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رقف هاشداپ  ربمایپ 19 

باتک تاصخشم 

رجفریما  قاثیم  هدنسیون : 
رجفریما قاثیم  رشان : 

... كوبت همادا 

ياهتمحازم ییوگخـساپ  مر و  روطارپما  زیتس  هب  شیوخ  ياهورملق  یهلا  قوقح  زا  عافد  هب  ربماـیپ  میدـید ، نیـشیپ ) دـلجم  رد   ) هکناـنچ
رطخ هنوگ  ره  زین  دـندوب و  نآ  رد  هک  یناـقفانم  لـیخ  اـب  ار  هنیدـم  ، دوـخ باـیغ  رد  و  دـش . كوـبت  هوزغ  ناـیمر و  ياـهزرم  یهار  ناـنآ 

نآ يرادـساپ  هب  اهنت  هکی و  ار  وا  درپس و  یلع  نانمؤم  رالاس  ياناوت  ياهتـسد  هب  دـنک  دـیدهت  ار  نآ  فارطا  زا  تسناوتیم  هک  ياهوقلاـب 
شیوخ و روشک  هناتـسآ  رب  راومجاهم  ار  وا  هک  نیا  اـب  ناـنآ  ینعی  تفاـین . يربخ  یمر  نایهاپـس  زا  دیـسر  كوبت  هب  نوچ  اـما  تشاـمگ .

تلـصخ زگره  هک  زین  شترـضح  و  دنتفاتـشن . شزیتـس  هب  كاـنمیب  بقارم و  یهاـگن  اـب  هناـطاتحم و  دـندید ، دوخ  تافرـصتم  رب  فرـشم 
راچد وا  نایهاپـس  راب  نیدـنچ  رابتقـشم  یـشکرگشل  نیرد  اما  دومرف . تشگزاـب  گـنهآ  دـشن و  ناـشیا  ضرعتم  تشادـن  هناـبلطگنج 
تدش دوب . هدیـسر  مامتا  هب  نانآ  بآ  ریاخذ  یمامت  دنتـشگیمزاب ، نازابرـس  هک  کنیا  دندش . رابتـشحو  ءالغ  طحق و  رابگرم و  یگنـشت 

رد و ياههسیک  رگا  هک  تشگ  نانچ  ناشلاوحا  و  دندید . گرم  يهناتـسآ  رب  ار  دوخ  هک  دیـسر  يدح  هب  ناشیبآیب  تشحو  یگنـشت و 
، هتفوک هتسخ و  دناهتشون  ناخروم  زا  يرایسب  جیارخ و  بحاص  . دنهدب بآ  ياهعرج  يارب  دندوب  رضاح  دنتشاد  ناطلغ  دیراورم  ناجرم و 

ینیمزرـس هب  هاـگ  نآ  و  هحفـص 2 ] دـندمآ [  رایـسب  تمحز  هب  هتخوس ، ياههرهچ  هتفت و  ياـهولگ  هتـسب و  همغاد  ياـهبل  اـب  هدـناماو و 
کشخ هرد  نآ  راسهمشچ  دندیسر  هرد  هب  نوچ  اما  دوب . دهاوخ  ماشحا  نایرکـشل و  يارب  يروخـشبآ  اج  نآدنتـشاد  نامگ  هک  دندیـسر 

زا يریت  ربمایپ  دنتفگ . ربمایپ  هب  ار  دوخ  يهصق  . دنتـشاد ار  یحطق  تکاله  میب  دننک و  هچ  دنتـسنادیمن  رگید  دندنام و  دیمون  دوب . هتـشگ 
بآ همـشچ  هدزاود  دـندرک  نینچ  نوچ  دـنک . ورف  نیمز  رب  ار  نآ  هرد ، يـالاب  رب  دوـمرف  داد و  ناراـی  زا  یکی  هب  دروآرد و  دوـخ  نادریت 

هک ناجرم  رد و  ناطلغ و  دیراورم  زا  يراشبآ  يرآ  تخیریم . هرد  لد  رد  دمآیمرب و  هک  دیشوجرب  نیمز  زا  راودیراورم  لالز ، كاپ و 
جنگ نآ  زا  دندمآ و  هاپـس  همه  ناسنیدب  دـمآیمورف ... دوب و  هتـشگ  يراج  نیمز  رب  ناشربارب  رابیوج  هدزاود  رد  دوب ، ناج  شاهرطق  ره 

راسهمشچ هدزاود  دیبوک ، هرخص  رب  ار  شیاصع  نوچ  نآرق  هتفگ  هب  هک  نامه  درکیم ، یعادت  ار  یـسوم  ياضیب  دی  هزجعم  هک  زاجعا - 
مدرک يدب  هیبشت  هچ  و  دندرک ... رپ  ار  اهکشم  هدرب و  بآ  زین  دوخ  نایاپراهچ  يارب  دندش و  باریـس  دندیـشون و  [ 1  ] دش يراج  نآ  زا 

... مدرک دننام  دیراورم  هب  ار  بآ  هک 

تسا مادک  هزجعم 

خر نم  قح  رد  مرگنب و  ار  نآ  زورما  نم  هک  ياهزجعم  تسیچ ؟ توقای  رد و  و  تساجک ؟ دیراورم  لعل و  تسیچ ؟ جنگ  تسیچ ؟ هزجعم 
راـنا ياـههناد  راـبلگ و  ياههفوکـش  كاـخ و  بآ و  نـیمه  هزجعم ، یماـمت  تـسا : نـیا  خـساپ  ؟ تـسا ماـن  هـچ  هـب  تـسا و  مادـک  دـهد 
رازه نارازه  مدشیم ... دنمتورث  دوب و  هزجعم  دیرابیم  نم  رب  رد  ساملا و  زا  رپ  ياهسیک  متـشاد ، رد  ینماد  رگا  دیوگیم  یمدآ  ... تسا
جرا دراـبیم و  شنوـماریپ  وا و  رب  تسا و  رترب  ساـملا  دـیراورم و  زا  شاهرطق  هرطق  هـک  كراـبم  یبآ  بآ ، نامـسآ ، زا  هـک  تـسا  لاـس 

، تمعن تمالـس ، یمامت  زار  ... دمهفیمن ار  شردق  یمدآ  دـیآیمن و  مشچ  هب  دـش  رارکت  روفو  هب  نوچ  هزجعم  هحفص 3 ] دراذگیمن [ .
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هک رگنب  دـهنیمن ... ردـق  ار  همه  نآ  یمدآ  تسا و  هـتفهن  كاـخ  هرذ  هرذ  بآ و  هرطق  هرطق  رد  یمدآ  تاـیح  تـجهب و  افـص ، تـکرب ،
الامتحا ایآ  میرادیم ... ار  شردق  ردق  هچ  اما  تسا ... رترب  ساملا  دیراورم و  زا  شاهرطق  ره  هک  یـشونیم  بآ  هرطق  رازه  نیدنچ  هنازور 

یتقو میرادـن ! بآ  كاخ و  هب  یهجوت  نیرتمک  میمهفب ... ار  بآ  هزجعم  ات  میوش  گرم  هب  فرـشم  بآ و  یطحق  راچد  یناـبایب  رد  دـیاب 
هتخیر اج  همه  تسا ، بآ  لثم  تسا . شزرایب  تسپ و  كاخ  لثم  تسا ، كاخ  لثم  مییوگیم  مینزب  لاثم  میهاوخب  يزیچ  یشزرایب  رد 
هظحل کی  ود ، نیا  رگا  هک  یلاح  رد  ؟ مینزیم لاثم  هنوگ  نیدـب  زین  دـیراورم  ساملا و  هرابرد  ایآ  اما  تسا ... مهارف  هاچ  هلاچ و  ره  رد  و 

ار یهلا  ياطع  ناگیار  تمحر و  هزجعم  ردـق  هاگ  نآ  بآ ، اهساملا  دـندشیم و  ساملا  اـهبآ  دـندرکیم و  ضوع  مه  اـب  ار  ناـشیاج 
دـندرمیم و یتعاـس  رد  يراـمیب  تفاـثک و  یگنــسرگ و  یگنــشت و  زا  تاـتابن  ناگدـنبنج و  یماـمت  یتـسه و  هـمه  اریز  ... میدـیمهفیم
، بآ هرطق  کی  لثملایف  تسا و  زیزع  رداـن و  یمدآ  لد  مشچ  رد  رد  ساـملا و  توقاـی و  لـیبق  زا  یتارهاوج  ردـقچ  هک  هو  . دـندرمژپیم

توقای ياهناد  ای  مدیـشون و  دـیراورم  ساـملا و  ياهرطق  رمع  همه  رگم  دـیوگیمن  دوخب  یمدآ  ارچ  . تسین نینچ  اـمرخ  راـنا و  هناد  کـی 
؟ دوب تارهاوج  هنوگ  نیا  هب  هتـسباو  مایگدـنز  زیچ  همه  طاشن و  یتسه و  تایح و  رگم  دـنداد و  تاجن  ار  مناـج  ود  نیا  رگم  مدروخ و 
هب ار  گنر  توقای  مافلعل و  نوگدـیراورم و  روگنا  هشوخ  هک  نآ  لاح  ؟و  توقاـی ياهناد  اـی  درک و  مباریـس  دـیراورم  ياهناد  يزور  اـیآ 
هک ار  شخبتایح  یعقاو  ياهجنگ  نآ  دنداد و  نم  هب  ار  مدنگ  ییالط  ياههشوخ  هلبنس  هلبنس ، متـسنادن . ردق  دندوشخب و  نم  رب  ناگیار 

مراد رایتخا  رد  ایرد  ایرد  هک  بآ  تمعن  هویم و  رهاوج  همه  نیا  هحفص 4 ] متسنادن [ . ردق  دادیم  نم  هب  یگدنز  طاشن  نتـسیز و  يورین 
یتشم ای  متفاییم و  یجنگ  قافتا ، رثا  رب  يزور  رگا  لثملایف  متسنادن و  هزجعم  ار  همه  نیا  مراد ، ارحص  ارحـص  هک  كاخ  يایمیک  نیا  و 
دیدـپ یبآ  میارب  كاـخ  لد  زا  ادـخ  ربماـیپ  مدوب و  بآ  یطحق  راـچد  يزور  رگا  اـی  مدـیدیم و  هزجعم  نوچمه  ار  نآ  متفاـییم  رهاوج 

یتازجعم ربمایپ  نآ  يادـخ  زور  ره  هک  یلاح  رد  مدوب ... هدـید  مشچ  هب  ار  نآ  هک  اریز  متـشاگنایم ، هزجعمار  نآ  دوب و  هزجعم  دروآیم 
ابجع يا  ... منیبیمن ممهفیمن و  ار  نآ  دـنکیم و  رارکت  منامـشچ  ربارب  تساوخردیب  ناگیار و  دـننکیم ، شناربماـیپ  هک  ار  رتگرزب  سب 
کی تخرد  ره  میمهفیمن ... ار  نآ  هک  هتفرگ  ورف  ار  اـم  نوماریپ  زور  بش و  هدـش و  رارکت  ردـقنآ  وا  ماـع  تمحر  ياـسآهزجعم  هوـلج 

یلألتم نامرـس  يالاب  ییانیم  نامـسآ  تسا ، هزجعم  کی  دیوریم  كاخ  زا  هک  هچنآ  ره  تسا ، هزجعم  کی  ناراب  هرطق  ره  تسا . هزجعم 
. تسا هزجعم  میشکب  سفن  میناوتیم  هک  نیمه  تسا . هزجعم  مینکیم  سفنت  هک  ییاوه  دناهزجعم . ناگراتـس  باتهم و  باتفآ و  غورف  زا 
، لـسع روـبنز  تسا . هزجعم  داـب  تسا ، هزجعم  ربا  دـناهزجعم . ارحـص  تـشد و  هوـک و  . تـسا هزجعم  نآ  ياـسآساملا  ياـههناد  و  فرب ،
، دمحم زاجعا  باتک  نآرق ، ریبعت  هب  همه  نیا  دـناهزجعم . اهیندروخ  تابوبح و  اههویم و  دـناهزجعم . ناویح ، ره  هراتـس ، هدـنرپ ، هچروم ،

ياهرذیب ناگیار  غیردیب و  سب  زا  دناهتفرگورف و  ار  اج  همه  دناررکم و  سب  زا  اما  دناهزجعم . يانعم  هب  دنایهلا و  تیآ  کی  مادـک  ره 
ياهجـنگ دـناهدئام . ره  ذـیذل  ياههمقل  هدـیاف و  ره  یـساسا  رهاـظم  تمعن ، همه  نیا  دـناهزجعم . میمهفیمن  دناهدیـشخب  اـم  هب  شـشوک 

توق روهظ و  تدـش  زا  هدرک و  رپ  دوخ  زا  ار  اج  همه  هک  ادـخ  دوجو  نانوچ  تسا . هتخیر  ام  ياپ  تسد و  ریز  هب  اج ، همه  وا  شیاـشخب 
ساملا یهوک  زا  بآ  یماج  دمهفب  هک  ناج  نآ  اشوخ  میمهفیمن . ار  هه  نآ  تسافخ ، سدق و  نطب  رد  الج ، روهظ و  نیع  رد  رون ، ولألت 

يرآ تسا . رتیمارگ  رتزیزع و  رز ، ینوماه  لـت و  زا  دـیوریم  هاـیگ  لـگ و  نآ ، لـگ  و  نآ ، لد  زا  هک  كاـخ  یتشم  تسا و  رتاـهبنارگ 
رگا . سیفنریغ دـیامنیم و  شزرایب  تسا  زیربل  رایـسب و  اـج  همه  نوچ  بآ  و  هحفـص 5 ] تسا [ . زیزع  تسا ، زیزع  رداـن و  نوچ  رهاوج 

ار شردـق  تـسا  ناوارف  سب  زا  اـما  و  تـسا ) یتـسه  زاـجعا  تـسا و  رهاوـج   ) بآ هرطق  ره  میدـیمهفیم  دـندرکیم  ضوـع  ار  ناـشیاج 
ار وت  ياطع  اراگدرورپ  : دـیوگیم نینچ  دوخ  زاین  کشا و  دوجـس  رد  دـهنیم و  كاخ  رب  یگدـنب  یناشیپ  هک  ناج  نآ  اشوخ  . میمهفیمن
بآ و جنگ  نیمه  رد  ار  وت  ياخس  ششخب و  تمحر ، ياسآهزجعم  تسد  ممهفیم ، ار  وت  يافش  ممهفیم ، ار  وت  يانغ  هرتسگ  ممهفیم ،
اج همه  مباییم ... ممهفیم و  ینکیم  راـثن  هنارگتواخـس  همه  نیا  هک  ارت  یگدـنیاشخب  جـنگ  ارت ، ممهفیم . كـالفا  نامـسآ و  كاـخ و 

يرآ مرذگیمن . وت  رب  شوماخ  گنگ و  مرگنیمن و  وت  رب  انیبان  يوشیم . راکذت  ساپس  رکـش و  هب  مناج  رد  هظحل  ره  يوشیم و  رارکت 
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. ياهدرک رپ  دوخ  دوجو  ياطع  زاجعا  دوج و  رون  زا  ار  یتسه  همه  زاجعا ، تمظع و  تبحم ، هچ  اب  هک  منیبیم 

نیداجبلاوذ

. تسا هداتسیا  ياهتشپ  يالاب  رب  یسوناف  اب  ربمایپ  نذؤم  لالب  كوبت ، يودرا  زا  ياهشوگ  رد  مدید  متساخرب و  یبش  دیوگ  ثراح  نب  لالب 
ياهزانج تسا و  هداتـسیا  يروگ  هت  رد  هک  مدید  ار  ربمایپ  غارچ  رون  وترپ  رد  متفر و  کیدزن  دناهدنک . يروگ  اج  نآ  مدـید  مدرک . تقد 

روگ رد  ار  هدرم  اصخش  دوخ  دیهد و  ورف  ار  دسج  دومرف  باحصا  هب  دروآارف و  ار  شیاهتسد  ربمایپ  هاگ  نآ  دناهداهن . روگ  هرانک  رب  ار 
نم و  ... شاب دونـشخ  وا  زا  زین  وت  مایـضار  درم  نیا  زا  نم  اراگدرورپ  : تفگ هدومرف  اعد  وا  قح  رد  هدـمآ  وا  ربق  يالاب  رب  هاگ  نآ  داـهن ...

شاک يا  : تفگیم نینچ  تسیرگیم  مارآ  مارآ  روگ و  رانک  رب  باحصا  ریاس  رمع و  رکبوبا و  رانک  رد  هک  دوعسم  نب  هللادبع  هک  مدینش 
يارب تشادن . غیرد  شیوخ  نارای  رب  تبحم  تمحر و  زا  ياهظحل  دوب . نینچ  ربمایپ  يرآ  هحفص 6 ] مدوب [ ... نم  زیزع  روگ  نیا  بحاص 

سک ره  درکیمن . اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  ناشنیفدـت ، گرم و  رفـس  زیهجت  رد  یتح  دوب . سک  نیرتکیدزن  تسرپرـس و  ناـشیمامت 
ياهماگ نیرخآ  رد  و  تبحم ، تیاهن  رد  هناشیکافو و  زین  وا  دیـشوکیم  يو  قشع  هار  رد  هناصلخم  تشادیمرب و  ادخ  هار  رد  یمدـق  هک 

شبقل يزعلادـبع و  شمان  : دوب نینچ  نیداـجبلاوذ  كوبت ، ییاـهنت  نیمزرـس  نوفدـم  نیا  ناتـساد  و  ... درکیم شایهارمه  شاینیمز  رفس 
چیه دوب و  هدرم  شردـپ  تیلوفط ، رد  هک  دوب  يریقف  سکیب و  میتی  يو  تسا . نشخ ) هنهک و  يادر  ود  بحاص  يانعم  هب   ) نیداـجبلاوذ
مدرم هنیزمونب  دوب . دـنراد  تنوکـس  هنیدـم  هکم و  هار  ناـیم  هک  برع  زا  یموـق  هنیزم ، هلیبـق  ناـمدرم  زا  دوـب . هتـشاذگن  يو  يارب  یثاریم 

حتف هب  ربمایپ  باکر  رد  هدرواین و  نامیا  رفن ) رازه  دودـح   ) ناشيدادـعت زج  هکم ، حـتف  ماگنه  هب  هک  دـندوب  تسرپتب  گرزب و  ياهلیبق 
ییومع هناتخبشوخ  دنام . اهنت  ایند  راد  نیرد  ریقف ، سکیب و  رسپ  درم و  یکدوک  رد  يزعلادبع  ردپ  میتفگ  هکنانچ  . دندرکن تردابم  هکم 

. درک گرزب  يدـنزرف  نوچمه  درب و  هناـخ  هب  ار  يزعلادـبع  تشاذـگن . اـهنت  ار  يو  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  وا  یتسرپرـس  روـما  هک  تشاد 
رسپ دروآ . مهارف  شیارب  لقتسم  يایگدنز  هیلوا  لیاسو  داد و  وا  هب  هیامرس  ناونع  هب  رتش  دنفـسوگ و  يدادعت  یناوجون  ماگنه  هب  سپس 

یشوکتخس و  تمه ، شالت ، تهج  هب  دنارذگیم و  ار  یناوج  نینـس  کنیا  دنارذگ و  ار  یناوجون  تخادرپ . راک  هب  دش و  ادج  ومع  زا 
هصق کیدزن  رود و  دوبن و  عالطایب  هکم  برعلاةریزج و  رابخا  زا  يو  دوب ... هدش  هجوت  روخرد  یلاوما  هدرب و  دنفسوگ و  رتش و  بحاص 
تحت دوخ  ياسآزاجعا  دوجو  تهج  هب  ار  یبرع  قطانم  یمامت  هتفر و  هنیدـم  هب  هدرک  ترجه  هکم  زا  هک  ار  دـمحم  مان  هب  يربمایپ  تثعب 

تفرعم و هب  لد  مک  مک  ... دنامیمنزاب روضح  رون و  رورس ، روش و  هثداح  نیدب  هجوت  زا  زور  چیه  درکیم و  یـسررب  دوب  هداد  رارق  ریثأت 
زا يور  يو  لمع  رظن و  هشیدـنا و  لوصا  رد  قیقحت  زا  سپ  وخـشوخ  هحفـص 7 ] يور [  ابیز  ناوج  ناسنیدب  و  درپس ... يدـمحا  تبحم 

مالـسا راهظا  زا  ومع ، دـیدش  بصعت  تهج  هب  اما  تخادرپ . هناـگی  دـنوادخ  تیدوبع  وا و  شیک  شتـسرپ  هب  تفرگرب و  اـهتب  شتـسرپ 
کنیا دنراذگیم . رمع  هنیزم  مدرم  نیمزرس  هلیبق و  رد  تشاد و  ناهن  هدیشوپ و  ار  شمالـسا  اههام  اهلاس و  درکیم . يراددوخ  شیوخ 

دوب و هدیـسر  تورث  تمالـس و  تداعـس ، نما و  هنارک  هب  دنارذگیم و  ار  یگدنز  تاوارطرپ  ناراهب  یناوج و  ياهیتخبکین  مایا  نیرتهب 
شوـخ و یگدـنز  دریگب و  يرـسمه  هب  ار  هلیبـق  نارتـخد  نیرتـهب  تشاد  هک  یـشکلد  اـبیز و  هرهچ  شوـخ و  ناـج  نت و  اـب  تسناوـتیم 

یتداعـس ناماس و  يوزرآ  رد  شبلق  اما  دـهد ... ناماس  شیوخ  يارب  دوب  شدـنموزرآ  نونک  ات  یمیتی  مایا  زا  رمع  همه  هک  ار  ياهناـمداش 
یمامت رد  دوب . هدرپس  لد  رترب  یقـشع  رگید و  یبوبحم  هب  يراـک ، نیریـش  هبوبحم  ره  هب  ندرپس  لد  زا  شیپ  شیب و  و  دوب .. رترب  رگید و 

افو و هلبق  هتفیش  شناج  لد و  دوب و  هدیشیدنا  نیتسار  ربلد  رورـس و  نآ  هب  نیرب ، يانعم  بوبحم و  نآ  هب  ربمایپ ، هب  زور  بش و  تدم  نیا 
وا اما  دندوب . هتشگ  جیسب  شترضح  باکر  رد  ینادرم  زین  وا  هلیبق  زا  هدرک و  چوک  هکم  حتف  دصق  هب  هنیدم  زا  ربمایپ  کنیا  دوب . وا  تبحم 

بات شلد  لـمأت ، رکفت و  یناراـگزور  زا  سپ  ماجنارـس  تشادـن ... ار  مالـسا  هب  فارتعا  تأرج  ومع  ياههشیدـنا  یحور  هنیمز  تهج  هب 
يرگنب يراپـسب و  نم  هب  لد  رخآ  ات  هک  منکیم  یـشهاوخ  و  مراد . وت  اب  ینخـس  مناج  ومع  تفگ -: نینچ  وا  هب  هدـمآ  ومع  دزن  درواین و 
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ار وت  هک  ینادیم  ییوگیم -؟ هچ  هک  ماهدرکن  شوگ  ماهدرپسن و  وت  هب  لد  یک  تفگ -: دز و  دنخبل  وا  رب  ینابرهم  هب  ومع  . میوگیم هچ 
یتخبکین تداعس و  هب  ناهج  همه  زا  و  هحفص 8 - ] ياهدرک [ . تباث  ار  نیا  يرآ  درک -... توکس  .و  ماهتشاد تسودرتشیب  ناهج  همه  زا 

لوا و نم ، یتسه  نم ، دـیما  نم ، ردـپ  وت  ياهدوب -. میارب  یبوخ  رـسپ  هارومه  ماهدوب -. دـنموزرآ  ياهدوب  يردـپ  ره  زا  رترب  میارب  هک  وت 
تـساهتدم هک  تسا  يزیچ  ناج  ومع  ياهدوب -. ملد  هویم  منت و  هراـپ  یمارگ و  مردارب و  دـنزرف  زین  وت  ياهدوب -. نم  یجاـن  نم و  رخآ 

اریز ارچ -؟ يرآ -. یـسرتیم -؟ تساهتدـم ...؟ دوـب -. هدرک  توکـس  یتـخل  هتفر و  ورف  هشیدـنا  هـب  میوـگب -. وـت  هـب  ار  نآ  مـسرتیم 
.- تسا لاـحم  يزیچ  نینچ  يرآ -. مشاـب -...؟ هتـشادن  تسود  ارت  نم  نم ؟ یـشاب -. هتـشادن  متـسود  رگید  مهدـب و  تتـسد  زا  مسرتیم 

يردـپ میارب  تتمارک  ببـس  هب  وت  اما  دادیم و  ماجنا  ار  دوخ  بجاو  هفیظو  مرداـم  اریز  یتسه ... رتیمارگ  زین  مرداـم  زا  میارب  وت  منادیم 
رگم درادـن  ناکما  يزیچ  نینچ  هن ... هن . مشاـب . هتـشادن  تتـسود  یـسرتب  هک  هدـش  بجوم  زیچ  هچ  ياهدوب . یـسانشردق  رـسپ  يدرک -...

هب نالهاج  نیا  زا  يرایسب  نوچ  یتسرپن و  ار  اهتب  و  ینک ... تنایخ  تناردپ  نییآ  هب  هک  تروص ... کی  رد  طقف  هچ -؟ هک  رگم  هک -...
ات یط »  » و دـسا »  » و هعیبر »  » اـت هتفرگ  دزا »  » و معثخ »  » زا ار  زاـجح  یماـمت  هک  درم  نیا  ینک ... يور  هدرک  روـهظ  هکم  زا  هـک  يدرم  نـیا 

هرابرد نم  سرت  هتکن و  همه  ناج و  ردپ  تسا -. هدیشک  بوشآ  هب  هنیزم »  » و هنیهج »  » و رافغ »  » و هعازخ »  » ناماس نیا  یبرع  لیابق  یمامت 
ار هکم  وا  رگنب  يرگنیم . هنوگ  نیا  دـناوخیم  یتسرپهناگی  كاپ  نییآ  هب  ار  ناـمدرم  هحفـص 9 ] هک [  ار  راوگرزب  نآ  هنوگچ  تسوا .» »

زیختسر دناهتـساخرب و  هچراپکی  برع  نامدرم  یبرع  ياهنیمزرـس  یمامت  رد  کنیا  ... تسا نزاوه  ناکرـشم  اب  زیتس  راک  رد  هدرک و  حتف 
نانزریپ و یتح  دـنزابیم ... نییآ  نیا  تجح  نید و  نیا  هار  رد  ناـج  دـناهدش و  هاـگآ  ناـمدرم  یماـمت  لـفاغ ، لـهاج و  لـیابق  دـناهتفای .

تساهتدم مایمارگ  ردپ  يا  دوشیمن ... حور  ناج و  دیاع  یتقیقح  چیه  بوچ ، گنس و  یتشم  شتـسرپ  زا  هک  دناهدیمهف  زین  ناکدوک 
تبحم و مدرم ، نیا  زا  يرایـسب  نوچمه  ناتناج  قمع  رد  دـیوش و  رادـیب  امـش  هک  مرحـس ، هدـیپس  ندـیمد  راـظتنا  رد  زور  بش و  نم  هک 

منخس رخآ  ات  هک  دیاهداد  لوق  امش  میوگب . دیراذگب  هن  نزن -. ار  وا  فرح  دیبایب -. ربمایپ  نیا  هب  تبسن  ياییانـشآ  شیارگ و  ییانـشور ،
نیرتگرزب هب  یتافتلا  نیرتمک  امـش  هنافـسأتم  هک  منیبیم  تدـم  نیا  ماـمت  رد  نم  و  وگب -. گنـس  اـب  ار  تنخـس  سپ  دـینک -. شوگ  ار 

اب نم  تروص  نآ  رد  متسین -. نمشد  امش  اب  زگره  نم  مینمـشد -. رگیدمه  اب  يوش  وا  وریپ  رگا  دیاهتفاین -. ناتیتسه  تافتلا  لباق  هلأسم 
مناملـسم و تساهتدم  نم  ياهتفرگ -؟ لدب  ار  وا  تبحم  يوش و  ناملـسم  یهاوخیم  وگب  هناقداص  رـسپ  يا  دوب ... مهاوخ  نمـشد  امش 

نیا رد  تسه -. ناهج  نیا  رد  هک  هچ  ره  مردام و  ردـپ و  امـش و  تبحم  زا  رتشیب  نم -؟ تبحم  زا  رتشیب  یتح  مراد -. لد  رد  ار  وا  تبحم 
وت دینکب -. دیناوتیم  دیهاوخیم  هچ  ره  تسامش . اب  قح  منکیم -. درط  تورثو  تداعس  بهاوم  همه  یگدنز و  هلیبق ، زا  ارت  نم  تروص 

. يدیـسر مدخ  مشح و  تورث و  هب  مداد  وت  هب  هحفص 10 ] هک [  ياهیامرس  هلیـسو  هب  سپـس  يدش و  گرزب  نم  هناخ  رد  هک  يدوب  یمیتی 
نیا زا  راذـگب و  ار  تلاوما  یماـمت  دـیریگب -. دـیهاوخیم  هچ  ره  دـیریگب . تسامـش . نآ  زا  لاـم  تفرگ -. مهاوخ  وت  زا  ار  اـهنآ  یماـمت 
امـش هک  هچ  ره  داـب . نینچ  تسین -. وـت  نآ  زا  رگید  زین  هناـشاک  هناـخ و  نآ  مراد -. ياهناـشاک  هناـخ و  اـج  نیا  نم  یلو  ورب -. نـیمزرس 
کی تسا ، لهـس  هک  شیم  کی  یتح  دزیم -: دایرف  دوب  هدرک  فک  شناهد  دیرغیم و  مشخ  زا  هک  یلاح  رد  درم  . مریذپیم دـییوگیم 
دیاـب تسین  وت  نآ  زا  زین  تنت  ياـهسابل  همه  نیا  رب  نوزفا  منکیم -. نینچ  يرادرب -. يرادـن  قح  مدرک و  مارح  وت  رب  زین  ار  یتسدـبوچ 
دنکفا وا  هماج  نابیرگ  رد  تسد  رایـسب  ظیغ  مشخ و  هب  ناوج ، درم  باجعا  یتفگـش و  لامک  رد  .و  يورب اج  نیا  زا  روع  تخل و  هنهرب و 

تریح و هودنا ، هقرغ  دوب و  هداتسیا  درسنوخ ، مارآ و  يزعلادبع  تفرگ . ندیشک  شندرگ  زا  نت ، زا  ندیشک  نوریب  دصق  هب  ار  شنهریپ  و 
نیا زا  امش  زا  يزیچ  چیهیب  مهدیم و  لیوحت  مروآیم و  ردب  زین  ار  اههماج  نیا  یتح  دیوشن . مشخ  راچد  بوخ . رایسب  دوب -... ترسح 

هداد و هیامرـس  وا  هب  یناوجون  ماـگنه  رد  هک  تسا  تسرد  تشادـن . ار  يراـک  نینچ  قـح  وـجنیک  وـختشز و  درم  ... منکیم چوـک  اـج 
هدوزفا و اههیامرس  نآ  رب  یشوکتخس  نیبج و  قرع  هب  تدم  نیا  یمامت  رد  وا  اما  دوب . هدیشخب  دنفـسوگ  رتش و  اپراهچ و  سأر  نیدنچ 

دوخ وا  هک  ياهناـشاک  هناـخ و  یتح  زیچ ، همه  راـکبلط  ومع  اـما  شیوخ ... جـنرتسد  لـصاح  یتورث  دوب . هدروآ  مهارف  دوخ  يارب  یتورث 
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ردپ نوچمه  هحفص 11 ] ار [  وا  هک  اریز  تشادن . ار  وا  اب  زیرگ  گنج و  زیتس ، ثحب و  يادوس  لد و  همه  نیا  اب  دوب ... هتـشگ  دوب  هتخاس 
هک تسنادیم  دزیم . نوریب  هلیبـق  زا  تشادیماو و  وا  هب  دوب  شدوخ  نآ  زا  تشاد و  هک  ار  هچنآ  یماـمت  ناسنیدـب  تشادیم و  تسود 

بـصعت ضغب و  تدـش  تهج  هب  طـقف  طـقف و  هکلب  وا ، هیلع  شایـصخش  یهاوخدـب  تهج  هب  هن  ار  يریگتخـس  نـینچ  ناـبرهم ، يوـمع 
تسا و هتـشاد  ییارجام  هچ  شیوخ  نامیا  رـس  رب  ومع ، اب  هک  تفگ  وا  هب  دمآ و  ردام  دزن  . دادیم ماجنا  تشاد  ربمایپ  هیلع  هک  ياهنالهاج 
و دـناشوپب ... وا  رب  ومع  لاوما  زج  يزیچ  تساوخ  رداـم  زا  و  تسا . هدرک  هبلاـطم  ار  شنت ) نهاریپ  یتـح   ) ییاراد یماـمت  هنوگچ  هک  نیا 
ار نشخ  ینوگ  هراپ  ود  داد . وا  هب  ینوگ -  هراپ  ود  نوچمه  تشاد -  هناخ  رد  هک  نشخ  هچراپ  هراپ  ود  زج  زیچ  چـیه  درک و  هاـگن  رداـم 

شیارب نآ  نیا و  زا  رداـم  هک  اـمرخ  عاـص  راـهچ  هس  اـب  دـنکفا و  شیوـخ  شود  رب  ار  يرگید  تسب و  دوـخ  رمک  رب  گـنل  ناـنوچ  یکی 
شیپ رد  ار  هنیدـم  هار  هدایپ  ياپ  هداهن و  رـس  تشپ  ار  دوخ  تاـیح  هلاـس  یـس  ياهدرواتـسد  یماـمت  شیاـسآ و  یگدـنز ، هلیبق ، تفرگ ،

فارطا رد  یهوک  هب  تهج  نیا  زا  دوب ... فئاط  هرصاحم  لوغـشم  دوبن و  رهـش  رد  ربمایپ  تخانـشیمن و  ار  یـسک  زین  هنیدم  رد  تفرگ ...
هک ارحـص  هزبس  هناد و  ارحـص و  هتوب  زور و  رد  امرخ  هس  ود  همـشچ و  بآ  زا  هک  یلاح  رد  اج  نآ  ار  یتدـم  دـمآ و  ناقرو  مان  هب  هنیدـم 
هب ماگنهابـش  دمآ . هنیدم  هب  هلـصافالب  تفایرد و  هنیدم  هب  ار  ربمایپ  تشگزاب  ربخ  هناتخبـشوخ  ... درکیم قازترا  دنام  هدنز  دروخ و  ناوتب 
اما تخانشیمن . ار  وا  دوب و  هدیدن  نونک  ات  زین  ار  ربمایپ  یتح  تخانشیمن . ربمایپ  زج  ار  سک  چیه  زین  رهش  نیا  رد  دیـسر . انـشآان  هنیدم 
هب هنابـش  هک  درک  مرـش  همه  نیا  اب  تخانـشیم ... دوب و  هدـید  رـشتیب  دوخ  ردام  ردـپ و  زا  یتح  ناهج و  همه  زا  ار  وا  تشاد . یتیمها  هچ 

دنام و یبنلادجسم  رد  ار  بش  دوب . ربمایپ  هناخ  زین  اج  نیا  درکیم . قرف  هچ  دمآ . وا  دجسم  هب  و  دورب ... شیوخ  نابرهم  يانشآ  نیا  هناخ 
هاـگ نآ  و  درپس ... ناـج  لد و  هرطق  هرطق  تخیر و  کـشا  دـنام و  رادـیب  لاـصو  بش  عمـش  نوچ  شتاـقالم  راـظتنا  رد  حبـص  هدـیپس  اـت 

هدینش نآ  هرابرد  همه  نآ  هک  هحفص 12 ] يزامن [  نیا  زامن ، دورب ... شدزن  زامن  زا  شیپ  درکن  تأرج  اما  دمآ . دجسم  هب  ربمایپ  مدهدیپس 
رد ار  شتاملک  یمامت  لاس  ياهلاس  دوخ  دوب و  هدینـش  شاهرابرد  نآ  نیا و  زا  همه  نیا  هک  ییانـشآ  ییانـشور و  رهـش  هزاورد  نیا  دوب ،

ار شدـنلب  تاـنیب  تاـملک  هدـناوخ و  ار  نآ  شیوخ  ناـهج  ناـج و  هلبق  هب  ور  شیوخ  يادارف  تولخ  رد  زورهنابـش  تشاد و  ناـج  قـمع 
شدزن سپـس  دینـشیم و  ار  وا  دوخ  زامن  تاملک  دیدیم و  شزامن  يارو  زا  ار  ربمایپ  لوا  دـیاب  دوب و  هدرب  ار  شحور  لد و  دوب ، هدورس 

رود و یمک  فـص ، هس  ود  دـناسر و  هیلوا  فوفـص  هب  ار  دوـخ  دـندمآ  باحـصا  تعاـمج  هک  مک  مک  ... تـفگیم شمالـس  تـفریم و 
رتهب و یگرم  چـیه  ناهج  رد  يرآ  دـش . هدـنز  درم و  درپس و  شوگ  وا  و  دـناوخ ... زامن  ربمایپ  .و  داتـسیا زامن  هب  يو  تشپ  ربمایپ  کیدزن 

يارب وا ، يارب  گرزب  ناهج  نیا  یمامت  رد  ییوزرآ  هچ  زامن  نیا  زا  سپ  رگید  دوبن ... یکرابم  هبرجت  نینچ  زا  رتهدنزرا  يایگدنز  چـیه 
ياههنیجنگ نیمز  رب  شرع ، نئازخ  وا  زا  دـمآیم و  میرک  میظع  درم  تاـملک  جوم  دوب ... هدـنام  تشاد  زاـین  تبجم  زاـمن و  ناـج  هک  نآ 

یگدنلاب شیاسآ و  همه  اج  نیا  دوب . يرورس  تمعن و  يداش و  همه  دوب . انغ  همه  اج  نیا  تخیریم ... نایناهج  شود  رـس و  رب  ار  یتسه 
سودرف نآ  حیاور  همه  دوب ... تشهب  مرخ  تاضور  شوخ و  تاحفن  همه  زا  رپ  اج  نیا  دوب ... تداهـش  ندش و  ادف  ندرک و  ادف  يانمت  و 

ناج هلبق  هب  دنادرگزاب و  ور  شیوخ  بارحم  هلیبق و  زا  ار  دوخ  یگشیمه  تداع  هب  داد و  زامن  مالس  ربمایپ  ... تساخیمرب اج  نیا  زا  نیرب 
انشآان درم  هب  شیانشآ  هشیمه  نامشچ  نآ  و  ... دوب هدمآ  مدرم  نایم  هب  نیمه  يارب  هک  قلخ ، هب  قح  زا  يرفس  تسیرگن . شیوخ  باحصا 

هدـنژ و ناسنآ  هک  نت ، رب  هماج  ود  نیا  راک ، سکیب و  هدزمغ  نیا  رادـغاد ، هتخوس  باتفآ  زا  هرهچ  نیا  بیجع ، درم  نیا  اتفگـش  داتفا .
هب اما  مدوب  يزعلادبع  هحفـص 13 ] تفگ [ : يزعلادبع  ؟و  یتسیک وت  دومرف  . دوب هک  دوب  هدیـشوپ  هدیچیپ و  دوخ  رب  ار  هراپ  ینوگ  ود  رازن ،
وا رد  یتخل  ترـضح  . مدش هاگآ  تمارک  نئازخ  رب  وت  تبحم  جنگ  اب  مدـش و  هاگرد  نیا  يادـگ  مدـش ، هللادـبع  وت  نامیا  تبحم و  تمه 
وت : تفگ درکیم  هراـشا  وا  یهاـجیلاع  توـسک  هب  وا ، یهاـشداپ  رقف و  تعلخ  هب  هک  یلاـح  رد  و  یتـسیک ... مدـیمهف  : دوـمرف تـسیرگن و 

ینوگ هراپ  ود  نیا  هب  ار  نیمز  تنطلـس  یمامت  هک  ینعی  درک . وا  يور  رد  یمـسبت  یتسه و  ینوگ ) هراپ  ود  بحاص   ) نیداجبلاوذ هللادـبع 
وت ایب ... ایب ... نم  کیدزن  اـیب ... دومرف : وا  هب  ربماـیپ  هک  دندینـش  باحـصا  همه  هاـگان  یتفگن ... زین  هآ  هنادرم  هناـمیرک و  یتخورف و  قشع 

رقف هاشداپ  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 19  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 12 

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


ار وا  شترضح  دوخ  دوخ ، درب و  هناخ  هب  ار  وا  ربمایپ  هک  دندید  سپ  نآ  زا  و  ... ینم نامهم  وت  ینم ، ناج  وت  ینم ... نآ  زا  وت  ینم ... يارب 
شمیلعت دناوخیم و  وا  رب  شیوخ  بل  ود  هب  ار  نآرق  درپسن . دوخ  يالاو  هباحص  زا  کی  چیه  هب  ار  شمیلعت  یتح  تفرگ . نتخومآ  نآرق 

همه نیا  بوذـجم  تفاین . ار  نت  سفق  نیا  لمحت  بات  رگید  دوب و  هدـمآ  زاورپ  هب  میرک  میخف و  تاملک  نیا  زا  شناج  هک  وا  و  درکیم .
لیذ شايزاغم  رد  يدـقاو  ... دـناوخیم نآرق  تساـخیمرب و  ربماـیپ  دجـسم  رد  دـنلب ، يادـص  هب  یگدـنب ، قشع و  راکـش  حور  تاـملک 

ربمایپ دجـسم  رد  تشاد  دنلب  ییادـص  هک  نیداجبلاوذ  دـشیم ، كوبت  چوک  هدامآ  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ، هتـشون  كوبت  يایاضق 
هنوگچ ییارحـص  برع  نیا  هک  دیونـشیم  ایآ  ربماـیپ  يا  تفگ  شاـخرپ ) هب   ) رمع يزور  دـناوخیم . نآرق  دـنلب  يادـص  هب  داتـسیایم و 

يراک وا  راک  هب  نک و  شیاهر  دومرف : رمع  هب  ربمایپ  دوشیم ، نارگید  ندناوخ  نآرق  عنام  ياهنوگ  هب  دنکیم ؟ دنلب  نآرق  هب  ار  شیادص 
هدـمآ نوریب  شربماـیپ  ادـخ و  يوس  هنوگچ  قشع )  ) ترجه دـصقم  هب  دوـخ  هناـشاک  هناـخ و  زا  درم  نیا  هک  ینادیم  هچ  شاـب . هتـشادن 

هتسخلد و نیا  نیداجبلاوذ  دندشیم ، كوبت  دربن  جیـسب  ناناملـسم  هک  يزور  دوبن و  ربمایپ  نامهم  يزور  دنچ  زا  شیب  ناسنیدب  تسا ...
گنچ شیادر  رد  هک  یلاح  رد  دمآ و  ربمایپ  دزن  بیغ ، يانشآ  انشآان و  ناهج  نآ  هب  هتـسویپ  هحفص 14 ] هتسبلد و [  ایند و  نیزا  هتسسگ 

زا منکیم  تساوخرد  وت  زا  ندرک ؟ ادف  ناج و  تبحم و  رفـس  هب  میوریم ... داهج  گنج و  رفـس  هب  اربمایپ  دـیلان -: وا  رب  يراز  هب  دزیم ،
یمد تسیرگن و  افواب  ناج  نیرد  یتخل  ربمایپ  دـنک . مبیـصن  تداهـش  موش و  شیادـف  منک . شنابرق  ار  مناـج  دـهد  هزاـجا  یهاوخب  ادـخ 

یتعاس تفر و  تساخرب و  درم  و  ... رواـیب ییاـمرخ  يهنت  زا  ياهتـسوپ  یتخرد ، زا  یتسوپ  نم  يارب  زیخرب  دومرف : هاـگ  نآ  درک و  توکس 
ریز زا  نیداجبلاوذ ، .و  هدـب نم  هب  ار  تتـسار  يوزاب  کنیا  دومرف : وا  هب  ربمایپ  . دز وناز  لوسر  روضح  رد  ینباـمرخ  زا  یتسوپ  هکت  اـب  دـعب 

رب ار  وا  نوخ  اراگدرورپ  تفگ : تسب و  وا  تسار  يوزاـب  رب  ار  اـمرخ  تخرد  تسوپ  نآ  ربماـیپ  داد . وا  هب  ار  شیوزاـب  شیوخ ، شوپنت 
ربمایپ . متساوخیم تداهش  نم  متساوخیمن . نینچ  نم  ادخ . ربمایپ  يا  یلو  : تفگ نیداجبلاوذ  : تفگن ینخـس  رگید  .و  مدرک مارح  نارفاک 
ناـنوچ يریمب  ینک و  بت  رگا  يور ، نوریب  ادـخ  هار  رد  ندرک  ناـبرق  ناـج  داـهج و  دـصق  هب  نوـچ  نیداـجبلاوذ  يا  : تفگ وا  هب  رهم  هب 

هچ نیا  اـبجع  . يدیهـش يوـشیم و  وا  ناـبرق  يریمب  هک  هنوـگ  ره  يدرپـس  وا  هب  ناـج  نوـچ  تسا ، هنوـگچ  تگرم  هک  رگنم  يدـیهش ...
الامتحا هک  ار  شوپینوگ  نآ  دوب ... هتـسب  شیوزاب  رب  قشع  دنبوزاب  و  درک . مارح  نارفاک  رب  ار  شنوخ  تفگیم ... وا  هب  هک  دوب  ینانخس 

رب هک  ياهماج  نیمه  تنوشخ  هب  نشخ ، یتخرد  تسوپ  هکلب  دادن ، بایمک  رهوگ  بانرز و  زا  رمک  جات و  درمیم )؟ قشع  بت  و   ) بت هب 
هچ یـسک  هحفـص 15 ] دوـب [ ؟ هـمه  نـیا  رد  يرــس  هـچ  ادـنوادخ  ... تـفگ نخــس  گرم  بـت و  زا  و  تـسب ... شیوزاـب  رب  تـشاد  نـت 

قارف هداجـس  رد  بش  همه  بش  دریمیم و  قشع  زا  هک  سک  نآ  اـیآ  ؟ تسین تداهـش  نیرتـهب  شیورد  قشاـع  گرم  رگم  و  ... تسنادیم
هرذ هرذ  دزادگیم و  دزوسیم و  هرطق  هرطق  عمـش  نوچمه  رگید ، يردقلاۀلیل  رگید ، يرجه  بش  لاصو  راظتنا  هب  زاب  و  دیرگیم ، نوخ 
چیه تساهعمش و  همه  رون  زا  ینغتـسم  هک  ناشخر  دیـشروخ  نآ  ربارب  نابات ، یمدهدیپس  رد  هاگان  سپـس  دوشیم و  بوذ  قشع  زوس  رد 

تابذج راک  رد  رجاهم ، شوپینوگ  رفس  تدم  مامت  رد  ؟و  تسین دیهش  دزابیم  ناج  درادن  یقـشاع  چیه  زامن  زاین و  يوسروک  هب  يزاین 
زا و  داد ، ناج  قشع )؟ بت   ) بت زا  زاـمن ، زا  سپ  ییارحـص ، هشوگ  یبش  دندیـسر ، كوبت  هب  نوچ  ... دوب دوخ  ناـج  ياـهاغوغ  ینورد و 

دینش ار  شربخ  هنابش  نامه  ربمایپ  ... تشادن دوخ  اب  دوب ، هتسب  شیوزاب  رب  بوبحم  نآ  هک  یقشع  دنبوزاب  ینوگ و  ود  نآ  زج  ناهج  همه 
رادـیب ینامحر  نامـسآ  رابهراتـس  رتچ  ریز  رد  زین  اهبش  هک  نانآ  هاگن  ربارب  رد  طقف  و  دـندوب ... هتفخ  همه  نایرکـشل  ... تساخرب دوخ  و 

تسا و نشور  یسوناف  یلعشم ، ییوگ  تسا ... نازورف  یـشتآ  ارحـص  رد  ياهشوگ  هک  دندید  تخادرپ . هناگی  تسود  راک  هب  دندنامیم ،
كاغم هت  رد  ربمایپ  مدید ، متفر و  کیدزن  دیوگیم  دوعـسم  نب  هللادبع  ... دننکیم ار  يربق  ار ، يروگ  دوخ  رازبا  هتـسهآ  قت  قت  اب  یناسک 

رد ار ، تنحم  هقرغ  نت  نآ  وا  دنداد و  ربمایپ  هب  ار  دسج  باحـصا ، هگنآ  ... دراد رارق  روگ  هبل  رب  نیداجبلاوذ  دـسج  تسا و  هداتـسیا  روگ 
نیا زا  نم  راگدورپ  : درک اعد  شقح  رد  داتـسیا و  شرـس  يالاب  رب  ... داهن كاخ  رد  تفرگ و  دوخ  دوب ، هدنابـسچ  دوخ  هنیـس  هب  هک  یلاح 

.و دوب دنـسرخ  وا  زا  تشاد و  شتـسود  ربمایپ  نیداجبلاوذ ... اشوخ  هحفص 16 ] شاب [ ... یـضار  وا  زا  زین  وت  مدوب . دنـسرخ  یـضار و  درم 
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... دـنکیم هچ  يو  ناج  مسج و  اب  افو ، ربمایپ  انعم و  هاـشداپ  نآ  هک  تسنادیم  هچ  تفر و  نیداـجبلاوذ  [ . 2 ... ] دوب نینچ  زین  وا  دـنوادخ 
ددرگیم و زین  وا  نفد  نفک و  رادهدهع  هک  ددرگیم  وا  یسکیب  ردام و  هقاف  رقف و  رادهدهع  اهنت  هن  وا  زا  سپ  ربمایپ  هک  تسنادن  تفر و 
تیاعر و رب  نم  دوب : هتفگن  هحفـص 17 ] هراومه [  وا  رگم  دهن ... روگ  رد  ار  وا  يرگید  دراذـگیمن  قشع  تریغ  تیمح و  افو ، ترثک  زا 

تما یمامت  قح  رد  ار  وا  یتسرپرس  تلزنم  ماقم و  نآرق  رگم  مرتهتسیاش و  یلوا و  ناشدوخ  زا  نانآ ، زا  شیوخ ، تما  روما  رب  یگدیـسر 
یتسرپرـس و رب  نانمؤم  دوخ  زا  ربمایپ  نیا  مهـسفنا » نم  نینمؤملاـب  یلوا  یبنلا   » هک دوب  هدرکن  دـییأت  ار  يو  نخـس  هدرکن و  فصو  نینچ 
هک ملاع  ياج  ره  رد  نم  تما  مدرم و  امـش  زا  سک  ره  دوب  هدومرفن  اهراب  وا  دوخ  رگم  هاگ  نآ  تسا ... رتقحم  رترب و  ناـشروما  تیـالو 

نیا زا  دنمتـسم  ریقف و  رگا  تسوا و  هثرو  نادناخ و  هب  قلعتم  تورث  لام و  نآ  دشاب  هتـشاذگ  اجب  دوخ  زا  یتورث  لام و  رگا  دورب ، ایند  زا 
نادناخ یتسرپرـس  روما  وا و  هداوناخ  هنیزه  یمامت  دـشاب  هتـشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  سپ  زیچیب  دنمتـسم و  ياهداوناخ  و  دـشاب ، هتفر  ایند 

رب نادـنمهقاف  ناتـسرپرسیب و  نازیچیب و  هداوناخ  تلافک  اـیند  رمع  رخآ  اـت  نونکا  زا  تسا و  نم  هدـهع  رب  نم و  اـب  نم و  رب  وا  دنمتـسم 
دورب و اـیند  نیا  زا  يزیچاـن  يدنمتـسم و  لاـح  هب  تما  نیا  زا  هک  ره  دوب  هتفگن  اـهراب  رگم  و  تسا ...) نم  تلود  يهمذ  رب  و   ) نم هدـهع 
، حور هرز  نت ، رپس  وا  يرآ  ... تسا نم  يهدـهع  نم و  رب  ناملـسم  نآ  يوربآ  ظـفح  ماو و  نآ  تخادرپزاـب  دـشاب  هتـشاد  هدـهع  رب  یماو 

ناـهانپیب نارادـماو و  ناـشیورد ، ناـسکیب ، هداوناـخ  یماـمت  هاوـخوربآ  هاـگهانپ و  لـیکو و  یـصو و  لـیفک ، ردـپ و  ناـج ، تسرپرس 
، دـننامیب ياهتمظع  اهتمارک و  نینچ  اب  دـشاب و  تمکح  نتم  تبحم و  بلق  اـنعم و  لاـمک  اخـس و  هلق  رد  يربماـیپ  نینچ  هنوگچ  . دوب
اهجـنگ و نیمز ، دـلانن و  شقارف  زا  هناـنح  نوتـس  دـیوگن و  شیوخ  يوزرآ  هودـنا و  نخـس  دـیرگن و  شربارب  رد  هوـک  میدـید ، هکناـنچ 

زیچ ره  رب  تسد  درابن و  وا  رب  ربا  ددـنخن و  وا  رب  باتفآ  دـناشوجن و  وا  رب  ار  دوخ  بایان  ياهراسهمـشچ  بآ و  ياهدـیراورم  اهرهوگ و 
تـشرسربنع ياههرتسگ  تشهب و  شـشوج  راهب و  زیختـسر  رـسارس  شمدـق  كاخ  ات  شبل  هحـشر  زا  دـباین و  تانیب  تاکرب  دـهنیم  هک 

یتما ددرگن و  هراپود  شلامج  غورف  قدص و  تباهم  زا  هام  دنکن و  عولط  هرابود  بورغ ، زا  سپ  شزامن  يارب  دیـشروخ  دـیاین و  لصاح 
اعد و يرادهدنز ، بش  زگره  زین  رفس  بعاتم  رد  یتح  دناهتشون  هحفص 18 ] دباین [ ... حیسم  یسیع  ثعب  نانوچ  يزیختسر  هدرم ، ناسنآ 

هنابش زاین  زار و  لها  نت  دنچ  زج  الامتحا  نایرکـشل  یمامت  هک  هاگ  نآ  تفخیمن و  شیب  یتعاس  هس  ود  دشیمن . كرت  شاهنابـش  دجهت 
ضبق رد  طاشنرپ  لدهدـنز و  دیـشوپیم ، زیمت  كاپ و  هماـمع  دزیم ، كاوسم  تفرگیم ، وضو  تساـخیمرب ، دـندوب  هتفخ  نارادـساپ  و 

نوچ شیوخ ، لد  هنافراع  زادگ  زوس و  هناقشاع و  زامن  هب  دزیم  رطع  دوخ  ناوسیگ  هنوگ و  هب  هک  یلاح  رد  ناج ، طاسبنا  رد  زین  قشع و 
سپ اهبش  نیمه  زا  یکی  رد  ... دشیم بوذ  شیوخ  تنحم  تبحم و  بارحم  رد  هرطق  هرطق  رحـس  هدیپس  ات  افو ، زوس  افـص ، رون و  عمش 

تسیرگن و نانآ  رد  یتخل  هدرک و  يور  تبحم  هب  دندوب  هداتسیا  زامن  هب  يو  کیدزن  وا  همیخ  رانک  رد  هک  نت  دنچ  هب  زامن ، زا  تغارف  زا 
زا شیپ  ناربمایپ  نالوسر و  هب  هک  تسا  هدش  اطع  زیچ  نیدنچ  نم  هب  هک  میوگب  امـش  هب  دومرف : روعـش  روضح و  رون  لها  نایمارگ  نیا  هب 

مدش و ثوعبم  يرگید  داژن  ره  دیپس و  هایس و  بونج ، لامـش و  رتخاب ، رواخ و  ناهج ، مدرم  یمامت  رب  نم  هک  دینادب  . تسا هدشن  اطع  نم 
مازلا تیرـشب  یمامت  و  منییبنلا ، متاخ  نم  اریز  . ) دنتـشگ ثوعبم  دوخ  موق  رب  طقف  رگید  ناربمایپ  هک  یلاح  رد  متـشگ ، لاسرا  ناـیناهج  رب 

ارف زامن  تقو  هک  اجک  ره  و  دـش . هداد  رارق  كاپ  متما ) و   ) نم يارب  نیمز  یمامت  نینچمه  (. دـنیآرد نم  يدـیحوت  تعیرـش  هب  هک  دـنراد 
مراذگب و زامن  و  منک ) ممیت  كاخ  رب  بآ  نادقف  تروص  رد  وضو و  هب   ) مناوتیم تسا . نم  دجـسم  دـبعم و  كاخ  زا  هشوگ  نآ  دـسر ،

یماـمت نینچمه  دـنراذگیمن . زاـمن  شیوخ  عماوص  دـباعم و  رد  زج  نادـباع  دوـب و  نارگ  يراـک  یلمع  نینچ  نم  زا  شیپ  هک  نآ  لاـح 
نینچمه دنتـسنادیم . مارح  ار  نآ  نم  زا  شیپ  هک  نآ  لاـح  مدرگ و  دـنمهرهب  همه  نآ  زا  هک  مزاـجم  تسا و  هدـش  لـالح  نـم  رب  میاـنغ 

زا هک  نیرخآ  و  دنوش . ممیلـست  تلذ  فوخ و  هب  مروضح  يهزاوآ  ندینـش  درجم  هب  هک  دنکفا  یبعر  نانچ  نم  نانمـشد  لد  رد  دـنوادخ 
نآ دندیـسرپ  قایتشا  يواکجنک و  هب  نارای  هحفـص 19 ] تسیچ [ ؟ دـینادیم  تسا  رتمهم  همه  زا  تسا ، رتمهم  همه  زا  تسا ، رتمهم  همه 
اطع وت  هب  ردقنآ  یهاوخب  هچ  ره  .» مدرک اطع  وت  هب  هک  نادـب  هاوخب و  نم  زا  یهاوخیم  هچ  ره  دومرف  نم  هب  مراگدرورپ  دومرف : تسیچ ؟
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ار دوخ  هتساوخ  نم  اما  دش . اطع  نانآ  هب  دنتساوخ و  يزیچ  کی  ره  زین  رگید  ناربمایپ  هنیآ  ره  [ »... 3  ] يوش دنسرخ  یضار و  ات  هک  منک 
لوکوم هریخذ و  تمایق ) زور  تعافـش  هب   ) دنهد تداهـش  دـننامیب  راگدرورپ  ییاتکی  هب  هک  یناسک  يارب  دـیحوت و  تما  امـش  دروم  رد 

. مدرک

ردیکا يارجام 

، دنتشادن ار  وا  ضرعت  دصق  دندومنیمن و  هرهچ  یمور  نایهاپس  هک  کنیا  تشادن . كوبت  رد  ندنام  دصق  ار  يزور  تسیب  زا  شیب  ربمایپ 
، مر دوب . هداد  خر  ییازتریح  هلأسم  دوب و  یبیجع  زیچ  تشادن ... ار  ناشیا  اب  زیتس  رـس  درکیمن و  ناشیا  ياهنیمزرـس  هب  یـضرعت  زین  وا 

روضح ربخ  ندینش  هب  دوب ، هدرک  جیسب  رکـشل  رازه  تسیود  مالـسا ، یهاپـس  رازه  هس  ربارب  هتؤم  رد  طقف  هک  تلوص  تمظع و  نآ  اب  مر 
هاپـس نآ  یمامت  دروخیمن و  مج  دوخ  ياـج  زا  دـیزخ و  شیوخ  تشحو  تسدرود  ياهرگنـس  سپ  رد  دوخ  ياـهزرم  رد  وا  هناـمجاهم 

احیـسم روضح  تبیه  زا  دننک  وا  زیتس  جیـسب  دنتـسناوتیم  زین  ار  رفن  رازه  دصناپ  رب  غلاب  دنتـساوخیم  رگا  هک  روطارپما  میظع  رامـشیب و 
ناکت دوخ  ياج  زا  دندناکرتیم و  هرهز  دنتشاد ، شراو  [ 4  ] سویرآ راثآ و  ایرکز  ییحی و  ریذپانتسکش  دیحوت  زا  هک  یتشحو  روهظ و 

نانآ اب  زین  ربمایپ  دـندوب  هتفرگ  رگنـس  شیوخ  تشحو  هانپ  رد  هدـیزخ و  دوخ  سرت  ياـهوراب  رد  ناـنآ  هک  کـنیا  يرآ  دـندروخیمن ...
رید زا  هک  دنتشاد  دوجو  مور  تیحیسم  هب  هتـسباو  یلحم  ياهتموکح  هحفص 20 ] یبرع [ ، ياهنیمزرـس  ورملق  رد  اهتنم  تشادن . يراک 

هلیبق زا  يدرم  يو  دوب . ردیکا  لدـنجلاۀمود ، دـنمتورث  ردـتقم و  مکاح  هاشداپ و  هلمجنآ  زا  دـندوب . هدرکن  یهاتوک  هنیدـم  دـیدهت  زا  زاب 
. دنتـشاد يدـیما  مشچ  يو  هلمح  هب  زین  یلخاد  ناقفانم  هدرک و  دـیدهت  ار  هنیدـم  راـب  نیدـنچ  نیا  زا  شیپ  دوب . یحیـسم  هدـنک و  گرزب 

هدنهانپ  ) بهار رماعوبا  نایم  یتالـسارم  دندوب  هدرک  عیاش  نینچ  شیب  مک و  هنیدم  رد  ناقفانم  : » تسا هتـشون  مامالاریـسفت  باتک  بحاص 
هنیدم هب  نیگنـس  عیرـس و  یتالمح  تسا  رارق  ردیکا  ینابیتشپ  هب  تسا و  نایرج  رد  ردـیکا  و  دـناوخیم ) شقـساف  ربمایپ  هک  روطارپما  هب 
غورد هب  رهش  حطس  رد  زین  راب  نیدنچ  دنرامگب ...« !! هنیدم  یناحور  یتسرپرس  هب  ار  یحیسم  بهار  رماعوبا ، مالسا  ءاحما  زا  سپ  دوشب و 
دـصق دنـسریم و  هار  زا  نامایب  هدامآ و  یتازیهجت  نانچ و  نینچ و  یناگدنمزر  تارفن و  اب  ردـیکا  نایهاپـس  يدوزب  دـندرک  عیاش  نینچ 
ياهرذ ار  وا  روـالد  باحــصا  ربماـیپ و  هواـی ، نانخــس  نـیا  تـسا  یهیدـب  دـنراد ...» ار  رهــش  ندوـمن  ناـسکی  كاـخ  اـب  ندرک و  ناریو 

ات دوب  نامز  نیرتهب  کنیا  . تشاذگیم ياج  رب  یبرخم  بولطمان و  راثآ  عافدیب  نادنورهش  نانز و  مدرم ؛ لد  رد  اتعیبط  اما  دناسارهیمن .
زا نت  تسیب  دص و  راهچ  هارمه  هب  ار  [ 5  ] دیلو نب  دلاخ  ور  نیا  زا  دهدب . دوب  هدمآ  شیاهیکیدزن  ات  هک  ردیکا  نیا  هب  يایلامشوگ  ربمایپ 

نانچ يدرم  يریگتـسد  هب  نایهاپـس  مک  دادـعت  نیا  اب  هنوگچ  هک  نآ  زا  كانمیب  دـلاخ  دومرف . مازعا  ناماس  نآ  هب  مالـسا  هاپـس  ناروـالد 
هنوگچ : تفگ ربمایپ  هب  دورب  بلک  لیابق  تسدرود  كانرطخ و  ياهنیمزرس  قامعا  ات  شایهاشداپ  مکحتـسم  عالق  رد  مهنآ  دنمتردق و 

وا هب  ربمایپ  . تسا نمیا  روصحم و  دوخ  نازابرس  نایم  رد  شیوخ  راوتـسا  ياهژد  رد  وا  هک  یلاح  رد  تفای  میهاوخ  تسد  يدرم  نینچ  رب 
هاپس چیه  تسارح  ظفحیب و  دمآ و  دهاوخ  نوریب  راوس  هحفص 21 ] راهچ [  هس  اب  شیوخ  هعلقزا  درم  نآ  یهلا  زاجعا  هب  هک  داد  نانیمطا 
نیا امـش  دومرف : وا  هارمه  ناناملـسم  دلاخ و  هب  هاگ  نآ  داتفا . دهاوخ  ناملـسم  نازابرـس  ماک  ماد و  رد  تسرد  یباتهم ، یبش  رد  یحیـسم 

یـشحو واگ  بلط  رد  راکـش و  راک  رد  هک  یلاح  رد  دـشخردیم ، نامـسآ  طسو  رد  هام  هک  هاگ  نآ  ناـبات ، یناتـسبات و  یبش  رد  ار ، درم 
ربمایپ اما  دندش ... لدنجلاۀمود  نیمزرس  یهار  دندمآ و  یتفگش  هب  هناربمایپ  زاجعا  نخس و  نیا  زا  ناناملـسم  ... درک دیهاوخ  راتفرگ  تسا 

دراذگب ورف  ریـشمش  دوش و  میلـست  هک  یتروص  رد  ار  ردیکا  دنرادن  قح  هجو  چـیه  هب  هک  داد  دـیکا  روتـسد  مالـسا  نایهاپـس  دـلاخ و  هب 
نانآ نایم  رد  هک  ناناملـسم  ... دنروآ هنیدم  هب  ملاس  ار  ردیکا  هک  دنراد  یعطق  هفیظو  نانآ  هکلب  دنناسرب . وا  هب  يرازآ  نیرتمک  دنـشکب و 
نیا زا  نانآ  ... دـندش دوخ  تیرومأم  راپـسهر  دـندوب  ربمایپ  شرافـس  بظاوم  رـضاح و  زین  هناـجدوبا  ریبز و  نوچ  ياهدـیزگرب  ياـههرهچ 

دنهاوخ ریگتـسد  مامت  یناسآ  هب  تسا  یـشحو  واگ  راکـش  بلط  رد  هک  یلاح  رد  ار  ردـیکا  هنوگچ  هک  دـندوب  تفگـش  رد  ربماـیپ  نخس 
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دنتشگ راپسهر  تخات  هب  تشاد  زین  يرایسب  هلصاف  اتبـسن  هک  لدنجلاۀمود  ات  كوبت  زا  ریـسم  نآ  رد  هار -  لوط  مامت  رد  همه  نیا  اب  درک .
رود هک  یلاح  رد  عافدیب و  اهنت و  یـشحو -  واگ  راکـش  ماگنه  هب  و  ارحـص -  رد  ار  وا  الامتحا  هک  دندوب  نآ  دـصرتم  تدـم  مامت  رد  و 

رد ار  یسک  دندرپس و  هار  هام ، مهدزیس  بش  بش ، لوط  یمامت  رد  نانچمه  ناناملـسم  ... تفرگ دنهاوخ  تسا  شیوخ  نایهاپـس  زا  هداتفا 
بلق هب  دوب  هدرک  نشور  ار  ارحص  نامسآ و  یمامت  رمق  صرق  دیوارتیم و  باتهم )  ) مامت هام  هک  مهدراهچ  بش  ماجنارس  ... دندیدن ریسم 

هار رد  ار  یـسک  دوبن و  يربخ  چـیه  نونک  ات  اما  دندیـسر ... بلکینب  لیابق  هاـشداپ  عفترم  دـنلب و  ياـهژد  لدـنجلاۀمود و  ياـهنیمزرس 
هتسب رهش  ياهراصح  برد  تسا  قطانم  نیا  هنابش  هحفص 22 ] مسر [  هکنانچ  دوب و  دوخ  نمیا  ژد  راوتسا و  هعلق  رد  هاشداپ  دندوب . هدیدن 
نیمک تسپ  ياهروهام  هپت  نشور  کـیرات و  هاـنپ  رد  رهـش و  راـصح  کـیدزن  رواـجم ، يارحـص  رد  نایهاپـس  دوبن . نوریب  سک  چـیه  و 

 - دندوب هدیدن  نآ  رد  يایـشحو  واگ  نونک  ات  هک -  ییارحـص  نیرد  ردـیکا  هک  دـنرگنب  دـش و  دـهاوخ  هچ  ات  دـندنام  رظتنم  دـندرک و 
تـسد رد  زین  ار  اهبسا  راهم  دندوب و  بقارم  اههلاچ  یتسپ و  رد  طاتحم  هدرک و  نیمک  نانآ  . دـمآ دـهاوخ  نوریب  واگ  راکـش  هب  هنوگچ 

تیرومأم تدم  نیا  یمامت  رد  یتح  دندوب و  هداتسیا  مارآ  مار و  زین  اهبسا  هک  نیا  تفگش  دمآیمنرد و  ناشمادک  چیه  سفن  دنتـشاد .
نیا رد  دوب ... هدرتسگ  هیاس  اج  همه  رب  ارحص ، هوک و  رب  دتمم  هقباسیب و  هدننک و  نوسفا  يایشوماخ  دیشکیمن . ياههیـش  زین  ناشیکی 

اهلعـشم و وترپ  زا  اریز  دـندوب . هدز  يو  يارب  یتخت  اج  نآ  ییوگ  دـمآرب و  ژد  يالاب  رب  ردـیکا  دـندید ... يزیچ  مالـسا  نارواکت  هظحل 
يادص دـعب  یتاظحل  دناهتـسارآ ... شیارب  یمزب  ییوگ  شرانک ، رد  نز  ود  یکی  دـمآ  تفر و  سپـس  دـمآیمرب و  وا  هنت  مین  زا  هک  نانچ 

ردـیکا رانک  رد  رگید  ینز  هاگ  نآ  دورـسیم . ار  ياهنارت  تامغن  لاق ، لاح و  نیرتاویـش  اـب  دـناوخیم و  ینز  دـش . هدینـش  ییاـبیز  ياوآ 
يو و يارب  هک  دوب  شزینک  نیا  الامتحا  دوب و  ماب  يالاب  رب  ردـیکا  يرآ  تشگ . هدومیپ  بارـش  زا  ییاـهماج  نت ، هس  نآ  ناـیم  تسـشن و 

الومعم هک   ) امرگ زا  ییاهر  يارب  نانآ  تسا  مسر  یبرع  ياهنیمزرس  رد  هک  نانچ  دوب و  یباتهم  یناتـسبات و  یبش  دناوخیم ... شرـسمه 
چیه اهبش  نیرد  . دندوب هدرک  باختنا  ار  ییابرلد  ابیز و  جند و  هطقن  نانچ  دـنیآیمرب ) اهراصح  يالاب  رب  ییاهبش  نینچ  رد  نایئارحص 

. تسین یکالفا  راسنوگن » ياهغاب   » قلعم قئادح  هب  نتسیرگن  نامسآ و  زا  رتزاونمشچ  رتزیگنارکـس و  رتاراوگ و  رترطعم و  رتكاپ و  زیچ 
ریـس یهانتمان  نارکیب  ياهغاب  نیا  يدیراورم و  رابهفوکـش  رازتخرد  نیا  هب  هاگن  زا  ناگدید  هک  تسا  نانچ  راببکوک  نامـسآ  ییابیز 

يادـص اهنت  هن  رورپحور ، يریثا  شوماخ  هحفص 23 ] بش [  نآ  رد  دنتسیرگنیم ... راصح  هرظنم  هب  دندوب و  هداتـسیا  نازابرـس  . دوشیمن
شیپ ملاع  ياههرظنم  نیرترابتریح  هک  دوب  هظحل  نیرد  .و  دندونـشیم زین  ار  نانآ  وحم  اتبـسن  ياهوگ  تفگ و  هکلب  ناوخهنارت ، تامغن 

ياهخاش اب  ابیز ، رایـسب  دـنمونت و  ینزوگ )  ) رن یـشحو و  يواگ  رابرمق ، بش  لد  رد  ارحـص و  نتم  نایم  زا  هاگان  دادیم ... خر  ناـشیور 
هعلق رد  يوس  هب  تسار  يرآ  تفریم ... ژد  يوس  هب  دـمآیم و  باتـش  نیرتـمکیب  مارآ ، مارآ  تسار و  هک  دـندید  ار  دـنمتردق ، دـنلب و 

دیـسر و ژد  ياپ  هب  دنمتردق  ابیز و  دنمونت ، یـشحو  نزوگ  دمآیمنرب ... مد  ناشمادک  چـیه  زا  دـندوب و  هدرک  توکـس  تفریم ... شیپ 
لاح رب  ار  ناشهجوت  نانچ  بارـش ، ینامـسآ  بش  يراوخداش  ياوآ  هدنخ و  دایرف  ... دندیدیمن ار  ناویح  دندوب  راصح  يالاب  رب  هک  نانآ 

رد دندوب ... لفاغ  تشذـگیم  نیمز  ثداوح  كاخ و  هنهپ  رب  هک  هچنآ  زا  انعم  مامت  هب  هک  دوب  هتـشاد  فوطعم  دوخ  ینارماک  ینامداش و 
ندـناوخ ار  رگید  ياهـنارت  داد و  ماـقم  رییغت  ناوـخهزاوآ  دز و  ياهـقهق  ییوـگ  ینز  دـش . لدـب  در و  ناـشنایم  هـملک  هـس  ود  هـظحل  نـیا 

اب كاخ  هرظنم  رب  درپسیم و  هر  مارخرپ  مارآ و  نامسآ  هکلم  تفاتیم و  رادلد  یشويروح  يهرهچ  نانوچ  رمق  صرق  نامسآ  رد  . تفرگ
هب تشذـگیم  ریدـقت  ملاوع  رتسب  رد  ریقح  نیریز  ناـهج  نیا  رد  هک  هچنآ  رب  ییوگ  تسیرگنیم و  شزومرم  ذـفان و  نامـشچ  هاـگن  نآ 

بـش يهنارت  ياوآ  شوناشون و  گناب  رامـشیب و  ياههراتـس  ولألت  رود  قاـفآ  رد  دوب و  ارحـص  توکـس  ... دزیم دـنخبل  نعط  هرخـست و 
دوهـشم راصح  يالاب  رب  ناویح  نآ  دوجو  رب  یهاگآ  زین  یـشحو و  واگ  راکـش  رب  هدـننک  تلالد  ياهثداح  چـیه  نونک  اـت  اـعطق  تاذـل و 

دندـید نایهاپـس  همه  دوب : رتتفگـش  بیاجع  هنهپ  نآ  رد  ینزوگ  نانچ  روضح  زا  ینعی  زیچ ، همه  زا  هک  داتفا  یقافتا  هظحل  نیرد  ... دوبن
رواب ياسآزاجعا  هحفـص 24 ] لمع [  نیا  هب  دـنکیمن و  شیاهر  نورد  زا  يزیچ  ییوگ  هک  ناسنآ  دـنمتردق  ابیز و  دـنمونت ، نزوگ  هک 
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رد يزیچ  نینچ  قت ... قت  دش ... لوغـشم  راصح  رد  ندیبوک  هب  دوخ  يابیز  نوزوم و  چـیپاچیپ ، ياهخاش  اب  دـنکیم ، شنومنهر  یندرکن 
تشذگیم اههناسفا  رد  اههنحص  نیا  ییوگ  دنتفاییمنرد . ار  دادخر  نیا  ینطاب  زار  زمر و  دنتـسیرگنیم و  نارواکت  تشادن . هقباس  ملاع 

ریطاـسا و يهناـسفا  رد  ار  هثداـح  اـی  دـندیدیم و  دوخ  هناـکدوک  شوخ  ياـهایؤر  رد  ار  يریثا  بش  نیا  نزوگ و  نیا  هعلق ، نیا  ناـنآ ، و 
كالفا و وترپ  باتزاب  یقیسوم ، ياوآ  ناکم ، نامز و  نوکس  توکس و  شمارآ و  تاکرح ، تفاطل  هنحـص  دندینـشیم ... نایرپ  ناتـساد 

نزوگ نآ  و  تیعقاو ... هب  ات  تسنامیم  هصق  هب  رتشیب  همه  همه و  دنتسشیم  نت  قفا  همـشچ  رد  ییوگ  هک  نیمیـس  بکاوک  صقر  ولألت و 
يارحـص بش و  لد  رد  كانلوه  دروخرب  نآ  يادص  و  قت ... قت  تفوکیم ... هعلق  رد  رب  دوخ  مکحم  ابیز و  ياهخاش  اب  الاب ، دنلب  ابرلد و 

هاگ نآ  دشن . هدینش  ییادص  رگید  ژد ، يالاب  زا  سپـس  تشذگ و  یتاظحل  درک و  توکـس  ناوخهنارت  دعب  ياهظحل  دیچیپیم ... شوماخ 
هرظنم هب  دـندوب  هدـش  مخ  مین  وا  اب  زین  رکیپهام  ناوج  يوناب  ود  هک  یلاح  رد  دـش و  مخ  ژد  هرگنک  يـالاب  رب  ردـیکا  هک  دـندید  ناـگمه 

واگ نیا  ادخ ، رـسپ  حیـسم  يا  ادـنوادخ ، تفگ -: وا  هب  شرـسمه  . دوب هدـش  هریخ  نییاپ  هرظنم  هب  نامداش  ناریح و  ردـیکا  . دنتـسیرگنیم
نونک ات  بیجع ! هچ  دـنزیم -. خاش  ژد  رد  هب  تشادرب -: دایرف  دز و  ههقهق  يداـش  هب  ردـیکا  دـنکیم . هچ  اـج  نیا  بش  لد  رد  یـشحو 
يزیچ تسا . هدمآ  دوخ  هاگراکش  هب  دوخ  ياپ  هب  نزوگ  نیا  تسام . تداعـس  بش  نیا  تسا -. هتـشادن  هقباس  ملاع  همه  رد  يزیچ  نینچ 

ارت ياـهفرح  تفگ : نز  ... منیبیم اـنعم  نیرد  یتداعـس  دـیون  نم  تـسا و  هدرک  نازورف  ار  اـم  علاـط  ریدـقت ، روـن  دـتفایم . قاـفتا  دراد 
وت ایآ  مدوب . هدـیدن  یتشوگرپ  ییابیز و  يدـنمونت ، نیا  هب  ینزوگ  هحفـص 25 ] مرمع [  همه  نونک  ات  منادیم . زیچ  کی  طـقف  ممهفیمن .

یـسک هچ  تفگ : ناوخهزاوآ  زینک  . تسا ناوهآ  هلگ  رالاس  و  رن ، نیا  هن ... یناوج  ییاـبیز و  نیا  هب  هن . يدوب -؟ هدـید  ار  ناویح  نیا  ریظن 
نینچ نتفرگ  يارب  دـنگوس  یـسیع  هب  ناـج . لدیب و  یلبنت  رگم  سک . چـیه  تفگ -: هنارورغم  ردـیکا  درذـگیم ؟ نزوـگ  نیا  راکـش  زا 
تفر شیپ  ارحص  بلق  ات  ناوارف  گرب  زاس و  اب  و  رایسب ، زهجم و  ینادرم  اب  دنازات و  بسا  ارحـص  تشد و  رد  دیاب  هام  کی  هاگ  یناویح ،

طایتحا تفگ -: شرسمه  . دننک نیز  ار  مبسا  مهدیم  روتسد  نونکا  مه  دزیرگیم ... تسد  زا  تسا  کباچ  دنت و  سب  زا  هک  تسه  اسب  و 
...- دـناكوبت رد  دـمحم  نایهاپـس  هک  نیا  هن  رگم  هن . ارچ  يرآ ، طایتحا -؟ رطخ و  نک -. طاـیتحا  دـشاب . راـک  رد  يرطخ  مسرتیم  نک .

یمامت هنایم  رد  تشذگیم و  ارحص  نیرد  یسک  دوب و  هار  رد  يراید  رگا  تفگیم -: حوضو  هب  هک  دیسریم  شوگ  هب  درم  دنلب  يادص 
وت همه  نیا  اب  تسارحـص ... شمارآ  لیلد  ناویح  نیا  دوجو  هلب . دمآیم -؟ دمآیمن ... اج  نیا  نزوگ  نیا  دوبیم  يدمآ  تفر و  هار ، نیا 

ناظفاحم و رابرد ، نابرقم  راکش و  نارای  هورگ  راکتمدخ ، هدرب  نت  دنچ  داد ، روتسد  دمآ و  دورف  ماب  زا  مامت  باتش  هب  ردیکا  . نک طایتحا 
دـندش و نیز  اهبسا  ... دـنوش راکـش  حـیرفت و  هدامآ  دنـشوپب و  سابل  هلـصافالب  دوب  هعلق  ریلد  ناروامزر  زا  هک  ناـسح  شردارب  هلمج  زا 
دـش و هدوشگ  ژد  رد  دـعب  ياهظحل  هداهن و  باـکر  رد  اـپ  تعرـس  هب  دـندوب  هتفرگرب  ناـمک  ریت و  هزین و  نیبوز و  هک  یلاـح  رد  ناراوس 

کنیا زین  مالـسا  ناراوس  ... دـنتفرگ نتخات  دـمآیم  ناگدـننکنیمک  هاگناهن ) يوس  هب  تسار  هک   ) ابیرف نزوگ  بیقعت  هب  کتزیت  ناراوس 
يوس هب  تعرـس  هب  هک  ینایچراکـش  اب  نادیم  ود  یکی  هک  یلاح  رد  هحفـص 26 ] رد [  تسا ، نیمک  رد  هک  هشیب  گنلپ  نانوچ  و  هداـمآ ،

هک نآ  زا  شیپ  ردـیکا ، هک  دوب  هناریگلفاغ  اسآقرب و  نانچ  نانیا  هلمح  دـندرب . شروی  ناشیا  يوس  هب  دنتـشادن  هلـصاف  دـنتخاتیم  ناشیا 
رب يوحن  هب  تساوخیم  دوب و  هدیـشکرب  ریـشمش  هک  ناسح  شردارب  اما  داد و  میلـست  هب  نت  دـش و  ریـسا  تسا  هداتفا  یقاـفتا  هچ  دـمهفب 
هب دندمآیم  بقع  زا  هک  نابرقم  راکش و  هورگ  زا  نت  راهچ  هس  مالغ و  هس  ود  دش . هتشک  یناسآ  هب  دنک  یتمواقم  دنزب و  نازابرس  فص 
نآ و  دندرب ... هانپ  ژد  هب  دندروآرب و  دایرف  گناب و  دنتخیرگ . هدنادرگرب  ار  اهبسا  رـس  نارواکت ، نیمک  ندیمهف  درجم  هب  مامت و  باتش 

درذگیم ایؤر  رد  نوسفا  رحس و  تعرس و  تدش  زا  ییوگ  هک  ناسنآ  هثداح  یمامت  دش و  هتسب  ژد  برد  موش  فرژ و  یتوکس  رد  هاگ 
شریشمش هک  یلاح  رد  و  دیشوپ ... دوخ  دروآ و  ردب  دلاخ  هک  دوب  یتفبرز  يابق  لوتقم  ناسح  نت  رب  ... دیماجناین لوط  هب  یقیاقد  زا  شیب 

نآ رگم  مینکیم . راچد  تردارب  نیا  تشونرـس  هب  زین  ارت  درک -. گرم  هب  دیدهت  ار  ردـیکا  تشادیم  هگن  درم  ندرگ  يالاب  رب  تسار  ار 
زا . میربیم تژد  يوس  هب  هتـسب  تسد  بوخ  رایـسب  میاشگیم -. ار  ژد  رد  دیـشکن . ارم  دیلان -: يراز  هب  ردیکا  . ییاشگب ار  راصح  رد  هک 
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داـیرف دوب  هتـشگ  هناوید  جـیگ و  دوـب  هتـشذگ  وا  رب  هک  یموـش  هثداـح  تعرـس  تدـش و  زا  هک  یلاـح  رد  لدـنجلاۀمود  هاـشداپ  ژد ، ریز 
اب دـندوب -. هتفرگ  هانپ  تشحو  ياههرگنک  یپ  رد  همه  و  تفگیمن . خـساپ  ار  وا  یـسک  الاب  نآ  زا  اما  . دـییاشگب ار  ژد  ياـهآ  تشادرب -:
: ] تشادرب دایرف  ژد  يالاب  زا  دوب  هدیـسرت  تخـس  هک  دامـض  شرگید  ردارب  . دـییاشگب ار  ژد  دـش . هتـشک  ناسح  ردـیکا ، منم  متـسه  امش 
زا دـلاخ  . دـننکیم راتـشک  رخآ  ات  لوا  زا  ار  نامیمامت  دـنیآیم و  ژد  هب  میراد . رگتراـغ  ناـنزهار  نیا  هب  یناـنیمطا  هچ  هن . هحفص 27 - ]
زا هاگ  نآ  دادن ... یباوج  سک  چیه  دش و  توکس  تشک ... میهاوخ  ار  ناتهاشداپ  دییاشگن  ار  رد  هک  نآ  تروص  رد  دروآرب  دایرف  نییاپ 

تقادـص و تروص  رد  هک  دـنداد  نانیمطا  ردـیکا  هب  ناناملـسم  دـش . هدینـش  ینانز  هیرگ  شاشتغا و  بوشآ و  نویـش ، يادـص  ژد  يـالاب 
دوش و میلست  دیاب  اما  تسا ... ناما  رد  شناج  تشک و  دنهاوخن  ار  وا  زگره  ربمایپ  ینامحر  دیکا و  نامرف  ساسا  رب  هژیوب  راتفر و  یتسرد 

مدرم نیا  ریز  دیریگب ، هلـصاف  ژد  زا  دوخ  امـش  مورب ، ژد  نورد  هب  دیراذگب  دـییاشگب و  ارم  تروص  نیرد  تفگ : ردـیکا  دـیاشگب . ار  رد 
ژد نورد  هب  ینک -؟ هچ  هک  مییاشگب  ارت  تفگ -: ناملسم  زا  یکی  دنیاشگب . ار  ژد  درادن  ناکما  دننیبب  لاح  نیا  هب  ار  امش  نم و  هک  مادام 
هب هک  یلاح  رد  ردیکا  ؟ هچ يدرکن  دهع  هب  يافو  یتفر و  نورد  هب  رگا  تفگ -: دلاخ  . میاشگب ار  رد  منک و  داقنم  میلست  رب  ار  نانآ  مور و 

حلـص اـم  اـب  هک  نآ  طرـش  هب  میاـشگب . امـش  رب  ار  رد  هک  مریگیم  هاوـگ  مدوـخ  امـش و  رب  ار  دـنوادخ  تفگ -: تـسیرگنیم  ناناملـسم 
امـش هک  هچ  ره  دوشن و  هتخیر  یـسک  زا  ینوخ  هک  نآ  طرـش  هب  مریذـپیم  ار  نآ  همه  دراد -. یطیارـش  حلـص  نیا  تفگ -: دـلاخ  . دـینک

وت و هک  نادب  اما  میریذپیم . ینک  داهنشیپ  وت  هچ  ره  نک و  نییعت  دوخ  وت  ار  جارخ  : دنتفگ ناناملـسم  . دیناتـسب جارخ  میانغ و  دیهاوخیم 
.- دیامرف مکح  ناتنیمزرس  امش و  هرابرد  هحفص 28 ] دنک و [  مولعم  ار  نت  ود  امش  فیلکت  ات  میربب  ادخ  ربمایپ  روضح  هب  دیاب  ار  تردارب 

امـش هب  رتش  رازه  ود  يراوس و  راوهر  بسا  دصتـشه  هزین و  دـص  راهچ  لماک و  هرز  دـص  راهچ  لـیم  لاـمک  اـب  مییآیم و  بوخ ، رایـسب 
ژد رد  دعب  ياهظحل  و  تفر ... نورد  هب  ردیکا  دـنتفرگ . هلـصاف  نآ  زا  دوخ  و  دـندرب ، ژد  رد  کیدزن  دـندوشگ و  ار  هاشداپ  ... داد میهاوخ 

نیمزرس زا  يرابخا  ییوگ  ... درک رییغت  هقطنم  تیعضو  هک  تشذگیمن  كوبت  رد  ربمایپ  تماقا  زا  يزور  تسیب  دودح  کنیا  ... دش هتـسب 
نانآ هب  ردـیکا  يراتفرگ  ناسح و  ندـش  هتـشک  راکـش و  بلط  رد  هاش  هنابـش  نتفر  نوریب  نزوگ و  ياسآزاجعا  يهثداح  لدـنجلاۀمود و 

ناناملسم اب  زیتس  تمصاخم و  كرت  هب  همود  راوج  رد  ياههرتسگ  ءامیت و  ایلیا و  ناهاشداپ  نارـس و  هک  تشذگن  یـسب  اریز  دوب . هدیـسر 
ینمشد رد  ار  دوخ  نیمزرس  یمامت  دوب و  هنشت  ربمایپ  نوخ  هب  نیا  زا  شیپ  هک  هبؤر  نب  ۀنحی  دندمآ . رد  هب  افص  یتسود و  رد  زا  هدیشوک 

ملـس و دادرارق  راتـساوخ  دـمآ و  ربمایپ  روضح  هب  دوخ  ياپ  اب  دیـشک و  روطارپما  تعاطا  زا  رـس  داـهنیم ، مور  روطارپما  راـیتخا  رد  وا  اـب 
دنتساوخیم دندیورگیمن و  مالسا  هب  شمدرم  هنحی و  تفریذپ ... ییورشوخ  هب  ار  وا  حلص  مدق  ربمایپ  . دش زیمآحلـص  یتسیزمه  یتشآ و 

زیتـس هب  ناناملـسم  دـض  رب  هک  ماداـم  ار  ناشتیحیـسم  نییآ  داـهنیم و  تمرح  ناـشیا  نـید  هـب  ربماـیپ  دنـشاب . دوـخ  تیحیـسم  نـییآ  رب 
ناشنابز زین  برع و  نیمزرس  ياههرتسگ  رد  ناشتموکح  نیمزرس  تافرـصت و  ورملق  هک  اج  نآ  زا  نانیا  اهتنم  تشادیم . ساپ  دندمآیمن 

دهعتم دندادیم و  ناناملسم ) تاکز  سمخ و  زا  رتمک  رایسب  زیچان و  یتایلام  دح  رد   ) یجارخ هنیدم  يزکرم  تموکح  هب  دیاب  دوب  یبرع 
یـسایس و تابـسانم  نید و  نییآ و  رب  دـنیاینرب . ناناملـسم  اب  زیتس  هحفـص 29 ] هئطوت و [  هب  لاـح  چـیه  رد  هجو و  چـیه  هب  هک  دـندشیم 

یگمه زین  نانآ  هک  حرذاو  ءابرج  یحاون  نامدرم  نینچمه  دندازآ . دنناسرن -  نایز  ناناملـسم  هب  هک  مادام  دوخ -  عفانم  حلاصم و  یمامت 
ربماـیپ دـندرک ... همانحلـص  ياـضاقت  هدـمآ  وا  دزن  شیوخ  ياـپ  هب  دـندوب  یمور  یحیـسم  روطارپما  رادـتقا  تحت  ماـش و  ياـههرتسگ  رد 
دمحم يادخ  بناج  زا  ياهمان  ناما  نیا  نابرهم . هدنیاشخب  دنوادخ  مانب  : تشاگن ایلیا  هاشداپ  يارب  نومـضم  نیدب  یهلا  یقاثیم  هماندهع و 
یمامت اب  یگمه  نانآ  ناشیا . ینیمز  ياـهناوراک  ییاـیرد و  ياـهیتشک  يدازآ  يارب  تسا . اـیلیا  مدرم  هبؤر و  نب  ۀـنحی  يارب  وا  ربماـیپ  و 

ياهیتشک يدازآ  يارب  تسا . ایلیا  مدرم  یمامت  ناشیا و  يارب  یتسود  حلـص و  هماندـهع  نیا  دـنیوا و  ربماـیپ  ادـخ و  هاـنپ  رد  ناـشیاهالاک 
يارب یتسود  حلـص و  هماندهع  نیا  دنیوا و  ربمایپ  ادـخ و  هانپ  رد  ناشیاهالاک  یمامت  اب  یگمه  نانآ  ناشیا . ینیمز  ياهناوراک  ییایرد و 

ياهنتف یـسک  رگا  دوب . دـهاوخ  ظوفحم  مرتـحم و  دـنناشیا  ورملق  تحت  رد  هک  اـیرد  نانیـشنلحاس  نمی و  ماـش و  مدرم  یماـمت  ناـشیا و 

رقف هاشداپ  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 19  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 18 

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


اهایرد و رب  اهناماس  نیا  مدرم  تسا . لالح  دریگب  ار  لام  نآ  هک  سک  نآ  رب  وا  تنکم  لام و  دنک  يراتفر  زواجت ، متـس و  هب  دزیگنارب و 
ياههار یمامت  رد  نانآ  عنام  دـناوتیمن  دـیابن و  یتردـق  ورین و  چـیه  دـنراد و  دازآ  یناریتشک  لماک و  يدازآ  دوخ  يراجت  ياـهورملق 

هماندـهع دومرف و  نییعت  هنالاس ) تایالام   ) هیزج رانید  دصیـس  طقف  اـیلیا  ناـمدرم  يارب  ربماـیپ  دوش . ناشیاهدتـس  داد و  ینیمز  ییاـیرد و 
نیلوا رد  درم  هک  هاگ  نآ  درک و  راتفر  ینابرهم  هب  تشاد  ندرگ  رب  نیرز  یبیلـص  هک  هبؤر  نب  ۀـنحی  اب  ربماـیپ  دومن . ءاـضما  ار  ناـشحلص 

هاگ نآ  نکم . میظعت  نم  هب  امن و  دـنلب  رـس  دومرف : دوب ، هدرک  مخ  میظعت  هب  ار  شندرگ  هدروآ و  دورف  رـس  يو  ربارب  رد  شیوخ  دروخرب 
هکنانچ يو  ییاریذپ  رد  ناناملسم  ریاس  و  وا ، هاگرد  برقم  رادهنازخ و  لالب  هک  دومرف  روتسد  داد و  هیده  وا  هب  ینمی  يدرب  ، رخاف یتعلخ 

مانب : تشاگن نومـضم  نیدـب  ياهمان  زین  حرذا  ءابرج و  مدرم  يارب  نینچمه  . دـنیامنن یهاـتوک  تمرح  تمدـخ و  چـیه  زا  ، تسوا هتـسیاش 
هک دیاب  دندمحم و  ناما  هانپ و  رد  نانآ  حرذا . ءابرج و  مدرم  يارب  وا  ربمایپ  ادخ و  زا  تسا  یحلص  نامیپ  نیا  نابرهم . هدنیاشخب  دنوادخ 

ارحـص و رد   ) یتبـسانم هب  یناناملـسم  رگا  دـننکن . یهاتوک  یکین  یهاوخریخ و  چـیه  زا  رگیدـکی  هب  هحفـص 30 ] تبـسن [  هورگ  ود  نیا 
يروتـسد ناناملـسم  نآ  يارب  دمحم  ات  دنامب ) مرتحم  ناشلام  نوخ و  و   ) دنـشاب ناشیا  ناما  رد  دیاب  دندرب  هانپ  نانآ  هب  ناشیا ) ياهورملق 

هورگ ود  لیفک  دنوادخ  دنزادرپب و  هنیدم  یتموکح  رقم  هب  دوخ  لیم  هب  رانید  دـص  بجر  هام  لاس  ره  رد  هک  تسا  نانیا  هدـهع  رب  دـهد .
نینچ رگیدــکی  قوـقح  هـب  مارتـحا  حلــص و  قـیثاوم  ناــمه  ظــفح  اــب  اــیلیا  ياــهورملق  یکیدزن  رد  اــنقم  مدرم  يارب  نـینچمه  . تـسا
کی هک  تسا  ناشهدـهع  رب  دـندمحم و  ناما  رد  مدرم  نیا  انقم . مدرم  رب  ربمایپ  ادـخ و  يوس  زا  تسا  یحلـص  ناما و  هماننامیپ  : تشاـگن
جارخ ناونع  هب  ار  دوخ  يامرخ  تالوصحم  زا  مراهچ  کی  زین  هدـش و  هتفاـب  ياـههچراپ  مراـهچ  کـی  زین  هویم و  تـالوصحم  زا  مراـهچ 

مانب هللادعـس  يهلیبق  ناگرزب  زا  يدرم  هک  تشذگن  يدنچ  دنزادرپب . دهد  روتـسد  ربمایپ  هک  سک  ره  هب  مر ) روطارپما  هب  نتخادرپ  ياجب  )
روتسد انقم  نامکاح  هب  ربمایپ  دندروآ . مالسا  هدمآ  ربمایپ  تمدخ  هب  ماذج ، نادناخ  زا  لئاوینب  هلیبق  زا  رگید  يدرم  زین  رـسای و  نب  دیبع 

مدرم نازیچیب  ناریقف و  نایم  رد  ناشیا  ات  دنهدب  ناملسمون  هدرک  رس  ود  نیا  هب  هلاس  ره  ار  شیوخ  تالوصحم  مراهچ  کی  جارخ  ات  داد 
زا ار  مدرم  تاـکز  وا  هک  میراد  زین  رگید  راـبخا  رد  دوـمرف . راذـگاو  یبرع  مدرم  هب  ار  اـنقم  هـقطنم  جارخ  عـقاو  رد  دـننک . میـسقت  ماذـج 

ماجنا ار  راک  نیا  هلاس  ره  ناشدوخ  مدرم  هک  تسنآ  رتهب  دوب  هداد  روتـسد  تخادرپیم و  لیابق  ناـمه  نازیچیب  هب  هتفرگ  ناشنادـنمتورث 
دنمشزرا هلح  تسد  دص  ربمایپ  نینچمه  . دنهدب دنسانشیم  هک  ینایانشآ  دنواشیوخ و  ناریقف  هب  ار  ناشلاوما  تاکز  دوخ  تسد  هب  دنهد و 

یبسا دیـسر  ربمایپ  تمدخ  هب  دیبع  نوچ  ... دهدب نامدرم  هب  ات  دوش  تخادرپ  لئاوینب  دعـسینب و  مدرم  هب  هلاس  همه  دومرف  داد و  دیبع  هب 
. دوب حوارم  مانب  وردنت  رایـسب  رادنوخ و  یبسا  نیا  تشاد . میدقت  شترـضح  هب  شکـشیپ  هحفص 31 ] مسر [  هب  دنمشزرا  رایـسب  لیـصا و 

رازه هد  هک  يو  باحـصا  نایم  كوبت  نامه  رد  تفریذپ و  ربمایپ  . رگنب ار  شتعرـس  هدـب و  هقباسم  بسا  نیا  اب  اربمایپ  : تفگ ربمایپ  هب  درم 
ربمایپ دـنیآ ... هقباسم  هب  ناشیاهبسا  نیرتبوخ  رب  ناراکراوس  نیرتهب  هک  دـندنکفارد  ادـن  دـندوب  روالد  ناعاجـش  رواـکت و  راوسبسا 

رداص تکرح  نامرف  دنداتـسیا و  طخ  کی  رد  ناراوس  دومرف . تکرـش  هقباسم  رد  دـش و  دـیبع  شکـشیپ  نایرن  حوارم ، رب  راوس  زین  دوخ 
ریز نیمز  دمآرد و  تکرح  هب  ارحـص  تشد و  رد  دنمورین  رادنوخ و  ياهبسا  رب  هک  دوب  یبرع  نازاتـشیپ  ناراوس و  جوم  هاگ  نآ  دـش و 

رب راوس  هلاـس  تصـش  دودـح  يدرم  تمحر ، تفرعم و  تماقتـسا ، تبحم و  یمارگ  هرهچ  نآ  ادـخ  لوسر  داـتفا ... هزرل  هب  ناراوس  ياـپ 
رتشیب و هچ  ره  تعرس  هب  ار  بسا  ناوج ، یحور  لد و  و  ناولهپ ، هتخیهرف و  یناج  یـشوکتخس  تردق و  مامت  اب  تخاتیم و  زین  حاورم 
اب هاگ  نآ  دـناخرچ . دوخ  رـس  يالاب  ار  شاهنایزات  راـب  ود  یکی  اـما  دزیمن . ار  ناویح  زگره  تشادیماو . رتعیرـس  هچ  ره  یـشوکتخس 

بـسا لپک  رب  تسد  فک  اـب  هک  زیمآناـجیه  ياـهشزاون  زین  درـشفیم و  ناـیرن  ياـهولهپ  رب  هک  دـنمورین  ياـهقاس  اـپ و  راـشف  یماـمت 
زا نانچ  ناتـسود ، اـب  یناودبسا  هقباـسم  کـی  رد  شیپ  يدـنچ  نیمه  دناهتـشون  تشادیماو . رتشیب  هچ  ره  تعرـس  رب  ار  نآ  تخاونیم 
... تشاد نامایب  درد  یگتفوک و  شیاپ  هام  هس  ود  زا  شیب  ات  هک  دش  هدیبوک  شنار  تدش  هب  دروخ و  نیمز  مکحم  هداتفا ، نیمز  رب  بسا 
اب هک  تشذگیمن  شايدوبهب  زا  يدنچ  کنیا  درازگ ... زامن  هتسشن  هکلب  دناوخب ، زامن  هداتـسیا  تسناوتن  زورهنابـش  ود  یکی  هک  نادنچ 
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وا بسا  دعب  یتعاس  دنامیمنزاب ... شالت  زا  مد  کی  تخاتیم و  شیپ  ناریلد  ناناوج و  هوبنا  لیخ  نآ  نایم  رد  یتراسج ، تدـح و  نینچ 
ییوگ هک  تفاتشیم  شیپ  تعرس  كوان  كون  رد  نانچ  كاخ ، درگ و  زا  هوبنا  ینادیم  رد  داهنیم و  رـس  تشپ  ار  دنمورین  ناراوس  جوم 
ناراوس رکشل  یمامت  رایسب  تدهاجم  ششوک و  هب  ناسنیا  و  دنکیم . زاورپ  نامـسآ  قفا  رد  ناشفارون  هحفص 32 ] نوگهرقن و [  ناکیپ 
راومنبش تشرد و  ياههناد  هک  یلاح  رد  و  هنادنمناوت ، دیـسر و  هقباسم  ینایاپ  طخ  هب  دعب  یتاظحل  داهن ... دوخ  تشپ  سپ  ار  باحـصا  و 

نارواگنج و ناراوسکباچ ، همه  نآ  ناراوس ، یمامت  شیپاشیپ  درب و  ار  هقباسم  تخیریم  ورف  شاهنوگ  ياهگربلگ  یناـشیپ و  رب  قرع 
رایـسب ار  حوارم  ربمایپ  ... دـمآ نانآ  همه  رب  قیاـف  حـتاف و  نادـیم و  زاـتهکی  دـندوب  هدـنارذگ  بسا  تشپ  رب  ار  يرمع  هک  برع  ناـعاجش 

ناویح نیا  و  دوب ... بسا  هتفیـش  رگداهج  ناربمایپ  یمامت  نامیلـس و  نانوچ  زین  وا  دوب . هدید  مک  ییابیز  یبوخ و  نیدـب  یبسا  دیدنـسپ ...
ناویح نینچ  بحاـص  هک  نیا  زا  تفریذـپ و  ار  دـیبع  هیدـه  یناـمداش  هب  تشادیم ... تسود  رتشیب  یلها  تاـناویح  یماـمت  زا  ار  دـهاجم 

ابیز و لیـصا ، نایرن  نانچ  ندـید  زا  هک  ورمع  نب  دادـقم  هظحل  نیرد  تشگ . ناـمداش  تسا  هتـشگ  دنمـشوه  ریلد و  دنمـشزرا ، لیـصا و 
دزن اسآهتفیـش ، ناود و  ناود  دوب ، هدید  ار  بسا  زاورپ  تشاد و  تکرـش  هقباسم  رد  زین  دوخ  هک  یلاح  رد  دوب ، هدمآ  دجو  هب  يدـنمجرا 

دمآ و دورف  بسا  زا  ربمایپ  . شخبب نم  هب  ار  بسا  نیا  ادخ  لوسر  يا  : تفگ ربمایپ  هب  دوب  هتفرگ  ار  بسا  مامز  هک  یلاح  رد  هدمآ و  ربمایپ 
دادقم هب  داهن و  وا  تسد  رد  ار  شمامز  رهم  هب  لیم و  لامک  اب  تسیرگن و  دوب  لیـصا  ياهبسا  قشاع  هک  درمناوج  نیا  زابکاپ  هرهچ  رد 
یمارگ ار  بسا  نآ  تارطاخ  مان و  ربمایپ  دوب و  هدرک  تکرـش  ردب  رد  هک  دوب  دادـقم  نایدام  مان  هحبـس  و  تساجک ...؟ تاهحبـس  دومرف :

مدیـسرت هار  يرود  زین  رفـس و  نیا  تارطاخم  امرگ و  رطاخ  هب  ار  اربمایپ  تفگ : خـساپ  دادـقم  . تشاد رطاخ  رد  هراومه  ار  وا  دای  هتـشاد و 
حوارم نیا  زا  ات  منک ، یـشکتفج  لیـصا  بسا  نیا  اب  هک  مراد  دیما  کنیا  دـیایب . شرـسب  ییالب  مدیـسرت  تسا و  ریپ  هحبـس  شمروایب ...

ار حوارم  دادقم ، هحفص 33 ] تسا [ . یبوخ  رکف  دومرف : رهم  هب  داد و  ناکت  تقفاوم  هب  يرس  ربمایپ  . دروایب میارب  رادنوخ  لیصا و  ياهرک 
ود نامز  رد  هک  وردنت  سب  یبسا  تشاذگ . لایذ  ار  شمان  هک  دروآ  شیارب  ياهرک  ریسدنت  دنمورین و  نایرن  نیزا  هحبـس  دناهتـشون  درب و 

دادقم زا  مرد  رازه  یـس  تفگنه ؛ یغلبم  هب  ار  نآ  نامثع  دربیم و  ار  تاقباسم  یمامت  نامثع  رمع و  مالـسا ؛ دـنمتورث  دـنمتردق و  هفیلخ 
نیمزرـس میناملـسم و  ام  ربمایپ  دنتفگ  هدمآ و  يو  دزن  دندوب  هدش  ناملـسم  هک  میذه  دعـسینب  نانکاس  زا  یمدرم  اهزور  نیمه  رد  . دیرخ

يامرگ دوخ  وت  درادـن و  یناوارف  بآ  هک  تسا  یبآ  هاـچ  راـنک  ناـمهاگلزنم  میرادـن . ینادـنچ  روخـشبآ  اـما  میراد و  تسود  ار  شیوخ 
میهاوخیم وت  زا  دننک . جارات  ار  نامزیچ  همه  هدرب  هلمح  ام  رب  نافلاخم  نانزهار و  مینک  چوک  رگا  میـسرتیم  نینچمه  ینیبیم . ار  هقطنم 

هب دیآ . دیدپ  تکرب  ام  ياهناماس  رد  ات  ییامرف  ییاعد  زین  دهدب و  ار  نامماشحا  یمامت  فافک  دوش و  رایـسب  نامهاچ  بآ  ات  ینک  یفطل 
ام ياهورملق  رب  يراکزیتس  نمشد  چیه  هک  مینامب  دنوادخ  ظفح  هانپ  رد  نانچ  زین  دشابن و  ام  يرورـس  تزع و  هب  یموق  چیه  هک  ياهنوگ 

ادخ مان  اب  هدرب و  ار  اهنآ  دومرف  هاگ  نآ  تفرگ و  تسد  رد  ار  اهنآ  دـنروایب . شیارب  هزیرگنـس  دـنچ  ات  دومرف  ربمایپ  دـنکن . رورم  روبع و 
نانچ دناهتشون  دندرک . لمع  دوب  هداد  روتـسد  ربمایپ  هک  نانچ  دنتـشگزاب و  هلیبق  هب  میذه  دعـسینب  نامدرم  دنزادنایب ... هاچ  رد  هناد  هناد 

زین و  درکیم . باریـس  یتحار  هب  ار  اهنآ  دادعت  نادنچ  ود  زین  ناشماشحا و  یمامت  هک  دـش  زیرأک  اراوگ و  زیربل ، راشرـس و  ناشهاچ  بآ 
نانآ تسدرود  ياهورملق  رد  هک  زین  نانآ  دـنتفر و  هدـیچوک  نانآ  ترواجم  زا  دنتـسیزیم  نانآ  یگیاـسمه  رد  هک  یناکرـشم  هلـصافالب 

یـشوخرس ینادابآ و  ظاحل  هب  هک  تشذـگن  يدـنچ  و  دـندوب ... هدروآ  مالـسا  یگمه  دـسرب  هنیدـم  هب  ربمایپ  هک  نآ  زا  لـبق  دنتـسیزیم 
. دنتشگ اهناماس  نآ  هرهش  ناشتداعس  رادتقا و  تزع و  زین  ناشیاهورملق و 

هدنرپ يافو  تبحم و 

تـسد فک  رب  ار  لاب  رپیب و  ياهجوج  هحفـص 34 ] يو [  نارای  زا  یکی  هار  نایم  رد  رگید ،) ياهوزغ  ای  و   ) هوزغ نیمه  زا  تشگزاـب  رد 
هدـنرپ نآ  ردـپ  اـی  رداـم  داد . خر  روآتفگـش  ياهثداـح  هظحل  نـیرد  دادیم . ناـشن  وا  هـب  هتـسشن  شرـضحم  رب  دروآ و  يو  دزن  هـتفرگ 
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هک نیا  نودـب  نارگن ، نانزلاب و  دـنکفا و  دوب  هتفرگ  ار  شاهجوج  هک  يدرم  يور  شیپ  ار  دوخ  هدـش و  کـیدزن  ناـنکزاورپ  کـچوک ،
هب دندمآارف و  هنحص  نیا  ندید  هب  باحصا  تفریمن ... درکیمن و  زاورپ  رگید  هتسشن و  درم  نماد  رد  دنکب ، ار  يرطخ  نیرتمک  هظحالم 

، دیاهتفرگ ار  شاهجوج  دیداتفا ؟ تریح  هب  دنکیم  هدـنرپ  نیا  هچنآ  زا  ایآ  دومرف : دـید  ار  ناشباجعا  نوچ  ربمایپ  دـنداتفا . رایـسب  یتفگش 
هب مدرم  يا  ـالا  دـهاوخیم ... ار  شاهچب  تاـجن  تمحر ، تبحم و  هب  هدـنکفا و  رطخ  هب  ار  دوخ  هدرک و  هجوج  ییاـهر  يادـف  ار  شناـج 

... تسا شاهجوج  هب  هدنرپ  نیا  زا  رتتبحمرپ  رتتمحررپ و  امش  هب  امش  راگدرورپ  هنیآ  ره  هک  دنگوس  اهنامسآ  دنوادخ 

ربمایپ لتق  يهئطوت 

هب ار  راکیپ  هصرع  هناحتاف  درب  موجه  یمـصخ  رکـشل  رب  ای  دـنز و  نمـشد  رب  يریـشمش  كوبت  ورملق  یمامت  رد  هک  نآ  یب  ربماـیپ  کـنیا 
هک نوراه -  ياتمه  لامک ، یگرزب و  لالج ، زازعا و  مامت  رد  ار  وا  هداـهن و  دوخ  یمـسر  تفـالخ  هب  نآ  رد  ار  یلع  هک  ياهنیدـم  يوس 

یلع ربمایپ و  يارب  یهلا  يايزوریپ  كوبت  تشگیمزاب . دوب -  هدـناوخ  دوب  یـسوم  ریزو  هفیلخ و  روای ، هاـگهیکت ، ناـبیتشپ ، نیرتگرزب 
کنیاو دنتفاین . دنبایب ، يو  یمسر  هفیلخ  مالسا ، راوسهش  هیلع  ار  ياهئطوت  یشیدنادب و  نیرتمک  هک  نآ  تأرج  ناقفانم  بیترت  نیدب  دوب .

مچرپ يزوریپ و  يهیاپ  نوتس  نآ  یلع  ارچ  هک  دشیم  مولعم  دنتـشاد  روهدید  ریـصب و  یلد  رگداد ، هاگآ و  یناج  هک  نانآ  رب  نامدرم ، رب 
رد ار  وا  نآ -  ياجب  هدرواین و  داد  دـهاوخن  خر  نآ  رد  یگنج  نیرتکچوک  تسنادیم  شیپ  زا  هک  یکوبت  هب  دوخ  اب  ار  يزورهب  رفظ و 

هدرک بوصنم  شیوخ  تفالخ  دنمجرا  گرتس و  دنلب ، گرزب و  بصنم  هب  راکـشآ ، یلج و  صن  هب  رطخ  ضرعم  رد  عافدیب و  يهنیدـم 
الا ال یسوم . نم  نوراه  ۀلزنمب  نوکت  نا  یـضرت  الا  هرخالاو . ایندلا  یف  یتفیلخ  هحفص 35 ] ییـصو و [  یخا و  تنا  : » تسا هتفگ  وا  هب  و 
زج یشاب  یـسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  هک  یتسین  دنـسرخ  ایآ  یترخآ . ایند و  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  وت  « » يدعب یبن 

باـصتنا نآ  هنادـنمزوریپ و  كرحت  تشگزاـب و  نیا  .« دوـب دـهاوخن  يربماـیپ  نم  زا  سپ  دوـشیم و  متخ  نـم  هـب  يربماـیپ  هـک  نآ  طـقف 
رتشیب يزوتنیک  رهق و  زا  هدـنکآ  ار  وا  یـصو  ربمایپ و  نانمـشد  ماجرفان  ماکان و  رـضاح  لاح  رد  اما  شیدـناهئطوت  لد  هناناج ، تفـالخو 

دور و نوریب  ناشفک  زا  روما  هتشر  حوتف ، یمامت  يهصرع  رد  ربمایپ  يراکماک  يزوریپ و  یلع و  یمسر  تفالخ  اب  دنتشاد  میب  نانآ  درک .
هفینحوـنب و لـیابق  یقرـش  ياـهناماس  معثخ و  نمی و  اـت  هلیجب  هطقن : نیرتیبوـنج  زا  ناتـسبرع  یماـمت  یمـسر  حـتاف  کـنیا  هـک  دـمحم 
هک ار  هچ  ره  ـالیتسا  يدـنمرفظ و  دـنلب  هلق  رب  تسا ، هلیا  اـت  یبرغ  لامـش  ءاـمیت و  اـت  یقرـش  لامـش  عبنی و  غبار و  اـت  برغ  ياـهنیمزرس 
لد رد  هـک  یتـموکح  تردـق و  يوزرآ  هژیوـب  روـما و  هزاریــش  دـنامیم  هدـنز  دـمحم  رگا  يرآ  دـناسرب . تیبـثت  هنــصم  هـب  دـشیدنایم 
رد تفریم . تسد  زا  دشیم ، بآ  رب  شقن  ناشبارس  هریزج  رب  بابح  ندیکرت  نوچ  اهایؤر  نآ  یمامت  یلع -  ندوب  اب  و  دندنارورپیم - 
هک [ 6 . ] دندوب نت  هدراهچ  دنناسرب . لتق  هب  تشگزاب  ریسم  نیا  رد  هب  ار  ربمایپ  رتدوز  هچره  عیرس و  رایسب  هک  دنداتفا  هشیدنا  نیا  هب  هجیتن 

هویم نیدنچ  ندرب  نایم  زا  دننزب  ار  يدمحم  تخرد  هشیر  رگا  دندیشیدنا ، دوخ  اب  دنتفرگ . يدج  میمـصت  دندروخ و  دنگوس  راک  نیا  رب 
ههبج رد  اهنت  هن  هک  يرتسگنماد  قاـفن  جوم  نیا  اـب  یتحار  هب  تسین و  يراوشد  رایـسب  راـک  دـنیوا -  تیب  لـها  یلع و  هک  وا -  نادـناخ 

كرـش رفک و  اـب  مدرم  نیرتشیب  ناـج  لد و  تسا  زونه  هک  زونه  دراد و  دوجو  یبرع  تسرپتب  نیمزرـس  هرتسگ  یماـمت  رد  هکلب  كوبت 
یبعـص راـک  دـیآ  دـیدپ  ضحم  رفک  اجیردـت  نآ ، لد  زا  ماجنارـس  هک  مه  اـب  هتخیمآ  مالـسا  رفک و  یعوـن  هب  مدرم  نداد  تعجر  تـسا ،

دنتخانشیم یبوخ  هب  ار  تردق  تیهام  هعماج و  هحفص 36 ] روعش [  تموکح ، روز  دندوب و  دنمشوه  ینارادمتسایس  نانآ  . دوب دناوتیمن 
نورد زا  ار  یگنهرف  هشیدـنا و  اـت  دـنرادن  زاـین  هنارگدادبتـسا  ییاـیر  تموکح  ههد  ود  یکی  زا  شیب  هب  هک  دـنتفاییمرد  ینیبنشور  هب  و 

هب هک  نآ  طرـش  هب  جـیردتب و  اما  یناسآ  هب  دنـشیدنایم ، دوخ  هک  هچنآ  عفن  هب  ار  یعامتجا  تایح  یـسایس و  راـتخاس  دـننک و  نوگرگد 
یلع دـنداد . رییغت  هیماینب  يالیتسا  نارود  رد  هکنانچ  دـنهد . تیوه  رییغت  دنـشخبب ، ار  تاذـل  زا  يرادروخرب  ناوت  يداصتقا و  هافر  مدرم 

هاگیاج « » برـضم  » ار وا  هک  دوب  ربمایپ  باـکر  رد  باحـصا  زا  يدرم  كوبت  جیـسب  رد  هدروآ : نینچ  ص 271  شریـسفت ، رد  میهاربا  نب 
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هتشگ دراو  وا  نت  رب  دحا  ردب و  گنج  رد  ادخ  هار  رد  هک  دوب  یتابرض  يرامشیب  يرایسب و  تهج  هب  نیا  دندناوخیم و  مخز » برض و 
، رفن رازه  جنپ  تسیب و  تفگ  درمـش و  ار  نایرکـشل  زین  وا  دنک . يرامـشرس  ار  نایرکـشل  دادـعت  دریگب و  يرامآ  دومرف : وا  هب  ربمایپ  دوب .

نینچ وا  نتم  نیع  ... دـنادرم نت  هدزناـپ  تفگ  درمـش و  رامـشب . ار  نیتـسار  ناـنمؤم  دومرف  ربماـیپ  دـناناشیا . ناراکتمدـخ  ناـگدرب و  زجب 
یل دـع  هللا ص  لوسر  هل  لاقف  دـحا ، ردـبب و  هتباصا  یتلا  هتابرـض  ةرثک  نم  برـضملا  هل  لاقی  لجر  كوبتب  هللا ص  لوسر  عم  ناک  : تسا

ۀـسمخ و مه  لاقف : مهددـعف  نینموملا  دـع  لاقف  عابتلا ، دـیبعلا و  يوس  لجر  فلا  نورـشع  ۀـسمخ و  مه  لاـقف : مه  ددـعف  رکـسعلا  لـها 
هندرگ زا  ربماـیپ  تـعجارم  ماـگنه  هـب  تشگزاـب و  رد  ینعی  دنــشکب ... قاـفتا  هـب  هنابــش و  ار  ربماـیپ  دــنتفرگ  میمــصت  . ــالجر نورــشع 

رتش یپ  رد  درـسنوخ  مارآ و  ناشیمامت  هک  یلاح  رد  دـنرذگب ، نآ  ربعم  زا  دنتـسناوتیمن  رتشیب  رفن  ود  یکی  طقف  زج  هک  يروبعلابعص 
ییاهگنس گیر و  اب  ناشرفن  هس  ود  دننزب و  خیس  زیت  ياهلیسو  اب  ار  هقان  دنربب ، ار  شاهقان  گنت  دنرب ، هلمح  ربمایپ  يوس  هب  دنیآیم  يو 

رگید ياهنآ  دننزب و  دنهد و  رارق  فدـه  یتخـس  هب  ار  شرتش  وا و  اج  نآ  زا  دـناهتفر  الاب  وا  روبع  هتـشپ  يالاب  رب  البق  دـنراد و  هدامآ  هک 
نآ زا  ملاس  ناج  ياهدننک  طوقـس  چیه  دراد و  دنلب  رایـسب  یعافترا  هحفـص 37 ] هک [  گرم  هاـگترپ  نورد  هب  راوس  اـب  هداد و  مر  ار  رتش 

ای دنزادنایب  گرم  هرد  نورد  هب  دنـشکب و  ریز  هب  هقان  زا  ار  ربمایپ  ای  تسه  هک  هنوگ  ره  هب  دندوب  هدروخ  دنگوس  دنزادنایب . دربیمن  ردـب 
ناشرظن هب  اریز  دننک . شراسنوگن  هرد  رعق  هب  رتش  اب  دنـشک ، شریز  هب  بوکرم  زا  هک  تشگن  مهارف  تیعقوم  نیا  دـشن و  نکمم  نیا  رگا 

ینمـشد و نآ  اب  رمع  همه  هک  هدـنیازف  لعـشم  نیا  ندرک  شوماخ  نتـشک و  رد  دـیاب  دوب و  هئطوت  هریت  بش  نیرد  اـهتصرف  نیرخآ  نیا 
دندمآیم و دننک ... لیجعت  دننزب ، رجنخ  وا  هب  تشپ  زا  يزور  هک  دندوب  هتسویپ  وا  باحصا  فص  هب  لیلد  نیمه  هب  دنتـشاد و  يزوتنیک 
یگنـشت و راتفرگ  دندوب  شراچد  تمیزع ، رد  هک  نانچمه  زین  تعجارم  رد  دندوب . هدیـسرن  گرم  هاگترپ  دوعوم و  يهندرگ  نآ  هب  زونه 
دـیدش و یبآیب  راتفرگ  لبق  تاعفد  زا  ریغ  هب  راب  نیمدـنچ  يارب  مالـسا  هاپـس  اهزور  زا  یکی  زاب  رگید و  راب  دـندش ... بآ  دـیدش  طـحق 
ار دوخ  هدـیکرت  هتـسب و  همغاد  ياهبل  ات  دوب  هدـنامن  یبآ  هرطق  ناـشیاهکشم  رد  هک  ياهنوگ  هب  دنتـشگ ... دـیدج  راـبگرم و  یگنـشت 
، یبآ يهمشچ  فارطا ، نآ  رد  رگم  ددرگرب  ات  دومرف  ریضح  نب  دیسا  هب  ربمایپ  دندرب . يو  رب  زاین  اوکـش و  هرابود  نایرکـشل  دننک . سیخ 

تکرب هب  نینچ  نیا  دـهد و  نادـب  يریخ  تکرب  دـنک ، اعد  نآ  رد  ات  دروایب  شترـضح  يارب  یبآ  کشم  فرظ و  یبآ ، ماـج  یبآ ، هعرج 
هک ءایـشا  رهوج  زا  هراومه  شترـضح  اریز  دزاس ... نوحیج  یماج ، زا  دزاس و  نوزفا  ار  بآ  دزاـس ، نومیم  كراـبم و  ار  نآ  بآ ، لـصا 
هک یهلا  رـصانع  رهوج  رب  دربیم و  اههرهب  دوب  هتفهن  اهنآ  تافـص  یلجت  تاذ و  رهوگ  رد  یهاشداپ  ترـضح  تازاـجعا  یهلا و  تاـکرب 

تمحر تکرب  هب  قـح و  تمحر  نیازخ  رد  هک  یبآ  يوربآ  هب  بآ ، زا  هراوـمه  تـشارفایمرب . زاـجعا  هـجنپ  تـشادیمرب و  زاـین  تـسد 
هناتـسآ و رب  تشاد  راگدـیرفآ  تمحر  زا  ییاـههناشن  همه  هک  ار  قـح  يهدـیرفآ  قوـلخم و  دروآیمرب و  بآ  تسا  هدـش  بآ  وا  دوـجو 

نینچ رد  ار  شیور  تایح و  يراوگشوخ و  تیهام  رهوگ و  و  دوب ، هداد  یبآ  تفـص  بآ ، هب  هک  هاشداپ  نآ  زا  دربیم و  عیفـش  وا  هاگرد 
یکـشم ای  یحدـق و  رد  هک  یبآ  هعرج  نیمه  رگم  اریز  هحفـص 38 ] تساوخیم [ . ار  نآ  ینوزفا  تکرب و  دوب ، هداهن  هعیدو  هب  يرـصنع 

کنیا دمآیمن و  ناگدید  هب  نآ  تمظع  رگید  دوب  هتـشگ  رارکت  سب  زا  هک  دوبن  يزاجعا  دوخ  دوب  نآ  نیا و  سرتسد  رد  روفو  هب  دوب و 
هرطق دـنچ  نیمه  یگنوگاـیرد  یگرزب و  دوـج و  يوربآ  بآ و  نیمه  رهوـگ  تـمظع  قـح  هـب  ار  زادرپزاـجعا  زاـسبآ و  هاـشداپ  نآ  وا 

هب دراد  دوجو  کچوک  فرظ  نیا  نورد  رد  هک  ار  ییامرخ  نیا  ای  دهد و  تکرب  زین  ار  هزوک  نآ  ای  همـشچ و  نیا  بآ  ات  دادیم  دـنگوس 
بآ يوج  تسج و  هب  ریضح  نب  دیسا  . دزاس رترامـشیب  ریذپاننایاپ و  رترایـسب  رتشیب و  نیلوا ، يامرخ  رهوگ  ندروآ  دیدپ  زاجعا  تکرب 
نتم نآرد  دیدرونرد . ار  ارحـص  یمامت  دوب ، هتـسب  شیوخ  راتـسد  هب  ار  شنامـشچ  زجب  دوخ  تروص  یمامت  هک  یلاح  رد  تفر و  نوریب 
یلب هلیبق  زا  ینز  هب  هناتخبشوخ  ماجنارس  دیدن ... بآ  یفک  یتح  بآ ، هاچ  همـشچ و  چیه  تخات و  بسا  وس  نآ  وس و  نیا  دیدش  يامرگ 

يو هب  ار  شیوخ  بآ  کشم  نز  تفگ و  نز  هب  ار  ربمایپ  نایهاپـس  یگنـشت  هصق  تفریم . شاهلیبق  هب  یبآ  کچوک  کشم  اب  هک  دیـسر 
نآ بآ ، داد  روتـسد  ربماـیپ  دـناسر . دنتـشادن  نز  اـب  يرایـسب  هلـصاف  هک  نایهاپـس  هب  رایـسب  تعرـس  هب  ار  بآ  کـشم  راوـس ، دیـشخب و 
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هن هداد و  تاجن  ار  یناج  هن  ناهج  رد  يدـیراورم  رد و  چـیه  زگره  هک  ار  دـیراورم  رد و  ره  زا  رترب  یهلا و  زاـجعا  تمیقنارگ  يهنیجنگ 
هدروآ دـیدپ  تورث  تمعن و  ياههفوکـش  تجهب و  تاـکرب و  همه  نآ  هوـیم و  رازتشک و  غار و  غاـب و  هـن  هدـناشن و  ورف  ار  يایگنـشت 
رهاوج زا  رترب  تارطق  نآ  تسا ، هتسنادن  ار  شردق  یمشچ  چیه  تسا ، يراج  كاخ  رب  روفو  هب  زور  بش و  سب  زا  هک  ار  بآ  نآ  تسا ،

زا ياهرطق  هک  نآ  یب  و  دنوآ ، نامه  نورد  بآ  نآ  اب  هاگ  نآ  دنزیرب و  دنراد  نانیشنارحص  هک  عون  نآ  زا  نیبوچ  يدنوآ  فرظ و  رد  ار 
رکـشل یمامت  هاگان  ... درک اـعد  هتـشارفارب  نامـسآ  رب  ار  اـهتسد  درازگ و  زاـمن  تعکر  ود  سپـس  تفرگ و  وضو  دوش  هتخیر  نوریب  نآ 

هک تفای  شرتسگ  نانزربمل  فارطا ، رد  درک و  زیررـس  فرظ  زا  نانچ  دـیهجرب و  ییاههراوف  دـمآ و  الاب  حدـق  نورد  رد  بآ  هک  دـندید 
ناضیف و زا  بآ  یمد  دندرکیم و  بآ  رپ  ار  دوخ  ياهفرظ  اهکشم و  دندیشکیم و  فص  نایهاپـس  رفن  هحفص 39 ] تسیود [  ات  دص 
رد ار  بآ  نیازخ  هک  سکنآ  يارب  تسا ، ون  یعادبا  قلخ و  راک  رد  هزور  ره  هک  يراگدورپ  قلاخ و  نآ  يارب  يرآ  ... دنامیمنزاب شزیر 

دروآیم و دیدپ  سونایقا  ییاج  رد  درابیم و  دهاوخیم  دـنادیم و  دوخ  هک  ییاههرتسگ  رب  زور  بش و  هدرک و  هریخذ  ینامـسآ  ياهربا 
شتآ بآ و  رابهفوکـش ، يهزات  رت و  زبسرـس  تخرد  لد  زا  دراد  تردـق  هک  سکنآ  يارب  دزاسیم ، ریوک  درابیمن و  ياهرطق  ییاـج  رد 

باـیراوشد بعــص و  يراـک  بابــسا ، ببــس و  چــیهیب  زیچ  ره  ندروآ  دــیدپ  اـی  بآ و  لد  زا  بآ  ندروآ  دــیدپ  رگم  دروآ  دــیدپ 
هتـشگ باشوخ  مرخ و  باداش ، هتفکـش و  باریـس ، کنخ و  هک  یلاح  رد  شیوخ  روتـس  یمامت  اب  شنایرکـشل  ربمایپ و  دناهتـشون  ؟ تسا
نیمه رد  . دندرک زاغآ  هنابـش  تکرح  هدرک و  باکر  رد  اپ  تفاتیم  نامـسآ  قفا  رب  هرهز  هراتـس  هک  هاگ  نآ  و  بورغ ، ماگنه  هب  دـندوب ،

وا رب  ار  نارفاک  هکلب  هن ، ناقفانم  هئطوت  رابخا  هدـمآ و  دورف  ربمایپ  رب  لیئربج  نیا  زا  شیپ  اما  ... دندیـسریم دوعوم  هندرگ  هب  هک  دوب  بش 
زا حیرـص  بانتجا  سیلدـت و  یعون  دناهتـشون  ناقفانم  ار  وا  لـتق  ناگدـننکهئطوت  هورگ  فلتخم ، تاـیاور  رد  هک  نیا  دوب . هدرک  شرازگ 

نانیا دندوبن . یندم  يهدش  هتخانـش  ناقفانم  زگره  اما  دندوب ، ناقفانم  وا  گرم  ناگدننکهئطوت  هک  تسا  تسرد  تسا . یخیرات  ییوگقح 
، یبا نب  هللادبع  هرمز  زا  یندم  ناقفانم  دندوب . وا  يرهشمه  نادنواشیوخ  بلغا  شیرق و  یکم  ناقفانم  کیدزن و  باحصا  نارفاک و  هورگ 

يارب و  رگید . یهورگ  یکم  باـقن  يهرهچ  رد  روتـسم  نارفاـک  هکلب  ناـقفانم و  دـنارگید و  یهورگ  سیق و ... نب  دـج  تیـصل ، نب  دـیز 
یلـصا رطخ  ود  رفک و  هطخ  ود  نیا  نایم  یفرژ  قرف  هچ  هک  دوب  دـهاوخ  صیخـشت  لباق  یتحار  هب  دـمهفیم  ار  خـیرات  رهوج  هک  سکنآ 
نادـند ییاهرام  هجیتن  رد  هدـش و  هتخانـش  اوسر ، طاتحم ، هحفـص 40 ] هدروخ [ ، يرـس  وت  لعفنم ، یهورگ  یندـم  ناـقفانم  دراد . دوجو 

، روسج زارفرس ، لاعف ، یهورگ  یلـصا ، ناقفانم  نارفاک و  وگب  هکلب  یکم ، ناقفانم  هک  یلاح  رد  و  دنرطخ ، رهزیب و  شیبامک  هدیـشک و 
رس دنچ  ییاهیعفا  هجیتن  رد  دناربمایپ و  تلود  نورد  رد  ناهنپ  یتلود  نونکا  مه  تسایس و  تردق  زکرم  رد  یتعامج  هتخانشان و  مرتحم ،

حانج تردق و  هورگ  زین  و  هعبـش و ... نب  هریغم  صاعورمع و  هیواعم و  نایفـسوبا و  ... دـنکانرطخ دـیدش و  رایـسب  رهزرپ و  ییاهنادـند  اب 
اب وا -  تیاصو  ياباحم  اورپیب و  ار  هعماج  دنریگیم و  تسد  هب  ار  تردق  مامز  ربمایپ  زا  سپ  هلصافالب  هعیش  لها  ءارآ  ربانب  هک  یتسایس 

، ییرمان هطلـس  یعون  هک  تسا  راکـشآرپ  دـنربیم ، دـنهاوخیم  دوخ  هک  ییاج  نآ  هب  وا -  تیب  لها  هناعیجف  درط  یلع و  نتـشاذگ  رانک 
ربانب یمـسر و  هنوگ  هب  نانیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  همه  نیا  و  دـنراد ... یعاـمتجا  مارتحا  تراـسج و  هنازارفرـس  تردـق  یـسایس و  ذوفن 

اضق و مه  دنتـشگن و  اوسر  دـناهورگ ، نیمه  ربمایپ  لتق  ناگدـننکهئطوت  دـنراد  داقتعا  هعیـش  نارکفتم  یماـمت  هکناـنچ  ینامـسآ ، تیـشم 
رد هحفـص 41 ] [ . ] 7 . ] ددرگن راکـشآ  تفرعم -  لها  رب  زج  حیرـص -  ینلع و  هنوگ  هب  نانیا  ماـن  هک  تسا  هتفر  نآ  رب  ینامـسآ  تیـشم 

نینچ دندقتعم  ایوق  هعیـش  ناروشناد  هک  یلاح  رد  دنایندم ، ناقفانم  ربمایپ  لتق  ناگدننکهئطوت  هک  دوشیم  ءاقلا  نینچ  تنـس  لها  خـیرات 
دروآیم لیلد  هناقحم  هعیش  دنیوا . یشیرق  یببس  نادنواشیوخ  یکم و  یلصا  ناقفانم  نامه  موش  تردق  نیا  يزکرم  هتـسه  هکلب  تسین و 

زین رارض و  قافن  دجسم  نتخاس  ربمایپ ، رکـشل  اب  یهارمه  زا  یچیپرـس  کی  زیمآضارتعا ، هملک  کی  رطاخ  هب  هاگ  هک  یندم  ناقفانم  هک 
هب ناشلمع  مان و  هک  دـنوشیم  اوسر  هنوگ  نادـب  لیبق  نیا  زا  یلامعا  ياهمـشچ و  زا  نتـشادرب  بآ  رتدوز  نوچ  ياهداتفا  اـپ  شیپ  هثداـح 

، دنکیم ناشتنعل  مانشد و  یلمع  نانچ  رطاخ  هب  ربمایپ  ددرگیم و  تیبثت  طبـض و  خیرات  لد  رد  ناشتـشز  لمع  دوشیم و  ءاشفا  تحارص 

رقف هاشداپ  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 19  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 23 

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


، دنریگ تسدب  ار  تردق  دنهد و  ماجنا  وا  ناج  هیلع  ربمایپ ، رکـشل  لد  رد  ار  یکانتـشحو  هئطوت  نانچ  دنهاوخب  هک  دـننآ  زا  رتناوتان  الوا 
هدرک اوسر  ار  نانآ  زیچان ، هاگ  کچوک و  لامعا  همه  رد  زیچ و  همه  رد  نونک  ات  هک  ینامسآ -  تیـشم  درادن  ناکما  زگره  هک  نآ  مود 

دنشکب و ار  ربمایپ  دنهاوخب  هک  دنتشادن  بارعا  زا  یلحم  نانآ  ... دنکن ناشیاوسر  يریرش  تین  ریطخ و  لمع  نانچ  رطاخ  هب  راب  نیا  تسا ،
روخرد ییالیتسا  ناـهنپ و  ذوفن  هطلـس ، تردـق ، هجو  چـیه  هب  اریز  دوبیم . هجیتنیب  ـالماک  روک و  یلمع  ناـنآ  يارب  ربماـیپ  گرم  هئطوت 
ناقفانم دنریگ . تسدـب  ربمایپ  زا  سپ  ار  تردـق  دـنهاوخب  ربمایپ  تلود  لد  رد  تلود  ياراد  دـنمتردق و  باحـصا  دوجو  اب  هک  دنتـشادن 

نانآ دندرکیم و  ریقحت  ار  نانیا  یندم  نادنورهش  یمامت  دنتخانشیم و  هنیدم  نورد  رد  ياهفیعض  نز و  ره  لاسدرخ و  هچب  ره  ار  یندم 
هژیوب نادـنواشیوخ و  بلغا  یتح  دنتـشادن . هعماـج  حطـس  رد  يراـختفا  راـبتعا و  نیرتمک  شیوخ  هتخانـش  كدـنا و  ناراـی  هقلح  رد  زج 
هللادبع نوچ  ناشنیرتگرزب  دندوب . هدوشگ  يدج  یمسر و  ینمـشد  تموصخ و  ههبج  نانآ  هیلع  ناشیا  زرابم  دشرا و  نارـسپ  نادنزرف و 

ياهزیگنا نانیا  تسا . مولعم  ناشيداع  ناقفانم  لاح  سپ  دندوب ، دوخ  دشرا  دنمورب و  نارسپ  روفنم  دورطم و  سیق و ... نب  دج  و  یبا ، نب 
تمه و عاعشمک  هریاد  لزلزتم و  تردق  طقف  دنتشادن . یهورگ  درکلمع  يهنیمز  تردق و  الصا  دنشادن . ربمایپ  نتشک  هحفص 42 ] يارب [ 
هب هرخست و  زنط و  هب  ار  ینخـس  دنروایب و  رد  کلکـش  ادا و  ربمایپ  نانخـس  هیلع  هراشا  ءامیا و  هب  هک  دوب  دح  نآ  رد  ناشكدنا  تراسج 

ار ناشتاین  تاملک و  یتح  درکیم و  اوسر  زین  ار  ناشکلکش  ادا و  نامه  نآرق  هک  دنیارسب  ناناملسم  رـس  تشپ  راوکنز  هلاخ  ییاخژاژ 
یناسک ار  ربمایپ  دندقتعم  ایوق  هعیش  ناثدحم  ناخروم و  يرآ  ... دومنیم ناشیاوسر  ءاشفا و  هتشاد ، المرب  حیـصف  تانیب  حیرـص و  تایآ  اب 

نیا تلع  اقافتا  دنریگ و  تسدب  شیوخ  دوس  هب  ار  تردق  مامز  وا -  تردق  ءاحما  و  وا -  گرم  زا  سپ  هلصافالب  هک  دنشکب  دنتساوخیم 
لاح رهب  نانیا  تسنادیم  هاگآ  تیـشم  ملق  نآ  هک  دوب  نیا  درکن  شاف  صاوخ ) رب  زج  و   ) ینلع هنوگ  هب  ار  نانآ  مان  ینامـسآ  ياـضق  هک 

رد هک  نیا  زا  تشادن  ابا  تسنادیم و  ریدـقت  ياناد  ملق  نآ  اریز  درکن  ناشیاوسر  انلع  دـنریگیم . تسد  هب  ار  تردـق  مامز  ربمایپ  زا  سپ 
زا ماجنارـس  دـنیارگب و  دـیحوت  هب  نوگانوگ  ياهمیلقا  کیدزن  رود و  نامدرم  اـهتموکح و  اهنیمزرـس ، اـهتلم ، ناـشیا  رادـتقا  نارود 
هب دنچ  ره  زغن ، يانعم  تقیقح  زغم و  رذب  یعون  يروص ، نید  نیا  ندش  رتسگنماد  یمالسا و  تافرـصت  اههعـسوت و  يهتـسوپ  نیا  نورد 
هب تفرعم ، انعم و  لها  نامدرم  جیردت ، هب  ماجنارـس و  دنبایب و  هعـسوت  زیگنالد ، دـنمجرا و  تیفیک  ظاحل  هب  اما  زیچان  سب  تیمک  ظاحل 
ملق نآ  يارب  دنیآ . لیان  وا  نادناخ  تماما  تیالو و  هب  قشع  يدـمحم و  تیب  لها  تبحم  تیادـه و  وترپ  رد  ینآرق  لیـصا  قیاقح  رهوگ 

شخبافـش و نآرق  هک  ناـنچ  قح ، ینامـسآ  باـتک  ياـنعم  رهوگ  مالـسا و  زا  و  دوب . یفاو  موـهفم  نیمه  دوـب . یفاـک  اـنعم  نیمه  ریدـقت 
. دوب یفاش  روظنم  نیمه  دهدیم  یهاوگ  رگنامرد 

هئطوت یگنوگچ 

هحفـص 43] رفن [ ) هدزناپ  هدراهچ  هک   ) ار وا  لتق  هئطؤت  دروآ و  ربخ  ربمایپ  رب  لیئربج  بورغ ، : تنـس لها  تیاور  هب  ارجام  شرازگ  کنیا 
رظن رد  نامهب  نالف و  نالف و  تسا و  نیا  ناشدصق  تفگ  ربمایپ  هب  درک . مالعا  وا  رب  دناهدرک  ار  شنتشک  دصق  يو  نارفـسمه  نارای و  زا 

یمامت نایم  رد  ات  داد  روتـسد  دینـش  ار  ربخ  نیا  نوچ  ربمایپ  دنزادنایب . هرد  قامعا  هب  هوک  يالاب  هندرگ  نالف  زا  بشما  نیمه  ارت  ات  دنراد 
تسا رتیـضار  ربمایپ  تسا و  رتهب  هکلب  دننک ، روبع  هندرگ  يالاب  زا  نایرکـشل  هک  تسین  يزاین  ترورـض و  چیه  هک  دننکفارد  ادن  نارای 
هندرگ نییاپ  يوس  هب  ار  ناشهار  بلغا  نامدرم  و  دـنورب ... تسا  رتهب  رتهداشگ و  رطخیب ، ناسآ و  سب  نآ  روبع  هک  هندرگ  نییاـپ  زا  هک 

هب دسانـشب و  رتهب  ار  نانآ  میخژد  یقـش و  ياههرهچ  اـت  درک  ار  لـمع  نیا  روظنم  نیدـب  ربماـیپ  دـنداد . همادا  دوب  هداد  روتـسد  ربماـیپ  هک 
نایرکـشل دیدش  ماحدزا  جرم و  جره و  رد  دنیوگب  لثملایف  ات  دـهدن  نانآ  تسد  هب  ياهناهب  زین  دناسانـشب و  دوخ  تفرعم  لها  باحـصا 

یگلاخن و ات  دـنارذگب  لابرغ  زا  ار  نانآ  هلیـسو  نیدـب  تساوخیم  نینچمه  دـنتخادنا !! نییاپ  ار  وا  دـندز و  هنت  وا  هب  یفداـصت  راـبجلاب و 
دـمآ و وس  نادـب  دـیزگرب و  هندرگ  يوس  هب  ار  شهار  تسار  دوخ ، ادـخ  لوسر  اما  . دوش رتراکـشآ  نارگید  ناـشدوخ و  رب  ناـشینامرفان 
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ۀفیذح هب  نینچمه  دنک و  تکرح  شیپاشیپ  هتشاد ، تسد  رد  ار  وا  رتش  مامز  داد  روتسد  يو  هب  تفگ و  رـسای  نب  رامع  هب  ار  هئطؤت  رابخا 
... دنتفریم شیپ  گرم  هرد  يوس  هب  دـندمآیم و  نانیا  ... دـشاب وا  بقارم  دـیایب و  تشپ  زا  هک  دومرف  دوب  هاگآ  ارجام  زا  وا  هک  نامیلا  نب 
همه هک  نانیا  يارب  ناکم  نآ  هرهچ  اج ، نآ  کنیا  دندیـسر ... دوعوم  هندرگ  هب  رتسگنماد ، یناـملظ  بش  نتم  رد  دـعب و  یتعاـس  هس  ود 

لـیلدیب و ییاـهفقوت  اـج  نآ  اـج و  نـیا  دوـب و  روانـش  یهایـس  رد  ییاـههیاس  دوـب ... زیمآرطخ  زیگناکـش و  سب  دنتــسنادیم  ار  زیچ 
هدزمیب و ياهدایرف  نانآ و  سفن  سفن  نالتاق و  هلمح  هاـگ  نآ  دـندش و  رتکـیدزن  دروخیم . مشچ  هب  كوکـشم  هجوماـن و  یتاـکرحت 

تخـس رهاق و  درـسنوخ ، نیگمـشخ ، ربمایپ  دـش . زاغآ  ناشهلمح  دـندرک و  ربمایپ  گـنهآ  فارطا  زا  ناـنآ  دـش . هدینـش  ناـشهدروخورف 
اههتشپ يالاب  زا  ار  دوخ  نش  زا  هدنکآ  ياهفرظ  هحفص 44 ] گنس و [  نانآ  دوب و  هتسشن  راوتسا  شیوخ  رتش  رب  هک  یلاح  رد  دنمتردق 

ار ناشیاهمان  هک  نیا  درک . ناشبوعرم  یتخـس  هب  تفگ و  دـنت  نخـس  دز و  گناب  ناـنآ  رب  دـنهد -  مر  ار  شرتش  اـت  دـندیرابیمورف  وا  رب 
ار نانآ  ات  داد  روتـسد  دـمآیم  تشپ  زا  هک  هفیذـح  هب  نینچمه  دز . ناشیاپارـس  رب  شخرذآ  غیت  ییوگ  ناشدـناسرت ، یتخـس  هب  دربیم و 

لکـش هب  هک  یجک  رـس  یتسدبوچ  اب  تشگرب و  نانآ  بناج  هب  تلوص  تدش و  تیاهن  رد  يدـنت و  هب  زین  هفیذـح  دـنادرگ . رود  دـنزب و 
ناشزار زا  ربماـیپ  دـندوب  هتفاـیرد  هک  لـتق  ناگدـننکهئطوت  کـنیا  درک . ناشندـنامر  ناـنآ و  رتش  تروص  رب  ندز  هب  عورـش  دوب  ناـگوچ 

هک نیا  ياج  هب  دنورب -  شیپ  یماگ  رگا  هتسشن و  شیوخ  رتش  زارف  رب  تسا و  هندرگ  يالاب  رب  راوتـسا  یهوک  نوچ  هتفای و  مامت  یهاگآ 
هدزمیب و داتفا ، دنهاوخورف  دوخ  دطلغ  ورف  هوک  زا  هک  راوتساان  ییاهگنس  نانوچ  يو ، ینامـسآ  هطلـس  تردق  ربارب  رد  دنزادنیب -  ار  وا 

مدرم نایم  رد  ار  دوخ  هتـشگزاب  هندرگ  زا  تعرـس  هب  هدرک ، ناهنپ  رات  هریت و  بش  لد  رد  ار  دوخ  باتـش  هب  دنتـسشن و  بقع  همیـسآرس ،
تفگ خساپ  یتخانـش ؟ يدنار  هک  ار  نانآ  ایآ  دومرف : هفیذح  هب  ربمایپ  دـنیوگیم  تنـس  لها  نایوار  دنتـشگ . يراوتم  شخپ و  هدـنکفا و 

متـسناوتن بش  یکیرات  ببـس  هب  مه  دـندوب و  هتـسب  باقن  مه  اریز  مدـیدن . ار  ناـشدوخ  هرهچ  اـما  متخانـش  ار  نـالف  نـالف و  رتش  اربماـیپ 
یــسک اـب  ار  زار  نـیا  دوـمرف  هدرک  فوـشکم  رــسای  نـب  راـمع  وا و  رب  یماـمت  هـب  ار  ناــنآ  ماــن  کــیاکی  ربماــیپ  هاــگ  نآ  ناــشمنیبب .

ییایر باحـصا  ناـقفانم و  هک  تفگ  شیوخ  باحـصا  ناراـی و  هب  درک و  ـالمرب  ار  شیوخ  لـتق  هئطؤت  ربماـیپ  ادرف ، مدهدـیپس  ... دـییوگم
دیسا ادرف ، حبص  دسیونیم  يزاغم  بحاص  يدقاو  دنشکب . ار  وا  نیشود  بش  هک  دناهتساوخیم  هنوگچ  دناهتشاد و  رس  رد  هچ  شنیغورد 

. يدرک رذـگ  دوب  رتكانرطخ  هک  هوک  هندرگ  يـالاب  رب  هدرک و  كرت  ار  هرد  هار  بشید  ارچ  قح  لوسر  يا  تفگ : ربماـیپ  هب  ریـضح  نب 
يدـصق هچ  دندیـشیدنا و  هچ  بشید  مباحـصا  ناقفانم  هک  ینادیم  ایآ  تسا ) ریـضح  نب  دیـسا  هینک   ) ییحیوبا يا  داد  خـساپ  وا  هب  ربمایپ 
ياهدنب بش  یکیرات  رد  هتفر و  وا  یپ  زا  هک  دـندوب  هتفگ  نینچ  دوخ  اب  هتـشگ و  هحفص 45 ] ممصم [  هدرک  دیهمت  نانچ  نانآ  دنتـشاد ؟

یمامت هب  مدرم  ماگنه  نیرد  دیازفایم  يدقاو  . میزادـنایم شاهرد  نورد  هب  هدز و  خیـس  ار  شاهقان  میربیم و  ار  شاهشقان  باکر  راسفا و 
لمع نینچ  هب  هک  ار  يدرف  هلیبق ، ره  ات  هدب  روتـسد  اربمایپ  تفگ  مدرم  نایم  رد  دیـسا ، دندوب . هدیمهف  ار  ارجام  هدـمآ و  دورف  هدـش ، عمج 
وگب نم  هب  ار  نانآ  مان  طقف  یهدیم  هزاجا  يراد و  تسود  رگا  زین  و  دشاب ) نالتاق  هلیبق  زا  هدننک  صاصق  ات  . ) دنـشکب هدرک  مادقا  یتشز 

اب گنج  زا  نوچ  دنیوگب  نامدرم  مرادن  تسود  دومرف  ربمایپ  دشاب .) نم  يهلیبق   ) تیبن هلیبق  زا  دنچ  ره  مروایب  تیارب  ار  ناشیمامت  رس  ات 
الا هلا  هب ال  رهاظت  هک  نیمه  دومرف  دنتسین . وت  باحصا  نانآ  اربمایپ  تفگ  دیسا  داد . نامرف  دوخ  باحصا  نتـشک  هب  دش  هدوسآ  ناکرـشم 

. تسا هدومرف  یهن  نانیا  نتشک  زا  ارم  وا ) ياضق  ملق  و   ) دنوادخ دنوریم و  رامش  هب  باحصا  زا  دنهدیم ، هللا  لوسر  هب  تداهش  زین  هللا و 
[ . 8]

هعیش تیاور  هب  ارجام  شرازگ 

نیودـت رد  تفگ  ناوتیم  هک  هزوـح  نیا  نارظنبحاـص  ناگدنـسیون و  ناـخروم ، نیرتگرزب  زا  هعیـش و  رکفت  نارادـمچرپ  زا  یـسلجم 
رد هک  دندقتعم  ایوق  وا ، رخأتم  مدقتم و  نارکفتم  میظع  لیخ  وا ، رب  نوزفا  زین  تسا و  هدرب  جنر  رتشیب  ناگمه  زا  یعیـش  ثیدـح  خـیرات و 
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رد يو  دسرب . تفالخ  هب  یلع  دنراذگن  زگره  هک  دـندوب  هدرک  ءاضما  دوخ  نایم  ار  ياهتـشون  وا  باحـصا  زا  رفن  جـنپ  ربمایپ ، نامز  نامه 
نانمؤمریما نانمـشد  ناقفانم و  هلمج  زا  یلهاج ) شکمدآ  نامه   ) هبعـش نب  ةریغم  دـسیونیم  دربیم و  مان  نانیا  زا  دوخ  نیقیلاقح  باـتک 

هک دندوب  رفن  جنپ  نانآ  هدش ، دراو  نوگانوگ  تایاور  رد  هچنانچ  دنکیم  شرازگ  هحفص 46 ] هاگ [  نآ  [ 9 . ] دوب هورگ  نیمه  زا  یلع و 
يرآ دسرب ، تلاسر  نادناخ  هب  تفالخ  دنراذگن  هک  دنتشاذگ  رارق  هدرک و  قافتا  یلع ) اب  تفلاخم  هماننامیپ   ) هنوعلم هفیحص  نتـشون  رب 

نبا نخس  دانتسا  هب  یسلجم  هاگ  نآ  دادیم ... ترضح  نآ  هب  مانشد  ربنم ، رب  رایـسب  ياهلاس  هک  دوب  هبعـش  نب  ةریغم  نیمه  نانآ  زا  یکی 
ینعی  ) دشاب نینچ  شمالسا  هک  یـسک  دناهتفگ  يدادغب  ناینـس  ام  نارای  باحـصا و  هک  هتفگ  دیدحلایبا  نبا  دیوگیم  ینـس  دیدحلایبا 

راـک و ناـیاپ  هک  تسا  مولعم  دوـب ، تحلـصم  لـیبس  رب  سرت و  يور  زا  همه  شمالـسا )  ) هک تسا  روکذـم  فـلتخم  بتک  رد  هک  هریغم )
وا رب  مانـشد  درکیم و  یلع  نعل  اهربنم  رب  هتـسویپ  هک  هدش  شرازگ  هعیـش ) تنـس و  لها   ) هرتاوتم رابخا  رد  هک  دـشاب  نآ  شروما  همتاخ 

تشذگیمن و مکـش  جرف و  شهاوخ  تاوهـش و  زا  دوب و  یتسم  رمخ و  برـش  انز و  لمع  شرمع  نایم  دـش و  لصاو  خزود  هب  ات  دادیم 
دادغب لها  ناینس  ام  ارچ  ار  یـسک  نینچ  سپ  دنارذگیم ، ادخ  تعاطا  ریغ  رد  ار  شرمع  هتـسویپ  درکیم و  يراکمه  ناقـساف  اب  هراومه 

نآ هک  هدرک  تیاور  رایـسب  رابخا  دیدحلایبا ) نبا   ) نآ زا  دعب  مییامنن و  رهاظ  نامدرم  رب  ار  وا  یگتـسیاشان  قسف و  ارچ  میرادب و  تسود 
دیدـحلایبا نبا  نینچ  مه  دوـمنیم و  رما  لـمع  نیا  هب  ار  مدرم  تـفگیم و  ینلع  مانـشد  اـهربنم  رب  ار  یلع  نینمؤـملاریما  تسیاـشان  درم 

دربیم مان  ار  نت  جنپ  نآ  دوخ  باتک  رد  یـسلجم  هاگ  نآ  دوب ... انز  هب  روهـشم  مالـسا  رد  مه  تیلهاج و  رد  مه  هریغم  هک  هدرک  فارتعا 
رد یـسلجم  هک  دوب  يرورـض  تهج  نا  زا  همدـقم  نیا  . منکیم يراددوخ  ناـنآ  ماـن  رکذ  زا  یحلاـصم  تهج  هب  قاـثیم ) بناـج  نیا   ) هک

نیدـب ار  گرم  هندرگ  بش  نآ  يارجام  هتـشون و  ار  ربمایپ  لتق  ناگدـننکهئطوت  مان  تحارـص  هب  ص 109 ) نیقیلاقح ،  ) شروبزم باـتک 
دمحم زورید  دنتفگ  رگیدکی  هب  دندوب  هتسکش  ار  ترضح  نآ  نامیپ  دهع و  هک  ناقفانم  زا  یهورگ  هحفص 47 ] دنکیم [ : شرازگ  هنوگ 

رد تفگ . نخس  وا  يهرابرد  ناکم  نیرد  اج و  نیا  زین  زورما  تفگ و  یلع ) تفالخ   ) هرابرد تشاد  رظن  رد  هک  ار  هچنآ  فیخ  دجسم  رد 
هب هک  نآ  زا  شیپ  ار  وا  هک  تسا  نیرد  تحلـصم  درک و  دـهاوخ  وا  تفـالخ  رب  تعیب  نیا  دـیکأت  هراـبود  ددرگزاـب  هنیدـم  هب  رگا  هجیتـن 

لتق هب  ار  يو  ات  دنتـسشن  ترـضح  نآ  نیمک  رد  هندرگ )  ) هبقع رد  ناقفانم  زا  رفن  هدراهچ  دـش  بش  نوچ  . مینک كاله  دوش  دراو  هنیدـم 
ترـضح نوچ  هک  دنتـسشن  پچ  بناج  زا  رفن  تفه  تسار و  بناج  زا  رفن  تفه  دوب . ءاوبا  هفحج و  لزنم  نایم  رد  هندرگ  نآ  دـنناسرب و 

دـنتفر و شیپ  هب  باحـصا  تفرگرب و  راب  هدرک  نتفر  گنهآ  درک ، زامن  ترـضح  دـش  ماـش  نوچ  دـنهد . مر  ار  وا  هقاـن  دـسر  اـج  نآ  هب 
وت ات  دناوت  نیمک  رد  تعامج  نیا  دمحم ص  يا  هک  داد  ادن  ار  يو  لیئربج  تفر  الاب  هبقع  هب  نوچ  دوب و  راوس  يوردنت  هقان  رب  ترـضح 

. منم اربماـیپ  تفگ : هفیذـح  دـیآیم . نم  یپ  زا  هک  نیا  تسیک  دومرف ، درک  هاـگن  دوخ  تشپ  هب  ترـضح  سپ  دـننک . كـاله  ربـخیب  ار 
هدیشوپ ار  نخس  نیا  دومرف  وا  هب  ربمایپ  ادخ . لوسر  يا  يرآ  تفگ : هفیذح  مدینش ؟ نم  هچنآ  يدینـش  زین  وت  ایآ  دومرف  وا  هب  ادخ  لوسر 

. دناوخب داد و  رد  ادـن  ناشناردـپ  مان  ناشیاهمان و  هب  ار  ناشیا  دیـسر ، ناگدـننکهئطوت )  ) ناشیا دزن  هب  ربمایپ  نوچ  هاگ  نآ  رادـب . ناهنپ  و 
هک تخانش  دیسر ، ناشیا  نارتش  هب  ترضح  دندش و  هلفاق  لخاد  دنتفر و  ریز  هب  ناساره ) هدیسرت و  ، ) دندینش ار  ترـضح  نآ  يادن  نوچ 

دنگوسمه هبعک  رد  یتعامج  هک  دراد  تهج  هچ  دومرف : دمآ  ریز  هب  هبقع  زا  ترـضح  نآ  نوچ  دـناتعامج . مادـک  نآ  زا  نارتش  نانآ و 
هئطوت و دصق   ) يدصق نینچ  نآ ، زا  سپ  و  دسرب ؟ وا  تیب  لها  هب  تفالخ  رما  هک  دنراذگن  دوش  هتـشک  ای  دریمب  دـمحم  رگا  هک  دـناهدش 

دای دنگوس  هدمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  مدرم ) زا  هدیـشوپ  افخ و  رد   ) دندینـش ار  نخـس  نیا  نوچ  نانآ  دننک ؟ نم  هب  تبـسن  ار  لتق )
هحفص ۀملک [  اولاق  دقل  اولاق و  ام  هللااب  نوفلحی  : » داتـسرف ار  هیآ  نیا  ناشییاوسر  رد  دنوادخ  اما  دناهدرکن . هدارا  ار  وا  نتـشک  هک  دندرک 
اولوتی نا  مهل و  اریخ  کی  اوبوتی  ناف  هلضف  نم  هلوسر  هللا و  مهینغا  نا  الا  اومقن  ام  اولانی و  مل  امب  اومه  مهمالـسا و  دعب  رفک  رفکلا و  [ 48

هب هک  ار  هچنآ   ) هک دنروخیم  دنگوس  ادخ  هب  : » ینعی ریصن .» یلو و ال  نم  ضرالا  یف  مهل  ام  ةرخالا و  ایندلا و  یف  امیلا  اباذع  هللا  مهبذعی 
باکترا دصق  هب  دندش و  رفاک  دنتفگ و  مالسا  راهظا  زا  دعب  ار  رفک  هملک  کشیب  هتبلا  دناهتفگن و  دنهدیم ) تبـسن  لتق  هئطوت  زا  ناشیا 
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هک نآ  زج  دنارورپ  دنناوتن  لد  رد  ار  ربمایپ  ینمشد  تشاذگ و  دنناوتن  یبیع  مالسا  رب  نانآ  دنتفاین . قیفوت  نآ  ماجنا  هب  هک  دندمآرب  یلمع 
دوب و دهاوخ  رتهب  ناشیا  يارب  دننک  هبوت  رگا  سپ  دندرک .) زاینیب  یلام  ظاحل  هب  و   ) دـندنادرگ ینغ  ار  اهنآ  دوخ  لضف  زا  ربمایپ  ادـخ و 
تسرپرـس و تسود و  نیمز  رد  ار  ناشیا  دنک و  راچد  ترخآ  ایند و  كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دنوش  نادرگ  يور  ادخ  زا  رگا 

شره ماـن  هب  ار  هندرگ  نآ  هک  تسا  روکذـم  نـینچ  يو  لوـق  زا  هفیذـح  ینـالوط  ثیدـح  رد  [ 10 : ] دیازفایم یـسلجم  دشابن »... يروای 
زا ار  هقان  هک  درک  رما  ار  رامع  مشکب و  هتفرگ  تسد  رد  ار  هقاـن  راـهم  هک  درک  رما  نم  هب  هدـیبلط و  ار  راـمع  نم و  ربماـیپ  دـندناوخیم و 

اراهفرظ هاگان  دندمآیم ، هقان  بقع  زا  هدرک و  گیر  زا  رپ  ناشیاهفرظ  هک  رفن  هدراهچ  نآ  میدیسر  هندرگ  رـس  هب  نوچ  دنارب . بقع 
ریـشمش رامع  نم و  هاـگ  نآ  شاـب ... مارآ  دز  گـناب  ناویح  رب  ترـضح  دـنک ، مر  رتش  دوب  کـیدزن  هکناـنچ  دـندنکفا . هقاـن  ياـپ  ریز  هب 

یقرب هاگ  نآ  دندش . دیماان  دـندوب  هدرک  هدارا  هچنآ  زا  دـندید  نینچ  نوچ  دوب . کیرات  یبش  بش  نآو  میتفر  نانیا  يوس  هب  هدیـشکرب و 
تعامج نآ  یسلجم  سپس  شیرقریغ ... زا  رگید  رفن  جنپ  دندوب و  شیرق  زا  رفن  هن  تفگ  هفیذح  تخانش و  ار  همه  هفیذح  هک  دش  عطاس 

ناـنآ زا  نت  هس  ماـن  رکذ  زا  قاـثیم  بناـج  نیا  هـک   ) دـندوب ناـنیا  شیرق  ناگدـننکهئطوت  دـسیونیم  دربیم و  ماـن  ماـمت  تحارـص  هـب  ار 
نب ورمع  نایفسیبا ، نب  ۀیواعم  حارج ، هدیبعوبا  صاقویبا ، نب  دعس  فوع ، نب  نمحرلادبع  هحلط ، مراگنیم ). ار  هیقب  هدرک و  يراددوخ 
نب سوا  يرعـشا ، یـسوموبا  هبعـش ، نب  ةریغم  دربیم : ماـن  هنوـگ  نیا  ار  یـشیرقریغ  رگید  رفن  جـنپ  نآ  یـسلجم  و  هحفـص 49 ] صاع [ ...

هس نآ  قافتالاب  هعیـش  ناگدنـسیون  یـسلجم و  يراب  ( تسا هنیدم  نامدرم  زا  يراصنا  هحلطوبا  هک  . ) يراصنا هحلطوبا  هریرهوبا و  ناثدح ،
هجو چیه  هب  هک  دننادیم  ربمایپ  یببـس  نادـنواشیوخ  شیرق و  تردـق  ناگدرکرـس  زا  نت  هس  میدربن  مان  یحلاصم  ربانب  هک  ار  یـشیرق  نت 

. دنتفرگ تسد  هب  یمالسا  هعماج  رد  ار  تردق  بیترت  هب  شیوخ  يدایا  کمک  هب  دوخ  نانآ  دسرب و  تفالخ  هب  یلع  ماما  دنتشادن  شوخ 
[12  ] هدرک نایب  هیآ  لـیذ  رد  یـسلجم  هک  یحیـضوت  و  ع )  ) رفعجوبا ماـما  لوق  زا  یفعج  رفعج  تیاور  یـشایع  ریـسفت  رد  نینچمه  [ . 11]

مترفک دق  اورذتعت  ال  نوئزهتـست . متنک  هلوسر  هتایآ و  ابا هللا و  لق  بلعن  ضوخن و  انک  امنا  نلوقیل  مهتلأس  نئل  و   » هیآ نیا  هک  هدمآ  نینچ 
يزاب و انامه  دنیوگ  دندرکیم  هچ  هک  یسرپب  ناشیا  زا  رگا  و  « » نیمرجم اوناک  مهناب  هفئاط  بذعن  مکنم  ۀفئاط  نع  فعن  نا  مکنامیا  دعب 

دیهاوخن هدوهیب )  ) رذع دیریگیم !؟. هرخسم  ءازهتسا و  هب  ار  وا  ربمایپ  یهلا و  تایآ  ادخ ، یهاو ) رذع  نیا  هب   ) ایآ وگب  میدرکیم . حیرفت 
باذع دیاهدوب  مرجم  هک  نآ  تهح  هب  ار  ناترگید  یهورگ  میـشخبب ، ار  امـش  زا  یهورگ  ام  رگا  دـیدش و  رفاک  ناتنامیا  زا  سپ  انامه  هک 

لزان ناشهناگهد  ناراکمه  هیماینب و  زا  نت  دنچ  هرابرد  دومرف  تسیچ ؟ هیآ  نیا  ریـسفت  متفگ  شترـضح  رب  مدـناوخ و  ماما  رب  ار  مینک ».
رگیدکی هب  ناشیا  زا  یضعب  ناکم  نآ  رد  دنتفرگ و  شلتق  رب  میمصت  هتـسشن و  هندرگ  رد  ربمایپ  نیمک  هب  ناشرفن  هدزاود  یمامت  هک  هدش 

ربمایپ هب  دنوادخ  هک  دوب  لیلد  نیدب  سپ  میدرکیم . يزاب  یخوش و  مییوگ  دش  هاگآ  ام  عاضوا  لاح و  رب  دیمهف و  ربمایپ )  ) رگا دـنتفگ ،
انامه هک  دینکن  هدوهیب  یهاوخ  هحفص 50 ] رذع [  دیریگیم . هرخسم  ءازهتـسا و  هب  ار  وا  ربمایپ  يو و  تایآ  ادخ ، ایآ  وگب  نانیا  هب  دومرف 
ربانم رب  ار  امش  زا  نت  ود  طقف  هک  مییاشخبب  بلاطیبا  نب  یلع  رب  ینعی  میـشخبب -  ار  امـشزا  یهورگ  ام  رگا  دیدش و  رفاک  ناتنامیا  زا  سپ 

. تسا هداد  تبـسن  دوخ  هب  ار  نآ  دنوادخ  هدرک و  نانآ  رب  یلع  هک  تسا  يوفع  انامه  دنک -  نعل  ار  نارگید  ود ، نآ  زا  ریغ  دـنکن و  نعل 
نانآ زا  دگنجب و  ناشیـضعب  اب  زین  دنک و  نعل  دنتـشاد ) هک  یلمع  نآ  باکترا  دصق  تهج  هب   ) ربانم رب  ار  نارگید  ود ، نآ  زج  رگا  زین  و 

ایند نیرد  ناتیـضعب  زا  هک  دـشابیم  نینچ  هیآ  زا  زارف  نیا  روظنم  نومـضم و  زین  و  تسا . هدوب  ادـخ  نامرف  رب  زاب  دـیوج  يربت  يرازیب و 
هدزناپ هدراهچ  نیا  دننک  تباث  ات  دناهدز  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  ننست  لها  هک  تسا  رکذ  لباق  نینچمه  مینکیم . ناتباذع  میرذگیمن و 

لوق زا  يزیرقم  زین  فراـعم و  باـتک  رد  هبیتـقنبا  هنوـمن  روـط  هب  دنایمـسر . هدـش و  هتخانـش  ناـقفانم  هورگ  زا  یندـم و  ناـقفانم  زا  رفن 
نیا میتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  یلاح  رد   ) یبا نب  هللادبع  - 1: دنرامشیم نانیا  ار  ربمایپ  لتق  ناگدننکهئطوت  هبقع و  باحـصا  یماسا  هبیتقنبا ،

هارمه كوبت  رد  زگره  دـنراد  رظن  شندوب  هدـنز  هب  هک  تنـس  لها  یمامت  لوقلاقفتم  تیاور  هب  دوب و  هدرم  كوبت  زا  لبق  ام  معز  هب  درم 
يدـقاو هلمج  زا  ناـشدوخ  دوـبن و  ربماـیپ  هارمه  زگره  تنـس  لـها  رتاوـتم  تیاور  هب  زین  وا  هک  هیراـج  نـب  عـمجم  - 2. تسا هدوبن  ربماـیپ 
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هک بهار  رماعوبا  - 3. دنامب هک  داد  شاهزاجا  زین  ربمایپ  تفرگ و  ندنام  هزاجا  ربمایپ  زا  دنام و  هنیدم  رد  هک  دوب  یناقفانم  زا  هک  دناهتشون 
نآ زا  دعب  ناناملسم  دوب و  یحیـسم  روطارپما  ورملق  يهدنهانپ  هکلب  هنیدم ، رد  هن  دوب و  كوبت  رد  هن  تنـس  لها  یمامت  رظن  قبط  رب  زین  وا 

كوبت جیـسب  رد  وا  یباحـص  ناونع  هب  ربمایپ  راـنک  رد  هک  نآ  ياـج  هچ  دـندزیم ، ریت  اـب  ار  شاهیاـس  دوب  هدرک  هک  يرامـشیب  تاـیانج 
، لاجر بتک  زا  مادک  چیه  رد  تسا و  یگتخاس  یمسا  مسا  نیا  تسادیپ  الماک  هک  هتخانشان  يایبارعا  مان )  ) رضاحوبا - 4 !!! دنک تکرش 

هحفص درادن [ . دناهتشونن  ار  شبسن  بسح و  هن  هلیبق و  مان  هن  ردپ و  مان  هن  هک  یلایخ  مدآ  نیا  زا  یناشن  مان و  هدنـسیون  چیه  سک و  چیه 
رطاـخ هب  مهنآ  دـیامنیم و  هرهچ  مجارت  لاـجر و  بتک  لـک  رد  راـب  کـی  طـقف  تـسا و  هتخانـشان  زین  درم  نآ  هـک  یمیت  حـیلم  - 5 [ 51

لک رد  يربخ  ناشن و  چیه  هدش و  روگ  مگ و  اجک  دنادیمن  سک  چیه  دوشیم و  دیدپان  دترم و  سپـس  تسا و  هبعک  ياهرطع  ندیدزد 
-6 !!! تسین تسد  رد  درم  نیا  زا  دنـشاب  هدرک  كرد  ار  شرـضحم  هقیقد  کی  طقف  هک  ربمایپ  رود  باحـصا  یتح  برع و  یخیراـت  راـثآ 
رد تکرـش  زا  هک  دوب  یناقفانم  هرمز  زا  تسخن  وا  دـسیونیم  كوبت  يایاضق  لیذ  شايزاـغم  رد  يدـقاو  هک  تماـص  دـیوس  نب  سـالج 
درک دوخ  هانگ  هب  رارقا  دش و  اوسر  ریمع  شاهدناوخرـسپ  طسوت  هاگ  نآ  دومنیم . عنم  جورخ  زا  زین  ار  مدرم  درکیم و  يراددوخ  كوبت 

زا هک  دوب  نیا  وا  یعقاو  هبوت  ياـههناشن  زا  یکی  دـیازفایم  يدـقاو  هاـگ  نآ  دـش . كوبت  یهار  هتـشگ  هتفریذـپ  وا  هبوـت  هدوـمن و  هبوـت  و 
هک ینایرگ  نازرل و  نامیـشپ ، تردـقیب ، بئات  نینچ  باسح  نیا  اب  درکیمن . يراددوخ  ریمع  شاهدناوخرـسپ  هب  تبـسن  دوخ  ياهیکین 

، رفـس رد  تسا و  شناملـسم  بقارم و  شورخ و  شوجرپ و  يهدناوخرـسپ  شیوخ ، ناسک  نیرتکیدزن  هژیوب  ناناملـسم ، همه  هاـگن  ریز 
هتـشگزاب یگتـسیاش  هب  هتفر و  یگتـسیاش  هب  هک  یـسک  نینچ  هنوـگچ  تسوا ، هارمه  جرخ و  مه  تسا  نادـهاجم  هـمه  لوـمعم  هکناـنچ 

یناکم نینچ  رد  شندوب  هدنز  یتح  شروضح و  الصا  هک  تسا  حرسیبا  نب  دعس  - 7 ...؟؟ دشاب ربمایپ  لتق  ناگدننکهئطؤت  وزج  دناوتیم 
ةرم - 8. تسا هدربن  كوبت  يایاضق  رد  وا  زا  یمان  اقلطم  هریـس ، یلاجر و  بتک  رد  یـسک  دراد و  دیکا  يدج و  رایـسب  ياما  کش و  ياج 
اریز هدش !!... پاچ  ةرم  طلغ  هب  سپس  هدرک و  طبـض  ةرارم  ار  نآ  هبیتقنبا  هک  تسا  یپاچ  طلغ  فیحـصت و  زین  مان  نیا  هک  تسا  عیبر  نب 

ماشهنبا و يدـقاو ، لیبق  زا  تنـس  لها  یماـمت  هک  ارچ  تسا . عیبر  نب  ةرارم  نآ  تسرد  درادـن و  یجراـخ  دوجو  زگره  يدرم  نینچ  هک 
 ] يراکمنادـن یلبنت و  تهح  هب  هک  دوـب  یناناملـسم  وزج  يو  هک  دـناهدرک  یعطق  حیرـصت  دناهتـشون و  عـیبر  نب  ةرارم  ار  وا  ماـن  نارگید 

و  ) هدرک خـیبوت  كوبت  رد  روضح  زا  درمت  تهج  هب  ار  وا  ربماـیپ  ادـعب  تسویپـن . كوبت  ههبج  هب  اـقلطم  یتاذ ، یناـمرفان  هن  و  هحفص 52 ]
یناتـسهوک هب  مامت  زور  نیدنچ  هیما  نب  لاله  کلام و  نب  بعک  نوچ  دوخ  فلختم  نارای  هارمه  هب  وا  دـمآ ) دـهاوخ  شناتـساد  هکنانچ 

ینامـسآ و یحو  ساسا  رب  ات  دندنارذگ  هیرگ  هزور و  مایق و  زامن و  هب  ار  زور  بش و  زور ، هاجنپ  هدرک  رایتخا  تلزع  هدرب ، هانپ  هنیدم  رد 
یف باعیتسا   » رد نینچمه  ینالقـسع و  هباحـصلا » زییمت  یف  هباصا   » رد بناـج  نیا  دـش . هتفریذـپ  گـنج  ههبج  زا  شفلخت  ینآرق ، تاـیآ 
نآ زین  هباصا  بحاص  مدیدن . ربمایپ  قفانم  باحصا  وزج  هن  قفاوم و  باحصا  وزج  هن  عیبر  نب  ةرم  مان  هب  ار  یسک  اقلطم  باحصالا » ۀفرعم 

ای هدـش و  پاچ  هرم  طـلغ  هب  ادـعب  هدروآ و  ةرارم  ار  نآ  هبیتقنبا  اـی  دوشیم  مولعم  تسا و  هدرک  طبـض  عیبر  نب  ةرارم  تسرد ، هب  ار  ماـن 
عیبر نب  ةرارم  شدارم  رگا  تسا و  هتـشادن  یجراـخ  دوجو  هجو  چـیه  هب  هک  هدروآرد  دوخ  زا  ار  طـبریب  یگتخاـس و  ماـن  کـی  هبیتقنبا 

رد اقلطم  هک  قریبا  نب  ۀمیعط  - 9. تسا هتفرن  كوبت  هب  زگره  درم  نیا  انثتـسا  کی  یتح  نودـب  تنـس  لها  یمامت  ءارآ  قافتا  هب  هک  تسا 
رد تسین . یمان  نینچ  درذـگیمن ، زین  رتش  نالف  مان  بسا و  نالف  مسا  الثم  تیمهایب ، تاـییزج  رکذ  زا  هک  يدـقاو  يزاـغم  نتم  رـسارس 

« هباحـصلا زییمت  یف  هباصا   » رد تسا . هدماین  یمان  نینچ  اقلطم  زین  هدـمآ  دـلج  نیرد  كوبت  يایاضق  هک  زین  دلج 4  ماشهنبا  هیوبنلا  ةریس 
ادـخ ار  سک  نینچ  نیا   » تسا و یلایخ  يدوجوم  زین  مان  نیا  يرآ  هدـماین ... مان  نیا  زین  تسا  یلاجر  هتـسجرب  بتک  زا  هک  زین  ینالقـسع 

و مان ، قریبا  نب  ۀمعط  يدرم  ص 224  ج 2 ، هباصا ، رد  طقف  متفاین . ار  یمان  نینچ  زین  باعیتسا  میظع  باـتک  رد  نینچمه  !«. » دـیرفان دوخ 
ياهملک هتشاد و  روضح  ردب  زجب  اهههبج  یمامت  رد  هک  دناهدرمش  ياهتسیاش  باحصا  زا  ار  همعط  نیا  هک  هداد  حیضوت  هدمآ و  ۀمیعط  هن 

هحفص ربخ [  يدقاو  يزاغم  نتم  رـسارس  رد  مان  نیا  زا  زاب  هک  تسا  ریمن  نب  نیـصح  - 10. دناهدنارن نخـس  كوبت  رد  وا  قافن  هرابرد  زین 
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یتراشا هتخانـشان  انـشآان و  مان  نیدـب  زاب  دوشیم  ناونع  كوبت  لئاسم  هک  ماشهنبا  هیوبنلاةریـس  مراـهچ  دـلج  رد  تسین و  یناـشن  و  [ 53
تنس لها  ناگدنـسیون  هک  تسا  مولعم  نینچ  يرآ  . تسین يربخ  ناشن و  یگتخاس  مان  نیا  زا  رگید  بتک  يرایـسب  رد  نینچمه  دوریمن .

نیا يارب  دوخ  شیپ  زا  ار  یناراکهانگ  دـشاب  هک  یلاح  ره  هب  ات  دـننزیم  اج  یگتخاس  لودـج  نیرد  ار  یناـسک  ماـن  تسه  هک  هنوگ  رهب 
یقاب رفن  راهچ  ای  جـنپ ، نآ  مان  رکذ  زا  هبیتقنبا  هک  مینیبیم  بجعت  لامک  رد  سپـس  و  دـننک . ریهطت  هئربت و  ار  نارگید  دـننیرفایب و  ارجام 

ات درادـن  زین  رگید  مان  کی  یتح  دـنکیم و  يراددوخ  الماک  دـندوب  رفن  هدزناپ  دـناهتفگ  يدـقاو ) شدوخ و  زین  تنـس و  لها  هک   ) هدـنام
رکذ ار  مان  هد  سپـس  دنرفن و  هدزناپ  هک  دننکیم  اعدا  لوا  ینعی  دنک . رپ  تسا  هدیـشک  هت  نینچ  نیا  هک  ار  دوخ  هناگهدزناپ  لودـج  هتنچ 

زا هک  تسا  هدنناوخ  رب  و  دنرادن !! یجراخ  دوجو  ای  و  دنرادن ، روضح  كوبت  رد  ای  تفر  شحرـش  هک  یمان  هد  نیمه  سپـس  و  دننکیم ،
، اوتحمیب یگتخاس و  دـح  هچ  ات  دربیمن  مان  هک  ییات  جـنپ  نآ  اب  وا ، نتم  یمامت  هک  دـبایرد  درب  ماـن  داد و  ناـشن  هک  یماـن  اـت  هد  نیمه 
هک یلاشوپ  ياهکسرتم  یلاـیخ و  ياـهکمدآ  نیا  دـبایرد  هدـنناوخ  هک  نآ  يارب  یتسار  هب  .و  تسا اـنعمیب  هرخـسم و  اوسر ، صقاـن و 

يرطـس دـنچ  دنتـشادن ، ار  يراک  نانچ  تأرج  دنتـشاد  روضح  مه  كوبت  رد  رگا  یتح  دـنهدیم  تبـسن  نانآ  هب  ار  ربماـیپ  لـتق  يهئطوت 
راب نیدنچ  هکنانچ  يو  . میـسیونیم دننادیم  یندـم  ناقفانم  هاشداپ  هدرکرـس و  ار  يو  هک  لولـسیبا  نبا  هللادـبع  ناشنیرتگرزب  يهرابرد 

هک دناهتشون  ناشراثآ  رد  ءانثتسا  نودب  تنس  لها  مان  بحاص  ناخروم  ناسیونهریس و  یمامت  تشادن و  روضح  كوبت  رد  میداد  حیضوت 
وا هک  میدرک  تباث  هچرگ  ام  و   ) تسویپن كوبت  نایرکشل  هب  هجو  چیه  هب  تشگزاب و  رهش  هب  هنیدم ، زا  هاپـس  جورخ  زور  نیلوا  نامه  رد 

نانچ تسناوتیمن  زاب  تشادیم  روضح  كوبت  رد  میتفریذـپ  اـضرف  میریگ  زاـب  دوب ) هدرم  هتفگ و  عادو  ار  یناـف  راد  كوبت  زا  لـبق  یتح 
هـس هب  : تسا هداد  خر  شیپ  لاس  دنچ  هک  ییارجام  نیا  لیلد  هب  لیلد ؟ هچ  هحفـص 54 ] هب [  دشاب . ياهئطؤت  نانچ  حارط  دنکب و  ار  يراک 

ار رد  دوـب . وا  هارمه  مـه  یبا  نـب  هللادــبع  تشگیمزاـب . قلطــصملاینب  هوزغ  زا  ربماـیپ  میدرگیمزاـب . ترجه  مشــش  لاـس  شیپ ، لاـس 
هب نیهوـت  ربماـیپ -  رـس  تـشپ  ود -  نآ  زا  یکی  يرادـفرط  هـب  یبا  نـب  هللادـبع  و  داد ، خر  ربماـیپ  نایهاپـس  زا  نـت  ود  ناـیم  ییوـگموگب 

یمان رکذ  . ) مینکیم نوریب  دوخ  رهش  زا  ار  رتلیلذ  میرتزیزع ، هک  ام  میدرگزاب  هنیدم  هب  نوچ  تفگ : هدرک  شترضح  هب  هدرک  شترضح 
هنوگ هب  افخ و  رد  دوخ ، ناکیدزن  زا  نت  راهچ  هس  هب  ار  نخس  نیا  هتبلا  دوب .) ترضح  صخـش  نخـس ، نیزا  شروظنم  اما  درکن ، ربمایپ  زا 

هک یبا  نب  هللادـبع  دـش ، عیاش  یتراسج  نینچ  ربخ  هک  نآ  ضحم  هب  دـناسر . وا  هب  دینـش و  ار  ربخ  ربمایپ  نارای  زا  یکی  اما  تفگ . یناهنپ 
ار شرتش  هتفرگ  ردپ  رب  ار  هار  رگید  سک  ره  زا  شیپ  گنردیب و  دوب ) هتشاذگ  مان  هللادبع  زین  ار  وا  ربمایپ  و   ) تشاد بابح  مان  هب  يرسپ 

ربمایپ راوگرزب  زیزع و  ییوت و  نوبز  لیلذ و  هک  یمهفب  ینادـب و  ات  منکیمن  تیاهر  تفگ  دادیم  مانـشد  وا  هب  هک  یلاـح  رد  دـناباوخ و 
دورب و دـهد  شاهزاـجا  دـنک و  تقفاوم  اـت  تساوخ  نذا  هدـمآ  ربماـیپ  دزن  هلـصافالب  تشاد و  یهاوخن  هار  رهـش  هب  هک  ییوت  تسادـخ و 
هب نوچ  تفریذـپیمن و  رـسپ  اما  دـنک ... ینابرهم  دوخ  ردـپ  اب  دـیاب  هک  درک  رما  دومرف و  عنم  لـمع  نیزا  ار  وا  ربماـیپ  دـشکب . ار  شردـپ 

ششخب و بلط  يراز و  هحون و  هب  ادص  ردق  نآ  ناقفانم ! هدرکرس  یبا  نب  هللادبع  دادن . هار  ار  یبا  نب  هللادبع  دندیسر ، هنیدم  رهش  هناتسآ 
طرف زا  هک  تشذگن  يدنچ  !! دیآرد رهش  هب  داد  شاهزاجا  درک و  محر  وا  رب  ربمایپ -  تعافش  هب  مه  نآ  هزات  رـسپ -  هک  تشادرب  يراوخ 

هک تلذـم  ییاوسر و  هقباس  نآ  اب  يدرم  هنوگچ  تسا  نیا  لاؤس  لاح  ... دیـسر تکاله  هب  درک و  قد  تنعلم  یـسکیب و  تلذ ، ینوبز و 
حارط تسناوتیم  دوب  دوخ  ریگتخـس  رـسپ  دیدش  رظن  تحت  هکلب  هاپـس ، همه  تبقارم  ماجل و  ریز  اهنت  هن  تشادیم  روضح  كوبت  رد  رگا 
تسا لهـس  هک  یبا  نب  هللادبع  نت  تشوگ  كوبت  يارجام  رد  هک  نآ  رب  نوزفا  دشاب ؟ هحفص 55 ] ياهنادنمتردق [  فوخم و  هشقن  نانچ 

... دوب هدیسوپ  زین  شروگ  رد  هراچیب  قفانم  نآ  ياهناوختسا  هکلب 

رارض دجسم 

نب ماذخ  بطاح ، نب  ۀبلعث  رـشق ، نب  بتعم  ياهمان  هب  یندم  ناقفانم  زا  نت  جنپ  دیآ  نوریب  كوبت  دصق  هب  هنیدم  زا  ربمایپ  هک  نآ  زا  شیپ 
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هدـمآ و وا  دزن  درادـن ) هلـصاف  هنیدـم  اب  شیب  یتعاس  هک   ) ناوايذ مانب  یلحم  رد  ثراح  نب  لـتبن  نب  هللادـبع  رعزا و  نب  ۀـبیبحوبا  دـلاخ ،
یناراب درـس و  ياهبش  هک  رامیب  دـنمزاین و  ناوتان و  یهورگ  ارب  شیوخ  لحم  رد  دوخ و  مدرم  يوس  زا  یگدـنیامن  هب  ام  اربمایپ  دـنتفگ 
تکرب هدومرف  حاتتفا  ار  دجسم  نآ  شیوخ  زامن  اب  میهاوخیم  وت  زا  کنیا  میاهتخاس . يدجـسم  دنیآ ، وت  دجـسم  هب  دنناوتیمن  یناتـسمز 

هدمآ ناتدجـسم  هب  هاگ  نآ  مدرگزاب  ادخ  تساوخب  دیراذگب  مراد  دایز  هلغـشم  داهج و  گنهآ  مکوبت و  مزاع  کنیا  دومرف  ربمایپ  یهد .
ناکم ینکارپ و  هعیاش  هاگیاج  ار  دجـسم  نآ  هک  ناقفانم  نیا  هئطوت  لیئربج ، یحو  ربخ  هب  دمآزاب  كوبت  زا  نوچ  اما  . درازگ مهاوخ  زامن 

ررـض و رب  دجـسم  نآ  رد  ات  دنتـشاد  هشقن  هداد و  رارق  دـیآرب  ربمایپ  گنج  هب  تساوخیم  هک  سک  ره  هب  کمک  هاگیاپ  زین  يروآربخ و 
زین لـیلد  نیمه  هب  و  [ - 13  ] دننک مادـقا  هنوگ  نیا  زا  یلئاسم  بوشآ و  یگتـسد و  ود  هب  هدز  نماد  هملک ، فالتخا  ءاقلا  ناناملـسم  نایز 

رماعوبا هک  دناهتـشون  نارـسفم  دنک ... ناریو  ار  نآ  ات  تفای  نامرف  تشگ و  راکـشآ  وا  رب  دوب -  هدناوخ  رارـض »  » ار دجـسم  نآ  دـنوادخ 
یندم شیدنامه  ناقفانم  هب  هک  دجسم  نیا  يانب  ناحارط  هحفص 56 ] ناشکهشقن و [  زا  یکی  دناوخیم ) شقساف  ربمایپ  هک  [ ) 14  ] بهار

، هنیدـم نورد  زا  نارگید ، يراـکمه  زین  یمر و  نایحیـسم  یجراـخ  تردـق  وا و  کـمک  هب  دـننک و  اـنب  ار  دجـسم  نـیا  دوـب  هـتفگ  دوـخ 
هلیوط هب  مناوـتیمن  نم  دوـب : هتفگ  دوـخ  قفاـنم  ناتـسود  هب  يو  دـنناشکب . لـلخ  بوـشآ و  هب  ار  شناوریپ  دـمحم و  راـک  رودـقملایتح 
شیپ هدرک  حرط  نآ  رد  ار  دوخ  فادها  تاین و  ام  ات  دیزاسب  يدجـسم  امـش  اما  دنراد . رظن  ریز  ارم  نانآ  اریز  میایب ، ناناملـسم  دجـسم ) )

اهنداد مانـشد  نیمه  زج  دوـمنیم و  سراـپ  هدـیباوخ  تسدرود ، زا  درکیم و  نیرفن  نعل و  طـقف  درم  نیا  دنتـسنادیم  همه  هـتبلا  میربـب .
نادـنچ تشذـگ  هکناچ  زین  قساف  رماعوبا  نآ  دنتـشادن و  ینادـنچ  تردـق  نانیا  هک  تسا  راکـشآرپ  يرآ  . دـمآیمنرب شتـسد  زا  يراـک 

تاناکما همه  اب  مور  ورملق  یمامت  دیآ . باسح  هب  يدج  يرطخ  ناناملـسم  هیلع  دناوتب  هک  تشادـن  یتمه  ناوت و  زین  تأرج و  تماهش و 
، دوب هداتسیا  نانآ  ياهزرم  هبل  رب  وا  هک  یلاح  رد  و  دنتفاییمن -  ار  ربمایپ  اب  ییورایور  ناوت  شنوگانوگ -  ياهورین  تازیهجت و  هاپس و  و 
اب هتخیر و  مشپ  لاـی و  اـب  دـیزخ و  دوـخ  ياـهورملق  لـخاد  هب  شیوـخ  ماـظن  هداـیپ  ماـظن و  هراوـس  زابرـس  رازه  تـسیود  اـب  سوـیلکاره 

تردق و همه  نآ  اب  مور  دندوب !! كانمیب  شیوخ  روانهپ  روشک  رب  وا  هلمح  زا  هظحل  ره  دـندوب و  وا  تشگزاب  بقارم  هتخیوآ  ياهشوگ 
و روهقم ، دورطم و  روفنم ، هکی و  يدرمریپ  دوب . مس  مدیب و  مگ و  روگ و  بهاروبا  هولج  ياـج  هچ  دوب ، وا  بوکنم  بوعرم و  توربج ،

ناگوای نیا  ندرک  دـیمون  يارب  یحو و  نامرف  هب  دـنک و  ناریو  ار  رارـض  دجـسم  هک  دوب  هتفای  نامرف  ربماـیپ  اـما  روگ ...!! هبل  رب  يایندرم 
نافیعض ناناوتان و  نیا  نداد  یلامشوگ  يارب  ربمایپ ، ور  نیزا  . دشکب شتآ  هب  ماخ  تاثبشت  ماجرفان و  لامعا  نینچ  هحفص 57 ] زا [  قمحا 

نب کلام  و  ینـالجع ، يدـع  نب  مصاـع  ماـن  هب  دوخ  یلومعم  باحـصا  زا  نت  ود  هب  طـقف  هکلب  درکن . جیـسب  زین  ار  رواـگنج  رفن  هد  یتح 
هخاش هدرک ، تکرح  هدایپ  زین  ود  نآ  دینک . بارخ  ناشرس  رب  هدز  شتآ  ار  ناشرارـض  دجـسم  دیورب و  ناقفانم  نیا  يوس  هب  دومرف  مشخ 

يزامنـشیپ تماما و  هب  ار  ءاشع  دنتـساوخیم  برغم  زامن  زا  سپ  نارازگزامن  هک  هاگ  نآ  ود ، تلاـح  هب  ناباتـش و  هدز  شتآ  ار  ییاـمرخ 
ياهراچیب تخبدب و  مدرم  رفن  هدزناپ  هد  تعامج و  ماما  دندیشک ... شتآ  هب  ار  دجسم  دنناوخب  هیراج  نب  عمجم  مان  هب  یمحرت  لباق  لیلذ 

هب ییادص  ناشنت  کی  زا  یتح  نانآ ، زا  دش و  ناریو  كاخ  اب  دجـسم  دنتفررد ... هتـسکش  ار  زامن  ود ، نآ  ندید  هب  دـندوب  وا  یپ  رد  هک 
يراک زین  ناناملسم  دنتخیوآ ... شیوخ  نانز  نماد  هب  هدیزخ  دوخ  ياهوتـسپ  رد  دنتخیرگ و  دوخ  ياههناخ  هب  همه  تساخنرب و  ضارتعا 

ار رارض  دجسم  ناگدنزاس  تنس  لها  زا  يرایسب  زین  يدقاو و  دندرکن . رفیک  نیزا  شیب  ار  یهلا  نالیلذ  نآ  رگید  دنتـشادن و  ناشراک  هب 
ناشیارب هک  رامح  رـسپ   ) هیراج نب  عمجم  شرـسپ  هناخرـس ،») غالا  ، ) رادـلارامح  » هب هبقلم  فاطع ، رماع  نب  ۀـیراج  دـناهدرک : رکذ  ناـنیا 

نب ۀبیبحوبا  نامثع ، نب  داجب  لتبن ، نب  هللادبع  دلاخ ، نب  ماذخ  تباث ، نب  ۀعیدو  هیراج ، نب  دـیز  شرگید  رـسپ  زین  و  درکیم )! يزامنـشیپ 
هرابرد طقف  ربمایپ  دیسر  نایاپ  هب  رارض  دجسم  ندرک  ناریو  راک  هک  نآ  زا  سپ  ... بطاح نب  ۀبلعث  فینح ، نب  دابع  ریشق ، نب  بتعم  رعزا ،

کـچوک و يرآ  دوـش . هتخاوـن  دـندوب ) یتـبکن  لـیلذ و  سب  زا  هک   ) ناـشیور هب  دادـن  روتـسد  یتـح  تفگ و  ار  هملک  هس  ود  نـیا  ناـنآ 
تسپ و ناج  ود  فصو  ییاویش  هنارگبوکرس و  يریوصت  ییابیز  رد  هک  دومرف  ياهلمج  ناقفانم  نارـس  هرابرد  دندوب . اهنیا  زا  رتشزرایب 
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زا دناهتشون  هحفـص 58 ] داجب [ .» زا  رتشزرااب  رتش  هنایزات  تسا و  ماذخ  زا  رتهب  غالا  راسفا  : » دومرف تشادن . دـننام  اهنآ ، دـننام  شزرایب 
. دربیم دوخ  ناشیکمه  رب  ار  ربمایپ  سلجم  رابخا  هاـگهگ  تسـشنیم و  يو  سلجم  رد  دـمآیم و  ربماـیپ  دزن  لـتبن  نب  هللادـبع  هورگ  نیا 

يدرم داد : خساپ  تسا ؟ ناشمادک  دیـسرپ  ربمایپ  دربیم . نآ  نیا و  دزن  ار  ترابخا  هدمآ  وت  دزن  یقفانم  دومرف  هدـمآ و  ربمایپ  دزن  لیئربج 
ناطیش نامشچ  اب  هک  غالا  رگج  نوچ  يرگج  یسم و  يهتفت  هچگید  ود  نانوچ  خرـس  ینامـشچ  دراد و  یهوبنا  يوم  هک  تسا  هرهچهیس 

یهاگآ و ناوتیم  قوف  تاکن  یمامت  زا  ... تفاین هار  ربمایپ  سلجم  هب  رگید  دـش و  اوسر  ناشن  مان و  هب  زین  درم  نیا  ناسنیدـب  درگنیم ...
نآ نیا و  شیپ  دوشیم و  هدرب  راکذـت  رارکت و  هب  ناشمان  دـناهنیدم و  مدرم  زا  رازن  ریقح و  راوخ ، لـیلذ و  ناـقفانم  نیا  تخومآ . یتربع 

هلـسلس کی  دنربب  ار  یمان  دـنهاوخیم  رگا  ای  دوشیمن و  ءاشفا  ربمایپ  لتق  ناحارط  دـنمتردق و  ناگدـننکهئطؤت  مان  اما  دـنوشیم و  اوسر 
ار رارـض  دجـسم  ناگدنزاس  ناقفانم و  یمامت  هنومن  روطب  دـننکیم . مه  رـس  فیدر و  میدـید  هکنانچ  ار  یلعج  نیغورد و  یهاو  ياهمان 

نخـس ای  دندیـشون و  بآ  ياهعرج  ینامرفان  هب  هدرک و  ربمایپ  رما  تفلاـخم  كوبت  هار  ناـیم  رد  هک  ار  یناـقفانم  یماـمت  ماـن  میـسانشیم .
دوب هتفگ  هک  ار  ناقفانم  ربهر  سیق  نب  دج  میسانشیم . ار  كوبت  جیـسب  زا  نافلختم  ناربهر و  مان  میـسانشیم . مینادیم و  دناهتفگ  یتشز 

درک و فلخت  دـنیوگیم  هک  ار  یبا  نب  هللادـبع  میـسانشیم . دوب  هدـماین  مدرگیم و  راچد  یمور  نانز  يهنتف  هب  میآ  نایمور  زیتس  هب  رگا 
ار ياهتسیاشان  ياوجن  یناهن و  نخـس  زیچان و  ياهملک  دنروآیم و  نابز  رب  يراکنا  نخـس  هک  نآ  ضحم  هب  نانیا  میـسانشیم . تشگزاب 

عییـشت رد  هک  ار  یناقفانم  مان  يدـقاو  یتح  میـسانشیم . میمهفیم و  دـنیوگیم  زار  هب  دوخ  نایم  دوخ و  عمجم  رد  دـننارذگیم و  رظن  زا 
لماک هنوگ  هب  دننزیم  دوخ  هنیـس  رـس و  رب  دننکیم و  هطاحا  ار  شاهزانج  هناراوگوس  دـننکیم و  تکرـش  دوخ  ياوشیپ  تسود و  هزانج 

 ] نب کلام  تیـصل ، نب  دـیز  هلمرح ، نب  عفار  رماعیبا ، نب  ناـمعن  فینح ، نب  دعـس  ماـمح ، نب  ۀمالـس  ناـنیا : دـیوگیم  دـنکیم و  رکذ 
یهاـتوک دوـخ  قفاـنم  سییر  اـب  یهارمه  زا  هـک  دـناناقفانم  دارفا  نیرتثیبـخ  ناـنیا  هـک  دـیازفایم  دــندوب و  لـفونیبا و ... هحفص 59 ]

رادتقا نارود  رد  تسرد  هک  ار  ربمایپ  لتق  ناحارط  ناگدننکهئطوت و  اما  میـسانشیم و  ار  اهنآ  یمامت  خیاوت  نیا  قیرط  زا  ام  دندرکیمن و 
نآ و  میـسانشیمن . دنروخیم  شلتق  گرم و  هب  دـنگوس  داحتالاب  نت ، هدراهچ  هکلب  ات ، ود  یکی  هن  مهنآ  وا ، راگزور  نامز  نیرتمیظع  و 
نب یلع  ناییادف  کیدزن و  رایسب  باحصا  زا  ود  ره  هک  رسای  نب  رامع  نامی و  نب  هفیذح  تفرعم ؛ باحصا  زا  نت  ود  زج  ناگمه  زا  اهمان 

وا تراما  تیالو و  یگتسیاشان  هب  دنداد و  یمـسر  تداهـش  نیلوا  هفیلخ  تفالخ  هیلع  هک  دنایناسک  هلمجزا  وا و  رـس  بحاص  بلاطیبا و 
نانآ مان  دیابن  هک  تسا  رما  نیا  رد  يرـس  هتکن و  هچ  میـسانشیمن . رهاظ  هب  امـسر و  ار  اهنآ  ام  دنامیم و  ناهنپ  هدیـشوپ و  دـنتفگ  نخس 

ناقفانم هن  تسین -  ياهداتفا  اپ  شیپ  هلأسم  نیا  و  تفر -  شنخـس  زین  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  نانآ  هک  تسا  نآ  زج  همه  نیا  ایآ  دوش ؟ اشفا 
زا تردـق و  هقلح  رد  نانیا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هعیـش  دنتـسین . هدـش  هتخانـش  يداـع و  ناـقفانم  دـناتردقرپ و  سب  ینادرم  هکلب  یندـم 

هکنانچ ناشهقلطم -  رفک  هب  دناهدرک  ار  شربمایپ  نتـشک  دـصق  یناسک  نینچ  هک  دنونـشب  تما  نوچ  و  دـناربمایپ ، باحـصا  نیرتکیدزن 
دنوش و هتخانش  مدرم  نیا  ات  تسین  نیا  رب  شتحلصم  یضتقم  زین  ربمایپ و  ادخ و  تیـشم  درک و  دنهاوخ  مکح  تسا -  هداد  یهاوگ  نآرق 

نانآ لاوحا  رب  ناوج  ریپ و  زا  ناناملسم  همه  تسا و  المرب  هدش و  هتخانش  ناقفانم  یمامت  قافن  رفک و  هک  یلاح  رد  ددرگ . المرب  ناشرفک 
ناشرامشیب راثآ  رد  تنس  لها  دوخ  اریز  درادن ... دوجو  سانـشان  قفانم  کی  یتح  ربمایپ  نارای  یمامت  نایم  رد  هنیدم و  رد  و  دنهاگآ ...

هک هتخانشان  یمسرریغ و  ناقفانم  دنامیم  سپ  دندشیم ... هتخانش  بلاطیبا  نب  یلع  ینمشد  هب  هدش  هتخانش  یمـسر و  ناقفانم  دناهتـشون 
. دنهدیم ناشن  ربمایپ  نادناخ  بلاطاب و  نب  یلع  هیلع  ار  دوخ  ینمـشد  هرهچ  ربمایپ ، تافو  زا  سپ  هژیوب  طایتحا و  هب  شیبامک  جیردت ، هب 
هک نیا  و  دناشیرق . زا  همه  و  هحفص 60 ] دندوب [  هدیـشک  ار  وا  هنامحریب  لتق  گرم و  هشقن  ربمایپ  نامز  رد  هک  دنایناسک  نامه  نانیا  و 

مان و لتق و  هئطؤت  يارجام  لک  زا  دـهاوخیم  هک  سکنآ  هب  تسین و  ياهدوهیب  یهاو و  نخـس  زج  دـنایندم  نانآ  دناهتـشون  تنـس  لـها 
. دوب دهاوخ  یفاو  یفاک و  هعیش  عبانم  هب  ياهعجارم  ددرگ  فقاو  نانآ  ناشن 

ردیکا يارجام  نایاپ 
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ردیکا يارجام  نایاپ 

هداد نانآ  هب  حیرص  نامرف  شتعاطا ، تروص  رد  يو  ناج  ظفح  رب  ربمایپ  دندرک  دیکأت  هک  ربمایپ  باحـصا  قدص  نخـس  ربارب  رد  ردیکا 
ردارب تفر و  ژد  نورد  هب  دـناسر ... ماـجنا  هب  تسا  هدرک  دـهع  هک  ار  هچنآ  دور ، ژد  نورد  هب  نوچ  هک  داد  لوق  دروـخ و  دـنگوس  تسا 

شنخس دنتسناوتیمن  زین  نانآ  دناوخارف . مالـسا  نایهاپـس  اب  زیتس  هعدخ و  مدع  حلـص و  ظفح  رب  ار  دوخ  عابتا  یمامت  نینچمه  شیوخ و 
همه و نآ  رب  ندز  خاش  ژد و  رد  هب  ینزوگ )  ) ندـمآ رتزیگناتفگـش  همه  زا  ناسح و  ندـش  هتـشک  وا ، تراسا  تیفیک  اریز  دـنریذپن . ار 

رداق زین  هرابود  هدـناشک  الب  هاگماد  هب  ار  هاش  هدوشگ و  ار  ژد  رد  شیپ  یتاعاس  هک  يرهاق  رداق و  ياهتسد  نآ  هک  دوب  نآ  رگناشن  همه 
دوخ یـشکرس  جارخ  جاـب و  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  یماـمت  دـمآ و  نوریب  ردـیکا  ... دـناشکب اـنف  هاـگیاپ  هب  ار  شعاـبتا  یماـمت  و  وا ، تسا 

رکـشل نورد  رد  داضم  شیوخ  ردارب  اب  دوخ  دروآ و  نوریب  بسا  دصتـشه  هزین و  هرز و  دصراهچ  راب  اب  رتش  رازه  ود  دوب ، هدش  رادهدهع 
وا ژد  ناـمدرم  نت  کـی  رب  یتح  یـضرعت  نیرتـمک  دوب  هداد  ناـشنامرف  ربماـیپ  هکناـنچ  زین  ناناملـسم  تشگ و  هنیدـم  راـید  یهار  مالـسا 

یهاشداپ راترز  سابل  نیا  دیراذگب  تفگ  نانآ  هب  ردیکا  دندش  دوصقم  يهنیدم  راپسهر  نوچ  دسیونیم  مامالا » ریسفت   » بحاص دندرکن .
نآ رد  ات  دشاب  مبای . روضح  ادخ  لوسر  يهناتسآ  رب  عوشخ  هماج  عوضخ و  سابل  رد  نم  ات  دیشوپب  ار  نآ  دوخ  امش  و  مروآرد ، نت  زا  ار 

ربماـیپ هاگـشیپ  هب  نینچ  نیا  درک و  نت  هب  ار  نآ  دـلاخ  دروآرد و  ار  شاهماـج  .و  دـنک نادـنچ  ود  مدروم  رد  ار  شیوخ  تمحر  تروـص 
رب هعدـخ ، مدـع  حلـص و  ظفح  هیزج و  تخادرپ  تروص  رد  ار  ناـسک  هنوگ  نیا  ربماـیپ  تشاد . ندرگ  رب  نیرز  یبیلـص  زور  نآ  دیـسر .
هب درمشیم و  مرتحم  دنتـشاذگیم  مارتحا  شیوخ  ناگیاسمه  قوقح  هب  هک  یتروص  رد  ار  ناشنید  هحفص 61 ] درکیمن [ . روبجم  مالسا 

ردیکا درکیمن . مالسا  رب  روبجم  روهقم و  ار  نانآ  دنتـسیزیم  ملـس  حلـص و  رد  ینایدوهی  هنیدم ، نورد  رد  نونکا  مه  هکنانچ  هجو  چیه 
هاپس رالاسهپـس  یماح و  وت  نید  يارب  ات  هدزاب  نم  هب  ار  مایهاشداپ  مدرگزاب و  شیوخ  نیمزرـس  هب  راذگب  نک و  اهر  ارم  تفگ : ربمایپ  هب 

نآ یـشاب ، ادـخ  ربماـیپ  وت  رگا  منکن و  اـفو  رگا  تفگ : خـساپ  منک ؟ هچ  يدرکن  اـفو  یتفر و  رگا  دومرف  وا  هب  ربماـیپ  مشاـب . یهاـنپ  ژد  و 
زا نت  کـی  هیاـس  یتـح  نم  هکناـنچ  داد ، يزوریپ  نم  رب  ارت  گـنج ) یـشکرکشل و  یب  و   ) یناـسآ نیدـب  هنوـگ و  نیا  هـک  يراـگردورپ 
وت نایهاپس  تسد  رد  دروآ و  نوریب  مخاک  زا  [ 15 ( ] ناوهآ نزوگ و   ) نآ راکـش  هزیگنا  هب  مدوب و  هدیدن  ژد  ياهراوید  رانک  ارت  نایهاپس 

هدرک و رادروخرب  نآ  زا  ارت  نامـسآ  هک  یتلود  تمارک و  نیمه  زاب  یـشاب  يداع  يدرف  زین  رگا  و  دنکیم . نینچمه  هرابود  درک ، راتفرگ 
ار شنخس  ربمایپ  [ 16 . ] تخادـنا دـهاوخ  وت  ماد  هب  ارم  هرابود  تسا  هداد  وت  ياهتسد  هب  هک  بیرغ  تردـق  بیجع و  فطل  بابـسا  نیا 

هیقوا رازه  رز و  هیقوا  رازه  هلاس  ره  هک  هیزج  جارخ و  نیدـب  وا  اب  دومرف . اقبا  دوخ  راید  یهاشداپ  رب  شتیحیـسم  نید  رب  ار  وا  تفریذـپ و 
هب هار  داز  هشوـت و  اـب  هدرک  یناـبزیم  زور  هـس  دـنرذگیم  شورملق  رب  هـک  ار  مالــسا  نایهاپــس  دزادرپـب و  هـلح  تـسد  تـسیود  مـیس و 

مالـسا شیوخ  ياضر  لیم و  هب  ردیکا  دسیونیم : يزاغم  بحاص  هحفص 62 ] هک [  یتروص  رد  [ 17 . ] درک حلص  دنادرگزاب  ناشنیمزرس 
نومـضم نیدب  یحلـص  هماننامیپ  وا  ربمایپ و  نایم  دومن . اضما  ءاقبا و  ناماس  نآ  یمامت  رب  ار  شایهاشداپ  ربمایپ  دادن و  ياهیزج  دروآ و 

خساپ دیحوت  يادن  هب  هک  هاگنآ  ردیکا ، يارب  ادخ  ربمایپ  دمحم  بناج  زا  یقاثیم  هماندهع و  نابرهم ، هدنیاشخب  دنوادخ  مانب  :» دش هتـشاگن 
ریاب ياهنیمز  بآ و  ياراد  ياـهنیمز  لدـنجلاۀمود ، ياهنیمزرـس  یماـمت  تشاـگنا . لـطاب  ار  راـگدرورپ  موهوم  ياکرـش  داد و  تبثم 

نآ زا  اهراصح  بسا و  حالس و  زین  ناهن و  راکـشآ و  ياهبآ  مامـضنا  هب  تسین  صخـشم  ناشدودح  هک  ییاهنیمز  تشک و  عرزیب و 
لدنجلاۀمود مدرم  فیرصت  تسد  رد  هک  يدابآ  ياهنیمز  اهناتسلخن و  تسوا . دوخ  ناملـسم  نامدرم  ردیکا و  دوخ  یمالـسا  تموکح 

ناشهدهع رب  ةوکز  تخادرپ  هک  نانآ  اما  تسین . تاکز  دنراد  دنفـسوگ  لهچ  زا  رتمک  هک  یناسک  رب  دنزادرپب . ار  دوخ  سمخ  دیاب  تسا 
لها نتم  هچ  .« دنـشاب رادافو  ربمایپ  اب  یهلا  قاثیم  هب  تبـسن  هدرک  تیاعر  ار  هماندـهع  نیا  هتـشاد و  اپب  ار  زامن  دـنزادرپب . ةوکز  دـیاب  تسا 

نوچمه دنرآیم و  مالسا  زین  لدنجلاۀمود  مدرم  یمامت  ردیکا و  هک  درذگیمن  یسب  هک  تسا  راکشآرپ  هعیش ، هچ  دشاب و  تسرد  تنس 
ردیکا و هب  هجوت  روخرد  رخاف و  ییاههیده  ربمایپ  دناهتشون  . تخادرپ دنهاوخ  دوخ ) نادنمتسم  هب   ) ةوکز سمخ و  یبرع  ياهورملق  ریاس 
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یتسود دنادرگزاب و  ناشنیمزرـس  هب  شیوخ  تمحر  تیامح و  هانپ  رد  ار  نانآ  و  وا ... یهاشداپ  هتـسیاش  اهبنارگ و  ياهیده  داد . شردارب 
. دومرف اقباو  دییأت  ءاضما ، هحص و  ار  ناشیهاشداپ  زیمآحلص و  راوجمه 

کلام نب  بعک 

یمسر ناقفانم  نافلختم ، نیا  نایم  رد  تشذگیمن . كوبت  جیسب  نافلختم  هانگ  رس  زا  اهیگداس  نیمه  هب  اماو  دوب  هنیدم  رد  ربمایپ  کنیا 
ناشیا گرزب  سیق  نب  دج  زا  درکیمن ، ناششهوکن  تفگیمن و  نخـس  نانآ  اب  ضارتعا  هب  ياهملک  هحفص 63 ] ربمایپ [  دندوب . ینثتسم 
يایـشا كاشاخ و  كاخ و  اب  وا  يارب  ناـنیا  [ 18 . ] تفگن اوکـش  هیالگ و  رب  لاد  ياهملک  نانآ  زا  يدـحا  هب  ناـشنیرتکچوک  اـت  هتفرگ 

هب هک  یناج  راـی  زا  تسود و  زا  یمدآ  اریز  دنتـشادن . كاـنمغ  ياوکـش  يراذـگهلگ و  نیرتمک  لـحم  دنتـشادن و  یقرف  كاـپان  سجن و 
هچ تسا  نمیر  رکم و  همه  شبلق  ناج و  هک  نمیرها  گرگ و  زا  نمـشد و  هناـگیب و  زا  دـنکیم . هیـالگ  دراد  یناـمیا  هقلع و  وا  یتسود 
رب ینبم  ياهلمج  غورد  بذـک و  هب  دنتـسیرگنیم و  وا  هرهچ  هب  هعدـخ  گنرین و  هب  کی  ره  دـندمآیم و  ناـنیا  تشاد ؟ ناوتیم  یعقوت 

ياهظحل هک  نآ  یب  ربمایپ  دنتفاتشیم و  دوخ  شیاسآ  هشوگ  هب  سپس  دنتفابیم . میتسویپن  وت  هب  میدنامزاب و  گنج  زا  ارچ  هک  نیا  راذتعا 
توکـس رد  تسیرگنیم و  ار  ناشیهاو  ياهرذع  یهایـسور و  نانخـس  دروآ  دـیدپ  شاینارون  یناشیپ  رد  یگنژآ  دـشک و  مهرد  هرهچ 

لوفغم لوگ و  ار  وا  اهراب  اهراب و  زا  سپ  زاب  هک  دنتـشادنپیم  نانآ  و  تفگیمن . ناشیا  هب  چیه  دادیم و  ناکت  يرـس  طقف  شیوخ  دتمم 
هچ ناقفانم و  هلبا  هچ  دـنتفریم ! دوخ  راـک  یپ  هنـالهاج  زارفرـس و  هناـهلبا  هناـمداش و  دـناهدرک و  لوغـشم  شیوخ  تـالئاطال  هب  هدرک و 

یلاح رد  دنبیرفیم . ار  وا  نینزان  لدهداس  ربمایپ  نیمز و  اهنامسآ و  يادخ  يرمع  دنتـشادنپیم  هک  دندوب  یناقداصان  ناصقان و  ورتشز 
دیدـجت ایهم و  دـیهمت ، هدامآ و  دوخ  يارب  خزود  قامعا  رد  نونکا  مه  زا  ار  ییاههشوگ  ماد و  هچ  اـههشوت و  داز و  هچ  دنتـسنادیمن  هک 

لاله عیبر و  نب  ةرارم  ياهمان  هب  نت  ود  ربمایپ و  یباحص  ناملـسم و  رعاش  کلام ، نب  بعک  كوبت ، جیـسب  زا  نافلختم  نایم  رد  . دناهدرک
قافن و راگنز  نیرتمک  ناشرمع  لوط  رد  هک  دندوب  راکزیهرپ  قداص و  راکتـسرد ، نمؤم و  ینادرم  نت  هس  نیا  . دنتـشاد دوجو  زین  هیما  نب 
. دندز زاب  رـس  ربمایپ  اب  نتفر  زا  یلوبق  لباق  هناهب  رذـع و  چـیهیب  يراک  هحفـص 64 ] منادن [  یگرابنت و  تهج  هب  اهتنم  دنتـشادن ، یکش 

كوبت نیمه  زج  مرکا  ربمایپ  تاوزغ  اهگنج و  یماـمت  رد  نم  : دـنکیم شرازگ  هنوگ  نیدـب  كوبت  زا  ار  شیوخ  فلخت  ناتـساد  بعک 
دروم ردـب  رد  فلخت  زا  ار  سک  چـیه  ربمایپ  هعقاو  نآ  رد  اریز  مدوبن . ترـضح  هارمه  زین  ردـب  رد  منک  فارتعا  دـیاب  اما  متـشاد . تکرش 
نیمه هب  دوشیم و  ردب  مزاع  شیرق  ناوراک  بحاصت  يارب  هکلب  گنج  دصق  هب  هن  دنتشادیم  نامگ  ناگمه  هک  ارچ  دادن . رارق  شهوکن 

لام ناج و  اب  هک  یقاثیم  نیرتمهم  هبقع ، بش  نامیپ  رد  هک  تسا  نیا  مگرزب  تاراختفا  زا  یکی  اما  مدرکن . تکرش  نآ  رد  نم  مه  تهج 
مروضح مدع  يهصق  اما  . مدیدیمن ردب  گنج  رد  تکرش  زا  رتمک  ار  قاثیم  نیا  نم  متسب و  دهع  میدشیم ، ادف  شترضح  هار  رد  شیوخ 

دوب هدماین  شیپ  زگره  زور  نآ  ات  اریز  مدوبن . زور  نآ  زا  رترگناوت  رتدـنمورین و  دوخ  رمع  همه  هنافـسأتم  هک  دوب : هنوگ  نیدـب  كوبت  رد 
اهگنج رد  ار  شیوخ  دصاقم  هراومه  هدعاقلایلع  ربمایپ  متشاد و  راوهر  بوخ  بوکرم  ود  زور  نآ  اما  مشاب . هتشاد  يراوس  رتش  ود  هک 

هیاس زا  يرادروخرب  یتیرومأم و  نینچ  زا  ندنام  دوب . ناتـسبات  ترارح  تدـش  ماگنه  هب  كوبت  جیـسب  تشادیم . ناهنپ  كوبت  نیمه  زج 
كافـس و زیرنوخ ، كابیب و  دوب  شیپ  رد  هک  ینمـشد  كانلوه و  غاد و  نابایب  دوب و  كانمهـس  رود و  هار  اما  دوب و  كاـنحرف  ناـتخرد 
هب هاگآ  دوخان  ار ، یمدآ  هک  دوب  لماوع  نیا  هعومجم  دـیاش  و  ... ) دوب هدرک  مالعا  شیپ  زا  ار  يرفـس  نانچ  دـصقم  ربماـیپ  و  كانـسرت ...
عنم ار  نانآ  ندـنام  زا  مه  یـسک  دـنتفر و  ربماـیپ  اـب  هناـبلطواد  رامـشیب و  رایـسب و  یناناملـسم  تیعمج  يراـب  (... درکیم هسوسو  ندـنام 

ناهنپ هدیـشوپ و  ربمایپ  رب  وا  رما  هدشن  لزان  ربمایپ  رب  ادخ  یحو  ات  دربیم  نامگ  دنامب  تساوخیم  يرذـع  ره  هب  هک  سک  ره  درکیمن و 
تکرح هدامآ  ربمایپ  دوب  اراوگ  بآ ، کنخ  ياههعرج  ندیـشون  سپـس  نانآ و  دهـش  نانبامرخ و  هیاس  هک  هاگ  نآ  رد  ناسنیدب  تسا ...

هحفص هب [  ار  دوخ  راگزور  مهد  ماجنا  یـساسا  يراک  هک  نآ  یب  نم  اما  دندشیم و  چوک  هدامآ  مامت  تیدج  اب  زین  ناناملـسم  دشیم و 
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متفگیم دوخ  هب  مدرکیمن و  نتفر  يارب  یمادقا  چیه  متشگیمزاب و  هناخ  هب  بش  متفریم و  رهـش  هب  حبـص  مدنارذگیم . یگدوهیب  [ 65
رد دندش و  رفس  یهار  همه  نامدرم  متفاین و  مزع  قیفوت  ات  دش  نینچ  مدرکیم . اپ  نآ  اپ و  نیا  هدنامرد  لطعم و  درک و  مهاوخ  مادقا  ادرف 

منکیم تکرح  ادرف  سپ  ای  ادرف و  تسین  مهم  نادنچ  متفگیم : دوخ  هب  هدرکن و  یمادقا  چیه  نم  هک  یلاح  رد  دـنداتفا . هار  هب  ربمایپ  یپ 
هدوهیب زین  شیادرف  سپس  مدرکن و  يراک  زین  زور  نآ  مدمآ و  نوریب  هناخ  زا  نایهاپس ، جیـسب  مدهدیپس  . مناسریم نایرکـشل  هب  ار  دوخ  و 

هب رتزارد  اپ  زا  تسد  بش ، دـشن و  ماجنا  زین  میاهراک  نآ  مهدیم و  ماجنا  ار  مامت  همین  راـک  ود  یکی  نیا  متفگ  مدز و  ياهسرپ  رهـش  رد 
ياهادرف مدرکن و  تکرح  اما  درک . مهاوخ  تکرح  ادرف  امتح  هک  متفگ  تشذـگ و  رگید  زور  راهچ  هس  هک  دوب  نینچ  و  متـشگزاب . هناخ 

يراب نوچمه  تشذگیم  نامز  هچ  ره  دناهتفرگ ... هلصاف  رهش  زا  ار  رود  رایسب  یتفاسم  نایرکشل ، هک  متـشاد  متح  کنیا  دندمآ و  رگید 
تمه مزع و  ندیسر  رترود و  رود و  نانآ  دوشیم  رتنکممان  شنتشادرب  لمح و  هجیتن  رد  رتنیگنس و  یمدآ  یگتسخ  اب  جیردت و  هب  هک 

مهاوخن نانآ  هب  رگید  متفایرد  هک  دندش  رود  ینتفایان  تسد  هنوگ  نآ  دنتفر و  نانآ  ناسنیدب  . دشیم رتروسیمان  ورتبعـص  ناشیا  هب  نم 
... مدرپس بارطضارپ  راکفا  جاوما  تسدب  هرسکی  ار  دوخو  مدرتس  باوخیب  مشچ  باهتلارپ و  رـس  زا  ار  نتفر  رکف  یتح  رگید  و  دیـسر ...
نت ود  هناتخبشوخ  نم ، زج  يرآ  . مدرپس یتنحم  تیـصعم و  باقرغ  تبیـصم و  بادرگ  نینچ  هب  ار  نتـشیوخ  مدرک و  نینچ  ارچ  ادنوادخ 

، یلبنت للعت و  راتفرگ  زین  ود  نآ  الامتحا  دندوب و  راکزیهرپ  نمؤم و  ینادرم  زین  نانآ  دنتـشاد . نم  مرج  هباشم  یمرج  هک  دـندوب  زین  رگید 
زین وا  دوب و  دنمتورث  يدرم  هک  دوب  هیما  نب  لاله  یکی  ود  نآ  زا  دندوب . هتشگ  قفومان  تمیزع  رد  هدش و  نم  نوچ  يایلهاک  یتمهیب و 
زین يرگید  هحفـص 66 ] دوب و [  هدرکن  ار  يراـک  نینچ  داـتفا و  مهاوخ  هار  هب  دـیرخ و  مهاوخ  یبوخ  رتـش  ادرف  زورما  دوب  هتفگ  دوـخ  اـب 

، یلهاک رس  زا  اما  داتفا . مهاوخ  هار  هب  دیرخ و  مهاوخ  راوهر  يرتش  ادرف  هک  درک  زاس  ار  لاله  نخـس  نامه  زین  وا  هک  دوب  عیبر  نب  ةرارم 
دیرخ میهاوخ  ار  اهرتش  دنتفگیم  نت  ود  نیا  هک  زور  نآ  دیبنجن . دوخ  ياج  زا  درکن و  نینچ  متشاد  راوهر  هدامآ  رتش  ود  هک  نم  نانوچ 

تکرح ادرف  یهاوـخیم و  هچ  رگید  هار . قـیفر  نت  ود  مه  نیا  مـتفگیم : دوـخب  هناـبیرفدوخ  هناـشوخلد و  داـتفا ، میهاوـخ  هار  هـب  ادرف  و 
نم دـندیرخن و  دوبن -  ناشدـیرخب  جاـیتحا  دنتـشاد و  هناـخ  رد  ـالامتحا  هک  ار  ییاـهرتش  ود ، نآ  دـندمآ و  مه  اـهادرف  اـما  درک . یهاوخ 

نتفر زا  متفیرفیم  شمارآ  هب  ار  دوـخ  هک  یلاـح  رد  منک  تکرح  مناوـتیمن  تشاد و  مهاوـخن  یهار  قـیفر  رگید  هـک  نـیا  زا  لاحـشوخ 
زین ار  ام  کنیا  هک  لددب  ناقفانم  زج  یسک  زادرپهشقن ، بیرفدوخ  و  زاسرذع ، تمهیب و  نت  هس  ام  زج  دندوب و  هتفر  همه  يرآ  . مدنامزاب
میآ باسح  هب  نانآ  هرمز  زا  داهندب و  نامدرم  نیا  نایم  هک  يزیمآاوسر  عضو  نانچ  زا  نم  و  دوب . هدنامن  رهش  رد  دنتسنادیم  ناشدوخ  زا 

رد ار  یمـسر  ناقفانم  مدمآیم و  نوریب  هناخ  زا  دوب . ریذـپانلمحت  میارب  رگید  هنیدـم  عضو  سپ  نآ  زا  . مدوب نیگمرـش  نیگمغ و  تخس 
یناحور نادنواشیوخ  یناج و  کیدزن  ناتـسود  نوچمه  دـندزیم و  ینابرهم  دـنخبل  نم  هب  هک  یلاح  رد  نانآ  مدـیدیم و  رازاب  هچوک و 

رب مدیزخیم و  غاب  تولخ  ای  غارفرپ و  نما  هشوگ  هب  هلصافالب  مدشیم و  یگراچیب  تلجخ و  یگدرسفا ، مغ و  راچد  دنتفگیم ، شابداش 
هدربن یمان  نم  زا  رفـس  لوط  مامت  رد  ربمایپ  هک  مدینـش  اهدعب  . مدوب هدـش  راچد  یغاد  درد و  هچ  هب  نم  رب  ياو  مدـیزرلیم ... دوخ  لاوحا 
یـسک ؟ دماین ارچ  و  دش ؟ هچ  بعک  دوب . هدومرف  هتفرگ  ندیـسرپ  نم  زا  دوب و  هتـسشن  شیوخ  نارای  نایم  كوبت  رد  يزور  هک  نآ  ات  دوب .
هنیدم رد  ار  رعاش  تشاد و  شزاب  نتفر  زا  یشورفربک ، یـشوپشوخ و  هب  تداع  اربمایپ  دوب : هداد  خساپ  هملـسینب  نایوگدب  نامدرم و  زا 
ادـخب اربمایپ  یتفگ . نخـس  بعک  زا  دـب  هچ  دوب . هتفگ  نخـس  نیا  ندینـش  هب  مایمارگ  تسود  لبج  نب  ذاـعم  هحفـص 67 ] تشاد [ . هگن 

یگرزب زا  هآ ... هآ ... . دوب هدیـسرپ  هن  هتفگن و  نم  هرابرد  ياهملک  رگید  ادخ  ربمایپ  و  میاهدیدن ... یبوخ  ییوکین و  زج  يو  زا  ام  دـنگوس 
بجوم هنوگ  نیا  ناشتـشگزاب  دـش و  مباذـع  بجوم  هنوگنآ  ناشنتفر  میوگب ... هچ  دوخ  هوک  نوچ  بارطـضا  یگرتس  هودـناو و  باهتلا 

هظحل ره  هک  ینایمادعا  نوچمه  نم  و  دنسریم ، هنیدم  هب  ادرف  زورما و  بیرقنع  دندرگیمزاب و  كوبت  زا  هاپس  متفای  ربخ  کنیا  مباهتلا ...
غورد یـشارترذع و  هب  ناس  هچ  هب  وا  اب  میآرد و  هنوگچ  قح  لوسر  يور  هب  ور  متفگیم  دوخ  هب  دوشیم  رتکیدزن  مکح  يافیا  زور  هب 

رد هک  یغورد  ره  مدیـشیدنایم و  هک  ياهناـهب  ره  مدربیمن و  ییاـج  هب  هار  دیـسریم و  ناـیاپ  هب  تشحو  زا  مناوت  باـت و  ؟ میآرب نتفگ 
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رابدرب نامشچ  هرهچ و  نآ  مداتفایم و  وا  هلآرون  هب  نشور  و  هاگ ، مارآ و  هرهچ  نآ  دای  هب  نوچ  مدیشیرپیم ، دوخ  هتفشآ  ریمـض  نهذ و 
دروآیمن دوخ  يور  هب  دیشکیم و  هدرپ  نآ  رب  يرابدرب  هب  اما  دیمهفیم و  تسنادیم و  ار  راکـشآ  ناهنپ و  ياهتنایخ  غورد و  همه  هک 

هک ار  یــسک  ناـنچ  مدزیم و  شلوـگ  دـیابن  هـن  مدیــشکیم ... ریفن  هلاـن و  دوـخ  ناـج  نورد  رد  مرزآ  تدـش  زا  مدـیزرلیم و  دوـخ  رب 
فارتعا وا  رب  ار  تقیقح  دـیاب  يرآ  ... مبیرفب رگید  رابکی  گنرین  هیامیب  تاـملک  گـنود و  غورد و  هب  دـنادیم ، ار  زیچ  همه  متـسنادیم 
شنزرـس ناهن و  مشخ  اب  مدرکیم  نینچ  رگا  ادـنوادخ  اما  متـشادیمرب ... هدرپ  دوخ  یلهاک  یتسـس و  یلبنت ، یگیاـمیب و  زا  مدرکیم و 

ناتـسود و یمامت  اب  هک  تسا  نیا  راک  نیرتهب  متفگ  دوخ  هب  مدروآیم . ار  وا  شوماخ  شهوکن  تقاـط  هنوگچ  مدرکیم و  هچ  وا  ناـهنپ 
ار ناراکتمدخ  ناگدرب و  یتح  نانآ  رظن  منک و  تروشم  تسرپادخ  يوگقح  دـنمدرخ ، لامک و  بحاص  ناسنا  ره  دوخ و  نادـنواشیوخ 

هحفص هب [  وا  اب  میآرد و  ربمایپ  ربارب  رد  هنوگچ  هک  دیهد  مايرای  دینک و  مکمک  متفگیم  نانآ  هب  شیپاشیپ  اما  مهاوخب . هراب  نیا  رد  زین 
. وگم قدص  نخس  زج  وا  اب  ورب  : » دنتفگیم متساوخیم  دوخ  هکنانچ  همه  دوب . مولعم  شیپ  زا  هجیتن  ... میوگب نخـس  یتسار  قدص و  [ 68

هتفر شدزن  هک  متـشگ  ممـصم  تسا و  نیمه  تاکرب  طارـص  تاجن و  هار  اهنت  هک  متـسنادیم  نم  و  ورن » ار  قح  قیرط  زج  هدـم و  شبیرف 
، تمارک تمظع و  يراوگرزب ، تمـشح و  رون ، لالج و  قرغ  دیـسر و  هار  زا  هآ ... هآ ... ... منک فارتعا  شترـضح  هاگرد  رد  ار  زیچ  همه 

يرترب دیهان  بکاوک و  همه  زا  دیشروخ و  هام و  زا  شتوطـس  رون  درکیم و  عولط  رهـش  رد  رگید  رابکی  دوخ  هقان  يالاب  رب  هک  نانچ  نآ 
زامن تعکر  ود  تفر و  دجـسم  هب  ادـتبا  دوب ، شایگـشیمه  تداع  هک  ناـنچ  دیـشخرد و  قاـفآ  ياـههرتسگ  همه  هنیدـم ، همه  رب  تشاد 

، دوب هدوسرف  هتـسخ و  همه  نآ  هک  نآ  اب  تشگیمزاب ، يرفـس  ره  زا  تقو  ره  . تسـشن دجـسم  نامه  رد  مدرم  اـب  تاـقالم  يارب  درازگ و 
یمامت زا  تسنادیم  هک  ار -  دوخ  ياخـس  هیدـه  نیرتاـبیز  ار ، دوخ  ياـنعم  فطل و  ناـغمرا  نیرتهب  ار ، دوخ  هژیو  تاـغوس  نیرتیمارگ 

هک نانآ  دـنیآ و  شندـید  هب  مدرم  ات  تسـشنیم  تشادیمن . غیرد  نانآ  زا  تسا -  رتانعم  اب  رتاهبنارگ و  شمدرم  يارب  ملاع  ياههنیجنگ 
هک وا »  » زا يروضح  ناغمرا  روهظ و  ضیف  ات  دـنیایب  دنتـسه  شرابررد  بل  ود  زا  ياهملک  ییادوس  راتفگ و  هتفیـش  رادـید و  هنـشت  اهزور 

نارامیب ناگدنامرد و  نیا  مدرم ، اما  دوب . هتسخ  يرآ  دنورب ... دنریگرب و  تسوا  راگدای  نیرتیمارگ  تسا و  وه »  » رون ینیمز  يالعا  لثم 
... دنتفریم دندمآیم و  درم  نز و  و  دوب ... ناشرادید  هنشت  زین  وا  درکیمن . اهر  دوخ  لاح  هب  انمت  ناتسآ  افش و  دبعم  ادخ و  دجسم  رد  ار 

هتـسد هدمآ و  زین  دندوب  نت  دنچ  داتـشه و  هک  داهج  زا  ناگدنامزاب  نافلختم و  نآ  دیـسر . یندم  هدش  هتخانـش  ناقفانم  هب  تبون  سپـس  و 
هـضرع دناهدرک  هک  هچنآ  زا  رتغورد  ییاهمسق  دنتفابیم . یتاملک  گنرین  یـشارترذع و  گنود ، غورد و  هب  دندشیم و  بایفرـش  هتـسد 

 ] هک نآیب  درکیم و  شوگ  ار  ناـنآ  تاراـهظا  زین  وا  و  دنتفاتـشیم . نوریب  دـناهداد  شبیرف  رگید  يراـب  هک  نآ  يداـش  هب  دـندرکیم و 
، دسانـشیم یبوخ  هب  تسین ، هدیـشوپ  یـسرلقع  ياپون  كدوک  چیه  رب  هک  ار  ناشنطاب  هک  دیوگب  دـنک و  ضارتعا  ياهملک  هحفص 69 ]

نطاـب دـنورب و  هـک  تشاذـگیم  درکیم و  ناـشیارب  يرافغتـسا  مژد  مـه و  رد  و  درکیمن ، در  ار  ناـشتعیب  ییاذـک  ییاـیر و  ياـهتسد 
یهوک هکیلاح  رد  متساخرب  مدوب . هتسیرگن  ار  وا  تدم  مامت  رد  متـساخرب . رد  هناتـسآ  زا  نم  هاگ  نآ  .و  تشاذگیماو ادخ  هب  ار  ناشلطاب 

وا زا  ناسرت  هدنمرش و  سب  اریز  کیدزن ، نادنچ  هن  شربارب  وناز  ود  هب  متفر و  شدزن  دوب  میاهشود  رب  مرزآ  مرش و  یگراچیب و  هودنا ، زا 
هک درک  نم  رب  یمـسبت  تسیرگن و  نم  رد  یتـخل  مدرک . مالـس  وا  رب  نم  تشادرب و  هنیـس  زا  رـس  متـسکشورف . هک  هـن  متـسشنورف . مدوـب 

رتشیپ دومرف  درک و  توکـس  ياهظحل  دوب ... دادـیب  رجنخ  هدـنخ  دالوپ و  قرب  نوچ  تشاد و  مشخ  نشور  هناـشن  مسبت  نیا  متخانـشیم .
کنیا متفر و  رتشیپ  دنامیمزاب  راک  زا  تشحو  زا  دیپطیم و  ماهنیس  نورد  رد  مبلق  هک  یلاح  رد  بوکنم  بوعرم و  وناز  ود  هب  نم  و  ایب ...
ياـفرژ زا  ار  مبلق  نونکا  مه  ییوـگ  مدرک و  توکـس  يدـماین ...؟ ارچ  تفگ : نم  هب  همدـقم  چـیهیب  هاـگ  نآ  مدوـب . وا  ربارب  رد  تسرد 

کشخ و منابز  متـشادن . نتفگ  نخـس  تردق  مهدیم . ناج  دـیآیمرد و  زاورپ  هب  میولگ  هربنچ  هنیـس و  زا  محور  مروآیم و  الاب  ماهنیس 
كاخ هب  هک  نم  هرهچ  هب  هن  تدـم  نیا  مامت  رد  و  ...؟ يدوب هدـیرخن  ار  نآ  و  یتشادـن ؟ يراوس  رتش  رگم  دومرف : هراـبود  . دوب خـلت  مماـک 

زج رگید  یسک  دزن  رگا  دنگوس  ادخب  ییوگیم . تسار  وت  دوخ  ربمایپ  يا  يرآ  : متفگ هدرک و  عمج  ار  دوخ  ياهورین  مامت  تسیرگنیم .
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مـشخ زا  مدرکیم و  نانچ  مهد  شبیرف  مناوتیم  یهاو  یـشارترذع  نیغورد و  یهاوخترذـعم  اب  هک  مدرکیم  نامگ  مدوب و  هتـسشن  وت 
تراگدرورپ وت و  ياـضر  زا  تماـیق  يادرف  منک  تدنـسرخ  مهد و  تبیرف  زورما  رگا  هک  منک  هچ  وت  اـب  اـما  مدـنامیم . ناـما  رد  شاینآ 

ینک و مشخ  نم  رب  رگا  و  منکیم . يدـب  هب  فارتعا  میوگیم و  تسار  مدرک و  دـب  هک  ییوگیم  تسار  يرآ  تشگ . مهاوخ  بیـصنیب 
يرذع چیه  دـنگوس  ادـخب  مدرگ . بیـصنیب  تراگدرورپ  ترفغم  وت و  شیاشخب  زا  هک  تسا  نآ  هحفـص 70 ] زا [  رتهب  يراد  اور  رفیک 

. مدـنام مدرک و  هاـنگ  مدوبن . مدرکن  تایهارمه  هک  يزور  زا  رترگناوت  رتدـنمورین و  زگره  ینادیم  وت  دوـخ  هک  روـط  ناـمه  متـشادن و 
نوریب شرـضحم  زا  متـساخرب و  نم  .و  دـنک مکح  تاهراـبرد  دـنوادخ  اـت  ورب  زیخرب و  دوـمرف : دینـش  ار  نخـس  نیا  نوـچ  . نیمه نیمه و 
دهاـش دـندوب و  دجـسم  رد  هک  هملـسینب  زا  ینادرم  مدـمآیم . دوخ  هناـخ  يوـس  هب  نازیخ  ناـتفا و  نـالان ، راز و  هک  یلاـح  رد  مدـمآ ...

وت يداد . داب  رب  ار  دوخ  يوربآ  يدرک و  نینچ  ارچ  نادان  يا  دـنتفگ : شهوکن  شنزرـس و  هب  هدـمآ و  مدزن  دـندوب  نت  ود  اـم  تارواـحم 
هانگ گنن  هب  ار  نتـشیوخ  یگدـنامرد  تیاهن  رد  زورما  اما  دوب . هدزن  رـس  وت  زا  یهانگ  اطخ و  چـیه  نونک  اـت  ییاـسراپ و  نمؤم و  يدرم 

بادرگ نیا  زا  ار  دوخ  یتفاـبن و  مهب  یغورد  تسار و  يدـماین و  ناـقفانم  میظع  لـیخ  نآ  نارگید ، نآ  نوـچ  ارچ  يدرک . هاـبت  هدوـلآ و 
يا دـنک . تیاوسر  دریگب و  ار  تچم  هک  دوب  هتـشاذگ  شهوژپ  رومأم  شتفم و  سوساج و  وت  يارب  ربمایپ  رگم  يدادـن ... تاجن  یتخبدـب 

ترـسمه ای  يدوب  ضیرم  ییوگب  مه  وت  هک  دیبنجیمن  ماک  رد  تنابز  يدوب و  هدرم  یتخادـنا . وا  مشچ  زا  يدرک و  اوسر  ار  تدوخ  هلبا .
رد اهفرح و  نیا  زا  درکیم و  درد  تغالا  ای  تنز و  ای  تدوخ  رمک  اـی  يدوب و  هدـیچن  ار  تیاـهامرخ  رگید  ياـهنآ  لـثم  دوب و  ضیرم 
هچ ینعی  متفگ ، زیرم . ار  دوخ  يوربآ  شیپ  زا  شیب  نکب و  تدوخ  يارب  يراک  هدشن  رید  ات  درگزاب و  دوز  يدنامزاب ...؟ ندـمآ  زا  هجیتن 
ره ینیبیمن  رگم  دهد . رارق  تشیاشخب  دروم  دنک و  رافغتـسا  تیارب  هک  وگب  نک و  بیذکت  ياهتفگ  هک  ار  هچنآ  همه  درگزاب و  منک -...
دوز يرادن ، ياهراچ  مرادن -. ار  ددـجم  نتفگ  غورد  تأرج  هن  شدـیاشخبیم -. گنردیب  دـهاوخب  شزرمآ  دـبلطب و  رافغتـسا  وا  زا  هک 
قدص یتسار و  نینزان  هرهچ  نآ  هحفص 71 ] هب [  نتفگ  غورد  تأرج  اما  مداد . داب  رب  ار  میوربآ  يرآ  منکیم . مرـش  مسرتیم . درگزاب -.

مک . ینک شایضار  یهاوخب و  يرذع  يدرگرب و  تسا  یفاک  تساهنیا . زا  رتراوكدوک  یمیمـص و  هداس و  وا  متـسراین -. متـسناوتن و  ار 
هن قح و  قدص و  هب  دمآ و  شدزن  زین  رگید  یسک  نم  زج  منیبب . دییوگب  مدیسرپ -. هظحل  نیا  رد  اما  مریذپب . ار  ناشنانخـس  هک  دوب  هدنام 
زین ربمایپ  دـندرک و  اوسر  ار  دوخ  هدـمآ و  وت  دـننام  زین  رگید  نت  ود  يرآ  دروآ -؟ هاـنگ  هب  رارقا  درک و  فارتعا  یظاـفل  یفاـبغورد و  هب 
.- دـندوب هک  نت  ود  نآ  منک -. غالبا  امـش  رب  ار  دـنوادخ  مکح  ات  دـیورب  دـیزیخرب و  دومرف  داد . ناـنآ  هب  داد  وت  هب  هک  ار  یخـساپ  ناـمه 
ادخ هب  هن ... دناردب . يانعم  اب  نایوجگنج  زا  اسراپ و  نمؤم و  ینادرم  زین  ود  نآ  هیما -. نب  لاله  عیبر و  نب  ةرارم  تدوخ . فلختم  ياقفر 

، نت هس  ام  زج  ربمایپ  هنوگ  نیدـب  . درک دـنهاوخ  هچ  اـم  اـب  شلوسر  دـنوادخ و  منیبب  اـت  موشیم  وا  مکح  رظتنم  مدرگیمنزاـب و  دـنگوس ،
رترب رفیک  بجوتـسم  میدوب  هدرک  فارتعا  شیوخ  مرج  هب  یتـسار  قدـص و  هب  هک  ار  اـم  طـقف  دوشخب و  ار  زادرپغورد  ناـفلختم  یماـمت 

ناناملسم كوبت ، نافلختم  یمامت  نایم  زا  دمآ . نینچ  يو  نامرف  هک  تشذگن  یسب  دیسر ... ارف  وا  رفیک  دیایب و  دیاب  هچنآ  دمآ  .و  تسناد
ام اب  اهنت  هن  رگید  هک  درک  یهن  ار  باحـصا  يرآ  دنیوگ . نخـس  هیما  نب  لاله  عیبر و  نب  ةرارم  نم ، نت ، هس  ام  اب  طقف  هک  دـنرادن  هزاجا 

نینچ یهاشداپ  ترـضح  یحو  یهلا و  ناـمرف  اریز  دـنهدن . زین  ار  ناممالـس  خـساپ  یتح  دـننک و  يریگهراـنک  اـم  زا  هکلب  دـنیوگن  نخس 
نیرتتخس راگزور ، نیا  میتفرگ ... هلصاف  نانآ  زا  ناهورکم  نایماذج و  نوچمه  زین  ام  دنتفرگ و  هرانک  ام  زا  مدرم  راچان  هب  دوب . هدیـسر 

 ] زین نانآ  دـندرگ و  هدولآ  ام  اب  نتفگ  نخـس  رد  هک  دوب  نآ  میب  اریز  دـندیهر . دـنتخیرگ و  دـندیمر ، ام  زا  همه  دوب . نم  رمع  مایا  نارود 
متـسنادیمن مدنام و  اهنت  هراوآ و  اوسر ، هتـشگرس و  دوب ... ییاسرفتقاط  خلت و  نارود  هچ  هک  هآ ... دـنیآ  راچد  یتبیـصم  هب  هحفص 72 ]

اههاگن اههرهچ و  مسانشیمن . ار  نتشیوخ  ییوگ  متشاد و  میب  دوخ  زا  دوب . هناگیب  میارب  منت  متـشاد و  ترفن  دوخ  زا  رگید  . منکب دیاب  هچ 
كاخ هرتسگ  یمامت  میوگ . هک  رب  ار  شیوخ  یسکیب  درد  مور و  اجک  دوب . هناگیب  میارب  نامسآ  نیمز و  هناسوبع و  محرتیب و  مرظن  رد 

نامییاهر يارب  تاجن  هب  یتسد  متسیرگ و  زورهنابـش  هام  کی  . دوب رازآ  هیام  روصحم و  ینادنز  نوچمه  رات و  هریت و  میارب  یخارف  نآ  اب 
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ریپ و لـاله  مدوـب و  رتناوـج  ود  نآ  زا  نم  اریز  هیما ، نب  لـاله  و  [ 19  ] عیبر نب  ةرارم  دـندوب . نم  تسود  ود  نم  زا  رتهراـچیب  دـمآیمن .
نآ زا  رتروبـص  ناوج و  هک  نم  اما  هاکناج . ياههلان  هآ و  کشا و  يونازمه  دـندش . نیـشنهناخ  تشحو  تلجخ و  زا  ود  نآ  دوب . ناوتاـن 

تفگیمن و ینخـس  نم  اب  سک  چـیه  اما  مدرکیم . دـمآ  تفر و  اهرازاب  هچوک و  رد  هاگهگ  متفریم . تعامج  زامن  هب  هراومه  مدوب  ود 
ار ربمایپ  رود  زا  تدم  مامت  رد  اما  ... دنتفریم دوخ  راک  یپ  دـنتفرگیمرب و  نم  زا  ار  اههرهچ  نم  ندـید  ضحم  هب  تفنـشیمن ... یلد  زار 

نیرتمک ینامـسآ  یحو  ساسا  رب  شترـضح  هن . مدرکیم . ار  یهاـگن  یگزویرد  شیاـشخب و  ییادـگ  شهاـگن  هرهچ و  رد  مدـییاپیم و 
ربماـیپ متفریم . تعاـمج  زاـمن  هب  ناـنچمه  مدیـشکیمن و  بلط  زا  تسد  همه  نیا  اـب  تشادـن . نم  اـب  یتباـجا  تصخر  تفلا و  تمحر و 

ایآ متفگیم  دوخب  مدرکیم و  وا  هب  یمالـس  هدزسرت ، مدـناسریم و  وا  کیدزن  ار  دوخ  نم  تسـشنیم . تعاـمج  زاـمن  زا  سپ  هراومه 
متفگ دوخ  اب  متفگ . مالـس  متفر و  رتکیدزن  يزور  هن . ای  دهدیم  ار  ممالـس  باوج  متـسنادیمن  و  هحفص 73 ] داد [ ؟ ار  ممالـس  باوج 

مدیـشوکیم همه  نیا  اب  دادن . ای  داد  باوج  هک  مدشن  هجوتم  زاب  اما  هن . ای  دهدیم  دشاب  زین  هتـسهآ  دنچ  ره  ار  مباوج  ایآ  منیبب  منک  تقد 
. درگنیم نم  هب  مرگنیمن  وا  هب  و  ملفاغ ، وا  زا  نم  هک  یتدـم  یمامت  رد  مدـید  تعامج  زا  سپ  يزور  ... متـسیاب وا  هب  رتکیدزن  زاـمن  رد 

... دنادرگیمرب نم  زا  يور  دریگیمرب و  نم  زا  هاگن  رظن  هلصافالب  موشیم  هجوتم  وا  هب  نوچ  اما  درگنیم و  نم  هب  تفأر  رهم و  هب  ییوگ 

... متـسنادیمن دوـب ...؟ نم  نارگن  و  درکیم ؟ هاـگن  ارم  ناـهنپ  اـفخ و  رد  تسیرگنیم ؟ نم  هب  تـشاد . تـقیقح  يزیچ  نـینچ  ادـنوادخ !
تقد راب  هس  ود  تسا ... یتشآ  تسین و  رهق  نم  اب  اقیمع  شلد  هت  دیـسریم  رظن  هب  اما  متـسنادیم ... هچ  ار  شنطاـب  لاوحا  متـسنادیمن ...

اما دوب . هتخوس  لد  هتخاب و  یتسه  نم  اب  شاینامحر  تفوطع  یناـهن و  تیاـنع  رظن  يرآ  مدـید . رادـیاپ  يو  رد  ار  یتلاـح  نینچ  مدرک و 
رابکی متشادیمنرب ... هدجس  زا  رس  متسیرگیم و  حبص  ات  بش  همه  بش  متفریم و  هناخ  هب  هاگ  نآ  دادیمن . زورب  زگره  درکیمن . رهاظ 
مداـهن زا  هآ  هاـگن  نیا  دراد و  نم  هب  رظن  یمـشچ  ریز  هک  مدـید  اـقیقد  راـب  نیاو  مدرک  هاـگن  تـقد  هـب  شاهلفاـن  زاـمن  يرآ  شزاـمن ، رد 

رد اـنعمرپ  شوماـخ و  هاـگهگ  همه  نیا  اـب  دادیمن و  ار  ممالـس  خـساپ  دوخ  دوـب و  هدروآرد  نم  رهق  ههبج  هب  ار  مدرم  همه  هآ ... . دروآرب
دوخ هب  ارم  یمد  و  تفگیمن ، نخس  نم  اب  ياهملک  همه  نیا  اب  تسیرگنیم و  نم  هب  اخس  فطل و  هب  افو ، رهم و  هب  ناسنآ  ناج و  نطاب 

يرهمیب زا  . دناعونمم راک  نیرب  ناناملسم  همه  هک  دوب  هداد  نامرف  اریز  متشادن . زین  ار  وا  اب  نتفگ  نخس  تأرج  ار ، شتأرج  دادیمن . هار 
يهداتقوبا شیوخ  يومعرـسپ  غاب  يوس  هب  مداتفا و  هار  هب  يزور  مدوب ... هدمآ  هوتـس  هب  نادنواشیوخ  تسود و  کیدزن و  رود و  ناگمه 

هتخوسرگج و ياهنـشت  نوچمه  مدیـشک و  الاب  ار  دوخ  يو  غاـب  نیچرپ  زا  متفر . متـشاد  شتـسود  رتشیب  ناـگمه  زا  هک  هدازآ  درمناوج و 
هملک كاوژپ  یناسنا و  يادـص  اـت  مدرک  مالـس  وا  رب  وا ، زا  یتبحم  يهعرج  تبحـص و  هحفـص 74 ] يوزرآ [  هب  بآ ، ياهعرج  ییادوـس 

هداتقوبا يا  متفگ  دادـن . ار  ممالـس  خـساپ  ماینامداش  مغ و  مایا  روای  بوخ و  يومعرـسپ  یناج ، تسود  وا  اما  مونـشبزاب . ار  يایناـبرهم 
مداد و مالـس  موس  راب  دنام . شوماخ  مدرک و  مالـس  رگید  راب  . دادن ار  مخـساپ  زاب  ؟ ییوگیمن خـساپ  ار  ممالـس  يونـشیمن و  ار  میادـص 
هک متسین  هتسیاشان  ردقنآ  مراد و  تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  نم  هک  ینادیمن  مایـسنومیب  سنوم  یـسکیب و  مایا  تسود  يا  شمتفگ :
هب ... تفگن ینخـس  نم  اب  رگید  دش و  شوماخ  و  دننادیم . رتهب  وا  ربمایپ  ادـخ و  تفگ : دینـش ، ار  نخـس  نیا  ات  ؟ دـنهدن ار  ممالـس  خـساپ 
رد هراکیب  هدناماو و  هراوآ ، هتـشگرس و  زور  نآ  يادرف  ... متـشگزاب مدوب  هدمآ  هک  یهار  نامه  زا  متـسیرگ و  زین  نابرهمان  رای  نیا  ندید 

مغارس دنیآیم  هنیدم  هب  نغور  دیپس و  درآ  هلماعم  يارب  الومعم  هک  ماش  نایطبن  زا  يدرم  مدید  هاگان  هک  متـشگیم  هنیدم  رازاب  هچوک و 
نینچ هک  تسا  ربمایپ  یحیـسم  نانمـشد  ناسغ ، ورملق  زا  مدید  مدوشگ  ار  همان  تفر . داد و  نم  هب  ياهمان  دـمآ  مکیدزن  نوچ  تفرگ و  ار 

نیا ياهدوب  يریصقت  هب  فرتعم  هک  یلاح  رد  ارت  هدرک و  تیاهر  هتفرگ و  مشخ  وت  رب  یلیلدیب  ترورـس  هک  میاهتفای  ربخ  :» تسا هتـشاگن 
کی مه  نیا  متفگ  مدـناوخ  ار  هماـن  نوچ  تشاد ». میهاوخ  رتـشیب  ار  تردـق  جرا و  ییاـیب  اـم  دزن  رگا  تسا . هتخاـس  نوبز  راوخ و  نینچ 

هانگ رابرد  هب  نم  یگدنهانپ  كرش و  رد  رورس ، نآ  نامصاخم  ربمایپ و  نانمشد  هک  هدیـسر  ییاج  هب  مایگراچیب  الاح  رگید و  يراتفرگ 
روآباذع و يزیچ  نانوچ  ار  همان  هدناسر و  یشتآ  رونت  يوس  هب  ار  دوخ  دوز  دنرادیم . نم  هب  عمط  مشچ  دنزرویم و  دیما  تیـصعم ، و 
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هب هحفص 75 ] رتهدنیازف [  یتبوقع  رتشیب و  یتبیـصم  هاگان  هک  دوب  هتـشذگ  متبیـصم  زا  زور  لهچ  . مدنکفا نآ  رد  خزود  زا  ياهناشن  مایپ و 
ترـسمه زا  دـیاب  سپ  نیا  زا  هک  تسا  هدومرف  روتـسد  ربمایپ  تفگ  هدـمآ و  نم  دزن  ربمایپ  کیپ  تباث ، نب  همیزخ  زور  نآ  دـمآ . مغارس 

نیا ینامـسآ  نامرف  هن . تفگ -: خـساپ  ؟ مهد شقالط  متفگ -: دـشیم  بوذ  هنیـس  رد  مبلق  هک  یلاح  رد  هدزتشحو و  . ینک يریگهراـنک 
نآ هب  ار  نامرف  نامه  تفر و  زین  هیما  نب  لاله  عیفر و  نب  ةرارم  دزن  کیپ ، نیا  . یـشابن رتسبمه  يو  اب  ینک و  يریگهراـنک  وا  زا  هک  تسا 

ات نامب  اج  نآ  ورب و  تردام  ردـپ و  دزن  نک و  كرت  ار  هناخ  نیا  متفگ : مناوج  رـسمه  هب  مدینـش و  ار  نخـس  نیا  نوچ  . درک غالبا  زین  ود 
غارچ رات و  ماش  سنوم  مرـسمه ، هنوگ  نیدب  ؟ دوب دـهاوخ  نامیارب  یـشیاسآ  شیاشخب و  شیاشگ ، جرف و  ایآ  دـش و  دـهاوخ  هچ  میرگنب 

مغ زا  یهوک  نماد  رد  ارم  تشاذگ و  یـشوماخ  قرغ  ار  نامیتخبنوگن  هنایـشآ  یتخبدب و  هناشاک  تفر و  هناخ  زا  زین  مراگف  راکفا  بش 
تسیرگیم نادنچ  وا  هراچیب  دوب . نم  زا  رتدب  دوب  راکوکین  نابرهم و  رایـسب  يدرم  هک  هیما  نب  لاله  عضو  همه  نیا  اب  . داهن اهنت  ییاهنت  و 

هزور راـطفا  چـیهیب  یپاـیپ و  زور  هس  ود  هاـگ  تسا . هدرک  یلک  زیهرپ  مه  كاروـخ  دروـخ و  زا  تـسا و  توـم  هـب  فرـشم  مدینـش  هـک 
هناخ رد  دنارذگیم . زامن  يرادـیب و  دـجهت و  هب  ار  دوخ  بش  مامت  دیـشونیم و  ریـش  ای  بآ و  یمک  طقف  دروخیمن . چـیه  تفرگیم و 

نخـس ام  اب  ربمایپ  نامرف  زا  تعاطا  تهج  هب  زین  اههچب  یتح  تفگیمن . نخـس  ام ، اـب  سک  چـیه  اریز  دـمآیمن . زین  نوریب  تسـشنیم و 
راکتمدـخ و تسا و  هداتفا  راـک  زا  يدرمریپ  نم  يوش  اربماـیپ  دوب : هتفگ  وا  هب  هتفر و  ربماـیپ  دزن  هیما  نب  لـاله  نز  وس  نآ  زا  . دـنتفگیمن
هب ربمایپ  هحفص 76 ] مراذگب [ . شیاهنت  منک و  شکرت  یسنومیب  ییاهنت و  یسکیب  تیعـضو  نینچ  رد  هک  هدم  هزاجا  درادن . يرادرامیت 

نیا زور  نآ  زا  درادن و  نم  هب  یتبغر  نیرتمک  دـنگوس  ادـخب  دوب  هتفگ  نز  دـشاب . ادـج  مه  زا  ناشرتسب  دوب  هدومرف  دوب و  هداد  هزاجا  وا 
نیا ربخ  نوچ  ... دوش روک  نتـسیرگ  طرف  زا  مسرتیم  هک  ياهنوگ  هب  تسا ... رات  ياهبش  زاـمن  هلاـن و  رافغتـسا ، هیرگ و  شراـک  هثداـح 

هک یتفرگیم  هزاجا  وا  زا  يداتـسرفیم و  ربمایپ  دزن  ار  ترـسمه  زین  وت  تسا  بوخ  تفگ  نم  هب  مناکیدزن  زا  یکی  دیـسر  نم  هب  هملاکم 
يدرمریپ هیما  نب  لاله  هک  یلاح  رد  میناوج ... مرـسمه  نم و  اریز  . منکیمن نینچ  زگره  متفگ  خـساپ  دراذـگن . تیاهنت  دـنامب و  هناخ  رد 

رگید زور  هد  مهاوخب . ار  يزیچ  نینچ  ربمایپ  زا  منک و  شهاوخ  ماهدـش  یهن  هک  هچنآ  هرابرد  مراد  ار  نآ  تأرج  هنوگچ  یهگناو  ... تسا
قاط متقاط  رگید  هآ ... هآ ... [ . 20 . ] میدروآ رس  هب  دوخ  ییاوسر  یسکیب و  ییاهنت ، توکـس و  رد  ار  زور  هاجنپ  نینچ  نیا  تشذگ و  زین 

هک یلاح  رد  مدناوخیم و  حبص  زامن  دوخ  هناخ  ماب  رب  هک  دوب  مهاجنپ  بش  دادماب  ... قاش ياهجنکش  ندرک  یگدنز  ندنام و  دوب و  هدش 
گنت و رازآلد ، هریت و  میارب  دوجو  ياهورملق  همه  مدربیمن و  ییاج  هب  هار  متـسیرگیم و  مدوب ، گـنتلد  دوخ  راـبمغ  رـسارس  لاوحا  زا 

دایرف هب  ادص  یسک  يرآ  مدرک . شوگ  دربیم ... ارم  مان  علس  هوک  زارف  زا  یسک  ییوگ  هک  متفایرد  نینچ  مدینش و  يزاوآ  هاگان  دوب ، رات 
هدجـس هب  نخـس  نیا  ندینـش  هب  تراشب ... تراشب ... داب . وت  رب  تراشب  کـلام . نب  بعک  يا  داـب  وت  رب  هدژم  تفگیم : دوب و  هدرک  دـنلب 

. دوب ام  لامآ  قبط  رب  لاونم و  نیمه  رب  زین  ارجام  و  هحفص 77 ] تسا [ . هدیسر  ورف  نامسآ  زا  یشیاشخب  هیآ  یشیاشگ و  متفایرد  مداتفا و 
وا رب  ار  ام  رافغتسا  هبوت و  نتفریذپ  ام و  شیاشخب  تایآ  نیما  هتشرف  دوب و  هدمآ  دورف  یحو  ترـضح  نآ  رب  حبـص  زامن  زا  سپ  مدهدیپس 
هب ربخ  ندناسر  يارب  باحـصا  زا  یناسک  دوب . هداد  مدرم  هب  ار  هتـسجخ  ربخ  نویامه و  تراشب  نیا  هلـصافالب  زین  وا  و  دوب . هدرک  توالت 
وا هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  هدرب و  هیما  نب  لاله  هب  ار  شیاشخب  ییاهر و  تراشب  دیز  نب  دیعـس  مدینـش  ادعب  دندوب . هتفر  لاله  هرارم و  يوس 

دهاوخ قوش  هیرگ  تدش  زا  دوب  هتشادنپ  دیعس  هک  دوب  هتشادنرب  هدجـس  زا  رـس  دوب و  هتـسیرگ  نادنچ  هداتفا و  هدجـس  هب  لاله  دوب  هداد 
هدزهودـنا و رازن ، فیعـض و  نادـنچ  دوب . شفوخ  نزح و  هیرگ  زا  رتكاـنزوس  رتقیمع و  شقوش  هیرگ  دـندوب  هتفگ  شناـکیدزن  و  درم .

دوخ ياپ  رب  دوب  هتـسناوتن  تراشب  هدژم  ندینـش  هب  درم . دـهاوخ  اهتدـم  نیمه  رد  دندیـسرتیم  شنادـنواشیوخ  هک  دوب  هتـشگ  راوگوس 
نینچ نیا  دـندرک و  راوس  یبوکرم  رب  ار  وا  راچان  دنتـشادن ، ار  وا  ندرب  ناوت  شناوتان ، نازرل و  ناوناز  دور و  ربماـیپ  رـضحم  هب  دتـسیاب و 

ربخ هوک  يالاب  زا  زین  ورمع  نب  ةزمح  تخاتیم و  نم  هناخ  يوس  هب  بسا  رب  راوس  زین  ماوع  نب  ریبز  دندناسر ... دجـسم  ات  نایرگ  نالان و 
هار نایم  رد  مدناسر . دجـسم  هب  ار  دوخ  ناود  ناود  درکیم . نالعا  ناگمه  نم و  رب  دایرف  هب  ار  ام  هبوت  نتفریذـپ  تراشب  ییاهر و  شوخ 
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. تلاوحا هب  اـشوخ  دندییارـسیم : نینچ  طاـشنرپ  هتخورفارب و  ياـههرهچ  اـب  یناـمداش و  هب  دـنتفگیم و  تینهت  نم  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم 
هب . تلاوحا داب  كرابم  هتـسجخ و  داد . ياج  شتمحر  صاخ  ناتـسآ  رب  و  تفریذپ ... دوخ  هب  ار  وت  دنوادخ  تفریذپ . ار  تاهبوت  دـنوادخ 

ربمایپ دزن  تفگ . متینهت  کیربت و  تفرگ و  مرب  رد  دیود ، میوس  هب  هللادیبع  نب  ۀـحلط  مدـید . باحـصا  نایم  ار  ربمایپ  مدـمآرد و  دجـسم 
رب ینامداش  تقو  هب  هژیوب  هک  شوخ  تلاح  نیا  دیـشخردیم و  رمق  صرق  نوچ  شاهرهچ  متـسشن . شربارب  رد  مدرک و  مالـس  وا  رب  متفر .
 ] نادب وت و  زورما  داب  هتـسجخ  هدـنخرف و  دومرف : دـید  ارم  نوچ  دوب . رتزیزع  رتیمارگ و  یناغمرا  ره  زا  دـشیم  رهاظ  شاینویامه  هرهچ 

يدـش و كاپ  اریز  تست . یتسه  زور  نیرتهب  زورما  اـت  دـییاز  ارت  رداـم  هک  زور  نیلوا  زا  راـگزور ، نآ  یماـمت  زا  زورما ، هک  هحفص 78 ]
راک شیاشگ  هکلب  هن . دومرف -: درک و  مسبت  دـنوادخ ... ای  يدادرارق  شیاشخب  دروم  ارم  وت  اربمایپ  متفگ -: دـش . هاگرد  هتفریذـپ  تاهبوت 

تسا نآ  رد  ماهبوت  لامک  داب . وت  يادف  شوخ  ربخ  نیدب  مناج  اربمایپ  متفگ  تفریذپ . دوخ  هب  ار  وت  دوخ ، دنوادخ  دیسر و  نامـسآ  زا  وت 
نیا رادهگن . دوخ  يارب  شخبب و  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  هن . دومرف : ربمایپ  . منک قافنا  مشخبب و  شربمایپ  ادـخ و  هار  رد  ار  ماییاراد  همه  هک 

ییوگتسار نیا  هنارکش  هب  دنگوس  ادخ  هب  ادخ ، ربمایپ  يا  هآ  مشخبیم . ار  هیقب  مرادیمهگن و  ار  دوخ  ربیخ  مهـس  متفگ  تسا . رتهب  نینچ 
دنخبل باتهم و  هاـم و  زا  رتنشور  ياهرهچ  اـب  ربماـیپ  ... مناـمیم قدـص  قح و  هار  رب  تفگ و  مهاوخن  غورد  دوخ  رمع  رخآ  اـت  تاـجن ، و 

دنوادـخ انامه  :» دوب نینچ  دوب  هدـمآ  نت  هس  نیا  هبوت  شریذـپ  هرابرد  هک  یتایآ  ... درک مسبت  نم  رب  هراـبود  تسیرگنیم و  نم  رب  باـتفآ 
هدمآ و گنت  هب  زین  دوخ  زا  دش و  رات  گنت و  ناشیارب  شایخارف  همه  اب  نیمز  هک  نانآ  تفریذپ . دندوب  هدـنام  هک  زین  ار  نت  هس  نآ  هبوت 
، دـنیآزاب وا  يوس  هب  ات  تشگزاب ، نانآ  يوس  هب  شریذـپ  تمحر و  هب  ادـخ  هاگ  نآ  دـنرادن . یهاگهانپ  چـیه  ادـخ  زج  هک  دـندرک  نیقی 

ربمایپ دزن  یهاو  ياههناهب  هب  هک  ياهدـش  هتخانـش  ناـقفانم  نآ  ناـنزغورد و  هراـبرد  نکل  [ . 21 .« ] تسا نابرهم  ریذـپهبوت  دـنوادخ  انامه 
« ناقفانم  » نیا يوس  هب  نوچ  :» دوب هدمآ  نینچ  ینامسآ  تایآ  دنتفیرفیم  ار  وا  شیوخ  نامگ  هب  دندرکیم و  هدوهیب  ياهیـشارترذع  هدمآ 
دـناكاپان و سجن و  نانآ  اریز  دـیباترب ، ناـنآ  زا  يور  هنیآ  ره  دـیرذگرد . هحفـص 79 ] اهنآ [  زا  ات  دنروخیم  دنگوس  امـش  رب  دـییآزاب 
زا زین  امش  رگا  اما  دیوش  یـضار  ناشیا  زا  ات  دنروخیم  غورد  دنگوس  امـش  يارب  سب . ناشلامعا  رفیک  خزود  تسا و  خزود  ناشهاگیاج 
ود نیا  رادرک  لاوحا و  راـب و  راـک و  دوب  نینچ  [ . 22 .« ] دش دهاوخن  یضار  ناقـساف  نانامرفان و  هورگ  نیا  زادنوادخ  دیوش  یـضار  نانیا 
هب دنتفگ . قدص  هب  نخـس  دندش و  نامیـشپ  سپـس  دندنام و  جیـسب  زا  يراک  منادـن  یلبنت و  رطاخ  هب  هک  دـندوب  نت  هس  وس  نآ  زا  هورگ .

دندش و رفیک  همه  نآ  دوبن ، قاقـش  نیک و  قافن ، کش و  ینزوس  رـس  ناشبلق  یمامت  رد  هجو  چیه  هب  هک  یلاح  رد  دـندرک و  هبوت  یتسار 
یحو ربانب  ماجنارس  ات  تفرگ  تخس  نانآ  رب  همه  نیا  ربمایپ  دندرب و  رسب  ترـسح  تمادن و  ترـسع ، هجنکـش و  تیاهن  رد  ار  زور  هاجنپ 

. دومنن شاخرپ  دومرفن و  نانآ  هب  خلت  نخس  کی  درکن و  خیبوت  هملک  کی  ار  یندم  قفانم  رفن  داتـشه  نآ  اما  و  دوشخب . اهنآ  رب  ینامـسآ 
ناشـسب دوب  ناشهاگیاج  خزود  دوب و  كاپان  سجن و  نآرق  ریبعت  هب  هک  ناشهابت  نورد  هایـس و  نطاب  نامه  تشادـن . نیقفانم  هب  يراک  وا 

اهر دوخ  لاح  هب  زین  ار  نانیا  تشادـن . يراک  زین  دوخ  لتق  ناحارط  ناگدـننکهئطوت و  هرفن  هدزناپ  هدراهچ  هورگ  نآ  نانیا و  هب  يرآ  دوب .
شیپ زا  و  تسوا . تیـالو  تفـالخ و  هماـنرب  وا ، نادـناخ  وا ، هار  نـیک  ضغب و  زا  رپ  تـسا و  رفاـک  ناـشیاهلد  تـسنادیم  اریز  درکیم .
نامرف ساسا  رب  دمآ و  دناوتیمنرب  زگره  دنایضار  شگرم  لتق و  هب  هک  راهق  نادنمتردق  رابج و  ناراکمتـس  هورگ  نیا  اب  هک  تسنادیم 

نایم رد  ار  نالتاق  نیا  یتح  درواینرب و  مد  دهد و  ورف  ار  دوخ  هودـنا  رهز  هرذ  هرذ  دریگ . شیپ  ییابیکـش  دـیاب  ینابر  تیـشم  ینامـسآ و 
راسمرش ناج  لد و  اب  و  رافغتـسا ، یتسار و  هب  و  دوب ، تقادص  زوس و  تبحم ، یتسار و  همه  هک  ار  کلام  نب  بعک  اما  دنکن . اوسر  مدرم 

هاگن هیاسمه و  مالس  زا  رسمه و  دنخبل  زا  دشکب ، هرذ  هرذ  دنک ، رفیک  زورهنابش ، دنک ، هجنکش  زور  هحفص 80 ] هاجنپ [  دوب  هدمآ  شدزن 
هناـشن هـمه  نـیا  دوـش . ریهطت  كاـپ و  ماجنارــس  ریغــص و  ریقح و  ریمخ ، درخ و  اــت  دراد  مورحم  دــنبلد  تـسود  خــساپ  دــنواشیوخ و 

لد یتمرحیب ، یخاتـسگ و  لد  وخترارـش ، لد  وگغورد ، لد  ناگـشیپرفاک  ناقفانم و  نیا  لد  تسنادیم  وا  هک  تسا  نآ  هناشن  ؟ تسیچ
هک زیخاتسر  زور  هب  ات  تشاذگیماو  ناشلامعا  اهلد و  هب  ار  اهنآ  . تسا راهق  تسایـس  گنرین و  راه و  يهعدخ  نابز  ناشنابز  راکبیرف و 
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هجنکـش و هب  دندشیم و  كاپ  اج  نیا  دیاب  اهبعک  اما  دنـسر و  دوخ  لامعا  خزود  هب  دنهد و  خـساپ  ناشیادـخ  هب  دوب  ناشییاوسر  زور 
تـسا زومآتربع  قیاقح  اهنیا  تسین . هصق  اهکلام  نب  بعک  يارجام  هک  هو  ... دندشیم كانبات  بیط و  كانحرف ، هدـیزرمآ و  هثاغتـسا 

رظتنم دیشاب ، رظتنم  و  دیوشن ... هتسسگ  هدرسفا و  هتسخ ، دیمون و  ادخ  تمحر  زا  زگره  ناهاوخرذع ، ناراکهانگ و  يا  نانمؤم ، يا  ینعی 
تداعـس و ياهجنگ  و  ... دیـسر دـهاوخ  امـش  هب  امـش ، تنحم  راظتنا و  نارود  نیزا  يرتهب  یـسب  وا  تمحر  تاجن و  هک  دیـشاب  شیاشخب 
قارف و ياهبـش  تمالـس ، يدبا  يهدـیپس  دـمآ و  دـهاوخ  دـیدپ  امـش  رب  دوز  یـسب  دوز ، یـسب  تمعن ، تجهب و  ياسآتشهب  ياههدـئام 
« وا  » هب دیـسریم ... وا  هب  دوز -  یـسب  دوز ، یـسب  دـیروآرب  شیوس  هب  تسد  هناقـشاع  هناـبلاط و  رگا  درک -  دـهاوخ  ناربج  ار  ناـتتواقش 
زا ای  تدم و  زارد  يرفس  زا  ربمایپ  هاگره  ... دیسریم بوبحم  يهنادواج  ریذپلد  نآ  هب  . دیسریم بولطم  يوکین  بوخ  نآ  هب  دیسریم ...
 ] هـب زگره  [ 23 . ] تفریم همطاف  هناـخ  هب  امیقتـسم  دجـسم ، تیحت  زاـمن  تعکر  ود  زا  سپ  تشگیمزاـب ، هنیدـم  هب  يداـهج  تیرومأـم 

، تفرگیم رب  رد  ار  وا  تفاتشیم . همطاف  رادید  هب  لوا  دناهتشون  هعیش  ینس و  تفریمن . شیوخ  نارـسمه  زا  کی  چیه  هناخ  هحفص 81 ]
لد يریـس  هب  دیـشکیم و  شوـغآ  رد  دـناوخیم  شیوـخ  هناـحیر  ود  هک  ار  نیـسح  نسح و  وا  رـسپ  ود  سپـس  دیـسوبیم و  دـییوبیم و 

هکلب دناوخیم ). دوخ  نارسپ  ار  ود  نآ  اریز   ) دندوب شنادنزرف  ناگوابون و  ناگهشوگ ، رگج  هک  نآ  تهج  هب  اهنت  هن  ار  نانآ  دیسوبیم .
تشاذگیم و تمرح  تفرگیم ، رب  رد  دناتشهب .» لها  ناناوج  رورـس  نیـسح  نسح و  : » دوب هتفگ  هراومه  هک  مامه -  ماما  ود  ناونع  هب 

قافتا رتاوت و  تهج  هب  هک  دـنانت  ود  نیا  يرورـس  تماـما و  ثیداـحا  زا  نوحـشم  تنـس  لـها  راـثآ  زا  بتک  نارازه  [ . 24  ] داهنیم جرا 
اهراب و ربمایپ  میهدیم . تسد  هب  ار  ییاههنومن  طقف  مینکیم و  يراددوخ  نانآ  رامـشیب  دانـسا  ندروآ  زا  تنـس  لها  نادـنمجرا  یمامت 

لها نایاوشیپ  نایاقآ و  نارورـس ، مادـناخ ). زا  مئاق  ماما  نیرخآ   ) يدـهم نیـسح و  نسح ، هزمح ، رفعج ، یلع ، نم ، : » تسا هدومرف  اـهراب 
هدناوخ شیوخ  تاذ  رگج و  ياههراپ  شیوخ و  نادنزرف  هک  هون  هن  ار  نیـسح  نسح و  اهراب  اهراب و  ربمایپ  هحفص 82 ] [ . ] 25 . ] میتشهب

رگم دـنراد  باـستنا  وا  هب  هک  تسا  ردـپ  هیحاـن  زا  یناـمدود  نادـنزرف و  ار  يربماـیپ  ره  : » دوب هدومرف  تنـس  لـها  ثیداـحا  قبط  رب  .و  دوب
هراب نیرد  ص 121 ، یبقعلا ، رئاخذ  بحاص  [ . 26 . ] دننم دنزرف  ود  نآ  منم و  ناشنامدودرس  هلـسلسرس و  ءاشنمرـس و  هک  همطاف  نادنزرف 

يدـنزرف ره  تسا : هدوـمرف  ربماـیپ  تفگ  رمع  تسا : نینچ  باـطخ  نب  رمع  لوـق  زا  نآ  شرازگ  نیرخآ  هک  هدروآ  نوـگهنوگ  یتاـیاور 
ناشردپ هک  همطاف  نادنزرف  زج  تسا  نینچ  همه  دروم  رد  تسا  نالف  رـسپ  نالف ، دنیوگ  دـسریم و  ردـپ  نآ  هب  شبـسن  هک  دراد  يردـپ 

ینامـسآ و شـشخرد  همه  نآ  دوجو  اب  ار ، وا  نارـسپ  ناگداز و  همطاف ، تمظع  تدش  تیاهن  ثیدح  نیا  . دنوشیم بستنم  نم  هب  منم و 
تدش تهج  هب  دنایلع -  نادنزرف  هک  ار  نیسح  نسح و  باستنا  ینعی  دهدیم . ناشن  یلع  ینادزی  یناویک و  يرترب  یناحور و  ياههولج 

هب و  تسا . ود » نآ   » ياتمهیب لامج  انعم و  لامک  تایلجت  زا  ياهولج  نتـشاد ، بستنم  ربماـیپ  هب  ناـشتعفر -  يراوگرزب و  جوا  تمظع و 
هب هک  یلع  هب  هن  یتح  ار  ود  نآ  ربمایپ  هک  قوف  ثیدـح  مامه ، ماما  ود  نیا  يراوگرزب  يرورـس و  رب  لاد  ثیداحا  یمامت  نایم  رد  یتسار 

نادـناخ هچ  نیا  هک  دـتفایم  یتفگـش  هب  یمدآ  تسا و  رترـس  رترب و  زین  ناـنآ  تـشهب  يرورـس  ثیدـح  زا  درادیم ، بـستنم  دوـخ  تاذ 
سپ هناگهدزاود  ناماما  هرابرد  ربمایپ  . تسا یهلا  لالج  تایلجت  زا  لاثمیب  نابات  عاعـش  هچ  لامج و  دـنلب  ياههولج  هچ  لامک و  دـنمجرا 

تیاور هب  تسا  ع )  ) نیـسح بلـص  زا  هک  ماما  نیمهدزاود  مئاق ، يدهم  همه  زا  هحفـص 83 ] رتمهم [  زین  دنیوا و  تیب  لها  هک  شیوخ  زا 
یقاب زور  کی  زج  ناهج  یمامت  رمع  رگا  دوب  هدومرف  هدرک و  میظع  ياهییوگـشیپ  هتفگ و  نخـس  اهراب  اهراب و  تنـس ، لها  ناگدنـسیون 
ملید لابج  هلـسلس  هنایم  دنک و  روهظ  متیب  لها  زا  يدرم  هک  دـنکیم  ینالوط  نانچ  ار  زور  نآ  نم ، هبترم  دـنلب  راگدرورپ  دـشاب ، هدـنامن 

زا هک  ناسنآ  مه  دنک  رپ  لدـع  زا  ار  نیمز  همه  وا  دـنک و  تموکح  نیمزرـس  نیا  رد  دوش و  کلام  ار  لوبمالـسا )  ) هینطنطـسق ات  زربلا ) )
نارگمتـس ناشیا  زا  سپ  ناهاشداپ و  ناـنآ  زا  سپ  ارما و  ناـشیا  زا  سپ  اـفلخ و  نم  زا  سپ  يدوزب  دوب  هدومرف  زین  دـشاب و  هدـش  رپ  ملظ 

دنک داد  لدع و  زا  رپ  تسا  دادیب  متـس و  زا  هدنکآ  هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  ات  دنک  جورخ  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هاگ  نآ  دمآ و  دـنهاوخ 
هدنـسب راخذ  سونایقا  زا  ياهرطق  راورخ و  زا  یتشم  هب  طـقف  هراـب  نیا  رد  هک  [ . 27 . ] تسا همطاف  نادـنزرف  زا  نم و  ترتع  زا  يدـهم  وا  و 
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ار نخس  همه  نیا  ... میدومن تیافک  زارف  هس  ود  نیمه  هب  ننست  لها  رامـشیب  راثآ  رد  يدهم  ماما  روهظ  يارجام  یلک  حرـش  زا  میدرک و 
حلـصم و زا  ییوگدـماشوخ  فراـعت و  قاذـم  رب  تفگیمن و  نخـس  دوـخ  شیپ  زا  ربماـیپ  هک  مینک  نشور  اـت  میدرک  حرط  تهج  نآ  زا 
هب هکلب  دوخ ، رظن  تساوخ و  هب  هن  درکیم  مولعم  صخـشم و  ار  یماـما  رگا  دـناریمن و  نخـس  دـمآیم  يو  زا  سپ  لـسن  هد  هک  یماـما 

هدـمآ و ربمایپ  دزن  یناسک  نآ ، زا  دـعب  زین  نید و  غیلبت  ياهلاس  نیلوا  رد  دـشاب  ناـمدای  رگا  . درکیم نینچ  ینامـسآ  یحو  رظن  ناـمرف و 
اب هک  ینخس  نیلوا  ربمایپ  میـشاب . ام  هعماج  ماما  هفیلخ و  هحفص 84 ] وت [ ، تلحر  زا  سپ  هک  نآ  طرـش  هب  میریذپیم  ار  تنید  دنتفگیم 

دناوتیمن سک  چیه  تسا و  ییادخ  يرما  تفالخ  هک  دوب  یهلا  رما  نیا  غالبا  درکیم  ناشدرط  رتمامت  هچ  ره  تدش  هب  تفگیم و  نانآ 
نایب ار  نخـس  نیمه  زین  هنیدـم  مدرم  یعمجتسد  تعیب  رد  یتح  دـنک . تفلاخم  هدراـمگ  رما  نیدـب  ار  وا  ادـخ  هک  سک  نآ  اـب  دـیابن  و 

، رما نیا  دروم  رد  ینعی  « » هلها رمالا  اوعزانی  ـال  نا  : » هک دومرف  ناـیب  ار  رما  نیا  مدرم ، مالـسا  ناـمیا و  طورـش  نیرتیـساسا  ءزج  تشاد و 
ار نآ  زین  راـصنا  و  دنـشاب ». هتـشادن  ياهعزاـنم  نیرتـمک  تسا -  بلاـطیبا  نب  یلع  و  دراد -  تیلها  مهم  نـیا  رب  هـک  سک  نآ  هـب  تبـسن 

تـسد رد  راـک  « » ءاـشی ثیح  هعـضی  وـه هللا  اـمنا   » تسین نم  تسد  رد  رما  نیا  مدرم  يا  دوـمرفیم : رارکت  هب  رایـسب و  وا  يرآ  دـنتفریذپ .
يرترب ار  وا  نم  : » دوـب هدوـمرف  بلاـطیبا  نـب  یلع  دروـم  رد  اـهراب  و  دـنکیم .» اـطع  ار  نآ  دـهاوخیم  هـک  سک  نآ  ره  هـب  تسادـخ و 

هب شیوخ  سوماـن  نادـناخ و  لـها و  ناـیم  رد  ار  یلع  كوبت  هعقاو  رد  زین  رگا  دـهدیم .» يرترب  ار  وا  هک  تسا  دـنوادخ  هکلب  مهدیمن ،
وا هب  تشاذـگیم و  شیوخ  ياج  هب  داـهنیم و  ناـبهگن  دوخ  رهـش  رب  زین  تشاـمگیم و  ناـشیا  روما  یلو  نارـسمه و  تسرپرـس  ناونع 
هب یهلا و  نامرف  هب  هکلب  درکیمن . نینچ  وا  دماشوخ  يارب  یـشاب  یـسوم  هب  نوراه  نانوچ  نم  هب  تبـسن  هک  یتسین  یـضار  ایآ  تفگیم 
هب تنـس  لها  درکیم . نینچ  وا  لیاضف  هعومجم  تعاجـش و  ملع ، اوقت ، نامیا ، لاـمک  هجرد  يرترب ، تیقلطم  یگتـسیاش ، تدـش  تهج 

ربمایپ لها  سومان و  رب  ربمایپ  تبیغ  رد  هک  یلع  نیا  ایآ  ... دناهدرک شرازگ  دنناوخیم  شتلزنم  ثیدح  هک  ار  قوف  ثیدح  قیرط ، اهدـص 
تـسرپرس نیما و  ماما ، هفیلخ و  ناونع  هب  يو  تما  رما  رب  تشاد ، ار  ناـنآ  یتسرپرـس  رما  دوب و  وا  نیما  یلو و  لـیفک و  بقارم و  رظاـن و 

يارب هک  یتسین  دنسرخ  و  ینم ، نادناخ  رد  نم  نیشناج  هفیلخ و  وت  : » دومرف وا  هب  ربمایپ  هک  دناهتشون  انثتسا  نودب  تنس  لها  یمامت  دوبن ؟
یتسرپرس طقف  ثیدح  نیا  دناهتفگ  نانآ  زا  یضعب  و  تسین »؟ يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نآ  زج  یشاب  یسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  نم 

ار شیوخ  نادناخ  رب  تیالو  هک  يربمایپ  اتفگش  دنکیم . صخـشم  ربمایپ  نادناخ  يارب  ار  وا  هحفص 85 ] تفالخ [  ینیشناج و  تیالو ، و 
ناـکاپ نآ  رب  ار  نیزگرـالاس  نیما و  كاـپ و  نآ  دـهدیم و  یلع  هب  هدـمآ ) ربماـیپ  نارـسمه  هراـبرد  ریهطت  هیآ  تنـس  لـها  لوـق  هب  هک  )

ار نآ  یگتسیاش  یـسک  ایآ  ؟ دراپـسب ودب  زین  ار  شتما  يربهر  تفالخ و  رما  هک  تسین  یلوا  رترب و  همه  زا  هجرد  نامه  هب  ایآ  درامگیم ،
یسب نخـس  يرآ  [ . 28 [ ؟ درادـن یگتـسیاش  یلومعم  نامدرم  رب  ناـنآ ، ریغ  رب  دـشاب ، هفیلخ  یلو و  تسرپرـس و  قلطم  ناـکاپ  رب  هک  دراد 

هک تسا  میظع  ناسنآ  تسا ، یـسوم  يارب  نوراه  يهبترم  هباثم  هب  هک  ربمایپ  مشچ  رد  یلع  تلزنم  هبترم و  تساهفرح و  نیا  زا  رتدنلب 
رد . دنیبب یـسوم  بنج  رد  ار  نوراه  ماقم  تیعقوم و  ات  دنکفایب  هدـش  فیرحت  باتک  نیمه  تاروت  قیتع  دـهع  هب  یهاگن  یـسک  تسیفاک 
هک دنکیم  شرازگ  سابعنبا  : مینکیم تیاور  ص 395  تنـس ج 6 ، لها  ناگرزب  زا  یقتم  لامعلازنک  زا  ار  ثیدح  کی  طقف  هطبار  نیا 

شترـضح مدینـش و  ینخـس  وا  هرابرد  ادخ  ربمایپ  زا  نم  هک  دیرادب  تسد  بلاطیبا  نب  یلع  ییوگدب  زا  تفگیم : باطخ  نب  رمع  يزور 
دباتیم یتسه  ورملق  همه  رب  باـتملاع  باـتفآ  هچنآ  یماـمت  زا  دوب  نم  رد  ناـشیکی  رگا  هک  درک  فوصوم  زاـتمم و  تلـصخ ، هس  هب  ار 

هک یلاح  رد  ربمایپ  هک  میدوب  عمج  ربمایپ  باحـصا  زا  رگید  نت  دنچ  حارج و  هدیبعوبا  رکبوبا ، نم ، يزور  يرآ  . دوب رتبوبحم  نم  يارب 
يروآ و ناـمیا  نم  هب  هک  یتسه  یـسک  نیلوا  یلع  يا  وت  - » 1 هحفـص 86 ] دومرف [ : دز و  یلع  هناش  هب  تسد  دـمآ ، تشاد  یلع  رب  هیکت 

نمـشد ار  وـت  درادیم و  تسود  ارم  هک  دـنکیم  اـعدا  هـک  ره  - » 3 .« ییاـسوم يارب  نوراـه  هلزنم  هب  نم  يارب  وـت  - » 2« یتفریذپ ار  مالـسا 
بحاص زین  ص 163 و 175 و  ج 2 ، هرـضنلا ، ضایر  رد  يربط  بحم  ار  قوف  ثیدح  .(« درادن تسود  زین  ارم  و   ) تسا وگغورد  درادیم ،

نابز زا  بلاطیبا  نب  یلع  دروم  رد  تلـصخ  تفگیم 3  هک  هدرک  تیاور  نینچ  صاقویبا  نب  دعـس  لوق  زا  ص 405 ؛ ج 6 ، لامعلا ، زنک 
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مدینش متشادیم . رتتسود  متـشاگنایم و  رترب  تسا  نآ  رد  هچنآ  یمامت  ایند و  همه  زا  دوب  نم  يارب  نانآ  زا  یکی  رگا  هک  مدینـش  ربمایپ 
ربیخ حـتف  هعقاو  رد  - 2. دوب دـهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  ییاسوم ، هب  تبـسن  نوراـه  ناـنوچ  نم  يارب  وت  - 1: دومرف وا  هب  هک 

وا دـنرادیم . تسود  ار  وا  مه  شربمایپ  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شربماـیپ  ادـخ و  هک  مهدیم  يدرم  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف  هک  مدـینش 
متـسه وا  تسرپرـس  الوم و  نم  سک  ره  دومرفیم : شاهرابرد  ربماـیپ  هک  مدینـش  - 3. دزیرگیمن گـنج  نادـیم  زا  زگره  هک  تسا  يدرم 
شیوخ نارسمه  نادناخ و  نایم  رد  يزور  تشگزاب  كوبت  زا  ربمایپ  نوچ  يزاغم  بحاص  شرازگ  هب  ... تسوا تسرپرس  الوم و  زین  یلع 
هدماین رفس  نیا  هب  هک  ار  ام  ناردارب  نآ  زین  داد و  شاداپ  رجا و  میداد  ماجنا  رفس  نیا  رد  هچنآ  هب  ار  ام  هک  ساپـس  ار  ادخ  تفگ : نانآ  هب 

ار نانآ  زا  یـضعب  وت  کنیا  دوب و  امـش  يارب  رفـس  يایالب  یتخـس و  امرگ ، تدش  اربمایپ  تفگ : هشیاع  داد . شاداپ  رجا و  نینچمه  دندوب 
 ] رفـس رد  ام  هک  یتدـم  یمامت  رد  هک  دـندنام  یناـسک  رهـش  نیرد  دومرف  ربماـیپ  ؟ ینیبیم میهـس  دوخ  شاداـپ  رجا و  رد  دـناهدنامزاب  هک 

نتشادن يرامیب ، یتاروذحم ، تهج  هب  هک  دندوب  نطاب  باحـصا  نانآ  . ) دندوب ام  اب  زین  نانآ  میدرک  ریـس  هک  اج  ره  میدوب و  هحفص 87 ]
.« هفاک اورفنیل  نینمؤملا  ناک  اـم  و  : » دومرف دـنوادخ  هک  ياهدینـشن  ار  نآرق  هیآ  رگم  زین  و  .( دـنیایب رفـس  نیرد  دنتـسناوتن  هریغ  بوکرم و 

نافیعـض نانز و  رهـش و  تسارح  ظفح و  ینابهگن و  هب  دیاب  ناشیـضعب  ینعی  .) دنورب داهج  گنج و  هب  هرابکی  همه  دـیابن  نانمؤم  یمامت 
( ناگدنامزاب گنج  زا   ) نیدعاق نانآ  میدوب و  نایوجگنج )  ) نیدهاجم ام  دومرف  ربمایپ  هاگ  نآ  .( دننک يرادیاپ  يرادساپ و  رهـش  رد  نآ ،

رترثؤـم اـم  یماـمت  حالـس  زا  نمـشد  يدوباـن  رد  ناـشیا  ياـعد  تـسوا  تردـق  ياـهتسد  رد  نـم  ناـج  هـک  ییادـخ  نآ  هـب  دـنگوس  و 
.و تسا هدوب  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  راوگرزب ، حلاص  ناج  و  رابت ، الاو  يوگاعد  رالاس ، رورس و  نیا  هک  تسا  هتـشون  يدقاو  ... دوب

روشناد نارازه  مغریلع  گرزب -  هدنـسیون  نیا  هک  نیا  رتزیمآغـیرد  رتبیجع و  .و  تسا بیجع  یـسب  يدـقاو  زا  ینخـس  نینچ  یتـسار  هب 
... تسا هتشونن  هراب  نیرد  ياهملک  یتح  تشامگ  شیوخ  تفالخ  هب  ار  یلع  كوبت  هعقاو  رد  دناهتشون  هک  تنس -  لها 

میهاربا گوس 

وا قشع  هشیدنا و  رظن ، نامدودرـس  ردـپ و  میهاربا ، تشادیم . تسود  رتشیب  ناگمه  زا  ار  میهاربا  ناربمایپ ، یمامت  نایم  رد  ادـخ ، لوسر 
ینعی لیعامـسا  قاحـسا و  ومه ، زا  هک  دوب  يو  دیحوت  يزکرم  راسهمـشچ  روخـشبآ و  میهاربا  دوب . وا  سک  همه  زیچ و  همه  میهاربا  دوب .

یکدوک و هک  میهاربا  دـندوب . هتفای  همـشچرس  یـسیع  یـسوم و  نامیلـس و  دواد و  طابـسا و  فسوی و  بوقعی و  زین  یماس و  داژن  یماـمت 
ماـما و  ءاـیبنالا ، خیـش  ءاـیبنالا ، میکح  میهاربا  دوب . تبحم  قشع و  مهف و  زین  شایلاـسنهک  يریپ و  تبحم و  قـشع و  مهف و  شایناوـجون 

هحفـص 88] هک [  ناـسنآ   ) دوب يدوهی  هن  وا  دـیوگیم  شفـصو  رد  نآرق  هک  سب  نیمه  شتمظع  یگرزب و  رد  هک  میهاربا  دوب . ءاـیبنالا 
ناملسم هکلب  دندولآ ) یتسرپهس  كرش  هب  زین  ار  نییآ  نیا  هک  ناسنآ   ) یحیسم هن  و  دندولآ ) كرـش  هب  دندرک و  فیرحت  ار  دوهی  نییآ 

، ادتقم ماقم  نآ  اوشیپ و  ماما  نآ  فص  رد  نینچمه  ناشیدناكرش . زا  زگره  هن  و  [ 29  ] دوب قلطم  تسرپاتکی  قح و  هدارا  ضحم  میلست  و 
نانآ تسا و  متاخ ) ربمایپ  ینعی  ، ) مرکا لوسر  نیمه  میهاربا ، يوریپ  ماـقم  رد  مدرم  نیرتهتـسیاش  اـنامه  : » دوب هتفگ  نآرق  هک  سب  نیمه 

ماـگنه هب   ) رـصم هاـشداپ  هک  يزینک  ناـمه  هـیطبق ، هیراـم  زا  ربماـیپ  [ . 30 .« ] سب ناگدـنروآنامیا  تسرپرـس  ادـخ  دـندروآ و  ناـمیا  هک 
هب هک  يرفاو  تبحم  قشع و  تهج  هب  هک  دروآ  يرسپ  دروآرد -  شیوخ  يرسمه  هب  ار  نز  نآ  و  درک ، هیده  وا  هب  ودب ) مالـسا  يهضرع 
ره هک  دوب  هدروآ  ایند  هب  [ 31  ] رهاط بیط و  مان  هب  رـسپ  ود  شیارب  هجیدخ  نیا  زا  شیپ  درک . مان  میهاربا » ، » تشاد میهاربا  شیالاو  ياین 

درواینرب و مد  اما  دروآ و  ناغف  هبار  شناج  دنبلد ، هشوگرگج  ود  نیا  دنمجرا ، دـنزرف  ود  نیا  نادـقف  مغ  دـنتفر . ایند  زا  هتفای و  تافو  ود 
شمیرک تیشم  دیزگ و  ییابیکـش  دوب  هدرک  ردقم  يو  رب  نیمز  اهنامـسآ و  هاشداپ  هک  ار  هچنآ  میظع ، ربص  ماقم  رد  میلـست و  شوماخ و 

زا هدارایب  طقف  داهن و  كاخ  رب  هنوگ  تفای . تافو  يو  زا  یلاسدرخ  رد  زین  وا  رگید و  يرسپ  دناهتشون  سپـس  درک ... میرکت  میظعت و  ار 
میلـست تسا . هتـسجخ  ياهدرک  ردـقم  وت  هچنآ  داب . كراـبم  وت  تیـشم  هدارا و  تفگ : نانکهدجـس  تخیر و  کـشا  تنحم  تبحم و  مغ 
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یلاسگرزب و رد  همه  زین  نانآ  و  هجنکـش ، تنحم و  همه  نآ  زا  سپ  تشاد  هجیدـخ  زا  هک  يرگید  نارتخد  سپـس   » ماوت هدـنب  وت و  هدارا 
نارهوش ار  موثلک  هیقر و  دندرک ... لمحت  ناج  هب  ار  ییاهجنر  هچ  هک  بنیز  موثلک و  هیقر ، شگرزب ، رتخد  هس  دندش »... تسد  زا  یناوج 

یتخـس بارطـضا و  مغ و  يرمع  زا  سپ  دـندمآرد و  يرگید  يرـسمه  هب  سپـس  دـنداد و  قالط  مالـسا  هحفـص 89 ] مرج [  هب  كرـشم 
وا رب  کنیا  . درواینرب مد  دـیزگ و  ییابیکـش  زین  نارتخد  نیا  گوس  رد  ربمایپ  دـندرم ... مغ  يراـمیب و  جـنر  همه  نآ  اـب  باذـع  ترجه و 
غاد تبیـصم و  درد و  قارف و  رادغاد  ار  وا  دنتفریم و  ایند  زا  وا  زا  شیپ  دیاب  همه  هجیدخ ، زا  شنادنزرف  بلغا  ییوگ  هک  دومنیم  نینچ 

هب وا  هک  دوب ) ههام  هدـفه   ) هلاـس ود  دودـح  میهاربا  دوب . هدـنام  شیارب  میهاربا  ینعی  رـسپ ، نیمه  هیطبق ، هیراـم  زا  اـما  .و  دـندرکیم دوخ 
مان نامه  هب  هک  ار -  میهاربا  ءایبنالا ، ماما  زا  ياهرطاـخ  رون  وا ، لاـمج  داـهن و  رد  اریز  تشادیم . تسود  رایـسب  ار  رـسپ  نیا  . تفر كوبت 

رب قح  ینامسآ  تیشم  دیاش  دوب ... شناج  لد و  ینامداش  بجوم  دوب و  هدنام  شیارب  رـسپ  نیا  دیدیم . دوب -  هدرک  شرداربمان  هتـسجخ 
چیه هب  وا  هک  تسا  تسرد  تسا . ردپ  ناج  غارچ  مشچ و  غاب و  يهویم  همه  یبرع ، هعماج  رد  رـسپ  و  دنامب ، هدنز  رـسپ  نیا  هک  تسا  نیا 

هب رسپ  زا  لاح  ره  هب  اما  دنایهاشداپ  ترـضح  هفحت  یهلا و  ناغمرا  سنج ، ود  ره  تشاذگیمن و  یقرف  نیرتمک  رـسپ  رتخد و  نایم  هجو 
. دمآیمنرب رتخد  زا  هک  دمآیمرب  يزیچ  ینافوط -  نیگنس  قاش و  فیاظو  تشدنهپ  نیرد  ینامـسج -  يهلکاش  یعیبط و  راتخاس  تهج 

رادید هب  . تسا هتشگ  رامیب  میهاربا  دینش  تشگزاب  كوبت  زا  نوچ  هک  نیا  ات  ... دوب هدرک  مرخ  نامداش و  ار  وا  یتسار  هب  رسپ  نیا  ندنام  و 
هنیدم رد  یناتسلخن  هشوگ  رد  تشاد و  رتكاپ  ییاوه  هک  میهاربا ، راسهمشچ  مان  هب  تولخ  یناکم  هب  ار  شکرسپ  تفاتـش . دنزرف  ردام و 

هتخادرپ رامیب  كدوک  تبقارم  هب  نیریـس  شاهلاـخ  هیراـم و  شرداـم  كوبت ، هب  وا  رفـس  تبیغ و  تدـم  نیا  یماـمت  رد  دـندوب . هدرب  دوب 
ییانشور یگدنز و  غورف  هظحل  هب  هظحل  تفریم و  لیلحت  هب  شرمع  عمش  دوب . اهنیا  زا  رتدیدش  شايرامیب  میخو و  شعـضو  اما  دندوب .

زین رـسپ  نیا  درب و  دهاوخن  ردـب  ملاس  ناج  يرامیب  نیا  زا  هک  دومنیم  نینچ  ... دیـشکیم رتورف  دـشیم و  رترغال  شناج  تاذ  رد  تایح ،
تشگ دهاوخ  رپرپ  شاهتفکشان  هچنغ  یکدوک ، راگزور  رد  دش و  دهاوخ  رتسکاخ  تخوس و  دهاوخ  درد ، بت و  شتآ  هحفص 90 ] رد [ 

وا غارـس  هب  ردام  زامن ، زا  سپ  دجـسم  رد  يزور  ... تفاین يدوبهب  نیرتمک  كدوک  لاح  تشذگ و  زور  ود  یکی  ... تفر دـهاوخ  داب  رب  و 
نتفر زا  شناوناز  دوب و  هتـشگ  نیگنـس  شتببیـصم  مغ و  نانچ  دناهتـشون  دمآیم . دیاب  ردـپ  و  دوب ، كرـسپ  راضتحا  مد  نیرخآ  داتـسرف .

هاگتلزع يوس  هب  دوخ  ياپ  هب  تسناوتن  دنتـشادن ، ار  شتمظع  ینیگنـس و  بات  اههوک  هک  تمـشح  تردق و  راوسهـش  نآ  هک  دـنامزاب ،
داد هیکت  وا  رب  تفرگ و  تسد  رد  ار  فوع  نب  نمحرلادبع  تسد  بارطضا ، هودنا و  تدش  زا  دناهتشون  تنـس  لها  دورب . رـضتحم  دنزرف 

تردق ربمایپ  نیا  ابجع  دیزرلیم . شیاهاپ  دیپطیم و  هودـنا  هب  هنیـس  رد  شبلق  تشادرب ... ماگ  ناسنیدـب  دیـسر  اج  نآ  هب  هک  یتقو  ات  و 
كانفوخ گنج  نآ  دنداتفایم ، راسنوگن  اههوک  هک  هدنشک  رازراک  نآ  بوکنهآ ، تابرض  بوشآ و  اغوغ و  ههبج  نآ  دحا ، رازراک  هک 

ددم هب  ار  وا  تفرگ و  ار  شناوزاب  ریز  دمآ و  لیئربج  دزیخرب و  تسناوتن  داتفارد و  وناز  هب  راب  نیدنچ  شتماقتـسا  تماق  نانچ  اب  یلع  هک 
زا تفرگ و  ار  شـسیوزاب  ریز  یلع »  » مهنآ داتفا و  راب  کی  طقف  و  داـتفین ، ربماـیپ »  » وا اـما  دـنازیخرب و  كاـخ  زا  شناـمیا  هزجعم  قشع و 

ندرب بات  شناوناز  دورب . هار  تقر  تدش  زا  تسناوتیمن  اج  نیا  يراوتسا ، يروبص و  يرادیاپ ، تماهش و  ربمایپ  نانچ  دنازیخرب ، كاخ 
وا زا  دیما  زین  ردام  هک  دید ... ار  دوخ  هراپهم  شیوخ ، رضتحم  دنزرف  اج  نآ  و  ... تشادن دادیم  ناج  درمیم و  شرـسپ  هک  اج  نآ  هب  ار  وا 
زا تدـم  نیا  مامت  رد  و  دنتـشادن . خر  رب  گنر  کی  چـیه  دوب . هدزمغ  و  راوگوس ، ود  ره  نیریـس  هیراـم و  شرداـم  هرهچ  دوب ... هتفرگرب 
مغ هب  هودـنا  سامتلا و  هیام  گـنر  نیا  شهاـگن  رد  داد . وا  هب  ار  دـنزرف  رداـم  دـندوب ... هدـمآرد  اـپ  زا  یباوخ  رادـیب  یگتـسخ و  تدـش 
رد و  دیـشک ... دوخ  ناج  شوغآ و  قامعا  هب  ار  شرـسپ  ...؟ یناوتیم ینکب ؟ شیارب  يراـک  یناوتیم  دـیوارتیم : تخیمآیم و  کـشرس 

دـــشیم رترود  رترود و  وا  زا  تاــیح  غورف  هاــگن و  حور  مد ، ره  دــیدیمن و  ار  وا  یتــح  رگید  هحفـص 91 ] هک [  شرـضتحم  نامـشچ 
هتخاس وت  يارب  نم  زا  يراک  ممیهاربا ، مرـسپ ... مرـسپ ... : » دیلان نینچ  شیوخ  ناج  قمع  زا  لد و  هت  زا  دش و  مخ  كدوک  رب  تسیرگن ...

... دوب رود  رایـسب  هن  دینـشیم ...؟ ار  وا  یناوتان  زجع و  هیوسکی  يوگ  تفگ و  نیرخآ  نیا  ایآ  دینـشیم ؟ ار  شیادـص  رـسپ  اـیآ  ...« تسین
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تفگ ود  نآ  اب  دوخ  ناج  قمع  رد  هک  یلاح  رد  و  درک ، رسپ  هب  نامسآ و  هب  ور  ... تفریم رترود  هظحل  ره  دشیم و  تسد  زا  شمیهاربا 
وت گرم  رد  تردـپ  مشچ  هک  هو  تسا . یهلا  تیـشم  نیا  تسین . هتخاـس  وت  يارب  نم  زا  يراـک  مدـنبلد ، ملد ، زیزع  : تفگ درکیم  وگ  و 
وا ناتسلخن  هشوگ  زا  هداتسیا و  يو  باحـصا  نت  دنچ  رترود  نآ  و  زین ... هلاخ  تسیرگیم و  ردام  ... تسا نایرب  نوزحم و  شلد  نایرگ و 

، تیامح شیاشخب و  تیانع ، تبحم و  میلقا  هاشداپ  يرآ  . تسا هتـشگ  هدـناماو  هدـنامرد و  ناـسنیا  زورما  ناـس  هچ  هک  دنتـسیرگنیم  ار 
وا رب  ياهرطق  الب ، دنمدرد  مورحم و  همه  نیا  اب  دوب و  ینابر  تمحر  اخس و  باحس  ینامسآ و  دوج  ياهایرد  نآ  زا  ياهرطق  هنـشت  زورما 

دوب و راتفرگ  لجا  ریبدـت  و  لزا ، ریدـقت  تسد  رد  دوب  التبا  ره  نامرد  شبل  هحـشر  اهدرد و  يافـش  شیاپ  كاخ  هک  سکنآ  دـیرابیمن .
نابز رب  دـشاب  مراـگدرورپ  مشخ  هیاـم  هک  ار  ینخـس  زگره  يوریم و  مفک  زا  مرـسپ ، : » تفگ رـسپ  هب  ... درک تسناوتیمن  نآ  اـب  يراـک 
هیرگ اـهنیا  زا  شیب  تـقارف  مـغ  رد  دوـبن ، دـمآ  میهاوـخ  وـت  یپ  رد  زین  اـم  هـک  قـقحم  قدــص و  هدــعو  نـیا  رگا  مـلد ، زیزع  مروآیمن .
رگم اریز  درکیمن ... ناـشعنم  وا  و  دـندرکیم . يراز  هودـنا  هیوـم و  هـب  دنتـسیرگیم و  نیریــس  هیراـم و  تـسیرگ . و  [ 32 «... ] مدرکیم
هچب تسیرگیم ... هداتـسیا  ود  نآ  راـنک  زین  وا  و  درک ...؟ عـنم  تـقر  نتـشاد و  تـسود  تـبحم ، قـشع و  يهفطاـع  زا  ار  یمدآ  ناوـتیم 
نیا هآ ... دوـشگ ... مه  زا  ار  شیاهتـسد  درک و  ییـالقت  هچب  هظحل  نیا  رد  هحفـص 92 ] دوب [ . هدرپسن  ناج  دوب و  شـشوغآ  رد  نانچمه 

... دوب راضتحا  تمالع  نیرخآ  نیا  تسیرگن . وا  هب  يرآ  تسیرگن . وا  هب  مد  کـی  و  درک ... زاـب  ار  شنامـشچ  و  دوب ... خـلت  هظحل  ناـمه 
رـسارس رب  تایح  میالع  همه  دفکـشیم ، لگ  نانوچ  رـضتحم ، هرهچ  ناهگان  هب  دـهدیم . خر  نارـضتحم ، زا  یـضعب  رد  هاگان  هک  ناـمه 

ار دوخ  تپ  تپ  نیرتدـنلب  هک  یعمـش  هلعـش  دـننام  حور ، هریخذ  نیرخآ  زا  كانبات ، یهاگن  ینـشور  دـمدیم و  شکاـپ  دـیپس و  يهرـشب 
هار یبوخ  هب  هک  ههام  هدـجیه  كرـسپ  هاـگن  ییوگ  دریگیم ... جوا  دـیآیمرب و  دریگ  یـشوماخ  دریمب و  غورف  نیـسپزاب  رد  اـت  دـنکیم 
... مزوـسیم بت  درد و  زا  مشکیم و  جـنر  تفگیم : نینچ  دـمهفیم ، ار  زیچ  همه  دسانـشیم و  ار  سک  همه  دـیوگیم ، نخـس  هداـتفا ،

نابز رب  تسناوتیمن  دوب و  شاهراپ  هراپ  هتفت و  رگج  هتخوس و  موقلح  قمع  رد  تاملک  نیا  هدـب ... متاـجن  مزوسیم ... درد  زا  تساهتدـم 
الاو هاگراب  نیا  رد  نانچ  دوب و  ادـخ  ربمایپ  وا  هن  رگم  رخآ  . دنتـسیرگنیم رـسپ  ردـپ و  ود ، نآ  هب  هبال  هب  نانچمه  نیریـس  هیرام و  دروایب .

در ار  وا  شهاوـخ  اــنمت و  چــیه  دــندادیم و  وا  هـب  تساوـخیم  ادــخ  زا  هـچ  ره  هـک  تـشاد  تـلزنم  تـمرح و  تزع ، جرا و  هاــگیاپ ،
لکوت يو  یهانتمان  تمحر  تیاـنع و  هب  طـقف  هتـسش و  وا »  » رب دـیما  زج  ناـهج ، همه  زا  تسد  ریطخ  هظحل  نیا  رد  ربماـیپ  ؟و  دـندرکیمن
هناتـسآ رب  زگره  اراگدورپ  هک  دوب  هدروآرب  دایرف  شلد  هت  رد  دـیاش  ... مد نیا  رد  يرآ  دوب ... هداـتفا  قاـفتا  نآ  مد  نیا  رد  و  دوب ... هدرک 

نیا ناکما ، تروص  رد  مبلطیم ... زیچ  کی  وت  زا  طقف  اما  دنار ... مهاوخن  یفازگ  شهاوخ  فالخ و  ياضاقت  وت ، تیشم  هاگرد  میکح و 
هراـظن وا  دوج  بیغ  يـالعا  هرظنم  دوهـش و  نامـسآ  قـفا  هب  هک  یلاـح  رد  و  ... ریگم نم  زا  ار  مرمع  یمارگ  نینزاـن و  هرمث  نیا  ار ، مرـسپ 

دوب هدینش  ار  شیادص  سپ  وا ... تداعس  دیون  تباجا و  خرف  هظحل  نیا  رب  اشوخ  . دوب هتـشگ  لزان  وا  رب  لیئربج  مد  نیا  رد  هاگان  درکیم ،
رد هارومه  هک  نوخلد  هداتفا و  نوزحم ، مومغم و  ربمایپ  نیا  رب  رگـشیاشخب  باهو  نآ  مارکـالا ، لـالجلاوذ و  هاـشداپ  نآ  و  هحفص 93 ] ] 
هب زگره  هک  يرگشهاوخ  هرهچ  نیرترب  وت  اریز  داد - ، مهاوخ  وت  هب  انثتسایب  یهاوخب  نم  زا  هچ  ره  دوب  هدرک  شاهدعو  تمارک  تیاهن 
رد لیئربج  زور  نآ  هک  هدمآ  نینچ  نیا  هناقـشاع  ياههروطـسا  هنافراع و  لاوقا  رد  . دوب هداد  تبثم  خساپ  تفگ -  مهاوخن  مهاوخن  هن »  » وت

دناسریم مالس  تراگدرورپ  : دوب هتفگ  هدمآ و  دورف  وا  رب  دشیم  رپرپ  ششوغآ  رد  هتفکشون  میهاربا  هک  ياهظحل  نیرخآ  رد  مد ، نیمه 
ود نیا  نایم  زا  اـما  تست . دوخ  ياهتـسد  رد  تدـنزرف »  » رمع داد . مهاوخ  سپزاـب  وت  هب  ار  تدـنزرف »  » مدینـش و ار  تنخـس  دـیوگیم : و 

نک و باختنا  تسا . هتفر  نینچ  نم  ریدـقت  یلزا  مکح  و  ریبدـت ، ملق  تفرگ . مهاوخ  وت  زا  ار  ناشیکی  نیـسح »  » ای و  میهاربا » «، » دـنزرف »
ماـیپ نیا  زا  سپ  لـیئربج  .و  تشاد مهاوـخ  هـگن  تـیارب  ار » تدـنزرف  ناـمه   » یهاوـخب وـت  هـک  ار  مادـک  ره  اـمن . يرگید  يادـف  ار  یکی 

هب ور  دوب ... یمیظع  نومزآ  هچ  نیا  ابجع ...! دوب . هدـنکفاورف  تریح  ياهـسونایقا  قامعا  تبیه و  ياههجل  هقرغ  ار  وا  داتـسیا و  ياهشوگ 
ناما رد  شیوخ  یلج  یفخ و  فاطلا  تاـیلجت  بیرغ  ياـههولج  راـبگر  زا  ار  وا  مد  کـی  هک  یلعا  نمیهم  هاـشداپ  نآ  رب  درک و  نامـسآ 
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. دیـشیدناین شیوخ  یـصخش  هودـنا  مغ و  هب  مد  کـی  یتح  هظحل  نیا  رد  درک ... رازگـساپس  دـنمدرد و  یمـسبت  تسیرگن و  تشادیمن ،
دیشکیم شود  هب  ییاهنت  هب  ار  شیوخ  هودنا  مغ و  راب  همه  دوبن . یگدنامرد  تهب و  القت و  نادنچ  هب  یجایتحا  دوب ... هدرک  ار  شباختنا 

. تفاـتیمنرب ار  یمارگ  بوبحم  ود  نآ  مغ  هن . . دـشیمن یلع  همطاـف و  قارف  مغ و  غاد ، درد و  بجوم  دربیم و  ییاـهنت  هب  ار  دوخ  راـب  و 
ناشیمامت و بئاصم  درکیم و  ود  نآ  يادف  ار  دوخ  رگج  يهراپ  دـنزرف و  ار ، دوخ  يوزرآ  ار ، دوخ  دوبن . وا  ناوت  دـح  رد  يزیچ  نینچ 

رگید رابکی  درکیم ... همطاف »  » نیـسح يادف  ار  شمیهاربا  درکیم . راب  دوخ  ناج  رب  دیرخیم و  دوخ  ناج  هب  ار  ناشیگمه  يالب  درد و 
هک قـشع  ناـمدود  رـس  نآ  راوـگرزب ، مـیهاربا  نآ  ءاـیبنالا ، ماـما  نوـچمه  قـشع ، هاـگنابرق  رد  وا  دـشیم و  هحفـص 94 ] رارکت [  خـیرات 
ارچ . درکیم وا  قشع  راگدـنوادخ  نیـسح و  ناـبرق  ار  شمیهاربا  زین  وا  درکیم ، شراگدـنوادخ  ناـبرق  تبحم ، حـبذم  رد  ار  شلیعامـسا 

هیاـم ناـج  تاذ و  میهاربا ، ینعی  رـسپ  نیا  دـنکیم ؟ شاهوـن  يادـف  ار  شدـنزرف  یمدآ  تشاد ؟ ییاـنعم  هـچ  لـمع  نـیا  درکیم ؟ نـینچ 
. دوب رگید  يدوجوم  رگید و  يزیچ  نیـسح  نآ  همه  نیا  اب  اـما  دوب ... شرـسمه  هیراـم  شدوخ و  یتسه  رهوگ  رمث و  همه  دوب . شدوجو 

درخ یلقث  کچوک و  يزیچ  ناکما  يوزارت  داجیا و  ملاع  رد  يزیچ  نینچ  رگم  و  یلع ... همطاف و  رسپ  دوب . یلع  همطاف و  رسپ  نیسح  نآ 
رـصنع راـهچ  رون و  راـهچ  ریهطت ، هیآ  مکح  هب  نیـسح  نآ  تفر ... ورف  تریح  تهب و  ياـهایرد  هب  دیـشیدنا و  دوب . يریگهزادـنا  لـباق  و 

زا تهج  نیدب  و  تشاد . ار  تمـشح  تمرح و  ناسمه  ربارب و  يهراوید  هرکیپ و  راهچ  هبعک  نوچ  تشاد . ار  قلطم  تراهط »  » تمـصع و
هک یلاـح  رد  دوب . تراـهط  تمـصع و  تیاـنع  لومـشم  شیوخ  تاذ  هب  دوـخ  ءاـسک  يهعقاو  مکح  هب  و  دوـب ، ناـمیا  هاـگهلبق  تهج  ره 
هب و  دوب » متاخ  لوسر  وا ، دوخ   » و یلع »  » و همطاف »  » زا نیـسح  . دوب هدـماین  لیان  دـنمجرا  تیاـنع  دـنلب و  ضیف  نادـب  دوبن و  نینچ  میهاربا 

دوب و هیرام  وا و  زا  میهاربا  هک  یلاح  رد  تشاد . ار  تراهط  تفرعم و  ناـمیا و  قشع و  يدـبا  یلزا و  رهوگ  راـهچ  ینعی  شدوخ . هفاـضا 
. تفاتیمنرب ار  یلع  همطاف و  مغ  درکیم ... نیـسح  يادـف  ار  میهاربا  يرآ  . تشاد ردـپ  اب  تبـسن  رد  مه  نآ  ار  تراهط  رهوگ  کی  طـقف 
ار شحور  تحار  ار ، شايداش  ار ، شناج  هن . دباترب ؟ ار  وا  تبیصم  مغ و  تسناوتیم  هنوگچ  دشیمن . همطاف  شنت  يهراپ  هودنا  بجوم 
هبوجحم و رـسمه  هبوبحم ، هیرام  يانمت  هقرغ  شوماخ و  هرهچ  هب  هک  یلاح  رد  رگید ، ياهظحل  درک ... هک  نیا  امک  درکیم . همطاف  يادف 

شبلق و  دومنیم ، نادنچ  ود  ار  شهودنا  مغ و  هرظنم  نیا  درکیم و  هاگن  تشادن  يايداش  ناهج  رد  كدوک  نیا  زج  زگره  هک  شبوخ 
، میهاربا اهنت  هن  منکیم . نیسح  نابرق  ار  ممیهاربا  هحفص 95 ] تفگ [ : درک و  لیئربج  هب  ور  درـشفیم ، درد  باذع و  زا  شیپ  زا  شیب  ار 
. منیسح زا  نم  منیسح . زا  نم  منیسح . زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  میوگب . هچ  وت  هب  لیئربج  يا  رخآ  منکیم ... وا  نابرق  ار  دوخ  ناج  هک 

دـشابن نیـسح  رگا  میوا ... نوهرم  نویدـم و  دوجو ، همه  هب  مراد و  وا  زا  ار  منید  نییآ و  نیا  هیام  ناج  تاذ و  همه  نم  منیـسح .... زا  نم 
دهاوخ يرثا  هناشن و  هچ  يربخ ، هیام و  هچ  نم  مالسا  نآرق و  نیا  يهمه  زا  تلالض  ملظ و  هرتسگ  تواقـش و  تملظ و  تشدنهپ  نیا  رد 

دوبن دوب و  نم ، دوعوم  نم ، يدهم  هک  تسا  نیـسح  بلـص  زا  تسا . نم  نایاوشیپ  رهاط  راسهمـشچ  ناماما و  یمامت  هلـسلسرس  وا  دـنام ؟
. مهدیمن زگره  مهدیمن . ار  منیسح  هن . دمآ . دهاوخ  دوجو  يهرتسگ  هب  نم  یتیگ  یجنم  و  حلـصم ، مقتنم ، نم ، دوجو  ناج و  هرمث  نم ،
ار سک  چیه  ناهج  همه  رد  تشاد ؟ تسود  مک  ار  همطاف  رگم  و  ... هن ار  ماهمطاف  رـسپ  هن . ار  منیـسح  اما  ناتـسب ، ار  مناج  ریگب ، ار  مبلق  ایب 

کی ناویک  شرع و  تاـکرب  یماـمت  نامـسآ و  نیمز و  بهاوـم  نادـنزرف و  ناـنز و  نیا  همه  زا  تشادـن . تسود  رتـخد  نیا  يهزادـنا  هب 
زا ار  همطاف  یتح  تشادیم . تسود  رتشیب  دوخ  نامدود  رابت و  شیوخ و  یمامت  زا  ار  وا  دوب . رتخد  نیمه  نآ  و  دندوب ، هداد  وا  هب  ناغمرا 

رتشیب يهریخذ  تدابع و  ینوزفا  بجوم  یناـبر ، هاـشداپ  ناـمرف  ینامـسآ و  هاـگن  مکح  هب  یلع ، رب  شتبحم  ینوزفا  هچ  ره  هک -  زین  یلع 
يرگید زا  رتـشیب  ار  ناممادـک  هک  دـندوب  هدیـسرپ  وا  زا  ود  نآ  هک  زورکی  و  تشادیم ... تـسود  رتـشیب  دوـب -  شیارب  تداعـس  برقت و 
تــسود وـت  زا  رتـشیب  ار  همطاـف  يرتتـمارکرپ ، رتزیزع و  نـم  ناـج  مـشچ و  رد  هـک  یلاــح  رد  وـت ، یلع  يا  دوـب : هـتفگ  يراد  تـسود 
كرـسپ و  القت ... تیرخآ  هاـگن ... نیرخآ  ... دـنام راـظتنا  رد  تشاد  شوغآ  رد  ار  كدوک  هک  ناـنچمه  واو  دـش  رود  وا  زا  لـیئربج  . مراد

هودنا هب  نانچ  اما  تفرگ . شیپ  رد  ار  رهش  هار  دوب  هدنابسچ  دوخ  هنیس  قمع  رب  ار  رـسپ  هک  نانچمه  درپس ... ناج  دش و  شوماخ  دبا  يارب 
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یکرسپ گرم  رب  تمظع ، دح  نانچ  رد  يربمایپ  مهنآ  يدرم و  نتسیرگ  زا  دندمآیم ، شایپ  رد  هک  ینارای  هک  تسیرگ  یـشوماخ  هب  و 
زا هک  فوع ، نب  نمحرلادبع  دناهتـشون  دـنداتفا . یتفگـش  هب  دومنیم  زیچان  سب  برع  مدرم  رب  اهگرم  هحفـص 96 ] هنوگ [  نیا  ریاظن  هک 

ناگدرم رب  نتـسیرگ  زا  ار  ام  وت  ایآ  هن  اربمایپ  تفگ : يو  هب  ضرتعم  هدنهد و  رادـشه  یتلاح  هب  دوب ، هدـمآ  یتفگـش  هب  هیرگ  تقر و  نیا 
ماهتفگ نم  ایآ  : دومرف تسیرگن و  وا  هب  یتخل  ؟ يزیریم کشا  یکرـسپ  گرم  رب  تدوخ  ناسنیا  هک  تسا  هنوگچ  سپ  يدرکیم ؟ یهن 

، دـینکن داـیرف  داد و  ناـنآ  گوـس  رد  ماهتفگ  هکلب  ماهتفگن . نینچ  زگره  زگره . دـیزیرن ؟ کـشا  دوـخ  ناـیمارگ  نازیزع و  گرم  رد  هک 
تمحر و نمحرلادبع ، يا  دیرواین . نابز  رب  زیمآرفک  يازـسان  نانخـس  دیردن و  نت  رب  ار  دوخ  ياهـسابل  هودـنا  تدـش  زا  دـییامنن ، نویش 

یلع يو  روتسد  هب  [ . 33 [ ؟ دریگ رارق  محرت  دروم  دراد  راظتنا  درادن  محرت  هک  سکنآ  هنوگچ  تسا و  بلق  يافـص  هناشن  نیرترب  تبحم ،
هنیدم مدرم  نانز و  هارمه  هب  ناشیا ، زا  يرایـسب  دنتفای و  ربخ  هحفص 97 ] باحصا [  [ 34 . ] دومن نیفکت  لسغ و  ار  شدـنزرف  بلاطیبا  نب 

داتـسیا و دسج  ربارب  رد  ربمایپ  . دیماجناین لوط  هب  نادنچ  روگ  رفح  مسارم  . دنتفرگ شیپ  ار  عیقب  ناتـسروگ  هار  هداتفا  هار  هب  هزانج  سپ  رد 
کنیا دنناوخیم . نالاسگرزب  رب  هک  دناوخ  زامن  هنوگ  نامه  دندناوخ . زامن  لاسدرخ  دنزرف  رب  وا  ادتقا  هب  زین  باحـصا  دناوخ . زامن  وا  رب 

تسیرگن وا  هب  یتخل  درپس . كاخ  رد  دوخ ، ياهتسد  هب  دوخ  دیشک و  شوغآ  رد  ار  شدنزرف  دوب ... ندرپس  روگ  هب  هدامآ  کچوک  رکیپ 
ییوگ دـنداهنیم ، روگ  بل  رب  ار  كدوک  هک  ياهظحل  زا  دادیم . خر  تفگـش  یقافتا  تعاس  نیا  رد  اما  ... درک گنرد  اج  نآ  یتاظحل  و 

تسرد و کنیا  . دشیم رتکیدزن  کیدزن و  دمآیمارف و  هدنیازف  یتملظ  رتسگنماد و  یباحس  مالظ  هدرپ  نامـسآ ، ییانیم  دبنگ  قافآ  رب 
مرک شیاشخب و  ینعی  ماع  تمحر  نآ  شریذپ  بلط  هب  ار  شاهنوگ  دوشگیم و  نفک  رد  ار  شخرمین  دوب و  روگ  رد  وا  هک  ياهظحل  رد 

هب شیپ  یقیاقد  زا  هک  ملاع  هرهچ  هاگان  داهنیم ، رس  يالاب  رب  دوخ  ياهتسد  هب  ار  كدوک  دحل  درکیم و  نامسآ  رب  مارکالا  لالجلاوذ و 
فوسک دیـشروخ  داهن و  یکیرات  هب  ور  یماـمت  هب  تشگ و  رتشیب  دیـشکیم ، رپ  قفا  زا  ییاـههشوگ  هریت و  ییاـههیاس  داـهنیم و  یگریت 

هاگان دیـشخبیم  رون  ار  اهورملق  نآ  یمامت  هک  كالفا ، دـبنگ  يالاب  رب  رواخ  عمـش  دـش و  شوماـخ  هرذ  هرذ  باـتفآ  لعـشم  يرآ  درک .
روـگ هب  ار  شمیهاربا  وا ، رـسپ  وا ، نت  هراـپ  ربماـیپ ، دـنزرف  هک  ياهـظحل  رد  تـسرد  و  دوـب ؟ هداد  خر  ياهثداـح  نـینچ  ارچ  اـبجع  ... درمب

هریت و كانتـشهد  هریت و  یبش  نانوچ  نامـسآ  نیمز و  هرتسگ  هدرک و  فوسک  زین  مظعا  رین  يهرهچ  یمامت  دیـشروخ ، صرق  دـنداهنیم ،
روآبعر و نانچ  یکیرات  . دوب هدـنکفا  هیاـس  رتسگنماد  ریگارف و  یبش  فارطا  ياـهورملق  همه  هنیدـم و  یماـمت  رب  يرآ  دوب . هدـش  راـت 

هحفص ياهثداح [  بش  دوب ؟ زیختـسر  عوقو  بش  نیا  ایآ  دندش ... هدید  زین  ییاههراتـس  نامـسآ ، قفا  رد  هک  تشگ  مکارتم  نانچ  یگریت 
رگیدکی هب  هدزتشحو  مدرم  ؟ تشاد یطابترا  گرزب  راگدای  نیا  کچوک ، كرسپ  نیا  گرم  اب  ینامسآ  هثداح  نیا  ایآ  دوب ؟ میظع  [ 98

زا ياهناشن  دمحم و  زاجعا  ینامسآ  تمالع  نیا  دوب . یگرزب  تمالع  فوسک  يرآ  تفرگ ... ورف  ار  ناشناج  تریح  سرت و  دنتسیرگن و 
یگریت و رد  و  دـنتخیر ... کچوک  روگ  رب  ار  كاخ  باحـصا  هاـگ  نآ  دـمآ و  ـالاب  روگ  زا  ربماـیپ  ... دوب رـسپ  نیا  گرم  هثداـح  تمظع 

دنچ تسیرگن و  ربمایپ  دـش  رپ  روگ  يهرفح  هک  نآ  زا  سپ  دـنتخادرپ ... يراپـسكاخ  لمع  هب  شوهدـم  شوماخ و  نیگمهـس ، یکیرات 
داهن روگ  رب  یتمالع  یگنس ، تقد ، هلصوح و  اب  درک و  بترم  فاص و  ار  روگ  دوخ  تسد  هب  دید . مامتان  نوزومان و  صقان ، ار  نآ  ياج 

بجوـم تسرد و  هتـسیاش و  يراـک  اـما  درادـن . ناـگدرم  يارب  یناـیز  دوـس و  لاـمعا  نیا  دوـمرف : تـخیر و  نآ  رب  بآ  یمن  هاـگ  نآ  و 
ماجنا لماک  نقتم و  لباق ، تسرد و  ارنآ  دهد  ماجنا  ار  يراک  هدنب  یتقو  دراد  تسود  دـنوادخ  يرآ  تسا . ناگدـنامزاب  مشچ  ییانـشور 
هثداح یناهگان و  فوسک  تهج  هب  مدرم ، هک  دینـشیم  اـج  نآ  اـج و  نیا  اـما  اـما  ... تفرگ شیپ  ار  رهـش  هار  درک و  كرت  ار  روگ  . دـهد

رگیدـکی رب  یبلاـطم  وا  راـختفا  زاـجعا و  رادـتقا ، تـمظع و  فـصو  رد  بوـعرم ، هدزمـیب و  و  دـنیوگیم ، ینانخــس  ینامــسآ ، تـملظ 
نینچ زورما  مدرم  يا  : تفگ نینچ  تفر و  ربنم  يـالاب  رب  دـندش ، عمج  مدرم  نوچ  و  دـنیآ ... دجـسم  هب  یگمه  داد  روتـسد  دنیارـسیم ...

. دیاهتشاگنا مدنزرف  گرم  نم و  تمظع  یگرزب و  رد  ياهلأسم  دیاهداد و  تبـسن  نم  زاجعا  هب  نم و  هب  ار ، فوسک  هثداح  نیا  هک  مدینش 
هن دیـشروخ  درادن . نم  تمظع  یگرزب و  رد  ياینامـسآ  زاجعا  نم و  هب  یطبر  ینزوس  رـس  هزادنا  هب  هعقاو  نیا  تسین و  نینچ  زگره  هن .
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 ] رد قح  نامرف  تردق و  هب  دنایهلا ، تایآ  اههناشن و  هام  دیشروخ و  انامه  ... دریگیم يرگید  يارب  هن  تسا و  هتفرگ  میهاربا  گرم  يارب 
[35 . ] دنرادن فوسخ  فوسک و  یسک  گرم  ای  یگدنز و  يارب  زگره  دنیوا و  هدارا  عضاخ  عیطم و  دنراد و  نایرج  نامـسآ  هحفص 99 ]
( راگدیرفآ تمظع  شنیرفآ و  ياههناشن  هب  هجوت  تشادگرزب و  زامن   ) تایآ زامن  یعیبط  دادخر  نیا  هدـهاشم  ماگنه  هب  هک  تسامـش  رب 

روگ رد  ار  شدنبلد  كرـسپ  هک  ياهظحل  رد  تسرد  مهنآ  یمیظع ، هثداح  نینچ  سپ  دوب ؟ هتفگ  ار  ینخـس  نینچ  هنوگچ  ابجع ! . دیناوخب
وا باحـصا  نایم  رد  ...؟ دوبن وا  مارکا  يدنمجرا و  ماقم و  يدنلب  رد  نامـسآ  يوس  زا  يدییأت  تشادـن و  وا  هب  یطبر  نیرتمک  دـنداهنیم ،

، روحسم بوعرم و  ار  هنیدم  مدرم  یمامت  ياهلد  رد  هک  ار  يزیچ  نینچ  ارچ  دندش ... رطاخ  هدرزآ  نخـس  نیا  زا  اقیمع  هک  دندوب  یناسک 
نید و نیا  شرتسگ  رد  میظع ، رایـسب  ياـههرهب  ناوتیم  هک  ياهظحل  نینچ  رد  یتـح  و  دادـن . تبـسن  دوخ  هب  درکیم  وا  روهقم  عشاـخ و 

اهغیلبت نیرتگرزب  اعطق  هک  ار  یتمیقنارگ  بوخ و  هثداح  تمیقیذ و  شوخ و  قافتا  ناـنچ  تبـسن  درک ، نییآ  نیا  هب  نارگید  رظن  بلج 
رب دوخ  رظن  هشیدنا و  قمع  رد  مدرم ، هک  دراذگب  دنیزگ و  یـشوماخ  دنکن و  بیذکت  تسناوتیم  لقادـح  درک . رود  دوخ  زا  دوب  شیارب 

يربخیب زا  زگره  دوب . شنیب  یتسار و  شناد ، قدص و  ربمایپ  وا  هن . اما  ... دوبن هانگ  رگید  هک  توکس  دنشاب ... هتشاد  رواب  ياهلأسم  نینچ 
وا هب  یطاـبترا  هچ  هلأـسم  نیا  درکیمن ... هدافتـسا  ءوـس  دوـخ  مارم  نید و  دوـس  هب  دوـخ ، دوـس  هب  تلالـض  یتـسرپهفارخ و  تلاـهج و  و 
زا دنتـشگیم و  دوخ  ینامـسآ  رادم  رب  یناهیک و  نیناوق  ساسا  رب  ینامـسآ  مارجا  یمامت  دـیهان و  ناشکهک و  دیـشروخ ، هام و  تشاد ...
رد دوخ ، همانرب  قبط  اهنیا ، همه  دـندرکیم . يوریپ  صخـشم  هتـشگ و  نییعت  شیپ  زا  يرادـم  للدـم و  یـشدرگ  باسح و  نقتم و  یمظن 

[36 . ] دندرکیم هحفص 100 ] ریـس [  دوخ  يهدش  باسح  مظن  ساسا  رب  دندوب و  يراج  شیوخ  ییاهن  هاگرارق  يوس  هب  اهنامـسآ  كالفا 
کچوک ثداوح  نیا  هب  و  زین ... نامـسآ  یمامت  دـندوب و  قیقد  یمظن  باسح و  ساسا  رب  دوخ  يدوجو  تانآ  یمامت  رد  هاـم  دیـشروخ و 

مولع ناملاع  هژیوب  يرتخاب و  ناقرـشتسم  ناسانـشنید و  مشچ  رد  نانچ  نآ  وا -  يهزور  نآ  دروخرب  نخـس و  نیا  . دـندوبن طوبرم  ینیمز 
شرازگ دروم  نیرد  ار  يو  نانخـس  هثداـح  یتقو  بلغا  هک  دـمآ ، میرک  درف و  هب  رـصحنم  میظع ، دـنلب و  دـندمآ  وا  زا  سپ  هک  یعیبـط - 

تملظ و رـصع  نآ  رد  یتح  هک  ار -  وا  هناـقداص  هناـملاع و  هاـگن  يراوگرزب  دـنناوتیمن و  يراددوخ  يو  لـیلجت  میرکت و  زا  دـننکیم ،
تقیقح و یکانبات و  تقادص ، یتسار و  هناشن  تفاتیمنرب -  یعیبط  نیناوق  تقلخ و  سیماون  نییبت  مدـع  رد  ار  شیوخ  توکـس  تلاهج ،

. دنرامشیم وا  تفرعم  جوا  زین 

تئارب 1

نیگنـس و ییاهراب  هروس  نیا  تسا . ربماـیپ  رب  تئارب  هروس  لوزن  داد  خر  ترجه  مهن  لاـس  رد  هک  ياهثداـح  نیرتمیظعتئارب  تیرومأـم 
ياهروس اهنت  تسا . برع  نانکـشنامیپ  رفاک و  نانمـشد  هب  گـنج  حیرـص  نـالعا  هروس  تسا . يرازیب  رهق و  هروس  دراد . دوخ  رد  میظع 
ینامسآ تیانع  تبحم و  دقاف  هجیتن  رد  دوشیم و  زاغآ  تمحر  هنوگ  ره  دیلک  میحرلا ،» نمحرلا  هللا  مسب   » هیالط هعیلط و  نودب  هک  تسا 
كاـنلوه ياهردـنت  نآ  یپ  رد  هک  نآ  یب  دراد ، ار  ماـقتنا  نیک و  ینامـسآ  قـعاوص  مشخ و  شخرذآ  شرغ  هـک  تـسا  ياهروـس  تـسا .

« هبوت  » و يرازیب »  » لیبق زا  یتوافتم  ياهمان  شایهلا  مشخ  تدش  تباهم و  تهج  هب  هک  تسا  ياهروس  دشاب . هتـشاد  یپ  رد  ناراب  ياهرطق 
نامیپ دـهع و  هماهت  دـجن و  زاجح و  بارعا  ناکرـشم و  اـب  ربماـیپ  هک  نآ  زا  سپ  تسا  نیا  مهنآ  لـیلد  تسا . هتفرگ  هریغ  و  ییاوسر »  » و

هحفـص 101] رادافو [  شیوخ  دـهع  رب  دـندیزرو و  تناـیخ  ناـنآ  دـنوشن  ناـنآ  هب  هتـسباو  ياـهفرطیب  ناناملـسم و  ضرعتم  هک  تسب 
قح ربمایپ  سپ  نیا  زا  هک  دـش  لزاـن  تئارب  هروس  نیمه  ینعی  یهلا  ناـمرف  دنتـشادن . هگن  زین  ار  هکم  نما  هناـخ  تمرح  یتح  و  دـندنامن .

يهروس اهنت  نیا  يراب  دـیامن . لثم  هب  هلباقم  ییورایور و  تدـش  تیاهن  رد  ناـشیا  اـب  هک  تسا  رومأـم  دـنک و  ارادـم  ناکرـشم  اـب  درادـن 
نـالعا ناکرـشم  هب  احیرـص  دراد و  زیمآرهق  نومـضم  ینآرق  هروس  هدزیـس  دـص و  نآ  مغریلع  نآ ، ياوـتحم  هک  هنوگناـمه  يرگـشاخرپ 

نینچ شغـالبا  هصق  .و  دراد زیگنالـمأت  تفگـش و  ییاوتحم ، ییاـهراب  تسا و  بیجع  زین  شماـیپ  غـالباو  لوزن  تیفیک  دـنکیم ، گـنج 
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هب هک  جـح  مسارم  رد  دورب و  هکم  يوـس  هب  هک  دوـمرف  وا  هب  داد و  رکبوـبا  تسد  هب  ار  نآ  ربماـیپ  دـش  لزاـن  هروـس  هک  نآ  زا  سپ  : تسا
ياهنیمزرـس زا  هـک  هماـهت  دـجن ، زاـجح ، بارعا  برع ، مدرم  یماـمت  رب  ناکرـشم ، ناناملـسم و  یماـمت  مدرم و  رب  دـشیم ، اـپرب  يدوز 

هورگ مه  ار ، جح  مسارم  لاس ، نیا  ات  هک  مینادیم  و  دناوخب ... دـندمآیم  هکم  هب  جـح  کسانم  ماجنا  يارب  نوگانوگ  لیابق  تسدرود و 
يدادـجا و ءابآ و  ياهتینهذ  تاداقتعا ، نامه  ناکرـشم  هک  یلاح  رد  دـندادیم . ماجنا  مه  اب  اـکرتشم  ناکرـشم  هورگ  مه  ناناملـسم و 

ریفص دندرکیم ، فاوط  ار  هبعک  هناخ  اهتب ، قشع  هب  زونه  نانآ  ینعی  دنتـشاد . کسانم  نیا  هب  تبـسن  ار  شیوخ  نامیا  یلبق و  ياهرواب 
ینس ناخروم  یمامت  ... دندومنیم فاوط  ار  هبعک  سدقم  هناخ  تفگ  میهاوخ  ادعب  ار  نآ  لیلد  هک  نایرع  اقلطم  هاگ  یتح  دندیـشکیم و 

... تفر شیپ  هکم  يوس  هب  يزور  هس  ود  ربمایپ ، نارای  زا  نت  دصیـس  تیعم  رد  درک و  تکرح  رکبوبا  هک  دناهتـشون  انثتـسا  نودب  هعیـش  و 
نآ غالبا  رومأم  ار  يو  ياهداد و  رکبوبا  تسد  هب  هک  ار  ياهروس  دومرف  وا  هب  دـش و  لزاـن  شترـضح  رب  لـیئربج  هنیدـم  رد  يزور  هاـگان 

ربمایپ هجیتن ، رد  وت .» زا  وت و  نانوچ  يدرم  ای  یهد و  ماجنا  دیاب  تدوخ  ای  ربمایپ  يا   » ار یمایپ  نانچ  غالبا  هک  نادب  ریگب و  وا  زا  ياهدرک 
وش و راوس  ار  نم  ءابـضع  هقان  یلع ، يا  دومرف : وا  هب  درک و  شرازگ  وا  رب  ار  ینابر  یحو  ینامـسآ و  مایپ  دـناوخارف ، ار  بلاطیبا  نب  یلع 

یلع امن . غالبا  ناوخب و  هکم  مدرم  رب  تدوخ  وت  ار  یهلا  مایپ  و  ریگب ، سپ  وا  زا  ار  تئارب  هروس  ناسرب ، هحفص 102 ] رکبوبا [  هب  ار  دوخ 
ءاحور رد  هار ، زور  هس  زا  سپ  دوب و  وا  هارمه  زین  رسای  نب  رامع  دناهتشون ، یضعب  دروآ . يور  شیوخ  تیرومأم  يوس  هب  هلـصافالب  (ع )

یحو ایآ  تفگ  یلع  هب  تسیرگ . دش و  تحاران  نیگمغ و  نخس  نیا  ندینش  زا  رکبوبا  دناسر ، وا  هب  ار  ربمایپ  مایپ  دیـسر . رکبوبا  هب  [ 37]
. هن داد : خساپ  یلع  ماهتـشگ . لوزعم  یتیرومأم  نینچ  ماجنا  زا  نم  هک  تسا  ببـس  نادـب  تسا و  هدروآ  ینخـس  نم  تتامـش  رد  ینامـسآ 
ای : » هک تسا  هدرک  لزان  ار  یهلا  روتـسد  نینچ  ربمایپ  رب  یحو  نیما  هکلب  تسا  هدماین  وت  تتامـش  رد  ياهملک  چـیه  تسین و  يزیچ  نینچ 

، نخـس نیا  ندینـش  هب  دناهتـشون  هعیـش  ناثدـحم  ناخروم و  .« وا زا  وا و  نانوچ  يدرم  ای  دـهد و  ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  دوخ  دـیاب  ربماـیپ 
هنیدـم هب  رکبوبا  دناهتـشون  ننـست  لـها  هک  یلاـح  رد  تشگزاـب . ربماـیپ  دزن  هنیدـم  هب  دوخ  هدرک ، میلـست  یلع  هب  ار  تئارب  هروس  رکبوـبا 

ریما ناونع  هب  دـمآ و  هکم  هب  یلع  اب  و  دـنام ، یقاب  دوب  هداد  شتیرومأم  نادـب  ربمایپ  هک  جـح ، کسانم  ماـجنا  ناـمه  رب  هکلب  تشگنزاـب ،
رکبوبا هک  نآ  زا  سپ  ار ، تئارب  هروس  هک  دناهتشون  انثتسا  نودب  ناینس  یمامت  اما  داد . ماجنا  ار  شیوخ  جح  مارم  کسانم و  نارازگجح ،

[ . 38 . ] دناوخ كرشم  مدرم  رب  بلاطیبا  نب  یلع  تشگ ، لزع  نآ  ندناوخ  زا  ینامسآ  نامرف  هب 

تئارب 2

هام راهچ  سپ  دیتسب -  قاثیم  نانآ  اب  هک  یناکرـشم  زا  وا ، ربمایپ  ادخ و  دنرازیب  هحفص 103 ] دوشیم [ : زاغآ  نینچ  تئارب  يهروس  تایآ 
و دـنکیم -  اوسر  ار  نارفاک  هک  تسوا  دـیناوتن و  نتخیرگ  ادـخ  زا  هک  دـنیادب  اما  دـیربب و  رـسب  نیمزرـس  نیا  رد  هک  تسا  ناما  ار  اـمش 

هبوت رگا  سپ  دنرازیب ، ناکرـشم  زا  شربمایپ  ادخ و  هک  دش  هدنکفارد  گرزب  جح  زور  نیا  رد  شربمایپ  ادـخ و  بناج  زا  ییادـن  گناب و 
هد میب  كاندرد  یباذع  هب  ار  نارفاک  دش و  دیهاوخن  بلاغ  ادخ  رب  هک  دنیادب  دینک  یچیپرس  رگا  تسا و  تشگزاب  نیمه  امش ، ریخ  دینک 

یتسدمه امش  دض  رب  سک  چیه  اب  هدرواین  یتسسگ  تسکـش و  دوخ  دهع  رد  دیاهتـسب و  نامیپ  نانآ  اب  هک  ناکرـشم  زا  هورگ  نآ  رگم  - 
، بجر  ) مارح ياههام  نوچ  اما  و  دراد -  تسود  ار  ناراکزیهرپ  ادـخ  هچ  دـینک ، افو  تدـم  ناـیاپ  اـت  ناـشیاهنامیپ  هب  ناـنیا  اـب  دـندرکن ؛
، دیـشکب دـیتفای  ار  ناکرـشم  اج  ره  دـمآ ، رـس  هب  تسا ). عونمم  نآ  رد  يزیرنوخ  گنج و  هک  یهام  راـهچ  مرحم  و  هجح ، يذ  هدـعقیذ ،
زا دنداد ، تاکز  دندناوخ و  زامن  دـندرک و  هبوت  نوچ  اما  دینیـشنب -  ناشنیمک  رد  اج  همه  دـینکفارد و  ناشیانگنت  هب  هدرک  ناشهرـصاحم 
ادخ مایپ  ات  هد  شهانپ  دروآ ، هانپ  وت  هب  ناکرشم  زا  یسک  نوچ  و  تسا -  راکشیاشخب  نابرهم و  راگزرمآ  ادخ  انامه  دیرادب ، تسد  اهنآ 

ناردارب دنداد  ةوکز  دـندناوخ و  زامن  هدرک و  هبوت  رگا  سپ  دـننادان -  یمدرم  نانآ  اریز  ناسرب ، شنما  ناکم  هب  ار  وا  هاگ  نآ  دونـشب ، ار 
نید هتـسکش و  دناهتـسب  هک  ار  یقاثیم  دنگوس و  رگا  سپ  درک -  میهاوخ  نایب  هوژپشناد  نادنمدرخ  رب  ار  دوخ  تایآ  ام  دنیامـش و  ینید 
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اب هک  تسا  هنوگچ  تسین -  يرادیاپ  دنگوس  راوتسا و  دهع  ار  نانآ  هک  دینادب ) و   ) دینک رازراک  رفک  نایاوشیپ  اب  دنریگ ، هنعط  هب  ار  امش 
ناشیا زا  ایآ  دندرک ، زاغآ  امش  اب  متس  هب  نانآ  هک  یلاح  رد  دیزیتسیمن  دندنار  شراید  رهـش و  زا  ار  ربمایپ  دنتـسسگ و  نامیپ  هک  یمدرم 

ار نانآ  ادخ  دییآرب ، زیتس  هب  ناکرشم  نآ  اب  تسا -  رتراوازس  دیتسه  نامیا  لها  رگا  امش  رب  ادخ  زا  سرت  اوقت و  هک  یلاح  رد  دیسرتیم ،
ار ناتنانمـشد  مشخ  نیک و  يراوخ  نادب  و  دشخب -  افـش  يزوریپ ) نیدب   ) ار نامیا  لها  لد  دنادرگ و  راوخ  دنک و  باذع  امـش  تسد  هب 
ایآ تسا -  رگداد  میکح  رواد و  ياناد  وا  انامه  هک  دنک  يریذپهبوت  شیوخ  فطل  هب  دهاوخ  هک  ره  رب  ادـخ  و  هحفص 104 ] دنک [  دوبان 

لاوحا وا  دسانـشیمنزاب و  نادهاجم ) ریغ  زا   ) ار امـش  نادهاجم  ادخ  دـیوشیم و  اهر  دوخ  لاح  هب  یناحتما  نومزآیب و  دـینکیم  نامگ 
 - تسا هاگآ  دینکیم  هچ  ره  هب  دنوادخ  انامه  دنادیمن ؟ دناهتفرگ  دوخ  يزارمه  یتسود و  هب  ار  نانمؤم  ربمایپ و  ادـخ و  زج  هک  ار  نانآ 

نانیا هک  دنک  دوبان  ار  ناشلامعا  دنوادخ  دنیآرب ، یهلا  دجاسم  ریمعت  هب  كرـش ، هب  رارقا  رفک و  تروص  رد  هک  دشابن  هزاجا  ار  ناکرـشم 
دنناوخب زامن  هروآ و  نامیا  زیختـسر  زور  و  دنوادخ ، هب  هک  درک  دنناوت  ریمعت  یناسک  ار  یهلا  دجاسم  انامه  دـننادواج -  خزود  شتآ  رد 

ریمعت نارازگجح و  هب  نداد  بآ  ماقم  هبترم و  ایآ  دنـشاب -  ناگتفای  تیاده  ناشیا  انامه  دنـسرتن ، سک  چیه  زا  ادخ  زج  دنهد و  ةوکز  و 
ادخ دزن  نانآ  زگره  درک ؟ داهج  قح  هار  رد  دروآ و  نامیا  زیختـسر  زور  ادخ و  هب  هک  دـینادیم  سکنآ  ماقم  اب  هبترمه  ار  مارحلادجـسم 

رد هدرک و  ترجه  دوخ  راید  رهـش و  زا  هدروآ ، هک  نانآ  [ 39 . ] درک دهاوخن  تیاده  ار  نارگمتس  ادخ  هک  دینادب  انامه  دنتـسین ، ناسمه 
دنناراگتسر هک  دنانانامه  تسا و  تاماقم  نیرتالاو  تاجرد و  نیرترب  دنوادخ  دزن  ار  نانآ  دندرک ، داهج  شیوخ  ناج  لام و  هب  ادخ  هار 

ار ناـنآ  دــنک و  اـطع  ناـنآ  رب  ار  دوـخ  يدنــسرخ  ناوـضر و  زین  و  هحفـص 105 ] دـهد [ . ناـشتراشب  دوـخ  تمحر  هـب  ناـشراگدورپ  - 
دناهتشون [ . 40  ] تسا گرزب  یشاداپ  دنوادخ  دزن  ار  نانآ  انامه  دننک ، یگدنز  اهنآ  رد  هنادواج  هک  رادیاپ -  تامعن  اب  دشاب  ییاهتشهب 
دناهتشون یضعب   ) هیآ هدزیـس  دودح  ات  هیآ  لوا  زا  ار  تئارب  هروس  تایآ  ینامـسآ  یحو  ساسا  رب  ربمایپ و  نامرف  قباطم  بلاطیبا ، نب  یلع 

ناشیارب ار  قح  ینامـسآ  مایپ  هلیـسو  نیدب  دـناوخ و  ناکرـشم  رب  جـح  مسارم  فلتخم  ياهزور  فلتخم و  ياههاگیاج  رد  رتشیب ) رتمک و 
ینـس نارگتیاور  هورگ  ود  نینچمه  دناسر ... نانآ  شوگ  هب  تشاد ، نارفاک  اب  قح  هک  ار  يزیتس  رهق و  يرازیب ، داهج ، نالعا  دز و  گناب 

ار یسک  رگید  دـناسرب 1 - ناکرـشم  هب  زین  ار  ربمایپ  مایپ  نیا  هک  تشاد  هفیظو  تایآ ، نآ  غالبا  رب  هوالع  ع )  ) یلع هک  دناهتـشون  هعیـش  و 
زا سک  نآ  ره  و  دنیآ 3 - هبعک  جح  هب  هک  دسرن  ار  ناکرـشم  سپ ) نیا  زا  و  - ) دـنک 2 فاوط  نایرع  ار  هبعک  هناخ  هک  تسین  نآ  هزاجا 

تسا و نآ  ررقم  تدم  نامز و  نامه  رس  رب  مرتحم و  ناشنامیپ  دهع و  دناهتـسسگن ) ار  دوخ  دهع   ) هتـسب و ینامیپ  ربمایپ  اب  هک  ناکرـشم 
دوشیمن دراو  تشهب  هب  تسرپاتکی  دحوم و  زج  هک  دننادب  دـیاب  نامدرم  زین  و  - 4 تسا . هام  راهچ  طقف  ناشتدم  دنرادن  تدـم  هک  نانآ 

ریمعت يروص و  مارتحا  هاگهگ  دنتـسرپیم و  ناج  قمع  رد  هک  ییاهتب  تین  هب  جـح و  يرهاظ  لامعا  اب  هک  دـننکن  نامگ  ناکرـشم  ینعی  )
ینـس و ناخروم  زا  شرازگ  تیاور و  هنوگ  دنچ  هب  هعقاو  نیا  ریـسفت  حیـضوت و  اما  .( دمآ دنهاوخرد  تشهب  هب  دـننکیم  ار  هبعک  يرهاظ 

هداهن نایب  تنـس  لها  راثآ  رب  ینتبم  ار  دوخ  یثیدح  راثآ  ءارآ و  یمامت  هک  ریدـغلا  ریظنیب  ردـقنارگ و  باتک  بحاص  ینیما  همالع  : هعیش
زا تیب  ود  هک  نآ  زا  سپ  . درذگیم رظن  زا  اراصتخا  الیذ و  نآ  همجرت  هک  دراد  یبلاطم  دعب  هب  ص 338  رد ج 6 ، هدومرف  نایب  شرازگ و 

لوسرلا هنع  هلسرأ  و  هحفص 106 ] دروآیم [ : هنوگ  نیدب  تئارب  هثداح  فیصوت  رد  ینـس  يرمع  يدنفا  یقابلادبع  یکلام ، رعاش  راعـشا 
، دوخ بناج  زا  ار  یلع  ربمایپيدتقاف  موقلا ؟ نم  یتیب  نم  سیل  نمل  یغبنی  ینع  غیلبتلا  له  لاق  ودرفم  صیـصخت  رمالا  اذـهب  صخ  اغلبم و 
رب زج  نم  يوس  زا  یمایپ  نینچ  ندناسر  ایآ  دومرف  تسناد و  هتسیاش  دیزگرب و  رما  نیا  رب  ار  وا  اهنت  و  درک . لیسگ  تیرومأم  نیا  غالبا  رب 

هرابرد . نک ادـتقا  ربمایپ  هب  یلع ) ینعی   ) رورـس نآ  باختنا  رد  زین ، وت  سپ  تسا ؟ هتـسیاش  یـسک  هچ  رب  تسا  نم  نادـناخ  زا  هک  سکنآ 
يوس هب  تئارب  هروس  ياـهزارف  نیتسخن  زا  هیآ  نیدـنچ  اـب  ار  رکبوبا  ربماـیپ  هک  داد  خر  هنوگ  نیدـب  هثداـح  : دـیوگیم نینچ  تئارب  هعقاو 
هتـشگ لزان  وا  رب  گرزب  میظع و  راگدرورپ  بناج  زا  یحو  هتـشرف  لـیئربج  اـما  دـنک . شرازگ  دـناوخب و  ناـنآ  رب  اـت  داتـسرف  هکم  مدرم 
ربمایپ کنم .) لجر  وا  تنا  الا  کنع  يدوی  نل   ) دنک ادا  دناوخب و  هک  تسین  هتـسیاش  وت  زا  یـسک  ای  و  وت ، دوخ  زج  ار  قوف  تایآ  دومرف :
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ار باتک  تایآ  یتفای  ار  وا  هک  اج  ره  دومرف  داتسرف و  وا  یپ  رد  شیوخ  ءاعدج ) دناهتفگ  زین  و   ) ءابـضع هقان  رب  ار  یلع  دینـش  نینچ  نوچ 
تفر هکم  هب  هتفرگ  هفحج  ای  نانجـض و  ای  هفیلحلايذ ، ای  و  جرع ، رد  ار  رکبوبا  دـمآ و  یلع  ناوخب . هکم  نامدرم  رب  دوخ  وت  ریگب و  وا  زا 

هفلتخم قرط  هب  ثیدح  ناظفاح  ناثدحم و  زا  يرایسب  ار  قوف  شرازگ  . دناسر مدرم  هب  ار  هللا  لوسر  مایپ  دناوخ و  ار  اهنآ  درازگ و  جح  و 
شرازگ دوریمن ) شعوـقو  تحــص  رد  يدــیدرت  نیرتـمک  هـک  یناــگمه  ررکم و  ياهنوـگ  هـب  ینعی   ) رتاوـتم هنوـگ  هـب  زین  هـحیحص و 

ناثدـحم و نارـسفم ، ناگرزب  زا  نت  هس  داتفه و  هک  هدومرف  شرازگ  تسا  هداد  هک  یهجوت  لـباق  راـمآ  ساـسا  رب  ینیما  همـالع  . دـناهدرک
دمحم هحفص 107 ] يربط [ ، ریرج  نب  دمحم  ینابیـش ، مصاع  نب  دمحا  رکبوبا  لبنح ، دمحا  ماما  دناهلمج  نآ  زا  هک  تنـس  لها  ناخروم 

، یلزتعم دیدحلایبا  نبا  يزار ، رخف  رمع  نب  دمحم  يرشخمز ، هللاراج  یعفاش ، یلزاغم  نب  یلع  نسحلاوبا  يروباسین ، مکاح  قاحـسا ، نب 
فلتخم راثآ  رد  یعفاش  نالحد  ینیز  دمحا  یطویـس و  نیدلالالج  یمثیه ، رکبوبا  نب  یلع  يربط ، نیدلابحم  یعفاش ، یجنک  هللادبعوبا 
بلاـطیبا نب  یلع  دـیوگ . تنـس  لـها  راـثآ  رب  ینتبم  يو  . دـناهدرک شرازگ  ار  قوـف  هعقاو  ثیدـح ، ناـیوار  نت  اهدـص  زا  لـقن  هـب  دوـخ 

رکبوبا شترـضح  دش ، لزان  ربمایپ  رب  تئارب  هروس  نیتسخن  هیآ  هد  نوچ  هک  تسا  هدرک  شرازگ  ینچ  عیثی  نب  دیز  قیرط  زا  نینمؤملاریما 
وا اج  ره  ورب و  رکبوبا  يوس  هب  دومرف : نم  هب  هدناوخارف و  ارم  سپـس  اما  دناوخب ، مدرم  رب  هدرب  هکم  هب  ار  تایآ  درک  رومأم  هدناوخارف  ار 

( متفرگ وا  زا  ار  تایآ   ) هفحج رد  مدـمآرب و  رکبوبا  یپ  رد  ور  نیا  زا  ناوخب . نامدرم  رب  ار  اهنآ  دوخ  وت  ریگب و  وا  زا  ار  تایآ  یتفاـی ، ار 
خـساپ ربمایپ  تسا ؟ هدیـسر  نامـسآ  زا  نم ) تمذم  رد   ) ینخـس يربخ و  ایآ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : ربمایپ  هب  هتـشگزاب  هنیدـم  هب  رکبوبا 

هاگ نآ  . دناوخب مدرم  رب  دنک و  ادا  دیابن  سک  چیه  وت  زا  يدرم  ای  وت و  زج  ار  تایآ  نیا  تفگ  تشگ و  لزان  نم  رب  لیئربج  اما  هن . دومرف 
وا ربمایپ  دیوگ : رکبوبا  : دـنکیم نایب  هنوگ  نیدـب  تنـس  لها  بتک  هرازگ  رب  ینتبم  زاب  رکبوبا و  دوخ  زا  لقن  هب  راب  نیا  ار  شرازگ  همالع 

چیه سپ  نیا  زا  هک 1 - درازگب  نانآ  رب  ار  وا  ياهمایپ  نیا  زین  هدـناوخ و  نانآ  رب  ار  تئارب  هروس  اـت  دومرف  لیـسگ  هکم  مدرم  يوس  هب  ار 
دراو تشهب  هب  نمؤـم  دـحوم و  زج  دـنک 3 - فاوط  نایرع  ار  هبعک  هناخ  درادـن  هزاـجا  سک  چـیه  - 2 درادن . ندرک  جـح  قح  یکرـشم 

ناکرـشم زا  سکنآ  اـما   ) تسا مرتحم  شناـمیپ  دـهع و  دـهع ، ناـمز  قباـطم  تسا ، يدـهع  ربماـیپ  وا و  ناـیم  هک  سک  ره  - 4 دوشیمن .
هب هدرپس و  هر  رکبوبا  زور  هس  ناسنیدـب  تسا ... ناشیا  رب  رهق  يرازیب و  دـنوادخ  يوس  زا  هدـشن ) نییعت  ناـشیارب  یناـمز  هک  لسگدـهع 

هحفـص ار [  تاـیآ  نادرگزاـب ، نم  يوس  هب  ار  وا  دـنویپب و  رکبوبا  هب  تفگ  وا  هب  هدـناوخارف  ار  یلع  ربماـیپ  هک  تفریم  شیپ  هکم  يوس 
اربماـیپ تفگ  تسیرگ و  تشگزاـب  ربماـیپ  يوس  هب  رکبوبا  نوچ  درک : نینچ  یلع  ناوخب و  هکم  مدرم  رب  یلع ) يا   ) وت ریگب و  وا  زا  [ 108

ار تایآ  نیا  هک  ماهتفای  نامرف  نم  اما  هدماین  وت  هرابرد  ریخ  نخس  زج  هن  دومرف : ربمایپ  تسا ) هدمآ  نم  تمذم  رد   ) نامسآ زا  ینخـس  ایآ 
هب رکاسعنبا و  شرازگ  رب  ینتبم  ساـبعنبا ، لوق  زا  رگید  یثیدـح  رد  نینچمه  [ . 41 . ] مناوخب نامدرم  رب  شیوخ  زا  يدرم  اـی  دوخ و  اـی 

. میتشذگیم مه  اب  هنیدم  ياههچوک  زا  یکی  زا  باطخ  نب  رمع  نم و  يزور  دیوگ  سابعنبا  هک  هدمآ : نینچ  قازرلادبع  يهقیرط  دانتسا 
گرزب و نیا  هک  دننکیم  نامگ  نامدرم  سابع ، رسپ  يا  تفگ  نم  هب  رمع  تسا .) هداد  خر  باطخ  نب  رمع  تفالخ  ماگنه  هب  هعقاو  نیا  )

ایآ . ) دش رادقم  کچوک  راوخ و  دیسرن ) ناناملسم  امش و  روما  یتسرپرس  تفالخ و  هبترم   ) هب هک  نآ  تهج  هب  یلع ) ینعی   ) امـش تسود 
روتـسد درک و  تئارب  هروس  غالبا  رومأم  ار  وا  هک  هاگ  نآ  ادخ  ربمایپ  دنگوس  ادخ  هب  مداد  خـساپ  مدینـش  نینچ  نوچ  نم  و  تسین ). نینچ 

ربمایپ رظن  رد  وا  هک  دیوگیم  نینچ  هیانک  هب   ) دیدیمن شرادقمیب  راوخ و  زگره  دناوخب  هکم  مدرم  رب  ار  یهلا  تایآ  یلع )  ) وا طقف  داد 
کـچوک و ناـمدرم  مشچ  رد  اـت  دیدیـشوک  شنتـشاذگ  راـنک  رد  هک  دـیدوب  امـش  نیا  ینعی  و  دوـب ... رادـقم  بحاـص  راوـگرزب و  یـسب 

نانچ زا  رکبوبا  لزع  نیمه  مه  شیلد  دوب . هدیزگرب  ار  وا  دوب و  هتـشاذگ  رانک  ار  اهامـش  ربمایپ ، يادخ  هک  یلاح  رد  دـینک . شرادـقمیب 
هب ییوگیم . وت  ار  باوص  تسرد و  نخـس  يرآ  تفگ : دینـش  نینچ  نوچ  رمع  دوـب .) ياهجرد  ناـنچ  هب  یلع  باتـصنا  و  هبترم ، ماـقم و 

دراد تسود  ارم  هک  ره  و  دراد ، تسود  ارم  دراد  تسود  ارت  هک  ره  تفگیم : نینچ  بلاطیبا  نب  یلع  هب  هک  مدینش  ربمایپ  زا  دنگوس  ادخ 
صاـقویبا نب  دعـس  لوق  زا  نینچمه  هحفـص 109 ] [ . ] 42 . ] دروآرد شتـشهب  هب  دراد  تـسود  ار  ادـخ  هـک  ره  دراد و  تـسود  ار  ادـخ 
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وا زا  ار  تایآ  ات  داتـسرف  ار  یلع  تفرب  ار  هار  زا  يرادـقم  نوچ  درک . رومأـم  تئارب  هروس  غـالبا  يارب  ار  رکبوبا  ربماـیپ  هک  هدـش  شرازگ 
وا هب  ربمایپ  تشگزاب . ربمایپ  دزن  هدش  نیگمغ  قافتا  نیا  زا  رکبوبا  اما  دـش . شیوخ  تیرومأم  راپـسهر  هتفرگ ، وا  زا  ار  تایآ  یلع  دریگب ،
ارنآ رکاـسعنبا  هک  هنوـگ  نآ  صاـقویبا ، نب  دعـس  زا  رگید  یثیدـح  دـنک . غـالبا  تسیاـبیم  نم  زا  يدرم  اـی  نم  اـی  ار  هیآ  نیا  تـفگ :

یثیدح تبقنم و  ایآ  متفگ  وا  هب  هدرک  تاقالم  ار  صاقویبا  نب  دعـس  مدمآ و  هکم  هب  دیوگ  کلام  نب  ثرح  تسا . نینچ  هدرک  شرازگ 
رگا مدوب  رضاح  مدوب و  یلع  تلیضف  يرترب و  دهاش  دروم  راهچ  رد  تفگ  دعس  ینک . شرازگ  نم  رب  ات  ینادیم  یلع  یگتـسیاش  رب  لاد 

هک تسنیا  اهنآ  زا  یکی  دـشاب . نم  نآ  زا  تلیـضف  راهچ  نآ  زا  یکی  ات  مهدـب  ار  اهنآ  همه  تسا  نم  نآ  زا  حون  رمع  اب  اـیند  یماـمت  میعن 
درک و هار  یط  زور  کی  بش و  کـی  رکبوبا  داد ، تیرومأـم  هدومرف  لیـسگ  نارکـشم  رب  تئارب  هروس  تاـیآ  اـب  ار  رکبوبا  ربماـیپ  يزور 

دوخ تیرومأم  يوس  هب  زین  یلع  ریگب . وا  زا  ار  تایآ  ورب و  رکبوبا  یپ  رد  تفگ  وا  هب  هدیبلط  ار  یلع  ربمایپ  هک  دوب  دوخ  دـصقم  راپـسهر 
ییحو نخـس و   ) يزیچ ایآ  اربماـیپ  تفگ  درکیم  هیرگ  هک  یلاـح  رد  تشگزاـب  ربماـیپ  يوس  هب  رکبوبا  نوچ  دـنادرگزاب . ار  رکبوبا  هتفر 
غالبا هک  تسا  نیا  ینامـسآ  نامرف  اما  هدشن . لزان  ریخ  نخـس  یحو و  زج  هن ، دومرف . ربمایپ  هدش . لزان  نامـسآ  زا  نم  هرابرد  دنیاشوخان 

نینچمه هحفـص 110 ] [ . ] 43 . ] دریگ هدـهع  رب  دـیاب  نم  نادـناخ  زا  يدرم  تفگ ) ربماـیپ  اـی   ) و نم ، زا  يدرم  اـی  نم و  اـی  ار  تاـیآ  نآ 
تسا و نم  زا  یلع  دومرف : ربمایپ  یلع . وا  انا  الا  ینع  يدؤی  ال  هنم ، انا  ینم و  یلع  دومرف : ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  نینچ  هداـنج  نب  یـشبح 
زج منآ  غالبا  رومأم  نم  هک  ار  هچنآ  میرگیدـکی ) زا  یهلا  فیاظو  يادا  برق و  رد  انعم و  کی  رهوگ  حور و  کی  زا  ود  ره   ) میوا زا  نم 

دروم نآ  نایوار  هدـننک و  نایب  لاجر  یماـمت  هک  ار  قوف  ثیدـح  دـیوگ  ینیما  همـالع  . دـنکب دـناوتیمن  ادا  يرگید  یـسک  یلع  اـی  نم و 
رد يذمرت  ص 165 و 164 ، ج 4 ، دنسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  زا : دنترابع  ناشنیرتمهم  زا  یخرب  دناتنـس و  لها  ناگرزب  قوثو  دامتعا و 

بیطخ ص 275 ، ج 2 ، حیباصم ، رد  يوغب  ص 57 ، ج 1 ، ننـس ، رد  هجامنبا  ص 20 ، صئاصخ ، رد  یئاسن  ص 313، ج 2 ، شحیحص ،
رد يربط  بحم  تاغللا ، ءامسالا و  بیذهت  رد  يوون  ص 557 ، هیافک ، رد  یجنک  بقانم و  رد  یلزاغم  هیقف  ص 556 ، ةاکشم ، رد  يرمع 
(، همانیگدنز  ) همجرت رد  ظافحلا  ةرکذت  رد  یبهذ  و  ص 23 ؛ هرکذت ، رد  يزوج  نبا  طبس  یفلـس و  ظفاح  ص 74 ، ج 2 ، هرضنلا ، ضایر 

باب رد  ینیومح  ص 92 ، قیاقدلازونک ، رد  يوانم  ۀنسحلا ، داصقم  رد  يواخـس  ص 356 ، ج 7 ، شخیرات ، رد  ریثکنبا  دیعـس ، نب  دیوس 
رد رجحنبا  ص 153 ، ج 6 ، بیترت ، رد  نینچمه  عـماوجلاعمج ، رد  زین  ریغـصلا و  عماـج  رد  یطویـس  نیطمـسلا ، دـئارف  باـتک  زا  مـتفه 

، راربالا لزن  رد  یناشخدب  نینچمه  نآرق و  نیظفاح  زا  رفن  هدزای  لوق  زا  ار  قوف  ثیدح  هک  لامعلازنک  رد  يدـنه  یقتم  ص 73 ، قئاوص ،
و تنـس ، لـها  ناـگرزب  رگید  زا  نت  تشه  تفه  زین  يوـغب و  هجاـمنبا و  يذـمرت و  لـبنح و  نب  دـمحا  هبیـشیبا و  نبا  زا  لـقن  هب  ص 9 

نیا هک  تشاد  هجوت  دیاب  هحفص 111 ] دناهدرک [ . شرازگ  لقن و  ص 78 ، راصبالارون ، رد  یجنلبش  ةدوملا و  عیبانی  رد  يزودنق  نینچمه 
ینوچمه و بانج و  نآ  دـننامیب  یگتـسیاش  رگناـشن  میخف ، دـنمجرا و  میظع ، دـنلب و  ماـقم  ناـنچ  هب  بلاـطیبا  نب  یلع  باـصتنا  هثداـح 

انم  » راگزور رد  ربمایپ و  زا  سپ  اهلاس  ، دوبن وا  تارخافم  ءزج  رگا  اریز  تسوا . تارخافم  زا  یکی  و  دوب . ربماـیپ  اـب  شاینویاـمه  ییاـتمه 
هنا ص )  ) هللا لوسر  هل  لاق  تئارب و  ةروس  یلع  نمتوا  نم  مکیفا  : » دومرفیمن دوخ  يابقر  هب  اروش  هسلج  رد  ندروخ  دـنگوس  ینعی  هدـش »
رارق نامـسآ  دامتعا  دروم   ) تئارب هروس  غالبا  رب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  « » ال اولاق : يریغ ؟ ینم ، لجر  وا  انا  الا  ینع  يدوی  ـال 
نینچ نوچ  نابیقر  دنک ؟ ادا  دـناوتیمن  نم  ياتمه  نم و  زا  يدرم  ای  نم و  زج  ار  تیرومأم  نیا  دـشاب : هدومرف  شقح  رد  ربمایپ  و  هتفرگ )

ارنآ شاهغالبلاجهن  حرـش  رد  ینـس  دـیدحلایبا  نبا  هک  تسا  یثیدـح  نیا  يرآ  .« تسین یـسک  وت  زج  هن . دـنداد : خـساپ  یگمه  دـندینش 
همجرت هک  ینیما  همالع  نخـس  زارف  نیرخآ  . تسا هدروآ  ار ، شنابیقر  ترـضح  نداد  دنگوس  زور  نآ  تایاور  لیذ  رد  هدرمـش و  حیحص 
نیرتمک شعوقو  رد  زگره  هک  تسا  ياهیـضق  یلامجا  ای  يونعم  رتاوت  رگناشن  قوف  ثیداحا  رکذ  انامه  تسا : نینچ  درذگیم  رظن  زا  نآ 

رکبوبا و زا  تایآ  نتفرگ  سپ  رد  يو  هب  ندیشخب  تفارش  يرترب و  یلع و  تیصخش  تمظع  هلأسم و  تیمها  يهمه  دناهدرکن و  يدیدرت 
وا و زا  يدرم  ای  ربمایپ و  اب  طقف  تاملک  نآ  غـالبا  هک  : » دومرف هک  دوشیم  راکـشآ  یهلا  يهیاـمنارگ  یحو  تاـملک  نیا  رد  وا  هب  ندرپس 
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نیا زا  یـضعب  توافتم  یناـیب  ياههطـساو  قرط و  هراـبرد  هدوهیب  ياـهیریگهتکن  زا  ار  اـم  ارجاـم ، یلک  رتاوت  همه  نیا  و  تسوا .» دـح  رد 
ار ارجام  یلک  يانعم  حور و  هلأـسم  نیا  زا  هک  تساـم  رب  و  درادیم ، رذـح  رب  دنتـسین  زین  نومـضملاقفتم  یناـگمه و  اـقافتا  هک  ثیداـحا 

هروس کی  زا  هیآ  دنچ  هک  درادن  ارنآ  یگتسیاش  یهلا  راکـشآ  یحو  ساسا  رب  هک  یـسک  : » هک تسین  تقیقح  نیا  زج  انعم  نآ  میبایرد و 
لها هحفـص 112 ] دوب [ ؟». دـهاوخ  هعماج  یمومع  حـلاصم  یهلا و  ماکحا  غیلبت  نید ، یلک  میلعت  رب  نیما  هنوگچ  دـنک  غـالبا  مدرم  رب  ار 

هب دراپسب  یلع  هب  هتفرگ  رکبوبا  زا  ار  تایآ  ات  داد  دیکا  روتـسد  وا  هب  تشگ و  لزان  ربمایپ  رب  ینامـسآ  یحو  ارچ  هک  نیا  هیجوت  رد  تنس 
دیوگ يزیرقم  تسا . عامسالا » عاتما   » باتک رد  يزیرقم  ینس  دنمشناد  نخـس  نیا  هلمج  نآ  زا  هک  دناهتخادرپ  ساسا  هیاپیب و  یتاهیجوت 
اوشیپ نامه  زج  سک  چیه  ار  دهع  نآ  تسبیم ، ناشلیابق  ای  نانآ و  اب  يدـهع  يراوگرزب  سییر و  اوشیپ ، نوچ  هک  دوب  نینچ  برع  مسر 

ومه هنع ، هللا  یضر  یلع  نوچ  و  دلـسگب . تسناوتیمن  دوب  وا  هب  کیدزن  يدنواشیوخ ، برق و  ماقم ، هبترم و  رد  هک  یـسک  ای  سییر و  و 
یتقیقح دوجوم و  تیعقاو  رگنایب  زگره  نخس  نیا  . دلسگب ار  دهع  نآ  یلع  ات  دومرف  رومأم  ار  ومه  ربمایپ  تسب ، دهع  ناکرـشم  اب  هک  دوب 

هک میریگ  رگا  یتـح  میباـییمن . ار  يزیچ  نینچ  برع ، زا  یناـمیپ  هدـهاعم و  چـیه  رد  اـم  اریز  تسین . هداد  خر  برع  هعماـج  نتم  رد  هک 
نـالعا تحارـص  هب  وا  اریز  دراد . ار  بلاـطیبا  نب  یلع  يـالاو  تیعقوـم  يرترب  اـنعم و  تمظع  رب  تلـالد  يزیرقم  نخـس  زاـب  دـشاب  نینچ 

ماـقم برق و  رد  هک  یـسک  اـی  هعماـج و  ره  راوگرزب  و  اوـشیپ ، روـخرد  طـقف  یمـسر  ياـههماننامیپ  نتـسسگ  اـی  نتـشون و  هک  درادیم 
ع)  ) یلع يارب  ار  تیلـضفا  تیقحا و  یمامت  نخـس  نیا  اـب  يزیرقم  هنوگ  نیدـب  دـشابیم و  تسا  هدوب  اوشیپ  نآ  هب  دوجوم  نیرتکـیدزن 
، تموکح نوؤـش  زا  اـهنآ  نتـسسگ  یمـسر و  ياـهنامیپ  نتـسب  هک  میریذـپب  رگا  نینچمه  دـیامنیم . بلـس  رکبوـبا  زا  و  دـنکیم ، تبث 
ای اـهنامیپ و  نآ  نتـسب  رب  یقح  ار  یـسک  وا  هفیلخ  نیـشناج و  اـی  هعماـج و  ربهر  يونعم و  رورـس  اوشیپ ، زج  و  تسا ، تلود  و  تفـالخ ،
زین و  دوب ... وا  يهفیلخ  وا  زا  سپ  مه  ماقممئاق و  ریزو و  ربمایپ  نامز  رد  مه  یلع  هک  دنکیم  تابثا  ارجام  نیمه  زاب  تسین ، اهنآ  نتسسگ 
مایپ هنوگ  چـیه  غالبا  تفـالخ و  تسپ ، نیا  يدـصت  یگتـسیاش  ترـضح  نآ  زا  سپ  هن  ربماـیپ و  ناـمز  رد  هن  رکبوبا  هک  دـنکیم  تاـبثا 

نآ نوــماریپ  هداد و  هحفـص 113 ] رارق [  هناهب  ار  یهاو  هلأسم  نیمه  طـقف  تنـس  لـها  دـید  میهاوخ  هکناـنچ  يراـب  . تشادـن ار  ینامـسآ 
رد هک  یناسک  ای  برع و  هعماج  نایاوشیپ  نارورـس ، نأش  دـح  رد  طقف  اهنامیپ  نتـسسگ  نتـسب و  نوچ  هک  دـناهدرک  يرایـسب  ییاسرفملق 

رارکت زاب  هک  نآ  لاح  .و  تسا هتـشگ  راذگاو  یلع  هب  دش و  هتفرگ  رکبوبا  زا  تایآ  لیلد  نیمه  هب  تسا  هدوب  دشابیم  ناشیا  ياتمه  برق 
ماقم تهج  هب  ع )  ) یلع هک  تسا  انعم  نیا  رگناشن  هلأسم  نیمه  زاب  مینادـب  میکح  رما  نیا  غالبا  بجوم  ار  هلأسم  نیمه  رگا  یتح  مینکیم 

رد شتفـالخ  يدـهع و  تیـالو  زین  ربماـیپ و  يونعم  روـما  يادا  ترازو و  رب  شایگتـسیاش  زین  تسوا و  تعفر  تمظع و  دـیؤم  هک  یبرق 
هک تسا  نآ  يانعم  هب  رما  نیا  و  تسا . مکح  اضما  غالبا و  ماـقم  رد  زاـب  لوسر ، ادـخ و  ینامـسآ  صن  ناـمرف و  ساـسا  رب  لوسر ، ناـمز 
رب ینامـسآ  دـیدرت و  لباقریغ  ياهناشن  رما  نیمه  و  تسا . ربمایپ  غالباو  اضما  مکح و  نخـس و  ناـنوچ  وا  غـالبا  اـضما و  مکح و  نخس و 

دارم دناهتفگ : نارگید  یماش و  ریثکنبا  نوچمه  تنـس ، لها  زا  یـضعب  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  نینچمه  . تسا رکبوبا  رب  وا  هقلطم  يرترب 
هک یسک  هک  تسا  نیا  درازگب » ار  مایپ  نیا  تسین  هتـسیاش  وت  زا  یـسک  ای  وت و  زج  « » کنم لجر  وا  تنا  الا  کنع  يدوی  ال   » هلمج نیا  زا 
هب ار » وت  زا  یـسک   » يهلمج اج  نیا  رد  و  دهد ، ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  دیاب  دشاب  وت  هب  همه  زا  رتکیدزن  يدـنواشیوخ ، برق و  هبترم  رد 

یکیدزن يدـنواشیوخ و  روظنم ، رگا  داد  خـساپ  دـیاب  نانیا  هب  ساـسا  نیا  رب  دـناهتفرگ . يونعم  برق  هن  یلیماـف و  یـشیوخ  موق و  ياـنعم 
یبسح نادنواشیوخ  دنچ  ره  هس  ره  نیا  دندمآیم و  باسح  هب  ربمایپ  نادنواشیوخ  زا  هس  ره  زین  نامثع  رمع و  رکبوبا و  دوخ  دوب  یلیماف 

هک رابکی  هن  دوب و  ربمایپ  داماد  نامثع  اریز  دوب . اج  هب  برع  هعماج  هاگن  مشچ و  رد  ناشیلیماف  يدنواشیوخ و  زاب  دـندوب  يو  یبسن  هن  و 
رد نونکا  مه  هصفح  هشیاع و  ود ، نآ  رتخد  ود  اریز  دوب  رمع  رکبوبا و  داماد  دوخ ، ربمایپ  دوب و  هتـشگ  لیان  وا  يداـماد  راـختفا  هب  راـبود 

يدنواشیوخ هن  هک  دننک  لالدتـسا  نینچ  هحفـص 114 ] ریثکنبا [  نوچ  یناسک  تسا  نکمم  دـندوب . يو  یمـسر  نارـسمه  ربمایپ و  هناخ 
نانیا خساپ  دوب . یهلا  دارم  رتکیدزن ، هچ  ره  يدنواشیوخ  رتشیب و  هچ  ره  یکیدزن  برق و  لامک  زین  یبسن و  يدـنواشیوخ  هکلب  یبسح ،
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دوـب شیوـمع  هک  ار  ساـبع  دـیاب  هکلب  داتـسرفیم  دوـب  شیومعرـسپ  هک  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  دـیابن  ربماـیپ  زین  تروـص  نیرد  هک  تسنیا 
رب هوالع  تسا  رتکیدزن  ومعرـسپ  زا  ومع ، هک  اـنعم  نیا  دـیوم  و  تسا . رتکـیدزن  ودـب  وا  يومعرـسپ  زا  یمدآ  يومع  اریز  داتـسرفیم ،
زا يرتخد  دـنزرف و  درکیم و  تافو  ربمایپ  مینک  ضرف  هک  تسا  نیا  زین  شلاثم  دـهاش  تسا . یهلا  ماکحا  دـعاوق  یعامتجا ، فرع  ینابم 
هب دوب  وا  يومع  هک  سابع  نآرق ، یثرا  نیناوق  یهلا و  باـتک  مکح  هب  تشادـن . يدـنواشیوخ  چـیه  یلع  ساـبع و  زج  دوبن و  اـیند  رد  وا 
وزج ساـبع  اریز  یلع . هن  دربیم  ثرا  ربماـیپ  زا  هک  دوب  ساـبع  دوـب و  رتکـیدزن  یلع  زا  وا ، هب  شايدـنواشیوخ  برق  یکیدزن و  تهج 
لوا هقبط  دـنک  تاـفو  یـسک  نوـچ  هک  تسا  نیا  زین  اـنعم  حیـضوت  تسا . مراـهچ  هـقبط  رد  یلع  دریگیم و  رارق  ناربثاریم  موـس  هـقبط 

ومع و موس  هقبط  هدج و  دـج و  ردارب و  رهاوخ و  مود  هقبط  دـنیوا و  دالوا  ردام و  ردـپ و  يدـنواشیوخ ، تبارق و  تهج  هب  وا  ناربثاریم 
تـسا نکمم  يدـنواشیوخ  برق و  هلأسم  نیا  یهگناو  . دـنانانیا دالوا  دالوا  رخآ  هقبط  نانیا و  دـالوا  مراـهچ  هقبط  هلاـخ و  همع و  ییاد و 

يدـنواشیوخ لـیلد  هب  دـنوادخ  رگا  هک  تسنیا  روظنم  تسین . نینچ  هک  دـنوادخ  يارب  دـشاب . مارتحا  تیمها و  دروم  ربتعم و  مدرم ، يارب 
دروم و رگا  و  درکیم ، شلزع  دـیابن  نیاربانب  تسا و  ربمایپ  دـنواشیوخ  رکبوبا  هک  تسنادیم  ادـخ  دوخ  هک  درک  لزع  ار  رکبوبا  یبسح ،
رب یحو  هتـشرف  دیاب  زاب  درکیم ، باختنا  ار  یلع  ربمایپ ، نوچ  دوب ، ربمایپ  هب  يدنواشیوخ  نیرتکیدزن  یبسن و  يدنواشیوخ  ادخ  روظنم 

يرآ ... ار یلع  هن  درکیم  باختنا  ار  سابع  رتکیدزن ، یبسن و  يدـنواشیوخ  تبارق و  لصا  ساسا  رب  هک  دادیم  نامرف  دـشیم و  لزان  وا 
هدوب یبسحح  يدنواشیوخ  هن  لزع  نیا  زا  روظنم  هحفص 115 ] تسا و [  هدوهیب  تنس  لها  نانخـس  همه  نیا  هک  دنگوس  یهلا  تقیقح  هب 
هکلب هنوگنیا ، زا  ماخ  یلیالد  هنوگچیه  هن  و  هدوبن ) راک  رد  یتنس  نینچ  الصا  هک   ) یبرع تنـس  هب  يدنبياپ  هن  یبسن و  يدنواشیوخ  هن  و 

شتینهذ درادن و  يدنواشیوخ  تابـسانم  یـسک  اب  هک  دـنوادخ  اریز  تسا . هدوب  يدـننامه  لامک  ییاتمه و  تمظع  يونعم و  برق  نامه 
تافـص ساسا  رب  طقف  طقف و  دراد  ار  يرما  یگتـسیاش  تیلها و  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  تسین ... يزاب  شیوخ  موق و  لئاسم  نیا  دودـحم 

( دسرب شرـسپ  هب  وا  زا  سپ  يربمایپ  تسا  لیام  هک   ) حون هب  هک  مینیبیم  حون  هیـضق  رد  اریز  شماوقا . رطاخ  هب  هن  دنیزگیمرب و  وا  لامک 
وت دـنواشیوخ  تسا ، وت  نوخ  تسوپ و  تشوگ و  وت و  نت  هداز  هک  وـت  رـسپ  ـالوصا  هکلب  دـسریمن ، یماـقم  نینچ  هب  اـهنت  هن  دـیامرفیم 
رب اج و  نیا  رد  قح  سدـقا  تاذ  تسا  نکمم  هنوگچ  هجیتن  رد  ... درادـن وت  اب  يونعم  برق  اریز  دـیآیمن ؛ باـسح  هب  وت  لـها  زا  تسین و 

اوران همه  تنس  لها  تاهیجوت  نیا  يراب  ؟؟ دشاب هتـشاد  ياهناتـسرپ  یجابناخ  هلاخ و  هنانیزگ و  شیوخ  موق و  هاگن  يریطخ  هلأسم  نینچ 
بتارم عیمج  رد  یلع  هک  دـیامنب  نامدرم  هب  دـهاوخیم  ضیعبت ، باـختنا و  ضیوعت ، لزع و  نیا  اـب  دـنوادخ  هک  تسنیا  تقیقح  تسا و 

زگره ربمایپ  تافو  زور  رد  هعماج  اـت  تسا . دـمحم  نوچمه  لاـمج  لاـمک و  بتارم  یماـمت  زین  تفارـش و  تیـصخش و  تقاـیل ، هیحور و 
خسف هب  ربمایپ  يادخ  نامرف  هب  ربمایپ  نامز  رد  هک  سکنآ  دبایرد  نوگانوگ  ياهباصتنا  ددعتم و  نیارق  همه  نیا  اب  ددرگن و  تتشت  راتفرگ 

رد زین  شنادـقف  رد  دزادرپیم ، اهنادـب  دراد و  تقایل  مهم  نیرب  تسا و  هعماج  ياوشیپ  یلو و  نوؤش  زا  اهنآ  ماجنا  هک  یماـکحا  لاـطبا  و 
راکذت رکذت و  رارکت ، دیکأت و  همه  نیا  زا  روظنم  . دراد تیالو  يرورـس و  یگتـسیاش  سک ، نامه  زین  هعماج و  تیالو  نوؤش و  فرـصت 
نتـسب  » هک دوب  نیا  برع  تنـس  هک  تشامگ  تیرومأم  نیرب  ار  یلع  لیلد  نادب  ربمایپ  میریذپب ، تنـس  لها  ياوتف  هب  رگا  یتح  تسا ، نیا 

هک میریذـپب  رگا  یتح  دریگ ، ماجنا  تسا  یلو  نآ  ياـتمه  برق  رد  هک  یـسک  اـی  هعماـج و  یلو  تسد  هب  دـیاب  نآ  نتـسسگ  اـی  ناـمیپ و 
سدـقم ماقم  هک  نآ  رگم  زج  درمـشن  ربتعم  ار  ناشمکح  لاطبا  خـسف و  داهن و  مارتحا  یلهاج  برع  تنـس  هحفـص 116 ] هب [  زین  دنوادخ 

هجیتن رد  دزادرپب و  مکح  نآ  لاطبا  خسف و  هب  دـشاب  ربمایپ  نآ  ياتمه  انعم  تیـصخش و  رد  هک  وا  بناج  زا  ياهدـیزگرب  هرهچ  ای  ربمایپ و 
نیا دیوم  یهلا  یحو  نیمه  زاب  دهد ، ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  دـیاب  وت  دـح  رد  وت و  نانوچ  یـسک  ای  وت و  هک  داد  دـیکا  نامرف  شربمایپ  هب 

اب یهلا  مکح  هب  زین  هعماج  رب  تیالو  تموکح و  نأش  و  رکبوبا ، هن  دراد  ار  روما  نآ  لاطبا  خسف و  یگتـسیاش  هک  تسا  یلع  هک  تسانعم 
یناکرشم دهع  « » نیکرـشملا نم  متدهاع  نیذلا  الا   » هک ینآرق  تایآ  زارف  نیا  اما  . يرگید هن  تسا و  دمحم  زا  دمحم و  نانوچ  هک  تسوا 

، دنرفاک نانآ  هک  تسا  تسرد  اریز  تسا . ناکرشم  رب  یتح  یهلا  تمحر  تیانع و  رظن  رگناشن  دیلسگن » دناهتسکشن  نامیپ  امـش  اب  هک  ار 
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رهق نالعا  نانآ  هب  هدرکن و  شربمایپ  دوخ و  يرازیب  لومشم  ار  نانآ  دنوادخ  ءارف ، لوق  هب  سپ  دناهدوبن ، هک  نکشنامیپ  لسگدهع و  اما 
اب ناشنامیپ  زا  هام  هن  دنتـشاد  ربمایپ  اب  هک  ینامیپ  ساـسا  رب  هک  دـناهدوب  هرمـضینب  هناـنکینب و  زا  یمدرم  ناـنیا  و  تسا . هدادـن  گـنج  و 

، دـندوب هتـشادنرب  نانمؤم  ربمایپ و  فالخ  رب  یمدـق  زگره  تدـم  نیا  ماـمت  رد  نوچ  دـندوب و  هتـساوخ  تلهم  وا  زا  هدـنام و  یقاـب  ربماـیپ 
رب ررقم و  نانآ  قاثیم  دهع و  هک  داد  نامرف  تفگ و  نخـس  ناشقح  رد  تیانع  تمرح و  اب  دندوب -  كرـشم  یتح  دنچ  ره  زین -  دـنوادخ 
اریز دندوب ، یهلا  یتشآ  تیانع و  لومـشم  زین  نانآ  دشیم و  زین  باتک  لها  ناکرـشم  لماش  يرازیب  مدـع  نیا  نینچمه  تسا . دوخ  ياج 

لومـشم ندماینرب  اب و  یـشیدنادب  گنج و  هب  نوچ  دندوب ، شیوخ  تیحیـسم  تیدوهی و  نید  رب  هک  نآ  اب  هدرکن و  ربمایپ  اب  نامیپ  ضقن 
هاگ نآ  دـمآیمن . باـسح  هب  ناـشیا  يارب  يدـیدهت  نیرتمک  تئارب  هروس  غـالبا  دـندوب و  ناناملـسم  تیاـمح  هاـنپ و  رد  یهلا و  تیاـنع 

یهلا يراکزیهرپ  اوقت و  لها  دیرامشب و  مرتحم  هتشاد و  ساپ  شنامز  تدم  ياضقنا  ات  ار  نانآ  دهع  يرآ  دیامرفیم : هیآ  یپ  رد  دنوادخ 
نیبم اپارـس  هک  تایآ  نیمه  لـیذ  رد  تسرد  اـما  هحفـص 117 ] درادیم [ . تسود  ار  ناراکزیهرپ  و  ناسانـشدهع )  ) دـنوادخ اریز  دیـشاب 

( ای یهورگ و   ) رگا دیوگ : تسا . ینامسآ  رصح  دحیب و  تیانع  رگناشن  یتسار  هب  هک  دروآیم  ینخس  تسا  ناکرشم  زا  يرازیب  مشخ و 
وت دزن  ییآرب  وا  اـب  زیتس  هب  یـشکب و  ار  وا  يراد  هزاـجا  هک  هاـگ  نآ  تسرد  نکـشنامیپ  وجنیک و  وخنمـشد ، ناکرـشم  نیمه  زا  یکی 

سپس تسا و  لطاب  ای  قح و  نخس  نیا  ایآ  درگنب ، ات  دنک  لمأت  نآ  یناعم  رد  دونـشب و  ار  ادخ  مالک  ات  تساوخ  ناما  هانپ و  وت  زا  هدمآ و 
شمیلعت ناوخب و  وا  رب  ار  ینآرق  تایآ  ریگم . شاینمـشد  هب  زگره  رگید  هد و  هانپ  ناما و  ار  وا  دریگب ، میمـصت  وت  اـب  یتشآ  مالـسا و  رب 

زاب رگا  یتح  دـبایرد و  دـبایرد ، دـمهفب و  دـهاوخیم  هک  ار  هچنآ  اـت  نک  شتمدـخ  وش ، شناـبزیم  ددرگ ، وت  ناـمهم  تساوخ  رگا  نک .
نانآ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـیکأت  نامرف و  همه  نیا  و  نادرگ ، شزاب  تمالـس  تینما و  تیاهن  رد  ددرگیمزاب ، دوخ  هاگداز  هب  كرـشم 

تیاـهن هناـشن  ینخـس  نـینچ  یتـسار  هـب  و  دـنریگب . میمـصت  سپـس  دـنبایرد و  دـنمهفب و  دـیاب  لوا  ینعی  دـننادیمن . هـک  دنتـسه  یمدرم 
زا سپ  مهنآ  رایتخا و  هشیدنا و  يدازآ  اب  دیاب  لاح  ره  رد  یمدآ  تسا  دـقتعم  اقیمع  هک  تسا  تیانع  رظن  نآ  يراوگرزب  یـشیدنادازآ و 

دناهتشون ینـس  هعیـش و  . دشاب يدارا  یهاگآو  ملع  رب  ینتبم  دیاب  نامیا  لاحره  رد  ددرگ و  نمؤم  ياهدیقع  هب  رـصب  قیمعت  رظن و  تفایرد 
اب مأوت و  ناناملسم  ناکرـشم و  جح  عامتجا  زور  هک  ربکا ، جح  زور  دمآ و  هکم  هب  یهلا  یحو  ربمایپ و  نامرف  ساسا  رب  بلاطیبا ، نب  یلع 
ار دوخ  ریـشمش  هک  یلاـح  رد  ینم ، رد  جاـجح  عاـمتجا  رد  و  هرمج ، یمر  زور  ناـبرق ، زور  کـسانم ، ماـجنا  مهم  ياـهنامز  رد  دوـب ، مه 

لوسر لوسر  کیپ و  نم  مدرم  يا  دز : گناب  هنوگ  نیدب  نانآ  رب  دادیم  رارق  بطاخم  ار  ناکرشم  يرفن  رازه  هد  تیعمج  دوب و  هدیـشک 
نیا يوبن  نامرف  نینچمه  دومرف : تایآ  غالبا  زا  سپ  درک و  تایآ  ندناوخ  هب  عورش  و  مناوخیم ... امش  رب  ار  یهلا  تایآ  هک  متسه . ادخ 

وا رب  ریـشمش  نیدب  دنک  نینچ  نیا  زا  سپ  رگا  دنکن و  فاوط  ار  هبعک  هناخ  نایرع  هنهرب و  درف  زین  كرـشم و  چـیه  سپ  نیا  زا  هک  تسا 
: دومرف ریبج  نب  میکح  هب  نیدباعلانیز  ماما  نیسحلا  نب  یلع  تسا : هتـشون  [ 44  ] یشایع ریسفت  باتک  بحاص  هحفص 118 ] دز [ . مهاوخ 

تیادف متفگ  ماما  هب  دنسانشیمن . مان  نآ  هب  ار  يو  مدرم  هک  تسا  نآرق  رد  دنمجرا  یمسا  دنلب و  یمان  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دنگوس  ادخب 
گـناب و و  « » ربکـالا جـحلا  موی  ساـنلا  یلا  هلوسر  هللا و  نم  ناذا  و   » یناوخیمن نآرق  رد  اـیآ  دوـمرف : خـساپ  تسا . ماـن  مادـک  نآ  موـش ،

یلع دایرف  یهاشداپ  گناب  یهلا و  دایرف  نیا  انامه  دـش »؟ هداد  رـس  ناکرـشم ) رب   ) گرزب جـح  زور  رد  شربمایپ  ادـخ و  يوس  زا  يدایرف 
هدمآ هنوگ  نیدب  هیـضق  وا  ریغ  دیفم و  داشرا  هلمج  نآ  زا  هعیـش  راثآ  رد  امآ  . دمآ دورف  مدرم  رب  زور  نآ  ادخ  روتـسد  نامرف و  هب  هک  دوب 

یلع هب  دادـن و  همادا  شیوخ  تیرومأم  هب  رکبوبا  دـش ، مایپ  غـالبا  رومأـم  یلع  دـمآ و  رکبوبا  لزع  رد  ینامـسآ  یحو  هک  نآ  زا  سپ  هک 
رگا راذگب و  جح  یهاوخ  رگا  تسا ، هدینادرگ  تریخم  ربمایپ  دومرف  وا  هب  یلع  مدرگزاب . ای  مهد  همادا  جح  هب  منکب . دـیاب  هچ  ایآ  تفگ :

: تفگ وا  هب  دیـسر  ادـخ  لوسر  دزن  نوچ  مدرگیمزاـب و  ربماـیپ  يوس  هب  هکلب  هن ، تفگ : خـساپ  رکبوـبا  [ 45 . ] درگزاب هنیدـم  هب  یهاوخ 
ملزع مدش  ناور  شیوخ  تیرومأم  يوس  هب  نوچ  اما  دوب و  نامدرم  يوزرآ  يزیچ  نانچ  ماجنا  هک  یتشاد  یمایپ  غالبا  هتـسیاش  ارم  اربمایپ 

یتمذم هک  تسین  نینچ  هن ، دومرف : ربمایپ  تسا ؟ هدمآ  دورف  نامسآ  زا  نم  تمذم  رد  ینخـس  ایآ  یتفرگزاب ، نم  زا  ار  تایآ  نآ  يدرک و 
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وا تنا  الا  کنع  يدوی  ـال  : » هک دـناوخ  نم  رب  هنوگ  نیدـب  ار  یهلا  ناـمرف  دـمآ و  دورف  نم  رب  لـیئربج  هکلب  [ 46  ] دشاب هدـمآ  وت  هرابرد 
نم زا  یلع  و  دنک . غالبا  نامدرم  رب  دـناوتیم  وت  هبترمه  نأشمه و  و  هحفـص 119 ] وت [  زا  يدرم  ای  وت و  طقف  ار  تایآ  نیا  کنم » لجر 

زا شیپ  هچنانچ  « یلع الا  ینع  يدوی  ینم و ال  یلع  و  . » درادن یگتـسیاب  یگتـسیاش و  یلع  زج  نم  يوس  زا  ار  یلئاسم  نینچ  غالبا  تسا و 
هب هار  نایم  نامه  زا  رکبوبا  دناهتـشاد  ناعذا  احیرـص  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا  هلمج  زا  تنـس  لها  زا  يرایـسب  میدرک  رکذ  زین  نیا 
نم : تسا نینچ  ص 88  همغلا ، فشک  باتک  زا  قوف  نتم  نیع  تفرن : رفـس  هب  لاس  نآ  الـصا  دادن و  همادا  جح  رفـس  هب  تشگزاب و  هنیدم 

و نایرع ، تیبلاب  فوطی  و ال  كرشم ، ماعلا  دعب  جحی  ال  ۀکم : لها  یلا  ۀئاربب  هثعب  یبنلا ص  نا  رکبیبا  یلا  اعوفرم  لبنح  نب  دمحا  دنـسم 
اهبراسف لاق : هلوسر ، نیکرـشملا و  نم  يرب  هللا  و  هتدم ، یلا  هلجاف  ةدم  هللا  لوسر  نیب  هنیب و  ناک  نم  ۀملـسم و  سفن  الا  ۀـنجلا  لخدـت  ال 

یف هللا  لوسر  ای  لاقف : یکب  رکبوبا  ص )  ) یبنلا یلع  مدـق  املف  لاق : لعفف ، لاق : تنا ، اـهغلب  رکباـبا و  یلع  درف  هقحلا  یلعل : لاـق  مث  ۀـثالث 
يرآ دیازفایم ، نینچ  ثیدح  نیا  لیذ  رد  دیفم  خیش  . ینم لجر  وا  انا  الا  ۀلغبی  نا ال  ترما  نکلو  ءیش  کیف  ثدح  ام  لاق  یئیش ؟ ثدح 

ای دشاب و  ياهتسیاب  لمع  نینچ  ماقم  رد  هتسیاش و  هک  دوب  دناوت  ییاوشیپ  رورس و  نآ  نآ  زا  اصوصخم  نتسسگ  دهع  و  نتسب ) نامیپ   ) رما
ینعی دـشاب ؛ اوشیپ  نآ  نانوچ  رماوا  ندوب  عاطم  زین  ماقم و  فرـش  هبتر و  ولع  ردـق ، تلالج  رد  میظع و  رورـس  نآ  ماـقم  مئاـق  هک  یـسک 

شنامرف ییارجا ، ضاحل  هب  هدرکن و  یضارتعا  شمیمصت  نخس و  رب  یسک  درواین و  ههبـش  کش و  شلامعا  رب  سک  چیه  هک  یتیـصخش 
ره زا  نمیا  يراج و  ذفان و  شمکح  دنک ، یمکح  یـسک  نینچ  رگا  سپ  دـشاب . دادرارق  قاثیم و  هدـننکاضما  نامیپ و  دـقاع  نامرف  نامه 

، ناشیا زا  نتـسسگ  دـهع  ناکرـشم و  زا  دـنوادخ  يرازیب  تئارب و  مینیبیم  هک  تسا  ارجام  نیرد  دوب و  دـهاوخ  يراـگزاسان  تفلاـخم و 
هک تسا  ناسنیدب  تسا و  هدوب  هکم  حتف  ندناسر  مامتا  ماجرف و  هب  ناناملـسم و  روما  حالـص  نید ، لامک  مالـسا ، تردـق  يهناشن  انامه 

عیفر گرزب ، باصتنا  نیا  تهج  هب  ار  شمان  هک  دهد  رارق  یسک  ياهتسد  رد  هحفص 120 ] ار [  يرما  نینچ  ماجنا  تشاد  تسود  دنوادخ 
باصتنا و تلیـضف ، باختنا و  نیدب  ار  مدرم  دنک و  دنمتردق  ربمایپ  اب  ییاتمه  رد  ار  شاهدنیآ  دـنک و  دـنمجرا  ار  شرکذ  دـنک و  دـنلب  و 

یلع نینمؤملاریما  انامه  دشاب و  رترـس  راوازـس و  رترب ، زاتمم و  شبیقر ) ینعی   ) يرگید زا  ات  دهد  یهاگآ  راوگرزب  نآ  ردق  ولع  رب  تعفر 
دیسریمن ار  سک  جیه  دوبن و  يو  يرترب  لضف و  ياههلق  هب  یکیدزن  يارای  ار  ربمایپ  باحصا  زا  يدحا  دوب و  ياینامـسآ  بختنم  نینچ 

. دیسر دناوت  وا  ياپ  درگ  هب  تمظع  رد  هک 

ارجام لیصفت 

روخرد دناهتـشذگ ، لامجا  هب  نآ  زا  نایعیـش  يدودح  ات  زین  تنـس و  لها  ناروشناد  هک  تئارب  تایآ  غالبا  ینعی  میظع ، زور  نآ  يارجام 
زا يرایسب  تیعمج  اریز  تسا . هدوب  ینیگنس  نیگمهـس و  سب  زور  مایپ ، غالبا  زور  نآ  هک  تسین  کش  ... تسا هتـسیاش  لیلحت  لیـصفت و 

هیلع هک  دنانت  نارازه  نانیا  نایم  رد  دنیآیم ، جـح  کسانم  هب  دـناهدروخ  مخز  مالـسا  زا  هک  وخنمـشد  زوتنیک و  بارعا  زا  ناکرـشم ،
اهنت هن  یتح  دنتـسه ... یبسانم  تصرف  رظتنم  کیره  دنتـسه و  وا  هیلع  نوگهنوگ  ياههئطوت  هشیدـنا  رد  دـننکیم و  هچورق  نادـند  ربمایپ 

، كاپ نمؤم و  ینطاب  زونه  زین  وا  نانامیپمه  هکم و  شیرق  نانوچ  مالـسا ، هب  هدـیورگ  رهاظ  هب  بارعا  هک  دنانمـشد  وا  اـب  ناکرـشم  نیا 
رد ناقفانم  نانمشد و  فارطا ، زا  ار  ناناملـسم  هک  تئارب  يهروس  نیمه  هژیوب  نآرق و  دیکأت  دنانمـشد . وا  اب  دناهتفاین و  كانبات  ملـسم و 

مهملعت قافنلا ال  یلع  اودرم  ۀنیدملا  لها  نم  نوقفانم و  بارعالا  نم  مکلوح  نمم  و  .» تسا ریطخ  هژیو و  رما  نیرب  يدییأت  دناهتفرگ  نایم 
هک دنتسه  یناسک  هنیدم  نامدرم  زا  زین  دنیامش و  قفانم  نانمشد  ناشيرایسب  دنتـسه  امـش  نوماریپ  هک  یبارعا  نیا  [ » 47 ...« ] مهملعن نحن 

ار ناـنآ  امـش  میراد و  فوـقو  ناـنآ  كاـپان  نطاـب  رب  هک  مییاـم  دـناتباث . امـش  اـب  شیوـخ  ینمـشد  هحفـــص 121 ] قاــفن و [  رب  مد  ره 
هب هک  یتاـیآ  دوـب . تاـیآ  نآ  غـالبا  رومأـم  هک  دوـب  یمیظع  رطخ  نینچ  نتم  رد  یتـیعقوم و  نـینچ  رد  بلاـطیبا  نـب  یلع  «... دیـسانشیمن

دـنلب و يادـص  هب  دوب  هدیـشکرب  ماین  زا  ریـشمش  هک  یلاح  رد  یلع  دناهتـشون  . دادیم نوخ  يوب  تشادیمرب و  رهق  زا  هدرپ  ماـمت  تحارص 
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نآ هناعاجـش  دوب و  هداتـسیا  ملاع  راوتـسا  ياههوک  نیرتدـنلب  تبالـص  هب  دـناوخیم . مدرم  رب  ار  تایآ  نآ  ادـص ، رد  ياهزرل  نیرتمکیب 
نافوت رد  نامـسآ  دنلب  ياهربا  رگا  دیبنجیمن . وا  دندیزرلیم ، گرزب  ياههلزلز  رد  ملاع  گرتس  ياههوک  رگا  يرآ  دـناوخیم  ار  تایآ 

اجرب و اپ  نکاس ، رارقرب و  وا  دندشیم  ربز  ریز و  اهـسونایقا  جاوما  رگا  دروخیمن . ناکت  ياهرذ  وا  دندشیم ، اجباج  بیهم  ياهدابدـنت  و 
. تشادـن اورپ  شیوخ  يادـخ  زج  سک  چـیه  زا  تفگیم و  هک  هچنآ  هب  نمؤم  دوـب . نمؤـم  شیوـخ و  هب  دـمتعم  نقوـم ، مارآ و  نئمطم ،

باتفآ وترپ  رد  شاهتخیهآ  ریـشمش  هک  یلاح  رد  درکیم . رارکت  ارنآ  ياهزارف  زا  یـضعب  دـناوخیم و  ار  تاـیآ  نآ  هنازارفارـس  هناریلد و 
رد اهسفن  دمآیمنرد و  ییولگ  زا  ییادص  هک  یلاح  رد  ناکرشم  يهدزتشحو  هتشگ و  هریخ  ياهرـس  تفگیم . نخـس  تشاد ، ناعمل 
هب دنتسیرگنیم . وا  هب  مشخ ، ضغب و  زا  هدنکآ  اپارـس  هدز ، نوریب  هقدح  زا  هدیرد و  ینامـشچ  اب  نانآ  دوب . وا  يوس  هب  دوب  سبح  اههنیس 

کی هناکابیب و  نینچ  نیا  هک  تسیک  درم  نیا  دـنتفگیم : رگیدـکی  هب  و  ضحم ... رطخ  ینماان و  نارازه  نوناک  رد  اـهنت و  درم  نیا  هب  وا 
هب دندیـسرپیم و  رگیدکی  زا  وا  يهرابرد  هدزتریح  ناکرـشم  دیوگیم . نانآ  اب  ار  ینانخـس  نینچ  هدـنکفارد و  مدرم  نایم  رد  گناب  هنت 
زا زج  وا ، زج  سک  چیه  يراک  نینچ  رب  تسا و  دمحم  يومعرـسپ  بلاطیبا ،» نب  یلع   » درم نیا  دـنتفگیم : دنتخانـشیم  ار  یلع  هک  نانآ 

نیرتكانرطخ رد  دـنام و  هکم  رد  ار  قیرـشت  مایا  هحفـص 122 ] يهزور [  هس  نـینچ  نـیا  یلع  و  [ . 48 . ] درادن تأرج  وا  تزع  نادـناخ 
یضعب دناوخیمورف ... نانمشد  رب  ار  تایآ  نآ  بش ، حبـص و  دیماجنایم  نیکرـشم  یلهاج  قرع  کیرحت  هب  نآ  يهظحل  ره  هک  یتالاح 
خـساپ نینچ  يو  رب  تراسج  تیاـهن  رد  هتـشادرب  ضارتعا  شاـخرپ و  هب  ادـص  وا  نانخـس  ندینـش  هب  ناکرـشم  هک  دناهتـشون  ناـخروم  زا 

هک ناسرب  ار  ام  مایپ  زین  دمحم  تیومعرـسپ  هب  وگنخـس  يا  « » حامرلاب انعط  فیـسلاب و  ابرـض  الا  اندنع  سیل  نا  کمعنبا  غلبا  : » دنتفگیم
مایپ تیلوؤسم  تشادن و  ییاورپ  نیرتمک  تادیدهت  هنوگ  نیا  زا  یلع  اما  .« تسا ریت  هزین و  يهنعط  ریـشمش و  هبرـض  وا  يارب  زین  ام  خـساپ 

هدرک و مامت  ار  یگلاـس  تشه  تسیب و  ینـس  ظاـحل  هب  هک  دادیم  ماـجنا  یناـمز  رد  ار  یگرزب  رما  نینچ  و  دـناسریم ، ماـجنا  هب  ار  دوخ 
هرهچ تیـصخش و  زاجعا  یتسار  هب  نارگ ، نیگنـس و  تیلوؤسم  همه  نیا  ناوج و  همه  نیا  دوب  نآ  زاـغآ  رد  یگلاـس و  هن  تسیب و  دراو 

هک دوبن  نارگید  زین  شیرق و  زا  ياهداوناخ ، چـیه  ناکرـشم  نیا  نایم  رد  هک  نآ  همه  زا  رتتفگـش  دـهدیم و  ناـشن  ار  وا  زاـتمم  ـالاو و 
كاپ و ریشمش  هب  هدیشکن و  تلذم  كاخ  هب  ار  نانآ  نادناخ  زا  يزیزع  شیرق ، زا  هژیوب  هدیـشچن و  وا  زیرنوخ  ریـشمش  زا  یتسـش  برض 
رب ار  تایآ  اورپیب  هنوگ  نآ  هک  دندید  ار  یلع  هکم  ناکرشم  نوچ  تسا  هتشون  شریسفت  رد  یشایع  . دشاب هدرکن  كاله  شیوخ  زیرنوخ 

عمج رب  هک  دوبن  رگید  یسک  وا  زج  ایآ  هدرک ؟ لیـسگ  ام  يوس  هب  ار  هچب  نیا  دمحم  هک  تسا  هنوگچ  دنتفگ  رگیدکی  هب  دناوخیم  نانآ 
و دـنتفگیم ). یلع  هب  تبـسن  ناشنیک  مشخ و  تیاـهن  ضغب و  ظـیغ و  تدـش  زا  ار  نخـس  نیا  . ) دـیامن مازعا  شیرق  فارـشا  ناـگرزب و 
یلع و دزن  يرگشاخرپ  يزوتنیک و  نیمه  اب  و  میونشیم ... هک  نانخس  نیا  زا  تسا  رتشوخ  ام  رب  كرـش  رفک و  دنگوس  ادخب   ) دندوزفا

هیآ نیا  ناشیا  خساپ  رد  ع )  ) یلع دندیـشک . ناشن  طخ و  ناشهیلع ) ناکرـشم ، تیعمج  یتآ  زیتس  هب  دندرک و  دیدهت  ار  اهنآ  هدـمآ  رامع 
هحفص 123] تسا [ ». امش ) رش  عفد  رد   ) لیفک نیرترب  لیکو و  نیرتهب  تسا و  یفاک  ار  ام  دنوادخ  « » لیکولا معن  هللا و  انبسح  : » دناوخ ار 

قیال هک  ربمایپ ، یـصو  هتـسیاش  لاصخ  فیـصوت  رد  وا  زا  يدوهی  يدرم  هک  هاـگ  نآ  شایلاـسنهک ، يدـنملاس و  ماـگنه  هب  دـعب ، اـهلاس 
زا نآ  نیمتفه  هک  درامشیمرب  ار  لوسر  یـصو  رترب  تلـصخ  نیدنچ  درادیمرب و  هدرپ  هثداح  نیزا  ماما  دسرپیم ، یلع  زا  تسوا  تفالخ 
راب دنازیهرپب و  ار  ناکرـشم  هدنام  یقاب  ات  تشاد  تسود  تشگزاب  هکم  حتف  زا  ربمایپ  نوچ  مايدوهی ، ردارب  يا  : دیامرفیم تسا . رارق  نیا 

زا ار  نانآ  تشون و  فارطا  لیابق  ناکرـشم  نانآ و  يارب  ياهمان  هلیـسو  نیدـب  دـناوخب . یتسرپاتکی  هب  رگید  تاعفد  نانوچ  ار  نانآ  رگید 
رب ات  تشاد  لاسرا  ناشیمامت  يارب  ار  تئارب  هروس  یناـیاپ  تاـیآ  و  داد ، یهاـگآ  وا  رامـشیب  شیاـشخب  شزرمآ و  راـگدرورپ و  تمحر 
زا ات  دـنتفاین . نآ  غالبا  هب  یلیامت  مادـک  چـیه  نانآ  دومرف و  هضرع  شیوخ  باحـصا  رب  ار  تاـیآ  نآ  غـالبا  دوش . غـالبا  توـالت و  ناـنآ 
ای ربمایپ  دوخ  زج  هک  دروآ  شمایپ  دـمآ و  لیئربج  هک  دوب  هتـشذگن  کیپ  نآ  مازعا  زا  یـسب  اما  دومرف . باختنا  ار  یـسک  دوخ ، ناـشنایم 
رد نم  و  مور . هکم  هب  وا  تایآ  هتـشون و  اب  دومرف  هدـیبلط و  روضح  هب  ارم  ربمایپ  هجیتن  رد  درادـن . ار  تلاـسر  نیا  یگتـسیاش  وا  زا  يدرم 
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متسنادیم يرآ  مدوب . هاگآ  اقیمع  نآ  زا  متسنادیم و  یبوخ  هب  دوخ  اب  ار  ناکرـشم  دیدش  ینمـشد  هک  متـشگ  تیرومأم  نیا  مزاع  یلاح 
يارب دـننکفیب و  یهوک  زارف  رب  ار  ياهکت  ره  دـننک و  هراپ  هراپ  ار  منت  اضعا  دـندنموزرآ  هک  نآ  زج  تسین  سک  چـیه  ناکرـشم  نایم  رد 

نانآ رب  ار  رورس  نآ  مایپ  یطیارـش  نینچ  رد  دنزرون ... ابا  دوخ  نادنزرف  نادنواشیوخ و  همه  لام و  ناج و  لذب  زا  مندرک  دوبان  نتـشک و 
هاگ نآ  دنتـشادن ... هدیـشوپ  نم  رب  ار  دوخ  ظیغ  مشخ و  هدمآرب  نم  ییوجنیک  دیدهت و  رد  زا  درم  نز و  اب  ناشیمامت  ناشیا ، مدناوخ و 
[ . ] 49 . ] دندرک قیدـصت  ار  شنخـس  نانآ  مدوب ؟ قداص  متفگ  هک  هچنآ  رد  ایآ  تفگ  هدرک  تشاد  سلجم  نآ  رد  هک  ینارای  هب  ور  یلع 
لیذ دوخ ، خـیرات  رد  يربط  ینـس  خروم  هک  تسا  یبلطم  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  ماما  دـننامیب  تعاجـش  دـیؤم  هک  يزیچ  هحفص 124 ]

هب دورو  زا  ار  وا  ناکرـشم  درک و  هکم  جـح )  ) گنهآ ربمایپ  نوچ  هک  تسا  هتـشون  هنوگ  نیدـب  هدرک و  نایب  ترجه  مشـش  لاس  ثداوح 
يارب هن  ام  هک  نک  هاگآ  ار  ناشیا  فارـشا  ورب و  هکم  مدرم  يوس  هب  دومرف  وا  هب  دـناوخارف و  ار  باطخ  نب  رمع  ربمایپ  دنتـشگ ، عنام  رهش 

مکانمیب شیرق  زا  شیوخ  ناج  رب  نم  اربمایپ  تفگ : وا  هب  هتفریذپن  ار  ربمایپ  نخـس  رمع  اما  میاهدمآ . جـح  کسانم  ماجنا  يارب  هک  گنج 
ارم مسرتیم  هجیتن  رد  ینادیم و  مراد  نانآ  هیلع  هک  یتوادع  تدش  وت  دـنک و  متیامح  هک  تسین  هکم  رد  یـسک  يدـعینب  منادـناخ  زا  و 

ياملع [ 50 . ] دز زابرس  تیرومأم  نیا  ماجنا  زا  هلیسو  نیدب  یتسرفب و  تسا  شیرق  ناکرشم  مارتحا  دروم  هک  ار  نامثع  تسا  رتهب  دنشکب ،
، دیـسانشزاب رگیدکی  زا  ار  نت  ود  نیا  توافت  دینک و  هسیاقم  رمع  اب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  لاوحا  دنیوگیم  یـسلجم  هلمجنآ ، زا  هعیش 

يرگید نآ  و  درادن ، كاب  وا  هار  رد  یناشفناج  گرم و  زا  دهاوخیم و  ربمایپ  يادـف  لاوحا  عیمج  رد  ار  دوخ  ناج  کی ، نیا  هنوگچ  هک 
نایم زا  هتـشکن و  ار  ناکرـشم  زا  سک  چـیه  یگنج  چـیه  رد  یمود  نیا  هک  یلاح  رد  دـیآیمرب ؟ شیوخ  ناج  ظفح  هب  ییاههناهب  هچ  هب 

هدنکفا تکاله  رامد  تکالف و  كاخ  هب  ار  ناشیا  طسو  رخآ و  لوا و  هتـسکش و  مهرد  ار  ناکرـشم  تارقف  نوتـس  یلوا  نآ  هتـشادنرب و 
یحو ساـسا  رب  سپـس  درک و  ماـیپ  نیا  غـالبا  رومأـم  ار  وا  دـناوخارف و  ار  رکبوبا  راـک  زاـغآ  رد  ربماـیپ  ارچ  هک  نآ  لـیالد  يراـب ، . تسا
یکی دیاش  اما  تفرگ . دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  دمآ و  دهاوخ  دوخ  ياج  هب  لماک  هنوگ  هب  درپس  یلع  هب  هتفرگ  وزا  ار  تایآ  نآ  ینامسآ 

تیرومأم نیدب  ار  رکبوبا  تهج  نادب  ربمایپ  هک  دشاب  نیا  دنک ، روطخ  دـناوتیم  سک  ره  نهذ  هب  اتعیبط  هک  لیالد  نآ  زا  هحفص 125 ] ] 
لاتق گنج و  هب  نانآ  دیدهت  نیگمهس و  تخس و  تایآ  نآ  ندناوخ  هجیتن  رد  و  دنرادن ، لد  رد  ار  وا  نیک  رافک ، تسنادیم  هک  داتـسرف 
يدـج يرطخ  گنج  نارود  لوط  رد  هتخیرن و  اـهنآ  زا  ینوخ  هتـشکن ، ار  ناکرـشم  زا  سک  چـیه  هک  نآ  تهج  هب  رکبوبا  صخـش  يارب 
هعماـج هتـساوخیمن  ربماـیپ  اریز  دـیآ . رظن  هب  هجوم  دـناوتیم  رما  يداـب  رد  لـیلد  نیا  يرآ ، دوب . دـهاوخن  نیرفآرطخ  هدوبن ، ناـنآ  يارب 

يو تمالس  ناج و  ظفح  يارب  تسا  رواگنج  يدج و  روالد ، كابیب و  سب  یتیـصخش  هک  ار  یلع  المتحم  دنک و  کیرحت  ار  ناکرـشم 
؟ تسا هدوب  نینچ  زین  دنوادخ  رظن  ایآ  تسا : نیا  رتیـساسا  لاؤس  اما  داد ، باستنا  ربمایپ  هب  ناوتیم  ار  رظن  نیا  يرآ  . تسا هتـشاذگ  رانک 

زراب نآ  رهق  هیامناج  یمامت  هکنانچ  ار  هدنبوک  تایآ  نآ  دـهد و  ناشن  ار  دوخ  ماقتنا  رهق و  لالجرپ  هرهچ  نیا  يارب  دـنوادخ  هک  اجک  زا 
يهدننکراوخ دنوادخ  انامه  دینک و  زجاع  ار  دنوادخ  دیناوتیمن  امش  یتسار  هب  هک  دنایامنب  ناکرشم  هب  دشکب و  ریوصت  هب  تسا ، رهاظ  و 

یـسولآ هلمج  نآ  زا  دـسریم . يرایـسب  رظن  هب  رما  يداـب  رد  هک  تـسا  يرظن  هـطقن  زین  نـیا  . تـسا هداتـسرف  ار  یلع  [ 51 . ] تسا نارفاـک 
دوب و روهشم  تمحر  ارادم و  تقفش ، یمرن و  هب  رکبوبا  نوچ  هتفگ ، هتفرگ و  رکبوبا  لزع  لیلد  ار  انعم  نیمه  شریسفت  رد  ینـس  يدادغب 
، بلق توق  هب  دوب  یمومع  گنج  نالعا  هک  یتایآ  نانچ  تئارق  هک  اج  نآ  زا  دوب و  روهشم  تماهش  ییاناوت و  تبالـص ، تردق و  هب  یلع 
ار رکبوبا  ربمایپ  هک  دوب  یعیبط  لیالد  نیا  يهمه  ساسا  رب  دوب ، زکرمتم  یلع  رد  لیاضف  همه  نیا  تشاد و  زاین  رایـسب  تعاجـش  تردق و 
، زاغآ نامه  زا  رگم  الوا  داد . ناوتیم  خـساپ  هنوگ  هس  رب  ار  يدادـغب  رـسفم  نخـس  نیا  درپس ... یلع  هب  هتفرگ  وا  زا  ار  تاـیآ  هدرک  لزع 

دنامیم هحفص 126 ] نیا [  هب  نخس  نیا  دوبن ؟ فقاو  تسنادیم  ار  اهنآ  یـصصختمریغ  ره  هک  یحـضاو  یهیدب و  لئاسم  نینچ  هب  ربمایپ 
یلاشوپ رپس  یبوچ و  ریشمش  اب  درادن  يرواگنج  تبالص  زا  ياهیام  نیرتمک  هک  ار  تماهش  دقاف  فیعض و  يدرم  ربمایپ  دیوگب  یسک  هک 

رب یحو  لاسرا  هتـشرف و  لازنا  هلیـسو  هب  ادخ  دوش  مزال  هک  دنک  ار  يراک  نینچ  تلفغ  هب  نانچ  دتـسرفب و  راهق  ینمـشد  گنج  نادیم  هب 
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. دیامن شحالصا  دنک و  شهاگآ  یباوصان  میمصت  نینچ  رب  یحو  لاسرا  هتشرف و  لازنا  هلیسو  هب  ادخ  دوش  مزال  هک  دنک  ار  يراک  نینچ 
ای دوخ و  وت  ای  ار  تایآ  ، » داد روتسد  ادخ  يوس  زا  دمآ و  دورف  نم  رب  لیئربج  دومرف ، رکبوبا  هب  هک  ربمایپ  نخس  رد  یـسولآ  رگم  امود  و 

هدشن تعاجـش  هلأسم  هب  ياهراشا  چیه  ینایحو  نخـس  نیرد  دـنیبیمن  درادـن و  تقد  دـناوخب ». نامدرم  رب  دـیاب  وت  نانوچ  وت و  زا  يدرم 
وت نانوچ  وت و  زا  يدرم  دـهدیم ، نامرف  ربماـیپ  هب  هک  یهلا  نخـس  اـما  تسا ، رکبوبا  رب  یلع  يرترب  دوجو  زا  زین  تعاجـش  يرآ  تسا ...

تمحر و تفرعم و  زا  دراد ، ربماـیپ  هک  ار  یلیاـضف  هعوـمجم  دـیاب  درم  نآ  هک  تسا  نیا  رگناـشن  دـهد ، ماـجنا  ار  یتیرومأـم  نینچ  دـیاب 
اهنت طقف  هن  دشاب . هتشاد  لامک  عیمج  هب  ار ، نایاش  نارکیب  لاصخ  بتارم و  یمامت  ات  هتفرگ  تفارـش  تعاجـش و  ملع و  نامیا و  ییاناد و 

. دهدیم ناشن  رگید  يهباحـص  یمامت  رب  تسا ،» دمحم  يانعم  هب  دـمحا و  ياتمه   » هک ار  یلع  زایتما  هجو  هک  تسا  نیمه  و  ار . تعاجش 
رب لیلد و  نیمه  هب  دشاب ، تایآ  نآ  غالبا  رومأم  دـیابن  تسناوتیمن و  تمحر  تقفـش و  لیلد  هب  رکبوبا  رگا  هک  تسا  نیا  خـساپ  نیموس 

بجاو و تسناوتیمن  زین  دوب  تقفـش  ارادم و  تمحر ، هفطاع و  هنوگ  ره  متا  رهظم  هک  زین  ربمایپ  رب  تایآ  نآ  غالبا  هیجوت ، نیمه  ساسا 
نیا و  دـنناسرب ... نامدرم  هب  دـیاب  یلع  ای  ربمایپ و  ای  ار  تایآ  هک  تسا  نیا  ینامـسآ  حیرـص  نامرف  مینیبیم  هک  نآ  لاح  و  ددرگ . یمازلا 

یـسلجم همالع  . دـشاب ربمایپ  نانوچ  تالامک  همه  رد  يدرم  اـی  ،و  ربماـیپ اـب  دـیاب  تاـیآ  نآ  غلبم  هک  تسین  تقیقح  نیا  رگناـشن  زج  همه 
هب ور  یلع  اب  شاخرپ  زیتس و  هب  هک  یناکرـشم  زا  هک  [ 52  ] هدرک شرازگ  تنـس  لها  نارگتیاور  قیرط  زا  رازب  سانـشانبا  باتک  رب  ینتبم 

دودبع نب  ورمع  ردارب  ود  هللادبع ، نب  ۀبعش  شارخ و  دناهدرک : هرجاشم  وگ و  تفگ و  يو  اب  يدنت  هحفص 127 ] هب [  زور  نآ  هدش و  ور 
وت تلهم  هام  راهچ  هب  يزاین  هچ  دنتفگ ، وا  هب  هرخـسم  نعط و  هب  ود  نآ  دوب . هدش  هتـشک  مالـسا  رالاسهپـس  تسدب  قدنخ  زور  هک  دندوب 

، يرآ میرادن . شیارب  زیت  يهزین  زیتس و  رهق و  يهرهچ  زج  میرازیب و  وا  زا  زین  ام  هک  وگب  ناسرب و  تیومعرـسپ  هب  ار  ام  مایپ  زین  وت  میراد .
نیا زا  هک  نآ  یب  یلع  درک ... میهاوـخ  عورـش  یهاوـخب  وـت  هک  تقو  ره  یهاوـخب  رگا  تسین و  مکاـح  يزیچ  ریـشمش  زج  وا  اـم و  ناـیم 

ار ناتخـساپ  هنوگچ  دیرگنب  دینک و  عورـش  دیتساوخ  هک  تقو  ره  دـشاب ، نینچ  تفگ : خـساپ  ددرگ  یبوشآ  میب و  نیرتمک  راچد  دـیدهت 
ناراوگرزب و هک  اج  نآ  هچ  هتـشادن ... ار  شهیلع  یخاتـسگ  تأرج  دـندوب و  كاـنمیب  وا  زا  ناکرـشم  هک  دوب  راکـشآرپ  اـما  . داد میهاوخ 

نارگدـیدهت ناشن و  مانیب و  نارگوهایه  نیا  دوب ، هدـنکفا  تلذـم  كاخ  هب  رگید  نت  اـههد  دودـبع و  نب  ورمع  نوچ  ار  ناـنآ  ناـنامرهق 
راهچ رب  مدرم  نایم  رد  تئارب  غالبا  زا  سپ  یلع  هک  هدـمآ  باتک  نامه  زا  رگید  یثیدـح  رد  .و  دـندمآیم باسح  هب  اجک  ناوت  روزیب و 

نامدرم هک  دوب  نینچ  رما  تقیقح  و  دنکن ... فاوط  نایرع  ار  هناخ  نیا  سک  چیه  رگید  دوب : نخس  نیا  ناشیکی  هک  دنکفارد  گناب  زیچ 
میاهدرک و هانگ  نآ  رد  هک  ياهماج  اب  میهاوخیمن  دنتفگیم ، هک  دوب  نآ  زین  شتلع  دندرکیم و  فاوط  نایرع  ار  ادخ  هناخ  تیلهاج  رد 
، دـیآیم ایند  هب  ردام  زا  هانگیب  هک  يدـنزرف  نانوچ  میهاوخیم  يرآ ، مینک . فاوط  ار  تیب  میاهدروآ  تسدـب  مارح  لاـم  زا  ـالامتحا  اـی 
هنادـنمرنه و فیطل ، اجب و  هچ  و  باتک -  نامه  رد  سپـس  !! مینک ترایز  ار  هناخ  دازرداـم  تخل  شـشوپیب ، نت  اـب  كاـپ و  ناـس  ناـمه 

دوب تهجح  نیدـب  يدوب ، راغ  رد  نم  هارمه  وت  هک  تفگ  رکبوبا  هب  ربمایپ  هدـمآ  ثیداحا  یـضعب  رد  هک  نیا  رـس  هدروآ  نینچ  فیرظ - 
راغ رد  ربمایپ  یهارمه  رد  رابکی  هک  هداتـسرفن  تیرومأم  نیا  هب  ار  وا  لیلد  نیدـب  دـنک  یلاح  وا  هب  هناشیدـنارذع  ات  دیـشوکیم  ربمایپ  هک 

رد وت  هک  هدوب  انعم  نیدـب  هحفص 128 ] زیمآهیانک و [  ینخـس  نیا  يرآ ، تسا ... هتـشگ  يایندشان  یـشومارف  تشحو  سرت و  هچ  راچد 
دیاب وت  مینمیا و  ناکرـشم  رـش  زا  ام  ریز  شابم ، نیگهودـنا  همه  نیا  سرتن و  متفگ  مدرک و  تمارآ  نم  يدیـسرت و  هدوهیب  هنوگ  نآ  راغ 

هنوگچ زورما  سپ  يدیـسرت ، اجبان  همه  نآ  يدوب  نم  رانک  هک  یلاح  رد  زور  نآ  يدرکیم . ادـتقا  نم  هب  یبلق  داـمتعا  شمارآ و  رد  هک 
هک یلاح  رد  ...؟ دـناوخ یهاوخ  ار  زیمآرهق  تایآ  نآ  یهانپ  چـیهیب  ییاهنت و  هب  متـسین ، تراـنک  زین  نم  هک  یلاـح  رد  راـفک  رادـید  رد 

حورجم و ناکرـشم ، ناـیم  رد  رکبوـبا  اریز  دوـب . نارگن  یلع  لاـسرا  رب  هک  دوـبن  نارگن  ردـقنآ  رکبوـبا  لاـسرا  رب  زگره  ربماـیپ  مینادیم 
ات شیوخ  يراکادـف  یناشفناج و  هب  دوب و  هتفخ  وا  رتسب  رد  ترجه  كانلوه  بش  نآ  یلع  هک  یلاـح  رد  دوب ، هداـهنن  ياـج  رب  ياهتـشک 

نانآ زا  یشکندرگ  رس  یگنج ، ره  رد  هثداح  نآ  زا  سپ  زین  هداد و  ربمایپ  هب  ار  زیرگ  تصرف  هتـشاد و  هگن  هکم  رد  ار  ناکرـشم  مدهدیپس 
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نارگید زا  رتشیب  تیرومأم  نیرد  یلع  ندـش  هتـشک  رب  ربمایپ  هک  دوب  نآ  رتکیدزن  لقع  هب  یعیبط و  يرآ  [ 53 . ] دوب هدنکفا  كاخ  رب  ار 
رد هشیر  تسین و  هناسفا  هصق و  دـندرکیم  فاوط  ناـیرع  ار  ادـخ  هناـخ  ناکرـشم  زا  یـضعب  هک  هعقاو  نیا  اـما  . دـشاب كاـنمیب  دـسرتب و 

و  ) تشگ لزاـن  تئارب  يهروـس  تاـیآ  مهن  لاـس  رد  كوـبت و  يهوزغ  زا  سپ  هدروآ : نینچ  شریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  دراد . تیعقاو 
کسانم ماجنا  زا  ربمایپ  هحفص 129 ] هکم [ ، حتف  لاس  هب  نیا و  زا  شیپ  ینعی  تشادزاب ). هتشگ ، عنام  ادخ  هناخ  جح  ماجنا  زا  ار  ناکرشم 

هک ار  ياهماج  نهاریپ و  دندرکیم ، فاوط  ار  هناخ  نوچ  هک  دوب  هنوگ  نیدب  نانیا  یلهاج  تنس  و  درواین . لمع  هب  تعنامم  ناکرشم  جح 
، هدیشیدنا يدیهمت  دننکن ، ار  يراک  نینچ  هک  نآ  يارب  هجیتن  رد  دندیـشخبیم . يدنمزاین  هب  قافنا  هقدص و  ناونع  هب  دیاب  دنتـشاد  نت  رب 
هب هدروآرد  نت  زا  ار  نآ  سپـس  دـندرکیم و  نت  رب  هدرک  هیارک  ار  نآ  دـنتفاییمن  رگا  هتفرگ و  یـسک  زا  هیراـع  ضرق و  هـب  ار  ياهماـج 

ار هناـخ  دـهدن ، يدنمتـسم  هب  ار  دوخ  شوپنت  هک  نآ  يارب  تفاـییمن ، هیارک  هیراـع و  هب  ياهماـج  هک  سک  ره  و  دـندادیم . شبحاـص 
کـسانم ماجنا  يارب  رکیپ  نیمیـس  هبرف و  ربلد ، ابیز و  ینز  تشگزاب ) هنیدـم  هب  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  لاس  نامه  . ) درکیم فاوط  ناـیرع 

هچ تسنادیمن  هدنام  لطعم  دوبن . زین  ياهدنهد  هیارک  دنک ، هیارک  تساوخ  نوچ  تفاین و  تساوخ و  هیراع  ياهماج  دـمآ و  هکم  هب  جـح 
ار راک  نیا  هنوگچ  تفگ  نز  یهدب . هقدص  يدنمتـسم  هب  ارنآ  دیاب  ینک  فاوط  ار  هناخ  دوخ  هماج  اب  یهاوخیم  رگا  دـنتفگ  وا  هب  دـنک .

يوس هب  نایرع  ار  اههتفه  اهزور و  زا  رتهب  نتـشگ  نایرع  هناخ  درگ  راب  تفه  هک  یلاـح  رد  مناـمیم . ناـیرع  مدوخ  هک  نآ  لاـح  منکب و 
هتفرگ ار  میمصت  نیرتهب  شور و  نیرتهفرص  هب  نورقم  هک  قفشم  حصان و  نادرم  قیوشت  هب  ور  نیا  زا  تسا . نتـشگ  راپـسهر  هلیبق  هناخ و 

وا یپ  رد  دید ، هک  دوب  هتـشگن  ار  رود  ود  یکی  ... دـمآرد ادـخ  هناخ  فاوط  هب  نایرع  تخل و  دروآ  ردـب  نت  زا  کیاکی  ار  اههماج  تسا ،
دندزیم هنت  رگیدمه  هب  گنم  جیگ و  یفاوط  نینچ  هبذاج  رد  نادرم  و  تسا . هدش  اپرب  هناخ ! هدـننک  فاوط  نادرم  جاجح و  زا  یماحدزا 

ییوجهراـچ هب  دـننیبن  ار  شرکیپ  نادرم  شیپ  زا  شیب  هک  نآ  يارب  نز  و  دـندوب . هتـشگ  کـسانم  ياوسر  ادیـش و  هتخانـشن ، اـپ  زا  رـس  و 
اور مرکیپ  لک  ءزج و  اراکـشآ  دـش  : درک تیب  نیا  ندـناوخ  هب  عورـش  هداهن ، تشپ  رب  ار  شرگید  تسد  ولج و  رب  ار  شتـسدکی  دـمآرب ،
هقلح شرود  قر - » قش و   - » برع نادرم  زا  یتعامج  دـش  غراـف  فاوط  زا  نوچ  و  هحفص 130 ] [ . ] 54  ] مرـسمه رب  زج  ود ، نیا  دشابن 

و دراد . رهوش »  » اریز دناوتیمن : ار  يراک  نینچ  هک  تفگیم  نز  و  دیآرد . يو  يرسمه  هب  هک  دندرکیم  ار  نآ  داهنشیپ  کی  ره  دندز و 
یمامت دودیم و  ياهناخ  درگادرگ  نایرع  تخل و  هک  یلاح  رد  ینز  ياهناخ !؟ ناگدننکفاوط  هچ  هرخـسم و  جح  هچ  میرگنب  یتسار  هب 

هک فاوـط  زا  سپ  هاـگ  نآ  دــنودیم ... وا  یپ  رد  زاـین  اـنمت و  هـقرغ  هسیپـالک و  نامــشچ  اـب  ینادرم  تـسا و  راکــشآ  شرکیپ  هـنیس و 
نارادتـسود تیعمج  دـنوشیم و  عمج  نز  درگ  بیرغ  یتلاـح  اـب  تسا ، توـالت  رکذ و  زاـین و  و  تداـبع ، هجوت و  هظحل  نیرتزیگناروش 

ماین زا  ریشمش  اب  یلع  يرآ  ... دهدیم خر  لاسراپ  نیمه  ربمایپ و  نامز  رد  همه  نیا  و  دنهدیم ، جاودزا  داهنـشیپ  نز  هب  نانآ  بلغا  تیب ،!
ياهتنس هنالهاج و  ياهتلصخ  يوخ و  نیزا  ار  شلوسر  ادخ و  يرازیب  شیوخ ، ترفن  مشخ و  یمامت  اب  دوب و  هداتسیا  اج  نآ  هدیشکرب 
ناکرـشم هب  دـمآیمرب  ادـخ  لوسر  موقلح  زا  دوب و  یهلا  گناب  همه  هک  ادـص  نآ  اب  دـنلب  يادـص  هب  و  دومنیم ، ناشیدـب  هنالفاغ  تشز 

ادخ هناخ  فاوط  هب  هنالهاج  ياههویـش  هناتـسرپتب و  تشز  ياهـشور  ساسا  رب  هک  تشاد  دـنهاوخن  هزاجا  سپ  نیا  زا  دومرفیم : نالعا 
تایآ ندناوخ  دنسریم ، هک  مهن  لاس  ثداوح  هب  یحیسم  يدوهی و  ناسانـشمالسا  هژیوب  ناقرـشتسم و  هک  نیا  رتتفگـش  همه  زا  .و  دنیآ
تخـس دننادیم و  هشیدنا  يدازآ  بادآ  رب  قبطنم  ریغ  هنازورفاگنج و  یلع  ربمایپ و  يوس  زا  ناکرـشم  رب  ار  یهلا  گنج  نالعا  تئارب و 

هب دیدهت  ار  نانآ  درادزاب و  ناشکـسانم  ماجنا  زا  ار  نانآ  دلـسگب و  تسا  هتـسب  ناکرـشم  اب  هک  ار  ینامیپ  دیاب  ربمایپ  ارچ  هک  دـناضرتعم 
شیوخ و هعماج  رب  يزاب  یخوش و  يارب  ربمایپ  دننکیم  نامگ  ناسانـشرواخ  نیا  هک  تسا  نیا  خساپ  هحفص 131 ] دنک [ . زیتس  گنج و 
هک دراذگب  ار  رـش  داسفرپ و  یناویح و  رکیپ ، ردیب و  الماک  دازآ  هعماج  عون  کی  داینب  ات  تسا  هدمآ  تسا ! هتـشگ  ثوعبم  ناهج  یمامت 

یمامت . دنشابن لوؤسم  دوخ  هتسیاشان  لامعا  زا  یلمع  چیه  رب  دنهد و  ماجنا  زواجت  متس و  یتسرپتب و  زا  تساوخ ، ناشلد  هچ  ره  نامدرم 
راطقا كاخ و  ياههرتسگ  یمامت  هکلب  برع ، هعماج  اهنت  هن  هک  تسا  مایپ  نیا  یکاـح  نآرق  یماـمت  نآ  رب  نوزفا  زین  هبوت و  هروس  تاـیآ 
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داـعم شاـعم و  شیوخ ، یگدـنز  شیوخ ، رکفت  لوؤسم  یمدآ  دـنایتسرپاتکی و  هشیدـنا  يدـج  بطاـخم  متاـخ  ربماـیپ  تثعب  رد  ملاـع ،
نیا تقلخ  هن  دربیمن . رـس  هب  ناهج  نیرد  ار  رمع  هدوهیب  هدـماین و  اـیند  هب  هدوهیب  تسا . رکفت  تیلوؤسم و  دوجوم  یمدآ  تسا . شیوخ 
لین هصرع  يراکتسرد و  هدهاجم و  یهاگآ و  بتکم  ایند  . تسا هدوهیب  ثبع و  كاخ  يهرک  رب  رشب  ندمآ  دیدپ  هن  تسا و  هدوهیب  ناهج 

. دوشیمن رسیم  جنر  تضایر و  ياههار  رذگ  زا  زج  هدوهیب و  یتمارک  تفرعم و  ماقم  نینچ  هب  ندیـسر  و  تسا . يراگتـسر  تداعـس و  هب 
اما دورب . تلالـض  رفک و  تواقـش ، یناداـن و  هار  هـب  هـک  تـسین  زاـجم  هدـشن و  هتــشاذگاو  دوـخ  هـب  هدـماین و  ناـهج  هـب  هدوـهیب  یمدآ 

بدا اوقت ، لدع و  هعماج  داینب  یتسرپاتکی و  هماقا  يارب  هک  دیحوت  ربمایپ  نیا  هک  کنیا  دنلیام  نانآ  . تسا رگید  ياهدیقع  ار  ناسانشرواخ 
شالت یبرع  هعماج  رد  هنالهاج  ياهتنـس  هناهیفـس و  یتسرپتب  وحم  يارب  هک  تسا  لاس  تسیب  زا  شیب  تسا و  هدش  هتخیگنارب  انعم ، و 

ابا هار  نیرد  دیهـش  نارازه  نوخ  نداد  زا  و  هتـشادن ، غیرد  یتدـهاجم  هنوگ  چـیه  زا  زورهنابـش ، شالت  تدـم  نیا  مامت  رد  تسا و  هدرک 
دهد هزاجا  ناکرشم  هب  دریگب و  سپ  ار  دوخ  نخس  هدیقع ، يدازآ  لصا  ساسارب  تسا ، هتفرگ  نمشد  زا  اههتشک  هداد و  اههتشک  هدومنن ،

ادخ ناونع  مان و  هب  دناهتخاس ، رام  ناطیش و  سکرک و  چوق و  مدآ و  لکش  هب  هک  ار  اهگنـس  بوچ و  تسا  ناشهاوخلد  هک  هنوگ  ره  هک 
هک ار  گرزب » قمح  لصا   » نیا هک  دوب  هدمآ  وا  اتفگـش  دـننک !! یگدـنز  دـنالیام ، هک  هنوگ  ره  شور و  ره  هحفص 132 ] هب [  دنـسرپب و 

هنوـگ ره  زا  اـهناسنا و  ناـناویح و  عاوـنا و  باـبرا  شتــسرپ  زین  يداـم و  نایادــخ  شتــسرپ  زا  ار  وا  هداد ، رییغت  دوـب ، یمدآ  ریگناـبیرگ 
دیحوت نامه  هک  ار  شیانعم  اب  هدیقع  يدازآ  الاو و  تمارک  وا  هب  و  دنادرگزاب ، نیمز  نامسآ و  ياتکی  راگدیرفآ  شتسرپ  هب  یتسرپلطاب 

رگم دـنادرگزاب . تینالقع  تیناسنا و  تفارـش ، رخافتم  توسک  هب  تلاـهج  و  تلاذر ، تیمیهب ، يهماـج  زا  ار  ناـسنا  و  دـنادرگزاب ، تسا 
نامه دـنهد ...؟ همادا  ناشینادان  تلالـض و  هب  دراذـگب  دـنیبب و  یلهاج  ماهوا  دـنب  رد  ار  نایمدآ  هک  دراد  قح  تسا و  زاجم  ربمایپ  کـی 
هعماـج ناراـمیب  ناـهاگآان و  يارب  ار  افـش  تمالـس و  اـنعم ، تمکح و  زج  دراد  قح  میلع  بیبـط  اـی  میکح و  ملعم  کـی  رگم  هک  هنوـگ 
هدـیقع زاربا  يدوهی  یحیـسم و  ناسانـشنید  !!؟ دـیامرف میکحت  هماقا و  دـیامن و  میلعت  هعاشا و  ار  اـهنآ  دـض  و  دروآ ؟ ناـغمرا  هب  شیوخ 

ار ناـنآ  ناـمیپ  و  دـشیمن ، نارفاـک  ضرعتم  زگره  درمـشیم و  مرتـحم  ار  شیوـخ  هعماـج  ترارقم  نیناوـق و  دـیاب  ربماـیپ  هـک  دـناهدرک 
دندوـب هدرک  ینکـشدهع  هـک  ار  ناـنآ  ناـمیپ  طـقف  ربماـیپ  هـک  تـسا  نـیا  خـساپ  تـشگیمن . ناـنآ  کـسانم  عناـم  زین  و  تسکــشیمن .

اب ینکشدهع  هب  هک  ار  یناکرـشم  نآ  دهع  تئارب  هروس  تایآ  ساسا  رب  نینچمه  و  دادیم ... ناشتلهم  زین  هام  راهچ  هزات  و  تسـسگیم ...
ناشن تئارب  يهروس  تایآ  دافم  ياوتحم  هکنانچ  یتح  و  درمـشیم ، هیاعرلابجاو  نآ  ياضقنا  تدم  ات  هتـسناد  مرتحم  دندوب  هدماینرب  وا 

لاس تسیب  رب  نوزفا  ات  دادیم  تلهم  نانآ  هب  رگید  هام  راهچ  دروآیمن و  لـمع  هب  تعناـمم  ناکرـشم  جـح  ماـجنا  زا  لاـس  نآ  دـهدیم ،
نایرع ار  هناخ  تساوخیم  یکرـشم  لاس  نامه  رگا  یتح  درگنب . شیوخ  روما  هنک  هب  زین  رگید  هام  راهچ  لقعت  هشیدنا و  لمأت ، تصرف و 

نیا زا  داشرا  شور  هب  دومرفیم و  يریزعت  هن  یهیزنت و  یهن  ار  وا  یلع  ماما  دشیمن و  راتفر  تنوشخ  تدش و  هب  وا  اب  زگره  دنک ، فاوط 
تدـش هب  ناکرـشم  اب  دوب ، سبشتآ  نارود  دـهع و  ياضقنا  تدـم  هک  مارح  هام  راهچ  ندـش  يرپس  زا  سپ  هاگنآ و  تشادیمزاب . لمع 

زا جورخ  تداعس و  هب  شندناسر  لهج و  رامیب  نت  يافش  تمالس و  يارب  هحفص 133 ] مالسا [  ملس و  ربمایپ  يرآ  دشیم ... راتفر  لمع 
هنوگچ میرادب . ناهنپ  هدیشوپ و  یسانشرواخ  چیه  رب  هک  تسین  ینخس  نیا  و  دوب . هدرک  مایق  ریشمش  هب  تلاهج  ملظ و  تلالـض و  رفک و 

هب رازآلمد  رامیب و  يهدغ  ندروآ  نوریب  يارب  حارج ، شخبافـش  بیبط  کی  هک  تسا  نآ  زج  ایآ  تسین ؟ هنالداع  یعیبط و  يزیچ  نینچ 
ار لیئارساینب  دهاوخیم  هنوگ  ره  هک  دهد  هدیقع  يدازآ  هزاجا  نوعرف  هب  ات  دوب  هدمآ  یـسوم  رگم  تسا ؟ هدش  هتخیگنا  رتشن  ریـشمش و 
هک هعماج  نازواجتم  ناشکرس و  هب  یسیع  ات  هتفرگ  میهاربا  زا  لیئارـساینب  ایبنا  یمامت  رگم  و  دریگ ، يراگیب  یگدرب و  دوخ ، شتـسرپ  هب 
اب یـسیع  رگم  ؟و  دننکب دنهاوخیم  هچ  ره  ات  دندادیم ، هزاجا  دنتـساوخیم  دوخ  تازواجت  هاگهصرع  ار  قح  شتـسرپ  سدـقم  ياهناکم 

مزاجم مهاوخیم  هک  ار  راک  ره  اج و  ره   » تسا و اور  هدیقع  يدازآ  هک  ار  لصا  نیا  و  تخادناین ؟ نوریب  ادخ  دبعم  زا  ار  نافارص  هنایزات 
ریاغم و یلمع  دوب و  تنوشخ  دواد  ییحی و  ایعـشا و  ات  هتفرگ  حون  زا  ناربماـیپ  لاـمعا  زا  کیمادـک  درکن ؟ لامدـگل  اـپ  ریز  مهد » ماـجنا 
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ناشیـشک نیمه  ایآ  تسا ؟ زاجم  ياهدـیقع  يدازآ  ره  رگم  و  هدـیقع ؟ يدازآ  مادـک  دـنیوگب  اـمب  و  دوب ؟ هدـیقع  يدازآ  لـصا  فلاـخم 
هدـیقع يدازآ  لصا  ساسا  رب  اج  نآ  دورب و  اسیلک  نورد  هب  يدرم  هک  دـنهدیم  هزاـجا  اـسیلک  قیدـص  باحـصا  اـی  ربماـیپ و  رب  ضرتعم 
تبـسن تسا  مرتحم  هدیقع  يدازآ  لصا  نوچ  هک  نآ  دانتـسا  هب  ای  و  دنوش ؟ دراو  اسیلک  نورد  هب  نایرع  تخل و  نامدرم  ای  دنک و  یتشلپ 

دوب و هدـمآ  يدـیحوت  هعماج  داینب  يارب  ربماـیپ  يرآ ، . دـنهد ماـجنا  دـنراد و  زاربا  دـنهاوخیم  هک  ار  یلمع  رظن و  ره  نارگید  سیماون  هب 
مدرم هب  وا  بناـج  زا  یهلا  هقح  نیمارف  تشاد و  رارق  ادـخ  نآ  مره  سأر  رد  هک  یتـموکح  تخاـسیم . رارقرب  ار  دـیحوت  یهلا  تموکح 

همه دـنبای و  داقتعا  هدروآ و  نامیا  درادـن  دوجو  وا  زا  رتمیظع  رتگرزب و  هک  هناگی  يادـخ  هب  دـیاب  مدرم  یمامت  هک  یتموکح  دیـسریم .
همه دـنبایرد  ناگمه  هک  ياهعماـج  هحفـص 134 ] دـننک [ ... ینتبم  یـسانشادخ  لـصا  نیمه  ساـسا  رب  ار  شیوخ  یگدـنز  تاـماظن  زیچ 

ار یمدآ  هک  سکنآ  تسا . طبترم  تمکح  دوج و  تمحر ، لدـع و  رگـشیاشخب  تاذ  نیرتلماک  یتسه و  رهظم  نیرتیلاـع  اـب  ناـشروما 
ناهج هب  تفوطع  تیدوبع و  تفرعم ، طرش  هب  يورخا ، ياهیداش  میعن و  رد  یگنادواج  حور و  تمالس  تداعـس و  يدبا ، یتخبکین  يارب 

نآ تیاعر  هب  مزلم  یمدآ  و  تسا ، هتخادرپ  هتخاس و  یمدآ  يارب  هک  تسا  یناهج  تانئاک و  تاماظن  تاررقم  نیناوق و  ناـبهگن  هدروآ و 
یتسرپقح دیحوت و  اب  دنریگب و  چیه  هب  ار  دعاوق  نیا  دنوش و  ادیپ  هشیپترارش  شکرس و  ییاهناج  رگا  ساسا  نیرب  تسا ... یهلا  نیناوق 

دـنریگب و چـیه  هب  تسازیچ  همه  داینب  ساسا و  هک  ار  یهلا  تموکح  دـنزیتسب و  تسا  یمدآ  دوجو  يهصخاش  نیرتمزال  نیرتهیلوا و  هک 
يدازآ مکح  هب  دنرامشب و  اور  دنراد  تسود  هک  ار  هچ  ره  دنهد و  ماجنا  ار  نامه  تسا  لیام  ناشدوخ  تاینمت  ءاوها و  طقف  هک  ار  هچنآ 

يرادهدرب و نارتخد و  ندرک  روگ  هب  هدنز  زا  دنزیتسب و  یمتـس  ملظ و  ره  اب  ات  دنفظوم  هک  ناربمایپ  تروص  نیا  رد  دـننیبب ، زاجم  هدـیقع 
دنتفای و تثعب  هدوهیب  دـنزیتسب ، نآ  اب  دـننک و  يریگولج  یتسرپگنـس  یـشکهیاسمه و  رامق و  شحوت و  تراغ و  یتسم و  يراوخابر و 

زین ینومزآ  ناحتما و  ره  هداهن و  اپ  الب  تنحم و  اپارس  ناهج  نیدب  هدوهیب  زین  یمدآ  دوب و  هدوهیب  قالخا  تمکح  همه  شنیرفآ و  الوصا 
ینب چـیه  هن  ناشیـشک و  نآ  هن  ناکرـشم و  نآ  هن  و  دراد . مظعا  متا و  لامک  هب  ور  یتسه  تسین و  ملاع  لاوز  ملاع ، لاور  هن . . دوب هدوهیب 

ره و  تسا ، یهلا  تعاطا  لصا ، درادرب . یماـگ  تسا ، هدومرف  ررقم  رـشب  يارب  هک  یهلا  راـجنه  راـیعم و  ساـسا  رب  زج  درادـن  قح  يرـشب 
دروخرب نآ  اب  دـیاب  ادـیدش  و  تسا ، تواسق  يرگهزیتس و  شحوت و  دـنک ، زواجت  تبحم  تداعـس و  لدـع و  ورملق  نیدـب  هک  يايدازآ 

هب بیرق  هدرـشف و  همجرت  هک  دراد  هطبار  نیرد  يزغن  نخـس  دمحم  یناگدنز  باتک  رد  لکیه  نیـسح  دمحم  . دـمآرد نآ  زیتس  هب  درک و 
 ] دـهاوخیم ياهعماج  رگا  و  دراد ، تیرـشب  تلزنم  ماقم و  هب  یتبـسن  هچ  گنـس  شیاتـس  شتـسرپ و  دـیوگیم : تسا : نینچ  نآ  ياـنعم 

دیدپ یتموکح  مینک  ضرف  داتـسیا ؟ نآ  ربارب  رد  دیابن  ینوناق  هچ  ساسا  رب  ارچ و  دهد  جاور  ار  دوخ  ياهشور  نیرتتشز  هحفص 135 ]
نایز هب  هک  هچ  ره  ردخم و  داوم  جیورت  هانگ و  يراب و  دنبیب و  يهعاشا  يرگیـشحو و  زواجت و  زا  لامعا  نیرتهتـسیاشان  جورم  هک  دـیآ 

تـضهن نیا  ناوتیم  ایآ  درادرب ، نایم  زا  ار  اهنآ  دهاوخب  دیآ و  دیدپ  اوران  لامعا  نیا  دض  رب  یتضهن  سپـس  و  دـشاب ، تسا  یمدآ  مسج 
نیا عبات  یتلم  مینک  ضرف  یتح  دناوخ ؟ یمدآ  تیرح  يهدننک  دودحم  هدیقع و  يدازآ  اب  فلاخم  بصعت و  تضهن  ار  رگایحا  هدنزاس و 
تلم نآ  اب  دوخ  ياهزرم  رد  رکفت  نیا  خوسر  دنـسپان و  مسر  نیا  تیارـس  يریگـشیپ و  تهج  هب  رگید  للم  دوش و  زواـجت  هاـنگ و  میژر 
فلت هناقحمان  نآ  هار  رد  مدرم  اهنویلیم  هک  يایناهج  ياهگنج  زا  هناقحم  هزرابم  نیا  ای  تسا و  اوران  ياهزرابم  نینچ  اـیآ  دـننک ، هزراـبم 

رد هزورما  دـنکیمن ؟ هزرابم  تسا  ناشیا  یگـشیدنا  تاماظن  فلاخم  هک  يدـیاقع  اب  برغ  ندـمت  هزورما  اـیآ  تسین ؟ رتهنـالقاع  دـندش 
ییاپورا ياهرهـش  نیمه  رد  تسا . هتفای  روآتشحو  ریگمـشچ و  ياهنوگ  هب  عیرـس و  سب  يدنور  يراب  دنبیب و  جاور  برغ  وریپ  ملاوع 

یتمسق مدرم  هک  نیا  دننکیم  اعدا  دشاب و  نآ  نانعمه  مسج و  تیبرت  اب  گنهامه  دیاب  حور  تیبرت  دنراد  داقتعا  هک  هدمآ  دیدپ  یتضهن 
مدرم همه  تسا  رتهب  سپ  ددرگیم ، یقالخا  داسف  يهیام  دـننکیم و  یـسنج  تاساسحا  کیرحت  رتشیب  دـنناشوپب  ار  دوخ  اـضعا  نت و  زا 

رد دازآ ، يهشیدـنا  نیا  هعاشا  يارب  دـنوشن و  کیرحت  هدرکن  هجوت  رگیدـکی  هنهرب  نت  هب  رگید  ات  دنـشاب  تخل  هنهرب و  الماک  ناـیرع و 
رب هک  مینیبیم  و  درذگیم ... لکیه  باتک  فیلأت  زا  ههد  نیدنچ  زا  شیب  کنیا  !! دندروآ دـیدپ  قلطم  یگنهرب  يارب  ار  ییاهناکم  اهرهش 
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نایم زا  هنوگچ  تسا ، یمدآ  « یتاذ یعیبط   » طارقـس لوق  هب  تسا و  ناویح  زا  ناـسنا  زیمم  لـصف  هک  یگنهرب  مرـش  اـههزومآ ، نآ  ساـسا 
اریز . تسا هدرک  راـبنایز  راـثآ و  موـش  یتیارـس  زین  قرـش  هب  برغ  زا  شرگن  عوـن  نیا  يهـنماد  تـسا و  هتـسبرب  تـخر  ییاـپورا  ياـهتلم 
هکلب دروآیمن ، لمع  هب  تعنامم  ناناوج  یسنج  هحفص 136 ] تاساسحا [  کیرحت  زا  اهنت  هن  اهیتخل  كرهش  داجیا  هک  تسا  راکشآرپ 

اریز دنکیم . رتروهلعـش  رتزیت و  ارنآ  شتآ ، زا  ینوناک  هب  تفن ، زا  يرابیوج  ندش  زیر  رـس  نوچمه  دـنزیم و  نماد  نآ  هب  شیپ  زا  شیب 
اور مه  رانک  رد  شوپنت  کی  یتح  یب  نایرع ، تخل و  ار  ناوج  درم  نز و  رازه  نارازه  یگدـنز  یعناـم  نیرتمکیب  يرهـش  رد  هک  اـمش 

اعطق دیهد  ماجنا  ار  يراک  نینچ  دیهاوخب  رگا  دینک ؟ يریگولج  نانآ  یتآ  دیقیب و  یلامتحا  طباور  زا  تسناوت ، دیهاوخ  هنوگچ  دـیدید ،
هچ ره  رب  یمدآ  «، » عنم ام  یلع  صیرح  ناسنالا   » مکح هب  امـش ، یـشارتعنام  نیمه  دـنیوگیم  امـش  هب  ناتدوخ  شرگن  هفـسلف و  ساسا  رب 

دنهاوخیم هک  هچ  ره  ماجنا  رب  توهـش  شتآ  نتـسشن  ورف  يارب  دـیاب  هتـشگ و  ناشرتشیب  کیرحت  بجوم  ددرگیم » رتصیرح  دوش  عنم 
زواجت و عاونا  نآ  نطب  زا  هک  ار  یناسنا  نوناق  نیرتمک  دـیاف  یناویح و  یگنهرب  هعماج  نانچ  تیاـنج  تیاـهن  اـیآ  دنـشاب !؟ دازآ  زاـجم و 

میلعت میمعت و  میسرت و  نهذ  رد  ناوتیم  دیآیمرب ، تارکـسم  ردخم و  داوم  عاونا  هب  یگدولآ  یمئاد و  زیتس  شکمـشک ، يرامیب و  لتق ،
اوران رکفت  نیا  اب  هزرابم  يارب  ناشیناقرف  هفیحص  ینامسآ و  باتک  یقالخا  نوناق  مکح  هب  یمدرم  ای  تلم و  رگا  لاح  ؟ درک میکحت  ارنآ 

ناسنامه و  دنوش ، نآ  يدج  عنام  زاغآ ، نامه  زا  يداسف  ياههموثرج  نینچ  يریگشیپ  يارب  یتح  ای  و  دنیآرد ، زیتس  هب  نآ  اب  دنزیخرب و 
شحوت یناوهـش و  يراب  دـنبیب و  ینایرع و  داسف  نیا  اب  دـننکیم  هزرابم  ردـخم  داوم  تراـجت  تراـغ و  زواـجت و  یـشورفمدآ و  اـب  هک 

هب ؟ دناهدرک یناسنا  دازآ  يهدـیقع  یگنهرف و  لوصا  ریاغم  يراک  دـنزیخرب ، هزرابم  هب  تسا  ناهانگ  اهیرامیب و  یمامت  سأر  هک  یناویح ،
دوخ هک  ار  هچنآ  طقف  اریز  دنراد . هنافصنمان  یهاگن  نآرق  شخبتاجن  نییآ  مالسا و  هیلع  يدوهی  و  یحیسم ، یبرغ ، ناسانشنید  یتسار 

ام هک  یتروص  رد  دـننیبیم ... ناکرـشم  هیلع  ار  دـنوادخ  گنج  يرازیب و  نالعا  اهنت  هتفرگ و  تئارب  يهروس  تایآ  شخب  زا  دـنهاوخیم 
ییاسرفتقاط ياههجنکش  بئاصم و  همه  نآ  لمحت  لاس  تسیب  زا  سپ  هزات  هحفص 137 ] گنج [ ، يرازیب و  نالعا  نیا  میداد ، حیضوت 

دننکیمن یهجوت  نیرتمک  تئارب ، يهروس  نیمه  رد  ینآرق  زارف  نیا  هب  نانآ  زین  دنتـشگ و  لـمحتم  ناکرـشم  يوس  زا  ناناملـسم  هک  دوب 
ناناملـسم دنـشاب و  دازآ  ات  داد  ناشتلهم  هام  راـهچ  هک  نآ  نمـض  ناکرـشم  زا  يرازیب  یمومع و  گـنج  نـالعا  نیمه  زا  سپ  ربماـیپ  هک 

يارب یتسه -  روبجم  رومأم و  ناشیا  اب  گنج  هب  هک  نیکرـشم  نیمه  رگا   » هک تفای  تیرومأم  دـنوادخ  يوس  زا  زاب  دـنوشن ، ناشـضرعتم 
هانپ رد  ار  ناشیا  هد ، ناما  نانآ  هب  دنهاوخب -  ناما  نآ ، تخانـش  مالـسا و  روما  قیقحت  رد  وا ، اب  هرکاذم  ادـخ و  مالک  ندینـش  ندـیمهف و 

نآ هب  دندیورگن و  وت  نییآ  هب  رگا  یتح  و  نک ، ینابزیم  یمارگ  ینانامهم  نانوچ  ارنآ  و  دنونـشب ، ارت  قطنم  ادـخ و  مالک  ات  رادـب  تدوخ 
راکتیانج لیفط  نب  رماع  ناتـساد  ناهاوخهانپ  نیا  زا  ياهنومن  .« نادرگزاب ناشیاهرهـش  نمأم و  هب  تمالـس  نما و  لاـمک  رد  دـندرک  تشپ 

ناـنآ بلغا  هک  ار  ربماـیپ  باحـصا  نیرتهب  زا  نت  داـتفه  شیپ  اـهلاس  یمرج ، چـیهیب  هک  يزیرنوخ  راـبج  زیتسقح و  رادـغ  ناـمه  تسا .
هدرک و ریگلفاـغ  هاـگان  دـندوب ، هدرک  توـعد  دوـخ  نیمزرـس  هب  نید  میلعت  يارب  و  دـندوب ، ناـهرب  تـمکح و  ناـملعم  نآرق و  ناـظفاح 

راگزور يدازآ  هب  یبرع  ياهارحـص  رد  نانیا  تشذـگ و  ارجاـم  نیزا  اـهلاس  دـندومن ... یباـصق  عیجف  يوحن  هب  دنتـشک و  ار  ناـشیمامت 
يهناتسرپتب فاوط  هنالهاج و  مسارم  ماجنا  هب  هدمآ ، جح  مسوم  هب  زواجت  هانگ و  يهدولآ  اپارس  تساوخ ، ناشلد  تقو  ره  دندنارذگ و 

نانیا و دـندوب  هتفای  نامرف  ناناملـسم  دوب و  هدـمآ  دورف  ناشیا  رب  دـنوادخ  ترفن  يرازیب و  نامرف  کـنیا  و  دـندرک ، ترداـبم  هبعک  هناـخ 
یهلا گنج  نالعا  نیرخآو  نیلوا  درمناوج  ع )  ) یلع دنـشکب و  تلهم  هام  راهچ  ياضقنا  زا  سپ  دندید ، اج  ره  ار  ناشیا  زا  یناشیدـنامه 

کیرـش یهارمه  هب  لیفط  نب  رماع  نیمه  تئارب ، يهروس  نالعا  زا  سپ  هام  دنچ  کنیا  . دوب هدناوخ  ورف  يدرمناوجان  ناراکبان  نینچرب  ار 
دنورب و دمحم  راید  رهش و  هب  رگا  راکتیانج  ناکرشم  یتح  دوب  هدینـش  هک  اج  نآ  زا  ناما و  شـشوپ  تحت  سیق ، نب  دقرا  شرادغ ، مرج 

هناریگلفاغ هلمح  کی  رد  ار ، وا  ات  دندمآیم ، هنیدم  هب  وا  رادید  هناهب  هب  دنیوا ، لماک  هانپ  رد  دننک  هحفص 138 ] تبحص [  وا  اب  دنهاوخب 
هب هک  دندرک  ار  وا  نتشک  دصق  هدرک ، تاقالم  شاهناخ  رد  اهنت  ياهنت  ار  ربمایپ  دمآ ) نیشیپ  تادلجم  رد  شناتساد  هچنانچ   ) و دنـشکب ...
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دناوخ و مالـسا  هب  ار  وا  دش و  هاگآ  شاهئطوت  دیهمت و  زا  تفایرد و  ار  شدصق  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  رماع  اما  دنتفاین . قیفوت  یهلا  زاجعا 
رواگنج رازه  نارازه  اب  موریم و  اج  نیا  زا   » هک دیشک  دایرف  وا  رب  هکلب  تفگ  نخس  ربمایپ  اب  یخاتـسگ  یبدایب و  تیاهن  رد  اهنت  هن  يو 

، دننک شتـشادزاب  دادن  روتـسد  اهنت  هن  یتح  ربمایپ  تفر و  نوریب  ربمایپ  هناخ  زا  منکیم »... بارخ  ترـس  رب  ار  هنیدم  مدرگیمزاب و  برع 
رد ناسنیا  یتیانج  نانچ  زا  سپ  راکمتس  نیا  يراب ، ... دیوگب وا  هب  یمانـشد  یتح  سک  چیه  دننزب و  وا  هب  ياهنایزات  دادن  نامرف  یتح  هک 

مکح هب  تمالـس و  هب  ربمایپ  هنیدم  زا  یطیارـش  لاوحا و  نینچ  رد  درکیم و  دیدهت  زاب  مالـسا ، شریذـپ  مدـع  رب  هوالع  دوب و  ربمایپ  هانپ 
يادـخ رگا  دـنبایرد  و  دنـسانشب ، ار  يداسف  ياههموثرج  نینچ  ناهج  فصنم  مدرم  رگید  راـبکی  اـت  دوب ... وا  تینما  هاـنپ  رد  یهلا  ناـمرف 

نینچ دوخ  ماع  تمحر  تمکح و  رـس  زا  هک  ناشیا  حلطـصم  ترفن  رـس  زا  هن  تسا  هداد  ترفن  يرازیب و  نـالعا  ناـنیا  هب  نآرق  مالـسا و 
ناونع هب  تفر و  جح  رفـس  هب  لاس  نآ  رکبوبا  هک  دنراد  رارـصا  انعم  نیرب  ماشهنبا  هلمج  زا  ننـست  لها  زا  یـضعب  نینچمه  ... تسا هدرک 

تراـما و دـشاب ، هتفر  جـح  رفـس  هب  وا  رگا  یتـح  تسا  نیا  خـساپ  تشگ . اـقبا  شیوـخ  تیلوؤـسم  تمـس و  رب  جاـجح  ریما  تـسرپرس و 
، مینیبیم یهلا  هماندهع  ینآرق و  تایآ  دافم  زا  هچنانچ  اریز  تسا ... هتشادن  ار  ناکرشم  کسانم  ماجنا  یگنوگچ  رب  شزومآ  یتسرپرس و 
ار لمع  نیا  یـسک  رگا  هزات  هک  هنهرب  فاوط  الامتحا  زج   ) دـناهدوب و دازآ  شیوخ  بادآ  فاوط و  روما  ماـجنا  رد  ار  لاـس  نآ  ناکرـشم 
وا ربمایپ  مکح  یـضاق  رظان و  دقاع ، يرجم ، هدننک ، غالبا  هحفـص 139 ] اریز [  دریگب ). میمـصت  وا  دروم  رد  هک  دوب  یلع  اب  دادیم ، ماجنا 

ص ج 4 ،  ) ماشهنبا هریس  رد  زین  قاحسانبا  ... يرگید هن  تشاد و  رما  ذافن  هک  دوب  وا  اوشیپ  رورس و  تنـس  لها  لوق  هب  و  وا . زج  هن  دوب و 
مهلزانم یلع  كرشلا  لها  نم  سانلاو   » دنتشاد ار  شیوخ  ياههاگیاج  یلهاج ، بیترت  نامه  رب  ناکرـشم  هک  دراد  رارـصا  انعم  نیرب  (188
یلوصا نخس  دانتـسا  هب  اریز  تشادن ،. مامت  یهاگآ  یناگمه  هزومآ  کی  ناونع  هب  جح  ضیارف  ارجا  رب  رکبوبا  باسح  نیا  اب  « مهجح نم 

جح ماـکحا  هدـمع  اریز  دوب . هتـشگن  صخـشم  یمالـسا  هقف  بولـسا  هب  جـح  یهقف  بادآ  زونه  ناـمز  نآ  اـت  ناـیرفعج  لوسر  ياویـش  و 
مـسر زونه  نامز  نآ  رد  دادیم و  ماجنا  بجاو )  ) جـح مسوم  رد  ترجه و  مهد  لاس  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  یلامعا  زا  هتفرگرب 

، دشاب هتشاد  تیرومأم  جاجح  یتسرپرـس  رما  رب  وا  تنـس  لها  رارـصا  ربانب  رگا  یتح  همه  نیا  اب  [ 55 . ] تشادـن دوجو  جاحلا » ریما   » نییعت
يو يارب  ار  یتماما  ماقم  ینید و  ییاوشیپ  تمـس  چیه  يروز ، يرالاسهلفاق  يروص و  يارادهلمح  کی  زج  هجو  چـیه  هب  يزیچ  نینچ  زاب 

هتفرگ فاوط  زا  یمامت  هب  همه  همه و  اما  دوشیم ، ماجنا  تیعمج  نتم  رد  دنچ  ره  جح  کسانم  ماجنا  تسا  راکشآرپ  اریز  دنزیمن . مقر 
چیه هب  تیعمج  زگره  دنايدرف و  الماک  ندرک ، نابرق  تافرع و  ینم و  رعـشم و  رد  فوقو  تارمج و  یمر  هورم و  افـص و  نایم  یعـس  ات 
ماما کی  هب  دوجـس  دهـشت و  دوعق و  مایق و  تاعکر  یمامت  رد  تیعمج  هک  زامن  ریاغم  الماک  جح  رد  دنتـسین و  رفن  کی  لامعا  عبات  هجو 

ناشيدابع لمع  لاطبا  هب  زگره  دـشاب ) راک  رد  يریما  رگا   ) ریما نآ  زا  ناشنداتفا  سپ  شیپ و  دـنرادن و  ادـتقا  ماما  کی  هب  دـنراد ، ادـتقا 
تماما دـشاب ،) هتفر  جـح  هب  رگا  یتح   ) رکبوبا لاس  نیرد  هک  تسا  هتـشونن  تنـس  لها  زا  نت  کی  یتح  اـنعم  نیرب  نوزفا  و  دـماجنایمن .
نینچمه هحفص 140 ] دشاب [ . هتشاد  هدهع  رب  سدقم  تیب  نحص  مارحلادجـسم و  رد  ار  ناشزامن  تعکر  کی  رب  یتح  مدرم ، رب  تعامج 

ال  » دومرف وا  هب  دـمآ و  دورف  ربمایپ  رب  هک  یحو  هتـشرف  نخـس  نیا  دـنراد ، یهاگآ  نآ  ینایب  یناعم  ینابم  و  یبرع ، نابز  هب  هک  نانآ  يارب 
يانعم هب  کنم » لجر   » هلمج نیا  تسادیپ  دنکب ،» نالعاوت  زا  يدرم  ای  وت و  زج  ار  تایآ  نیا  دیابن  «، » کنم لجر  وا  تنا  الا  کنع  يدوی 

رفـس ماگنه  هب  ربمایپ  هک  تسا  ینخـس  نامه  نیع  تسرد  نخـس  نیا  و  دـنک . نینچ  دـیاب  وت  هلزنممه  اتمه و  يدرم  ینعی  تسا . تلزنم » »
اهل حلصی  هنا ال  یلها و  یف  یتفیلخ  تنا  يدعب و  یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  الا  : » دومرف یلع  هب  كوبت 

هفیلخ وت  تسین و  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  یشاب ، یسوم  يارب  نوراه  تلزنم  هب  نم  يارب  یتسین  دنـسرخ  ایآ  .« » تنا انا و  الا 
ینعی تسین ». هتـسیاش  رگید  سک  چـیه  رب  وت  نم و  رب  زج  یماقم  تیلوؤسم و  نینچ  انامه  یتسه و  نم  نادـناخ  ناـیم  رد  نم  نیـشناج  و 

اب شایـشیوخ  موق و  تهج  هب  نوراه  هکنانچ  تایـشیوخ . موق و  هن  یهد ، ماـجنا  وت  ار  راـک  نیا  هک  دـنکیم  باـجیا  وت  تلزنم  نأـش و 
حون هیضق  رد  هک  نانچ  نآ  زین و  دش و  ربمایپ  شنامیا  ملع و  ماقم  تمظع  تفارـش و  تهج  هب  هکلب  دشن و  باختنا  توبن  ماقم  هب  یـسوم 
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بوسحم نایخزود  هرمز  رد  دماین و  باسح  هب  زین  وا  لها  زا  هکلب  دشن ، ربمایپ  شرسپ  اهنت  هن  درک ، تطاسو  رـسپ  قح  رد  دنچ  ره  میدید ،
يدنواشیوخ ارنآ  هدرکن و  یفن  ار  کنم »  » یشزرا يانعم  تنس  لها  اهدعب  هک  نآ  يارب  هک  تسا  نیا  بیجع  هزجعم  تفگش و  يرآ . . دش

« تلزنم  » يانعم هب  ار  کنم »  » ربمایپ صخـش  دوخ  مینیبیم  هکنانچ  دـننادن  هتـسیاش  يالاو  ماقم  يونعم و  تلزنم  ياـنعم  هب  زج  دـنناوخن و 
مه اب  تسا  فورعم  تلزنم  ثیدـح  مان  هب  زین  تنـس  لـها  ناـیم  رد  اـقافتا  هک  ار  تلزنم  ثیدـح  رگید  راـبکی  تسا . هدرک  ریـسفت  ریبعت و 
هب ار  رکبوبا  لزع  هک  نآ  ياوس  ... نوراه ۀـلزنمب » ینم   » نوکت نا  یـضرت  الا  : » میرب شنرک  يدـمحا  ینیبشیپ  هزجعم و  نیا  هب  ات  میناوخب 

ماقم نانچ  هب  بلاطیبا  نب  یلع  باصتنا  هلأسم  نیا  میبایرد  هک  نآ  يارب  هحفص 141 ] اما [  هن ، ای  میریگب  رظن  رد  يو  يارب  یتصقنم  ناونع 
لها ثیداحا  زا  ییاهزارف  هتـشگ ، یقلت  یمالـسا  ثیدـح  خـیرات و  نوتم  رد  يو  یعطق  ياهتبقنم  نیرتگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  ییالاو 
هدش تیاور  رمع  نب  عیمج  زا  لیعامسا ، نب  ریثک  زا  قاحـسا  نب  دمحا  لوق  زا  عیارـشلا  للع  باتک  رد  : مینکیم لقن  دروم  نیا  رد  ار  تنس 
متفگ وا  هب  متـسشن و  شرانک  هتفر  شدزن  تسا ، هتـسشن  هک  مدـید  ار  باطخ  نب  رمع  رـسپ  مدـناوخیم ، زامن  رهـش  عماـج  دجـسم  رد  هک 

هب رکبوبا  نوچ  . داتـسرف هکم  هب  تئارب  يهروس  اـب  ار  رکبوـبا  ربماـیپ  تفگ : باـطخ  نب  رمع  رـسپ  وـگب . نم  يارب  یلع  تبقنم  رد  یثیدـح 
یلع هدـش ، لزان  نم  قح  رد  یتمذـم  نخـس و  تفگ  وا  هب  هتفرگ  رکبوبا  زا  ار  تایآ  یلع  درک . ناور  شایپ  رد  ار  یلع  دیـسر  هفیلحلاوذ 
يوس هب  رکبوبا  دـنک ، ادا  دـناوتیم  نم  تیب  لها  زا  يدرم  ای  نم و  ای  ار  یتلاسر  غالبا  نینچ  هک  هدومرف  نینچ  ادـخ  لوسر  اـما  هن ، تفگ :

تیب و زا  يدرم  ای  نم و  زج  ار  تایآ  نیا  اما  هن ، دومرف : ربمایپ  هدـش ، لزاـن  نم  هراـبرد  ینخـس  اـیآ  اربماـیپ  تفگ ، وا  هب  هتـشگزاب  ربماـیپ 
زا ار  نخس  نیا  هک  یهدیم  یهاوگ  یتسار  هب  متفگ : مدینش  عیمج »  » زا ار  نخـس  نیا  نوچ  دیوگ ، ریثک  [ . 56 . ] دنک ادا  دیابن  نم  نادناخ 
الاو یتبقنم  ناونع  هب  باختنا  نیا  تابثا  رد  يرگید  ثیدـح  . يرآ يرآ ، يرآ ، تفگ : خـساپ  راب  هس  یـشاب . هدینـش  باطخ  نب  رمع  رـسپ 

شرازگ نینچ  کلام  نب  ثراح  زا  يربط  ریرج  نب  دـمحم  زا  یناقلاط  : تسا نینچ  رکذـلاقوف  بتک  نامه  زا  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  يارب ،
خـساپ يراد ؟ غارـس  یتبقنم  یلع  هرابرد  ایآ  متفگ  وا  هب  هدرک  رادـید  ار  کلام  نب  دعـس  اج  نآ  هتفر  هکم  هب  هحفـص 142 ] هک [  دنکیم 

ایند میعن  یمامت  اب  حون  رمع  نآ  ياجب  و  متـشاد ، ار  اهنآ  زا  یکی  مراد  وزرآ  هک  مسانـشیم  يو  يارب  گرزب  تبقنم  راـهچ  يرآ ، تفگ :
نآ دش و  رفس  راپـسهر  يزور  بش و  هتـشاد ، لیـسگ  شیرق  ناکرـشم  يوس  هب  ار  رکبوبا  ربمایپ  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیلوا  دوبن . نم  نآ  زا 
زا ینخـس  ایآ  اربمایپ  تفگ : هدمآزاب  رکبوبا  ناوخب . نامدرم  رب  وت  ار  تایآ  نادرگزاب و  ار  رکبوبا  ورب و  رکبوبا  یپ  رد  دومرف  یلع  هب  هاگ 

غـالبا مدرم  هب  دـیاب  نم » زا  يدرم  اـی  مدوـخ  نم  اـی   » ار تاـیآ  نیا  هک  نآ  زج  هن ، دوـمرف : ربماـیپ  تـسا ؟ هدـمآ  ورف  نـم  هراـبرد  نامـسآ 
دعـس تیقلف  ۀکم  یلا  تجرخ  لاق : کلام  نب  ثراحلا  نع  يربط ... ریرج  نب  دمحم  نم  یناقلاطلا ، تسا : نینچ  يو  ترابع  نیع  . درکیم

، حون رمع  اهیف  رمعا  ایندلا  نم  یلا  بحا  نهادحا  یل  نوکی  نال  ۀعبرا  هل  تدهـش  دـق  لتاق : ۀـبقنم ؟ یعل  تعمـس  له  هل : تلقف  کلام  نب 
لاقف رکبابا ، در  اهغلبف و  رکبابا  عبتا  یلعل  لاق  مث  ۀلیل ، اموی و  اهبراسف  شیرق : یکرـشم  یلا  تئاربب  رکبابا  ثعب  ص )  ) هللا لوسر  نا  اهدحا 
میظع باتک  رد  بوشآ  رهـشنبا  (. ص 74 عیارـشلا ، للع   ) ینم لجر  وا  انا  الا  ینع  غلبی  هنا ال  ـالا  ـال  لاـق  یئیـش ؟؟ یف  لزنا  هللا  لوسر  اـی 

نآ ياهرهوگ  زا  زارف  هس  ود  رکذ  هک  هدروآ  یبلاطم  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  میخفت ، میظعت و  میرکت ، حدـم و  رد  بلغا  هک  دوخ  بقاـنم 
، يدقاو يذمرت ، يرذالب ، يربط ، هلمج  زا  تنس  لها  ناخروم  نارسفم و  رثکا  عامجا  هب  دیوگ : تسین . بسانمیب  ماقم  نیرد  رون ، يایرد 
، برح نب  كامس  و  شمعا ، یلعیوبا ، قاحـسانبا ، هطبنبا ، لبنح ، نب  دمحا  یناعمـس ، يریـشق ، یظرق ، يدحاو ، یبلعث ، يدس ، ینابعش ،

هحفـص ماما [  لوق  زا  ارجام  لـقن  زا  سپ  هاـگ  نآ  داد . تلاـسر  تیـالو و  تئارب  هروس  يادا  يارب  ار  یلع  درک و  لوزعم  ار  رکبوبا  ربماـیپ 
فاوط نایرع  ار  هناخ  نیا  سک  چیه  سپ  نیزا  دومرف : ناکرـشم  هب  باطخ  دیـشکرب و  ار  شریـشمش  یلع  دـیوگ : ع )  ) رقاب دـمحم  [ 143

نیا ریـسفت  رد  هاـگ  نآ  دـیاینرد » تشهب  هب  دـحوم  نمؤم و  ناـج  زج   » اریز هنمؤم » سفن  ـالا  ۀـنجلا  لخدـی  ـال  و  : » دوزفا و  درک ، دـهاوخن 
رما شمیظع  ربمایپ  میهاربا ، رب  دـنوادخ  هک  تسا  یلمع  نامه  دـننامه  یلع  لمع  نخـس و  نیا  هک  دراد  لـیوأت  ریبعت و  هنوگ  نیا  ناـنخس 

ناگدننکفاوط يارب  اهیکاپان ) زا   ) ارم هناخ  « » دوجسلا عکرلا  نیمئاقلا و  نیفئاطلل و  یتیب  رهط  و  : » دومرف وا  هب  هاگ  نآ  دنک و  ارجا  ات  درک 
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گناب ندـناوخ و  رب  ار  میهاربا  لاعتم  دـنوادخ  سپ  نادرگ .» رهطم  كاپ و  ياریپب و  دـننکیم  دوجـس  عوکر و  نآ  رد  هک  نارازگزاـمن  و 
هب ار  مدرم  نزب و  گناب  میهاربا  يا  «، » جحلاب سانلا  یف  نذا  و  : » تفگ ودـب  هدومرف  رما  هبعک  هناخ  جـح  يوس  هب  راب  لوا  رد  مدرم  رب  ندز 

هنوگ نیدـب  ار  یلع ) ینعی   ) دوخ یلو  مود  راـب  رد  و  ناوخب ». جـح  ماـجنا ) هب  كرـش ، زا  هتـساریپ  نادـحوم و  کـسانم  هنوگ  نیا   ) يوس
جح زور  رد  مدرم ، رب  شربمایپ  ادـخ و  بناج  زا  ییادـن  گـناب و  و  «، » ربکـالا جـحلا  موی  ساـنلا  یلا  هلوسر  هللا و  نم  ناذا  و   » داد روتـسد 

وا مان  هدرک ، رادربمان  جح  رب  مدرم  ندناوخ  یگدولآ و  كرش و  هنوگ  ره  زا  جح  کسانم  نتـساریپ  رب  ار  وا  ناسنیدب  و  دمآارف ». رتگرزب 
رظن و دروم   ) ياوآ گناب و  نآ  هک  دناهتفگ  نیدباعلانیز  سابعنبا و  کلاموبا ، يدس ، انامه  يرآ  [ 57 . ] دناوخ یهلا » ناذا  گناب و   » ار

نینچ ینـس )  ) یبلعث ریـسفت  لوق  زا  کسانم  بحاص  هاگ  نآ  داد . رد  ادـن  مدرم  رب  هک  دوب  بلاطیبا  نب  یلع  ياوآ ) گناب و  یهلا  تمارک 
يرازیب دمحم  تیومعرسپ  دهع  وت و  قاثیم  دهع و  زا  زین  ام  دنتفگ ، دندینش  یلع  زا  ار  نانخس  نآ  هکنآ  ضحم  هب  ناکرـشم  هک  دیازفایم 

دنوادخ و يا  اما  دندوزفا : دوب و  دـهاوخن  ریت  رجنخ و  ریـشمش و  هحفص 144 ] برض [  زج  ام  نایم  هک  میرادیم  نالعا  امـش  هب  هتـسج و 
رد تنـس  لها  ناگرزب  زا  یفوص  نب  ۀـباسن  زا  یتیاور  رد  .و  میاهدـش عنم  يزیچ  نینچ  ماجنا  زا  اریز  مییوجیمن  يرازیب  وت  زا  ام  راـگدورپ 

درک و تاـجانم  هملاـکم و  دوخ  راـگدرورپ  اـب  انیـس  روط  رد  یـسوم  مردارب  اـنامه  دومرف : ربماـیپ  هک  هدروآ  هنوـگ  نیا  لـصفم  ياهرازگ 
نیا زج  شراگدورپ  رب  یـسوم  خـساپ  اما  سرتن . چـیه  ماوت و  هارمه  نم  ورب و  رگمتـس )  ) ناـیطبق نوعرف و  يوس  هب  دومرف : وا  هب  دـنوادخ 

ار نانآ  زا  یکی  نم  اـنامه  . » هیآ 33 صـصق ، يهروس  نوـلتقی ،» نا  فاـخاف  اـسفن  تلتق  ینا  و  . » دوـبن هدرک  رکذ  ارنآ  زین  نآرق  هک  نخس 
نامدرم رب  دریگرب و  ار  هروس  هک  مداد  تیرومأم  ار  وا  هک  دیرگنب  یلع  نیا  هب  اما  «. دنـشکب لتق ) نآ  رفیک  هب   ) ارم هک  مسرتیم  ماهتـشک و 

زا همه  نیا  اب  و  دوب ، هدـنکفا  كاله  كاخ  هب  هتـشک و  ار  ناـنآ  زا  میظع  یتیعمج  هوبنا و  یقلخ  هک  یلاـح  رد  دـناوخب ، ناکرـشم )  ) هکم
چیه تمالم  زا  شیوخ  یهلا  هفیظو  يافیا  هار  رد  دومنن و  فقوت  تیرومأم  نیا  ماـجنا  رد  ياهظحل  درکن و  سرت  ساـسحا  ياهرذ  ناـشیا 

كرـش لـها  رب  ار  تاـیآ  نانخـس و  نآ  یلع  نوچ  هدـمآ : نینچ  رگید  یتیاور  رد  و  [ 58 . ] تشادـن كاب  يرگشهوکن  هدـننک و  تمالم 
اریز دنتخادرپ . دوب  هدروآ  ناشرـس  رب  اهگنج  تاوزغ و  رد  وا  تسد  زا  هک  هچنآ  رب  رـسحت  هودنا و  يروآدای  ییوگدب و  هب  نانآ  دـناوخ ،

دنوادخ همه  نیا  اب  دشاب . هتـشکن  ار  شکیدزن  تسود  ای  دنواشیوخ و  رـسپ ، ردارب ، ردپ ، یلع ، هک  نآ  زج  دوبن  سک  چـیه  نانآ  نایم  رد 
هنیدم هب  زارفارس  هحفـص 145 ] ملاس و [  زاتـشیپ ، زوریپ و  دوب ، اهنت  هکی و  هک  یلاـح  رد  ار  وا  تشادزاـب و  یلع  زا  ار  ناـنآ  ناـیز  رکم و 

زور و  هفرع ، زور  ار  تایآ  و  هدرک ، لیـسگ  هنیدـم  زا  هجحلايذ  هام  زور  نیلوا  ترجه  مهن  لاـس  رد  ار ، یلع  ربماـیپ  يرآ ، دـنادرگزاب ...
ای دنتـسبیم و  يدادرارق  تیلهاـج  رد  نوـچ  هک  هدوـب  نینچ  برع  تداـع  هک  هدروآ  ظـحاج  هک  هـچنآ  و  دـناوخ ... مدرم  رب  ناـبرق  دـیع 

و دلـسگب ، ار  نآ  تسا  سییر  ياتمه  هک  موق ، نآ  زا  ییاوشیپ  ای  موق و  سییر  دـیاب  امتح  دنلـسگب ، ار  ناـمیپ  دادرارق و  نآ  دنتـساوخیم 
لمع نانچ  و   ) دنک تمذـم  ار  یلع  تساوخیم  ظحاج  ترابع  نیدـب  داد ، یلع  هب  هتفرگ و  رکبوبا  زا  ار  تایآ  ربمایپ  هک  دوب  لیلد  نیدـب 

يهرابرد بقانم  بحاص  هک  هچنآ  یتسار  هب  .و  تشاد گرزب  درک و  حدـم  ار  وا  هتـساوخن  هتـسنادن و  هک  دراگنایب ) کـچوک  ار  شگرزب 
نآ یمامت  اریز  تسا . یقح  نخـس  تسا  هتـشون  یلع  ملاس  دـنمرفظ و  تشگزاـب  زاـجعا  رد  تنـس ، لـها  ناـخروم  لوق  زا  ربماـیپ ، نخس 

، راوسهـش رادـمچرپ  رالاسهپـس ، رادرـس و  یلع  نیا  دنتـسنادیم ، ناشیمامت  نانآ ، راـصنا  ناوعا و  شیرق و  ناـگدروخمخز  ناکرـشم و 
، دننزب ار  یکی  نیمه  طقف  رگا  تسا و  لوسر  دیحوت  هاپـس  رادساپ  رادرک و  انعم و  رهوگ  همه  راتفگ ، قح  يوگنخـس  راقفلاوذ و  بحاص 
هب هک  يراگدورپ  نآ  اما  دناهتـسکش ... مهرد  ار  دـمحم  مالـسا و  هانپ  تشپ و  یمامت  دـناهدز و  ار  نییآ  هاگیاپ  نید و  هاپـس  مچرپ و  همه 
هب درک و  ظفح  فاوط » رهـش   » رد زین  ار  یلع  ادـخ  نامه  درک ، ظفح  فئاط » رهـش   » رد هنت  کی  ار  دـمحم  دوخ ، تردـق  ظـفح و  زاـجعا 
رد فلتخم  ثیداحا  شرازگ  زا  سپ  تئارب ، يهروس  لوزن  رد  مهن  باب  لـیذ  [ ، 59  ] راحب باتک  رد  یسلجم  . دنادرگزاب هناخ  هب  تمالس 
: ] تسا نینچ  بناج  نیا  زا  یقرواپ  رد  ییاههدوزفا  اب  نآ  هدرـشف  يهمجرت  هک  دزادرپیم  ياهیرظن  نایب  لیلحت و  هب  هروس  نیا  لوزن  نأش 
هک تسناد  دـیاب  دـش  نایب  ارجام  نیا  هرابرد  ننـست  عیـشت و  هورگ  ود  بناج  زا  هک  يرابخا  هرابرد  یهاـگآ  زا  سپ  دـیوگ : هحفص 146 ]
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نیا دننادیم و  تفالخ  رب  رکبوبا  قاقحتـسا  مدـع  نینمؤملاریما و  یلع  ماما  تفالخ  رب  عطاق  لیلد  ار  هثداح  نیا  یمامت  هب  عیـشت  باحـصا 
زج يایتسرپرـس  تیالو و  یتیلوؤسم ، راک و  بصنم ، ماقم و  چـیه  رب  ار  رکبوبا  دوخ  تایح  نامز  رد  ربمایپ  هک  دـننکیم  لالدتـسا  نینچ 
هب اما  و  داد . تیالو  تشامگ و  نوگهنوگ  لئاسم  یتسرپرـس  توافتم و  روما  رب  ار  نارگید  هک  یلاح  رد  دادن . تئارب  يهروس  نیمه  غالبا 
ات داتسرف  شایپ  رد  ار  یلع  سپـس  و  درک . لوزعم  هلـصافالب  درک  لوؤسم  هکم  يوس  هب  ياهروس  نینچ  غالبا  رب  ار  رکبوبا  هک  نآ  ضحم 

يرهـش مدرم  رب  ياهروس  زا  دـنچ  یتایآ  غالبا  یگتـسیاش  هک  یـسک  تسادـیپ  ینـشور  هب  هجیتن  رد  دـناوخب . مدرم  رب  هتفرگ  وزا  ار  تایآ 
غالبا نمضتم  یتسرپرس  تیالو و  نآ  هک  تشاد  دهاوخ  ار  هماع  روما  یمامت  یتسرپرـس  تسایر و  یگتـسیاش  هنوگچ  درادن ، ار  کچوک 

رکبوبا نداتسرف  هک  تفگ  ناوتیم  رگید  ترابع  هب  و  تساهرهـش . ایند و  ياهناماس  یمامت  مدرم  یمامت  رب  یمالـسا  ماکحا  عیمج  يادا  و 
هک هیآ  نیا  زین  دـنیانعم و  نیا  نیبم  رما  رهاوظ  هکنانچ  هدوب ، یهلا  نامرف  رما و  هب  ای  هک  نآ  لوا  تلاح  تسین : هدوبن و  جراخ  لاـح  ود  زا 

چیه ربمایپ  (: » هیآ 3 و 4 مجن ، هروس  .« ) یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  : » درادیمرب هدرپ  ربمایپ  تامیمـصت  نخـس و  يهرابرد 
، ربمایپ هک  نآ  مود  تلاح  دـسریم ». یحو  وا  رب  نخـس  نآ  هک  نآ  زج  درادیمن ، ناـیب  دوخ  لد  تاـینمت  شهاوخ و  ساـسا  رب  ار  ینخس 

هنوگره ماجنا  زا  هزنم  لاعتم  دنوادخ  نامگیب  مییوگ : لوا  تروص  رد  دوب . هدرک  لیسگ  دوخ  بناج  زا  یحو و  تفایرد  نودب  ار  رکبوبا 
یگرزب نایب  يارب  طقف  طقف و  زج  دوصقم  هب  شندیسر  زا  لبق  رکبوبا ، لزع  لاسرا و  هجیتن ، رد  و  تسا . يرابتلاهج  هدوهیب و  وغل ، لمع 

زج يرگید  سک  هن  و  وا ، ارـصحنم  اصوصخم و  و   ) وا انامه  هک  انعم  نیرب  دیکأت  زین  وا و  يرترب  لضف و  ریوصت  یلع و  نینمؤملاریما  نأش 
لوزعم هک  سک  نآ  هحفص 147 ] انامه [  هک  انعم  نیا  هیجوت  زین  و  تسا . هتـشادن  صوصخ  نیرد  ار  ربمایپ  يوس  زا  غالبا  یگتـسیاش  وا )

، تفالخ نوچ ، ار  تایآ  نآ  غالبا  زا  رتالاو  یتمس  يدصت  یگتـسیاش  زگره  هکلب  هتـشادن ، ار  يرما  نانچ  غالبا  یگتـسیاش  اهنت  هن  هتـشگ 
وا هب  دادیم و  یلع  هب  ار  تاـیآ  نـیا  ربماـیپ  رما ، يداـب  رد  رگا  هـچ  تـسا . هتـشادن  اـقلطم  زین  ار  ناناملـسم  يهماـع  رب  تیـالو  تساـیر و 
زج تسا و  هدوب  تیمهایب  یتیلوؤسم  لمع ، نیا  هک  درکیم  روطخ  مدرم  رطاخ  هب  دیاش  نک ، غالبا  مدرم  رب  ار  روما  نیا  ورب و  دومرفیم :

دنبایرد مدرم  ات  داد ، یلع  هب  ار  نآ  تفرگ و  رکبوبا  زا  ربماـیپ  هک  یتروص  رد  . ) تسا هتـشاد  ارنآ  ماـجنا  یگتـسیاش  زین  رگید  یـسک  یلع 
هدوب یتلاـسر  نینچ  هتـسیاش  یلع  ارـصحنم  هک  نآ  اـموس  هدوبن و  نآ  ماـجنا  هتـسیاش  رکبوبا  اـمود  دوـبن و  هداـتفا  اـپ  شیپ  يرما  نیا  ـالوا 

ملع و ای  تلاح  نیرد  و  داتـسرف ) دوخ  رظن  داهتجا و  ساسا  رب  هکلب  یحو  ساسا  رب  هن  ار  وا  ربمایپ   ) هک تسا  نیا  مود  تلاح  اـما  و  .( تسا
رب الک  دوب و  هدرکن  رییغت  رکبوبا  لاوحا  رب  دومرف ، شلزع  مود  راب  هک  هاگ  نآ  زین  درک و  لاسرا  ار  وا  لوا  راب  هک  هاگ  نآ  ربمایپ  یهاـگآ 

هاگنآ ینعی  لوا  تروص  رد  دوب . هتفای  رییغت  رکبوبا  لاوحا  رب  شلمع  هک  نآ  ای  تشاد . مامت  فوقو  لاسرا  شنیزگ و  نیا  حـلاصم  یمامت 
ره زا  هزنم  ربماـیپ  مییوـگ : هدرک  رارکت  ار  لوا  نخـس  ناـمه  تسنادیم ، رکبوـبا  نطاـب  هب  تبـسن  ار  زیچ  هـمه  هدرکن و  رییغت  شلمع  هـک 

نایب يارب  طقف  طقف و  زج  دوصقم  هب  شندیـسر  زا  لبق  رکبوبا  لزع  لاسرا و  هجیتن  رد  تسا و  هدوب  يرابتلاهج  لمع  ماجنا  یگدوهیب و 
هب تبــسن  شملع  رییغت  ینعی  مود  تروـص  رد  و  [ 60 . ] رخآ اـت  تسا  هدوبن  وا  يرترب  لـضف و  ریوـصت  یلع و  ننیمؤـملاریما  نأـش  یگرزب 
نآ ملع  هک  يروتسم  رما  نیا  هک  درادن  يدیدرت  نیرتمک  يدنمدرخ  چیه  مییوگ ، هحفص 148 ] وا [ ، نطاب  رب  شعالطا  مدع  ینعی  رکبوبا 
هک تسا  لاحم  اریز  هدوبن ، یبرع ) ياهتنـس  نوچ   ) يرهاظ حـلاصم  يداع و  روما  زا  يداع  يزیچ  الوا  هدـنام  ناهنپ  هدیـشوپ و  ربمایپ  رب 
ملع زا  هک  ناهنپ  رما  نآ  امتح  سپ  دـشاب . هدـنام  ناهنپ  وا  باحـصا  یمامت  رب  زین و  یهاگآ  ملع و  روفو  همه  نآ  اب  ربمایپ  رب  يزیچ  نینچ 

نونکا مه  زا  دنوادخ  هک  هدوب  یقافن  رکبوبا و  یتآ  راتفر  ءوس  انامه  هدشیمن  هاگآ  نآ  رب  یهلا  یحو  ساسا  رب  زج  هدوب و  هدیشوپ  ربمایپ 
ياعدا هنارگمتـس  سب  يدوزب و  رکبوبا  هک  هتـسنادیمن  دـنوادخ  اـیآ  ینعی  تسا : هدومرف  هاـگآ  نآ  رب  ار  شلوسر  لزع ، نیا  هلیـسو  هب  و 

دوب دهاوخ  وا  بذک  رب  یناهرب  تجح و  رکبوبا ) لزع  هب  شرما  ربمایپ و  رب  یهلا ، یحو  لوزن  ینعی   ) لمع نیا  سپ  درک ؟ دهاوخ  تفالخ 
ار شنارازگراک  زا  يدرم  یهاشداپ  مینک  ضرف  مییوگ : نهذ  هب  رما  بیرقت  يارب  درادـن ... ار  یتفالخ  نینچ  یگتـسیاش  وا  هک  اـنعم  نیا  و 
زج يرما  نینچ  عوقو  تروص  رد  ایآ  دنیزگرب ، وا  ياج  هب  ار  يرگید  دنادرگزاب و  هدرک  لزع  هار  نایم  زا  ار  وا  هاگ  نآ  درامگب ، يرما  رب 
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مدـع زین  درم و  نآ  لاوـحا  هب  هاـشداپ  هک  نآ  - 1 درک : دـهاوخ  روـطخ  لاـمتحا  دروـم  ود  نیا  زا  یکی  نادـنمدرخ  نهذ  هب  هک  تسا  نیا 
هک نآ  - 2 تسا . هداد  شرییغت  هدرک و  شلزع  وا  هرابرد  یهاگآ  ملع و  لوصح  زا  سپ  سپس  هدوب و  لهاج  تیرومأم  نآ  رب  شتیحالص 

هدوب هتـشامگ  وا  ياجب  هک  سک  نآ  يرترب  لوزعم و  یتقایلیب  هب  هراشا  لزع ، نیا  زا  شروظنم  هدوب و  هاگآ  وا  لاوحا  هب  تبـسن  زاـغآ  زا 
رد ینـس ، هعیـش و  تعامج  ود  ياههرازگ  ثیداحا و  راـبخا ، نوچ  هک  میتسناد  اـهراب  دـش و  راکـشآ  ینـشور  هب  مییوگ : نیچمه  .و  تسا
رب یلک  دامتعا  هک  تسا  نینچ  لومعم  لوقعم و  داتفوا ، لصاح  ییزج  یفالتخا  درفت و  اهنآ ، زا  یـضعب  رد  هتـشاد و  قاـفو  قاـفتا و  يرما 

میتسناد میتفایرد ، رابخا  نیا  زا  تشذگ و  هکنانچ  و  دـنریگ ، لصا  ار  نامه  دوش و  هداهن  داینب  تسا ، هورگ  ود  یلک  قافتا  دروم  هک  هچنآ 
زین دـش و  بوصنم  هحفـص 149 ] يو [  ياـج  هب  ینامـسآ  ناـمرف  ساـسا  رب  یلع  و  تشگ ، لوزعم  دـش و  هتـشامگ  يرما  هب  رکبوـبا  هـک 
لد نوچ  یناج  لد و  نتـشادن  لوسر و  اب  شايدننامه  و  يونعم ، تبارق  مدع  نوچ   ) دشاب هدوب  هک  یلیلد  ره  هب  رکبوبا  لزع  هک  میتفایرد 
هب زج  وا ، ياـج  رب  یلع  باـصتنا  تسا و  هدوبن  یتلزنم  ناـنچ  زا  يو  هبترم  لوزن  یتساـک و  صقن و  رب  تلـالد  زج  هریغ ) لوسر و  ناـج  و 

هدوب ربمایپ  روخرد  طقف  غالبا  نآ  انامه  هک  يرما  غالبا  رب  شتلزنم  تقایل و  ریوصت  رما و  نآ  رب  شایگتسیاش  تیلها و  وا و  لامک  تهج 
نینچ وا  تفالخ  یماقم و  مئاق  ینیـشناج ، ماقم  رد  ربمایپ و  زا  تباین  هب  هک  هتـشاد  یگتـسیاش  یلع  ارـصحنم  طقف و  ینعی  دـشابیم . تسا 

تشاد یتسرپرس  تراما و  جاجح  ناوراک  رب  وا  هک  نیا  رکبوبا و  لزع  رب  تنس  لها  نابصعتم  زا  یـضعب  راکنا  اما  و  ... دهد ماجنا  ار  يرما 
هتـسخ و یلع  نوچ  و  نک ... غالبا  ناکرـشم  رب  ار  تاـیآ  زیخرب و  یلع  يا  تفگ ، یلع  هب  وا  هک  نیا  و   ) داد همادا  شیوخ  تیرومأـم  رب  و 

نیرد هک  هچنآ  زا  سپ  غورفیب )... غورد  ياههدوزفا  هنوگنیا  زا  و  دادیم !! همادا  ار  تایآ  هریرهوبا  تفرگیم ، شیادص  دـش و  هدـنامرد 
هب تبـسن  ینغم ، شباتک  رد  تنـس ، لها  ناگرزب  زا  ةاضقلا ، یـضاق  انامه  تسین و  نانآ  تیبصع  دانع و  رفک و  رگناشن  زج  میتفایرد ، هراب 
زا یمیظع  هفیاـط  تسا ، هتفگ  هغالبلاجـهن ، حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  زین  تسا و  هدرک  فارتعا  اـهراکنا  هنوگ  نیا  ندوب  هدوهیب  لـطاب و 
هب تایآ  نآ  هک  دنراد  تقیقح  نیرب  تلالد  يرتنوزفا  رتراکـشآ و  تایاور  اما  دشن ، هداد  رکبوبا  هب  تایآ  نآ  هک  دنرواب  نیرب  ناثدـحم 

و دیوگیم ؟ هچ  دیدحلایبا  نبا  درم  نیا  اتفگش ! . تفرگ وا  زا  ار  تایآ  تشگ و  لاسرا  وا  لزع )  ) یپ رد  یلع  سپـس  دش و  هدرپس  رکبوبا 
راگنز دوخ  زا  ناسنیدب  ات  دشن ، هداد  رکبوبا  هب  تایآ  نآ  دشاب  هتفگ  هک  دربیم ! مان  ار  رفن  کی  ناثدـحم ، میظع  هفیاط  نآ  زا  شاک  يا 

رب میریگ  دناهدرک ، لالدتـسا  لعف ، ماجنا  زا  لبق  لاطبا ، خـسن و  موزل  هب  تنـس  لها  زا  یـضعب  هک  نیا  اما  و  دـیاریپب . ار  بذـک  تیبصع و 
روما نیا  يهرابرد  هحفـص 150 ] هک [  هچنآ  ره  یلیوأـت  مکح  سپ  تسا . يرایـسب  ریاـظن  ار  نآ  همه  نیا  اـب  میداد ، يأر  نآ  زاوج  مدـع 

، يزار يواضیب و  يرـشخمز و  ییابج و  ياهیـشارتهناهب  اـما  [ . 61 . ] ددرگ يراج  مه  اج  نیا  مکح ، ناـمه  میریذـپیم  ددرگیم ، يراـج 
دهع نآ  ضقن  نتسسگ و  تسبیم ، ياهلیبق  اب  يدهع  ناشلیابق  ناورس  زا  ییاوشیپ  رورس و  نوچ  هک  دوب  نینچ  برع  تداع  هک  انبم  نیرب 

زا ار  تایآ  ربمایپ ، هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  و  دوبن ، زیاج  موق  نآ  نایاوشیپ  ناورـس و  زا  رگید  یـسک  اـی  اوشیپ و  رورـس و  نآ  يوس  زا  زج 
هب ربماـیپ  اـب  رکبوبا  يدـنواشیوخ  برق  مدـع  یبـسن و  يرود  تهج  هب  ار  دـهع  ضقن  ناکرـشم  اداـبم  اـت  داد  یلع  هب  ارنآ  هتفرگ و  رکبوبا 
رد تیلهاج  نامز  رد  یتح  زگره  یمـسر  نینچ  اریز  تسین . دوهعمان  لـطاب و  يرادـنپ  زج  بذـک و  ینخـس  زج  همه  نیا  دـنریگن ، يزیچ 

يارب هک  میباییمن  يو  یعامتجا  تایح  ياهنارود  زا  ینامز  چـیه  برع و  یناگدـنز  خـیرات  لوط  رد  ام  و  تسا . هدوبن  موسرم  برع  نایم 
انامه و  [ 62 . ] دشاب نامیپ  دـقاع  نادـنواشیوخ  ناکیدزن و  ای  موق و  نایاوشیپ  زا  نامیپ  هدننکـش  دـهع و  ضقان  هلیبق ، ود  نایم  دـهع  صقن 

نآ هب  شایگتـسباو  و  دـشاب ، اوشیپ  نآ  فرط  زا  قوثو و  دروم  ناـمیپ ، خـسان  هدـننک و  لاـطبا  نآ  هک  تسا  نآ  یلک  راـبتعا  دروم  نیرد 
ناگدنـسیون  ) ناخروم ناسیونهریـس و  زا  مادک  چیه  ار  ياهدوهیب  ياعدا  نینچ  تسیفاک و  دشاب  یلک  نئارق  مامـضنا  رب  هک  دنچ  ره  اوشیپ 

ناونع اب  باتک  نآ  امتح  دشیم  رکذ  ناشیا  زا  یتیاور  رد  ای  نانآ و  زا  یباتک  رد  ینخـس  نینچ  رگا  اریز  دناهدرکن . لقن  ربمایپ ) یناگدنز 
هتسیاش و  دندرکیم . رکذ  تسا -  هتسیاش  لالدتـسا  جاجتحا و  ماقم  رد  هکنانچ  شدیناسا -  رکذ  اب  ار  ثیدح  نآ  ای  شاهدنـسیون و  مان  و 

: هک هدرک  فارتعا  احیرص  هدیـسر  ماقم  نیا  هب  نوچ  شاهغالبلاجهن ، حرـش  رد  تنـس ) لها  ناگدنـسیون  زا   ) دیدحلایبا نبا  هک ، نآ  رکذ 
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نابـصعتم ار  درومیب  نخـس  نیا  اـنامه  و  تسا ، هدوـبن  برع  تاداـع  زا  يزیچ  نینچ  زگره  تسا و  یهاو  هحفـص 151 ] ییاعدا [  نینچ  »
نیا زا  شیپ  [ . 63 . ] دنزاسب شیارب  وزا  تایآ  نتفرگ  سپ  زین  لزع و  رب  ياهتـسیاش  هرهچ  ات  دناهتخادرپ  هتخاس و  یفاصنایب  رـس  زا  رکبوبا 

يرما نـینچ  زگره  دــنادرگزاب ، ار  رکبوـبا  تساوـخیم  يروـظنم  نـینچ  يارب  ربماـیپ  رگا  هـک  مـیدرک  هراـشا  یلیلد  نـینچ  نـالطب  رب  زین 
يرامشیب هک  یلاح  رد  [ . 64  ] دشاب هدنام  ناهنپ  هدیشوپ و  رما  يداب  رد  شرضحم  رد  نارـضاح  باحـصا و  عیمج  و  وا ، رب  تسناوتیمن 

دادن رکبوبا  هب  يایتسرپرـس  تیالو و  يدروم  چیه  رد  ربمایپ  هک  هلأسم  نیا  دروم  رد  اما  و  دنراد . تلالد  يرظن  نینچ  فالخ  رب  رابخا  زا 
رمع وا و  تروشم  هب  هک  يزاین  ببـس  هب  ربمایپ  هک  رما  نیدـب  ةاـضقلا  یـضاق  هلمج  زا  تنـس ، لـها  خـساپ  تشاـمگن و  یتمـس  رب  ار  وا  و 

، نخـس نیدـب  تسا و  ساسایب  هدوهیب و  همه  زین  اهاعدا  هنوگ  نیا  مییوگ  دادـن  تیالو  تشامگن و  یتیلوؤسم  چـیه  رب  ار  ود  نآ  تشاد ،
نوچ هک  تسا  راکشآ  ناگمه  رب  انامه  تسا : هداد  خساپ  نینچ  شایفاش  باتک  رد  هعیش  نادنمـشیدنا  زا  هنع ) هللا  یـضر   ) یـضترم دیس 

رتکچوک ییاهتیلوؤسم  هحفـص 152 ] رب [  ار  وا  مـیظع ، روـما  نآ  زا  رتشیپ  کـشیب  دـننیزگرب ، گرزب  روـما  ماـجنا  يارب  ار  یـسک 
ریزگان هب  دید ، قیال  قداص و  دوخ  زا  سپ  يراک  يدصت  يارب  ار  یـسک  یهاشداپ  نوچ  هک  تسا  نیا  زین  رما  ینیع  هنومن  دـنرامگیمرب .

نآ تیلها  يدـصت و  يارب  ار  وا  اموزل  دـناسرب و  تابثا  هب  شیوخ  لـعف  لوق و  هب  نارگید ، وا و  رب  ار  قدـصت  میمـصت و  نیرب  هجوت  دـیاب 
اما و  دسرب ، تابثا  هب  شدوخ  نارگید و  وا ، رب  شیاهیتسرپرس  روما و  یمامت  رد  درم  نآ  تقایل  تیافک و  ات  دنک  رادربمان  تلزنم  ماقم و 
درم نآ  دـشن و  هتـشامگ  يایتسرپرـس  تیالو و  چـیه  هب  يدامتم  سب  ینامز  لوط  رد  هک  میدـید  هاش  رـضحم  رد  ار  يدرم  رگا  سکعلاب 

( حلـص گنج و  ياههنحـص  یمامت  رد  رابکی  طقف   ) رابکی طقف  نوچ  دادن و  ناشن  شیوخ  بناج  زا  ار  يرما  چـیه  ماجنا  تقایل  تیافک و 
نیا یمامت  هباشم و  لئاسم  رما ، نیا  درامگ  راک  نآ  رب  وا  ياجب  ار  رگید  یسک  هاش  دش و  لزع  هلصافالب  دش  هتـشامگ  يرما  یتسرپرـس  هب 

هب هاش ، نآ  مینیبیم  هک  یلاح  رد  تسا . هدوبن  يایتسرپرـس  نانچ  هتـسیاش  درم  نآ  هک  دراذـگیمن  اـجب  اـم  يارب  يدـیدرت  نیرتمک  روما 
تهج هب  ار  رکبوبا  ربمایپ  هک  اعدا  نیا  اما  .و  تسا هداد  نوگهنوگ  ياهتیالو  یتسرپرـس و  ار  وا  زا  ریغ  يرایـسب  نوگهنوگ  ياهتبـسانم 

تجاح و يدـحا  هب  زگره  ربمایپ  اریز  تسا . یهاو  تسردان و  رایـسب  ینخـس  دادـن ، تیالو  تشاد  شریبادـت  مئاد و  روضح  هب  هک  يزاین 
دوجوم داـب ، شناور  ناـج و  رب  دـنوادخ  دورد  هک  وا  اریز  درب . هرهب  شیوخ  قیفوت  ملع و  دوـس  هب  وا  قـیفوت  ملع و  زا  اـت  تشادـن  يزاـین 

باحـصا اب  هاگهگ  هک  يرظن  لدابت  هرواشم و  انامه  دوب  نامحر  یحو  فاطلا  ناگتـشرف و  شناد  هب  دـیؤم  رهطم و  موصعم  رترب و  لماک ،
رد هنوگچ  دزوماـیب  ار  ناـنآ  اـت  دوب  هنوگ  نیرب  روما  زا  يرایـسب  رد  و  دوب ) هداـتفا  اـپ  شیپ  لـئاسم  دروم  رد   ) روـما زا  یـضعب  رد  تشاد ،

المرب وا  رب  ار  ناشریامض  نطاب و  تاین  باحصا ، تساوخیم  هرواشم  نآ  اب  هک  دشیم  اسب  دناهتفگ  یتسرد  هب  زین  دننک و  لمع  ناشروما 
ار راـگزور  زا  زور  کـی  ناـمز و  زا  ياهظحل  هک  دـشاب  يدـح  نآ  اـت  ود ، نآ  ملع  هب  ربماـیپ  يدـنمزاین  هک  دوب  هنوگچ  یهگناو  دـننک ...

لوسر مئاد  زاین  ینعی  ینخـس  نینچ  ایآ  و  دهدن ؟؟ هحفص 153 ] تیالو [  ار  ود  نآ  ببـس  نیدب  دناسرن و  ماجنا  هب  ناشتروشم  روضحیب 
زا ار  وا  دـنوادخ  هک  تسین  يربمایپ  یهاگآ  ملع و  ناصقن  درب ، هشوت  شایهاگآ  ملع و  زا  ات  دـشاب  شرـضحم  رد  نامز  ره  هک  یـسک  هب 

ندرک لـماک  ماـمتا و  يارب  [ . 65  ] تـسا هدوتـس  درخ  لاـمک  یحو و  رب  ینتبم  ییاـناد  تفــص  رب  هدرک ، اربـم  ناـصقن  لـهج و  هنوـگ  ره 
رد و  رگید ، نت  ود  یکی  زین  تنس و  لها  ناگرزب  زا  ةاضقلا  یـضاق  میدید  هکنانچ  تسا . يورـض  بلطم  دنچ  حیـضوت  نیـشیپ  ياهثحب 

نیمه تیالو  دروم  رد  اهنت  و  دادن ، شتایح  نامز  رد  یتیالو  یتسرپرس و  رکبوبا  هب  ربمایپ  : » دناهتفگ هک  هعیش  ناگرزب  ضارتعا  نیا  خساپ 
تیرومأم تیالو و  رمع  رکبوبا و  ینعی  ود ، نآ  هب  ربمایپ  ور  نیزا  دناهتفگ  درک » شلزع  تئارب ، هروس  غالبا  زا  سپ  هلـصافالب  هلأسم  کی 

اقافتا و  دـندوب ، وا  ریزو  ود  ود ، نآ  تشاد و  مربم  زاین  شیوخ  رـضحم  رد  نت  ود  نآ  روضح  هب  هک  تشامگن  ناشيراک  چـیه  رب  دادـن و 
ناکل هل  ۀـعفر  کلذ  نا  ،و  هترـضحب هیلا  هتجاحل  هلوی  مل  هنا  : » تسا نینچ  یـضاق  ترابع  نیع  تسا . رکبوبا )  ) وا تعفر  هناشن  يرما  نینچ 

هک تسا  نیا  خساپ  ...« امهیأر یلاو  امهیلا  اجاتحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناک  هنا  و  هاریزو ، امهنا  یلع  لدی  ام  هنع  يور  دق  امیس و  ال  برقا ،
تمکح و ییاناد و  ملع و  دنمزاین  هدناماو و  يراک  هچ  رد  ربمایپ  هک  دندادیم  ناشن  ام  هب  تنس  لها  ناگرزب  رگید  ةاضقلایضاق و  شاک 
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دیاب نانیا  يرآ ، دوب . تسناوتیمن  هحفص 154 ] زاینیب [  ناشروضح  زا  زور  کی  یتح  هک  دوب  يدح  هب  زاین  نآ  و  دوب ، ود  نآ  ییانشور 
نآ گنج ، ینارحب  لکـشم  حلـص و  لصف  لح و  مادک  رد  تواضق ، مادک  رد  یملع ؟ هلأسم  ریـسفت  مادک  رد  رما ، مادک  رد  دنیوگب  ام  هب 

، عضوم مادک  رد  اجک و  دهد  ناشن  ام  هب  ةاضقلایضاق  تشاد ؟ زاین  ود  نآ  هب  دمآیمرد  وناز  هب  ملظ  يورین  تردق  ربارب  رد  هاپس  هک  هاگ 
؟ تـسا هدوـب  وا  ریزو  تـشادیم  راـهظا  اوراـن  تاـضارتعا  وا  رب  درکیم و  ربماـیپ  رما  تفلاـخم  روـما  بـلغا  رد  هـک  رمع  هژیوـب  ود و  نآ 

رظن ینعی  درکیم . تروشم  ود  نآ  طقف  هن  نانآ و  یمامت  اـب  شیوخ ، باحـصا  اـب  اـهگنج  زا  یـضعب  رد  هاـگ  ربماـیپ  هک  تسا  راکـشآرپ 
دشیم و ایوج  رمالا ،) یف  مهرواش  و   ) دوب هداد  شنامرف  رما  نیرب  دنوادخ  دوب و  لیاق  یناگمه  لقع  يارب  هک  یمارتحا  تهج  هب  ار  مومع 

همه زا  لثملایف  دـنراذگب و  مارتحا  هعماج  نامدرم  یلک  ءارآ  یمومع و  لقع  هب  نامدرم  ات  تشاذـگیم  ار  ياهعماـج  داـینب  هلیـسو  نیدـب 
میریگ و رظن  رد  نمشد  اب  ییورایور  يارب  ار  اههاچ  کیدزن  عضوم  نیا  دحا .) گنج   ) رهش نوریب  ای  میریگ و  رگنس  رهـش  رد  دیـسرپیم 

گنج  ) میـشیدنیب يدیهمت  هچ  ندنام  رتشیب  هانپ  رد  يارب  ای  و  میهدن ؟ ای  میهدب  نمـشد  هب  امرخ  رتش  راب  دـنچ  ردـب .) گنج   ) ار رترود  ای 
تداهـش هب  دـندادیم  وا  هب  بئاص  هتـسیاش و  ءارآ  دـندوب و  وا  تروشم  فرط  هک  نانآ  روما ، نیا  یمامت  رد  هک  نیا  تفگـش  و  قدـنخ .)

هب یتح  ربمایپ  هزات  دندوب . ناملـس  و  رذنم ، نب  بابح  دادقم و  ذاعم ، نب  دعـس  هدابع ، نب  دعـس  نوچ  رگید  یباحـصا  هک  ود  نآ  هن  خـیرات 
رفک تاذ  رب  وا  هدننک  زوریپ  هدننک و  نییعت  اما  دوب  اشگراک  دنچ  ره  تارظن  نیا  دوبن . ریقف  دنمتجاح و  زین  ناملـس  بابح و  دادقم و  ءارآ 

دنگنجب رهش  زا  نوریب  دحا ) گنج  رد  لثملایف   ) دندوب رصم  هک  باحصا  زا  یـضعب  باوصان  يأر  طلغ و  رظن  رب  ربمایپ  هاگ  یتح  دوبن ...
دینامب و رادافو  رادـیاپ و  رگا  مدوبن ، لیام  رهـش  نوریب  زیتس  هب  هک  نآ  اب  یتح  دومرفیم : هداد و  رد  نت  دـننامب  رهـش  رد  دوب  لیام  دوخ  و 
نامهب و نالف و  رظن  نیا  ینعی  دیوشیم ... زوریپ  دشاب  افو  يهدهاجم  رب  راوتـسا  ادخ و  رما  رب  رادیاپ  ناتیاهلد ، دینکن و  اهر  ار  دـحا  هگنت 
هب ار  امش  حلص  گنج و  رد  هحفـص 155 ] هک [  تسا  ناج  لماع  حور و  ورملق  هکلب  تسا ، يزوریپ  لماع  هک  تسین  ناکم  نامز و  ورملق 

دارفا کت  کت  يارب  هک  یمارتحا  مکح  هب  يداع ، روما  رد  نانآ  یمامت  اـب  دوخ ، باحـصا  اـب  وا  يرآ  دـناسریم ... يراگتـسر  يزوریپ و 
هلأسم کی  رد  ینایحو ، رما  کـی  رد  وا  زگره  اـیآ  اـما  و  درکیم . وج  سرپ و  رظن و  هلداـبم  وگ ، تفگ و  تشاد  هعماـج  داـحآ  يرـشب و 

تروشم مدرم  اب  تسناوتیم  زین  دوب ، ینامـسآ  یحو  رظن  رب  ینتبم  هک  تفالخ  رما  رب  یـسک  باصتنا  تواـضق و  رما  رد  یتفرعم ، یملع و 
رب یلع  يهناخ  رد  زج  ار ، رمع  رکبوبا و  هزمح ، يهناخ  رد  هلمجنآ  زا  باحـصا ، یمامت  يهناخ  رد  هک  دـمآ  یهلا  نامرف  نوچ  اـیآ  دـنک ؟
ود و  ریزو ، ود  نآ  هتفگ ، هک  نخـس  نیا  دیوگب  ام  هب  ةاضقلایـضاق  دراذگاو ؟ مومع  رظن  اروش و  هب  ار  هلأسم  تسناوتیم  ددـنبب ، دجـسم 

روای دضاعم و  يورین  ود  ود ، نآ  مه  هیبیدح ، يایاضق  رد  زین  و  قدنخ ، ربیخ و  ردب و  دـحا و  رد  ایآ  دـندوب ، ربمایپ  ییارجا  رومأم  روای و 
. درپسن يراک  تیالو و  چیه  هب  ار  نانآ  زاین ، نآ  رطاخ  هب  هک  تشاد  زاین  ود  نآ  هب  نانچ  دیوگیم  ةاضقلایـضاق  دـندوب !!!؟ وا  ریزو  ود  و 

لالدتسا هچ  هرخسم و  نخس  هچ  یتسار  هب  تشگ !! رتراکشآ  ود  نآ  هب  شزاین  تشاد ، هیرس  هوزغ و  تصـش  دودح  هک  اهگنج  رد  يرآ ،
تعاجـش و چـیه  زین  يداع  روما  رد  یتح  ناـنیا  هک  دـبایرد  دـناوتیمن  دـنیبیمن و  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  هیـضق  درم  نیا  ارچ  و  ياهواـی !

تلاسر نارود  ریطخ  روما  رد  ود  نآ  يریگراک  هب  مدع  ینعی  یـضاق  نخـس  يرآ ، دـناهدادن . ناشن  دوخ  زا  ار  یـشنیب  ییآراک و  شناد و 
ییوگب یـسک  قح  رد  هک  دـنامیم  نیا  هب  تشاد ، زاین  ناـشروضح  هب  تخـس  هک  تفرگن  ناـشراک  هب  لـیلد  نیدـب  هک  یهاو  هناـهب  نیاو 

هقباس شرمع  نارود  همه  رد  رابکی  اما  هدوب ، هاشداپ  راـنک  رد  هشیمه  هک  نیا  لـیلد  هب  تسا  رکـشل  رالاسهپـس  رواـگنج و  رادرـس  ینـالف 
یتروص رد  ةاضقلایـضاق  نخـس  اتفگـش ، !! تسا هتـشادن  وا  هاپـس  هاـش و  زا  ار  يرطخ  چـیه  عـفد  رفظ و  حـتف و  ندـیگنج ، ندز ، ریـشمش 

هک نآ  هن  دـندمآیم . قفوم  شترـضح  ترواشم  ترازو و  رد  ود  نآ  درپسیم و  ود  نآ  هب  ار  يراـک  ربماـیپ  هک  دـشاب  حیحـص  دـناوتیم 
نامرهق ار  نالف  هک  دـنامیم  نآ  هب  نیا  هحفـص 156 ] دـهد [ . تسیب  یلاع و  هرمن  نانآ  هب  دوخ  شیپ  زا  ناحتما ، نومزآ و  زا  لبق  یـضاق 

تاجن ییاناوت  ياهکرب  رد  هکلب  هتـشادن ، انـش  هقباس  رمع  همه  رد  يراد  فارتعا  هک  نیا  توبث  اب  ینک  نالعا  گرزب  یقیرغ  یجان  اـنش و 
هدرکن و شیامزآ  ار  اعدا  نیا  هک  يایضاق  !! تسا هدوب  شقرغ  میب  هداتفایم  زین  یضوح  رد  رگا  هک  تسا  لهس  و  هتشادن ، زین  ار  یکدوک 
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ام هب  یـضاق  ؟ دروآیم تجح  شبذـک  اپارـس  قدـص  رب  دراد و  داـمتعا  داـقتعا و  نادـب  هنوگچ  هدـناسرن ، توـبث  هب  ار  بلطم  نیا  تحص 
هب تشاد  زاین  ناشریبدـت  داشرا و  هب  ربمایپ  هشمیه  هک  هاـگیاپ ! تمکح  ریظنیب  هاـگآ و  ریزو  ود  نآ  تئارب ، هیـضق  نیمه  رد  ارچ  دـیوگب 

دنکـشب و ارنآ  ای  دـنک و  غالبا  ارنآ  دـیاب  وا  نوچ  یـسک  ای  نامیپ و  دـقاع  طقف  هک  تسا  نینچ  برع  تنـس  هک  دـندرکن  يروآدای  ربماـیپ 
هدرپس یشومارف  هب  ارنآ  ادمع  ای  درادن و  دای  هب  یضاق  ایآ  یهگناو  ؟ دیـشک لزع  یحو و  هتـشرف  لوزن  هب  راک  هک  دندرک  توکـس  ناسنآ 
یمامت يانعم  هب   » هک دوریم ، دودبع  نب  رمع  گنج  هب  یـسک  هچ  دومرف  قدـنخ  گنج  رد  ربمایپ  هک  اج  نآ  هک  میروآ  شدای  هب  ات  تسا 

هب هدرب و  ورف  اههناش  رد  ار  ناشیاهرـس  تشاد ، جاـیتحا  ود  نآ  يار  هب  دـندوب و  شریزو  هک  نآ  تهج  هب  ود  نآ  مه  اـج  نآ  تسا ،» رفک 
زین اـج  نآ  دـندروخ و  تسکـش  دـندرک . رارف  دـنتفر و  رد  داد  ناشیهدـنامرف  یتسرپرـس و  هک  ربیخ  رد  اـی  و  دـنتفرن ؟ رفک  یماـمت  زیتـس 

نیدنچ رد  ای  و  تشاد ؟ زاین  ناشترازو  يرای و  هب  ربمایپ  هک  دندرک  رارف  دوز  دنتـشگزاب و  تهج  نیدب  زین  اج  نآ  ایآ  دندرکن . تمواقم 
هاپـس نایم  هک  تسیک  امـش  نایم  زا  تفگ ، نارای  هب  ربمایپ  هک  كانتـشحو  درـس و  بش  نآ  رد  بازحا ، گـنج  رد  لـثملایف  رگید  نطوم 

رب انب  هیبیدح  رد  زین  دنتفرن و  ود  نآ  زا  مادک  چیه  و  مشاب ، شتـشهب  تمالـس و  نماض  نم  دروایب و  نم  يارب  ار  نانآ  ربخ  دورب و  نمـشد 
دوخ ناـج  رب  هک  تفگ  وا  ماهدـمآ و  جـح  يارب  هک  وگب  نم  لوق  زا  ناـنآ  هب  ورب و  هکم  مدرم  ناـیم  هب  تفگ  رمع  هب  ینـس  يربط  تیاور 

هچ ار  اهنیا  ةاضقلایضاق ! هچ ؟ دز  زاب  رس  ار  راکـشآ  هحفـص 157 ] داد و [  شتیالو  ینعی  تفرن ، تسرفب و  ار  نامثع  نم  ياجب  مکانمیب ،
لامج و درخ و  فاطلا  زا  ار  وا  دـنامب و  ربمایپ  رانک  تساوخیم  هک  تفرن  لیلد  نیا  هب  مه  اـج  نآ  ینعی  دـیوگب . اـم  هب  هک  دراد  یخـساپ 

بآ کشم  کـی  یتح  تشگ و  یبآیب  راـچد  هاپـس  هک  ردـب  هریت  كانتـشحو و  بش  نآ  رد  اـی  و  دـنک ؟ رادروخرب  دوخ  لاـمک  شنیب و 
يارب هنت  کی  اـهنت و  یلع  و  درواـیب . یبآ  اـم  يارب  دورب و  بش  نیا  لد  رد  اـت  تسیک  دومرف  دریگب و  وضو  نآ  اـب  ربماـیپ  اـت  دوبن  دوجوم 

نانچ رد  اهتـسد ، کمک  اب  طقف  باـنط و  نودـب  دـیدش و  یناـفوت  رد  تفر و  مصخ  هاپـس  لد  نمـشد و  ياـهورملق  ناـیم  هب  بآ  ندروآ 
راـب هس  دروآ و  بآ  تفر و  ورف  هاـچ  نورد  هب  نمـشد ، روضح  راـبگرم  یگریت  هاـچ و  بش و  تاـملظ  هس  ناـیم  رد  كانتـشحو ، یگریت 
راـب يارب  راـچان  هب  تخیر و  ار  شبآ  کـشم  دز و  نیمز  رب  تدـش  هـب  ار  وا  دوـبر و  رد  شفک  زا  ار  بآ  ناـفوت ، دابدـنت و  شزو  تدـش 
دروآ بآ  یکشم  دوخ  تایح  تمیق  هب  هنازابناج و  هناراکادف و  ناسنآ  تقشم ، درد و  ناوارف  لمحت  زا  سپ  تفر و  هاچ  نرد  هب  مراهچ 

هب ینامـسآ  ناگتـشرف  کـیالم و  جوف  رکـشل و  هس  راـب ، هس  تمه -  تمظع  ناـنچ  ربارب  رد  تنـس -  لـها  ناـگرزب  دـییأت  لوـق و  هب  هک 
رد بش و  نآ  ریزو ، ود  نآ  دیوگب  ام  هب  یضاق  دنتفگ ... شیانث  دورد و  هتشذگ و  وا  رب  ادج  ادج ، لیئاکیم  لیفارسا و  لیئربج و  ییاوشیپ 

امـسر ار  رمع  مه  رکبوبا و  مه  ناشود ، ره  تنـس  لها  لوق  رب  انب  زاب  ربمایپ و  هک  اج  نآ  ای  و  دندوب ؟؟ اجک  نآ  ریظن  رگید  نطوم  اهدـص 
نیا ار  ریرش  نآ  نتشک  داد و  یبوجو  مکح  تیرومأم و  تسا  تما  نیا  ناطیش  دومرف  اتحارص  هک  صوقرح )  ) هرـصیوخلاوذ نتـشک  يارب 
رما تعاـطا  زگره  دـنتفر و  ود  ره  دوشیم ، روـک  یهاـبت  ملظ و  یهارمگ ، هنتف و  همـشچرس  دوـش  كـاله  وا  رگا  هک  درک  فـصو  هنوـگ 

هیـضق يروآدای  يارب  !!؟ دربب اههرهب  ناـشلمع  ملع و  رـضحم  زا  ربماـیپ  هک  دنتـشگزاب  دوز  زین  اـج  نآ  هچ ؟ دنتـشگزاب  هنارـسدوخ  هدرکن ،
نبا میروآیم . هدـنناوخ  دای  هب  تنـس  لها  راـثآ  دانتـسا  هب  رـصتخم  یتاحیـضوت  اـب  ار  [ 66  ] ار یـسلجم  نخـس  رگید  رابکی  هرـصیوخلاوذ 

زا لقن  هب  شدنـسم  حیحـصت  لبنح و  نب  دمحا  دنـسم  زا  يرابلا  حتف  رد  رجحنبا  زین  هغالبلاجـهن و  حرـش  هحفـص 158 ] رد [  دیدحلایبا 
ناکم نالف  رب  اربمایپ  تفگ  هدمآ  ربمایپ  دزن  رکبوبا  هک  دناهدرک  تیاور  دناتنـس  لها  ناثدحم  ناروشناد و  زا  همه  هک  يردـخ  دیعـسوبا 

. شکب شزامن  رـس  رد  ار  وا  ورب و  دومرف : وا  هب  ربمایپ  درکیم . زامن  مامت  عوضخ  عوشخ و  اب  هک  مدید  ار  تأیه  شوخ  يدرم  متـشذگ و 
نآ اـب  رکبوبا  و  تسین . غورفیب  راـکبیرف  ناـمیا  و  غورد ، ملظ و  هیاریپ  زج  يزاـبزامن  يزاـسرهاظ و  نیا  یماـمت  تفاـیرد  ترـضح  هچ ، )

ار تفص  ناطیش  درم  ینطاب  ترارـش  قمع  هتـسناوتن  تسین  هللا » رون  هب  رظنی   » زگره هک  شریـصبان  هاگن  شریغـص و  ریقح و  تفرعم  هجرد 
رمع شکب . ار  وا  ورب و  وت  هک  ومرف  هدرک  رمع  هب  ور  ربمایپ  تشگزاب . تشکن و  ار  وا  دید ، زامن  رد  ار  وا  تفر و  رکبوبا  نوچ  اما  دبایرد )

ربمایپ هاگ  نآ  تشگزاب . نامرفان  زین  وا  درکن و  تعاطا  ار  ربمایپ  هعاطالابجاو  نخس  دید  زامن  رد  ار  تفص  ناطیش  درم  نوچ  تفر و  زین 

رقف هاشداپ  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 19  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 70 

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


. متفاین ار  وا  تفگ  تشگزاب و  ربمایپ  دزن  راچان  هب  دـیدن و  شزامن  ناـکم  رد  ار  درم  نآ  تفر و  یلع  شکب . ار  وا  ورب و  وت  دومرف  ار  یلع 
ادـخ نید  زا  نانآ  دوریمن ، رتارف  ناشندرگ  هربنچ  زا  نآرق  توالت  هک  یلاح  رد  دـنناوخیم  نآرق  شنارای  درم و  نیا  انامه  دومرف : ربمایپ 

رد ینس  رجحنبا  .و  دندرگیمنزاب نید  هب  زگره  هک  دنوشیم  دترم  هنوگ  نآ  دنوریم و  نوریب  دوریم ، نوریب  هناشن  زا  ریت  هک  ناسنامه 
و دندامتعا . لحم  قوثو و  دروم  همه  نآ  لاجر  اریز  تسا . رباج  شرازگ  ثیدح  نیا  قدص  دهاش  تسا ، هتفگ  ثیدح  نیا  تحـص  دییأت 
وا زا  سپ  ینعی  دوب . هنتف  رخآ  لوا و  دـشیم  هتـشک  درم  نیا  رگا  دومرف  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  هک  هدـمآ  نینچ  دـیدحلایبا  نبا  تیاور  رد 
رد میعنوبا  ظفاح  ار  نومـضم  نیا  دـهجیم و  نوریب  یهورگ  درم  نیا  لسن  زا  هک  دومرف  هاگ  نآ  دادیمن . خر  رگید  یموش  هثداـح  هنتف و 

هنوگ نیدب  نانآ  شرازگ  و  دناهدرک ، تیاور  رگید  ياهدنـس  هب  تنـس  لها  ریاس  زین  هدقع و  رد  هبردـبعنبا  دنـسم و  رد  یلـصوم  هیلح و 
هک نآ  زا  سپ  ربمایپ  دندوتس . تدابع  يرایـسب  هب  ار  يو  هدرک و  يدرم  شیاتـس  حدم و  هب  عورـش  هحفـص 159 ] ربمایپ [  نارای  هک  تسا 

نامرف تعاطا  تشگزاب و  رکبوبا  اما  و  داد . ار  درم  نآ  لتق  رب  حیرـص  نامرف  وا  هب  داد و  رکبوبا  هب  ار  دوخ  ریـشمش  دینـش  ار  نانآ  شیاتس 
یـسلجم دیـسریمن . مهب  یگتـسدود  فالتخا و  نم  تما  نایم  رد  زگره  دـشیم  هتـشک  وا  رگا  دومرف  ربماـیپ  و  ارجاـم )... رخآ  اـت   ) درکن

دوب ربمایپ  حیرص  تفلاخم  يدرم ، نانچ  نتشکن  ربمایپ و  زا  يریذپنامرف  رد  رکبوبا  تعاطا  مدع  هک  تسا  راکشآ  الماک  دهدیم  حیضوت 
تدابع ترثک  هب  فیـصوت  حرـش و  ار  درم  هباحـص ، هک  نآ  زا  سپ  اریز  دشاب . رکبوبا  هناهب  رذع و  تسناوتیمن  درم  نآ  ندـناوخ  زامن  و 

عوضخ و اب  زامن  هب  ار  درم  نآ  دوخ ، رکبوبا ، هک  نآ  زا  سپ  هک  تشذـگ  قباـس  ثیدـح  رد  داد و  وا  لـتق  هب  ناـمرف  ربماـیپ  دـندوب  هدرک 
رذـع رکبوبا  هک  نآ  زا  سپ  اریز  دوب . وا  زا  رتاوسر  رمع  تفلاـخم  دومرف و  رما  درم  نآ  نتـشک  هب  ار  يو  ربماـیپ  زاـب  درک ، فصو  عوشخ 
رارکت ار  هجومان  رذع  نامه  درک و  تفلاخم  زین  رمع  زاب  داد و  وا  لتق  هب  رما  زاب  دیدنسپن و  زگره  ار  نخس  نیا  ربمایپ  تفگ ، ار  درم  زامن 

زور اـت  هک  تشگ  موش  ياـههنتف  ثودـح  بجوم  ربماـیپ  زا  ناـشتعباتم  مدـع  رما و  نیا  رد  ود  نیا  تفلاـخم  هک  تشگ  راکـشآرپ  درک و 
باکترا ماجنا و  ترازو ، يرایمه و  تنواعم ، يراکمه و  یناعم  اـیآ  دـیوگب  اـم  هب  ةاضقلایـضاق  کـنیا  ... تشاد دـهاوخ  همادا  زیختـسر 

: تسا هتفگ  هتشاد و  نایب  زین  رگید  ینخس  هراب  نیمه  رد  ةاضقلایضاق  ؟؟ تسا هیجوت  لباقریغ  ياهیگماکدوخ  حیرص و  ياهینامرفان  نینچ 
يو نارای  دابع و  رظن  رب  انب  میناوتیم  مه  ام  دـنک ، راکنا  لاـس  نآ  جـح  رد  ار  رکبوبا  یتسرپرـس  تراـما و  هعیـش  ناثدـحم  زا  یـسک  رگا 

ار تایآ  ومه  داد و  همادا  رفس  هب  دشن و  لوزعم  رکبوبا  مییوگب  مینک و  راکنا  تئارب  يارجام  لک  زا  ار  رکبوبا  لزع  الـصا  هدرک و  دانتـسا 
يزابجل و نینچ  هب  ریبک ، خیـش  نیا  هک  تسا  هنوگچ  ياهنـالداعان ! مکح  هچ  و  ياهنـالهاج ! لالدتـسا  هچ  یتسار  هب  دـناوخ . ناکرـشم  رب 

یعطق هلأـسم  کـی  ینعی  هحفـص 160 ] درادـن [ . مرزآ  ینخـس  نینچ  زا  ملکتم  یـضاق  ایآ  دـنکیم و  کسمت  ياهناـکدوک  ییوجیفـالت 
زا یتح  ربمایپ  هک  ار  يرما  و  تسوا ، ناراـی  دوخ  تنـس و  لـها  یلک  هبطاـق  ءارآ  رب  ینتبم  رتاوتم و  اـقلطم  هک  ار  نشور  حـضاو و  نهربم ،
هک ار  يایمتح  عقاو و  هلأسم  ربخ و  نانچ  دـید ، بجاو  وا  رب  ار  شماجنا  ینامـسآ  نامرف  هب  لـیئربج و  هکلب  درکن ، راـهظا  زین  دوخ  يوس 

دانتـسا نآ  هب  هتفرگ و  دوخ  يزابجل  تجح و  دـندرک  راکنا  قح ، اب  دانع  بصعت و  رـس  زا  مهنآ  داـبع و  ناـنوچ  ناداـن  رکنم  ود  یکی  زج 
ییاور لئاسم  لیلحت  لیذ  [ 67  ] نازیملا ریظنیب  ریـسفت  رد  ییابطابط  نیـسح  دمحم  هللا  ۀیآ  موحرم  میظع  رـسفم  میکح و  همالع  !؟ دنکیم

هب يو  : میامنن هیارا  لصف  نیرد  هدرکن و  سابتقا  همجرت و  ارنآ  يانعم  هب  لقن  هدرـشف و  هصالخ ، مدید  فیح  هک  دراد  یبلطم  تئارب  هروس 
کنع يدوی  هنا ال  : » دومرف احیرص  هک  تزع  راگدرورپ  ینابر  ینایحو و  نخس  ساسا  رب  دیامرفیم : مالک  یجنسهتکن  مامت و  يدنمـشوه 

ماما هک  تسا  مهف  لباق  حـضاو و  الماک  تسا ؛» هتـسیاش  وت  نانوچ  يدرم  ای  وت و  اهنت  ار  روما  نیا  غالبا  ادا و  «... » کنم لـجر  وا  تنا  ـالا 
همه غالبا  رد  نوچ  سپ  دـنک : هئارا  غالبا و  لاس  نآ  جـح  کسانم  رد  ار  تئارب  هیآ  دـنچ  طقف  هن  ماکحا ، یمامت  هک  دوب  رومأم  ع )  ) یلع

يدهع سک  ره  - 1 »؛ نانخـس نیا  مامـضنا  هب  ار  تئارب  تایآ  یـسک  نوچ  ینعی  تشادـن ، ییانعم  رکبوبا  جـح  تراما  سپ  دوب ، ریما  اهنآ 
جح هب  یکرشم  چیه  دعب  هب  لاس  نیزا  دنکن 3 - فاوط  نایرع  ار  هبعک  هناخ  سک  چیه  تسا 2 - شاهماننامیپ  قباطم  وا  دهع  تدم  دراد 

ـالقع و درازگب ، ار  شتجح  دـنک و  غـالبا  دـناوخب و  مدرم  رب  دوشیمن ». دراو  تشهب  هب  نمؤـم  ناـج  زج  یحور  ناـج و  چـیه  - 4 دیاین .
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، رفس نیمه  رد  هک  دنکیم  هحفص 161 ] تابثا [  نایعیـش  ثیداحا  اههرازگ و  ساسا  رب  وا ، نینچمه  يرگید ... هن  تسوا  ریما  هدعاقلایلع 
، یلع ماما  ینعی  . درک اـعد  شقح  رد  هراـب  نیرد  دومرف و  ضیوفت  زین  ار  ناـمدرم  رب  يرواد  بصنم  تواـضق و  مکح  یلع  ماـما  هب  ربماـیپ 
تراـما و دـیوم  يرما ، نینچ  تاـبثا  سپ  دوـب . زین  تواـضق  رومأـم  رگید ، هداـم  راـهچ  نآ  هـیارا  حرط و  تـئارب و  تاـیآ  غـالبا  رب  نوزفا 
، یـسربط نایبلا  عمجم  ریـسفت  زا  ساسا  نیمه  رب  و  وا ، ریغ  هن  دـنکب و  زین  تواـضق  دـیاب  هک  تسا  ریما  ینعی  دوب . زین  جـح  رما  رب  ییاوشیپ 

ربمایپ نوچ  هک  : » دـنکیم شرازگ  نینچ  هدروآ و  یلع  ماما  لوق  زا  یـشایع  ریـسفت  زا  زین  و  ع )  ) یلع تواضق  بصنم  مکح و  رد  یتیاور 
؟ میوگب نخس  مدرم  اب  هنوگچ  حیصف ، نایب  رد  هن  مرونخـس و  هن  نم  یمارگ ، ربمایپ  يا  دومرف : ربمایپ  هب  درک  رومأم  تئارب  غالبا  رب  ار  يو 

دینش نینچ  نوچ  یلع  دناوخب . مدرم  رب  ار  نانخس  نیا  یسک  وت  ای  نم و  زج  هک  نیا  زا  دراد  ابا  دنوادخ  دومرف : تلاسر  بحاص  ترـضح 
نآ دومرف . دهاوخ  رادیاپ  تیاده  رب  ار  تبلق  راوتـسا و  قح  رب  ار  تنابز  دنوادخ  انامه  دومرف : وا  هب  ربمایپ  موریم . مریذپ و  نامرف  تفگ :
هک نادب  و  دومرف : سپـس  و  وگب . ناوخب و  مدرم  رب  يرومأم  ار  هچنآ  ورب و  نامدرم  يوس  هب  دومرف : هداهن و  یلع  ناهد  رب  ار  شتـسد  هاگ 

مکح هجیتن و  هب  تبسن  زگره  ياهدینـشن  ار  ارجام  فرط  ود  نانخـس  ات  شاب  رایـشه  دننکیم ، عوجر  وت  هب  دوخ  تواضق  روما  يارب  مدرم 
زین یطویس  روثنملارد  ریسفت  رد  هلمج  نآ  زا  تنس ، لها  تایاور  رد  ياهیام  نومـضم و  نینچ  دیازفایم : همالع  هاگنآ  یهدن ... رظن  ییاهن 
ارم ربمایپ  دومرف : یلع  : » تسا نیا  یطویـس  ثیدح  هدـمآ . نمی » « » هکم  » ياجب هدـش و  دراو  ییالما  هابتـشا  کی  طقف  اج  نآ  هدـش و  رکذ 

نینچ رب  لاس  نس و  مک  مناوج و  هک  نآ  اب  ارم  ادخ  لوسر  يا  متشاد ، هضرع  شترضح  هب  داتسرف ، نمی  هب  تئارب  هروس  تایآ  غالبا  يارب 
. منک يرواد  ناـشنایم  مهدـب و  ناشخـساپ  هنوـگچ  منادیمن  دـنهاوخیم و  تواـضق  مکح و  نم  زا  ناـمدرم  اـج  نآ  يراـمگیم و  يرما 
ار هچنآ  ورب و  دومرف  موریم . منکیم و  تعاطا  تسا  نینچ  رگا  متفگ  میورب . دیاب  نامیکی  نم ، ای  وت و  هچ  تسین ، ياهراچ  چیه  دومرف :
: دومرف دهاوخ  رادیاپ  تیاده  رب  ار  تبلق  راوتسا و  قح  رب  ار  تنابز  هحفص 162 ] دنوادخ [  انامه  نادب  ناوخب و  مدرم  رب  ياهتـشگ  رومأم 
زا یلعج ، یثیداحا  جاور  هب  دـنزادناین ، ات  گنت و  زا  رکبوبا  لزع  يارجام  رد  ار  دوخ  هک  نآ  يارب  تنـس  لها  هک  نآ  رگید  نخـس  [ . 68]
هک دوب  وا  تفای و  تراما  جح  کسانم  ماجنا  رب  رکبوبا  لاس  نآ  : » دنیوگ هتخادرپ  زاسثیدـح  و  زادرپغورد ، هریرهوبا  شرازگ  هلمج  نآ 

هفیظو يادا  هـک  تـشاد  زین  يرگید  ناگدـنهدادن  ناـنذوم :)  ) یلع زج  رکبوـبا ، ناوـخب و  ار  تاـیآ  زیخرب و  یلع  يا  تـفگیم : یلع  هـب 
شیادـص دـشیم و  هتـسخ  نداد  رـس  ادـن  ندز و  گناب  رد  یلع  نوچ  تسا : هتفگ  هریرهوبا  و  دوب . هریرهوبا  ناشیا  هلمج  زا  دـندرکیم و 

یحو و نخـس  ریاغم  هنوگچ  و  یغورد ! اوسر و  ثیداحا  هچ  ابجع ! مدومنیم »... توالت  مدـناوخیم و  مدرم  رب  ار  تاـیآ  نم  تفرگیم ،
تایآ نیا  دیابن  وت  نوچ  یسک  ای  وت و  زج  ربمایپ  يا  : » تسا نینچ  یحو  شورس  نخس  حیرـص  اریز  لیئاربج ...! یهلا  تاملک  دافم  یمامت 

هک مینیبیم  هاگان  لاح  و  دوشیم . هدرپس  یلع  هب  دوشیم و  هتفرگ  رکبوبا  زا  تاـیآ  لـیلد  نیمه  هب  و  دـنک ». غـالبا  مدرم  رب  دـناوخب و  ار 
ناشیا رظن  زا  هک  هریرهوبا  هک  دننک  قیدصت  دیاب  تنس  لها  یلعج  تیاور  نیا  اب  باسح و  نیا  اب  دناوخیم !! ار  تایآ  دیآیم و  هریرهوبا 

زا هراب  نیرد  هریرهوبا  زا  هک  یغورد  ثیدح  رد  یهگناو  ... تسا رتهتسیاش  رترب و  ناشیا  هفیلخ  زا  تسا ، رکبوبا  زا  رتنییاپ  شماقم  رایـسب 
لوق زا  هیودرم  هحفص 163 ] نبا [  رذنمنبا و  یئاسن و  دمحا و  هلمج  زا  تنس  لها  املع  هدش و  تیاور  [ 69 « ] روثنملارد  » رد یطویس  لوق 

-1 :« میدزیم گناب  نامدرم  رب  هک  میدوب  ام  و  مدوب ، وا  اب  نم  درک ، مازعا  هکم  هب  ار  یلع  ربمایپ  نوچ  : » هدـمآ نینچ  دـناهدرک  شرازگ  وا 
، تسا یقاثیم  دـهع و  ربمایپ ، سک و  ره  نایم  دزادرپن 3 - هناخ  فاوط  هب  ینایرع  چـیه  سپ  نیزا  دوشیمن 2 - دراو  تشهب  هب  نمؤـم  زج 

نیزا داب و 4 - ناکرـشم  رب  ادخ  گنج  نالعا  يرازیب و  انامه  دمآ  رـس  هب  هام  راهچ  نآ  نوچ  و  دراد ، رابتعا  هام  راهچ  ات  وا  قاثیم  دـهع و 
تریاغم نآرق  اب  الماک  هک  ار  وا  ثیدح  ییاوسر  هریرهوبا ، قوف  نانخـس  زا  دنب  نیموس  رد  هجوت  .« درادن ار  جح  هزاجا  یکرـشم  چیه  سپ 

دهع ربمایپ ، سک و  ره  نایم  :» تسا نینچ  اتحارـص  تئارب  هروس  هیآ  اریز  دنکیم . او  ار  وا  غورد  تشم  دزاسیم و  المرب  دراد ، تیدـض  و 
یلا مهدـهع  مهیلا  ومتاف  : » تسا نینچ  هیآ  تسا ». مرتحم  هدـش  رکذ  ناشدادرارق  رد  هک  یتدـم  نامه  ات  وا  قاثیم  دـهع و  تسا ، یقاثیم  و 

نآ تنس ) لها  قیدصت  هب  زین  و   ) يوبن هدومرف  رب  انب  تسا ، نآرق  حیرص  نتم  اب  ضراعم  قوف ، تیاور  نوچ  باسح ، نیا  اب  [ . 70 « ] مهتدم
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نیا تسا ، ربمایپ  لیئربج و  نانخـس  نتم  اب  فلاـخم  هک  تنـس  یلعج  تاـیاور  هلمج  زا  ... نکفاـیب نادهلاـبز  رد  نزب و  راوید  رب  ار  ثیدـح 
نم هب  لاس  نآ  رکبوبا  تفگ : هریرهوبا  دناهدروآ : هریرهوبا  لوق  زا  ناشراثآ  رد  نارگید  ملسم و  يراخب و  هک  تسا  ینیغورد  ياههرازگ 
سپ نی  زا  : » میوگب نینچ  مهد و  رس  گناب  ینم ، رد  نابرق  دیع  زور  هک  مشاب  ینانذؤم )  ) ناگدننزگناب نایوگنخـس ، ءزج  هک  داد  نامرف 

ام رـس  تشپ  ار  بلاطیبا  نب  یلع  زین  ربمایپ  سپـس  اما  درادـن ». ار  فاوط  هزاجا  ینایرع  زین  و  درادـن ، ار  جـح  ماـجنا  هزاـجا  یکرـشم  چـیه 
، ینم رد  مدرم ، نایم  رد  ام ، اب  و  هحفص 164 ] دمآ [  زین  یلع  سپ  دنزب . گناب  مدرم  رب  ار  تئارب  تایآ  زین  وا  هک  داد  شنامرف  هداتـسرف و 

مدع یتسار  هب  ... دز گناب  دننکن » فاوط  نایرع  دنیاین و  جـح  هب  ناکرـشم  رگید  هک  ، » نانخـس نیا  مامـضنا  هب  ار  تئارب  تایآ  نابرق  زور 
نیا يورب و  دـیاب  وت  طقف  هک   ) یلع رب  ربمایپ  دـیکا  رما  لیئربج و  ینایحو  نخـس  اـب  ییاـنعم  داـضت  نتم و  ظاـحل  هب  ثیداـحا  نیا  قاـبطنا 
اهنآ هب  یخـساپ  چیه  ناشندوب  یلعج  حوضو  تهج  هب  ام  هک  دـنانوبز  شزرایب و  نوهوم ، تسـس و  ردـقنآ  ییوگب ) مدرم  رب  ار  نانخس 

، نآ رب  تنس  لها  ناروشناد  هنافسأتم  تسا و  یـسررب  لمأت و  لباق  رایـسب  هک  ياهتکن  میدرک ، رکذ  هک  یلئاسم  رب  نوزفا  [ . 71 . ] میهدیمن
« یتوبث  » يرما ع )  ) یلع يارب  یتلیـضف  حرط  هعقاو و  اهدادـخر ، ثداوـح و  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  نیا  دـناهدنکفاین  ياهنارگنفرژ  هاـگن 

دهدیمن خر  وا  بیقر  ای  وا و  ریغ  يارب  ياهثداح  قیبطت  هسیاقم و  ناونع  هب  تسوا و  يارب  طقف  يرورس  تلیـضف و  کی  تبث  ینعی  تسا ،
. تسا یبلس  اقلطم  وا  ریغ  يارب  یتوبث و  اقلطم  وا  يارب  تلیضف ، رما  ثداوح ، زا  یـضعب  رد  اما  دیآیمن . شیپ  یتقباطم  هب  زاین  هجیتن  رد  و 

عون نیزا  هیـضق  تئارب ، هثداح  نیمه  رد  زین  رگید و  ثداوح  يرایـسب  دوهی ،) رب  گرزب  يزوریپ  زور   ) ربیخ هثداـح  نیمه  رد  هنومن  روطب 
( اـفلخ هژیوـب  و   ) نارگید هراـبرد  هچنآ  لاـح  نیع  رد  تسا و  یتوـبث  همه  تسا  یلع  تیلـضفا  رد  هچ  ره  روـما ، هنوـگ  نیرد  ینعی  تسا .

دوشیم بولسم  نانآ  زا  یعطق ، توبث  هب  دوشیم  تیبثت  یلع  تیلضفا  هک  نآ  رب  نوزفا  روما ، هنوگ  نیرد  ینعی  تسا . یبلس »  » همه تسا ،
كرد كاپ و  فاصنا  هب  شدادخر  تأیه  تلاح و  رب  هوالع  رما ، هحفص 165 ] ینعی [  قیبطت . هسیاقم و  تسا  ام  رب  طقف  یعطق و  بلس  هب 

يرگـسع ماما  هب  بستنم  ریـسفت  زا  دادـخر ، نیا  هراـبرد  نینچمه  ... تسا یمهم  رایـسب  رما  نیا  دوشیم و  هتـشاذگاو  زین  اـم  كاردتـسا  و 
لقع نیرترب  و  لالج ، رون  هب  نیذآ  هتـشرف  درک ، لاسرا  ار  رکبوبا  ربمایپ ، هک  نآ  زا  سپ  دـیوگ : تسا  لمأت  لباق  هک  هدـش  لـقن  ياهرازگ 
نیا هک  دیوگیم : نینچ  هدناسر و  تمالس  العا ، نیرب  الاو و  هبترم  دنلب  راگدورپ  دمحم ، يا  تفگ : هدمآ  دورف  وا  رب  نیما  لیئربج  لامک ،

هک تـسوا  طـقف  اریز  دـناوخب ، ار  تاـیآ  دورب و  اـت  نـیزگرب  ار  یلع  سپ  دــناوتن . غـالبا  ندرک و  ادا  وـت  زا  يدرم  اـی  وـت و  زج  ار  تاـیآ 
سپ رد  تراگدرورپ  نامرف  نیا  دمحم  يا  دوزفا : یحو  شورس  هاگ  نآ  دراد . ار  تایآ  نآ  غالبا  ناکرـشم و  رب  تئارب  نالعا  یگتـسیاش 

راگدورپ يوس  زا  اطخ  عفر  هن  هابتـشا و  هن  دیدرت و  هن  یـشومارف و  ببـس  هب  هن  یلع ، تسد  هب  اهنآ  ندنراذگاو  رکبوبا و  زا  تایآ  نتفرگ 
هک هچنآ  دـنایامنب ، وت  تما  نارظنهتوک  رب  ات  داد  ماـجنا  تهج  نآ  زا  ار  لـمع  نیا  وت  ریـصب  ریبخ و  راـگدورپ  هکلب  دوب  وت  میکح  ملاـع و 

تفارـش و جوا  نینچ  رب  هک  تسوا  طقف  درادـن و  ار  شماـجنا  یگتـسیاش  رگید  سک  چـیه  وا  زج  تسا ، نآ  ماـجنا  لوؤسم  یلع  تردارب 
... دـیآ یندرکن  رواب  گرزب و  سب  وت  تما  ناملـسم  نارکفهتوک  مشچ  رد  ماقم  نیا  هک  دـنچ  ره  و  تسا . لـصاو  لـیان و  یتلزنم  هبترم و 

مشخ و ببـس  هب  ایآ  داب . وت  يادف  مردام  ردپ و  اربمایپ  تفگ : هدمآ  ربمایپ  دزن  تفرگ ، رکبوبا  زا  ار  تایآ  یلع  نوچ  هک  دوب  هنوگ  نیدـب 
هک مدوخ  زا  يدرم  ای  نم و  زج  هک  داد  منامرف  یلعا  نیرب و  راگدورپ  اما  هن . دومرف : وا  هب  ربمایپ  یتفرگزاب ؟ نم  زا  ار  تایآ  نیا  يریـصقت 
هب ار  تایآ  يدومیپ و  هک  یهار  نیا  تهج  هب  دنوادخ  هک  نادب  رکبوبا  يا  وت  اما  و  درک . دـناوتن  مایق  تایآ  نیا  غالبا  رب  دـشاب  نم  نانوچ 

راداـفو و اـم  یتـسود  رب  یـشاب و  نادـناخ  اـم  رهم  و  تبحم ، بجاو  فیلکت  رب  هک  ماداـم  ارت  داد و  دـهاوخ  ریخ  شاداـپ  يدرب  هکم  يوس 
رد دناسر و  دـهاوخ  هحفـص 166 ] عینم [  تفارـش  عیفر و  هاـگیاپ  رب  هدومن و  تمارک  گرتس  تاـجرد  گرزب و  ياـیاطع  یناـمب  رادـیاپ 

ناگدـیزگرب زا  دـناسر و  دـهاوخ  ام  برق  تمارک و  راوج  هب  نادـناخ ) ام  تبحم   ) اهقاثیم ظفح  يرادافو و  نآ  تهج  هب  تمایق  تاـصرع 
تیرومأم يوس  هب  زین  یلع  و  تشگ ... نامداش  دینـش  ار  نانخـس  نیا  رکبوبا  نوچ  دـهد . دـهاوخ  رارق  اـم  تیـالو  لـها  ناـمیرک  و  هعیش ،
ناشدادعت هک  نآ  اب  ناکرشم  سپ  نآ  زا  و  تسسگب . ار  ادخ  نانمشد  ناکرشم و  اب  نامیپ  تشاذگب و  ار  یهلا  نامرف  هدش  لیسگ  شیوخ 
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سرت تبیه و  درتسگب و  نانآ  رب  ار  دوخ  لالج  رون  دنوادخ  دنتـشگ و  دـیماان  سویأم و  مارحلادجـسم  هب  دورو  زا  دوب ، رامـشیب  رایـسب و 
تارج دـنتفگیم ، زیمآتراـسج  نانخـس  دندیـشکیم و  اـهناشن  طـخ و  یلع  هیلع  هک  نآ  اـب  هک  تشاد  یلوتـسم  ناـنچ  ناـنآ  رب  ار  دوخ 
تلالد همه  همه و  دیآیمرب ، رکبوبا  اب  ربمایپ  هملاکم  هژیوب  قوف و  ثیدح  زا  هک  هچنآ  [ . 72 . ] دنتفاین وا  هیلع  ار  يدصق  ءوس  یشیدنادب و 

هدوب رومأم  ندوب  یلع  دـمحم و  هعیـش  هژیوب  تعباتم و  تبحم و  هب  لاح  همه  هب  احیرـص و  رکبوبا  هک  دراد  لیـصا  اـبیز و  تقیقح  نیا  رب 
هعیش هنوگچ  دشابن ، دمحم  هعیش  قدص ، هب  یمدآ  رگا  اریز  تسا ؛ طرـش  ندوب  یلع  سپـس  و  ص )  ) دمحم هعیـش  لوا  مینک ؛ تقد   ) تسا

یماـمت لوـط  رد  رکبوـبا  هک  نآ  يارب  تسا ). هتفهن  تباـث  تقیقح  نـیرد  یفرگـش  يهـنیجنگ  زین  یفرژ و  هـتکن  هـچ  و  دوـب ؟ دـناوت  یلع 
... دوب یلع  لیاضف  یمامت  رظان  هاوگ  رـضاح و  دـهاش  مایق ، دوعق و  ره  رد  مامتا و  هب  کـیدزن و  زا  هکلب  ماـهبا ، هب  رود و  زا  هن  شیگدـنز 

دنمشیدنا و لوؤسم ، روبجم و  ار  وا  رما  نیمه  ایآ  دوبن ، رظان  ار  تئارب  هروس  غالبا  نیمه  زج  یلع ، زا  ار  یلضف  تفص  چیه  رکبوبا  میریگ 
ایوج دوخ  تفالخ  دییأت  رب  زین  هتـسناد  وا  ياتمه  ربمایپ و  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  يدرم  يأر  ربمایپ ، تافو  زا  سپ  هک  درکیمن  لوغـشم  لد 
طقف و  وا ، تعیب  ناگمه ، زا  شیپ  شیب و  لوا و  ینعی  ددرگ ؟ لـیان  شربماـیپ  ادـخ و  رظن  رما و  دـییأت  قیدـصت و  هب  درونهر  نیزا  دوش و 

زاـسهئطوت و شکندرگ  نت  هس  ود  تعیب  هـب  وا  تساوـخ  رظنیب  وا و  زا  یناـهنپ  هـک  نآ  هـن  ار . نارگید  دـعب  دروآ و  تسدـب  ار  وا  تـعیب 
زج هک  نکروگ )  ) حارج يهدـیبعوبا  و  شکمدآ ،)  ) هبعـش نب  ةریغم  نوـچ  زاـبهقح  دـنبهرادق  هحفـص 167 ] زادـنافالخ و [  يوجهثداح 

یقدص نیرتمک  رگا  بوکمدآ -  ياوعد  گنج و  بوشآ و  ياغوغ  نآ  رد  دنک و  هدنسب  درادن  يزایتما  چیه  الاو  لغش  ینک و  ربق  نیمه 
یمامت روحم  هک  ار  ناقـشاع  لیخ  رـس  و  نانمؤم ، یمامت  زاتـشیپ  نادـحوم ، ناعاجـش و  رالاس  ربماـیپ ، هب  سک  نیرتکیدزن  تارظن  دراد - 

هئطوت و اپارـس  ياهسلج  رد  افخ و  رد  هنادرذ و  و  دراذـگن !! هدینـشن  دریگن و  هدـیدان  تسا  الاو  لیاصخ  یمامت  عمج  عمـش  الاب و  لـیاضف 
نیرتهب نیرترب و  هک  وا  يهتـسیاش  لامک  اـب  باحـصا  هتـسجرب و  لاـجر  يهقلح  ربماـیپ و  نادـناخ  یماـمت  و  یلع »  » مشچ زا  ناـهنپ  اـفج ،

ار تفالخ  نیذآ  رونیب و  یلدب و  نیگنیب ، یبلح و  جات  هنازادرپتسایک ، هنازابتسایـس و  دنب  دز و  کی  اب  دنايوبن ، راگزور  ياههرهچ 
کی زا  ياهیآ  هدادـن  هزاجا  وا  هب  هک  دـنوادخ  نآ  هک  دروآ  دای  هب  دـمهفب و  دـیاب  يرگید  سک  ره  زا  رتشیب  رکبوبا  هچ  دـنکن . بحاـصت 

یمامت یلک  تفالخ  اب  هسیاقم  رد  یمهم  نادنچ  هن  رما  نانچ  زا  ار  وا  دنک و  غیلبت  دناوخب و  مدرم  رب  ار  ياهیآ  هن  تسیب و  دـص و  يهروس 
، حیملت هراشا و  هب  زین  حیرـصت و  هیانک و  هب  ادخ  نامه  هدرپس ، وا  تسد  هب  ار  راک  هدـیزگرب و  ار  یلع  وا  ياجب  هدرک و  لوزعم  ناناملـسم 
ماکحا و روما و  یمامت  غالبا  بصنم  ماقم و  رد  ار  دوخ  هک  دـهدیم  شرما  تقیقح  نیرب  هتـشذگن  ارجاـم  نآ  زا  لاـسکی  یتح  هک  زورما 
هک دنکیم  رکف  رگا  لقاال  تسا و  لوزعم  یعیفر  هبترم  عینم و  ماقم  نانچ  زا  اعطق  هک  دشاب  هتشاد  رظن  رد  هدیدن و  ینآرق  تایآ  لک  غیلبت 
زا شیپ  شیب و  لقادـح  دراد ، تعیب  لها  رب  یکتم  ناملـسم و  مدرم  ءارآ  رب  ینتبم  ار  تفالخ  غالبا و  يربهر ، یگتـسیاش  تسین و  لوزعم 

هعماج هدرگ  رب  ار  دوخ  دـنب  دز و  اـب  اـفخ و  رد  نوچ  هک  نآ  هن  دروآ . تسدـب  ار  یهاـشداپ  هاـگرد  لوبقم  یهلا و  درم  نیمه  تعیب  ، همه
ناقفانم هناخ  ناـنوچ   ) هناـخ ندـنازوس  گرم و  هب  شدـیدهت  دـنروایب و  مزیه  دـننک ، هرـصاحم  ار  درم  نیا  هناـخ  دـنیایب و  هدرک ، لـیمحت 

تعیب بوشآ  زیتس و  هام  نیدنچ  زا  دـعب  تسین ، یـضار  ناشهنارباج  تفالخ  رب  هجو  چـیه  هب  هک  وا  زا  روز  برـض و  هب  دـننک و  يدوهی )
تشگزاب و هنیدـم  هب  لزع ، زا  سپ  رکبوبا  هک  دراد  نیرب  تلـالد  تنـس  لـها  تاـیاور  بلغا  هک  نیا  رگید  هتکن  هحفص 168 ] دنریگب [ !!

رابخا رد  ام ، اریز  تسین . زین  دصرد  کی  دشاب  هدرک  لاسرا  جـح  هب  ار  وا  ربمایپ  هرابود  هک  نیا  لامتحا  ساسا  نآ  رب  تفرن . هکم  هب  رگید 
دوب و نابرق  زور  رهظ  زا  دعب  دناهتـشون  زین  یـضعب  دوب . هدنام  جـح  کسانم  مامتا  هب  زور  هس  دیـسر ، هکم  هب  یلع  نوچ  میراد ، نوگانوگ 
رد ددرگرب ، هکم  هب  هرابود  ددرگزاب و  هنیدم  هب  هار  نایم  زا  رکبوبا  دوب  رارق  رگا  لاح  دوب . تایآ  غالبا  جـح و  يادا  تصرف  نیرخآ  همتت 

، دـشاب جاجح  ریما  تسناوتیم  هنوگچ  تروص  نیرد  دوب . هتفای  نایاپ  المع  هک  دیـسریم  یمـسارم  هب  رگیدزور  تفه  شـش  تروص  نآ 
ای ءابـضع »  » هقان دومرف  یلع  هب  ربمایپ  هدمآ  هعیـش  ینـس و  تایاور  بلغا  رد  هک  نیا  . دـشاب هتـشگنزاب  هار  نایم  زا  وا  میریذـپب  هک  نآ  رگم 

. تسا رما  نیا  تیمها  رگناشن  دورب ، رکبوبا  يوس  هب  نآ  اـب  دوش و  راوس  دریگرب و  هدوب  وا  یـصخش  يراوس و  بوکرم  هک  ار  وا  ءاوصق » »
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ياهتـسد رد  نآ  مامز  دـش و  دراو  هنیدـم  هب  نآ  اب  هک  ياهقان  نامه  دـشیم . راوس  نآ  رب  دوخ  هراومه  ربمایپ  هک  دوب  ياهقاـن  نیا  ـالومعم 
يراک مهم و  یمایپ  ماـجنا  رومأـم  وا  يوس  زا  هک  دوب  نآ  هناـشن  یلع ، هب  شنداد  تسـشن ... يراـصنا  بویاوبا  هناـخ  رد  رب  دوب و  لـیئربج 

صوصخم بوکرم  دهد  هزاجا  ییاهنت  هب  ار  یسک  ربمایپ  هک  میاهدیدن  هریس  بتک و  یخیرات و  نوتم  زا  مادک  چیه  رد  اریز  تسا ... مظعم 
( رطاق  ) دوخ رتسا  هکم ، حـتف  رد  هنومن  روطب  دـشاب . هتـشاد  هژیو  يروظنم  رما  نیا  زا  هک  نآ  رگم  دـنک ، هدافتـسا  نآ  زا  دوش و  راوس  ار  وا 
رب راوس  سابع  دوش . راوس  مهم  روما  زا  یضعب  ماجنا  ناکرـشم و  شنکاو  یـسراو  یناسرمایپ ، يارب  هک  داد  شیومع  سابع  هب  ار  شیوخ 

هحفص 169] اب [  ناناملسم  هک  داتفا  نانچ  و  تشگزاب ، مالسا  هاگرکـشل  هب  هدرک  راوس  دوخ  تشپ  ار  يو  دید و  ار  نایفـسوبا  ناویح ، نآ 
ناما رد  رطاق  دندناسرن و  ناکرشم  هدرکرـس  هب  یبیـسآ  نیرتمک  تسا  هتـسشن  ربمایپ  رطاق  رب  سابع و  رـس  تشپ  نایفـسوبا ، هک  نیا  ندید 

بوکرم لثملایف  تسا . هتـشاد  میظع  يدامن  هناشن و  رما  نیا  میدق  راگزور  رد  يراب ، دـناسر . ربمایپ  همیخ  هدرپارـس و  ات  ار  ود  نآ  لماک 
یتسیابن دنتـسناوتیمن و  زین  مظعا  ریزو  دارفا ، نیرتبرقم  نیرترب و  یتح  تسا . هدوب  وا  ماقم  مئاق  دـهعیلو و  ای  وا و  صوصخم  طقف  هاش ،

يارب ار  دوخ  ياصع  و  يرتشگنا ، دوخ ، هاـش  هک  نآ  رگم  یهاـش ، جاـت  اـی  و  اـصع ، يرتشگنا ، تسا  نینچمه  دـندرکیم . هدافتـسا  نآ  زا 
زا اقیمع  دیاب  هک  تسا  نیا  ارجام  نیا  رتثحب  لباق  هتکن  اما  . دراپـسب یـسک  هب  ياینادردـق  ناشن  هب  ياهنیرق و  يهیارا  يرما و  نداد  ناشن 

هدومن ادا  ار  ناکرشم  هب  گنج  نالعا  دنک و  غالبا  ار  تایآ  نآ  دیاب  وا  نانوچ  فرش  هبتر و  رد  یسک  ای  ربمایپ و  دوخ  ارچ  میـسرپب ، دوخ 
دوبان وحم و  دوب . كرـش  زا  لماک  يرازیب  گنج و  نالعا  دوب . كرـش  رب  ندیـشک  نالطب  طخ  لمع  نیا  تسا ، نیا  خساپ  ؟ دریگ هدهع  رب 
تایآ دافم  زا  هک  ناـنچ  يرما ، نینچ  دوب و  گرزب  سب  يراـک  دوب . كرـش  هشیدـنا  تاـبوسر و  كرـش و  رهاـظم  یماـمت  ندرک  نـالعا 
ورسخ نوچمه  مالـسا  هب  ملاع  نارـس  ندناوخ  يارب  اریز  دوب ؛ مالـسا  هب  ملاع  نارـس  لثملایف  ندناوخ  زا  رتگرزب  رترب و  دیآیمرب  گرزب 

تیلوؤسم ریگرد  دـمآیم و  دـیاب  ربمایپ  دوخ  اج  نیا  دوبن . نینچ  اج  نیا  اما  دوب . یفاک  وا  بناج  زا  کیپ  کی  لاسرا  مر ، رازـس  زیورپ و 
يادا دـنزب و  گناب  ناکرـشم  نارفاک و  رب  دـش  رومأم  هک  یهلا  نامرف  بسح  هب  اهنت  هکی و  هکم  رد  هک  يزور  نآ  لـثم  تسرد  دـشیم و 

زا ادص  نیمه  زین  زورما  دیبای » يراگتـسر  ات  دییوگب  ار  دـیحوت  يهملک  « » اوحلفت هللا  الا  هلا  ۀـملک ال  ولوق  : » دـشکرب دایرف  دـنک و  تلاسر 
ناذا . » تفگیم ار  نخـس  نیا  دیاب  هک  دوب  ناج » نآ   » دمآیمرب و دـیاب  دوب ، وا  ادـخ و  دایرف  نوچمه  شدایرف  هک  سکنآ  ای  وا و  موقلح 

یلع ای  يو و  دوخ  دایرف  ای  سدـقم  موقلح  نآ  یهلا ، دایرف  نآ  تشاد . ار  ییانعم  نینچ  هللا » زا  یگناـب  توعد و  [ » هحفص 170 هللا [ ؛» نم 
یسوم زور  نوچمه  تسرد  دوب . يدمحا  يدبا  يرازیب  يدزیا و  گنج  زور  دیحوت ، يهملک  نالعا  زور  گرزب ، تلاسر  زور  زورما  دوب .

دـیورب و نوعرف  يوس  هب  نوراه  وت و  رادزاب . نایغط  زا  ار  وا  ورب و  نوعرف  يوس  هب  دومرف  یحو  وا  هب  انیـس  روط  زا  شراـگدرورپ  هک  دوب 
زا ار  یـسک  ای  یکیپ  ای  ياهمان ، تسناوتیمن  زور  نآ  یـسوم  دیراد . شزاب  كرـش  نایغط و  زا  دیرازگب و  وا  رب  ار  دوخ  راگدورپ  تلاسر 

نانچ يادا  يارب  هک  دوب  نآ  ینامـسآ  یحو  نامرف و  دـنک . تلاسر  هفیظو و  يادا  وا  ياجب  اـت  دـنک  لیـسگ  نوعرف  يوس  هب  دوخ  بناـج 
زورما تشادن . ار  یگرزب  راک  نانچ  يادا  یگتـسیاش  تقایل و  ود ، نآ  بناج  زا  سک  چیه  دـننک ... مایق  نوراه  شدوخ و  میظع ، تلاسر 

. دوب ناسرب » ماجنا  هب  تردـق  لامک  رد  ياهتفای  نامرف  هک  ار  هچنآ  « » رموت امب  عدـصاف   » نیلوا زور  نامه  نانوچ  ربمایپ ، رب  یهلا  نامرف  زین 
نامرف يادا  دیاب  دراد  ار  وا  يرالاس  تمظع و  نامه  تسوا و  ياتمه  مایپ ، يادا  و  مالک ، قدص  ماقم ، ولع  رد  هک  یـسک  ای  يو و  دوخ  ای 

ینم نوکت  نا  یـضرت  الا  : » دومرف یلع  هب  ربمایپ  هک  دوب  تلزنم » ثیدح   » نآ دـییأت  رگید  رابکی  زورما  يهعقاو  هثداح و  عقاو  رد  درکیم .
زج يربمایپ  هک  نآ  زج  یشاب ، یسوم  يارب  نوراه  نوچمه  نم  يارب  هک  یتسین  دنسروخ  .« » يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب 

نمجنا نآ  رد  دوب ، هلاـس  هدزاـی  اـت  هد  دودـح  یلع  هک  هاـگ  نآ  شیپ ، لاـس  دـنچ  تسیب و  هک  دوـب  نخـس  نآ  همادا  وـگب  اـی  «. تسین نم 
و « » ةرخالا ایندـلا و  یف  ییـصو  يریزو  یخا و  تنا  : » دومرفیم وا  هب  درکیم و  شباختنا  دوخ  ینیـشناج  هب  شیوخ  گرزب  نادـنواشیوخ 
ار تئارب  هروس  تایآ  غالبا  هک  دنراد  فارتعا  انثتسا  نودب  تنـس  لها  هک  نآ  نخـس  نیرخآ  .« یترخآ ایند و  رد  نم  یـصو  ریزو و  ردارب ،

یفالتخا دـیدرت و  نیرتمک  ناـشیلک  هبطاـق  اـنعم  نیرد  دـناوخ . ناکرـشم  تیعمج  رب  يو  دوخ  تفرگ و  رکبوبا  زا  ربماـیپ  ناـمرف  هب  یلع 
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نآ جح  روما  هحفـص 171 ] ماجنا [  رب  ار  وا  یتسرپرـس  تراما و  ربمایپ ، دندقتعم  هک  تسا  نیا  هعیـش  اب  ناشهدـمع  فالتخا  اما  و  درادـن .
، يراب درکن ... ذـیفنت  زین  رما  نیا  رب  ار  شایتسرپرـس  تراما و  دـندقتعم  هعیـش  هک  نآ  لاح  و  دومرف . اقبا  تشاد و  رارقرب  ناـنچمه  لاـس ،

هروس ندـناوخ  غالبا و  زا  رکبوبا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  دوجوم  هعیـش  ینـس و  ناـیم  كرتشم  رکف  کـی  لوقلاقفتم و  هتکن  کـی  سپ 
، دـشاب نامدای  رگا  هک  تسا  نیا  ماهتفگ ) مه  نیا  زا  شیپ  و   ) هدرک نایب  بناج  نیا  هک  ینیون  لمأت و  لـباق  هتکن  اـما  . تشگ لوزعم  تئارب 

راغ رای  تئارب ، هروس  نیمه  ینآرق  تایآ  مکح  هب  رکبوبا  دنایعدم  هک  میاهدینـش  تنـس  لها  رابخا  رد  اهراب  میراد و  رطاخ  رد  شیبامک 
، میدرک اعدا  ام  هک  یلاح  رد  دوب . هتشگ  لزان  وا  رب  یهلا  نوکـسناج ) « ) شمارآ ، » هنیکـس دوب و  نت  نیمود  نینثا ) یناث   ) هارمه و ربمایپ ،
وا رب  یهلا  نوکسناج  زگره  دوبن و  وا  يارب  يايرترب  لضف و  چیه  بجوم  یهارمه  نیا  اما  دوب ، ود  نآ  نیمود  دوب ، راغ  رد  ربمایپ  هارمه 

. تشگ لزان  ربمایپ  رب  هک  وا ، رب  هن  تسا  ياهدنب  رب  یهلا  فطل  یلجت  هجرد  نیرتالاو  دـییأت و  نیرترب  هک  نوکـسناج  هکلب  تشگن . لزان 
نیا و  تشگ ، لزان  وا  رب  نوکـسناج  هک  دـناهتفگ  هتفرگ و  رکبوبا  تلیـضف  رب  دـییأت  رد  ار  هروس  نیا  تایآ  دوجو ، یمامت  اـب  ناینـس  اـما 

رکبوبا لزع  رد  هک  ياهثداح  نیمه  دانتسا  هب  ام  هک  یلاح  رد  دناهتسناد . وا  هرابرد  ارنآ  تایآ  لوزن  ناش  رکبوبا و  تلیـضف  هروس  ار  هروس 
نینچ رگا  اریز  تسین . وا  يارب  یتلیضف  نیرتمک  دیؤم  هروس  نیا  و  تشگن . لزان  رکبوبا  رب  زین  نوکـسناج  نآ  زگره  مییوگیم  هداد  خر 
زگره دراپـسب . يرگید  هب  دریگب و  سپ  وا  زا  تشاد ، وا  يرترب  تمارک و  رب  مات  تلالد  هک  ار  رکبوبا  هروس  دنوادخ  تشادـن ، ناکما  دوب 

جاتنتـسا کـی  ساـسا  رب  اـقطنم و  هک  نآ  رگم  دوـب . رود  هب  وا  لـضف  لدـع و  زا  اـقلطم  يزیچ  نینچ  درکیمن و  ار  یلمع  نـینچ  دـنوادخ 
زگره هتـشادن و  ارجاـم  نیرد  يزازعا  تمارک و  زاـجعا ، راـختفا و  نیرتـمک  زاـغآ  زا  درم  نآ  هـک  میریذـپب  یهلا  لدـع  رب  ینتبم  هنـالقاع 

نیرتمک ربمایپ -  اب  ربمایپ -  راـغ  رد  ندوب  هحفص 172 ] يروص و [  يایهارمه  زج  هتـشگن و  لزان  وا  رب  ینوکـسناج  شمارآ و  نیرتمک 
یتلیضف يهدنهد  ماجنا  باتک و  هدنسیون  ربمایپ ، ادخ و  دراد  ناکما  ایآ  : تسا نیا  زین  رما  حضاو  لیلد  . تسا هتشادن  ییانعم  برق  تبـسن و 

متـس ضیعبت و  هب  دریگب -  دـیاب  روخرد  يونعم و  سب  یهلا ، ياهزیاج  تلیـضف ، نآ  ماجنا  باـتک و  نآ  نتـشاگن  تهج  هب  هک  ار  گرزب 
ماقم نآ  رکبوبا  رگا  ؟ دنتـسرفب شیاج  هب  ار -  يرگید  سک  دنهد -  ار  شاهزیاج  شاداپ و  وا  هب  تسا  رارق  هک  يزور  و  دـنراذگب -  رانک 

زاسخـیرات و يروضح  راـغ ، رد  شترـضح  روـضح   » ناینـس لوـق  هب  دوـب و  هدروآ  تسد  هب  یهلا  شمارآ  بسک  اـب  هطبار  رد  ار  تلیـضف 
هب زین  ار  شتایآ  غالبا  لاسرا و  یهلا  هزیاج  امتح  دوب -  هتـشگ  لزاـن  وا  رب  یهلا  ءاـنث  شمارآ و  دوب و  وا  ياـتمه  ربماـیپ و  روضح  ناـنوچ 
راغ رد  شندوب  - 1: تسا رما  ود  دیؤم  لیلد و  نیرتيوق  میتفگ  هک  هچنآ  همه  باسح  نیا  اب  يرگید . سک  هب  هن  و  دـندوب -  هداد  وا  دوخ 

اقلطم دـناهتفرگ ) وا  زا  ار  تایآ  هک  نآ  مکح  هب   - ) ار تئارب  هروس  غالبا  لاسرا و  یگتـسیاش  - 2. تسا هدوبن  يو  يارب  یتلیضف  نیرتمک 
نیرتگرزب مکحلا » صوصف   » و هیکم » تاـحوتف   » بحاـص یبرع  نیدـلایحم  - 1 تسا يرورـض  بلطم  ود  رکذ  اج  نیمه  . تسا هتـشادن 

يراوگرزب تهج  هب  تسا و  هلأت  تمکح و  جوا  نیرتخماش  نافرع و  هبترم  نیرتالاو  رد  هک  تنـس  لها  يرظن  یملع و  نافرع  زادرپهیرظن 
هرهچ نیرتکیدزن  تسا : هدومرف  تاحوتف »  » رد تسا  هتشگ  فورعم  ربکا » خیش   » هب تفرعم  یتوکلم  يهرتسگ  رد  شریظنیب  ءارآ  ماقم و 
لها انم  ناملـسلا  : » دومرف هک  يوبن  نخـس  نیا  تهج  هب  زین  ناملـس  یـسراف و  ناملـس  وا -  رهطم  تیب  لها  نادـناخ و  زا  سپ  ربماـیپ -  هب 

رب يوبن  نخـس  نیمه  تهج  هب  قیقحت  هب  و  دیازفایم : نیدلایحم  تسا . هدیـسر  میظع  يهبتر  نیدـب  تسا ». نادـناخ  ام  زا  ناملـس  تیبلا ؛
نانآ زا  سپ  دناهتشگ -  لومشم  سدقت  هیزنت و  ظاحل  هب  يوبن  سدقم  تیب  هک  ار  هچ  ره  هحفص 173 ] تسا [  یمازلا  بجاو و  ام  يهمه 

وا رهطم  نادناخ  نانوچ  زین  ار  يدمحم  ناملـس  سدقم  ماقم  مینادب و  لماش  زین  ناملـس  دروم  رد  نانآ  يالاو  نأش  هبترم و  هب  هجوت  اب  و  - 
مکنع بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  : » تسا نینچ  هدـمآ  ربمایپ  تیب  یکاپ  يرترب و  يهرابرد  هک  ریهطت  هیآ  اریز  مینیبب . يربم  صقنو  بیع  ره  زا 

نادـناخ امـش  زا  ار  یکاـپان  بیع و  هنوگره  هک  تسا  هدرک  هدارا  ادـخ  دـیدرت  نیرتمکیب  اـنامه  « » ریهطت مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا 
ناتـسدقم رهطم و  دنادیم ، دوخ  دهاوخیم و  دوخ  هک  ناسنآ  ار  امـش  دـیادزب و  نیـسح ) نسح و  همطاف ، یلع ، ینعی  دـمحم  تیب  لها  )

ای وا و  دوخ  ای  ار  تئارب  هیآ  هک  ربمایپ  هب  شدیکا  رما  لیئربج و  لوزن  زا  سپ  یبرع ، نیدلایحم  نخـس  هب  هجوت  اب  باسح و  نیا  اب  . درادـب
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هک نآ  تهج  هب  ار  شسدقم  تیب  نادناخ  زا  یکی  زین  تفریمن و  دوخ  ربمایپ  رگا  دناوخب -  ناکرشم  رب  دیاب  وا  نانوچ  وا و  زا  یتیصخش 
هـصرعرد شاهداوناخ  نادرم  روضح  هب  هجوت  اب  نامز  نآ  رد  تمـصع و  هدرپ  رد  ییوناـب  زین  همطاـف  دـندوب و  لاـسدرخ  نیـسح  نسح و  )

ناج شمارآ و  هنیکس )  ) لومـشم لوسر و  هداوناخ  ءزج  هک  یـسراف  ناملـس  نوچ  یتیـصخش  امتح  دیاب  دوب ) ینیـشنهناخ  هب  مزلم  عامتجا 
نادـناخ دـح  رد  ماقم و  نیا  روخرد  یتیـصخش  تسد  هب  راـک  دـیاب  دوب  هدـش  لزع  رکبوبا  هک  کـنیا  يرآ  دادیم . ماـجنا  دوب  یهلا  هاـنپ 

هاـگن رد  یتـح  زین  ربماـیپ و  رـصاعم  هعماـج  برع ، مدرم  مشچ  رد  رکبوـبا  لزع  مینادـب  هـک  نآ  يارب  و  - 2. تفرگیم رارق  يوبن  يوـنعم 
نیا هرابرد  تنـس  لـها  بلغا  لـیلحت  هک  میباـیرد  زین  تسا و  هدوب  وا  يارب  بیع  صقن و  بجوم  هشیاـع ) شرتخد   ) رکبوبا دوخ  هداوناـخ 

، جهن حرـش  باتک   » ینـس هدنـسیون  دیدحلایبا  نبا  زا  هک  ياهلمج  کی  نیمه  میدرک  هراشا  نادب  ام  هک  تسا  یتصقنم  نیمه  دییأت  لزع ،
ار همطاف  یلع و  نادـناخ  اب  هشیاع  ینمـشد  لیالد  زا  یناعمللا  مداتـسا  دـیوگیم  دـیدحلایبا  نبا  تسا . یفاـک  میروآیم  ص 192  ج 9 ،

رایسب تبحم  ود  نآ  رـسپ  ود  یلع و  همطاف و  ینعی  هحفص 174 ] شیوخ [  تیب  لها  هب  ربمایپ  اریز  تسنادیم . يو  نیک  دسح و  زا  یـشان 
، هرهـص باب  حتف  دجـسملا و  یلا  اهیبا  باب  دس  هللا ص  لوسر  نا  قفتامث  : » دیازفایم هاگ  نآ  دیباتیمنرب . ار  لئاسم  نیا  هشیاع  درکیم و 
رد تسب و  دجـسم  رب  ار  هشیاع )  ) ردـپ يهناخ  رد  ربمایپ  هک  داتفا  قافتا  نینچ  ینعی  هرهـصب : اهنع  هلزع  مث  هکم  یلا  تئاربب  اـهابا  ثعب  مث 

درک و شلزع  هاـگ  نآ  درک و  تئارب  يهروس  لاـسرا  رومأـم  ار  رکبوـبا )  ) هشیاـع ردـپ  سپـس  تشاذـگ . زاـب  ار  یلع )  ) شداـماد يهناـخ 
نیا لماک  حرش  ام  دشیم ». هشیاع  دسح  نیک و  بجوم  هک  دوب ) اهلزع  اهنتـساک و   ) اهراک نیمه  دومن و  رما  نیا  رومأم  ار  یلع  شداماد 

هحفص 176 ] دییامرف [ ... هعجارم  اج  نآ  هب  هک  میروآیم  هصفح » هشیاع و  هرابرد  ینخس   » ناونع تحت  دلجم  نیمه  رد  ار  لئاسم 

قشع كولس  نییآ و 

لاـمج هب  مدرم  مظعم  لوسر  يا  مرکم و  ربماـیپ  يا  ... یمیظع یـشنیرفآ  رب  وت  اـنامه  میظع » قلخ  یلعل  کـنا  .» تفرعم نییآ  تبحم و  نید 
حطـس رب  یقیاق  رب  هک  يدرم  دنربیمن ... هار  وت  ياهافرژ  هب  دنرگنیم و  ار  وت  رهاظ  دـنباییمنرد . ارت  قامعا  دـننکیم و  هاگن  وت  یهانتمان 

هدوت اهفدص ، هتفهن  ياهدیراورم  یگدنز ، يهدـنیاز  شبنج  نآ ، شخبتایح  قامعا  زا  دـنیبیم و  ار  بآ  درذـگیم  ایرد  رهاظ  مارآ و 
ارت قلخ  ياهافرژ  شنیرفآ و  زاجعا  قلخ ، قمع  نامدرم  دـنیبیم ...؟ هچ  سونایقا  زار  زمررپ و  هتفهن  ياهجـنگ  بآ و  ناگدـنز  اهناجرم ،
وت هب  هک  ینیبیم  ار  نامدرم  [ » 73 « ] نورـصبی مه ال  کیلا و  نورظنی  مهیرت  . » دنمهفیمن ار  ترعق  دننیبیم و  ار  ترهاظ  دنمهفیم ...؟ هچ 

یفـسوی هرهچ  رب  رظن  يارای  ار  سک  چیه  دـناهدید . ياهنییآ  بات  رد  ارت  هرهچ  وترپ  ناگمه  دـننیبیمن .» ارت  هک  یلاح  رد  دـننکیم ، هاگن 
دنیبب ایند  نیرد  ار  سودرف  هک  ره  هچ  دناهدیـشخبن ... ناهج  نیا  رد  تشهب ، هاگن  ار  یمـشچ  چـیه  اریز  دوب ... دـهاوخن  هدوبن و  وت  لاـمج 
سب یقلخ  قـلخ و  شنیرفآ و  رب  وـت  اــنامه  [ » 74 « ] میظع قـلخ  یلعل  کـنا   » يرآ . دریذـپیمن باـت  یمد  نآ ، لـصو  قوـش  زا  دریمیم و 

...« يراوگرزب

رقف هاشداپ  يا 

هچ ره  تعسو  تفای ، دناوتیم  ناهج  رد  یمدآ  هک  یتمکح  ثاریم  نیرترب  تورث و  يهنیجنگ  نرتمیظع  اریز  ... میدناوخ رقف  هاشداپ  ار  وت 
ناشرقف تدش  تهج  هب  دناناهج ... نامیکح  نیرتینغ  نیرتگرزب و  ملاع ، ءایبنا  نیرترب  ... تسا دـنوادخ  ربارب  رد  وا  رقف  يهرتسگ  رتشیب 

زارد نامسآ  رب  هناعـشاخ  ار  شزاین  ياهتسد  هتـشاد و  هک  يرقف  تیفرظ  تعـسو  هب  ربمایپ  ره  هحفـص 177 ] یتسه [ . راگدورپ  ربارب  رد 
، میهاربا ناربماـیپ ، همه  ناـیم  رد  . تسا هدیـشخب  دوخ  تما  رب  ار  تفرعم  ریاـخذ  تمالـس و  ياـههنیجنگ  تداعـس و  ثیراوم  تسا ، هدرک 

يهرهچ  » رقف ورملق  هقلطم  هاشداپ  ناریقف و  نیا  يهمه  هاشداپ  رورـس و  اـما  . دـنا « هللا یلا  رقف   » ياـههرهچ نیرترب  زا  یـسیع ، یـسوم ، حون ،
هللا و یلا  رقف  نیرب  هرهچ  اـهنت  تسا . هدیـسرن  يداو  نیا  وا  تفرعم  قـمع  هب  و  وا ، تمظع  هـب  سک  چـیه  ملاـع  رد  تـسا .» دـمحم  هناـگی 
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مدآ زا  یـسوم ، اـت  هتفرگ  میهاربا  زا  اـینبا  يهمه  تماـیق  زور  «. يرخف رقفلا   » هدوـمرف هک  تسا  یماـقم  نینچ  رد  و  تـسوا . ءارقفلا  ناـطلس 
هللا یلا  تادوجوم  نیرتریقف  تفایرد  هنامیکح  هک  تسوا  راـگزور  يهرهچ  نیرترب  اریز  . دـنیوا ءاول  ریز  رد  همه  همه و  یـسیع ، اـت  هتفرگ 

تـسوا يرآ  . دیـسر قالطالایلع  تیـضایف  و  ینیملاعلل » ۀمحر   » ماقم هبترم و  هب  هک  دوب  دوخ » رقف  تفرعم   » مهف و نیمه  تهج  هب  تسا و 
، وا هقلطم  رقف  يادـگ  اخـس ، نادنمـشناد  انغ و  نامیکح  افـص ، ملاع  ناگتـشرف  انف ، توفـص و  ناربمایپ  يهمه  هک  یهاشداپ  رقف ... هاشداپ 

هلح رد  هژیوب  مدوب . هدیدن  وا  زا  رتابیز  ار  ياهدنبانت  يرـشب و  دوجوم  چیه  دـیوگ : بزاع  نب  ءارب  ... دـنیوا يهلماک  تفرعم  تبحم و  ینعی 
ناـنوچ ییوگ  شاهرهچ  مدـیدن . ملاـع  رد  زیچ  چـیه  وا  زا  رتاـبیز  رتبوخ و  دـیوگ  هریرهوبا  متفاـین ... وزا  رتمارـالد  رتلـیمج و  یناوغرا 

درکیم و نشور  ار  اهراوید  شمسبت  رون  ساکعنا  یتفگ  هک  دوب  نانچ  دیدنخیم  نوچ  دیشخردیم و  ییانیم  نامـسآ  هنهپ  رد  دیـشروخ 
نیدالوپ ریشمش  يهنهپ  نانوچ  هک  مدید  ار  شاهرهچ  تفگ  نم  هب  هرمـس  هحفص 178 ] نب [  رباج  يزور  دیـشخبیم . ناج  وترپ و  ار  اهلد 

هفوکش و قرغ  تخرد  نانوچ  شیاپارس  دوب . رمق  صرق  نانوچ  دیشخردیم و  هام  دیـشروخ و  نوچ  هک  هن  متفگ ، وا  هب  تشاد . عمال  قرب 
جـهتبم و ییابیز  همه  نیا  اب  . دـشیم مامـشتسا  وا  رطع  ياـسآگشم  هحیار  شتـسد  زا  زور  کـی  اـت  دادیم  تسد  وا  اـب  هک  ره  دوب . لـگ 
نزح و شهاـگن  قاـمعا  رد  ینعی  تشاد . بیرغ  یهودـنا  مغ و  هراوـمه  دوـب . نیزح  دناهتـشون  دـناهدرک ، شرازگ  وا  زا  هـک  روآيداـش 

رگم هدمآ  ناهج  نیدـب  ماع ، یتمحر  ياطع  يارب  تسا و  یلامج  قشاع  هک  يدرم  دـشاب ؟ نیا  زج  دـناوتیم  رگم  یتسار  و  دوب ... یترکف 
هرهچ تیؤر  زا  روجهم و  وا  ینامحر  دوبعم  ینامسآ و  بوبحم  هب  تبسن  هک  ناهج  نیا  لفاغ  لهاج و  نامدرم  لاوحا  هب  تبـسن  دناوتیم 
نآرق نتم  میالع  زا  هک  ياهدیدن  دبا ... لهج  يهناشن  لفاغت ، یلدشوخ  تسا و  درخ  هناشن  نزح  دـشابن ؟ نیزح  نیمغ و  دـنروک  شرونرپ 
قمعت هناـمیکح و  هودـنا  یعوـن  دراد . نزح  یعوـن  جاوـم ، یـشخبدیما  و  جاـهتبا ، تمظع و  نآ  اـب  شیاپارـس  نآرق  هچ ، تسا ؟ نآ  نزح 

يوریم رتقیمع  هچ  ره  تسوا . نطاـب  یماـمت  تسا . هللا  لوـسر  هرهچ  ناـنوچ  نآرق  تسا ... ناـهن  نآ  ياـههیال  نطاـب و  رد  هنادـنمدرخ 
تسا هتفهن  نآ  ياهافرژ  رد  لماک  نسح  لامج  نطاب و  يهرهچ  رازه  ینکیم  سح  یناوخیم  نآرق  نوچ  ایآ  هن  ياهدید . رتمک  ینیبیم 

رد ياهظحل  زگره  تشادـن . ینایاپ  ادـخ  لوسر  هجوت  رکف و  دناهتـشون  ...؟ ینآ قاتـشم  دـنموزرآ و  تخـس  اـما  يربیمن و  یپ  نآ  هب  هک 
نوچ دوب . دنمشیدنا  هتسویپ  تفگیمن و  نخس  ترورض  ماگنه  هب  زج  دوب . گرزب  يراک  رد  هظحل  ره  هراومه و  دوبن . شمار  شیاسآ و 

، افواب نابرهم و  رایـسب  دوب . باوصلاناهرب  باطخلالصف و  تفگیم  هچنآ  دوب و  ناـشخر  نشور و  دوب ، ناـبات  حیرـص و  تفگیم  نخس 
ار شیاهتسد  داتفایم  یتفگش  هب  هاگ  درکیمن . هحفص 179 ] بضغ [  ادخ  يارب  زج  دشیمن و  كانمشخ  زگره  دوب . ارادمرپ  وخشوخ و 

قیال قداص  قشاع  نامـشچ  نآ  ذفان ، هایـس  نامـشچ  نآ  ار ، شنامـشچ  دشیم ، داش  هک  هاگ  نآ  اما  دنادرگیم . دروآیمرد و  تکرح  هب 
مـسبت دشیم  داش  نوچ  و  دنامیم ... مارآ  نینچ  نیا  یتدم  تسبیم و  مه  رب  دوب ، هدید  ار  ادـخ  هنوگچ  دـنادیم ، ادـخ  اهنت  هک  ار ، قیاش 

هک ياهنـشت  ناـج  ره  دوب ، شربارب  هک  نآ  درکیم ، مسبت  نوچ  و  دوب . مسبت  هکلب  هدـنخ ، هن  شايداـش  رادومن  نیرتـشیب  ینعی  درکیم ...
گرگت دیراورم  ياههناد  نانوچ  ییاهنادند  جرد  يور  زا  ار  اسآلعل  نابل  ییوگ  هک  دـیدیم  شنانچ  دوب ، وا  مسبت  ياهدـیراورم  يادـگ 

دیدـنخیم ای  درکیم و  مسبت  نوچ  دزیم و  نوریب  شلعل  ياهبل  نایم  زا  يرون  ییوگ  تفگیم  نخـس  نوچ  : دناهتـشون تسا ... هدوشگرب 
ریوک نآ  رد  ار  وا  هدـنخ  مسبت و  برع ، يرآ  ییاـبیز ... اـبرلد و  هیبشت  هچ  و  تخیریم ... گرگت  وا  ياهنادـند  قرب  شـشخرد  زا  ییوگ 

هک میرک  دیراورم  میتی و  رد  هب  هن  درادن ، دوجو  زین  هناخدور  کی  یتح  برعلاةریزج ، یمامت  رد  هک  نازوس  ناتسغاد  نیمزرـس  توهرب و 
، دوب نیرب  یناعم  فاشکنا  جارعم و  رفس  رد  هزور  ره  ... دوب هدرک  هیبشت  گرگت  هناد  هب  ینعی  نآ ، زا  رتبایان  رتهب و  رتباشوخ ، رترب و  هب 

نیزح نطاب  نآرق  ناج  نآ  يزور  دوب . يو  دنمجرا  هاگن  ربارب  قح  توکلم  دوب و  يو  دنلب  روضح  رضحم  رد  اهنامسآ  دوب  هک  نیمز  رب  و 
زا اهنامـسآ  انامه  ... دیونـشیمن امـش  هک  مونـشیم  ییاهزیچ  دـینیبیمن و  امـش  هک  منیبیم  ییاـهزیچ  نم  هنیآ  ره  دومرف : دوخ  ناراـی  هب 

یلاخ ياج  بجو ، مین  هزادنا  هب  نامـسآ  تفه  ياههرتسگ  قافآ و  یمامت  رد  و  دوش ، نانچ  هک  تسا  قح  دـمآ و  دایرف  هب  اوجن  همهمه و 
رگا هک  هو  هحفص 180 ] تسا [ ... هدمآرد  قح  عوشخ  حیبست و  عوضخ ، هدجس و  هب  هدش و  مخ  نآ  رب  ياهتـشرف  هک  نآ  رگم  زج  دنامن ،
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ناـفرع كولـس و  نییآ  زا  ییاـههشوگ  کـنیا  . دـیتسیرگیم رایـسب  دـیدیدنخیم و  مک  دـیتسنادیم  زین  امـش  متـسنادیم  نم  هک  ار  هچنآ 
. وا هناقشاع 

وا شیاین  زامن و 

یمامت مداتـسیا . زامن  هب  وا  اب  زین  نم  داتـسیا و  زامن  هب  تفرگ و  وضو  سپـس  دز و  كاوسم  مدوب . ربمایپ  اب  يزور  دـیوگ  کلام  نب  فوع 
تساوخ اعد  هب  ار  تمحر  نآ  دنوادخ  زا  درک و  گنرد  دیـسر ، هک  یتمحر  يهیآ  ره  هب  دناوخ و  شزامن  تعکر  کی  رد  ار  هرقب  هروس 

درک و عوکر  هاگ  نآ  درک . بلط  اعد  هب  ار  باذع  نآ  زا  يرود  دنوادخ ، هب  نتـسج  هانپ  رد  درک و  گنرد  دیـسر  هک  یباذع  هیآ  ره  رب  و 
عوکر رد  تدـم  مامت  دـیماجنا و  لوط  هب  شعوکر  دوب ، هدرک  گنرد  لوا  تعکر  تئارق  رد  هک  یتعاس  رادـقم  نامز و  ناـمه  هزادـنا  هب 
گنرد هدجـس  رد  نامز  رادقم  نامه  هب  تفر و  هدجـس  هب  سپـس  ۀـمظعلا » ایربکلا و  توکلملا و  توربجلايذ و  ناحبـس  : » دـناوخ نینچ 

دهاش دـیوگ : هفیذـح  . دـناوخ کیاکی  ار  رگید  ياههروس  نارمعلآ و  هروس  مود  تعکر  رد  تساـخرب و  هاـگ  نآ  تفگ . حـیبست  درک و 
هرقب و هروس  شزاـمن  تعکر  کـی  رد  تساـخیمرب و  دـیماجنایم . لوط  هب  شعوکر  دوجـس و  زاـمن ، تاـعکر  ماـیق  هزادـنا  هب  هک  مدوب 

لوط یمامت  داتـسیا و  زامن  هب  یبش  دـیوگ : هشیاع  نینمؤملاما  دـناوخیم . ار  ینالوط ) دـنلب و  سب  ییاههروس   ) هدـئام ءاسن و  نارمعلآ و 
نایرب و هنیـس  زا  مدناوخیم و  زامن  مدوب و  شرانک  دیوگ : ریخـش  نب  هللادـبع  درک . رارکت  ار  نامه  درک و  افتکا  هیآ  کی  هب  طقف  ار  بش 

دوب دنمشیدنا  هراومه  نیزح و  هتـسویپ  زامن و  رد  هشیمه  دیوگ  هلاهیبا  نبا  مدینـشیم . نازادگ  یگید  نوچمه  یلغلغ  يادص  شنازوس 
، نآ مئاد  هحفـص 181 ] ماـیق [  زا  هک  ینکـشرمک  بعـص و  زاـمن  نینچ  اـب  هک  نیا  تفگـش  و  تشادـن ... تحارتـسا  تحار و  ياهظحل  و 
ندروخ و زا  امـش  يهمه  و  تسا . زامن  رد  منامـشچ  ییانـشور  ناج و  يداش  همه  تفگیم : تشاد ، مرو  درکیم و  درد  هراومه  شیاـهاپ 

تصش هب  دناوخیم . زامن  تعکر  رازه  دیسریم  يو  هب  یتبیصم  تقو  ره  . موشیمن ریـس  زامن  زا  زگره  نم  اما  دیوشیم و  ریـس  ندیماشآ 
ناربج اهنت  نآ  اهییابیز ، اهیبوخ و  هاشداپ  هناتـسآ  هب  تسار  هفقویب و  ینعی  تفرگیم . هزور  یلاوتم  زور  هس  دادیم و  هقدـص  نیکـسم 
شناج نامسآ  رب  مامت  زور  هس  دیرخیم و  ناجب  ار  ناشهودنا  دشیم و  کیرش  نیگمغ  تصش  تبیـصم  رد  تفاتـشیم . یتسه  يهدننک 

وا يزیچ  نوچ  دناهتـشون  ناگمه  يرآ  دنامیم ... شایـصخش  بیاصم  مغ و  يارب  ییاج  هچ  یلاوحا  نینچ  اب  دیرابیم . تمکح  باحس 
همه یتـح  هک  دناهتـسناد  روما  مزع  زا  ار  یلاـمعا  نینچ  تساوخیم و  يراـی  نآ  عفد  هب  هقدـص  هزور و  زاـمن و  اـب  تخاـسیم  نوزحم  ار 

تسج و رد  ییوگ  درکیم ... رظن  تمظع  همه  نآ  قامعا  نامـسآ و  قافآ  رب  ندناوخ  زامن  زا  شیپ  بلغا  ... دـناهدوبن نآ  دـجاو  ناربمایپ 
تمارک تبرق و  تبحم ، ياههاگتولخ  نآ و  ياهافرژ  ات  جارعم  رفـس  رد  هک  انـشآ  ياـههنارک  اهيدـنلب و  نآ  رد  اـیآ  دوب ... يزیچ  يوج 
تفرعم روضح و  اب  نوچ  دوب  هدومرف  شباحصا  هب  ؟ درکیم هراظن  ار  ناگتشرف  عوکر  دوجس و  ایآ  تسجیم ؟ ار  يزیچ  دوب  هتفر  الاب  نآ ،

اههچ ناـیبورک  درازگیم  زاـمن »  » وا هـک  کـنیا  و  دـننکیم . ادـتقا  امـش  هـب  هکئـالم  زا  ییاهفـص  اریز  امـش ) رب  اـشوخ   ) دـیناوخیم زاـمن 
یگدنب و هاگهدجـس  رب  زاین ، انمت و  یناشیپ  نانآ ، رب  یماما  نانوچ  دوب و  ناشماگـشیپ  وا  هک  هاگ  نآ  ناگتـشرف  نآ  رب  اشوخ  دـندرکیم ؟

کل نیهف ، نم  ضرالا و  تاومـسلا و  مویق  تنا  مهللا  :» دـناوخیم ار  اعد  نیا  بش ، زامن  زا  شیپ  هاگنابـش  ... داهنیم زامن  قشع و  بارحم 
هحفـص 182] کـل [  نهیف و  نم  ضرـالا و  تاومـسلا و  کـلام  تنا  دـمحلا ، کـل  نهیف و  نم  ضرـالا و  تاومـسلا و  رون  تنا  دـمحلا ،

تبرق داـی  تـبرغ و  هودـنا  رادـغاد  تـبحم و  رابکـشا  یکلف ، نانـشور  نامـسآ و  ناگراتـس  یماـمت  دادـعت  زا  شیب  شناـج  و  دـمحلا »...
دـنتخاسیم و بابر  نز و  بارـش ، نوخ و  راکـش و  رعـش  زورید  اـت  هک  راوخرامـسوس  بارعا  نیمه  باحـصا ، زا  یکی  دینـش  يزور  . دوب

نینچ نطاـب  بدا  رهاـظ و  تراـهط  تیاـهن  رد  هدرک  نامـسآ  هـب  ور  دـندرکیم  لوـب  هداتـسیا  دوـخ  ياـپ  هنـشاپ  رب  دـنتفابیم و  فـیجارا 
« مویق ای  یح  ای  مارکالا ، لالجلاوذ و  ضرالا ، تاوامـسلا و  عیدـب  نانملا ، تنا  الا  هلا  ال  دـمحلا ، کـل  ناـب  کلئـسا  ینا  مهللا  :» دیارـسیم

هدـنرآدیدپ رازگتنم و  رگـشیاشخب  يا  تسین . وـت  زج  يراگدـیرفآ  تست . نآ  زا  همه  ساـیقیب ، ساپـس  یماـمت  هک  نآ  يا  اراـگدورپ  »
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هچ هب  ار  ادخ  درم  نیا  دـینادیم  دومرف : دینـش  نینچ  نوچ  ...« هدـنیاپ دوخ  هب  يا  هدـنز ، يا  مرک ، لالج و  بحاص  يا  نیمز ، اهنامـسآ و 
مـسا هب  ار  ادـخ  تسوا  تسدـب  مناج  هک  یگرزب  راگدورپ  نآ  هب  دـنگوس  دومرف : يرتاناد . وت  اربمایپ  دـنتفگ : نارای  دـناوخیم ؟ ییامـسا 

زا يزیچ  گرزب ، مان  نآ  تمرح  هب  نوچ  دـنکیم و  تباجا  دوش  هدـناوخ  نادـب  نوچ  هک  كرابتم  یمارگ و  مان  نآ  دـناوخیم . شمظعا 
ناحبس اریثک ، دمحلا هللا  اریبک ، ربکا  هللا  : » دناوخ نینچ  باحصا  زا  یکی  درازگیم . زامن  دوخ  نارای  اب  يزور  . دیامرفیم اطع  دنهاوخب  يو 

يا دومرف : مدوب . نم  اربماـیپ  تفگ : هدـنیوگ  تفگیم ؟ ار  تاـملک  نآ  هک  تسیک  دوـمرف : تشگزاـب و  زاـمن  زا  سپ  الیـصا » ةرکب و  هللا 
تنانخس قح ، تیانع  تمحر و  توکلم  رب  دش و  هدوشگ  وت  رب  نامـسآ  ياهرد  یتفگ  هک  ياهلمج  ره  اب  هک  مدید  نینچ  اتراشب : اشوخ و 

: دومرف تشهب ؟ ياهغاب  جرفت  دندیسرپ  دیباتـشیمن . تشهب  ياهغاب  جرفت و  هب  ارچ  دومرفیم  دوخ  نارای  هب  هحفص 183 ] دندرب [ . الاب  ار 
رد ار  سیدرپ  نابرهم ، رای  نآ  دای  ادـخ و  اب  هنوگ  نیدـب  ... تسا نابرهم  رگـشیاشخب  نآ  دای  نامحر و  راگدورپ  رکذ  سلاجم  نآ ، اـنامه 

يدب سلجم  هچ  دوشیمن  هناگی  بوبحم  نآ  دای  نآ ، رد  دینیشنیم و  یـسلجم  رد  نوچ  : » دومرفیم تساوخیم و  نامدرم  یناگدنز  نتم 
یباوخ رتسب و  دب  هچ  دینکیمن  مارالد  راداد  نآ  دای  دیبسخیم و  ولهپ  هب  دیوریم و  رتسب  هب  نوچ  ماگنهابـش  و  دراد ، تساوخزاب  تسا و 
هنوگچ ینعی : ...« دراد تساوخزاب  تسا و  يدب  هار  هچ  دـینکیمن  يدای  وا  زا  نآ  رد  دـیوریم و  یهار  هب  نوچ  دراد . تساوخزاب  تسا و 

دای اب  و  وا ، يوب  هب  دیاشگیمن و  دوخ  رب  ار  تشهب  ياهرد  روگ ، نوچ  هفخ و  نادـنز  نیا  رونیب ، حوریب و  یگدـنز  نیا  نتم  رد  یمدآ 
ناگتـشرف و دور ، ادـخ  رکذ  هـک  ینمجنا  رد  دوـمرفیم : ؟ درادیمن ناـغمرا  دوـخ  حور  ناـج و  رب  ار  تـکرب  تـنج  تـهکن و  تـجهب  وا ،
. دــیآ دورف  ناـشحور  رب  نوکــس  ناـج  شمارآ و  دریگارف و  ار  ناـشیا  تیاـنع ، تـمحر و  دــنناشوپورف ، ار  نارکاذ  درگادرگ  ناـیبورک 
برقم و کیالم  نایم  رد  نامـسآ و  رب  رترب ، یهاگیاج  رد  شرع  بحاـص  راـگدرورپ  دـنک ، بوبحم  داـی  نیمز ، رب  هدـنب  نوچ  دومرفیم 
( مویق یح   ) راگدرورپ دای  نآ  رد  هک  ياهناخ  توافت  لثم  دومرفیم  . دزادرپب دوخ  بیبح  رکذ  هب  دـنک و  هدـنب  دای  سدـق  ناهج  ناگتـشرف 

ایآ دومرف : رذوبا  هب  . تسا هدرم  هدیسوپ ) نت   ) هدنز و نت  توافت  نانوچ  دشاب ، نشلگ  رکذ  نشور و  مان  نآ  غورفیب  هک  ياهناشاک  دوش و 
ال  » وگب هتـسویپ  دومرف : امرف : تیانع  داب  تیادـف  هب  مردام  ردـپ و  تفگ : منکن ؟ ییاـمنهار  نیرب  سودرف  نیازخ  زا  نیزگ  یجنگ  هب  ار  وت 

نیا یناعم  هب  ار  وت  ایآ  دومرف : دوعـسم  نب  هللادـبع  هب  تسین .» هللا  يورین  هب  زج  ملاع  رد  ییورین  تکرح و  چـیه  « » هللااـب ـالا  ةوق  ـال  لوح و 
رب ییورین  چیه  دومرف  امرف . تیانع  داب . تیادف  هب  مردام  ردپ و  تفگ : منادرگن ؟ فقاو  هحفص 184 ] هللااب [ » الا  ةوق  لوح و ال  ال   » تاملک
وا زا  يزور  . وا دوخ  زا  نتـساوخ  يراـی  هب  زج  تسین  شتعاـط  رب  یتوـق  چـیه  و  وا ، دوـخ  زا  نتـساوخ  يراـی  هب  زج  تسین  ناـهانگ  كرت 

، نایوخـشوخ دوـمرف : دنتـسیک ؟ اـم  نادـنمدرخ  دندیـسرپ  دنیامـش . نادـنمدرخ  امـش  ناـبوخ  دوـمرف : خـساپ  دنتـسیک ؟ ناـبوخ  دندیــسرپ 
نانآ نامیتی ؛ ناریقف و  ناگیاسمه ، هب  ناناسرریخ  ردام و  ردـپ و  رب  تمحر  رهم و  لها  نادـنواشیوخ و  قح  رد  ناراکوکین  نادنمـشیدنا ،

دنباوخ رد  ناهاگنابـش  مدرم  یمامت  هک  هاگ  نآ  دنـشوکیم و  ناـهج  رد  مالـس  حلـص و  يهعاـشا  هب  دـننکیم و  ماـعطا  ار  نادـنمزاین  هک 
لاح هب  اشوخ  دـشاب . يايراوخ  صقن و  يو  رد  هک  نآ  یب  نتورف ، لاـح  هب  اـشوخ  دومرفیم : ... دـننکیم ماـیق  هنابـش  زاـمن  هب  دـنرادیب و 

هدرواین شمهارف  مارح  هب  هک  دـشخبیم  یلام  زا  هک  رگـشیاشخب  نآ  اـشوخ  دـشاب . يایناوتاـن  تلذ و  يو  سفن  رد  هک  نآ  یب  عضاوتم ،
تفرعم ییاناد و  تمکح ، ملع و  قئاش  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دـنکیم . تمحر  یناوتان  لـیلذ و  ره  رب  هک  اـناوت  نآ  لاـح  هب  اـشوخ  تسا .

. تسا ایهم  شریخ  تمه  هتشادزاب و  مدرم  زا  شرـش  ارادمرپ ، حلاص و  شناج  اراوگ ، لالح و  شدمآرد  هک  سکنآ  لاح  هب  اشوخ  تسا .
تـسا نینچ  يرآ  . درادیمزاب نتفگ  هدوهیب  نخـس  زا  بل  دـیاشخبیم و  دوخ  لام  زا  دـنکیم و  لمع  دوخ  ملع  هب  هک  نآ  لاح  هب  اـشوخ 

و .« تسا مدرم  يارب  یهاوخریخ  نید ، : » دومرف تسیچ ؟ نید  یقیقح  يانعم  اربمایپ  دندیـسرپ  يو  زا  يزور  نوچ  هک  یـسک  نییآ  تقیقح 
هک نانآ  داب . درخ  نابحاص  رب  تراشب  بابلالاولوا : رب  اشوخ  دیوگیم : هتسویپ  يو  رگتیاده  نآرق  هک  یـسک  میلعت  يایمیک  تسا  نینچ 

يزور . دنراد ار  بان  تقیقح  رهوگ  نآ  بلط  زیچ  ره  رد  دنراد  ار  باوث  باوص و  يایوج  لد  و  هحفص 185 ] دنراد [  ار  بایانعم  یهاگن 
تـسد ناـج و  لد و  شـشخب  رد  تراـقح  مشچ  هب  درم  داد . وا  هب  اـمرخ  ياهناد  تساوخ . يو  زا  يزیچ  يدـنمزاین  دوب . هتـسشن  هناـخ  رد 
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نیمه رد  هک  یتسنادن  يآ  دومرف : شخساپ  دشخبیم ؟ یسک  هب  ار  يزیچ  نینچ  ادخ  ربمایپ  ایآ  اتفگـش . يا  تفگ : تسیرگن و  وا  نابرهم 
نامسآ ياههرذ  امرخ  نیمه  رد  لمع و  نیمه  رد  هک  يدیمهفن  ایآ  ینعی  [ 75 [ ؟ تسا نیگمهس  ياهراب  نیگنس و  ياههرذ  امرخ ، هنادکی 
زاـجعا همه  نآ  نآ ، رد  ینامـسآ ، یتـمحر  هک  دراد  ار  یلخن  تیلباـق  هک  ینیبیمن  ارنآ  نطاـب  اـیآ  تسا . نـیرب  یناـعم  ياـهراب  نـیزو و 

لد هک  یناـج  اـما  ؟ تسا ایادـه  يهنیجنگ  نیرتكراـبم  اـیاطع و  تشهب  لـثم  رب  هک  دوشیم  اـطع  وت  هب  یتسد  زا  هدروآ و  دـیدپ  تاـکرب 
. تساوخ وا  زا  يزیچ  تشذگ و  وا  رب  رگید  يدنمزاین  دـعب  یمد  ...؟ دـمهفیم هچ  ار  همه  نیا  درادـن  رکاذ  رکاف و  بلق  و  رکاش ، فراع و 

دنگوس ادـخب  درک . اطع  نم  رب  ار  یتاکربرپ  هیدـه  نینچ  تمحر  ربمایپ  هک  اشوخ  يا  رکـش ... نارازه  تفگ : درم  داد . وا  هب  امرخ  ياهناد 
: دومرف هملسما  دوخ  رسمه  هب  دینش  نینچ  نوچ  ربمایپ  . میوجب تکرب  نآ  زا  هراومه  منکن و  ادج  دوخ  زا  زگره  ار  یتمعن  جنگ و  نینچ  هک 

ریخ ياعد  رکاش  هاگآ  رکاذ و  رکاف و  دـنمدرخ ، ریـصب  هاگن  دنمـشوه و  ناج  نآ  قح  رد  و  هدـب . درم  نیا  هب  رواـیب و  مرد  لـهچ  زیخرب و 
نادـنمتورث نیرتگرزب  زا  وا  درم ، دوـخ  تمه  رظن  هاـگن و  تیمها  و  وا ، تکرب  ياـعد  ببـس  هـب  هـک  تشذـگن  یـسب  دناهتـشون  و  درک .

هاگیاج و مارتحا ، هحفص 186 ] هب [  ربمایپ  دمآ . وا  دزن  تسرپشتآ  يربگ  يزور  تسا : هتشون  [ 76  ] تارضاحم بحاص  ... دش رگشیاشخب 
نیا ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : رمع  تخادرپ . نتفگ  نخس  يو  اب  نینچ  نیا  درتسگ و  وا  رب  ار  شیوخ  شرف  درک و  فراعت  وا  هب  ار  دوخ  دنسم 

مارکا ار  یموق  ره  ناگرزب  میرک و  هراومه  هک  دومرف  یحو  نم  هب  لیئربج  اـما  منادیم . دومرف : خـساپ  تسا . تسرپشتآ  سوجم و  درم ،
رد ار  ییالاک  هک  دـش  رارق  يزور  تشاد . راب  راک و  هلماعم و  يدرم  اب  تثعب  زا  شیپ  . تسا دوخ  يهلیبق  میرک  درم  نیا  و  میامن ، مارتحا  و 
هب درم  موس  زور  دماین . درم  اما  داتـسیا . درم  نآ  راظتنا  هب  دش و  رـضاح  نیعم  ناکم  نامز و  رد  دـناسرب . دوخ  راکبلط  هب  صخـشم  یناکم 
اج نیا  هک  تسا  زور  هس  يدرک . راوشد  هچ  نم  رب  تسود  يا  دومرف : يو  هب  دید  ار  وا  ربمایپ  نوچ  دـید . رارق  ناکم  رد  ار  وا  دروآ و  دای 

یتسار هب  دوب . وا  تثعب  زا  شیپ  تلـصخ  نیا  و  دناسرب ... يو  هب  ار  درم  تناما  ات  دوب  هداتـسیا  زور  هس  اراگدرورپ ... ... ماهدنام وت  راظتنا  هب 
لامک قالخا و  مراکم  مامتا  يارب  تشادـن  یمیظع  تیلباق  نینچ  شناج  رهوج  رگا  تسین و  درخ  کچوک و  يراک  یتناما  لمع و  نینچ 

: دومرف تساوخ . يو  زا  ار  دوخ  بلط  يايدوهی  يزور  دـش ، ثوعبم  يربماـیپ  هب  نوـچ  اهدـعب  . دـشیمن هتخیگنارب  یمدآ  يوـنعم  تیبرت 
. يورب هک  منکیمن  تیاهر  نم  اما  تفگ : يدوهی  تخادرپ . مهاوخ  ار  تبلط  نامدـعوم ، ماگنه  هب  رارق و  تقو  اـما  مرادـن ، يزیچ  نونکا 
. دندید يدوهی  دزن  ار  وا  دندمآ و  باحـصا  درازگ . وا  رانک  ار  شرـصع  رهظ و  زامن  دنام و  اجنامه  منامیم . وت  دزن  باسح  نیا  اب  دومرف :

نم اـما  دوـمرف : داد و  ناـشزیهرپ  ییوخدـنت  زا  ربماـیپ  تسا . هدرک  تشادزاـب  ار  ادـخ  ربماـیپ  ارچ  دـندرک  شدـیدهت  هدز و  گـناب  درم  رب 
يدوهی دهد . اضر  ات  منامیم  شدزن  ردقنآ  منک . متس  ییوخدنت و  نامیپمه  ریغ  نامیپمه و  ناملسمریغ ، ناملسم و  رب  ات  مدشن  هتخیگنارب 

. ییوا ربمایپ  وت  تسین و  يراگدرورپ  وت  ياتکی  راگدیرفآ  زج  هک  مهدیم  تداهـش  دنگوس  ادخب  تفگ : هحفص 187 ] دید [  نینچ  نوچ 
ار وت  مهف ) نامیا و  نومزآ  يدرمناوج و   ) تفص دومرف : درک و  وا  رب  یمسبت  ربمایپ  مدیشخب ... وت  يادخ  هار  رد  ار  شیوخ  لام  زا  یمین  و 
. دوب دوخ  نامز  بقارم  تشاد و  باسح  شتعاـس  هظحل و  ره  دـنارذگیمن . يراـکهدوهیب  هب  ار  شتاـقوا  زگره  . مدوب هدـناوخ  تاروت  رد 
: تسا لـطاب  هدوهیب و  دروم  هس  رد  زج  يزاـب  وـهل و  دوـمرفیم : مدرم . تیادـه  ياهشیپ و  ياهشیدـنا و  تشذـگیم . زیچ  هس  رب  شتاـقوا 

. رسمه اب  یخوش  يزاب و  يزادناریت .) و   ) شزرو بسا . تیبرت 

وا شیاشخب  ییابیکش و  رد 

یبرع هاـگان  تشاد . تخمز  مکحم و  ياهـقی  هـک  تـشاد  نـت  رب  يدرب  ربماـیپ  مدوـب . ربماـیپ  اـب  يزور  دـنکیم  تـیاور  کـلام  نـب  سنا 
ار نآ  دادیم و  ناکت  تدـش  هب  راب  نیدـنچ  هک  یلاح  رد  تفرگ و  ار  ربمایپ  سابل  هقی  دـیود و  ولج  روسج  نشخ و  بدایب ، درگارحص ،
نآ زا  هک  اهرتش  نیا  زا  ات  ود  رب  ارم  دـمحم  يا  دز : داـیرف  تخادـنا -  اـج  ربماـیپ  نت  تسوپ  ولگ و  رب  نآ  رثا  هک  ياهنوگ  هب  دیـشکیم - 
رتش ود  يرآ  دوزفا : ییاورپیب  تراسج و  لامک  رد  هاگ  نآ  شخبب .) نم  هب  رتش  ود  ینعی  . ) نک راوس  تست  تسد  رد  کنیا  تسادـخ و 
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راتفر نوچ  ربمایپ  تسا ... تردپ  ثرا  هن  تست و  دوخ  لام  هن  یـشخبیم  نم  هب  هچنآ  هک  منادیم  ینادیم و  نم  مه  وت و  مه  هدب و  نم  هب 
مهاوخ وت  هب  نونکا  مه  و  متـسه ... وا  هدنب  نم  تسادخ و  نآ  زا  لام  يرآ  دومرف : تسیرگن و  وا  هب  شوماخ  دینـش  دـید و  ار  شنخـس  و 
دیـسرپ ربمایپ  هن . تفگ : ینابایب  درم  يدومنن . زیهرپ  يدیـسرتن و  يدرک  نم  اـب  هک  يراـتفر  زا  اـیآ  دومرف : درم  هب  دـعب  یمد  هاـگ  نآ  داد .
يدنخبل ربمایپ  ییوگ . خساپ  يراتفردب  اب  ار  يراکتـشز  يدب و  اب  ار  يدب  هک  یتسین  هنوگ  نآ  وت  هک  متـسنادیم  اریز  تفگ : خـساپ  ارچ ؟

اب میگدنز  نارود  یمامت  رد  دیوگ  هشیاع  هحفـص 188 ] درک [ . شاهناور  دیـشخب و  وا  هب  وج  يرگید  امرخ و  رابنارگ  یکی  رتش  ود  دز و 
یصوصخ ملظ  یصخش و  قح  زا  دیامن . يایهاوخداد  دنک و  یتیاکـش  دنرادیم  اور  وا  صخـش  رب  هک  یمتـس  تهج  هب  مدیدن  زگره  وا ،

هدرک و دصق  ءوس  هک  ار  يدرم  يزور  . دـمآیمنرب نامولظم  یهاوخداد  هب  ادـخ  هار  رد  طقف  زج  تشذـگیمرد و  تفریم  وا  دوخ  رب  هک 
نل : » تفگ شدید  ربمایپ  هک  نآ  ضحم  هب  دوب . هدزتشحو  دـیزرلیم و  درم  دـندروآ . شدزن  هدرک و  ریگتـسد  تشاد  ار  شنتـشک  هدارا 

شیاـهر دوشخب و  و  یتـسناوتیمن » یـشکب  ارم  یتـساوخیم  رگا  یتـح  سرتـن  سرتـن . « » یلع طلـست  مل  کـلذ  تدرا  ول  عارت و  نل  عارت ،
سک چیه  زا  درکن . یهاوخداد  دوب  هتفر  وا  رب  هک  یملظ  همه  نآ  زا  شتایح  نارود  یمامت  رد  تفگیم : تسار  هشیاع  نینمؤملاما  . دومرف

تـسد دوب و  شیارب  يردـپ  هباثم  هب  هک  بلاطوبا  زا  دوب و  هکم  رد  زین  رابکی  نآ  رابکی و  طقف  و  دـیبلطن . یـصخش  ماقتنا  تسجن و  يراـی 
تادلجم رد  هکنانچ  هتخیهآرب و  ياهریـشمش  اب  زین  هزمح  بلاطوبا و  و   - ) تساوخ يرای  تسادخ ، تسد  نوچمه  رـس ، رب  ردـپ  تمحر 

و دندیلام - ) رافک  لیبس  شیر و  رب  دندنادرگرب و  ناشدوخ  هب  دندوب  هتخیر  ربمایپ  رس  رب  هک  ار  يدنفسوگ  هبمکش  میاهدرک ، رکذ  نیشیپ 
، ییاورپیب تراـسج و  هب  هدرکن و  اـطخ  اـپ  زا  تسد  نیا  زا  شیب  هک  دـهد  ناـشن  راـفک  هب  تساوـخیم  هک  دوـب  تهج  نادـب  زین  اـج  نآ 
، وا هیلع  اهتراسج  هنوگ  نیا  رابخا  رگا  دیـسرتیم  تشاد و  بلاطیبا  نوچ  رویغ  يردپ  وا  اریز  دنیامنن . راتفر  وا  اب  ییایحیب  یخاتـسگ و 

نآ يارب  و  دننک . وا  يادف  ار  دوخ  ناج  دنوش و  ناکرـشم  زیتس  ریگرد  وزا  يرادبناج  هب  مشاهینب  یمامت  دراد  ناکما  دسرب  شنادناخ  هب 
نادـناخ تیامح  تمه و  تیمه ، تریغ و  زا  یمـشچرهز  هزمح  بلاطوبا و  طسوت  رابکی  دـهدن ، خر  یناگمه  يریگرد  گنج و  نآ  هک 
روشناد نابصعتم  ناگرزب و  زا  ضایع  یضاق  . دوب رابکی  نیمه  طقف  هحفص 189 ] دناشن و [  ناشیاج  رـس  ار  نانآ  داد و  ناشناشن  مشاهینب 

دمآ و يزور  دوب . هداد  ضرق  ربمایپ  هب  يزیچ  هنیدم ) نایدوهی  زا   ) هنعس نب  دیز  تسا : هتـشون  دوخ ص 109  يافش  باتک  رد  تنس  لها 
نادناخ امش  دز : دایرف  تسب . شقن  شیولگ  رب  ادر  رثا  هکنانچ  دیشک ، ار  شاهقی  هدرک  راتفر  هناخاتـسگ  ربمایپ  اب  تساوخ و  ار  دوخ  بلط 

دیاـب رگید  زور  هس  تشاد  ربماـیپ  اـب  هک  يدـهع  ناـمیپ و  ساـسا  رب  هک  نآ  لاـح  و  دیتسـس ، قح  تخادرپ  رد  باسحدـب و  بلطملادـبع 
دناهتـشون تنـس  لها  زا  يرایـسب  . ) تفگ نخـس  وا  اب  يدنت  هب  دیرپ و  اج  زا  دید  ار  راتفر  نیا  نوچ  رمع  تساوخیم  ار  شبلط  دمآیم و 

ینکیم وـت  هـک  نـیا  زج  يراــتفر  هـب  وا  نـم و  رمع ، يا  دوــمرف : وا  هـب  دــناشن و  ياــج  رب  ار  وا  ربماــیپ  درک ) ار  وا  نتــشک  دــصق  هـک 
وا رب  هک  یتـفگیم  نم  هب  دـشاب و  هتـشاد  يرتـهب  بلط  نسح  یتـفگیم  وا  هب  شاـک  دـنت ، نـتفگ  نخـس  هنوـگ  نـیا  ياـجب  . میرتدـنمزاین

ار وا  رمع  هک  نآ  تهج  هب  زین  یفاضا  يامرخ  عاص  تسیب  داد و  ار  درم  بلط  هظحل  ناـمه  ربماـیپ  مراد . اور  يرتشیب  تمحر  شیاـشخب و 
وخ و هکنانچ   ) درگارحص یبرع  زور  . دروآ مالسا  يراتفر  نانچ  تهج  هب  زور  نامه  يدوهی  درم  دناهتشون  و  دیشخب . درم  هب  دوب  هدناسرت 
.؟ مدرک ییوکین  تقح  رد  ایآ  يدش ، یضار  دیسرپ : درک و  اطع  وا  هب  ربمایپ  تساوخ . وا  زا  يزیچ  تسا ) ناشيدرگنابایب  نشخ  تلـصخ 

دنتساخرب دندش و  نیگمشخ  ياهنامرشیب  نخس  نینچ  ندینش  هب  ربمایپ  نارای  يدرکن . ییوکین  بوخ و  راک  چیه  و  هن ، تفگ : خساپ  درم 
درگنابایب غارس  هب  ار  یسک  هتفگ  كرت  ار  دجـسم  هاگ  نآ  دیراذگب . دوخ  لاح  هب  ار  درم  دینیـشنب و  دومرف  ربمایپ  دنهد . شایلامـشوگ  ات 

خساپ درم  مدرک . ییوکین  تقح  رد  يدش و  یضار  کنیا  دیسرپ  هدیشخب و  هحفص 190 ] وا [  هب  شدوب  هداد  هک  هچنآ  رب  نوزفا  داتسرف و 
نیا شاک  دومرف : ربمایپ  دنک . اطع  یبوخ  ریخ و  تایمارگ  نادناخ  وت و  هب  دنوادخ  مراودـیما  يدرک و  ییوکین  مدـش . یـضار  يرآ  داد :

رب ربمایپ  ادرف  حبـص  منکیم . نینچ  تفگ : درم  يدومنیم . لیاز  ار  ناشرطاخ  ترودـک  بضغ و  یتفگیم و  مباحـصا  ربارب  رد  ار  نخس 
نینچ اـیآ  درم  يا  تسا . هداد  تیاـضر  نونکا  مداد و  شنوزفا  دوب ، یـضاران  دـیبلط و  يزیچ  درم  نیا  زورید  تفگ : نینچ  دوخ  باحـصا 
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ریخ و تایمارگ  نادـناخ  وـت و  هب  دـنوادخ  مراودـیما  يدرک و  ییوـکین  مقح  رد  تفگ : هدرک  تیاـضر  راـهظا  تساـخرب و  درم  تسین .
نانوچ درم  نیا  نم و  لثم  دومرف : دش و  لاحـشوخ  دید  درم  رب  ار  شنارای  هجوت  هاگن  دینـش و  ار  نخـس  نیا  ربمایپ  نوچ  دنک . اطع  یبوخ 

نآ رتشیب  هچ  ره  نداد  مر  رارف و  هب  ناشلمع  اما  دـنودیم ، نآ  یپ  رد  شنتفرگ  يارب  مدرم  دزیرگیم و  وا  زا  شبوکرم  هک  تسیدرم  لثم 
رتنابرهم و امش  زا  نآ  هب  نم  اریز  دیراذگب . اهنت  نم  يانـشآ  بوکرم  اب  ارم  دینک و  اهر  دنزیم  دایرف  درم  نآ  هک  یلاح  رد  دماجنایم ...

... دربیم شاهناخ  هب  دـنکیم و  شـشزاون  تمحر  هب  دریگیم و  ار  نآ  دوریم و  تبحم  قفر و  هب  هاگ  نآ  و  مرتانـشآ . شیوخ  قلخ و  هب 
تفریم و ناهج  نیزا  دوب  هتفگ  هک  یمانشد  نخـس و  نآ  تهج  هب  دیـشکب ، دیهد و  لامـشوگ  ار  درم  نآ  ات  مدرکیم  ناتیاهر  رگا  يرآ 
هچ تسا  نامحر  دـنوادخ  نانم و  راگدورپ  تمحر  يهطـساو  هک  وا  زج  یتسار  هب  ... تسویپیم ترخآ  هب  دوب  خزود  لـها  هک  یلاـح  رد 

ادـخ هناـخ  رد  ییوـگ  وـت  دـنتفریم  هـک  وا  هناـخ  هناتـسآ  رب  مدرم  ؟ دراد ار  شیاـشخب  ناـج  لد و  شمارآ و  مـلح و  ناـنچ  يرگید  سک 
هت مینکیم ، دادـیب  داد و  مییامنیم ، باتع  رهق و  نامتاجاح  ییاور  يارب  ادـخ  اب  هاگهگ  هنوگچ  تساـم ... یماـمت  لاـح  نیا  و  دـناهتفر ...

شیاـشخب تمحر و  هناتـسآ  رب  ناـمتابلاطم  رد  یهدیمن و  ار  نآ  نیا و  نم  هب  هک  ینکیم  دـب  هچ  هک  میراد  اـهشاخرپ  ادـخ  اـب  ناـملد 
سح ناملد  هت  مینکیم و  یتشآ  وا  اـب  هلـصافالب  هحفـص 191 ] دنکیم [  نامیاطع  دیاشخبیم و  ادـخ  نوچ  مینزیم و  صرح  هنادـنمزآ 

تسادخ و نوچ  شیاشخب  تفار و  رد  زین  وا  تسا . هتـشذگرد  نامریـصقت  زا  هتفریذـپ و  ار  نامیتشآ  هلـصافالب  زین  دـنوادخ  هک  مینکیم 
دراو وا  رب  يايدوهی  يزور  هدروآ  راونالاراحب  رد  یـسلجم  . تسا نیمز  رد  راگدورپ  ناگدـنب  نیرترب  يالعا  لـثم  كاـخ و  رد  هللاۀـفیلخ 

هناکانمـشخ دینـش  نینچ  نوچ  هشیاع  دمهفیمن ) ار  شنابز  ربمایپ  درک  نامگ  و  داب ، وت  رب  گرم  ینعی   ) کیلع ماسلا  تفگ  راب  هس  دـش و 
یهن نتفگ  نخـس  هنوگ  نیا  زا  ار  وا  ربمایپ  اما  ناگنیزوب ... كوخ و  ناردارب  ناگدـشخسم و  يا  تفگ : درک و  زاغآ  نداد  مانـشد  درم  رب 

ارادـم و اـنامه  تشگیم . لـثمم  يراـجنهان  تشز و  تروص  هچ  هب  دـشیم  مسجم  مانـشد  رگا  ینادیمن  اـیآ  هشیاـع  يا  دوـمرف : درک و 
رفاـک يزور  تسا : هتـشون  برـالا  تیاـهن  بحاـص  . دـهدیم تـنیز  لکـش  نیرتـهب  هـب  ار  نآ  رگم  دریگیمنورف  ار  يزیچ  چـیه  تشذـگ 

: تفگ درم  دوـمرف : هـضرع  هراـبود  ربماـیپ  تفریذـپن . درم  درک . هـضرع  وا  رب  ار  مالـسا  ربماـیپ  دـندمآ . ربماـیپ  دزن  شردارب  اـب  یتـسرپتب 
: تفگ ربماـیپ  هب  دـمآ . یتسرپتب  رب  هعرق  راـب  هس  ره  دز و  هعرق  راـب  هس  منزیم . هعرق  رفک  مالـسا و  ناـیم  مـالزا )  ) دوخ راـمق  ياـهریتاب 

اتکی راـگدورپ  هک  یهدیمن  تداهـش  اـیآ  هچ ؟ وـت  دوـمرف : لاـقع  شردارب  هب  ربماـیپ  مشاـب . تـسرپتب  دـنهدیم  روتـسد  اـهریت  ینیبیم 
ربمایپ تسا . یبوخ  راکراوس  ینالف  هک  مهدیم  تداهش  تفگ : هرخسم  ازهتسا و  هب  لاقع  متسه . ادخ  ربمایپ  نم  تسا و  یتسه  راگدیرفآ 

طقف نم  تفگ : رخسمت  ازهتسا و  هب  هرابود  درم  یهدیمن ... تداهش  نم  تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  ایآ  تفگ : ییابیکش  ارادم و  هب  هرابود 
بضغ و هب  ياهرهچ  نیرتـمک  دـنک و  شرتور  هک  نآ  یب  ربماـیپ  تسا !!» نیریـش  هریـش  ریـشرس و  ریز  ریـش   » هک مهدـب  تداهـش  مناوتیم 

نآ هب  یمد  درم  ؟ تسا اتمهیب  راگدـیرفآ  اتکی ، راگدورپ  هک  یهدیمن  هحفص 192 ] تداهش [  ایآ  دیـسرپ . موس  راب  يارب  دریگب  شاخرپ 
هک مهدیم  تداهـش  تفگ : تسیرگن و  دوـب  تمه  هنمیه  توطـس و  روـن  همه  هـک  افـصرپ  رگـشیاشخب  ناـج  و  ارادـم ، بیکـشرپ  هرهچ 
رد زج  هک  دزیم  رـس  وا  زا  یلامعا  يدرمناوج  بیکـش و  يراوگرزب ، دـهع ، هب  يافو  رد  . ییوا قح  رب  ربماـیپ  وت  تساـتکی و  تراـگدورپ 

نانآ هب  دـندرک . تشادزاـب  یهار  رد  ار  شردـپ  هفیذـح و  شیرق ، ناکرـشم  ردـب ، گـنج  زا  شیپ  درادـن ... ياهنومن  ریطاـسا  اـههناسفا و 
شیوخ ییاهر  يارب  دییآ . نوریب  ام  هیلع  دیـشوکب و  دمحم  يرای  هب  ات  دـیتفریم  ایآ  دندیـسرپ : هنیدـم . دـنتفگ : دـیتفریم ؟ اجک  دـنتفگ :

ردب تیرومأم  هب  دنوش و  قحلم  وا  هاپـس  هب  دنتـساوخ  دنتفگزاب و  ار  دوخ  يارجام  دنتـسویپ  ربمایپ  هب  نوچ  دندرک . ناشدازآ  هن و  دـنتفگ :
رب دومرف : دینادرگن . قحلم  هدنمزر  تارفن  دنمزاین  رامـشمک و  هاپـس  نآ  هب  تفریذپن و  ار  هدنزرا  زابناج  ود  نآ  ربمایپ  اما  دـندرگ . لیـسگ 

، شیاشخب . مییوجیم دادمتـسا  يرای و  وا  زا  مینکیم و  لکوت  ادخ  رب  زین  ام  دییاین . گنج  هب  ام  اب  دـینک و  افو  دوخ  دـهع  هب  هک  تسامش 
کی هناهب و  کی  رظتنم  طقف  دیـشخبیم و  رافغتـسا  رذع و  کی  هب  ار  نانمـشد  نیرتدب  تخانـشیمن . يزرم  دـح و  شتمحر  تشذـگ و 
هتـشک ار  وا  نایراوح  نارای و  نیرتزیزع  هدیـشک و  ریـشمش  وا  زیتس  هب  راگزآ  نایلاس  هک  ناـسک  رایـسب  هچ  دوب . هناـهاگآ  ینامیـشپ  هملک 
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نب رـضن  طـیعمیبا و  نبا  ۀـبقع  نوچ  ار  نت  ود  یکی  رگا  دومرف . ناـشوفع  دوشخب و  اـهنآ  رب  هبوت  فسأـت و  هملک  کـی  هب  اـهنت  دـندوب و 
دندوبن و نامیشپ  راکـشآ ، يراکهزب  رامـشیب و  تایانج  همه  نآ  زا  سپ  نت ، ود  نیا  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  درک  صاصق  تشک و  ثراح 

هحفـص دوب [  نانچ  یتح  دـنریگ . رـس  زا  ار  تواسق  رهق و  تیانج ، مرج و  همه  نآ  هرابود  دـنبای  ییاـهر  رگا  هک  دـندرکیم  راـتفر  ناـنچ 
شردارب ءاثر  رد  ثراح ، نب  رـضن  رهاوخ  هلیتق ، هنومن  روطب  تشاد . صاخ  تمحر  یعون  زین  هشیپتواسق  ياهناج  نیا  ربارب  رد  هک  [ 193

ياـناوت يا  . دوـخ راـبت  هرهچ  نیرتیمارگ  هشیر و  نیرتمیرک  يا  دـمحم . يا  [ .» 77 : ] دورـس نینچ  نآ  زا  یتاـیبا  رد  تفگ و  ياهماـنگوس 
زا اپ  ارـس  هک  یلاـح  رد  میرک  درمناوج  هک  دوشیم  اـسب  هچ  اریز  ؟ یتشاذـگیم تنم  اـم  رب  وا  ندیـشخب  رد  هک  تشاد  ناـیز  هچ  گرزب ،

نخس رگا  دومرف : دینش  ار  رهاوخ  نخس  ربمایپ  نوچ  دناهتشون  .« دیاشخبیم درذگیمرد و  تسا  رگهنیک  روهلعـش و  بضغ  مشخ و  تدش 
يهلیبـق نازواـجتم  زا  يدرم  يزور  هکم  حـتف  زا  شیپ  . متـشذگیمرد شنوـخ  زا  مدیـشخبیم و  ار  وا  اـعطق  دیـسریم  نم  هب  رهاوـخ  نـیا 
ترـضح دوب . ربمایپ  تخـسرس  نانمـشد  ناشکندرگ و  زا  يو  دوب . لاـثا  نب  ۀـمامث  شماـن  دـندروآ . هنیدـم  هب  هدرک و  ریـسا  ار  هفینحینب 

درم ياهنوگ ؟ هچ  همامث  يا  دومرف : وا  هب  تشذگ و  وا  رب  ربمایپ  شتراسا  يادرف  دندنبب ... دجسم  ياهنوتس  زا  ینوتس  هب  ار  وا  داد  روتسد 
قح مناج  رب  ماهتخیر و  ار  وت  نادرم  نوخ  اریز  ياهدرکن  یفالخ  راک  یـشکب  ارم  رگا  مراد . زین  یبلطم  اما  . مبوخ هک  ینیبیم  : تفگ خـساپ 

يدازآ و يارب  یتورث  لام و  ود ، نیا  ياجب  رگا  و  دوب . مهاوخ  ترازگساپس  رمع  همه  يرذگرد  منوخ  زا  ییاشخبب و  نم  رب  رگا  يراد و 
ودب داتـسیا و  شربارب  ربمایپ  زامن ، زا  سپ  ادرف  تشذـگ . شلباقم  زا  دادـن و  وا  هب  یخـساپ  ربمایپ  . مرادـن ینخـس  مهدیم و  یبلطب  ماهیدـف 

ییاـشخبب نم  رب  رگا  يراد ، قـح  میـشکب  هحفـص 194 ] رگا [  درک : رارکت  ار  زورید  نانخــس  ناـمه  درم  ياهنوـگچ ؟ هماـمث  يا  تـفگ :
دجـسم زا  دندوشگ و  ار  همامث  ... دورب دـیراذگب  دـینک و  شزاب  دومرف ، ربمایپ  مزادرپیم . یهاوخیم  هیدـف  رگا  و  دوب ، مهاوخ  رازگـساپس 

: تفگ نینچ  ربماـیپ  ربارب  رد  تشگزاـب و  دجـسم  هب  درک و  یلـسغ  دوب . کـچوک  يریگبآ  یلخن  دجـسم  نوریب  تسیرگن و  تفر . نوریب 
رتبوضغم ياهرهچ  كاخ  هرتسگ  یمامت  رب  دمحم  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  ییوا . ربمایپ  وت  تسین و  اتکی  راگدرورپ  زج  هک  مهدیم  یهاوگ 

، نیرتبوخ نیرتابیز و  وت ، رهـش  وت ، نید  وت ، يادـخ  زورما  کـنیا  منادیمن . وت  زا  رتبوبحم  ياهرهچ  کـنیا  اـما  و  متخانـشیمن ، وت  زا 
شتـصخر ربمایپ  . مراذگب هرمع  جـح  یهد  ماهزاجا  رگا  مدرگزاب و  هکم  هب  مهاوخیم  دـننم ... یگدـنز  یناعم  نیرتبوبحم  نیرتدوبعم و 

تشپ دوخ  ناردپ  نید  هب  يدش و  هارمگ  ایآ  دنتفگ : هدمآ  تفگش  رد  شلامعا  زا  ناکرشم  تشاذگ . هرمع  جح  تشگزاب و  هکم  هب  داد .
. میوگب امش  هب  دیراذگب  و  متشگ . شیاتکی  گرزب و  راگدورپ  میلـست  دمحم  اب  مدمآ و  هار  هب  هک  دنگوس  ادخب  هن . تفگ : خساپ  يدرک .

راعشا وا  یـسلجم  رد  هاگهگ  [ . 78  ] دـننک لاسرا  امـش  رهـش  هب  ربمایپ  هزاجا  هب  زج  همامی  زا  مدـنگ  ياهناد  مهدیمن  هزاجا  سپ  نیا  زا  هک 
ار يرعش  یـسک  زور  کی  دندناوخیم . دندوب  هدورـس  یبرع  خیرات  مهم  ناراگزور  نامدای  ای ، نآ و  نیا و  مذ  حدم و  رد  هک  ار  ینارعاش 

يروآدای کی  هب  مهنآ  دوخ و  رمع  همه  رد  رابکی  همقلع  دوب . لیفط  نب  رماع  حدم  رد  همقلع و  مذ  رد  رعـش  نیا  دناوخ . وا  دزن  یـشعا  زا 
هب ار  ربمایپ  نارای  زا  نت  داتفه  هک  دوب  درمناوجان  بلقلایـسق  نامه  لیفط  نب  رماـع  دوب و  هدرک  يروآداـی  ربماـیپ  زا  لـیمج  رکذ  بوخ و 

شیوخ درمناوجان  نمشد  نآ  قح  رد  یتشز  نخس  چیه  دادن و  وا  هب  یمانشد  تفگن . يزیچ  رماع  هرابرد  ربمایپ  دوب . هتشک  رایسب  تواقش 
هدـنیوگ هب  دوب ، هدرک  وزا  يریخ  رکذ  رابکی ، طـقف  دوب و  شنانمـشد  زا  زین  وا  هک  همقلع  ماـن  ندینـش  درجم  هب  اـما  هحفـص 195 ] دنارن [ .

لقره هاگـشیپ  رد  نایفـسوبا  زور  کی  هک  دوب  نآ  زا  سپ  ارجام  نیا  و  ... ربم یتشز  هب  ار  وا  ماـن  نم  دزن  نکم و  ییوگدـب  هملقع  زا  دومرف 
لد و نیرترگـشیاشخب  ... دوب هدرک  عافد  ربمایپ  زا  هدرکن و  دـییات  ار  نایفـسوبا  نخـس  رفاک  يهمقلع  هتفگ و  يدـب  ربماـیپ  زا  مور  روطارپما 

هبساحم نادنمزاین  هب  ار  وا  يایاطع  هتسناوتن  يرگباسح  چیه  دوب . متاخ  لامج  نآ  ینعی  وا » ، » متاح دوج  يهروطـسا  زا  رترب  ملاع و  تسد 
نویلیم دصـشش  رب  غلاب  شیرق  نارادجنگ  نادنمتورث و  هب  وا  زور  هس  ود  يایاطع  تسا : هتـشون  ۀیوبنلا  ۀموکحلا  ماظن  باتک  بحاص  دنک .

نادنمشناد زا  ریثکنبا  . تسا هدیـشخب  دح  هچ  ات  دوخ  یگدنز  لوط  رد  مجع  برع و  نیمزرـس  لک  نادنمزاین  هب  رگنب  لاح  دیـسر . مهرد 
زیچ چیه  کنیا  دومرف  دیبلط . يو  زا  یکمک  هدمآ  وا  دزن  يدـنمزاین  يزور  تسا : هتـشون  ص 101  لوسرلا ، لیامش  باتک  رد  تنـس  لها 
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نب رمع  مزادرپب . ات  وگب  نم  هب  نک و  يرادـیرخ  نم  يهدـهع  مان و  هب  يراد  زاـین  هچ  ره  یهاوخیم  هک  ره  زا  ورب و  اـما  مرادـن  تسد  رد 
دیشک و مهرد  هرهچ  وا  نخس  زا  ربمایپ  تسین ! ششخب  فیلکت  وت  رب  يرادن  چیه  هک  یماگنه  اربمایپ  تفگ  دوب  شرضحم  رد  هک  باطخ 

تـسود تیانغرپ  ناج  لد و  یهاوخیم و  هچ  ره  اربماـیپ  تفگ  دوب  رـضحم  رد  هک  راـصنا  زا  يدرم  تشادـن . شوخ  ار  راـتفگ  هنوگ  نیا 
هنامیرک و نخـس  نینچ  ندینـش  هب  ربماـیپ  ربم . يدوبمک  ناـمگ  نیرتمک  دوخ  شرع  بحاـص  راـگدرورپ  ياـنغ  اـطع و  رب  شخبب و  دراد 

هدادن نامرف  یتنس  تریـس و  نینچ  رب  زج  ارم  نامـسآ  یتفگ و  وت  ار  تسار  نخـس  يرآ  دومرف : درمناوج  نآ  هب  درک و  مسبت  ياهنامیکح 
... دش یلاس  تخـس  یطحق و  راچد  هحفص 196 ] هکم [  دیگنجیم  شیرق  نانمشد  اب  هک  ییاهلاس  نآ  رد  دناهتـشون  ناسیونهریـس  تسا ...

ياطع تسد و  ادخ و  نانوچ  يرآ  دنک ... میسقت  هکم  يارقف  ینعی  شنانمشد  نایم  ار  نآ  ات  داتسرف  یلوپ  هنیدم  زا  نایفـسوبا  يارب  يزور 
دنکیم و عطق  دوخ  نانمـشد  رب  ار  يزور  قزر و  دنوادخ ، ایآ  تسا . نینچ  نیمز  رب  نامحرلاۀفیلخ  يهرهچ  یتسار  هب  دوب و  اخـس  هاشداپ 

هنوگ نیمه  رب  زین  نانمـشد  اب  هکلب  ناتـسود  اب  اهنت  هن  مینیبیم  هک  نانچ  ؟ دراذـگیم بیـصنیب  دوخ  يهلاون  اطع و  زا  ار  كرـشم  رفاک و 
دومرف مینک . مومسم  ار  نآ  ات  هدب  هزاجا  دنتفگ  نایهاپس  دندیسر . نمشد  زا  یهاچ  هب  شنایرکشل  گنج ، ماگنه  هب  يزور  دوب . هدنیاشخب 

حلاص یتموکح  رگا  دومرفیم : . دراذـگب هیراج  هقدـص  مدرم  یمامت  يارب  درخب و  شکلام  زا  ار  نآ  امـش  زا  یکی  نآ ، ياجب  هکلب  زگره .
یعامتجا و روما  حالـصا  دومرفیم  هتـسویپ  . دـنوشیم هابت  دـساف و  نآ  مدرم  دوب ، حـلاصان  یتموکح  رگا  دـننامیم و  ملاس  نآ  مدرم  دوب ،

رگید يروشناد  يدنمـشناد  ره  زا  رتـالاب  تفگیم : وا  میظع  باـتک  نآرق  . ارما اـهقف و  حالـصا  تسا : هتـسباو  زیچ  ود  هب  نم  تما  لاوـحا 
داد و تکرـش  ياهقباسم  رد  ار  شراوهر  وردـنت و  رتش  دـسریمن ... تیاهن  هب  يرما  چـیه  رد  یهلا  هقـالخ  شنیرفآ و  تردـق  اریز  تسا .

شیورف هک  نآ  رگم  دربن  الاب  ایند  نیزا  ار  يزیچ  هک  تسا  قح  ناتراگدیرفآ  رب  دومرف : تفگ و  تینهت  ار  هدنرب  دش . زوریپ  وا  رب  يرگید 
ار همه  نآ  دیدید ، رترب  دوخ  رب  ار  یسک  رگا  و  دیوشن ... هرغ  دوخ  یگشیمه  يزوریپ  هب  دوخ ، تردق  هب  دوخ ، ياههداد  هب  ینعی  دنشکب .

ندروآ دـیدپ  راـک  رد  تعاـس  ره  زور و  ره  تـسا و  یهاـنتمان  زیچ  هـمه  رد  یهلا  تردـق  هحفـص 197 ] اریز [  دـینادب ... ادـخ  بناج  زا 
تسا رتلماک  رترب و  ياههدیدپ 

نید يریذپناسآ  يریگلهس و 

دیدش ار  نید  یموق  چیه  تسا .) هلهس  هحمس و   ) تسا هدنرذگرد  ریذپناسآ و  هدنیاشخب ، ریگلهس و  یتعیرش  مالسا  نید  نیا  دومرفیم 
يا اـنامه  دـنیارگیم . یهارمگ  طـیرفت و  هب  طارفا  زا  هداـتفا  رد  هب  هار  زا  دوـشیم و  هریچ  ناـنآ  رب  هـک  نآ  رگم  دـنریگیمن  بـصعترپ  و 

ترفن تشحو و  نید  هن  تمحر و  تراشب و  نم  نید  نیا  اریز  دینیرفاین ... يرود  دیهد و  تراشب  دشابن . تخس  دیریگ و  ناسآ  نالوؤسم 
دـمآ و شدزن  راصنا  زا  يدرم  .. تسا هتفرگن  ياهزور  چـیه  دریگب ، هزور  ار  لاس  ياـهزور  همه  سک  ره  دـینکن  طارفا  تداـبع  رد  ... تسا

بلغا يریبعت  نینچ  هک  دیآیمرب  نینچ  تغل ، ياوتحم  زا  درک و  یفرعم  بونذـلل » فارقم   » ار دوخ   ) منکیم هانگ  هدایز  نم  اربمایپ  تفگ 
زاب منکیم و  هبوت  هللا  لوسر  ای  تفگ  نک . هبوت  دوخ  رگشیاشخب  راگدرورپ  هاگرد  رد  دومرف  ربمایپ  دوریم ) راک  هب  یسنج  ناهانگ  يارب 

زا زین  دـنوادخ  شیاشخب  وفع و  اما  دومرف  ربماـیپ  تسا . داـیز  یـسب  مهاـنگ  تروص  نیرد  تفگ  نک . هبوت  مه  زاـب  دومرف  منکیم . هاـنگ 
دادیم شاهزاـجا  یهلا  یهاـنتمان  شیاـشخب  يریگلهـس و  هک  اـج  نآ  اـت  دوشخبیم و  ناراـکهانگ  رب  . تسا رتـشیب  رتداـیز و  وت  ناـهانگ 
رازگرب يریگناـسآ  هـب  قـح  تـمحر  زاوـج  اـب  ار  تاریزعت  دودـح و  ارجا  دراداو و  ناـشهبوت  هـب  درذـگب ، ناـیطاخ  رفیک  زا  دیـشوکیم 

رارقا دمآ و  وا  دزن  کلام  نب  زعام  مان  هب  باحصا  زا  یکی  يزور  : تسا هتشون  ص 376  دودح ،» باب   » یفاو باتک  رد  یناشاک  ضیف  . دنک
يارجا اب  ارم  دیاب  وت  مدرک و  هانگ  اریز  دننک ، مراسگنـس  هدب  روتـسد  اربمایپ  تفگ  زاب  دمآ و  ادرف  دنادرگزاب . وا  زا  ور  ربمایپ  درک . انز  هب 

درم رگم  ات  درکیم  نینچ  نیا  دنادرگرب ... يو  زا  ور  دادن و  شباوج  هحفص 198 ] هدرکن [  یهجوت  شنخـس  هب  زاب  ینک . كاپ  یهلا  دح 
دمآ و زاب  درم  موس ، زور  دشاب ... هتـشادن  تیلوؤسم  شدـح  يارجا  مدـع  رد  وا  دـنکن و  هانگ  هب  فارتعا  رارقا و  رگید  دـنک و  يراددوخ 
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هس ات  جوجل  درم  اریز  دننک . شراسگنس  داد  روتسد  دنام و  هدنامرد  ربمایپ  دیزرو ... رارـصا  دح  يارجا  رد  تفرگ و  رـس  زا  نخـس  هرابود 
هدرب و ياهشوگ  هب  ار  زعاـم  دوب ... نکمماـن  شدـح  يارجا  زا  فـلخت  تروـص  نیرد  دوـب و  هدرک  فارتـعا  شیوـخ  ناـبز  هب  دوـخ  راـب ،

باترپ اـب  دوب  تسديوق  يدرم  هک  ماوع  نب  ریبز  مد  نید  رد  تخیرگ ... گنـس  راـهچ  هس  تباـصا  ماـگنه  اـما  دـندرک ... شناراـبگنس 
شبیقعت ارچ  تفر ، نوریب  هکلهم  زا  تخیرگ و  مرجم  نوـچ  دوـمرف : دندیـسر و  رـس  نارگید  دـنکفا و  شنیمز  رب  وا ، رب  يرتـش  ناوختـسا 

رد بلاطیبا  نب  یلع  شاک  هآ ... هآ ... دوب ) هتخیرگ  دوخ  و   ) دوب هدرک  هانگ  هب  رارقا  دوخ  وا  اریز  دیتشک ... دیدز و  هدنکفا ، ار  وا  دیدرک و 
! راهنز دومرفیم : ناناملـسم  رب  رایـسب  . دیهد ماجنا  یلمع  نینچ  دیوش و  هارمگ  نینچ  نیا  تشاذـگیمن  دوب ، وا  رگا  اریز  دوب ... امـش  نایم 
ات دومرفیم : هک  دوب  اسب  تسا : هتـشون  ص 23  ج 2 ، فوصولا ، ریـسیت  بحاص  دینکن . يراج  ار  يدـح  زگره  دوب  راک  رد  ياههبـش  رگا 

یسب دنک  اطخ  وفع  رد  ماما  رگا  : » دوزفایم دینک و  اهر  ار  وا  دیبایب و  یهار  ات  دیشوکب  دینک . عفد  ناناملسم  زا  ار  دودح  يارجا  دیناوتیم 
راوـگرزب و نید  نیا  یهاـنتمان  شیاـشخب  یهلا و  تمحر  تیاـهن  نخـس  نیا  یتـسار  هب  و  دـنک ». اـطخ  تبوـقع  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتـهب 
رد هک  يدرم  يزور  تـسا : هتـشون  ص 267  ج 6 ، دـیاوزلا ، عمجم  بحاص  یمثیه  . دـهدیم ناشن  ار  رادـقم  یلاـع  رگـشیاشخب  تعیرش 
هس ات  راب و  رگید  نیـشنب . دومرف  درک . فارتعا  تساخرب و  رگید  راب  درم  نیـشنب ... دومرف  درک . انز  هب  فارتعا  تساخرب و  دوب  شرـضحم 

دودـح ارجا  يارب  ار  مرجم  هک  هظحل  نیرد  دـینزب ... شاهنایزات  دـص  دـیربب و  دومرف  دـیدن ) ياهراچ  نوچ   ) درک فارتعا  زاب  داتـسیا و  راب 
رب راچان و  هب   ) ربمایپ مینزب ؟ هنایزات  دـیاب  زین  ار  شهانگ  رتسبمه  هحفص 199 ] ایآ [  اربمایپ  دنتفگ  زورفارـش ) ینالوضف   ) یناسک دندربیم ،
نز زا  ربمایپ  دنتخاس . رضاح  ار  نز  درب . مان  ار  ینز  يو  تسیک ؟ تهانگ  رتسبمه  دومرف  تساوخ و  ار  درم  دوب ) هدینش  هک  ینخـس  ساسا 

: دومرف ربمایپ  داد ... یفنم  خـساپ  نز  اتعیبط  تسا ؟ هدز  رـس  امـش  زا  یلمع  نینچ  دـیوگیم و  تسار  ایآ  دومرف : دیـسرپ و  شهانگ  هرابرد 
اریز منزیم ، هانگیب ) رب  ندز  تمهت   ) فذق دح  ار  وت  يرواین  يدهاش  رگا  دنکیم ... راکنا  یفرتعم  نادب  هک  ار  یهانگ  نز  نیا  يدینش ؟

و دننزب ... شاهنایزات  داتـشه  ات  دومرف  تشادـن  يدـهاش  نوچ  درم  و  دومرف . صخرم  ار  نز  و  ياهدز ... هتـسیاشان  تمهت  ار  یهانگیب  نز 
هب نینچمه  ... تفای دـبایب و  یهار  يو  رازآ  شهاک  دـح و  فیفخت  رد  دـناوتیم  هک  اج  نآ  ات  دیـشوک  يدنمـشوه  فطل و  هب  ناسنیدـب 
رب دنتفگ ، ودب  درک . رافغتسا  شزرمآ و  ياعد  وا  يارب  درازگ و  زامن  دوب  هدش  راسگنس  هک  ياهیناز  نز  رب  مامت  محرت  تقفش و  ینابرهم ،

ناـشیمامت هبوت  دـندرکیم ، ياهبوت  ناـنچ  راـکهانگ  داـتفه  رگا  هک  درک  ياهبوت  دوـمرف : خـساپ  يرازگیم ؟ زاـمن  يراـکهانگ  راـکانز 
ریـسیت بحاص  ...؟ درک دوخ  رتزیزع )  ) ادـخ ياضر  يادـف  ار  دوخ  زیزع )  ) ناج هک  تسه  نیزا  رترب  يزیچ  اـیند  رد  اـیآ  دـشیم . هتفریذـپ 

نزب و مدح  ماهدرک  انز  نم  اربمایپ  تفگ  دمآ و  باحصا  زا  يدرم  دوب ، هتسشن  دجـسم  رد  يزور  : » تسا هتـشون  ص 227  ج 2 ، لوصولا ،
ناذا ماگنه  نیمه  رد  درک . فارتعا  تفگ و  نخس  رگید  راب  درم  دومرفن . چیه  درک و  توکس  نخـس  نیا  ندینـش  هب  ربمایپ  نادرگ . مکاپ 

. داتفا هار  هب  شلابند  هب  درم  اما  تفر . دوخ  هناخ  يوس  هب  دمآ و  نوریب  دجـسم  زا  دناوخ و  زامن  ربمایپ  دش . اپرب  زامن  دنتفگ و  زامن  هماقا  و 
منیبب وگب  تفگ : درم  هب  دـناسرب ) دوشیم  بجاو  نآ  دـح  هماقا  هک  راب ، هس  هب  ار  رارقا  دـیوگب و  نخـس  وا  هک  نآ  زا  لبق   ) ربمایپ راـب  نیا 

ایآ هحفص 200 ] دومرف [ : متفرگ . وضو  ادخ  ربمایپ  يا  يرآ  تفگ  درم  یتفرگن ؟ وضو  ایآ  يدمآ  نوریب  زامن  هماقا  يارب  تاهناخ  زا  نوچ 
نخـس نیا  اب  ناسنیدـب و  . دیـشخب وت  رب  ار  تهاـنگ  دـنوادخ  هک  ورب  دومرف : مدـناوخ . زاـمن  يرآ  تفگ : خـساپ  يدـناوخن ؟ زاـمن  نم  اـب 
یگمه زامن ، تونق  ای  تئارق و  ماگنه  هب  زامن و  لوط  رد  داـیز  لاـمتحا  هب  هک  اـج  نآ  زا  زین  دـنک و  رارقا  راـب  هس  اـت  هک  دادـن  شاهزاـجا 

مدرم هب  نوچ  ... دوب هدوشخب  يو  رب  زین  وا  راگدرورپ  هدومن و  شزرمآ  بلط  هدرک و  رافغتـسا  زین  وا  دـندوب ، هدرب  راک  هب  رافغتـسا  تاملک 
ار اـهنیرتبوغرم  تفرگیم  سمخ  اـی  تاـکز و  ناـشیا  زا  نوچ  و  دوشخبیم ، ناـنآ  هب  لاوـما  نیرتبوـغرم  نیرتـهب و  زا  درکیم  اـطع 
: تفگ یتمدخ  شوخ  هب  دمآ و  درم  تفرگ . ار  ناشنارتش  نیرتهب  وا  داتـسرف و  تاکز  ذـخا  يارب  ار  باحـصا  زا  یکی  يزور  تفرگیمن .
ار اهنآ  نیرتبوغرمان  هدـب و  سپ  ار  اهنیا  درگزاـب و  دومرف : ربماـیپ  متفرگ . ار  راوهر  بوخ و  نارتش  نیا  میتشاد ، شیپ  رد  يداـهج  نوچ 
زا لبق  داتـسرف . يایگنج  تیرومأم  هب  ار  ام  ربماـیپ  دـیوگ  یمیمت  ثراـح   » هک تسا : هتـشون  ص 347  ج 1 ، هباغلادـسا ، رد  ریثانبا  . ریگب
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نمیا ناتلام  ناج و  ات  دیهد  تداهـش  ادخ  ییاتکی  هب  دوز  هک  متفگ  نانآ  هب  مدنار و  شیپ  تعرـس  هب  ار  مبـسا  نمـشد  يهلیبق  هب  ندیـسر 
ود رد  هک  یلاح  رد  يدرک ؟ ناشهاگآ  دـنتفگ . هدوشگ و  مشهوکن  هب  ناـبز  دندیـسر  نایهاپـس  نوچ  دـنداد . تداهـش  زین  ناـنآ  دـنامب و 
هب دومرف  دش و  لاحشوخ  رایـسب  دوب  هدرک  هک  هچنآ  ندینـش  هب  میتشگزاب  ربمایپ  دزن  نوچ  اما  میدوب ... میانغ  هب  ندیـسر  يزوریپ و  یمدق 

ار نیا  یگتـسیاش  هک  یتسه  نانآ  زا  وت  دـسیونیم و  گرزب  یـشاداپ  وت  يارب  دـنوادخ  تفای ، تاجن  دروآ و  مالـسا  هک  سک  ره  دادـعت 
رب یتـح  تساـیر  تراـما و  زا  ار  مدرم  همه  نیا  اـب  اـما  ...« یـشاب هورگ  ره  ناگدرکرـس  تعاـمج و  ناـیاوشیپ  زا  یکی  هراوـمه  هـک  يراد 
هب زین  ناقیدـص  یتح  تسا و  تسایر  بح  رد  هک  یترارـش  داـسف و  تهج  هب  دادیم و  زیهرپ  هحفـص 201 ] كدنا [  کچوک و  یتیعمج 
هب تسا » تسایر  بح  دوریم  نوریب  ناقیدـص  بلق  زا  یتح  هک  يزیچ  نیرخآ  : » دوب هدومرف  اریز  دـنباییم -  ییاـهر  نآ  رـش  زا  تمحز 
هک نانآ  رب  زج  نییآ ، قح  نامیکح  نید و  لها  نایاسراپ  نیتسار ، نامیا  لها  رب  زج  ار  تموکح  تراـما و  تشادیم و  رذـحرب  یتخس - 
درک ضرع  وا  هب  باحصا  زا  یکی  يزور  تشادیمن ... اور  دندوب  هتـشگ  دییأت  یهلا  بناج  زا  یتمـصع  ظفح و  هب  هدیـسر و  روما  مزع  هب 

. تشگزاب هدرک  تیادـه  مالـسا  هب  ار  شیوخ  هلیبق  تفر و  درم  داد . شاهزاـجا  مناوخب . وت  نید  هب  ار  ناـنآ  اـت  تسرفب  مموق  يوس  هب  ارم 
نآ زا  يرادقم  نانآ  تاقدـص  زا  هدـب  هزاجا  تفگ : درم  سپـس  مدرک . ناشیا  ریما  ار  وت  داب . نینچ  دومرف : نک . ناشیا  ریما  ارم  تفگ : درم 

يرامیب بجوم  لام  نآ  دبلطیم ، ياهقدص  سپـس  دراد و  یتورث  سک  ره  تفگ : نینچ  ربمایپ  هک  تشذـگن  یتعاس  داب . نینچ  دـشاب . نم 
نآ هن  متـسه . يدنمتورث  درم  نم  اربمایپ : تفگ : یهاوخرذع  هب  دینـش  ار  زیمآهیانک  نخـس  نیا  نوچ  درم  تسوا ... نطاب  تکاله  رهاظ و 

مـسبت وا  رب  نانچ  تینهت  دییأت و  هب  و  دش . لاحـشوخ  رایـسب  نخـس  نیا  ندینـش  هب  ار . تسایر  يرورـس و  نآ  هن  مهاوخیم و  ار  تاقدص 
وا هب  هللادـبع  مان  هب  سوا »  » لـیابق ناـسییر  زا  یکی  يزور  . تسا هتفاـی  ییاـهر  گرتس  تبیـصم  ود  گرزب و  هکلهم  ود  زا  ییوگ  هک  درک 

بیرغ و مالسا  ینعی  ابرغلل » یبوط  ءادب و  امک  دوعیـس  ابیرغ و  مالـسالا  ءادب  : » دومرف شخبب . تراما  تسایر و  مموق  رب  ارم  اربمایپ  تفگ :
نآ ياجب  ار ؟ يرورـس  یهاوخیم و  هچ  ار  تراـما  ینعی  ... » ناـبیرغ رب  اـشوخ  دوشیم و  رواـییب  بیرغ و  يدوزب  درک و  زاـغآ  رواـییب 

ناقـشاع يهرمز  زا  و  نکم ، تقامح  نارـالاس  نارورـس و  تیعمج  لـخاد  ار  دوخ  نیـشنب و  ياهشوگ  ار . يروشناد  نیزگب و  ار  یماـنمگ 
هنابـصاغ دنـسم  رب  دوخ  دـنناریم و  اوزنا  هب  ار  ییاسراپ  لها  ناریگهشوگ و  نابیرغ و  هک  دراذـگیمن  یـسب  اریز  نکم ... تفالخ  بصنم 

هرمز هب  نونکا  مه  زا  زادـنا و  رود  هب  ار  تساـیر  بح  زین  وت  دـننکیم ... بیرغ  نیـشنهناخ و  ار  قح  لـها  دننیـشنیم و  تراـما  تردـق و 
یبیرغ و دیارگیم ، تبرغ  هب  ماجنارس  دوب و  بیرغ  زاغآ  زا  هک  یقیقح  مالـسا  نانوچ  و  دنویپب ... ناریگ  هحفص 202 ] هشوگ [  نابیرغ و 

هارمگ تخادرپ  رگید  يزیچ  هب  سک  ره  تفای و  ییاهر  دوب  ادـخ  اب  سک  ره  نادـب  دومرف : درم  نآ  هب  هاگ  نآ  نیزگب ... یـسکیب  یبیرق 
اب يزوریپ  ماجنارس  تسا و  مدرم  نیرتورتسار  موق  رورـس  تسا و  نتـشاد  قداص  ناج  رد  یگرزب  يرورـس و  هک  نادب  هللادبع  يا  دش ...

تسایر و بح  تافآ  زا  دیوگیم و  نخس  هناسانشهعماج  قیمع و  هنامیکح  زجوم و  هنوگ  نیا  وا  نوچ  یـسک  هچ  یتسار  هب  و  تسا . قح 
هب رذوبا  يزور  هک  تسا  تیمها  لباق  ص 45 و 46  ج 2 ، لوصولا ، ریسیت  بحاص  نخس  نیا  نینچمه  ... درادیمرب هدرپ  تسایـس  تثابخ 

فیعض ناوتان و  يدرم  وت  رذوبا  يا  دومرف  دز و  شاهناش  رب  رهم  هب  ربمایپ  یهدیم ؟ يایتسرپرس  تراما و  زین  نم  هب  ایآ  اربمایپ  تفگ : وا 
نآ زج  تسا . ینامیـشپ  يراوـخ و  گرزب ، تیلوؤـسم  بجوـم  زیخاتـسر  زور  هـب  و  تـسا ) یهلا  گرتـس و   ) یتناـما راـک  نـیا  ياهـثج و 

ههام راهچ  هس  نامه  رد  هک  یناوتان  فیعـض و  نانچ  وت  ینعی  . ) دـناسر ماجنا  هب  یکین  هب  ار  فیلکت  دـنک و  ادا  ار  نآ  قح  هک  دـنمورین ) )
يدرم رگا  دومرفیم : ...( يریمیم يروآیمن و  ار  یتیلوؤسم  نینچ  بات  هک  دـنوشیم  تلادـع  يارجا  زا  تعنام  نانچ  ینکیم و  قد  لوا 
تنایخ شربمایپ  ادـخ و  هب  تسوا ، زا  رتهتـسیاش  رترب و  یـسک  عمج  نآ  رد  دـنادب  هک  دریذـپب  ار  تراما  نآ  یلاح  رد  دوش و  ریما  نتهدرب 

بـصنم مدرم ، لـیابق و  زا  یـضعب  رب  ار  اـم  دـنتفگ : ربماـیپ  هب  يو  نادـنواشیوخ  زا  رگید  یکی  يرعـشا و  یـسوموبا  نینچمه  . تـسا هدرک 
دراد و لد  رد  ار  یتسرپرـس  يوزرآ  هک  یـسک  هب  زگره  دـنگوس ، تسوا  تسد  رد  مناـج  هکنآ  هب  دومرف : شخبب . تموکح  یتسرپرس و 

درکیم ینیبشیپ  شوخ  هچ  اهناج  یسانشناور  ساسا  رب  ناسنیدب  ... مهدیمن تراما  تسا  دنمزآ  صیرح و  مدرم  رب  تموکح  تراما و 
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رد هک  تسین  يرورس  تردق و  بسک  يارب  زج  تفالخ ، تراما و  رب  صرح  يدنمزآ و  اهناج  زا  يرایـسب  رد  هک  تسنادیم  بوخ  هچ  و 
بصنم و فرص  نامه  یـضعب ، رد  دنکیم و  یلجت  تاذل  تاوهـش و  رد  ندز  هحفص 203 ] هطوغ [  سپـس  تورث و  هب  لین  يارب  یـضعب 

رما مدرم  يا  تفگیم : هتـسویپ  هک  دوبن  هدوهیب  يرآ  دـیامنیم . رتتذـلرپ  ینامـسج  يدام و  توهـش  تذـل و  هنوگ  ره  زا  تسایر  ماـقم 
، یهلا دییات  هب  هک  سکنآ  زج  و  دـنکیم ، باختنا  یلو  ماما و  یـصو ، ربمایپ و  امـش  رب  هک  تسادـخ  تسادـخ و  تسد  رد  امـش  تیادـه 

نیا تیاده  بصنم  تماما و  هتسیاش  سک  چیه  هدیـسرن ، قح  بناج  زا  ضحم  ریهطت  هجرد  قلطم و  هیزنت  ماقم  هب  هتفاین و  تمـصع  هبترم 
بلاطم زا  لقن  هب  ص 347  نییبنلا ،» متاخ   » ام دانتسا  ذخأم  دامتعا و  دروم  دنمجرا  باتک  رد  یلامک  یلع  دیس  داتسا  نینچمه  . تسین تما 
اربمایپ تفگ  وا  هب  درم  دهد ، تراما  ار  باحصا  زا  یـسک  تساوخ  ربمایپ  يزور  : » هک دنکیم  لقن  نینچ  ص 220  ج 2 ، رجحنبا ، هیلاعلا 

هب یـشاب و  لوغـشم  دوخ  راـک  هب  هک  منکیم  تحیـصن  نینچ  نم  دومرف : منکیم . ار  راـک  نیا  رد  ییاـمنهار  تروشم و  بلط  وت  دوـخ  زا 
لمع هک  نآ  ات  تسا  یسرپزاب )  ) ریجنز رد  زیختسر  زور  هب  هک  نآ  زج  دنکیمن  یتسرپرـس  نت  هدرب  سک  چیه  اریز  يزادرپن . يرما  نینچ 

تراما زا  نارگید  قح ، هدیزگرب  ماما  توکلم و  دییأت  هب  دیؤم  يدرم  زج  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نخـس  نیا  ...« دـهد ییاهر  ار  وا  شلدـع 
دیاب ماما  ناـمز  ریغ  رد  دـیامنیمن و  ار  ناشتلالـض  رفک و  زج  ناـنآ  بناـج  زا  یماـقم  نینچ  يدـصت  ماـما ، ناـمز  رد  دـننک و  يراددوخ 

نینچمه . دـنهد حـیجرت  دوخ  رب  ار  مات  تیونعم  تردـق و  قح و  لها  نامیکح  هلأـتم و  ناـیاسراپ  هدرک و  يراددوخ  نآ  زا  رودـقملایتح 
هب ار  هدرم  هک  یلاح  رد  دومرف و  تکرش  ياهزانج  عییشت  رد  ربمایپ  دیوگ : يدنکلاةرجش  تسا : هتشون  هباغلادسا ج 2 ص 387  رد  ریثانبا 
هک تسین  هنوگنآ  درم  نیا  اربمایپ  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  دنتفگ . انث  هدرم  رب  مدرم  مد  نیرد  تسـشن . شربق  يالاب  رب  دندرپسیم  روگ 
زا هک  رجحنبا  . دیزرمآ ار  وا  تفریذپ و  شقح  رد  ار  نانآ  نخس  درم  نیا  تداهش  هحفص 204 ] مارتحا [  هب  دنوادخ  اما  دننکیم ، شیانث 

يزور تسا : هتشون  ص 212  ج 1 ، هیلاعلا ، بلاطم  رد  تسا  باطخ  نب  رمع  راداوه  سب  هتفیش و  نارادفرط  زا  تنـس و  لها  ناگدنـسیون 
نیرب اربمایپ  تفگ : دـش و  شعنام  باطخ  نب  رمع  درازگب . زامن  هزانج  رب  تساوخ  و  تفر . نوریب  راـصنا  زا  یکی  هزاـنج  عییـشت  هب  ربماـیپ 
لمع وا  زا  یـسک  اـیآ  تفگ : هدرک  مدرم  هب  ور  داتـسیا و  یتـخل  ربماـیپ  دوب . يراـکهانگ  درم  اریز  بلطم ) شزرمآ  و   ) ناوـخم زاـمن  درم 
ربمایپ دوب . ام  اب  زین  وا  میدادیم و  هاپس  ینابهگن  اهبش  زا  یبش  مهدیم  تداهـش  اربمایپ ، يرآ  تفگ : خساپ  یکی  تسا . هدید  يایناملـسم 

یـضعب دومرف  هاگ  نآ  تخیر ... كاخ  شروگ  رب  دوخ ) كرابم  ياهتـسد  هب   ) دـیبلط و رافغتـسا  درازگ و  زاـمن  درم  رب  دینـش  نینچ  نوچ 
هدرک باطخ  نب  رمع  هب  ور  هاگ  نآ  یتشهب . لـها  وت  مهدیم  تداهـش  مهللا ) لوسر  هک   ) نم اـما  یخزود !! لـها  وت  هک  دـننکیم  ناـمگ 

زا هدـمآ : تایاور  زا  یـضعب  رد  دوشیم و  هدیـسرپ  ناشزامن  زا  مدرم  زا  اما  دـننکیمن !! لاؤس  مدرم  لامعا  هراـبرد  وت  زا  رمع  يا  : » دومرف
: هک هدمآ  نینچ  ص 261  نییبنلا » متاخ   » رد یلامک  یلع  دیس  داتسا  حیضوت  رب  انب  تایاور  زا  یـضعب  رد  دوشیم و  هدیـسرپ  ناشیا  ترطف 

نیا ار  تیاور  میریگب و  ار  رجحنبا  نیلوا  تیاور  نامه  میریگ  .« يوشیم هدیـسرپ  زامن  زا  اـما  دنـسرپیمن ، مدرم  لاـمعا  زا  ار  وت  رمع  يا 
: تسا نیا  لاؤس  تروص  نیا  رد  هک  دنسرپیم »... ناشزامن  هرابرد  مدرم  زا  اما  دنـسرپیمن ، مدرم  لامعا  زا  وت  زا  رمع  يا  : » میناوخب نینچ 
ای هدـناوخن و  زامن  دوخ ، الامتحا ، عمج ، نآ  نایم  رد  یـسک  هچ  زور  نآ  رد  دیـسرپ  ناوتیم  و  هتفگ ... نخـس  يو  اب  هنوگ  نیا  ربمایپ  ارچ 
هک نیا  هحفـص 205 ] تسا [ !!؟ هدوب  یـسک  هچ  درم  نآ  ؟ هدزیم هیانک  وا  رب  ربماـیپ  هک  هدـناوخ  روعـش  روضح و  رونیب  هنـالفاغ و  زاـمن 

نامه ببـس  هب  دـنکیم و  یهانگ  یمدآ  هک  دوشیم  هاگ  دومرف : يزور  تشاد . یلیلد  دـیریگن  تخـس  ناراکهانگ  رب  همه  نیا  دومرفیم 
نیگمرش نامحر  راگدرورپ  زا  نیگمغ و  ناسرت و  نانچ  هانگ  نآ  رطاخ  هب  دومرف : ادخ ؟ ربمایپ  يا  هنوگچ  دنتفگ  دوریم . تشهب  هب  هانگ 

زا متـشگ و  دوباـن  ربماـیپ  تفگ  هدـمآ و  شدزن  باحـصا  زا  يدرم  . دـناشکیم شتـشهب  هب  دریگیم و  شیورف  یهلا  ترفغم  هک  دوـشیم 
: دومرف متـسکش . ار  هزور  مدـش و  رتـسبمه  مرـسمه  اـب  مدوب و  بجاو )  ) هزور تفگ : خـساپ  يدرک ؟ هچ  رگم  دوـمرف  ربماـیپ  متفر . تسد 

تصش هک  يراد  تنکم  ردق  نآ  دومرف : هن . تفگ : يریگب . هزور  یپایپ  هام  ود  يراد  تردق  دومرف : هن . تفگ : ینک ؟ دازآ  يراد  ياهدرب 
رپ یلیبنز  هظحل  نیرد  هتـسشن . يو  رانک  رد  درم  نیـشنب . نم  رانک  اج  نیا  ایب  تفگ : خـساپ  هن . تفگ : ینک . ماـعطا  ار  نیکـسم  هنـسرگ و 
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هب ياهدرک  هک  یهانگ  ياجب  ریگب و  ار  لیبنز  نیا  تفگ : مرجم  درم  هب  ربمایپ  دـندروآ ... هیدـه  ربمایپ  يارب  نیگآدهـش  بوخ و  ياـمرخ 
. تسین نم  هقاف  رقف و  هب  یـسک  هنیدـم  نیا  یمامت  رد  ادـخب  دـنگوس  مهد ؟ هقدـص  مدوخ  زا  رتریقف  هب  تفگ  درم  هدـب . هقدـص  نادـنمزاین 

شون  ) روخب ار  اهنآ  تاهداوناخ  رسمه و  اب  تدوخ  ربب و  ار  اهامرخ  دومرف  درک و  یمـسبت  وا  رب  تمحر  رهم و  هب  دینـش  نینچ  نوچ  ربمایپ 
نایورود نانوچ  تفگ  يراذگیم  راگزور  هنوگچ  تفگ ، ودـب  درک . تاقالم  هلظنح  مان  هب  ار  ربمایپ  هباحـص  زا  یکی  رکبوبا  (... نک ناج 

ثیدـح دـیوگیم و  نخـس  هک  هاگ  نآ  متـسه  ربماـیپ  رـضحم  رد  نوچ  مراد ، یبیرغ  لاوحا  تفگ  تسیچ ؟ تروظنم  دیـسرپ  ناـقفانم . و 
دزن شترـضح  سلجم  زا  نوچ  اـما  منیبیم ، مشچ  هب  ار  خزود  تشهب و  ییوگ  معوـشخ و  هیـشخ و  نیقی و  همه  دـناریم ، خزود  تشهب و 

یمامت ییوگ  هک  دنکیم  ملوغـشم  هتفیـش و  نانچ  دنزرف  لام و  نز و  يوزرآ  یگدـنز و  هحفـص 206 ] يانمت [  موریم ، هناخ  هب  مدرم و 
. دـنتفگ وا  هب  ار  دوخ  لاوحا  هدـمآ و  ربماـیپ  دزن  ماوت . ناـنوچ  زین  نم  یتفگ ، تسار  تفگ : رکبوبا  ماهدرک . شومارف  ار  يونعم  ملاوع  نآ 

دنوش امش  نیشنمه  نامسآ  ناگتـشرف  هنیآ  ره  دینم  دزن  رد  هک  دیـشاب  نانچ  هراومه  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  نآ   » هب دومرف 
و تسا . هتفگ  تسار  قیدص  رکبوبا  .« نانچ هاگ  دیتسه و  نینچ  هاگ  تسین . ناترودقم  هراومه  نیا  اما  دننک . هحفاصم  تاقالم و  امـش  اب  و 
یلاــخ و مـییآ  نوریب  هـک  نآ  ضحم  هـب  مـیبآ . رد  هـک  میبلاــبل  تروــص  نآ  رد  میــشکبآ . نوــچمه  اــم  . » تــسا هدوــمرف  یگرزب  زین 
هب وا  نظ  نسح  يراودـیما و  يورگ  رد  نمؤـم  ترخآ  اـیند و  یتـخبکین  هک  نیمز  اهنامـسآ و  راـگدرورپ  هب  دـنگوس  دوـمرفیم  «. مـیبارخ

يراگدرورپ نآ  هب  دنگوس  انامه  دیـسر . دهاوخ  یتخبکین  نادب  ناناملـسم  تبیغ  رازآ و  زا  زیهرپ  ییوخـشوخ و  اب  هدنب  تسا و  دـنوادخ 
دنوادخ دنک  نامگ  هک  نآ  رگم  دنکن  باذع  رافغتسا  هبوت و  زا  سپ  ار  ینمؤم  چیه  زگره  ناتراگدنوادخ  تسین ، يراگدیرفآ  وا  زج  هک 

راـگدرورپ هب  دـنگوس  دزادـنا ... شتکـاله  هب  ناناملمـسم  تبیغ  رازآ و  ییوخدـب و  ینامگدـب ، نظ و  ءوـس  نـیمه  دـیاشخبیمن و  ار  وا 
ققحم و ار  وا  ناـمگ  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  ددـنبیمن  وکین  ناـمگ  دـب و  دوشیمن و  راودـیما  دـنوادخ  هب  ینمؤم  چـیه  نیمز ، اهنامـسآ و 

مرـش تسا و  مرزآاـب  هدـنیاشخب و  یـسب  ناـتراگدرورپ  مدرم  يا  اریز  دزاـسیم ؛ هدروآرب  ار  شاینطاـب  دـیما  وزرآ و  دـنکیم و  تـسار 
تشز و تفاییم ، مسجت  ییوخدب  رگا  دومرفیم  . دنک بویعم  دب و  ار  شیوزرآ  نامگ و  وا  دنک و  بوخ  وکین و  نامگ  هدنب  هک  دنکیم 
دشاب و ناسآ  ندـب  رب  هک  زومایب  ار  یتدابع  نم  هب  اربمایپ  تفگ  وا  هب  دـمآ و  شدزن  يدرم  هحفص 207 ] دوبن [ . يدوجوم  نآ  زا  رتبیهم 
دناتخـس و همه  اهنیا  هزور ... زامن ، ییوگقح ، تعاجـش ، تواخـس ، داهج ، دناتخـس : تاداـبع  تفگیم : تسار  .) دـشابن نارگ  تخس 

دنروخ رد  مه  یتادابع  دـیاب  وا  رظن  زا  هرخالاب  دـنکب ... تسناوتیمن  تخـس  راک  دوب و  لبنت  درم  دـنهاوخیم و  تضاـیر  لـمحت و  بلغا 
مارتحا ناگرزب  هب  ندرک ، مالس  مدرم  هب  ینعی  ییوخشوخ  . ) نک هشیپ  ییوخشوخ  دومرف 1 - ودب  ربمایپ  دشاب ) یبلطتحار  ياهناج  نینچ 
توکس - 2( دـهاوخیمن هیام  نادـنچ  یتداـبع  نینچ  ندوبن و  هزرـش  ومخا و  ندوبن ، شرت  سوبع و  نتـشاد ، راـبتیانع  هرهچ  نتـشاذگ ،

يرآ نکم ... یـشاحف  نکم . یمامن  وگم . نخـس  ترورـض  زاین و  ماگنه  هب  زج  نکم . تبیغ  وگم . غورد  نزن . تمهت  ینعی   ) نک هشیدـنا 
هـشیپ نخـس  ياوقت  نک و  هشیدـنا  یتسه  تمظع  رد  توکـس  اـب  و  نیزگب . یـشوماخ  تمکح  لـقاال  ینادیمن ، تمکح  یتسین ، رونخس 
باـهو ناـنچ  دنـشاب و  هتـشاد  تسود  رایـسب  تـبحم  هـب  ار  ادـخ  اـت  تخوـمآیم  مدرم  هبتیاـفک  ارت  گرزب  تداـبع  ود  نـینچمه  ...( نـک

نآ رد  . ) دیامرفیم هچ  دنکیم و  هچ  زیختسر  زور  هب  ناتراگدرورپ  هک  میوگب  امش  هب  مدرم  يا  دومرفیم : دننادب . ردق  ار  يراکـشیاشخب 
نوریب شخزود  زا  هدیـسرت  نم  زا  راـبکی  اـی  هدرک و  داـی  ارم  راـبکی  شرمع  هـمه  رد  سک  ره  دـیامرف :) ناراـکهانگ  هـب  يدـیمون  هـظحل 

اـهیبوخ و هـمه  نآ  طرف  زا  هـک  سرت  زا  هـن  ار  یمیظع  رگـشیاشخب  مـیرک و  مـیحر  ناـنچ  اـت  تخوـمآیم  مدرم  هـب  ناسنیدـب  ... دـیرآ
 ] خزود شتآ  زا  ار  هدـنب  زیهرپ ، کی  و  دای ، کی  هب  طقف  هک  هاـشداپ  نآ  يرآ  دنتـسرپب ... دنـشاب و  هتـشاد  تسود  تشاد  هک  اـهیبوبحم 

لامج راکزیهرپ  هدوب و  شدای  هب  هتـشاد ، شتـسود  رمع  همه  هک  بحم  نابلاط  هب  رگنب  دـشخبیم  تشهب  دـهدیم و  تاجن  هحفص 208 ]
گرب زاس و  اعد ، هچ  دینک . اعد  دومرفیم  ؟ دـناسریم برق  تاجرد  هچ  هب  دـناشچیم و  تداعـس  تاذـل  هچ  دـناهدوب  شبوبحم  بوخ و 
نامسآ رب  ار  اهتـسد  وا  دوخ  نانچ  و  تسا . نیمز  نامـسآ و  رون  نید و  نوتـس  نییآ ، نیا  تیمتح  اعد  تباجتـسا  دینادب  تسا و  نیقی  لها 
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دیشکیم و دوخ  هرهچ  رب  ار  اهتسد  سپس  درکیم و  اعد  هاگ  نآ  دشیم . راکشآ  شلغب  ریز  هک  تشارفایمرب  زاین  هب  ار  اهنآ  دوشگیم و 
امش راگدرورپ  دینادب  دینک و  دنلب  نامـسآ  رب  زاین  انمت و  هب  ار  ناتیاهتـسد  دومرفیم  دناباتیمزاب . دوخ  تروص  رب  ار  تاکرب  رون  نآ  همه 
نب هللادـبع  هب  يزور  . دـنادرگزاب یلاخ  ار  اهنآ  دـنادرگ  زارد  شیوس  هب  زاـین  تسد  هدـنب  نوچ  هک  دراد  مرزآ  تسا و  هدـنیاشخب  يهدـنز 

لزاـن وت  سدـقم  ناـج  رب  تست و  باـتک  هک  نآ  لاـح  و  مناوخب ؟ نآرق  وت  يارب  تفگ : هللادـبع  یناوخیمن » نآرق  میارب  : » دومرف دوعـسم 
ءالوه یلع  کب  انئج  دیهشب و  ۀما  لک  نم  انئج  اذا  فیکف  : » دناوخ نینچ  هللادبع  مونشب . يرگید  زا  هک  مراد  تسود  دومرف : تسا . هتـشگ 

زیختسر زور  نآ  لاح  دشاب  هنوگچ  [ - 79  ] اثیدح نومتکی  ضرالا و ال  مهب  يوست  ول  لوسرلا  اوصع  اورفک و  نیذلا  دوی  ذئموی  دـیهش - 
دنتفر ربمایپ  رب  ینامرفان  رفک و  هار  هب  هک  ناـنآ  زور  نآ  میراد - . هاوگ  رواد و  ناـنآ  یماـمت  رب  ارت  میرآ و  يرواد  هاوگ و  یتما  ره  زا  هک 

وت ینعی  ... ) درک دنناوتن  ناهنپ  ادخ  زا  ار  ناشلامعا  زا  يزیچ  نانآ  دندوب و  ناسکی  كاخ  اب  دوبن و  نانآ  رب  يرـشح  شاک  يا  دـننک  وزرآ 
تسیرگ دینش  ار  تایآ  نیا  نوچ  هحفص 209 ] میهد [ ...) يرواد  ناگمه  رب  تقلخ  لامک  هغلاب  هنومن  تیرشب و  نازیم  ناونع  هب  ار  رورس 

زب رادرم  رب  يزور  دـیزیواین . ایند  نیرب  دـیزیگنارب و  ابقع  ناهج  رب  ار  تمه  ناج  لد و  دومرفیم  . تشگ يراـج  شیاـههنوگ  رب  کـشا  و 
ییادخ نآ  هب  دومرف  رتمک . یمهرد  زا  دنتفگ  دیزرایم ؟ رادقم  هچ  دوب  هدنز  زب  نیا  رگا  دومرف : نارای  هب  داتسیا و  درک ، رذگ  ياهدیدنگ 
ترخآ زا  ایند  مدرم  يا  دومرفیم  . تسا رتاهبمک  دـنوادخ  رظن  رد  يرادرم  هدـیدنگ و  هلاـغزب  زا  ناـتیایند  نیا  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک 

نآ رد  ار  نامیا  لها  شیوخ و  درکیم  هک  يریخ  لمع  ره  رد  . يریگب بآ  نآ  زا  ینک و  ورف  سونایقا  رد  ار  ینزوس  هک  دراد  هرهب  ردقنآ 
؛ متما همه  فرط  زا  یکی  اراگدرورپ ، راـب  تفگیم : نینچ  تشکیم و  دنفـسوگ  ود  ندرک ، یناـبرق  ماـگنه  هب  یتح  دادیم ... تکراـشم 
تمرح و تمارک ، بدا و  هاگن  هب  نانچ  . تسا متیب  لـها  دوخ و  يوس  زا  رگید  دـناهداد و  یهاوگ  نم  يربماـیپ  وت و  ییاـتکی  هب  هک  ناـنآ 

رایـسب شرظن  رد  نان  . تسا هتـسیرگنن  ملاع  هب  تبحم  هاگن  نینچ  اب  یقـشاع  چـیه  هک  تسیرگنیم  تایح  رهاظم  همه  یتسه و  هب  تیاـنع 
تسا نیمز  نامسآ و  رد  هچ  ره  شرف  ربز  ات  شرع  ریز  زا  اریز  دیریگم . کچوک  ار  گرزب  تمعن  نیا  دومرفیم  دوب و  كرابتم  یمارگ و 

نان هرفس  رد  نوچ  و  درمشیم . راوهاش  رادقم  یلاع  جنگ  ود  راوگرزب و  سب  تمعن  ود  بآ  نان و  دناهدوب . راک  رد  نآ  ندمآ  دیدپ  يارب 
هحفص 210] رد [  يریـش  ای  امرخ و  رگا  و  دشیمن ... يرگید  زیچ  چیه  رظتنم  تسنادیم و  اههرفـس  نیرتهب  لماک و  ار  نآ  تشاد  یبآ  و 

همه زا  هک  گرزب  تاحوتف  انغ و  نارود  نآ  رد  ... دروخیمن ریش  ياهعرج  ای  امرخ و  ود  یکی  زج  نان ، اب  زگره  دیسریم  مه  هب  شاهرفس 
هیده و ار  امرخ  تسبیم . گنس  مکـش  رب  دیچپیم و  دوخ  هب  نآ  درد  هزور و  یگنـسرگ  زا  دشیم ، ریزارـس  میانغ  ناوراک  هنیدم  هب  وس 

مین یبآ  امرخ و  اب  اـمتح  دومرفیم : تفرگیم  هزور  نوچ  و  تسنادیم . ناـج  بیبط  ار  يراوخمک  ناـگیار و  هناـخوراد  افـش و  ناـغمرا ،
ار ادوس  دیامنیم ، لیاز  ار  درد  رـس  دنکیم ، رونرپ  ار  مشچ  نادند و  وبـشوخ و  ار  ناهد  كاپ و  ار  رگج  هدـعم و  اریز  دـینک . راطفا  مرگ 

مادک اهاذغ  نیرتشخبتذل  هک  منک  ناتهاگآ  دومرفیم  . دیامنیم مرن  ار  اهگر  دـناشنیم و  ار  هدـعم  ترارح  دـنکیم ، عفد  ار  مغلب  عفر و 
تکراشم نآ  ندروخ  رد  نادنمزاین )  ) ياهتسد يرایـسب  دیآ ، تسدب  لالح  بسک  زا  : دشاب هتـشاد  وکین  هزم  راهچ  هک  تسا  نآ  تسا ؟

ربارب اههد  درک ، كاروخ  نان و  جرخ  مرد  هد  رگا  شرمع  یمامت  رد  . دیآ اجب  هللادمحلا »  » شماجنا و  هللا » مسب   » نآ زاغآ  رد  دنشاب ، هتـشاد 
دیدیم ار  یلگ  نوچ  . تفاـییم يریـس  شکلد  زاونحور  حـیاور  شوخ و  يوب  هب  شناـج  ییوـگ  درک ... کـشم  رطع و  دـیرخ  هنیزه  نآ 

هتشون ص 388  ج 3 ، هباغلادسا ، بحاص  . دینک لمع  نینچ  دـندروآ  هیدـه  ناتیارب  یلگ  هاگره  دومرفیم : داهنیم و  مشچ  رب  دـییوبیم و 
ار تاهرهچ  زورما  تسا  هنوگچ  داب ، تیادف  مردامو  ردپ  اربمایپ  تفگ  دـید و  ار  وا  راصنا  زا  يدرم  دـمآیم . نوریب  هناخ  زا  يزور  تسا :
رد یماعط  دمآرد و  دوخ  هناخ  هب  درم  تسا . یگنـسرگ  هحفص 211 ] زا [  دیاش  دومرف : درک و  توکـس  ياهظحل  منیبیم . مهرد  همه  نیا 

تفرگ ییامرخ  بآ ، ولد  ره  يازا  هب  تخادرپ و  ناتسلخن  یشکبآ  هب  دش و  ریجا  هظیرقینب  نایدوهی  زا  یـسک  دزن  تشگزاب و  تفاین . نآ 
نینچ تفگ : داهن و  ناهد  هب  ياهناد  ربمایپ  روخب . داـب  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : تشگزاـب و  ربماـیپ  دزن  اـمرخ  یتشم  اـب  ناسنیدـب  و 

لاـم و ناـج و  زا  ارت  تسا ، هداتـسرف  قح  هب  ارت  هک  ییادـخ  نآ  هب  تفگ : خـساپ  يراد . تسود  رایـسب  ار  شربماـیپ  ادـخ و  هک  تمنیبیم 
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رقف و رظتنم  سپ  تسا  نینچ  رگا  دومرف : دینـش  نینچ  نوچ  ربمایپ  مراد . تسود  رتشیب  نایمدآ  ناـیملاع و  نیا  زیچ  همه  رـسمه و  دـنزرف و 
نیا ار  منادـناخ  و   ) ارم هک  سکنآ  رب  انع  رقف و  الب و  شزیر  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  يراـگدرورپ  نآ  هب  اریز  شاـب . ـالتبا  ـالب و  اـنع ،

ناناملـسم يا  تفگیم : دوـخ  ناراـی  هب  اـسب  ... تسا رتریگنماد  رتعیرـس و  نآ ، هنماد  رب  هوـک  زارف  زا  بآ  شزیر  زا  دراد ) تـسود  نـینچ 
هتـشاد تسود  دوخ  ناـج  زا  رتـشیب  ار  مناـج  دوـخ و  لاـیع  لـها و  زا  رتـشیب  ار  منادـناخ  دوـخ و  نادـناخ  زا  ارم  هک  تسا  نآ  هب  ناـتنامیا 

: تفگ داب ) دنـسرخ  وزا  دنوادخ   ) هشیاع نینمؤملاما  دـیوگ : ص 140  افش ، باتک  رد  تنس  لها  هتسجرب  دنمـشناد  ضایع  یـضاق  . دیـشاب
نینچ قوف  نتم  رد  وا  نخـس  نیع  تشاذـگن . ثاریم  هب  يرتش  دنفـسوگ و  هن  يرانید و  مهرد و  هن  هک  یلاـح  رد  تفر  اـیند  نیا  زا  ربماـیپ 

، افـش باتک  رد  قوف  دنمـشناد  نیمه  نینچمهاریعب  ةاش و ال  امهرد و ال  ارانید و ال  هللا  لوسر  كرت  ام  اهنع  هللا  یـضر  هشئاع  تلاق  تسا :
نیازخ و یماـمت  اـنامه  رگنب . اـیند  تورث  لاـم و  هب  شدروـخرب  ادـخ و  لوـسر  یناگدـنز  شور  هریـس و  هب  : تسا هتـشاگن  نینچ  ص 94 
رب وا  زا  لبق  هک  یلاح  رد  دـش  لالح  وا  رب  میانغ  درکن .) همه  نادـب  یهجوت  و   ) دـنداد ودـب  ار  اـهروشک  حـتف  دـیلک  نیمز و  ياـههنیجنگ 
ماش زا  ییاهشخب  برعلاةریزج و  عیمج  نمی و  زاجح و  دـالب  یماـمت  شتاـیح  ناـمز  رد  و  دوبن . لـالح  نیـشیپ  هحفـص 212 ] ناربمایپ [ 
اهنآ هب  تفرگ و  ندیراب  وا  رب  فارطا  زا  دیسریم  ناهاشداپ  هب  هک  هچنآ  زا  شیب  تاقدص  ایاده و  هیزج و  سمخ و  دش و  حتف  هدوشگ و 
یبش مشاب و  هتشاد  الط  دحا  هوک  هزادنا  هب  مرادن  تسود  : » دومرفیم دشن و  فرـصتم  دوخ  يارب  ار  اهنآ  زا  یمهرد  درکن و  هجوت  ياهرذ 

نیدنچ يزور  و  مشاب » هدرکن  فرـص  ادخ  نید  هار  رد  و  دـشاب . هدـنام  مدزن  هوک  نآ  زا  يرانید  ای  هزیرگنـس و  هزادـنا  هب  هک  منک  رـس  ار 
درپس دوخ  نارـسمه  زا  یکی  هب  تناما  هب  هک  دنام  یقاب  نآ  رانید  شـش  طقف  درک و  میـسقت  ار  همه  دندروآ و  شدزن  رانید  مهرد و  تبون 
هنابـش نامه  تساـخرب . دریگ . مارآ  دـباوخب و  تسناوتن  یتناـما ) نینچ  راـب  تشحو  زا   ) تفر رتسب  هب  بش  نوچ  اـما  دـنک  میـسقت  ادرف  اـت 

عماج یلا  لوصولا  ریسیت  بحاص  . مدش تحار  هدوسآ و  نالا  دومرف : تشگزاب و  هناخ  هب  سپـس  داد و  ار  رانید  شـش  تفای . ار  یقحتـسم 
یـسب درب و  نایاپ  هب  دوهعمان  یتعرـس  هب  ار  زاـمن  دـندید  نارازگزاـمن  دـناوخیم ... زاـمن  يزور  تسا : هتـشون  ص 191  ج 2 ، لوصـالا ،

یگمیـسارس و تلع  زا  دـمآ  نوریب  هک  یتعاـس  زا  سپ  تفر ... دوـخ  هناـخ  هب  تفاکـش و  ار  نارازگزاـمن  تـیعمج  همیـسارس  باتـشرپ و 
زا هدناسرن  شلها  هب  ارنآ  و  مریمب )  ) هک مدیـسرت  مراد . یقاب  هناخ  رد  الط  ياهکت  هک  دـمآ  مدای  هب  هاگان  دومرف : خـساپ  دندیـسرپ . شباتش 

دیکا هیصوت  نتشاذگ  ثاریم  رما  هب  هحفص 216 ] [ . ] 80 ... ] مدمآزاب مدرک و  تمسق  ار  نآ  دوش ، نم  يالب  تراسا و  بجوم  مورب و  ایند 
موس ود  ایآ  دیسرپ  وا  زا  یسک  دومرفیم . يدج  یهن  مزالان  تواخس  شیاشخب و  زا  دنتشادن  يرایسب  لاوما  هک  یناسک  هرابرد  دومنیم و 
هکلب دومرف : هاگ  نآ  شخبب . ار  نآ  موس  کی  هکلب  هن . داد : خساپ  ار ؟ نآ  فصن  تفگ  درم  زگره . دومرف  میاشخبب ؟ ادـخ  هار  رد  ار  ملام 

نانآ هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یسب  لمع  نیا  اریز  دیراذگب ، زاینیب  ار  دوخ  هثرو  هک  دیـشاب  شوه  هب  : دوزفا هاگ  نآ  تسا . دایز  زین  موس  کی 
یمدآ هک  تسا  هنارگداداـن  تشز و  هچ  اریز  ياهناـمیکح ... راوگرزب و  نخـس  هچ  یتسار  هب  و  دـیهنب . ریقح )  ) ریقف و ریغ  هب  قاـفنا  رد  ار 

يا تفگیم : نینچ  نانمیاان  ناراتفرگ و  نایاونیب ، نارامیب ، نامورحم ، هب  باطخ  . دنادرگ دنمزاین  ار  شیوخ  قح  بحاص  و  زاینیب ، ار  ریغ 
شیایند نیزا  منک  ار  ياهدـنب  رب  تمحر  هدارا  نوچ  دـنگوس ، متمظع  لالج و  تزع ، یگرزب و  هب  هک  هدومرف  نینچ  ناـتراگدرورپ  مدرم 

یتاـفاکم اـیند و  نیمه  رد  یهودـنا  تشیعم و  رد  يایتسدـگنت  نت و  رد  يايراـمیب  هب  هدـش  بکترم  هک  ار  یهاـنگ  ره  هک  نآ  زج  مربن 
رهاط و كاپ ، هدوشخب و  نینچ  نیا  مریگب و  تخـس  وا  رب  ندـنک  ناج  ماگنه  هب  دـشاب  هدـنام  اج  رب  یتبوقع  رگا  و  منک ، تافاکم  ییاـیند 
هک ییوکین  ره  هک  نآ  زج  شمربن  ایند  نیزا  مشاب  هتـشاد  ار  یملاظ  رگمتـس و  ناج  رب  باذـع  هدارا  نوچ  و  مربب . شیایند  نیا  زا  كاـنبات 

يزیچ رگا  منک و  یفالت  تینما  يداش و  شیاسآ و  ياـطعا  تحـص و  شاـعم و  ینوزفا  تورث و  لاـم و  شرتسگ  هب  اـیند  نیمه  رد  هدرک 
ود ناملـس ، نینچمه  رذوـبا و  هحفـص 217 ] دـشاب [ . هتـشادن  نم  زا  یبلط  چـیه  ات  مریگ  ناسآ  وا  رب  ندرپس  ناـج  ماـگنه  هب  دـشاب  هدـنام 
هب يزور  . تسا دیهـش  دریمب  نطو  زا  رود  بیرغ و  اـی  دـیعبت و  رد  هـک  یناملـسم  دوـب  هدوـمرف  اریز  دـندوب . دیهـش  يو  راوـگرزب  هباـحص 

نادیهش تروص  نیرد  دومرف : دنریمب . داهج  ههبج  رد  ادخ و  هار  رد  هک  نانآ  دنتفگ : دنتسیک ؟ نادیهش  امش  رظن  رد  : دومرف دوخ  باحصا 
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درمیب مکـش ) ياهیرامیب   ) مکـش زا  هک  ره  تسا . دیهـش  دریمب  قح  عفد  داهج و  ههبج  رد  هک  ره  دینادب  دوب . دـنهاوخ  مک  رایـسب  نم  تما 
. تسا دیهـش  نطو  زا  رود  بیرغ  تسا . دیهـش  دریمب  نداز  ماگنه  هب  هک  ینز  تسا . دیهـش  دریمب  دتفیب و  يدنلب  زا  سک  ره  تسا . دیهش 

هتـشک دوخ  زا  ملظ  عفد  هار  رد  هک  ره  : » دوب هدومرف  زین  و  تسا . دیهـش  دزوـسب  شتآ  رد  هک  نآ  اـی  و  دراد ) لـس  ضرم  هک  نآ   ) لولـسم
یهلا و ماـع  تمحر  ناسنیدـب  «. دریمب دوـخ  قـح  قاـقحا  هار  رد  یمدآ  هک  تـسا  ییاراوـگ  گرم  هـچ  تـسا و  هتفریذـپ  تداهـش  دوـش 

دنوادخ هک  دادیم  تراشب  گرزب  دیون  نیدـب  ار  شیوخ  تما  دیـشکیم و  ریوصت  هب  مدرم  رظن  رد  ار  نامحر  هاشداپ  یهانتمان  شیاشخب 
هک تسا  نآ  زا  رتهدـنیاشخب  رترب و  تسا  وه »  » ریدـقت هب  یگرم  يراـمیب و  عون  ره  تسوا و  تسد  رد  اـهگرم  ماـسقا  عاونا و  هک  ناـبرهم 

هتفرگ قیرغ  زا  ار ، شارخلد  یقافتا و  تافداصت  مولظم  ناگدشهتشک  ات  هتفرگ  شیوخ  قوقح  قح و  هار  عفادم  زا  ار  ناگهدشهتشک  عاونا 
رسپ هحفص 218 ] [ . ] 81 . ] دنادرگن رادروخرب  دوخ  تمارک  جوا  تداهش و  يالاو  تاجرد  زا  دنکن و  دوخ  تمحر  لومـشم  ار ، قیرح  ات 

. لبج نب  ذاعم  هب  ادـخ  ربمایپ  دـمحم  زا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  تشون : نینچ  وا  يارب  ربمایپ  درم . لبج  نب  ذاعم  ماـن  هب  شناراـی  زا  یکی 
دنوادـخ زا  دـعب ... اما  میوجیم ... ار  شیانث  میوگیم و  دـمح  وت  ربارب  تسین  وا  زج  یهاشداپ  هک  ار  يراگدرورپ  انامه  داـب . وت  رب  مـالس 

هک نادب  ذاعم  يا  دنادرگ ... شبهاوم  رازگرکش  ار  وت  ام و  دیامرف و  تماهلا  ار  بیکش  ربص و  دنک و  اطع  گرزب  شاداپ  وت  هب  مهاوخیم 
تناما تیراع ، ششخب و  تسا  هداد  ام  هب  هک  همه  نآ  دنیام . راگدرورپ  بهاوم  زا  ام و  راگدنوادخ  زا  همه  ام  لایع  لها و  لام و  ناج و 

ربص و نومزآ  يارب  دوخ و  تیـشم  هب  انب  ار  اهنآ  يزور  دشخبیم و  ناميداش  رکـش و  دنیاشوخ و  يارب  ار  اهنآ  يزور  تسوا . تعیدو  و 
، تیاده بلط  تمحر و  ياعد  هب  انامه  دـنکیم ... بیـصن  رامـشیب  رجا  رایـسب و  شاداپ  تبیـصم ، نیدـب  اما  و  دریگیم ... نامییابیکش 
هن یبیکشیب  هچ  درآ . تشمارآ  مدع  دهد و  شهاک  ار  ترجا  دنک و  تنامیشپ  یبیکشیب  ادابم  نک و  راشرس  ار  دوخ  يوکین  ياههریخذ 
هچ ره  تسا و  یندش  تسا  تیـشم  ردـقم و  هچ  ره  دـنادرگیم . زاسراک  ار  يزاسان  هن  فرطرب و  ار  یمغ  هن  دـنادرگیمزاب و  ار  ياهدرم 

هنامیکح يالـست  هداد ، تسد  زا  ار  يزیزع  هک  یـسک  رب  هنوگ  نیدـب  ياهدنـسیون  چـیه  ناهج  رد  یتسار  هب  ... تسا یندـمآ  تسا  یندـش 
رهمیب و ربماـیپ  ناراـی  نیرتیمارگ  رب  موس ، هفیلخ  ناـفع  نب  ناـمثع  . تسا هدومرفن  هناراوـگرزب  يراوخراـمیت  يراـسگمغ و  هدوـشخبن و 

هللادبع رامع و  رذوبا ، نوچ  ربمایپ  رابک  باحـصا  هژیوب  ناملـسم و  تما  رـس  رب  هک  ار  ییایالب  زا  ياهشوگ  دوب . وجهنیک  محریب و  وخدنت ،
دز تفگ ، مانشد  داد ، رازآ  ار  ناگرزب  تسناوت  هچ  ره  ... دناهدرک طبض  تبث و  دوخ  تنس ، لها  نادنمشناد  بتک  اهدص  دروآ  دوعسم  نب 

هدرک و دیدهت  زین  ار  دادقم  هحفص 219 ] دومنن [ . غیرد  شیوخ  راگزور  مه  ناناملسم  تیعمج  رب  ندرک  یتمرحیب  زا  درک و  هجنکـش  و 
شراضتحا تاظحل  دوب و  شرانک  رد  رامع  هک  یلاح  رد  دش ، کیدزن  دادقم  تافو  نوچ  متسرفیم . تلوا  بابرا  دزن  ارت  دوب : هتفگ  وا  هب 

و متفاتـش ... ملوا  بابرا  دزن  نم  هک  وگب  نامثع  هب  : تفگ رامع  هب  تشاد  بل  رب  یمـسبت  هودنا ، يداش و  هب  هک  یلاح  رد  ، درکیم هراظن  ار 
هاـگن وا و  شیک  يرظندـنلب  هنماد  . تشاد یکاـنبات  كراـبم و  گرم  هچ  كاردارپ و  هشیدـنا  هـچ  كاـپ ، یگدـنز  هـچ  [ . 82 . ] درپس ناـج 

تفرعم یـشیدناریخ و  تبحم ، ییاسراپ و  هب  يزور  دـنچ  هک  سک  ره  دروم  رد  هکلب  شتما  نادیهـش  دروم  رد  اهنت  هن  وا  شیدـناتمحر 
نادـب دوشیم و  هدوشگ  وا  رب  تشهب  ياهرد  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  دومرف : دوخ  نارای  نایم  رد  يزور  دوب . نینچ  زین  دوب  هدـنارذگ 

وت میوـگ  وا  هب  موـش . تشهب  دراو  تهارمه  همه و  زا  لوا  وـت ، نوـچ  دـیاب  زین  نم  دـهد  رد  گـناب  دـیایب و  هک  ینز  رگم  موـشیم . دراو 
میوگ مدرکن . رهوش  ناشیا  تیاـمح  تقر و  رطاـخ  هب  متـسشن و  دوخ  ناـمیتی  ياـپ  هب  هک  متـسه  ینز  نم  دـیوگ  ياهدرک ؟ هچ  یتسیک و 

ریخ ياعد  ار  یـسک  ربمایپ  نوچ  هک  هدرک  تیاور  نامی  هفیذـح  . دوش تشهب  دراو  نم  هارمه  نم و  اـب  وا  تست و  اـب  قح  ییوگیم  تسار 
، نارامیب زا  يرایـسب  نتفای  افـش  ناتـساد  . تفاییم تباجا  زین  شاهون  شدـنزرف و  شدوخ ، قح  رد  وا  ریخ  ياعد  دادیم ، یتکرب  درکیم و 

هملسما رتخد  بنیز  هرهچ  رد  دنیوگ  تسا . هدمآ  يرامشیب  بتک  رد  تسا و  رایسب  وا  راواحیـسم  تسد  هب  نایالتبم  ناگناوید و  ناروک ،
وا لامج  ییابیز و  هب  ینز  چیه  رون  هک  تفای  ییانـشور  هحفـص 220 ] لامج و [  ییابیز ، توارط و  نانچ  دیـشاپ . بآ  تفأر  تبحم و  هب 

، نز نخـس  ندینـش  هب  ربمایپ  مشخبب . وت  هب  ار  دوخ  ات  مدمآ  تدزن  اربمایپ  تفگ  دمآ و  شرـضحم  هب  ابیز  ناوج و  ینز  يزور  . دیـسریمن
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باحـصا زا  ناوج  يدرم  مد  نیا  رد  تسـشن . شرانک  رد  راظتنا  هب  دیوگیمن  ینخـس  دید  نوچ  نز  تفگن . يزیچ  تخادـنا و  ریز  هب  رس 
هب ربمایپ  روآرد . نم  يرـسمه  هب  ار  وا  شخبب و  نم  هب  ار  يو  يرادـن  زاین  وا  هب  رگا  داب . تیادـف  مردام  ردـپ و  اربمایپ  تفگ : تساـخرب و 

: دوـمرف ربماـیپ  تشگرب . یلاـخ  تسد  تفر و  درم  رواـیب . يزیچ  ورب و  هناـخ  هب  دوـمرف : هن . تفگ  يراد ؟ يزیچ  جاودزا  يارب  تفگ  درم 
ياهدیاف هچ  نیا  هن . تفگ : ربمایپ  مرادن . زیچ  چیه  منت  يادر  نیا  زج  هن . تفگ : خساپ  نهآ ؟ زا  یلدـب و  يايرتشگنا  یتح  یتفاین ؟ يزیچ 
يدیمون هب  دینـش  نینچ  نوچ  درم  یـشوپب ... يرادن  يزیچ  تدوخ  ینک  وا  رهم  رگا  ياهدیـشخبن و  ودـب  يزیچ  دـشاب  وت  نت  رب  رگا  دراد .

ناوج ینادیم ؟ يزیچ  نآرق  زا  وگب  نم  هب  درگزاـب و  دومرف : ربماـیپ  هک  دوـب  هتفرن  دـنچ  یماـگ  درک . سلجم  كرت  گـنهآ  تساـخرب و 
ماـعط يزور  . مدروآرد رگیدـکی  يرـسمه  هب  رهم  غـلبم  نیدـب  ار  امـش  هدـب و  داـی  وا  هب  نآرق  هیآ  تـسیب  دوـمرف : مـنادیم . يرآ  تـفگ :

؟ یهدیمن نم  هب  زین  ياهمقل  تفگ : وا  هب  دوب  هرهـش  یمرزآمک  یمـشچخوش و  هب  هک  اورپیب  خاتـسگ و  انعر ، هدول و  يزینک  دروخیم .
و . ) مهاوخیم ار  تناهد  همقل  نامه  ياهدیوج  ناهد  رد  هک  ار  هچنآ  هکلب  هن . تفگ : نز  درک . شمیدـقت  تفرگرب و  اذـغ  ياهمقل  ربمایپ 
دروخ و ارنآ  نز  داد . وا  هب  تشاد  ناـهد  رد  هک  ار  ياهمقل  دـهد ) شدر  خـساپ  دـهاوخ  يو  زا  يزیچ  یـسک  نوچ  هک  دوبن  ناـنچ  ربماـیپ 

رییغت شداهن  رد  یساسا  قیمع و  يزیچ  داد و  خر  شناج  ياهافرژ  رد  شبلق ، اپارـس و  رد  ياهثداح  قافتا ، نیا  ضحم  هب  دناهتـشون  . تفر
دـشیمن تفای  وا  ینیگمرزآ  هب  ینز  هنیدم  یمامت  رد  سپ  نآ  زا  دناهتـشون  دـش و  انعم  هحفـص 221 ] راقو و [  ایح ، هوکـش و  همه  درک ...

. تفرگیم وضو  يزور  دوب . اشوک  زین  تاناویح  لاوحا  تیاعر  هب  هکلب  نایمدآ  دروم  رد  اهنت  هن  ( اهنم ءایح  دـشا  ۀـنیدملاب  ةارمآ  نکت  مل  )
: دومرفیم تفرگ . وضو  هاگ  نآ  دش ، باریـس  دـیماشآ و  نوچ  داهن . ناویح  دزن  ار  بآ  لوا  تسا . هنـشت  تفایرد  دـمآ ، شرانک  ياهبرگ 
زا زگره  دیـشوکب و  نانآ  تمدخ  هب  هک  تسامـش  رب  دنیامـش . هقفنلابجاو  امـش  هداوناخ  ءاضعا  نوچ  ناتیگناخ  تاناویح  نایاپراهچ و 

رگیدـکی اب  تحار  دنیـشنب و  اهنآ  تشپ  ای  و  دـینک . ناشراب  تقاط  زا  شیب  دـیرادن  قح  دـینکن . تلفغ  ناشبآ  هفولع و  تحارتسا ، هاگیاج 
تاناویح هرهچ  رب  زگره  دیوش . راوس  سپـس  دییوگب و  ار  ناتنانخـس  دـیوش . هدایپ  دـیراد  ینالوط  يوگ  تفگ و  رگا  دـینک . وگ  تفگ و 
دومنیم يدج  یهن  تاناویح  لسن  دیلوت  ماگنه  هب  راکـش  زا  دنکیم . راگدرورپ  حیبست  دوخ  ناهد  بل و  تروص و  هب  ناویح  اریز  دینزن .

تقر و یناویح  رب  دنک و  تیامح  يرادناج  ره  زا  سک  ره  دومرفیم : دزن . ار  یناویح  درکن و  راکـش  دوخ -  رمع  يهمه  زگره -  دوخ  و 
دروم رد  یتح  دومرفیم و  غیلب  یهن  تدـش  هب  رگیدـکی  اب  تاناویح  نتخادـنا  گنج  زا  دراد . گرزب  شاداـپ  دـنوادخ  دزن  دروآ  تمحر 
دینکن ناشهجنکش  زگره  دومرفیم : دندروآیم ) مهارف  یتمحازم  یسک  يارب  هک  یتروص  رد   ) رام برقع و  نوچ  يذوم  تاناویح  نتشک 
هدوهیب ار  ياهدـنرپ  یـسک  رگا  دراد و  تافاکم  رـشحم  زور  رد  یکـشجنگ  نوخ  یتح  دومرفیم  دیـشکب . ار  اهنآ  هبرـض  کـی  هب  طـقف  و 

ص افـش ، باتک  رد  تنـس  لها  دنمـشناد  ضایع  یـضاق  . دهدب باقع  باسح  دیاب  دریگیم و  ار  شنماد  زیختـسر  زور  هب  لتق  نیا  دشکب ،
درگارحص هحفـص 222 ] یبرع [  دوب . هتـسشن  شیوخ  نارای  هقلح  رد  ربمایپ  يزور  هک : هدرک  شرازگ  هنوگ  نیا  باـطخ  نب  رمع  زا   309

ربمایپ دنتفگ  تسیک ؟ درم  نیا  دیـسرپ  دش . کیدزن  دـید  ار  ربمایپ  نارای و  عمج  نوچ  تشذـگیم ... دوب  هتفرگ  هدـنز  ار  يرامـسوس  هک 
نم زا  لبق  هک  نآ  رگم  مروآیمن  نامیا  وت  هب  يزع  تال و  هب  تفگ : هدرک و  ربمایپ  هب  ور  برع  روایب . نامیا  وگب و  مالـس  وا  هب  تسادخ .

. تخیرگیم تفرگ و  ندیود  رامـسوس  درک . اهر  هدـنکفا و  نیمز  هب  ربمایپ  ربارب  ار  رامـسوس  هاگ  نآ  و  دروآ . نامیا  وت  هب  رامـسوس  نیا 
دمآ تشگزاب و  دوخ  رارف  هار  همین  رد  ناویح  هک  دندید  همه  هاگان  ... درگزاب رامسوس  يا  دومرف : هدز  گناب  رامـسوس  رب  ربمایپ  مد  نیرد 
دیما ناج و  همه  اب   » ینعی کیدعس » کیبل و  : » تفگ دنونشب  نارای  همه  هک  ناسنآ  حیصف  حیرص و  ینابز  هب  و  تفرگ . رارق  ربمایپ  لباقم 

رد هک  سکنآ  تفگ : خساپ  یتسرپیم ؟ ار  یسک  هچ  رامسوس  يا  دومرف : ربمایپ  «. میآیمزاب وت  دزن  ماوت و  نامرف  هب  شوگ  مايدنمتداعس 
نم دیـسرپ  .و  تـسوا رفیک  خزود  رد  و  وا ، تـمحر  تـشهب  رد  و  وا ، هار  اـیرد  رد  و  وا ، تردـق  هرطیــس و  نـیمز  رب  و  وا ، شرع  نامــسآ 

ره دش  راکنایز  درک و  ارت  قیدصت  هک  سکنآ  دـش  راگتـسر  هنیآ  ره  متاخ . لوسر  ملاع و  راگدرورپ  ربمایپ  ییوت  تفگ : خـساپ  متـسیک ؟
نت دـنچ  رمع و  رکبوبا و  اب  ربمایپ  يزور  هدرک  تیاور  سنا  . دروآ مالـسا  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  درگارحـص  دومن . بیذـکت  ار  وت  هک 
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هک نآ  ضحم  هب  نادنفـسوگ  تشاد . هناخ  رد  دنفـسوگ  دـنچ  يراصنا  درم  دنتـشذگیم . راصنا  زا  يدرم  هناخ  طاـیح  زا  ناراـی  زا  رگید 
دید نینچ  نوچ  رکبوبا  دـندرک . شاهدجـس  هداهن  كاخ  رب  ار  اهرـس  هدز  وناز  شربارب  ناشیمامت  دـندیود و  شیوس  هب  دـندید  ار  ربماـیپ 

هریرهوبا میرتهتـسیاش . اهنیا  زا  شیب  وت  تفرعم  هدجـس و  هب  اـم  هک  یلاـح  رد  دـننکیم  تاهدجـس  دنـسانشیم و  ارت  ناـنیا  اربماـیپ  تفگ :
شاهدجـس هدز و  وناز  شربارب  هدـمآ  هک  هدـید  ار  )ي  رواـگنج رن  رتـش   ) یلمج و  هداـم ) رتـش   ) ياهقاـن دوخ  نامـشچ  هب  هک  هدرک  تیاور 

. دنک ینابرق  دوخ  كرابم  تسد  هحفص 223 ] هب [  تساوخیم  ار  رتش  تفه  ای  شـش  نابرق  دیع  رد  جح  مسارم  ماگنه  هب  يزور  . دناهدرک
رتـشیپ و ار  دوـخ  يرگید  زا  رتدوز  کـی  ره  دـنتفرگیم و  تقبـس  رگیدـکی  رب  نارتـش  هک  مدـید  دوـخ  مشچ  هب  دـیوگ  طرق  نـب  هللادـبع 

ییوگ دیـشکیم  كاخ  رب  ندرگ  هک  یلاح  رد  دز و  وناز  شربارب  دـیود و  يرتش  يزور  . دـنک ینابرق  ار  نآ  لوا  ات  دـناشکیم  رتکیدزن 
یگهرک زا  هک  دراد  اوکش  امش  زا  دیوگیم . هچ  ناترتش  دینادیم  دومرف : دناوخارف و  ار  ناویح  نابحاص  ربمایپ  دربیم . وا  رب  يزاین  هضرع 

دیهاوخیم هدش  ناوتان  ریپ و  هک  کنیا  دیاهتشاذگ و  مک  نآ  قیلع  فلع و  زا  هراومه  هک  یلاح  رد  هدرک ، راک  ناتیارب  یتخس  هب  نونک  ات 
دننادیم دنتـسه  كالفا  نیمز و  نیب  ام  كاـخ و  هرتسگ  رب  هک  ره  هچ و  ره  دومرفیم  [ . 83 . ] تسا نینچ  يرآ  دنتفگ  دـینک . شحبذ  ادرف 

يارب هک  داد  خساپ  دوشیم ؟ اپرب  تمایق  یک  اربمایپ  دیسرپ  وا  زا  نارای  زا  یکی  يزور  ... يرپ یمدآ و  نایـصاع  زج  متـسه . ادخ  ربمایپ  نم 
رایـسب ارت  وا و  هک  دنادیم  ادخ  اما  مرادن . ینادنچ  قافنا  هن  هقدص و  هن  هزور و  هن  زامن و  هن  ربمایپ  تفگ  ياهدـید ؟ كرادـت  هچ  زور  نآ 

. دوـب یهاوـخ  نم  هجردمه  تشهب  رد  يراد  هک  یتـبحم  تهج  هب  ینعی  دراد . تسود  هک  تسا  سک  نآ  اـب  یمدآ  دوـمرف : مراد . تسود 
گرم هب  متفایم و  وت  دای  هب  هک  هاگهگ  مراد و  تسود  رتشیب  رـسمه ، دـنزرف و  نادـنواشیوخ و  زا  ارت  اربمایپ  تفگ : وا  هب  يدرم  نینچمه 

رد يوریم و  تشهب  هـب  هحفـص 224 ] وت [  منادیم  اریز  مبیکـشیمن . تقارف  مغ  زا  موشیم و  نیگهودـنا  مشیدـنایم  شیوخ  يانف  وت و 
یخـساپ ربمایپ  دـید ... مهاوخ  ارت  اجک  اج  نآ  مبای ، هار  تشهب  هب  رگا  نم  يدرگیم و  روشحم  گرزب  ناربمایپ  اب  سودرف ، عیفر  تاجرد 
کئلواف لوسرلا  هللا و  عطی  نم  و  : » دومرف لزان  وا  رب  ار  كرابم  هیآ  نیا  یحو  شورس  هلـصافالب  هک  دماینرب  يدنچ  اما  تفر ... درم  دادن و 

ینعی  ) ربمایپ ادخ و  تعاطا  هب  سک  ره  « » اقیفر کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذـلا  عم 
تقافر و تسا  وکین  هچ  دشاب و  ناحلاص  نادیهـش و  نارادرکتسار و  ءایبنا و  ینعی  ناگتفایتمعن  هجردمه ) و   ) هرمز رد  دـیآرب  دـمحم )

تراـشب يهیآ  دـناوخ و  ار  درم  نآ  هلـصافالب  ربماـیپ  دـمآ  دورف  هیآ  نیا  نوچ  تشهب ».) رد   ) رگیدـکی اـب  ناتـسود  هورگ  نیا  يراوجمه 
ناقیدص ناربمایپ و  هرمز  رد  وا ، هب  شتبحم  قایتشا و  لیلد  هب  هک  داد  شاینامسآ  هدژم  هدناوخ و  وا  رب  ار  گرتس  تمحر  دیون  گرزب و 

: دومرف ربمایپ  تفگ  هک  تسا  تیاور  سنا  زا  زین  .و  دوب دهاوخ  تشهب  رد  وا  هبترمه  هجردمه و  هیاسمه و  تسا و  ناحلاص  نادیهـش و  و 
باتک رد  تنـس  لها  دنمـشناد  ناگرزب  زا  ضاـیع  یـضاق  زین  و  تسا . تشهب  رد  نم  هجردمه  نم و  اـب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  مدرم  يا 

نیا ارم و  هک  ره  دومرف  تفرگ و  تسد  هب  ار  نیسح  نسح و  تسد  ربمایپ  دومرف : ع )  ) یلع هک  هدرک  تیاور  نینچ  ص 20  ءزج 2 ، ءافش ،
تاحفص رد  نینچمه  [ . 84 . ] دـشاب تشهب  رد  نم  هجردمه  هیاسمه و  نم  اـب  دراد  تسود  ار  همطاـف ) یلع و   ) ناـشردام ردـپ و  نت و  ود 

تبحم نیتسار  میالع  زا  هک  تسا  لوقنم  نینچ  نیعبات  هباحـص و  نینچمه  تنـس و  لـها  ناـگرزب  عیمج  زا  دـیوگ : شباتک ص 26  رگید 
و تسوا . بایغ  رد  وا  سدقم  مان  تشادگرزب  مارتحا و  هکلب  وا  سدـقم  دوجو  ربارب  مامتها  میظعت و  مارتحا ، تشادـگرزب و  اهنت  هن  ربمایپ 

سپ باحصا  هکنانچ  تسا . هدرکن  عوشخ  راسکنا و  عوضخ ، قوش و  راهظا  وا  كرابم  مان  عامتسا  ضحم  هب  هک  تسا  هدوبن  یگرزب  چیه 
دندوب هدیدن  ار  وا  هک  نیعبات  زا  زین  يرایـسب  دنتـسیرگیم و  نزح  عوشخ و  هب  دشیم و  تسار  ناشمادنا  رب  وم  وا  يروآدای  دای و  رکذ  زا 

هد وا  رب  دنوادخ  دتسرف  دورد  تاولص و  کی  نم  رب  هک  ره  دومرف  زین  .و  دنتسیرگیم شسدقم  مان  رکذ  هحفص 225 ] قوش [  تبحم و  هب 
، نم رب  زیختـسر  زور  رد  مدرم  نیرتکیدزن  یمارگ و  دومرف  .و  دشخب شماقم  تعفر  هجرد  هد  دنک و  وحم  ار  شهانگ  هد  دتـسرف و  دورد 
زا يو  رذـگ  و  هکم ، زا  شترـضح  ترجه  هعقاو  رد  . دناهداتـسرف تاولـص  نم  رب  نارگید ) زا   ) رتـشیب و  دـنراد ) تسود  ارم  هـک   ) دـنانانآ

ثداوح رد  ... تسا تیرشب  تایح  نارود  تازجعم  نیرتزیگناتفگـش  زا  هک  تشذگ  ياهثداح  دبعمما  همیخ  رد  شفقوت  دیدق و  نیمزرس 
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نآ ریشیب  رازن و  رامیب و  هک  شیم  نآ  زج  تفگ  ینابرهم  هب  نیشنارحص  نز  تساوخ و  ریـش  دبعمما  زا  ربمایپ  نوچ  هک  میتشون  اهلاس  نآ 
هبرف و ملاـس و  ياهظحل  رد  داـهن و  شیم  تشپ  رب  تسد  ربماـیپ  شودـب و  ار  ناـمه  یهاوـخیم  رگا  مرادـن و  يزیچ  هداـتفا  همیخ  هشوـگ 
اج نآ  درب و  دوخ  همیخ  يوتسپ  هب  ار  ربمایپ  هدزتریح  نز  دیماشآ ، دوخ  سپس  دیناشون و  ار  ناهارمه  دیـشود و  ار  ناویح  دش و  راوریش 

يارب داب  تیادـف  مردام  ردـپ و  تفگ : ربمایپ  هب  دوبن و  نخـسیب  تکرحیب و  جـلف ، تشوگ  ياهکت  طقف  زج  هک  دـناشن  یکدوک  نیلاب  رب 
ربماـیپ تسا  هتـشون  راربـالا  عیبر  رد  تنـس  لـها  گرزب  هدنـسیون  روشناد و  رـسفم  يرـشخمز  ... هدـب شتاـجن  نکب و  يراـک  مکدوک  نیا 

كرـسپ هـظحل  کـی  رد  هداـهن و  رازن  راز و  راـمیب ، جوـلفم و  كدوـک  ناـهد  رد  دروآرد و  سپــس  دـیوج . هداـهن  ناـهد  رب  ار  ییاـمرخ 
نآ و  هحفص 226 ] تشاک [  نیمز  رد  ار  امرخ  هتسه  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  ربمایپ  سپـس  درک و  زاغآ  نتفگ  نخـس  نتفر و  هار  تساخرب ،
دش قساب  دنلب و  نانچ  نآ  دنمونت و  یلخن  هتسهآ  هتـسهآ  دروآرب و  راب  گرب و  هحمل ، نیدنچ  ندنارذگ  زا  سپ  ياهظحل و  رد  زین  هتـسه 

لیدـبت مرخ  ياهرازغرم  هب  همه  اـهنآ  داد و  تکرب  فارطا  ياـهنیمز  رب  تسد  هراـشا  هب  ربماـیپ  هاـگ  نآ  داد و  اـمرخ  تعاـس  ناـمه  هک 
راد زا  ربمایپ ص  دیوگیم : هک  تسا  ینس  هدنسیون  نیا  نخس  همادا  همه  زا  رتزیگناتفگش  اما  دنازیگناتفگـش . همه  اهنیا  [ . 85 ... ] دنتفای

نیسح نوچ  دش و  کشخ  لخن  دش  دیهش  یلع  نوچ  و  دادن ، امرخ  رگید  دیدق  نیمزرس  لخن  نآ  وا ، تافو  درجم  هب  دومرف و  تلحر  ایند 
رتمهم همه  زا  تسا و  زیگناتفگش  ياینـس  هدنـسیون  نینچ  زا  ینتم  نانچ  یتسار  هب  يرآ  ... تشگ يراج  نوخ  لخن  نآ  زا  دش  دیهـش  ع 

تنـس لها  ناگدنـسیون  ریاس  ارچ  هک  دـنراد  حیـصف  ضارتعا  حیرـص و  فارتعا  عوضوم ، نیرب  هحـص  اب  يرکب  راید  يرـشخمز و  هک  نآ 
. دناهتشونن ار  لخن  نیا  زیگنازاجعا  اسآباجعا و  هصق  تسا  هنوگچ  دناهتـشون ، ار  نیمزرـس  نآ  ياهارجام  هدیـسر و  دیدق  هعقاو  هب  نوچ 

هحفص 227 ] [ . ] 87 [ ] 86]

ناگدرب هرابرد 

ناـمالغ و زا  دـیزگن و  يرترب  يزینک  هدرب و  چـیه  رب  كاـشوپ  ساـبل و  كاروـخ و  دروـخ و  رد  زگره  هک  يربماـیپ  نآ  زا  یـسک  يزور 
 - دشاب امـش  ياذغمه  دیاب  دومن  هدامآ  ییاذغ  ناتیارب  يراکتمدخ  رگا  دوب  هتفگ  اهراب  و  تسیزیم -  رتشوکتخـس  رتهداس و  نازینک ،
وفع ار  وا  راب  داتفه  يزور  . » داد خساپ  درک و  توکـس  ياهظحل  مرذگرد ؟ شیاطخ  زا  میاشخبب و  دوخ  مداخ  رب  راب  دـنچ  اربمایپ  دیـسرپ :
زین و  نم . روای  رای و  يا  دییوگب  هکلب  نم ! همداخ  ای  راکتمدخ  دـیوگن : دوخ  زینک  ای  هدرب و  هب  امـش  زا  یـسک  راهنز  دومرفیم : زین  و  نک »

هدرب زا  امـش  یمامت  مدرم  يا  اریز  نم . مودخم  اقآ و  يا  دنیوگب  هکلب  نم . کلام  بحاص و  بابرا و  دنیوگن  دوخ  ناتـسرپرس  هب  ناگدرب 
رب ياو  تفگیم  نابابرا  هب  تسا ... اتمهیب  هناگی  راگدرورپ  ام  يهمه  هقلطم  بابرا  دـییادخ و  هدـنب  كولمم و  همه  همه و  اقآ ، ات  هتفرگ 

مداخ اب  دیامن و  ریمعت  دوخ  ار  شیوخ  شفک  دنک ، هلصو  ار  دوخ  هماج  دشودب و  ار  دوخ  دنفسوگ  امـش  زا  سک  ره  دوزفایم  ناربکتم و 
هب هتسر و  رورغ  ربک و  زا  دنک  لمح  هناخ  هب  هتفرگ  شود  رب  دوخ  ار  شیوخ  يالاک  دروخب و  اذغ  کی  زا  هتسشن  هرفس  کی  رـس  رب  دوخ 

مامت رد  مدرک و  تمدخ  ار  ربمایپ  لاس  هد  تفگیم : رجاهم  تشاد ... رجاهم  مان  هب  یمالغ  هملسما  شرسمه  تسا ... هتـسویپ  قح  تمحر 
تـسود يدادـن ... ماجنا  ار  راک  نآ  ارچ  يداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  ارچ  تفگن : رابکی  یتح  درکن و  رما  نم  هب  راـبکی  راـگزآ  ناـیلاس  نیا 

هار شرس  تشپ  یسک  دید  يزور  دننک . كولس  كولم  هحفص 228 ] ناهاشداپ و [  نانوچ  شربارب  رد  دنبایب و  هار  شرـس  تشپ  تشادن 
تفاتیمنرب و دمآیم  شباکر  رد  هدایپ  یـسک  دوب و  هراوس  نوچ  وش ... هارمه  مشودمه  ایب و  مرانک  دومرف  درک و  شاخرپ  وا  اب  دـیآیم ،

یغـالا رب  يزور  . مـسرب وـت  هـب  اـت  ورب  نـم  زا  ادـج  رتوـلج و  دوـمرفیم  تفریذـپیمن  درم  رگا  و  درکیم ... راوـس  دوـخ  فـیدر  رد  ار  وا 
هبرف درم  وش . راوس  نم  فیدر  ایب و  دومرف  وا  هب  دمآیم . وا  اب  هار  رد  باحصا  زا  یکی  تفریم . ییاج  هب  دوب و  راوس  تخل ) دنمتردق و  )

ربماـیپ دـنداتفاورف ... ود  ره  زاـب  تخیوآ و  وا  هب  درم  وـش . راوـس  دوـمرف : دـنداتفاورف . ود  ره  دـیبسچ و  وا  هب  دوـش  راوـس  تساوـخ  نوـچ 
یسیع نانوچ  ارم  دومرفیم : ... مزادنایب نیمز  هب  ارت  زاب  ات  موشیمن  راوس  رگید  ادخ  هب  داد : خساپ  هبرف  درم  دوش . راوس  هک  درک  شرارـصا 
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زا هک  تسا  ینخـس  دومرفیم : ادخ . لوسر  هدنب و  دمحم  دییوگب  مدـنوادخ . دـبع  هدـنب و  نم  دـینکن . ولغ  شیاتـس  رد  دییاتـسم و  حیـسم 
، تمظع رد  ارم  و  دـیربیم ؟ هجرد  کی  رد  ادـخ  اب  ارم  مان  قح  هچ  هب  میوگیم . ار  نآ  لاح  ره  هب  میوگزاـب و  هک  منکیم  اـیح  دـنوادخ 

دنوادـخ هچنآ  دـییوگب  طقف  هکلب  تساوخ . دـمحم  ادـخ و  هچنآ  دـییوگن  زگره  مدرم  يا  دـینکیم . رادربمان  اـتمهیب  هناـگی  نآ  ياـتمه 
شتـسد رـس و  زا  هک  ار  شیوضو  تارطق  هفاضا  دندرکیم و  ناگدـید  يایتوت  ار  شیاپ  كاخ  باحـصا ، هک  گرزب  نآ  يزور  . تساوخ

دـناشن و ار  نارای  دنتـشاد ، اهاغوغ  روش و  انمت ، ماـحدزا و  راـک  نیا  ماـجنا  يارب  و  دـندزیم ، دوخ  تروص  رـس و  رب  كربت  هب  تخیریم 
نارضاح ياهتسد  رب  درکیم و  رپ  بآ  زا  ار  یکچوک  هساک  دوخ  كرابم  تسد  هب  هاگ  نآ  دندروآ و  بآرپ  گرزب  یفرظ  دومرف  روتسد 

هحفـص دجـسم [  رد  ربمایپ  تشادیم . تسود  رایـسب  ار  وا  هک  دوب  یناوج  هنیدـم  مدرم  نایم  رد  . دـنیوشب ار  دوخ  ياهتـسد  همه  ات  تخیر 
دمآ و يزور  تفریم . درکیم و  هاگن  ار  وا  رود  زا  دمآیم و  راب  دـنچ  يزور  ناوج  نیا  دـناوخیم و  زامن  تفگیم و  نخـس  دوب  [ 229

زورما هک  تسا  هنوگچ  منیبب ، ایب  دومرف  دـناوخ و  شیارف  شیوخ  يوس  هب  ربماـیپ  تشگزاـب . هتفرن  یمد  سپـس  درک و  شهاـگن  هناقـشاع 
روهلعش ار  مبلق  تفرگ و  مناج  رد  وت  رهم  نانچ  دمآ ... هچ  ملد  رـس  رب  زورما  منادیمن  تفگ : خساپ  يدرک ؟ مهاگن  زاب  یتشگزاب و  هتفرن 
نیرخآ راگدای  اب  هاگ  نآ  دوش و  وت  بوبحم  بوخ و  هرهچ  رابنارگ  مناج  لد و  منک و  تهاگن  زاب  ات  مدـمآزاب  مورب ... متـسناوتن  هک  درک 

دـش و شنارگن  ربمایپ  دـماین ... زور  دـنچ  تفر و  ناوج  درک . ریخ  ياـعد  شقح  رد  تسیرگن و  شاهرهچ  رد  یمد  ربماـیپ  مورب . تهاـگن 
اسآهتفیش ناسنادب  زور  نآ  ارچ  تفاییمرد  کنیا  تسا . هدرم  تسا  يزور  دنچ  هک  دنتفگ  تفرگ و  ار  شغارس  درک . ار  وا  ياوه  شلد 

هرابرد دش . نیگمغ  رایسب  ربمایپ  دربیم ... روگ  هب  دوخ  اب  ار  وا  تبحم  رون  هرهچ و  نامدای  تایح ، هشوت  نیرخآ  ناونع  هب  دوب و  هتشگزاب 
: دومرف ربمایپ  ... داـتفایم نارتخد  ناـنز و  یپ  رد  داـیز  تشاد و  یتلـصخ  هک  نآ  زج  دوب ، راکتـسرد  نیما و  یناوج  دـنتفگ  دیـسرپ . ناوج 

تـسود ارم  ناـنچ  ناوج  نیا  تسوا  تردـق  تسد  رد  مناـج  هک  راـگدرورپ  نآ  هب  داـب . وا  رب  یهاـشداپ  ترـضح  نارفغ  یهلا و  شزرمآ 
هدرب کـی  هک  میدوـب  ردارب  تفه  دـیوگیم : نرقم  نب  دـیوس  [ . 88 . ] دـیزرمآیم ار  وا  دـنوادخ  زاـب  دوب ، یـشورفهدرب  رگا  هک  تشادیم 

[89 . ] مینک دازآ  ار  هدرب  هک  داد  روتـسد  تشز  لمع  نیا  رفیک  هب  ربماـیپ  دز . یلیـس  وا  هنوگ  هب  هحفـص 230 ] ام [  زا  یکی  يزور  میتشاد .
تاداع زا  یکی  يریگهدرب  :» دسیونیم ص 388  ،ج 1 ، ناربمایپ متاخ  باتک  زا  دمحم » قالخا  زا  ياهشوگ   » رد یناجنز  دـهتجم  هللا  ۀـیآ  .

ملسم لوصا  نابابرا و  قوقح  ءزج  هتفر  هتفر  هدوب و  لوادتم  ناسنا  شیادیپ  خیرات  ردص  زا  تسا و  رـشب  يرگمتـس  يوخ  فرعم  تشز و 
( وکین  ) نسحتسم ار  نآ  زین  للم  نادنمشناد  ءالقع و  یتح  هک  دوب  هتفای  خوسر  نانچ  نآ  يرشب  عماوج  همه  رد  هتفر و  رامـش  هب  یعامتجا 

دقتعم نانوی  هفـسالف  تسا . هدشن  هتـشادرب  یمدق  زین  نآ  لیدعت  رد  هکلب  نآ  نتخادنارب  رد  اهنت  هن  اهندـمت  زا  کی  چـیه  رد  دنتـسنادیم .
هدیرفآ لوا  عون  هب  تمدخ  يارب  اهنت  ریخا  عون  نیا  و  ناگدرب . مود  نادازآ و  تسخن  دناهدش : هدیرفآ  عون  ود  رـشب  دارفا  اساسا  هک  دندوب 
يرتشیب ینامـسج  يورین  هب  هک  ییاـهراک  رد  تسا  هتفگ  هتـسناد  يرـشب  عمتجم  تایرورـض  زا  یکی  ار  یگدرب  ماـظن  وطـسرا  . تسا هدـش 

دیشر لقع  هب  مرکا  لوسر  . دیامن هجوت  مه  اهنآ  یگدنز  دوبهب  هب  هک  نآ  تیاهن  دنک ، هدافتـسا  ناگدرب  زا  اهنت  دیاب  تلود  تسا ، دنمزاین 
فطاوع و هدارا و  حور و  ياراد  نانآ  همه  دنرگیدکی و  ریظن  يرطف  بهاوم  تنیط و  لصا  رد  رشب  دارفا  هک  دوب  هتفایرد  میلـس  نادجو  و 

قوقح رد  ضیعبت  أشنم  اقلطم  زین  شناد  يوقت و  رد  زایتما  یتح  موب و  داز و  نابز و  گنر و  داژن و  رد  توافت  دنتسه و  یناسنا  تاساسحا 
زین يرشب  قوقح  مامت  زا  ار  اهنآ  يدازآ ، بلس  رب  هوالع  دنریگب و  یگدرب  هب  ار  رگید  یضعب  رشب  دارفا  زا  یضعب  ارچ  سپ  دوب . دناوتیمن 

زج تسا  هدرک  خوسر  ناگدرب  نابابرا و  هتسد  ود  ره  غامد  رد  هک  هلاس  نارازه  رکف  کی  ندودز  هک  تسنادیم  کین  وا  دنرادب ؟ مورحم 
سفن لخاد  زا  ییارجا  هحفص 231 ] تنامض [  نودب  ینوناق  هدام  کی  عضو  اب  ددرگیمن و  رـسیم  هعماج  رکف  زرط  لوحت و  داجیا  هار  زا 

دوخ یـساسا  قوقح  وزج  ار  شحاف  ملظ  نیا  نابابرا  هچ  تشادرب . ناـیم  زا  ناوتیمن  ار  رادهشیر  یتاـقبط  ماـظن  کـی  كولمم ، کـلام و 
هداد تسد  زا  ار  فرـصت  لالقتـسا  تردـق  هداتفا و  راک  زا  ناـشهدارا  يورین  ناـمز  رورم  تداـع و  مکح  هب  زین  ناـگدرب  و  دنتـشادنپیم ،

اسآگرم عضو  نیمه  رد  ناشتایح  قح  هک  دوب  هدش  ناشرواب  هدش و  ریدخت  الماک  ناشدوجو  رد  نتسیز  دازآ  یگدازآ و  سح  دندوب و 
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ره هب  ادتبا  دومنیم . لح  هنامیکح  ریبادت  ذاختا  هعماج و  دشر  تفرـشیپ  اب  جیردت و  هب  ار  یعامتجا  لکـشم  نیا  دـیاب  ربمایپ )  ) سپ تسا .
یلـصا أشنم  دنتـسه و  داژن  کی  زا  اهنآ  همه  رگیدـکی و  ردارب  ناـگدرب  ناـبابرا و  هک  دـناوخیم  نینچ )  ) هقبط ود  ره  شوگ  هب  یتبـسانم 

اناـمه ادـخ  دزن  مدرم  نیرتدـب  تـسین و  یـضیعبت  هنوـگ  چـیه  ناتــسوپهایس  رب  ار  ناتــسوپدیفس  تـسا و  نـیمز  كاـخ  نـیمه  زا  یگمه 
هب دیروخیم  هک  اذغ  عون  ره  زا  دیاب  امش  دنتسه . قوقح  ياراد  دناهدش و  عقاو  امش  تسدریز  هک  دنیامش  ناردارب  ناگدرب  دنناشورفمدآ .

ناتدوخ اهراک ، رد  دـینکن و  ناشراداو  اسرفتقاط  راک  هب  دـیناشوپب و  اهنآ  هب  دیـشوپیم  ناتدوخ  نت  رب  هک  هچنآ  ره  زا  دـیناروخب و  اهنآ 
امـش يهمه  نادرم  نم .» زینک  « » نم هدـنب   » دـییوگن دـینک و  تیاعر  ار  بدا  دـینزیم  ادـص  ار  نانآ  هاـگره  دـییامنب . کـمک  ناـنآ  هب  مه 

اـسر و قـطنم  نیا  نم .» کـناوج  « » نم كرـسپ  : » دـییوگب هکلب  تسوا ، یگمه  کـلام  دـنیادخ و  نازینک  ناـنز  همه  دـنیادخ و  ناگدـنب 
ندرب نیب  زا  نابابرا و  يایربک  نتـسکش  رد  درکیم  شوارت  یهلا  مایپ  کی  ناونع  هب  یعقاو  تسودـناسنا  کی  بلق  قامعا  زا  هک  نیـشنلد 

دومنیم و ریثأت  دنتـشادنپیم  ملـسم  لصا  اهنرق  هک  هچنآ  رد  دـیدرت  داجیا  يرکف و  لوحت  رد  ناـگدرب و  لد  زا  ینوبز  تراـقح و  هدـقع 
اب سپـس  مرکا  لوسر  . دـیامن ریخـست  ار  دوخ  ردارب  ردارب  ارچ  سپ  دـنتفرگیم : هجیتـن  مک  مک  درکیم و  ناـشراداو  رظن  دـیدجت  هب  اـعبط 

لوبق ناگورگ  ناهانگ و  هرافک  ناونع  هب  هچ  باوث و  رجا و  يهدعو  قیوشت و  هلیـسو  هب  هچ  اههدرب  ندرک  دازآ  هب  ار  مدرم  یلمع  ریبادـت 
ناشدوخ ناـبحاص  هب  دوخ  لـمع  دزمتـسد  زا  طاـسقا  هب  ینیعم  غلبم  ناـگدرب  هک  ینعم  نیدـب  دـیرخزاب ، روطب  هحفـص 232 ] اـی [  هبوت و 
همـشچرس رگید  يوس  زا  دوشگ و  ار  ناـگدرب  نتخاـس  دازآ  هار  دوش  هداد  اـهنآ  هب  غلبم  نیا  یموـمع  لاـملاتیب  زا  اـی  هدوـمن و  تخادرپ 

هک ار  دوخ  مالغ  هثراح  نب  دیز  هدش و  مدقـشیپ  المع  دوش و  کشخ  نامز  رورم  هب  ات  دومن ، دودحم  رایـسب  ای  تسب و  زین  ار  نآ  یتادراو 
عمج نایم  رد  دنک  نوریب  وا  رکف  زا  ار  یتسدریز  ینوبز و  تراقح و  سح  هک  نیا  يارب  درک و  دازآ  دوب  هدیشخب  وا  هب  هجیدخ  شرـسمه 

اصوصخم زور و  نآ  يایند  هک  يداژن  يرترب  ءاغلا  روظنم  هب  دیسر  دشر  نس  هب  دیز  هکنیمه  دومن و  یفرعم  دوخ  هدناوخرسپ  ار  وا  شیرق 
نوناق دـهدب و  یلمع  یـسرد  نارگید  هب  اـت  دروآرد  وا  يرـسمه  هب  ار  بنیز  دوخ  همع  رتخد  دـندرکیم ، اـهباسحنآ  يور  برع  لـیابق 

دوـب و حـماست  اـب  هارمه  نیملـسم  هلماـعم  زین  ناـگدرب  هب  تبـسن  :» دـسیونیم [ 90  ] بوکنیرز موـحرم  .« دـیامنب يراذـگهیاپ  ار  تاواـسم 
رطاخ هب  ار  برغ )  ) مات ومع  هبلک  ناتـساد  ای  سوکاتراپـسا  يارجام  عیاـجف )  ) دـیابن دوشیم  تبحـص  مالـسا  ناـگدرب  زا  یتقو  تملاـسم .
هباثم هب  يدح  ات  هدرب  یمالسا  هعماج  رد  هک  درک  هیـصوت  هدرب  هب  تبـسن  ار  یتیناسنا  نانچ  تفریذپ  ار  يرادهدرب  لصا  مالـسا  رگا  دروآ .
دنیوگ یتح  دوب . هدناوخ  مدرم  نیرتدب  زا  دنزب  ار  شیوخ  هدـنب  هک  ار  یـسک  نآ  تایاور ، بجوم  هب  ربمغیپ  دـشیم . یقلت  هداوناخ  وضع 

، مایا نامه  رد  هدرب  تراجت  عقاو  رد  . دیناوخب یتف )  ) ناوج درم  هکلب  دیناوخن ، دـبع )  ) هدـنب ار  ناگدـنب  هک  دوب  هدرک  هیـصوت  زین  یتقو  هک 
لقن ار  نخـس  نیا  ربمغیپ  زا  مه  مالـسا  درکیم  تهارک  راهظا  نآ  هب  تبـسن  هاگهگ  اـسیلک  رگا  يراـصن . مه  دوب و  لومعم  دوهی  دزن  مه 

رد وا  عضو  اب  نیملسم  دزن  رد  هدرب  کی  عضو  هوالعب  سانلا ) عاب  نم  سانلا  رـش   ) دشورفیم ار  مدرم  هک  تسنآ  مدرم  نیرتدب  هک  درکیم 
انز شلمع  تـخیمآیم  شیوـخ  يهدـیرخ  مرد  زینک  اـب  هـک  يدرم  دوـهی ، دزن  دوـبن . تبـسن  فرط  هحفـص 233 ] يراـصن [  دوـهی و  دزن 

يدـنزرف مه  يراصن  دزن  هکنانچ  دـنک . رود  و  نوریب )  ) شیوخ هناخ  زا  دـشورفب و  ار  زینک  نآ  هک  تشاد  قح  وا  نز  دـشیم و  بوسحم 
دزن هک  یتروص  رد  تشاد . شیوخ  ندرگ  هب  ار  ردـپ  ياـنز  هاـنگ  راـب )  ) ییوگ دوـب و  هدرب  دـمآیم ، اـیند  هب  درم  يارب  زینک  کـی  زا  هک 

زا دعب  وا  دشورفب و  دراد ) دنزرف  هک  ار  يرزینک   ) دلوما تشادن  قح  درم  شردام . هن  تشاد  ار  زیمآتراقح  عضو  نآ  دنزرف  هن  نیملـسم ،
 - دوب هدرب  ناشردام  هک  دـندوب  يرایـسب  یمالـسا  نیطالـس  افلخ و  نیب  رد  تفاییم . زین  يدازآ  شیوخ  کلام ) راـگ و   ) دـنوادخ گرم 
همه نیا  و  دندروآ . دوجو  هب  مهم  ياهتنطلـس  ررکم  رـصم  دنه و  هنزغ ، رد  اهیـضعب  دـیرخ -  مرد  ناگدـنب  کیلامم -  نیب  زا  دـلوما .

هکنانچ .« دشیمن نلکنیل  دهع  ییاکیرما  ناگدرب  تشونرس  عون  زا  یتشونرس  هصرع  هجو  چیه  هب  هدرب  مالسا ، ورملق  رد  هک  دهدیم  ناشن 
مدـع دـناهدرک  یلاـمجا  تلفغ  نآ  ناـیب  زا  ناداتـسا  نارورـس و  نیا  هک  ياهتکن  دـش  شرازگ  قوف  نوتم  زا  هک  هچنآ  قـبط  رب  دـینیبیم و 
لباق یـساسا و  لاؤس  ینعی  دـناهدرکن . نایب  ار  تبثم  ياهتلع  اما  دـناهدرک ، رکذ  ار  یفنم  ياـهلولعم  تسا . يرادهدرب  تلع  هب  تخادرپ 
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هدومنن دیکا  دیدش و  میرحت  ار  نآ  هدرکن و  تفلاخم  يرادهدرب  اب  زاغآ  ساسا و  رد  ربمایپ  ارچ  هک  دـناهتفگن  خـساپ  ار  ناهذا  رد  تیمها 
نآ رد  ار  يرادهدرب  ربمایپ  رگا  خـساپ : کنیا  . میاهدادـن نآ  هب  روخرد  یباوج  نونک  اـت  اـما  دـننکیم و  بلغا  هک  تسا  یلاؤس  نیا  ... تسا

دنتـشکیم و ار  اهنآ  همه  ینعی  اهنآ . یلک  مادعا  فذح و  تمیق  هب  یتمیق ؟ هچ  هب  اما  تشادن . دوجو  هدرب  کی  دومرفیم ، میرحت  نارود 
زاغآ ییزج  یلک و  تاعزانم  اهگنج و  زا  يرادهدرب  شیادـیپ  أـشنم و  تسا : نینچ  زین  هیـضق  لیـصفت  و  دـندرکیم . دوباـن  اـئزج  ـالک و 

تراسا و هب  رابتشحو  ياهراتـشک  رابنوخ و  ياـهزیتس  نمـض  گـنج و  هنحـص  رد  ار  ناـگدرب  بلغا  هحفص 234 ] ینعی [  . تسا هتـشگ 
ياپ ات  رگیدکی  یلک  يدوبان  ءاحما و  يارب  دنتفرگیم و  رارق  مه  ربارب  رد  نمـشد  مصاخم  هاپـس  ود  هک  ینعم  نیدـب  دـنتفرگیم . یگدرب 

یعیبط و قح  نیا  دننک و  وحم  راگزور  هحفص  زا  دنشکب و  ار  دوخ  ناریسا  یمامت  دنتشاد  قح  دندوب  حتاف  هک  یهاپس  دندیشوکیم . ناج 
زا رظنفرـص  هک  مینک  هجوت  و   ) دندرکیم نانآ  اب  ار  راک  نیمه  دنوشیم  زوریپ  زین  ناشیا  مصاخم  هورگ  رگا  اریز  دوب : هنامز  فرع  ینوناق 

هتـشاد ظوحلم  ار  خیرات  تانایرج  قیاقح  تایعقاو و  کنیا  هن ، ای  مینادـب و  هجوم  یقالخا و  ار  اهنآ  هن ، ای  مینکب  دـییات  ار  اهگنج  ام  هکنیا 
ای دـنهد . ماجنا  دنتـسناوتیم  ار  راک  کی  راک ، ود  زا  ناحتاف  هجیتن  رد  مییامنیم .) وگزاب  ار  خـیرات  يهصرع  همه  نایمدآ  یناسفن  قیاقح 

شیوخ و عفن  لابق  رد  تایح  قح  نانآ  هب  ینعی  دـنریگ ؛ یگدرب  هب  دوخ  روما  يارب  ار  ناـنآ  اـی  دـننارذگب و  غیت  مد  زا  ار  ناریـسا  یماـمت 
یمامت یلهاج و  بارعا  دوهی ، تما  نایمور ، ناـیناریا ، عضو  تسا و  یخیراـت  تیعقاو  نیا  دـنیامن . اـطع  دـنربیم  ناـنآ  زا  هک  ياهدافتـسا 

راک ناشیارب  ات  دـنریگب  یگدرب  هب  هک  دنتـشکیمن  تهج  نیدـب  طقف  ار  ناریـسا  اهگنج ، رد  حـتاف  ياهورین  هک  دوب  نینچ  اـهتلم  ماوقا و 
ناـنآ رظن  زا  اریز  دـیدیم . يدـنمرفظ  يزوریپ و  هلداـع  راـیعم  تباـث و  قـح  کـی  دوـخ  يارب  حـتاف  هاپـس  ار  تیعــضو  نـیا  يرآ  دـننک .

ای گرم و  ای  هک  نمـشد  هیبنتیب  ای  و   ) دـیارایب رکـشل  ناشهیلع  هرابود  دورب و  ات  دـننک  اهر  ار  دوخ  ریـسا  نمـشد  هک  دومنیم  ینالقعریغ 
اعبط دنتفرگیم و  یگدرب  هب  سپـس  يریـسا و  هب  ار  نانآ  سپ  دنهد .) ددجم  زیتس  همـصاخم و  ناکما  هزاجا و  دوخ  نابیقر  هب  دوب  یگدرب 

نآ زا  رتیضار  رایسب  ابلق  دندادیم  تایح  قح  یگدرب  طرـش  هب  نانآ  هب  دندشیم و  هتـشک  تراسا  زا  سپ  اهگنج و  رد  دیاب  هک  یناریـسا 
ناشدوخ اریز  دنوش ... هتفرگ  يراگیب  یتخبکین  هب  ندش  هتشک  ياجب  ینعی  دوش ؛ ناشبیصن  دساف  دساف ، دسفا و  رـش  ود  نایم  زا  هک  دندوب 

. ] دـنتفرگیم یگدرب  هب  ای  دنتـشکیم و  ای  دـندرکیم : ار  لمع  نیمه  دوخ  ناریـسا  اـب  زین  دـندشیم  حـتاف  ناـنآ  رگا  هک  دنتـسنادیم  زین 
بانتجا يارب  و   ) اتقوم ات  داهناو  ار  یگدرب  سپس  اهگنج و  رد  نتفرگ  تراسا  هب  ناشخرد  رایسب  لماع  نیا  ربمایپ  هجیتن  رد  هحفص 235 ]

هدـنزاس و ییاههمانرب  نآ ، شیالاپ  حالـصا و  يارب  هتـسهآ  هتـسهآ  جـیردت و  هب  ات  دـنامب  یقاـب  دوخ  توق  هب  يزیرنوخ ) رتشیب  هچ  ره  زا 
رد و  دنـشکن . اهگنج  رد  ار  نیکرـشم  رافک و  یتح  ینعی  دوخ  ناریـسا  زگره  ناناملـسم  ات  درکن  میرحت  ار  یگدرب  دیامن . هیارا  ار  يدـج 
... دننکن ماع  لتق  ار  ناریسا  هتشاذگن ، نابولغم  نایم  رد  غیت  ناشندرک ) دازآ  يارب  ءاهب  رس   ) هیدف ای  یگدرب و  زا  ای  هدافتـسا  دیما  هب  هجیتن 

نودب تسا  نآ  دهاش  وا  ياهگنج  هکنانچ  دندوب -  هداتفا  ناناملـسم  تسد  هب  هک  ار  یناگدرب  ینعی  ناریـسا - ، یمامت  جـیردت  هب  هاگ  نآ 
نوچ زین  نانآ  هک  تشاذگن  بیـصنیب  ریگـشمچ ، رهاظ  هب  دوس  نیا  زا  زین  ار  شیوخ  نانمـشد  شیرق و  رافک  نینچمه  درک . دازآ  انثتـسا 

تفایرد ءازا  رد  ناشندادسپ  ای  و   ) یگدرب تراسا و  دیما  هب  هکلب  دننکن ، ماع  لتق  هتشکن و  ار  نانآ  دنریگب  ار  مالسا  نایهاپس  زا  یناریـسا 
مهارف يايزوریپ  هنزور  هصالخ  رارف و  دیما  حلص و  ییاهر و  دوش و  لصاح  یجرف  سپـس  ات  دنرادهگن  ناشهدنز  ءاهب ) رـس  هیدف و  غلبم 

دازآ سپس  ناریسا و  نتشاد  هگن  هدنز  دیپس  هنزور  اهگنج ، هایس  راتشک  لد  رد  هک  تفرگ  شیپ  هنالقاع  یتسایس  هنوگ  نیدب  [ 91 . ] دیآ
ار ناگدرم  ناسنیدـب  و  دراد . هگن  هدـنز  یمالـسا  هعماج  نتم  رد  شخبتاـجن ، یجیردـت و  ینوناـق  هنوگ  هب  ار  ناـگدرب  یقـالخا  ندرک 

یعامتجا یفرع و  یتیبرت ، یتدیقع ، سوماق  کسم و  رد  مینیبیم  هک  تسا  هنوگ  نیدب  دهد ... ییاهر  جیردت  هب  سپـس  دشخب و  یگدـنز 
شیوـخ هفرم  اتبـسن  هناـخ  رد  دـیاب  هدـمآ ) شیپ  هک  یطیارـش  بسح  هب   ) ناملـسم هک  تسا  ياهدازآ  دازآ و  اـتاذ  رگراـک  هدرب » ، » ربماـیپ

 ] یگدـنز یهافر  تاناکما  زا  هناـخبحاص  ناـسمه  اـتمه و  دـنکیم ، هدرب  هک  ياهنـالداع  هنادنمتفارـش و  راـک  يازا  رد  هداد و  شهاـنپرس 
لوصح ییاناوت  لغش و  بسک  ياههنیمز  ندمآ  مهارف  ماگنه  هب  هک  تسا  هدوب  نآ  حجرا  اقالخا  سپس  و  دوش ... رادروخرب  هحفص 236 ]
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یلاسکـشخ طیحم  نآ  رد  ناگدرب  زا  یـضعب  يدازآ  هک  مینارذگن  رظن  زا  هدیدان  زین  ار  تقیقح  نیا  اریز  دـننک ... شدازآ  هریغ  دـمآرد و 
هب دناهتشادن  یتراجت  تورث و  هناخ و  مشح و  کلم و  بآ و  نیمز و  چیه  یجراخ ، بیرغ و  ناگدرب  هک  هنیدم  یتح  زاجح و  ناتـسبرع ،
وا رگا  يرآ  . تسا هدوب  ناشندنکفا -  گرم  ماک  هب  و  دوخ -  لاح  هب  راک  ناکم و  اج و  هانپرس و  دقاف  هنـسرگ و  یتشم  ندرک  اهر  موهفم 

هنوگ ره  دـنمجرا  يهنارک  هب  شیوخ  تمحر  یهاـنتمان  ضیف  راوج  رد  اـت  دربیم  دوـخ  هناـخ  هب  دوـب ... هنوـگ  نیدـب  تفرگیم  یناریـسا 
اب دندنبب و  ار  نارفاک  داد  روتسد  دش و  زوریپ  شیوخ  راکمتـس  زوتنیک و  نانمـشد  رب  اهگنج  زا  یکی  رد  ... دنربب ناشتمالـس  تداعس و 
هب هدش و  تفگـش  رد  دندید  نینچ  هک  نانمـشد  دیدنخ -  دوخ  دندربیم -  ار  نانآ  نینچ  نیا  هک  ياهظحل  دنربب ... هنیدم  هب  ریجنز  لغ و 

ناـمداش یتلاـح  نـینچ  رب  یتـشگیمن و  نادـنخ  ریــسا  یتـشم  نـتفرگ  تراـسا  هـب  زا  يدوـب  ادـخ  ربماـیپ  وـت  رگا  دـنتفگ : وا  رب  ضارتـعا 
يوس هب  ریجنز  لغ و  اب  هک  مدیدنخ  لیلد  نادب  هکلب  مدنخیمن  ناتتراسا  رب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـییوگیم . تسار  داد  خـساپ  يدـشیمن ...

تداعـس نـما و  ياـههنارک  هـب  باـقع  رفیک و  ياههلعــش  باذـع و  خزود  ياـههاگترپ  زا  مـشکیم و  ناتدـلخم  تـشهب  يدـبا و  تـمعن 
نم اما  و  دییاین . دیلسگب و  ار  اهدنب  دیهاوخیم  دینزیم و  ریشمش  ماهرهچ  رب  یشکندرگ  جاجل و  هب  دیـضرتعم و  زاب  مربیم و  ناتهنادواج 

، نانآ زا  و  درکیم . ناـشدازآ  سپـس  ناـشتفرگیم و  شیوخ  رهم  تبحم و  شوغآ  قمع  هب  دربیم و  یتسار  هب  و  ... ناـتمربیم مشکیم و 
زا هکلب  نت ، رازه  نت و  ود  نـت و  کـی  زا  هـن  تـسا -  دـهاش  ناـشراوجمه  مـجع  ياـهورملق  برع و  ياـهتما  يهدـنز  خـیرات  هکناـنچ 

یهلا یتخبکین  ياـههنومن  هحفـص 237 ] ینعی [  دیعـس ، ناگهرهچدـیپس  دـیحوت و  تمکح و  میظع  ياههرهچ  ناـنآ  دراـیلیم  اـهدرایلیم 
ربمایپ : دسیونیم ص 210  تارـضاحم ، بحاص  ... دربیم تایح  تداعـس  هنوگ  همه  نما  هنارک  تاکرب و  تاـنج  هب  دوخ  اـب  تخاـسیم و 

دیروخیم دوخ  هک  هچنآ  زا  ار  ناشیاهمکش  دیزیهرپب . دنیامش  تسدریز  هک  یناگدرب  هرابرد  دیسرتب و  ادخ  زا  دیـسرتب  ادخ  زا  دومرفیم :
هدـنب رب  هچ  ره  دومرفیم  و  دـییوگ . نخـس  ماـمت  یمرن  تبحم و  هب  ناـنآ  اـب  دـیناشوپب و  دیـشوپیم  دوخ  هچنآ  زا  ار  ناـشنت  دـینک و  ریس 

[ . 92 . ] تسا رجا  وا  هاگشیپ  رد  امش  يارب  و  دریگیم ) ناسآ  امش  رب  دنوادخ   ) ناس نامه  رب  دینک  يریگناسآ 

تیاده يایمیک 

مالـس و ترـضح  نآ  رب  دش و  دراو  درگارحـص  یبرع  دوب . هتـسشن  شیوخ  دجـسم  رد  ربمایپ  يزور  هک  هدـش  شرازگ  کلام  نب  سنا  زا 
هحفـص 238] هک [  مراد  ییاهـشسرپ  میآیم و  رود  یهار  زا  تفگ  خساپ  ییآیم ؟ اجک  زا  دومرف  داد و  ار  شخـساپ  ربمایپ  تفگ . تیحت 
: تفگ [ . 93 . ] سرتب ادخ  زا  دومرف  مشاب . مدرم  نیرتاناد  مهاوخیم  تفگ : . میوگب ار  تخـساپ  ات  سرپب  دومرف  متـسه . ناشخـساپ  قاتـشم 
ار گرم  دومرف  دـشاب . نشور  ملد  هراومه  مهاوخیم  تفگ : . ناوخب نآرق  زور  بش و  دومرف  مشاـب . یهلا  هاـگرد  ناـصاخ  زا  مهاوـخیم 

نمـشد زا  مهاوخیم  تفگ : . نک یکین  ادـخ  قلخ  اـب  دوـمرف  مشاـب . قـح  تمحر  رد  روهطوـغ  هشیمه  مهاوـخیم  تفگ : . نکم شوـمارف 
مهاوخیم تفگ : . وش راـکزیهرپ  دومرف  مدرگن . راوخ  قلخ  مشچ  رد  مهاوخیم  تفگ : . نک لـکوت  ادـخ  هب  دوـمرف  مباـین . یتـفآ  شیوـخ 

: تفگ . شاـب وـضو  اـب  هراوـمه  دوـمرف  ددرگ . نوزفا  عیـسو و  مايزور  مهاوـخیم  تـفگ : . نـک مـحر  هلـص  دوـمرف  دوـش . ینـالوط  مرمع 
دومرف دوشیم . هدوشخب  زیچ  هچ  هب  مهانگ  منادـب  مهاوخیم  تفگ : . دـنبب ار  دوخ  نابز  مشچ و  دومرف  مزوسن . خزود  شتآ  هب  مهاوخیم 

مهاوخیم تفگ : . هاوخم يزیچ  یسک  زا  دومرف  مشاب . مدرم  نیرتراقو  اب  مهاوخیم  تفگ : . نیتسار یگراچیب  رافغتسا و  هبوت ، عرـضت و  هب 
هروس تئارق  رب  بشره  دومرف  مدرگ . دـنمتورث  مهاوخیم  تفگ : . نک كراـبت »  » يهروس تئارق  رب  تموادـم  دومرف  دـشابن . گـنت  مروـگ 

مهاوخیم تفگ : . شاب لوغـشم  ادخ  رکذ  هب  نتفخ  ماش و  نایم  دومرف  مشاب . نمیا  تمایق  يادرف  مهاوخیم  تفگ : . نک تموادـم  هعقاو » »
هاگرد ناصاخ  زا  مهاوخیم  تفگ : . ریگب راکذا ) رکف و   ) رایـسب تقد  روضح و  اب  ار  وضو  دومرف  مبای . رـضاح  زاـمن  رد  ار  یلاـعت  يادـخ 
یکین رداـم  ردـپ و  اـب  دومرف  دـشابن . هاـنگ  ملمع  هماـن  رد  مهاوـخیم  تفگ : . نک هشیپ  یتـسرد  یتـسار و  اـهراک  رد  دوـمرف  مشاـب . قـح 

نینچ اب  يدرم  نینچ  دـنادیمن  یـسک  هحفـص 239 ] رادـب [ . رهطم  كاـپ و  ار  دوخ  هماـج  دومرف  منیبن . ربق  باذـع  مهاوخیم  تفگ : . نک
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صلاخ هب  وا  تما  ات  دـسرپب  وا  زا  ار  یلئاسم  نینچ  يودـب  یبرع  هرهچ  رد  ات  رـضخ  ای  تسا و  هدوب  لیئربج  ياهنافراع  گرزب و  تـالاؤس 
. تسا هدوب  یماع  يداع و  درگنابایب و  يدرم  ای  دنبای و  تفرعم  تداعس ، يانعم  تیاده و  يایمیک 

رقف هاشداپ 

.و دیشخب مدرم  هب  درک ، تفایرد  نامـسآ  زا  هچ  ره  : هک تسا  تقیقح  نیا  هدنز  هاوگ  شتابیط  كانبات و  تایح  میدید  هک  تسا  ناسنیدب 
ربارب زاـین  هرهچ  نیرتریقف  .و  دوـب مدرم  رب  هدـنیاشخب  هاـشداپ  . تساوـخ مدرم  يارب  ار  اهنامـسآ  تاـبیط  تیوـنعم  تاـکرب و  تورث  یماـمت 
ماما ؟ دباییم نایاپ  یهاشداپ  نینچ  ياهجنگ  زگره  رگم  اریزدـمآ  لیان  رقف » هاشداپ   » يالاو بصنم  هب  انعم  نیمه  هب  ودوب  دوخ  راگدرورپ 

ار هکم  نیمزرـس  نیا  یمامت  یهاوخب  رگا  دیوگیم : دناسریم و  تمالـس  ادخ  دمحم  يا  تفگ : دـمآ و  ربمایپ  دزن  ياهتـشرف  دومرف : رقاب 
( ینک يربمایپ  یهاشداپ و  نامیلـس  نانوچ  هک  منک  نانچ  و   ) میـشاخبب وت  رب  ار  نیمز  ياهجـنگ  نیازخ و  دـیلک  منک و  ـالط  زا  رپ  وت  يارب 

رکش مروخب و  اذغ  زور  کی  هک  نآ  ینعی  ار . وت  هب  زاین  مهاوخیم و  وت  زا  ار  رقف  اراگدرورپ  تفگ  هدرک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  ربمایپ 
: تفگ دـمآ و  ربماـیپ  دزن  ياهتـشرف  دومرف : وـمه  زین  و  منک . ییادـگ  وـت  زا  ار  تتمعن  مناـمب و  هنـسرگ  رگید  زور  کـی  منک و  ارت  تمعن 
هک مدـید  هظحل  نآ  رد  تفگ  ربمایپ .» یهاشداپ   » هک نآ  اـی  یـشاب » عضاوتم  ياهدـنب   » هک هدرک  تراـتخم  هدـناسر و  مالـس  تراـگدرورپ 

هتـشرف منکیم . رایتخا  ار  يربمایپ  اب  عضاوت  یگدنب و  هکلب  دومرف : ربمایپ  ریگ . هشیپ  عضاوت  هک  دـنکیم  هراشا  نم  هب  تسد  اب  زین  لیئربج 
مک يراد  ادـخ  شیپ  هک  ار  یماـقم  يریذـپب  مه  رگا  تـفگ : تـشاد  تـسد  هـب  ار  هحفـص 240 ] نیمز [  نیازخ  ياهدـیلک  هک  یلاـح  رد 
هیآ مجن ، هروـس   ) دـمآ دورف  سپ  دـش ، کـیدزن  سپـس  « » یلدـتف اـند  مث   » هعقاو نیا  وا و  جارعم  هـصق  رد  ساـبعنبا  [ . 94 . ] دش دـهاوخن 

هاگان مدینـشیمن ، ار  ییادص  چیه  رگید  هکنانچ  متفر  الاب  نم  تشاذگ و  میاهنت  دش و  ادج  نم  زا  لیئربج  هک  هاگ  نآ  دومرف : دـیوگ  (» 8
... ایب رتکیدزن  دـمحم  يا  ددرگ ... لـیاز  تسرت  دنیـشنورف و  تتـشحو  هک  دـیاب  اـیب ... اـیب ... تفگیم : هک  مدینـش  ار  مراـگدرورپ  نخس 

ءارقفلا و نداف  ءارقفلا ، ۀبحم  یتبحم  دـمحا  ای  : دومرف وا  هب  تمحر  تبحم و  بش  نآ  رد  جارعم ، بش  رد  هاگ  نآ  و  [ . 95 ... ] ایب رتکیدزن 
نانآ سلجم  هب  نک و  کـیدزن  دوخ  هب  ار  ناریقف  تسا . ارقف  تبحم  نم  یتسود  دـمحا  يا  ییاـبحا . ءارقفلا  ناـف  کـنم ... مهـسلجم  برق 
هدش تیاور  یشایع  ریـسفت  رد  هحفـص 241 ] لصف [ : نیا  نانخـس  نیرخآ  کنیا  و  [ . 96 ... ] دنتسه نم  ناتـسود  ناریقف  اریز  وش . کیدزن 

راگدرورپ دومرف : خساپ  دومنن . مایق  نآ ، يافیتسا  يارب  ارچ  تشاد  یقح  تفالخ  رد  یلع  رگا  دنیوگیم  مدرم  دـنتفگ : قداص  ماما  هب  هک 
بجاو ربمایپ  مه  نآ  رفن ، کی  يارب  طقف  کمک ، چیه  نودب  دوخ ، قح  يادا  يارب  ار  ییاهنت  هب  ندرک  مایق  ینعی  ار ، یلمع  نینچ  گرزب 

[97  ] نک داهج  هب  بیغرت  ار  نینمؤم  تست و  فیلکت  نیا  ادـخ و  هار  رد  نک  رازراک  : » دـیامرف وا  هب  هراـب  نیرد  نآرق  هکناـنچ  دوب . هدرک 
. دوبن بجاو  ع )  ) یلع یتح  يرگید  سک  رب  هن  و  وا ، تیمها  تمه و  تباهم ، تردق و  تدـش  تهج  هب  . ) دوب ربمایپ  رب  طقف  فیلکت  نیا  »

رفن لهچ  لقاال  رفن ) لهچ  یتح   ) دندرکیم يرای  رگا  دننک . يرای  ار  یلع  هک  دوبن  یتیعمج  زین  یسک و  تفالخ ، بصغ  زور  نآ  رد  اریز 
تـشاد یهلا  هفیظو  فیلکت و  دنداتـسیایم -  شاهیلع  قلخ  یمامت  یتح  رگا  هنت -  کی  ربمایپ ، هک  نآ  لاح  و  دندرکیم . مایق  هک  دـندوب 

بش و چـیه  دومرف : ربمایپ  دـیوگ : قداص  ماما  زا  لقن  هب  یفاک  رد  ینیلک  ... دربب شیپ  ییاهنت  هب  ار  شیوخ  قح  دـنک و  داهج  دتـسیاب ، هک 
هک هدـمآ  نینچ  قداص  ماما  زا  باـتک  ناـمه  رد  زین  دـسرن و  نم  هب  لاـعتم  يادـخ  بناـج  زا  یناـغمرا  هفحت و  هک  نآ  رگم  تسین  يزور 

هدـنز هدرم  و   ) درکیم اهراک  فرح  ود  نآ  اب  دوب و  هدـش  اطع  یهلا )  ) ملع زا  فرح  ود  دوب ) وا  رب  ادـخ  مالـس   ) حیـسم یـسیع  هب  دومرف :
ناحبـس راگدرورپ  اما  فرح . جـنپ  تسیب و  مدآ  هب  هدزناـپ و  حون  هب  فرح و  تشه  میهاربا  هب  فرح و  راـهچ  ع )  ) یـسوم هب  و  درکیم )

هـس داتفه و  دـنوادخ  مظعا  مسا  يرآ  دوب . هدومرف  تیاـنع  وا  هب  دوب و  هدرک  عمج  ص )  ) دـمحم دوجرپ  دوجو  رد  ار  فورح  نآ  یماـمت 
رگید ءایبنا  هحفـص 242 ] تشاد [ . ناهنپ  وا  زا  ار  فرح  کی  درک و  اـطع  دـمحم  شربماـیپ  هب  ار  نآ  فرح  ود  داـتفه و  هک  تسا  فرح 

سدقملاتیب نانوچ  ملاع ، كانبات  دجاسم  كاپ و  دباعم  یمامت  . دوب نآرق »  » وا دناسدقم و  بتک  رگید  ناربمایپ  دوب . هبعک  وا  دـنادبعم و 
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ناـهج تارذ  یماـمت  هـک  تـسا  يدـیحوت  هـلبق  نیتـسخن  نـیا  اریز  دـنربیم ... هدجـس  ار  هـبعک  مدهدـیپس  هاگنابــش و  ره  دـباعم ، رگید  و 
شیارب ات  دوب  ییادر  راظتنا  رد  یتدـم  [ . 98 . ] تسا هناگی  راگدرورپ  شتـسرپ  هاگهلبق  اهنت  درادن و  هار  نآ  رد  كرـش  ياهرذ  دناهتفایرد ،

یـسب شرظن  رد  دـید  ار  نآ  نوچ  دـندرک . شمیدـقت  هدروآ  شروضح  هب  ار  نآ  دـش و  رـضاح  بوخ  هزیکاپ و  يادر  نآ  يزور  دـنفابب .
وا هب  ار  ادر  ربمایپ  هدب . نم  هب  ار  نیا  تسا . وکین  هچ  يرآ  تفگ : دوب . شـسلجم  رد  يدرگنابایب  تسا . وکین  هچ  هو  دومرف : دـمآ و  شوخ 

هماج نامه  اب  درک و  تافو  ادر  نآ  ندش  هدامآ  زا  لبق  دناهتشون  اما  ... دنفابب شیارب  ییوکین  نیمه  هب  رگید  یکی  ات  داد  شرافس  دیشخب و 
، تتفرعم دنمجرا  ياههزومآ  نینچ  اب  ار  ام  ات  يدمآ  وت  میرک  لوسر  يا  اربمایپ ، ... تفگ دوردب  ار  ناهج  تشاد  نت  رب  هک  امنخـن  هدوسرف 

... ینک قلطم  هاشداپ  نآ  بطاخم  ینک و  قح  اب  ملکتم  یهد ، دنویپ  ادخ  اب  یـشخب ، شزارب  ینک ، گرزب  تتمکح  ناگیار  ياهناغمرا  و 
روضح روهظ و  زاجعا  همه  نیا  يرآ  . مییوگ نخـس  ادـخ  اـب  شیوخ  ناـج  قمع  رد  اـت  يداد  ناـمیانغ  شزرا و  اـهب ، لـالج و  ناـنچ  نآ 

هحفـص 243] مـیرب [ . اـنث  حـیبست و  مییوـگ و  رکذ  يراز  هـب  ارت  میربـب و  ارت  ماـن  يدوـمرف  نذا  تربماـیپ  قـیرط  زا  وـت  اراـگدرورپ  . تـست
، نیرتابیز وت  مان  ار ، وت  رترب  سدـقم و  مان  يداد  هزاـجا  اـم  هب  اـیربک ، تیاـهن  یگرزب و  تدـش  تمظع ، تیاـهن  رد  هک  ییوت  اراـگدرورپ 
هک یناهد  نابز و  نیا  اب  مینک و  رارکت  نامکاپان  هدولآ و  ناهد  نیا  اب  ار  وت  مان  میرواـیب . ناـبز  رب  ار  نیرتکاـپ  نیرتیلاـعتم و  نیرتمیظع ،

هنوگچ . میراد ار  یلمع  نینچ  ناوت  ياهزاجا  نذا و  تأرج و  هچ  هب  ؟ مییوگ بر  ای  بر  ای  هللا و  هللا ، دوشیم  هانگ  يهدولآ  رابرازه  هنازور 
تولخ قمع  هب  ار  لالج  لامک و  لامجرپ و  سودـق  میظع ، تیاهنیب  وت  میناوتیم  مینکیم  هدارا  هک  هاگره  ياهداد  هزاجا  ام  هب  هک  تسا 

وت اـب  كاـخ ، تادوـجوم  نـیرتریقح  كاردا ، ملاوـع  ناـگدزتریح  اـم  میـشکب و  دوـخ  رکف  رکذ و  كاردا ، هشیدـنا و  شوـغآ  تیاـهن  و 
، ایربک لالج و  لامک و  تیقلطم  تردـق ، ملع و  تایح و  رون و  همه  هک  مارکالا  لالجلاوذ و  يهرهچ  نیرتابیز  نیرتبوخ و  نیرتمیظع ،

همه يا  وـت  میریگیم و  دوـخ  بلق  ياـنفرژ  رد  ارت  مینکیمن و  تیاـهر  هک  تسا  هنوـگچ  ؟ میزاـبب قـشع  تـبحم و  درن  یلاـمج  نـسح و 
رد یجنگیمن ، ناهیک  ناویک و  شرع ، شرف و  نیمز ، نامـسآ و  رد  لالج ، تماخف و  تدـش  زا  هک  ار  دوجو  تباهم  دوج و  رد  یهانتمان 

سبح مینکیم ، دوخ  نآ  زا  هناکلام  هنافرـصتم و  نوخ ، گر و  رد  هیپ ، تشوگ و  تشم  کـی  رد  دوخ ، ناور  داـهن  رد  دوخ و  بلق  قمع 
تـسا یتبـسن  هچ  . میهدیمن ار  تاییادج  هزاجا  يوشیم و  ام  نآ  زا  يورب ، نوریب  ناملد  زا  هک  میراذگیمن  مینکیم و  سح  مینکیم و 
یتبـسن هچ  ؟ تسا نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  ؟ ام نوچ  يایکاخ  ناریقف  ندرگ  اـب  يایهولا  قشع  زیوآ  ینامـسآ ؛ رهاوج  دـنبندرگ  ناـیم 

هک نآ  زج  تسین  نیا  هحفـص 244 ] كاخ [ ؟ یتشم  ناگدرورپ  نیرتریقح  اب  ار  كاپ  دنمناوت  راداد و  راگدیرفآ  زاینیب ، هاشداپ  وت  تسا 
شايداتـسرف یتفگ و  دمحم  تبوبحم  روآمایپ  هب  وت  . میروایب نابز  رب  ار  تسدقم  مان  هک  ياهداد  هزاجا  دوخ  ياهتـساوخ و  نینچ  دوخ  وت 

هوکش و همه  نآ  اب  تقلطم ، یهاشداپ  تمظع و  ملاوع  همه  اب  ار  وت  میـشاب و  هتـشاد  تتـسود  ات  دناشکب  الاب  وت  يوس  هب  دوخ  اب  ار  ام  هک 
هناخ رد  ياهتـساوخ  دوخ  وت  يرآ  . میربب دوخ  ناج  بلق و  رات  گـنت و  دودـسم و  هقرغ  دودـحم و  هناـخ  هب  روهظ  تدـش  توربج و  رون ،

توعد ام  یگهدـنامرد  هریت و  هبلک  هب  ار  تدوخ  دوخ ، وت  ياهتـساوخ و  دوخ  وت  ییامرف . لالجا  لوزن  يراذـگب و  اـپ  اـم  رقف  یـسکیب و 
يزیچان و فعـض و  تیاهن  رد  ام  هکیاهدیـشخب  نامتراشب  تروآماـیپ  قیرط  زا  هک  نآ  زج  تسین  نیا  ؟ تسا نکمم  روط  هچ  نیا  . ياهدرک
ار ام  وت  يرآ  . ياهدـیرفآ نانچ  ار  ام  دوخ  ياهتـساوخ و  نینچ  وت  میئاهب و  لامجرپ و  میظع و  دـنمناوت و  رایـسبدوخ  یگراچیب  تراـقح و 
هک نآ  ضحم  هب  تسا  هتفگ  ام  هب  تربمایپ  . ياهدیرفآ دوخ  شتـسرپ  دوخ و  هقلطم  ياهانغ  يانعم  اب  جـنگ  تخانـش  دوخ ، تخانـش  يارب 

شزاـن شزارب و  وـت  تبحم  مهف  دـح  رد  میوـشیم و  گرزب  مـینیزگیم  ناـج  لد و  رب  ار  تـتبحم  قـشع و  وـمیروآیم  ناـبز  رب  ارت  ماـن 
زا هک  میوشیم  دنمتداعس  دنمشزرا و  دنمتلود ، دنمناوت و  دنمجرا ، دنلب و  نانچ  و  میوشیم ، دنلب  میـشکیم ، دق  مینکیم ، دشر  میباییم .

اتمه ییارالد  ییابیز و  رد  هک  یـسودق  نامهم  وت  نابزیم  .و  میرذگیمرد وت  تانئاک  یمامت  نامـسآ و  نیمز و  ناهیک و  ناویک و  شرع و 
نامگرزب یگدنب  رد  هحفـص 245 ] ياهدـیرفآ [ . گرزب  نامتاذ  قمع  رد  ار  ام  وت  هک  تسا  نآ  لـیلد  هب  همه  نیا  يرآ  . میوشیم يرادـن 

گرزب تیاهنیب  ملاوع  نیا  رد  و  میشاب ... هتـشاد  تسود  ارت  میروایب و  نابز  رب  ار  گرزب  وت  سدقم  مان  میناوتیم  هک  میگرزب  ياهدیرفآ .
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نامگرزب دوخ  تبحم  رد  . بحم دـباع و  قشاع و  ام  یـشاب و  بوبحم  دوبعم و  قوشعم و  وت  زاین ، زان و  فیاضت  ینعی  طـباور ، یگنوگود 
بوخ كاپ ، گرزب و  میرآیم ، نابز  رب  ار  تسدقم  مان  ناج  لد و  همه  اب  میرادیم و  تسود  ارت  اقیمع  هک  نآ  ضحم  هب  و  ياهدیرفآ ...

تمظع و ییاـتکی و  یکاـپ و  هب  ارت  اریز  . تـسین اـم  تـمظع  ییاـبیز و  هـب  يدوـجوم  یتـسه  ورملق  هـمه  رد  يرآ  میوـشیم ... كاـنبات  و 
نابز رب  ار  تسدقم  مانمیربب  ار  تمان  هنوگچ  هک  تسا  هتخومآ  وامیربیم  هدجس  هب  تیایربک  هناتسآ  رد  رس  .و  مینکیم یگدنب  یهاشداپ ،

اب ار  ام  ات  يدمآ  وت  اربمایپ  . داب نینچ  تسا و  نینچ  هتـسویپدابآلا  دبا  ات  لازآلا  لزا  زاداب  سدقم  تسا و  سدقم  تسا ، سدقم  تمانمیروآ 
ام هب  وت  . ینک ناـمقلطم  تداعـس  ققحم و  تمالـس  قلطم ، لاـمک  ناگدـنیوپ  ینک . نامتـسرپقلطم  ینک . انـشآ  یتـسه  قلطم  ياـهشزرا 

. دـهدیم حـیجرت  یبلـس  روما  رب  ار  يدوجو  ریخ  هراومه  ینعی  تسا . نامناج  قمع  رد  نیا  تسا و  يدوجو »  » ياهدـیرفآ ناـسنا  : یتخومآ
يرامیب رب  ار  تمالـس  دراد . تسود  ار  یکین  دراد . تسود  ار  ندیمهف  دراد . تسود  ار  تورث  درادیم ، حجرا  گرم  رب  ار  یگدنز  اترطف 

، مشاب ابیز  هک  نآ  ياج  هب  مراد  تسود  دـیوگب  هک  مینیبب  ار  یـسک  تسا  لاحم  یتشز ... هحفـص 246 ] رب [  ار  ییابیز  دنهدیم و  حیجرت 
لئاسم اهنیا  مشاب . نادان  وسرت و  هدزمغ و  تخبدب و  ناوتان و  مشاب ، اناد  عاجش و  داش و  تخبکین و  اناوت و  هک  نآ  ياج  هب  مشاب و  تشز 

درخ دـقاف  هک  نآ  رگم  دـنهدیم . حـیجرت  ءانثتـسا  نودـب  دـنهدیم . حـیجرت  یبلـس  روما  رب  ار  يوج  روـما و  ناـگمه  تسا و  رـشب  يرطف 
تـسود عون  نیا  ... دراد تسود  ار  ییابیز  لامج و  دراد . تسود  دنناسریم  هدیاف  وا  هب  هک  ار  يروما  اتعیبط  اترطف و  ناسنا  يرآ  دنـشاب ...

رتدـنمجرا درادـب و  رترب  شیوـخ  ناـیز  رب  ار  دوـخ  عـفن  هک  دزوماـیب  یمدآ  هـب  یـسک  تـسین  يزاـین  دـیآیمرب . وا  تاذ  داـهن  زا  نتـشاد 
شوپفرب و ياهلق  یکی  : تسام تسدرود  یگنسرف و  هد  رد  هوک  ود  مینک  ضرف  . تسا یفاک  ار  وا  هسیاقم  يروآدای و  کی  اهنت  . درامـشب

هیاـس ییاـنیم  نامـسآ  نآ  يهرتـسگ  همه  رب  تسا و  نآ  هنارک  رب  كاـپ  بآ  زا  ياهکرب  دراد ، دیـشروخ  ییـالط  راونا  وترپ  رد  كاـنبات و 
فیثـک ءایـشا  هراـپ و  نهآ  ریق و  زا  تسه  زین  رگید  یهوک  تسا و  هدـییور  راـسهوک  ناـهایگ  تخرد و  نآ  ياـههرد  لد  رد  هدرتـسگ و 

زا مادک  رب  ندرک  هاگن  زا  میلـس  عبط  ... تسا نآ  يهرانک  رب  كانیوب  هدیدنگ و  نفع و  یبادرم  هتـشارفارب و  رـس  نامـسآ  رب  هک  هدز  گنز 
يوس هب  ار  شیوخ  هرجنپ  هاگرظن  ار و  ندرب  رسب  ندوب و  نیمادک  راوج  رد  دنکیم و  ینورد  تجهب  ءالتعا و  ینامداش ، ساسحا  ود ، نیا 

رطاخب همه  نیا  و  درادن . تسود  ار  ییابیزان  صقن و  یگتفـشآ ، یتشز ، یناج  چیه  تسا . راکـشآ  خساپ  ؟ دـهدیم ناحجر  ندوشگ ، نآ 
لامج و ملع و  تعاجـش و  رهاـظم  یماـمت  ینعی  تسا ... هاوختبثم  وجـالتعا و  ارگلاـمک ، اـترطف  اـقیمع و  يدوجوم  یمدآ  هک  تسا  نآ 

ناور نآ  يوـس  هب  دراد و  تسود  شیوـخ  ناـهج  قـمع  یماـمت  اـب  دـنکیم  کـیدزن  لاـمک  هب  ار  وا  هک  ار  تفرعم  یتـخبکین و  تورث و 
نایم زا  تسا و  هحفـص 247 ] ملاع [  ياهیبوخ  اهییوکین و  قلطم  يوج  تسج و  رد  شیوخ  یبلق  يهیوپ  ییوجعفن و  رد  هراومه  تسا ...
نیا دنربیم . رـسب  نآ  رد  يرایـسب  نایمدآ  هک  میروآ  رظن  رد  ار  یلایخ  يرهـش  . دـنکیم باختنا  ار  نیرتبوخ  هراومه  رتبوخ ، بوخ و 

نآ زا  سپ  مینک  ضرف  تشاد و  دـنهاوخ  تسود  رایـسب  ار  وا  مدرم  هک  دوب  دـهاوخ  ناـنچ  اـعطق  دراد . تورماـب  لداـع و  يرایرهـش  رهش 
هک دزیرب  ار  ملاس  داصتقا  زا  یحرط  دشاب و  هتشاد  زین  يرایـسب  شناد  يرگداد ، رب  نوزفا  هک  دنک  تموکح  رهـش  رب  يدرم  لداع ، رایرهش 

میروایب رظن  رد  زین  تشاد و  دـنهاوخ  تسود  رتشیب  یلوا  زا  ار  یمود  مدرم  هک  مینکیم  متح  کشیب  دـناسر . نوزفازور  هاـفر  هب  ار  مدرم 
يرونخس رنه و  زاجعا  تسا و  رگتعنص  قالخ و  نیشیپ ، رایرهـش  ود  يروآهافر  شناد و  لدع و  رب  هوالع  هک  دیآ  يرگید  رایرهـش  هک 

ار یموس  نیا  مدرم  مینادیم  دـنک . یناگمه  مدرم  نایم  رد  ار  اهیداش  ملاس و  تاحیرفت  دزومایب و  اهرنه  هنوگ  نیزا  ار  مدرم  دراد و  زین  ار 
رب هوالع  هک  دـیایب  ینیمراـهچ  رایرهـش  مینک  ضرف  کـنیا  تسا ... رتکـیدزن  لاـمک  هب  اریز  دـنهدیم . حـیجرت  رگید  رایرهـش  ود  نآ  رب 

، دراد ياهرهچ  نانچ  اهنت  هن  زین  تسا و  رتابیز  زین  ياهناسفا  فسوی  زا  دراد و  ییابیز  تیاهن  رد  ياهرهچ  نیموس  رایرهـش  تالامک  یمامت 
قلخ تریس و  تروص و  تمالس  نانآ  هب  همه ، نیا  زا  رتنوزفا  دیاشخبب و  مدرم  رب  تواخـس  لامک  رد  دروآرب و  نیمز  زا  ییاهجنگ  هکلب 

، يدـبا يانغ  هک  ینیمز  ياهجـنگ  انغ و  اهنت  هن  ضحم و  ریخ  يوس  هب  ار  مدرم  نیـشیپ ، رایرهـش  تالامک  رب  هوالع  دـیاشخبب و  زین  میرک 
هتـشذگ نارایرهـش  نآ  یمامت  رب  ار  نیرخآ  نیا  مدرم  هک  تشاد  میهاوخن  کش  دربب ... تردـق  ملع و  تالامک  عیمج  هنادواـج و  تاـیح 
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رتهب رتشیب و  يانغ  ریثک و  ریخ  هک  اجنآ  تسا . هاوخلالج  وجلامج و  وپلامک ، ارگقلطم ، رـشب  اریز  ؟ تسا نینچ  ارچ  دنهدیم ... حـیجرت 
ار نیرتلماک  هراومه  هک  هدـش  قلخ  هنوگ  نیا  وا  یـشنیرفآ  يرطف و  هاگتـسد  ... دـنکیمن تعانق  رتصقاـن  و  رتمک ، هب  زگره  دراد  دوجو 

رگا ار  صقان  و  دنک ... باختنا  نتشاد  هجوت  هحفص 248 ] نتـشاد و [  تسود  رهظم  نیرترب  ناونع  هب  ار  لامک  هنومن  اهنت  درادب و  تسود 
يزور یلایخ  رهش  نآ  نامدرم  رگا  ساسا  نیا  رب  . دنک باختنا  ار  رتنوزفا  نآ  دراذگب و  رانک  تسا  رتمک  ددع  کی  درایلیم ، کی  زا  طقف 

یعقو زین  رایرهـش  نیموس  رب  یتح  دننک ... هدنـسب  نیلوا  رایرهـش  نآ  هب  تسا  لاحم  دننک  باختنا  شیوخ  يارب  يدـبا  یهاشداپ  دـنهاوخب 
رد یمدآ  اریز  ؟ تسا نینچ  ارچ  دننیزگیمرب ... ار  نیرتینغ  نیرتابیز و  نیرتقلطم ، نیرتلماک و  نآ  ءانثتسایب  ناشیمامت  دنراذگیمن و 

یمدآ هک  دوشیم  باریـس  اـجنآ  زا  ییارگقلطم  نیا  همه  دـهاوخیم و  دـنمهرهب  قلطم  نآ  ضیف  زا  رترب  رتـشیب و  ار  دوخ  قلطم ، هب  هجوت 
يرطف هک  تسا  يدام  يونعم و  یهاوخدوس  يدبا و  یهاوخکین  نسح و  نیا  دـنک و  دـیهمت  ار  دوخ  يدـبا  تداعـس  لیاسو  دراد  تسود 

، ییوجاـنغ ییوجتداعــس ، ترطف  نـیمه  ساـسارب  يرآ  . دـشاب هنوـگ  نـیمه  رب  هـک  تـسا  نـینچ  زین  ینـالقع  یعیبـط و  تـسوا و  ناـج 
لامک تیاـهن  هب  هک  تسوا  هلیـسو  هب  ادـخ و  رد  اریز  تسا ... وجادـخ  اـتاذ  یمدآ  هک  تسا  ییوجتفرعم  ییوجهدـیاف و  ییوجلاـمج و 
یقیقح هاشداپ  وا ، یـضرف  ناهاشداپ  یمامت  يالعا  لثم  عقاو  رد  و  دـسریم . يدـبا  تایح  یماکداش و  ییاناد و  لامج و  انغ و  تداعس و 
يهرهچ نآ  ات  يدمآ  مظعم  مخفم و  نینیزان  ناج  يا  مرکا ، لوسر  يا  وت  و  ... تسا ناینیسپ  ناینیـشیپ و  قازر  قالخ و  نامـسآ و  نیمز و 

اتکی و راگدرورپ  یگدنب  رد  دبایرد  رگا  یمدآ  يرآ  . ینک نامتیاده  وا  يوس  هب  یناسانـشب و  ام  هب  ار  قحم  يابیز  بولطم  قلطم و  لامک 
نیزا رتازفايداش  تفای  دهاوخرد  دیـسر ، دـهاوخ  وا  هب  يدـلخم  هنادواج و  تداعـس  هچ  يدمرـس و  تشهب  هچ  يدـبا و  میعن  هچ  اتمهیب 

. ینک راوفسوی  ار  ام  ینطاب  يهرهچ  ات  يدـمآ  وت  اربمایپ  ... درادـن دوجو  ناـهج  رد  یتفرعم  ناـغمرا ، جـنگ  نیا  زا  رترب  و  مهف ، هشیدـنا و 
یلجت اـم  رب  ناـمیاهبلق  قاـمعا  زا  ناـمناج و  نطاـب  نورد  رد  اـم ، يهرهچ  نورد  رد  ار  ناــمیا  هحفـص 249 ] تشهب [ ، ینک . ناـمیابیز 

فـسوی هک  رگنب  ؛ يارپب ار  شیوخ  تریـس  ياهتـسبلد ؟ هچ  تروص  ییابیز  رهاظ و  ییارالد  هب  : دـیوگیم امب  وت  راـبتمکح  میلاـعت  . یهد
يهرهب کی  دوب و  هرهب  هن  دون و  ییاهنت  هب  ار  وا  بوخ  يهرهچ  یناهج ، ییابیز  يهرهب  دـص  زا  هکنانچ  تشاد . ار  يرـشب  هرهچ  نیرتاـبیز 

دناهتـشون تشاد و  یلومعم  ياهرهچ  میهاربا  اما  و  درک ... شخب  شخپ و  یمدآ  ناگداز  یمامت  نایم  رد  دـنوادخ  ار  ییاـبیز  يهدـنامیقاب 
فـسوی ... تشاد یلومعم  ياهرهچ  دوب .... متاخ  ربمایپ  مظعم ، دـمحم  مرکا ، یبن  وا ، هرهچ  هب  ءاـیبنا  یماـمت  ناـیم  رد  هرهچ  نیرتکـیدزن 

تافـص تاذ و  ینعی  میظع ، یناـهن  يهتکن  فـیطل و  ياـنعم  نآ  میهاربا  تشاد و  شیوـخ  يهرهچ  رب  ار  تشهب  ياـنعم  لاـمج و  یماـمت 
رهاظ و ناـیم  تسا  یفرژ  تواـفت  هچ  و  تشاد . شیوخ  داـینب  داـهن  ناـهج و  ناـهن  رد  تشاد . شیوخ  بلق  تافـص  تاذ و  رد  ار  تشهب 

نادنز رد  هک  ار  فسوی  دیـسر ، ارف  ود  ره  ینامـسآ  يالب  التبا و  هظحل  نوچ  ... یمدآ تریـس  تروص و  بلق ، هرهچ و  انعم ، ظفل و  نطاب ،
ياو کبر ...) دنع  ینرکذا   ) هاوخب ارم  ییاهر  بجوم  روآ و  دای  هب  شیوخ  هاشداپ  رظن  رد  ارم  تفگ  ینادنز  ود  نآ  زا  یکی  هب  دندنکفا ،

درکن و رایسب  لکوت  دوب ، هدرک  اطع  لامج  تبحم و  لامک ، توبن و  وا  هب  یکدوک  رد  هک  يراگدرورپ  نآ  رب  فسوی  اریز  نخـس ... نیزا 
نآ هک  فسوی  زا  اتفگـش  ... تساوخ تاـجن  وا  زا  تساوخ و  هاـنپ  كاـپان  ناـینوعرف  زا  ینوعرف  هب  كاـخ ، نارازگراـک  زا  يرازگراـک  هب 
رد فسوی  لاوحا  زا  رتریطخ  ياهظحل  رد  میهاربا ، اما  و  ... دـماین شتاجن  هب  تشاد  هرهچ  رب  هک  يایتشهب  ءاهب  نآ  ینیمز و  يرهاظ  لامج 

يوس هب  تسرد  نیمز ، نامـسآ و  نایم  رد  رگید  ياهظحل  دوب و  شتآ  ياـیرد  ربارب  رد  هک  هاـگ  نآ  دـش و  هحفـص 250 ] هداهن [  قینجنم 
يا ادـخ ، تسود  يا  تفگ : ناوج  میهاربا  هب  دـمآ و  دورف  وا  رب  نامـسآ  نیمز و  ناـیم  رد  لـیئاربج  تشگیم ، اـهر  ینیمز  منهج  نوناـک 
(... الف کیلا  اما  . ) مرادـن وت  هب  هن . تفگ  تفرگرب و  وا  زا  ور  هودـنا  هب  يراد ...؟ زاین  نم  ییاـهر  کـمک و  هب  نم ، هب  اـیآ  ناـمحرلالیلخ 

اوکـش و مغ و  رگا  تسا . رتهاگآ  وت  زا  ملاوحا  رب  رادـلد  دـنبلد  راوخمغ و  نابرهم  نآ  مراد ، بوخ  يرای  بوبحم و  یتسود  نم  رگا  اریز 
تبحم تنحم و  نامـسآ  يوس  هب  ور  درک و  در  ار  لـیئربج  مهاوخب ... تاـجن  وت  زا  هک  یتـسیک  وت  مراد . وا  يوـس  هب  تسه  یتاـجن  دـیما 

خساپ نیا  يرآ  دش ... نیـشنلد  نابرهم و  نیذآهب ، یتشهب  وا  كرابم  مودق  رب  نیگمهـس ، نارغ  نیگمـشخ ، خزود  هاگان  و  درک ... شیوخ 
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فـسوی شیوـخ ... بلق  رد  میهاربا  تشاد و  شیوـخ  هرهچ  رب  ار  تشهب  فـسوی  تشاد . شیوـخ  بلق  رد  میهاربا  هک  تـسا  یتـشهب  نآ 
میهاربا دنوادخ  و  درک . تشهب  شیوخ  رب  لکوت ، ببس  هب  ار  یخزود  میهربا ، دنام و  نادنز  رد  دوب  هدرک  هک  يراک  يازج  هب  لاس  تفه 

هب تسا  اور  هک  ياهرهچ  نیرتکیدزن  : » دومرف نآرق  دـنوادخ  ساسا  نیمه  رب  و  یفو ...) يذـلا  میهاربا  و   ) دـناوخ شیوخ  راداـفو  راـی  ار 
یتخومآ ام  هب  وتلوبق  هاگراب  دننامیب  ناج  يا  لوقع و  لوسر  يا  اربمایپ . .« تسامـش یمارگ  لوسر  نیا  دشاب  وا  تاذ  مه  میهاربا و  تیعبت 

دوخ یگدـنب  تریـس  لامج  رب  هکلب  میئاراـین ، ار  ناـماهتروص  رهاـظ و  طـقفمیزانن  دوخ  يهرهچ  لاـمج  رب  میزادرپب و  شیوخ  بلق  هبهک 
... يراد مه  اب  اجکی  ار  راوفسوی  هرهچ  راثآ و  میهاربا  بلق  هک  وت  میئازفایب 

ربمایپ نارسمه 

هراشا

ود ربمایپ  زا  لبق  دناهتشون  تنس  لها  دوب . هحفص 251 ] هلاس [  لهچ  ربمایپ  اب  يرسمه  ماگنه  هب  هجیدخ  هک  تسین  هدیشوپ  قیقحت  لها  رب 
ربمایپ زا  لاس  هدزناپ  هجیدـخ  سپ  دوب . هلاس  جـنپ  تسیب و  وا  اب  جاودزا  ماگنه  هب  ربماـیپ  دوب و  دـنمتورث  اـبیز و  ینز  دوب . هدـیزگ  رـسمه 
هدزیـس ات  تثعب ، زا  سپ  ربمایپ  دوب . هلاس  جنپ  هاجنپ و  نامز  نیرد  هجیدخ  دش و  ثوعبم  تلاسر  هب  یگلاس  لهچ  رد  ربمایپ  دوب . رتگرزب 
هاجنپ ربمایپ  هک  یلاحرد  یگلاس ، تشه  تصش و  نس  رد  هجیدخ  ینعی  دنام ؛ هجیدخ  رانک  هکم  رد  دوب  هجیدخ  تافو  لاس  هک  دعب  لاس 

ات یگلاس  جنپ  تسیب و  تدم  نیا  مامت  رد  هک  تسین  هدیـشوپ  ییانعم  لها  چـیه  رب  دـننادیم و  ناگمه  زین  و  تفای . تافو  دوب  هلاس  هس  و 
وناب نیمه  طقف  طقف و  تخانـش ، تدـم  نیرد  هک  ار  ینز  اهنت  تشادـن و  ساـمت  هجیدـخ  زج  ینز  چـیه  اـب  ربماـیپ  یگلاـس ، هس  هاـجنپ و 

نیرتدرمناوج نارود ، همه  یـسامح  لجر  نیرتزیگناروش  مادنا ، نت و  نیرتباداش  هرهچ ، نیرتابیز  هک  يدرم  تسا  نیا  لاؤس  کنیا  . دوب
رگا تسا ، مرکم  ایبنا  همه  هرهچ  نیرترب  هکلب  مدآ و  ملاع و  همه  هک  مجع ، برع و  اـهنت  هن  ياـهنارود  خـیرات  همه  درم  نیرتدـنمتردق  و 

تاجوز ددعت  هک  ياهعماج  رد  یگلاس  هس  هاجنپ و  ات  یگلاس  هدجه  هدفه ، زا  ینعی  یناوج  نینس  زا  هنوگچ  دوب ، یگرابنز  توهش و  درم 
ياهجیدخ مه  نآ  نز ، کی  هب  طقف  یناوج ، تاینمت  تاوهـش و  بغـش  روش و  جوا  نآ  رد  دوب ، یعامتجا  فرع  یعیبط و  الماک  ياهلأسم 

تراظن خـیرات و  تداهـش  هب  هکلب  تفرگن -  يدـقع  نز  کی  اـهنت  هن  هجیدـخ ، دوجو  اـب  درک و  هدنـسب  دوب  رتنسم  وزا  لاـس  هدزناـپ  هک 
رد وا  یفنم  لـئاسم  یهاـک  زا  دندیـشوکیم  هراوـمه  دنتـشادیمن و  رود  رظن  زا  ار  وا  لـئاسم  همه  هک  شریگتخـس  نانمـشد  يزورهناـبش 
رد تفاـین و  هرهب  زین  يزینک  هعتم و  و  هغیـص ، يرـسمه  زا  رگید ، ینز  زا  تعاـس ، کـی  یتح  دـنزاسب -  یهوک  نآ ، هب  یباـیتسد  تروص 

رمع ياهنامز  نیرتباداش  زا  لاس  لهچ  رب  غلاب  ینارود  هک  دـعب  لاس  ود  یکی  سپـس  یگلاس و  هس  هاـجنپ و  اـت  غولب ، تدـم  نیا  یماـمت 
لباق هداعلاقوف  لاؤس  نیا  تفاین . ساـمت  هجیدـخ  زج  يرگید  يوناـب  اـی  هزیـشود و  چـیه  و  ینز ، چـیه  تسد  هب  شتـسد  تسوا ، یـسنج 
خساپ نادب  تفرگ  رـسمه  ( 9) هن یناوهـش  تاینمت  تالیامت و  رطاخ  هب  ربماـیپ  دـنایعدم  هحفـص 252 ] هک [  نانآ  دـیاب  هک  تسا  یتیمها 
جیردت هب  سپس  یگلاس و  یـس  ات  یگلاس  تسیب  هدجه ، نینـس  یـسنج ، تالیامت  تاینمت و  نینـس  جوا  هک  تسا  راکـشآرپ  اریز  دنیوگ .
تاینمت هلق  يوس  نآ  رب  دـسریم  هاجنپ  نینـس  هب  هک  يدرم  عقاو ، رد  تسا و  یگلاس  هاـجنپ  جـنپ و  لـهچ و  لـهچ و  جـنپ و  یـس و  نینس 

يدرم ربماـیپ  رگا  ینعی  . تـسا هدیـسر  یناوهـش  ياـهزاین  شهاـک  برط و  بیـشن  بابـش و  قـلطم  يریزارـس  يوـس  هـب  هداـتفا و  یــسنج 
، نانز مه  نادرم و  مه  هک   ) یبرع نادرم  يوجماک  هاوختوهـش و  هعماج  نآ  رد  هژیوب  دوب ، ناـنز  زا  ییوجماـک  رادتـسود  هراـبتوهش و 

تابسانم تاوهش و  زا  یتاشرازگ  شرمع  همانراک  رد  یگلاس ) هدفه  لقادح   ) یناوجون نینس  زا  دیاب  امتح  دنسریم ) یسنج  غولب  هب  دوز 
يارب شیوخ  هعماج  دوهعم  تنس  هبار  ینارسمه  یگلاس  هاجنپ  ات  یگلاس  جنپ  تسیب و  ياهلاس  زا  سپـس  و  دشیم ، طبـض  تبث و  یـسنج 

جنپ تسیب و  نس  زا  سپ  سپـس  دـسرن و  ینز  چـیه  نت  هب  شتـسد  یگلاـس  جـنپ  تسیب و  نس  زا  شیپ  هک  نآ  هـن  [ 99 ، ] تفرگیم دوخ 
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وناب نیا  رانک  رد  دنک و  جاودزا  تسا  رتگرزب  وا  زا  لاس  هدزناپ  هک  ینز  اب  دوخ ، یناوج  تاوهش  روش  یبلق و  تاینمت  جوا  ینعی  یگلاس 
کی وگب  تسا ، لهـس  هک  هقیقد  کی  تعاس و  کی  یتح  تدم  نیا  مامت  رد  دنامب و  دنکیم  تافو  یگلاس  تشه  تصـش و  نس  رد  هک 
یبرع يهعماج  تاموسر  نت و  يانمت  لقع و  ظاحل  هب  هک  فرع ، ظاحل  هب  هن  یتح  ینعی  دـباین . سامت  رگید  ینز  تسد  هب  شتـسد  هیناث ،

، دیسریم یگلاس  جنپ  هاجنپ و  دودح  هب  هک  یلاسنهک  اتبـسن  يوناب  نیا  رانک  رد  دنکیم -  یگدنز  هجیدخ  اب  یتقو  تشاد  قح  ربمایپ  زین 
ییوناب رانک  رد  دیزگیمرب و  دوخ  يارب  زینک  کی  ای  هعتم و  کی  يدقع ، رـسمه  کی  لقادح  دوب ، هلاس  لهچ  يدرم  نامز  نآ  رد  هک  وا 

اما دنکن ... وا  هب  دیقم  دودحم و  ار  دوخ  دنکیم ، رمع  یگلاس  تشه  تصـش و  نس  ات  تسا و  رتنسم  وزا  لاس  هحفص 253 ] هدزناپ [  هک 
تسایند و نز  نیرخآ  نیلوا و  نز ، نیا  ییوگ  وت  هنافیفع ، هناموصعم و  دنام و  رادافو  هجیدخ  هب  تدم  مامت  رد  درکن . نینچ  زگره  ربمایپ 

هدـنز نز  نیا  هک  یتدـم  مامت  رد  دـنام و  شرانک  رد  تسا  یماگونوم )  ) يرـسمه کت  هک  یماگیلوپ )  ) تاجوز ددـعت  هن  وا  نید  نوناق 
نیا و  دننادیم -  همه  هک  نآ  لاح  .و  دنام رادیاپ  وا  تبحم  هب  دوخ  نامیا  ناج و  همه  اب  تفریذپن و  ار  ینز  چـیه  قشع  وا ، قشع  زج  دوب ،

بابش هلحرم  هب  دوز  نارتخد  ، یبرع يارحص  تقشمرپ  ازیتخس و  نازوس ، مرگ و  طیحم  رد  هک -  تسا  یتیمها  لمأت و  لباق  تخس  هتکن 
یـس نینـس  رد  نز  تسا ، هتـشون  هباصا  بحاص  برع ، هدنـسیون  هکنانچ  دننارذگیم و  رـس  تشپ  ار  هلحرم  نیا  عیرـس  رایـسبو  دنـسریم 
هلمج نآ  زا  دـنراد . ناعذا  نآ  رب  زین  برغ  ناگدنـسیون  هکلب  برع ، ناگدنـسیون  اهنت  هن  هک  تسا  ياهتکن  نیا  .و  تسا هدـش  ریپ  یگلاـس 
تسا هدرک  ناعذا  هتکن  نیرب  دوریم ، نخس  وا  اب  ربمایپ  جاودزا  هشیاع و  یلاسمک  زا  هک  اج  نآ  لوسرلا »  » باتک هدنـسیون  یلدوب ، لارنژ 

نآ زا  برع  ناـنز  هـک  تـسا  یعیرـس  سب  سردوز و  دـشر  ناـمه  نـیا  دوـب و  لـماک  يدـشر  ياراد  لاـس ، نـس و  یمک  اـب  هشیاـع  هـک 
یگلاس جنپ  تسیب و  نینس  رد  الومعم  هک  دوشیم  بجوم  هتشگ و  نانآ  سردوز  يریپ  ببـس  هک  تسا  عیرـس  دشر  نامه  دنرادروخرب و 

ییایفارغج و ینعی  یعیبط ؛ طیحم  رب  هک  برع  رگید  ناگدنسیون  زا  يرایسب  وا ، رب  هوالع  نینچمه  [ . 100 . ] دنریگ رارق  يریپ  یبیشارس  رد 
رد ماهتا » نادـنز  رد  مالـسا   » باتک رد  هک  لیلخوبا  یقوش  هلمج  نآ  زا  دـنراد . یلک  ناـعذا  هتکن  نیا  رب  دـنرتفقاو ، دوخ  میلقا  یخیراـت 

یعیبط دشر  هک  دوش  هجوت  تسا  مزال  هدروآ : نینچ  نیـشیپ  عبنم  هاگدید و  نامه  رب  ینتبم  رکذـلاقوف و  ییاپورا  هدنـسیون  عضاوم  دـییأت 
ژورن و لامش  نوچمه  ریسدرس ، قطانم  رد  هک  نآ  لاح  تسا و  یگلاس  تشه  هحفص 254 ] رد [  يدج  روط  هب  هراح ، قطانم  رد  نارتخد 
هب یگلاس  یـس  رد  نانز  هک  ینازوس  هتفت و  هعماج  رد  تسا  نیا  یلک  نخـس  سپ  . دـتفایم ریخأت  هب  یگلاس  کـی  تسیب و  نس  اـت  دـئوس 

هلاس تشه  تصـش و  هجیدخ  زج  ینز  چـیه  اب  یگلاس  هس  هاجنپ و  نس  ات  یناوجون  زاغآ  زا  ربمایپ  ارچ  هنوگچ و  دنـسریم ، يریپ  هلحرم 
اب دناهدش  لیاز  تاوهـش  بلغا  هک  شایلاسنهک  يریپ و  رمع  هدنام  یقاب  لاس  ( 9) هن رد  اما  دنکیم و  هدنـسب  وا  هب  طقف  دباییمن و  سامت 

. وا جاودزا  بیترت  تاجوز و  ددعت  زار  ربمایپ ، نارسمه  مان  شسرپ ، نیا  خساپ  کنیا  ؟ دنکیم جاودزا  رگید  رسمه  هن 

هجیدخ

مزرمه و هجیدـخ  دوـب . راداـفو  وا  هب  ناـمیا ، تبحم و  ناـج ، لد و  یماـمت  اـب  تشادیم و  تسود  رایـسب  ار  لاـمک  اـب  يوناـب  نیا  ربماـیپ 
يو لاوحا  حرش  زین  تسا و  هتفگ  وا  دییأت  رد  ربمایپ  هک  ینانخـس  دوب . وا  حوتف  دیلک  و  حور ، ناج و  رپس  هشیپمه و  راکمه و  هشیدنامه ،

شیوخ يدـعب  نارـسمه  ربارب  رد  اهراب  اـهراب و  ربماـیپ  مینکیمن . رارکت  میاهدز  ملق  وا  يهراـبرد  ار  هعومجم  نیزا  هحفـص  اهدـص  هک  ار 
هب دیـسرپیم ؟ وا  هرابرد  ایآ  . ) تشاد دـهاوخن  هتـشادن و  ینازرا  نم  رب  ار  وا  زا  رتهب  راگدرورپ ، هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرفیم : وا  هرابرد 
ارم ینامز  دـندرکیم ، مراکنا  ناگمه  هک  دروآ  نامیا  نم  هب  ینامز  وا  تسوا )...؟ اب  هسیاقم  يهتـسیاش  يربارب و  لـباق  یـسک  هچ  یتسار 

ینادـنزرف شکرابم ) دوجو   ) زا دـنوادخ  داد و  مايرای  شیوخ  ییاناوت  هنیجنگ  ییاراد و  یمامت  اب  دـندرکیم . مدرط  ناگمه  هک  داد  هانپ 
تفگیم نخـس  تبحم  قشع و  هب  وا  هرابرد  نانچ  . دومرفن تیانع  تمارک و  وا  ریغ  يرگید  نانز  زا  کی  چـیه  زا  هک  دومن  تمارک  نم  هب 

یقوش داتفایم . هحفص 255 ] تداسح [  هب  رکبوبا ، رتخد  وا ) ناوج  رسمه   ) هشیاع تنس ، لها  رصاعم  مدقتم و  ناگدنسیون  قیدصت  هب  هک 
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دیآ نایم  هب  ربمایپ  نارسمه  زا  یثحب  تشادن  ناکما  تفگیم : هراومه  هشیاع  : » تسا هتشون  تنس  لها  رصاعم  روشناد و  هدنسیون  لیلخوبا 
دوب وا  هجیدخ  دروم  رد  میدینشیم  ربمایپ  زا  یتبحـص  رگا  ام  دربن و  دیجمت ) نیـسحت و  دییأت ، انث و   ) هب یمان  هجیدخ  زا  ربمایپ  هک  نآ  زج 

هب شایلاـسنهک ، اـت  یناوج  نارود  زا  هژیوب  ربماـیپ ، شور  نیا  [ . 102 [ ] 101 .« ] دوـمرفن جاودزا  هجیدـخ  گرم  زا  سپ  لاـس  هس  اـت  زین  و 
قـشمرس وگلا ، شور و  ناونع  هب  وا  راتفر  یتسار  هب  و  تسوا ، يرـسمهکت  هب  وا  يدج  يدنبياپ  يهناشن  نشور ، زراب و  ياهریـس  ناونع 
یگدـنز افو  حلـص و  افـص ، قشع و  هب  رگیدـکی  رانک  رد  نز  درم و  هک  مادام  اریز  تسا ... ناسحا  درخ و  ناـفرع ، تبحم و  لـها  درم  ره 

یلک حلاصم  زین  نانز و  تیعمج  شیازفا  گنج و  نوچمه  نامز  یلیمحت  ياهترورـض  و  مهافت ، مدع  يرامیب ، نوچ  یلئاسم  دننکیم و 
، تسین نایم  رد  یلیابق ) ینیزگرـسمه  قیرط  زا   ) ینامیپمه حلـص و  هب  زاین  نانوچ  دوب ) حرطم  مالـسا  ردـص  هعماـج  رد  هکناـنچ   ) هعماـج

درم هب  ار  رـسمه  راهچ  هزاجا  مالـسا  هک  تسا  تسرد  اریز  تساهنآ . نیرترابشمارآ  نیرتملاـس و  یگدـنز ، شور  نیرتهب  يرـسمهکت 
رگا « » ةدحاوف اولدعت  الا  متفخ  نا  و  ، » تسا هدومرف  ربمایپ  نآرق  هتـشاد و  رظن  روظنم  يدج  يدیق  هنوگ  هب  ار  تلادع  طرـش  اما  تسا  هداد 

[ . 103 « ] دینیزگب رسمه  کی  دیاب  سپ  دینک  رارقرب  تلادع  دیناوتن  نارسمه  نایم  هک  دوریم  نآ  میب 

هدوس

ینز يزور  دوب . اهنت  زین  همطاف  هک  هژیوب  دسرب . وا  هناخ  يو و  یگدنز  روما  هب  هک  دوبن  ینز  چیه  دنام . اهنت  ربمایپ  تفر و  ایند  زا  هجیدخ 
هحفص 256] وا [  هب  دید و  هچوک  رد  ار  وا  دوب ، جاودزا  ریخ  رما  رب  تلالد  يراگتساوخ و  شلغش  هک  هلوخ  مان  هب  شباحـصا  نارـسمه  زا 

فک زا  ار  ییوناـب  ناـنچ  هک  مشاـبن  نوزحم  هنوگچ  تفگ  خـساپ  منیبیم . نوزحم  سب  هجیدـخ  تبیـصم  قارف و  رد  ار  وت  اربماـیپ  تفگ 
، دـشاب نینچ  دومرف : ربمایپ  منک . داهنـشیپ  تیارب  يرـسمه  هب  ار  ینز  منک و  الاب  تیارب  یتسد  ییاـمرفیم  هزاـجا  نم  هب  تفگ  نز  ماهداد .
هلـصافالب و ربماـیپ  منک ؟ يراگتـساوخ  تیارب  هدـش  تسرپرـسیب  یگزاـت  هب  هک  ار  هدوـس  یهدیم  هزاـجا  تفگ : هلوـخ  اـمرفب . داهنـشیپ 

مالسا دوب . ورمع  نب  نارکس  رسمه  هعمز ، رتخد  يو  : هدوس یگدنز  حرش  کنیا  و  ... امرفب يراگتساوخ  داد . خساپ  يریگتخـس  نیرتمکیب 
زا هدوس  رهوش  هنیدم ، هب  ترجه  زا  لبق  دنتـشگزاب و  هشبح  زا  دوب . دنزرف  نیدـنچ  بحاص  دومن . ترجه  هشبح  هب  دوخ  رهوش  اب  دروآ و 

تـسنادیمن دوخ  یگدنز  راک و  هدنامرد  و  دوب . هدنام  هتـسسگ  همه  زا  دـنمدرد و  هتـسکش ، مهرد  سکیب و  ریپ ، هویب و  نز  تفر ... ایند 
اب هداد و  تسد  زا  زین  ار  رهوش  کنیا  اسرفتقاط ، ازتقشم و  یتخس  همه  نآ  راب  زا  سپ  هناسکیب و  یگدنز  يانگنت  رد  دنکب ... دیاب  هچ 

ياهظحلیب ربمایپ  اما  درکیم ... داهنشیپ  ربمایپ  هب  ار  ینز  نینچ  هلوخ  هک  نآ  همه  زا  رتتفگـش  و  دوب ... هدنام  تسرپرـسیب  لفط  نیدنچ 
مغ و راب  اهنت  هن  نز ، نیا  اب  ربمایپ  جاودزا  ... تفر هدوس  يوس  هب  وا  تیاضر  راهظا  يارب  نز  و  منکیم ... لوبق  دومرف  خـساپ  للعت  لـمأت و 

تبیـصم مغ و  هشیدـنا  رد  وا  رگم  اـما  دوزفایم .. زین  وا  ناـمیتی  یتسرپرـس  دروـم  رد  ار  وا  فیاـظو  هکلب  تساـکیمن ، ار  ربماـیپ  بئاـصم 
وا هب  ار  میتی  نیدـنچ  بحاـص  هویب و  هدیـشک ، تبیـصم  هدـیدغاد و  ینز  هچوک ، رد  مه  نآ  تبحم و  يهلـالد  ینز  هلوخ  دوب ... یـصخش 
هـس هاـجنپ و  رد  هک  ناـگیار  جـنگ  و  نادواـج ، نسح  لاـمج  نآ  قدـص ، ییاـبیز و  قشع ، تبحم و  فسوی  نآ  وا ، دوب و  هدرک  داهنـشیپ 
نز نانچ  يهرهچ  رد  تبحم  تمحر و  هب  تسناوتیم  رگم  تشاد ، دوخ  ناج  نایم  رد  ار  ییافوکش  یناوج و  مرخ  غاب  نارازه  زین  یگلاس 

هرابرد ار  هلالد  داهنشیپ  هحفص 257 ] يرگباسح [  لمأت و  نیرتمکیب  هجیتن  رد  دریذپن ؟ شیوخ  يرسمه  هب  ار  وا  درگنن و  ياهدیـشکجنر 
سک چـیه  هن  و  وا -  زا  یتمحر  نانچ  طـقف  هک  یهلا  يايریذـپناسآ  يریگلهـس و  هب  هچوک  ناـمه  رد  وا ، رابرـس  ناـمیتی  نزهویب و  نآ 
دوخ ياهمغ  رب  ار  وا  هقافو  یگدـنامرد  یـسکیب ، مغ  هدوس ، یـسکیب  تمرح  مالـسا و  ساـپ  هب  تفریذـپ و  دـیآیمرب -  وا  زج  يرگید 

وا اب  هنیدم  رد  دناهتـشون  زین  ریثک  يرایـسب  هکم و  رد  دناهتـشون  تنـس  لها  ناخروم  زا  یـضعب  . دیزگرب شیوخ  يرـسمه  هب  ار  وا  دوزفا و 
نانآ دزن  بلغا  ار  اهبش  دوب و  دوخ  نادنزرف  دزن  رد  بلغا  هدوس  دناهتـشون  تسا ... رتکیدزن  تقیقح  هب  نیمود  تیاور  هک  درک ، جاودزا 

هب بلغا  تشاد . ردـقیلاع  هبترم  جرا و  ربمایپ  دزن  رد  دوب و  اسراپ  ینز  درکیم . یـشکرس  ربمایپ  یناگدـنز  روما  هب  اهزور  دـنارذگیم و 
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يدـنمزآ و رطاـخ  هب  ربماـیپ  اـب  جاودزا  رد  نم  شـشک  هقـالع و  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تـسا  هـتفگ  دوـخ  دوـب و  لوغـشم  تداـبع  زاـمن و 
دنوادخ هک  متشاد  تسود  و  متفریذپ ) دیزگرب  ارم  هک  نآ  ضحم  هب  هکلب  دوب ، هتشذگ  نم  زا  لئاسم  نیا  نینس  اریز   ) دوبن یهاوختوهش 

: تسا هتـشون  تنـس  لها  هدنـسیون  لیلخوبا  یقوش  ... دـهد زیختـسر  دـنازیگنارب و  نانمؤم  نارداـم  نارـسمه و  هرمز  رد  ارم  تماـیق  زور  هب 
هک دوب  هدوساین  يدنچ  هشبح  تبرغ  زا  سپ  هک  دوب  يو  هودنا  رابغ  ندودز  یحور و  یگتـسکش  میرحت  دـصق  هب  هدوس  اب  ربمایپ  جاودزا  »

[104 «. ] درکن یگدـنز  وا  اب  سوه  توهـش و  رـس  زا  ادـخ  ربمایپ  دوب و  ریپ  ینز  هدوس  هنرگو  تشگ ... رـسمه  گرم  میظع  هودـنا  راتفرگ 
ار شبئاصم  راب  هک  دیزگ  ینز  . دهد شهاک  ار  تبئاصم  مغ و  راب  ات  ریگب  ینز  دنتفگ : . تشاد كولـس  هنوگچ  مدرم  اب  ربمایپ  نیا  اتفگـش  .

شلامج هب  و  هحفص 258 ] داهن [  نایملاع  تمحر  اهناج و  راسگمغ  ار  شمان  ادخ  هک  ناج  نآ  تسا  نیا  ! داد شیازفا  شیوخ  بئاصم  رب 
... داب وا  سدقم  كرابتم  ناج  رب  دابآلادبا  ات  لزا  زا  ناگتشرف ، همه  دورد  و  تسوا ، هتسیاش  طقف  یهلا  يابیز  تاولص  نیرترب  هک  دنگوس 

هشیاع

تنـس لها  یـضعب  درک . داهنـشیپ  وا  هب  ار  هشیاع  هلوخ ، هک  نآ  ات  درکیم و  یگدـنز  دوب  دوخ  نادـنزرف  راتفرگ  بلغا  هک  هدوس  اب  ربمایپ 
هللا ص لوسر  اهقدـصا  رکبوبا و  اهوبا  اـهایا  هجوز  : » تسا هتـشون  ماـشهنبا  درک . داهنـشیپ  يو  هب  ار  شیوخ  رتخد  رکبوبا  دوخ  دـناهتفگ 

یقوـش درک . هشیاـع  رهم  مهرد  دـصراهچ  دوـب  شایلک  شور  هکناـنچ  ربماـیپ ، دروآرد و  ربماـیپ  دـقع  هب  ار  وا  رکبوـبا  مهرد » ۀـئم  عـبرا 
و دریذپن ؟ ار  رکبوبا  رتخد  دناوتیم  ایآ  هک  تفر  ورف  هشیدنا  هب  ربمایپ  درک . داهنشیپ  ربمایپ  رب  ار  هشیاع  هلوخ  [ : 105  ] تسا هتشون  لیلخوبا 

نانچ وا ، زج  یکدنا  يهدع  هک  دوب  ياهجرد  نادـب  ادـخ  لوسر  دزن  رد  رکبوبا  ماقم  تیعقوم و  اریز  دـناجنرب . ار  شیوخ  یمیدـق  تسود 
ار وا  زورما  شردـپ  : » تفگ هلوخ  تسا . لاس  نس و  مک  رتخد  نآ  هلوخ  يا  اما  دومرف : هلوخ  هب  ربمایپ  لاح  نیا  اب  دـندوب . زیاح  ار  یماـقم 

دوخ رکبوبا ، مینیبیم  ینـشور  هب  میباییمرد ، قوف  تارابع  زا  هک  نانچ  «... دوش گرزب  اـت  دـنامیم  رظتنم  دـنکیم و  دزماـن  هبطخ و  وت  رب 
یبوخ هب  تسا ) دـیعب  رما  نیا  هک   ) دـشاب هدرکن  داهنـشیپ  ار  شرتخد  امـسر  يو  دوخ  رگا  تسا و  هدوب  لـیام  يدـنواشیوخ  نیا  هب  رایـسب 

هب ربمایپ  يارب  هکم  نامه  رد  ار  هشیاع  دناهتـشون  يراب ... دشاب ... هدومن  يدج  جیـسب  جـییهت و  رما  نیا  رب  ار  هلوخ  ناهن  رد  تسا  راکـشآ 
اب ربماـیپ  ياـهجاودزا  دروـم  رد  هـک  ياهـتکن  ... تـسا هدرک  جاودزا  يو  اـب  هنیدـم  رد  ترجه و  زا  سپ  ترـضح  هـک  دـیزگرب ، يدزماـن 

یلزا نامرف  هب  دـیآیمرب ، یهلا  خـیرات  ریدـقت  زا  هکنانچ  و  دـیدرت ، چـیهیب  اهجاودزا ، نیزا  یـضعب  هک  نیا  تسا  حرط  لباق  شنارـسمه 
، رکبوبا رتخد  هشیاع  نوچمه  شنارسمه  زا  یضعب  هحفص 259 ] دروم [  رد  ربمایپ  تسادیپ  الماک  تسا ... هدوب  ریبدت  نآ  تیـشم  ریدقت و 

مکح داد ، میهاوخ  حیـضوت  هراب  نیا  رد  ادـعب  هکنانچ  هتـشادن و  نانآ  اـب  جاودزا  زج  ياهراـچ  شحج ، رتخد  بنیز  و  رمع ، رتخد  هصفح 
هکم رد  ربمایپ  میتشاد . نایب  هکنانچ  يراـب  . تسا هدز  مقر  وا  تشونرـس  یناـشیپ  رب  ار  يریذـپان  باـنتجا  ياـهجاودزا  نینچ  لزا ، رد  یهلا 

هک نیا  درک ... جاودزا  يو  اـب  یگلاـس  راـهچ  هاـجنپ و  نس  رد  لاـمتحا  هب  دـیزگرب و  يدزماـن  هب  رکبوـبا ، شردـپ  داهنـشیپ  هـب  ار  هشیاـع 
شیوخ یگنانز  یعیبط و  دشر  هب  الماک  هلاس  هن  نارتخد  زا  یضعب  یبرع ، طیحم  طیارش  رد  دنچ  ره  دوب ، هلاس  هن  يرتخد  هشیاع  دناهتشون 

نبا دشاب . هلاس  هدفه  هدزناش ، دیاب  هدعاقلایلع  يو  هک  مداقتعا  نیرب  بناج  نیا  هلمجنآ  زا  هعیـش ، لها  نارکفتم  زا  یـضعب  اما  دناهدیـسر 
حیحصلا  » باتک رد  تنس  لها  يربخ  لیالد  تادانـسا و  رب  ینتبم  یلماعلا  یـضترم  همالع  دوب . هلاس  هدزای  دودح  تسا  هتـشون  دیدحلایبا 
هدنسیون یلدوب ، لارنژ  [ ... 106  ] تسا هدوب  شایگلاس  هدـفه  ات  هدزیـس  زا  جاودزا  ماگنه  هب  يو  نس  هک  تسا  هدرک  تابثا  ةریـسلا » نم 

، جاودزا ماگنه  هب  يو  هک  تسا  رواب  نیرب  اقیمع  دمآرد ، ربمایپ  اب  جاودزا  هب  یگلاس  هن  رد  هشیاع  تسا  هتشون  هک  نیا  اب  لوسرلا »  » باتک
، ربمایپ هناخ  هب  شدورو  ياهزور  نیلوا  نامه  رد  تسا  دـقتعم  يو  دوب . هدیـسر  یگنانز  یگتخپ  دـشر و  لامک  هب  یبرع  طیحم  رطاـخ  هب 
، وا یگنانز  غولب  لامک  هشیاع و  دشر  رب  لیالد  رگید  زا  تسویپ و  دجـسم  هب  هناخ  يوناب  شقن  رد  هک  دوب  يدح  رد  شتیـصخش  تردـق 

[ . 107 . ] تسا هدومن  رکذ  ار  تنیز  شیارآ و  لئاسم  قیاقد  تفایرد 
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هصفح

رد دوب و  ردب  باحـصا  زا  سینخ  دوب . هحفـص 260 ] هفاذـح [  نب  سینخ  رـسمه  ربمایپ ، زا  شیپ  يو  تسا . باطخ  نب  رمع  رتخد  ، هصفح
، لیامش هرهچ و  لیاصخ  يوخ و  رطاخ  هب  نز  نیا  تسادیپ  الماک  دنام . سکیب  هویب و  هصفح ، هجیتن  رد  درک و  تافو  يرجه  موس  لاس 
هب شیوخ  بتک  نارازه  رد  دوخ  تنـس  لها  اریز  تسا . هدـنامیم  روای  رهوشیب و  رمع  رخآ  اـت  ـالامتحا  هتـشادن و  يراگتـساوخ  نادـنچ 

ار نزهویب  نآ  اب  جاودزا  رکبوبا  اما  دومن . داهنـشیپ  ودب  ار  هصفح  شرتخد  هدـمآ و  رکبوبا  دزن  رمع  دـناهدرک : فارتعا  هتـشون و  تحارص 
تحارـص هب  و  تفریذپن . ار  يو  شهاوخ  زین  نامثع  دومن . داهنـشیپ  ودـب  ار  شرتخد  هتفر و  نامثع  دزن  رکبوبا ، زا  دـیمون  رمع ، تفریذـپن .

شوـغآ داهنـشیپ  ار  دوـخ  رتـخد  رمع ، بصعت  تدـش  هب  رورغم و  هدـندکی و  يدرم  دوـب ؛ یبـیرغ  زیچ  درک . در  ار  نز  نآ  ماـمت  يهـجهل 
نآ ردـپ  تیعقوم  رد  شايدـنملاس  هناریپ و  تئیه  ظاـحل  هب  رکبوـبا  ناـنآ  زا  یکی  هک  درکیم -  شناتـسود  نیرتزیزع  زا  نت  ود  جاودزا 
هب ار  شـشهاوخ  دـنتخادنایم و  ـالاب  هناـش  تسا ، هبـصح » « » هصفح  » ییوـگ هک  ناـنچنآ  راـجزنا  هارکا و  لاـمک  رد  ود  نآ  دوـب و  رتـخد 

یناوـج و ظاـحل  هب  هن  یتـیزم  چـیه  نز  نآ  هک  تسا  تقیقح  نـیا  رگناـشن  ماـمت  حوـضو  هـب  هـعقاو  نـیا  . دـندرکیم در  ماـمت  تاـحارص 
ربماـیپ دزن  نیگمـشخ  نیگمغ و  رمع ، تـسا !! هتفاـییمن  يراگتـساوخ  چـیه  هشادـن و  تبـسن  بـسح و  یقـالخا و  یـسنج و  ياـههبذاج 
نامثع زا  رتهب  ار  هصفح  دومرف : رمع  ییوجلد  يارب  ربمایپ  تشاد ... ضورعم  شترضح  رب  ار  شیوخ  تسود  ود  يرهمیب  تیاکش و  ، دمآ

تبحم و تمحر ، رهم و  نیرتگرزب  نـیا  تـسوا ... راتـساوخ  شدوـخ  هـک  دوزفا  و  تفریذـپ . دـهاوخ  ار  شجاودزا  تساوـخ و  دـهاوخ 
نینچ زا  دح  هچ  ات  يدارمان ، مغ و  نانچ  جوا  رد  رمع  هک  تسا  راکـشآرپ  دادیم ... ماجنا  رتخد  ردپ و  نیا  قح  رد  ربمایپ  هک  دوب  یتمارک 

اهرازآ وا  تسد  زا  هراوـمه  غـیرد  سوـسفا و  لاـمک  رد  اـما  درک . جاودزا  هصفح  اـب  ربماـیپ  . تسا هتـشگ  ناـمداش  يايراوـگرزب  راـثیا و 
رد هدوب و  تسدـمه  مه  اب  ود  ره  هشیاع  هصفح و  هک  تسا  تقیقح  نیا  زا  یکاح  هعیـش  تنـس و  لها  خـیرات  دوب . جـنر  رد  دیـشکیم و 

نیگهودنا و شیوخ  رتخد  لمع  زا  زین  باطخ  نب  رمع  یتح  هکنانچ  دـناهدرکیمن ... يرازگورف  هحفص 261 ] ششوک [  چیه  زا  وا  ءاذیا 
رسدوخ كابیب و  روسج و  ینز  هشیاع  :» تسا هتشون  هعیش  ناخروم  نیرخأتم  زا  یناغماد  یملاع  یلع  دمحم  هللا  ۀیآ  . تسا هدوب  نیگمرزآ 

يو دریگیم . همـشچرس  يوـخ  نیا  زا  هک  دروـخیم  مشچ  هب  يداـیز  ياهناتـساد  شیناگدـنز  خـیرات  رد  هکناـنچ  دوـب . دوـسح  رایـسب  و 
تدش زا  نآ  تابثا   ) هک دشابیم  ربمایپ  نادـناخ  اب  وا  ینمـشد  توادـع و  عوضوم  هشیاع  یگدـنز  خـیرات  ملـسم  روما  زا  یکی  دـیازفایم 

. تخادرپ میهاوخ  دوخ  ياج  رد  هشیاع  هصفح و  ود ، نیا  ياهارجام  حرش  هب  [ . 108 .« ] تسین لیلد  جاتحم  ( حاضیا

همیزخ رتخد  بنیز 

هب ربماـیپ  دـنام ... اـج  رب  سکیب  هویب و  زین  وا  دیـسر و  تداهـش  هب  دـحا  نینوخ  راـبمغ و  نیگمهـس ، رابجـنر و  هکرعم  رد  نز  نیا  رهوش 
جاودزا وا  اب  دوب ، هدـنام  اج  رب  رهوش  تداهـش  بئاصم  یگدـنز و  دـیدش  تامیالمان  لمحت  اب  هک  ناملـسم  يوناب  نیا  تیـصخش  تمرح 

... تشادن هلغشم  تیلوؤسممک و  يو ، دوخ  دوب ... راوشد  میظع و  یلمع  نیا  تفرگ ... هدهع  رب  ار  شمیتی  نادنزرف  وا و  یتسرپرس  درک و 
نامیتی یمامت  یعقاو  ردـپ  تسرپرـس و  وا  دـنچ  ره  درکیمن . اـهر  ناـشدوخ  ناـما  هب  ار  شیوخ  یمارگ  هباحـص  تسود و  نادـنزرف  یلو 
هرتـسگ رد  طـقف  اـما  دوب ، ومه  ناـشیمامت  ناگدـنامزاب  ردـپ  یتـسار  هب  تشذـگیمرد  هک  شباحـصا  زا  سک  ره  دوب و  شیوخ  هعماـج 

اج نآ  ات  هکلب  دوبن ، کیرش  شیورد  ناگدید  مغ  شیوخ و  باحـصا  بیاصم  مغ و  رد  فرـص  يزادرپهیرظن  ییوگیلک و  ياههشیدنا 
ییوناب همیزخ ، رتخد  بنیز  هک  هژیوب  دـمآیمرب ... ناشيراکمه  يرایمه و  هب  زین  تیلاعف  لمع و  يهرتسگ  رد  دـمآیمرب ، شتـسد  زا  هک 

نانیکسم نازیچیب و  ردام  یتسدگنت ، گنج و  يهعماج  نآ  رد  ینعی  تسا  نیکاسملاما  شبقل  هک  دناهتفگ  دوب . اسراپ  راکوکین و  هلضاف ،
يدمحا تبحم  بتکم  يهتخودنا  تمکح  هتخومآ و  ینز  اجبع ! درکیمن ... یهاتوک  یتمحرم  چـیه  زا  ناشقح  هحفص 262 ] رد [  دوب و 
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زا تسناوتیم  ادـخ  ربمایپ  هنوگچ  درکیمن ، یهاتوک  ناـمورحم  رب  تیاـنع  تمحر و  زا  تمحز ، تنحم و  تاـمیالمان  طیارـش  ناـنچ  رد 
رتکد دراد ؟ غیرد  يرگـشیاشخب  يوناب  نانچ  زا  ار  شیوخ  يرـسمه  راختفا  و  دـنک ؟ یهاتوک  یناـبرهم  ناـج  ناـنچ  رب  تیاـنع  تمحر و 

هدرک و دییأت  ار  انعم  نیا  وا  زا  شیپ  اهنرق  زین  رجحنبا  دوب ». راکوکین  رایسب  وخهزیکاپ  اما  دوبن . ابیز  ینز  وا  : » تسا هتشون  لکیه  نیـسح 
نانز یناوج  نایاپ  ار  نآ  برع ، ناخروم  هک  یگلاـس  یـس  ینعی  يریپ ، نینـس  رد  يو  : » تسا هتـشون  یبیجع  رگنـشور و  هلمج  هباـصا  رد 
تدش زا  درکن و  یگدنز  ربمایپ  رانک  رد  هام  تشه  زا  شیب  يو  هک  دنالوقلاقفتم  هعیـش  ینـس و  ناخروم  یمامت  تفر ». ایند  زا  دـننادیم 

، گرم زا  سپ  و  درکن ) یگدنز  ربمایپ  رانک  رتشیب  هام  ود  دناهتـشون  زین  یـضعب  . ) تفگ تایح  دوردب  یگلاس  یـس  رد  یگدنز ، تامدص 
درودب ار  رابمغ  نادکاخ  نیا  راگتـسر  نامداش و  هدوسآ ، داهن و  دمحم ص )  ) ناشنابرهم ردپ  شود  رب  ار  شیوخ  نادنزرف  تیلوؤسم  راب 

... تفگ

هملسما

ود ره  هک  رهوش  نز و  نیا  دوب . وا  يریش  ردارب  یمارگ و  تسود  ربمایپ ، همع  رسپ  هللادبع  وا  رسمه  تسا . دسالادبع  نب  هللادبع  رسمه  يو 
هشبح و هنادهاجم  گرزب و  ترجه  ود  رد  دندوب . هیلوا  نارجاهم  وزج  دـندرب و  رایـسب  ياهجـنر  مالـسا  هار  رد  دـندوب  هریغمینب  مدرم  زا 
رد يو  یگدنز  حرـش  دوب . مالـسا  هعماج  یمامت  نانز  نیرتهدیـشک  جـنر  هملـسما ، تفگ  ناوتیم  دـیدرتیب  و  دـندومن .. تکرـش  هنیدـم 
نز مییامنیم . میسرت  راصتخا  هب  ار  وا  راوگرزب  هرهچ  یلصا  طوطخ  يو  ياهجنر  يروآدای  يارب  کنیا  تسا و ... هدمآ  نیـشیپ  تادلجم 

یمامت ینعی  شیرق  نانمشد  اما  دندرک ... هنیدم  گنهآ  ربمایپ ، هب  نتسویپ  دصق  هب  شیوخ  دنزرف  اب  هتـشگزاب و  هشبح  ترجه  زا  رهوش  و 
ار هللادبع  شرهوش  دنتـشگ ... نانآ  جورخ  هحفـص 263 ] عنام [  هدرک  هلمح  یمحریب ، تواـسق و  تیاـهن  رد  هریغمینب ، مصاـخم  يهلیبق 

يریگرد نیرتمک  زیتس و  هب  نامرف  ربمایپ  يوس  زا  هک  زین  هللادـبع  دربب . هنیدـم  هب  دوخ  اب  ار  هملـسما  شرـسمه  هک  دـندادن  هزاـجا  دـندز و 
... دندرکن هدنـسب  زین  نیمه  هب  اما  دندنار ... رهـش  زا  ار  وا  دندرک و  ادج  وا  زا  ار  شرمـسه  هنوگ  نیدب  درک و  لمحت  ار  تابرـض  تشادـن 
دوخ دنزرف  نتشاد  قح  زا  ار  وا  شترجاهم  مالـسا و  مرج  هب  هتفرگ و  وا  زا  زین  ار  شدنزرف  هملـس ، دندرک ، نوریب  ار  رهوش  هک  نآ  زا  سپ 

راگزآ لاس  کی  دناهتشون  دنام ... هکم  رد  نادنزرف  رهوش و  زا  هدنامادج  اهنت و  هراچیب ، نز  دندرب و  ار  هملس  هریغمینب ، دندرک ... مورحم 
هک تسیرگ  هودنا  يدیمون و  هب  ردق  نآ  درکیم ... هیرگ  دنزرف  رهوش و  قارف  رد  تسشنیم و  هنیدم  هکم -  يهداج  يادتبا  رد  دمآیم و 

سکیب اهنت و  دناهتـشون  دنداد . سپ  يو  هب  ار  شدـنزرف  اهنت ، سکیب و  نز  يهجنکـش  لاس  کی  زا  سپ  تخوس و  شلاح  هب  رافک  لد 
زونه اما  دوب . هنیدم  رد  شرهوش  تفریذپ ... ار  ربمایپ  ادخ و  يوس  هب  هنادهاجم  ترجاهم  جنر ، تقـشم و  تیاهن  رد  درک و  هنیدم  گنهآ 

هدزناپ دناهتفگ  ... تشاذگ اهنت  تشاد ) دنزرف  راهچ   ) نادنزرف اب  ار  وا  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  زین  رهوش  هک  دوب  هتـسویپن  يو  هب  يدـنچ 
کنیا دوب . لامج  گنهرف و  مهف و  جوا  رد  لامک ، اب  هتسیاش و  ینز  دوب  هدیشک  هک  جنر  همه  نآ  اب  درک و  ترجه  هشبح  هب  هک  دوب  هلاس 
هتـشگ شیوخ  یکم  نادنواشیوخ  یمامت  ینعی  شیرق ؛ كرـشم  هعماج  روفنم  دورطم و  وس ، نآ  زا  و  تشادـن ... ار  سک  چـیه  هنیدـم  رد 

ناج یمامت  اب  داد . جاودزا  داهنشیپ  وا  هب  یسک  طسوت  هب  ربمایپ  تفریذپن . دمآ و  رمع  تفریذپن . دمآ و  شايراگتـساوخ  هب  رکبوبا  دوب ...
مهودنا مغ و  زین  تسا و  هتـشذگ  مجاودزا  نینـس  زا  نم  اما  داب . ادـخ  ربمایپ  رب  ابحرم  دورد و  : » تفگ خـساپ  شیوخ  رکاش  رازگـساپس و 

هک مرادن  ار  یـسک  تسرپرـس و  اج  نیا  نینچمه  مراد و  دق ) مین  دق و  دنزرف  راهچ  ریگاپ ؛ تسد و   ) ینادـنزرف هوالع  هب  و  تسا ... نوزفا 
رد راذگب  اما  تسا و  رتشیب  وت  زا  نم  نس  یتفگ ، لاس  نس و  هرابرد  هک  نیا  : » داتـسرف شخـساپ  هنوگ  نیا  ربمایپ  دروآرد .» وا  دقع  هب  ارم 

یناربج هراچ و  وا  لوسر  ادـخ و  هاـنپ  هحفـص 264 ] رد [  ار  تبئاصم  دنـشاب و  نم  نادنزرف  تنادنزرف  مشاب و  کیرـش  تیاهیتخـس  مغ و 
يهرهچ نیرتمیظع  همرکم و  يوناب  نیا  زا  یتامارک  تامدـخ و  هچ  و  دـمآرد ... ربمایپ  نارـسمه  هرمز  رد  زین  وا  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  .« وجب

هب ار  افواب  يوناب  نیا  ربمایپ  ییوگ  دیسر . لوسر  سکیب  مولظم و  نادناخ  هژیوب  مالـسا و  ملاع  هب  هجیدخ ، زا  دعب  ربمایپ  نارـسمه  یمامت 
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بنیز نیـسح و  نسح و  همطاف ، نادـنزرف  زین  همطاف و  یلع ، شیوخ ، زا  سپ  ناگدـنامزاب  يارب  هاـگآ  قح  يراوخمغ  هاـنپ و  ناـج  ناونع 
راوخمغ و ناونع  هب  ار  نانمؤم » نیتسار  ردام   » نیا زج  یسک  نابصاغ ، نارگمتس و  يزوتنیک  ینمـشد و  جوا  رد  هک  نانآ  دوب ... هدیزگرب 

... دنتشادن دوخ  رانک  رد  راکددم 

هبیبحما

زا هک  سب  نیمه  شماقم  تمظع  تمارک و  زا  اما  دوب . ربماـیپ  کـی  هرامـش  نمـشد  شیرق ، هدرکرـس  برح  نب  نایفـسوبا  رتخد  وناـب  نیا 
هشبح ترجه  گنهآ  يدسا  شحج  نب  هللادیبع  شرـسمه  اب  درک و  یتسرپتب  يهدیقع  كرـش و  نییآ  رب  تشپ  یناوج ، یگدنز و  زاغآ 

، غیرد فسأت و  تیاهن  رد  اج  نآ  دنارذگ و  هشبح  دیعبت  رد  تقشم  یتخـس و  هب  ار  يراگزور  درک . شیوخ  نادناخ  رهـش و  زا  ییادج  و 
و تشگ ... رتبیرغ  یـسکیب  تبرغ و  رد  دش و  ادـج  دـترم  رهوش  زا  نز  دـییارگ ... تیحیـسم  شیک  هب  و  درک ، نید  كرت  زین  شرهوش 
زج اـج  نآ  اریز  ددرگزاـب ، تسناوتیم  هکم  هب  هن  دـنکب ؟ دـیاب  هچ  تسنادیمن  دـنام . هدـنامرد  هبیبـحما  درم ... زین  شرهوش  دـعب  يدـنچ 

یهاگیاپ دندوب  هدش  هتشک  ناناملسم  تسد  هب  شنادنواشیوخ  زا  يرایسب  دج و  ردارب ، هک  شیوخ  زوتنیک  نادناخ  ییوجیفالت  ینمشد 
رگج ندیوج  زا  شردام  هژیوب  هتـشاد و  اور  ناناملـسم  يهرابرد  تیانج  همه  نآ  هک  شناردارب  ردام و  ردـپ و  شنادـناخ ، زین  تشادـن و 

لامعا هدیجنر  شیوخ و  سک  همه  هلیبق و  همه  دورطم  دنتشادن . وا  مالسا و  هب  تبسن  يرگشیاشخب  رظن  نیرتمک  دوب  هتشادن  غیرد  هزمح ،
هک دیشکیم  شود  رب  هحفص 265 ] ییاهنت [  هب  ار  دوخ  ياهجنر  راب  دوب و  هدنام  دوخ  یگهویب  یـسکیب و  بئاصم  يهدیدجنر  رهوش و 
وا هب  ایآ  هک  تسا  هدرک  رومأـم  ارم  هاـشداپ  : » تفگ نینچ  روطارپما  يوس  زا  هدـمآ و  شدزن  گرزب  یـشاجن  هشبح ، روطارپما  زینک  هاـگان 

روطارپما زا  هداتسرف و  مایپ  ربمایپ  اریز  دروآرد ؟ نأشلامیظع  ربمایپ  يرسمه  هب  ارت  دشاب و  وت  لیکو  وا  راوگرزب  صخش  ات  یهدیم  راختفا 
میظع هدژم  شخبترسم و  ربخ  نینچ  ندینش  زا  نانچ  دناهتشون  .« دروآرد وا  يرسمه  هب  ارت  وت ، يدنسرخ  اضر و  تروص  رد  هک  هتـساوخ 

هب دنچ  ره  دیدیمن -  باوخ  هب  هک  ار  يزیچ  اهنت  . داد تبثم  خساپ  دیـشخب و  زینک  هب  ار  شیوخ  هرقن  دنبتـسد  ود  هک  دش  تسمرـس  داش و 
يربمایپ نیا  ربمایپ ، هک  دوب  نیا  تفرگ -  ياج  وا  شوغآ  رد  دـمآ و  دورف  كالفا  جوا  زا  اهنامـسآ  دیـشروخ  هاگان  هک  دوب  هدـید  باوخ 

وا دندوبریم  مه  زا  كربت  هب  تمحز و  نارازه  هب  ار  شیوضو  بآ  تارطق  دـندرکیم و  ناگدـید  يایتوت  ار  شیاپ  كاخ  ناناملـسم  هک 
ار وا  دشاب و  شهودنا  مغ و  رکف  هب  درادن و  رود  رظن  زا  ییادج ، هلـصاف و  ياهراق  رود و  هار  اهگنـسرف  زا  ار  هاگیاجیب  هانپیب و  ینز  ار ،

رادغ نمشد  نایفـسوبا ، رتخد   ) هبیبحما ربمایپ ، لد  مشچ و  رد  يرآ  . دنیزگرب دوخ  يرـسمه  ینعی  دنمجرا  هاگیاج  دنلب و  بصنم  نینچ  هب 
يردام ردپ و  هداوناخ و  نانچ  زا  ندیرب  یلهاج . كرش  نییآ  هب  ندرک  تشپ  تشاد : ترجاهم  تدهاجم و  نیدنچ  ربمایپ ) کی  هرامش  و 

همه زا  و  ندمآرد . وا  ناتسود  نابحم و  نیرترب  هرمز  رد  وا و  تبحم  قشع و  يدورا  هب  نتـسویپ  و  دندوب . ربمایپ  نانمـشد  نیرتگرزب  هک 
يادخ هب  ندنام  رادافو  تیعقوم  لاح و  ره  رد  هصالخ  تیلثت و  نییآ  رهوش و  رـضم  رـصم و  ياههشیدنا  ربارب  رد  ندرک  تمواقم  رتمهم ،

... دیرخیم ناج  هب  ار  شتنحم  مغ و  تبحم و  قشع و  ناج ، قمع  زا  دنام و  رادافو  افصرپ  ناج  افواب و  نز  نیا  هب  زین  ربمایپ  سپ  دیحوت ...
هک دوب  يرهم  غلبم  نیرتالاب  نیا  و   ) دیـشخب وا  هب  رهم  ناونع  هب  شیوخ  بناـج  زا  راـنید  دـصراهچ  روطارپما ، هاـگ  نآ  ... درک زین  ناـنچ  و 
اب هبیبحما  دعب  یتدم  .( دوب مهرد  دـصراهچ  نانز  يارب  ربمایپ  یلومعم  رهم  هحفص 266 ] اریز [  . تشادیم تفایرد  ربمایپ  نانز  زا  يرـسمه 

هتشون لیلخوبا  یقوش  تشاد . یمارگ  زیزع و  رایـسب  ار  وا  ربمایپ  تسویپ و  ربمایپ  شیوخ  نابرهم  بوخ و  رـسمه  دزن  هنیدم و  هب  نارجاهم 
هک دوب  هبقرتمریغ  میظع و  نانچ  نآ  دـنویپ  نیا  [ . 109 . ] تشاد رمع  لاس  لهچ  زا  شیب  ربمایپ  اـب  جاودزا  ماـگنه  هب  هویب  يوناـب  نیا  تسا 

یتلاـح تیعقوم و  ناـنچ  رد  هدـیزگرب و  يرـسمه  هب  ار  شرتخد  ربماـیپ  تفاـیرد  كرـش  ياوشیپ  نایفـسوبا ، یتقو  رفک ، يودرا  رد  یتح 
زین شناهنپ  دوبن و  هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  هک  جاهتبا  رورغ و  ینامداش ، هب  تسا  هدـناسر  شراـختفا  زا  یجوا  ناـنچ  هب  هداـهنن و  شیاـهنت 

راکـشآرپ »؟ دیـشوپ مشچ  شايداماد ) راختفا   ) زا داد و  یفن  خـساپ  ناوتیم  ار  یتمارک  اب  درم  گرزب  ناـنچ  رگم  : » تفگ تشاذـگیمن ،
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ینمـشد هقباس  اب  حانج  ود  نیبامیف  طـباور  یبسن  دوبهب  رد  میظع  يریثأـت  وناـب ، نیا  یبلق  ياهجـنر  میمرت  رب  هوـالع  یلمع  نینچ  هک  تسا 
درادن و نمـشد  حانج  رب  ياهنامـصخ  هاگن  نیرتمک  هک  درکیم  تباث  دوخ  لمع  نیا  اب  ربمایپ  ینعی  دروآیم ... دیدپ  شیرق »  » و مالـسا » »

شیکرفاک هدرکرس  یمک  هک  دوب  راتفر  نیمه  دیاش  ... تسا نانآ  يوس  زا  یتشآ  ملـس و  شریذپ ، هدامآ  ناج  لد و  یمامت  هب  لاح  ره  رد 
راوتـسا شیوخ  تادهعت  هب  تبـسن  تسب  ربمایپ  اب  رخآ  ياهلاس  هک  یحلـص  یتشآ و  نامیپ  رد  دروآ و  شیوخ  هب  ار  شیرق  شیدـنارهق  و 

درکن و یمادـقا  نیرتمک  ناناملـسم  هیلع  دـیماجنا ، هکم  حـتف  هب  هک  هنانکینب  راتـشک  رد  نایفـسوبا -  نوچ  رابج  راـهق و  يدرم  و  دومن - 
هب دوب ) ربمایپ  نز  ردـپ  لاح  ره  هب  هک  ناشسییر  زا  ناهنپ   ) وا زا  ناهنپ  ربمایپ ، نانامیپمه  رب  ار  دوخ  نوخیبش  ناکرـشم ، میدـید  هکناـنچ 

هناجوجل و ياهیرگهزیتس  همادا  هنارصم و  يزیرنوخ  هنوگ  ره  زا  ار  شیوخ  نانمشد  ربمایپ  هک  دوب  لیاسو  نیدب  هصالخ  دندناسر و  ماجنا 
یهاـتوک نآ  یفاکـشدبلاک  زا  بلغا  هک  اـهجاودزا  هنوگ  نیا  نطاـب  اـما  تسا و  هصق  رهاـظ  نیا  هحفـص 267 ] تشادیمزاب [ . هنایوخدد 

ینامـسج و تفاطل  هرهچ و  هوکـش  رف و  دح  رد  ابیز ، راوگرزب و  يدرم  تدهاجم  يراکادـف و  نیرتگرزب  یتسار  هب  : تسا نیا  دـناهدرک 
دب زا  هدش و  هلاچم  يهدرم ، يوش  نانز  هنوگ ، نیدب  هک  دوب  نیرد  تشاد  مخفا  دـجما و  ناج  نآ  مظعا و  مرکا و  یبن  نآ  هک  يایناحور 
زا هجو  چیه  هب  هک  نآ  رتتخـس  رتبعـص و  همه  زا  دنیزگب و  يرـسمه  هب  ار  نادنزرف  ياراد  دـنملاس و  بلغا  هتـسکش و  مهرد  راگزور 

قلخ و زین  ناهاشداپ و  نادـنمتورث ، لاوحا  رب  هک  نانآ  يارب  هچ ، دـنکن ... یهاـتوک  ناشمادـک  چـیه  قح  رد  ییوشاـنز  يهلداـع  فیاـظو 
رودقملایتح ابیز و  ناوج  ناگزیـشود  زج  نانآ  هک  تسا  راکـشآ  ینـشور  هب  دنفقاو ، ملاع  ناتـسرپابیز  نایوجتذـل و  ناراکماک ، يوخ 

هلاچم ناگهویب  نانزهریپ و  دنبلطیمن و  یـشوغامه  يرـسمه و  هب  ار  ارالد  يرکیپ  نت و  اب  ناشوهم  زین  انعر و  ناخرابیز  ای  هرکاب و  ناتبعل 
دندنسپیمن و زین  یشوغامه  بش  کی  يارب  یتح  تسا -  لهـس  هک  دننیزگیمن -  يرـسمه  هب  ار  هداتفا  راک  زا  رادهچب و  دنملاس  يهدش 
هک دنرادن  ار  نآ  تردـق  دـنناوتیمن و  یـشکب  ار  اهنآ  رگا  هک  دنتـسه  ینادرم  تسه . مه  یعیبط  بلغا  نیا  و  دـنهدیمن . رد  نت  نانآ  هب 
رد ام  هچ  تسا . عقاوان  رداـن و  رایـسب  درم  رد  اـما  تسا ، قداـص  نز  رد  هیـضق  نیا  سکع  دـننک . باـیماک  دوخ  باداـش  نت  زا  ار  ینزریپ 

هنوگ همه  زا  يرادروخرب  ناکما  تمـشح و -  ییابیز ، گنهرف و  يونعم ، تورث  تیاهن  رد  يدرم  هک  میرادـن  غارـس  میاهدـیدن و  خـیرات 
اب دـنمتورث و  هن  ینزهریپ  اب  دراد -  ارالد  باداش و  یندـب  اـبیز و  ياهرهچ  هک  ناـج ، مسج و  توارط  یگدـنزارب و  زین  تورث و  تردـق و 

تردـق تمظع  دـح  رد  یتح  تفرگیم  شیپ  ربماـیپ  هک  يرما  نینچ  يرآ  . دـشاب هدرک  جاودزا  هدـنامرد ، یلومعم و  رایـسب  هک  تنکم - 
تـسا یناحور  هتـساریپ و  كاپ و  یبلق  یهلا و  یتقاط  لامک ، هلق  رد  يدرم  ملاع ، رد  طقف  تسین و  زین  ملاع  ناناولهپ  یناحور  ینامـسج و 
دریذپب قح  هار  رد  ار  ریپ  هویب و  بلغا  توترف و  هتـشگ و  هلاچم  ياهنز  هداد ، زورب  دوخ  زا  هحفص 268 ] ار [  يزاجعا  نینچ  دناوتیم  هک 

شود رب  ار  ملاع  ياههوک  یناولهپ ، تردـق  رنه و  . درادـن یغیرد  نیرتمک  ناشقح  رد  يرـسمه  فیاظو  ماجنا  زا  دزرو و  قشع  ناـنآ  هب  و 
توترف و هاگ  يداع و  یناگویب  اب  یـشاب و  هتـشاد  مارـالد  مارخرپ و  یتماـق  راوفسوی و  ياهرهچ  هک  تسا  نآ  یناولهپ  تسین . نتـشادرب 

زاجعا دح  هک  تسا  یلمع  نینچ  ... ینارذگ راگزور  هب  وا  اب  افـص  فطل و  تقر ، قشع و  ارادم ، رهم و  هب  يور و  ییوشانز  رتسب  هب  ابیزان ،
یناولهپ ریطاسا  رد  . تسا رترب  زین  يوسیع  شخبتایح  سفن  یـسوم و  ياضیب  دی  زا  دنایامنیم و  ار  يدمحم  حور  بلق و  ینطاب  يورین  و 

دنتسناوتیم هک  دندوب  رادروخرب  ییورین  نانچ  زا  ناشینامسج ، ییاروها  تردق  تعیبط و  زاجعا  هب  انشیرک ، و  متسر ، لوکره ، دناهتشون 
هک تسا  نآ  يدرمناوج  زاجعا و  تسین . زاـجعا  يزیچ  نینچ  نم  معز  هب  دـنریگب . ماـک  وبگـشم  تبعل  ورهاـم و  يهزیـشود  رازه  زا  یبش 
ماک تشاد  اـنربان  هتـسکش و  مهرد  اـبیزان ، توترف و  ینت  هرهچ و  هک  میتی  نیدـنچ  بحاـص  سکیب و  مورحم ، ینزهویب  زا  دنتـسناوتیم ،

ندیـشون بآ ، توهـش  یگنـشت و  ماگنه  هب  ایآ  !!! دتـسناوتیم زگره  هک  منکن  نامگ  نیمز  نامـسآ و  تقیقح  همه  هب  دـنگوس  دـنریگب و 
یتسود تسد  زا  غاد  هباروش و  خلت و  یماج  امرگ  مره  رد  هک  تسا  نآ  زاجعا  ای  ؟و  تسا زاجعا  اراوگ  ياهباشون  دهش و  زا  کنخ  یماج 

؟ ياهدیشون یتشهب  لسع  ریش و  ییوگ  هک  یشونب  يدنمساپس  تمارک و  يراوگرزب ، هب  نانچ  ار  نآ  يریگب و 

شحج رتخد  بنیز 
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اـبیز و سب  ناوج ، ياهزیـشود  دوب . بلطملادـبع  هحفـص 269 ] رتـخد [  همیما  شرداـم  ینعی  دوب . ربماـیپ  همعرتـخد  شحج  رتـخد  بنیز 
زا درک و  ترجه  هنیدم  هب  شربمایپ  ادـخ و  تبحم  هب  دوب . رادروخرب  زاتمم  یتیعقوم  زا  یگداوناخ  تفارـش  بسح و  تهج  هب  دـنمجرا و 
لد یمامت  هب  هک  دوب  راکشآ  الماک  اما  تشاد . ناوارف  ناراگتساوخ  هنیدم  مه  هکم و  رد  مه  دومنن . غیرد  ربمایپ  هار  رد  يايراکادف  چیه 
دوب هداد  تسد  زا  ار  هجیدخ  ربمایپ ، اریز  دزپیم ... ار  وا  يرسمه  يوزرآ  دوخ  يادوسرپ  بلق  ياهافرژ  رد  دراد و  ار  ربمایپ  ياوه  ناج  و 

جاودزا دـندوبن  رادروخرب  ياهژیو  يوخ  قلخ و  ییابیز و  زا  زگره  هک  هصفح  هشیاـع و  ناـنوچ  ياـههرهچ  دـنملاس و  هویب و  یناـنز  اـب  و 
نیرتکـیدزن زا  یمــشاه و  نادـناخ  يوناـب  نیرتهدـیزگرب  شیرق و  ناـنز  يهرهچ  نیرتاـبیز  هـک  وا  هـب  ارچ  تروـص  نـیرد  دوـب . هدرک 

هب یلیامت  عاعـش  هجوت و  وترپ  نیرتمک  ربمایپ ، يوس  زا  دـنام و  رظتنم  یتدـم  دـنکن .... یهجوت  دوب  شناـیمارگ  نیرتزیزع  نادـنواشیوخ و 
نینچ وا  هب  داتـسرف و  ربماـیپ  دزن  ار  شرهاوخ  دزیگنارب ، شیوخ  هب  ار  ربماـیپ  هجوت  هکنآ  يارب  تفاـین ... شباـت  تفرگن و  شهج  وا  يوس 
شقح رد  بوخ ، ییادرـسپ  بوبحم و  ربمایپ  تسا  لیامتم  ابلق  اما  تشاد ) مه  اـعقاو  هک   ) دراد يرایـسب  ناراگتـساوخ  بنیز  هک  تخومآ 
بنیز درب ، مان  تسا ، ناور  بنیز  ناور  رب  شفطل  ناج و  رب  شمکح  هک  یمارگ  نآ  هک  سک  ره  دهد و  رظن  هراب  نیرد  دریگب و  میمـصت 

وا هب  یفنم  خساپ  زگره  ترـضح  هدرک و  شتبحم  يهضرع  تیانع و  دزمان  ربمایپ ، ربارب  رد  ار  دوخ  هک  تشاد  نامگ  هنوگ  نیدب  ... دریذپب
، وا هک  تسا  لیام  ربمایپ  تفایرد -: هنوگ  نیدب  ار  ربمایپ  خساپ  شنادـنواشیوخ ، یمامت  وا و  یتفگـش  بجعت و  ربارب  رد  اما  داد . دـهاوخن 
هک ار  هثراح  نب  دیز  وا  دش . تحاران  رایسب  دیـسر  بنیز  هب  نخـس  نیا  نوچ  . دریذپب ار  ادخ  لوسر  هدناوخرـسپ  هثراح ، نب  دیز  يرـسمه 

هدناوخرـسپ ابرلد و  دنمورب و  ابیز ، ناوج و  دنچ  ره  دیز  تسنادیمن . دوخ  دـح  رد  دوب  هبترم  دـنلب  ناگمه  هاگن  رظنم  رد  میرک و  یناوج 
رد تسنادیمن ... هحفـص 270 ] شیوخ [  هبترمه  شایگدرب ، قباوس  تهج  هب  ار  وا  اما  تشاد ، میظع  یتفارـش  ببـس  نیدـب  دوب و  ربمایپ 

لامک رد  درک و  در  ار  ربمایپ  داهنـشیپ  دـنک ، رادربمان  رگید  یـسک  يارب  شیوخ ، يارب  زج  ار  وا  ربماـیپ  درکیمن  ناـمگ  هک  بنیز  هجیتن ،
ربمایپ هب  داتـسرف : ماغیپ  نینچ  ربمایپ  هب  تشاد ) راظتنا  ناوتیم  یبحم  قشاع و  ناج  ره  زا  اعبط  هک   ) هبقرتمریغ یتراسج  تارج و  یفطلیب ،

ار دـیز  نوچ  یـسک  زگره  هجیتن  رد  مشاـهینب و  نادـناخ  ناـگرزب  زا  و  وا ، هب  سک  نیرتکـیدزن  تسوا و  همعرتخد  بنیز  هک  دـییوگب 
یـسب ار  دـیز  ربمایپ  اما  ... درک در  ار  ربماـیپ  تساوخرد  تفریذـپن و  ار  داهنـشیپ  نیا  زین  شحج  نب  هللادـبع  شردارب  نینچمه  دریذـپیمن !!

دوخ نیریـش  ناج  نوچمه  دوب  هدرکن  غیرد  يايراکادـف  چـیه  زا  هناگی  راـگدرورپ  مالـسا و  هار  رد  هک  ار  ناوج  نیا  تشادیم . تسود 
یمامت زاتمم  رهوگ  لاح ، بسح و  تفارـش و  لاثمیب ، يهرهچ  نانچ  اب  بنیز  هک  تسنادیم  وا  تشاگنایم ... عیفر  تشادیم و  بوبحم 

. دشاب عالطایب  هزیشود  نیا  ردق  تلالج  تهاجو و  يدنمجرا ، ییابیز ، زا  هک  دوب  یسک  هنیدم  هکم و  رد  رگم  و  تسا ... شحج  نادناخ 
وا هب  ناج  لد و  لامک  اب  بنیز  تسنادیم  هک  نآ  مغریلع  و  دوب ، هدرک  رادربمان  دوخ  هدناوخرسپ  يارب  ار  ییانعماب  ابرلد و  ناج  نانچ  اما 

شیوخ رـسپ  دوخ ، رتنایاش  جرد  يارب  ار  یناگیاش  رهوگ  ناشخر و  دیراورم  نانچ  دیدیمن و  چـیه  ار  نتـشیوخ  نایم  نیرد  دراد ، هجوت 
زا شیوخ  تما  يارب  دوب و  رترب  ملاع  نادنمتواخـس  نیرتگرزب  زا  تواخـس ، رد  هک  ییافـصاب  ناـج  لد و  ناـنچ  رگم  اریز  تساوخیم .

یکین هب  [ » 110 « ] نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل   » هک دوبن  ینآرق  تاکرب  تاملک  نیا  يهدنروآ  تشادـن ، غیرد  زین  دوخ  ناج  هرمث 
بنیز یفنم  باوج  زا  ربماـیپ  « دـیرذگب نآ  زا  ادـخ ، هار  رد  دـیراد  تسود  رتشیب  هک  ار  هچنآ  ره  هک  دیـسر  دـیهاوخ  هاـگ  نآ  شیاـشخب ،

ناک ام  و  [ » هحفص 271 دمآ [ : دورف  نینچ  ربمایپ  نخس  دییات  هب  ینایحو  نامرف  ینامسآ و  هیآ  هک  تشذگن  یـسب  دش . نیگمغ  نوزحم و 
چیه [ .» 111 « ] انیبم الالـض  لض  دقف  هلوسر  هللا و  صعی  نم  مهرما و  نم  ةریخلا  مهل  نوکی  نا  ارما  هلوسر  هللا و  یـضق  اذا  ۀنمؤم  نمؤمل ال 

ره دنراد و  راهظا  زاربا و  يرایتخا  دوخ ، زا  دنهد و  رگید  يرظن  شربمایپ  ادخ و  رظن  تساوخ و  ربارب  رد  هک  تسین  راوازس  ار  ینز  درم و 
بیهم و نانچ  هیآ  نیا  .« تسا هداتفا  راسنوگن  یهاـبت  راکـشآ و  یهارمگ  هب  اـنامه  دـباترب  يور  شربماـیپ  ادـخ و  ناـمرف  زا  سک  ره  هنیآ 

اریز تسا . هدـماین  ياهیآ  نآ ، تباـهم  تمظع و  هـب  نآرق ، یماـمت  رد  تـما ، یفیلکت  ییارجا و  فیاـظو  سوماـق  رد  هـک  دوـب  نـیگمهس 
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زین ادـخ و  هدارا  رظن و  تساوخ ، ربارب  رد  ینمؤم  درم  نز و  چـیه  هک  درکیم  نـالعا  نینچ  تحارـص  حوضو و  تیاـهن  رد  یهلا  تاـملک 
ارچ نوچیب و  ارنآ  دیاب  یمالـسا  يهعماج  یمامت  دـهد  روتـسد  نادـب  دـنک و  رما  ربمایپ  هچ  ره  درادـن و  يرایتخا  هدارا و  نیرتمک  ربمایپ ،

یهارمگ نارفک و  نآ ، زا  یچیپرس  تسا و  ضحم  يرورـض  هعاطلابجاو و  ادخ  نامرف  نانوچ  ربمایپ ، نامرف  شریذپ  هک  دنادب  دریذپب و 
هب دیـسر و  درخ  هشیدنا و  بحاص  شوه  شوگ و  ره  رب  یمالـسا  ملاع  راطقا  یمامت  هنیدـم و  رد  هیآ  نیا  . تسا راکـشآ  یهابت  نایـصع و 

يدج و هنوگ  هب  یمالـسا  هعماج  کنیا  دنازرل ... دـنوادخ  هاگرظن  رد  شهاگیاپ  تمظع  ماقم و  تبیه  ردـق ، تلالج  زا  ار  اهناج  تدـش ،
مرکم و تساوخ  رظن و  زج  زیچ ، چیه  رد  سک  چیه  هک  دیمهف  هعماج  دوب . هدـیمهف  ربمایپ  ربارب  رد  ار  دوخ  فیلکت  نشور  حیرـص و  سب 

ماکحا زا  تعاطا  بوجو  رد  هن  هقلطم  تیالو  يرایتخا و  بحاص  نیا  دشاب و  هتـشاد  ياهدارا  دـیابن  دـناوتیمن و  وا  مرتحم  رایتخا  هدارا و 
. تسا هتشگ  ضیوفت  ربمایپ  رب  زین  یفطاع  یبلق و  تالیامت  نیرتیصوصخ  نیرتیـصخش و  نیرتيدارفنا ، رد  هکلب  ینید ، تامازلا  عرش و 

ناج لد و  یمامت  اب  داتـسرف و  ربمایپ  يوس  هب  ار  یـسک  لـلعت ، نیرتمکیب  ماـمت و  باتـش  هب  هیآ  ندینـش  ضحم  هب  بنیز  هحفص 272 ] ] 
تایفنم خساپ  نیـشیپ  راب  هک  شخبب  ینم و  رایتخا  بحاص  وت  دـنوادخ ، نامرف  رب  انب  کنیا  اربمایپ  :» داد مایپ  نینچ  شیوخ  نقوم  نمؤم و 

میارب وت  هک  ار  دیز  مراد ... تنم  هدید  هب  مریذـپیم و  یهد  رهوش  هک  سک  ره  هب  تسین و  يرایتخا  وت  رایتخا  زج  زیچ  چـیه  رد  ارم  مداد .
شنارسمه رهم  زا  رتشیب  یسب  هک  هجوت  لباق  يرهم  غلبم  هب  ار  وا  ربمایپ  و  روآرد ...» وا  دقع  هب  ارم  تسارت و  نامرف  مریذپیم . ياهدیزگرب 

نیباک شیوخ  يوس  زا  امرخ  مدـنگ و  یهبانتعم  رادـقم  شوپریز و  يرـسور و  رداچ و  نهریپ و  کی  مهرد و  تصـش  رانید و  هد  هب  دوب ،
رـسپ يارب  اریز  تشگ ... لاحـشوخ  رایـسب  تلـصو  نیا  زا  ربماـیپ  ... داتـسرف وا  يارب  شیوـخ  هنیزه  هب  دوـخ  بناـج  زا  ار  همه  نیا  تسب و 

هدـیزگرب ار  مشاهینب  یگدـنبات  هرهچ  نیرتهب  تشاد ، یگدرب  غاد  یگدـنب و  رهم  هک  نیبرهاظ  هعماج  نانچ  رد  دوخ ، دـنمجرا  یمارگ و 
مایا ینیریـش  تشادن ... ار  دیز  اب  يراگزاس  رـس  نادنچ  بنیز  اما  دندنارذگ .. رگیدکی  رانک  رد  ار  یتدـم  بنیز  دـیز و  ناسنیدـب  دوب ...
موق يهمیرک  نیرترب  نیرتیمارگ و  نم  دراد و  یگدرب  هقباـس  مرهوش  هک  هدوهیب  ياههشیدـنا  وـید  نز ، رد  هراـبود  تشذـگرد و  فاـفز 

یهدـنامرف و تعاجـش  ملع و  نامیا و  تعفر  هنیمز  اب  زین  دـیز  تشاذـگ ... ار  دـیز  اب  يراگزاسان  يانب  تشادرب و  رـس  مابلطملادـبعینب 
ربارب رد  دروخب و  بنیز  زا  هک  دوبن  یـسک  تشاد  ودب  باستنا  رد  هک  یتفارـش  ربمایپ و  نادـناخ  ینطاب  تمظع  هقباس  هب  هجوت  اب  نینچمه 

رادروخرب الماک  تشاد و  ار  بنیز  زا  زاینیب  هرهچ  دیز  کنیا  تفرگ . الاب  ناشنایم  وگ  تفگ و  تشذگ و  رگید  یتدم  دنک ... نیکمت  وا 
ریـس وا  زا  الماک  تشادـن و  تسود  ار  بنیز  اـقیمع  رگید  دـیوگ ... قـالط  ار  ناوج  اـبیز و  كرتخد  تفرگ  میمـصت  وا  شوغآ  زا  هتـشگ 
رگید ددرگیم ، باریـس  نآ  زا  شوخ  بوخ و  دوریم و  شیوس  هب  دنیبیم و  ياهحاو  لد  رد  ياهنـشت  هک  یبآ  نوچ  يرآ  دوب ... هتـشگ 
هحفـص هب [  دوخ و  رـس  هنوگچ  اـما  تشاد . بنیز  قـالط  هب  یطعق  میمـصت  درکیم . شاهفخ  دزیم و  ار  شلد  نآ ، زا  رتشیب  هعرج  کـی 

، وا هزاجا  اب  درکیم و  حرط  وا  رب  ار  دوخ  لکـشم  هصق  دـمآیم و  ربمایپ  دزن  دـیاب  دـهد . ماـجنا  ار  رما  نیا  تسناوتیم  دوخ  راـیتخا  [ 273
هب تبـسن  ناشمادک  چیه  هک  ناشییادـج  يارب  ربمایپ  ناشود  ره  تیعقوم  هب  هجوت  اب  هک  تشادـن  یکـش  نیرتمک  دادیم . قالط  ار  بنیز 

دندوبن زین  يدنزرف  بحاص  هناتخبشوخ  هک  اج  نآ  زا  زین  دنتـشادن و  ياهقلع  نیرتمک  رگیدمه  رانک  رد  یلیمحت  یگدنز  همادا  يرگید و 
هـصق دمآ و  . داد دهاوخ  تیاضر  دهد  ینوزف  یـصخش  قیالـس  بئاصم و  لمحت  رب  ار  ناشتیلوؤسم  دهد و  ناشدـنویپ  مه  هب  رابجالاب  هک 
قالط هزاـجا  تفگزاـب و  تیمیمـص  تقادـص و  تیاـهن  رد  ماـهبا و  ماـهیا و  نیرتمکیب  ماـمت  لاـمک و  هب  ار  ناـشود  ره  لـئاسم  تیعقاو 
ارادم هب  نز ، رانک  رد  تشگزاب و  درک ... شزاس  ارادم و  هب  رما  ار  وا  تفرگ و  عضوم  شربارب  رد  ادـیدش  تفریذـپن و  ربمایپ  اما  تساوخ .
هزاجا وزا  سامتلا  هب  دـمآ و  ربماـیپ  دزن  رگید  راـب  .و  تفرگ ـالاب  نیـشیپ  تاـفالتخا  هنماد  هراـبود  اـما  درک و  یگدـنز  هتـشذگ  نوچمه  و 

ار ترـسمه  سرتب و  ادخ  زا  درگزاب ، : » دومرف وا  هب  ربمایپ  زاب  دمآ و  موس  راب  دـنادرگ . شزاب  دـیمون  زین  مود  راب  ربمایپ  تساوخ . ییادـج 
دنوادخ دزن  رد  لالح  لمع  نیرتضوغبم  : » دوب هدومرف  تشادیم و  دنسپان  زیچ  ره  زا  شیب  ار  ییادج  هک  دوب  يربمایپ  نیا  يرآ  رادهگن .

تـسد دیز  اما  . دـنادرگ شزاب  نیگمغ  دـیمون و  ربمایپ ، دـمآ و  اهراب  اهراب و  دناهتـشون  هعیـش  تنـس و  لها  ناخروم  یمامت  تسا ». قالط 
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قیاقد درک و  یگدنز  یگدرـسفا  رابجا و  روز و  یگدزلد ، يرهمیب و  زا  هدـنکآ  ینوناک  رد  ناوتیم  رگم  دوب . وا  اب  زین  قح  دوبن و  رادرب 
هک درک  يراـشفاپ  ردـقنآ  دوـمن ... هاـبت  هودـنا  مغ و  هب  دزیرب ، طاـشن  شخبرمث  هـنارک  رب  دـیاب  هـک  ار  تاـیح  ياهرذـب  رمع و  شخبرمث 

سفق زا  دباییم و  ییاهر  دنب  زا  هک  ياهدـنرپ  نانوچ  يدازآ  يداش و  هب  دـیز  و  داد ... شقالط  هزاجا  يو  رارـصا  ربارب  رد  ربمایپ  ماجنارس 
ربمایپ هحفص 274 ] دزن [  دیز  هک  دراد  تلالد  انعم  نیرب  احیرص  ینآرق  تایآ  دید  میهاوخ  هکنانچ  ... تفگ قالط  ار  بنیز  دنکیم  زاورپ 
ییادج رد  هدومرفیم  احیرـص  هدادیم و  يدج  زیهرپ  قالط  زا  هدنادرگیمزاب و  ار  وا  ربمایپ  هتـساوخیم و  قالط  تصخر  وزا  هدـمآیم ،
بایماک رادروخرب و  شرسمه  زا  الماک  دیز  هک  یلاح  رد  وا و  ماربا  رارـصا و  زا  سپ  ربمایپ  ماجرف ، هب  اما  و  دسرتب ... ادخ  زا  شرـسمه  زا 
يرـسمه هتفگ و  قالط  ار  بنیز  يدنویپ ، نانچ  زا  هتـشگ  دازآ  دنـسرخ و  اهر ، یـضار و  دیز  هداد و  شاهزاجا  تسا ، هدش  ریـس  الماک  و 

فرع یتنـس و  شنیب  ساسارب  تسا : نیا  هتکن  و  تسا . لمأت  لباق  سب  نایم  نیرد  ياهتکن  حرط  اـما  تسا . هدرک  باـختنا  هاوخلد  رگید و 
وا یعقاو  سورع  نانوچ  رـسپ ، نیا  رـسمه  تسوا و  رـسپ  ناـنوچ  یمدآ ، هدناوخرـسپ  هک  دـندوب  رواـب  نیرب  ناـنآ  برع ، یلهاـج  هعماـج 

ردـپ داد ، قـالط  سپـس  درک و  جاودزا  ینز  اـب  رـسپ  نیا  رگا  دربیم و  ثرا  یعقاو  رـسپ  کـی  نوـچمه  رـسپ  نـیا  ددرگیم و  بوـسحم 
رد هک  یلاـح  رد  تسا . دـکؤم  دـبؤم و  مارح  وا  رب  دریگب و  يرـسمه  هب  ار  وا  يهقلطم  نز  دـناوتیمن  درادـن و  قـح  رـسپ  نـیا  يهدـناوخ 
رد اعطق  ود  نیا  و  وا . هدناوخرـسپ  وا  هدناوخرـسپ  تسوا و  رـسپ  یمدآ  رـسپ  اریز  دوب . اطخ  الماک  يرادـنپ  نینچ  نآرق  ینامـسآ  هاـگرظن 

دنهاوـخن رادروـخرب  هناـگی  نوناـق  کـی  زا  هریغ  تـیمرحم و  قـالط و  ثرا و  لـیبق  زا  یعرــش  روـما  ینید و  ياـهمارح  تـیلح و  یناـبم 
دیز و قالط  زا  سپ  یتدـم  : دوب نونکا  مه  تصرف  نیرتهب  دـنک و  هزرابم  یلهاج  ریگ  اپ  تسد و  نوناق  نیا  اب  تساوخیم  نآرق  ... دـندوبن

بنیز ام  : » هک تشگ  لزان  ربمایپ  رب  يدج  هنارمآ و  سب  یتروص  هب  ینآرق  ینایحو  روتسد  ینامسآ و  نامرف  يزور  هک  تشذگیم  بنیز 
رد تسوا ، رسپ  نانوچ  یمدآ  هدناوخرسپ  هک  یلهاج  رواب  نیا  هب  نداد  نایاپ  يارب  دیاب  میدروآرد و  وت  جیوزت  هب  میدیزگرب و  وت  يارب  ار 

، یبرغ نایارـسهناسفا  هک  تسا  یهت  رـسیب و  تشز و  نیغورد ، ياهناتـساد  هنامرـشیب ، هکلب  رابفسأت و  اـما  «... ینک مادـقا  وا  اـب  جاودزا 
هتخاس ییاوران  فیجارا  نانچ  ازسان و  بیذاکا  نانچ  هراب  نیرد  هحفص 275 ] دناهدرک و [  راب  هعقاو  نیرب  یحیسم  يدوهی و  ناهوژپنید 
ربمایپ دـیز ، بنیز و  جاودزا  زا  سپ  دناهتـشون  مومـسم  هزره و  ییاهملق  اـب  تسین ... ییاـخژاژ  ییوگتشز و  زج  همه  هک  دـناهتخادرپ  و 

هب هاگ  نآ  دش و  قفوم  راک  نیرد  ماجنارـس  دنک و  ادج  مه  زا  ار  ود  نآ  تفرگ  میمـصت  سپـس  دـش و  دوخ  يهدناوخرـسپ  رـسمه  قشاع 
ییاهفرـصت لخد و  نآ  رد  هک  تسا  یتیاور  زین  ناشیاهییارـسهناسفا  نیا  ذخأم  دروآرد و  دوخ  دـقع  هب  ار  بنیز  مامت ، يرارط  دـنفرت و 

یگدـنز مه  راـنک  رد  بنیز  دـیز و  اهتدـم  : تسا نینچ  ناـشیلعج  تیاور  [ ... 112  ] دـناهدوزفا نآ  رب  دوـخ  زا  اوراـن  ییاـههیرظن  هدرک ،
تسج و رد  يراک  ماجنا  يارب  ربمایپ  يزور  دادیمن  ناشییادج  هزاجا  ربمایپ  و   ) دوب ییادـج  يوزرآ  فالتخا و  ناشنایم  اما  دـندرکیم ،

هاگدید رد  بنیز  عقوم  نآ  ات  هک  میروآ  رظن  رد   ) دش دراو  بنیز  قاتا  هب  دوشگ و  ار  هناخ  رد  تفر ... شاهدناوخرـسپ  هناخ  هب  دیز  يوج 
لماک  ) سابل ندیشوپ  تصرف  هک  نآ  یب  نز  دییاسیم ... رطع  دوب و  هتسشن  قاتا  زا  ياهشوگ  بنیز  دوب ) وا  یعقاو  سورع  نوچمه  ربمایپ 

نیا هلـصافالب  تشگزاب و  بقع  هب  لیجعت  هب  داتفا و  وا  رب  ياهظحل  ربمایپ  نامـشچ  تساخرب . هدزباتـش  هناخ ) سابل  نامه  اب   ) دنک ادیپ  ار )
یهاشداپ نآ  رب  هانپ  نم . گرزب  راگدرورپ  تسا  كاپ  هزنم و  « » بولقلا فرـصم  ناحبـس  میظعلا . هللا  ناحبـس  : » دـنار نابز  رب  ار  تاـملک 

يدوزب هک  دـیز  اـت  دنیـشنب  دـنامب و  قاـتا  رد  هک  درک  رارـصا  ربماـیپ  هب  بنیز  دراد ...» دوـخ  فرـصت  هجنپ  رـس  رد  ار  اـهبلق  هک  مربیم 
عوقو لاس  ینعی  نامز ، نآ  ات  هک  میروآ  رظن  رد  و  . ) دـش جراخ  هناخ  زا  باتـش  هب  درکن و  گنرد  ياهظحل  ربمایپ  اما  دـیایب . ددرگیمزاـب 

هک نآ  هب  دسرب  هچ  دنتسویپیمن ، باجح  رد  ناگناگیب  زا  یمالسا  هعماج  نانز  ینعی  دوب . هدشن  لزان  باجح  بوجو  هیآ  بازحا ، گنج 
رداچ امازلا  دـنتفرگیم و  يور  دـیابن  زین  باجح  بوجو  لوزن  زا  سپ  یتح  شیوخ ، رهوش  ردـپ  رب  سورع ، نوچمه  مراـحم ، زا  یـضعب 
بنیز دـمآ و  هناخ  هب  دـیز  دـش ، جراخ  دـیز  هناخ  زا  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  دـیوگیم : روبزم  تیاور  يراـب  هحفص 276 ] دندیـشوپیم [ )

رارـصا هچ  ره  تفگ : خساپ  تسا . هدرکن  فراعت  هناخ  لخاد  هب  ار  شترـضح  ارچ  دیـسرپ  دـیز  درک . فیرعت  قاتا  هب  ار  وا  دورو  ناتـساد 
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تفر و بولقلا » فورصم  ناحبس  میظعلا . هللا  ناحبـس   » دومرفیم نینچ  تشگیمزاب  هک  یلاح  رد  نم ، ندید  ضحم  هب  تفریذپن و  مدرک 
هب ارت  ات  مهد  تقـالط  مهاوخیم  نم  دـشاب و  هتـشاد  یلیاـمت  وت  هب  هک  مناـمگ  هب  تفگ : دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  دـیز  دـییاپن . زین  یمد 
زا دیز  »؟ منک هچ  تفرگن  رگا  دریگن ... ارم  مسرتیم  هن . منک ؟ هچ  دریگن  ارم  یهد و  قالط  ارم  رگا  : » داد خـساپ  بنیز  دـنیزگب . يرـسمه 

. دوزفا هاگ  نآ  و  تسا . هتشگزاب  باتش  همه  نادب  هدنامن و  ناشهناخ  رد  ارچ  دیسرپ  ربمایپ  زا  دیسر . شترضح  تمدخ  دمآ و  نوریب  هناخ 

. هن داد : شخـساپ  ترـضح  دریگب . ار  وا  ربمایپ  ات  دـیوگ  شقالط  هزاجا  ات  تساوخ  هناـسمتلم  و  تسا ؟ هدرک  بلج  ار  يو  رظن  بنیز  اـیآ 
نیا دومرفن : هزاجا  زاب  ترـضح  تساوخ و  قالط  هزاجا  دمآ و  راب  نیمود  يارب  رگید  زور  دـنچ  سرتب . ادـخ  زا  رادهگن و  ار  دوخ  رـسمه 

دش و رکذ  هک  یتیاور  [ . 113  ] داد قالط  ار  شرسمه  دیز  ماجنارـس  ات  دومرفن  تقفاوم  ترـضح  راب  ره  رد  دش و  رارکت  راب  نیدنچ  لمع 
هدوزفا و يدوـهی ، یحیـسم و  نازادرپغورد  هـک  هتـشگ  يزیمآهدـسفم  ياـهیزادرپهصق  أـشنم  تـسا  هدـمآ  هعیـش  تنــس و  لـها  راـثآ  رد 
هب شمـشچ  هاگان  قاتا ، نآ  رد  ربمایپ  هک  نآ  هلمج  نآ  زا  دناهدرک ... راب  اهنآ  رب  زیگنااوغا  ییاهگرب  خاش و  زیمآهناسفا و  ییاهزیواتـسد 

همعرتخد و نیا ، زا  شیپ  ربمایپ  ییوگ  وت  ... تالئاطال نیا  زا  دش و  وا  هتفیرف  هتفیش و  داتفا و  بنیز  بیز  رویزرپ و  رکیپ  بیرفلد و  لامج 
ینادنچ تیدنـس  دنچ  ره  قوف  تیاور  يراب  هحفـص 277 ] دـیدیم [ . ار  وا  هک  دوب  يراب  نیلوا  نیا  دوب و  هدـیدن  ار  شیوخ  رـسپ  سورع 
یقیقح دنـس  کی  ناونع  هب  میتفریذپ و  زین  ار  تیاور  نیمه  یتح  میریگ  اما  میدرک . نایب  زاغآ  رد  ام  هک  تسا  هنوگنامه  عقو  ام  درادـن و 

يراک يارب  شندـمآ  شیوخ  سورع  رـسپ و  هناخ  هب  اـیآ  تسا ؟ هدوب  فـالخ  هداد ، ماـجنا  ربماـیپ  هک  یلاـمعا  ياـجک  میدرک . هظحـالم 
رکیپ نت  ندید  ضحم  هب  دیاسیم و  رطع  هتـسشن و  ياهشوگ  هناخ  یتحار  سبابل  رد  شـسورع  هدید  هک  نآ  ضحم  هب  ای  و  هدوب ؟ فالخ 

رد یمدآ  هک  هدنار  بل  رب  اعد  حیبست و  هنوگ  هب  هک  ار  یتالمج  نیا  ایآ  ای  و  تسا ؟ هدوب  فالخ  هدـنامن  قاتا  رد  هتـشگزاب و  شاهرهچ  و 
اهبلق هک  كاپ  گرزب و  راگدرورپ  نآ  زا  ياهشیدنا  ره  روطخ  تهج  هب  دیوجب و  يرای  دنوادخ  زا  دناوتیم  دـیاب و  ماقم  ره  لاح و  ره 

بناج هب  یهانگ  ایآ  هتشاد  تسود  ار  ربمایپ  بنیز  نوچ  ای  و  تسا ؟ هدوب  فالخ  دبلطب  يراگتسر  دراد ، فرـصت  هضبق  رد  ار  اههشیدنا  و 
ربمایپ بناج  زا  زاب  هتشگیم  شعنام  ربمایپ  دهد و  شقالط  هتـساوخیم  هدوب و  هتـسخ  هدزلد و  بنیز  راتفر  زا  دیز  نوچ  ای  و  هدوب ؟ ربمایپ 

مه هب  اوران  نانخس  هتخادنا و  هار  هب  وهایه  همه  نیا  هک  هدز  رس  ربمایپ  زا  ییاطخ  شزغل و  هچ  ایاضق  نیا  یمامت  رد  ؟ تسا هدز  رس  یفالخ 
يو رب  یحو  تلاح  هاگان  هک  هشیاع  شرسمه  اب  وگ  تفگ و  مرگ  دوب و  شیوخ  هناخ  رد  ربمایپ  هک  دناهتشون  یمالسا  نارـسفم  ؟ دناهتفاترب

یفخت هللا و  قتاو  کجوز  کیلع  کسما  هیلع  تمعنا  هیلع و  هللا  معنا  يذلل  لوقت  ذا  :و  تشگ لزان  وا  رب  كرابم  تایآ  نیا  دش و  ضراع 
یف جرح  نینمؤملا  یلع  نوکی  الیکل  اهک  انجوز  ارطو  اهنم  دیز  یـضق  املف  هاشخت  نا  قحا  هللا  سانلا و  یـشخت  هیدبم و  هللا  ام  کسفن  یف 
نم اولخ  نیذـلا  یف  هللا  ۀنـس  هل  هللا  ضرف  امیف  جرح  نم  یبنلا  یلع  ناک  ام  ـالوعفم -  هللا  رما  ناـک  ارطو و  نهنم  اوضق  اذا  مهئاـیعدا  جاوزا 

هحفـص شتیادـه [  و   ) داد تمعن  وا  رب  ادـخ  هک  سک  نآ  هب  هک  ار  یناـمز  نآ  روآ  داـی  هب   » ینعی [ . 114  ] ارودقم اردـق  هللارما  ناک  لبق و 
يرـسمه شیارب  يدـناوخ و  دوـخ  یگدناوخرـسپ  هبترم  هـب  يدرک و  شدازآ  هکناـنچ   ) يداد اـهتمعن  وا  رب  وـت  و  درک ) مالـسا  رب  [ 278

ار هچنآ  دوخ ، لد  رد  مدرم  سرت  زا  سرتب و  ییادج » رما  رد   » ادخ زا  و  هدم » شقالط   » رادهگن ار  ترـسمه  یتفگ  وا  هب  و  يدیزگرب و )...
الماک بنیز )  ) نز نآ  زا  دـیز  نوچ  سپ  یـسرتب ، وا  زا  هک  تسا  رتراوازـس  ادـخ  هک  یلاح  رد  يدرک ، ناهنپ  دزاـسیم  راکـشآ  ادـخ  هک 

اهنآ زا  هک  دوخ  هدناوخرـسپ  نانز  اب  جاودزا  رد  ناناملـسم  ببـس  نیدـب  ات  میدرک  جـیوزت  وت  رب  ار  وا  داد  شقالط  دـش و  ریـس  بایماک و 
رد  ) دـنوادخ هک  یمکح  رد  ار  ربمایپ  انامه  دیـسر -  ماجنا  هب  ادـخ  نامرف  دـنرادنپن و  یهانگ  جرح و  دـنداد  ناـشقالط  هدـش و  باـیماک 

. تسنیا مه  زین  دنتـشذگرد  هک  نانآ  نایم  رد  یهلا  تنـس  تسین . یجرح  هانگ و  نیرتمک  هدومرف  ررقم  وا  رب  هدناوخرـسپ ) نز  اـب  جاودزا 
رب بنیز  اب  جاودزا  رما  ینامـسآ و  نامرف  نوچ  .« تسا موتحم  ذفان و  وا  تساوخ  ریدقت و  دوش و  ماجنا  دیاب  دـهاوخیم  ادـخ  هچ  ره  انامه 

و تفگزاب . ودب  ار  ارجام  مرادن و  رما  نیا  رب  وت  زا  رتمرحم  رتکیدزن و  کنیا  تفگ : وا  هب  دناوخارف و  ار  دیز  ربمایپ  تشگ  بجاو  ربمایپ 
ار رد  بنیز  دز . رد  هدـمآ  شنیـشیپ  رـسمه  هناـخ  هب  باتـش  يداـش و  هب  زین  دـیز  نک . يراگتـساوخ  میارب  ار  وا  وت  ورب و  بنیز  دزن  دوزفا 
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: تفگ بنیز  هب  دوب . ربمایپ  هدربمان  نونکا  دوب و  هداد  شقالط  شیپ  یتدـم  اریز  درکن . زین  هاگن  بنیز  يوس  هب  یتح  کنیا  دـیز  دوشگ و 
دناهتشون تشگزاب . دیز  تسا . هتشگ  فظوم  بیغرت و  وت  اب  جاودزا  هب  ینامـسآ  نامرف  هب  تسا و  هدرب  ارت  مان  ادخ  ربمایپ  داب . وت  رب  هدژم 

ار ینآرق  تایآ  نوچ  داتـسیا و  هنارکـش  زامن  هب  تدابع  بارحم  رد  تشگزاب و  دوخ  هفرغ  هب  يداش  هب  ربخ ، نیا  تفاـیرد  درجم  هب  بنیز 
اپ رد  هک  ار  ییاهبنارگ  ياهلاخلخ  داتفا و  هدجـس  هب  تسا  هداد  رما  وا  اـب  جاودزا  هب  ار  ربماـیپ  ینامـسآ ، یهلا و  ناـمرف  هک  دـندناوخ  وا  رب 

اهراب تسا  هدرک  جیوزت  ربمایپ  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  زا  هژیوب  و  دیشخب ... دناوخیم  وا  رب  ار  تایآ  هک  ربمایپ  دصاق  یملس  هب  تشاد 
دوخ رب  هزور  هام  ود  یتبهوم  هحفص 279 ] نینچ [  تهج  هب  هک  دش  رورـسم  ردقنآ  دومنیم و  تاهابم  ربمایپ  نارـسمه  یمامت  رب  اهراب  و 

: هک درکیم  ترخافم  يداش  هب  تفگیم و  نینچ  ادخ  لوسر  نانز  اب  بنیز  هتسویپ  [ : 115  ] دسیونیم تاقبط  بحاص  دعسنبا  . درک رذن 
زا سپ  دناهتشون  . دومرف جیوزت  شایمارگ  لوسر  اب  شیوخ  شرع  رد  دنوادخ  ارم  دندرک و  جیوزت  ربمایپ  اب  ناتیایلوا  ناتـسرپرس و  ار  امش 

مجنپ لاـس  هب  بازحا و  گـنج  زا  سپ  . ) تشگ ررقم  حرطم و  ناناملـسم  ناـیم  رد  باـجح  بوجو  هیآ  هک  دوـب  بنیز  اـب  ربماـیپ  جاودزا 
مدید مدش ، دراو  ربمایپ  هارمه  هب  ناشهناخ  هب  نوچ  بنیز  اب  ادخ  لوسر  جاودزا  يادرف  دیوگ  ربمایپ  راکتمدخ  کلام  نب  سنا  و  ترجه )
نآرق زا  زارف  نیا  دـناهتخیوآ  نادـب  ناـیاخژاژ  هک  هچنآ  اـما  و  [ . 116 . ] دناهدیـشکرب ياهدرپ  ناـشدوخ  نم و  ناـیم  هشیمه  فـالخ  رب  هک 
ناهن نیا  نانآ  و  دـنادرگ » راکـشآ  ادـخ  یتشادیم ، ناهن  دوخ  لد  رد  هک  ار  هچنآ  ربمایپ  يا  وت  « » هیدـبم هللا  ام  کسفن  یف  یفخت  : » تسا
یلاح رد  ... درکیمن راهظا  مدرم  سرت  زا  درورپیم و  لد  رد  هک  دـناهتفرگ  بنیز  هب  تبـسن  ربمایپ  قشع  يانعم  هب  ار  يراـکافخ  نتـشاد و 
سپ هک  دوب  انعم  نیا  تشاد  لد  رد  ربمایپ  هچنآ  هکلب  درکیمن ، ناـهن  لد  رد  ار  بنیز  قشع  مدرم  سرت  زا  ربماـیپ  دوبن و  نینچ  زگره  هک 
نینچ یلهاج  هعماج  ایآ  دوب  نیا  تشاد  هک  ياهغدغد  دزادنارب و  ار  دوخ  هنامز  یلهاج  مسر  ات  درک  دـهاوخ  جاودزا  وا  اب  دـیز ، قالط  زا 

هک نآ  اـت  دنتـسین ! ناـشیعقاو  نارـسپ  نوچمه  ناشناگهدناوخرـسپ  هک  درک  دـنهاوخ  لوـبق  مدرم  تفریذـپ و  دـهاوخ  ار  يدـیدج  تنس 
نز هک  دـنکن  یلهاـج  راعـش  نیا  هب  یهجوت  نیرتمک  دـشاب و  هتـشادن  یـساره  نیرتمک  مدرم  نخـس  زا  داد  حیرـص  ناـمرف  وا  هب  دـنوادخ 
هللاو مکهاوفاب  مکلوق  مکلذ  مکئانبا ، مکئایعدا  لعج  اـم  و  : » دراد رارـصا  تقیقح  نیرب  اتحارـص  يدـعب  هیآ  اریز  . تسا مارح  هدناوخرـسپ 

مکیلاوم نیدلا و  یف  مکناوخاف  مهئابآ  اوملعت  مل  ناف  هللا  دنع  طسقا  هحفص 280 ] وه [  مهئابآل  مهوعدا  لیبسلا -  يدهی  وه  قحلا و  لوقی 
دزن رد  اما  دیلیاق و  نادب  ناتناهد  نابز و  هب  هک  تسامش  راتفگ  نیا  دادن . رارق  امش  یعقاو  نارسپ  ار  امش  ناگدناوخرسپ  دنوادخ  [ : » 117]

ار دوخ  ناگدناوخرـسپ  انامه  دیامنیم . ار  حیحـص  هار  هک  تسوا  دیوگیم و  ار  قح  هک  تسادخ  درادن و  یقیقح  كالم  هنوگچیه  ادخ 
ینید و ناردارب  نانآ  دیـسانشیمن ، ار  نارـسپ  نآ  ناردـپ  رگا  و  تسا . رتکیدزن  تلادـع  هب  ادـخ  دزن  رد  هک  دـیناوخب  ناشناردـپ  ماـن  هب 

متاخ هللا و  لوسر  نکلو  مکلاجر  نم  دحا  ابا  دـمحم  ناک  ام  : » هک ددرگیم  لزان  ینامـسآ  هیآ  هرابود  سپـس  و  دنیامـش ... ناگدـشدازآ 
ناربمایپ یمامت  متاخ  ادخ و  ربمایپ  وا  هکلب  دیتسین ) شاهدناوخرسپ  امش   ) تسین امـش  نادرم  زا  کیچیه  ردپ  ربمایپ  زگره  [ » 118 « ] نییبنلا

مهرد يارب  ینامـسآ و  ینامرف  هب  بنیز  اب  ربمایپ  جاودزا  هک  تسادـیپ  الماک  دـیآیمرب  ینآرق  تاـیآ  داـفم  زا  هک  هچنآ  یماـمت  زا  .« تسا
ارجام نیا  لیلحت  هب  زاب  يرطس  دنچ  کنیا  ... دناهتسنادیم نارسپ  نوچمه  ار  ناگدناوخرسپ  هک  تسا  یلهاج  ياوران  تنس  کی  نتسکش 
زگره وا  یناوج  ییابیز و  تسا و  هدید  الماک  شدوخ  اب  جاودزا  زین  و  دیز ، اب  جاودزا  زا  لبق  ار  بنیز  ربمایپ  تسین  يدیدرت  - 1: میزادرپب
هدـشن وا  هلاو  هتفیـش و  دناهتـشون  یبرغ  نایارـسهناسفا  هکنانچ  هظحل ، کی  رد  هاگان و  زگره  هدوبن و  هبقرتمریغ  رظتنماـن و  يرما  يو  يارب 

نیا رب  نز ، نآ  لد  هتساوخان  هب  یتح  دنک و  جاودزا  دیز  اب  هک  دنکیم  مازلا  وا  رب  بنیز  ییابیز  لئاسم  یمامت  هب  هجوت  اب  ربمایپ  - 2 تسا .
نیرد سک  ره  رب  ار  وا  دراد و  شتـسود  بنیز  هک  دوب  هتفایرد  تسنادیم و  مامت  يدنمـشوه  هب  ربمایپ  - 3 دهدیم ... شنامرف  رما و  راک 

وا اب  يوزرآ  رد  هک  ار  ییابیز  هزیشود  نانچ  تشادن  یلیلد  دوب  یگرابنز  يزابـسوه و  يو  رظن  رگا  هجیتن  رد  - 4 دهدیم . حیجرت  ناهج 
-5 دروآرد . جیوزت  هب  دـنمورب  ناوج و  يدرم  يارب  يرگید ، هحفص 281 ] يارب [  تخورفایم ، تخادگیم و  عمـش  نوچ  تخوسیم و 
دش و ییادج  زا  شعنام  ربمایپ  تشاد  ار  شاییادج  يوزرآ  دوب و  هدزلد  بایماک و  هتسخ ، درسلد و  بنیز  زا  دیز  هک  یتدم  نآ  مامت  رد 
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یضار فرط  ود  ره  هک  هیلوا  تاعفد  نامه  رد  تشاد ، ار  وا  ياور  یتح  ای  اوران و  يانمت  ینزوس  رس  هزادنا  هب  یتسار  هب  رگا  هک  نآ  لاح 
بنیز اب  ینامـسآ  نامرف  ساسا  رب  طقف  ربمایپ  - 6 درکیمن . داجیا  عدار  دنب و  عنام ، دـس و  ناشییادـج  هار  رد  همه  نآ  دـندوب ، قالط  هب 

رگا یتح  دنک و  جاودزا  وا  اب  تشادیمن  شمزلم  شرع  راگدرورپ  هدارا  تساوخ و  دمآیمنورف و  ینامسآ  نامرف  رگا  درکیم و  جاودزا 
رد هرابکی  هک  نآرق  یلک  موهفم  ساسا  رب  ربماـیپ  - 7 لیلد : نیا  هب  لیلد ؟ هچ  هب  درکیمن . ار  يراـک  نینچ  يو  دـمآیم  نیمز  رب  نامـسآ 

ساسا رب  ماجنارـس  دـنیزگرب ، دـیز  يارب  هک  يرـسمه  ره  هک  تسنادیم  هناملاع  هناعطاق و  دوب ، هدـش  لزان  شـسدقم  بلق  رب  ردـقلاۀلیل » »
باحصا زا  نت  کی  مان  طقف  نآرق  یمامت  رد  نوچ  دمآ و  دهاوخرد  وا  دوخ  يرسمه  هب  ینابر ، يارجالامزال  يهیرما  ینامـسآ و  تیـشم 

كدنا داد و  دهاوخ  قالط  ار  شرسمه  دیز ، ماجنارـس  تنـسادیم  دوب ، هتـشگ  رکذ  شرـسمه  نداد  قالط  يارجام  رد  مهنآ  و  دیز » ، » وا
امتح درک و  دـهاوخ  روبجم  شاهدناوخرـسپ  رـسمه  اب  جاودزا  هب  ار  وا  دـمآ و  دـهاوخ  ینامـسآ  هیرما  نامرف و  نز ، قالط  زا  سپ  یناـمز 

هللا رما  ناک   » و الوعفم ،» هللارما  ناک  و  : » تسا هدرک  ینیبشیپ  هراب  نیمه  رد  ینآرق  تیـشم  هکنانچ  دش و  دهاوخ  یندـش  ینامـسآ  ياضق 
زج ياهراچ  تشگ » دهاوخ  ردقم  اعطق  تسا  هدرک  ریدقت  دنوادخ  هک  هچنآ   » و دـش » دـهاوخ  امتح  هتـساوخ  ادـخ  هچنآ  «. » ارودـقم اردـق 

يرـسرس هدرکن و  یهجوت  نآ  هب  هجو  چـیه  هب  ناشوگ  مشچیب و  ناشوهیب و  هک  تسا  فرژ  ياهتکن  نیا  و  تشاد . دـهاوخن  نآ  ءارجا 
زا ود  نیا  ینامسآ ، تیـشم  ساسا  رب  هک  تسنادیم  تسویپ ، مهب  ار  بنیز  دیز و  ربمایپ  هک  يزور  نامه  هجیتن  رد  - 8 دناهتشذگ . نآ  زا 

باسح نیا  اب  دمآ . دهاوخرد  يو  يرـسمه  هب  نز  نآ  امتح  تیـشم ، ساسا  رب  زاب  تشگ و  دنهاوخ  ادج  مه  زا  دـش و  دـنهاوخ  رازیب  مه 
ادج مه  زا  شیوخ  فادها  يارب  ار  ود  نآ  ات  دشوکب  یحیسم  يدوهی و  نیقرـشتسم  هحفص 282 ] هیرظن [  ساسا  رب  هک  تشاد  یمازلا  هچ 

هچنآ دیاش  - 9 دناسر . ماجنا  هب  ار  یلمع  نینچ  تسناوتیمن  زین  تساوخیم  رگا  یتح  زگره  یهلا  رما  ررقم  هظحل  ات  هک  نآ  لاح  دـنک و 
دراذگ نایم  رد  مدرم  اب  هک  تشاد  ارنآ  ياشفا  سرت و  هغدغد  دیوگب و  سک  چیه  هب  تسناوتیمن  تشادیم و  ناهنپ  لد  رد  ربمایپ  هک  ار 

، ناگمه زا  ار  رما  نیا  دمآ و  دهاوخرد  وا  يرـسمه  هب  دـیز ، اب  جاودزا  زا  سپ  بنیز  هک  تسا  نینچ  ادـخ  ییاهن  نامرف  هک  دوب  هتکن  نیا 
لزا و هبیـصن  هب  تبـسن  گرزب  يایهاـگآ  گرتـس و  يزار  يرآ  . دوـب هتـشاد  ناـهنپ  هیآ  لوزن  هظحل  اـت  رگید  سک  ره  بنیز و  دـیز ، زا 

یلاح رد  تشادیمنرب . ود  نآ  ییادج  يوس  هب  یماگ  چیه  زیزع ، راگدرورپ  نامرف  ندش  هتخپ  زا  شیپ  تشاد و  لد  رد  ینامـسآ  تیـشم 
يو نآ  زا  نز  نیا  ماجنارـس ، هک  تسنادیم  دادیم ، تسد  هب  تسد  رگیدـکی  هب  ار  نانآ  هک  لوا  زور  نامه  زا  هک  تسا  نیا  تقیقح  هک 

، میظعلا هللا  ناحبـس  : » تسا هدرک  زاغآ  هلمج  نیا  ندناوخ  هب  بنیز  قاتا  رد  ربمایپ  زور  نآ  هک  دشاب  تسرد  رگا  اتجیتن  - 10 دش . دهاوخ 
، دراد دوخ  ریدقت  ریخست  رد  ار  اهلد  هک  یبولقلا » فرصم   » نآ هتـسنادیم  هاگآ  ناج  نآ  هک  هدوب  ساسا  نیا  رب  بولقلا » فرـصم  ناحبس 

نآ لیلد  نیمه  هب  داد و  دهاوخ  دنویپ  ودب  تسا  هلاو  هتفیـش و  وا  رب  هک  ار  بنیز  لد  ضوع ، رد  دیرب و  دهاوخ  مه  زا  ار  دیز  بنیز و  لد 
ياینامـسآ هناراوگرزب  تیـشم  هناهاش و  تمارک  نانچ  ساپـس  زین  هنافراع و  حـیبست  و  هنارکـش ، دـییات و  هب  ار  لیلج  رکذ  لیمج و  نخس 

هک دنرادیم  نامگ  نانآ  تسا ... هتخادرپ  ار  یتفگش  ياهزار  هچ  هدز و  اهمقر  هچ  لزا  ریدقت  هک  دننادیم  هچ  نانیبهتوک  . تسا هدناوخرب 
. دنـشابن دازآ  زین  دوخ  قشع  فطاوع و  رد  شناربمایپ  هاگ  هک  دنزیم  مقر  نانچ  قح  تیـشم  هک  یلاح  رد  دـنراتخم ، دازآ و  زیچ  همه  رد 

يرامشهظحل شنتشک  يوزرآ  رد  هک  درب  ینوعرف  خاک  هب  ات  دراپسیم  لین  جاوما  هب  ار  یسوم  قودنص  هک  اهنامـسآ  راگدرورپ  نآ  يرآ 
بنیز هحفـص 283 ] راگدرورپ [ ، نامه  شدریذـپیم ، تبحم  يدـنزرف و  هب  هکلب  دـشکیمن  اـهنت  هن  دـنیبیم  ار  یـسوم  نوچ  دـنکیم و 

زا هک  بیجع  فطاوع  چیپاچیپ  ریـسم  نیا  قیرط  زا  ار  وا  ماجنارـس  ات  دروآیمرد  دیز  يرـسمه  هب  ربمایپ  كرابم  تسدب  ار  ربمایپ  يهتفیش 
ناحبس و راگدرورپ  نامه  وا  یتسار  هب  دنادرگزاب و  ادخ  ربمایپ  دراد ، شتـسود  هک  سکنآ  شوغآ  هب  ماجنارـس  تسین  هدیچیپ  رتمک  لین 

. تسا نامحر  بولقلا  فرصم 

ثراح رتخد  هریوج 
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ربمایپ دندومن . ناناملسم  هزیتس  هب  زاغآ  هدرک  رایسب  يزورفاگنج  يزوتنیک و  قلطصملاینب ، ناکرشم  زا  یهورگ  ترجه  مشش  لاس  رد 
عفاسم رـسمه  نیا  زا  شیپ  نز  نیا  دوب . هریوج  هلمج  نآ  زا  هک  داتفا  ناناملـسم  تسد  هب  نانآ  زا  رایـسب  یناریـسا  تشگ و  زوریپ  ناشیا  رب 
ياهب تخادرپ  يازا  رد  هک  تساوخ  سیق  زا  داتفا . سامش  نب  سیق  مان  هب  ناناملسم  زا  یکی  مهس  رد  تشگ  ریـسا  نوچ  دوب . ناوفـص  نب 

زا یـشخب  هدرک  یتبحم  هک  تساوخ  وزا  دمآ و  ربمایپ  دزن  راچان  هب  هریوج  دوب . دایز  درک  داهنـشیپ  سیق  هک  یغلبم  اما  دنک . شدازآ  دوخ 
اب هنوگچ  هک  ینادیم  تسین و  هدیـشوپ  وت  رب  نم  لاوحا  کنیا  تفگ : ربماـیپ  هب  دزادرپب . دـندرکیم  هبلاـطم  شايدازآ  يارب  هک  ار  یلوپ 
نم رب  یتنم  ماهدـمآ . وت  وت و  يادـخ  هانپ  رد  زورما  تسا . هتـشذگ  نم  رب  یبئاصم  هچ  میاهداـتفا و  تراـسا  هب  ماهلیبق  ناـمدرم  زا  يرایـسب 

دنتـسه منارگن  هک  منادناخ  ردپ و  هب  موش و  دازآ  ات  امرفب  یلام  یکمک  ماهلیبق  هدنامرف  رتخد  فیرـش و  هدازآ و  ینز  هک  نم  هب  راذـگب و 
نتخادرپ زا  بتارم  هب  يزیچ  هب  يرادـن  رتتسود  ایآ  تفگ -: وا  هب  رهم  تبحم و  تیاهن  رد  ربمایپ  (... دوب هدـشن  ریـسا  شردـپ   ) مددـنویپب

چیه تخادرپ  هب  يزاـین  منکیم و  تدازآ  مریذـپیم -. يرآ  مهد -. یهدیم  هک  نـیا  زا  رترب  يداهنـشیپ  مناـسر و  تايراـی  لوـپ  یغلبم 
مامت ینامداش  هب  هلـصافالب و  نز  هحفـص 284 ] تمروآرد [ . دوخ  يرـسمه  هب  ات  يریذپب  ار  مالـسا  يرـضاح  زین  وت  ایآ  اما  تسین . یغلبم 

هک نآ  ضحم  هب  هلـصافالب و  هجیتـن  رد  دروآرد . شـشیوخ  دـقع  هب  درک و  شدازآ  ربماـیپ  . موـشیم ناملـسم  مریذـپیم و  يرآ  تفگ -:
دنتـشذگ و دوخ  قح  زا  ناشیمامت  تسا  هتـشگ  قلطـصمینب  يهلیبق  داماد  ربمایپ  هدش و  ناشیا  هعماج  سورع  هریوج  دنتفایرد  ناناملـسم 

هزور کی  قلطصمینب  ناریسا  زا  راوناخ  دص  رب  غلاب  يزیچ  دناهتشون  دندرک ... دازآ  ناشییاراد  لاوما و  اب  ار  قلطـصمینب  ناریـسا  یمامت 
هنیدم هب  شرتخد  يدازآ  تخادرپزاب  يارب  نارتش  ماشحا و  يدادـعت  اب  هریوج  ردـپ  وس ، نآ  زا  دـندش و  دازآ  یجاودزا  نانچ  راختفا  هب  و 
يهلیبق ناگدنامزاب  هک  تسا  یعیبط  الماک  و  ... دروآ مالسا  زین  وا  دید ، ربمایپ  رسمه  ناونع  هب  ار  شیوخ  رتخد  تمارک  هبترم  نوچ  دمآ و 

نیا نمی  هب  دنباییم و  ربمایپ  هب  تبسن  یتبحم  تینما و  ساسحا  هچ  یجاودزا  هقلع و  نانچ  زا  سپ  گرزب  هلیبق  نیا  نایرارف  قطلصمینب و 
نینچ و نیا  ییوناب  مالسا  خیرات  رد  تسا  هتشون  هباغلادسا  بحاص  . ددرگیم داجیا  ناشنایم  تدوم  افص و  تورم  حلص و  هنوگچ  جاودزا 

لیذ ياطلغم  هریس  رد  نالحد  ینیز  [ . 119  ] تسا هدش  هدید  رتمک  دـناسرب  ریخ  شاهلیبق  هب  هزادـنا  نیا  ات  هک  كرابم  هنوگ  نیا  یجاودزا 
صخش تهج  هب  ناریسا  لیابق  زا  نادناخ  تسیود  تکربرپ ، هتسجخ و  جاودزا  نیا  تهج  هب  تسا  هتشون  قلطصملاینب  تیرومأم  ثداوح 

... دندش ناملسم  عهمه  سپس  دازآ و  هریوج 

بطخا رتخد  هیفص 

رـسمه ود  ربمایپ  زا  شیپ  دوب و  يدوهی  ییوناب  يو  میاهتفگ . رایـسب  نانخـس  راوگرزب  يوناب  نیا  هرابرد  باتک  نیا  هدنکارپ  تاحفـص  رد 
ناخروم یمامت  هحفـص 285 ] دمآرد [ . ناریـسا  وزج  ربیخ  طوقـس  ماگنه  هب  و  قیقحلایبا .» نب  ۀنانک   » و مکـشم » نب  مالـس  . » دوب هدیزگ 

هب شیومع  یبن و  نوراه  هب  شايردپ  تبسن  ینعی  دسریم . لیئارساینب  گرزب  ناربمایپ  هب  راوگرزب  يوناب  نیا  بسن  دناهتـشون  ناملـسم 
مالسا هب  نایدوهی  شیارگ  تبحم و  داجیا  يارب  درک و  مارتحا  رایـسب  وا  هب  تبـسن  ربمایپ  دیـسریم . یـسوم  ترـضح  ادخ  راوگرزب  ربمایپ 

نـیرترب و هرمز  رد  تفریذــپ و  ار  ربماــیپ  جاودزا  داهنــشیپ  شیوــخ  لــیم  هــب  وا  درک و  شدازآ  تــشاد و  اور  يو  رب  ياهژیو  تیاــنع 
ربمایپ تسادـخ و  نارـسمه  ياههرهچ  نیرترب  زا  دـمآرب . ینینمؤملاما »  » يهتـسجرب ماقم  ینعی  مالـسا  ناهج  ياهتیـصخش  نیرتدـنمجرا 

اور تیانع  تبحم و  شیوخ  نادنواشیوخ  نایدوهی و  رب  شیوخ  تایح  نارود  یمامت  رد  راوگرزب  يوناب  نیا  تشادیم . شتـسود  رایـسب 
، مدوب وت  ياـجب  هک  متـشاد  تسود  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دومرف وا  هب  ربماـیپ  تلحر  تاـعاس  نیرخآ  رد  دوـمنیم ... محر  هلـص  تشادیم و 

ینعی هک  دندرک  زمغ  ار  وا  وربا  مشچ و  هب  نخس  نیا  ندینش  هب  ربمایپ  نانز  زا  یـضعب  مدرمیم .» وت  ياجب  مدیرخیم و  ناجب  ارت  ياهدرد 
دنگوس ادخب  دییآ . دوخب  دیرادب و  تسد  هیفص  شنزرـس  زا  دومرف  دید ، ار  نانآ  لمع  نوچ  ربمایپ  دیوگیم : غورد  دنکیم و  یـسولپاچ 

ياههداون زا  هک  راوگرزب  نز  نیا  . درادـن هار  ایر  غورد و  ياهرذ  دـیوگیم  هک  هچنآ  رد  تسا و  قداـص  یمیمـص و  تسا ، ناـبرهم  وا  هک 
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هشیاع و زا  بتارم  هب  میدرک ، هیارا  دوخ  ياج  رد  هک  تنـس  لها  ثیداحا  دانتـسا  هب  دوب  نوراـه  یـسوم و  يهکراـبتم  هرجـش  زا  نارمع و 
هب ربمایپ  تاـفو  زا  سپ  هنافـسأتم  تشاد و  رایـسب  تبحم  همطاـف  هژیوب  ربماـیپ  نادـناخ  هب  دوب . رتیمارگ  ربماـیپ  لد  مشچ و  رد  زین  هصفح 

فارتعا هب  دوخ  تنـس  لـها  تفرگ ... رارق  مود  هفیلخ  يرهمیب  دروم  تهج -  نیمه  هب  تسین -  هدیـشوپ  خـیرات  نامـشچ  رب  هک  یلیـالد 
و هشیاع ) هلمج  زا   ) درکیم نییعت  هنـالاس  يررقم  مهرد  رازه  هدزاود  ربماـیپ  ناـنز  زا  یـضعب  يارب  باـطخ  نب  رمع  هک  دناهتـشون  لـماک 

نارود رد  هک  دوـب  یـضیعبت  نیا  و  مـهرد ... رازه  شـش  دـیدیم  نارگید  زا  رتورف  ار  وا  هـک  هیفـص  يارب  اـما  مـهرد ، رازه  هد  زین  یـضعب 
دنوادخ و هاگشیپ  رد  یشبح  هدرب  یـشیرق و  رورـس  دوب  هدومرف  اهراب  ربمایپ  هحفـص 286 ] هک [  یلاح  رد  دش ... يراذـگناینب  وا  تفالخ 

تاموسر تابوسر و  تهج  هب  هفیلخ  اما  تسا . حـلاص  لمع  اوقت و  هب  يرترب  دـنربارب و  یعامتجا  تلادـع  زا  يرادروخرب  ماـگنه  هب  هژیوب 
هکلب ینید  يایاجـس  راـبتعا  هب  هـن  ناناملـسم  ناـیم  دوـب و  دـنبياپ  تخـس  یموـق  تفارـش  تدایـس و  قـباوس  هـب  برع  یگـشیدناهنالهاج 
ملـسم قح  زا  دـیدیم و  رتـمک  دوخ  رتـخد  هشیاـع و  زا  ار  هیفـص  هک  دوب  لـیالد  نیمه  هب  داـهنیم ... قرف  ناـشیلیابق  موـق و  ياههنیـشیپ 
ماجنا دوب  يدوهی  يزور  هیفـص  نینموملاما  هک  نآ  تهج  هب  ار  راکـشآ  ضیعبت  یتلادـعیب و  نیا  دـیاش  دوب ... هدرک  مورحم  شایمالـسا 
كاـپ يادـخ  دوب و  يدوـهی  يراـگزور  هک  تسیرگنیم  مشچ  نآ  هب  ار  هیفـص  تسیرگنیم و  ناـیمدآ  قـباوس  هب  هفیلخ  رگا  دوـب !! هداد 

دوب و هدـش  یمالـسا  ملاع  هفیلخ  هک  وا  دوخ  ییوگ  وت  دومنیمن . لمأت  یمد  زین  شیوخ  لاوحا  رب  هک  دوب  هنوگچ  دـیتسرپیم ، ار  یـسوم 
!! دندیتسرپیمن ار  كاپان  بوچ  تب و  گنس و  دندوبن و  كرشم  يراگزور  شناشیدنامه  ناشیکمه و  زا  يرایسب 

هیطبق هیرام 

مارتحا بدا و  تیاهن  رد  ربمایپ  ریفـس  اب  اما  درواین و  مالـسا  روطارپما  درک . توعد  مالـسا  هب  ار  ردنکـسا  رـصم و  هاشداپ  سقوقم  ربماـیپ ،
همیدن و زین  نیریس  شرهاوخ  هک  هیرام  مان  هب  ابیز  ناوج و  یمارگ ، ییوناب  هلمجنم  داتسرف . شترضح  يارب  یتمیقیذ  يایاده  درک و  راتفر 
رد دوب و  یمارگ  ینادناخ  زا  هک  یطبق  نز  نیا  دناهتشون . روبأم »  » ار شمان  زین  یـضعب  هک  حیرج »  » مان هب  هدرب  کی  زین  دوب و  شهارـسمه 
هب دندوب  هدرب  کی  زینک و  ود  هک  ار  هس  ره  نیا  ربمایپ  دومن . افیا  مالـسا  خیرات  رد  گرزب  یـشقن  تسا  روهـشم  هیطبق  هیرام  مان  هب  خـیرات 

ناسح يرسمه  هب  يو  دوخ  لیم  تیاضر و  هب  ار  نیریـس  راید ، هناخ و  زا  قارف  جنر  مغ و  یلامتحا  شهاک  يارب  تفریذپ و  رایـسب  تبحم 
شیوخ و يرسمه  هب  ار  وا  دومرف و  شدازآ  تفریذپ  ار  شداهنشیپ  يرصم  زینک  نوچ  تشاد و  هضرع  هیرام  رب  ار  مالـسا  و  داد ، تباث  نب 
اب ثنؤم ) هدرب   ) زینک هک  دیشک  یلهاج  رواب  نیرب  نالطب  مقر  وناب ، نیا  اب  كولـس  رد  يو  دیزگرب . نانمؤم  يردام  ماقم  هب  هحفص 287 ] ] 

تشذگن یتدم  تسا . ناشیا  نیرترب  زا  هکلب  وا ، یمـسر  نارـسمه  نیرتزیزع  زا  يو  هک  دندیدیم  همه  هچ  تسا . توافتم  نارـسمه  ریاس 
خیرات رد  هکنانچ  رورـس -  کی  ینیزگرـسمه  يدنواشیوخ و  يرآ  تشاذگ . میهاربا  ار  شمان  هک  دروآ  ایند  هب  شیارب  يرـسپ  هیرام  هک 

. دهدیم دنویپ  مه  هب  یلاع  حلاصم  هیلک  قالخا و  گنهرف ، نید و  ظاحل  هب  ار  روشک  ود  هاگ  هک  هلیبق  ود  اهنت  هن  مینآ -  دهاش  ایند  هدـنز 
رایسب ار  ود  ره  هک  دشیم  درف  هب  رصحنم  رسپ و  يدنزرف  بحاص  يرصم  ییوناب  زا  مالسا  ربمایپ  هک  دوب  قافتا  نیرتگرزب  نیا  ناسنیدب 

زا ربمایپ  دوب . شخبرثا  سب  دیـسریم  زین  نانآ  هب  ناتـسبرع  رابخا  هک  رـصم  مدرم  لد  مشچ و  رد  دـنویپ  نیا  دـیدرتیب  تشادیم . تسود 
هک فرگـش  دادـخر  نیا  گرزب  لیالد  زا  یکی  اقافتا  و  دوب ... هدـش  دـنواشیوخ  نانآ  اب  هدرک و  دـنویپ  رـصم  مدرم  یمامت  اب  هیرام  قیرط 

اقیرفآ هزاورد  جات و  هک  يرصم  نآ  روانهپ ، میظع و  رصم  نآ  دییارگ ، مالسا  هب  يزیرنوخ  تیعضو  نیرتمک  رد  تافلت و  لقادح  اب  رـصم 
خیات هچ ، دوب . تخبدیپس  هیرام  نیمه  تشاد  هایـس  هراق  یمامت  رد  مالـسا  گنهرف  شرتسگ  رد  میظع  عیفر و  سب  يایتایح  یـشقن  دوب و 
هقباس دیدرت ، چیه  یب  هدمآرد و  نانآ  اب  شریذپ  ملـس و  رد  زا  دندش  ور  هب  ور  ناناملـسم  اب  هک  نآ  ضحم  هب  رـصم  مدرم  هک  تسا  هاوگ 

ینز هبترم  زا  شتلادع  تمارک و  رظنم  رد  هک  ربمایپ  هاگن  مشچ و  رد  دنمجرا  بوبحم و  ینز  ناونع  هب  ناناملسم و  نایم  رد  هیرام  روضح 
نوچ : » دوب هدومرف  هدرک و  شرافس  رصم  مدرم  هرابرد  اهراب  اهراب و  ربمایپ  اریز  دوبن . ریثأتیب  دوب ، هتفای  اقترا  زیزع  ياهکلم  هجرد  ات  زینک 
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« یمحر  » يدـنواشیوخ ام  اب  مه  دنتـسه و  ام  هانپ  رد  مه  نانآ  اریز  دـییامن . راتفر  یهاوخکین  ریخ و  هب  شنامدرم  اـب  دـینک  حـتف  ار  رـصم 
ودره يارب  . دوب میهاربا  ردام  هیطبق  هیرام  شرسمه  یمحر » يدنواشیوخ   » زاستشونرس میظع و  ریبعت  نخـس و  نیا  زا  يو  دارم  و  دنراد .»

كولس تمحر  تیاهن  رد  ناماس  نآ  مدرم  اب  مالـسا  هحفص 288 ] ناحتاف [  دوب . تمحر  ریخ و  بجوم  دنویپ  نیا  رصم  ناتـسبرع و  تلم 
هن بلطم  نیا  دنداد . زورب  هدنزرا  لباقتم و  یتامدخ  شقن و  دیحوت  فادها  ياتسار  رد  مامتها  مالسا و  شریذپ  رد  زین  نایرصم  دندرک و 

رـصم مدرم  يارب  تاـهابم  نیا  ظـفح  اـهنرق  رذـگ  سپ  زا  زین  زورما  نیمه  هکلب  تشاد  روـخرد  تـمظع  تـیمها و  راـگزور  نآ  رد  اـهنت 
رابدور یتسار  هب  .و  دـننیبیم دوخ  روشک  ردام » هکلم -   » شیوخ و يهژیو  بوبحم و  نینمؤملاما  ار  هیرام  نانیا  هک  تسا  ظوفحم  هراومه 

هکلب تسا  تیمها  دـجاو  دوخ  يهنامز  رد  طقف  هن  دزادـنایم ، یتخبکین  لماکت و  ریـسم  هب  ار  یتلم  هک  یکرابم  ياهدـنویپ  نینچ  ناـیرج 
... تسا تاکرب  تداعس و  تمالس ، تایح ، ثروم  هدنیآ  رصاعم و  هتشذگ ، ياهلسن  همه  يارب  لین ، شخبیگدنز  نایرج  نوچمه 

ثراح رتخد  هنومیم 

رگید لاس  هک  دنتـسب  نامیپ  دندش ، جـح  کسانم  ماجنا  زا  شعنام  هدادـن و  ار  هکم  هب  ربمایپ  دورو  هزاجا  ناکرـشم  هک  هیبیدـح  حلـص  رد 
هب ربمایپ  دوب و  هدیـسرارف  لاس  نآ  کنیا  و  ددرگزاب . دنک و  ترایز  دیامن ، فقوت  هکم  رد  زور  هس  تدم  هب  طقف  گنج و  حالـس  نودـب 
نآ زا  سپ  هک  دوب  راب  نیلوا  لاسما  نونکا  دوب و  هدـنام  رود  شیوخ  رهـش  زا  لاس  تفه  دـمآ . دـنمانیم  اـضق ) هرمع   ) ارنآ هک  جـح  رفس 

دیزرلیم ناناملسم  ياپ  ریز  نیمز  زور  نآ  تخادرپیم . هبعک  شیوخ ، بوبحم  هناخ  فاوط  هب  يروجهم ، تبرغ و  يرود ، جنر و  نایلاس 
هک تاظحل  نآ  رد  دیزرلیم . دوبن  ناشفادها  هب  یبایتسد  عنام  زیچ  چـیه  هک  ناملـسم  تعامج  نیا  هوتـسن  تبیه  هوکـش و  رف و  زا  رافک  و 

ناکرشم نایم  زا  دوب  راوس  ياهقان  رب  دوب و  هدمآ  نوریب  تفگـش  هثداح  نیا  ياشامت  هب  هک  ینز  هاگان  دوب ، لوغـشم  هناخ  فاوط  هب  ربمایپ 
هب نییآ و  نید و  هب  ار  دوخ  هک  دوب  نآ  ياـنعم  هب  نخـس  نیا  تسا ». ربماـیپ  نآ  زا  تسا  راوس  نآ  رب  هک  سکنآ  هقاـن و  : » تشادرب داـیرف 

هنومیم نز  نیا  تسا . هتشگ  وا  ربمایپ  مالـسا و  يادخ  میلـست  هحفص 289 ] هتـشاذگاو و [  يو  يرـسمه  يوزرآ  هب  ربمایپ و  کلمت  تسد 
هک دناهتـشون  زین  دوب و  هتفر  ایند  زا  هک  تشاد  مهروبا  مان  هب  يرـسمه  نیا ، زا  شیپ  هک  دناهتـشون  ناـخروم  زا  یـضعب  دوب . ثراـح  رتخد 

ربماـیپ هاـنپ  رد  ار  دوخ  زورما  کـنیا  دوب و  رهاوخ  هاـنپ  رد  هتخیرگ و  شیوخ  كرـشم  يهلیبـق  زا  دوب و  ساـبع  رـسمه  لـضفلاما  رهاوـخ 
دوجو هک  ياهنمؤم  يوناب  : » دـنکیم نیـسحت  ریدـقت و  نینچ  نیا  ار  وا  هناراکادـف  هناـبحم و  لـمع  نیا  نآرق  . درپسیم وا  هب  دروآیمرد و 

جوم نآ  نایم  رد  ار  اورپیب  لديوق و  اباحمیب ، كاپ و  نز  نیا  هنامیرک  لمع  ربمایپ  تشاد .» ینازرا  هیدـه و  ادـخ ، ربماـیپ  رب  ار  شیوخ 
هب درادرب و  ناـیم  زا  دـبورب ، ار  ناناملـسم  یماـمت  نز و  نآ  قیفوت ، تروص  رد  اـت  دوـب  هداـمآ  ناـمد  یلیـس  نوـچمه  هک  كرـش  رگناریو 

نمشد تیثیح  رب  هناعاجـش  دوب و  هدش  زارد  شیوس  هب  يرـسمه  بلط  هب  هک  ار  نز  تسد  تفریذپ و  دبوکب ، مامت  يزیرنوخ  یمحریب و 
رد هک  ار  ینز  هنادـهاجم  يانمت  يرآ  دروآرد . شیوخ  نارـسمه  کلـس  رد  ار  وا  تفرگ و  دوخ  تبحمرپ  تسدـب  دوب  هدز  يراـک  هبرض 

دیشک و نوریب  رفک  محرتیب  رهش  بادرم  زا  ار  نز  ناسنیدب  درکن و  در  درکیم ، يو  يرـسمه  يهضرع  ار  دوخ  يرابلوه  طیارـش  نانچ 
جاودزا وا  اب  هنوگ  نیدب  هک  دوب  نانمؤم  ردام  ياههرهچ  نیرتكانبات  نیرتكاپ و  زا  یکی  يو و  رـسمه  نیرخآ  هنومیم  دروآ و  هنیدم  هب 

دنچ نیرد  ار  وا  هزیگنا  ربمایپ و  تاجوز  ددعت  تلع  تشذـگ  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  کنیا  . دـیزگن يرـسمه  نز ، نیا  زا  سپ  رگید  و  درک .
هـس هاجنپ و  نس  زا  ینامـسج  تاینمت  دـیدش  شهاک  نارود  دوخ : رمع  ینایاپ  تمـسق  رد  طـقف  وا  هک  میتفاـیرد  میدـید و  ینیزگ  رـسمه 

[ . ] 120 . ] درک جاودزا  نانز  نیا  اـب  ار  شرمع  هدـنام  یقاـب  لاـس  هد  هن و  نیا  ینعی  شتلحر )  ) یگلاـس هس  تصـش و  اـت  دـعب  هب  یگلاـس 
رب انب  ای  شیاهجاودزا  همه  زین  دوب و  هدننک  نییعت  قافتا  گرزب و  هثداح  کی  رب  ینتبم  همه  جـیردت و  هب  همه  شیاهجاودزا  هحفص 290 ]

تفأر و ای  نانمشد و  فلتخم  حانج  نایم  تبحم  داجیا  یلیابق و  حلص  طباور  نیمأت  ای  یسایس و  تحلصم  رب  انب  ای  یهلا و  نامرف  تیشم و 
شیوخ نانمشد  فلتخم  لیابق  زا  ربمایپ  هک  مییازفایب  بلطم  نیرب  نینچمه  . دوب شتما  يهدیزگرب  ناگدیدجنر  ناگویب و  نانز ، رب  تمحر 
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رابنوخ یتابـصعت  دح  رد  رایـسب و  يدنواشیوخ ، تبارق  لئاسم  یلیماف و  دـنویپ  هب  هک  یبرع  يهعماج  رد  لمع  نیا  تفرگ و  ار  ینارـسمه 
یگــشیرمه و یگلیبـقمه ، ياــنعم  زا  نودــلخنبا  لوـق  هـب  تیبـصع »  » هـملک لــصا  هـشیر و  هـک  دورن  ناــمدای  زین  و   ) دــنداهنیم جرا 
ینوخمه و یناسنا ، فطاوع  دایدزا  تبحم و  فیلأت  رد  رثؤم  سب  یشور  هباثم  هب  ربمایپ  لمع  نیا  دیآیم ،) یلیابق  موق و  يدنواشیوخمه 
زا زگره  يو  مینک ، تقد  هک  نآ  دـنکیم  دـیکأت  دـییأت و  میدز  مقر  هک  ار  هچنآ  یمامت  هک  يروخرد  بلطم  و  دوب . لـیابق  اـب  یناـمیپمه 

. تفرگن نز  ود »  » هلیبق کی » »

هصفح هشیاع و  هرابرد  ینخس 

ساسا رب  ربمایپ  و  تسا . هدوب  میلا  میظع و  ینومزآ  يالتبا  تیشم و  ینامـسآ ، يرما  ناونع  هب  ود  نیا  اب  ربمایپ  جاودزا  هک  تسین  يدیدرت 
نز و ود  نیا  هدننک  نییعت  شقن  اریز  ... تسا هتـشادن  ینامـسآ  ینیمز و  يالب  ود  نیا  اب  ازجـنر  جاودزا  زا  ياهراچ  ینمـض  یهاگآ  یعون 
تنساوتیمن و زگره  ربمایپ  هک  دراد  قیثو  ققحم و  نیقی  قیمع و  رواب  هعیش  میسانشیم . یبوخ  هب  مالسا  خیرات  رسارس  رد  ار  هشیاع  هژیوب 

هیلع نز  نیا  هک  ياهژیو  نیک  ینمـشد و  تداسح ، یلک  عبط  تهج  هب  اریز  دـشاب ... هاـگآان  هشیاـع  راـک  ناـیاپ  تشونرـس و  زا  دـیابیمن 
نالعا نآ  همه ، نیا  رب  نوزفا  تشادیم و  اور  شترضح  رب  هراومه  ربمایپ ، نامز  رد  هک  يرازآ  زین  تشاد و  یلع  همطاف و  ربمایپ ، نادناخ 

گنج هلعـش  يهدـننازورف  ینز  ناوـنع  هب  ار  وا  حـیملت  زین  تحارـص و  هحفـص 291 ] هب [  ربماـیپ  هک  یتوـبن )  ) یهلا یهاـگآشیپو  ندرک 
مالـسا هک  یـسک  نینچ  اب  جاودزا  هب  دنادن و  ار  وناب  نیا  راک  نایاپ  زاغآ ، زا  تسناوتیم  هنوگچ  دوب ، هدرک  یفرعم  لمج  زادـنارب  نامناخ 

دوخ هناخ  رد  ار  ياهرهچ  نانچ  دیامن و  نیکمت  دنکیم ، هارمگ  رود و  لیمج ، رگتیاده و  تماما  هب  هجوت  لیـصا و  تیاده  ریـسم  زا  ار 
الب و نینچ  رب  ینامـسآ ، تیـشم  ناـمرف  هب  هک  نآ  زج  دـهد ؟ هار  دوخ  نهاریپ  هماـج و  نوردـنا  رد  هک  نماریپ  رد  هن  ار  نمـشد  دریذـپب و 
وا یگدنز  لئاسم  زا  ياهشوگ  میربب ، هار  وناب  نیا  لاوحا  زا  ياهمـش  هب  هک  نآ  يارب  ؟ دشاب هدوب  روجأم  داقنم و  روذـعم ، روبجم و  ییالتبا 

حرش هب  سپس  هدومن ، شرازگ  همجرت و  راصتخا  هب  دیدحلایبا  نبا  تنـس ، لها  ناگرزب  زا  یکی  ملق  هب  هکلب  هعیـش ، ملق  لیلحت و  هب  هن  ار 
هشیاع همانیگدنز  رد  یلصف   » ناونع تحت  ص 190 ؛ دلج 9 ، جهن ، حرش  باتک  رد  ینس  هدنسیون  نیا  . میزادرپیم میراد  رظن  رد  هک  هچنآ 
هزاجا هک  تساوخ  ربمایپ  زا  دوب . هلاس  تسیب  هشیاع  هک  یلاح  رد  دومرف ، تلحر  ایند  زا  ربماـیپ  :» تسا هتـشون  نینچ  وا » راـبخا  زا  یحرط  و 

. دشاب تاهینک  هللادبعما »  » نک و باختنا  ياهینک  هللادبع ، ترهاوخ  رـسپ  مان  هب  دومرف  ترـضح  دـنک ، باختنا  دوخ  يارب  ياهینک  ات  دـهد 
هدـنیازف و یخاتـسگ  تأرج و  ربمایپ  رب  هشیاع  ینعی  وا  و  تشاد . لیم  وا  هب  ربمایپ  دوب و  ههیقف  دـنکیم و  تیاور  ار  يراعـشا  هک  دوب  ینز 

هیلع ود  ره  دومن و  شاف  وا  رگید  رـسمه  رب  دوب  هدرپس  وا  هب  ربماـیپ  هک  ار  يزار  هیطبق ، هیراـم  هعقاو  رد  هکناـنچ  تشاد . [ 121  ] نوزفازور
هرابرد دننکیم  توالت  اهبارحم  رد  هراومه )  ) ناناملـسم هک  ینآرق  نآرق ، هک  دندرک  لمع  دـب )  ) نانچ دـندمآرب و  یتسدـمه  هب  ربمایپ 

نیا زا  سپ  و  دوب . ناشیهارمگ  هدز و  رـس  ود  نآ  زا  هک  یهانگ  تهج  هب  دیدش  يرفیک  يهدعو  نمـضتم  تایآ  نآ  دش و  لزان  ناشلمع 
هب تشذگرد و  وزا  دنوادخ  دنچ  ره  هک  دوب  یلع ) ماما   ) يولع تفالخ  مایا  رد  وا  يوس  زا  لمع  یگدرتسگ  یخاتسگ و  تارج  نآ  همه ،

، دوب دهاوخ  نایتشهب  زا  یهلا  تمحر  هقباس و  يهدعو  تهج  هب  زین  تسا و  هدیسر  وا  هبوت  زا  هک  یحیحـص  تیاور  تهج  هحفص 292 ] ] 
مادک : دومرف نینچ  هشیاع ) هب  ور   ) ربمایپ هک  هدروآ  نینچ  هشیاع  باب  رد  باعیتسا ، باتک  رد  ربلادبعنبا  . تسا تبث  شیگدنز  همانراک  رد 

تیاور نینچمه  و  !!؟ داتفا دنهاوخ  رایـسب  ناگدشهتـشک  ناتدرگادرگ  هک  دوب ) دـهاوخ  لمج  گنج  هدـننازورف   ) رتش نآ  بحاص  امـش  زا 
[122 . ] درک دنهاوخ  سراپ  وا  رب  بأوح  نیمزرس  ياهگـس  هک  دوب  دیهاوخ  رتش  نآ  بحاص  ناتنیمادک  تسا : هدمآ  زین  هنوگ  نیدب  يوبن 
هب زیگان  مینادـب  هیطبق  هیرام  هراـبرد  هصفح  هشیاـع و  زار  ياـشفا  هصق  هراـبرد  ار  تنـس  لـها  هدنـسیون  نیا  رظن  هک  نآ  يارب  احیـضوت و  .

هصفح هشیاع و  هژیوب  شیوخ  نارسمه  بناج  زا  ربمایپ  هک  دناهتـشون  اقفتم  دنافرتعم و  هعیـش  تنـس و  لها  : میبلطم نیا  حرـش  شرازگ و 
کل هللا  لحا  ام  مرحت  مل  یبنلا  اهیا  ای   » هیآ نیا  هلمج  زا  تسا . هتـشگ  لزان  زین  ینآرق  تایآ  هراب  نیرد  هک  دیدیم  يرایـسب  رازآ  تیذا و 
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زا یـضعب  تیاضر  یـشوخلد و  رطاخ  هب  هدومن  لالح  وت  رب  ادـخ  هک  ار  هچنآ  ارچ  ربمایپ  يا  «:» میحر روفغ  هللاو  کجاوزا  تاضرم  یغتبت 
میحر هدـنزرمآ و  وت ) رب  هک  بلطب  ار  يراگدرورپ  نآ  ياـضر  طـقف  وجم و  ار  تنارـسمه  ياـضر  زگره   ) ياهدرک مارح  دوخ  رب  تناـنز 

نینچ تسا ) ناسکی  ناوخمه و  تاشرازگ  نیا  اب  زین  هشیاع  لقن  هک  یتاشرازگ  رب  ینتبم   ) هیآ نیا  لیذ  رد  تنس  لها  نیرـسفم  و  تسا ...
یپ هتفگ  اهنآ  هب  يدورد  مالـس و  هدـش و  دراو  دوخ  نارـسمه  هحفـص 293 ] قاتا [  هب  زامن  زا  سپ  حبـص  ره  ربمایپ  هک  دـناهدرک  تیاور 

شیارب هک  ار  یلـسع  فرظ  دراد ، هگن  دوخ  دزن  ار  ربمایپ  نارگید  زا  رتشیب  یمد  هک  نآ  يارب  شحج  رتخد  بنیز  . تفریم دوخ  ياـهراک 
نآرق شرافس  زین  اهلگ و  دهش  افش و  رطاخ  هب  ار  لسع  شترضح  تسنادیم  هک  اج  نآ  زا  داهنیم و  يو  ربارب  رد  دندوب ، هدروآ  هیده  هب 

زین ترـضح  دیامن و  لیم  لسع  يرادقم  درکیم  شهاوخ  دومنیم و  شفراعت  دراد  تسود  تسا  نوگهنوگ  تابیط  تاکرب و  نآ  رد  هک 
نینچ تداـسح  هـب  دــمآ و  نارگ  هـصفح  هشیاـع و  رب  لـمع  نـیا  تـفریم ... دروـخیم و  لــسع  یمک  دــنامیم و  شدزن  وا  رطاــخ  هـب 

هـشیاع دزن  ربمایپ  دیآیم . ریفاغم )  ) وبدـب یهایگ  شوخان  يوب  شناهد  زا  هک  دـنیوگب  وا  هب  دـمآ  نانآ  دزن  ربمایپ  نوچ  هک  دندیـشیدنایم 
ربمایپ تفگ : وا  هب  ار  نخـس  نیمه  زین  وا  تفر . هصفح  قاتا  هب  درک و  بجعت  ربمایپ  دهدیم . دب  يوب  شناهد  ارچ  تفگ  وا  هب  نز  دـمآ و 

يوب تسا و  هتسشن  ریفاغم  يوب  دب  هایگ  رب  روبنز  تسا و  نیمه  تلع  هلب . دنتفگ : تسا . هدروخ  لسع  یمک  بنیز  قاتا  رد  طقف  هک  تفگ 
دراد تیاکح  انعم  نیا  رب  ینآرق  هیآ  درک و  میرحت  دوخ  رب  ار  لسع  لیلد  نیا  هب  ربمایپ  دناهتـشون  تسا . لیلد  نیمه  هب  وا  ناـهد  شوخاـن 

صوصخ نیمه  رد  رگید  ینارـسفم  ینـس و  ناثدـحم  اما  تسا . هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  لالح  يزیچ  نز  ود  نآ  ياـضر  رطاـخ  هب  ارچ  هک 
ربمایپ دوب  هصفح  تبون  هک  ییاهزور  زا  یکی  دناهتشون : نانآ  [ 123 . ] دناهدرک نایب  دمآ  هک  هچنآ  اب  فلاخم  الماک  توافتم و  یتاشرازگ 

دـش تولخ  هناخ  نوچ  داد . شتـصخر  ربمایپ  مراد . يراک  وا  اب  هچ  مورب . مردـپ  ندـید  هب  هدـب  هزاـجا  زورما  تفگ  هصفح  تفر . يو  دزن 
درک و وگ  تفگ و  ربمایپ  اب  دـش ... دراو  هصفح  قاتا  رد  دـمآ و  ربماـیپ  غارـس  هب  دوب ) ناـمداش  منتغم  تصرف  نیا  زا  کـشیب  هک   ) هیراـم

ياضاقت انمت و  هب  دهدیم  خر  نارسمه  نایم  هاگهگ  هکنانچ  هک  نآ  ات  دومن . رایسب  تبحم  زاربا  قشع و  راهظا  تسا  نانز  لومعم  هکنانچ 
. تسـشن رد  تشپ  دید . هتـسب  ار  دوخ  قاتا  رد  تشگزاب و  ردپ  هناخ  زا  هصفح  تفریذپ . ار  يو  هحفص 294 ] اب [  یتبحـصمه  ربمایپ  يو ،

هتـشاذگ شاخرپ  داد و  يانب  ود  نآ  ندـید  ضحم  هب  هصفح  تسوا . قاتا  رد  هیرام  هک  تفایرد  هصفح  دـمآ و  نوریب  يو  قاتا  زا  ربماـیپ 
ظفح يدـش و  رتسبمه  زینک  نیا  اب  نم  قاتا  رد  تسا و  نم  صوصخم  هک  يزور  رد  تفگیم  درک و  ربماـیپ  اـب  هزیتس  ضرعت و  هب  عورش 

شتوـعد توکـس  هب  تبحم  ماـمت و  شمارآ  هب  درادـب ، تسد  داد  غـیج و  لاـجنج و  راـج و  زا  هک  نآ  يارب  ربماـیپ  يدوـمنن . ارم  تمرح 
دنزن دایرف  رگید  هک  تسا  دنمـشهاوخ  طقف  داد . دهاوخ  ماجنا  دیوگیم  وا  هچ  ره  تفگیم  يو  ییوجاضر  رظن و  بلج  يارب  دومنیم و 

هک نآ  يارب  راچان و  هب  ربمایپ  ماجنارـس  دشیمن . شوماخ  هصفح  دیامنن . يردهدرپ  نانز  ریاس  ربارب  رد  دیامنن و  ییوجهزیتس  شاخرپ و  و 
هب بوخ . رایسب  تفگ : وا  هب  دوب ) هتشگ  نخسمه  هیرام  اب  وا  قاتا  رد  هک  نآ  تهج  هب  دیاش  ای  و   ) دوخ لد  هتـساوخان  هب  دنک  شـشوماخ 
هک دوخ  رب  ار  هیرام  یکیدزن  قشع و  هک  مدنبیم  نامیپ  وت  ربارب  رد  نم  نکم و  دایرف  داد و  رگید  وش و  شوماخ  ماهدرک  هک  هچنآ  ناربج 

. نکم راهظا  منارـسمه  زا  مادـک  چـیه  نیریاس و  هب  تسا  تناما  وت  دزن  هک  ار  نخـس  نیا  مدنمـشهاوخ  اما  مدرک . مارح  تسا ) نم  لالح  )
يارب ربمایپ  هک  دوب  هتخادنا  هار  هب  يزیروربآ  دادیب و  داد و  نانچ  نز  نآ  دناهتـشون  تنـس  لها  زا  یخرب  زین  هعیـش و  نیرـسفم  زا  يرایـسب 

ار تفالخ  رما  نم  زا  سپ  رمع  وت  ردپ  يوش ! رتلاحشوخ  هک  منک  اشفا  وت  رب  ار  يزار  ات  نک  شوگ  دومرف : وا  هب  ددنبب  ار  شناهد  هک  نآ 
لاحشوخ رایسب  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  هصفح  ...!! دهد ماجنا  ار  راک  نیا  رکبوبا ، هشیاع ، ردپ  هک  نآ  زا  سپ  درک ، دهاوخ  دوخ  نآ  زا 

ات ار  دوخ  بوبحم  هرهچ  نیرتیمارگ  ربمایپ  هک  دوب  هتشگ  بجوم  هداس  قافتا  کی  دوب و  شیارب  یکرابم  زور  هچ  زورما  یتسار  هب  دش ...
نادب هک  هچنآ  هب  ربمایپ  هک  تشاد  متح  تسنادیم و  و  دیوگب ) وا  هب  هشیاع  شردـپ و  تفالخ  هرابرد  ینخـس  نانچ  و   ) دـیوگ كرت  دـبا 

هداد ربمایپ  هب  هک  یلوق  مغریلع  هحفص 295 ] تفاتـش و [  هشیاع  يوس  هب  هتخانـشن  اپ  زا  رـس  ور  نیا  زا  درک . دهاوخ  لمع  تسا  هداد  لوق 
نمیا شرـش  زا  هشیمه  يارب  درک و  مارح  دوـخ  رب  ار  هیطبق  هیراـم  داـب . وـت  رب  هدژم  تفگ : هشیاـع  هب  تفگزاـب . وا  رب  ار  عقواـم  هـصق  دوـب 
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يرادزار مدع  ربمایپ  رب  تشگ و  لزان  ینامسآ  هیآ  اما  درک . اشفا  یمامت  هب  زین  دوب  هدینـش  هک  ار  يرگید  بلاطم  نآ  نینچمه  و  میتشگ ...
هکلب یمامت  هب  هن  ار  ارجام  هدومن و  شهوکن  دوب  هتفرگ  نارـسمه  یـشوخلد  تهج  هب  هک  یمیمـصت  نآ  رب  ار  يو  هتـشاد ، نایب  ار  هصفح 

دق میحر -  روفغ  هللا  کجاوزا و  تاضرم  یغتبت  کل  هللا  لحا  ام  مرحت  مل  یبنل  اهیا  اـی  : تفگزاـب هنوگ  نیدـب  ار  نآ  ياـهزارف  زا  یـضعب 
هیلع هللا  هرهظا  تاـبن و  اـملف  اثیدـح  هجاوزا  ضعب  یلا  یبنلا  رـسا  ذا  و  میکحلا -  میلعلا  وه  مکیلوم و  هللا  مکناـمیا و  ۀـلحت  مکل  هللا  ضرف 

نا امکبولق و  تغـص  دـقف  هللا  یلا  ابوتت  نا  ریبخلا -  میلعلا  ینابن  لاق  اذـه  كابنا  نم  تلاـق  هب  اـهابن  اـملف  ضعب  نع  ضرعا  هضعب و  فرع 
نکنم اریخ  اجاوزا  هل  دبی  نا  نکقلط  نا  هبر  یـسع  ریهظ -  کلذ  دعب  ۀکئلملا  نینموملا و  حـلاص  لیربج و  هیلوم و  وه  هللا  ناف  هیلع  رهاظت 

نارسمه ياضر  يارب  ارچ  ربمایپ  يا  (» ات 5 تایآ 1  میرحت ، يهروس  ... ) اراکبا تابیث و  تاحباس  تادباع  تابئات  تاتناق  تانمؤم  تاملسم 
ندوشگ دنوادخ  هنیآ  ره  تسا -  نابرهم  راگزرمآ و  وت  رب  دنوادخ  انامه  ياهدرک . مارح  هتـشاد  اور  لالح و  وت  رب  ادخ  هک  ار  هچنآ  دوخ 

اناد روشناد  هک  تسومه  تسامش و  تسرپرـس  ادخ  طقف  هک  دینادب  تسا . هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  یمزالان )  ) ياهدنگوس اهرذن و  نینچ 
رب دـنوادخ  درک و  شاـف  ار  شرـس  نز  نآ  داـهن و  تناـما  هب  شنارمـسه  زا  یکی  دزن ، ار  ینخـس  ربماـیپ  هک  هاـگ  نآ  و  تسا -  مـیکح  و 

نیا ربمایپ  نوچ  تشذـگرد . شیاـهییوگزار )  ) یـضعب زا  درک و  ضارتعا  وا  رب  رـس ) ياـشفا  تهج  هب   ) ار یخرب  هدرک  راکـشآ  شربماـیپ 
نز ود  يا  ناه  داد -  ربخ  نم  هب  هاگآ  اناد و  راگدرورپ  دومرف  داد . وت  هب  ار  رابخا  نیا  یسک  هچ  تشاد  راهظا  تفگ ، نز  نآ  هب  ار  نخس 
امـش بلق  انامه  هچ  دیدرگزاب ؛ ادخ  يوس  هب  دیاهداد  ماجنا  هک  هچنآ  زا  دینک و  هبوت  ای  هک  دیرادن  نیا  زج  ياهراچ  هصفح ) هشیاع و  يا  )
رگا هنیآ  ره  اما  دییآرب . ینمـشد  زیتس و  هب  ربمایپ  هیلع  رگیدـکی  ینابیتشپ  هب  ود  ره  هک  نآ  ای  دـییارگ و  یهارمگ  هب  ات  ود  هحفص 296 ] ] 

بلاطیبا نب  یلع  هک  نانمؤم  نیرترب  ناسحا و  لها  نیرتهتـسیاش  ینعی   ) نانمؤم حـلاص  لیئربج و  ادـخ و  هک  دـنیادب  دـینیزگرب  ار  مود  هار 
ادـخ و ربارب  زییمتیب ، و  زیچان ، ناوتان و  نز  اـت  ود  امـش  ینعی  . ) دـناربمایپ ناـبیتشپ  رواـی و  ناـشیا ، زا  سپ  ناگتـشرف  یماـمت  زین  و  تسا )

نیا زا  تسد  رگا  دـشاب  دوز  دـیراد - ) یتکوش  ناوت و  هچ  تیمها و  جرا و  هچ  ینامـسآ  ناگتـشرف  یمامت  یلع و  نانمؤمریما  لـیئربج و 
، ناملـسم ینانز  دنیزگرب . وا  يارب  امـش  زا  رتهب  یـسب  ینانز  امـش  ياج  هب  دهد و  قالط  ار  امـش  امـش ،) ربمایپ   ) راگدرورپ دـیرادنرب  روما 
رکذلاقوف و تایآ  ياوتحم  زا  ...«. هزیشود هویب و  ینانز  یهلا ؛ دجهت  تبحم و  رد  رادهدنز و  بش  دباع ، بئات ، تونق ) و   ) اعد لها  نمؤم ،
، داد ماـجنا  ود  نآ  ییوگدـب  تهج  هب  ربماـیپ  هک  دوخ  رب  لـسع  میرحت  نیـشیپ  تیاور  هک  تسا  راکـشآ  ادـیپ و  ـالماک  یهلا  مـالک  نحل 

تهج هب  هک  دـشاب  هاگآان  ردـقنآ  ربمایپ  هک  درادـن  ناـکما  ـالوا  اریز  تسا . هدوب  لوبقماـن  یقطنمریغ و  لوعجم ، هدوهیب و  ـالماک  یتیاور 
دراد لامتحا  یلب  دـنک ... مارح  دوخ  رب  تسا  یهلا  يهدروآرف  نیرتكاپ  هک  ار  لسع  ياهدوهیب  هناتف  يرگاوغا  هناـنز و  يریگهتکن  ناـنچ 

، قلطم روط  هب  ارچ  اـما  تسا ) رداـن  رایـسب  زین  نیا  هک   ) دریگب دـب  يوـب  لـسع ، یعوـن  ندروـخ  تهج  هب  شناـهد  هک  دـنک  ناـمگ  یمدآ 
هک تسا  هتـشاد  یقالخا  گرزب و  يراکهدـب  ناشیا  هب  دیـسرتیم و  ود  نآ  زا  ربمایپ  رگم  یهگناو  ؟ دـنک میرحت  دوخ  رب  ار  لسع  ندروخ 

میرحت دح  رد  هداتفا  شیپ  ياهلأسم  هن  هتکن  هک  تسادیپ  الماک  دـهد ...؟ ماجنا  ار  يا  یقطنمریغ  لمع  نانچ  ینخـس  نانچ  رطاخ  هب  هاگان 
رایـسب يزار  هک  دراد  تلالد  نآ  رب  ینآرق  تایآ  تسا  نشور  الماک  تسا . هدوب  قیقد  لمأت  روخرد  قیمع و  رایـسب  ياهلأسم  هکلب  لـسع ،

نآ رب  ار  رس  نآ  زا  یضعب  شوپبیع ، شخباطخ و  ناسنآ  يربمایپ  ربمایپ ، هک  هدش  اشفا  مرتحم  ظفحلابجاو و  نانچ  نآ  يرـس  مرکم و 
گرزب و ياهصق  يرآ  تسا ... هدوـمنن  اـشفا  هحفـص 297 ] هدرک و [  یـشوپمشچ  ار  یـضعب  هدیـشک و  شخر  هـب  هدرک و  فوـشکم  نز 

دناهداتفا راکشآ  یهارمگ  هب  نآرق  حیرـصت  هب  هک  نز  ود  نآ  یتسدمه  زین  تسا و  راک  رد  گرزب  يرـس  ياشفا  ییوگزار و  زا  نیگمهس 
دننکن هبوت  رگا  هک  هدروآرد  مشخ  هب  ار  ادخ  ناشلمع  نانچ  نآ  تسا و  هدـش  گرزب  ینامرفان  هانگ و  زا  هدـنکآ  نانچ  نآ  ناشیاهبلق  و 

بوکرس و ندومن ، بولغم  نداد و  رفیک  رد  ناگتـشرف  رکـشل  یمامت  نانمؤم و  حلاص  لیئربج و  ادخ و  دنراشفب ، ياپ  دوخ  یهارمگ  رب  و 
دتمم و ياهیراتفردب  هانگ  میظع و  ياهثداح  تسادیپ  يرآ  دـش . دـنهاوخ  جیـسب  ود  نآ  هیلع  هدـمآ  ربمایپ  ینابیتشپ  هب  ناشندومن  بوکنم 
هب نآ  ندروخن  ای  لسع و  ندروخ  هدوبن و  هنوگ  نیا  زا  یلئاسم  لسع و  هصق  هصق ، هداد و  خر  نیگمهس  سب  ياییاذیا  قباوس  هب  قوبسم 
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یحو و شورس  روضح  هکئالم ، دونج  جیسب  یهارمه  هب  نحللادیدش ، نینچ  نیا  یمشخ  یهلا و  رفیک  ینامـسآ و  رکـشل  تادیهمت  نینچ 
نامه هصق  تسادیپ  الماک  دشاب . هتـشاد  دناوتیمن  یطابترا  نامرفان  نز  ود  نیا  زا  یـشکماقتنا  رد  ادـخ  يهقلطم  تیالو  نانمؤم و  حـلاص 

تلصخ هک  هصفح  اما  هدرک  شزیمآ  هیرام  دوخ  لالح  نارسمه  زا  يرسمه  اب  ربمایپ  : تسا هدمآ  هعیش  لها  ریسافت  تایاور و  رد  هک  تسا 
هتـشگ وا  قالط  هب  روبجم  راـبود  ربماـیپ  هک  هدرکیم  لـمع  ناـنچ  هراومه  تسا و  هدوب  تناـها  ییوگدـب و  تداـسح ، رازآ و  وا  يوخ  و 
لاجنج راج و  يانب  نانچ  هداد ، خر  وا  قاتا  رد  رما  نیا  هک  نیا  فرص  هب  طقف  دمآ ) دهاوخ  تنس  لها  دوخ  تیاور  هب  شحرـش  هکنانچ  )

، ارذـع ياهزیــشود  زا  دناهتــشون  هـک  مـشتحم  دــنموربآ و  ناـج  نآ  مرکم ، مرتـحم و  ربماـیپ  هـک  هتــشاذگ  ار  لاـق  داد و  يزیروربآ و  و 
رب ار  وا  دـنکن و  شزیمآ  هیرام  اب  رگید  هک  دـهدیم  لوق  يو  هب  رتشیب  يرگهنتف  يردهدرپ و  هچ  ره  زا  بانتجا  تهج  هب  دوب ، رتنیگمرزآ 

يرـس زا  وا  هب  يو  ییوجـشاخرپ  ربارب  رد  زاب  سپـس  دنکیمن و  توکـس  وا  اما  دنک ، توکـس  راگزاسان  نز  دیاش  ات  دـنکیم . مارح  دوخ 
هک دـنکیم  ءاشفا  درادیمرب و  هدرپ  درادیمرب . هدرپ  دـنکیم  متام  ياهافرژ  هقرغ  ار  وا  ناـج  اـما  دونـشخ و  ار  نز  هک  میلا  یمغ  میظع و 

دـنریگیم و دوخ  هدـهع  رب  فالخ ) هب   ) ار تفالخ  رما  هشیاع  ردـپ  يو و  ردـپ  ود ، هحفـص 298 ] نآ [  هک  تسا  نانچ  قح  یلزا  تیـشم 
توکـسلاقح دـنهدیم ، توکـسلاقح  دوخ  نارـسمه  هب  خـیرات  یهلا  نادرم  گرزب  زا  يرایـسب  طول و  حوـن و  هک  هنوـگ  نآ  ناسنیدـب 

هدرک اشفا  يرگید  رب  ار  شربماـیپ  رـس  هک  نز  نآ  يوس  زا  ار  هتـسیاشان  ییوگزار  نیا  هصق  دـنوادخ  اـما  ... دـنیزگ یـشوماخ  اـت  دـهدیم 
ناسنآ يایهارمه  یتسدمه و  درادیمرب ... هدرپ  ربمایپ  هیلع  ناشینالوط  رادهنماد  ءاذیا  تیذا و  ود و  نآ  یتسدمه  زا  دنکیم و  راکشآ 

یلع و لیئربج و  جیسب  ادخ و  نیگمهـس  رفیک  دوبن ، یندوشخبان  رفیک و  لباق  میظع و  نینچ  نیا  تشادن و  هقباس  رگا  هک  گرزب  تشز و 
زا ینآرق  تایآ  رما ، نیا  زا  سپ  هک  نآ  همه  زا  لمأت  روخرد  رتبیجع و  زین  و  دوبن . يزاین  نآ  يارب  رگبوکرـس  ناگتـشرف  یماـمت  رکـشل 
هک ییاسراپ  تدابع و  اعد و  لها  هنمؤم  ناملـسم و  رتهب و  ینارـسمه  نانآ  ياجب  داد و  دهاوخ  ار  ساپـسان  نانز  نیا  دـنوادخ  هک  یقالط 

ینآرق تایآ  رد  تقد  یمک  هک  نآ  بیجع  و  تشادیمنرب . هدرپ  هصفح ) نانوچ  ( ؛ دنشاب هویب  مه  و  هشیاع ) نانوچ  ( ؛ دنـشاب هزیـشود  مه 
ناشلامعا زا  ناسنآ  دهدیم و  تبـسن  دوخ  هب  ار  ود  نآ  قالط  دنوادخ  اریز  دـیامنیم . نانز  نیا  رب  ار  دـنوادخ  میظع  مشخ  تیاهن  قوف 

سپـس و داد و  دهاوخ  ناشقالط  ربمایپ ) تلاخد  روضح و  نودب  شرع و  زارف  زا  کشیب   ) دوخ و دننکن ، هبوت  رگا  دـیوگ  هک  تسا  رازیب 
اتناک طول  تأرما  حون و  تأرما  اورفک  نیذلل  الثم  هللا  برـض  :» هنوگ نیدـب  تسا . هروس  نیا  ینایاپ  تایآ  رتهدـنبوک  رتتفگـش و  همه  زا 

زا نارفاک  يارب  دـنوادخ  و  [ .» 124 .« ] نیلخادـلا عم  رانلا  الخدا  لیق  ائیـش و  هللا  نم  اینغی  ملف  امه  اتناخف  نیحلاص  اـندابع  نم  نیدـبع  تحت 
یلاح رد  دندوب . حلاص  هدنب  ود  نیا  يرـسمه  دـقع  تحت  هک  دـندوب  طول  حون و  نز  ود  هک  دز  لاثم  تشادرب و  هدرپ  نز ) ود   ) تشونرس

اب خزود  شتآ  هب  زین  امش  هک  دش  هتفگ  نز  ود  نآ  هب  دادن و  ناشتاجن  ادخ  ماقتنا  زا  زیچ  چیه  و  دندیورگ ، یهارمگ  تنایخ  هب  ود  ره  هک 
یهارمگ و يراکدـب ، حرـش  میرحت  هروس  نیزاغآ  تاـیآ  مینیبیم  هکناـنچ  هحفـص 299 ] دـیوش [ ». دراو  منهج  هب  ناگدـنوشدراو  ریاـس 

مدع تروص  رد  هک  تسا  رابهدسفم  ناسنآ  يايراگزاسان  رب  ود  نآ  یلدمه  ربمایپ و  رس  ياشفا  رد  هصفح  هشیاع و  زیمآهانگ  يراکمه 
نیماجرف تایآ  نیزاغآ ، تایآ  زا  رتتفگـش  دش و  دـهاوخ  جیـسب  ناشبوکرـس  يدوبان و  هب  ینامـسآ  کیالم  رکـشل  اب  یهلا  رفیک  هبوت ،

ود رـسمه  زین  ود  ره  هک  هتـسیاشان  نز  ود  تنایخ  يراگزاسان و  یهابت ، حرـش  هب  رگاوسر ، یلاثم  هنوگ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هروس  نیمه 
رد ود  نآ  دولخ  یهاـبت و  رفک و  هب  زیمآرفیک  رگبوکرـس و  هدـننک ، راوخ  ياهنوـگ  هب  دزادرپیم و  دـناطول  حوـن و  یهلا ، ناربماـیپ  زا  نت 

میرح هب  وا  زار  ندرب  قح و  ربمایپ  مرح  رـس  يهدـننکاشفا  راگزاسان و  نئاـخ ، نز  ود  نآ  ربارب  رد  ـالماک  دـهدیم و  یهاوگ  خزود  شتآ 
ناراـکمه حون  نز  مه  طول و  نز  اریز   ) لوسر نانمـشد  اـب  ناـشيراکمه  زین  و  دـندوب ) نینچ  نیا  طول  نز  مه  حوـن و  نز  مه  اریز   ) ریغ

دنلب ناسنآ  ناشیکی  هک  دربیم  مان  هتسیاش  نز  ود  تمظع  زا  ادخ ، ربمایپ  اب  ناشحیرص  تفلاخم  و  دناهدوب ) قح  ربمایپ  ود  نیا  نانمـشد 
( راگدرورپ دزن  ینعی   ) شدوخ دزن  تشهب و  رد  يرـصق  ات  دهاوخیم  دـنوادخ  زا  ماقم ، برقت و  هبترم  جوا  رد  هک  تسا  دـنمجرا  هبترم و 
هک تسا  نارمع  رتخد  هانگ ، ره  زا  هزنم  نمادکاپ و  میرم  يرگید  نآ  تسا و  نوعرف  رسمه  هیسآ  راوگرزب  الاو و  نز  نیا  دزاسب و  شیارب 
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دومرف و قیدصت  ار  یهلا  تاملک  و  دش ) نتسبآ  یسیع  هب  و   ) دش هدیمد  وا  رد  یهلا  حور  زا  هک  دیـسر  عینم  عیفر و  ماقم  نادب  ییوکین  رد 
داضت و ناونع  هب  هک  نمادـکاپ  نز  ود  نیا  يهرابرد  تایآ  دروآرد . اعد  تونق و  لها  ناگتـسیاش  ناـکاپ و  هرمز  رد  ار  وا  زین  راـگدرورپ 
ذا نوعرف  تأرما  اونمآ  نیذلل  الثم  هللا  برض  و  :» تسا نینچ  دنکیم  میـسرت  ام  ربارب  رتهب  ار  یخزود  نیـشیپ  نز  ود  نآ  تشونرـس  قابط ،

تنـصحا یتـلا  نارمع  تنبا  میرم  و  نیملاـظلا -  موقلا  نم  ینجن  هلمع و  نوـعرف و  نم  ینجن  ۀـنجلا و  یف  اـتیب  كدـنع  یل  نبا  بر  تلاـق 
زا نانمؤم  يارب  دـنوادخ  و  [ » هحفص 300 [ . ] 125 «. ] نیتناقلا نم  تناک  هبتک و  اهبر و  تاملکب  تقدـص  انحور و  نم  هیف  اـنخفنف  اـهحرف 

تـشهب رد  تدوخ  دزن  نم  يارب  اراگدرورپ  تفگ  هک  هاگ  نآ  دز ، لاـثم  تشادرب و  هدرپ  نوعرف  رـسمه  یکی ) ، ) نمؤم نز  ود  تشونرس 
هب هک  نارمع  تخد  میرم ، يرگید ) زین  و   - ) هد ییاهر  تاجن و  نارگمتـس ، زین  دـهدیم و  ماجنا  هچنآ  نوعرف و  زا  ارم  نک و  انب  يرـصق 
زا هدننک و  قیدصت  ار  شراگدرورپ  تاملک  و  دش ) نتسبآ  حیسم  یسیع  هب   ) هدیمد يو  رد  دوخ  حور  زا  ام  دنارذگ و  راگزور  ینمادکاپ 

هصفح و هرابرد  نآ  رگبوکرـس  تایآ  هژیوب  هروس و  نیا  یمامت  دـناهدیقع  نیرب  هعیـش  نارـسفم  تیاور و  لها  ...« دوب اعد  لـها  ناـیاسراپ 
يزادرپریوصت يزاسمه و  نیا  اب  ات  دشوکیم  دنوادخ  هک  دراد  نیدامن  يرما  رب  مات  تلالد  طول ، حون و  رادرکتشز  نز  ود  زین  هشیاع و 

یبرع نابز  رد  هک  يايزاسهیبشت  دـنک . رارقرب  يزاسهیبشت  يزادرپلیثمت و  یعون  طول  حون و  نز  ود  نیا  مالـسا و  ربمایپ  نز  ود  نآ  نایم 
هروس  » هک دناهتشاد  راهظا  هعیش  نارسفم  هژیوب  قیقحت و  لها  تسا ... هارمه  نآ  اب  و  دیآیم ) الثم  هللا  برض  اب  لثم و  برض   ) لاثم ندز  اب 
حون  » نز ود  رابتلذم  نایاپ  ریقحت و  رفیک و  يهروس  زین  ود و  نآ  زیمآتنایخ  زار  ياشفا  هانگ و  حرش  و  هصفح » هشیاع و   » هروس میرحت »

و تسا ... میرم  هیسآ و  یگتـسیاش  يراوگرزب و  يانث  ریدقت و  نیـسحت و  هروس  زین  خزود و  شتآ  رد  هانگ  تهج  هب  ناشدورو  و  طول » و 
حون و رـسمه  ود  نیا  نایم  یفرژ  توافت  هچ  هک  دهدیم  ناشن  حوضو  هب  تسا  يزاسدامن  رگناشن  نآ  یمامت  هک  ياهروس  نیرد  دنوادخ 
هک ار  یلئاسم  هتشگزاب و  دیدحلایبا  نبا  تنس  لها  هدنسیون  نخس  هب  کنیا  . تسا رارقرب  میرم  هیسآ و  هتـسیاش ، نز  ود  نآ  اب  ربمایپ  طول 

لیلحت همجرت و  هدرک  حرط  هتـشاگن و  ار  شتداسح  للع  زین  هدروآ و  یلع  نادـناخ  هیلع  شنیک  ضغب و  هشیاع ، يراگزاسان  رب  ینبم  يو 
هـشیاع دسح  نیک و  هرابرد  اما  و  [ » هحفـص 301 دهدیم [ : همادا  هنوگ  نیا  ص 192 ؛ ج 9 ، جهن ، حرـش  رکذلاقوف  باتک  رد  يو  مینک :
مداتـسا تمدـخ  رد  دـیدحلایبا ) نبا   ) نم هک  هاگ  نآ  اریز  دراد . ریـسفت  حرـش و  هب  جاـیتحا  رما  نیا  هک  ینادـب  دـیاب  [ 126 ( ] یلع هـیلع  )

هک ار  هچنآ  لصحام  هک  مدرک  یتالاؤس  وا  زا  هراـب  نیمه  رد  متـشاد  لاغتـشا  ملع  لیـصحت  هب  یناـعمللا  لیعامـسا  نب  فسوی  بوقعیوبا ،
وا ناـیم  هک  يدـسح  نیک و  جوم  نیلوا  دومرف : مداتـسا  مرادیم . ناـیب  اـجنیمه  اـنعم ، هب  لـقن  رـصتخم و  تفگ  ینـالوط  هنوگ  هب  مداتـسا 

ینعی وا ،  ) درک و جاودزا  هجیدـخ  تافو  زا  سپ  هشیاع  اـب  ربماـیپ  هک  دوب  نیا  زین  شتلع  دوب و  هنوگ  نیدـب  دـش  زاـغآ  همطاـف  و  هشیاـع ) )
رگید ینز  تسا و  هدرم  شرمـسه  هک  يدرم  رتخد  هک  تسا  راکـشآرپ  تسـشن و  دوب  وا  رتـخد  همطاـف  هک  ياهجیدـخ  ياـج  رد  هشیاـع )

ودب دربیم و  جنر  رتخد  هب  رهوش  هقالع  زا  نز  اریز  دوشیم . زاغآ  ریزگان  ینمـشد  ترودـک و  دـیدج ، نز  رتخد و  نآ  نایم  دـنیزگیم ،
دـشاب هدرم  رتخد  نآ  ردام  رگا  تسا . دونـشخان  تسا  هدش  لیامتم  رگید  ینز  هب  شردپ  دـنیبیم  هک  نیا  زا  زین  رتخد  دـنکیم و  تداسح 

دنراد یلک  رظن  قافتا  انعم  نیرب  ناگمه  زین  .و  تشگ دهاوخ  رتدـیدش  فالتخا  هنماد  دـشاب  هدـنز  نز  رگا  دوب  دـهاوخ  اج  رب  اپ  نیک  نیا 
زرم دح و  زا  دوب و  نوزفازور  وا  هب  شاهقالع  تفگ  ناوتیم  تشاد و  ودب  ناوارف  یبلق  لیامت  تشاد و  تسود  رایـسب  ار  همطاف  ربمایپ  هک 

كولـس هنوگ  نیا  شدنزرف  قح  رد  يردـپ  چـیه  هک  درکیم  كولـس  وا  اب  ياهنوگ  هب  تشذـگیمرد و  نارتخد  هب  ناردـپ  یعیبط  هقالع 
صاخ ماع و  روضح  رد  دوتـسیم و  ار  همطاف  میظع  يهفلتخم  تاماقم  هکلب  ماقم  کی  رد  اهنت  هن  هتـسویپ و  هک  دوب  نانچ  ینعی  دنکیمن .

ردام  ) نارمع رتخد  میرم  ياتمه  تمرکم  یگرزب و  رد  وا  انامه  تسا و  ناهج  ناوناب  يهدـیزگرب  مرتخد  همطاف  دومرفیم : اـهراب  اـهراب و 
زا یـشورس  دنک  روبع  رـشحم  هصرع  رب  نوچ  تمایق  زور  هب  هک  دراد ) یهلا  رظن  رظنم  رد  ییاتمهیب  میظع و  ماقم  ناسنآ  تسا و  حیـسم 

یـسدقم مرتحم و  لامج  نانچ  هب  و   ) دینکفاورف ار  دوخ  نامـشچ  رـشحم  لها  يا  دروآرب : دایرف  هحفـص 302 ] نامحر [  راگدرورپ  بناج 
رابخا زا  هن  حیحـص و  قثوم و  ثداحا  زا  قوف  ثیدح  هک  نیا  تفگـش  و  دـنکیم ... روبع  هک  تسا  دـمحم  رتخد  همطاف  نیا  هک  دـیرگنن )
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اهنآ دقع  دوخ  دـنوادخ ، هک  دوب  نآ  زا  سپ  یلع  اب  همطاف  جاودزا  انامه  تفگیم : همطاف  ماقم  تمظع  رد  ربمایپ  نینچمه  تسا . فیعض 
درازایب ار  همطاف  سک  ره  : » هک دوب  هتفگ  رابهد  هرابکی و  هن  رارکت و  هب  رایسب و  هچ  تسب و  نامسآ  کیالم  تداهش  هب  اهنامـسآ و  رد  ار 

وا يدونـشخ  بجوم  هچ  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  وا  اـنامه  و  « » تسا هدروآ  بضغ  هب  ارم  درآ  بضغ  هب  ار  وا  سک  ره   » و تسا » هدرزآ  ارم 
میظعت و رد  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  ربماـیپ  يرآ  ددرگ .» نم  رازآ  بجوم  ددرگ  وا  رازآ  بجوـم  هچ  ره  تسا و  نم  یـشوخ  بجوـم  دوـش 

نیک تداسح و  بجوم  رتخد ، ياهیگتسیاب  یگتسیاش و  رد  نتفگ  نخـس  هنوگ  نیا  هک  تسا  راکـشآرپ  تفگیم و  رایـسب  همطاف  میرکت 
ظیغ مشخ و  هب  اهنیا  زا  رتنییاپ  بتارم  هب  ییاهفیرعت  هکلب  نانخس  نیا  نوچ  هن  ینانخـس  ندینـش  زا  يرـشب  سوفن  دوشیم و  یمدآ  نز 

همطاف زا  ربمایپ  هچ  ره  نیرب  نوزفا  [ 127 . ] تفگیم همطاف  تمظع  هرابرد  ربمایپ  هک  هنوگ  نیا  زا  ینانخس  هب  دسرب  هچ  دنوشیم ، راتفرگ 
، ناـنز هک  تسا  یتقیقح  نیا  اـنامه  و  تشگیم . لـصاح  یتـیزم  هباـثم  هب  یلع ) ینعی   ) همطاـف رهوش  دزن  رد  درکیم ، شیاتـس  دـیجمت و 

هجیتن رد  دننزیم و  نماد  ار  دقح  نیک و  دوخ ، نادرم  لد  رد  دـنابش ، نایوگنخـس  هک  اج  هحفـص 303 ] نآ [  زا  دننادیم ، همه  هکنانچ 
قیرط زا  شزیمآتداسح  تاملک  دیشوپیمرد و  ار  شاهناخ  ناگیاسمه  نانز و  وا ، نانخس  دشیم و  رایسب  هشیاع  ياوکش  تبـسانم  نیدب 

( یلع  ) دوخ رهوش  رب  ار  هشیاع  تداسح )  ) ياوکش همطاف  دندناسریم و  هشیاع  هب  ار  همطاف  زا  ینانخس  سپـس  دیـسریم و  همطاف  هب  نانآ 
دریذپیمن و شرتخد  دروم  رد  ار  وا  ياهییوگدب  اوکش و  ربمایپ ) ینعی   ) شرهوش هک  تسنادیم  هشیاع  اما  شردپ . رب  زین  هشیاع  دربیم و 
شیاتـس و همه  نیا  رب  نوزفا  سپـس  تشاذگیم و  ياجب  دـنیاشوخان  يریثأت  همطاف  زا  ربمایپ  يرادـبناج  نیا  رکبوبا  سفن  رد  لیلد  نیدـب 

بجوم نانخـس  نیا  دربیم و  الاب  دوخب  صاصتخا  برق و  ماقم  رد  ار  وا  تشادیم و  زاربا  یلع  هب  تبـسن  ربمایپ  هک  دوب  یپایپ  ياهدیجمت 
ردـپ و اـب  هشیاـع  هک  دوـب  ناـنچ  تشگیم و  دوـب  هشیاـع  يومعرـسپ  هک  هحلط  سفن  رد  زین  هشیاـع و  رکبوـبا و  سفن  رد  هطبغ  دـسح و 

هنیک شیوخ  نایم  هجیتن  رد  دنتفگیم و  نخس  وا  اب  زین  ود  نآ  دینشیم و  نخس  اهنآ  زا  صوصخ  نیرد  تسشنیم و  هحلط  شیومعرـسپ 
هب تبـسن  هطبغ  زا  زین  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نم  نینچمه  دوزفایم : هداد و  همادا  داتـسا  . دندرکیم لدب  در و  ار  شرهوش  همطاف و  توادع  و 

طقف هک  دراد  رتتسود  یلع ) ینعی   ) یمدآ تفگیم و  اـنث  وا  رب  تفاـییم و  مارآ  رکبوـبا  راـنک  رد  ربماـیپ  اریز  مرادیمن . يربـم  رکبوـبا 
رد  ) هک یتمهت  هیضق  رد  سپـس  هحفص 304 ] [ . ] 128 . ] دـشاب صوصخم  هژیو  یلاع و  يایازم  عیمج  رب  مدرم  همه  هن  شدوخ و  ائانثتـسا 

نایم سپـس  ... دـش رتسگنماد  ییاهترودـک  نیک و  نانآ  نایم  دوبن ، ناگدـننز  تمهت  وزج  یلع  دـنچ  ره  دـندز ، هشیاع  هب  کفا ) يارجام 
رد ینمشد ) و   ) بوشآ زورب  دیدشت  بجوم  اهنآ  زا  کی  ره  هک  داد  خر  ییاهوگ  تفگ و  لئاسم و  ربمایپ  تایح  نارود  رد  یلع  هشیاع و 
دیآ شکیدزن  تفگ  دـناوخارف و  دوخ  يوس  هب  هشیاع ) قاتا  رد   ) ار یلع  ربمایپ  يزور  هک  هثداح  نیا  تسا  هلمج  نآ  زا  تشگ . ناشحور 
یلع هب  دید  یلع  ربمایپ و  زا  ار  برق ) تیاهن   ) لمع نیا  هشیاع  نوچ  تسشن و  ود  نآ  نایم  ربمایپ و  رانک  رد  الماک  دمآ و  کیدزن  یلع  و 
دوخ هب  ار  یلع  دوب و  رتش ) رب   ) راوس ربماـیپ  يزور  هک  ارجاـم  نیا  زین  و  يرکن !!؟ ادـیپ  نم  نماد  رب  زج  نتـسشن  يارب  ییاـج  چـیه  تفگ :
لیاح ود  نآ  نایم  هدنار  رتارف  ار  دوخ  هقان  دمآیم ، تشپ  زا  هک  یلاح  رد  هشیاع  دیماجنا و  لوط  هب  ناشیاوجن  هتسهآ و  نانخـس  دناوخ و 
ینخس نیا  ببس  هب  زور  نآ  ربمایپ  دناهتفگ  هک  دماجنایم ... لوط  هب  همه  نیا  ناتنانخس  هک  دییوگیم  هچ  مه  هب  ات  ود  امـش  تفگ : دش و 
هـشیاع هناخ  هب  ربمایپ  يارب  ار  ییاذـغ  يزور  هک  رابخا  هنوگ  نیا  زین  و  [ 129 . ] دش نیگمشخ  كانبـضغ و  سب  هشیاع ) زا   ) وزا تفگ  هک 

وا نادناخ  درم و  نز و  نایم  هک  یلئاسم  هنوگ  نیا  زا  دزیرب و  نیمز  رب  دنک و  نوگژاو  ارنآ  ات  داد  روتـسد  دوخ  مداخ  هب  هشیاع  دـندروآ و 
هک یلاح  رد  دش ، رایـسب  رتخد  رـسپ و  نادـنزرف  بحاص  همطاف ع  هک  داد  خر  نینچ  هاگ  نآ  هحفص 305 ] [ . ] 131 [ ] 130 . ] دهدیم خر 

ماقم رد  دـیدیم و  دوخ  نادـنزرف  نوچمه  تسرد  ار  همطاف  نادـنزرف  ادـخ  ربمایپ  هک  دوب  ناـنچ  درواـین و  اـیند  هب  يدـنزرف  چـیه  هشیاـع 
هک هدـش  شرازگ  وا  زا  نانخـس  رایـسب  هچ  دـیمانیم و  نم » رـسپ   » و مدوخ » دـنزرف   » ار اهنآ  زا  مادـک  ره  دـیزگیمرب و  دوخ  نت  ناـگداز 
:( دومرفیم تخیریم  وا  نت  رب  درکیم و  لوب  وا  شوغآ  رد  یلع  نادـنزرف  زا  یکی  هک  هاگ  یتح  و   ) دـیراذگب دازآ  ار  مرـسپ  : » دومرفیم

نارـسپ نداد  رارق  بطاخم  رد   ) زین و  دیریگن ). نم  شوغآ  زا  ار  وا  دیناسرتن و  ار  هچب  . ) دشاب تحار  ات  دـیهناو  دـیراذگب و  دازآ  ار  مرـسپ 
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یمدآ رـسمه  هاگره  تسا  یهیدب  و  نانخـس ... هنوگ  نیا  زا  و  درک »؟ هچ  مرـسپ  : » تفگیم هکلب ) درک  هچ  ماهون  تفگیمن  همطاف  یلع و 
دوخ و نادنزرف  ار  شرتخد  نادنزرف  دنکیم و  راتفر  هنوگ  نیا  شرتخد  نادـنزرف  اب  شرهوش  دـنیبب  درادـن  يدـنزرف  دوخ ، هک  ینز  ینعی 

يايزوتنیک يزورفاشتآ و  هچ   ) دنازوسیم لد  دراد و  تبحم  اهنآ  رب  قفشم  یعقاو و  يردپ  نوچمه  درامشیم و  شیوخ  نت  ياههراپ 
نز نیا  نوزفازور  ینمـشد  ضغب و  بجوم  ناشردپ  ردام و  نادـنزرف و  نآ  هب  درم  نآ  تبحم  هنوگچ  دـشیدنایم و  هنوگچ  و  دـنکیم )!

شداماد هناخ  رد  اـما  تسب و  دجـسم  رب  هحفـص 306 ] ار [  هشیاع  ردـپ  هناخ  رد  ربماـیپ  هک  داد  خر  نینچ  زاـب  هاـگ  نآ  [ 132 . ] ددرگیم
ار یلع  شداماد  وا  ياـجب  درک و  شلزع  سپـس  داتـسرف و  هکم  هب  تئارب  هروس  لاـسرا  نـالعا و  يارب  ار  رکبوبا  تشاذـگ . زاـب  ار  یلع ) )
هب یلع  دـمآ و  ایند  هب  هیطبق  هیرام  زا  يرـسپ  ربمایپ  يارب  دـش و  هشیاـع  سفن  رد  رگید  يدـسح  یهاوخدـب و  بجوم  همه  نیا  دـیزگرب و 

تخادرپ و هیرام  روما  ماجنا  هب  ناج  لد و  مامت  اب  دوخ  دش و  لاحشوخ  هزادنا  زا  شیب  درک و  يداش  رایسب  رـسپ  نیا  ندمآ  ایند  هب  تهج 
ندمآ ایند  هب  ینعی   ) تبـسانم نیدب  دیـشوک و  دوب  شهافر  بجوم  هک  هچنآ  ره  وا و  جـیاوح  عفر  هب  هیرام و  تمدـخ  رد  ربمایپ ، نامرف  هب 

زیزع نانچ  هک  دوب  هتشگ  زیزع  نانچ  دوب و  ربمایپ  رسپ  ردام  اریز  . ) دش ربمایپ  نارسمه  ریاس  رب  نوزفا  هیرام  هب  یلع  تدوم  تبحم و  رـسپ )
هب یلع  اـما  دـندز و  دـندوب  هدز  هشیاـع  رب  هک  یتمهت  ناـنوچ  یتمهت  زین  هیراـم  رب  نینچمه  و  [ 133 (. ] دوب هدروآ  اـیند  هب  ار  ياهیاـمنارگ 

تمهت نآ  نالطب  ادخ  هک  دوب  نانچ  ینعی  دومرف . راکشآ  ار  تمهت  نآ  نالطب  دومرف و  اربم  ار  هیرام  كاپ  نماد  شیوخ  مادقا  ششوک و 
نآرق هشیاع ، تمهت  دروم  رد  هک  یلاح  رد  دومن . عفترم  دید  دنتسناوتیم  همه  هک  یسح  یناهرب و  الماک  ياهقیرط  رب  یلع و  تسد  هب  ار 

و [ 134 . ] دننک دییأت  ار  هشیاع  نماد  یکاپ  دنتـسناوتیمن  دنتـشادن  هحفـص 307 ] رواب [  نآرق  هب  هک  یتاـقفانم  داد و  یهاوگ  وا  یکاـپ  رب 
رتتباـث و دیـشیدنایم  ناـنآ  هیلع  هک  ار  هچ  ره  درکیم و  یلع  دـقح  نـیک و  زا  رپ  ار  هشیاـع  بـلق  دادیم  خر  هـک  یلئاـسم  نـیا  یماـمت 

لد رد  درکیم ، مغ  هب  رهاظت  دـنچ  ره  هشیاع )  ) نز نآ  درم و  میهاربا  هک  داتفا  قافتا  نینچ  اما  هحفص 308 ] [ . ] 135 . ] دومنیم رتدکؤم 
دنچ ره  دـندوب و  نیگمغ  شوماـخ و  رما  نیزا  زین  مالـسلاهیلع  یلع  همطاـف و  دومنیم و  تتامـش  ار ) همطاـف  یلع و  هیراـم و   ) دوب و داـش 

هیرام ود و  نآ  زا  يراک  دـنامن و  ربمایپ  يارب  دـنزرف  نیا  اما  دنتـسنادیم ، رترب  دـندادیم و  حـیجرت  هشیاع  رب  رـسپ  نیا  ببـس  هب  ار  هیراـم 
هب هک  ربمایپ  يرامیب  هک  نآ  ات  تشاد  ار  دوخ  ياههشیدـنا  راب  نانچ  ناـشاهلد  داد و  خر  دوب ) ردـقم  هک   ) ناـنچ روما  یقاـب  دـمآیمنرب و 

نینچمه دنشوکب . وا  يراتـسرپ  هب  ات  دنک  تحارتسا  ود  نآ  هناخ  رد  ربمایپ  هک  دنتـشاد  تسود  همطاف  یلع و  دمآ و  شیپ  دیماجنا  شتافو 
دهدیم حیجرت  رامیب  اریز  دیزگرب . ار  وا  هناخ  تشاد  هشیاع  هب  هک  یلیامت  ببس  هب  ربمایپ  اما  دنتـساوخیم . نینچ  زین  ترـضح  نانز  ریاس 

رتخد هناخ  هن  و  وا ، هناخ  رد  دهدیم ، ماجنا  رتتحار  هریغ  نداهن و  نگل  لیبق  زا  ار  وا  جیاوح  نز  و  دراد ، شنز  اب  هک  یتیمرحم  تهج  هب 
هعماج يربهر  تفالخ و  رما  هک  تشادن  يدیدرت  نیرتمک  ربمایپ  توم  ضرم  رد  یلع  و  [ ... 136  ] دنارذگب دراد  مرش  نانآ  زا  هک  داماد  و 

هک هاگ  نآ  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  دـهاوخن  وا  اب  یتعزانم  تفلاـخم و  نیرتمک  رما  نیا  رد  ناـمدرم  زا  سک  چـیه  تسوا و  نآ  زا  اـقلطم 
منک نینچ  نم  رگا  اریز  منک ، تعیب  هعماج  ربهر  ناونع  هب  وت  اب  ات  هدـب  ار  تتـسد  تفگ  وا  هب  ربمایپ  تافو  هظحل  رد  سابع  ربماـیپ ، يومع 

تفلاخم هب  تما  نیا  زا  نت  ود  یتح  هجیتن  رد  درک و  تعیب  يوریپ  تیعبت و  هب  ربمایپ  يومعرـسپ  اب  ربمایپ  يومع  دـنیوگیم  مدرم  یماـمت 
زج تفالخ  رما  رد  رگید  سک  چیه  ایآ  ناج  ومع  يا  تفگ : خساپ  وا  هب  هحفص 309 ] یلع [  دوب ، دنهاوخ  وت  عیطم  همه  دنیآیمنرب و  وت 
نم اـنامه  تفگ : یلع  تسناد ! یهاوخ  يدوزب  تفگ : خـساپ  ساـبع  تسا !؟ هتـسب  عـمط  رما  نیرد  رگید  یـسک  اـیآ  تسا و  هتـسیاش  نم 

ساـبع دوـش . ماـجنا  قـلخ  عـیمج  ناـگمه و  ربارب  رد  نآ  هک  مراد  تسود  دریذـپ و  ماـجنا  هتـسب  رد  سپ  رد  تعیب  رما  هک  مرادـن  تسود 
هاپس نیمه  رد  دومرف و  جیسب  ار  هماسا  هاپس  هک  دوب  لاح  نیمه  رد  تفای و  تدش  ربمایپ  يرامیب  هاگ  نآ  دادن ... یخـساپ  دیزگ و  توکس 

نیرتمک هک  دوب  نانچ  یلع  تشاد و  هگن  شیوخ  دزن  ار  یلع  اـما  هدرک و  جیـسب  ار  راـصنا  رجاـهم و  ناگتـسجرب  ریاـس  و  رمع ) و   ) رکبوبا
هک ياهنیدـم  ربمایپ  تافو  تروص  رد  هک  دوب  نانچ  شایعطق  نامگ  تشادـن و  تفالخ  رما  رب  شیوخ  لوصو  رب  اهزور  نآ  رد  يدـیدرت 
هب ار  وا  تفریذـپ و  دـنهاوخ  ار  وا  تفـالخ  رما  تسا ، هدـش  یلاـخ  یعزاـنم  بیقر و  ره  زا  هماـسا ) رکـشل  نداتـسرف  رد  ربماـیپ  دـیهمت  هب  )
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هب یفلاخم  رگا  یتح  هکناـنچ  دیـسر ، دـهاوخ  ماـجنا  هب  لاـمک  ماـمت و  وا  رب  تعیب  رما  دـیزگ و  دـنهاوخ  اـفو  تیعبت و  افـص ، صـالخا و 
حرط دـیهمت و  هب  رکبوبا   ) هک نآ  تهج  هب  یلع  ياههشیدـنا  یمامت  اما  دـنک ! خـسف  ار  یتعیب  نانچ  دـناوتن  سک  چـیه  دـیآرب  وا  تعزانم 
زامن تماما  ینعی  ، روهـشم يهثداح  نآ  هصق  دناسر و  ار  ربمایپ  تافو  ربخ  ردـپ ، هب  رتخد  و  تخیر . مهب  تشگزاب ، هماسا  هاپـس  زا  هشیاع )

نیا تفگیم  یلع  هچ  دوب . هشیاع  رـس  ریز  همه  همه و  تسا  بوسنم  ودـب  نخـس  نیا  تسا و  لـیاق  نادـب  یلع  هکناـنچ  مدرم ، اـب  رکبوبا 
هکنانچ اریز  دنک . يزامنـشیپ  ار  تعامج  زامن  مدرم  رب  دورب و  تفگ  وا  هب  داتـسرف و  ار  لالب  ینعی  شردپ  هدش  دازآ  مالغ  هک  دوب  هشیاع 

نییعت زین  ار  یـسک  زگره  درازگب و  زامن  مدرم  اب  تعامج  ماما  ناونع  هب  دورب و  نت  کی  دوب  هتفگ  ماـگنه  نیرد  ربماـیپ  دـناهدرک  تیاور 
فعـض تدش  زا  دادیم  فک  زا  زین  ار  تایح  ياهقمر  نیرخآ  هک  یلاح  رد  ربمایپ  هک  دوب  حبـص  زامن  ماگنه  هب  ارجام  نیا  و  دوب . هدرکن 

زامنـشیپ نآ   ) هدمآ ربخ  رد  هکنانچ  دناسر و  دجـسم  هب  یتخـس  هب  ار  دوخ  دوب  هداد  هحفـص 310 ] هیکت [  سابع  نب  لضف  یلع و  هناـش  رب 
هک دوب  هتشذگن  حبـص  زا  يزیچ  هدمآ و  هناخ  هب  ربمایپ  سپـس  دناوخ . زامن  داتـسیا و  بارحم  رد  دوخ  هدز ) رانک  ار  رکبوبا  ینعی  نیـشیپ ،
هچ تفگیم  رمع )  ) هک دوب  تجح  نیمه  رب  دنتـشادنپ و  يو  تفالخ  رب  لیلد  هتفرگ  یتجح  ار  وا  زامن  رکبوبا ) نارادفرط  و  . ) درک تافو 
زا ربمایپ  جورخ  هک  یلاح  رد  درادب : مدقم  درک  شبوصنم  يزامنشیپ  يارب  ربمایپ  هک  سکنآ  رب  ار  نتشیوخ  دهدیم  هزاجا  دوخب  یـسک 

یمامتها تهج  هب  ترضح  هک  دنتفگ  هکلب  دنتفرگن . فارصنا  رب  لیلد  بارحم ) زا  ار  رکبوبا  ندنار  نوریب  و   ) زامن ماجنا  يارب  ار  شاهناخ 
تعیب وا  اب  دوب  هدرک  يزامنشیپ  رکبوبا  هک  ياهتکن  نیمه  رب  ناشیمامت  و  داتسیا ) بارحم  رد  دوخ  و   ) درک نینچ  دادیم  زامن  رما  هب  هک 

هک دوب  نانچ  و  [ 137 . ] دوب هدـش  زاغآ  هشیاع  يوس  زا  ياهئطوت  حرط و  نینچ  دومرفیم  هراومه  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یلاـح  رد  دـندرک .
ور ربمایپ  هک  نیا  : تفگیم شاییاهنت  اوزنا و  تولخ  رد  شیوخ  باحصا  صاوخ  ناتـسود و  هب  هراومه  مالـسلاهیلع  هحفص 311 ] یلع [ 

« دیاهتفرگ ار  فسوی  نوماریپ  هک  دیتسه  يزیگناهنتف  نانز  امش  انامه  « » فسوی تابحیوصل  نکنا  : » دومرفیم هدرک و  شیوخ  نارـسمه  هب 
یمشخ بضغ و  تدش  تیاهن  رد  ترـضح  ار  نخـس  نیا  دوبن و  هصفح  هشیاع و  زج  نخـس ، نیا  زا  ترـضح  بطاخم  دارم و  و  [ ، 138]

تـشگزاب نیقلت و  هـب  ترداـبم  هداد و  شماـجنا  ود  نآ  هـک  يزیگناتناـیخ ) زیمآهـنتف و   ) لـمع ناـنچ  رطاـخ  هـب  تـشاد ، ود  نآ  رب  هـک 
جورخ و هب  تردابم  هدمیهف  ار  هشیاع )  ) نز نآ  هشقن  دوز  یـسب  ربمایپ  اقافتا  و  تفگیم . دندوب  هداد  ماجنا  هماسا ) رکـشل  زا   ) ناشیاهردپ
هک یتادـیهمت  دـناریم و  شیپ  تفالخ  يوس  هب  ار  رکبوبا  هک  ییاههزیگنا  هب  هجوت  اب  ربمایپ  لمع  نیا  اما  دومن . بارحم  زا  رکبوبا  ندـنار 

مدرم هشیدـنا  رد  يو  تفالخ  راـک  هک  دوب  یلاـح  رد  همه  نیا  دیـشخبن و  يرثا  دیـسریم  ماـجنا  هب  يو  عفن  هب  روما  ندیـسر  رمث  هب  يارب 
اـهلد و شیارگ  زین  یکلف و  شدرگ  تساوـخ  ینامـسآ و  ردـقم  هدـمآرد و  يو  يوریپ  هب  راـصنا  رجاـهم و  ناـگرزب  هتـشگ و  نیزگیاـج 

هعجاـف يربـک ، هنتف  تبیـصم ، نیرتگرزب  یلع  دزن  رد  هک  دوب  روما  نیمه  و  درک . دـنمزوریپ  ار  وا  هدـمآ  يو  تدـعاسم  هب  همه  اـهوزرآ 
لوؤسم و  درمـش . وا  هنتف  ار  همه  نیا  تسنادیمن و  هشیاع  هیحان  زا  زج  ار  همه  نیا  دـشیم و  بوسحم  رـشحم  يـالب  نوچ  هکلب  یمظع و 

نیرفن ار  هشیاع  شاهدـیزگرب  باحـصا  هحفـص 312 ] روـضح [  رد  شیوـخ و  ياـهییاهنت  رد  بلغا  تسنادیم و  ثداوـح  نـیا  یماـمت 
هـصق هکناـنچ  تساوـخیم . راداد  راـگدرورپ  زا  ار  ییاـهن  يرواد  دربیم و  دـنوادخ  رب  ار  شیوـخ  تیموـلظم  ییاـهنت و  ملظت  درکیم و 

اب هتساوخان  هب   ) ماجنارـس ات  تسا . دوهـشم  درک  لمحت  هک  ییاهتبیـصم  دیـشک و  رکبوبا  تعیب  زا  یچیپرـس  رد  هک  يرامـشیب  ياهجنر 
بزح هشیاع و  يوس  زا  دوب  ناشتهارک  رازآ و  بجوم  هک  هچنآ  ره  ربمایپ  تافو  هظحل  زا  ینعی  تدـم  نیا  ماـمت  رد  درک و  تعیب  رکبوبا )

زج ياهراچ  دنتشاد  وا  لامعا  زا  هک  یمـشخ  هودنا و  تیاهن و  رد  همطاف  مه  یلع و  مه  ناشود  ره  هک ، دیـسریم  ناشیدب  یطیارـش  رد  وا 
ماـقم و رب  زورب  زور  شردـپ  یناـبیتشپ  هب  هشیاـع  هک  دوب  یلاـح  رد  همه  نیا  دنتـشادن و  شیوخ  ییاـهنت  رب  ربـص  ییابیکـش و  توـکس و 

روهقم بوضغم و  ادـیدش  همطاـف  یلع و  هک  دادیم  خر  یطارـش  رد  همه  نیا  و  درکیم . يرتشیب  یگهریچ  لواـطت و  دوزفایم و  شتلزنم 
ییاـج هب  داد ، جرخ  هب  دوـخ  قـح  نتفرگ  سپ  زاـب  يارب  هک  یـششوک  یماـمت  اـب  همطاـف  دـندوب  هـتفرگ  همطاـف  زا  زین  ار  كدـف  دـندوب و 

هک دـندناسریم  وا  هب  هشیاع  يوس  زا  ار  ییاهییوگدـب  دـندمآیم  همطاف )  ) دزن هتـسویپ  هک  ینانز  هک  دوب  یلاح  رد  همه  نیا  دیـسریمن و 
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رد دـندناسریم . هشیاع ) هب  ار   ) نانخـس نیا  دـننامه  زین  یلع  وا و  زا  نانز  زین  دـشیم و  شهودـنا  مغ و  بجوم  تشادـن و  شوخ  زگره 
بزح همطاـف ) هورگ  ینعی   ) يرگید دوب و  رمآ  رهاـق و  بلاـغ ، بزح  یکی  دوب . دوجوم  هورگ  ود  نیا  ناـیم  یفرژ  تواـفت  هچ  هک  یلاـح 
یتسار هب  دیسریم . دوب  نادنمزوریپ  بولق )  ) یفشت دروم  هک  یـشنزرس  تتامـش و  نامولظم )  ) نیا هب  هتـسویپ  و  مولظم . روهقم و  بولغم ،

یناعمللا بوقعییبا   ) مداتسا زا  ار  نانخس  نیا  نوچ  تسا !؟ هارمه  نمشد  تتامـش  اب  هک  تسا  هاکناج  جنر  نآ  زا  رتدب  رترب و  يدرد  هچ 
داتـسرف و دجـسم  هب  هدیزگرب  تعامج  ماما  ناونع  هب  ار  شردپ  هک  دوب  هشیاع  نیا  دییامرفیم  امـش  ایآ  متفگ : هدرک  ضرع  ودـب  مدـینش )

یلع هکلب  میوگیمن ، ار  نخس  نیا  نم  هن ! داد . خساپ  داتسا  دوب ؟ هحفص 313 ] هدومرفن [  نییعت  يرما  نینچ  يارب  ار  رکبوبا  ربمایپ ، زگره 
ریاغم و الماک  نم  بناج  زا  ینخس  فیلکت  اب  وا  بناج  زا  ینخس  نینچ  فیلکت  هک  تسا  راکشآرپ  دیوگیم و  ار  ینخـس  نینچ  هک  تسا 

نییعت بصن و  زا  نم  هب  هک  یلئاـسم  هجیتـن  رد  ماهدوبن . رظاـن  رـضاح و  نم  هدوب و  رـضاح  ناـکم  ناـمز و  نآ  رد  یلع  اریز  تسا . زیاـمتم 
یهاگآ ملع و  هک  یلاح  رد  تسا . هدیـسر  نم  هب  هک  تسا  يرابخا  رب  ینتبم  همه  هدیـسر  تعامج  زامن  يارب  رکبوبا  ندـیزگرب  رد  ربمایپ 

نآ . تسا هتشاد  ینیع  دوهش  رضاح ، رظان و  ناونع  هب  شترـضح  دوخ  هک  تسیایعطق  نیقی  هثداح و  هنحـص  رد  يو  روضح  رب  ینتبم  یلع 
دندمآ و مشاهینب )  ) وا نادناخ  تیلست  هب  هشیاع !» يانثتـسا  هب   » ربمایپ نانز  یمامت  تفر و  انید  زا  لاوحا  نیرد  همطاف  دومرف : مداتـسا  هاگ 
زا هک  دوب  نیا  رگناشن  همه  هک  دیـسر  یلع  هب  ینانخـس  وا  زا  درک و  هناهب  ار  يرامیب  دـماین و  وا  اما  دـندرک و  تکرـش  ناشيراوگوس  رد 

هدیـسر هریثک  رابخا  هک  نانچ  درک و  تعیب  شردپ  اب  رابجا ) هب   ) یلع سپـس  . تسا هتـشگ  رورـسم  لاحـشوخ و  ادـخ  لوسر  تخد  گرم 
دومنیم و مکحتسم  شردپ  رب  لامک  مامت و  هب  ار  تفالخ  هک  یلع  تعیب  زا  ار  دوخ  يداش  دش و  لاحـشوخ  رما  نیا  زا  هشیاع )  ) وا تسا .

تدـم رد  یلع ) تیمولظم   ) ياـنبم نیمه  رب  روما  دوـمنیمن و  ناـهنپ  دادیم ، ناـیاپ  هدرک ، بوکرـس  ار  ياهمـصاخم  هعزاـنم و  هنوـگ  ره 
یلع رب  ناـمز  هچ  ره  دیـشوجیم و  هتخادـگ  نـهآ  ناـنوچ  اـهنیک  يهروـک  دوـب و  يراـج  ناـمثع  رمع و  تفـالخ  زین  شردـپ و  تفـالخ 

بناـج زا   ) هک ار  یبئاـصم  تشاد  لد  رد  هک  ار  هچنآ  یلع  و  دوزفایم . يو  هودـنا  مغ و  رب  يرواـییب ) ییاـهنت و   ) ببـس هـب  تشذـگیم 
هـشیاع هک  دوب  یلاح  رد  همه  نیا  دـش و  هتـشک  نامثع  هک  نآ  ات  درکیم . راکـشآ  تفگیم و  نآ  نیا و  رب  دیـسریم  وا  هب  بلاغ ) بزح 
نامثع هحفـص 314 ] هک [  دینـش  نوچ  و  دوب . وا  لتق  رب  مدرم  ناگدـننک  ضیرحت  يدـج و  ناراتـساوخ  زا  نامثع و  رب  مدرم  نیرتهاوخدـب 

هک دوب  نیا  شیوزرآ  همه  و  دنک . رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  دـنوادخ  تفگیم  درکیم و  نیرفن  ار  نامثع  هدـش  لاحـشوخ  هدـش  هتـشک 
زا يدرم  تسد  هب  تفـالخ  زاـب  دـسرب و  دوب ) شدوـخ  هلیبـق  زا  هک  شیومعرـسپ  ، ) هحلط تسد  هب  تفـالخ  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ 

یلع هب  همه  مدرم  وا ، تساوخ  مغریلع  اما  دـتفیب . دوب  هداتفا  شردـپ )  ) نانآ تسد  هب  زاغآ ، رد  تفالخ  هک  ناـسنآ  مه  میتینب ، ناـمدرم 
ار نامثع  نهریپ  و   ) دیـشک دایرف  گناب و  هاگان  دینـش ، یلع  هب  ار  مدرم  لابقا  هشیاع ، نوچ  دـندروآ و  يور  ماما  هب  هدـیورگ  بلاـطیبا  نب 
هدرک و دـیهمت  وا  لـتق  رد  هک  ار  هچنآ  یماـمت  و   ) دـش هتـشک  مولظم  هک  یناـمثع  رب  هودـنا  مغ و  يا  ناـمثع ، رب  سوسفا  يا  هک  دروآرب )

اهنابز رـس  رب  هسیـسد ) گنرین و   ) هب ار  نامثع  تیمولظم  هصق  تادـیهمت  نیدـب  و  درپس ) یـشومارف  هب  دوب  هتـشگ  بجوم  هک  ار  ییاـههنتف 
دیدـحلایبا نبا  ناـیاپ  رد  ... دوـمن اـپ  رب  داد ، خر  وا  صخـش  ببـس  هب  هک  ار ) ياهعجاـف   ) نآ ره  لـمج و  گـنج  هـنتف  ماجنارـس  دـنکفا و 

زا و  تفگیمن ) نخـس  یعیـش  تایقلت  هشیدنا و  روحم  رب  و   ) دوبن هعیـش  زگره  هک  بوقعییبا  مداتـسا  نانخـس  هصالخ  دوب  نیا  : دیازفایم
تیرثکا نانوچ  افلخ ) ریاس  رب  یلع  نداد  يرترب  ینعی   ) لیضفت رد  هک  نآ  زج  دوب ، دنتسه  هلزتعم  ناینس  برـشم  رب  ادیدش  هک  یتنـس  لها 
يهدـعو هک  ناـسنآ  میدـید و  قوـف  نـتم  رد  هکناـنچ  هحفـــص 315 ] [ . ] 139 . ] دیـشیدنایم نایدادـغب  تنـس  لـها  هبطاـق  ناروشناد و 

وا حیرـص  ملق  هب  دش و  يراج  تنـس  لها  هدنـسیون  نیا  نابز  رب  یلئاسم  تسا ، مولظم  تقیقح  موتحم  ياشفا  رد  راگدرورپ  ریذـپانفلخت 
هجوتم هراوـمه  شایـشیکنمشد  ییوگدـب و  یـشیدنادب ، مشخ و  هک  دوـب  هشیاـع  نیا  - 1. تسا رارق  نیا  زا  اـهنآ  مها  هـک  دـش  فارتـعا 

نیرتدـیدش هب  ار  ود  نآ  دـش و  لزان  هصفح  هشیاع و  یهارمگ  رب  دوشیم ، توالت  اـهبارحم  رد  هک  ینآرق  - 2. تشگیم ربمایپ  نادناخ 
نانمؤم نیرتهتسیاش  لیئربج و  ادخ و  رکشل  دننکن ، هبوت  رگا  هحفص 316 ] هک [  دومن  دیدهت  هدرک و  عیرقت  خیبوت و  هنارگبوکرس  نحل 
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زین باحـصا و  همه  هناخ  رد  ربماـیپ  - 3. دـیبور دـهاوخ  یتسه  هنحـص  زا  دـیبوک و  دـهاوخ  تدـش  هب  ار  ود  نآ  کیالم  یمامت  و  یلع ) )
كاپ و دـبعم  اب  شـسدقم  دوجو  ینارون  زیمآتسادـق و  دـنویپ  تهج  هب   ) ار یلع  هناخ  رد  ناـیم  نیرد  طـقف  تسب و  دجـسم  رب  ار  رکبوبا 
درک و شلزع  هلـصافالب  اما  داتـسرف ، هکم  هب  تئارب  هروس  لاسرا  نالعا و  يارب  ار  رکبوبا  ربمایپ ، - 4. تسبن تشاذگ و  زاب  یهلا ) كانبات 
ات درک  هماسا  رکشل  جیسب  تهج  نیدب  ار  رمع )  ) رکبوبا و ربمایپ  - 5. دیزگرب ریدقت  نیسحت و  يهتسیاش  ریطخ و  رما  نیرب  وا  ياجب  ار  یلع 

-6. دسر مامتا  ماجنا و  هب  هتـشگ  ررقم  یلع  رب  تفالخ  رما  ات  دشاب و  كاپ  یهابت  یـشیدنادب و  یهاوخدـب ، تعزانم و  هنوگ  ره  زا  هنیدـم 
یکروز و تعامج  تماما  نامه  . ) تخادـنا شیپ  هدـناوخارف و  زامن  تماما  يارب  ار  شیوخ  ردـپ  دـیهمت ، هئطوت و  هب  هک  دوب  هشیاـع  نیا 

شردـپ هب  هن  هشیاع و  هب  هن  ادـخ  لوسر  زگره  هک  یلاـح  رد  تسا .) تفـالخ  رب  رکبوبا  تیقحا  يرترب و  رب  ناینـس  لـیلد  هک  زیمآهعدـخ 
دوبن و شنت  رد  تایح  زا  ینادنچ  قمر  هکیلاح  رد  دوز ، یسب  هلصافالب و  ربمایپ  هک  نآ  رتمهم  همه  زا  و  دوب . هدادن  ار  يرما  نینچ  روتـسد 

نیرخآ نیا  المع  و  درک ، جراخ  بارحم  زا  هدز  سپ  ار  رکبوبا  دناسر و  دجسم  هب  ار  دوخ  دوب  هداد  هیکت  سابع  نب  لضف  یلع و  شود  رب 
هیلع تحارص  هب  هشیاع  - 7. درک جراخ  ناشیدـناژک  فک  زا  دوش  تفالخ  هدوهیب  لیلد  تسناوتیم  هک  ار  لطاب  زیوآتسد  لهاج و  هناهب 

تادیهمت تهج  هب  تفالخ  هک  تشادن  يدـیدرت  یلع  - 8. درکیم یـشیدنادب  تداسح و  ربمایپ  نابوبحم  یمامت  میهاربا و  همطاف ، هیرام ،
هک یلاح  رد   ) دنک یتمصاخم  تفلاخم و  وا  یهلا  ملسم و  قح  هیلع  هک  تسین  نآ  ناوت  ار  سک  چیه  تسوا و  نآ  زا  اقلطم  ربمایپ  هناربدم 
 ] ماجنا دوجو و  عضو  هب  ندش  میلـست  زج  ياهراچ  تشاد  مه  رگا  تشادن و  یهاگآ  ابقر  سیاسد  افلخ و  بزح  هدرپ  تشپ  ياههئطوت  زا 

نیا و  درکیم . شنیرفن  دوـخ  ياـهاعد  رد  هراوـمه  دوـبن و  دنـسرخ  هشیاـع  زا  یلع  - 9 .( تشادـن دـیدیم  قح  هک  ار  هچنآ  هحفص 317 ]
توبن نادناخ  هیلع  هشیاع  ضغب  تدش  و  تسا . یمتح  باجتـسم  قح  هاگرد  رد  لداع  ماما  نیرفن  اعد و  اریز  تسا ، مهم  رایـسب  ياهلأسم 

یهاوخدـب رازآ و  نانوچ  وا  هب  تبـسن  یهاوخدـب  رازآ و  هک  وا  نت  هراپ  ادـخ و  لوسر  تخد  يراوگوس  مسارم  رد  یتح  هک  دوب  يدـحب 
دندوب نآ  بجوم  شردپ ) تماعز  تردق و  نارازگراک  نارودزم و  دیدرتیب  هک   ) همطاف تلحر  زا  درکن و  تکرـش  دوب  ربمایپ  هب  تبـسن 

، نولت قاـفن و  تیاـهن  رد  ناـمثع ، لـتق  ندـناسر  رمث  هب  زا  سپ  دوـب و  ناـمثع  لـتق  نازیگناهنتف  ناـحارط و  زا  هشیاـع  - 10. دوب لاحشوخ 
نادنموزرآ زا  يو  دوخ  هک  ینامثع  یهاوخنوخ  هب  دمآرب و  دوب  نآ  بجوم  دوخ  هک  یلتق  یهاوخداد  هب  تفرگ و  دوخ  هب  رگید  ياهرهچ 

هک يزورفاگنج  رتش  رب  ندـش  راوس  هناـخ و  زا  جورخ  رد  ار  وا  تارک  هب  ربماـیپ  هک  دـش  یلمج  گـنج  هدرکرـس  دوب  شلتق  ناـحارط  و 
، تلالـض هنتف و  ناـنچ  ناملـسم  تما  ناـیم  رد  هک  دوب  وـمه  دوـب و  هداد  دـیدش  زیهرپ  دـیکا و  میب  دـننکیم  سراـپ  وا  رب  بأوـح  ناـگس 
تفای و همادا  لمج  گـنج  زا  سپ  ناـنچمه  و  لاـس ، ناـیلاس  نآ  يزوسمولظم  يزوتنیک و  شتآ  هک  دروآ  دـیدپ  یتلاذر  یـشیدناژک و 
وا و اب  ینمـشد  هب  جراوخ  جورخ  یلع و  هیلع  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  نوچ  ینادسفم  نارفاک و  هناملاظ  یخاتـسگ  زواجت و  هب  ماجنارس 

. دیماجنا شترضح  تداهش 

تنس لها  تیاور  هب  هشیاع  تلصخ  يوخ و 

ساسا رب  ارنآ  زا  رـصتخم  سب  ییاههنومن  تشاد و  لوسر  نادناخ  هیلع  هشیاع  هک  يرادیاپ  ياهیزوتنیک  راکـشآ و  ياهینمـشد  رب  نوزفا 
دوخ هک  هعیش  تایاور  اسا  رب  هن  زاب  و  ربمایپ ، نانز  ریاس  هب  تبسن  ار  وا  دسح  لاوحا  زا  ياهمش  حرش  کنیا  میدرک ، نایب  تنـس  لها  نوتم 

، مدرکن تداسح  مدوب -  هدیدن  ار  وا  هک  نآ  اب  هجیدخ -  هزادنا  هب  ینز  چیه  رب  دیوگ  هشیاع  هحفص 318 ] مینکیم [ : شرازگ  تنس  لها 
هجیدـخ ناتـسود  يارب  درکیم  یناـبرق  يدنفـسوگ  هاـگره  درکیم و  ار  وا  ریخ  رکذ  رایــسب  ربماـیپ  هـک  دوـب  نآ  تـهج  هـب  هـمه  نـیا  و 

هک دوب  نآ  زج  ایآ  تفگ : دـسح  يور  زا  دـمآ و  شوخان  ار  هشیاع  درک و  هجیدـخ  زا  يریخ  رکذ  ربماـیپ  يزور  زین  و  [ . 140 . ] داتسرفیم
لاز هریپ  نیزا  ردقچ  : » تفگ ربمایپ  هب  هک  هدمآ  نینچ  ملـسم  حیحـص  رد  داد . وت  هب  ارم ) ینعی   ) وزا رتهب  دـنوادخ  دوب و  ینزهریپ  هجیدـخ 

فرح درک  تبیـصن  ار  نم ) ینعی   ) وا زا  رتـهب  ادـخ  دیـسر و  تکـاله  هب  تشاد و  یخرـس  ياـههنوگ  هک  دوب ، شیرق  ياـهلاز  هریپ  زا  هک 
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هدز نوریب  دش و  خیـس  شرـس  يولج  يوم  هک  دمآرد  بضغ  هب  ردقنآ  دـش و  نیگمـشخ  سب  ینخـس  نینیچ  ندینـش  هب  ربمایپ  ینزیم »؟
هب تبـسن  اـهنت  هن  يو  یـشیدنادب  ییوگدـب و  [ . 141 . ] درکن نم  بیـصن  ار  وا  زا  رتـهب  ادـخ  زگره  تـسین . نـینچ  دـنگوس  ادـخب  دوـمرف :

تفگیم نخس  تراسج  زا  هجرد  نآ  هب  هکنانچ  دوب . نینچ  زین  هیرام  رسپ  میهاربا  دروم  رد  یتح  هکلب  دوب  هدرم  اهلاس  هک  دوب  ياهجیدخ 
هکنانچ [ . 142 . ] دومنیم یفن  دومرفیم ، دیکات  نتشیوخ  رب  يو  تهابش  رب  ادکوم  شترضح  هک  یلاح  رد  ربمایپ  هب  ار  میهاربا  تهابش  هک 

. دوب رارقرب  كانلوه  میاد و  ياهیزیرنوخ  اـهگنج و  يداـمتم  ياـهلاس  نوگاـنوگ  لـیابق  ربماـیپ و  ناـیم  میدرک ، شرازگ  اـهراب  میدـید و 
رد دیسریم و  نایاپ  هب  هنیرید  ياهییوجنیک  نیا  و  دیماجنایم ، حلص  رهم و  یتشآ و  هب  يزور  دیاب  یلیابق  ياهرهق  گنج و  نیا  ماجنارس 

هحفـص ماکحتـسا [  شزرا و  دـجاو  یلیابق  لاصتا  ینوخ و  دـنویپ  نانوچ  وا  هاگدـید  رد  هک  دوب  جاودزا  زا  رتهب  ياهلیـسو  هچ  برع  نایم 
رب هشیاع  دوب . ییابیز  دجاو  دیآرد  ربمایپ  جاودزا  هب  تساوخیم  هک  بعک  رتخد  هکیلم  دناهتشون . هعیـش  زین  تنـس و  لها  دومنیم . [ 319

بیرف هک  نز ، دوب ) ربمایپ  شروظنم  ( ؟ تسا تردـپ  لتاق  هک  ییآیمرد  یـسک  جاودزا  هب  هک  نآ  زا  يرادـن  مرـش  تفگ : دـش و  دراو  وا 
دـمآرد و وت  دزن  وچ  تفگ : هشیاع  مباـی . ییاـهر  یـسک  نینچ  رـش )  ) زا هک  منک  هچ  تفگ  وا  هب  دوب  هدروخ  ار  وا  زیمآتداـسح  هسیـسد 
وا هانپ  ظـفح و  تمرح  هب  تیادـخ و  رطاـخ  هب  نم  زا  ینعی   ) مربیم هاـنپ  ادـخ  هب  وت ، زا  وگب : شیور  رد  ور  دـنک  یکیدزن  وت  اـب  تساوخ 

دروم رد  [ . 143 . ] داد شقالط  هللا  مان  تمرح  هب  زین  ربماـیپ  درب و  راـک  هب  ار  هملک  نیمه  دـش  کـیدزن  وا  هب  ربماـیپ  نوچ  و  نیزگ ) يرود 
تهج هب  دـناسر و  شنادـناخ  وا و  هب  یتمحر  ریخ و  تساوخیم  وا  اـب  جاودزا  رد  ربماـیپ  هک  رگید  ياهلیبـق  زا  ینز  ناـمعنلا ، تنب  ءامـسا 

هب ربمایپ  زا  دنتخومآ  زین  وا  هب  هک  تفرگ  رارق  هصفح  هشیاع و  بیرف  هعدخ و  دروم  نانچ  دوب ، ربمایپ  نارسمه  دوسحم  شایبوخ  نسح و 
زا دعسنبا  [ . 144 . ] تفگ شقـالط  دـنک  یکیدزن  وا  اـب  دـنزب و  وا  نت  هب  یتسد  هک  نآ  یب  ربماـیپ  تفگ و  نینچ  زین  وا  دربـب و  هاـنپ  ادـخ 
وا رادید  هب  شلامج  نسح و  ياشامت  يارب  نانز  دش  هنیدم  دراو  بطخا  نب  ییح  رتخد  هیفص  نوچ  دیوگ  تنس  لها  گرزب  ناگدنـسیون 
زج تفگ : خـساپ  يدـید ؟ هنوگچ  ار  هیفـص  تفگ : يو  هب  هتخانـش  ار  وا  ربمایپ  تفر . نانآ  اب  زین  وا  هدز و  هرهچ  رب  یباقن  هشیاع  هتفاتش و 

یلماعلا یضترم  همالع  [ . 145 . ] دومرف یهن  یناملسم ) هیلع  ییوگدب   ) هنوگ نیزا  ار  يو  نخس ، نیا  ندینـش  هب  ربمایپ  مدیدن . يدوهی  ینز 
هب تشادرب و  ارنآ  هشیاع  داتسرف ، دوب  هشیاع  هناخ  رد  هک  ربمایپ  يارب  ماعط  یگرزب  یبوچ  ینیـس  هیفـص  دیوگ  ریثانبا  هباغلادسا  زا  لقن  هب 

هزادنا هب  ربمایپ  نارسمه  زا  کی  چیه  هب  دیوگ  هشیاع  هحفص 320 ] [ . ] 146 . ] تخیر ار  اذغ  تخادنا و  ار  فرظ  دمآرد و  هشعر  تلاح 
[147 . ] دوـب نارگ  رایـسب  اـم  رب  نیا  تفریم و  وا  دزن  ربماـیپ  مدرکیمن ... تداـسح  شدـعجم  ناوـسیگ  لاـمج و  نسح  تهج  هب  هیراـم ،
هب ندز  نماد  سپس  نامثع و  لتق  رد  وا  موش  شقن  ربمایپ و  تخد  اب  كولس  زین  دوب و  ربمایپ  نارسمه  اب  هشیاع  لاح  نیا  مینیبیم  هکنانچ  .

، یلع لوسر و  نادناخ  هیلع  تفلاخم  ماگ  نیلوا  اب  هک  دوب  وا  نیا  عقاو  ردو  لمج و ... گنج  تهج  هب  تما  نایم  رد  میظع  فالتخا  هنماد 
هب دروآ و  دیدپ  ار  نیطـساق  نیقرام و  بوشآ  یمامت  نیفـص و  گنج  تامدقم  هانگیب ، قحرب  هاوختلادـع و  لداع  ماما  هیلع  جورخ  ینعی 
هک دوب  شنادـناخ  وا و  تسدـب  زین  دـیبوک و  قح  قرف  رب  ار  شاهداد  رهز  غیت  مجلمنبا  دیـشک و  ریـشمش  یلع  رب  هیواعم  هک  دوب  وا  تسد 

نینچ میدید ) دیدحلایبا  نبا  باتک  رد  هکنانچ  هلمج  زا   ) تنس لها  راثآ  رد  هک  تسه  مه  ببس  نیمه  هب  و  دیرب ... رـس  ار  نیـسح  دیزی ،
هداهن شتایانج  رب  یـشوپرس  هک  نآ  يارب  و  تسا ! تشهب  لـها  زا  دـش و  هتفریذـپ  زین  شاهبوت  درک و  هبوت  رمع ) رخاوا   ) وا هک  میناوخیم 
نایوار متـس ) بزح  هیماینب و  تیالو  ناگدرپسرـس  زا   ) ریبز نب  ةورع  ای  شدوخ و  طقف  هک  لوقعمان  یلیطابا  اـی  لوعجم و  یثیداـحا  دوش 

ياهرکاب هزیشود  اهنت  هک : نآ  هلمج  زا  تسین  یتلیضف  تیزم و  چیه  دجاو  هک  تسد  نیا  زا  یثیداحا  دناهتخاس : يو  ماقم  تمظع  رد  دننآ 
ار وا  ربماـیپ  و  تسـش : تسد  دوـب ) ضیح  هک  یلاـح  رد   ) فرظ کـی  رد  وا  اـب  ربماـیپ  راـب  ود  یکی  و  درک ! جاودزا  وا  اـب  ربماـیپ  هک  دوـب 
هدیود و ربمایپ  اب  نابایب  رد  راب  کی  ای  و  دوب !! هدرک  هراظن  ینادوس  ناهایـس  یبوکیاپ  صقر و  هب  هداهن  ربمایپ  شود  رب  رـس  و  دیـسوبیم !!

ظفح زا  ار  يراعشا  ای  هحفص 321 ] و [  تسنادیم )!! ار  رتشراخ  هلیلبنش و  صاوخ   ) تسنادیم بط  زا  ییاهزیچ  ای  دوب و  هداد  ود  هقباسم 
تـسا رتهب  هک  دوب  مهم  رایـسب  یندل  ملع  نیا  دـجاو  زین  و  دـنک !! لسغ  دـیاب  هضیاح  نز  هک  تسنادیم  لثملایف  دوب و  دراو  هقف  هب  دوب و 
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ياهناتخبـشوخ یگدـنز  هچ  مدرک  جاودزا  لاوش  رد  ربمایپ  اب  نوچ  هک  دـینک  هاگن  نم  هب  دوزفایم : هچ  دـننک ، جاودزا  لاوش  هام  رد  نانز 
نوچمه نانز ، ریاـس  رب  وت  تلیـضف  هشیاـع  يا  : » دـناهتخاس هتفگ و  شايرترب  رد  ربماـیپ  لوق  زا  هک  یتشوگبآ  ثیدـح  نیا  اـی  و  میتشاد !!

رد شرـس  هک  یلاح  رد  ربمایپ ، هک  خـیرات  ملـسم  فالخ  روآترفن و  ياهغورد  عون  نیزا  ای  و  تساهاذـغ »!! ریاـس  رب  تشوگبآ  تلیـضف 
زا هحفـص  کـی  تسا  هدـمآ  ماـشهنبا  هریـس  رد  هکناـنچ  اـی  و  تسین ) نینچ  زگره  دـید  میهاوخ  هکناـنچ  هک   ) داد ناـج  دوب  نم  شوغآ 

هارمه ربمایپ  اب  عادولاۀجح  رفس  رد  دیوگیم  هشیاع  هک  هدرک  هایس  شزرایب  دروم  نیرد  ار  عادولاۀجح  رفس  یتوکلم ! ینافرع و  شرازگ 
متسیرگ و مدش و  هضیاح  نم  زور  نآ  هاگان  تشاد و  جح  دصق  فارشا ، ناگرزب  زین  ینابرق و  رتش  اب  دیسر و  فرـس  هب  ترـضح  مدوب و 

ینانخس و  [ 148 ... ] نکم هناخ  فاوط  رازگب و  جـح  تفگ  ربمایپ  يرآ و  متفگ : ياهدـش ؟ هضیاح  رگم  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  تفگ  ربماـیپ 
مخ ریدغ  ینامسآ  هثداح  هرابرد  عادولاۀجح  رفس  نیرد  رطـس  کی  ینـس  هدنـسیون  هک  یلاح  رد  تسد ... نیزا  يرورـضریغ  اجبان و  سب 

هتشذگ مالک  توکـس  مامت و  هئطوت  هب  ياهملک  ماک  ات  مالیب  تیمهارپ  نایبلابجاو و  تهبا ، تمظع و  همه  نآ  هب  ياهلأسم  زا  هتـشونن و 
لها هژیوب  ربمایپ و  رگید  نانز  زا  مادک  چـیه  زا  هک  نانخـس  هنوگ  نیا  یهگناو  و  تسا ... هدرک  لقن  ار  وا  ندـش  ضیح  هثداح  هلأسم  اما  و 

یتلیـضف هچ  بجوم  دنراد -  زیهرپ  ناشیگنانز  لئاسم  نینچ  نایب  زا  نانز  بلغا  هک  نانخـس  هنوگ  نیا  تسا -  هدـشن  لقن  وا  رهطم  تیبلا 
هب ار  وا  مان  اـت  دنـشوکیم  تنـس  لـها  راـثآ  رد  تسه  هک  هنوگ  ره  تسادـیپ  اـما  ؟ تسا هتـشاد  یتیمها  هچ  شحرط  تسا و  هدوب  وا  يارب 

یگدنز خیرات  رـسارس  رد  ییوگ  هک  دننک  دومناو  نانچ  دنروایب و  رتشیپ  رتشیب و  هچ  ره  رارکت  راکذـت و  تارم ، و  هحفص 322 ] تارک [ 
یتازایتما يراب  تسا ... هتـشاد  ربمایپ  نارود  ثداوح  خـیرات  رد  یتایح  یـشقن  هدوب و  ناـشیا  نیرتدـنمجرا  زا  نارـسمه و  نیرترب  ربماـیپ ،
تیمهایب یلئاسم  نانآ  دـیآیمنرد ... اهنآ  زا  يداع  هداتفا و  اپ  شیپ  یلئاسم  زج  یجنـسب  هک  ار  اهنآ  ياـپ  اـت  رـس  هک  دـناهتخاس  شیارب 

رکـشل زا  هک  داتـسرف  شردـپ  لابند  هب  تارج  هچ  هب  هک  دنـسیونیمن  لیلحت  هب  زگره  اما  دناهتـشون  شیارب  باـت  بآ و  اـب  ار  تسد  نیزا 
رمع شردپ و  هژیوب  ار  نانآ  هک  تشاد  میظع  یباتـش  رارـصا و  ربمایپ  هک  دنک  فلخت  هعاطالابجاو  نانچ  نآ  يداهج  زا  دـیآزاب و  هماسا 

دنزرو فلخت  نتفر  نوریب  رتدوز  هچ  ره  هماسا و  رکشل  جیـسب  رد  هک  داب  نانآ  رب  دنوادخ  تنعل  دوب  هدومرف  اهراب  دنک و  رود  هنیدم  زا  ار 
رتمهم همه  زا  زین  دوب و  هدرک  دراو  لوسر » نادناخ  « ؛ یلع همطاف و  تیب  رب  هک  ار  رابهعجاف  بئاصم  لئاسم و  نآ  زین  و  دنیامن . یهاتوک  و 

هبلق یف  يذـلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت  الف  نتیقتا  نا  ءاسنلا  نم  دـحاک  نتـسل  یبنلا  ءاسن  اـی  : ینآرق نیگمهـس  تاـیآ  نیا  هک  دنـسیونیمن 
... هلوسر هللا و  نعطا  ةوکزلا و  نیتآ  ةولـصلا و  نمقا  یلوالا و  هتیلهاجلا  جربت  نجربت  ـال  نکتویب و  یف  نرق  و  اـفورعم -  ـالوق  نلق  ضرم و 
هب نامدرم  اب  دینیزگ و  لماک  ياوقت  ییاسراپ و  هک  نآ  زج  دیرادن  ياهراچ  دـیتسین و  نانز  ریاس  نانوچ  امـش  ربمایپ  نارـسمه  يا  [ .» 149]
زج دـناشکب و  یهارمگ  هب  ار  امـش  دـناوتیم  هک  درب  نامگ  دراد  ییاوران  عمط  شناج  لد و  رد  هک  سک  نآ  اـت  دـییوگن  نخـس  ياهنوگ 

زاـمن دـییاراین و  یلهاـج  نیـشیپ  ياـهرویز  بنیز و  هب  ار  دوخ  دـیورن و  نوریب  هتفرگ  رارق  شیوـخ  هناـخ  رد  و  دـییوگن -  هتـسیاش  نخس 
ینحل هب  نکتویب » یف  نرق  و   » هیآ زارف  نیمه  ایآ  دنسرپیمن  دوخ  زا  تنس  لها  «. دینک تعاطا  ار  شربمایپ  ادخ و  دیهد و  ةوکز  دیناوخب و 

نیرتگرزب هک  هیآ  نیمه  اـیآ  هحفـص 323 ] و [  درکیمن ؟ مازلا  هناـخ  رد  نتـشگ  مزتـلم  نتفرگ و  رارق  هب  ار  وا  دـیکا  ياهـیرما  دـیدش و 
نیگمهس يرورض و  یفیلکت  نیگنس و  بجاو و  ياهفیظو  هنوگ  هب  دشاب  تسناوتیم  وا  یتآ  یتسه  یـشمطخ  وا و  یگدنز  لمعلاروتـسد 
نکتویب یف  یلتی  ام  نرکذا  ؟و  تسین نینچ  هیآ  همادا  ایآ  دادیمن ؟ دیکا  یهن  دیدش و  زیهرپ  رابهنگ  راکاطخ و  نانچ  نآ  یجورخ  زا  ار  وا 

، راکذت رارکت و  هب  دیناوخیم  نآرق  زا  هچنآ  ره  هناخ  رد  دـیاب  ربمایپ ) نانز  يا  [ ») 150  ] اریبخ افیطل  ناک  هللا  نا  ۀـمکحلا  هللا و  تایآ  نم 
همه نآ  اب  هشیاع  هک  دوب  هنوگچ  ...« دـیوش تولخ  هشیدـنا و  هفرعملاتیب  يوزنم  تمکح و  هناخ  فکتعم  دـییامن و  ربدـت  رکفت و  نآ  رد 

رد ياوزنا  نتفرگ و  رارق  رب  ار  وا  احیرـص  هک  هیآ  نیا  هژیوب  زین  لـمج و  رب  راوس  شزیمآهاـنگ  جورخ  زا  ربماـیپ  زیهرپ  حیرـص و  ینیبشیپ 
تـسا هدمآ  لبق  هیآ  ود  یکی  رد  هک  ینآرق  تاملک  نیا  زا  درک و  یلمع  نانچ  هب  مادقا  دوب ، هدرک  فظوم  روبجم و  فلکم ، مزلم و  هناخ 

يا [ .» 151 « ] اریسی هللا  یلع  کلذ  ناک  نیفعض و  باذعلا  اهل  فعاضی  ۀنیبم  ۀشحافب  نکنم  تأی  نم  یبنلا  ءاسن  ای  :» دوب هدرکن  زیهرپ  میب و 
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رایسب دنوادخ  رب  ینداد  رفیک  نینچ  انامه  دنیبب و  رفیک  باذع و  نادنچ  ود  دوش ، راکشآ  یهانگ  هدولآ  امـش  زا  سک  ره  ربمایپ  نارـسمه 
لامعا زا  اهزارف  نیا  شرازگ  يرآ  میروآیم . هشیاع ! ملع  هرابرد  تنـس  لها  ربتعم  بتک  زا  رگید  شرازگ  دـنچ  رکذ  کنیا  « دـشاب ناسآ 

نیا هب  وا  ياجبان  هدیدنـسپان و  تداسح  هیارا  حیـضوت و  زین  تسا و  هدـنهد  ناکت  هدـنز و  يدانـسا  همطاـف  تیمولظم  یلع و  تیقحا  رب  وا 
یمیت ریمع  نب  عـیمج  هحفـص 324 ] تسا [ : يرورـض  دـیازفایم و  ناماههتـشون  لـیالد  تجح و  رتشیب  هچ  ره  ماکحتـسا  رب  ناراوگرزب ،

: تفگ خساپ  هشیاع  دوب ؟ یـسک  هچ  ربمایپ  دزن  رد  مالـسا  نانز  همه  نیرتبوبحم  دیـسرپ  وزا  ماهمع  میتفر . هشیاع  هاخ  هب  ماهمع  اب  دیوگ 
رادهدـنز و بش  درم  منادیم  نم  هک  اج  نآ  ات  اریز  دوب . یلع )  ) همطاف رهوش  تفگ  هشیاـع  دوب ؟ یـسک  هچ  نادرم  زا  دیـسرپ  دوب . همطاـف 
هب تساوخ  هزاجا  رکبوبا  دـیوگ  ریـشب  نب  نامعن  [ . 152 ... ] تشاد هزور  بلغا  دوب و  لوغـشم  زاـمن  هب  هراوـمه  دوـب . رادهزور  هزور ، همه 

مرادـن و کـش  نم  هلب  تفگیم : هدرک و  هزیتـس  یتـشرد و  ربماـیپ  اـب  هک  دینـش  ار  هشیاـع  يادـص  ناـیم  نیمه  رد  دـیآرد ، ربماـیپ  هرجح 
رتخد رب  دش  دراو  نوچ  تساوخ و  دورو  هزاجا  رکبوبا  دیوگ  يراد !! تسود  رتشیب  ربارب  نیدـنچ  نم ، نم و  ردـپ  زا  ار  یلع  وت  ماهدـیمهف 
لوسر يور  رد  نکم ، شاخرپ  ربمایپ  اب  میوگب  وت  هب  ردـقچ  دوب ) هشیاع  ردام  شروظنم   ) اـپ رـسیب و  نز  نـالف  رتخد  يا  دز  گـناب  دوخ 
تسد رکبوبا  هک  هدروآ  هفاضا  نیا  اب  ار  قوف  تیاور  تنـس  لها  نادنمـشناد  رگید  زا  یئاسن  نکن . دنلب  شربارب  ار  تیادص  تسیان و  ادخ 
هیئارفغ هذاعم  [ . 153  ] تفر نوریب  هناخ  زا  مشخ ، هب  رکبوبا  تشاد و  هگن  ار  وا  دش و  شعنام  ربمایپ  هک  دـبوکب  هشیاع  رـس  رب  ات  درک  دـنلب 

يراتـسرپ اـت  متفریم  ربماـیپ  هارمه  اـهگنج  رد  بلغا  مدرکیم ) دـمآ  تفر و  داـیز  ناـشهناخ  هب   ) مدوب ربماـیپ  سیلج  سینا و  نم  دـیوگ 
نب یلع  هک  مدـید  هظحل  نیمه  رد  دوـب . هشیاـع  هرجح  رد  ربماـیپ  متفر و  شترـضح  هناـخ  هب  يزور  مـنک . ار  ناگدـیدمخز  ناـحورجم و 

نیرتیمارگ نیرتبوبحم و  یلع )  ) درم نیا  هشیاع  يا  دـیوگیم : هشیاع  هحفـص 325 ] هب [  ربمایپ  دیآیم و  نوریب  ربمایپ  هناخ  زا  بلاطیبا 
يربط بحم  رادـب . یمارگ  راوگرزب و  رایـسب  دوخ  دزن  رد  ار  شهاگیاج  سانـشب و  ار  شقح  نادـب و  ار  شردـق  تسا . نم  دزن  رد  نادرم 

شرافس نیا  تفگ : هذاعم  هک  دهدیم  تبسن  يدنجخ  هب  دیآیم  یپ  رد  هک  هدوزفا  ترابع  نیا  اب  هدروآ و  دوخ  باتک  رد  ار  قوف  تیاور 
هنیدـم هب  سپـس  هتخادـنا و  هار  هب  ار  لـمج  گـنج  ياولب  نآ  هشیاـع  هک  نآ  اـت  دوب  مرطاـخ  رد  هشیاـع  هب  یلع  قح  رد  ربماـیپ  تیـصو  و 

شاهرابرد دوب  هدرک  وت  هب  یلع  قح  رد  ربمایپ  هک  یـشرافس  نآ  هب  هجوت  اب  ناـنمؤم  رداـم  يا  متفگ  وا  هب  هتفر و  وا  دزن  يزور  تشگزاـب .
تقو ره  هک  میشیدنایب  هنوگچ  یلع  نوچ  يدرم  تمظع  هرابرد  یهاوخیم  داد : خساپ  هشیاع  تسا . هنوگچ  وا  اب  تبلق  یـشیدنایم و  هچ 

؟ ینکیم هاگن  یلع  هرهچ  هب  ردقچ  متفگ  مردپ  هب  يزور  درکیم ... هاگن  وا  هرهچ  هب  دوب  ام  لزنم  رد  رکبوبا  مردـپ  دـمآیم و  ام  هناخ  هب 
، میدـید قوف  ترابع  رد  هکنانچ  [ . 154 . ] تسا تداـبع  یلع  هرهچ  هب  ندرک  هاـگن  تسا  هدومرف  ربماـیپ  هک  ياهدینـشن  رگم  تفگ  خـساپ 
ار لمج  گنج  تسا  هنوگچ  دـسرپیم  وا  زا  نز  دـشکیم . شیپ  ار  رگید  ياهلأسم  دوریم و  هرفط  هذاعم  لاؤس  هب  نداد  خـساپ  زا  هشیاع 

نیا ایآ  ینعی  تخانـشیم ؟ شردـق  تقیقح و  بحاـص  تسنادیم و  بجاو  ار  وا  تمرح  همه  نآ  ربماـیپ  هک  یتخادـنا  هار  هب  یـسک  هیلع 
نیرتتشز دـنک  فارتـعا  هک  نآ  ياـج  هب  هشیاـع  و  تسا ؟ هدوبن  قحاـن  يراتـشک  قلطم و  مارح  ردـنا  مارح  هحفـص 326 ] زج [  وت  لـمع 

ار لمع  نیا  درکیم و  هاـگن  یلع  هرهچ  هب  هراومه  رکبوبا  مردـپ  دـیوگیم  تسا  راسمرـش  هداد و  ماـجنا  ار  دوخ  رمع  راودا  همه  تیاـنج 
يرآ هک  دـنک  ناعذا  ینلع  تقیقح  نیا  هب  هتفهن  اـت  دـشوکیم  یلاـمجا  هلمج  نیمه  رد  هشیاـع  مییوگب  هکنآ  رگم  تسنادیم ... تداـبع 

هک ياهرهچ  تسا ... هدوب  میظع  تدابع  شاهرهچ  هب  ندرک  هاگن  هک  هدیشک  ریشمش  اوران  هب  یـسک  هرهچ  رب  اریز  تسا ... نامیـشپ  تخس 
اب ناسنیدب و  . تسا هدربیم  رایسب  تمه  باوث و  تمحر ، یضیف و  یهلا ، لامج  نآ  هب  ندرک  هاگن  رد  ربمایپ ، شرافـس  هب  رکبوبا  شردپ 

ریخ و تابجوم  اهجاودزا  یضعب  رد  هنوگچ  هک  میدید  میتفایرد و  ار  ربمایپ  ياهجاودزا  تلع  زا  یلک  یشقن  میتشاد  حرطم  هچنآ  هب  هجوت 
ییوجلد هب  اهجاودزا  نیزا  یضعب  رد  دروآیم و  مهارف  ار  رصم  یگرزب  هب  ییاهروشک  هکلب  نوگهنوگ و  لیابق  عماوج و  رب  یلک  تمحر 

شیوخ تما  زا  هویب  ریپ و  یناـنز  ناگدـشریقحت و  یتسرپرـس  رما  ناگتـسکش و  ناگدـیدمغ ، ناگدربجـنر ، ناگدـنامرد ، زا  تلامتـسا  و 
بجوم زج  نانز  نآ  يارب  دوب ، یتخـس  هودنا و  خلت  هلغـشم  تیلوؤسم و  رتشیب  هچ  ره  بجوم  وا  يارب  دنچ  ره  جاودزا  نآ  هک  دـمآیمرب 
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قاچ و ینزریپ  هعمز ، رتخد  هدوس ، اب  جاودزا  رد  يو  الثم  دوبن ... مالـسا  هار  رد  ناشیاهجنر  ناربج  و  مارکا ، ماقم و  شیازفا  نأش ، تمظع 
هچ تفگیم  دیـسریم  شنهذ  هب  هچ  ره  هک  نانز  عون  نآ  زا  راوهداـس و  یمک  تکرح و  دـنک  رایـسب  تلاـقث ، تهج  هب  یئطب و  نیگنس ،

ردـب گنج  رد  نز  نیا  نایب  یگداس  زا  ياهنومن  دربیم ؟ وا  نادـنزرف  نمؤم و  كاـپ و  يوناـب  نیا  یتسرپرـس  تیلوؤسم  جـنر  زج  یعتمت 
هب رایسب  مارتحا  اب  دنداهن ، هعمز  هناخ  رد  هتسب  تسد  دندروآ و  هنیدم  هب  ناریسا  ءزج  ار  ربمایپ  نانمشد  زا  رمع و  نب  لیهس  نوچ  هک  تسا 
ات هک  یلاح  رد  هنعاجـش ، هناـمیرک و  دـیداد و  اـضر  هحفـص 327 ] يرابتفخ [  میلـست  نینچ  هب  هنوگچ  دـیزابا  يا  تفگ : رفاـک  لـیهس 

هنوگ نیرب  یتح  هکلب  لیامـش  لکـش و  نس و  رب  اهنت  هن  ربمایپ  اما  دـیریمب ...؟ ات  دـیدرکن  تمواـقم  دـیدزیم  ریـشمش  دـیاب  هظحل  نیرخآ 
دوخ يور  هب  نادنچ  دیشخبیم و  زین  اسآتفرخ  مییوگن ) شاهرابرد  ار  ینخـس  نینچ  میناوتیمن  هک  ناهد  هب  مکاخ  و   ) رـس هناریپ  نانخس 

هک نآ  اب  ار  هشیاع  اـی  دـنک و  جاودزا  دـیاب  دـیدیم  رازآ  ناـنآ  بناـج  زا  همه  نآ  هک  ياهشیاـع  هصفح و  اـب  ربماـیپ  ارچ  اـی  و  دروآیمن .
رگا تسا : روـط  نیمه  زین  هصفح  دروـم  رد  ؟ دـهدن شقـالط  دـنک و  نیکمت  دوـشیم  نشور  وا  تسدـب  ییاـههنتف  هـچ  شتآ  تـسنادیم 

يواست و یعون  ظفح  يارب  یـسایس و  یجاودزا  تفگ  دـیاب  اـعطق  دوب  ینامـسآ  تیـشم  ناـمرف و  ساـسا  رب  هصفح  اـب  شجاودزا  میریگن 
هصفح زا  هک  يرازآ  ینامرفان و  رطاخ  هب  ربمایپ  هک  دناهتشون  تنـس  لها  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  دوب . رمع  رکبوبا و  نایم  یـسایس  لداعت 
دنوادخ سپ  نیا  زا  تفگ  تخیر و  دوخ  رـس  رب  كاخ  یتحاران  تدش  زا  دیـسر  رمع  هب  هصفح  قالط  ربخ  نوچ  تفگ . شقالط  دیدیم 

رگید یضعب  [ . 155 . ] درک عوجر  هصفح  هب  رمع  رب  محرت  هودـنا و  وربآ ، رطاـخ  هب  ربماـیپ  درک و  دـهاوخ  شرتخد  رمع و  رب  یتـمحر  هچ 
ناـک دـق  هنا  : » تفگ شرتـخد  هب  رمع  . دـهد شقـالط  تساوخیم  مود  راـب  يارب  يو  هک  درکیم  رازآ  ار  ربماـیپ  ناـنچ  نز  نیا  دناهتـشون 

رد هک  نآ  رکذ  لباق  اما  درک ...» عوجر  وت  هب  نم  رطاخ  هب  سپـس  داد و  تقالط  رابکی  ربمایپ  [ » 156 « ] یلجا نم  کعجار  مث  ةرم ، کقلط 
نب ناـمثع  هصفح  ییاد  هـک  یلاـح  رد  هحفـص 328 ] دـهد [ ، شقـالط  تساوخ  مود  راـب  نوچ  هک  دـناهدروآ  زین  ییاـهغورد  هراـب  نیمه 

هزور زاـمن و  رد  بش  زور و  هصفح  تفگ  دومرف و  نم  رب  لـیئربج  : » تفگ هدـمآرد و  ربماـیپ  هاـگان  تشاد ، روضح  شراـنک  رد  نوعظم 
ناـج میلح و  ربماـیپ  ناـنچ  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  تسا  شدوخ  اـب  شـضقانت  هک  یبیجع  نخـس  هچ  یتسار  هب  و  هدـم » شقـالط  تسا 

نب ناـمثع  خـیرات ، حیرـص  شرازگ  قـبط  زین  و  دـیوگ ؟ قـالط  تسا  یهلا  تعاـط  رد  زور  بش و  هک  ار  یـسک  نینچ  مـیرک  رگـشیاشخب 
زا لبق  دنارذگیم  ادخ ، تعاطا  رد  ار  زور  بش و  هک  ینز  رتمهم  همه  زا  دوب ... هتـشذگرد  هصفح  اب  ربمایپ  جاودزا  زا  لبق  اهتدم  نوعظم 

نیاربانب دوش ! یهتنم  شقـالط  هب  هک  تسا  يرازآ  ءاذـیا و  مدـع  ربماـیپ و  زا  يرادربناـمرف  ادـخ  تعاـطا  نیرتگرزب  هک  دـباییمرد  همه 
قالط ار  نز  نآ  رابکی  درمـشیم ، قالط  ار  اهلالح  نیرتضوغبم  و  دوب ، رباص  ـالب  جـنر و  رب  همه  نآ  هک  يربماـیپ  دراد  ناـکما  هنوگچ 

رازآ و زا  دشابن و  وا  ادخ و  تعاطا  رد  نز  نآ  هک  نآ  زج  دهد ، شقالط  دـهاوخب  دـنک و  شاییادـج  هب  مادـقا  زین  مود  راب  يارب  دـهد و 
، دهدیم شقالط  تقیقح  خیرات  رد  تبث  يارب  هک  نآ  نمض  شیگدنز  یلک  حلاصم  رطاخ  هب  ربمایپ  همه  نیا  اب  دیامنن و  رازگارف  وا  ءاذیا 
رازآ و نانچ  اب  ییابیکـش  يرباص و  لامک  رد  دـهدن و  شقالط  یهلا  ییاهن  يهدارا  تساوخ و  هلمجنآ  زا  رگید ، یلیالد  رمع و  رطاـخ  هب 
مکح و ناونع  هب  قاش  ياهجاودزا  نیا  زا  یـضعب  رب  ربمایپ  تسین  يدیدرت  يرآ  . درواینرب مد  دنک و  یگدنز  دزاسب ، يرابهجنکـش  يالتبا 
زا عتمت  تهج  هب  وا  دناهتـشون  هک  نیا  دنز . زاب  رـس  ینابر  تیـشم  یهلا و  تساوخ  زا  تسناوتیمن  دیابن و  دوب و  روبجم  ینامـسآ  تیـشم 

تذـل و هب  تبـسن  هچ  ار  وا  یتـسار  هب  دـنایامنیم . وا  تخانـش  هب  تبـسن  ار  ناـشیهاگآان  لاـمک  تفرگ  ار  دـنچ  یناـنز  تاـیح ، ذـیاذل 
زین وج  نشخ  نان  زا  هزات  هدروخن و  وج  نان  زج  رمع  همه  هدزن و  مدـنگ  ناـن  هب  بل  دوخ  رمع  همه  رد  هک  يدرم  اریز  ییاـیند . ییاورماـک 

هدرک و یگدنز  لخن  هخاش  زا  یفقـس  اب  رتم  راهچ  رد  رتم  هس  نیلگ و  یکقاتا  رد  هداهنن و  یتشخ  رب  ار  یتشخ  رمع  همه  زین  هدـشن و  ریس 
گنج و زامن و  راک  رد  رمع  همه  هک  يدرم  هدوب ، شنت  ياـبع  هحفص 329 ] شزادناور [  ریصح و  شزادناریز  كاخ و  گنس و  شـشلاب 
تاوهـش و رطاخ  هب  شتاجوز  ددـعت  رگا  ؟ تسا یناهج  نیا  یهابت  همه  تاذـل  اب  یطابترا  هچ  ار  یهلا  ناج  ناـنچ  هدوب  شـشوک  داـهج و 
زا ندرب  هرهب  تاذـل و  رکف  هـب  یگدـنز  رد  رگا  ربماـیپ  نارــسمه  يا  : » تـفگیمن وا  ناـبز  زا  نآرق  دوـب  تاـیح  ذــیاذل  زا  نـتفرگ  عـتمت 
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لق یبنلا  اهیا  ای  [ .» 157 « ] دیورب دوخ  ياهوزرآ  یپ  رد  میوگ و  قالط  حلـص  یکین و  هب  ار  ناتیمامت  ات  دییایب  دـیتسه  تایح  ياهیـشوخ 
نآ دیواج  یگدنز  ربمایپ و  ادخ و  رگا  اما  و   - الیمج احارس  نکحرـسا  نکعتما و  نیلاعتف  اهتنیز  ایندلا و  ةویحلا  ندرت  نتنک  نا  کجاوزال 

بحاص باختنا  نیدب  دیـشاب و  هتـشاد  هنادهاز  یگدنز  ربمایپ ) رانک  رد  یهاوخایند  زا  زیهرپ  ییاسراپ و  هب  دـیاب   ) دـینیزگیمرب ار  یناهج 
قاـش و یگدـنز  هنوگ  نیا  هک  دـیاب  دوب و  ود  نآ  لـمحت  هب  روبجم  ربماـیپ  ارچ  هنوـگچ و  هک  نیا  اـما  . دـیدرگ يورخا  گرزب  ياهـشاداپ 
هچ ره  نتشگ و  هرـس  نتخادگ و  التبا و  تهج  هب  میتفگ  هکنانچ  دنک ، يرپس  حوتفیب  لفق  حور و  رگهجنکـش  ود  نآ  رانک  رد  ار  رابجنر 

ییاههشیدنا هچ  دنتسیک و  ناشنارسمه  هک  دنتـسنادیمن  طول  حون و  رگم  دوب . اضر  ربص و  افـص و  فطل و  انع ، لمحت و  يهتوب  رد  رتشیب 
راوگرزب فوسلیف  نآ  طارقس  رگم  و  دندادن . ناشقالط  دندوب و  ناشرانک  رد  یگدنز  همادا  لمحت و  هب  روبجم  همه  نیا  اب  دنراد و  رس  رد 

هزور ره  درکیمن و  يرباص  شراتفردـب  نز  بیتنازگ  نابز  تسد و  يالب  رب  دوب ، ییاناد  هشیدـنا و  ییاسراپ ، تمکح و  لفحم  عمـش  هک 
نیرتگرزب زا  یکی  یناقرخ  نسحلاوبا  هصق  دادیمنورف ...؟ ار  نادان  ساپـسان و  نز  نیا  ياهییوگدـب  رهز  ینعی  نارکوش ، زا  رتخـلت  یماـج 

تعفر ماقم و  تمظع  رد  دناهتـشون  تسین . هدیـشوپ  هحفـص 330 ] قیقحت [  لها  رب  نامیا ، تبحم و  ناگرزب  يهلجا  زا  ناـفرع  ياـههرهچ 
هرهچ میرک  رون  روهظ  هب  تراشب  دوب  هدیدرونرد  ار  انعم  ملاع  رازه  هدجه  هک  یماطـسب  دیزیاب  شدـلوت  زا  شیپ  اهلاس  هک  دوب  نانچ  نأش 

بیجع و  دراد ... مان  نسحلاوبا  هک  دنکیم  عولط  نایـشآ  شرع  يدیـشروخ  ناقرخ ، بناج  زا  هک  دوب  هتفگ  دوب و  هداد  شایگدـنب  رقف و 
شرسمه ینعی  یگناخ  يوید  زا  هک  دناهتسناد  يدیادش  لمحت  رد  ار  شنطاب  تمارک  تعفر و  نانچ  بابـسا  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  نیا 

تمحر رضحم  زا  ضیف  بلط  يارب  تسا و  ناقرخ  رد  نسحلاوبا  هک  دینش  كولس  لها  ناگرزب  زا  یکی  دناهتـشون  . تفاییم روهظ  زورب و 
... دـمآ دـمآ و  تسب ... تمه  رمک  شرادـید  يوزرآ  هب  ناسارخ  ات  برغ  یـصقا  ینعی  ناقلاط ، زا  هدایپ  ياپ  ار  رود  تاـفاسم  شتمارک  و 

، وگتشز وختشز و  ورتشز و  یلاز  هریپ  نسحلاوبا  رمسه  درک . بابلاقد  هدیسر و  خیش  هناخ  رد  هب  ماجنارـس  دوب و  هار  رد  زور  نیدنچ 
، زور بش و  نیدـنچ  یناـقرخ  نسحلاوبا  راوگرزب ، خیـش  رادـید  يارب  تفگ  خـساپ  دـهاوخیم . هچ  تفگ  لـئاس  ربارب  رد  دوشگ و  ار  رد 
درک و ییوگمانـشد  هـب  عورـش  تشاذـگ و  ار  ییوگدـب  ياـنب  خیـش  ماـن  ندینـش  ضحم  هـب  نز  تـسا . هدـمآ  هداـیپ  ار  زارد  رود و  یهار 

يارب تفگ  هدومن ، راـب  شیوخ  يوش  هیلع  دـنیوگیمن ، قفاـنم  يرادرکتشز  قساـف و  يرفاـک  هیلع  هک  ار  راـبتحابق  نانخـس  نیرتعینش 
مکحم ار  رد  ياهدرک و  فلت  هدوهیب  هب  ار  تتقو  رمع و  هک  درگزاب  ياهدمآ ؟ هار  همه  نیا  رادرکدب ، مرشیب  نآ  رادرکتشز ، نآ  رادید 

و درذگیم » هچ  هناخ  رد  هک  دننادیم  هناخ  لها  « » هیف امب  يردا  تیبلا  لها  : » تفگ دوخب  اریز  ددرگزاب ... تساوخ  درم  تسب . وا  يور  رب 
هناخ رد  ات  ار  هار  همه  نیا  رایـسب و  لزانم  زور ، بش و  تفگ : دوخب  هک  دوب  هتفرن  ماگ  نیدـنچ  تشگزاب ... دوب  هاـمآ  هک  یهار  ناـمه  زا 

غارـس دروخرب و  يدرم  هب  هار  رد  تشگزاب و  هناخ  يوس  هب  مدرگزاب . سپـس  منیبب و  زین  ار  وا  ياهظحل  هک  تسا  بوخ  هچ  ماهدمآ ، خیش 
هب ور  کلاس  و  ... دوریم نوریب  راخ  ياـههتوب  ندـیچ  راـک  هب  اـهزور  هوک ، نیا  راـنک  هپت  ود  یکی  تشپ  داد  خـساپ  درم  تفرگ . ار  خـیش 

يدرم دـید  هاگان  هک  دیـسریم  ياهنماد  هب  کنیا  و  هحفـص 331 ] درک [  یط  ار  نوماه  هتـشپ و  هس  ود  دـمآ و  یتعاس  داهن ... هوک  بناج 
کیدزن هتفرگ  تـسد  رد  هناـیزات  ناوـنع  هـب  ار  یگنز  يراـم  دراد و  تـشپ  رب  راـخ  ياهتـشپ  هـک  یلاـح  رد  رن ، هزرـش و  يریـش  رب  راوـس 

زا دیسر و  شکیدزن  خیش  دوب . هدیدن  رمع  همه  ار  يزیچ  نانچ  کلاس  تسا . تمحر  تبحم و  رون  زا  نشور  رسارس  شاهرهچ  دوشیم ...
هک یلاح  رد  کـلاس  تسا ... هدـمآ  شرادـید  هب  هچ  يارب  تفگ  درک و  ادـص  ناـشن  ماـن و  هب  ار  وا  تفگ و  شمالـس  ریـش  يـالاب  ناـمه 

هصق دراد ، تسد  رب  یعفا  زا  ياهنایزات  تسا و  راوس  رن  يریش  رب  راوگرزب  نیا  هنوگچ  هک  نآ  رب  یتفگش  قوش و  تدش  زا  تسیرگیم و 
تسیرگن و يو  رد  ياهظحل  نسحلاوبا  تفگزاب . دوب  هداد  شقح  رد  نز  هک  ار  ییاهمانشد  حرش  دوب و  هدینش  خیش  رسمه  زا  هک  ار  هچنآ 
دادیمرد و نت  مايراگیب  هب  رن  ریـش  نیا  هنوگچ  مدرکیمن ، لمحت  ار  یگناخ  رام  نآ  رهق  رهز  رگا  دومرف : درکیم  یمـسبت  هک  یلاح  رد 

رایـسب تبحم  روـش و  وا  هک  مینکیمن  یفن  اـم  هک  نآ  نخـس  نیرخآ  [ 158 [ ؟ داهنیم مرایتخا  رد  ار  نتـشیوخ  ياهناـیزات  نوچ  یعفا  نیا 
نوچمه تسا ، سایلا  یـسوم و  نامیلـس و  ات  هتفرگ  میهاربا  زا  ناشیا  تالامک  یماـمت  عماـج  ناربماـیپ و  یماـمت  عمج  هک  وا  اریز  تشاد ،
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نانز رب  تبحم  ءاقلا  یسنج و  روش  نتشاد  اریز  دیـسرن . ینز  هب  ناشتـسد  ناشرمع  هحفـص 332 ] رخآ [  ات  لوا  زا  هک  دوبن  یـسیع  ییحی و 
اب تبحاصم  نتخانش و  تسا ... یفنم  یبلس و  يرما  نتشاذگ  رانک  ار  نانآ  اقلطم  نانآ و  زا  ضارعا  یفن و  تسا و  یتوبث  يدوجو و  يرما 

تمحر نافرع  یهاگآ و  فیطل ، دوجوم  نیا  تخانش  تسا . شنیزگ  كرد  شنیب و  ياهزمر  زار و  شنیرفآ ، ناهج  فیاطل  نتخانش  نز ،
نیا تسا . نتخومآ  ار  ارگلامک  قشع  رترب  همه  زا  ندیمهف و  ار  يراگدیرفآ  تبحم  يافص  قشع ، يافص  تخانـش  تسا . یهلا  ياههفیطل 

یهاگآ نآ  رب  يو  دوخ  ملع  تیشم و  هک  یلیالد  هب  اعطق  دوب و  هدرک  نانز  زاین  زا  رانک  رب  ینعی  روصح ،»  » ار ییحی  یسیع و  هک  دوب  ادخ 
مدـع نیمه  زین  نانآ  زا  یکی  هک  ناوارف ، لیالد  هب  تیعماج ، تیمتاخ و  هبترم  رد  ود  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  اـما  دوب ... هدرک  نینچ  دراد 

نیدورف هنماد  رد  دنتـشاد و  رایـسب  هلـصاف  يدـمحم  عنام  عماج و  ماقم  زا  دوب ، نانز  تخانـش  ییوشانز و  یگدـنز  رد  تکراشم  هلغـشم و 
طاشن تایح ، روش  زا  رپ  شناج  زاب  تشاد  هلأـسم  بلاـطم و  هلغـشم ، لکـشم و  همه  نآ  هک  يربماـیپ  نیا  يرآ  دـندوب ... وا  عیفر  ياـههلق 

، ءاسنلا ثالث : مکایند  نم  یلا  ببح  دوب : هدومرفن  دجهت  هزور و  هجوت ، زامن و  همه  نآ  اب  يو  دوخ  رگم  دوب . تاکلم  يایاجـس  تاکرب و 
نم تببحا   » دیامرفیمن زامن ... رطع و  نز ، دندنکفا : نم  لد  رد  ار  زیچ  هس  تبحم  امش  يایند  نیزا  ةولصلا : یف  ینیع  هرق  تلعج  بیطلا و 

رطع و دندنکفایم . لد  رد  ار  زیچ  هس  تبحم  امـش  يایند  زا  : » دـیامرفیم هکلب  مراد ، تسود  ار  زیچ  هس  امـش  يایند  زا  يانعم  هب  مکایند »
نخس نیا  و  تسا . هدیدیم  ار  یهلا  برق  تبحم و  رطع  اهنآ ، هس  ره  رد  عقاو  رد  تسا ». نم  نامشچ  ییانـشور  نیرترب  زامن  زامن و  نز و 

هدیدیم و نز  ماقم  هب  نداهن  جرا  رد  یمامتها  برق و  تمرح و  هچ  هدیشچیم و  نز  رد  يرطع  ینیریش  رون و  هچ  هک  تسا  نآ  يانعم  هب 
دروـخرب نـیا  تـسا ... هدرک  شاهسیاـقم  زاـمن  رطع و  اـب  هـک  هدیجنــسیم  بوـخ  بوـبحم و  هـمه  نـیا  یهلا  رظن  رظنم  رد  ار  وا  هنوـگچ 

تاجوز ددـعت  هیلع  یحیـسم  دوهی و  ناسانـشنید  نیقرـشتسم و  يوس  زا  داقتنا  شین  بلغا  هک  نآ  بیجع  اما  تسا . نانز  اب  وا  زیمآفطل 
یگدنز تاجوز  ددعت  هب  هک  ناشناربمایپ  رامشیب  لاوحا  حرـش  زا  تسا  رپ  ناشدوخ  سدقم  بتک  هک  نآ  لاح  هحفص 333 ] تسوا و [ 

دصزا شیب  دواد  تشاد و  رسمه  رازه  نامیلـس  تسا  هتـشون  ناشیا  دوخ  سدقم  باتک  يرآ  دواد . نامیلـس و  بوقعی ، میهاربا ، دناهدرک :
ناوج ابیز و  هنومیم ، هریوج و  هیفص ، شحج ، رتخد  بنیز  هیطبق ، هیرام  هلمجنم  يو  نارسمه  زا  یضعب  هک  تسین  يدیدرت  یلب  ... رسمه و
نابز ضارتعا و  هب  نیقرشتسم  زا  یضعب  هک  نیا  دناهتشاد ... ینوزفا  یـضعب  رب  ناشیـضعب  یباداش ، یناوج و  ییابیز ، تبـسن  هب  دناهدوب و 
رگم ـالوا  هک  تسا  خـساپ  لـباق  هنوگ  نیدـب  دوـب  رادروـخرب  زین  اـبیز  ناوـج و  یناـنز  زا  ریپ  ناـنز  زا  زجب  وا  دـناهتفگ  شاـخرپ  مانـشد و 

لـیلدیب و نونجم ، نوبز و  یحور  نوخیب و  یناـج  زج  رگم  تسا و  هاـنگ  بیع و  ییاـنعر  یباداـش و  ییاـبیز ، یناوج و  زا  يرادروخرب 
هب شربارب  نوچ  هک  تسا  اور  میلع  درخ  لقع و  رب  ایآ  ؟ دـهدیم حـیجرت  ییابیز  یناوج و  رب  ار  یتشز  يریپ و  یتمکح ، هیارایب  یتجح و 

ار هدـیدنگ  هدزمرک و  هدـیهل ، هتـشگ و  شرت  یبیـس  دـنزب و  سپاو  ار  نآ  دـنداهن ، ار  یباـشوخ  رطعم و  باداـش ، خرـس و  بیـس  لـالح ،
دیزگیمرب دیاب  یهلا  بجاو  رما  نامسآ و  نامرف  ساسا  رب  ار  بنیز  الثم  ناشیکی ، ابیز ، ناوج و  نانز  نیا  هک  مینک  هجوت  ایناث  ؟و  دروخب

حلص و نامیپ  يردارب و  دقع  رطاخ  هب  ار  هریوج  دیزگ و  يرسمه  هب  روشک  کی  مدرم  رب  مارکا  هاشداپ و  هیده  ناونع  هب  ار  هیطبق  هیرام  و 
دوهی و تما  رب  تبحم  سح  ءاـقلا  نوراـه و  یـسوم و  هب  مارتحا  ماـن  هب  ار  هیفـص  تفرگ و  يرـسمه  هب  مصاـختم  يهلیبق  ود  ناـیم  یتشآ 
ار نتـشیوخ  دوخ  وا  هک  هنومیم  تفرگ و  يرـسمه  هب  باتک  لها  شیک  ود  نایم  تفلا  داجیا و  مالـسا و  هب  لابقا  رد  ناشقیوشت  بیغرت و 

ربارب رد  هدـیرب و  شیوـخ  یلهاـج  هلیبـق  موـق و  زا  درک و  هـبه  يو  هـب  نانمـشد ، زا  اورپ  نیرتـمکیب  هناعاجـش و  شیرق ، نمـشد  ربارب  رد 
ربارب رد  يرآ  هحفـص 334 ] دـیزگرب [ ... يرـسمه  هب  شیافو  نامیا و  افـص ، فطل و  خـساپ  هب  تسویپ  مالـسا  يودرا  هب  مصخ  نامـشچ 

نآ رد  ینعی  تشاد ... راوگرزب  سب  یحلاصم  ندروآرب  يارب  رابجالاب و  ابیرقت  یلاعفنا و  هرهچ  ربمایپ  ناوج ، ابیز و  نز  جـنپ  نیا  باـختنا 
نیا هب  هک  دوب  یمازلا  تما  یعاـمتجا  حـلاصم  قطنم و  درخ و  مکح  هب  دوب و  بجاو  وا  رب  میظع  ثداوح  ناـنچ  وج  رد  دوجوم و  طـیارش 

هک ار  ینز  دریذپن و  ار  نیمزرـس  کی  ریذپتفرعم  وجحلـص و  هاشداپ  هیده  دـناوتیم  يربهر  هنوگچ  رخآ  دـهد . رد  نت  اهجاودزا  هنوگ 
، يدازآ تداعـس و  يوس  هب  ار  اهتما  مدرم و  تشونرـس  نانآ  اب  يرـسمه  هک  ار  هریوج  هیفـص و  ای  دنیزگن و  يرـسمه  هب  هداتـسرف  شیارب 
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، ترجه ياهورملق  هراوآ  هدیرب و  دوخ  ناسک  شیوخ و  همه  زا  هک  ار  ياهویب  هبیبحما  ای  دـنیزگن و  يرـسمه  هب  دربیم  يدابآ  تمالس و 
تسا و هداد  گنج  نالعا  برع -  نارگمتس  ناکرشم و  ربهر  نایفـسوبا ؛ شیوخ -  ردپ  هب  هدرک و  تشپ  شیوخ  كرـش  نادناخ  همه  هب 

يادف ار  دوخ  وا ، تمحر  دیما  هب  و  دیرخ ، دوخ  ناج  رب  وا  يادخ  تمحر  قشع و  قیثوت  هب  ار  تبیصم  ياهجنر  بیرغ و  دیادش  همه  نیا 
هعاطالابجاو نامرف  هک  ار  شحج  رتخد  بنیز  ای  و  دراذگب ؟ اهنت  شاییاهنت  یسکیب و  تاظحل  نیرتدیدش  رد  هدرک  وا  ینامحر  يادخ 

بنیز ای  دنیزگن و  يرـسمه  هب  دـنکیم  نز  نیا  رایتخا  هب  روبجم  مزلم و  ار  وا  شرع  زارف  زا  یگدناوخرـسپ » یلهاج  نوناق   » ءاقلا رد  یهلا 
دیهش وا  يزابناج  باکر  رد  دحا ، رد  شرهوش  هک  ینز  هدش ، راچد  سردوز  يریپ  هب  وا  نید  بیاصم  تدش  زا  هک  ار  ینز  همیزخ ، رتخد 

ینز و  هتفرگ ، مان  نیکاسملاما »  » تواخس تفوطع و  تمحر ، اوقت و  تدش  زا  همه  نیا  اب  تسا و  هدنام  شتـسد  يور  رب  میتی  دنچ  هدش و 
رجحنبا لوق  هب  هک  هتـشگ  راـگزور  هلاـچم  ناـنچ  درادـن ، یتوارط  نیرتمک  تسین و  اـبیز  هجو  چـیه  هب  لـکیه  نیـسح  رتـکد  لوق  هب  هک 

يوناـب نـیا  ياـهراب  دـناوتیم  هنوـگچ  يرآ  دریمیم ، یگتـسخ  یگدرمژپ و  بـعت و  يریپ ، جوا  رد  یگلاـس ، یـس  رد  برع  يهدنـسیون 
هک ار  هدنیاشخب  يافواب  نیکاسملاما »  » نیا تسد  تسا  نیکاسملاوبا »  » تیقیقح هب  هک  وا -  دریگن و  شود  رب  ار  هدزتبیـصم  هدـیدجنر و 

توتفرپ ياهتسد  هب  دریذپن و  تبحم  هحفـص 335 ] يرای و [  هب  دییاپ » دهاوخن  و   » درک دهاوخن  یگدنز  وا  رانک  رد  شیب  یحابـص  دنچ 
هب ناکرـشم ، يزیتـسقح  ینمـشد و  بادرگ  رفک و  جاوما  رطخ ، ناـفوت  رد  ار  دوخ  هک  یتـمهرپ  تیمح و  اـب  يهنومیم  اـی  دریگن و  دوـخ 

يوس هب  مامت  يرادافو  هب  هک  ار  یتسد  دنک و  اهر  رفک  باقرغ و  نتم  رد  ار  هدنهانپ  نز  دریذپن و  دـنکفایم ، يو  تاجن  تیامح و  قروز 
یحطس و یتحلـصم  اب  یلومعم  ییاوشیپ  ینعی  يداع ، مدآ  کی  زا  لامعا  نیا  دنزب ؟ سپ  یـساپسان  افج و  هب  هدش  زارد  وا  تبحم  نامیا و 

شنیزگ تسا  نینچ  تسا . ناـهج  ناور و  حور و  ناـسحا و  درخ و  رهظم  ناـهج ، حلـصم  هک  يربماـیپ  هب  دـسرب  هـچ  تـسا . دـیعب  یماـع 
هشیاع و دنچ  ره   ) دندوبن ناوج  ابیز و  نادنچ  هک  رگید  نارـسمه  نآ  يهرابرد  اما  نانز و  نیا  نتفریذپ  رد  يو  یهلا  و  ینادـجو ، یمازلا ،

بلغا نانآ  دومرف و  باختنا  دوخ  تفریذـپ ) شیوخ  راـنک  رد  رارطـضا  هب  نتـسیز  هناروبجم و  یباـختنا  ساـسا  رب  يوحن  هب  زین  ار  هصفح 
زگره وا  ياهباختنا  هک  مینکن  شومارف  و  دندوب . هدرک  رهوش  نیدنچ  ربمایپ  زا  شیپ  هک  دندوب  دنزرف  بحاص  و  لاسنهک ، هوهیب و  ینانز 

ناوج و نت  هس  ود  شنارـسمه  نایم  رد  رگا  ینعی  تسا ... هدوبن  وا  دوخ  هنایوجتذل  هناتـسرپابیز و  يهنابلطواد و  هقیلـس  لیم و  ساسا  رب 
هشیاع و لثملایف  هدرک -  باـختنا  دوخ  هک  اـج  نآ  اـما  ... دـناهدرک باـختنا  شیارب  هکلب  هدرکن -  باـختنا  ار  ناـشیا  وا  دـناهدوب -  اـبیز 

باـختنا ود  نآ  ربارب  رد  هدیـشوپ  مشچ  دوخ  یبـلق  لـیم  تساوـخ و  زا  هدرک و  باـختنا  ینامـسآ  ینیمز و  روـظحم  ربارب  رد  ار -  هصفح 
ار یلمحت  تمظع  نانچ  راگزور  ردام  هک  هداد  ناشن  دوخ  یشوپمشچ  لمحت و  زا  یتمظع  تشذگ و  نانچ  هدرک و  يراثیا  نانچ  رابجنر 

نایلاس هک  درادن  ارنآ  تردق  زین  طارقـس  یتح  سک ، چیه  ناهج  رد  یتسار  هب  درادـن ... غارـس  ناهج  نارابدرب  ناناولهپ و  نیرتگرزب  رد 
نآ يارب  . تسا هدرک  نینچ  هصفح  هشیاع و  لمحت  رد  وا  هک  یلاح  رد  دـشونب ... مه  اب  ار  نارکوش  ماج  ود  راـمرهز ، يهساـک  ود  راـگزآ 

سک چـیه  هدـنام و  هناخ  رد  و  هدرک -  رهوش  راب  ود  وا -  اـب  جاودزا  زا  شیپ  هک  ياهدیـشرت  يهویب  نیا  هصفح ، لاوحا  زا  ياهنومن  هب  هک 
تـسود شهاوخ  لباقم  رد  تسا و  دنژن  رازن و  درز و  هکلب  دنمتردق ، ندب و  شوخ  نادـنچ  هحفـص 336 ] هن [  يدرمریپ  هک  رکبوبا  یتح 

راتفر ءوس  تشز و  قلخ  قلخ و  یهاوخب  ات  مادـنا  رهاظ و  یتشز  ضوع  هب  هک  ینز  نیا  دـهدیمن ، رد  نت  وا  اـب  جاودزا  هب  رمع  شایناـج 
زاب دنیبیم -  نز  نیا  نطاب  رد  هک  هچنآ  مامت  اب  ربمایپ  و  دراد -  یکولـس  هچ  وا  نادناخ  اب  دنکیم و  اههچ  يدـمحم  ناج  بلق و  اب  دراد ،

هک يايزیرنوخ  يزیگناهنتف و  منهج  نیا  لمج  گنج  رد  . تسا ریذپانبانتجا  هصفح  راتفر  زا  ياهنومن  رکذ  دریذپیم  يرـسمه  هب  ار  يو 
رابخا نیا  تشون و  نینچ  هصفح  نینمؤملاما  شایناهج  نآ  يهگنی  هگنل و  هب  مامت  يداـش  هب  هشیاـع  نینمؤملاما  دوب  هدرک  نشور  هشیاـع 

ام نایرکـشل  تیعمج  هدینـش  هدـش . فقوتم  اج  نآ  هدـمآ و  دورف  راقيذ  رد  شنایهاپـس  اب  یلع  ناج ؛ هصفح  يا  دادیم : تراـشب  ار  موش 
ماما تفایرد  هک  نیا  زا  دـناوخ  ار  هماـن  نوچ  هصفح  . ددرگرب اـی  دـیایب  شیپ  دـنک ؟ هچ  دـنادیمن  هتـشگ و  هدـنامرد  اـج  نآ  تسا و  هوبنا 

يدوز هب  شیپ و  هن  داد و  سپ  هار  هن  هشیاع ) شدوخ و  لایخ  هب  هک   ) هدرک ریگ  نانچ  گنج  حاسمت  کـف  رد  ناـیقتم  رـالاس  نادـحوم و 
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شیپ يداش  نکـشب و  دـنزاونب و  زاـس  گـنچ و  داد  روتـسد  تساوخ و  ار  شنازینک  دوشیم و  وحم  راـگزور  هنحـص  زا  هتـشگ و  بولغم 
رد مالـسا ، يوناب  نینمؤملاما ،! ربمایپ ، رـسمه  هناخ  زا  هنوگ  نیدـب  دنیارـسب و  یلع  شهوکن  رد  تشز  ياـههنارت  دـننزب و  هریاد  دـنریگ و 

ياوآ شاهناخ  زا  دشیم  بآ  باطخ  نب  رمع  تخد  لد  رد  دـنق  یلاحـشوخ  زا  دندورـسیم و  يداش  گنفج  ياههنارت  شیارب  هک  یلاح 
ربخ تسیچرحن  رخات  نا  ورقع  مدـقت  نا  رقـشالا  سرفلااکرفـس  یف  یلع  ربخلا  ام  ربخلا  اـم  : دوب دـنلب  نامـسآ  رب  حـیقو  حـیبق و  تاـیبا  نیا 

ودننزب ار  شیاپ  تسد و  راهچ  دور  شیپ  رگا  هکشومچ  یقلبا )  ) تسا يروب  بسا  وچ  هحفص 337 ] رفس [  راک  رد  تسا  یلعربخ  تسیچ 
رهطم تیب  یلع و  اـب  ود ، نیا  یمرزآیب  یهاوخدـب و  یلزا ، نیک  يرآ  [ . 159 . ] دننک ادـج  شنت  زا  رـس  ار و  شگرهاش  دورب ، بقع  رگا 

رب ار  راگزاسان  راکهبت  دوجوم  ود  نیا  تشاد  هک  ییحو  توبن و  ملع  یهلا و  یهاگآ  لامک  اب  ربماـیپ  هک  نیا  تفگـش  .و  دوب نینچ  ربماـیپ 
نآ ات  هک  مینک  دـیکات  ربمایپ  یگدـنز  فافـش  شور  یـشم و  ساسا  رب  رگید  راب  کی  يراب  . دوب هتفرگ  ینامـسآ  تیـشم  راـبجا و  ساـسا 

، یگدـنز شور  نیرتهب  دـنهدیم  همادا  مه  اب  زیمآمهاـفت  یتسیزمه  هب  تلادـع  قشع و  تفأر ، تبحم و  لاـمک  رد  نز  درم و  هک  ماـگنه 
ات تسا . ربمایپ  دوخ  مه  شاهنومن  تسا ... هنابحم  يافـصرپ  هقیرط  هنالداع و  بجاو  هک  تسا  يرـسمه  کت  طـقف  هکلب  يرـسمه و  کـت 
هب یناوج  ایند  ياجک  رد  رخآ  دوب ...؟ رادافو  وا  هب  یلامج  اب  تبحم  لامک و  دح  هچ  رد  هنوگچ و  و  دوب . رادافو  وا  هب  دوب ، هدنز  هجیدـخ 

طاشن و همه  نآ  تسا و  رتناوج  دوخ  هلاس  لهچ  نز  زا  لاس  هدزناپ  هک  یلاـح  رد  اـنعم  روش و  اـفو ، نسح و  افـص ، فطل و  زا  هجرد  نآ 
دـنیزگیمن و وا  رب  ار  يرـسمه  چـیه  زگره  دـنامیم و  شرانک  رد  نز  نآ  یگلاس  تشه  تصـش و  ات  دراد ، یباشوخ  توارط و  یباداش ،

راوگرزب نیا  هک  نآ  زج  دنیزگیم ؟ ار  ینارسمه  شرمع  هدنام  یقاب  لاس  هن  رد  دعب  هب  یگلاس  راهچ  هاجنپ و  زا  دنکیم  تلحر  نز  نوچ 
هژیو طارـش  نآ  رگم  تسا . هداد  اوتف  يرـسمه  کت  رب  المع  تسا و  هدـنارذگ  يرـسمه  کت  بوجو  هب  ار  شایمارگ  رمع  بلغا  رثکا و 
نانچ ارچ  یهگناو  تسا ... هدرک  تاـجوز  ددـعت  رب  هحفـص 338 ] شرومأم [  روبجم و  یلاـسنهک  نینـس  رمع و  رخاوا  رد  مهنآ  یگدـنز 

ولهپ و رد  ریت  نوچمه  هک -  هصفح  هشیاع و  نوچ  ینارـسمه  رانک  رد  یگدنز  هب  روبجم  تفر و  شتـسد  زا  هجیدـخ  هک  هاگ  نآ  یـسک ،
زا يرگید  یمارگ  راکادف و  نانز  و  نازیزع ، اب  ار  شایگدنز  یتسه و  دش ، دندادیم  شرازآ  همه  نآ  و  دـندوب ... شیولگ  رد  ناوختـسا 

كاردا و قشع و  ناج و  زا  نیملاعلل ، ۀمحر  نآ  دنکن و  میـسقت  دندوب -  ینادنزرف  بحاص  هویب و  ریپ و  ناشیـضعب  هک  دنچ  ره  شتما - 
طقف یتایح  روخشبآ  نانچ  هک  دوب  شتما  رب  یتبحمیب  یتیانعیب و  لامک  یتسار  هب  ؟ دشخبن تکرب  زین  اهنآ  هب  دوخ  كاپ  ینارون و  مسج 
يراب . دـندرگن رادروخرب  تایانع  تابیط و  تایح ، تاکرب و  يهمـشچرس  نآ  زا  رگید  ناـنز  دـنامب و  هصفح  هشیاـع و  صوصخم  هژیو و 
یمین رد  هدرک و  یحارط  ار  یگنج  نیگمهـس  تیرومأم  هس  تصـش و  شايریپ  یلاسنهک و  ماگنه  هب  ینعی  رمع ، رخآ  هلاس  هد  هک  ربمایپ 

ناج مسج و  بعاتم  تدش  نابایب و  هوک و  یگراوآ  رد  مامت  هام  راهچ  ات  هاگ  اهتیرومام  نیزا  یضعب  هک  هتشاد  تکرش  اصخـش  اهنآ  زا 
( بجاو هنوگ  هب   ) ار بش  ثلث  ود  بش ، همه  اهبـش  هک  هتـشاد  وا  هک  یقاش  نیگنـس و  تیوؤسم  نآ  اب  هدیماجنایم ، لوط  هب  هدوب و  هارمه 

نارود باـهتلارپ و  رمع  یناـیاپ  يهلاـس  هد  هن  نـیرد  طـقف  طـقف و  هدروـخیمن و  يزیچ  زور  هـس  اـت  تاـقوا  بـلغا  هدـنارذگیم و  زاـمن 
زا یسیع  هک  یناج  نینچ  یتسار  هب  تسا ؟ هدیـشیدنایم  دوخ  تاوهـش  هب  اجک  هدیزگرب ، ار  نارـسمه  دادعت  نیا  شیاهتیرومأم  یلاسنهک 

زامن نانچ  هداتـسیایم و  اـپ  رـس  رب  حبـص  اـت  هک  ار  يدرم  دـناهدرب ، گرزب  ياـهضیف  شتاـکرب  زا  اـیبنا  همه  اـیح و  زا  ییحی  تمـصع و 
بایماک هاوخماک  يوجتذـل  نت  تاوهـش  باوخ و  روخ و  ياـج  هچ  هدرکیم  مرو  درد ، یگتـسخ و  تدـش  زا  شیاـهاپ  هک  هدـناوخیم 

؟ تسا

ناگدنیامن تأیه 

دنتشگ و میلست  شیرق  دندید  نوچ  هحفص 339 ] دنکیم [ ، هچ  ربمایپ  اب  هک  دوب  شیرق  میمصت  رظتنم  هجوت  یمامت  هب  هک  برع  . مهن لاس 
يارب ار  شیوخ  یگدـنیامن  ياههورگ  برعلاةریزج  ناـنکاس  لـیابق و  ینعی  ناـشیا  یماـمت  سپ  نآ  زا  دـش ، حـتف  هکم  دـندروآ و  مالـسا 
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هلمج زا  . دناهدیمان حلـص  ناگدنیامن  لاسرا  لاس  ار  مهن  لاس  هجیتن  رد  دندرک و  لاسرا  هنیدـم  يوس  هب  مالـسا  شریذـپ  حلـص و  هرکاذـم 
اپ رب  ربمایپ  دجسم  رد  ار  دوخ  رونخس  رعاش و  هک  دمآ  نیا  زا  شیپ  نانآ  شرازگ  هک  تسا  میمتینب  یمازعا  تأیه  ناگدنیامن ، ياهتأیه 

دناوخ غیلب  ياهبطخ  زین  سیق  دیوگب و  ار  ناشخساپ  ات  دومرف  روتسد  سیق  نب  تباث  هب  ربمایپ  سپـس  دنتخادرپ و  تارخافم  حرـش  هب  هدرک 
رعاش و زا  رتغیلب  رتهب و  مالسا ، رونخس  رعاش و  دندرک  قیدصت  دناوخ و  هدورس و  ههادبلایف  حیصف و  يرعـش  تباث ، نب  ناسح  هاگ  نآ  و 
زا هک   ) دوخ ناوراک  تبظاوم  هب  هک  ار  یناوج  یتح  دیـشخب و  ناشیا  هب  ییایادـه  زیاوج و  ربمایپ  و  دـندروآ . مالـسا  تسا و  ناـشرونخس 

تبحم هب  درک و  اطع  ناگدنیامن  تأیه  تارفن  هزادنا  هب  هتشاذگن  بیـصنیب  هزیاج  هیده و  زا  دندوب  هداهن  دوب ) نیرتلاس  مک  ناشیمامت 
نامه  ) لیفط نب  رماع  هئطوت  هصق  هک  دندوب  رماعینب  ناگدنیامن  ناگدنیامن ، تأیه  زا  رگید  . درک ناشدوخ  راید  راپـسهر  رایـسب  تیانع  و 

دمآ نیا  زا  شیپ  دنتشاد ، ار  ربمایپ  نتشک  حرط  هک  سیق  نب  دبرا  و  تشک ) هسیـسد  هب  ار  ربمایپ  نارای  نیرتهب  زا  نت  داتفه  هک  يراکتیانج 
سپـس دندنام و  هنیدم  رد  يزور  دنچ  ادـخ ، لوسر  تبحم  هانپ  رد  دـنوش ، ناملـسم  هک  نآ  یب  دنتـشگن و  قفوم  دوخ  هئطوت  رد  ود  نآ  و 

ناج تشک و  دز و  هقعاص  ار  يرگید  درم و  شیولگ ) رد  یقانخ   ) نوعاط هب  هار  رد  ناـشیکی  درک  ناـشنیرفن  ربماـیپ  دنتـشگزاب و  رفاـک 
یتلاح دوب و  هدمآ  اهنت  دمآ . هحفص 340 ] ناشیا [  هدنیامن  ناونع  هب  هبلعث  نب  مامض  ناشربهر  رکب ، نب  دعسینب  موق  زا  سپـس  ... دربن ردب 

اهر اهشوگ  انب  رب  ار  شاهدش  هتفاب  يوسیگ  ود  دش . دجسم  دراو  تسار  دناشن و  دجسم  هناتـسآ  رد  ار  شرتش  تشاد . اورپیب  هنارگزیتس و 
ربمایپ تسا ؟ بلطملادبع  رـسپ  امـش  نیمادک  تفگ : داتـسیا و  نارای  عمج  ربارب  رد  دوب . هتـسشن  دوخ  باحـصا  هقلح  رد  ربمایپ  دوب . هدرک 

نم هک  نادب  مسرپب و  وت  زا  ینانخـس  مهاوخیم  بلطملادبع  رـسپ  يا  تفگ : مامـض  يرآ . دومرف  خساپ  ییوت ؟ دمحم  تفگ : منم . دومرف 
وت تفگ : درم  سرپب . یهاوخیم  هچ  ره  دومرف  ربمایپ  وشم . تحاران  منتفگ  نخس  زا  نیاربانب  میاورپیب ، تسار و  كر و  نخس  رد  يدرم 

. تسا هداتسرف  يربمایپ  هب  ارت  دنوادخ  ایآ  مهدیم  دنگوس  تست  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  راگدرورپ  وت و  راگدرورپ  هک  يراگدرورپ  هب  ار 
نامناردـپ هک  ار  ییاهتب  میتسرپب و  ییاـتکی  هب  ار  وا  هک  تسا  هدرک  تیرومأـم  ومه  اـیآ  دیـسرپ : يرآ . دـنگوس  ادـخب  يرآ  دومرف  ربماـیپ 

ارت دیـسرپ  تسا . نینچ  دنگوس  ادخب  يرآ . دومرف : خساپ  میرگن ؟ کیرـش  يراگدرورپ  هب  ار  سک  چیه  هللا  اب  مزیرب و  رود  دـندیتسرپیم 
سپـس يرآ . دومرف : خساپ  میناوخب . ار  هناگجنپ  ياهزامن  هک  هداد  تروتـسد  ومه  مهدیم  دنگوس  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  راگدرورپ  هب 

ار شخساپ  زین  ربمایپ  داد و  شدنگوس  هتفرگ ، ندیسرپ  وزا  ار  مالسا  عیارـش  جح و  هزور و  ةوکز و  زا  ار  مالـسا  تابجاو  ضیارف  کیاکی 
ربارب رد  ار  شعوشخ  تیمیمص و  عوضخ ، قدص و  نحل  دینـش و  نینچ  نوچ  دروخ . دنگوس  دیکأت  دییأت و  هب  تساوخیم  هکنانچ  داد و 

تداهـش تسین . وت  ياتکی  راـگدرورپ  زج  يراـگدورپ  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ : خـساپ  دـید  ناـمدرم  ربارب  رد  ار  شبیکـش  نامـسآ و 
هک هچنآ  زا  منکیم و  لـمع  اـهنآ  هب  مریذـپیم و  ياهدروآ  وت  هک  ار  هچنآ  یماـمت  نم  هک  نادـب  ییوا و  ربماـیپ  وت  یتسار  هب  هک  مهدیم 

دیوگب رگید  ینخس  هک  نآ  یب  تشگزاب و  درم  . منکیمن مک  هفاضا و  وت  ماکحا  عیارـش و  رب  زیچ  چیه  هدرک و  بانتجا  ياهداد  نامزیهرپ 
دمآ و مامـض  هحفـص 341 ] دوش [ . دراو  تشهب  هب  دـنک  لـمع  رگا  دومرف : ربماـیپ  درک . كرت  ار  ربماـیپ  سلجم  هدـش  راوس  دوخ  هقاـن  رب 
هک یمالک  نیلوا  . تسا هدروآ  هچ  هنیدم  زا  دننیبب  دنونـشب و  ات  دندمآ  عمج  شیوخ  هدنیامن  رب  مدرم  دمآرد . دوخ  يهلیبق  مدرم  رب  تسار 
هچ دـندروآرب : دایرف  ادـص  کی  نخـس  نیا  ندینـش  درجم  هب  مدرم  ! امـش يازع  تال و  نیا  داب  راـسنوگن  تشز و  دوب : نیا  تفگ  ناـنآ  هب 

نیا امـش : رب  ياو  تگ  خساپ  يدرگیم ! ماقـسا  مالآ و  همه  و  ماذج ، نونج و  هب  التبم  هک  زیهرپب  دوخ  نایادخ  زا  مامـض !؟ يا  ییوگیم 
هتشگ ثوعبم  كرابم  يربمایپ  دنگوس  ادخب  دننکیم . ینایز  عفد  هن  دنناسریم و  يدوس  هن  اهتب  نیا  هک  دینادب  دیزیرب و  رود  هب  ار  اههوای 

وا هک  هچنآ  هب  ار  امش  مهدیم و  یهاوگ  دمحم  شربمایپ  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  امـش  ربارب  نم  و  تسا . هدروآ  شخبییاهر  یباتک  و 
. دندییارگ مالسا  هب  هدروآ و  نامیا  يو  هلیبق  یمامت  هک  دیـسرن  بش  هب  زور  نآ  تسا  هتـشون  ماشهنبا  . مناوخیمارف هداد  زیهرپ  هدناوخ و 

ناگدنیامن تأیه  . تسا هدوبن  هبلعث  نب  ۀمامـض  یکرابم  هب  يریفـس  هنیدم  ناگدنیامن  تأیه  نایم  رد  تسا : هتفگ  سابع  نب  هللادبع  [ . 160]
ارت تفگ  خساپ  دومرف . هضرع  وا  رب  ار  مالسا  ربمایپ  دش . دراو  ربمایپ  رب  دوب  یحیـسم  هک  ورمع  نب  دوراج  مانب  ناشیا  زا  يدرم  سیقلادبع :
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تنامـض متفا ) ترـسع  هب  و   ) مهد رییغت  ار  منید  رگا  ایآ  تسا ، یـضرق  ماو و  تخادرپزاب  نم ، رب  اما  مریذـپیم . ار  تنییآ  متفاـی و  قح  رب 
رظن رد  هک  ار  هچ  ره  زا  رترب  رتـهب و  ادـخ  يورگب  تیادـه  هب  نوچ  منکیم و  تنامـض  يرآ  دومرف  ربماـیپ  ینکیم . ارم  ماو  تخادرپزاـب 

 ] ربمایپ دـندرگزاب . هراوس  ات  دنتـساوخ  ییاهبوکرم  ربمایپ  زا  تشگزاب  يارب  . دـندروآ مالـسا  شناـهارمه  وا و  داد . دـهاوخ  وت  هب  يراد 
: دیـسرپ درم  (. درک لوکوم  هدنیآ  هب  دوب و  تسدگنت  شترـضح  اهزور  نآ  رد   ) مهد امـش  هب  هک  مرادن  يزیچ  کنیا  دومرف  هحفص 342 ]

اهنآ هک  دـینادب  زگره و  دومرف : میوش . راوس  هتفرگرب  ار  اهنآ  یهدیم  هزاجا  دـنرادن . یبحاـص  هک  دنتـسه  ياهتـشگمگ  نارتش  ناـبایب  رد 
دنتشگ دترم  وا  هورگ  هک  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ینامز  دناهتشون  تشگ . رهتـشم  مالـسا  نسح  هب  تشگزاب و  دوراج  دناخزود ... ياههلعش 

. دناوخیمارف دیحوت  تابث  رب  ار  مدرم  داد و  تداهش  یتسرپهناگی  رب  شايراوتسا  ربمایپ و  تلاسر  ادخ ، ییاتکی  رب  هتساخرب 

همامی ناگدنیامن  تأیه 

وا يهلیبق  زا  ینادرم  دناهتـشون  دوب ... باذک  يهملیـسم  دـندمآ  هنیدـم  هب  هدـنیامن  ناونع  هب  هفینحینب  گرزب  هلیبق  زا  هک  یناسک  هلمج  زا 
هملیسم دنتشگ . میلست  دندمآ و  نادرم  دننک . ییاریذپ  ناشیا  زا  دومرف  داد و  يوأم  ثراح  رتخد  هناخ  رد  ار  نانیا  ربمایپ  دندروآ و  مالـسا 

زا يرایـسب  نایم  رد  هملیـسم  دش . فداصم  شترـضح  اب  تشاد  تسد  رد  هدیکـشخ  یلخن  هخاش  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دجـسم ، هناتـسآ  رد 
ناـیم رد  ربماـیپ ، «... مروآیم مالـسا  يراپـسب  نم  هب  ار  تاهعماـج  يربـهر  تفـالخ و  رما  دوخ ، زا  سپ  رگا  : » تفگ ربماـیپ  هب  دوخ  ناراـی 

دیلپ درم  يهرهچ  هب  یتـخل  دوـب ، شراـنک  رد  ربماـیپ ، صوـصخم  رونخـس  بیطخ و   ) سیق نـب  تباـث  هـک  یلاـح  رد  شیوـخ و  باحـصا 
زا رگا  یتـسین . نآ  قیـال  زگره  یماـقم ؟ نینچ  وت و  داد . مهاوخن  وت  هب  یهاوخب  زین  ار  هدیکـشخ )  ) يهخاـش نیا  رگا  دومرف : و  تسیرگن )

: دـنداد یهاگآ  وت  راک  نایاپ  رب  ارم  میایؤر  رد  هک  ینامه  وت  و  دـش . یهاوخ  نورتس  دز و  دـهاوخ  ار  تاهشیر  دـنوادخ  یباترب  يور  قح 
نیرتنشخ نیرتدنت و  نیا  ... دش رود  وا  زا  تفرگرب و  يو  زا  يور  هاگ  نآ  . تفگ دهاوخ  ینخـس  وت  اب  هک  تسا  سیق  نب  تباث  نیا  کنیا 

نازیزع ناگدنشک  نالتاق و  هانگ  زا  یتح  هک  يربمایپ  نآ  تشادیم ... هحفص 343 ] اور [  یسک  اب  ادخ  لوسر  هک  دوب  ینتفگ  نخس  عون 
هک يدرم  نیا  اب  کنیا  درکیم ، ناشراید  هناور  تمیالم  تبحم و  هب  درکیمن و  غیرد  نانآ  رب  شیوخ  ياـیاطع  زا  تشذـگیمرد و  دوخ 
وا هب  دـندوب  ارجام  دـهاش  هک  باحـصا  مامت  نایم  رد  هتفگ و  نخـس  كانتـشحو  هدـنزگ و  كانمهـس ، خـلت و  هنوگ  نیدـب  دوب  شناـمهم 
هک گرب ، راهچ  هس  يواح  لخن ، هخاش  کی  هک  نآ  لاـح  و  داد .» مهاوخن  وت  هب  زین  یهاوخب  ار  لـخن  هخاـش  نیا  رگا  یتح  : » دوب هدومرف 

ار يو  نانچ  ربماـیپ  يرآ  دوب . شزرایب  كاـشاخ  كاـخ و  نوچمه  هنیدـم  رد  دروخیمن  تفریذـپیمن و  ارنآ  تبغر  هب  زین  یغـالا  یتح 
يرآ . دسرپب تباث  شبیطخ  زا  هک  دوب  هدومرف  ار ، رما  رتشیب  حیـضوت  یتح  دادـن و  يو  هب  یباوج  دوخ  رگید  هک  تسناد  شزرایب  تسپ و 

تفالخ عورـشمان  ياضاقت  هک  درم  نیا  اب  اما  دادیم و  میظع  میرک و  ییایادـه  زیاوج و  ناگدـنیامن  تأیه  یمامت  هب  هک  دوب  يربمایپ  نیا 
یتح هک  تشاد  ملـس  ملح و  دح  نادب  ات  هک  يربمایپ  هک  نآ  تفگـش  و  دوب . هدرک  ار  ياهنامـصخ  دروخرب  نینچ  دوب  هدرک  ار  وا  زا  سپ 
نینچ دندیـسریم و  اج  نیدـب  نوچ  تشذـگیمرد ، درکیم و  لمحت  ماـمت  يراـبدرب  هب  شدوخ  قح  رد  ار  اهمتـس  اـهنیهوت و  نیرتدـب 

باـجعا هب  ار  ناـگمه  هک  درکیم  راـتفر  مارم  دـشا  مـالک و  تنوشخ  ماـمت و  تدـش  هب  تفـشآیمرب و  ناـنچ  دـندرکیم  وزا  ییاـضاقت 
نینچ نیا  دوب ، ماقم  نیا  هژیو  هدـیزگرب و  یتیـصخش  نآ  زا  صاخلاصاخ  هک  یکاـپ  ماـقم  ناـنچ  كاـپان  نایـضاقتم  اـب  يرآ  دـنکفایم .
سپ تفالخ  يوزرآ  هتسیاشان  نامدرم  يرایـسب  تسنادیم  ربمایپ  هک  دوب  نیا  زین  رما  نیا  لیلد  . درکیم راتفر  تنوشخ  هب  هنارادنتـشیوخان 

شیرق رب  شیوخ  يربمایپ  غالبا  زور  نیلوا  رد  مامت و  تحارـص  هب  ار  یلع  نیدحوملا  ماما  نینمؤملاریما ، وا  هک  نآ  لاح  دـنراد و  ار  وا  زا 
عقوم و اـههد  رد  زین  دوب و  هدوـمرف  بصتنم  تسوا -  رما  هب  ادـخ و  تسد  رد  نآ  باـصتنا  طـقف  هک  میظع -  ماـقم  نیا  رب  هدرک و  یفرعم 
هدرک و عافد  یلع  تماما  تفالخ و  تیالو ، ماقم  زا  دوخ  ناـمیا  تیلوؤسم و  ناـج ، لد و  یماـمت  اـب  هدراـمگرب و  رما  نیا  رب  رگید  ماـقم 
ار یـسک  تفر و  ایند  زا  ربمایپ  دناهتـشون  قطنم  درخ و  نیرتمک  كرد  یفاصنایب و  هب  تنـس  لها  هک  نیا  دومنیم ... هحفص 344 ] عافد [ 
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نیمه زا  ناشراتفگ  داضت  ضقانت و  تسا ، یخیرات  نهربم  تاملـسم  فالخ  ینخـس  هک  نآ  رب  هوالع  تشامگن ، تفـالخ  هب  دوخ  زا  سپ 
رد درامگن ، دوخ  زا  سپ  یتسرپرـس  دورب و  ایند  نیا  زا  تنـساوتیم  ربمایپ  هنوگچ  دـیآیمرب . یماقم  نینچ  نادـنموزرآ  اب  ربماـیپ ، لاـمعا 

، کیدزن ياهناکم  زین  و  ینارگید ) و   ) اههملیـسم لثم  هفینحینب  هلیبق  نیمه  هلمجنم  یبرع  رود  ياهنیمزرـس  طاـقن  یـصقا  زا  هک  یلاـح 
زا تنـس  لها  ناخروم  زا  يرایـسب  . تشاد مامت  یهاگآ  راکزواجت  ناکاپان  نیا  لاوحا  رب  وا  دنتـشاد و  ار  وا  زا  سپ  تفالخ  قحان  يوزرآ 
هب هلمج  نیا  زا  ربماـیپ  روـظنم  هک  دـناهدروآ  هدرک و  شرازگ  ناـشراثآ  رد  ار  هملیـسم  هصق  یماـش  ریثـکنبا  ماـشهنبا و  يراـخب ، هـلمج 

یبش دوب : هدومرف  هریرهوبا ) تیاور   ) هب شترـضح  هک  دوب  نیا  دـنداد » یهاگآ  وت  راک  نایاپ  رب  ارم  میایؤر  رد  هک  یناـمه  وت  و  : » هملیـسم
ود نآ  رد  هک  دش  ماهلا  نم  هب  مدش ، نیگهودنا  يزیچ  نینچ  زا  باوخ  رد  مراد و  تسد  رد  ییالط  دنبتسد  ود  هک  مدید  نینچ  باوخ  رد 

دوخ باوخ  نم  متفای ) ییاهر  ناشتبکن   ) زا دندرک و  زاورپ  هدمآرد و  میاهتـسد  زا  وگنلا  ود  نآ  مدید  هاگان  مدیمد و  ود  نآ  رد  و  ممدـب ،
هب اـما  درک و  دـنهاوخ  جورخ  نم  زا  سپ  یـسنع » دوـسا   » و هملیـسم »  » ماـن هب  نیغورد  یعدـم  ود  باذـک و  ود  هک  مدرک  لـیوأت  نینچ  ار 

تسنادیم و هدبعـش  رحـس و  درک ، توبن  ياعدا  هک  باذک  هملیـسم  دناهتـشون  هحفـص 345 ] [ . ] 161 . ] تفر دـنهاوخ  انف  داـب  رب  يدوز 
نآ سپس  دزیم و  ار  ياهدنرپ  ياهلاب  يدنبمشچ  یتسدرت و  هب  نینچمه  درکیم و  ورف  یگنت  ناهد  هشیش  نورد  ار  یغرم  مخت  لثملایف 

تایح ربمایپ  . دـشودیم ار  ناویح  ریـش  يو  دـیآیم و  شیوس  هب  راسهوک  زا  ییوهآ  هزور  همه  هک  دومنیم  اعدا  زین  و  درکیم . لـصو  ار 
، دعب اما  وت . رب  مالـس  ادخ . ربمایپ  دمحم  رب  ادخ  ربمایپ  هملیـسم  زا  تشون : نینچ  شترـضح  هب  درک و  دـنبمین  توبن  ياعدا  يو  هک  تشاد 

رگید یمین  و  وت ) نم و   ) ام يارب  ماقم  تبترم و  نیا  زا  یمین  انامه  متسه . اتمه  کیرـش و  وت  اب  توبن ) ینعی   ) تیاده رما  رد  نم  هک  نادب 
هچ تسا  هتشون  هک  يرطس  کی  نیمه  نومضم  رد  دیمهفیمن  كاپان  نادان و  درم  . دناهشیپمتـس ینامدرم  شیرق  اما  و  تسا . شیرق  نآ  زا 
زا رتقمحا  ناریفـس  زا  نت  ود  هب  ار  همان  . تسا هداهن  ياـج  رب  فازگ  فـال و  يروعـشیب و  فـالخ ، ضقاـنت و  نیرتگرزب  زا  ياییاوسر 

ياهشیدـنا هچ  رب  امـش  دومرف : يو  ناریفـس  هب  دـناوخ  ار  كاپان  درم  كابیب  هماـن  ربماـیپ  نوچ  دـنناسرب . ربماـیپ  هب  داد  روتـسد  هداد  دوخ 
نخس نینچ  ندینش  زا  ربمایپ  میراد . لوبق  يربمایپ  هب  ار  وا  دیوگیم و  وا  هک  مینخس  نامه  رب  زین  ام  دنتفگ : خساپ  ؟ دییوگیم هچ  دیتسه و 

نیا ياعدا  هب  هاگان  سپـس  دندوب و  هتفریذپ  ار  وا  يربمایپ  هناگی و  يادخ  شتـسرپ  هک  دندوب  یمدرم  نانیا  دـش . كانبـضغ  ياهنامرـشیب 
هاگ نآ  دننزب . ار  ناتندرگ  مدادیم  روتسد  دوبن  عونمم  ناریفـس  نتـشک  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ربمایپ  دندوب . هتـشگ  دترم  باذک  درم 
نم یلع  مالـس  باذکلا . ۀملیـسم  یلا  هللا  لوسر  دـمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  [ » هحفـص 346 تشون [ : نینچ  باذک  درم  خـساپ  هب 
ادخ ربمایپ  دمحم  زا  نابرهم . رگشیاشخب  راگدرورپ  مانب  .« نیقتملل ۀبقاعلا  هدابع و  نم  ءاشی  نم  اهثروی  ضرالا هللا  ناف  دعب ، اما  يدهلا . عبتا 

زا سکنآ  رب  تسادـخ و  نآ  زا  نیمز  انامه   » دـعب اما  دـیآرب . تیادـه  يوریپ  هب  هک  دـیآرد  سکنآ  رب  قح )  ) مالـس وگغورد . هملیـسم  هب 
تیادـه رما  يربمایپ و  دوشیم  مولعم  قوف  هیآ  زا  .« تسار ناراـکزیهرپ  يراگتـسر )  ) ماـجرف دـیاشخب و  ثاریم  هب  دـهاوخ  هک  شناگدـنب 

زا سک  ره  رب  هک  تسادـخ  تسین و  زین  ربمایپ  تسد  رد  تسا و  یهلا  ثاریم  مدرم ، رب  هقح  تفالخ  نیمز و  ياهورملق  رب  تماما  و  تما ،
هب هملیـسم  دناهتـشون  . دوشیمن لصاح  مدرم  ياروش  رایتخا و  باـختنا ، هب  يرما  نینچ  زگره  دـهدیم و  ار  نآ  دـهاوخیم  دوخ  هک  مدرم 

دوخ تما  زا  ار  زاـمن  هک -  يزاـمنیب  دـجاسم  رد  دوب  هداد  روتـسد  درکیم و  فیدر  اوتحمیب  هنوگعجـس و  ار  یتاـملک  نآرق ، زا  دـیلقت 
و انحط ، تانحاطلا  و  :» دـندوب هنوگ  نیزا  وا  زیمآتحاضف  تاملک  زیگنامرـش و  تالمج  دـنناوخب !! دوب -  هدرک  لـالح  ار  اـنز  و  هتـشادرب ،
و یناگدـننک ، بایـسآ  هچ  مدـنگ ، ناگدـننک  بابیـسآ  هب  مسق  «:» امقل تامقاللا  و  ادرث ، تادراثلا  و  ازبخ ، تازباـخلا  و  اـنجع ، تاـنجاعلا 

ناریگهمقل و  یتشوگبآ : ناگدننک  دیرت  هچ  تشوگبآ )  ) ناگدننکدیرت و  ینازپ ، نان  هچ  اهاونان ، و  ینارگریمخ ، هچ  نآ ، ناگدننکریمخ 
یلع هللا  معنا  دـقل  :» دـناهلمج نیا  زا  هک  دوـشیم  لزاـن  وا  رب  نآرق  نوـچمه  یتاـیآ  یحو  هب  هک  دوـب  یعدـم  نـینچمه  !« یناریگهـمقل هـچ 

دوجوم اههلماح  نآ  نورد  زا  هک  داد ، تمعن  نتـسبآ  نانز  رب  دـنوادخ  انامه  «» یـشحو قافـص  نیب  نم  یعـست ، ۀمـسن  اهنم  جرخا  یلبحلا ،
انز بورشم و  ندیشون  دمآ  هک  نانچ  و  هحفص 347 ] نانآ [ »! ءاشحا ) ءاعما و   ) هدور مکش و  نورد  تسوپ  نایم  زا  دروآ ، نوریب  ياهدنز 

رقف هاشداپ  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 19  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 141 

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


[162 . ] تسا ادـخ  ربمایپ  زین  وا  هک  تشاگن  ادـخ  ربمایپ  رب  همه  نیا  اب  تشادرب و  نانآ  زا  ار  ندـناوخ  زاـمن  درک و  لـالح  دوخ  تما  رب  ار 
یحیـسم ینز  هک  یمیمت  ثراح  رتخد  حاجـس »  » هک دوب  دوخ  توبن  ياعدا  رب  نانچمه  ربمایپ ، تافو  زا  سپ  تسا . بیجع  وا  راـک  ناـیاپ  .

مدرم یمامت  هاگان  دـیدیم  دوب . فقاو  دوخ  راگزور  روما  لاوحا و  هب  دوب و  هرعاش  كریز و  ینز  حاجـس  درک . يربمایپ  ياـعدا  زین  دوب ،
هب فازگ  فالخ و  هب  هک  نیا  زا  تنکم ، تردق و  تورث ، تدایـس و  هب  یبایتسد  يارب  دناهدییارگ و  مان ، هملیـسم  یباذـک  قمحا  هب  همامی 

دوب و لیح  رکم و  شرادرک  ياپارس  و  لغد ، غورد و  شراتفگ  ياپارس  هک  ياهملیسم  دنرادن . ییابا  دنیآرد  زادرپغورد  يزابهقح  يوریپ 
هدرک يزاـجعا  هچ  مدرم  يارب  دـمحم  دوب : هتفگ  دـندوب  هتـساوخ  زاـجعا  وا  زا  مدرم  نوچ  هک  ياهملیـسم  تسنادیم . ار  همه  نیا  حاـجس 
نینچ زین  نم  دوب  هتفگ  دـشخبیم . تکرب  ناشبآ  نیمز و  رب  و  دـهدیم ، ناشیافـش  دـشکیم  ناراـمیب  مادـنا  رب  تسد  دـندوب  هتفگ  تسا ؟
يدرم مشچ  رب  تسد  سپس  دش . لچک  هک  تشذگن  ياهتفه  دشک ، شرـس  رب  تسد  هک  دندروآ  شدزن  كربت  يارب  ار  یکدوک  منکیم .

ناشبآ سپـس  دنکفا و  ناهد  بآ  هنیدم  هدیکـشخ  ياههاچ  رد  دمحم  دنتفگ  دـش . روک  لیلدیب  تشاد ، هیالگ  ییوسمک  زا  هک  دیـشک 
دش و خلت  روش و  دنکفا . اهنآ  رد  ناهد  بآ  دندرب و  بآمک  هاچ  هس  ود  رس  رب  ار  هملیسم  تشگ . راوگـشوخ  راشرـس و  رایـسب ، نیریش و 

راچد یعـضو  نیرتدـب  هب  هک  نآ  رگم  درک  شکربت  هک  دـندرواین  شدزن  ار  يراـمیب  چـیه  سپ  نآ  زا  دیکـشخ . یلک  هب  هاـچ  بآ  سپس 
دـض و هنوـگ  هب  شلاـمعا  زیچ  همه  اریز  دـنهاوخب . وا  زا  ياهزجعم  دـنورایب و  وا  دزن  ار  یـسک  دـندرکن  تارج  رگید  هماـمی  مدرم  دـش ...

نوچ تشاد . هحفـص 348 ] ییازفاتبکن [  ییازيرامیب و  یگناریو ، یگناوید و  یهابت و  تردـق  طقف  شتـسد  و  درکیم . لـمع  فـالخ 
هوای بذـک و  ارم  بلق  میمـص  زا  نطاب و  قدـص  هب  دـیرادن و  نامیا  نم  هب  اـقیمع  امـش  هک  تسا  نآ  شلیلد  مدرم  يا  تفگ : دـید  نینچ 
همه نیا  اب  تسا . هداد  رارق  امـش  ینامیایب  رفک و  رفیک  ارم  لامعا  ادـخ  و  درکیم ! قرف  ناتعـضو  دـیتشاد  ناـمیا  رگا  يرآ  دیرامـشیم !
رمع همه  رگا  و  دوب ... هتفگ  یتسرد  نخـس  هچ  یتسار  هب  و  دـنتفاتیمنرب . يور  وزا  تیمح  لـهج و  هفارخ ، سرت و  تهج  هب  هماـمی  مدرم 

نم هب  اقیمع  ناتبلق  هت  دینادیم و  بذک  ارم  ماهوای و  نم  هک  نآ  تهج  هب  ادـخ  هک  دوب  هلمج  نیمه  دوب  هتفگ  یتسار  نخـس  باذـک ، نآ 
نآ یپ  رد  قـمحا  مدرم  نآ  همه  نیا  اـب  دـنکیم . ناـترفیک  دـیهاوخیم  هزجعم  نم  زا  دـینکیم و  مايوریپ  همه  نـیا  اـب  دـیرادن و  ناـمیا 
وـس نآ  زا  . تفاییمرد ار  ناـشرابخا  دـیدیم و  ار  همه  نیا  حاجـس  دـندوب و  هدـیزگرب  يربماـیپ  هب  ار  وا  دـندوب و  هداـتفا  دوخ  زا  رتقمحا 

بوشآ اغوغ و  هب  ار  نمی  یحاون  یمامت  وا  دوب و  هتشادرب  رـس  یـسنع  دوسا  مان  هب  رگید  يدرم  هک  تشذگیمن  هملیـسم  روهظ  زا  يدنچ 
هدناوخ شیوخ  يوریپ  هب  ار  نافطغ  دساینب و  مدرم  يدسا  دلاخ  نب  ۀحیلط  مان  هب  رگید  يدرم  زین  دوب و  هدرک  يربمایپ  ياعدا  هدیـشک و 

مامت باتش  هب  هنوگ  نیدب  یبرع  هعماج  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  نیا  رما و  یعامتجا  تلع  هتبلا  دوب . هدرک  يربمایپ  ینید و  يربهر  ياعدا 
دوب نیا  تشادن  ییابا  هنیدم  هب  ندیـشک  رکـشل  زا  موزل  تروص  رد  هدرک و  توبن  ياعدا  یـسک  اج  ره  زا  تسویپ و  دادترا  هب  هبـسا  ود  و 

ییاورپیب و هب  شیرق  اما  هدرک و  باـختنا  هعماـج  يربهر  تفـالخ و  هب  ار  یلع  شیوخ  زا  سپ  ربماـیپ  دنتـسنادیم  همه  نایعدـم ، نآ  هک 
... دناهتـسشن يو  ياج  رب  دوخ  هدز و  رانک  ار  ربمایپ  ینامـسآ  بختنم  هتفرگ ، عضوم  ربمایپ  باختنا  هیلع  تواـسق ، یخاتـسگ و  تراـسج ،

هرخسم و هب  ار  ادخ  ربمایپ  تیصو  ادخ و  رما  مامت ، يرگبوکرـس  هب  یمالـسا  تردق  زکرم  هفیلخ و  مکاح  بزح  هک  دندیدیم  همه  يرآ 
یبلطتردق و تواسق ، يریگتخس و  تیاهن  رد  ار  نانآ  هکلب  دنتسین ، لیاق  شزرا  يزیـشپ  ربمایپ  نادناخ  يارب  اهنت  هن  و  دناهتفرگ . هچیزاب 
دنـشکیم و نشور  زور  ار  ناشیمامت  دننک ، یتفلاخم  هحفـص 349 ] نیرتمک [  دنروآرب و  مد  رگا  دـناهدرک و  لوزعم  دورطم و  تواقش ،

برع کی  زا  تشذـگیم  دنتـشاد  نآ  ياهارجام  هب  مشچ  برع  ناـهج  همه  هک  ربماـیپ  هنیدـم  رد  هچنآ  . دنـشکیم شتآ  هب  ار  ناـشهناخ 
یـسانشهعماج هک  نانآ  و  سایـس . نارگهلیح  سانخ و  نالاجد  سایک ، نارادمتـسایس  هب  دسرب  هچ  دوبن -  ناهنپ  يوزنم  اهنت و  درگارحص 

اتعیبط درذگیم ، تختیاپ  عماوج و  زکرم  رد  هک  یفالخ  داسف و  دننادیم  یبوخ  هب  دناهدرک  هعلاطم  ار  هناسانشمدرم  ياهراجنه  اهراتفر و 
ار هچ  ره  هک  بآ  نوچمه  هلأسم  نیا  يرآ  دنکیم . تیارـس  زین  تسدرود  ياهرهـش  اههیـشاح و  هب  يرـسم  يرامیب  کی  هنوگ  هب  ارهق  و 

يدنمدرخ چیه  رب  و  تسا -  هعماج  یسانشتفآ  داوم  نیرتزراب  زا  دربیم -  زین  رابیوج  نایاپ  هب  ار  نامه  دوشیم ، يراج  همشچرس  زا  هک 
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راکهبت ره  تشذـگیم ، تفالخ  بصغ  رهـش  محرتیب و  هنیدـم  رد  هک  هچنآ  يراذـگرثا  تیعبت و  هک  دوب  ناسنیدـب  و  ... تسین هدیـشوپ 
نینچ نیا  یبن  ینید و  ربهر  کی  رانک  هشوگ و  ره  زا  تخادنایم و  ییاورنامرف  يراکماک  يرادـمامز و  سوه  هب  ار  رگید  تسرپتردـق 

بصاغ نارگمتس  یلخاد و  روج  يافلخ  اب  رگا  تفایرد  هک  دوب  نیمه  یلع  ماما  توکـس  هدمع  لیالد  زا  یکی  اقافتا  هک  درکیم ... روهظ 
رفک یهاـم  یگناـخ ، گـنج  دولآلـگ  بآ  نیزا  دـناهدامآ ، راـنک  هشوگ و  ره  زا  هک  توبن  یجراـخ  نایعدـم  دوـش  ریگرد  دوـخ  هناـمز 
دوخ طقف  و  درک -  توکس  دوخ -  نادناخ  شیوخ و  قح  دوخ و  ندرک  ادف  تمیق  هب  و  دوریم ... داب  رب  مالسا  همه  نامدود  دنریگیم و 

نوچمه نیمز  زا  هک  لاح  دوب  هدیشیدنا  دوخ  اب  حاجـس  يراب  ... درک شیوخ  بوبحم  ربمایپ  تبحم و  يادخ  نابرق »  » ار شیوخ  هداوناخ  و 
دنکن توبن  ياعدا  هحفص 350 ] زین [  وا  ارچ  سپ  دشکیم  كرس  دوشیم و  زبس  ربمایپ  ینید و  ربهر  مغلش ، برت و  [ 163 ، ] مقلع فلع و 
لیابق یمامت  تسناوت  یتحار  هب  درک و  مایق  ور  نیا  زا  دـیامنن . تلاسر  ياعدا  زین  ینز  بوشآرپ ، جرم  جره و  بویعم و  رازابهوای  نیرد  و 
لاـبند هب  هدـنیرف  يرورـس  تردـق و  تورث ، ندروآ  تسدـب  ياـیؤر  رد  ار  نادرم  دروآرد و  دوـخ  تیعبت  هب  ار  ریمنینب  و  لیذـه ، هعیبر ،

يرادـمامز نارود   ) هنیدـم هب  هلمح  زا  لـبق  دروآرد ، دوـخ  تیعبت  هب  ار  ییاـهورملق  هک  نآ  زا  سپ  دـناشکب . يدوباـن  مـنهج  هـب  شیوـخ 
نیا رطاخ  هب  تشاد و  توبن  ياعدا  هک  ار  شایـساسا  بیقر  هملیـسم ، لوا  تساوخ  داهن و  هملیـسم  ورملق  هماـمی ، يوس  هب  هب  ور  رکبوبا )

ار شناوریپ  تردق  وا و  هزاوآ  هک  هملیـسم  . درادرب نایم  زا  دوب ، شمحازم  دنتـشاد و  ار  اعدا  کی  و  دندزیم ، فرح  عون  کی  ود ، ره  هک 
رد تساوخ و  ناما  وا  زا  هداتـسرف  حاجـس  يارب  ییایاده  دمآرب . ییوجهراچ  هب  دنک  هلمح  هفینحینب  هلیبق  هب  نز  هک  نآ  زا  شیپ  تفایرد ،
يو زابـشیپ  هب  باحـصا  صاوـخ  زا  رفن  لـهچ  اـب  هملیـسم ، دـیوگب  حاجـس  هب  تفگ  دوـخ  ریفـس  هب  درک . ار  وا  تاـقالم  ياـضاقت  ياهعلق 

رد ار  دوخ  نادرم  هک  یلاح  رد  ود  نآ  دننازوسب . ردنک  دوع و  نآ  رد  دننک و  هدامآ  وگ  تفگ و  يارب  هعلق  رد  ار  یقاتا  داد  روتـسد  . تفر
نم لثم  مه  امـش  سپ  تفگ : هملیـسم  هب  حاجـس  دندمآرد . وگ  تفگ و  هب  رگیدکی  اب  و  دـندش . قاتا  دراو  دـندوب  هتـشاد  هگن  تسدرود 

ناشیاهوگ تفگ و  خیرات ، هک  نانچ  هملیسم  دیـسرپ . دوب  هدیـسر  یحو  يو  هب  هک  یتایآ  يهرابرد  وا  زا  داد و  تبثم  خساپ  يو  دیربمغیپ .
نامـسآ و دوبن ... چـیه  فیثک  فیعـض و  ییاههشیدـنا  فیخـس و  انعمیب و  نانخـس  زج  هک  دـناوخ  ار  یتایآ  تسا  هدرک  طبـض  اـقیقد  ار 
لزان و رایـسب  نانخـس  نایب  زا  ملق  نیا  ... انعم تحاصف  هن  تشاد و  ظفل  تغالب  هن  هک  تفاـب  مه  هب  هدوهیب  بساـنمان و  سب  ییاهنامـسیر 

يریسفت نوتم  زین  هعیش و  ینـس و  یخیرات  نوتم  هب  ار  هدنناوخ  دنکیم و  يراددوخ  تشذگ  ود  نآ  نیب  هژیو  هب  هک  يزیگنامرـش  ثداوح 
اب هک  داد  داحتا  داهنـشیپ  وا  هب  هملیـسم  هک  دوب  نیا  دـش  لدـب  در و  ناشنایم  هک  ینانخـس  نیرخآ  هحفـص 351 ] دهدیم [ ... عاجرا  نآرق 

دنهد رارق  دیدهت  هنوگ  ره  جامآ  ار  مالـسا  دناوتب  یناسآ  هب  هک  دحتم  يرگـشل  ناونع  هب  دندنویپب و  رگیدـکی  هب  شیوخ  نایهاپـس  یمامت 
ریمنینب و  لیذه ، هعیبر ، لیابق  یمامت  هک  حاجس  ... دنروآرد شیوخ  هنارگبوکرـس  تردق  يالیتسا  تحت  ار  هقطنم  دندرگ و  جیـسب  هدامآ 
جاودزا رگیدکی  اب  سپـس  . تفریذپ ار  داحتا  نیا  دیدیدیم ، شیوخ  فرـصت  تحت  زین  ار  همامی  کنیا  دندوب و  هدـمآرد  يو  زا  تیعبت  هب 

خساپ دندرک . وج  سرپ و  هملیسم  هرابرد  وا  زا  تسویپ ، دوخ  ناوریپ  باحصا و  هب  هک  نآ  زا  سپ  ... دمآ ریز  هب  هعلق  زا  حاجـس  و  ... دندرک
ار برع  همه  داحتا ، نیا  يهلیـسو  هب  ات  میدرک  جاودزا  مه  اب  ناميربمایپ  راک  تفرـشیپ  يارب  ام  دوب و  يربمایپ  نم  نوچ  زین  وا  هک  تفگ 
هچ قادص  رهم و  ناونع  هب  وا  زا  هک  وگب  ام  هب  وناب  يا  دنتفگ : يو  هب  دندینـش  نینچ  وا  زا  هک  نارای  . میروآرد دوخ  رادـتقا  الیتسا و  تحت 

. تسا هدـش  ماـجنا  قادـص  رهم و  نودـب  ناـشجاودزا  و  دریگب ! رهم  وا  زا  تسا  هتفر  شداـی  هک  تفگ  دیـشیدنا و  یتـخل  حاجـس  ؟ یتـفرگ
دییوگب ربمغیپ  هملیسم  هب  دیـشکرب  دایرف  هعلق  ریز  زا  تشگزاب و  حاجـس  . دریگب يزیچ  يو  زا  امتح  تسا  مزال  هک  دنتفگ  وا  هب  شناتـسود 

خساپ نز  ؟ یتشگزاب هچ  يارب  یهاوخیم و  هچ  تفگ -: دش و  مخ  هعلق  يوراب  رب  یلیمیب  هارکا و  هب  هملیسم  میوگب . ینخـس  وا  اب  ات  دیایب 
و هلب ! تفگ : هملیسم  !؟ تسا نکمم  يزیچ  نینچ  رگم  و  يدرک ؟ جاودزا  نم  اب  یقادص  رهم و  نییعت  نودب  هک  تسا  هنوگچ  ربمایپ  يا  : داد

-؟ دراد مان  هچ  تسیک و  ناتزامن  نذؤم  ییوگب  نم  هب  دوشیم  تفگ : هملیسم  . مهاوخیم ار  مرهم  هحفص 352 - ] یهاوخیم [ ؟ هچ  الاح 
حبـص و زامن  رهم ، ناونع  هب  دومرف  هملیـسم  هک  دنک  مالعا  ناتمدرم  رب  دـنزب و  دایرف  هک  دـییوگب  وا  هب  نم  لوق  زا  تسا -. یعبر  نب  ثبش 
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ار نخس  نیا  هک  حاجس  ! مدیشخب ناتهب  هنوگ  نیا  هک  تسا  تما  امـش  رب  نم  رهم  نیا  ! دیناوخن زامن  رگید  متـشادرب . امـش  تما  زا  ار  ءاشع 
یلو !! مدرک ناتصالخ  ياهدوهیب  زیچ  نینچ  رش  زا  هک  مدرک  دب  دشن . رهم  ارچ  دشن -. رهم  هک  زامن  دینزیمن . هک  اهفرح  هچ  تفگ -: دینش 

ار هماـمی  مدـنگ  زا  یمین  هـک  دـش  رارق  ناوارف  يوـگ  تـفگ و  زا  سپ  ماجنارـس  ... میهاوـخیم كاروـخ  میهاوـخیم . هـقوذآ  اـم  اـقآ  يا 
ربماـیپ نـیا  باذـک ، هملیـسم  ییاـهزیتس ، گـنج و  ناملــسم و  هـلمح  زا  سپ  دـعب  یتدـم  . دـندش ادـج  مـه  زا  دـندرک و  هحلاـصم  . دریگب
حاجس دش . هتـشک  مامت  تلذ  هب  تشادن ، یمایپ  چیه  هتـسارآان  رادنپ  هتـسیابان و  رادرک  هتـسیاشان ، راتفگ  زج  هک  شیکرفاک  شیدناتشز 

ياهتأیه نایم  رد  . تفر داب  رب  نافوت  رد  رتسکاخ  نوچ  ناشود ، ره  بذک  ياعدا  و  [ 164  ] تشادرب يربمایپ  ياعدا  زا  تسد  درک و  هبوت 
ناشهناقداص تالمأت  بئاص و  تارکفت  تیمیمـص  هشیدـنا و  قمع  رگناشن  هک  بیرغ  ییاههنوگ  هب  دـندمآیم و  زین  یناسک  ناگدـنیامن ،

زا ياهدنیامن  ریفس و  دمحم  يا  تفگ : وا  هب  هدمآ و  ارحص  زا  يدرم  يزور  دیوگ : کلام  نب  سنا  دندیـسرپیم . ربمایپ  زا  ییاهزیچ  دوب ،
درم . تسا نینچ  يرآ  دومرف : خساپ  ربمایپ  هحفـص 353 ] ییادخ [ ؟ ربمایپ  وت  یتسار  ایآ  ییادخ . ربمایپ  وت  هک  تفگ  دمآ و  ام  رب  وت  يوس 

نیمز و هک  هللا  نآ  هب  دنگوس  ایآ  هللا -. ار -. نیمز  و  هللا -. دومرف -: خـساپ  ربمایپ  تسا . هدـیرفآ  ار  اهنامـسآ  یـسک  هچ  وگب  نم  هب  تفگ :
تـسا هتفگ  ام  هب  وت  هدنیامن  يرآ -. دنگوس  هللا  هب  يرآ . هداتـسرف -. يربمایپ  هب  ارت  هللا  نامه  هدروآ  دیدپ  ار  اهناتـسهوک  نیا  اهنامـسآ و 

هب تعاطتـسا  تروص  رد  میریگب و  هزور  ناضمر  هام  نامناریقف و  هب  ار  ناـملاوما  ةوکز  میراذـگب و  زاـمن  تبون  جـنپ  زورهنابـش  دـیاب  هک 
ارم وا  هک  دـنگوس  يرآ  مینک -. لمع  ننیچ  هک  هداد  روتـسد  هللا  نامه  هداتـسرف ، ار  وت  هک  نآ  هب  دـنگوس  میورب . هللا  تیب  جـح  ترایز و 
رب مریذپیم و  یتفگ  وت  هک  ار  هچنآ  ره  هک  دنگوس  تراگدرورپ  هب  بوخ ، رایسب  دینک -. لمع  نینچ  هک  هدومرف  مروتسد  ومه  هداتسرف و 

لمع دـیوگ  هک  ار  هچنآ  رگا  : دومرف هدرک  دوخ  باحـصا  هب  ور  دینـش  نینچ  نوچ  ربمایپ  منکیمن . داـیز  مک و  يزیچ  ياهدروآ  هک  هچنآ 
وج تسج و  راک  رد  هراومه  شايودب  ییادتبا و  عون  زا  یتح  رگـشهوژپ  نهذ  هک  تسا  نآ  رگناشن  همه  نیا  . دوریم تشهب  هب  اقح  دنک 

دهاوخیم دنتسین ... یتلع  قلاخیب و  تالولعم ، تاقولخم و  نیا  هک  دباییمرد  دنکیم و  هاگن  ارحـص  تشد و  نامـسآ ، نیمز و  هب  تسا .
رداق و میکح ، نابرهم و  يراگدرورپ  اههدیرفآ ، یمامت  نیمز و  نامسآ و  قلاخ  هک  دونشیم  نوچ  دبای و  هار  اهتلع  هب  دمهفب و  دبایرد ،

يداـش شمارآ و  تداعـس و  رما  قلاـخ ، هک  دـباییمرد  نوـچ  و  دزرویمن . داـنع  دریذـپیم و  هحفـص 354 ] ار [  نآ  اـقطنم  تسا ، مـیلع 
يدنسرخ هب  ناج  لد و  دریذپیم و  ار  وا  تلاسر  دراذگیمن ، عیاض  لزنم  یباتک  لسرم و  يربمایپ  يرگتیاده  نودب  ار  دوخ  ناگدیرفآ 

نیمه تمکح  تفرعم و  زج  مالک ، هفـسلف و  همه  يهدیکچ  ایآ  . دراپـسیم یگدنیاپ  تفرعم  یگدنخرف و  یگدـنبات و  نآ  رون  یگدـنب و 
اب نامیا  دـنانابرهم . بلقلاقیقر و  ینامدرم  ناـنیا  دومرف : دـندش . دراو  شترـضح  رب  نمی  مدرم  ناگدـنیامن  زا  یهورگ  ؟ تسین ماـمت  ماـیپ 

نابــش و نآ  زا  یمارآ  راـقو و  تـسا و  نارادرتـش  نآ  زا  رخف  هوکــش و  هـک  دــنیادب  تـسا . یناـمی  تـمکح ، تـسا و  هتــشرس  ناـشناج 
يوگنخس تسرپرـس و  تداهـش ، مالـسا و  زا  سپ  دنتـشگ . شنامهم  هدش  دراو  وا  رب  ارحـص  نامدرم  زا  یهورگ  نینچمه  . ناراددنپـسوگ
راگدرورپ زا  هک  نامیلـس  بانج  ناـنوچ  زین  وت  هک  تسا  هنوگچ  ادـخ  ربماـیپ  يا  تفگ : شترـضح  هب  لـیقعیبا  نب  نامحرلادـبع  ناـشیا 

نخس نیا  نوچ  ربمایپ  ؟ يدیزگن یکلم  نانچ  يدیبلطن و  یتورث  تلود و  تساوخ ، تنکم  یهاشداپ و  تمشح ، هوکش و  همه  نآ  شیوخ 
چیه درم ، يا  انامه  دشابن ؟ رتهب  شیاعد  وزرآ و  دشابن و  رترب  نامیلس  زا  ادخ  دزن  رد  وت  بطاخم  هک  اجک  زا  دومرف : هدرک  مسبت  دینـش  ار 

تباجتـسا هب  ینعی  و  دـشاب . هتـشادن  باـیماک  ییوزرآ  باجتـسم و  ییاـعد  شراـگدرورپ  دزن  رد  هک  نآ  زج  هتـشگن  هتخیگنارب  يربماـیپ 
ار شیوخ  تما  ییایند  جـیاوح  ناربمایپ  زا  یـضعب  اهتنم  دـشاب . هدرکن  هدروآرب  ار  شیوزرآ  اـعد و  ناـنم  راـگدرورپ  هدیـسرن و  شیاـعد 
. دیـسرپ ارم  يوزرآ  اعد و  راگدرورپ  اما  و  دناهدرک . دوبان  ار  نایـصاع  هدرک و  نیرفن  دوخ  موق  نارفاک  رارـشا و  رب  زین  یـضعب  هتـساوخ و 

مربب تشهب  هب  ار  ناشیا  منک و  تعافـش  شیوخ  تما  قح  رد  مهاوخ  هچ  ره  هک  هدب  رارق  تمایق  زور  هب  ارم  ییاهن  ياعد  ایادخ  راب  متفگ 
ياعد نیا  قدص  رب  زین  نآرق  . داهن متما  یگدـنامرد  یگراچیب و  زور  نادـب  هحفص 355 ] ارم [  ياعد  تباجتـسا  تفریذپ و  مراگدرورپ  و 

هب هک  دشاب  دوز  یضرتف :» کبر  کبیطعی  فوسل  و  . » تسا هدرک  نیمضت  نیمأت و  ار  وا  تساوخ  هتشاذگ و  هحص  افواب  ياعدم  افـصرپ و 
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تعافش ار ) تتما  نایصاع  یتح   ) یهاوخ هک  ار  هک  ره  ات  میناسر  هقلطم  تعافش  هبترم  هب  مینیزگرب و  دومحم  ماقم  رد  ارت  زیختسر  ماگنه 
هللادبع نب  قراط  ناگدنیامن  تأیه  دندمآ . هنیدم  هب  هک  یهورگ  هلمج  زا  . یناسر تاکربرپ  تشهب  يراگتسر  تاجن و  تاجرد  هب  ینک و 

برع مدرم  نایم  رد  تشاد و  نت  رب  هداس  ياهقرخ  هک  مدید  ار  ییابیز  ناوج  درم  زاجملايذ  رد  شیپ  اهلاس  دـیوگ  قراط  تسا . هذـبر  زا 
رد هدمآرد و  وا  یپ  رد  يدرم  مدید  و  دیبای ... يراگتـسر  ات  هللا » الا  هلا  ال  : » دـییوگب مدرم  يا  تشادیمرب : دایرف  تفگیم : یبیرغ  ینخس 
رد هرظنم  نیا  زا  زور  نآ  . تسین شیب  ییوگغورد  وا  هک  دیونشن  ار  شنخس  دیوگیم  دنکیم  باترپ  گنـس  ناوج  نآ  يوس  هب  هک  یلاح 
يو يوـمع  درم  نآ  دراد و  تلاـسر  هیعاد  هک  تسا  مشاـهینب  ناـمدرم  زا  یناوـج  دـنتفگ  تسیک . ناوـج  نیا  مدیـسرپ  مدـنام . یتـفگش 
ینت هس  ود  اب  زین  ام  يزور  دندروآ ... مالـسا  هدرک و  ترجه  هنیدم  يوس  هب  يرایـسب  مدرم  تشذگ و  اهلاس  ... تسا بهلوبا )  ) يزعلادـبع

زا میـشورفب و  هدرب  دوخ  اـب  یبوـخ )  ) رن رتـش  میورب  هنیدـم  هب  تسا  بوـخ  هچ  میتـفگ ، دوـب  ناـمهارمه  زین  ینز  هک  شیوـخ  ناـمدرم  زا 
ار نامیاههماج  مینک و  یفقوت  رهش  نوریب  تسا  رتهب  میتفگ  میدیسر  رهـش  ياهورملق  هب  نوچ  میدمآ و  میرخب ... يزیچ  اج  نآ  ياهامرخ 
هدوسرف و كاپ ، هکت ، ود  ياهقرخ  يو  دمآ . نوریب  رهـش  زا  هک  میدید  ار  يدرم  ماگنه  نیمه  رد  مییآرد . رهـش  هب  سپـس  هدرک و  ضوع 

لد رد  تفگ . مالس  ام  رب  دمآ و  درم  دیشخردیم . هحفـص 356 ] نابات [  يهرهز  ناشخر و  هام  نوچ  شاهرهچ  اما  و  تشاد . نت  رب  امنخن 
ایآ تفگ : درم  میدیشیدنا  نینچ  نوچ  دهدب ... ام  هب  یبوخ  يامرخ  نآ  ضوع  هب  درادرب و  ار  نامرتش  درم  نیا  هک  تسا  بوخ  هچ  میتفگ 

ادنوادخ دوب . یبیرغ  زیچ  ابجع  درب . دوخ  اب  هتفرگ  ار  رتش  مامز  درم  میهاوخیم . امرخ  شـضوع  رد  يرآ و  میتفگ  . دیـشورفیم ار  ناترتش 
هک ینز  اما  درواین . نامیارب  يزیچ  دربب و  ار  نامرتش  دنکن  میتخانـشیمن . ار  درم  نیا  هک  ام  دنتفگ : ناهارمه  تفر  نوچ  دوب ؟ هک  درم  نیا 

فطل و نادـب  يهراسخر  نآ  مدـید و  نم  هک  یناـبات  هاـم  هرهچ  نآ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  هن . تفگ : دوب  ناـمنارای  زا  یکی  رـسمه  هارمه و 
مهاوـخ ار  نآ  همه  دـماین  درم  رگا  متـسه . ناـترتش  تمیق  نماـض  نم  هـک  دـینادب  دـیآیمنرب و  یلمع  نـینچ  یکاـنبات ، لاـمج و  یکاـپ ،

داد ام  هب  اهامرخ  اب  ار  رتش  تشگزاب . دوب  بوغرم  سب  ییامرخ  رابنارگ  هک  یلاح  رد  نامرتش  نامه  اب  درم  هک  تشذگن  يدنچ  تخادرپ .
شیوخ رـس  دوخ ، و  دیـشاب ) تمالـس  هب   ) دـیربب دوخ  مدرم  يارب  دـیریگرب و  هار  داز  دـیروخب و  دومرف  دریگب ) اـم  زا  یلوپ  هک  نآ  یب   ) و

تفگیم نخس  مدرم  يارب  هک  میدید  ربنم  رب  ار  امیس  هام  درم  نآ  میدمآرد و  دجـسم  هب  هدش و  دراو  هنیدم  هب  ... تشگزاب رهـش  هب  هتفرگ 
ردپ ردام و  رب  ناگمه ، رب  تسا . هدنریگ  تسد  زا  رترب  هدنـشخب  تسد  انامه  دییاشخبب . ادخ  هار  رد  دیهد و  هقدص  مدرم  يا  دومرفیم : و 

هاگ نآ  ... دـییاشخبب نایناهج  یمامت  رب  ناگمه ، رب  ناگناگیب ، نایانـشآ و  رب  دـینک . قافنا  رود  کـیدزن و  دـنواشیوخ  ردارب و  رهاوخ و  و 
هاگن زیت  هناشن  ار  ام  هک  یلاـح  رد  دوب ، ربنم  يـالاب  رب  هک  بیطخ  نآ  هب  تساـخرب و  راـصنا  اـی  عوبریینب و  ناـمدرم  زا  يدرم  هک  میدـید 
ینعی ... ) دناهتخیر ام  زا  تیلهاج  رد  هک  تسا  ینوخ  بلط  هذـبر ، مدرم  نیا  رب  ار  ام  انامه  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : درکیم  دوخ  هنامـصخ 

هحفـص 357] اور [  تیانج  شیوخ  دنزرف  رب  ردـپ  انامه  : » دومرف دینـش  نینچ  نوچ  میناتـسب ). ياهیدـف  ای  هدیـشک و  ماقتنا  نانیا  زا  راذـگب 
دوـخ دـنزرف  رب  هـک  ردـپ  ناـنوچ  تشذـگ ، وـفع و  ماـقم  رد  دـیرذگب و  ناـنآ  زا  ینعی  درک . رارکت  راـب  هـس  ار  نخــس  نـیا  و  درادیمن »

زین یناسک  اهتأیه  نیا  نایم  رد  اما  دادیم . يزیاوج  دندیورگیم  مالـسا  هب  هک  اهتأیه  نیا  یمامت  هب  ربمایپ  . دـینک راتفر  نانآ  اب  دـیاشخبیم 
شکب و تـسد  اـم  یناـشیپ  تروـص و  رب  هـک  دـنتفگیم  زین  یـضعب  دـندرکیم . یتـکرب  اـعد و  بـلط  وزا  رایـسب  تـفرعم  هـب  هـک  دـندوب 
. دندیـسر شترـضح  تمدخ  هب  دوب  یناوج  هک  رـشب  دوخ  دنزرف  اب  دوب  هلاسدـص  يدرمریپ  هک  ءاکب  نب  ةدابع  امرف . حـسم  ار  نامیاههرهچ 

حـسم هب  ماهتـشگ ، ریپ  نم  ادخ  ربمایپ  يا  .« » ههجو حسماف  یبرب  اذه  ینبا  تربک و  دـق  و  کسمب ، كربتا  ینا  هللا  لوسر  ای  : » تفگ درمریپ 
هب ار  ود  ره  ربمایپ  هدب ». تکرب  نک و  حسم  زین  تسا  نابرهم  نم  اب  هراومه  هک  ارم  رـسپ  نیا  تفای و  مهاوخ  یگدـنخرف  وت  كرابم  تسد 

درمریپ سپ  نآ  زا  دیشخب و  نانآ  هب  دوبن  شسرتسد  رد  نآ  زا  شیب  تشاد و  دوجوم  هک  زب  دنچ  دومرف و  كربت  درک و  حسم  دوخ  تسد 
نامدرم نمی ، لیابق  ناگدـنیامن  تأیه  هلمج  زا  . دـندوب تداعـس  تمالـس و  هب  دنتـشگن و  یتمیـالمان  یطحق و  چـیه  راـتفرگ  شنادـناخ  و 

دوب یناوجون  رـسپ  ناشنایم  رد  داد . هزیاج  نارگید  زا  شیب  ار  نانیا  ربمایپ  دندیـسر . تمدخ  هب  هرفن  هدزیـس  یهورگ  رد  هک  دـندوب  بیجت 
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، دزرماـیب ارم  هاوخب  تراـگدرورپ  زا  ادـخ ، یمارگ  لوسر  يا  تشاد  هضرع  یهاوخیم ؟ هچ  دومرف  ربماـیپ  دز . وناز  ترـضح  ربارب  رد  هک 
ار وا  اراگدرورپ  « » هبلق یف  هاـنغ  لـعجا  همحرا و  هل و  رفغا  مهللا  : » دومرف ربماـیپ  دـهد . رارق  مبلق  رد  ار  مايزاـینیب  اـنغ و  دـیامرف و  محرت 

نامدرم نیرتزاینیب  نادـهاز و  نیرترب  زا  سپ  نآ  زا  دناهتـشون  نادرگ ». زاینیب  ینغ و  ار  شبلق  امرف و  محرت  اشخبب و  شناـج  رب  زرماـیب ،
تفگیم نخـس  مدرم  رب  دوب و  دجـسم  رد  هک  یلاح  رد  فدصلا ، مدرم  زا  نت  هدزاود  هد  نینچمه  هحفص 358 ] تشگ [ ... دوخ  يهنامز 

خساپ دیاهدمآ ؟ نامیا  هب  دیاهتشگ و  ناملسم  ایآ  دومرف : نانآ  هب  ربنم  يالاب  زا  ربمایپ  دنتفگن . مالس  وا  هب  اما  دنتـسشن و  دندش . دراو  وا  رب 
یبنلا اهیا  کیلع  مالسلا  : » دنتفگ نینچ  دنتساخرب و  ياج  زا  ناگمه  هاگان  ؟ دیدادن مالس  تلاسر ، هب  نم  هب  ارچ  سپ  دومرف : يرآ . دنتفگ :

زین امش  رب  و  تفگ : خساپ  ینامداش )  ) هب دینـش  نینچ  نوچ  « یهلا تاکرب  تمحر و  زین  ربمایپ و  يا  داب  وت  رب  مالـس  « » هتاکرب هللا و  ۀمحر  و 
ملس و تمحر و  ینعی  کیلع ». هللا  مالس  : » دیوگب ودب  یـسک  هک  دوب  نینچ  يو  يارب  یتسه  ناغمرا  نیرتگرزب  يرآ  . دینیـشنب داب . مالس 
ملس و تمحر و  زین  وت  رب  ینعی  مالسلا .» کیلع  و  : » تفگیم خساپ  هلصافالب  دینشیم  نینچ  نوچ  و  داب . وت  رب  دنوادخ  تاولص  تکرب و 

يایربک بحاص  رابج  زیزع  نمؤم  مالس  سودق  کلم  يهناگی  راگدرورپ  مظعا  مسا  نیرترب  مالک و  نیرتالاو  مالـس ، . داب دنوادخ  تاکرب 
هب تفایرد  نیا  قیرط  زا  سپـس  درکیم و  تفایرد  ار  شراگدرورپ  یهاـنتمان  تاـکرب  عیمج  [ ، 165  ] كراـبم ماـن  نیا  وترپ  زا  هک  دوب  وا 

يادـخ یمامت  نم  ینعی  هک  تسا  نآ  موهفم  هب  دـییوگیم  مالـس  یـسک  هب  نوچ  هک  دوب  هتخومآ  ناناملـسم  هب  . دـناسریم قیـالخ  عیمج 
یتخبـشوخ و حلـص و  يوزرآ  اـهییابیز و  اـهیبوخ ، یماـمت  یهاـنتمان  يهنیجنگ  تاـیانع و  معن و  تاـکرب و  همه  هعومجم  هک  ار  مدوـخ 

موهفم یمامت  هک  ار  دوخ  مالـس  ناغمرا  زین  وت  مالـس ، نیا  خساپ  هب  مهاوخیم  زین  وت  زا  ضوع  رد  منکیم و  میدـقت  وت  هب  تساهتداعس 
ثراح نب  دیوس  هحفـص 359 ] ینادرگزاب [ . نم  هب  تسوا  لامک  تایانع  لالج و  تامارک  لامج ، بهاوم  همه  اب  وت  نابرهم  راگدروررپ 

هب نامتفرعم  تنیز  تمکح و  نخس  زا  میتفگ  نخـس  وا  اب  نوچ  میدیـسر . ربمایپ  تمدخ  هک  میدوب  نت  تفه  دزا »  » يهلیبق موق و  زا  دیوگ 
نیا تقیقح  منیبب  دییوگب  تسا . یتقیقح  ار  ینخـس  ره  زغم  انامه  دومرف : هدرک  یمـسبت  مینانمؤم . میتفگ : دـیتسیک ؟ دومرف  دـمآ . یتفگش 

نامیا اهنادب  هدرک و  هضرع  ام  رب  وت  ناریفـس  ار  اهنآ  يات  جنپ  هک  میراد  نامیا  تلـصخ  یگژیو و  هدزناپ  میتفگ  تسیچ . ناتنامیا  نخس و 
زین نونکا  مه  تیلهاج و  نارود  هب  یتح  ار  اهنآ  ياـت  جـنپ  میروآ و  ياـج  هب  ياهداد و  ناـمنامرف  دوخ  وت  ار  اـهنآ  ياـت  جـنپ  میاهدروآ و 

ناگتشرف و ادخ و  هب  هک  دنداد  نامنامرف  میتفگ : تسیچ ؟ دیاهدروآ  نامیا  اهنادب  دناهتفگ  نم  ناریفـس  هک  جنپ  نآ  دومرف  مینکیم . لمع 
نامنامرف میتفگ : خـساپ  تسیچ ؟ دـینک  لمع  ماهداد  ناتنامرف  نم  هک  جـنپ  نآ  دومرف  میروآ . نامیا  زیختـسر  زور  ناربمایپ و  یهلا و  بتک 

تیب جح  تعاطتسا ، تروص  رد  میرادب و  هزور  ار  ناضمر  هام  میهدب و  ةوکز  میراذگب و  زامن  میوش و  لیاق  ادخ  یگناگی  هب  هک  ياهداد 
هب ییابیکـش  و  ییاراد ، ماگنه  هب  رکـش  میتفگ : خساپ  تسیچ ؟ دیدوب  هتـسارآ  نادب  تیلهاج  رد  هک  تلـصخ  جـنپ  نآ  دومرف  . میرازگب هللا 

ماـگنه هب  نانمـشد  تتامـش  كرت  و  ناـگمه ، اـب  دروـخرب  رد  یتـسار  قدـص و  و  یهلا ، ریدـقت  تیـشم و  رب  اـضر  و  یتسدـگنت ، ماـگنه 
هب ییوگ  ییانیب  گنهرف و  ییاناد ، تفرعم و  جوا  رد  هک  نامیکح  ناروشناد و  دییامش  یتسار  هب  دومرف : دینـش  نینچ  نوچ  . ناشیگراچیب

نیرترب نامیا و  لماک  ات  میازفایب  زین  ایلع ) تمکح  جرد  جنپ  ، ) انعم جنگ  هدزناپ  نیا  رب  ات  دـیراذگب  دومرف : هاگ  نآ  .و  دیاهدیـسر ایبنا  ماقم 
نکاس نآ  رد  هک  ار  هچنآ  دینکن و  عمج  دیروخیمن  هک  ار  هچنآ  سپ  نیا  زا  دییوگیم  هک  دیتسه  نینچ  رگا  انامه  دیوش . نافرع  روجنگ 

هتـشگزاب و وا  يوس  هب  هک  ار  يراگدرورپ  دییامنن و  تباقر  دوریم  نوریب  ناتتـسد  زا  ادرف  هک  يزیچ  بحاصت  رب  دـینکن و  انب  دـیوشیمن 
. ] دیهن انب  دـینکیم  چوک  نادـب  هک  ياهنادواج  هناخ  نآ  يوس  هب  ار  دوخ  تبغر  یمامت  دـینک و  زیهرپ  دـیرادیم  هضرع  وا  رب  ار  ناتلامعا 
مدآ [ » هحفص 361 دندرک [ . لمع  اهنادب  هدیرخ و  ناج  هب  ار  شیایاصو  نانخس و  هتشگزاب و  شرتضح  تمدخ  زا  زین  نانیا  هحفص 360 ]

هحفص 362 ] نییبنلا [ » متاخ  نییلوالا و 

نارجن يهلهابم 
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هـشیدنا نایم  نآ ، يونعم  شلاـچ  هنیمز  رد  مالـسا ، خـیرات  یناـقح  قاـفتا  نیرتگرزب  هکلب  ربماـیپ ، یگدـنز  ياهدادـخر  نیرتگرزب  زا 
تنس و رد  هلهابم  . تسا نارجن  يهلهابم  هعقاو  نیمه  دوب  رتمهم  هریغ  كوبت و  یشکرکشل  هتؤم و  ياهگنج  یمامت  زا  هک  ثیلثت  دیحوت و 
لالدتسا و هیارا  رد  شايرکف ) ناضراعم  ربمایپ و  کی  ینعی   ) كرش نامیا و  هورگ  ود  نوچ  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  ناربمایپ  يرکف  نییآ 
وا لـباقم  فرط  اـما  دروآ و  لـیلد  شیوخ  یهلا  هار  تیلـضفا  دـیحوت و  تیقحا  تاـبثا  رد  ربماـیپ  هچ  ره  دندیـسرن و  ییاـج  هب  جاـجتحا ،

قحرب هک  ار  هورگ  نآ  دنهاوخب  ادخ  زا  دننک و  نیرفن  ار  رگیدکی  فرط  ود  ره  هک  دـنهدیمرد  نادـب  نت  راچان  هب  تفریذـپن ، ار  شنخس 
هلهابم ور  نیا  زا  دنک . باذع  هجو  نیرتدیدش  هب  دـهاوخیم  دوخ  هک  ناسنآ  هدرک و  راچد  دوخ  تمقن  رفیک  تنعلم و  تبکن  هب  دنتـسین 

دـننک و هلهابم  تین  هتـشگ  رـضاح  ناکم  کی  رد  فرط  ود  امتح  دـیاب  تسوا و  رب  ندرک  نیرفن  ینید و  مصخ  هیلع  ندرک  اعد  يانعم  هب 
هب دوخ  راتفگ  قدـص  رب  رواد  ناونع  هب  تسا  تقیقح  قالطالا  یلع  مکاح  تلادـع و  ییاهن  عجرم  هک  ار  دـنوادخ  یلاـمعا ، بادآ و  یط 

.و دنیامن نیرفن  دـنراد  هنالهاج  راکنا  هناملاظ و  رابکتـسا  قح ، شریذـپ  زا  هک  دوخ  فلاخم  لباقم و  هورگ  رب  دـنهاوخب و  يرواد  يرای و 
ریـسافت رد  هدرک و  لقن  نوگانوگ  تایاور  هب  هعیـش  مه  تنـس و  لـها  نادنمـشناد  مه  ار  هعقاو  نیا  : دوب رارق  نیا  زا  نارجن  هلهاـبم  هثداـح 

هاجنپ هب  نآ  رابخا  رتاوت  تهج  هب  ار  هلهابم  هعقاو  رایهام  نب  سابع  نب  دمحم  دـناهدرک . رایـسب  ياهییاسرفملق  نآ  هرابرد  ینآرق  فلتخم 
ینابیـش و لضفملایبا  زین  هللادبع و  نب  ردکنم  دانـسا  هب  ار  نآ  لامعالا  لابقا  باتک  رد  سوواط  نب  دیـس  و  تسا . هدرک  لقن  دنـس  کی  و 

هدنـسیون ود  لوق  زا  الیذ  ار  نآ  رـصتخم  هدـیکچ  ام  هک  هدرک  لـقن  لـماک  هنوگ  هب  هدومن و  تیاور  رازب و ... سانـشانبا  باـتک  نینچمه 
زین بارعا  ناگدنیامن  تأیه  هعقاو  رد  مینادیم و  هکنانچ  هحفص 363 ] مینکیم [ . لیلحت  یسیونزاب و  همجرت ، سانشانبا  ینابیش و  قوف ،

هکنانچ دـندمآرد و  مالـسا  میلـست و  رد  زا  هتـشگ و  ربمایپ  داقنم  عیطم و  راـچان  هب  برع  یماـمت  شیرق ، میلـست  هکم و  حـتف  زا  سپ  دـمآ 
رب نانچ  وا  دـناوخ . مالـسا  شیوخ و  تعاطا  هب  ار  نانآ  تشون و  همان  مور  ناریا و  ناروطارپما  هب  ربماـیپ  هکم ، حـتف  زا  شیپ  یتح  میدـید 

رـصم و نمی و  ات  هتفرگ  ناریا  زا  ملاع  ناهاشداپ  هب  هماـن  رد  یتح  هک  دوب  نمؤم  شیوخ  تیادـه  تزع  تلاـسر و  یتسار  توعد ، قدـص 
شریذپ رد  زج  ینعی  دنهد . هیزج  ای  دنـشاب و  گنج  يایهم  ای  دنریذپب و  ار  مالـسا  ای  تشون  هریغ  تاماش و  یحاون  یمامت  مور و  هشبح و 

یشیدنالطاب و يراسنوگن ، تیناقح و  مدع  رب  رگتلالد  نقتم و  يدنـس  ناونع  هب  ار  تایلام ) ( ؛ هیزج و  دنرادن . ياهراچ  چیه  هار  هس  نیا 
هژیوب نانمـشد و  تلذـم  یگراـچیب و  یخیراـت  تبث  رد  وا  هناـمیکح  دـنفرت  نیرتگرزب  هیزج  نیا  و  درک . لـیمحت  ناـنآ  رب  ناـشيراوخ 

بستنم ناشیاهتورث  ورین و  یهلا ، تردق  تیناقح  هب  ار  دوخ  هک  نانآ  دوب  هنوگچ  اریز  دوب . كرش  لها  باتک و ) لها   ) تیقحا نایعدم 
اهگنج رد  دنتـشاد ؟ میب  وا  زا  دـح  نیدـب  ات  انلع  المع و  دنتـشاد ، ار  ناـشيدام  يونعم و  ثیراوم  فازگ  فـال و  همه  نآ  دنتـسنادیم و 

دندوب و میب  رد  وا  يرفن  رازه  هس  تیعمج  زا  ناشرفن  رازه  تسیود  تورث ، تمـشح و  رکـشل و  ورین ، همه  نآ  اب  دـندروخیم و  تسکش 
هک دوب  اهتدـم  !!؟ دـنهد هیزج  دـنکانمیب  وا  اب  ییورایور  زا  دنـسرتیم و  ندـیگنج  زا  هک  لاح  ای  دـنریذپب و  ار  شنید  دـیاب  اـی  ماـجنارس 
زا دنتشاد -  دوخ  ياهورملق  رد  ار  يدابآ  هچراپ  داتفه  یبرع -  زیخلصاح  ءارق  نیرتهفرم  دندوب و  ناماس  نآ  نایحیسم  هک  نارجن  نامدرم 

تردـق عبات  نارجن  نامدرم  یمامت  هک  مور  یحیـسم  روطارپما  هب  ربمایپ  هک  دـندیدیم  نانیا  دنتـشاد . یهاگآ  وا  ياـههمان  ربماـیپ و  لاوحا 
هناراسکاخ تخادرپ  ای  شیوخ و  نید  هب  نامزمه  مه  نآ  ار ، ود  ره  هناکابیب  هتـشون و  هماـن  ناریا  يارـسک  هب  نینچمه  دـندوب و  وا  ینید 

 ] بونج ات  هتفرگ  اقیرفآ  لامش  زا  ناهج  رگید  دالب  عیمج  هکلب  روطارپما  ود  نآ  اهنت  هن  هک  نآ  تفگـش  هدرک و  دیدهت  گنج  ای  هیزج و 
نیا !! دـنیآیمرد وناز  هب  وا  ياهتـساوخ  ربارب  رد  تنکم  تردـق و  همه  نآ  اب  کـیاکی ، هداـتفا و  ساره  رد  وزا  برعلاةریزج  هحفص 364 ]

تعامج رب  نانآ  درک . دهاوخ  هچ  نانآ  اب  ربمایپ  ای  دننک و  هچ  ربمایپ  نآ  اب  هک  دنتـسنادیمن  دوب و  هدنکفا  دـیدش  ساره  هب  ار  نانآ  هلأسم 
نایحیـسم تسا ... بارعا  مشچ  رد  ناـشریقحت  فعـض و  بجوم  ناشتـشحو  دنتـسنادیم  دوخ  دنتـشاد و  يرورـس  شیوخ  نوماریپ  برع 
باحـصا ناتـسرپهس و   ) هیثولاـث زین  و  گرزب ) دـحوم  سوـیرآ  ناوریپ   ) هیـسویرآ هورگ  زا  ینعی  تواـفتم ؛ ياههشیدـنا  هـقرف و  رب  نارجن 

هب الامتحا  هک  تسا  نآ  رگناشن  نانیا  نایم  رد  ینییآ  ياهتوافت  رظن و  فـالتخا  همه  نیا  . دـندوب هیروطـسن و  هینوراـم ، هییاـکلم ، ثیلثت )
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رب یمور  هدننک  راشک  رگبوکرس و  یمزج  ياهاسیلک  لیمحت  شرگن و  عون  دیاش  دیاب و  هکنانچ  زونه  دنتشاد  مور  زا  هک  ياهلـصاف  تهج 
يدـیحوت نییآ  هب  زین  ار  ناشیا  ایآ  هک  دنتـسنادیمن  دـندوب و  ساره  رد  ربمایپ  روهظ  زا  نانیا  دوب  هچ  ره  اما  . تسا هدـشیمن  لاـمعا  ناـنآ 

بیهـص هک  ناوزغ  نب  ۀبتع  یگدرکرـس  هب  ربمایپ  يوس  زا  ریفـس  ناونع  هب  رفن  راهچ  لاوحا  نیمه  رد  هاگان  هک  هن . ای  دناوخ  دـهاوخ  دوخ 
هیآ نامه  اب  ار  دوخ  نخس  دوب و  هتشون  ياهمان  زین  ناشیا  يارب  ربمایپ  دندش ... دراو  نارجن  نایحیسم  راید  رب  دوب  ناشیا  ءزج  زین  نانـس  نب 

ذختی ائیش و ال  هب  كرشن  هللا و ال  الا  دبعن  الا  مکنیب  اننیب و  ءاوس  ۀملک  یلا  اولاعت  باتکلا  لها  ای  لق  : » دوب هدرک  زاغآ  ینآرق  ياسآزاجعا 
امـش ام و  نایم  زاغآ  زا  هک  ینخـس  هب  دییآارف  باتک  لها  يا  وگب  «» نوملـسم اناب  ودهـشا  اولوقف  اولوت  ناف  هللا  نود  نم  ابابرا  اضعب  انـضعب 

يرورس و هب  دوخ  ياج  هب  ار  دوخ  زا  یضعب  امش  ام و  هدرواین و  كرـش  ودب  میتسرپن و  ار  يادخ  زج  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدوب  یکی 
...« ] میناناملسم وا و  تردق  هتشگ  میلست  دنوادخ و  عیطم  ام  انامه  وگب  ناشیا  هب  دننادرگرب  يور  نخس  نیا  زا  رگا  سپ  میریگن ... ییادخ 

قاحـسا و میهاربا و  هللا  مسب  : » تشاگن نینچ  نایحیـسم  رب  ددرگ  لزان  وا  رب  نامیلـس  سط  هروس  تایآ  هک  نآ  زا  لـبق  یتح  هحفص 365 ]
دعب اما  بوقعی ، قاحسا و  میهاربا و  هلا  هللا ، مکیلا  دمحا  یناف  متملسا  نا  نارجن ، لها  نارجن و  فقـسا  یلا  هللا  لوسر  دمحم  نم  بوقعی ،

برحب و مکتنذآ  دقف  متیبا  ناف  هیزجلاف ، متیبا  ناف  دابعلا ، ۀیالو  نم  هللا  ۀـیالو  یلا  مکوعدا  و  دابعلا ، ةدابع  نم  هللا  ةدابع  یلا  مکوعدا  یناف 
، امش ربارب  انامه  دیدروآ  مالسا  رگا  نارجن ، نامدرم  فقسا و  هب  ادخ  ربمایپ  دمحم  زا  بوقعی ، قاحسا و  میهاربا و  يادخ  مان  هب  .«» مالسلا

امش مناوخیم و  ادخ  شتسرپ  هب  ناگدنب ، تدابع  زا  ار  امش  نم  انامه  دعب . اما  منکیم . شیاتس  ار  بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  راگدرورپ 
انامه دیریذپن  ار  نآ  رگا  دیهدب و  هیزج  دیاب  دیریذپن  رگا  اما  و  مناوخیم ، نامدرم  راگدرورپ  یگدرپسرـس  هب  نامدرم  یگدرپسرـس  زا  ار 

تخادرپ ای  گنج  ای  دـیحوت و  شریذـپ  هب  ار  ناشیا  هک  دندینـش  ار  ادـخ  لوسر  مایپ  هک  نآ  زا  سپ  « مالـسلاو مناوخیم . گنج  هب  ار  امش 
دنتـشاد هک  یتردـق  تکوـش و  تیعمج ، ترثـک  تیاـهن  رد  دـندش و  مشخ  رد  تسا  هدرک  توـعد  قـح ) ربارب  رد  میلـست  تاـیلام   ) هیزج

نالعا يارب  ار  اهگنز  ناشيدابآ ، هچراپ  داتفه  یمامت  رد  دنزاونب و  ار  اهسوقان  دنداد  روتـسد  تشگ ... بعر  سرت و  زا  هدنکآ  ناشیاهلد 
ناشهعماج ياسیلک  دندوب و  زکرمتم  نآ  رد  ناشنید  ناگرزب  هک  نارجن  زکرم  رد  اما  ... دنروآرد ادـص  هب  كانمهـس  يرما  رادـشه  رطخ و 

ياروش یـسررب و  هسلج  يرازگرب  يارب  دـنداد  نامرف  .و  دـنداد مظعا  يهسینک  رد  دوخ ، ياهفقـسا  روضح  هب  روتـسد  دوب ، راید  نآ  رد 
هک یگرزب  ياپیلچ  دـنیارایب و  نیذآهب  ییاهشـشوپ  نیدـنرپ و  ياههچراپ  هب  ار  نآ  ياهراوید  دـننک و  شورفم  ار  اـسیلک  نیمز  یمومع ،

رضاح سلجم  نآ  رد  دوب  تارهاوج  نیرتتمیقنارگ  هب  هتسارآ  هک  ار  ناشییالط  میظع  عصرم و  بیلـص  دوب ، ناشیدب  مر  روطارپما  هیده 
نیا ناشرظن  هحفص 366 ] دنناسرب [ . مه  هب  روضح  سلجم  رد  ناشمیمصت  نابحاص  نادنمتورث و  نادنمشیدنا ، ناعاجش ، یمامت  دنیامن و 

هـسلج نیا  رد  دـننکب . دـیاب  هچ  هک  دـنریگب  یمیمـصت  دنـشیدنایب و  شیوخ  نافقـسا  روضح  اـب  یمومع  ياروـش  هسلج  کـی  رد  هک  دوـب 
، یلیابق يدـنواشیوخ  تهج  هب  هک  یمدرم  زین  دنتـشاد و  روضح  بعک  نب  ثراح  نادـنزرف  رامنا و  ریمح ، کع ، جـحذم ، لیابق  ناـگرزب 

نارضاح . دنداتسرف اروش  سلجم  نیدب  ار  یناگدنیامن  دندوب ، سونأم  ناشیا  اب  هتشاد و  ابس  موق  اب  نارجن  نامدرم  هک  یتبـسن  یگیاسمه و 
هراومه هک  ار  نارجن  ندـمتم  هقباس و  اب  نایحیـسم  هداد  تارج  دوخ  هب  هنوگچ  هک  نیا  دـندوب و  مشخ  رد  ربماـیپ  هماـن  زا  بلغا  هسلج  رد 

هب هنیدـم  يزکرم  تموکح  هیلع  ناـنآ  یمومع  مشخ  دـنک . توعد  دوخ  دـیدج  نید  هب  دـناهدوب  ناـیناریا  یتح  روطارپـما و  مارتـحا  دروم 
بـصعت تهج  هب  ءاعنـص  ات  هتفرگ  نادـمه  زا  نارجن ، ياـهناماس  فارطا  لـیلق  مک و  ناناملـسم  هک  تفاـی  شیازفا  هتفرگ  تدـش  يدـح 

هرابرد نارجن  مدرم  ات  دندوب  رظتنم  نانآ  دنتشادرب ... مالـسا  زا  تسد  هتـشگ و  دترم  نایحیـسم ، یمومع  ياغوغ  روش و  نیا  ناشیلهاج و 
همه زا  هک  يزیچ  اما  ؟ دماجنایم اجک  هب  یتسرپهس »  » و یتسرپاتکی »  » ياوعد نیا  راک  دنریگیم و  یمیمـصت  هچ  دنـشیدنایم و  هچ  ربمایپ 

ناگدـنیامن هکلب  مدرم  یماـمت  هن  ییاـسیلک  ياروـش  نـیا  رد  هـک  تـسا  یهیدـب  دوـب . یموـمع  ياروـش  نـیا  یگنج  هرهچ  دوـب  رتبـیرغ 
روضح هزاجا  تشاد -  ار  نانآ  شیاجنگ  عماج  ياـسیلک  هک  اـج  نآ  اـت  هژیو -  نارگاـشامت  راـضح و  ياهدـع  هارمه  هب  ار  ناشهدـیزگرب 

هناریگباتـش و میمـصت  نیا  اروش ، رب  مکاح  راکفا  یلک  يهنیمز  زا  شیپاشیپ  دوب و  باهتلارپ  برطـضم و  سب  یمومع  وج  يراـب  دـنداد .
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هلمح هنیدم  هب  مینکیم و  دمحم  اب  گنج  جیـسب  فارطا ، نادحتم  مامـضنا  هب  ار  نارجن  ءارق  لیابق و  یمامت  : » هک دمآیمرب  ریذـپانزارتحا 
قیتع و رافسا  عیمج  ایبنا و  بتک  هب  هاگآ  نانآ و  نادنمشناد  نیرتگرزب  زا  هک  همقلع  نب  نیصح  هثراحوبا  نایحیـسم  نایم  رد  «. میروآیم

هحفـص توترف [  ریپ و  رایـسب  اریز  درکیمن . تکرـش  یمومع  تاـسلج  رد  بلغا  وا  تساـخاپب . دوب  لـئاو  نب  رکبینب  يهلیبق  زا  دـیدج و 
هب ات  تسبیم  دوخ  یناـشیپ  وربا و  رب  يراتـسد  نتفگ  نخـس  ماـگنه  هب  هک  داـتفایم  ورف  اهمـشچ  رب  شناوربا  ناـنچ  دناهتـشون  دوب . [ 367

ياسیلک بو ه  هتفرگ  تسدـب  اصع  تسبرب ، ار  راتـسد  نینچ ، نیا  دـنک . رود  ناگدـید  زا  ار  اهوربا  یگـشیمه ، ینابهیاس  بجاح و  ناونع 
. تسنادیم وا  دنزرف  هن  ادخ و  ربمایپ  ار  حیسم  هک  دوب  یناتسرپاتکی  زا  اما  یـسیع و  تلاسر  هب  دقتعم  نایحیـسم  زا  يو  تشگ . دراو  عماج 
زا ار  شیوخ  نامیا  اما  هدروآ و  نامیا  ودـب  وا ، لامعا  باـتک و  لاوقا ، لاوحا و  رد  قیمعت  قیقحت و  زا  دـعب  مالـسا  ربماـیپ  روهظ  زا  سپ  و 

تیبصع و ییوجگنج ، وج  يهتخورفارب  بهتلم و  ار  اـسیلک  یلک  هرهچ  دـش و  سلجم  دراو  نوچ  ... دوب هتـشاد  یفخم  دوخ  موق  ناکرـشم 
گـنج و يوس  هب  هنارگـشاخرپ  نینچ  نیا  دـیریگب و و  مارآ  نادـم  دـبع  نادـنزرف  يا  تفگ : نینچ  هدـمآرد  نخـس  هب  دـید  يرگـشاخرپ 

ییوس هب  هدـمآرد  مه  یپ  رد  رارق ، کـی  رب  راـطق و  هدز و  جر  رکفت  لـمأت و  نیرتـمکیب  ناـگچروم  نوچ  هک  منیبیم  دیباتـشن . ینمیااـن 
حالف يوس  هب  میشیدنایب و  شمارآ  رد  مه  یمک  نتفاتش  حالس  يوس  هب  گنج و  میمصت  زا  شیپ  تسا  بوخ  هچ  نم  نازیزع  دیباتـشیم .

رظن دوب و  نانآ  رواگنج  رالاسهپس  بعک و  نب  ثراحینب  نامدرم  نیرتگرزب  زا  هک  یثراح  هریـس  نب  زرک  هظحل  نیا  رد  ... میباتـشب دوخ 
زا هتساخرب و  دندوب  هتشادرب  گنج  ياغوغ  هداد و  رس  مزر  گنهآ  نامدرم  هک  دوب  وا  هراشا  هب  هدوب و  گنج  رب  شاییاهن  میمصت  یلک و 

تیعمج تعاجـش و  زا  یناسرتیم و  ار  مدرم  شیوخ  نانخـس  زارف  نیتسخن  رد  تسا  هنوگچ  تفگ  وا  هب  دـش . مشخ  رد  هثراحوبا  نانخس 
هزیزج نیا  رسارس  رد  میاهدیـسر و  يرورـس  ياههبتر  نینچ  هب  شیوخ  نید  زا  تیامح  رد  هراومه  ام  هک  تسا  نآ  زج  رگم  ینازیهرپیم .

میاهدیسرت ینمشد  زا  ام  هک  هدوب  تقو  هچ  !؟ میاهدومن بسک  دوخ  نییآ  هار  رد  یناشفناج  تهج  هب  ار  دوخ  یگرزب  یمامت  برع ، گرزب 
زیهرپ هحفـص 368 ] گنج [  زا  ار  ام  زورما  وت  کنیا  میاهداهن ؟ بقع  هب  دوخ  سوقان  بیلـص و  سومان ، گـنهرف و  زا  عاـفد  رد  یماـگ  و 

هب هک  دوب  هدـناشوپرد  ار  شیاپارـس  تیمح  هلعـش  تفگیم و  نخـس  تدـش  هب  نانچ  ؟ یناـشکیم يراوخ  میلـست و  تلذـم  هب  یهدیم و 
، هتفر ورف  شتـسد  رد  ناکیپ  كون  هدرک و  مین  ود  هب  هتـسکش  نآ ، رب  راشف  تدـش  زا  تشاد  تسد  رد  هک  ار  يریت  نتفگ ، نخـس  ماـگنه 

کنیا . دوب هتشگن  دوخ  تسد  ندش  هراپ  هجوتم  ناجیه ، بضغ و  ناغف ، مشخ و  تدش  زا  اما  دوب و  يراج  نآ  زا  نوخ  هدیرب و  ار  شتسد 
نخـس هب  دوب  ناـشیا  يأر  بحاـص  نیرتهدـیزگرب  نایحیـسم و  موق  ناـگرزب  زا  دـندناوخیم و  بقاـع  ار  وا  هک  لیبحرـش  نب  حیـسملادبع 

، تیمح ماـقم  گـنج ، يرالاسهپـس  ماـقم  رد  یتـفگ و  وـت  ار  تسرد  نخـس  زرک  يا  تفگ : نینچ  هریـس  نب  زرک  یناـبیتشپ  هـب  دـمآرد و 
زورما تمه  تریغ و  يورگ  رد  ام  هدـنیآ  همه  تسا و  یگرزب  زور  زورما  يرآ  يدـناسر . تابثا  هب  ار  شیوخ  يروالد  تمه و  تیعقوم 
شیوخ ياهنارود  یمامت  ياهدرواتـسد  زا  عافد  هب  اـم  زورما  رگا  تسین و  اـم  ناردـپ  نییآ  هک  هدـناوخ  ینییآ  هب  ار  اـم  درم  نآ  تسا . اـم 
فلاخم حلـص  شمارآ و  اب  نم  دیوگیم . نخـس  اشامم  ییابیکـش و  ارادم ، حلـص و  زا  هثراحوبا  میـشوپب . تلذ  هماج  هک  دـیاب  میـشوکن ،

تـسد يور  تسد  شیاـسآ ، شمارآ و  يوزرآ  هب  میناوـتیمن  میاهدـش و  دـیدهت  اـم  هک  تسا  يزور  زورما  یتـمیق ؟ هچ  هـب  یلو  متـسین 
میناوتیمن ام  تفگ و  زرک  هک  تسا  نامه  هار  اما  تسا . ینادرم  ار  ینامز  ره  ینایب و  ار  یناکم  ره  هک  منادیم  نم  يرآ  مینیشنب . هتشذگ 

تهج هب  هک  نامعن  نب  متها  مانب  نارجن ، نایحیـسم  ناـملاع  نارورـس و  نیرتگرزب  زا  رگید  یکی  وا  زا  سپ  . میوش دـمحم  ناـمرف  میلـست 
. مقفاوم بقاع  زرک و  ینعی  راوگرزب ، ود  نیا  نخس  اب  زین  نم  تفگ : نینچ  تساخرب و  دندناوخیم  دیس »  » مان هب  ار  وا  شتدایس  یگرزب و 
ات راـگزور  زاـغآ  زا  تسا و  لـصو  نآ  هب  ناـمهشیر  گر و  هک  ار  شیوخ  يدادـجا  ءاـبآ و  نید  میناوتیم  هنوگچ  هک  داد  رظن  زرک  اریز 

هحفـص ندـمتیب و [  و  هنهرب ، اپ  یتشم  نیا  هب  ای  هدرک و  كرت  تسا  هدوب  ملاـع  ناروطارپما  ناـهاشداپ و  ربارب  رد  ناـمتزع  هیاـم  نونکا 
زاربا تکـاله و  گـنج و  هداـمآ  ناـمرفن  نیرخآ  اـت  هک  دوـمرف  نینچ  تفگ و  یتـسرد  نخـس  هلب  میهد . تاـیلام )  ) هـیزج هنـسرگ  [ 369

میشیدنایب رتشیب  ینأت  هب  یمک  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  زین  رگید  داهنشیپ  کی  یلو  مقفاوم ، نخس  نیا  اب  نم  يرآ ، میتداهـش . تعاجش و 
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دنشکیم و اهریشمش  زین  وس  نآ  زا  میشکب  ریـشمش  رگا  هک  تسا  راکـشآ  اریز  میـشوکب . گنج  كرادت  هب  رتقیمع  درخ  تسایـس و  اب  و 
مور و ناروطارپما  هاپـس  برع و  دوهی و  بوکرـس  زا  هداد  سپ  ار  دوخ  ناحتما  زین  گـنج  ياـههنیمز  رد  دـمحم  نیا  هک  تسا  راکـشآرپ 
؛ شايردام نیمزرـس  رواجم  بارعا  شیرق و  هک  ناـنآ  نیرتماـشآنوخ  و  برعلاةریزج ، راـفک  یماـمت  رب  هدـنامن و  زجاـع  ینمـشد  چـیه 

ناسآ وا  اب  گنج  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  اـما  میگنجب و  يرآ  تسا . هدرک  دوخ  عیطم  ار  برع  ناـمدرم  یماـمت  هدـش و  زوریپ  دـناهکم 
همه یلب  درک ... میهاوخ  هویب  ار  ناـمنانز  میتی و  ار  ناـمنارتخد  داد و  میهاوخ  تسد  زا  ار  شیوخ  تارفن  نیرخآ  اـت  هک  اـسب  هچ  تسین و 
هطرو نیا  زا  وا  رب  يايزوریپ  كدـنا  لامتحا  ای  رتمک و  تافلت  اـب  هک  میـشیدنایب  میناوتیمن  ياهراـچ  هلیح و  اـیآ  هک  تسا  نیا  نم  نخس 

روهلیح و هدید ، ایند  يدرم  يو  تساخرب . دوخ  هاگیاج  زا  یقراب  هقارس  نب  ریهج  هظحل  نیا  رد  ؟ مییآ نوریب  كانمهس  رازراک  كانفوخ و 
. تسین ناهنپ  يدنمدرخ  چیه  رب  دمحم  دنمتردق  تیعقوم  تفگ : دوب . هدرک  اهرفـس  ناریا  مور و  ناروطارپما  رابرد  هب  دوب و  سانـشناهج 

يو زا  ملاـع  ناروطارپـما  هک  دراد  روـصت  قوفاـم  ییورین  وا  تسا . ناور  اـهناج  هـمه  رب  شمکح  دراـبیم و  هقعاـص  شناـبز  تـسد و  زا 
اهنت نم  رظن  هب  درک . مرن  هجنپ  تسد و  رارج ، رواگنج و  راهق ، زیتسناهج  تردـق  نانچ  اب  دز و  بآ  هب  رادـگیب  دـیابن  دـنربیم . باسح 

هاگ نآ  مییآرد ، شمیلست  تعاطا و  رد  زا  رهاظ  هب  میتسرفب و  شیوس  هب  ياهمان  تسا : نیا  زین  شهار  تسوا و  اب  ندرک  هلیح  وا  راک  هار 
زین و  تحار » « » اـعر « » هولع « » هشبح « » هبوـن  » ناـمدرم ینعی  هایـس  يهراـق  ياهنیمزرـس  ناـهاشداپ  ناروطارپـما و  يوـس  هب  ار  یناگدـنیامن 

و محل »  » و ناسغ »  » یحیسم بارعا  نینچمه  ماش و  سپـس  هحفص 370 ] برعلاةریزج و [  وماریپ  ناینارـصن  همه  و  طبق » « » سیرم  » نامدرم
زین ام  دندرک  لیسگ  وا  يوس  هب  ار  دوخ  ياهرکشل  نانآ  نوچ  میناوخب و  راکیپ  هب  ار  نویبیلـص  یمامت  مینک و  لاسرا  هعاضق »  » و هعاذج » »

هک نانآ  یمامت  ینعی  رازن ، نب  ۀـعیبر  نامدرم  و  ایلیا »  » و بکن »  » و بلغت » « » لیابق  » و هریح »  » نامدرم زا  مینکرب و  ياج  زا  ار  دوخ  نایهاپس 
رهق راوخنوخ و  هلمح  يهقلح  رد  ار  وا  فارطا  زا  مینک و  هلمح  يو  هنیدم  يوس  هب  اعومجم  هتـساوخ ، يرای  دـناهشیدنامه  لدـمه و  ام  اب 

راپـسهر وا  يوس  هب  برع  یحیـسم  نایهاپـس  هیالط  تسا  یفاک  تسا . نیمه  هار  اهنت  میورآرب . شراگزور  زا  راـمد  میریگب و  دوخ  راـبج 
هعیبر لیابق  ام  بونج  زا  وس  نیا  زا  دنرب و  هلمح  وا  يوس  هب  دنوش و  هدنک  ياج  زا  زین  ملاع  نایحیسم  مور ؛ رکشل  ناشیا  یپ  رد  هک  دنوش 

اب ملاع  همه  ات  دنیآ  ام  يرای  هب  زین  نانآ  دننک و  مایق  یحیسم  یمومع  یلک  رکف  کی  زا  يرادبناج  هب  زین  دنتسه  یثنخ  نایحیـسم  هک  نمی 
هرز رپس و  نایم  رد  دوخ  مینکشب و  نارگید  گنس  هب  ار  وا  رـس  هک  تسا  نیمه  قیرط  نیرتهب  يرآ  دنیآرب !! شزیتس  هب  دنوش و  نمـشد  وا 

نایحیسم و هملح  درجم  هب  هک  دیشاب  هتشادن  يدیدرت  نیرتمک  ناهنپ و  هچ  امش  زا  و  مینیشنب . شزیتس  هب  يو  یلصا  نامصاخم  نانمـشد و 
هب دـناهتفرگ  رارق  وا  ياباحمیب  يدـج و  دـیدهت  دروم  زین  نانآ  هک  نایناریا  یهاشداپ  سراـپ ؛ نایارـسک  دـنمتردق  هاپـس  یماـمت  ناـیمور ،

نانچ درم  نیا  نخـس  . دـنزیریم انف  رحب  هب  ار  شرتسکاخ  ياـیاقب  دـنهدیم و  اوه  داـب  هب  هتخوس  ار  شناـمدود  دـنیآیمرب و  وا  اـب  گـنج 
زا سپ  دوخ  ناـیم  رد  دـنتفریذپ و  ار  نآ  همه  هک  دوب  نارگید  جرخ  هب  ررـضیب و  رطخیب و  ناـنچ  شايزوریپ  هشقن  حرط  هنادـنمدرخ و 

لاثا نب  ۀثراح  مان  هب  يدرم  ناشیا  عمج  نایم  زا  هاگان  هک  دندرک  هشیدنا  هشقن و  نیمه  يارجا  رب  یعطق  میمـصت  رایـسب  نیرفآ  نیـسحت و 
هب ار  ناینیشیپ  بتک  هک  دوب  دحوم  يایحیـسم  سانـشنید و  فراع ، يریپ  يو  دوب . هفگن  ینخـس  دوب و  شوماخ  نونک  ات  يو  تساخرب .
، ] ریهج هب  ور  يو  دوب . ناوارف  مارتحا  دروم  یهاوخادـخ ، قدـص و  یهاگآ ، ملع و  روفو  تهج  هب  یحیـسم  هعماج  رد  تسنادیم و  تقد 

دراگنایم و زوریپ  عاجـش و  ار  دوخ  نارگید  يراکادف  جرخ  هب  یمدآ  رایـسب  هچ  : تفگ درک و  هنادنمزوریپ  هشقن  نآ  حارط  هحفص 371 ]
زیراو شباسح  هب  يزیـشپ  سک  چـیه  تیعقاو  هصرع  رد  لـمع و  رد  اـما  درامـشیم . زورهب  دـنمتورث و  ار  دوخ  نارگید  بیج  باـسح  هب 

، دـنیایب ام  کـمک  هب  ناـمیاهایؤر  باوخ و  رتسب  ناـیم  رد  دـنرارق  هک  یلاـشوپ  نایهاپـس  یلاـیخ و  ياهـشترا  نیا  تسا  هنوگچ  درادیمن .
دنتـسناوتن دوخ ، یتسه  نایک و  ظفح  شیوخ و  ناج  تاجن  يارب  مه  نآ  دـمحم ، اب  يریگرد  لمع و  تقو  يرادـیب و  ماگنه  هب  ناشدوخ 

رظن و لـها  هک  سک  نآ  ناردارب  يا  دـندش ؟ يو  بولغم  عضاـخ و  بوکنم ، بوـعرم و  ناـشیمامت  و  دـنیامن ؟ یمادـقا  دـننک و  يراـک 
يهشقن يور  هنارونخـس و  یظاـفلا  توسک  رد  طـقف  اـما  هنادـنمتردق ، هناعاجـش و  هک  حیـصف  درم  نیا  دـمهفیم  یتـحار  هب  تسا  تسارف 
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یـشکرکشل نیمه  اـیآ  دربیمرد ، هکرعم  نیا  زا  ار  شموق  دوـخ و  اـما  دـنکیم و  دـمحم  اـب  گـنج  جیـسب  ار  مدرم  همه  اـیفارغج  یلاـیخ 
گـنج و جیـسب  ار  اـیند  همه  اـم  هک  تسا  هنوـگچ  ؟ تسین دـمحم  زا  شاهنـالقاع  تشحو  هناـنیبعقاو و  سرت  لـیلد  نیرترب  زج  شایلاـیخ 
میشاب و هتشاد  وا  اب  ینمشد  زیتس و  رد  ياهنالاعف  روضح  نیرتمک  میهاوخیمن  مینزیم و  اج  نامدوخ  اما  مینکیم و  دمحم  اب  یشکرکشل 
هب دومرف . یتسرد  هلمج  يرآ  مینیـشنیم .؟» شزیتـس  هب  دـمحم  یلـصا  نامـصاخم  نانمـشد و  هرز  رپـس و  ناـیم  رد   » راوگرزب نیا  لوق  هب 

برع يدرم  دیدهت  زا  نایمور  يروطارپما  ناییارسک و  یهاشداپ  دینکیم  نامگ  ایآ  «. مینیشنیم هکلب  ، » میباتشیمن میزیخیمنرب و  شزیتس 
دـندزیم و اج  دندیـسرتیم و  دـشاب -  هتـشادن  ییاج  زا  هدـش  تیامح  ییورین  تردـق و  برع  نآ  رگا  هنهرباپ -  هنـسرگ و  امـش  لوقب  و 

نب ریهج  درم ، نیا  هک  منک  هفاضا  اج  نیمه  زین  ار  رگید  بلطم  کی  همه  نیا  اب  دننکـشب ... مهرد  ار  وا  ات  دـندوب  ام  ییامنهار  هیارا  رظتنم 
اب دـیاب  ام  تسام و  نیرتدـنمدرخ  تشاد ، هگن  رود  دـمحم  اب  يریگرد  زا  انلع  المع و  ار  ام  تخیر و  اـم  يارب  ار  یحرط  ناـنچ  هک  هقارس 
ود نیا  اب  اتمدـقم  اما  منکیم  هیارا  هک  مراد  یلیالد  دوخ  نخـس  نیا  يارب  نم  میـشاب و  شرازگـساپس  ناج ، هحفـص 372 ] لد و [  یمامت 

رکفتم زغم  ود  یلصا و  هعقاو  ناریگمیمصت  هک  بقاع »  » و دیس »  » هب ور  هاگ  نآ  . مهد همادا  ار  مضیارع  سپـس  میوگب و  نخـس  دوخ  رورس 
تفرعم ناـهاگآ  تمکح و  ملع و  نادنمـشیدنا  هـک  راوـگرزب  ود  يا  تـفگ : درک و  دـندوب  تیحیـسم  نـید  ناسانـشباتک  زین  هعماـج و 

نیا رد  مراد  هزاجا  ایآ  مراد . یلاؤس  امش  زا  هداد و  رارق  بطاخم  ار  امـش  اساسا  تسامـش و  صخـش  اب  نم  نخـس  يور  دیتسه  تیحیـسم 
دوخ كرابم  یصو  رب  هک  ار  حیسم  یسیع  نامیمامت  ياقآ  رورس و  زا  گرزب  یتیـصو  نخـس و  يرـصان  یـسیع  كرابم  ناکم  سلجم و 

شوگ هب  ات  وگب  نخـس  ام  دـنمدرخ  راوگرزب و  يا  يرآ  دـنتفگ : خـساپ  ؟ مناسرب عمج  عمـس  هب  منک و  نایب  تشاد  نایب  انحوی  نب  نوعمش 
، انحوی نب  نوعمـش  هب  حیـسم  یـسیع  انامه  تفگ : لاثا  نب  هثراـح  . میونـشب ار  هللا  حیـسم  ناـمیاقآ  راـگدرورپ و  تیـصو  میونـشب و  شوه 

زینک رسپ  يا  هک  دومرف  یحو  نینچ  میوا  حیسم  هک  نم  رب  دنوادخ  يراصن  هورگ  يا  هک  دومرف : نینچ  يراصن  تما  یمامت  زین  نایراوح و 
نک ریـسفت  ناوخب و  ایروس  مدرم  يارب  ار  نآ  ریگب و  توق  هب  ارم  باتک  مدرک ، اطع  وت  هب  ار  لیجنا  مدیـشخب و  باتک  وت  رب  هک  میرم ، نم 

هب رادیاپ  مویق و  نآ  منم  مریمیمن ، زگره  هک  هدنز  نآ  منم  تسین . نم  زج  يراگدرورپ  هک  ییاتکی  راگدرورپ  منم  هک  هد  ربخ  ناشیا  هب  و 
دوخ قیـالخ  تیادـه  يارب  ار  دوخ  ناربماـیپ  مدرک و  داـجیا  یتسین  زا  سپ  ار  یتسه  ناـهج  هک  نآ  منم  میریذـپن . لاوز  هک  شیوخ  تاذ 

نم بوبحم  هدنب  و  طیلقراف »  » هک ار  وا  هداتسرف  مهاوخ  ار  دمحا  ناشیا  رورس  ناربمایپ و  يهدیزگرب  نم  هک  نادب  یسیع  يا  سپ  مداتسرف .
هک میهاربا  شردـپ  ماـقم  رد  ناراـف ، هوک  لـحم  رد  ار  وا  رون  داتـسرف و  مهاوـخ  دـشاب  رگتیادـه  زا  یلاـخ  ناـهج  هک  ینارود  رد  تسا ،

يداش همـشچرس  هب  مناهرب و  یهارمگ  یکیرات  زا  ار  اهناج  رون  نادب  ات  دنابات ، مهاوخ  نایناهج  رب  هدرک ، ثعبنم  تسا  نم  هناخ  راذگناینب 
نآ نوچ  یسیع  يا  ناه  دروآ . نامیا  وا  هب  دونـشب و  هحفص 373 ] ار [  شنخس  دبایرد ، ار  وا  نامز  هک  یـسک  نآ  اشوخ  مناسرب . مالـس  و 

تاولص دورد و  ار  وا  ناگتشرف  عیمج  اب  ماوت  راگدرورپ  هک  نم  هک  نادب  تسرف و  انث  دورد و  وا  رب  شیاتس  مارتحا و  هب  ینک  دای  ار  ربمایپ 
اوران و ای  دوب  تسرد  متفگ  امش  رب  باتک ، زا  هک  هچنآ  ایآ  نم ، نارورـس  يا  کنیا  ... هدب تراشب  دمحا  ندمآ  هب  ار  نامدرم  میتسرفیم و 

مشخ رد  دندوب  نارجن  عماج  ياسیلک  گرزب  نافقسا  زا  هک  بقاع  دیـس و  وا ، نانخـس  ندینـش  هب  اطخ .؟ رب  ازـسان و  ای  دوب  باوص  منخس 
بتک رد  ار  نانخـس  هنوگ  نیا  تارم  تارک و  هب  زین  نانآ  هک  دوب  تسرد  دنتـشاد . هدیـشوپ  ناهنپ و  عمج  زا  ار  دوخ  بضغ  اـما  دـندش و 
حرط ياج  هچ  یگنج  ياروش  سلجم  نیا  رد  زورما و  یلو  دـندوب  هدینـش  شیوخ  رافـسا  لها  ءاـبآ  ناـهد  زا  هدـناوخ و  شیوخ  سدـقم 

یفقسا ماقم  تهج  هب  ود ، نآ  ایآ  هن  هک  نآ  رتمهم  همه  زا  و  دوب ؟ ربمایپ  نیمه  هدوتس  دمحا  نآ  هک  اجک  زا  یهگناو  دوب ؟ یتاملک  نینچ 
رب زج  دندوب و  هدیـسر  تمـشح  تکوش و  تلزنم ، ماقم و  همه  نیدب  یحیـسم  ياسیلک  ینابهر  ماقم  تهج  هب  لاثا  نب  ۀثراح  نیمه  زین  و 

رسارس زا  هلاس  همه  دنتشاد ؟ زارفارـس  يرورـس  هوکـش و  و  زاتمم ، گرزب  تیعقوم  مدرم  راظنا  رد  همه  نآ  هک  دوب  تیحیـسم  نید  ساسا 
، مارکا تیانع و  رظن  اهنآ  هب  زین  مور  ياـهاسیلک  یتح  هک  ءارق  اـهنت  هن  دیـسریم و  نارجن  هب  هک  دوب  تاروذـن  هفحت و  لیـس  فلتخم  ءارق 

یسیع هک  تسا  يرـشبم  يهرهچ  یهلا و  قحرب  ربمایپ  نامه  دمحا  هک  دنتفریذپ  اصخـش  ود ، نآ  مریگ  یهگناو  دنتـشاد و ... ماعنا  ءاطعا و 
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نینچ مدرم  ایآ  تفگ ؟ ینخـس  قیدصت  نیا  زا  زین  یحیـسم  ملاع  ناروطارپما  اب  ای  يداع و  مدرم  اب  ناوتیم  ایآ  تسا ! هداد  ار  شتثعب  دیون 
ار ینخس  نینچ  ناوتیمن  هن  دنریذپیم ؟ ار  ياهیعاد  نینچ  یحیسم  ياهورملق  نانارمکح  ناروطارپما و  ای  دنریگیم و  شوگ  هب  ار  ینخس 

دنهاوخن ار  دوخ  نافقـسا  تعاطا  زگره  رگید  دنادرگ و  دنهاوخ  ناشیا  زا  يور  نانآ  اریز  تشاذـگ . نایم  رد  ایاعر  یلومعم و  نامدرم  اب 
نیا اما  متسنادیم  دنمدرخ  يروشناد  هحفص 374 ] ارت [  هشیمه  نم  لاقم ، وکین  يا  لاثا و  رـسپ  يا  تفگ : هثراح  هب  بقاع  ور  نیا  زا  . درک

. ياهدرک روبع  نآ  تـالیوأت  رد  ققحتیب  ياهدرک و  رورم  نآ  یناـعم  رد  تقدیب  ار  لـیجنا  تاـملک  وـت  هک  تسا  نآ  رگناـشن  وـت  نخس 
اریز تسا . شیرق  رد  يربماـیپ  یعدـم  هک  دـمحم  نیا  هن  اـما  تسا  هتفگ  ینخـس  دـمحا  هدوتـس و  طـیلقراف »  » زا یـسیع  هک  تسا  تـسرد 

هک هچنآ  اریز  ... تشاذـگ دـهاوخرد  ار  ایند  نیا  هبقع  ثراویب و  وا  درک و  دـهاوخ  لوفا  يدوز  هب  درم  نیا  يهراتـس  هک  مرادـن  يدـیدرت 
ناقرف ریـشمش و  زین  نایب و  تمکح و  اـب  هک  دوب  دـهاوخ  ياهرهچ  دومحم ، طـیلقراف  و  دوعوم ، دـمحا  هک  تسا  نیا  دـیوگیم  اـم  باـتک 
يرـسپ دنزرف  مینادیم  هکنانچ  دمحا  نیا  هک  نیا  لاح  تفرگ و  دهاوخارف  ار  ملاع  برغ  قرـش و  وا  یهاشداپ  تفرگ و  دـهاوخ  ار  ناهج 
تردـق ود  تسا  هدیـسر  ام  هب  حیحـص  رابخا  هکناـنچ  زین  و  تفگ : دوخ  شیدـنامه  شیکمه  نخـس  دـییأت  رد  هلـصافالب  دیـس  و  ... درادـن

لـصا هک  لابقا  باتک  تیاور  هب  سپ  نآ  زا  . دنکفا دنهاوخ  ینوگرگد  هب  ار  ملاع  روما  هک  تشاد  دـنهاوخرب  رـس  نامزلارخآ  رد  ریگناهج 
رودـقملایتح هک  نیا  رب  ینبم  تفرگرد  نانآ  نایم  رد  یتالداجم  اـهثحب و  هلـسلس  تسا ، سانـشا  نب  لیعامـسا  نب  نسح  باـتک  زا  نآ 

دوس يادوس  ره  ياوس  لقع و  مکح  هب  تسا  تقیقح  هک  ار  هچنآ  دنهد و  رارق  دوخ  مکح  ار  ینامسآ  بتک  لیجنا و  ات  دنشوکب  هنافصنم 
فحـص زا  مادک  رد  وگب  نم  هب  اما  دمآ . دنهاوخ  ربمغیپ  ود  یـسیع  زا  سپ  هک  یتفگ  وت  تفگ : دیـس  هب  لاثانبا  ... دـننیزگب يدام  نایز  و 

دهاوخ هنوگچ  لیئارساینب  يا  دومرف : هدمآرب  يرونخـس  هب  شیوخ  تما  نایم  رد  یـسیع  هک  ینادیمن  ایآ  تسا ؟ هدمآ  نخـس  نیا  یهلا 
رد وگغورد ، يدرم  وگتـسار و  يدرم  هک  دـیاپن  يرید  هاگ  نآ  مورب و  امـش  ردـپ  شیوخ و  ردـپ  دزن  نم  هک  هاـگ  نآ  امـش  راـگزور  دوب 

تسا و لیعامـسا  لـسن  زا  يربماـیپ  یکی  تفگ : خـساپ  دنتـسیک ؟ ود  نیا  هللا  حور  يا  دندیـسرپ  ناـمدرم  دـنناسر !؟ مه  هب  روـهظ  ناـهج 
قح و دـیحوت و  رب  ار  نامدرم  ات  دـگنجیم  دـشاب و  ثوعبم  تمحر  رب  وگتـسار  ربمایپ  نآ  اـما  تسا . لئیارـساینب  زا  ییوگغورد  يرگید 

مان لاجد »  » تسا و یبقل  زین  ار  وا  وگغورد ، نآ  اما  و  دـشاب . راگزور  ناـیاپ  اـت  مکح  یهاـشداپ و  ار  هحفـص 375 ] وا [  دربیم و  تلادع 
هتـشک مدرگزاب  نیمز  هب  هک  هاگ  نآ  متـسه  هللا  حور  یـسیع و  هک  نم  تسد  هب  لاـجد  نآ  دـشاب و  كدـنا  يو  تکوش  تنطلـس و  دراد .
یکم دمحا  نیمه  اجک  زا  اما  دمآ ، دهاوخ  نامدرم  تیاده  هب  لیعامـسا  لسن  زا  يربمایپ  میتفریذپ  مریگ  تفگ : خساپ  بقاع  . دش دـهاوخ 

شدرگ یعمج  دراد و  توبن  ياـعدا  تسا و  لیعامـسا  يهیرذ  لـسن و  زا  زین  وا  تسا و  هماـمی  رد  هک  هملیـسم  دـشاب و  هنیدـم  رد  نکاـس 
ار وا  و  دنزب ، زاب  رـس  دمحا  توبن  ماقم  شریذپ  زا  ات  دشوکیم  تسه  هک  هنوگ  ره  هب  درم  نیا  هک  دوب  راکـشآرپ  ؟ دـشابن دـناهدمآ  مهارف 

قرب قرزرپ و  هک  یلدـب  يرهاوج  ساملا و  نایم  تفگیم  تسا و  میظع  یتوافت  نت ، ود  نیا  نایم  هک  دروآیم  لیلد  لاثانبا  دـیامن . یفن 
زج هملیـسم  بارت ... باحـس و  كاـشاخ ، كـالفا و  ناـیم  قرف  ناـنوچ  یقرف  زیچ ، همه  رد  یقرف  تـسا . قرف  نـیمز  اـت  نامـسآ  زا  تـسا 

هملیـسم تفگیم  بقاع  تسا . هدمآ  رادرک  باتک و  راتفر ، باطخ و  شخبافـش  زاجعا  اب  دـمحا ، هک  نآ  لاح  درادـن و  يزجعم  ییاوسر 
تسا یگراوآ  تنعلم و  یگراچیب ، تبکن و  هب  يدؤم  همه  هملیسم  لامعا  تفگیم  لاثانبا  دهدیم . ماجنا  یلامعا  هدروآ و  ینانخـس  زین 

رب دنوشیم و  رامیب  تکرب ، ياج  هب  دراذگیم و  ناکدوک  رب  تسد  دـهدیم . هجیتن  شدـض  هب  دـننکیم  ار  شیوزرآ  مدرم  هک  هچ  ره  و 
دروم هجو  چیه  هب  درم  نیا  هک  دهد  همامی  مدرم  تسدب  ینازیم  ات  دشوکیم  نامسآ  ییوگ  دنریمیم ... افش  ياج  هب  دراذگیم و  نارامیب 

هب ناشنایم  رد  نخـس  ماجنارـس  . درادن ياهیام  چیه  یگیامیب  یگدنامرد و  یگدوهیب و  زج  راگدرورپ  هاگن  رظنم  رد  تسین و  یهلا  دـییات 
یهلا تلاسر  هب  لیعامسا  هیرذ  لسن و  ینعی  شیوخ ، مدرم  رب  یشیرق  دمحا  هک  دنتـشگ  باجم  بقاع  دیـس و  هک  دیـسر  ییاهن  مکح  نیا 

ربخ ار  وا  تثعب  مه ، ینامـسآ  بتک  تسا و  تلدـعم  ریـشمش و  تمکح ، حور و  هب  ثعبنم  وا  دراد و  هناـقداص  تازجعم  هتـشگ و  ثعبنم 
تحارص زین  انعم  نیدب  یهلا  بتک  قیاقح  : تسا رارق  نیدب  هک  دراد  دوجو  دمحا  دروم  هحفص 376 ] رد [  یلحنی  لکشم ال  اما  و  دناهداد .
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زا تماما  هطلـس  تفالخ و  هک  دـباییم  ققحت  هاـگ  نآ  اـنعم  نیا  تفرگ و  دـنهاوخ  ار  ملاـع  برغ  قرـش و  طـیلقراف ، نآ  تما  هک  دـنراد 
ار وا  نید  تلادع و  هقح  ساسا  وا ، زا  سپ  ءارما » هاشداپ -   » ینعی نارگمتـس  نابـصاغ و  دوش و  لیدبت  تنطلـس  هب  هدش و  ردب  وا  نادناخ 
یجنم و متاـخ ،) دـمحم   ) دـمحا نیا  هیرذ  زا  دـنوادخ  هک  نآ  اـت  ددرگ  متـس  ملظ و  زا  رپ  ناـنچ  ناـهج  رادـم  دـننز و  مـه  رب  هدرک  هاـبت 

دربب یهابت  ملظ و  زا  سپ  یهلا ، لدع  يوس  هب  ار  ناهج  ات  [ 166  ] دزیگنارب تسا  دمحم » ینعی   » دمحا ياتمه  شمان  هک  مئاق  يرگتیاده 
مکاح تلادع  نانچ  وا  تلود  نامز  رد  دنتـسرف و  اعد  تاولـص و  انث ، دورد و  دـمحا ، نوچمه  زین  وا  رب  نانمؤم  ناگتـشرف و  دـنوادخ و  و 

، نیمز ثراو  وا و  قولخم  رب  ادخ  تجح  وا  دشوپورف و  ار  نیمز  یمامت  وا  نید  تسا و  هدوب  مکاح  رـشبلاوبا  مدآ  دـهع  زاغآ  رد  هک  دوش 
رب دـنوادخ  مان  هب  دوش و  ناهج  هاشداپ  یهلا ، رقف  یـشیورد و  ساـبل  رد  مئاـق  نآ  ددرگ و  دـندش  نیمز  ثراو  حون  مدآ و  هک  ناـسنامه 

باتک هکنانچ  مقتنم ، یجنم  مئاق و  تجح  نیا  هک  تسا  نیا  یساسا  بلطم  اما  دش و  دهاوخ  عقاو  همه  نیا  يرآ  دنک . تنطلس  قح  ناهج 
تسا و رتبا  میقع و  رسپ  زا  هک  نآ  جرا  لباق  هتکن  درادن و  يدنزرف  یـشیرق  دمحم  نیا  هک  نآ  لاح  دوب و  دهاوخ  دمحا  دنزرف  دیوگیم ،
زا يدنزرف  دمحا  زا  سپ  ییوگیم  تسرد  يرآ  تفگ : خـساپ  لاثانبا  . تسا هدـنامن  ملاع  نیا  یمامت  رد  وزا  يرتخد  زج  طقف  نونکا  مه 

دمحم یکی  تسا . هتـشگ  قتـشم  مان  کی  زا  ود  نآ  مان  دـشاب . نانمؤم  رگالـست  و  طیلقراف )  ) ملاع شخبتاجن  زین  وا  هک  دـمآ  دـهاوخ  وا 
 ] امـش مهدیم  دنگوس  زین  دییامرف و  تقد  بوخ  اما  غارچ و  کی  زا  دنارون  کی  ود  ره  و  مئاق ) تجح  ینعی   ) دمحم زین  يرگید  تسا و 

مدرم نامزلارخآ  نارود  رد  : » دومرفن یسیع  ایآ  دومرف : افص  نوعمش  رب  یسیع  هک  یتیصو  نآ  ینامسآ و  بتک  قیاقح  هب  ار  هحفص 377 ]
هک تسا  دمحا  طیلقراف ، دنادرگ و  ثوعبم  تسا  لطاب  قح و  نایم  قراف  هک  ار  طیلقراف  یلاعت  قح  ات  ددرگ  وحم  ایبنا  راثآ  دنوش و  هارمگ 

یتلادـعیب نارود  رد  تسوا  ياهیبوخ  عیمج  ثراو  هک  وا  دـنزرف  وا  زا  دـعب  سپـس  تسا و  نالوسر  عیمج  مولع  ثراو  ناربماـیپ و  متاـخ 
دنزرف دمحا ، نآ  رگا  هک  تسا  نیا  نم  نخس  همه  کنیا  درب ». دهاوخ  داد  لدع و  هب  ار  ناهج  حلاص  هدنب  نآ  درک و  دهاوخ  روهظ  ملاع 

ود ره  تسا ؟ هداد  دـیون  شروهظ  هب  یـسیع  هک  تسا  یطیلقراف  هدـش و  هداد  تراشب  نامه  وا  هک  دـیریذپیم  اـیآ  دـشاب  هتـشاد  یلـسن  و 
باطخلالصف باوص و  رفس  باطتسم ، همان  هک  هعماج »  » یهلا باتک  دیهد  روتسد  تفگ : دینـش  ار  نخـس  نیا  لاثانبا  نوچ  يرآ . دنتفگ 

نایم رد  تجح  هک  ار  هعماج  باـتک  ماجنارـس  میروآ . نوریب  نآ  زا  ار  قح  نخـس  مینک و  رظن  نادـب  اـت  دـنروآ  ناـیم  هب  تساـم  ناـیم  رد 
فراعم عمیج  رب  لمتشم  هک  مود  حابصم  مدآ ، ترضح  هفیحص  زا  نآ ، نتم  زا  لاثانبا  تشادن و  دوجو  یفیرحت  نآ  رد  دوب و  نایحیـسم 

. میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  : » دندناوخ نینچ  ار  لصف  نیا  دوب  هدیسر  ثیش  ترضح  هب  ینابر  ماهلا  هنوگ  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  دوب  ینایحو 
همه یناگدـنز  دوخ . رارقرب  تایح  هب  ماهدـنز  دوخ و  رادـیاپ  تاذ  هب  ممویق  تسین . یهلا  کلام و  نم ، زج  هک  یهاـشداپ  نآ  منم  مدآ  يا 

لطاب قح و  رما ، ره  رد  ماهدرک و  ردقم  ینامز  زا  سپ  ار  ینامز  ره  تسا . نم  زا  همه  یناگدـنز  منم . قازر  قالخ و  تسا . نم  زا  قیالخ 
منم ماهدرک . تحار  ناـسآ و  شیوخ  تردـق  هب  ار  یتدـش  یتخـس و  ره  هداد و  تیببـس  ار  یببـس  ره  دوـخ  هدارا  قـفاوم  ماهدرک . ررقم  ار 

هتفرگ یـشیب  متبوقع  رب  موفع  تسا و  هتفرگ  یـشیپ  مبـضغ  رب  متمحر  راکـشیاشخب . میرح  نابرهم  منم  رادرکوکین و  راوگرزب  راـگدرورپ 
وت نامز  زا  تیاده . مامتا  ناربمایپ و  ثعب  هب  مدرک  مامت  نانآ  رب  ار  دوخ  تجح  تیدوبع و  یگدنب و  تهج  هب  مدیرفآ  ار  ناگدـنب  تسا .
 ] مهاوخ ار  دوخ  ءایبنا  شیوخ  ناگدنب  رب  تسا  متاخ  ترضح  هک  ناربمایپ  رورـس  اقآ و  نامز  ات  یمدآ ، ترـضح  رـشبلاوبا و  هک  مدآ  يا 

، تاولـص دورد و  يو  رب  هک  يربماـیپ  تسوا  متاـخ ، نآ  اـما  يرآ و  . درک مهاوخ  لزاـن  ناـنآ  رب  ار  شیوخ  بتک  داتـسرف و  هحفص 378 ]
اراگدرورپ تفگ  دینش  نینچ  نوچ  مدآ  منادرگیم . لماک  ار  شیوخ  ناربمایپ  عیمج  تلاسر  وا  هب  متـسرفیم و  ار  دوخ  تاکرب  تایحت و 

نادنزرف وت و  لسن  زا  یگمه  دمآ ) خساپ  ( ؟ تسیک تسا  ملاع  قلخ  نیرتمرکم  هک  متاخ ، هدوتس  نآ  ناشیا  رورس  دنتسیک و  ناربمایپ  نیا 
ییامرفیم و ثوعبم  نخـس  هچ  رب  ار  ناشیا  اهلاراب  تفگ : مدآ  دوب . دهاوخ  ناشیا  نیرخآ  دمحم ، يهدوتـس  نآ  دمحا ، دوب و  دنهاوخ  وت 

ثوعبم متـسرفیم و  شیوـخ  تیدوـبع  يدـیحوت و  تقیقح  کـی  نید و  کـی  ساـسا  رب  ار  همه  دـمآ  خـساپ  ییاـمنیم ؟ رما  زیچ  هچ  رب 
هب وا  هک  ماهدرک  ررقم  منادرگیم و  لماک  ار  همه  دـمحا  هطـساو  هب  هک  داتـسرف  مهاوخ  تعیرـش  یـس  دصیـس و  رب  ار  مناربمایپ  منکیم و 
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هک عطاـس  يوترپ  عمـال و  يرون  رب  درک  رظن  مدآ  هاـگان  هظحل  نیا  رد  سپ  . دروآ ناـمیا  نم  ناربماـیپ  یماـمت  هب  زین  عیارـش و  نیا  یماـمت 
هب ات  تفای  تعفر  نانچ  نآ  سپـس  تفرگارف و  زین  ار  برغم  یمامت  هک  تشگ  نوزفا  ناـنچ  رون  نآ  سپـس  تفرگورف و  ار  قرـش  یماـمت 
هک دوب  بانجیلاع  نآ  شوخ  يوب  نآ ، هارمه  دوب و  دمحا  رون  رون ، نآ  درک  هاگن  نوچ  دیسر . ناویک  ناهیک و  زارف  رب  نامسآ و  توکلم 
زا وا  درگادرگ  رگید  كرابتم  رون  راهچ  وا ، رون  اب  هک  دـید  مدآ  و  دوب . باشوخ  رطعم و  وا  زا  ملاع  یماـمت  هک  دوب  باـن  گـشم  ناـنوچ 

دناكرابم دوجو  نآ  يوب  رون و  نوچ  تهکن ، ییوبـشوخ و  تبرق ، تبـسانم و  تجهب ، ییانـشور و  رد  هک  سپ  شیپ و  پچ و  تسار و 
هب رگید  ياهرون  سپـس  دنباییم و  ددـم  رون  جـنپ  نآ  زا  همه  هک  دـید  ار  رگید  ناماما  ایبنا و  رون  رگید ، ياهرون  سپـس  دـباییم و  ولألت 

: تشاد ضورعم  دید  نینچ  نوچ  مدآ  دنتشاد . فعض  تدش و  اهوترپ  رد  دوب و  توافتم  ناشیاهییانشور  هک  دید  نامـسآ  ناگراتـس  ددع 
هلیسو زین  و  دناوت ) تاجرد  شیازفا  هلیسو  و   ) تاجن ببس  تداعس ، هلیـسو  نانیا  هک  دمآ  یحو  دنتـسیچ . دنتـسیک و  راونا  نیا  اراگدرورپ 

تمحر هب  ناکتفرگیـشیپ  نابرقم و  دنانانیا  هحفـص 379 ] نمحرلاءافلخ و [  دـنانانیا  دـنانم . ناگدـنب  قیالخ و  ریاس  تاجن  تداعس و 
قیالخ و یمامت  زا  رتهب  تسا و  ناشیا  زا  رتهب  رتراوگرزب و  ناشیمامت  زا  دمحا  رون ، جنپ  نآ  زا  دنناشیا و  قیالخ  ناگدننکتعافـش  نم .
دومحم و منم  اـنامه  مدومن . قاقتـشا  دوخ  ماـن  زا  ار  مسا و  مدـیزگرب و  یماـقم  نینچ  هب  دوخ  یهاـگآ  ملع و  هب  ار  وا  تسا . نم  ناگدـنب 

مکحم وا  هب  ار  دـمحم  تشپ  هک  تسوا ) زا  سپ  ماـما  و   ) یـصو هک  سک  نآ  تسوا . ریظن  ریزو و  روـن  رگید  روـن  نآ  و  دـمحم ، تـسوا 
تسا و ملاـع  ناـنز  ینعی  نازینک ، نیرتـهب  رگید ، روـن  نآ  مداد و  رارق  وا  لـسن  رد  ار  تراـهط  تفرعم و  تمـصع ، تکرب و  مدـینادرگ و 

نت جنپ  نیا  نم  هک  یتسار  هب  دنا . ( یـصو  ) يهدنب نآ  زینک و  نیا  دنزرف  ود  رگید ، رون  نآ  تسوا و  مولع  هطـساو  هک  دـمحا  رتخد  تسوا 
ناماما و رون  دناناشیا ، درگادرگ  رد  هک  رگید  راونا  نآ  مدوشخب و  ار  دوخ  تاکرب  ناشیمامت  رب  مدرک و  موصعم  رهطم و  مدیزگرب و  ار 

يهراتـس ناـنوچ  هک  دـید  ناـشخر  زیگناتجهب و  يرون  ناـماما  نیا  ناـبات  راوـنا  ناـیم  رد  تسیرگن و  مدآ  دـنادمحا . لـسن  زا  ناـیاوشیپ 
ناگداز زا  تسوا و  داد  لدع و  هب  مئاق  ناهج ، هک  ثوعبم  وترپ  نیرخآ  نآ  تسا  نیا  و  دمآ : یحو  وا  هب  هاگ  نآ  دیـشخردیم . مدهدیپس 

نوچ مدآ  درب . مهاوخ  دابآ  لدع و  هب  دـشاب  هدـنکآ  دادـیب  ملظ و  هب  هک  نآ  زا  سپ  وا  يهلیـسو  هب  ار  هتـشگ  ناریو  ناهج  تسا و  دـمحا 
مدآ يا  دمآ : خـساپ  دناهدیـسر ؟ مارکا  تبرق و  ماقم ، فرـش و  نینچ  هب  وا  زا  ثعبنم  راونا  دـمحا و  هنوگچ  راگدرورپ  تفگ : دـید  نینچ 

رد و  تسلا ) ملاع  رد  ناشیا  حور  رب   ) دوخ و ناگدـنب  عیمج  لد  رب  مدرک  رظن  هک  یتسار  هب  راداد . هدـنیاشخب  راوگرزب و  ناـبرهم  نآ  منم 
وا ناسنیدـب  دـشاب . وا  زا  رتشیب  نم  قلخ  رب  شایهاوخریخ  دـشاب و  نم  عیطم  هدـنب  دـمحا  زا  شیب  هک  متفاین  ار  یـسک  ناشیا  یمامت  نایم 
هب مدآ  باتک  زا  سپ  لاثانبا  هراشا  هب  سپـس  . تسا نم  رون  حابـصم  تمکح و  نایـشآ  باـتک و  ثراو  نم ، قلخ  نیرترب  نم و  هدـیزگرب 

هضرع دوخ  ردپ  رب  هک  دوب  هدمآ  نینچ  مدآ  نادنزرف  لاؤس  شسرپ و  نآ ، رد  دوب و  هدیسر  سیردا  هب  وا  زا  هک  دندرک  رظن  ثیش  هفیحص 
ای و  ثیـش ، اـی  دوب  مدآ  دـندوب ؟ رتبوبحم  دـنوادخ  هحفـص 380 ] رب [  ناشنیمادـک  مدآ  نادـنزرف  نایم  زا  اـمرفب  اـم  هب  ردـپ  يا  دنتـشاد :

کنیا نم  نادـنزرف  يا  دومرف : مدآ  دـیوگ  سیردا  دوب ؟ یحو  نیما  هک  لیئربج  ای  دوب و  لیئاکیم  لیفارـسا و  ناگتـشرف ، زا  و  ناگتـشرف ؟
نم نت  رد  دوخ  حور  زا )  ) دیرفآ و ارم  نوچ  دیرفآ ، ارم  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  مهدیم . یهاگآ  دـنوادخ  قلخ  نیرتیمارگ  هب  ار  امش 

ياهانفرژ ات  مدـید  رتشیب  هچ  ره  متـسیرگن و  نآ  رد  تشگ . هدـنبات  نم  رب  یهلا  راوگرزب  شرع  رون  هاگ  نآ  متـسشن و  متفای  ناج  دـیمد و 
هک متفای  هتشاگن  نینچ  نآ  رانک  رب  مدید  ار  سدقم  تاملک  نیا  هک  اج  ره  و  هللا » الا  هلا  ال   » هک مدید  هتشاگن  نینچ  اهنامـسآ  یمامت  نآ و 
رد قیالخ  نیرتهدیزگرب  شنادنزرف  ترتع و  دمحم  انامه  مدید . ار  وا  ایصوا  ناماما و  هناگهدزاود  راونا  نآ  رانک  رب  و  هللا » لوسر  دمحم  »

مدرم رب  هک  دوب  انعم  نیمه  هب  کیدزن  ینیماضم  زین  میهاربا  فحـص  لـیذ  هعماـج ، باـتک  رد  . دـنادومحم راـگدرورپ  دودو و  قـالخ  دزن 
ار تمکح  ملع و  باوبا  هک  حلاص  حتاف  تسوا  و  نم . بوبحم  هدیزگرب و  هدنب  تسوا  هک  دوب : هدمآ  نینچ  باتک  نآ  رد  دندرک . توالت 
رب مدینادرگ و  ربمایپ  ار  وا  تسا . نم  راوگرزب  تجح  و  هدش ، هدـیرفآ  قیالخ  همه  زا  شیپ  شـسدقم  حور  دوشگ . دـهاوخرد  نامدرم  رب 

ریزو و تسوا  هارمه  وا و  اـب  و  نییبنلا . متاـخ  نییلوـالا و  مدآ  تسوا  دوب . لـگ  بآ و  ناـیم  رد  مدآ  هک  هاـگ  نآ  مدـیزگرب ، یتـسه  همه 
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لماـش ار  دوخ  تاـکرب  متـسرف و  یهاـنتمان  تاولـص  دورد و  وا  رب  مدـنکفا . يردارب  ود  نآ  ناـیم  هک  تسوا  یـصو  هک  وا  داـماد  شریظن ،
هتشون هک  دنتفای  نینچ  زین  دوب ) هتـشگن  فیرحت  هک   ) تاروت زا  مود  رفـس  رد  . مداد رارق  ناماما  ار  وا  لسن )  ) تیرذ مدینادرگ و  وا  هداوناخ 

منکیم و لزان  ار  دوخ  باتک  يو  رب  هک  ار  يربمایپ  لیعامسا ، نادنزرف  زا  شیوخ  قلخ  نایم  زا  هک  دیامرف  نینچ  نایملاع  راگدرورپ  دوب :
دوخ ناگتـشرف  رکـشل  اب  ار  وا  مهدیم و  تمکح  باتک و  ار  وا  و  داتـسرف . مهاوخ  شیوخ ، تقیقح  تعیرـش  هب  منادرگیم  ثوعبم  ار  وا 
دننام هک  دنیآ  دوجو  هب  رـسپ  ود  رتخد  نآ  زا  مشخبیم و  تکرب  وا  هب  نم  هک  دوب  دهاوخ  وا  كرابم  رتخد  زا  وا  لسن  منادرگیم و  دـیوم 

( يهتـشگان فیرحت   ) لیجنا زا  یحو ، مراهچ  حاتفم  رد  هاگ  نآ  . دنـشاب میظع  هبعـش  ود  هشیر  لصا و  قاحـسا  هحفص 381 ] لیعامـسا و [ 
ونـشب و ارم  نخـس  هدـباع ، رهوشیب  يهزیکاپ  نز  رـسپ  يا  هللا ، حیـسم  يا  دـندناوخ : نینچ  دوب  هدـش  لزاـن  حیـسم  یـسیع  رب  هک  سدـقم 

نم رب  نک و  یگدـنب  ارم  سپ  مدـینادرگ . نایناهج  يارب  یتمالع  مدـیرفآ و  ردـپیب  ارت  هک  یتسرد  هب  امنب . نم  يرادربنامرف  رد  شـشوک 
هب هک  يراگدرورپ  منم  هک  هد  ربخ  ایروس  نامدرم  رب  و  امن ) لمع  نآ  هب  مادقا  رد  تیدـج  یمامت  اب   ) هتفرگ توق  هبا  باتک ر  امن و  لکوت 
نم ربمایپ  هب  نم و  هب  دیروآ  نامیا  سپ  تسین . لاوز  رییغت و  ارم  تسا و  نم  تایح  زا  همه  یگدـنز  ماهدـنز و  تسین . يدـنوادخ  نم  زج 

ات دوـش  ثوـعبم  داـهج  يارب  و  داد ، تمحر و  هب  دـشاب و  ناـیملاع  تمحر  هـک  ناـمزلارخآ  ربماـیپ  نآ  داتـسرف . مهاوـخ  نـیا  زا  دـعب  هـک 
شنیرفآ بسح  هب  تسا  همه  نیتسخن  ینعی  رخآ . مه  تسا و  لوا  مه  وا  و  دروآ . دادس  حالص و  هار  هب  ریشمش  اب  ار  نارفاک )  ) نارگدادیب

نارود و لظ  رد  تمایق ) هعقاو   ) قیالخ رـشح  نیینلا و  متاخ  نییلوالا و  مدآ  تسوا  حوتف  تثعب و  بسح  هب  تسا  ناـشیا  نیرخآ  حور و  و 
اهنامز اهناکم و  کلام  اهناهج ، راگدرورپ  يا  تفگ  یسیع  ار . لیئارساینب  رورـس ، نآ  روهظ  هب  هدب  تراشب  سپ  دوب . دهاوخ  وا  يربمایپ 
تـسا هتـشگ  وا  رارقیب  رادتـسود و  دـنیبب  ار  وا  ممـشچ  ود  هک  نآ  زا  شیپ  نم  لد  هک  یحلاص  هدـنب  نآ  کنیا  اهناهن ، راکـشآ و  هاـگآ  و 
شلعف لوق و  دـنکیم و  داـهج  دوخ  يوزاـب  تسدـب و  هک  نم  بوخ  لوسر  نم و  بوـبحم  هدـیزگرب  تسوا  هک  دیـسر  باـطخ  تسیک ؟

انیب و ار  ناروک  مشچ  نآرق ) ، ) نآ اب  هک  میامنیم  لزاـن  ار  ناـقرف  رون  هک  تسوا  رب  دـنامه . قباـطم  شیناـهنپ  راکـشآ و  دـنامه و  قفاوم 
: تفگ یسیع  ییانیب . ياهتمکح  ییاناد و  ياهراسهمشچ  تسا  باتک  نآ  رد  و  منادرگیم . اناد  ار  نالهاج  لد  اونـش و  ار  نارک  شوگ 

يا دیـسر  باطخ  دوب . دـهاوخ  یلـسن  ار  وا  ایآ  تشاد و  دـهاوخ  ماود  یک  اـت  شکلم  تسیچ و  شتمـالع  دراد و  ماـن  هچ  وا  اراـگدرورپ 
هحفص لیعامسا [ . دالوا  نارسپ  زا  میهاربا و  هیرذ  زا  تسا  ياهدیزگرب  یبتجم و  تسا و  دومحم  یفطـصم و  تسا و  دمحا  شمان  یـسیع 

شنامـشچ تسا و  رتش  شبوکرم  تسا . ناـبات  ناـشخر  هراتـس  ناـنوچ  شایناـشیپ  تسا و  ناراـب  رون  رمق  صرق  ناـنوچ  شاهرهچ  [ 382
تماـیق ماـیق  اـت  شکلم  ماود  منادرگیم و  ثوعبم  مولع  زا  هرهبیب  یما ؛ یتـما  رب  ار  وا  و  دوریمن . باوخ  هب  وا  لد  اـما  دوریم و  باوخب 

كرابم و رتخد  زا  وا  لسن  دـناكدنا و  وا  دالوا  اما  رایـسب و  وا  نانز  دوب و  دـهاوخ  لیعامـسا )  ) وا ردـپ  رهـش  رد  شدـالیم  دوب و  دـهاوخ 
( سپ ناماما   ) لسن همادا  هک  تشاد  مهاوخ  هضرع  ناهج  هب  رهطم  كاپ  ماما  ود  رورس و  دیس و  ود  رتخد  نآ  زا  دوب و  دهاوخ  وا  يهرهطم 

نآ درپس . بقاع  دیس و  يریگمیمصت  هب  ار  هلأسم  درک و  كرت  ار  عمج  هعماج ، بتک  فئاحـص  تئارق  زا  سپ  لاثانبا  . دشاب ود  نیا  زا  وا 
ود نآ  دــندوب و  دوـخ  گرزب  ود  نآ  يریگمیمــصت  راـظتنا  هـب  مدرم  اـما  دــندرک و  كرت  ار  عماـج  ياـسیلک  تـهب  مـغ و  هـقرغ  زین  ود 

نیا یتراشب  میظع و  نینچ  يرما  دوب  هدرک  يرواد  هراب  نآ  رد  ناشدوخ  بتک  دوب و  هدش  تئارق  ناشنایم  هک  هچنآ  زا  سپ  دنتسناوتیمن 
ناربمایپ یمامت  ییوگـشیپ  یهلا و  فاصوا  یمامت  اب  يربماـیپ  کـنیا  دـننک . زیتس  گـنج و  زیرگ و  یـشوپقح و  يهلیـسو  ار  میخف  هنوگ 

ات هک  دـندرک  قیقحت  نیا  رب  لوکم  ار  هلأـسم  همه  نیا  اـب  اـما  دـندمآیمرب . شتعاـطا  يوریپ و  هب  دـیاب  هک  دوب  ناـشربارب  رد  لیئارـساینب 
. دنریذپب ار  دمحم  دیابن  دنناوتیمن و  دنورن ، هنیدم  هب  یحیـسم  نادنمـشیدنا  ناروشناد و  هعماج  زا  یناگدنیامن  تأیه  روضح  اب  اصخش و 

میمـصت شاهرابرد  دمحا  يوعد  قدص  تروص  رد  دـنزادرپب و  وا  روما  صحفت  هب  اج  نآ  دـنور و  هنیدـم  هب  هتـسب  رفـس  راب  اصخـش  دـیاب 
تأیه اب  دـندناسر و  دـندوب  نانآ  مادـقا  راـظتنا  رد  هناربصیب  ناـشیا  ياروش  زاـغآ  زا  هک  بهتلم  رظتنم و  مدرم  هب  امـسر  ار  ربخ  دـنریگب .

. دندش هنیدم  یهار  مامت  باتش  هب  رفن  داتفه  رب  غلاب  یناگدنیامن 
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دیماجنا هلهابم  هب  هک  يرفس 

زا رگید  نت  ود  نـینچمه  دـندوب . هارمه  هحفـص 383 ] نانیا [  اب  زین  نارجن  نایحیـسم  زا  راوس  هدراهچ  رفن ، داـتفه  نآرب  هوـالع  دناهتـشون 
تأیه زاغآ ، رد  دندش . هناور  ناشیا  اب  هدمآ و  نارجن  هب  دندوب  تومرضح  ياهرهش  رد  هک  نادمدبع  نب  دیزی  نیصح و  مانب  ناشناروشناد 

تاـفاسم نآ  راذـگ  لزاـنم و  یط  زا  سپ  تـشاد . ار  گـنج  زیتـس و  شیاـمن  نیرتـمک  هـن  گـنهرف و  حلــص و  هرهچ  ناـشیا  یگدـنیامن 
تنیز دوخ  نت  رب  هدرک و  ضوع  ار  شیوخ  ياههماج  هتسش  ار  دوخ  رهش  نوریب  دندشن . دراو  رهش  هب  دندیـسر  هنیدم  هب  نوچ  تسدرود ،

ینمی و سیفن  ياـههماج  ندیـشوپ  رهاـظ و  نتـسارآ  زا  ناشفدـه  دنتـشگ . هنیدـم  یهار  هتخیوآ  نوگاـنوگ  ياـههیارآ  رایـسب ، تکوش  و 
سدقت هب  هتسارآ  رهاظ و  شوخ  رایسب  دنمونت و  ابیز ، نانیا  دننادرگ . دوخ  رخاف  رهاظ  روحسم  یعون  هب  ار  هنیدم  وج  ات  دوب  نآ  نیمـشیربا 

نکاس رهش  رد  دناهدیدن . نانآ  زا  رتوکین  یهورگ  دنتفگ  رگیدکی  هب  هنیدم  مدرم  نانآ ، ندید  درجم  هب  اریز  دندوب . شیوخ  بهذم  ینید 
رانز و اب  دنتساخرب و  دش  ناشتدابع  ماگنه  نوچ  دنتسشن و  دندش . دراو  هک  دوبن  دجسم  رد  ربمایپ  دندمآ . ربمایپ  دجسم  هب  هاگ  نآ  هدش و 
زا یـضعب  دـش . دجـسم  دراو  ربماـیپ  ماـگنه  نیرد  دـندروآ . ياـج  هب  ار  شیوخ  زاـمن  تاداـبع و  هدرک  قرـش  يوس  هب  ور  شیوخ  بادآ 

هتشاذگاو و دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دومرف : هدومن و  عنم  ار  نانآ  ربمایپ  اما  دنوش . دجـسم  رد  نانآ  ینید  لامعا  عنام  هک  دنتـساوخ  باحـصا 
دبعم دـیحوت و  دجـسم  رد  دـهدیم  هزاجا  هنوگچ  هک  دـندرک  ضارتعا  شترـضح  هب  باحـصا  زا  یـضعب  یتح  دـنوشن . ناشلامعا  محازم 

. دنناسر ماجنا  هب  ار  ناشیدابع  مسارم  هک  داد  هزاجا  دادن و  یتیمها  نانیا  نخس  هب  زاب  ربمایپ  دننک ؟ هدجـس  ار  ثیلثت  بیلـص  یتسرپهناگی ،

. دید رهاظ  تالمجت  رخاف و  يهسبلا  زا  هدیشوپ  اپارـس  ار  نانآ  دنکفا و  نانآ  رب  یهاگن  ربمایپ  دنتفگ . مالـس  وا  هب  هدمآ  ربمایپ  دزن  هاگ  نآ 
اـهیرتشگنا و هدـنکفا و  ندرگ  هـب  نـیرز  ییاهبیلـص  نـینچمه  دنتـشاد . ـالط  ياـههیارآ  ندرگ  تـسد و  رب  هدیــشوپ و  ریرح  ياهــسابل 

هراومه هک  یگدنب  رقف و  هاشداپ  نآ  دـندوب ! هللا  حور  یـسیع  ناریفـس  ناگدـنیامن و  نانیا  اتفگـش ! دنتـشاد ... اهتـسد  رب  الط  ياهدنبتـسد 
رب یتشخ  شیوخ  تاـیح  لوط  همه  رد  هک  تسیزیم  هناریقف  هحفـص 384 ] هداس و [  نانچ  هک  راوگرزب  نآ  تشاد . نت  رب  هداـس  ياهقرخ 
هار بارت  كاخ و  رب  هنهرباپ  هاگهگ  هک  هللا  ۀملک  نآ  دوب . گنس  ششلاب  كاخ و  شرتسب  تشادن . ییاوأم  نکـسم و  تشاذگن و  یتشخ 
زا ارحـص  رد  يزور  هک  لصاو  دهاز  لماک و  دـباع  نآ  تفریم . هار  زین  بآ  رب  دـهز  درجت و  رون  هب  دومرفیم  تمه  نوچ  اما  تفریم و 

: دوب هدومرف  لیجنا  هتفگ  هب  و  تشادن . یهاگهانپ  وا  دندوب و  هتفرگ  هانپ  تاناویح  ناگدنرپ و  همه  تشادن . یهاگهانپ  دش و  سیخ  ناراب 
نیدنرپ رد  ناشنرهاوج و  عصرم و  اپارـس  یتأیه  نینچ  اب  نانیا  تقونآ  و  درادن . یهانپرـس  ناسنا  رـسپ  اما  دـنراد و  هنایـشآ  باقع  هابور و 

ینخس دادن و  ار  ناشخساپ  هتفرگرب و  ناشیا  زا  ور  ربمایپ  دنتفگ و  مالـس  ربمایپ  هب  دندوب . هدمآ  شرـضحم  هب  ناشخر  ياهرویز  بیذرپ و 
نآ يادا  رب  هک  هنوگنادب  درادیم ، مرتحم  مرکم و  ار  مالس  همه  نآ  هک  يربمایپ  نیا  تسا  هنوگچ  هک  دنتشگ  هدزتفگش  تفگن . نانآ  اب 

دـنتفر و دنتـشاد  ياییانـشآ  ود  نآ  اـب  هک  فوع  نب  نامحرلادـبع  ناـمثع و  دزن  دادـن . ار  ناشمالـس  باوج  دریگیم  تقبـس  ناـگمه  رب 
شتاقالم هب  هدرک ، تباجا  ار  شتوعد  میدمآ ، شدزن  رود  هار  زا  یهورگ  اب  ناتربمایپ  همان  خـساپ  هب  دـنتفگ : هتـشاد  نایب  ار  دوخ  يارجام 
یخـساپ ود  نآ  درک ؟ نینچ  ناوتیم  هنوگچ  درک و  نینچ  ارچ  تفرگرب . ام  زا  يور  تفگن و  ار  نامخـساپ  اما  میتفگ و  شمالـس  هتفاـتش 

نیا دومرف  دنتفگ . ودب  ار  شیوخ  هصق  هتفر و  ع )  ) یلع دزن  دییوگب . نخـس  بلاطیبا  نب  یلع  اب  دروم  نیرد  تسا  رتهب  دـنتفگ  دنتـشادن و 
. دیورب شترضح  دزن  مالسلاهیلع  یسیع  عوشخ  عضاوت و  توسک  نامه  رد  دینک و  رود  ناتیاهنت  زا  ار  الط  ياهیرتشگنا  ریرح و  ياههماج 

نآ هب  دنگوس  دومرف  داد و  ار  ناشخـساپ  ربمایپ  راب  نیا  دندرک . مالـس  دنتفر و  شترـضح  دزن  هداس  ياههماج  اب  دنتفریذپ و  ار  یلع  نخس 
نیدـب دوب و  امـش  نایم  رد  ناطیـش  دـیتفگ  مالـس  دـیدمآ و  نم  دزن  هک  لوا  هبترم  تسا  هدرک  ثوعبم  قح  یتسار و  هب  ارم  هک  يدـنوادخ 

هحفـص 385] یهورگ [  رب  ار  یهلا  تمحر  تیاـنع و  تبحم ، ملـس و  ماـیپ  تساوخیمن  يرآ  ... متفگن خـساپ  ار  ناتمالـس  هک  دوـب  لـیلد 
تریـس و رد  اـت  تشاذـگاو  ار  ناـنآ  زور  هس  ود  تدـم  ترـضح  هک  دناهتـشون  دوب . ناـشنایم  رد  ناطیـش  ادـخ ، نمـشد  هک  دراد  هضرع 
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يو راتفگ  رادرک و  رب  تسا  هدـمآ  وا  روهظ  تراشب  رد  ناشـسدقم  بتک  رد  هک  هچنآ  دـننک و  صحفت  وا  روما  تمکح  لامعا و  تقیرط 
زا سپ  هک  ار  يربمایپ  فاصوا  یمامت  ام  مساقلاوبا  يا  دـنتفگ : يو  هب  هدـمآ  ربماـیپ  دزن  موس  زور  دـنریذپب . دوب  قح  رگا  دـنراد و  قبطنم 

سب نآ  هک  زیچ  کی  زج  مینکیم  دییات  وت  رد  ار  همه  میدید و  وت  رد  دراد  وا  قح  توعد و  قدص  رب  تلالد  دش و  دهاوخ  ثعبنم  یسیع 
حیـسم یـسیع  زا  سپ  هک  يربمایپ  میاهدـید  لیجنا  رد  اـم  دـنتفگ  تسا ؟ مادـک  نآ  دومرف  ربماـیپ  میباـییمن . وت  رد  ار  نآ  تسا و  گرزب 
ربماـیپ تسا ... هدـنب  وا  هک  تسا  نیا  رب  تناـمگ  ینادیم و  وگغورد  هتفگ  ازـسان  ار  وا  وت  هک  میاهدینـش  اـما  دراد و  داـقتعا  وا  هب  دـیآیم 
كانبات دولوم  كاپ و  ربمایپ  نآ  هرابرد  میرکت  نیسحت و  نخس  زج  منادیم و  وگغورد  هن  ماهتفگ و  ازـسان  ار  یـسیع  هن  زگره  نم  دومرف 

. تسا نایناهج  دـنوادخ  هدـنب  راوگرزب و  ثوعبم  ربمایپ  هک  منکیم  یهاوگ  منمؤم و  دـقتعم و  وا  هب  ماهدرک و  قیدـصت  ار  وا  نم  ماهتفگن .
نامرف هب  زج  تسین و  شیوخ  تاردقم  نینچمه  دوخ و  گرم  تایح و  نایز و  عفن و  کلام  ناگدنب . ام  همه  نانوچ  تسا . هدـنب  وا  يرآ 

داد ماجنا  حیـسم  یـسیع  هک  ار  هچنآ  دناوتیم  كولمم  هدنب و  ایآ  دنتفگ  دندینـش  نینچ  نوچ  دش . دهاوخن  هتخیگنارب  رـشح  زور  هب  یهلا 
افـش ار  یماذج  صوربم و  دومن . انیب  ار  دازردام  روک  دومرف و  هدنز  ار  هدرم  داد ؟ ماجنا  درک  وا  هک  ار  هچنآ  يربمایپ  چیه  ایآ  دهد . ماجنا 

دناوتیم تسادخ  رسپ  هک  یسک  ای  ادخ و  زج  ار  همه  نیا  ایآ  داد . یهاگآ  دنتشاد  رطاخ  رد  هچنآ  ریمـض و  تاین  زا  ار  نامدرم  دیـشخب و 
هملک و حور ، هدنب ، یـسیع  دوب . دنوادخ  نذا  هب  همه  داد  ماجنا  ادخ  یمارگ  لوسر  نآ  یـسیع  مردارب  هچنآ  داد  خساپ  ربمایپ  دـهد . ماجنا 
هب درکیم . یـشکندرگ  ادـخ  تدابع  زا  يو  اـیآ  تسین . راـع  لـالجرپ  تاذ  نآ  یگدـنب  زا  ار  وا  زگره  تسا و  لاـعتم  راـگدرورپ  ربماـیپ 

هحفـص عفد [  بذـج و  هب  جایتحا  دیـشونیم و  بآ  دروخیم و  ماـعط  تشاد ، وم  تسوپ و  نوخ و  تشوگ و  یـسیع  هک  دـینادب  یتسرد 
دننامیب هناگی  راگدرورپ  تسوا  انامه  دراد . زاین  بآ  نان و  باوخ و  روخ و  هب  ادخ  ایآ  تسا و  قولخم  تافص  همه  نیا  و  تشاد ، [ 386

اما . درادن دنزرف ) اتمه و  و   ) دـننام لثم و  زگره  تسین و  يزیچ  چـیه  وا  دـننام  هک  یقح  لاعتم و  رادـنپ ، زا  رترب  تاذ  نآ  تسوا  زاینیب و 
یسیع هرابرد  هک  هچنآ  هب  دیروایب و  نامیا  دومرف  ناشیا  هب  ربمایپ  دنتسنادیم . قحرب  ار  دوخ  نییآ  دنتفریذپیمن و  ار  وا  نانخس  نایحیـسم 
بیلـص شتـسرپ  هک  میوگب  امـش  هب  دییوگیم و  غورد  دومرف  خساپ  میاهدروآ . نامیا  وت  زا  شیپ  ام  دـنتفگ  دـیراد . ناعذا  متفگ  امـش  هب 

امش و بهذم  رد  همه  نیا  هک   ) دیروخیم كوخ  تشوگ  هک  نیا  و  رمخ ) برش   ) نتـسناد ادخ  دنزرف  ار  یـسیع  ینعی ) ادخ ، هب  كرـش  )
یسیع رگا  وگب  ام  هب  اما  : دنتفگ هدمآرد  نخس  هب  هرابود  نایحیسم  تسا . هتشادزاب  نیتسار  نامیا  زا  ار  امش  تسا ) عونمم  امش  ناگتـشذگ 

هک دندرکیم  نامگ  دوخ  اب  دوش . دلوتم  هرکاب  ياهزیـشود  زا  دناوتیم  ردپ ، نودب  یـسک  هنوگچ  تسیک و  وا  ردپ  سپ  تسین  ادخ  رـسپ 
نیا رد  ینآرق  تایآ  ینابر و  یحو  هک  تشذـگن  یـسب  درادـن . یباوج  نآ  ربارب  رد  ربمایپ  تسا و  نانآ  شـسرپ  باطخلالصف  نخـس  نیا 

وشب و تفگ  وا  هب  دیرفآ و  كاخ  زا  ار  مدآ  هک  تسا  مدآ  لثم  نانوچ  ادخ  دزن  رد  یـسیع  لثم  انامه  :» تشگ لزان  وا  رب  نینچ  نیا  هراب و 
ردپ و نودـب  مدآ  انامه  دـمآ ، ایند  هب  ینز  هدـنز  نت  زا  ردام ، دوجو  اب  یـسیع  رگا  ینعی  تفای ...) تایح  مدآ  بایب و  تایح  ینعی  «. ) دـش

رتبعـص رتتخـس و  یـسیع  شنیرفآ  زا  یـسب  مدآ  شنیرفآ  هقباطم ، لاصخ و  هسیاقم ، لاثم و  ظاـحل  هب  دـش و  هدـیرفآ  كاـخ  زا  رداـم 
بعـص و يزیچ  وا  شنیرفآ  سوماق  رد  تسا و  یندشان  یلمع  قالطالایلع  رداق  قالخ و  دـنوادخ  يارب  همه  نیا  رگم  اما  دوب ؛ دـناوتیم 

[ . 168 . ] دوشیم وشب و  دیوگیم  نآ  هب  دیامرف  هک  ار  ياهدـیرفآ  شنیرفآ  يراک و  ماجنا  هدارا  دراد ؟ دوجو  [ 167  ] لیهم لاحم و  لیقت ،
رارقا وـت  هتفگ  رب  میتـسه و  دوـخ  داـقتعا  رب  مینادیم و  ادـخ  رـسپ  ار  یـسیع  اـم  هک  دـنتفگ  خـساپ  دـنتفریذپن و  ناـنآ  اـما  هحفـص 387 ] ] 
هدرک هلداجم  یـسیع  هلأسم  رد  هک  نیا  دنتـسشن و  لدج  هب  مه  اب  زور  نآ  هک  ار  هچنآ  هدیکچ  نآرق  . مینادیم قحرب  ار  دوخ  میروآیمن و 

قیقد و هنوگ  نیدـب  دـنداهن  هلهابم  رب  ار  ناشرارق  سپـس  دنتـسناد و  وا  تیهولا  رب  هیاـمیب  فیخـس و  یلیلد  ردـپ ، نودـب  ار  وا  شنیرفآ  و 
. نیرتمملا نم  نکت  الف  کبر  نم  قحلا  نوکیف . نک  هل  لاق  مث  بارت  نم  هقلخ  مدآ  لثمک  هللادـنع  یـسیع  لثم  نا  :» تسا هدرک  نایب  قیمع 

هتغل لعجنف  لهتبن  مث  مکسفنا  انسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف 
و وش ) هدنز   ) وشب تفگ  ودب  هدیرفآ  كاخ  زا  ار  وا  هک  دوب  مدآ  نانوچ  ادخ  يارب  یـسیع  شنیرفآ  لثم  انامه  [ . 169 .« ] نیبذاکلا یلع  هللا 
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دوخ نارسپ  امش  دوخ و  نارسپ  ام  ات  دییایب  وگب  دنک  هلداجم  ناهرب  ملع و  نیا  زا  سپ  رما  نیا  رد  وت  اب  هک  سک  ره  ربمایپ ) يا   ) سپ دش .
ات مینک  اعد  هدـناوخ ) يرواد  هب  ار  ادـخ   ) هاگ نآ  میناوخارف  ار  دوخ  ياهناج  امـش  دوخ و  ياهناج  ام  دوخ و  نانز  امـش  دوخ و  نانز  ام  و 

توعد دناهتشون  نارسفم  زا  یـضعب  . دهد رارق  تسا ) نادرگیور  قح  شریذپ  زا  و   ) وگغورد هک  هورگ  ود  ام  زا  مادک  ره  رب  ار  دوخ  تنعل 
 ] ره يوس  زا  دـشاب و  هک  لاح  ره  رد  دوب . ربمایپ  بناج  زا  هک  دـنراد  حیرـصت  زین  یـضعب  دـش و  زاـغآ  ناـنآ  يوس  زا  نیرفن  هلهاـبم و  هب 

يهلهابم هب  نامدرم  ربارب  رد  ادرف  هک  دش  ررقم  اعطق  دندش و  ادج  مه  زا  دشاب  هدش  هتفرگ  میمـصت  رما  نیا  رب  هک  ناشمادـک  هحفص 388 ]
نارجن لها  نایحیـسم  اب  دهاوخیم  ربمایپ  دیچیپ . هنیدـم  یمامت  رد  ربخ  دوب و  هدـننک  نییعت  سب  میظع و  یبش  بش  نآ  ... دـنیآ نوریب  مه 

رداق یلزا  تاذ  هس  شتسرپ   ) تیلثت هب  دننادیم و  ادخ  زین  ار  سدقلاحور  وا  رب  هوالع  دننادیم و  ادخ  هجیتن  رد  ادخ و  رـسپ  ار  یـسیع  هک 
قح و نخـس  دوخ و  نخـس  قح  رب  يرواد ، ییاهن  عجرم  نیرخآ  ناونع  هب  ار  هللا »  » دـنک و هلهابم  دـنالیاق ) ناشتیهولا  هب  رارقا  رهاق و  و 
مشخ و تیاهن  برع  كاخ  رـسارس  ياهنیمزرـس  يهمه  هک  ناناملـسم  اـهنت  هن  هنیدـم و  ناناملـسم  یماـمت  دروآ ... دـهاش  دوخ  تقیقح 

يرما هلهابم  نیا  دندوب . فقاو  یتسرپاتکی  يایلع  هبترم  دیحوت و  رما  رب  وا  مامتها  تیدج و  لامک  رب  دنتـسنادیم و  كرـش  زا  ار  وا  ترفن 
میمعت میلعت و  رد  وا  زیتس  لاس  ود  تسیب و  نیا  تمه  همه  و  وا ، مایپ  وا ، نید  يوربآ  تزع و  یمامت  رد  دوبن و  هداتفا  اپ  شیپ  کـچوک و 

، نانآ نارسپ  دوخ و  نارسپ  دیاب  هلهابم  نیا  ماجنا  يارب  دوب  هدومرف  ربمایپ  هک  تفگش  و  دوب . نآ  يورگ  رد  رفک  كرـش و  راکنا  دیحوت و 
هلـصیف دـنوادخ  يرواد  رما  هک  تسا  نانآ  نیمآ  اعد و  هب  دـنیآ و  هلهابم  نادـیم  هب  نانآ  ياهناج  دوخ و  ياهناج  نانآ ، نانز  دوخ و  نانز 

دوب هداد  روتـسد  زامن  زا  سپ  مدهدیپس  ربمایپ  . دروآیم نوریب  رما  نیا  يارب  ار  یناسک  هچ  ربمایپ  هک  دوب  رظتنم  ادرف  تما  و  تفای . دـهاوخ 
نآ دوب . هدومرف  نییعت  هلهابم  يارب  ار  اج  نآ  دنیامن و  كاپ  زیمت و  الماک  دننک و  وراج  ار  تخرد  ود  نایم  ییاج  هنیدـم ، رهـش  نوریب  هک 

یکدـنا تفر و  همطاف  هناخ  يوس  هب  دـمآ و  نوریب  دوخ  نارـسمه  نانز و  زا  یکی  هناخ  زا  شیوخ ، هناـخ  زا  زاـمن  زا  سپ  مدهدـیپس  هاـگ 
هنیس و رب  شوغآ و  رد  ار  نیسح  دناهتـشون  !! دمآ نوریب  نانآ  هناخ  زا  دوخ  نارـسمه  هداوناخ و  هن  همطاف و  یلع و  نادناخ  اب  هک  تشذگن 

هحفـص نانآ [ ... رـس  تشپ  زا  همطاف  دـمآیم و  وا  يور  شیپ  یلع  هتفرگ و  تسار  تسد  هب  ار  نسح  تسد  درـشفیم و  هتفرگ  دوخ  بلق 
هنحـص نینچ  رظتنم  دندوب و  هدامآ  همه  هنیدم  رهـش  دناسر . داعیم  هاگیاج  رهـش ، نوریب  هب  ار  دوخ  مارآ  هتـسهآ و  دمآ و  نینچ  نیا  [ 389

ات دنداتسیا  ياهشوگ  رود ، زا  دندمآ و  اهمچرپ  ملع و  اب  نامدرم  دناهتـشون  دز و  نوریب  رهـش  زا  هچراپکی  هنیدم  ... كانمهـس زیگنالوه و 
نیا یمامت  رب  دیجم ، دیمح  نآ  دیحوت ، راگدرورپ  کنیا  دیامنیم . نیرفن  نایحیسم  هیلع  هنوگچ  دنکیم و  هچ  دوخ  نادناخ  نیا  اب  ربمایپ 

دیچیپیم و رهش  رد  دومحم  رطعم و  یـسدقت  هنمیه و  كرابم  يوب  دوجو ، رون  رـضاح ... قح  ناکم  رد  تسا و  رظان  یهلا  کچوک  عمج 
دندوب هدرک  بوراـج  ار  شریز  هک  یتخرد  هخاـش  ود  ناـیم  رد  ربماـیپ  دـشیم . کـیدزن  میظع  سب  بیرق و  يرما  عوقو  نیگمهـس  هظحل 

يارب هلبق  هب  ور  وناز ، ود  هب  دوخ  دـناشن و  ادر  نآ  ریز  رد  ار  شیوخ  هداوناـخ  تخیوآ و  ناـبهیاس  رداـچ و  ناونع  هب  ار  دوخ  هایـس  ياـبع 
. دنتفرگ رارق  شیوخ  هاگیاج  رد  رتوس ، نآ  هدش و  کیدزن  داعیم  لحم  هب  وا  سپ  زا  زین  نایحیسم  ناگدنیامن  تأیه  کنیا  تسشن . هلهابم 
. دنهارمه وا  اب  هک  دنتـسیک  نانیا  دندیـسرپ  نایحیـسم  زا  یـضعب  . دوب نارود  هلهابم  نیرتمیظع  نارگ و  دادخر  هظحل  رظتنم  هنابهتلم  هنیدـم 

نیرتبوبحم نیرتیمارگ و  وا ) هب  دوجوم  نیرتبرقم  نیریش و  ناج   ) وا داماد  وا ، يومعرسپ  دیآیم  همه  زا  شیپ  هک  نآ  دندینـش  خساپ 
شدوخ نادنزرف  ار  ود  نآ  هک  دنیوا  داماد  نیمه  رتخد و  نادنزرف  نیسح  نسح و  رسپ  ود  نآ  و  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  وا ، دزن  نایناهج 

رب تسد  نم  نوچ  دومرف : درک و  دوخ  نادـناخ  هب  ور  ربماـیپ  . تسوا دزن  ناـیناهج  نیرتزیزع  هک  تسا  همطاـف  وا  رتخد  نز ، نآ  دـمانیم و 
نانچ نتسیرگن  هب  دندمآ ، نایحیسم  عمج  دوخ و  نارسپ  اب  هک  بقاع  دیس و  وس  نآ  زا  دییوگب . نیمآ  امش  مدرک  اعد  متـشادرب و  نامـسآ 

ییابیز و یکاپ ، تراهط و  هب  هک  وناب  نآ  دیشخردیم و  حیسم  یسیع  رون  ناشهرهچ  نب  رد  هک  روضح  یتسار و  رون ، قدص و  ياههرهچ 
، درب نامسآ  رب  تسد  رگا  هک  دنتشادن  يدیدرت  هحفـص 390 ] نیرتمک [  يرآ  دنتفاین . دوخ  رد  ار  هلهابم  تأرج  دوب ، ارذع  میرم  یکانبات 
هب دیس  بقاع و  نایحیسم ، نارس  هک  دناهتشون  رتاوت  هب  ینس  هعیش و  تسا . هتفر  داب  رب  ناشنامدود  دنیوگ  نیمآ  یهلا  عمج  نیا  دنک و  اعد 
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رقف و لها  ناکیدزن و  نیا  ندروآ  دننیـشنیم و  هلهابم  يارب  ناربمایپ  هک  تسا  هتـسشن  وناز  ود  هب  نانچ  دنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ  رگیدـکی 
لامک هناـشن  ناـکم  نیا  هب  دنتـسه  شرگج  ياـههراپ  هک  ناگدـیرفآ  نیرتزیزع  قلخ و  نیرتبوبحم  ینعی  شکچوک  هداوناـخ  ناـشیورد 

هک درذگنرب  یلاس  دنک  هلهابم  ام  اب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : بقاع  هب  دیـس  تسا . شمالـسا  دیحوت و  مارم ، مایپ و  تیقحا  هب  وا  نامیا 
زا ار  اههوک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  رگا  هک  منیبیم  ییاههرهچ  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يرگید  نآ  دـنامن و  نیمز  يور  رب  یحیـسم  کی 

هتفر شدزن  مینکن و  هلهاـبم  وا  اـب  زگره  نایحیـسم  يا  ناـه  تفریذـپ . دـهاوخ  ار  ناـشیاعد  درک و  دـهاوخ  ناـنچ  هنییآ  ره  دـنکرب  ياـج 
يراسنوگن و هب  ور  نیا  زا  . میزادرپب هیزج  هدرک و  هحلاـصم  دـیامرف  رما  دـهاوخب و  وا  هک  هچ  ره  رب  درذـگب و  رما  نیا  زا  مییاـمن  شهاوخ 
هب یمالـسا و  تموکح  رقم  هب  تایلام  ناونع  هب  هلح  هماج  رازه  ود  لاس  ره  هک  دندومن  هحلاصم  يو  اب  نینچ  هدمآ  شترـضح  دزن  میلـست 
یس هرز ، یـس  نانآ  دهد ، يور  ناشنانمـشد  ناناملـسم و  نایم  یگنج  رگا  دنزادرپب و  وا  یهلا  نخـس  تیقحا  ربارب  رد  میلـست  دامن  ناونع 
زین ار  رما  نیا  . دنریگب سپ  زاب  ملاس  حیحص و  ار  دوخ  حالس  تاودا و  یمامت  گنج  زا  سپ  هک  دنهدب  هیراع  ناناملسم  هب  بسا  یس  هزین ،

ناگدـنهديرای هباثم  هب  دامن  ناونع  هب  زاب  هکلب  دـننکن  مادـقا  ناناملـسم  هیلع  اهنت  هن  یگنج  چـیه  رد  هک  دادیم  ماجنا  تهج  نادـب  ربمایپ 
اور یتیانج  تنایخ و  ناناملـسم  هیلع  نانآ  تردـق  هب  هیکت  اـب  ینمـشد  چـیه  سپ  نآ  زا  اـت  دـنیآ ، باـسح  هب  هدرک و  لـمع  مالـسا  هاـپس 

تمالس هب  ناشیمامت  تشون و  حلص  همان  نانآ  يارب  ربمایپ  ناسنیدب  . تشاد نانآ  هزین  هرز و  یـس  هب  یجایتحا  هچ  ربمایپ  هنرگو  درادن ...
تـسد رد  مناج  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس  دومرف  ربمایپ  هاگ  نآ  . دـندرب ردـب  یهلا  رفیک  هکرعم  زا  ملاس  ناج  و  هحفص 391 ] هتـشگزاب [ 

لزان نانآ  رب  یباذع  نانچ  دیشکیم  هلهابم  هب  راک  دندنامیم و  رصم  دننادیم  ادخ  رـسپ  ار  یـسیع  هک  دوخ ، نخـس  رب  رگا  تسوا  تردق 
همه دـندش ) خـسم  كوخ  نومیم و  هب  ناشربمایپ  ياعد  هب  هک  لیئارـساینب  نامدرم  زا  تبـس ؛ باحـصا  نوچمه   ) ناشیمامت هک  دـشیم 

هناگی راگدرورپ  دـنتخوسیم و  شتآ  هب  ناـشیگمه  دزیم و  رهق  هقعاـص  ناـشیارب  يداو  یماـمت  هاـگ  نآ  دـندشیم و  كوخ  نومیم و 
اهراـسخاش رـس  رب  ناـشناتخرد  ناـغرم  یتـح  گرزب ، راـید  نآ  هنکـس  یماـمت  هـک  درکیم  لصأتــسم  ار  نارجن  لـها  ناـنچ  کیرــشیب 

رگید یناسک  زین  بقاع و  دیس و  هک  تشذگن  یـسب  دناهتـشون  دندرمیم . تیلثت  لها  یمامت  هک  تشذگیمن  یلاس  زا  شیب  دندنامیمن و 
[ . 170 . ] دندش ناملسم  دنتشگزاب و  یتسرپهس  زا  نارجن  لها  زا 

ارجام لیلحت 

شترضح تسا و  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تایح  خیرات  لک  ياهدادخر  نیرتاسآتریح  نیرتمیظع و  زا  هلهابم  يارجام  میدرک  نایب  هکنانچ 
اب تسا و  دـیحوت  یقطنم  روآمایپ  دومرف  تابثا  هک  نآ  لوا  . دز اسآزاجعا  ار  رتشیب  هکلب  هناشن  تشه  تفه  ریت  کی  اب  گرزب  لمع  نیا  اب 

راگدرورپ تردق  دزن  رد  یسیع  تقلخ  و  تسین . ادخ  رسپ  رشبلاوبا  مدآ  هکنانچمه  تسین  ادخرسپ  یسیع  دومرف  تباث  یناهرب  نقتم  لیلد 
هحفص 392] میرم [  زا  ار  یـسیع  دش و  مدآ  وشب ، دومرف  دیرفآ و  كاخ  زا  ردام  ردپ و  نودب  ار  مدآ  . تسا هدوبن  رتبعـص  مدآ  تقلخ  زا 

روهظ يهصنم  هب  ار  دوخ  توبن  یتسار  تلاـسر و  قدـص  هلهاـبم ، هب  توعد  اـب  هک  نآ  مود  . دـش یـسیع  وشب ، دومرف  دروآ و  ردـپ  نودـب 
نایعدـم هیلع  اعد  هلهابم و  هب  دوبن  قح  نیتسار  ربماـیپ  رگا  هک  تشاذـگ  شیاـمن  هب  ار  راوگرزب  تقیقح  نیا  نایحیـسم  ربارب  رد  دـناسر و 

، ایلیا تاماش ، لامـش  ات  هتفرگ  ءاعنـص  بونج  زا  زور  نآ  رـصاعم  ناهج  یمامت  رد  ار  دوخ  نییآ  نتـشاد  تقیقح  هیعاد  هک  یناهج  یتردق 
ناـنچ تخادـنایمن و  یهلا  تـنعلم  بـضغ و  رطخ  هـب  ار  شیوـخ  ناـیمارگ  نـیرتزیزع  دوـخ و  ناـج  دــمآیمنرب و  نتــشاد  هریغ  مور و 

اج شیوخ  رادنپ  یگدوهیب  زا  فقاو  ناساره و  فئاخ  هدیـسرت و  نایحیـسم ، درکیمن و  ملع  دـق  شیوخ  تقیقح  هیجوت  رد  هنادـنمتردق 
نیرتیمارگ نیرتكاـپ و  نیرتبوبحم ، بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دومرف  تباـث  هک  نآ  موس  . دـندرکیمن در  ار  هلهاـبم  دـندزیمن و 

ام « » مکـسفنا انـسفنا و  عدن   » دیامرفیم زارف  نیرد  نآرق  هیآ  اریز  تسوا . دوخ  ناج  يهلزنم  هب  یلع  ناج  تسوا و  زا  سپ  شنیرفآ  هرهچ 
ناج و هلزنم  هب  یلع  هک  دراد  انعم  نیا  رب  لـماک  تحارـص  حوضو  هب  تراـبع  و  ار » دوخ  ياـهناج  زین  امـش  میناوخارف و  ار  دوخ  ياـهناج 
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( توبن هبترم  زج   ) یلع ربمایپ و  نایم  یتوافت  انعم  تبرق و  لامک ، تمظع و  رد  تسا و  يوبن  سدـقم  دوجو  یمامت  سفن و  یتسه و  حور 
هیآ اریز  دنیوا ، دوخ  نادنزرف  نیـسح  نسح و  دومرف  تابثا  هک  نآ  مراهچ  . تسا یتسه  سدقم  دوجو  نیرترب  ربمایپ  زا  سپ  یلع  تسین و 
سک چیه  رسپ  ود  نیا  زج  ربمایپ  میدید  هک  نآ  لاح  دیروایب و  ار  دوخ  نارسپ  امش  میروآیم و  ار  دوخ  نارسپ  ام  هک  دراد  حیرصت  نآرق 

طقف و یمالـسا  هعماج  نانز  لک  زین  دوخ و  نارـسمه  یمامت  عمج  زا  ربمایپ  هک  نآ  مجنپ  . دناوخیم دوخ  رـسپ  ار  نانآ  و  درواین . ار  رگید 
لاح درواین و  هنومن  ناونع  هب  ار  ناشیکی  یتح  ار ، اهنآ  زا  یکی  دـمآ و  نوریب  شیوخ  نارـسمه  هناـخ  زا  دروآ ... ار  ارهز » همطاـف   » طـقف

نارسمه نانز و  زین  امش  دنیایب و  ات  میناوخارف  ار  دوخ  نارسمه » «، » نانز  » ام مکئاسن » انئاسن و  عدن   » هک نآ  رب  دراد  تحارص  نآرق  هک  نآ 
شیوخ جاودزا  دقع  رد  ار  يرایـسب  یمـسر  نارـسمه  نامز  هحفـص 393 ] نآ [  رد  ربماـیپ  هک  نآ  بیجع  دـنیایب و  اـت  دـیناوخارف  ار  دوخ 

ناسدقم هورگ  عمج  هب  ار  نانیا  زا  مادک  چیه  ربمایپ  هک  دوب  هنوگچ  و ... هبیبحما ، هیریوج ، هملسما ، هیفص ، هیرام ، هصفح ، هشیاع ، تشاد :
مکح هب  مه  نآرق و  مکح  هب  مه  ءاسن ،»  » هملک هک  تسا  نآ  همه  زا  رتتفگـش  نینچمه  دروآ ؟ ار  همطاف  طقف  دادـن و  هار  شیوخ  هلهابم 

زا یناسک  اهنت  هن  ربمایپ  مینیبیم  هک  تسا  نآ  بیجع  و  نارـسمه » عمج   » رب مه  دنکیم و  نانز » عمج   » رب تلالد  مه  یبرع ، نابز  حـیرص 
حیرـصت مغریلع  دروآیمن و  زین  ار  یکی » یتح  هکلب  . » تسا لهـس  هک  شتما  ناـنز  زا  نت  راـهچ  هس  یتـح  هکلب  دروآیمن  ار  شنارـسمه 

هک 1- تسا  نآ  يانعم  هب  نیا  . دروآیم ار  همطاف »  » ادرفنم ارـصحنم و  طقف  دراد  دـیکأت  نارـسمه » ناـنز و  ینعی   » ءاـسن عمج  رب  هک  نآرق 
ییاهنت هب  وا  و  تسا » دیحوت  هعماج  نارسمه  نانز و  لک   » رهطم موهفم  نیرتسدقم  يهعومجم  نیرتیمارگ و  نیرتمیظع ، نیرترب ، همطاف 

یتح ینز ، چـیه  تسادـق  یکاپ و  تمظع ، تزع و  رد  دراد و  فرـش  يرترب و  یمالـسا  هعماج  نانز  یمامت  ربماـیپ و  نارـسمه  یماـمت  رب 
هقلح رد  هک  دـسریمن  ار  ینز  چـیه  تسوا  هک  اج  نآ  دنـسریمن و  وا  ماقم  هب  ربمایپ  تما  نانز  همه  هعومجم  زین  ربمایپ و  ناـنز  هعومجم 
نوچ تسا و  یلع  رـسمه  نز و  همطاف  هک  نیا  ایناث  .و  دـنبایب هار  دـنراد  ار  نینمؤملاما  ماقم  هک  ربمایپ  نارـسمه  یتح  وا  تراهط  تمظع و 

، دـنیآیم باسح  هب  وا  نارـسپ  همطاف  یلع و  نارـسپ  ماقم ، نیا  رد  هک  نانچمه  تسوا و  سفن  حور و  ینطاـب  ياـنعم  وا ، نت  يهراـپ  یلع 
نوناک دوجو و  هریاد  يزکرم  هطقن  تیب و  لها  يهبعک  هداوناـخ ، تماـمت  نیداـمن  هلماـک و  هرهطم ، هسدـقم و  موهفم  هلزنم  هب  زین  همطاـف 

نآ مشش  . تسوا نارـسمه  نانز و  عمج  يانعم  هب  داز ، لسن و  يهمـشچرس  و  دامن ، ریهطت و  ماقم  رد  دیآیم و  باسح  هب  وا  هداوناخ  عمج 
تیلـضفا تماما و  مه  ار و  شیوخ  توبن  مه  ار و  ثیلثت  لاطبا  یگدوهیب و  مه  دـناسر ، تابثا  هب  ار  دـیحوت  مه  لمع ، کی  رد  ربمایپ  هک 
تیلـضفا لیالد  ام  .و  تسا اسآزاجعا  هلهاـبم  نیرد  میظع  هجوت  ناـیاش  ياهتکن  نیا  ار و  بلاـطیبا  نب  هحفـص 394 ] یلع [  نیدحوملاماما 

هب ربمایپ  هک  نآ  متفه  . دروآ میهاوخ  تنـس  لها  ناروشناد  لوق  زا  هکلب  هعیـش  لها  ياههرازگ  زا  هن  ماـقم  عضوم و  نیمه  رد  ار  یلع  ماـما 
ریهطت و يالاو  هیآ  هک  دناسر  توبث  هب  رگید  راب  هلهابم ، زور  رد  و  تسا . همطاف  یلع و  نادناخ  طقف  ریهطت ، هکرابم  نادناخ  دناسر  تابثا 
، دـیحوت یکاپ و  هداوناخ  قح ، قدـص و  هداوناخ  هک  دـناسر  تابثا  هب  زین  و  تسا . هدـمآ  نانآ  يالاب  نأش  رد  ریطخ  يهکراـبم  تعلخ  نیا 

نارسمه هداوناخ  هن  دنانانیا و  ینعی  وا ، تیبلا  لها  تراهط و  تمـصع و  نادناخ  درادن ، هار  فالخ  هانگ و  نآ  رد  ياهرذ  هک  ياهداوناخ 
نسح همطاف و  یلع و   » عمج يهناخ  طقف  طقف و  يوبن  تمصع  نادناخ  تراهط و  تیب  لها  زا  دارم  هملـسما و  یتح  هصفح و  هشیاع و  وا 

یکدوک رد  یـسیع  ییحی و  نانوچ  دناغلاب و  دناماما و  اما  دنالاسدرخ  هک  نآ  اب  نیـسح  نسح و  هک  نآ  متـشه  «. تسوا دوخ  نیـسح و  و 
لامک غولب و  ماقم  رد  رگا  دـمآ ) دـهاوخ  هکنانچ   ) تنـس لها  لوق  هب  دناییاونـش و  و  تریـصب ، مکح و  ییاناد ، غولب و  لامک  هلق  رد  زین 

هک تسا  یـسیع  ییحی و  ماقم  تمظع  دننامه  اتمه و  ناشماقم  تمظع  دنبای و  هار  هلهابم  ناسدقم  هقلح  رد  تشادن  ناکما  دندوبن ، یلقع 
یلامک نینچ  هب  رگا  دندیـسر و  یناـحور  ینـالقع  لاـمک  غولب و  جوا  ینعی  توبن ، هجرد  هب  ود  ره  ینامـسج  غولب  زا  لـبق  یکدوک و  رد 

نسح و رب  دیآدورف ، ینامـسآ  باتک  دوش و  لزان  یحو  ییحی  یـسیع و  راوگرزب ، ود  نآ  رب  تشادـن  ناکما  هک  ناس  نامه  دندیـسریمن 
نیرترب هلمج  زا  هعیـش  نادنمـشیدنا  یمامت  راثآ  رد  . دوبیمناور یعینم  فیرـش و  ماقم  نانچ  رد  روضح  هلهابم و  ياعد  تباجا  زین  نیـسح 
نادناخ ینعی  [ ) هحفـص 395 لوسر [ ، تیب  لها  تیقحا  تیلـضفا و  هعومجم  ناونع  هب  هلهابم  دادـخر  یـسلجم ، ناشیا  رادـمچرپ  روشناد 
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خیش : دناهدیقعمه زین  ینس  نارسفم  زا  يرایسب  هک  هعیـش  هن  اعد  نیا  رد  [ ... 171  ] تسا هدش  دادـملق  تبث و  تما  یمامت  رب  همطاف ) یلع و 
نادب نآرق  هک  ار  یلع  تلیـضف  نیرترب  تفگ  اضر ع  ماما )  ) هب یـسابع ) هفیلخ   ) نومأم يزور  تسا : هدروآ  نینچ  لوصف  باتک  رد  دـیفم 

زور نآ  ایآ  هن  دومرف : ترـضح  تساوخ . حیـضوت  نومأم  تسوا . هلهابم  زور  تلیـضف  داد : خساپ  ماما  يوگزاب . نم  رب  تسا  هداد  یهاوگ 
مث مکـسفنا  انـسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف  : » دمآ نینچ  هیآ 

نارـسپ شیوخ و  نارـسپ  ات  دـییایب  وگب  دـنک  هلداجم  وت  اب  تقیقح  نیا  زا  سپ  سک  ره  ربمایپ  يا  « » نیبذاکلا یلع  هللا  ۀـنعل  لعجنف  لهتبن 
باذع تنعل و  ات  مینک  نیرفن  اعد  هب  ار  رگیدمه  هاگ  نآ  میناوخبارف ، ار  امش  ياهناج  شیوخ و  ياهناج  امـش ، نانز  شیوخ و  نانز  امش ،

وا نارـسمه  نانز و  يانعم  هب  عضوم  نیرد  هک  ار  همطاف  دـندوب و  شرـسپ  ود  هک  ار  نیـسح  نسح و  ربمایپ  سپ  داب .» نایوگغورد  رب  یهلا 
ناج و هباثم  هب  نآرق )  ) هللا مالک  ادخ و  مکح  هب  عضوم  نآ  رد  یلع  دـناوخارف و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  زین  دـناوخارف و  دـندوب 

ربمایپ هزادنا  هب  یهلا  ناگدـیرفآ  زا  کی  چـیه  يو  رظن  دـنوادخ و  دزن  رد  هک  هتـشگ  نهربم  تباث و  ایآ  هن  اریز  دوب ، ربمایپ  یتسه  حور و 
نآ زا  نانمؤم ، ناگدیورگ و  زا  سک  چیه  هک  تسا  تباث  بجاو و  لیلد  نیمه  هب  سپ  تسین . لضفا  یمارگ و  لجا و  زیزع و  وا  سدـقم 

: تفگ دینش  ار  نخـس  نیا  نوچ  نومأم  دشابن . رترب  لضفا و  صخـش  نآ  زا  تسا ، ربمایپ  سدقم  یتسه  حور و  ناج و  هباثم  هب  هک  یـسک 
نانز عمج  يانعم  هب  هک  ءاسن  ماقم  رد  هک  نآ  لاح  و   ) تسا تسرد  نیا  هدروآ و  ءانبا )  ) عمج ظفل  هب  ار  نارسپ  دنوادخ  هک  دینادیم  امش 

دومرف و هک  نیا  زا  ربمایپ  دارم  هک  دوشیمن  نآ  لیلد  همه  نیا  ایآ  دروآ و  ار  همطاف  دوخ  رتخد  اهنت  طقف  طقف و  ربمایپ  هک ) مینیبیم  تسا 
دـشاب و شدوخ  هحفـص 396 ] ناـج [  ناـمه  ادرفم  اـهناج ، يهملک  نیا  ینعی ) انـسفنا   ) عمج زا  شدارم  میرواـیب  ار  دوخ  ياـهناج  زین  اـم 
هک هچنآ  نانمؤمریما  يا  دومرف  خساپ  ماما  ددرگ ؟ عنتمم  دیدرک  بستنم  نادب  ار  يو  هک  یتلیـضف  نآ  دـشابن و  یلع  نینمؤملاریما  شدارم 

يراـک هب  رما  اـی  دـییایب و  ییاـج  هب  ادرف  دـیوگیم  لـثملایف  دـناوخیمارف و  ار  یهورگ  هک  سکنآ  هراوـمه  اریز  تسین . تـسرد  یتـفگ 
اج نالف  هب  ار  مدوخ  ادرف  ات  دییایب  دـیوگیمن  هک  شدوخ  هب  یمدآ  اریز  شدوخ . هن  تسا و  ریغ  نارگید و  نخـس ، نیزا  شدارم  دـنکیم 
ار یلع  زج  رگید  سک  چیه  هلهابم  هیآ  رد  ربمایپ  هک  اج  نآ  زا  نکب و  ار  يراک  نینچ  ادرف  مدوخ  يا  دـهد : روتـسد  شدوخ  هب  ای  مروآ و 

ناج هلزنم  هب  شنآرق  رد  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا  ربمایپ  سدقم  سفن  ناج و  نامه  یلع  هک  دـش  تباث  سپ  دـناوخنارف  هلهابم  ناکم  رب 
انامه تفگ . خـساپ  دینـش  ار  الاب  الاو و  باوج  نیا  نوچ  نومأم  تسناد ... ربمایپ  مکح  يهیاممه  هیاپمه و  ار  یلع  مکح  دـناوخ و  ربماـیپ 

يرـشخمز . تفگ ناوتیمن  یخـساپ  رتهب  رترب و  يدروآ  هک  ناهرب  تیعطاق  و  نایاش ، خساپ  نیزا  ینعی  تسا . لاؤس  لاوز  باوص ، باوج 
نایحیسم ربمایپ  نوچ  هک  هدش  شرازگ  : تسا هدروآ  شیوخ  فاشک  ریسفت  رد  نانآ  نیرـسفم  ناروشناد  زا  یکی  تنـس و  لها  ناگرزب  زا 

داد و ناشهزاجا  ربمایپ  میدرگزاب . ادرف  هدرک  رتقیقد  لمأت  هراظن و  شیوخ  راک  رد  میدرگزاب و  هدـب  هزاجا  دـنتفگ  دـناوخارف  هلهابم  هب  ار 
بقاع یهدیم ؟ نامرف  هچ  مینک و  هچ  تسا ) بقاع  بقل   ) حیسملادبع يا  دنتفگ  دوخ  ياوشیپ  بقاع ، هب  دندیزگ  تولخ  ياهشوگ  نوچ 

زج ياهراچ  هک  هدروآ  ینخـس  تسا و  یهلا  هدـیزگرب  لسرم و  ربماـیپ  دـمحم  نیا  هک  مینادیم  همه  نایحیـسم  يا  دـنگوس  ادـخب  تفگ :
هلهابم رگا  دنتـشگ و  دوبان  ناشیا  کچوک  گرزب و  هک  دندماینرب  هلهابم  هب  دوخ  ربمایپ  اب  یموق  چیه  ادخب  دنگوس  میرادـن . نآ  شریذـپ 

نیا هلهابم  كرت  هک  تسا  نیا  هراچ  اهنت  دیدنسپیم  ار  شیوخ  نییآ  نید و  رب  يدنبیاپ  رگا  کنیا  میوش ... كاله  نامیمامت  میریذپب  ار 
شوغآ رد  ار  نیسح  هحفـص 397 ] دندید [  دندمآ و  ربمایپ  دزن  هاگ  نآ  دنتفریذپ ) نایحیـسم  ... ) میدرگزاب شیوخ  رهـش  هب  هدرک  لوسر 

نم نوچ  هک  دـیامرفیم  نینچ  نانآ  هب  دـنیآیم و  همطاف  تشپ  زا  یلع  وا و  رـس  تشپ  زا  همطاف  هتفرگ و  تسدـب  ار  نسح  تسد  هتفرگ و 
نم هک  دنگوس  ادخب  نایحیـسم  هورگ  يا  تفگ : دید  نینچ  نوچ  نارجن  فقـسا  دییوگب . نیمآ  امـش  مدرک  دنلب  نامـسآ  رب  اعد  هب  تسد 

ناتیمامت دینک  هلهابم  نانیا  اب  رگا  دنکیم . نینچ  دنک  مدهنم  دنکرب و  اهناکم  زا  ار  اههوک  دنهاوخب  ادـخ  زا  رگا  هک  مینیبیم  ییاههرهچ 
( مساقلاوبا  ) يا دـنتفگ  [ . 172 . ] دـنامیمن یقاب  نیمز  رب  حیـسم ) تیهولا  هب  دـقتعم   ) يوسیع هرهچ  کی  تمایق  زور  اـت  دـیوشیم و  دوباـن 

تخادرپ هب  ماجنارس  میشاب ... دوخ  نید  رب  زین  ام  هک  يراذگب  میرادب و  مرتحم  دوخ  نید  رب  ارت  مینکن و  هلهابم  وت  اب  ات  میتشگ  قفتم  نیرب 
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يرـشخمز هاگ  نآ  دـندش ... یـضار  دوب ) دـمحم  ندوب  قحرب  هلهابم و  شریذـپ  مدـع  رد  ناـشيراوخ  تسکـش و  رگناـشن  هک   ) ياهیزج
رب تفر ، نوریب  نایحیسم )  ) هلهابم هب  ربمایپ  هک  زور  نآ  هدش : تیاور  هشیاع  زا  هک : تسا  هتشون  دوخ  مالک  همادا  رد  تنـس  لها  هدنـسیون 

نیـسح درب و  دوخ  يادر  ریز  هب  ار  وا  ترـضح  دمآ و  نسح  دوب ، یگنر  هایـس  يوم  نودب  هنیمـشپ )  ) تسوپ لحرم » طرم   » شترـضح نت 
رد نت  جـنپ  ره  هک  یلاـح  رد  هتفرگ  دوـخ  يادر  ریز  هب  ار  ود  نآ  دـندمآ و  همطاـف  یلع و  نینچمه  درب ، دوـخ  يادر  ریز  هـب  ار  وا  دـمآ و 

تیبـلا و لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  : » دوـمرف توـالت  ار  ینآرق  هیآ  نـیا  دـندوب ، هـتفرگ  رارق  وا  يادر  شوـپنت و  نورد 
امـش دیاریپب و  دیادزب و  اهیکاپان  همه  زا  ار ) نادناخ  امـش  طقف  طقف و  اراصحنا و   ) هک تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  انامه  « » اریهطت مکرهطی 

: دیوگ تنس  لها  گرزب  هدنسیون  هاگ  نآ  [ . 174 [ ] 173 .« ] دنادرگ رهطم  كاپ و  دهاوخیم  هحفـص 398 ] دوخ [  هک  ناسنآ  ار  نادناخ 
هب هورگ  ود  نآ  بذاـک  قداـص و  هورگ ، ود  ناـیم  زا  هک  دوـب  نآ  يارب  زج  رگم  هلهاـبم ، هب  مصخ  توـعد  نیا  دـیوگب  نم  هب  یـسک  رگا 

نتفگ نیمآ  ندرک و  اعد  هب  دوخ  هارمه  هب  دیاب  زین  ار  نانز  نارـسپ و  اج  نیا  هک  تشاد  یترورـض  هچ  سپ  دوش ؟ راکـشآ  ربمایپ )  ) ياعد
رگنب اریز  دوب . وا  نطاب  راک و  یتسرد  رب  شنانیمطا  وا و  قدـص  توبث  وا و  لوق  تیقحا  رب  حـضاو  یلیلد  رما  نیا  میوگ  خـساپ  دروآیم ؟

نیرتینتـشادتسود نیرتبوـبحم و  ینعی  دوـخ ، ناـیمارگ  نیرتزیزع  دوـخ و  رگج  ياـههراپ  یتماهـش  تعاجـش و  هچ  اـب  هنوـگچ و  هک 
رطخ ریطخ  نادیم  نیا  هب  زین  ار  نازیزع  نیرتهتـسیاش  هکلب  هدـمآ ، دوخ  اهنت  هن  هدـناوخ و  لمع  نیرب  ار  دوخ  دـنمجرا  دـنبلد و  ياههرهچ 

نمـشد هک  تساوخیم  ببـس  نیمه  هب  تسوا و  نآ  زا  يزوریپ  تسنادیم  هک  دادیم  ماجنا  لیلد  نادب  ار  لمع  نیا  يرآ  دوب . هدناوخارف 
اما و  دـندرگ . دوبان  ناشیمامت  هلهابم ، مامتا  هب  اـت  دروآ  نادـیم  هب  ار  دوخ  ياـههرهچ  نیرتکـیدزن  نیرتهدـیزگرب و  نیرتبوبحم و  زین 
وا ناج  لد و  نایمارگ  نیرتبوبحم  نادناخ و  لها  نیرتیمارگ  نانآ  هک  اریز  دیزگرب  رما  نیرب  تهج  نادب  ار  نارـسمه )  ) نانز نارـسپ و 
هک دگنجیم  ردق  نآ  نانآ  تمالـس  تاجن و  يارب  دنکیم و  شیوخ  هداوناخ  يادف  ار  دوخ  یمدآ  رایـسب  هچ  هک  ياهدـیدن  اریز  دـندوب .

گنج نادـیم  هب  ار  دوـخ  هداوناـخ  نازیزع  ناـیگهدرپ و  هاـگهگ  برع  مینیبیم  هک  تساـج  نیا  زا  و  دـهدیم ؟ ناـنآ  ياـپ  هـب  ار  شناـج 
تیامح ياپ  هب  ردق  نآ  ای  دوش و  زوریپ  نمـشد  رب  ات  دنک  یناشفناج  دگنجب و  ردق  نآ  نانآ ، تیامح  تیمح  لظ  رد  اج  نآ  ات  دروآیم ،

تمه ودـب  گـنج  نادـیم  رد  هک  دریگیم  ياهزیگنا  ار  ناـنآ  هحفـص 399 ] روضح [  دوجو و  ناسنیدـب  و  دریمب . ات  دـنزب  ریـشمش  ناـنآ 
يارب دمآ  وآ  فیرـش  ناج  رب  ناشمدـقت  ربمایپ و  نانز  نارـسپ و  مان  رکذ  لوا  نآرق  رد  مینیبیم  هک  نیا  و  دـندرگ . عنام  رارف  زا  دنـشخب و 
نانیا دهد  ناشن  ات  دمآ  نآ  يارب  زین  دنراد و  تمارک  فطل و  تلزنم ، برقت و  ربمایپ  لد  مشچ و  رد  نانآ  دح  هچ  ات  دـیامنب  هک  تسا  نآ 

رب لیالد  نیرتمیظع  نیرترب و  هیآ  نیا  زین  هلهابم و  لـمع  نیمه  رد  درکیم و  ناـشدوجو  يادـف  ار  دوخ  ناـج  ربماـیپ  هک  دـندوب  یناـسک 
نآ زا  رتيوق  لیلد و  نیا  زا  یلیلد  هک  دراد ، دوجو  دـناهمطاف  یلع و  نادـناخ  نامه  هک  ربماـیپ  نادـناخ  ینعی  ءاـسک » باحـصا   » تلیـضف

نیفلاخم زا  يدحا  هک  دراد  دوجو  مرکا  لوسر  يربمایپ  تحص  رب  دکؤم  نهربم و  دیوم ، حضاو و  یلیلد  رما  نیمه  رد  زین  درادن و  دوجو 
تنس لها  ناگرزب  زا  يرایـسب  [ . 175 . ] دنشاب هتشاد  ار  هلهابم  ماجنا  رب  تارج  نایحیـسم  دناهدرکن  لقن  نایحیـسم  ناناملـسم و  نیقفاوم  و 

دوخ حیحص  باتک  رد  ملـسم  هلمجنآ  زا  دناهدرک . زیگنارب  نیـسحت  ياهییاسرفملق  نآ  هرابرد  هدرک و  لقن  ناشراثآ  رد  ار  هلهابم  هثداح 
ار قوف  تیاور  دیوگ  هحفص 400 ] سوواط [  نب  دیس  یبلک . لتاقم و  لوق  زا  یبلعث  زین  حیحـص و  ود  نایم  عمج  رد  يدیمح  زین  و  [ 176]

یبلعث تیاور  رد  يدـس  یبعـش و  نسح  سابعنبا و  زا  هدومرف و  نایب  يرـشخمز  زا  رتاسر  رتابیز و  یتارابع  ظافلا و  اب  هیودرم  نب  رکبوبا 
یتسار و هب  ارم  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  دومرف : ربمایپ  دندز  زاب  رس  هلهابم  لوبق  زا  نارجن  نایحیـسم  هک  نآ  زا  سپ  [ » 177 : ] هدمآ نینچ 

شتآ قعاوص  نانچ  هرد  نیا  زارف  زا  دندشیم و  خسم  كوخ  نومیم و  لکش  هب  دنتفریذپیم  ار  هلهابم  رگا  تسا  هداتـسرف  تلاسر  هب  قح 
یمامت هک  تشذـگیمنرب  یلاس  دندیـسریم و  تکاله  هب  نارجن  ناـتخرد  راـسخاش  رب  ناـغرم  یتح  ناـشیمامت  هک  دزیم  ناـنآ  رب  رهق 

نینچ هلهابم  هیآ  همادا  رد  تسرد  شیوخ و  نآرق  رد  هلهابم  هثداح  نیا  دییأت  رد  دنوادخ  هاگ  نآ  دنتشگیم . دوبان  تسرپهس )  ) نایحیسم
انامه [ :» 178  ] نیدسفملاب میلع  هللا  ناف  اولوت  ناف  میکحلا -  زیزعلا  وهل  هللا  نا  هللا و  الا  هلا  نم  ام  قحلا و  صصقلا  وهل  اذه  نا  : تسا هدروآ 
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راگدرورپ اـهنت  اـنامه  تسین و  هناـگی  راـگدرورپ  زج  ییادـخ  و  تسا ) راـگدرورپ  بناـج  زا  قح  و   ) تسار ياهصق  هلهاـبم  يارجاـم  نیا 
لاوحا رب  دنوادخ  دـینک ) جاجل  دوخ  دانع  رب  دـیدرگزاب و  قح  شریذـپ  زا   ) دـیدرگزاب رگا  سپ  تسومه -  اناوت  میکح و  اناد ، راوتـسا و 
نارسفم هبطاق  هک  دیوگ  ص 452 و 453  ج 2 ، نایبلا ، عمجم  شریسفت  رد  یسربط  هلمج  زا  هعیش  ناروشناد  يرایسب  .« تسا هاگآ  نادسفم 

رب دناربمایپ . یقیقح  یعقاو و  نارسپ  هلزنم  هب  هک  دنانیسح  نسح و  هیآ ، نیرد  ام » نارسپ   » زا دارم  هک  دنراد  ناعذا  ینس ) هعیش و  زا  معا  )
ماما هب  هلداـجم  بصعت و  رد  هک  تنـس  لـها  هرهچ  هحفـص 401 ] نیرتتخـسرس [  يزاررخف ، ماما  رکبوبا  هکلب  هعیـش  اهنت  هن  ساـسا  نیا 

هیآ نیا  : دـیوگ يزار  رخف  دـناربمایپ . یقیقح  نارـسپ  نیـسح  نسح و  هک  هتـشاد  ناـعذا  دوخ  ریبک »  » رـسفت رد  تسا  روهـشم  نیککـشملا 
زا یکی  زین  وا  هک  نالعیبا  نبا  تسا . یمدآ  یقیقح  رـسپ  رتخد ، دنزرف  انامه  دناربمایپ و  رـسپ  ود  نیـسح  نسح و  هک  نآ  رب  دراد  تلالد 

فلکم و یکدوک  لاـح  ناـمز و  نآ  رد  نیـسح  نسح و  هک  دراد  تلـالد  هیآ  نیا  دـیوگ : تسا  هلزتعم  ناروشناد  تنـس و  لـها  ناـگرزب 
ام دیوگ : نالعیبا  نبا  دریذـپ . ماجنا  مامت  دـنمدرخ  یقیقح و  غلاب  صاخـشا  روضح  هب  زج  هلهابم  هک  درادـن  ناکما  اریز  دـندوب . لوؤسم 

انامه و  تسین . لقع  لامک  اب  یفانم  هژیو ) دارفا  زا  یـضعب  رد   ) ینامـسج غولب  مدـع  یلاس و  نس و  مک  هک  میاهدـیقع  نیرب  هلزتعم  ناـینس 
رد ار  تیلوؤسم  عورـش  یعرـش و  ماکحا  قلعت  هک  دـناهداد  رارق  لـماکت ) نس   ) ببـس نآ  زا  ار  درم ) رد  مـالتحا  نارود  هب  ندیـسر   ) غولب

هلزتعم لها  ام  اریز  تشادـن . ناشدرخ  لقع و  لامک  اب  تافانم  هک  دوب  ینـس  لاوحا  نآ  رد  ود ، نآ  نس  انامه  دـننک و  زاـغآ  نادـب  نادرم 
نارگید هک  دزاـسیم  هدـیزگرب  هژیو  صوصخم و  یتـالامک  هب  ار ) ناـماما  اـیبنا و   ) ناـیاوشیپ زاـجعا ، هب  دـنوادخ  هاـگ  هک  میرواـب  نیرب 

تـسا يداعریغ  نانآ ) یلاسدرخ  نس   ) نس نآ  رد  لقع  لامک  هک  میریذپب  رگا  دهدیمن و  تکراشم  تالامک  نآ  رد  ار  يداع ) نامدرم  )
ماقم و تبترم ، هاـگیاج و  نینچ  رب  هک  دـنانامدرم  ریاـس  زا  رتارف  هبترم ، لاـمک و  ماـقم  ناـنچ  رد  ود  نآ  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  رما  نیمه 

یلاح ره  رد  نیـسح ) نسح و   ) نم رـسپ  ود  نیا  دومرف : هک  تسا  يوبن  راتفگ  نآ  تسا  لوق  نیا  دـیوم  هک  هچنآ  دناهتـشگ و  لیان  یتلزنم 
[ . ] 179 . ] هتساخرب هچ  دنـشاب و  هتـسشن  هچ  حلـص ، رد  هچ  دنـشاب و  گنج  رد  هچ  گرزب ، هچ  دنـشاب و  كدوک  هچ  دناماما ، دنـشاب  هک 

وا زج  اریز  دوبن . همطاف  زج  ام » نارسمه  نانز و  « » انءاسن  » زا دارم  هک  دنراد  یلک  رظن  قافتا  ینس  هعیش و  نارسفم  هبطاق  زین  و  هحفص 402 ]
حضاو و تلالد  رما  نیمه  و  دومرفن . تکرـش  سدقم  ریطخ و  رما  نیا  رد  یمالـسا  هعماج  نانز  یمامت  ربمایپ و  نارـسمه  یمامت  زا  يدحا 

نارصاعم نارمسه  نانز و  هچ  و  ربمایپ ، نارمسه  نانز و  هچ  یمالـسا ، هعماج  نانز  یمامت  رب  ارهز  همطاف  هک  دراد  تقیقح  نیا  رب  راکـشآ 
ار ناتیاهناج  امش  دومرف  هک  ربمایپ  نخـس  دارم  دنراد  رظن  قافتا  ناگمه  زین  دراد و  هقلطم  تیلـضفا  يرترب و  مالـسا  ملاع  یمامت  الک  وا و 

دارم هک  درادـن  ناکما  دوب و  بلاطیبا  نب  یلع  طقف  اـهنت و  انـسفنا » « » اـهناج  » نیا زا  شدارم  میناوخارف ، ار  ناـمیاهناج  زین  اـم  دـیناوخارف و 
و  ) دناوخارف ییاج  هب  ار  شدوخ  ناسنا  هک  درادن  انعم  تسا و  هدوب  هدـنناوخارف  وا  اریز  دـشاب . شدوخ  ناج  شناج ، ندـناوخارف  زا  ربمایپ 

ربمایپ نوچ  و  دـناوخارف . ار  شدوخ  زا  ریغ  هک  تسا  نامه  تسرد  حیحـص و  و  مناوخیمارف ) اـج  نـالف  هب  ار  محور  ناـج و  ادرف  دـیوگب 
. دشاب تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نامه  هک  ربمایپ  دوخ  زا  ریغ  يدوجوم  دیاب  ترابع  نیا  يانعم  کشیب  میناوخارف  ار  نامیاهناج  زین  ام  دومرف 

هجرد ولع  تلیضف و  تیاغ  رب  تلالد  رما  نیا  دنشاب و  هدرک  تکرش  هلهابم  رد  شرسپ  ود  رـسمه و  یلع و  زج  هک  درادن  اعدا  يدحا  اریز 
. تسا هدیـسرن  زین  وا  ياههنماد  هب  هکلب  تسا  لهـس  هک  اههلق  هب  تزع  تبرق و  ماقم  رد  سک  چـیه  هک  دراد  یلع  ینامـسآ  لاـمج  لاـمک 
ار سک  چـیه  ود ، نیا  زج  تسا و  هتـسناد  ربمایپ  سفن  ناج و  ياتمه  هحفـص 403 ] دنوادخ [  ار  تما  زا  سک  چـیه  حور  ناج و  ایآ  اریز 
زا ربماـیپ  دارم  مییوـگیم  هک  نـیا  : » دـیامرف راـحب  رد  یـسلجم  زین  ؟و  تـسا هداد  تهباـشم  رگیدـکی  هـب  یگنهاـمه  براـقت و  هـجرد  رد 

لها بصعت  لها  نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا   ) رجحنبا هکلب  مینکیم  نایب  ار  نآ  ام  اهنت  هن  دوب ، بلاطیبا  نب  یلع  ام » ياهناج   » ندناوخارف
دوخ ياـبقر  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  هک  هاـگ  نآ  اروـش ، زور  رد  هک  هدرک  تیاور  ینطقراد  زا  شاهقرحملا  قـعاوص  باـتک  رد  زین  تنس )

هک  ) يردام يدـنواشیوخ  تهج  هب  سک  چـیه  ناتنایم  رد  ایآ  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : نینچ  ناـنآ  هب  درکیم ، لالدتـسا 
هک تسه  نم  زا  ریغ  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  ناتدـنگوس  زین  تسا و  رتبرقم  ربمایپ  هب  نم  زا  تساهیدـنواشیوخ ) نیرتکـیدزن 
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تهج هب  دوب  شدوخ  رتخد  هک  ارم  نز   ) رـسمه و و  دوخ ؟ نارـسپ  ار  شنارـسپ  تسناد و  شدوخ  حور  ناج و  ار ، وا  حور  ناـج و  ربماـیپ 
ادـخ هب  دـنتفگ : خـساپ  همه  درب ؟ ماـن  شدوـخ  تما )  ) ناـنز و  وا ) نارـسمه  يهمه  هعوـمجم  تمظع ، سدـقت و  تبحم ، برقت و  لاـمک 

رما نینچ  يارب  یتح  هکلب  تسا  لهـس  هک  نامثع ، هن  رمع ، هن  رکبوبا ، هن  ربمایپ  دـنیبیم  یمدآ  هک  تسا  نآ  تفگـش  [ . 180 .« ] هن دنگوس 
ناملس و نوچ  هباحـص  ناگرزب  لیقع و  سابع و  دوخ ، برقم  نادنواشیوخ  هحفـص 404 ] ینعی [  نانآ ، زا  رتهب  رترب و  يریطخ  فیرش و 
رد نانآ  ندرک  توعد  هک  نآ  لاح  هدرکن و  توعد  زین  ار  راصنا  رجاهم و  زا  رگید  لامک  اب  باحـصا  همه  نآ  راـمع و  دادـقم و  رذوبا و 

رهاظ هب  هکلب  تسین  هدرک  دوخ  هک  یتوعد  اب  ریاغم  اهنت  هن  میناوخارف  ار  نامیاهناج  دیاب  زین  ام  تسا  هدومرف  هک  اج  نآ  هلهابم ، دارفا  عمج 
هنوگ نیدـب  ار و  سابع  یتح  هن  ار و  رمع  هن  دروآیم و  ار  رکبوبا  هن  ربمایپ  هک  مینیبیم  بجع  تیاهن  رد  اـما  تسا . نآ  اـب  قفاوم  اـمازلا  و 

وا ناج »  » زگره دـنایلومعم و  ياهناج  دنتـسین . هلهابم  عمج  يهتـسیاش  سدـقم  ياههرهچ  اـههرهچ ، نیا  دـیامنب  تما  همه  هب  دـهاوخیم 
، درادـن ریظن  ناهج  همه  رد  تسین و  ناشدـننامه  نت  کی  تما ، یمامت  نایم  رد  هک  رورـس  اتمه و  نودـب  رترب و  ياههرهچ  هکلب  دنتـسین .
« میروایب ار  نامیاهناج  ام   » هک نیا  یهلا و  نخـس  فدـه  زا  دارم  هک  دـنک  تباث  رگید  رابکی  ناسنیدـب و  ات  تسا . یلع »  » تیبلا لها  طقف 
و دـناوخارف . عمج  نیا  هب  دـیاب  ار  ناج  نامه  طقف  ادـخ  نذا  هب  تسوا و  دوخ  ناج  ياـتمه  تمظع ، برقت و  رد  هک  تسا  یحور  ناـج و 

اصلاخ ادخ ، يارب  طقف  هکلب  هدوبن  يرشب  یلومعم  تبحم  يویند و  روما  تهج  هب  شنادناخ  عمج  نیا  هب  ربمایپ  تبحم  هک  تسادیپ  الماک 
رـسارس رد  هک  تسا  يربمایپ  نیا  هک  نآ  لاـح  دراد و  تسود  اـههرهچ  نیرترب  ناونع  هب  ار  ناـنآ  ادـخ  هک  تسا  نآ  تهج  هب  هللا و  هجول 

نادنواشیوخ ناکیدزن و  اب  هک  مینیبیم  اسب  هچ  هداد و  زیهرپ  دـناراگزور  يهنتف  هک  نادـنزرف  نز و  هدوهیب  تبحم  زا  ار  مدرم  دوخ ، نآرق 
نیرتهتـسیاش نیرتیمارگ و  ار  نانیا  ربمایپ  يراب  تسا . هتـسناد  دوخ  بولطم  بوبحم و  ار  هتـسجرب  نارود  ناگناگیب و  اما  اـهگنج و  دوخ 
رتزیگنالاؤس رتتفگـش و  دروآ و  عمج  نیا  هب  دنایهلا ، بختنم  بوبحم و  هک  تسنادیم  دندوب و  یهلا  تبحم  برق و  رظنم  رد  اههرهچ 

ینادرم عمج  ینعی  نادرم ، زین  دروایب و  ار  ناشیا  عمج  ینعی  نانز ، دـیاب  هک  تسا  هدرک  رما  وا  رب  نآرق  هیآ  هک  نآ  اـب  هک  دوب  نیا  همه  زا 
تما نایم  زا  طقف  دـنکیم و  لمع  نآ  فـالخ  هب  ینآرق و  هحفـص 405 ] تایآ [  مغریلع  تسرد  دروایب ، دنتـسه  وا  ناـج  هلزنم  هب  هک  ار 
نینچ مدرم  هب  دروآیم و  ار  همطاف »  » ینعی رـسمه » نز و   » کی طـقف  دوخ ، نارمـسه  تما و  ناـنز  همه  ناـیم  زا  و  یلع »  » درم کـی  دوخ 
رظن قفاوم  اهنت  هن  فالخ ، لمع  نیا  اب  مدرک و  لمع  یهلا  حیرـص  نامرف  رظن و  فلاخم  اراکـشآ  هنوگچ  دیرگنب  مدرم  يا  هک  دنایامنیم 

مداد و ماجنا  تسا  لاـمعا  نیرتبوخ  نیرتهدیدنـسپ و  و  نیرتبولطم ، نیرتبوبحم و  هک  ار  لاـمعا  نیرتهستیاـش  هکلب  مدرک ، لـمع  وا 
هب تسا  فقاو  روما  قیاقح  هنک  رب  سک  ره  زا  رتهب  دوخ  هک  ادـخ  هب  زین  ناگهدـنیآ و  نارـصاعم و  هب  تما و  هب  ناگمه ، هب  درونهر  نیزا 
ره هک  همطاف  نانوچ  ینز  یلع و  ناـنوچ  يدرم  متما ، یماـمت  ناـیم  رد  هک  مدرک  تجح  ماـمتا  مدومن و  ناـنچ  ماـمت ، حوضو  تحارص و 
زج ار  سک  چیه  اذل   » متفاین و دنـشاب  لماک  تما  کی  تالامک  يهمه  هعومجم  يانعم  هب  یهلا ، سدقت  برقت و  ظاحل  هب  ییاهنت  هب  کی 

نیرتحیـصف یناـهن و  یناـیع و  تاـحیملت  نیرتراکـشآ  یناـعم و  تازاـجعا  نیرتاـبیز  زا  ربماـیپ  لـمع  نیا  یتـسار  هب  و  مدرواـین . ود » نیا 
رد نم  تسا و  یمالـسا  تما  عمیج  رب  نیـسح » نسح و   » و همطاف » یلع و   » هقلطم يرترب  نداد  ناشن  رد  يو  ینایب  ياـهتجح  ياـههنومن 
رد ربمایپ  ادـخ و  نایم  هک  دـمهفیم  اقمیع  دـشاب  هتـشادن  یفالخ  داـنع و  باـجح  فازگ و  بصعت و  راـگنز  نیرتمک  یـسک  رگا  متفگش 
هچ نیرب و  دـنلب و  ياههناشن  هچ  تسا ) یلع  تیب  نامه  هک  لوسر  تیب  لـها   ) تلیـضف تراـهط و  نادـناخ  نیا  يرترب  زار  میلعت  میهفت و 

رتزیگناتفگـش همه  زا  . دنتفایم جاهتبا  باجعا و  هب  نآ  يدنمجرا  تدـش  زا  انعم  فطل و  لها  هک  تسا  راک  رد  نیکمن  نیدامن و  یناعم 
لوق دییأت  رد  تسا  ربمایپ  حور  سفن و  هلزنم  هب  یلع  هک  انعم  نیمه  رب  جاجتحا  اب  نیعبرا  باتک  زین  شریسفت و  رد  يزار  رخف  ماما  هک  نآ 
يزار رخف  اما  دـننادیم . رتهب  رترب و  ربمایپ  هباحـص  ریاس  زین  ایبنا و  یمامت  زا  ار  یلع  هلهابم ، دادـخر  نیمهل  یلد  هب  ناـنآ  : » دـیوگ هیماـما 

یلع هک  تشگ  تباث  هلهابم  لیلد  هب  هک  نآ  زا  سپ  دنیوگ  هعیش  تسا و  رترب  ایبنا  ریاس  زا  هحفص 406 ] ربمایپ [  هک  تسین  يدیدرت  دیوگ 
ناربمایپ ریاس  زا  هکلب  هباحـص ، يهمه  زا  اهنت  وا ، زج  سک  چـیه  هن  و  وا »  » هرورـضلاب هک  دوشیم  تباث  تسا  ربمایپ  ناـج  حور و  هلزنم  هب 
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نا بجی  لضفالل  يواسملا  نا  : » تسا هتفگ  نینچ  یلع  يرترب  رب  شتالالدتسا  رد  يزار  رخف  اریز  دشاب . رترب  ربمایپ » ءانثتـسا  هب   » زین رگید 
اب هک  سکنآ  زج  رگید  سک  ره  زا  هک  تسا  بجاو  تباث و  دشاب ، يواسم  تسا  مدرم  لضفا  هک  یتیـصخش  اب  یـسک  رگا  « » لضفا نوکی 
هک تسا  نیا  رد  فسأت  بجعت و  نارازه  اما  تسا ...» لضفا  ربمایپ  باحصا  یمامت  زا  یلع  سپ  .« » دشاب رترب  تسا  يواسم  تلیـضف  رد  وا 

نینچمه !! دننادیم لضفا  یلع  رب  ار  هفیلخ  ود  زاب  دننادیم و  دوخ  دنیوگیم و  دوخ  ار  قیاقح  همه  يزار  رخف  نیمه  هلمج  زا  تنـس ، لها 
تنـس لها  دوخ  بتک  اههرازگ و  زا  يرایـسب  رد  هکلب  تسا ، ربمایپ  حور  سفن و  هلزنم  هب  یلع  قوف  هیآ  رد  اهنت  هن  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

يهلزنم هب  نم  حور  نم و  ناج  ینعی  . ) ماوت زا  نم  ینم و  زا  وت  یلع  يا  دومرف : یلع  هب  ربمایپ  هک  میناوخیم  نینچ  نانآ  حاحص »  » هلمج زا 
درب راکب  ار  رابتماخف  سب  میظع و  نخـس  نیا  وا  دروم  رد  نینچمه  و  تسا ) نم  حور  ناج و  هلزنم  هب  وت  حور  ناج و  وت و  حور  ناـج و 
رـس نانوچ  نم  يارب  یلع  « » يدـسج نم  یـسأر  ۀـلزنم  هب  ینم  یلع  : » دومرف دـنردنا : تریح  هب  نخـس  نیا  لامک  مهف  رد  لوقع  عیمج  هک 

: دومرف وا  هب  رگید  یتیاور  رد  زین  و  تسا . تیمها  لباق  هجرد  نیدـب  ات  نم  دزن  رد  یلع  زاتمم  ماقم  زایتما و  تمظع  ینعی  تسا .» منت  يارب 
فقاوم يرایـسب  رد  ربیخ و  زور  رد  نینیچمه  و  تسا .» نم  مسج  رد  ناـج  تلزنم  هب  نم  يارب  یلع  .« » يدـسج نم  یحور  ۀـلزنم  هب  یلع  »

نم دوخ  نانوچ  هک  متسرفیم  ناتیوس  هحفص 407 ] هب [  ار  یسک  انامه  « » یسفنک الجر  مکیلا  نثعبال  : » دومرف نانمشد  هب  وا  هرابرد  رگید 
دنمجرا میخف و  دـنلب ، میظع و  شایمارگ  ربمایپ  ادـخ و  مشچ  رد  هچ  اـت  یلع  هک  تسا  نآ  رگناـشن  هحـضاو  هنیرق  همه  نیا  يراـب  تسا »

اب دش » متخ  دمحم ص  هب  هک  توبن  زج   » يدـمحا لامج  لامک و  تافـص  عیمج  رد  یلع  دـیمهف  ناوتیم  اههناشن  نیارق و  نیا  زا  و  تسا .
تیلضفا رب  لماک  تلالد  هلأسم  نیمه  تسوا و  ناج  دننامه  وا و  هب  قلخ  نیرتبوبحم  ادخ و  لوسر  يانعممه  اتمه و  تسا و  كراشم  وا 

تفالخ روما  درامگن و  تفالخ  هب  شیوخ  زا  سپ  ار  یسک  ربمایپ  هک  دنراد  باوصان  ياعدا  تنـس  لها  ... دراد وا  هققحم  تماما  هقلطم و 
رد هلهابم ، هیآ  نیمه  لیلد  هب  یتسیابن  وا  بزح  رکبوبا و  ایآ  تسا . قح  نخـس  نیا  هک  میتفریذـپ  میریگ  تشاذـگاو . مدرم  باـختنا  هب  ار 

رگا ای  دـندرکیم و  باختنا  شیوخ  ییاوشیپ  هب  يدـمحا  ناج  سفن و  ياتمه  تمظع و  هرهچ  نیرتلـماک  ناونع  هب  ار  یلع  هفیقـس ، زور 
هچ نیا  دـندومنیم ...؟ راسفتـسا  زین  ار  ود  نیا  ءارآ  هدرک و  یهاوخرظن  هفیلخ  باختنا  رد  زین  همطاف  یلع و  زا  لقادـح  دـندرکیمن  نینچ 

حرط ود ، نآ  زا  ناهنپ  اسآهسیـسد و  دوب و  روتـسم  ناهنپ و  هعماج  لامج  لامک و  ياههرهچ  نیرتكاپ  نیرترب و  رظن  زا  هک  دوب  یباـختنا 
هدـناوخ سدـقم  هورگ  نیا  ياضعا  زا  یکی  دوب و  هداد  هار  هلهابم  عمج  نیرد  ار  هشیاـع  ربماـیپ ، رگا  دـنگوس  تقیقح  هب  ؟ دوب روتـسد  رد 

ای دنتفگیمن و  هک  اهنخس  هچ  شحیدم  رد  دنتـسنادیم و  مالـسا  ناهج  هرهچ  نیرترب  ار  وا  ایند  رمع  راگزور و  رخآ  ات  تنـس  لها  دوب ،
رکبوبا هن  هشیاـع و  هن  هک  نآ  لاـح  دـندربیم و  ـالاب  شرع  زارف  نیمادـک  اـت  ار  وا  ماـقم  دوب ، هداد  هار  عمج  نیا  هب  ار  رکبوبا  شردـپ  رگا 

هحفص 408] اب [  زیتس  رد  هشیاع  هک  یتیانج  فالخ و  همه  نآ  هیجوت  رد  تنس  لها  هنافسأتم  . دنتشادن هار  یماقم  تلزنم و  نینچ  رب  زگره 
درک و لمع  دوخ  داهتجا  هب  وا  دناهدومرف  هدروآ و  هنافـصنمان  تاهیجوت  دوب  بجاو  وا  رب  وا ، زا  تیعبت  هک  یلداع  ماما  هیلع  جورخ  یلع و 

زاجم دـننادیم و  يأر  بحاـص  ار  هشیاـع  تسا  هنوگچ  . تسا هدرک  مادـقا  یمالـسا )!! تما  رما  حالـصا  يارب  و   ) شیوخ هعماـج  روما  رد 
ار هانگیب  سوفن  نارازه  هک  نینوخ -  یمایق  رد  دنک و  جورخ  یلع  رب  دشاب ، هحلط  تفالخ  رادتسود  دنک ، نامثع  لتق  هئطوت  هک  دننیبیم 

دروم رد  اما  دـشاب  هتـشاد  ار  هنارابج  یلمع  ماجنا  راهق و  ییأر  هیارا  هناملاظ و  يراتـشک  باـختنا  قح  نز ، کـی  دـنکفایم -  تکـاله  هب 
نآرق و دـنوادخ ، رظن  رظنم  رد  تسا و  لاـمج  هشیدـنا و  غولب  لاـمک ، درخ و  هنوـمن  نیرتهتـسیاش  نیرتیمارگ و  نیرتكاـپ ، هک  همطاـف 

باـختنا رد  دـننکن و  یهاوخرظن  وا  زا  دـهد ، رظن  دـیابن  تسا ، تهاـقف  تفرعم و  لاـمک  و  تراـهط ، تمـصع و  ضحم  ياهرهچ  ربماـیپ ،
[ . 181 [ !!؟؟ دننکن راسفتسا  ياهرهاط  هلضاف و  ناج  نینچ  همطاف »  » زا ياهملک  هفیلخ ،

یقرواپ

راچد لیئارساینب  مهبرشم . سانا  لک  ملع  دق  انیع  ةرشع  اتنثا  هنم  ترجفناف  رجحلا  كاصعب  برضا  انلقف  هموقل  یـسوم  یقـستسا  اذا  و  [ 1]
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دوش و يراج  نآ  زا  همشچ  هدزاود  ات  نزب  گنس  رب  ار  تیاصع  میتفگ  وا  هب  دنتساوخ و  بآ  یسوم  زا  نابایب ) هدنامرد  و   ) دندش یگنـشت 
هیآ 60. هرقب ، دشونب . دنادب و  ار  دوخ  روخشبآ  هورگ  ره 

هلفک هذـخاف و  لاماذ ) يا   ) الیم همع  ناک  ائیـش و  هثروی  ملف  هوبا  تامدـق  هل  لام  امیتی ال  ناک  هنیزم و  نم  نیداجبلاوذ  هللادـبع  ناک  و  [ 2]
، همع نم  هیلع  ردقی  و ال  مالسالا ، یلا  قوتت  هسفن  تلعج  هنیدملا  هللا ص  لوسر  مدق  امل  قیقر  منغ و  لبا و  هل  تناکف  رـسیا  دق  ناک  یتح 

ترظتنا دـق  مع  ای  همعل  هللادـبع  لاقف  هنیدـملا ، یلا  اعجار  هکم  حـتف  نم  هللا ص  لوسر  فرـصناف  اـهلک . دـهاشملا  نونـسلا و  تضم  یتح 
هتعزن الا  هکتیطعا  تنک  ائیـش  كدیب  كرتا  ادـمحم ال  تعبتا  نئل  هللا  و  لاقف : مالـسالا ! یف  یل  نذـئاف  ادـمحم  دـیرت  كارا  الف  کمالـسا 
يدیب ام  اذه  نثولا و  رجحلا و  تدابع  كرات  و  ملـسم ، ادـمحم و  عبتم  هللاو  انا  و  همـسا : ذـئموی  وه  يزعلادـبع و  لاقف  کیبوث  یتح  کنم 

هنیدـملا و یلا  لبقا  مث  رخآلاب ، يدـتراو  دـحاوب  رزتئاف  نینثاباهلاداجب  تعطقف  هما  یتاف  هرازا  نم  هدرج  یتح  هاطعا  ام  لـک  ذـخاف  هذـخف !
حفصتی هللا ص  لوسر  ناک  حبصلا و  هللا ص  لوسر  یلص  مث  رحـسلا  یف  دجـسملا  یف  عجطـصاف  هنیدملا -  یمح  نم  لبج  ناقروب -  ناک 

ناکف ابیرق : ینم  لزنا  لاق : مث  نیداجبلاوذ ! هللادـبع  تنا  لاقف : هل  بستناف  تنا ؟ نم  لاقف  هرکناف  هیلا  رظنف  حبـصلا  نم  فرـصنا  اذا  ساـنلا 
عفریف دجـسملا  یف  موقی  ناکف  اتیـص ، الجر  ناک  كوبت و  یلا  نوزهجتی  سانلا  اریثک و  اـنآرق  أرق  یتح  نآرقلا  هملعی  هفایـضا و  یف  نوکی 

هعد یبنلا ص : لاقف  هءارقلا ؟ سانلا  عنم  دـق  یتح  نآرقلاب  هتوص  عفری  یبارعالا  اذـه  یلا  عمـست  الا  هللا . لوسر  ای  رمع  لاقف  هءارقلاب  هتوص 
رـشق  ) ءاحل ینغلبا  لاق  هداهـشلاب  یل  هللا  عدا  هللا  لوسر  ای  لاق : كوبت  یلا  اوجرخ  املف  لاـق : هلوسر . هللا و  یلا  ارجاـهم  جرخ  هناـف  رمع ! اـی 
سیل هللا  لوسر  ای  لاقف : رافکلا  یلع  همد  مرحا  ینا  مهللا  لاق : هدـضع و  یلع  هللا ص  لوسر  اهطبرف  ةرمـس  ءاـحل  هغلباـفخ  ةرمـس  رجـشلا )

دیهش ال تناف  کتباد  کتصقو  دیهـش و  تناف  کتلتقف  یمحلا  کتذخاف  هللا  لیبس  یف  ایزاغ  تجرخ  اذا  کنا  یبنلا ص : لاق  اذه . تدرا 
لالب عم  هللا ص و  لوسر  ترضح  لوقی : ثراحلا  نب  لالب  ناکف  نیداجبلاوذ . هللادبع  یفوت  امایا  اهب  وماقاف  اکوبت  اولزن  املف  ناک  ۀیأب  لابت 

وه یبنلا ص و  یلا  هنایلدـی  امهنع  هللا  یـضر  رمع  رکبوبا و  اذا  ربقلا و  یف  هللا ص  لوسر  اذا  اهب و  اـفقاو  ربقلا  دـنع  راـن  نم  هلعـش  نذوملا 
تنک ینتیل  ای  دوعـسم : نب  هللادـبع  لاقف  لاق  هنع . ضراف  ایـضار  هنع  تیـسما  دـق  ینا  مهللا  لاق  هقـشل  هایه  اـملف  اـمکاخا ، یلا  اـیندا  لوقی :

ص 1013و 1410. ج 2 ، يدقاو : يزاغم  دحللا . بحاص 
هیآ 5. یحض ، هروس  نآرق ، یضرتف . کبر  کیطعی  فوسل  و  [ 3]

ناشیشک میظع  لیخ  یهارمه  هب  لاس  نایلاس  هک  یحیسم  دحوم  شیشک  فقسا و  يافوتم 336) دالیم و  زا  سپ  دلوتم 260   ) سویرآ [ 4]
ياهتداهـش اـهگنج و  لاـس ، دصیـس  اـت  وا  زا  سپ  درک و  هزراـبم  یمر  رفک  ياـهاسیلک  دولآكرـش  ثیلثت  ربارب  رد  رگید  تسرپاـتکی 

... تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  متسیب  دلج  هعومجم ، نیمه  ثیلثت » ات  دیحوت  زا   » ثحبم رد  هک  تشاد  همادا  یتسرپهس  ثیلثت و  هیلع  يدیحوت 
. دومرف رومأم  ردیکا  عالق  حتف  هب  ار  هناجدوبا  ماوع و  نب  ریبز  ترضح ، دناهتشون  هعیش  ناخروم  زا  یضعب  [ 5]

. دناهتفگ زین  نت  هدزناپ  ات  هدزاود  نیب  ار  ناشدادعت  [ 6]
نیطایش اودع  یبن  لکل  انلعج  کلذک  و   ) دنراد يرپ  یمدآ و  نیطایش  زا  يرایسب  نانمشد  ناربمایپ ، دراد  حیرصت  هک  نآ  نمض  نآرق  [ 7]

و  ) میداد رارق  هتـسجرب ) سب   ) ینمـشد يربمایپ ، ره  يارب  ام  هک  دراد  يرتيدج  حیرـصت  امـسر  « ) هیآ 112 ماعنا ، هروس   » نجلا سنـالا و 
نوعرف و نوچ   ) میهاربا یـسوم و  نانمـشد  هرهچ  شیب  مک و  اـم  و  « ) هیآ 31 ناقرف ، هروس   » نیمرجملا نم  اودـع  یبن  لکل  انلعج  کلذـک 
؟ میسانشیم دشاب  هدرب  یمان  يو  زا  نآرق  هک  ار  ربمایپ  یلصا  مرجم  یساسا و  نمشد  زا  هدربمان  هرهچ  کی  ایآ  اما  میـسانشیم . ار  دورمن )
هک ار  هـچنآ  وا ، تـیب  لـها  نـید و  اـب  دز و  مـه  رب  ار  وا  حــلاصم  اـساسا  داد و  شرازآ  شگرم  مد  اـت  سپــس  زاــغآ و  زا  هـک  هرهچ  نآ 
مان نوچ  یـشزرایب  راکـشآ و  نانمـشد  نایم  رد  ار  هرهچ  نآ  ماـن  میهاوخب  رگا  تسا  یحولهداـس  لاـمک  داد . ماـجنا  درک و  تساوخیم 
رظن هب  نآرق  رد  رگا  مینک . وـج  تسج و  ناـیاوسر  هنوـگ  نیزا  یناگدـیردهرهچ  سیق و  نـب  دـج  یبا ، نـب  هللادـبع  نایفـسوبا ، لـهجوبا ،

توکس زج  ياهراچ  چیه  شوپباقن ، رگهزیتس  یلصا و  مرجم  نآ  کی ، هرامش  نمشد  نآ  ربارب  رد  ربمایپ  مینیبیم  میوش  قیقد  هناراکفرژ 
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... دشاب دوخ  راگدرورپ  ياضق  يارچ  نوچیب و  میلست  دیاب  درادن و  الب  ربص و  رب  لمحت  اضر ، و 
اربمایپ تفگیم  رارـصا  هب  دمآیم و  عقاوم  هنوگ  نیا  رد  الومعم  هک  باطخ  نب  رمع  هک  دناهتـشونن  تنـس  لها  ناخروم  زا  يدحا  اما  [ 8]

دیایب و ریطخ  سب  یتیعقوم  نینچ  رد  طقف  اج و  نیا  هک  تشاد  اج  منزب و  ار  ناشندرگ  ات  نک  نالعا  نم  رب  ار  شیوخ  ناگدـننکهئطوت  مان 
هدومنن و نینچ  ارچ  دشاب !!! هتـشاد  وا  زا  ار  ییاضاقت  نخـس و  نینچ  دشاب و  هدمآ  ربمایپ  دزن  دـیوگب ، وا  ياتمه  نیخـس  دیـسا  نوچ  زین  وا 

!! دیبایرد دیاب  ناتدوخ  ار  خساپ  تسا ؟ هدرکن  ییاضاقت 
ظاحل هب  اـم  هک  تسا  يو ص 233 و 234  نیقیلاقح  یـسراف  باـتک  رد  یـسلجم  ملق  هب  همه  دـیآیم  قوف  نتم  رد  هچنآ  دوش  تقد  [ 9]

يو یملق  هویش  موهفم ، تحاصف  یناور و  تهج  هب  اهزارف  زا  یضعب  رد  طقف  مینکیم و  لقن  ار  يو  نتم  شرازگ و  نیع  اوتحم ، تیفیک و 
. ] تسا ناورریغ  لکشم و  یمک  وا  شراگن  کبس  ءاشنا و  اریز  مییامنیم ، يراتساریو  ار 

دنهد و مر  ار  ترـضح  نآ  رتش  دندرک  دصق  هک  تسا  نیا  هیآ  زارف  نیا  زا  دارم  هک  دناهتفگ  ننـست  لها  نارـسفم  زا  دهاجم  یبلک و  [ 10]
. دنناسرب لتق  هب  ار  ترضح 

. دینک هاگن  ص 109  نیقیلاقح ، نتم  هب  دیهاوخیم  ار  نانیا  لماک  مان  رگا  [ 11]
ص 236. ج 21 ، راحب ، رد  نایب  ریسفت و  حیضوت و  اب  ص 95 ؛ ج 2 ، یشایع ، ریسفت  [ 12]

يهروس 9. هیآ 107 ، دیآرد . شربمایپ  ادخ و  گنج  هب  دهاوخ  هک  سک  ره  يارب  یهاگیاپ  هلوسر . هللا و  براح  نمل  داصرا  و  [ 13]
رـس زا  درک  ترجه  هنیدـم  هب  ربمایپ  نوچ  دوب و  هدـمآرد  يراصن  نابهار  شیک  هب  تیلهاج  رد  هک  دوب  ناـمه  بهار  رماـعوبا  نیا  و  [ 14]

هب ار  ياهناگیب  هدادن  اهب  معـشاخ  بوخ و  يدنمـشناد  عضاوتم و  یبهار  هک  نم  هب  هنیدـم  مدرم  تسا  هنوگچ  تفگ  یهاوخنیک  دـسح و 
درک کیرحت  يوبن  هنیدم  هیلع  ار  بازحا  نایهاپس  تفر و  هکم  هب  هدمآرب  وا  اب  راکشآ  ینمشد  هب  سپ  نآ  زا  دناهدرک و  باختنا  يربمایپ 

طوقس زا  سپ  هاگ  نآ  تخیرگ و  فئاط  هب  هکم  طوقس  تسکش و  ماگنه  هب  دمآ و  هکم  هب  دندروخ  تسکـش  قدنخ  رد  بازحا  نوچ  و 
ات دریگب  شلیوحت  مور  تموکح  تسیفاک  طقف  تسا و  یلامک  اب  ار  ینارـصن  هچ  هک  تفگ  تفررد و  نایحیـسم  نیمزرـس  ماش  هب  فئاـط 

هناهلبا ییاهحرط  اجنامه  راچان  هب  هجیتن ، رد  دندرکن و  شراب  ینادـنچ  زیچ  هتفرگن و  شیلوحت  زین  نانآ  دـبوشآرب و  دـمحم  هیلع  ار  نانآ 
راید رد  ماجنارس  تخیر و  دوب  هداد  ار  شايزامنشیپ  تماما و  لوق  ربمایپ  نتفر  نیب  زا  تروص  رد  هک  رارـض  دجـسم  نیمه  نتخاس  نوچ 

. درپس ناج  هنالیلذ  یگرم  هنالیذر و  يایگدنز  هب  يراوخ  تفخ و  تیاهن  رد  كرش 
. دندزیم خاش  ژد  رد  هب  دندمآ و  دندوب و  یهورگ  هک  نزوگ ، کی  هن  تسا  هتشون  ریسفت  نیا  بحاص  [ 15]

لک يدـهی  هللا  تیأر  ینا  تارقبلا  قئاس  كرابت  تسا : هدورـس  نینچ  هرجب  نب  ریجب  مانب  یط  هلیبق  زا  يدرم  اـنعم  نیمه  اـب  هطبار  رد  [ 16]
تعاطا هب   ) ار یـشحو  ناواگ  نانزوگ ، هک  سک  نآ  تسا  هتـسجخ  كرابم و  داهجلاب  انرما  دق  ناناف  كوبت  يذ  نع  ادئاح  کی  نمف  داه 

دز و زاب  رـس  كوبت  جیـسب  زا  هک  سک  ره  همه  نیا  اب  مدـید . ياهدـش  تیادـه  ره  يامنهار  ار  دـنوادخ  نم  انامه  دـناریم . دوخ  نامرف )
. میتشگ جیسب  داهج  نیا  هب  میدش و  نومنهر  قح  تیاده  هب  ام  هک ) ساپس   ) انامه تسین . یکاب  دماین 

یهاشداپ هب  ربمایپ  هاـنپ  رد  تفریذـپ و  ار  هیزج  تخادرپ  دـنام و  یحیـسم  وا  دـسیونیم  ص 170  ج 4 ، شاهریـس ، رد  زین  ماـشهنبا  [ 17]
... هتیرق یلا  عجرف  هلیبس  یلخ  مه  ۀیزجلا  یلع  هحلاص  و  همد ، هل  نقحف  تسا : نینچ  وا  نتم  نیع  داد . همادا  شیوخ 

هب نیـشنهیداب  بارعا  زا  رفن  ود  داتـشه و  یندم و  ناقانم  زا  نت  دنچ  داتـشه و  دسیونیم : ص 165  ج 2 ، تاقبط ، بحاص  دعـسنبا  [ 18]
. داد ار  كوبت  زا  فلخت  هزاجا  ءانثتسایب  ناشیمامت  هب  وا  هتفرگ و  ندنام  هزاجا  هدمآ و  ربمایپ  دزن  فلتخم  ياهییوجهناهب 

دـشیم رفیک  كوبت  رد  شروضح  مدع  رطاخ  هب  نونکا  هک  ار  عیبر  نب  ةرارم  نیمه  رگید  نازاسغورد  هبیتقنبا و  هک  دشاب  نامدای  و  [ 19]
اج دوبن -  تسرد  زین  شماـن  کـی  یتـح  هک  دوخ -  یلعج  هناروزم و  اپارـس  تسیل  نآ  رد  دادیم ، ناـج  تشگیم و  هجنکـش  هرذ  هرذ  و 

فرـصنم ربمایپ  یلـصا  نالتاق  یعقاو و  نامرجم  زا  ار  نایوجقح  نهذ  ات  دندرکنینچ  دندرک . دادملق  ربمایپ  لتق  ناحارط  زا  یکی  دـنداد و 
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!! دنتفای قیفوت  رگم  یلو  دنهد . يرارف  ماهتا  تیموکحم و  هریاد  زا  ار  دوخ  نادوبعم  نابوبحم و  هلیسو ، نیدب  دننک و 
ام يوگ  تفگ و  هب  نامدرم  هک  کنیا  دـنتفگ  رگیدـکیب  یگراچیب  هامکی  زا  سپ  هک  دناهتـشون  خـیرات  بتک  رابخا و  زا  یـضعب  رد  [ 20]

میوش يوزنم  شیوخ  یسکیب  تولخ  رد  اج  نآ  میور و  رهش  نیا  زا  ياهشوگ  رد  یهوک  هب  مییایب  میاهدنام ، رهش  همه  زا  دنرادن و  تبغر 
دـنروآیم و ناشیارب  ینان  بآ و  هشوت  ناشنارـسمه  طقف  دـندش و  لوغـشم  زاین  رافغتـسا و  زامن ، اعد و  هب  زور  بش و  دـندرک و  نینچ  و 
رب درآ و  تمحر  ام  رب  نامـسآ  دیاش  مینیبن . ار  رگیدمه  میوش و  ادج  زین  رگیدکی  زا  راذگب  کنیا  دنتفگ  رگیدکیب  دـش  زور  لهچ  نوچ 

. دیاشخبب نامیسکیب  یگراچیب و 
مث هیلا ، الا  هللا  نم  أجلم  نا ال  اونظ  مهـسفنا و  مهیلع  تقاض  تبحر و  امب  ضرالا  مهیلع  تقاض  اذا  یتح  اوفلخ  نیذـلا  هثالثلا  یلع  و  [ 21]

هیآ 118. هبوت ، هروس  میحرلا . باوتلا  وه  هللا  نا  اوبوتیل ، مهیلع  بات 
 - نوبـسکی اوناـک  اـمب  ءازج  منهج و  مهاوأـم  سجر و  مهنا  مهنع  اوضرعاـف  مهنع  اوـضرعتل  مـهیلا  مـتبلقنا  اذا  مـکل  هللااـب  نوفلحیـس  [ 22]

تایآ 95 و 96. هبوت ، هروس  نیقسافلا . موقلا  نع  یضری  هللا ال  ناف  مهنع  اوضرتل  مکل  نوفلحی 
ص ج 1 ، لامعلازنک ، ص 300 ؛ ج 2 ، ءایلوالا ، هیلح  ناشراثآ ؛ هب  دینک  هاگن  دناهدرک . تیاور  تنس  لها  هک  هعیـش  هن  ار  نخـس  نیا  [ 23]
ج 26 دوادیبا ، حیحص  رد  نینچمه  ص 24 ؛ ج 8 ، دعسنبا ، تاقبط  یبقعلا ص 47 ؛ رئاخذ  ص 262 ؛ ج 8 ، یمثیه ، دـئاوزلا  عمجم  77 ؛

دوجو یگدوزفا  نیا  اب  نومضم  نیمه  ص 156 و ج 3 ص 155  ج 3 ، ص 489 ؛ ج 1 ، نیحیحصلا ، كردتـسم  زین  جاعلاب و  عافتنا  باب 
رادـید هک  ار  یـسک  نیلوا  تشگیمزاـب  نوچ  دوب و  همطاـف  درکیم  عادو  هک  یـسک  نیرخآ  تفریم  يرفـس  هب  ربماـیپ  هک  راـب  ره  دراد :

. دوب وا  درکیم 
نیسح نسح و  ياهشیاتس )  ) بقانم باب  ص 306 ؛ ج 2 ، حیحص ، باتک  رد  يذمرت  هلمج  زا  تنس  لها  نادنمـشناد  ار  نخـس  نیا  [ 24]

نمب ربمایپ  مداتفا . هارب  ربمایپ  یپ  رد  ءاشع  زامن  زا  سپ  يزور  دیوگ  نامی  نب  ۀفیذح  مینکیم : لقن  ار  نآ  هصالخ  هک  هدروآ  هنوگ  نیدب 
شراگدرورپ زا  دـمآ و  نیمز  رب  دوب  هدـشن  لزان  نیمز  رب  نونک  اـت  هک  سدـق  ملاوع  ناـیبورک  زا  ياهتـشرف  نونکا  مه  هفیذـح  يا  دومرف :

ود نیسح  نسح و  تشهب و  لها  نانز  يوناب  نیرترب  همطاف  هک  دهد  نمب  ار  گرزب  تراشب  نیا  ربخ  دیوگ و  مالـس  نمب  ات  تفرگ  هزاجا 
نب دمحا  ماما  ص 151 ؛ ج 3 ، كردتسم ، رد  مکاح  نوچ  تنس  لها  ناگرزب  رگید  ار  ثیدح  نیا  دناتشهب . لها  ناناوج  رالاس  رورس و 

رد یقتم  زین  و  ص 574 ؛ ج 5 ، هباغلادـسا ، رد  ریثانـبا  ص 190 و  ج 4 ، ءاـیلوالا ، ۀـلیح  رد  میعنوبا  ص 391 ؛ ج 5 ، دنـسم ، رد  لـبنح 
. دناهدرک قیثوت  قیدصت و  ار  نآ  نومضم  تحص  هدرک و  لقن  ص 217  ج 6 ، لامعلازنک ،

ص 11؛ ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  هب  دینک  هاگن  دناهدروآ  شیوخ  هنوگهنوگ  راثآ  رد  تنس  لها  هک  هعیش  هن  زین  ار  قوف  ثیدح  [ 25]
ص 309، هجامنبا ، حیحـص  و 140 ؛ ص 96  رجحنبا ، هقرحملا  قـعاوص  و 211 ؛ و 209  ص 208  ج 2 ، يربط ، بحم  هرـضنلا  ضاـیر 

دووادوبا دنسم  ص 523 ؛ و  ص 269  ج 5 ، هباغلا ، دـسا  ص 101 ؛ ج 1 ، لبنح ، نب  دـمحا  ماـما  دنـسم  ص 434 ؛ ج 9 ، دادغب ، خـیرات 
ص 169 ج 9 ، یمثیه ، دیاوزلا  عمجم  ص 101 ، ج 7 ص 102 و ج 8 ، ص 156 و 216 ؛ ج 6 ، یقتم ، لامعلازنک  ص 26 ؛ ج 1 ، یسلایط ،

... و
ص 258؛ ج 11 ، دادغب ، خیرات  ص 164 ؛ ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  هلمج  زا  ناشبتک  رد  ینس  ناگدنـسیون  زین  ار  ثیدح  نیا  [ 26]

. دناهدروآ ص 121  یبقعلا ، رئاخذ  ص 216 ؛ ج 6 ، لامعلازنک ،
ص 101 ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  نینچمه  ملید و  رکذ  باب  داهج ، باوبا  هجامنبا ، حیحص  لیبق  زا  ینس  نادنمشناد  بتک  هب  دینک  هاگن  [ 27]

دعب هب  ص 134  يدهملا ، باتک  ج 27 ؛ دوادیبا ، حیحص  ص 84 و 99 و ج 3 ص 36 ؛ ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  ماما  دنسم  و 177 و 184 ؛
رئاخذ ص 185 ؛ ج 1 ، ربلادبعنبا ، باعیتسا  ص 155 ؛ ص 259 و ج 5 ، ج 1 ، هباغلادسا ، ص 557 و 558 ؛ ج 4 ، نیحیحصلا ، كردتسم 
یطویس ص 24 ؛ ج 2 ، یبهذ ، لادتعالا  نازیم  ص 557 ؛ ج 4 ، مکاح ، كردتسم  يدهم ، جورخ  باب  هجامنبا  حیحـص  ص 44 ؛ یبقعلا ،
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... دمحم ص و هروس  لیذ  روثنملارد  ریسفت  رد 
باتک دوخ ، حیحص  رد  ملـسم  بلاطیبا و  نب  یلع  بقانم  باب  قلخلاأدب ، باتک  رد  يراخب  هلمج  زا  تنـس  لها  املع  ار  قوف  ثیدح  [ 28]

رد یـسلایط  دوادوبا  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما  زین  دوخ و  حیحـص  رد  هجامنبا  بلاطیبا و  نب  یلع  لـئاضف  باـب  هباحـصلا  لـئاضف 
، يرابلا حتف  رد  ینالقـسع  دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  حیحـص ، رد  يذـمرت  صئاصخ  رد  یئاسن  ءایلوالا ، ۀـیلح  رد  میعنوبا  دنـسم و 
رایسب و قرط  هب  نانچنآ  دوخ  نوگهنوگ  راثآ  رد  تنس  لها  زا  رگید  نت  اهدص  باعتسا و  رد  ربلادبعنبا  هرضنلا ، ضایر  رد  يربط  بحم 

ثیدح دناهتـشون  ناشیمامت  هک  ثیدح  نیمه  هرابرد  میهد ، عاجرا  ناشبتک  نانآ و  مان  هب  میهاوخب  رگا  هک  دناهدروآ  رامـشیب  تایاور 
. میدرک هدنسب  مان  باتک و  راهچ  هس  هب  طقف  ام  میسیونب و  بلطم  هحفص  اهدص  دیاب  تسا  رتاوتم 

هیآ 67. نارمعلآ ، نیکرشملا  نم  ناک  ام  املسم و  افینح  ناک  نکلو  اینارصن  ایدوهی و ال  میهاربا  ناک  ام  [ 29]
هیآ 68. نارمعلآ ، نینموملا . یلو  هللا  ونمآ و  نیذلا  یبنلاذه و  هوعبتا و  نیذلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا  [ 30]

. دناهتشون رسپ  هس  زین  یضعب  [ 31]
. برلا طخسی  ام  لوقن  بلقلا و ال  نزحی  نیعلا و  یکبت  [ 32]

زا لبق  زور  هس  ربمایپ  يزور  هک : هدـمآ  نینچ  سابعنبا  تیاور  هب  بوشآ ، رهـشنبا  يهرازگ  ربانب  بوتکم ، ثیداحا  رد  هثداـح  نیا  [ 33]
يواـست هب  ار  نآ  هاـگ  نیا و  هاـگ  شیوخ ، پچ  نار  رب  ار  میهاربا  هدـناشن و  دوـخ  تسار  نار  رب  ار  نیـسح  دوـب و  هتـسشن  میهاربا  تاـفو 

، دیوگیم دناسریم و  مالـس  تراگدورپ  تفگ  دش و  لزان  وا  رب  لیئربج  مد  نیا  رد  دوب ) نامداش  ود  نیا  نتـشاد  زا  رایـسب  و   ) دیـسوبیم
ربخ نیا  ندینش  هب  نک . رگید  يادف  ار  یکی  سپ  دیآ ، رـس  یکی  رمع  هک  تسا  نیا  ریدقت  دنام و ، دنهاوخن  وت  يارب  ود  ره  دنزرف  ود  نیا 

هیرام شردام  میهاربا  لیئربج ، يا  تفگ  هاـگ  نآ  تسیرگ . تسیرگن و  نیـسح  هرهچ  هب  نینچمه  تسیرگ ، تسیرگن و  میهاربا  هرهچ  رب 
هک تسا  یلع  شردـپ  همطاف و  شردام  نیـسح ، یلاح  رد  دـش ، میهاوخن  نوزحم  وا  گرم  رب  ردام ، نم و  زج  یـسک  دریمب  نوچ  تسا و 

رادـغاد وا  گوـس  رد  همه  نم  مایلع و  مرتـخد و  دریمب ، وا  نوـچ  تـسا و  نـم  نوـخ  تسوـپ و  تشوـگ و  هـلزنم  هـب  نـم و  يومعرـسپ 
ار میهاربا  لیئربج  يا  مرادن . ار  ناشیا  هودـنا  تقاط  منکیم و  رایتخا  یلع  مرتخد و  مغ  رب  ار  دوخ  یـصخش  هودـنا  مغ و  نم  و  میوشیم ،

نینچمه درپـس و  ناـج  دـش و  راـمیب  میهاربا  هعقاو  نیا  زا  سپ  زور  هس  دناهتـشون  متـشگ . یـضار  یهلا  ریدـقت  هـب  مدرک و  نیـسح  يادـف 
تبحم رهم و  هـب  ار  شیاـهبل  دنابـسچیم و  دوـخ  هنیـس  قـمع  شوـغآ و  هـب  ار  وا  دـیدیم  ار  نیـسح  ربماـیپ  هاـگره  سپ  نآ  زا  دناهتـشون 

. مدرک وت  يادف  ار  ممیهاربا  هک  یسک  يا  موش ، وت  يادف  تفگیم  دیسوبیم و  فصولادیاز 
تبـسن ربمایپ  يومعرـسپ  سابع ، نب  لضف  هب  ار  میهاربا  نیفکت  لسغ و  تنـس ، لها  اما  ص 151 -  تسا ج 22 ، هتـشون  نینچ  راحب  [ 34]

. دنهدیم
. هتایحل دحا و ال  تومل  نافسکنی  هل ال  ناعیطم  هرماب ، نایرجی  هللا  تایآ  نم  ناتیآ  رمقلا  شمشلا و  نا  [ 35]

. نازیملا عضو  اهعفر و  ءامسلا  و  نابسحب ، رمقلا  سمشلا و  [ 36]
و هار ، زور  ود  زا  سپ  نانجض  رد  دناهتشون  یـضعب  ۀفیلحلاوذ ،»  » مان هب  یناکم  رد  دناهتـشون  یـضعب  و  هفحج ، رد  دناهتـشون  یـضعب  [ 37]
رظن و قافتا  نآ  رب  رتاوت  هنوگ  هب  همه  هک  هثداح  یلک  حور  اما  تسا و  تاراـبع  رد  زیچاـن  تاـفالتخا  دـمآ ، ییاـهنت  هب  دناهتـشون  یـضعب 

کی ياراد  همه  همه و  فلتخم  ياههرازگ  قرط و  اهدـص  هب  هک  تسا  ارجام  يهژیو  یگیام  یلک و  يهرهوج  ناـمه  دـنراد  رثا  تدـحو 
. دش دهاوخ  نایب  هک  دنتسه  یمومع  تدحو 

مدرم رب  یلع  يادـص  هک  اج  نآ  زین ، هریرهوبا  دـنیوگ ، تسا  نآ  لقان  دوخ  هریرهوبا  هک  یثیداحا  ساـسا  رب  تنـس ، لـها  زا  یـضعب  [ 38]
. دیسر میهاوخ  نآ  لیلحت  بلطم و  نیا  هب  ادعب  هک  درکیم  رارکت  ار  وا  نانخس  یلع  زا  سپ  دشیم ، هتفرگ  شیادص  دیسریمن و 

هتسناد و بلاطبا  نب  یلع  هب  طوبرم  اقلطم  ارصحنم و  ار  نآ  لوزن  نأش  هیآ ، نیا  ریسفت  لیلحت و  رد  هعیش  ینس و  نیرسفم  زا  يرایسب  [ 39]
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هحلط دوب . هتـسشن  هبیـش  نب  ۀـحلط  و  ربمایپ ) يومع   ) بلطملادـبع نب  ساـبع  راـنک  رد  يزور  وا  هک  دـننادیم  وگ  تفگ و  نیا  هب  طوبرم 
هب یناسربآ  تیاقـس و  هبتر  ياراد  نم  تفگ  سابع  مباوخب ، نآ  رد  ار  بش  مناوتیم  ماـقم  يرترب  تهج  هب  ماهبعک و  راددـیلک  نم  تفگ 

یماـمت زا  شیپ  هاـم  شـش  نم  اـما  دـییوگیم ، هچ  امـش  منادیمن  نم  دومرف : دینـش  ار  ود  نیا  ترخاـفم  نوـچ  ع )  ) یلع متـسه ، جاـجح 
رد يدحاو  زین  هفیرش و  هیآ  لیذ  روثنملارد  ریسفت  رد  یطویـس  ینـس  ءاملع  ناگرزب  زا  متـسه . داهج  بحاص  مدرازگ و  زامن  نارازگزامن 
نأش هک  دناهدرک  شرازگ  فلتخم  تایاور  قرط و  هب  ص 68 ؛ ج 10 ، شریسفت ، رد  يربط  ریرجنبا  نینچمه  ص 182 و  لوزنلا ، بابسا 

ار نایجاح  هب  ندناسر  بآ  مارحلادجـسم و  ترامع  يرادـهگن و  هک  تسا  ینارخافتم  رگید  رب  بلاطیبا  نب  یلع  يرترب  رد  هیآ  نیا  لوزن 
، نادنمـشناد زا  نایبلا  عمجم  ریـسفت  هب  زین  یناکـسح و  لیزنتلا  دهاوش  هب  دـینک  عوجر  نینچمه  دنتـسنادیم . دوخ  هژیو  گرزب و  بصانم 

. دعب هب  ص 14  ج 5 ، هعیش ،
هیآ 22. نایاپ  ات  لوا  زا  تئارب ، هروس  [ 40]

« دارفالا  » رد ینطقراد  هناوعوبا و  همیزخنبا ، زین  و  ص 3 ، ج 1 ، دنسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  قوف  ثیدح  رگشرازگ  ینس  ناگدنـسیون  [ 41]
. دنشابیم ص 357  ج 7 ، ریثکنبا ، خیرات  رد  نینچمه  ص 125 و  یجنک ، يهیافک »  » رد زین  و  ص 246 ، ج 1 ، لامعلا ، زنک  رد  زین  و 

قازرلادبع ظفاحلا  قیرط  نم  هدانساب  رکاسعنبا  جرخا  سابعنبا ، نع  رخآ  ثیدح  تسا : هنوگ  نیا  رب  ریدغلا  باتک  رد  تیاور  نتم  [ 42]
هولوی مل  ذا  مکبحاص  اورغـصتسا  موقلا و  نظا  سابع  نباـی  لاـقف : ۀـنیدملا  هقزا  ضعب  یف  باـطخلا  نب  رمع  تیـشم و  لاـق  ساـبعنبا  نع 

تعمـسل هللاو  لوقت  باوصلا  یل : لاقف  هکم . لها  یلع  اـهأرقی  ۀـئارب  ةروسل  هراـبتخا  ذا  ص )  ) هللا لوسر  هرغـصتسا  اـم  هللا  تلقف : مکروما :
ص ج 6 ، لاـمعلا ، زنک  ۀـنجلا  هلخدا  هللا  بحا  نم  هللا و  بحا  ینبحا  نم  و  ینبحا ، کـبحا  نم  بلاـطیبا : نب  یلعل  لوقی  ص )  ) هللا لوـسر 

. تسا هدرک  شرازگ  یتفگ  تسرد  تفگ  نم  هب  رمع  هک  اج  نآ  ات  ارنآ  هک  ص 105 ؛ ج 3 ، دیدحلایبا ، نبا  حرش  391 ؛
له تلقف : صاقویبا  نب  دعس  تیقلف  ۀکم  تیتا  لاق : کلام  نب  ثرحلا  نع  هدانساب  رکاسعنبا  جرخا  تسا : نینچ  قوف  تیاور  نیع  [ 43]
هللا لوسر  نا  حون : رمع  لثم  اهیف  رمعا  ایندـلا  نم  یلا  بحا  نهنم  ةدـحاو  یل  نوکت  تئل  اعبرا  هل  تدهـش  دـقل  لاق : ۀـبقنم ؟ یلعل  تعمس 

یکبی عجرف  رکبابا  یلع  درف  اهغلب  اهذخف و  رکبابا  عبتا  یلعل : لاق  مث  ۀلیل  اموی و  اهب  راسف  شیرق  یکرـشملا  یلا  تئاربب  رکبابا  ثعب  (ص )
. یتیب لها  نم  لاق  وا  ینم  لجر  وا  انا  الا  ینع  غلبی  سیل  هنا  اریخ ، الا  لاق ال . یئیش ؟ یف  لزنا  هللا  لوسر  ای  لاقف 

ص 76. ج 2 ، یشایع ، ریسفت  [ 44]
دنیوگیم هعیش  هداد و  همادا  نآ  یتسرپرس  ماقم  رد  جح و  هب  رکبوبا  دنیوگیم  تنس  لها  هک  تسا  نیا  هعیش  اب  تنس  لها  فالتخا  [ 45]

هجو چـیه  هب  ینآرق  تاـیآ  غـالبا  زا  يو  تیلوزعم  تیمها  زا  لـصا  رد  يو  نتفرن  اـی  نتفر و  جـح  هب  هک  یلاـح  رد  دادـن ، هـمادا  جـح  هـب 
تسا و لوزعم  هتشادن ، ار  تایآ  نآ  غالبا  هزاجا  رگید  ینامسآ  یحو  یهلا و  نخـس  صن  هب  وا  زاب  دشاب  هداد  خر  هک  هچ  ره  دهاکیمن و 

. تسا هتشگ  میرحت  عونمم و  وا  رب  تایآ  نآ  ندناوخ 
: هدوزفا هدماین ، نامـسآ  زا  وت  تمذم  رد  ینخـس  دومرف : وا  هب  هک  نآ  زا  سپ  ربمایپ  هک  دراد  زین  ار  هدوزفا  نیا  تایاور  زا  یـضعب  رد  [ 46]

. ياهدوب راغ  رد  نم  هارمه  وت 

هیآ 101. هبوت ، يهروس  [ 47]
، سانلا یف  يدانی  يذلا  اذه  نم  سانلا : لاقف  اهررک  سانلا و  عمساف  هفیسب  عمل  مث  تسا : نینچ  یلع  يهرابرد  ناکرشم  نانخـس  نیع  [ 48]

... دمحم ةریشع  ریغ  اذه  یلع  ءيرتجیل  ناک  ام  دمحم و  معنبا  اذه  سانلا : نم  هفرع  نم  لاق  و  بلاطیبا . نب  یلع  اولاقف :
ص 16 و 17. ج 2 ، قودص ، لاصخ  [ 49]

یلع اشیرق  فاخا  ینا  هللا  لوسر  اـی  لاـقف  هل  ءاـج  اـم  شیرق  فارـشا  هنع  غلبیف  هکم  یلا  هثعبیل  باـطخ  نب  رمع  ص )  ) یبنلا اـعد  مث  [ 50]
وه لجر  یلع  کلدا  نکلو  اهیلع  یتظلغ  اهایا و  یتوادـع  شیرق  تفرع  دـق  ینعنمی و  دـحا  بعک  نب  يدـعینب  نم  هکمب  سیل  یـسفن و 
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يریگتخـس و ینمـشد و  هک  موریمن  ناکرـشم  يوس  هب  لیلد  نیدـب  هک  رمع  ياعدا  هک  تسا  راکـشآرپ  ناـفع ... نب  ناـمثع  ینم  اـهبزعا 
وا و لایخ  هدییاز  ای  نانخس  نیا  هک  دناهاگآ  ناخروم  همه  تسین و  ياهدوهیب  فازگ  فال و  زج  تسا  راکشآ  ناگمه  رب  ناشیا  رب  متدش 

. تسوا رادتسود  نازادرپثیدح  ای 
هیآ 2. هبوت ، نیرفاکلا -  يزخم  هللا  نا  هللا و  يزجعم  ریغ  مکنا  اوملعاو  [ 51]

ص 290. ج 35 ، راحب ، [ 52]
یف ص )  ) یبنلا لوق  نا  تسا : نینچ  نآ ، ترابع  زارف  نیرخآ  نیع  دش و  شرازگ  دعب  هب  ص 318  لامعالا ، لابقا  بتک  زا  قوف  نتم  [ 53]

کلذ تعزجف  راغلا  یف  یعم  تنک  کنا  هانعم : و  رافکلا ، یلا  هذافنا  نع  رذـتعا  امل  راـغلا » یف  یبحاـص  تنا  : » رکبیبـال یناـثلا  ثیدـحلا 
ءاقل یلع  يوقت  فیکف  یسفنب  ةوسا  کل  ناک  ام  نیکرشملا و  ءاقل  رش  انددق  ناک  ام  و  نزحت ، ال  کل : تلق  کتنکـس و  یننا  یتح  عزجلا 
یلع یلع  هفوخ  نم  رثکا  رافکلا  نم  رکبیبا  یلع  فاخی  نمم  ص )  ) یبنلا نکی  مل  و  كدحو ؟ تنا  کعم و  انا  ام  تئارب و  ةروسب  رافکلا 
یلع تیبملا  یف  لمتحی  يذـلا  وه  یلع  ناک  امنا  و  حـیرج ، مهیف و ال  لیتق  هل  فرعی  مل  مهنم و  برهلا  نم  رثکا  هنم  ناـک  اـم  رکباـبا  نـال 

. لتقلا یلا  برقا  لتقلا  نم  یلع  یلع  فوخلا  ناکف  برح ، لک  یف  مهنم  لتق  يذلا  وه  و  مهنم ، یبنلا  ملس  یتح  شارفلا 
فیک و  تلاقف : اهب ، یقدصتت  نا  تجتحا  کبایث  یف  تفط  نا  اهل : ولاقف  تسا : نینچ  میاهدرک  همجرت  ار  نآ  هک  رعش  ترابع و  نیع  [ 54]
تلاق اهربد و  یلع  رخآلا  اهلبق و  یلع  اهیدـی  يدـحا  تعـضوف  سانلا  اهل  فرـشا  و  هناـیرع ، تیبلاـب  تفاـطف  اـهریغ ؟ یل  سیل  قدـصتلا و 

... اجوز یل  نا  تلاقف : تعامج  اهبطخ  فاوطلا  نم  تغرف  املف  هلحا  الف  هنمادب  امف  هلک  وا  هضعب  ودبی  مویلا  ةزجترم :
ص 622. ج 1 ، ادخ ، لوسر  هریس  [ 55]

(، ع  ) یلع ینعی  ع ،)  ) همطاف هناخ  نانکاس  و  وا ، دوخ  شدارم  دـیوگیم  نخـس  دوخ  تیب  لها  زا  ربماـیپ  هک  اـج  ره  دـشاب  ناـمدای  و  [ 56]
دناتمـصع و ریهطت و  تمحر ، تیادـه و  تیب  لها  نت ، جـنپ  نیمه  طـقف  ناـشیا ، رب  ریهطت  يهیآ  لوزن  تهج  هب  هک  دنانیـسح  نسح و 

میهافم نیرتالاو  يانعم  هب  ناناملسم  ربمایپ و  معز  رظن و  رد  تیب » لها   » هلک و  دریگیم ، همشچرس  نادناخ  نیزا  تیاده  تماما و  هلـسلس 
. تسا يونعم  تلزنم  تاجرد  نیرتیلاع  سدق و  یشزرا 

ینعی گرزب .» جـح  زور  رد  مدرم  رب  شربماـیپ  دـنوادخ و  زا  تسا  یگناـب  « » ربکـالا جـحلا  موی  ساـنلا  یلا  هلوسر  هللا و  نم  ناذا  و  [ » 57]
ۀملک  » حیسم یسیع  هک  هنوگ  نامه  تسوا ، ربمایپ » ياوآ  گناب و  . » تسوا ادخ » دایرف  . » تسا بلاطیبا  نب  یلع  نخـس  گناب و  نیا  انامه 

. تفرگ غارس  ناوتیم  ار  یمان  بقل و  هچ  رتالاو  رتالاب و  ناونع  بقل و  نیا  زا  یتسار  و  تسا . یهلا » ياوآ  گناب و   » زین یلع  تسا ، هللا »
ارنآ زا  رصتخم  یـشخب  طقف  هک  ات 228 ؛ ص 226  ج 1 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  بتک  رد  تنـس  لها  ياهرازگ  زا  هدنـسیون  نتم  نیع  [ 58]
لبج یلع  هبر  یجاـن  یـسوم  یخا  نا  لـیوط : ربخ  یف  لاـق  ص )  ) یبنلا نا  یفوصلانبا  ۀـباسنلا  نع  هیاور  یف  و  تسا : نینچ  مدرک  همجرت 
مهنم تلتق  ینا   » یلاعت هللا  هرکذ  ام  هباوج  ناکف  فخت » کعم ال  انا  طبقلا و  هموق  نوعرف و  یلا  ضما  : » مالکلا رخآ  یف  لاـقف  ءانیـس  روط 

فقوت و فاخ و ال  امف  امیظع  اقلخ  مهنم  لتق  دق  ۀکم و  لها  یلع  اهأرقی  ۀئارب و  عجرتسیل  هتذفن  دق  یلع  اذـه  و  نولتقی » نا  فاخاف  اسفن 
... مئال ۀمول  هللا  یف  هذخأت  مل 

ص 309. ج 35 ، راحب ، [ 59]
دناوتیمن یـسک  وت  ای  نم و  زج  ار  تاـیآ  نیا  : » تفگ دومرفیم  لزع  ار  رکبوبا  هک  هاـگ  نآ  یلع  هب  ربماـیپ  هک  میتفاـیرد  نوچ  اریز  [ 60]

رییغت رکبوبا  لاوحا  رب  ربمایپ  ملع  هک  میمهفیم  ار  بلطم  نیا  میروآیم ، تسدـب  هرازگ  نیمه  تایاور  زا  هک  هنوگ  نآ  زین  و  دـنک » غـالبا 
شتما نایم  رد  ات  داد  ماجنا  نآ  يارب  ار  لمع  نیا  انامه  دوب و  راکـشآ  ربمایپ  رب  زاغآ  ناـمه  زا  رکبوبا  تیحالـص  مدـع  ینعی  دوب ، هدرکن 

دوخ نتم  زا  یقرواـپ  . ) دـنک غیلبت  ار  يرما  نینچ  تسناوتیم  زین  نینموملاریما )  ) یلع ماـما  زج  يايرگید  هک  دـتفین  ناـمگ  نیا  هب  یـسک 
(. تسا باتک 
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!! دننادیمن زیاج  شتدم  ءاضقنا  زا  لبق  ار  يرما  لاطبا  خسن و  تنس  لها  هک  تسا  نینچ  نخس  نیا  حیضوت  ریسفت و  [ 61]
، دناهتـسب ناـمیپ  دـهع و  صوـصخ  نیرد  دـناهناگی و  دـحتم و  مه  اـب  فـلا و ب ، هلیبـق  ود  هک  مینیبیم  تیلهاـج  رد  لـثملایف  اریز  [ 62]
هب هلیبق  یمامت  تسا و  نامیپ  ضقن  يانعم  هب  لمع  نیمه  دـشکیم ، هلیبق ب  زا  ار  یکی  فلا ، هلیبق  زا  یلومعم  رایـسب  درف  کی  ناشیکی ،

. دنیآیمرب یهاوخنوخ 
نبا نخـس  نیع  و  تسا ، ییابج  یلعوبا  هدرک  هناهب  ار  یلطاب  رذـع  نینچ  هک  ینانآ  زا  یکی  و  تسا ، یـسلجم  اب  قح  زین  دروم  نیرد  [ 63]

ضارتـعا کـلذ و  برعلا  ةداـع  نا  هلوـق : یلعیبا و  انخیـش  رذـع  اـماف  تسا . نینچ  ص 200 ؛ ج 17 ، هغالبلاجهن ، حرـش  رد  دـیدحلایبا 
رکبیبا ال اوبصعتم  هب  لوأت  لیوات  وه  امنا  و  فورعم ، ریغ  برعلا  ةداع  یلا  بسن  ام  و  رهظا ، حصا و  یضترملا  هلاق  يذلاف  هیلع ، یضترملا 

. ءییشب سیل  هنم و  ةءارب  عازتن 
تسا موق  رالاسهپس  اوشیپ و  هک  يدرم  طقف  هک  دنتسنادیم  برع  تداع  ار  رما  نیا  تنس  لها  هک  یلاح  رد  دشاب ، نیا  زج  هنوگچ  و  [ 64]

هک یلاح  رد  دـشاب ... رالاسهپـس  اوشیپ و  زین  وا  هک  وا  کیدزن  نادـنواشیوخ  زا  يدرم  ای  هتـشاد و  تیالو  اهقاثیم  نتـسسگ  ای  نتـسب و  رب 
طقف نتـسسگ  قاثیم  نتـسب و  نامیپ  رد  هک  دوب  نینچ  برع  تداع  هک  تنـس  لها  رگید  يهناـهب  ظـحاج و  نخـس  نیا  هک  تسه  ناـمدای 
رگا یتح  دشاب » درم  نآ  ياتمه  يرالاس  يرورس و  رد  هک   » یسک ای  و  دشاب ، موق  ياوشیپ  رورس و  هک  تشاد  ار  رما  نیا  یگتسیاش  یسک 

هدرک و راب  وا  رد  ار  یشهوکن  هتساوخان  اما  دنیاریپب  یمذ  شهوکن و  زا  ار  رکبوبا  دناهتساوخ  نخس  نیا  اب  تنس  لها  دشاب ، نینچ  میریذپب 
. دناهدرک تیبثت  یلع  يارب  ار  یحدم 

میب رگتیادـه و  هدـنهد و  میلعت  شناد و  تمکح و  ملعم  هک  دوـب  ربماـیپ  نیا  هک ، نیا  رب  دراد  حیرـص  تلـالد  نآرق  رد  هـیآ  اهدـص  [ 65]
هب هک  دوب  وا  دوجو  تکرب  هب  دندوب و  راکشآ  تلالض  رد  يو  نارصاعم  یمامت  دوب و  تیاده  نامسآ  رینم  جارس  هدننک و  هیکزت  هدنهد و 

اوناک نا  ۀمکحلا و  باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  لوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه  دندیسریم : ییاناد  تیاده و 
رهطم و دـناوخب و  ناشیا  رب  ار  یهلا  تاـیآ  اـت  دـش  هتخیگنارب  ناـگتخیهرفان  ناـیم  رد  هک  يربماـیپ  نآ  تسوا  نیبم . لالـض  یفل  لـبق  نم 

هیآ 2. هعمج ، هروس  دندوب . راکشآ  یهارمگ  رد  همه  وا  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دزومایب ، تمکح  باتک و  ار  نانآ  دنک و  ناشکاپ 
ص 228. نیقیلاقح ، [ 66]

ص 169. ج 9 ، نازیملا ، [ 67]
ثیدـح مالغ  انا  ینثعبت و  هللا  لوسر  اـی  تلقف : تئاربب  نمیلا  یلا  هللا ص  لوسر  ینثعب  : » لاـق هنع  هللا  یـضر  یلع  نع  خیـشلایبا  نع  [ 68]

هللا ناف  قلطنا  لاق  بهذا ، انا  دبال ، ناک  نا  تلق  اهب ، بهذا  وا  اهب  بهذت  نا  نم  دـبام  لاق  بیجا ؟ ام  يردا  ءاضقلا و ال  نع  لأسأ  نسلا و 
.«. سانلا یلع  اهءرقا  قلطنا و  لاق : مث  کبلق  يدهی  کناسل و  تبثی 

یلع عم  تنک  لاـق : هریرهیبا  نع  هیودرمنبا  رذـنملانبا و  یئاـسنلا و  دـمحا و  جرخا  هیف ) و  : ) تسا نینچ  روـثنملارد »  » رد نتم  نیع  [ 69]
نیب هنیب و  ناک  نم  نایرع و  تیبلاب  فوطی  و ال  نموم ، الا  ۀـنجلا  لخدـی  هنا ال  يدانن  انکف  تئاربب  هکم  لـها  یلا  هللا ص  لوسر  هثعب  نیح 

تیبلا اذه  جحی  هلوسر و ال  نیکرـشملا و  نم  ئرب  هللا  ناف  رهـشا  ۀعبرالا  تضم  اذاف  رهـشا  ۀعبرا  یلا  هلجا  وا  هرما  ناف  دهع  هللا ص  لوسر 
. كرشم ماعلا  دعب 

، تسا ناشیا  هاـگن  رد  هراومه  هک  ياهناـمیکح  فرژ و  ینیبنشور  هب  ص 171 ، ج 9 ، نازیملا ، رد  ییاـبطابط  همـالع  ار  بلطم  نیا  [ 70]
. میاهتفرگ ماو  ناشیا  زا  ار  دوخ  بلطم  ام  دناهدرک و  فاشتکا  كرد و  ام  زا  لبق 

نا نونذوی  رحنلا  موی  مهثعب  نینذوم  یف  ۀجحلا  کلت  یف  هنع  هللا  یـضر  رکبوبا  ینثعب  لاق  هریرهوبا  نع  ملـسم و ... يراخبلا و  جرخا  [ 71]
تئاربب نذوی  نا  هرماف  هنع  هللا  یـضر  بلاطیبا  نب  یلعب  ص )  ) یبنلا فدرا  مث  نایرع ، تیبلاب  فوطی  و ال  كرـشم ، ماعلا  اذه  دعب  جـحی  ال 

. نایرع تیبلاب  فوطی  كرشم و ال  ماعلا  دعب  حجی  نا ال  و  تئاربب ، رحنلا  موی  ینم  لها  یف  یلع  انعم  نذاف 
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ص 232 و 231. مامالا ، ریسفت  [ 72]
هیآ 198. فارعا ، هروس  نآرق ، [ 73]
هیآ 198. فارعا ، هروس  نآرق ، [ 74]

... ریثک رذ  لیقاثم  اهیف  نا  تملع  ام  وا  [ 75]
ص 262. بغار ، [ 76]

هریـس قنخملا  ظیغملاوهو  یتفلا  نم  امبر  تننم و  ول  كرـض  ناک  ام  قرعم  لحف  لحفلا  اـهموق و  نم  ۀـمیرک  یئـض  ریخ  اـی  دـمحما  [ 77]
ص 474. ج 2 ، یماش ،

. دناهدرک لقن  زین  دوادوبا  ملسم و  يراخب و  ار  قوف  يارجام  ص 92  دلج 4 ، یماش ، ریثانبا  هریس  [ 78]
تایآ 41 و 42. ءاسن ، يهروس  نآرق ، [ 79]

هک دنتفگ  همطاف  شرتخد  هب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  رمع  رکبابا و  هفیلخ  ود  دندقتعم  هک  تنـس  لها  ناردارب  نادـنمجرا و  هجوت  لباق  [ 80]
ربمایپ تسا  دقتعم  ایوق  هعیش  هک  نآ  لاح  و  دنتفرگ !! سپزاب  يو  زا  هناقحم  ار  هعرزم  نآ  تست و  رب  ربمایپ  شـشخب  هن  ثاریم و  هن  كدف 
همطاـف هب  شتلحر  زا  لـبق  لاـس  راـهچ  نآرق ، صن  یهلا و  يهعاـطلابجاو  ناـمرف  هـب  دـنواشیوخ )  ) یبرقلايذ قـح  ناوـنع  هـب  ار  كدـف 
یمهرد رطاخب  ربمایپ  دوشیم  هنوگچ  میدید ، نیشیپ  تاحفص  دروم  نیدنچ  رد  دیآیمرب و  تنـس  لها  دوخ  راثآ  زا  هکنانچ  و  دیـشخب ...
يدامتم تلفغ  هنوگ  نآ  هب  كدف  هرابرد  اما  دنادرگزاب و  نانآ  هب  هنابش  نامه  ار  سانلاقح  دنکن و  ربص  حبص  ات  ار  یبش  الط  ياهکت  ای  و 

هب دنریگزاب و  يو  رتخد  زا  ارنآ  دنروایب و  فیرشت  دنارتیقتم !! و  رتحلاص ! ربمایپ  زا  هک  تنس  لها  هفیلخ  ود  ات  ددرگ  راچد  هلاس  راهچ  و 
وا قح  هب  هن  لمع  نیا  اب  دنتفرگ و  ربمایپ  كاپ  رتخد  زا  متـس  قحانب و  ار  كدـف  ودـنآ ، هک  نآ  زج  تسین  همه  نیا  دنراپـسب !!؟ لاملاتیب 
هک تسا  نیا  ام  نخس  همه  ینعی  دندرک ... راکشآ  نیهوت  زین  يدمحا  سدق  ماقم  يایلع  تمظع  و  اوقت ، تمصع و  هب  نآ  زا  رتگرزب  هکلب 

فرصت رد  قحان  هب  ار  یمهرد  هک  یـسدقم  ناج  نانچ  دنهد  خساپ  هدومرف و  عفر  ار  دوخ  راکـشآ  ضقانت  نیا  دیاب  تنـس  لها  ناروشناد 
لاس راهچ  یتح  هک  گرم  مد  رد  اـهنت  هن  و  دـشخبب ؟ همطاـف  هب  ار  یتورث  ناـنچ  تسناوتیم  هنوگچ  تشادیمن ، هگن  شاهداوناـخ  دوخ و 

هدرکن یتیـصو  یـسک  هب  شتایح -  ناـمز  ياـطخ  عفر  يارب  هللااـب  ذوعن  زین ... شگرم  زا  سپ  یتح  و  دـشاب ؟ نآ  تلفغ  رد  زین  نآ  زا  لـبق 
عطاق تداهـش  يدج و  تفلاخم  تسا  ام  رظن  دیوم  هک  یبلطم  دننادرگزاب »!!. نآ  نابحاص  هب  و  دنریگب -  همطاف  زا  ار  لاملاتیب  هک  دـشاب 

دوب و ع )  ) همطاف رب  ربمایپ  حضاو  حیرص و  ثاریم  ششخب و  كدف  هک  تسانعم  نیرب  ادخ  ربمایپ  مرح  باحصا و  ناگتسجرب  زا  یناگرزب 
زا سپ  هدروآ : نینچ  میظنلارد »  » باتک رد  یماش  متاح  نب  فسوی  نیدلالامج  ربمایپ ص : كاپ  رسمه  هملـسما  تداهـش  دناهلمج  نآ  زا 

هملـسما دومن ، دوهـش  بلط  يو  زا  رکبوبا  و  دومرف : داریا  كدف  دروم  رد  شاهقح  هبلاطم  ماقم  رد  ار  شاینالوط  ینارنخـس  همطاف  هک  نآ 
تخد همطاف  نانوچ  یتیـصخش  هرابرد  ایآ  رکبوبا  يا  دومن : يدج  تفلاخم  ضارتعا و  رکبوبا  رب  نانخـس  نیا  اب  تساخرب و  نینمؤملاما ) )
تـسا رـشب  تروصب  ياهیروح  همطاف  هک  دنگوس  ادـخب  ینادیم ؟ وا  راوازـس  ار  ینخـس  وحن  نینچ  ییوگیم و  نینچ  ادـخ  ربمایپ  یمارگ 

رد وا  دنگوس  ادخب  درادن ) هار  فالخ  غورد و  زگره  شسدق  تحاس  رد  هک  تسا  یمدآ  توسک  رد  ياهتـشرف   ) قدص سدقت و  هب  ینعی 
يردام نماد  رد  هک  تسوا  تسا . هدوب  الاب  ملاع  ناگتشرف  اهنامسآ و  کیالم  هانپ  تیامح و  رد  هتسویپ  هدش و  تیبرت  ناراکزیهرپ  ناماد 

يا تسا . ناگتفای  تیبرت  نیرترب  یهلا و  ناگدـیرفآ  هدـیدپ و  نیرتهب  نیا  رب  انب  هدومن و  اـمن  وشن و  كاـنبات  هتـسجخ و  كاـپ ، هرهاـط و 
ماجنا يزیچ  نینچ  هک  تاهیه  تسا ؟؟؟ هدادـن  عالطا  هدرکن و  نـالعا  وا  هب  هدرک و  مارح  وا  رب  ار  شثاریم  ربماـیپ  يرادـنپیم  اـیآ  رکبوبا 
راذنا غیلبت و  ار  تکیدزن  ناگتـسباو  لوا  « » نیبرقالا کتریـشع  رذـنا  و   » داد روتـسد  دوخ  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  نآ  هن  رگم  اریز  دریذـپب !!!

تفلاخم وا  داد و  یهاگآ  عالطا و  همطاف  هب  ربمایپ  ینکیم  نامگ  ایآ  زین  و  امرف » رود  باذـع  زا  هداد  یهاگآ  قیاـقح  رب  ار  ناـنآ  اـمرف و 
ناناوج و ردام  ملاع و  نانز  نیرتهب  ربمایپ ) هتفگ  هب   ) وا هک  یلاح  رد  دـنکیم ؟ هبلاطم  تسین  وا  قح  هک  ار  هچنآ  هدرک و  ردـپ  ادـخ و  رما 
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هک تست ) نم و  ردپ  هن  و   ) وا ردپ  ینعی  ربمایپ ، هلیسو  هب  تسا و  نارمع  رتخد  حیسم و  ردام  میرم  هیاپمه  هبترمه و  تشهب و  لها  نارورس 
امرس و تارییغت ) نیرتکچوک   ) زا هتـسویپ  هک  مدیدیم  ار  ربمایپ  رکبوبا  يا  دنگوس  ادخب  تسا . هتفریذپ  متخ  توبن ، هتفای و  نایاپ  يربمایپ 
زادناور و ار  شپچ  تسد  يو و  نیلاب  ار  شتـسار  تسد  هتـسویپ  هنازور ، تامیالمان  نیرتمک  زا  وا  ظفح  يارب  دوب و  نارگن  ارهز  رب  امرگ 
! رادرب تسد  ینکیم  هچنآ  زا  رکبوبا  يا  ناـه  دوب ) ناـبرهم  زوسلد و  همطاـف  شاهشوگرگج  رب  رداـم  نوچ  ینعی   ) دادیم رارق  وا  ظاـفح 

رطاـخب يوشیم  دراو  دوخ  راـهق )  ) راـگدرورپ رب  هک  ار  يزور  تسامـش و  لاـمعا  دـهاش  دـنیبیم و  ار  امـش  ياـهراک  ص )  ) ربماـیپ اریز 
ربمایپ رـسمه  هملـسما  ضارتعا  نیا  تهج  هب  رکبوبا  دـیوگ  يوار  دـید . دـیهاوخ  ار  ناـترادرک  هجیتن  يدوزب  هچ ، امـش ... رب  ياو  رواـیب ...

ص 276 ج 1 ، یملاع ، یلع  دمحم  ربمایپ » نارای   » هب دـینک  عوجر  ! ) دادـن درک و  عطق  نیملـسم  لاملاتیب  زا  ار  نینموملاما  هلاسکی  قوقح 
زا سپ  مه  ربمایپ و  نامز  رد  مه  مینارذگب  رظن  زا  ار  هتکن  نیا  رکذ  رگید  راب  زین  و  ملس )»  » هدام یمق  سابع  خیـش  راحبلا  ۀنیفـس  زا  لقن  هب 

ناکما دوب  ههبـش  لحم  یکلم  لاـملاتیب و  قوقح  ریغ ، ثاریم  لاـم  رگا  درکیم و  راـک  نآ  رد  یلع  دوب ، همطاـف  تسد  رد  كدـف  هک  وا 
ود نیـسح  هن  نسح و  هن  همطاـف و  هن  درکیم و  نینچ  یلع  هـن  زین  دراذـگب و  ناـهد  رب  نآ  زا  ییاـمرخ  دـنزب و  یلیب  نآ  رد  یلع  تشادـن 

بهذیل هللا  دـیری  امنا   » هیآ مه  شلیلد  دـندوب . زواجت  هانگ و  ره  زا  هتـساریپ  رهطم و  كاپ و  نآرق  یهاوگ  هب  رفن  راهچ  ره  هک  ناشدـنزرف 
هب دندیـشخبیم و  رفن  راـهچ  نیا  هب  دـندرکیم و  ساـملا  ـالط و  ار  ملاـع  ياـههوک  همه  رگا  ینعی  تـسا ... تیبـلا » لـها  سجرلا  مـکنع 
مین ات  دـندادیم  اهنآ  هب  ار  ملاع  ياهغاب  اهرازتشک و  عرازم و  ياههرتسگ  همه  اب  ار  ملاع  یهاشداپ  يدـبا و  کـلم  یماـمت  نآ ، يهفاـضا 

دادیمن و نانآ  هب  ار  يزیچ  نینچ  هزاجا  ناشنطاب  تراهط  دـندرکیمن و  نانچ  نآرق  ياوتف  هب  دـنراذگب  ناهد  رد  ار  قحان  هب  يامرخ  هناد 
رد نآ  زا  سپ  مه  ربمایپ و  نامز  رد  مه  یلع  يراب  دـنهد . ماجنا  ار  يراک  نانچ  دنتـسناوتیمن  هک  دوب  نانچ  ناشيدوجو  هاگتـسد  الـصا 

اعدا رکبوبا  هک  ربمایپ  شرافـس  ثیدـح و  رب  انب  دوب و  ثاریم  لام  هعرزم  نیا  رکبوبا  لوق  هب  رگا  ینعی  درکیم ، راک  نآ  رد  دوب و  كدـف 
ربمایپ تشادن  ناکما  دـنادرگزاب .» مدرم  هب  ار  كدـف  دـیاب  سپ  میراذـگیمن ،» ثرا  ءایبنا  هورگ  ام   » تسا هتفگ  وا  دوخ  هب  ربمایپ  درکیم 
يالاب زا  مدرم و  یمامت  رب  شترضح  دوخ  ای  و  دیوگن -  یلع  شیوخ  یـصو  هب  دوب  سانلاقح  هک  ار  تیمها  تمظع و  همه  نیا  هب  یبلطم 

هب مراذگب  دوخ  زا  سپ  یثرا  دیابن  نم  نوچ  دیریگب و  همطاف  زا  ار  كدف  نم  ندرم  ضحم  هب  مدرم  يا  هک  دنکن -  نالعا  ناگمه  رب  ربنم 
ياهملک گرم  مد  ات  راگزآ و  لاس  راهچ  و  دـنکن -  ناهنپ  همطاف  زا  ار  تیمها  نیدـب  بلطم  نیا  لقادـح  ای  دـینک و  مضنم  یمومع  لاوما 

هک یناسک  هب  ار  بلطم  نیا  لقادح  هک  دوب  مزال  یهلا  یتیـصو  هنوگ  هب  بجاو و  ضرف و  ربمایپ  رب  يرآ  دـیوگن . نانآ  هب  صوصخ  نیرد 
شرهطم نادـناخ  هک  نانچ  و  دوب -  هتفگن  دوخ  نادـناخ  هب  هراب  نیرد  ياهملک  زگره  هک  یلاـح  رد  دـیوگب ... دوب  ناشتـسد  رد  لاـم  نیا 

ققحم قلطم و  لیلد  اهدص  رب  هوالع  يراب  دوب ... هدیشخب  همطاف  هب  یهلا  نامرف  ساسا  رب  ار  هعرزم  نیا  شیپ  لاس  راهچ  دنتشادیم  راهظا 
ییابیز تفاـطل و  دـیآیم  یپ  زا  هک  یتیاور  میدـناسر  تاـبثا  هب  ارنآ  باـتک  نیا  رـسارس  رد  اـهراب  هک  دوب  نادـناخ  نیا  نآ  زا  كدـف  هک 

زا تسا . رتاهبنارگ  هدـمآ -  هک  یتایاور  زا  دـمهفیم -  ار  تقیقح  فیاطل  فیارظ و  هک  سک  نآ  يارب  نآ  ياـنعم  راـب  هک  دراد  یـصاخ 
همطاف هب  هک  نآ  زا  سپ  كدف ، ياهغاب  زا  یکی  رد  يزور  دومرف  یلع  دنکیم : شرازگ  نینچ  شناردپ  زا  يو  هک  هدـش  لقن  قداص  ماما 

هک برع  نانز  نیرتابیز  زا  یکی   ) هنیثب هب  وا  هک  ییابیز  لاـمج و  تیاـهن  رد  ینز  هک  مدزیم  لـیب  مدوب و  راـک  لوغـشم  دوب  هدـش  لـقتنم 
هب ارم  ایآ  بلاطیبا : رـسپ  يا  تفگ  تشگ و  لثمم  رهاظ و  مربارب  دـننکیم ) هیبشت  وا  هب  ار  ییورابیز  تسا و  هدوب  لامج  تهاـجو و  هکلم 
رب ار  نیمز  نیازخ  یمامت  مهد و  ییاهر  قاش  ياسرفتقاط  راک  لیب و  نیا  جـنر  زا  ار  وت  ات  يریگیم  ییوشانز  هب  يدنـسپیم و  يرـسمه 
وت نز  يا  متفگ : وا  هب  يربب ...؟ اههرهب  یهاوخیم  هک  میعن  ره  زا  ینیـشنب و  تاذـل  کلم  یهاشداپ و  ریرـس  رب  ياهدـنز  ات  هک  میاشگب  وت 

متفگ وا  هب  متسه . ایند » : » نم تفگ  خساپ  منک !! تايراگتـساوخ  و  مسرپب ! تاهرابرد  تنادنواشیوخ  زا  هک  دیاش  وگب ! ار  تمان  یتسیک ؟
ساسا رب  هک  ابجع  اتفگـش و  يا  نک ... بلط  تدوخ ) دح  رد   ) نم زج  رگید  ییوش  تسین و  يزاین  وت  هب  ارم  هک  وش  رود  نم  زا  درگزاب و 

لثمت وا  رب  تخبناوـج  ورهاـم و  ینز  يهرهچ  رد  بعترپ  كدـف  نیمه  رد  شتاذـل  اـهییابیز و  همه  اـب  اـیند  هک  یلع  نآ  قوـف -  ثیدـح 
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هچ هب  امرخ  ياهعرزم  شدریگیمن ، يزیـشپ  هب  شدریذـپیمن و  نایقتم  ماما  درادیم و  هضرع  وا  رب  ار  دوخ  لالح  قایتشا و  هب  دـباییم و 
، ناهج دهاز  فراع و  ياههرهچ  نیرتفیرـش  رب  هنوگ  نیدـب  ایند  لثمت  يرآ  دـنک ؟ فرـصت  بحاصت و  ارنآ  مارح  هب  ات  شدـیآیم  راک 

ینعی ملاع  نادهاز  نافراع و  هاشداپ  رب  ابیرف ، يابیز  يایند  یلع ، زا  شیپ  رگید  رابکی  تسا و  یهلا  نومزآ  تسین و  روهظون  نادنچ  يرما 
ترـضح تسا . هتفگ  شترـضح  رب  ار  تاملک  نامه  نیع  هتفای و  لـثمت  هتـشاد  دوبک  یناگدـید  هک  ینز  هرهچ  لـثم و  رب  میرم  نب  یـسیع 

ارت نانآ  یماـمت  اـیآ  تسا : هدومرف  رایـسب . رایـسب . تسا . هتفگ  ياهدرک . رهوش  ردـقچ  وناـب  يا  وگب  نم  هب  تسا : هدومرف  وا  هب  هللا  حیـسم 
نارهوش رب  ياو  تسا  هدوـمرف  هدینـش  نینچ  نوـچ  هللا » ۀـملک  هللا و  حور  . » متـشک ار  ناـشیمامت  هک  هن  تسا  هتفگ  خـساپ  دـنداد . قـالط 

هب وراـبیز  نز  هملک  نیع  زین  ج 73 ص 125 و  راحب ، ر.ك . دنریذپیمن ! دـنپ  تاهتـشذگرد  نارهوش  لاوحا  زا  هنوگچ  هک  تاهدـنامیقاب 
ات يریگیمن  ینز  هب  ارم  یلع  يا  ةاحسملا : هذه  نع  کینغا  ینجوزت و  نا  کل  له  بلاطیبا  نبا  ای  تسا : نینچ  نیدحوملایلوم  ترضح 

نیا یهاشداپ  ملاـع و  ياهجـنگ  هب  يزاـین  هچ  ار  یلع  یـسیع و  يرآ  ص 84 . ج 73 ، راحب ، ر.ك . منادرگ . تزاـینیب  لـیب  نیا  جـنر  زا 
هتسشن بادنگ  رب  هک  ار  یـسگم  لاب  شزرا  دزرایمن و  يزیـشپ  نانیا  رظن  رد  شدلخم  کلم  لالح و  متام ...؟ ملاظ و  رـسارس  دابآبارخ 

؟؟ درآ ییوزرآ  انمت و  شزرا  هچ  شایناف  مارح  هک  رگنب  درادن ،
لتق نم  لیلقلا : اذا  یتما  ءادهـشلا  نا  لاق  هللا ، لیبس  یف  لتق  نم  هللا  لوسر  ای  انلق  مکیف ؟ دیهـشلا  نودـعت  ام  موی  تاذ  هللا  لوسر  لاـق  [ 81]
دسا  ) دیهش بیرغلا  دیهش و  قیرحلا  دیهش و  لسلا  دیهش و  قیرغلا  دیهش و  ءاسفنلا  و  دیهش ، يدرتملا  دیهش و  نطبلا  دیهـش و  هللا  لیبس  یف 

(. ص 152 ،ج 4 ، هباغلا
ص 438. ج 22 ، راحب ، [ 82]

نیا هک  دینادیم  دومرف  دوخ  نارای  هب  ربمایپ  داد . رس  اغر )  ) نارتش ياوآ  هدمآ  وا  دزن  يرتش  يزور  هک  هدمآ  زین  نینچ  نیا  رتش  هصق  [ 83]
ار شنتشک  دصق  هدش  ریپ  هک  کنیا  هداد و  مک  هفولع  هدیـشک و  راک  وزا  یگهرک  زا  هک  دراد  هوکـش  دوخ  بحاص  زا  دیوگیم . هچ  رتش 

دومرف ربمایپ  مسانـشیمن . ار  شبحاص  اربمایپ  درک  ضرع  رباـج  رواـیب . نم  دزن  ار  ناویح  نیا  بحاـص  ورب و  دومرف  رباـج  هب  هاـگنآ  دراد .
رباج داتـسیا . يدرم  رانک  هاگ  نآ  دش و  راپـسهر  ییوس  هب  درک و  تکرح  رتش  مد  نامه  رد  دـنکیم . ییامنهار  وا  هب  ارت  ورب و  رتش  لابند 

. درک وا  هب  ار  ناویح  شرافس  ربمایپ  دروآ و  ربمایپ  دزن  ار  درم  رباج  داد . تبثم  خساپ  ییوت ؟ رتش  نیا  بحاص  دیسرپ 
ناک امهما  امهابا و  نیذه و  بحا  ینبحا و  نم  : » لاقف نیـسح  نسح و  دیب  ذخا  ص )  ) یبنلا نا  یلع  نع  تسا : نینچ  وا  ترابع  نیع  [ 84]

«. ۀمایقلا موی  یتجرد  یف  یعم 
. تسا هدرک  شرازگ  لقن و  ص 335  ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  رد  يرکب  راید  تنس ، لها  رگید  گرزب  هدنسیون  ار  يرشخمز  نتم  [ 85]

اهغـضمف و ةرمت  ذخاف  موقی  ملکتی و ال  ال  محل ، ۀعطقک  ناک  يذلا  اهدلو  دـبعمما  هیلع  تضرع  مث  تسا : ننیچ  يرـشخمز  نتم  نیع  [ 86]
یلا راشا  اهنم و  بطرلا  لدـهت  دـق  لاحلا و  یف  ۀـلخن  راصف  ضرـالا  یف  اـهاون  لـعج  ملکت و  یـشم و  لاـحلا و  یف  ضهنف  هیف  یف  اـهلعج 

. مدلا اهنم  لاس  نیسحال ع  لتق  املف  رضخت  مل  ع )  ) یلع لتق  املف  ۀلخنلا  کلت  بطرت  مل  یفوت ص  املف  لحر ص  و  یعارم . راصف  اهبناوج 
هدروآ نینچ  نوج  رتخد  دنه ، لوق  زا  يرشخمز  راربالا  عیبر  شرازگ  هب  ص 50  ج 2 ، شاهریس ، رد  تنس  لها  رگید  هدنسیون  یبلح  [ 87]

نآ دومن و  هضمضم  هدیشون و  بآ  ياهعرج  تسش و  ار  شیاهتسد  هتساخرب  سپـس  درک و  یتحارتسا  دبعمما  وا  هلاخ  همیخ  رد  ربمایپ  هک 
ياـههخاش ياراد  نشگ و  دـنلب و  یتـخرد  هب  راـخ  لاـهن  نآ  تخیر و  دوب  همیخ  بناـج  رب  هک  يراـخ  غیت و  کـچوک  تخرد  رب  ار  بآ 

ریس و هک  نآ  رگم  دروخیمن  نآ  زا  ياهنشت  هنـسرگ و  هک  دهـش  معط  ربنع و  يوب  نارفعز و  هایگ  گنر  هب  یتخرد  تشگ ؛ لیدبت  رایـسب 
راوریـش دروخیم  نآ  گرب  زا  يدنفـسوگ  رتش و  نوچ  تفاییم و  تمالـس  هک  نآ  زج  دروخیمن  نآ  زا  يرامیب  چـیه  دـشیم و  باریس 
تخیر ورف  شیاههویم  هک  میدید  اهزور  زا  يزور  هک  داد  خر  نانچ  میدیمانیم و  هکرابم »  » ارنآ ام  هک  دوب  نانچ  تخرد  نآ  تشگیم و 

میدینش و ار  ربمایپ  تافو  ربخ  يدوز  هب  هک  تشذگن  يدنچ  میدیسرت و  تخس  هثداح  نیزا  تشاذگ . یگدرمژپ  يدرز و  هب  زور  هاگان  و 
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روهشم دح  نیدب  ات  دروآ  ریش  زاجعا  هب  دیشود و  ربمایپ  هک  رازن  شیم  نآ  هصق  ناگمه  دزن  رد  هنوگچ  هک  نیا  تفگش  دیوگ  يرـشخمز 
. تسا هتشگن  روهشم  دح  نیدب  ات  تخرد  نیا  اما  تسا و  هدش 

.( هللا ءاش  نا  دروآ . میهاوخ  هعومجم  نیا  دلجم  نیرخآ  رد  رتلصفم  هنوگ  هب  ار  ناوج  نیا  ناتـساد  . ) ص 144 ج 22 ، راونالاراحب ، [ 88]
تـشز و ربماـیپ  رظن  رد  یـشورفهدرب  يرادهدرب و  هـک  تـسا  نآ  رگناـشن  دوـمرف  یــشورفهدرب  لـمع  یتـشز  هراـبرد  ربماـیپ  هـچنآ  يراـب 
و دـنک . میرحت  عونمم و  ار  نآ  تسناوتیمن  دـیدیمن  هدامآ  نآ  میرحت  يارب  ار  یعامتجا  هنیمز  نوچ  ربمایپ  دوب و  لاـمعا  نیرتهتـسیاشان 

ياـهوگلا اـههنومن و  رد  مدرم  هک  نآ  رگید  هدوـب و  اـهنآ  رب  ندـناسر  تمحر  ریخ و  يارب  لوا  هتـشاد  یناـگدرب  دوـخ  هـک  مـینیبیم  رگا 
. تسا هدرک  دازآ  ادخ  هار  رد  ار  ناشیمامت  هدیدیم و  دوخ  هداوناخ  اضعا  نوچمه  ار  نانآ  وا  هنوگچ  هک  دنبایرد  ناگدرب ، اب  وا  يراتفر 
نا یبنلا ص  رماف  اندحا  اهمطلف  ةدحاوالا  مداخ  انلام  ةوخا  ۀعبـس  انتیار  دـقل  نرقم  نب  دـیوس  نع  ص 281 . ج 2 ، يرزج ، هباغلادسا  [ 89]

. اهقتعن
ص 144. ج 2 ، ناربمایپ ، متاخ  باتک  مالسا » همانراک   » هلاقم رد  [ 90]

رایـسب تافلت  نانمـشد ، يدازآ ) ءاهب  رـس   ) هیدف تفایرد  سپـس  نتفرگ و  تراسا  دیما  هب  ناناملـسم  اهگنج  زا  یکی  رد  هک  نیا  امک  [ 91]
زین نینچ  دننک و  دازآ  ناشهیدف ، لوپ  تفایرد  رطاخب  دناهدنام  ناشتـسد  رد  هدرب  ناونع  هب  هک  ار  ناریـسا  هک  دنداد  حیجرت  دنداد و  یناج 

... دندرک
رد لسار  تشادـن . دوجو  یعـضوم  نینچ  يو  زا  شیپ  نایدا  ریاـس  نتم  رد  هک  یلاـح  رد  میدـید . ناـگدرب  هراـبرد  ار  ربماـیپ  عضوم  [ 92]
زا نافیعـض  اب  متـس  يرادهدرب و  جاور  رد  ناشیا  یلک  قالخا  ناـیدوهی و  شور  هراـبرد  و 25  ص 26  ج 2 ، برغ ، هفـسلف  خیرات  باتک 

فلع هک  هنوگ  نامه  هچ  درک . ینابرهم  دایز  دیابن  ناگدرب  اب  دنکیم : لقن  هنوگ  نیدب  یبلاطم  خاریس » رسپ  عوسی  تمکح   » ناشیا باتک 
بـسانم ناراکتمدـخ  يارب  يراگیب  راک و  یـشکباسح و  نان و  هنوگ  نامه  هب  تسا ، بساـنم  ناـغالا  رب  نارگ  راـب  رت و  بوچ  کـشخ و 

(24:18 و دـینک رتنارگ  ار  ناشیاهریجنز  تعاطا  مدـع  تروص  رد  دـیریگ و  راک  هب  تسا  ناشیا  لاح  بساـنم  هکناـنچ  ار  ناـگدرب  تسا .
هک تسور  نیا  زا  میهدیم . تسد  زا  ار  لوپ  نآ  دننک  رارف  رگا  میاهتخادرپ و  ییاهب  اهنآ  دیرخ  يارب  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـیاب  زین  28)و 
هک نانچ  باتک 13 .) نامه   ) دزیخیمرب نز  زا  تثابخ  نهریپ و  زا  دـیب  نینچمه  باتک 30 و 31 ...) نامه   ) دراد يدح  دـیفم  يریگتخس 

تثابخ و رهظم  زین  ار  نانز  نانآ  هکلب  دـنوشیم ، هسیاقم  غالا  اب  ناـگدرب  ناـیدوهی  هاـگن  رد  اـهنت  هن  لـسار ، شرازگ  ساـسا  رب  میدـید و 
!!. دننیبیم لماک  یکاپان 

. دننانآ نیرتسرتادخ  مدرم  نیرتاناد  ءاملعلا . هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا  [ 93]
هنا کبسح  و  هدروآ : نینچ  ص 130  افش ، رد  ضایع  یـضاق  دناهدرک . شرازگ  زین  تنـس  لها  ناگرزب  هک  هعیـش  هن  ار  ثیدح  نیا  [ 94]

کنا هل  تعـضاوت  امب  كاطعا  دق  هللا  ناف  کل : دـنع  لیفارـسا  هل  لاقف  ادـبع  ایبن  نوکی  نا  راتخاف  ادـبع  ایبن  وا  اکلم  ایبن  نوکی  نا  نیب  ریخ 
تلقف ال ابهذ  ۀکم  ءاحطب  یل  لعجی  نا  یلع  ضرع  ینا  دومرف : زین  و  عفاش . لوا  هنع و  ضرالا  قشنت  نم  لوا  ۀمایقلا و  موی  مدآ  دـلو  دـیس 
کیلع و ینثا  كدمحاف و  هیف  عبشا  يذلا  مویلا  اما  كوعدا و  کیلا و  عرـضتاف  هیف  عوجا  يذلا  مویلا  اماف  اموی  عبـشا  اموی و  عوجا  بر  ای 

نوکت ابهذ و  لابجلا  هذه  لعجا  نا  بحتا  کل : لوقی  مالسلا و  کئرقی  یلاعت  هللا  نا  هل  لاقف  هیلع  لزن  لیربج  نا  هدمآ : رگید  یثیدح  رد 
هل لاقف  هل . لقع  نم ال  اهعمجی  دـق  هل  لام  نم ال  لام  هل و  راد  نم ال  راد  ایندـلا  نا  لیربج  ای  : » لاق مث  ۀـعاس  قرطاف  تنک ؟ اـمثیح  کـعم 

. تباثلا لوقلاب  دمحم  ای  هللا  کتبث  لیربج 
. ندا ندا ، دمحم  ای  کعور  أدهیل  لوقی  وه  یبر و  مالک  تعمسف  ینع  تاوصالا  تعطقناف  لیربج  ینقراف  لاق  یلدتف  اند  هلوق  یف  [ 95]

ص 199. بولقلا ، داشرا  [ 96]
هیآ 84. ءاسن ، هروس  نآرق ، [ 97]
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. حابص لک  یف  سدقملاتیبلا  اهل  دجسی  ۀبعکلا  نا  [ 98]
ورمع هک : تسا  نیا  دنـسریم  نت  یناوهـش  تاینمت  یـسنج و  غولب  هب  دوز  ناناوج  برع ، ترارحرپ  مرگ و  هعماج  رد  هک  نآ  لـیلد  [ 99]

. ] تسا هدوب  لاس  هدزیس  شرسپ  اب  وا  ینس  توافت  هدرک و  هلماح  ار  ینز  یگلاس  هدزاود  نینس  رد  هک  هدرک  فارتعا  صاع  نب 
ص 129. یلدوب ، لارنژ  لوسرلا » [ » 100]

. كانزرم يربکا  همجرت  ص 496 ، ماهتا ، نادنز  رد  مالسا  لیلخوبا ، یقوش  [ 101]
. درک میهاوخ  هیارا  هراب  نیرد  زین  ار  تنس  لها  دنمجرا  مدقتم و  ناگدنسیون  رظن  [ 102]

هیآ 3. ءاسن ، هروس  [ 103]
ص 501. ماهتا ، نادنز  رد  مالسا  [ 104]

. نیشیپ عبنم  نامه  [ 105]
تاحفص 286 و 287. ج 3 ، هریسلا ، نم  حیحصلا  یلماعلا ، یضترم  [ 106]

ص لیلخوبا ، یقوش  ماهتا » نادنز  رد  مالـسا   » همجرت زا  لقن  هب  ص 76 و 77  ربمایپ ، نارسمه  ص 93 و 130 و  یلدوب ، لوسرلا » [ » 107]
.506

ص 63 و 64. ج 4 ، نارای ، ربمایپ و  [ 108]
ص 532. ماهتا ، نادنز  رد  مالسا  [ 109]
هیآ 92. نارمعلآ ، هروس  نآرق ، [ 110]

هیآ 36. بازحا ، هروس  نآرق ، [ 111]
. دیامرف تفایرد  رتهب  ار  ارجام  تیعقوم  هدنناوخ  ات  مییازفایم  دوخ  زا  ار  ییاههشورک )(  هنحص  نیا  مهف  يارب  ام  [ 112]

ص 359. ج 8 ، نایبلا ، عمجم  زین  ج 8 ص 71 و  تاقبط ، [ 113]
هیآ 37 و 38. بازحا ، هروس  نآرق  [ 114]

ص 361. ج 8 ، نایبلا ، عمجم  زین  ص 72 و  ج 8 ، تاقبط ، [ 115]
ص 73 و 81. ج 8 ، تاقبط ، [ 116]
تایآ 4 و 5. بازحا ، هروس  [ 117]

هیآ 40. بازحا ، هروس  [ 118]
ص 420. ج 5 ، هباغلادسا ، [ 119]

جاودزا هشیاع  هدوس و  اـب  یگلاـس  راـهچ  هاـجنپ و  رد  ینعی  ترجه ، زا  سپ  لاـسکی  هک  دـنراد  رارـصا  ناـخروم  زا  يرایـسب  اریز  [ 120]
. دومرف

!!! يرشتسی یمنی و  لزی  مل  ءارتجا )  ) لالدا ةأرج و  هیلع  اهل  تناک  و  تسا : نینچ  يو  نانخس  نیع  [ 121]
جورخ زا  ادیدش  دوب  لمج  گنج  شتآ  هدنزورفارب  هک  ار  ینز  نآ  ربمایپ ، هک  هدمآ  نینچ  هعیش  تنـس و  لها  راثآ  زا  يرایـسب  رد  [ 122]

وا رب  بأوح  نیمزرـس  ياهگـس  هک  هاگ  نآ  نز ، نآ  رب  ياو  : » دوب دومرف  اهراب  هداد و  يدج  زیهرپ  یلمع  نینچ  هب  تردابم  و  یلع ) هیلع  )
«. ددرگ نم  تما  رد  یهارمگ  هنتف و  بجوم  دننک و  سراپ 

نینموملاما ییاور  ياهشرازگ  قوف و  هیآ  لیذ  تنس  لها  ناروشناد  ریـسافت  ریاس  ص 313 و  ج 10 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  هب  ر.ك  [ 123]
... تنس لها  هعیش و  رگید  ریسافت  زین  صوصخ و  نیمه  رد  هشیاع 

هیآ 10. میرحت ، هروس  [ 124]
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(. (11 و 12 تایآ میرحت ، هروس  [ 125]
رتهب و هدـنناوخ  اـت  مییازفایم  زتنارپ  و  هشورک )  ) لـخاد رد  دوخ  زا  ار  یبلاـطم  همجرت ، ياـنعم  رتشیب  هداـفا  يارب  هک  نآ  رکذ  لـباق  [ 126]

. دیآ لیان  موهفم  كرد  هب  رتناسآ 
دنع ام  دادزاف  اهبحا  اهیلا و  لام  هللا ص  لوسر  نا  قفتا  مث  تسا : نینچ  شباتک  رکذلاقوف  نتم  رد  ینس  هدنـسیون  نیا  تاملک  نیع  [ 127]
یتح مهتانبل  لاجرلا  مارکا  نم  رثکا  هنونظی و  سانلا  ناک  امم  رثکا  امیظع  امارکا  همطاف  هللا ص  لوسر  مرکا  و  هلیم ، ةداـیز  بسحب  همطاـف 
اهنا دـحاو : ماقم  یف  فلتخم ال  تاماقم  یف  و  ةدـحاو ، ةرم  ارارم ال  ماعلا  صاخلا و  رـضحمب  لاقف  دالوالل ، ءابالا  بح  دـح  نع  اـهب  جرخ 

اوضغ فقوملا  لها  ای  شرعلا : ۀـهج  نم  داـنم  يداـن  فقوملا  یف  ترم  اذا  اـهنا  نارمع و  تنب  میرم  ۀـلیدع  اـهنا  و  نیملاـعلا ، ءاـسن  ةدـیس 
دعب الا  ناک  ام  اهایا  ایلع  هحاکنا  نا  و  هفعضتسملا ، رابخالا  نم  سیل  و  ۀحیحصلا ، ثیداحالا  نم  اذه  و  دمحم ، تنب  همطاف  ربعتل  مکراصبا 

، ینم ۀعـضب  اهنا   » و اهبـضغی » ام  ینبـضغی  و  اهیذؤی ، ام  ینیذوی  هرم : لاق ال  مک  هکئالملا و  ةداهـشب  ءامـسلا  یف  اـهایا  یلاـعت  هللا  هحکنا  نا 
ام یلع  ظیغت  هیرشبلا  سوفنلا  و  لیجبتلا ، میظعتلا و  اذه  ةدایز  بسح  هجوزلا  دنع  نغـضلا  هدایز  بجوی  هلاثما  اذه و  ناکف  اهبارام » ینبیری 

... اذه فیکف  اذه ، نود  وه 
دـسح زا  دروم  اههد  هکنانچ   ) هشیاع هب  تبـسن  همطاف ع  ییوگدـب  دـسح و  دروم  کی  زا  تنـس  لها  راوگرزب  هدنـسیون  نیا  شاـک  [ 128]

نایب رکبوبا ، دروم  رد  ار  ربمایپ  شمارآ  ءانث و  زین  و  دادیم . ياهنومن  دـید ) میهاوخ  هک  تسا  هداد  اـههنومن  ربماـیپ ، نادـناخ  هیلع  هشیاـع 
ياینتفاـین تسد  زاـیتما  هچ  يو  رد  ـالوصا  دوب و  هدرک  تداـسح  رکبوـبا  هب  تبـسن  یلع  تقو  هچ  رد  یک و  تفگیم  اـم  هب  تشادیم و 

يو هب  دـندوب  راسکنا  باجعا و  رد  برقم  کیالم  وا  نأش  تمظع و  زا  هک  راگدـیرفآ  راکهاش  نآ  راوگرزب ، ماما  نآ  هک  دوب  یلع  يارب 
ياهرطق يوزرآ  ار  سوناـیقا  دـیاز و  هطبغ  گـشر و  ناردارب ، رب  ار  نسح  فسوی  هنوگچ  اـبجع  يا  دروخب ... ار  وا  هطبغ  دـنک و  تاـسح 

یشیدنادب دسح و  یهاوخدوخ ، نوچ  یتافص  تفگیم  امب  روشناد  ملکتم  نیا  شاک  زین  و  دیآ ؟ دسح  هب  عمـش  رون  زا  دیـشروخ  دیاش و 
ماما و ربمایپ و  زا  سپ  تسا  ملاع  هرهچ  نیرتالاو  یلع   » دراد ناـعذا  تسا و  فرتعم  نادـب  دوخ  هک  لـماک  لداـع و  یماـما  تیـصخش  اـب 

.؟ تسین عمجلاۀعنام  تسا » نانمؤمریما 
اب هک  دوب  ادخ  هکلب  مدرکیمن  اوجن  متفگیمن و  نخـس  وا  اب  نم  دومرف  هشیاع  هب  ربمایپ  هک  هدرواین  ار  ثیدح  هیقب  ینـس  هدنـسیون  [ 129]

. مناسرب وا  هب  ار  قح  نانخس  هک  دوب  هدومرف  هطساو  ارم  درکیم و  اوجن  وا 
هیـضق تقیقح  تسا و  هدومرفن  نایب  ار  رما  تلع  هثداح و  يهمه  هدزن و  مقر  لماک  هنوگ  هب  ار  ارجام  فاصنا ،! اب  هدنـسیون  اج  نیا  [ 130]

دوخ همداخ  هب  دوب ) رادربخ  ارجام  زا  هک  هشیاع   ) دنداتـسرف هشیاع  هناخ  هب  ربمایپ  يارب  همطاـف ع  هناـخ  زا  اذـغ  یفرظ  يزور  هک  تسا  نیا 
. تخیر نیمز  رب  ار  اذغ  زین  همداخ  دزیرب و  دنک و  ریزارس  ارنآ  دندروآ  ار  اذغ  هک  یتقو  داد  روتسد  دوب  هتشامگ  رد  لباقم  البق  هک 

یضتقت اهلک  لاوقا  لاوحا و  لوسرلا ص  ةایح  یف  مالـسلاهیلع  یلع  نیب  اهنیب و  ناک  مث  تسا : نینچ  تنـس  لها  هدنـسیون  نتم  نیع  [ 131]
الا هنع  ینکت  ال  اذکلا -  دعقم  تدجو  اما  ناقصالتم : امه  اهنیب و  هنیب و  دعق  یتح  ءاجف  هللا ، لوسر  هاندتسا  دق  اهلوق و  وحن  سوفنلا  یف  ام 

: امتلطا دـق  امتنا  میف  تلاق  و  امهنیب ، تلخد  یتح  امهفلخ  ةرئاس  یه  تئاـجف و  هتاـجانم ، لاـطا  اـموی و  هریاـس  هنا  يور  اـم  وحن  و  يذـخف !
وحن و  اـهتأفکاف ، اـهل  تفقوف  مداـخلا  ترما  یتلا  دـیرثلا  نم  هنفجلا  ثیدـح  نم  يور  اـم  و  مویلا . کـلذ  بضغ  هللا ص  لوسر  نا  لاـقیف :

. اهئامحا ةأرملا و  نیب  لهالا و  نیب  نوکی  امم  کلذ 
هک ریهطت » يهیآ   » دنمجرا تیصخش  ود  نادنزرف  ندیزگرب  نتشاد و  تسود  ایآ  تفگیم  ام  هب  تنس  لها  دنمجرا  هدنسیون  شاک  [ 132]

دبیزیم تسا و  هتسیاش  تسین و  بجاو  سک  ره  رب  همطاف  یلع و  نادنزرف  ینعی  دناریهطت ، هیآ  لومشم  زین  نادنزرف  نامه  نآرق  مکح  هب 
زین بنیز و  ات  هتفرگ  هملسما  زا  ربمایپ  رگید  نارـسمه  نآ  هک  دوب  هنوگچ  دندرگ ؟ هاوخادخ  هاگآ و  یناج  دسح  بحوم  ماما ، ود  نآ  هک 

تبحم قشع و  وا  نادـنزرف  همطاف و  هب  همه  نآ  هیدوهی ، ینز  ار  هیفـص  دـناوخیم و  یکزینک  ار  هیراـم  هشیاـع ، هک  هیفـص  اـت  ریگب  هیراـم 
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هراشا نادب  مامت  تحارـص  هب  هدنـسیون  دوخ  هکنانچ  تبحم ، ياجب  دنتـشادن و  ار  یتبحم  نینچ  هصفح  وا  ياتمه  هشیاع و  طقف  دنتـشاد و 
!؟ دنتـشادن یگنانز  سح  دندوبن و  نز  ربمایپ  رگید  ياهنز  رگم  و  دندوب ؟ هدنکآ  اهنآ  هب  تبـسن  دبا  ضغب  دسح و  نیک و  زا  تسا  هدرک 
ود نیا  طقف  دندوب و  یتشهب  یتمحر  تفوطع و  تفرعم ، تبحم و  زا  هدنکآ  همه  دنتـشادن و  ینیک  دـسح و  نیرتمک  اهنآ  هک  دوب  هنوگچ 

!؟ دندوب یخزود  نیک  دسح و  توادع ، زا  راشرس  شیاتمه  و  هشیاع » ، » وناب
، هیراـم هک  نیا  زا  یلع ، دـنکیم  فارتـعا  دوـخ  هدرک و  يراـج  ینـس  درم  نیا  ناـبز  رب  ار  تقیقح  دـنوادخ ، هنوـگچ  هک  دـیرگنب  [ 133]
تورمرپ و بلق  دوب و  دـسح  لها  یلع  ماما  رگا  هک  نآ  لاح  دـش و  نامداش  لاحـشوخ و  رایـسب  دروآ  ایند  هب  ربماـیپ  يارب  رـسپ  يدـنزرف 

نت هراپ  هک  ادخ  لوسر  رسپ  نیا  تفگیم : دوخ  اب  تشگیم و  تحاران  رما  نیا  زا  دیاب  تشاد  شغ  لغ و  ینزوس  رس  هزادنا  هب  شتمحر 
ار دوخ  رـسپ  یمدآ  هک  تسا  نینچ  زین  یعیبط  دنیـشنیم و  ودـنآ  ياـجب  دریگیم و  ار  نیـسح  نسح و  شاهون  ياـج  تسوا  دـهعیلو  وا و 
تفرعم و عماوج  همه  هک  مالـسا  هعماج  یمامت  قح  رب  ماما  اهنت  هن  یتسار  هب  هک  یلع  ایآ  زگره  اما  دـشاب . هتـشاد  تسود  شاهون  زا  رتشیب 

؟ تشاد ییاههشیدنا  نینچ  تسا  ملاع  تبحم  تلادع و 
رد هراومه  دوب و  هداتسرف  شهارمه  هب  رصم  هاشداپ  هک  تشاد  روبأم  مانب  یمداخ  هدرب و  هیرام  هک  تسا  نینچ  زین  تمهت  نیا  هصق  [ 134]

تسا و روبأم  زا  هکلب  تسادخ  ربمایپ  زا  هن  دنزرف  نیا  هک  دـندز  تمهت  هیرام  هب  دـمآ  ایند  هب  میهاربا  هک  نآ  زا  سپ  دوب . نز  نیا  تمدـخ 
هب هشیاع  درک  میهاوخ  لقن  تنـس  لها  نوتم  زا  هکنانچ  و  دوب : هشیاع  دوخ  ناگدـننز  تمهت  سأر  هکلب  ناگدـننز ، تمهت  زا  یکی  اـقافتا 

نیگمشخ مهرد و  رایسب  نانخس  نیزا  هک  ربمایپ  يزور  و  تسا !! روبأم  هفایق  لکش و  هب  هکلب  تسین ، وت  لکش  هب  رسپ  نیا  تفگیم  ربمایپ 
مرج اطخ و  تابثا  اب  ینعی  لیلدیب ؟ ای  مشکب و  لیلد  اب  ایآ  تفگ  یلع  شکب . ار  روبأم  ورب و  ریگرب : ریـشمش  زیخرب و  دومرف  یلع  هب  دـش 

یغاب رد  دید  تفر . روبأم  بلط  هب  هتخیهآ  ریشمش  اب  یلع  مرج . تابثا  اب  امتح  هکلب  هن  دومرف  ترضح  انز ، مرج  تابثا  نودب  ای  مشکب  انز 
يوس هب  روبأم  دـیهج . نورد  هب  غاب  راوید  زا  یلع  تخیرگ . دیـسرت و  دـید  هدیـشکرب  ریـشمش  اـب  هتخورفارب و  ار  وا  هک  درم  دز . رد  تسا .

یگنادرم تلآ  الـصا  تسا و  هجاوخ  يو  هک  دید  تخرد ، رب  شدوعـص  ماگنه  هب  دیـسر و  يو  هب  یلع  تفر . الاب  نآ ، زا  دیود و  یتخرد 
يارجام روبأم  زین  و  دوب ... هتشگ  المرب  تباث و  دنیبب  مشچ  هب  تسناوتیم  سک  ره  هک  نانچ  نآ  یناهرب و  هنوگ  هب  الماک و  هیـضق  درادن .

هدرک و هجاوخ  تسا  هیرام  تمدـخ  رد  هک  نآ  تهج  هب  دوب  ناـهاشداپ  تنـس  هک  ناـنچ  نآ  شیپ  اـهلاس  زا  ار  يو  هک  تفگزاـب  ار  دوخ 
. دناهدیرب ار  شایگنادرم  مادنا 

هللا لوسر  نا  و  ادلو ، یه  دلت  مل  و  تانب : نینب و  ةریثک  ادالوا  تدلو  ۀمطاف  نا  قفتا  مث  تسا : نینچ  تنـس  لها  هدنـسیون  نتم  نیع  [ 135]
کنظ امف  ینبا .» لعف  اـم   » و ینبا » یلع  اومرزت  ـال  ینبا و  یلوعد  : » لوقی و  ینبا »  » اـمهنم دـحاولا  یمـسی  و  هینب ، همطاـفینب  میقی  ناـک  ص 

کئلوال ۀبحم  نوکت  له  قفـشملا : دلاولا  ونح  مهیلع  ونحی  و  اهریغ ، نم  هتنباینب  ینبتی  لعبلا  تار  مث  لعبلا ، نم  دلولا  تمرح  اذا  ۀجوزلاب 
یلا اهیبا  باب  دـس  هللا ص  لوسر  نا  قفتا  مث  هاـضقنا ! هلاوز  ما  هرارمتـسا  کـلذ و  ماود  دوت  لـه  و  ۀـضغبم ! ما  مهیبـال ، مهمـال و  نینبلا و 

هللا ص لوسرل  دـلو  و  اهـسفن ، یف  اضیا  کلذ  حدـقف  هرهـصب ، اهنع  هلزع  مث  ۀـکم ، یلا  هاربب  اهابا  ثعب  مث  هرهـص ، باب  حـتف  و  دجـسملا ،
یلع الیم  هللا ص  لوسر  دـنع  اـهرماب  موقی  و  هیراـمل ، بصعتی  ناـک  و  اریثک ، ارورـس  کلذـب  مالـسلاهیلع  یلع  رهظاـف  هیراـم ، نم  میهاربا 
ناک و  هدـی ، یلع  یلاعت  هللا  هفـشک  وا  اهنالطب  فشک  اهنم و  مالـسلاهیلع  یلع  اهأربف  هشئاع ، ۀـبکنل  ۀبـسانم  ۀـبکن  هیراـمل  ترج  و  اـهریغ ،
ردـص رغوی  ناک  امم  کلذ  لک  و  هشئاع ، ۀـئاربب  لزنملا  نآرقلا  یف  هولاق  ام  هیف  اولوقی  نا  نیقفانملل  أیهتی  ال  رـصبلاب ، اـسحم  افـشک  کـلذ 

. هنم اهسفن  یف  ام  دکوی  هیلع و  هشیاع 
هب شلیامت  ببس  هب  شتوم  ضرم  رد  ار  ربمایپ  ندنام  لیلد  هدنامزاب و  ییوگقح  زا  فسات  لامک  رد  راوگرزب  هدنـسیون  زین  اج  نیا  [ 136]

نیدـب ربمایپ  درک  میهاوخ  شرازگ  دوخ  ياجب  هکنانچ  تسا و  سکع  هب  الماک  هصق  خـیرات  یهاوگ  هب  هک  یلاح  رد  تسا  هتـسناد  هشیاع 
رودقملایتح دـنک و  يریگولج  یلع  تماما  تیادـه  يارجم  زا  تما  ندرک  فرحنم  رد  ار  وا  دنـسپان  تاکرحت  ات  دـنام  وا  هناخ  رد  ببس 
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دنکفا راکـشآ  یهارمگ  فالخ و  هب  ار  تما  دومن و  تردابم  نادـب  ماجنارـس  هک  يایـشیدناهنتف  هب  هنارـسدوخ  هنادازآ و  هشیاع  دراذـگن 
!! دنک لمع 

هنا و  هل ، رمالا  نا  کشی  مالسلاهیلع ال  یلع  ناک  و  تسا : نینچ  ص 196 ؛ دلج 9 ، جهن ، حرش  رد  تنس  لها  هدنسیون  ترابع  نیع  [ 137]
عیاب هللا ص  لوسر  مع  سانلا : لوقیف  کعیابا ، كدـی  ددـما  هللا ص : لوسر  تامدـق  همع و  هل  لاق  اذـهل  و  سانلا ، نم  دـحا  هیف  هعزانی  ـال 

نم رمالا  اذـه  بحا  یناف ال  لاق : ملعتـس ، لاق : يریغ ! عماط  اهیف  عمطی  له  و  مع ، ای  لاق : نانثا . کیلع  فلتخی  الف  هللا ص ، لوسر  معنبا 
مالعا نم  هریغ  رکبابا و  هیف  لعج  و  هماسا ، شیج  ذفنا  هضرم ، یف  هللا ص  لوسر  لقث  املف  هنع ، تکـسف  هب  رحـصا  نا  بحا  و  جاتر ، ءارو 

نا هنظ  یلع  بلغت  و  قثوا ، ثدـح -  هللا ص  لوسرب  ثدـح  نا  رمالا  یلا  هلوصوب  ذـئنیح  مالـسلاهیلع  یلع  ناـکف  راـصنالا ، نیرجاـهملا و 
، اهیلع هتعزانم  دـض  مارول  اهخـسف  أیهتی  الف  ۀـعیبلا ، هل  متت  و  اوفع ، اوفـص  هذـخایف  ۀـیلکلاب : رمالا  هعزانی  عزانم  نم  تلخل  تامول  ۀـنیدملا 
ام سانلاب  ةالـصلا  ثیدـح  نم  و  ناک ، ام  تومی -  هللا ص  لوسر  ناب  همالعا  و  هیلا ، اـهلاسراب  ۀـماسا  شیج  نم  رکبیبا  دوع  نم  ناـکف - 

مهب لصیل  : » لاق يور ، امک  هللا  لوسر  نال  سانلاب ، لـصیلف  هرماـی  نا  اـهیبا  یلوم  ـالالب  ترما  اـهنا  ۀـشئاع  مالـسلاهیلع  یلع  بسنف  فرع ،
ماق یتح  سابعلا ، نب  لضفلا  یلع و  نیب  يداهتی  قمر  رخآ  یف  وه  هللا ص و  لوسر  جرخف  حبـصلا ، ةالـص  تناـک  و  نیعی : مل  و  مهدـحا ،»

اسفن بیطی  مکیا  لاق : و  هیلا . رمالا  فرص  یف  ۀجح  هتالص  موی  لعجف  یحـضلا ، عافترا  تامف  لخد  مث  ربخلا ، یف  درو  امک  بارحملا  یف 
امهم ةالصلا  یلع  هتظفاحمل  لب  اهنع ، هفرصل  ةالصلا  یلا  هللا ص  لوسر  جورخ  اومحی  مل  و  ةالـصلا : یف  هللا  لوسر  اهمدق  نیمدق  مدقتی  نا 

. اهنم تأدتبا  اهنا  یلع  مالسلاهیلع  یلع  اهمتا  یتلا  ۀتکنلا  هذه  یلع  عیوبف  نکما ،
زج وزا  هک  دـندوب  یهارمگ  ناشیدـناهنتف  دـندوب  هتفرگ  ار  فسوی  نوماریپ  هک  یناـنز  هک  دراد  تیعقاو  نآ  رب  هراـشا  نخـس  نیا  و  [ 138]

، فالخ هئطوت و  هب  دندید  دوخ  تشز  ياهتساوخ  هب  نداد  رد  نت  فالخ  زا  اربم  كاپ و  ار  فسوی  نوچ  دنتـشادن و  یهابت  هانگ و  راظتنا 
قحان یهاوگ  یـشیدناهنتف  يرادرکتـشز و  لامک  رد  دـندز و  اوران  ماهتا  ودـب  دوب ، تناـیخ  تاوهـش  زا  هدـنکآ  ناـشناج  هک  یلاـح  رد  و 

. دندنکفا شنادنز  هب  هنامولظم  هداد  شاهرابرد 
هباحـصال اذه  رکذی  مالـسلاهیلع  یلع  ناک  و  تسا : نینچ  دعب  هب  ص 197 ؛ ج 9 ، جهن ، حرش  رد  ینس  هدنـسیون  نیا  نانخـس  نیع  [ 139]

نییعت یلا  اتردابت  هصفح  اهنال و  اهنم ، ابـضغ  لاحلا و  هذـهل  اراکنا  الا  فسوی » بابحیوصل  نکنا  : » لقی ص مل  هنا  لوقی : و  اریثک ، هتاولخ 
هل دهمی  رکبیبا و  یلا  وعدی  ناک  يذلا  یعادلا  ةوق  عم  رثا  و ال  کلذ ، دجی  ملف  بارحملا : نع  هفرص  هجورخب و  اهکردتسا  هنا  و  امهیوبا :

ظحلا نم  کلذ  یلع  دـعاس  امل  و  راصنالا . نیرجاهملا و  ناـیعا  نم  کـلذ  یلع  هعبتا  نم  ساـنلا و  سوفن  یف  هلاـح  ررقت  و  رمـالا : ةدـعاق 
يربکلا و ۀـماطلا  یه  و  میظع ، لک  نم  مظعا  یلع  دـنع  لاحلا  هذـه  تناکف  ءاوهالا  بولقلا و  هیلع  عمج  يذـلا  یئامـسلا  رمـالا  یکلفلا و 

هللا یلا  ملظت  و  هصاوخ ، نیب  هتاولخ و  یف  اهیلع  اعدف  اهب ، الا  عقاولا  رمالا  قلع  و ال  اهدـحو ، ۀـشئاع  یلا  الا  اهبـسنی  مل  یمظعلا و  ۀبیـصملا 
نا یلا  هللا ص  لوسر  تامذنم  هناهرکی  ام  لک  اهنع  همطاف  هغلبی و  ناک  و  عیاب : یتح  روهـشم ، وه  ام  هعیبلا  نع  هفلخت  یف  هل  يرج  و  اهنم ،

ارهق و همطاف و  یلع و  لذـخنا  و  اهنأش ، مظع  تلاطتـسا و  و  اـهیبا ، ۀـیالوب  ترهظتـسا  و  ضمر ، ضـضم و  نارباـص  اـمه  همطاـف و  تیفوت 
لک هشئاع  نع  تاجراخلا  تالخادلا و  ءاسنلا و  اهغلبت  کلذ  یف  ئشب و  رفظت  ملف  ارارم  کلذ  یف  لداجت  همطاف  تجرخ  كدف و  تذخا 

هرمآ و هذه  ۀبولغم و  هذه  و  نیقیرفلا ، نیب  ام  دعب  نیلاحلا و  نیب  ام  ناتش  هنا  الا  کلذ ، لثم  اهلعب  نع  اهنع و  هشئاع  نغلبی  اهءوسی و  مالک 
تنیع هشئاع  نا  تنا : لوقتفا  هللا : همحر  هب ، تلقف  ودعلا . ۀتامش  نم  هقشم  هرارم و  مظعا  ئش  و ال  هتامـشلا ، یفـشتلا و  رهظ  ةرومأم و  هذه 

نا مل  ارـضاح و  ناک  فیلکت ، ریغ  هفیلکت  و  هلوقی ، ناک  ایلع  نکلو  کلذ ، لوقا  الفا  انا  اـما  لاـقف  هنیعی  مل  هللا ص  لوسر  ةالـصلل و  اـهابا 
وا هملع  دق  ناک  امب  جوجحم  وه  ةالصلا و  یف  رکب  یبال  یبنلا ص  نییعت  نمضتت  یه  و  یب ، تلـصتاذ  یتلا  رابخالاب  جوجحم  اناف  ارـضاح 

، ۀـشئاع الا  ءازعلا  یف  مشاهینب  یلا  نهلک  هللا ص  لوسر  ءاسن  ءاجف  همطاف ، تتام  مث  لاق : اهرـضح . ناـک  یتلا  لاـحلا  نم  هنظ  یلع  بلغی 
نم ترهظا  و  کلذب ، ترسف  اهابا  یلع  عیاب  مث  رورـسلا . لع  لدی  مالک  اهنع  مالـسلاهیلع  یلع  یلا  لقن  و  اضرم ، ترهظا  و  تات ، مل  اهناف 
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اهیبا ۀفالخ  ةدم  اذه  یلع  رومالا  ترمتسا  و  اورثکاف ، نولقانلا  هلقن  دق  ام  مصخلا  ۀعزانم  نالطب  ۀفالخلا و  رارقتسا  ۀعیبلا و  مامتب  راشبتسالا 
یف امب  حاب  همومغ و  همومه و  تفعاضت  یلع  یلع  نامزلا  لاط  املک  هراجحلا و  بیذت  داقحالا  و  یلغت ، بولقلا  و  نامثع ، رمع و  ۀفالخ  و 

نوکت نا  تلما  هلتق و  تعمـس  امل  هللا ! هدـعبا  تلاقف : اضیرحت ، ابیلأت و  هیلع  سانلا  دـشا  اهیف  هشئاع  تناک  دـق  نامثع و  لـتق  نا  یلا  هسفن ،
! هانامثعا و  تخرص : کلذ  تعمـس  املف  بلاطیبا ، نب  یلع  یلا  هنع  سانلا  لدعف  الوا ، تناک  امک  هیمیت ، ةرمألا  هدوعتف  ۀحلط ، یف  هفالخلا 
و هللا ، همحر  بوقعییبا  خیـشلا  مالک  ۀصالخ  هذه  هدـعب . ام  لمجلا و  موی  کلذ  نم  دـلوت  یتح  سفنالا  یف  ام  راث  و  امولظم ، نامثع  لتق 

. ایدادغب ناک  لیضفتلا  یف  هنا  الا  لازتعالا ، یف  ادیدش  ناک  و  عیشتی ، نکی  مل 
... ص 438 و ج 5 ، هباغلادسا ، ص 134 و 133 ؛ ج 7 ، ملسم ، حیحص  ص 292 ؛ ج 9 ، يراخب ، حیحص  [ 140]

ترابع نیع  ص 117 . ج 6 ، دمحا ، دنـسم  ص 557 ، ج 5 ، هباغلادـسا ، ص 283 ؛ ج 4 ، هباـصا ، ص 134 ؛ ج 7 ، ملسم ، حیحـص  [ 141]
: ملـسم ظفل  یف  و  اهنم ؟ اریخ  هللا  کلدبا  ازوجع  الا  تناک  له  تلاقف : نینمؤملاما  تراغف  اموی ، ۀجیدخ  یبنلا ص  رکذ  دـق  و  تسا : نینچ 

مث هرعـش ، مدقم  زتها  یتح  بضغف ص  اهنم ، اریخ  کلدبا  رهدلا ، یف  تکله  نیقدـشلا ، ءارمح  شیرق ، زئاجع  نم  زوجع  نم  رکذـت  ام  «و 
...،. اهنم اریخ  هللا  ینلدبا  ام  و  هللاو ، ال  لاق :

ص 309. ج 3 ، هیبلح ، هریس  ص240 ؛ ج 6 ، روثنلا ، ردلا  ص 88 ؛ ،ج 1 ، دعسنبا تاقبط  [ 142]
هللا ص لوسر  نم  تذاعتساف  کیبا ، لتاق  یحکنت  نا  نییحتـست  اما  اهل : تلاقف  بعک ) تنب  ۀکیلم  یلع  ینعی   ) هشیاع اهیلع  تلخدف  [ 143]

(. ص 112 ج 8 ، دعسنبا ، تاقبط   ) اهقلطف
ص 416. ج 2 ، یبهذ ، مالسالا  خیرات  و  ص 106 ؛ ج 8 ، دعسنبا ، تاقبط  [ 144]

ص ق 88. ج 8 ، دعسنبا ، تاقبط  [ 145]
یتح ةدـعر  اهتدـخا  هشیاع  تیب  یف  وه  یبنلا و  یلا  ماعط  اهیف  ۀعـصق  هیفـص  تلـسرا  امل  و  ص 294 : ج 3 ، هریـسلا ، نم  حیحـصلا  [ 146]

. خلا اهب  تمرف  هعصقلا  تبرض  و  لکفا ، اهلقتسا 
لصف نیا  رتلصفم  رتلماک و  ياهتشونیپ  قباطت  يارب  زین  ص 309 و  ج 3 ، ۀیبلحلا ، هریس  ص 86 ؛ مسق 1 ، ج 1 ، دعسنبا ، تاقبط  [ 147]

. دعب هب  ص 294  ج 3 ، یلماع ، همالع  داتسا  ةریسلا  نم  حیحص  هب  دینک  هاگن  رتشیب  تاعالطا  و 
ای کل  ام  لاقف : یکبا . انا  یلع و  لخدـف  مویلا ، کلذ  تضح  و  جـحلا ... یلا  هللا ص  لوسر  جرخ  ص 248 : ج 4 ، ماشهنبا ، هریس  [ 148]

. رخآ ات  ... معن تلق  تلاق  تسفن ؟ کلعل  هشئاع ؟
هیآ 33. بازحا ، هروس  نآرق ، [ 149]
هیآ 34. بازحا ، هروس  نآرق ، [ 150]
هیآ 30. بازحا ، هروس  نآرق ، [ 151]

ص 430، ج 11 ، شخیرات ، رد  يدادغب  بیطخ  ص 157 ؛ ج 3 ، مکاح ، نیحیحصلا  كردتسم  ص 319 ؛ ج 2 ، يذمرت ، حیحص  [ 152]
قوف ثیدح  رد  هکنانچ  ص 35 : رئاخذ ، رد  يربط  بحم  ص 400 ، ج 6 ، لامعلا ، زنک  رد  یقتم  ص 751 ، ج 2 ، باعیتسا ، رد  ربلادبعنبا 

یلع و ياوقت  تدـش  تهج  هب  هکلب  هدرکن -  رکذ  وا  يدـنواشیوخ  تهج  هب  ربماـیپ  دزن  رد  ار  شتیبوبحم  یلع و  يرترب  هشیاـع  مینیبیم ،
. تسا هدرک  شرازگ  هتسناد و  شایهلا -  فئاظو  هب  لمع 

ص ج 3 ، نیحیحـصلا ، كردتـسم  رد  مکاح  هلمجنآ  زا  دناهدرک  لقن  ناشراثآ  رد  تنـس  لها  ناگرزب  زا  يرایـسب  ار  قوف  تیاور  [ 153]
ص 126. ج 9 ، دیاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  ص 28 ؛ صئاصخ ، رد  یئاسن  ص 257 ؛ ج 4 ، دنسم ، رد  لبنح  دمحا  ماما  154 ؛

ج هباغلادسا ، رد  يرزج  ص 161 و  ج 2 ، هرـضنلا ، ضایر  رد  يربط  بحم  ص 183  دلج 8 ، هباصا ، رد  رجحنبا  ار  قوف  ثیدـح  [ 154]
رافـسالا یف  هعم  جرخا  هللا ص  لوسرب  اسینا  تنک  هیرافغلا  ةذاعم  نع  تسا : نینچ  هباغلادسا  بحاص  ترابع  نیع  دناهدروآ : ص 547  ، 5
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ای لوقی  هتعمـسف  هدـنع  نم  جراخ  امهنع  هللا  یـضر  یلعو  هشئاع  تیب  هللا ص  لوسر  یلع  تلخدـف  یحرجلا  ياودا  یـضرملا و  یلع  موقا 
یمرکا و   ) ینآرق ظفل  ناـمه  ربماـیپ  هک  نیا  بیجع  و  هاوثم . یمرکا  هقح و  هل  یفرعاـف  یلع  مهمرکا  یلا و  لاـجرلا  بحا  اذـه  نا  هشیاـع 

هبو درب  راک  هب  درپسیم  وا  هب  ار  فسوی  هک  هاگ  نآ  اخیلز ، يارب  رصم  زیزع  هک  دربیم  راکب  ار  راد » یمارگ  ار  شتمرح  هاگیاج و  ( » هاوثم
شنادنز هب  تشادـن و  هاگن  ار  شتمرح  درک ، تنایخ  فسوی  هرابرد  اخیلز  هک  میدـید  و  راد ... یمارگ  ار  شتمرح  هاگیاج و  تفگ  اخیلز 

وترپ ینامـسآ و  درخ  نشور  هاگن  زا  زج  هک  تسا  هتفه  نامز  ياهینیبشیپ  نایب و  یناعم  زا  ییاهراکهاش  ربمایپ  نانخـس  رد  يرآ  دنکفا .
. دیآیمنرب سک  چیه  زا  ییاهيرگنرود  نینچ  یحو ،

هیشاح باعیتسا ، ص 426 ؛ ج 5 ، هباغلادسا ، ص 273 ؛ ج 4 ، هباصا ، زا  دنترابع  دناهتشون  قالط  نیا  هرابرد  هک  تنس  لها  كرادم  [ 155]
أبعی ام  لاق  و  بارتلا ، هسأر  یلع  رمع  اثح  یلوالا  ةرملا  یف  ۀصفح  هللا ص  لوسر  قلط  امنیح  تسا . نینچ  نتم  نیع  ص 269  ج 4 ، هباصا ،
دوخ رـس  رب  یتحاران ) تدـش  زا   ) رمع داد ، قالط  لوا  راب  رد  ار  هصفح  ربمایپ  نوچ  رمعل : ۀـمحر  یبنلا  اـهعجارف  اهدـعب ، هتنبا  و  رمعب ، هللا 

رب تمحر  رطاخب  ربمایپ  لـیلد  نیدـب  و  تشاد ، دـهاوخ  اور  یتیاـنع  هچ  وا  رتخد  رمع و  رب  دـنوادخ  سپ  نیزا  تفگیم  تخیر و  كاـخ 
. درک عوجر  هصفح  رب  رمع ،

... ص 425 و ج 5 ، هباغلادسا ، ص 244 ؛ ج 9 ، دیاوزلا : عمجم  ص 58 و 59 ؛ ج 8 ، دعسنبا ، تاقبط  [ 156]
هیآ 28. بازحا ، هروس  نآرق ، [ 157]

باجعا تیاهن  ریگرد  کلاس  درم  هک  اج  نآ  ییاویـش ، ییاـبیز و  تیاـهن  رد  ار  بیجع  هصق  نیا  مشـش  رتفد  شايونثم  رد  يولوم  [ 158]
زین تسا و  هداد  رد  نت  يدوجوم  نینچ  اب  تسناؤم  هب  هدـیزگ و  هناخ  فقـس  کی  ریز  رد  ینز  ننیچ  اب  راوگرزب  خیـش  نآ  ارچ  هک  هتـشگ 

اب اجک  زا  سانیا  دض  اب  ار  دض  نیشنمه  رای و  هناخ  ردنا  دراد  نید  خیـش  نآ  ارچ  ار  نز  نینچنیاک  دنکیم : نایب  هنوگ  نیا  ار  خیـش  خساپ 
مزیه رس  رب  دیـشکیم  ار  شمزیه  نارغ  ریـش  راوس  يریـش  رب  رود  زا  دیدپ  دش  رادمان  خیـش  هک  وا  دوب  نیردنا  اجک  زا  سانـسن  سانلا  ماما 
یلب لد ، رون  مه ز  لـیلج  نآ  تسنادـب  وا  ریمـض  زا  فک  هب  وا  ناـسآ  هتفرگب  ار  راـم  فرـش  زا  دوب  رن  راـم  شاهناـیزات  دیعـس  نآ  هتـسشن 

راگیب رن  ریش  يدیشک  یک  نز  راب  يدیشکیم  مربص  هن  رگ  نهد : هدنیارس  شوخ  نآ  داشگرب  نز  راکنا  لکـشم  رد  نآ  زا  دعب  لیلدلامعن 
. دناهدیچیپ یسب  نارام  نینچ  زا  دناهدرب  سب  ناسخ  جنر  ایبناک  ناسر  اهتنس  رون  ردنا  يدرگ  ناسخ  نیا  یسخ  اب  يزاسب  نوچ  نم 

هنامحریب دح  هچ  ات  تسا و  هدرک  هیبشت  یناویح  هب  ناهدب ) مکاخ   ) ار ملاع  نایقتم  رورـس  شیوخ ، نامز  ماما  هنوگچ  هک  دیرگنب  [ 159]
ماما رس  رمـش ، یتراسج  تواقـش و  تأرج و  هچ  هب  هنوگچ و  هک  میتفگـش  رد  ام  تقو  نآ  تسوا . يدوبان  گرم و  دنموزرآ  هناشنمدد  و 

ینامز و عنام  هلـصاف و  چـیهیب  نانیا  اریز  دـنرتمحریب . رمـش  زا  نز  ود  نیا  اهنیا  بناجنیا  معز  هب  هک  یلاح  رد  دـیرب . اـفق  زا  ار  نیـسح ع 
دندوب هدید  وا  نادناخ  ربمایپ و  هرهچ  رد  ار  تمحر  تبحم و  یهلا  رون  نآ  همه  دنتسیزیم و  وا  شوغآ  قمع  رد  ربمایپ و  هناخ  رد  یناکم 

ناشنادـناخ نز و  ود  نیا  زا  هتفرگ و  ماو  هب  نانیا  زا  ار  دوخ  يراتفر  يوگلا  اهرمـش  عقاو  رد  دنتـشاد . یکولـس  نینچ  شنادـناخ  وا و  اب  و 
. دنتخومآ

ص 220. ج 4 ، هیوبنلا ، ةریس  [ 160]
باذکلا ۀملیـسم  مدق  لاق : سابعنبا ، نع  تسا : نینچ  هراب  نیمه  رد  ص 94  ج 4 ، هیوبنلا ، ةریـسلا  رد  یماش  ریثکنبا  ترابع  نیع  [ 161]

هللا ص و لوسر  هیلا  لبقاف  هموق . نم  ریثک  رـشب  یف  مدق  و  هتعبتا . هدعب  نم  رمالا  دمحم  یل  لعج  نا  لوقی : لعجف  هللا ص  لوسر  دهع  یلع 
هعطقلا هذه  ینتلأس  ول  : » هل لاقف  هباحصا  یف  ۀملیسم  یلع  فقو  یتح  دیرج ، ۀعطق  هللا ص  لوسر  دی  یف  و  سامش ، نب  سیق  نب  تباث  هعم 
کبیجی سیق ) نب   ) تباث اذه  تیار  ام  هیف  تیار ، يذلا  كارال  ینا  و  هللا ، کنرقعیل  تربدا  نئل  و  کیف ، هللا  رما  ودـعت  نل  و  اهکتیطعا ، ام 

هللا لوسر  نا  هریرهوبا  ینربخاف  تیرا » ام  هیف  تیار  يذـلا  کنا  : » هللا ص لوسر  لوق  نع  تلاـسف  ساـبعنبا : لاـق  هنع . فرـصنا  مث  ینع »
امهتلواف اراطف ، امهتخفنف  امهحفنا ، نا  مانملا : یف  یلا  یحواف  امهنأش ، ینمهاف  بهذ  نم  نیراوس  يدـی  یف  تیار  مئاـن  اـنا  اـنیب  : » لاـق ص 
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«. هملیسم رخآلا  یسنعلا و  دوسالا  امهدحا  يدعب  ناجرخی  نیباذک 
هللا ص لوسرل  دهشی  اذه  عم  وه  و  ةولصلا ، مهنع  عضو  انزلا و  رمخلا و  مهل  لحا  و  ص 97 : ج 4 ، هیماشلا ،)  ) هیوبنلا ةریس  ریثکنبا ، [ 162]

. یبن هناب 
. دراد رامرهز  نوچمه  موسم و  ياهزم  تسا و  لظنح  نآ  رگید  مان  هک  تسیزره  فلع  هتوب  مقلع ، [ 163]

ص 356. ج 2 ، ریثانبا ، لماک  ر.ك . [ 164]
. ربکتملا رابجلا  زیزعلا  نمیهملا  نموملا  مالسلا  سودقلا  کلملا  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  وه  [ 165]

. مئاقلا هللا  ۀجح  نسح ، نب  دمحم  مساقلاوبا  وه  تسا و  نم  مانمه  وا  دومرف : ربمایپ  تسا ، دمحم  يدـهم  ترـضح  مان  هک  مینادیم  [ 166]
نیا تلع  اما  دـناهدرک و  عونمم  شترـضح  روهظ  اـت  وا ، رب  ار  دـمحم »  » كراـبم مسا  نیا  رکذ  باـطخ  يرایـسب  راـبخا  هک  مینادیم  زین  و 

. مینادیمن ار  میرحت 
. تسا كانسرت  تخس و  لیاه و  يانعم  هب  لیهم  [ 167]

دوب و رتبعـص  مدآ  شنیرفآ  زا  یـسیع  شنیرفآ  رگم  هک  نخـس  نیا  زا  رتاـنعماب  لیـصا و  رتاـبیز ، مکحم و  ینخـس  هچ  یتسارب  و  [ 168]
اجک یسیع  دوب ، مدآ  دوبن و  یـسوم  هک  هاگ  نآ  دوب و  اجک  یـسوم  نامز  رد  قلاخ !! ياسیع  هک  دنهد  خساپ  نایناهج  لوقع  هب  نایحیـسم 

تشک باتفاک  دب  اجک  یـسوم  یـسیع و  دوب ؟ اجک  وا  دوب -  ناویک  ناهیک و  نامـسآ و  نیمز و  دوب و  ناهج  هک  نآ ، زا  شیپ  یتح  دوب و 
«. يولوم يونثم   » ناکم نوک و  تقلخخ  شدوج  درک  نامزناک  دب  اجک  یسوم  یسیع و  بآ  دادیم  ار  تادوجوم 

ات 61. تایآ 59  نارمعلآ ، [ 169]
هللا و هنعل  نم  هللا  دنع  ۀبوثم  کلذ  نم  رـشب  مکئبنا  له  لق  دراد : حیرـصت  نانآ  خسم  هرابرد  سدقم  بتک  نوتم  رب  هوالع  زین  نآرق  [ 170]

هاگآ ار  امـش  ایآ  ربمایپ  يا  وگب  لیبسلا . ءاوس  نع  لضا  اناکم و  رـش  کئلوا  توغاطلادـبع  ریزانخلا و  ةدرقلا و  مهنم  لـعج  هیلع و  بضغ 
نومیم و هب  ار  ناـنآ  درک و  بضغ  نعل و  ناـنآ  رب  دـنوادخ  هک  ار  یناـسک  تسا ؟ شاداـپ  نیرتدـب  دـنوادخ  دزن  را  مدرم  نیمادـک  مزاـس 

ناـنآ تسا و  هاـگیاج  نیرتدـب  دـنوادخ  دزن  ار  هورگ  نیا  اـنامه  هک  درک  ار  یناطیـش  نارفاـک  یگدـنب  هـک  سکنآ  درک و  خـسم  كوـخ 
(. هیآ 60 هدئام ،  ) دنانامدرم نیرتهارمگ 

. دعب هب  ص 257  ج 35 ، راونالاراحب ، هب  دینک  هاگن  [ 171]
هللا لوسر  اوتأف  : » تسا نینچ  دعب  هب  تایآ 59  نارمعلآ  هروس  زا  قوف  هیآ  لیذ  فاشک  ریسفت  رد  ینس  هدنـسیون  نیا  ترابع  نیع  [ 172]

فقـسالا لاقف  اونماف ، توعد  انا  اذا  لوقی : وه  اهفلخ و  یلع  هفلخ و  یـشمت  همطاف  نیـسحلا و  دیب  اذخا  نیـسحلا  انـضتحم  ادـغ  دـق  ص و 
ضرالا هجو  یلع  قبی  ملف  اوکلهتف ، اولهابت  الف  اهب ، هلازأل  هناکم  نم  البج  لیزی  نا  هللا  ءاش  ول  اهوجو  يرال  ینا  يراصنلا  رـشعم  ای  نارجن :

.«. همایقلا موی  یلا  ینارصن 
لحرم طرم  هیلع  جرخ و  هللا ص  لوسر  نا  ۀشئاع : نع  و  تسا : نینچ  هیآ  نیمه  لیذ  قوف ، ریـسفت  رد  ینـس  هدنـسیون  ترابع  نیع  [ 173]

لها سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  : » لاق مث  یلع ، مث  همطاف  ءاج  مث  هلخداف ، نیـسحلا  ءاج  مث  هلخداف ، نسحلا  ءاجف  دوسا  رعـش  نم 
«. ریهطت مکرهطی  تیبلا و 

. تسا ارصحنم » طقف و   » يانعم هب  رصح و  ةادا  زا  یبرع  نابز  رد  امنا »  » اریز [ 174]
نبتیلالا ۀلهابملا  یلا  هؤاعد  ناک  ام  تلق  ناف  تسا : نینچ  ص 307 و 308  ج 1 ، فاشک ، ریسفت  زا  ینس  هدنـسیون  نیا  ترابع  نیع  [ 175]

هتقث یلع  ۀلالدلل  دکآ  کلذ  ناک  تلق : ءاسنلا ؟ ءانبالا و  مض  ینعم  امف  هبذاکی ، نمب  هب و  صتخی  رما  کلذ  و  همصخ ، نم  هنم و  بذاکلا 
؛ هل هسفن  ضیرعت  یلع  رصتقی  مل  و  کلذل ، هیلا  سانلا  بحا  هدبک و  ذالفا  و  هتزعا ، ضیرعت  یلع  أرجتـسا  ثیح  هقدصب ، هناقیتسا  و  هلاحب ،

زعا مهنال  ءاسنلا  ءانبالا و  صخ  و  ۀـلهابملا ، تمت  نا  لاصئتسالا  كاله  هتزعا  هتبحا و  عم  کلهی  یتح  همـصخ  بذـکب  اـضیا  هتقث  یلع  و 
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یف نیاعظلا  مهـسفنا  عم  نوقوسی  اوناک  مث  نم  لـتقی و  یتح  مهنود  براـح  هسفنب و  لـجرلا  مهادـف  اـمبر  و  بولقلاـب ، مهقـصلا  لـهالا و 
برق مهناکم و  فطل  یلع  هبنیل  سفنالا  یلع  رکذـلا  یف  مهمدـق  و  قیاـقحلا ، ةاـمج  اـهنع  ةداذـلا  نومـسی  برهلا و  نم  مهعنمتل  بورحلا 

حـضاو ناهرب  هیف  ءاسکلا و  باحـصا  لضف  یلع  هنم  يوقا  یـشال  لیلد  هیف  و  اهب ، نودـفم  سفنالا  یلع  نومدـقم  مهناب  نذؤیل  و  مهتلزنم ،
... کلذ یلا  اوباجا  مهنا  فلاخم  قفاوم و ال  نم  دحا  اوری  مل  هنال  یبنلا ص  ةوبن  ۀحص  یلع 

ص 120 و 121. ج 7 ، ملسم ، حیحص  [ 176]
ص 13 و 14. فئارطلا ، [ 177]

تایآ 62 و 63. نارمعلآ ، [ 178]
ۀنبالا دلو  نا  هللا و  لوسر  انبا  نسحلا  نسحلا و  نا  یلع  لدی  اذه  يزارلا : رکبوبا  لاق  تسا : نینچ  ینـس  هدنـسیون  نیا  تارابع  نیع  [ 179]

نال لاحلا  کلت  یف  نیفلکم  اناک  نیسحلا ع  نسحلا و  نا  یلع  لدی  اذه  هلزتعملا ، ۀمئا  دحا  وه  و  نالعیبا -  نبا  لاق  و  هقیقحلا ، یلع  نبا 
غولب لعج  امنا  و  لقعلا ، لامک  یفانی  ملحلا ال  غولب  دـح  نع  اهناصقن  نسلا و  رغـص  نا  انباحـصا : لاق  و  نیغلابملا ، عمالا  زوجت  ۀـلهابملا ال 

نا زوجی  اندـنع  نا  یلع  لقعلا ، یلماک  انوکی  نا  اهعم  عنتمی  انـس ال  لاحلا  کلت  یف  امهنـس  ناک  و  هیعرـشلا ، ماـکحالا  قیلعتلا  دـح  ملحلا 
ۀنابا مهیف  کلذ  زاجل  نسلا  کلت  یف  داتعم  ریغ  لقعلا  لامک  نا  حص  ولف  مهریغ ، هیف  مهکرشی  امب ال  مهصخی  ۀمئالل و  تاداعلا  هللا  قرخی 
اماق ناماما : ناذه  يانبا  یبنلا ص : لوق  رابخالا  نم  هدیؤی  امم  و  هب ، مهـصاصتخا  یلاعت و  هللا  نم  مهناکم  یلع  ۀـلالد  و  مهاوس ، نمع  مهل 

. ادعق وا 
رکذ ص 124  قعاوص ، رد  درادن ) اتمه  بصعت  تهج  هب  تنس  لها  نایم  رد  هک   ) رجحنبا اروش ، زور  رد  یلع  دنگوس  نانخس  نیا  [ 180]
نیمه هلمج  نآ  زا  دناهدنکفا و  هداد  نافلاخم  هب  یلع  هک  ار  ییاهدنگوس  نآ  زا  يرایـسب  يدـعب  ياهپاچ  رد  فسات  لامک  اب  نکل  هدرک ،

رمع هک  يايرفن  شش  ياروش  زور  رد  یلع  هک  هدرک  تیاور  نینچ  ینـس  ینطقراد  هک  یلاح  رد  دناهدرک ، فذح  هتخادنا و  ار  قوف  زارف 
الماک دهدیم ... ار  دوخ  يابقر  یلع  هک  تسدنگوس  نیمه  نانخس ، نآ  هلمج  زا  هک  هدروآ  يرایـسب  نانخـس  دوب  هدرک  دیهمت  یلع  يارب 
ناشن لمع  رد  اما  دنراد و  بصعت  مدـع  یـشیدنادازآ و  هیعاد  هک  وا  نارخأتم  اما  هدروآ  ار  نانخـس  نآ  بصعتم  ینـس  رجحنبا  تسادـیپ 

!!. دناهدرک فذحار  رجحنبا  نانخس  دنارتبصعتم ، بتارم  هب  رتفاصنایب و  وا  زا  دنهدیم 
يرگیپ ناشکهک » یـشوماخ   » ناونع تحت  متـسیب ) دـلج   ) هعومجم نیا  دـلجم  نیرخآ  رد  ار  باتک  يهمادا  زین  بلاطم و  هیقب  افطل  [ 181]

. دیئامرف

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

ُْ ْ ُْ ٌْ ُِْ ِ َ َُِْ َُِْْ ِ
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