
دراد هیآ  هدش و 31  لزان  هنیدم  رد  هروس  نیا  رهد ) ) ناسنا هروس  ( 76)

هراشا
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" ناسنا " هروس ياوتحم 

: درک میسقت  شخب  جنپ  هب  ار  نآ  ناوت  یم  رظن  کی  زا  دراد و  یعماج  عونتم و  قیمع و  ياوتحم  یهاتوک  نیع  رد  هروس  نیا 

.دیوگ یم  نخس  وا  هدارا  يدازآ  تیاده و  سپس  )و  طلتخم ") جاشما " هفطن زا  وا  تقلخ  ناسنا و  شنیرفآ  زا  لوا  شخب  رد 

.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  تیب ع  لها  دروم  رد  یصاخ  لوزن  ناش  هک  تسا  ناکین  راربا و  شاداپ  زا  نخس  مود  شخب  رد 

.دنک یم  وگزاب  رثؤم  هاتوک و  ییاه  هلمج  رد  ار  اهشاداپ  نیا  قاقحتسا  لئالد  موس  شخب  رد 

.هدش هراشا  يزاسدوخ  بیشن  زارفرپ و  هار  ،و  نآ ماکحا  يارجا  قیرط  ،و  نآرق تیمها  هب  مراهچ  شخب  رد 

.تسا هدمآ  نایم  هب  ناسنا ) ندوب  راتخم  نیع  رد  ) یهلا تیشم  تیمکاح  زا  نخس  مجنپ  شخب  رد  و 

زا مادـک  ره  هک  تسا  " یتا له  " هروس "و  رهد " هروس و  ناسنا " " هروس اهنآ  نیرتروهـشم  هک  تسا  يددـعتم  ياهمان  هروس  نیا  يارب 
له " زا اـهنت  میناوخ  یم  هروس  تلیـضف  رد  ادـعب  هک  یتاـیاور  رد  دـنچ  ره  ، تسا هدـش  هتفرگ  هروس  لـئاوا  تاـملک  زا  یکی  زا  اـهنآ 

.تسا هدش  دای  " یتا

***
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؟ تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  هروس  نیا  ایآ 

هک تسا  نیا  رب  هعیـش  نارـسفم  املع و  عامجا  یلو  ، تسا وگتفگ  نارـسفم  نایم  رد  ؟ تسا یکم  ای  یندـم  " یتا لـه  " هروس هکنیا  رد 
لوزن ناش  هک  ، هدش لزان  هنیدم  رد  دنک  یم  نایب  ار  اهنآ  حلاص  لامعا  راربا و  ماقم  هک  هروس  زاغآ  تایآ  زا  یتمـسق  لقا  دح  ای  همه 

نایم رد  روهشم  نینچمه  .دمآ و  دهاوخ  احورشم  هضف  نیـسح ع و  ماما  نسح و  ماما  ارهز و  همطاف  یلع ع و  رذن  ناتـساد  ینعی  نآ 
لاق :و  دـیوگ یم  شریـسفت  رد  ننـست  لها  روهـشم  رـسفم  یبطرق  هک  هنوگناـمه  تسا ، هنیدـم  رد  نآ  لوزن  زین  تنـس  لـها  ياـملع 

ار نآ  تایآ  زا  یتمـسق  ای  هروس  نیا  مامت  هک  یناسک  زا  . 1 تسا " هدش  لزان  هنیدم  رد  هک  دندقتعم  املع  روهـشم  :" هیندم روهمجلا 
ار یتایآ  دادعت  سابع  نبا  زا  یناکسح  مساقلا  وبا  مکاح  -1 درب : مان  ناوت  یم  ار  ریز  ءاملع  دنناد  یم  " یندم  " دش هراشا  الاب  رد  هک 
زا دـعب  هک  هدرمـش  یندـم  ياه  هروس  ءزج  ار  هروس  نیا  ،و  تسا هدرک  لقن  احورـشم  بیترت  هب  هدـش  لزاـن  هنیدـم  رد  هکم و  رد  هک 

سابع نبا  زا  ار  ینعم  نیمه  زین  دهاز  دمحا  داتسا  " حاضیا " باتک بحاص  هدیدرگ 2 . لزان  " قالط " هروس زا  لبق  و  "، نمحر " هروس
لها ناگرزب  زا  یعمج  زا  " روسلا تایآلا و  قسانت  رردلا و  مظن  " باتک زا  یناجنز  ّللا 

�
ه دبع  وبا  " نآرقلا خیرات  " رد -2 تسا 3 . هدروآ 

زا " میدـن نبا  تسرهف  " زا باتک  نامه  رد  زین  3-و  دـنا 1 . هدروآ  یندـم  ياه  هروس  فیدر  رد  ار  ناسنا  هروس  هک  هدرک  لـقن  تنس 
زا " هوبنلا لئالد  " رد یقهیب  زا  یطویس  " ناقتا " رد -4 درامش 2 . یم  یندم  هروس  نیمهدزای  ار  یتا  له  هروس  هک  هدش  لقن  سابع  نبا 

فلتخم قرط  هب  سابع  نبا  زا  ینعم  نیمه  زین  " روثنملا رد  " رد -5 تسا 3 . هدش  لزان  هنیدم  رد  یتا  له  هروس  هک  هدـش  لقن  همرکع 
رـسمه و یلع ع و  رذـن  دروم  رد  ار  هروس  نیا  زاغآ  تاـیآ  فورعم  لوزن  ناـش  " فاـشک ریـسفت  " رد " يرـشخمز -" 6 هدـش 4 . لقن 

َّنِإ ار ( هروس  نیا  زاغآ  تایآ  لوزن  تنس  لها  ناگرزب  زا  يرگید  ریثک  عمج  الاب  دراوم  زا  هتشذگ  -7 تسا 5 . هدرک  لقن  شنادنزرف 
دلوت میناد  یم  اریز  ) نآ ندوب  یندم  رب  تسا  یتداهش  هک  دنا  هدرک  لقن  نیسح ع  نسح و  ارهز و  همطاف  یلع ع و  هراب  رد   ...( َرا�ْربَْألا
يزوج نب  طبـس  " لـیزنتلا ملاـعم  " رد يوغب  لوزنلا " بابـسا  " رد يدـحاو  دـننام  ( تسا هدوب  هنیدـم  رد  نیـسح ع  ماـما  نسح و  ماـما 

نب دـمحم  " هک تسا  روهـشم  فورعم و  يردـق  هب  هلاـسم  نـیا  رگید 6 . یعمج  "و  بلاطلا هیاـفک   " رد یعفاـش  یجنگ  " هرکذـت " رد
اذه بح  یف  بتاعا  یتم ؟ یتح  یلا م و  یلا م  دـیوگ : یم  شفورعم  رعـش  رد  ، تنـس لها  هناگ  راهچ  همئا  زا  یکی  یعفاش " سیردا 

شنزرـس درمناوج  نیا  تبحم  رد  ارم  ؟ ینامز هچ  ات  یک و  ات  یک  ات  یتا !؟ له  یتا  له  هریغ  یف  و  هریغ ؟ مطاف  تجوز  لـه  و  یتفلا !
نیا رد  يرگید  ناوارف  كرادـم  1 تسا !؟ هدـش  لزان  وا  ریغ  هراب  رد  یتا  لـه  رگم  ؟و  دـش جـیوزت  وا  ریغ  هب  همطاـف  رگم  دـینک ! یم 
همه نیا  اب  اما  .درک  میهاوخ  هراشا   ... َنُوبَرْـشَی َرا�ْربَْألا  َّنِإ  تایآ  لوزن  ناش  ناـیب  ماـگنه  هب  اـهنآ  زا  یتمـسق  هب  هک  دراد  دوجو  هنیمز 
هروس نیا  لوزن  نینچمه  و  هنیدم ، رد  نآ  لوزن  هب  طوبرم  تایاور  مامت  و  دننادب ، " یکم " ار نآ  هک  دنراد  رارصا  نابصعتم  زا  یضعب 

تیب ع لها  یلع و  لئاضف  هب  یهتنم  یتیاور  هیآ و  اج  ره  ، تسا بیجع  یتسار  دـننک ! راکنا  نینـسح  ارهز و  همطاف  یلع ع و  هراب  رد 
اعدا هکنیا  اب  هداتفا ! رطخ  هب  مالـسا  ییوگ  دنهد  یم  ناشن  يا  هداعلا  قوف  تیـساسح  دننک و  یم  دـنلب  دایرف  داد و  یهورگ  دوش  یم 

هب ، دـننک یم  هقالع  راهظا  تیب ع  لها  هب  تبـسن  دـنناد و  یم  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  زا  ،و  نیدـشار ياـفلخ  زا  ار  یلع ع  دـننک  یم 
زا ار  ام  همه  ادـخ  ، موش نارود  نآ  تاغیلبت  هدـیئاز  تسا و  هورگ  نیا  راـکفا  رب  يوما  حور  تیمکاـح  هجیتن  تیبصع  نیا  اـم  داـقتعا 

 *** .دنک ظفح  تاهابتشا  هنوگنیا 
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: درک میسقت  شخب  جنپ  هب  ار  نآ  ناوت  یم  رظن  کی  زا  دراد و  یعماج  عونتم و  قیمع و  ياوتحم  یهاتوک  نیع  رد  هروس  نیا 

.دیوگ یم  نخس  وا  هدارا  يدازآ  تیاده و  سپس  )و  طلتخم ") جاشما " هفطن زا  وا  تقلخ  ناسنا و  شنیرفآ  زا  لوا  شخب  رد 

.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  تیب ع  لها  دروم  رد  یصاخ  لوزن  ناش  هک  تسا  ناکین  راربا و  شاداپ  زا  نخس  مود  شخب  رد 

.دنک یم  وگزاب  رثؤم  هاتوک و  ییاه  هلمج  رد  ار  اهشاداپ  نیا  قاقحتسا  لئالد  موس  شخب  رد 

.هدش هراشا  يزاسدوخ  بیشن  زارفرپ و  هار  ،و  نآ ماکحا  يارجا  قیرط  ،و  نآرق تیمها  هب  مراهچ  شخب  رد 

.تسا هدمآ  نایم  هب  ناسنا ) ندوب  راتخم  نیع  رد  ) یهلا تیشم  تیمکاح  زا  نخس  مجنپ  شخب  رد  و 

زا مادـک  ره  هک  تسا  " یتا له  " هروس "و  رهد " هروس و  ناسنا " " هروس اهنآ  نیرتروهـشم  هک  تسا  يددـعتم  ياهمان  هروس  نیا  يارب 
له " زا اـهنت  میناوخ  یم  هروس  تلیـضف  رد  ادـعب  هک  یتاـیاور  رد  دـنچ  ره  ، تسا هدـش  هتفرگ  هروس  لـئاوا  تاـملک  زا  یکی  زا  اـهنآ 

.تسا هدش  دای  " یتا

***
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: درک میسقت  شخب  جنپ  هب  ار  نآ  ناوت  یم  رظن  کی  زا  دراد و  یعماج  عونتم و  قیمع و  ياوتحم  یهاتوک  نیع  رد  هروس  نیا 

.دیوگ یم  نخس  وا  هدارا  يدازآ  تیاده و  سپس  )و  طلتخم ") جاشما " هفطن زا  وا  تقلخ  ناسنا و  شنیرفآ  زا  لوا  شخب  رد 

.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  تیب ع  لها  دروم  رد  یصاخ  لوزن  ناش  هک  تسا  ناکین  راربا و  شاداپ  زا  نخس  مود  شخب  رد 

.دنک یم  وگزاب  رثؤم  هاتوک و  ییاه  هلمج  رد  ار  اهشاداپ  نیا  قاقحتسا  لئالد  موس  شخب  رد 

.هدش هراشا  يزاسدوخ  بیشن  زارفرپ و  هار  ،و  نآ ماکحا  يارجا  قیرط  ،و  نآرق تیمها  هب  مراهچ  شخب  رد 

.تسا هدمآ  نایم  هب  ناسنا ) ندوب  راتخم  نیع  رد  ) یهلا تیشم  تیمکاح  زا  نخس  مجنپ  شخب  رد  و 

زا مادـک  ره  هک  تسا  " یتا له  " هروس "و  رهد " هروس و  ناسنا " " هروس اهنآ  نیرتروهـشم  هک  تسا  يددـعتم  ياهمان  هروس  نیا  يارب 
له " زا اـهنت  میناوخ  یم  هروس  تلیـضف  رد  ادـعب  هک  یتاـیاور  رد  دـنچ  ره  ، تسا هدـش  هتفرگ  هروس  لـئاوا  تاـملک  زا  یکی  زا  اـهنآ 

.تسا هدش  دای  " یتا

***
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ناسنا هروس  توالت  تلیضف 

یتا له  هروس  هک  یـسک   :" اریرح هنج و  ّللا 
�

ه یلع  هؤازج  ناک  یتا " له  " هروس أرق  نم  تسا : هدـمآ  مرکا ص  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
یسک ياهشاداپ  زا  یکی  " هک هدمآ  رقاب ع  ماما  زا  یثیدح  رد  و  . 1 تسا " یتشهب  ياهسابل  تشهب و  دنوادخ  رب  وا  شاداپ  دناوخب  ار 

. *** 2 دوب " دهاوخ  مرکا ص  ربمغیپ  اب  تمایق  رد  هک  تسا  نیا  دناوخب  هبنشجنپ  حبص  ره  رد  ار  یتا  له  هروس  هک 
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ات 4] تایآ 1  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

ٍهَفُْطن ْنِم  َنا�ْسنِْإلَا  اَنْقَلَخ  ّنِإ 
ـ�

ا ( 1  ) ًاروُکْذَـم ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدـلَا  َنِم  ٌنیِح  ِنا�ْسنِْإلَا  یَلَع  �یتَأ  ْلَـه  ;lt;br/gt ِمیِحَّرلَا ِن�مْحَّرلَا  ّللَا 
�

ِه ِمِْـسب 
ًاریِعَس ًال�الْغَأ َو  َلِس�الَـس َو  َنیِِرفا�ْکِلل  ا�نْدَتْعَأ  ّنِإ 

�
ا ( 3  ) ًاروُفَک ا�ّمِإ  ًارِکا�ش َو  ا�ّمِإ  َلِیبَّسلَا  ُها�ْنیَدَـه  ّنِإ 

�
ا ( 2  ) ًاریَِصب ًاعیِمَس  ُها�ْنلَعَجَف  ِهِیلَْتبَن  ٍجا�ْشمَأ 

(4)

: همجرت

ناسنا ام  -2 دوبن !؟ يرکذ  لباق  زیچ  هک  تشذـگ  ناسنا  رب  ینالوط  ینامز  هک  تسین  نینچ  اـیآ  رگشیاشخب 1- هدنشخب  دنوادخ  مانب 
.میداد رارق  انیب  اونش و  ار  وا  ( اذل ) میئامزآ یم  ار  وا  ،و  میدیرفآ یطلتخم  هفطن  زا  ار 

.دنک نارفک  ای  ( ددرگ اریذپ  (و  دشاب رکاش  هاوخ  ، میداد ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  -3

.میا هدرک  هدامآ  نازوس  ياه  هلعش  اهلغ و  اهریجنز و  نارفاک  يارب  ام  -4
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: ریسفت

میداهن شرایتخا  رد  ار  تیاده  لئاسو  مامت  ،و  میدرک ناسنا  ار  شزرا  یب  هفطن 

ارچ تسا  ناسنا  شنیرفآ  زا  نخـس  نآ  زاغآ  رد  یلو  تسا ، یتشهب  ياهتمعن  تمایق و  نوماریپ  هروس  نیا  ياهثحب  نیرتشیب  هکنیا  اـب 
لبق هحفـص  دنچ  رد  تمایق " " هروس ریـسفت  رد  هک  هنوگنامه  ، تسا زیخاتـسر  تمایق و  هب  هجوت  زاس  هنیمز  شنیرفآ  نیا  هب  هجوت  هک 

.میداد حرش 

َنِم ٌنیِح  ِنا�ْسنِْإلا  یَلَع  �یتَأ  ْلَه  دوبن (؟" رکذ  لباق  يزیچ  هک  تشذـگ  ناـسنا  رب  ینـالوط  یناـمز  هک  تسین  نینچ  اـیآ  :" دـیامرف یم 
.(1) ًاروُکْذَم )  ًاْئیَش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا 

وج رد  هک  ییاوه  رد  ، اـهایرد بآ  تارطق  يـالبال  رد  ، اـهکاخ ناـیم  رد  ، دوب هدـنکارپ  يا  هشوگ  رد  مادـک  ره  وا  دوجو  تارذ  ، يرآ
تقیقح رد  اهنآ  نایم  رد  وا  و  دوب ، هداتفا  روانهپ  طیحم  هس  نیا  زا  یکی  هشوگ  رد  مادک  ره  وا  دوجو  یلصا  داوم  دراد ، دوجو  نیمز 

.دوبن رکذ  لباق  چیه  ،و  هدش مگ 

.؟ تسا مدآ  ترضح  صوصخ  ای  ؟ دوش یم  لماش  ار  رشب  دارفا  مومع  ،و  تسا ناسنا  عون  اجنیا  رد  " ناسنا " زا روظنم  ایآ 

رد " ناسنا " هک دندقتعم  یـضعب  دنچ  ره  ، دشاب یم  لوا  ینعم  رب  ینـشور  هنیرق  میدیرفآ  هفطن  زا  ار  ناسنا  ام  دـیوگ  یم  هک  دـعب  هیآ 
ترضح ینعم  هب  لوا  هیآ 

333  : ص

هداد یفلتخم  تالامتحا  يراکنا  ماهفتـسا  ای  يریرقت  ماهفتـسا  ینعم  هب  اـی  ، دـشاب یم  " دـق " ینعم هب  اـجنیا  رد  " لـه " هکنیا رد  ( 1 - 1
ْنُکَی َْمل  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنیِح  ِنا�ْسنِْإلا  یَلَع  �یتَأ  دق  سیل  "ا  تسا نیا  هلمج  موهفم  و  تسا ، يریرقت  ماهفتـسا  هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو  ، دـنا

 ". ًاروُکْذَم ًاْئیَش 
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.دسر یم  رظن  هب  دیعب  رایسب  هاتوک  هلصاف  نیا  رد  ییادج  نیا  یلو  ، تسا مدآ  نادنزرف  هب  هراشا  مود  هیآ  رد  " ناسنا "و" مدآ "

هب ناسنا  : هکنیا هلمج  زا  ، تسا هدـش  راـهظا  يرگید  تارظن  زین  " دوبن يرکذ  لـباق  زیچ   ":" ًاروُکْذَـم ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل  هلمج " ریـسفت  رد 
رکذ لـباق  يدوجوم  هب  دومیپ  ار  لـماکت  لـحارم  هک  ادـعب  یلو  ، دوبن يرکذ  لـباق  دوجوم  دوـب  نینج  هفطن و  ملاـع  رد  هک  یماـگنه 

.دش لیدبت 

دوبن (1). روکذم  " قلخ ملاع  " رد دنچ  ره  ، دوب روکذم  ادخ " ملع  " رد " ناسنا :" دومرف هک  هدش  لقن  رقاب ع  ماما  زا  یثیدح  رد 

رکذ لـباق  ملع  نتفرگ  ارف  زا  لـبق  هک  تـسا  نادنمـشناد  ءاـملع و  اـجنیا  رد  " ناـسنا " زا روـظنم  هـک  هدـمآ  زین  ریـسافت  زا  یـضعب  رد 
.تسا اهنآ  رکذ  اج  همه  ، ناشتوم زا  دعب  تایح و  رد  ، مدرم همه  نایم  رد  ملع  ماظن  هب  ندیسر  زا  دعب  اما  ، دندوبن

،و دوب هدنام  یقاب  روکذم  ریغ  نانچ  مه  مدآ  شاک  يا  تفگ  دینـش  یـسک  زا  ار  هیآ  نیا  " باطخ نب  رمع  " هک دنا  هدرک  لقن  یـضعب 
.(2) دندش ! یمن  التبم  شنادنزرف  ،و  دش یمن  هدازردام  زا 

.شنیرفآ هلاسم  هب  تسا  يداریا  عقاو  رد  هک  ارچ  تسا  روآ  بجعت  نخس  نیا  و 

.دیامرف یم  ، تسا ندش  رکذ  لباق  دوجوم  ،و  ناسنا شنیرفآ  تبون  هلحرم  نیا  زا  دعب  لاح  ره  هب  *** 

وا اذل  ،و  میئامزآ یم  ار  وا  ،و  میدیرفآ یطلتخم  هفطن  زا  ار  ناسنا  ام  "

334  : ص

هحفص 406. دلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 1 - 1
". كردم نامه  ( " 2 - 2
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 (. ًاریَِصب ًاعیِمَس  ُها�ْنلَعَجَف  ِهِیلَْتبَن  ٍجا�ْشمَأ  ٍهَفُْطن  ْنِم  َنا�ْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ّنِإ 
�
ا میداد (" رارق  انیب  اونش و  ار 

.تسا طولخم  ءیش  ینعم  هب  ( ضیرم نزو  رب  ") جیشم  " عمج ای  ( ببس نزو  رب  ای  جسن  نزو  رب  ") جشم " عمج " جاشما "

هک هنوگنامه  دـشاب  هدوب  " لووا "و" رپسا " بیکرت نز و  درم و  هفطن  طالتخا  هب  هراشا  تسا  نکمم  " طولخم هفطن  " زا ناسنا  شنیرفآ 
زا تثارو  لماع  رظن  زا  هفطن  نورد  رد  هک  یفلتخم  ياهدادعتـسا  هب  هراشا  ای.تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  الامجا  تیب ع  لها  تایاور  رد 

لیکـشت فلتخم  هدام  اههد  زا  هک  ارچ  ، تسا هفطن  یبیکرت  فلتخم  داوم  طالتخا  هب  هراشا  اـی  ،و  دراد دوجو  نآ  دـننام  اـهنژ و  قیرط 
.تسا رتبسانم  رتعماج و  همه  زا  ریخا  ینعم  ، رگیدکی اب  اهنیا  همه  طالتخا  ای  ،و  هتفای

تسا (1). ینینج  نارود  رد  هفطن  تاروطت  هب  هراشا  جاشما  هک  هدش  هداد  زین  لامتحا  نیا 

نیرتگرزب زا  یکی  نیا  ،و  تسا " ناحتما شیامزآ و  تیلوئـسم و  دـهعت و  فیلکت و  " ماـقم هب  ناـسنا  ندیـسر  هب  هراـشا  " هیلتبن " هلمج
.تسا هداد  رارق  " تیلوئسم فیلکت و  " هتسیاش ار  وا  هدومرف و  تمارک  ناسنا  هب  هک  تسا  ادخ  بهاوم 

هک دنک  یم  شوگ  مشچ و  تخانـش و  رازبا  هب  هراشا  هیآ  رخآ  رد  ، تسین نکمم  " یهاگآ " نودب " فیلکت شیامزآ و  " هک اجنآ  زا  و 
.تسا هداد  رارق  اهناسنا  رایتخا  رد 
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تـسا نآ  رطاخ  هب  نیا  ، هدـمآ عمج  تروص  هب  جاـشما " " نآ تفـص  تسا و  درفم  " هفطن " هکنیا دوجو  اـب  تشاد  هجوت  دـیاب  ( 1 - 1
درفم جاشما  هک  دنا  هتفگ  " فاشک " رد " يرـشخمز " دـننام زین  یـضعب  تسا و  عمج  مکح  رد  ،و  هتفای بیکرت  یفلتخم  ءازجا  زا  هفطن 

.دشاب یم  عمج  نزو  رب  دنچ  ره  تسا 
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کی هب  ندیـسر  ات  هفطن  هلحرم  زا  نینج  هب  هک  تسا  یتالوحت  تاروطت و  اجنیا  رد  شیامزآ  ءالتبا و  زا  روظنم  دـنا  هتفگ  زین  یـضعب 
.تسا رتبسانم  لوا  ریسفت  " ناسنا " هب ریبعت  نینچمه  "و  هیلتبن " ریبعت هب  هجوت  اب  یلو.دهد  یم  تسد  لماک  ناسنا 

تاـکاردا رگید  ریبـعت  هب  :و  تـسا وا  یـسح  تاـکاردا  زا  ناـسنا  تاـکاردا  هـمه  هـشیر  هـک  دوـش  یم  هدافتـسا  ریبـعت  نـیا  زا  اـنمض 
رادفرط زین  " وطسرا  " نانوی هفسالف  نایم  رد  ،و  تسا یمالـسا  هفـسالف  زا  يرایـسب  هیرظن  نیا  ،و  تسا تالوقعم " " همه " ردام " یـسح

.تسا هدوب  رظن  نیمه 

هب ینعی  رگید  لـماع  ود  هـب  زاــین  تخانــش  رازبا  یهاــگآ و  هلاــسم  رب  هوــالع  ناــسنا  شیاــمزآ  فـیلکت و  هـک  اــجنآ  زا  و  *** 
ای ، دـشاب اریذـپ  رکاش و  هاوخ  ، میداد ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  :" دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  نآ  هب  دـعب  هیآ  دراد  " رایتخا "و" تیادـه " هلاـسم

.(1) ًاروُفَک )  ا�ّمِإ  ًارِکا�ش َو  ا�ّمِإ  َلِیبَّسلا  ُها�ْنیَدَه  ّنِإ 
�
ا اریذپان (" هدننک و  نارفک 

"و يرطف " تیادـه مـه  دوـش و  یم  لـماش  ار  ینیوـکت " " تیادــه مـه  هـک  دراد  يا  هدرتـسگ  عیــسو و  ینعم  اـجنیا  رد  " تیادــه "

.تسا یعیرشت  تیاده  يور  رتشیب  هیآ  قوس  دنچ  ره  ار  " یعیرشت " مه

فده نیا  هب  لوصو  تامدقم  تسا  هدیرفآ  لماکت  "و  ناحتما ءالتبا و  " فده يارب  ار  ناسنا  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  هکنیا  " حیـضوت "

وا دوجو  رد  ار 

336  : ص

دراد دوجو  زین  لامتحا  نیا  دشاب  یم  " هانیده " رد یلوعفم  ریمض  يارب  لاح  نارسفم  زا  يرایسب  هدیقع  هب  " اروفک "و" ارکاش ( " 1 - 1
(. اروفک نوکی  اما  ارکاش و  نوکی  اما  ) تسا نینچ  ریدقت  رد  دشاب و  هدوب  یفوذحم  " نوکی " ربخ هک 
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.تسا " ینیوکت " تیاده نامه  نیا  هدیشخب  وا  هب  ار  مزال  ياهورین  ،و  هدیرفآ

رظن نیا  زا  ،و  هداد ناـشن  وا  هب  ار  ریـسم  يرطف  تاـماهلا  قیرط  زا  ،و  هداد رارق  ار  هار  نیا  ندومیپ  هب  قـشع  شترطف  قاـمعا  رد  سپس 
ثوعبم " قیرط هئارا   " يارب نشور  نیناوق  تامیلعت و  هب  ار  گرزب  يایبنا  ینامـسآ و  ناربهر  ، رگید يوس  زا  هدومن و  " يرطف " تیاده

ار اهناسنا  همه  ،و  دراد یمومع  هبنج  ، تیاده هناگ  هس  بعش  نیا  مامت  هتبلا  و  تسا ، هدومرف  " یعیرشت " تیاده اهنآ  هلیسو  هب  ،و  هدرک
.دوش یم  لماش 

: دنک یم  هراشا  ناسنا  یگدنز  رد  زاس  تشونرس  مهم و  هلاسم  هس  هب  هیآ  نیا  هتفرمهیور 

.دنرگیدکی لمکم  رگیدکی و  موزلم  مزال و  هک  " رایتخا هدارا و  يدازآ  " هلاسم "و  تیاده " هلاسم "، فیلکت " هلاسم

.دشک یم  ربج  بتکم  رب  نالطب  طخ   " ًاروُفَک ا�ّمِإ  ًارِکا�ش َو  ا�ّمِإ  َلِیبَّسلا  ُها�ْنیَدَه  ّنِإ 
�
ا هلمج " نمض  رد 

هک اهنآ  یهلا  تیاده  گرزب  تمعن  لباقم  رد  هک  ارچ  ، دراد ناکما  اجنیا  رد  هک  تسا  يریبعت  نیرتبسانم  " اروفک "و" ارکاش " هب ریبعت 
.دنا هدرک  نارفک  دننک  تفلاخم  هک  اهنآ  ،و  هدروآ اجب  ار  تمعن  نیا  رکش  ، دنریگ شیپ  تیاده  هار  ،و  دنوش میلست  اریذپ و 

رد ، هدرک لعاف  مسا  هب  ریبعت  " رکـش " دروم رد  دیآ ، ردب  شرکـش  هدهع  زا  هک  ، دـیآ یمن  رب  سکچیه  نابز  تسد و  زا  هک  اجنآ  زا  و 
نارفک نیرتالاب  دنریگب  هدیدان  ار  گرزب  تمعن  نیا  هک  اهنآ  اریز  ، هدـمآ ( هغلابم هغیـص  ") روفک " هب ریبعت  " نارفک " دروم رد  هک  یلاح 

دریگب و هدیدان  ار  همه  هک  تسا  نارفک  تیاهن  نیا  ،و  هدراذگ اهنآ  رایتخا  رد  ار  تیاده  لئاسو  عاونا  دنوادخ  هک  ارچ  ، دـنا هدرک  ار 
.دورب اطخ  هار 
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" يداـقتعا رفک  " دروم رد  مه  دور و  یم  راـک  هب  تمعن " نارفک  " دروم رد  مه  هک  تسا  يا  هژاو  " روفک " تشاد هجوـت  دـیاب  اـنمض 
هار هک  یناسک  تشونرـس  هب  ییانعمرپ  هاتوک و  هراشا  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد  تسا .) هدروآ  تادرفم  رد  بغار  هک  هنوگناـمه  )
ّنِإ

�
ا میا (" هدرک  هدامآ  شتآ  نازوس  ياه  هلعـش  اهلغ و  اـهریجنز و  نارفاـک  يارب  اـم  :" دـیامرف یم  ، هدرک دـنیوپ  یم  ار  نارفک  رفک و 

 (. ًاریِعَس ًال�الْغَأ َو  َلِس�الَس َو  َنیِِرفا�ْکِلل  ا�نْدَتْعَأ 

زا ندرک  هداـمآ  هک  تسا  تسرد  ، هورگ نیا  تازاـجم  ندوـب  یمتح  هلاـسم  رب  تسا  يدـیکات  ( مـیا هدرک  هداـمآ  ") اندـتعا " هـب ریبـعت 
هراب رد  ینعم  نیا  و  دـننکن ، ادـیپ  ییاناوت  زاین  ماگنه  هب  دـنهد  یم  لامتحا  دـنراد و  يدودـحم  ییاناوت  هک  تسا  یناـسک  راـک  ، لـبق
ندوب یعطق  ناـیب  يارب  لاـح  نیع  رد  ، دوش یم  دوجوم  اروف  " نک  " ناـمرف اـب  دـنک  هدارا  ار  هچ  ره  هک  ارچ  درادـن  يدروم  دـنوادخ 

هب " هلــسلس " عــمج " لسالــس ! " تـسا هداــمآ  نوــنکا  مـه  زا  اــهنآ  تازاــجم  لــئاسو  هـک  دــنک  یم  مــالعا  نارفاــک  تازاــجم 
دندنب یم  ریجنز  اب  ار  نآ  سپـس  ، دنهد یم  رارق  اهتـسد  ای  ندرگ  رب  هک  تسا  يا  هقلح  ینعم  هب  لغ " " عمج " لالغا "و" ریجنز " ینعم

.(1)

زین نآرق  رگید  تایآ  رد  هک  تسا  هورگ  نیا  میظع  تازاجم  رگنایب  شتآ  نازوس  ياه  هلعش  سپـس  ،و  ریجنز لغ و  رکذ  لاح  ره  هب 
.تسا عمج  نآ  رد  " تراسا و" باذع " ،و" هدش هراشا  نآ  هب 

، دوش یم  اجنآ  رد  اهنآ  تراسا  ببس  اجنیا  رد  تاوهش  رد  اهنآ  يدازآ 

338  : ص

.دیئامرف هعلاطم  هحفص 321) دلج 18  ) سی هروس  هیآ 8  لیذ  ار  " لالغا " ینعم هراب  رد  رتشیب  حیضوت  ( 1 - 1
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.دریگ یم  ار  ناشناماد  دبای و  یم  مسجت  اجنآ  رد  دنا  هدرک  اپ  رب  ایند  نیا  رد  هک  ییاهشتآ 

***

: هتکن

: نینج ياغوغ  رپ  ملاع 

یم لیکـشت  دراد  مان  " کـمخت " اـی " لووا " یمود و  کـمرک " " اـی " رپسا " یلوا هک  نز  درم و  هفطن  بیکرت  زا  ناـسنا  هفطن  میناد  یم 
.دوش

اب هک  تسا  شنیرفآ  ناهج  گرزب  ياهیتفگـش  بئاجع و  زا  ، نینج فلتخم  لحارم  دـعب  ،و  نآ بیکرت  سپـس  "و  هفطن " دوجو لـصا 
.تسا ناهن  هدرپ  رد  زونه  يرتشیب  رارسا  دنچ  ره  ، هدش هتشادرب  نآ  رارسا  زا  هدرپ  " یسانش نینج  " ملع تفرشیپ 

: تسا ریز  روما  دهد  یم  لیکشت  ار  یکچوک  هشوگ  هک  روبزم  ياهیتفگش  هلمج  زا 

ندرگ و رس و  کی  ياراد  هک  تسا  ینیب  هرذ  کچوک  رایسب  كرحتم  هدنز  دوجوم  دوش  یم  جراخ  درم  هفطن  بآ  اب  هک  " رپسا -" 1
قباطم هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  رپسا  ! نویلیم دـصناپ  ات  ود  زا  تسا  نکمم  درم  لازنا  راب  ره  رد  هکنیا  بجع  ،و  دـشاب یم  كرحتم  مد 

نیا دوجو  ، ددرگ یم  روراب  ،و  هدـش کمخت  دراو  ددـع  دـنچ  ای  کی  طقف  رامـشیب ، هدـع  نیا  زا  یلو  ، تسا روشک  نیدـنچ  تیعمج 
دادـعت نیا  رگا  ،و  دـنهد یم  يدایز  تافلت  نآ  اب  بیکرت  کمخت و  هب  ندیـسر  يارب  اـهرپسا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  رن  هفطن  دادـعت 

ندش روراب  رما  دیاش  دوبن  میظع 
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.دش یم  لکشم 

دوش یم  گرزب  يردق  هب  نینج  شرورپ  هفطن و  داقعنا  زا  دعب  اما  ! تسا ودرگ  کی  هزادنا  هب  طقف  يرادراب  نارود  زا  لبق  " محر -" 2
تمواقم الماک  میظع  مجح  نیا  ربارب  رد  هک  تسا  عاجترا  لباق  يردقب  نآ  رادج  هکنیا  بجع  دنک و  یم  لاغشا  ار  يدایز  ياج  هک 

.دنک یم 

دوجو یگر  رگا  اریز  ، تسا يراـج  تالـضع  ناـیم  رد  نادواـن  تروص  هب  هکلب  ! تسین اـهگر  قورع و  رد  محر  هراوید  رد  نوـخ  -3
نز هفطن  هک  دندقتعم  نادنمـشناد  زا  یـضعب  -4 دروآ ! یمن  تمواقم  باـت  محر  رادـج  هداـعلا  قوف  شـشک  ربارب  رد  املـسم  تشاد 

دراو رپسا  هک  یماگنه  اـما  ، دـنوش یم  هدیـشک  مه  يوس  هب  اذـل  و  "، یفنم " هتـسیرتکلا يراد  رپسا  تسا و  تبثم " " هتـسیرتکلا ياراد 
نآ زا  دـنراد  دوجو  نآ  فارطا  رد  هک  رگید  رامـشیب  ياهرپسا  لیلد  نیمه  هب  دـنک و  یم  یفنم  ار  نآ  یکیرتکلا  راـب  دـش  کـمخت 

.دنار یم  ار  اهرپسا  ریاس  هک  دوش  یم  حشرت  صوصخم  ییایمیش  هدام  ، رپسا دورو  اب  دنا  هتفگ  زین  یضعب  و  دنوش ، یم  هدنار 

عاوـنا لـباقم  رد  هبرـض  دـض  تیـصاخ  هک  تسا  رو  هطوـغ  سوـب " ینمآ  " ماـنب ظـیلغ  یبآ  رد  گرزب  يا  هسیک  ناـیم  رد  نـینج  -5
ترارح رییغت  و  دراد ، یم  هگن  مرگ  تخاون  کی  تروص  هب  ار  نینج  هوالعب  ، دراد ، مکـش هب  يزیچ  تباصا  ای  ،و  رداـم دـنت  تاـکرح 
ياضعا ندروآ  راشف  زا  ،و  دـهد یم  رارق  ینزو  یب  تلاـح  رد  ار  وا  هکنیا  رتبلاـج  همه  زا  دـنک و  یمن  رثا  يدوز  هب  نآ  رد  یجراـخ 

دنب "و" تفج " قیرط زا  نینج  هیذغت  -6 دـنک ! یم  يریگولج  دوش  یتاـعیاض  بجوم  تسا  نکمم  هک  رگیدـمه  يور  نینج  فلتخم 
زا يدیدج  هیفصت  اب  ،و  هدش تفج  دراو  نژیسکا  ییاذغ و  داوم  مامت  اب  ردام  نوخ  ینعی  ، دریگ یم  تروص  " فان
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.ددرگ یم  شخپ  ندب  ياضعا  مامت  هب  اجنآ  زا  ،و  دوش یم  نینج  بلق  دراو  فان  دنب  قیرط 

اریز ، تسین حرطم  اجنآ  رد  هیر  هقیرط  زا  هیفـصت  هلاسم  نوچ  تسا  طوبرم  رگیدـکی  اب  نینج  بلق  تسار  پچ و  نطب  هکنیا  بلاـج 
.(1) دتفا ! یم  راک  هب  سفنت  هاگتسد  ،و  دنوش یم  ادج  مه  زا  اه  هرفح  ، دلوت ، ضحم هب  اما  دنک  یمن  سفنت  نینج 
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ات 11] تایآ 5  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

ًامْوَی َنُوفا�خَی  ِرْذَّنلاـِب َو  َنُوفُوی  ( 6  ) ًاریِْجفَت ا�هَنوُرِّجَُفی  ّللَا 
�

ِه ُدا�بِع  ا�ِهب  ُبَرْـشَی  ًاْنیَع  ( 5  ) ًارُوفا�ک ا�هُجا�ِزم  َنا�ک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َرا�ْربَْألَا  َّنِإ 
ًءا�زَج َو �ال ْمُْکنِم  ُدـیُِرن  ّللَا �ال 

�
ِه ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  اـ�مَّنِإ  ( 8  ) ًاریِـسَأ ًامِیتَی َو  ًانیِکْـسِم َو  ِهِّبُح  �یلَع  َمـا�عَّطلَا  َنوُمِعُْطی  َو  ( 7  ) ًاریِطَتْسُم ُهُّرَـش  َنا�ک 

(11  ) ًاروُرُس ًهَرْضَن َو  َّقل 
�
ْمُها ِمْوَْیلَا َو  َِکل�ذ  َّرَش  ّللَا 

�
ُه ُمُها�قَوَف  ( 10  ) ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  ا�نِّبَر  ْنِم  ُفا�َخن  ّنِإ 

�
ا ( 9  ) ًاروُکُش

: همجرت

.تسا هتخیمآ  یشوخ  رطع  اب  هک  دنشون  یم  یماج  زا  ( ناکین ) راربا -5

افو دوخ  رذن  هب  اهنآ  -7 دنزاس ! یم  يراج  ار  نآ  دنهاوخب  اج  ره  زا  ،و  دنـشون یم  نآ  زا  ادـخ  صاخ  ناگدـنب  هک  يا  همـشچ  زا  -6
.دنسرت یم  تسا  هدرتسگ  شباذع  هک  يزور  زا  ،و  دننک یم 

.دنهد یم  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  دنراد  ( زاین (و  هقالع نآ  هب  هکنیا  اب  ار  ( دوخ ) ياذغ 8-و 

زا يرکشت  شاداپ و  چیه  مینک و، یم  ماعطا  ادخ  يارب  ار  امش  ام  :( دنیوگ یم  و  -) 9
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.میهاوخ یمن  امش 

.تسا دیدش  سوبع و  هک  زور  نآ  رد  میفئاخ  نامراگدرورپ  زا  ام  -10

.دنرورسم نامداش و  هک  یلاح  رد  دنک  یم  لابقتسا  اهنآ  زا  دراد و  یم  هگن  زور  نآ  رش  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  ور  نیا  زا  -11

: لوزن ناش 

"(. "ص ربمایپ تیب  لها  تلیضف  رب  گرزب  يدنس  )

وبا يا  : دـنتفگ یلع ع  هب  ،و  دـندمآ ناشتدایع  هب  نارای  زا  یعمج  اب  ربمایپ ص  دـندش  رامیب  نیـسح ع  نسح و  دـیوگ  یم  ساـبع  نبا 
رگا هک  دندرک  رذن  دوب  اهنآ  همداخ  هک  هضف  همطاف ع و  یلع ع و  ، يدرک یم  دوخ  نادـنزرف  يافـش  يارب  يرذـن  دوب  بوخ  ! نسحلا

(. میریگب هزور  مینک  یم  رذن  مه  ام  دنتفگ  زین  نیسح ع  نسح و  تایاور  زا  یضعب  قبط   ) دنریگب هزور  زور  هس  دنبای  افش  اهنآ 

همطاف ،و  دومن ضرق  وج  نم  هس  یلع ع  دندوب  یلاخ  تسد  ییاذغ  داوم  رظن  زا  هک  یلاح  رد  ، دنتفای افـش  ود  ره  هک  تشذگن  يزیچ 
مالـس دمحم ص" تیب  لها  مکیلع  مالـسلا  : تفگ دمآ و  هناخ  رد  رب  یلئاس  راطفا  ماگنه  ، تخپ نان  ،و  درک درآ  ار  نآ  موس  کی  س 

تمحرم یتشهب  ياهاذغ  زا  امش  هب  دنوادخ  دیهدب  نم  هب  ییاذغ  ، متسه نیملسم  نادنمتسم  زا  يدنمتسم  ! دمحم نادناخ  يا  امـش  رب 
.دندیشونن بآ  زج  بش  نآ  دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  مهس  ،و  دنتشاد مدقم  دوخ  رب  ار  نیکسم  یگمه  اهنآ  ، دنک

نآ دمآ  هناخ  رد  رب  یمیتی  ( نیوج نان  نامه  ) دندوب هدرک  هدامآ  ار  اذـغ  هک  یتقو  راطفا  عقوم  دـنتفرگ و  هزور  نانچ  مه  ار  مود  زور 
ار دعب  زور  دندرک و  راطفا  بآ  اب  رگید  راب  ) دنداد وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  دندرک و  راثیا  زین  زور 
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(. دنتفرگ هزور  زین 

یلع ع دش  حبص  هک  یماگنه  دنداد  وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  مهـس  زاب  دمآ  هناخ  رد  رب  باتفآ  بورغ  ماگنه  هب  يریـسا  زور  نیموس  رد 
تدـش زا  دـید  درک  هدـهاشم  ار  اهنآ  ربمایپ ص  هک  یماگنه  دـندمآ  ربمایپ ص  تمدـخ  دوب و  هتفرگ  ار  نیـسح ع  نسح ع و  تسد 

درک تکرح  اهنآ  اب  تساخرب و  سپـس  ، تسا نارگ  رایـسب  نم  يارب  منیب  یم  امـش  رد  هک  ار  یلاح  نیا  ! دومرف ! دـنزرل یم  یگنـسرگ 
تـشپ هب  وا  مکـش  یگنـسرگ  تدـش  زا  هـک  یلاـح  رد  ، هداتـسیا تداـبع  بارحم  رد  دـید  دـش  همطاـف س  هناـخ  دراو  هـک  یماـگنه 

.دش تحاران  ربمایپ ص  ، هتسشن يدوگ  هب  شیاهمشچ  ،و  هدیبسچ

یم تـینهت  وـت  هـب  ینادـناخ  نـینچ  اـب  دـنوادخ  ریگب ، ار  هروـس  نـیا  ! دــمحم يا  تـفگ  تـشگ و  لزاـن  لـیئربج  ماـگنه  نـیمه  رد 
اعومجم هک  ًاروُکْـشَم  ْمُُکیْعَـس  َنا�ک  هیآ  ات   " َرا�ْربَْألَا نا  " هیآ زا  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  ) دـناوخ وا  رب  ار  " یتا لـه  " هروس سپـس  ، دـیوگ

(. تشگ لزان  عقوم  نیا  رد  تسا  هیآ  هدجیه 

رد هک  يدایز  تایاور  نایم  " كرتشم ردـق  " ناونع هب  ریدـغلا " " رد راصتخا  یمک  اب  هک  تسا  یثیدـح  صن  میدروآ  الاب  رد  ار  هچنآ 
رد ار  ثیدـح  نیا  هـک  درب  یم  ماـن  تنـس  لـها  فورعم  ياـملع  زا  رفن  زا 34  باتک  ناـمه  رد  و  تسا ، هدـمآ  هدـش  لـقن  هراـب  نیا 

(. نآ هحفص  باتک و  مان  رکذ  اب  ) دنا هدروآ  دوخ  ياهباتک 

تسا (1). رتاوتم  هکلب  روهشم  تنس  لها  نایم  رد  هک  تسا  یتایاور  زا  قوف  تیاور  بیترت  نیا  هب 
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.تسا هدش  لقن  ذخام  رکذ  اب  تنس  لها  ياملع  نادنمشناد و 
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نودب یگمه  ،و  تسا هدش  لزان  قوف  يارجام  رد  ، هروس نیا  عومجم  ای  هیآ  هدجیه  نیا  هک  دنراد  رظن  قافتا  همه  هعیـش  ياملع  اما  و 
ارهز و همطاـف  یلع ع و  مهم  لـئاضف  تاراـختفا و  زا  یکی  ناوـنع  هب  ار  نآ  هب  طوـبرم  تیاور  ، ثیدـح اـی  ریـسفت  بـتک  رد  ءانثتـسا 

.دنا هدروآ  ناشنادنزرف 

ماما " فورعم رعش  رد  یتح  ،و  ارعش راعشا  رد  هک  تسا  روهشم  فورعم و  يردق  هب  بلطم  نیا  میتفگ  هروس  زاغآ  رد  هک  نانچ  یتح 
.تسا هدمآ  " یعفاش

رد ار  تقد  ياهتنم  دـنهد  یم  ناـشن  يا  هداـعلا  قوف  تیـساسح  دنـسر  یم  یلع ع  لـئاضف  هب  تقو  ره  هک  یناـیوج  هناـهب  اـجنیا  رد 
: هلمج زا  دنراد  لوزن  ناش  نیا  رب  ییاه  يریگ  هدرخ - هدروآ و  لمع  هب  یشارت  لاکشا 

رد اعطق  هک  تسا  نیـسح ع  ماما  نسح ع و  ماما  دلوت  زا  دـعب  هب  طوبرم  لوزن  ناش  ناتـساد  هک  یلاح  رد  تسا  " یکم " هروس نیا  -1
مامت دـهد  یم  ناشن  هک  میراد  تسد  رد  ینـشور  لئالد  میدرک  نایب  احورـشم  هروس  نیا  زاغآ  رد  هک  نانچ  یلو  هدـش ! عقاو  هنیدـم 

.تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  " هیآ هدجیه  " لقا ای ال  "و  یتا له  " هروس

.داد ینیعم  دارفا  هب  صیصخت  ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  تسا  ماع  هیآ  ظفل  -2

ماع و موهفم  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  ، درادـن یـصاخ  دروم  رد  نآ  لوزن  اب  یتافانم  هیآ  موهفم  ندوب  ماع  هک  تسا  ادـیپ  هتفگان  یلو 
تیموـمع هک  تسا  بیجع  نیا  ،و  دـشاب یم  یـصاخ  دروـم  تسا  نآ  يـالعا  متا و  قادـصم  هک  لوزن  ناـش  یلو  ، دراد يا  هدرتـسگ 

.دریگب نآ  لوزن  ناش  یفن  رب  لیلد  یسک  ار  يا  هیآ  موهفم 

لقن " روثنملا رد  " رد " یطویـس " هکنیا هلمج  زا  ، تسین راگزاس  قوف  لوزن  ناش  اب  هک  دنا  هدرک  لقن  يرگید  ياهلوزن  ناش  ، یـضعب -3
.درک لاؤس  " لیلهت "و" حیبست " زا دمآ و  ربمایپ ص  تمدخ  یتسوپ  هایس  درم  هک  هدرک 
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رب " یتا له  " هروس ماگنه  نیا  رد  ،و  شاـب شوماـخ  رمع  دومرف  ربماـیپ ص  ، يدرک لاؤس  ادـخ  لوسر  زا  داـیز  تسا  سب  : تفگ رمع 
.(1) دش ! لزان  ربمایپ ص 

لاؤـس وا  زا  تساوـخ  یم  دـمآ و  ادـخ ص  لوـسر  تمدـخ  هشبح  زا  يدرم  هک  تـسا  هدـمآ  باـتک  ناـمه  رد  يرگید  ثیدـح  رد 
يرترب اـم  هب  توبن  تروص و  گـنر و  رظن  زا  امـش  هورگ  ادـخ  لوسر  يا  درک  ضرع  ، ریگ ارف  نک و  لاؤس  دوـمرف  ربماـیپ ص  ، دـنک
مهاوخ تشهب  رد  وت  اب  نم  ، منک لـمع  ینک  یم  لـمع  هچنآ  دـننامه  ،و  مرواـیب ناـمیا  يا  هدروآ  ناـمیا  وت  هچنآ  هب  نم  رگا  ، دـیراد

یم هدـید  هار  لاـس  رازه  زا  تشهب  رد  ناتـسوپ  هایـس  يدیفـس  تـسا  وا  تـسد  هـب  مناـج  هـک  یـسک  هـب  دـنگوس  ، يرآ دوـمرف  ؟ دوـب
لزان یتا  له  هروس  ماگنه  نیا  رد  دومرف و  نایب  هدمحب  ّللا و 

�
ه ناحبس  ّللا و 

�
ه الا  هلا  نتفگ ال  يارب  یمهم  ياهباوث  ربمایپ  سپـس  ، دوش

.(2) دش !

يارب هک  دـسر  یم  رظن  هب  ، درادـن " یتا له   " هروس تایآ  نومـضم  اـب  یبساـنت  هنوگچیه  اـبیرقت  تاـیاور  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  یلو 
.دشاب هدش  لعج  نانآ  دننام  ای  هیما  ینب  لامع  يوس  زا  قباس  لوزن  ناش  ندرک  لامیاپ 

بآ اب  اـهنت  دـنامب و  هنـسرگ  زور  هس  دـناوت  یم  ناـسنا  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دوش  حرطم  اـجنیا  رد  تسا  نکمم  هک  رگید  هناـهب  -4
زور هس  یبط  تاجلاعم  زا  یـضعب  يارب  هک  میا  هدید  ار  يددعتم  دارفا  ام  دوخ  هکنیا  يارب  تسا  یبیجع  داریا  نیا  یلو  دـنک !؟ راطفا 

هدروخن ییاذغ  اقلطم  !و  دنا هدیـشون  بآ  اهنت  مامت  زور  لهچ  ینعی  ، دـنا هداد  ماجنا  ار  " زور لهچ  " فورعم كاسما  تسا  لهـس  هک 
، هدش اهنآ  ياهیرامیب  زا  يرایسب  نامرد  ثعاب  رما  نیمه  !و  دنا
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هحفص 297. دلج 6  " روثنملا رد  ( " 1 - 1
.كردم نامه  ( 2 - 2
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همانرب رکذ  اب  یکاسما  نینچ  مهم  ینامرد  راثآ  هنیمز  رد  یباتک  " نیروفوس یـسکلا  " مانب ناملـسم  ریغ  فورعم  ياـبطا  زا  یکی  یتح 
تسا (1). هتشون  نآ  قیقد 

.دنا هداد  ماجنا  المع  زور  ات 22  ار  كاسما  نیا  ، هنومن ریسفت  رد  ناراکمه  زا  یضعب  دینکن  بجعت  رگا  یتح 

رگا : دیوگ یم  " یـسولآ " الثم ، دنا هدش  دراو  يرگید  قیرط  زا  دنرذگب  تلیـضف  نیا  رانک  زا  یگداس  هب  هکنیا  يارب  رگید  یـضعب  -5
رد اــهنآ  ندوـب  لــخاد  اریز  ، دــهاک یمن  اــهنآ  ردــق  زا  يزیچ  هدــشن  لزاــن  همطاــف س  یلع ع و  هراــب  رد  هروــس  نـیا  میئوــگب 
رد هچ  ناسنا  : دیوگ یم  ، هتخادرپ اهنآ  لئاضف  زا  یـضعب  نایب  هب  سپـس  دـناد ، یم  سک  ره  هک  تسا  يراکـشآ  بلطم  " راربا " ناونع

ادخ ص و لوسر  نت  هراپ  همطاف س  ربمایپ ص و  یـصو  نانمؤم و  يالوم  یلع ع  هکنیا  زج  دـیوگب  دـناوت  یم  راوگرزب  ود  نیا  هراب 
ره هکلب  ، تسین نارگید  كرت  نخـس  نیا  موهفم  اما  ، دنتـشهب ناناوج  نایاقآ  ،و  ناحیر حور و  نینـسح ع  يدمحم ص و  دوجو  ءزج 

تسا (2). هارمگ  دیوپب  ار  هار  نیا  ریغ  سک 

یم راچد  یتشونرـس  نینچ  هب  اجیردـت  زین  لئاضف  هیقب  میریگب ، هدـیدان  ترهـش  نیا  اـب  ار  یتلیـضف  دوش  اـنب  رگا  میئوگ  یم  اـم  یلو 
رد هکنیا  هجوت  لباق  دننک ! راکنا  زین  ار  نینسح ع  مالـسا و  يوناب  یلع و  تلیـضف  لصا  یـضعب  هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  يزور  ،و  دوش

نافلاخم لباقم  رد  شنادنزرف  دوخ و  دروم  رد  تایآ  نیا  لوزن  هب  ددعتم  دراوم  رد  هک  هدـش  لقن  یلع ع  دوخ  زا  تایاور  زا  یـضعب 
تسا (3). هدرک  لالدتسا 

347  : ص

.تسا هدش  رشن  همجرت و  یسراف  هب  " اهیرامیب نامرد  يارب  نیون  شور  ، هزور " باتک مانب  باتک  نیا  ( 1 - 1
هحفص 158. دلج 29  " یناعملا حور  ( " 2 - 2

(. هحفص 224 دلج 20  نازیملا  لقن  قبط  ") قودص لاصخ  "و" یسربط جاجتحا  ( " 3 - 3
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عورـش یمالـسا  تاوزغ  زونه  هک  نآ  مکح  هب  هکم  رد  ،و  تشاد دوجو  " هنیدم " رد الومعم  " ریـسا " هک تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 
.تسا هروس  نیا  ندوب  یندم  رب  يرگید  هاوگ  نیا  ،و  دش یم  هدید  ریسا  رتمک  دوب  هدشن 

زا یمالــسا  نادنمــشناد  زا  یعمج  هـتفگ  هـب  هـک  تـسا  نـیا  مـیناد  یم  يروآ  داــی  هـب  مزــال  اــجنیا  رد  هـک  ار  يا  هـتکن  نــیرخآ 
هک نیعلا " روح  " زا یلو  تسا  هدش  هدرمش  رب  هروس  نیا  رد  یتشهب  ياهتمعن  زا  يرایـسب  تنـس  لها  فورعم  رـسفم  " یـسولآ " هلمج
رد هروس  نیا  لوزن  رطاخ  هب  رما  نیا  تسا  نکمم  تسین ، حرطم  ینخـس  اقلطم  هدمآ  یتشهب  ياهتمعن  دادع  رد  دـیجم  نآرق  رد  ابلاغ 

.(1) هدماین ! نایم  هب  " روح " زا يرکذ  "س" مالسا يوناب  مارتحا  هب  هک  دشاب  یم  شنادنزرف  رسمه و  ارهز و  همطاف  هراب 

.دوبن نیا  زج  يا  هراچ  نایوج  هناهب  ياهیشارت  لاکشا - ربارب  رد  یلو  دش  ینالوط  لوزن  ناش  نیا  هنیمز  رد  ام  ثحب  هچرگ 

***

: ریسفت

: راربا میظع  شاداپ 

هراشا ، درک میـسقت  " هدـننک نارفک  "و" رازگرکـش " اـی روفک " "و" روکـش " هورگ ود  هب  ار  اـهناسنا  هک  نآ  زا  دـعب  هتـشذگ  تاـیآ  رد 
ناکین و ) راربا نارازگ و  رکش  ياهشاداپ  غارس  هب  ثحب  دروم  تایآ  ، دوب هدمآ  ناگدننک  نارفک  تخس  رفیک  تازاجم و  هب  یهاتوک 

.دنک یم  يروآدای  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  تاکن  ،و  دور یم  ( ناکاپ

" تسا هتخیمآ  یشوخ  رطع  اب  هک  دنشون  یم  یماج  زا  ناکین  :" دیامرف یم  تسخن 
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 (. ًارُوفا�ک ا�هُجا�ِزم  َنا�ک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْشَی  َرا�ْربَْألا  َّنِإ  ) 

یم " رب " ار عیـسو  ياهارحـص  تـهج  نـیمه  هـب  ،و  تـسا یگدرتـسگ  تعــسو و  ینعم  هـب  لـصا  رد  ( بر نزو  رب  ") رب " عـمج " راربا "

هب ") رب ،و" دوش یم  قالطا  اهنآ  رب  هژاو  نیا  دراد  هعماج  حطـس  رد  يا  هدرتسگ  جئاتن  ناشلامعا  راکوکین  دارفا  هک  اجنآ  زا  ،و  دـنیوگ
تـسا " هجوت اب  ماوت  یکین  " ینعم هب  " رب " هک تسا  نیا  " ریخ نآ و" نایب  قرف  دنا  هتفگ  یـضعب  ، تسا " يراک وکین  " ینعم هب  رـسک ب)

.دراد یمعا  ینعم  " ریخ " هک یلاح  رد 

رگید یکی  ،و  وبـشوخ تسا  یهایگ  نینچمه  تسا  شوخ  يوب  نآ  فورعم  یناعم  زا  یکی  دراد و  يددعتم  یناعم  تغل  رد  " روفاک "

.دور یم  راک  هب  ندرک  ینوفعدض  هلمج  زا  یبط  فراصم  يارب  ،و  دراد يدنت  يوب  هک  تسا  یلومعم  روفاک " " نامه نآ  یناعم  زا 

،و درب یم  تذل  نآ  زا  هقئاذ  مه  هک  تسا  وبـشوخ  رطعم و  رایـسب  یتشهب  روهط  بارـش  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  قوف  هیآ  لاح  ره  هب 
.هماش مه 

هک  " ًارُوفا�ک ا�هُجا�ِزم  َنا�ک  ریبعت " اب  ریـسفت  نیا  یلو  تسا ، یتشهب  ياه  همـشچ  زا  یکی  مان  " روفاک " دنا هتفگ  زین  نارـسفم  زا  یـضعب 
.تسین راگزاس  تسا  روفاک  اب  هتخیمآ  دیوگ  یم 

تغل باـــبرا  زا  یـــضعب  ، تـــسا شــــشوپ " " ینعم هـــب  " رفک " هداـــم زا  روفاـــک  هـــک  نـــیا  هـــب  هجوـــت  اـــب  رگید  يوـــس  زا 
نآ زا  هدام  نیا  هک  یتخرد  هویم  ندوب  هدیـشوپ  رطاـخ  هب  " روفاـک " يارب ماـن  نیا  باـختنا  هک  دـندقتعم  " تادرفم " رد " بغار " دـننام

.تسا اهفالغ  نایم  رد  دوش  یم  هتفرگ 

زا زین  یلوــمعم  روفاـــک  اریز  دـــنا ، هتـــسناد  نآ  یکنخ  هداـــعلا و  قوــف  يدیفـــس  هــب  هراـــشا  ار  " روفاـــک " ریبــعت زین  یـــضعب 
.تسا لثملا  برض  " يدیفس "و" یکنخ " رظن

صوصخ هب  ، دسر یم  رظن  هب  رتبسانم  همه  زا  تسخن  ریسفت  هتفر  مه  يور  اما 
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.تسا شوخ  ياهوب  نیرتهب  زا  هک  دنا  هدرمش  ربنع  کشم و  فیدرمه  ار  روفاک  تارابع  رد  یهاگ  هک  نیا 

هک تسا  یصاخ  همشچ  زا  نیا  :" دیازفا یم  هدرک  هراشا  دوش  یم  رپ  نآ  زا  روهط  بارـش  ماج  نیا  هک  يا  همـشچرس  هب  سپـس  *** 
ًاریِْجفَت اـ�هَنوُرِّجَُفی  ّللا 

�
ِه ُدـا�بِع  اـ�ِهب  ُبَرْـشَی  ًاـْنیَع  دـنزاس ( !" یم  يراـج  دـنهاوخب  اـج  ره  زا  ار  نآ  ،و  دنـشون یم  نآ  زا  ادـخ  ناگدـنب 

(. (2)(1)

بلاج ،و  دروآ یم  رب  رـس  اجنامه  زا  دـننک  هدارا  اج  ره  هک  تسا  ّللا 
�

ه دابع  راربا و  راـیتخا  رد  ناـنچ  روهط  بارـش  همـشچ  نیا  يرآ 
ءاـیبنالا و رود  یلا  رجفت  (ص) یبـنلا راد  یف  نـیع  یه  : دوـمرف نآ  فیــصوت  رد  هـک  هدــش  لـقن  رقاـب ع  ماـما  زا  یثیدــح  رد  هـکنیا 

.(3) دوش " یم  يراج  نانمؤم  ناربمایپ و  ریاس  هناخ  هب  اجنآ  زا  هک  مالسا ص  ربمغیپ  هناخ  رد  تسا  يا  همشچ  نیا  :" نینمؤملا

مرکا ربمایپ  هناخ  زا  تمحر  ملع و  ياه  همشچ  ایند  رد  هک  هنوگنامه  يرآ 
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عزن هب  بوصنم  "" انیع " هک تسا  نیا  رتبـسانم  همه  زا  دـیاش  ، دـنا هداد  يدایز  تالامتحا  ؟ تسیچ يارب  " اـنیع " بصن هکنیا  رد  ( 1 - 1
ای و  تسا ، حدـم  ای  صاصتخا  هب  بوصنم  ای  "و  اروفاـک " زا " لدـب " دـنا هتفگ  زین  یـضعب  ، هدوب نیع " نم  " ریدـقت رد  ،و  تسا ضفاـخ 

.تسا رتبسانم  لوا  ینعم  میتفگ  هک  هنوگنامه  یلو  ، دشاب یم  " انیع نوبرشی  " ریدقت رد  ،و  تسا يردقم  لعف  لوعفم 
.دشاب " نم " ینعم هب  تسا  نکمم  " اهب " رد " اب نآ و" نودب  مه  دوش و  یم  يدعتم  اب  هلیسو  هب  مه  " برشی ( " 2 - 2

هحفص 155. دلج 29  " یناعملا حور  هحفص 477 و" دلج 5  " نیلقثلا رون  " ریسفت ( 3 - 3
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زا یهلا  روهط  بارش  همـشچ  تسا  همانرب  نیا  زا  یگرزب  مسجت  هک  ترخآ  رد  ، دوش یم  ریزارـس  ناکین  ادخ و  ناگدنب  يوس  هب  ص 
زا لصا  رد  " ریجفت " هدام زا  " نورجفی ! " ددرگ یم  ریزارـس  ناـنمؤم  ياـه  هناـخ  هب  نآ  ياـه  هخاـش  و  دـشوج ، یم  یحو  تیب  نیمه 

ییوگ حبـص  رون  هک  اجنآ  زا  ،و  رگید زیچ  ای  ، دشاب نیمز  نتفاکـش  هاوخ  ، تسا عیـسو  نتفاکـش  ینعم  هب  هک  هدـش  هتفرگ  " رجف " هشیر
زا ،و  هدیرد ار  یکاپ  ایح و  هدرپ  هک  دنیوگ  یم  " رجاف " ور نیا  زا  قساف  صخش  هب  ،و  دنا هتفگ  " رجف " نآ هب  دفاکـش  یم  ار  بش  هدرپ 

.تسا هدش  جراخ  قح  ریسم 

.تسا نیمز  نتفاکش  ینعم  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  اما 

رکذ " یـصاخ رطعم  روهط  بارـش  " تمعن نیتسخن  تسا  هدـمآ  هروس  نیا  رد  هک  یتشهب  ناوارف  ياهتمعن  نایم  رد  هکنیا  هجوت  لـباق 
نیا زا  ندیـشون  اب  دنهن  یم  تشهب  رد  هک  ماگ  نیتسخن  رد  رـشحم  باسح  زا  غارف  زا  سپ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـیاش  نیا  ،و  هدـش

بهاوم ریاس  زا  هدافتسا  هب  قح  قشع  زا  تسمرس  ،و  دنیوش یم  دوخ  ناج  نورد  زا  ار  یـصلاخان  یتحاران و  هودنا و  هنوگ  ره  بارش 
.دنزادرپ یم  یتشهب 

ار اهنآ  قاقحتـسا  لیلد  فصو  جـنپ  رکذ  اب  هتخادرپ  دـنراد ، " ّللا
�

ه دابع  "و" راربا " هک یفاـصوا  لاـمعا و  رکذ  هب  دـعب  تاـیآ  رد  *** 
.دهد یم  حیضوت  دننام  یب  ياهتمعن  همه  نیا  هب  تبسن 

 (. ِرْذَّنلِاب َنُوفُوی  دننک (" یم  افو  دوخ  رذن  هب  اهنآ  :" دیامرف یم 

 (. ًاریِطَتْسُم ُهُّرَش  َنا�ک  ًامْوَی  َنُوفا�خَی  َو  دنکانمیب (" تسا  هدرتسگ  نآ  رش  باذع و  هک  يزور  زا  "و 
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رمتـسم و همانرب  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  هدمآ  " عراضم لعف   " تروص هب  همه  هک  نآ  زا  دـعب  ياه  هلمج  "و  نوفاخی "و" نوفوی " هلمج
.تسا نانآ  یگشیمه 

نسح و اهنآ  نادـنزرف  ارهز و  همطاف  یلع و  نانمؤم  ریما  تایآ  نیا  لـمکا  متا و  قادـصم  میتفگ  لوزن  ناـش  رد  هک  هنوگناـمه  هتبلا 
راـطفا بآ  اـب  زج  ،و  دـندرک ادا  نتـشاد  هزور  زور  هس  دروـم  رد  ار  دوـخ  رذـن  هک  دنـشاب  یم  نـیعمجا " مـهیلع  ّللا 

ـ�
ه مالـس  " نیـسح

.دوب لام  الام  تمایق  فوخ  ادخ و  فوخ  زا  نانآ  بلق  ،و  دندومنن

.دشاب یم  میظع  زور  نآ  عیسو  نوگانوگ و  ياهباذع  هب  هراشا  ،و  تسا هدنکارپ  هدرتسگ و  ینعم  هب  " ریطتسم "

هدرمـش و مرتحم  ار  یهلا  تابجاو  یلوا  قیرط  هب  دننک  یم  افو  دنا  هدرک  بجاو  نتـشیوخ  رب  هک  ییاهرذـن  هب  اهنآ  یتقو  لاح  ره  هب 
.دنشوک یم  نآ  ماجنا  رد 

.تسا یهلا  نامرف  ربارب  رد  دیدش  تیلوئسم  ساسحا  ،و  داعم هلاسم  هب  ناشنامیا  هب  هراشا  گرزب  زور  نآ  رش  زا  اهنآ  سرت 

الماک ناشلامعا  رد  نامیا  نیا  رثا  ،و  دـنراد نامیا  زور  نآ  رد  ناراکدـب  ياهرفیک  مامت  هب  ،و  دـنا هدرک  رواب  ار  داـعم  یبوخ  هب  اـهنآ 
.تسا نایامن 

تـسود دندنمزاین و  نآ  هب  هکنیا  نیع  رد  ار  دوخ  ياذـغ  اهنآ  :" دـیوگ یم  ، هتخادرپ اهنآ  هتـسیاش  لمع  نیموس  رکذ  هب  سپـس  *** 
 (. ًاریِسَأ ًامِیتَی َو  ًانیِکْسِم َو  ِهِّبُح  �یلَع  َما�عَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  دنهد (" یم  " ریسا و" میتی " "و" نیکسم " هب دنراد 

عاونا هک  هدرتسگ  تسا  یماعطا  رگید  يوس  زا  و  تسا ، دـیدش  زاـین  ماـگنه  رد  راـثیا  اـب  ماوت  هکلب  ، تسین هداـس  اـهنآ  ندرک  ماـعطا 
.تسا هدرتسگ  ناشتمدخ  ماع و  ناشتمحر  بیترت  نیا  هب  ،و  دوش یم  لماش  " ریسا و" میتی " "و" نیکسم " زا ار  نادنمزاین 

ماعط هب  هقالع  هکنیا  نیع  رد  ینعی  ، ددرگ یم  زاب  " ماعط " هب  " ِهِّبُح �یلَع  رد " ریمض 
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ّتَح
ی� َِّربـْلا  اُولـا�نَت  َْنل  تسا  هدـمآ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 92  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبـش  بیترت  نیا  هـب  ،و  دـننک یم  قاـفنا  ار  نآ  دـنراد 

ریمـض دـنا  هتفگ  زین  یـضعب  دـینک ." قافنا  دـیراد  تسود  هچنآ  زا  ات  دیـسر  یمن  يراکوکین  تقیقح  هب  زگره   :" َنوُّبُِحت ا�ّمِم  اوُقِْفُنت 
هکنیا هب  هجوت  اب  یلو  دننک  یم  ماعطا  ماعطا  راگدرورپ  قشع  هب  اهنآ  ینعی  هدـمآ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  ددرگ  یم  رب  " ّللا

�
ه " هب روبزم 

.دسر یم  رظن  هب  رتحیحص  لوا  ینعم  دیآ  یم  دعب  هیآ  رد  بلطم  نیا 

.تسا وگتفگ  نارسفم  نایم  رد  تسا  ریسا  مادک  هب  هراشا  ریسا  نیا  هکنیا  رد  اما  ، تسا نشور  " ریسا "و" میتی "و" نیکسم " ینعم

یم هنیدـم  رد  یمالـسا  تموـکح  ورملق  هـب  و  دـنتفرگ ، یم  راـفک  ناکرــشم و  زا  هـک  تـسا  یناریــسا  روـظنم  دـنا  هـتفگ  يرایــسب 
ناینادنز هب  ار  نآ  یضعب  ،و  دنشاب یم  دوخ  کلام  تسد  ریسا  هک  تسا  یناگدرب  نآ  زا  روظنم  هک  دنا  هداد  لامتحا  یـضعب  ، دندروآ

.تسا رتروهشم  رتبسانم و  همه  زا  لوا  ریسفت  یلو  ، دنا هدرک  ریسفت 

ینادـنز ناریـسا  رگم  ، دـمآ راطفا  ماگنه  هب  یلع ع  هناـخ  رد  رب  ریـسا  درم  لوزن  ناـش  قباـطم  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد 
دوجو ینادـنز  اقلطم  ربمایپ ص  نامز  رد  خـیراوت  لقن  قبط  هک  دوش  یم  نشور  لاؤس  نیا  خـساپ  هتکن  کی  هب  هجوت  اب  اما  دـندوبن ؟
یکین اـهنآ  هب  ،و  دیـشاب اـهنآ  بقارم  دومرف  یم  ،و  درپس یم  ناناملـسم  تسد  هب  هدرک و  میـسقت  ار  ناریـسا  ترـضح ص  ،و  تشادـن
هارمه ار  اهنآ  ،و  دـنتفرگ یم  کمک  ناریـسا  ماعطا  يارب  ناناملـسم  رگید  زا  ، دنتـشادن اهنآ  ياذـغ  نیمات  رب  ییاناوت  هک  هاگ  ،و  دـینک

.دننک کمک  اهنآ  هب  ات  ، دنداتسرف یم  ناناملسم  ریاس  غارس  هب  دوخ  یهارمه  نودب  یتح  ای  دوخ و 

.دندوب هقیضم  رد  تخس  نیملسم  عقوم  نآ  رد  اریز 

تفرگ الاب  ناریسا  دادعت  ،و  درک ادیپ  شرتسگ  یمالسا  تموکح  هک  ادعب  هتبلا 
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لاملا تیب  قیرط  زا  ناـمرجم  ناریـسا و  قازترا  و  دـمآ ، دوجو  هب  نادـنز  ، دـندش داـیز  تموکح  هنماد  شرتسگ  اـب  ناـمرجم  یتح  و 
تفرگ (1). یم  تروص 

نادنمزاین اهنت  هن  ، تسا نادـنمزاین  نامورحم و  ماعطا  لامعا ، نیرتهب  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  قوف  هیآ  زا  لاح  ره  هب 
ياـهراک زا  یکی  اـهنآ  ماـعطا  هک  اـجنآ  اـت  ، هتفرگ رارق  یمالـسا  روتـسد  نیا  شـشوپ  تـحت  زین  كرـش  دـالب  ناریـسا  هـک  ناملـسم 

.تسا هدش  هدرمش  " راربا " هتسجرب

راتفر یکین  هب  ناریـسا  اب  :" هماعطب هریـسا  رثؤی  مهدـحا  ناـک  اریخ و  يرـسالاب  اوصوتـسا  : میناوخ یم  ادـخ ص  لوسر  زا  یثیدـح  رد 
.(2) دندرمش " یم  مدقم  نتشیوخ  رب  ار  وا  هداد و  ریسا  هب  ار  دوخ  ياذغ  هاگ  دندینش  ار  نخس  نیا  هک  یماگنه  ناناملسم  ، دینک

یم ماعطا  ادـخ  يارب  اهنت  ار  امـش  ام  دـنیوگ  یم  اـهنآ  :" دـیامرف یم  ،و  درمـش یم  صـالخا  ار  راربا  هتـسج  رب  لـمع  نیمراـهچ  *** 
 (. ًاروُکُش ًءا�زَج َو �ال  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ّللا �ال 

�
ِه ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  ا�مَّنِإ  يرکشت (" هن  میهاوخ و  یم  امش  زا  یشاداپ  هن  ، مینک

هب یتشادمـشچ  چـیه  تسا و  دـنوادخ  كاپ  تاذ  يارب  هناصلخم و  ناشلامعا  ماـمت  هک  تسین  ماـعطا  هلاـسم  هب  رـصحنم  هماـنرب  نیا 
هزیگنا هک  یلامعا  هنرگ  ،و  تسا تین  صولخ  هب  لمع  شزرا  مالـسا  رد  الوصا  ،و  تسین اـهنآ  رکـشت  ریدـقت و  یتح  مدرم و  شاداـپ 

هنوگچیه ،و  يدام شاداپ  ای  ، مدرم ینادردق  رکشت و  ای  ،و  سفن ياوه  رطاخ  هب  ای  ،و  دشاب هناراکایر  هاوخ  ، دشاب هتشاد  یهلا  ریغ  ياه 
مرکا ص ربمغیپ  روهشم  ثیدح  ،و  درادن یهلا  يونعم و  شزرا 

امنا هینلاب و  الا  لمع  ال 
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.تسا ینعم  نیمه  هب  هراشا  تاینلاب  لامعالا 

تایآ ریاـس  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  ،و  درادـن ینامـسج  تروص " " ادـخ هنرگ  ،و  تسا ادـخ  تاذ  ناـمه  " ّللا
�

ه هجو  " زا روظنم 
دنوادخ يارب  زج  امش   :" ّللا

�
ِه ِهْجَو  َءا�ِغْتبا  َّالِإ  َنوُقِْفُنت  ا�م  َو  میناوخ : یم  هرقب  هیآ 272  رد  ، تسا هدش  دیکات  هیکت و  نآ  يور  زین  نآرق 

َنیِذَّلا َعَم  َکَـسْفَن  ِْربْصا  َو  تسا : هدـمآ  نینچ  ربماـیپ ص  هتـسیاش  نانیـشنمه  فیـصوت  رد  فهک  هروس  هیآ 28  رد  "و  دـینکن قافنا 
یم ار  وا  تاذ  اهنت  ،و  دنناوخ یم  ماش  حبص و  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  شاب  یناسک  اب   :" ُهَهْجَو َنوُدیُِری  ِّیِشَْعلا  ِها�دَْغلِاب َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی 

". دنبلط

") تسا دیدش  سوبع و  هک  زور  نآ  زا  میفئاخ  نامراگدرورپ  زا  ام  : دنیوگ یم  اهنآ  :" دیامرف یم  " راربا " فیصوت نیرخآ  رد  و  *** 
 (. ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  ا�نِّبَر  ْنِم  ُفا�َخن  ّنِإ 

�
ا

.اهنآ لاق  نابز  ای  دشاب  " راربا " لاح نابز  تسا  نکمم  نخس  نیا 

مه رد  ار  شا  هفایق  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  تسا و  ناسنا  تافص  زا  سوبع  هکنیا  اب  " تخـس "و" سوبع " زور هب  تمایق  زور  زا  ریبعت 
اهنت هن  هک  تسا  هدننک  تحاران  تخس و  زور  نآ  ثداوح  ردق  نآ  ینعی  ، تسا زور  نآ  كانتشحو  عضو  رب  دیکات  رطاخ  هب  ، هدیـشک

.تسا سوبع  زین  زور  نآ  دوخ  ییوگ  هکلب  دنسوبع  زور  نآ  رد  اهناسنا 

،و دـنناد یم  " رطمق " زا ار  نآ  یـضعب  ، تسا وگتفگ  تغل  بابرا  نارـسفم و  نایم  رد  ؟ هدـش هتفرگ  يا  هداـم  هچ  زا  " ریرطمق " هکنیا رد 
.دنناد یم  هدئاز  ار  میم  )و  غرم نزو  رب  ") رطق " هدام زا  قتشم  ار  نآ  یضعب 

تسا (1). سوبع  دیدش و  ینعم  هب  هک  تسا  لوا  نامه  روهشم  یلو 
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باذـع زا  ام  دـنیوگ  یم  ارچ  سپ  دـننک  یم  راک  ادـخ  كاپ  تاذ  يارب  اهنت  " راربا " رگا هکنیا  نآ  دـیآ و  یم  شیپ  یلاؤس  اجنیا  رد 
لاؤس نیا  خـساپ  هتکن  کی  هب  هجوت  اب  اما  تسا !؟ راگزاس  ، تمایق باذـع  زا  سرت  هزیگنا  اب  ، یهلا هزیگنا  اـیآ  ، میکاـنمیب تماـیق  زور 
تسا نآ  رطاخ  هب  دنسرت  یم  تمایق  باذع  زا  رگا  ،و  دنراد یم  رب  ماگ  ادخ  رطاخ  هب  لاح  ره  هب  اهنآ  هک  نیا  نآ  ،و  دوش یم  نشور 

رد هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ،و  تسا وا  هیحان  زا  اـهتمعن  نیا  نوچ  دـنراد  هقـالع  تشهب  ياـهتمعن  هب  رگا  ،و  تسا یهلا  باذـع  هک 
،و باقع زا  سرت  ،و  باوث هب  هقالع  هزیگنا  اب  تافانم  تادابع  رد  تبرق  دصق  : دـنیوگ یم  هک  تسا  حرطم  هقف  رد  تدابع " تین  " باب
هب تشگزاب  اهنیا  همه  اریز  ، درادـن ( ناراب لوزن  يارب  اقـستسا  زامن  دـننام   ) دـنوادخ يوس  زا  اـیند  نیا  يداـم  بهاوم  بسک  یتح  اـی 

تشهب ياهتمعن  هب  هقالع  هک  تسا  نیا  تدابع  یلاع  هلحرم  دنچ  ره  ، تسا " یعاد رب  یعاد  " لیبق زا  حالطـصا  هب  ،و  دنک یم  دنوادخ 
.دریگ ماجنا  " ّلل

�
ه ابح  " ناونع هب  هچراپ  کی  هکلب  دشابن  نآ  هزیگنا  زین  خزود  باذع  زا  سرت  و 

.تسا راگدرورپ  زا  فوخ  زین  فوخ  نیا  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  زین   " ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  ا�نِّبَر  ْنِم  ُفا�َخن  ّنِإ 
�
ا هب " ریبعت 

یلوا رد  هک  توافت  نیا  اب  ، تسا فوخ  هلاسم  ود  ره  فصو  نیمجنپ  ،و  هناـگجنپ فاـصوا  زا  فصو  نیمود  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
فیـصوت نینچ  تمایق  زور  دروم  کی  رد  ، تمایق زور  رد  راـگدرورپ  زا  فوخ  یمود  رد  تسا و  تماـیق  زور  فوخ  زا  نخـس  اـهنت 

يرگید دـناسر و  یم  ار  نآ  یگدرتسگ  یکی  عقاو  رد  هک  تسا  دـیدش  سوبع و  رگید  دروم  رد  تسا و  هدرتسگ  نآ  رـش  هک  هدـش 
.ار یفیک  یگدرتسگ 

هک یکاپ  تاین  کین و  لامعا  یلامجا  هجیتن  هب  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد  *** 
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اب هک  یلاح  رد  ،و  دـنک یم  يرادـهگن  زور  نآ  رـش  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  اه  نیمه  رطاخ  هب  :" دـیامرف یم  ، هدرک هراـشا  دـنراد  " راربا "

(. ارورس هرظن و  َّقل 
�
ْمُها ِمْوَْیلا َو  َِکل�ذ  َّرَش  ّللا 

�
ُه ُمُها�قَوَف  دنک ( یم  لابقتسا  اهنآ  زا  دنتسه  نامداش  رورسم و  توارط و 

راسخر گنر  يرآ  ، دهد یم  تسد  ناسنا  هب  هافر  تمعن و  روفو  رثا  رب  هک  تسا  یصاخ  یباداش  یمرخ و  توارط و  ینعم  هب  " هرظن "

.دهد یم  ربخ  نانآ  ینورد  طاشن  شمارآ و  زور  نآ  رد  اهنآ 

ینامداش قرغ  زور  نآ  رد  ار  اهنآ  ضوع  رد  دنوادخ  ، دـندوب كانمیب  زور  نآ  زا  تیلوئـسم  ساسحا  رطاخ  هب  ایند  رد  رگا  نیا  رب  انب 
.دنک یم  رورس  و 

شـصاخ فطل  اب  ردـقنارگ  نانامهیم  نیا  زا  گرزب  دـنوادخ  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  یبلاج  رایـسب  ياـهریبعت  زا  " مهاـقل " هب ریبعت 
.دهد یم  ياج  شتمحر  هیاس  رد  دنرورس  يداش و  قرغ  هک  ار  اهنآ  ،و  دنک یم  لابقتسا 

***

: هتکن

تسا تانسح  نیرتهب  زا  ناگنسرگ  ندرک  ریس 

نآرق تایآ  زا  يرایـسب  رد  هکلب  ، درمـش یم  ّللا 
�

ه دابع  راربا و  هتـسجرب  ياهراک  زا  یکی  ار  ماعط  ماعطا  ثحب  دروم  تایآ  رد  اـهنت  هن 
.دراد یصاخ  تیبوبحم  ادخ  هاگشیپ  رد  راک  نیا  دهد  یم  ناشن  ،و  تسا هدش  دیکات  هیکت و  ینعم  نیا  يور 

رگید قطانم  رد  هک  یلاح  رد  ، دـنریم یم  یگنـسرگ  زا  رفن  اهنویلیم  لاس  ره  هرـشتنم  رابخا  قبط  هک  مینک  زورما  يایند  هب  هاگن  رگا  و 
يرود وس و  کی  زا  یمالـسا  روتـسد  نیا  تیمها  ، تسین نآ  يارب  یباسح  هک  دـنزیر  یم  اهناد  هلابز  هب  یفاضا  ياذـغ  ردـق  نآ  ایند 

.ددرگ یم  نشور  رگید  يوس  زا  یقالخا  نیزاوم  زا  زورما  يایند 
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: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  ثیدح  دنچ  هنومن  ناونع  هب  هک  دوش  یم  هدید  هنیمز  نیا  رد  رایسب  دیکات  زین  یمالسا  تایاور  رد 

: تسا هدمآ  مرکا ص  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  -1

دنک ماعطا  ار  ناناملسم  زا  رفن  هس  هک  یـسک   :" تاومـسلا توکلم  یف  نانج  ثالث  نم  ّللا 
�

ه همعطا  نیملـسملا  نم  رفن  هثالث  معطا  نم 
.(1) درک " دهاوخ  ماعطا  اهنامسآ  توکلم  رد  یتشهب  غاب  هس  زا  ار  وا  دنوادخ 

: میناوخ یم  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  و 

بر ّللا 
�

ه الا  لسرم  یبن  ـال  ،و  برقم کـلم  ـال  ، هرخـآلا یف  رجـالا  نم  هل  اـم  ّللا 
�

ه قلخ  نم  دـحا  ردـی  مل  هعبـشی  یتح  اـنمؤم  معطا  نم 
ناگتشرف هن  ،و  دراد شاداپ  ترخآ  رد  ردقچ  دناد  یمن  ادخ  قلخ  زا  يدحا  دوش  ریـس  ات  دنک  ماعطا  ار  ینمؤم  هک  یـسک   :" نیملاعلا

.(2) تسا " نایملاع  راگدرورپ  هک  دنوادخ  زج  ، لسرم ناربمایپ  هن  ،و  یهلا برقم 

:" دومرف هک  تسا  هدمآ  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

منک ماعطا  ار  يدنمزاین  نمؤم  رگا   :" باقر رشع  قتعا  نا  نم  یلا  بحا  هروزا  نال  ،و  هروزا نا  نم  یلا  بحا  اجاتحم  انمؤم  معطا  نال 
"! منک دازآ  ار  هدرب  هد  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  مورب  وا  رادـیدب  رگا  ،و  مورب وا  رادـید  هب  اهنت  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن 

.(3)

ره نانمؤم  ماعطا  هک  تسا  هدمآ  احیرص  یضعب  رد  هکلب  هدشن  هیکت  ناگنـسرگ  نادنمزاین و  يور  اهنت  تایاور  رد  هکنیا  هجوت  لباق 
بلج اهیدـنمزاین  عفر  رب  هوالع  راـک  نیا  زا  فدـه  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  ،و  تسا هدرب  ندرک  دازآ  نوچمه  دنـشاب  زاـین  یب  دـنچ 

سکع هب  ، تسا تیمیمص  یتسود و  ياهدنویپ  میکحت  تبحم و 
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دیاب مادـک  ره  دـنور  یم  يا  هناخنامهم  هب  دـنواشیوخ  ود  ای  ، کیدزن تسود  ود  هاگ  هک  تسا  لومعم  زورما  يدام  ياـیند  رد  هچنآ 
.تسا روآ  تفگش  رایسب  نانآ  يارب  رایسب  تارفن  اصوصخم  ندرک  ینامهیم  هلاسم  ییوگ  ، دزادرپب ار  دوخ  مهس 

لامعا لضفا  زا  ( دنـشابن مه  ناملـسم  نمؤم و  دنچ  ره   ) قلطم روط  هب  ناگنـسرگ  ماعطا  هک  هدـش  حیرـصت  زین  تایاور  زا  یـضعب  رد 
: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسا ص  یمارگ  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد  هک  نانچ  ، تسا

یب نمؤی  هدیب ال  " هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  " دمحم سفن  يذلا  هعئاجلا و  دابکلا  عابـشا  هراحلا و  دابکلا  داربا  ّللا 
�

ه دنع  لامعالا  لضفا  نم 
: عئاج ملسملا  - هراج لاق  وا  - هوخا ناعبش و  تیبی  دبع 

ناج هک  یـسک  هب  دـنگوس  ، هنـسرگ ياهمکـش  ندرک  ریـس  ،و  تسا غاد  ياهرگج  ندرک  کـنخ  ادـخ  دزن  لاـمعا  نیرترب  زا  یکی  "

هدرواین نامیا  نم  هب  دشاب  هنـسرگ  شناملـسم  - هیاسمه دومرف  ای  - ردارب دـباوخب و  ریـس  بش  هک  يا  هدـنب  تسا  وا  تسد  رد  دـمحم 
.(1) تسا !"

تسین دیعب  ،و  دوش یم  لماش  ار  يا  هنسرگ  هنـشت و  ره  نآ  زاغآ  یلو  ، تسا ناناملـسم  ندرک  ریـس  هراب  رد  هچرگ  قوف  ثیدح  لیذ 
.دوش لماش  زین  ار  تاناویح  یتح  نآ  موهفم  یگدرتسگ 

تسا (2). رایسب  تایاور  هنیمز  نیا  رد  و 

***
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.دراد تیمومع 
-2
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ات 22] تایآ 12  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

اـ�ُهل�الِظ َو ْمِْهیَلَع  ًهَِینا�د  َو  ( 13  ) ًاریِرَْهمَز ًاسْمَـش َو �ال  ا�هِیف  َنْوَرَی  ِِکئا�رَْألَا �ال  یَلَع  اـ�هِیف  َنِیئِکَّتُم  ( 12  ) ًاریِرَح ًهَّنَج َو  اوُرَبَص  اـ�ِمب  ْمُها�زَج  َو 
َو ( 16  ) ًاریِدْقَت ا�هوُرَّدَـق  ٍهَِّضف  ْنِم  اَریِرا�وَق  ( 15  ) اَریِرا�وَق َْتناـ�ک  ٍبا�وْکَأ  ٍهَِّضف َو  ْنِم  ٍهَِینآـِب  ْمِْهیَلَع  ُفاـ�ُطی  َو  ( 14  ) ًالِیلْذَـت ا�ُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ 

ْمُهَْتبِـسَح ْمُهَْتیَأَر  ا�ذِإ  َنوُدَّلَُخم  ٌنا�دـْلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َو  ( 18  ) ًالِیبَْسلَس ی�ّمَُـست  ا�هِیف  ًاْنیَع  ( 17  ) ًالِیبَْجنَز ا�هُجا�ِزم  َنا�ک  ًاسْأَک  ا�هِیف  َنْوَقُْـسی 
ٍهَِّضف َو ْنِم  َرِوا�سَأ  اوُّلُح  ٌقَْربَتْسِإ َو  ٌرْـضُخ َو  ٍسُدنُـس  ُبا�ِیث  ْمُهَِیلا�ع  ( 20  ) ًارِیبَک ًاـْکُلم  ًاـمیِعَن َو  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  ا�ذِإ  َو  ( 19  ) ًارُوْثنَم ًاُؤلُْؤل 

(22  ) ًاروُکْشَم ْمُُکیْعَس  َنا�ک  ًءا�زَج َو  ْمَُکل  َنا�ک  ا�ذ�ه  َّنِإ  ( 21  ) ًاروُهَط ًابا�رَش  ْمُهُّبَر  ْمُها�قَس 
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: همجرت

.دهد یم  شاداپ  اهنآ  هب  ار  یتشهب  ریرح  ياهسابل  تشهب و  ، نانآ ییابیکش  ربارب  رد  دنوادخ  -12

.ار امرس  هن  دننیب ، یم  اجنآ  رد  ار  باتفآ  هن  ، دنا هدرک  هیکت  ابیز  ياهتخت  رب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  -13

.تسا ناسآ  رایسب  شیاه  هویم  ندیچ  ،و  هداتفا ورف  اهنآ  رب  ( یتشهب ناتخرد  ) نآ ياه  هیاس  هک  تسا  یلاح  رد  14-و 

ياهفرظ -16 اه ) یندیـشون  اهاذـغ و  نیرتهب  زا  ولمم  ) دـننادرگ یم  نیرولب  ییاهحدـق  ،و  هرقن زا  ییاهفرظ  اـهنآ  درگادرگ  رد  15-و 
.دنا هدرک  هدامآ  مزال  هزادنا  هب  ار  اهنآ  هک  ! هرقن زا  ینیرولب 

.تسا هتخیمآ  لیبجنز  اب  هک  تسا  يروهط  بارش  زا  زیربل  هک  دنوش  یم  باریس  ییاهماج  زا  اجنآ  رد  17-و 

.تسا لیبسلس  شمان  هک  تشهب  رد  يا  همشچ  زا  -18

! دنا هدنکارپ  دیراورم  ینک  یم  نامگ  ینیبب  ار  اهنآ  هاگ  ره  هک  دـندرگ  یم  ( ییاریذـپ يارب  ) ینادواج یناناوجون  اهنآ  درگ  رب  19-و 
كزان ریرح  زا  تسا  ییاهـسابل  ( نایتشهب ) اهنآ مادنا  رب  -21 ینیب ! یم  ار  یمیظع  کـلم  اـهتمعن و  ینیبب  ار  اـجنآ  هک  یماـگنه  20-و 

نیا -22 دناشون ! یم  اهنآ  هب  روهط  بارش  ناشراگدرورپ  ،و  دنا هدش  نییزت  هرقن  زا  ییاهدنبتـسد  اب  میخـض و  يابید  زا  ،و  گنر زبس 
.تسا ینادردق  دروم  امش  شالت  یعس و  تسا و  امش  يازج 
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: ریسفت

! یتشهب میظع  ياهشاداپ 

ياـقل هب  اـهنآ  ندیـسر  ،و  تماـیق زور  كاـندرد  ياهباذـع  زا  " ناـکین راربا و  " تاـجن هب  هتـشذگ  تاـیآ  رد  یلاـمجا  هراـشا  زا  دـعب 
رد ار  تمعن  هدزناپ  لقا  دح  ، هتخادرپ یتشهب  ياهتمعن  نیا  حرـش  هب  ثحب  دروم  تایآ  رد  ندـش ، ینامداش  رورـس و  قرغ  ،و  بوبحم

: درمش یم  رب  تایآ  نیا  یط 

: دیامرف یم  ،و  دیوگ یم  نخس  نایتشهب  نیا  سابل  نکسم و  زا  تسخن 

ًهَّنَج اوُرَبَص  ا�ِمب  ْمُها�زَج  َو  دهد (" یم  شاداپ  اهنآ  هب  ار  ریرح  زا  ییاهشرف  اهسابل و  تشهب و  اهنآ  ییابیکش  ربص و  ربارب  رد  دنوادخ  "

 (. ًاریِرَح َو 

هب راطفا  ماگنه  دوخ  زاین  دروم  ماعط  ندیـشخب  ،و  نتـشاد هزور  ،و  رذن هب  ءافو  نآ  هنومن  هک  راثیا  تماقتـسا و  همه  نآ  ربارب  رد  يرآ 
یم اهنآ  رب  ار  اهـسابل  نیرتهب  ،و  دـهد یم  ياـج  تشهب  زا  یـصوصخم  ياـهغاب  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  تسا ، ریـسا  میتی و  نیکـسم و 

.دناشوپ

ناسنا ییابیکش  ربص و  لباقم  رد  تمایق  ياهشاداپ  هک  هدش  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد  هک  هیآ  نیا  رد  اهنت  هن 
(. بئاصم تالکشم و  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  ،و  تیصعم ربارب  رد  ربص  تعاطا ، قیرط  رد  ربص  ) تسا

هب امـش  رب  دورد   :" ُْمتْرَبَص ا�ِمب  ْمُْکیَلَع  ٌم�الَـس  دـنیوگ : یم  دـماشوخ  نینچ  نایتشهب  هب  ناگتـشرف  میناوخ  یم  دـعر  هروس  هیآ 24  رد 
". دیتشاد هک  یتماقتسا  ربص و  رطاخ 

ناشتماقتسا ربص و  رطاخ  هب  ار  اهنآ  زورما  نم   :" َنوُِزئا�ْفلا ُمُه  ْمُهَّنَأ  اوُرَبَص  ا�ِمب  َمْوَْیلا  ُمُُهْتیَزَج  یِّنِإ  تسا : هدمآ  نونمؤم  هیآ 111  رد  و 
". دنراگتسر زوریپ و  اهنآ  ، مداد شاداپ 
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") ار اوه  يدرس  هن  ،و  دننیب یم  ار  باتفآ  یمرگ  هن  ، هدرک هیکت  ابیز  ياهتخت  رب  اهنآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  :" دیازفا یم  سپـس  *** 
 ": ًاریِرَْهمَز ًاسْمَش َو �ال  ا�هِیف  َنْوَرَی  ِِکئا�رَْألا �ال  یَلَع  ا�هِیف  َنِیئِکَّتُم 

رد شمارآ  تلاح  رد  الومعم  ناـسنا  هک  ارچ  ، تسا اـهنآ  لـماک  یتحار  شمارآ و  هب  هراـشا  ( اـهتخت رب  ندرک  هیکت  ) تلاـح نیا  رکذ 
.تسا تشهب  ياوه  لماک  لادتعا  هب  هراشا  زین  هیآ  لیذ  و  درب ، یم  رس  هب  یتلاح  نینچ 

ناتخرد ياه  هیاس  دوجو  اب  ، درادن دوجو  دیشروخ  هدننک  تحاران  شبات  هکلب  ، دشاب هتشادن  دوجو  اجنآ  رد  هام  دیشروخ و  هکنیا  هن 
.یتشهب

نامه روظنم  اجنیا  رد  ،و  دشاب یم  ، مشخ رثا  رب  مشچ  ندش  خرـس  ای  ، بضغ تدش  ای  ، امرـس تدش  ینعم  هب  " رهمز " هدام زا  " ریرهمز "

.تسا لوا  ینعم 

دوش (1). یم  یشالتم  مه  زا  ندب  ياضعا  امرس  تدش  زا  هک  دراد  دوجو  يا  هطقن  منهج  رد  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 

رخاف اـبیز و  ياـهتخت  اـجنیا  رد  روظنم  دـنهن و  یم  سورع  هلجح  رد  هک  دـنیوگ  یم  ییاـهتخت  هب  لـصا  رد  " هکیرا " عمج " کـئارا "

.تسا

اوار اذا  هنجلا  یف  هنجلا  لها  انیب  : دنک یم  لقن  نینچ  سابع  نبا  زا  یثیدح  رد  " یناعملا حور  " رد تنس  لها  فورعم  رسفم  " یـسولآ "

ًاریِرَْهمَز ًاسْمَـش َو �ال  ا�هِیف  َنْوَرَی  انبر �ال  لاق  دق  و  اذه ؟ ام  ناوضر  ای  هنجلا  لها  لوقیف  هب  نانجلا  تقرـشا  دـق  ،و  سمـشلا ءوضک  اءوض 
هک یماگنه  !:" امهیرغث رون  نم  نانجلا  تقرشا  ،و  اکحض (ع) همطاف (ع)و  یلع نکل  ،و  رمق ،و ال  سمشب اذه  سیل  ناوضر  مهل  لوقیف  ،

يرون ناهگان  دنتسه  تشهب  رد  نایتشهب 
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نیا : دنیوگ یم  ( تشهب رومام  هتـشرف  ) ناوضر هب  نایتشهب  ، هتخاس نشور  ار  تشهب  هنحـص  هک  دننک  یم  هدـهاشم  باتفآ  رون  نوچمه 
: دیوگ یم  خساپ  رد  وا  !؟ ار امرس  هن  دننیب و  یم  ار  باتفآ  هن  تشهب  رد  هدومرف  ام  راگدرورپ  هکنیا  اب  تسیچ  رون 

.(1) تسا !" هتشگ  نشور  ناشنادند  رون  زا  تشهب  دنا و  هدش  نادنخ  همطاف س  یلع ع و  یلو  ، تسین هام  دیشروخ و  رون  نیا 

هویم ندـیچ  ،و  هداتفا ورف  اهنآ  رب  یتشهب  ناتخرد  ياه  هیاس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  :" دـیازفا یم  اـهتمعن  نیا  همادا  رد  دـعب  هیآ  *** 
ًالِیلْذَت (2). ا�ُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  ا�ُهل�الِظ َو  ْمِْهیَلَع  ًهَِینا�د  َو  تسا (:" ناسآ  لهس و  رایسب  اهنآ  يارب  شیاه 

يروآ دای  رگید  راب  تسا ! اه  هویم  ندیچ  يارب  یتکرح  شالت و  هب  جایتحا  هن  ،و  دور یم  تسد  رد  يراخ  هن  ، دراد دوجو  یلکشم  هن 
هراب رد  هچنآ  ،و  تسا توافتم  رایـسب  ناهج  نیا  اب  ناهج  نآ  رد  ناسنا  یگدنز  رب  مکاح  لوصا  هک  میناد  یم  يرورـض  ار  هتکن  نیا 

حیرـصت قبط  هنرگ  ،و  میظع بهاوم  نآ  هب  ینعم  رپ  تسا  یتاراشا  اـهنت  ، هدـمآ نآرق  رگید  تاـیآ  تاـیآ و  نیا  رد  یتشهب  ياـهتمعن 
.تسا هتشذگن  یسک  چیه  هشیدنا  رب  هدینشن و  یشوگ  چیه  هدیدن و  یمشچ  چیه  هک  تسا  ییاهتمعن  اجنآ  رد  تایاور  زا  یضعب 

زا نآرق  رد  دـنوادخ  ار  هچنآ  : دـیوگ یم  : تسا هدرک  ناـیب  هروـس  نیمه  تاـیآ  زا  یـضعب  لـیذ  رد  هـک  دراد  ینخـس  " ساـبع نـبا  "

لثم هدرب  مان  یتشهب  ياهتمعن 
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درب یم  مان  يروهط  بارـش  زا  الثم  ، درب یم  مان  تسا  هدش  هتخانـش  ام  يارب  هک  یمان  اب  ار  نآ  دنوادخ  یلو  ، درادن ایند  رد  يدـننام  و 
تشاد (1). هقالع  نآ  هب  برع  هک  دوب  يرطعم  هدام  نیا  تسا  جوزمم  " لیبجنز " اب هک 

ناگدننک ییاریذپ  ،و  اهنآ ییاریذپ  لئاسو  ادخ  یتشهب  نانامهیم  نیا  زا  ییاریذپ  یگنوگچ  زا  یتمـسق  حیـضوت  هب  دعب  هیآ  رد  *** 
ٍهَِّضف َو ْنِم  ٍهَِینِآب  ْمِْهیَلَع  ُفا�ُطی  َو  دننادرگ (" یم  نیرولب  ییاهحدـق  هرقن و  زا  ییاهفرظ  اهنآ  درگادرگ  رد  :" دـیامرف یم  دزادرپ و  یم 

 (. اَریِرا�وَق َْتنا�ک  ٍبا�وْکَأ 

 (. ًاریِدْقَت ا�هوُرَّدَق  ٍهَِّضف  ْنِم  اَریِرا�وَق  دنا ( " هدرک  هدامآ  مزال  هزادنا  هب  ار  نآ  هک  ! هرقن زا  ینیرولب  ياهفرظ  *** "

یم هک  يرادقم  هب  ، نیرفآ طاشن  شخب و  تذل  ياهیندیـشون  عاونا  نیرولب  ياهحدـق  نآ  رد  ،و  یتشهب ياهاذـغ  عاونا  اهفرظ  نیا  رد 
.دننک یم  هضرع  اهنآ  هب  دننز و  یم  رود  اهنآ  درگ  هتسویپ  یتشهب  ناراکتمدخ  ،و  تسا دوجوم  دنراد  هقالع  دنهاوخ و 

هتـسد هک  تسا  بآ  فرظ  ینعم  هب  ( بوـخ نزو  رب  ") بوـک  " عـمج " باوـکا ،و" تسا فرظ  هنوـگ  ره  ینعم  هب  " ءاـنا " عـمج " هینآ "

.دوش یم  " حدق " هب ریبعت  نآ  زا  هاگ  هک  دشاب  هتشادن 

.تسا يا  هشیش  نیرولب و  فرظ  ینعم  هب  " هروراق " عمج " ریراوق "

،و درادن دوجو  اقلطم  یفرظ  نینچ  ایند  ملاع  رد  هک  یلاح  رد  هدـش ! هتخاس  هرقن  زا  یتشهب  نیرولب  ياهفرظ  : دـیامرف یم  هکنیا  بجع 
ار نیرولب  ياهفرظ 
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هب لیدبت  لباق  هک  دیرفآ  هریت  گنس  رد  ار  ناکما  نیا  هک  ییادخ  نامه  یلو  ، دنزاس یم  دننک  یم  بوذ  هک  یصوصخم  ياهگنس  زا 
.دنیرفایب زین  هرقن  نوچمه  يزلف  رد  دناوت  یم  ، دشاب رولب  هشیش و 

یگدنـشخرد و مه  ،و  دراد ار  رولب  تیفافـش  افـص و  مه  یتشهب  ياـهماج  اـهفرظ و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  لاـح  ره  هب  و 
.تسا نایامن  الماک  تسا  نآ  رد  هک  ییاه  هباشون  ،و  ار هرقن  ییابیز 

هک تسا  هدمآ  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  : هکنیا هجوت  لباق 

رولب هشیـش و  رد  هک  نانچ  نآ  ، دنک یم  ذوفن  یتشهب  هرقن  رد  ناسنا  مشچ  رون  !: " جاجزلا یف  ذـفنی  امک  هنجلا  هضف  یف  رـصبلا  ذـفنی 
دراد (1). ذوفن  ایند 

دنک و یم  روبع  زین  هریت  ماسجا  زا  هک  ( سکیا هعـشا  دننام  ) دـنا هدرب  یپ  ییاه  هعـشا  هب  نادنمـشناد  ام  رـصع  رد  میناد  یم  زین  ار  نیا 
.دهد یم  ناشن  رولب  دننام  ار  نآ  نورد 

هیبش و ایند  رد  هک  تسا  هرقن  زا  هک  نیرولب  ياهفرظ  زج  دراد  اـیند  رد  يدـننام  هیبش و  یتشهب  ياـهتمعن  همه  : دـیوگ یم  ساـبع  نبا 
تسین (2). نآ  يارب  يدننام 

َنْوَقُْسی َو  هتخیمآ (" لیبجنز  اب  هک  تسا  يروهط  بارش  زا  زیربل  هک  دنوش  یم  باریس  ییاهماج  زا  اجنآ  رد  :" دیازفا یم  سپس  *** 
 (. ًالِیبَْجنَز ا�هُجا�ِزم  َنا�ک  ًاسْأَک  ا�هِیف 

يدـنت هک  اریز  درب  یم  تذـل  دوـب  لـیبجنز  اـب  هتخیمآ  هک  ییاهبارـش  زا  یلهاـج  برع  هـک  دـنا  هدرک  حیرـصت  نارـسفم  زا  يرایـسب 
هتخیمآ لیبجنز  اب  شروهط  بارش  هک  دیوگ  یم  نخس  ییاهماج  زا  اجنیا  رد  نآرق  و  داد ، یم  بارش  هب  یصوصخم 
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ترخآ ات  ایند  زا  توافت  رگید  ریبعت  هب  ای  !و  تسا نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  بارـش  نآ  بارـش و  نیا  نایم  تسا  یهیدب  یلو  ، تسا
!. تسا

تـسس يرگید  ،و  كرحم روآ و  طاـشن  حالطـصا  هب  یکی  هتـشاد  فلتخم  تلاـح  ود  اـب  بارـش  عون  ود  برع  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
ظافلا بلاق  رد  ترخآ  ملاع  قیاقح  هک  اجنآ  زا  و  "، روفاک " اب ار  یمود  ،و  هتخیمآ یم  لیبجنز " " اب ار  یلوا  هک  شخب  مارآ  هدـننک و 

مادختـسا گرزب  قیاقح  نآ  يارب  يرتالاو  رت و  هدرتسگ  یناـعم  اـب  ظاـفلا  نیا  هک  تسین  نیا  زج  يا  هراـچ  دـجنگ  یمن  ناـهج  نیا 
.دوش

صوصخم هیودا  رد  هک  ییوبـشوخ  رطعم و  هشیر  نامه  هب  ابلاغ  یلو  ، هدـش لقن  یفلتخم  ياهریـسفت  " لیبجنز " ینعم هراـب  رد  هچرگ 
.دنا هدرک  ریسفت  دور  یم  راک  هب  اه  هباشون  ،و  اذغ

 ( ًالِیبَْسلَس ی�ّمَُـست  ا�هِیف  ًاْنیَع  دوش (" یم  هدیمان  لیبسلـس  هک  دوش  یم  رپ  تشهب  رد  يا  همـشچ  زا  اهماج  نیا  :" دیازفا یم  سپـس  *** 
.(1)

يرایـسب ، تسا اراوگ  ـالماک  دوش و  یم  يراـج  ولگ  ناـهد و  رد  یتحار  هب  هک  دـنیوگ  یم  ار  يذـیذل  رایـسب  یندیـشون  " لیبسلـس "

.دوش یم  هتفگ  سیلس " " زین بلاج  ناور و  تارابع  هب  هک  هنوگنامه  ، هدش هتفرگ  " یناور " ینعم هب  هسالس " " هدام زا  هک  دندقتعم 

یعادت ار  يزیچ  ندوب  ناور  هجیتن  رد  تسا  " یپ رد  یپ  تکرح  " ینعم هب  هک  هدش  هتفرگ  " لسلـست " هدام زا  دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب 
.دشاب یم  یفاضا  نآ  رد  ءاب  تروص  ره  رد  ،و  تسا کیدزن  مه  هب  ینعم  ود  ره  نیا  رب  انب  ، دنک یم 

" لیبس "و" لاس " هملک ود  زا  بکرم  تسا  يا  هژاو  نیا  هک  دندقتعم  زین  یضعب 
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تروـص رد  "و  بلط هب  یهار  " تسا نیا  شموـهفم  لوا  تروـص  رد  هک  دـنناد  یم  " لـیبس "و" لاـس " زا بکرم  ار  نآ  زین  یـضعب  و 
.تسا " اراوگ  " ود ره  ییانک  ینعم  "و  دیبلط یهار  " مود

تسا (1). دیجم  نآرق  تاعادبا  زا  نیا  هتشادن و  دوجو  " لیبسلس " هملک برع  تغل  رد  هک  دنا  هدرک  حیرصت  زین  یضعب 

.تسا رتبسانم  رتروهشم و  همه  زا  لوا  ینعم  یلو 

یم ، هدروآ نایم  هب  نخس  دوش  یم  اپرب  نیرب  تشهب  رد  قح  تمحر  راوج  رد  هک  رورسرپ  مزب  نیا  ناگدننک  ییاریذپ  زا  سپس  *** 
ُفوُطَی َو  دنا (!" هدنکارپ  ياهدیراورم  ینک  یم  نامگ  ینیبب  ار  اهنآ  هاگ  ره  هک  دندرگ  یم  ینادواج  ناناوجون  اهنآ  درگ  رب  :" دیوگ

 (. ًارُوْثنَم ًاُؤلُْؤل  ْمُهَْتبِسَح  ْمُهَْتیَأَر  ا�ذِإ  َنوُدَّلَُخم  ٌنا�ْدلِو  ْمِْهیَلَع 

ندرک ییاریذـپ  مه  ،و  تسا ینادواـج  اـهنآ  یناوـج  طاـشن  ییاـبیز و  توارط و  مـه  ،و  دنتـسه ینادواـج  تـشهب  رد  ناـشدوخ  مـه 
تیعقاو نیا  رگنایب  رگید  يوس  زا  ( دـننک یم  فاوط  اـهنآ  رب   ") ْمِْهیَلَع ُفوُطَی  ریبعت " و  وس ، کـی  زا  " نودـلخم " ریبعت هک  ارچ  ، ناـنآ

.تسا

ناشروضح مه  ،و  اهنآ تیباذج  یگدنـشخرد و  افـص و  ییابیز و  هب  تسا  يا  هراشا  ( هدنکارپ ياهدـیراورم   ") ًارُوْثنَم ًاُؤلُْؤل  هب " ریبعت 
.یناحور یهلا و  مزب  نیا  ياج  همه  رد 
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رد هکنیا  ،و  تسا عمج  نآ  رد  همجع  تیملع و  اریز  ، تسا فرـصنی  ام ال  اتدعاق  " لیبسلـس " هک دنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یـضعب  ( 1 - 1
.تسا هروس  نیا  رگید  تایآ  رخآ  اب  یگنهامه  رطاخ  هب  هتفرگ  دوخ  هب  نیونت  اجنیا 

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 383 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2663/J25/AKS BARNAMEH/#content_note_368_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم هتـسبرس  تروص  هب  دعب  هیآ  رد  ، دشاب اسر  ایوگ و  ظافلا  ردـق  ره  دـیآ  یمن  فصو  هب  رگید  ناهج  ياهتمعن  هک  اجنآ  زا  و  *** 
.(1) ًارِیبَک )  ًاْکُلم  ًامیِعَن َو  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  ا�ذِإ  َو  ینیب (!" یم  ار  یمیظع  کلم  اهتمعن و  يرگن  یم  ار  اجنآ  هک  یماگنه  و  :" دیازفا

یکلم هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  " میناوخ یم  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ، هدش يدایز  ياهریـسفت  " ریبک کلم  "و" میعن " يارب
.(2) دریذپ " یمن  انف  دوش و  یمن  لئاز  زگره  هک  تسا 

.دیآ یمن  فصو  هب  ترثک  رظن  زا  هک  تسا  هدرتسگ  ردق  نآ  یتشهب  ياهتمعن  ای 

.دنیوگ یم  تیحت  اهنآ  هب  مالس  اب  ،و  دنریگ یم  نذا  نایتشهب  رب  لوخد  ماگنه  هب  ناگتشرف  هک  تسا  نآ  " ریبک کلم  " هکنیا ای 

.دنبای یم  تسد  نآ  هب  دننک  هدارا  هچ  ره  نایتشهب  ای 

کلم ینعم  هب  ای  دـنیب ! یم  ار  هار  لاس  رازه  هلـصاف  دـنک  یم  هاگن  یتقو  هک  تسا  هزادـنا  هب  شکلم  ورملق  یتشهب  درف  نیرت  نیئاپ  ای 
.تسا اهوزرآ  مامت  ققحت  اب  ماوت  يدبا و  یمئاد و 

دهد یم  ربخ  ناـیتشهب  ياـهغاب  تعـسو  تمظع و  زا  هک  ریبـک " کـلم  ،و" تسا " ناوارف ياـهتمعن  " ینعم هب  تغل  رد  هک  " میعن " هژاو
يا هدرتسگ  عیسو و  موهفم 
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هیآ ینعم  دراد و  مزال  لعف  ینعم  " تیار تسا و" " ناکم فرظ  " اجنیا رد  " مث " هکنیا هب  دنا  هدرک  حیرصت  نیرـسفم  زا  یـضعب  ( 1 - 1
دـشاب و " رود هب  هراشا  مسا  "" مث " هک دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا   " ًارِیبَک ًاْکُلم  ًامیِعَن َو  َْتیَأَر  َّمَث  كرـصبب  تیمر  اذا  " دوش یم  نینچ 

". تیار " هب لوعفم 
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.دنوش یم  لماش  ار  قوف  ياهریسفت  همه  هک  دنراد 

هورگ "و" اهفرظ "و" اهیندیـشون "و" اه هویم  و" اه " هیاس  "و" اهتخت "و" نکاسم " لیبق زا  یتشهب  ياهتمعن  زا  یتمـسق  هب  اـجنیا  اـت  *** 
كزان ریرح  زا  تسا  ییاهـسابل  اهنآ  مادنا  رب  :" دیامرف یم  ، تسا نایتشهب  ینییزت  لئاسو  تبون  نونکا  دش ، هراشا  " ناگدننک ییاریذپ 

.(1) ٌقَْربَتْسِإ )  ٌرْضُخ َو  ٍسُدنُس  ُبا�ِیث  ْمُهَِیلا�ع  میخض (" يابید  زا  ،و  زبس

هملک زا  ار  نآ  یضعب  ، تسا میخض  نیمشیربا  هچراپ  ینعم  هب  قربتسا " " هک یلاح  رد  ، تسا كزان  نیمشیربا  هچراپ  ینعم  هب  سدنس 
و :" دیازفا یم  سپس.هدش  هتفرگ  ؤلالت  ینعم  هب  " قرب " یبرع هشیر  زا  هک  دنا  هداد  لامتحا  یضعب  ،و  دنناد یم  ربتس " " ای ربتسا  یسراف 

 (. ٍهَِّضف ْنِم  َرِوا�سَأ  اوُّلُح  َو  دنا ( " هدش  نییزت  هرقن  زا  ییاهدنبتسد  اب  اهنآ 

.تسا رتابیز  دیراورم  رد و  توقای و  زا  ،و  دشخرد یم  رولب  نوچمه  هک  فافش  ییاه  هرقن 

لـصا رد  هک  تسا  ( باتک نزو  رب  ) راوس ای  ( رابغ نزو  رب  ") راوس  " عمج دوخ  هبون  هب  زین  نآ  )و  هرفغم نزو  رب  ") هروسا " عمج " رواسا "

هب ،و  تسا هدش  ادیپ  نآ  رد  يرییغت  رصتخم  یبرع  نابز  هب  لقن  ماگنه  هب  ،و  هدش هتفرگ  " دنبتسد " ینعم هب  " راوتسد  " یـسراف هملک  زا 
.تسا هدمآ  رد  " راوس " تروص
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یم نینچ  هیآ  موـهفم  نیا  رب  اـنب  " قوـف " ینعم هب  تسا  " فرظ " هـکنیا تـسخن  : تـسا لاـمتحا  ود  " مهیلاـع " بارعا لـحم  رد  ( 1 - 1
ینعم ددرگ و  یم  زاـب  " راربا " هب دوب و  لـبق  تاـیآ  رد  هک  " مه " ریمـض يارب  تسا  لاـح " " هکنیا رگید  " سدنـس باـیث  مهقوف  " دوـش

 ". ٌرْضُخ ٍسُدنُس  ُبا�ِیث  مهولعی  مهنوکلاح  " دوش یم  نینچ  هلمج 
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،و ناتخرد يابیز  ياهگرب  دننامه  نیرفآ ، طاشن  رایسب  تسا  یگنر  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  یتشهب  ياهـسابل  يارب  زبس  گنر  باختنا 
.تسا یفطل  ياراد  دوخ  مادک  ره  دراد و  یماسقا  عاونا و  زبس  گنر  هتبلا 

ا�هِیف َنْوَّلَُحی  دنوش " یم  نیئزت  الط  زا  ییاهدنبتـسد  ای  نایتشهب  هک  تسا  هدـمآ  فهک  هروس  هیآ 30  دننام  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد 
نییزت نیا  اب  هاگ  ، عونت تهج  زا  تسا  نکمم  اریز  ، درادـن هدـمآ  ثحب  دروم  هیآ  رد  هچنآ  اـب  یتاـفانم  نیا  و  ٍبَهَذ "  ْنِم  َرِواـ�سَأ  ْنِم 

.نآ اب  هاگ  ،و  دننک

؟ هدش رکذ  تنیز  نیا  یتشهب  نادرم  يارب  هنوگچ  ؟ تسین هنانز  تنیز  هرقن  الط و  دنبتـسد  رگم  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
دنچ ره  ) ناـنز يارب  مه  ،و  تسا نادرم  يارب  مه  هرقن  ـالط و  تنیز  اـهطیحم  زا  يرایـسب  رد  هـک  ارچ  تـسا  نـشور  نآ  باوـج  یلو 

فرخز هروس  هیآ 53  زا  ،و  تسا توافتم  ناـنز  نادرم و  ياهدنبتـسد  عون  هتبلا  یلو  ( هدرک میرحت  نادرم  يارب  ار  ـالط  تنیز  مالـسا 
هک دـیآ  یم  رب  ؟" هدـشن هداد  الط  زا  ییاهدنبتـسد  یـسوم  هب  ارچ   " ٍبَهَذ ْنِم  ٌهَرِوْسَأ  ِْهیَلَع  َیِْقلُأ  ْوَلَف �ال  هدـش : لـقن  نوعرف  لوق  زا  هک 

.دش یم  بوسحم  تمظع  هناشن  رصم  طیحم  رد  نادرم  يارب  الط  دنبتسد 

زج یهار  ، تسین یفاک  زگره  ایند  نیا  یلومعم  ظافلا  یتشهب  ياهتمعن  نایب  يارب  نوچ  میا  هدرک  هراشا  اـهراب  هک  هنوگناـمه  هوـالعب 
.دوش یندرکان  فیصوت  میظع و  ياهتمعن  نآ  هب  یتاراشا  ظافلا  نیا  اب  هک  درادن  دوجو  نیا 

اهنآ هب  روهط  بارش  ناشراگدرورپ  "و  دیامرف یم  اهتمعن  هلسلس  نیا  زا  تمعن  نیرتمهم  نیرخآ و  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  ماجنارس  و 
 (. ًاروُهَط ًابا�رَش  ْمُهُّبَر  ْمُها�قَس  َو  دناشون (" یم 

زا نایتشهب  ،و  دوش یم  رپ  لیبسلس  همشچ  زا  هک  ییاهماج  زا  ، اراوگ ياهیندیشون  زا  نخس  زین  اهتمعن  نیا  يالبال  رد  هک  تسا  تسرد 
رد ، دندرگ یم  باریس  نآ 
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َنوُدَّلَُخم ٌنا�دـْلِو  یقاـس " اـجنآ  رد  وـس  کـی  زا  اریز.تسا  رایـسب  قرف  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هـچنآ  اـهنآ و  ناـیم  یلو  ، دوـب ناـیم 
ار ناسنا  نیا  هشیمه  هک  يدـنوادخ  " بر " هملک رب  هیکت  اب  اصوصخم  ؟ یبیجع ریبعت  هچ  ،و  تسا ادـخ " " یقاس اجنیا  رد  اـما  ، دـندوب "

تبون نونکا  ،و  هدیـسر هلحرم  نیرخآ  هب  ات  هدرب  شیپ  هب  هراومه  لماکت  لـحارم  رد  ار  يو  ، تسا وا  یبرم  کـلام و  هداد و  شرورپ 
شوخرس باریس و  ار  ناکین  راربا و  ناگدنب  روهط  بارـش  ماج  زا  شتردق  تسد  اب  ،و  دناسرب العا  دح  هب  ار  شتیبوبر  هک  تسا  نآ 

.دنک

ناسنا حور  مسج و  ، بارـش نیا  بیترت  نیا  هب  هدـننک  كاپ  مه  تسا و  كاـپ  مه  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  " روهط " رگید يوس  زا  و 
چیه رد  شفـصو  هک  ، دـشخب یم  وا  هب  طاشن  تینارون و  تیناحور و  نانچ  نآ  ،و  دـنک یم  كاپ  یکاـپان  یگدولآ و  هنوگ  ره  زا  ار 

: تسا هدش  لقن  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  یتح  ، دجنگ یمن  یترابع 

.(1) دنک " یم  كاپ  دنوادخ  زج  زیچ  همه  زا  ار  اهنآ  ناج  بلق و  :" ّللا
�

ه يوس  ءیش  لک  نع  مه  رهطی 

نیا هئـشن  ، دـنک یم  ادـخ  برق  راوـج  رد  مئاد  روـضح  هتـسیاش  ار  ناـسنا  ،و  درب یم  نیب  زا  ار  اـهباجح  ، درد یم  ار  تلفغ  ياـه  هدرپ 
.تسا رتالاب  یتبهوم  ره  زا  ،و  رترب یتمعن  ره  زا  روهط  بارش 

هداد " تسلا " یقاس تسد  اب  هک  يروهط  بارـش  اما  دزاس ، یم  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  ،و  دنک یم  لیاز  ار  لقع  ایند  هدولآ  بارـش  رگا 
.دنک یم  وا  لالج  لامج و  رد  قرغ  ، هدرک هناگیب  ّللا "

�
ه يوس  ام  " زا ار  وا  ، دوش یم 

.تسا رتالاب  رترب و  همه  زا  تسا  هتفهن  تمعن  نیا  رد  هیآ و  نیا  رد  هک  یفطل  هکنیا  نخس  هاتوک 
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: دراد رارق  تشهب  رد  رب  روهط  بارش  همشچ  هک  دوش  یم  هدافتسا  هدش  لقن  ادخ ص  لوسر  زا  هک  یثیدح  زا 

 : ًاروُهَط ًابا�رَش  ْمُهُّبَر  ْمُها�قَس  لج َو  زع و  ّللا 
�

ه لوق  کلذ  و  !... دسحلا نم  مهبولق  اهب  ّللا 
�

ه رهطیف  هبرش  اهنم  نوقسیف 

كاپ ( هلیذر تافـص  هنوگ  ره  (و  دسح زا  ار  اهنآ  بولق  نآ  هلیـسو  هب  ادـخ  دوش و  یم  هداد  اهنآ  هب  روهط  بارـش  نیا  زا  يا  هعرج  "

.(1) دزاس " یم 

هدنز كاپ و  ار  زیچ  همه  هک  ناقرف 48) ) ناراب دروم  رد  یکی  هدـمآ  دروم  ود  رد  طقف  دـیجم  نآرق  رد  " روهط " هب ریبعت  هکنیا  بلاج 
رد و  تسا ***  شخب  تاـیح  هدـننک و  كاـپ  زین  نآ  هک  یتـشهب  صوصخم  بارـش  هراـب  رد  ثحب  دروم  هیآ  رد  رگید  دـنک و  یم 

ياهتمعن نیا  : دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  ادـخ  يوس  زا  :" دـیامرف یم  هدرک ، نایب  هنیمز  نیا  رد  ار  نخـس  نیرخآ  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ 
روکشم لوبقم و  قح  نامرف  تعاطا  قیرط  رد  امـش  شالت  شـشوک و  یعـس و  ،و  تسا امـش  لامعا  شاداپ  ریظن  یب  بهاوم  میظع و 

 (. ًاروُکْشَم ْمُُکیْعَس  َنا�ک  ًءا�زَج َو  ْمَُکل  َنا�ک  ا�ذ�ه  َّنِإ  تسا ("

شاداپ ،و  تسا لمع  یعـس و  يازج  همه  اهنیا  دنهد ، یم  باسح  یب  ار  میظع  ياهـشاداپ  بهاوم و  نیا  هک  دـنک  روصت  یـسک  ادابم 
تسا (2). هانگ  زا  یشوپ  مشچ  اهیزاسدوخ و  اهتدهاجم و 

ناونع هب  هتخاس و  بطاخم  ار  ناکین  راربا و  ، وا ناگتـشرف  ای  ، گرزب دـنوادخ  هک  دراد  یـصاخ  فطل  تذـل و  دوخ  بلطم  نیا  ناـیب 
هب هکلب  ، تسا روکشم  امش  یعس  ،و  تسا امش  لامعا  شاداپ  همه  اهنیا  : دیوگ یم  اهنآ  زا  رکشت  ینادردق و 
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ثیدح 60. لیذ  هحفص 485  دلج 5  " نیلقثلا رون  ( " 1 - 1
" مهل ّللا 

�
ه لوقی  ای  " مهل " لاقی " دننام دراد  ریدقت  رد  يا  هلمج  تقیقح  رد  هیآ  نیا  ( 2 - 2
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.دنک رکشت  ناسنا  زا  ادخ  هک  بهاوم  همه  زا  رتالاب  تسا  یتبهوم  اهتمعن و  همه  قوف  ام  تسا  یتمعن  نیا  نارسفم  زا  یضعب  هتفگ 

مهارف امش  يارب  لبق  زا  اهتمعن  نیا  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  ، دهد یم  هتشذگ  زا  ربخ  تسا  یضام  لعف  هک  " ناک " هب ریبعت 
.دنک یم  هدامآ  شیپ  اهتدم  زا  ار  وا  ییاریذپ  لئاسو  دهد  تیمها  رایسب  دوخ  نامهیم  هب  یسک  تقو  ره  هک  ارچ  ، تسا هدش 
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ات 26] تایآ 23  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

ًالیِصَأ ًهَرُْکب َو  َکِّبَر  َمِْسا  ِرُکُْذا  َو  ( 24  ) ًاروُفَک ْوَأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َکِّبَر َو �ال  ِمْکُِحل  ِْربْصاَـف  ( 23  ) ًالیِْزنَت َنآْرُْقلَا  َْکیَلَع  ا�ْنلََّزن  ُنَْحن  ّنِإ 
�
ا

(26  ) ًالیِوَط ًْالَیل  ُهْحِّبَس  َُهل َو  ْدُجْساَف  ِْلیَّللَا  َنِم  َو  ( 25)

: همجرت

.میدرک لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  املسم  -23

.نکم تعاطا  نانآ  زا  يرفاک  راکهنگ و  چیه  زا  ،و  شاب ابیکش  تراگدرورپ  مکح  ( يارجا غیلبت و  ) رد سپ  -24

.روآ دای  هب  ماش  حبص و  ره  ار  تراگدرورپ  مان  25-و 

.يوگ حیبست  ار  وا  ، بش زا  ینالوط  يرادقم  ،و  نک هدجس  وا  يارب  هاگنابش  رد  26-و 

: ریسفت

ادخ مکح  يارجا  رد  تیقفوم  يارب  مهم  روتسد  جنپ 

يور ثحب  دروم  تایآ  رد  ، تفگ یم  نخـس  وا  زیخاتـسر  داعم و  سپـس  ناسنا و  تقلخ  هراب  رد  نونک  ات  زاغآ  زا  هروس  نیا  تاـیآ 
نیا عقاو  رد  دـهد ، یم  وا  هب  هار  نیا  رد  تمواقم  ربص و  اهناسنا و  تیادـه  يارب  يدـکؤم  تاروتـسد  هدرک ، ربماـیپ ص  هب  ار  نخس 

هک تسا  هداد  ناشن  ار  دننام  یب  ياهتمعن  همه  نآ  هب  لوصو  هار  تایآ 
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.تسا ریذپ  ناکما  وا  تاروتسد  زا  نتفرگ  ماهلا  مالسا ص و  ربمایپ  نوچ  يربهر  زا  يوریپ  نآرق و  هب  کسمت  قیرط  زا  اهنت 

 (. ًالیِْزنَت َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  ا�ْنلََّزن  ُنَْحن  ّنِإ 
�
ا میدرک (" لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  املسم  :" دیامرف یم  تسخن 

رثا هک  دـنا  هتـسناد  " نآرق یجیردـت  لوزن  " هب هراشا  هدـمآ  قوف  هیآ  رد  " قلطم لوعفم  " تروص هب  هک  ار  " الیزنت " نارـسفم زا  یـضعب 
اصوصخم ، دنوادخ هیحان  زا  نآرق  لوزن  رب  يدیکات  ینامـسآ و  باتک  نیا  ماقم  تمظع  هب  هراشا  یـضعب  و  تسا ، نشور  نآ  یتیبرت 

تسا یخساپ  تقیقح  رد  ،و  دنناد یم  "( هیمـسا هلمج  "و" نحن "و" نا  " هلیـسو هب  دیکات  ) هدمآ هیآ  رد  هک  رگید  تادیکات  هب  هجوت  اب 
.دندرک یم  مهتم  دنوادخ  رب  ارتفا  رحس و  تناهک و  هب  ار  ربمایپ ص  هک  یناسک  هب 

هک نونکا  :" دیامرف یم  ، تسا تماقتسا  ربص و  هب  توعد  نآ  نیتسخن  هک  دهد  یم  مالسا ص  ربمایپ  هب  مهم  روتسد  جنپ  سپـس  *** 
 (. َکِّبَر ِمْکُِحل  ِْربْصاَف  شاب (" ابیکش  رباص و  تراگدرورپ  ماکحا  يارجا  غیلبت و  قیرط  رد  تسا  نینچ 

.نک تکرح  شیپ  هب  نانچ  مه  ،و  هدم هار  دوخ  هب  یساره  سرت و  اهنآ  یتخسرس  نانمشد و  ترثک  هار و  عناوم  تالکشم و  زا 

نوچ ینعی  ، دریگ یم  ادخ  يوس  زا  نآرق  لوزن  رب  عرف  "( ربصاف  " رد " عیرفت ءاف  " هب هجوت  اب  ) ار تماقتـسا  هب  روتـسد  : هکنیا هجوت  لباق 
.تسا ینعم  نیمه  هب  يرگید  فیطل  هراشا  " بر " هب ریبعت  ،و  نک تماقتسا  هار  نیا  رد  اعطق  تسا  ادخ  وت  نابیتشپ 

اهنآ زا  يرفاک  راکهنگ و  چـیه  زا  :" دـیوگ یم  هتـشاد  رذـح  رب  ناـفرحنم  اـب  شزاـس  هنوگ  ره  زا  ار  ربماـیپ ص  روتـسد  نیمود  رد  و 
ْمُْهنِم ْعُِطت  َو �ال  نکم (" تعاطا 
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ًاروُفَک ْوَأ  ًاِمثآ 

(:

ربمایپ ص فلتخم  قرط  زا  هک  دندرک  یم  شالت  نانمـشد  تیعمج  هک  ارچ  لوا  مکح  رب  تسا  يدـیکات  مود  مکح  نیا  تقیقح  رد 
توعد زا  دنتفگ  یم  ربمایپ ص  هب  " هریغم نب  دیلو  "و" هعیبر نب  هبتع  " هک هدـش  لقن  هک  نانچ  ، دـنناشکب شزاس  هب  لطاب  ریـسم  رد  ار 

یم رد  وت  يرـسمه  هب  ار  برع  نارتخد  نیرتابیز  ،و  يوش یـضار  هک  میراذـگ  یم  وت  راـیتخا  رد  تورث  ردـق  نآ  اـم  ، درگ زاـب  دوخ 
ياـه هسوـسو  نیا  ربارب  رد  دـیاب  نیتـسار  گرزب  ربـهر  کـی  ناوـنع  هـب  ربماـیپ ص  ،و  لـیبق نـیا  زا  يرگید  ياهداهنـشیپ  ،و  مـیروآ

عیمطت میلـست  هن  ، دـهد جرخ  هب  تماقتـسا  ربـص و  ، دوش یم  ناونع  تاـعیمطت  نیا  ندـنام  رثا  یب  زا  دـعب  هک  یتادـیدهت  اـی  ، یناـطیش
.دیدهت هن  ،و  ددرگ

ترـضح ص و نآ  دروم  رد  عوضوم  نیا  تیمها  رب  تسا  يدیکات  نیا  یلو  ، دـشن میلـست  زگره  مالـسا ص  ربمایپ  هک  تسا  تسرد 
.ادخ هار  ناربهر  ریاس  يارب  ینادواج  تسا  یقشمرس 

برع ناکرـشم  زا  هس  ره  هک  " لـهج وبا  " اـی " هریغم نب  دـیلو   " هب ار  " روفک "و" هعیبر نب  هبتع  " هب ار  " مثآ " نارـسفم زا  یـضعب  هچرگ 
دراد يا  هدرتسگ  عیـسو و  موهفم  ( هدننک نارفک  رفاک و  ") روفک )و" راکهنگ " ) مثآ " هک تسا  نشور  یلو  دـنا ، هدرک  ریـسفت  دـندوب 

.دندوب نآ  نشور  ياهقادصم  زا  رفن  هس  نیا  دنچ  ره  ، ددرگ یم  لماش  ار  ناکرشم  نامرجم و  همه  هک 

لیبـق زا  " روـفک " رکذ نیا  رب  اـنب  ، دوـش یم  لـماش  زین  ار  " روـفک " هک دراد  یماـع  موـهفم  " مثآ " هک تسا  هجوـت  لـباق  زین  هـتکن  نـیا 
.تسا دیکات  يارب  "و  ماع " زا دعب  " صاخ " رکذ

یناسآ راک  میظع  تالکشم  نیا  موجه  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  هک  اجنآ  زا  یلو  *** 
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: دیازفا یم  دعب  هیآ  رد  ، دراد مزال  یصاخ  هشوت  ود  ار  هار  نیا  ندومیپ  ،و  تسین

 (. ًالیِصَأ ًهَرُْکب َو  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو  روآ (" دای  هب  ماش  حبص و  ره  ار  تراگدرورپ  مان  "

 (. ًالیِوَط ًْالَیل  ُهْحِّبَس  َُهل َو  ْدُجْساَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  يوگ ( " حیبست  ار  وا  بش  زا  يدایز  رادقم  ،و  نک هدجس  وا  يارب  هاگنابش  و  *** "

هار نیا  تالکـشم  اب  هزرابم  يارب  یفاک  هناوتـشپ  يونعم و  تردـق  مزال و  يورین  "، حـیبست "و" هدجـس " نیا "و  رکذ " نآ هیاـس  رد  اـت 
.يزاس مهارف 

.تسا زور  رخآ  ناهاگماش و  ینعی  نآ  لباقم  هطقن  " لیصا تسا و" زور  زاغآ  ینعم  هب  ( هتکن نزو  رب  ") هرکب "

لصا و زور  رخآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ، هدش هتفرگ  " لصا  " هدام زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  زور  رخآ  رب  هژاو  نیا  قالطا  دنا  هتفگ  یـضعب 
.دهد یم  لیکشت  ار  بش  ساسا 

(. بغار تادرفم  ) ددرگ یم  قالطا  بورغ  رهظ و  نایم  هلصاف  هب  هاگ  " لیصا " هک دوش  یم  هدافتسا  تاریبعت  زا  یضعب  زا 

زاغآ " یشع دنا و" هدرک  ریسفت  " یشع " هب ار  نآ  هک  اریز  ، دوش یم  هتفگ  زین  بش  لئاوا  هب  " لیصا " هک دیآ  یم  رب  رگید  یـضعب  زا  و 
رهظ لاوز  زا  " یشع  " هک دوش  یم  هدافتـسا  تاملک  یـضعب  زا  یتح  ، دنیوگ یم  " نیئاشع " ار اشع  برغم و  زامن  هک  نانچ  تسا  بش 

دوش (1). یم  لماش  زین  ار  ادرف  حبص  ات 

هب هنابش  تدابع  زا  نخس  زین  نآ  زا  دعب  ،و  هتفرگ رارق  ناهاگحبص ) ") هرکب " لباقم رد  هفیرـش  هیآ  رد  " لیـصا " هکنیا هب  هجوت  اب  یلو 
دوش یم  نشور  ، هدمآ نایم 
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.تسا زور  رخآ  فرط  نامه  روظنم  هک 

.تسا راگدرورپ  سدقم  تاذ  هب  رمتسم  يزور و  هنابش  هجوت  موزل  رگنایب  تقیقح  رد  هیآ  ود  نیا  لاح  ره  هب 

هدرک ریـسفت  اشع  برغم و  رـصع و  حبـص و  زامن  صوصخ  ای  ، بش زامن  هفاضا  هب  ای  ، هناـگجنپ ياـهزامن  صوصخ  هب  ار  نآ  یـضعب 
.تسوا سدقم  هاگشیپ  رد  هدجس  حیبست و  ،و  یهلا رمتسم  رکذ  نیا  زا  ییاهقادصم  اهزامن  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو  ، دنا

اضرلا ع یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  ، نک ادخ  حـیبست  ار  بش  زا  يدایز  رادـقم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا   " ًالیِوَط ًْالَیل  هب " ریبعت 
!. تسا (1) بش  زامن  روظنم  : دومرف ؟ تسیچ حیبست  نیا  زا  روظنم  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  هک  هدمآ  نآ  ریسفت  رد 

،و سوفن بیذهت  ،و  نامیا حور  تیوقت  رد  بش  زامن  هک  ارچ  ، دشاب نشور  قادصم  نایب  لیبق  زا  زین  ریـسفت  نیا  هک  تسین  دـیعب  یلو 
.دراد يا  هداعلا  قوف  ریثات  ، ادخ تعاطا  قیرط  رد  ناسنا  هدارا  نتشادهگن  هدنز 

مالسا ص ربمایپ  يارب  يا  همانرب  تروص  هب  هچرگ  قوف  تایآ  هناگجنپ  ياهروتـسد  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اجنیا  رد  ***
.دنراد یم  رب  ماگ  يرشب  هعماج  یناسنا  يونعم و  يربهر  ریسم  رد  هک  یناسک  همه  يارب  تسا  یقشمرس  تقیقح  رد  یلو  ، هدش رکذ 

هوبنا زا  ،و  دـننک هشیپ  تماقتـسا  ربص و  تسا  مزال  دـنراد  هک  یتلاسر  فدـه و  هب  لماک  نامیا  نانیمطا و  زا  دـعب  دـننادب  دـیاب  اـهنآ 
نانمشد هاگآان و  دارفا  ناسنا  لباقم  رد  هک  ینامز  صوصخ  هب  تیعمج  کی  تیاده  هک  ارچ  دنشاب ، هتشادن  تشحو  ، هار تالکـشم 

، تسه هدوب و  میظع  تالکشم  اب  ماوت  هشیمه  ، دنشاب هتشاد  دوجو  جوجل 
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.دسر یمن  رمث  هب  یتلاسر  چیه  دشابن  ناربهر  تماقتسا  ربص و  رگا  و 

نتخاس فرحنم  رد  یعس  ریوزت  لیح و  عاونا  اب  و  دنروفک ، مثآ و  قادصم  هک  ینیطایش  ياه  هسوسو  ربارب  رد  دیاب  دعب  هلحرم  رد  و 
زا يا  همهاو  هن  دنروخب و  عیمطت  بیرف  هن  ، دننک تمواقم  تردـق  لامک  اب  ، دـنام میقع  اهنآ  تلاسر  ات  ، دـننک یم  نایاوشیپ  ناربهر و 

.دنهد هار  دوخ  هب  دیدهت 

،و دنـشاب ادـخ  دای  هب  ماش  حبـص و  ره  ، نینهآ میمـصت  ،و  خـسار مزع  ، هدارا يورین  ،و  یحور تردـق  بسک  يارب  لـحارم  ماـمت  رد  و 
يزوریپ دوش  تیاعر  روما  نیا  رگا  هک  دنریگ  ددم  وا  اب  زاین  زار و  هنابـش و  ياهتدابع  زا  اصوصخم  دـنیاسب ، شهاگرد  رب  ار  یناشیپ 

.تسا یمتح 

ربمایپ یگدـنز  همانرب  ، درک ناربج  ار  اهنآ  ناوت  یم  لوصا  نیا  وترپ  رد  دـهد  خر  یتسکـش  تبیـصم و  لحارم  زا  يا  هراـپ  رد  رگا  و 
.تسا هار  نیا  ناورهر  يارب  يرثؤم  قشمرس  وا  تلاسر  توعد و  مالسا ص و 
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ات 31] تایآ 27  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

َّنِإ ( 28  ) ًالیِْدبَت ْمَُهلا�ْثمَأ  ا�ْنلََّدب  ا�ْنئِش  ا�ذِإ  ْمُهَرْسَأ َو  ا�نْدَدَش  ْمُها�نْقَلَخ َو  ُنَْحن  ( 27  ) ًالیِقَث ًامْوَی  ْمُهَءا�رَو  َنوُرَذَی  َهَلِجا�ْعلَا َو  َنوُّبُِحی  ِء�الُؤ�ه  َّنِإ 
ِیف ُءا�شَی  ْنَم  ُلِخُْدی  ( 30  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َنا�ک  ّللَا 

�
َه َّنِإ  ّللَا 

�
ُه َءا�شَی  ْنَأ  ّالِإ 

�
َنُؤاـ�شَت  ـا�م  َو  ( 29  ) ًالِیبَس ِهِّبَر  �یلِإ  َذَخَِّتا  َءا�ش  ْنَمَف  ٌهَرِکْذَت  ِهِذـ�ه 

(31  ) ًامِیلَأ ًابا�ذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ّظلَا 
�

َنیِِملا ِِهتَمْحَر َو 

: همجرت

.دننک یم  اهر  ار  ینیگنس  تخس و  زور  دوخ  رس  تشپ  هک  یلاح  رد  دنراد  تسود  ار  ایند  رذگدوز  یگدنز  اهنآ  -27

.میهد یم  يرگید  هورگ  هب  ار  نانآ  ياج  میهاوخب  نامز  ره  ،و  میدرک مکحم  ار  ناشدوجو  ياهدنویپ  میدیرفآ و  ار  اهنآ  ام  -28

يوس هب  یهار  ( نآ زا  هدافتسا  اب  ) دهاوخب سک  ره  تسا و  يروآ  دای  رکذت و  کی  نیا  -29
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.دنک یم  باختنا  شراگدرورپ 

.تسا میکح  ملاع و  دنوادخ  ، دهاوخب ادخ  هکنیا  رگم  دیهاوخ  یمن  ار  يزیچ  امش  30-و 

.تسا هتخاس  مهارف  یکاندرد  باذع  ناملاظ  يارب  ،و  دنک یم  دراو  دوخ  تمحر  رد  ( دنیبب هتسیاش  (و  دهاوخب ار  سک  ره  -31

: ریسفت

! تسامش اب  هار  باختنا  ،و  تسا رادشه  کی  نیا 

هب ،و  دوـشن عـقاو  زگره  ( رفاـک مرجم و  ") روـفک "و" مثآ  " دارفا ریثاـت  تحت  هک  هدـش  هداد  رادـشه  ربماـیپ ص  هب  هتـشذگ  تاـیآ  رد 
لام و هب  عیمطت  زا  دنتـساوخ  یم  ربمایپ ص  میمـصت  هدارا و  رد  ذوفن  يارب  ناشماخ  رادنپ  هب  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  ، خـیرات تداهش 

.دنریگب کمک  ابیز  ياهنز  ماقم و 

رد هک  یلاح  رد  ، دـنراد تسود  ار  ناهج  نیا  رذـگ  دوز  یگدـنز  اهنآ  :" دـیوگ یم  ، هدرک اهنآ  زا  يرتشیب  یفرعم  ثحب  دروم  تایآ 
ًامْوَی ْمُهَءا�رَو  َنوُرَذَـی  َهَلِجا�ْعلا َو  َنوُّبُِحی  ِء�الُؤ�ه  َّنِإ  دـنریگ (!" یم  هدـیدان  دـننک و  یم  اهر  ار  ینیگنـس  تخـس و  زور  دوخ  رـس  تشپ 

 (. ًالیِقَث

،و تسا يدام  طرـش  دـیق و  یب  ذـئاذل  نیمه  اـهنآ  دـید  هطقن  نیرخآ  ،و  دور یمن  رتارف  توهـش  باوخ و  روخ و  زا  اـهنآ  راـکفا  قفا 
.دنجنسب سایقم  نیمه  اب  زین  ار  ربمایپ ص  گرزب  حور  دنهاوخ  یم  هکنیا  بجع 

،و هبـساحم رظن  زا  نیگنـس  ، اهتازاجم رظن  زا  نیگنـس  ،!؟ دنراد شیپ  رد  ینیگنـس  زور  هچ  هک  دنرادن  هجوت  لدروک  ناربخ  یب  نیا  اما 
.نیگنس ییاوسر  تحاضف و  نامز و  لوط  رظن  زا  نیگنس 

تـسد هب  ار  زور  نآ  اـهنیا  تسا  نآ  رطاـخ  هب  دوش  هتفگ  اـهنآ  يور  شیپ  اتدـعاق  دـیاب  هکنیا  اـب  ( ناشرـس تشپ  ") مهءارو " هب ریبعت 
، دنراپس یم  یشومارف 
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راک هب  ور  شیپ  ینعم  هب  هاگ  ،و  رـس تشپ  ینعم  هب  هاگ  " ءارو " هملک نارـسفم  زا  یـضعب  هتفگ  هب  یلو  ، دنا هتخادـنا  رـس  تشپ  ییوگ 
دور (1). یم 

هب دهاوخب  نامز  ره  ،و  هداد ادخ  همه  ار  اهنیا  هک  دنوشن  رورغم  دوخ  تردق  ورین و  زا  هک  دهد  یم  رادشه  اهنآ  هب  دـعب  هیآ  رد  *** 
: دیامرف یم  ، دریگ یم  سپ  زاب  تعرس 

یم ار  اهنآ  میهاوخب  نامز  ره  ،و  میدیـشخب تردـق  توق و  اهنآ  هب  ، میدرک مکحم  ار  ناشدوجو  ياهدـنویپ  ،و  میدـیرفآ ار  اهنآ  اـم  "
.(2) ًالیِْدبَت )  ْمَُهلا�ْثمَأ  ا�ْنلََّدب  ا�ْنئِش  ا�ذِإ  ْمُهَرْسَأ َو  ا�نْدَدَش  ْمُها�نْقَلَخ َو  ُنَْحن  میزاس (" یم  ناشنیشناج  ار  يرگید  هورگ  میرب و 

یم ار  اهنآ  هک  دـنا  هدـیمان  " ریـسا " تهج نیا  زا  ار  ناریـسا  ،و  تسا ریجنز  اب  يزیچ  نتـسب  ینعم  هب  لـصا  رد  ( رـصع نزو  رب  ") رـسا "

یم وا  هب  مهم  ياهتیلاعف  ییاناوت  تکرح و  تردق  هک  تسا  ناسنا  يدوجو  ياهدنویپ  ماکحتسا  هب  هراشا  اجنیا  رد  " رـسا " یلو ، دندنب
.دهد

ياهبـصع زا  تسا  رـشب  دوـجو  يازجا  فـلتخم  ياهدـنویپ  نآ  ،و  هدراذـگ یـساسح  هطقن  يور  تشگنا  اـجنیا  رد  نآرق  یتـسار  هـب 
، فلتخم تالضع  اهطابر و  ات  ، هتفرگ دزاس  یم  طوبرم  رگیدکی  هب  ار  تالضع  نینهآ  ياهبانط  نوچمه  هک  گرزب  کچوک و 
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هفاضا " لوعفم " هب رگا  ،و  تسا رـس  تشپ  ینعم  هب  دوش  هفاضا  " لـعاف " هب " ءارو " رگا هک  تسا  هدـمآ  " ناـیبلا حور  " ریـسفت رد  ( 1 - 1
(. هحفص 439 دلج 8  نایبلا  حور  ) تسا ور  شیپ  ینعم  هب  دوش 

رد دریگ  یم  لوعفم  ود  ابلاغ  لیدبت  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  ) مهلاثما مهانلدب  : تسا نینچ  ریدقت  رد  دراد و  یفوذحم  هیآ  نیا  ( 2 - 2
(. تسا مود  لوعفم  مهلاثما " لوا و" لوعفم  " مه " ریمض اجنیا 
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دحاو کی  اهنآ  عومجم  زا  هک  هتسب  مکحم  رگیدکی  هب  ار  ناسنا  مادنا  ياهتـشوگ  ناوختـسا و  گرزب  کچوک و  تاعطق  نانچ  نآ 
.تسا توق  تردق و  زا  هیانک  هلمج  نیا  هتفرمهیور  اما  ، هتخاس تسا  یتیلاعف  هنوگ  ره  ماجنا  هدامآ  هک  مجسنم  الماک 

يارب يرارصا  رگا  دننادب  ات  ، دزاس یم  نشور  ، ناشنامیا تعاطا و  زا  ،و  اهنآ زا  ، ار ادخ  كاپ  تاذ  يزاین  یب  انغ و  نمـض  رد  هیآ  نیا 
.راگدرورپ هیحان  زا  تسا  یتمحر  فطل و  تقیقح  رد  تسا ، اهنآ  نامیا 

ِْفلْخَتْسَی ْمُْکبِهُْذی َو  ْأَشَی  ْنِإ  ِهَمْحَّرلا  وُذ  ُِّینَْغلا  َکُّبَر  َو  دیامرف : یم  هک  اجنآ  ، تسا هدمآ  زین  ماعنا  هروس  هیآ 133  رد  ینعم  نیا  ریظن 
 : ُءا�شَی ا�م  ْمُکِدَْعب  ْنِم 

". دزاس یم  امش  نیشناج  دهاوخب  ار  سک  ره  و  درب ، یم  ار  امش  همه  دهاوخب  رگا  ، تسا نابرهم  زاین و  یب  وت  راگدرورپ  "

یم ، هدرک هراشا  دهد  یم  هئارا  ار  تداعس  عماج  همانرب  کی  اعومجم  هک  تسا  هدمآ  هروس  نیا  رد  هک  ییاهثحب  لک  هب  سپـس  *** 
َّنِإ دنک (" یم  باختنا  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  نآ  زا  هدافتـسا  اب  دهاوخب  سک  ره  ،و  تسا يروآدای  رکذت و  کی  نیا  :" دیوگ

.(1) ًالِیبَس )  ِهِّبَر  �یلِإ  َذَخَّتا  َءا�ش  ْنَمَف  ٌهَرِکْذَت  ِهِذ�ه 

،و دیهد صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  ، دوخ كرد  لقع و  اب  دیاب  هک  دیتسه  امـش  نیا  ، باختنا رب  رابجا  هن  ، تسا هار  نداد  ناشن  ام  هفیظو 
.دیریگب میمصت  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب 

: دومرف هک  هتشذگ  هروس  زاغآ  رد  هچنآ  رب  تسا  يدیکات  تقیقح  رد  نیا 
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هبر هعاط  یلا  " ای "، الیبس هبر  اضر  یلا  ذختا  ءاش  نمف  " تسا نینچ  ریدقت  رد  : دنیوگ یم  ،و  دنلئاق یفوذـحم  هیآ  يارب  یـضعب  ( 1 - 1
.دوش یم  یهتنم  ادخ  يوس  هب  لماکت  ياههار  همه  هک  ارچ  ، درادن ریدقت  هب  يزاین  هک  تسا  نیا  فاصنا  یلو  " الیبس
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ضارعا و ای  ، دروآ اجب  ار  تمعن  نیا  رکش  دوش و  اریذپ  هاوخ  ، میداد ناشن  وا  هب  ار  هار  ام   :" ًاروُفَک ا�ّمِإ  ًارِکا�ش َو  ا�ّمِإ  َلِیبَّسلا  ُها�ْنیَدَه  ّنِإ 
�
ا

". دنک نارفک 

دعب هیآ  رد  ، دننک روصت  ناگدنب  هب  قلطم  يراذگاو  ضیوفت و  یعون  قوف  ریبعت  زا  رکف  هتوک  دارفا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و  *** 
.(1) ّللا ) 

�
ُه َءا�شَی  ْنَأ  ّالِإ 

�
َنُؤا�شَت  ا�م  َو  دهاوخب (" ادخ  هکنیا  رگم  دیهاوخ  یمن  ار  يزیچ  امش  :" دیازفا یم  مهوت  نیا  یفن  يارب 

 (. ًامیِکَح ًامِیلَع  َنا�ک  ّللا 
�

َه َّنِإ  تسا (" میکح  ملاع و  دنوادخ  هک  ارچ  "

امـش اب  باختنا  هداد و  ناشن  ار  هار  ادـخ  :" دـیامرف یم  وس  کی  زا  ، تسا " نیرمالا نیب  رمالا  " فورعم لصا  تاـبثا  تقیقح  رد  نیا  و 
ناوت تردق و  هکلب  دیرادن  لماک  لالقتسا  امش  ینعی  " تسا یهلا  تیـشم  هب  طونم  امـش  باختنا  :" دیازفا یم  رگید  يوس  زا  "و  تسا

.دنک بلس  ار  يدازآ  تردق و  نیا  دناوت  یم  دنک  هدارا  نامز  ره  ،و  تسا وا  هیحان  زا  ادخ و  تساوخ  هب  همه  امش  هدارا  يدازآ  و 

نیا ناـیم  رد  فیرظ  قیقد و  تسا  یتـقیقح  هکلب  راـیتخا ، بلـس  راـبجا و  هن  تسا و  لـماک  يراذـگاو  "و  ضیوفت " هن بیترت  نیا  هب 
ناگدنب مه  ات  ، دریگ سپ  زاب  ار  نآ  دناوت  یم  دهاوخب  هظحل  ره  هک  ، تسا یهلا  تیـشم  هب  هتـسباو  يدازآ  یعون  : رگید ریبعت  هب  ای  ، ود

.دننکن روصت  دنوادخ  زا  زاین  یب  ار  دوخ  مه  دنریگ و  شود  رب  تساهنآ  لماکت  زمر  هک  ار  تیلوئسم  فیلکت و  راب  دنناوتب 

تیاده زا  زاین  یب  ار  دوخ  ، ناگدنب هک  تسا  نآ  يارب  ریبعت  نیا  هصالخ 
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نینچ ینعم  رد  ،و  تسا تیفرظ  هب  بوـصنم  دـنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یعمج  ؟ تـسیچ  " ّللا
ـ�

ُه َءاـ�شَی  ْنَأ  بارعا " لـحم  هـکنیا  رد  ( 1 - 1
"و تسا نینچ  ینعم  رد  ،و  دشاب ریدقت  رد  " ائیش " اجنیا رد  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  یلو  " ّللا

�
ه هیـشم  تقو  الا  نوءاشت  ام  " تسا

". ّللا
�

ه ءاشی  ائیش  الا  نوءاشت  ام 
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وا تیامح  تحت  ،و  دنراپـسب وا  هب  ار  دوخ  اهراک ، رد  يریگ  میمـصت  نیع  رد  ،و  دـننادن وا  سدـقم  تاذ  دـییات  قیفوت و  تیامح و  و 
.دنهد رارق 

ییاهیروادشیپ رطاخ  هب  دنا  هدیبسچ  هیآ  نیا  هب  يزار " رخف  " دننام کلسم  يربج  نارسفم  زا  یـضعب  هکنیا  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا 
ربـجلا و جاوـما  اـهیف  تمطـالت  یتـلا  تاـیآلا  هلمج  نم  هیـالا  هذـه  نا  مـلعا  :و  دـیوگ یم  وا  دـنا ، هتـشاد  هلاـسم  نـیا  رد  هـک  تـسا 

.(1) تسا ! مطالتم  نآ  رد  ربج  جاوما  هک  تسا  یتایآ  زا  هیآ  نیا  هک  نادب  !:" ردقلا

راـیتخا ریثاـت  ناـیب  هیآ  کـی  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  یلو  دراد  دوجو  مهوت  نیا  ياـج  مینک  ادـج  لـبق  تاـیآ  زا  ار  هیآ  نیا  رگا  ، يرآ
.ددرگ یم  تیبثت  " نیرمالا نیب  رمالا  " هلاسم یبوخ  هب  ، راگدرورپ تیشم  ریثات  نایب  رگید  هیآ  کی  رد  ،و  هدش

هب هک  يا  هیآ  هب  ربج  نارادفرط  ،و  دیوگ یم  قلطم  رایتخا  زا  نخس  هک  دنبسچ  یم  يا  هیآ  نامه  هب  ضیوفت  نارادفرط  تسا  بیجع 
(و یهلا مالک  حیحص  مهف  هک  یلاح  رد  ، دننک هیجوت  نآ  اب  ار  دوخ  ياهیروادشیپ  دنهاوخ  یم  مادک  ره  ،و  دهد یم  ربج  يوب  ییاهنت 

.دننک تواضق  یلبق  يروادشیپ  بصعت و  نودب  ،و  دنراذگب مه  رانک  رد  ار  همه  هک  دنک  یم  باجیا  ( رگید مالک  ره 

باجیا ادخ  تمکح  ملع و  هک  ارچ  دشاب  ینعم  نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  زین  ًامیِکَح  ًامِیلَع  َنا�ک  ّللا 
�

َه َّنِإ  دـیامرف : یم  هک  هیآ  لیذ 
وا تمکح  ملع و  هوالعب  ، تسین لماکت  یلیمحت  يرابجا و  لماکت  هنرگ  ،و  دراذگب دازآ  لماکت  هار  ندومیپ  رد  ار  ناگدنب  دـنک  یم 
مود هورگ  ،و  دهد شاداپ  ار  لوا  هورگ  دعب  ،و  دنک ، رش راک  هب  روبجم  ار  يدارفا  ریخ و  راک  هب  روبجم  ار  يدارفا  هک  دهد  یمن  هزاجا 

.دنک تازاجم  ار 

***
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هحفص 262. دلج 30  " يزار رخف  " ریسفت ( 1 - 1
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یم ، هدرک هراـشا  ینعمرپ  هاـتوک و  هـلمج  کـی  رد  ناراکدـب  ناراـکوکین و  تشونرـس  هـب  ، هروـس نـیا  هـیآ  نـیرخآ  رد  ماجنارـس  و 
ْنَم ُلِخُْدی  تسا ( " هتخاس  مهارف  یکاندرد  باذـع  ناملاظ  يارب  ،و  دـنک یم  دراو  شتمحر  رد  دـهاوخب  ار  سک  ره  ادـخ  :" دـیامرف

 (. ًامِیلَأ ًابا�ذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ّظلا 
�

َنیِِملا ِِهتَمْحَر َو  ِیف  ُءا�شَی 

يور ار  باذـع  ، هیآ ناـیاپ  رد  یلو  " دـنک یم  دراو  دوـخ  تمحر  رد  دـهاوخب  ار  سک  ره  :" دـیوگ یم  هیآ  زاـغآ  رد  هـکنیا  بلاـج 
هلباقم هنیرق  هب  ،و  تسا هانگ  ملظ و  رب  ناسنا  تیشم  لابند  هب  باذع  رب  وا  تیـشم  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  ،و  دزاس یم  زکرمتم  ناملاظ 
میکح زا  نیا  زج  ،و  تسا لدع  يارجا  حلاص و  لمع  نامیا و  رد  ناسنا  هدارا  لابند  هب  زین  تمحر  رد  وا  تیـشم  هک  دوش  یم  نشور 

.تشاد راظتنا  ناوت  یمن 

رد هک  ار  هیآ  لیذ  هکنآ  یب  دنا  هتفرگ  ربج  هلاسم  رب  لیلد  ار  هیآ  ردص  يزار  رخف  دننام  يدارفا  زاب  نشور  هنیرق  نیا  اب  هکنیا  بجع 
.(1) دنهد ! رارق  هجوت  دروم  دیوگ  یم  نخس  ناملاظ  لمع  هدارا و  يدازآ  هراب 

.ناهرب تسا  ناملاظ  راظتنا  رد  هک  یمیلا  باذع  زا  ،و  نک لخاد  تتمحر  رد  ار  ام  ! ادنوادخ ***

رادتـسود میتسین  " راربا " زا رگا  ! اهلاراب امرف ! ددـم  ار  ام  میراد ، هار  نیا  ندومیپ  هب  میمـصت  زین  اـم  ، يداد ناـشن  ار  هار  وت  ! اراـگدرورپ
.امن قحلم  اهنآ  هب  ار  ام  ، میئاهنآ

یناثلا 1407 عیبر   1 رهد ) ) ناسنا هروس  نایاپ 
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