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قارع ناریا و  ّدحرس  ناماسبان  101عاضوا 

ع)  ) نیمظاک ناشخرد ؛ 102نارتخا 

نارئاز نایم  رد  رّیحت  103ینادرگرس و 

نیمظاک رد  یتیبرت  یملع و  106ياههسسؤم 

ع)  ) نیسح ماما  هاگراب  يوس  107هب 

لطاب قح و  دربن  هنحص  108مّسجت 

میوشیم ماش  111یهار 

ناربمایپ شرورپ  هراوهگ  نیطسلف  113ماش و 

توریب يوس  113هب 

توریب 115هنیطنرق 

هنارتیدم 117لحاس 

توریب رد  رامعتسا  ذوفن  تاقبط و  118فالتخا 

يدلاخ یفطصم  رتکد  ياقآ  اب  119رادید 

ناریا ترافس  زا  هلگ  توریب و  رد  نایناریا  120عضو 

توریب زا  122تکرح 

میتسشن هر  جوم  123رب 

! جح ناریگجاب  ای  125اهفّوطم 

نارومأم شخ  126راتفر 

دش حتف  ناتسود  تمه  اب  مه  رگنس  128نیا 

خرس يایرد  لحاس  129رد 

! تریح ینادرگرس و  مه  132زاب 

تسا سوسحم  دجسم  هب  مارتحا  زاجح  133نیمزرس 

مارحا تاقیم و  136لکشم 

مارحا 141لسغ و 
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142هیبلت

145هّدح

ادخ هناخ  يوس  147هب 

148فاوط

هورم افص و  نیب  148یعس 

! یناطلس هاگراب  زا  رتهب  ماب ، 149هشوگ 

هرمع 150لامعا 

تسا ینخس  يرد  ره  زا  هدرک ، یشوخ  داجیا  مارحا  زا  152جورخ 

نیبرود اب  هکم  رهش  مارحلادجسم و  هب  152یهاگن 

گرزب دبعم  ارح ، 156راغ 

دزیگنایمرب ياهرطاخ  نیمزرس  نیا  زا  ياهطقن  162ره 

مارحلادجسم زا  مه  162زاب 

تعیب يارب  ادخ  تسار  تسد  168دوسألارجح ،

هلوره 171یعس و 

تسا دارفا  دادعتسا  بسح  هب  جح  کسانم  174راثآ 

هیار ّنج و  دجسم ؛ ود  176تارطاخ 

177فئاط

هکم هب  یناشاک  هللاتیآ  دورو  هام و  لّوا  رس  رب  184فالتخا 

! گرزب 187چوک 

188تافرع

روهظون ثحب  هام ، 191فالتخا 

لاله تیؤر  ریخأت  201میدقت و 

میتافرع رد  204زونه 

هفرع ياعد  زا  207يزارف 
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210مارحلارشعم

انم يوس  215هب 

تارمج 216یمر 

217ینابرق

!؟» نوخ نتخیر   » طقف ای  تسا  فرصم » ینابرق و   » 222بجاو

دیع بورغ  رد  انم  225عضو 

یملع 226يوگتفگ 

لامعا لیمکت  يارب  میاهکم  229ِیهار 

تمحر ناراب  231لوزن 

هتشذگ تخاونکی  یگدنز  هب  تشگزاب  يارب  باتش  232هلجع و 

تکرحهظحل راظتنا  233رد 

هکم اب  عادو  235نامز 

237غبار

دنکیم هدنز  ار  مالسا  ردص  نادهاجم  هرطاخ  هک  239یهار 

دیَدُق لزنم  240هعقاو 

دنکیم ناسآ  ار  هار  یتخس  نیریش  242تارطاخ 

 ... هنیدم هار  رد  245نانچمه 

هلواخُن 247هلّحم 

يوبن رّهطم  مرح  248رد 

ادخ يایلوا  نفدم  250عیقب 

ص- ربمایپ - مرح  يوس  254هب 

نیتسخن 256دجسم 

تنیز رویز و  ناجورم  نانیشن ، 259خاک 

ابُق 262دجسم 
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مالسا يزکرم  هتسه  رد  ناریا  هدنیامن  264ناملس 

ع- یلع - راظتنا  هب  ابق  رد  فقوت  زور  267هدزناپ 

!؟ تسا هداتفا  يزور  نینچ  هب  هنیدم  268ارچ 

دحا گنج  روآدای  دحا ، 270هوک 

مالسا روای  هزمح ، ربق  رس  276رب 

نیتلبق 277دجسم 

قدنخ گنج  حتف و  278دجسم 

هنیدم نایعیش  283تیعضو 

عادو 286ترایز 

عادو 287ياعد 

هّدج هاگدورف  يوس  289هب 

ماش نانبل و  هب  297تکرح 

البرک رد  اروشاع  298مایا 

هام ود  زا  سپ  ناریا  هب  299تشگزاب 

یچارک رد  نیملسملا  بوعش  مجنا  تامیمصت  300جیاتن و 

زکرم 305هرابرد 
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جح اب  میوریم  ادخ  يوسب 

باتک تاصخشم 

.1358  - 1289 دومحم ، دیس  یناقلاط  هسانشرس : 
 . یناقلاط دومحمدیس   ] جح اب  میوریم  ادخ  يوسب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

رعشم 13.  : ] رشن تاصخشم 
186 ص  يرهاظ :  تاصخشم 

لایر  80 کباش : 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  اب  فلتخم  ياهلاس  رد  باتک  تشاددای : 
جح عوضوم : 

تارطاخ جح --  عوضوم : 
ط16 ب5 1300ي  / BP188/8 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/357 ییوید :  يدنب  هدر 
68410 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

همدقم
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ص:2
تینما حلص و  هنومن  نامیا و  تدحو  روهظ  زکرم  شیالآ و  زا  تراهط  هلیسو  قح و  هب  تیاده  زمر  ار  دوخ  هناخ  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 

. داد رارق  ناهج  مدرم 
تیب و لها  یفطـصم و  دمحم  نآ ، لّمکم  سّردم و  نیرخآ  لیلخ و  میهاربا  دـیحوت ؛ یلاع  هسردـم  راذـگهیاپ  نیتسخن  رب  نایاپیب  دورد 

! داب وا  نیرهاط  باحصا 
گنهآمه مه  اب  هدراذگ  رانک  ار  یفالتخا  ره  قح ، برق  هب  ندیـسر  هار و  نیا  ندومیپ  يارب  میوریم ، ادـخ  يوس  هب  ام  زیزع ! نارفـسمه 

. میاهتفرگ هدیدان  ار  نآ  ياهرطخ  هدومن و  هراومه  ار  رفس  جنر  هدیرب و  ار  یگدنز  ياههقالع  همه  میاهدش .
بـالقنا و دوخ  نطاـب  ریمـض و  رد  میوریم ، شیپ  هچ  ره  تکرح  زاـغآ  زا  یلو  تسا  بجاو  ماـجنا  فیلکت و  يادا  اـم  كرحم  نیتسخن 

نایم رد  میتفای ، ار  برق  تمظع  میدش و  کیدزن  دوصقم  هناتسآ  هب  نوچ  نیقی  روط  هب  مییامنیم ، ساسحا  يرتشیب  لّوحت 
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ص:3
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ص:4
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ص:5
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ص:6
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ص:7
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ص:8
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ص:9
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10 ص :
میمهفیم و ییاهزیچ  دید و  میهاوخ  دیحوت  نامیا و  زا  ییاهقرب  کسانم  ماجنا  اهتّقشم و  لالخ  رد  نوگانوگ و  ياههبذاج  شکمشک 

. میرادن ریبعت  نابز  تردق و  ار  نآ  زا  يرایسب  تسا و  ینتفگ  یکدنا  هک  مینکیم  كاردا 
. دوب دـهاوخ  رتشیب  نآ  جـیاتن  رتناسآ و  رفـس  جـنر  میوش  انـشآ  رتشیب  نآ  یناب  دوصقم  نامتخاس و  نیا  ساسا  هب  هچ  ره  تکرح  زا  شیپ 

: دیونشب نآ  ناّیلوتم  نیثراو و  نابز  زا  هلمج  دنچ  هاگنآ  نآ ، میکح  بحاص  سسؤم و  نابز  زا  هیآ  دنچ  کنیا 
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11 ص :

نآرق رد  جح 

ِساَّنلا یَلَع  ِهَِّلل  َو  ًانِمآ  َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  َمیِهاْربِإ  ُماـقَم  ٌتاـنَِّیب  ٌتاـیآ  ِهِیف  َنیَِملاـْعِلل * ًيدُـه  َو  ًاـکَرابُم  َهَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  )
(1) َنیَِملاْعلا ) ِنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  اًلِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاطَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح 

تیادـه غارچ  تکرب و  همـشچرس  دراد ، رارق  هکم  رد  هک  تسا  ياهناخ  نامه  هدـش ، يراذـگهیاپ  مدرم  مومع  يارب  هک  ياهناـخ  نیتسخن 
. تسا نایناهج 

. تسا تینما  رد  دوش  دراو  نآ  میرح  رد  سک  ره  تسا و  میهاربا  ماقم  ناشخرد و  ياههناشن  نآ  رد 
رب تسا  بجاو  هفیظو  نیا  هناخ . نآ  جح  مدرم ، رب  تسادخ  يارب 

96 و 97. نارمع : لآ  - 1
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12 ص :
. دشاب هتشاد  نآ  هب  دوخ  ندناسر  هار و  ندومیپ  تعاطتسا  هک  یسک 

. تسا زاینیب  نایناهج  زا  دنوادخ  هک  دننادب  دنزروب ، رفک  دننادرگور و  هک  یناسک  و 
نآ نایاپیب  تورث  تمعن و  ياههمشچرس  زا  میاهتفرگ و  رارق  نآ  تبحمرپ  مرگ و  شوغآ  رد  مدآ  نادنزرف  ام  زورما  هک  نیمز  هرایس  نیا 

یلحارم دمآ و  شرس  رب  یثداوح  تشذگ و  يو  رب  اهراگزور  میدنمهرهب ، تسا ، دوجوم  اوه  لالخ  ایرد و  قامعا  تشد و  هوک و  رد  هک 
رب ناسنا  هکنآ  زا  شیپ  دیدرگ . ناسنا  ییاریذپ  هدامآ  دش و  هدرتسگ  نآ  رد  یگدنز  طاسب  ات  درک  یط  ار  ینافوط  ياهنارود  دومیپ و  ار 
نآ رد  فلتخم ، ياهلکـش  اهمادـنا و  اب  تاناویح  هاگنآ  دوب ، هتـسارآ  لگ  هزبس و  هب  طقف  نیمز  زارد ، ياهلاس  دـهن ، مدـق  نیمز  طاـسب 
ره هک  تشذگ  یمدآ  رب  اهلاس  دش ، رهاظ  نیمز  رد  دودحمان  ياهوزرآ  لاّوج و  يرکف  تسار و  يدق  اب  یمدآ  نآ  زا  سپ  دندمآ ، دـیدپ 
رد هک  ینیمز  دوخ و  ماجنا  زاغآزا و  دندش و  مرگرـس  نارگید  ندومن  دودحم  دوخ و  تردق  هعـسوت  نیمز و  فرـصت  هب  ياهتـسد  درف و 

. دش لیکـشت  گرزب  تاعامتجا  نآ ، زا  کچوک و  تاعامتجا  دارفا  زا  دندوب ، لفاغ  هدومن  هطاحا  يو  رب  هک  یناهج  هدیزگ و  نکـسم  نآ 
يأر نیرخآ  دندومن . لطاب  ییارآ  دنتفرگ و  ییارآ  یگدنز ، لئاسم  زا  یعوضوم ، ره  رد  دندش . رهاظ  رظن  رکف و  نابحاص  للم ، نایم  رد 
هتسه نکاس و  زکرم  نیمز  دندرگیم و  نیمز  رود  هب  دوخ  رایس  تباث و  ناگراتس  اب  كالفا  هک  دش  نیا  نیمز  نامـسآ و  هرابرد  هدیزگرب 
دهاوخ يور  نآ  یّلک  عضو  رد  يرییغت  هن  هدـش و  دراو  وا  لصا  رب  یتالّوحت  هن  دوب ، دـهاوخ  هدوب و  هشیمه  تسا  نینچ  نوچ  تسا ، ملاه 

یعادبا و تسا  یقولخم  داد .
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13 ص :
. يدبا یلزا و  تسا  يدوجوم 

تهج ره  زا  دـش ، توالت  مدرم  رب  نآرق  تایآ  تروص  هب  وا  نابز  زا  دـییأت و  یبرع  ربمایپ  كاپ  حور  رب  زاجح  نابایب  رد  هک  یحو  تاـیآ 
اسر و تانایب  اب  هلمج  زا  دومن ، زاب  ار  ناسنا  زادنامشچ  دروآرد و  تکرح  هب  ار  ییاهلقع  داد و  تاجن  تیدودـحم  زا  ار  یمدرم  هشیدـنا 

هتـشذگ ياهنارود  هب  هراشا  زا  سپ  تاعزان  هروس  رد  هدومن ، يروآدای  نآ  تالوحت  نامـسآ و  نیمز و  ماجنا  زاغآ و  زا  فیطل  تاراـشا 
: دیوگیم نیمز ،

.« دومن تسیز  هدامآ  درتسگ و  ار  نیمز  لحارم ، نیا  زا  دعب  « ؛) اهاحَد َِکلذ  َدَْعب  َضْرَألا  َو  )
دنادرگ و رود  درک و  باترپ  ار  نآ  هک  ییورین  تردـق و  نآ  نیمز و  رب  دـنگوس  « ؛) اهاحَط ام  َو  َضْرَألا  َو  : ) دـیامرفیم سمـش  هروس  رد 

«.( هب یمر  هرکلاب  هعفد ، هدم ، طسب  ءیَّشلا ؛ احَط   » هدمآ دجنملا  رد  .« ) دومن طسبنم 
مانب دندرمـشیم . یهلا  فاطلا  نیمز و  گرزب  ثداوح  زا  یکی  ار  يزور  نینچ  دشیم ، هدینـش  رایـسب  همئا ، نابز  زا  ضرألا » وِحَد   » هملک

اپب ینشج  ناناملـسم  تمعن ، نیا  يرازگرکـش  يارب  ملاع و  راگدرورپ  فطل  دای  هب  ار  يزور  تسا ، نیمز  ینالوط  هرود  کی  هک  زور  نیا 
شتـسرپ مرگرـس  ای  هلیلاگ  کنیرپوک و  ساپال ، تناک ، ناردپ  هک  دوب  ینامز  رد  نانخـس  نیا  هتبلا   ) دـنزادرپب زامن  تدابع و  هب  دـنزاس و 

هدزین ریـشمش و  قرب  زج  دوب و  شوماخ  ملع  رون  زا  اهنآ  طیحم  دندوب و  هدرک  مرگ  هانگ  شـشخب  هب  ار  اهنآ  رـس  اهشیـشک  ای  دندوب  اهتب 
.( دشیمن هدید 
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هب هار  نی  زا ا  دـیاش  میهاوخیم  طقف  تسین ، ثیدـح  نآرق و  رظن  زا  نآ  هب  هجوت  یملع و  بلاطم  نیا  رد  ثحب  تقد و  دوصقم ، اجنیا  رد 

. میسرب هیآ  بلطم 
: میونشیم ضرألا  وحد  هرابرد  رابخا  نابز  زا  يرتشیب  حیضوت  زاب  میدش ، انشآ  ضرألا » وحد   » هملک اب  يردق  لاح  ات 

رهاظ بآ  زا  رگید ، ياههعطق  زا  شیپ  هک  دوب  ناشخرد  هطعق  هکم  نیمزرـس  هدـش ، عورـش  هکم  نیمزرـس  زا  هبعک و  ریز  زا  ضرألا ، وحد 
زا شیپ  لاس  رازه  ود  هکم  نیمز  دیشخردیم . هدش  رهاظ  بآ  زا  رگید ، ياهتمسق  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  هکم  نیمز  دیـشخردیم . هدش 

. هدش هدیرفآ  رگید  ياهتمسق 
تعیبط نیناوق  میرگنب  ات  تشادـن ، يرگید  هار  دـبعت  هار  زا  زج  نآ  لوبق  قباس  رد  دومنیم و  لکـشم  ناناملـسم  يارب  زین  اههعطق  نیا  مهف 

نآ هب  نآرق  رد  هک  ضرألا  وحد  نیمز و  تالّوحت  ندیمهف  هتـشذگ  رد  رگا  دیامنیم ، تدعاسم  ام  هب  ناگرزب  نانخـس  مهف  رد  هزادنا  هچ 
سپ زورما  دنوش ، لئاق  تالیوأت  تایآ  رهاظ  يارب  دیاب  دوب و  لکشم  مالسا  گرزب  هفسالف  رگید  انیـس و  نبا  دننام  يارب  هدومن ، حیرـصت 

. تسا ناسآ  اههدناوخ  سرد  مومع  يارب  بلاطم  نیا  مهف  رگید  اههیرظن ، شیادیپ  زا 
؟ دمآ شیپ  جیردت  هب  ای  دیدرگ  وحد )  ) هدرتسگ تاعطق  مامت  هبترم  کی  ایآ  دش . هدرتسگ  نیمز 

. دشاب هدمآ  شیپ  جیردت  هب  دیاب  دنتوافتم ، مه  اب  نیمز  تاعطق  تسا و  یجیردت  تقلخ ، یلصا  لوحت  ریس و  مومع  نوچ 
رگید ياهتمسق  زا  رتدوز  ار  فلتخم  ياهتمسق  زا  تمسق  مادک 
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؟ تسناد طسب  هدامآ  تسیز و  لباق  ناوتیم 

نیمز و هرـشق  تـالوحت  نیوـکت و  یلاـقتنا ، یعـضو و  تکرح  لاـح  رد  نیمز  هعفاد  هبذاـج و  ترارح ، هبذاـج و  تـهج  زا  باـتفآ  ریثأـت 
ییاوتـسا تاعطق  رد  باتفآ  ریثأـت  هدروآرد . یلعف  تروص  هب  ار  نیمز  هک  تسا  يدادعتـسا  لـلع  هوک ، تروص  هب  نآ  روهظ  یگدرـشف و 

یحاون نآ  رد  اههوک  روهظ  نیمز و  هتسوپ  یگدرشف  تسا ، رتشیب  تمسق  نآ  یگدمآرب  یعـضو ، تکرح  رثا  رد  دشابیم و  دیدش  نیمز ،
نآ رد  تایح  روهظ  طاسبنا و  طیارش  هک  تسا  ییاهنیمزرس  زا  تسا ، اوتسا  طخ  دودح  رد  هکم  یناتـسهوک  نیمزرـس  سپ  هدوب ، رتدوز 

. تسا هدش  مهارف  رتدوز 

هناخ نیتسخن  هبعک 

؟ دشاب هبعک  نیمز  يور  نامتخاس  هناخ و  نیتسخن  ارچ  تسیقاب ؛ يرگید  شسرپ  لوا ، هیآ  دوصقم  هب  ندش  کیدزن  يارب 
دوس هب  مومع و  يارب  ناـمتخاس  نیتسخن  هک  تسا  نیا  دوصقم  هدوبن ، هبعک  ناـینب  زا  شیپ  یناـمتخاس  هناـخ و  هک  تسین  نیا  هیآ  دوصقم 

هب یتلم و  ای  عمج  ای  درف  دوس  هب  هدش ، يراذـگهیاپ  یمدآ  تسد  هب  هک  ینامتخاس  ره  هدـش ، يراذـگهیاپ  هکم  رد  هک  تسا  نامه  مومع ،
اجنیمه زا  اهگنج ، اهشکمـشک و  دنـشاب . دودحم  نارگید  دازآ و  نیعم  طیحم  رد  دوخ  دهاوخیم  ياهدنزاس  ره  تسا . نارگید  نایز 

نانیشنخاک هک  تسا  نیا  تردق ، بابرا  ياهخاک  ساسا  دنشاب . دودحم  نارگید  دودحم و  ریغ  دوخ  دهاوخیم  ياهتسد  ره  هدش ، عروش 
ره زا  ناشتسد 
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اهّتلم دیوگیم : رـشب  مومع  هتخاس  ياهخاک  ددرگیم . نیعم  مدرم  دوس  عفانم و  رب  نآ  رادـم  و  دـشاب . هتـسب  نارگید  تسد  زاب و  تهج 

يراذـگهیاپ همه  يارب  ادـخ و  مان  هب  هک  ياهناخ  دراد . رارق  خاک  رد  هک  دوش  يدرف  ینابرق  یعمج  یعمج و  یناـبرق  یتلم  یتلم و  یناـبرق 
. تسین ینیمز  هعطق  هناخ و  هب  جاتحم  درادن و  ناکم  اج و  دنوادخ  تسا . مومع  يارب  قح  دنـشاب و  قح  میلـست  دیاب  همه  دیوگیم : هدش ،

قح هدارا  اجنیا  تسا ، روحم  درف  عفانم  مکاـح و  صخـش  هدارا  اـهاجنآ  هک  تسا  نیا  اـههناخ  رگید  اـب  تسادـخ  ماـن  هب  هک  ياهناـخ  قرف 
هک تساجنآ  ادخ  هناخ  ددرگرب . دیاب  یتسرپادـخ  هب  یتسرپدوخ  زا  تاکرح  هدارا و  تیزکرم  اجنیا  رد  تسا . روحم  مومع  دوس  مکاح و 

مـشچ زا  دننادب و  دوخ  هناخ  یگمه  ار  اجنآ  ات  دشاب  هتفر  نوریب  قلخ  تیکلام  فرـصت  هدارا و  ذوفن و  زا  دشابن و  نآ  يور  ادـخ  ریغ  مان 
تاذ و ّرـس  هک  ادخ  یگدـنب  مانب  دـندنویپب و  مه  اب  قح ، تمحر  هتـشر  اب  دـنرگنب و  ار  رگیدـکی  تس ، ناسکی ا  همه  هب  تبـسن  هک  ادـخ 

. دنسانشب ار  رگیدکی  تسا ، ناسنا  تقیقح 
رد دجـسم ، اسیلک و  رید و  مانب  هناخ  نارازه  نآ  يور  زا  هدیدرگ و  سیـسأت  مومع  دوس  هب  ادخ و  مانب  هک  تسا  هناخ  نیتسخن  هبعک  هناخ 

دنوادخ و تیکلام  ات  هتـشگ  اپرب  نیمز ، دابآ  هدش و  هدامآ  هعطق  نیتسخن  رد  تسادخ  مانب  همه  هک  هدـش  هتخانـش  کیدزن  رود و  اهعاعش 
وا زا  لـبق  اـی  لـیلخ و  میهاربا  هب  دوشن ، شومارف  هدـش ، هدرتسگ  داـبآ و  ًاجردـتم  هک  یتاـعطق  ماـمت  رد  قلخ  مومع  يدازآ  يرادربهرهب و 

فارطا  رد  هک  يرشب  ات  دوش  انب  ادخ  مانب  نیمز  هدرتسگ  هعطق  نیتسخن  دش ، هداد  روتسد 
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ار رگید  ناـنامهم  قـح  هناـخ و  ناـبحاص  درادـنرب و  ار  وا  صرح  درگنیم ، تمعن  زا  رپ  هرفـس  نیا  يـالاب  ار  دوـخ  دوـشیم و  زبـس  نیمز 

تاعطق همه  دـشاب و  ادـخ  رهم  ياج  هنومن و  نامتخاس  نیلوا  هجوتم  دـنیامنن . نامگ  بحاص  کـلام و  ار  دوخ  ًاهابتـشا  دـنکن و  شومارف 
تاعطق يارب  هتـسد  ره  دنتـسناد و  دوخ  کلم  ار  نیمز  تسرپدوخ ، لفاغ  نایمدآ  تشذـگ و  اهنامز  رگا  درگنب و  مشچ  نامه  اب  ار  نیمز 

زا هک  دشاب  دندومن ، شومارف  ار  هناخ  بحاص  دوخ و  تیعقوم  هتـشادزاب و  هدافتـسا  زا  ار  رگیدکی  تسد  دنتخیر و  ار  رگیدـکی  دوخ  نآ 
. ددرگ ادخ  مانب  همه و  يارب  دجسم  دننام  نیمز  دنوش و  انشآ  نیمز  دوخ و  تیعقوم  هب  يزور  هنومن ، نیتسخن  نامتخاس و  نیا  يور 

رثا مان و  زا  ار  ادخ  هناخ  هکنآ  زا  سپ  هکم ، حـتف  زور  رد  دـش » هداد  رارق  روهط  دجـسم و  نم  يارب  نیمز  رـسارس  : » دومرف مرکا 9  ربمایپ 
بو دز  رود  هناـمز  راـگزور و  یتـسارب  : » دومرف درب ، ناـیم  زا  داد و  رارق  دوـخ  ياـپ  ریز  ار  يراـختفا  ناوـنع  ره  و  دوـمن . كاـپ  ادـخ  ریغ 
زور هک  دـشاب  نیمه  نخـس  نیا  يارب  ریـسفت  نیرتـهب  دـیاش  دـیرفآ ». ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ ، هک  زور  نیتـسخن  تأـیه  هب  تشگر 

رب ياهدرپ  قلخ ، یتسرپدوخ  ناهوا و  تیلهاج و  ياههرود  یلو  دش  اپرب  ادـخ  مانب  طقف  هناخ  دوبن و  نایم  رد  یمان  ادـخ  مان  زج  شنیرفآ ،
زکرم هاج و  لام و  هلیـسو  شیرق و  برع و  راـختفا  هناـخ  ادـخ  هناـخ  دیـشک و  هناـخ  نیا  ناـمتخاس  نیمز و  شنیرفآ ، یلوا  دوصقم  يور 

ار اهتب  درب و  نایم  زا  ار  برع  رب  شیرق  مجع و  رب  برع  راختفا  دیچرب و  ار  اههدرپ  نیا  مرکا 9  لوسر  دش . اهتب 
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. دومرف ار  قوف  هلمج  هاگنآ  دینادرگ ، نوگنرس 

. میدوب نآ  زا  دوصقم  نامتخاس و  نیتسخن  يوجتسج  رد  لوا ، هیآ  هراشا  بسح  هب  اجنیا  ات  میوشن ، رود  دوصقم  زا 
ناهج رـسارس  هب  نآ  زا  تلادـع  قح و  ادـخ و  مان  هک  تسا  ياهناخ  تاـکرب ، ریخ و  زکرم  ینعی  تسا ؛ كراـبم »  » هناـخ نیا  رگید  تفص 

. تسا تلادع  قح و  هیاس  رد  تکرب  ریخ و  عون  ره  هک  تسا  مّلسم  نیا  هدش . اپرب  هدیسر و 

دوشن مگ  هر  هک  تسا  یناشن  گنس  دوخ  هبعک 

يراکادـف قح و  نتخانـش  هک  دوخ  لامک  فدـه  هب  ار  رـشب  ناوراک  ناهج و  هارمگ  مدرم  ینعی  تسا ؛ نیملاعلل » يدـه   » نآ رگید  تفص 
یمچرپ دیامنیم . ییامنهار  تسا  ناسنا  هدشمگ  يرطف و  بولطم  هک  هلضاف  هنیدم  تلادع و  تینما و  طیحم  هب  تسا و  قلخ  تاجن  يارب 

یناشن هبعک ، زا  ضرغ  « ؛ دنناسرب ادخ  تینما  تلادعهیاس و  رب  ار  دوخ  دـننکن و  مگ  ار  هار  رـشب  ناوارک  ات  نیمز  هرک  ماب  نیتسخن  رب  تسا 
نآ رد  ادخ  هدارا  تافص و  قح و  تایآ  دوشیم ، زاب  هناخ  نیمزرـس و  نآ  رد  نیب  ادخ  مشچ  ٌتانَِّیب ،» ٌتایآ  ِهِیف  «، » دوشن مگ  هر  هک  تسا 

. دوشیم هدید  نشور  راکشآ و 
تافـص و نآ ، ثداوح  رپ  خـیرات  رد  بادآ ، کسانم و  رد  تسا . یقاب  حالـصا  نارـس  ناربمایپ و  راثآ  نآ ، تشد  هوک و  ناـمتخاس و  رد 

. تسا ادیوه  راگدرورپ  دوصقم 

میهاربا ماقم 

نیمز و اهنآ و  هدندروآدیدپ  ییاسانش  يارب  هتفخ  لوقع  مهرد و  هدیچیپ و  دیلاقت  دیاقع و  هارمگ و  رورغم و  هدوت  نایم  رد  میهاربا  رکف 
یناوج زاغآ  رد  قلخ  تاجن  یمومع و  ماهوا  نکناینب  لیـس  ربارب  رد  نداتـسیا  اهتب و  نتـسکش  مهرد  يارب  دومن و  مایق  نادیواج  تایح 
نتخاس يارب  مایق  رد  میهاربا  ياهمایق  نیا  مامت  داتـسیا . دـنزرف  ندومن  ینابرق  نتفر و  شتآ  هب  اـت  وا  يراکادـف  حور  دومن . ماـیق  هنت  کـی 
میهاربا ماقم  مان  هب  هک  یلحم  ، ) تسا میهاربا  ماقم  هرـسک  نآ ، بادآ  هبعک و  سپ  دش ، رهاظ  تسوا  حور  ساکعنا  شقن و  هک  هبعک  هناخ 

(. تسا نآ  زا  يزمر  ایوگ  تسا ،

« نما  » هناخ هبعک 

زواجتم لایخ  دربیم . نایم  زا  ار  سابل  گنر و  يداژن و  یموق و  ياههلـصاف  هک  تسا  یطیحم  نآ  تینما ، طیحم  ًانِمآ ) َناـک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  )
کی هب  دیامنیم و  هجوتم  تقیقح  کی  هب  ار  همه  دزاسیم و  مارآ  ار  زیگنافالتخا  ياهشبنج  ددنبیم . ار  يدـعتم  تسد  دودـحم و  ار 

نامتخاس نیا  هتشذگ ، نینوخ  ثداوح و  رپ  ياهنامز  تیلهاج و  ياههرود  هتشذگ و  نورق  رد  يراذگهیاپ و  زاغآ  زا  دروآیمرد . گنر 
. تسا هدوب  تینما  طیحم  و 

هناخ نیا  جح  تسا  عیطتسم  رب 

رهاظ و ادخ  مان  طقف  هناخ  نیا  طیحم  رد  نوچ  ساّنلا »...  یلع  «و هللا 
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زیارغ و ریاس  رب  حور  نیا  تموکح  یهاوختلادع و  نادجو  ندش  هدنز  یتسرپقح و  حور  ندش  رادـیب  ادـخ و  يارب  تسا ، مکاح  وا  هدارا 

ياغوغ طیحم  زا  ار  دوخ  سک  ره  رمع  مامت  رد  هدـش  مه  راب  کی  يارب  ات  تسا ، بجاو  هناخ  نیا  جـح  یعیطتـسم  ره  رب  ناـسنا  ياـهاوه 
دیآ و نوریب  هدومن  رثا  مک  رود و  ار  ادخ  توعد  نادجو و  يادـن  ناربمایپ و  يادـص  هک  تافالتخا  ییوجعفن و  یتسرپدوخ و  تاوهش و 
تیوقت و رد  هک  تسا  رـشب  نیا  تسا و  زاینیب  دـنوادخ  هک  دـنادب  تفریذـپن ، ار  توعد  نیا  دـیزرو و  رفک  سک  ره  دـهد و  طیحم  رییغت 

. تسا جایتحا  رسارس  زیچ  ره  رد  دوخ و  يونعم  يدام و  هینب  ظفح 
ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلا  َو  َنیِِمئاْقلا  َو  َنیِِفئاَّطِلل  َِیْتَیب  ْرِّهَط  َو  ًاْئیَش  ِیب  ْكِرُْشت  ْنَأ ال  ِْتیَْبلا  َناکَم  َمیِهاْربِإل  انْأََّوب  ْذِإ  َو  )

ٍقیِمَع  ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  َو  ًالاجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو 
(1) ٍتامُوْلعَم )...  ٍماَّیَأ  ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَی  َو  ْمَُهل  َِعفانَم  اوُدَهْشَِیل 

ناگدـننکفاوط و يارب  ار  ماهناـخ  نادرگم و  کیرـش  نم  اـب  ار  يزیچ  میتـفگ ]: ودـب   ] میدرک نیعم  ار  هناـخ  ياـج  میهاربا  يارب  نوچ  و 
[ راوس  ] هدایپ و ناریاز   ] ات روآرب  گناب  جح  يادا   ] يارب مدرم  نایم  رد  و  راد ». هزیکاپ  ناگدننکهدجس  و ]  ] ناگدننکعوکر ناگدننکمایق و 

ياهزور رد  ار  ادـخ  مان  و  دنـشاب ، شیوخ  عفانم  دـهاش  اـت  دـنروآ ، يور  وت  يوس  هب  دـنیآیم - يرود  هار  ره  زا  هک  يرغـال - رتش  ره  رب 
. دنربب تسا  هدرک  نانآ  يزور  هک  ياهتسبنابز  ياهماد  رب  یمولعم 

26 و 27 و 28. جح : - 1
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هملک هدوب ، وپاکت  رد  يدـنچ  ادـخ ، هناخ  نتخاس  ناکم  نتفای  ندومن و  باختنا  يارب  لـیلخ  میهاربا  هک  دـیآیمرب  نینچ  هیآ  نومـضم  زا 

زا دریگیم ، رارق  نآ  رد  ياهسـسؤم  نینچ  هک  ینیمزرـس  طیحم و  دـیاب  دـناسریم . ار  باختنا  هجیتن  رد  وجتـسج و  وپاـکت و  ّریحت و  أََّوب » »
. دشاب كاپ  رود و  رشب  تاوهش  اهتسایس و  ماهوا و  تالایخ و  همه 

نآ رد  هدوب ، ایند  ندـمت  رادهشیر  زکارم  زا  رهـش  نیا  دراذـگ ، ایند  هب  اپ  هلجد  تارف و  دابآ  مرخ و  لحاوس  لباب و  رهـش  رد  لیلخ  میهاربا 
، رس دوخ  اهاشداپ  رکیپ و  رهاوج  ناتب  رگنوسفا و  نانهاک  رهش  نیا  رد  دوب ، اپرب  یسانشهراتس  تناهک و  سرادم  لکایه و  دباعم و  اهدس 

. تسا هدوب  یترارقم  تاروتسد و  نیناوق و  اههاگتسد  نیا  زا  کی  ره  يارب  دندرکیم و  يزاب  مدرم  تالایخ  اب  يوحن  هب  کی  ره 
نیناوق تاررقم و  نامه  هلیـسو  هب  درکیم و  ییادـخ  ای  یهاشداپ  مدرم  رب  میهاربا  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  لباب  ناهاشداپ  زا  یکی  دورمن 

. دوب هدیرب  ادخ  اب  ار  قلخ  هطبار  نیرتکچوک  هدیشک و  دوخ  تیدوبع  ریجنز  هب  ار  مدرم 
كرـش ماهوا و  هدرپ  ءاروام  دوشگ و  مشچ  میهاربا  دیـشخردیمن ، یتسرپقح  تیادـه و  زا  ياهراتـس  هک  ازمه  کـیرات و  طـیحم  نیا  رد 

دوخ و دینادرگ . يو  يوس  هب  ناهج  مدرم و  زا  ار  دوخ  رکف  يور  تخانـش . ار  نارتخا  هدننادرگ  نامـسآ و  نیمز و  هدنرآ  دیدپ  یمومع ،
مکارتـم ماـهوا  فـالخرب  دـینادرگ . یلزا  ّتیـشم  ار  دوخ  تکرح  رادـم  تادوجوم ، هلمج  دـننام  درک و  وا  میلـست  هرـسکی  ار  دوـخ  هدارا 

ياهتب  دومن و  مایق  یمومع 
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دومن داهج  يرطف  نشور  قطنم  اب  دـندوب ، هتفرگ  ياج  راکفا  دـبعم  رد  هک  يرادهشیر  ياهتب  اب  درک و  درخ  ربت  اب  ار  لکایه  رد  بوصنم 

. دش هدامآ  دوخ ، تسد  هب  دنزرف  ندومن  ینابرق  دح  ات  قح  رما  يارجا  يارب  درک و  يراکادف  نتخوس  دح  ات  قلخ  تاجن  يارب  و 
. دش لئان  يورشیپ  تماما و  بصنم  هب  یلمع  يرکف و  تاناحتما  لحارم  ندنارذگ  زا  سپ  میهاربا 

نازیم هک  وا  دوجو  تقیقح  و  ددرگ . رقتـسم  هشیمه  يارب  نیمز  رد  يو  لمع  هشقن  يرکف و  لـحارم  میهاربا و  ورـشیپ  تماـما و  ّرـس  دـیاب 
رد هدـش  رهاـظ  لـماک  روط  هب  لـمع  رد  هتفاـیرد و  دوخ  ینارون  رکف  اـب  هچنٍآ  هک  دـش  رومأـم  میهاربا  دـنامب . یقاـب  تسا ، تیمدآ  لاـمک 
هک دوبن  یبسانم  طیحم  ماش ، روشآ و  رـصم و  لباب و  رادهشیر  ندمت  زکارم  دیوجب ، یبسانم  طیحم  دیاب  دنادرگ . رقتـسم  نیمز  زا  ياهعطق 

. دوش رقتسم  نآ  رد  هشیمه  يارب  میهاربا  رکف 
ياهجیتن هدش و  جیار  عضو و  یتیعمج  ای  درف  عفن  هب  هک  موسر  نیناوق و  زا  تسا  ياهعومجم  تسا ، رشب  تالایخ  لوصحم  هک  ییاهندمت 

قامعا رد  ندمت  هنهک  تخرد  هشیر  اهیهارمگ . تاوهـش و  زا  تسا  یمّـسجت  هتـشگ و  رکف  يدازآ  باجح  هک  صقان  تامولعم  زا  تسا 
نامـسآ و رون  هدـهاشم  زا  ار  مدرم  دـنکفا و  هیاس  اههدوت  رب  نامز ، فلتخم  ياهتروص  اب  نآ ، گرب  خاش و  هدـش ، مکحم  ماهوا  تملظ 

ياهخاک تسا . رـشب  یتخبهریت  نآ  هویم  هانگ و  ملظ و  هب  هتـسویپ  نهک  تخرد  نیا  هفوکـش  هتـشادزاب ، ناهج  ءاروام  ناـشخرد و  نارتخا 
اپرب اهندمت  نیا  هیاس  رد  ییامرفمکح 
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رب شقیقد  ابیز و  هسدنه  هدش و  ریمخ  ناتخبهریت  نوخ  زا  نآ ، هوکـشاب  ياهنامتخاس  ّلک  رـشب . ياوق  نتـسکش  تیدوبع و  يارب  دـیدرگ 
نآ تشد  هوک و  هنماد  مرخ و  زبس و  ياهنیمزرس  هدومن و  هریت  ملظ  تاوهـش و  هانگ و  دود  ار  نآ  ياضف  هتفرگ ، رارق  نامورحم  همجمج 
رس هب  اهندمت  نیا  هیاس  رد  هک  یمدرم  تسا . هتخاس  هدلوآ  ناگداز  فارـشا  نایاورنامرف و  نازابـسوه و  تایانج  شون و  شیع و  راثآ  ار 

یکیرات رد  نانچ  دنتـسمرس ، شوخلد و  نآ  هب  راتفرگ و  يرـشب  نیناوق  ریجنز  یثارم و  تاداع  ياهلغ  هب  هک  دنتـسه  یناتخبهریت  دنربیم ،
هب بادآ  نیناوق و  تروص  هب  ار  یگدـنب  ماـهوا و  ياـهریجنز  هک  یناـسک  تسد  دنـسانشیمن ، ار  نمـشد  تسود و  هک  دـنراتفرگ  ماـهوا 

رکف هب  شتآ  هک  نوعرف  دورمن و  رس  رب  دننکیم ، عطق  ار  ناگدننک  هراپ  ریجنز  هدننکـش و  لغ  تسد  و  دنـسوبیم ، دناهدنکفا ، ناشندرگ 
نارازه رتسب  رد  هک  دنايروجنر  نارامیب  دنـشکیم ، شتآ  هب  ار  هدننک  دازآ  میهاربا  دنراذگیم ، ییادخ  جات  هدز ، اهنآ  یتسه  ناج و  و 

نأشلامیظع حلصم  دنیوگیم  و  دنزاسیم ، ییانب  شربق  يالاب  دندرک  هفخ  ار  دوخ  حلصم  بیبط و  يور  هب  دننزیم و  اپ  تسد و  یگدولآ 
. دننکیم هدجس  شربق  ربارب  رد  دنناسریم و  ییادخ  هبترم  هب  ار  وا  جیردت  هب  هدوب و  یقذاح  بیبط  و 

یشوگ درگنب ، ار  یقح  ات  تسین  یمشچ  تسا ، هدرم  اههنیس  سفق  رد  اهلد  روک و  اهمشچ  رک و  اهشوگ  تاعامتجا ، نینچ  ياغوغ  رد 
دمهفب و ار  تحلصم  ریخ و  ات  تسین  یلد  دونشب ، ار  نیحلصم  يادن  ات  تسین 
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روـگ هب  دوـخ  اـب  هدرزآ  یلد  هتـسخ و  یحور  زج  دـنرادن و  ياهرهب  سأـی ، هوـیم  زج  دوـخ  يراکادـف  جـنر و  زا  حالـصا  نادرم  دریذـپب ،

. دنربیمن
زا دشاب ، كاپ  اهیگدولآ  نیا  همه  زا  هک  دیوجب  ار  یّلحم  دنوادخ  رما  هب  يدازآ ، یتسرپقح و  هسردم  سیسأت  يارب  دیاب  گرزب  میهاربا 
زا ار  وا  دنوادخ  ریدقت  تسد  دشاب . رود  تاوهـش  جییهت  اهتموکح و  اهتسایـس و  اهشکمـشک و  ماهوا و  راکفا و  اهندمت و  سرتسد 

مـشچ اب  دـنارذگ و  مرخ  زبس و  ياهتشد  عیـسو و  ياهنابایب  زا  رـصم و  ماـش و  لـباب و  زا  داد و  روبع  رادهشیر  ندـمت  زکارم  اـهرهش و 
. دیدن ادخ  هناخ  سیسأت  قیال  ار  کیچیه  درک . هعلاطم  ار  اهرهش  اهنیمزرس و  نیا  ینیبقح ،

نآ اههوک  راصح  هلسلس  هک  ياهرد  قمع  رد  خاک و  ندمت و  ره  زا  رود  خالگنـس  گیر و  نابایب  طسو  رد  زاجح و  رازنـش  نابایب  نایم  رد 
. تفای ار  بسانم  ناکم  هدومن ، هطاحا  ار 

تیدوبع هب  ار  رگیدکی  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  دیشخردیم ، ؤلؤل  دننام  ناسنا ، دوجو  رگید و  تاعطق  شیادیپ  زا  شیپ  هک  تفای  ار  ياهعطق 
تفاتیم و نآ  رب  رون  زارد ، ياهلاس  دوب ، اجنآ  رب  تایح  رون  شبات  نیلّوا  دنزادنا ، هار  نیمز  يور  اغوغ  متس  ملظ و  هار  رد  دنرآ و  دوخ 

نیتسخن تقیقح  رد  تشاد . تموکح  نیمز  رب  ادخ  هدارا  قح و  حور  دندزیم و  لاب  نیمز  فارطا  رب  ناگتـشرف  دیزویم  اهایرد  رب  میـسن 
. دوب راگدرورپ  شرع  رارقتسا ، هطقن 

ندیسر  هلیسو  دندومن ، طوبه  نیمز  رد  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نیتسخن  تیعقوم  هکنآ  زا  سپ  اّوح ، مدآ و  هک  تسا  دراو  تایاور  رد 
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هیاپ دندش و  لوغشم  یعـس  فاوط و  هب  نیمزرـس ، نآ  رد  و  دنتفای ، نیمزرـس  نآ  رد  ار  هبوت  شریذپ  قح و  فرط  هب  تشگرب  تشهب و  هب 

هک تفای  ار  یناکم  هصالخ  دش . ناکم  نامه  نتفای  رومأم  میهاربا  تفر و  نایم  زا  حون  نافوط  رد  دنداهن ، راوگرزب  ردام  ردپ و  نآ  ار  نآ 
. دنادرگیم کیدزن  دنوادخ  شرع  تقلخ و  نیتسخن  رارسا  هب  دروآیم و  الاب  تاعامتجا  ياهیکیرات  اهسوه و  اهیگدولآ و  زا  ار  رشب 

لصفم هبطخ  زا  یتمسق  رد  ترضح  نآ  دیونـشب ؛ نآ  رارـسا  ادخ و  هناخ  ناکم  باختنا  هرابرد  یلع 7  نینمؤملاریما  زا  مه  ياهلمج  دـنچ 
: دیوگیم نومضم  نیدب  هعصاق » »

ياهگنس هلیسو  هب  هدروآ ، شیامزآ  ضرعم  رد  ار  مدرم  نیرخآ  مدآ 7  نامز  ناهج و  زاغآ  زا  ناحبس  دنوادخ  هنوگچ  دیرگنیمن : ایآ  »
مایق هلیـسو  دوخ و  مارح  تیب  ار  نآ  درادن ، درگنب  دونـشب و  هک  یمـشچ  شوگ و  دیآیمنرب و  نآ  زا  ینایز  دوس و  هک  ياهدـیچمه  يور 

لد رد  یناتسهوک ، ياههنماد  اههرد و  نیرتگنت  و  یکاخ ، زیخلـصاح  ياههپت  نیرتمک  یناتـسگنس و  تخـس  نیمزرـس  رد  هداد ، رارق  قلخ 
ياههدـکهد بآ و  مـک  کـشخ و  ياـههاچ  اههمـشچ و  زج  هـک  ییاـهنابایب  رد  رارقیب ، مرن و  ناتـسگیر  و  راومهاـن ، ياـههوک  هلـسلس 

راداو ار  شنادنزرف  مدآ و  هاگنآ  هتخاس ، اپرب  دباییمن  شرورپ  یعفان  ناویح  دـیآیمن و  تسد  هب  نآ  زا  ياهرهب  هک  لصاح  مک  هدـنکارپ 
لزنمرـس وجادـخ و  ناورهر  دـمآ  تفر و  زکرم  هناـخ  نیا  دـنیامن . عوـضخ  نآ  ربارب  رد  دـنادرگ و  نآ  يوـس  هب  ار  دوـخ  يور  هـک  درک 

راب تفرعم  نامیا و  تارمث  هک  ییاهلد  دیدرگ ، وگکیبل  ياهچوک 
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اـههداج و قمع  چـیپاچیپ  اـههّرد و  لد  زا  زاـب و  کـشخ و  ياهارحـص  زارد و  رود و  ياـهنابایب  زا  دـنرپیم ، نآ  ياوـه  هب  دـنروآیم و 

ربارب رد  ینتورف  راهظا  يارب  ار  دوخ  ياهفتک  دندش ، کیدزن  نآ  هناتـسآ  هب  نوچ  ات  دنوریم ، يوک  نآ  يوس  هب  اهایرد  عطقنم  لحاوس 
وـس نآ  وس و  نیا  هب  ناریح  ناباتـش و  رارقیب  ياهاپ  رب  دولآرابغ  هدیلوژ و  دـنزاس ، دـنلب  ار  هیبلت  لیلهت و  گناب  و  دـنرآ ، تکرح  هب  نآ ،

نوگرگد ار  دوخ  يوکین  هرهچ  هدرک و  اهر  ار  دوخ  يور  رـس و  يوم  هتخادـنا و  رـس  تشپ  ار  نوگانوگ  ياههماج  هک  یلاـح  رد  دـنور ،
بالقنا سفن و  هیفـصت  هلیـسو  نیرخآ  راکـشآ ، تسا  یـشیامزآ  راوشد ، سب  تسا  یناحتما  گرزب ، سب  تسا  ییالتبا  اتفگـش ! هتخاـس .
ناحبـس دـنوادخ  دـینادرگ . دوخ  ّتنج  يوـس  هب  نتفاـی  هار  تمحر و  هب  ندیـسر  ببـس  ار  نآ  لاـمعا  هناـخ و  نیا  دـنوادخ  تسا ، نورد 

رد ار  نآ  تسناوتیم  دـهد . رارق  يراج  ياهرهن  اهناتـسغاب و  نایم  رد  مرخ و  نیمزرـس  رد  ار  شماظع  رعاـشم  مارحلاتیب و  تسناوتیم 
هدش و کیدزن  نیمز  هب  شنوگانوگ  ياههویم  هدرک و  مهبرـس  شگنراگنر  ياههخاش  زبس و  ياهتخرد  هک  دزاس  اپرب  نیمز  زا  ياهعطق 

شتابوبح مدـنگ و  عرازم  هک  ییاهتشد  رد  دـشاب ، هتـسویپ  مهب  نآ  ياـهنامتخاس  و  هتفرگ ، رارق  مه  شوغآ  رد  شهوکـشاب  ياـهخاک 
هناخ دنوادخ  رگا  دابآ ، ياههداج  ناشوج و  ياهراسهمشچ  توارطاب و  ياههنماد  رد  دزیگنا ، طاشن  شزبسرس  ياهرازغرم  دیابر و  مشچ 

دوصقم دیدرگیم و  مک  زیچان و  ناحتما  یکبس  بسح  هب  ششوک  هجیتن  لمع و  شزرا  دومنیم ، سیسأت  اهنیمزرس  هنوگنیا  رد  ار  دوخ 
تسد  هب  ییاهن 
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یناسآ هب  دوب ، هدش  هتخادرپ  هتخاش و  ناشفارون  ياهرولب  خرس و  توقای  زبس و  درمز  زا  نآ  يامن  راوید و  انب و  ياهگنس  رگا  دمآیمن .

، دیدرگیم فیعض  ناطیـش  ياههسوسو  ربارب  رد  يرادیاپ  دندومنیم و  هنخر  لد  نورد  رد  تعرـس  هب  دنتفاییم و  هر  بولق  رد  كوکش 
تـسد هب  بولق  تموکح   ) تفریم ناـیم  زا  لـطاب  اـب  نآ  دروخ  دز و  قح و  تمواـقم  دـشیم و  هتـساک  نآ  شزرا  هدـهاجم و  تردـق  و 

(. دیدرگیم تاهبش  كوکش و 
یگدنب و هب  ار  نانآ  هدـهاجم ، عاونا  هب  دروآیم و  شیامزآ  ضرعم  رد  دـیادش  هب  يالتبا  هلیـسو  هب  ار  ناگدـنب  هک  تسا  میکح  دـنوادخ 
رد قح  ربارب  رد  میلـست  ینتورف و  دورب ، اهلد  زا  يرـسدوخ  نایغط و  هک  دـشاب  دـیامنیم ، ناـحتما  نوگاـنوگ  ياهیتخـس  اـب  درادیما و 

.« دنادرگیم دوخ  ترفغم  وفع و  هب  ناسآ  ياههار  دوخ و  لضف  هب  هدوشگ  ياهرد  ار  دیادش  تاناحتما و  نیا  دنوادخ  دریگاج . سوفن 
نیا ایوگ  دوشیم ، مولعم  انأوب »  » لوا هلمج  اب  اهنآ  طبر  هیآ و  دـعب  ياـههلمج  بلاـطم  دـش ، ناـیب  تیب  ناـکم  باـختنا  هراـبرد  هچنآ  زا 

« نا  » اب هدـشن و  نایب  فطع  واو »  » اب تهج  نیا  هب  دـشاب . ییادـج  روتـسد  بلطم و  هکنآ  هن  انأوب »  » يارب تسا  يریـسفت  حرـش و  اـههلمج 
يراکادف همه  نآ  اب  میهاربا  هک  تسا  حـضاو  ًائیـش .» یب  كرـشتال  : » هک تسا  تهج  نیا  زا  ناکم  باختنا  ینعی  دـیدرگ ؛ زاغآ  يریـسفت 

نامه حرش  شرافس  نیا  دروآ ، كرـش  هنوگچیه  تسین  نکمم  دزاسب ، دیحوت  هناخ  دهاوخیم  هک  لاح  كرـش ، اب  هزرابم  دیحوت و  يارب 
زا دیاب  هک  تسا  ناکم  باختنا 
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هتـشاد ادخ  ریغ  هب  يرظن  هشوگ  دناوتن  انب  نیا  سیـسأت  رد  یناب  میهاربا  دـشاب و  رانکرب  دزاسیم ، هدولآ  ار  مدرم  هک  ییاهرهـش  اهطیحم و 

َو َنیِِفئاَّطِلل  َِیْتَیب  ْرِّهَط  دشاب ، رانکرب  مه  یمومع  نارمع  تراجت و  طیحم  زا  دیاب  زین  و  دـهاوخب ، يدام  دوس  شاهّیرذ  دوخ و  يارب  دـشاب و 
ششک نآ  رد  هک  دشاب  یطیحم  نیمزرس و  رد  هناخ  ینعی  تسا ؛ نآ  لیمکت  ناکم و  باختنا  حرش  زین  همیرک  هیآ  زا  تمسق  نیا  َنیِِمئاْقلا 
یطیحم دنک و  فاوط  ادخ  هدارا  روحم  ای  هناخ  فارطا  رد  ناسآ  کبـس و  دناوتب  صخـش  ات  دشاب  فیعـض  ای  دشابن ، داضتم  ياههبذاج  و 

مایق قح  يارب  هنادازآ  صخش  درواینرد و  اپ  زا  هفیظو  ماجنا  یمومع و  روعـش  هب  مایق  يارب  ار  تمه  لقع و  تاداع  تاجایتحا و  هک  دشاب 
هدـییاس وا  هناتـسآ  رد  زج  یمدآ  زاـب  یناـشیپ  و  عّکرلا )  ) دوشن مخ  قح  ناـمرف  ربارب  رد  زج  یناـسنا  تسار  تماـقا  هاـگراب  نآ  رد  دـیامن .

(. دوجسلا  ) ددرگن
زارف بیـشن و  ياهنابایب  نورق و  مخ  چیپ و  رد  ات  دـشاب  ناربمایپ  يادـص  شخپ  زکرم  دـیاب  ینیمزرـس  یناکم و  نینچ  ِساَّنلا ) ِیف  ْنِّذَأ  َو  )

ياهشوگ نایم  نیا  رد  دوش . سکعنم  اههوک  هنیـس  رد  اههّرد و  لد  رد  هتـسویپ  دچیپب و  ادـص  نیا  نیمز  هرومعم  رانک  هشوگ و  خـیرات و 
سفن هدایپ ، هراوس و  هناقاتشم  نآ  بحاص  توعد  توص و  یپ  رد  دریگب و  ار  نآ  جاوما ، نآ  اب  بسانتم  هدنریگ و  ياهزغم  دونشب و  اونش 

زاب مشچ  اب  درگنب و  ار  ادن  نابحاص  ینارون  حبش  و  درب ، یپ  توعد  زومر  هب  دونشب و  ار  وا  يادص  کیدزن  زا  ات  دورب  نایوگ  کیبل  نانز ،
زآ ياغوغ  هک  ییاهطیحم  رد  دهد . صیخشت  ار  فرص  هار  دنک و  هدهاشم  ار  یقیقح  ياهدوس  اههیامرس و 
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هشیدنا زغم  باصعا و  نوگانوگ و  ياهادص  زا  تسا  رپ  اههمجمج  هتسویپ  هدرک و  رپ  ار  نآ  ياضف  تاوهش ، هرعن  یتسرپدوخ و  عمط و  و 

نایز دوس و  هن  ددرگیم و  صخـشم  تسرد  يدام  يونعم و  ياههیامرـس  هن  دوشیم ، هدینـش  یقح  يادـص  هن  هداد ، تسد  زا  ار  طبـض  و 
 ....( ْمَُهل َِعفانَم  اوُدَهْشَِیل  : ) دیآیم باسح  هب  یگدنز 

، اهلّمأت جـیاتن  دـنباییم و  ار  نیفیرـش  نیمرح  تراـیز  قیفوت  لاس 1332  هب  یناـقلاط  هللاهیآ  ترـضح  ناـمز  رذوبا  نآرق ، هیاپدـنلب  رّـسفم 
. دننکیم رشن  نیودت و  میوریم » ادخ  يوس  هب   » ناونع اب  ابیز  ياهعومجم  رد  رفس  یگنوگچ  هب  ار  دوخ  هنادنمشوه  ياههاگن  اهّربدت و 
رشن تاقیم » . » دمآراک دنمدوس و  تسا  يریسفت  هک  دناهتشاگن ، ياهدنزومآ  و  ایوگ ، ریسفت  ار  جح  اب  طبترم  تایآ  هعومجم  نیا  زاغآ  رد 

هک تسا  نتفگ  هب  مزال  تسناد . هتـسیاش  درذـگیم  نآ  رـشن  زا  اـهلاس  تسین و  راـیتخا  رد  نآ  هعومجم  نونکا  هک  ار  شخب  نیا  هراـبود 
. دمآ ( 12  ) نیشیپ هٍرامش  نآ  لّوا  شخب 

. میدنموزرآ ناگدنناوخ  يارب  ار  هعومجم  نیا  زا  يروهرهب  قیفوت  راوگرزب و  نآ  يارب  ار  یهلا  ناوضر 
* ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَّنِم  ْلَّبَقَت  انَّبَر  ُلیِعامْسِإ  َو  ِْتیَْبلا  َنِم  َدِعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإ  َو  )

* ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اْنیَلَع  ُْبت  َو  انَکِسانَم  انِرَأ  َو  ََکل  ًهَِملْسُم  ًهَّمُأ  اِنتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ََکل  ِْنیَِملْسُم  اْنلَعْجا  َو  انَّبَر 
ُزیِزَْعلا َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِهیِّکَُزی  َو  َهَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  َِکتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  ْثَْعبا  َو  انَّبَر 
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(1) ُمیِکَْحلا )

:[ دنتفگیم ، ] دندربیم الاب  ار  هبعک   ] هناخ ياههیاپ  لیعامسا  میهاربا و  هک  یماگنه  و 
. ییاناد ياونش  وت  تقیقح ، رد  هک  ریذپب  ام  زا  ام ، راگدرورپ  يا 

ام رب  و  هد ؛ ناشن  ام  هب  ار  ام  ینید  بادآ  رآ و  دـیدپ   ] دوخ رادربنامرف  یتما  ام ، لسن  زا  و  هد ؛ رارق  دوخ  ناـمرف   ] میلـست ار  اـم  اراـگدرورپ ،
. نابرهم ریذپهبوت  ییوت  هک  ياشخبب ،

دزومایب و ناـنآ  هب  تمکح  باـتک و  و  دـناوخب ، ناـنآ  رب  ار  وت  تاـیآ  اـت  زیگنارب ، ناـشدوخ  زا  ياهداتـسرف  ناـنآ ، ناـیم  رد  اراـگدرورپ ،
.« یمیکح ریذپانتسکش  دوخ ، وت  هک  اریز  دنک ، ناشهزیکاپ 

ناکم نتفای  يارب  ار  میهاربا  هاگنآ  میتفای ، ار  نیتسخن  هناخ  يانب  ناکمو  نیمز  ناـشخرد  هعطق  لّوا  هتـشذگ ، تاـیآ  تیادـه  هراـشا و  اـب 
فاوط و زا  سپ  میهاربا  هک  میرگنیم  تایآ  نیا  رد  لاح  میدید ، وجتـسج  رد  گرزب  کچوک و  ياهرهـش  عیـسو و  ياهنابایب  رد  هناخ ،

يوم ینارون و  هرهچ  اب  میاهاربا  کنیا  هدـش ، زکرمتم  نآ  رد  دوخ  هتفاـی و  ار  يزکرم  هطقن  هدیـسر و  دوخ  دوصقم  هب  اـهنابایب ، رد  یعس 
مه يور  ار  دـیحوت  يانب  نیتسخن  ياهگنـس  دروآیم و  الاب  ار  هناخ  ياههیاپ  هدروآ ، نوریب  نیتسآ  زا  تسد  هدز و  رمک  هب  نماد  دـیفس 

ربارب رد  هدومن و  هدهاشم  ار  قح  تایآ  هدرپیب  هتفای و  شرورپ  نیمزرس  نیمه  رد  هک  لیعامسا  شدنزرف  دهنیم .

.129 - 127 هرقب : - 1
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يداو لدرد  ود ، نیا  دیامنیم . کمک  هناخ  نتخاس  اپرب  يارب  ردپ  اب  هداهن ، ندرگ  زیت  دراک  ریز  رد  هدروآ و  شیپ  میلست  رـس  ادخ  نامرف 
باتفآ ریز  رد  اههوک و  هلـسلس  نایم  رد  هکم و  شوماخ  يداو  لد  رد  ود ، نیا  دـیامنیم . کمک  هناـخ  هلـسلس  ناـیم  رد  هکم و  شوماـخ 

دوشیم و شخپ  ناهج  فلتخم  تاهج  هب  اهنابایب  ياضف  اههوک و  راوید  نامز و  ياههدرپ  لالخ  زا  هک  دنتخادنا  هار  ییادصورس  نازوس 
نیمز هتشذگ  راودا  طوطخ  هک  ار  قاّرب  هایس  ياهگنس  لیعامـسا  هداتـسیا ، راوید  يالاب  میهاربا  دسریم . شوگ  هب  اهنآ  يادص  هتـسویپ 

، تسا ردپ  نآ  حور  رکف و  دولوم  رسپ  نیا  دیامنیم . کیدزن  انب  هیاپ  هب  دوشیم ، هدناوخ  نآ  زا  نیمز  نیوکت  رارـسا  هتـسب و  شقن  نآ  رب 
ناهج هب  رظن  کی  هناخ  نتخاس  ماگنه  رد  دنزرف  ردـپ و  نیا  درگنیم ، ار  ناهج  هدـنیآ  هتـشذگ و  دراد . ینیبناهج  مشچ  ردـپ  نامه  لثم 

فاوـط وا  یلزا  تـمکح  دوـجو و  زکرم  درگ  دنمیلـست و  قـح  ياـناوت  تیـشم  هدارا و  ربارب  رد  رـسارس  هـک  دـنراد ، ـالاب  ملاـع  گرزب و 
یگدـنب تاوهـش ، یگدـنب  هدز ، همیخ  همه  رـس  رب  تیدوـبع  یگدـنب و  ّتلذ  هـک  دـنرگنیم  دـنراد ، ناـسنا  ياـیند  هـب  يرظن  دـنیامنیم .

رکف و ياپ  رب  هدومن و  مادختـسا  ار  ناسنا  رکف  لقع و  ماهوا  تاوهـش و  عاونا  هک  دنرگنیم  مانـصا ؛ یگدـنب  ماهوا ، یگدـنب  ناگتـشذگ ،
هتـشر هب  ار  رگیدـکی  هناروکروک  قـلخ  هلمج  هدوـمن و  مخ  دوـخ  لـباقم  رد  ار  اهرـس  ناگتـشذگ  ماـهوا  هدز ، ریجنز  لـغ و  تمه  تسد 
نیناوق تسا . يرشب  موسر  نیناوق و  هدنب  یهاپس  تسا ، یهاپس  هدنب  رگرامثتسا  تسا . رگرامثتسا  هدنب  رگراک  عراز و  دنشکیم . تیدوبع 

ناهج و هک  دنرگنیم  رگید  رظن  اب  دنماهوا . مانصا و  هدنب  اهنآ  تسا و  نایرابرد  ماکح و  یگدنب  ياههتشر  موسر ، و 
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یضعب رد  هک  دنتّیشم  هدارا و  کی  میلست  همه  گرزب ، ات  کچوک  هدنز  تادوجوم  زا  میظع ، تارک  ات  هّرذ  زا  گرزب ، درخ و  زا  نایناهج 

زا هک  تسا  ناسنا  ملاع  نایم  نیا  رد  طقف  هدومن ، روهظ  ترطف  تروص  هب  یضعب  رد  هزیرغ و  تروص  هب  یـضعب  رد  تعیبط و  تروص  هب 
قح و تیدوبع  زا  تهج  نیا  هب  هتخاس  سح  مه و  موکحم و  ار  لقع  هداتفا و  هار  هب  راـیتخا  ياـپ  هب  هدـمآ و  نوریب  لـماوع  نیا  تموکح 

. هدش مهو  قلخ و  تیدوبع  مرگرس  هدرک و  یچیپرس  يو  تساوخ  هب  میلست 
، برغ طاقن  نیرترود  ات  رـصم  ماش و  زا  و  قرـش ، طاقن  نیرخآ  دـنه و  ناریا و  ات  لباب  زا  دـندومنیم ، رظن  وس  ره  هب  لیعامـسا ، میهاربا و 
هک تساهوزاب  اهتسد و  هدش ، جک  اهتیدوبع  نیا  نیگنس  راب  ریز  رد  هک  تساهندرگ  دنتـسیرگنیم ، مهو  تیدوبع  ریجنز  رد  ار  مدرم 

. دنتشاد ناهج  هدنیآ  هب  مه  يرظن  هدش ، مخ  اهتب  ربارب  رد  هک  تساهوناز  هدش و  هتسب  نارگ  ياهریجنز  اب 
، تسا هدـنیآ  هب  یهاگ  قلخ ، هب  یهاگ  ادـخ ، هب  یهاـگ  ناـشهّجوت  رظن و  یلو  تسا  لوغـشم  اـنب  راـک  رد  رـسپ  ردـپ و  نیا  ياـپ  تسد و 
دنکیم و اج  زا  ار  ردام  لد  هنازجاع  هلان  مشچ و  ندنادرگ  اپ و  تسد و  تکرح  ساوح و  حراوج و  مامت  اب  راوخریش  لفط  هک  روطنامه 
دوشیم و بلج  وا  هب  هرـسکی  ردام  ساوح ، ماـحرتسا  زجع و  راـهظا  نیا  رثا  رد  دـیامنیم . داـجیا  وا  بلق  باـصعا و  رد  فطاوع  ناروک 

نآ مامت  لامک و  دیحوت و  هسسؤم  ياقب  قلخ و  تاجن  يارب  لیعامسا  میهاربا و  دتفایم . راک  هب  حشرت  ریـش و  هیهت  يارب  ناتـسپ  ياههدغ 
تایانع و انَّبر »  » هملک اب  تسادخ و  هب  ناشدیما  رسارس  دیحوت ، زکرم  رب  مدرم  یگدنز  روحم  ندنادرگرب  و 
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دتوخ تیبوبر  فص  لومـشم  گرزب  راگدرورپ  ار  نامتخاس  نیا  هک  تسا  نیا  ناشتـساوخرد  لوا  دنیامنیم . بلج  دوخ  هب  ار  ادخ  هجوت 

نآ يانف  رد  یعیبط  ریغ  یعیبط و  لماوع  تسا و  ناـهج  ثداوح  ضرعم  رد  هک  لـگ  گنـس و  ناـمتخاس  ینعی  دریذـپب ؛ ار  نآ  دـنادرگ و 
، دوش ملاع  ناتباث  تیبوبر و  هاگتـسد  وزج  دریگ و  اقب  تروص  قلخ  تیبرت  يارب  ددرگ و  راگدرورپ  تیبوبر  مان  شریذپ  دروم  دـشوکیم 

انب نیا  رد  تسا . اپرب  یمکحم  تباـث و  عضو  هب  تسوا و  هدارا  روهقم  ناـهج  رـسارس  نآ ، هب  هک  دـنوادخ  میکح »  » و زیزع »  » تفـص ود  و 
(. میکَْحلا ُزیزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنا  ( ؛ دیامن روهظ 

لزلزتم ار  نآ  ناینب  ناندع  رب  ناطحق  دـیدش  تیبصع  هن  تشاد ، شهاگن  ثداوح  تسد  زا  تفریذـپ و  ار  صالخا  هناخ  نیا  مه  دـنوادخ 
هیاس و ار  نآ  و  تخاـس ، نوگرگد  ار  نآ  ساـسا  برع  کـیرات  تیلهاـج  هن  و  دـیامن ، هنخر  نآ  میرح  رد  تسناوت  هاربا  هاپـس  هن  دومن و 
هک دومن  سیسأت  یصلخم  ياهتسد  اب  ناهج  طاقن  مامت  رد  دجسم »  » مان هب  ییاههبعـش  نآ  زا  داد و  رارق  گرزب  ملاع  رومعملاتیب  هبعش 

نابـساپ نارازه  مکحم و  داوم  اـب  قلخ  دابعتـسا  يارب  هک  ییاـهخاک  یلو  تسا  سکعنم  میهاربا  ياـعد  ریبـکت و  گـناب  اـهنآ  زا  هتـسویپ 
. دراد هتشاد و  نایرج  ناهج  رد  هشیمه  شور  نیا  دیدرگ و  انف  لماوع  میلست  يرگید  زا  سپ  یکی  هدش ، سیسأت 

 ...( َو ََکل  ِْنیَِملْـسُم  اْنلَعْجا  َو  انَّبَر  : ) دـناوخ دـیاب  هیآ  مود  هلمج  رد  دـناسریم  نامتخاس  نیا  يانب  زا  ار  وا  دوصقم  هک  میهاربا  مود  ياـعد 
دوصقم تسا و  هناخ  نامتخاس  گنس و  لگ و  اب  هتخیمآ  زین  تساوخرد  تین و  نیا 
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مالـسا صخاش  لماک و  درف  ود  نآ ، کسانم  بادآ و  نامتخاس و  نیا  لیمکت  رد  ینعی  هدنادرگ ؛ مّسجم  تروص  نیا  هب  ار  نایناب  حور  و 

گنهآمه و رکفمه و  یمدرم  وا  هیرذ  زا  هتـسویپ  دنـشاب و  وا  رماوا  هدننک  ارجا  ادخ و  هدارا  میلـست  اپارـس  هک  یلماک  درف  ود  دنریگ ، رارق 
ار وا  برق  ییاسانـش و  تسوا و  ياـیوج  يرـشب  ترطف  هک  ار  ییادـخ  ناـهج  مدرم  موـمع  هک  تسیرگنیم  میهاربا  دـنوش ، تیبرت  ملـسم 

هدارا اهاوه و  میلـست  هدروآرد و  یـصخشم  ياهتروص  هب  مه  فّرـصت و  طیحم و  راثآ  بسح  هب  ار  وا  ای  هدومن  شومارف  اـی  دـهاوخیم 
تیعبت اهنآ  لامآ  عفانم و  هدارا و  زا  دـشاب و  نانآ  ياهسوه  لیم و  قباـطم  ییاـهتروص  هب  هک  دنتـسرپیم  ار  ییادـخ  دـناهدومن ، دوخ 

اهنآ عفن  هب  ار  ناراب  دنادرگرب و  اهنآ  لیم  هب  ار  ملاع  یمومع  ّتنـس  ات  دننک  عوجر  وا  هب  اهیماکان  ثداوح و  زورب  عقوم  رد  طقف  دنک ،
عامتجا مظن  دارفا و  طباور  یگدنز و  يداع  روما  رد  یلو  دهد ، نایاپ  اهنآ  يارب  دناشکب و  نمشد  نایز  هب  ار  گنج  دراد . زاب  ای  دتسرفب 

یلقع يرکف و  تفرـشیپ  همه  اب  مه  زورما  هکنانچ  تسین ، نایم  رد  ادـخ  زا  یمان  تاکرح ، لاـمعا و  شور  ینورد و  زئارغ  اوق و  میظنت  و 
، دناهدش دحلم  وا  هب  هدرک و  شومارف  ار  ادخ  ای  هیلوا ، نورق  دننام  دناهتشاذگن ؛ رتارف  یمدق  تقیقح  نیا  رد  ناهج  مدرم  رتشیب  دنیعدم  هک 

ياهتسد ره  عفانم  هتـساوخ و  قباطم  وا  دننک و  عوجر  وا  هب  رارطـضا  دراوم  رد  ات  دناهتخاس  دوخ  مهو  لایخ و  اب  هک  دندقتعم  ار  ییادخ  ای 
اعد و هلیـسو  هب  دنوشیم و  عمج  دباعم  رد  ياهتـسد  ره  اهگنج  رد  هکنانچ  دنادرگب ، اهنآ  دودـحم  هدارا  قفو  ار  ناهج  دـیامن و  راتفر 

هک  دنهاوخیم  ادخ  زا  تدابع ،
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یمومع تیبرت  یگدنز و  مظن  رد  یلو  دنرادن  ییادخ  نارگید  تساهنآ و  يارب  طقف  ادخ  ایوگ  دندرگ ، زوریپ  دوخ  دوش و  دوبان  نمشد 

هب دنرفاک و  لمع  رد  دـنراد و  هدـیقع  ای  دـنرفاک  ادـخ  هب  لمع  هدـیقع و  رد  ای  مدرم  هصالخ  دـنراد . قافتا  داحلا  رفک و  رد  هتـسد  ود  ره 
شومارف هرـسکی  تسادخ ، هدارا  نامه  هک  اهنآ  مایپ  ناربمایپ و  تیبرت  حور  تقیقح و  دندتقعم و  یکیزیفاتم »  » ایدخ هب  يرـصع  تدابع 

!؟ نید مادک  اما  هدروخ ، تسکش  تعنص  ربارب  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  رثا  نید »  » هک هدش  زاب  ناشیک  رفاک  نابز  و  هتشگ ،
دنکن و شاهدرمژپ  ناگدولآ  تسد  ات  دروآ  نوریب  كرـش  طیحم  زا  ار  دوخ  تفکـشیم ، هفوکـش  دـننام  لیلخ  میهاربا  لقع  هک  یناوا  رد 

نارتخا هام و  رهم و  زا  رپ  زاب و  نامـسآ  يور  هب  ار  ترطف  مشچ  دیزگ و  لزنم  يراغ  نایم  رد  دـیالاین ، ار  شکاپ  لقع  طیحم  رابغ  درگ و 
. دوشگ

یتادوجوم اهنیا  دـنرادنپیم  مدرم  رثکا  هکنانچ  ایآ  دیـسریم ، ار  ناشخرد  ناگراتـس  نامـسآ و  ياـههوک  باـسح  هناخدـصر ، نیا  رد 
عولط و رد  دنرادن ، يرایتخا  دوخ  زا  دنوریمن و  نوریب  دوخ  ریسم  زا  هک  اهنیا  دنتاقولخم ؟ هدنراد  هاگن  هدنرآدیدپ و  تاذ و  هب  لقتـسم 
. دنـشابیم وا  ریبدـت  میلـست  اناوت و  هدارا  رخـسم  اهنیا  دـنرییغت ، ضرعم  رد  هتـسویپ  دوخ  دـهدیمن و  خر  ناهج  رد  يرییغت  اهنآ  بورغ 

ودـب یئرمان  ياههطبار  اب  تردـق و  أدـبم  نامرف  هب  مشچ  دوخ  یعیبط  روعـش  اـب  دـننودام . راـککمک  قوفاـم و  روهقم و  عیطم و  رـسارس 
زا دنیامنیم و  رادیب  یگتفخ  زا  ار  نریریز  تادوجوم  یئرم ، ریغ  یئرم و  ياهعاعش  اب  دناهتسویپ و 
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هک ار  کیدزن  رود و  کچوک و  گرزب و  ياهمسج  دسریم ، اهنآ  هب  تعاطا  میلست و  زا  هک  یتردق  هلیسو  هب  دنزاسیم و  اپرب  یگداتفا 

تارذ ات  گرزب  تارک  زا  ار  دوخ  هموظنم  ياـههداوناخ  یگدـنز  ترارح ، اـب  دـنرادیم و  هاـگن  طوقـس  زا  تساـهنآ  عاعـش  سرتسد  رد 
. دننادرگیم دعسم  تایح ، بسک  يارب  ار  هلمج  دنزاسیم و  مرگ  کچوک 

مه نم  « ؛)...  َیِهْجَو ُتهَّجَو  : ) تفگ دـش و  گـنهآمه  یمومع  ياون  اـب  دـید و  ناـهج  زا  یئزج  ار  دوخ  تادـهاشم ، نیا  زا  سپ  میهاربا 
هدارا میلـست  رتشیب  هچ  ره  دیاب  دید و  ملاع  زا  یئزج  ار  دوخ  سپ  نیا  زا  مدش ». يو  میلـست  هرـسکی  مدنادرگ و  وا  يوس  هب  ار  مدوخ  يور 

. دنیامن يریگتسد  هدناماو  رتکچوک  تسد و  ریز  زا  ناهج ، کچوک  گرزب و  يازجا  مامت  دننام  ددرگب و  وا  مکح  رادم  رد  دوش و  ادخ 
؛ دید دوجوم  هس  هب  هیبش  تهج  هس  زا  ار  دوخ  دومن  رکفت  دوخرد  نوچ  ناظقی  نب  یح  دـیوگیم : ناظقی (1) نب  یح  باتک  رد  لیفطنبا 

زا

فوسلیف رـصعمه  تسا و  فورعم  یـضایر  بط و  مولع  یهلا و  هفـسلف  رد  هک  تسا  سلدـنآ  یمالـسا  گرزب  هفـسالف  زا  لیفطنبا  - . 1
دندربیم ، رسب  يرجه  مشش  نرق  رد  ود  ره  تسا . دشرنبا  فورعم 
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نآ رد  ار  دـتوخ  لامک  تاناویح ، هب  هیبش  یتهج  زا  تیاولع ، ای  ناگراتـس  كالفا و  هب  هیبش  یتهج  زا  دوجولابجاو ، أدـبم  هب  هیبش  یتهج 

ات تسناد 
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هب تهابـش  تهج  زا  دزاس ، هیبش  ار  دوخ  دوجولابجاو  هب  هاگنآ  دـیامن ، رتشیب  ناشخرد  ناگراتـس  كالفا و  هب  ار  دوخ  تهابـش  دـناوتب 

تهج  هس  ياراد  اهنآ  تسناد  درک ، تقد  هعلاطم و  يولع  تادوجوم 
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: دنشابیم تفص  و 

وا هنامیکح  هدارا  لالج و  رون  روهقم  دنراد و  لاصتا  وا  هب  هتـسویپ  هک  تسا  لامک  أدـبم  قح و  هب  روعـش ، عون  کی  اهنآ  رد  هکنآ  لّوا 
. دنشابیم

. دنخرچیم هتسویپ  دوخ  تارادم  درگ  دنناشخرد و  ابیز و  همه  هکنآ  مود 
. دندنمهرهب اهنآ  ضیف  زا  همه  دنیامنیم و  يرادهاگن  رون  ترارح و  هب  ار  نودام  تادوجوم  هکنآ  موس 

رسکی ای  شلقع  رکف و  ات  دومنیم  طبض  ار  دوخ  مهو  لایخ و  تسبیم و  ار  دوخ  مشچ  تفرگیم و  ار  دوخ  شوگ  لوا  تهابش  تهج  زا 
ار دوخ  ندـب  سابل و  تشادیم . هاگن  هزیکاپ  كاـپ و  هشیمه  ار  دوخ  مود  تهابـش  تهج  زا  دـنزاس ، هجوتم  دـنوادخ  تافـص  تاذ و  رد 

تهابش تهج  زا  دیشخردیم و  یکاپ  لامج و  زا  هکنانچ  تشادیم ، هارمه  وبشوخ  ياههایگ  درکیم و  كاپ  ار  اهنخان  ریز  تسشیم .
لگ و گنس و  زا  هک  ياهناخ  فارطا  هاگ  دیخرچیم و  دوخ  رود  هب  دومنیم و  روحم  نیمز  رب  ار  اپ  کی  هنـشاپ  هاگ  نارتخا ، تاکرح  هب 
هک دومن  بجاو  دوخ  رب  موس  تهابـش  تهج  زا  دزیم ، رود  باتـش  اـب  هریزج  فارطا  رد  هاـگ  دومنیم و  فاوط  دوب ، هتخاـس  اـپرب  بوچ 

رگا دنک و  شدازآ  هدش ، سبح  ییاج  رد  رگا  دنادرگزاب و  هدش ، هتسب  يراخ  هب  یغرم  لابو  رپ  رگا  دیامن ، يریگتـسد  ار  هداتفا  تاناویح 
هتخیوآ وا  هب  رگید  هایگ  ای  هتـشاد و  مورحم  باتفآ  رون  زا  ار  وا  رگید ، هتوب  هک  یهایگ  ره  دهد ، شتاجن  هدرک  دـنب  وا  هب  لاگنچ  یناویح 

ار عنام  دیامن و  کیدزن  شرون  هب  هتشادزاب ، شومن  تکرح و  زا  و 
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يارجم زا  را  وا  یعنام  هکناـنچ  تسا ، ناور  هزبس  ندومن  باریـس  يارب  هک  یبآ  دـناسر و  بآ  وا  هب  تسا  هنـشت  کـشخ و  رگا  درادرب و 

. دیامن فرطرب  ار  عنام  دراد ، زاب  یعیبط 
دوخ تارادـم  رد  ناشخرد و  قح و  هدارا  رّخـسم  ار  ناهج  رـسارس  ناگراتـس و  هکنآ  زا  سپ  ناظقی ) نب  یح   ) رایـشوه رادـیب و  میهاربا 

، دیامن فاوط  يرادم  رد  دوش و  وا  میلست  نانآ  دننام  رتشیب  هچ  ره  هک  دیشوکیم  دنقلخ ، راک  کمک  قح و  میلـست  همه  هک  دید  ناخرچ 
قلخ لامک  هار  رـس  زا  ار  یلقع  يرکف و  ياهعنام  تسا و  میهاربا  ّتنـس  ندـب ، یمومع  تفاظن  هکناـنچ  دـشاب ، كاـپ  فیظن و  اـپ  اـت  رس 

. دهد رارق  يراج  ّتنس  ار  ینابرهم  يزاوننامهم و  دنک و  يریگتسد  هدنامرد  بیرغ و  زا  دربب ، نایم  زا  ار  اهتب  درادرب ،
هب مالـسا  میلـست و  لامک  جرادـم  نآ ، کسانم  ماجنا  نآ و  رب  فاوط  لیمکت و  زا  سپ  نتخاس و  ماگنه  هک  دزاسیم  اپرب  ياهناخ  میهاربا 
زا سپ  ود  ره  هک  تسا  مالـسا  تقیقح  نامه  لیمکت  نآ ، ماـجنا  يارب  میهاربا  دـّبعت  ار و  کـسانم  دـنوادخ  ندـنایامن  اریز  دـناسر ؛ رخآ 

دوخ هدوب و  يدّبعت  مه  میهاربا  يارب  نآ ، تایـصوصخ  اب  کسانم  هلمج  دوشیم : مولعم  هیآ  نیا  زا  هدش و  عقاو  اعد  کی  رد  انَّبَر »  » هملک
میهاربا زا  دـشاب و  هراشا  دـنوادخ  زا  دـشاب و  ضحم  میلـست  دـبعت و  نارگید  لثم  مه  وا  هراـبرد  اـت  هتـشادن  ار  نآ  صیخـشت  نییعت و  قح 

ات دیامن  لمع  ضحم  يربنامرف  يارب  ار  نآ  فّلکم  هک  تسا  نیمه  يدّبعت  لامعا  هجیتن  نیرخآ  ّتلع و  نیرتالاب  ندیود . رسب  يربنامرف و 
حور  دوش و  میلست  عیطم و  هرسکی 
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زا ینعی  تسا ؛ ضحم  دـّبعت  دـیاوع  يارب  تاداـبع ، موـمع  تهج  نیمه  هب  دریگارف . ار  وا  ياپارـس  مالـسا  دوـش و  مکحم  وا  رد  يربناـمرف 

لمع ماگنه  دنهدیم ، صیخشت  هک  ياهجیتن  هفسلف و  لاح  نیع  رد  دننادیم و  رایسب  زا  یکدنا  مه  صاوخ  دنربخیب و  نآ  جیاتن  رارسا و 
رظن و زا  ياهشوگ  تدابع  رد  رگا  دشاب و  وا  رّخـسم  نامرف و  میلـست  هرـسکی  مسج  حور و  لمع و  تین و  دیاب  دـشاب و  هجوت  دروم  دـیابن 
هب تسا ، لطاب  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تقیقح  لمع  دوب و  دهاوخن  دـّبعت  دـیوج ، یعفن  دوس و  نآ  زا  دـشاب و  يربنامرف  ریغ  هب  هجوت 

تـسا نآ  يارب  طقف  نیا  رظن ، هجوت و  زا  جراخ  مه  نآ  ياهتـسد  يارب  یکدنا  زج  تسا ، لوهجم  همه  رب  تادابع  رارـسا  همه  تهج ، نیا 
مهو لایخ  لقع و  دوش و  دراو  لمع  يارجم  رد  یکیزیفاتم )  ) یلقع يرکف و  طیسب  مالسا  دسرب و  مالـسا  لامک  هب  دّبعت  هار  زا  فّلکم  هک 

يارجم رد  تسا ، تادوجوم  نطاب  رد  ییاهورین  مومع  دننام  دنادرگ و  قوف  هدارا  رّخسم  ار  لامعاهلمج  هجیتن ، رد  تالضع ، باصعا و  و 
زا سپ  دنتفای  ّطلست  اوق  همه  رب  همدقم ، نایهاپـس  دننام  قح  نامرف  هدارا و  نوچ  دیآرد ، کیزیف »  » تروص هب  دوش و  دراو  تکرح  لمع و 

نوریب تعیبط  ششک  تاوهش و  ياههبذاج  ریثأت  تحت  زا  دوشیم و  ناسآ  دبعت  تّقـشم  فیلکت و  راب  دیآیم و  قح  فطل  تمحر و  نآ 
بناج زا  هبوت  نامه  نیا  دریگیم ، ار  وا  هرسکی  قح  هبذاج  دوریم و  نوریب  تعیبط  ششک  تاوهش و  ياههبذاج  ریثأت  تحت  زا  دوریم و 

دوشیم و يّدـعتم  یلا »  » هب هدـنب  فرط  زا  هبوت  و  نتفای ، ّطلـست  نتفرگارف و  ینعی  دـشابیم ؛ یلع »  » هب يّدـعتم  وا  بناـج  زا  هک  تسادـخ 
. تسا ندیبلط  ار  وا  برق  ندومن و  وا  يوس  هب  ور  نتشگرب و  دوصقم 
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هب  » قح فرط  زا  هبذاج  شـشک و  تردـق  برق ، تاجرد  بسح  هب  ددرگیم و  نوزفا  برق  تاجرد  دوش ، رتشیب  دـّبعت  يربناـمرف و  هچره 

راگدرورپ تیانع  فطل و  دـش ، جراخ  هرـسکی  فلاخم ، هبذاـج  طـیحم  زا  بئاـت  نوچ  دـباییم و  شیازفا  یمومع » هبذاـج  نوناـق  بسح 
( ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اْنیَلَع  ُْبت  َو  . ) دیامنیم شدوجو  راونا  قرغ  دیابریم و  شدوخ  يوس  هب  دریگیم و  ارف  ار  وا  ياپارس 

نانک  صقر  تافص  هرذ  شخر  ياشامت  هب 
مورب  ناشخرد  دیشروخ  همشچرس  هب  ات 

هب یمشچ  دراد ، ادخ  هجوت  فطل و  هب  یمشچ  رظن  نیا  زا  تسا ، هسـسؤم  یلیمکت  هرود  هدنیآ و  هب  تیب ، يانب  ماگنه  میهاربا  رظن  نیرخآ 
: دیوگیم دیما  زا  رپ  یلد  اعد و  عّرضت و  نابز  اب  انب ، هدنیآ  هجیتن و 

 ...( ْمِهِیف ْثَْعبا  َو  انَّبَر  )
ِرذب ات  دشاب  ساسا  نیا  هدننک  لیمکت  ییاهن و  مّلعم  هک  زیگنارب  يربمایپ  مالـسا ، رذـب  ّدعتـسم  طیحم و  ملـسم و  هیرذ  نایم  زا  اراگدرورپ !
عورش ار  یمومع  تیبرت  هیاپ  اجنیا  زا  دنارتسگب و  وس  ره  هب  ار  نآ  دراذگ و  ناینب  انب  نیمه  يونعم  ياههیاپ  دناسر و  رمث  هب  ار  ام  هدناشفا 

: دیامن
 ...( َِکتایآ ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  )

زا دـنرظن ، دروم  هک  یمدرم  تسخن  ات  دـیامن  توالت  لوقع  راـکفا و  رب  تسا  وت  دوجو  ياهعاعـش  نوک و  تاـیآ  ناـمه  هک  ار  وت  تاـیآ 
جراخ  ناگتشذگ  دیلقت  طیحم و  راثآ  تیموکحم  دومج و  تیدودحم و 
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. دزاس ناشتمکح  باتک و  تفایرد  ّدعتسم  دنادرگ و  دراو  ینیبناهج  ادخ و  تایآ  دودحم  ریغ  زاب و  طیحم  هب  دنادرگ و 

( َهَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  )
؛» مهیکزی  » و دزومایب . مکحم  يارآ  دـیاقع و  تمکح ؛»  » تیلوؤسم و ساـسحا  اـب  نیناوق  زومر  رارـسا و  ینعی  باـتک ؛»  » ناـنآ هب  هاـگنآ 
ور ات  دنادرگ ، كاپ  تسا  يدشریب  دوکر و  بجوم  هک  لیاذر  زا  ار  سوفن  ینعی  هدش ؛ لامعتسا  ود ) ره   ) هیمنت ریهطت و  يانعم  هب  هیکزت 

تموکح راگدرورپ ، تفـص  مان و  ود  نیا  ات  دوش ، رهاظ  تمکح  تّزع و  تافـص  اهنآ  تاعامتجا  دارفا و  رد  و  دنور ، لامک  دـشر و  هب 
(. ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ، ) دورب نایم  زا  تاوهش  ماهوا و  تموکح  دیامن و 

هب تمحر  لد و  زوس  زا  هدـش و  عورـش  انَّبَر »  » هملک اب  نآ  تسمق  ره  هک  هناخ  نامتخاس  لاح  رد  لیلخ  میهاربا  هناصلخم  ياهتساوخرد 
؛ تفریذـپ قلخ  هب  تمحر  تمکح و  ياضتقم  هب  میهاربا و  صولخ  تهج  زا  ار  اهنآ  دـش و  عقاو  نامحر  يادـخ  تباجا  دروم  دوب ، قلخ 

يارب هک  انف  مادـهنا و  لماوع  هکنآ  اب  دیـشخب  اقب  تروص  نآ  هب  دومن و  ظفح  صوصخم  تفارـش  مارتحا و  اب  ار  هناخ  نیا  هکنآ  تسخن 
نآ ياقب  اب  دوهی  برع و  تیرثکا  تیبصع  لـخاد  زا  دوب ، مهارف  رتشیب  رتدـیدش و  هناـخ  نیا  يارب  تسا ، ناـهج  تاسیـسأت  اـهانب و  مومع 

زکرمت و هلیسو  هناخ  نیا  دندوب ، دناهریزج  نیدراو  لیعامسا و  دالوا  هک  ناندع  هلیبق  طقف  هناخ ، نیا  نارادساپ  نارادراختفا و  دوبن ، قفاوم 
مه  برع  دیدش  تیبصع  دیدرگ و  نارگید  رب  اهنآ  يرهاظ  تموکح  يونعم و  تدایس  راختفا و 
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ار نآ  سیـسأت  لئاوا  نامه  رد  دوبن  هناـخ  نیا  یحور  تردـق  يونعم و  ذوفن  رگا  سپ  تسین . هدیـشوپ  رما  تازاـیتما  تاراـختفا و  هراـبرد 

. دنتخاسیم دوبان 
رد ار  دوخ  تیزکرم  لیئارـساینب و  ناربمایپ  ثراو  ار  دوخ  دناقاحـسا و  دالوا  زا  نوچ  دـندوب ، هریزج  رد  يداـم  ذوفن  ناـبحاص  هک  دوهی 

. دندون قفاوم  لیعامسا  شدنزرف  میهاربا و  يانب  نیا  ياقب  اب  زین ، دننادیم  سدقملاتیب 
کی ره  و  دــندوبن ، قـفاوم  دــندوب ، تـلود  ود  نـیا  ناـیم  لـصاف  هـک  برع  زکرمت  اـب  ناریا  مور و  گرزب  ياـهتلود  هریزج  جراــخ  زا 

یسایس و هبنج  زا  ار  برع  دندوب  مور  هیامحلاتحت  هک  رواجم  یحیسم  لود  دنروآرد . دوخ  وذفن  هرطیـس و  تحت  ار  برع  دنتـساوخیم 
اجنآ ارعا ب  دندومن و  دوخ  رّخسم  ار  ماش  هکنانچ  دنیامن ، دوخ  سئانک  عبات  ار  اهنآ  دنتساوخیم  دندناشکیم و  دوخ  يوس  هب  یبهذم 

دمآشیپ کی  اـب  دومن و  یـشکرکشل  یگنج  ياـهلیف  اـب  هبعک ، ندومن  بارخ  يارب  نمی  هشبح و  ناـشداپ  دـندروآرد ، حیـسم  نیدـب  ار 
دش و برع  یخیرات  أدبم  زور و  ناتساد  نیا  دیچیپ و  اج  همه  هب  شهاپس  يدوبان  تسکـش و  يادص  تفر و  نایم  زا  شهاپـس  زیمآزاجعا 

. دومنن بیذکت  ار  نآ  نآرق ، اب  زرابم  كرشم و  برع  دیدرگ و  لزان  هعقاو  نیمه  هرابرد  لیف  هروس 
وا ذوفن  تحت  هریزج  هک  تساوـخیم  مور  اـب  هلباـقم  يارب  دیـشوکیم و  برع  تیزکرم  ندرب  ناـیم  زا  يارب  مه  ناریا  یهاـشنهاش  تلود 

جیلخ  لحاوس  یقارع و  یبرع  کچوک  ياهتلود  فرط  کی  زا  دشاب .
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برع یحیـسم  ياهتموکح  نوچ  رگید ، فرط  زا  دـنادرگ . عضاخ  ناریا  موسر  نییآ و  ربارب  رد  ار  برع  ات  دومنیم  تیوقت  ار  سراـف ) )
یلخاد لالقتسا  تیزکرم و  اب  گرزب  ياهتلود  زا  کی  چیه  هجیتن  رد  دومنیم ، ینابیتشپ  ار  هریزج  نمی و  نایدوهی  دندوب ، مور  رادفرط 

نتـشذگ زا  سپ  دـنام و  یقاب  نآ  نامتخاس  ثداوح ، لماوع و  نیا  نایم  رد  یلو  دـندوبن  قفاوم  دوب ، هبعک  هناخ  هلیـسو  هب  رتشیب  هک  برع 
مدرم نوـیلیم  نیدـنچ  ناـهج  فـلتخم  ياهتمـسق  زا  تسا و  شیازفا  هب  ور  شتیعقوـم  ماـقم و  نآ ، سیـسأت  زا  لاـس  رازه  راـهچ  بـیرق 

بادآ و هک  اجنآ  اـت  هدـنامن  یلاـخ  هدـننک  فاوط  رئاز و  زا  ار  نآ  فارطا  هاـگچیه  دـنروآیم و  يور  نآ  يوس  هب  زورهنابـش  نوگاـنوگ 
وجگنج راوخنوخ و  بارعا  دـنام و  یقاب  تدـم  نیا  رد  تیب ، تینما  مارتحا و  فاوط و  دـننام  تسا ؛ میهاربا  ياـعدءزج  هک  نآ ، کـسانم 

هچرگ دندوشگیمن ، رگیدـکی  تخـس  نانمـشد  هب  يّدـعت  تسد  دـندومنیم و  دودـحم  ار  دوخ  مارح  ياههام  رد  نآ و  میرح  رد  هشیمه 
ار هناخ  هشیمه  یلو  دـنداد  هار  ار  یگلیبق  تیبصع و  راثآ  نآ  بادآ  کسانم و  رد  دـنتخاس و  هدولآ  رگید  للم  یثاریم  ياهتب  اب  ار  هناخ 
رب دـندومنیم و  لمع  هشیمه  ار  کسانم  لوصا  دنتـشادنپیم و  هناخبحاص  هب  بّرقت  هلیـسو  ار  اـهتب  دنتـسنادیم و  رتمرتحم  هچ  ره  زا 

هکنانچ هدوب . شرب  رد  مارحا  سابل  هتشاد ، مان  ّدَو »  » هک ياهثجلامیظع  تب  دنیوگیم : دندوب . هدناشوپ  مارحا  سابل  اهتب  زا  یـضعب  رکیپ 
ناسانـشخیرات زا  یـضعب  هدش ، هدید  رتوالو » سویـسفنک   » دـننام دـنه ؛ نیچ و  رـصم و  نایادـخ  ياههمـسجم  رکیپ  رد  مارحا  سابل  نیمه 

ثدح 

دوشن مگ  هر  هک  تسا  یناشن  گنس  دوخ  www.Ghaemiyeh.comهبعک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


46 ص :
زا دننزیم . ار  ثدح  نیمه  ناینانوی  نیبئاص و  فاوط  هرابرد  هکنانچ  هدـش ، هتفرگ  لیلخ  میهاربا  کسانم  مارحا و  بادآ  زا  هک  دـننزیم 

يدوخ و تسد  هب  راب  نیدنچ  تشاد  ار  دوهی  ینید  یـسایس و  تیزکرم  هک  هکنآ  اب  میرگنیم ، هک  ار  سدقملاتیب  خـیرات  رگید ، فرط 
ثولم و ار  نآ  ادوهی  هاشداپ  زاحا »  » دـش و ناریو  دوهی  طابـسا  زا  یکی  ایلثعینب  تسد  هب  هکنانچ  دـیدرگ ، تمرح  کته  ناریو و  هناگیب 

تباجا دش  هتفگ  هچنآ  زا  دوب . لاح  نیمه  هب  اهلاس  دیدرگ و  ناریو  نآ  ناینب  یمور  سوطیط  یلباب و  رصنباتخب  تسد  هب  دومن و  کته 
هک دنشاب  یملسم  مدرم  هتسویپ ، ام  هیرذ  زا  هد و  رارق  مالسا  صخاش  ملسم و  ود  ار  ام  : » تفگ هک  دیدرگ  مولعم  مه  میهاربا  ياعد  نیمود 

.« هد ناشن  هب  ار  ام  کسانم  دنشاب و  وا  میلست  دندرگب و  قح  هدارا  روحم  کیرات  يایند  رد  ناشخرد ، نارتخا  دننام 
دوخ دیدرگ ، ققحم  رهاظ و  وا  سدقم  تضهن  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  تثعب  رد  هناخ ، سیـسأت  ییاهن  هجیتن  هرابرد  میهاربا  ياعد  نیرخآ 

هدـننک هیکزت  تمکح و  باـتک و  راذـگهیاپ  قح  تاـیآ ، هدـنبات  ییاـهن و  هرود  ملعم  یـسیع » هراـشب  میهاربا و  یبأ  هوعد  اـنا  : » دوـمرفیم
هب ییانب  تسخن ، نامزاس  نامه  يور  زا  دیـسر ، وا  توعد  اج  ره  هب  دش ، هتخیگنارب  میهاربا  هیرذ  نایم  رد  دـیحوت و  هناخ  رانک  زا  سوفن ،

دودـح مظن و  اـب  يّدعتـسم  ناـمدرم  دـیاب  باـتفآ  بورغ  لاوز و  عوـلط و  ماـگنه  زورهنابـش و  ياههلـصاف  رد  هـک  دـش  اـپرب  دجـسم  ماـن 
دیلاـقت اهترودـک و  زا  سوفن  حاورا و  یحو ، تاـیآ  توـالت  هلیـسو  هب  دنتـسیاب ، نیتـسخن  هسـسؤم  هب  ور  فص ، هب  نآ  رد  صوـصخم ،

بسح  هب  دشیم و  كاپ  لئاذر  هدننک و  دودحم 
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سوفن رد  خـسار  نامیا  مکحم و  دـیاقع  دـیدرگیم و  سکعنم  نآ  رد  دوجو  تباث  قیاقح  ناهج و  یلاـع  تمکح  فلتخم  ياهدادعتـسا 

لّوا هنومن  هک  هنیدـم  هداس  دجـسم  زا  هکنانچ  دـشیم ، هدوشگ  مومع  يور  هب  داهتجا  نیناوق و  قیاقح و  مهف  ياهرد  و  تفرگیم ، ياـج 
ناهج و رارسا  مهف  رد  هک  تسا  دهاش  ناشراتفر  لامعا و  اههتفگ و  دنتـساخرب . مدرم  نیرتدیـشر  لاس  تشه  تدم  رد  دوب ، میهاربا  هناخ 

يرگیماظن حور  تسایس و  زومر  نآ و  ربارب  رد  تیلوؤسم  نیناوق و  هشیر  دودح و  صیخـشت  رد  تسا و  ناسنا  تداعـس  هب  طوبرم  هچنآ 
رارق ریسفت  حرش و  دروم  ار  اهنآ  قیقحت  رکف و  لها  هک  هدنام  نانآ  زا  ینانخس  دندنارذگ . ایند  یتیبرت  یفسلف و  هلاس  رازه  ياهبتکم  زا 

رب یمهف ، نوناق  رکف  یهلا و  تسایس  تلادع و  حور  اب  دنتسکش و  مهرد  ار  ناریا  مور و  هدیزرو  نایهاپـس  يرگیماظن ، حور  اب  دنهدیم ،
ناریا و میدق  ندمت  ياههبارخ  يور  دنتـشاد . هاگن  یتروص  نیرتیلاع  اب  ودندرک  حتف  ار  یناهج  دندش . حتاف  ایند  تاعامتجا  اهتسایس و 
ادخ و یگدنب  دـجاسم  نآ ، ياج  هب  دـندومن و  ناریو  ار  قلخ  رامثتـسا  دابعتـسا و  یتسرپدوس و  ياهخاک  دـنتخاس . اپرب  نیون  ندـمت  مور 
ره يولهپ  دشیم و  لیکشت  ثحب  سرد و  ياههقلح  اههزوح و  اوقت  هینب  تیوقت  زامن و  زا  سپ  يدجسم  ره  رد  دنتخاس ، اپرب  یـشنمدازآ 
رد ار  نآ  دـنتفرگ و  ار  اـیند  مولع  دـندومنیم . دـمآ  تفر و  فلتخم  نونف  رد  لـصحم  ملع و  بلاـط  نارازه  دـنتخاس و  هسردـم  دجـسم ،

یسایس يارآ  ینامیا و  دیاقع  نآ  دندناسر . ایند  هب  يرتمکحم  رتلماک و  تروص  اب  دندومن و  لیلحت  هیزجت و  دوخ  كاپ  ناهذا  راوتاربال 
دیدپ أشنم  مکحم ، یقالخا  و 
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دجسم و رد  دمآ  تفر و  تهج  زا  دش و  هتسویپ  مه  اب  بولق  تبحم ، نامیا و  ياههتشر  اب  هک  دیدرگ  هتـسویپ  مکحم و  تاعامتجا  ندمآ 

زین اهنآ  عیانـص  اهانب و  رد  ماکحتـسا ، تمکح و  نیا  تفر . نایمزا  يرهاظ  تازایتما  اههلـصاف و  نتفرگ ، رارق  فص  کـی  رد  مه  يولهپ 
هب ارح  راغ  زا  وا و  هیرذ  نایم  میهاربا و  هناخ  زا  هک  تمکح  ملع و  جاوما  نیا  تسا ، زورما  ناهج  نادنمـشوه  بّجعت  دروم  هک  دـش  رهاظ 
هک دیشکن  یلوط  دش  عورش  فیلأت  میلعت و  سرادم  ندناوخ و  عماجم  اهرازه  هک  دیشکن  یلوط  دش  عورـش  ملق »  » و ملع » «، » أرقا  » تاملک

ياپورا تادحرـس  ات  ایناپـسا  ناتـسبرع و  ناریا و  اراخب و  خلب و  نیچ و  تادحرـس  زا  فیلأت ، میلعت و  سرادـم  ندـناوخ و  عماجم  اهرازه 
يربخ تشادهب  ندمت و  ملع و  زا  تشادن و  دوجو  رامـشتشگنا  داوساب  دنچ  دودحم و  هسردم  دنچ  زج  اپورا  رد  یلو  دـش  اپرب  يزکرم 

. دوبن
يدوخ و زا  يدایز  بتک  كرادم و  اپورا ، تضهن  يدابم  اپورا و  رد  نآ  ذوفن  یمالـسا و  ندمت  مولع و  لماکت  ریـس و  یگنوگچ  هرابرد 

لیاضف کین و  قالخا  عیانـص و  مولع و  حیحـص و  يارآ  مکحم و  دیاقع  زا  زورما ، ناهج  رد  هچنآ  هصالخ  (1) تسا . هدش  هتشون  هناگیب 
ياههمـشچرس دروآ و  تکرح  هب  دومج  زا  ار  راکفا  هک  تسا  مرکا  ربمایپ  تثعب  نآ ، یقیقحت  أدـبم  یـساسا و  أشنم  دراد ، دوجو  یناـسنا 

ياههشیر  دومن و  زاب  ار  رظن  راکتبا و 

نآ راشتنا  مالسا و  یملع  تضهن   » ناونع تحت  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  رد  هاگـشناد  داتـسا  خیـش ، رتکد  ياقآ  بانج  شیپ  يدنچ  - 1
شیپ نونف و  مولع و  لماکت  ریس و  نآ ، رد  هک  دندومن  یعماج  ینارنخس  ناهج » رد 
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ماجنا زاغآ و  تخاس و  راوتـسا  ار  اهنآ  توعد  هیاپ  تشاد و  تباـث  ار  ناربماـیپ  یتسار  و  درک ، يراـیبآ  ناـمیا  عباـنم  زا  ار  حیحـص  مولع 

ادخ هناخ  دـصاقم  جـیاتن و  ناینب و  ساسا و  اب  يّدـح  ات  میکح ، نآرق  تایآ  وترپ  رد  اجنیا  ات  دومن ؛ راکـشآ  ار  ناسنا  دوجو  ّرـس  ناهج و 
، نانیبنشور رظن  رد  کنیا  میدومن ، لیلحت  هیزجت و  یحو ، تایآ  عاعش  رد  ار  نآ  نامتخاس  لگ  گنـس و  بیکرت  زومر و  میدش و  انـشآ 

. دشخردیم نآ  زا  قح  هدارا  قلخ و  تیاده  هعشا  هک  تسا  ینارون  هبق  هناخ ، نیا 
ثیدح تیـصوصخ  میوشیم ، تکرح  هدامآ  مه  اب  دنوادخ  قیفوت  اب  هاگنآ  مییامنیم  رکذ  هناخ  نیا  رارـسا  ساسا و  هرابرد  مه  یثیدح 

ناشن فلتخم  ِرظن  ود  زا  ار  ادخ  هناخ  هک  تسا  نیا  رظن  زا  تسخن  دهدیم ؛ ناشن  فلتخم  ِرظن  ود  زا  ار  ادخ  هناخ  هک  تسا  نیا  رظن  دروم 
. یناسفن میکح  یهلا و  ریصب  تیصخش  کی  ذفان  مشچ  نیبقح و  رظن  زا  هاگنآ  فرحنم ، يدام  دحلم  درف  کی  رظن  زا  تسخن  دهدیم ؛

: دیوگ هک  دیامنیم  لقن  سنوی  نب  یسیع  زا  دوخ  تیاور  هلسلس  هب  ربتعم  بتک  رگید  یفاک و  رد 
َال َو  َُهل  َلْصَأ  َال  اَمِیف  َْتلَخَد  َو  َِکبِحاَص  َبَهْذَـم  َتْکََرت  َُهل  َلیِقَف  ِدـیِحْوَّتلا  ِنَع  َفَرَْحناَف  ِّيِرْـصَْبلا  ِنَسَْحلا  ِهَذـِماََلت  ْنِم  ِءاَجْوَْعلا  ِیبَأ  ُْنبا  َناَک 

ْهیَلَع  َماَد  ًابَهْذَم  َدَقَتْعا  ُهُمَلْعَأ  اَم  َو  َو  ِْربَْجلِاب  ًارْوَط  َو  ِرَدَْقلِاب  ًارْوَط  ُلوُقَی  َناَک  ًاطَلِْخم  َناَک  ِیبِحاَص  َّنِإ  َلاَقَف  َهَقیِقَح 
دراو يدرک و  كرت  ار  دوخ  قیفر  بهذم  دش : هتفگ  يو  هب  دش . فرحنم  دیحوت  زا  سپ ، دوب . يرصب  نسح  نادرگاش  زا  ءاجوعلایبا  نبا 
(، اضق « ) ربج  » زا هاگ  دومنیم  يرادفرط  رَدَق »  » زا یهاگ  دوب ، شّوشم  شرکف  نم  قیفر  تفگ :: درادن ؟ یتقیقح  هیاپ و  هک  يدش  يزیچ 
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.« مدیدن دتسیاب  نآ  رب  هک  یمیقتسم  هدیقع  وا  نم 

مولعم شباوج  زا  هکنانچ  هدش ، هتفگ  ءاجوعلایبا  نبا  يو  هب  يرکفجک ، فارحنا و  زا  سپ  دـیاش  هدوب . میرکلادـبع  ءاجوعلایبا ، نبا  مان 
لوـلعم داـحلا  ینیدیب و  هتـسویپ  هکناـنچ  هدوـب ، يرـصب  نسح  ضقاـنتم  مهرب و  مـهرد و  تاـمیلعت  شداـحلا  فارحنا و  تـلع  دوـشیم 
دوجوم ره  لّوا  تعیبط  یمـسج ، یتمالـس  تّحـص و  هکناـنچ  تسین ، نیدیب  یـسک  یلوا  ترطف  تعیبط و  هب  اریز  تسا ؛ لـلع  هنوگنیا 

يراـمیب و نوچ  سپ  دـیآیم ، شیپ  جراـخ  لـلع  هب  هک  تسا  یـضراوع  زا  يراـمیب  تسین . راـمیب  یـسک  یلّوا ، تعیبـط  هب  تسیاهدـنز و 
نآ للع  زا  شـسرپ  نیا  باوج  رد  دـیاب  و  هدـش ، ضراع  ارچ  هک  تسا  شـسرپ  ياـج  دـش ، ضراـع  ياهدـنز  تعیبط  رب  یجازم  فارحنا 
اًلثم تسا ؛ يدوجوم  ره  نامتخاس  تعیبط و  فالخ  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  رد  ارچ ؟ هملک  ندـمآ  شیپ  تلع و  زا  شـسرپ  دومن . وجتـسج 

سَفَن ناویح  دـنازوسیم . شتآ  دـشخردیم . اـتفآ  دـیامنیم . ومن  تخرد  دوریم . بیـشن  هب  ور  بآ  ارچ  هک  دـشیمن  هدیـسرپ  هاگچـیه 
نیا سکع  یلو  دراد ، تبحم  دوخ  دالوا  هب  دیامنیم و  دیلوت  دیوگیم . تسار  دراد . نید  سک  نیا  تسا . ملاس  صخش ، ِجازم  دشکیم .

زا یقالخا ، یمـسج و  ياهفارحنا  مومع  لـثم  داـحلا ، ینیدیب و  سپ  تسا ، ارچ »  » هملک ندـمآ  شیپ  تلع و  زا  شـسرپ  ياـج  بلاـطم 
زا ار  ترطف  هک  تسا  ياهدننکجیگ  هدیچیپ و  میلاعت  للع ، زا  یکی  دیآیم ؛ شیپ  یللع  هطساو  هب  يّدعتسم  سوفن  رد  هک  تسا  یـضراوع 

نید  گنر  هک  تسا  یتافارخ  ماهوا و  رگید ، دراد . زاب  حیحص  صیخشت 
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بجوم نید ، مان  هب  یمسج  يرکف و  تالیمحت  هنوگنیا  دوش . دراو  مدرم  رب  نید  رپس  ریز  رد  هک  تسا  ییاهملظ  اهراشف و  رگید ، دریگ .

یحور راـمیب  نیا  تسا . هارمه  بـالقنا  تینابـصع و  حور  اـب  دـیآیمرد و  راـکنا  یفن و  تروـص  هب  هـک  دوـشیم  یفارحنا  لـمعلاسکع 
شیب مک و  يرامیب  نیا  دیامن . نیقلت  نارگید  هب  مانشد  رخـسمت و  اب  هتخیمآ  قطنم و  ناهرب و  تروص  هب  ار  راکنا  تایفنم و  هک  دشوکیم 

يرکف و ياهتیدودـحم  اـهراشف و  یطـسو و  نورق  عضو  رثا  رد  زورما  تسا و  هدوب  مدرم  ناـیم  رد  لـماوع ، فعـض  تدـش و  بسح  هب 
مامت رد  هدومن ، داجیا  فدهیب  یبالقنا و  یبتکم  هددش و  لکشتم  تسا ، هدوب  تیحیـسم  خیرات  لوط  رد  نید  مان  هب  هک  یماهوا  اهملظ و 
يارب هک  ياهباتک  تسا ، ضحم  راکنا  یـشیدنادب و  ینیبدـب و  یتیاضران و  تینابـصع و  رترهاظ  هچ  ره  زا  ناـنآ  ياـههتفگ  اههتـشون و 

ورین و هدام و  راثآ  تاریثأت و  يدام و  لوصا  هب  عجار  یبلاطم  شخب  کـی  تسا ؛ شخب  ود  اـًلامجا  دناهتـشون ، ارواـم  یفن  راـکنا و  تاـبثا 
رـسارس اریز  درادن ؛ نانآ  يراکنا  ياعّدم  اب  یطبر  هنوگچـیه  دـناهتفرگ و  نادنـشمناد  تایبرجت  تافاشتکا و  هجیتن  زا  هک  تسا  نآ  راوطا 

. تسا کیزیفاتم »  » حالطصا هب  ای  اروام  راکنا  یفن و  نانآ  ياههتـشون  بلاطم و  رگید  شخب  تسا ؛ یتابثا  یکیزیف و  بلاطم  ثحابم ، نیا 
هب و  دـنریگیمن ، ياهجیتـن  راـکنا  يارب  یلیلد  حالطـصا  هب  و  دـنریگیمن ، ياهجیتـن  راـکنا  یلمعیب و  زج  دوخ ، ثحاـبم  تمـسق  نیا  رد 

ار دوخ  صقان  ياهلومرف  امنناهرب و  بلاطم  نیا  ماـن  يراـک  هابتـشا  يزادـناطلغ و  يور  زا  دـنرادن و  دوخ  راـکنا  يارب  یلیلد  حالطـصا 
یتابثا  یملع و  بلاطم  هرابرد  قطنم  هک  اریز  دنارذگیم ؛ قطنم 
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رب رارـصا  هن  دـنوش ، فقوتم  دـیاب  نییدام  دـشابن ، کیزیفاتم  يارب  یتابثا  قطنم  ناـهرب و  ضرف  هب  رگا  سپ  یلمعیب ، يراـکنا و  هن  تسا 

. تسین یفن  رب  لیلد  لیلد ، یفن  نوچ  دنشاب ، هتشاد  راکنا 
حالطـصا و دنکیم . يزابجل  دـشاب و  رادـیاپ  دوخ  راکن  رب ا  هک  دراد  میمـصت  تسا  يرامیب  فارحنا و  عون  کی  راچد  هراچیب  نوچ  یلو 

. درادنپیم عقاو  ریغ  ار  هتسنادان  وگتفگ ) قیرط   ) کیتکلاید لصا  يرطف و  قطنم  فالخ  رب  دزاسیم و  تغل  دفابیم . لومرف 
هیـضرف روط  هب  روکیپا  سیطارقیذ و  زغم  زا  نانوی  یملع  ياهلادـج  تافالتخا و  ینید و  شوشم  طیحم  رد  داحلا  يرگيدام و  بورکیم 

نوطالفا و طارقـس و  دننام  يرطف ؛ رادهشیر و  هفـسلف  روهظ  دنتـشادنپ ، یکلـسم  هتفرگ و  يّدج  ار  نآ  نامورحم  نایـضاران و  دـش ، رهاظ 
تروص هب  نید  هک  یتلم  هعماـج و  ره  رد  تفرگ . رارق  نومک  لاـح  هب  تشادزاـب و  تیلاـعف  زا  ار  بورکیم  نیا  ناـنآ ، یحالـصا  تضهن 

نیا دننک ، هدافتسا  مدرم  ّقح  يدازآ  بلس  ملظ و  هار  رد  دنتساوخ  يرشب  يرطف  حالس  نیا  زا  اهتموکح  دیدرگ و  تاوهـش  رپس  ماهوا و 
يونعم يدام و  طابترا  ياههتـشر  یچیق  دـننام  ددرگیم و  رهاظ  دعتـسم  سوفن  رد  نومکلاـح  زا  بورکیم  نیا  دوشیم و  عیاـش  يراـمیب 

: دیوگیم نیدلا  لامج  دیـس  تسا . هدوب  یطیارـش  نینچ  رد  ناریا  رد  ینام  كدزم و  مایق  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  دـیامنیم . عطق  ار  هعماج 
یـشالتم ار  تلم  نآ  تدحو  درب و  نایم  زا  ار  لئاضف  تخیـسگ و  ار  یعامتجا  طباور  هتـشر  دش ، رهاظ  کلـسم  نیا  هک  یتلم  ره  نایمرد 

. دنتفر ضارقنا  انف و  هب  ور  نایاپ  رد  دومن و 
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یلاجم مالسا ، ياملع  قطنم  تردق  ناناملسم و  هنالداع  هنالضاف و  شور  نآرق و  نشور  يرطف و  میلاعت  تفرـشیپ  مالـسا و  روهظ  زا  سپ 

هب تفالخ  هک  هاگنآ  یلو  دـنامن ، یقاب  تشاد  دوجو  رگید  ياههیحان  یـضعب  ناریا و  رد  هک  داـحلا  ياهرذـب  اـهبورکیم و  روهظ  يارب 
ناگدنب يدازآ  ناملـسم و  للم  قوقح  دندرک و  لامیاپ  ار  نید  ینابم  مامت  نید  رپس  ریز  هیماینب  دننام  یمدرم  دمآرد و  تنطلـس  تروص 

هدنز ار  یبرع  تیبصع  يداژن و  ياهگنر  هدومن و  شومارف  ار  ناناملـسم  قوقح  يواست  مالـسا و  ییادخ  گنر  دندرب و  نایم  زا  ار  ادخ 
ردق و ربج و  ضویفت و  رایتخا و  یمالک  ثحابم  نانوی و  هدننک  جیگ  هفسلف  نآرق ، يرطف  نشور و  میلاعت  ياج  هب  رگید  فرط  زا  دندرک ،

. دمآ نایم  هب  يرعشا  یلزتعم و  نانخس 
نب دامح  عفقم و  نبا  ءاجوعلایبا و  نبا  دـننام  یفرحنم  جـیگ و  ِنایـضاران  جازم  رد  يرگيداـم  هدرممین  ياـهبورکیم  یطیحم  نینچ  رد 

هک دندوب  هدید  رجز  نایناریا  اهنیا  رتشیب  تفرگ . ناج  سودـقلادبع ، نب  حـلاص  دایز و  نب  ییحی  سایا و  نب  عیطم  درب و  نب  راشب  رجع و 
يارب تهج  نیا  هب  دوزفایم ، اهنآ  تیناصع  رد  زین  يداژن  یلم و  بّصعت  دندوب و  یضار  طیحم  زا  هن  دنمهرهب و  مالـسا  یلاع  میلاعت  زا  هن 

ندومن هرخسم  يارب  هاگ  دنتخاسیم . لیلد  لومرف و  دوخ  يّرس ، عماجم  رد  هاگ  ناناملسم ، دیاقع  راکفا و  ندومن  هدولآ  صیوشت و  داجیا 
یلاو هک  یتقو  دندومنیم . لعج  هیاپیب  غورد و  ياهثیدح  بارطـضا  داجیا  يارب  هاگ  دـنتفابیم ، غیلب  تارابع  ینید ، بلاطم  زا  داقتنا  و 

تساوخ  دومن و  ریگتسد  روصنم  تقو  هفیلخ  رما  هب  ار  ءاجوعلایبا  نبا  نامیلس ، نب  دمحم  هفوک 
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ناـیم رد  ار  اـهنآ  ماهتخاـس و  غورد  ثیدـح  رازه  راـهچ  هدرک  ار  دوـخ  راـک  مه  نم  دیـشکیم ، ار  نم  امـش  تفگ : دزیوآ ، راد  هب  ار  وا 

. ماهدناجنگ امش  تایاور 
هیلا سلجف  هللادبعابأ 7  یتأف  هریمض ، داسف  هناسل و  ثبخل  هتلئاسم  هتسلاجم و  ءاملعلا  هرکی  ناک  جح و  نم  یلع  ًاراکناو  ًادّرمت  هکم  مدقو  »

، مّلکت لاقف : مالکلا ؟ یف  یل  نذأتفا  لعـسی ، نا  لاعـس  هب  نم  ّلکل  دـبالو  تانامأ  سلاجملا  نا  هللادـبعابأ  ای  لاقف : هئارظن ، نم  هعاـمج  یف 
اذا ریعبلا  هلوره  هلوح  نولورهتو  ردملاو  بوطلاب  عوفرملا  تیبلا  اذه  نودبعت  و  رجحلا ، اذهب  نوذولتو  ردیبلا ، اذه  نوسودت  مک  یلا  لاقف :

هّسا و كوبا  همانـس و  رمالا و  اذـه  سأر  کناف  لقف  رظن ، يذ  ـال  میکح و  ریغ  ُهسّـسأ  لـعف  اذـه  نا  ملع  ردـق  اذـه و  یف  رکف  نم  نا  رفن ،
.« همامت

خاتسگ يدرم  نوچ  دیامن ، راکنا  دناهدمآ  جح  هب  هک  یناسک  رب  دنادرگ و  راکشآ  ار  دوخ  داحلا  دّرمت و  ات  تفر  هکم  هب  ءاجوعلایبا  نبا  »
نارکفمه زا  یتعامج  نایم  رد  دنتـشادیمن ، تسود  ار  وا  اب  باوج  لاؤس و  تساخرب و  تسـشن و  املع  دوبدساف ، تین  ياراد  نابزدب و  و 

دراد ياهفرـس  هنیـس  رد  سک  ره  تسا و  تناما  سلاجم  هللادبع ، ابا  يا  تفگ : تسـشن ، هدـمآ  قداص 7  ترـضح  هللادبعوبا  روضح  دوخ 
دیبوکیم دوخ  ياپ  ریز  ار  نمرخ  نیا  دنچ  ات  رخآ  تفگ : وگب ، دومرف : ترضح  یهدیم ؟ نم  هب  نخس  هزاجا  ایآ  دنک ، هفرـس  دیاب  راچان 

، دینکیم هلوره  نآ  درگ  هدیمر ، نارتش  دننام  دیتسرپیم و  هدـش  اپرب  گنـس  رجآ و  اب  هک  ار  ياهناخ  نیا  دـیربیم و  هانپ  گنـس  نیا  هب  و 
نیا  هک  دنادیم  دشیدنایب ، دنک و  رکف  نیا  رد  هک  یسک  یتسارهب 
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وت ردـپ  یـساسا و  نیا  دـنلب  ناـهوک  ّرـس و  وت  هچ ، وگ . باوج  لاـح  رظنبحاـص ، هن  هدوب و  میکح  هن  هک  هدومن  سیـسأت  یـسک  ار  راـک 

.« تسا هدوب  نآ  لامک  مامت و  راذگداینب و 
نبا دننام  تایونم ؛ راشتنا  روهظ و  يارب  یلاجم  نانآ ، يرکف  تاّدحرـس  زا  تبقارم  ناناملـسم و  دـیاقع  هب  تبـسن  مالـسا  ياملع  ینابـساپ 
دنتفر اجنادب  دندید و  یضتقم  دوخ  مومـس  رـشن  يارب  تسا  عامتجا  تینما و  لحم  هک  ار  هکم  طیحم  مسوم و  اهنیا  دادیمن . ءاجوعلایبا 

یـشنمدازآ و يراوگرزب و  دـندوب . هکم  رد  لاـس  نآ  قداص 7  ترـضح  دنـشکب . سفن  دـننک و  هفرـس  دوخ  هتفگ  هب  مارحا ، سابل  رد  اـت 
ترهـش يارب  ترـضح  اب آ » نتفگ  نخـس  دنیوگ . نخـس  ترـضح  نآ  روضح  رد  هک  دادیم  هزاجا  اهنآ  هب  ترـضح  نآ  یحور  تردق 

رد مه  رگا  دوبن و  مهارف  ناشیارب  رگید  ياج  رد  دنتـشاد ، ترـضح  نآ  رـضحم  رد  هک  یتینوصم  زین  دوب و  رثؤم  ناشبلاطم  عویـش  ناـنآ و 
رد هک  نیا  زا  دنتخانشیمن . ترضح  نآ  زا  رتهتـسیاش  یقح  قطنم  قذاح و  بیبط  دندوب ، دوخ  يرامیب  هجلاعم  تقیقح و  دروخرب  هشیدنا 

كوکش و دنتشادن و  تینما  اجچیه  رد  دوشیم  مولعم  دیهد ،» هفرـس  هزاجا  تسا و  تینما  تناما و  نوهرم  سلاجم  : » دنتفگ نخـس  زاغآ 
نبا هنیس  رد  طلخ  دننام  تسا ؛ یـشیدنادب  ینیبجک و  بجوم  تسا و  رکف  صیخـشت و  تردق  صقن  هدیچیپ و  میلاعت  رثا  هک  مهبم  بلاطم 

نانخـس دوش  رجفنم  هک  ياهدام  دننام  هزاجا ، زا  سپ  دوب . یتحاران  راشف و  راچد  تهج  نیا  هب  تشادن ، هفرـس  تأرج  هدنام و  ءاجوعلایبا 
ّریحتم ناتسرپهدام  مومع  دننام  هدومن و  راهظا  جح  لامعا  رد  ناناملسم  هب  تبسن  ار  دوخ  ینیبدب  یمهفجک و  مانشد و  هب  هدولآ 
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يرگيداـم و لبنـس  نیا  دـنرگنیم ، ناـمیااب  ناـمدرم  هب  تهافـس  تراـقح و  رظن  هب  دنتـسمرس و  لوـمرف  تغل و  دـنچ  نتفرگداـی  اـب  هک 
و دومن ، هیبشت  دـندرگیم  نمرخ  رود  هک  ياهتـسب  مشچ  تاناویح  هب  ار  هدـننک  فاوط  ناناملـسم  نخـس  زاـغآ  رد  دوخ  ناـمز  رکفنـشور 

هلمج هب  تبـسن  ار  شنخـس  نایاپ ، رد  تشادنپیم . گنـس  هب  یگدـنهانپ  هناخ و  تدابع  هب  ار  ادـخ  تدابع  و  نتفوک ، نمرخ  هب  ار  فاوط 
نایاپ ار  دوخ  هفرس  نوچ  دشاب . ناوتیمن  يرظن  بحاص  رکف  رثا  هنادنمدرخ و  ساسا  نیا  تفگ : هدرک ، هصالخ  نید  هلمج  ای  جح  لامعا 

ای دـش  تحار  یکدـنا  دـندوب ، هداد  يدازآ  يو  هب  ترـضح  نآ  مارتـحا  هب  مه  ماـما  ناـهارمه  دادیم و  شوگ  ماـما 7  هک  یلاـح  رد  داد ،
شتینابـصع ناجیه و  نوچ  تخیر ، نوریب  دوب ، يزوتهنیک  ینیبجـک و  مانـشد و  اـب  هتخیمآ  هک  ار  كوکـش  كرچ  داوم  يرکف و  طـالخا 

، دشاب هاتوک  نآ  رارسا  مهف  زا  نم  كاردا  مهف و  دیاش  دشاب ؟ هتشادربرد  یتقیقح  رهاوظ  نیا  دیاش  دمآ ، دوخب  یمک  تسشن ، ورف  یکدنا 
رـضحم رد  هک  دـش  هجوـتم  اـجنیا  رد  ممهفیم ! نارگید  زا  شیب  نم  دـناهدش ، هدـیرفآ  نم  لـثم  همه  هک  ناوارف  ياـههدوت  نیا  ناـیم  اـیآ 

نیا ِرَـس  وت  هچ ، وگب . وت  کنیا  دش  مامت  نم  نخـس  تفگ : درب و  یپ  یکدنا  دوخ  يرکف  فعـض  یکچوک و  هب  تسا ، یگرزب  تیـصخش 
نیدـب تسا . راوس  زادـنامشچ  لحم  هاگرارق و  نیرتالاب  رتش  ناهوک  نوچ  تسا ، نآ  لاـمک  سـسؤم و  وت  ردـپ  ینآ و  ناـهوک  ساـسا و 

؛ تسا هریخذ  ییاذغ  هدام  دنفـسوگ  هبند  دننام  ناهوک  هک  دشاب  تهج  نیا  زا  دوشیم  دنیوگیم ، مانـس  ار  تیعمج  ریدم  گرزب و  تهج 
ياذغ  ناهوک و  مه  رّکفتم و  زغم  رس و  مه  وت  ینعی 
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زا شیب  اهنآ  دوصقم  تین و  هب  وت  سپ  دـناهتخیر . ار  ساسا  نیا  حرط  هک  یـشابیم  یناردـپ  ثراو  یمالـسا و  ساسا  ياقب  هّوق  هریخذ و 

. یهاگآ نارگید 
: رگنب یناسفن  میکح  یهلا و  درم  کی  رظن  زا  لاح  دحلم ، فرحنم  درف  کی  مشچ  هچیرد  زا  جح  ساسا  دوب  نیا 

ِهَکَلَْهلا َلِهاَنَم  ُهُدِرُوی  ُهَنیِرَق  َو  ُهَّبَر  َو  ُهَِّیلَو  ُناَْطیَّشلا  َراَص  َو  ِِهب  ْذِعَتْسَی  َْمل  َو  َّقَْحلا  َمَخْوَتْسا  ُهَْبلَق  یَمْعَأ  َو  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأ  ْنَم  َّنا  ع )  ) هللادبعوبأ َلاقَف  »
َنیِّلَـصُْمِلل ًهَْلِبق  َو  ِِهئاَِیْبنَأ  َّلَحَم  ُهَلَعَج  َو  ِِهتَراَیِز  َو  ِهِمیِظْعَت  یَلَع  ْمُهَّثَحَف  ِِهناَْیتِإ  ِیف  ْمُهَتَعاَط  َِربَتْخَِیل  ُهَْقلَخ  ِِهب  ُهَّللا  َدَبْعَتْـسا  ٌْتَیب  اَذَه  َو  ُهُرِدُْصی  َال  َُّمث 

ِضْرَْألا ِوْحَد  َْلبَق  ُهَّللا  ُهَقَلَخ  ِلاَلَْجلا  َو  ِهَمَظَْعلا  ِعَمْجَم  َو  ِلاَمَْکلا  ِءاَِوتْـسا  یَلَع  ٌبوُْصنَم  ِِهناَْرفُغ  َیلِإ  يِّدَُؤی  ٌقیِرَط  َو  ِِهناَوْضِر  ْنِم  ٌهَبْعُـش  َوُهَف  ِْهَیلِإ 
« ِرَوُّصلا َو  ِحاَوْرَْأِلل  ُئِْشنُْملا  ُهَّللا  َرَجَز  َو  ُْهنَع  یَهَن  اَّمَع  َیُِهْتنا  َو  َرَمَأ  اَمِیف  َعیِطُأ  ْنَم  ُّقَحَأَف  ٍماَع  ْیَْفلَِأب 

لیقث يو  جازم  رد  قح  دنادرگ ، روک  ار  شلد  مشچ  دیامن و  هارمگ  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  یتسارهب  دومرف : ع )  ) هللادبعوبا وا  باوج  رد 
سپـس دیامن و  دراو  تکاله  بیـشارس  دراوم و  هب  هنـشت  رتش  نوچ  ار  وا  ددرگ ، وا  ّبر  یلو و  ناطیـش  دیاین ، اراوگ  و  دوش ) همخت  . ) دتفا

ات هدـناوخ  یگدـنب  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  نآ ، هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ياهناخ  نی  دراذـگ . شدوخ  لاح  هب  نانچمه  درواین و  شنوریب 
هلبق ناربمایپ و  لحم  ار  اجنآ  هدومن و  بیغرت  نآ  تراـیز  میظعت و  رد  ار  ناگدـنب  دـیامزایب و  نآ ، يوس  هب  ندـمآ  رد  ار  ناـنآ  يربناـمرف 

نیرتیلاع  هب  تسا ، ادخ  نارفغ  هب  هدنناسر  هار  ناوضر و  زا  ياهبعش  هناخ  نیا  سپ  هداد ، رارق  دوخ  يوس  هب  نارازگزامن 
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، هدیرفآ ضرالاوحد  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  ار  نآ  دنوادخ  تسا . لالج  تمظع و  عامتجا  زکرم  هدش و  بصن  لام  ياوتسا  رارقـسا و  ّدح 

.« تسا روص  حاورا و  هدنروآدیدپ  دنوادخ  ددرگ ، يراددوخ  شیهاون  زا  تعاطا و  شرماوا  دیاب  هک  یسک  نیرتراوازس  سپ 
ءاجوعلایبا نبا  نانخس  هب  دیامن ، تقد  رامیب  رگید  مئالع  بلق و  نابرض  ضبن و  تکرح  رد  هک  یبیبط  دننام  قداص 7  ماما  سوفن ، میکح 

تسخن دناوخیم ، ار  نورد  بارطضا  یحور و  فارحنا  راثآ  وا  تاملک  عومجم  موهفم  تاریبعت و  يدنبهلمج و  گنهآ و  رد  دومن  تقد 
دوشب و نآ  لحارم  يرامیب و  هجوتم  رورغم  رامیب  دیاش  ات  دومرف ، مالعا  ار  نآ  ییاهن  هرود  يور و  فارحنا  يرامیب و  لحارم  یلک  روطهب 

. درآ جالع  ضرعم  رد  ار  دوخ 
تین و ءوـس  هطـساوهب  دـنوادخ  ار  یمدرم  هک  نادـب  ار  نیا  میاـمن ، تسهاـگآ  نآ  تاراـشا  هناـخ و  نیا  رارـسا  هب  هکنآ  زا  شیپ  دوـمرف :
لتخم و ار  ندب  عافد  مضه و  هاگتـسد  بسانمان  ییاذغ  ندروخ  هلیـسوهب  هک  یـسک  دـننام  دربیم ؛ یهارمگ  هب  ور  يرایتخا  ياهفارحنا 
رایتخا و زا  نآ  لحارم  يرامیب و  ریثأت  یلو  تسا  یـصخش  رایتخا  اب  تامدـقم  نیا  دروآرد ، يراـمیب  طـیحم  رد  ار  دوخ  دـیامن و  فیعض 
یهاوخدوخ و هک  دوب  یحور  ناراـمیب  هتـسد  نآ  زا  صخـش  نیا  تسا . دـنوادخ  هدارا  رهظم  هک  تسا  یلماوـع  عباـت  تسا و  نوریب  هدارا 
، هدوب شرایتخا  هب  للع  نیا  همه  هدومن و  شفرحنم  هدننکجیگ ، مهبم و  نانخـس  ندینـش  ینید و  تموکح  عامتجا و  هب  ینیبدـب  اهوزرآ و 

دش بلس  يو  زا  رایتخا  ات  هدومنن  هضرع  قح  لماک  رهاظمو  یحور  قذاح  بیبط  هب  ار  دوخ  هوالع 
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یهارمگ فارحنا و  راک  دومرف : دعب  دوزفا . شیهارمگ  رب  تسا ، دنوادخ  نانکراک  هاگتسد و  نامه  هک  ملاع  یجراخ  یمومع و  لماوع  و 

ياراوگ ياذغ  دوریم و  نایم  زا  هدیرفآ ، مومع  رد  دنوادخ  هک  يرطف  صیخـشت  ّسح  نآ  ینعی  دوشیم ؛ روک  بلق  هک  دسریم  اجنآ  زا 
هطلـس یحور ، يراـمیب  فارحنا و  نیا  ییاـهن  هرود  دوشیم ، همخت  بجوم  نیگنـس و  حور  همـضاه  رد  هزمدـب و  راوگاـن و  هقئاذ  رد  قح 
رییغت هرسکی  جازم  تعیبط  ییاهن  هرود  رد  هک  مسج  يرامیب  دننام  تسا ؛ يونعم  ياوق  بلق و  رکف و  رب  وا  قلطم  تموکح  ناطیش و  لماک 

ریخ و لامک و  حور  هک  دسریم  اجنآ  هب  زین  حور  يرامیب  دوشیم ، ّطلـسم  یتایح  ياههاگتـسد  رـسارس  رب  بورکیم  ای  ضرم  دیامنیم و 
ناطیـش دیامنیم و  ریـس  نیتسخن  ملاس  ترطف  سکع  دنکیم و  رییغت  هرـسکی  تمدـخ  تبحم و  حور  یـشیدناکین و  ینیبشوخ و  حور 

. ددرگیم بذاک  شطع  مئاد و  بارطـضا  راچد  هتـسویپ  رامیب  هلحرم  نیا  رد  دش . دـهاوخ  وا  ّبر  یلو و  راثآ ، نیا  يادـیپان  لماع  نامه 
مرادنپیم ماهوا  ار  قیاقح  قح و  ار  ماهوا  تایح  بآ  ار  بارس  تاجن و  هار  ار  یهارمگ  درگنیم ، ّرـش  مظنیب و  شوشم و  ار  ناهج  همه 

نایاپ رد  ددرگیم . ناوتان  فیعض و  هریسکی  اذغ  ندیـسرن  هطـساوهب  شحور  جازم  دوشیم و  هتخیـسگ  تباث  قیاقح  اب  شیونعم  هطبار  و 
. دزاسیم شراچد  یگشیمه  زادگناج  شتآ  هب  دزادنایم و  شتکاله  بیشارس  هب  یناطیش  ياهبارطضا  اههسوسو و  راک 

رارسا هاگنآ  يرادن . نآ  بقاوع  دوخ و  يرامیب  هب  هّجوت  يرامیب و  وت  هک  دنامهف  يو  هب  عماج ، رصتخم و  تارابع  نیا  رد  ماما 7 
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فارطا دوهیب  مدرم  نیا  هک  دـنامهف  يو  هب  ار  وا  یـشیدناجک  ینیبجـک و  نمـض ، رد  دومن و  نایب  دـعب  تالمج  رد  ار  نآ  لامعا  انب و  نیا 

. تسا یگدنب  شیامزآ  هناخ  نیا  یگدنب و  حور  نیکمت  يارب  تاکرح  نیا  دننکیمن . شتـسرپ  ار  لگ  گنـس و  دـندرگیمن و  هناخ  نیا 
یگتـسباو و دارفا و  هطبار  يرـشب و  عامتجا  لامک  و  قوفام ، هب  تبـسن  تسا  نودام  يربنامرف  عوضخ و  رد  ناـهج  لاـمک  اـقب و  ساـسا و 
میکحت و يارب  یماظن  تاکرح  اهنیرمت و  عوضخ و  مارتحا و  رهاظم  تسا ، تعاـطا  حور  يربناـمرف و  یهدـنامرف و  رد  ناـنآ  یگتـسویپ 

ياهتقو نیگنـس و  ياههجدوب  فرـص  اـب  ندزاـجرد  تسار و  پچ و  تاـکرح  ماـظن و  قشم  تسا . نیناوق  قوفاـم و  هب  تعاـطا  راـهظا 
هکنآ اب  تاکرح ، اهنیرمت و  نیا  دوش . ماجنا  یحور  تمواقم  چیه  نودـب  ارجا ، تعاطا و  ات  تسا  يربنامرف  حور  نیکمت  يارب  شزرارپ 

، مدرم زا  مدرم  يربنامرف  تعاطا و  ّدح  نیا  اریز  دوشیم ؛ هدرمش  مزال  هشیمه  یمومع  یگدنز  رد  تسا ، روآنایز  رشب  تداعس  ساسا  رد 
هنوگنیا دربیم . ناـیم  زا  ار  يدرف  لالقتـسا  ساـسا  و  دوشیم ، هدوـت  یگدارایب  یتیـصخشیب و  و  یناـسک ، يرـسدوخ  رورغ و  بجوـم 

دوش میکحت  صخش  رد  تسا ، ضحم  ریخ  هک  وا  نامرف  هدارا و  ات  تسا ، مزال  دنوادخ  هب  تبطن  طقف  ناگدنب ، هرابرد  يربنامرف  تعاطا و 
. تسا دایز  نآ  شزرا  دوش ، رترهاظ  نآ  رد  یگدـنب  هک  اـجره  تسین و  یگدـنب  زا  رتشزرارپ  يزیچ  سپ  دـهد . رییغت  ار  تاـیح  روحم  و 
زا ياهبعـش  نارازگزامن و  هلبق  ناربمایپ و  لـحم  تهج  نیا  هب  تسا ، قح  هدارا  روهظ  ینعی  یگدـنب ؛ لـماک  رهظم  نآ  لاـمعا  هناـخ و  نیا 

نارفغ  هلیسو  ناوضر و 
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نآ رد  نانآ  رکف  حور و  دـشابیم و  وسنادـب  ناربمایپ  هجوت  تسا ، رهاظ  نآ  زا  يربناـمرف  یگدـنب و  حور  قح و  هدارا  هک  اـجنآ  زا  تسا .

دیاب بطق ، هبرقع  دننام  دریگ ؛ ماجنا  يزامن  یتدابع و  سک  ره  زا  اج و  ره  رد  و  دوشیم ، رقتـسم  طیحم  نآ  رد  دـیامنیم و  لولح  لحم ،
نآ بلط  رد  یـضاران ) دـحلم   ) وت هک  تیاـضر  تشهب  شوخ و  یگدـنز  ناـمه  تسا ، قح  یـسیطانغم  تردـقهزوح  هک  ددرگرب  وسنادـب 
جح عامتجا  هناخ و  نیمه  نآ  هار  هبعش و  هنومن و  دنمُگ ، چیگ و  همه  نآ ، هار  لیکـشت و  رد  تسا و  همه  یبلق  يوزرآ  دروم  یـشابیم و 

دـنکیم و دودـحم  ار  اـهوزرآ  تاوهـش و  دربیم و  ناـیم  زا  ار  اـهتباقر  اههلـصاف و  هک  ِِهناْرفُغ » یلا  قیرَط  َو  ِِهناوْـضِر  ْنِم  ٌهبعُـش  « ؛ تسا
تیاضر و يدونـشخ و  راثآ  دیدرگ ، دودحم  ای  تفر  نایم  زا  یتحاران ، تابجوم  للع و  نیا  نوچ  دـیامنیم ، لیاز  ار  لطاب  ياهتموکح 
ار ییوجبیع  يریذـپروز و  يدـنمروز ، يداژن ، یگنر ، یـسابل ، ِتاـفالتخا  ياـهیکیرات  اـهیتیاضران و  ياـج  دوشیم و  رهاـظ  ناوضر 

همه دشخردیم و  نامیا  رون  همه ، ِلد  رد  دنراد و  ادخ  گنر  همه  دریگیم . یـشوپبیع  يدونـشخ و  یهلا و  تموکح  نامیا و  تدحو 
رد سپ  تسا . اهتیلم  اهتسایـس و  تایداصتقا و  تاوهـش و  طیحم  سکع  طیحم  نیا  دناتلیـضف ، نامیا و  يونعم  لامج  ساکعنا  هنییآ 

ذوفن تیدوبع  تسا و  دّبعت  تیدوبع و  دـح ، نیرخآ  نوچ  تسا ؛ رّـسیم  مومع  يارب  بوبلطم ، لامک  ّدـح  نیرخآ  هب  ندیـسر  طیحم ، نیا 
يانعم هب  ءاوتـسا »  » هک تسا  نآ  ربانب  اـنعم  نیا  لاـمَْکلا ». ِءاِوتْـسا  یَلَع  ٌبوُْصنَم  : » تسا لاـمک  ییاـهن  ّدـح  ناـمه  تسا و  قح  هدارا  نداد 

قیرط  يانعم  هب  ءاوتسا  دشاب . رارقتسا 
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. تسا ترخآ  ایند و  تروص و  انعم و  نایم  طسو  دح  ترابع  يانعم  نیاربانب  دوشیم ، لامعتسا  رایسب  مه  طسو  دح  میقتسم و 

همه همه و  اهتب ، تدابع  اههاپـسناس و  اهنشج و  تاعامتجا  ینیـشنرهش ، یگلیبق و  تاعامتجا  ناـسنا ، گرزب  کـچوک و  تاـعامتجا 
نآ بعـش  ّجـح و  عامتجا  طقف  تسا ، درف  يارب  اهتیعمج  يربناـمرف  ماـهوا و  يرـشب و  نیناوق  تاوهـش و  ربارب  رد  یگدـنب  ّتلذ و  رهظم 
دعب لالجلا ». همظعلا و  عمجمو  : » تسین راببتکن  تافالتخا  نآ  رد  دـشابیم و  تاوهـش  رب  تموکح  ادـخ و  زا  يربناـمرف  يارب  هک  تسا 

تـسمق هطقن و  نیتـسخن  هدوب و  نیمز  ياهتمـسق  رگید  ِیگداـمآ  تقلخ و  زا  شیپ  هناـخ ، نیا  هیاـپ  دوـمرف : شرگید  هابتـشا  عـفر  يارب 
تـسمق نیا  تفای . نایاپ  اجنیا  ترـضح  نآ  نخـس  مود  تمـسق  هدـش ؛ قلخ  رگید  اههعطق  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  هک  هدوب  نیمز  ناشخرد 

قح مهف و  يایوج  رگا  نشور ، نایب  نیا  اب  دـش . هداد  باوج  دـحلم  ضارتعا  لاؤس و  هک  دوب ، نآ  لامعا  هناـخ و  رارـسا  ساـسا و  هراـبرد 
موس تمـسق  رد  دوب . يربنامرف  تیدوبع و  رب  هناخ  ساسا  رارـسا و  هرابرد  ترـضح  نآ  نخـس  روحم  دـنامن ، یقاب  یماـهبا  هابتـشا و  دوب ،
نهذ رد  یـضارتعا  دـیاین و  رطاخ  رد  نآ  هراـبرد  یناـجلخ  یکـش و  اـت  دـنادرگ  مکحم  ار  يربناـمرف  تیدوبع و  هیاـپ  هکنآ  يارب  نخس ،

 ...« َّقحأ َّنا  : » درک مامت  ار  نخس  دومرف و  ياهلمج  دنامن ،
يور یگنـس  هن  دوشیم و  لصاح  یلامک  هن  دـنامیم ، یقاب  یعامتجا  هن  يربنامرف ، تعاطا و  نودـب  تسا . يربنامرف  تعاـطا و  یگدـنز ،

. تسین نخس  ياج  يربنامرف  تعاطا و  ِلصا  رد  سپ  دریگیم . رارق  گنس 
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تسا  اجنیا  رد  نخس 

رهاظ و تروص و  حور و  هک  تسا  یمیکح  أدـبم  نامه  وا ، یهن  رما و  زا  تعاـطا  رد  سک  نیرتراوازـس  دومن ؟ تعاـطا  دـیاب  یک  زا  هک 
بیکرت هب  ندیـسر  و  وا ، ینیوکت  هدارا  رما و  زا  تسا  داوم  یعیبط  تعاطا  رثا  رد  يروص ، رهاـظ و  یلاـع  بیکرت  هدروآ ؛ دـیدپ  ار  نطاـب 

ات دروآ ، دحلم  نانخس  هیفاق  فیدرمه  ترضح  نآ  ار  هلمج  ود  نیا  تسا . وا  یعیرـشت  رماوا  زا  يدارا  تعاطا  رثا  یحور ، يونعم و  یلاع 
. دشاب هدرک  مامت  تهج  ره  زا  ار  هضراعم 

لومرف لیلد و  نتخاس  تغل و  ندروآ  رد  دنزادرپیم و  زغن  تارابع  اب  ار  زغممک  بلاطم  هک  دوخ ، ناکلـسمه  همه  دننام  ءاجوعلایبا ، نبا 
تارابع اب  ار  زغمرپ  قیاقح  ماما 7  دروآرد . هتخادرپ ، تارابع  بلاق  رد  ار  دوخ  هیام  مک  نانخـس  دنزرویم ، فّلکت  هیفاق  ندرک  تسرد  و 

لقتنم ینارون  طیحم  هب  ناهگان  یکیرات  زا  هک  یـسک  دـننام  ءاجوعلایبا  نبا  دـش . نکاس  ماما 7  دیـسر ، اجنیا  هب  دومن  نایب  ناور  هداـس و 
دیـسرن شرظن  هب  يزیچ  دنک ، نخـس  دیدجت  اجک  زا  دیوگب و  هچ  تسنادن  دیدرگ ، تهب  تریح و  راچد  دـش و  هریخ  شلقع  مشچ  دوش ،

: تفگ دش ، تکاس  رگید  تفگ و  یتسس  رصتخم و  هلمج  طقف 
« بئاغ یلع  تلحا  رکذ و  »

!؟ يدومن یبیاغ )  ) ییادیپان هب  هلاوح  یتفگ و  نخس  »
ُمَْلعَی َو  ْمُهَـصاَخْشَأ  يَرَی  َو  ْمُهَمـالَک  ُعَمْـسَی  ِدـیِرَْولا  ِلـْبَح  ْنِم  ُبَْرقَأ  ْمِْهَیلِإ  َو  ٌدِـهاَش  ِهِْقلَخ  َعَم  َوُه  ْنَم  ًاـِبئاَغ  ُنوُکَی  َفـْیَک  َو  َکَْـلیَو  لاـقف : »

َلَقَْتنا  اَذِإ  يِذَّلا  ُقُولْخَْملا  اَمَّنِإ  َو  ْمُهَراَرْسَأ 
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ُمیِظَْعلا ُهَّللا  اَّمَأَف  ِهِیف  َناَک  يِذَّلا  ِناَکَْملا  ِیف  َثَدَـح  اَم  ِْهَیلِإ  َراَص  يِذَّلا  ِناَکَْملا  ِیف  يِرْدَـی  اَلَف  ٌناَـکَم  ُْهنِم  اَـلَخ  َو  ٌناَـکَم  ِِهب  َلَغَتْـشا  ٍناَـکَم  ْنَع 
ِتاَیْآلِاب ُهَثََعب  يِذَّلا  َو  ٍناَکَم  َیلِإ  ُْهنِم  َبَْرقَأ  ٍناَـکَم  َیلِإ  ُنوُکَی  ـال  َو  ٌناَـکَم  ِِهب  ُلِغَتْـشَی  ـال  َو  ٌناَـکَم  ُْهنِم  ُولْخَی  اـَل  ُهَّنِإَـف  ُناَّیَّدـلا  ُکـِلَْملا  ِنْأَّشلا 

« ُهَمَّلَک َو  ُهَثََعب  ُهَّبَر  َّنَِأب  َُهلْوَق  اَْنقَّدَص  ِِهتالاَسِر  ِغِیْلبَِتل  ُهَراَتْخا  َو  ِهِرْصَِنب  ُهَدَّیَأ  َو  ِهَحِضاَْولا  ِنیِهاَرَْبلا  َو  ِهَمَکْحُْملا 
گر هتـشر  زا  رتکـیدزن  مدرم  هب  تسا و  دوخ  هدـیرفآ  بقارم  هاوگ و  هک  یـسک  تسا !؟ بیاـغ  هنوـگچ  وـت ! رب  ياو  : » دوـمرف ترـضح 

، دش لقتنم  یناکم  زا  نوچ  هک  تسا  قولخم  نآ  دنادیم . ار  ناشرارـسا  درگنیم و  ار  اهنآ  صاخـشا  دونـشیم و  ار  نانآ  نخـس  ندرگ ،
، هدوب نآ  رد  هک  یناکم  رد  دنادیمن  هتفر  نآ  يوس  هب  هک  ناکم  نآ  رد  سپ  دنامیم ، یلاخ  يو  زا  یناکم  دـیامنیم و  لاغـشا  ار  یناکم 
وا یناکم  هن  تسا و  یلاخ  يو  زا  یناکم  هن  گرتس ، درُخ و  هدنهد  ازج  گرزب ، يامرفنامرف  نآ  نأشلامیظع  دنوادخ  اما  هدمآ ، شیپ  هچ 
هب تخیگنارب و  نشور  ینیهارب  مکحم و  تایآ  اب  ار  وا  هک  يربمایپ  نآ  تسا و  رگید  ناـکم  زا  رتکیدزن  وا  هب  یناـکم  هن  هتفرگرب و  رد  ار 

: تـفگ هـک  مییاـمنیم  قیدـصت  ار  صخــش  نآ  نخــس  اـم  شدــیزگرب . دوـخ  تـالاسر  ندــناسر  يارب  تـشاد و  شزوریف  دوـخ  يراـی 
.« تسا هتفگ  نخس  يو  اب  هتخیگنارب و  ار  وا  شراگدرورپ 

زا وا  مینیبیمن و  ار  وا  ام  هک  تسا  يدوجوم  زا  ربخ  یتفگ  هچنآ  هک  دوب  نیا  شدوصقم  دـش . تکاس  يدومن و  هلاوح  بیاغ  هب  تفگ : وا 
. نآ نوماریپ  لامعا  تسا و  ياهناخ  تسا ، هدهاشم  دروم  هچنآ  تسا و  بیاغ  ام 
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، دومن نایب  ًاقیقد  ار  بیاغ  يانعم  دومرف و  ادـخ  يدوجو  یملع و  هطاحا  هب  یتاراـشا  وا ، موهفم  ریغ  لـمجم و  نخـس  باوج  رد  ع )  ) ماـما

مکحم تاـیآ  نشور و  لـیالد  اـب  هک  یـسک  نآ  تفگ : درک ، تیادـه  تسادـخ  هطاـحا  دوجو و  فّرعم  هک  ربماـیپ  یتـسارب  ار  وا  هاـگنآ 
فرط زا  هچنآ  ییامنیم و  قیدصت  ار  وا  نخس  دیدرگ ، زوریپ  ادخ  يرای  هب  طقف  يداع  لیاسو  بابسا و  هنوگچیه  نودب  دش و  هتخیگنارب 

سپ میرادن ، رواب  تسا  نایامن  نآ  رد  تهج  ره  زا  یتسرد  یتسار و  هک  ار  وا  نانخـس  اههتفگ و  رگا  میراد ، رواب  دیوگ  وا  هرابرد  ادخ و 
!؟ تشاد رواب  ناوتیم  ار  ینخس  هچ 

هدز تلجخ  دوب ، نایامن  وا  رد  تریح  تسکـش و  راثآ  هک  یلاح  رد  تساخرب ، ياـج  زا  دـیوگب . ینخـس  تسناوتن  رگید  ءاـجوعلایبا  نبا 
: تفگیم بل  ریز 

« هَرْمَج یَلَع  ِینوُُمْتیَْقلَأَف  ًهَرْمَخ  ِیل  اوُسِمَْتَلت  ْنَأ  ْمُُکْتلَأَس  اَذَه  ِرَْحب  ِیف  ِیناَْقلَأ  ْنَم  »
یعامتجا نایم  رد  ای  دـیناسرب  یتحار  هیاس  رد  ارم  هک  متـساوخ  امـش  زا  دومن ؟ نآ  جاوما  شوختـسد  دـنکفا و  ایرد  نیا  نایم  رد  ارم  یک  »

.« دیدنکفا يرگخا  هراپ  يور  ارم  امش  دیهد ، رارق 
ات مدوب  یتحار  بلاط  نم  هک  تسا  نیا  شدوصقم  تسا و  دایز » عامتجا   » ای تحار » هیاس   » نآ يانعم  دشاب ، ءاخ - اب  هرمخ - لّوا  ظفل  رگا 

، میج اب  هرمج - رگا  و  مبای . يذوفن  میوگ و  ینخـس  ناشنایم  رد  هک  مدوب  بلاط  ار  یعامتجا  ای  دوش ؛ مارآ  يردق  میتحاران  نورد و  شتآ 
هب شایبزح  ياقفر  دیدنکفا . شتآ  هراپ  يور  ارم  امـش  متـساوخ  يرگخا  هراپ  امـش  زا  نم  هک  تسا  نیا  شدوصقم  دشاب  مود - ظفل  لثم 

وا سلجم  رد  دنتفگ : يو 
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!؟ يدوب ناوتان  کچوک و 

.« نورت نم  سوؤر  قلح  نم  نبا  هنا  لاق : »
.« تسا هدیشارت  ار  دیرگنیم  هک  مدرم  نیا  ياهرس  هک  تسا  یسک  دنزرف  نیا  تفگ : »

رگا ینعی  تسا ؛ ادخ  یگدنب  مالعا  يارب  جح ، لمع  مامتا  زا  دعب  رس  ندیشارت  دیاش  هدوب ، یگدنب  ّتلذ و  تمالع  برع  دزن  رس  ندیشارت 
. تسا یسک  نینچ  دنزرف  درم و  نینچ  وا  تسین . یکچوک  ّتلذ و  نم  يارب  مدید  تسکش  يو  زا 

اهتموکح تارّرقم  جح و  رفس 

نیمز يالاب  هک  میرگنیم  تیاده  زمر  ینارون و  ياهبق  ار  نآ  و  میدش ، انـشآ  نآ  ساسا  هیاپ و  نامتخاس و  نیا  تقیقح  اب  يّدح  ات  نونکا 
هدارا تمکح و  تردـق و  رهظم  گرزب و  ملاع  هعومجم  هنومن  نوچ  هدـش و  رارقرب  ناسنا  تاوهـش  ملظ و  ماهوا و  یکیرات و  ناـیم  رد  و 

تکرح نآ ، يوس  هب  يرکف  یندب و  تکرح  سپ  تسا ، نآ  زا  ياهبعش  تسادخ  مان  هب  هک  ياهناخ  ره  تسادخ و  هناخ  تسا ، راگدرورپ 
. تسا ادخ  يوس  هب 

يوس هب  نوچ  ترفاسم  نیا  دناهتفر . هناخ  نیا  يوس  هب  سیسأت ، زاغآ  زا  هک  میوش  یناوراک  نارازه  هارمه  گنهامه و  میهاوخیم  مه  ام 
، ادـخ يارب  یگدـنز  ياههبذاج  اههقالع و  عطق  دـشاب . نینچ  دـیاب  دراد و  يدایز  تالکـشم  عناوم و  تسایند ، اب  لباقم  تهج  رد  ادـخ و 

نآ  اب  مدرم  رتیشبِجازم  ِتعیبط  ندوبن  بسانم  كانفوخ و  ياهنابایب  ندومیپ 
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نیناوق و یلو  تسا  هدـش  رتشیب  تینما  هاتوک و  ترفاسم  تدـم  کیدزن و  اههار  زورما  هچرگا  تسا . تالکـشم  زا  یتمـسق  اوه ، طـیحم و 

. دوبن قباس  نامز  رد  هک  هدروآ  شیپ  یتالکشم  اهتموکح  تارّرقم 
ارچ دینک . ترفاسم  رتشیب  شیاسآ  رتمک و  جرخ  اب  تسا - جح  رفـس  ربارب  نیدنچ  نآ  تفاسم  هک  ایند - ياج  ره  هب  دـیناوتیم  زورما  امش 

مدرم تاوهش  لیم و  فالخرب  ادخ و  هار  زا  ار  نآ  هک  تسا  نیا  ادخ  تساوخ  دشاب و  لکـشم  هک  تسا  هتـساوخ  ادخ  دیاش  تسا ؟ نینچ 
. دشیم رتمک  تاررقم  رتهب و  تاناکما  لئاسو و  دوب ، ناشایع  حیرفت  ناتسرپلام و  تراجت  زکرم  اجنآ  رگا  دهد . رارق 

مدرم و تیبرت  يارب  ار  نید  تاکرب  تاریخ و  دـنرادن و  نید  مهف  زغم  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  یمدرم  زا  ناملـسم  ياهتلود 
مه يّدـح  اـت  دنتـسه ، اـهنآ  بادآ  موسر و  تالیکـشت و  هتخاـب  دوـخ  دنـشابن ، ناـگناگیب  هدارایب  تلآ  رگا  دـننکیمن . كرد  عاـمتجا 

ظفح مکـش و  ندرک  ریـس  يارب  هک  دـنرگنیم  یناسک  تروص  رد  ای  هناماوع  تاـکرح  تاـعامتجا و  رهظم  رد  ار  نید  نوچ  دنریـصقتیب 
يرگیزاب سرد  لمع  رد  اهنیا  دناسریم . يردلق  ملاظ و  ره  اب  دنیامنیم و  شنرک  یتوهش  تهالب و  رهظم  ره  ربارب  رد  موهوم ، تیعقوم 

هب اجنآ  ات  نارادمتـسایس  اهتلود و  تهج  نیا  هب  دـنزومآیم ، اهرادمتـسایس  اهتموکح و  هب  ار  مدرم  يداـم  يونعم و  تاـیح  نید و  اـب 
ار دوخ  شور  دندش  زاینیب  رپس  نیا  زا  تقو  ره  دشاب و  ناشتردق  ماقم و  ظفح  يارب  يرپس  هک  دـنیامنیم  رهاظت  نآ  هب  دـنهارمه و  نید 

هچرگ  دننایامنیم ، ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  دنهدیم و  رییغت 
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تاررقم نید و  تاروتـسد  ناـیم  هشیمه  یتاـعامتجا  نـینچ  رد  دـنوریمن ! ور  زا  دـنراد و  ور  نارازه  نوـچ  دـنرادن  یعقاو  هرهچ  يور و 

نید اب  ار  دوخ  تلود  درادیمنرب و  تسد  دوخ  نید  زا  تلمتیرثکا  دسریمن . هجیتن  هب  اهراک  تسا و  فالتخا  تموکح  تلم و  و  تلود ،
. دشابن تلود  هب  یکتم  هک  دوشیم  ارجا  دح  نآ  ات  نید  دشابن و  تلم  اب  شراک  رس و  هک  دوریم  شیپ  اجنآ  ات  تلود  دنکیمن . قیبطت 

درادـن یهجوت  تلود  نوچ  تسا و  رثؤم  رایـسب  نآ  ماـجنا  نسح  رد  تلود  هجوـت  رظن و  هک  تسا  ینید  ضیارف  فیاـظو و  زا  یکی  جـح 
تـسناد رما  نیا  هب  فـّلکم  ار  دوـخ  هک  سک  ره  تـسین ، یندـش  لـیطعت  جـح  تـسا . هدـیدرگ  لکـشم  رایـسب  دـشارتیم ، یعناوـم  هـکلب 

. دوشیم نارگن  نآ  توف  زا  دهد و  ماجنا  ار  شاهفیظو  هک  دشوکیم 
یعناوم تسا و  ناملـسم  درف  ره  يوزرآ  دروم  نآ ، یخیرات  عضاوم  اهنیمز و  مالـسا و  هاگداز  قح و  يایلوا  ناربمایپ و  دهاشم  هدـهاشم 

ياهنایز بجوم  عناوم ، نیا  رثا  رد  اهتلود  تسین . رثؤم  دنـشارتیم  مدرم  قشع  هفیظو و  ربارب  رد  تسردان - اـی  تسرد  اـهتلود -- هک 
. دنوشیم ناملسم  مدرم  نیب  رد  یتیثیح  یناج و  یلام و 

اهتلود ینکشراک  ییوجهناهب و 

جح هفیظو  ماجنا  يارب  دنـشکیم و  شیپ  ار  يداصتقا  ياهنایز  عوضوم  و  تسا ، يزرا  يداصتقا و  لئاسم  اهتلود  هناهب  اهلاس ، نیا  رد 
نآ  لوپ  اهنویلیم  هام  ره  رد  هک  یلاح  رد  دنهدیم ، رارق  عنام  يروشک  رد 
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ام يونعم  يداـم و  نوؤـش  همه  اـب  هک  دوریم  یمدرم  بیج  هب  دوـشیم و  فرـصم  فـلتخم  نیواـنع  هب  اـشحف  داـسف و  زکارم  رد  روـشک 

. دنانمشد
هدامآ زج  يراک  اههناخترافـس  ياسؤر  اضعا و  دـنیامنیم و  سیـسأت  هناگیب  ياـهروشک  رد  هک  تسا  ییاههناخترافـس  هجدوب  مقر  کـی 
. تساهزیچ نیمه  فارطا  رد  نانآ  ياهتروشم  وگتفگ و  دنرادن و  يراختفا  یتافیرشت و  ياهینامهم  يارب  ناشیاهنز  دوخ و  ندرک 
ِبقارم هاگآ و  نآ  مدرم  راکفا  قالخا و  روشک و  نآ  روما  یّلک  یئزج و  زا  اـت  دـنیامنیم  سیـسأت  اـهروشک  رد  هناخترافـس  گرزب  لود 

. تسین يربخ  یگدولآ  تافیرشت و  زج  ام  زا  یلو  دنشاب  ابقر 
رد دوریم . جراخ  هب  لیبق  نیا  زا  اهرازه  یتفعیب و  ياهملیف  یگنج و  ياهحالـس  یلمجت و  يایـشا  يارب  هک  تسا  ییاهلوپ  رگید ، مقر 

نامیا و هک  یمدرم  تسا ؟ بولطم  هچ  يارب  هچ و  ینعی  داصتقا  دنرامـشیم ! يداصتقا  ررـض  بجوم  ار  جـح  هفیظو  ماجنا  يروشک  نینچ 
؟ دسریمن نارگید  هب  نادنمتورث  زا  اهیتشز  یتفعیب و  ایآ  تساهنآ ؟ حالص  هب  تورث  ایآ  دنرادن  قالخا 

لکلا و فرـص  ار  رگید  لایر  هاجنپ  دنکیم و  دوخ  هراچیب  هچب  نز و  جرخ  ار  نآ  لایر  هاجنپ  دراد ، يدیاع  لایر  دص  زور  رد  هک  یـسک 
هب مدرم  قالخا  رکف و  درکیمن ؟ یـشکدوخ  رتدوز  اهزیچ  نیا  هلیـسوهب  ایآ  تشاد  يدیاع  لایر  دصناپ  رگا  دیامنیم ، یگزره  كایرت و 

؟ دوش حالصا  دیابهلیسو  هچ 
لئاسو  دنک ، هدامآ  ار  دوخ  تصرف  اب  رگا  تسا ، جح  دصاق  هک  یسک 
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جرخ ناملـسم  ياهروشک  رد  هک  یکدنا  لوپ  نآ  دزادرپیم ، اجنیمه  ار  هلیـسو  بکرم و  هیارک  درادیمرب و  هارمه  يرتشیب  ياود  اذغ و 

یتخس ماگنه  هب  دنتسین و  مه  رامعتسا  رکف  هب  دنراد و  ینید  هقالع  تبحم و  وا  هب  تبسن  هک  دوریم  شناملسم  ناردارب  بیج  هب  دنکیم ،
. دنراک کمک  اسب  هچ  مه ،

اب ناملـسم  کـی  یناریا ، ناملـسم  درف  تـسا . ناـسکی  یناتـسکاپ  ییاـقیرفآ و  یقارع ، يرـصم ، یناریا ، ناملـسم  ناملــسم ، کـی  رظن  رد 
هک ار  یموهوم  طخ  دشاب و  شناشیوخ  زا  هچرگ  ار ، لماع  ریغ  ناملسم  مین  یناریا  کی  ات  دنادیم  رتکیدزن  دوخ  هب  ار  یسنوت  لماعِنامیا 

اهیــشارتعنام و درادــن . يوـنعم  تباـث و  هـطبار  نـیا  رد  يرثا  دناهدیــشک  شناردارب  وا و  رود  هـب  تادحرــس »  » ماــن هـب  نارادمتــسایس 
، درادـن ياهجیتن  دـهد ، رارق  گرم  ضرعم  رد  دـنک و  اهیچقاچاق  راتفرگ  دـیامن و  نیبدـب  ار  مدرم  هکنآ  زج  اـهتلود ، ياـهيریگتخس 

. دنزادنایم رسدرد  تقشم و  هب  ار  مدرم  دنربیم و  جراخ  لخاد و  رد  ار  ناشدوخ  يوربآ 
قباطم مه  روشک و  تحلـصم  هب  مه  دـنهاوخب  اـهتلود  رگا  دـننادیمن . ینید  عجرم  ار  وا  ناناملـسم  دـشاب  هجوت  دروم  یتلود  هزادـنا  ره 

نیا هراـبرد  تهج  ره  زا  دـنهد و  لیکـشت  يرادا  نادرم  ینید و  ياـملع  زا  لّکـشتم  یتروـشم  سلاـجم  دـیاب  دـنیامن ، راـتفر  نید  روتـسد 
نیعم ياهزور  رد  يدنموربآ ، لئاسو  اب  دنهد و  هزاجا  دنراد ، یلام  یندـب و  تعاطتـسا  هک  یمدرم  زا  هورگ  نآ  هب  دـننک و  ثحب  عوضوم 

. دننک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  مدرم  هن  دنوش و  عنام  هرسکی  هک  روطنآ  هن  دنهد ، تکرح 
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هدادن ماجنا  ینید  هفیظو  نیا  تالکشم  ّلح  يارب  يراک  لاح  هب  ات  یلو  هدش  لیکشت  جح » نویسیمک   » مان هب  ینویـسیمک  تسا  یلاس  دنچ 
دهاوخ تدـعاسم  یّلمِتلود  هکنآ  دـیما  هب  یمدرم  دـشن ، هداد  يرظن  جـح  هراـبرد  تلود  فرط  زا  1330 ش )  ) هتـشذگ لاس  رد  تسا .

يرتنالک ياهزیم  تشپ  میدرک و  رپ  یقاروا  هک  میدوب  یناسک  زا  مه  ام  دش ، هداد  مه  تامدقم  روتـسد  دندمآ ، نارهت  هب  فارطا  زا  درک ،
تـشادهب هک  دـش  مالعا  تلود  فرط  زا  ناـهگان  یلو  میدـش ، راـمیب  میدـش و  قیرزت  نوعاـط  اـبو و  دـض  لوپمآ  میداتـسیا ، ینابرهـش  و 

عضو رطاخ  هب  دنتفگیم  یصوصخ  روط  هب  و  هدش ! هدید  كوکـشم  رامیب  دنچ  زاجح  تادحرـس  يرتمولیک  دنچ  رد  هداد  ربخ  یللملانیب 
شور اـب  تلود  رگید  لاـس  دـنیامن ، يراددوخ  نتفر  زا  مدرم  لاـسما  دـنتفگ  میدرک ، عوـجر  یـسایس  عـجارم  هب  مه  اـم  تسا ، يداـصتقا 

. داد دهاوخ  هزاجا  یحیحص 
. تفرگ قارع  هرکذت  لاس 31  يارب  اهشرافـس  هرکذت و  هرادا  ياهلّالد  هار  زا  تسناوت ، تشاد و  ياهلیـسو  سک  ره  تشذگ و  لاس 30 
تاهد و اهرهـش و  زا  ناریا ، فارطا  زا  یّلم  تلود  دـیما  هب  اهعیطتـسم  دـش ، کیدزن  جـح  مسوم  دـنتفرگ ، یقارع  هرکذـت  مه  ام  ناتـسود 
. دندرک ناشهقردب  مدرم  دندومن ، بترم  ار  دوخ  ياهراک  دندرک ، عادو  ناتسود  ناشیوخ و  هداوناخ و  زا  دندروآ ، يور  نارهت  هب  تابصق 
رد هک  دـش  رـشتنم  اـههمانزور  رد  تلود  ياـههیمالعا  ناـهگان  دـشیم ، رتـشیب  ساره  شوـج و  رتگـنت و  تقو  تشذـگیم  هک  زور  ره 

، هدامآ ِمدرم  تسا . هدومن  قیدصت  ار  نیا  یللملانیب  تشادهب  هدش و  هدید  كوکشم  ياهيرامیب  زاجح  تاّدحرس 
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تخس و دندوب  هدمآ  تاولـص  مالـس و  اب  مه  هتـشذگ  لاس  هک  یناسک  صوصخهب  تایالو  رب  نتـشگرب  دندش . تحاران  رثأتم و  تدش  هب 

عجارم دش ، مرگ  تدش  هب  ینابرهـش  هناخترافـس و  ياهلالد  نایچقاچاق و  رازاب  عقوم  نیا  رد  دنورب ، دیاب  تسه  یتمیق  ره  هب  دوب ، راوگان 
انب اهتاقالم  زا  سپ  دشیم . گنت  تقو  دندادیمن ، ناشن  يور  بلغا  دندش و  عقاو  راشف  تحت  نارهت  یناحور  يالکو  ینید و  یسایس و 

ياههرکذت نامه  اب  ام  ناهارمه  ناتسود و  یلو  دنهدب ، یبیترت  دننک و  تاقالم  تلود  سیئر  اب  یناحور  ناگدنیامن  نایاقآ  هک  دش  نیا  رب 
. دنتفرگ تکرح  هب  میمصت  قارع 

رفس یسانشرتخا و 

يارب تاروتـسد  نیا  زا  یتمـسق  هک  دناهدومن  نایب  یبادآ  تاروتـسد و  ًاصوصخ - جح - رفـس  و  ًامومع - رفـس - يارب  نید  ناگرزب  ایلوا و 
. تسا هشیمه  يارب  رگید  تمسق  هدوب و  قباس  ياهترفاسم 

رد مایا  تایـصوصخ  ناگراتـس و  تانراقم  میقتـسم  ریثأت  هب  هدیقع  تسا . زور  بش و  تاعاس  هام و  هتفه و  زور ، باختنا  هرابرد  هلمج  زا 
تیلوؤسم هرابرد  میرک ، نآرق  حیرـص  تایآ  دراد و  تاـفانم  تسا  مالـسا  یتیبرت  ساـسا  هک  یلکوت  دـیحوت و  حور  اـب  ناـسنا ، تشونرس 

تانراقم يونعم  يداع و  ریغ  ریثأت  هب  داقتعا  اب  یتافص  یلاعفا و  یتاذ ، كرـش  اب  هزرابم  دنوادخ و  هب  لّکوت  لمع و  راثآ  هب  تبـسن  ناسنا 
. تسین راگزاس  مایا  ناگراتس و 
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دمآ ترضح  نآ  دزن  یـسانشرتخا  دیدرگ ، ناورهن  گنج  مزاع  یلع 7  نینمؤملاریما  نوچ  هک  تسا  ثیدح  ياهباتک  هغالبلاجـهن و  رد 

: دومرف دومن ، وا  زا  هک  یلاؤس  دنچ  زا  سپ  درادزاب ، تعاس  نآ  رد  رفس  زا  ار  شباحصا  وا و  ات 
.« تسا هتسناد  زاینیب  ادخ  يرای  زا  ار  دوخ  دیامن  قیدصت  ار  وت  هک  یسک  »

: تفگ دعب 
« َكُریغَهلا كریخ و ال  ّالا  ریخ  كریض و ال  ّالا  ریض  كریط و ال  اَّلا  ریط  َّمُهّللَأ ال  »

.« تسین وت  زج  ییادخ  یهاوخب و  وت  هچنآ  رگم  تسین  ریخ  ّرش و  يدب و  ادنوادخ ! »
یمدآ یسانشرتخا  نوچ  دیامن ؛ تیاده  ایرد  نابایب و  رد  ار  امـش  هک  هچنآ  رگم  دیزیهرپب  یـسانشرتخا  نتفرگارف  زا  دومرف  مدرم  هب  هاگنآ 

(1) دینک . چوک  ادخ  مان  هب  سپ  تسا . شتآ  رد  رفاک  تسا و  رفاک  نوچ  رحاس  تسا و  رحاس  نوچ  نهاک  دناشک و  یم  تناهک  هب  ار 
لّکوت نآ  هرافک  دنک و  ریثأت  سفن  رد  هک  ردقنآ  رگم  هدش ، لقن  يریثأتیب  ندز و  دب  لاف  ینعی  ّریطت ؛ كرت  هرابرد  يدایز  راثآ  رابخا و 
ثداوح عیاقو و  تهج  زا  دیاش  هدیـسر ، تسه ، هک  يدایز  فالتخا  اب  نیعم ، ياهزور  رایتخا  هرابرد  هچنآ  تسا . ارقف  هب  هقدص  ادخ و  هب 

سوفن  رد  يراثآ  هدمآ و  شیپ  اهزور  نآ  رد  هک  تسا  يدب  بوخ و 

ناهج گرزب  مظن  اـب  ییانـشآ  بجوم  یـسانشادخ و  یلاـع  مولع  زا  هک  تسا  تئیه  ملع  زا  ریغ  یـسانشهراتس  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  - 1
. تسا
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هورکم هعمج  زور  رد  ترفاسم  هکنانچ  هدـش ؛ عضو  ناناملـسم  يارب  هک  تسا  یتنـس  تاررقم و  تیاعر  تهج  زا  اـی  هدراذـگ  ناناملـسم 

. هللادنع ملعلا  لیبق ...  نیا  زا  و  تسا ، کین  هبنش  زور  تسا و  راعش  مالعا  زامن و  عامتجا  زور  نوچ  تسا 

رفس تاروتسد 

: تاروتسد نیا  هلمج  زا 
. تسا ندرک  ترفاسم  اهنتِتهارک  رفس و  ِقیفر  باختنا  * 

. دوش هدافتسا  وا  يدمآراک  هبرجت و  ملع و  زا  هک  دیزگرب  یقیفر  دیاب  * 
. دنشاب مه  دننام  قافنا  یلام و  تردق  تهج  زا  دیاب  نارفسمه  * 

(. هعبرأ ءاقفرلا  ریخ   ) دنشابن رفن  راهچ  زا  رتمک  * 
. ددرگیم راوشد  اهنآ  قح  يادا  دوشیم و  تمحز  بجوم  هقیلس  فالتخا  هک  دنشابن  رفن  تفه  زا  شیب  * 

. دیاین شیپ  لالتخا  ترودک و  هک  درک  میسقت  ای  تبون  ار  اهراک  دیاب  * 
. دنراذگن رگیدمه  هب  یتنم  دنشوکب و  تمدخ  يارب  مادک  ره  و  * 

: دومرف ادخ 9  لوسر  هک  تسا  تیاور  رد 
هودنا مغ و  زا  ترخآ  ایند و  رد  دنادرگ و  فرطرب  وا  زا  هودـنا  هس  داتفه و  دـنوادخ  دـیامن ، کمک  رفـس  رد  ار  نمؤم  رفاسم  هک  یـسک  »

.« دیادزب ار  شگرزب  زور  هودنا  دهد و  شهانپ 
ع)  ) نیسحلانبیلع ترضح  هک  تسا  ثیدح  رد  زین  و 
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! دشاب وا  اب  تمدخ  هک  درکیم  طرش  دسانشن و  ار  وا  هک  درکیم  ترفاسم  یناسک  اب  هشیمه 

يا دنتفگیم  دنداتفا و  ترضح  ياپ  تسد و  اهنآ  درک ، یفرعم  شناتـسود  هب  تخانـش و  ار  ترـضح  نآ  نارفـسمه  زا  یکی  يرفـس  رد 
كاله راگزور  تیاهن  ات  دـشیم  یتراسج  اـم  زا  ناـبز ، تسد و  هب  رگا  يزادـنا ! منهج  شتآ  هب  ار  اـم  یتساوخیم  ادـخ ، لوسر  دـنزرف 

نم اب  ادخ ، لوسر  تمرح  رطاخ  هب  دنتخانـشیم و  ارم  هک  مدرک  رفـس  یمدرم  اب  راب  کی  دومرف  تشاد ؟ راک  نیا  رب  هچ  ار  وت  میدـشیم ،
. مرادیم تسود  رتشیب  ار  یسانشان  نامتک و  رگید  نامز ، نآ  زا  مدوبن . قحتسم  هک  دندرک  راتفر  نانچ 

. دنراذگناو ار  وا  زور  هس  زا  رتمک  هک  تسا  بحتسم  دش  رامیب  یقیفر  رگا  * 
. دبلطب تشذگ  وفع و  کی  کی  زا  دهد و  عالطا  رفس  ماگنه  ار  ناتسود  ناشیوخ و  هک  تسا  بحتسم  * 

. دنک تیصو  ناشیوخ  هب  ای  دهدب و  ار  دوخ  ياهضرق  * 
. دیامن نیعم  ار  ناسک  دنزرف و  نز و  قوقح  * 

رد ار  دوخ  هک  دنالسگب  ار  ادخ  ریغ  هب  هقالع  ياههتـشر  دهد و  ناماس  ار  دوخ  یگدنز  نانچ  جح ، رفـس  ادخ و  يوس  هب  تکرح  يارب  * 
. دنیبب ینارون  يرایتخا و  گرم  لاح 

. دنکن شومارف  دناهداد  روتسد  رفس  ماگنه  هک  ار  ییاهاعد  اهزامن و  * 
: دیوگب بکرم  رب  رارقتسا  ندش و  راوس  ماگنه  * 
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( َنِینِْرقُم َُهل  اَّنُک  ام  َو  اذه  اَنل  َرَّخَس  يِذَّلا  َناْحبُس  ُهَّللا ، اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  )

: دیوگب عادو  تکرح و  ماگنه  * 
.« یلَمَع هِمتاخ  َو  یتَناما  َو  یتَرِخآ  َو  َياَْینُد  َو  ِیتَّیِّرُذ  َو  ِیلاَم  َو  یسْفَن  َکُعِدْوَتْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »

. دیوگب لیلهت  حیبست و  ریبکت و  بیشن  زارف و  ندش و  راوس  ندمآ و  دورف  ره  رد  * 
تبرق دـصق  رگا  تسا و  رتشیب  شراثآ  رتهدـنز و  لمع  دوش  رتصلاخ  رتشیب و  هچ  ره  تسا و  لـمع  ِحور  یتداـبع ، ره  رد  تبرق  دـصق  * 

، دوشن بیـصن  راب  کی  زا  شیب  رمع  تدم  رد  اسب  تسا و  راوشد  جح  لمع  رارکت  ءاضق و  نوچ  تسا . هدوهیب  تمحز  لطاب و  لمع  دوبن 
. دوب ّتین  بقارم  هتسویپ  دیاب 

دوخ رگا  دـنادب . یبوخ  هب  ار  التبا  دروم  لئاسم  کسانم و  فیاـظو و  یجاـح  هک  تسا  رتهب  لـمع ، عورـش  تیقاوم و  هب  ندیـسر  زا  شیپ 
دشاب و رتمک  ینادرگرس  رتشیب و  هجوت  عورش ، ماگنه  ات  دریگ  دای  یملاع  هلیسو  هب  دناوتیمن  رگا  کسانم و  ياهباتک  يور  زا  دناوتیم 
ره زا  ناملـسم  يوربآ  ناج و  ظـفح  رد  طاـیتحا  نوچ  دوشن ، یطاـیتحایب  بجوم  هک  دـیامن  لـمع  دـنادب و  روطنآ  ار  یطاـیتحا  لـئاسم 

. تسا رتدیدش  یطایتحا 

یلازغ نابز  زا  جح  رفس  بادآ 

: دیوگ یلازغ  موحرم 
هد  تشگزاب ، ات  تکرح  زاغآ  زا  يرهاظ  لامعا  بیترت 
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: تسا تمسق 

: تسا نیا  بادآ  هصالخ  تسا ، تشه  نآ  بادآ  و  مارحا » ماگنه  ات  تکرح  زا  : » لّوا تمسق 
هزادـنا هب  لالح  لام  نتـشادرب  اهتناما ، در  عوجر ، ات  نیمزالم  دوخ و  يارب  هقفن  ندومن  هدامآ  نوید ، يادا  ملاظم ، ّدر  هبوت ، هب  زاغآ  - 1

. نئمطم بکرم  ندومن  هیهت  تیهافر و  لذب و  تیافک و 
ساره ماگنه  رد  دیامن و  کمک  یتخس  رد  درآ و  شدای  هب  دومن  شومارف  نوچ  هک  راک  کمک  هاوخریخ ، هتسیاش ، قیفر  اب  يرفسمه  - 2

. دزاس شرابدرب  یگلصوحیب  رد  دنک و  شتیوقت  یناوتان  رد  دهد ، شیرادلد 
: دیوگب دناوخب و  اعد  درازگ و  زامن  تعکر  ود  دیآ ، نوریب  هناخ  زا  تساوخ  نوچ  - 3

 ...« ههاع هفآ و  ّلک  نم  مهاّیا  انظفحا و  دلولاو ، لاملاو  لهألا  یف  هفیلخلا  تنأ  رفّسلا و  یف  بحاّصلا  تنأ  مهّللأ  »
: دیوگب دسر  هناخ  برد  هب  نوچ  - 4

 ...« هللااب ّالا  هّوق  الَو  َلوَح  «ال 
: دیوگب دش  راوس  بکرم  رب  نوچ  - 5

 ...« هللا یَلَع  ُْتلَّکََوت  ربکأ  هللا  هللااب و  هللا و  مسب  »
: دیوگب دیآ  دورف  یلزنم  رد  نوچ  دشاب ، بش  رد  ریس  رتشیب  دیاین و  دورف  هدشن  مرگ  زور  ات  - 6

 ...« نلقا ام  عبسلا و  نیضرَألا  ِّبَرَو  نللظا  ام  َو  ِعبَّسلا  ِتاومَّسلا  ِّبَر  ّمهللَأ  »
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یسرکلاهیآ دوخ ، ظفح  يارب  دباوخب ، تبقارم  اب  ار  بش  دورن ، نوریب  اهنت  دتفاین و  رود  ناتـسود  اقفر و  زا  دیامن و  تیاعر  ار  طایتحا  - 7

: دیوگب دناوخب و  نیتذوعم  صالخا و  تداهش و  هیآ  و 
 ...« هللا یبسح  هللااب  ّالا  هّوق  لوح و ال  هللا ال  ءاش  ام  هللا  مسب  »

. دیوگب حیبست  دمح و  ریبکت و  سرت ، ماگنه  بیشارس و  يدنلب و  رد  - 8
لامعا قیقد و  بادآ  موس ، باب  رد  هدومن و  نایب  ار  جح  هرمع و  کسانم  ننس  بادآ و  فیاظو و  رگید ، باوبا  رد  یلازغ  موحرم  هاگنآ 

: قیقد بادآ  هصالخ  هتخادرپ ، ینطاب  بادآ  حرش  هب  هاگنآ  هدومن  نایب  تمسق  هد  رد  ار  قیقد  بادآ  هداد ، حرش  ار  ینطاب 

جح هرمع و  کسانم  ننس  بادآ و 

هرـسکی هکنآ  ات  دشاب  یلاخ  تسا ، رطاخ  یگدـنکارپ  بلق و  لاغتـشا  بجوم  هک  تراجت  لام  زا  شتـسد  درادرب و  هارمه  لالح  هقفن  - 1
. دوش رئاعش  میظعت  اوسام و  زا  رصنم  ادخ و  هجوتم  بلق 

، حیرفت يارب  نارادمامز  نیطالس و  « ؛ دنتـسه فنـص  راهچ  دنوریم ، جح  هب  هک  یمدرم  نامزلارخآ  رد  هک  هدش  تیاور  تیبلها  قیرط  زا 
 ....« ییامندوخ يارب  ارقف  ییادگ ، يارب  ارقف  تراجت ، يارب  نادنمتورث 

نوّداص هک  دنتـسه  یبارعا  هکم و  يارما  ادـخ  نانمـشد  دـیامنن . کـمک  جاـب  يرادهار و  كرمگ و  نداد  هلیـسو  هب  ار  ادـخ  نانمـشد  - 2
اهيرورپملاظ اهکمک و  نیا  زا  هک  دـشیدنا  ییاههار  دـیاب  تسا . نآ  لیهـست  ملظ و  هب  کمک  اهنآ ، هب  ندیـشخب  لام  هچ ، دـناهللاتیب .

ياهراچ  رگا  دوش . صالخ 
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شیپ هک  تسا  ییاهتعدب  لامعا  نیا  نوچ  تسا ، لضفا  رتهب و  ملظ  هب  کمک  زا  یبابحتـسا ، ّجحِكرت  هک  دـنیوگ  املع  یـضعب  دـشابن ،

. تسا ناناملسم  يراوخ  تلذ و  بجوم  درک و  دهاوخ  شجیار  تنس  نآ  هب  نداد  نت  هدمآ و 
درب رسهب  راب  دنبیب و  ياهشایع  دننام  هک  تسا  نآ  فارسا  كاسما ؛ هن  دشاب و  فارسا  هن  هک  قافنا ، لذب و  هشوت و  داز و  رد  هعسوت  - 3

تسین ریخ  فارسا  رد  هدش ، هتفگ  هکنانچ  تسین ؛ فارسا  ادخ  هار  رد  لام  لذب  دهد . یتخـس  نارگید  دوخ و  هب  هک  تسا  نآ  كاسما  و 
 ... تسین فارسا  ریخ  رد  و 

: هدومن حیرصت  میرک  نآرق  هکنانچ  لادج ؛ قوسف و  ثفر و  كرت  - 4
. دیامن کیرحت  ار  هزیرغ  سح و  نیا  هک  درم ، نز و  یسنج  طباور  هب  تسا  عجار  هچنآ  تسا و  شحف  هدوهیب و  وغل و  ره  ثفر ،

. تعاطا زا  جورخ  هنوگ  ره  يارب  تسا  یعماج  مسا  قسف ،
. دوش ینمشد  هنیک و  بجوم  هک  تسا  وگتفگ  تموصخ و  رد  هغلابم  لادج ،

. دوش يرامیب  ای  لمع  مامتا  ماجنا و  زا  یناوتان  بجوم  هکنآ  رگم  دهد ، ماجنا  هدایپ  ار  جح  - 5
. دیامن بانتجا  شوپور  ياراد  ياهلمحم  رب  ندش  راوس  زا  - 6

ارقف و بزح  زا  دیاینرد و  نازارف  ندرگ  اهشایع و  هرمز  رد  ات  دـیامن  بانتجا  تاراختفا  زا  دـیاراین و  ار  دوخ  رهاظ  دزادرپن و  دوخ  هب  - 7
. ددرگن جراخ  ناگراچیب 
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. دنکن شراب  قاط  زا  شیب  و  دهاکن ، شفلع  بآ و  زا  دنک و  مّحرت  تسا  راوس  نآ  رب  هک  یناویح  هب  - 8

. دیامن باختنا  قاچ  ملاس و  ياهدنفسوگ  زا  دشابن و  بجاو  وا  رب  هچرگ  دنک  ینابرق  - 9
. دشابن رطاخ  هتفرگ  هدش  دراو  وا  رب  هک  یتامحز  هدید و  نایز  هدومن و  قافنا  هچنآ  هرابرد  - 10

هب ام  هدومن و  نایب  دوخ  صوصخم  تاقیقحت  فلتخم و  قرط  زا  ثیداحا  رکذ  اب  مولعلاءایحا  رد  یلازغ  هک  تسا  هناگهد  قیقد  بادآ  نیا 
رارـسا اهنآ و  رد  رکفت  دهاشم و  هب  تربع  تین و  رد  صالخا  قیرط  ینطاب و  لامعا  نآ  زا  سپ  میدرک . رکذ  راوتسرهف  راصتخا و  روط 

. دیامنیم نایب  یلصفم  باب  رد  ار  اهنآ 

يرثوک رتکد  ياقآ  دیفم  تارکذت 

هراشا

جاجح يارب  ناشیا  تارکذت  ناهدش . فرشم  هکم  هب  لاسما  هک  دنایمان  دنمشوه  نامیااب و  يابطا  زا  يرثوک  لیعامسا  رتکد  ياقآ  بانج 
: دراد صوصخم  شزرا 

یشاب  نونجم  هک  تسا  نآ  مدق  لوا  طرش  ناج  هب  تساهرطخ  هک  یلیل  لزنم  هر  رد 
بجاو وا  رب  ارچ  نوچ و  نودـب  الوم  رما  تعاطا  تسا و  دـبع  هک  دـنادب  دـیاب  درادیمرب ، مدـق  تیدوبع  هفیظو و  ماجنا  هار  رد  هک  یـسک 

عنام  هک  تسا  زاجم  اجنآ  ات  ماکحا  هفسلف و  دب و  بوخ و  رد  ندرک  رکف  تسا .
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ًانیقی ددرگ ، ماکحا  يارجا  رد  هفقو  ای  دـیدرت  ثعاب  يرکفتم  روتـسد  ای  یلقاع  رظن  رگا  دـشابن و  لعنلاب - لعنلا  قباـط  تاروتـسد - ماـجنا 
يوق يونعم  ای  يدام  ياملع  لالدتسا  نارکفتم و  راکفا  هزادنا  ره  هک  اریز  تسا ؛ بجاو  هکلب  حالـص  هدنب  يارب  ندینـشن  ندومنن و  هجوت 

اب هتـسب و  شقن  غامد  هرک  رب  هک  تسین  یحالطـصا  موهفم و  دنچ  زج  تسا و  دودحم  کچوک و  زغم  کی  هدرورپ  هزات  دـشاب ، یناهرب  و 
. درادن یطابترا  نوک  ملاع  تقیقح 

دندش باحصا  عمش  یلامک  عمج  رد  دندش  بادآ  لضف و  طیحم  هک  نانآ 
دندش باوخ  رد  ياهناسف و  دنتفگ  نورب  دندربن  کیرات  بش  نیز  هر 

دنک رکف  ای  دیامن  يریگهدرخ  جح  تاروتسد  هب  هک  دشاب  هدیسرمین  ياهزغم  کبـس و  راکفا ، یـضعب  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  دوصقم 
یگراچیب و رب  هکنیا  رب  هوالع  هار  نیا  زا  هدـش و ...  هداتـسرف  یـصوصخم  نامز  يارب  تاروتـسد  نیا  اـی  دـشیم  رتهب  دوب  ناـنچ  رگا  هک 

نوچیب ار  الوم  روتسد  تسا  هدنب  هدنب  هک  یتقو  ات  تسا . هتفرگ  ندرگ  هب  زین  ار  نارگید  ِیگراچیب  لابو  هدرک ، کمک  دوخ  یگتـشگرس 
هدارا لیم و  هب  درادن  تهابشمه  هّرذ  کی  هب  شتمظع  دزن  ایند  مامت  هک  دوجو  دنوادخ  تاروتسد  درادن  فراعت  دنک ، تعاطا  دیاب  ارچ  و 

. ار اضق  هد  رییغت  يدنسپیمن  وت  رگ  دریذپیمن . رییغت  وا  لثم  نویلیم  کی  ای  فیعض  يدبع 
، بط رد  يداـم ؛ مولع  رد  رتـکد  رفن  کـی  هک  دـنادب  روطـس  هدـنناوخ  اـت  تسا  تهج  نآ  زا  متـشون  ًاـتراسج  هدـنب  هک  ار  هملک  دـنچ  نیا 

نیا  هب  هدرک ، رکف  اهلاس  هک  یمیش  کیزیف و  لیصحتلاغراف  يزاسوراد و 
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تسا و یبلطم  ندوب  دهتجم  ندوب ، فوسلیف  ندوب ، فراع  ندوب ، دنمـشناد  ندوب ، ملاع  تسا ؛ ات  ود  اًلماک  بلطم  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن 

ییاقآ قیرط  یگدنب و  هار  یلطعم . یتخبدب و  بجوم  ادخ  هدنب  ریغ  يارب  تسا و  تنیز  ادخ  هدنب  يارب  مولع  نیا  رگید . بلطم  ندوب  هدنب 
هن دـهد ، قیبـطت  عرـش  نیزاوم  اـب  ار  دوخ  دـیاب  تسا ، تشادـهب  بط و  لوـصا  اـهنآ  نیرترب  هک  موـلع  تسا . تواـفتم  فـلتخم و  هار  و 

! دیامن تقفاوم  مولع  نیا  صقان  نیناوق  اب  عرش  تاروتسد 
یقش  سیلبا  سیبلت  یقبام  یقشاع )  ) یگدنب مولع  ریغ  دوبن  ملع 

هب یکمک  عون  چیه  هکنیا  رب  هوالع  مدرکیم  تباث  دوبن ، جراخ  هتشون  نیا  هلـصوح  زا  رگا  تسین ، شیب  يّریغتم  ياههچیزاب  مولع  رگید 
! تسا هدش  مه  یگدنامبقع  یگراچیب و  بجوم  هدرکن ، رشب  تداعس  تفرشیپ و 

مزاس هجوتم  ار  ناگدنناوخ  دیاب  ًالوا  مناسر ، ضرع  هب  دنچ  یتاکن  هکنآ  زا  لبق  میوشیم ، عوضوم  رد  دراو  رـصتخم  همدـقم  نیا  زا  دـعب 
رکف ای  هدینـش  ای  هدـید  هک  تسا  ییاهزیچ  دـشابن ، عقاو  اـب  قباـطم  تسا  نکمم  متـسین ، تهج  ره  زا  تحـص  نماـض  بلاـطم ، نیا  رد  هک 

. طلغ ای  دشاب  حیحص  تسا  نکمم  ماهدرک ،

مزال ياهیگدامآ 

ناملسم کشزپ  رفن  کی  رایتخا  رد  زور  دنچ  ار  دوخ  دیاب  یشاب . نئمطم  دوخ  تقاط  تمالس و  هب  ًالوا  دیاب  یّجح ، رفس  مزاع  هکیسک  يا 
زا يراذگب و  دشاب  ربخاب  زاجح  ياوه  بآ و  عاضوا  زا  هک  دامتعا  فرط  و 
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هک یطیحم  رد  تسا  نکمم  ییامنن  نینچ  رگا  دهدب ، تشادهب  اذغ و  تاروتسد  دیامن و  شیامزآ  ار  وت  تقاط  تمالـس و  هک  یهاوخب  وا 

. یتسه مه  لوؤسم  تروص  نیا  رد  يورب  تسد  زا  يوش و  رامیب  تسا  دوخ  رکف  هب  یسک  ره 
زا یهد ، ماجنا  ار  یمهم  بجاو و  هفیظو  یهاوخیم  ياهتفرگ و  ادـخ  هار  ترفاسم  میمـصت  هک  وت  تسا . مزـال  یگداـمآ  يراـک  ره  يارب 

یتسه فیعض  رگا  هد ، لیلقت  ای  امن  كرت  ای  یشکیم  راگیـس  رگا  نک ، كرت  ار  نآ  یکایرت  داتعم  رگا  امن ؛ هدامآ  ار  دوخ  شیپ  هام  کی 
نتفای هار  امرگ و  باتفآ و  هب  ار  دوخ  هام  ود  هام ، کی  تدـم  رد  يرادـن  امرگ  هب  تداـع  رگا  زاـس ، يوق  ار  دوخ  اود  اذـغ و  شزرو و  اـب 

لثم رفـس ؛ راک  نک ، كرت  يراد  تداع  هزیتس  شحف و  لادـج و  گنج و  هب  رگا  نک . شحالـصا  تسا  بارخ  تنادـند  رگا  هد ، تداـع 
، امن هیقنت  هیفـصت و  ار  هدور  دبک و  نادرگ ، كاپ  ار  دوخ  جازم  ریگ ، دای  ار  اهنیا  دننام  و  نتـسب ، باوختخر  نتخپ ، اذغ  نتـسب ، نادـمچ 

ردـق ره  رفـس  هلیـسو  نادرگ ، هداـمآ  رفـس  بابـسا  يوـش . راـکهانگ  تسا  نکمم  یتـفا و  رطخ  ضرعم  رد  تسا  نکمم  ینکن  نـینچ  رگا 
میدرب و میاـقفر  نم و  تسین ، مزـال  نادـنچ  نآ  لاـثما  نغور و  جـنرب و  دـنیوگیم  هچنآ  فـالخ  تـسا . رتـهب  دـشاب  رتهدـبز  رتکـبس و 

هیدـه نآ  يدایز  داتفا و  دـیفم  رایـسب  جـنرب  ام  يارب  یلو  هدوب ، صوصخم  عضو  هرایط و  اب  رتکد  ياقآ  ترفاسم  ، ) مینادرگرب فرـصمیب 
(. هار نیب  نایانشآ  يارب  تسا  یبوخ 

رکذت راوتسرهف  تسا  دیفم  اذغ  هیثاثا و  زا  بناجنیا  رظن  هب  هچنآ 
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، یکدـی هّوق  اب  ددـع  کی  هوق  غارچ  کبـس ، شرف  کی  گرزب ، رایـسب  سومرت )  ) نادـخی کی  راداـج ، گرزب و  نادـمچ  کـی  مهدیم :
، دیامنن زاگ  داجیا  هک  دنیزیرب  کمن  يردق  ومیلبآ  برد  تسا  رتهب  تسین ) یفاک  هبنپبوچ   ) دـشاب مکحم  نآ  برد  هک  ومیل  بآ  فرظ 
، فلتخم ياههناش  اب  حالـصا  نیـشام  کـی  يزلف ، اـی  مکحم  یبلح  تفن  فرظ  کـی  سومیرپ و  غارچ  کـی  توپمک ، یطوق  ددـع  دـنچ 
ناکتسا و ددع  ود  يرتک ، کی  مارحا ، صوصخم  شفک  رب  هوالع  هویگ  مارحا ، رب  هوالع  دیفس  ياههفالم  هناش ، هنییآ ، خن ، نزوس  یچیق ،

. قشاق وقاچ و  کچوک ، یباعل  يروق  ناجنف ،
. تسا یگدنام  بقع  تمحز و  بجوم  يدایز  دشاب ، مجح  مک  کچوک و  کبس و  ثاثا ، نیا  دش  هتفگ  هک  روطنامه 

بسانم ياهاذغ 

هتخپ هویم  ناکما  تروص  رد  دهدیم و  لیکشت  تاجهویم  تاعیام و  ار  اذغ  رتشیب  درادن و  دایز  فرصم  مرگ  ياوه  رد  یکاروخ  هکنادب 
يارب دوشیم  رکذ  هچنآ  دشابن  سونأم  رگید  ياذغ  هب  دشاب و  هتشاد  تداع  نیعم  ییاذغ  هب  تسا  نکمم  یجازم  ره  هتبلا  تسا  توپمک ) )

لیبموتا هلیسو  هب  هک  یناسک  يارب  تسین ، نیمز  هار  نارفاسم  يارب  تاروتسد  نیا  هتبلا  ، ) دشاب هارمه  زور  هد  ياذغ  مه  يور  تسا ، مومع 
ياذغ هب  یسرتسد  زور  هد  زا  سپ  دنریگ ) روتسد  هربخ  لها  زاو  دنشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  هار  دیاب  دنیامنیم  ترفاسم  فلتخم  ياههار  زا  و 

نغورمک  کشخ و  هک  تسا  مزال  بوخ  نان  ولیک  راهچ  زور ؛ هد  يارب  تسه ، بسانم 

بسانم www.Ghaemiyeh.comياهاذغ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


85 ص :
هتسب کی  نغور  تشروخ . شآ و  يارب  مه  تسا  دیفم  ندرک  سیخ  يارب  مه  هک  ولیک  ود  یناسارخ  کشخ  يولآ  ویلک ، ود  جنرب  دشاب .

يرادقم دـیراد  نتخپ  اذـغ  هب  لیم  رگا  مین . ولیک و  کی  رکـش  دـنق و  تسا . رتناسآ  مضه  يارب  بوخ  یتابن  تسا و  یفاک  ییولیک  کی 
زا یلو  دوشن  شومارف  هیودا  کمن و  دیآیم . راک  هب  شآ  يارب  مه  تخپمد و  يارب  مه  هک  دیربب  هارمه  کشخ  يزبس  یلاقاب و  سدـع و 

ینامع ومیل  ومیل . بآ  نینچمه  تسا و  دـیفم  رایـسب  توپمک  تسناوارف . بوخ  ياهییاچ  نوچ  رادرب  مک  ییاچ  یلاقثم . دـنچ  مادـک  ره 
تمحز تسبوخ . نارگید  هب  فراعت  ندیکم و  يارب  شرتبل  تابن  بآ  تساراوگ . دیفم و  نآ  هدرکمد  هک  دننک  كاپ  درُخ و  مرگ   200

زا 20 رتمک  اذغ  سابل و  ثاثا و  هیلک  تسیبوخ . شروخ  دیفم و  نیبجنکـس  هریـش و  هکرـس  دـیهدن . هار  دوخ  هب  ار  ياهسیک  تسام  لمح 
. تسا یتحاران  بجوم  ولیک  زا 30  شیب  دوشب ، ولیک 

نامرد وراد و 

هب ار  دوخ  دیابن  داد  صیخـشت  ناملـسم  بیبط  تسا و  ندـب  رد  يرامیب  رگا  ندـب  هنیاعم  رفـس  زا  شیپ  تسا  مزال  دـش ، نایب  هک  يروطهب 
تـسین زّرحم  وا  تناید  هک  یکـشزپ  هب  دروم  نیا  رد  تفرگ ، دـیاب  روتـسد  یگداوناخ  کشزپ  زا  تسا  مزال  اود  هچنآ  تخادـنا و  رطاـخ 

يارب اذـغ  اوه و  بسانت  مدـع  تامحز و  هک  رفـس  نیا  رد  تسا . هدـش  هدـید  يزروداـنع  رطخ و  صاخـشا  نیا  زا  هک  درک  هعجارم  دـیابن 
رظن هب  هک  ياهیودا  دیـشاب . ادخ  هب  لّکوتم  دـیزاس و  هدامآ  ار  دوخ  دـیدش  عمج  رطاخ  رگا  دیـشاب ، عمج  رطاخ  جازم  زا  دـیاب  تسا  مومع 

عقوم  هک  کشخ  ریش  يرادقم  دسریم :
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یمرگ یلیم  دص  نیماتیو ب  صرق  لاهسا ، راثآ  ریغ  رد  یلو  تسا  عفان  رایسب  ندروخ ، درـس و  بآ  رد  نآ  لح  ترارح  تدش  تسوبی و 

نیماتیو صرق  دنکیم ، دایز  ار  تمواقم  یبصع و  ياوق  هک  دینک  لیم  ددع  کی  يزور  دیرادرب و  ددـع  دودح 50  رد  یمرگ  یلیم  ای 50 
کمک یتایح  ياوق  هب  يوق و  اهيرامیب  لباقم  رد  ار  ندـب  دـییامن ، لیم  ددـع  ود  دای  کی  يزور  ددـع ، یمرگیلیم 50  ای 200  ث 100 

هرطق کی  اـب  یمرگ  مدص 50  کی  مرکروکرم  لولحم  تسا ، دیفم  لاهـسا  يارب  نآ ، هیبش  نیدنارکوفلوس و  صرق  ددـع  دـنچ  دـنکیم .
عاعـش لباقم  رد  ار  ندب  دلج ، هب  نآ  ندـیلام  نیلیـسینپ  نغور  هلول  کی  يدـنبمخز ، يارب  دـیناکچب و  مشچ  رد  مشچ ، درد  يارب  ناکچ 
هبترم هس  يزور  بلق  شپت  يارب  نآ  هیبش  نیماروک و  هرطق  یطوق  کی  یگدـنزامرگ ، يزوسقرع و  يارب  ردوپ  دـیامنیم ، ظفح  باـتفآ 

نّکـسم صرق  ددع  دنچ  يزیرنوخ ، يدنبمخز و  يارب  هزیرتسا )  ) زاگ دنچ  یبیزنت ) راون   ) دناب ددع  دنچ  تسا  دیفم  درـس  بآ  اب  هرطق   25
دروم رگید  ياهزیچ  تسا  نکمم  تسا . کشزپ  راک  شیاشگ  تسا و  دـیفم  کشزپ  ندوبن  عقوم  رد  اـهاود  نیا  نادـند ؛ رـسدرد و  يارب 

. دهد روتسد  کشزپ  دیاب  هک  دشاب  جایتحا 

: تشادهب هرابرد  دنچ  یتاکن 

درادیم هکن  گنس  لغب  رد  ار  هشیش  منادیم  نم  هک  تسا  نآ  نم  رادگهن  رگ 
ظفح و هب  جح  مرتحم  نارفاسم  دیاب  درک ، شومارف  دیابن  ار  اوقلتال »...   » یهن یلو  تسا ، ناگدنب  ناج  ظفاح  اج  ره  رد  هشیمه و  دـنوادخ 

نیا  هب  دنوشن . لوئسم  ات  دنشوکب  ناکما  دودح  رد  دوخ  ندب  یتمالس 
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: تسا دیفم  یتمالس  يارب  تاکن  نیا  تاعارم  تهج 

. دیشاب هتشاد  رظن  رد  ار  اوه  بآ و  شوخ  طاقن  دیراد  فقوت  دصق  رگا  تفرگ ، هاتوک  دیاب  ار  رفس  امرگ  ناتسبات و  لصف  رد  - 1
ای جح  ندش  مامت  زا  دعب  هک  دـینک  ترایز  اًلبق  زین  ار  تابتع  دوشب  رگا  دـییامن ، ترفاسم  هّرونم  هنیدـم  هب  جـح  مایا  زا  شیپ  تسا  رتهب  - 2

. دییامن ترفاسم  رصم  سدقملاتیب و  ماش و  هب  ای  دیدرگرب  نطو  هب  هرسکی 
. دنهد ماجنا  رتشیب  تصرف  اب  نطو  هب  تعجارم  زا  دعب  تسا  نکمم  ار  تابتع  هنیدم و  ترایز  هینب  مک  صاخشا  - 3

يارب دشاب و  زاب  ناتتـسد  جرخ  رد  امرگ ، ماحدزا و  رد  جح و  مایا  زور  دنچ  ات  دینک  مک  تاغوس  دـیرخ  لثم  يرورـض  ریغ  جراخم  زا  - 4
. دینکن يراددوخ  لوپ  فرص  زا  دوخ  یتمالس 

. دیزیهرپب باتفآ  امرگ و  زا  دینک و  باختنا  بوخ  هناخنامهم  اج و  دیدش  لطعم  رگا  دش ، دیهاوخن  لطعم  هّدج  رد  هللاءاشنا  - 5
تحار بش  ات  دینک  باختنا  رادماب  تشپ  بوخ و  تارامع  دیـشاب و  هنیدم  رد  دینک  یعـس  دینک ، فقوت  زاجح  رد  دیهاوخیم  هچ  ره  - 6

. دیباوخب
. دیزیرب مامحتسا  بآ  رد  خی  يردق  تسا  رودقم  رگا  دییامن . مامحتسا  راب  کی  يزور  تسا  نکمم  رگا  - 7
. دیشابن تیعمج  طسو  رد  تسا  رتهب  یلو  دیشاب  دناهدز  هک  يرداچ  رد  دیروبجم  هچرگ  انم  تافرع و  رد  - 8

رد رتمک  هک  دینک  یعس  تسا  یگدنزباتفآ  رثا  اهيرامیب  رتشیب  - 9
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ندرک مرگ  هک  دـینک  بصن  یتمالع  ای  قریب  رداچ  لحم  رد  دـینکن . مگ  ات  دـییامن  تبقارم  ار  دوخ  لحم  اـقفر و  دـینک و  تکرح  باـتفآ 

. تسا كانرطخ  رداچ 
. دینک تکرح  دلب  اب  دیهد و  ماجنا  حبص  کنخ و  ياوه  رد  ار  ینابرق  تارمج و  یمر  - 10

هویم و ندروخ  هب  دـینک و  باـنتجا  تشوگ  صوصخ  هب  برچ ، نیگنـس و  ياهاذـغ  زا  تسا  نکمم  اـت  اـنم  تاـفرع و  هب  تماـقا  رد  - 11
. دییامن افتکا  ییاچ  تبرش و  توپمک و  هویمبآ و 

علطم اهنآ  ياج  زا  دـیهد و  ربخ  دوخ  ياج  زا  ار  اقفر  دـینکن و  عطق  جاحلاریما  رداچ  يرادـهب و  اـب  ار  دوخ  ساـمت  تسا  نکمم  اـت  - 12
. دینک کمک  رگیدکی  هب  دمآشیپ  رد  هک  دیشاب 

امـش تیادـه  ییاـمنهار و  يارب  هک  دـینک  هدافتـسا  یبوخ  هب  يرادـهب  نویـسیمک  ترافـس و  ياـضعا  ياهزردـنا  اـهییامنهار و  زا  - 13
. دناهدامآ

سامتلا اعد  تباجتـسا  ناظم  رد  دییامن . تروشم  تهج  ره  زا  هربخ  صاخـشا  اب  ترفاسم  نیا  يارب  تسین ، یفاک  عماج و  دش  هتفگ  هچنآ 
. مراد اعد 

يرثوک لیعامسا  رتکد 

دوشیم زاغآ  تکرح 

گنهرس  ياقآ  هارمه  دادرم 1331   19 هدعقیذ 1371 - زور 18 
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تکرح مزاع  دانق ، ناتسوب  ربکایلع  ياقآ  مدش و  عیطتسم  ناشیا  لذب  هلیـسو  هب  هک  يدازریمهـش  هزنم  یلعبجر  ازریم  اقآ  یجنگ و  هللارون 

، هفیظو لباقم  رد  تیلوئـسم  هقالعو و  قشع  یلو  تسین  راگزاس  ناتـسبرع  يامرگ  اـب  ناـیناریا  مومع  اـم و  جازم  تسا و  مرگ  اوه  میدـش ،
. دنکیم ناسآ  ار  تالکشم 

رتشیب تاساسحا  ناجیه و  رتقیقر و  فطاوع  دوشیم  کیدزن  تکرح  تقو  هچ  ره  دناهدمآ . هقردب  يارب  هچب ، نز و  ناشیوخ ، ناتـسود ،
رد میهدب . شوگ  اهاعد  سامتلا  اهتساوخرد و  هب  مینک و  عادو  کی  کی  زا  دیاب  و  میراتفرگ ، تاساسحا  جاوما  نیا  نایم  رد  ددرگیم .

عقاوم رد  هک  دـنراد  تساوخرد  ینحل  اـب  کـی  ره  دـنکیم ؛ روـطخ  اـهرطاخ  رد  يوـنعم  يداـم و  ياـهوزرآ  اـهتیمورحم و  دراوـم  نیا 
بت شتآ  رد  تسا  ياهچب  دناهتفرگ ! اج  دوخ  يارب  اهیلدنص  يور  یـضعب  دنیایب ، ام  اب  دنهاوخیم  اههچب  مینک . اعد  ناشیا  رب  تباجتـسا 

یبیجع رفس  دیایب . نم  اب  هک  دوش  راوس  دناسرب و  لیبموتا  هب  ار  دوخ  هک  دزیرگیم  رهاوخ  ردام و  تسد  اهنیـشام و  لالخ  زا  دزوسیم و 
ياههتـشر هشیمه  يارب  دوخ ، یچیق  اب  دـشکب و  اـم  ناـیم  يدـنلب  راوید  گرم  دـشاب و  ناتـسود  ناـشیوخ و  رادـید  نیرخآ  دـیاش  تسا ،

راچد صخـش  هک  تسین  راضتحا  لاح  هب  تهابـشیب  تلاح  نیا  میراتفرگ . نوگانوگ  ياههبذاج  نایم  رد  دنک . عطق  ار  ّتبحم  فطاوع و 
تسا تایح  توم و  فلاخم  جاوما  راچد  یهاگ  یگدنز  قیاق  تسا ، راتفرگ  فلتخم  ياههقالع  ترخآ و  ایند و  دحرس  نایم  شکاشک و 

ار نآ  جاوما  زاب  دوشیم  رقتسم  یک  دناتایح  لحاس  رانک  رد  یهاگ 
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. دنیوگیم تارکس  تلاح  ار  تلاح  نآ  تهج  نیا  زا  دنادرگیم ، مطالت  شوختسد 

هک دناهدیچ  مه  يور  ام  فارطا  لیجآ  ینیریش و  ياههبعج  ردقنآ  ناکدننک  هقردب  میدش ، نیشام  راوس  هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  یتعاس 
. دـنکیم هولج  اهتروص  نیا  هب  هک  تسا  هقـالع  تبحم و  تسین ، يداـم  شزرا  تاـفراعت ، ایادـه و  نیا  شزرا  هدـش ، گـنت  همه  رب  اـج 

یلو دوشیم  یناف  تعیبط  ياههولج  زا  ياهولج  لثم  نآ  يدام  ياهتروص  دنادرگیم . لصتم  مه  اب  ار  اهلد  هک  تسا  تبحم  ياههتشر 
عوبطم ملاس و  ًامومع  هک  اهینیریـش  هنوگنیا  ياج  هب  ناگدـننک  هقردـب  تسا  رتهب  دـنامیم . یقاب  يونعم  سوفن  بولق و  رد  نآ  تقیقح 

يارب صوصخ  هب  تسا ، اود  مه  اذـغ و  مه  هک  دـننک  هیدـه  تاـحّابرم  باـشوخ و  ولآ و  لـیبق  زا  رت ؛ کـشخ و  ياـههویم  عاوـنا  تسین ،
ترفاسم نیا  رد  ناریا  جـنرب  کشخ و  ياهنان  میدوب . تمحز  راچد  تاجینیریـش  فرـصم  لمح و  رد  امرگ . لـصف  رد  مه  نآ  جاـجح 

لاقتنا لقن و  رد  هک  دنرادرب  دوخ  اب  ياهزادنا  هب  دیاب  دوشیم و  هدید  رتمک  رگید  ياهروشک  رد  شدننام  هک  تسا  یبوخ  ملاس و  ياذـغ 
. دنشابن تمحز  رد  مه 

دراو دومیپ . تعرـس  هب  ار  نارهت  بونج  رابغرپ  مرگ و  ياـهنابایخ  درک . تکرح  لـیبموتا  ناـشیوخ ، ناتـسود و  تبحم  روش و  ناـیم  رد 
اهنویلیم كاخ  زا  هلاس و  دـص  دـنچ  ناتـسربق  يالاب  هک  هداج ، فرط  ود  ياههناخ  زپهروک  اههناخ و  اهراوید و  دـیدرگ . ير  رهـش  هداج 

زا ار  تایح  توم و  تکرح و  نوکس و  یگتخیمآ  تشذگیم . رظن  زا  هدش ، هتخاس  تاوما 

دوشیم زاغآ  www.Ghaemiyeh.comتکرح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


91 ص :
کیرات قفا  رانک  رد  یناشخرد  هراتـس  نوچ  شنازورف ، ياهغارچ  اب  میظعلادبع 7  هاش  نیرز  دبنگ  هقیقد  دنچ  زا  سپ  دـنارذگیم . رطاخ 

نایم رد  هام  ناشخرد  هدرکمین  هک  تفریم  یکیرات  هب  ور  اضف  میدش ، در  میداد و  یمالس  میدرک و  مخ  یمیظعت  رـس  دش . نایامن  نارهت 
هب زربلا  هوک  رانک  رد  اهغارچ  رون  ریز  رابغ و  نایم  رد  نارهت  هاگ  هداج ، ياـهمخ  چـیپ و  رد  دـش . رهاـظ  قفا  هدرپ  ریز  زا  ناگراتـس  جاوفا 

هقردب ياهوگتفگ  نانخـس و  دناشکیم . تیدـبا  هب  ار  ام  نآ ، يدـبا  ياهغارچ  نامـسآ و  هاگ  دیـشکیم ، بقع  هب  ار  ام  دـمآیم و  مشچ 
اههرهچ دشیم و  رود  مکمک  دوش ، رود  دچیپب و  هّرد  هوک و  نایم  رد  هک  یمهرَد  ياهادص  دننام  نانآ  ياهگنهآ  اهادص و  ناگدـننک ،

هب تشگزاب  هرابرد  ار  ام  تشذگیم و  رطاخ  زا  هداج  یتسپ  دنلب و  دننام  نآ  ماهبا  رفـس و  تالکـشم  دیدرگیم . تام  لایخ  تاحفـص  زا 
هب هظحل  نآ ، هب  قشع  دصقم و  ناشخرد  هطقن  دیما ، میب و  مهرد و  مهبم و  تالایخ  نیا  نایم  رد  تشادیم . دیما  میب و  نایم  نیمزرـس  نیا 

لایخ ياـههدرپ  نیا  دـیدرگیم . بلق  تنوکـس  سفن و  ناـنیمطا  بجوم  درکیم و  نشور  ار  کـیرات  قفا  دیـشخردیم و  نهذ  رد  هظحل 
نادناخ ناگراتـس  زا  رگید  یکی  هموصعم 3 ؛ ترـضح  دـبنگ  هپت  يالاب  زا  هک  تشذـگیم  مشچ  لـباقم  زا  یپ  رد  یپ  نشور ، کـیرات و 

نالان رفاسم  یمک  زا  رادژاراگ  میتفر  ژاراگ  هب  تکرح  مزع  هب  هک  هاگحبـص  میدیـسر ، مق  هب  دش ؛ نایامن  یناملظ ، ریوک  نایم  رد  ربمایپ 9 
رپ ار  اهیلدنـص  اهورهار و  مامت  تخادـنا . مادهب  ار  یقارع  برع  هچب  نز و  دـنچ  رهظ  کیدزن  ات  دوب  نارگن  وس  ره  هب  شعاّـمط  مشچ  و 

ناجیه  رد  شدنمزآ  سفَن  زونه  یلو  درک 
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اهنز و هلان  ٍهآ و  ادص و  رـس و  اج و  یگنت  زا  همه  درک . تکرح  لیبموتا  دندمآ و  ناجیه  هب  همه  رگید  هک  دوب  هدشن  رپ  شعمط  هسیک  و 

شیپ رد  رایـسب  عیاقو  نیا  زا  دوب ، روبـص  راـبدرب و  دـیاب  تسا  رفـس  لوا  زونه  درک ؟ دـیاب  هچ  میدوب ، رثأـتم  تمحز و  رد  برع  ياـههچب 
تسیگدنز و همزال  هک  یتامیالمان  هچ  دوش ، ادـیپ  سفن  رب  تموکح  لّمحتِحور و  هک  تسا  نیمه  يارب  اهيراتفرگ  تامیالمان و  میراد .

. تسا فیلکت  هفیظو و  ماجنا  يارب  هچ 
تسا شومخ  دید  مد  تذل  دش و  هتخپ  نوچ  تسا  شورخ  شوج و  رد  هک  تسا  یماخ  گید ز  نیا 

قارع ناریا و  ّدحرس  ناماسبان  عاضوا 

. دـباییم رییغت  بادآ  عـضو و  اـجنیا  زا  میدرک ، روـبع  هاـشنامرک  یلاوـح  زا  رهظ  زا  شیپ  مـیدرک . تحارتـسا  یتعاـس  دـنچ  دیـسر ، بـش 

. دوشیم هدـید  دایز  یبرع  ياهلاقع  اهنهاریپ و  تفلک ، ياهلیبس  يدرک ، ياـهسابل  تسا . مرگ  راـمق  رازاـب  تیعمجرپ و  اـههناخهوهق 

. تسا داـیز  تارادا  اـههناخهوهق و  اـهژاراگ ، رد  ناربقاـچاق  ناـیچقاچاق و  تیلاـعف  تسا . یبرع  يدرک و  یـسراف و  زا  طوـلخم  اـههجهل 
نارومأم تلود و  نادـنمراک  اب  دـنکیم و  راک  یتیعمج  ره  ناـیم  رد  نیـشام و  ره  يوس  هب  راـنک و  هشوگ و  ره  هب  ناـشمارآان  ياـهمشچ 

ره رد  هک  تسا  رارقرب  شیتفت  یکرمگ و  زکرم  نیدنچ  نیقناخ  رـصق و  نایم  رتمویلک  دنچ  رد  دـنراد . یتاغل  تاراشا و  امیا و  يّدـحرس ،
هچ  ره  دنوش . لطعم  نارفاسم  تعاس  دنچ  دیاب  کی ،
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ناملـسم ره  هرظنم  نیا  دنرادیم . اور  نیهوت  هنوگ  ره  دننکیم و  یقالخادـب  دـنریگیم ، هوشر  دـنروآیم ، ناناملـسم  رـس  هب  دـنهاوخیم 

مالسا و هرکیپ  دناهدیشک و  راوید  ناناملسم  نایم  اهنآ  هدناشن  تسد  ياهتلود  ناگناگیب و  هنوگچ  هک  دنکیم  رثأتم  ار  يرویغ  رادیب و 
مه ناـج  هب  ادـج و  مه  زا  ار  هـمه  يداژن ، نیواـنع  يدحرـس و  ِطوـطخ  موـهوم  ياـهمان  هـب  دـناهدرک و  هـعطق  هـعطق  ار  ناملـسم  هعماـج 

ار يدحرس  ياهراوید  دلسگب و  ار  ناگناگیب  هتفاب  ياهرات  نیا  ناناملسم  يونعم  مکحم و  طباور  هک  درذگن  يرید  تسا  دیما  دناهتخادنا !
. دنک بارخ 

ع)  ) نیمظاک ناشخرد ؛ نارتخا 

، اهغارچ ینشور  لخن و  ياهتخرد  نایم  رد  بش  همین  میدش ، قارع  كاخ  دراو  هدرک  روبع  اهدنب  نیا  زا  هک  دوب  هتشذگ  بش  زا  یـساپ 
. دش نایامن  نیمظاک 8  نایداه ، ناماما  ناشخرد و  نارتخا  دبنگ  ود 

ام دناهتسب ، همه  اههناخهوهق  اههناخنامهم و  دش ، فقوتم  نحـص  کیدزن  ياهرازاب  زا  یکی  رد  نیـشام  هک  دوب  یقاب  بش  زا  یتعاس  زونه 
! دراذـگ مه  هب  مشچ  ناوتیم  دربتـسد  سرت  زا  هن  تسا  تحارتسا  ياج  هن  میدرک ، عمج  رازاـب  راـنک  رد  ار  اـهراب  میاهتـسخ . جـیگ و  مه 

. میتمحر میسن  حبص و  هدیپس  ندیمد  راظتنا  رد  تسا ، عوبطمان  اضف  مرگ و  اوه  میهدیم . هیکت  مینیشنیم و  یهاگ  میوریم ، هار  یهاگ 
ياهادص  اب  اهشورف  ریش  يراخب  اههناخهوهق و  روامس  دود  مک  مک 
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اههتـسدلگ يالاب  زا  ناذا  گناب  دش . عورـش  ون  یگدنز  شبنج  نیـسپاو و  باوخ  هزایمخ  دیچیپیم و  رازاب  رد  شنابحاص  نشخ  هتفرگ و 

هب نارئاز  جاوفا  وزج  مه  ام  میدرپس و  یـسک  هب  ار  ثاثا  دـش . زاب  هتـسخ  ناقاتـشم  يور  هب  نحـص  ياهرد  دومن . مالعا  ار  تاـیح  دـیدجت 
میـسن هدش ، طولخم  هاگبحـص  ینـشور  اهغارچ و  رون  میدـش . مرح  دراو  میتفرگ و  وضو  میدرک ، وشتـسش  میداتفا و  هار  هب  نحـص  فرط 
ترخآ انعم و  تروص و  نایم  دحرس  اجنیا  دشخردیم . اههرهچ  اهمشچ و  زا  نامیا  رون  هتخیمآرد ، مه  اب  اهنزبداب  میـسن  اب  نیعولطلانیب 

رد طوقس  زا  ار  ناگتسباو  هک  تسا  يرون  ياههتـشر  ناشراتفگ  راتفر و  دنقلاخ . اب  قلخ  طبار  هک  تسا  تیـصخش  ود  عفدم  تسایند و  و 
ترفغم تمحر و  میسن  هک  تسا  تشهب  ياههچیرد  زا  یکی  مه  اجنیا  دناشکیم . تشهب  یلاع  حطس  هب  دروآیم و  الاب  ایند  ياهیکیرات 

ترفغم و بلط  دـنوادخ  زا  میدرک و  مالـس  نانآ  هاگـشیپ  هب  میدروآ . ضرعم  نآ  رد  ار  دوخ  ناگدولآ ، هلمج  لثم  مه  ام  دزویم . نآ  زا 
نوریب هزات  حور  طاشناب و  تفای . فیفخت  اهترودک  اهیگتـسخ و  میدـناوخ . زامن  میدرک و  هدجـس  شلالج  تحاس  رد  میدومن و  ریخ 

رد دـنراد ، یقارع  هرکذـت  ام  لثم  هک  یناریا  جاـجح  همه  میدـیزگ . لزنم  اـههناخنامهم  زا  یکی  رد  میدـش . دـیدج  یگدـنز  دراو  هدـمآ 
. دننک مهارف  تکرح  هلیسو  دنناسر و  ازیو  هب  ار  اههرکذت  ات  دنعمج  نیمظاک 

نارئاز نایم  رد  رّیحت  ینادرگرس و 

هزاجا  زا  نوچ  یناریا  جاجح  زا  ياّهدع  هک  میدینش  نیب  نیا  رد 
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نایانـشآ و دـنربب . زاجح  هب  كاـنرطخ  يداـع و  ریغ  ياـههار  زا  ار  اـهنآ  اـت  دـناهتخورف  اـهرادهلمح  هب  ار  دوخ  دـناهدش ، سویأـم  تلود 

رتدوز تکرح  هلیـسو  رگا  میتشاد  دـصق  ام  دـندرکیم . اعد  تساوخرد  اهنآ  یتمالـس  يارب  راوز  زا  دـندوب و  برطـضم  اـهنآ  ناتـسود 
میشاب دنمهرهب  نیرهاط : همئا  مرکا و  لوسر  هضور  ترایز  زا  هدنام ، جح  مسوم  هب  هک  يزور  دنچ  ات  میورب ، هنیدم  هب  هرـسکی  دوش  مهارف 
میقتسم هلیسو  دش  مولعم  میدنب . مارحا  تسا ، مرکا 9  لوسر  مّلسم  هاگتاقیم  هک  هفیلحلاوذ )  ) هرجش دجسم  زا  دوش  کیدزن  مسوم  نوچ  و 

هیهت ازیو و  هزاجا  قارع  رد  اـم  ّمهم  راـک  میدـش . فرـصنم  میمـصت  نیا  زا  راـچان  دوشیم ، گـنت  مه  تقو  تسین ، قارع  رد  هنیدـم  يارب 
هب لقن  لمح و  ياههاگنب  نابحاص  دیسر . اهتلود  يازیو  هب  دوب  هک  تمحز  ره  هب  اههرکذت  دومن . تقفاوم  ناریا  تلود  هک  تسا  هلیـسو 

. دنّریحتم ندنامبقع  تشحو  تاغیلبت و  نیا  نایم  رد  جاجح  رتشیب  دندش . غیلبت  لوغشم  صاخشا ، اههیرشن و  هلیسو 
ار رظن  رکف و  دنتسه و  هقیلس  موکحم  ياهیـضعب  دناشکیم . یتمـس  هب  ار  ياهتـسد  ره  فلتخم ، تایحور  اههقیلـس و  دراوم  هنوگنیا  رد 
دنتسه و یمدرم  رظن  موکحم  یضعب  دنربیم . راک  هب  ار  رظن  هشیدنا و  دننکیم و  تروشم  ریصب  صاخشا  اب  اهیضعب  دربیم . راکهب  رتمک 

يدراوم رد  هقیلس  زا  يوریپ  تسا . يدروم  روما  نیا  زا  کی  ره  يارب  یلو  دنوشیم  هراختسا  هب  لّسوتم  یـضعب  دنریذپیم . اهنآ  زا  ًادّبعت 
ّتین  نسح  ياراد  صخشم و  هک  تسا  هدیدنسپ  یسک  زا  دّبعت  دشابن . يّدج  فده  هک  تسا 
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ناوتن تروشم  رظن و  هار  زا  ار  ّرـش  ریخ و  هک  تسا  يدروم  رد  دـشاب ، روتـسد  اـب  قباـطم  تسا - لوـمعم  هکناـنچ  هراختـسا - رگا  دـشاب ،
تاهج ندـید  رد  ار  رکف  دـنربیم ، شیپ  سپ و  ار  حـیبست  ياههناد  يدروم  ره  رد  هک  یناسک  دوش ، ّریحت  راچد  صخـش  داد و  صیخـشت 

يارب حلاصم  ندوب  هدیـشوپ  دنـشاب ، هتـشاد  یمکحم  تباث و  هدارا  دنناوتیمن  دنزادنایم و  راک  زا  یـشیدناتبقاع  یتایح و  روما  فلتخم 
. تسا یسفن  ياوق  لقع و  لیمکت 

لاح ره  هب  دـیرفآیم ! یتشوگ  حـیبست  کی  یـسک  ره  اب  دـنوادخ  دوب ، مزال  هزادـنا  نیا  هب  هراختـسا  رگا  تفگیم : نید  ياـملع  زا  یکی 
حتف تکرش  ماد  هب  مه  ام  دندش . لّسوتم  ياهلیسوهب  دنتفرگ و  شیپ  رد  یهار  ياهتسد  ره  هراختـسا  ای  تروشم  ای  هقیلـس  تهج  زا  جاجح 

زا دربب و  ود  هجرد  نرن  ياهلیبموتا  اب  توریب  هب  قارع  زا  ات  تفرگ  ناموت ) دـصناپ  رازه و   ) یقارع رانید  جـنپ  داتفه و  رفن  ره  زا  میداـتفا ،
اـههناخنامهم و اهفارــص و  رازاـب  جاجحِینادرگرــس ، هـلجع و  نـیا  ناـیم  رد  تشگزاـب . يارب  نـینچمه  هراـّیط و  اـب  هدــج  هـب  توریب 
زا رتشیب  ار  اهیتحاران  اهنایز و  نیا  دندادیم . ماجنا  هلماعم  عون  ره  دنتفرگیم و  دنتساوخیم  هچ  ره  دش و  مرگ  اهتکرش  اهرادژاراگ و 

، دـش زاـب  اهيّدـعتم  يارب  نادـیم  گـنت و  جاـجح  رب  تقو  اـت  تخادـنا  ریخأـت  هب  ار  هزاـجا  ردـقنآ  هک  تسناد  دـیاب  ناریا  تـلود  هیحاـن 
ساوح دیاب  هک  دوب  طاقن  نیرتكانرطخ  اهفارـص  رازاب  نیمظاک و  دادغب و  نیب  دندروآ . تسد  هب  یبوخ  تصرف  مه  دادغب  ياهرببیج 

ندرک  تکرح  اهنت  دشاب ، عمج  لوپ  ضیوعتو  هلاوح  لوصو  ماگنه  جاجح 
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. تسین حالص 

بانج هک  دش  رود  رـسج  زا  يردـق  سوبوتا  دـندوب ، هداتـسیا  یفلتخم  مدرم  اهورهار  رد  میدـش ، سوبوتا  راوس  میتشگیمرب  هک  دادـغب  زا 
ياهرد يولج  هک  دیشک  لوط  ياهقیقد  دنچ  دش ، فقوتم  نیـشام  میدنامهف و  هدننار  هب  لاجنج  نایم  رد  دندز ! ار  مبیج  دز  ادص  گنهرس 

زا ناشیا  هک  مدنامهف  ینابرهش  سیئر  هب  تشاد . هاگن  نیمظاک  ینابرهش  لباقم  ار  نیـشام  هطرـش  دورن . نوریب  یـسک  ات  میتفرگ  ار  نیـشام 
يزیچ اـّما  دـندرک  شیتفت  ار  رفاـسم  درم  نز و  کـی  کـی  دـناهدز . نیـشام  نیا  رد  ناـشبیج  زا  ناـموت  رازه  دـنناریا و  ینابرهـش  ياـسؤر 
انـشآ اهنآ  زا  یکی  هفایق  دیاش  ات  دنداد  ناس  ام  لباقم  زا  ار  اهرببیج  مامت  ياهسکع  ، ) يراگنتشگنا قاتا  هب  دـندرب  ار  ام  دـشنمولعم .
. مینک تکرح  دیاب  ادرف  اریز  میشادن  بیقعت  یلطعم و  تقو  مه  ام  دش ، دهاوخ  ادیپ  دنداد  هدعو  دشن . هتفرگ  هجیتن  نکیل  دیآ  رظن  هب 

نیمظاک رد  یتیبرت  یملع و  ياههسسؤم 

. تسا هدش  سیسأت  یناتسرهش  همالع  ترـضح  تمه  اب  هک  تسا  نیداوج » هناخباتک   » لوا تسا ؛ یتیبرت  یملع و  هسـسؤم  ود  نیمظاک  رد 
فلتخم ثحابم  حرطم  الـضف و  دـمآ  تفر و  لحم  هک  تسا  یلـصفم  مظنم و  هناـخباتک  تسا . نحـص  یقرـش  بونج  علـض  رد  نآ  لـحم 

ناناملسم ياههنیجنگ  ریاخذ و  زا  یناتسرهش  همالع  ترضح  میدنام . مورحم  ناشرـضحم  كرد  زا  ام  دندوب ، ناریا  رد  ناشیا  یتقو  تسا .
هک  دنتسه 

نیمظاک رد  یتیبرت  یملع و  www.Ghaemiyeh.comياههسسؤم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


98 ص :
. دننکیم هدافتسا  ناشیرکف  ياهرهگ  زا  دنسانشیم و  رتهب  ار  ناشیا  صاوخ 

بهاذم للم و  زا  دـشابیم و  رارقرب  یغیلبت  یمیلعت و  تاسلج  هتـسویپ  اّما  تسا ، مامتان  نآ  يانب  هک  تسا  یـصلاخ » هماّلع  مولعلاراد   » مّود
ایند و هتفشآ  عضو  اب  نید  ياملع  هک  تسا  ملسم  تسا . سوسحم  زورهب  زور  نآ  رثا  تفرشیپ و  دننکیم و  دمآ  تفر و  اجنآ  رد  فلتخم 
. دـیامنن روـهقم  ار  ناـنآ  زور ، ِرذـگدوز  هدـیچیپ و  ياهتسایـس  هک  دنـشاب  بـقارم  رادـیب و  دـیاب  یلو  دنـشاب  تکاـس  دـیابن  ناناملـسم ،

همضاه رد  يال  لِگ و  ندناروش  شورخ و  شوج و  زا  سپ  هک  تسا  يّوج  ّتقوم  قداوح  لولعم  ناشورخ ، لیـس  نوچ  زور  ياهتسایس 
. تسا شخبتایح  يراج و  هتسویپ  هک  تسا  عبنم  هب  لصّتم  ناشوج و  همشچ  قح  دوشیم . دوبان  اههّرد  لد  تعیبط و 

ینارون فراعم  رادهشیر و  مولع  شخپ  زکرم  دیاب  تسا ، ناناملـسم  مومع  دـمآ  تفر و  لحم  هجوت و  دروم  هک  نید  همئا  ياههعقب  میرح 
. تساهنآ نایاوشیپ  يرکفمه  داحتا و  ناناملسم و  يرادیب  يرایشوه و  هب  هتسب  عضو ، رییغت  و  لحم ...  هن  دشاب  مالسا 

ع)  ) نیسح ماما  هاگراب  يوس  هب 

نارمع تفرشیپ  هداج  تمس  ود  رد  میدرک . تکرح  البرک  يوس  هب  هبنشکی  رصع  میـسریمن . رّهطم  عاقبهمه  ترایز  هب  هدش ، گنت  تقو 
مه  تابصق  رد  دوب . سوسحم  هتشذگ  ياهلاس  هب  تبسن  يدابآ  و 
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هاـگراب یخـسرف ، دـنچ  زا  هدرک ، هطاـحا  اهناتـسلخن  ار  ـالبرک  فارطا  رتـمولیک  نیدـنچ  دـشیم . هدـید  قرب  ياـهغارچ  بآ و  ياـههلول 

تکرح دناهدیشک . فص  هداج  تمـس  ود  رد  مارتحا  دراگ  دننام  امرخ  دنمونت  میقتـسم و  ياهتخرد  تسا . نایامن  ع )  ) نیـسح تمظعاب 
ام نیـشام  دـنروآیم . ياج  هب  ناتـسآ  نیا  نارئاز  هب  تبـسن  ار  مارتحا  مسارم  ایوگ  اهنآ ، هقاس  زیت  نهپ و  ياهگرب  هتخیوآ ، ياـههخاش 

. میدش البرک  دراو  بورغ  تشذگ و  اهنآ  هدیشک  دق  ياههیاس  اهلخن و  فوفص  نایم  زا  بورغ  کیدزن 

لطاب قح و  دربن  هنحص  مّسجت 

هدناوخ و اهباتک  رد  هدینش و  ناگدنیوگ  زا  هچنآ  هزادنا  هب  سک  ره  دزیگنایمرب و  ار  یتارطاخ  هدننیب  ره  يارب  هعقب  نیا  نیمزرس و  نیا 
قح هلباقم  هتسارآ ، فوفص  گنج ، نادیم  هرظنم  دونشیم ؛ ییاهگنهآ  نخس و  دنیبیم و  ییاهزیچ  هدرک ، كرد  نیمزرس  نیا  رارسا  زا 

، هـعطق هـعطق  ياهندـب  هدـیتلغ ، نوـخ  هـب  ياههتـشک  نایهاپـس ، ّرف  ّرک و  زیت ، ياهریـشمش  هزین ، يـالاب  ياهرـس  تـملظ ، روـن و  لـطاب ، و 
قارتفا عامتجا و  دمآ و  تفر و  برطـضم ، نانز  لافطا و  هتـشارفارب ، ياههدرپارـس  مایخ و  ادـخ ، نادرم  ِناشخرد  نیگمـشخ و  ياههرهچ 

تسا و هباطخ  لاح  رد  يرگید  دشورخیم . ریـش  نوچ  دناوخیم و  زجر  یکی  نوگانوگ ؛ ياهادص  اب  تسا  هتخیمآ  رظانم  نیا  نانآ و ... 
نیا زا  نز ، نیا  نماد  هب  همیخ و  نیا  هشوگ  هب  لفط  نآ  دراد . ییاون  رهوش  ای  ردـپ  ردارب و  شعن  يالاب  نز  نآ  دـشوکیم ، تیادـه  يارب 

یتساوخرد  دربیم و  هانپ  كانلوه  هرظنم 
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یتعاس دـنچ  زا  سپ  دـیآیم . مشچ  شیپ  رگید  ياهتروص  اـب  مه  لـباقم  فص  هرظنم  دـهدیم . ناـمرف  هدـنامرف  رادـمچرپ و  نیا  دراد .
لافطا ياهادـص  دوشیم ، هتخیگنارب  رابغ  درگ و  دریگیم ، الاب  هدایپ  هراوس و  ناجیه  دـسریم و  تّدـش  نیرخآ  هب  گنج  اوه و  يامرگ 
جاوما گنج ، نادـیم  رکف و  قافآ  یکیرات  تسپ ، تاوهـش  تملظ  دوشیم . هتخیمآ  مه  هب  وجگنج  ناریـش  اـت  یکدرپ  ناـنز  اـت  کـچوک 
هدیمرآ ياهندب  یتعاس  زا  سپ  تسا ، مهرد  هتخیمآ و  مههب  هزین  ریـشمش و  ياهقرب  اب  ناوضر  هب  دیما  نامیا و  ياهقرب  نوخ ، مافخرس 
تسکش هدروخ ، تسکـش  هدنمرـش و  نیحتاف  دنیآیم . نرویب  نادیم  زا  زارفرـس  دنلب  ياههزین  رب  هتـشارفارب  ییاهرـس  نوخ و  كاخ و  رد 

. دندرگیمرب هفوک  هب  رونخس ، هتخوسرگج  نازیزع  حتاف و  ناگدروخ 
نادیهـش و رالاس  هاگنآ  درذگیم . اهرظن  زا  هاگراب  هعقب و  نیا  رانک  رد  قرفتم  هدـنکارپ و  یهاگ  طبترم و  مّظنم و  یهاگ  تارطاخ ، نیا 

بیهن هتـسویپ ؛ نامیا  لها  هتـسویپ  مههب  فوفـص  هب  شحور  هتفخ و  نیمزرـس  نیا  رد  شندب  هک  درگنیم  ار  نامیا  قح و  يورین  هدنامرف 
. تسامشاب حتف  تسامش ، اب  حتف  دیهد ؛ وا  هار  هب  ار  رس  و  دیدنبب ، ادخ  هب  ار  لد  دیسارهن ، دیورب ، شیپ  دنزیم :

ایَکیَلَع ُمالَّسلا  : » دیوگیم دتـسیایم و  ناتـسآ  کیدزن  دراذگیم و  شیپ  يربنامرف  راهظا  يارب  یمدق  ربنامرف ، ِزابرـس  دننام  رئاز  هاگنآ 
نحـص نورد  میدـش ، هجوتم  لضفلاوبا  هاـگراب  فرط  هب  میدرک و  شفارطا  يادهـش  شـسدقم و  هاگـشیپ  هب  یمالـس  مه  اـم  هللادـبعابأ ،»

اجنیا رد  میدمآ .
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ربارب رد  نوخ و  جاوما  ناـیم  رد  هک  میدـیدیم  ار  یلع  دـنزرف  ناـکم  نیا  رد  دـش ؛ هتـشادرب  مشچ  لـباقم  زا  ناـمز  لـصاوف  اـههدرپ و  زین 

یقو توملا  ذا  توملا  بهرأ  ال  : » دنزیم هرعن  یمه  دزیریم ، نوخ  شیوزاب  زا  هدش و  کبشم  شندب  هداتسیا ، هزین  ریـشمش و  ياهنوتس 
....«

. میتشگرب تحارتسا  يارب  هدرک  تقادص  افو و  یلاع  هنومن  تعاجش و  نامیا و  رهظم  نیا  هاگشیپ  هب  یمالس 
، هدومن هطاحا  لصتم  ياهناتسلخن  ار  فارطا  تسا . نایامن  نآ  فارطا  رهش و  میاهدیشک . زارد  باوختخت  يور  هناخرفاسم  دنلب  ماب  يالاب 

ناگراتس تاراشا  دشخردیم . الاب  زا  اههراتس  تسا . رهش  هب  فرـشم  اههتـسدلگ  اهدبنگ و  تسا . طسو  رد  اهغارچ  اهنامتخاس و  اب  رهش 
مه اب  هک  دمآ  ممـشچ  هب  اوه  زا  رپ  ياه  بابح  مدید . لها  زا  یلاخ  کشخ و  نابایب  ار ، نیمزرـس  نیا  تشادرب ؛ نایم  زا  ار  نامز  هدرپ  زاب 
هب دناهتـشادنپ و  فلاخم  دوخ  تاوهـش  اب  ار  قح  هدرک و  نامگ  يرادـیاپ  اقب و  دوخ  يارب  دـناهدمآرد و  ناـسنا  تروص  هب  هدـش و  عمج 

. دناهدیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  قح  رهاظم  هتسارآ و  یگنج  نادیم  هدش ، رورغم  دوخ  يورین 
: دش دنلب  ادص  اههرانم  يالاب  زا  دندش . وحم  اهبابح  دز ، یجوم  تایح  ناشورخ  يایرد  دعب  یکدنا 

. میظعلا یلعلا  هللا  قدص  ضرألا ،...  یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  ءافج و  بهذیف  دبزلا  اما  ربکا ،» هللا  »
هب زاونشوگ  انشآ و  یگنهآ  هک  تشذگیم  مرکف  مشچ  شیپ  زا  رظانم  نیا  دوب . مشوه  شوگ  رد  اهادص  نیا  دوبر . مباوخ  لاح  نیمه  رد 

نذؤم  ع )  ) نیسح ياههتسدلگ  يالاب  زا  مدرک ، زاب  مشچ  دیسر ، مشوگ 
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. دنتسیرگنیم نیمز  نینکاس  هب  تقد  اب  دوب . رتزاب  ناگراتس  مشچ  ! » ربکا هللا  : » تفگیم

میوشیم ماش  یهار 

هکنآ اـب  میدرک ، تکرح  نرن  تکرـش  يوس  هب  میتـسب و  ار  اـهراب  میتـشگرب . نیمظاـک  فرط  هب  هدوـمن و  عادو  مالـس  میتساـخرب  اـج  زا 
ماـش يوـس  هب  یناریا  جاـجح  زا  ياهدـع  اـب  هک  تشذـگ  بش  زا  یـساپ  دوـبن ، مظنم  تقو  تهج  زا  مه  زاـب  یلو  تسا  یـسیلگنا  تکرش 

هک هار  زا  يرادقم  زج  تسا  نابایب  هرـسکی  میتشذگ  ماش  قارع و  دودح  زا  نوچ  تسا . یبوخ  ياهلیبموتا  هار  نیا  يارب  میدرک . تکرح 
، هیوهت لئاسو  ندوب  اب  تسا  هتسب  همه  اههشیش  دراد . باوخ و ...  بآ و  لئاسو  ام  نیشام  دیآیمن ، مشچ  هب  مه  ياهداج  تسا . تلافـسآ 
میبوکیم و راوید  هب  هچ  ره  تسادج  یلک  هب  مه  هدننار  قاتا  میاهدش ! ینادنز  راتفرگ و  تسین  ادـیپ  مه  نوریب  تسا و  مرگ  لخاد  ياوه 

ماگنه ار  همگد  تسا : هتشون  یبرع  هب  نآ  يالاب  تسا و  ییاههمگد  لباقم ، راوید  رد  هک  میدش  هجوتم  تسین . یـسردایرف  مینزیم ، دایرف 
گنهرس بانج  دنک . شغ  ناتـسود  زا  یکی  دش  انب  هرخالاب  دشاب ، هتـشاد  یتیلوؤسم  ادابم  میهد ، راشف  میهاوخیم  الاح  دیهد ، راشف  رطخ 

شناهد زا  فک  درک . شغ  گنهرس  دندنخن . مه  اقفر  دوشن ! رهاظ  وا  زا  يرایشه  زا  يرثا  دنک و  شغ  بوخ  هک  یطرـش  هب  دش ، رـضاح 
، نایدصتم هّلک  رـس و  زا  شیپ  دش . زاب  برد  فقوتم و  نیـشام  دمآرد . ادص  هب  رطخ  گنز  هک  دوب  اجنیا  دـمآ  الاب  شاهنیـس  تخیریم و 

دراو یمیسن 
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اب میدرک . هلمح  يدـصتم  فرط  هب  دـناهتفرگ ، ار  شوهدـم  فارطا  تساقفر و  تسد  هب  اهنزبداب  هک  یلاح  رد  دوب ! منتغم  نامه  هک  دـش 

میالم اوه  مکمک  داـتفا ! هار  نیـشام  دز و  مه  هب  ار  رد  مکحم  تسا . میحل  اههشیـش  تفگ : درک و  یهاـگن  هناـبآم  یـسیلگنا  ییورشرت و 
بش درک . فقوت  یکدنا  هک  لحم  ود  رد  زج  تساههچیرد ، ندوب  مکحم  رد  حالـص  دش  مولعم  میدش . نوریب  رابغ  درگ و  هجوتم  و  دش ؛
حبـص هدـیپس  دـشیمن . هدـید  يزیچ  ناـشخرد ، ِنامـسآ  هنوراو  هساـک  زج  قـفا  ياههیـشاح  رد  تفریم  هچ  ره  یلو  تفریم  هرـسکی  ار 

ارچ نوچ و  نودـب  دـش . زاب  رد  فقوتم و  نیـشام  میداد . راشف  ار  رطخ  همگد  زاب  راچان  دروآ . شوج  بنج و  هب  زاـمن  يارب  ار  نارفـسمه 
عوضخ دندیـشکیم . دوخ  يور  هب  ممیت  يارب  ار  كاپ  كاخ  یـضعب  دـندش ، وضو  لوغـشم  هباتفآ  هت  بآ  اب  یـضعب  میتخیر ، نوریب  همه 

، اضف ّدح  یب  سونایقا  نایم  رد  رون ، یتشک  نوچ  باتفآ  میدش . راوس  سپـس  دش و ...  هتـسب  زامن  ِفص  دوب . نایامن  همههرهچ  رد  یگدنب 
رهظ کـیدزن  دوـبن . ادـیپ  يزیچ  کـیدزن ، رود و  زا  اهنیـشام ، ِراـبغ  ياـههلول  ناـبایب و  زج  مـیدرکیم  رظن  هـچ  ره  دـمآیم ، ـالاب  نازرل 

اههتـشررس نآ  تسا . نانبل  هیروس و  ياههوک  هتـشرس  هلابند  اههتـشر  نیا  دمآیم ؛ مشچ  هب  تسار ، فرط  رد  اههوک ، کیراب  ياههتـشر 
نادنزرف دوخ  تبحم  رهم و  نماد  رد  ینیگنـس ، راقو و  اب  هک  تسا  هوک  تسا . دیدج  میدق و  نوگانوگ  ياهندمت  نورق و  لاصتا  هلیـسو 

نادنزرف و نیا  زا  کی  ره  دروآیم . دـیدپ  اهندـمت  اهرهـش و  دوخ  رانک  رد  دـهدیم و  تایح  بآ  دوخ  ناتـسپ  زا  دـنارورپیم و  ار  مدآ 
دوخ نارود  نوچ  اهندمت 
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ترسح کشا  نانآ  تبرت  يالاب  نابرهم  مام  نآ  هوک  دیدرگ ، راهق  يادخ  بضغ  دروم  كاله و  لماوع  شوختـسد  ای  دناسر  نایاپ  هب  ار 

. دیوریم ناگتشذگ  یلقع  تارمث  اهرذب و  وا  کشا  زا  دزیریم ،
(. ِساّنلا َْنَیب  اُهلِواُدن  ِماّیألا  َْکِلتَو  )

ناربمایپ شرورپ  هراوهگ  نیطسلف  ماش و 

تموکح یقرـش و  مور  تردـق  نیمزرـس  تسا ! میدـق  راثآ  ندـمت و  طبار  برغ و  قرـش و  لاصتا  هقلح  نیطـسلف ، ماش و  نیمزرـس  اجنیا 
نازاب ریـشمش  هزینرـس و  ياهقرب  نآ  تشد  هوک و  رد  تسا . یمالـسا  هلاس  دـص  ردـتقم  تموکح  ناربماـیپ و  شرورپ  هراوهگ  سنازیب و 

تاروت و همزمز  ناربمایپ و  ياهاعد  دورـس و  دـیآیم . مشچ  شوگ و  هب  نیحتاف  هرعن  نانآ و  ياـهبسا  مُس  راـبغ  درگ و  برغ و  قرش و 
رتشیب نیمزرـس  نیا  رد  دـهاجم  ناناملـسم  ریبکت  زامن و  فوفـص  گـناب  دوشیم . هدینـش  نیمزرـس  نیا  زا  اـج  ره  زا  شیب  لـیجنا ، روبز و 

. درذگیم مشچ  لباقم  زا  یپ  رد  یپ  ریجنا  نوتیز و  ياهناتسغاب  تسا . سوسحم 
هدایپ نآ  يراج  ياهرهن  افـصم و  ناـبایخ  راـنک  رد  میتشگ و  ماـش  قاّرب  تلافـسآ  ياـهنابایخ  دراو  هدـعقیذ ،  25 هبنـشود ، رهظ  کیدزن 

. میتفرگ ياهناخنامهم  رد  یقاتا  میدش .
زا دعب  دشیم . هدید  دایز  هدرکلیصحت  بدؤم و  راقواب و  نامدرم  نآ ، تعامج  فوفص  رد  میدش . فیظن  يدجسم  دراو  برغم  کیدزن 

. میدرک تحارتسا  هناخنامهم  رد  بش  نآ  تفگ . نآرق  ریسفت  ییامیس  شوخ  ناوج  خیش  زامن 

توریب يوس  هب 

. تسا میالم  فافش و  اوه  قاّرب ، تلافـسآ  رـسارس  هداج  میدرک ، تکرح  توریب  فرط  هب  تکرـش  سوبوتا  اب  هک  دمآ  الاب  باتفآ  يردق 
خسرف توریب 25  ات  ماش  هلصاف  تسا . رازهزبس  يراج و  ياهرهن  اهناتـسغاب و  تسا  مشچ  لباقم  هچ  ره  مخ و  چیپ و  بیـشن و  زارف و  رد 

هب یمالـسا  هرکیپ  عّطقُم  هیزجت و  رهظم  ای  یکرمگ  يّدحرـس و  یـسرزاب  لحم  ود  یمک ، هلـصاف  اـب  هار  طـسو  رد  تسا . رتمولیک  ای 150 
ماش و رکیپ  رـس و  ندرگ  يّدحرـس ، هندرگ  نیا  دریگ ، ياج  تمواقم  نودـب  نایچرامعتـسا  عمط  ياهگید  رد  ات  تسا ! کچوک  تاعطق 

! هدش عطق  هک  تسنانبل 
ایـسآ و اب  اپورا  لاّصتا  طخ  اجنیا  دـش . ناـیامن  توریب  اـیرد ، هیـشاح  هوک و  هنماد  رد  میدرک . تکرح  یـسرزاب  یلطعم و  یتعاـس  زا  سپ 
اب يداـب  ياـهیتشک  تسا . یبیلـص  ياـهگنج  هعطق ، نـیا  رد  ناناملـسم  يارب  یخیراـت  تارطاـخ  نیرتـمهم  تـسا . تیحیـسم  اـب  مالـسا 
زا ار ؛ تیحیسم  نادهاجم  دنروآیم و  نوریب  رس  ایرد  لد  زا  یپ  رد  یپ  هدش ، بصن  نآ  يولج  رد  هک  ییاهبیلص  هتشارفارب و  ياهعارش 

؛ تسا سدقملاتیب  تاجن  يارب  یبهذم ، سدقم  هلمح  گنج و  نیا  دننکیم ! هدایپ  توریب  لحاس  رد  لاسدرُخ  لافطا  ات  هدروخلاس  ِناریپ 
رد دنمالسا . تاّدحرس  ظفح  عافد و  هدامآ  هتفرگ و  ار  تشد  هوک و  مالسا ، نارادرس  رگید  یبویا و  نیدلاحالص  رویغ  نایهاپس  لباقم  رد 

ار اهنآ  ياوق  هیزجت  ناناملـسم و  تلذ  اپورا و  یچرامعتـسا  نارادمتـسایس  ياهلاگنچ  نانآ ، ياهبلیـص  تیحیـسم و  ياـههرهچ  تشپ 
 .... دنرگنیم
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ياـقآِیماظن نیبرود  اـب  مدیـشک و  نآ  يور  ياهدرپ  تشادیم . زاـب  ییاـیفارغج  یعیبـط و  عـضو  رد  تقد  هجوـت و  زا  ارم  تارطاـخ ، نـیا 

تمـسق هقبط  دـنچ  تارامع  عیـسو و  ياهغاب  نایم  زا  هداج  مدرکیم ؛ اشامت  ار  نانبل  یلحاس  ياهرهـش  کیدزن و  رود و  رظانم  گنهرس ،
بجعت دوخ  دوبن . اجنیا  رد  دمآیم ، شیپ  میارب  ناریمـش  ياهخاک  ندید  زا  هک  یتشحو  تارثأت و  نآ  دـنکیم ، روبع  توریب  یناتـسهوک 

هتخاس ناولا  ياهرجآ  اهگنـس و  اب  اههپت ، يالاب  اهغاب و  ناـیم  رد  هک  اـهخاک  نیا  متفریم ، ناریمـش  هب  نارهت  زا  تقو  ره  ارچ  مدرکیم 
رتشیب ناریا  رد  هک  مدـش  هجوتم  مدـشیم ! كانهودـنا  رثأتم و  يداـبآ  نارمع و  تفرـشیپ  زا  یلاحـشوخ  ضوع  دوب ! شحوم  میارب  هدـش ،
ندـید اب  هدـش و  اپرب  نایاونیب  هدوسرف  ياهناوختـسا  رب  اـهنامتخاس  نیا  هنوگچ  منادیم  مسانـشیم و  کـیدزن  رود و  زا  ار  نانیـشنخاک 

هچ اهخاک  نیا  نایم  رد  هک  منادیم  دـیآیم . مرطاخ  هب  تایالو  تاهد و  ناـشیرپ  مدرم  نارهت و  بونج  مدرم  یگدـنز  اـب  هسیاـقم  اـهنآ 
قالخا اب  هن  مسانـشیم  ار  اهخاک  ناـبحاص  هن  منیبیم . ار  رهاوظ  ناـمه  توریب  رد  یلو  دراد ! دوجو  یتشز  لاـمعا  روعـشمک و  ياـهزغم 

. تسا هدش  هتخیمآ  تعنص  اب  هک  مرگنیم  ار  تعیبط  لامج  طقف  هک  تسا  نیا  میانشآ . مدرم  مومع  یگدنز  نانآ و 

توریب هنیطنرق 

توریب  ياههناخنامهم  مینیزگ ؟ لزنم  اجک  میدش . توریب  دراو  تشذگ ! دوز  هک  دش  بوخ  تشذگ و  تعرس  هب  رظانم  تارطاخ و  نیا 
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هوالع تسین . بسانم  جاجح  قح و  يوس  هب  ناورهر  تنوکـس  يارب  تسا ، یقرـش  هنارعاش  ریغ  ياهدیلقت  اپورا و  بادآ  یگدنز و  رهظم 

هب هرسکی  ار  ام  لیبموتا  اقفر ، تساوخرد  بسح  هب  تسا . یبسانم  ياج  هنیطنرق  لحم  دنتفگ  تسا . نارگ  تیعمجرپ و  اهزور  نیا  نیا ، رب 
هلابز زا  رپ  طایح  اهقاتا و  دوشیم  ریاد  جـح  مایا  طقف  نوچ  یلو  دراد . لئاسو  اب  يددـعتم  ياهقاتا  تسا و  یعیـسو  طاـیح  درب . هنیطنرق 
اقفر هب  متسشن و  يرانک  هدش ، هدایپ  نیشام  زا  نم  دش . دنلب  ادص  رس و  تفرگرد . فالتخا  دندیدنسپن . ار  لحم  نیا  اقفر  زا  یـضعب  تسا .

هب مه  رفن  دنچ  دندروآ ، نییاپ  ار  ثاثا  دندرک و  تیبعت  ناشرتشیب  منکیمن . تکرح  اجنیا  زا  نم  دورب ، دـهاوخیم  اج  ره  سک  ره  متفگ 
ياج داتفا . راکهب  اهسومیرپ  اهروامـس و  میدرتسگ . اهتخت  يور  ار  اهشرف  دـش و  فیظنت  اـهقاتا  دـندش . ناور  اـه  هناـخنامهم  يوس 

اهسوبوتا مه  رس  تشپ  میدش . دراو  اجنیا  هک  میدوب  یناوراک  نیلّوا  ام  تسا . کیدزن  مه  ایرد  تسا ، یـشکهلول  ياراد  تحار و  دازآ و 
هطوحم رد  زور ، ود  زا  سپ  دوب . اقفر  ییانتعایب  دروم  هک  اج  نیمه  دندش . دراو  یناریا  یلوبمالـسا و  كُرت  جاجح  دندمآ و  اهيراوس  و 

هیکرت ياهرهـش  تابـصق و  تاهد و  نامیا  اب  ياهكرت  دوب . هداد  ماع  راب  جح  يارب  هیکرت  تلود  هک  دوب  یلاس  نیلّوا  دوبن ! اج  مه  طایح 
هدرک تکرح  نان  هرفـس  یقالیی و  یمـشپ  ياهباروج  اهسابل و  نامه  اب  رتشیب  دندوب ؛ هداتفا  هار  هب  هتـشاد  یتعاطتـسا  كدن  مادـک ا  ره 

نارومأم دـشیم ، دراو  هک  ياهتـسد  ره  هدومن ، داجیا  اهنآ  رد  يدـیدش  لمعلاسکع  ینیدیب و  ياـهراشف  هک  دـشیم  ساـسحا  دـندوب .
ار اهنآ  هرکذت  دندمآیم و  یشکرس  هب  هیکرت  ترافس 
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اهنآ لباقم  دـنتخاسیم . مهارف  ناشیارب  یتشک  هراّیط و  هلیـسو  دـندربیم . اهناتـسرامیب  هب  دوب ، يراـمیب  رگا  دـندرکیم  عمج  ازیو  يارب 
ماگنه رجف و  عولط  لّوا  دنتشاد . یگنرکی  داحتا و  هن  دمآیم و  ناشغارس  هب  یسک  هن  دندوب . ناماس  رسیب و  دینک  روصت  هچ  ره  اهیناریا 

قرفتم و ًامومع  دوب ، نایناریا  نایم  رد  املع  زا  ياهّدـع  هک  نآ  اب  دوب ، اپرب  طایح  هطوحم  دجـسم و  رد  اهنآ  تعاـمج  زاـمن  برغم  رهظ و 
عمج هـیرگ  يادـص  زا  توریب  یلاـها  اـهكرت و  یهاـگ  دوـب . مرگ  نـتفرگ  مد  يرگهحوـن و  رازاـب  ضوـع  رد  دــندناوخیم ، زاـمن  ادارف 
مین اپورا و  مین  روشک  کی  رد  ام  هکنآ  باسح  هدـمآ ؟ شیپ  هچ  دندیـسرپیم  ّرثأت  اب  هداد ، يور  ياهثداح  هکنآ  ناـمگ  هب  دـندشیم و 

! دوبن نیب  رد  میتسه  رگید  ناناملسم  نایم  رد  یمالسا و 

هنارتیدم لحاس 

، هچب ناوج و  ناروانش  تسادیپ . تابصق  اهرهش و  لحاس و  یقرش  تمـسق  ایرد ، هوک و  یگدیچیپ  هطـساو  هب  تسا . ییاشامت  ایرد  لحاس 
نیا رد  یهام  دنالوغشم . بش  ات  حبص  زا  ییایرد ، ياهروناج  دیص  يارب  ای  شزرو  حیرفت و  يارب  ای  درف  درف  هتسد ، هتسد  لحاس  مامت  رد 

هک دندروآیم  نوریب  اههزخ  اهگنـس و  نایم  زا  ار  ییاهروناج  دنتفریم ، ورف  بآ  قمع  هب  هک  هقیقد  دنچ  زا  دعب  دشیمن . هدـید  لحاوس 
هب هیبـش  تشرد و  يودرگ  هزادـنا  هب  اـهروناج  نیا  زا  یـضعب  تفرگیمرد ؛ گـنج  لاـفطا  ناـیم  نآ  میـسقت  يارب  میدوـب و  هدـیدن  چـیه 

وقاچ اب  درکیم . مظنم  تاکرح  فارطا  ياهراخ  بآ ، جراخ  رد  یتدم  زا  دعب  هک  دوب  تشپراخ 

هنارتیدم www.Ghaemiyeh.comلحاس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


109 ص :
. تسا ناماس  نیا  مدرم  یگدنز  فالتخا  عضو و  زا  ياهنومن  نیا  دندروخیم . اهتشا  اب  دندروآیم و  نوریب  ار  نآ  نورد 

يوزاب اب  تعرس  هب  دز و  يدایرف  نارفسمه  زا  یکی  هک  یتقو  زا  یلو  میدرکیم  انـش  ینتبآ و  راب  نیدنچ  زور  رد  دوخ ، ياقفر  اب  مه  ام 
. میتفریمن شیپ  دایز  ییایرد  روناج  سرت  زا  میدرکیم و  طایتحا  رگید  دمآ ، نوریب  بآ  زا  هدش  خرس 

یضعب میدرکیم . اشامت  ار  اهیتشک  اههناخراک و  تابصق و  سلبارط و  ياهرهش  نیبورد  اب  میتسشنیم و  اههرخص  يور  مه  رصع  ماگنه 
يارب زور  دـنچ  نیا  رد  دنتـشگرب . هنیطنرق  هب  عضو ، ندوبن  بسانم  ینارگ و  یغولـش و  زا  دـندوب ، هتفر  اه  هناـخنامهم  هب  هک  مه  اـقفر  زا 

. میتشگ رهش  ياهنابایخ  رد  لیبموتا  یقرب و  ياهنرت  اب  هراوس  هدایپ و  يارب  دنچ  روشک ، نیا  عضو  ندید  اهراک و  ماجنا 

توریب رد  رامعتسا  ذوفن  تاقبط و  فالتخا 

اب تسین . زاتمم  یحیـسم  ناملـسم و  مظنم  مارآ و  مدرم  یجراخ ، ياهالاک  زا  رپ  ياههزاغم  هقبط ، نیدـنچ  ياهانب  بیـشارس ، ياـهنابایخ 
دمحلا دنتفگیم ، باوج  ترابع  نیا  اب  رتشیب  اهناملسم  یحیسم ؟ ای  یناملسم  وت  مدیسرپیم  منک  زاب  تبحص  رس  متساوخیم  هک  یـضعب 

رفوش و رباع و  بازحا و  زا  کلتم  ازـسان و  شحف و  قامچ ، بوچ و  مک . تارهاظت  یلو  تسا  دایز  یـسایس  ینید و  بازحا  ملـسم . انأ  هللا 
رانک تسا . سوسحم  رایسب  یگدنز  فالتخا  دوشیمن . هدینش  هدید و  رفوش  درگاش 
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رتهب و یگدـنز  دـیوریم  الاب  هچ  ره  دوشیم . هدـید  تخـس  یگدـنز  هراچیب و  مدرم  فیثک ، گنت و  ياـههچوک  لـحاس ، دودـح  رهش و 

شوج بنج و  اب  اهشیـشک  دراد . يزراب  تیلاعف  تیحیـسم  هاگتـسد  یملع  ياههسـسؤم  سرادـم و  سئانک و  تسا . رتتواـفتم  تاـقبط 
رامعتـسا ذوفن  هلیـسو و  نیرتـهب  یـشیشک  هاگتـسد  تسا و  برغ  هب  قرـش  لاـصتا  هقلح  اـجنیا  نوچ  دـنیآیم ؛ مشچ  هب  داـیز  صوصخم ،
ياهروشک هیزجت  زا  سپ  اـپورا  نارادمتـسایس  تسا . رتشیب  اـهروشک  هنوگنیا  رد  سئاـنک  ياههاگتـسد  تیلاـعف  تهج  نیا  هب  دـشابیم ،

رهش نیا  توریب ، رد  نیملسم  هیئاصحا  ندنایامن  مک  جراخ و  زا  یحیسم  ياههداوناخ  ندومن  دراو  اههاگتسد و  نیمه  هلیـسو  هب  یمالـسا ،
هب ار  روشک  يداصتقا  يرادا و  نوؤش  رتشیب  هتشاد و  ررقم  یحیسم  ار  روهمج  سیئر  تیمسر  دندناسانـش و  یحیـسم  تیرثکا  ناونع  هب  ار 

تسخن قوقح ، رد  يواست  ناونع  هب  دنتفرگ و  ذوفن  تحت  ار  ناناملسم  نانبل ، مامت  رد  یمالسا ، ملـسم  تیرثکا  اب  دنداد ! نایحیـسم  تسد 
زا ًاـمومع  یحیـسم  ناملـسم و  یلو  دـشاب  ناناملـسم  ناـیم  فـالتخا  هـنیمز  اـت  دنتخانـش  هعیـش  ار  سلجم  سیئر  تنـس و  لـها  زا  ار  ریزو 

. دنتخاسیم مهارف  ار  رادهشیر  بالقنا  هنیمز  دندوب و  یضاران  تموکح 

يدلاخ یفطصم  رتکد  ياقآ  اب  رادید 

نیملسملابوعش  نمجنا  رد  توریب  ناناملسم  ینید  بازحا  هدنیامن  ناشیا  میتفر ؛ يدلاخ  یفطصم  رتکد  ياقآ  غارس  هب  مه  زور  کی 
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یحیسم ناملـسم و  نارتخد  نانز و  زا  دایز  هدع  هک  دراد  یلّـصفم  یّبط  هسـسؤم  تسا . رازگتمدخ  نامیااب و  لضاف و  درم  دندوب . یچارک 

نامیا لضف و  تمدـخ و  نسح  هب  توریب  رد  دـنوشیم . تیبرت  دـننیبیم و  هرود  یقیمع  ینامیا  یقـالخا و  شور  اـب  یگلباـق  بط و  يارب 
جیاتن ناناملـسم و  عضو  فارطا  رد  تارکاذـم  زا  سپ  درک . مرگ  ییاریذـپ  تشاد . نیـشتآ  ياهقطن  یچارک  نمجنا  رد  تسا . سانـشرس 

رد نم  نیـشام  دـینک و  عوجر  دـشاب  یجایتحا  راـک و  هنوگ  ره  تفگ  دوب - هدـش  سیـسأت  لاـس  نیمه  رد  هک  نیملـسملابوعش - نمجنا 
. میدمآ نوریب  تشون و  یطسو  قرش  ناریط  تکرش  ریدم  هب  مه  ياهمان  میدرک و  ینادردق  ناشیا  تبحم  زا  تسامش . رایتخا 

ناریا ترافس  زا  هلگ  توریب و  رد  نایناریا  عضو 

ندوب دودـحم  جاجح و  نوزفازور  عامتجا  یلو  دوب  بولطم  مومع ، يارب  جـح ، مسوم  کیدزن  ات  توریب  رد  ندـنام  اوه ، یمرگ  تهج  زا 
زور اـت  مینک  یفرعم  ار  ناـهارمه  دـش  اـنب  داـتفا . رثؤم  تکرـش  ریدـم  يارب  يدـلاخ  رتکد  هماـن  دوب . هدرک  نارگن  ار  همه  هراـیط  یتشک و 

. دوش نییعت  تکرح 
شکمشک تکرش  رد  نیمه  يارب  دنشاب ، ناهارمهءزج  دنتساوخیم  همه  نارهت ، ياقفر  هوالع  هب  يزاریـش ، یناسارخ و  جاجح  زا  ياهدع 

. دندرب شیپ  ياهیناسارخ  اهيزاریش و  هرخالاب  میدش ، روذحم  راتفرگ  ام  دشاب و  ترودک  بجوم  هک  دمآ  شیپ 
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ترافس هب  هلگ  دادمتـسا و  يارب  دندیـسریم . ناشلاح  اب  ترافـس  نارومأم  هن  دنتـسنادیم و  نابز  هن  دوب ، بولطمان  رایـسب  اهیناریا  عضو 

لاـس ره  نم  تفگیم  دوـب و  ینابـصع  ریفـس  دـننکب . هچ  دنتـسنادیمن  مـه  هناخترافـس  ياـضعا  ریفـس و  یلاوروـپ  ياـقآ  میتـفر . ناریا 
ام هفیظو  هک  هدیـسرن  تلود  فرط  زا  يروتـسد  چـیه  لاسما  هدرکن و  ییانتعا  هجراخ  ترازو  یلو  ماهداد  جاـجح  عضو  زا  ییاـهشرازگ 

! تسیچ
ار فابرز  جاح  بیج  نرت ، هب  ندش  راوس  ماگنه  هلمج  زا  دوب ؛ عمج  ناشساوح  مه  توریب  ياهرببیج  ریحت ، ینادرگرـس و  نیا  نایم  رد 

. دندش دوخ  ياهيراتفرگ  مرگرس  دنداد و  شتیلست  اقفر  درک ! دیاب  هچ  یلو  میدش  رثأتم  ام  همه  دندرب . ناموت  رازه  هس  لداعم  دندز و 
هدوب یک  امـش  تکرح  تعاس  یلع ! جاح  درکیم . رییغت  نیوانع  اهمسا و  مک  مک  توریب  زا  دش . هبنـش  رـصع  هّدج  يوس  هب  تکرح  رارق 
تـسد مد  ار  مارحا  سابل  یبیب ! جاح  رادرب . هارمه  مه  توریب  تسام  نیـسح ! جاح  يدرک ؟ هیهت  يدوعـس  لوپ  ردقچ  یقت ! جاح  تسا ؟
تعاـس هک  یناـسک  يارب  جاـح »  » ناونع هتبلا  نکن و ...  شومارف  ار  لاـمخی  ریـش  كاـخ  تسین  بوـخ  تجازم  وـت  مناـخ ! جاـح  راذـگب .

. دوب رتمّلسم  هدش  کیدزن  ناشتکرح 
انعم تقد  اب  ار  تارابعو  دنناوخیم  مه  اب  تسا ؛ مرگ  لئاسم  ثحب  فلتخم و  کسانم  ياهباتک  رازاب  توریب ، رد  تصرف  زور  دـنچ  رد 
ءاسن فاوط  زامن  هک  دـنهدیم  تیمها  رتشیب  ار  هرـس  دـمح و  تئارق  دـننکیم . لقن  مه  يارب  ار  فلتخم  ياـهاوتف  دنـسرپیم . دـننکیم و 

. مارحا تسا و  هام  عوضوم  رتمهم ، همه  زا  دنکن ! ادیپ  لاکشا 
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میدرک و تقد  هچ  ره  میدش ، عمج  لالهتسا  يارب  لحاس  ياهيدنلب  يالاب  ایرد و  رانک  ام ) ياهمیوقت  بسح  هب   ) هدعقیذ هعمج 30  بش 

. میتخانشیمن تسرد  ار  تهج  تشاد و  راخب  قفا  دشن . هدید  يزیچ  میتخادنا  نیبرود 

توریب زا  تکرح 

هکم و هب  ندیـسر  ات  نامز  لوط  یلو  دش ، مرحم  ناوتب  رذن  هلیـسو  هب  یعرـش  هبنج  زا  رگا  تسا ؛ یلکـشم  راک  مه  توریب  زا  ندـش  مرحم 
. دش دهاوخ  ددعتم  تارافک  بجوم  لکشم و  راک  لالظتسا ، لئاسو و  ندوبن  يرایتخا  اب  هرمع  فاوط  یعس و  ماجنا 

. تسا دایز  مه  ثاثا  راـب و  تسا  کـیدزن  تکرح  تقو  میناـسرب . هاـگتاقیم  نیرتکـیدزن  هب  ار  دوخ  هک  میـشوکیم  هدـج و  هب  میوریم 
. میدرپس نیز  میهاربا  جاح  هب  میدرب و  نافرع  هناخباتک  هب  ار  ثاثا  زا  یتمسق  تسا . نارگ  هرایط  رد  راب  هیارک  تسا و  نآ  لقن  لمح و 

اج زا  دـناوخ  ار  ام  مان  نوچ  دـناوخیم ، ار  یناسک  هچ  مان  اـت  دـنرظتنم  همه  دـمآ ، هنیطنرق  هب  هراـیط  تکرـش  سوبوتا  هک  دوب  برغم  لّوا 
میدرک و اعد  ناـشقح  رد  دـندرکیم . رظن  اـم  هب  نارگید  میدرکیم ، رظن  هتـشذگ  ياـههلفاق  هب  اـم  هک  ترـسح  رظن  ناـمه  اـب  میتساـخرب 

هاگدورف هب  دوب . هدرک  هطاحا  ورـس  ياهتخرد  ار  نآ  فارطا  هک  دش  یمیقتـسم  هداج  دراو  دمآ و  نوریب  رهـش  زا  درک . تکرح  سوبوتا 
، اهنابایخ دوشیمن . هدید  فارطا  رظانم  هک  تسا  يرون  باجح  هاگدورف  ياهغارچ  میدیسر .
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. تسا هدـننک  جـیگ  یکرت  یـسراف و  یبرع ، ياهادصورـس  اههراّیط ، تساخرب  تسـشن و  شّرغ  تسا . تیعمج  زا  رپ  اـهنلاس  اـهورهار و 

هدنخ بجوم  هکـسامیب ، ياهدرمریپ  ادصرپ  دیدش و  ياههفرـس  باوخ ، ریفن  دـنباوخرد . تسین  بشما  ناشتکرح  تقو  هک  جاجح  رتشیب 
هاگدورف هطوحم  هب  دورو  هزاجا  دـندرک و  نزو  ار  ثاثا  دـندناوخ و  ار  اـم  ماـن  اهیمرگرـس  نیا  ناـیم  رد  تسا . ساّـسحِنایناریا  حـیرفتو 

. دنداد

میتسشن هر  جوم  رب 

دیعلب ار  ام  میتفرگ . رارق  گنهن  نیا  مکش  رد  سنوی 7  نوچ  میدش و  هرایط  دراو  دنتسه ، التبم  رفس  نیا  رد  همه  هک  هلجع ، بارطضا و  اب 
گنهآمه سنوی  اب  هاگ  میدـید ؛ اوه  کیرات  جاوما  نایم  رد  ار  دوخ  ناهگان  دـیخرچ ، دوخ  رود  هب  درک و  یـشرغ  دـش ، هتـسب  شناهد  و 

: میدوب
( َنیِِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ِتاُملُّظلا  ِیف  يدانَف  )

: وا یتشک  نارفسمه  حون و  اب  هاگ 
( ِلابِْجلاَک ٍجْوَم  ِیف  ْمِِهب  يِرَْجت  َیِه  َو  ٌمیِحَر  ٌروُفََغل  یِّبَر  َّنِإ  اهاسُْرم  َو  اهارْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب  )

. تسا نابیرگ  هب  تسد  جاوما  اب  هرعن  شرغ و  اب  تسا ، گنج  نامز  يربزابرـس  عون  زا  هک  امیپاوه  میتسه . اوه  کـیرات  جاوما  شوختـسد 
لوتفم میس و  هرهم و  چیپ و  دنچ  هب  هتسب  ًارهاظ  ام  یتسه  هتفرگ و  رارق  نهآ  تاعطق  نیا  نایم  رد  دوشیم . ترپ  نییاپ  هب  دنکیم و  دوعص 

: تسب وا  هب  لد  طقف  دیاب  تسین ، لماک  عاطقنا  زج  هراچ  تسا .
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میدیرخ  لد  هب  اهمغ  میدیهر ، وت  ریغ  زا  تیوک  ناقشاع  ام  تیور ، نابلاط  ام 
میتسسگ  وت  ریغ  زا  میتسبب ، لد  هب  تدهع  ار  ام  یعس  ریذپب  اهلد ، نادزار  يا 

ار انشآ  رادید  مینیب  زاب  هک  دیاش  میتسشن  هر  جوم  رب  میتسش ، تایح  زا  تسد 
. میرگنیم نییاپ  الاب و  فارطا و  هب  هرایط  هچیرد  زا  میراد و  یلاقم  لاح و  ام  زا  کی  ره  دوریم . شیپ  بش  کیرات  همیخ  ریز  رد  هراـیط 

لاله ایرد ، نشور  کیرات و  جاوما  يالاب  قفا ، هیـشاح  رد  هدیبوک و  نامـسآ  فقـس  هب  ار  بش  همیخ  ناگراتـس ، ینارون  ياهخیم  الاب  رد 
هب ناوج  رکف  جاوما  رد  لامآ  سکع  نوچ  ناگراتـس  سکع  ایرد  جاوما  نایم  رد  هاگ  تسا . نایامن  مراهچ  ای  موس  ای  مود  بش  برطـضم 

. درذگیم تعرس  هب  یناوج  رورغ  جوا  زا  لامآ  قرب  نوچ  هیروس ، نانبل و  ياهرهش  قرب  ياهغارچ  مظنم  ياههتـشر  هاگ  دیآیم و  مشچ 
زا یضعب  شوج  بنج و  تکرح و  یتعاس ، زا  سپ  دروآ ، لابند  هب  نیریش  باوخ  هرایط  تخاونکی  شرغ  يّوج و  میالم  میسن  یگتـسخ ،

رارق ندب  هن  تسا و  تباث  هلبق  تهج  هن  تسا  مهارف  وضو  بآ  هن  میناوخب  زامن  هدزرـس  هدـیپس  دـنتفگ  درک . رادـیب  باوخ  زا  ار  همه  اقفر 
 ... دراد ریظن  رتمک  ینطاب  طیارش  رد  یلو  تسین  عمج  نآ  رهاظ  طیارش  دراد ،

دز رس  باتفآ  هعـشا  نآ  لابند  هب  دش و  نایامن  دز  رـس  قفا  نیا  زا  اک  هللا  الا  هلا  ناشخرد ال  طخ  دننام  زاجح  قفا  رد  قداص  رجف  نهپ  طخ 
نیلوا 
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. تسشن نیمز  رب  درک و  یفاوط  دش . مخ  سدق  نیمزرس  فرط  هب  عضاوت  اب  هراّیط  دوب . ام  هراّیط  هندب  اههرپ و  رب  شاهسوب 

! جح ناریگجاب  ای  اهفّوطم 

رد هدنیآ ، تاردقم  تمسق  کی  دنریگیم . ار  شفوطم  غارس  جاح ، زا  لّوا  اجنیا  دزویم . ایرد  تمس  زا  یمیـسن  تسمیالم . حبـص  ياوه 
يانعم زا  هک  نانچ  میربب ، مان  ار  رفن  کی  اهنیا  نایم  رد  دـیاب  دنتـسه . اههعیـش  اـی  اـهیناریا  ِفّوطم  هک  دـنرفن  دـنچ  تسا . فّوطم  نییعت 

هب اهنامز  نیا  رد  یلو  تسا  هدوب  جاـجح  نداد  فاوط  عضاوم و  نداد  ناـشن  جـح و  لاـمعا  هب  ییاـمنهار  يارب  فوطم  دـیآیمرب ، هملک 
تکرح نامز  نییعت  انم و  تاـفرع و  يارب  رداـچ  هیهت  تکرح و  هلیـسو  تهج  زا  جاـجح  ندرک  هرادا  فّوطم  مهم  راـک  لاـسما  صوصخ 

دزاس مهارف  دهاوخب  ياهلیـسو  ره  هنادازآ  دناوتیمن  درادن . رایتخا  هنوگ  چیه  دوخ  زا  رگید  دش ، زاجح  دراو  یجاح  هک  نیمه  دـشابیم .
هب تورث  عبانمهمه  هک  ریقف ! تلود  هب  يدایز  نایز  يدازآ  نیا  نوچ  دنک . تکرح  هنیدم  هب  هکم  زا  هکم و  هب  هدج  زا  دهاوخب  تقو  ره  و 

تـسوا رایتخا  رد  گنادشـش  درب ، ار  یفوطم  مان  جاح  دورو ، ماگنه  هک  نیمه  دناّجح . ناریگجاب  اهفّوطم  سپ  دناسریم . تسوا  تسد 
هب دـنریگیم . هدومن  نییعت  تلود  هچنآ  زا  شیب  فلتخم ، نیوانع  هب  یهاگ  تسا . تلود  لام  رتشیب  وا و  يارب  یمهـس  دـشودیم ، هچنآ  و 

! میدیدرگ وا  مانغا  زا  میدش و  وا  هاگتسد  ءزج  مه  ام  تسیبوخ و  فّوطم  مانغ  دنتفگ : ام 
رد تسا . هدش  وغل  هواخ )  ) جح جاب  هک  تسا  یلاس  نیلّوا  لاسما 

! جح ناریگجاب  ای  www.Ghaemiyeh.comاهفّوطم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


117 ص :
ناگدنیامن فرط  زا  یفارگلت  تاسلج ، رخآ  ياهزور  رد  دش ، لیکـشت  جح  مسوم  زا  شیپ  هام  دنچ  هک  یچارک  نیملـسملابوعش  نمجنا 

سپ میدرک . اضما  ار  فارگلت  مه  ناریا  ناگدنیامن  ام  دیدرگ . جح  جاب  ياغلا  تساوخرد  يو  زا  دـش و  يدوعـس  هاشداپ  هب  یمالـسا  للم 
هب دننک ؛ مالعا  یمالسا  ياهروشک  هب  ار  زاجح  هاشداپ  فطل  هک  دش  هداد  يدوعس  ياهترافس  هب  روتـسد  دمآ و  باوج  مه  زور  دنچ  زا 

عفانم هب  يررض  دنتفرگیم ، رگید  نیوانع  هب  اهفوطم  هک  ییاهلوپ  اب  دوب و  هتـشذگ  ياهلاس  زا  شیب  جاح ، تیعمج  لاسما  تهج  نیا 
! دوب يدوعس  تلود  ناگدنیامن  زا  یکی  فرط  زا  نآ  تروص  فارگلت و  داهنشیپ  هک  دومن  هجوت  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  دیسرن ! تلود 

نارومأم شخ  راتفر 

یلزنمرـس رهـش و  هب  ار  دوخ  هدـشن  مرگ  وه  ات  مینک ، مولعم  ار  ثاثا  عضو  دـیاب  ـالاح  دـش ، مولعم  هراـیط  نیا  تیعمجِفّوطم  لاـح  ره  هب 
، هدراذـگ تسد  فک  هفیظو ، ماجنا  ادـخ و  هناخ  ترایز  يارب  ار  دوخ  ناج  لاـم و  هدـمآ و  رود  هار  زا  هک  یجاـح  تسا  مولعم  میناـسرب .
ار دوخ  هک  تلود ، نیا  نارومأم  زا  دراذگیم . يدوعس  تلود  هاگتسد  رایتخا  رد  ثیح  ره  زا  ار  دوخ  دوشیم ، زاجح  نیمزرس  دراو  نوچ 

یمالسا قالخا  هداشگ و  يور  اب  هک  دراد  راظتنا  دنرامشیم ، فرحنم  صقان و  ار  ناناملسم  همه  دننرادیم و  یمالسا  تیبرت  لماک  رهظم 
هنافسأتم  یلو  درادن  یعقوت  نیا  زج  ادخ  هناخ  نارادساپ  دوخ و  نانابزیم  زا  دننک . ییاریذپ  وا  زا 

نارومأم شخ  www.Ghaemiyeh.comراتفر  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :
نوچ دوشیم ؛ ورهبور  تلود  نیرومأـم  یگدـنرد  ییورشرت و  اـب  تسا ، ناملـسم  درف  رههناـخ  هک  سدـقم ، نیمزرـس  هب  دورو  نیلوا  رد 

نم دندوب . هداتـسیا  شفارطا  رادبوچ  رفن  دنچ  دوب و  هتـسشن  ییوکـس  يالاب  تیدم  هک  دـنداد  ناشن  ار  يدرم  میتفرگ ، ار  دوخ  ثاثا  غارس 
ثاثا مدیسرپ : وا  زا  مدرک و  مالس  یمالسا  يردارب  مسر  هب  متفر و  ولج  دوب . نایناریا  یضعب  يالب  رپس  متسنادیم ، یبرع  هملک  دنچ  نوچ 

: تفگ يدنت  نحل  اب  دـش و  خرـس  شهایـس  نامـشچ  تخورفارب و  شاهرهچ  ناهگان  میریگب ؟ لیوحت  اجک  هک و  زا  دـش و  دـهاوخ  هچ  ام 
اهدزد هک  ام ! هب  هیانک  درادن و  دزد  اجنیا  دوب  نیا  شدوصقم  ورب . ورب  تسین  هدازمارح  اجنیا  دیـس  حور ! حور  هدازمارح  انهوک  لام  دـیس !

ياهجیتن نتفگ  نخـس  درم  نیا  اب  میدید  مه  ام  دوب ! هتفرگ  دای  اهیناریا  ییاریذـپ  يارب  ار  هدازمارح  تغل  هکنیا  لثم  دنتـسه ! اههدازمارح 
اجک هب  میورب ، ای  مینامب  دـیاب  ایآ  دـشن  باوج  هکنیا  تسا . هاگدورف  كرمگ  سیئر  ورـشوخ ! وخشوخ و  ياقآ  نیا  دـش  مولعم  درادـن .
زاب میوش ، راوس  میتساوخ  رهـش  هب  جاجح  ندرب  يارب  دنا  هداتـسیا  اهسوبوتا  میدـمآ . نوریب  هاگدورف  نلاس  رگید  برد  زا  مینک ؟ هعجارم 

طاـیتحااب دـشاب . هدـش  مارآ  شیوخ  رتـهب و  شلاـح  دـیاش  متفگ  دـندوب ، نارگن  تحاراـن و  اـقفر  نوچ  هداتـسیا ، اـجنآ  مدـید  ار  درم  نآ 
تساوخیم دومن . رارکت  رتدیدش  ار  قباس  تاملک  دز و  يدایرف  تخورفارب و  ناهگان  متفرگ . ار  ثاثا  غارس  تمیالم  اب  متفر و  شکیدزن 

سوبوتا فرط  هب  راقواب  مدـنادرگ و  وا  زا  يور  دوبن ، راـگزاس  مجازم  اـب  کـتک  یگتـسخ  فعـض و  نآ  اـب  نوچ  دوش ؛ روهلمح  مفرط  هب 
رخآ ات  ياهییاریذپ  باسح  مدش و  ناور 
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. مدرک ار  فقوت 

دش حتف  ناتسود  تمه  اب  مه  رگنس  نیا 

زا دعب  دیامن . طبـض  ار  ام  ات  میـشاب  فوطم  هدنیامن  رظتنم  دیاب  اجنیا  هک  درک  هدایپ  باتفآ  طسو  ینادـیم  نایم  ار  ام  داتفا و  هار  هب  سوبوتا 
يراگ نایم  تفرگ و  لیوحت  ار  ام  ثاثا  تشادـهاگن . ياهدیـشوپرس  لباقم  رد  دروآ  يراگ  درک ؟ دـیاب  هچ  دـمآ ، مانغ  هدـنیامن  یتعاس ،

ياهناخهوهق لباقم  هچوک و  نایم  رد  میدرک ، تکرح  مانغ  هدـنیامن  لابند  يراگ  يراگ و  لابند  راچان  تسین . گرزب  شرفم  یلو  تخیر 
ّریحت تکرح و  لاح  رد  همه  جاجح ، زا  يدایز  تیعمج  تسا . هّدج  رد  منغ  یگدنیامن  زکرم  اجنیا  تسا . هناخهوهق  يولهپ  یقاتا  داتـسیا .

نآ هک  دراد  فورعم  ياهناخنامهم  هدج  دننامب ؟ لئاسو  ندوبن  اب  هّدج  نازوس  ياوه  رد  زور  دنچ  دننک و  لزنم  دیاب  اجم  دنربیم . رس  هب 
. درادن یتخت  قاتا و  مه 

زاسون و اههناخ  تمسق  نیا  رد  تسا ، یتلود  نارومأم  اههناخترافـس و  لحم  هک  دیدج  رهـش  تمـسق  کی  تسا ؛ تمـسق  ود  هدج  رهش 
ياههرجنپ اهرد و  فرحنم و  دـنلب و  ياهراوید  ياراد  نآ  ياـههناخ  هک  تسا  هدـج  میدـق  رهـش  رگید ، تمـسق  تسا . بآ  قرب و  ياراد 

ادـیپ نیا  زا  رتهب  دـنتفگ  دـندرک و  ییامنهار  اههناخ  نیا  زا  یکی  رد  یقاتا  هب  ار  اـم  درادـن ، مه  بآو  نحـص  دـشابیم و  هدوسرف  هنهک و 
. دوشیمن

دوش هداد  نیشام  هیارک  فوطم و  لوپ  دیاب  اجنیا  دیزویم . یمـسین  ایرد  فرط  زا  اوه ، دیدش  یمرگ  رد  یهاگ  میدرک . تحارتسا  یتعاس 
رد ات 
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هک هتفرگ  ار  فوطم  هدنیامن  قاتا  فارطا  تیعمج  ماحدزا  ردـقنآ  یلو  دوش  نیعم  هکم  فرط  هب  تکرح  زور  میوش و  دراو  نیدراو  رتفد 

ار شرفم  دش  مولعم  ییوجیپ  یتدم  زا  سپ  هدش ؟ هچ  تسا  نآ  رد  باوختخر  شرف و  هک  گرزب  شرفم  تسا . لکـشم  وا  هب  یـسرتسد 
هک اـهیناریا  زا  هدـع  نآ  تسا . هدرک  تحاراـن  ار  همه  اـج ، ندوبن  بساـنم  اوه و  یمرگ  دـناهتخادنا ! اـهكاخ  ناـیم  رد  ياهچوک  راـنک 

رتتحار دیاش  میاهدمآ ، جیردت  هب  نوچ  ام  یلو  تسا  رتشیب  ناشراشف  هدومنن ، قیبطت  ار  دوخ  جازم  دناهدش و  هدج  دراو  هراّیط  اب  هرـسکی 
ياهنابز اب  تسا و  تسد  يور  اهلوپ  ییاونان ، ناکد  یشورف و  طیلب  هشیگ  لثم  تسا ؛ يدایز  عامتجا  فوطم  هدنیامن  قاتا  لباقم  میشاب .

. دننکیم سامتلا  فلتخم 
تکرح و ِزور  هک  تسا  نآ  يارب  تسیچ ؟ يارب  عامتجا  نیا  دـننکیمن . رّوصت  ار  تالکـشم  هنوگنیا  دـناهتفرن ، رفـس  نیا  هب  هک  یناـسک 
هب تسا ) ناریا  لایر  ًابیرقت 25  لای  ره   ) دوعس لایر  دیاب 91  رفن  ره  تسین ؛ دازآ  تکرح  نیشام و  هیهت  رد  یسک  نوچ  دوش ؛ نیعم  هلیسو 

ار ام  جاب  دش . حتف  اقفر  تمه  اب  مه  رگنس  نیا  دنشاب ؛ هتـشاد  تکرح  هلیـسو  هبلاطم  ّقح  ات  دنهدب  هکم  ات  نویماک  هیارک  فوطم و  ناونع 
. دنهد تکرح  ار  ام  ات  مینک  هبلاطم  میورب ، یپ  رد  یپ  دیاب  اًلعف  دنتفرگ و  لیوحت 

خرس يایرد  لحاس  رد 

يریگیهام ياهملبِنّفعتم  ياههچوک  نایم  زا  میداتفا . هار  ایرد  فرط  هب  اهترودک ، زا  فارصنا  وشتسش و  يارب  هک  تسا  بورغ  کیدزن 
و
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قافآ زا  تسا . سکعنم  ایرد  حطس  هم و  لالخ  زا  فلتخم  ناولا  اب  نآ  عاعـش  تسا . ایرد  قفا  يالاب  رتم  دنچ  باتفآ  میدرک . روبع  اهرداچ 
فرط هب  ور  دنراپـسهر . یقیمع  ّجـف  ره  زا  هک  دـناجاجح  نیلماح  اهنیا  دوشیم . نایامن  یتشک  هراـّیط و  یپ  رد  یپ  اـیرد ، اوهِرودارود و 

ياهنیـشام تسا . هکم  رهـش  فارطا  ياههوک  هتـشر  اهنیا  تسا ؛ نایامن  ياـههوک  هلـسلس  ناـبایب ، رود  نماد  رد  نیبرود . اـب  هدـج  قرش 
رد مه  ام  یک  اهلاراب ! دنکیم . هقردب  ار  اهنآ  ام  ترـسح  رظن  تسا . تکرح  رد  دـنیبیم ، مشچ  ات  هّدـج  زا  نویماک  سوبوتا و  يراوس و 

فرط هب  دـسریم . یپ  رد  یپ  هک  تسا  یتشک  هراّیط و  میرگنیم ، ایرد  فرط  هب  برغ و  يوس  هب  دـمآرد !؟ میهاوخ  نایوگکیبیل  هتـشر 
رد يزور  هللاناحبـس  دـسریم ؛ شوگ  هب  نابایب  قمع  زا  ناشکیبل  گنهآ  دـیآیم و  نوریب  هّدـج  زا  هک  تساهنیـشام  میدرگیمرب . قرش 

يداب یتشک  رظتنم  دـندوب ! رظتنم  هتخود ، ایرد  قافآ  هب  ار  ناشمـشچ  هداتـسیا و  هدروخلاس  ناوج و  نز  درم و  ياهدـع  اـیرد  نیا  لـحاس 
دننام ار  اهنآ  نیمزرس  نیا  مدرم  تفریذپیمن ، ار  اهنآ  نیمزرس  نیا  هکم و  رهش  نوچ  دیابرب ؛ نیمزرس  نیا  زا  ار  اهنآ  ودسرب  هک  دندوب 
رهـش نوچ  دیابرب ؛ نیمزرـس  نیا  زا  ار  اهنآ  دسرب و  هک  دندوب  يداب  یتشک  رظتنم  دـندوب ! هتفرگ  هجنکـش  رجز و  هب  یندوشخبان  نامرجم 

! دـندوب هتفرگ  هجنکـش  رجز و  هب  یندوشخباـن  ناـمرجم  دـننام  ار  اـهنآ  نیمزرـس  نیا  مدرم  تفریذـپیمن ، ار  اـهنآ  نیمزرـس  نیا  هکم و 
. دندوب هدوشگ  نانآ  رب  ار  مانـشد  نابز  ملظ و  ياهتسد  هتـسب و  ناشيور  هب  نان  بآ و  نادـنز و  ياهرد  نوچ  ار  هفطاع  محر و  ياهرد 

هناخ هک  دندوب  ینادرم  نانز و  اهنیا  دنتفگیم . کیبل  ار  نیما 9  دمحم  توعد  و  دنروآیم ، نابز  هب  دیحوت  هملک  هک  دوب  نیا  ناشهانگ 
دوخ ات  دندمآ  نوریب  اهبش  مین  دوخ  نطو  رهش و  زا  دندیرب و  ار  اههقالع  دندراذگ . رس  تشپ  ار  دنزرف  نز و  و 
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: تفگ اهنآ  هب  ناشربهر  دنناسرب . ینما  لحم  هب 

تـسد زیچ  همه  زا  دـنتفگ : تسا . يزاوننامهم  شنمادزآ و  نامیااب و  درم  نآ ، یحیـسم  ناشداپ  تس . يدازآ ا  نیمزرـس  ایرد  فرط  نآ 
سفنت اب  میشکب و  یسفن  هشبح ، دازآ  طیحم  رد  ات  میرذگیم ، ایرد  رابگرم  جاوما  يالاب  زا  مییامیپیم . ار  نازوس  ياهنابایب  میـشکیم و 

. مینک تایح  دیدجت  هللا » ّالا  هلا  ال  : » هملک هب 
نیمز ره  رد  تخاس و  هدـنکارپ  ار  اهنآ  نآ ، فلاخم  ياـهداب  هکم و  تیبصع  ناـفوط  هک  دـندوب  ناـمی  ياهرذـب ا  نز ، درم و  هورگ  نیا 

زا اهنآ  ناگدنیامن  هک  دندش  نویلیم  نیدنچ  زورما  دناسر . رمث  هب  داد و  دشر  دنارورپ و  ار  اهنآ  نامیا  حور  دنکفا . ییاههناد  يّدعتـسم 
راـبرد رد  هک  دوـب  بلاـطیبا  نبا  رفعج  تیعمج  نیا  تسرپرـس  دـندرگیمرب . ناـیوگ  کـیبل  نیمزرـس  نیمه  هب  اـیرد  نامـسآ و  نیمز و 

. تسیرگیم ياه  ياه  یشاجن ، درک . توالت  ار  میرم  هروس  تایآ  داتسیا و  شیرق  ناگدنیامن  تیحیسم و  نارس  هاشداپ و  لباقم  یـشاجن 
تفرگ مارآ  یـشاجن  نوچ  دندیدیم ؛ هدروخ  تسکـش  ار  دوخ  شیرق  ناگدنیامن  دندوب ! تاملک  نیا  عاعـش  شوهدم  اهشیـشک  ارزو و 

: تفگ هدرک ، رفعج  فرط  هب  يور 
.« دینامب نم  نیمزرس  رد  دیناوتیم  دیهاوخب  ات  دیتسه و  نم  زیزع  نانامهیم  امش  »

: تفگ درک و  شیرق  ناگدنیامن  يوس  هب  ور  هاگنآ 
.« مهدیمن امش  تسد  هب  ار  دشیم ، لزان  یسیع  یسوم و  رب  هک  نانچ  دوشیم ، لزان  وا  رب  ربکا  سومان  هک  یسک  ناوریپ  نم  »
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وا رس  يالاب  هام  لاله  هتفر ، ورف  ایرد  هب  دیشروخ  صرق  مین  مدش  هجوتم  هک  منیمزرس  نیا  خیرات  لاح  هتشذگ و  لاصتا  طابترا و  مرگرس 

. تسا هتفر  ورف  نابایب  تملظ  قامعا  رد  اهگنس  اهراخ و  زیت  زارد و  ياههیاس  رس  هتفرگ و  نامک 
وـتپ و شرف و  زا  ار  یثاـثا  اـقفر  زا  کـی  ره  میدـش  قاـتا  دراو  هتفر  ـالاب  لزنم  کـیرات  ياـههلپ  زا  میدـمآ  یتـقو  تشگرب ، لزنم  هب  دـیاب 

سفن زونه  میدیـسر . لزنم  ماب  هب  ات  میدومیپ  ار  اههلپ  یقاـب  کـیراب ، ياـهورهار  ناـیم  زا  ناـنز  سفن  میـشادرب و  هتک  هملباـق  سومیرپ و 
زا تسین ، اج  اجنیا  دیوگیم : تینابصع  اب  یبرع ، هتسکش  تغل  اب  تسا ، ینز  دز . يدایرف  دیبنج و  یهایس  حبش  ماب  هشوگ  زا  هک  میدزیم 

. میدیباوخ میدروخ و  ییاذغ  میدرک . نهپ  ار  اهشرف  كاخ . زا  رپ  تسا  یماب  تشپ  میدمآ ، رتنییاپ  هبترم  کی  ماب  تشپ  نآ 

! تریح ینادرگرس و  مه  زاب 

یمادقا ارچ  هک  تسا  ینابـصع  ام  زا  تخـس  اقفر  زا  یکی  میرادن . دوخ  زا  يرایتخا  نوچ  تسیچ  فیلکت  مینادیمن  چیه  هتـساخرب  حـبص 
رد يزایتما  ام  يارب  هیصوت ، نآ و  نیا و  هب  لسوت  هلیسو  هب  هک  نآ  ضرف  هب  درک ؟ ناوتیم  هچ  دننادرگرس . ام  لثم  رفن  اهرازه  دینکیمن ؟

! تسا تازایتما  ياغلا  يراب  رفس  نیا  دنتفرگ ، رظن 
اهلزنم تسا و  مرگ  اوه  تسین ، هتخاس  يراک  مه  اهنآ  زا  دش  مولعم  میداتفا ، هار  ناریا  ترافس  فرط  هب  میدش و  روبجم  اقفر  راشف  اب 
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رثأتم و هک  اقفر  میرب . رـس  هب  عضو  نیا  اب  زور  دـنچ  دـیاب  هک  تسین  مولعم  دوشیم . هیهت  تمحز  اـب  تسا و  مک  بآ  ییوس  زا  بساـنمان ؛
ار يزیچ  دیاب  راچان  دـنهد . نیکـست  ار  دوخ  ناجیه  ات  دـننک  دایرف  داد و  اهنآ  رـس  هب  هک  تسین  هچب  نز و  اجنیا  دـننک ؟ هچ  دناینابـصع 

یعـس ّالاو  دومن  يوق  ار  زمرت  دیاب  تسا ، کیدزن  مارحا  نامز  رگید  فرط  زا  دهاکب ! نورد  راشف  زا  دوش و  زاب  راخب  هچیرد  ات  دننک  هناهب 
«. جحلا یف  لادجال  قوسفال و  ثفرال و   » هکارچ دوب ؛ دهاوخ  لصاح  ریغ  هجیتن  لطاب و 

تسا سوسحم  دجسم  هب  مارتحا  زاجح  نیمزرس 

دنرتفیظن و دجاسم  اههناخ ، عضو  هب  تبـسن  تسا . سوسحم  رایـسب  دجـسم  شزرا  اجنیا  تسا . دجـسم  یمرگرـس  شیاسآ و  لحم  اهنت 
هبلاطم شـشخب  نآ  رد  هک  تسا  یلحم  اهنت  تسا و  نوگانوگ  صاخـشا  دـمآ  تفر و  لـحم  تسا . هدرتسگ  اـهنآ  رد  كاـپ  ياهریـصح 

مامح زا  هک  تسا  نانچ  دوشیم ، دجـسم  دراو  هک  صخـش  عقوم  نیا  رد  دـنتفایم . راک  هب  اههکنپ  هک  زامن  تقو  صوصخ  هب  دـننکیمن ؛
زامن فوفـص  میتفر ، دجـسم  هب  تسا ، رهظ  دـتفایم ! راک  زها  اهنزبداب  دـش ، مامت  زامن  هک  نیمه  داـصتقا  رظن  زا  یلو  هدـمآ ! نوریب  مرگ 

هناّربکتم باوج  مدرک . یمالـس  هتفر ، کیدزن  دش  مامت  زامن  نوچ  دناوخ ؛ زامن  هداتـسیا  ولج  باّذـج  يوق و  نحل  اب  یخیـش  دـش و  هتـسب 
ندـید زا  مدرازگ و  زامن  امـش  اب  مه  نم  و  میرادرب ، همه  دـمحلا هللا  متفگ : مهاـکب ، شتنوشخ  زا  مروآ و  شنخـس  هب  هکنآ  يارب  تفگ .

هرهچ  زا  هک  یبهذم ، بّصعت  یبرع و  تنوشخ  اب  مدنسرُخ . امش 
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امـش دزن  ایآ  درادن . باتفآ  تقاط  نم  رـس  ماهدـش و  رـسدرد  هب  التبم  متفگ  تفگ . یکـشخ  باوج  دوب ، نایامن  شقاّرب  نامـشچ  هتفرگ و 
نیا دیعالطایب ، نآرق  زا  ارچ  دنامهفب  تساوخیم  هک  يدنت  نحل  اب  مهدب ؟ هیدف  دیاب  ایآ  مناشوپب و  ار  رس  مارحا  لاح  رد  هک  تسا  زیاج 

: دناوخ ار  هیآ 
 ...« ٌهَیْدِفَف ِهِسْأَر  ْنِم  ًيذَأ  ِِهب  َْوأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  »

، دش تکاس  َهَرمُعلاو هللا »...  َّجَحلا  اوِّمتأَو  : » مدناوخ ار  هیآ  لّوا  هاگنآ  تسا  راصحا  دروم  رد  رس  ندیـشارت  هرابرد  هیآ  نیا  انخیـش  متفگ :
زا دوخ  زایتما  بجوم  ار  نیمه  دینکیم و  ظفح  یحطس  ار  تایآ  طقف  یلو  تسا  نآرق  زا  عالطا  امش  ياعّدا  هک  مدنامهف  وا  هب  نمـض  رد 
هب لمع  نید و  هب  کّسمت  تهج  زا  ار  دوخ  امش  متفگ : دراد ، اجیب  رورغ  هک  منامهفب  رتشیب  وا  هب  هکنآ  يارب  دینادیم ! ناناملـسم  رگید 
هب جاجح ، هب  تبسن  صوصخهب  امـش ، لامعا  رتشیب  هکنآ  اب  دیرادنپیم ، تعدب  لها  ار  نارگید  دینادیم و  زاتمم  ناناملـسم  مامت  زا  نآ ،

هلازا دنیوگیم  قافتا  هب  دـیرگنب ، ار  ام  ياملع  ياواتف  یهقف و  بتک  متفگ  هچ ؟ يارب  تفگ  تفـشآرب و  تسین ! قباطم  نید  اب  هجو  چـیه 
هقالع قشع و  اب  هار ، خسرف  اهدـص  زا  یناملـسم  تسا . مارح  دجـسم  ندومن  سجن  تسا و  بجاو  یفّلکم  ره  رب  يدجـسم  ره  زا  تساجن 
ًادمع دیایب  هک  تسا  یندش  رواب  نیا  دنکیم . دیلقت  دوخ  ياملع  زا  دـشکیم . اهرجز  دـنکیم . جرخ  ار  اهلوپ  دـیآیم . جـح  ماجنا  يارب 

رانک رد  مه  نآ  مارح  هام  رد  دیهدیم و  اوتف  وا  نتشک  هب  دینادیم ، نید  لماکهنومن  ار  دوخ  هک  امش  تقو  نآ  دنک ؟ سجن  ار  هللاتیب 
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(1) دینیم ! ار  وا  ندرگ  تشک ، ناوت  یمن  ار  هچروم  کی  هک  ادخ ، هناخ 

مارتحا اهمجع  اًلصا  تفگ  دیسر ، اجنیا  هب  نخس  نوچ  دندادیم ، شوگ  یناریا  برع و  ياهّدع  وا و  متفگیم . نخس  وا  اب  رثأت  تدش و  اب 
تمـس هب  تسد  اب  دنوشیم ؛ دجـسم  دراو  شفک  اب  روطچ  رگنب ! رگنب ! تفگ : درک و  دنلب  تدش  اب  ار  ادص  دننکیمن . تاعارم  ار  دجـسم 
تمسق نآ  رد  كرت  یناریا و  نیدراو  تسا ، راردا  وضو و  لحم  هک  دجـسم  زا  یتمـسق  درکیم . هراشا  دنوشیم  دراو  جاجح  هک  اهبرد 

اج زا  تینابـصع  بضغ و  تدـش  اب  خیـش  دـندروآیم . نوریب  دندیـسریم  زامن  لحم  اهشرف و  کیدزن  نوچ  دندیـشوپیم . ار  اـهشفک 
هب نوچ  دـهدب ! ناشن  ات  درب  ریهطت  وضو و  لحم  فرط  هب  هنهرب  ياپ  اـب  ناـشک  ناـشک  تفرگ ، ارم  تسد  دوخ  يوق  هجنپ  اـب  تساـخرب و 

تبشم کی  دزیم و  نیا  رس  هب  دایرف  کی  درک ؛ هلمح  دنتشاد  اپ  هب  شفک  هک  یجاجح  هب  ریـش  لثم  درک و  اهر  ارم  تسد  میدیـسر  اجنآ 
مارآ هک  يردق  دنیوگب . هچ  دننادیمن  دنریحتم ، همه  اهیجاح  هراچیب  درکیم ! ترپ  نوریب  تفرگیم و  ار  یکی  نآ  شفک  نآ ، هنیـس  هب 

لوب و ام  منامهفب  وا  هب  مهاوخیم  الاح  دـنادرگرب . دجـسم  هب  میدوب  هتفر  حارتسم  فرط  هب  هک  هنهرب  ياهاپ  اب  تفرگ  ارم  تسد  زاـب  دـش 
دومج و نیا  زا  تسین ؛ راکهدب  شـشوگ  ًادـبا  اّما  دنـشوپیم ، شفک  تمـسق  نآ  رد  دجـسم  مارتحا  هب  اهنیا  مینادیم و  سجن  ار  حـشرت 

. مدمآ نوریب  دجسم  زا  مدش و  رثأتم  یهجوتیب  رورغ و 
مهرد و مه  اجنآ  مینزب ، هناختسپ  هب  ذغاک  ناتسرف  يارب  مه  يرس 

لاس 1324. رد  يدزی  بلاطوبا  دیس  ناتساد  هب  هراشا  - 1
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مظنم تباث و  يروشک  ره  رد  ربمت  رادـقم  تسپ و  عضو  هکنآ  اب  تسا . تخـس  زیچ  همه  دـننادیمن  ناـبز  هک  یناـسک  يارب  تسا . مهرب 
ربمت هتفرگ  ار  ذغاک  دوخ  ای  دنهدیم  ربمت  لایر  مین  دنریگیم و  لوپ  لایر  کی  یضعب  زا  دشاب . عمج  شـساوح  دیاب  یجاح  اجنیا  تسا ،

! دنزادنایم قودنص  هب  دننابسچیم و 

مارحا تاقیم و  لکشم 

ناونع هب  دناهدمآ و  هّدـج  هب  هرـسکی  هک  یناریا  جاجح  تسیچ ؟ مارحا  فیلکت  دـش . دـهاوخ  مهارف  هکم  هب  تکرح  هلیـسو  ادرف  ای  زورما 
مرحم هّدـج  زا  مییوگب  رگا  تسا ، لکـشم  مه  لاؤس  نیا  باوج  دـننکیم . لاؤس  مارحا  فـیلکت  هراـبرد  یپ  رد  یپ  دـناهدشن ، مرُحم  رذـن 

نیا رد  دیدنبب ، مارحا  نیعم  تاقیم  نیرتکیدزن  زا  دـیورب  مییوگب  حیرـص  رگا  درادـن ، زاوج  هب  حیرـصت  رایتخا  رد  یلومعم  ياواتف  دـیوش ،
طایتحا فالخ  دوش و  جـح  لامعا  هب  ندیـسرن  ای  سفن  فلت  بجوم  تسا  نکمم  طایتحا ، ای  اوتف  نیا  هلیـسو ، ندوبن  مهارف  مرگ و  ياوه 

تاقیم دنیآیم ؛ هنیدم  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  يرارطضا  ای  مود  تاقیم  هفحج  تسا ، هفحج  هدج  هب  مّلـسم  هاگتاقیم  نیرتکیدزن  دشاب .
؛ دـنیآیم هنیدـم  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  يرارطـضا  ای  مود  تاقیم  هفحج  تسا ، هفیلحلاوذ  ای  هرجـش  دجـسم  ناـنآ  يارب  يراـیتخا  لّوا 

يارب و  دـندنبب . هفحج  رد  دـیاب  دنتـسبن ، مارحا  اجنآ  زا  يرذـع  هب  رگا  تسا ؛ هفیحلاوذ  ای  هرجـش  دجـسم  نانآ  يارب  يرایتخا  لّوا  تاقیم 
لحاس و کیدزن  هنیدـم و  هکم و  نیب  هار  طسو  رد  هفحج  تسا . يراـیتخا  تاـقیم  هفحج  دـنیآیم  برغم  رـصم و  ماـش و  زا  هک  یناـسک 

ّلحم  مالسا  لیاوا  رد  تسا . عقاو  غبار  یقرش  بونج 
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. تسین يدابآ  اجنآ  رد  هک  هکورتم  بآ  هاچ  راوید و  راهچ  کی  زج  لاح  یلو  هدوب  يدابآ 

يارآ اههاگتاقیم و  عضو  هب  لعامجا  روطهب  دوش ، نشور  هدـمآ ، شیپ  هرایط  اب  ترفاسم  اـب  هک  جـح ، لکـشم  نیا  يدـح  اـت  هکنآ  يارب 
: مینکیم ياهراشا  املع 

دناوتیمن دوش و  مرحم  نآ  زا  شیپ  دناوتیمن  جاح  صخـش  ینعی  هدش ؛ نیعم  مارحا  يارب  تاروتـسد  ّتنـس و  رد  هک  تسا  یّلحم  تاقیم 
. دشاب عضاوم  نآ  زا  دیاب  طقف  مارحا  درذگب . نآ  زا  مارحا  نودب  رایتخا ، لاح  رد 

نالف زا  متفگ : يدـش ؟ مرحم  اجک  زا  دومرف : دوب ، ّریغتم  ماهرهچ  مدیـسر ، قداـص  ترـضح  روضح  : » دـیوگ هک  تسا  هرـسیم  ثیدـح  رد 
؟ یناوخب تعکر  راهچ  رفـس  رد  ار  رهظ  زامن  هک  دیآیم  تشوخ  ایآ  دومرف : دعب  دزغلیم ! شمدق  هک  يریخ  بلاط  اسب  هچ  دومرف : ناکم ،

.« تسا نیمه  نآ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هن ، متفگ :
افتکا صاخ  دروم  نامه  هب  دـیاب  تسا ، هدـعاق  فالخ  مکح  نیا  نوچ  تسا و  هدـش  انثتـسا  تاقیم  زا  شیپ  مارحا  عنم  زا  رذـن  دروم  طقف 

. دوش رذن  ّقلعت  دروم  دشاب و  هتشاد  ناحجر  تسین  مولعم  نّیعم ، ناکم  رد  مه  نآ  جح ، لمع  يارب  زج  مارحا  هک  اریز  دومن ؛
عفد ای  یتمعن  رکش  يارب  یـصخش  تسا : نینچ  نآ  تسا و  یکی  هرابنیا  رد  ریـصبوبا  هزمحیبا و  نب  یلع  ربخ  یبلح و  حیحـص  نومـضم 

زا دندومرف : دوش ؟ مرحم  ناسارخ  ای  هفوک  زا  تسا  هدرک  رذن  ییالب 
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هب دیاب  سک  ره  لاح  ره  هب  درادن ؟ یقرف  دنکیم  رذن  تاقیم  زا  شیپ  ندش  مرحم  يارب  هک  یـسک  اب  لاؤس  دروم  ایآ  دوش ، مرحم  اجنامه 

. دنک راتفر  دوخ  دهتجم  ياوتف  ای  داهتجا  بسح 
سپ دـندرگرب . تاقیم  هب  هک  تسین  بجاو  اهنآ  رب  تسیچ ؟ دـننکیمن  روبع  تاـقیم  زا  دـناهدشن و  مرحم  رذـن  هب  هک  یناـیجاح  فیلکت 

ینیقی ملع  اب  تاذاحم  زارحا  دوشیم ؟ زارحا  هنوگچ  هچ و  ینعی  تاذاحم ؛ دـنوش . مرحم  تاقیم  تاذاحم  زا  هک  تسا  نیا  اـهنآ  فیلکت 
؟ یقیقح ای  تسا  یفرع  ایآ  هک  تسا  تاذاحم  يانعم  لکشم ، تسا ؛ یفاک  نظ  دشن  رگا  تسا و 

راوشد یقیقح  تاذاحم  زارحا  نوچ  هدیـسر و  اهتاقیم  زا  یکی  لباقم  دـنیوگب  فرع  لها  روبع ، ماگنه  رد  هک  تسا  نآ  یفرع  تاذاحم 
لمع دریگ ، رارق  اهتقد  نیا  يور  رگا  نید  ماکحا  تسین . صخشم  مه  ملع  لها  يارب  نآ  موهفم  دننادیمن و  طرـش  ًامومع  ار  نآ  تسا ،

. دوشیم لکشم  رایسب 
. دیآیمن تسد  هب  ینشور  بلطم  نآ ، زا  هک  هدروآ  یفیرعت  یقیقح  تاذاحم  يارب  یقثولاهورع  رد  مظاکدمحم  دیس  اقآ  موحرم 

زا هریاد  طیحم  دشاب و  هکم  هریاد ، زکرم  هک  مینک  مسر  ياهریاد  رگا  هک  تسا  نیا  دیـس  دوصقم  دنیوگیم : هیـشاح  رد  يدرجورب : هللاهیآ 
. تسا یفاک  یفرع  تاذاحم  هک  تسا  نآ  رهاظ  دنیوگیم  دعب  تسا . تاقیم  هریاد ، طیحم  طاقن  مامت  دنک . روبع  تاقیم 

ربانب هچ  تسا ؟ هنوگچ  ایرد  نارفاسم  يارب  تاذاحم  میرگنب  کنیا 
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اًلثم داردن ؛ تاذاحم  ایرد  رگید  طاقن  هکم ، کیدزن  لحاوس  رد  رمحا  رحب  هدـمآ  شیپ  ياهتمـسق  رد  زج  یفرع ، هچ  یقیقح و  تاذاحم 

، هدمآ شیپ  قرش  بونج  هب  برغ  لامش  زا  ایرد  نوچ  دنک ، روبع  هفحج  زا  نآ  عاعـش  دشاب و  هکم  نآ  زکرم  هک  مینک  مسر  ياهریاد  رگا 
فرط هب  لامش  زا  هک  ییاهیتشک  دوشیم و  تاقیم  لخاد  دشابیم ، مه  هدج  فارطا  لماش  هک  ایرد  زا  یتمـسق  غبار ، هفحج و  لباقم  رد 
شیپ اقیرفآ  دالب  برغم و  فرط  زا  هک  ياهیتشک  دنوشیم و  تاقیم  دراو  هفحج  لباقم  دننکیم ، ریـس  زاجح  یلحاس  دودـح  رد  بونج 

رد دنیآیم  لامـش  زا  ایرد  طسو  رد  هک  ییاهیتشک  دنـسریم و  تاقیم  هب  هدـنام ، هدـج  هب  یتفاسم  رد  یـضرف ، هریاد  هطقن  رد  دـنیآیم ،
يایرد مه  بونج  نمی و  فرط  زا  ایرد  نیرفاسم  هب  تبـسن  نیارباـنب  دنـسریم  تاـقیم  هب  دـندرگیمرب  قرـش  تمـس  هب  هک  هدـج  دودـح 

ترفاسم رد  هریس  لمع و  تسا و  دایز  نآ  رد  هحماسم  مینادب  یفرع  ار  تاذاحم  رگا  تسا و  تاقیم  ململی ، زا  یـضرف  طخ  اب  هدج  دودح 
زا هـک  سیردا ، نـبا  ياوـتف  ّرــس  باـسح  نـیا  اـب  دراد ، یفرع  تاذاـحم  هدــج  سپ  تـسا . هدوـب  هحماـسم  نـیا  رب  مـه  یکــشخ  اـیرد و 

. دنادیم تاقیم  ییایرد  نارفاسم  يارب  ًاقلطم  ار  هدج  هیقف  نیا  دوشیم . مولعم  تسا ، هقف  ياهراذگهیاپ 
دییأت ار  هدج  ِندوب  تاقیم  نمض ، رد  تسا و  یتاذاحم  تاقیم  شدوصقم  دیوگیم : دنکیم و  هیجوت  ار  سیردا  نبا  يأر  رهاوج  بحاص 

، دندشیم مرحم  جاجح  هتـشگ و  فقوتم  اهیتشک  غبار  لباقم  رد  رگا  دـناهدومنن و  یفن  نارخأتم  زا  یـضعب  زا  ریغ  مه  نارگید  دـنکیم .
هدوب  یمسر 
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دراوم نیا  رد  مه  نیقباـس  تسا و  هدـشیم  فقوتم  مارحا  يارب  یتـشک  مه  عضاوم  رگید  رد  درادـن و  رگید  تاـقیم  ندوب  اـب  تاـفانم  هک 

. دناهدادیمن طایتحا  تقد و  روتسد 
ناـکما هطقن  لّوا  هّدـج  نوچ  تسا ؛ رتناـسآ  فـیلکت  دـشابیم ، جراـخ  سک  همه  راـیتخا  زا  دوریم و  هّدـج  هب  هرـسکی  هراـیط  هک  زورما 

؛ دننادیم نآ  يذاحم  تاقیم و  رد  همه  ار  مارحا  طرـش  هکنآ  اب  دنوشیم  مرحم  هّدـج  رد  ییاوه  نارفاسم  رتشیب  تهج ، نیا  هب  دـشابیم ،
طقف دراد . ياهریاد  طخ  تاذاحم  تاقیم ، نیدنچ  اب  هکم  هّدـج و  نیب  مینادـب ، یفاک  ترورـض  دروم  رد  ار  تیقاوم  برقا  اب  تاذاحم  رگا 
دراوم رد  هیبلت  رارکت  تسین و  دیدجت  اب  نیاربانب  تسا . نوریب  هدج  عاعـش  ریاود  نیا  زا  هک  تسا  ململی  هفحج و  هرجـش و  دجـسم  تاقیم 

. دوشیم تیاعر  مه  طایتحا  یلامتحا ،
یجازم و عضو  تهج  زا  طاـیتحا  نیا  یلو  مناـسرب  هدـش  حیرـصت  نیعم و  تاـقیم  هب  ار  دوخ  مناوتب  رگا  مراد  لـیم  اـهباسح  نیا  همه  اـب 
، بآیب نازوس و  نابایب  رد  ای  دمآرد  اپ  زا  يدرف  رگا  تسا ! طایتحا  فالخ  جاجح ، زا  ياهدع  تیبعت  مظنم و  هلیسو  ندوبن  تقو و  یگنت 

تیثیح ناج و  هفیظو  ره  زا  رتالاب  هچ ، دوب . میهاوخ  قلخ  شنزرـس  ادخ و  تیلوؤسم  دروم  میدیـسرن  جح  هب  ای  دـمآ  شیپ  یمومع  هثداح 
اهطایتحا هنوگنیا  دیهد ؛ ماجنا  ار  لهسا  هفیظو  ود  دروم  رد  دناهدومرف : نید  يایلوا  تسا و  هلهس  تعیرـش  ام  تعیرـش  تسا و  ناناملـسم 

مه  دربیم و  نوریب  لمع  هلحرم  زا  ار  نید  مه  درادربرد . ار  طایتحا  فالخ  یهاگ 
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ریاس تیاعر  اب  هتبلا  دـنهدیم ، اوتف  طاـیتحا  هب  صوصنم  تاـقیم  كرد  لـثم  دراوم ؛ هنوگنیا  رد  هک  ییاـملع  دوشیم . یتاـمحز  بجوم 

تاهج دیاب  هک  دومرف  دنهاوخ  هجوت  دنوش ، فرـشم  جح  هب  يداع  عضو  اب  دوخ  رگا  دنرادن و  تاهج  هب  هجوت  نادّلقم  یلو  تسا  تاهج 
، دننک نایب  ماوع  دّلقم  يارب  ار  طایتحا 

. ًارسعتال ًارسی و  لاق  نوقیطت - امب  لامعألا  نم  اوذخ  لاق  امهرسیأ و  راتخا  ّالا  نیرمأ  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّریخ  ام 

مارحا لسغ و 

، رهـش ات  ایرد  رانک  دـنداد . تکرح  هدـعو  ام  هب  ناریا ) میوقت  باسح  هب   ) هجحیذ مراهچ  هبنـش  هس  زور  هّدـج ، رد  یلطعم  زور  هس  زا  سپ 
ایرد فرط  هب  رهظ  زا  دعب  میوش . مرحم  دیاب  دـشابیم ، ام  يارب  یتاقیم  دحرـس  نیلّوا  هک  اجنآ  زا  طایتحا ، بسح  هب  تسا و  رتمولیک  کی 

باتفآ رد  تعامج  زامن  زا  سپ  دیآیم . مشچ  هب  هکم  ياههوک  میداتـسیا . هلبق  هب  ور  ایرد  رانک  میدرک . لسغ  ایرد  فاص  بآ  رد  میتفر .
دوشیم دازآ  کبـس و  دزادـنایم ، ار  ندـب  نیکرچ  هدرم و  مین  تسوپ  هک  يدوجوم  لـثم  تسا ؛ ياهقباـسیب  تلاـح  میبلقنم . مه  نازوس 

زامن و لسغ و  و  لسغ ، تین  زاغآ  زا  میدرکربرد . ار  مارحا  هتخود  ریغ  دیفس و  كاپ ، ياهسابل  هدروآ ، نوریب  ندب  زا  ار  دوخ  ياهسابل 
. مینیبیم سوسحم  رییغت  صوصخم و  تلاح  دوخ  رد  یلمع ، ره  رد  مارحا ، ندیشوپ  سابل و  ندروآ  نوریب 

ندـش میرح  دراو  ینعی  مارحا ؛ وت . هب  برقت  نامرف و  تعاطا  يارب  عتمت ، هرمع  يارب  میوشیم  مرحم  اراگدرورپ ! تسا ؛ مارحا  تین  کنیا 
ای
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رما و يارجا  رب  میمـصت  ادـخ و  يوس  هب  دوخ ، زا  رکف  بالقنا  ینعی  تین ، اـب  اـم  تسادـخ و  میرح  دحرـس  اـجنیا  ندومن . مارح  دوخ  رب 

ریغ هب  يّدـعت  تاوهـش و  زا  نخـس  لـمع و  رظن ، هک  تقو  نآ  میوشیم . ادـخ  میرح  دراو  ییارآدوخ ، یتـسرپدوخ و  ياـهشبنج  طـبض 
لاجنج و زا  یناسنا  نادجو  طیحم  تاذ و  داتفا و  راک  زا  تسا  یناویح  ياوق  تیلاعف  نادیم  هک  یصخش  ررـض  عفد  عفن و  بلج  تشگرب ،
، هجوت تین و  نیا  اب  دونشیم . ار  قح  يایلوا  قح و  يادص  ملاع  طیحم  زا  ریمـض و  ّرـس  زا  مکمک  دش ، مارآ  تاوهـش  نیا  تباجا  اغوغ و 

: دزیخیمرب تسا ، ریمض  بلق و  مجرتم  هک  نابز ، زا  کیبل  کناب 

هیبلت

 ...« کیبل کل  کیرش  کلملا ال  کل و  همعنلاو  دمحلا  ّنا  کیبل ، کل  کیرش  کیبل ال  کیبل ، ّمهللأ  کّیبل  »
ینکیم  يراز  وت  ینام  زا  يراز  ینزیم  همخز  وت  میگنچ  هچ  ام 

تسوت  ام ز  رد  ادص  میهوک و  هچ  ام  تسوتز  ام  رد  اون  مییان و  هچ  ام 
نایم  ردنا  وت  میشاب و  ام  ه  ات ك - ناج ! ناج  ار  ام  وت  يا  میشاب  هک  ام 

امن یناف  یقلطم  دوجو  وت  امن  اهیتسه  مییاهمدع و  ام 
مدبمد  دشاب  داب  زا  نامهلمح  ملع  ریش  یلو  ناریش  همه  ام 

دابم مک  زگر  تسادیپا ه -- هکنآ ن -- داب  تسادیپان  داب و  زا  نامهلمح 
رد دباتیم  مارحا  ياهسابل  رب  باتفآ  عاعـش  هنهرب ، اپ  رـس و  همه  دـنگنهآمه ؛ ام  اب  تعیبط  ناربنامرف  همه  اوه و  میـسن  ایرد و  جوم  ایوگ 

اهکشا ایوگ ، اهنابز  تسا . دنلب  کیبل  کناب  کیدزن  رود و  زا  ایرد  رانک 
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تـسا یبابح  دننام  رمع ، تّدم  مامت  رد  لاح  نیا  مینکیم . رارکت  دش ) رکذ  هک  ردـقنامه   ) ار بجاو  هیبلت  تسا . بلقنم  اهبلق  يراج و 

: مییوگیم زاب  درک . رظنفرص  ناوتیمن  گنهآ  نیا  زا  دیامنیم ! خر  یگدنز  جاوما  يور  یکدنا  هک 
 ...« بونُّذلا راّفَغ  کیََّبل  کیََّبل ، مالَّسلاراد  یلا  ًایعادَکیَّبل  کَّیبل ، جراعملااذ  کیََّبل  »

دنهدیم ربـخ  یک  هک  میراد  هار  هـب  مـشچ  میدـش . ناور  رهـش  يوـس  درک . مارآ  ار  طـیحم  نـیا  هار ، يرود  ینارگن  ترارح و  تّدـش  ... 
کیدزن دپتیم ! ام  ياهلد  دوشیم ، دنلب  ناشهیبلت  کناب  تکرح  لاحرد  هدـش و  راوس  نیـشام  هب  هک  ياهتـسد  ره  تسا ؟ رـضاح  نیـشام 

. دش رضاح  نیشام  دنتفگ : بورغ 
. مینک هزیتس  مه  اب  مییوگب و  تشرد  ینخـس  میناوتیمن  میمرحم ، همه  میوش . راوس  نویماک  کـی  رد  دـیاب  نز  درم و  رفن  هاـجنپ  کـیدزن 
. میدش راوس  نویماک  يالاب  هدیبسچ ، مه  هب  ثاثا  نایم  رد  ریز  زا  اهاپ  هک  یلاح  رد  دنراکب ، مه  يولهپ  هک  ییاشن  لثم  میدـیچ و  ار  ثاثا 

. میوش ترپ  ادابم  میدیبسچ  مکحم  ار  رگیدکی 
نایامن نامـسآ  دنلب  قفا  رد  هام  دنتکرحرد . هتـسهآ  مهرـس و  تشپ  اهنیـشام  دزویم . یمیـسن  تسا و  میالم  زاجح  زاب  نابایب  بش  ياوه 

رون اب  هدیبات و  نابایب  تشد و  رب  شـشخب  نانیمطا  رون  دـنایامنیم . ار  تکرح  تمـس  دوخ  ناشخرد  زیت و  تشگنا  رـس  ود  اب  ایوگ  تسا .
تافالتخا گنج و  ياههرعن  تاوهـش و  هانگو و  دود  تشحو و  تملظ و  ایند  رد  تسا . هتخیمآ  اهنیـشام  ياـهغارچ  برطـضم  دـیدش و 

هراّیس 
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رظن اب  ات  دیارآیم ! ناینامسآ  مشچ  هب  ار  وجقح  نایوگ  کیبل  تینما و  حلـص و  دیحوت و  ياهناوراک  دیفـس  ياههرکیپ  هام  غورف  نیمز ،
ُنَْحن َو  َءامِّدلا  ُکِفْسَی  َو  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ  : ) دنتفگ تقلخ  زاغآ  رد  هک  ناگتـشرف  باوج  درگنن و  نیمز  نانکاس  هب  مشخ  رهق و 

رب يراختفا  هچ  هدشن ، هدیرفآ  دمح  حیبست و  يارب  زج  ناشطیـسب  دوجو  هک  ناگتـشرف  دوش ! هداد  کنیا  ََکل ) ُسِّدَُقن  َو  َكِدْـمَِحب  ُحِّبَُـسن 
روناج هب  دـنادرگ و  نامیا  روهقم  ار  دوخ  حّلـسم  ياوق  نایهاپـس  دـناوتیم  هک  تسا  بکرم  اوقلا و  فلتخم  دوجوم  نیا  دـنراد !؟ ناـیمدآ 

رد رگا  تسا ! محازم  فیعـض و  هچرگ  دراد ، تاـیح  قح  تسادـخ و  دوـجوم  هک  درگنب  قـح  مشچ  زا  کـیک  شپـش و  نوـچ  یکچوـک 
بجوم نیمه  تسا و  ملاع  نآ  هلابند  یناویحهبنج و  زا  دیامنیم ، دوخ  ینابرق  ار  ایرد  نایهام  ارحـص و  ناویح  اوه و  غرم  يداع  یگدـنز 

هب هداد و  رارق  عزانت  لصا  يور  ار  ناهج  رسارس  ینابآم  فوسلیف  تسا و  هدناشک  ناسنا  ّدح  رس  هب  ات  ار  اقب  رد  عزانت  هفسلف  هدش و  هابتشا 
! دنیامن دوبان  درُخ و  فیعض و  دندرگ و  حلسم  يوق و  دنناوتب  هچ  ره  ات  دناهداد  هزاجا  یناهاوخدوخ 

همه هک  دنناسنا  نیمه  عون  زا  اهنیا  دنهدیم . سوحنم  هفسلف  نیا  هب  یلمع  باوج  دناهدرک ، اغوغ  زا  رپ  ار  نابایب  زارف  بیـشن و  هک  اهنیا 
دنیوجیم و ار  تقیقح  کی  همه  دناهتخاس ، زراب  فلتخم ، ياوق  نایم  زا  ار  دوخ  یقیقح  تیصخش  هتخیر و  رود  ار  تازایتما  تافالتخا و 

کیرات طیحم  هدـش و  عطاس  ناشلامعا  اـهنابز و  زا  هدومن و  نشور  ار  اـهلد  کـیرات  ياـیاوز  ناـمیا  رون  دـنیوگیم ؛ نخـس  کـی  همه 
یشیدنادب و ینیبدب و 
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هب بیـشن  زارف و  کیدزن و  رود و  زا  نابایب ، لد  زا  کیبل  کناب  دـناهدرک ؛ لیدـبت  تین  نسح  ینیبشوخ و  تینما و  طـیحم  هب  ار  تشحو 

هدینـش یلاوتم  نورق  رد  مدرم ، اهرازه  ياهادـص  نابایب  نیا  تشد  هوک و  لضف و  زا  دوب ، یـساکعنا  طبـض و  هلیـسو  رگا  دـسریم . شوگ 
! دومنیم رپ  ار  ناهج  ياضف  دشیم و 

هک دـننکیم  ساسحا  دوخ  رد  همه  دـنوریم ، تینما  ملـس و  طیحم  هب  ور  هدرک و  تشپ  ینماان  تشحو و  يایند  هب  اهادـص  نیا  ناـبحاص 
لامک جرادم  هب  ور  دنناهرب ، ار  دوخ  تاوهـش  دنب  تاداع و  سابل  زا  رگا  هداد و  یهانتم  ریغ  تردق  دادعتـسا و  اهنآ  هب  ناهج  راگدرورپ 

ار دورـس  نیا  اقفر  زا  رفن  دنچ  جراعملااذ »...  کیََّبل  کیََّبل ، مالَّسلاراد ، یلا  کیََّبل  کیََّبل  : » دنوریم تسادخ  تمـس  نامه  هک  یهانتم  ریغ 
رتـشیب حور  بـالقنا  قـیمع و  اـهکناب  میوـشیم ، رتکـیدزن  هـچ  ره  دـنیوگیم . باوـج  نارگید  دـنناوخیم و  یـصوصخم  بـالقنا  اـب 

مه يور  یهاگ  دـنادرگیم . فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  ام  مخ ، چـیپ و  ناـیم  رد  لـیبموتا  میدوخیب ! دوخ  زا  میوریم . شیپ  ددرگیم ؛
هک متخیر  لاکتـسا  نایم  ار  ییاچ  همقمق  دـشاب ! هتـشاد  یقالخادـب  ضارتعا و  تأرج  تسیک  دروخیم . مه  هب  هنهرب  ياهرـس  دـناتلغیم .
هب رود  زا  ییاهنیـشام  دتمم  توس  مرگج ! نم  تخوس و  شتـسد  وا  تخیر . مقیفر  تسد  يور  ار  غاد  ییاچ  نیـشام  ناکت  منک ، رت  ولگ 

هتفگ دندرک . روبع  تلکیس  روتوم  پیج و  دنچ  دنتفرگ . میرح  هداج  رانک  رد  اهنیـشام  مامت  دشیم . کیدزن  تعرـس  هب  دیـسر و  شوگ 
. میدش دنسرخ  دنوریم ، یناشاک  هللاهیآ  دورو  تافیرشت  يارب  اهنیا  دش :

هّدح

زاب ار  مارحا  هدومن  تین  دـیدجت  ًاطایتحا  میدـناوخ . زامن  میدـش و  هدایپ  تسا . یلامتحا  تاـقیم  هّدـح »  » ماـن هب  تسا  یلحم  هکم  کـیدزن 
بـش مین  کیدزن  دـش . دراو  عوضخاب  مارآ و  دـیاب  دوشیم و  عطق  کیبل  گناب  اجنیا  دـش . ناـیامن  هکم  رهـش  ياـهغارچ  میتسب . هدرک و 

تیعمج اهنیـشام و  ار ، هرد  هوکناـیم و  مخ ، چـیپرپ و  تسپ و  دـنلب و  ياـهنابایخ  میدـش . هکم  ياـههچوک  اـهنابایخ و  دراو  هک  تـسا 
ّریحتم و ار  ناسنا  رگیدکی ، هب  تهابـش  تیعمج و  هوبنا  دناسر . فّوطم  هناخ  لباقم  ار  دوخ  تمحز  هب  نیـشام  هک  تسا  هدرک  رپ  گنرکی 
! درک ناشعمج  دوشیمن  میسانشیم و  ار  اقفر  تمحز  هب  اهلیبموتا ، عاعش  اه و  هچوک  فیعـض  ياهغارچ  نایم  رد  دنکیم . هابتـشا  راچد 
رکف و دنناماسورـسیب . هتـسخ و  همه  مرگ و  اوه  تخادـنا ! هار  تمـس  کی  هب  ار  همه  درک ؛ هسیر  عمج و  ار  اهدراوهزات  فّوطم  هدـنیامن 

. دناهداد تسد  زا  ار  هدارا 
یتفاسم یگتسخ  لاح  اب  ار  همه  دهدیم ! شوگ  یک  یلـسغ ؟ هچ  تسین ، مزال  لسغ  دنوریم ! لسغ  يارب  دیربیم ؟ اجک  دیوریم ؟ اجک 

رفن ره  زا  هکنآ  يارب  دـننک ! لسغ  دـنوریم ، نآ  نایم  رفن  نارازه  دوشیم و  رپ  خـی  هناخراک  فیثک  بآ  زا  هک  هکرب ، رد  ات  دـندرب  هدایپ 
متشاذگن ار  اقفر  زا  یـضعب  تسین  دراو  خمه  یبحتـسم  بجاو و  لسغ  عقوم  نیا  رد  متـشاد و  ربخ  هکرب  بآ  زا  نوچ  دنریگب ! لایر  کی 

دناشب تحار  تسا  مر  اوه گ  هک  ادرف  ات  دننک  هیهت  لزنم  دنهد و  ماجنا  ار  یعـس  فاوط و  ات  دنـشوکب  دیاب  نیدراو  تقو  نیا  رد  دـنورب .
يرکفیب  فّوطم و  يزروعمط  هنوگنیا  یلو 
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! دروآیم شیپ  رطخ  دنکیم و  بلس  ار  تمواقم  تردق  مکمک  جاجح ،

ادخ هناخ  يوس  هب 

رد تمظع  ایند  کی  اب  شهایـس  شوپور  اب  هبعک  میدش . مارحلادجـسم  دراو  میداتفا  هار  تیب  فرط  هب  همرع  مامتا  يارب  اقفر  زا  یـضعب  اب 
ناشوپ مارحا  مرح ، فارطا  ياهرد  زا  بش  همین  نیا  رد  دـندرگیم ! شدرگ  هب  هک  تسه  هدوب و  یمدرم  اهنویلیم  رظان  دراد و  رارق  طسو 
تـسار تمـس  هب  دـنهدیم و  لیکـشت  یمطـالتم  بادرگ  دنـسریم  هبعک  میرح  هب  هک  نیمه  دنریزارـس . تعرـس  هب  هناـخدور  جوم  نوچ 
تعرـس هب  تکرح  ربکا ، هللا  دوشیم ؛ دـنلب  نکر  فرط  هب  هراشا  يارب  اـهتسد  دـننکیم و  فقوت  یکدـنا  رجح  تاذاـحم  هب  دـنچیپیم .

: ددرگیم عورش 
سکع  قاصلا  لحم 
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.« راّنلاَنِم َکب  ِذئاْعلا  ُماقَْملا  َوُه  اذهٍو  كِْدبَع ، ُْدبَْعلاَو  َُکْتَیب ، ُْتیَْبلاَمُهللاَأ 

فاوط

لامش تمـس  رد  ار  ياهریاد  مین  هک  لیعامـسا  رجح  تمـس  رد  دوشن . فرحم  هناخ  تاذاحم  زا  پچ ، هناش  هک  دوب  بقارم  دیاب  فاوط  رد 
( طوش  ) هرود ره  ددرگن . جراخ  تاذاحم  زا  هناش  دورن و  ولج  تمـس  هب  ناهگان  ات  دشاب  رتشیب  تبقارم  دیاب  دهدیم ، لیکـشت  هبعک  راوید 

تسا لکشم  تیعمج  راشف  اب  نآ ، يور  نداتـسیا  تمالع و  نییعت  درک . متخ  اجنامه  هب  دومن و  عورـش  رجح  لباقم  نّیعم ، أدبم  زا  دیاب  ار 
. میدرک مامت  ار  طوش  تفه  دنکیم . ناسآ  ار  راک  رتش ، رب  راوس  لاح  رد  مرکا  لوسر  فاوط  هب  هّجوت  یلو 

هورم افص و  نیب  یعس 

رارق یندـعم  ياهگنـس  درک و  زاب  اج  ام  يارب  فّوطم  ناوج  میداتفا . هار  میهاربا  ماقم  تمـس  هب  هدیـشک  نوریب  بادرگ  ناـیم  زا  ار  دوخ 
. مینک هدجس  اهنآ  يور  ات  داد  ناشن  ام  هب  دوب ، هتفرگ 

وا دناودیم . تعرس  هب  ار  ام  هتفرگ و  ام  تشپ  هب  ار  دوخ  تسد  ود  فوطم  ناوج  میداتفا . هار  هب  هورم  افص و  نیب  یعـس  يارب  زامن  زا  دعب 
وا تهج  نیا  هب  تسا ، نایجاح  ندمآرد  اپ  زا  یگتـسخ و  بجوم  نیمه  یلو  دسرب ، رگید  هتـسد  هب  دوش و  مامت  ام  لامعا  هک  دراد  هلجع 

ار
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فوطم لزنم  هب  هدروآ  نوریب  تیعمج  نایم  زا  ار  دوخ  مدمآرد و  اپ  زا  نم  مراهچ  موس و  یعس  رد  میداتفا . هار  هب  دوخ  میدرک و  صخرم 

. دنایعس فاوط و  لوغشم  یضعب  دنشالت ، رد  لزنم  ندرک  ادیپ  يارب  یضعب  هتخیر ، یلحم  رد  ار  ثاثا  دناهدنکارپ . اقفر  مدناسر .

! یناطلس هاگراب  زا  رتهب  ماب ، هشوگ 

زا یکی  دراد و  یناـج  رطخ  دـشاب  هتـشادن  هلیـسو  اـج و  وشتـسش ، بش و  ندـیباوخ  يارب  هـک  تحاراـن  لـحم  داد ، تـیمها  دـیاب  ار  لزنم 
دـننک و تقد  لزنم  باـختنا  رد  میاهتـشاذگ  رارق  اـقفر  اـب  تهج  نیا  هب  تـسا ، نـیمه  بـلق  بارطـضا  جازم و  نـتفر  تـسد  زا  تاـبجوم 
، میراذـگ مهرب  مشچ  ات  هدـب  ناشن  اـم  هب  ار  ياهشوگ  متفگ : فوطم  هدـنیامن  هب  تسا . هدرک  ناوتاـن  جـیگ و  ار  اـم  یگتـسخ  یباوخیب و 

اهاپ داد ، ناشن  ام  هب  دوب  رابغ  زا  رپ  مرگ و  هک  ار  لزنم  مود  هقبط  ماب  زا  ياهشوگ  داتسرف  ار  یسک  مهدیم ! اج  مشچ  يور  ار  امـش  تفگ 
تفر تسد  زا  نوـچ  تسا ، رگید  ياـهزیچ  لاـبند  مشچ  تسین و  هجوـتتم  هک  دراد  یگدـنز  رد  ناـسنا  ییاـهتمعن  هچ  مـیدرک ؛ زارد  ار 
باوخ هب  یکدـنا  هک  نیمه  دوب . رتشزرارپ  ام  يارب  یناطلـس  هاگراب  رد  تحار  باوختخت  زا  ماب  هشوگ  نیا  دـیآیم ! مشچ  هب  نآ  شزرا 

رفن ود  اب  ار  امـش  دناهداد  روتـسد  نم  هب  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  درک ! رادیب  ار  ام  نشخ  يادص  اب  دـش و  ادـیپ  ییالویه  هلک  رـس و  میتفر ،
! درکن يرثا  میدرک  سامتلا  هراچیب  نآ  ام و  هچ  ره  دیایب ! نییاپ  دیاب  رفن  کی  نیا  دنرفن  هس  امش  اب  مهدب و  هار  اجنیا 
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یلزنم فرط  هب  دوب ، لزنم  يوجتسج  رد  حبص  کیدزن  ات  گنهرس  ياقآ  دندش . ادیپ  کی  کی  اقفر  میتساخرب ، اج  زا  دیمد و  حبص  سفن 

ياههّلپ میدیسر . هّلق  هب  ات  میدومیپ  نانزسفن  الاب  تمس  هب  ار  هلابز  گنـس و  زا  رپ  گنت و  ياههچوک  میدرک ، تکرح  دوب  هدیدنـسپ  هک 
ياراد دراد ، فیظن  قاتا  دنچ  هقبط ، دنچ  تسا  ياهناخ  میتفر . الاب  هلپ  یس  بیرق  هتفرگ  دشیم  عورـش  هچوک  حطـس  زا  هک  ار  هناخ  برد 

نآ هیارک  تسادـیپ . رود  ياهنابایب  فارطا و  ياههرد  اههوک و  تیب و  هکم و  رهـش  نآ  ماب  يور  هک  تسا  يروط  نآ  عاـفترا  بآ . راـبنا 
نامه رد  ًاـمومع  نیدراو  دراد . شزرا  اـم  يارب  بولطم و  تسا  ییاـج  یلو  دـهدیمن ، لاـیر  دصیـس  زا  رتمک  ار  قاـتا  کـی  تسا ؛ نارگ 

بایمک بآ  مکارتم و  اوه  تیعمج ، زا  رپ  اههناخ  تهج  نیا  هب  دنوش ، فرـشم  رتشیب  ات  دننکیم  لزنم  نآ  فارطا  دجـسم و  ياهیکیدزن 
« یکرت لبج   » هکنآ رواجم  هوک  هناخ و  نیا  يالاب  زا  منک ، هدـهاشم  کـیدزن  زا  ار  نآ  تاـماقم  هکم و  عضو  متـشاد  وزرآ  هک  نم  تسا .

زاـب برغم  لامـش و  تمـس  هب  هک  تسا  ییاـههرجنپ  ياراد  قاـتا  میدروآ . لزنم  هب  ار  ثاـثا  مسریم . دوـصقم  هب  ياهزادـنا  اـت  دراد ، ماـن 
. دوشیم

هرمع لامعا 

میتسناوت رتهب  رتمک ، یگتسخ  تسا و  زور  نوچ  میدش . ریزارس  مارحلادجسم  فرط  هب  هرمع  مامتا  يارب  وشتسش ، یگتـسخ و  عفر  زا  سپ 
هدننک فاوط  ياههتسد  اب  یهاگ  میدناوخ . فاوط  لاح  رد  دجسم و  هب  ندیسر  زاغآ  زا  تسا  دراو  هک  ییاهاعد  مینک . تاعارم  ار  بادآ 
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کی رد  سابل و  کی  اب  مه  اب  همه  دیفـس  هایـس و  درم ، نز و  میدوب . تکرح  رد  تیعمج  اب  مارآ  تکاس و  یهاگ  میدـشیم و  گنهآمه 

هدرـشف تیعمج  دوسألارجح  ینامی و  نکر  کیدزن  دنراد . ياهجهل  دنیوگیم و  يرکذ  دوخ  ِفّوطم  اب  ياهتـسد  ره  دـنتکرح . رد  تهج 
لثم ار  جاـجح  هداتـسیا  فارطا  وکـس و  يـالاب  اههطرـش  دـنناسرب . رجح  هب  ار  دوـخ  دـنهاوخیم  همه  تسا ! ییاـغوغ  اـجنیا  رد  دوـشیم .

هجوتم رود  زا  ندروخ ، بوچ  تقاط  هن  دـنراد و  راشف  تردـق  هن  ام  لثم  هک  یناسک  دـننزیم . تدـش  هب  نارزیخ  ياـهبوچ  اـب  نیمرجم 
. دوشیم در  دنیوگیم و  ربکا » هللا   » ادص مه  همه  اجنیا  دنوشیم . رجح 

. میتفگ ربکا » هللا   » هدرک تین  میتفر . الاب  افـص  ياههلپ  يالاب  میتفر . افـصلاباب  فرط  هب  دـهاد  ماجنا  میهاربا  ماقم  کیدزن  ار  فاوط  زاـمن 
. دش عورش  یعس 

اهلیبموتا و يادص  دننکیم . عطق  ناگدننک  یعس  رب  ار  هار  ضرع  اهتمسق  یضعب  زا  تسا . ناکد  رازاب و  هورم  افص و  نیب  تمـسق  مامت 
دنـسریم هک  صوصخم  تمـسق  کی  هب  تسا . هدـیچیپ  مه  رد  همه  ناگدـننک ، یعـس  ياعد  دـهدیم و  یعـس  ار  اهزجاع  هک  ییاههباّرع 

تکرح ار  دوـخ  اـهیگدولآ ، نتخیر  ندرک و  رود  يارب  هـک  یـسک  لـثم  دـنوریم ؛ شیپ  هـلوره  عـضو  اـب  دوـشیم و  رتعیرـس  تـکرح 
هب ار  موهوم  راقو  ياهگنس  هدناهر و  ار  نتشیوخ  يریگدوخ  ینیبدوخ و  زا  هدمآ  رورس  دوجو و  هب  قوش  زا  هک  یسک  نوچ  ای  دهدیم ،

نوچ  ای  تسا ، شهج  شرپ و  لاح  رد  هدیدرگ ، قوف  تهج  بوذجم  زاب  کبس  دزیریم و  رود 
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ریغ هدنار و  ای  هتفای ؟ هار  سدـق  میرح  هب  فاوط  مارحا و  لاح  اب  هدـش و  هتفریذـپ  ایآ  تسا ! ساره  میب و  فلتخم و  راکفا  نایم  هک  یـسک 

رتـشیب و ناـجیه  شمیرح  یکیدزن  رد  دـنکیم . دـمآ ، تفر و  راودـیما  ّریحتم و  شـسدق  تحاـس  هناـخ و  راوید  راـنک  رد  تسا ؟ لوـبقم 
: ددرگیم رتعیرس  تکرح 

َوُه ْنَم  ای  روفعلاب  رمأ  ْنَم  ای  وفعلا  ّبر  ای  کّلظ ...  ّالا  َّلظ  َموی ال  کشرع  ّلظ  یف  ینلظا  َّمهّللأ  هلئان ...  دـفنیال  هلئاـس و  ُبیخَی  ـال  ْنَم  اـی  »
 ...« ْوفَْعلاب یلْوأ 

هدش غاد  اهشرف  گنـس  کیدزن و  رهظ  میدـمآ . نوریب  مارحا  زا  میدـیچ و  يور  يوم  زا  يردـق  هدومن  ریـصقت  تین  دـش ، مامت  مه  یعس 
زا نارازگزامن  ینارون  رئاود  اههتـشر و  تخیـسگ . مه  زا  فاوط  لصتم  هتـشر  تساخرب و  دـیحوت  عاعـش  زکرم  زا  ربکا » هللا   » گناب تسا .

تسا و ماظن  تمظع ! تسا و  مظن  دـش ؛ شوماخ  اهادـص  همه  ناهگان  هتـسب و  تیب  فارطا  ياهفقـس  ریز  ات  باتفآ  ریز  هبعک و  کیدزن 
سبح و اههنیـس  رد  اهسفن  تسادـخ . يوس  هب  اهلد  توالت ، گنهآ  نذؤم و  گناب  هجوتم  اـهشوگ  هبعک ، تمـس  هب  اـهمشچ  يدازآ .
، دـشمامت هک  هروس  دـسریم . اهشوگ  هب  مکحم  هدرمـش و  گنهآ  اب  باتکلاهحتاف  هروس  تاـیآ  هدـمآ ، ریز  هب  تیعقوم  لـالج  زا  اـهرس 

ناهگان تشگرب ! هبعک  ياهراوید  فرط  هب  هبترم  ود  دـمآ و  شیپ  جوم  لثم  تیب ، طـیحم  اـت  هناـخ  راـنک  زا  نیمآ »  » ِتخاونکـی گـنهآ 
! دنداتفا كاخ  هب  شهاگشیپ  رد  همه  ياهظحل  زا  سپ  دش ، مخ  ادخ  تمظع  لباقم  رد  رس ، رازه  دص  زا  شیب 

تسا ینخس  يرد  ره  زا  هدرک ، یشوخ  داجیا  مارحا  زا  جورخ 

. دومن طاشن  یشوخ و  داجیا  مارحا ، زا  هدمآ  نوریب  هرمع و  ماجنا  تادهاشم و  نیا  میتشگرب . هناخ  فرط  هب  دش  مامت  هک  زامن 
. نارق ياهناد 25  ناریا  لوپ  اب  دناهدیرخ ! لایر  کی  ياهناد  اقفر  تسا . فئاط  هتسهیب  تشرد و  نیریش و  ياهرانا  زا  نخس 

! تسا فارسا  رانا  نیا  ندروخ  - 
. دراد ییاود  تیصاخ  مه  تسا و  اذغ  مه  رانا ، - 

؟ تسیچ يارب  لوپ  - 
؟ دندیرخ دنچ  ار  خی  - 

. لایر کی  ییولیک  - 
، مه ار  بآ  ّالاو  میهدیمن ، بآ  لوپ  ام  تسا  بوخ  الاح  دوشیم ! مامت  ندروخ  بآ  هبترم  ود  اب  خـی  ولیک  کـی  نارق ! ییولیک 25  هآ ، - 

ادـخ ياهنامهم  زا  تسا ! نیدـشار  يافلخ  تنـس و  عبات  ًاعقاو  يدوعـس ! تموکح  هب  ابحرم  دـنرخیم ! لایر  کـی  یطلـس  جاـجح ، رگید 
. دنکیم ییاریذپ  بوخ 

. دشیم لدب  ّدر و  اقفر  نایم  هک  دوب  ییاهتبحص  اهنیا 

نیبرود اب  هکم  رهش  مارحلادجسم و  هب  یهاگن 

اههّرد هکم و  رهش  مامت  مارحلادجـسم و  دنلب ، ّلحم  نیا  رد  میتفر . ماب  تشپ  هب  هتـشادرب  ار  نیبرود  دش ، میالم  اوه  يردق  هک  رهظ  زا  دعب 
ییاههوک  هتشر  هّرد و  طسو  رد  هکم  رهش  تسا . نایامن  فارطا  اههوک  و 
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رد رهش و  طسو  رد  مارحلادجسم  دشابیم . لامش  فرط  هب  یبرغ  بونج  زا  هّرد ، نیا  نایم  رد  رهـش  تسا و  قرـشم  برغم و  رد  هک  تسا 

مولعم ًالامجا  تسا  هدومن  هطاـحا  ار  نآ  فارطا  مهرـس ، تشپ  ییاـهراصح  دـننام  اـههوک  هلـسلس  فارطا ، زا  تسا . هتفرگ  رارق  يداو  لد 
بعـش مشاهینب و  بعـش  روث ، راغ  ارح ، راغ  سیبقوبا ، هوک  دـننام  ناناملـسم ؛ مرکا و  ربمایپ  فقاوم  مالـسا و  یخیرات  تاـماقم  هک  تسا 

. مسانشیمن ار  نآ  تایصوصخ  دراوم و  یلو  مینیبیم  نیبرود  اب  هک  تسا  نآ  ياههنماد  رد  اههوک و  نیمه  نایم  رد  یلع 
ترایز کیدزن  زا  ار  یخیرات  دراوم  نیا  کی  کی  ات  متـشاد  ییامنهار  هلیـسو و  منامب و  نیمزرـس  نیا  رد  يدـنچ  متـسناوتیم  شاـک  يا 

هک ییاههناخ  نآ  تخاس ! راکـشآ  ار  دوخ  توعد  دناوخ و  دـنلب  يادـص  اب  ار  مدرم  داتـسیا و  تثعب  زاغآ  رد  مرکا  لوسر  هک  اجنآ  منک ؛
سدـقملاتیب و هب  اجنآ  زا  هک  یناه  ّما  هناـخ  تساـجک ؟ هجیدـخ  هناـخ  دندینـشیم . ار  نآرق  تاـیآ  دـندشیم و  عمج  یناـهن  ناناملـسم 

شـشوگ هب  تایآ  نیلّوا  دربیم و  رـس  هب  اجنآ  اهنت  ار  ناضمر  نابعـش و  بجر ، ياـههام  هک  ارح  راـغ  تساـجک ؟ دومن  جارعم  اهنامـسآ 
؟ تساههوک نیا  زا  کی  مادک  فارطا  هّلق و  رد  دیسر 

ناوخا ّطلـست  نامز  زا  شیپ  دریگیم ، اـهاجنآ  زا  ناـمیا  دـیحوت و  سرد  نارازه  ناملـسم  هک  مالـسا  یخیراـت  شزرارپ و  ياـهلحم  نیا 
بارخ ار  راثآ  نآ  زورما  یلو  دـندوب  هدامآ  اهناکم  نیا  هب  جاجح  کـمک  ییاـمنهار و  يارب  یناـسک  هتـشاد و  يراـثآ  اـهانب و  يدوعس ،

جح  مایا  زا  دعب  مه  رگا  سپ  دناهدومن ! نغدق  زین  ار  اهاج  نآ  هب  نتفر  دنیوگیم  دناهدرک و 
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! تسا لکشم  اهوزرآ  نیا  هب  یسرتسد  مینک ، فقوت  يدنچ  هکم  رد  میناوتب 

ياههنماد هوک و  نیا  تمـس  ود  رد  تسا و  هوک  نیا  عافترا  هطقن  نیرخآ  ام ، لزنم  لامـش  برغ و  تسمق  رد  میدـمآ . ریز  هب  ماب  تشپ  زا 
اهدنفـسوگ اهزب و  هک  تسا  یکچوک  ياهاضف  اههناخ ، نیا  لباقم  دراد و  یهاتوک  ياهراوید  هک  تسا  یگنـس  کـچوک  ياـههناخ  نآ ،

، دـنلب ياپ  تسد و  دـنتقلخ ؛ تایآ  زا  مه  اهزب  نیا  دـندرگیم . دازآ  اههچوک  ناـیم  تاـناویح  نیا  اـهزور  دـنباوخیم و  اـهاجنآ  رد  بش 
دـنروخیم و هنهک  ذـغاک و  تسا . ریـش  زا  رپ  نازیوآ و  ناشمکـش  ریز  هسیک  دـننام  گرزب  ياهناتـسپ  فیرظ و  ياهوم  رغال ، ياهندـب 

يزور كاروخ و  نارگن  تیب ، يانب  ماگنه  هک  دروآیم ، دای  هب  ار  لیلخ  میهاربا  ياعد  اـهزب  نیا  ندـید  دـنیازیم ! ولق  هس  ولق و  ود  رتشیب 
: تفگیم دوب و  هناخ  نیا  نارادساپ  نیمزرس و  نیا  نینکاس 

 ...« ِتارَمَّثلا َنِم  ُهَلْهَأ  ْقُزراَو  »
! دنامیهاربا ياعد  تباجا  دراوم  زا  تکربرپ ، ياهزب  نیا  ایوگ 

نآ مرکا 9 و  لوسر  دادـجا  هک  ییاههناخ  تسا ؛ مالـسا  روهظ  ماگنه  مالـسا و  زا  لبق  ياههناخ  هنومن  هداـس ، کـچوک و  ياـههناخ  نیا 
! تسا هدوب  اههناخ  نیمه  هب  هیبش  هتشاد ، لزنم  ترضح 

دننام هدـش و  هتخاـس  ناولا  ياهگنـس  زا  هک  تس  هقبط ا  نیدـنچ  اـههناخ  هکم ، رهـش  يزکرم  ياـهتسمق  مارحلادجـسم و  فارطا  یلو 
! دناهرهبیب بآ  قرب و  زا  ًامومع  هدروآربرس و  اههوک  نایم  زا  یجرب 

هب  میتفر ، هندرگ  تمس  هب  هک  یمدق  دنچ  میدمآ و  نوریب  لزنم  زا 
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نیا یلاها  تسا . نایامن  فرط  نآ  ياهانب  اههوک و  میدیـسر . هندرگ  يالاب  میدش . فرـشم  تسا ، قباس  ياههنومن  زا  هک  هداس ، ياههناخ 

دنراذگیم و مارتحا  جاجح  هب  تسا . نایامن  ناشرادرک  راتفگ و  زا  تفع  تعانق و  قلخ  دنراد ؛ قرف  هکم  یلاها  رگیداب  ایوگ  مه  تمسق 
هجوتم تموکح  نارومأم  هک  دیـشاب  بقارم  متفگیم  اقفر  هب  میدرکیم . اـشامت  ار  فارطا  دوب و  اـم  تسد  هب  نیبرود  دنتـسین . عقوت  لـها 

. دنوش ضرعتم  تعدب »  » ناونع هب  اب  میتسه و  يرادربسکع  لوغشم  دننک  نامگ  ادابم  دنوشن .
تـسرد میـسرپیم ، ار  اهناکم  اههوک و  مان  مادک  ره  زا  دننک ؛ اشامت  ار  فارطا  نیبرود  اب  هک  دناهدش  عمج  اهناوج  لافطا و  زا  ياهدـع 

، تسا هکم  برغ  لامش  رد  میاهداتسیا و  نآ  يالاب  ام  کنیا  هک  هوک  نیا  تفگ : مدیـسرپ . وا  زا  هک  دیـسر  یلکیه  يوق  درمریپ  دننادیمن .
: داد گناب  هکم  لها  نایم  مرکا  لوسر  هک  تساجنامه  تسا ؛ سیبقوبا  هوک  قرش ، بونج  فرط  ام ، لباقم  دراد و  مان  یکرت » لبج  »

هوک يالاب  ار  دمحم 9  هک  هدمآ ، شیپ  هچ  دـنرگنب  ات  دـندش  هناور  هوک  يوس  هب  رطخ  مالعا  نیا  زا  هکم  مدرم  ناهاگحبـص  ًاحابَـصاو ،» »
: دیسرپ دندش ، عمج  نوچ  دندید . هداتسیا 

»؟ هدوب هنوگچ  امش  نایم  نم  هقباس  دیسانشیم ؟ ارم  »
: دومرف دندوتس . ار  يو  همه 

میب دـیراد  شیپ  رد  هک  یباذـع  هب  ار  امـش  ادـخ  بناج  زا  نم  دـینادب  کنیا  دـیتشاد ؟ رواب  نم  زا  مدرکیم  مالعا  ار  يرطخ  امـش  هب  رگا  »
.« دش دیهاوخ  هتخیگناربدیوشیم  رادیب  هکنانچ  دیریمیم و  دیباوخیم  هکنانچ  ماهدنهد ؛

گرزب دبعم  ارح ، راغ 

ياههلول انب و  راثآ  نآ  حطسم  عفترم و  لحم  رد  هک  تسا  يدنلب  ًاتبـسن  هوک  میاهداتـسیا ، نآ  يالاب  هک  یهوک  هلابند  هکم ، یلامـش  فرط 
نیا دـش  مولعم  میدوب . لحم  نیا  هجوتم  ام  دـهد . ناشن  ام  هب  ار  رون  لـبج  اـی  ارح  هوک  تساوخیم  درمریپ  دوشیم . هدـید  پوت  هداّرع  ود 

. تسا یتنطلس  رصق  لباقم  اهپوت 
اههوک همه  رب  هتفرگ و - رارق  رگید  ياههوک  هلـسلس  زا  ادـج  یطورخم - جرب  ننام  هک  داد  ناـشن  ار  یهوک  لـحم  نیا  لامـش  رد  هاـگنآ 

لحم نیا  تراـیز  يارب  جاـجح  قباـس  ناـمز  رد  دـشیم . هدـید  اـنب  راـثآ  رون  هوک  هلق  رد  تسا . روـن  لـبج  ارح و  هوـک  نآ  تسا ؛ ّطلـسم 
. تسا هدوب  رتهب  مه  نآ  يالاب  نتفر  هار  هدوب و  نآ  يالاب  يدننام  هناخهوهق  ای  شیاسآ  لحم  تهج  نیا  هب  دنتفریم 

تسا یّلحم  هّلق  يالاب  تسا . هایس  تشرد و  ياهناتسگنس  نایم  رد  تخس و  روبع  اًلعف  دنتفگیم  دندوب ، علطم  هتفر و  اجنآ  هب  هک  یناسک 
نآ زا  نارئاز  هک  تسا  ناراـب  بآ  ندـش  عمج  لـحم  اهگنـس  ناـیم  رد  تسا . هدومن  فاـص  هداـمآ و  ار  اـجنآ  دـمآ  تفر و  يداـیز  هک 
نآ نایم  رد  تمحز  هب  رفن  کی  تسا . هتفرگ  رارق  ارح  راغ  هّلقهنیس ، اهگنس و  نایم  رد  لحم ، نیا  زا  رتالاب  رتم  دنچ  دندرکیم . هدافتـسا 

. تسا یشحوم  بیهم و  لحم  تسا و  نایامن  دنکیم  راک  مشچ  ات  نابایب  اههوک و  راغ ، لحم  هوک و  نیا  عافترا  رد  دجنگیم .
شیپ  سپ و  نیبرود و  هلیسو  هب  مهاوخیم  ياهقالع  قشع و  اب 
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دننام هک  راغ ، ناـیم  رد  منک و  زاورپ  نآ  هّلق  هب  مروآرد و  رپ  دـهاوخیم  ملد  منک . کـیدزن  هوک  نیا  هّلق  هب  ار  دوخ  نآ ، تاـجرد  ندومن 

! مریگ لزنم  هتفرگ  رارق  هوک  نآ  يالاب  باقع  هنایشآ 
هب تسا ، هجیدخ  هناخ  بلاطوبا و  بعش  هک  ام ) هاگلزنم  لباقم   ) هّکم یقرش  ياههنماد  زا  هتـشادرب و  ینان  هرفـس  هک  مرگنیم  ار  دمحم 9 

هایـس ياهگنـس  سوبع و  ياههوک  نیا  هب  قیقد  رظن  اب  تسین . مرحم  نآ  اب  سک  چـیه  هک  دراد  لد  رد  يزار  مارآ  تکاـس و  هداـتفا ، هار 
شوحو و زا  درادن . يرثا  يو  رد  هار ، یتخس  نازغل و  فاص و  ياهگنس  دوریم . الاب  هّلق  فرط  هب  دسریم و  هوک  نیا  هنماد  ات  درگنیم 
اب ار  قلخ  هدناهر ، ماهوا  تالایخ و  بارطضا  تیعمج و  ياغوغ  زا  ار  دوخ  دنکیمن ! برطـضم  ار  شرطاخ  ییاهنت  دسارهیمن ، تارـشح 

نان و صرق  دنچ  هب  ایند  زا  هدیزگ و  لزنم  هوک  نیا  دنلب  هنایـشآ  رد  هدیمر ، غرم  دننام  تسا ؛ هدراذـگ  رـس  تشپ  ناشیاهوزرآ  اهدوبعم و 
. دنکیم افتکا  هدش  عمج  اهگنس  لالخ  رد  ناراب  زا  هک  یبآ  هعرج  دنچ 

. دریگیم مارآ  راغ  هیاس  رد  باتفآ ، شبات  ماگنه  زور  رد  تسوا . گرزب  دبعم  یلاع و  هسردم  راغ  نیا 
شوگ تعیبط  نوزوم  گنهآ  دوخ و  ریمـض  توص  بلق و  ياهزار  هب  دـهدیم . هیکت  راـغ  ياـهراوید  هب  دراذـگیم و  مه  رب  ار  اـهمشچ 

. دهدیم
. دونشیم ار  ناهاوخدوخ  هرعن  ناهج و  مولظم  قلخ  ياههلان 

ندمت  زکارم  اهرهش و  يالاب  ار  دود  ياهنوتس  شتآ و  ياههلعش 
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! درگنیم ایند 

تمس ره  هب  شهایس  نامشچ  دیآیم و  نوریب  راغ  نایم  زا  تفای ، دادتما  اهگنس  اههوک و  هیاس  تشگرب و  برغم  تمـس  هب  باتفآ  نوچ 
. دنربیم الاب  نآ  ياههبذاج  ایند و  زا  ار  شرطاخ  دنوشیم و  نایامن  هدرپ  ریز  زا  ناگراتس  قفا ، رساترس  رد  مکمک  دنزیم . رود 

قفا زا  مـظنم  فوفـص  فـلتخم و  ياـهگنر  اـب  تـشرد  زیر و  ناگراتـس  جاوـفا  دـنرگنیم  نآ  تاـیلجت  روـن و  ملاـع  طـسو  رد  ار  دوـخ 
. دنروآیمربرس

طوطخ و هب  دـنزیم . قرو  تردـق  تشگنارـس  ار  نآ  فلتخم  تاحفـص  هک  تسا  یگرزب  باتک  ناهج  رـسارس  وا ، ذـفان  مشچ  لباقم  رد 
! دناوخیم رون  روطس  لالخ  زا  ار  هدنسیون  بلاطم  دصقم و  تسا و  سونأم  نآ  فورح 

سکعنم نآ  رد  تسه ، هک  روط  نآ  نآ ، رهاظ  نطاـب و  تادوجوم و  ماـمت  هک  تسا  فافـش  فاـص و  ياـیرد  نوچ  دمحم 9  كاپ  بلق 
نوک و صلاخ  جاوما  ات  هدومن  طبـض  لخاد  تاوهـش  شاعترا  جراخ و  ياهادص  زا  ار  دوخ  رکف  بلق و  دعتـسم ، تیـصخش  نیا  دوشیم !
تین و تدابع ، حور  هچ ، دـهدیم . ماجنا  ار  تدابع  نیرتصلاخ  رکفت  تضاـیر و  نیا  رد  دونـشب . حـضاو  ار  نآ  قلاـخ  يادـص  یتسه و 

راغ ياضف  نایم  رد  یسرج  گنهآ  دسریم . ششوگ  هب  کیدزن  رود و  زا  يرادیب  باوخ و  رد  ییاهادص  مکمک  تسا . صولخ  هجوت و 
تاملک و هک  ياهدنناوخ  دننام  دیآیم ؛ شمشچ  ربارب  رد  حبص  قلف  نوچ  رون  طوطخ  دچیپیم .
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شـشوگ هب  وا  توص  گـنهٍآ  درگنیم و  ار  هدنـسیون  تافـص  رکف و  حور و  هدـش ، وـحم  شمـشچ  لـباقم  زا  باـتک  ذـغاک و  فورح و 

. دسریم
تمکح رسارس  هاگنآ  دنکیم ، یّلجت  قحءامسا  تافص و  تمکح و  ملاع  تاماظن  هدرپ ، تشپ  زا  دمحم 9  مشچ  لباقم  رد  راغ ، نیا  رد 

نابز زا  یحو  تروص  هب  دش و  هصالخ  ترابع  هلمج و  جـنپ  رد  ناسنا ، عمج  کچوک و  باتک  تقلخ و  گرزب  باتک  رد  قح  تردـق  و 
: دیچیپ راغ  مارآ  ياضف  رد  اجنآ  زا  دیدرگ و  سکعنم  شکاپ  حور  ياضف  رد  ملع  هتشرف 

: دیوگیم بارطضا  تهب و  اب  لاح  هدومن ! هجوتم  ار  وا  فرط  ره  هب  و  دسریم ! ششوگ  هب  تهج  ره  زا  توص  نیا  أرقا . دّمحم  ای 
: دوشیم رارکت  توص  زاب  ماهدناوخن ؟ سرد  هک  نم  مناوخب  هچ  ءراقب »؟ انأ  ام  أَْرقا ؟ ام  »

( ْمَْلعَی َْمل  ام  َناْسنِإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلِاب * َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَألا * َکُّبَر  َو  ْأَْرقا  ٍقَلَع * ْنِم  َناْسنِإلا  َقَلَخ  َقَلَخ  يِذَّلا * َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  )
هب هک  سک  ناـمه  تسا . ناـمیرک   ] نیرتمیرک وت  راـگدرورپ  و  ناوخب ، دـیرفآ . قَلَع  زا  ار  ناـسنا  دـیرفآ . هک  تراـگدرورپ  ماـن  هب  ناوخب 

. تخومآ وا ] هب  جیردتب   ] تسنادیمن ناسنا  هک  ار  هچنآ  تخومآ . ملق  هلیسو 
شندب  دش . ریزارس  راغ  زا  دیدرگ ، نایب  شتوعد  راک و  شور  هفیظو و  دش و  دزشوگ  وا  هب  ملق  تیمها  تقلخ و  رارسا  تالمج ، نیا  رد 
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نوزوم تاملک  نآ  گنهآ  تفخ ! دیشک و  رـس  رب  راثد  دیناشوپب . ارم  تفگ  دناسر ، هناخ  هب  ار  دوخ  دزیریم . شیناشیپ  زا  قرع  دزرلیم .

: دیسر ششوگ  هب  رگید  تارابع  اب  گنهآ  نامه  زاب  هک  دوب  ششوگ  رد  مکحم  و 
 ...( ُلِّمَّزُْملا اَهُّیَأ  ای   ....( ) ْرِْذنَأَف ُْمق  ُرِّثَّدُْملا * اَهُّیَأ  ای  )

برهلاوب  يامیلگ  زا  يآ  يورب  هک  ببس  ناز  ار  یبن  لمزم  دناوخ 
شوه  وت  نادرگرس  تسا  یمسج  ناهج  هک  شوپم  خر  میلگ و  ردنا  شکمرس 

هدمآ  رحب  نیا  ناب  یتشک  لوغ  هدزهر  ناوراک  نیا  رگن  رد 
نیقی  يوس  ناکشیدنا  لایخ  نیا  نیقتملا  ماما  يا  َرب ، نورب  نیه 

كاخ  دزیخرب ز  هدرم  نارازه  ات  كانمهس  روص  هب  وت  مدرد  زیخ و 
ملع نامیا و  جوم  درک . مایق  برغ  قرـش و  درک . مایق  برع  یملق . يرکف و  مایق  یملع و  ینامیا و  مایق  دـش ؛ عورـش  ماـیق  هوک ، هّلق  نیا  زا 

مه کیرات  ياپورا  داتفا . راک  هب  اهدادعتـسا  تشاداپرب و  ار  همه  تخاس . هدنکارپ  للم  راکفا  يور  زا  ار  لهج  كرـش و  رابغ  تفر . شیپ 
لد زا  جوم  نیا  دیبات ! كرات  يایند  هب  هوک  نیا  زا  ملع  نامیا و  ياهعاعـش  دیدرگ ! سکعنم  ایند  هب  اجنآ  زا  هبترم  ود  ملع  رون  دش . شور 

. تسا سوبع  هایس و  نآ  رهاظ  هچرگ  تسا ! رون  هوک  اقح  تساخرب ! راغ  نیا 
نآ  زا  شیپ  دوب و  ياهدنتسرف  هاگتسد  هوک  نیا  يالاب  دوب  بوخ  هچ 
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تایآ تسا ، نارابرون  مایق و  زور  هک  ثعبم  زور  لاس  ره  رد  دـشیم و  شخپ  اجنیا  زا  دوش  شخپ  اهروشک  ياهویدار  زا  نآرق  تایآ  هک 
جاوما اجنیا  زا  مرکا  لوسر  يرکف  هاگتـسد  بلق و  دوب و  ریگجوم  جرب  نیتسخن  هوک  نیا  دیـسریم ! ایند  شوگ  هب  اـجنیا  زا  نآرق  نیتسخن 

. درک سکعنم  ایند  هب  تفرگ و  ار  ناگتشرف  توص  ماهلا و 

دزیگنایمرب ياهرطاخ  نیمزرس  نیا  زا  ياهطقن  ره 

هایـس و ياهگنـس  تخت  يور  زا  قفا و  رود  ياههرانک  زا  باتفآ  هعـشا  هدـش ، کیرات  اههوکهنماد  اههّرد و  لد  تسا و  بورغ  کـیدزن 
مـشچ تارطاخ  نیا  دزیگنایمرب ! ار  یتارطاخ  منادرگیم ، هک  وس  ره  هب  ار  مشچ  دنکیم . عمج  ار  دوخ  نیرز  نماد  مکمک  اههوک ، قارب 

. درادیم زاب  تکرح  زا  ار  اپ  فقوتم و  یصوصخم  تهج  رد  ار 
بعـش مشاهینب و  ياههناخ  هک  تسا  ییاههّرد  باعـش و  قرـشم ، تمـس  دـیآیم . مشچ  هب  وسکی  زا  رهـش  نایم  زا  مارحلادجـسم  هشوگ 

رد دیـسریمن  اذـغ  هدریـش  نانز  موصعم و  لافطا  هب  زور  هس  ای  ود  دـندوب و  سبح  نآ  رد  ناناملـسم  لاس  ود  هک  یلع  بعـش  ای  بلاطوبا 
! هدوب اهاجنآ 

ياههتشر هک  تسا  ییاههوک  فاکش  هریجنز و  نایم  رد  تسا ، خیرات  لّوحتأدبم  ترجه و  لحم  ادخ و  لوسر  يافتخا  ياج  هک  روث  راغ 
. تسا دتمم  هکم  برغ  بونج  فرط  هب  نآ 

مارحلادجسم زا  مه  زاب 

کیرات و مخ و  چیپرپ و  ياههچوک  اب  یلو  میوش  ریزارس  مارحلادجسم  فرط  هب  میهاوخیم  میدرگرب ، تسا  کیرات  اوه  دنیوگیم  اقفر 
اقفر تمه  اب  ار  بآ  اذـغ و  باوختخر و  شرف و  میدـش . لزنم  دراو  تسا ! لکـشم  تعجارم  تاـفاثک ، خالگنـس و  يداـیز  اوه و  یمرگ 

، تسا نارابرون  هکم  هّرد  طسو  طقف  هدناشوپ ، تملظ  نماد  ار  اههوک  نابایب و  رـسارس  میدـناسر . لزنم  دـنلب  ماب  تشپ  هب  ار  دوخ  هتـشادرب 
زا نذؤم  گناب  دوشیم . هدید  رتهب  اهقرب  رون  روترپ  رد  اهبش  نآ ، فارطا  مارحلادجسم و  درادن . قرب  غارچ  هکم  ياههناخ  مومع  نوچ 

يوق و هجهل  دراد . قرف  یلیخ  یلیبدرا  یـسراف و  ياهناذا  اـب  ربکا ! هللا  ربکا ، هللا  دـیچیپ ؛ يداو  هوک و  ناـیم  رد  تساـخرب و  دجـسم  بلق 
راـفک و تمواـقمهیحور  دـش و  جراـخ  لـالب  هرجنح  زا  دجـسم ، نـیا  ماـب  يـالاب  زا  هـک  ار  ناذا  نیتـسخن  دروآیم  داـی  هـب  یبرع  صلاـخ 
هچ ره  ایند  رد  ادن ، نیا  دمآ و  دراو  اهنآ  لطاب  دیاقع  اهتب و  رب  هک  دوب  ياهبرـض  گناب  نیا  درب . نایم  زا  ار  اهشارتتب  اهتسرپتب و 

! تسکش مهرد  ار  یتسرپتب  درک و  نوگژاو  ار  اهتب  دیسر ، اج  ره  هب  تفر و  شیپ 
رد دنراد . یصوصخم  هجوت  نیمز ، هطقن  نیا  هب  دسرِیم  رظن  هب  دنرتهدنزورف ، اج  ره  زا  ناگراتـس  دیامنیم و  کیدزن  نامـسآ  اجنیا  رد 

، ناشکنماد رون ! گنرکی  ياهسابل  اب  كالفا  ناحایـس  دراد ؛ دوجو  ناـینیمز  ناینامـسآ و  ناـیم  یـصاخ  یگنهآمه  نیمز ، زا  تسمق  نیا 
، یتسه زکرم  درگ  هب  فاوط  يارب  دنوشیم و  رهاظ  قفا  رانک  زا  هتسد  هتسد 
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زمر زکرم  رد  دـنوشیم . رهاـظ  مارحلادجـسم  هشوگ  زا  مارحا ، گـنر  کـی  ساـبل  اـب  ناگدـننک  فاوط  دـندرگیم . ناـهنپ  رگید  قفا  رد 

 ... دنوشیم ناهن  مشچ  زا  رگید  هشوگ  رد  دیحوت ، زکرم  رد  دنوشیم . رهاظ  مارحلادجسم  هشوگ  رد  دیحوت ،
دهاوخیم ملد  میتسه ! ایند  مدرم  زکرمیب  ضقانتم و  تاکرح  هجوتم  مه  یهاگ  نیمز . هب  هاگ  میرگنیم و  نامـسآ  هب  هاگ  ماب ، يـالاب  رد 

هک اهنآ  دـنرگنب ! گرزب  نامـسآ  اـب  ار  ینیمز  زیر  تادوجوم  یگنهاـمه  نیمز و  رد  ار  گرزب  ناـهج  نامـسآ و  ساـکعنا  نیا  دـنیایب و 
: دنرتجیگ ناینامسآ  فاوط  یعسهرابرد و  دنجیگ ، یعس  فاوط و  نیاهرابرد 

؟ كاخ زکرم  درگ  دندرگ  ارچ  كالفا  ناحایس  یسرپیمن ز 
؟ ندیمرآان نیا  زا  دنهاوخیم  هچ  ندیرب ؟ لزنم  نیا  زا  دنیوجیم  هچ 

؟ تسیک ناشدوبعم  وگب  دبعم  نیا  رد  تسیچ ؟ ناشدوصقم  وگب  شدرگ  نیا  زا 
رگید تروص  مه  زامن  میدـش . گنهامه  نامـسآ  نیمز و  ناگدـننک  فاوط  اـب  هتفگ  زاـمن  ریبکت  هدروآ و  مارحلادجـسم  هب  يور  مه  اـم 
يوس هب  هشیمه  لثم  ار  ام  ندـب ، تاجایتحا  لقن و  ددرگیم ؛ متخ  میلـست  مالـس و  هب  دوشیم و  عورـش  مارحالاهریبکت  زا  هک  تسا  فاوط 
یفاـک هزادـنا  هب  خـی  بآ و  هدـمآ ؟ شوج  يروق  بآ  هدیـشک ؟ مد  هتک  دـناشک ؛ ینارون  ملاـع  نیا  يور  ياهدرپ  تخاـس و  هجوتم  رگید 

! باوخ ینیگنس و  ندروخ ، زا  دعب  و  میراد !؟
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تملظ  لهج و  تسا و  بضغ  توهش  مشخ و  باوخ و  روخ و 

! تیمدآ ماقم  درادن ز  ربخ  ناویح 
نیمز نامسآ و  هب  هتساخرب  باوخ  زا  دادیم . تراشب  تایح  دیدجت  حبص و  عولط  هب  دروآ و  تکرح  هب  ار  شوگ  رات  مارحلادجـسم  ناذا 
زاـمن دـندوخرادم ! رد  ناگدـننک  فاوـط  و  دوـخ ، ریـسم  رد  ناگراتـس  دراد . همادا  یگنهاـمه  عـضو و  ناـمه  میرگنیم . نییاـپ  ـالاب و  و 

تیعمج زا  رپ  اههچوک  اههناخهوهق و  اههناخ و  میدش . ریزارس  مارحلادجـسم  يوس  هب  فاوط  ترایز و  يارب  دمآ و  الاب  باتفآ  میدناوخ ،
رسارس اهنیـشام  قرب  جاجح و  ياغوغ  درک . روبع  ناوتیم  اههچوک  زا  تمحز  هب  تسا . هکم  ياهزور  نیرتتعیمجرپ  اهزور  نیا  تسا ،

. هتخاس لکـشم  رایـسب  ار  روبع  جراخ ، دراو و  تیعمج  راشف  مارحلادجـسم ، ياهرد  یکیدزن  تسا . هدرک  رپ  ار  هرد  هوک و  لـالخ  رهش و 
ياضف طسو  دراد . رارق  دیفس  یگنس  ياهنوتس  رب  هک  تسا  هیاپدنلب  ناویا  دجسم  تمس  راهچ  میدش . دجسم  دراو  ات  دیـشک  لوط  یتدم 

زا هک  تسا  ییاهدننام  هچغاب  اههار ، نیا  نایم  هلصاف  رد  تسا و  شرف  گنـس  اههار  فاوط ، لحم  هبعک و  کیدزن  ات  اهناویا  زا  تسا . زاب 
كون اب  تسا ! ییاشامت  لکـشم و  هنهرب  ياپ  اب  اهتمـسق  نیا  زا  روبع  دـمآ ، الاب  يردـق  باـتفآ  هک  نیمه  هدـش ، شرف  ناولا  ياـهگیر 
تـسا تیعمج  زا  رپ  هتـسویپ  نوچ  تیب ، کیدزن  فاوط و  هریادِنیمز  دناسر . فاوط  هریاد  هب  ار  دوخ  دـیاب  زیخ  تسج  اپ و  هنـشاپ  هجنپ و 

. دوشیمن غاد  دایز 
ات میدرک  ادیپ  ییاج  تمحز  هب  ناویا ، هیاس  تمسق  زا  ياهشوگ  رد 
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 ... فافش دیفس  و  قارب ، هایس  ناوج ، ریپ و  درم ، نز و  تسا ؛ ریزارس  تیعمج  لیس  دجسم  فارطا  ياهرد  زا  مینک . تحارتسا  يردق 

هک اهرامیب  لماح  ياههتخت  تیعمج  ناـیم  رد  تسا . ناـمیا  عوشخ و  زا  رپ  اـهلد  نامـسآ و  فرط  هب  اـهتسد  هبعک و  يوس  هب  اـهمشچ 
و دناهتسشن ، هتخت  يالاب  یگدنز  زا  سویأم  رغال و  مادنا  درز و  هرهچ  اب  یضعب  دوشیم . هدید  دنوشیم  لمح  اهلامح  رـس  شود و  يور 
هب دیما  ایند و  زا  مشچ  هرسکی  یضعب  دنتوم . هب  فرشم  هتفخ و  یضعب  دننادرگیم . ادخهناخ  نامسآ و  يوس  هب  ار  دوخ  رون  مک  نامـشچ 

تـشوگرپ ياههنوگ  دیفـس و  ياهسابل  همامع و  دـنلب و  ياهدـق  اب  مرح  ياههجاوخ  دـنهدیم . فاوط  ار  شاهزانج  هتـسب ، ادـخ  تمحر 
جاجح ینابایب و  بارعا  تیعمج  ترثک  دندجـسم . تفاظن  بقارم  دـنراد و  تسد  هب  اهبوراج  یـصوصخم  راقو  اـب  ومیب ، رادكورچ و 
روطنآ تراهط  بآِلئاسو و  مه  مارحلادجسم  فارطا  تسا . هتخاس  لکشم  ار  تفاظن  راک  دنتفاظن ، هب  يانتعایب  هک  ياهواج  ییاقیرفآ و 

! تسین مهارف  دیاب  هک 
هب هک  تسا  ياهناخ  تسادـخ ! هناخ  تسا ، هدـناشوپ  ياهدرپ  ار  نآ  يالاب  تمـسق  و  هدـمآ ، الاب  هایـس  ياهگنـس  اب  هک  راوید  راـهچ  نیا 

ثداوح لباقم  رد  فرب  لثم  اهناینب  اههاگتـسد و  همه  درذـگیم ! نآ  يانب  خـیرات  زا  نرق  لهچ  دـش و  هتخاس  لیعامـسا  میهاربا و  تسد 
! تسا یقاب  يراوتساِهوک  نوچ  انب  نیا  هدش ، بوذ  خیرات 

مالـسا و زا  شیپ  راب  دنچ  دمآ ، دیدپ  يرهـش  دش و  هتخاس  اههناخ  هکنآ  ات  تشذـگ  اهلاس  دوبن و  انب  نیا  زج  هرد  نیا  نایم  رد  زور  نآ 
نآ  زا  دعب 
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نیا كرـش ، تیلهاج و  راثآ  ات  تشذـگ  اهراگزور  تسا . میهاربا  ناینب  نامه  ناینب  یلو  هدـش  هتخاـس  رگید  راـب  بارخ و  نآ  ياـهراوید 

ار ماهوا  دیشخرد و  یتقیقح  ماجنارـس  اما  دش  بصن  تیب  نایم  نآ و  فارطا  رد  دوب  ماهوا  تروص  هک  ییاهتب  تخاس و  هدولآ  ار  هناخ 
. تخاس دوبان  لیاز و 

. دناهتفرگ هلاه  نوچ  ار  شفارطا  شنمؤم  تسرپادخ و  نازابرس  تسا  راوسءاوصق  وتـش  رب  دمحم 9  هدش ، حتف  هکم  تسا . هکم  حـتف  لاس 
ار دیلک  هاگنآ  دومن ، فاوط  راب  تفه  ادخ  لوسر  دننکیم . تکرح  رس  تشپ  یگدنکفارس  تسکش و  اب  زاجح  نارـس  شیرق و  دیدانص 

اهتب دش . تیب  دراو  دوشگ و  تسا  عفترم  نیمز  زا  هک  ار  هبعک  برد  دـناهدش . عمج  هبعک  برد  لباقم  مدرم  تفرگ . هحلط  نب  نامثع  زا 
همه هکم  لها  داتسیا . برد  لباقم  دمآ  درک . كاپ  ار  اهتروص  تخاس و  نوگنرـس  ( 81 ءارـسا : « ) لطابلا َقَهَز  َو  ُّقحلا  َءاج   » هراشا اب  ار 

! دهد نامرف  هچ  اهنآ  هابرد  ات  دنناساره ، هدنکفارس و 
؟ دیراد راظتنا  هچ  دومرف :

. میرادن راظتنا  ریخ  زج  ییام ! راوگرزب  هدازردارب  راوگرزب و  ردارب  دنتفگ : زجع  ینتورف و  اب 
: میوگیم امش  هب  تفگ  شردارب  هب  فسوی  هک  نامه  دومرف :

! دیدازآ امش  ءاقلطلا ؛ متنا  دیورب ،
نیا  تسشن ؛ اهبل  رب  مّسبت  دش . زاب  اههرهچ  تفر . نایم  زا  اهساره 
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ُساَّنلا اَهُّیَأ  ای   ) هفیرش هیآ  دناوخ و  ياهبطخ  هاگنآ  درک ! دازآ  ار  همه  تفای ، تسد  ام  رب  دروخ  دز و  لاس  تسیب  زا  سپ  هک  تسا  دمحم 

: دومرف درک و  توالت  ار  ْمُکاْقتَأ )...  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  ْمُکانْقَلَخ ...  اَّنِإ 
تیلهاج لاوما  اهنوخ و  تاراختفا و  مامت  يْوقّتلِاب  اـّلا  ِّیبَرَع  یلَع  ٍّیِمَجَِعل  ـال  َو  ّیِمَجَع  یلَع  ٍِّیبَرَِعل  َرْخَف  ـال  تفر ، نیب  زا  همه  تاراـختفا 

 ....! نم مدق  ریز 
ار نانخـس  نیا  اجنیا  رد  زور  نآ  هک  تسا  دمحم 9  نامه  مکح  هب  میاهدـش ، گنرکی  همه  میاهدـمآ و  فلتخم  طاقن  زا  زورما  هک  مه  ام 

! دومرف داریا 

تعیب يارب  ادخ  تسار  تسد  دوسألارجح ،

فاوط نیدراو و  ياهمشچ  دـننکیم : عّرـضت  دـندرگیم و  هناخ  فارطا  قشع ، روش و  اب  باتفآ  ناـیم  رد  هک  مدـش  هوبنا  تیعمج  هجوتم 
. تسا نآ  رد  دوسالارجح  هک  تسا  ینکر  هطقن  نآ  تسا . نوزفا  اجنآ  رد  روش  عامتجا و  تسا و  هجوتم  رتشیب  هطقن  کی  هب  ناگدننک 

هچ هتفرگ ، رارق  نکر  رد  هرقن  باق  نایم  رد  هدیبسچ و  مه  هب  زلف  هلیـسو  هب  تسا و  هکت  هاجنپ  دیاش  هدش و  یـشالتم  هک  هایـس  گنـس  نیا 
! دننک هحفاصم  نآ  اب  ای  دنسوبب  ار  نآ  ای  دیاب  رفن  اهرازه  لاس  ره  رد  هتشاد ! يدنلب  لابقا 

تیب و یبارخ  زا  سپ  شیرق  برع و  نارـس  لـئابق و  تسا . میظعت  مارتـحا و  دروـم  روـط  نیمه  هدوـمن ، بصن  ار  نآ  هک  میهاربا  ناـمز  زا 
دیدجت
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موق يالقع  دنربب ! ار  نآ  بصن  راختفا  ات  دنزیرب  ار  رگیدکی  نوخ  دنـشکب و  اهریـشمش  هک  دوب  کیدزن  گنـس  نیا  بصن  يارب  نآ ، يانب 

زا ابع  دنتـساوخ  وا  زا  تیمکح  نوچ  دوب . سرون  ناوج  دمحم 9  دراو ، نیتسخن  دشاب و  مَکَح  دش  تیب  دراو  هک  یـسک  نیتسخن  دـنتفگ :
، دیـسر نکر  هب  کیدزن  نوچ  دـنرادرب ! ار  ابع  ياههشوگ  لئابق  ناگدـنیامن  دومرف  داـهن و  نآ  ناـیم  رد  ار  گنـس  تشادرب و  دوخ  شود 

! دومن بصن  لحم  رد  تشادرب و  ابع  نایم  زا  ار  گنس  دوخ 
؟ هدمآ دورف  تشهب  زا  هک  تسا  نآ  يارب  مارتحا  شزرا و  نیا 

؟ هداتسیا نآ  يالاب  میهاربا  هک  تسا  یگنس 
؟ هدمآ دورف  نآ  يالاب  دنه  نابایب  رد  تشهب  زا  مدآ 

؟ هدومن شهایس  ناگدولآ ، ناراکهانگ و  تسد  هک  هدوب  یناشخرد  رهوگ 
و ناوارف ، مه  ناشخرد  گنس  هدمآ و  دورف  یکی  رب  مدآ  هن  هداتسیا ، صوصخم  گنس  کی  رب  میهاربا  هن  تسا ! لکـشم  نانخـس  نیا  مهف 

!؟ تسا ناسچ  تشهب  زا  ندمآ 
: هدمآ حیحص  ثیداحا  رد  هک  تسا  نامه  عطاق  يأر  مکحم و  نخس 

« ِهِْقلَخ یف  هللا  ُنیمَی  ُهَّنافَنکّرلا  اوملتسا  »
. دشابیم دهع  هب  يافو  قح و  اب  تعیب  يارب  ادخ  تسار  تسد  گنس  نیا  تسا ، تایح  روحم  رییغت  فاوط  قح و  زمر  هناخ  هک  روطنامه 

رارق تروص  نیا  هب  هک  تسا  گرزب  يادخ  يارب  دهعت  لحم  يدام ، ناسنا  يارب  اجنیا  تسا . یگدنز  هدنیآ  هتـشذگ و  نایم  لصفَم  نکر 
ات دشاب  قلطم  دبعت  قحهنومن و  يدام و  شزرا  دقاف  هک  هدیدرگ  بصن  یگنس  هدش ؛ هداد 
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تاوهـش اـهسوه و  زا  دوش ؛ عورـش  فاوط  ددرگب و  تاـیح  روحم  اـجنیا  زا  ددرگ و  رب  ادـخ  هب  هجوـت  طـقف  دزیگنینرب ، ار  یـسوه  چـیه 

(115 هرقب : ( ) هَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف   ) تسا ندروآ  ور  يادخ  هب  نامه  ندنادرگور ،
ددرگرب يورهار  رگا  ددرگرب  وت  هب  وت  هب  هار  ور  همه  زو  وس  همه  زا  تسه  هکسب 

. دنکیم داجیا  ار  فاوط  تکرح  قح ، هبذاج  تیوقت  نآ و  نفد  هب  میمصت  تاوهـش و  هبذاج  شـشک  دوشیم . عورـش  اجنیمه  زا  فاوط 
! هدروآ دیدپ  ار  گرزب  تارادم  هعفاد  هبذاج و  تردق  ود  هکنانچ 

نآ يوس  هب  یتسناوتن  رگا  و  ناـسر ، تسد  نآ  هب  یتـسناوتن  رگا  سوبب ، یتـسناوت  رگا  نک ، هحفاـصم  نآ  اـب  تسادـخ  تسد  دـناهدومرف :
: وگب نک و  هراشا 

 ...« تافاؤُملِاب یل  َدَهْشَِیل  ُُهتْدَهاعَت  یقاثیم  َو  اُهتیّدأ  یتَنامأ  »
رد مینک و  ادخ  تسد  اب  دهع  دیدجت  میورب و  میهاوخیم  میرگنیم ، هدننک  فاوط  نارازه  هب  هتـسشن و  دجـسم  ناویا  هیاس  رد  هک  مه  ام 

تخس ار  هفیظو  دیامنیم و  تسس  ار  میمصت  اپ  ریز  زا  غاد  ياهنش  اهگنـس و  و  رـس ، يالاب  زا  نازوس  باتفآ  میریگ . رارق  نافئاط  هرمز 
دنچ میمـصت  اب  یلو  دنکیم  ییامندوخ  هار  رـس  رد  یتالکـشم  نینچ  دوش ، ورهبور  هک  گرزب  کچوک و  هفیظو  ره  اب  ناسنا  دنایامنیم .

: میدرگرب لزنم  هب  مییامن و  دهع  دیدجت  ات  دیزیخرب  اقفر  هدوب ! ناطیش  مهو و  شیامن  رتشیب  هک  درگنیم  تفر ، شیپ  هک  مدق 
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مینک  اضق  تمدخ  هب  هتفر  ياهریصقت  مینک  افو  تناما  دهع  هب  ات  زیخرب 

مینک  ایربک  رد  هب  ینتورف  رگید  قلخ  شیپ  میداهن  هک  رس  دوب  زغمیب 
مینک  اود  كرادت  هب  تیصعم  درد  ات  زونه  رد  تسا  هتسبن  هبوت  يافشلاراد 

مینک  ادخ  رد  ور  همه  زک  ضحم  دیحوت  تسا  صلاخ  كرش  ینک  هچ  ره  هب  ادخ  زا  يور 
مینک  اهر  نمشد  هب  تسود  ماقم  یک  ات  لد  يارس  رد  دور  لایخ و  نیا  دیآ  دنچ 

میدرک و میدزن  دوسألارجح  هب  ار  دوخ  دش ! انـشآ  غاد  ياهگنـس  اب  اپ  تفرگ و  وخ  باتفآ  شبات  اب  ندب  میتفر ، کیدزن  هک  یمدق  دـنچ 
میهاربا هک  تسا  یلحم  اجنیا  یلَـصُم ) َمیِهاْربِإ  ِماقَم  ْنِم  اوُذِخَّتا  َو  ( ؛ میدش کیدزن  میهاربا  ماقم  هب  نآ  زا  سپ  میدمآرد . فاوط  هریاد  رد 

. مییامنیم يوریپ  مئاق  نآ  زا  زامن  مایق  اب  مه  ام  درک و  مایق  ادخ  يارب 

هلوره یعس و 

رتشیب ناگدننک  یعس  یمومع  عضو  میتسین  یعس  مرگرس  دوخ  نوچ  میدش ، جراخ  تسا ، لزنم  فرط  هار  هک  افـصلاباب  فرط  زا  هاگنآ 
نآ رتشیب  مه  الاب  زا  هدومن و  گنت  ار  نآ  تمس  ود  زا  اهناکد  اًلعف  یلو  هدوب  زاب  فرط  ره  زا  ییاضف  یعس  لحم  لئاوا ، رد  تسا . بلاج 

هدش و هدیشوپ 
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! هدش هداد  رکذت  بات  بآ و  اب  هدیشوپ ، رس  يالاب  رد  هکنانچ  زاجح ؛ رب  ّطلست  نامز  زا  تسا  هکم  هب  کلم  تامدخ  نیرتمهم  زا  نیا 
جاـجح مومع  لاـح  ره  رد  دـندمآ . تفر و  رد  لـباقتم  تهج  ود  رد  هتـسویپ  نوـچ  تسا ، رتداـیز  محازت  جـح  لاـمعا  زا  تمـسق  نیا  رد 
تکرح تعرـس  اب  یعمج  هتـسد  تفرگ ، میرح  دـیاب  يودـب  يدـجن و  بارعا  زا  یلو  دنـشابن ، رگیدـکی  محازم  لامعا ، رد  هک  دـنهجوتم 

: دنیوگیم گنهامه  دننکیم و 
رفْغَتاذ ْنَم  رفْغَت  َْمل  ْنا  ْرِفْغا ، ِّبَر 

!« يزرمآیم ار  یسک  هچ  سپ  يزرماین  ار  ام  رگا  زرمایب ، ایادخ ! »
: تسایوگ ترفغم  بلط  ادخ و  رکذ  هب  اهنابز  ادیوه و  نامیا  عوشخ  همه  تاکرح  هرهچ و  رد 

(201 هرقب :  ....« ) ًهَنَسَح اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر 
؟ دنسرب رگید  ّدح  هب  ات  دنهدیم  تکرح  رتکبس  ار  ندب  دنرادیمرب و  رتعیرس  ار  اهاپ  دنسریم ، صوصخم  تمالع  هرانم و  لباقم  نوچ 
رد دناهدرک ، مگ  نآ  رد  ار  دوخ  دناهدینت و  دوخ  هب  اهيدنسپدوخ  تاداع و  زا  هک  يدوپ  رات و  مامت  صاخـشا  هک  تسا  سوسحم  بوخ 
ات تسا  نورد  لدهناخ و  یناکت  هناخ  نیا  تسا . ندش  ادج  لاح  رد  تاکرح  نیا  رد  دناهتسب ، دوخ  هب  هچنآ  دوشیم و  هتخیسگ  لاح  نیا 

همامع هالک و  تاقیم ، میرح  ّدحرـس  زا  هچرگ  ددرگ ؛ لیاز  هدـش  دراو  سفن  لخاد  رد  نآ  ياهگنر  لامآ و  ایند و  راـبغ  درگزا و  هچنآ 
لیاز  تازایتما  سابل  تاراختفا و 
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یگنهرب و رد  يرادیب ، باوخ و  رد  لاح ، ره  رد  صخـش  هدـش ، رکف  همیمـض  جـیردت  هب  تازایتما  اهراعـش و  نیا  هک  اجنآ  زا  یلو  هدـش ،

. تسا هدش  تاذ  ءزج  ضراوع  نیا  درگنیم و  نآ  اب  ار  دوخ  ششوپ 
ار ییاهراعش  اهلیب و  دنب و  اههقالع و  تازایتما و  دوریم ، هک  اج  ره  هب  تسه و  هک  لاح  ره  رد  یناحور ، يداصتقا و  یسایس و  درم  نآ 

. دربیم دوخ  اب  هتسب ، دوخ  هب  هک 
ناشن نوگاـپ و  رد  هک  يرـسفا  نآ  درادـنپیم ، عاـمتجا  روحم  ار  دوخ  هدروآرد و  يرادمتـسایس  ناـشن  ساـبل و  رد  ار  دوخ  هک  سک  نآ 
داشگ سابل  اب  هک  یناحور  نآ  دـنکیم ، لمح  دوخ  تیـصخش  اب  ار  تورث  تارابتعا و  کناب و  هناختراجت و  هک  يرجاـت  نآ  هدـش ، قرغ 
زایتما لغـش و  هدنیامن  هک  هالک ، سابل و  نوچ  و ...  دنادیم ! ایبنا  ادخ و  رایتخالامات  هدنیامن  نید و  لماک  رهظم  ار  دوخ  هتـسهآ ، تاکرح 
جیردت هب  ضراوع  نیا  نوچ  یلو  دوشیم  زاب  شمـشچ  دربیم و  یپ  قلاخ  قلخ و  قوقح  دوخ و  تاذ  هب  يّدح  ات  دش  هتفرگ  وا  زا  تسا ،

ّهلذـم یعـسلا  لاق  ددرگ ؛ هدـییاس  ربکت  ّربجت و  ینیب  دوش و  درُخ  اهبلاق  نیا  ات  تسا  رتدـیدش  ناکت  هب  جاتحم  هدـیدرگ ، حور  اب  همیمض 
هربابجلل 

.« راّبَج ُّلُک  اهیف  ُّلَُذی  ّهنأل  یْعَّسلا  نم  هللا  َیلا  ُّبَحَأ  ٍهَعُقب  نِم  ام  : » لوقی هللادبعابا 7  ُتعمَس  لاق  ریصب  یبا  نَع 
دوخ هالک  یتسار  یجک و  شفک و  هشوگ  هب  يرمع  هک  یناسک  دزیریم ، اهرورغ  اهربکت و  هک  تسا  سوسحم  ادـخهناخ ، میرح  نیا  رد 

. دنـسانشیمن اپ  زا  رـس  اجیا  رد  دـنهجب ، رابکبـس  ای  دـنودب  دوبن  نکمم  یمدـق  دـنچ  راظنا  لحم  رد  رازاـب و  ناـبایخ و  رد  دنتـشاد ، هجوت 
، هنهرب ياپورس 
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تیدوبع یعس ، نودب  و  تسا ! یعس  ًاتقیقح  دنودیم ، دنوریم و  هار  رابکبس  تعرـس و  هب  هاگ  راقواب ، هتـسهآ و  هاگ  هدولآرابغ ، هدیلوژ ،

: داد دهاوخن  يور  یلّوحت  چیه  تیدوبع  نودب  تسین و 
ربب داتسا  تعاط  یبلطیم  رگا  دزم  یسرن  ییاج  هب  هار  نیا  رد  هدربان  یعس 

ددرگ مج  ماج  امن و  یتیگ  هنییآ  یعس  هب  نهآک  شکب  يراب  یتدم  لد  نینهآ  يا  یعس  هب 
ددرگ مدن  بالیس  هب  رئاد  رگم  یگنس  نینچ  ار  مدرم  هدنام  هر  رد  تسا  نیگمهس  رئابک 

. تسا نیشیپ  لمکم  رگید  نآ  يرگید و  يارب  همدقم  کی  ره  هرم  جح و  لامعا  ایوگ 
. دزاسیم يادخ  دوهع  هجوتم  دیامنیم و  زاب  يّدح  ات  قلاخ  لخ و  قوقح  هب  ار  مشچ  مارحا ،

. تسا میمصت  دهعت و  رجح ، مالتسا 
. تسا دوهع  ماجنا  ادخ و  هب  دوخزا  هدارا  رییغت  فاوط ،

. تسا فیاظو  هب  مایق  يارب  میهاربا  نوچ  میهاربا ، ماقم  رد  زامن 
: تسا فیاظو  ماجنا  رد  نتفرگ  تعرس  اهيدنبدوخ و  ضراوع و  مامت  نتخیر  نتسکش و  مهرد  یعس ،

! منت دنب  هتخت  بیکرت  هچارس  رد  هک  سدق  ملاع  ياضف  رد  منک  فوط  هنوگچ 

تسا دارفا  دادعتسا  بسح  هب  جح  کسانم  راثآ 

رگا دـش ، هراشا  هک  نانچ  هجوت ! دروم  رارـسا  نیا  هن  تسا و  سوسحم  جاجح  مومع  رد  جـیاتن  نیا  هن  هک : دـیآیم  اهرطاخ  رد  ههبـش  نیا 
. تسا دّبعت  تسا  روظنم  هچنآ  و  دوشیم ، فیعض  دّبعت  حور  دشاب ، هجوت  دروم  رارسا  نیا 

هب ابیز  لگ  دـنچ  رنه و  ملع و  درم  دـنچ  رگم  نابهچغاب ، تامحز  اهناتـسوب و  سیـسأت  یتیبرت و  تالیکـشت  یملع و  هسـسؤم  اـهرازه  زا 
مک و جح  کسانم  لامعا و  نیا  دشاب ! رفـص  هجیتن  هک  تسا  هاگنآ  نارـسخ  تسا . شزرارپ  دایز و  كدـنا ، نامه  یلو  دـیآیم ؟ تسد 

یتسرپادخ اوقت و  حالص و  نامیا و  ریخ و  راثآ  هچنآ  دنامیم . یقاب  سوفن  دادعتـسا  بسح  هب  نآ  راثآ  دهدیم و  رییغت  ار  سک  ره  شیب 
َو ال ( ؛ دشخب هجیتن  سکع  هب  ای  دشاب  زیچان  نآ  رثا  یسوفن  رد  تسا  نکمم  نایم  نیا  رد  تسا . نآ  تارمث  زا  دوشیم ، هدهاشم  تمدخ  و 

(. ًاراسَخ اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ُدیِزَی 
وا ریط  زا  دنام  ورف  هتشرف  وا  ریس  دوب  انعم  جرب  زا  رگ 

غامد  ردنا  شوید  دوش  رتيوق  غال  يزاب و  تسا و  وهل  درم  رگا 
ربت زج  شدفاکشن  هک  مزیه  هن  رحس  داب  هب  لگ  دوش  ناشیرپ 
«. َُهل ًاروفْغَم  ُدوُعَیَو  ُهُّما  ُهتََدلَو  موَیَک  ُدوُعی  ّجاَحلا  َّنا  : » لاق 9

مهف زا  هدروآ ، تسد  هب  ار  يرـصنع  ره  راثآ  رادـقم و  هدومن و  هیزجت  ار  ینیوکت  تاـبیکرت  رـصانع  داوم و  ملع ، تردـق  تسد  هکنآ  اـب 
رکف سرتسد  رد  تسه ، هک  روطنآ  ینیوکت ، لثم  یعیرشت ، تابیکرت  راثآ  رارـسا و  تسا ! زجاع  یمه  نآ  راثآ  تایح و  بیکرت و  رارـسا 

رارق ناسنا 
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مدرم و نیا  هک  ییورین  نآ  تسیچ  میـسریمن ! نآ  قـمع  هب  میـشیدنیب  جـح  یعاـمتجا  بیکرت  نیا  رارـسا  نیا  رد  هـچ  ره  تـسا . هـتفرگن 

حور ّدح  هچ  ات  یعس  فاوط و  تاکرح  نیا  دوشیم و  رهاظ  بیکرت  نیا  زا  یصاوخ  راثآ و  هچ  هدومن و  بیکرت  مه  اب  ار  فلتخم  رصانع 
. تسا نوریب  ام  لقع  زادنامشچ  رکف و  هلصوح  زا  دربیم ، شیپ  هشیمه  يارب  ار  درف  عامتجا و 

لزنم فرط  هب  نازیرقرع  میدمآ و  نوریب  ناگدننک  یعس  تیعمج  نایم  زا  میدرگرب . لزنم  هب  دیاب  تسا ، هتسخ  رکف  رود و  هار  مرگ ، اوه 
. میوریم

هیار ّنج و  دجسم ؛ ود  تارطاخ 

تسا و سرتـسد  رد  هچنآ  هکم  زیمآرارـسا  تشد  هوک و  راـثآ  زا  تسا . هدـش  میـالم  اوه  یکدـنا  هتفرگ ، هیاـس  ار  هکم  هّرد  تسا ، رـصع 
، شیرق ناتـسربق  دوشیم ؛ هدرب  مسا  فلتخم  ياهمان  هب  هک  تسا  هکم  یخیرات  ناتـسربق  دومن ، هدهاشم  کیدزن  زا  تلوهـس و  هب  ناوتیم 

ياهنابایخ هب  ات  میتشذگ  تیعمجرپ  بیـشارس و  ياههچوک  زا  میداتفا . هار  هب  هکم  یقرـش  لامـش  فرط  هب  هالعملا . مشاهینب ، بلاطوبا ،
. دنتشاد دمآ  تفر و  نآ  رد  وضو  زامن و  يارب  مدرم  هک  میدیسر  يدجسم  هب  نابایخ  برغ  فرط  رد  میدیـسر . يداو  طسو  زاب  حطـسم و 

نآ شرف  دراد . ریهطت  وضو و  يارب  یلحم  هتفرگ و  رارق  ییاهنوتس  رب  هک  تسا  يرـصتخم  هدیـشوپرس  هداس و  راوید  راهچ  نآ  نامتخاس 
رگید دجسم  کی  زین  نآ  یکیدزن  رد  دوشیم . هدید  زاجح  دجاسم  مامت  رد  یگداس  نیا  تسا . ریصح  هعطق  دنچ 
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بجوم رتـشیب  نآ  ماـن  هدـش ؟ هتخاـس  هچ  يارب  تسا ! بجّعت  بجوم  مارحلادجـسم  یکیدزن  رد  دجـسم  ود  نیا  ندوب  تسا . نیمه  دـننام 

ود رکذت  يارب  تسا ، هیارلا » دجسم   » مان هب  هک  نآ  کیدزن  دجسم  دجـسم و  نیا  دش  مولعم  دعب  هچ ؟ ینعی  نجلا »! دجـسم  « ؛ هدش بجعت 
: تسا یخیرات  رما 

. هدش لزان  نآ  رد  ّنجهروس  هک  هدیدرگ  انب  یلحم  رد  نجلادجسم 
. تسا هدیدرگ  بصن  نآ  رد  هکم  حتف  ماگنه  مرکا  لوسر  مچرپ  هک  تسا  یعضوم  رد  هیاّرلادجسم  و 

بلاطوبا و یتقو  تشگیمرب  فئاـط  زا  زادـگناج  رفـس  زا  ادـخ  ربماـیپ  هک  هاـگنآ  هدـش ، لزاـن  نج  دجـسم  عضوم  رد  نج  هروس  اـیوگ 
يوس هب  هک  دیشیدنا  وا  دش و  بلـس  لوسر 9  زا  تینما  دندرک ، ترجه  هشبح  هب  ناناملـسم  زا  ياهدع  دندیـشوپ و  ایند  زا  مشچ  هجیدـخ 

زا رتمک  نانآ  تیبصع  دـیاش  هک  تشاد  غارـس  رهـش  نیا  رد  يزاوننامهم  فیرـش و  ياههداوناخ  تیـصخشاب و  مدرم  نوچ  دورب ، فئاط 
! دنریگ شهانپ  رد  دیاش  يزاوننامهم  هار  زا  دنورگن ، وا  هب  رگا  لقاال  دشاب ، بّصعتم  نشخ و  نایّکم 

فئاط

تسین تهابشیب  برعلاهریزج ! قاّرب  دیفس و  هرهچ  رد  تسا  یلاخ  دننام  زبس ؛ عفترم و  رهـش  نیا  تسا . عقاو  هکم  قرـشم  رد  فئاط  رهش 
تارامع  ياراد  ناریا . قرشم  نازوس  ریوک  نایم  رد  سبط  رهش  هب 
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ناشعبط دـندنمهرهب ، تعیبط  تارمث  ابیز و  رظانم  فیطل و  ياوه  زا  نوچ  نآ  مدرم  هتفرگ . رارق  زبس  ياهغاب  طـسو  رد  هک  تسا  ياهداـس 

. تسا هریزج  مدرم  رگید  زا  رتمرن  ناشقالخا  میالم و 
فئاط هب  ات  دومیپ  دیز  قافتا  هب  ار  فئاط  هکم و  نایم  ياهیتسپ  دنلب و  اهنابایب و  رهـش ، نیا  مدرم  یقلُخ  تمارک  دـیما  هب  مرکا 9  لوسر 

نانآ يوس  هب  دندوب ، یفقث  ریمع  نب  ورمع  نارسپ  بیبح  دوعـسم و  لیل ، ای  دبع  ناردارب  فئاط ، زاوننامهم  تیـصخشاب و  نامدرم  دیـسر .
: دنتفگ یباوج  کی  ره  دومرف ، ناشتوعد  مالسا  هب  درک و  توالت  نانآ  رب  ار  یحو  تایآ  تفر و 

!؟ تفاین وت  زج  دوخ  تلاسر  يارب  یسک  ادخ  تفگ : يرگید  یشاب ! ربمایپ  وت  رگا  مشاب  هدیرد  ای  هدوبر  ار  هبعک  هماج  تفگ : یکی 
وت اب  ییوگیم  غورد  رگا  میوگ و  ینخس  وت  هب  هک  ینآ  زا  رترب  یـشاب  ربمایپ  رگا  میوگیمن ؛ یباوج  وت  هب  نم  تفگ : رتمیالم  موس  ردارب 

!؟ میوگ ینخس  هچ 
يزیگنارب هنتف  ام  نایم  رد  یهاوخیم  هناوید ! ياد  رحاس ، يا  دندیشکیم : دایرف  دندناروش ، ترـضح  نآ  رب  ار  شابوا  ییاریذپ ، ضوع  رد 

!؟ يزاس نوگرگد  ار  ام  نید  و 
. تسکش دیز  رس  دش ، يراج  نوخ  شیاپ  ياهقاس  زا  دندرک ؛ شنارابگنس  دنداتسیان ، مه  هزادنا  نیا  هب 

نوریب  فئاط  ياهغاب  هچوک  زا  هدوسرف ! يرطاخ  هتسخ و  یندب  اب 
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نآ دوب و  مالسا  توعد  تخسرس  نانمشد  هکم و  ناگدازفارشا  هبیش ، هبتع و  نآ  زا  ناتـسوب  نآ  تسـشن  یناتـسوب  راوید  رانک  رد  دمآ ؛

ییاونین یحیسم  مالغ  هب  دیبنجب ، ناشیدنواشیوخ  قرع  دش و  رثأتم  دمحم  لاح  رب  ناشگنس  لد  دندوب ، عضو  نیا  رظان  ناتـسوب  رد  رفن  ود 
، دروآ ترـضح  نآ  دزن  هب  دیچ و  روگنا  هشوخ  يرادقم  نیبوچ  قبط  نایم  رد  مالغ  دنداد . ییاریذپ  روتـسد  تشاد ، مان  سادع  هک  دوخ ،

روگنا هشوخ  فرط  هب  تسد  ترضح  نآ  نوچ  درکیم . تقد  ترضح  نآ  ناشخرد  نامشچ  هتفرگ و  هرهچ  تاکرح و  رد  شوهاب  مالغ 
. تشذگ مالغ  مشچ  لباقم  زا  راید  نآ  کیرات  ياضف  رد  یقرب  نوچ  هلمج  نیا  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  تفگ : درب ،

؟! ماهدینشن یسک  زا  هک  دوب  ینخس  هنوگچ  نیا  دیسرپ :
؟ يراد ینید  هچ  ینیمزرس و  مادک  زا  وت  دومرف :

. میاونین لها  ینارصن و  درک : ضرع 
؟ یشابیم یتم  نب  سنوی  حلاص ؛ درم  نآ  هیرق  زا  دومرف :

؟ یسانشیم هچ  ار  وا  تفگ : مالغ 
! دندومن شرازآ  شموق  هک  دوب  يربمیپ  نم  دننام  نم و  ردارب  دومرف :

! دوبر ار  مالغ  دنتفگ : دنتسیرگنیم  وا  هب  رود  زا  هک  هبیش  هبتُع و  داتفا . ترضح  نآ  ياپ  تسد و  هب  رایتخایب  مالغ 
: درکیم تاجانم  دوخ  يادخ  اب  هتسکش ، يرطاخ  هتسخ و  یلد  اب  هکم  فئاط و  نایم  کیرات  نابایب  رد  دمآ و  نوریب  اجنآ  زا 
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. یناهانپیب هانپ  نیمحارلا و  محرا  وت  ملانیم . وت  هاگرد  هب  دیما  ياهرد  ندش  هتسب  دوخ و  یگتسکش  فعض و  زا  اراگدرورپ !

!؟ دنکیم شرت  يور  نم  رب  هک  یتسود  هب  ای  دناریم  ارم  هک  ینمشد  هب  مرآ ؟ يور  اجک  هب  وت  تمظع  هاگرد  هب  زج  اهلاراب !
زا اهیکیرات  هک  میرک  هجو  رون  هب  مربیم  هانپ  رادن . یکاب  رگید  مشاب ، وت  يرهمیب  دروم  هک  مکانشیدنا  نآ  زا  اهيراوشد ، نیا  مامت  رد 

 ... دوش لزان  نم  رب  وت  بضغ  هکنآ  زا  هتفای ، ناماس  ترخآ  ایند و  راک  هدش و  نشور  نآ 
زا رـصرص  داب  نوچ  هک  نایرپ  دومنیم . تاجانم  درکیم و  توالت  نآرق  تایآ  دـناوخیم و  زامن  رگج  زوس  اب  هلخن  نطب  مارآ  ناـبایب  رد 

نارگید هب  هتفرگ و  ار  تایآ  هتـسیرتکلا ، جاوما  دـننام  دـنداد ؛ شوگ  تشاد ! ناشفقوتم  نآرق  تاـیآ  دـندرکیم ، روبع  تملظ  هدرپ  ناـیم 
 ...( ِهب اَّنَمآَف  ِدْشُّرلا  َیلِإ  يِدْهَی  ًابَجَع  ًانآُْرق  انْعِمَس  اَّنِإ  ( ؛ دندناسر

، هدومن شنادرگرس  اهنابایب  رد  هدنار و  دوخ  زا  ار  تمحر  ربمایپ  هک  نیگمشخ  رهـش  ریز  رد  تسا ، نجلادجـسم  مان  هب  هک  ناکم  نیا  رد 
! هدش لزان  نج  هروس 

رتفرط نآ  مدق  دنچ  رد  هک  تسا  هتـشذگن  نجلا  دجـسم  تارطاخ  زا  لاس  هدزاود  زا  شیب  تسا ، هیار  دجـسم  نج ، دجـسم  یکیدزن  رد 
تخـس ياهلد  ناشیربکت  کناب  دناهدرک ، رپ  ار  تشد  هوک و  نیا  نامیا ، هب  زّهجم  روالد و  درم  رازه  هد  دیآیمرد . زازتها  هب  حـتف  مچرپ 

یقاب  هکم  لها  لد  رد  لد  تسا ! هدوبر  ار  اهمشچ  ناشریشمش  قرب  هدنک و  اج  زا  ار  نایّکم 

www.Ghaemiyeh.comفئاط ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


172 ص :
: دریگیم رظن  رد  ياهلمج  تغل و  دوخ  رذع  يارب  دیوجیم و  یعیفش  هانپ و  سک  ره  دنراسمرش . كانساره و  همه  هدنامن ،

 ...« هَْدنُج َّزَعاَو  هَْدبَع ، َرَصَنَو  هَدْعَو ، َزَْجنا  هَدْحَو ، ُهَدْحَو  هللا  ّالا  َهلا  «ال 
!؟ تسیچ ناراذگ  تعدب  نیا  اب  ناناملسم  فیلکت 

رارق یبیـشارس  هنماد  رد  هک  دـیآیم  مشچ  هب  یناتـسربق  يوریم  لامـش  فرط  هب  هک  یمدـق  دـنچ  میدرک ، روبع  دجـسم  ود  نیا  راـنک  زا 
ياههناخ هب  لصّتم  بونج  فرط  هوک . هنماد  ات  تساههناخ  هداج و  قرش ، فرط  تسا . هدومن  روصحم  هوک  ار  نآ  برغ  لامـش و  هتفرگ .

. دننکیم زاب  یهاگ  ار  نآ  برد  دناهدومن و  روصحم  يراوید  اب  ار  نآ  زاب  فارطا  تسا . هکم 
زامن تقو  بورغ و  عقوم  ات  رـصع  فرط  جـح ، مسوم  رد  ریخا ، ياهلاس  رد  هدوب و  عونمم  ناکم  نیا  هب  نتفر  تیباهو ، تضهن  لیاوا  رد 

. دننکیم نوریب  ار  همه  تنوشخ  اب  دش  بورغ  نوچ  و  دسوبن ! ار  اهربق  یسک  هک  دنابقارم  نارومأم  اّما  تسا ، زاب 
هب ار  رهاظ  دناحورا ، هجوت  لحم  هک  هتفخ ، ربق  رد  داسجا  تسا . تایح  توم و  لاح و  هتـشذگ و  لاّصتا  زکرم  هّبنت و  رکذت و  ّلحم  روبق ،

هدـش و دـیکأت  نآ  هب  هکلب  تسا ، هدـشن  عنم  اهنت  هن  ترفغم  بلط  روبق و  ترایز  تهج  نیا  هب  دـنهدیم ، طبر  ترخآ  هب  ار  اـیند  نطاـب و 
. دشابیم تابحتسم  ءزج 

بلط  دمآیم و  نوعظم  نب  نامثع  ربق  رس  رب  عیقب و  ناتسربق  هب  دندش ، نفد  عیقب  رد  ناناملسم  زا  یعمج  هکنآ  زا  دعب  ادخ 9  ربمایپ 
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مشچ لباقم  زا  ار  مالـسا  عولط  رجف و  ات  برع  کیرات  تیلهاج  نامز  زا  نهک ، ناتـسربق  نیا  تفگیم . نخـس  نانآ  اب  دومنیم و  ترفغم 

اهگنج و اهتیبصع و  یتسرپتب و  روجید  یکیرات  راـچد  هک  دـناهفتخ ! كاـخ  ياـههدوت  ریز  رد  هنماد  نیا  رد  یناـمدرم  دـنارذگیم ؛
دبع نامز  ات  دـنتفر ؛ دـندیچیپ و  دوخ  هب  تیلهاج  ياهنافوط  تاوهـش و  ياهدابدرگ  نایم  رد  يزور  دـنچ  دـندوب . تیلهاـج  ياـهتوخن 

دندرک و هدـهاشم  ار  یحو  رون  هک  هجیدـخ  بلاطیبا و  ات  دـندید ؛ کیرات  قفا  رد  ار  مالـسا  عولط  رجف و  راثآ  هک  بلطملادـبع  فانم و 
؛ دندرک بورغ  قفا  تمس  نآ  رد  نشور و  ار  هار  هک  دندوب  یقرب  دوخ 

تفر  دیچیپ و  دوخ  هب  رخآ  دروخ ، كاخ  يزور  ود  کی  دابدرگ  نوچ  ناهج  دبآ  مغ  رد  دمآ  هکنآ 
تفر  دیدنخ و  ناهج  عضو  رب  دروآ و  نورب  رس  دوجو  نابیرگ  زا  قرب  نوچ  هک  شوخ  سک  نآ  دای 

فیرظ ياهیشاک  دناهدرب ، نایم  زا  ار  یخیرات  ياهدبنگ  اهنامتخاس و  هکنآ  رب  هوالع  تسین . یقاب  روبق  نتخانـش  يارب  يراثآ  مئالع و 
! دوشیم هدناوخ  تسا ، ربق  بحاص  مان  نآرق و  تایآ  هک  طوطخ ، زا  یضعب  اهگنس  هعطق  مامضنا  اب  دناهتسکش ! مهرد  زین  ار  اهگنس  و 

. تسا هجیدخ  ربق  فرط  نآ  بلاطیبا و  ربق  نآ  بلطملادبع ، ربق  نیا  دنتفگیم :
: دوشیم هتخیگنارب  یتارطاخ  يربق  ره  يالاب 

درم کی  دننام  لفط  نآ  اب  دناشنیم و  دوخ  صوصخم  هاگیاج  رد  ار  دوخ  میتی  هداون  هک  دوب  هکم  میرک  راوگرزب و  درمریپ  بلّطملادبع 
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. درب رس  هب  بلطملادبع  هناش  تسد و  يور  شوغآ و  رد  ار  تیلوفطهرود  زا  یلاس  دنچ  ادخ 9  ربمایپ  درکیم . راتفر  هدروخلاس 

. درک عافد  ربمایپ  زا  دوب  هدنز  ات  هک  تسا  یلع  نانمؤم  ریما  ردپ  راوگرزب و  يومع  بلاطوبا 
لفط ات  داد  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  هک  يردام  دنکیم ؛ مامـشتسا  نآ  زا  ار  نابرهم  ردام  يوب  یناملـسم  ره  هک  تسا  یمان  هجیدخ ،

هب هجیدخ  مان  تقو  ره  تسا . ناهج  نانز  دمآرس  ناماما و  همه  ردام  هک  دراذگ  یقاب  دوخ  زا  يرگید  ردام  ردام ، نیا  تفرگ ! هینب  مالسا 
تقو ره  دوـب . مراـی  مدوـب  اـهنت  هک  تقو  نآ  هجیدـخ ! ٍآ  دزیم ؛ رود  شنامـشچ  رد  کـشا  هـتخورفا و  شگنر  دیـسریم ، ربماـیپ  شوـگ 

شکرت هکم  نانز  مداهن . نایم  رد  وا  اـب  ار  توبن  زار  لّوا  درکیم . متیوقت  مدـشیم  هتـسخ  تقو  ره  دادیم . متیلـست  مدـشیم  كانهودـنا 
کـشخ شناتـسپ  رد  ریـش  دیباوخ و  هنـسرگ  شزیزع  رتخد  هناگی  اب  هک  اهبش  هچ  هآ  داد ، ار  شلام  دـندنادرگ . ور  يو  زا  مدرم  دـنتفگ .
زارفارس برغ  قرش و  رد  ار  دوخ  دهاجم  نادنزرف  دنلب و  ار  دوخ  مان  نشور و  ار  قفا  نوچ  وا  یلو  درک  شرت  وا  رب  ار  شاهرهچ  هکم  دوب ،

نیا زا  دـندرب !؟ نایم  زا  ار  وا  ربق  رثا  نشخ  کشخ و  نادـنززرف  نیا  ارچ  دوب ! زاب  شاهرهچ  تشاد و  بل  رب  یمّـسبت  هشیمه  تسیرگنیم ،
. دسریم ناناملسم  هب  يردام  رهم  تمحر و  میسن  نامیا و  رون  ربق ،

تیبرت رد  صقن  نآ  تلع  دـنربیم ، زاین  ایلوا  روبق  هب  دـبلطیم و  تجاح  روبق  ناـبحاص  زا  هک  دنتـسه  یماوع  مدرم  ناناملـسم ، ناـیم  رگا 
یعالطایب  تسا و  مالسا  يایلوا  نآرق و  میلاعت  زا  یعالطایب  ینید و 
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؟ دراد ریصقت  هچ  روبق  راثآ  دنشابیم . ناناملسم  دشر  عنام  هک  تسا  رورپلهج  تسرپدوخ و  ياهتموکح  هجیتن  ناناملسم 

سپ دورب ، نایم  زا  دیاب  تسا و  عدب  زا  سپ  هدوبن ، راثآ  نیا  يوبن  رصع  مالسا و  ردص  رد  هک  تسا  نآ  يارب  روبق  راثآ  ندرب  نایم  زا  رگا 
رد ار  ناناملـسم  یمومع  عبانم  ینیـشن . خاک  يورـسک و  يرـصیق و  تنطلـس  دورب ! نایم  زا  دیاب  تعدب  ناونع  هب  تاثدحتـسم  زا  يرایـسب 

بیج هب  لیـس  لـثم  ار  ناناملـسم  ياـهلوپ  ندـناشن و  هایـس  زور  هب  ار  موـلظم  ناناملـسم  نـتفرگ و  جاـب  جاـجح  زا  ندروآرد و  راـصحنا 
!؟ تسا ّتنس  زا  اهنیا  ایآ  ندرک و ...  جیورت  ار  یبنجا  ياهالاک  نتخیر و  ناگناگیب 

یلاها رامع و  رذابا و  دـننام  يرویغ  نامیا و  اب  ناناملـسم  هک  دـنراد  ار  فیلکت  نامه  تسیچ ؟ ناراذـگتعدب  نیا  اـب  ناناملـسم  فیلکت 
! تشادن موسهفیلخ  ار  اهتعدب  نیا  مرازه  کی  هکنآ  اب  دنتشاد ! اور  موس  هفیلخ  هب  تبسن  قارع  رصم و 

نیب هک  دمح ، هروس  توالت  روبق و  هب  ناناملسم  هجوت  زا  هدش و  هتفرگ  يدجن  لهاج  نش و  هطرش خ  هایـس  هرهچ  تسا و  بورغ  کیدزن 
دهاوخ ام  راثن  ازـسان  بوچ و  بدا ! لامک  اب  میورن  نوریب  رگا  تسا . ینابـصع  دوشیم ، هدید  یناتـسکاپ  يرـصم و  یقارع ، یناریا ، اهنآ 

. درک

هکم هب  یناشاک  هللاتیآ  دورو  هام و  لّوا  رس  رب  فالتخا 

بـش هک  دش  مالعا  تموکح  فرط  زا  هاگان  دـش ؟ دـهاوخ  هنوگچ  اجنیا  رد  ات  میرظتنم  دـننادیم ، هام  لّوا  ار  هبنـش  زور  ناریا  ياهمیوقت 
هبنشجنپ 
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ود مه  نآ  فالتخا  دومن ، داجیا  یناجیه  یناریا  جاجح  نایم  ربخ  نیا  تسا ؛ هام  لّوا  هبنـشجنپ  زور  هک  تسا  هدش  تباث  هدش و  هدـید  هام 

باوج هچ  ملع  لها  دـننکیم ، هعجارم  ملع  لها  هب  اهنآ  تسا . جـح  فیلکت  هرابرد  جاجح  مومع  ناـیم  وگوتفگ  درک ؟ دـیاب  هچ  زور !
؟ دنیوگب

دنناوتیم ناشیا  هک  دـنراودیما  لاحـشوخ و  تهج  نیا  زا  حولهداس  یعمج  دـناهدش ، هکم  دراو  یناشاک  هللاتیآ  دـش  هدینـش  نیب  نیا  رد 
! دنراذگ دازآ  لمع  رارکت  يارب  ار  جاجح  ای  دنزاس  فرصنم  هداد  هک  ییأر  زا  ار  تموکح  ای  دننک  لح  ار  فالتخا 

اهتیـصخش همه  جح  مایا  هکنآ  اب  میتفرگیم ، ار  ناشیا  غارـس  تلود  نارومأم  بساک و  زا  میدـمآ ، نوریب  لزنم  زا  ناشیا  تاقالم  يارب 
روبع مارحلادجـسم  زا  دـندرک . ییامنهار  ماـع  نما  هرادا  هب  ار  اـم  دوب ! سوسحم  مومع  يارب  ناـشیا  دورو  اـّما  دـنوریم ، لـیلحت  هکم  رد 

هک تسا  ییاهقاتا  تیب  ياهرد  زا  یکی  کیدزن  درک ؛ هارمه  ام  اب  ار  ياهطرـش  وا  میدیـسرپ ، ار  هللاتیآ  لـحم  هرادا ، سیئر  زا  میدرک و 
. دناهتـسشن تسا  هناخ  هب  فرـشم  هک  ییاهرد  رانک  هللاتیآ  میدش . قاتا  دراو  میتفر و  الاب  اههلپ  زا  دناهداتـسیا . یماظن  ياهّدـع  نآ  لباقم 

یـضعب میدرک . ثحب  ناـشیا  اـب  هاـم  فـالتخا  هب  عجار  یـسرپلاوحا ، زا  سپ  دنتـشاد . راـظتنا  دـندیدیم و  ار  اـم  اـجنامه  زا  دـش  مولعم 
. دندومن تیؤر  ياعّدا  مه  یضعب  هدش . هدید  ناریا  طاقن  یضعب  رد  هعمج ، بش  رد  هام  دنتفگ : ناشیا  ناهارمه 

. دندرکیم تبحص  تافیرشت  تاقالم و  عضو  زا  دندوب ، هتفر  يدوعس  دهعیلو  تاقالم  هب  ناشیا  فرط  زا  هک  يرفن  دنچ  نیب  نیا  رد 
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رتشیب یلو  دناهتفرگ ، ياهجیتن  هچ  یناریا  جاجح  جاح و  رما  حالصا  ای  یمالـسا  یللملانیب - روما  يارب  تاقالم  نیا  زا  مینادب  میدوب  رظتنم 

: تفگیم ناگدننک  تاقالم  زا  یکی  دوب ! ییاریذپ  تیفیک  هناخ و  قاتا و  فیرعت 
!« دوب کنخ  دنبرد  لثم  دهعیلو  قاتا  ياوه  ینالف ، دوب  یلاخ  تاج  »

نیریش ياههویم  هب  رتشیب  تفآ  درک !؟ دیاب  هچ  درکیم . دوخ  هجوتم  ار  يدوعس  نارومأم  هک  دوب  هدننز  نانچ  ناهارمه  زا  یضعب  تاکرح 
! دسریم

رپ اهورهار  ات  دجسم  دیدرگ . مظنم  مه  تشپ  هقیقد  دنچ  تدم  رد  فوفـص  رثا  ود  تساخرب ! مارحلادجـسم  لد  زا  ناذا  گناب  دش و  رهظ 
: نیرهاط همئا  تاروتـسد  رد  هکنانچ  دوب ، اجهب  دندرک . ادتقا  اج  نیمه  زا  دوب  هللاتیآ  زا  تبقارم  ناشهفیظو  هک  نارومأم  زا  یـضعب  دـش .

هللاتیآ زا  دـندرکیم . هاگن  بّجعت  اب  نارومأم  زا  یـضعب  دـش . مامت  زامن  اـت  میتسـشن  یلو  میتسویپیم ! تعاـمج  فص  هب  مه  اـم  تسه ،
یماظتنا نارومأم  دنداتفا . هار  هب  ام  اب  مه  یناریا  جاجح  زا  ياهّدع  دنتساخرب . ناشیا  دنزیخرب و  زامن  يارب  هلـصافالب  هک  مدومن  تساوخرد 

زامن لوغـشم  ام  دندرکیم . اشامت  هداتـسیا ، يرـصم  ریغ  يرـصم و  جاجح  زا  ياهدع  میدش . دجـسم  دراو  دندرکیم . زاب  هار  مه  يدوعس 
ءوس نتفر  نایم  زا  ناناملـسم و  یکیدزن  يارب  هزاوآ  مان و  مارتحا و  هجوت و  نیا  زا  دندادیم ؛ ناشن  رگیدکی  هب  ار  هللاتیآ  جاجح  میدـش .

يرکف  ياهراشف  تهاقن و  راچد  ناشیا  یلو  دوش ، هدرب  دوب  نکمم  یبوخ  ياههدافتسا  تامهافت ،
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! دندوب تیلقا  رد  مه  ناشیا  حلاص  لقاع و  نایفارطا  دندوب ،

! گرزب چوک 

تافرع يوس  هب  تکرح  مارحا و  هدامآ  دیاب  تسا ، هجحلاوذ  تشه  هیورت و  زور  يدوعس ، تموکح  مالعا  بسح  هب  هبنشجنپ و  هک  زورما 
. میناسر نایاپ  هب  تسا ، مالسا  ناکرا  زا  یکی  هک  ار ، جح  لمع  یعـس ، فاوط و  زا  دعب  ات  میدرگرب  انم  مارحلارعـشم و  هب  اجنآ  زا  میوش و 

یتانق اب  زورما  یلو  دـندشیم  مه  بآ  لمح  تمحز  لمحتم  نآ ، زا  رتشیپ  دـندومیپیم و  هدایپ  رتش و  اب  ار  هار  نیا  هتـشذگ  ياهنامز  رد 
هب انم  تافرع و  رد  بآ  دنـشورفنناج ، تمیق  هب  دنوشن و  عنام  تلود  نانکراک  رگا  هدـش ، هدیـشک  نوراه  نز  هدـیبز ! هنادرم  تّمه  هب  هک 

نوچ تسین ! قباس  ياهنامز  زا  رتمک  هیلقن ، لئاسو  ندوب  نوزفازور  اب  مه  انم  تافرع و  هب  دمآ  تفر و  لاکـشا  دـیآیم . تسد  هب  یناسآ 
! دزاس مهارف  دناوتیمن  دوخ  رایتخا  هب  یسک  تسا و  تلود  تسد  هب  رداچ  لقن و  لمح و  لئاسو 

هدافتـسا نآ  زا  دـیابن  رفن  هدزاود  زا  شیب  هک  داد  دـیاب  انم  تافرع و  رد  رداچ  کی  يارب  ناموت  هاـجنپ  دـصراهچ و  بیرق  لاـیر ، تسیود 
شیب ًاعومجم  هک  هکم ، انم و  هب  تشگزاب  تافرع و  هب  هکم  زا  هیرک  يارب  دوشیم ! هتفرگ  مه  رداچ  ود  لوپ  رداچ  کی  زا  یهاگ  دـنیامن .

. میاهداد فّوطم  لیوحت  ار  اهلوپ  نیا  مه  ام  داد ! دیاب  ناموت ) تسیب  بیرق   ) رانید کی  يرفن  ره  يارب  تسین ، خسرف  تفه  زا 
ياضف  رد  میدش / مرحم  مارحلادجسم  رد  زامن ، زا  سپ  رهظ  زا  دعب 
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مزال و ثاثا  اب  دندناوخ ، ار  ام  مان  تشذگ  بش  زا  يردق  میتکرح . هلیـسو  رظتنم  هدـش ، عمج  فّوطم  لحم  لباقم  هّکم ، ياههوک  زا  یکی 
یقرـش و هوک  هتـشر  ود  نایم  زا  دـش . در  تمحز  هب  دایز ، ياهنیـشام  لالخ  گنت و  ياههچوک  زا  نیـشام  میدـش . نویماک  راوس  کـبس 

قوب هرعن و  زین  ریبکت و  هیبلت و  رکذ و  گناب  دیچیپ . قرشم  يوس  هب  تسار و  تسد  فرط  هب  هاگنآ  تفر ، لامـش  فرط  هب  يردق  یبرغ ،
رون نییاپ ، زا  نیـشام  ياهغارچ  برطـضم  عاعـش  تسا ! هدرک  ادصرپ  ار  تشد  هوک و  اههّرد ، يدنلب  تسپ و  رازنش و  نایم  رد  اهنیـشام 
قیمع توکـس  هدـیبات ، كرحتم  ناشوپ  مارحا  دیفـس  رکیپ  مارآ و  بیهم  هایـس و  ياههوک  لالخ  هنیـس و  رب  الاب ، زا  باتهام  درـس  مارآ و 

رد اهنیشام  تسا ! هدروآ  دیدپ  تکرح  توکـس و  زا  یبیهم  هرظنم  وجادخ ، ناورهر  رارقیب  تاکرح  اب  یـضرالا  تاقبط  هایـس  ياههوک 
يزاب دنلب و  ياضف  هب  هاگان  دنوریم ، شیپ  انم  ياههوک  لالخ  زا  اهگنـس و  هتخت  يور  رازنش و  ياهنیمز  زا  رگیدـکی ، ضرع  لوط و 

. میدیسر

تافرع

هک یلحم  رد  ات  تشذگ ، اهرداچ  نایم  زا  نیشام  تسا . تافرع  نابایب  اجنیا  دوشیم ! هدید  رگیدکی  يولهپ  اهرداچ  دنکیم ، راک  مشچ  ات 
ياههتوب يور  میدرک . لاغـشا  ار  يرداچ  هدش  هدایپ  نیـشام  زا  کباچ  مارحا ، کبـس  سابل  اب  داتـسیا . دوب  هدش  هدز  ام  فوطم  ياهرداچ 

يادص  تسا . بآ  میرادن  هچنآ  میراد . زیچ  همه  هدرک و  نهپ  طاسب  مرن ، كاخ  راخ و 
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رد ار  ادـص  نیا  بـش  هـمین  اـت  حبـص  زا  سب  زا  ياـم »! يآ  « ؛ دیـسریم شوـگ  هـب  رود  زا  رن ، ياـههبرگ  هناتـسم  هلاـن  لـثم  اـهشورفبآ 

، هدرک نازیوآ  بآ  لطـس  ود  نآ  فرط  ود  هدراذـگ و  هناش  يور  یبوچ  هک  یلاحرد  مییانـشآ . نآ  هب  رود  زا  میاهدینـش  هکم  ياههچوک 
. لایر ود  شرخآ  لاسر ! هس  دنچ ؟ دمآ ؛ کیدزن 

رـسارس ناشوپ ، مارحا  اهرداچ و  زا  ناـبایب  نیا  دـننکیم . یناـشفارون  ـالاب  زا  ناگراتـس  هاـم و  مدـمآ . نوریب  رداـچ  زا  زاـمن ، يادا  زا  سپ 
ات دـهاوخیم  ملد  دوشیم . هدینـش  اعد  رکذ و  همهمه  لسع  روبنز  يودـنک  دـننام  نابایب  قامعا  زا  اـهرداچ و  ناـیم  زا  تسا . شوپدـیفس 

، مرادن موش  رود  یمدق  دنچ  هکنآ  تأرج  یلو  مورب  هار  درادربرد ، ار  گنر  کی  فلتخم و  مدرم  اهرازه  هک  اهرداچ  نیا  نایم  رد  حبص 
! منکن ادیپ  ار  رداچ  رگید  هک  تس  نکمم ا  نوچ 

، تافرع رد  دـنرادن ! يرایتخا  دوخ  زا  مه  نایجاح  دوشیمن . تیاعر  ّتنـس  نیا  یلو  دنـشاب ، انم  رد  نایجاح  هک  تسا  بحتـسم  مهن  بش 
بجاو رگا  دـشاب  هقیقد  دـنچ  هچرگ  تسا ، بورغ  لاوز و  نیب  ندومن  فقوت  نکر  تسا . باتفآ  بورغ  ات  لاوز  ماگنه  زا  فّقوت  بجاو 

. تسا لطاب  جح  دوش  كرت  ًادمع  نکر  رگا  تسا و  تیصعم  دوش  كرت 
هتسد نابایب  مامت  رد  دروآ . دیدپ  یشوج  بنج و  اهرداچ  نایم  رد  گرزب ، ياههاگودرا  رد  گنج  روپیش  دننام  ناذا ، گناب  رجف و  عولط 
يروط هب  دش  مرگ  تّدش  هب  اوه  دنزیم . ار  مشچ  باتفآ  يدومع  شبات  تّدش  دمآ . الاب  باتفآ  مک  مک  دش ؛ لیکشت  زامن  فوفص  هتسد 

زا ندمآ  نوریب  هک 
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ریگاو ياهيرامیب  هب  التبم  جاجح  هک  هدمآ  شیپ  رتمک  دوشیم و  عورش  تافرع  زا  جح  تافلت  اهيرامیب و  رتشیب  تسا ! كانرطخ  رداچ 

. دنوشب
. دـنکیم ورد  ار  جاجح  رتشیب ، لئاسو  ندوبن  مرگ و  ياوه  مهرد و  عامتجا  نآ  اب  دـیآ ، دـیدپ  اهيرامیب  هنوگ  نیا  هتـساوخن  يادـخ  رگا 

تهج زا  هینب  نداد  تسد  زا  تشوگ ، ندروخ  اذـغ ، ندومنن  تاعارم  دوشیم ؛ عورـش  ترفاسم  زاـغآ  زا  صاخـشا ، رد  يراـمیب  دادعتـسا 
زاهج لالتخا  بجوم  هک  خـی  بآ  ندروخ  رد  طارفا  مزـال ، ریغ  تابحتـسم  عقوم و  ریغ  رد  تاـبجاو  ماـجنا  يارب  داـیز  تمحز  تکرح و 

ار جازم  تمواقم  للع  نیا  دننکیم ، طولخم  بآ  اب  ییایمیـش  داوم  خی  ندـناسر  يارب  ایوگ  هک  هکم  ياهخـی  صوصخ  هب  تسا ، همـضاه 
تجاح ياـضق  زا  يراددوخ  نآ  ددرگیم و  تلع  رب  دـیزم  هک  دوشیم  جاـجح  ضراـع  تاـفرع  زا  يرگید  يراـتفرگ  دـنکیم . فیعض 

. انم رعشم و  تافرع ، رد  تسا ؛
یبرع یگدنز  رد  دربیم ؛ نایم  زا  داب  دوشیم و  رپ  دوز  هک  دننکیم  هیهت  ياهدرپ  تقوم  حارتسم  کی  رداچ  نیدـنچ  نایم  رد  تافرع ، رد 

. تسا يداع  رایسب  عوضوم  نیا 
راک نیا  جاجح  رگید  يارب  یلو  دـناهفیظو ! ماـجنا  لوغـشم  عمج  رطاـخ  اـب  هتـسشن و  تیعمج  لـباقم  رد  بارعا  هک  دوشیم  هدـید  رایـسب 

، یگنـس راوید  وتـسا  یلادوگ  هک  حارتسم ، دنچ  نتخاس  هنرگو  دهدیمن  تیمها  رما  نیا  هب  تیخنـس ! تهج  زا  مه  تلود  تسین و  رودقم 
فعـض لـالتخا و  هینب ، فعـض  تسین . مه  تقوم  حارتسم  نیا  اـنم  رعـشم و  رد  دنـشاب . تحار  جاـجح  هشیمه  يارب  اـت  تسین  یمهم  زیچ 

تیمومسم  همضاه ،
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ندومن لامخیهلیـسو  هب  دنـسرب و  رامیب  هب  رید  رگا  هک  یگدزامرگ »  » مان هب  دوشیم  يرامیب  یعون  بجوم  تافرع  دـیدش  يامرگ  جازم و 

دایز لاس  رهنآ  زا  دعب  تافرع و  رد  يرامیب  عون  نیا  تافلت  دوریم ، تسد  زا  دننکن  شظفح  یبلق ، ياهاود  ییاذـغ و  ياهتبرـش  ندـب و 
. تسا هدشن  مولعم  تسرد  لاسما  رامآ  هدوب و  رازه  تشه  بیرق  هتشذگ  لاس  رد  هک  دنتفگ  علطم  ِمدرم  تسا .

. میدشیم عنام  دیاز  تاکرح  باتفآ و  رد  تکرح  زا  ار  نایانشآ  میتسناوتیم  هچنآ  ام 
رامیب ياهدـع  رگید  رداچ  دـنچ  یناجیابرذآ و  ياقفر  رداچ  رد  دـنداد  ربخ  هک  میدوب  اعد  لوغـشم  هتـسشن و  رطاخ  هدوسآ  رداچ  نایم  رد 

. دنـسریمن اج  ره  همه و  هب  هک  دـناهدمآ  ناریا  زا  ناوج  بیبط  رفن  دـنچ  تسا . رود  يرادـهب  یناریا و  جاجح  تسرپرـس  مچرپ  دـناهدش .
هک دـش  موحرم  یناـجیابرذآ  قیفر  یلو  دـندش  رتـهب  تبقارم ، رثا  رد  ناراـمیب  زا  دـنچ  دورب !؟ نوریب  نازوـس  باـتفآ  ناـیم  رد  هک  تسیک 

! دوب جراخ  ام  رایتخا  زا  مه  شنفک  نفد و  هزانج و  تکرح 

روهظون ثحب  هام ، فالتخا 

جاجح هک  دـنتفگ  نیب  نیا  رد  تسا ؛ ثحب  دروم  یناریا  جاجح  نایم  رد  هک  تسا  یبلطم  نیرتمهم  ادرف ، فیلکت  هاـم و  هراـبرد  فـالتخا 
درم رفن  ود  هک  تیؤر  نایعدـم  زا  میاهدـید . نانبل  رد  ار  لاله  هعمج  بش  دـنیوگیم : دـنبهذم ، هعیـش  نانبل و  لابج  لها  زا  هک  ام  رواجم 

توعد  دندوب ، لماک 

روهظون ثحب  هام ، www.Ghaemiyeh.comفالتخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


183 ص :
اب یناهفصا ، ياقآ  دنونشب ! ار  اهنآ  تداهش  ات  دندمآ  زین  رگید  ياهرهـش  ناهفـصا و  ياملع  زا  رفن  دنچ  دنهدب . تداهـش  دنیایب و  میدرک 

مادک هام  ياهکخاش  دوب ؟ الاب  قفا  زا  ردقچ  قرشم و  تمس  مادک  درک ؛ چیپ  لاؤس  ار  رفن  ود  نیا  یناهفـصا ، هجهل  هتـسکش و  ِیبرع  نابز 
هعمج هبنـشجنپ و  نیب  فالتخا  اًلعف  تفگ . باوج  ار  تالاؤس  درک و  تمواقم  يرگید  اما  تفر  رد  نادیم  زا  رفن  ود  زا  یکی  دوب !؟ فرط 

. تسا
نامدوخ قیرط  زا  ام و  يارب  هام  هک  یتقو  تفگ : تسیچ ؟ فیلکت  امشهدیقع  هب  متفگ : درک ؟ دیهاوخ  هچ  امـش  دیـسرپ : ملع  لها  زا  یکی 

رگا ار و  رعـشم  بـش  ادرف  ار و  تاـفرع  رهظزادـعب  ادرف  مـینک ؛ كرد  ار  فـقوم  ود  ره  دـیاب  میناوـتب  رگا  تـسا . مـُهن  ادرف  هدـشن ، تباـث 
مهاوخن يراک  نینچ  نم  متفگ  مییامن . كرد  بش  ادرف  ار  رعـشم  باتفآ ، عولط  زا  شیپ  ات  دیاب  نیاربانب  ار . فقوم  دزا و  یکی  میتسناوتن ،

! دیلقت هن  دناإ و  یم  مزال  ار  راک  نیا  داهتجا  هن  نوچ  درک ؛
نیمود داتفه و  دصیـس و  رازه و  لاسما  ص ،- ادـخ - لوسر  تلحر  زا  سپ  تسا ! هدـمآرد  هزات  لئاسم  زا  جـح ، رد  هام  ِفـالتخا  هلأـسم 
هرابرد ریخا ، ياهلاس  نیا  رد  زج  دییامرف  هظحالم  امـش  دناهدش . عمج  نیمزرـس  نیا  رد  جـح  هضیرف  ماجنا  يارب  اهناملـسم  هک  تسا  يراب 

هک یکلسم  یبهذم و  تافالتخا  همه  نآ  اب  هدمآ ؟ شیپ  یثحب  چیه  ناناملـسم  نایم  رد  نآ ، زا  سپ  هچ  همئا و  نامز  رد  هچ  هام ؛ فالتخا 
یناریا جاجح  تسا ؛ هدـش  ادـیپ  روهظون  ثحب  فالتخا و  نیا  هدـش ، کیدزن  طباور  عیرـس و  ترفاسم  هلیـسو  هک  یماگنه  زا  تسا ! هدوب 

ای دنروآیم  هارمه  هب  ار  ناریا  نامّجنم  ياهمیوقت 
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184 ص :
ینیبدـب دـنکیم ، مالعا  هاـم  لوا  ار  رگید  زور  تلود  اـجنیا  رد  هدوب  هاـم  لوا  ناریا  رد  زور  نـالف  هک  دیونـشیم  ویدار  رفاسمهلیـسو و  هب 

وریپ ام  ناشدوخ . لام  مه  ناشهام  میرادـن ، لوبق  ار  اهنیا  بهذـم  ام  هک  روطناـمه  دـنیوگیم : تهج  نیا  هب  دراد ، دوجو  هک  مه  دـیدش 
قفا عبات  دیاب  سپ  میزاجح  نیمزرس  رد  هاوخان  هاوخ  ام  تسا ! بصعت  ياج  دراوم  نیا  رد  ایآ  میشابیم ؛ تسا  هعیـش  قفا  هک  نامدوخ  قفا 

. میشاب اج  نیمه 
گا دننکیم . صحفت  هن  دنراد و  صحفت  لاجم  هن  اجنیا ، رد  اهیناریا  تسا . فلتخم  ناریا  اب  اجنیا  هام  ِلوا  لاس ، مامت  رد  اهلاس  یضعب  رد 

. تسین رتعفترم  هریزج  مامت  زا  تسا و  دولآرابغ  هدج  هکم و  قفا  نوچ  تسین  یفاک  صحف  دننک ، صحفت  مه  نآ  فارطا  هکم و  رد 
مولعم دوشن  صحف  یفاک  هزادـنا  هب  ناضمر ، هاـم  کـشلاموی  رد  رگا  تسا . صحف  زا  سپ  دـشاب ، يراـج  جـح  دروم  رد  رگا  باحـصتسا 

. دشاب زیاج  نابعش  باحصتسا  ناونع  هب  راطفا  تسین 
فالتخا و نیا  لاس  ره  رد  دـتفایم ) قافتا  مک  هک   ) دـیآیم همه  مشچ  هب  تسا و  دـنلب  لـاله  هک  ییاـهلاس  رد  زج  امـش  شیاـمرف  هب  اـنب 

قفا فالتخا  تهج  هب  ناریا  هام  لوا  نوچ  فلتخم ؛ هچ  دشاب و  فقتم  زاجح  هام  لوا  مکح  اب  ناریا  لاله  تیؤر  هچ  دـشاب ! دـیاب  طایتحا 
! میرادن لوبق  هک  مه  ار  اجنیا  تموکح  مالعا  تسین ، تجح  جاح  يارب 

يدـبعت اب  تسا ، تجح  نظ  دوشن ، لصاح  نانیمطا  رگا  هدـعاق ، بسح  هب  متفگ : تسیچ ؟ فیلکت  امـش  رظن  هب  سپ  تفگ : ملاع  صخش 
جح  رما  هرابرد  هک  یتیمها  ینید و  تاررقم  هب  تبسن  زاجح  تلم  تلود و  هک 

روهظون ثحب  هام ، www.Ghaemiyeh.comفالتخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


185 ص :
هک یلاس  ره  رد  ارچ  دننکیم !؟ دـساف  هحماسم  اب  ار  رفن  اهزازه  جـح  هچ  يارب  دـننکیمن . مالعا  ار  هام  لوا  دوشن  یفاک  قیقحت  ات  دـنراد ،
ره هک  نآ  اب  دـشابیمن ؟ رخؤم  زور  کی  هحماسم  يور  زا  ارچ  دوشیم و  مدـقم  زاجح  هام  لوا  زور  کی  هشیمه  دـیآیم  شیپ  فـالتخا 

؟ تسین روآنانیمطا  نئارق  نیا  اـیآ  دراد  يرتشیب  دوس  اـهنآ  يارب  دـشاب ، مه  زور  کـی  هچرگ  دـننک ، فقوت  زاـجح  رد  رتشیب  جاـجح  هچ 
دیدجت هرابرد  نایناریا  یضعب  لمع  زا  يدوعـس  دهعیلو  تفگیم : جح  مایا  نایاپ  زا  سپ  زاجح ، رد  ناریا  ریفـس  ملعا  رفظم  ياقآ  هکنانچ 

ره زا  شیب  هجحیذ  ناضمر و  هام  تابثا  هرابرد  ام  ّتقد  مینک ! دـساف  ار  مدرم  جـح  هک  میراد  يرظن  هچ  اـم  دوب : هتفگ  دوب و  رثأـتم  فقوم 
. دنکیمن مالعا  تلود  دنکن  مکح  یضاق  ات  دنکیمن و  مکح  یضاق  دنهدن  یهاوگ  فلتخم  طاقن  زا  رفن  هاجنپ  ات  تسا ! يرما 

حوضو روطب  ثیداحا  نیقباس و  یهقف  بتک  رد  هچنآ  هدوب و  تعامج  تنـس و  لها  اب  جـح ، ِعامتجا  رد  ذوفن  تیرثکا و  هشیمه  هک  نآ  اب 
كاردا هرابرد  تایآ  رهاوظ  ام و  ثیداحا  سکعب ، هکلب  تساهنآ ، يارب  هام  لوا  تابثا  یگنوگچ  هعیـش و  صوصخم  هفیظو  هدـشن ، ناـیب 

. تسا مومع  زا  تیعبت  عامتجا و  كاردا  هب  رظان  تسا ، جح  ناکرا  زا  هک  نیفقوم ،
چوک زا  دعب  هک  مدیسرپ  یـسک  ِفیلکت  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  دنکیم : لقن  مالـسلا - هیلع  قداص - ترـضح  زا  يوار  یبلح ، تیاور  رد 

. تسا هدیسر  تافرع  زا  مدرم  ندومن 
هکنآ زا  شیپ  دسرب ، مدرم  هب  رعـشم  رد  دـنک و  چوک  دـعب  دـیامن و  فقوت  تافرع و  هب  دـیایب  بش  نامه  رد  هک  دراد  لاجم  رگا  دومرف :

چوک  مدرم 
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رد سپ  هدـش ، توـف  وا  زا  تاـفرع  كرد  هـک  دیــسر  یتـقو  رگا  دـیامن ؛ نـینچ  هـک  نآ  رگم  تـسین  تـسرد  شجح  سپ  دنــشاب ، هدرک 

باتفآ و عولط  زا  شیپ  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  تسا ؛ مامت  وا  جح  هتفریذپ و  ار  دوخ  هدنب  رذـع  دـنوادخ  هچ ، دـیامن . فقوت  مارحلارعـشم 
دهد رارق  هدرفم  هرمع  ار  نآ  هدش و  توف  وا  زا  جح  دومنن ، كرد  ار  رعشم  رگا  دیامن . كرد  ار  رعشم  مدرم ، مومع  ندومن  چوک  زا  شیپ 

هب طونم  ار  فقوم  كاردا  ثیدح ، نیا  دننام  تسا ؛ جح  كاردا  هرابرد  هک  یثیداحا  رتشیب  تسا . بجاو  وا  هدهع  هب  جـح  هدـنیآ  يارب  و 
: دینک تقد  زین  هیآ  ود  نیا  رد  تسا . هداد  رارق  تعامج  كاردا 

ُْثیَح ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  َنیِّلاَّضلا ، َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  ْمُکادَـه  امَک  ُهوُرُکْذا  َو  ِمارَْحلا  ِرَعْـشَْملا  َدـْنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْـضَفَأ  اذِإَف  »
(1) ٌمیِحَر » ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُرِفْغَتْسا  َو  ُساَّنلا  َضافَأ 

شیپ هچرگ  دومرف ، تیاده  ار  امش  هک  روطنآ  دینک ؛ دای  مارحلارعشم  رد  ار  دنوادخ  دیدش ، ریزارـس  تافرع  زا  لیـس ) دننامه   ) هک هاگنآ  »
سب دـنوادخ  هچ ، دـینک . شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  دـننک و  چوک  مدرم  هک  اجنامه  زا  دـییامن  چوک  سپـس  دـیدوب ، ناـهارمگ  زا  نیا  زا 

.« تسا نابرهم  هدنزرمآ و 
اب دندشیمن و  جراخ  مرح  دودـح  زا  دنتـسنادیم ، زاتمم  ادـخ و  هناخ  نارادـساپ  ار  دوخ  نوچ  شیرق  دـنیوگیم : مود  هیآ  لوزن  نأش  رد 

ماگنه  دندومنیم و  فقوت  رعشم  رد  هکلب  دنتفریمن  تافرع  هب  جاجح  رگید 

195 و 196 هرقب : - 1
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نیا ندرب  نیب  زا  يارب  هیآ  نیا  دـندرکیم و  چوک  رعـشم  زا  نارگید ، اب  ندـشن  هتخیمآ  زایتما و  ظفح  يارب  نانآ  تافرع ، زا  جاـجح  چوک 

. دش لزان  یمومع  هفیظو  زایتما و 
رعـشم زا  هک  مود  چوک  رب  دراد  تلالد  َُّمث »  » نوچ دزادن ؛ شزاس  هیآ  رهاظ  اب  یلو  دناهدومن  رکذ  نارّـسفم  رتشیب  هچرگ  ار  لوزن  نأش  نیا 

زا دشاب ، صصخم  هک  نا  ضرف  هب  تسین و  هیآ  صّـصخم  لوزن  نأش  دیایب ، بلطم  دیدجت  يارب  ّمث  دشاب و  تسرد  لوزن  نأش  رگا  تسا .
ردنآرق رظن  هک  دوشیم  هدـیمهف  هیآ  بلطم  زا  بآ ، لـصتم  یپردیپ و  ناـیرج  هب  تسا  جاـح  یمومع  تکرح  هیبشت  هک  هضاـفا ،»  » تغل

. تسا عامتجا  یگنهامه و  ترابع  نیا 
رد ًامومع  هک  ار  يدعاوق  نیزاوم و  نامه  دناهدومنن ؛ ناگتشذگ  هریس  تایآ و  ثیداحا و  هب  یلماک  هجوت  نوچ  رخأتم ، ياهقف  زا  یـضعب 

تایآ و نیا  رد  تقد  هجوت و  هک  اهنآ  یلو  دـنیامن ، لامعا  دـنهاوخیم  جـح  دروم  رد  وم  هب  وم  تسا ، لاله  یعرـش و  تاعوضوم  تابثا 
نظ ای  ملع  هدهاشم و  دننکیم و  تیعبت  هب  مکح  دننادیم و  یفاک  ار  فالخ  هب  ملع  ندوبن  دناهدومن ، فالتخا  جح و  تیعقوم  ثیداحا و 

کی زاجح  ِمکاحم  فالتخا ، رد  هشیمه  نوچ  دنرامـشیمن و  مزال  اجنیا  رد  دننادیم  مزال  لاوش  ای  ناضمر  هام  تابثا  لثم  رد  هک  ار  يوق 
نیا هئاقب - هللا  مادا  يدرجورب - هللا  تیآ  ترـضح  ياوتف  دوشیمن و  لصاح  فالخ  هب  ملع  هاگچیه  دنیامنیم  مکح  هام  لوا  زا  شیپ  زور 

. تسا هدومن  ناسآ  ار  لکشم 
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هرابود مییامن و  طایتحا  دراد  یلاکـشا  هچ  دومن ، ثحب  تصرف  اب  دـیاب  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  بلاطم ، نیا  همه  اب  تفگیم : یناـحور  درم 

؟ مینک كرد  ار  نیفقوم  زا  یکی 
ام تسا . طایتحا  فالخ  نم  رظن  هب  دراد  راک  نیاهرابرد  تلود  هک  یتبقارم  مرگ و  ياوه  اب  دـشاب  بوخ  هسفن  یف  طایتحا  نیا  رگا  متفگ :

رگا مییایب و  رعـشم  هب  تینما  هلیـسو و  نودب  رتمولیک  دـنچ  هنوگچ  میورب ، نوریب  دوخ  رداچ  زا  میناوتیمن  ندـش  مُگ  امرگ و  سرت  زا  هک 
تلم تلود و  یلمعبیذکت  راک  نیا  نوچ  درک ؟ دیاب  هچ  ار  اهنآ  هب  تبـسن  تیلوؤسم  دـندش ، تمحز  راچد  دـندرک و  تیعبت  ام  زا  یمدرم 

مجازم صلخم  تسه ، نایم  رد  مه  یـسبح  کتک و  هدوب ، موسرم  دوشیم و  هدینـش  هچنآ  بسح  هب  تسا ، جاجح  تیرثکا  هکلب  يدوعس 
! مروذعم ادخ  شیپ  تسین و  سبح  کتک و  يارب  دعتسم 

دیلانیم و یتدم  دوب ، هتسکش  شاهدند  هک  ملع  لها  زا  یکی  دناهدش ؛ تمحز  راچد  هتفر و  رعشم  هب  دعب ، بش  ياهدع  هک  دش  مولعم  دعب 
! درکیم نامتک  ام  زا 

تئیه و دـیتاسا  زا  هک  يویهناخ  رقابدیـس  ياقآ  بانج  زا  دوش ، حـضاو  همه  يراب  زاجح  ناریا و  قفا  فالتخا  قیقد  باسح  هک  نآ  يارب 
: دندومن تباجا  ار  تساوخرد  نیا  مه  ناشیا  هک  دنراگنب  عوضوم  نیا  هب  عجار  يرصتخم  حرش  مدومن  تساوخرد  دنشابیم  اوقتاب  نادرم 

(1) ِّجَْحلا »...  َو  ِساَّنِلل  ُتِیقاوَم  َیِه  ُْلق  ِهَّلِهَألا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  »

.189 هرقب : - 1
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 ...« جح نامز  هام و  ياهزور  نییعت  يارب  دنتسه  ییاههناشن  اهتمالع و  اهنیا  وگب : باوج  رد  هام  ياهلالِه  باب  رد  دننکیم  شسرپ  وت  زا  »

. دنیوگ رمق  هلها )  ) دننکیم هدهاشم  ار  هام  يرمق ، هام  کی  فرظ  رد  هک  یفلتخم  لاکشا  عومجم  ًالوا :
زا هک  ياهرکمین  وزج  مه  دـشاب و  نامدوخ  یئرم  هرکمین  وزج  مه  هک  مینک  تیؤر  میناوتیم  ار  هاـم  هرک  زا  یتمـسق  نآ  هشیمه  اـم  ًاـیناث :

تمـس هب  هک  نآ  زا  یمین  یلو  تسین  یغورف  رون و  ياراد  دوخ  زا  هک  کیرات  ردـک و  تسا  یمـسج  هاـم  هچ ، ددرگیم . رینتـسم  باـتفآ 
. دننکیم رون  بسک  نآ  زا  تسا  باتفآ 
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لوط اـب  تسا  ربارب  شـسأر  هیواز  هراومه  مینکیم ، هدـهاشم  رمق  هرک  زا  اـم  هک  یلـاله  تسا  قّـقحم  تباـث و  تئیه  رد  هیـضق  نیا  ًاـثلاث :

(1) سمش . زا  رمق  یموجن 
گرزب هریاد  دوش و  عقاو  ز »  » عضوم رد  نیمز  دـشاب و  باـتفآ  هعـشا  ِشباـت  ِتهج  س »  » هیزاوتم طوطخ  مینک  ضرف  همدـقم ، نیا  زا  دـعب 

: نیمز رود  هب  دشاب  هام  رادم 
تروـص نیا  رد  دـنوش ، عـقاو  نـیمزهرک  تمـس  کـی  رد  تـسرد  ود  ره  ینعی  دـشاب ؛ رفـص  دیـشروخ  زا  هاـم  ِیموـجن  لوـط  هاـگره  - 1

ای قاحم و  رد  هام  دـنیوگ  لاح  نیا  رد  تسا ، یئرم  ریغ  اـم  يارب  کـیرات و  اًـلماک  نآ  یئرم  هرک  مین  سپ  تسا . رفـص  یئرم  ِلـالههیواز 
عقاو يرمق  هاـم  ره  رخاوا  رد  تلاـح  نیا  دـسریم و  راـهنلا  فصن  هب  رهظ  بیرق  هاـم  عقوم  نیا  رد  عضوم ط 1 . لثم  تسا ؛ عاعـشلاتحت 

. دوشیم
نیا تسا و  هجرد  نآ 10  سأر  هیواز  هک  درک  میهاوخ  هدهامش  ار  رمق  زا  یلاله  دوش ، هجرد  ردقب 10  اًلقا  سمش ، زا  رمق  لوط  نوچ  - 2

یلامش رمق  ضرع  دشابن و  هجرد  زا 11  رتمک  مه  لدعم  دعب  ینعی   ) دشاب دوجوم  دیاب  هک  يرگید  تیعضو  اب  تسا  هام  تیؤر  ناکما  لوا 
(. دشاب

يرمق هاـم  لوا  زور  نآ  يادرف  مینک ، هدـهاشم  ار  هاـم  میناوـتب  عاعـشلاتحت ، زا  هاـم  جورخ  زا  سپ  باـتفآ و  بورغ  زا  دـعب  اـم  رگا  سپ 
. دوب دهاوخ 

هقطنم بطق  ود  رب  هک  یمیظع  هریاد  مین  ود  نیب  ام  دشاب  عقاو  هک  تسا  جوربلا  هقطنم  زا  یسوق  زا  ترابع  بکوک  ود  ره  یموجن  لوط  - 1
. درذگب بکوک  ود  نآ  زکرم  جوربلا و 

روهظون ثحب  هام ، www.Ghaemiyeh.comفالتخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


191 ص :
. دش دهاوخ  هجرد  زین 180  نآ  یئرم  چاق (1)  هیواز  دشاب ، ط 5 »  » عضو هب  هام  ینعی  دوش ؛ هجرد   180 هام ، زا  دیشروخ  لوط  هاگره   3
حطـس رب  هرک  فـصن  نیا  ریوـصت  نوـچ  درک و  میهاوـخ  هدـهاشم  تسا ، نیمز  تمـس  هب  مه  نشور و  مه  هـک  ار ، هاـم  هرک  فـصن  ینعی 

هک دنیوگ  هلباقم »  » ای ردب »  » ار تلاح  نیا  مینیبیم . يرّودم  صرق  لکـش  هب  ار  رمق  ام  تروص  نیا  رد  سپ  تسا . مامتهریاد  کی  نامـسآ 
. دسریم راهنلافصن  هب  هام ، بش  فصن  برق  عقوم  نیا  رد  هام . مهدراهچ  بش  اب  تسا  فداصم 

یتقو نآ  دش و  دـهاوخ  هجرد  زین 90  یئرم  چاـق  هیواز  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هجرد  اـی 270  هجرد و  سمـش 90  زا  رمق  لوط  هاگره   4
عقوم نیا  رد  سپ  دوشیم  هریادمین  نامسآ  حطس  رب  ياهجرد  چاق 90  ریوصت  نوچ  دوش و  عقاو  ط 7 »  » ای ط 3 »  » عضوم رد  رمق  هک  تسا 

ود ره  رد  هچ ، دنیوگ . رمق » عیبرت   » ار تلاح  ود  ره  نیا  تسا و  باتفآ  تمـس  هب  شاهبدح  هک  دـید  میهاوخ  هریاد  مین  لکـش  هب  ار  رمق  ام 
رد هک  دوب  هجوتم  ار  هتکن  نیا  دـیاب  اـهتنم  دـنمان ، یناـث » عیبرت   » ار مود  و  لوا » عیبرت   » ار یلوا  مینکیم ؛ هدـهاشم  ار  هاـم  هرک  عبر  تروص 

. قرشم فرط  هب  مود  عیبرت  رد  تسا و  برغم  تمس  هب  هام  هبدح  لوا  عیبرت 
؛ دش دهاوخ  هجرد  زین 45  یئرم  چاـقهیواز  دوش ، عقاو  ط 8 »  » ای ط 2 »  » عضو هب  هام  ینعی  دـشاب ؛ هجرد  سمـش 45  زا  رمق  لوط  هاگره   5

هب  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  دوشیم و  هدید  هام  هرک  نُمث  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد 

. میظع هریاد  مین  ود  نیب  دشاب  عقاو  هک  هرک  حطس  زا  تسا  یتمسق  يدرگ  چاق  - 1
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. دنیوگ مود » نیمثت   » و لوا » نیمثت   » بیترت

هب یئرم  چاق  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هجرد  ای 225  هجرد  ناـشیموجن 135  لوط  ینعی  دوش ؛ عقاو  ط 6 »  » ای ط 4 »  » عضو هب  رمق  هاـگره   6
بـش رد  یمود  مهد و  بش  رد  یلوا  دوشیم ؛ هدهاشم  یـسدع  لکـش  هب  نامـسآ  رد  شریوصت  هک  دش  دـهاوخ  هدـید  هجرد  هیواز 135 
دعب هبنآ  زا  تسا و  برغم  فرط  هب  ناشهبدح  دـیازت و  هب  ور  اهلاله  بش 14  ات  هام  لوا  بش  زا  یّلک  روط  هب  دش . دهاوخ  عقاو  مهدـفه 

. دتفایم قرشم  تمس  هب  اهنآ  هبدح  صقانت و  هب  ور  اهلاله 
نوگانوگ ياهلاله  نیا  تیؤر  رد  يردق  سک  ره  دشابیم و  لیوطت  بجوم  ناشرکذ  هک  تسه  زین  يرگید  لاکشا  هدربمان ، لاکـشا  نیب 

عینم رما  هک  تسا  ماقم  نیمه  رد  تسا و  هام  مدنچ  بش  هک  دـمهفب  زور  کی  فالتخا  اب  هام ، هدـهاشم  ضحم  هب  دـناوتیم  دـنک ، نیرمت 
. ددرگیم ادیوه  ِساَّنِلل » ُتِیقاوَم  َیِه  ُْلق  « ؛ یلاعت ترضح 

لاله تیؤر  ریخأت  میدقت و 

یـضورفم قفا  هب  تبـسن  هک  دشاب  یمـسق  هب  نامـسآ  رد  هام  ناکم  باتفآ ، بورغ  زا  دعب  يرمق ، هام  کی  زور 29 ، هک  دـینک  ضرف  لاح 
قفا رد  هام  باتفآ ، بورغ  زا  دـعب  هقیقد  دننک و 45  هدهاشم  ار  نآ  دنناوتب  نیبزیت  ياهمـشچ  ینعی  دـشاب ؛ تیؤر  ناکما  لوا  نارهت ) اًلثم  )

ییایفارغج لوط  ینعی   ) دشاب نارهت  تعاس  ربارب  ناشتاعاس  ای  نارهت و  هب  بیرق  ناشقفا  هک  یطاقن  عیمج  رد  هک  تسا  حضاو  دنک ، بورغ 
يواسم  اهنآ 
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بورغ زا  دـعب  یلوا  قـیرط  هب  دـنعقاو ، نارهت  برغم  رد  هک  یطاـقن  زین  درک و  دـنهاوخ  تیؤر  ار  لـاله  دـشاب ). نارهت  ییاـیفارغج  لوـط 

هک یطاقن  اما  دوب . دـهاوخ  يرمق  هام  لوا  زور  طاقن ، لیبق  نیا  هنکـس  ماـمت  يارب  زور  نآ  يادرف  دومن و  دـنهاوخ  تیؤر  ار  هاـم  باـتفآ ،
هک اریز  درک ، دـنهاوخن  تیؤر  ار  لاله  بش 29  رد  دنشاب  نارهت  راهنلافصن  قرـشم  رد  هتـشاد و  شحاف  فالتخا  نارهت  قفا  اب  ناشقافآ 

قافآ هب  تبـسن  تسا ، تیؤر  لباق  هام  هک  یماگنه  نارهت ؛ بورغ  زا  دـعب  تسا و  نارهت  تعاس  زا  رتولج  یهبانتعم  رادـقم  هب  اهنآ  تعاس 
. ون هام  لوا  هن  دوب  دهاوخ  يرمق  هام (1)  خلس  زور  نآ  يادرف  نیاربانب  دوشیمن و  تیؤر  هدومن و  بورغ  هام  نآ  یقرش 

بـش ادرف  اذل  دـنکیم ، تکرح  قرـشم  هب  برغم  زا  یطـسو ) تکرح   ) هیناث هـقیقد و 35  هد  هـجرد و  زورهنابـش 13  ره  رد  رمق  نوچ  اـما 
ًاملـسم بشما  دندوب  هدیدن  ار  هام  بشید  هک  ياهیقرـش  طاقن  مامت  تهج  نیا  هب  درک و  دهاوخ  بورغ  لبق  بش  زا  رترید  هقیقد  بیرق 55 

. دوب دهاوخ  اهنآ  هام  لوا  ِزور  ادرف ، دید و  دنهاوخ 
نکمم نآ  زا  هدایز  دـشاب و  زور  کی  تسا  نکمم  یبرغ ، یقرـش و  قافآ  رد  لـاله  تیؤر  فـالتخا  دـیدومن ، هظحـالم  هچنآ  رباـنب  سپ 

قافآ زا  دعب  زور  کی  یقرش  قافآ  دوش ، لصاح  لاله  تیؤر  رد  یبرغ  یقرـش و  قافآ  نیبام  یفالتخا  هاگره  يرخا ، ترابع  هب  و  تسین ؛
زور کی  زا  زگره  مه  فالتخا  نیا  نآ و  زا  رتولج  هن  درک  دنهاوخ  تیؤر  ار  لاله  یبرغ 

. هام رخآ  زور  - 1
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. دنکیمن زواجت 

39 هدش ، هتخانش  یللملانیب  ياهلوط  مامت  أدبم  هک  چیْونیِرِگ ، راهنلافصن  زا  هللا - اهفّرـش  همظعمهکم - ییایفارغج  لوط  هک  مینادیم  الاح 
لوط فالتخا  سپ   (1) تسا . یقرش  هیناث  هقیقد و 59  هجرد و 25  نارهت 51  ییایفارغج  لوط  تسا و  یقرشهیناث  هقیقد و 10  هجرد و 50 

هقیقد و 23 همظعم 46  هکم  تعاـس  زا  نارهت  تعاـس  هک  دوشیم  مولعم  ور  نیا  زا  تسا و  هیناـث  هقیقد و 49   35 هجرد ، رهش 11  ود  نیا 
تـسا نکمم  نیاربانب  تسا . هدنام  بورغ  هب  هقیقد  زا 46  رتشیب  هکم  رد  دـشاب  باتفآ  بورغ  نارهت  رد  هک  یتقو  ینعی  تسا ، رتولج  هیناـث 

لاله هکم  يارب  یلو  دشابن  تیؤر  لباق  هک  دشاب  یمـسق  هب  نارهت  قفا  هب  تبـسن  هام  تیعقوم  هدـعقیذ  زور 29  باتفآ  بورغ  زا  دـعب  اًلثم 
. دوب دهاوخ  هجحیذ  هرغ  هکم  يارب  هدعقیذ و  خلس  نارهت  يارب  زور  نآ  يادرف  اذل  ددرگ و  تیؤر  هجحیذ 

دـشاب و نآ  یقرـش  طاقن  ریاس  نارهت و  زا  رتولج  زور  کـی  همظعم  هکم  رد  لـاله  تیؤر  تسا  نکمم  هک  دوشیم  مولعم  قوف  تاـنایب  زا 
. تسین نکمم  زور  کی  زا  شیب 

هک تسا  یموجن  تابـساحم  هتـشر  کی  رب  ینتبم  اج  همه  میدرک ، رکذ  هفلتخم  قافآ  رد  لـاله  تیؤر  تهج  هب  اـم  هک  یطیارـش  هرـصبت :
عنامالب  فاص و  اوه  هک  تسا  نیا  ضرف  هوالعب  تسا و  درومیب  اجنیا  رد  شرکذ 

میظنت يارب  دـیدرگ ، رداص  ندـنل  رد  لکـشتم  اـیفارغج  موجن و  ياـملع  هرگنک  زا  هک  ياهماـنعطق  بجوم  هب  يدـالیم ، لاـس 1925  زا  - 1
ییایفارغج ر ياهلوط  أدبم  هریغ ، اهیتشک و  اهراطق و  تکرح  تاعاس 
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. درک تیؤر  ار  لاله  همزال ، طیارش  ندوب  دوجوم  اب  ناوتب  ات  دشاب 

تئیه تایضایر و  داتسا  يویه  رقاب  دیس 

میتافرع رد  زونه 

اهرازه دهاکیم . ترارح  رون و  ناطلس  تدش  زا  دوشیم و  ریزارـس  برغم  فرط  هب  مکمک  تردق  جوا  زا  باتفآ  تسا ، بورغ  کیدزن 
تکرـش تسا . یـساسح  قیاقد  تافرع ، هعمج  رـصع  دـنندمآ . نوریب  وشوج  بنج و  لاح  رد  اهرداچ  نایم  رد  رون ، هاشداپ  نیا  سوبحم 

ّدحرـس اجنیا  دیآیمن . شیپ  نادنموزرآ  يارب  مه  رابکی  هنارمع  اسب  هچ  تسا ، مکاح  نآ  رد  ادـخهدارا  نامیا و  طقف  هک  عامتجا ، نیا  رد 
رد دوب ، هتـشاد  رود  ادخ  ناگدنب  دوخ و  يادخ  دوخ و  زا  ار  ناسنا  هک  یـضراوع  اههلـصاف و  مامت  تسا . هدنیآ  هتـشذگ و  یگدـنز  نایم 

قیقر فیعض و  ای  هتفر و  نایم  زا  ای  دشاب - هدش  ماجنا  برقت  دصق  اب  تسرد و  رگا  یعس - فاوط و  جح و  هرمع و  مارحا  هتشذگ ؛ لحارم 
. هدش

لـصاوف ضراوع و  هک  عّونتم ، تارامع  انب و  ياهراوید  ناکم و  ياههلـصاف  میاهدومن . جورع  تافرع  زاب  عیـسو و  ياضف  يوس  هب  کـنیا 
ضراوع و یگـشیمه  یپ و  رد  یپ  ریثأت  رگا  تسا . هتفر  نایم  زا  اجنیا  رد  تاداـع ، هـالک و  ساـبل و  لغـش و  زاـیتما  زا  سپ  تسا  يرگید 

هدنز فیاظو  هب  روعـش  دیاب  اجنیا  هتـشذگ ، لحارم  ندنارذگ  زا  سپ  دشاب ، هدربن  نایم  زا  ار  ینورد  تریـصب  نادجو و  روعـش و  تاداع ،
. ددرگ زاب  تفرعم  مشچ  قلخ  ادخ و  قوقح  هب  دوشیم و 
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ود رد  تسا . هرمن ) دجسم   ) میهاربا دجسم  دیایم ، عیـسو  ياضف  هب  ور  انم  هکم و  فرط  زا  هک  نآ ، یبرغ  تمـسق  رد  تسا ؛ تافرع  اجنیا 

. دنکیم نیعم  ار  تافرع  دودح  تمسق  نیا  رد  هک  دراد  رارق  مه  زا  رود  يرتم  جنپ  هرانم  ود  برغ  لامش  برغ و  تمس 
هدمآ شیپ  فئاط  هار  رد  سوق  نیا  یبونج  تمـسق  هدرک و  روصحم  ار  قرـش  تمـسق  رـسارس  هک  تسا  هوک  زا  عیـسو  یـسوق  لباقم ، رد 

. تسا تافرع  رگید  ّدح  تمسق  نیا  یبونج  هنماد  تسا . تمحر  هوک  هک  هدمآ  شیپ  برغ  فرط  هب  يردق  سوق  نیا  لامش  هلابند  تسا .
زور رد  ابطخ  هدناوخ و  هبطخ  هداتـسیا و  نآ  يالاب  ص - مرکا - لوسر  دـنیوگیم  هک  تسا  يدـنلب  گرزب و  گنـس  هعطق  هنماد ، نیا  رد 

. دنناوخیم هبطخ  دنتسیایم و  نآ  يالاب  هفرع 
یلو دوشیم  هدـید  رود  زا  هوک  نیا  هنماد  رد  الاب و  تیعمج  تارخـصلادجسم .»  » مان هب  تسا  ياهداـس  دجـسم  گنـس  نیمه  کـیدزن  رد 

. تسین ناسآ  ام  يارب  اجنآ  ات  نتفر 
قوقح هب  نز ، درم و  نیا  اجنیا  رد  دنتخانـش . ار  رگیدکی  ّریحت ، طوبه و  زا  سپ  اوح  مدآ و  ناکم  نیا  رد  دنیوگیم : تسا ! تافرع  رـصع 

. دـنریثکت نیتـسخن  أدـبم  عاـمتجا و  لوا  هیاـپ  تاـیح و  ِلّوا  لولـس  ود  هک  درم  نز و  نیب  ّقح  هب  تفرعم  دـنتفای ؛ تفرعم  دوخ  نیب  لداـبتم 
. تسا تافرع  یسانش  قح  يوس  هب  مدق  نیتسخن 

ماهوا یلو  دوب  اپرب  هلاس  ره  لیلخ  میهاربا  نامز  زا  عامتجا  نیا  تخومآ ؛ اجنیا  رد  ار  جح  فیاظو  کسانم و  لیلخ  میهاربا  هک  دنیوگیم 
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. دیدرگ تالماعم  برع و  تیلهاج  تاراختفا  نادیم  تخاس و  هدولآ  ار  نآ  تشز ، لامعا  تیلهاج و 

ياهیگدولآ زا  ار  نآ  دومرف و  نایب  ار  عامتجا  نیا  ّرس  تازایتما ، ياغلا  قوقح و  نایب  نمـض  رد  عادولاهجح ، لاس  رد  ص - مرکا - ربمایپ 
اپ هب  عامتجا  نیا  نایم  رد  هلاس  ره  یلاوتم ، نورق  نیا  رد  مالـسا  ناگرزب  املع و  ترـضح و  نآ  نانیـشناج  سپـس  دومن و  كاـپ  تیلهاـج 

- ادـخ لوسر  اجنیا  رد  ایوگ  دـناهدومن . زاب  هّقَح ، قوقح  یهلا و  فراعم  هب  ار  ناناملمـسم  مشچ  اعد  ِتاروتـسد  اههباطخ و  اـب  هداتـسیا و 
زا هک  ناملـسم ، ون  نارازه  تسا و  راوس  ءاوصق  هقان  رب  هدـمآ و  نوریب  باتفآ  لاوز  زا  دـعب  هرِمَن ، رد  دوخ  همیخ  زا  هک  میرگنیم  ار  ص -

. دناهدرک هطاحا  ار  وا  فارطا  دناهدوشگ ، مشچ  مالسا  رجف  هب  هدمآ و  نوریب  تیلهاج  روجید  بش 
ار وا  دومرف و  يروآدای  ار  راگدرورپ  ياهتمعن  دناوخ . هبطخ  هدرمش  دنلب و  گنهآ  اب  دیشک و  ار  رتش  راهم  دیسر  هک  تافرع  ياضف  طسو 

: دومرف هاگنآ  دومن ، شیاتس  شفاطلا  هب 
. رهش نیا  رد  هام و  نیا  رد  زورما ، تمرح  دننام  تسا ؛ مارح  رگیدکی  رب  امش  ضرِع  لام و  نوخ و 

. تسا نم  مدق  ریز  تیلهاج  تاراختفا  نوؤش و  مامت  دینادب 
. تسا لطاب  اهتساوخزاب  هتفر و  نایم  زا  مالسا  زا  شیپ  ياهییوجماقتنا  اههنیک و  اهساره و 

. تسا مردپ  ردارب  رسپ  بلطملادبع ، نب  ثراح  نب  هعیبر  نوخ  میامنیم ؛ لطاب  هک  ینوخ  لوا 
يابر  مربیم  نایم  زا  هک  ییابر  لّوا  مدومن ؛ اغلا  ار  تیلهاج  ياهابر 
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. تسا بلطملادبع  نب  سابع 

مدرم زا  دومرف . غالبا  ار  تلاـسر  قح  سپـس  دومن و  نآرق  هب  کـسمت  ظـفح و  رد  شرافـس  هاـگنآ  دومرف و  ناـیب  ار  ناـنز  قوقح  هاـگنآ 
: دومرف درک و  دـنلب  ار  اهتـسد  تفرگ و  نامـسآ  هب  ور  نایاپ  رد  دـندومن . قیدـصت  همه  تساوخ و  قیدـصت  تلاسر  فیاظو  غـالباهرابرد 

« ُتغََّلب َّمهّللأ  »
ار نیملسم  یسایس  ینید و  فیلاکت  فیاظو و  هداتسیا ، عامتجا  نیا  نایم  رد  یمالـسا  تسایـس  نید و  نارـس  افلخ و  هک  لاس  دنچ  زا  سپ 

اهمایپ هتـسج و  تکرـش  عاـمتجا  نیا  رد  هک  ناـهج ، ناناملـسم  ناگدـنیامن  هلیـسو  هب  دـندومن و  ناـیب  ناـهج  رد  تلادـع  وقح  يارجا  رد 
ناسک نایم  رد  تمحر ، هوک  هنماد  رد  هک  دیرگنیم  ار  ع - ادهشلادیس - شزیزع  طبـس  ادخ و  لوسر  يرکف  یحور و  هدنیامن  دنداتـسرف ،

تردق و تسا و  يراج  کشا  تارطق  شنیب  ادـخ  نامـشچ  زا  دـنلب و  نامـسآ  يوس  هب  شیاهتـسد  هداتـسیا ، هبعک  هب  ور  دوخ  نادـنزرف  و 
: درامشیم دوخ ، نطاب  رهاظ و  نامتخاس  رد  شیوخ و  دوجو  لحارم  رد  ملاع و  نطاب  رهاظ و  رد  ار ، دنوادخ  تمحر  فطل و  تمکح و 

هفرع ياعد  زا  يزارف 

تاـملظ یف  ینتنکـسا  ینم و  نم  یقلخ  تعدـتباف  روهدـلا ...  فـالتخا  نونملا و  بیرل  اـنمآ  بالْـصألا ، ینَْتنَکْـسأ  َُّمث  باُرت  ْنِم  ینقَلَخ  »
.« ثالث

نایبرم و تیبرت  اوق و  زئارغ و  تیاده  اوه و  میسن  رون و  مرگ  شزاون  ردام ، ردپهرهچ و  زا  ار ؛ راگدرورپ  ینابرهم  فطل و  ياهتسد 

هفرع ياعد  زا  www.Ghaemiyeh.comيزارف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


199 ص :
شوگ و مشچ و  مکحم  قیقد و  نامتخاس  رد  حراوج ، اضعا و  نامتخاس  رد  ار  ریدـقت  فطل  ریبدـت و  تردـق  درمـشیم . کی  کی  اـیبنا ،
كرد و زا  ار  دوخ  زجع  و  دنایامنیم . ینورد  فلتخم  ياههاگتسد  باصعا و  هتسویپ  مه  هب  هتشر  رکف و  ییاونـش و  شنیب و  رون  يراجم 

: دبلطیم کمک  قوقح  يادا  يرازگرکش و  يارب  دنوادخ  زا  دیامنیم و  نایب  تمعن ، همه  نیا  يرازگساپس  حرش و 
حیرص صلاخ  ینیقی و  تامزع  دقع  ینامیا و  هقیقحب  یهلا  ای  دهـشا  انا  و  ایوسام ...  ات  ایندلا  یلا  يدهلا  نم  یل  قبـس  يذلل  ینتجرخا  َُّمث  »

 ...« ینیبج هحفص  ریراسا  يرصب و  رون  يراجم  قئالع  يریمض و  نونکم  نطاب  يدیحوت و 
طبترم ترـضح  نآ  جاوم  ینارون و  حور  اب  ار  دوخ  اعد ، نیاهلیـسو  هب  هتـسشن و  هبعک  هب  ور  نایجاح  زا  ياهدـع  اب  دوخ  رداچ  نایم  رد  ام 

: میرگنیم تردق  تمظع و  رون و  رسارس  یملاع  رد  ار  دوخ  ینارون ، ِتاملک  نیا  هچیرد  زا  هدومن و 
هبوت دیاب  دوش . زاب  یگدنز  رارسا  هب  مشچ  دیآ و  دیدپ  یبالقنا  هدارا ، رکف و  رد  دیاب  اهاعد  تایآ و  هلیـسو  هب  تسا ، تافرع  طیحم  اجنیا 

ياهدرپ یتسرپادخ  یسانشقح و  يرادیب و  هّبنت و  رسارسهدنیآ  اب  ملظ  یتسرپدوخ و  تلفغ و  رسارس  هتـشذگ  رمع  یگدنز و  نایم  دومن و 
ياـههلان ریبکت و  گـناب  ددرگیم . رتداـیز  شوج  بنج و  دوریم ، رتـالاب  رون  هعـشا  دوشیم و  رتهرتـسگ  اـههیاس  نماد  هچ  ره  تخیوآ .

طولخم اهادـص  نیا  اب  زین  اهبـسا  گناب  اـهرتش و  ِدـتمم  قیمع و  ياـههلان  قباـس  ياـهنامز  رد  تسا . هدرک  رپ  ار  ناـبایب  رـسارس  رافغتـسا 
اب نابایب  يارقف  زا  ییاههتسد  دشیم .
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وَِّدن َّدِض و ال  ال  يدحا ، يدبا ، یلزا ، ّبر  « ؛ دنناوخیم دیحوت  دورس  مه  اب  اههمیخ  لباقم  رد  هداتفا  هار  هدیلوژ  ياهوم  هایـس و  ياههرهچ 

 ...« یلومل لثم  ال 
ياههّلق زا  باتفآ ، گنراگنر  هعـشا  درگیم . هدـیچرب  مکمک  ماـیخ  ياـهنماد  دوشیم . هدرتسگ  تاـفرع  ناـبایب  فارطا  بش  همیخ  نماد 

. دننکیم تکرح  مالعا  اهنیشام  قوب  تفر ، الاب  تافرع  هوک 
اهلمحم دیدنب  رب  هک  درادیم  دایرف  سرج 

هب كرحتم  همه  دنتـسویپ . مه  هب  دناهتفرگ ، لزنم  خسرف  کی  عاعـش  ات  هک  یمدرم  تفر . نایم  زا  مه  اهرداچ  ياههدرپ  كزان  ياههلـصاف 
. دنهجوتم فده  کی  هب  ور  هدارا و  کی 

نوچ دزیریم ، تعیبط  ملاع  رد  یپ  رد  یپ  دوجو ، نارکیب  يایرد  زا  هک  تسا  فافـش  فاص و  بآ  تارطق  نوچ  یناسنا ، سوفن  حاورا و 
. دنکیم هناگیب  رود و  همه  زا  ار  همه  هدام ، ضراوع  ناکم و  نامز و  ياههلصاف  دش ، هدولآو  هتخیمآ  هدام  اب 

. دربیم نایم  زا  ار  اهیگناگیب  لصاوف و  ینامیا ، ياهطیحم 
. تسا ناسنا  ییانشآ  نامیا و  تموکح  طیحم  تافرع ، جح و  تعامج و  زامن  طیحم 

. تسا رترهاظ  تقیقح  نیا  چوک ، ماگنه  تافرع و  رصع  سا . نافرع  نیا  لماک  رهظم  تافرع ، طیحم 
ریبعت نیا  ٍتافَرَع »...  ْنِم  ُْمتْضَفَأ  اذاَف  « ؛ دتفایم هار  هب  هدارا  نامیا و  تایح و  زا  یگرزب  رهن  نآ  زا  اهیوج و  سوفن ، تارطق  مامضنا  زا 
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! تسا عامتجا  نیا  یتایح  تدحو  ندنامهف  يارب  اسآزجعم ،

مارحلارشعم

نویماک راوس  مه  ام  دنداتفا . هار  هب  مارحلارعشم  هب  ور  هایپ  هراوس و  دندمآرد . تکرح  هب  اهنیـشام  تفای . نایاپ  تافرع  زور  دش و  برغم 
شیپ اههوک  گنت  خارف و  ياهراوید  نایم  رد  تافرع  عیسو  ياضف  زا  هکم  تهج  برغم و  فرط  هب  هتسهآ  اهنویماک  میداتفا . هار  هب  هدش 

ات اج  نیا  تسا . زاب  هداج ، بونج  لامش و  پچ و  تسار و  فرط  زا  هک  ییاضف  میدیـسر . یعیـسو  ياضف  هب  هک  دیـشکن  یلوط  دنوریم .
یلو دومن ، هتوتیب  تین  دـیاب  نیارباـنب  دـننادیم ، بجاو  اـجنیا  رد  ار  بش  ماـمت  ندوب  یـضعب  تسا ؛ هفلدزم  مارحلارعـشم و  رـسحم ، يداو 

دـشابیم انم  لئاوا  هک  رـسحم  يداو  زا  باتفآ  عولط  اـت  تبرق و  تین  اـب  تسا  رجف  عولط  ماـگنه  زا  فقوت  تسا . نکر  هک  ملـسم  بوجو 
. دومن زواجت  دیابن 

ياضف مامت  هک  دـشن  تعاس  کی  زا  شیب  میدرتسگ . ار  دوخ  طاسب  شرف و  نابایب  طسو  رد  دوبن . يداـیز  تیعمج  میدیـسر ، اـم  هک  یتقو 
! دش رپ  نابایب 

ریهطت يارب  تولخ  ياج  دنلـصتم . مه  هب  همه  دـننیچیم ، مه  يولهپ  هک  فلتخم  ياههویم  دـننام  ياهلـصاف ! هن  تسا و  يرداـچ  هن  اـجنیا 
دناهتسشنن زونه  یلو  دنربیم  هانپ  نویماک  میرح  هب  دنراشف ، تحت  هک  یـصاخشا  تسا . هداتـسیا  ام  یمدق  دنچ  رد  ینویماک  درادن . دوجو 

! دنوشیم رشت  پوت و  اب  هجاوم  هک 
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شکمشک مه  اب  نآ  تمیق  رد  اّما  هدرک  یلاخ  اهیجاح  زا  یکی  ياهفرظ  رد  ار  بآ  ياهلطس  اّقس  تسا . نارگ  بایمک و  مه  خی  بآ و 

کی دنلادج و  مرگ  رفن  ود  نیا  هک  دوب  اجنیا  ییاشامت  دنادرگرب . ار  اهبآ  دـهاوخیم  دریگیمن و  رتمک  لایر  هس  زا  برع  ياقـس  دـنراد .
! تسا ندیشون  لوغشم  هلجع  اب  دیشک و  رس  هب  ار  بآ  ّهبد  تشادرب و  زیخ  یمدق  دنچ  زا  یجاح 

! تسا بآ  لحم  یمدق  دنچ  نآ  یتسه  یترطف  تسپ  مدآ  بجع  تفگ : دش ، باریس  هک  بوخ  درادن . ییانتعا  بآ  بحاص  ضارتعا  هب 
دمآ تفر و  تشذگ ، هک  بش  زا  یـساپ  مینک . زارد  یتحار  هب  ار  دوخ  ياپ  میناوتیمن  هک  تسا  هدش  گنت  اج  نانچ  عیـسو  نابایب  نیا  رد 
زامن ود  ره  هاگنآ  درذگب ، بش  زا  ثلث  کی  هچرگ  مارحلارعشم ، هب  ندیـسر  ات  اشع  برغم و  زامن  ریخأت  تسا  بحتـسم  دش . مک  نیـشام 

یگتـسخ زا  میدرک . نینچ  مه  اـم  درک ، نینچ  عادولا  هجح  رد  ص - مرکا - لوسر  هکناـنچ  ندروآ . ياـج  هب  هماـقا  ود  ناذا و  کـی  اـب  ار 
. میداد هیکت  ثاثا  هب  ار  تشپ 

رکذ و همزمز  میهدیمن . صیخـشت  ار  دوخ  فارطا  ِمدرم  ياههفایق  تسا ! یکرحتم  حابـشا  ناـبایب  نیا  رـسارس  ناگراتـس  هاـم و  ون  ریز  رد 
بلقنم و شلاح  مه  هزنم  جاح  ياقآ  تسا . هدوبر  مشچ  زا  ار  باوخ  تباهمرپ  هرظنم  نیا  دسریم . شوگ  هب  تمـس  ره  زا  حیبست ، زامن و 

! تسین مهارف  اجنیا  رد  مه  اود  اذغ و  هلیسو  دنکیم . هلان  یپ  رد  یپ  هدش  هدزامرگ 
اجک دنادیمن  هداد و  تسد  زا  ار  شقیفر  ناهگان  هک  یناجیابرذآ  قیفر 
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ياهياه دـنارذگیم ؛ رطاخ  زا  ار  شاهچب  نز و  راظتنا  درگنیم و  یلاخ  ار  قیفر  ياج  بش  یکیرات  رد  دـندرک ، شنفد  هنوگچ  دـندرب و 

. دنکیم هیرگ 
مـسر مسا و  هب  هک  تیعمج  نیا  تسا . هدرک  عـمج  اـجنیا  رد  ناـمیا  تدـحو  ار  فـلتخم  مدرم  رازه  تـسیود  تـسا . مارحلارعـشم  اـجنیا 

. دوش رادیب  اهنآ  رد  یمومع  تیلوؤسم  مارتحا و  هب  روعش  دیاب  اجنیا  رد  دنتسین ، انشآ  رگیدکی 
حلاصم عفانم و  ظفح  يارب  يرطف  روعـش  یعون  تسا ، مکاح  ناسنا  رب  هتـسویپ  يدرف  عفانم  تاذل و  بلج  ندـب و  ظفح  هب  روعـش  هکنانچ 

زا ددرگیم ، رادیب  یللم  دارفا و  رد  روعـش  نیا  هک  ینامز  دـشابیم . ناسنا  تاذ  رد  زین  یمومع  دـسافم  اهررـض و  ندرب  نایم  زا  عامتجا و 
ادیپ دیامیپیم . ار  طوقـس  لحارم  هک  دوشیم  یتلم  تاجن  بجوم  نیمه  و  دنرذگیم ! دوخ  ناج  زا  هکلب  یـصخش  عفانم  حـلاصم و  مامت 

تالکشم و نداهن  رس  تشپ  يارب  ار  عامتجا  نآ  درادیمرب و  عامتجا  هار  رس  زا  ار  عناوم  دنشاب  كدنا  هچرگ  يدارفا  رد  روعـش  نیا  ندش 
هزیرغ نیا  يرادـیب  تیبرت و  يارب  يدـعاسم  ياـهطیحم  رگا  دـهدیم و  هعماـج  هب  ینیون  یگدـنز  دزادـنایم و  هار  هب  فدـه ، هب  ندیـسر 

. دزادنایم راک  زا  هرسکی  دنکیم و  شوماخ  ار  یعامتجا  هزیرغ  نآ  يدرف ، تاذل  عفانم و  ظفح  هب  روعش  مکمک  دوشن ، مهارف  یعامتجا 
تیلوؤسم و هب  روعـش  يرادـیب  نامه  دـناهدش ، طولخم  هتخیمآ و  مه  اب  دودـحم  ياضف  نیا  رد  فلتخم ، تاـقبط  اـهداژن و  زا  هک  یمدرم 

ظفح
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ّسح هکلب  دنرادن ، تشز  نابز  دب و  ّتین  مه  هب  تبـسن  ایند  رگید  تاعامتجا  لثم  اهنت  هن  هک  هتـشاد  هاگن  دودحم  ار  اهنآ  هک  تسا  میرح 

. تسا سوسحم  اهنآ  رد  تشذگ  نواعت و 
. دوش عورش  مارحلارعشم )  ) اجنیا زا  دیاب  هک  تسا  یعامتجا  تیلوؤسم  تدحو  هب  روعش  نامه  نیا 

نیرخآ دنور و  انم  هب  ینابرق  یمر و  يارب  دنوش و  دیدج  یگدنز  دراو  دیدج ، حور  اب  ات  دنزرـس  نابرق  دیع  ِباتفآ  هک  دنرظتنم  همه  اهنیا 
. دنیامنیط ار  قلخ ) تاجن  يارب  ادخ و  ربارب  ینابرق   ) لامک یتسرپقح و  رونام 

باترپ نیمز  اضف و  فرط  هب  ار  دوخ  رون  رئاخذ  عشعشم  ناگراتس  مدوشگ . نامسآ  هب  مشچ  تسا ، حبـص  کیدزن  دوبر ...  مباوخ  یتعاس 
عولط رظتنم  شوپدیفـس  اهرازه  اههوک ، هایـس  ياههنادند  رانک  نابایب و  نیا  نایم  رد  تسا . رون  رادهدرپ  زونه  قفا  يالاب  باتهام  دننکیم .

. دنراد اعد  زامن و  همزمز  دنرجف و 
هن تاعامتجا  نیا  دارفا  تسین ، يونعم  تدحو  حور و  ياراد  نوچ  یلو  تسا  هوکـشرپ  مظنم و  هچرگ  اهرگـشل ، ناس  نایهاپـس و  عامتجا 

تسد هبنآ  دب  کین و  ریثأت  هاتوک و  دودحم و  اهتیبرت  هنوگنیا  رثا  ور  نیا  زا  هدارا  تیـصخش و  رد  لالقتـسا  هن  دنراد و  ینـشور  فده 
! تسا يدرف  رثا  نامه  دشاب  هتشاد  يرثا  رگا  زین  يدرف  ياهتضایر  تسا و  دودحم  يدارفا 

يدبعت  یحور و  یعامتجا و  تضایر ، نیا  تسا و  ینامیا  ناس ، نیا 
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، یـشارتتب یتسرپتب و  ملظ و  يایند  رد  دـنادرگیم و  يوق  رادـیب و  ار  ناـسنا  يونعم  ياوق  هبنج  ره  زا  یقاـب و  هشیمه  نآ  رثا  هک  تسا 

: دروآیم رد  يرتیلاع  تروص  هب  ار  ایند  دَروخنرب ، یلخاد  عناوم  هب  دوش و  ماجنا  تسرد  رگا  دیامنیم و  میکحت  ار  قح  هدارا 
تسین  یناسنا  ملاع  زا  ربخ  ار  ناوَیَح  رحس  غرم  همزمز  زا  ربخ  ار  ناگتفخ 

تسین  ینارون  هک  هنییآ  رد  دید  ناوتن  دشاب  ابیز  هرهچ و  يرپ  دنچ  ره  يور ،
تسینیناملظ  بش  تقیقح  هب  ار  نانشور  تسا  زورفا  ناهج  زور  ادخ  نادرم  بش 

تسین  ینامسج  رهاظ  یگجنپ  رسهبنیاک  نکشب  تضایر  يوزاب  هب  وید  هجنپ 
تسین  یناشیپ  هب  صالخا  هک  رآ  شیپ  قدص  یناشیپ  یهن  كاخ  رب  هک  تسین  نآ  تعاط 

تسین  ینابایب  لوغ  نیا  زا  رتنکفا  مدرم  يادخ  هار  رد  هک  سفن  يوریپ  زا  رذح 
تسین  ینّابر  ملاع  زجب  تسه  رگا  درم  دنهر  نالفط  همه  یفوص  دباع و  ملاع و 

یتسـس و رگید  ياههبنج  زا  دـنادرگ ، يوق  تهج  دـنچ  ای  کی  زا  ار  یحور  یمـسج و  ياوق  رگا  یحور ، ياهتضایر  ینف و  ياهتیبرت 
. دروآیم راب  یگدارایب 
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هک دروآیم  راب  دیـشر  دنمورب و  يدارفا  دروخنرب  یعناوم  تافآ و  هب  رگا  دهدیم و  دـشر  مه  اب  ار  ینورد  ياوق  تادابع ، کسانم و  نیا 

. دش دنهاوخ  دوخ  تما  يارب  تاریخ  همشچرس 
: تساعد نیا  تسا ، دراو  رعشم  هب  فوقو  رد  هک  ییاهاعد  زا 

ْنَأَْکنِم ُُبلْطأ  َُّمث  یْبلَق ، یف  یل  ُهَعَمَْجت  ْنَأ  َُکْتلَئَـس  يذَّلا  ِْریَْخلاَنِم  ینْـسیُؤت  الَمُهّللَأ  ْریَْخلا ، َعِماوَج  اهیف  یل  َعَمَْجت  ْنَأ  َُکلَئْـسَأ  یِّنا  ّمُهّللأ  »
.« ِّرَّشلا َعِماوَج  ینیقَت  ْنأ  َو  اذه  یلَْزنَم  یف  کئاِیلوَأ  ُْتفَرَع  ام  ینَفْرعَت 

انم يوس  هب 

، يرایـشه يرادیب ، نامرف  ناذا ، گناب  اجنیا  رد  تساخرب . رعـشم  يداو  لد  زا  ناذا  گناب  دومن . مالعا  زور  هب  ار  بش  لیوحت  حبـص ، قلف 
خر هوک  هّلق  رب  باتفآ  هکنیمه  میدوب ، باتفآ  رظتنم  ام  دندمآ . تکرح  هب  فوفـص  زامن ، زا  سپ  تسا . ندومن  چوک  ای  ندمآرد  فص  هب 

. تسا ام ) يارب   ) تکرح نامرف  داد ، ناشن 
باتفآ  دیمد  هک  نابرتش ! زیخ 

وچمه دوش  لفاغ  هلفاق  نیا  زا  هک  ره  ياهدنام  اج  وت  تسا و  هتفر  هلفاق  ياهدناماو  همه  زا  يرگن  ات  باوخ ت  ماگنه  هن  تسا  لیحر  تقو 
دننام انم  دـنتکرح ؛ رد  انم  تمـس  هب  همه  دـنزیم ، جوم  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  هداـیپ و  هراوس  زا  ناـبایب ، رـسارس  دوش  لدیب  هدـشلد  نم 

هب ار  اههناخ  نیا  جح  مایا  رد  هک  هدش  هتخاس  اهناکد  اههناخ و  نآ ، فارطا  هوکهراوید و  ود  لوط  رد  تسین . یلاخ  نابایب  رعشم  تافرع و 
یلو  دنهدیم  هراجا  جاجح 
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يدنلب زا  هک  يروط  هب  دش ؛ هدز  اهرداچ  هوک ، ياههتشر  لالخ  رد  دنربیم . رـس  هب  اهرداچ  ریز  ار  قیرـشت  مایا  زور  هس  نیا  جاجح  رتشیب 

. هوک يالاب  زا  رگم  دوشیمن  هدید  جاجح  فقاوم  مه 
لزنم نآ  رد  ام  هک  يرداچ  هدـش ؛ روصحم  نآ  ياههتـشر  هوک و  هب  فرط  هس  زا  هک  تسا  ییاههوک  بیـش  رد  اـهرداچ  زا  تمـسق  کـی 

. تسا یکانلوه  ياههّرد  هایس و  دنلب و  هوک  ام  رس  تشپ  تساهرداچ . نیرخآ  هوک  تمس  زا  هک  تسا  یعفترم  لحم  میراد ،

تارمج یمر 

مرگ تدش  هب  اوه  هدـماین و  الاب  باتفآ  ات  دـش . رپ  اهراددنفـسوگ  ینابایب و  بارعا  زا  هوک  اهرداچ و  نیب  یلاخ  ياضف  هک  دیـشکن  یلوط 
هکناـنچ دـندوب ، هدـیچرب  گـیر  هفلدزم  زا  هک  اـهنآ  میدرک ، تکرح  کـباچ  داد . ماـجنا  ار  هـبقع  هرمج  اـی  یلوا  هرمج  یمر  دـیاب  هدـشن 

لامعا تالکشم  نوچ  دندرک . عمج  ییاهگیر  مه  رگید  ناسک  دنتـشادرب . دوخ  اب  هدیچیپ  لامتـسد  نایم  ار  اهگیر  تسا ، نیمه  بحتـسم 
، ناطیـش ندومن  راسگنـس  يارب  تسه ! مه  نابرق  دیع  زورما  دوشیم ، هدهاشم  یلاحـشوخ  مومعهرهچ ، رد  دوش ، مامت  تسا  کیدزن  جح 
ار هبقع  هرمج  غارـس  میدرک . روبع  انم  ياـههچوک  زا  میدـیتلغ . فرط  نآ  هب  یناتـسگنسهندرگ  زا  دـنهدیم . ناـشن  یکباـچ  دوخ  زا  همه 

اههتسد نیا  نایم  رد  دندرگیمرب و  لاحشوخ  ياهتـسد  دنوریم . هرمج  غارـس  هب  امنهار  اب  ای  ناسرپ  ناسرپ  ام  لثم  ییاههتـسد  میریگیم .
هچ  ره  دوشیم . هدید  سونأم ، ریغ  سونأم و  هفایق ؛ هنوگره 
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جرب ِنوتـس  تسا . عقاو  هوک  هاتوک  هتـشرهنماد  رد  نابایخ و  رانک  رد  هک  میدیـسر  هرمج  کیدزن  تسا . رتدایز  تیعمج  میوشیم  رتکیدزن 
. دننک يریگفده  بوخ  ات  دنناسریم  رتکیدزن  ار  دوخ  راشف  اب  دنناوتیم  هچ  ره  نارئاز  رتم . ود  کیدزن  عافترا  هب  تسا  یگنس  دننام ،

هطاحا هتـسویپ  اهزادنا  یگنـس  تسا ، عقاو  هار  نیمه  لوط  رد  رگید  يات  ود  هک  ار  هناگهس  تارمج  فارطا  قیرـشت ، مایا  زور ؛ هس  نیا  رد 
حتاف گنج ، ِنادیم  زا  هک  یـسک  دننام  دیامن ، تباصا  ددع  تفه  نوچ  دزادنایم ، گیر  دوریم و  الاب  یپ  رد  یپ  هک  تساهتـسد  هدومن ،

. دندرگیمرب لاحشوخ  هتشگرب ،
ناشن یکیدزن  نآ  رد  ار  یسک  لزنم  دنهاوخب  یتقو  ریغص . ناطیش  ریبک و  ناطیش  دنمانیم ؛ ناطیـش  ار  جرب  هس  نیا  زا  کی  ره  زاجح  لها 

ای لیعامـسا ، شدنزرف  حـبذ  يارب  لیلخ  میهاربا  هک  دـننکیم  لقن  هچنآ  اب  تسا  قباطم  مان  نیا  ریبک ! ناطیـش  کیدزن  دـنیوگیم : دـنهد ،
، دراد زاب  هفیظو  ماجنا  زا  ار  وا  ات  دـش  رهاـظ  راـب  هس  ناـکم ، هس  نیا  رد  ناطیـش  هک  دومنیم  روبع  يداو  نیا  زا  کـسانم ، هدـهاشم  يارب 

. درک درط  ار  يو  گنس  یتشم  اب  میهاربا 
نیرخآ لمع  نیا  یمالـسا ، هفیظو  بسح  هب  هدوب ؛ هچ  ره  تسا . هدوب  تب  هس  ِبصن  لحم  تیلهاج  ناـمز  رد  اـهاجنیا  دـنیوگیم  یـضعب 

. تسا ینابرق  اب  هارمه  جح و  لحارم 
: تسا هدومن  حیرصت  هنوگنیا  ار  ینابرق  عیرشت  أدبم  نآرق 

(1) َکَُحبْذَأ »...  یِّنَأ  ِمانَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  ای  َلاق  »

ینابرق

ار ود  ره  : » هک دوب  نیا  تساوخ  شدنزرف  دوخ و  يارب  هچنآ  میهاربا  دش ؛ نایب  هناخ  نتخاس  ماگنه  میهاربا  ياهتساوخرد  بلطم ، زاغآ  رد 
ملسم ار  دوخ  زونه  داد ، ادخ  هار  رد  هک  یتخس  تاناحتما  همه  نآ  اب  تسجیم . میهاربا  هک  دوب  یبولطم  لامک و  نآ  نیا  دنادرگ .» ملسم 

! دیامن حبذ  ار  شدنزرف  دوخ  تسد  هب  دیاب  هک  دید  باوخ  ات  دوب  شرطاخ  رد  هشیدنا  نیا  دیدیمن . ضحم 
زا اسرفتقاط ! تسا  یـشیامزآ  دیامن ! حبذ  دوخ  تسد  هب  تسا ، دوخ  مسج  حور و  ثراو  هک  ار  شدنزرف  هناگی  دیاب  هدرخلاس ، يدرمریپ 

ندومن نابرق  دوخ  تسد  هب  دـنزرف  اما  دوب ! ناسآ  رایـسب  میهاربا  يارب  نتفر ، نازوس  شتآ  نایم  رد  ندـنک و  لد  نامناخ  یتسه و  نطو و 
! تسین ناسآ 

: تفگ دنزرف  دومن ، غالبا  ار  ادخ  رما  دنزرف  هب  نوچ 
(2)« َنیِِرباَّصلا َنِم  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس  ُرَمُْؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  »

نامرف و داـتفا . هار  هب  شزیزع  دـنزرف  اـب  ياهدـننیب ، ره  رداـم و  مشچ  زا  رود  اـههرد ، نیا  مخ  چـیپ و  ناـیم  رد  تشادرب و  باـنط  دراـک و 
تسد اقب ، تاذ و  بح  يدنزرف و  يردپ و  فطاوع  نافوط  هک  دشاب  طلسم  مکاح و  تالضع  هدارا و  سفن و  رب  دیاب  هزادنا  هچ  قحهدارا 

! دنیملست قحهدارا  لباقم  رد  همه  ندرگ ، تالضع و  فطاوع و  بلق و  هدارا و  دنازرلن ! ار  لیعامسا  لد  میهرابا و 

102 تافاص : - 1
نامه - 2
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: داهن شیولگ  رب  زیت  دراک  تسب و  لامتسد  اب  ار  شهایس  نامشچ  بانط و  اب  ار  زیزع  دنزرف  ياپ  تسد و 

(1)  ...« ایْؤُّرلا َْتقَّدَص  ْدَق  ُمیِهاْربِإ  ای  ْنَأ  ُهاْنیَدان  َو  ِنِیبَْجِلل  ُهََّلت  َو  امَلْسَأ  اَّمَلَف  »
! تروص نیرتبیهم  نیرتیلاـع و  رد  دوب  تقیقح  نیمه  روهظ  يارب  باوخ  دوب . قح  ناـمرف  هدارا و  ربارب  رد  ضحم  میلـست  نیمه  دوصقم 

دنفـسوگ و  ایْؤُّرلا »...  َْتقَّدَص  ْدَق  « ؛ داد قدص  دیاب  هک  روطنآ  جراخ  رد  دوب ، میهاربا  یـسفن  روهظ  هقداص و  يایؤر  زا  هک  ار  باوخ  سپ 
. دیدرگ لیعامسا  يادف 

يراکادف و دننکیم . دوخ  ینابرق  ار  تاناویح  قح  انب  نارگید  دنوش . قوفام  يادف  دوخ  هک  دننک  دوخ  يادف  ار  نودام  دنراد  قح  یناسک 
رد تاتابن  دنناسریم . يرترب  تروص  هب  ار  دوخ  ات  دنوشیم  یناف  هیدـف و  تاتابن  مسج  رد  رـصانع  تسا . لامک  اقب و  سومان  ندـش ، ادـف 

یلاع تروص  هب  ات  ددرگ  نابرق  یّلک  ریخ  يارب  دوش و  یناف  دیاب  قحهدارا  رد  ناسنا  دنوشیم . ناسنا  ینابرق  تاناویح  تاناویح و  همضاه 
. دیآرد لامک 

يوش  رس  اپیب و  وت  يادخ  هر  رد  نوچ  دوش  ادخ  رون  همه  ترس  ات  ياپ  زا 
مدز  رس  ناویح  مدرم ز  امن  زو  مدش  یمان  مدرم و  يدامج  زا 

103 - 105 تافاص : - 1
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211 ص :
مدش  مک  ندرم  یک ز  مسرت  هچ  سپ  مدش  ناسنا  یناویح و  زا  مدُرم 

رپ لاب و  کئالم  اب  مرآرب  ات  رشب  زا  مریمب  نوچ  رگید  راب 
نوعجار  هیلا  انا  مدیوگ ، نونغرا  نوچ  مدع  مدرگ  مدع  سپ 

یناطیـش فلتخم  ماهوا  دشاب . قحان  لطاب و  اب  هزرابم  اب  هارمه  هک  دوشیم  ققحم  هاگنآ  ادخ ، هار  رد  ندش  ینابرق  دوخ و  ندومن  ادف  نیا 
رد دـنقح . هب  ندیـسر  عناوم  دـنریگیم ، رارق  ناسنا  لاـمک  هار  رـس  رد  نوگاـنوگ  روص  هب  هک  ییاـهتب  دـشکیم و  بقع  هب  ار  مدرم  هک 

نامدرم ياهتردـق  اهتمه و  مامت  رگا  تسا . حـتف  یعامتجا  يدرف و  لاـمک  يارب  ود  ره  تداهـش ، اـی  يزوریپ و  عناوم ، نیا  اـب  هزراـبم 
يارب دناهدیدرگ ، مارحلارعشم )  ) یعامتجا تیلوؤسم  روعـش و  ياراد  دناهدش و  انـشآ  تافرع )  ) هّقح فراعم  هب  هک  یتسرپادخ  رکفمه و 

همه دننکیم و  ینیـشنبقع  اهناطیـش  همه  دشاب ، هزیرگنـس  دنچ  نتخادـنا  اب  هچرگ  دوش ، زکرمتم  ياهتب  ندرب  نایم  زا  اهناطیـش و  درط 
رگا دوب و  هدـش  درُخ  دوب  یمـسجم  تب  رگا  هک  تسا  هتخیر  جرب  نیا  فارطا  هزیرگنـس  ردـقنآ  دـندرگیم . درط  دوخ  توربج  زا  اـهتب 

! دبنجب دوخ  ياج  زا  تسناوتیمن  دوب  كرحتم 
یهایس  کشخ و  شحوم  ياههّرد  هوک  هنیس  رد  نآ  تُشپ  و  هبقع »  » هندرگ لحم  نیا  يالاب  دنیوگیم . هبقعهرمج  ای  يرخاهرمج  ار  اجنیا 
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212 ص :
: دروآرد يرگید  تروص  هب  ار  ناهج  هک  داد  يور  یخیرات  گرزب  هثداح  کی  هندرگ ، نیا  تُشپ  اههّرد و  نیا  لالخ  رد  تسا .

تعیب داهج  نامیا و  هب  ترضح  نآ  اب  بش  همین  جح ، مسوم  رد  هنیدم  لها  زا  رفن  هدزاود  هک  دوب  ص - ادخ - ربمایپ  ِتثعب  مهدزاود  لاس 
. دندرب برثی  هب  مرکا  لوسر  فرط  زا  یگدنیامن  ناونع  هب  ار  ریمع  نب  بعصم  دندومن و 

نز رفن  ود  درم و  رفن  ود  داتفه و  طایتحا  اب  هتسهآ و  دندوب  باوخ  مدرم  هک  بش  همین  قیرشت ، مایا  رد  تثعب ) مهدزیس  لاس   ) دعب لاس  رد 
فارطا رد  دوب ، هدرواین  مالـسا  زونه  هک  بلطملادـبع  نب  سابع  دـندومن و  تعیب  ص - ربمایپ - اب  اههّرد  زا  یکی  نایم  رد  ناملـسم ، یبرثی 

. دیدرگ میظنت  راکهمانرب  داوم و  دش و  هتسب  كرش  يایند  رد  هللا  بزح  يزکرم  هتسه  هک  دوب  اجنیا  رد  درکیم . ینابدید 
مامت هک  هکم ، لها  ياهـسوساج  ات  دـندومن  یفرعم  دوخ  زا  طبار ) هدـنیامن و   ) بیقن هدزاود  مرکا  لوسر  تساوخرد  بسح  هب  برثی  لها 
أدـبم یبزح  مرظنم و  عامتجا  نیا  دنتـشگرب . برثی  يوس  هب  دـش و  قرفتم  عاـمتجا  نیا  دـندش  هجتم  دـندومنیم ، تبقارم  ار  لوسر  راـتفر 

! دیدرگ گرزب  لّوحت  ترجه و 
يراکادف فده  هب  ندیـسر  هار  رد  دنور و  شیپ  دحاو  فده  مظنم و  همانرب  اب  رگا  دـنفلتخم ، ماوقا  ناگدـنیامن  هک  مه  جـح  عامتجا  نیا 

! دوب دنهاوخ  همه  زا  رترب  دنرب ، راکب  دشاب - هزیرگنس  هچرگ  یحالس - عون  ره  ایند  ياهتب  درط  يارب  دنهد و  ینابرق  دنیامن و 
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213 ص :
لوسرلا و هنیدـم  برثی  دـندنادرگرب و  ناریا  مور و  زا  ار  ایند  روحم  تالیکـشت ، مظن و  نامیا و  حور  اب  يرفن ، داتفه  عامتجا  نآ  هکناـنچ 

! دیدرگ ایند  تموکح  روحم  مالسا و  هلضافهنیدم 
دنفـسوگ و اهرازه  ناغف  هلان و  میدناسر . لزنم  هب  ار  دوخ  جـنر ، اب  نازوس  باتفآ  نایم  رد  میدز و  فدـه  هب  ار  دوخ  ياهزیرگنـس  مه  ام 

دنچ مه  اـم  هتـسب  ار  روبع  هار  یناـبرق ، ياـهشل  لاـس  دـنچ  زا  سپ  تسا . هدرک  رپ  ار  تشد  هوـک و  هدـش ، هداـمآ  یناـبرق  يارب  هک  رتـش 
. میدرک ینابرق  میدیرخ و  یصوصخم  طیارش  اب  دنفسوگ 

رگا تسا . هدـش  یـشالتم  نابایب  نایم  اههار و  طسو  رد  يدایز  رادـقم  دـیدرگ و  نفد  شرتشیب  دـش ، هدرب  فرـصم  يارب  دوب  قاـچ  هچنآ 
. تسین لمحت  لباق  تنوفع  يوب  دشابن ، باتفآ  شبات  تّدش 

!؟» نوخ نتخیر   » طقف ای  تسا  فرصم » ینابرق و   » بجاو

رد اما  دنیامن . هیده  يردق  دنهد و  هقدص  قحتـسم  نامیا و  اب  يارقف  هب  ار  يردق  دروخب و  ینابرق  بحاص  ار  يردـق  هک  تسا  روتـسد  رد 
تـسا رپ  اهگنـس  هتخت  يالاب  دیع ، زور  رـصع  دوشیم . ادیپ  ینابرق  همه  نیا  يارب  قافنا  دروم  هن  تسا  ندروخ  تأرج  هن  مرگ ، ياوه  نآ 
باتفآ عولط  زا  دعب  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ای  دنیوگیم  قیرشت » مایا   » تبسانم نیمه  هب  ار  زور  هس  نیا  باتفآ . لباقم  هدیتفت  ياهتشوگ  زا 

. دنهد ماجنا  ار  لامعا  نیا  دیاب 
رتش دنفسوگ و  رازه  دصیس  اهریصقت  تارافک  اب  دیاش  زور  نیا  رد 
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214 ص :
! دسریمن ندروخ  فرصم  هب  نآ ، زا  یکدنا  زج  هک  دوشیم  حبذ 

اهرونام و ماظن و  تیبرت  يارب  هکنانچ  دـش ؛ لام  فـالتا  اـهتراسخ و  هنوگنیا  لـمحتم  دـیاب  ًادـبعت  یعقاو ، مهم  ياهتحلـصم  يارب  اـیآ 
حیحص ِفرصم  يارب  یهار  ناوتیم  دبعت ، روتسد و  ماجنا  اب  ای  دننکیم !؟ فرـصم  لوپ  اهنویلیم  ایند ! يالقع  یگنج ، ياهحالـس  ناحتما 

؟ دومن ادیپ  لام  فالتا  زا  يریگولج  و 
تایاور تایآ و  نومضم  زا  نادهتجم  اهقف و  هک  تسا  نآ  هب  هتسب  تسا ، جاجح  نانیدتم و  زا  يرایسب  هجوت  دروم  هک  لاؤس ، نیا  باوج 

؟ نوخ نتخیر  ینابرق و  طقف  ای  تسا  فرصم  ینابرق و  بجاو ، ایآ  دنیامن . طابنتسا  هچ 
. دشابن ياهدنروخ  فرصم و  هنوگچیه  هچرگ  درک ، ینابرق  دیاب  هک  تسین  ثحب  ياج  مود ، ضرف  هب  انب 

رهاظ دشاب ؟ هتشاد  فرصم  هک  درک  ینابرق  یلحم  رد  ای  دومن  لیدبت  لوپ  هب  ار  نآ  ناوتیم  ایآ  دوبن ، یفرصم  دروم  رگا  لوا ، ضرف  هب  انب 
: تسا رظن  دروم  فرصم  هک  تسا  نآ  يواتف  تایاور و  تایا و 

(1)« َریِقَْفلا َِسئاْبلا  اوُمِعْطَأ  َو  اْهنِم  اُولُکَف  ِماْعنَألا  ِهَمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  ام  یلَع  ٍتامُوْلعَم  ٍماَّیَأ  ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَی  َو  ْمَُهل  َِعفانَم  اوُدَهْشَِیل  »
هتـسب نابز  ِنایاپ  راهچ  زا  هچنآ  رب  نّیعم  ياهزور  رد  ار  دـنوادخ  ماـن  دـنیامن و  هدـهاشم  ار  دوخ  عفاـنم  هک  تسا  نآ  يارب  جـح  عاـمتجا  »

دیناروخب دیروخب و  دوخ  نآ  زا  سپ ، دنرآ . دای  هب  هدنادرگ ، ناشیزور 

30 جح : - 1
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215 ص :
.« ار تسدیهت  هدز  تنحم 

(1) َنوُرُکْشَت » ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  اهانْرَّخَس  َِکلذَک  َّرَتْعُْملا  َو  َِعناْقلا  اوُمِعْطَأ  َو  اْهنِم  اُولُکَف  »
میدرک و امش  رّخـسم  ار  تاناویح  نآ  ام  روط  نیا  ار ، جمـس )  ) لئاس و  دنموربآ )  ) عناق ریقف  دیناروخب  دیروخب و  دوخ  ینابرق  نآ  زا  سپ ، »

.« دییامن يرازگرکش  دیاش 
. تسا ندناروخ  ندروخ و  ینابرق ، لیمکت  هک  دوشیم  هدیمهف  تسا ، ینابرق  روتسد  هک  هیآ ، ود  نیا  زا 

فالتا زا  دناوتیم  اههناخراک ، اهلاچخیهیهت و  دننام  زور ؛ لیاسو  اب  دشاب ، هتـشاد  يداصتقا  ینید و  یحالـصا ، رکف  يدوعـس  تلود  رگا 
لاکـشایب دراد ، روظحم  نآ ) كرت  لعف و   ) شفرط ود  ره  یلعف  عضو  اب  هک  ینید ، هضیرف  نیا  تقو  نآ  دیامن و  يریگولج  لام  همه  نیا 

. دننک هدافتسا  نآ  هدش  ینوفع  دض  ياهتشوگ  زا  تاغوس ، هار و  نیب  يارب  دنناوتیم  جاجح  دیآیمرد و  یحیحص  تروص  هب  و 
ياراد كربت ، تاغوس و  يارب  دـنزاسب ، همکد  اًلثم  زور  لئاسو  اب  ار  اهینابرق  ناوختـسا  خاـش و  رگا  رادـیب ، ناناملـسم  زا  یـضعبهتفگ  هب 

! دوشیم یصوصخم  شزرا 
! تفریذپن دروآ و  رذع  تلود  یلو  دادیم ، يدایز  غلبم  دش و  اهینابرق  هدور  يرتشم  ییاکیرمآ  تکرش  کی  تفگیم : یعلطم  صخش 

تیعمج  فرط  زا  هک  مالسالاهلاسر ،»  » هلجم ِمود  لوا و  هرامش  رد 

38 جح : - 1
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216 ص :
هب لیدبت  فرـصم ، ندوبن  اب  ایآ  : » هک هدومن  حرط  جح  ینابرق  هرابرد  يدـیفم  یلالدتـسا  ثحب  دوشیم ، رـشتنم  رـصم  بیرقتلاراد  ياملع 

: دناهدومن لالدتسا  بهاذم  ياملع  زا  رفن  دنچ  زاوج ، مدع  زاوج و  تابثا  يارب  تسین .»؟ ای  تسا  زیاج  لوپ 
. تسا هتسناد  زیاج  ار  لیدبت  دوخ  يداهتجا  لیالد  اب  توریب ، رد  يرفعج  یعرش  همکحم  راشتسم  هینغم ، داوج  دمحم  خیش  داتسا 

یناـبرق دراد ، حیحـص  فرـصم  هک  دوخ ، ناـطوا  رد  تشگزاـب ، زا  سپ  جاـجح  هک  تسا  نیا  نآ  دوـشیم و  ضرف  مه  يرگید  تروـص 
. دنهدیم اوتف  تروص  نیا  رد  تارافک  هرابرد  هکنانچ  دنیامن ؛

يرظن لکـشم  هلأسم  نیا  هراـبرد  رِئب ،» تاـحوزنم   » دـننام دـنزاتمم ؛ قیمع  ياهلالدتـسا  هدـنز و  ِداـهتجا  رد  هک  هعیـش ، ياـهقف  تسا  دـیما 
. دنیامرف

دیع بورغ  رد  انم  عضو 

نیا هب  دسریم . ناموت  تسیب  هدزناپ - ییولیک  هب  خی  تمیق  تسا . دایز  جاجح  تمحز  خـی ، بآِیمک و  اوه و  ِیمرگ  اب  نابرق ، دـیع  زور 
اـبطا و دوشیم . هدـید  لاـحیب  راـمیب و  شیب  مک و  اـهرداچ  رتشیب  رد  تسا . رتـشیب  زور  ره  زا  یگدزاـمرگ  ِيراـمیب  دـیع ، ِرـصع  تهج ،
هک یناجیابرذآ  یجاح  تسا . ناسآ  جالع  دنـسرب  اهرامیب  هب  دوز  رگا  دنـسریمن . همه  هب  دنـشوکیم  هچنآ  يرادـهب  ِناـمیا  اـب  نارومأـم 

دنتسین هجوتم  يرایسب  عقاوم ، هنوگنیا  رد  دوب . هدنامن  شیارب  یلاح  شوه و  دروخ و  مه  هب  شلاح  تّدشب  درک ، توف  تافرع  رد  شقیفر 
ار بحتسم »  » و عسوم » بجاو   » دیاب هک 
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217 ص :
نامخی هلوح  هلیـسو  هب  اپ ، ات  رـس  ار  شندب  میدرک و  مهارف  خی  لاح  ره  هب  دومن . يریگولج  ناوتیم  ات  سفن  ندـش  فلت  زا  درک و  كرت 

. داتفا هار  هب  هک  دیشکن  یلوط  میتخیر . شناهد  هب  بلق  ِتیوقت  هرطق  ولآ ، بآ  میدومن .
نآ عفترم  ياههوک  تشپ  دومن و  عمج  انم  ياههنماد  زا  ار  شنازوس  دنت و  هعـشا  باتفآ ، هک  دوب  یقاب  بورغ  هب  تعاس  مین  زا  شیب  زونه 

. دش ناهنپ 
زورما هچرگ  دـیدرگ . باتفآ  يورـشوخ  زاونلد و  نیـشناج  تخادرپ و  انم  يداو  ناگتـسخ  شزاون  هب  دوخ  میالم  رون  اب  مهدزای  بش  هام 

همه دناهداد ، ماجنا  ار  ریـصقت  ینابرق و  یمر و  هدیـسر و  نایاپ  هب  مهم  لامعا  نوچ  یلو  دوب ، شیب  زور  ره  زا  جاجح  تکرح  شـشوک و 
. دناهدش دازآ  مارحا  تامرحم  رتشیب  زا  نتفرگ ) نخان  براش و  ای  ندیشارت  رس   ) ریصقت هطساوب  دنطاشن و  اب  لاحشوخ و 

تعجارم هکم  هب  نوچ  ادرف  تسین ! التبا  دروم  کیچیه  هک  تسا  مارح  ندومن  دیـص  نز و  اب  ساـمت  شوخ و  يوب  لامعتـسا  طـقف  کـنیا 
نآ زامن  ءاسن و  فاوط  زا  سپ  دوشیم و  لالح  مه  شوخ  يوب  لامعتـسا  دـنداد ، ماجنا  ار  نآ  یعـس  زامن و  تراـیز و  فاوط  دـندومن و 

. هللا ءاشنا  دنوشیم ، یجاح  مسا ، تروص و  انعم و  تهج  زا  همه  ددرگیم و  لالح  زین  دیص  نز و  تسا ) هعیش  تاصتخم  زا  هک  )

یملع يوگتفگ 

ولج باتهام ، رون  لباقم  هدمآ ، نوریب  اهرداچ  اههناخ و  زا  جاح 
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ياههقلح ناشنم  یفوص  دنتسرفیم . تاولص  یضعب  دنیوگیم و  ریبکت  یضعب  دناهتسشن . هتسد  هتسد  اهگنس  هتخت  اههپت و  يور  اهرداچ و 

خیـش نیا  دـنکیم . تماما  بارعا  یعمج  رب  ییانیبان  خیـش  تسا ، هوک  زاب  هنماد  هک  اـم ، رداـچ  رواـجم  دـنراد . یعمجهتـسد  داروا  رکذ و 
ییانتعایب زا  دـیامنیم . توعد  زامن  هب  ار  جاجح  ددرگیم و  ام  فارطا  ياههمیخ  لـباقم  مدرم و  ناـیم  ناـنز ، اـصع  زاـمن ، تقو  یهاـگ 

ظفح ار  دنـسم  ثیدـح  رازه  تسیب  زا  زواجتم  دـیوگیم  نآرق . ظفاح  شوه و  اب  تسا  یناوج  تسا . ینابـصع  تعامج  ِزامن  هب  ناـیناریا 
. دریگیم غارس  دناوخیم و  ناونع  نیمه  هب  رود  زا  یهاگ  هتخانش ، هعیشلا  خیش  ار  نم  دراد !

تـسارف يور  زا  هک  متـسشن  شتیعمج  نایم  متفر و  هتـسهآ  نم  دومنیم . هظعوم  يدـجن  يزاجح و  ياهبرع  يارب  تعامج ، زاـمن  زا  سپ 
اهنت متفگ : دـییامنیمن ؟ مارتـحا  مرکا  لوسر  هباحـص  هب  ارچ  اـهیرفعج  امـش  تفگ : دومن و  نم  هب  ور  هدرک و  عـطق  ار  شنخـس  دـیمهف و 

زا یناسک  نآ  تسا . تاروتسد  هب  لمع  فراعم و  كرد  مالسا ، رد  يرترب  یگرزب و  نازیم  تسین . مارتحا  تیزم و  بجوم  ندوب  یباحص 
! تسادخ اب  ناشباسح  میـسانشیمن ، نازیم  نیا  اب  قباطم  هک  ار  یناسک  دنمیظعت و  مارتحا و  دروم  دننکیم ، قیبطت  نازیم  نیا  اب  هک  هباحص 

رـضحم هک  رفن  رازه  دـص  زا  شیب  دـشاب ، نینچ  رگا  تسا !؟ هتـسناد  تیزم  يرتب و  بجوم  ار  ندوب  یباحـص  اهنت  تنـس  باتک و  ياـجک 
دومنن ار  ربمیپ  رـضحم  كرد  رگم  هیواعم  دشاب ! لوبقم  ناشرادرک  راتفر و  دیاب  دناهدینـش ، ثیدح  هدومن و  كرد  ار  ص - مرکا - لوسر 

باتک و اب  شلامعا  ایآ  دینادیمن ، شیحولابتاک  و 
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دومن و طلسم  ناناملسم  رب  ار  شنامیایب  قساف و  دنزرف  تشک ! قحانب  هک  ار  یمدرم  دروآ ! شیپ  هک  یتافالتخا  دیآیمرد ؟ تسرد  تنس 

! تسین زیاج  مه  دیزی  هیواعم و  رب  نعل  تفگ : دراذگ و ...  نید  رد  هک  اهتعدب 
فالتخا زا  ناناملـسم ، نایم  تاهابتـشا  تافالتخا و  مامت  دننایک !؟ دنکیم ، ناشنعل  نآرق  هک  قفانم ، قساف و  ملاظ و  بذاک و  سپ  متفگ :

عامجا نوچ  دینادیم و  تما  عامجا  ار  صیخشت  نازیم  یهاگ  امش  تسا . هدمآ  شیپ  رمألا » اولوا   » يانعم رد  هابتشا  تفالخ و  عوضوم  رد 
دیاب راچان  تسین ، قّقحم  رثکاهرابرد  مه  نآ  نوچ  دقع . ّلح و  لها  نارـس و  عامجا  دییوگیم  دینادیمن ، ققحم  کیچیه  هرابرد  ار  تما 

اب یلهاج ، راوخنوخ  ره  هک  دیاهدناسر  اجنآ  هب  ات  ار  راک  تسا ! رما  یلو  درک ، رب  رد  یگتـسیاش  نودب  ار  تفالخ  سابل  سک  ره  دییوگب :
! دیرامشیم بجاو  ار  شتعاطا  دینادیم و  رما  یلو  ار  وا  تفای  هطلس  ناناملسم  رب  يزیرنوخ  دنب و  تسب و 

لام ناج و  رایتخا  يدازآ و  تایح و  قح  ناناملـسم  مالـسا ، هناخ  ادخ و  هناخ  دـیحوت و  دـهم  رد  هک  تسا  تعاطا  هدـیقع و  نیمه  هجیتن 
(1) ِداْبلا » َو  ِهِیف  ُفِکاْعلا  ًءاوَس  : » دیوگیم ادخ  هناخ  هرابرد  نآرق  هک  نآ  اب  دنرادن ! ار  دوخ 

راکـشآ ناشرتشیب  هفایق  رد  قیدصت  رثا  دـندادیم و  شوگ  هقالع  اب  دـندوب ، هتـسشن  هک  یتیعمج  متفگیم و  یبرع  نابز  اب  ار  نانخـس  نیا 
زاجح اجنیا  نوچ  دش ؛ برطضم  دیسر  ساسح  ياج  هب  نخس  دید  نوچ  خیش  دوب .

25 جح : - 1
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يور تساوخ  دـناهتفرگ ! ار  مدرم  سفن  نید  سابل  رد  هک  تسا  یـصوصخم  بزح  هلیبق و  ّطلـست  دادبتـسا و  طیحم  نابایب و  هدرپ  تشپ  و 

: تفگ اذل  دنادرگرب ، ار  نخس 
؟ دیاهدراذگ نایعیش  امش  هک  تسا  یتعدب  هملک  نیا  دییوگیم ؟ لَمَْعلاْریَخ » یلَع  َّیَح   » ناذا رد  امش  ارچ  میرذگیم . ثحب  نیا  زا 

: هلمج ناذا  رد  هک  امـش  اـما  تسا ، رتـمکحم  نارگید  زا  ص - مرکا - لوسر  هب  ناـنآ  لاـصتا  هک  تسا  تیب  لـها  قـیرط  زا  اـم  هقف  متفگ :
مایق تقو  هب  حبـص  زامن  يارب  دندش و  تسـس  رورپنت و  ناناملـسم  هک  نآ  زا  دعب  دیاهدروآ ؟ اجک  زا  دـییوگیم  مْوَّنلا »! َنِم  ٌریخ  هولَّصلا  »

! دیداد رارق  ناذا  وزج  ار  نآ  امش  دوش و  هتفگ  هلمج  نیا  هک  داد  روتسد  مود  هفیلخ  دندومنیمن ،
؟ میراذگن ارچ  متفگ : دیراذگیم ؟ رهم  زامن  يارب  ارچ  دیسرپ :

. تسا تعدب  سپ  تشاذگیمن ، ربمایپ  نوچ  تفگ :
تـسین مولعم  یلو  تسا . هدـناوخ  زاـمن  هدوب ، دجـسم  شرف  زور  نآ  هک  ریـصح  نش و  نیمز و  يور  مرکا  لوـسر  هک  تسا  مّلـسم  متفگ :

هک نآ  يارب  تسا ، شورفم  اهبرپ  ِیمـشپ  ياهشرف  زا  نایعیـش  ام  دجاسم  نوچ  و  دشاب ، هدرازگ  زامن  نآ  دننام  یمـشپ و  ياهشرف  يور 
! میراذگیم شرف  يور  یکاپ  كاخ  هّکت  مییامن ، يوریپ  مرکا  لوسر  شور  تنس و  زا  تسرد 

. تفرگ ار  ناسارخ  روباشین و  ناهفصا و  رهش  غارس  تخادرپ و  ثیدح  لاجر  ثیدح و  رد  ثحب  هب  سپس 

لامعا لیمکت  يارب  میاهکم  ِیهار 

هب لامعا ، لیمکت  يارب  دش و  مهارف  ياهلیـسو  یلّطعم ، یمک  زا  سپ  میدـمآ . نوریب  رگید  هرمج  یمر  يارب  هدـشن ، مرگ  اوه  زونه  حـبص 
نوریب مارحا  زا  هرسکی  هدرک ، مامت  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  یعـس ، زامن ، فاوط ، یتحار  هب  تسا . تولخ  مارحلادجـسم  میتشگرب . هکم 

ياقآ  ) يزاریـش شوهاب  رگراک  ناوج  میدوب . نارگن  دوخ  ياهرداچ  لحم  ندومن  ادـیپ  يارب  میتشگرب . انم  هب  هتوتیب  يارب  رـصع  میدـمآ .
زابرـس دـننام  تسب ؛ لامتـسد  ار  بوچ  يالاب  داـتفا و  ولج  درکیم ، هتـسجرب  ياـهراک  یکباـچ  شوه و  تردـق  اـب  هشیمه  هک  يراـبرد ،)

! دناسر لزنم  هب  ار  ام  هرسکی  اهرداچ  روهام و  هرد و  مخ  چیپ و  نایم  رد  میداتفا . هار  شلابند 
نآ ات  تسا ، هلیـسو  يارب  يدایز  يادص  رـس و  زاب  فوطمهدنیامن  ِرداچ  رد  میتکرح . هلیـسو  رظتنم  هدش ، مامت  جـح  لامعا  مهدزاود  زور 

. میداتفا هار  هکم  هب  ور  هدش  راوس  نویماک  رد  یناریا  جاجح  زا  يدایز  هدع  دش ، مهارف  هلیسو  ام  يارب  هک 
هارمه شمناخ  اب  هک  یمق  یجاح  تفگیم . نخـس  دوخ  تادـهاشم  اهيراتفرگ و  اهدـمآشیپ و  زا  جاجح  زا  کیره  نویماک ، ناـیم  رد 

یمر ماگنه  دـناهدرب . شمناخ  ِرـس  ریز  زا  ار  تالآالط  سابل و  نادـمچ  تافرع ، رد  دوب . رثأتم  هدـش و  عقاو  دربتـسد  دروم  هبترم  ود  دوب ،
! دشیم ناموت  رازهجنپ  دودح  رد  ایوگ  دناهدز ؛ ار  شدوخ  بیج  تارمج ،

 ... تشگیم و ریحتم  دندوب و  هدرب  تشاد  لوپ  هچ  ره  دوب  هدش  ریجا  هک  ینیمارو  خیش 
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اجنیا تفگ : تینابصع  تدش  اب  هک  دمآ  مدای  هب  هدج  هاگدورف  كرمگ  سییر  دندرکیم ، لقن  ار  هدینش  هدید و  ياهدربتسد  حرـش  یتقو 

! تسین هدازمارح 
همه نیا  تفرگ . غارـس  ناوتیمن  ایند  طاقن  زا  کـیچیه  رد  دـنیآیم ، اـجنآ  هب  هک  یفلتخم  مدرم  اـب  ار  زاـجح  تینما  اـهنیا  همه  دوجو  اـب 

زا نیـشاممه ، ياقفر  زا  یـضعب  هدـشن ! هدینـش  ینیـشام  فداصت  چـیه  دـننکیم ، تکرح  انم  تافرع و  فرط  هب  لیـس  دـننام  هک  اهنیـشام 
یمّوس دادیم . ربخ  اهرامیب  تافلت و  زا  يرگید  درکیم . لقن  اهربخ  رعـشم ، فقوم  مودهبترم  كاردا  هفحج و  تاقیم  جـنر  تادـهاشم و 
یضعب تارمج  یمر  رد  تفگیم : هلمج  زا  درکیم ؛ لقن  روآهدنخ ، ياهراک  دوب ، هدید  ماوع  یـضعب  زا  لامعا ، ماگنه  هک  یتادهاشم  زا 

وش مگ  ورب  : » هلمج اب  هرمج  فرط  هب  مشخ  ظیغ و  اب  دنتشادیمرب و  گرزب  گنـس  ددع  دنچ  گیر ، تفه  ندز  فده  هب  زا  سپ  اهماوع 
. دندرکیم ترپ  ُولْغوا » ْکَپُک  ْتِگ   » و نیدلاولا » نوعلم  حور  «، » هتخوس ردپ 

جاجح و مکارت  تسا . مرگ  تّدـشب  اوه  میاهدومن . زاب  تمـس  ود  زا  ار  قاـتا  ياـهرد  هکم  لزنم  رد  تسا . مهدزاود  زور  بورغ  کـیدزن 
. دسریم ماشم  هب  ياهدننز  يوب  هکم  ياههچوک  زا  هدومن و  هدولآ  ار  اضف  امرگ ، رب  هوالع  هزور ، دنچ  نیا  دمآ  تفر 

تمحر ناراب  لوزن 

یناراب ًالومعم  جـح  مایا  رخاوا  دـنتفگیم : مدوب . هدینـش  ار  جـح  رخآ  ياهزور  ناراب  فیرعت  دنتـشگیمرب ، هکم  زا  هک  یجاجح  زا  رتشیپ 
! دیآیم
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اهتنوفع یگدولآ و  زا  مه  نیمز  اضف و  دـناهدش ، كاپ  هانگ  زا  جـح ، لامعا  اب  ناگدولآ ، هک  روطنامه  تساجب ، رایـسب  دـیایب  یناراـب  رگا 

. دوش كاپ 
ربا زا  فارطا ، هکم و  ياههوک  يالاب  دیـشکن  یلوط  دنتـسویپ . مه  هب  کچوک  تاعطق  نیا  مکمک  دـش ! ناـیامن  فارطا  رد  يربا  تاـعطق 

ناهگان منکیم . اشامت  ار  ییوج  لّوحت  نیا  هداتـسیا و  تسا ، فرـشم  هکم  فارطا  تمـسق  کی  رب  هک  یقاتا  ياهرد  لباقم  دش . هدیـشوپ 
زا سپ  دـش . يراج  بآ  اههچوک  اهنادوان و  زا  میتسب . تمـس  ره  زا  ار  قاتا  ياـهرد  دـش . يراـج  لیـس  دـننام  ناراـب  دز و  یقرب  دـعر و 

! دنداد وشتـسش  ار  دوخ  ياهندب  ناراب  نایم  رد  مه  جاجح  زا  ياهدع  دـیدرگ . كاپ  اههچوک  فافـش و  اوه  فاص و  ّوج  مین ، تعاسکی و 
ار سوفن  ياـهطیحم  مه  شترفغم  تمحر و  ضیف  هک  تسا  دـیما  داتـسرف . ار  تمحر  ناراـب  قح ، فـطل  رظن  تعاـس ، نیمه  رد  ادرف  زاـب 

: دشاب هداد  وشتسش 
میاهدمآ  هانپ  هب  اجنیا  هثداح  دب  زا  میاهدمآ  هاج  تمشح و  یپ  هن  رد  نیدبام 
میاهدمآ  هار  همه  نیا  دوجو  میلقا  هب  ات  مدع  دح  رس  میقشع و ز  لزنم  ورهر 

میاهدمآ  هاش  هناخ  ِرد  هب  ییادگ  هب  نیما  حور  وا  مداخ  دش  هک  جنگ  نینچ  اب 
میاهدمآ  هانگ  قرغ  مرک  رحب  نیا  رد  هک  تساجک  قیفوت  یتشک  يا  وت  ملح  رگنل 

میاهدمآ هایس  همان  لمع  ناویدب  هک  رابب  شوپاطخ  ربا  يا  دوریم  وربآ 

هتشذگ تخاونکی  یگدنز  هب  تشگزاب  يارب  باتش  هلجع و 

تشحو هب  ار  یـضعب  ریخا ، ياهزور  تافلت  هدهاشم  دنراد . رامیب  اب  دنرامیب  یـضعب  دنتکرح . شالت و  رد  جاجح  هدش و  مامت  جح  لامعا 
اهزور شزرا  هب  هّجوت  دنربص و  مک  لوجع و  عبط ، هب  مه  یضعب  هتخادنا .
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نارگن مه  ياهدع  دـنوش ! هلاس  هاجنپ  تخاونکی  ررکم و  یگدـنز  دراو  رتدوز  دـنهاوخیم  دـنرادن . دـننارذگیم ، هکم  رد  هک  یتاعاس  و 

. دنراد تکرح  تساوخرد  هتفرگ ، ار  اهفّوطم  ياههناخ  فارطا  يرامـشیب  هدـع  بش  ات  حبـص  زا  تسین . بسانم  ناشلزنم  ای  دـنایلوپیب 
دنچ ره  يدرـس ، تمیالم و  اب  دنآهدوب  عاضوا  نیا  رظان  اهلاس  هک  اهفّوطم  دـنراد . يدـنت  ینابز و  دـب  یهاگ  دـننکیم ، سامتلا  یهاگ 

! دزاسیم ناشرثأتم  يدنت  هن  دنکیم و  کیرحت  اهنآ  رد  ياهفطاع  ّقلمت  سامتلا و  هن  دنهدیم ! باوج  ار  شسرپ  هملک 
رییغت یعطق و  مکح  نیا  هک  هداد  رکذـت  رخآ  رد  هدوـمن و  نیعم  دورو ، ناـمز  بسح  هب  ار  ياهتـسد  ره  جورخ  هزاـجا  هک  تـلود ، نـالعا 
کی بیرق  یجاح  ره  جورخ  ات  دورو  زاغآ  زا  باسح ، نیا  يور  درک . هدوسآ  يدح  ات  ار  اهفّوطم  مک و  ار  الج  شوج و  تسا ، ریذـپان 

! دیامن فقوت  اجح  رد  دیاب  هام 
. دوشیم هجحیذ  اب 19  قباطم  نالعا ، بسح  هب  هرونمهنیدم  هب  ام  تکرح  زور 

تکرحهظحل راظتنا  رد 

هب ور  اوه  نوچ  میوشیم ، سونأم  فلتخم  ياهروشک  جاجح  اـب  نمـض  رد  مییآیم  مارحلادجـسم  هب  زاـمن  فاوط و  يارب  حبـص  زور  ره 
اههار رانک  یهاگ  دوشیم . هدـید  دایز  دـنروآیم ، فاوط  يارب  هک  ییاههزانج  مارحلادجـسم  رد  اهزور  نیا  میدرگیمرب . دوریم ، امرگ 

اهنزریپ و
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. تسین ناشرس  يالاب  یسک  دنراضتحا و  لاح  رد  هک  دوشیم  هدید  ییاهدرمریپ 

یجارک رد  تیعمج ، نارـس  زا  هک  یناسک  یلو  میتفر  يرـصم  هناخنامهم  هب  نیملـسملا » ناوخا  تیعمج   » نارـس ندید  يارب  مه  زور  کی 
ییاریذپ ام  زا  تسا ، یلاعف  شوهاب و  ناوج  هک  ناضمر ) دیعس  خیش   ) تیعمج ریبدرس  دندوب . هدرک  تکرح  هنیدم  هدج و  هب  میدوب  انـشآ 

! درک
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قرف نادنچ  هرایط  اب  اهسوبوتا  هیارک  يدوعس . تکرش  ياههراّیط  ای  اهسوبوتا  هب  تسا  رـصحنم  تکرحهلیـسو  تسا . کیدزن  تکرح  زور 

فقوت هدـج  رد  دـیاب  هک  نیا  دوب . دـهاوخ  زور  دـنچ  تسین  مولعم  هدـج ، ِمرگ  ياوه  رد  هراـیط ، ِتبون  ندـسیر  يارب  یلطعم  یلو  درادـن 
یهار مینک ؛ هدـهاشم  کیدزن  زا  ار  هنیدـم  هکم و  نیب  ياهتشد  اههوک و  لزانم و  هار و  هک  تسا  ییوزرآ  میوریم . سوبوتا  اـب  مییاـمن 
نامز زا  ص - ادـخ - ربماـیپ  هک  یهار  نآ  دـناهدومن ! دـمآ  تفر و  هداـیپ  رتش و  اـب  اـم ، ناگتـشذگ  اـهنویلیم  نارجاـهم و  نادـهاجم و  هک 

! تسا هدومن  دمآ  تفر و  نآ  زا  راب  نیدنچ  يربمایپ ، ماقم  زا  سپ  یناوج و  تیلوفط و 
هعمج زامن  رد  متـسناوتن  تسا ، دایز  تیعمج  مرگ و  اوه  سب  زا  تسا . یمیظع  عاـمتجا  مارحلادجـسم  رد  جـح ، ناـیاپ  زا  سپ  هعمج  زور 

. مدینشیم ار  رازگزامن  اهرازه  همهمه  زامن و  هبطخ و  هیاسمه  يویدار  زا  لزنم ، رد  منک . تکرش 
مومع هرابرد  اعد  دیحوت و  اوقت و  داحتا و  هب  ناناملـسم  توعد  یتمـسق  دش و  رازگرب  هنوگچ  هک  دوب  جح  مسارمهرابردهبطخ  زا  یتمـسق 

. تفرگ ماجنا  رصتخم  رایسب  زامن  تیعمج ، ترثک  اوه و  یمرگ  تهج  هب  دوب . نیملسم 

هکم اب  عادو  نامز 

هشیمه  لثم  میتفر و  مارحلادجسم  هب  زامن  عادو و  فاوط  يارب  زورما  تسا . مهدزون  زور  اب  قباطم  نالعا ، بسح  هب  ام  تکرح  زور 
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زا مدرک و  اعد  نید ، هب  تمدـخ  قیفوت  ناگتـشذگ و  ترفغم  نایناریا و  دـشر  يزارفرـس و  نیملـسم و  مومع  يارب  زامن ، فاوط و  زا  سپ 

ِزکرم ِيوق  هبذاج  یلو  میدرگرب ، لزنم  هب  تکرح ، تامدـقم  يارب  میهاوخیم  مدومن . يرتهب  عضو  اب  دـهع  دـیدجت  تساوخرد  دـنوادخ 
هب ار  ام  یـسیطانغم  دنمورین  هزوح  نوچ  دنادرگیم ، دوخ  يوس  هب  نیمز  فارطا  رد  ار  مدرم  اهنویلیم  يور  زورهنابـش  هک  نامیا ، دیحوت و 
اب نآ ، بناوـج  فارطا و  هبعک و  هناـخ  هب  میدرگیمرب . بقع  هب  یمدـق  میرادیمرب و  نوریب  فرط  هب  یمدـق  دـنادرگ . یمرب  دوـخ  يوـس 

رهاظ و هب  نطاب ، رهاظ و  يور  هشیمه  ات  میربب  دوخ  رکف  حور و  اب  ار  دیحوت  هناخ  شقن  میوریم  هک  لاح  میرگنیم . شیپ  زا  رتشیب  تقد 
ایند یگدـنز  زا  مشچ  مارآ  هاگنآ  میریگ ، رارق  نآ  يوس  هب  یـسیطانغم ، برطـضم  هبرقع  دـننام  گرم  ماگنه  دـشاب و  ساـسا  نیا  ياـنعم 

. میشوپب
تعاـس تکرح  هظحل  يارب  میداد و  فّوـطم  هب  ناـموت ) دودـح 250  رد   ) رانید  11 هدـج ، اـت  هنیدـم  هب  رفن  ره  دـمآ  تفر و  هیارک  يارب 

دیدش رفس  نیا  هب  قفوم  رگا  امش  میدرک . تکرح  هدش  یگرزب  سوبوتا  رب  راوس  ياهدع  هک  دوب  هتشذگ  بش  زا  يردق  مینکیم . يرامش 
زا شیب  هک  ار  ام  يداع  ریغ  هداج ، رد  نیشام  میتفگ و  عادو  ار  هکم  رهش  دینکن . ترفاسم  تسا  نیسای  شمان  هک  يرفوش  اب  دیشاب  بظاوم 

یگنـس و هناخ  نیدـنچ  ياراد  هک  ياهدـکهد  طسوهناخ  لباقم  رد  هک  نیا  ات  دـناتلغیم . فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  میتسه ، یناریا  رفن   40
بلج  اهگس  وعوع  یتفن و  ياهغارچ  ِفیعض  ِرون  يداو ، ِمارآ  ياضف  رد  تشاد . هاگن  تسا ، کچوک  ياضف 
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تسـشن و رفوش  تسد  يولهپ  مناخ  دـمآ . نوریب  هناخ  زا  ویدار  کی  برع و  مناخ  کی  اب  رفوش  اقآ  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  دـیامنیم . رطاـخ 
ور رمحا  رحب  حلاس  هیحان  رد  نیشام  يریگنیزنب ، زا  سپ  میدیسر . هدج  هب  بش  همین  درک . تکرح  نیـشام  دراذگ . دوخ  يولهپ  ار  ویدار 

. دوریم تعرس  هب  لامش  هب 

غبار

. دوشیم ادیپ  نآ  رد  یشبنج  جح ، مایا  رد  هریزج ، طاقن  رتشیب  لثم  هک  تسا  یکچوک  هبـصق  میدیـسر ؛ ُغبار »  » هب هتـشذگ ، يردق  رهظ  زا 
ياوه رد  تسا  زور  دـنچ  هک  یجاجح  تسا . رئاد  هداج  فرط  ود  رد  تسا  ییاـمرخ  فیل  ریـصح  نآ  شرف  فقـس و  هک  ییاـههناخهوهق 

. دنهدیم تسد  زا  ار  راک  تبقاع  باسحهظحالم و  دنکیم و  ناشجیگ  بابک  ِیهام  يوب  اجنیا  رد  دـناهدومن ، يراددوخ  تشوگ  زا  مرگ 
، دوخ نغور  اب  هدش  خرس  ِیهام  کی  رفن  ره  يارب  میداتفا . هدشن ، هتسش  تساهلاس  هک  یصخش  ِيریصح  ياهتخت  يور  ریـصح و  هیاس  رد 

سپ تخاس ! ار  شراک  نامه  یلو  داد  رارکت  روتـسد  هزنم  جاح  ياقآ  هدروآ . ياهزیکاپ ! ینیـس  رد  تسین ، بجو  کی  زا  شیبنآ  دق  هک 
. درک زاب  مشچ  دنوادخ  لّضفت  اب  تبقارم ، زور  دنچ  زا 

تخت تّدشب  دیآیم و  ياهدولآِدنلب  يالویه  کی  دش ، تحار  ندـب  مرگ و  مشچ  هک  نیمه  تکرح ، یباوخیب و  تعاس  نیدـنچ  زا  سپ 
اهنیا دناتلغیم ! نیمز  يور  ار  ادخ  نامهم  یجاح  دهدیم و  ناکت  ار 
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! دناهدوب هچ  مالسا  زا  شیپ  تسا ! مالسا  روهظ  زا  نرق  هدراهچ  زا  سپ  برع  قالخا  ياههنومن 

(1)  ...« ًالوُسَر َنیِّیِّمُألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  ! » تسا قح  تیآ  نیرتنشور  مدرم ، نیا  نایم  زا  يربمایپ ، نینچ  روهظ 
! هللا لوسر  ای  کیلع  هللا  یلص 

یجاـح : » دـنیوگیم همه  ادـگ و ...  اقـس ، لزنم ، بحاـص  یچهوهق  رفوش ، تسا ؛ شـشخب » ، » دوـشیم هدینـش  هتـسویپ  هک  یموـمع  هملک 
هک تسا  تهج  نآ  زا  اـیوگ  یـسراف ، هملک  نیا  باـختنا  دـنیوگیم . ار  هملک  نـیمه  ییاـقیرفآو  يدـنه  سراـف و  كرت و  هـب  شـشخب »!

! دناهدوب ششخب  لها  نارگید  زا  شیب  نایناریا 
فرط تسا و  نش  يایرد  تسار ، فرط  میدمآ . نوریب  هناخهوهق  زا  زامن ، زا  سپ  مییامن . تکرح  ات  دوش  هتـساک  امرگ  تّدش  زا  میرظتنم 

. بآ يایرد  پچ 
تموکح یلو  تسا  يدابآ  نارمع و  دعتـسم  زاجح  طاقن  زا  يرایـسب  لثم  میدـید و  ناتـسلخن  غاـب و  نآ  رد  هک  تسا  ياهعطق  نیلوا  ُغبار 

هک دوشیم  مولعم  دراد . یمان  خیرات  رد  هک  تسا  هفحج  تاقیم  یقرـش ، بونج  فرط  رد  غبار ، کیدزن  درادـن . یهجوت  نارمع  هب  زاجح 
ییوجهراچ يارب  نایفسوبا  سابع و  دیسر و  هکم  لها  هب  ربخ  دندش ، زکرمتم  هفحج  رد  مالسا  هاپس  نوچ  هکم  حتف  رد  هدوب . يدابآ  ّلحم 

. دندمآ شیپ 
تلافسآ  هار  زا  یمک  تمسق  اجنیا  ات  میدرک و  تکرح  غبار  زا  رصع 

2 هعمج : - 1
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فرط هب  لـحاس  زا  غبار ، زا  دـشابیم . مکحم  نیمز  فاـص و  هار  هک  تسا  یلحاـس  هار  رتشیب  دوش !؟ ماـمت  یک  اـت  تسین  مولعم  هک  تسا 

، دننک ششخب  هنیدم  کیدزن  دنتسناد  حالـص  اقفر  دراد . شـشخب  هبلاطم  رفوش  ياقآ  تسا . ناتـسگنس  رازنـش و  هار  دوشیم و  رود  قرش 
! دیدرگ ام  باذع  رفوش و  مناخ  یخلت  تاقوا  ینارگن و  بجوم  نیمه  هک  دندرک  يدنت  مه  یضعب 

نیا ایوگ  هک  ددجتم  مین  برع  هایـس  نز  نیا  تساهمناخ ! تسد  هب  ناشراسفا  هک  دـنناریا  نارادمتـسایس  لاجر و  اهنت  مدرکیم  نامگ  نم 
تکرح دتـسیایم ! تسیاب ، اجنیا  درادن ؛ ياهدارا  دوخ  زا  هراچیب  هک  تسا  راوس  برع  رفوش  نیا  رب  نانچ  دشاب ، شایمدـنچ  رهوش  ناوج 

! نز نیا  تسد  هب  رفوش  رایتخا  تسا و  رفوش  تسد  هب  نیشام  رایتخا  تسا و  نیشام  ِلر  اهخرچ و  اب  ام ، همه  رایتخا  دنکیم ! تکرح  نک ،
یتلود اهنیـشام  نیا  هک  نآ  اب  درادن ، يرثا  دیدهت  يدنت و  تسا ! بارخ  دنکیمن و  راک  دوشیم . رچنپ  نیـشام  خسرف ، دـنچ  ره  اجنیا  زا 

! ددرگرب باتش  اب  جاجح  ندناسر  يارب  دیاب  تسا و 

دنکیم هدنز  ار  مالسا  ردص  نادهاجم  هرطاخ  هک  یهار 

قح و ندرب  شیپ  يارب  هک  دروآیم  دای  هب  ار  مالـسا  ردص  نارجاهم  نادهاجم و  اهنابایب ، نیا  رد  نتفخ  نتـسشن و  ندش و  هدایپ  هراوس و 
! دندش لّمحتم  ار  یگنسرگ  یگنشت و  جنر  دندنارذگ و  هراوس  هدایپ و  ار  اهبش  اهزور و  هچ  اهنابایب  نیا  رد  قلخ ، تاجن 

ربمایپ هدوب ، زورنآ  یمسر  هار  هک  هنیدم ، هکم و  نایم  هار ، نیا  رد 
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! تسا هتشاد  یصوصخم  هیحور  ناونع و  مان و  راب  ره  هدومن و  روبع  راب  نیدنچ  ص - ادخ -

. دوریم برثی  هب  هدـیمرآ و  رتش  يور  ردام ، شوغآ  رد  هدوشگ و  هوکـشاب  ناهج  هب  مشچ  هزات  هک  تسا  ياهلاس  شـش  لـفط  زور  کـی 
رابغ تشاذگن  ّبلطملادبع  شدجهقالع  ینابرهم و  تلافک و  یلو  تسا  هتفخ  برثی  كاخ  رد  هتسب و  ایند  زا  مشچ  دیما  یناهج  اب  شردپ 

هللادـبع ربق  يالاب  دـنیبب و  ار  دوخ  راجنینب  ناشیوخ  ات  دـنربیم  برثی  هب  ار  وا  نمیاّما  اب  هنمآ  شرداـم  کـنیا  دنیـشنب . شاهرهچ  رب  یمیتی 
! دزیرب کشا  هرطق  دنچ  زیزع  نیا  ناوج  ردپ 

دیَدُق لزنم  هعقاو 

هار نیا  زا  بلاطوبا  شیومع  اب  هک  دیرگنیم  رکفتم  مارآ و  یناوج  یگلاس ، هدجیه  ای  هدزاود  نس  رد  ار  ص - دـمحم - رگید ، لاس  دـنچ 
! درگنیم کیدزن  زا  ار  یناتساب  ندمت  زکرم  نیا  دوریم و  ماش  هب 

ناوراک تسرپرس  تسا  یناگرزاب  تسا . هدیدرگ  رتذفان  شرظن  رتقیمع و  شتالّلمأت  هک  دیرگنیم  یگلاس  نس 25  رد  ار  وا  نآ ، زا  سپ 
ار هتـشذگ  مما  لیابق و  تالاح  ماش ، زاجح و  نابایب  تشد و  هوک و  لزانم و  رد  دیامیپیم . ار  اهنابایب  نیا  دـنلب  تسپ و  هجیدـخ ؛ یتراجت 
هب دروآیم . رطاـخ  هب  درکیم  روبع  نیمزرـس  نیا  زا  رتـش ، يـالاب  رداـم ، رهم  شوغ  رد  هک  ار  دوـخ  تیلوـفط  هرود  دـنارذگیم و  رظن  زا 

اب تفر ! كاخ  هب  برثی  رد  مه  ردام  یلو  دروآ  ردپ  ربق  ندید  هب  ار  وا  ردام  هک  دیآیم  شدای 
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232 ص :
. تشگرب هکم  هب  نمیاّما  اب  هدیمر  ایند  زا  یلد  هدرسفا و  يرطاخ 

هب دـیدیم ، هدـیمر  یمومع  دـیاقع  تاداع و  یگدـنز و  رهاوظ  زا  ار  دوخ  هک  هجیدـخ  اب  جاودزا  زا  سپ  تشگرب ، تراجت  رفـس  زا  نوچ 
. دش هدنهانپ  راغ  هوک و 

نابایب نیا  هار  روث ، راغ  رد  ندوب  ناهنپ  زور  هس  زا  سپ  دناهتسب . شلتق  هب  رمک  هکم  لها  هک  تسا  يربمایپ  ص - دمحم - رگید  لاس  دنچ 
گر كدـنا  کیرحت ، اب  هک  برع  هنـسرگ  ناگرگ  تسا . هتفرگ  شیپ  برثی  يوس  هب  طقیرا  هللادـبع  رکبوبا و  اـب  ار  كاـنلوه  کـشخ و 

اهنابایب نیا  رد  اهبرپ  رتش  دـص  ندروآ  تسد  هب  دـیاقع و  تیامح  يارب  دـنتخیریم ، اهنوخ  ینان  همقل  يارب  ای  يداقتعا  یگلیبق و  تیبصع 
رود زا  هدـیدرون ، رد  ار  ارحـص  رانک  هشوگ و  ره  دوخ ، يامیپ  داب  بسا  اب  هک  تساکلام  نب  هقارـس  نیا  دـنادرگیم ! دوخ  هدـشمگ  لابند 

هدیچیپ مه  هب  نهآ  لوتفم  نوچ  شاهنهرب  ناوزاب  تالـضع  دراد . ناهد  هب  فک  تسد و  هب  ناشخرد  ریـشمش  هدرک ، ناشن  ار  دوخ  دـیص 
شقیفر نئمطم و  راوس  رتـش  دیـسر . راوس  رتـش  نیا  ِیمدـق  دـنچ  هب  درپیم ! اوه  هب  دروـخیم و  نیمز  لاـبتوف  پوـت  دـننام  شبـسا  تسا !

درگ نایم  رد  دیشک و  نوریب  نیمز  زا  ار  اهتسد  تفر . ورف  نش  نایم  وناز  ات  شیاهتسد  درک و  نتـسج  یمدق  دنچ  رد  بسا  تسا ! شوهدم 
! دمآرد وناز  هب  بسا  دز ! یه  شبسا  هب  زاب  دش . هدیشوپ  رابغ  و 

! دـید کیدزن  هدـنیآ  رد  ار  ص - دـمحم - يزوریف  ادـخ و  يراـی  دـش . هتـشادرب  شمـشچ  زا  هدرپ  داد . ناـکت  ار  شحور  دـمآ  شیپ  نیا 
ناما  تساوخرد  دوشگ و  رذع  هب  نابز  دش . مارآ  شعبط  تفر . فالغ  هب  شریشمش 

دیَدُق لزنم  www.Ghaemiyeh.comهعقاو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


233 ص :
! دیدرگ شتزع  بجوم  هکم  حتف  رد  همانناما  نیا  تشگرب . تفرگ و  تسد  هب  رما ، نامتک  لباقم  رد  ار  همان  ناما  دومن ! همان 

اب رایـشوه  نز  نیا  دـسریم ؛ دـبعمّما  همیخ  هب  لزنم ، نیا  یکیدزن  رفـس ، نیمه  رد  دـمآ ! شیپ  غبار  یلاوـح  رد  دـْیَُدق  لزنم  رد  هعقاو  نیا 
لباقم رد  ار  یکرابم  درم  ناهگان  تسا . نابایب  قامعا  هجوتم  شمـشچ  هتـسشن و  اـهنت  همیخ  لـباقم  رد  شاهدز ، یطحق  رغـال و  دنفـسوگ 

؛ دید همیخ 
؟ دوشیم تفای  ییاذغ  بآ و  ایآ 

! دنکشخ رغال و  ام  نادنفسوگ  هدز و  یطحق  ام  زیزع  نامهیم  - 
. دنداتفا هار  هب  هدش و  ریس  نارفاسم  دش . يراج  ریش  دیبلط . فرظ  دناوخ و  شیپ  ار  دنفسوگ 

! دید رگید  روط  ار  یگدنز  طیحم  دیسر و  هار  زا  دوخ  نادنفسوگ  اب  نز  رهوش 
؟ تسا ربخ  هچ 

. دش دراو  ام  رب  كرابم  يدرم 
؟ دوب هچ  شتافص 

شراتفر لدتعم ، شتماق  هدرک ؛ يرادربسکع  شاهتعاسکی  نامهیم  تاکرح  رهاظ و  فاصوا  زا  يرادربسکع ، هاگتسد  دننام  نز  نیا  مشچ 
هناد دننام  شنانخس  گنز ، نوچ  شتوص  گنهآ  اریگ ، هایـس و  شنامـشچ  هتـسویپ ، مه  هب  کیراب و  شناوربا  هداشگ ، شیناشیپ  نوزوم ،

! دندوب ربنامرف ...  وضع  نوچ  وا ، هب  تبسن  شناهارمه  هدرمش ، مّظنم و  رُد 

دنکیم ناسآ  ار  هار  یتخس  نیریش  تارطاخ 

. دیامیپیم ار  نابایب  نیا  دوخ ، ِنمؤم  دهاجم  رازه  هد  اب  درگنیم  ار  ص - دمحم - رفس ، نیا  زا  سپ  لاس  تشه 
ناشکیبل کناب  دنناور . عادولاهجح  يارب  هدـش  مرحم  هرجـش  دجـسم  زا  ناملـسم  رازه  دـص  اب  يرجه ) مهد  لاس  رد   ) نآ زا  سپ  لاس  ود 

. داتسیا رتش  زاهج  يالاب  مخ ، ریدغ  نازوس  باتفآ  نایم  رد  هتشگزاب ، عادولاهجح  زا  هک  تسا  رفـس  نیمه  رد  دنازرلیم ! ار  كرـش  يایند 
فاصوا طیارـش و  هاگنآ  دـیامنیم و  ناـیب  ار  دوخ  قوقح  مـالعا و  ار  نید  لـیمکت  دناهتـسشن . هداتـسیا و  اـهرتش  هیاـس  رد  مدرم  اـهرازه 

! دیامرفیم یفرعم  مالسلا - هیلع  یلع - یلاع  تیصخش  نداد  ناشن  اب  ار  ناناملسم  تسرپرس 
ماشم هب  اهنابایب  نیا  رابغ  اضف و  زا  هک  ییافـص  دـیحوت و  نامیا و  يوب  دزیگنایمرب ، نهذ  رد  ناـبایب ، نیا  لِـحارم  لزاـنم و  هک  یتارکذـت 

ار نابایب  نیا  متـشاد ، تردق  شاک  دـنکیم . ناسآ  ار  رفوش  ییوجهناهب  یقالخادـب و  نیـشام و  یپ  رد  یپ  فقوت  هار و  یتخـس  دـسریم ،
! مدرکیم هدهاشم  کیدزن  زا  ار  شخبماهلا  ياهاج  لزانم و  نیا  مدومیپیم و  هدایپ 

باتفآ ریز  رد  يرچنپ ، یبارخ و  زا  دعب  یهاگ  دَنارذگیم و  نیگنس  ياهخرچ  ریز  زا  ار  اهناتسگنس  اهرازنش و  تعرـس  اب  یهاگ  نیـشام 
. دنکیم فقوت  ياهناخهوهق  رانک  ای  نازوس 

مکمک مود  تمـسق  رد  دـیآیمن ! مشچ  هب  یمّرخ  هرظنم  کی  زبس و  ِگرب  کی  هار ، اهخـسرف  هکم ، فرط  زا  نابایب ، نیا  لوا  تمـسق  رد 
نیا  رد  دسریم . رظن  هب  اههوک  ِزبس  هنماد  راخ و  ردس و  ِزبس  ياهتخرد 
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235 ص :
!؟ اجک نآ  اجک و  نیا  تسا . دایز  ادج  ادج  هلابندیب و  یلو  دنلب  ياههوک  تمسق 

ور نیشام  يوس  هب  اههتوب  اهگنس و  ریز  زا  تارـشح  لثم  اهنز  هنهرب و  لافطا  يدایزهّدع  دنکیم  فقوت  نیـشام  اج  ره  هار ، لوط  مامت  رد 
يارب ناشدادجا  ءابآ و  زا  مسق  اعد و  هلمج  دنچ  رعـش و  دنچ  دنوشیم !؟ زبس  اجک  زا  ناهگان  دننکیم و  یگدنز  هنوگچ  اهنیا  دنروآیم !

، دندوب عّلطم  هک  یناسک  دنودیم . نیـشام  تمـس  ود  رد  نانزسفن  اهتفاسم  دننک . ییادـگ  هلیـسو  نآ  هب  جـح ، مسوم  رد  ات  هدـنام  اهنیا 
یگدنز اههوک  راغ  گنـس و  نایم  رد  تاناویح ، دـننام  اهرازه  دـناهرهبیب ! یّلکب  نید ، بادآ  یگدـنز و  ِیلّوا  موسر  زا  اهنیا  دـنتفگیم :

ماظن رد  ای  اهنیا  ياهدرم  دنپاقیم . مه  تسد  زا  دنرغیم و  عابـس  نوچ  دندروآ ، تسد  هب  ییاذغ  دـندرک و  دیـص  یناویح  رگا  دـننکیم .
! دناهدش هتشک  ای  دننکیم و  تمدخ 

؟ دومن مهارف  ناوتیمن  اهنیا  يارب  تیبرت  راک و  یگدنزهلیسو و  ایآ 
رد ار  ناناملـسم  يوربآ  مه  دننک و  تمدخ  ناشروشک  هب  مه  دـنیآ  نوریب  رابتقر  عضو  نیا  زا  ناشدوخ  مه  هک  دنتـسین  تیبرت  لباق  ایآ 

؟ دنیامن ظفح  مالسا  دهم 
: دیونشب مه  ار  ربخ  ود  نیا  دیشاب و  هتشاد  رظن  رد  دیونشیم ، هدینش و  دیحوت  مالسا و  زکرم  تخبهریت  مدرم  عضو  زا  هچنآ 

! تسا هدماین  نوریب  هبعج  زا  اهنآ  رتشیب  هک  دراد  يراوس  نیشام  دصیس  طقف  يدوعس  دهعیلو  تفگیم : میقم  لاجر  زا  یکی  * 
زور  » همانزور زا  مود ، لاس  ِمشش  هرامش  رد  ملسملا »  » هلجم * 
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236 ص :
! تسوا تورث  دوعس و  نب  کلم  دنزرف  لصیف  دمحم  ریماهرابرد  وگتفگ  رتشیب  اهزور  نیا  رد  هسنارف  سین »  » رهش رد  هدرک : لقن  فسویلا »
هک يزیچ  دناهداتـسیا . مه  رـس  تشپ  شاهیـشاح  نز و  ریما ، ياشامت  يارب  هسنارف  مدرم  تسا ! یماحدزا  زور  ره  لور »  » هناخنامهم لـباقم 

شزرا تسا . لوا  هجرد  هزیاج  هدنرب  و  رلمید »  » عون زا  هک  تسا  يدوعس  هدازریما  يراوس  نیشام  دنکیم  بلج  اشامت  يارب  ار  مدرم  رتشیب 
ریما زا  یماظتنا  ياسؤر  دراد ! دوجو  راب  تلاوت و  مرگ و  درـس و  بآ  هلول  عبط و  هاگتـسد  نیـشام  لخاد  رد  تسا ! هریل  رازه  طقف 12  نآ 
لبق لاس  رد  ریما  دوشن ! مدرم  تفر  دـمآ و  محازم  ات  دراد  هاگن  هناخنامهم  لباقم  جایتحا  عقوم  طـقف  ار  نیـشام  هک  دـنآهدومن  تساوخرد 

! دش هریل  دصناپ  رازه و  هس  شباسح  دومرف و  فقوت  هتفه  هس  هناخنامهم  نیا  رد 

 ... هنیدم هار  رد  نانچمه 

هتـسخ و همه  دـش . بارخ  نیـشام  ياهندرگ  يـالاب  رد  بش  مین  میتشذـگ . نآ  زا  هک  تسا  ناـصحینب  راـبآ  فورعم ، لزنم  غـبار  زا  دـعب 
تحاران و مرن  باوختخر  رد  اهتعاس  هدـش  هاگ  هک  نم  میدراذـگ . نیمز  هب  رـس  مرن  كاخ  اهگنـس و  يور  میدـش و  هداـیپ  میاهتفوک .

ادـج وا  زا  عنـصت  تاداع و  بناسنا ا  رگا  تسا . قلخ  نابرهم  ردام  كاخ ، تعیبط و  دوب ! یتحار  باوخ  هچ  اـجنیا  ماهدـنارذگ ، باوخیب 
. تسا سونأم  ورشوخ و  هشیمه  دوشن ،

اضف نابایب و  ایوگ  درک ! مرادیب  باوخ  زا  ياهدنز  روشرپ و  گنهآ 
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! دـنراد یتاراشا  وءامیا  هدومن ، هطاحا  ار  نیمز  ياضف  هک  یحاورا  اـب  همه  هدـش و  کـیدزن  نیمز  هب  ناـشخرد  ناگراتـس  دـناهدنز و  همه 

نم حور  و  : » تفگیم دـناوخیم و  فلتخم  گنهآ  اـب  دوب ) نیطـسلف  اـی  اـیروس  عامـس  قوذ و  یناـفرع و  سلجم  رد  اـیوگ   ) ياهدـنناوخ
دـنتفگیم و باوـج  هـمه  ناگراتـس  اـضف و  خوـلک ، گنـس و  اـیوگ  دوـمن ، رارکت  فـلتخم  ناـحلا  اـب  ار  هـلمج  نـیا  ردـقنآ  ناـمحرلا ،»

: دندنادرگیمرب
یهلا  درد  رپ  يایرد  نیا  هب  یهاگن  یشیورد  درکیم  رگم 

زورفا بش  عمش  نوچ  دید  بکاوک 
يدنا  هداتسا  نارتخا  ییوگ  وت  زور  نوچ  هتشگ  اهنآ  يور  زا  بش  هک 

دیشاب رادیب  نالفاغ  يا  ناه  هک  يدناهداشگب  نایکاخ  اب  نابز 
وا هر  ردنا  ام  یبسُخ و  شوخ  وت  دیشاب  رایشه  یمد  هگرد  نیا  رد 

هراظن  نیز  نیکسم  شیورد  خر  وا  هگرد  هار  مییوپ  یمه 
تسا  نینچ  تنادنز  ماب  بر  ای  هک  هراتس  رپ  دش  ناشفرد  کشا  ز 

تسا  ناسچ  تناویا  ماب  منادن  تسا  نینچ  ناتسراگن  دوخ  ییوگ  وت 
تسناتسوب  نوچ  وت  ماب  نادنز  هک 

مینک عمج  شیارب  لایر  کی  رفن  ره  هک  میدید  نیا  رد  حالص  تسا . هدرک  هتسخ  ار  همه  برع ، هشیپ  هقـشاع  هلبا و  رفوش  ياهییوج  هناهب 
بیعیب و نیـشام  رگید  میداد ، شلیوحت  ار  يدوعـس  نیگنـس  ياهلایر  هک  نآ  زا  سپ  دش . مه  روطنیمه  دوشب و  یـضار  ام  زا  شمناخ  ات 
اب درک و  يدیفـس  شیر  املع  زا  یکی  هدرک ! رهق  مناخ  هدـمآ !؟ شیپ  هچ  رگید  تسا ، گنل  هلفاـق  زاـب  میدیـسر ، يدجـسم  هب  دـش ! عیرس 

. دمآ تکرح  هب  نیشام  ات  داد  ناشن  یتشآ  يور  نیسای  اقآ  اب  مناخ  تساوخرد ، تحیصن و 
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هک يدنلب  ره  الاب  نیـشام  اجنیا  زا  میدرازگ . زامن  هتفرگ  وضو  میدـش  هدایپ  دـمآ . مشچ  هب  یتخرد  بآ و  هفیلُحلاوذ )  ) هرجـش دجـسم  رد 

. دهد ناشن  نارگید  هب  ار  ص - یبنلا - هضور  هرانم  دبنگ و  رتدوز  سک  ره  ات  تسا  نابایب  هجوتم  اهمشچ  دسریم ،
هب کیدزن  رود و  ياههلـصاف  اب  اهنیـشام  نایم  زا  مالـس  تاولـص و  يادص  دـمآ ! مشچ  هب  ناتـسلخن  نایم  رد  قفا ، رود  هیـشاح  رد  دـبنگ 

رهـش رانک  رد  هک  تسا  عیـسو  دنلب و  ِيرجآ  نامتخاس  دـیامنیم  ار  نادراو  رظن  بلج  رهـش  يادـتبا  رد  هک  يزیچ  نیلوا  دـسریم . شوگ 
دعب دوب . هدومن  لصتم  ماش  هب  ار  زاجح  ینامز  هک  تسا  نهآ  هار  هاگتـسیا  نامتخاس  نیا  دـیآیمن . روج  اهنامتخاس  رگید  اب  هتفرگ و  رارق 

دنتفگیم عالطا  اب  ِنامدرم  دش . هدیچرب  يدوعـس  تموکح  رد  نآ  هیقب  تفر و  نایم  زا  دـش  هیزجت  ینامثع  تلود  هک  للملانیب  گنج  زا 
رطاخ اب  نش  يایرد  لحاوس  ءاروام  رد  ات  دشاب ، هدوشگ  زاب و  یمالـسا  ياهروشک  هب  هریزج  هار  هک  دـنادیمن  دوخ  حالـص  تموکح  نیا 

! دََرب رسب  عمج 

هلواخُن هلّحم 

هلحم اجنیا  تشاد . هاـگن  یعیـسو  هچوک  هطـسو  رد  درب و  رهـش  بونج  تمـس  هب  یکاـخ ، مظنم و  ریغ  ياـهنابایخ  ناـیم  رد  ار  اـم  نیـشام 
، درب كاخ  هب  ار  دوخ  یحالـصا  ياهوزرآ  لبق  يدنچ  هک  یناقلاط  یقتدمحم  دیـس  یجاح  موحرم  دـهاجم ، يومع  رـسپ  تسا . هلواُخن » »

نایعیش  زا  یکی  لزنم  هب  داد  روتسد  ار  ثاثا  دمآ و  نامغارس  هب  دش ، علطم  ام  دورو  زا  یتقو 
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. دندرب دوخ  هیاسمه 

عـضو تفاظن و  ثیح  زا  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  گنت  ياـههچوک  کـچوک و  ياـههناخ  زا  هنیدـم ، ياـههلحم  رتشیب  لـثم  هلواـخن  هلحم 
بآ و تهج  زا  اهغاب  نیا  دننکیم . لزنم  هدش ، هدامآ  جاجح  يارب  ییاهغاب  رد  نایناریا  رتشیب  تسا . ناریا  هداتفا  رود  تاه  دننام  یگدـنز 

ثاثا اج و  دیراب و  يدیدش  ناراب  هکنانچ  تسین ؛ یهانپ  درابب  ناراب  رگا  تسا و  مک  اج  دایز و  تیعمج  جح  ماگنه  یلو  تسا  بوخ  اوه 
. تفرگ بآ  ار  جاجح 

يوبن رّهطم  مرح  رد 

دنلب ياهراوید  اب  دـنورب و  هار  دـنناوتیمن  مه  اـب  رفن  ود  هک  مرح  فارطا  گـنت  ياـههچوک  زا  میدـش . رهطم  مرح  مزاـع  وشتـسش  زا  سپ 
برغ تمس  رد  تسا و  ياهچوک  دننام  هک  میدش  ینحص  دراو  هدرک  روبع  تسا ، قیمع  ياههّرد  اههاچ و  دننام  هک  هقبط  دنچ  ياهترامع 

ياهلصاف نودب  میتفر ، الاب  تمحز  اب  اههلپ  زا  تیعمج  نایم  زا  دوشیم . زاب  قرـشم  فرط  هب  لیئربج  باب  دوشیم . لیئربج  باب  هب  یهتنم 
هن دش  هتخیوآ  ممشچ  شوگ و  رب  ياهدرپ  ایوگ  مدومن ، مالس  هب  عورـش  هک  نیمه  میدش ، ینالوط  عفترم و  حیرـض  اب  هجاوم  مرح و  دراو 

ار یتمظع  تردق و  طقف  دیآیم ، ممشچ  هب  يزیچ  دجسم  مرح و  تایصوصخ  زا  هن  دنکیم و  مهجوتم  مدرم  فلتخم  ياههفایق  اهادص و 
رون هتفرگ و  هرسکی  ار  یصخشهدارا  هک  يروط  هب  تسا  طلسم  مباصعا  زغم و  رب  هک  منکیم  ساسحا 
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! تسا يزیچ  ره  ندینش  ندید و  زا  باجح  دوخ  هک  هدومن  هطاحا  ار  شوگ  مشچ و  رکف و  ياهدننکهریخ 

هب هدومن و  لّزنت  لالج  تمظعأدـبم و  زا  هک  تسا  يرون  نیرتهوکـش  اب  نیرتاهبرپ و  تسا . اـیبنا  متاـخ  میظع و  ربماـیپ  رهطم  دـقرم  اـجنیا 
دـیامن و تیادـه  لاـمک  قح و  يوس  هب  دـناهدش ، هارمگ  تعیبط  ياـهیکیرات  رد  هک  یـسوفن  اـت  تسا  هدـمآرد  یناـسنا  لـماک  تروص 

ياغوغ تاداع و  ياههدرپ  هک  ییاهـشوگ  اهمـشچ و  دـنادرگ . ناشخرد  كاپ و  دـناهدش  هدولآ  هداـم ، تعیبط و  ضراوع  هب  هک  یحاورا 
یسوفن نینچمه  دروآرد ، تکرح  هب  هتخاس ، ناشدماج  لطاب  ِدیلاقت  دیاقع و  هک  يراکفا  دیامن و  اونش  انیب و  هدرک ، درک  روک و  تاوهش 

ماهوا ياهتب  دزاس و  ناریو  ار  یتسرپدوخ  ياهخاک  ماجنارـس  دنادرگ و  دازآ  هدمآرد ، يرـشب  بادآ  نیناوق و  ياهریجنز  اهلُغ و  رد  هک 
. دنکش مهرد  ار 

درک و ناریو  ار  ییایند  دروآرد . ياپ  زا  ار  لـهج  كرـش و  ياـیند  هنت  کـی  هک  تسا  یتردـق  زکرم  هتفخ ، كاـخ  نیا  ریز  رد  هک  یندـب 
. دروآ دیدپ  ینیون  يایند 

! دنکیم تموکح  مدرم  اهنویلیم  رب  فلتخم ، نورق  نایم  رد  شاهدارا  هتفخ و  اجنیا  رد  دوخ  هک  درادرب  رد  ار  يرکیپ  حیرض ، نیا 
تمظع و أدـبم  تعیبط و  نایم  لصاوف  مامت  دـش و  هتـشادرب  شمـشچ  ربارب  زا  اههدرپ  ماـمت  هک  تسا  یحور  نآ  بلاـق  سدـقم  ندـب  نیا 

«. ینْدَأ َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  « ؛ تفرشیپ تردق  دحرس  نیرخآ  ات  تشادرب و  نایم  زا  ار  تردق 
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! تسه اجنآ  رد  میظع  تیصخش  نیا  هدارا  نخـس و  مان و  تسا ، نوناق  ملع و  نازیم و  باسح و  تمحر و  تبحم و  لامک و  ریخ و  اج  ره 

قح يوس  هب  هک  یهار  هدـیدرگ و  نئمطم  هک  یبلق  هدـش و  ناسآ  هک  یگدـنز  تالکـشم  زا  هچنآ  مرگنیم ؛ ار  دوخ  لثم  اهنویلیم  دوخ و 
گرزب تامیلعت  وترپ  زا  ار  مایقالخا  يرکف و  یحور و  تیـصخش  مامت  هصالخ  هدیدرگ ، حـضاو  میارب  هک  یفیاظو  هدـش و  نشور  میارب 

!؟ میاسن شحیرض  هب  ار  ماهرهچ  دیامنن و  هطاحا  ار  مدوجو  ياپارـس  شتمظع  مزابن و  ار  دوخ  شربارب  رد  روطچ  منادیم . ربق  نیا  بحاص 
. تسوا زا  مراد  هچ  ره 

تشاد نمشد  تسود و  هب  هک  يراشرس  تبحم  دید . نادان  مدرم  زا  هک  ییاههجنکش  دیشک و  قلخ  يراگتـسر  هار  رد  هک  یتامحز  دای  هب 
مندـب مداتفا ! دومنیم  راگدرورپ  زا  ناراـکهانگ  يارب  هک  یـشزرمآ  تساوخرد  دومرف و  شگرم  ماـگنه  هک  یتبحم  رـسارس  ياهتیـصو 

: منک نایب  ار  شتامحز  ردق  نایب  هچ  اب  منک و  يرازگرکش  نابز  هچ  اب  تسا . يراج  مکشا  دزرلیم .
َْتیَتآ َوَهولَّصلاَتْمَقَأ  َو  ََهلاسِّرلا  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنا  ُدَهْشَأ  نیِِّیبَّنلاَمَتاخ ، ای  َْکیَلَع  ُمالّـسلا  هللا ، َِّیبَن  ایَْکیَلَع  ُمالَّسلا  هللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »

 ...« فوُْرعَْملِاب َتْرَما  َو  َهوکَّزلا 
. میتفر دنعیقب  رد  هک  یناگرزب  همئا و  ترایز  يارب  حبص  میتشگرب و  لزنم  هب  اشع  برغم و  زامن  زا  سپ 

ادخ يایلوا  نفدم  عیقب 

برغ و فرط  هک  هنیدم  یقرش  لامش  رد  تسا  یناتسربق  عیقب 

ادخ يایلوا  نفدم  www.Ghaemiyeh.comعیقب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 250 

http://www.ghaemiyeh.com


242 ص :
اب تسا . هدش  روصحم  يراوید  اب  نآ  فارطا  هدومن و  هطاحا  اهناتسلخن  ار  رگید  ياهتمـسق  تسا . لصتم  رهـش  هب  نآ  بونج  زا  یتمـسق 

. دراد ياهدننز  تروص  بارخ و  تهج  ره  زا  تسا ، مالسا  ياملع  ناگرزب و  ایلوا و  زا  رفن  رازه  هد  زا  زواجتم  نفدم  عیقب  ناتسربق  هک  نآ 
ریغ یناریا و  زا  يداـیز  تیعمج  میتفر ، ولج  هک  یمدـق  دـنچ  يدورو ، برد  تسار  فرط  رد  تسا . هبورکاـخ  هلاـبز و  ّلـحم  نآ  فارطا 
همئا زا  رفن  راـهچ  روبق  هطوحم  نیا  رد  دنتـسه ؛ اـعد  تراـیز و  لوغـشم  هداتـسیا و  رثأـت  لاـح  اـب  ياهطوحم  درگ  ینـس ، هعیـش و  یناریا و 

. تسا ص - مرکا - لوسر  ياههشوگرگج  مالسا و  راوگرزب 
نیمز اب  روبق  تسا . اجنیا  مالـسلامهیلع - قداص - رفعج  ماـما  رقابدـمحم و  ماـما  نیدـباعلانیز ، ماـما  یبتجم ، نسح  ماـما  ترـضح  نفدـم 
ماجنا ناناملـسم  ياهتیـصخش  نیرتگرزب  دـقرم  هب  تبـسن  نید ، مان  هب  هک  تناها  نی  ازا  تسا . هتفرگ  رارق  رگیدـکی  کـیدزن  ناـسکی و 

. دزیخیمرب نایعیش  لد  زا  دود  همه  زا  شیب  دنرثأتم . تیباهو ، بزح  زج  ناناملسم ، هلمج  هدش ،
دـننزیم و مدـق  فارطا  يدوعـس  کشخ  لهاج و  ياهسیلپ  دـنزیریم . گشا  هداتـسیا  درم  نز و  نازوس ، باـتفآ  ریز  غاد و  نیمز  يور 

هطرش دنیامنیم . نیهوت  دندیحوت ! لماک  هنومن  ناشدوخ  طقف  دنکرـشم و  اهنیا  هک  نآ  ناونع  هب  مه  یهاگ  دورن ، کیدزن  یـسک  دنبقارم 
!« ِِهتَدابِع یلا  ْمُکاّیا  َو  انیِدْهَی  ُهللاأ  : » تفگ دزیم و  مدق  یناوج 

ربمایپ زا  دعب  هک  تسا  ناناملسم  راوگرزب  ماما  راهچ  روبق  اجنیا 
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مور و نانویهدننک و  جیگ  ياههفـسلف  ار  نیملـسم  هک  زورنآ  رد  دـندیحوت . حور  رهاظم  ترـضح و  نآ  لماک  ياههدـنیامن  ص - مرکا -
دـیحوت و قیاقح  مرکا  یبن  نیثراو  ناـماما و  نیا  دـندومنیم ! لالدتـسا  نآرق  رهاوظ  هب  همه  دوب و  هدومن  ریحتم  یلزتعم  يرعـشا و  ماـهوا 

نبا هیمیت و  نبا  رگا  دـندرکیم . مکحم  ناناملـسم  راکفا  رد  ار  داهتجا  لوصا  يداقتعا و  ینابم  دـندنامهفیم و  مدرم  هب  ار  نآرق  فراـعم 
يالاب عیـسو و  مسج  ار  ادخ  دندشیم ، انـشآ  نانآ  تامیلعت  اب  دنتـسه ، تیباهو  کلـسم  ياهراذگهیاپ  هک  باهولادبع ، نب  دـمحم  مّیق و 

تامیلعت هرمث  دـندادیم . تاجن  ار  نارگید  دوخ و  رّجحت ، دومج و  نیا  زا  دـندربیم و  یپ  مالـسا  هدـنز  داهتجا  هب  دنتـسنادیمن و  تخت !
، دننکیمن بارخ  ار  روبق  اهنت  هک  یتموکح  دیامن ! ینمـشد  نید  مان  هب  یتکرح  ملع و  دشر و  ره  اب  هک  دروآیمن  دیدپ  ار  یتموکح  نانآ 

. دناهدروآرد ناتسربق  تروص  هب  زین  ار  مالسا  عولط  زکارم  اهرهش و  هکلب 
! درادن یفده  هدام  لوپ و  شتسرپ  زج  دیحوت ، هملک  ناونع  هب  هک  تسا  یتموکح  ّتیباهو ، ياملع  تامیلعت  هجیتن 

هب یمالسا  لهاج  ياهتموکح  هک  تسا  ینادان  لهجهرمث و  دنهاوخب ، ییادخ  راک  نانآ  روبق  زا  دنیامن و  ولغ  ایلواهرابرد  ناناملـسم  رگا 
جاجح هک  مه  نابهیاس  راوید و  ندوب  ایآ  دراد ! دـیاقع  رد  يرثا  هچ  دـشاب  يواسم  نیمز  اب  ای  دـشاب  ـالاب  نیمز  زا  ربق  اـّلا  دـناهدروآ و  راـب 

؟ تسا تعدب  دنشکن ، جنر  باتفآ  شبات  زا  دنشاب و  تحار  ياهقیقد  دنچ  دنناوتب 
تیبرت  میلعت و  قح  ناناملسم  همه  رب  هک  تسا  یناسک  ِروبق  نیا 
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نآرق زا  يرهاظ  ثیدح و  دنچ  نید  فراعم  زا  هک  تیباهو  ياهقف  املع و  دناهدش . دنمهرهب  اهنیا  يرکف  تاحشر  زا  مالـسا  ياهقف  دنراد .

دندیمهفن و ار  نید  دندوب  کیدزن  توبن  رـصع  هب  هک  اهنآ  یلاوتم ، نورق  نیا  رد  تسا . اهنیا  داهج  تمحز و  تاکرب  زا  دـناهدومن ، ظفح 
!؟ دندیمهف ار  نید  مامت  اهنیا 

تنبهمطاف ادخ ، لوسر  نادنزرف  هیقر  میهاربا و  و  مالـسلا - مهیلع  ماما - راهچ  ربق  تسا ، مولعم  صخـشم و  روبق  زا  هچنآ  ناتـسربق  نیا  رد 
زا ياهّدع  و  هنومیم ، هجیدخ و  زا  ریغ  ادخ ، لوسر  تاجوز  هیفـص ، بلطملادـبع ، نب  سابع  مالـسلاهیلع ،- یلع - نینمؤملاریما  ردام  دـسا 

. تفر دهاوخ  نایم  زا  دوشیم  هدهاشم  عیقب  رد  هک  یعضو  اب  تسا و  هبتشم  مه  اب  مه  روبق  نیا  دنشابیم . هباحص 
لوهجم تهج  ره  زا  هک  يربق  نآ  دـناهدش . نفد  نآ  رد  هک  تسا  یتهج  هیحان و  ربق و  بحاـص  ماـن  دوشیم  هتخانـش  روبق  رتشیب  زا  هچنآ 

مولعم ياهربق  يالاب  هک  دوب  زیگنارثأت  رایـسب  نم  يارب  تسارهزهمطاف . مرکا ، لوسر  زیزع  رتخد  هناگی  ربق  هدوب ، لوهجم  ادـتبا  زا  تسا و 
مردام ربمایپ و  هشوگ  رگج  نفد  ّلحم  هیحان  منادن  یلو  مناوخب  هحتاف  مهد و  مالس  متسیاب و  هتفر  نایم  زا  نآ  راثآ  هک  يروبق  هیحان  رد  ای 

!؟ تساجک
يولع و اهرازه  دوبن ، نم  يارب  اهنت  رثأت  تریح و  نیا  عیقب !؟ ياـجک  اـما  هدـش ، نفد  عیقب  رد  دـنیوگیم  ثیدـح  خـیرات و  ياـملع  رتشیب 
دنوش و هجوتم  فرط  مادک  هب  دنتسنادن  اّما  دنهد  مالس  رهطا  يارهز  هب  دناهتـساوخ  دناهدمآ ، ناتـسربق  نیا  هب  هک  یتقو  ناملـسم ، اهنویلیم 

لثم 
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! هدمآ ناشرطاخ  هب  هدش ، حرطم  يرذع  خیش  نابز  زا  هک  لاؤس  نیا  تسا . هدش  يراج  ناشکشا  هتساخرب و  ناشلد  زا  دود  نم 

؟ ًارسن نفدت  رومُألا  ّيألأ 
؟ ًاردق لهجت  رُومالاّيأل  ْمأ 
؟ ًاربق یفخت  رومألاّيأل  ْمَأ 

؟ ًارهج ملظت  رومُألا  ّيأل  مأ 
هک دش ؛ يراج  شبلق  راخب  شمشچ  هچیرد  زا  دیشوج و  ع - یلع - هنیس  بش ، همین  رد  همه ، زا  شیب  اهارـس ! یفخی  یفطـصملا و  هعـضب 

و مشاهینب ، زا  ياهدـع  و  ع - یلع - نامـشچ  طقف  بش ، همین  نآ  رد  دومن ! ناسکی  نیمز  اب  ار  ربق  داد و  ياج  كاخ  نایم  ار  ربماـیپ  رتخد 
! دید ار  هرظنم  نیا  ناگراتس  مشچ 

فقوت نیعم  تاعاس  ریغ  رد  جاجح  دنراذگیمن  مه  يدوعـس  نارومأم  تسین . يراوید  نابیاس و  ناتـسربق ، طیحم  رد  هدـمآ و  الاب  باتفآ 
و هدش ، عمج  رواجم  غاب  رد  ناتـسربق و  ياهراوید  تشپ  یناریا  ریغ  یناریا و  ياهنز  دنهدیمن ! هار  ناتـسربق  لخاد  هب  مه  ار  اهنز  دـنیامن .

!؟ دنکیم روطخ  ناشنهذ  رد  یتارطاخ  هچ  منادیمن  دننکیم . هیرگ  رگج  زوس  زا 

ص- ربمایپ - مرح  يوس  هب 

رتمک تیعمج  راشف  تسا ، زور  طسو  کیدزن  نوچ  میدش ، ناور  يوبن  مرح  يوس  هب  یلامـش  یبرغ و  ياههچوک  رد  هدمآ  نوریب  عیقب  زا 
تسا ملسم  هچنآ  دننکیم ، ترایز  همطاف » ربق   » مان هب  مدرم  زا  یضعب  هک  تسا  یتمسق  مرکا ، لوسر  حیرض  یلامـش  تمـسق  لباقم  تسا .

حیرض  تسا . هدوب  مالسلااهیلع - ارهز - هرجح  ای  هناخ  تمسق ، نیا 
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زا تسا ، نیخیش  و  ص - مرکا - لوسر  ربق  نآ  یبونج  تمسق  اًلعف  هدوب و  مالـسلاامهیلع - یلع - ربمایپ و  تارجح  يوتحم  هک  يرـساترس 

. درادن يدایز  هلصاف  یبونج  یقرش و  راوید 
هدیشوپ هک  یتمسق  تسا و  طایح  زاب و  هک  یتمسق  نآ ؛ لامش  تسا و  یلوا  دجسم  نامه  نآ  رتشیب  هک  تسا  يدجسم  برغ ، تمـسق  رد 

. هدش هفاضا  دعب  مامت  تسا ، هتفرگ  رارق  ییاهنوتس  رب  و 
يردق ربنم  هتفر و  بقع  رتم  دنچ  راوید  اًلعف  هک  هدوب  یبونج  راوید  هب  لصتم  بارحم  میدش . یلصا  دجسم  هطوحم  دراو  حیرض  لامـش  زا 

فرط زا  ربارب  کـی  زا  شیب  هک  هدوب  یبرغ  راوید  اـب  هلـصاف  ناـمه  تسا  قرـش  فرط  هک  حیرـض  زا  ربنم  هلـصاف  تسا . رتولج  بارحم  زا 
: هک تسا  فورعم  ص - مرکا - لوسر  زا  ثیدح  نیا  نوچ  تسا ؛ حیرض  ربنم و  نایم  تمسق  هب  هجوت  مامت  تسا . هدشن  هدوزفا  برغ 

« هَّنَّجلاِضایِر ْنِمٌهَضْوَر  يْربَقَو  يرَْبنِم  َْنَیب  »
. تسا مک  اج  دایز و  تیعمج  تمسق  نیا  رد 

اپ ریز  ار  مدرم  مه  ياهدـع  دنلوغـشمنآرق . توـالت  هب  هتـسشن  رتـشیب  تیـصخش ، اـب  ناـمدرم  تسا . هدـش  هدراذـگ  اـهلحر  يور  اـهنآرق 
. دسوبن ار  حیرض  یسک  هک  تسا  بقارم  هطرش  دنناسرب ! ربق  لباقم  دنلب  ياههکبش  هب  ار  دوخ  ات  دنراذگیم 

. دنمرگرس رکفت  نآرق و  توالت  هب  هتسشن  یضعب  دنیاعد . ترایز و  لوغـشم  هداتـسیا  مدرم  زا  یـضعب  هک  منیبیم  متـسشن و  ياهشوگ  رد 
رگید هتخیوآ و  ياهیلیدنق  اهبرپ و  ياهشرف  اهنآ و  يراک  تفارظ  راگن و  شقن و  اهراوید و  یلقیص و  ياهنوتس  هب  دنوریم و  هار  یضعب 

سیافن 
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تیناحور و هنوگچ  هک  منکیم  ریـس  ناناملـسم  تایحور  راکفا و  رد  دـنهدیم . ناشن  رگیدـکی  هب  ار  سیافن  عضاوم و  دـننکیم و  اشامت 

رتشیب دـیاش  دـناهدرک !؟ مگ  نامتخاس  تازلف و  تارهاوج و  تروص  رد  ار  انعم  تمظع  دـناهتخیمآ و  تـالمجت  اـهرویز و  اـب  ار  تیونعم 
ره ناـمتخاس و  نیا  زا  ياهیحاـن  ره  هدوب ! تـالّمجت  نیا  اـب  عضو ، نیا  هب  هشیمه  مرح  دجـسم و  نیا  هک  دـننکیم  ناـمگ  مدرم  نیا  ماوع 

. تسا ناناملسم  یسایس  يرکف و  تارّوطت  عبات  یمالسا و  راوطا  راودا و  زا  ياهرود  هنومن  اهبنارگ ، سیافن  نیا  زا  ياهعطق 
لِگ و زا  دوب  ياهداس  راوید  راهچ  اجنیا  دـیزگ ، لزنم  ناکم  نیا  رد  دـش و  هنیدـم  دراو  دومن و  ترجه  هکم  زا  ص - ربماـیپ - هک  زور  نآ 

رگیدکی فیدر  رد  مالسلا - هولصلا و  امهیلع  یلع - مرکا و  لوسر  تارجح  دوب ! هدیشوپرس  لخن  هنت  ياهنوتس  هلیسو  هب  یتمسق  گنس و 
ربنم لحم  نیمه  نآ  طسو  هک  دجـسم  فرط  هب  تارجح  زا  ییاـهرد  دوب . هتفرگ  رارق  حیرـض  ضرع  لوطهزادـنا و  هب  لامـش  بونج و  زا 

! دوبن يزیچ  گنج  تالآ  رـصتخم  ثاـثا  ریـصح و  تسوپ و  زا  شرف  هعطق  دـنچ  بآ و  هزوک  زج  تارجح  نیا  ناـیم  دـشیم . زاـب  تسا ،
. دندوب اوقت  نامیا و  ياهبنارگ  ياهجنگ  ياراد  نوچ  تشادن ؛ ناناملسم  يارب  شزرا  هرقن ، الط و  تالّمجت و  تارهاوج و 

نیتسخن دجسم 

نآ  ِفرط  کی  هک  دوب  ییاضف  اجنیا  ترجه ) زا  شیپ   ) نآ زا  شیپ 
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زا سپ  مرکا ، لوسر  هک  زورنآ  دوب ؛ امرخ  ندناکشخ  لحم  رتش و  دنفسوگ و  هاگباوخ  رگید  فرط  مالسا و  زا  شیپهنیدمهنهک  ناتسربق 

شرس يالاب  ار  امرخ  ياهخاش  دندوب . هتفرگ  ار  رتش  فارطا  درم ، نز و  يدوهی و  ناملسم و  كرشم و  دش ، دراو  ابق  رد  فقوت  زور  راهچ 
لوسر دوش . دراو  اهنآ  لزنم  لحم و  رد  یمارگ  نامهیم  نیا  دنتـساوخیم  مادک  ره  اهنآ  زا  بعـشنم  لیابق  جرزخ و  سوا و  هلیبق  دنتـشاد .
هچوک نیا  زا  لحم و  نآ  هب  لحم  نیا  زا  نآ ، فارطا  تیعمج  تفریم و  دازآ  رتش  دراد . تیرومأم  هک  دینک  اهر  ار  رتش  راهم  دومرف  ادخ 

اهریـشمش جرزخ  سوا و  ناملـسم  ون  ناناوج  دندرکیم . تکرح  شفرط  ود  رد  رکبوبا  و  ع - یلع - نینمؤملاریما  دنتفریم . هچوک  نآ  هب 
ياهنز اهناوج و  دـندادیم . شناـشن  رگیدـکی  هب  اـهجرب  اـهماب و  يـالاب  دوهی  كرـشم و  ياـهنز  دـندومنیم . تبقارم  ربماـیپ  زا  تسد ، هب 

. دندناوخیم دورس  یعمجهتسد  اهبم ، يالاب  تیعمج و  بقع  رد  ناملسم 
عادولا  تاینث  نم  انیلع ، ردبلا  علط 

نیا زا  ياهشوگ  رد  رتش  دوب . تکرح  دـجو و  رـسارس  هنیدـمعاطملا  رمالاب  تئج  انیف ، ثوعبملا  اـهیا  عاد  اـعد هللا  اـم  اـنیلع ، رکـشلا  بجو 
دنهاوخیم کی  ره  فارطا ، ياههناخ  نابحاص  تسا . میتی  لفط  ود  ْلیَهُـس  لْهَـس و  ْکِلم  نادیم  نیا  زا  یتمـسق  دز . نیمز  هب  وناز  نادـیم 

. دنیامن لمح  دوخ  لزنم  هب  ار  نامهیم  ثاثا 
وبا دراد ، تبسن  اهنآ  اب  بلطملادبع  شدج  فرط  زا  مرکا  لوسر  هک  تسا  راجنینب  هلیبق  زا  يراصنا  بویاوباهناخ  اههناخ ، نیرتکیدزن 
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دـنناوخیم و رعـش  تیعمج  لزنم ، لباقم  ياضف  رد  دـش . دراو  هداس  کچوک و  هناخ  نیا  رد  مرکا  لوسر  دراد . ور  ریز و  قاـتا  ود  بویا 

ناوج نانز  زا  ياهتـسد  بویاوبا  هناخ  تشپ  زا  دـننکیم . يزاب  اهریـشمش  اههبرح و  اـب  یـشبح  ناـمالغ  دـنیوگیم . کـیربت  ار  شمدـقم 
: دنناوخیم راجنلاینب 
راجنلا ینب  نم  راوج  نحن 

اب یبنلادجـسم ، يانب  زا  شیپ  دیرخ و  ار  میتی  ود  نیمز  هعطق  دومرف ، فقوت  بویاوبا  لزنم  رد  هک  يدـنچ  زا  سپ  راج  نب  دـمحم  اذـبح  ای 
ناناملـسم رگید  اب  دوخ  مرکا  لوسر  دـش . عورـش  دجـسم  يانب  هدومن  راومه  ار  نیمز  سپـس  دـندناوخیم ، زامن  ینابهیاس  ریز  ناناملـسم 

هرخآلا  شیع  ّالا  شیع  ال  : » تفگیم دادیم و  گنس  تشخ و 
تـشخ وت  منکیم  لمح  نم  هک  ار  نیا  دومرف : دریگب ، شتـسد  زا  ار  تشخ  تساوخ  ناناملـسم  زا  یکی  هرجاـهملاو  راـصنألا  محْرا  َّمُهّللأ 

درگ و زا  ار  دوخ  تشادیمرب و  گنـس  تشخ و  مه  یفارـشا  شوپ  فیظن  نامثع  یتسین ! رتجاتحم  نم  زا  دـنوادخ  هب  وت  امن . لمح  رگید 
دوخ لثم  ياهرگراک  اب  دوب و  دولآرابغ  اپارـس  درکیم و  راک  یکباچ  اب  یلع  دـناکتیم . یپ  رد  یپ  ار  دوخ  سابل  تشادیم و  رود  راـبغ 

ادجاسَملا رُمْعَی  ْنَم  يوتْسَی  ال  دندناوخیم :
دندیشوکیم دجسم  نتخاس  يارب  دنتخیریم و  قرع  باتفآ  نایم  رد  ناناملـسم  رگیدًاِدئاح  ِرابُْغلا  ِنَع  يُری  ْنَم  َو  ًادِعاقَو  ًاِمئاق  اهِیف  ُبَأْذَی 

: دنتفگیم و 
ُلَمْعَی  ُِّیبَّنلا  َو  انْدَعَق  ِْنِئل 

ُلَّلَضُْملا  ُلَمَْعلا  اّنِم  َكاِذل 
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! میاهتسشن نآ  رد  ام  هک  يدجسم  نیتسخن  يانب  عضو  دوب  نیا 

هد زا  سپ  دندشیم . وربور  دنوادخ  اب  راب  دـنچ  زورهنابـش  لمجت ، فقـس و  باجح  نودـب  ناراب ، باتفآ و  ریز  اهگیر و  يور  ناناملـسم 
ار ایند  دـندش و  روحم  هک  داد  لیوحت  اـیند  هب  ناـمیا  وترپ  رد  ار  یـسایس  یگنج و  یقوقح و  نادرم  نیرتگرزب  هداـس ، هسـسؤم  نیا  لاـس ،

! دندنادرگ

تنیز رویز و  ناجورم  نانیشن ، خاک 

دیدرگ رتمکحم  نآ  يانب  نامثع  نامز  رد  تفای . هعـسوت  دجـسم  تیعمج ، يدایز  هنیدم و  تیزکرم  بسح  هب  نیدـشار ، يافلخ  نامز  رد 
، داتفا هیماینب  تسد  هب  دـش و  ماـش  تفـالخ  روحم  هک  نآ  زا  سپ  دوبن . دجـسم  وزج  تارجح  تفرن و  نوریب  نیتسخنهداـس  عضو  زا  یلو 
زا ار  مدرم  دنراد و  هاگن  يراک  هابتشا  هدرپ  ریز  رد  ار  دوخ  لمجت  ینیـشنخاک و  هک  نآ  يارب  تفر . نوریب  نیتسخن  هداس  عضو  زا  دجـسم 

. دندومن تنیز  مالـسا  رظن  فالخرب  ار  دـجاسم  هفرخز  هرقن و  الط و  هب  دندیـشوک و  دجـسم  لمجت  هب  دـنیامن ، فرـصنم  لوا  هداس  عضو 
! دنتفرگ کمک  دندوب ، اهاسیلک  نامتخاس  اب  يانشآ  هک  یمور  ناسدنهم  نارامعم و  زا  راک  نیا  يارب 

دالوا دوب . مولظم  نایولع  تیناقح  تبـسن و  تیـصخش و  فرعم  لوا و  عضو  هب  کملادبع  نب  دیلو  نامز  ات  تارجح  رگید  همطافهرجح و 
ار تارجح  رگید  ار و  نآ  داد  روتسد  دربب  نایم  زا  ار  راختفا  نیا  هک  نآ  يارب  دیلو  دنتـشاد . لزنم  هرجح  نآ  رد  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 

ار ناناملسم  نید  مان  هب  هک  ملاظ  ماکح  نیطالس و  زا  کی  ره  دندومن . دجسم  ءزج 
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دهاشم دـجاسم و  رگید  لثم  يوبن ؛ دجـسم  يارب  تارهاوج ، سئافن و  زا  ياهیدـه  اهیتشز ، ناربج  کین و  ماـن  يارب  دـندرکیم ، تراـغ 

! دندیدزد ناشدوخ  ار  اهبنارگ  وشزرارپ  سئافن  مه  راب  دنچ  دنداتسرفیم و 
توهبم يآهدع  دنریگب ، لحم  نیا  زا  نامیا  دـیحوت و  سرد  ناناملـسم  دـیاب  میاهتـسشن و  يوبن  دجـسم  رد  هک  زورما  دیـسر  اجنیا  هب  راک 

ایآ تسا . هجوت  دروم  رتشیب  دشاب  هتشاد  اهبرپ  نامتخاس  ساسا و  اهشرف و  الط و  دبنگ  هک  هدازماما  ماما و  ره  دنتـسه ! اهلیدنق  تالمجت و 
!؟ دندوب هدناوخ  سرد  نیتسخن  ناناملسم  رگم  دنماوع ؟ مدرم  رثکا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هابتشا  نیا 

انعم و زا  ار  تربع  تدابع و  زکارم  ات  دنـشوکیم  هشیمه  دوخ  لامعا  ندناشوپ  يراب  نادنمروز  ناهاشداپ و  هک  تسا  تهج  نامه  زا  نیا 
سابل زا  ار  نید  ملاع  تسا ؛ هتفرگ  ناناملـسم  زا  ار  نیبتقیقح  مشچ  هک  تسا  رهاوظ  روص و  هب  هجوت  نیمه  دـننک ، جراـخ  دوخ  تقیقح 

خاک و اب  ار  نیطالـس  يراد  تکلمم  هرادا و  تردـق  دـنرگنیم . تفلک  لیبس  ریز  ار  ناـفرع  دـهز و  دنـسانشیم . گرزبهماـمع  داـشگ و 
 ... دنریگیم هابتشا  تافیرشت 

يرگید رکف  حور و  دـندوب  عمج  اجنیا  هک  ییاهناملـسم  دوب ، زورما  ص - مرکا - لوسر  شیالآیب  هداس و  تارجح  دجـسم و  ناـمه  رگا 
. دندربیم دوخ  يرگید ا  راکفا  اههیامرس و  دنتشاد و 

شزرا  اهنوتس و  هرامش  هک  نآ  ضوع  نادرگ ، ایند  اهسانشرواخ و 
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تاـغوس اـیند  يارب  ار  تردـق  تراـهط و  دــیحوت و  لـماک  رهاـظم  لـحم  نـیا  زا  دــنیامن ، فـصو  ار  ناـمتخاس  ینف  تـیمها  اهلیدــنق و 

ذفان نامیا  انعم و  زغم و  زا  نوچ  اهنآ  دناهتسارآ . دوخ  هب  نیطالس  ياهخاک  اههسینک و  اههدکتب و  ار  نونف  تالمجت و  نیا  دنداتـسرفیم .
. دننک هتسارآ  رتشیب  هچ  ره  دنیامنیم ، هابتشا  دوز  ار  رهاظ  انعم و  هک  ماوع ، رظن  رد  ار  رهاظ  دیاب  دنایهت ،

ياهشرف اپ ، ریشمش و  كون  اب  دنورب و  هار  دنتشاد  راع  نیطالس  ياهـشرف  يور  همکچ  اب  هک  دومن  تیبرت  ینادرم  هک  ياهداس  دجـسم  نآ 
ریهطت هیآ  دـنتفخ و  ابع  کی  ریز  شنادـنزرف  رتخد و  داماد و  مرکا و  ربمایپ  هک  ياهناـخ  نآ  دـندرکیم و  عمج  ییاـنتعایب  اـب  ار  اـهبنارگ 

! دشاب ادج  یلاشوپ  كوپ و  ياهخاک  لکایه و  زا  شباسح  دیاب  دش ، لزان 
ناملـسم یعمج  هک  لمعلاسکع ، طـیرفت و  طارفا و  نیا  دـنربب !؟ یپ  دوخ  ِيونعم  ریاـخذ  هب  ناناملـسم  هک  دـسریم  یناـمز  اراـگدرورپ !

زا یک  دـنهد ! رارق  تارهاوج  شرف و  تنیز و  رد  تاراختفا  لحم  ار  دـهاشم  دـجاسم و  دـباعم و  یعمج  دـننادب و  تعدـب  ار  ربق  تروص 
!؟ دوریم نایم 

هدنبیرف رهاوظ  ار  هدنز  تقیقح  نیا  مدش  هجوتم  دش . هتـسب  تعامج  فوفـص  تساخرب . یبنلادجـسم  هرانم  زا  ناذا  گناب  دش ، رهظ  *** 
لثم يدایز  هدـع  دـنمرکا . ربمایپ  اب  ناناملـسم  تعامج  فوفـص  دـسریم . شوگ  هب  لالب  گناب  ایوگ  تساضف . نامه  اضف  دـناشوپیمن ،

نامه 

تنیز رویز و  ناجورم  نانیشن ، www.Ghaemiyeh.comخاک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


253 ص :
تمظع طقف  دش . وحم  اهرظن  زا  اههفرخز  اهیراکتفارظ و  اهراوید و  دناهداتـسیا . دجـسم  زاب  ياضف  ياهنش  يور  باتفآ و  ریز  فوفص 

! ربکا هللا  تسا ؛ قح 
يور دنناوخیم و  هدناوخ و  زامن  دـهاشم  دـجاسم و  همه  رد  دـسجم و  نیا  رد  هک  یمدرم  اهنویلیم  فوفـص  هب  تسا  لصتم  فوفـص  نیا 
يارب هک  ار ، نآ  شیالایب  هداس و  عضو  هدـمنن و  فرـصت  نآ  رد  یـسایس  یحور و  راوطا  ناـیمز و  عاـضوا  هک  تسا  هبعک  يوس  هب  همه 

. تسا هدادن  رییغت  ناتسرپ  ایند  نارادمتسایس و  ياهتسد  تسا ، دیحوت  هب  هجوت 

ابُق دجسم 

اهناتسلخن رانک  زا  هنیدم ، بونج  فرط  هب  لّوا  دربب . دحا  اُبق و  دجسم  هب  رام ا  هک  میدرک  هیارک  ینیشام  هدمآ  نوریب  لزنم  زا  رصع  ماگنه 
يالاب هک  تسا  یهاچ  رگید  فرط  تسا و  دجسم  فرط  کی  هک  ییاضف  رد  میدش . رود  هنیدم  زا  خسرف  کی  زا  شیب  داد . روبع  اهرهن  و 

دنیوگیم نآ  بارحم  هدش . هدرتسگ  هزیکاپ  ياهریـصح  تسا و  فّقـسم  دجـسم ، يدورو  برد  تسار ، فرط  داتـسیا . تسا ، ياهبق  نآ 
. تسا ص - ربمایپ - رتش  ندز  وناز  لحم 

یشاک يور  بیترت  هب  تیب ، لها  هباحـص و  ماننآ  راوید  يالاب  تسا . دنلب  مکحم و  نآ  ياهراوید  زاب و  دجـسم  میدش  ابق  دراو  هک  هاگنآ 
. دش هتخاس  هبعک  زا  سپ  هک  تسا  يدجسم  نیتسخن  نیا  تسا . هدش  هتشون 
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رهش زا  هنیدم  مدرم  یپ  رد  یپ  زور  هس  دوشیم . هنیدم  دراو  اهزور  نیا  هدومن و  ترجه  هکم  زا  ادخ  لوسر  هک  دیسر  هنیدم  مدرم  هب  ربخ 
نوچ دنتـشاد ، هکم  هار  نابایب  هب  مشچ  تسا ، هنیدـم  یقرـش  بونج  هیحان  رد  هک  هرح ،»  » عفترم ياههپت  هوک و  يـالاب  دـندمآیم و  نوریب 

. دنتشگیمرب رهش  يوس  هب  يدیماان  زا  سپ  دنتسشنیم ، اهگنس  هیاس  رد  دمآیم  الاب  باتفآ 
رهظ و ماگنه  دـنیامیپیم . ار  هنیدـم  هکم و  نیب  كاـنلوه  ناـبایب  هدـمآ و  نوریب  روث  راـغ  زا  شهارمه  ود  اـب  لوسر  هک  تسا  زور  تشه 

مهبم هنیدم  عضو  دوش ؟ هنیدم  دراو  هرسکی  ایآ  دندیـسر . تسا ، برثی  هیداب و  نایم  دح  رـس  هک  ریع ،»  » ناتـسهوک کیدزن  باتفآ  یمرگ 
درک و ضرع  ار  برثی  لها  راظتنا  دوب . مهسینب  هلیبق  خیش  هدیرب » ، » هدیسر شتمدخ  هک  یسک  لوا  تسا !
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. درگنب ار  برثی  مدرم  عضو  دوخ  ات  دیآدورف  اُبق  رد  هنیدم  بونج  يوس  هب  هک  دومن  داهنشیپ 

نطوم هک  ار ، نآ  فارطا  ياههعلق  برثی و  رهش  اهناتـسلخن و  نآ ، يالاب  زا  ترـضح  دندمآ و  الاب  ریع » لبج   » تاعافترا زا  رفاسم  هس  نیا 
هک دید  ار  شوپدیفس  رفن  هس  باتفآ ، رون  رپ  عاعش  نایم  رد  يدوهی  يدرم  دش . ریزارـس  اُبق  يوس  هب  تسیرگن . دوب ، دهاوخ  وا  یگـشیمه 

: دروآرب دایرف  دمآ و  هنیدم  يوس  هب  ناود  ناود  دناهدش ، ابق  هجوتم 
« مُِکتَْخب َءاج  ْدَق  بِْرثَی  َلْهأ  ای  »

.« دروآ يور  امش  لابقا  برثی  لها  يا  »
هطاحا ار  شرتش  فارطا  هنیدم  مدرم  گرزب  کچوک و  دریگ ، لزنم  ابق  رد  ص - دمحم - هک  نآ  زا  شیپ  دنتفر . ابق  يوس  هب  ناشوپدـیفس 

. داد رارق  ییاریذپ  لحم  ار  یـسوا  همعثخ  نب  دعـس  هناخ  دومرف . لوزن  فوع  نب  رمعینب  گرزب  درمریپ  مْدِه ، نب  موثلک  هناخ  رد  دندومن .
زاـمن یتقو  دوب . ینمـشد  يزیرنوخ و  هتـسویپ  جرزخ  سوا و  ناـیم  نوچ  دـیدیمن ! ار  اـهیجرزخ  زا  یـسک  دومرفیم و  ّتقد  اـههرهچ  رد 

رد ار  وت  غارس  مدرکیمن  نامگ  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  دش و  دراو  هدیشوپ  يور  اب  یجرزخ  هرارز  نب  دعـسا  دناوخ ، ار  اشع  برغم و 
مکمک دنداد و  شهانپ  دومرف  تشاد . زاب  فرشت  زا  ار  ام  یسوا ، ناردارب  ام و  نایم  ینمشد  مناسرن ، اجنآ  هب  ار  دوخ  مشاب و  هتشاد  ییاج 

. تفر نایم  زا  هلیبق  ود  نیا  نایم  نیرید  ياههنیک  اهیینمشد و 

مالسا يزکرم  هتسه  رد  ناریا  هدنیامن  ناملس 

مشچ کیرات ، يایند  نایم  رد  تسا . هتفرگ  اههناشن  نانیبناهج  زا  رهـش  هب  رهـش  هدمآ و  نوریب  سراف  زا  قح  نید  غارـس  هب  یـسراف  ناملس 
مان هب  ار  وا  کـنیا  تسا . هدیـسر  شغاـمد  هب  برثی  هیحاـن  زا  نشور  دادـماب  میـسن  هدـید و  برعلا  هریزج  زا  ار  قح  روهظ  عاعـش  شذـفان 

ناتـسبرع رد  یگدنب  ناریا و  رد  ییاقآ  جنر و  رـسارس  هتـشذگ  یگدنز  رد  هتـسشن ، یلخن  هخاش  رب  دـناهتخورف ! يدوهی  يدرم  هب  مالغ »! »
شیدوهی ياهقآ  قیفر  هاگان  هک  تسامرخ  ياههخاش  حالـصا  لوغـشم  درادیم . شوخلد  ار  دوخ  قداص ، رجف  عولط  دیما  هب  دشیدنایم و 

: دش دراو  هدیرپ  گنر  اب 
!؟ ینیبیمن رود  زا  دنناور ، ابق  يوس  هب  هک  ار ، تیعمج  یهایس  يونشیمن و  ار  برثی  مدرم  يوهایه  رگم 

؟ هدش هچ  - 
! دش دراو  دندوب  شرظتنم  هک  يربمایپ  - 

: دیسرپ دیود و  دوخ  یلاوم  نخس  نایم  درک ! شومارف  ار  دوخ  یگدنب  دومن و  زیت  ار  اهشوگ  تسج  شمشچ  زا  یقرب  ناملس 
؟ هدمآ هک  تسیک 

: تسکش ناملس  ناه  رد  ار  نخس  يدوهی 
! شاب لوغشم  دوخ  راک  هب  ياهدنب ، وت  هچ ! وتب 

ریز هب  تخرد  زا  ناملس  دنتفر . نوریب  داد ، دهاوخ  رییغت  ار  ناشموق  تشونرس  هدمآ و  شیپ  هک  یعاضوا  یـسررب  يارب  يدوهی  بابرا  ود 
هک  تیعمج  نایم  رد  دناسر و  ابق  هب  ار  دوخ  دیچ و  یقبط  رب  هزات  يامرخ  زا  دمآ ،
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لباقم ار  قبط  دراو ش . دنهدیم  ناشن  ار  ص - دمحم - رگیدـکی  هب  دنـشکیم و  دـق  هداتـسیا و  مه  رـس  تشپ  ياهّدـع  هتـسشن و  یـضعب 

. دراذگ نامهیم 
؟ تسیچ نیا  دیسرپ : ترضح 

تایئزج هب  داتـسیا و  رانک  هاگنآ  مدروآ ! هقدـص  امـش  يارب  دـیاهدش ، دراو  نیمزرـس  نیا  رد  هک  دـیتسه  ییاـهبیرغ  ماهدینـش  درک : ضرع 
دـیروآ و نابز  رب  ادـخ  مان  : » دومرف دومن ، نایفارطا  هب  يور  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  درک . تقد  ص - دـمحم - هرهچ  راتفگ و  تاـکرح و 

!« تشاد هاگن  تسد  ندروخ  زا  دوخ  اما  دیروخب ،
نآ دزن  هدروآ ، امرخ  زا  یقبط  زا  بو  تفر  نوریب  سپس  یکی ! نیا  تفگ : دیمهفیمن ، یـسک  سلجم  نآ  رد  هک  یـسراف ، نابز  اب  ناملس 

؟ تسیچ دومرف  ربمایپ  داهن . ترضح 
. مدروآ هیده  يدروخن  هقدص  زا  مدید  نوچ  درک : ضرع 

« دروخ زین  دوخ  دیروخب و  ادخ  مان  هب  : » دومرف دومن و  شباحصا  هب  ور  ترضح  نآ 
. تفر رانک  شاهناش  زا  نهاریپ  ترـضح ، نآ  رـس  تشپ  تشگرب  هاگنآ  یمود ! نیا  تفگ : یـسراف  هب  داهن و  مه  رب  ار  تشگنا  ود  ناملس 
. دروآ مالـسا  دناسانـش و  ار  دوخ  دیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  هناشن  هناش و  دش ، نایامن  ناملـس  يارب  دوب  ربمایپ  هناش  يور  هک  یتشرد  لاخ 

ابق رد  مالسا  يزکرم  هتسه  لیکـشت  ندش و  هتـسب  ماگنه  هک  دوب  ناریا  هدنیامن  ناملـس  داد ؛ شدیون  يزارفرـس  يدازآ و  هب  ص - ربمایپ -
زا هکنانچ  دننادب و  دوخ  زا  ار  مالسا  كاپ ، نایناریا  ات  دیدرگ  یتایح  بیکرت  نیا  لوا  ياهلولس  ءزج 

مالسا يزکرم  هتسه  رد  ناریا  هدنیامن  www.Ghaemiyeh.comناملس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


258 ص :
. دنیامن عافد  مالسا  زا  دننکیم  عافد  دوخ  سومان  ناج و 

ع- یلع - راظتنا  هب  ابق  رد  فقوت  زور  هدزناپ 

: دوب یتاهج  هب  فقوت  نیا  درک و  فقوت  دنیوگ ) یضعب  هکنانچ   ) ابق رد  زور  هدزناپ  ص - مرکا - لوسر 
. تسا نآ  هرابرد  يْوقَّتلا »...  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل  : » فیرش هیآ  دنیوگ  دشاب . ابق  دجسم  نیمه  هک  دراذگب  ار  دجسم  نیلوا  هیاپ  - 1

ع- یلع - هار  هب  مشچ  مراد ! يراظتنا  دومرفیم : دندومنیم ، هنیدم  فرط  هب  تکرح  داهنشیپ  هچنآ  هنیدم  یلاها  دوب ! هار  هب  شمـشچ  - 2
. دوش هنیدم  دراو  مارآ  یبلق  یلع و  اب  ات  دوب 

دوب شتـسد  هب  دـنراوس  نآ  رب  مطاوف  هک  يرتش  دـنب  هتخیوآ و  يریـشمش  هک  یلاح  رد  حورجم ، هلبآرپ و  ياپ  اـب  یلع  زور ، دـنچ  زا  سپ 
. دش هدوسآ  شرطاخ  تفرگرب و  رد  ار  وا  مرکا  ربمایپ  دیسر .

ياهتب نینچمه  جرزخ و  ياهتب  نتسکش  هب  دندرک  عورش  هحاور  هللادبع  عیبر و  نب  دعس  دش ؛ عورش  ینکشتب  ع - یلع - ندیـسر  زا  سپ 
. دش هتسکش  دندوب  هدیورگ  مالسا  هب  هک  لیابق  رگید 

رد هاگنآ  دـمآ . دورف  ملاسینب  هلیبق  نایم  رد  انونار »  » يداو رد  رهظ ، ماگنه  درک و  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  تیعمج  اـب  هعمج  زور  ربماـیپ 
: دومرف نایب  اجنیا  رد  ار  هبطخ  نیلوا  درازگ و  زامن  هنیدم  ناناملسم  ون  اب  دندوب ؛ هتخاس  هلیب  نآ  هک  يدجسم 

تسوا  مهدیم  یهاوگ  منمشد . دوش  رفاک  وا  هب  هک  سک  نآ  اب  مراد و  نامیا  يو  هب  مبلطیم و  يرای  وا  زا  ار و  يادخ  منکیم  شیاتس  »
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هار هب  دریذـپب ، ار  لوسر  ادـخ و  نامرف  سک  ره  تخیگنارب ...  تسار  هار  هب  تیادـه  يارب  ار  وا  هک  تسوا  هدـنب  دـمحم  اتکی و  دـنوادخ 

ناماس ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  منکیم ...  تیـصو  ادخ  ياوقت  هب  ار  امـش  دوش . هارمگ  تخـس  دیامن  ینامرفان  هک  سک  نآ  دیآرد و  تسار 
داهج دیاب  هک  روطنآ  ادخ  هار  رد  دیشاب  نمشد  ادخ  نمـشد  اب  داد . دهاوخ  يراگتـسر  ار  امـش  دنوادخ  دیهدن ، هار  اهراک  رد  ایر  دیهد و 

.« دیمان ناملسم  دیزگرب و  ار  امش  هک  دییامن 
. دوب يدالیم  اب 623  قباطم  يرجه ، لاس  زاغآ  لوالاعیبر ، مهدزاود  هبنشود  زور  ابق  هب  مرکا ، ربمایپ  دورو 

« هلفت رئب   » ار نآ  دنماشآیم . كربت  يارب  ار  نآ  بآ  هدـش و  هتخاس  نآ  يالاب  هعقب  هک  سیرا » رئب   » مان هب  تسا  یهاج  ابق  دجـسم  کیدزن 
. دنیوگیم مه  متاخ » رئب   » نآ هب  تسا . هدش  اراوگ  شبآ  مرکا  لوسر  ناهد  بآ  هلیسو  هب  دنیوگیم  دنمانیم .

!؟ تسا هداتفا  يزور  نینچ  هب  هنیدم  ارچ 

اهتخرد و رد  یناریو  یگدرمژپ و  راثآ  هک  هنیدـم  ياهغاب  هچوک  زا  میدرک . تکرح  هنیدـم  يوس  هب  ابق  زا  اهناتـسلخن  ياـههیاس  ناـیم  رد 
داـی هب  ار  رهـش  نیا  تزع  تمظع و  ياـههرود  اـههعلق ، راـثآ  فارطا و  ياـههبارخ  میدومن . روبع  تعرـس  هب  تسا  ادـیوه  نآ  ياـهراوید 

هب هنیدـم  یبونج  ياههچوک  اهنابایخ و  زا  دـنارذگیم . رطاـخ  زا  برغ  قرـش و  يوس  هب  ار  مالـسا  نادـهاجم  شوج  بنج و  دروآیم و 
. میوریم لامش  فرط 

تکرحیب  ناشیرپ و  مدرم  بارخ  ياهراوید  هلابز ، زا  رپ  اهنابایخ 
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. دیآیم مشچ  هب  نآ  رد  یبنجا  ياهلاک  هتسشن و  درَگ  ياههویم  يرادقم  تسا  یلاخ  کچوک و  اهناکد  تسا .

دای هب  نیمز  فارطا  رد  ناملسم  اهنویلیم  ياهلد  تسا ! مالـسا  ياملع  دهاجم و  هباحـص و  نارازه  ادخ و  لوسر  نفدم  هک  تسا  هنیدم  نیا 
! دناسر دشر  نس  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالسا  لفط  هک  تسا  هنیدم  نیا  تسا . قوشرپ  نآ 

! دندیزرلیم اهخاک  نایم  رد  نآ  دای  زا  اهروتارپما  دنارپ و  ایند  مشچ  زا  باوخ  هک  تسا  ياههنیدم  نیا 
! تسا کیدزن  نیمز  حطس  هب  شبآ  تکربرپ و  شکاخ  هک  تسا  ياهنیدم  نیا 

هب يراگزور  هنیدم  تسا . ناریو  شرهـش  ناشیرپ و  شمدرم  یگدنز . تیلاعف  هن  یملع و  ياههسـسؤم  هن  تسا ، نآ  رد  یـشبنج  هن  زورما 
نتخورف بارخ و  ياـههناخ  نداد  هراـجا  يارب  مهنآ  تسا  جـح  ماـیا  نآ ، تکرح  كدـنا  تسا ! هدـیدن  دوـخ  هب  یبارخ  یناـشیرپ و  نـیا 

! دوریم تموکح  نیرومأم  بیج  هب  رتشیب  دنریگیم و  دوخ  يولگ  زا  هک  نان  يزبس و  اههویم و 
!؟ هداتفا يزور  نینچ  هب  ارچ 

طقاس یگدنز  قالخا و  رکف و  تهج  زا  ار  هنیدم  ات  دندیشوک  ماش ، هب  نداد  تیزکرم  دوخ و  تردق  ظفح  يارب  هیماینب ، رگید  هیواعم و 
ماع لتق  ار  هنیدم  لها  وا  زا  سپ  دیزی و  نامز  رد  راب  دنچ  دنداتـسرف ! هنیدم  هب  ار  نیثنخم  اهناوخهزاوآ و  اههصاقر ، دـساف ، ناناوج  دـننک !

هیحور و نیا  رب  زین  تاقافنا  تاعربت و  دندروآ . راب  یلاکتا  لبنت و  ار  نآ  نامدرم  دندومن .
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. دوزفا قالخا 

نبا اب  یتدـم  هنیدـم  لیابق  تیباهو ، تضهن  زاغآ  رد  تسین . قفاوم  هنیدـم  نارمع  اـب  تسا  يرظن  تسایـس و  هچ  يور  مه  یلعف  تموکح 
! دش هدوزفا  رگید  لماوع  رب  مه  اهیدوعس  هنیک  دندیگنج ؛ دوعس 

هب نآ  تیعمج  دش و  عورـش  يداصتقا  تیلاعف  راوز ، دمآ  تفرهطـساو  هب  دوب ، ماش  هب  لصتم  هنیدم  نهآ  هار  هک  یلاس  دنچ  رد  دنیوگیم 
رد يدوعس  ریفس  بانج  هک  تموکح  هب  ناگتسباو  زا  ياهّدع  زج  لاح ! ناشیرپ  رتشیب  دنرازه و  هد  زا  رتمک  زورما  اما  دیـسر . رازه  داتـشه 

يدیلوت و ياهراک  رتشیب  اهناتسلخن و  تاحالصا  دیآیمرب  ناشمسا  زا  هکنانچ  دناهلواخن ؛ نایعیش  همه  زا  رتهراچیب  تساهنآ ! زا  مه  ناریا 
! تسا هتفرگ  محکحم  ناشتفرشیپ  ولج  دنرتمورحم و  همه  زا  یلو  تساهنآ  هدهع  هب  تمحزرپ ،

هنیدم هوکش  تمظع و  يدابآ و  نتشگرب  تسا . هدیدن  دوخ  هب  رتدب  نیا  زا  نآ ، زا  دعب  هچ  مالـسا  زا  شیپ  هچ  يراگزور ، هنیدم  هصالخ 
. تسا ناناملسم  يرادیب  داحتا و  هب  هتسب 

دحا گنج  روآدای  دحا ، هوک 

. تسا رصع  میدیسر . دحا  هوک  هنماد  هب  ات  میدش  رود  خسرف  کی  میدرک و  روبع  لامش  يوس  هب  رهش  زیگنارثأت  ياهانب  اهنابایخ و  نایم  زا 
خیرات گنج  نادـیم  نآ ، لباقم  بیـش  دـحا و  هوک  هلـسلس  هریاد  مین  ياضف  هدـش . زارد  اهتخرد  اهانب و  هیاس  هتفرگ و  هیاـس  ار  هوک  هنماد 

. تسا دحا 
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. تسین زیامتم  مه  زا  هک  تسا  دحا  يادهش  رگید  هزمح و  ربق  نآ  هنماد  رد 

- هـمئا زا  یــضعب  هـک  دـش  هتخاـس  ییاـههناخ  دجــسم و  اـجنیا  رد  دـحا  هـعقاو  زا  سپ  تـسا . يدـجاسم  ادهــش ، روـبق  یقرــشهیحان  رد 
. دندمآیم اجنیا  هب  روبق  نیا  ترایز  يارب  هعمج  ياهبش  ناناملسم ، و  مالسلامهیلع -

. منکیم اشامت  ار  دـحا  یحاون  فارطا و  نیبرود  اب  تسا . یبارخ  هب  ور  مه  دجـسم  تسا و  بارخ  روبق  دـننام  یخیراـت  ياـههناخ  هزورما 
هب زورما  تسا و  هوک  یقرـش  لامـش  فرط  رد  هک  یفاکـش  هناهد  نآ  دسریم ، رظن  هب  میـسرپب . وا  زا  ار  عضاوم  هک  تسین  یعلطم  صخش 

. داد رییغت  ار  گنج  نادیم  عضو  اهنآ  هابتشا  يربصیب و  هک  هدوب  نارادنامک  لحم  تسا  ياهرد  تروص 
هیحور لئاسو و  رازبا ، تهج  زا  شیرق  هک  لاس  کی  نیا  رد  دـندش . هتـشک  نآ  رد  شیرق  نارـس  هک  تسا  ردـب  گنج  زا  سپ  لاس  کـی 

. درک تکرح  هنیدم  يوس  هب  لیاسو  مامت  اب  دومنیم ، هدامآ  ار  دوخ 
تروشم ناناملـسم  اب  ص - مرکا - لوسر  دشاب . زاب  گنج  يارب  نادیم  هک  دـناهدیچیپ  هنیدـم  لامـش  يوس  هب  برغ  فرط  زا  شیرق  هاپس 

. دنوش جراخ  هنیدم  زا  هک  دنداد  يأر  ادخ  لوسر  لیم  فالخ  هب  روشرپ ، ناناملسم  ناناوج و  تیرثکا  تروشم ، رد  دومن ،
دصیس اب  درک و  ییوجهناهب  لولس  یبا  هللادبع  دندمآ . نوریب  هدبز  نادرم  رفن  رازه  جیسب ، نامرف  هعمجهباطخ و  زامن و  زا  سپ  هعمج  زور 

زا رتمک  ناناوج  نادق و  هاتوک  دید و  ناس  ار  شنازابرـس  دوخ  ص - ادخ - لوسر  دندنام ! اج  رب  اپ  رفن  دصتفه  تشگرب و  هار  نایم  زا  رفن 
لاس  هدجیه 
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مچرپ دومن . اجباج  ار  هراوس  هداـیپ و  داد . عضوم  هوک  فاکـش  رد  ریبج  نب  هللادـبع  ناـمرف  تحت  رد  ار  زادـناریت  رفن  هاـجنپ  دـنادرگرب ! ار 

. تفرگ رارق  راصنا  مچرپ  رد  زین  دوخ  داد ، هدابع  هب  دعس  تسد  هب  ار  راصنا  مچرپ  و  ع - یلع - تسد  هب  ار  نیرجاهم 
: تسا هدروآ  دای  نارمع  لآ  هروس  رد  دنوادخ  ار  دحا  زور  هاپس  میظنت  و  ص - ادخ - لوسر  یهدنامرف  تیمها 

.« لاتِْقِلل َدِعاقَم  نِینِمْؤُْملا  ءّوَبَت  َِکلْهأ  ْنِم  َتوَدَغ  ْذا  َو  »
عـضاوم هاگیاج و  يدرکیم و  شیپ  سپ و  ار  نامیا  اب  نادرم  هداتـسیا و  دحا  نادیم  رد  نادادـماب  وت  دزرـس و  قفا  زا  باتفآ  هک  زور  نآ  »

!« يدومنیم نیعم  ار  هتسد  ره 
فوفـص ناـیم  رد  دـنناوخیم و  دـننزیم و  هتفرگ  تسد  هـب  اـهفد  دـنه ، یگدرکرـس  هـب  اـهنز  دوـمن . مـیظنت  ار  دوـخ  هاپـس  مـه  شیرق 

رد اهدـنبولگ  اهلاخلخ و  ندروخ  مهب  اب  ناشزاوآ  فد و  کـناب  دـنهجیم و  وس  نآ  وس و  نیا  هب  تسم  ياـههرطاقهّرک  لـثم  دـندرگیم ؛
هوک هنماد  زا  هدروآ ، ناجیه  شبنج و  هب  دابدـنت  ربارب  رد  كزان  ياهخاش  لثم  ار  شیرق  هاپـس  اهنز  ناجیه  تسا ! هدـیچیپ  يداو  نیا  نایم 

: دنناوخیم مه  اب  دنوشیم و  ریزارس  رگید  يوس  زا  دنوریم و  الاب  یعمجهتسد  ناشکنماد ،
قراطلا  تانب  نحن 

نارتخد میودیم ) وس  ره  هب  خالگنـس  نابایب و  نیا  نایم  رد  هک   ) ام  » قماو ریغ  قارف  قرافن  اوربدت  نا  قناُعن  اولبقت  نا  قرامنلا  یلع  یـشمن 
« میوریم هار  فابرز  ياهشرف  يور  میاهراتس ،
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« مینادرگیم يور  امش  زا  دینادرگ  يور  گنج  زا  رگا  میشوغآ ، مه  امش  اب  دیرآگنج  هب  يور  نادرم  امش  رگا  »

!« دش دهاوخن  زاب  امش  يور  هب  ام  ِهایس  مشچ  هشوگ  رگید  »
زاغآ تدـش  هب  فرط  ره  زا  نارابریت  قرب ، فلاختم  شهج  دـننام  ناروالد ؛ ياـههرعن  دـعر  اـهزجر و  شرغ  ناـیم  رد  هک  مرگنیم  اـیوگ 

. داتفا راک  هب  اههزین  اهریشمش و  دیدرگ .
ياههتـسد دهدیم و  نامرف  یپ  رد  یپ  دنلب  يادـص  تسد و  تراشا  اب  هداتـسیا  اهگنـس  هتخت  نآ  زا  یکی  يالاب  هک  تسا  مرکا  لوسر  نآ 

. دیامنیم تیاده  ار  دوخ  یهاپس 
. دزادنایم نمشد  زکرمت  ياهلحم  هب  ار  دوخ  هتخیسگ  ریجنز  ریش  نوچ  یلع 

. دناهجیم وس  ره  هب  ار  شبسا  شتسد ، هب  شتآ  هلعش  لثم  ریشمش  دراد و  ناهد  هب  فک  هزمح 
فیطل و تاـساسحا  مکحم  ّدـس  یلو  تفر  بقع  هب  شیرق  هاپـس  راـب  دـنچ  دـندش . نیمز  شقن  يرگید  زا  سپ  یکی  شیرق  نارادـمچرپ 

! تشاد هاگن  ار  اهنآ  یعطق  تسکش  زا  اهنز  جیهم  تاکیرحت 
راثآ دندرب . هلمح  تهج  دنچ  زا  مه  اب  ریبکت  گناب  اب  راصنا  رجاهم و  ياهنوتـس  هدمآ ، شوج  هب  تدـش  هب  نامیا  اب  نادرم  ندـب  رد  نوخ 
عمج ار  اهنماد  دش ؛ شالتم  اهنز  فوفص  دندش . هدنکارپ  رمک  هوک و  فارطا  رد  خلم  دننام  دش و  راکشآ  شیرق  هاپس  هرهچ  رد  تسکش 

. دندیودیم اهدرم  لابند  هدرک 
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زا دوب ، هدمرف  دیکأت  ار  نآ  يرادهاگن  مرکا  لوسر  هک  ار  یعضوم  تمینغ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  دندش و  نئمطم  يزوریپ  هب  نارادنامک 

! دندش ریزارس  همه  رفن ، دنچ  زج  دندومن . یچیپرس  ریبج  نبا  فقوت  نامرف  زا  دنداد و  تسد 
! تخات ناناملسم  رب  رس  تشپ  زا  هدرک  دیهش  ار  نت  دنچ  نآ  تفرگ و  ار  عضوم  دوخ  ناراوس  هدبز  اب  شیرق ، نامرهق  دلاخ 

اسب تخیسگ . مه  زا  ناناملسم  هاپـس  ياهنوتـس  مظن  هتفرگ ، نایم  ار  ناناملـسم  دنتـشگزاب ، مه  ناگدروخ  تسکـش  تشگرب ، گنج  هفایق 
! دشیمن هتخانش  هک  نمشد  تسود و 

! دندش هتشک  ناناملسم  زا  رفن  داتفه  داتفا ! نیمز  يور  رب  دیر و  ار  شیولهپ  یشحو  هبرح  هک  دیرغیم  تدش  هب  هزمح 
تشگ و نوگلگ  گنـس  برـض  زا  ص - دمحم - يامن  قح  هرهچ  دـش . گنـس  ریت و  فدـه  هداتـسیا ، دوخ  ياج  رب  راوتـسا  مرکا  لوسر 

. دمآ ریز  هب  گنس  هعطق  يالاب  زا  دش . هدوسرف  شندب 
!« دش هتشک  دمحم   » هک تساخرب  دایرف  دش . هتشک  دوب  ربمایپ  هیبش  هک  ریمع  نب  بعصم 

. دندش ناهنپ  اهگنس  تشپ  اههوک و  فاکش  رد  ناناملسم  رتشیب 
راکـشآ هاگ  ناهن ، هاگ  اهریـشمش  هزین و  نایم  رد  دـهجیم . نوخ  شهرز  ياههناخ  زا  دـناریم . ار  نیمجاهم  حورجم  ندـب  اـب  ع - یلع -

. ددرگیم ربمایپ  رود  هناورپ  نوچ  هک  يراصنا  هناجدوبا  دوشیم .
هب  ریشمش  هتسب و  مکحم  ار  رمک  هک  تسا  نز  ریش  هبیسن )  ) هرامع ّما 
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! درپیم شیورب  چوق  لثم  دوشیم  کیدزن  ادخ  لوسر  هب  سک  ره  هتفرگ  تسد 

ناکرـشم لد  هب  ساره  راصنا ، رجاهم و  نارـس  رگید  ربمایپ و  ندوب  هدنز  دـنتفرگ . ار  شدرگ  نایرارف  ماهدـنز ! نم  دز  گناب  مرکا  لوسر 
ار راتـشک  يزوریف و  هزادـنا  نیمه  دروآ . دـیدپ  یتسـس  اهنآ  رد  تملظ ، هاپـس  ندروآ  يور  دـحا و  هوک  هنماد  کیرات  ياـههیاس  دـنکفا .

. دندومن یلاخ  ار  نادیم  دندرک . عمج  ار  دوخ  هاپس  دندرمش و  منتغم 
: دشکیم اب  هدنز  لبُه  يارب  هداتسیا  هوک  يالاب  گنج  نایاپ  رد  تسا  نایفسوبا 

!« لَبُه لْعا  لبُه ، لْعا  »
: تشادرب کناب  ناملسم 

« ّلجأ یلعأ و  هللا  »
: تفگ نایفسوبا 

« مکل يّزع  يّزعلا و ال  اَنل  ّنا  »
: تفگ ناملسم 

« ْمَُکل الْوَم  َو ال  انالْوَم  ُهللاأ  »
 ... دنتفرگ شیپ  نابایب  هار  شیرق  هاپس  هاگنآ 

هب نانز  ياههتسد  اب  هک  تسارهز  همطاف  هزمح و  رهاوخ  هیفص  دنتفرگ ؛ شیپ  دحا  هار  مه  راصنا  رجاهم و  ياهنز  كانتشحو ، ياهربخ  زا 
هـشیاع تسا . عومج  نب  رمع  نز  دنه  دوریم ! هنیدم  يوس  هب  دحا  زا  هتـسهآ  دراد و  تسد  هب  ار  يرتش  دنب  مه  ینز  دنودیم ! دحا  يوس 

دیسر وا  هب 
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! تسیرگنن شرتش  راب  هب  تشحو  زا  و 

؟ تسا ربخ  هچ  - 
. تسا هدنز  ادخ  لوسر  هللادمحلا ، - 

؟ تسیچ رتش  راب  - 
! تسا دنه  دنزرف  ردارب و  رهوش و  نینوخ  ياههزانج  - 

! دش در  تسا و  هدنز  ص - دمحم - هللادمحلا  تفگ : دیوگ : شتیلست  دشاب و  شتبیصم  کیرش  هتساوخ  هشیاع 

مالسا روای  هزمح ، ربق  رس  رب 

: میتسرفیم دورد  ناشحاورا  رب  میوریم و  هار  دحا  يادهش  روبق  نایم  رد  ام  کنیا  و 
« ِهِداهِج َّقَح  ِهللا  ِیف  ُْمتْدَهاج  مُکَّنأ  ُدَهْشأ  هللا  ِلِیبَس  یف  نوُدِهاجُْملا  اهُّیأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  »

بلق دندمآ ! مارحلادجسم  هب  زامن  يارب  اراکشآ  ناناملسم  دش . يوق  مالسا  يوزاب  دروآ ، مالسا  هکم  رد  هک  زور  نآ  تسا ! هزمح  ربق  نیا 
ریز داتفا و  نیمز  نیا  يور  هدش ، هلثم  ِندب  هراپ و  ِرگج  اب  شینوخ  رکیپ  دوب ؛ ناناملسم  رگنس  شنینهآ  ناوزاب  نامیا و  اب  حور  نیدالوف و 

تیناسنا لماک  فده  شلمع  دشخبیم و  نامیا  تردـق  اهلد  هب  درادیم و  نئمطم  ار  برطـضم  بولق  شحور  یلو  دـش ! نفد  كاخ  نیا 
. دـنکیم یناـبرق  هاوخاـن - هاوخ  یبوـلطم - هار  رد  ار  دوـخ  سک  ره  تفرـشیپ ! قـلخ  تاـجن  مظعا و  ریخ  يوـس  هب  هک  دـهدیم  ناـشن  ار 

رد ینابرق  دنوشیم . ینابرق  قح  هار  رد  ادهش  دنزابیم و  ناج  هاج  لام و  تاوهش ، تاذل ، هار  رد  یهورگ 
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: تسا نادیواج  دوشیم  نابرق  دیواج  تقیقح  ِيارب  هک  نآ  دوریم و  انف  هب  ور  یناف  ِفده  ِهار 

« َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َو ال  »
« ِهللا ِیف  َتْدَهاج  َّکنأ  ُدَهْشأ  لوُسّرلا ، َدسا  هللادَسأ و  ایَْکیَلَع  ُمالَّسلا  َهللا ، ِلوُسَر  َّمَع  ای  َْکیَلَع  ُمالّسلا  »

. تسا هدومرف  نایب  ار  نآ  یعامتجا  ینامیا و  جیاتن  دحا و  گنج  رد  ناناملسم  تسکش  للع  نارمع  لآهروس  رد  میکح  دنوادخ 
دبنگ هنیدم و  رهـش  اهناتـسلخن و  برغ ، قرـش و  بونج و  تمـس  رد  میوریم . هار  ادهـش  روبق  نایم  دحا ، هنماد  رد  تسا  بورغ  کیدزن 
نئارق بسح  هب  منکیم . هعقلاـطم  تقد  اـب  ار  هنیدـم  ياـمنرود  هوک و  عضاوم  فارطا و  نیبرود  اـب  تسادـیپ . ص - مرکا - لوـسر  هضور 

زا هک  تسا  ییناوخ  باتک  تاحفـص  طیحم  نیا  كاخ  گنـس و  تشد و  هوک و  دزیگنایمرب  ار  ياهرطاخ  مرگنیم  ار  فرط  ره  یخیرات ،
تیناسنا هتفخ  ياهدادعتـسا  نآ  يونعم  طیحم  دوشیم و  هدناوخ  تراهط  اوقت و  تمه و  یتسرپ و  قح  نامیا و  سرد  نآ ، ینارون  روطس 

طیحم زا  ار  ام  عونمم ! مارح ، مارح ، تفگ : تیبصع  یکشخ و  اب  دمآ ، ولج  دش و  نیبرود  هجوتم  يدوعس  هطرش  دنکیم . هدنز  رادیب و  ار 
. دومن فرصنم  میتشاد  هک  یملاع  و 

نیتلبق دجسم 

ياهپت  يالاب  هک  ینامتخاس  ياپ  هقیقد ، دنچ  زا  سپ  میدرک . تکرح  هنیدم  یقرش  لامش  دحا و  یقرش  بونج  فرط  هب  هدش  نیشام  راوس 
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فرط هب  یبارحم  نآ  نوریب  ياضف  رد  هک  تسا  یفیرظ  کچوک و  دجـسم  تسا ؛ نیتلبق  دجـسم  تساجک ؟ اجنیا  درک . هداـیپ  ار  اـم  تسا 

. تسا هبعک  تمس  هب  یبارحم  دجسم  لخاد  رد  سدقملاتیب و 
: دش لزان  تسا ، هرقب  هروس  رد  هک  هلبق ، تایآ  ترجه  زا  دعب  هام  هدجیه  تشاد . ار  هلبق  رییغت  راظتنا  ترجه ، زا  سپ  مرکا  لوسر 

 ...« ِءامَّسلا ِیف  َکِهْجَو  ّبلَقَت  يَرن  ْدَق  »
یفرعم تیدوـهی  عباـت  تهج  ره  زا  ار  مالـسا  هک  دوـهی ، يارب  رییغت  نـیا  تـسا . هدـش  ناـیب  نآ  رییغت  تـلع  هـلبق و  رارـسا  تاـیآ ، نـیا  رد 

؛ دنتخادرپ تاکیرحت  تاغیلبت و  هب  ور  نیا  زا  دمآ ! راوگان  دندرکیم ،
رد ای  دناوخ  هبعک  يوس  هب  ار  رصع  زامن  دیسر و  هلبق  رییغت  نامرف  هک  دوب  هدناوخ  سدقملاتیب  تمـس  هب  ار  رهظ  زامن  ص - ادخ - لوسر 

. دینادرگ هبعک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  رهظ  نیب 
رد ار  هلبق  لیوحت  لحم  خـیرات ، تسا . میهاربا  ساسا  تلم و  ندومن  هدـنز  تهج و  ره  زا  مالـسا  لالقتـسا  مالعا  رکذـت  يارب  دجـسم  نیا 
نآ رد  هنیدـم  هب  دورو  زاغآ  رد  مرکا  لوسر  ار  هعمج  هبطخ  زامن و  نیلوا  هک  تسا  يدجـسم  نامه  نیا  هدومن و  یفرعم  ملاسینب  دجـسم 

. داد ماجنا 

قدنخ گنج  حتف و  دجسم 

رد ماظن  هدایپ  فلتخم  ياههتسد  دننام  کیدزن ، رود و  هلصاف  رد  اهناتسلخن  دناشوپ . ار  هنیدم  يداو  یکیرات  هنماد  هتشذگ  بش  زا  یتعاس 
غارچ  ناگراتس و  ألألتم  رون  وترپ  رد  ام  دناهدیشک . فص  رگیدکی  ربارب 
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. داتـسیا ياهپت  نماد  رد  دومن . ریـس  ءارق  راومهاـن  ياـههداج  ناـیم  رد  رتمولیک  ود  بیرق  لـیبموتا  میدرک . تکرح  برغم  يوس  هب  نیـشام 
هک دوب  یکانلوه  ياهبش  هچ  هو ! میتفر . الاب  دجسم  يوس  هب  اهگنس  هتخت  نایم  زا  میدش و  هدایپ  نیشام  زا  تسا . حتف  دجسم  هپت  نیا  يالاب 

! دنارذگ دجسم  نیا  لحم  رد  هپت ، نیا  يالاب  ادخ  لوسر 
لئابق دـش . گنهآ  مه  مالـسا  نتخادـنارب  يارب  برعلا  هریزج  یـسایس  یگنج و  یلام ، ياهورین  هک  تسا  ترجه  مراهچ  لاـس  ِلاوش  هاـم 

ار هنیدـم  هک  نآ  رگم  دـندرگنرب  بقع  هب  دـنیاینرد و  ياپ  زا  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  دنتـسب و  دـهع  مه  اب  شیرق  ربیخ و  دوهی  نافطغ و 
تازیهجت اب  برع  ياهورین  دنتسکش ! ار  دوخ  نامیپ  دندوب ، نامیپمه  ناناملسم  اب  هدنام و  هنیدم  رد  هک  زین  هظیرقینب  دوهی  دننک ! یشالتم 

. داد قدنخ  رفح  داهنشیپ  یسراف  ناملس  دروآ . هنیدم  هب  يور  لماک 
زا یتمـسق  هنیدم و  لامـش  هیحان  هک  هدوب  هریاد  عبر  دودـح  رد  قدـنخ  دـیآیم ، تسد  هب  راثآ  زا  هچنآ  تسین و  يرثا  اًلعف  قدـنخ  نآ  زا 

. دوب هدرک  روصحم  ار  برغ  قرش و 
هنیدم رگید  ياههیحان  تسا . هدش  عقاو  هنیدم  تمس  رد  قدنخ  کیدزن  هلخاد ، رد  هدوب ، ناناملسم  هاپس  لحم  نآ  فارطا  هک  دجـسم  نیا 

ناشفقوتم قدـنخ  طخ  هک  دـندمآیم  هنیدـم  يوس  هب  تعرـس  رورغ و  اب  برع  لئابق  بازحا و  دوب . هدرک  هطاـحا  اهناتـسلخن  اـههعلق و  ار 
. دندرکیم يزادناگنس  يزادناریت و  فرط  ود  قدنخ ، تمس  ود  زا  زور  ره  دندش ! توهبم  یگنج  راکتبا  نیا  زا  و  تخاس !
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ياهبـسا رگید ، نت  دنچ  بهو و  نب  هریبه  لهج ، یبا  نب  همرکع  دَودبع ، نب  ورمع  دندش ؛ گنج  هدامآ  برع  نانامرهق  زا  نت  دنچ  يزور 

شبـسا برع ، یمان  نامرهق  لَْیلَی  سِراف  دَودبع  نب  ورمع  هک  مرگنیم  ایوگ  دجـسم  نیا  زارف  زا  دندناهج . قدـنخ  گنت  عضوم  زا  ار  دوخ 
: دنازرلیم ار  اضف  دعر  دننام  شاهرعن  دنادرگیم . ار  شریشمش  هدروآ ، نالوج  هب  ار 

»!؟ ٍزِرابُم ْنِم  ْلَه  ْمُکِعْمَِجب  ءادّنلاَنِم  تجَحب  ْدََقل  َو  »
هنت کی  تسا ، لیلی  سِراف  نیا  هدیرپ ! اهگنر  هدـمآ ، ریز  هب  اهرـس  دزیخرب ! اج  زا  یـسک  هچ  ات  درگنیم  ناناملـسم  هب  ص - ادـخ - لوسر 

! تخاس هدنکارپ  لیلی  يداو  رد  ار  راوس  رازه 
! تفاتش شنادیم  هب  تساخرب و  وا  مه  موس  راب  تساخرب  وا  مه  زاب  تساخرب ، اج  زا  ع - یلع - طقف 

ریبکت گناب  دیآیم . مشچ  هب  رابغ  نایم  زا  یپ  رد  یپ  اهریشمش  قرب  هتساخرب ، اوه  هب  رابغ  تسا ! نادیم  هب  اهمشچ  قدنخ ، ِتمـس  نآ  رد 
شمـشچ دـهجیم . نوخ  ندرگ  ياهگر  زا  دراد ؛ تسد  هب  ار  ورمع  رـس  هدـمآ  نوریب  رابغ  ناـیم  زا  تسا ! یلع  نیا  دـنک . اـج  زا  ار  اـهلد 

ِروآمزر ورمع ، ندش  هتشک  دنتسجزاب ! قدنخ  زا  دنتخاب و  ار  دوخ  هیحور  رگید ، ِناراوس  تخادنا ؛ ادخ  لوسر  لباقم  ار  رـس  تسا  زابمین 
نت هزرابم  نادیم و  هب  ندارذگ  مدق  تأرج  یسک  رگید  تسکش . ار  ناروالد  رگید  هیحور  یمـشاه ، هلاس  یـس  ناوج  تسد  هب  برع ! ریپ 

! درادن نت  هب 
تمدخ یناهن  دوعسم » نب  میعن   » مان هب  نافَطَغ  هلیبق  زا  يدرم  تسکـش ؛ ار  دوهی  شیرق و  داحتا  دهع  مه ، رگید  يداع  ریغ  دمآشیپ  کی 

نتسکش  مهرد  يارب  تساوخ  هزاجا  دروآ و  مالسا  دیسر و  ادخ  لوسر 
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: تفگ اهنآ  هب  دمآ ، هظیرقینب  دوهی  غارس  هب  هرسکی  تفرگ و  هزاجا  درب . راک  هب  تساوخ  یتسایس  ره  نمشد ، داحتا 

راید رهـش و  يوس  هب  دنادرگب و  يور  نآ  زا  دناسر و  رخآ  هب  ار  گنج  راک  تساوخن  نافَطَغ  شیرق و  رگا  دـیربیم  رـسب  هنیدـم  رد  امش 
دهاوخن ناما  رد  دوهی  رگید  دننام  امش  لام  ناج و  دوخ ! هیاسمه  ناناملسم  دینامیم و  امـش  دیاهدیـشیدنا ؟ هراچ  هچ  امـش  ددرگزاب  دوخ 

! دوب
أ ياهدیشیدنا ؟ هراچ  هچ  یتفگ ، یتسار  هب  نخس  دنتفگ 

. دنراذگن اهنت  ار  امش  ات  دیریگب  ناگورگ  ار  نافَطَغ  شیرق و  نارس  زا  نت  دنچ  تفگ :
رارق راـک ، نیا  ناربـج  يارب  هدـش و  نامیـشپ  دـمحم  دـهع  نتـسکش  زا  هظیرقینب  دوـهی  تـفگ : دـمآ و  ناـفَطَغ  شیرق و  غارـس  اـجنآ  زا 

! دنهد ناتبیرف  دوهی  ادابم  دیشاب  رادیب  دنهد ، دمحم  هب  دنریگب و  ار  امش  ناگدیزگرب  زا  دنچ  ینت  گنج » دهعت   » مان هب  دناهدراذگ 
دنتـشاد رواب  مه  شیرق  دنهاوخیم . ناگورگ  رفن  دنچ  گنج  ماود  نیمأت  يارب  هک : دندروآ  مایپ  دندیـسر و  دوهی  ناگدنیامن  نیب  نیا  رد 

تفرگرد تدش  هب  ناشنایم  فالتخا  دندومن و  يراددوخ  ناگورگ  نداد  زا  دناهتخاس ! دمحم  اب  دـنبیرفب و  ار  نانآ  دـنهاوخیم  دوهی  هک 
! تسکش ناشداحتا  و 

رگید زور  دنچ  هرـصاحم  رگا  تسا . هدروآرد  ياپ  زا  امرـس  یناوتان و  یگنـسرگ و  ار  ناناملـسم  درذـگیم . هنیدـم  هرـصاحم  زا  زور   28
راک دندنویپب ، نیمجاهم  هب  برع  لئابق  رگید  دماجنا و  لوطب 
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273 ص :
 ... دوشیم راوشد 

لوسر بش  همین  دندوب . هتفخ  اهگنس  هانپ  رد  تشحو ، امرس و  زا  ناناملسم  دیزویم و  تدشب  داب  دوب . درس  کیرات و  یبش  دیوگ  هفیذح 
دنچ دیبلطیم . يرای  دومنیم و  تاجانم  لد  زوس  زا  دنوادخ  اب  دناوخیم و  زامن  هداتسیا  حتف ) دجـسم  عضوم   ) يدنلب يالاب  ص - مرکا -
امرس تشحو و  زا  یضعب  دندوب و  باوخ  ياهدع  دریگب !؟ يربخ  نمشد  هاپـس  نایم  رد  دورب  هک  تسیک  دومرف : دناوخ و  ار  ناناملـسم  راب 

. متفر کیدزن  هتساخرب  تمحز  هب  نم  راب ، دنچ  زا  سپ  دنتفگیمن . باوج 
!؟ یتفگیمن باوج  يدینشیم و  دومرف 

: دومرف درک و  اعد  نم  قح  رد  سا . هدرک  مناوتان  امرس  هللا ، لوسر  ای  مدرک  ضرع 
نمجنا هب  ار  دوخ  نافَطَغ  شیرق و  هاپـس  نایم  زا  بش  یکیرات  رد  مدـمآ ، نوریب  نم  امن . يراددوخ  يراک  ره  زا  روایب و  يربخ  طقف  ورب ،

. متسشن اهنآ  نایم  مدناسر و  نارس  نایفسوبا و 
ادابم دسانشب ؛ ار  دوخ  يولهپ  سک  ره  تفگ : هاگان  تفگیم ، نخس  يدرسلد  اب  دوهی  ینکشدهع  هرصاحم و  ندش  ینالوط  زا  نایفـسوبا 

داب هاگان  یـشابن ! دمحم  سوساج  وت  متفگ : متفرگ و  دوب  هتـسشن  میولهپ  هک  ار  سک  نآ  تسد  نم  دـشاب ! اجنیا  رد  دـمحم  زا  یـسوساج 
يور رـسب و  اهنش  دـندیمر . اهرتش  دـش . نوگژاو  اذـغ  ياهگید  تخاس . هدـنکارپ  ار  اهشتآ  دـنک و  اج  زا  ار  اهرداچ  تفرگرد ! دـیدش 

! دش راوس  ار  دوخ  هدش  لاقع  رتش  تساخرب و  اج  زا  هدزتشحو  نایفسوبا  تخیریم . مدرم 
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. دیزیخرب دینک . چوک  دزیم : دایرف  تفریمن ! شیپ  تشگیم و  دوخ  رود  هب  رتش  دزیم  یه  هچ  ره 

دندیشک و رس  هب  اههماج  دوبن . یسک  هب  یسک  متسیرگنیم . اهنآ  ياوسر  مهرب و  مهرد و  عضو  هب  مدیدیم و  کباچ  مرگ و  ار  دوخ  نم 
: مداد ربخ  ار  ص - ادخ - لوسر  متشگرب  زین  نم  دندومن ! چوک  هتشادرب  ار  کبس  هنب  راب و 

 ...« اهورت مل  ًادونجو  احیر  مهیلع  انسرأف  دونج  مکتئاج  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  »
. دیدرگن هلمح  دروم  هنیدم  دماین و  شیپ  رفک  يارب  یعامتجا  رگید  يداب ! یسایس و  یگنج و  تسکش  نیا  زا  سپ 

حتف نآ  زور و  نآ  دای  هب  میرگنیم ، ناگراتس ، رون  عاعش  رد  ار ، نآ  فارطا  هداتسیا و  نآ  رد  کیرات  ِبش  نیا  رد  ام  هک  حتف  دجسم  نیا 
یگنس تاعفترم  يالاب  هباحص  رگید  مانب  همطاف و  دجسم  یلع و  دجسم  مان  هب  دجـسم ، نیا  یکیدزن  رد  رگید  دجـسم  دنچ  تسا ؛ گرزب 

. تسا هدش  هتخاس  ناناملسم  تاجن  حتف و  نیمه  دای  هب  ایوگ  هک  تساپرب 
. میتشگزاب لزنم  هب  میدرازگ و  زامن  دجاسم  نیا  زا  کی  ره  رد  خالگنس ، نایم  بش ، یکیرات  رد 

هنیدم نایعیش  تیعضو 

يزور دوخ  جنرتسد  اب  دنلوغشم و  يزرواشک  يرادغاب و  هب  هک  دنتسه  یفیفع  نامدرم  رتشیب  دنراد و  يروآتقر  یگدنز  هلواخن  نایعیش 
هراجا  نایعیش  هب  ار  دوخ  ياههناخ  مه  جح  مایا  رد  دنروآیم . تسد  هب 
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عـضو دـنربیم ، رـس  هب  تاهد  فارطا و  رد  ًامومع  هک  تاداس  دندیـس ! ریغ  لحم  نینکاـس  رتشیب  دـننکیم . ییاریذـپ  راوز  زا  دـنهدیم و 
سمخ هبلاطم  تجامس  اب  دنراد ، تسد  هب  هک  ییاههمانبسن  اب  دنوشیم و  لزانم  دراو  هتسد  هتسد  بش ، زور و  هاگیب ، هاگ  دنراد ؛ ياهدننز 

. دومنیم رثأتم  ار  نایناریا  نایعیش و  عضو ، نیا  دوشیم ! هدید  رتمک  فیعض  ریپ و  دندوب  يوق  ناوج و  رتشیب  میدید  ام  هچنآ  دنیامنیم ؛
جاـح ياـقآ  دیـشک . دـیاب  ياهشقن  هلواـخن  تاداـس  يارب  هک  دوـمن  داهنـشیپ  دـنملع ، لـها  لاـعف  يراـک و  ناـناوج  زا  هک  یـشعرم  ياـقآ 

. دیآرد یتباث  دنموربآ و  تروص  هب  تاداس ، هب  کمک  دیاش  ات  دندیدنسپ  ار  داهنشیپ  نیا  مه  نایناریا  رگید  یضعب  یچمشیربا و 
نت راکنیا  هب  دنتـسه ، اهنیا  ياسؤر  هک  يرفن  دنچ  اهنیا و  تفگیم : موحرم  نآ  میدرک ، هرکاذم  یناقلاط  یقتدمحم  دـسی  جاح  موحرم  اب 

رد ات  مهدیم  اهنآ  هب  هنایلاس  رمتـسم  روطب  نم  دـنریگیم ، راوز  زا  هار  نیا  زا  هچنآ  لباقم  هک  مدرک  داهنـشیپ  اهنیا  هب  نم  دـنهدیمن . رد 
! دنتفریذپن یلو  دنورن  لاؤس  يارب  اههناخ 

هک دـندرک  نایب  یحرـش  ناشیا  مدرک ، لاؤس  هداد ، نابهیاس  نتخاس  هزاـجا  يدوعـس  تلود  تفاـی  ترهـش  هک  عیقب ، رد  همئا  روبق  هراـبرد 
. دش رثأت  بجوم 

ریز راوز  هک  یناـبهیاس  نتخاـس  يارب  دـهعیلو  هاـشداپ و  هجوـت  ناریا ، یچارک و  اـجنیا و  رد  تارکاذـم  هلیـسو  هب  هک  نآ  زا  سپ  دـنتفگ :
نکیل  دوش  ماجنا  راک  نیا  تارهاظت  نودب  میتساوخ  ام  دش ، بلج  دنشابن ، باتفآ 
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یعمج اب  هک  يزور  نآ  دومن ! رهاظت  هب  عورـش  دش و  ادیپ  هنیدم  رد  ءاطغلا  فشاک  هللا  تیآ  هدنیامن  ناونع  هب  نیقارعلادیـس  ياقآ  ناهگان 

هب عورـش  ساکع  تفرگ و  تسد  هب  یگنلک  زین  دوخ  دـنریگب و  تسد  هب  گنلک  لیب و  هک  درک  راداو  ار  اـههلمع  میتفر ، عیقب  ناتـسربق  هب 
، لمع نیاهرابرد  هعیـش ، ياملع  هب  يدوعـس  ياههمانزور  رهاظت  نیا  زا  دـعب  مدـش ! سویأم  دوصقم  نیا  ماجنا  زا  نم  دومن . يرادربسکع 

: دنتشون دندومن و  نیهوت  هلمح و 
ار اههمانزور  نیا   ) تسا هباحص  هریس  تنـس و  باتک و  فلاخم  لوبق  ریمعت  هک  اریز  دننکیم ؛ شالت  راک  نیا  يارب  هعیـش  ياملع  دوخیب 

! دریگ تروص  يراک  نینچ  هک  دراذگ  میهاوخن  ام  و  دنداد ) ناشن  امب 
هعیش ياملع  رگا  تسا ، یباهو  ياملع  اب  روما  نیا  هزاجا  هتفگ ، دوس  نبا  صخش  نوچ  متسین ؛ سویأم  زونه  نم  تفگ : موحرم  نآ  سپس 

. منکیم ارجا  نم  دنداد  هک  ییأر  ره  دنیامن ، عناق  ار  اهنآ  دننک و  ثحب  یباهو  ياملع  اب 
باختنا هرابرد  نم  اب  و  دوشب ، هعیـش  ياملع  زا  یتوعد  ددرگ و  یلمع  راک  نیا  تساوخیم  تشاد ، هک  يراکتـشپ  تمه و  اـب  موحرم  نآ 

يارب یتیبرت  تالیکشت  دهد و  هعسوت  ار  هلواخن  هلحم  هینیـسح  تشاد  میمـصت  اجنآ ، رد  هعیـش  يدنموربآ  يارب  و  دومنیم ! تروشم  املع 
هب شدادجا  راوج  رد  ار  وا  دنوادخ  ریدقت  هنافسأتم  دومرفیمن ، غیرد  یتدعاسم  ره  زا  مه  يدرجورب  هللا  تیآترـضح  دزاس . مهارف  هعیش 

هب  موحرم  نآ  تامحز  هک  تسا  دیما  دش . فقوتم  اهوزرآ  نیا  درب و  كاخ 
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. دسر هجیتن 

يربخ هدنام و  رود  یگدنز  هناخ و  زا  تسا  یتدم  نوچ  تساهنآ ؛ اب  مه  قح  دـنتکرح و  هدامآ  اقفر  هنیدـم ، رد  فقوت  زور  راهچ  زا  سپ 
. دنشاب تابتع  رد  اروشاع  مایا  دنهاوخیم  درذگیم و  شدعوم  هک  دنراد  ییاهراک  مه  یضعب  دنرادن و 

اب دیاب  راچان  هک  دوبن  اهرذع  نیا  رگا  دوب ؟ دهاوخ  زور  دنچ  هدـج  رد  فقوت  تسین  مولعم  لئاسو ، یمک  یمظنیب و  تیعمج و  ترثک  اب 
کیدزن زا  ار  نآ  فارا  هنیدـم و  ِیخیرات  ِشخب  ماهلا  عضاوم  ماـمت  دـیاش  مشاـب ، رتشیب  هنیدـم  رد  متـشادیم  تسود  درک ، تقفاوم  اـقفر 

. منک هدهاشم 
رد رافک  ناناملسم و  نایم  یخیرات  گنج  هک  دوب  ردب  نیمزرـس  دشیم ، مهارف  هلیـسو  رگا  متـشاد ، ار  نآ  ندید  يوزرآ  هک  یعـضاوم  زا 

يزوریپ نیا  دـندش و  زوریپ  زهجم  ِنیکرـشم  رب  هلیـسو ، نتـشادن  گنج و  يارب  ندوبن  هدامآ  كدـنا و  ددـع  اب  ناناملـسم  داد و  يور  نآ 
یجاح موحرم  مارگ ، يومع  رـسپ  دننام  ینابزیم  نتـشاد  اب  هنیدم  رد  يدنچ  ندنام  دیدرگ . دـعب  لحارم  رد  مالـسا  يزوریپ  مدـق  نیتسخن 

. دوب بسانم  رایسب  میالم ، ياوه  یناقلاط و  یقتدمحم  دیس 

عادو ترایز 

ترایز ار  هنیدم  يرتبـسانم  طیحم  رتشیب و  تصرف  اب  مهاوخیم  دنوادخ  زا  ص - مرکا - لوسر  رّهطم  دقرم  رد  مینک ، تکرح  دـیاب  کنیا 
زا سپ  مدش ، فرشم  مرح  هب  هک  دوب  یقاب  رجف  عولط  هب  یتعاس  میامن .
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، دهدیم یّلجت  ار  یتقیقح  دشخبیم و  یماهلا  دزیگنایمرب و  يرکف  نآ  هشوگره  هک  یطیحم  نیا  رد  متسشن ؛ ياهشوگ  رد  زامن ، مالس و 

: میامنیم لمأت 
! دندیدیم تداعس  نانیمطا و  نامیا و  تشهب  رد  ار  دوخ  دندینشیم و  ار  مرکا  لوسر  نانخس  اجنیا  رد  هک  یمدرم  هچ 

. دومرفیم توالت  دجسم  ياهنوتس  ياپ  ربنم و  يالاب  دش و  لزان  مرکا  لوسر  بلق  رب  تارجح  نیا  رد  هک  یتایآ  هچ 
شندـب دـشیم ، لزان  ربمایپ  رب  نوچ  دـنتوالت ؛ لوغـشم  زامن  ریغ  زاـمن و  لاـح  رد  مدرم  نیا  تسا و  اـم  سرتسد  رد  هک  نآرق  تاـیآ  نیا 

يارب دوـبریم . ناـهج  نیا  زا  هرـسکی  ار  شـساوح  شوـه و  نآ  تیناروـن  تردـق و  هک  دـیدرگیم  یملاـع  هب  لـصتم  شحور  نیگنس و 
ِرهطم ربق  ربارب  رد  عوشخ و  نامیا و  عاـمتجا  نیا  ناـیم  رد  يرآ  تسین . شنآرق  تاـیآ  توـالت  زا  رتهب  يراـک  شـسدقم  حور  يدونـشخ 

! دراد یتذل  هچ  نآ ، رد  رّکفت  لیترت و  ونآرق  توالت  حبص ، میسن  شزو  رجف و  ماگنه  نیا  رد  تفرعم ، نامیا و  رثوک  همشچرس 
ار ادخ  ادخ  یهاوخ ز  صولخ  هب  ار  اوه  یشکب  بش  کی  هک  دوش  هچ 

ار ایر  بتک  شتآ  رد  ینکف  نآرق  یقرو ز  یناوخ  روضح  هب 
ار ادگ  نم  وچ  یهاش  روضح  هب  یهار  دنهدب  یهاگ  هک  دوش  هچ 

عادو ياعد 

هک  مدش  هجوتم  دوب ، يراج  مکشا  بلقنم و  محور  هک  تقو  نآ 
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دشر يوزرآ  ممیلست . دنوادخ  تساوخ  اضرب و  مرادن و  دشاب  هجوت  دروم  هک  يدام  یصخش و  ياهوزرآ  منک ؟ اعد  هچ  تسا ، اعد  عقوم 
لهج هجیتن  هک  قاقـش ، فالتخا و  زا  دنرب و  یپ  ناشـسدقم  نید  تمظع  قیاقح و  هب  همه  دـهاوخیم  ملد  مراد . ار  ناناملـسم  تداعـس  و 

. دنناهرب ینماان  يراوخنوخ و  يدیلپ و  زا  ار  ایند  دنراد  هک  ینید  میظع  تردق  هیامرس و  نیا  اب  دنهرب و  تسا ،
یگدـنکارپ و زا  ناگناگیب و  لاگنچ  زا  ناریا  ییاهر  يارب  هاگنآ  هدوب ، ناناملـسم  مومع  يارب  تسخن  تباجتـسا  ناظم  رد  میاهاعد  رتشیب 

مهاوخیم دوخ  هرابرد  هچنآ  دـیامنیم . دـیدهت  ار  یمومع  يونعم  يداـم و  تاـیح  هک  تشز  لاـمعا  یقـالخا و  ياـهیگدولآ  اـهیتسپ و 
یلو دوب  دایز  دالوا  نتـشاد  مدوب  نارگن  هتـسویپ  نآ  زا  هچنآ  تساـهنآ . تیحالـص  ناـمیا و  دـشر و  دـالوا و  تیبرت  هلیـسو  ندـش  مهارف 

هفیظو دوخ  دالوا  يرادهگن  ییاریذپ و  نوچ  متشادن  هشیدنا  يزور  ییاریذپ و  زا  دوب . سکع  هب  تسا ، نوریب  ریبدت  هدارا و  زا  هک  ریدقت ،
ار رذب  تقو  نآ  درک  هیهت  دعاسم  نیمز  دیاب  تسخن  تسا . ینارگن  بجوم  ناریا  طیحم  یلو  تسا . میکح  دنوادخ  اب  يزور  و  تدابع ، و 

! دیازفایم نفعت  رب  دربیم و  نایم  زا  ار  رذب  رازنجل ، ینوفع و  طیحم  رد  رذب  نتخیر  اریز  دومن ؛ تشک 
رجز هراومه  ار  ساسح  ياهحور  اهینادان ، اهیتفعیب و  اهیتسپ و  نیا  هدش و  هدزدنگ  رـسارس  عامتجا  رهاوظ  تارادا و  گنهرف و  طیحم 
نیمه نایم  زا  دوخ  نوچ  دـنرادن ؛ ار  حالـص  طـیحم  مهف  تیبرت و  رارـسا  كرادا  روعـش  یبسندـب ، بوخ و  ياـهتموکح  نیا  دـهدیم .

اهرازنجل
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هدـش اهنآ  يوناـث  تعیبط  یگدولآ  دـنناگدولآ و  رتشیب  هک  دـناهدامآ  راـک  يور  یبازحا  تاجتـسد و  تسد  هب  هاوخن  هاوخ  دناهتـساخرب و 

؟ تسین راظتنا  دروم  حالص  ناکاپان  زا  یکاپ و  ناگدولآ  زا  تسا .
: مدیبلطیم حالص  نامیا و  دوخ  دالوا  يارب  ص - ادخ - لوسر  هضور  رد 

« ًامامِإ َنیِقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  َو  ٍُنیْعَأ  َهَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  َو  انِجاوْزَأ  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر  »
! مدومنیم تساوخرد  ار  وا  بناج  زا  هدنیامن  بیان و  ای  رظتنم  ماما  ادخ و  ّیلو  جرف  طیحم  حالصا  يارب  و 

: مدمآ نوریب  هدومن  میدقت  ص - قح - لوسر  هاگشیپ  هب  ار  عادو  مالس  نیرخآ 
ُْهلَعَْجت َّمُهّللَأ ال  ِْهیَلَع  َتلَّلَد  َو  ِِهبَْتئِج  اِمب  َو  هللاِاب  ُْتنَمآ  مالّـسلا ، َْکیَلَع  ُأَْرقَأ  َو  َکـیعرَتْسا ، َو  هللاَکُعِدوَتْـسأ  هللا  َلوُسَر  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  »

َو َْتنَأ  ّالا  َهلا  نا ال  یتاویَح  ِیف  ِْهیَلَع  تدِهَـش  ام  یلَع  یتاـمَم  ِیف  ُدَهْـشأ  یِّناَـف  َکـِلذ  َلـْبَق  ِینَتیّفََوت  ْناَـف  َکِّیبَن  ِْربَق  ِهَراـیِزل  یّنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ 
.« ِِهلآ َوِهیلَع  هللا  یّلَص  َِکلوُسَر  َو  َكُْدبَع  ًادَّمَُحمَنَأ 

هّدج هاگدورف  يوس  هب 

تکرح هدج  يوس  هب  هنیدـم  زا  دـنتفرگ ، روزم  نونع  هب  ناموت )  25  ) لاـیر هد  يرفن  ره  زا  هک  نآ  زا  سپ  هـجحیذ ، هبنش 24  زور  بورغ 
لها زا  تسا  یبدا  اـب  ناوـج  رفوـش ، نیا  میدوـب ، شراـتفرگ  هنیدـم  هب  نتفر  ماـگنه  هک  هشیپ ، قشاـع  ِهلبا  ِبرع  رفوـش  سکع  هب  مـیدرک .

يزنودنا و
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تبغر اب  مه  جاجح  درک ، هدایپ  هدج  هاگدورف  کیدزن  ار  ام  هرـسکی  یتحار  اب  یقالخادب ، شـشخب و  هبلاطم  نودب  تسا . بهذم  يرفعج 

. دندرک ششخب  وا  هب 
شیاسآ و هن  یبآ و  هقوذآ و  هن  تسا ، یتحار  هلیـسو  هن  اجنیا  تشگزاب . يارب  تسا  هدـج  هاگدورف  رد  یلطعم  جـح ، لـحارم  نیرتتخس 

. دنربیم رس  هب  هاگدورف  هدیشوپرس  تمسق  اهنامتخاس و  هیاس  رد  زور  جاجح  یباوخ .
مه یگدـنز  هلیـسو  رتشیب  تسین ! مه  بآ  هرطق  کی  دوشیم  هاگ  دـننکیم . رپ  بآ  ار  اهتیپ  اهرکنات ]  ] اهگنات راب  ود  ای  راب  کـی  يزور 

دنمهفیم جاجح  اـجنیا  تسا . هتفر  تسد  زا  اـهجازم  مه  هدیـشک و  هت  اـهلوپ  مه  تسین . کـیدزن  تفاـسم  هک  دوش  هدـیرخ  رهـش  زا  دـیاب 
قرـش ینانبل  تکرـش  نیمه  هلمج  زا  دراد ! هضارق  هرایط  دـنچ  هتخورف و  طیلب  رازه  دـنچ  هک  دـناهداتفا  اهتکرـش  زا  یـضعب  ماد  رد  هنوگچ 

! هتخادنا ماد  هب  ار  ام  تسا ه  طسوا 
هب تکرح  دـنیوگیم : همه  دـننزیم ، يرد  ره  هب  دـننکیم . هعجارم  هاـگدورف  سیئر  هب  دـنوریم . اههناخترافـس  هـب  دنـشالت . رد  جاـجح 

. درادن فلخت  تسا و  تبون  بسح 
زور تعاس و  هرایط 29 ، راظتنا  رد  تسا . ام 29  تبون  میتشون ، مسا  میدناسر و  ازیو  هب  لایر ، يرفن 5  نداد  اب  ار  اههرکذت  هک  نآ  زا  سپ 

اب هدنام ! و 20  نیب 15  ینانبل ، هرایط  ياههرمن  تسین و  مولعم  تیعمج  شهاـک  یلو  دزیخیمرب  دنیـشنیم و  هراـیط  هتـسویپ  میرامـشیم .
تبقارم 

هّدج هاگدورف  يوس  www.Ghaemiyeh.comهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 307زکرم  هحفص 290 

http://www.ghaemiyeh.com


282 ص :
؟ تسا رارق  هچ  زا  بلطم  سپ  دوریمن . دوش  شیپ  سپ و  هک  نآ  روصت  هاگدورف ، سیئر  يدوعس و  تلود  تخس 

باوخ وگدنلب ، یلاوتم  ياهدایرف  اوه و  یمرگ  تیعمج و  ياغوغ  زا  رگا  درادن . دوجو  چیه  حارتسم  رگا  تسین . یفاک  هزادنا  هب  بآ  رگا 
. میراد یفاکهزادنا  هب  مه  جنرب  میملاس و  هک  میرازگرکش  رایسب  زاب  تسین !

دننام یهاوگ  مهاوه  تسا . تیلست  بجوم  دنشاب ، اجنیا  رد  هام  کی  ات  دننزیم  سدح  هک  یناسک  هدرسفا  هفایق  اهرامیب و  شارخلد  هرظنم 
حطس زا  یبوطرم  میسن  یهاگ  دنکیم ! كاسما  ششخب  تکرح و  زا  دهدیم و  ناشن  نیگمـشخ  کشخ و  هرهچ  زاجح ، تلود  نیرومأم 

. دتسرفیم ایرد 
درادیمرب و ار  نادمچ  باتش  اب  دربیم ، ار  شمان  يدازآ ، يارب  نادنز  نابساپ  هک  یـسوبحم  دننام  دنکیم ؛ مالعا  ار  سک  ره  مان  وگدنلب 

. دودیم
! دنرگنیم اهنآ  هب  ترسح  رظن  زا  نارگید  هدش و  دازآ  سفق  زا  هک  دننامیم  ار  یغرم  شنانیشنرس  دنکیم ، زاورپ  هک  ياهرایط  ره 

هتسد ره  دناهتسشن ؛ ثاثا  اب  هتسد  هتـسد  ییاقیرفآ و ...  برع ، كرت ، ینیچ ، يدنه ، یناریا ، تسا ! ییاشامت  هاگدورف  هطوحم  نابیاس  ریز 
. دنراد یصوصخم  ياذغ  بادآ و  دنیوگیم و  نخس  یتغل  اب 

تغل اـب  دننیـشنیم  یکدـنچ  مه  رود  اـهنیا  دـنبلاج . عاـمتجا  نیا  هرهچ  رد  لاـخ ، دـننام  قاّرب ؛ ياههایـس  تیعمج  نیا  راـنک  هشوـگ و  رد 
فافش  دیفس و  ياهنادند  نتفگ ، نخس  ماگنه  دنیوگیم . نخش  هدرمش  یصوصخم 
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. نایناریا يارب  تسا  یحیرفت  هلیسو  اههایس  نیا  مادنا  گنر و  بادآ و  تاکرح و  دوشیم . ناهن  راکشآ و  ناشهایـس  هرهچ  نورد  زا  اهنآ 

شتآ يور  ار  دوخ  يروق  راقو  اب  هایـس  هتخورفا ، یـشتآ  هدرک و  عمج  هتخت  يرادـقم  یناغفا  یجاح  دـنراوجمه ! اـم  اـب  اـهنآ  زا  رفن  دـنچ 
لوغشم هتسشن  یکدنچ  هایـس  دنزیم . مدق  هتفـشآرب  دیوگیم و  دب  دنکیم و  شاخرپ  وا  هب  صوصخم  هجهل  اب  یناغفا  یجاح  دراذگیم ،
ییاغوغ هدـش  عمج  فارطا  زا  اههایـس  ناهگان  دومن ، هلمح  هایـس  يوس  هب  تخورفارب و  رتشیب  ار  یناغفا  يدرـسنوخ ، نیا  تسا ! دوخ  راک 
دنوادـخ رگم  تفگ : یبرع  غیلب  نابز  اب  دروآ ، ام  هب  يور  تشگرب و  اوعد  متخ  زا  سپ  دوب ، اـم  هیاـسمه  هک  اـهنآ  زا  یکی  دـنتخادنا ! هار 

ملع و نید و  فراعم  زا  یناهج  هایس ، هفایق  نیا  تشپ  هک  مدش  هجوتم  دش ، زاب  ام  تبحص  رـس  اج  نیمه  زا  ٌهَوْخِإ ؟» َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ   » هتفگن
! تسا نامیا  بدا و 

ناریا زا  مه  وا  ماهدـیدن ، مه  هشقن  رد  هدینـشن و  ار  وا  نطو  مان  نم  هکنانچ  میتفگیم ، نخـس  مه  اب  یمالـسا  بلاـطم  زا  یعوضوم  ره  رد 
اهلگنج و بآ و  اوه و  زا  هرهچ  هایـس  ردارب  نیا  مدیدیم ! رتکیدزن  وا  هب  ناکیدزن ، زا  ار  دوخ  فده ، هیحور و  ثیح  زا  یلو  تسا  ربخیب 
، سرادـم اهتـسرپتب ، اهیحیـسم و  ربارب  رد  اـم  تفگیم  دومنیم و  توعد  اـجنآ  هب  ترفاـسم  هب  درکیم و  فیرعت  شروـشک  ياـهتمعن 

هزاجا ياهدع  هب  لاسما  میتشاد  جح  يوزرآ  هک  اهلاس  زا  سپ  دنجراخ . اب  ام  طابترا  عنام  اهـسیلگنا  یلو  میراد ، یمظنم  میلاعت  دـجاسم و 
. تسا نارگ  رایسب  جح  هب  ترفاسم  هنیزه  میهار و  رد  بلغا  زور  هس  هرایط  اب  دنداد !
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ناناملسم رگید  ریـسافت  دیاقع و  اب  نآ  هسیاقم  رمالاولوا و  يانعم  رد  هعیـش و  هدیقعهرابرد  یلّـصفم  حرـش  دومن ، لاؤس  نایناریا  بهذم  زا 

هعیش مان  زا  تسا و  یعفاش  ناشبهذم  دش  مولعم  دش . دنـسروخ  رایـسب  مدومن ، ییامنهار  اهباتک  زا  یـضعب  هعلاطم  هب  ار  وا  متفگ و  شیارب 
! تسا ربخیب  مه 

. منکیم انشآ  تقیقح  نیا  هب  ار  دوخ  روشک  ياهناملسم  تفگ 
. دنشکب ار  امش  دنریذپن و  دیاش  متفگ :

میوقت هچباتک  رد  دسرتب ! دیابن  ندـش  هتـشک  زا  دـش  دـقتعم  یتقیقح  هب  ناسنا  رگا  دـننکیم و  يوریپ  نم  زا  اجنآ  ناناملـسم  رتشیب  تفگ :
همان یناشن  نیا  تفگ  ضبـضاب . ورهـشملا  ناذابا  دـلب  نم  نامثع  انا  تشون : روطنیا  ار  دوخ  ناشن  مان و  یفوک  هیبش  یبرع  طخ  اب  نم  یلغب 

. دسریم نم  هب 
هداـمآ ار  دوخ  هدومن و  عمج  ار  دوخ  ثاـثا  تسا . هرایط 29  تبون  هبنـشراهچ  بش  دـنتفگ  هدـج ، هاگدورف  رد  فقوت  بش  راهچ  زا  سپ 

میدش هجوتم  هاگان  تسا . دعب  هرایط  امـش  تبون  هدش  هابتـشا  دنداد  ربخ  میداتفا ؛ هار  هب  میتساخرب و  دـندرک ، نامرادـیب  بش  همین  میدرک .
! دندرک تکرح  دناهدش  دراو  هنیدم  زا  رصع  زورما  میدوب و  مه  اب  توریب  زا  هک  يزاریش  ياقفر 

نیب هک  دـنداد  ربخ  هاگدورف  نادـیم  زا  میهاگدورف ! رد  تسا  بش  راهچ  ام  دـنربیم ، رـس  هب  هاگدورف  رد  تسا  هتفه  کی  زا  شیب  یناسک 
هرود اـهیناریا  ار  یلکیه  يوـق  ناوـج  مدـید  متفر  هاـگدورف  نادـیم  فرط  هـب  هـتفرگ ؛ رد  شکمـشک  یناـنبل  تکرـش  نیرومأـم  اـهیناریا و 

. دنمهفیمن ار  رگیدکی  نابز  تسرد  یلو  دناهدرک ،
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مکحم درک ، داـیرف  هب  عورـش  میدروآرد  رـس  شراـک  زا  اـم  درک  ساـسحا  هک  نیمه  منک ، ناـیب  ار  دوصقم  تسرد  اـت  متـساوخ  ار  ناوج 
شراـثن تشپ  زا  بلکلا  نبا  نیدـلاولا و  نوـعلم  هلمج : دـنچ  مه  نم  درک ، رارف  سیلپ  هرادا  فرط  هب  نم  تسد  زا  هـک  مـتفرگ  ار  شاهـقی 

یلاخ ار  نم  فارطا  يدزی ! بلاطوبا  هیـضق  زا  دـعب  صوصخ  دـنهدیم ، ناشن  یگتخاب  دوخ  اج  ره  يدوعـس  روشک  رد  هک  اهیناریا  مدرک .
. دندناسر لزنم  هب  ار  ام  اقفر  دندرک !

جاجح زا  وا  مدرکیم ، هاگن  وا  هب  نم  دمآ . هطرـش  اب  ناوج  نآ  هقیقد  دنچ  زا  سپ  متـسه . یثداوح  رظتنم  هدیـشک  زارد  دوخ  ياج  رد  نم 
هب یکرادم  اهتبون ، ندومن  شیپ  سپ و  تافّلخت و  زا  دراد ، هک  يرادا  یگدیزرو  اب  گنهرس  ياقآ  نمـض  نیا  رد  تفرگیم ! ارم  غارس 

ناریط لک  ریدـم  قاتا  هب  ار  دوخ  دـننک ، يزاسهدـنورپ  ام  يارب  تکرـش  نارومأم  هکنآ  زا  شیپ  حبـص  لوا  میحبـص ! رظتنم  دروآ . تسد 
هک دیشاب  عیمج  رطاخ  امش  تفگ  زاب  دیمهف ، ار  ایاضق  هک  نآ  اب  تساوخ ، ار  تکرش  رومأم  مداد . شرازگ  وا  هب  ار  عیاقو  حرش  مدناسر و 

! دنرادن تاررقم  زا  فلخت  تأرج  اهتکرش  اجنیا  رد 
صخـش دـناهتفر . رهـش  هب  اهتکرـش  یگدـنیامن  زکرم  هب  تیاکـش  يارب  گنهرـس  ياـقآ  اـب  یـشعرم  ياـقآ  دـش  مولعم  متـشگرب ، لزنم  هب 

هزات دهدیم . ماجنا  ار  يرگید  فیاظو  تسا و  اهیسیلگنا  هب  هتسباو  طسوا  قرش  ینانبل  تکرـش  تفگ  وا  درک . زاب  ار  ام  مشچ  یعالطااب 
نیا  نایناریا  هب  تبسن  دننکیم و  تیامح  وا  زا  اههاگتسد  مامت  ارچ  هک  مدش  هجوتم 
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! دنیامنیم راتفر  روط 

یگدیـسر جاجح  ياهیراتفرگ  مامت  هب  دـنناوتیمن  هک  دـنراد  يراتفرگ  هزادـنا  نآ  ترافـس  نادـنمراک  تسا . ناوتان  راـمیب و  ناریا  ریفس 
! تسا هدش  صوصخم  شرافس  اهنآ  هب  تبسن  ناریا  زا  هک  ییاههتسد  دارفا و  رگم  دنیامن ،

هاگدورف نابیاس  لباقم  ام  کیدزن  ینیشام  نیب  نیا  رد  دننامب ! اجنیا  رد  اهتدم  تسا  نکمم  عضو  نیا  اب  دنرامیب ، یناریا  جاجح  زا  یـضعب 
یفرعم ار  دوخ  وا  میدرک . یفراعت  مه  اب  دیـسر . ام  کیدزن  ات  درک  یگدیـسر  یماش  جاجح  عضو  هب  دش و  هدایپ  ییورـشوخ  درم  داتـسیا ،

یماش جاجح  بقارم  تلود  فرط  زا  هک  تسا  مالسالا » ندمت  تیعمج   » سیئر بیطخ  دمحم  خیش  شهارمه  تسایروس و  ریفس  هک  درک 
حرش شیارب  ار  عیاقو  هک  دیسرپ  اهیناریا  عضو  زا  تخانش . نیملـسملا  بوعـش  نمجنا  تبـسانم  هب  مدرک ، یفرعم  ار  دوخ  مه  نم  دشابیم .

! تشاذـگ ام  رایتخا  رد  ار  شنیـشام  دوخ و  تسا ، عوجر  بابرا  تیعمج و  زا  رپ  ایروس  ترافـس  تفگیم  دوب و  راتفرگ  هک  نآ  اـب  مداد .
وا نارسپ  لنیز و  یجاح  ینانبل  تکرش  هدنیامن  هک  دینادیم  امش  تفگ  درک و  یمرگ  ییاریذپ  نانبل  ریفـس  درب . نانبل  ترافـس  هب  ارم  لوا 

! میرادن تلاخد  قح  ام  دنتسه و 
يّرس رس و  یتکرـش  ره  اب  هدش ! یباهو  برع و  خیب  زا  تساهلاس  یلو  تسا  یناتـسرال  یناریا  دنیوگیم  هک  روطنآ  تسیک ؟ لنیز  یجاح 

! ذوفن يدوعس  تلود  رد  مه  دراد و  لوپ  مه  دراد !
زا هتفرگ  ار  نم  تسد  ایروس  ریفس  میدمآ . تکرش  زکرم  هب  اجنآ  زا 
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یشعرم و ياقآ  گنهرـس و  ياقآ  مدش  هجوتم  تسا ! ییاغوغ  نلاس  فرط  نآ  دریگیم . ار  لنیز  یجاح  رـسپ  غارـس  قاتانآ  هب  قاتا  نیا 

! یبرع اهنآ  یسراف و  اهنیا  دنراد . شاخرپ  مه  اب  تّدش  هب  یبشید  ناوج  تکرش و  نارومأم  اب  دنعمج و  نایناریا  ياهدع 
نوخ ار  شمـشچ  تفر ! شوه  زا  دروخ و  نیمز  هب  مکحم  اهنامیـس  يور  ناهگان  دیـسر  هک  ام  کـیدزن  مدـناوخ ، هکرعم  زا  ار  گـنهرس 

 ... هتفگ و بلکلا  نبا  هدرک ، نیهوت  اهیناریا  هب  هداد ، شحف  دیوگیم : یشوهیب  لاح  رد  دیچیپیم . دوخ  هب  هدرک و  هرگ  ار  شتـشم  هتفرگ 
. دمآ شوه  هب  ات  دنتخیر  شندب  رب  خی  بآ  دندش ، عمج  یناریا  ریغ  یناریا و  زا  یتیعمج 

دنچ  ) هتـشاذگ هناچ  يور  وم  هناد  دنچ  هک  تسا  يرورغم  هاوخدوخ و  ناوج  لنیز ، یجاح  رـسپ  طقف  تسیک ؟ اجنیا  رد  یگدیـسر  عجرم 
!( دنتشاد ار  هناشن  نیمه  مه  حلاص  فلس  ایوگ  تسا . تیباهو  مئالع  زا  یناطیق  شیر  ای  هناچ  يور  يوم  هناد 

یبشید ناوج  دندمآ ، مه  تکرش  نارومأم  دندوب ، رـضاح  اهیناریا  ياهدع  ایروس و  ریفـس  دش ، لیکـشت  لنیز ! هدازاقآ  زیم  فارطا  همکحم 
هداز و لنیز  دننزب ، ار  ام  هک  هدرک  راداو  ار  اهیناریا  هتفگ و  ازسان  نم  هب  نیا  هک  دش  دنلب  شدایرف  داتفا  نم  هب  شمشچ  هک  نیمه  دمآ . مه 
. دندناسر ار  دوخ  هدش  علطم  ایاضق  زا  ناریا  ترافس  رثؤم  ياضعا  نیب  نیا  رد  دنزاسب . هدنورپ  ام  يارب  هک  دندیشوکیم  تکرش  نانکراک 

اجنیا دیس ! تفگیم : یبرع  هب  لنیز  جاح  رسپ  منک  تبحص  متساوخیم  نم  تقو  ره 
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! دناینابصع رایسب  ناریا  رد  اهبابرا  تسکش  زا  دش  مولعم  ییامن ! جییهت  ار  مدرم  هک  تسین  ناریا 

یـشعرم ياقآ  ناریا و  ترافـس  ياضعا  نایاقآ  درک و  یم  نایب  ءزجب  ءزج  ار  عیاقو  تکرـش و  نیرومأم  تنایخ  كرادـم  گنهرـس  ياقآ 
لامتحا دوب و  تقـشمرپ  ام  يارب  هچرگ  دمآ  شیپ  نیا  دندش . اوسر  زاب و  ناشتـشم  يزروهنیک  همه  اب  دندادیم . حیـضوت  نیرـضاح  يارب 

نیا نارفاسم  مامت  هزور  دنچ  دـش  نانبل  هب  هک  یفارگلت  زا  سپ  دـیدرگ . نایناریا  شیاسآ  بجوم  دـش و  مامت  ریخب  یلو  تشاد  اهیراتفرگ 
هب هچرگ  درک ، اوسر  ار  ملاظ  دیاب  دومن و  ملظ  لمحت  دیابن  َِملُظ ،» ْنَم  اَّلِإ  ِلْوَْقلا  َنِم  ِءوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ُهَّللا  ُّبُِحی  ال  « ؛ دنداد تکرح  ار  تکرش 

! دشاب ازسان  دب و  نخس 

ماش نانبل و  هب  تکرح 

هبنـشجنپ 29 بش  داد . تکرح  ار  اـم  هراـیط  نیلّوا  اـب  دیـسوب ، ار  اـم  يور  تسد و  هک  نآ  زا  سپ  تکرـش  رومأـم  میتشگرب . هاـگدورف  هب 
هاگن ار  ام  زور  ود  هداتفا ، راک  هب  اهمامح  هدـش و  هزیکاپ  هنیطنرق  طایح  اهقاتا و  دـندرب ، هنیطنرق  هب  ار  ام  ًارابجا  میدـش ، نانبل  دراو  هجحیذ 

. دمآ نوعمش  تفر و  يروخ  هک  دش  نآ  بالقنا  هجیتن  دوب . بالقنا  یمومع و  لیطعت  مه  رهش  میورب . میتسناوتیمن  نوریب  دنتشاد و 
. میتفرگ لزنم  نایعیش  لزنم  لحم و  رد  میدمآ ، ماش  هب  هبنشود  زور 

ياههچراپ  تسا و  ندروخ  بابک  ناشراک  رتشیب  هتساخرب ، يرامیب  هرود  زا  هک  دنایناسک  دننام  دنسریم ، هک  ماش  هب  جاجح  رتشیب 
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ریغ یمـشیربا و  ِگنراگنر  ياههچراپ  ياهراب  ماش  ياهنابایخ  اهرازاب و  رد  دـناهدش  کبـس  هانگ  راـب  زا  هک  ناـیجاح  ندـیرخ ! یمـشیربا 

! دنراد شودب  یمشیربا 
يوما دجسم  کیدزن  هیقر  ترضح  ربق  فورعم ، ياههاگترایز  تسا . هعیش  تیعمج  زا  رپ  مرحم ، مایا  ياهزور  نیا  رد  ماش  ياههاگترایز 

نامز رد  هک  تسا  مالـسلا - هیلع  نیـسح - زیزع  رتخد  هیقر  ربق  قاـفتا  دروم  تسا . يوما  دجـسم  رد  نیـسحلا  سأر  ماـش و  نوریب  هیبنیز  و 
! دیشوپ تبیصم  رسارس  یگدنز  زا  مشچ  تراسا ،

رد ینـس  هعیـش و  تسا ، ریظنمک  مه  نارهت  رد  هک  تسا  يدیفم  مظنم و  سلجم  نیما  نسحم  دیـس  موحرم  هسردـم  رد  مرحم  لوا  ياهبش 
خیـش دعب  دنکیم ، توالت  نیرـضاح  توکـس  نایم  رد  ار  نآرق  زا  یتایآ  باذج  ینحل  اب  یناوج  نیعم ، تعاس  رد  دننکیم . تکرـش  نآ 

. دیامنیم نایب  ار  البرک  خیرات  نتم  غیلب  نابز  اب  بیطخ 

البرک رد  اروشاع  مایا 

ياههتـسد زور  بش و  تسا . تاجتـسد  تیعمج و  زا  رپ  فـجن  ـالبرک و  نیمظاـک و  میدرک . تـکرح  قارع  يوـس  هـب  مرحم  مـجنپ  زور 
دوصقم هک  زور  هفیظو  هب  ندش  انشآ  یمالسا و  یتیبرت  هجیتن  یلو  تسا . هوکشاب  اهبکوم  دیدش و  رایسب  تاساسحا  دنتکرح . رد  رادازع 

روهظ شورخ و  شوج و  مایا  نیا  رد  دـیاب  قلطم . یـشوماخ  نآ  زا  سپ  تقوم  تسا  یـششوج  دوشیمن . لـصاح  نادـنچ  تسا ، یـساسا 
، ادهش يراکادف 
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. دیامن نشور  ار  ناگرزب  یلاع  فده  دزاس و  انشآ  زور  فیلاکت  نید و  فیاظو  هب  ار  ناناملسم  هک  دشاب  یمظنم  لفاحم  سلاجم و 

تلود يراگنالهـس  اب  دنک . ازیو  ار  اههرکذت  ات  دریگیم  جـح  جاب  ناموت  هاجنپ  یجاح  ره  زا  ترافـس  میناریا . مزاع  اروشاع ، مایا  زا  سپ 
دیاب یحالـصا  یلم و  تلود  اب  یلو  دوب ! لـیمحت  جاـب  نیا  نداد  هدـمآ ، دراو  یناریا  جاـجح  رب  تهج  نیا  زا  هک  یتاـمحز  جـح و  رما  رد 

! دربیم اجک  هب  ار  تلم  میرگنب  ات  درک  تدعاسم 

هام ود  زا  سپ  ناریا  هب  تشگزاب 

راچد ناریا  كرمگ  رد  دـندش ، در  تحار  قارع  ماش و  ياهکرمگ  زا  جاـجح  هچ  ره  میدرک . تکرح  ناریا  يوس  هب  مرحم  مهدزناـپ  زور 
! دنتفرگیم دنتساوخ  هچ  ره  سک  ره  زا  مه  سانجا  كرمگ  دنتفرگ ، جح  جاب  رگید  ناموت  تفه  رفن  ره  زا  دندوب . تمحز 

. میدش نارهت  دراو  ناشیوخ  ناتسود و  تبحم  نایم  رد  میدرک  تکرح  نارهت  زا  شیپ  هام  ود  هک  يزور  نامه  مرحم  مهدجیه  زور 
باتعا عضو  يدوعس و  تلود  زاجح و  روشک  ینونک  لّصفم  عضو  یباهو و  دیاقع  هشیر  هرابرد  ترفاسم  حرش  نمض  رد  هک  دوب  رظن  رد 

. دوشن لصفم  نادنچ  باتک  هک  دوب  نآ  رد  حالص  یلو  دوشب ؛ يرتشیب  ثحب  قارع  هسدقم 
عوجر  ماظع  عجارم  تارضح  ءارآ  هب  دیاب  یفالتخا  لئاسم  رد  تسا ، یصخش  تایرظن  هدش  نایب  هچنآ  نآ  رارسا  جح و  لئاسم  هرابرد 
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هیـصوت ار  ياهرمک  لیلخ  ازریم  جاح  همالع  ترـضح  فیلأت  هلبق »  » باتک و  جـح » رارـسا   » باتک ندـناوخ  جـح ، رارـسا  مهف  يارب  دومن و 

لاجم رفـس  نیا  رد  اهنآ  ياهتمحز  هک  مراد  نانتما  ناتـسوب  جاح  یجنگ و  گنهرـس  هزنم و  جاح  نایاقآ  زیزع  نارفـسمه  زا  میامنیم و 
. داد بناجنیا  هب  ار  هعلاطم  هزادنا  نیا 

یچارک رد  نیملسملا  بوعش  مجنا  تامیمصت  جیاتن و 

رشتنم نمجنا  نیا  تامیمصت  ناریا  تایرشن  اههمانزور و  رد  دش و  لیکشت  یچارک  رد  لاس  نیمه  رد  هک  نیملسملا  بوعـش  نمجنا  نوچ 
، دوش هتشون  یحرش  نآ  هب  عجار  دوب  رظن  رد  دوب ، نمجنا  نیا  تامیمصت  زا  يدوعس  هواخ  ياغلا  جح و  رما  لیهـست  تساوخرد  دیدرگن و 

. ددرگیم افتکا  رصتخم  نیا  هب  کنیا 
زاقفق و زا  ریغ   ) یمالـسا ياهروشک  مامت  یلم  ناگدنیامن  زا  ویام 1952  31 و 10  / 2 قباطم 20 / نابعش 1371  خیرات 16  رد  نمجنا  نیا 

ریگناهج نادیم  رد  ار  بش  هس  دش و  ثحب  یمالسا  یمومع  لئاسم  هرابرد  رصع  حبـص و  هتفه  کی  زا  شیب  دیدرگ ، لیکـشت  ناتـسناغفا )
ياهنابز هب  یمالسا  ياهروشک  ناگدنیامن  دندومنیم و  تکرـش  نآ  رد  رفن  رازه  هد  دودح  رد  هک  داد  لیکـشت  یمومع  سنارفنک  كراپ 

دیسر بیوصت  هب  دنتفرگ و  میمـصت  نآ  رب  هک  یتاررقم  لوصا و  دندرکیم . نایب  جّیهم  ياههباطخ  اب  ار  دوخ  تامیمـصت  تاین و  فلتخم 
: تسا رارق  نیا  زا  دیدرگ  رشتنم  نابز  دنچ  اب  و 
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میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

يایند يارب  تمالس  تلادع و  یکین و  زا  هچنآ  ناناملسم و  ِتدحو  راگزور  تمظع و  ابهتـشذگ  هب  هجوت  اب  یمالـسا ، للم  ناگدنیامن  ام 
هقرفت و رثا  رد  ناناملـسم  رب  زورما  هک  ییاهیراتفرگ  بئاصم و  هب  هجوت  اب  و  دـنراد ، فارتعا  نآ  هب  دوخ  ناگناگیب  هک  دـندروآ ، تیرـشب 

فلتخم نیوانع  هب  اهنآ  يدادبتسا  ياههطلس  زور  ره  هک  يروطب  هدیدرگ ؛ يرامعتسا  نکناینب  ياهورین  طلـست  بجوم  هدش و  دراو  قافن 
ریجنز هب  ار  یمالسا  للم  یعامتجا  ياهبوشآ  يداصتقا و  ياهراشف  یـسایس و  سیاسد  قیرط  زا  دیامنیم و  لامیاپ  ار  ناناملـسم  قوقح 

. دناشکیم تیدوبع 
هداد رارق  نیمک  رد  ار  دوخ  یبیرخت  لئاسو  ّرـش و  نوگانوگ  ياهورین  هدش و  خاش  هب  خاش  مه  اب  يرامعتـسا  نکناینب  ياهورین  هک  زورما 
ناهج رد  هک  يریخ  ياهورین  میهاوخیم  ام  دـیامنیم ، نیمأت  ار  دوخ  مش  دـصاقم  فلتخم ، هدـنبیرف  نیواـنع  اـهتیعمج و  لیکـشت  اـب  و 

راک هب  هدامآ و  مظنم ، تیعمج  کی  هلیسو  هب  تسا  یمالسا  لود  للم و  رد  ناسحا  لدع و  لئاسو  زا  هچنآ  مییامن و  زکرمتم  تسا  مالـسا 
- یناهج تأیه  نیا  دوش ؛ هراپ  دناهتشادزاب  لامک  يوس  هب  تفرشیپ  زا  ار  اهنآ  هتسب و  ار  ناناملـسم  ياپ  تسد و  هک  ییاهریجنز  ات  میزادنا 

: تسا ریز  رارق  زا  شدصاقم  هصالخ  و  دوشیم ! هدیمان  هیمالسإلا » بوعش  همّظنم   » مان هب  یمالسا 
هلـضاف و قالخا  هلیـسو  هب  دزاس و  اـجرباپ  ًاـمومع  ناناملـسم  سوفن  رد  ار  یمالـسا  دـیاقع  هک  تسا  نآ  تیعمج  نیا  فدـه  نیتسخن  - 1

ار دیاقع  نآ  مالسا  نشور  تیاده  قیرط  زا  یگدنز  لئاسو  نتخاس  هدامآ 
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293 ص :
. دهد دشر 

لود و ریخ  يارب  یمالـسا  ياههیامرـس  اهورین و  زکرمت  ناگناگیب و  ذوفن  زا  يداصتقا ، یـسایس و  تهج  زا  یمالـسا  للم  ندومن  دازآ  - 2
. یمالسا للم 

نایم يداصتقا  تلادـع  ندومن  اجرباپ  هماقا و  يارب  شـشوک  یـسایس و  یعامتجا و  قوقح  تلافک  يدام و  يرکف و  حطـس  ندرب  ـالاب  - 3
مالسا ناهج  ات  هدوب ، اهنآ  تفرشیپ  عنام  هتسویپ  هک  لالحنا  هقرفت و  زا  ظفح  و  حیحـص ، تیبرت  رـشن  یمالـسا و  لوصا  قباطم  ناناملـسم ،

. دنیامن زارحا  ایند  للم  نایم  رد  ار  دوخ  قیال  تیعقوم 
نوچ نآرق ، تغل  سیردـت  يارب  بیغرت  و  دوش ، ناسآ  ناناملـسم  نیب  مهافت  ات  یمالـسا  ياـهروشک  رد  فلتخم  تاـغل  میلعت  هعـسوت  - 4

. تسا مزال  نآ  نتفرگارف  یناملسم  ره  رب  تسا و  ناناملسم  ینید  تغل 
یبدا و طـباور  اـت  دـشوکیم  تیعمج  نیا  ِنوُدـُبْعاَف » ْمُـکُّبَر  اـَنَأ  َو  ًهَدِـحاو  ًهَّمُأ  ْمُُـکتَّمُأ  ِهِذـه  َّنِإ   » هـمیرک روتـسد  ندوـمن  یلمع  يارب  - 5

زکرم دش  رارق  و  ددرگ . رتشیب  ناناملـسم  تاعامتجا  دارفا و  نایم  یتسود  مهافت و  تابجوم  رتمکحم و  یمالـسا  ياهروشک  نیب  يداصتقا 
. ددرگ لیکشت  یمالسا  ياهروشک  زا  یکی  رد  لاس  ره  نآ  یمومع  عمجم  دشاب و  یچارک  رد  تیعمج  نیا 

***
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295 ص :
هدـید یچارک  نیملـسملا  بوعـش  همظنم  رد  یمالـسا  یلم  ياـهتضهن  نارـس  یتـیبرت و  یملع و  ياهتیـصخش  لـبق  هحفـص  سکع  رد 

: دوشیم
یفطـصم رتکد  يدوعـس 3 - ینالترو  لیـضف  ناتـسکاپ 2 - زا  یـسابع  یحلادبع  تسار 1 - زا  دناهتـسشن ، لوا  فـیدر  رد  هـک  يرفن  هـس 

توریب  زا  يدلاخ 
دماحلادبع خیش  يزنودنا 3 - زا  رورـسم  رتکد  رصم 2 - نیملسملا  ناوخا  نواعم  يوامشع  حلاص  خیـش  تسار 1 - زا  هتـسشن  مود  فیدر 

هللا تیآ  ناریا 7 - زا  یغالب  نیدلاردصدیس  ناریا 6 - زا  یناقلاط  دمحم  دیس  قارع 5 - زا  یناتسرهش  داوج  دیس  ناتسکاپ 4 - زا  ینویادب 
قارع 12- زا  یشعرم  يداه  دیس  نیطسلف 11 - زا  يربص  نیدباع  خیش  سنوت 10 - رئازجلا و  زا  یمیهاربا  ریشب  خیش  ناریا 9 - زا  ياهرمک 

. نمجنا سسؤم  نامزلا  قیلخ  يردهچ  ناریا 14 - زا  یناجنز  اضر  دیس  جاح  رهزا 13 - عماج  زا  ماهف  دمحم  خیش 
سکع نیا  رد  هیکرت  ناگدـنیامن  كارکمد ، يروـن  لـچک و  لاوـئف  دـمحا   ) هـیکرت ناـناوج  زا  یکی  تسار 3 - زا  هداتـسیا  موس  فـیدر 
یمهف دوـمحم  نیملـسملا 11 - نابـش  زا  لماک  زیزعلادـبع  رـصم 10 - زا  هیوـلع  لداـع  نیطسلف 6 - ینیـسح ، میلـس  دیـس  رفن 5 - دنتـسین )

ناگدنیامن  نابزیم  یناتسکاپ  اضر  نسح  دیس  رژیم  رهزا 13 - عماج  زا  یسابرش  دمحا  خیش  قارع 12 - هیرداق  تیعمج  زا  شیورد 
. تسا نیملسملا  ناوخا  وضع  مویلا و  رابخا  ربخ  نمؤم  یفطصم  دنتسین  سکع  نیا  رد  هک  یناسک  زا 

هدعقیذ 72  4 - 1332 / 4 خیرات 25 / رد  نایاپ ،
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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