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نآرق رد  نز 

باتک تاصخشم 

نآرق رد  هک  دـب  بوخ و  ناـنز  زا  یعمج  تشذگرـس  نآرق : رد  نز  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  . 1385  - 1308 یلع ، یناود ، هسانـشرس : 
تیعضو لایر   110 کباش :  120 ص . يرهاظ :  تاصخشم  . 1362 انیب ،] : ] مق رشن :  تاصخـشم  یناود . یلع  فیلات  تسا /  هدمآ  دیجم 

 : تشاددای تسا . هدـش  رـشتنم  توافتم  نارـشان  طسوت  فلتخم  ياـهلاس  رد  رـضاح  باـتک  تشادداـی :  يراپـس . نورب  یـسیون :  تسرهف 
رد نانز  عوضوم :  تسا . هدمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  دـب  بوخ و  نانز  زا  یعمج  تشذگرـس  رگید :  ناونع  سیونریز . تروص  هب  همانباتک 

2335019 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/159 ییوید :  يدنب  هدر  ز9د87 1378   / BP104 هرگنک :  يدنب  هدر  نآرق 

هاتوک يا  همدقم 

یم نایامن  دیجم  نآرق  ام  نادیواج  ینامـسآ و  باتک  رد  ار  دب  بوخ و  نانز  زا  یهورگ  هرهچ  هک  نآرق ))  رد  نز   )) باتک یلاعت  همـسب 
هّللا یّلص  ربمغیپ  ادخ و  تساوخ  ساسا  رب  ناملسم  نانز  يزاسدوخ  نآرق و  مالسا و  هاگدید  زا  نز  نتخانش  يارب  هدنزومآ  يدنپ  دزاس و 

ناگزیشود ناوناب و  زا  یعمج  يارب  یبهذم  تاسلج  زا  یکی  رد  شیپ  لاس  دنچ  هک  تسا  یـسورد  هلـسلس  دشاب ،  یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
زا دروم  دنچ  رد  اعمج  دننادب  هک  هدوب  ناملسم  نانز  نارتخد و  هب  نداد  یهاگآ  اهسرد  نیا  سیردت  زا  هدنسیون  روظنم  تسا .  هدش  داریا 

ناملـسم نز  درم و  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  هک  دندوب  هدرک  هچ  نانآ  هدش و  دای  دـب  بوخ و  نانز  زا  ییاه ،  هروس  هچ  رد  ینآرق و  تایآ 
نانز زا  يا  هدع  تشذگرـس  طقف  باتک  نیا  رد  میا ،  هدـش  روآدای  راتفگـشیپ  رد  هکنانچ  دـندرگ ؟  علطم  نآ  زا  ناهج  مدرم  مومع  هکلب 

رد ناگدنناوخ  رتشیب  عالطا  يارب  ام  تفای .  رگید  بتک  رد  دـیاب  ار  نآرق  هاگدـید  زا  نز  یگدـنز  ماظن  قوقح و  دودـح و  تسا و  هدـمآ 
ریـسافت دـیجم و  نآرق  دوخ  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  هک  مینک  یم  شرافـس  میا .  هدروآ  انیع  ار  تایاور  تایآ و  زا  یتمـسق  باـتک ،  ناـیاپ 

دیفم و ناگدنناوخ ،  مومع  يارب  باتک  نیا  هعلاطم  تسا  دیما  دـنبایب .  اجنآ  رد  ار  تایآ  هیقب  بلطم و  لیـصفت  هدومن و  هعجارم  یمالـسا 
هام 1360 نمهب  یناود  یلع  نارهت :  دشاب .  هدنزاس 

راتفگشیپ

رد رشب  تداعس  نماض  هک  تسا  یشخبتایح  میلاعت  نمضتم  ناهج  ناناملسم  ام  ینامسآ  باتک  دیجم  نآرق  ام  ینامسآ  باتک  دیجم  نآرق 
رب نیما  لیئربج  یحو ،  کیپ  هلیسو  هب  هک  تسا  یهلا  مالک  ینامسآ و  یحو  نآرق ))   )) ام داقتعا  رد  دشاب .  یم  رگید  يارس  ناهج و  نیا 

باتک نیا  میلاعت  تسا .  هدیدرگ  لزان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللادبع  نب  دّـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  مالـسا  ربمغیپ  كاپ  بلق 
 ، تسا هدنام  ظوفحم  نوصم و  ماّیا  لواطت  تسد  زا  درذگ ،  یم  نآ  رمع  زا  هک  ینرق  هدراهچ  یط  رایسب ،  نئارق  دهاوش و  اب  هک  ینامسآ 

نـشور ار  همه  فیلاکت  هتفگ و  نخـس  نانآ  اب  هتخاس و  بطاخم  ار  همه  دراد .  راک  رادـن ،  اراد و  ناوج و  ریپ و  نز و  درم و  یگدـنز  اـب 
یگدـنب و شقن  ياـفیا  ناونع  هب  دـننادب و  ار  اـهنآ  دـیاب  هک  دـنراد  یفیاـظو  هدـننیرفآ  يادـخ  بناـج  زا  دـیوگ  یم  همه  هب  تسا .  هدرک 

راـتفگ میناد و  یم  ینآرق  نیناوق  ماـکحا و  ار  اـهنآ  اـم  هک  یعاـمتجا  يدرف و  فیلاـکت  فیاـظو و  نیا  هعومجم  دـنهد .  ماـجنا  تیدوبع 
ای تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هچنآ  ینعی  مالـسا  تسا .  مالـسا  نیبـم  نید  ياـنب  ریز  تسا ،  هدـمآ  نآرق  هیآ  دـصناپ  زا  شیب  رد  هـک  تسادـخ 

ماکحا و زا  هتـشذگ  دشاب .  یم  یناسنا  هعماج  عفن  هب  دصرددص  نوچ  دش ؛ نآ  میلـست  دیاب  تسا و  هدرک  حیرـشت  هداد و  حیـضوت  ربمغیپ 
روظنم هب  زین  ار  یتیبرت  یملع و  یقالخا و  ثحابم  زا  يرایـسب  دـیجم  نآرق  تسا ،  راوتـسا  نآ  ساـسا  رب  مالـسا  یناـهج  نییآ  هک  ینیناوق 
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تـشذگرس لالخ  رد  دیجم  نآرق  ار  تمـسق  نیا  تسا .  هدنزومآ  عماج و  بلاج ،  تهج  ره  زا  هک  دراد  یم  نایب  عامتجا  درف و  بیذـهت 
صق و ینعی  دـهد .  یم  لیکـشت  تایآ  نیمه  ار  ینآرق  تایآ  موس  ود  هک  يروط  هب  دوش ،  یم  روآدای  ناشیا  ياـهتما  نیـشیپ و  ناربمغیپ 

نآرق ریگمـشچ  گرزب و  راک  ار  نآ  دیاب  هک  مالـسا  روهظ  رـصع  ات  رـشب  خیرات  هنمزا  نیرتمیدـق  زا  نیمز  يور  للم  ماوقا و  ياهدادـیور 
هب ار  اهنآ  طوقـس  طاطحنا و  ای  يرـشب  عماوج  لماکت  یقرت و  تاـبجوم  لـلع و  یناـسنا و  ملاـع  یگدـنز  قیاـقح  نآرق ،  تسناد .  دـیجم 

ناربمغیپ ماـظع و  ياـیبنا  لـباقم  رد  يریگ  ههبج  هطـساو  هب  ماوقا  زا  یـضعب  هنوگچ  هک  دـنک  یم  وگزاـب  نآرق  دـهد .  یم  حرـش  لیـصفت 
زا یگنن  مان  هار  نیا  زا  دـنتخاس و  مهارف  ار  دوخ  تکاله  يراوخ و  تلذ ،  تابجوم  دـنداد و  ناشن  یبولطمان  ياـهلمعلا  سکع  نیتسار ، 

حیاصن ایبنا و  میلاعت  شریذپ  اب  ناسچ  دندوب ،  كدـنا  یمدرم  هکنیا  اب  رگید  یخرب  دـهد  یم  حرـش  نینچمه  دـندراذگ .  راگدای  هب  دوخ 
 . دنداد همادا  دوخ  تایح  هب  سدقم  تاوذ  نآ  يربهر  تحت  يزارفرـس  راختفا و  اب  دـندیزگرب و  ار  یگدـنز  حیحـص  هار  نانآ ،  هناقفـشم 

تسا هدمآ  ینامسآ  ردقنارگ  باتک  نیا  رد  هتـشذگ  ماوقا  هب  عجار  هچنآ  زا  یهاگآ  اب  يدعب  ماوقا  هک  تسا  نآ  ددصرد  هنوگنیدب  نآرق 
یعس و اب  دندرگ و  لیان  ناهج  ود  تداعس  هب  اتدنهدرارق  دوخ  قشمرـس  ار  رگید  هتـسد  راک  هشیدنا و  دنریگب و  تربع  تسخن  هتـسد  زا  ، 

طـسوت یهلا  یحو  ناونع  هب  ار  دـیجم  نآرق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـساربمایپ  دنـسرب .  یناـسنا  بولطم  لاـمک  هبدوـخ  شـشوک 
نیتسخن راـگزور  ناـمه  زا  ناناملـسم  دادرارق .  دوخ  ناوریپ  راـیتخا  رد  ینونک  تروص  هب  دومن و  یّقلت  لاـس  تدـم 23  رد  نیما  لیئربج 

ندمت نیا  رد  دنداد .  لیکشت  میظع  یندمت  دندروآرد و  مچرپ  ریز  هب  ار  ایند  هرومعم  هدمع  تمسق  دیجم ،  نآرق  هب  لمع  اب  مالـساردص 
تاواسم یمومع و  حلص  یعامتجا و  تلادع  يدرف و  قوقح  يدازآ و  تمعن  زا  ار  ناهج  فلتخم  للم  نیملـسم ،  روانهپ ،  ورملق  میظع و 

تلم ناونع  هب  اهنرق  دوخ ،  تسا و  هتـشادن  هقباس  یتلم  موق و  چیه  رد  نمـشد  تسود و  فارتعا  هب  هکنانچ  دنتخاس ،  رادروخرب  يربارب  و 
زا تسا .  رشب  عون  تحلـصم  یناسنا و  هعماج  حالـص  ریخ و  ساسا  رب  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  دندنار .  یم  مکح  نانآ  رب  ناهج  هنومن 
 . تسا هدش  باسح  هدیجنـس و  نقتم ،  یگمه  تسا ،  هدـمآ  ناکم  نامز و  اهنامـسآ و  زارف  زا  یهلا و  مالک  قح و  نخـس  نآرق  هک  اجنآ 

نیرخآ ساسا  رب  یگمه  تسا ،  هتـسناد  نانآ  یتخبدـب  لماع  ای  یتخبکین  بجوم  ار  نآ  هتفگ و  ترخآ  اـیند و  نز و  درم و  هراـبرد  هچنآ 
هب تسرد  دـنهد و  رارق  هجوت  دروم  ار  اهنآ  نیمز  يور  مدرم  رگا  زین  نونکا  مه  هک  يروط  هب  تسا  ناسنا  ینیب  ناـهج  یملع و  تاـیبرجت 
رد ناوج  ریپ و  درم  نز و  دـید و  دـنهاوخ  یلقع  یملع و  لـماکت  تیونعم و  تیعقاو و  زا  يا  هلاـه  رد  ار  دوـخ  دـنروآ ،  رد  لـمع  هلحرم 
هک تسا  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اب  درب .  دنهاوخ  رس  هب  شیاسآ  هافر و  تداعـس و  یتمالـس و  یتخبـشوخ و  یـشوخ و  ناما و  نما و  لامک 

گنهامه انثتسا  نودب  تسا  هتفگ  عورف  لوصا و  رد  مالسا  نآرق و  هچنآ  یقالخا و  ثحابم  یمالـسا و  نیناوق  ینآرق و  میلاعت  مییوگ  یم 
دـنک و یم  ییامنهار  نآرق ))   . )) تسا تحلـصم  تمکح و  لقعت ،  هیاپ  رب  همه  تسا و  ینامز  رـصع و  ره  رد  يرـشب  عماوج  ياهزاین  اب 

نیا رد  ( . 1) دننیزگرب دنتساوخ  هک  ار  مادک  ره  هتخانش و  ار  دوخ  داسف  حالص و  ات  دراذگ  یم  دازآ  ار  رـشب  دارفا  هاگنآ  دیاشگ ،  یم  هار 
دریگب میمـصت  دـیاب  رایتخا  هدارا و  اب  هک  تسوا  اهنت  دزاس و  یم  نشور  ار  تقیقح  هکلب  یلیمحت  هن  تسا و  راک  رد  يرابجا  هن  صوصخ 
صصق لالخ  رد  هک  دنتسه  ینانز  هدمآ ،  نایم  هب  نخس  نآ  زا  دیجم  نآرق  رد  هک  یتاعوضوم  زا  یکی  ( 2  . ) دنک نییعت  ار  دوخ  هدنیآ  و 

نانآ زا  نآرق  رد  زین  تهج  نیمه  هب  دنا و  هدوب  دب  یهورگ  بوخ و  یهورگ  نانز  نیا  دنا .  هدـش  هتخانـش  یخیرات  ياهدادـیور  ینآرق و 
ات دزاـس  نـشور  ناـمیا  یب  ناـمیا و  اـب  یفنم ،  تـبثم و  بـطق  ود  رد  ار  نز  شقن  دــهاوخ  یم  دروـم  نـیا  رد  نآرق  تـسا .  هـتفر  نـخس 

تبثم ياهینوگرگد  ءاشنم  هک  ینیرفآ  مان  ياسراپ  نانز  زا  قشمرس  تربع .  مه  دشاب و  شمرس  مه  نیملسم ،  نانز  يارب  نانآ  تشذگرس 
نارگید يراـتفرگ  دوخ و  یماندـب  یناـسنا و  تلیـضف  طاـطحنا  ثعاـب  فلاـخم ،  بطق  رد  ناـشراک  رکف و  هک  ناـنآ  زا  تربـع  دـندوب و 

دوخ هب  ییوربآ  دنتفرگ و  هرهب  يدادادخ  لقع  زا  هک  ار  سانشادخ  نامیا و  اب  نانز  زا  یعمج  يامیس  شجنـس ،  نیا  رد  نآرق  دندیدرگ . 
طـیحم و گـنن  ثعاـب  هک  ار  رگید  یخرب  ياـبیزان  خرمین  نینچمه  دـهد .  یم  ناـشن  دـنداد ،  دوخ  رـصع  ناـعونمه  شیوخ و  ناـسک  و 
 . دشاب هتشاد  هدنزاس  یشقن  ناملسم  نانز  يارب  هتسد  ود  نآ  تخانش  تمسق و  نیا  لقن  ات  دزاس  یم  راکـشآ  دنتـشگ  يدایز  ياهرـسدرد 
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يالبال زا  ناوت  یم  یبوخ  هب  ار  يرـشب  عامتجا  زا  یمین  یقیقح  هرهچ  نز و  تیعقاو  ناـنز ،  زا  هتـسد  ود  نیا  تخانـش  اـب  هکنیا  هب  اـفاضم 
هتفگ نخـس  نز  زا  دروم  ود  رد  دیجم  نآرق  هک  میوش  روآدای  دیاب  دـیدرگ .  فقاو  یبوخ  هب  مادـک  ره  شقن  هب  دـید و  هتـشذگ  ثداوح 

نآ هب  اـم  هک  دـنراد  هک  یعرـش  دودـح  قوقح و  صاـخ و  فیلاـکت  ناـسنا و  درف  کـی  ناونع  هب  ناـنآ  دودـح  قوقح و  زا  یکی  تسا : 
هک يا  هروس  ینعی  ءاسن ))  )) هروس صوصخب  تسا ،  هدـمآ  نآرق  هدـیدع  ياه  هروس  رد  مییوگ و  یم  نآرق ))  رد  نز  قوقح  دودـح و  ))

نیـشیپ ياهتما  رد  هک  یعقاو  ياهناتـساد  نمـض  رد  هک  تسا  نانآ  زا  یـضعب  ناتـساد  رگید ،  دروم  ( . 3  ) تسا هتفر  نخـس  نز  قوقح  زا 
کی ات  مینک  وگزاب  میتساوخ  یقالخا  رظن  زا  هک  تسا  تمـسق  نیا  اجنیا  رد  ام  روظنم  تسا .  هدمآ  هداد ،  يور  امربمغیپ  نامز  رد  ای  هدوب 

؟  دندوب هدرک  هچ  دنا و  هتـشاد  یتشذگرـس  هچ  دـننایک و  اهنآ  هدـمآ و  نایم  هب  نخـس  نآرق  رد  ینانز  هچ  زا  دـنادب  ناملـسم  رتخد  نز و 
 . دنوش هاگآ  دراد ،  یم  نایب  نآ  ریسفت  نآرق و  هک  هنوگنادب  نآرق ))  رد  نز   )) زا ات  دنراد  تصرف  مرتحم  ناگدنناوخ  کنیا 

( اهناسنا ام  ردام   ) اّوح

 . دـش هدـیرفآ  وا  لگ  هدـنامزاب  زا  مدآ و  تقلخ  زا  سپ  هلـصافالب  رـشب ،  هلـسلس  ردـپ  مدآ  ترـضح  رـسمه  اـهناسنا و  اـم  رداـم  اّوح )) ))
مدآ هکنیمه  تفرگ .  ماجنا  الاب  ملاع  تشهب و  رد  نانآ  نامتخاس  یلو  دنتـشادرب  نیمز  هشوگراهچ  زا  ار  اّوح  مدآ و  لـگ  یهلا  ناگتـشرف 

ار تقایل  نیا  هجیتن  رد  تخومآ و  يو  هب  ار  اهینتـسناد  مامت  ینعی  ءایـشا  همه  یماسا  دـنوادخ  دـش ،  قلخ  یهلا ،  تقلخ  راکهاش  ناونع  هب 
سیلبا زج  دندرک ،  هدجس  همه  ناگتشرف  دینک .  هدجس  دیتفیب و  كاخ  هب  مدآ  لباقم  رد  دیامرفب . . . (( : ناگتـشرف  هب  دنوادخ  هک  تفای 

ياج ناگتشرف  نایم  رد  یلو  دوبن  هتشرف  ناطیـش ))   )) رگید ریبعت  هب  و  سیلبا ))  ( )) 4 (( . ) دش نارفاک  زا  دیزرو و  ربکت  دز و  زاب  رـس  هک 
ناگتشرف ادخ و  رظن  زا  هک  يروط  هب  دش  وا  نعل  درط و  بجوم  مدآ ،  لباقم  رد  ادخ  ندومن  هدجس  زا  ناطیـش  یـشکرس  دّرمت و  تشاد . 

رد شیاسآ  یـشوخ و  لامک  اب  اّوح  مدآ و  دریگب .  ادخ  تاقولخم  نیرتهب  مدآ ،  زا  ار  دوخ  ماقتنا  هک  دمآرب  ددـص  رد  مه  ناطیـش  داتفا . 
هدنار تشهب  زا  ود  ره  هک  دش  ثعاب  نانآ  یئزج  تلفغ  یلو  دندرک  یم  هدافتسا  یتشهب  ياه  هویم  اهتمعن و  زا  دندرب و  یم  رـس  هب  تشهب 

هک هرقب  هروس  تایآ 3533  رد  هلمج  زا  هدومرف ،  نایب  نآرق  ياج  هس  رد  دنوادخ  ار  نآ  يارجام  دـنراذگب .  نیمز  يور  هب  مدـق  دـنوش و 
رادروخرب تمحز  نودب  دیتساوخ  روط  ره  نآ  ياهتمعن  زا  دینیزگ و  تنوکس  تشهب  رد  ترسمه  وت و  میتفگ  مدآ  هب   : )) تسا هنوگنیدب 

زا ار  اهنآ  مه  دنوادخ  دنکفا ،  شزغل  هب  ار  اّوح  مدآ و  ناطیش  دوب .  دیهاوخ  نارگمتـس  زا  هک  دیدرگن  کیدزن  تخرد  نیا  هب  یلو  دیوش 
نمـشد رگید  یـضعب  هب  تبـسن  یـضعب  دید  دـیهاوخ  هک  دـییآ  دورف  نیمز  رد  میتفگ  سپـس  دروآ .  نوریب  دنتـشاد  هک  یعـضو  تشهب و 

 : تسا هط  هروس  رد  مود  دروم  ( . 5 (() دوب دیهاوخ  رادروخرب  نیـسپزاب  زور  ات  نآ  يزور  زا  دنام و  دیهاوخ  نیمز  رد  امـش  دوب .  دیهاوخ 
 ، سیلبا نیا  مدآ !  يا  میتـفگ  سپ  دومن .  یچیپرـس  هک  سیلبا  زج  دـندرک  هدجـس  یگمه  دـینک ،  هدجـس  ار  مدآ  میتـفگ  ناگتـشرف  هب  ))

هنسرگ و هن  ینامب  تشهب  رد  رگا  دش .  دیهاوخ  تخبدب  هک  دربن  نوریب  تشهب  زا  ار  امش  هک  دیشاب  بظاوم  تسا ،  وت  رسمه  وت و  نمشد 
هب ار  وـت  نم  تفگ :  درک و  هسوـسو  ار  مدآ  ناطیـش  نآ  زا  سپ  دوـب .  یهاوـخ  باـتفآ  رد  هن  يوـش و  یم  هنـشت  هن  یـشاب ،  یم  هنهرب  هـن 

طاقن نآ  لابند  هب  دندروخ و  عونمم  تخرد  نآ  زا  زین  اّوح  مدآ و  منکن ؟  ییامنهار  تسا  ریذـپان  نایاپ  هک  یتنطلـس  نادـیواج و  یتخرد 
 . دش شزغل  راچد  درک و  ینامرفان  مدآ  هنوگنیدب  دنناشوپب .  یتشهب  تخرد  گرب  اب  ار  نآ  دـندش  ریزگان  دـش و  رادومن  ناشندـب  ساسح 
هک دـییآ  دورف  اـجنیا  هب  ناـت  همه  اّوح !  مدآ و  يا  تفگ :  دوـمن و  تیادـه  دیـشخب و  داد و  رارق  تمحرم  دروـم  ار  مدآ  دـنوادخ  هاـگنآ 
نآ سک  ره  دنک ،  تیاده  ار  امش  هک  دمآ  یسک  نم  بناج  زا  هاگ  ره  تقو  نآ  رد  دوب .  دیهاوخ  نمشد  رگید  یضعب  هب  تبـسن  یـضعب 

تشهب رد  ترـسمه  وت و  مدآ !  يا   : )) تسا فارعا  هروس  رد  موس  دروم  ((( . 6) ددرگ یم  تخبدب  هن  دوش و  یم  هارمگ  هن  تفریذـپ ،  ار 
ات درک  هسوسو  ار  ناـنآ  ناطیـش  دوب .  دـیهاوخ  نارگمتـس  زا  هک  دـیوشن  کـیدزن  تخرد  نیا  هب  یلو  دـیروخب  دـیتساوخ  هچ  ره  ناـمب و 

يارب تسا  هدرک  یهن  تخرد  نیا  ندروخ  زا  ار  امش  ادخ  هکنیا  تفگ  نانآ  هب  دش و  راکـشآ  دنامب ،  هدیـشوپ  دیاب  هک  ناشندب  زا  یطاقن 
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زا تسا .  نانآ  هاوخریخ  هک  درک  دای  مسق  نانآ  يارب  دنام و  دیهاوخ  دیواج  دبا  ات  ای  دش  دـیهاوخ  هتـشرف  ود  دـیدروخ  رگا  هک  تسا  نیا 
زا اهنآ  ندناشوپ  يارب  دـش و  راکـشآ  ناشندـب  ساسح  طاقن  دندیـشچ ،  تخرد  نآ  زا  اّوح  مدآ و  هکنیمه  درک .  رورغم  ار  نانآ  هار  نیا 

نیا هب  ندـش  کیدزنزا  ار  امـش  نم  ایآ  دومرف : تخاس و  بطاـخم  ار  ناـنآ  ادـخ  ماـگنه  نیا  رد  دـندرک .  هدافتـسا  یتشهب  تخرد  گرب 
ار ام  وت  رگا  میدومن .  متـس  دوخ  هب  ام  ایادـخ !  دـنتفگ : اّوح  مدآ و  تسامـش ؟  راکـشآ  نمـشد  ناطیـش  هک  متفگن  مدرکن و  عنم  تخرد 

دیهاوخ نمـشد  مه  اب  هک  دـییآ  دورف  نیمز  هب  دومرف : ناطیـش  نانآ و  هب  ادـخ  دوب .  میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن ،  محر  ام  هب  و  يزرماین ، 
نآ رد  دینک و  یم  یگدنز  نیمز  رد  تسا .  يرادرب  هرهب  ياج  هاگرارق و  ناطیش )  اّوح و  مدآ ،   ) امـش يارب  نیـسپ  زاب  زور  ات  نیمز  دوب . 

ینامرفان ناطیش  اب  ود  ره  نوچ  دنتشاد ،  ياج  تشهب  رد  هک  اّوح  مدآ و  هنوگنیدب  ((( . 7) دییآ یم  نوریب  مه  نیمز  نیمه  زا  دیریم و  یم 
اّوح مدآ و  هب  داد و  ادخ  هب  غورد  تبـسن  دش ؛ هانگ  بکترم  اعقاو  ناطیـش  دندمآ .  دورف  نیمز  هب  دـندش و  هدـنار  تشهب  زا  دـندرک  ادـخ 

يارب دوب و  دـیهاوخ  هتـشرف  ود  دـیروخب  نآ  زا  رگا  هک  درک  هفاضا  دـینادرگ و  لـالح  حاـبم و  امـش  يارب  ار  عونمم  تخرد  ادـخ  تفگ : 
تیـصعم اّوح  مدآ و  یلو  تفگ  غورد  هک  دوـب  یـسک  نیتـسخن  وا  داد و  بیرف  ار  اّوـح  مدآ و  هار ،  نیا  زا  دـینام و  یم  تشهب  رد  هشیمه 

اج ینعی  دوب  یلوا ))  كرت   )) میناد یم  موصعم  ار  ایبنا  همه  هک  هعیـش  هعماج  اصوصخم  نیملـسم  ام  داـقتعا  رد  ناـنآ  یناـمرفان  دـندرکن . 
رد دوب ؟  هچ  عونمم  تخرد  نآ  اـما  و  دـندناسر .  یمن  ناـیز  دوخ  هب  دوب و  رتهب  دـندرک  یم  يراددوخ  رگا  دـننکن و  ار  راـک  نیا  تشاد 

رون جنپ  ملع  تخرد  دسح و  تخرد  روگنا ،  تخرد  مدنگ ،  تخرد  هعیـش ،  هعماج  ریـسافت  رد  تسا :  هدش  دای  نآ  زا  یمالـسا  تایاور 
تخرد نیا  هب  دوب  هتفگ  اّوح  مدآ و  هب  ادخ  تروص  ره  رد  تسا .  هدمآ  مالسلا  مهیلع  نیسح -  نسح و  همطاف ،  یلع ،  دمحم ،  سدقم : 

هقرج دندش ،  کیدزن  اّوح  مدآ و  نوچ  یلو  دور  یمن  راظتنا  امـش  زا  تسین و  امـش  دح  هک  دـیوشن  کیدزن  يونعم )  ای  يروص  تخرد  )
گرب اب  ریزگان  دنتـشگ .  راچد  يدـب  عضو  هب  دـندش و  نایرع  و  تخیرورف ،  ناشنت  زا  یتشهب  يابیز  ساـبل  تفرگ و  ار  ناـنآ  نماد  نآ ، 

رظن رد  دیاب  هک  تسه  هتکن  دنچ  اجنیا  رد  دشابن .  امندـب  ددرگن و  راکـشآ  ناشندـب  ساسح  طاقن  ات  دـندومن  تروع  رتس  یتشهب  ناتخرد 
ناکین هک  ترخآ  تشهب  یمالسا  تایاور  بسح  رب  داد ،  بیرف  ار  نانآ  ناطیش  دندش و  قلخ  نآ  رد  اّوح  مدآ و  هک  یتشهب   - 1 تشاد : 

تارک زا  یکی  رد  یملع  حالطصا  هب  هک  تسا  خزرب  تشهب  هکلب  تسا  هدوبن  دنهد  یم  ياج  نآ  رد  زیخاتسر  زور  هبساحم  زا  سپ  ار  ایند 
 - 2 دـندرک .  طوـبه  نیمز  هب  دـندمآ و  دورف  مـه  اّوـح  مدآ و  و  دـییآ )) دورف  : )) دـیامرف یم  ادـخ  تـهج  نـیمه  هـب  دـشاب  یم  ینامـسآ 
هک تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هکنیا  تسین .  نشور  تسرد  یمالـسا  ربـتعم  تاـیاور  رد  تشهب  نیا  هب  ناطیـش  دورو  یگنوـگچ 
اّوح دنیوگ  یم  هکنیا   - 3 تسین .  یتسرد  تایاور  تسا و  هدش  هتفرگ  تاروت  زا  دش ،  تشهب  دراو  سوواط  ای  رام ))  )) تسوپ رد  ناطیش 

زا هدـش و  هتخاس  تاروت  راـبخا  ریثءاـت  تحت  مه  نآ  تاـیاور  درادـن .  تقیقح  هدـش ،  هدـیرفآ  وا  دوجو  لـیفط  هب  مدآ و  پچ  يولهپ  زا 
نایصع  - 5 دنشاب .  نارگمتس  فیدر  رد  هک  ریغ  هب  متس  هن  دوب  دوخ  هب  نایز  دندومن ،  اّوح  مدآ و  هک  یملظ   - 4 تسا .  تایلیئارسا ))  ))

 . دوب تیصعم  هانگ و  زا  نوصم  موصعم و  مدآ ))   )) نوچ دمآ .  ینامـسآ  عیارـش  رد  اهدعب  هک  دوبن  انعم  نآ  هب  تیـصعم  نانآ  ینامرفان  و 
ای يوَغَف - ))   - )) 6 تفر .  یمن  راظتنا  نانآ  زا  هک  تسا  هدوب  نانآ  ندش  هدنمرش  رید  ای  دوخ  راک  زا  ندشن  هدنمرش  نایـصع ،  نیا  موهفم 

يراک  - 7 درک .  ادـیپ  شزغل  دـش و  کیدزن  عونمم  تخرد  هب  دریگب و  ار  دوخ  ولج  تسناوتن  هک  تساـنعم  نیا  هب  مه  مدآ  ندـش  هارمگ 
لوانت درک  یم  کیدزن  ایند  هب  ار  وا  هک  یتخرد  زا  مه  دـنامب و  یبوبر  برق  ماـقم  ینعی  تشهب  رد  مه  تساوخ  هک  دوب  نیا  درک  مدآ  هک 

هب ار  نانآ  هبوت )   ) تشگزاب دنوادخ   - 9 دننک ) یمایند  رد  شنادنزرف  هک  ییاهیگنرز  نآزا  ) دنک عمج  مهابارودره  تسناوتن  یلو  دـیامن 
رد تسا و  روهـشم  هچنآ  فـالخ  رب   - 10 دـننامب .  تشهب  رد  نانآ  دادـن  هزاجا  رگید  فصو  نیا  اب  اـما  تفریذـپ ،  دوخ  ناـمرف  تعاـطا 

ار مدآ  ناطیش  دیوگ  یم  هکلب  تفیرف  ار  اّوح  یلو  دهد  بیرف  ار  مدآ  تسناوتن  ناطیش  هک  دیوگ  یمن  نآرق  هدمآ ،  مه  تایاور  زا  یضعب 
راکـشآ نانآ  يود  ره  نیتروع  و  اْهنِمالَکَاَف )  دندروخ ( : عونمم  تخرد  زا  ود  ره  نآ  لابند  هب  و  ُناْطیَّشلا )  ِْهَیِلا  َسَوْسَوَف  دومن ( : هسوسو 

َباتَف تفریذپ ( :  ار  مدآ  هبوت  ادخ  مه  دعب  و  يوَغَف )  ُهَّبَر  ُمَدا  یصَعَف  دیزرو ( : نایـصع  مدآ  نآ  لابند  هب  و  امُُهتآْوَس )  امَُهل  ْتَدَبَف  دش ( :
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مدآ دعب  دندش و  کیدزن  عونمم  تخرد  هب  ود  ره  تفیرف و  ار  مدآ  ناطیش  هک  دیوگ  یم  رتمامت  هچره  تحارـص  اب  هط ))   )) هروس ْهیَلَع ) 
نیا رد  ار  ود  ره  فارعا ))   )) و هرقب ))   )) هروس رد  دیشخب .  ار  وا  مه  ادخ  تساوخ و  شزوپ  ادخ  زا  هدزن  رـس  یبوخ  راک  يو  زا  هک  دید 

اّوح تسخن  ناطیش  هک  تسین  نآرق  رد  رگید  دنک و  یم  رکذ  یّنثم  ظفل  اب  ار  لعف  لماع  اج  همه  دناد و  یم  کیرـش  ینامرفان  ای  یهاتوک 
 ، تسا درم  زا  رتشیب  نز  رد  فطاوع  ساسحا و  لباقم ،  رد  تسا و  نز  زا  رتیوق  درم  رد  هدارا  لقع و  هکنیا  رد  ار .  مدآ  وا  داد و  بیرف  ار 

نآرق رد  يزیچ  نینچ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  یلو  تسه  دـشاب ،  هتفیرف  ار  اّوح  ناطیـش  تسخن  هکنیا  ناـکما  نیارباـنب  تسین .  يدـیدرت 
ار تیلوئسم  مامت  هکنیا  هن  تسا  هدوب  میهس  ارجام  مامت  رد  زین  وا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  میدروآ  اجنیا  رد  ار  اّوح  ناتساد  ام  هکنیا  تسین . 
 . تسا هتشاد  یـشقن  نایدا ،  خیرات  گرزب  هثداح  نیا  رد  دوخ  يوش  رانک  رد  هک  تسا  ینز  نیتسخن  اّوح  نیاربانب  میراذگب .  وا  ندرگ  هب 
مه تلع  دنا .  هتسناد  لوئـسم  ار  مدآ  رتشیب ،  يزات ،  یـسراپ و  تایبدا  رد  مه  یمالـسا و  تایاور  رد  مه  نآرق و  رد  مه  هک  تسا  بلاج 
وا دـننام  هن  هک  تساّوح  زا  یعقوت  هچ  رگید  دریگب ،  ار  دوخ  يولج  دـناوتن  دروخب و  بیرف  هللا  ۀـفیلخ  مدآ  دـشاب  اـنب  یتـقو  هک  تسا  نیا 

نانآ يود  ره  هب  يواسم  روط  هب  راک  نیا  همدـص  فصولا  عم  وا ،  هزادـنا  هب  شا  هدارا  لـقعت و  تردـق  هن  دوب و  موصعم  ادـخ و  هدـنیامن 
تـسیاب یم  مه  هک  تسا  مدآ  هجوتم  هلمح  زیت  هبل  هک  قرف  نیا  اب  دندید !  ود  ره  دـندید  هچ  ره  دـندرک و  ود  ره  دـندرک  هچ  ره  دیـسر . 
لوئـسم هدنزاب و  تروص  ره  رد  هک  دومن  فارتعا  دـیاب  سپ  دریگب .  ار  دوخ  رـسمه  ولج  مه  دزرون و  تلفغ  قح  نامرف  زا  دـشاب  بظاوم 
نیدـلا لـالج  هتفگ  هب  مداـبآ و  بارخ  رید  نیا  رد  دروآ  مدآ  دوب  میاـج  نیرب  سودرف  مدوب و  کـلم  نم  ظـفاح : هتفگ  هب  دوب .  مدآ ))  ))

وت مارخ  نوریب  ورب  مرجم  یمرجم  مامت  شدنتفگ  هدرکان  هنگ  کی  دوجـس  وا  رهب  دندرک  نایـسدق  دوب  ياج  شتـشهب  مدآ  وت  دج  یخلب : 
دنار ییءار  دوخ  هک  شابن  یم  يءار  دوخ  دیونشب : یماصتعا  نیورپ  زا  و  هایسور ! ؟  يا  يوش  تنج  لخاد  هانگ  نیدنچ  اب  هک  يراد  عمط 

ار اّوح  مدآ و  تشهب  زا 

حون رسمه 

ربمغیپ حون  ( 8  . ) تخادرپ نانآ  ییامنهار  غیلبت و  هب  تسیز و  موق  نایم  رد  لاس  تدم 950  ربمغیپ  حون  دیجم ،  نآرق  حیرص  صن  قباطم 
رد حون  رمع  دننک ؟  یم  شتسرپ  ار  اهنآ  هتخاس و  تب  گنس ،  زا  دنروآ و  یمن  اتکی  يادخ  هب  نامیا  ارچ  هک  درک  یم  شنزرـس  ار  مدرم 
 . تسا هتـشاد  هدـهع  هب  ار  موق  تیادـه  هدوب و  قلخ  غیلبت  رومءام  لاس  تدـم 950  رد  تسا .  هدوب  لاس  رازه  زا  نوزفا  یمالـسا  تاـیاور 

داـسف یتـسرپ و  تب  كرـش و  رد  سفن  یـشکرس  یهاوخاوه و  رثا  رب  فصولا  عم  دـنا  هدوبن  يداـیز  دادـعت  زونه  هکنیا  اـب  زور  نآ  مدرم 
دنـسپان تداع  کی  یلو  دوب  نمادکاپ  هچرگا  نز  نیا  تفرگ .  يرـسمه  هب  ینز  يرهـش ،  هداوناخ  کی  زا  حون  دـندوب .  هتفر  ورف  قالخا 

هب دوخ  يوش  زا  درب و  یم  جراخ  هب  ار  هناخ  رارسا  حون  نز  تسا .  هدرک  تمالم  خیبوت و  ار  وا  دیجم  نآرق  زین  ببـس  نامه  هب  هک  تشاد 
تشادن هناگی  يادخ  هب  نامیا  دوب و  رفاک  ادخ ،  ربمغیپ  شرسمه  ینالوط  ریگیپ و  تاغیلبت  همه  اب  حون  نز  دومن .  یم  تیاکـش  نآ  نیا و 

دیزرو و یم  عانتما  دنادب  لازیال  راگدیرفآ  اناوت و  قلاخ  يادـخ  ار  ملاع  ءادـبم  هکنیا  زا  طیحم  مدرم  يرکف  فارحنا  ریثءات  تحت  زین  وا  . 
هن دندرب ،  یم  رـس  هب  يربخ  یب  تلفغ و  رد  مدرم  دومن .  یم  یچیپرـس  ربمغیپ ،  حون  هناهاوخریخ  تارکذت  هناقفـشم و  حـیاصن  لباقم  رد 
یم يراسمرش  ساسحا  دوخ  تشز  راتفر  دنـسپان و  رادرک  یفارخ و  داقتعا  زا  هن  دندیـشیدنا و  یم  دوخ  شنیرفآ  تقلخ و  هفـسلف  هرابرد 

يداش دنتشاد  هک  یعضو  هب  تبسن  دندوب و  هتفر  ورف  یهلا  ینامرفان  تیـصعم و  رد  نانچمه  حون  موق  دش و  يرپس  لاس  ياهلاس  دندومن . 
زین حون  نز  دیسرن !  رفن  دص  هب  دندومن ،  تباجا  ار  وا  توعد  دندیورگ و  حون  هب  هک  یناسک  دادعت  زارد  تدم  نیا  لوط  رد  دندرک .  یم 

ار وا  مارتحا  ساپ  دومن و  یم  تنایخ  زین  دوخ  رهوش  هب  هوالع  وا  دز .  یم  زابرـس  دشاب  تسرپاتکی  هکنیا  زا  دوب و  هدـش  تعامج  گنرمه 
هدش ریپ  وا  تفگ :  یم  تشاد و  یم  رذحرب  حون  شرـسمه  توعد  شریذپ  زا  ار  نانآ  دمآ و  یم  موق  نایم  هب  حون  نز  تشاد .  یمن  هاگن 

زا سپ  هکنیا  زا  اهنت  هن  حون  هجیتن  رد  درادن ! !  یتسرد  لقع  هک  دیهدن  وا  هب  شوگ  تسا !  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رکفت  لقعت و  تردق  و 
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زین يو  هکنیا  شرـسمه و  تنایخ  هکلب  درب  یم  جنر  دـندوب ،  هتفر  ورف  یهارمگ  رد  نانچمه  شموق  راد  هنماد  تاغیلبت  يدامتم و  ياهلاس 
ات درک  ادیپ  همادا  نادنچ  عضو  نیا  درب .  یم  رتشیب  جـنر  دـنک ،  یم  مه  قیوشت  رتشیب  یهارمگ  هب  ار  نانآ  یتح  تسا  رکفمه  ناهارمگ  اب 

موق حون  دید .  هجیتن  یب  ار  دوخ  توعد  دش و  سویءام  نانآ  ندمآ  هار  هب  موق و  حالصا  زا  رگید  وا  دمآ .  رـس  هب  حون  هلـصوح  ماجنارس 
رد ار  نانآ  زا  رفن  کی  نادرگ و  دوبان  ار  نید  یب  رفاک و  مدرم  نیا  مامت  ایادـخ !  : )) درک ضرع  دومن و  نیرفن  ار  رابودـنب  یب  راکهانگ و 

ترارش يزابجلو و  يرس  دوخ  رد  موق  یلو  تفگ  دوخ  موق  هب  ار  زیچ  همه  حون  هک  دوب  یماگنه  نیا  هتبلا  ((( . 9) راذگم یقاب  نیمز  يور 
رد دـیجم  نآرق  رد  ار  وا  هدـنزاس  ذـفان و  نانخـس  حون و  حـیاصن  يارجام  دـنوادخ  دـندیزرو .  رارـصا  دـندوب  هتفرگ  شیپ  هک  ینامرفان  و 
 ، هد میب  ام  ینامرفان  زا  ار  دوخ  موق  هک  میتفگ  میداتسرف و  موق  يوس  هب  ار  حون  ام  : )) دهد یم  حرش  لیـصفت  هب  هنوگنیدب  حون ))  هروس  ))

باذع زا  امـش  نداد  میب  تیاده و  يارب  نم  موق !  يا  تفگ :  دـمآ و  موق  يوس  هب  مه  حون  دریگ . )) ارف  ار  نانآ  ام  باذـع  هکنآ  زا  شیپ 
ندرگ ار  شسدقم  تاذ  تعاطا  دیـشاب و  رذح  رب  وا  رفیک  زا  ودینک  شتـسرپ  ار  هناگی  يادخ  میوگب  امـش  هب  هک  ما  هدمآ  ما ،  هدمآ  یهلا 

زا مه  زاب  زردـنا  دـنپ و  همه  نیا  اب  نوچ  و   )) دریگ یمن  ار  نآ  ولج  يزیچ  دـسر ،  رد  ناتگرم  نوچ  هک  دـینادب  دزرمایب .  ار  امـش  ات  دـیهن 
قح نید  هب  توعد  زور  بش و  ار  دوخ  موق  نم  ایادخ !  تفگ :  حون  دندادن )) حون  ظعاوم  هب  يرثا  بیترت  دـندشن و  رادـیب  تلفغ  باوخ 

ار ناشیاوت  و  دنیایب ) هار  هب  ات   ) مدومن توعد  ار  نانآ  تقو  ره  دـنتخیرگ .  هتـسد  هتـسد  دـنهد ،  ارف  شوگ  هکنیا  ياج  هب  نانآ  یلو  مدرک 
ربکت دـندز و  زابرـس  منانخـس  شریذـپ  زا  دنونـشن !  ارم  نانخـس  ات  دـندناشوپ  ار  دوخ  دـنداهن و  اهـشوگ  رد  ار  دوخ  ناتـشگنا  يزرماـیب ، 

هدنشخب ملاع  يادخ  هک  دینک  هبوت  یهلا  هاگشیپ  رد  متفگ  مدرک و  نایب  ناشیارب  ار  زیچ  همه  مدومن و  توعد  اراکشآ  ار  نانآ  دندیزرو . 
ار مدرم  زا  يرایـسب  نانآ  ایادخ !  دنتـسبن .  یفرط  نایز ،  زج  هک  دـنتفر  یهار  هب  هتفرگ و  هدـیدان  ارم  تامحز  یمامت  ماجنارـس  یلو  تسا 

رتراکمتس رتهارمگ و  دننامب  رتشیب  هچ  ره  دندومن و  متـس  نارگید  دوخ و  هب  نانآ  مرادن .  ناشتیاده  هب  يدیما  رگید  نم  دندومن .  هارمگ 
دنهاوخ رفاک  هدولآ و  یگمه  دنامب  یقاب  نانآ  زا  هک  مه  یلـسن  دننک و  یم  هارمگ  ار  تناگدـنب  يراذـگ  یقاب  ار  نانآ  رگا  : )) دـنوش یم 

زرمایب و ار  نامیا  اب  ناـنز  نادرم و  دـیآ و  رد  نم  هناـخ  هب  درواـیب و  ناـمیا  هک  سک  ره  ار و  مرداـم  ردـپ و  ارم و  ایادـخ !  ((( . )) 10) دوب
هتفرگ دوخ  هب  طیحم  گنر  زین  وا  رسپ  شرسمه ،  زا  هتشذگ  هک  دوب  نیا  حون  گرزب  تبیصم  ((( . 11) زادنارب نیمز  يور  زا  ار  نارگمتس 
هاگن ار  طایتحا  هار  مه  هناخ  رد  هکلب  دوبروسج  نادان و  موقدنخـشیر  ضرعم  رد  اهنت  هن  حون  دوب .  هدـش  هارمگ  هارمگ ،  مدرم  ناـیم  رد  و 

 ، تسین يدیما  تسرپ ،  اوه  شکرس و  موق  ياقب  رد  رگید  نوچ  هک  داد  روتـسد  تفریذپ و  ار  حون  نیرفن  دنوادخ  ماجنارـس  تشاد .  یم 
ار نانآ  هک  هاوخم  نم  زا  نک و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نارگمتـس  یلو  دـیریگ  رارق  نآ  رد  تنادـقتعم  ناوریپ و  ماـمت  دوخ و  زاـسب و  یتشک 
 ، تفرگ ندیـشوج  ینیمز  نزاخم  زا  بآ  دـش و  رداص  موق  يدوبان  يارب  ادـخ  ناـمرف  هکنیمه  دـنوش .  قرغ  دـیاب  همه  نوچ  مهد  تاـجن 

هداـم و رن و  تفج  کـی  نارادـناج  ریاـس  ناـیمدآ و  سنج  زا  دـنک ) یم  دوباـن  ار  زیچ  همه  ناـفوط  نوـچ   ! ) حوـن يا  : )) دوـمرف دـنوادخ 
هدروآ نامیا  هک  سک  ره  و  دنوش .  كاله  دیاب  تسا  هدومرف  ادخ  البق  هک  حون )  دنزرف  نز و   ) سک نآ  زج  روایب  یتشک  هب  ار  تناگتسب 

ارف ار  شتاغیلبت  ورملق  ای  ناـهج  رـسارس  حون  ناـفوط  ((( . 12) دـندوب هدرواین  نامیا  يو  هب  یمک  هدـع  زج  یلو  رواـیب  یتشک  هب  زین  دـشاب 
ياههاچ نهد  دـمآ و  دـیدپ  نیمز  رد  ییاهراجفنا  زین  هلزلز  کی  اب  دـیراب .  ناراب  راشبآ  دـننام  نامـسآ  زا  دـمآ و  یقرب  دـعر و  تفرگ . 

ار همه  تفرگ و  ارف  ار  اـهنیمز  اـه و  هـیرق  اهرهـش ،  اـهیتسپ ،  اهیدـنلب و  هـمه  بآ  دیـشوج .  نآ  زا  راو  هراوـف  بآ  دـش و  هدوـشگ  ینیمز 
ناهارمگ و زا  ود  ره  هک  وا  رسپ  حون و  نز  دندرب .  تمالس  هب  ناج  یتشک  نانیـشنرس  حون و  طقف  یناهج ،  نافوط  نیا  رد  دینادرگدوبان . 

 . دندراذگ راگدای  هب  دوخ  زا  یگنن  مان  دندش و  كاله  نارگمتس  ریاس  اب  زین  دندوب  نارفاک 

طول رسمه 

ربمغیپ طول  تسا .  هدرک  شهوکن  یتخـس  هب  يو  زا  دیجم  نآرق  رد  ادـخ  هک  دوب  يرادرکدـب  نانز  زا  حون  رـسمه  دـننام  زین  طول  رـسمه 
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شیومع هارمه  دـش و  دـلوتم  نیرهنلا ))  نیب   )) رد عقاو  لـباب  نیمزرـس  زا  ناینادـلک ))  رُوا   )) رد دوـب .  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  هدازردارب 
ياهرهش مدرم  نوچ  دنتـشگ .  زاب  نیطـسلف  هب  مه  اب  سپ  نآ  زا  دش و  رـصم  یهار  يو  قافتا  هب  مه  دعب  یتدم  دمآ و  نیطـسلف  هب  میهاربا 

 ، میهاربا ترـضح  دنتـشاد ،  غیلبت  امنهار و  هب  زاین  دندوب و  هدش  دنـسپان  تاداع  راتفرگ  ندرا ))   )) ای هسدقم  یـضارا  رد  عقاو  موُدُس ))  ))
هک یهار  ره  زا  دز و  يدـج  تامادـقا  هب  تسد  مودـس  رد  طول  دومن .  مازعا  راید  نآ  هب  مودـس  مدرم  تیادـه  ییاـمنهار و  يارب  ار  طول 

يراک ره  هب  تسد  هک  دـندوب  هتفر  ورف  داسف  رد  نانچ  مودـس  راب  ودـنب  یب  مدرم  درکن .  يراددوخ  دروایب ،  هار  هب  ار  مدرم  تشاد  ناکما 
هب هوالع  نانآ  دندوب .  هیامورف  روسج و  رگمتس ،  سانـشنادخ ،  نامیا ،  یب  یمدرم  دندوبن .  نادرگ  يور  یتشز  لمع  چیه  زا  دندز و  یم 
هک دندناسر  ییاج  هب  ار  ییاوسر  یمرش و  یب  دنتفر ،  ورف  داسف  ملظو و  ترارش  یلدگنـس و  یـصاعم و  ناهانگ و  عاونا  رد  هک  مایا  رورم 
اب جاودزا  زا  دندوب و  هدرک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  هتفرگ  هلصاف  نانز  زا  دنداد و  یم  رارق  عورشمان  لمع  دروم  نانز  ياج  هب  ار  نارـسپ 
هب ناـنآ  زا  نتفرگ  ماـقتنا  يارب  ناـشنادرم و  راـک  هب  ضارتـعا  ناونع  هب  دـندید  ار  عضو  نیا  هک  مه  ناـنز  دـندرک .  یم  يراددوـخ  ناـنآ 
هب طول  موق  یئاوسر  راک  تفای  عویـش  ناشنایم  رد  يزاب ))  سنجمه   )) ینعی یناطیـش  لمع  نیرت  نیگنن  هنوگنیدـب  دـنتخادرپ و  رگیدـکی 

طوـل داد !  یم  تسدزاار  شیوربآو  تـفرگ  یمرارقرطخ  ضرعمرد  تخـس  تشذـگ ،  یم  ناـنآ  ورملق  زا  يرـسپ  رگا  هـک  دیـسر  ییاـج 
یهلا رفیک  زا  ار  موق  طول ،  دومن .  ازج  زور  ادخ و  هب  نامیا  هانگ و  زا  يرود  یکاپ و  هب  توعد  ار  نانآ  دنام و  موق  نایم  رد  اهلاس  ربمغیپ 

یکاندرد تشونرـس  هب  دنتفرگ و  رارق  یهلا  رهق  دروم  اهیورجک  دنوادخ و  ینامرفان  رثا  رب  نیـشیپ  ماوقا  هنوگچ  هک  دـش  روآدای  داد و  میب 
حیاصن ندینش  يارب  ییاونش  شوگ  هک  دندوب  هتفر  ورف  یگتخیسگ  ماجل  بذاک و  تذل  یشوخ و  داسف و  رد  نانچ  موق  یلو  دنتشگ  التبم 

طول يدرمیاپ  تاغیلبت و  دنداد ،  یم  همادا  دوخ  تشز  رایسب  دنسپان و  لمع  هب  رتشیب  طول  موق  هچ  ره  دنتـشادن .  طول  ترـضح  هناقفـشم 
هب دـیدهت  ار  شناوریپ  وا و  دنتـسناد ،  یم  شیوخ  راک  يدازآ  شیاسآ و  لـخم  ار  طول  دوجو  هک  موق  دـش .  یم  رتریگیپ  رتراوتـسا و  مه 

اوران لامعا  زا  تسد  دنور و  شیپ  قالخا  داسف  روجف و  قسف و  رد  رتشیب  مه  نیا  زا  رگا  هک  دومن  رطخ  مالعا  موق  هب  طول  دندرک .  دـیعبت 
طول هب  ازهتسا  يور  زا  دندرک و  رازگرب  تراسج  يرس و  هریخ  اب  ار  نآ  موق  یلو  دید  دنهاوخ  كاندرد  یباذع  دنرادنرب ،  دوخ  نیگنن  و 

دوب شرسمه  یهارمگ  يرکف و  فارحنا  درزآ ،  یم  ار  طول  ترضح  رتشیب  هچنآ  دمآ . )) ! ؟  دهاوخ  یک  تیادخ  باذع  سپ  : )) دنتفگ
ادـخ ربمغیپ  دوخ  يوش  اب  يا  هنایم  یلو  دوب ،  كاپ  شنماد  دوب .  سانـشنادخ  رفاک و  طیحم ،  مدرم  ینید  یب  ریثءاـت  تحت  مه  طول  نز  . 

نیرفن هب  تسد  دوب ،  هدـش  سویءاـم  ناـنآ  عضو  دوبهب  موق و  حالـصا  زا  هک  طول  دوـب .  رادرکدـب  هیاـمورف و  بیجن و  اـن  ینز  تشادـن . 
تفریذـپ و موق  هراـبرد  ار  طول  نیرفن  دـنوادخ  دـناسرب .  ناـشلامعا  رفیک  هب  ار  دـساف  هارمگ و  مدرم  نآ  هک  تساوخ  ادـخ  زا  تشادرب و 

يو هب  دـندمآ و  رد  میهاربا  هناخ  هب  نیطـسلف )  رد   ) ماگنه بش  یهلا  ناگتـشرف  تخاـس .  رومءاـم  ناـمرفان ،  موق  هیبنت  يارب  ار  ناگتـشرف 
مان هب  هراس  ترـسمه  وت و  هب  يرـسپ  ادخ  هک  میهد  هدژم  وت  هب  میا  هدمآ  طول  موق  يدوبان  يارب  دوخ  هار  رـس  ام  دـنتفگ : دـندرک و  مالس 

ناگتـشرف نانامهم ،  هک  دش  هجوتم  میهاربا  یتقو  دیامرف .  یم  تبهوم  وت  هب  ار  وا  رـسپ  بوقعی ))   )) يو زا  سپ  دـهد و  یم  قاحـسا ))  ))
نیا زا  میهاربا !  يا  هک  داتسرف  یحو  دنوادخ  یلو  دنیآ  هار  هب  دیاش  ات  دننکن  باتش  طول  موق  باذع  رد  هک  تساوخ  نانآ  زا  دنتسه  یهلا 
اجنآ زا  ناگتشرف  درادن .  تشگزاب  هک  دسر  یم  نانآ  هب  یباذع  هدیسر و  ارف  طول  موق  يدوبان  يارب  تیادخ  نامرف  هک  رذگ  رد  شهاوخ 
تفگ دش و  ناشیرپ  گنتلد و  تحاران ،  تروص ،  لکش و  نآ  اب  نانآ  ندید  زا  طول  دندمآ .  رد  طول  هناخ  هب  ابیز ) ناناوج  تروص  رد  )
هتفرگ هانپ  نانآ  هناخ  رد  هک  دید  ابیز  لکش  بیکرت و  شوخ  هفایق  نآ  اب  یناناوج  طول  رسمه  یتقو  دوب .  دهاوخ  یکاندرد  زور  زورما ،  : 
نیدب ات  تخورفا  شتآ  دشن  هجوتم  یسک  نوچ  یلو  دنک  ربخ  اب  ار  موق  ات  داد  تمالع  دز و  مه  هب  ار  اهتـسد  تفر و  هناخ  ماب  تشپ  دنا ، 

میب زا  دندش و  یم  رهش  دراو  یناناوج  تقو  ره  هک  دوب  طول  رـسمه  دنـسپان  تداع  نیا  دنادمآ !  طول  هناخ  هب  یناناوج  دننادب  موق  هلیـسو 
راب و ودـنب  یب  مدرم  نآ  لابند  هب  تخاس .  یم  هاـگآ  ار  موق  میدومن  هراـشا  هک  هنوگنادـب  وا  دـندرب ،  یم  طول  هناـخ  هب  هاـنپ  دوخ  يوربآ 
 ، شتآ نتخورفا  اب  طول  نز  زین  عقوم  نیا  رد  دـمآ ؟  یمن  شیپ  هک  يراوگان  عضو  هچ  دـندش و  یم  ریزارـس  طول  هناخ  فرط  هب  دـساف ، 

نآرق رد  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


رب ار  هار  دـمآ و  رد  هناخ  زا  داتفا و  ساره  هب  طول  دـنداهن .  طول  هناخ  هب  يور  وس  ره  زا  وربآ  یب  راـکهبت و  مدرم  تخاـس ،  علطم  ار  موق 
هک دینک  جاودزا  منارتخد  اب  دییایب  دییامنم .  هدنمرش  منانامهم  دزن  ارم  دینک و  مرـش  دیـسرتب و  ادخ  زا  مدرم !  يا   : )) تفگ تفرگ و  نانآ 

: دنتفگ موق  ((( . 13 ( ؟  دسرتب ادخ  زا  دهد و  ناتدنپ  هک  تسین  امش  نایم  رد  دیشر  درم  کی  ایآ  دنرتکاپ ،  امـش  روظنم  نیمءات  يارب  نانآ 
اهنت دساف ،  عمج  نآ  نایم  رد  ار  دوخ  هک  طول  میهاوخ !  یم  هچ  ام  هک  یناد  یم  میرادـن و  تنارتخد  هب  یلیم  ام  هک  یهاگآ  وت  طول !  يا 

هاگهانپ هب  منانامهم  دوخ و  ای  منزب و  بقع  ار  امـش  هک  متـشاد  یم  یتردق  نم  شاک !  يا  تفگ :  دوب  هدـنام  هانپ  یب  تهج  ره  زا  دـید و 
 . دـنداد یمن  طوـل  هودـنا  هلاـن و  هب  يرثا  بـیترت  نیرتـکچوک  هـک  دـندوب  هـتفر  ورف  داـسف  رد  ناـنچ  موـق  یلو  مدروآ  یم  يور  یمکحم 

نوچمه هک  یلاح  رد  دوب و  هدرکروک  رک و  ار  همه  هتفرگ ،  ار  نانآ  ناگدـید  اهـشوگ و  ولج  میخـض  يا  هدرپ  نوچمه  یناسفن  تالیامت 
هناخ هب  تعرس  هب  طول  دندرب .  موجه  طول  هناخ  فرط  هب  لیس  دننام  دندنار ،  یم  نابز  رب  تشز  نانخس  دندیشک و  یم  هدبرع  ناگناوید 
هناخ هب  دننکشب و  ار  رد  هک  دندروآ  موجه  دندیـسر و  يو  هناخ  رد  هب  طول  لابند  هب  نادان  هلفـس و  مدرم  تسب .  مکحم  ار  رد  تشگرب و 

تاجن قساف  مرـش و  یب  مدرم  دربتـسد  زا  هنوگچ  دربب و  اجک  ار  نانآ  هک  دوب  ابیز  ناناوج  رکف  هب  فرط  کی  زا  هناـخ  رد  طول  دـنیآ .  رد 
زا شیب  ار  وا  دنرادرب و  موجه  زا  تسد  راب  نیرخآ  يارب  هک  دشاب  درک ،  یم  تحیـصن  یپ  رد  یپ  ار  مدرم  رد  تشپ  رد  یفرط  زا  دـهد و 
دزن شاک  يا  دومن  یم  وزرآ  درک و  یم  هلان  دوخ  یسک  یب  زا  دوب ،  سک  یب  بیرغ و  موق ،  نایم  رهش و  نآ  نایم  رد  طول  دنرازاین .  نآ 

 ، ناوج ود  نآ  ماگنه  نیمه  رد  تسرد  درک .  یم  هیبنت  یتخـس  هب  ار  هدولآ  تسرپ  اوه  مدرم  نیا  وا  کمک  اب  ات  دوب  یم  میهاربا  شیومع 
تـسد ام  وت و  هب  زگره  نانآ  مییوت  يادخ  ناگداتـسرف  هتـشرف و  هکلب  میتسین  رـشب  ام  طول !  يا  دنتفگ : طول  هب  دـندرک و  یفرعم  ار  دوخ 

هب اذل  دندش  انیبان  یگمه  ییوگ  هک  دش  یلوتـسم  موق  رب  ساره  میب و  نآ  لابند  هب  دندرک و  يا  هراشا  ناگتـشرف  سپـس  تفای .  دـنهاوخن 
وا باسح  هب  ماجنارس  هک  دندرک  یم  دیدهت  ار  طول  دنتخیرگ ،  یم  مظنمان  روط  هب  دندوب و  هتخیر  مه  رد  هک  یلاح  رد  دنتشگرب و  بقع 
هانگ هب  هدولآ  ورملق  نیا  زا  تناسک  دوخ و  درذگب ،  بش  زا  یساپ  نوچ  طول !  يا  دنتفگ : طول  هب  ناگتـشرف  نآ  زا  سپ  دیـسردنهاوخ ! 
دوش یم  لزان  یهلا  باذع  وت ،  نتفر  نوریب  زا  سپ  هک  ربم ،  دوخ  اب  ار  ترسمه  یلو  دنیبن ،  ار  امش  یسک  دیـشاب  بظاوم  دیوش و  جراخ 

( . 14) دنـسر یم  تکاله  هب  یگمه  دش  حبـص  هکنیمه  نادـب  ار  نیا  دیـسر ،  دـنهاوخ  دوخ  لامعا  رفیک  هب  ناراکدـب  ریاس  ترـسمه و  و 
ناگتـشرف هراشا  دنوادخ و  رما  هب  تقو  نآ  رد  دندوب .  هدش  جراخ  مودس  رهـش  زرم  زا  شرفاک  نز  زا  ریغ  شناسک  طول و  ماگنه ،  حبص 

تروص هب  مودس  رهـش  دعب  یکدنا  دیراب و  اجنآ  رب  هزیرگنـس  زا  یناراب  سپـس  درک .  ور  ریز و  ار  ناراکهبت  ورملق  مامت  دـمآ و  يا  هلزلز 
نآ رد  یمدرم  هن  هدوب و  يرهـش  اـجنآ  رد  هن  ییوگ  هک  دـش  دوباـن  ناـنچ  ناـنآ  یگدـنز  هناـخ و  هیلک  موـق و  ماـمت  دـمآ .  رد  يا  هناریو 

هلمج زا  دـنتفای .  تاـجن  باذـع  زا  دنتـشذگ و  هاـنگ  هب  هدولآ  هقطنم  نآ  زا  تمالـس  هب  شناوریپ  ناـسک و  طول و  دـنا .  هتـشاد  تنوکس 
هاگن ار  دوخ  مرتحم  رهوش  مارتحا  ساپ  هک  راکدب  نز  نیا  زا  دنوادخ  دوب .  طول  رـسمه  دوب  میهـس  يدوبان  تکاله و  نیا  رد  هک  یناسک 

تاجن ار  شناوریپ  ناسک و  همه  طول و  ام  دـیامرف (( : یم  هیآ 83  فارعا ،  هروـس  رد  هلمج  زا  تسا .  هدرک  داـی  نآرق  هیآ  رد 8  تشادن 
تاجن ار  شناسک  همه  طول و  : )) دـیامرف یم  تاـفاص  هروس  هـیآ 135  رد  زین  و  ((( . 15) دوب ناگدـش  كاله  زا  هک  ار  شنز  رگم  میداد 

رسمه تشذگرـس  دوب  نیا  ( . 16) اه هروس  هیقب  رد  ظافلا  نیمه  هب  ابیرقت  و  دوب . )) هدـش  كـاله  نارفاـک  ناـیم  رد  هک  ینزریپ  زج  میداد 
تایآ رد  اهنت  هن  دـنوادخ  دـندرک .  مایق  دوخ  نارهوش  دـضرب  دنتـشادن و  یتسرد  راتفر  دوخ  راوگرزب  نارهوش  اـب  هک  طول  رـسمه  حون و 
هروس رخآ  رد  هکلب  دهد  یم  ربخ  نانآ  يدوبان  تکاله و  زا  هداد و  رارق  شهوکن  دروم  هدرب و  مان  ییاهنت  هب  مادک  ره  ود  نآ  زا  هتـشذگ 

نز حون و  نز  هب  دندش  رفاک  دنتـشگرب و  ادخ  زا  هک  نانآ  يارب  دنز  یم  لثم  دنوادخ  : )) دـیامرف یم  هدرک و  رکذ  اجکی  ار  ود  ره  میرحت 
زا تهج  نیمه  هب  متفگ )  هک  انعم  نامه  هب  تنایخ   ) دندومن تنایخ  نانآ  هب  یلو  دندوب  ام  هتـسیاش  ناگدـنب  زا  هدـنب  ود  نانز  نانآ  طول ، 

حون نز  يا  دش  هتفگ  نانآ  هب  عقوم  هب  تشادن ،  ناشتاجن  رد  يریثءات  نارهوش  یبوخ  دندربن و  دوخ  نارهوش  رطاخ  هب  يدوس  ادخ  بناج 
هیلع قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  يروآداـی  ((( . 17) دـیوش منهج  شتآ  دراو  دـنور ،  یم  خزود  هب  هک  ناـنآ  اـب  امـش  طوـل !  نز  يا  و 
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؟ )) دندرک تنایخ  ناشنارهوش  هب  : )) دیامرف یم  نآرق  رد  ادخ  هک  دنشاب  راکتنایخ  تسا  نکمم  مه  ناربمغیپ  نانز  رگم  دندیـسرپ  مالّـسلا 
دندوبن و دوخ  نارهوش  يارب  یبوخ  رسمه  هک  دوب  نیا  نانآ  تنایخ  تسامش .  رظن  رد  هک  تسین  انعم  نآ  هب  تنایخ  هن ،  دومرف : ترـضح 

 . دندوب هدش  تعامج  گنرمه  دندرب و  یم  جراخ  هب  ار  هناخ  رارسا 

رجاه

هدید قارع  ینونک  روشک  بونج  ینعی  نیرهنلا  نیب  رد  عقاو  ِلباب  نیمزرـس  زا  ناینادلک ))  روآ   )) رد ادخ  ربمغیپ  لیلخ ،  میهاربا  ترـضح 
دیاش تسا .  رهش ))  )) يانعم هب  ناتـساب و  ناریا  نابز  زا  یـسراف  هژاو  کی  روآ ))  . )) دش گرزب  تفای و  شرورپ  اجنامه  دوشگ و  ایند  هب 
رگید لیلد  تسا .  هتفای  جاور  نیمزرـس  نآ  رد  بلاغ  موق  نابز  ای  تسا  هدـش  انب  نانآ  طسوت  رهـش  نیا  نایناریا  طـسوت  لـباب  حـتف  زا  سپ 

يو زا  دیجم  نآرق  هدوب و  رزآ ))  )) هک تسوا  يومع ))   )) ردپ مان  میهاربا  ترضح  تدالو  لحم  لباب و  نیمزرس  رد  یـسراف  نابز  دوجو 
اب شریظن ،  یب  نامیا  دـنمورین و  هدارا  هیاس  رد  دیـسر و  توبن  ماقم  هب  ناینادـلکروآ  نامه  رد  میهاربا  ترـضح  يراـب  ( . 18) درب یم  مان 

نیا رد  تساخرب .  هزرابم  هب  درک ،  یم  ظفح  ار  یتسرپ  تب  موسر  مه  تشاد و  ییادـخ  يوعد  دوخ  مه  هک  اـجنآ  دبتـسم  هاـشداپ  دورمن 
دورمن و يدوباـن  زا  سپ  تفاتـش .  مدـع  راـید  هب  داد و  تسد  زا  مه  ار  دوخ  ناـج  یتح  دروخ و  تسکـش  دورمن  زوریپ و  میهاربا  هزراـبم 
دمآ و نوریب  نیرهنلا ))  نیب   )) زا طول  ترضح  شا  هداز  ردارب  هراس و  شرـسمه  شناسک ،  اب  میهاربا  يو ،  دادیبو  ملاظم  زا  مدرم  یئاهر 
زا ار  تافارخ  ماهوا و  دـنک و  رادـیب  ار  لفاغ  مدرم  هتفرگ  باوخ  نادـجو  زین  رگید  طاقن  رد  هک  روظنم  نیدـب  داهن .  هیروس ))   )) هب يور 

هام و باتفآ و  هک  هیروس ))   )) ناکرـشم اب  هرظانم  تارکاذم و  زا  سپ  میهاربا  دـیامن .  توعد  هناگی  يادـخ  هب  دروآ و  رد  نانآ  ياهزغم 
تفر رصم  هب  نیطسلف  زا  یلاس  طحق  رثا  رب  سپـس  دش .  نیطـسلف ))   )) مزاع اجنآ  زا  دیناسر و  ماجنا  هب  ار  دوخ  راک  دندیتسرپ ،  یم  هراتس 

 ، دوب تیـصخش  اب  بیجن و  هدازگرزب و  ینز  هک  رجاه ))  )) وا يرـصم  همداخ  هراس و  شرـسمه  قافتا  هب  هاگنآ  تسیز .  اجنآ  رد  اهلاس  و 
هراس دشاب .  نانآ  راگدای  هک  دنتشادن  يدنزرف  یلو  دندش  ریپ  ود  ره  دندرک و  یگدنز  مه  اب  اهلاس  هراس  میهاربا و  تشگزاب .  نیطسلف  هب 

زا درب .  یم  جنر  تسا ،  بقعالب  ادخ  ربمغیپ  میهاربا ،  شردـقیلاع  رـسمه  هکنیا  زا  دوب ،  زین  میهاربا  ترـضح  دوخ  رهوش  هلاخ  رتخد  هک 
نیمز رد  شکاپ  لسن  دیامن و  تبهوم  يو  هب  يدـنزرف  دـنوادخ  هک  دـشاب  دـنک ،  جاودزا  رجاه ))  )) اب ات  درک  داهنـشیپ  میهاربا  هب  ور  نیا 

لیعامـسا دـندراذگ .  لیعامـسا ))   )) ار شمان  دومن و  يزور  يرـسپ  رجاه  میهاربا و  هب  دـنوادخ  تفرگرـس و  جاودزا  نیا  دـنامب .  یقاـب 
هک دوخ  تعیبط  يور  هراس  دومن ،  اهیراک  نیریش  درک و  زاغآ  نتفگ  نخس  دوشگ و  نابز  هکنیمه  دوب .  ینتـشاد  تسود  ابیز و  یکدوک 
هک تسا  هدش  یعضو  راچد  یحور  رظن  زا  دید  یم  وا  دیدرگ !  نامیشپ  دوخ  داهنـشیپ  زا  دش و  تحاران  دوب ،  ساسحا  راتفرگ  نز و  کی 
زا تفر و  رـس  هب  شا  هلـصوح  ماجنارـس  لمحت ،  ربص و  اهتدم  زا  سپ  دیامن !  يرادنتـشیوخ  دـنیبب و  ار  دوخ  يووه  كدوک  دـناوت  یمن 

یگدنز گرم و  زا  هک  ییاج  ددرگرب ،  دنک و  اهر  اجنآ  رد  دربب و  یتسدرود  هطقن  هب  درادرب و  ار  شکدوک  رجاه و  هک  تساوخ  میهاربا 
تـسازان هک  وا  يراد و  هراس  يراکادف  تشذـگ و  زا  ار  دـنزرف  نیا  نوچ  هک  دومن  یحو  میهاربا  هب  دـنوادخ  دـسرن !  يو  هب  يربخ  نانآ 

میهاربا و داتسرف و  يریسلا  عیرـس  هلیـسو  قاُرب ))   )) سپـس نک .  لوبق  ار  هراس  شهاوخ  دشاب ،  دوخ  يووه  دنزرف  دوجو  رظان  دناوت  یمن 
رجاه و میهاربا ،  دندمآ .  دورف  تسا  هکم ))   )) رهـش زورما  هک  يا  هطقن  رد  دندومن و  زاورپ  نیطـسلف  زا  دندش و  راوس  لیعامـسا  رجاه و 

نیطـسلف هب  درک و  اهر  هتـسویپ  مه  هب  ياههوک  نایم  زیگنا و  لوه  يا  هرد  توکـسم و  يا  هطقن  رد  دـنوادخ  رما  هب  ار  شلاسدرخ  دـنزرف 
یلو میروآ  یمن  رد  رـس  نآ  زا  ام  هک  یتشونرـس  ریدـقت و  دوب و  رجاه  يارب  مه  میهاربا و  يارب  مه  گرزب ،  ناحتما  کی  نیا  تشگزاب . 
يو هب  دوب ،  هدروآ  رجاه  يارب  دوخ  اب  هک  اذغ  يرادقم  بآ و  یفرظ  میهاربا  میراد .  ربخ  نآ  زا  مینیب و  یم  زورما  ار  نآ  زا  لصاح  جیاتن 
نیع رد  ادص و  ورـس  یب  مارآ و  هطقن  نآ  رد  هک  زین  رجاه ))  . )) دـشاب ادـخ  لضف  هب  راودـیما  دـیاب  نآ  زا  سپ  هک  درک  شرافـس  درپس و 

مک دنام .  هنسرگ  هنـشت و  رجاه  دش و  مامت  نان  بآ و  تسـشن .  وا  لضف  دیما  هب  داد و  ادخ  هب  لد  درب ،  یم  رـس  هب  اهنت  كانتـشحو  لاح 
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ره داهن .  یباتیب  هیرگ و  يانب  دیدرگ و  هنسرگ  زین  شراوخریش  كدوک  لیعامـسا  دش و  کشخ  شناتـسپ  رد  ریـش  ییاذغ ،  یب  رثارب  مک 
هب يدـیماان  لامک  اب  تساخرب و  اج  زا  ریزگان  دـنام .  ناشیرپ  همیـسارس و  زین  رجاه  دـش .  یم  رتراب  تقر  رت و  میخو  كدوک  عضو  هظحل 
هب ار  دوخ  دایز  قایتشا  اب  دروخ .  یم  مشچ  هب  یناور  بآ  افـص ))  )) هوکرانک لباقم ،  هطقن  رد  هک  دـید  رجاه  تخادرپ .  بآ  يوجتـسج 
دید اجنآ  رد  تسه ؟  بآ  رگید  ياج  رد  ایآ  دنیبب  يدنلب  نآ  زا  ات  تفر  الاب  افـص  هوک  زا  تسین .  بآ  زا  يربخ  دـید  یلو  دـیناسر  اجنآ 

اب دـمآ و  ریز  هب  افـص ))  )) زا دـنز .  یم  جوم  نیمز  يور  رد  بآ  دراد  هلـصاف  نآ  زا  رتمولیک  کی  هک  هورم ))   )) لباقم هوک  هنماد  رد  هک 
هقطنم نآ  رگید  طاقن  دـننام  مه  اجنآ  درادـن و  دوجو  یبآ  دـید  دیـسر  اجنآ  هب  نوچ  دـیدرگ  ناور  هورم ))   )) هوک هنماد  يوس  هب  باـتش 

هک دید  بجعت  لامک  اب  درک و  هاگن  فارطا  هب  تفر و  الاب  هورم  هوک  زا  بآ  نتفای  دیما  هب  تسا .  گنـس  نش و  یناتـسهوک ،  دودـحم و 
تفر دـمآ و  نیا  دـیود .  افـص  فرط  هب  دـمآ و  ریز  هب  هورم  زا  دروخ .  یم  مشچ  هب  بآ  دوب ،  هدـید  تسخن  راب  هک  افـص  هوک  نییاپ  رد 

رب باتفآ  رون  شبات  زا  هک  تسا  یبارـس  هکلب  تسین  بآ  هک  دش  هجوتم  دیدرگ و  سویءام  بآ  نتفای  زا  ماجنارـس  دش و  رارکت  راب  تفه 
دنام یقاب  وا  دای  هب  زین  یمالسا  جح  ماکحا  رد  افص  هب  هورم  زا  هورم و  هب  افص  زا  رجاه  تفر  دمآ و  نیا  دیآ .  یم  بآ  رظن  هب  اهنـش  يور 

زا هک  رجاه  دننک .  یط  ار  هورم  افص و  نیب  هلصاف  راب  تفه  جح  مسارم  ماجنا  ماگنه  دیاب  ناملسم  نز  درم و  هک  تسا  جح  لامعا  وزج  و 
بجعت لامک  اب  رجاه  تسا .  هدمآ  هچ  شا  هنسرگ  كدوک  رـس  رب  دنیبب  ات  تشگرب  هبعک  فرط  هب  دوب ،  هدش  سویءام  بآ  هب  یـسرتسد 

 ، تشاد یلاعتیراب  لضفت  هب  هک  ینامیا  اب  دـشوج .  یم  نیمز  زا  بآ  تسا ،  هدـییاس  یم  نیمز  رب  ار  نآ  هک  كدوک  ياپ  ریز  زا  هک  دـید 
رت ار  وا  ناهد  سپـس  دیـشاپ ،  هچب  تروص  هب  بآ  يردـق  تسخن  رجاه  تسا ،  هتفرگ  ماجنا  یبیغ  زاجعا  اب  راـک  نیا  هک  تفاـی  ناـنیمطا 

دیوگ یم  مزمز ))   )) برع ار  هنوگنیدب  بآ  ندیشوج  داد .  ریش  ار  هچب  داهن و  لیعامسا  ناهد  هب  ناتسپ  دیشون و  بآ  دوخ  هاگنآ  دومن ، 
رود هّرد  نآ  رد  بآ  نوـچ  تسا .  فورعم  مزمز ))  هاـچ   )) ناـمه دـشوج و  یم  هطقن  نآ  زا  مه  نوـنک  اـت  ناـمز  نآ  زا  مزمز  بآ  نیا  و 

فرط هب  میقتـسم  طخ  هب  دـندرب و  نآ  دوجو  هب  یپ  رتمولیک  اهدـص  زا  یبایبآ  صوصخم  ّمش  اب  ناگدـنرپ  دوب ،  هدیـشوج  نیمز  زا  تسد 
زا يا  هشوگ  رد  لبق  اهلاس  زا  دـندوب و  نمی  لیـصا  بارعا  زا  هک  مُهْرُج ))   )) موق ناگدـنرپ  تفر  دـمآ و  رثا  رب  دـندروآ .  يور  هکم  هّرد 

تماقا لحر  اجنآ  رد  رجاه  هزاجا  اب  دندروآ ،  يور  دنتشاد  تفر  دمآ و  ناگدنرپ  هک  يا  هطقن  يوس  هب  دندرب و  یم  رس  هب  زاجح  یضارا 
راگدنام اجنامه  رد  زین  شردام  دوخ و  تفرگ و  نز  بیجن ،  موق  نیمه  زا  لیعامسا ))   . )) دش يزیر  یپ  هکم  رهـش  هنوگنیدب  دندنکفا و 

هب راب  دنچ  میهاربا  دنیوگ .  یم  لیعامـسا ))  رْجِح   )) ار اجنآ  هک  دندش  نفد  هبعک  رانک  رد  يا  هطقن  رد  دـنتفگ و  تایح  دوردـب  دـندش و 
اب ات  دومن  رما  يو  هب  دنوادخ  راب  کی  درک .  تاقالم  ار  شدنزرف  نز و  دمآ و  هکم  هب  نیطسلف  زا  قاُرب ))   )) هلیـسو هب  ینعی  تیفیک  نامه 
مه يور  وا  داد و  یم  ردپ  تسد  هب  دروآ و  یم  گنس  لیعامسا  دنک .  انب  ار  هبعک  هناخ  دوب  هدنزارب  یناوجون  کنیا  هک  لیعامسا  کمک 

میهاربا دیـسر  مامتا  هب  ادـخ  هناخ  يانب  راک  هکنیمه  دـندرک .  انب  هنوگنیدـب  ار  ادـخ  هناخ  هکنیا  ات  درب  یم  ـالاب  ار  هبعک  راوید  داـهن و  یم 
اعد هب  تسد  رـسپ  ردـپ و  سپـس  هد . ))  يزور  یناگدـنز  تارمث  زا  ار  شمدرم  هدـب و  رارق  ینما  رهـش  ار  هـطقن  نـیا  ایادـخ !   : )) تـفگ

هک هد  رارق  نانچ  ار  نت  ود  ام  اراگدرورپ !  ییاـناد .  اونـش و  وت  هک  میناد  یم  ریذـپب ،  اـم  زا  ار  راـک  نیا  دـنوادخ !  : )) دـنتفگ دنتـشادرب و 
دنشاب وت  سدقم  تاذ  میلست  الماک  هک  روآدیدپ  یمدرم  زین  ام  نامدود  زا  میروآ و  دورف  میرکت  میظعت و  رس  تسدقم  هاگشیپ  رد  هشیمه 

هب ار  شنیرفآ  زار  تمکح و  ینامـسآ و  باتک  قیاقح  دـناوخب و  نانآ  رب  ار  وت  تایآ  ات  نک  ثوعبم  يربمایپ  نانیا  ناـیم  رد  ادـنوادخ !  . 
نینچ زین  منادـنزرف  زا  مرازگ و  زاـمن  هتـسویپ  هـک  هد  رارق  ناـنچ  ارم  اراگدـیرفآ !  ((( . 19) دـنادرگ هتـساریپ  اهیگدولآ  زا  دزومایب و  نانآ 

شتــسرپ زا  ار  منادـنزرف  ارم و  نادرگ و  ینما  لـحم  ار  هـطقن  نـیا  ادـنوادخ !  نـک !  لوـبق  ارم  ياـعد  اراـگدرورپ !  روآ !  دــیدپ  يدارفا 
نیمزرـس نیاردار  منامدود  نم  اراگدـنوادخ !   . )) دـنوش هارمگ  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دـنا  هدـش  بجوم  اهتب  نیا  اراگدرورپ !  رادزاباهتب . 
ياهیزور زا  هد و  شیارگ  نانآ  يوس  هب  ار  مدرم  ياهلد  سپ  دـنرازگزامنات ،  مدـینادرگ  نکاس  تمرتحم  هناخ  رانک  رد  تشک و  لباقریغ 

رکذ هب  مزال  یلو  تسا  هدـماین  نآرق  رد  هیانک  تحارـص و  اب  رجاه  ماـن  ((( . 20) دـنرازگ ساپـس  ار  وت  تمعنات  ناسر  يزور  نانآ  هبدوخ 
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هروـس هرقب و  هروـس  رد  هچنآ  شنادـنزرف و  يارب  اـعد  زاـجح و  هب  نیطـسلف  زا  میهاربا  ندـمآ  تلع  ینعی  دراوـم  نیا  ماـمت  رد  هک  تسین 
یم لقن  هنوگنیدب  هک  تسوا  ناتساد  تقیقح  رد  دراد و  یگتسب  رجاه  یگدنز  اب  تسا  هدش  تیاکح  لیعامـسا  میهاربا و  نابز  زا  میهاربا 

 . تسا هدوب  رجاه ))  )) لیعامسا ردام  هک  تسین  دیدرت  دوش و 

هراس

یئابیز تماق و  لادتعا  زا  تشادن .  ریظن  دشاب  هتشاد  نز  کی  دیاب  هک  یطیارش  رظن  زا  دوب .  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هلاخ  رتخد  هراس ))  ))
زا هیروس و  هب  نیرهنلا  نیب  زا  دوـخ  ياهرفـس  رد  یگنادرم  تریغ  هب  رظن  وا  رـسمه  زین  تهج  نیمه  هب  دوـب .  رادروـخرب  يا  هدـننک  هریخ 

مشچات تشاد  یم  لوذبم  ار  دوخ  یعس  مامت  دوبن و  عمج  وا  بناج  زا  شرطاخ  رـصم ،  هباجنآ  زاو  نایناعنک  نیمزرـس  نیطـسلف و  هب  اجنآ 
 ، دش رصم  دراو  نیطسلف  زا  هک  یماگنه  دروآ ،  یم  لمع  هب  هک  یطایتحا  همه  اب  دیایندوجو .  هب  شیارب  يرسدرد  دتفین و  هراس  هب  هناگیب 

هزیاج راک  نآ  لابق  رد  هک  دیما  نیا  هب  دنداد ،  لیوحت  رصم  هاشداپ  هب  دندروآ و  ار  درم  نز و  دننیبب ،  ار  هراس  دنتسناوت  يرصم  نارادزرم 
نیا هب  تسا .  نم  رهاوخ  وا  تفگ :  میهاربا  دراد ؟  وت  اب  یتبسن  هچ  نز  نیا  دیسرپ  میهاربا  زا  رصم  هاشداپ  دنریگب .  دوخ  هاشداپ  زا  یبوخ 
رهوش هک  وا  يارب  دیوگب ،  نخس  هراس  هرابرد  رـصم  هاشداپ  رگا  ایناث  تسه و  مه  دوخ  رهوش  ینید  رهاوخ  ینامیا  اب  نز  ره  الوا  هک  تین 

اب وا !  رـسمه  هن  دیوگ  یم  نخـس  تسا  عنامالب  هک  میهاربا  رهاوخ  هرابرد  دنک  روصت  هاشداپ  دشابن و  كاندرد  راب و  تبیـصم  دوب ،  هراس 
دوب هدـیدن  ار  هراس  بیرفلد  راسخر  زونه  هک  هاشداپ  تسـشن .  ادـخ  لمعلا  سکع  راظتنا  رد  درپس و  ادـخ  هب  ار  هراس  میهاربا  فصو  نیا 

هکنیمه دننک .  ربخ  ار  وا  دش  هدامآ  تهج  ره  زا  نوچ  دنیارایب و  دیاب  هکنانچ  ات  دنهد  نانز  لیوحت  دـنربب و  ارـسمرح  هب  ار  وا  داد  روتـسد 
شوه هب  یتقو  دروخ .  نیمز  هب  نآ  لابند  هب  تفر و  شوه  زا  درک و  هریخ  ار  شمـشچ  یقرب  دـنکفیب  رظن  هراس  هب  تساوخ  رـصم  هاـشداپ 

ات دنروایبار  میهارباداد  روتـسد  دمآ  شوه  هب  هکنآزا  سپ  تفر .  شوهزاودـش  هریخ  شمـشچزابدنکرظن  يو  هب  تساوخ  مودراب  دـمآ و 
ار تصرف  هک  میهاربا  ترضح  دراد ؟  وت  اب  یتبـسن  هچ  نز  نیا  هدب  حیـضوت  : دیـسرپ یتقو  دهاوخب .  يرتشیب  حیـضوت  يو  زا  هراس  هرابرد 
وا هب  تبسن  یئوس  رظن  وت  مداد  یم  لامتحا  هک  دوب  روظنم  نیا  هب  تسا  نم  رهاوخ  متفگ  هکنیا  تسا و  نم  رسمه  وا  دومرف : دید ،  بسانم 

دوخ هدنبوک  تبرض  رصم  هاش  هک  تسناد  یم  تقو  نآ  رد  میهاربا  دشابراوگان .  دحزا  شیب  متسه  وارهوش  هک  نم  يارب  یـشاب و  هتـشاد 
هب يدراو  هزات  ره  يارب  دوب  نکمم  دماشیپ  نیا  دوب  هچ  ره  دهاوخ  یم  يرتشیب  حیـضوت  تسا ،  هدید  هک  يا  همدـص  زا  تسا و  هتفایرد  ار 

رانک رب  یئوس  قافتا  ره  زا  دـندش و  زوریپ  دـماشیپ ،  ناـحتما و  نیا  رد  دـندوب  ادـخ  بوبحم  هک  هراـس  میهاربا و  یلو  دـهد .  يور  رـصم 
هنادازآ هک  دراد  هزاجا  تفگ  دنهد و  لیوحت  میهاربا  دوخ  يوش  هب  تارهاوج  سابل و  نامه  اب  ار  هراس  داد  روتسد  رـصم  هاشداپ  دندنام . 

رصم رد  اهلاس  دوب ،  هدمآ  رـصم  هب  نیطـسلف  زا  یلاسطحق  هطـساو  هب  هک  میهاربا  دنرب .  رـس  هب  وا  روشک  رد  شمارآ  شیاسآ و  لامک  اب  و 
رصم مرتحم  بیجن و  نادناخ  زا  هک  يرتخد  هوالع  هب  دوب ،  هدرب  هراس  شرسمه  میهاربا و  زاتمم  تیـصخش  هب  یپ  هک  رـصم  هاشداپ  دنام . 
میتفگ هکنانچ  هراس  داهنشیپ  هب  اهدعب  هک  تسا  رجاه ))  )) نامه نز  نیا  دیـشخب .  میهاربا  هب  هراس  راکددم  ناونع  هب  زور  نآ  مسر  هب  دوب 
تشاد تماقا  رصم  رد  هک  لاس  نیدنچ  زا  سپ  میهاربا  دیدرگ .  دلوتم  وا  زا  يو  نیتسخن  رسپ  لیعامسا  درک و  جاودزا  میهاربا  ترضح  اب 

قلخ تیاده  راک  هب  دنکفا و  تماقا  لحر  اجنآ  رد  رگید  راب  تشگزاب و  اجنآ  هب  دوب  هدـش  فرط  رب  نیطـسلف  زا  یلاسکـشخ  راثآ  نوچ  ، 
ناتـسبش رد  يدـیما  هنزور  هک  دـندشن  يدـنزرف  بحاص  یلو  دـندرک  یگدـنز  مه  اب  اـهلاس  هراـس  میهاربا و  هک  میتفگ  تشاـمگ .  تمه 

هراس نابرهم  دنوادخ  دش ،  يرـسپ  بحاص  رجاه  زا  میهاربا  هکنآ  زا  سپ  لاس  هدزای  دشاب .  نانآ  زا  يراگدای  دروآ و  دـیدپ  ناشیگدـنز 
بحاص وا  يووه  زا  شرسمه  دروایب و  ووه  دوخ  يارب  دوب  هدش  رـضاح  هک  ار  وا  تشذگ  يراکادف و  رجا  تشاذگن و  بیـصن  یب  زین  ار 

ياهرهـش هب  دـندوب و  طول  موق  هیبنت  رومءام  هک  یناگتـشرف  دوب .  هلاس  دون  هراس  تشاد و  لاـس  میهاربا 120  داد .  وا  هب  دوـش ،  يدـنزرف 
نس و نامه  رد  هراس  یعیبط ،  نیزاوم  فالخ  رب  هک  دـنهد  هدژم  يو  هب  ات  دـندمآ  رد  میهاربا  هناخ  هب  ماگنه  بش  دـنتفر  یم  مودـس ))  ))
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رگید نز  زا  ولو  دنامب  یقاب  ادخ  ربمایپ  كاپ  لسن  دش  رـضاح  هک  تسوا  رجا  نیا  دروآ و  یم  يرـسپ  دـش و  دـهاوخ  نتـسبآ  يو  زا  لاس 
: دنتفگ دنداد و  هدژم  میهاربا  هبو  دـندمآ  ناگداتـسرف   . )) دـهد یم  حرـش  دوه  هروس  رد  ار  ارجام  دوخ  دـنوادخ ،  دـشاب !  وا  دوخ  زا  ریغ 

تسد دید  میهاربا  هکنیمه  دروآ .  نانآ  يارب  نایرب  يا  هلاسوگ  هک  تشذگن  يزیچ  نآ ،  لابند  هب  امـشرب !  مالـس  تفگ :  میهاربا  مالس ! 
هب ادخ  ناگداتـسرف  ام  هک  سرتم  دنتفگ : ناگتـشرف  تفرگ .  لد  هب  یـسرت  دـش و  نامگ  دـب  نانآ  زا  دوش ،  یمن  زارد  اذـغ  فرط  هب  نانآ 
 ، تسیرگن یم  ار  ناگتـشرف  دوب و  هداتـسیا  دنناگتـشرف ) نامهم  دـش  هجوتم  هک  هراس   ) میهاربا نز  ماگنه  نیا  رد  میتسه .  طول  موق  يوس 
رب ياو  تفگ :  هراس  تسا .  بوقعی  مه  قاحـسا  زا  سپ  دروآ و  دهاوخ  قاحـسا ))   )) مان هب  يدنزرف  هک  میداد  هدژم  هراس  هب  ام  دیدنخ ! 
زا ایآ  دـنتفگ : ناگتـشرف  يزیگنا ! ؟  تفگـش  ربخ  هچ  تسا  لاـسنهک  زین  مرهوش  متـسه و  توترف  يریپ  هکنآ  لاـح  میاز و  یم  نم  نم ! 

دنیوگ و یم  ساپـسار  وا  همه  هک  ییادخ  تسا ،  توبن  نادناخ  امـش  ربادـخ  تکربو  تمحر  عوضوم  نیا  ینک ؟  یم  بجعت  ادـخ  هدارا 
هب يرـسپ  دوش ،  هلماح  تفر  یمن  راظتنا  چـیه  هک  يریپ  يوناب  هراس  زا  ناـهج  دـنوادخ  هنوگنیدـب  ((( . 21  ) تسا تمظع  دـجم و  ياراد 
دج بوقعی  سپ  دوب ،  لیئارـسا ))   )) بوقعی بقل  تسا .  بوقعی  ترـضح  ردپ  قاحـسا  دـنداهن .  قاحـسا ))   )) ار وا  مان  هک  دروآ  دوجو 
چیه هنرگو  دوب  هزجعم  کی  طقف  نیا  تسا .  نارگید  ییحی و  یـسیع و  ایرکز و  نامیلـس و  دوواد و  یـسوم و  ینعی  لیئارـسا  ینب  ياـیبنا 

تردق هک  یهلا  هدارا  اب  زیگنا  تریح  يراک  ماجنا  ینعی  هزجعم  دوش .  یم  نتـسبآ  یگلاس  دون  نس  رد  ینز  هک  دریذـپب  دـناوت  یمن  یملع 
 : تفگ دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  رکـش  تسا  هدش  ابیز  رـسپ  ود  بحاص  يریپ  رـس  رد  دید  میهاربا  یتقو  دیآ .  زجع  هب  نآ  ماجنا  زا  يرـشب 

یم ار  ناگدـنب  ياـعد  نم ،  يادـخ  يرآ  درک ،  تبهوـم  نم  هـب  ار  قاحـسا  لیعامـسا و  يریپ  نـس  رد  هـک  میوـگ  یم  ساپـس  ار  ادـخ  ))
((( . 22) دونش

نوعرف رسمه  هیسآ 

دبتسم و هاشداپ  نوعرف  رسمه  رصم و  لوا  يوناب  وا  تسا .  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  يو  تشذگرـس  هک  تسا  يروآ  مان  نانز  زا  هیـسآ ))  ))
زین نوعرف  درادن .  حیـضوت  هب  يزاین  تسا و  لثملا  برـض  رـشب  خیراترد  نوعرف  يرگدادیب  ملظ و  دوب .  یناتـساب  تکلمم  نآ  هاوخ  دوخ 

زا هک  نوعرف  دوب .  موق  یتسرپ  تب  جّورم  تلم و  هناختب  نابهگن  ظفاح و  مه  تشاد و  ییادخ  يوعد  دوخ  مه  لباب ،  هاشداپ  دورمن  دننام 
 : تفگ هکلب  دـناوخ  مدرم  يادـخ  ار  دوـخ  اـهنت  هن  هک  دیـسر  یئاـج  هب  شراـک  درک  یم  هدافتـسا  ءوـس  موـق ،  یگیاـمورف  يدـشر و  مک 

هکنیا اب  هیسآ  تشادرارق .  یکاپ  تقایل و  تباجن ،  زا  يا  هلاه  رد  هک  دوب  ینز  هیسآ ))   )) وا رسمه  یلو  ((( . 23  ) متسه نایادخ  يادخ  ))
دوبن يدیب  وا  فصولا  عم  دنتشادن ،  تحار  باوخ  يو  دادیب  توطس و  میب  زا  تلم  دارفا  هک  دوب  یکانرطخ  شکندرگ و  رصنع  نانچ  نز 

ربمغیپ هک  تسا  هتفای  برقت  دـنوادخ  هاگرد  رد  اجنآ  ات  لـین  هکلم  هیـسآ ))   . )) دوش لزلزتم  شناـمیا  هدـیقع و  دزرلب و  اـهداب  نآ  اـب  هک 
دـلیوخ و رتخد  هجیدـخ  نارمع ،  رتخد  میرم  نوعرف ،  رـسمه  هیـسآ  دنـشاب : یم  نت  راهچ  دندیـسر  لماکت  هب  هک  ینانز  : )) دومرف مالـسا 

هجیدخ نارمع ،  رتخد  میرم  نوعرف ،  رسمه  محازم  رتخد  هیسآ  دنتـسه : نت  راهچ  یتشهب  نانز  نیرتهب  : )) دومرف و  دّمحم . )) رتخد  همطاف 
 ، ادخ هب  ینامیا  یناسنا و  هفیظو  هب  هجوت  تیـصخش و  دشر  ((( . 24  ) تسا همطاف  نانآ  همه  زا  رترب  دمحم و  رتخد  همطاف  دـلیوخ ،  رتخد 
 . دراد رارق  ملاع  نانز  نیرتهب  فیدر  رد  تشهب و  نیشن  خاک  یلو  درب  یم  رس  هب  نوعرف  هناخ  رد  هک  دناسر  یم  ییاج  هب  ار  نز  کی  راک 
ار بوقعی  نامدود  نتسبآ  نانز  شلدگنـس  رـسمه  هکنیا  زا  دشن .  عقاو  دوخ  رهوش  ياهیرگمتـس  اوران و  لامعا  ریثءات  تحت  زگره  هیـسآ 
درب و یم  جنر  تیاهن  یب  دنـشاب ،  يو  متـس  ملظ و  محازم  دنوش و  گرزب  ادابم  دنک ،  دوبان  دـشاب  رـسپ  نانآ  نینج  رگا  ات  درد  یم  مکش 
دوب و هتـسشن  دوخ  خاک  رد  رـصم  لوا  يوناب  یتقو  هک  دوب  هقباس  نیمه  اب  دادـن .  ناشن  نوعرف  هب  شوخ  يور  صوصخ  نیا  رد  هاـگچیه 

بآ زا  ار  نآ  داد  روتـسد  خاـک  ناـنکراک  هب  دـیآ ،  یم  نوریب  دور و  یم  بآ  ریز  هب  دروـخ و  یم  تلغ  لـین  دور  رد  یقودنـص  هک  دـید 
 (( نارمع نب  یـسوم   )) نامه هچب ،  رـسپ  نیا  تسابیز .  يا  هچب  رـسپ  هک  دنداد  عالطا  يو  هب  نیرومءام  تسیچ ؟  نآ  رد  دننیبب  دنریگب و 
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نوعرف سرت  زا  شیاونیب  ردام  هک  دش  هجوتم  داتفا و  هچب  رسپ  نآ  هب  هیسآ  مشچ  هکنیمه  دندروآ .  هیسآ  دزن  هب  ار  هچب  دوب .  هدنیآ  ربمغیپ 
 ! داـباداب هچره  دـنک و  گرزب  دوـخ  رظن  ریزو  دریگب  يدـنزرف  هب  ار  وا  تفرگ  میمـصت  تسا  هدـنکفا  بآ  هب  هنوگنیدـب  ار  دوـخ  دازوـن  ، 
وت نم و  مشچ  رون  وا   ! )) هن هن ،  تفگ :  هیـسآ  یلو  دـنناسر  لتق  هب  ار  وا  داد  روتـسد  هدـنیآ  میب  زا  دـش و  تحاراـن  هچب  ندـید  زا  نوعرف 

رـصم رابرد  رد  یـسوم  نوعرف ،  هزاجا  اب  ((( . 25  ) میریگب يدـنزرف  هب  ار  وا  ای  دـشاب  دـنمدوس  ام  يارب  تسا  دـیما  دیـشکن ،  ار  وا  تسا ، 
میهاوخ هکنانچ  و  دیـسر -  توبن  ماقم  هب  یـسوم  هک  یماگنه  درک .  دشر  وا  تبحم  رهم و  هکلم و  صخـش  تبقارم  تحت  دش و  راگدنام 

یلو دروآ  نامیا  ناـهج  يادـخ  هب  دـیورگ و  يو  هب  هیـسآ  تخادرپ ،  وا  تسرپ  تب  موق  نوعرف و  غیلبت  هب  تشگزاـب و  رـصم  هب  تفگ - 
یلو تشاد  هاـگن  ار  دوخ  ناـمیا  یـسوم  يربـهر  تحت  درک و  شتـسرپ  ار  اـتکی  دـنوادخ  اـهلاس  وا  تشاد .  ناـهنپ  نوعرف  زا  ار  شناـمیا 

 . دراد زاب  راک  نآ  زا  ار  هکلم  درک  یعس  تسخن  نوعرف  تخاس .  هتفـشآ  تخـس  ار  نوعرف  شرگمتـس  رهوش  دش و  شاف  شزار  ماجنارس 
ياه هدعو  عیمطت و  اب  ینامز  درک و  یم  دیدهت  ار  وا  یهاگ  دـیدرگ .  لسوتم  يا  هلیـسو  ره  هب  دـش و  دراو  يرد  ره  زا  وا  فارـصنا  يارب 
بآ زا  كدوک  نآ  یسوم  هک  ییادخ  دوب ؛ هداد  ادخ  هب  لد  هیسآ  دوب .  هدوهیب  اهراک  نیا  همه  اما  تخاس .  یم  مرگلد  نیریش  بیرفلد و 
ادـخ ربمغیپ  یـسوم  هزجعم  نیرتگرزب  هک  ییاذـک  ياصع  و  اضیب )) ِدَـی   )) اب هدـناسر و  توبن  ماقم  هب  دوب  هداد  شرورپ  دوخ  هک  ار  هتفرگ 

اههوک و هدننیرفآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هدنراد  ناهج و  قلاخ  يادخ  هب  نامیا  زج  وا  دوب .  هدرک  نوعرف  ییامنهار  تیادـه و  رومءام  دوب ، 
یم لد  هب  یـساره  نوـعرف  زا  هن  تخانـش .  یمن  يزیچ  تفگ ،  یم  یـسوم  هچنآ  زیچ و  همه  اـهلگنج و  اـه و  هـگلج  اـهایرد و  اهتـشد و 

هب دیشیدنا ،  یم  زیچ  کی  هب  طقفوا  دوب .  دونـشخ  دشاب ،  یم  نید  یب  رابج و  رگمتـس  نآ  رـسمه  تسا و  لین  هکلم  هکنیا  زا  هن  تفرگ و 
مورحم و مدرم  نتخاس  هابتو  متسو  ملظزا  تسدودروایب  نامیا  یقیقح  يادخ  هب  ماجنارـس  يو  دوخ  دننام  اتوا  ندش  مدآو  نوعرف  تیاده 
دراد و ار  ادخ  نیرتگرزب  مه  نآ  ییادخ ،  يوعد  هک  یـسک  تشادـن .  تشگزاب  هک  دوب  هتفرگ  شیپرد  یهار  نوعرف  یلودرادرب  هانپ  یب 

کی دننام  دروایب و  نیئاپ  ییادخ  دنسمزااردوخودهنب  ندرگ  یسوم  نامرف  هبدوش  یمرضاح  هنوگچ  دنک ،  یمنروصت  دوخ  يارب  یقوف  ام 
اهنآ زا  یکی  ات  تشاذگ  دازآ  دوخ  زا  تعاطا  ادخ و  هب  نامیا  نایم  ار  هیـسآ  تبقاع  نوعرف ،  زرمایب ! ؟  ارم  ایادخ !  دـیوگب : یلومعم  درف 

يوناب لین و  هکلم  نامه  تروص  هب  ای  دشاب و  هجنکـش  ءوس و  دماشیپ  هنوگره  هدامآ  دهدب و  وا  نانخـس  یـسوم و  هب  لد  ای  دـنیزگرب : ار 
دوخ نشور  داقتعا  زا  دیزگرب و  ار  یـسوم  ادخ و  هب  نامیا  هیـسآ  دنادب !  نایادخ  يادخ  ار  نوعرف  دتـسرپب و  تب  دنامب و  یقاب  رـصم  لوا 

رگمتس يدرم  نوعرف  هک  تسناد  یم  دوب و  هدروآ  ناهج  قلاخ  هب  نامیا  لد  میمـص  زا  یـسوم  تازجعم  ندید  اب  هک  وا  تشادنرب .  تسد 
هک ار  نوعرف  هوکشرپ  خاک  رصم و  رابرد  للجم  یگدنز  ماجنارس  دراد ،  تیعقاو  ایبنا  توعد  تسا و  هماکدوخ  فیعض و  لاح  نیع  رد  و 

يدماشیپ هنوگ  ره  هب  نت  درک و  هضواعم  تسارادیاپ ،  یقاب و  تسادخ و  دزنرد  هچنآاب  دوب ،  دـهاوخ  ریذـپ  لاوز  نوعرف ،  دـننام  يزور 
همیخ مغ و  لیس  ایب  وگ  اضق  نافوط  هب  هدید  لد و  میداد  هک  ام  دوبایوگ : رعش  نیا  نومضم  هب  شلد  نابز  ییوگ  دوب !  شراظتنارد  هکداد 

هدیشک خیم  هب  ار  هیسآ  هک  یماگنه  دنشکب .  خیم  راهچ  هب  ار  هیسآ  داد  روتسد  تفرگن ،  يا  هجیتن  دوخ  یعس  زا  هک  زین  نوعرف  ربب  داینب  ز 
زاین زار و  ادخ  اب  دش  یم  هجنکش  هیسآ  هک  يا  هظحل  رد  دنداد .  نایاپ  شیگدنز  هب  هنوگنیدب  دنتفوک و  شرس  رب  گرزب  یگنـس  دندوب ، 

هک یناسک  يارب  دنز  یم  لثم  ادـخ  : )) دـنک یم  لقن  هنوگنیدـب  نآرق  هجنکـش ،  ریز  رد  كاندرد و  تلاح  نآ  رد  ار  وا  نخـس  درک .  یم 
نوـعرف و ّرـش  زا  ارم  نک و  اـنب  نم  يارب  دوـخ  دزن  رد  يا  هناـخ  ادـنوادخ !  تفگ :  هک  یماـگنه  نوـعرف ،  نز  هب  دنتـشاد ،  لـماک  ناـمیا 
ناهج و خیراترد  شمان  یلوداد  ناج  نوعرف  هاکناج  ياه  هجنکـشریزرد   (( هیـسآ ((( . )) 26  ) هد تاجن  يو  نارگمتـس  ملظ  وا و  هجنکش 

 . دنامدیواج ملاع ،  ریظن  مک  گرزب و  نانز  زا  یکی  ناونع  هبام  ینامسآ  باتک  نآرق 

 ( ع  ) یسوم ترضح  رهاوخ  ردام و 

يدوبان دهد و  یم  همتاخ  وت  تشونرـس  هب  ماجنارـس  دنا ،  هدنکارپ  رـصم  رد  هک  بوقعی  نامدود  زا  يدرم  دـندوب  هتفگ  نوعرف  هب  نانهاک 
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ار لیئارـسا  ینب  ياه  هداوناخ  نانز و  نز ،  درم و  نیرومءام  داد  روتـسد  رطخ ،  نیا  زا  يریگولج  يارب  نوعرف  تسوا .  تسد  هب  وت  یعطق 
نینج رگا  دنردب و  مکـش  تسا  نتـسبآ  نانآ  نانز  زا  یکی  دنتفای  عالطا  هاگره  دنریگب و  رظن  ریز  دـندوب  رـصع  ناتـسرپادخ  زور  نآ  هک 
رصم رد  مالّسلا  هیلع  فسوی  ترضح  نامز  زا  هک  ربمغیپ  بوقعی  نادناخ  ناگزرب  زا  نارمع  نز  یـسوم و  ردام  دنناسر .  لتق  هب  دوب  رـسپ 

دوب هدرک  هدارا  ادخ  نوچ  دوب .  یسوم  هب  نتسبآ  داد ،  یم  لیکشت  ار  يا  هظحالم  لباق  دادعت  نانآ  تیعمج  کنیا  دندوب و  هدش  راگدنام 
درک لمح  عضو  هکنیمه  تسا .  هلماح  وا  هک  دربن  یپ  یسک  تدالو ،  هظحل  ات  درامگب  قلخ  يربهر  هب  دنادرگ و  دوخ  ربمغیپ  ار  وا  دازون 
ردام هب  ادـخ  عقوم  ناـمه  رد  تسرد  ( . )) 27) دـش دـهاوخ  هچ  دـنبای  عالطا  هچب  تدـالو  زا  نوعرف  ناـمیخژد  رگا  هک  تفر  ورف  رکف  هب 
یمیب وا  تباب  زا  رگید  نکفیب و  لین ))  هناخدور   )) هب ار  وا  يدش  ناساره  وا  بناج  زا  هاگره  هدب و  ریش  ار  هچب  هک  داتـسرف  یحو  یـسوم 

هک یبیغ  ماهلا  نیا  ((( . 28  ) میهد یم  رارق  لسرم  ناربماـیپ  زا  مینادرگ و  یمرب  وت  يوس  هب  ار  وا  اـم  هک  شاـبم  نوزحم  هدـم و  هار  لد  هب 
دنوادـخ هک  درک  لصاح  نیقی  تخاـس و  راودـیما  قح  فطل  هب  ار  وا  تفرگ ،  ندـیبات  یـسوم  رداـم  ناـشیرپ  لد  رد  رون  زا  يوترپ  نوچ 

رد ریخءات  ادابم  هکنیا  میب  زا  تسب و  ار  نآ  ِرَد  داهن و  یقودنص  رد  ار  شدازون  یـسوم  ردام  دوب .  دهاوخ  وا  دازون  نابهگن  ظفاح و  لاعتم 
فطل هب  ار  وا  تخادنا و  لین  هناخدور  هب  ار  قودنص  ددرگ ،  یکانتـشحو  تشونرـس  راچد  دازون  دنـسر و  رـس  نارومءام  دوش  ثعاب  راک 

مک اوه  هک  زیگنا  مغ  هظحل  نآ  رد  تشاد .  هارمه  زین  ار  میرم  شرتخد  یسوم  ردام  دوب .  حبـص  لوا  تسرد  ماگنه ،  نیا  رد  درپس .  ادخ 
يور هب  ینامز  دور و  یم  بآ  ریز  هب  یهاگ  دروخ .  یم  تلغ  لین  ياهبآ  نایم  رد  قودنص  دندید  یم  رتخد  ردام و  دش ،  یم  نشور  مک 

قودنص دندنکفا و  بآ  هب  ار  دوخ  نوعرف  نیرومءام   )) دید یسوم  ردام  دشاب .  شراظتنا  رد  یتشونرس  هچ  تسین  مولعم  و  دیآ .  یم  بآ 
نوعرف و  )) يرآ دشاب ،  یم  ناشهودنا  ثعاب  دوب و  دـهاوخ  نانآ  نمـشد  قودنـص  نورد  لفط  دـننادب  هکنیا  نودـب  دـنتفرگ ،  بآ  زا  ار 

دنکفا لین  دور  هب  ار  شدـنبلد  دازون  ياوتحم  قودنـص  یـسوم  ردام  یتقو  دـندش . )) !  هابتـشا  راـچد  ناـنآ  نایهاپـس  وا و  ریزو  ناـماه )) 
ادخ یلو  دنک  نالعا  ار  شلفط  ندنکفا  بآ  هب  دـنز و  دایرف  تساوخ  یم  هک  يروط  هب  دوب ،  غراف  شدـنزرف  دای  زج  زیچ  همه  زا  شلد  ))

درک و یم  یگدـنز  لدگنـس  رگمتـس  نآ  اب  هک  دوب  اهلاس  نوعرف  نز  هیـسآ ))  ((( . )) 29) دـنامب رادـیاپ  شنامیا  ات  تخاس  مارآ  ار  شلد 
رد دروخ  یم  تلغ  لین  بآ  رد  قودنـص  هک  هظحل  نامه  رد  دوب  بیجن  لدکاپ و  ینز  هک  وا  دشن .  يدنزرف  بحاص  يو  زا  هناتخبـشوخ 

دـمآ و هنوگره  دوخ  صوصخم  قاطا  زا  تسناوت  یم  هیـسآ  تشاد و  رارق  لین  راـنک  رد  نوعرف  خاـک  دوب .  هرظنم  نیا  دـهاش  دوخ  خاـک 
بآ زا  حبص  تقو  نآ  رد  ار  قودنص  دننز و  بآ  هب  ار  دوخ  داد  روتسد  خاک  نیرومءام  هب  وا  دشاب .  هتـشاد  رظن  ریز  ار  لین  يور  رب  یتفر 
ردام یتقو  دوب .  ناور  یـسوم  لماح  قودنـص  لابند  هب  يا  هیاـس  نوچمه  هک  دوب  ادـخ  فطل  تقیقح  رد  یلو  دـنروایب  يو  دزن  هب  هتفرگ 

 : تفگ دنتـشاد  رظن  ریز  ار  قودنـص  ود  ره  دوب و  يو  اب  هک  یـسوم  رهاوخ  هب  دنتفرگ  بآ  زا  ار  قودنـص  نوعرف  نیرومءام  دـید  یـسوم 
تسناوت یم  هک  دمآ  ییاج  هب  تفرگ و  هلصاف  ردام  زا  یـسوم  رهاوخ  ((( . 30) دیآ یم  وا  رـس  رب  هچ  نیبب  نک و  لابند  ار  وا  راک  ورب و  ))
دشیدنا یم  زیچ  هچ  هب  رتخد  نآ  تسیچ و  قودنص  رد  دنتـسناد  یمن  نیرومءام  یلو  دشاب  هتـشاد  رظن  ریز  ار  نیرومءام  تکرح  هنوگ  ره 

زا دوش و  خاک  دراو  تسا  هدش  هک  بیترت  ره  هب  دمآرب  ددص  رد  دندرب ،  نوعرف  خاک  نورد  هب  ار  قودنص  دید  یـسوم  رهاوخ  هکنیمه   ؟
ياههاگن هک  تسابیز  فیرظ و  يا  هچب  رسپ  دندید  دندوشگ و  ار  قودنص  ِرَد  هیـسآ  روضح  رد  نیرومءام  ددرگ .  هاگآ  ردارب  تشونرس 

نوعرف نز  درک .  یماشامت  ار  هرظنم  دوب و  هتسشن  هیسآ  شرسمهرانکرد  هظحل  نآردزین  نوعرف  دنک .  یم  تبحم  دیلوت  هدننیب  رد  شذفان 
دش و تحاران  تخس  تسا ،  هدرپس  ریدقت  تسد  هب  ار  وا  هدنکفا و  بآ  هب  هنوگنیدب  ار  دوخ  دازون  نوعرف  توطس  میب  زا  يردام  دید  هک 
هب ار  وا  اـم  دیـشکن  ار  وا  تسا ،  وت  نم و  مشچ  رون  دراد  هک  یتـفارظ  فطل و  اـب  دازون  نیا  تفگ :  نوعرف  هب  كدوـک  ناـج  ظـفح  يارب 
راک نآ  اب  هک  دنتـسناد  یمن  مادکچیه  یلو  میریگب  يدنزرف  هب  ار  وا  میوش  ریزگان  ای  دشاب  دنمدوس  ام  لاح  هب  دیاش  میریگ ،  یم  يدنزرف 

ماجنارـس دنادب  هکنیا  نودب  تسا  راکاطخ  دودـحم و  رـشب  هک  ییاج  نآ  زا  تشاد  هک  ییادـخ  يوعد  همه  اب  مه  نوعرف  دـننک ؟  یم  هچ 
 ( هکلم  ) هیسآ دوخ  تبقارم  تحت  خاک و  رد  هچب  نآ  هک  داد  هزاجا  دش و  شرـسمه  داهنـشیپ  میلـست  تشاد ،  دهاوخ  شیپ  رد  یکانرطخ 
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 ، دمآ رگید  هیاد  تفرگن .  ناهد  هب  ار  يا  هیاد  چیه  ناتسپ  یسوم  یلو  دهد  ریش  ار  هچب  دیایب و  يا  هیاد  داد  روتـسد  هیـسآ  دبای !  شرورپ 
ریـش تفرگن و  ناهد  هب  ار  مادـکچیه  ناتـسپ  یـسوم  دـهد ،  ریـش  ار  هچب  هک  دـندروآ  ار  ینز  ره  اذـکه  دزن و  وا  ناتـسپ  هب  نابز  هچب  زاب 

ار ناگیاد  ناتسپ  هچب  ارچ  دوب  تحاران  هیسآ  هک  هظحل  نیمه  رد  دروخب .  ریش  رگید  نانز  ناتـسپ  زا  هک  دوب  هدرک  مارح  ادخ   ! )) دیـشونن
هداد و ریش  ار  هچب  دناوتب  هک  منک  یفرعم  امش  هب  ار  يا  هداوناخ  دیهاوخ  یمن  ایآ  تفگ :  دیسر و  رس  یسوم  رهاوخ  دریگ ،  یمن  ناهد  هب 

هچب دـیاش  دـیایب  مه  دوب  هدرک  یفرعم  رتخد  نآ  هک  ینز  دـنداد  هزاجا  نوعرف  هیـسآ و  ((( . 31 ( ؟  دـنک تبقارم  يو  زا  دـیهاوخب  هکنانچ 
نم دروخ .  یمن  ریش  ینز  چیه  ناتسپ  زا  یلو  دنا  هدروآ  رد  قودنص  زا  ار  هچب  تفگ  ردام  هب  دمآ و  یـسوم  رهاوخ  دریگب .  ار  وا  ناتـسپ 

 ، تفرگ هچب  کیدزن  دروآ و  رد  ار  ناتـسپ  یـسوم  رداـم  هکنیمه  دوش .  یم  هچ  مینیبب  میورب و  مه  اـب  نونکا  مه  ما و  هدرک  یفرعم  ار  وت 
ردام هب  تفرگ ،  ار  نز  نیا  ناتسپ  طقف  هچب  هک  دید  هیسآ  یتقو  درک .  ندروخ  ریش  هب  عورـش  تفرگ و  ار  ردام  ناتـسپ  دز و  گنچ  لفط 

تـسوا نز  نوعرف و  هدـناوخ  رـسپ  هک  يو  زا  دـنهد و  ریـش  ار  هچب  دـنیایب و  خاـک  هب  زور  ره  دـیاب  هک  درک  فیلکت  شرهاوـخ  یـسوم و 
دنادب دشابن و  نیگمغ  دوش و  نشور  شمـشچ  ات  دینادرگزاب  ردام  شوغآ  هب  ار  وا  هرابود  نابرهم  دنوادخ  هنوگنیدب   ! )) دـننک یتسرپرس 

دور هب  ار  وا  نوعرف  تواسق  میب  زا  شردام  هک  يدازون  یـسوم ،  ((( . 32) دنناد یمن  ار  نیا  مدرم  رثکا  یلو  دراد  تقیقح  ادخ  هدـعو  هک 
نودب هکنآ  زا  سپ  دـش و  گرزب  تفای و  شرورپ  دروخ و  ریـش  رـصم  للجم  خاک  ردام و  شوغآ  رد  درپس ،  ادـخ  فطل  هب  دـنکفا و  لین 
يارحص  )) یسوم تشاذگ .  نابایب  هب  ور  دوش ،  جراخ  رهـش  زا  دش  ریزگان  تشک و  يریگرد  کی  رد  ار  نوعرف  نیرومءام  زا  یکی  دمع 

ماقم هب  هک  لاس  هدزای  زا  سپ  دـش و  ربمغیپ  بیعـش  داماد  تفگ ،  میهاوخ  هک  يروط  هب  دـمآ و  نَیْدَـم ))   )) رهـش هب  اـت  دومیپ  ار  اـنیس ))
ردارب ردام و  مه  ات  ددرگ  راید  نآ  هناور  رصم  تلم  نوعرف و  تیاده  يارب  دش  رومءام  دنوادخ  بناج  زا  یگلاس  نس 28  رد  دیسر  توبن 

شردام طسوت  یـسوم  ندنکفا  بآ  هب  يارجام  دزرو .  مامتها  تشاد  هک  یهلا  تلاسر  ینید و  هفیظو  هب  مه  دنک و  رادید  ار  نوراه  دوخ 
رد ار  ناتـساد  مه  یخلب  دـمحم  نیدـلا  لالج  تسا .  هدروآ  رد  رعـش  هب  هجو  نیرتهب  هب  یمان  هرعاش  یماصتعا ))  نیورپ   )) ار لـین  دور  هب 

یسوم وچ  یسوم  ردام  تسا :  هتفگ  رتهب  بتارم  هب  نیورپ ))   )) بدا لضف و  لها  همه  فارتعا  هب  یلو  تسا  هدیشک  مظن  کلس  هب  يونثم 
فطل دـنک  تشومارف  رگ  هانگ  یب  درُخ  دـنزرف  ياک  تفگ  هاگن  ترـسح  اب  درک  لـحاس  دوخ ز  لـیلج  ّبر  هتفگ  زا  دـنکف  رد  لـین  هب  ار 
لطاب رکف  هچ  نیک  دـمآ  یحو  داب  هب  هگان  دـهد  ار  تکاخ  بآ ،  دای  هب  تکاپ  دزیا  دراینرگ  يادـخان  یب  یتشک  نیز  یهر  نوچ  يادـخ 

ار قح  تسد  یتخادنا  وت  هچنآ  میتفرگ  ام  نایز  ای  يدرک  دوس  ینیبب  ات  نایم  زا  زادنارب  ار  کش  هدرپ  تسا  لزنم  ردنا  کنیا  امورهر  تسا 
زا میدرب  هچنآ  زابم  ار  دوخ  قح ،  راک  يزاب  تسین  تسیرورپ  هدنب  لدع و  ام  هویـش  تسیردام  رهم  قشع و  اهنت  وت  رد  یتخانـشن  يدید و 

تسا رفک  راب  هدم  قح  تاذ  هب  نایسن  تبـسن  تسا  ردام  شجوم  بالیـس و  شا  هیاد  تسا  رتهب  شراوهاگ  زا  بآ  حطـس  زاب  میرآ  زاب  وت 
یب یسب  ام  میا  هدروآ  زاب  هتشگ  مگ  یسب  ام  شیراد ؟  یم  رت  تسود  ام  زا  وت  یک  شیراپسب  ام  هب  يدرگرب  هک  هب  هنم  دوخ  شود  هب  نیا 
دننک در  ار  اـم  هچرا  میناوخب  اـم  تخوس  هک  یعمـش  ره  تخوس  اـم  شتاز  تخود  هچ  ره  اـج  ره  تخود  اـم  نزوس  میا  هدرورپ  ار  هشوت 

تساوه يور  زا  هن  نیورپ  نخـس ،  نیا  دنک ؟  نارمع  یـسوم  اب  یک  ملظ  دنک  ناسحا  نیا  دورمن  اب  هک  نآ  دننک  دبرا  مینک  اهیـشوپ  بیع 
تسادخ راوناز  تسیرون  اجک  ره 

 ( ع  ) ربمغیپ بیعش  نارتخد 

هکنیا نودب  دینارورپ ،  یم  داد و  یم  ریـش  ار  یـسوم  وا ،  للجم  هوکـشرپ و  خاک  رد  نوعرف و  نز  هیـسآ ))   )) تبقارم تحت  یـسوم  ردام 
هدناوخ رسپ  راتسرپ  رهاظ  رد  هک  یسوم  رهاوخ  ردام و  تسین !  راوخریش  لفط  ردام  زج  یسک  نابرهم ،  هیاد  نیا  دننادب ،  هیـسآ  نوعرف و 
تبقارم دوخ  ردارب  دنزرف و  زا  دنتشاد و  تفر  دمآ و  نوعرف )   ) نایادخ يادخ  خاک  هب  هنادازآ  دندوب ،  یـسوم ))   )) ینعی نوعرف  هیـسآ و 

نس هب  ات  درک  دشر  یـسوم  هنوگنیدب  دنک .  یم  وگزاب  دیجم  نآرق  هک  تسادخ  یئامن  تردق  زراب  هنومن  کی  نیا  دندروآ .  یم  لمع  هب 
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يو هب  تمکح  ملع و  ناـهج ،  دـنوادخ  دوـب ،  هتفاـی  میکحت  شیندـب  يورین  يرکف و  ياوـق  هک  ماـگنه  نیا  رد  دیـسر .  یگلاـس  هدـجیه 
هدـش زیوالگ  وا  ناوریپ  زا  يدرم  اب  نوعرف  صوصخم  نیرومءام  زا  یکی  هک  دـید  دـش و  رهـش  دراو  یـسوم  اهبـش  زا  یکی  رد  تخومآ . 

رگزواجت رـس  هب  یتشم  دمآ و  کیدزن  مه  یـسوم  تساوخ .  ددـم  یـسوم  زا  راتفرگ  درم  ( . 33) دـناسر لتق  هب  ار  وا  دـهاوخ  یم  تسا و 
زواجتم هک  دش  ثعاب  يو  تسد  برض  یلو  دناسر  لتق  هب  ار  روبزم  صخش  تساوخ  یمن  یسوم  دش !  وا  تکاله  ثعاب  نیمه  تفوک و 

يرآ دوب .  ناطیـش  راک  تسویپ  عوقو  هب  نت  ود  نیا  نیب  هک  یعازن  تفگ :  دید  نینچ  ار  عضو  هک  یـسوم  دـیآ .  رد  ياپ  زا  تشم  کی  اب 
نوچ دیدرگ  تحاران  دش ،  هتشک  وا  هلیـسو  هب  رگزواجت  درم  هکنیا  زا  سپـس  دنک .  هارمگ  ار  ادخ  ناگدنب  تسا  ددص  رد  هشیمه  ناطیش 
رهـش همه  رد  ینامز  كدـنا  رد  یـسوم  طسوت  تلود ،  رومءاـم  لـتق  ربخ  دـهد .  خر  یلتق  هک  دوش  ثعاـب  يو  تلاـخد  تساوخ  یمن  وا 

هرابرد یمیمصت  هچ  دننیبب  ات  دنداد  لیکـشت  يا  هسلج  هدش  هاگآ  عوضوم  زا  مه  نوعرف  دیـسر .  یناد  یلاع و  شوگ  هب  تفای و  ساکعنا 
ماگنه نیمه  رد  تسرد  درک .  مادعا  صوصخم ،  رومءام  لتق  ماقتنا  هب  ار  یسوم  دیاب  هک  دوب  نیا  هسلج  تارکاذم  هجیتن  دنریگب .  یسوم 
دیناسر رهش  هطقن  نآ  هب  ار  دوخ  باتش  اب  دوب  عقاو  اجنآ  رد  نوعرف  رصق  هک  رهش  ياهتنا  زا  نوعرف ))  لآ  نم  ؤم   )) ینعی رهـش  هنومن  درم 

رهـش زا  تعرـس  هب  دـیاب  دـنناسر .  لتق  هب  ار  وت  ات  دـنا  هدرک  هئطوت  موق  ناگرزب  یـسوم !  يا  تفگ :  يو  هب  درک و  تاـقالم  ار  یـسوم  و 
ار وا  ادابم  ات  دییاپ  یم  ار  دوخ  فارطا  دوب و  كانمیب  هک  یلاح  رد  مه  یـسوم  مءاوت .  هاوخریخ  هک  ونـشب  نم  زا  ار  دنپ  نیا  يوش .  جراخ 

تدم هدب .  تاجن  نارگمتس  ّرش  زا  ارم  ایادخ !  تفگ :  یم  هک  یلاح  رد  دش ،  جراخ  نوعرف  تختیاپ  زا  دنزاس ،  ریگتـسد  دننک و  بیقعت 
لباقم هب  هکنیمه  دوب .  نیطسلف  ياهرهش  زا  هک  دیسر  نَیْدَم ))   )) رهش هموح  هب  تشذگ و  انیس  يارحص  زا  ات  دومیپ  هار  زور  هنابش  تشه 

ياپ زگره  ددرگن  هتسخ  بلط  هار  رد  هکنآ  ددرگ .  نومنهر  شخب  نانیمطا  ییاج  هب  ارم  مراگدرورپ  تسا  دیما  تفگ :  دیسر  نَیْدَم ))  ))
يربمایپ دندیتسرپ .  یم  تب  ناماس  نآ  مدرم  رتشیب  دوب .  یناعنک  بارعا  نکسم  نیطسلف ،  زور  نآ  نیمزرس  تسا  نم  نامیپ  يداو  هلبآ  رپ 

 (( نیدم  )) رهش رد  دوب  توترف  ریپ و  تاقوا  نآ  رد  هک  ربمغیپ  بیعش  دنتفگ .  یم  بیَعُـش ))   )) يو هب  هک  دوب  هدش  ثوعبم  نانآ  نایم  رد 
هدمآ و درگ  یمدرم  هک  دید  دیسر  نیدم  رهش  نوریب  رد  یبآ  هاچ  رس  هب  یسوم  ترـضح  یتقو  دوب .  برع  موق  دننام  مه  وا  تسیز .  یم 
ناناپوچ و عامتجا  هاچ و  نییاپ  تمس  رد  درک .  هاگن  فارطا  هب  داتـسیا و  اجنآ  رد  يا  هظحل  یـسوم  دنهد .  یم  بآ  ار  دوخ  نادنفـسوگ 

امـش ارچ  دیـسرپ  نانآ  زا  دمآ و  ولج  یـسوم  دنوشن .  هدنکارپ  ات  دـنروآ  یم  درگ  ار  دوخ  نادنفـسوگ  راقو ،  اب  نز  ود  هک  دـید  اه ،  هلگ 
 ، ناـناپوچ هـک  هاـگنآ  اـت  مـینک  یم  ربـص  مـیهد و  یمن  بآ  ار  دوـخ  نادنفـسوگ  اـم  دـنتفگ : دـیهد ؟  بآ  ار  ناتنادنفــسوگ  دـییآ  یمن 

شنادنفسوگ ینابش  وا  نارتخد  ام  درادن  يرسپ  نوچ  تسا و  لاسگرزب  يریپ  ام  ردپ  دنورب .  هاچ  رس  زا  دنهدب و  بآ  ار  دوخ  نادنفسوگ 
رد يزاون  فیعـض  نسح  هک  یـسوم  گرزب .  ینادـناخ  هتفای  تیبرت  دـندوب و  ربمغیپ  بیعـش  نارتخد  نانآ  ( . 34  ) میا هتفرگ  هدـهع  هب  ار 
 ، هتفرگ تبون  مربب و  ولج  ار  ناتنادنفسوگ  امش  یگدنیامن  هب  نم  دیهد  یم  هزاجا  ایآ  دیسرپ : بیعش  نارتخد  زا  دوب ،  هتخیمآ  يو  تشرس 

ناشیارب دراد و  نانآ  اب  یتبـسن  هچ  سانـشان  ناوج  نیا  هک  دـنیوگب  نز  درم و  زا  ناناپوچ  ادابم  هکنیا  میب  زا  بیعـش  نارتخد  مهدـب ؟  بآ 
: دنتفگ بیعـش  نارتخد  درادندوجو ؟  يرگید  همـشچ  ای  یبآ  هاچ  اجنیا  زا  ریغ  ایآ  دیـسرپ : یـسوم  دندادن .  تیاضر .  دـنروآرد ،  یفرح 

عامتجا رهـش  مدرم  دش ،  ادـیپ  نآ  هب  زاین  يزور  رگا  ات  دـنا  هداهن  نآ  يور  رب  یمیظع  گنـس  هک  تسا  یهاچ  تخرد  نآ  کیدزن  ارچ ، 
رس زا  هنت  کی  ار  نیگنـس  گنـس  دروآ و  نابز  رب  ار  ادخ  مان  تفر و  شیپ  یـسوم  دننک .  هدافتـسا  نآ  بآ  زا  دنرادرب و  ار  گنـس  هدرک 

یکیدزن نآ  رد  هک  تفر  یتخرد  ریز  سپس  داد ،  بآ  ار  نانآ  نادنفسوگ  وا   . )) داد بآ  ار  بیعـش  نارتخد  نادنفـسوگ  تشادرب و  هاچ 
تسد و رود  هطقن  نآ  رد  هک  داـتفا  دوخ  یگنـسرگ  یگتـسخ و  تبرغ و  ییاـهنت و  رکف  هب  ماـگنه  نآ  رد  تخادرپ .  تحارتـسا  هب  دوب و 
 ! اراگدرورپ تفگ :  تخادرپ و  زاین  زار و  هب  ادـخ  اب  ور  نیا  زا  دسانـش .  یمن  ار  سکچیه  درب و  یمن  ییاج  هب  هار  سانـشان  یمدرم  نایم 
ار یسوم  اب  دروخرب  يارجام  دنتشگزاب و  هناخ  هب  بیعش  نارتخد  ((( . 35  ) متسه دنمزاین  یتسرفب  میارب  هک  ییوکین  زیچ  ره  هب  تبسن  نم 
هب بیعش  هدیمرآ  هاچ  نالف  کیدزن  تخرد  ریز  رد  نونکا  مه  تسا و  دنمتریغ  بیجن و  یناوج  هک  دنداد  حیـضوت  دندرک و  لقن  وا  يارب 
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رادیب ات  دنک  ربص  دوب  باوخ  رگا  هک  داد  رکذت  یلو  دـیایب  ام  هناخ  هب  ات  نک  توعد  ار  وا  درگرب و   : )) تفگ اروفـص ))  )) شگرزب رتخد 
دید دمآ و  دوب  هدیمرآ  یـسوم  هک  هطقن  نامه  هب  بیعـش  رتخد  دـنک .  غالبا  يو  هب  ار  وا  مایپ  يا  هلـصاف  زا  دوشن و  کیدزن  يو  هب  دوش . 
یم رب  ماگ  ایح  بجح و  اب  هک  یلاح  رد  اروفـص  تسا .  هتـسشن  هار  هب  مشچ  ییوگ  درب  یمن  ییاج  هب  هار  هک  اجنآ  زا  تسا و  رادیب  وا  هک 
نیا زا  یـسوم  دهدب .  وت  هب  ار  نامنادنفـسوگ  ندرک  باریـس  دزم  ات  دناوخ  یم  ارف  ار  وت  مردپ  تفگ :  یـسوم  هب  دـمآ  یم  ولج  تشاد و 

هار نایم  رد  تفرگ .  شیپ  ار  بیعـش  هناخ  هار  تساـخرب و  مدرد  تهج  نیمه  هب  درک .  لابقتـسا  نسح  دـش و  لاحـشوخ  عقومب  داهنـشیپ 
اروفص دنلب  نهاریپ  هاگهگ  دیزو و  یم  یتخس  داب  دوب .  هداتفا  هار  هب  وا  لابند  هب  یـسوم  تفر و  یم  شیپ  زا  امنهار  ناونع  هب  اروفـص )) ))

زا وت  مور و  یم  ولج  زا  نم  نک ،  ربص  تفگ :  اروفـص  هب  دوب .  راوگاـن  شیارب  هرظنم  نیا  ياـشامت  هک  یـسوم  درک .  یم  شیپ  سپ و  ار 
ولج هب  یگیر  رس ،  تشپ  زا  وت  میدیسر  یهار  هس  ای  یهارود  رـس  هب  یتقو  تفر ،  دیاب  هار  مادک  زا  مناد  یمن  نم  نوچ  یلو  ایب  نم  لابند 

هب یـسوم  یتقو  دندمآ .  رد  هناخ  هب  دندیـسر و  بیعـش  هناخ  هب  اروفـص  یـسوم و  هنوگنیدب  مورب .  هار  مادـک  زا  منادـب  نم  ات  نک  باترپ 
تاجن نارگمتس  ّرـش  زا  رهـش  نیا  هب  ندیـسر  اب  هک  سرتن  تفگ  بیعـش  درک ،  لقن  وا  يارب  ار  دوخ  تشذگرـس  دیـسر و  بیعـش  روضح 

هک یـسک  نیرتهب  اریز  رامگب ؛ راک  هب  رادهاگن و  دوخ  دزن  ار  وا  ردـپ !  تفگ  درک و  ردـپ  هب  ور  اروفـص  ماگنه  نیا  رد  ((( . )) 36  ) یتفای
(( اروفص ((( . )) 37) دشاب نیما  لمع  رد  مه  دنمورین و  یندب  ظاحل  زا  مه  دشاب : زاتمم  تفص  ود  ياراد  دیاب  يرامگ  راک  هب  تسا  نکمم 
ار وا  نادنفسوگ  ینابش  هک  درادن  رسپ  نوچ  دیوگب  ردپ  هب  تساوخ  دوب ،  هتخانش  زاتمم  تفص  ود  نیا  هب  ار  وا  یسوم  ندید  هظحل  زا  هک 

تردق هیاس  رد  مه  ات  درادـهاگن  دوخ  دزن  ار  نیما  دـنمورین و  ناوج  یـسوم ،  دـنک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  دـیاب  راچان  دوش  راد  هدـهع 
زا یکی  مهاوخ  یم  نم   : )) تفگ یسوم  هب  باطخ  بیعش  دشاب .  نمیا  هناخ  رد  وا  ندوب  زا  مه  دنک و  ینابش  ار  شنادنفـسوگ  يو  یندب 
راک مه  هفاضا  تدـم ،  ياضقنا  زا  سپ  رگا  ینک .  راک  نم  يارب  لاس  تشه  هک  نیباـک  نیا  هب  مروآ  رد  وت  يرـسمه  هب  ار  مرتخد  ود  نیا 

یسوم ((( . 38  ) مناگتـسیاش زا  نم  هک  دید  یهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  مریگب .  تخـس  وترب  مهاوخ  یمن  تسا .  وت  تبحم  زا  یـشان  يدرک 
رد رتشیب ) ای  لاس  تشه   ) مدناسر ماجنا  هب  ار  تدـم  نیا  زا  مادـک  ره  هک  امـش  نم و  نیب  تسا  يدادرارق  نیا  سپ  بوخ !  رایـسب  تفگ : 
اب منک .  لمع  دوخ  هدعو  هب  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  مه  نم  دینک .  لوبق  ار  نآ  امـش  دـشابن و  نم  رب  یلیمحت  مشاب ،  دازآ  نآ  باختنا 

ادخ يارب  نوچ  دوب و  هدید  اهنت  نابایب  نایم  رد  هک  ار  يرتخد  نامه  درک .  جاودزا  اروفص ))  )) ینعی رتگرزب  رتخد  اب  یسوم  دادرارق ،  نیا 
ینادجو اب  عورـشم و  روط  هب  دناوت  یم  دنیب و  یم  دوخ  هب  قلعتم  ار  وا  کنیا  تشاذـگ  رگج  يور  نادـند  مدرم ،  سیماون  مارتحا  ظفح  و 

هچ لدشوخ  متشگ و  اورماک  رگا  نم  تسا :  هتفگ  دروم  نیا  رد  یـسوم  نابز  زا  ار  رعـش  نیا  ظفاح ))  )) ییوگ دشاب .  وا  رانک  رد  هدوسآ 
تشاد راظتنا  بیعش  نوچ  یلو  دوب  وا  يارب  یـسوم  یناپوچ  لاس  تشه  بیعـش  رتخد  هیرهم  دنداد  متاکز  هب  اهنیا  مدوب و  قحتـسم  بجع 
هزاجا بیعـش  زا  دروآ  نایاپ  هب  ار  لاس  هد  تدم  یـسوم  نوچ  و  : )) دـنام يو  دزن  رتشیب  لاس  ود  مه  یـسوم  دـشاب ،  يو  اب  رتشیب  شداماد 

ار نانآ  تساوخ  یم  دوب و  نانآ  هشیدنا  رد  تخس  اریز  دنک ؛ رادید  ار  شردارب  رهاوخ و  ردام و  ددرگ و  زاب  رصم  هب  شرـسمه  اب  تفرگ 
بیعـش دنیبب .  ربمغیپ  بیعـش  داماد  تروص  هب  لاس و  نس و  نآ  هب  ار  دوخ  هدشمگ  شردام  تساوخ  یم  دروآ .  نوریب  ینارگن  زا  دنیبب و 

هک هار  نایم  رد  دوب .  نتسبآ  اروفص  ددرگ .  رـصم  یهار  نانآ  اب  دهع  دیدجت  شناسک و  ردام و  رادید  يارب  هک  داد  هزاجا  یـسوم  هب  مه 
یبش دش .  یم  رت  میخو  وا  عضو  هظحل  ره  دنک .  لمح  عضو  دهاوخ  یم  هک  درک  ساسحا  دنتشذگ ،  یم  انیس  يارحص  یبونج  تمسق  زا 

زا یشتآ  یسوم  ماگنه ،  نیمه  رد  تسرد  دیچیپ .  یم  دوخ  هب  دیزرل و  یم  اروفص  درس ،  ياوه  بش و  یکیرات  رد  دوب .  درس  کیرات و 
تسا کیدزن  هار  هکنیا  روصت  هب  دید .  خیشلا )  مرِش  ینونک  هقطنم  هبقع و  جیلخ  کیدزن  انیس  يارحص  ياهتنا  رد  عقاو   ) روط هوک  بناج 
یشتآ رود  زا  نم  هک  دینک  گنرد  اجنیا  رد  امـش  تفگ  شناسک  نز و  هب  تسه ،  يدابآ  ای  تسا  هدرک  نشور  یـشتآ  یـسک  اجنآ  رد  و 

هک يا  هطقن  نایم  هلصاف  ((( . 39) دینک مرگ  ار  دوخ  نآ  اب  هک  دشاب  مریگرب ،  یشتآ  هراپ  ای  مروایب  امش  يارب  يربخ  دیاش  مورب  منیب ،  یم 
رد هاگآدوخان  روط  هب  یهلا و  توعد  اب  یـسوم  یلو  تسا  هدوب  لـیم  دصیـس  روط ،  هوک  يدـنلب  اـت  دنتـشاد  فقوت  یـسوم  ناـسک  نز و 
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هتخورفا رب  هک  یتخرد  زا  تکربرپ  نمیا و  سدقم و  هطقن  نآ  رد  هک  دید  دـش  کیدزن  شتآ  هب  هکنیمه  دیـسر و  اجنآ  هب  یتدـم  كدـنا 
هطقن رب  هـک  روآ  رد  ار  تشوپاـپ  ( ، 40  ) ناـیناهج يادـخ  نم  منم ،  تسین ،  شتآ  یـسوم !  يا   : )) هک دـننز  یم  ادـص  ار  وا  دوـب ،  هدـش 
مکش ار  بوقعی  نامدود  زا  نز  وا 360  تدالو  زا  يریگولج  يارب  نوعرف  هک  نارمع  نب  یـسوم  هنوگنیدـب  ((( . 41  ) يراد رارق  یسدقم 

ثداوح و همه  نآ  زا  سپ  دشاب ،  نانآ  زا  یکی  دهد ،  یم  نایاپ  يو  دادیب  ملظ و  هب  هک  یسک  ادابم  ات  تشک  ار  نانآ  رـسپ  نینج  دیرد و 
نوعرف شردارب  کمک  هب  دنک و  تعجارم  رصم  هب  هک  دیدرگ  رومءام  دش و  بوصنم  قلخ  يربهر  ماقم  هب  روط  هوک  يدنلب  رد  اهارجام ، 
تمدخ ناج  هب  لاس  دنچ  هک  دارم  هب  دسر  یهگ  نمیا  يداو  نابـش  ظفاح : هتفگ  هب  دـیامن .  تیادـه  تقیقح  قح و  هب  ار  وا  هارمگ  موق  و 
کیرات یبش  لَیِحلا :))  فشک   )) یندناوخ روهشم و  باتک  هدنـسیون  یتیآ ،  نیـسحلادبع  ناورداش  تسا  هدورـس  وکین  هچ  دنک و  بیعش 

تسود هنیرید  شتآ  هگان  هک  دوب  رتدرز  یطبِسز  وناب  خر  دوب  رتدرـس  یطِبق  سافناز  اوه  نوعرف  ناسحاز  رتکیراب  یهر  نوعرف  ناج  زا  رت 
نک تنوشخ  وج  امز  یمرگ  نت  تسا  درس  رگا  ام  تعلط  رون  رانرد  نیبب  ام  تبحـصمه  يا  هک  دمآ  ادن  تسود  هنیـس  رب  دز  هلعـش  انیـسز 

تـسود رهم  راـن  ددرگن  شوـمارف  نادـنزرف  رهم  ددرگ  هک  داـجیا  ِّبر  نیهم  رهم  نیزگ  دـالوا  رهم  ینعی  نیلعن  نَِکب  وـج  اـم  یمرن ز  اـهر 
شوماخ

اخیلز

ار یناتساد  نیرتابیز  ام  : )) دیامرف یم  فسوی  هروس  زاغآ  رد  دوخ  دنوادخ  تسا .  نآرق  ياهناتساد  نیرتابیز  فسوی ))  اخیلز و   )) ناتساد
ماقم تسپ و  یمالسا ،  خیراوت  دوب .  رصم  ریزو  تسخن  ینعی  زیزع ))  )) رـسمه اخیلز  ((( . 42  ) میدرک یحو  وت  هب  درک  لقن  ناوت  یم  هک 

( دیلولا نایر   ) نوعرف رصم ،  هاشداپ  رابرد .  تافیرـشت  لک  سیئر  ای  اهنادنز  سیئر  مظعاردص ،  دنا : هدرک  لقن  فلتخم  ار ،  اخیلز  رهوش 
میناوخ یم  زیزع ))  ، )) دیجم نآرق  هتفگ  هب  ار  وا  ام  هک  تسا  یسک  اخیلز  رهوش  ( . 43) دندنار یم  مکح  رصم  رب  هک  دوب  برع  هنعارف  زا 

یبرع نابز  رد  زیزع ))  )) نوچ تسا  هدوب  ذوفن  اب  يدرم  هاگرد و  نابرقم  زا  هتشاد ،  هک  یماقم  ره  هدوب و  هک  ره  وا  هک  تسادیپ  اجنیا  زا  . 
تقبس يوگ  تماق ،  لادتعا  ییانعر و  یئابیز و  رد  اخیلز ))  )) وا رسمه  تسا .  ذوفن  اب  ردتقم و  صخـش  يانعم  هب  دنک  یم  رکذ  نآرق  هک 

رد شناردارب  هلیـسو  هب  هک  ربمایپ  بوقعی  دنزرف  نیرتکچوک  فسوی  دوب .  لثملا  برـض  رـصم  مامت  رد  تاهج  نیا  زا  هدوبر و  ناگمه  زا 
ار وا  اجنآ  رد  دش .  هتخورف  رصم  ناشورف  هدرب  رازاب  رد  دمآ و  رد  هاچ  زا  دوب  رصم  هناور  هک  یناوراک  طسوت  دوب ،  هداتفا  هاچ  هب  نیطسلف 
(( اخیلز  )) وا رـسمه  میقتـسم  رظن  ریز  زیزع  هناخ  رد  فسوی  دش .  وا  هناخ  دراو  هنوگنیدب  دندیرخ و  رـصم  زیزع  يارب  هچب  مالغ  ناونع  هب 
هب تساوخ  یم  زیزع ))  )) هک یماگنه  تاقوا  نآ  رد  دیدرگ .  رادروخرب  تمکح  ملع و  زا  دیـسر و  یگلاس  هدجیه  نس  هب  ات  دـش  گرزب 

نوچ ار  وا  ای  دـشاب  رث  ؤم  ام  یئاهنت  رد  تسا  دـیما  رادـیمارگ ،  ار  وا  هاگیاج   : )) تفگ تخاس و  بطاـخم  ار  شرـسمه  دورب ،  یترفاـسم 
يا هفایق  ابیز و  ییامیـس  هدنزارب و  یمادـنا  اب  ار  هناگیب  یناوج  کنیاو  دوب  ناوج  ینز  اخیلز  فصو ،  نیا  اب  ((( . 44  ) میریگب دوخ  دنزرف 
نایم رد  يو  اب  ار  شیوخ  لد  زار  دزاس و  لیامتم  دوخ  هب  ار  وا  هدـش  يوحن  ره  هب  تشاد  یعـس  دـید و  یم  دوخ  راـنک  رد  بیکرت  شوخ 

دزاس و هجوتم  دوخ  هب  ار  وا  هک  دـشاب  تفرگ ،  رظن  ریز  ار  فسوی  تاکرح  مامت  رادانعم  ياـههاگن  اـب  تسخن  تهج  نیمه  هب  دراذـگب . 
دنک میلـست  هب  راداو  ار  وا  هدنرب  هبرح  نیا  اب  ات  دربراک  هب  تشاد  تردق  رد  هچنآ  دش و  دراو  لالَد  ْجنَغ و  هار  زا  تفرگن ،  يا  هجیتن  نوچ 

اهداـب نیا  اـب  هک  دوبن  يدـیب  دوب ،  هتفرگارف  ار  شدوجو  ماـمت  یگداوناـخ ،  حیحـص  تیبرت  توبن و  رون  زا  يا  هلاـه  هک  مه  فسوی  یلو 
هک تساهلاس  دراد و  يراتـسرپ  قح  وا  هب  تبـسن  تسا و  رادرهوش  ینز  اـخیلز  هک  تسناد  یم  تمـصع ،  ماـقم  رب  هوـالع  فسوی  دزرلب . 
رد اخیلز ))  )) ماجنارـس درک .  تنایخ  نانآ  هب  دـیابن  دـنا و  هدـناسر  لاس  نس و  نیا  هب  اـت  دـنا  هتفرگ  تبقارم  تحت  ار  وا  شرهوش  دوخ و 

يو و اـب  دوخ  هدوارم  زا  راکـشآ  روط  هب  اـجنآ  رد  اـت  درب  دوخ  هاـگباوخ  هب  ار  فـسوی  دوـب ،  هتفر  رفـس  هب  هک  زیزع ))  )) شرـسمه تبیغ 
 ! ما هدرک  وت  يایهم  ار  دوخ  نم   : )) تفگ تسب و  ار  اهرد  روظنم ،  نیدـب  درادرب .  هدرپ  تسا ،  هتـشاد  وا  اـب  هک  يراد  اـنعم  ياـهدروخرب 
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رگا تسا .  هدرک  اطع  وکین  یماقم  هتـشاد و  یمارگ  ارم  تسا و  نم  راگدنوادخ  وا  تسا .  تنایخ  نیا  ادـخ !  هب  هانپ  تفگ :  فسوی  یلو 
دنپ اخیلز  ((( . )) 45) دنادرگ یمن  راگتسر  ار  ناراکمتـس  زگره  ادخ  و  دوب .  مهاوخ  زواجتم  راکمتـس و  موش ،  یتنایخ  نینچ  بکترم  نم 

یـساسح هظحل  نانچ  دزیمآ .  رد  يو  اب  ات  دمآ  کیدزن  دوب ،  هتفرگارف  ار  شدوجو  مامت  سوه  يوه و  نوچ  تفرگ و  چـیه  هب  ار  فسوی 
ار تشز  لمع  ءوس و  دصق  داد و  رارق  تیانع  دروم  ار  وا  زین  ادخ  تخادرپ و  تفلاخم  هب  تسادخ  دای  هب  نوچ  فسوی  هک  دوب  هدیسر  ارف 

يارب فصولا  عم  تسا ،  هتـسب  اـهرد  تسناد  یم  فـسوی  هکنیا  اـب  ((( . 46) دوب تشرـس  كاپ  ناگدنب  زا  فسوی  اریز  دـینادرگب ؛ يو  زا 
زا درک و  لابند  ار  فسوی  اخیلز  دش !  زاب  رد  تسکش و  رد  لفق  ماگنه  نیا  رد  دیود .  رد  فرط  هب  دنامب  رانکرب  اخیلز  اب  سامت  زا  هکنیا 
 . دوش هراپ  فسوی  نهاریپ  هک  دـش  بجوم  زین  عوضوم  نیمه  دـنادرگ .  زاب  هاـگباوخ  هب  ار  وا  اـت  دیـشک  تفرگ و  ار  وا  نهاریپ  رـس  تشپ 
 . تسا هتشگزاب  رفس  زا  هک  دندید  ار  زیزع ))  )) دندش خاک  طایح  دراو  نوچ  دندیرپ و  نوریب  اهقاطا  زا  يداعریغ  لاح  رد  اخیلز  فسوی و 
 : تـفگ گـنرد  نودـب  اـخیلز ))  . )) دـنیآ یم  نوریب  قاـطا  زا  يداـعریغ  یعـضو  رـس و  هدـیرپ و  یگنر  اـب  هـک  دـید  ار  ود  نآ  زیزع )) ))

فسوی ((( . 47) دنیبب هجنکش  تخس  ای  دتفا و  نادنز  هب  ای  هک  تسا  نیا  تسا  هتشاد  یئوس  دصق  وت  رسمه  هب  تبسن  هک  یسک  تازاجم  ))
رد تسا . ))  هدیـشک  دوخ  يوس  هب  ارم  هدومن و  هدوارم  نم  اب  هک  تسا  وت  رـسمه  زیزع !  يا   : )) تفگ دـید  ماهتا  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک 
 ، تسا هدیرد  هنیس  ولج  زا  فسوی  نهاریپ  رگا  تفگ :  دمآ و  نابز  هب  ادخ  هلماک  تردق  اب  اخیلز  ناگتـسب  زا  راوخریـش  یلفط  ماگنه  نیا 

نهاریپ هدـش و  زیوالگ  يو  اب  اخیلز  تسا و  هتفروا  فرط  هب  فسوی  تروص  نیارداریز  تسوگغورد -  فسویودـیوگ  یم  تسار  اخیلز 
نخس زا  هک  زیزع  تسوگتسار .  فسوی  ودیوگ  یم  غورداخیلز  هدش  هراپ  رـس  تشپ  زا  فسوی  نهاریپ  رگا  یلو  تسا -  هدرک  هراپ  ار  وا 

هب هدش  هراپ  رـس  تشپ  زا  نهاریپ  هک  دید  نوچ  درک و  هاگن  ار  فسوی  نهاریپ  دمآولج و  دوب ،  هدـنام  تفگـش  رد  راوخریـش  لفط  نتفگ 
زرد هتفر  هتفر  ارجام  ((( . 48  ) تسا گرزب  یسب  نانز  امش  نوسفا  اریز  تسا ؛  نانز  امش  رس  ریز  تسه  هچره   : )) تفگ درک و  ور  اخیلز 
رهش نانز  : )) دنتفرگ شنزرس  داقتنا و  داب  هب  ار  اخیلز  همه ،  دیسر و  رهش  نانز  مومع  هکلب  فارـشا  رابرد و  ياهمناخ  شوگ  هب  تفرگ و 

هتسبلد وا  هب  تخس  هداهن و  وا  قشع  ورگ  رد  لد  هدناوخارف و  شیوخ  يوس  هب  ار  دوخ  ناوج  تمدخشیپ  زیزع ،  رـسمه  هک  دنتخاس  عیاش 
دش هاگآ  دندوب  هتخاس  شیارب  هک  رهش  نانز  رادشین  ياهنومضم  زا  اخیلز  نوچ  ((( . 49  ) مینیب یم  يراکشآ  یهارمگ  رد  ار  وا  ام  تسا ، 

هویم ندرک  شاق  يارب  يدراک  مادک ،  ره  تسد  هب  داهن و  ییاریذپ  نلاس  رانک  هشوگ و  رد  یشلاب  مادک  ره  يارب  درک و  توعد  ار  نانآ  ، 
فسوی رـصم ،  يرابرد  ياهمناخ  یفارـشا و  نانز  هکنیمه  دیآ !  رد  سلجم  هب  هک  تساوخ  فسوی  زا  دش  هتـسارآ  سلجم  هکنیمه  داد و 

دراک اب  ار  دوخ  ناتـشگنا  رایتخا  یب  هک  دندش  وا  ياشامت  وحم  نانچ  دندید ،  ناشخرد  يامیـس  نوزوم و  تماق  ارآ و  لد  مادـنا  نآ  اب  ار 
يا هتـشرف  وا  هن ،  هن ،  دـشاب ،  رـشب  بیرفلد ،  بوبحم و  ناوج  نیا  هک  تسا  لاـحم  : )) دـنتفگ دـندشن و  هجوتم  دـندیرب و  هوـیم  ياـج  هب 

زا اخیلز  اجنیا  رد  ار  اخیلز  ینک  تمالم  هک  دوب  اور  یـسانشب  جـنرت  زا  تسد  ینیبب و  شرگ  يدعـس :  هتفگ  هب  و  ((( . 50  ) تسا راوگرزب 
رظن کی  هب  ار  وا  دیدرواین  تقاط  امش  دینک .  یم  شنزرس  نآ  رطاخ  هب  ارم  هچنآ  تسا  نیا  تفگ :  رصم  نانز  هب  درک و  هدافتـسا  تصرف 

توعد دوـخ  هب  ار  وا  نم  دـیا .  هدرک  تمـالم  وا  قـشع  صوـصخ  رد  ارم  هچنآ  تسا  نیا   ! )) تسا نم  راـنک  رد  زور  هنابـش  وا  یلو  دـنیبب 
نادـنز هب  دزاـسن ،  یلمع  مهد  یم  روتـسد  وا  هـب  مهاوـخ و  یم  يو  زا  ار  هـچنآ  رگا  میوـگ  یم  احیرـص  درک .  يراددوـخ  وا  یلو  مدرک 

شنزرـس ییوگدـب و  رتشیب و  يزیروربآ  زا  يریگولج  روظنم  هب  اـخیلز  شرـسمه  زیزع و  ((( . 51) دوش یم  لیلذ  راوخ و  ای  داـتفا  دـهاوخ 
رتهب ار  نادنز  نم  اراگدرورپ !   : )) تفگ دوب  هدیهر  یهلا  تیـصعم  گرزب  رطخ  زا  هک  فسوی  یلو  دندنکفا  نادـنز  هب  ار  فسوی  مدرم ، 

زا موش و  هدیـشک  نانآ  يوس  هب  تسا  نکمم  يزاسن  فرط  رب  نم  زا  ار  نانز  نوسفا  رگا  دنناوخ .  یم  نآ  هب  ارم  نانز  هک  مناد  یم  نیا  زا 
زا ار  نانز  نوسفا  بیرف و  رطخ  وا  ندش  ینادنز  اب  درک و  باجتـسم  ار  فسوی  ياعد  مه  نابرهم  دـنوادخ  ((( . 52  ) میآ رامش  هب  نانادان 

ار قاچ  واگ  تفه  رغال  واگ  تفه  هک  دید  باوخ  رـصم  نوعرف  هک  دعب  اهلاس  ات  درب  یم  رـس  هب  نادـنز  رد  فسوی  تخاس .  فرطرب  يو 
اب نوعرف و  نامیدـن  هک  یناوج  میتسین .  نآ  ریبعت  هب  رداق  هک  تسا  ناشیرپ  یباوخ  دـنتفگ  نانآ  تساوخ  ریبعت  ناّربعم  زا  نوچ  دـندروخ . 
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زا الماک  هک  تسا  نادـنز  رد  لدـکاپ  راوگرزب و  یـصخش  تفگ :  نوعرف  هب  داتفا و  فسوی  داـی  هب  عقوم  نیا  رد  دوب ،  نادـنز  رد  فسوی 
دوش مولعم  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  تفگ :  فسوی  یلو  دنروآ .  رد  نادنز  زا  ار  وا  داد  روتسد  نوعرف  دمآ .  دهاوخرب  باوخ  نیا  ریبعت  هدهع 

هک دوب  هچ  تلع  دنک  لا  ؤس  رصم  نانز  زا  وگب  هاشداپ  هب  درگرب و  تفگ :  رومءام  هب  و  منامب ؟  نادنز  رد  اهلاس  دیاب  هک  تسیچ  نم  هانگ 
درک و راضحا  ار  ناـنز  نوعرف  دراد .  ربخ  ناـنآ  نوسفا  زا  نم  يادـخ  دـندیرب ! ؟  ار  دوخ  ناتـشگنا  يراـبرد  ياـهمناخ  یفارـشا و  ناـنز 
 . میرادن غارـس  وا  زا  يدب  هقباس  ادخ  هب  هن ،  دنتفگ : نانز  دیدرک ؟  توعد  دوخ  هب  ار  وا  دـیتخاس و  رارقرب  هدوارم  فسوی  اب  ارچ  دیـسرپ :
 : تفگ ار ،  گـنر  بآ و  نآ  هن  تشاد و  ار  مارتـحا  تزع و  نآ  هن  رگید  زیزع ))  )) شرهوـش گرم  هطـساو  هب  هک  اـخیلز  ماـگنه  نیا  رد 

تـسار دـیوگ  یم  هچ  ره  وا  مدرک ،  توعد  دوخ  هب  ار  وا  هک  مدوب  نم  نیا  هک  منک  یم  فارتعا  نم  دـش .  راکـشآ  تقیقح  نونکا  مه  ))
نز درم و  هک  یلاح  رد  دمآ ،  نوریب  نادنز  زا  يزارفارس  تزع و  اب  دش و  هئربت  هدراو  تاماهتا  زا  یصاخ  لیلجت  اب  فسوی  ((( . 53  ) تسا

رـصم نوعرف  دوب !  هداتفا  نادنز  هب  رـصم  زیزع  رـسمه  ياهـشهاوخ  هب  ندادـن  رثا  بیترت  یکاپ و  رطاخ  هب  فسوی  هک  دـنتفای  عالطا  رـصم 
تفرگ هرانک  تنطلس  زا  وا  عفن  هب  هک  دمآ  گرزب  شرظن  رد  يو  تیـصخش  نانچ  تفگ ،  نخـس  وا  اب  دید و  کیدزن  زا  ار  فسوی  نوچ 
مارتحا ساـپ  یهلا و  تیـصعم  زا  يرادنتـشیوخ  رطاـخ  هب  هک  فسوی  هنوگنیدـب  درپس .  وا  تسد  هب  ار  رـصم  تکلمم  تلم و  تشونرـس  و 

رـصم رب  تردق  لامک  اب  مه  رـصم ،  زیزع  مه  دوب و  ادـخ  ربمغیپ  مه  وا ،  دـش .  رـصم  هراک  همه  ماجنارـس  داتفا ،  نادـنز  هب  مدرم  سومان 
يزور دوب ،  هدش  انیبان  ریپ و  اخیلز  هک  دعب  اهلاس  یمالسا  تایاور  زا  یخرب  قباطم  دوب .  نایرـصم  غارچ  مشچ و  مه  درک و  یم  تموکح 

انیب ار  شمـشچ  ادخ  ات  دنک  اعد  هک  تساوخ  يو  زا  تساخرب و  درذگب ،  اجنآ  زا  تساوخ  فسوی  هکنیمه  تسـشن و  فسوی  هار  رـس  رب 
زا دمآ و  دورف  یهلا  کیپ  دیآ .  رد  وا  يرـسمه  هب  و  دنیبب ،  ار  وا  دـناوتب  ات  دـنادرگزاب  وا  هب  ار  نیتسخن  راگزور  ییابیز  یناوج و  دـنک و 

فسوی اب  هک  یمایا  بیکرت ،  شوخ  مادنا  لکش و  نامه  هب  اخیلز  درک و  اعد  مه  ادخ  بوبحم  ربمایپ  فسوی  دنک .  اعد  تساوخ  فسوی 
نیا دـمآ .  رد  فسوی  يرـسمه  هب  عورـشم  تروص  هب  تشگزاب و  دریگب ،  سامت  يو  اب  عورـشمان  روط  هب  تساوخ  یم  تشاد و  دروخرب 

 ! تسادخ ینامرفان  زا  يرود  هانگ و  زا  يرود  هجیتن 

سیقلب

مه نامیلـس ،  ( . 54) دوب هدادن  شا  هدیزگرب  ناگدنب  زا  کیچیه  هب  هک  دوب  هدرک  تبهوم  یتمـشح  ربمغیپ  نامیلـس  ترـضح  هب  دـنوادخ 
اهناسنا و ناینج و  زا  يرامش  یب  هورگ  لومعم  قبط  هک  یلاح  رد  نامیلس  يزور  رصع .  ردتقم  گرزب و  ياورنامرف  مه  دوب و  ادخ  ربمغیپ 
رد دیدرگ و  نمی ))   )) نیمزرس دراو  نامیلس  رفس  نآ  رد  دش .  رفـس  یهار  دندرک ،  یم  یهارمه  ار  وا  صخـشم ،  ياهفـص  رد  ناگدنرپ 

دنبای تسد  یبآ  هب  نازوس  نابایب  نآ  رد  رگم  ات  دندمآرب  ددص  رد  ناهارمه  نامیلس ،  روتـسد  هب  تشگ .  یبآ  یب  هقیـضم  راتفرگ  ینابایب 
تنطلـس توبن و  ماقم  دوواد  شردپ  دننام  نامیلـس  هب  دنوادخ  هکنیا  تلع  دیاش  دندرکن .  ادیپ  بآ  هب  یـسرتسد  دنتـشگ  هک  نادنچ  یلو 

دنک تموکح  نانآ  رب  دناوت  یم  یسک  دنتشادنپ  یم  هک  دوب  لیئارسا ))  ینب   )) نانآ موق  یتسرپایند  يرگیدام و  دوب ،  هدرک  اطع  ار  ود  ره 
 ، تسـشن یم  تخت  هب  ای  تفر  یم  رفـس  هب  نامیلـس  هاگ  ره  دشاب .  رـصم  نامدرم  دمآرـس  تمـشح  لالج و  تورث و  لام و  ظاحل  زا  هک 
نآ رد  دنداتفا .  یم  هار  شلابند  هب  ای  دـنتفرگ  یم  ار  شنوماریپ  دوب ،  هدرک  يو  رخـسم  دـنوادخ  هک  ناگدـنرپ  سنا و  نج و  زا  ینایهاپس 
رظن دوخ  فارطا  هب  نوچ  دـبات .  یم  وا  رب  باتفآ  يا  هشوگ  زا  تسا  هتـسشن  هک  ییاجنآ  رد  دـید  نامیلـس  نازوس ،  باـتفآ  مرگ و  ناـبایب 

نتفای يارب  یـصاخ  هماش  ناگدنرپ  نایم  رد  هک  ار  دهده  تساوخ  یم  نامیلـس  دید .  یلاخ  دوخ  رـس  يالاب  رد  ار  دُهْدُه ))  )) ياج دنکفا 
یلاخ ار  وا  ياج  نوچ  یلو  دزاس  هاگآ  بآ  دوجو  زا  نابایب  نآ  رد  ار  وا  هدـش  روط  ره  اـت  دـنک  رومءاـم  تشاد  رود  تفاـسم  زا  ولو  بآ 

هب دـشاب  هدرک  تبیغ  تهج )  نودـب   ) ساسح هظحل  نیا  رد  وا  رگا  تسا ؟  نابیاغ  زا  ای  منیب  یمن  نم  تسه و  دـهده  اـیآ   : )) تفگ دـید 
((( . 55) درواـیب هجوم  يرذـع  دوخ  تبیغ  يارب  هکنیا  رگم  مزاـس  یم  ادـج  شنت  زا  رـس  نارگید  تربع  يارب  اـی  داد  مهاوخ  رفیک  یتخس 
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یچیپرـس شنامرف  زا  دنـشاب و  ربمغیپ  نامیلـس  نامرف  تحت  دیاب  هک  دوب  هدرک  ماهلا  نارادناج  فانـصا  رگید  دننام  ناگدـنرپ  هب  دـنوادخ 
بناـج زا  هک  دوب  یتـبهوم  اـنعم  نیا  تسناد .  یم  رـصقم  هجوـم ،  ریغ  تبیغ  تروـص  رد  ار  دـهده  نامیلـس  زین  تهج  نیمه  هب  دـننکن . 

هک دییاپن  يرید  درک .  ادیپ  ریظن  وا  زا  دعب  هن  تشاد و  هقباس  يو  زا  لبق  هن  هک  يروط  هب  دوب  هدش  هداد  نامیلس  ترـضح  هب  طقف  دنوادخ 
يراد هک  یعالطا  ملع و  لالج و  هوکش و  همه  اب  ادخ -  ربمغیپ  وت -  هک  ما  هدرب  یعوضوم  هب  یپ  نم   : )) تفگ نامیلـس  هب  دمآ و  دهده 
مدید ار  ینز  رهـش  نآ  رد  نم  ((( . )) 56  ) ما هدروآ  نیقی  تقیقح و  هب  نورقم  يربـخ  میآ و  یم  ابـس ))  )) ورملق زا  نم  يربـخ !  یب  نآ  زا 

نم (( . )) دراد میظع  یتخت  صوصخ  هبوا  تسا .  مهارف  لمجتو  تردقو  لئاسو  هنوگ  همه  شیارب  دنک و  یم  تموکح  اجنآ  مدرم  رب  هک 
ناطیش دنتسرپ .  یم  باتفآ  هداهن و  كاخ  هب  رس  دیـشروخ  ربارب  رد  ناهج  دنوادخ  شتـسرپ  ياج  هب  وا  تکلمم  دارفا  نز و  نآ  هک  مدید 
تسار هار  زا  مه  تلع  نیمه  هب  تسا ،  هتشادزاب  باوص  قح و  هار  زا  هداد و  هولج  ناشرظن  رد  ار  نانآ  لوقعمان  راک  ادخ و  هب  كرش  مه 

هچنآ زا  دزاس و  یم  راکشآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ناهنپ  زار  ره  هک  ییادخ  ات  تسا  هداد  بیرف  ار  نانآ  ناطیـش  ((( . )) 57) دنا هدنامزاب 
ناهج هدنراد  هک  ییادخ  تسین ،  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  دننکن .  شتـسرپ  تسا ،  هاگآ  دـنزاس ،  یم  راکـشآ  ای  دـنراد  یم  ناهن  مدرم 

تختیاپ برءام ))   )) رهـش هب  بآ ،  يوجتـسج  یپ  رد  هک  داد  شرازگ  روط  نیا  ار  دوخ  تبیغ  تلع  دـهده )) ((( . )) 58  ) تسا شنیرفآ 
سولج میظع  یتخت  رب  هک  یلاح  رد  رتمامت  هچ  ره  لالج  هوکش و  اب  ابس  هکلم  سیقلب ))   )) هک تسا  هدید  هدیسر و  نمی  رد  ابـس )) موق  ))
هدرکن یهاتوک  هفیظو  ماجنا  رد  دهده  نیاربانب ،  دنشاب .  یم  تسرپ  باتفآ  زین  ابس  مدرم  دوخ  دنار و  یم  مکح  نمی  مدرم  رب  تسا  هدرک 

رب هدروآ و  مهم  يربخ  ضوع  رد  یلو  دوب  هتفاین  یبآ  دوب ،  هدروآ  لمع  هب  هک  یـششوک  همه  اـب  هچرگا  اریز  تشاد ؛  هجوم  رذـع  دوب و 
ینایوگغورد زا  ای  ییوگ  یم  تسار  هک  دید  میهاوخ   : )) تفگ دهده  شرازگ  عامتسا  زا  سپ  نامیلـس  دوب .  هتفای  یهاگآ  گرزب  يرما 

نونکا مه   : )) تفگ تخاس و  بطاخم  ار  دهده  دش ،  ایهم  همان  نوچ  دنسیونب و  ابـس  هکلم  سیقلب  يارب  يا  همان  داد  روتـسد  سپـس   )) ؟
ریگب هرانک  ناشیا  زا  هاگنآ  نکفیب  نانآ ،  عمجم  رد  تسا -  هداد  هسلج  لیکشت  دوخ  نارواشم  اب  سیقلب  هک  یلاح  رد  و  ربب -  ار  همان  نیا 

رـس يالاب  رد  نوچ  دـش و  ابـس  ورملق  هناور  تفرگ و  ار  نامیلـس  همان  دـهده  ((( . 59) دنـسر یم  يا  هجیتن  هچ  هب  نآ  ندـناوخ  اـب  نیبب  و 
هچ هعلاـطم  زا  سپ  دـنیبب  اـت  داد  شوگ  تفر و  يا  هشوگ  هب  سپـس  دـنکفا ،  وا  نماد  هب  تسرد  ار  هماـن  تفرگ ،  رارق  وا  عمجم  سیقلب و 
يا همان  سلجم !  نارـضاح  يا   : )) تفگ شنارواشم و  هب  درک  ور  سپـس  دـناوخ ،  دوشگ و  ار  هماـن  سیقلب ،  تفرگدـنهاوخ .  یمیمـصت 

يرترب نم  رب  نابرهم .  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  تسا :  نینچ  نآ  نومـضم  تسا و  نامیلـس  زا  همان  نیا  دش .  هدنکفا  نم  يوس  هب  ردقنارگ 
دییوگب سلجم !  نارـضاح  يا   : )) تفگ دوخ  نارواشم  هب  سیقلب  سپـس  دـینک )) میلـست  ار  دوخ  دـییایب و  نم  دزن  هب  نات  همه  دـییوجم و 

ام : )) دنتفگ سیقلب  نارواشم  دینک . )) راهظا  ار  دوخ  رظن  امـش  البق  هکنیا  رگم  مریگ  یمن  یعطاق  میمـصت  چـیه  نم  تسیچ ؟  نم  فیلکت 
 (( . تفگ یهاوـخ  یخـساپ  هچ  اـت  نیبـب  تسا ،  وـت  تسد  هـب  اـم  راـیتخا  لاـح  نـیع  رد  میتـسه .  وـجگنج  تارفن  یفاـک و  يورین  ياراد 

 . دنتـشاد مالعا  گنج  يارب  زین  ار  دوخ  یگداـمآ  دـندرک و  لوحم  دوخ  هکلم  هدـهع  هب  ار  حلـص  گـنج و  رما  سیقلب  يارزو  هنوگنیدـب 
دراو گنج  مزع  هب  یتقو  حـتاف  ناـهاشداپ  اـم ،  تسکـش  گـنج و  نـالعا  تروص  رد  هک  تسا  نیا  مناد  یم  نم  هچنآ   : )) تفگ سیقلب 

یم رد  ناـنآ  نیرتراوخ  تروـص  هب  ار  روـشک  دارفا  نیرتزیزع  هتخیر و  مه  رد  ار  تکلمم  رهـش و  ماـظن  دـنوش ،  یم  يروـشک  اـی  يرهش 
هچ اب  مناگداتـسرف  منیبب  ات  متـسرف  یم  نانآ  يارب  يا  هیدـه  گنج ،  نالعا  ياـج  هب  نم  درک .  دـنهاوخ  ار  راـک  نیا  ناـنآ  يرآ  دـنروآ . 
هب داتـسرف و  نامیلـس  يارب  اـهبنارگ  رهوگ  هناد  کـی  يوتحم  يا  هبعج  سیقلب  هاـگنآ  ((( . 60) دندرگ یم  رب  نامیلـس  بناج  زا  یمیمـصت 
اب دریذپ و  یم  ار  ام  هیده  دشاب ،  هاشداپ  هچنانچ  میرادن و  ار  وا  اب  گنج  یئاناوت  ام  دشاب  ادـخ  ربمغیپ  نامیلـس  رگا  تفگ  دوخ  نارواشم 
هب ار  عوضوم  دینـش ،  یم  ار  نانآ  نانخـس  دوب و  هتفرگ  رارق  فقـس  هشوگ  رد  هک  دهده  دـش .  میهاوخ  زوریپ  وا  رب  تارفن  تردـق و  نیا 

سیقلب و دـید  یم  هک  نامیلـس  دـندرک ،  میلـست  وا  هب  ار  ایادـه  دندیـسر و  نامیلـس  دزن  سیقلب  ناگداتـسرف  یتـقو  داد .  شرازگ  ناـمیلس 
ناگداتـسرف هکنیمه  تفـشآرب .  تخـس  دندرک ،  راتفر  يو  اب  روط  نآ  دـنروآ ،  نامیا  ادـخ  هب  دـنوش و  میلـست  هکنیا  ياج  هب  شنایفارطا 
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دیراد ار  دـصق  نیا  رگا  دـینک ؟  بلج  ایند  لام  اب  ارم  رظن  دـیهاوخ  یم  ایآ  تفگ :  نانآ  هب  نامیلـس  دندیـسر ،  نامیلـس  روضح  هب  سیقلب 
اریز دینک ؛)) یم  يداش  دوخ  هیده  نیا  زا  هک  دییامـش  تسا .  رتشیب  رتهب و  دیراد  امـش  هچنآ  زا  تسا  هداد  نم  هب  ادخ  هچنآ   )) هک دـینادب 

سیقلب ناگداتسرف  هب  سپـس  دیـشاب .  یم  لفاغ  تسا  ناهج  رهاظم  هدام و  ملاع  ياروام  رد  هچنآ  زا  دیرگن و  یم  ایند  رهاوظ  هب  طقف  امش 
لیسگ نانآ  يوس  هب  یهاپس  نم  دییوگب : اهنآ  هب  دیربب و  زین  ار  دوخ  يایاده  و  شنارواشم )  سیقلب و   ) نانآ يوس  هب  دیدرگرب   : )) تفگ

زا سپ  ((( . 61) درک مهاوخ  نوریب  ابـس  تکلمم  زا  يراوخ  تلذ و  اب  ار  نانآ  دـینک و  تمواقم  نآ  لـباقم  رد  دیـشابن  رداـق  هک  مراد  یم 
تخت دـیناوت  یم  امـش  زا  کیمادـک  هاگرد !  نارـضاح  يا   : )) تفگ درک و  هاـگرد  نارـضاح  هب  ور  نامیلـس  سیقلب ،  ناگداتـسرف  نتفر 

 : تفگ دوب  نج  ياـه  هدرکرـس  زا  هک  تیرفِع ))  ((( . )) 62 ( ؟  دینک رـضاح  دنوش  میلـست  دـنیایب و  نم  دزن  نانآ  هکنآ  زا  شیپ  ار  سیقلب 
((( . 63  ) متـسه نیما  رداق و  مه  نآ  رب  منک و  یم  ار  راک  نیا  نم  يرآ  دروآ .  مهاوخ  يزیخرب  تیاـج  زا  وت  هک  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  نم  ))

زا شیپ  ار  نآ  مرداق  نم  تفگ :  تشاد  ینامـسآ  باتک  مولع  زا  يا  هرهب   )) هک نامیلـس  ترـضح  ریزو  ایخرب )) نب  فصآ   )) نآ لابند  هب 
دنا هدروآ  ار  سیقلب  تخت  دید  نامیلس  هکنیمه   . )) دش هدنرب  ایخرب )) نب  فصآ   )) هقباسم نیا  رد  ((( . 64  ) مروایب ینزب  مه  رب  هژم  هکنآ 
هداد نم  هب  ار  تبهوم  تمعن و  نیا  ادـخ  تسا ))  نم  يادـخ  تبهوم  زا  نیا   : )) تفگ دوشگ و  يرازگرکـش  نابز  دـنا )) هداـهن  وا  دزن  و 

تمعن ساپ  سک  ره   : )) تفگ سپـس  درک . )) مهاوخ  تمعن  نارفک  ای  مراد  یم  هاگن  ار  وا  تمعن  ساـپ  اـیآ  هک  دـیامزایب  ارم  اـت   )) تسا
دوخ هب  نآ  نایز  هکلب  دناسر )) یمن  ادخ  هب  ینایز  دنک ،  یـساپسان  سک  ره  ددرگ و  یم  زاب  يو  دوخ  هب  نآ  دوس  تشادهاگن ،  ار  ادـخ 

هب سیقلب  هکنآزا  لبق  ((( . 65  ) تسا میرک  نانآ  هب  تبسن  لاح  نیع  رد  زاین و  یب  ناگدنب  رکش  هب  تبسن  نم  يادخ  اریز   )) دسر یم  يو 
هک دراد  ار  مزال  شوه  كرد و  دـمآ ،  هک  یتقو  منیبب  ات  دـیزاس  نوگرگد  ار  وا  تخت  لکـش   :)) تفگ نامیلـسدبای  راـب  نامیلـس  روضح 
ایآ تفگ :  يو  هب  دـمآ  سیقلب  یتـقو  ((( . )) 66  ) تسین نانآ  تیاده  هب  يدیما  هک  تسا  یناسک  زاایدروآدـهاوخ  نامیا  میـشاب  راودـیما 

 . دـش توهبم  تام و  نامیلـس  رابرد  رد  نآ  ياشامت  زا  سپـس  تسا !  ناـمه  هکنیا  لـثم  تفگ :  سیقلب  تسا ؟  هدوب  هنوگنیدـب  وت  تخت 
وا تمشح  نامیلـس و  تردق  زا  نیا  زا  شیپ  تفگ :  دنا  هداد  ماجنا  نامیلـس  نارومءام  ار  زیگنا  تفگـش  راک  نآ  هک  درب  یپ  سیقلب  یتقو 

خاک نوچ  دنتخاس و  سیقلب  تنوکس  يارب  هنیگبآ  زا  یخاک  نامیلـس  روتـسد  هب  ((( . 67  ) میتشاد فارتعا  ار  تقیقح  نیا  میدوب و  هاـگآ 
نیمه هب  تسا .  هتفرگ  بآ  ار  اجنآ  هک  تشادنپ  دید  ار  خاک  نحـص  سیقلب  هک  یماگنه  يآرد !  خاک  هب  : )) دنتفگ سیقلب  هب  دـش  هدامآ 

 (( . تسا هدش  هتخاس  هنیگبآ  زا  نآ  نحص  هکلب  تسین  بآ  نیا  هن ،  تفگ :  نامیلـس  ماگنه  نیا  رد  یلو  دیـشک  الاب  ار  دوخ  نماد  تهج 
تیصخش ریثءات  تحت  تخس  تفای و  يرشب  قوفام  يورین  ياراد  ار  وا  درب و  نامیلس  هوکـش  تمظع و  هب  یپ  الماک  سیقلب  هکنآ  زا  سپ 

نامیا نایناهج  دنوادخ  وت  هب  نامیلـس  اب  کنیا  مدرک و  ملظ  دوخ  هب  هتـشذگ  رد  نم  اراگدرورپ !  تفگ :  : )) دروآ نامیا  تفرگ ،  رارق  وا 
((( . 68  ) مروآ یم 

هّنح شردام  میرم و 

شردام و تشذگرس  وا و  تدالو  تسا .  ینآرق  ياهناتساد  نیرتبلاج  نیرتزیگنا و  تفگش  زا  یکی  دیجم  نآرق  رد  میرم  ترضح  ناتساد 
رد هک  تسا  ریظن  یب  یندینش و  یناتساد  ادخ ،  ربمغیپ  یسیع ))   )) مان هب  يرسپ  ندروآ  دوب و  هزیـشود  هک  يو  دوخ  ندش  هلماح  يارجام 

بجوم هب  ناتساد  نآ  هصالخ  کنیا  تسا .  هداد  حرش  میرم  هروس  نآرق  رد  لیصفت  هب  ار  نانآ  ناتساد  دنوادخ  تسا .  هدمآ  دیجم  نآرق 
نویناحور ناگرزب و  زا  نارمع ))   )) اب هک  دوب  اهلاس  انح ))  )) ای هِّنَح ))   )) میرم ردام  نآ :  ریـسفت  میرم و  هروس  نارمع و  لآ  هروس  تاـیآ 

ادخ هاگرد  هب  ور  ماجنارس  دیسرن .  ییاج  هب  وا  راظتنا  اما  تشذگ  اهتدم  درواین .  يدنزرف  وا  زا  یلو  دوب  هدرک  جاودزا  بوقعی  لآ  مرتحم 
( دش دلوتم  یتقو   ) مراد مکش  رد  ار  هچنآ  هک  ما  هدرک  رذن  نم  اراگدرورپ !  تفگ :  نارمع  نز   . )) تشادرب اجتلا  عرضت و  تسد  دروآ و 

سدقملا تیب  زور  نآ  رد  ((( . 69  ) ییاناد اونش و  مناد  یم  هک  ریذپب  نم  زا  ار  رذن  نیا  وت  سپ  دشاب ) وت  هناخ  راکتمدخ  ات   ) مراذگب دازآ 

نآرق رد  www.Ghaemiyeh.comنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


دبعم نیمه  رانک  رد  دیناسر .  مامتا  هب  نامیلـس  شدنزرف  درک و  زاغآ  دوواد  ترـضح  ار  دبعم  نیا  نامتخاس  دوب .  لکیه ))   )) هب فورعم 
تشرس كاپ  ناوناب  زا  هک  میرم  ردام  ياعد  ماجنارس ،  دش .  هتخاس  سدقملا ))  تیب   )) ای یصقا ))  دجـسم   )) یمالـسا نارود  رد  هک  دوب 

رـسپ تسا و  رتخد  دازون  هک  دـید  درک و  لـمح  عضو  یتقو  تهج  نیمه  هب  تسا .  هدـش  نتـسبآ  هک  درک  ساـسحا  دـش و  باجتـسم  دوب 
كاپ رتخد  هچ  دوب  هدییاز  هچنآ  هک  تسناد  یم  رتهب  ادخ  یلو  دوب ) رـسپ  رظتنم  نوچ  ( ! ؟  مدییاز رتخد  هک  نم  ادـنوادخ !  تفگ :  تسین 

(70  ) میرم ار  وا  نم   : )) تفگ ور  نیا  زا  تسین  رتخد  دننام  هب  رـسپ  ادخ ،  هناخ  رد  تمدخ  يارب  هک  تشادـنپ  میرم  ردام  تسا .  یتشرس 
اب دنک .  لمع  دوخ  رذـن  هب  دـیاب  هک  دـید  یم  میرم  ردام  ((( . 71  ) مداد رارق  وت  هانپ  رد  دورطم  ناطیـش  ّرـش  زا  ار  شدنزرف  وا و  مدـیمان و 

یبوخ هب  درک و  لوبق  وکین  یهجو  هب  ار  میرم  مه  ادخ   . )) درک ادـخ  هناخ  میدـقت  هدـباع ))  رتخد   )) ناونع هب  ار  وا  دوب  رتخد  میرم  هکنیا 
ناـیلوتم هب  دروآ و  دوب  لاـسدرخ  یلفط  هک  ار  وا  شرداـم  ور  نیا  زا  دوب  هتفر  اـیند  زا  وا  تدـالو  زا  شیپ  میرم  ردـپ  نوچ  داد و  شرورپ 

ینب ماقم  یلاع  نویناحور  ناگرزب و  زا  هک  سدقملا  تیب  نایلوتم  دنریذپب . )) ادخ  هناخ  يرازگتمدـخ  يارب  ار  وا  رذـن  ات  درپس  ادـخ  هناخ 
هب مادک  ره  ملق  ات  دنزادنا  بآ  هب  ار  دوخ  ياهملق  دنتفرگ  میمصت  ماجنارـس  دنتخادرپ .  عازن  هب  مه  اب  میرم  تلافک  رـس  رب  دندوب  لیئارـسا 
وا بیـصن  ادـخ  هناخ  رد  راختفا  نیا  دـشاب و  وا  اب  رهـش ،  مرتحم  یماـن و  درم  نارمع  رتخد  میرم  تلاـفک  هعرق  مکح  هب  دـمآ ،  بآ  يور 

تلافک ( دوب میرم  هلاخرهوش  هک  ) ایرکز هنوگنیدـب  دـمآ .  بآ  يور  هب  ایرکز  ملق  اهنت  تفر و  بآ  ریز  هب  اهملق  مامت  نایم  نآ  رد  ددرگ . 
تّمه يو  زا  تبقارم  هب  ایرکز  دـنداهن و  میرم  رایتخا  رد  يدـنلب  ياج  رد  یکقاـطا  سدـقملا  تیب  رد  تفرگ .  هدـهع  هباروا  یتسرپرـس  و 
ياذغ هک  دید  دمآ و  میرم  ندید  هب  هدز  رـس  ایرکز  راب  دنچ   )) فصولا عم  دوب ،  ایرکز  هدـهع  هب  میرم  جاتحیام  اذـغ و  هکنیا  اب  تشامگ 

؟  دنا هدروآ  وت  يارب  اجک  زا  ار  اذغ  نیا  میرم !  يا  تفگ :  ایرکز   ! )) تسا نآ  ندروخ  لوغـشم  وا  و  دـنا )) هداهن  میرم  لباقم  رد  یتشهب 
میرم هک  دش  هجوتم  ایرکز  ((( . 72) دهد یم  يزور  باسح  یب  دهاوخب  سک  ره  هب  ادخ  دنا ،  هدروآ  ادـخ  بناج  زا  ار  نآ  تفگ :  میرم 

 . درب رـس  هب  ادخ  ربمغیپ  ایرکز  ترـضح  تراظن  تلافک و  تحت  ادخ و  نما  هناخ  رد  اهلاس  میرم  تسادـخ .  تیانع  فطل و  دروم  تخس 
کقاطا رد  يدـنلب  نامه  رد  وا  دـشاب .  یم  رـصع  نارتخد  نیرتهب  نطاب  رهاظ و  رظن  زاو  هدیـشک  دـق  اب  تسا و  غلاب  يرتخد  نونکا  مه  وا 

یم نآ  طاقن  يریگدرگ  ادخ و  هناخ  ندرک  بوراج  لوغشم  دمآ و  یم  نییاپ  دنتفر  یم  نوریب  نادرم  هک  یتاقوا  رد  درب ،  یم  رس  هب  دوخ 
اب نک و  هدجـس  شاب و  ادـخ  رادربناـمرف  میرم !  يا  دـنتفگ : يو  هب  دـندمآ و  ناگتـشرف   )) هک دوب  هتـسشن  دوخ  کـقاطا  رد  يزور  دـش . 
هب دهد  یم  تراشب  ار  وت  ادخ  میرم !  يا  : )) دنتفگ دندش و  لزان  ناگتشرف  زاب  رگید  زور  ((( . 73  ) نک عوضخ  ادخ  هاگشیپ  رد  ناعضاخ 
رد وا  ((( . )) 75  ) تسا یهلا  نابرقم  زا  دوب و  دهاوخ  دـنموربآ  ترخآ  ایند و  رد  تسا و  میرم  نب  یـسیع  ( 74  ) حیسم شمان  هک  يدولوم 

((( . 76) دـشاب یم  دـنوادخ  هتـسیاش  ناگدـنب  زا  یکی  و  تفگ ،  دـهاوخ  نخـس  مدرم  اب  دـش ،  دـهاوخ  گرزب  هک  يزور  دـننام  هراوهگ 
اب تفگ :  هتـشرف  تسا .  هتفرگن  سامت  نم  اب  يرـشب  هکنآ  لاح  موش و  يرـسپ  بحاـص  نم  تسا  نکمم  هنوگچ  ایادـخ !  تفگ :  میرم  ))

هکنیمه دیامن ) هدارا  ار  يزیچ  و   ) دنک رداص  ینامرف  ادخ  یتقو  دنیرفآ .  یم  دهاوخب  ار  هچنآ  درک و  دهاوخ  ار  راک  نیا  ادخ  فصو  نیا 
كاپ هنومن و  هزیـشود  میرم  ندش  هلماح  يارجام  دنوادخ  هک  دـیناوخب  میرم  هروس  رد  ار  ناتـساد  هلابند  ((( . 77) دوش یم  وشب ،  دیوگب :
قرشم رد  يا  هطقن  هب  تفرگ و  هرانک  شناسک  زا  هک  یماگنه  ار  میرم  ناتساد  روآدای  هب  ربمغیپ !  يا  : )) دهد یم  حرـش  ار  رـصع  تشرس 

هب ار  سدـقلا  حور  ام  ماگنه  نیمه  رد  تسرد  دـش .  ینتبآ  لوغـشم  اهنآ  مشچ  زا  رود  دیـشک و  يا  هدرپ  وا  اـجنآ  رد  تفر  دوخ  هاـگیاج 
شوخ ابیز و  ناسنا  نآ  میرم  نوچ  دـش .  مسجم  وا  لـباقم  رد  بیکرت  شوخ  لدـتعم و  یناـسنا  دـننام  سدـقلا  حور  میداتـسرف .  وا  يوس 

 ! يربن نم  هرابرددـب  نامگ  یـشاباسراپ و  يدرم  یـسرتبوازاوت و  هک  مهاوخ  یم  وازا  مرب و  یم  هانپ  ادـخ  هب  نم  تفگ :  دـید ،  ار  تماـق 
وت هب  تشرس  كاپ  یکدوک  ادخ  بناج  زا  ات  ما  هدمآ  مءاوت و  يادخ  هداتسرف  نم  متسین ،  رشب  نم  هن ،  تفگ :  یهلا  هتـشرف  سدقلا  حور 
مه راکانز  تسا و  هتفرگن  ساـمت  نم  اـب  يرـشب  هکنآ  لاـح  مشاـب و  هتـشاد  يا  هچب  نم  تسا  نکمم  هنوگچ  تفگ :  میرم  منک .  تبهوم 
نیا دیوگ  یم  تیادخ  دوزفا  هتـشرف  دـشوپب .  لمع  هماج  راک  نیا  هک  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  فصو  نیا  اب  تفگ :  هتـشرف  ما ؟  هدوبن 
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یم رارق  مدرم  يارب  دوخ  ییامن  تردـق  زا  يا  هناشن  ار  وا  ام  تسین )  یلکـشم  هلئـسم  و   ) تسا ناسآ  متـسه  وت  يادـخ  هک  نم  يارب  راـک 
حور مسجت  نیمه  اـب  ((( . 78  ) تسا هتفرگ  ماـجنا  راـک  نیا  هک  ینادـب  دـیاب  تروص  ره  رد  میناد و  یم  دوخ  بناـج  زا  یتـمحر  میهد و 

هتـشرف وا و  نایم  هک  ییوگتفگ  دوب و  ینتبآ  لوغـشم  تخل  ندب  اب  هظحل  نآ  رد  ناوج و  راقواب و  يا  هزیـشود  هک  میرم  لباقم  رد  سدقلا 
یگدعاق تلاح  دروخ و  یتخـس  ناکت  دید ،  یم  بسانتم  ابیز و  یناوج  یمدـق  کی  رد  هنهرب و  ار  دوخ  هک  میرم  دـش ،  لدـب  در و  یهلا 

یهلا تساوخ  هدارا و  اب  طقف  یعیبط و  شناد  یعیبط و  نیزاوم  فـالخرب  يزیمآرارـسا و  زرط  هب  هک  دـش  بجوم  اـنعم  نیمه  درک .  ادـیپ 
دوب و هزجعم  کی  طقف  نیا  تسا .  هداتفین  قاـفتا  ناـهج  رد  مه  وا  زا  دـعب  داـتفا و  یم  قاـفتا  راـب  نیتسخن  يارب  هک  يزیچ  دوش .  نتـسبآ 

هلماح دنوادخ  هدارا  حور و  اب  میرم  تسام .  تابـساحم  یملع و  نیناوق  یعیبط و  نیزاوم  زا  رتالاب  دـنوادخ  هدارا  اریز  دـنوادخ ؛ تساوخ 
یم هک  وا  درب .  هانپ  یلخن  تخرد  هب  دمآ و  وا  غارس  هب  ندییاز  درد  اجنآ  رد  دناشک .  يرود  لحم  هب  ار  وا  یگلماح  ساسحا  نیمه  دش و 

 ! شاک يا   : )) تفگ هک  دش  ناساره  يردقب  دنک  یم  لمح  عضو  رگید  هظحل  کی  تسا و  هدش  نتـسبآ  هدروخن  تسد  يا  هزیـشود  دید 
دمآ ییادـص  هدیکـشخ  یلخن  تخرد  ریز  زا  ماگنه  نیمه  رد  تسرد  مدوب .  هدـش  شومارف  اه  هرطاخ  زا  مدوب و  هدرم  هعقاو  نیا  زا  شیپ 
هداد رارق  وت  هرابرد  دوخ  فطل  هناـشن  ار  نیا  تسا و  هتخاـس  يراـج  یبآ  همـشچ  تیاـپ  ریز  زا  تیادـخ  شاـبم !  نیگمغ  میرم !  يا  هک : 

روخب و هزات  بطر  نآ  زا  سپـس  دتفا .  ورف  هزات  بطر  ات  هد  ناکت  تسا )  هدش  روراب  زبس و  هک   ) ار لخن  تخرد  هخاش  میرم !  يا  تسا . 
ؤـس نآ  هرابرد  هک  يدید  دندرک و  هناهب  ار  وت  ندش  راد  هچب  ندییاز و  دوهی  ناهاوخدـب  لمح  عضو  زا  سپ  رگا  دـشاب .  نشور  تمـشچ 

میرم نآ ،  لابند  هب  ((( . 79  ) میوگ یمن  نخـس  یـسک  اب  نیاربانب  مریگب ،  هزور  ما  هدرک  رذن  ادخ  يارب  نم  وگب : نانآ  هب  دـننک ،  یم  لا 
رد ارجام  نیا  هک  يرهـش  دمآ ،  موق  نایم  هب  تفرگ و  لغب  رد  قادـنق ،  رد  هدـیچیپ  هزیکاپ و  كاپ و  ار  دوخ  يابیز  دازون  یـسیع  دـییاز و 
رد یسیع  نوچ  تسا .  فورعم  یسیع  ترـضح  هاگداز  هب  تسه و  مه  زورما  هک  دوب  نیطـسلف  رد  عقاو  هرـصان ))   )) تسویپ عوقو  هب  نآ 
یم اراـصن ))  )) اـی ینارـصن ))   )) ار شناوریپ  مه  تلع  نیمه  هب  دـنتفگ و  یم  يرـصان ))  ياـسیع   )) ار وا  دوـخ  دـش ،  دـلوتم  هرـصان ))  ))

هب ار  دازون  عضو ،  لاح و  تیفیک و  نآ  اب  هکنیمه  دوب ،  دوهی  موق  لیئارـسا و  ینب  نامدود  ینعی  بوقعی  دالوا  زا  دوخ  هک  میرم  دـنناوخ . 
وت تسا  هتـشاد  يراکدب  هقباس  تردام  هن  دوب و  يدـب  درم  تردـپ  هن  نوراه !  رهاوخ  يا  دـنتفگ : دروآ ،  دوخ  موق  نایم  هب  هتفرگ و  لغب 
اب هنوگچ  دـنتفگ : دـیوش .  ایوج  يو  دوخ  زا  هک  درک  دازون  هب  هراشا  یبیغ  ماهلا  اب  میرم  يا ؟  هدروآ  اجک  زا  ار  هچب  نیا  یتسه  رتخد  هک 
 ( یناعم  ) میادـخ و هدـنب  نم   : )) تفگ دازون  ياـسیع  هظحل  نمیه  رد  ((( . 80 ( ؟  مییوگب نخـس  تسا  قادـنق )   ) هراوهگ رد  هک  يدازون 
ما هدنز  ات  هک  تسا  هدرک  شرافـس  هداد و  رارق  تکرب  رپ  مشاب  اج  ره  تسا و  هدومن  ربمغیپ  ارم  ادـخ  هدـش و  هداد  نم  هب  ینامـسآ  باتک 

يزور نم  رب  دورد  مشابن .  لدگنـس  رگمتـس و  مشاب و  راکوکین  مردام  هب  تبـسن  هک  تسا  هدرک  شرافـس  و  مهدب .  تاکز  مرازگزامن و 
هنوگنیدب میرحت  هروس  رخآ  هیآ  رد  ار  میرم  تیـصخش  دـنوادخ  موش . ))  یم  هدـنز  هک  يزور  مریم و  یم  هک  يزور  مدـش و  دـلوتم  هک 

نانخـس وا  میدیمد .  نآ  رد  ار  دوخ  حور  ام  كاپ و  شمحر  دوب .  نامیا  اب  درف  کی  لماک  هنومن  نارمع  رتخد  میرم  :)) دـیامرف یم  وگزاب 
(( . دوبدنوادخ رادربنامرف  ناگدنب  زا  زین  اصخش  تشاد و  قیدصت  ار  وا  بتک  دوخ و  يادخ 

بهلوبا رسمه 

رد دوب و  هکم  ذوفن  اب  صخـش  هیما و  ینب  فورعم  رادلام  نایفـسوبا  هک  میناد  یم  دوب .  نایفـسوبا  رهاوخ  بهلوبا و  رـسمه  لیمج ))  ّما  ))
نیرت تخسرس  بلطملادبع ،  رسپ  هد  زا  یکی  مالسا و  ربمغیپ  يومع  زین  بهلوبا  تشاد .  ترهـش  مالـسا  ربمغیپ  هب  تبـسن  توادع  راهظا 
ینعی شیرق  دساف  دارفا  اب  ینیـشنمه  رثا  رب  فصولا  عم  دوب ،  مشاه  بیجن  نادـناخ  زا  هکنیا  اب  بهلوبا  دوب .  ناناملـسم  ربمغیپ و  نانمـشد 

نایم رد  روسج ،  كاّته و  نهد ،  دـب  يوبنادرز  درم  نیا  دوب .  هتفرگ  دوخ  هب  تعامج  گـنر  اـهنآ  اـب  مئاد  ساـمت  هکم و  كرـشم  نارس 
ینز مه  لیمج ))  ما   )) وا نز  درزآ .  یم  ار  وا  دیزرو و  یم  تموصخ  مالسا  ربمغیپ  شا  هدازردارب  هب  تبـسن  همه  زا  شیب  هکم  ناکرـشم 
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دینش یم  مالسا  ربمغیپ  دوخ  رهوش  هداز  ردارب  زا  هک  يربخ  ره  تشاد .  رارق  ربمغیپ  یگیاسمه  رد  نانآ  هناخ  دوب .  زوت  هنیک  تشرـسدب و 
یّتح وا  دناسرب .  رتشیب  رازآ  ربمغیپ  هب  ات  تشاد  یم  او  ار  وا  شرهوش  نیا ،  رب  هوالع  لیمج ،  ما  دـیناسر .  یم  ناکرـشم  عالطا  هب  ار  نآ  ، 

 ، دـندادربمغیپ هبارربـخ  نیا  یتـقو  مّمَذـُم ! ! ))   )) دـییوگب هکلب  دّـمحم ))  )) دـییوگن وا  هب  تفگ :  یم  دوب و  هدرک  ضوـع  ار  ربـمغیپ  ماـن 
ما متسین !   (( مّمَذُم  )) هک نم  دیوگب ،   (( مّمَذُم  )) هب دیوگ ،  یم  هک  ییازسان  ره  ات  دزادنیب  نز  نیا  ناهدزاارم  مان  تسا  هتساوخادخ  : دومرف

دنزب همدص  ترضح  هب  هار  نیا  زا  ات  تخیر  یم  دوب  ربمغیپ  روبع  لحم  هک  يا  هطقن  رد  دروآ و  یم  مزیه  كاشاخ و  راخ و  اهبش  لیمج ، 
ما درک .  یم  مه  ار  راک  نیا  دـنک و  فرـص  ربمغیپ  اـب  هزراـبم  هار  رد  ار  دوخ  تورث  لاـم و  هک  دوب  هدـش  بلطواد  مه  بهلوبا  وا  رهوش  . 
 . تفرگ یم  ندرگ  هب  مه  ار  نآ  ءوس  بقاوع  تشادن و  يراددوخ  ربمغیپ  هب  تبسن  تراسج  ینیچ و  نخس  ترارـش و  هنوگ  ره  زا  لیمج 
زین بهلوبا  درک .  یمن  يراددوخ  ترـضح  هب  یـشاحف  هنوگ  ره  هدـننز و  نخـس  ره  نتفگ  زا  دـید ،  یم  ار  ربمغیپ  هکنیمه  ریرـش  نز  نیا 

 . درک یم  باـترپ  ادـخ  هدـیزگرب  نآ  فرط  هب  هزیرگنـس  كاـخ و  دومن و  یم  لاـبند  ار  وا  داـتفا ،  یم  ربمغیپ  هب  شهاـگن  هکنیمه  اـهراب 
هچنآ هاتوک و  رایـسب  ولو  هروس  نیا  تسا .  هدمآ  بهلوبا ))   )) هروس دیجم ،  نآرق  رد  نابز  دب  تخبنوگن  بدا  یب  نز  درم و  نیا  ناتـساد 

 ، نآ رصتخم  لقن  ینالوط و  یناتساد  هدننک  نایب  هاتوک  هروس  نیمه  فصو ،  نیا  اب  یلو  تسا  رصتخم  دیوگ  یم  شنز  بهلوبا و  هرابرد 
هابت : )) دیامرف یم  بهلوبا ))   )) هروس رد  دنوادخ  تساوسر .  دیلپ و  رصنع  ود  نیا  تشز  راتفر  راجنهان و  لامعا  زا  یلصفم  حرش  يایوگ 

بـسک هچنآ  تخودـنا و  وا  هک  یتورث  لام و  وا .  ياهتـسد  داب  هابت  دزیر ) یم  ربمغیپ  فرط  هب  گنـس  كاخ و  هک   ) بهلوبا ياهتـسد  داب 
یم عمج  مزیه  هک  وا  نز  تسا .  هرارـش  ياراد  هک  ار  یـشتآ  دشچ  یم  يدوز  هب  درکن .  زاین  یب  خزود  باذع  ادرف و  رفیک  زا  ار  وا  درک ، 

((( . 81) دراد ندرگ  هب  شتآ  زا  ینامسیر  و  تسا )  مّنهج  شک  مزیه  زین  تمایق  يادرف  دزیرب ،  ربمغیپ  هار  رس  رب  ات   ) دنک

درک تیاکش  ادخ  هب  هک  ینز 

رگیدکی دندرک و  یم  یگدنز  مهاب  هنیدم ))   )) دوخ رهـش  رد  نانآ  دوب .  هدرک  جاودزا  هلوَخ ))   )) شیومعرتخد اب  تماص ))  نب  سوا  ))
شرـسمه هب  سوا  يزور  دوب .  هدـش  هلـصوح  مک  وخدـنت و  يدرم  یناـشیرپ ،  یتسدـگنت و  هطـساو  هب  سوا  دنتـشاد .  تسود  تخـس  ار 

مه سوا  دادن .  ناشن  شوخ  يور  شرهوش  ياّنمت  هب  دیزرو و  عانتما  نز  یلو  دزاس  هدروآرب  ار  شیوخ  عورـشم  هتـساوخ  ات  دش  کیدزن 
 . دـش نامیـشپ  دوـخ  هتفگ  زا  دـعب ،  یلو  یتـسه .  مرداـم  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  وـت  تفگ :  درک و  راـهِظ ))  )) ار شنز  دـش و  نیگمـشخ 
نب سوا   )) هک يراهظ  دوب .  هدیـسرن  نآ  هرابرد  مالـسا  زا  یعنم  عقوم  نآ  اـت  و  ( 82) دوب تیلهاج  نامز  رد  نز  قالط  زا  یعون  راـهِظ )) ))
هدش مارح  نم  رب  وت  منک  یم  روصت   : )) تفگ دوخ  نز  هب  سوا ))   . )) دـمآ لمع  هب  مالـسا  رد  هک  دوب  يراهظ  نیتسخن  درک ،  تماص )) 

 (( هلوخ  ! (( . )) يدرگرب هناخ  هب  رگید  دیابن  دـشابن ،  وت  ددـجم  ندـش  لالح  رب  یهار  رگا  نک و  لا  ؤس  ربمغیپ  زا  ار  نآ  مکح  ورب  يا . 
اب مدوب ،  هریـشع  تورث و  لاـم و  ياراد  ناوج و  نم  هک  یتقو  تماـص ،  نب  سوا  نم  رهوش  هللا !  لوسر  اـی  تفگ :  دـمآ و  ربمغیپ  دزن  مه 
مه دعب  درک و  راهظ ))  )) نم اب  دـندش  هدـنکارپ  مناگتـسب  دـش و  لیاز  میناوج  تفر و  تسد  زا  متورث  هکنآ  زا  دـعب  یلو  درک  جاودزا  نم 

ترهوش رب  وت  هک  تسا  نیا  مناد  یم  نم  هچنآ  دومرف : ربمغیپ  دهد ؟  دنویپ  مه  اب  هرابود  ار  ام  هک  تسه  یهار  ایآ  تسا ،  هدـش  نامیـشپ 
 . درواین نابز  هب  ار  قالط ))   )) مان مرهوش  تسا ،  هدرک  لزان  وت  رب  نآرق  هک  ییادخ  هب  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  هلوخ ))   . )) يا هدـش  مارح 
مه يزیچ  يا و  هدش  مارح  وا  رب  وت  فصو  نیا  اب  دومرف : ربمغیپ  مراد .  تسود  رتشیب  سک  همه  زا  ار  وا  نم  تسا و  نم  نادـنزرف  ردـپ  وا 

ربمغیپ یلو  دیوگب  يزیچ  مه  زاب  تساوخ  هلوخ ))   . )) منک ییامنهار  ار  وت  مناوتب  هک  تسا  هدیـسرن  نم  هب  دنوادخ  بناج  زا  هراب  نیا  رد 
تخـس دـید ،  نینچ  ار  دوخ  عضو  هلوخ ))   )) یتقو يریگب .  ساـمت  ییوگب و  نخـس  يو  اـب  یناوت  یمن  يا و  هدـش  مارح  وا  رب  وت  دومرف :

میاه هچب  مدوخ و  رس  رب  هچنآ  مرهوش و  زا  يرود  دوخ و  یسک  یب  زا  ایادخ !  تفگ :  يراچان  يور  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دش ،  نیگهودنا 
ناـبز هب  يزیچ  ایادـخ !  منک .  یم  تیاکـش  وت  هب  میناـشیرپ  یتسدـگنت و  یتخبدـب و  زا  ایادـخ !  منک .  یم  تیاکـش  وـت  هب  تسا ،  هدـمآ 
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یتسرپرـس یب  مدوـخ و  یئاـهنت  رقف و  زا  اراـگدرورپ !  تفگ :  ناـنک  نویـش  تسیرگ و  تخـس  هاـگنآ  نک !  لزاـن  نم  هراـبرد  تربـمغیپ 
 . منک یم  تیاکـش  وت  هب  دـنریم ،  یم  یگنـسرگ  زا  مرادـهاگن  دوخ  دزن  هچنانچ  دـنوش و  یم  فلت  مراپـسب  مرهوش  هب  رگا  هک  مناـکدوک 
ار وا  يوگتفگو  هلداجم  دندوب و  ربمغیپ  هناخ  رد  هک  یناسک  نانز و  مامت  داد .  رس  هلان  درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  اهتـسدورس  سپس 

یم هلداجم ))   )) ترضح اب  دمآ و  ربمغیپ  هناخ  هب  هلوخ ))   )) هک یعقوم  دنتسیرگ .  تخس  هدرب و  ّتقر  وا  لاح  هب  دندینـش ،  یم  ربمغیپ  اب 
هک یعضو  زا  ربمغیپ  درک .  یم  کمک  ترضح  هب  رس ،  نتسش  رد  ربمغیپ  نانز  زا  یکی  هشیاع  دوب و  دوخ  رس  نتسش  لوغـشم  ربمغیپ  درک 
ارم ادـخ  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  ربمغیپ و  بناـج  هب  درک  ور  رگید  راـب  هلوخ ))   . )) دوب تحاراـن  تخـس  دوب  هدـمآ  شیپ  هلوخ ))   )) يارب

 ، رادرب يزارد  نابز  هلداجم و  زا  تسد  نک و  هاتوک  ار  دوخ  نخـس  هلوخ !  يا  تفگ :  هشیاـع  نک !  نم  يارب  يرکف  دـنادرگ ،  وت  يادـف 
هروس لوزن  ینعی  یهلا  یحو  هب  شوگ  دوب و  مارآ  ترـضح  دـش و  یم  یحو  ربمغیپ  هب  عقوم  نامه  رد  دراد ؟  یلاـح  هچربمغیپ  ینیب  یمن 

؟  دـش هچ  نز  نیا  هشیاع !  دومرف : درک و  یمّـسبت  تفای  زاـب  ار  دوخ  يداـع  تلاـح  ربمغیپ  هک  یحو  مـالعا  زا  دـعب  دوب .  هدادارف  هلداـجم 
یحو ربمغیپ  دمآ  هلوخ ))   )) رهوش یتقو  روایب .  ار  ترهوش  ورب  دومرف : هلوخ و  هب  درک  ور  ربمغیپ  هللا !  لوسر  ای  تساجنیا  تفگ :  هشیاع 

هلداجم  )) هروس زاغآ  رد  دنوادخ  دومرف .  توالت  يو  رب  دوب ،  مالسارد  (( راهظ  )) مکح هب  عجار  هلداجم  هروس  لوا  تایآ  هک  ار  ینامـسآ 
درک و هلداجم  شرهوش  هرابرد  ربمغیپ -  يا  وت -  اـب  هک  ار  نز  نآ  راـتفگ  دـنوادخ  ناـبرهم .  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  : )) دـیامرف یم  (( 

هرهاظم دوخ  نانز  اب  هک  ناناملسم  امش  دارفا  تسانیب .  اونش و  دنوادخ  دونش ،  یم  ار  امش  يوگتفگ  دنوادخ  دینش .  درب ،  ادخ  هب  تیاکش 
اب ناملـسم  نادرم  دنا .  هدییاز  ار  ناشیا  هک  دنتـسه  یناسک  ناشناردام  دش .  دنهاوخن  نانآ  ناردام  ناشیا  نانز  نخـس )  نیا  اب   ) دـننک یم 
هک یناسک  درذـگ .  یم  رد  نآ  زا  دـشخب و  یم  ار  نآ  ادـخ  دـینادب  ار  نیا  دـنیوگ .  یم  هدوهیب  تشز و  ینخـس  راهظ )  ) نخـس نیا  يادا 

سامت نانآ  اب  هکنآ  زا  شیپ  دـننادرگرب ،  ار  دوخ  نانخـس  دـنهاوخ  یم  و  دـنوش ) یم  نامیـشپ  دـعب  و   ) دـننک یم  راهظ ))  )) ار دوخ  نانز 
هدنب یـسک  رگا  دراد .  ربخ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دهد و  یم  امـش  هب  دنوادخ  هک  تسا  يدنپ  نیا  دننک .  دازآ  يا  هدنب  دـیاب  دـنریگب ، 

تصش دیاب  دنریگب ،  هزور  هام  ود  دنناوت  یمن  رگا  دریگب .  هزور  دوخ ) نز  اب   ) سامت زا  لبق  یلاوتم  هام  ود  دیاب  دنک ،  دازآ  هک  تفاین  يا 
لومعم ار  نآ  دـیاب  هک  تسا -  یهلا  ماکحا  دودـح و  اهنیا  دـنامب .  ظوفحم  ربمغیپ  ادـخ و  هب  ناتنامیا  هنوگنیدـب  اـت  دـننک  ماـعطا  ار  ریقف 
هلداجم هروس  هشیاع ،  یتقو  ( . 83) دید دنهاوخ  كاندرد  يرفیک  دننز -  زاب  رـس  نآ  شریذپ  زا  و  دـنزرو -  رفک  یناسک  رگا  و  تشاد - 

دونش یم  ار  اهادص  همه  هک  ییادخ  رب  نیرفآ  تفگ :  دینـش ،  دش ،  لزان  عقوم  نامه  دوب و  ربمغیپ  اب  هلوخ ))   )) يوگتفگ هب  عجار  هک  ار 
متـسناوتن ار  وا  تاملک  زا  یـضعب  مدینـش ،  یم  ار  وا  يادـص  مدوب و  هناخ  هشوگ  رد  نم  هکنیا  اـب  درک و  یم  تبحـص  ربمغیپ  اـب  نز  نیا  . 

ار هلوخ ))   )) رهوش تماص ، ))  نب  سوا   )) ربمغیپ تایآ ،  نیا  لوزن  زا  سپ  داد !  خـساپ  نآ  هب  دینـش و  ار  نآ  همه  دـنوادخ  یلو  مونـشب 
یهد ماجنا  ار  راک  هس  نیا  زا  یکی  دیاب  يا ،  هدش  نامیشپ  هدرک و  راهظ ))  )) ار ترـسمه  نوچ  دنوادخ ،  نامرف  هب  دومرف : درک و  راضحا 

ای هن  تفگ :  تماـص  نب  سوا  ینکدازآ ؟  راـهظ  هراـفک  ناونع  هب  ار  يا  هدرب  يراد  تردـق  اـیآ   - 1 ینک :  عوجر  دوخ  نز  هب  یناوـتب  اـت 
نم نوچ  مهدـب  تسد  زا  ار  دوخ  یتـسه  ماـمت  دـیاب  تروص  نآ  رد  اریز  مرادـن ؛  ار  نآ  تقاـط  نم  تسا و  داـیز  هدرب  تمیق  هللا !  لوسر 
زیچ زور  هس  نم  رگا  ادـخ  هب  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  تماص  نب  سوا  يریگب ؟  هزور  یلاوتم  هاـم  ود  یناوت  یم  اـیآ   - 2 متسدیهت .  يدرم 

؟  یهد ماعط  ار  هنسرگ  تصش  يراد  تعاطتـسا  ایآ   - 3 دوش .  روک  ممـشچ  هک  مسرت  یم  نآ  زا  مهد و  یم  تسد  زا  ار  مییاـنیب  مروـخن 
هدزناپ نم  دومرف : ربمغیپ  دـینک !  کمک  نم  هب  صوصخ  نیا  رد  امـش  دوخ  هک  نیا  رگم  ربمغیپ !  يا  ادـخ  هب  هن  تفگ :  تماـص  نب  سوا 

 . دـسربریقف تصـش  هباتدـهد  تکرب  نآ  هبدـنوادخ  هک  منک  یماعد  مهد و  یم  وت  هب  تسا )  هدوب  ولیک  هس  ابیرقت  عاص  ره   ) اـمرخ عاـص 
هلوخ  )) شنز هنوگنیدب  داد .  ریقف  تصـش  هب  هراّفک  ناونع  هب  ار  نآ  مه  تماص  نب  سوا  دیـشخب و  وا  هب  ار  امرخ  رادقم  نآ  ربمغیپ  سپس 

زا شتفالخ ،  ماّیا  رد  باطخ  نبرمع  يزور  ارجام  نیا  زا  دـعب  اهلاس  دـنتفرگ .  رـس  زا  ار  دوخ  یگدـنز  رگید  راب  دـش و  لـالح  يو  رب  (( 
هلوخ داد .  شوگ  شنانخـس  هب  دـش و  کیدزن  يو  هب  سپـس  داتـسیا .  مه  رمع  تسیاب !  رمع !  تفگ :  هلوخ  تشذـگ .  هلوخ ))   )) راـنک
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رد دنتفگ و  یم  هریَمُع ))   )) وت هب  هک  مراد  رطاخ  هب  رمع !  يا  تفگ :  هلمج  زا  تفگ !  يو  هب  يدنت  نانخـس  تشادهاگن و  ار  رمع  یتدم 
يزیچ مه  دعب  ( . 84  ) يدش رمع ))  )) هب موسوم  هک  دییاپن  يرید  يدرک .  یم  تبقارم  هدرب  نازینک  زا  تینابصع  اب  ظاکُع ))  )) رازاب هّکم و 
باذع زا  سک  ره  هک  نادب  ار  نیا  شاب .  ادخ  ناگدنب  بظاوم  سرتب و  ادـخ  زا  نونکا  دـندناوخ .  نینم ))  ؤملاریما   )) ار وت  هک  تشذـگن 

زا یکی  دـهدب .  تسد  زا  ار  تصرف  هک  دـسرت  یم  دیـسرت ،  گرم  زا  سک  ره  دوش و  یم  کیدزن  يو  هب  يرود  زیچ  ره  دـسرتن ،  تمایق 
نیا رطاـخ  هب  ار  مدرم  تفگ :  رمع  هب  و  يدز !  فرح  داـیز  نینم  ؤـملاریما  لـباقم  رد  نز !  يا  تفگ :  دوراـج ))  )) ماـن هب  رمع  ناـهارمه 
ینز نیا  تفگ :  رمع  تسیک ؟  هن ،  تفگ :  دوراـج  تـسیک ؟  نز  نـیا  یناد  یم  اـیآ  وـت !  رب  ياو  تـفگ :  رمع  يا ؟  هتـشادهاگن  نزریپ 

هلداجم هروس  هک  تسا  هبلعث  رتخد  هلوخ ))   )) نیا داد .  خساپ  وا  هب  دینـش و  ار  وا  تیاکـش  ( 85  ) نامـسآ تفه  زارف  زا  دنوادخ  هک  تسا 
رب يور  وا  زا  نم  دیوگب ،  نخـس  بش  ات  دنکن و  لصاح  فارـصنا  نم  زا  رگا  ادخ  هب  تسا .  هدـش  لزان  ربمغیپ  اب  شیوگتفگ  وا و  هرابرد 

( . 86) دیوگب دهاوخ  یم  هچ  ره  ات  منادرگ  یمن 

ربمغیپ همعرتخد  بنیز 

اب ار  دـیز  نیا  هکم ،  شورف  هدرب  راّـجت  زا  مازُح ))  نب  مـیکح   . )) دوـب ربـمغیپ  رـسمه  هجیدـخ  ترـضح  هـچب  مـالغ  هثراـح ))  نبدـیز  ))
تیلهاج نامز  رد  مالـسا و  روهظ  ربمغیپ و  توبن  زا  شیپ  هعقاو  نیا  تخورف .  هجیدخ  شا  همع  هب  دروآ و  هکم  هب  ماش  زا  دـنچ  یناگدرب 

رز مالغ  دیز ))  )) هک تساوخ  شرـسمه  زا  مالـسا  هدنیآ  ربمغیپ  دیـسر ،  ادخ  لوسر  يرـسمه  راختفا  هب  هجیدـخ  هک  ینامز  داتفا .  قافتا 
یگدنب و دیق  زا  ار  وا  تسناد ،  یم  دوخ  کلم  ار  دیز  هک  ربمغیپ  دیشخب .  شرـسمه  هب  ار  دیز  مه  هجیدخ  دشخبب .  يو  هب  ار  دوخ  دیرخ 

دنزرف هکنیا  اب  دنتفرگ و  یم  يدـنزرف  هب  ار  يرـسپ  هک  دوب  مسر  برع  نایم  تیلهاج  نامز  رد  تفرگ .  يدـنزرف  هب  تخاس و  دازآ  ّتیقر 
مه دوخ  هدـناوخ  رـسپ  نز  ناونع  هب  وا  نز  اب  هلمج  زا  دنتـسناد و  یم  دوخ  رـسپ  دـننام  ار  وا  ظاحل  ره  زا  فصولا  عم  دوبن ،  نانآ  یقیقح 
یّلص ربمغیپ  یتقو  دوب .  تیلهاج  موسر  وزج  یگدناوخ  رسپ  دناوخ .  یم  یّنبَت ))   )) برع ار  نتفرگ  رـسپ  لمع  نیا  دندرک .  یمن  جاودزا 

(( دمحم نب  دیز   )) شا هدناوخ  ردپ  مان  هب  ار  دیز ))  )) تیلهاج موسر  قبط  تفرگ ،  يدنزرف  هب  درک و  دازآ  ار  دیز  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
قارف رد  ماش  رد  دیز  ردپ  هثراح ))   . )) درب یم  رـس  هب  نانآ  دنزرف  دننام  هجیدخ  ربمغیپ و  هناخ  رد  مه  يدازآ  زا  سپ  دیز  دندناوخ .  یم 

صوصخ هب  سک  ره  زا  داد و  یم  رـس  هلان  تسیرگ و  یم  هتـسویپ  درب .  یم  رـس  هب  یتخـس  یتحاران  رد  دوب ،  هدش  دـیدپان  هک  شدـنزرف 
تسا هکم  رد  دیز  هک  دنداد  ربخ  هثراح ))   )) هب دندوب ،  هدمآ  ماش  هب  هکم  زا  هک  يراجت  تفرگ .  یم  ار  شدنزرف  غارـس  برع ،  نارفاسم 
دننام ود  ره  هک  بعک ))   )) شردارب قافتا  هب  دینـش  ار  ربخ  نیا  نوچ  هثراح ))   . )) تسا شیرق  بوبحم  درم  هّللادبع ،  نب  دـمحم  مالغ  و 

شناسک دزن  نطو و  هب  دوخ  اب  دـننک و  دازآ  ار  دـیز  رگم  ات  دـندمآ  هکم  هب  دنتـسب و  رفـس  راب  دـندوب ،  یحیـسم  ندرا ،  ماش و  مدرمریاس 
هناخ ناگیاسمه  امـش  مشاه !  ینب  رورـس  دنزرف  بلطملادبع !  دنزرف  يا  : )) دنتفگ دندرک و  تاقالم  ار  ربمغیپ  هکم  رد  نانآ  دننادرگزاب . 

ینک و یکین  ام  هرابرد  میا  هدمآ  مه  ام  کنیا  دینادرگ .  یم  ریس  ار  ناگنـسرگ  دینک و  یم  اهر  اهدنب  دیق و  زا  ار  ناراتفرگ  دیتسه .  ادخ 
يراکچ دنتفگ : منک ؟  نیازا  رتهب  يراک  هک  دیهاوخ  یمن  ایآ  دومرف : ربمغیپ  میزاس . ))  دازآ  هدرک و  يرادیرخ  ار  دوخ  هدنب  ام و  دـنزرف 

هب دـنامب  ام  دزن  تساوخ  هچنانچ  ددرگ و  رب  ماش  هب  امـش  اب  تساوخ  رگا  ات  مراذـگ  یم  شدازآ  منک و  یم  رـضاح  ار  وا  دومرف : ربمغیپ   ؟
ربمغیپ نآ  لابند  هب  يداد .  فاصنا  دح  رب  دیاز  يرظن  دنتفگ : شردارب  هثراح و  منارب .  دوخ  شیپ  زا  ار  وا  هک  متسین  یـسک  نم  مسق  ادخ 

نم يومع  مه  نیا  تسا و  لیحارـش  نب  ۀثراح  نم  ردپ  نیا  تفگ :  دیز  دنتـسیک ؟  نت  ود  نیا  دیـسرپ  يو  زا  درک و  رـضاح  ار  دیز  مرکا 
دیز نامب .  ام  دزن  یتساوخ  هچنانچ  ورب و  نانآ  اب  یتساوخ  رگا  مراذگ ،  یم  دازآ  ار  وت  نم  دومرف : ربمغیپ  دـشاب .  یم  لیحارـش  نب  بعک 

باختنا دوخ  موق  رهـش و  ردام و  ردپ و  دزن  رد  ندوب  رب  ار  یگدنب  وت  ایآ  دـیز !  يا  تفگ :  دـیز  ردـپ  هثراح  منام .  یم  امـش  دزن  تفگ : 
 . منامبادـج يو  زا  ما  هدـنز  اـت  مهاوـخ  یمن  هـک  ما  هدــید  يراـتفر  مرکا )  ربـمغیپ   ) فیرــش درم  نـیا  رد  نـم  تـفگ :  دــیز  ینک ؟  یم 
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ردپ هثراح  تسا . ))  نمدنزرف  صخش  نیا  هک  دیـشاب  هاوگ  : )) دومرف دروآ و  شیرق  زا  یتعامج  دزن  تفرگار و  دیز  تسدربمغیپاجنیارد 
ربمغیپ و دزن  هثراح ))  نبدیز   )) هنوگنیدب تشگزاب .  ماش  هب  درک و  اهر  هکم  رد  ار  دـیز  تفرگ و  مارآ  شلد  دـید  ار  نیا  نوچ  مه  دـیز 

هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  زا  دعب  دیز ))  )) میتفگ هکنانچ  تخیگنارب و  توبن  ماقم  هب  ار  ربمغیپ  دنوادخ  هکنیا  ات  دش  راگدنام  هجیدـخ  هناخ 
هدناوخ دمحم )) نب  دیز   )) هکم مدرم  دزن  تفرگ ،  يدنزرف  هب  ار  وا  ربمغیپ  هک  زور  نآ  زا  هثراح  نب  دـیز  دروآ .  نامیا  ربمغیپ  هب  مالّـسلا 

متاخ ادخ و  هداتـسرف  وا  هکلب  تسین  ناملـسم  دارفا  امـش  زا  یـسک  ردـپ  دـمحم   : )) هک دـیدرگ  لزان  هیآ  نیا  هکنآ  زا  دـعب  یلو  دـش  یم 
ار وا  زین  مدرم  دناوخ و  هثراح ))  نب  دیز   )) ار دوخ  وا  ((( ، 88) دیناوخب نانآ  یعقاو  ناردپ  مان  هب  ار  ناناملسم   )) هیآ و  ((( . 87  ) تسایبنا
 . دنک جاودزا  تسیاب  یم  هک  دیسر  یّنـس  هب  هکنیا  ات  درب  یم  رـس  هب  ربمغیپ  هناخ  رد  نانچمه  دیز ))  . )) دنتخاس یم  بطاخم  مان  نیمه  اب 

لوا بنیز ))   . )) دنک يراگتـساوخ  دیز  يارب  ار  وا  رتخد  بنیز ))   )) ات تفر  بلطملادـبع  رتخد  همیما ))   )) شا همع  هناخ  هب  دوخ  ربمغیپ 
 (( تسا هثراـح  نب  دـیز   )) يارب يراگتـساوخ  دـش  هجوـتم  هکنیمه  یلو  تسا  هدـمآ  وا  يراگتـساوخ  هـب  دوـخ  يارب  ربـمغیپ  درک  روـصت 
نب هللادبع   )) بنیز ردارب  تسامش ؟  هدش  دازآ  مالغ  هک  یسک  هب  منک  رهوش  متسه ،  امش  همع  رتخد  نم  تفگ :  ربمغیپ  هب  دش و  تحاران 

هک دـسر  یمن  ار  يا  هنم  ؤم  نز  نامیا و  اـب  درم  چـیه   : )) هک دـش  لزاـن  يا  هیآ  عقوم  نیا  رد  دوبن .  یـضار  تلـصو  نیا  هب  زین  شْحَج )) 
رد دزاس ،  هشیپ  ار  ادخ  ینامرفان  هراب  نیا  رد  یـسک  رگا  دنـشاب ،  هتـشاد  يرایتخا  دوخ  زا  دـندرک ،  رداص  ینامرف  شربمغیپ  ادـخ و  یتقو 

سپ نیا  زا  نامیا  لها  هک  هنوگنیدب  تخاس ؛  نشور  ار  نینم  ؤم  فیلکت  ینآرق  تایآ  نیا  ((( . 89) درب دهاوخ  رس  هب  يراکشآ  یهارمگ 
ریخ و هک  موصعم  ربمغیپ  اریز  دننکن ؛ یچیپرـس  دید ،  يرما  رد  ار  نانآ  حالـص  تسا  ناهج  قلاخ  هدنیامن  هک  ربمغیپ  هاگ  ره  دننادب  دـیاب 

يارب ار  شا  همع  رتخد  رگا  سپ  دهاوخ ،  یمن  ار  نانآ  دب  دهد و  یمن  ماجنا  تما  نایز  هب  ار  يراک  زگره  دـهاوخ ،  یم  ار  هعماج  حالص 
تاداع يور  الثم  دنچ  ره  تسا ،  نیفرط  حالص  دوس و  هب  دص  رد  دص  دنک ،  یم  يراگتـساوخ  زورما  هدش  دازآ  شزورید و  مالغ  دیز ، 

یتاحیضوت هیآ و  لوزن  اب  دهدب .  راک  نیا  هب  نت  هک  تسا  نیا  رد  تحلـصم  یلو  دشاب  هتـشاد  ترفن  نآ  زا  بنیز  طیحم  لومعم  موسر  و 
اب دمآ .  رد  دیز ))  )) دقع هب  بنیز ))   )) هنوگنیدب دنداد و  تیاضر  شحج ))  نب  هللادبع   )) شردارب بنیز و  داد ،  نآ  نوماریپ  ربمغیپ  هک 
زا ار  دوخ  دوب .  رظندنلب  هاوخدوخ و  ینز  بنیز  تشادرب .  يراگزاسان  هب  رـس  یـسورع ،  لوا  بش  دروخرب  نامه  رد  بنیز  فصو ،  نیا 
زا یلو  ( 90) دیآ رد  دوخ  نادناخ  هدش  دازآ  مالغ  دقع  هب  ربمغیپ  همع  رتخد  بلطملادبع و  هون  هک  تشاد  گنن  وا  تسناد !  یم  رترب  دـیز 

ترضح نآ  دیدش  هقالع  دروم  یمالـسا ،  حیحـص  تیبرت  یتاذ و  تقایل  اب  تسناد و  یم  قیال  نامیا و  اب  یناوج  ار  دیز  مه  ربمغیپ  یفرط 
يراک نینچ  هب  تسد  مالسا ،  ربهر  تسیاب  یم  یتاقبط ،  فاکش  ندرکرپ  يداژن و  ضیعبت  ياغلا  يارب  مالسا ،  روهظ  زاغآ  رد  ایناث  دوب . 

دوب برع  زور  نآ  طحنم  هدنام و  بقع  طیحم  تاداع  فالخ  رب  ولو  راک  نیا  دنک . )) زاغآ  دوخ  زا  ار  تاحالـصا   )) حالطـصا هب  دنزب و 
نیا مامت  اب  ددرگ .  یلمع  تسیاب  یم  هدـش  بیترتره  هب  نیاربانب  تشادـن .  یعناـم  چـیه  متاـخ ،  ربمغیپ  عیـسو  دـید  مالـسا و  رظن  زا  یلو 

هب تیاکش  راب  دنچ  دیز  درزآ .  یم  تخس  ار  وا  تهج  نیمه  هب  دوب .  لکـشم  شیارب  تداع  كرت  تخاس .  یمن  دیز  اب  بنیز  فاصوا ، 
تشاد و یم  رذـح  رب  دوخ  نز  نداد  قـالط  زا  ار  دـیز  راـب  ره  ربمغیپ  دـهد .  قـالط  ار  بنیز  هک  تساوخ  ربمغیپ  زا  راـب  ره  درب و  ربمغیپ 
هب مه  بنیز  تشذـگ و  دـح  زا  بنیز  نداد  قالط  يارب  دـیز  رارـصا  هک  یماگنه  دزاسب .  دوخ  رهوش  اـب  هک  درک  یم  تحیـصن  ار  بنیز 

قالط و زا  سپ  داد و  قالط  ار  شرسمه  دوخ ،  ماجنارس  رادهاگن ،  ار  ترـسمه  دومرف : ربمغیپ  رابره  تشادن و  يراگزاسرـس  هجو  چیه 
دای هب  ربمغیپ !  يا  : )) دسارهن ناقفانم  ناکرشم و  شنزرس  زا  دروآ و  رد  دوخ  يرسمه  هب  ار  بنیز  داد  روتـسد  ربمغیپ  هب  ادخ  هّدِع ،  نایاپ 

زا و  هدم )  قالط  و   ) رادهاگن ار  ترـسمه  یتفگ  یتشاد ،  یمارگ  ار  وا  مه  وت  تشاد و  یمارگ  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  هب  هک  ار  ینامز  روآ 
 . یـسرتب ادخ  زا  دیاب  اهنت  هکنآ  لاح  يدوب ،  ناساره  مدرم  شنزرـس  زا  یتشاد و  ناهنپ  وت  دزاس  یم  راکـشآ  ادـخ  ار  هچنآ  سرتب .  ادـخ 

یعنام نامیا  اب  دارفا  نیا  زا  دعب  ات  میدرک  جیوزت  وت  يارب  ار  وا  دمآ ) رس  هب  بنیز  هّدعو   ) دیسر نایاپ  هب  بنیز  زا  دیز  جایتحا  تدم  یتقو 
((( . 91) ددرگ یلمع  دیاب  هک  تسادخ  تساوخ  نیا  دنشاب .  هتشادن  نانآ  هدع  مامتا  قالط و  زا  سپ  دوخ  ناگدناوخرـسپ  جاودزا  هار  رد 
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ناـیرج مه  ناینیـشیپ  زا  يدارفا  رد  هک  تسا  یهلا  ّتنـس  نیا  تسین .  يداریا  تسا ،  هتـسناد  مزـال  وا  يارب  دـنوادخ  هچنآ  رد  ربمغیپ  رب  ))
یهلا ینامرفان  زا  دننک و  یم  غالبا  ار  دنوادخ  ياهتلاسر  هک  دنتـسه  یناسک  دارفا  نآ  تسا .  هدش  باسح  هشیمه  ادخ  راک  تسا .  هتـشاد 

امش نادرم  زا  مادکچیه  یعقاو  ردپ  دّمحم  دشاب .  ادخ  مه  نانآ  بساحم  هک  تسا  یفاک  دنسرت و  یمن  سکچیه  زا  ادخ  زج  دنراد و  میب 
بنیز و ناتـساد  هصالخ  دوب  نیا  ((( . 92) دراد یهاگآ  زیچ  همه  زا  ادـخ  تسا و  ناربمغیپ  متاخ  ادـخ و  ربمغیپ  وا  هکلب  تسین  ناناملـسم 

شنادناخ ناشخرد  هرهچ  شیئاد و  رسپ  ربمغیپ  دوخ  هب  تشاد  لیم  لد  رد  بنیز  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  نیا  زا  دیجم .  نآرق  رد  دیز 
قالط زا  دعب  تشاد .  ار  تین  نامه  بنیز  مه  دیز  اب  جاودزا  زا  سپ  دروآ .  رد  شا  هدش  دازآ  مالغ  دقع  هب  ار  وا  ربمغیپ  یلو  دنک  رهوش 

اریز تشاد ؛  میب  مدرم  لمعلا  سکع  زا  تخاس و  یم  ناهنپ  ار  زار  نیا  یلو  دریگب  ینز  هب  ار  وا  دوبن  لیم  یب  ربمغیپ  دیز  زا  بنیز  نتفرگ 
نیا زج  یهار  بنیز  يراگزاسان  شجنر و  هیضق  لح  يارب  نوچ  یلو  دنتسناد .  یم  مارح  ار  دوخ  هدناوخ  رـسپ  نز  اب  جاودزا  برع  مدرم 

فرطرب تالکـشم  هنوگنیدـب  دریگب و  يرـسمه  هب  ار  وا  بنیز ،  هدـع  تدـم  ياضقنا  زا  سپ  ات  تشاد  فظوم  ار  ربمغیپ  مه  ادـخ  دوبن ، 
 ، دـیناسر بنیز  عالطا  هب  ار  عوضوم  ربمغیپ ،  همداخ  دروآ و  رد  دوخ  يرـسمه  هب  ار  بنیز  ربمغیپ ،  داد  نامرف  ادـخ  هک  یماگنه  ددرگ . 

لاس دـنچ  یـس و  بنیز  تفرگ !  دریگب و  هزور  هاـم  ود  ربمغیپ ،  اـب  جاودزا  زا  سپ  هک  درک  رذـن  نآ  هنارکـش  هب  دومن و  هدجـس  ار  ادـخ 
بنیز دیز و  جاودزا  ناتساد  زا  تفای .  تافو  هک  دوب  ربمغیپ  نانز  نیتسخن  زا  تسبورف و  ناهج  زا  مشچ  يرجه  متسیب  لاس  رد  هک  تشاد 

هتـسباو هک  ار  بنیز  مرکا  ربـمغیپ   - 1 میریگ :  یم  ار  ریز  جـیاتن  تسا ،  هدـمآ  یمالـسا  ربتعم  تایاور  دـیجم و  نآرق  رد  هچنآ  ساـسا  رب 
فارـشا موسر  تاداع و  فـالخ  رب  هک  يزیچ  دـینادرگ .  وا  رـسمه  درک و  يراگتـساوخ  شا  هدـش  دازآ  مـالغ  يارب  دوب ،  دوخ  کـیدزن 

مسا بسن و  تورث و  لام و  ياج  هب  درادرب و  نایم  زا  ار  یضیعبت  هنوگ  ره  تساوخ  مالـسا  ربمغیپ  لمع ،  نیا  اب  دوب .  هکم  مدرم  شیرق و 
هک دومن  تباث  المع  درک و  عورش  دوخ  نادناخ  زا  ار  راک  نیا  وا  دهد .  رارق  ناسنا  تیـصخش  كالم  ار  تلیـضف  اوقت و  نامیا ،  مسر ،  و 

نرق هدراهچ  تشذـگ  زا  سپ  زورما  یتح  هک  يزیچ  دـنک ،  جاودزا  بابرا  هداوناخ  رتخد  نیرتهب  اب  دـناوت  یم  قباس  قیال  رکون  مالـسا  رد 
نیبم نیدرد  تشاد ،  یفارخ  هبنجاهراک  هک  تیلهاج  نامز  فالخرب  هک  دنک  مالعا  تساوخ  ربمغیپ  راک  نیا  اب   - 2 تسا .  هقباس  مک  مه 

هدناوخردپ شرهوش ،  ندرم  ای  يو  نتفرگ  قالط  تروص  رد  نیاربانب ،  تسین .  ناسنا  سورع  یعقاو و  رسپ  نز  هدناوخرسپ ،  نز  مالسا ، 
 ، دـنک جاودزا  ربمغیپ  اـب  تشاد  لـیم  نطاـب  رد  بنیز  نوچ   - 3 ددرگ .  خوسنم  یلهاج  مسر  راـک  نیااباتدـنک  جاودزاواابدـناوت  یم  شا 
رثا رب  جاودزا ،  رد  ار  دوخ  تسکـش  هک  بنیز  ات  دنک  جاودزا  يو  اب  شا ،  هدع  تدم  مامتا  زا  سپ  ربمغیپ  هک  دهد  یم  روتـسد  دـنوادخ 

زا ار  دوخ  دوب و  زاورپدـنلب  لامک و  اـب  ینز  بنیز   - 4 دش .  مه  نینچ  دسرب و  دوخ  روظنم  هب  ماجنارـس  دـید ،  یم  ترـضح  نآ  تطاسو 
اب درب ،  یم  رـس  هب  یعـضو  نینچ  رد  ینز  هک  لاح  رتهب ،  هچ  سپ  دروآ .  یمن  رظن  هب  ار  دـیز ))  )) تهج نیمه  هب  تسناد .  یم  ـالاب  هقبط 
یم لقن  بنیز ))   )) يزاورپدنلب هرابرد  ددرگ .  لیان  دوخ  ینورد  يوزرآ  هب  تسا  ناگدازگرزب  دمآرـس  يو  رظن  هب  هک  ربمغیپ  اب  جاودزا 

 ، دـندرک یم  ییوگموگب  يو  اب  ربمغیپ  نانز  زا  يرگید  اـی  هصفح ))   )) اـی هشیاـع  تقو  ره  دـمآ ،  رد  ربمغیپ  يرـسمه  هب  نوچ  هک  دـننک 
هلمج هـب  هراـشا  دـنا !  هدـناوخ  اهنامـسآ  رد  ارم  دـقع  یلو  دـنا  هتـسب  دـقع  نـیمز  رد  ار  امــش  دـینزن  فرح  تـفگ :  یم  ناـنآ  هـب  بـنیز 

رد دنتـسبن .  دـقع  ار  وا  رگید  هدوب و  وا  دـقع  زین  نیمه  و  دـنک .  یم  باـطخ  ربمغیپ  هب  وا ،  جاودزا  هب  عجار  دـنوادخ  هک  اـهکانجّوز )) ))
رـسپ  )) ار دوخ  دیز ))  )) دنچره نیاربانب  دراد .  قرف  ناسنا  دوخ  رـسپ  اب  هدناوخ  رـسپ   - 5 تسا .  هدوب  ادخ  بنیز ،  هدـننک  دـقع  تقیقح 
مسر دیاب  دعب  هب  نیا  زا  هوالع ،  دناوخ .  شردپ  مان  هب  دیاب  ار  وا  یلو  دنناوخ  یم  دّمحم )) رسپ   )) ار وا  زین  هکم  مدرم  دناد و  یم  دّمحم ))

رب لـیلد  نیرتهب   - 6 یماقم .  ردـپ  هن  تسا ،  هدوب  وا  تدالو  ثعاـب  هک  تسا  ناـمه  یـسک  ره  ردـپ  دـنک و  رییغت  ـالماک  یگدناوخرـسپ 
راک زاغآ  رد  ربمغیپ  رگا  هک  تسا  نیا  میداد ،  حیـضوت  هک  هنوگنیمه  هب  ربمغیپ ،  اب  بنیز  ددجم  جاودزا  بنیز و  دیز و  ناتـساد  تیعقاو 

دورب و شا  هدرک  دازآ  مـالغ  يارب  وا  يراگتـساوخ  هب  دوخ  ارچ  تشادـن .  یعناـم  چـیه  دـنک  جاودزا  شا  همع  رتخد  بنیز  اـب  دوب  لـیام 
زا یـضعب  مییوگب  دیاب  فسءات  لامک  اب  فصو  نیا  اب  دریگب ؟  ار  وا  دش  هویب  هکنیا  زا  سپ  دنک و  رهوش  یـسک  نینچ  هب  يو  هک  دراذگب 
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دنا هدزاهتمهت  هدرکاهیشاپمس و  مالسا  یمارگ  ربمغیپدض  رب  هدادرارقزیواتسدار و  ناتساد  نیا  مالسا ،  ناهاوخدب  ضرغم و  ناسانـشرواخ 
یخیرات و بتک  زا  یضعب  رد  هک  تسا  لوعجم  فیعض و  ثیدح  ود  یکی  تسا ،  هدش  ناشیازیواتسد  زین  اهنامه  هک  نانآرظنءوسءاشنم  . 
تسا و هنهرب  بنیز  هک  دید  دمآ و  دـیز  هناخ  هب  ربمغیپ  يزور  : )) دـیوگ یم  لوعجم  ثیداحا  نیا  رد  تسا .  هدـمآ  هعیـش  یّنـسریسافت و 

يو اب  دـناوتب  ربمغیپ  ات  تفگ  قالط  ار  بنیز  تلع  نیمه  هب  مه  دـیز  داد و  رارق  ریثءاـت  تحت  ار  وا  بنیز  مادـنا  یئاـبیز  دـنک !  یم  ینتبآ 
 ، بـنیز یئاـبیز  لاـح  نآرد  دـنز .  یم  هناـشار  دوـخ  ناوـسیگ  بـنیز  هکدـیدودمآدیز  هناـخ  هبربـمغیپ   :)) هکنیااـی دــنک . )) ! !  جاودزا 

 ! ! ! دیروآرددوخ يرسمه  هب  ار  وا  دیناوتب  امش  ات  مهد  یم  قالط  ار  وا  نم  تفگدیز :  درک ،  لقندیز  يارب  یتقو  درکروحـسمارربمغیپ ! 
رهوش ربمغیپ  هب  دریگب و  قالط  تسیاـب  یم  دـش و  یم  مارح  شرهوش  رب  داـتفا ،  یم  ینز  ره  هب  ربمغیپ  مشچ  : )) دـنیوگ یم  هکنیا  اـی  (( . 

یگمهاهنیا نمـشدایدهد ،  تبـسن  ترـضح  هب  تسود ،  هعیـش ،  اـی  دـشاب  یّنـس  باـتک  رد  تاـموهوم  تاـفارخ و  همه  نیا  دـنک . )) ! ! 
یمراظتنارتمک تسا و  تشز  یلومعم  درف  کی  زا  اهراظتنا  واهراک  نیا  تسا .  ربمغیپ  خـماش  ماقم  هب  تبـسن  نایعیـش  ام  داقتعا  فـالخرب 

 ، عامتجاو درف  مارتحاودودـحو  قوقحظفحروظنم  هبو  هدـش  ثوعبم  قالخا  بیذـهت  يارب  ام  داقتعا  رد  هک  یـصخش  هب  دـسر  هچ  اـت  دور 
زج دتفا و  قافتا  مالـسا  زاغآ  رد  تسیاب  یم  یللع  هب  هک  دوب  يراک  دوب و  بلاج  یناحتما  رظن  دنچ  زا  بنیز  دیز و  ناتـساد  تسا .  هدمآ 

جاودزا درک .  جاودزا  دوب  ربمغیپ  تمدـخ  رد  هک  نَْمیَا ))  ما   )) مان هب  ینز  اب  ارجام  نیا  زا  سپ  دـیز  هک  تسا  بلاج  دوبن .  یهار  مه  نیا 
نب دیز   . )) دندیمان هماُسا ))   )) ار وا  هک  دوب  يرسپ  جاودزا  نیا  هرمث  دندرک .  یگدنز  شیاسآ  یشوخ و  اب  تفرگرـس و  یبوخ  هب  وا  مود 

بناج زا  اهراب  یناوج  نس  رد  دیز  تشاد .  یم  تسود  تخـس  ار  ربمغیپ  زین  وا  دوب و  ربمغیپ  هقالع  دروم  تخـس  راک ،  نایاپ  ات  هثراح )) 
 . دیسر تداهش  هب  ندرا  هقطنم  رد  عقاو  هتوم ))   )) نیمزرس رد  يرجه  متشه  لاس  رد  ات  تفر  داهج  هب  مالسا  نایهاپس  يرادرـس  هب  ربمغیپ 

تـسا نیمه  :)) دومرف ربمغیپ  دشاب ،  هدنامرف  لاس  نس و  نیا  اب  دیز ))  )) دیاب ارچ  هک  دندرک  ضارتعا  هباحـص  ناریپ  یتقو  هک  تسا  بلاج 
مهد لاس  رد  ادـخ  لوسر  تلحر  ماگنه  یگلاس و  هدـفه  نس  رد  هک  تسا  ناـمه  وا  رـسپ  دـیز )) نب  ۀـماسا  (( . )) دـیهد نآ  هب  نتدـیاب  و 

دش زوریپ  دیگنج و  مور  ياوق  اب  ندرا  رد  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  دیـسر و  يرفن  رازه  هدزاود  هاپـس  یهدنامرف  هب  ربمغیپ  نامرف  هب  يرجه ، 
 . دیناسر لتق  هب  تفای و  ار  دوخ  ردپ  لتاق  یتح  و 

ربمغیپ رسمه 

لیصفت هب  رون  هروس  رد  نآ  يارجام  و  تسا .  فورعم  ربمایپ ،  نارـسمه  زا  یکی  هب  ندز  تمهت  ینعی  کِفا ))  ثیدح   )) ای کِفا  ناتـساد 
ینز هب  عجار  یمالـسا  خیراوت  ثیداحا و  ریـسافت و  دبای .  یم  نایاپ  ات 26  زاغآ و  هدزای  هیآ  زا  ارجام  نیا  هب  طوبرم  تاـیآ  تسا .  هدـمآ 
هدوب رکبوبا  رتخد  هشیاع  يو  دنا : هتشون  هماع  ناخّروم  ناثدحم و  نارسفم و  مومع   - 1 دنراد : رظن  ود  تسا  هتفرگ  رارق  تمهت  دروم  هک 

خیراوت ریـسافت و  زا  یـضعب  دـمآ .  دـهاوخ  هک  یحرـش  هب  تسا ،  هشیاع  دوخ  نآ  يوار  هک  تسا  یثیدـح  ساـسا  رب  مه  رظن  نیا  تسا . 
ندز تمهت  زا  کِفا ))   )) يارجام هک  دنا  هتـشون  هعیـش  ریـسافت  رتشیب   - 2 دـنا .  هتـشاد  راـهظا  ار  رظن  نیمه  هجوت ،  مدـع  رثا  رب  زین  هعیش 

هرابرد ار  دوخ  رظن  هاگنآ  میزادرپ ،  یم  لوا  هیرظن  حرش  هب  تسخن  کنیا  تسا .  هدش  یـشان  ربمغیپ  يرـصم  رـسمه  هیرام ))   )) هب هشیاع 
مکح هب  تخادنا و  یم  هعرق  دورب ،  رفـس  هب  تساوخ  یم  هاگ  ره  هک  دوب  نیا  ربمغیپ  مسر  دیوگ : یم  هشیاع  میراد .  یم  زاربا  مود  هیرظن 

زا سپ  مدوبربـمغیپ .  هارمه  نمودرک  تباـصا  نم  ماـن  هب  هعرق   (( قلطـصُم ینب   )) هوزغ رد  درب .  یم  هارمه  ار  دوخ  نارـسمه  زا  یکی  هعرق 
يارب نم  دـنک ،  تکرح  تساوخ  ام  ناوراک  نوچ  ماگنه  بش  هنیدـم ،  هار  نایم  لزاـنم  زا  یکی  رد  نمـشد ،  تسکـش  گـنج و  همتاـخ 

هب یتقو  مبایب .  ار  نآ  ات  متـشگزاب  مدوب  هتفر  هک  يا  هطقن  هب  تسین .  مدـنبندرگ  مدـید  متـشگرب  نوچ  متفر و  يا  هطقن  هب  تجاح  ياـضق 
رتش هب  هتـشادرب و  ار  نآ  متـسه ،  لمحم  رد  نم  هکنیا  روصت  هب  تسا و  هدرک  تکرح  هلفاق  مدـید  مدرک  تعجارم  ناوراـک  تماـقا  لـحم 
هبو درک  راوس  ارم  دـیناباوخ و  ار  شرتش  تخانـش  ارم  نوچ  دـش و  کیدزن  نم  هب  هیداب  بارعا  زا  یکی  ماـگنه  نآ  رد  دـنا .  هتفر  هتـسب و 
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نم قالط  ددص  رد  یتح  دتـسرفب و  مردپ  هناخ  هب  ارم  ربمغیپ  دنزادنا و  هار  هب  ادصورـس  ناقفانم  هک  دش  بجوم  انعم  نیمه  دیناسر .  هلفاق 
نیا دـش !  ضوع  نم  هب  تبـسن  ربمغیپ  رظن  درک و  هئربت  دـندوب  هدز  هک  یتمهت  زا  ارم  ادـخ  دـش و  لزان  کِفا ))   )) تایآ هکنیا  اـت  دـیآ  رب 

نیدـنچ دـیوگ ،  یم  هشیاع  هک  تسا  هدوب  نیا  ناتـساد  رگا  تسا .  هشیاع  تیاور  هب  رون  هروس  هیآ  هدزناش  لوزن  کفا و  ناتـساد  هصالخ 
ماگنه بش  شناوج  نز  هک  هداد  هزاجا  ربمغیپ  ایآ   - 1 تشاد :  روظنم  یخساپ  نآ  يارب  دیاب  هک  دسر  یم  رظن  هب  ثیدح  نیا  رد  لاکـشا 

سومان هب  تبـسن  ردق  نیا  ربمغیپ  ایآ   - 2 دور ؟  نابایب  زا  يرود  کیرات و  هطقن  هب  اهنت  دوش و  جراـخ  تیعمج  ناـیم  زا  وا  عـالطا  نودـب 
دبایب و ار  وا  یبرع  هکنیا  ات  هدنام  اج  ای  تسه  لمحم  رد  شرـسمه  دنادن  ندرک  چوک  عقوم  هک  تسا  هدوب  راگنا  لهـس  ِهّللِاب ) ُذوُعَن   ) دوخ

هکنیا ات  غورد  ای  تسا  تسار  ناقفانم ،  تمهت  دنادن  هک  هدوب  ربخ  یب  اجنآ  ات  ربمغیپ  ایآ   - 3 دناسرب ! ؟  ناوراک  هب  دروایب و  دنک و  راوس 
هناـخ هب  دریذـپب و  ار  وا  رگیدراـب  دوش و  هئربت  هشیاـع  تسا و  هدوب  تمهت  ناـقفانم  نخـس  هک  دـنک  نیقی  دوش و  لزاـن  کـفا ))  تاـیآ  ))

وا هب  تبـسن  دـنارب و  دوخ  زا  ار  شناوج  نز  ناـقفانم ،  يزاـس  هعیاـش  ساـسا  رب  هک  تسا  زیاـج  اور و  ربـمغیپ  يارب  اـیآ   - 4 دنادرگرب ؟ 
رد راکـشآ  روط  هب  هک  تسا  یمهبم  طاقن  اهنیا  ددرگ ! ؟  راد  هکل  شدوخ  وا و  يوربآ  تیـصخش و  هک  دوش  ثعاب  دـنک و  ادـیپ  نظءوس 

عجار هعیـش  ربتعم  ثیداحا  رد  هچنآ  دهد .  یم  رارق  دیدرت  دروم  ار  هشیاع  نابز  زا  ارجام  نآ  لوبق  دوش و  یم  هدـید  هشیاع  کفا  ثیدـح 
تالاکـشا نیا  زا  کیچیه  نآ  هب  هجوت  اب  تسا و  هدوب  يرگید  زیچ  عوضوم  هک  دناسر  یم  یبوخ  هب  تسا ،  هدـمآ  کفا ))  ثیدـح   )) هب

ار میهاربا ))   )) شلاسدرخ كدوک  مرکا ،  ربمغیپ  يزور  هک  تسا  نیا  هدرک  تیاور  صوصخ  نیا  رد  هعیـش  هچنآ  دنک .  یمن  ادـیپ  دروم 
منیب یمن  هن !  تفگ :  هشیاع  تسا . ))  نم  هیبش  ردـقچ  نیبب  : )) دومرف داد و  ناشن  هشیاع  هب  تشاد  هیرام ))   )) دوخ يرـصم  رـسمه  زا  هک 

زا هک  دوب  ینز  اهنت  هجیدخ  زا  سپ  وا  نوچ  دنزب .  تمهت  هار  نیا  زا  هیرام ))   )) هب تساوخ  یم  هشیاع  دشاب ! !  هتشاد  امش  هب  یتهابش  هک 
 . دنک لمحتار  نآ  دـشاب و  هرظنم  نیادـهاش  تسناوت  یمن  دوب ،  هدـمآرد  ربمغیپدـقع  هب  هک  يرتخد  اهنت  هشیاع  دوب و  هدروآ  هچب  ربمغیپ 

نیسحلادبع دیـس  دیقف  همالع  هتفگ  هب  یلو  دش .  ضراع  نم  رب  دهد ،  یم  تسد  ینز  ره  هب  عقاوم  نیا  رد  هک  یتلاح  دیوگ : یم  يو  دوخ 
مکاـح درک . )) هئربـت  ماـهتا  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  تسد  هب  ار  هیراـم  شرداـم  میهاربا و  دـنوادخ ،   : )) یلماـع نیدـلا  فرش 

هب دینک  هاگن  دـنا .  هدروآ  هشیاع  دوخ  زا  لقن  هب  صیخلت ))   )) رد یبَهَذ  و  كردتـسم ))   )) حیحـص ثیدـح  رد  ار  نآ  ناتـساد  يروباشین 
دـسح رظنءوس و  هب  عجار  کفا  ثیدـح  رد  هچنآربانب  يراب ،  ( 93  . ) دـینک بجعت  هحفـص 39 و  نآ ،  صیخلت  كردتـسم و  مراهچ  دلج 

رد ار  ووه  هچب  دنیبب و  دالوا  دقاف  ار  دوخ  تسناوت  یمن  وا  نوچ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدـید  ربمغیپ  رگید  رـسمه  هیرام  هب  تبـسن  هشیاع 
هار هب  ار  ادص  ورـس  نآ  درک و  تسدمه  دوخ  اب  زین  ار  نارگید  دوخ و  ناسک  دز و  تمهت  دوخ  يووه  هب  اذل  دـنک ،  هدـهاشم  ربمغیپ  لغب 

روظنم سکع  هب  تسرد  هک  درک  هئطخت  ار  ناـقفانم  دومرف و  لزاـن  هشیاـع  تمهت  زا  هیراـم  هئربت  رد  ار  کـفا  تاـیآ  دـنوادخ  تخادـنا . 
رارق کفا  تمهت و  دروم  ار  هیرام  هک  دوب  هشیاع  ایناث :  هشیاع .  هن  تسا  هدرک  هئربت  ار  هیرام  دـنوادخ  الوا :  اریز : دـهد ؛ یم  هجیتن  هشیاع 
لزان وا  هئطخت  هشیاع و  شهوکن  رد  کفا  تایآ  اثلاث :  دـنزادنیب .  هار  هب  ادصورـس  دـننک و  يزارد  نابز  ناقفانم ،  هک  دـش  بجوم  داد و 

لعج اب  تسا  هتـساوخ  هشیاع  هک  تسادیپ  الماک  تیعقاو  نیا  هب  هجوتاب  اعبار :  بسانمان .  ناتـساد  نآ  يو و  زا  عافد  يارب  هن  تسا ،  هدش 
هب قلعت  تموکح  مایا  نآ  رد  نوچ  هک  دنک  لیامتم  دوخ  عفن  هب  ار  نآ  دزاس و  فرحنم  ار  کفا  تایآ  لوزن  ریـسم  ییاذـک ،  ثیدـح  نآ 

دزاس رگ  هولج  رگید  دروم  رد  اما  دروآ ،  رد  شیوخ  هئربت  تروص  هب  ار  دوخ  هئطخت  دزاس و  یلمع  ار  راک  نیا  تسناوت  تشاد ،  وا  ردـپ 
امـش زا  یهورگ  دـندز ،  هیرام )  هب   ) تمهت هک  یناسک  : )) درذـگ یم  مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  انیع  هک  کـفا ،  تاـیآ  همجرت  کـنیا  . 

امش عفن  هب  ماجنارـس  هکلب  دنک  ّرـش  راچد  ار  امـش  تمهت ،  نیا  هک  دینکن  نامگ   ( نیتسار ناناملـسم  يا   . ) دنتـسه قفانم )  اما   ) ناناملـسم
هب ار  تمهت  نیرتشیب  هک  یسک  درب و  دنهاوخ  ار  نآ  هانگ  دنا ،  هدز  تمهت  هک  نانآ  زا  کی  ره  دنوش ) یم  هتخانش  ناقفانم  و   ) دوب دهاوخ 

کین نامگ  دوخ  هرابرد  نامیا  اـب  ناـنز  نادرم و  دیدینـش ،  ار  تمهت  نآ  یتقو  ارچ  ((( . )) 94) دیددهاوخ گرزب  یباذع  تفرگ ،  هدـهع 
دهاش راهچ  دـندز ،  ار  تمهت  نیا  ناقفانم  یتقو  ارچ  ((( . )) 95 ( ؟ ) دنا هدز  ناقفانم  هک   ) تسا راکـشآ  یتمهت  نیا  دنتفگ : طقف  دـندرب و 
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ایند رد  وا  تمحر  ادخ و  لضفت  رگا  ((( . )) 96) دوب دنهاوخ  وگغورد  دنوادخ  دزن  دندرواین ،  یناهاوگ  یتقو  دندرواین ؟  نآ  تابثا  يارب 
یم امـش  هب  گرزب  یباذـع  دـیروآ ) یم  نابز  هب  و   ) دـیا هتفرورف  نآ  رد  هک  اهتمهت  نانخـس و  نیا  رد  دوبن ،  نامیا  لها  امـش  رب  ترخآ  و 
یم دییوگ و  یم  دوخ  ياهناهد  اب  دیرادن  نآ  هب  ملع  هک  ار  يزیچ  هدرک و  یقلت  دوخ  ياهنابز  اب  ار  نانخس  نآ  امش  اریز  ((( . )) 97) دیسر

هک دسر  یمن  ار  ام  دـیتفگ : دیدینـش  ار  نآ  یتقو  ارچ  ((( . )) 98  ) تسا گرزب  ادـخ  دزن  هک  یتروص  رد  تسا ،  یناسآ  راک  هک  دـیرادنپ 
نآ دننام  هب  زگره  هک  دهد  یم  دنپ  ار  امش  ادخ  ((( . )) 99 ( ؟  تسا گرزب  یتمهت  نیا  ناحبس  يادخ  يا  میروآ ،  نابز  هب  ار  نانخس  نیا 

((( . 101  ) تسا میکح  اـناد و  ادـخ  دـنک و  یم  ناـیب  امـش  يارب  ار  دوخ  تاـیآ  ادـخ  ((( . )) 100) دـیتسه نامیا  لها  زا  رگا  دـیدرگنرب ، 
دناد یم  ادخ  تشاد ،  دنهاوخ  كاندرد  یباذع  ترخآ  ایند و  رد  دـنزاس  عیاش  نامیا  لها  نایم  رد  ار  تشز  راک  دـنراد  تسود  هکنانآ  ))
((( . 103  ) تسا فوئر  نابرهم و  ادخ  تفرگ )  یم  ورف  ار  امش  ادخ  باذع   ) دوبن ادخ  تمحر  لضف و  رگا  ((( . )) 102) دیناد یمن  امش  و 

رد گرزب  يرفیک  دـنیادخ و  هدـش  نیرفن  ترخآ  ایند و   - رد دـنهد ،  یم  تبـسن  انز  هب  ار  نامیااب  ربخ و  یب  اسراپ و  ناـنز  هک  یناـسک  ))
((( . 105) دنهد یم  یهاوگ  دنا  هدرک  هچنآ  هب  تبسن  ناشیاهاپ  اهتـسد و  نانآ و  ياهنابز  هک  يزور  رد  ((( . )) 104  ) تشاد دنهاوخ  شیپ 
كاپ نادرم  ناهاوخ  كاپ  نانز  دنور ،  یم  هدولآ  نانز  فرط  هب  مه  دیلپ  نادرم  دنراد ،  هدولآ  دیلپ و  نادرم  هب  لیم  دساف  دـیلپ و  نانز  ))

نانآ دنا .  هتساریپ  دنهد  یم  تبسن  ناشیا  هب  ناهاوخدب  هچنآ  زا  دارفا  نیا  دنـشاب .  یم  هزیکاپ  نانز  راگتـساوخ  مه  كاپ  نادرم  دنتـسه و 
((( . 106) دنراد ادخ  دزن  یگرزب  ِيزور  دنا و  هدیزرمآ 

هصفح هشیاع و 

نانز نایم  زا  ناماما و  ناربمغیپ و  هک  تسا  یتلاح  تمـصع ))   . )) دنتـسه موصعم ))   )) یگمه ناهج ،  ناناملـسم  ام  داـقتعا  رد  ناربمغیپ 
ادیپ یـصخش  ياه  هبنج  یگداوناخ و  تلاصا  تثارو و  هار  زا  هک  یتقایل  یگتـسیاش و  رثا  رب  مالـسا ،  ردقیلاع  يوناب  ارهز  ترـضح  ملاع 

سوه و يوه و  ریـسا  عامتجا ،  یلومعم  دارفا  ام  ریظن  موصعم  ناسنا  دوب .  هدـش  تبهوم  نانآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  بناـج  زا  دـندوب ،  هدرک 
 . دریگ یم  رارق  عیمطت  دـیدهت و  دروم  هن  ددرگ و  یم  شزغل  اـطخ و  راـچد  هن  دـنک و  یم  هاـنگ  هن  دوـش .  یمن  يروـص  تاـنیعت  راـتفرگ 

مالـسا ربمغیپ  هک  يددعتم  نانز  تسا .  هدوب  تحلـصم  تمکح و  ساسارب  هدـش و  باسح  هدیجنـس و  نیموصعم  ياهراک  مامت  نیاربانب ، 
يداصتقا و ای  يا  هلیبق  یسایس و  تاظحالم  هب  یناسنا و  یفطاع و  ياه  هبنج  زا  یـشان  یقافتا و  یگمه  تسا  هتفرگ  یگلاس  هاجنپ  زا  سپ 

یمن مه  دـنمتریغ  برع  دـمآ و  یم  دایز  هعماج  رد  نز  یگداوناخ ،  ياهعازن  يا و  هلیبق  ياهگنج  هطـساو  هب  راـگزور  نآ  رد  دوب .  هریغ 
نز کی  زا  شیب  نانآزا  يرایـسب  هک  ییاج  ات  دوب  لومعم  جاوزاددعت ،  تهج  نیمه  هب  دنوش .  فرح  ثعاب  دننامب و  اهنت  نانآ  تشاذـگ 

ات یگلاس  نس 24  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  درک .  یمزواجت  مهرتشیب  نز و  هدزناـپ  زا  نانآدادـعت  یهاـگ  دنتـشاد و 
هک هجیدخ  گرم  زا  سپ  درب .  رس  هب  دوب ،  رتگرزب  يو  زا  لاس  هدزناپ  هدرک و  رهوش  ود  هک  يا  هویب  يوناب  هجیدخ ))   )) اب یگلاس  هاچنپ 

لوط رد  هک  دوب  اجنآ  ات  هجیدـخ  گرم  رد  مالـسا  ربمغیپ  هودـنا  درکن .  رایتخا  ینز  دوب و  نیگمغ  لاس  کی  ات  ربمغیپ  تشاد ،  لاـس   65
داهنـشیپ هب  هک  دوب  هعمز  رتخد  هدوُس ))   )) دمآ رد  ربمغیپ  يرـسمه  هب  هک  ینز  نیمود  درواین .  بل  هب  دنخبل  وا ،  گرم  زا  دـعب  لاس  کی 

ربمغیپ زا  لاـس  کـی  هویب و  زین  وناـب  نیا  تفاـی .  هار  ربمغیپ  هناـخ  هب  وا ،  دوخ  يراگتـساوخ  و  میکح ))  ّمُا   )) ماـن هب  هکم  ناوناـب  زا  یکی 
طقف مرادـن ،  درم  هب  ینادـنچ  لـیم  مجازم و  درـس  ینز  نم  هللا !  لوسر  اـی  تفگ :  دـمآ  ربـمغیپ  هناـخ  هب  یتـقو  هدوس ))   . )) دوب رتـگرزب 
يارب يراتـسرپ  وا  تقیقح  رد  مشاب .  هتـشاد  ار  راختفا  نیا  دـشاب و  نم  يور  رب  امـش  مان  لاـس ،  نس و  نیا  رد  تلـصو و  نیا  اـب  متـساوخ 

هک شنز  رکبوبا و  هعقاو ،  نیا  زا  سپ  دوب .  هتفاتـش  یقاب  ناهج  هب  شیپ  لاـس  کـی  هجیدـخ  ناـشردام  هک  دوب  ربمغیپرداـم  یب  ناـکدوک 
ردام ردپ و  هک  راب  ره  دندروآ .  رد  ربمغیپ  دقع  هب  ار  هشیاع ))   )) دوخ رتخد  دایز  رارـصا  یپ و  رد  یپ  داهنـشیپ  اب  دـندوب  سانـش  تیعقوم 

تشذگ دح  زا  نانآ  رارصا  نوچ  و  يرگید .  تقو  يارب  دیراذگب  دومرف : یم  ترضح  دندرک ،  یم  داهنـشیپ  ربمغیپ  هب  ار  عوضوم  هشیاع 
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تفریذپ و دشاب ،  هتـشاد  بولطمان  لمعلا  سکع  تسا  نکمم  دنزب ،  رکبوبا  هنیـس  هب  در  تسد  رگا  ینارحب  مایا  نآ  رد  هک  دـید  ربمغیپ  و 
یسورع دومرف ،  ترجه  هکم  هب  هنیدم  زا  نوچ  و  دعب .  يارب  دشاب  یسورع  هک  دومن  دزشوگ  ربمغیپ  یلو  دمآ  رد  ترضح  دقع  هب  هشیاع 

رد نز  نیا  رهوش  دوب .  رمع  رتخد  هصفح ))   )) ربمغیپ مراـهچ  نز  دـمآرد .  ربمغیپ  دـقع  هب  هک  دوب  يرتـخد  اـهنت  هشیاـع  تفرگرـس .  مه 
نانز اب  نوچ  دمآ و  ردپ  هناخ  هب  رهوش  تداهـش  زا  سپ  دوب .  جازم  یبصع  وخدنت و  ینز  هصفح  دنام .  هویب  وا  دش و  دیهـش  دـحا  گنج 

زا ات  دریگب  ینز  هب  ار  وا  درک  داهنـشیپ  رکبوبا  دوخ  تسود  هب  رمع  شا ،  هدع  مایا  ياضقنا  زا  سپ  تخاس ،  یمن  دوخ  ياهیردامان  ردپ و 
هب ار  داهنـشیپ  نیمه  رمع  دـنک .  جاودزا  يو  اب  دـشن  رـضاح  تسوخدـنت  ینز  هصفح  هک  لیلد  نیا  هب  رکبوبا  یلو  دور  نوریب  ردـپ  هناـخ 

مرادن ار  وا  دنت  قالخا  هلصوح  تفگ :  دریگب و  يرسمه  هب  ار  هصفح  دشن  رضاح  لیلد  نامه  هب  زین  نامثع  درک .  نامثع  شرگید  تسود 
مه وا  یگدـنز  رابرـس  هوالع  هصفح  هک  دوزفا  رمع  دـنک .  هچ  هصفح  اب  دـناد  یمن  هک  درک  هلگ  زین  هصفح  دوخ و  عضو  زا  رمع  يزور  . 

ار یگدنز  دوخ  هب  صوصخم  قالخا  اب  مه  هصفح  هک  صوصخب  دنک ،  هرادا  ار  شا  هداوناخ  دوخ و  دناوت  یم  یتخـس  هب  وا  تسا و  هدش 
رمع نانخس  ندینش  زا  سپ  ربمغیپ  دریگب .  يرسمه  هب  ار  وا  تسین  رـضاح  یـسک  مه  تلع  نیمه  هب  تفگ :  تسا و  هدرک  خلت  وا  ماک  رد 

هب ربمغیپ  نانز  زا  یکی  ناونع  هب  هصفح  هنوگنیدـب  دورب ؟  نایم  زا  ییاضران  همه  ات  مریگب  يرـسمه  هب  ار  وا  نم  دوخ  تسا  روطچ  دومرف :
 . دوب هدیشخب  ترضح  هب  رصم  نارمکح  سقوقم ))   )) هک دوب  يرصم  يوناب  هیرام ))   )) ادخ لوسر  رـسمه  نیمجنپ  دمآ .  ترـضح  هناخ 

یم هلدابم  رهوش  نز و  نایم  هک  دندوب  ییوگتفگ  مرگرس  مه  اب  دوب و  هدرک  تولخ  هیرام ))   )) اب هشیاع  ای  هصفح  قاطا  رد  ربمغیپ  يزور 
ربمغیپ تسا ؟  هدروآ  يو  قاـطا  هب  ار  هیراـم  ارچ  هک  درک  ضارتعا  ربمغیپ  هب  تفـشآرب و  تخـس  هرظنم  نآ  ندـید  اـب  هصفح ))   . )) دوش

ضارتعا زین  نانآ  دـننک و  لـقن  دوخ  ناردـپ  يارب  ود  ره  هشیاـع و  يارب  ار  ارجاـم  هصفح  اداـبم  هکنآ  میب  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
هـشیاع هب  يا  هدـید  هچنآ  هک  یهد  لوق  رگا  : )) دومرف هصفح  هب  دـش و  تحاراـن  دـنک ،  تیارـس  مه  جراـخ  هب  نآ  يوـگموگب  دـنیامن و 

لوق هصفح  مریگن . ))  سامت  وا  اب  رگید  میاـمن و  مارح  دوخ  رب  ار  هیراـم  منک  یم  دـهعت  مه  نم  ینکن ،  لـقن  مه  تردـپ  يارب  ییوگن و 
عوضوم هصفح  فصو ،  نیا  اب  دش .  یلمع  درک  دای  ربمغیپ  هک  یمـسق  رثا  رب  هیرام  میرحت  درک .  مارح  دوخ  رب  ار  هیرام  مه  ربمغیپ  داد و 

میب نآ  زا  ربمغیپ  دـنداد .  عالطا  رمع  رکبوبا و  دوخ  ناردـپ  هب  ار  نایرج  دـندوب ،  نمـشد  هیرام  اب  تخـس  هک  ود  ره  تفگ و  هشیاع  هب  ار 
نیا لابند  هب  دـنهد .  رارق  رطخ  ضرعم  رد  نمـشد  تسود و  دزن  ار  ادـخ  هدـیزگرب  نآ  يوربآ  دـننک و  گرزب  ار  بلطم  ناـنآ  هک  تشاد 
مان هب  تهج  نیمه  هب  زین  هروس  دـنک .  یم  لـقن  هروس  نیا  زاـغآ  رد  دوب  هداـتفا  قاـفتا  ار  هچنآ  ادـخ  دـش .  لزاـن  میرحت  هروس  دادـیور ، 

هروـس زاـغآ  هیآ  جـنپ  همجرت  درک .  مارح  دوـخ  رب  ار  هیراـم  ارجاـم  نیا  رثا  رب  ربـمغیپ  ینعی  میرحت ))   . )) تسا هدـش  هدـیمان  میرحت ))  ))
زا ار  هشیاع )  هصفح و   ) تنانز ات  يدومن  مارح  دوخرب  تسا ،  هدرک  لالح  وت  رب  ادـخ  هک  ار  يزیچ  ارچ  ربمغیپ !  يا   : )) تسا نیا  میرحت 

هرافک اب  ار  دوخ  ياهمسق  هک  تسا  هداد  نامرف  ادخ  تفرگ . ))  دهاوخن  تخـس  تسا و  نابرهم  هدنـشخب و  دنوادخ  ینک ؟  یـضار  دوخ 
وا تشاذگ و  نایم  رد  هصفح )   ) شنانز زا  یکی  اب  ار  يزار  ربمغیپ ،  یتقو  تسا .  میکح  اناد و  تسامش و  تسرپرـس  دنوادخ  دییاشگب . 
زا دیـشک و  وا  خر  هـب  ار  نآ  زا  یــضعب  ربـمغیپ  تخاـس ،  راکــشآ  ربـمغیپ  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  داد و  ربـخ  هشیاـع )   ) يرگید هـب  ار  نآ 
؟  داد ربـخ  وت  هب  یـسک  هچ  تفگ :  هصفح )   ) وا دیـشک ،  وا  خر  هب  ار  بلطم  ربـمغیپ  نوـچ  درک  رظن  فرـص  رگید  یتمـسق  ندرکوگزاـب 
هک ربمغیپ  زار  نتخاس  شاف   ) راک نیا  زا  هصفح )  هشیاع و   ) ربمغیپ نانز  امـش  رگا  داد .  عالطا  نم  هب  میکح  ياـناد  يادـخ  دومرف : ربمغیپ 

دینادب دیدرک ،  يدنب  هتسد  ربمغیپ  دض  رب  هچنانچ  یلو  تسا  هدش  فوطعم  نآ  هب  ناتیاهلد  دینک ،  هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  تسا )  تنایخ 
مومع ((( . 107) دـنیوا ناروای  نانآ  زا  سپ  زین  ناگتـشرف  نینم و  ؤم  هتـسیاش  درف  نیرتهب  لـیئربج و  تسا و  ربمغیپ  ناـبیتشپ  دـنوادخ  هک 

یبا نب  یلع   )) تسا هدوبربمغیپروای  هک  نینم  ؤم  هتـسیاش  درفدنا  هتفگ  دـنا و  هدرک  ریـسفت  هنوگ  نیمه  هب  ار  تایآ  نیا  یمالـسا  نارـسفم 
 ، دهد قالط  ار  هصفح )  هشیاع و   ) رفن ود  امش  ربمایپ  رگا  هک  تسا  دیما  : )) دیامرف یم  دنوادخ  نآ ،  زا  سپ  تسا .   (( مالّـسلا هیلع  بلاط 
هب ناورهر  هدـباع و  ادـخ و  هاـگرد  هب  هدـننک  هبوت  رادنتـشیوخ و  نم و  ؤم  ناملـسم و  هک  دروآرد  وا  يرـسمه  هب  يرتهب  ناـنز  ضوع  رد 
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ناردپ هشیاع و  هصفح و  هئطوت  عوضوم  دنوادخ  هک  دـینک  یم  هظحالم  ( 108  (( . ) هویب ناـنز  هچ  رِکب و  نارتخد  هچ  دنـشاب ،  قح  يوس 
راک هب  تسد  نانآ  رگا  هک  دنک  یم  دیدهت  دنوادخ  تشاد .  رذـح  رب  ربمغیپ  دـض  رب  مادـقا  زا  ار  نانآ  دـیناسر و  ربمغیپ  عالطا  هب  ار  نانآ 

دوب و دنهاوخ  ربمغیپ  نابیتشپ  شناگتـشرف  ادخ و  نامیا  اب  هتـسیاش و  هدنب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یهلا و  یحو  کیپ  لیئربج ،  ادخ و  دـندش ، 
: دیامرف یم  احیرص  تسا و  هدناشک  قالط  دح  رـس  ات  ار  هصفح  هشیاع و  دوخ ،  دیدهت  رد  دنوادخ  دش .  دهاوخ  بآ  رب  شقن  نانآ  هشقن 

نانز طیارش  هنوگ  همه  ياراد  هک  امش  زا  رتهب  ینانز  امش  ياج  هب  ادخ  داد و  دهاوخ  قالط  ار  امـش  ربمغیپ  دیدرک ،  گرزب  ار  راک  رگا  ))
هدروخ مسق  نوچ  مرکا  ربمغیپ  تاـیآ ،  نیا  لوزن  زا  سپ  دروآ ! )) دـهاوخ  رد  شربمغیپ  يرـسمه  هب  هویب  هچ  رتخد و  هچ  دنـشاب ،  هنومن 

هکلب دنتفرگن  يا  هجیتن  دوخ  يدنب  هتسد  هئطوت و  زا  مه  ناشناردپ  هصفح و  هشیاع و  دش .  لالح  وا  رب  هیرام  رگید  راب  داد و  هراّفک  دوب ، 
ار شنارـسمه  زا  یکی  اب  ربمغیپ  سامت  وگتفگ و  دنتـساوخ  یم  نانآ  هک  دندش  هجوتم  ناناملـسم  همه  اریز  دش ؛ مامت  نانآ  نایز  هب  هئطوت 

هیآ رد  دنزادنا .  هرطاخم  هب  ار  شیوربآ  دـنرازایب و  ار  ربمغیپ  رطاخ  دـنروآرد و  يدـنیاشوخان  تروص  هب  دـندرب ،  یم  کشر  يو  هب  هک 
ناربمغیپ دوخ ،  نارهوش  یبوخ  زا  طول  حون و  نز  هک  روطنامه  دزاـس  یم  هجوتم  ار  هشیاـع  هصفح و  لاـعتم  دـنوادخ  هروس ،  نیمه  مُهن 

دـیا و هدرک  تنایخ  يو  هب  دـیتخاس  شاف  ار  وا  زار  رگا  دـیتسه ،  ربمغیپ  رـسمه  هکنیا  اـب  زین  امـش  دـندربن ،  يدوس  دنتـسبن و  یفرط  ادـخ 
 (( حیحص  )) دوخ فورعم  ثیدح  باتک  رد  هماع  روهـشم  ثدحم  يراخب ))   )) هک تسا  بلاج  تشاد .  دیهاوخن  نانآ  زا  رتهب  یتشونرس 
يا هیآ  هب  عجار  باطخ  نبرمع  زا  متـساوخ  یم  هک  دوب  لاس  کی  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  سابع  هللادـبع  زا  هحفص 136  موس ،  دلج 

وا اب  مه  نم  دش و  جراخ  هنیدـم  زا  جـح  دـصق  هب  یتقو  هکنیا  ات  مسرپب .  متـسناوت  یمن  شتفالخ )  نامز  رد   ) وا تبیه  زا  یلو  منک  لا  ؤس 
دندرک یتسدمه  ربمغیپ  دض  رب  دیامرف  یم  ادخ  دندوب و  ربمغیپ  نانز  وزج  هک  ینز  ود  مدیـسرپ  يو  زا  هار  نایم  رد  تشگزاب  ماگنه  مدوب 

 . دندوب هشیاع  هصفح و  تفگ :  رمع  دندوب ؟  یناسک  هچ  ، 

اهتشون یپ 

 ، هرقب هروس   () ِّیَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَـق  ِنیّدـلا  ِیف  َهارِْکا  ال  - ) 2 هیآ 3 ) ناسنا ،  هروس   ( ) اروُفَک اِّما  َو  ارِکاش  اِّما  َلـیبَّسلا  ُهاْنیَدَـه  اـّنِا  - ) 1
اْنُلقِْذاَو - ) 4 يرهطم .  هّللا  تیآدیهـشداتسا  فیلءات   (( مالـسارد نز  قوقح  ماـظن   )) باـتک هبدـینک  هاـگن  صوصخ  نیارد  - 3 هیآ 256 )

َْتنَا ْنُکْسا  ُمَدآ  ای  اْنُلق  َو  - ) 5 هیآ 34 ) هرقب ،  هروس   ( ) َنیِرفاکْلا َنِم  َنا  َو ك  َرَبْکَتْسا  َو  َبا ي  َسیْلبِا  ِّالا  اوُدَجَسَف  َمَد  اُودُجْـسا ِال  ۀَِکئلَْمِلل 
ِه یف  اناک  اّمِم  امُهَجَرْخَاَف  اْهنَع  ُناْطیَّشلا  َامُهَّلَزَاَف  َنیِملاّظلا  َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلاِهِذه  ابَْرقَت  َو ال  اُمْتئِـش  ُْثیَح  ادَـغَر  اْهنِمالُکو  َۀَّنَْجلا  َکُجْوَز  َو 

اوُدُجْسا ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلقِْذا  َو  - ) 6 هیآ 3635 ) هرقب ،  هروس   ( ) ٍن یح  یِلا  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتْسُم  ِضْر  َْالا  ِیف  ْمَُکلَو  ُّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعباوُِطبْها  اَْنُلق  َو 
َو ال اهیف  َعوَُجت  ّالَا  ََکل  َّنِا  یقْـشَتَف  ِۀَّنَْجلا  َنِم  امُکَّنَجِرُْخی  الَف  َکِجْوَِزل  َو  ََکل  ٌّوُدَع  َّنِا ه ذ ا  ُمَدا  ْنلُقَف ا ي ا  یبَا  َس  یْلبِا  ِّالا  اُودَجَـسَف  َمَد  ِال 

ْتَدَـبَف اْهنِم  الَکَاَف  یْلبَی  ٍْکُلمَو ال  ِدـْلُْخلا  ِةَرَجَـش  یلَع  َکُّلُدَا  ْلَه  ُمَدا  ای  َلاق  ُناْطیَّشلا  ِْهَیِلا  َسَوْسَوَف  یحْـضَت  َو ال  اهیف  اُؤَمْظَتال  َکَّنَا  َو  يْرعَت 
اعیمَج اْهنِم  اِطبْها  َلاق  يدَـه  َو  ِْهیَلَع  َباتَف  ُهُّبَر  ُهیبَتْجا  َُّمث  يوَغَف  ُهَّبَر  ُمَدآ  یـصَعَو  ِۀَّنَْجلا  ِقَرَو  ْنِم  اـمِْهیَلَع  ِنافِـصْخَی  اـقِفَط  َو  اـمُُهتاْوَس  اـمَُهل 

َْتنَا ْنُکْسا  ُمَدا  ایَو  - ) 7 هیآ 123116 )  ، هط هروس   ( ) یقْشَی َو ال  ُّلِضَی  الَف  َيادُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  ًيدُه  یّنِم  ْمُکَّنَِیتْءاَی  اّمِاَف  ُّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب 
ْنِم امُْهنَع  َيِرُوام  امَُهل  َيِدـُْبِیل  ُناْطیَّشلا  اَمَُهل  َسَوْسَوَف  َنیِملاّظلا  َنِمانوُکَتَف  َةَرَجَّشلاِهِذـه  ابَْرقَت  َو ال  اُمْتئِـش  ُْثیَح  ْنِم  ـالُکَف  َۀَّنَْجلا  َکُـجْوَزَو 

امُهّیلَدَف َن  یحِصاّنلا  َنَِمل  امَُکل  ّینِا  امُهَمَساقَو  َنیِدلاْخلا  َنِم  انوُکَت  َْوا  ِْنیَکَلَم  انوُکَت  ْنَا  ِّالا  ِةَرَجَّشلا  ِهِذه  ْنَع  امُکُّبَر  امُکیهَن  اَملاق  َو  امِِهتاْوَس 
ُْلقَا َو  ِةَرَجَّشلا  اَمُْکِلت  ْنَع  امُکَْهنَا  َْملَاامُهُّبَر  امُهیدان  ِۀَّنَْجلا و  ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَِعنافِـصْخَی  اقِفَط  َو  امُُهتاْوَس  اـمَُهل  ْتَدـَب  َةَرَجَّشلا  اَـقاذ  اّـمَلَف  ٍرُورُِغب 
ُّوُدَع ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبْها  َلاق  َن  يرِساْخلا  َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرت  َو  اَنلْرِفْغَت  َْمل  ْنِا  َو  انَسُْفنَا  انْمَلَظ  انَّبَر  الاق  ٌن  یبُم  ُّوُدَع  امُکََلناْطیَّشلا  َّنِا  امُکَّل 

- ) 8 ( 25 هیآ 19 -  فارعا ،  هروس   ( ) َنوُجَرُْخت اْهنِم  َو  َنُوتوُمَت  اه  یفَو  َنْوَیَْحت  اه  یف  َلاق  ٍن  یح  یِلا  ٌعاـتَم  َو  ُّرَقَتْـسُم  ِضْرَـْالا  ِیف  ْمَُکل  َو 
 ( اًراّیَد َن  يِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْالا  یَلَع  ْرَذـَت  ِّبَر ال  ٌحُون  َلاق  َو  - ) 9 هیآ 14 ) توبکنع ،  هروس   ( ) ًاماع َن  یسْمَخ  ِّالا  ٍۀَنَـس  َْفلَا  ْمِه  یف  َِثبَلَف 
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یلْرِفْغا ِّبَر  - ) 11 هیآ 27 ) حون ،  هروس   ( ) اراّفَک ارِجاف  ِّالا  اُودـِلَی  َو ال  َكَداـبِع  اوُّلُِـضی  ْمُهْرَذـَت  ْنِا  َکَّنِا  - ) 10 هیآ 26 ) حون ،  هروـس  )
انُْرمَا َءاجاِذا  یّتَح  - ) 12 هیآ 28 ) حون ،  هروس   ( ) ارابَتِّالا َن  یِملا  ّظلا  ِدَِزتال  َو  ِتانِمْؤُمْلاَو  َن  ینِمْؤُْمِلل  َو  انِمُْؤم  َِیْتَیب  َلَـخَد  ْنَِملَو  َّيَدـِلاِولَو 

هیآ دوه ، هروس   ( ) ٌل یلَق  ِّالا  ُهَعَم  َنَما  ام  َو  َنَم  ْنَم ا  َو  ُلْوَْقلا  ِْهیَلَع  َقَبَْـسنَمِّالا  َکَلهَا  َو  ِنیَْنثا  ِْنیَجْوَز  ِّلُک  ْنِم  اـه  یف  ْلِـمحا  اَْـنُلق  ُروُّنَّتلاَراـفَو 
هیآ 78) دوه ، هروس   ( ) ٌد یـشَر  ٌلُجَر  ْمُْکنِم  َْسَیلَا  یْفیَـض  یف  ِنُوزُْخت  الَو  َهّللا  اوُقَّتاَف  ْمَُکل  ُرَهْطَا  َّنُه  یتاَنب  ِءـالُؤه  ِمْوَق  اـی  َلاـق  - ) 13 ( 40
ام اُهب  یـصُم  ُهَّنِا  َکَتَءاْرما  ِالا  ٌدَـحَا  ْمُْکنِم  ْتِفَْتلَی  َو ال  ِْلیَّللا  َنِم  ٍعْطِِقب  َِکلْهَِاب  ِرْـسَءاَف  َْکَیِلا  اُولِـصَی  َْنل  َکِّبَر  ُلُسُر  ّانِا  ُطُول  اـی  اُولاـق  - ) 14
 ( َن يِرباـْغلا  َنِم  َْتناـک  ُهَتَءاَْرما  ـِالا  ُهَلْهَا  َو  ُهاـْنیَْجنَاَف  - ) 15 هیآ 81 ) دوه ، هروس   ( ) ٍب يرَِقب  ُحـْبُّصلا  َْسَیلَا  ُحـْبُّصلا  ُمُهَدِـعْوَم  َّنِا  ْمَُهباـصَا 
- ) 17 ( 171 هیآ 170 -  ءارعـش ، هروس   ( ) َن يِرباـْغلا  ِیف  ازوُجَع  ّـِالا  َنیعَمْجَا  ُهَلْهَا  َو  ُهاـْنیَّجَنَف  هملج ( :  زا  - 16 هیآ 83 ) فارعا ،  هروـس  )
ِهّللا َنِم  امُْهنَع  اِینُغی  ْمَلَف  امُه  اتَناخَف  َن  یِحلاص  انِدابِع  ْنِم  ِْنیَدـْبع  َتَْحت  اـتَناک  ٍطُول  َتَءاَْرما  َو  ٍحُون  َتَءاَْرما  اوُرَفَک  َن  يذَِّلل  ـالثَم  ُهّللا  َبَرَض 

 ، ماعنا هروس   ( ) ًۀَِهلا امانْصَا  ُذِخَّتَتَا  َرَزا  ِه  یب  ُم َِال  یهاْربِا  َلاقِْذا  َو  - ) 18 هیآ 10 ) میرحت ،  هروس   ( ) َن یلِخاّدلا  َعَم  َراّنلا  َالُخْدا  َل  یقَّو  اْئیَش 
اُوم یُقِیل  انَّبَر  مَّرَحُْملا ،  َکـِْتَیب  َدـْنِع  ٍْعرَز  يذ  ِْریَغ  ٍداِوب  یتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسَا  ّینِا  اـنَّبَر  - ) 20 . 129 هیآ 125 -  هرقب ،  هروـس  - 19 هیآ 74 )

اُنلُسُر ْتَءاج  ْدََقل  َو  - ) 21 هیآ 37 ) میهاربا ،  هروس   ( ) َنُورُکْـشَی ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلاَنِم  ْمُْهقُزْرا  َو  ْمِْهَیِلا  يوْهَت  ِساّنلا  َنِم  ًةَدـِْئفَا  ْلَـعْجاَف  َةولَّصلا 
اُولاق ًۀَف  یخ  ْمُْهنِم  َسَجْوَا  َو  ْمُهَرِکَن  ِْهَیِلا  ْلِصَت  ْمُهَیِْدیَا ال  آََءر  اّمَلَف  ٍذ  ینَح  ٍلْجِِعب  َءاج  ْنَا  َِثَبل  امَف  ٌمالَس  َلاق  امالَس  اُولاق  يرُْـشْبلِاب  َم  یهاْربِا 

َو ٌزوُجَع  اَنَا  َو  ُِدلَءاَء  یتَْلیَو  ای  َْتلاق  َبوُقْعَی  َقحِْسا  ِءارَو  ْنِم  َو  َقحْسِِاب  اهانْرَّشَبَف  ْتَکِحَـضَف  ٌۀَِمئاق  ُُهتَءاَْرماَو  ٍطُول  ِمْوَق  یِلا  اْنلِـسُْرا  ّانِا  ْفََخت  ال 
هروس  ( ) ٌد یجَم  ٌد  یمَح  ُهَّنِا  ِْتیَْبلا  َلْهَا  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََرب  َو  ِهّللا  ُۀَمْحَر  ِهّللاِْرمَا  ْنِم  َن  یبَْجعَتَءا  اُولاق  ٌب  یجَع  ٌءْیََشلاذه  َّنِا  اخیَـش  لَْعب ي  اذه 

هیآ 39) میهاربا ،  هروس   ( ) ِءاعُّدلا ُع  یمََسل  ّیبر  َّنِا  َقحِْـسا  َو  َل  یعمِْـسا  ِرَبِْکلا  یَلَع  یل  َبَهَو  يذَّلا  ِهِّللُدْمَْحلَا  - ) 22 ( 73 هیآ 69 -  دوه ،
ٍْنیَع ُةَُّرق  َنْوَعِْرف  ُتَءاَْرما  َِتلاق  َو  - ) 25 ص 40 . ج 19 ، نازیملا ،  ریسفت  - 24 هیآ 24 ) تاعزان ،  هروس   ( ) یلْع َْالا  ُمُکُّبَر  َاـنَا  َلاـقَف  - ) 23

َْتلاقِْذا َنْوَعِْرف  َةَءاَْرما  اُونَمآ  َن  يذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض  َو  - ) 26 هیآ 9 ) صصق ،  هروس   ( ) اَدلَو ُهَذِخَّتَن  َْوا  انَعَْفنَی  ْنَا  یسَع  ُهُوُلتْقَت  ََکل ال  َو  یل 
زین اجنیا  رد  - 27 هیآ 11 ) میرحت ،  هروس   (. ) َن یِملاّظلا  ِمْوَْقلاَـنِم  ینَِّجن  َو  ِِهلَمَع  َو  َنْوَعِْرف  ْنِم  ینَِّجن  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اـْتَیب  َكَدـْنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر 

 . مینک یم  رکذ  باتک  نایاپ  رد  انیع  ار  نآ  هیآ  دنچ  طقف  میروآ و  یم  همجرت  تروص  هب  صـصق  هروس  رد  ار  ادخ  راتفگ  هدـمع  تمـسق 
َنِم ُهُولِعاج  َو  ِْکَیِلا  ُهوُّدار  ّانِا  ینَزَْحت  ـال  َو  یفاََـخت  ـال  َو  ِّمَْیلا  ِیف  ِه  یْقلَءاَـف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِاَـف  ِه ، یعِـضْرَا  ْنَا  یـسُوم  ُِّما  یِلا  اـْنیَحْوَا  َو  - ) 28

ؤُْملا َنِم  َنوُکَِتل  اِهْبلَق  یلَع  انَْطبَر  ْنَا  الَْول  ِِهب  يْدُبَتل  ْتَداک  ْنِا  اغِراف  یـسُوم  ُِّما  ُدا  ُؤف  َحَبْـصَا  َو  - ) 29 هیآ 7 ) صصق ،  هروس   ( ) َن یلَـسْرُْملا 
َو - ) 31 هیآ 11 )  ، صصق هروس   ( ) َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  َو  ٍُبنُج  ْنَع  ِِهب  ْتَرُـصَبَف  ِه  یُّـصق  َْتلاقَو  ِِهتْخُالِ - ) 30 هیآ 10 ) صـصق ،  هروس   ( ) َنینِم

ُهانْدَدَرَف - ) 32 هیآ 12 ) صصق ،  هروس   ( ) َنوُحِـصان َُهل  ْمُه  َو  ْمَُکل  ُهَنُولُفْکَی  ٍْتَیب  ِلْهَا  یلَع  ْمُکُّلُدَا  ْلَه  َْتلاقَف  ُْلبَق  ْنِم  َعِضارَْملا  ِْهیَلَع  اْنمَّرَح 
ام زین  اـجنیا  رد  - 33 هیآ 13 ) صـصق ،  هروس   ( ) َنوُمَْلعَی ـال  ْمُهَرَثْـکَا  َّنِکل  َو  ٌّقَـح  ِهّللاَدـْعَو  َّنَا  َمَْلعَِتل  َو  َنَزَْحت  ـال  َو  اـُهْنیَعَّرَقَت  ْیَک  ِهُِّما  یِلا 
نآ ياه  همجرت  دـیجم و  نآرق  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  ار  تایآ  لصا  هن  میروآ  یم  هطو  صـصق  هروس  رد  ار  ینآرق  تاـیآ  همجرت  رتشیب ،

اَتلاق ال امُُکبْطَخ  ام  َلاق  ِنادوُذَت  ِْنیَتَءاَْرما  ُمِِهنوُد  ْنِم  َدَـجَو  َو  َنوُقْـسَی  ِساّنلا  َنِم  ًۀَُّما  ِْهیَلَع  َدَـجَو  َنَیْدَـم  َءام  َدَرَو  اَّمل  َو  - ) 34 دینک . هعجارم 
َْتلَْزنَا اِمل  ّینِا  ِّبَر  َلاقَف  ِّلِّظلا  َیِلا  ّیلََوت  َُّمث  امَُهل  یقَـسَف  - ) 35 هیآ 23 ) صصق ،  هروس   () ٌر یبَک  ٌْخیَـش  انُوبَا  َو  ُءاعِّرلا  َرِدُْصی  یّتَح  یقْـسَن 
َْتیَقَس امَرْجَا  َکَیِزْجَِیل  َكوُعْدَی  یبَا  َّنِا  َْتلاق  ٍءایِْحتْسا  یَلَع  یشْمَت  امُهیدِْحا  ُْهتَئاجَف  - ) 36 هیآ 24 ) صصق ،  هروس   ( ) ٌر یقَف  ٍْریَخ  ْنِم  ََّیِلا 

َِتبَا ای  امُهیدِْـحا  َْتلاق  - ) 37 هیآ 25 ) صـصق ،  هروس   ( ) َن یِملاّظلا  ِموَْقلا  َنِم  َتْوََجن  ْفََخت  َلاق ال  َصَـصَْقلا  ِْهیَلَع  َّصَق  َو  ُهَئاج  اّـمَلَف  اـَنل 
ْنَا یلَع  ِْنیَتاه  َّیَتَْنبا  يَدِْحا  َکَحِْکنُا  ْنَا  ُد  يرُا  ّینِا  َلاق  - ) 38 هیآ 26 ) صصق ،  هروس   ( ) ُن یمَْالا  ُّيِوَْقلا  َتْرَجْءاَتْسِانَم  َْریَخ  َّنِا  ُهْرِجْءاَتْسا 

 ، صـصق هروس   ( ) َنیِحلاّصلا َنِم  ُهّللاَءاش  ْنِا  ینُدِجَتَـس  َْکیَلَع  َّقُشَا  ْنَا  ُد  يرُا  ام  َو  َكِْدنِع  ْنِمَف  ارْـشَع  َتْمَْمتَا  ْنِاَف  ٍجَـجِح  َِینامَث  ینَرُجْءاَت 
اْهنِم ْمُک  یتآ  یّلََعل  اران  ُتْسَن  ّینِا آ  اُوثُْکما  ِِهلْهَِالَلاق  اران  ِروُّطلا  ِِبناج  ْنِم  َسَن  ِِهلْهَِاب آ  َراـس  َو  َلَـجَْالا  یَـسُوم  یـضَق  اّـمَلَف  - ) 39 هیآ 27 )

ِۀَکَرابُْملا ِۀَـعُْقْبلا  ِیف  ِنَْمیَْالا  ِداْولا  ِء  یِطاش  ْنِم  َيِدُون  اهیتَا  اّمَلَف  - ) 40 هیآ 29 ) صصق ،  هروس   ( ) َنُولَطْـصَت ْمُکَّلََعل  ِراّنلا  َنِم  ٍةَوْذَج  َْوا  ٍرَبَِخب 
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هروس  ( ) ًيوُط ِسَّدَـقُمْلا  ِداْولِاب  َکَّنِا  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  - ) 41 هیآ 30 ) صـصق ،  هروس   ( ) َنیَملاْعلا ُّبَر  ُهّللا  اَنَا  ّینِا  یـسُوم  اـی  ْنَا  ِةَرَجَّشلا  َنِم 
زا ریغ  تسناد  دیاب  - 43 هیآ 3 )  ، فسوی هروس   () َنآْرُْقلااَذـه َْکَیِلا  اْنیَحْوَا  اِمب  ِصَـصَْقلا  َنَسْحَا  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  - ) 42 هیآ 12 ) هط ، 

ِيذَّلا َلاق  َو  - ) 44 تسا .  هدوب  هاشداپ  يانعم  هب  نوعرف  دـندرک و  یم  تموکح  رـصم  رب  برع  هنعارف  مه  یتدـم  يرـصم ،  ياـه  نوعرف 
ْنَع اـِهْتَیب  یف  َوُه  یتَّلا  ُْهتَدَوار  َو  - ) 45 هیآ 21 ) فسوی ،  هروس   ( ) اَدلَو ُهَذِخَّتَن  َْوا  انَعَْفنَی  ْنَا  یـسَع  ُهاْوثَم  یمِرْکَا  ِِهتَءاَْرم  َرْـصِم ِال  ْنِم  ُهیرَتْشا 

َو - ) 46 هیآ 23 ) فسوی ،  هروس   ( ) َنوُِملاّظلا ُحـِْلُفی  ُهَّنِا ال  َياْوثَم  َنَسْحَا  ّیبَر  ُهَّنِا  ِهّللاَذاعَم  َلاق  َکـَل  َْتیَه  َْتلاـق  َو  َباْوبَـْالا  ِتَقَّلَغ  َو  ِهِسْفَن 
هیآ 24) فسوی ،  هروس   ( ) َن یصَلْخُْملااَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِا  َءاشْحَْفلا  َو  َءوُّسلا  ُْهنَع  َفِرْصَِنل  َِکلذَک  ِهِّبَر  َناهُْرب  آَر  ْنَا  الَْول  اِهب  َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقل 

َّنُک َدـْیَک  َّنِا  َّنُک  ِدـْیَک  ْنِم  ُهَّنِا  َلاق  - ) 48 هیآ 25 )  ، فسوی هروس   () ٌم یلٌَاباذَـع  َْوا  َنَجُْـسْینَاِّالا  ًءوُس  َِکلْهَِاب  َدارَا  ْنَم  ُءازَجاـم  َْتلاـق  - ) 47
یف اهیرََنل  ّانِا  اّبُح  اهَفَغَـش  ْدَق  ِهِسْفَن  ْنَع  اهیتَف  ُدِواُرت  ِز  يزَْعلا  ُتَءاَْرما  ِۀـَن  يدَْـملا  ِیف  ٌةَوِْسن  َلاق  َو  - ) 49 هیآ 28 ) فسوی ،  هروـس   ( ) ٌم یظَع 

ّیکِس َّنُْهنِم  ٍةَدِحاو  َّلُک  َْتتآ  َو  ًءاکَّتُم  َّنَُهل  ْتَدَتْعَا  َو  َّنِْهَیِلا  ْتَلَسْرَا  َّنِهِرْکَِمب  ْتَعِمَـس  اّمَلَف  - ) 50 هیآ 30 ) فسوی ،  هروس   ( ) ٍنیبُم ٍلالَض 
هیآ فسوی ،  هروس   ( ) ٌم يرَک  ٌکَلَم  ِّالا  اذـه  ْنِا  ارََـشب  اذـه  ام  ِهِّلل  َشاح  َْنُلق  َو  َّنُهَیِدـْیَا  َنْعَّطَق  َو  ُهَنْرَبْکَا  ُهَْنیَاَر  اّمَلَف  َّنِْهیَلَع  ْجُرْخا  َِتلاق  َو  اـن 

َن يرِغاّصلا  َنِم  انوُکََیل  َو  َّنَنَجُْـسَیل  ُهُُرمآ  ام  ْلَعْفَی  َْمل  ْنََئل  َو  َمَصْعَتْـساَف  ِهِسْفَن  ْنَع  ُُهتْدَوار  ْدََقل  َو  ِه  یف  ینَُّنتُْمل  يذَّلا  َّنُِکلذَف  َْتلاق  - ) 51 ( 31
ْنِم ْنُکَا  َو  َّنِْهَیِلا  ُبْصَا  َّنُه  َدـْیَک  یّنَع  ْفِرْـصَت  ّـِالا  َو  ِْهَیِلا  ینَنوُعْدَـی  اّـمِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ُنْـجِّسلا  ِّبَر  َلاـق  - ) 52 هیآ 32 ) فـسوی ،  هروـس  ( )

َِتلاق ٍءوُس  ْنِم  ِْهیَلَع  انِْملَع  اـم  ِهِّلل  َشاـح  َْنُلق  ِهِسْفَن  ْنَع  َفُسُوی  َُّنتْدَوار  ْذِا  َّنُُکبْطَخ  اـم  َلاـق  - ) 53 هیآ 33 ) فسوی ،  هروس   ( ) َن یلِهاـجْلا 
ترضح ناتساد  - 54 هیآ 51 ) فـسوی ،  هروـس   ( ) َن یقِداّـصلا  َنَِمل  ُهَّنِا  َو  ِهِسْفَن  ْنَع  ُهـُتدَوار  اـَنَا  ُّقَْـحلا  َصَحْـصَح  َن  ـْالاِز  يزَْعلا  ُتَءاَْرما 
هعجارم لمن  هروس  تایآ  هب  ناگدـنناوخ  مینک ،  یم  هراشا  نآ  تایآ  نومـضم  هب  طقف  ام  تسا ،  هدـمآ  لـمن  هروس  رد  سیقلب  ناـمیلس و 

26 هیآ 22 -  لمن ،  هروس  - 58 26 هیآ 22 -  لمن ،  هروس  - 57 . 26 هیآ 22 -  لمن ،  هروس  - 56 . 21 هیآ 20 -  لمن ،  هروس  - 55 دننک .
ّالَا ِم  یحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ُهَّنِا  َو  َناْمیَلُس  ْنِم  ُهَّنِا  ٌم  يرَک  ٌباتِک  ََّیِلا  َیِْقُلا  ّینِا  اُؤَلَْملا  اَهُّیَا  ای  َْتلاق  - ) 60 . 28 هیآ 27 -  لمن ،  هروس  - 59

ٍسْءَاب اُولُوا  َو  ٍةَُّوقاُولُوا  ُنَْحن  اُولاق  ِنوُدَهْـشَت  یّتَح  اْرمَا  ًۀَـعِطاق  ُْتنُک  ام  يْرمَا  یف  ینُوْتفَا  اُؤَلَْملا  اَهُّیَا  اـی  َْتلاـق  َن  یِملْـسُم  ینُوتءا  َو  َّیَلَع  اُولعَت 
ّینِا َو  َنُولَعْفَی  َِکلذَک  َو  ًۀَّلِذَا  اِهلْهَا  َةَّزِعَا  اُولَعَج  َو  اهوُدَْسفَا  ًۀَیْرَق  اُولَخَد  اذِا  َكُولُْملا  َّنِا  َْتلاق  َن  يُرمْءاَت  اذام  يرُْظناَف  َْکَیِلا  ُْرمَْالاَو  ٍد  يدَـش 

.40 هیآ 38 -  لمن ،  هروس  - 62 . 37 هیآ 36 -  لمن ،  هروس  - 61 ( 35 هیآ -   ، لمن هروس   () َنُولَسْرُْملا ُعِجْرَی  َِمب  ٌةَرِظانَف  ٍۀَّیِدَِهبْمِْهَیِلا  ٌۀَلِـسُْرم 
ْمَا يدَتْهَتَا  ْرُْظنَن  اهَشْرَع  اَهل  اوُرِّکَن  َلاق  - ) 66 هیآ 40 . لمن ،  هروس  - 65 . 40 هیآ 38 -  لمن ،  هروس  - 64 . 40 هیآ 38 -  لمن ،  هروس  - 63

َو اِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اَن  یتوُءاَوَوُه  ُهَّنَاَک  َْتلاق  ِکُشْرَع ؟ اذَـکهَا  َل  یق  َْتئاج  اّـمَلَف  - ) 67 هیآ 41 ) لمن  هروس   () َنوُدَـتْهَیال َن  يذَّلا  َنِم  ُنوُکَت 
ِیلُخْدا اََهل  َل  یق  - ) 68 ( 43 هیآ 42 -   ، لمن هروس   ( ) َن يِرفاک  ٍمْوَق  ْنِم  ْتناک  اهَّنِا  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  ُدـُبْعَت  َْتناک  ام  اهَّدَـص  َو  َن  یِملْـسُم  اّنُک 
َنامیَلُس َعَم  ُتْمَلْسَا  َو  یسْفَن  ُتْمَلَظ  ّینِا  ِّبَر  َْتلاق  َر  يراوَق  ْنِم  ٌدَّرَمُم  ٌحْرَـص  ُهَّنِا  َلاق  اْهیَقاس  ْنَع  ْتَفَـشَک  َو  ًۀَُّجل  ُْهتَبِـسَح  ُْهتَءاَر  اّمَلَف  َحْرَّصلا 

َْتنَا َکَّنِا  یّنِم  ْلَّبَقَتَف  ارَّرَُحم  ینَْطب  یف  ام  ََکل  ُتْرَذَن  ّینِا  ِّبَر  َنارْمِع  ُتَءاَْرما  َِتلاق  ْذِا  - ) 69 هیآ 44 ) لمن ،  هروس   ( ) َن یَملاْعلا  ِّبَر  ِهِّلل 
یْثنُا اُهتْعَضَو  ّینِا  ِّبَر  َْتلاق  اْهتَعَـضَو  اّمَلَف  - ) 71 تسا .  هدـباع ))   )) يانعم هب  میرم  - 70 هیآ 35 ) نارمع ،  لآ  هروـس   ( ) ُمیلَْعلا ُع  یمَّسلا 

لآ هروس   ( ) یجَّرلا م ِناـطیَّشلا  َنِم  اـهَتَّیِّرُذ  َو  َکـِب  اـهُذ  یُعا  ّینِا  َو  َمَیْرَم  اُهْتیَّمَـس  ّینِا  َو  یْثن  ُْـالاَک  ُرَکَّذـلا  َْسَیل  َو  ْتَعَـضَو  اـِمب  ُمَلْعَا  ُهّللاَو 
اقْزِر اهَدـْنِع  َدَـجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  اّیِرَکَز  اهَلَّفَک  َو  انَـسَح  اتابَن  اهَتَْبنَا  َو  ٍنَسَح  ٍلُوبَِقب  اهُّبَر  اـهَلَّبَقَتَف  - ) 72 هیآ 36 ) نارمع 

یُتْنقا ُمَیْرَم  ای  - ) 73 هیآ 37 ) نارمع ،  لآ  هروس   ( ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهّللا  َّنِا  ِهّللاِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذـه  َِکل  ّینَا  ُمَیْرَم  اـی  َلاـق 
یم نادمه  میقم  ییاکیرمآ  شیشک  سکاه  حیـسم ،))  - )) 74 هیآ 43 ) نارمع ،  لآ  هروس   ( ) َن یعِکاّرلا  َعَـم  یعَکْرا  َو  يدُجْـساَو  ِکِّبَِرل 

 ، سدقم سوماق   ((. ) تسا هدش  هداد  رارق  نیعم  يادف  تمدخ و  يارب  اریز  تسا ؛  هتـشگ  بقلم  حیـسم  هب  یـسیع ،  ام  دنوادخ  : )) دسیون
َو ِةَرِخْالاَو  اْینُّدلا  ِیف  اه  یجَو  َمَیْرَم  ُْنب  یَـس  یع  ُح  یـسَْملا  ُهُمْـسا  ُْهنِم  ٍۀَِملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهّللا  َّنِا  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِـکئالَْملا  َِتلاق  ْذِا  - ) 75 ص 806 )
هیآ 46) نارمع ،  لآ  هروس   ( ) َن یِحلاّصلا  َنِم  َو  الْهَک  َو  ِدـْهَْملا  ِیف  َساّنلا  ُمِّلَُکی  َو  - ) 76 هیآ 45 ) نارمع ،  لآ  هروـس   ( ) َن یبَّرَقُْملا  َنِم 
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هروس  ( ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِاَف  اْرمَا  یـضَق  اذِا  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ُهّللا  َِکلذَک  َلاق  ٌرََـشب  ینْـسَسْمَی  َْمل  َو  ٌَدلَو  یل  ُنوُکَی  ّینَا  ِّبَر  َْتلاق  - ) 77
انَحوُر اْهَیِلا  اْنلَـسْرَاَفاباجِح  ْمِِهنوُد  ْنِم  ْتَذَـخَّتاَف  اّیقْرَـش  اناکَم  اِهلْهَا  ْنِم  ْتَذَـبَْتناِِذا  َمَیْرَم  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  - ) 78 هـیآ 47 ) نارمع ،  لآ 

یل ُنوُکَی  ّینَا  َْتلاق  اّیِکَز  امالُغ  َِکل  َبَه  ِکِّبَر َِال  ُلوُسَر  اَنَا  امَّنَِالاق  اّیِقَت  َْتنُک  ْنِا  َکـْنِم  ِنمْحَّرلاـِب  ُذوُعَا  ّینِا  َْتلاـق  اـّیِوَس  ارََـشب  اـَهل  َلَّثَمَتَف 
هروس  ( ) اّیِضقَم اْرمَا  َناک  َو  اّنِم  ًۀَمْحَر  َو  ِساّنِلل  ًۀَیآ  ُهَلَعْجَِنل  َو  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  ِکُّبَر  َلاق  ِِکلذَک  َلاق  اّیَِغب  ُكَاَْمل  َو  ٌرََشب  نْسَسْمَی ي  َْمل  َو  ٌمالُغ 
ایْسَن ُْتنُک  َو  اذه  َْلبَق  ُِّتم  نَْتَیل ي  ای  َْتلاق  ِۀَلْخَّنلا  ِعْذِج  یِلا  ُضاخَْملا  َاهَئاجَاَف  اّیِصَق  اناکَم  ِِهب  ْتَذَبَْتناَف  ُْهتَلَمَحَف  - ) 79 ( 21 هیآ 16 -  میرم ، 

َو یبَرْـشا  َو  یلُکَف  اِّینَج  ابَطُر  َْکیَلَع  ِْطقاُست  ِۀَلْخَّنلا  ِعْذِِـجب  ِْکَیِلا  يّزُه  َو  اّیِرَـس  ِکَتَْحت  ِکُّبَر  َلَعَج  ْدَـق  ینَزَْحت  ّالَا  اِهتَْحت  ْنِم  اهیدانَف  اّیِْـسنَم 
ِِهب َْتتَاَـف  - ) 80 هیآ 2622 )  ، میرم هروس   () اّیِْـسنِا مْوَْیلا  َمِّلَُکا  ْنَلَف  اـمْوَص  ِنمْحَّرِلل  ُتْرَذـَن  ّینِا  یلوُقَف  ادَـحَا  ِرَـشَْبلا  َنِم  َِّنیََرت  اـّمِاَف  اـْنیَع  يّرَق 

َْفیَک اُولاق  ِْهَیِلا  ْتَراشَءاَف  اّیَِغب  ِکُُّما  َْتناک  ام  َو  ٍءْوَسَءاَْرما  ِكُوبَا  َناک  ام  َنوُراه  َتُْخا  ای  اّیِرَف  اْئیَـش  ِْتئِج  ْدََـقل  ُمَیْرَم  اـی  اُولاـق  ُُهلِمَْحت  اـهَمْوَق 
ُْهنَع ینْغَا  اـم  ََّبت  َو  ٍبََهل  یبَا  ادَـی  ْتَّبَت  یحَّرلا م  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْـسب  - ) 81 ( 29 هیآ 27 -  میرم ،  هروس   ( ) اِّیبَص ِدـْهَْملا  ِیف  َناـک  ْنَم  ُمِّلَُکن 

یتقو بصعتم  برع  - 82 دـسم ) هروس   () ٍدَـسَم ْنِم  ٌْلبَح  اهِد  یج  یف  ِبَطَحْلا  َۀـَلاّمَح  ُُهتَءاَْرما  َو  ٍبََهل  َتاذ  اران  یلْـصَیَس  َبَسَک  ام  َو  ُُهلاـم 
نیا اب  و  تسنم ))  ردام  تشپ  لـثم  وت  تشپ  ینعی  یُّما ؛  ِرْهَظَک  ِكُرْهَظ   : )) تفگ یم  يو  هب  هلمج  زا  دومن ، یم  مشخ  دوخ  نز  هب  تبـسن 

زین مالـسا  رد  هرهاظم  دندیمان ، یم  هرهاظم ))   )) ار لمع  نیا  درک . یم  مارح  دوخ  رب  دـبا  ات  ار  نز  دـنتفگ ، یم  راهظ ))  )) ار نآ  هک  نخس 
نداد اب  دبای ، ققحت  طیارـش  اب  مه  رگا  هزات  دریگن . ماجنا  مشخ  تلاح  رد  دیاب  هلمج  زا  هک  دراد  یطیارـش  یمالـسا  هقف  رد  دـش و  لومعم 

-83 دیناوخ . یم  نتم  رد  هک  تسا  ناتساد  نیمه  مالسا  رد  راهظ  مکح  عیرشت  ءادبم  دوش ، یم  لالح  دوخ  رهوش  رب  نز  رگید ، راب  هرافک 
یمَس َهّللا  َّنِا  امُکَرُواَحت  ُعَمْسَی  ُهّللا  َو  ِهّللا  َیِلا  کَتْـشَت ي  َو  اهِجْوَز  َُکلِداُجت ف ي  تَّلا ي  َلْوَق  ُهّللا  َعِمَـس  ْدَق  ِم  یحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ) 

َّنِا َو  ارُوز  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ارَْکنُم  َنُولوُقََیل  ْمُهَّنِا  َو  ْمُهَنْدـَل  َو  یئّاللا  ِالا  ْمُُهتاهَُّما  ْنِا  ْمِِهتاهَُّما  َّنُه  ام  ْمِِهئاِسن  ْنِم  ْمُْکنِم  َنوُرِهاُظی  َن  يذَّلَا  ٌریـَصب  ٌع 
َنُولَمْعَت اِمب  ُهّللا  َو  ِِهب  َنوُظَعُوت  ْمُِکلذ  اّسامَتَی  ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  ٍۀَبَقَر  ُر  يرْحَتَف  اُولاق  اِمل  َنوُدُوعَی  َُّمث  ْمِِهئاِسن  ْنِم  َنوُرِهاُظی  َن  يذَّلاَو  ٌرُوفَغ  ُّوُفََعل  َهّللا 

َو ِِهلوُسَر  َو  ِهّللِاب  اُونِمُْؤِتل  َِکلذ  ان  یکْـسِم  َن  یّتِس  ُماعْطِاَف  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَمَف  اّس  امَتَی  ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  ِْنیَِعباتَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُمایِـصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ٌر  یبَخ 
هک تسا  يدایز  تشوگ  ياه  هراپ  يانعم  هب  هریمع  رمع و  - 84 ( 4 هیآ 1 -  هلداجم ،  هروس   ) ٌم یلَا  ٌباذَع  َن  يِرفاْکِلل  َو  ِهّللا  ُدوُدُح  َْکِلت 

ناکم نامز و  زا  درجم  ادخ  هنرگ  تساهنامـسآ و  يالاب  رد  ادخ  هدرک  یم  روصت  هک  تسا  رمع  هتفگ  نیا  - 85 دنام . یم  اهنادند  يالرد 
ج هیبلح ،  هریس  ص 346 . ج 9 و 10 ، یسربط ،  نیرحبلا  عمجم  - 86 دوش . دودحم  نآ  هب  هک  درادـن  يدـح  تسه و  اج  همه  رد  تسا و 
ْمُهوُعُْدا ِال ب - ) 88 هیآ 40 )  ، بازحا هروس   () َن یِّیبَّنلا  َمَتاخَو  ِهّللَالوُسَر  ْنِکلَو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَـحَاابَا  ٌدَّمَحُمَناـک  اـم  - ) 87 ص 722 . ، 2

ْنَم َو  ْمِهِْرمَا  ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَا  اْرمَا  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  یَـضَق  اذِا  ٍۀَـنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناـک  اـم  َو  - ) 89 هیآ 5 ) بازحا ،  هروـس  ... ( ) ْمِِهئا
هدوبن لکـش  دب  ای  مانمگ  هایـس  مالغ  دیز  هک  تسناد  دیاب  - 90 هیآ 36 ) بازحا ،  هروس   ( ) ان یبُم  الالَـض  َّلَـض  ْدَـقَف  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  ِصْعَی 

 . تفر یمن  راب  نیا  ریز  بنیز  دوب ، هدـش  هداهن  وا  رب  هدرب ))   )) مان نوچ  یلو  دـشاب  تسوپ  دیفـس  تسیاـب  یم  ماـش و  یلاـها  زا  يو  هکلب 
یَـشَْخت َو  ِه  يدـْبُم  ُهّللا  اَـم  َکِـسْفَن  یف  یفُْخت  َو  َهّللا  ِقَّتا  َو  َکَـجْوَز  َکـْیَلَع  ْکِْـسمَا  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَا  َو  ِْهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَا  يذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِا  َو  - ) 91

َّنُْهنِم اْوَضَق  اذِا  ْمِهئایِعْدَا  ِجاوْزَا  یف  ٌجَرَح  َنینِمْؤُْملا  یلَع  َنوُکَی  ْیَِکل ال  اهَک  انْجَّوَز  ارَط  َو  اْهنِم  ٌْدیَز  یضَق  اّمَلَف  ُهیـشَْخت  ْنَا  ُّقَحَا  ُهّللا  َو  َساّنلا 
اْوَلَخ َن  يذَّلا  ِیف  ِهّللا  َۀَّنُـس  َُهل  ُهّللا  َضَرَف  ام  یف  ٍجَرَح  ْنِم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َناک  ام  - ) 92 هیآ 37 ) بازحا ،  هروس   ( ) ًالُوعْفَم ِهّللا  ُْرمَاـَناک  َو  ارَط  َو 

ٌدَّمَُحم َناک  ام  اب  یسَح  ِهّللِاب  یفَک  َو  َهّللا  ِالا  ادَحَا  َنْوَشْخَی  َو ال  ُهَنْوَشْخَی  َو  ِهّللا  ِتالاسِر  َنوُغِّلَُبی  َن  يذَّلا  اروُدْقَم  ارَدَق  ِهّللاُْرمَا  َناک  َو  ُْلبَق  ْنِم 
داهتجا باتک  - 93 ( 41 هیآ 38 -  بازحا  هروس   ( ) ام یلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهّللا  َناک  َو  َنّیِیبَّنلا  َمَتاخ  ِهّللا و  َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَـحَا  ابَا 

ْمُْکنِم ال ٌۀَبْـصُع  ِکـْف  ِْـالِاب  اُؤاـج  َن  يذَّلا  َّنِا  - ) 94 ص 485 .  ، یمالـسا تاراشتنارتفد  پاچ  ، روطـس نیا  هدنـسیون  همجرت   ، صن لباقمرد 
هیآ 11) رون ، هروس   ( ) ٌم یظَع  ٌباذَع  َُهل  ْمُْهنِم  ُهَْربِک  ّیلََوت  يذَّلا  َو  ِْمثِْالا  َنِم  َبَسَتْکا  اَم  ْمُْهنِم  ٍءِْرما  ِّلُِکل  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  َْلب  ْمَُکل  اّرَش  ُهُوبَسَْحت 

ِْهیَلَع اُؤاج  الَْول  - ) 96 هیآ 12 ) رون ، هروس   ( ) ٌن یبُم  ٌْکِفا  اذـه  اُولاق  َو  اْریَخ  ْمِهِـسُْفنَِاب  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنونِمْؤُْملا  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِا  الَْول  - ) 95
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ِیف ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  ُلْضَف  ـالَْول  َو  - ) 97 هیآ 13 ) رون ، هروس   ( ) َنُوبِذاْکلا ُمُه  ِهّللا  َْدنِع  َِکئلُواَف  ِءادَهُّشلِاب  اُوتْءاَی  َْمل  ْذِاَف  َءادَهُـش  ِۀََعبْرَِاب 
َْسَیل ام  ْمُکِهاْوفَِاب  َنُولوُقَت  َو  ْمُِکتَنِْـسلَِاب  ُهَنْوَّقََلت  ْذِا  - ) 98 هیآ 14 ) رون ، هروس   ( ) ٌم یظَع  ٌباذَع  ِه  یف  ُْمتْـضَفَا  ام  یف  ْمُکَّسََمل  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدـلا 
اذـِهب َمَّلَکَتَن  ْنَا  اَنل  ُنوُکَی  ام  ُْمْتُلق  ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِا  ـالَْول  َو  - ) 99 هیآ 15 ) رون ، هروس   ( ) ٌم یظَع  ِهّللاَدـْنِع  َوُـه  َو  اـنِّیَه  ُهَنُوبَـسَْحت  َو  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل 

هیآ 17) رون ، هروس   ( ) َن ینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِا  ادـَبَا  ِِهْلثِمل  اُودوـُعَت  ْنَا  ُهّللا  ُمُکُظِعَی  - ) 100 هیآ 16 ) رون ، هروس   ( ) ٌم یظَع  ٌناتُْهب  اذـه  َکَناْحبُس 
يذَّلا ِیف  ُۀَشِحاْفلا  َع  یشَت  ْنَا  َنوُّبُِحی  َن  يذَّلا  َّنِا  - ) 102 هیآ 18 ) رون ، هروس   ( ) ٌمیکَح ٌم  یلَع  ُه  ّللاَو  ِتا  ْـالا ي  ُمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َو  - ) 101

َو ْمُْکیَلَع  ِهّللا  ُلْضَف  الْول  َو  - ) 103 هیآ 19 ) رون ، هروس   ( ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَا ال  َو  ُمَْلعَی  ُه  ّللا  َو  ِةَرِخ  ْـالا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ٌم  یلَا  ٌباذَـع  ْمَُهل  اُونَمآ  َن 
ْالاَو اْینُّدـلا  ِیف  اُونُِعل  ِتانِم  ؤُْملا  ِتالِفاْغلا  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َن  يذَّلا  َّنِا  - ) 104 هیآ 20 ) روـن ، هروـس   ( ) ٌم یحَر  ٌفَُؤر  َهّللا  َّنَا  َو  ُُهتَمْحَر 

هروس  () َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْمُُهلُجْرَا  َو  ْمِه  يدـْیَا  َو  ْمُُهتَنِْـسلَا  ْمِْهیَلَع  ُدَهْـشَت  َمْوَی  - ) 105 هیآ 23 ) رون ، هروـس   ( ) ٌم یظَع  ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ِةَرِخ 
اّمِم َنُؤَّرَبُم  َکـِئلُوا  ِتاـبِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلاَو  َن  یبِّیَّطِلل  ُتاـبِّیَّطلا  َو  ِتاـث  یبَْخِلل  َنُوث  یبَْـخلا  َو  َن  یث  یبَْـخِلل  ُتاـث  یبَْـخلَا  - ) 106 هیآ 24 ) ، رون
ََکل ُهّللا  َّلَـحَا  اـم  ُّمِرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَا  اـی  یحَّرلا م  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  - ) 107 هیآ 26 ) روـن ، هروـس   ( ) ٌم يرَک  ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  َنوـُلوُقَی 

یِلا ُِّیبَّنلا  َّرَـسَا  ْذِا  َو  ُم  یکَْحلا  ُم  یلَعْلا  َوُه  َو  ْمُکیلْوَم  ُهّللا  َو  ْمُِکناْمیَا  َۀَّلَِحت  ْمَُکل  ُهّللا  َضَرَف  ْدَـق  ٌمیحَر  ٌروفَغ  ُهّللا  َو  َکِـجاوْزَا  َتاـضْرَم  یغَْتبَت 
َِینَءاَّبَن َلاق  اذـه  َكَءاَْبنَا  ْنَم  َْتلاق  ِِهب  اهَءاَّبَن  اّـمَلَف  ٍضَْعب  ْنَع  َضَرْعَا  َو  ُهَضَْعب  َفَّرَع  ِْهیَلَع  ُهّللا  ُهَرَهْظَا  َو  ِِهب  ْتَاَّبَن  اّـمَلَف  اـث  يدَـح  ِهِجاوْزَا  ِضَْعب 

َدَْعب ُۀَِکئالَْملا  َو  َنینِم  ؤْملا  ُِحلاص  َو  ُل  يْربِج  َو  ُهیلْوَم  َوُه  َهّللا  َّنِاَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِا  َو  امُُکبُوُلق  ْتَغَـص  دَـقَف  ِهّللا  َیِلا  ابُوتَت  ْنِا  ُر  یبَخلا  ُم  یلَْعلا 
ٍتاِبئات ٍتاِتناق  ٍتانِمُْؤم  ٍتاِملْسُم  َّنُْکنِم  اْریَخ  اجاوْزَا  َُهلِْدُبی  ْنَا  َّنُکَقَّلَط  ْنِا  ُهُّبَر  یـسَع  - ) 108 ( 4 هیآ 1 -  میرحت ،  هروس   ( ) ٌر یهَظ  َکـِلذ 

هیآ 5) میرحت ،  هروس   ( ) اراْکبَا َو  ٍتابِّیَث  ٍتاِحئاس  ٍتاِدباع 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
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اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 
دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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