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 ( (ص ربمایپ مالسا  رد  یشاکنک  بیرف : 

باتک تاصخشم 

نازابتسایـس مالـسا  (ص و  ربمایپ مالـسا  رد  یـشاکنک  بیرف  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   Wardani, Salih حلاص ینادرو  هسانـشرس : 
361 ص يرهاظ :  تاصخـشم  یمالـسا 1375 . فراعم  داینب  مق  رـشن :  تاصخـشم  يرهم  داوجدمحم  همجرت  ینادرولا  حـلاص  هدنـسیون 
 : تشاددای مود 8-98-7777-964-978 :  پاچ  لایر :  350000 لایر ؛   6000 کباش :  یمالسا 74 . فراعم  داینب  رـشن  زکرم  تسورف : 

ناونع همانباتک  تشاددای :  نازابتسایس  مالـسا  ربمایپ و  مالـسا  رد  یـشواک  بیرف  دلج : يور  ناونع  تشاددای :  راهب 1389 . مود : پاچ 
اههیدر اههیعافد و  هعیـش --  عوضوم :  دـیاقع  هعیـش --  عوضوم :  نازابتسایـس  مالـسا  ربماـیپ و  مالـسا  رد  یـشواک  بیرف  دـلج :  يور 

BP212/5/و4ف4 1375 هرگنک :  يدنب  هدر  یمالسا  فراعم  داینب  هدوزفا :  هسانـش  مجرتم   -، 1326 داوجدمحم ، يرهم  هدوزفا :  هسانش 
م7262-76 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/417 ییوید :  يدنب  هدر 

راتفگشیپ

زا دوب , راوشد  تخـس و  سب  يرما  یخیرات ,  ياهدادیورو  ثیداحا  اهاوتف , اهراتفگ , هوبنا  يالبال  رد  یقیقح  مالـسا  نتفای  رد  وجت  ـ ـس جـ
ات هدرک  ناـهنپ  ار  شتقیقح  هدـیبسچ و  مالـسا  هب  اـه  كاـشا  سخ و خـ زا  يرایـسب  زورما , اـت  درک  تلحر  ص )   ) مرکا لوسر  هک  يزور 
ات دراد  رگید  یناسر  مایپ  هب  زاین  هلاسم  هک  دومن  یم  نینچ  دیـشخب , تما  هب  ربمای  دو کـه پـ یمالـسازج بـ يزیچ  يزورما  مالـسا  هک  اـجنآ 

رـصم رد  یمالـسا  تیزکرم  هدودحمرد  مینالوط  ياه  هبرجت  هعلاطم و  ثحب و  لوط  رد  هک  دوب  یبلطم  نیا  دنازیگنارب . راب  رگد  ار  مالـسا 
نیلوا و  , مدرب یپ  نآ  هب  رـصم , رد  یمالـسا  ياه  تکرح  اه و  هورگ  يوس  زا  هچ  ـ نآ تشاد .  همادا  لاـس  تسیب  زا  شیب  مدیـسر و  نآ  هب 

هورگ نیا  مامت  یلصا  عبنم  مالسا  هک  ارچ  مزادرپب ,  وجتسج  ثحب و  هب  یمالـسا  ثاریم  رد  ات  تشاداو  ارم  هک  دوب  يا  هزیگنا  نیرت  یلـصا 
 , متفاین زورما  هب  طوبرم  ار  اهدرو  ـ خر ـن بـ یا مربب .  یپ  اه  هورگ  نیا  ياهدروخرب  تلع  هب  متـساوخ  یم  هار  نیا  زا  تفر و  یمرامـش  هب  اه 

زاغآ رد  هک  دراد  یـساسا  طرـش  کـی  هب  زاـین  اـهدروخرب  نیا  هراـبرد  هک بـحـث  منک  یم  رارقا  نونکاو  دراد .  هتـشذگ  رد  هشیر  هکلب , 
شتـسرپ زا  دازآ  تشاد ,  لقتـسم  یتیـصخش  دـیاب  رگید :  ترابع  هب  یـا   , ـت ـسا دار  ـ فا ـت  ـساد زا قـ ـن  هذ ندرک  یلاخ  نآ  تسا و  هدوبن 

نیشیپ ياه  تیصخش  يارب  نوزفا  یتسادق  لماح  منوردرد  هک  مدوب  رو  هطوغ  یمالسا  ثاریم  رد  يواکجنک  هب  یتقو  نم  هک  ارچ   , نادرم
يارب مشیپاشیپ  ار  هار  متخاس ,  اهر  ار  دوخ  سدقم  هلاه  نیا  زا  یهلا ـ  لضف  هب  هک  ماگ ـ  نآ هـنـ ـی  لو مدوب .  ناهیقف  هبدسرب  ات  هباحص  زا 

صوـصن رب  دارفا  ـلـط  ـس نآ تـ هتـشگ و  قـقحم  ناینیـشیپ  تنـس  نید ,  نیارد  هک  متفاـیرد  متفاـی و  راوـمه  مالـسا ,  تقیقح  هب  ندـی  ـ ـسر
یصوصن اه و  نتم  زا  هن  درک  ذخا  دارفا  زا  ار  نید  دوش  یم  هتفای کـه  تسد  هجیتن  نیا  هب  تما  هک  اجنآ  ات  تسا  ترضح  نآ  زا  سپربمایپ 

رابحا و هلیسوب  زین  یـسیع  یـسوم و  نید  تقیقح  هکنانچ  دنام , یم  ناهن  مال پـ ـ ـسا حـقـیـقـت  ماجنارـس ,  هک  هتـشاذگ  ثرا  هب  ربمایپ  هک 
لیئارـسا ینب  هّللا )  نود  نم  ابابرا  مهنابهرو  مهرابحا  اوذـختا   :) دومرف ادـخ  ناش  هرابرد  هک  اهنامه  دـنام , ناهنپ  لیئار ,  ـ ـسا ناـبهر بـنـی 

یلاخ ینهذ  اب  متفر  خیرات  اهدادـیور ي  صوصن و  لابند  هک  دوب  ـنـجـا  یا دـندوب . هداد  رارق  دوخ  بابرا  ادـخ , زج  ار  دوخ  نابهر  رابحا و 
ـی کـه ـشور نآ  يرآ ,  مدیـسر .  تقیقح  هب  اـت  مدادرارق  نادرم  زا  رترب  ار  صوـصن  رت :  نـشور  تراـبع  هـب  و  اـه , تیـصخش  نادرمزا و 

قح ای  دـنوش  یم  هتخانـش  قح  اب  نادرم  ایآ  مدرک ,  ارجا  ار  نآ  هدـش ,  روآدای  اه , تیـصخشو  قح  هرابرد  شماصتعا  باـتک  رد  یبطاـش 
هن درادن , يدو  ـ جو تقیقح  رد  نوناق  نیا  یلو  دنوش , یم  هتخانش  قح  هلیسوب  نادرم  هک  دنا  هدرک  عامجا  ناهیقف  ـر  گا و  نادرم ؟  هلیـسوب 

دـندومن و ارجا  ار  نآ  سکع  ـع ,  قاو رد  ـی  لو ـد  نداد رارق  رهاظ  رد  دوخ  راعـش  ار  نیا  نانآ  سپ  رما , تقیقح  رد  هن  هتـشذگ و  ثاریم  رد 
نانخس هب  رگا  تخاس .  انشآ  مالـسا  تقیقح  ار بـا  مـ نا ـ  ـ نآ نود  بـ كرد نـص ـ  يار  شالت بـ نادرم و  صن و  نایم  نتـشاذگ  قرف  نیمه 
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یم مامش  ـتـ سا نآ  زا  تسایس  يوب  رتشیب  هک  یئاهریسفت  هبو  مدرک .  یم  هدنسب  ثیداحا ,  صوصن و  هرابرد  ناشحی  ـ ضو ریسفت و تـ نانآ و 
هک هاگنآ  مدیسر  تقیقح  نیمزر  ـه سـ بو مد  جرا شـ مهو خـ هریاد  زا  یتسارب  نم  مدیسر .  یمن  تقیقح  نیا  هب  زگره  مدرک  یم  هدنسب  دش 
زا ینـالوط  یئاـهلاس  زا  سپ  ماجنارـس  و  مدوـمن .  یناوـخ  هراـبود  ار  نآ  مدرک و  یم  لاـبند   ( ص  ) ادـخ لوـسر  زا  سپ  ار  مالـسا  ریــسم 
هار رد  دش و  هدوشگ  میور  رب  نیملسم  تقیقح  مالـسا و  خیرات  زا  هد  ـ ـش ناهنپ  تمـسق  هک  هاگنآ   , متفرگ مارآ  یهارمگ ,  یگتـشگرس و 

نیتـسار هار  ودـش  هدز  سپ  تملظ  ياـه  هدرپ  دـیبات , میور  يولج  تیب  لـها  رون  نا کـه  هـمـچـنـ متفرگ .  رارق  میقتـسم  طارـص  تسار و 
ياـه هبرجت  اـی  یفارگویب  زا  نخـس  ما ,  هدز  ملق  باـتک  نیا  رد  هچنآو  متفاـی .  یعقاو  مالـسا  هدودـحم  رد  ار  دوـخ  دـش و  هدوـشگ  میارب 

هدش ناهنپ  ناناملسم  زا  هک  تسا  یقیاقح  نایب  واهلالدتسا  یضعب  در  اه و  تیعقاو  ندو  ـه نـمـ ضر زا عـ نخس  هکلب  تسین ,  دوخ  یصخش 
حلاـص هرهاـق  میدـش .  یمن  تیادـه  زگره  دوبندـنوادخ , قیفوت  رگا  هک  میوگ  یم  ساپـس  دـمح و  ـت  یاد ـن هـ یا ار بـر  ياد  و خـ تسا . 
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هار زاغآ 

همادا دات , ـ ـش ـه هـ هد نا  ـ یا عورـش و تـا پـ يدالیم  ههد 70  زاغآزا  هک  مدـنارذگ  يرـصم  ناملـسم  نویبالقنا  نایم  رد  لاس  هدزناـپ  زا  شیب 
مدید ار  يدایز  ياهتیصخش  اهدادخر و  نینچمه  و  مدوب .  یئاهتکر  نتفرگ حـ نایاپ  اهتکرح و  شیادیپ  دهاش  تدم  نیا  لوطرد  تشاد . 

دوخ هب  ارم  نامز ,  نآ  رد  دنتـسناوت , یمن  مادکچیه  هک  یلاحرد  مدوب  دهاش  اراهنیا  همه  دند  ـ ـش جرا  نادیم خـ زا  ای  دندمآ  نادیم  هب  هک 
ياه ـ ـشال تـ منک .  یگدنز  نانآ  ریثات  زا  رودب  متـسناوت  یم  هک  مدوب  هتخودـنا  هبرجت  ردـقنآ  دوخ  هک  ارچ  دـنریگ , رب  رد  دـننک و  بذـج 

ياههورگاب مدوب  لیام  نم  لبا ,  رد مـقـ ـی  لو ـد  ـش نم  بذـج  يارب  داـهج  تکرحاـی  ریفکت  هورگ  اـی  نیملـسملا  ناوخا  يوس  زا  يداـیز 
نیا زا  . دومن یم  دنسرخ  ار  اههورگ  زین  راک  نیا  دنچ  ره  میآ ,  باسح  هب  اهنآ  یمسر  وضع  هکنیا  نودب  مشاب ,  هتشاد  يراکمه  یمالـسا 
رهب دندیدنـسپ . یمن  ار  يراکمه  عون  نیا  اههورگ  ریاـس  اریز  تفرنرتارف ,  داـهج  نیم و  ـلـ ـس ـمـ لا ناو  ـ خا هدود  زا مـحـ میراـکمه  يور , 

نا هـمـ مدر ,  ـی مـی کـ ـسرر زین بـ ار  نانآ  یـساسا  يا و  هیاپ  ياه  حرط   , متـشاد دـمآ  تفر و  اه  هورگ  نیا  اب  هک  تقو  ناـمه  رد  لاـح , 
. دوبن لئاق  یتیمها  رضاح , نامز  هب  تبسن  درک و  یم  هدنـسب  هتـشذگ  هقف  هب  اهنت  دندوب و  میلـست  شربارب  رد  اض  ـ عا یئا کـه هـمـه  ـنـ بر ـ یز

همانرب نآ ,  ساسا  رب  دوب و  هتشذ  هب گـ طوبرم  هک  یئانب  ریززا  هن  مدوب و  دنـسرخ  هورگ  نیا  ياه  يریگعـضوم  ها هـا و  ـ گد ـ ید زا  مـن نـه 
نم زا  اههورگ  هک  دـش  ثعاب  نم  دروخر  ـن بـ یا مداد .  یم  رارقداقتنا  دروم  ار  اهنآ  هراومه  و  مدرک .  یم  میظنت  ار  دوخ  ياهدروخربو  اه 
نم قح  رد  ار  يرواد  نیا  یماگنه  دندنار !  یهارمگو  داحلا  بوچ  اب  ارم  یهاگ  یتح  هدرک و  هطبار  عطق  نم  اب  ماجنارسو  دندش  دنم  هلگ 
نیا ایآ  تسا ؟  هناروکروک  بصعت  هجیتن  یمکح ,  نینچ  ایآ  دمآ : شیپ  میارب  لاؤس  دنچ  هجیتن  رد  و  مدوب .  ینـس  نم  هک  دـندرک  لامعا 

زا ـ غآ زور  نآ  زا  و  دزاس ؟ یم  جراخ  مالسا  زا  ارم  نانآ ,  ياهحرط  هب  تبـسن  نم  هشیدنا  ایآ  تسا ؟  یعرـش  ياهلالدتـسا  رب  ینتبم  مکح 
 . تخاس انشآ  تیب  لها  طخ  اب  ارم  ماجنارس  هک  دمآ  دیدپ  نم  یگدنز  رد  ـد  یدر شـک و تـ

تیعقاو یسررب 

رصانلادبع نارود  زا  طخ  ود  نیا  هک  دوب  امرفمکح  رصم  رد  يرگیفوص  ياهشور  یـصوصخ و  ياهنمجنا  يدالیم ,  داتفه  ـه  هد لئاوا  رد 
هک ارچ  دـندش , یم  اـه  نـمجنا  نـیا  بذـج  دو , ـتـه بـ فر ـ گر ردار بـ ناـنآ  يرادـنید ,  جوـم  هـک  ناـناوج  زا  يرایــسب  دوـب و  هدـنام  یقاـب 

هدرک بذـج  دوخ  هب  ار  يرـصم  ناناوج  زا  يرایـسب  هک  یئاهن  ـجـمـ نا زا  یـکـی  (( . 1  )) تشادن ناشیارب  یتیبذاج  نادـنچ  يرگیفوصطخ 
ـیـت بذا جـ يدمحم ,  تنس  نارای  هورگ  هک  دوب , تنـس  باتک و  هب  نیلماع  يراکمه  یعرـش  نمجنا  يدم و  تنـس مـحـ نارای  هورگ  دوب ,

تلاخد درک و  یم  هیکت  تادابع  رب  رتشی  بـ مود ,  نمجنا  اما  و  دوبامرفمکح , نآ  رب  دـیحوت  تیمکاح و  هشیدـنا  هک  ارچ  تشاد ,  يرتشیب 
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. رتشیب یتلود  دجاسم  زا  شدجاسم  دوب و  رتدایز  رصم  رد  شتاغیلبتدنچ  ره  تشاد  فوصت  هب  لیم  تقیقح ,  رد  و  دومن , یمن  تسایـسرد 
ـش یاد زا پـیـ ـ غآ زا  در و  جیورت کـ ناناوج  نایم  ار  يرگیباهو  هشیدـنا  هک  دوب  یهورگ  نامه  ۀنـسلا )  راصنا   ) تن ـ ـس نارا  هور یـ گـ (( 2 ))
هک داد  روتسد  تاداسلا  رونا  هک  یماگن  هـ (( . 3  )) دندیدنسپدوخ يارب  ار  تیباهو  حرط  شیاضعا  يدالیم ,  يا بـیـسـت  ـهـ لا ـ سر ـ خاوا رد 

نیملـسملا و ناوخا  دندرک :  دوجو  مال  ـ عا هد و  ـ مآ نور  ـجـا بـیـ نآ زا  هور  هس گـ ناهگان  دوش , ینادنز  زا  یلاخدـیاب  یـسایس  ياه  نادـنز 
تیلاـعف هک  دـندوب  نایوجـشناد  هلمج  نم  دـنک , بذـج  دوخ  هب  ار  يرتـشیب  دارفا  تسناوت  نیم  ـلـ ـس ـمـ لا ناو  ـ خا تکرح  یبـطق .  ریفکت و 

هک اجنآ  ات  دندرک , زاغآ  تفایرییغت ,  یمال  ـ سا تعامج  هب  یتدم  زا  دعب  هک  ینید  تعامج  ناونع  تحت  هاگشناد و  نورد  رد  يا  هدرتسگ 
زا يا  هدرتسگ  هدودـحم  تسناوت  زین  ریفکت  هورگ  (( . 4  )) تشاد رارق  نیملسملا  ناوخا  هرطیـس  ورظن  ریز  داتفه , ههد  رخاوا  ات  هاگـشناد , 
زا (( 5  )) یبـهذ خیـش  ندـش  هتـشک  زا  سپ  یلو  دزادرپـب  تباـقر  هـب  ناو  ـ خا نآ بـا  زا  جراـخ  هاگـشناد و  نورد  ودریگ  رب  رد  ار  ناـناوج 
رد هکنیا  ات  دنک  زاب  اج  تسناوتن  ریفکتو  ناوخا  دننام  اذل  تخادرپ و  یم  يراکیفخم  هب  هراومه  یبطق  هور  ـی گـ لو دش . هتـساک  شتردـق 
زا ار  تیباهو  هشیدـنا  زین  نآ  هک  دـش  ادـیپ  زین  یمراهچ  هورگ  هورگ ,  هس  نیا  نا  رد مـیـ (( . 6  )) تفر نایمزا  دش و  یـشالتم  لاس 1981 

نایوجـشناد و هژیوب  مدرم  نایم  رد  ناشتاغیلبت  باهولادـبع و  نبا  هیمیت و  نبا  ياهباتک  رـشن  پاچ و  یپ  رد  هتفرگ و  ـنـۀ  ـس ـ لا راصنا  هورگ 
هورگ نیلوا  لا 1974  رد سـ (( . 7  )) تفر نایم  زا  اههورگ , رگید  اب  دروخرب  یپ  ردزین  هورگ  نیا  دوب و  رصم  رـسارس  رد  ناملـسم  ناناوج 

نیا دـش و  فورعم  یماظن  ینف  تکرح  مان  هب  هک  درک  دروخرب  مکاح  میژر  اب  تفای و  تاـشن  هیرـس  حـلاص  يربهر  هب  رـصم  رد  يداـهج 
یم هصالخ  فاقوا  رهزالا و  رد  هک  زین  یتلود  یمالسا  هورگ  ـهـا , هور ـن گـ یا نا  رد مـیـ (( 8 . )) دوب داهج  هورگ  شیادیپ  لماع  تکرح , 

تاداسلارونا اذل  و  دفا , ار بـشـکـ ناناوج  فوفص  تسناوتن  زگره  دوب و  ناگمهراجزنا  رفنت و  دروم  هورگ  نیا  دوب , راک  هب  لوغ  مـشـ دش ,
ناوخازا دـندرک , یم  ینمـشد  يو  اب  هک  يا  یـسایس  ياـههورگ  یمالـساریگ و  تخـس  یطارفا و  ياـههورگ  اـب  دروخرب  رد  تشاد  او  ار 

اههورگ ياضعاو  تفرگ  تدش  فلتخم  ياههورگ  نایم  دروخرب  عازن و  لاح  ره  بـ (( 9 . )) دنک هیکت  اهنآ  رب  دریگب و  کمک  نیملسملا , 
ای یفلس  هورگ  دارفااسب  هچ  و  دنتشاد , يدیدش  ياه  شکمشک  اهدروخرب و  رگیدکیاب  نآ ـ  زا  جراخ  هچ  ها و  ـشـگـ ناد یحم ط  رد  هچ   ـ

سـپـس ـیـد .  سر ـی  مدو ـه خـ جرد ـن  یر ـ تالا شکمشک بـه بـ دندرک و  یم  زواجت  يدعت و  نیملـسملا  ناوخا  ياضعا  رب  هک  يداهج  هورگ 
دوب یئاهیریگردزا  يادـج  نیا  هزات  تخادرپ .  يریگرد  گنج و  هب  دوخ  نیفلا  ما مـخـ اب تـمـ ریفکت  هورگ  تفرگ و  يرتشیب  جوا  اـه  عازن 
هور ير و گـ ـ ـصا هور نـ گـ داتفا . یم  قاـفتا  هاگـشناد ,  هدودـحم  رد  یمالـسا  ياـههورگاب  یتسیـسکرام  هورگ  يرـصان و  هورگ  ناـیم  هک 

متیعـضو نم  اما  و  داـحلاو . رفک  هب  ار  ود  نآ  یمالـسا  هورگ  دـندرک و  یم  تلود  هب  یگتـسباو  هب  مهتم  ار  یمالـسا  هورگ  یتسیـسکرام , 
رد مداد و  یمرارق  دوخ  رواد  ار  لقع  يا  ـیـنـه  مز ره  رد  نم  دوب .  مدوخ  هب  صوصخم  متیلاـعف  مدیـشیدنا و  یم  لقتـسم  اریز  دوب , نشور 

نایم نیارد  و  متـشاد .  هنانیب  عقاو  يدروخرب  دوجوم , ياه  تیعقاو  اب  طاـبترااب  زور و  عاـضوا  اـب  اذـل  متخادرپ  یم  تیلاـعف  هب  نآ ,  هیاـس 
یمراد ـ ید ناناوج  اب  متخادرپ و  یم  ینارنخـس  هب  دـجاسم  رد  متـشادر و  ـ ـص يا مـ ـ ها ـتـ ـسور ـا و  هر ـهـ ـش را  هشوگ و کـنـ رد  یئاـهترفاسم 
سابل دنلب و  شیر  ياراد  ینعی  دوب  اههورگ  نآ  دارفا  دننام  ما  هفایق  نامز  نآ  رد  دنچ  ره  مدومن ,  یم  وگتفگ  ثحب و  اههورگ  اب  مدرک و 
لوبق ار  اهنآ عـقـل  هک  ارچ  تشادـن ,  يا  هجیتن  نادـنچ  اههورگ  اه و  تکرح  نیا  اب  میاـهوگتفگ  اـه و  ثحب  لا  بـهـر حـ هاـتوک !  یبرع 

اهنت تفگ :  ناوت  یم  دـهد . رارق  داقتنا  درومار  نانآ  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دور , رتارف  ناینیـشیپ  طخ  زا  یـسک  دـنداد  یمن  هزاجا  دنتـشادن و 
رارق صن  رباربرد  یـسک  تفریذـپ  یمن  هجو  چـیه  دوب کـه بـه  ریفکت  هورگ  داد , یم  رارقداقتنا  دروم  ار  نیـشیپ  ياهتیـصخش  هک  یهورگ 

هنیمزرد اـهنت  ار  دوخ  داـقتنا  هورگ  نیا  یلو  دوب .  هدرک  داـهتجا  صن ,  ربار  ردار بـ ـ یز داد , رارق  موجه  دروم  زین  ار  رمع  هک  اـجنآ  اـت  دریگ 
شناهاو ـ خاو يروئت هـ نیمه  و  تسا .  رفاک  دـنک  دـیلقت  سک  ره  هکنیازا  دوب  تراـبع  شیروئت  و  درک .  یم  حرط  دو مـ يروئت خـ جـیورت 

تیب لـها  يوس  هب  مشیدـنایب و  رتـشیب  صوصن  هب  هک  تشاداوزین  ارم  دراد و  زاـب  ناـنآ ,  زا  يوریپ  ناـکاین و  دـیلقت  زا  هک  تشاد  یم  اوار 
(( . 10  )) موش هناور 
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قالخا

زج يزیچ  نانآ ,  رتشیب  هک  اج  ـ نآ اـت  دـندرک  یم  يربهر  هبرجت  یبو  ماـخ  یناـناوج  ار  نیملـسملا  ناوخا  يانثتـسا  هب  یمالـسا  ياـه  هورگ 
غیلبت ار  تیباهو  هشیدنا  اهنت  هن  یناناوج  نینچ  ـت کـه  ـسا ـن  یا تسا ,  هجوت  دروم  هچنآ  و  دندوب .  هدـناوخن  يرگیباهو ,  ياهباتکدودـعم 

بصعت و تنوـشخ ,  رد  دـش  یم  هصـالخ   , قـالخا نیا  دـندو و  هدر بـ را کـ ـتـیـ خا دو  يار خـ زین بـ ار  يرگیباـهو  قـالخا  هک  دـندرک  یم 
يراکیپ هک  دومن  یم  نینچ  هتفر و  رتارف  قالخا  زرم  زا  اه  هورگ  نیا  نایم  ياهدروخر  بـ يور ,  ـن  یا زا  ناشنانمشد !  نتـسناد  مدلا  رودهم 
متسناوتن زگره  ( 1984 ات لاس 1981  زا   ) مدوب ینادنز  هک  ماگنه  نآ  نم  درادـن .  يدـنویپ  چـیه  مالـسا  اب  هک  تسا  یلهاج  هلیبق  ود  نای  مـ

زا هک  دوب  رطاخ  نیمه  هب  میامنب .  ار  ناشریذـپان  نایاپ  ياهدروخ  دز و  ناشتـسپ و  ياهراتفرو  اههورگ  نیا  ناراداوه  ياـهفالتخا  لـمحت 
ینادـنز رگید , ياهمرج  باکترا  تلع  هب  هک  يدارفا  اب  هارمه  ای  مدـنارذگ و  یم  نادـنز  ياهلولـس  رد  اهنت  اـی  متفرگ و  یم  هلـصاف  ناـنآ 

ياـه هورگ  نآ  ناـیم  رد  اـت  مدرک  یم  شمارآ  ساـسحا  رتشیب  نیموکحم ,  نیا  ناـیم  رد  فساـت  لاـم  بـا کـ (( . 11  )) متـسیز یم  دندوب ,
هب هک  ارچ  دنزیخر , ـلـه بـ با ـقـ مو زیتس  هب  نم  اب  هتـشاد و  راهظا  ار  دوخ  راجزنا  رفنت و  نم  هب  تبـسن  نانآ  هک  دش  ثعاب  نیمه  و  یمالـسا . 

ـن یا دـندوب . رادروـخرب  نآ  زا  هک  دوـب  نارگید  رب  یئوـج  يرترب  هدـیقع  تلع  هب  دـید  نیا  ودنتـسیرگن  یم  ریقحت  دـید  هـب  ناینادـنز  نـیا 
هک يا  هلـصاف  نیاربانب  تخا .  ـ ـس رود مـی  اه  هدوت  زا  ار  یمالـسا  ياههورگ  هک  دوب  یـشنم  نیرتکاـنرطخ  ینیب ,  گرز  دو بـ هد خـ عـقـیـ

امرفمکح اههورگ  نیا  رب  هک  دوب  ـت  ـشز يو تـنـد و  ـن خـ یا ـر  طا هب خـ تقیقح ,  رد  دوب , هدش  ادـیپ  رـصم  رد  اههورگ  نیا  مدرم و  نایم 
یم رود  مالسا  زا  ار  نانآ  تشاد و  یم  او  اههورگ  نیا  هیلع  نایصع  ناد بـه  ـ نز ـل  خاد رد  ار  نا  ناینادنز مـسـلـمـ تلع ,  نیمه  هب  و  دوب . 
ریاس نم و  هک  یئاهزور  اسب  چـه  دشاب . هتـشاد  تسناوت  یمن  نیا  زج  يا  هجیتن  اه , يورجک  هوالع  هب  نشخ  دب و  يوخ  نیا  اریز  تخاس , 
هیداب  ) نایدیعص هک  میدیرپ ,  یم  باوخ  زا  رمزلا , دو  ناراداو عـبـ نمحرلادبع و هـ رمع  ناراداوه  دیدش  ياهدروخ  دز و  رثا  رد  ناینادنز 

راک هب  زیچ  همه  اهدروخ  ودز  نآ  رد  هک  تسا  اجنیا  بلاج  دندوب .  مود  هورگ  رادفرط  نانیـش  ـ نا ـ یردو لوا  هورگ  رادـفرط  رـصم ) نانیـشن 
حیبق هفاضا  هب  دـش !  یم  هدـنک  اه  تلاوت  زا  هک  یئاه  هلول  ریـش و  ات  دـندرک  یم  عطق  اه  هرجنپزا  ـی کـه  بو يا چـ زا تـکـه هـ ـت !  فر مـی 
هورگ نامه  هک   ) هورگ کی  ناراداوه  ناـیم  يدرو  ـ خر شور بـ ـر چـنـیـن  گا (( . 12  )) یئوگازـسانو شحف  ياه  هژاو  نیرت  تشز  نیرت و 

نیا هب  ارم  یثداوح  نین  ـن چـ یا تشذگ !  یم  هچ  هک  دناد  یم  ادخ   , نوگانوگ ياههورگ  نارادفرط  نایم  دش , یم  لدـب  در و  دوب ) داهج 
نیا هب  هشیدـنا ,  ـی  تد زا مـ پـس  دراد ؟ مه  رگید  ياهتلع  ای  تسا  قالخا  طقف  اهدروخرب  اهیریگرد و  نیا  تلع  ایآ  تشاد :  یم  او  لاؤس 

ناهنپ دـب  يوخ  نیا  تشپ  هک  دراد  زین  یک  ـ یژو ـ لوئد ـ یا ير و  ياه فـکـ هزیگنا  هکلب  تسین ,  قـالخاطقف  رما , نیا  تلع  هک  مدیـسر  هجیتن 
لال رد خـ ددنسپ . یم  شناراداوه  يارب  ار  يراتفر  نینچ  دشوج و  یم  اهتکرح  نآ  طلغ  ياهانبریز  نامه  زا  هک  یئاه  هزیگنا  تسا ,  هدش 
مد ـ ـش هدز  ـگـفـت  ـش رد  ـت و چـقـ ـشاداو بجعت  هب  ارم  جراوخ ,  ياهوخو  قلخ  اه و  شنم  اه و  يریگعـضوم  میخ ,  ـ یرا تا تـ ـعـ لا مـطـ
هک تسا  جراوخ  قالخا  اهدروخرب و  نامه  دنراد , هزورما  یمالـسا  ياههورگ  نیا  نارادفرط  هک  یقالخا  اهدروخرب و  هک  متفایرد  یت  ـ قو

يروئت هشیدنا و  نام ,  بـی گـ (( . 13  )) تسا هتـشاد  رذحرب  نانآزا  ار  تما  هدش و  دراو  رایـسب  نانآ  شهوکن  تمذم و  رد  ثیداحا  نتم 
جراوخ رگا  دارفا . نیادنا  نانچمه  و  دومن , یم  یفارحنا  يوخ  دـنت و  راتفر  دنـسپان و  قالخا  نانچ  هب  راداو  ار  نانآ  هک  دوب  نامه  جراوخ 

رس رب  جراوخ  ياهریشم  ـر شـ گا و  ـد , نو هتخانش مـی شـ تافـص  نامه  هب  زین  نانیا  سپ  بلق ,  توسق  تدش و  نانچ  هب  دندش  یم  هتخانش 
ـیـر ـس تـفـ دننانچمهزین . اههورگ  نیا  ناراداوه  سپ  دـندرک , یم  لامیاپ  کتهار و  نیملـسم  لاوما  سیماون و  دـمآ و  یم  دورف  ناناملـسم 

کشخ نشخ ,  یهورگ  شود  رب  تیباهو  ياه  هیاپ  دنا و  هتفرگ  تاشن  نآ  زا  رـصانع , نیا  هک  دیـسرپ  تیباهو  زا  دیاب  ار  اهدروخرب  ـن  یا
رـصاعم ياه  هنومن  ناـنیا  ناسنیدـب ,  دـنا و  هدرک  لـقتنم  ناـشناوریپ  ار بـه  تلاـهج  یلدگنـس و  هک  تسا  هدـش  هداـهن  ناداـن  لدگنـس و  ,

كرش هب  ار  دوخ  نی  ـفـ لا مـخـ ـیـت ,  با ـ هو ـر  گا و  دندرک . مایق  ترـضح  نآ  هیلع  هدرک و  جورخ  یلع  ترـضح  رب  هک  دنتـسه  یجراوخزا 
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دقتعم تیباهو  رگا  و  دـنا .  هدرب  ثرا  هب  ار  یـشور  نانچ  زین  ـی  مال ـ ـسا يا  هور هـ نیا گـ دـنک , یم  کته  ار  شیاـهتمرح  هتخاـس و  مهتم 
هدـیا ناـمه  زا  زین  یمالـسا  ياـههورگ  نـینچ  تـسا ,  نـیمز  هرک  رد  مالـسا  هدـنیامن  هتـشارفاربار و  مالـسا  مـچرپ  دوـخ  اـهنت  هـک  تـسا 

رد يرگنزاـب  هب  ارم  هک  دوب  یلماوع  زا  یک  یـ قـال ,  ـ خا نا ,  ـ ـس ـنـ ید ـ بو دـشوج . یم  نآ  زازین  ینیب  گرزب  دوـخ  هدـقع  هک  دـنرادروخرب 
ماگ تسار ,  هار  رد  هک  درک  دز  ـ شو ار گـ دو کـه مـ يا بـ هد  ـنـ هدراد ـل هـشـ ماو زا عـ ـت و یـکـی  شاداو یمالـسا  ياههورگ  نیا  يانبریز 

 . مراد یمنرب 

تیوک قارع و  هب  یئاهترفاسم 

و دندش , هد مـی  ـ ید ـی نـیـز  قار هعیش عـ رفن  دنچ  نانآ ,  نایم  رد  هک  تشاد  دوجو  رصم  میقم  برع  نایوجـشناد  نم و  نایم  يدایز  طباور 
نم هک  دوب  هدش  شخپ  یئا  ـعـه هـ یا ار شـ ـ یز در , دا کـ ـجـ یا ـی ـ  مال ـ ـسا ياههورگ  نایم  رد  نم ـ  يارب  يدایز  تالکـشم  طباور , نیادوخ 

طباور دـنچ  ره  اه  هعیاش  نیا  هتبلا  میامن !!  یم  افیا   ( هعتم  ) تقوم جاودزا  يارجا  يارب  يرـصم  ياه  هداوناخ  نایعیـش و  نیب  یجنایم  شقن 
ییانشآ هنیمز  رد  يدایز  هدافت  ـ سا ـط  باور ـن  یا زا  ار  ـ یز مداد  تیمها نـمـی  نادنچ  نآ  هب  یلو  دوب , هدرک  دولآ  لگ  یمالسا  بازحا  اب  ارم 

منک تباجا  قارع  هب  ترفاسم  يارب  ار  رصم  میقم  یقارع  ناتسود  زا  یکی  توعد  هک  دومن  مهارف  میارب  ار  ناکما  نیا  و  مدومن ,  نایعیش  اب 
. دنارذگ یم   1977 لاـس رد  هرهاـق  رد  ار  دوخ  يارتـکد  هرود  دوب و  يا  هدـیمهف  رایـسب  درم  هک  دوـب  (( 14  )) شرق یلع  رتـکد  ياـقآ  وا  . 

ردارب هس  و  ردام , ردپ , زا :  دوب  ترابع  یعیـش  راوگرزب  هداوناخ  نیا  دـندرک .  يزاون  نامهم  زور  تسیب  تدـم  هب  قارع ,  رد  وا  هداونا  خـ
زا ناردارب  زا  یخرب  نایم  نیا  رد  میدناوخ و  یم  زا  واا نـمـ دوب و مـا بـ ام  تعامج  ماما  لزنم ,  هچغاب  رد  ابلاغ  متسود  ردپ  متـسودزا ,  ریغ 

نایم یفالتخا  لئاسم  یهاگ  هک  دوب  یخوش  عبط و  شوخدرم  متـسود  ردـپ  ـد .  ندا ـتـ ـس ـ یا تعامج مـی  زامن  هب  اـم  اـب  دـندمآ و  یمرـصم 
هب متفر و  دادـغبرد  ع )   ) تیب لها  دـقارم  ترایز  هب  قارع ,  رد  متماقا  تدـم  لو  رد طـ درکیم . حرطم  هدـنخ  یخوش و  اـب  ار  هعیـشو  ینس 
 , هج رد نـتـیـ و  متخادرپ .  وگتفگ  ثحب و  هب  متـسود ,  ناتـسود  اـب  مداد و  شوـگار  اـه  ینارنخـس  اـه و  سرد  مدز و  رـس  هعیـش  دـجاسم 
 , مدوبن نیبشوخ  لئاسم ,  زا  یخرب  هب  تبسن  ـبـتـه  لا دش , یشالتم  دوب , عیشت  هب  تبـسن  منهذ  رد  هک  یلطاب  ياهروصت  ماهوا و  زا  يرایـسب 

تو ـ عد نآ پـس بـه  زا  ار . دارفا  راتفر  هن  دریگب , رظن  ریز  تقد  هب  ار  هدـیاو  حرط  دـیاب  ناسنا  دـید  هک  متـسه  دـقتعم  اریز  دوبن , مهم  یلو 
رد هک  مدیسر  يا  هجیتن  نام  مد و بـه هـ ور شـ ـ بور يدا  ـ یز ناناملسم  اب  زین  اجنآ  رد  مدرک و  ترفاسم  تیوک  هب  ما  ینس  ناتسود  زا  یـکـی 
زا مه  تیوک  مدرم  دننارذگ , یم  رصم  مدرم  ار  هچنآ  و  درذگ , یم  زین  تیوکرد  درذگ , رصم مـی  رد  هچ  ره  مدوب .  هدیسر  نآ  هب  رصم 
اب زین  ـت  یو ـفـر کـ ـس رد  ناینیـشیپ .  زا  يوریپ  رب  ناگمه  تدـحو  اه و  هشیدـنا  یتخاون  کی  زج  تسین  يزیچ  نیا  و  دـنرب .  یم  هرهب  نآ 

مدش و انـشآ  دندادرارق , هلمح  دروم  ار  مارحلا  دجـسم  لاس 1979 , رد  شدارفا  هک  یبیتع  ناـمیهج  هورگ  اـب  طوبرم  ياـه  هورگ  زا  یکی 
میرحت ار  تالجمو  اه  همانزور  هعلاطم  دـندناوخ و  یم  نیلعن  اب  دـجاسم  رد  ار  زامن  یتح  هک  متفای  کشخ  رایـسب  نادان و  ینادرم  اراـهنآ 

مدای (( 15 !! )) دوب سکع  ياراد  اریز  دنتـسناد  یم  مارح  ار  لوپ  یتح  ای  ییاسانـش و  تراک  ای  همانرذگ  نتـشاد  هارمه  یتح  دندرک و  یم 
ـی بـا یا ـ سا ترا شـنـ یلاح کـه هـیـچ کـ رد  دنرذگب , هرمع  ناونع  هب  ناتـسبرع  تیوک  زرم  زا  دنتـساوخ  یم  نانآ  زا  رفن  دنچ  هک  دیآ  یم 

دش یم  مشدنچ  راتفر  تیع و  ـ ضو ـن  یا زا  رد  چـقـ دنداتسرفزاب !  تیوک  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  اهنآ  اه  يدوعس  دندرک و  یمن  لم  ـ حدو خـ
نانآ هب  ندیسر  هار  یلو  مسانشب ,  ار  نانآو  مسرب  تیوک  نایعیش  مو و بـه  جرا شـ يرگ خـ ینس  نیا  زا  مدرک  یم  شالت  و  مدوب ,  رفنتم  و 

یخرب اب  متفای و  هار  اجنادب  هک  ۀیعامتجالا  ۀفاقثلا  ۀیعمج  مان  تحت  دنراد  ینمجنا  تیوک ,  نایعیش  هک  متفایرد  ماجنارس  دوبن . رـسیم  میارب 
تاعجارملا و باتک  ۀفیقـسلا و  باتک  هلمج  زا  هک  مدرک  تفایرد  نانآ  زا  ار  يدایز  ياـهباتک  مدومن و  تاـقالم  یتیوک  هعیـش  ناـناوج  زا 
 . مدش هلاسرلا  هلجم  راگنربخ  مدرکاهر و  ار  نآ  هک  مدوب ,  یمالسا  غالبلا  یتیوک  راگنربخ مـجـلـه  مایا  نآرد  دوب .  ۀیمامالا  دئاقع  باتک 
زا دیعس  مان  هب  ناتـسود  زا  یکی  مدادافعتـسا .  مدرک و  اهر  مه  ار  نآ  اذل  دراد , يراکمه  قارع  اب  زین  هلجم  نیا  هک  مدیمهف  یتدم  زا  سپ 
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ناشیاهتیلاعف ناشزکارم و  تیوک و  نایعیـش  اب  ارم  هک  در  ـی کـ ناوار شالت فـ وا  تشاد .  یکیدزن  هطبار  نم  اـب  ۀـیعامتجالا  ۀـفاقثلا  ۀـیعمج 
هطبارزین ینس  ياه  هورگ  اب  تیوک ,  نایعیش  اب  کیدزن  طابترا  مغر  یل  عـ یتیوک .  هعیش  ياهتیـصخشزا  یخرب  اب  نینچمه  و  دزاس , انـشآ 

 , نا ـ مز نآ  رد  هک  زین  یمالسا  ریرحتلا  بزح  اب  نینچمه  و  شا .  یتیوک  يرصم و  ياضعا  نیملسملا و  ناو  ـ خا هورگ  اب  اصوصخ  متشاد , 
زا یکی  لزنم  رد  هک  يرـصم  نیملـسم  ـ لا ناوـخا  تاـسلج  رد  هراوـمه  و  متـشاد .  هـطبار  تـشاد ,  تـیو  رد کـ يا  هدر  ـتـ ـس ـیـت گـ لا فـعـ

یتیوک نیملسملا  ناوخا  تاسلج  رد  روض  ـت بـر حـ مواد مـ  , لا نا حـ رد هـمـ مدش .  یم  رضاح  دش , یم  رازگرب  تیوک  هاگشناد  ناداتسا 
يا ـ ـض ـ عا زا  یکی  لزنم  رد  هک  ریرحتلا  بزح  تاـسلجرد  نینچمه  و  متـشاد .  دـش , یم  رازگرب  ـی  عا ـتـمـ جـالا حالـصالا  ۀـیعمج  رد  هک 
ارم هک  درک  شالت  ریرحتلا  بزح  مت .  ـ شاد دمآو  تفر  زین  یفلس  هورگ  اب  میرذگب  هک  اهنیا  زا  مدش .  یم  رضاح  دش , یمدقعنم  ناشلاعف , 

غیلبت و نیملـسملا  ناوخا  هیلع  ریرحتلا  بزح  هراوم  هـ مدـنادرگرب .  يور  نآ  زا  دوبن و  ملوبق  لباق  ناشحرط  یلودـنک  يراـکمه  هب  راداو 
مه اه  یفلس  دندش و  ریگرد  يرصم  نیملسملا  ناوخا  اب  یتیوک  نیملسملا  ناوخا  هک  ـنـ یا ـر  تالا بـ اهنآ !  هیلع  زین  ناوخا  درک و  یم  تیلاعف 

, داهج طخ  ای  نامیهج  طخ  هب  لیامتم  یئاه  هورگ  دـمآدیدپ و  یگتـسد  ود  ناشدوخ  نایم  هک  تشذـگن  يزیچ  و  دـندیگنج .  یم  همه  اب 
نیا زا  ندـش  رود  رب  میمـصت  هک  متفای  یئاه  شکمـشکو  اه  فـالتخا  زا  يداـبدرگ  ناـیم  رد  ار  مدوخ  ناسنیدـبو  دـندرکدوجو .  مـالعا 

درک و یم  هریخ  ار  ناـگ  هدـید  شیاهدادـیورو  تفرگ  یم  لکـش  ناریا  رد  تشاد  یمالـسا  بـال  ـقـ نا زور  نآ  رد  مدوب .  هتفرگ  داـبدرگ 
نم و يارب  ار  هار  دوشگ و  تیب  لهاطخ  ربارب  رد  ار  قافآ  درک و  داجیا  نیملـسم  ناـیم  رد  يا  هلزلز  یمالـسا ,  بـالقنا  يزوریپ  ماـجنارس 
رس تفالخ  يادن  ینالوط  ياهلاس  هک  ینس  هورگ  هب  یکاندرد  هبرض  ناریا  یمالـسا  بال  ـقـ نا درک . زاب  عیـشت  يوس  هب  نم  دننام  يرایـسب 

بوذجم هدیـشک و  لها بـیـت  طخ  يوس  هب  تعرـس  هب  هک  نم  يارب  دوب  یـششک  نینچمهو  دز .  دنداد  یم  هدعو  نآ  هب  ار  مدر  هداد و مـ
يرگ ینس  ياهحرط  ندش  دودرم  ینیشن و  ورف  ینعی  عیـشت  حرط  يزوریپ  دوب و  عیـشت  حرط  يزوریپ  تقیقح  رد  بالقنا ,  يزوریپ  موش . 

(( . 16 ))

دندومن هتشذگ  زا  یئاهر  هب  راداو  ارم  یمالسا  ياههورگ 

هتشذگ هد ,  ـ یا ـن  یا متشادن .  لوبق  ار  تیفلس  زگره  مدوبن و  یضار  , دنتفریذپ ار  نآ  یمالسا  ياه  هورگ  هک  اه  یفلـس  ياهحرط  زا  زگره 
وگ دهد , یم  رارق  هتشذگ  دنبرد  ار  ناملسم  لق  عـ نآ ,  هب  ندیورگ  اریز  تسین .  راگزاسزین  يرـشب  عبط  اب  تسا ,  لقع  فلاخم  هکنیا  زا 
هب یمالـسا  هعماجار  نیا  ددرگ و  نشور  یـضقانت  راچد  شیاه  يریگعـضوم  شراتفرزا و  هک  دنک  یم  لطاب  یئاهرادـنپ  ریـسا  ار  وا  هکنیا 
دا داحلا و فـسـ هب  ارم  یفلـس  ياههورگ  هجیتنرد  و  مدوب ,  ریگرد  تیفلـس  هدیا  اب  هراومه  هک  دوب  ـنـجـا  یا زا  (( . 17  )) تسا هدناسر  توبث 

چیهو دـننارب  دوخ  زا  ارم  ـه  کد ـ ندر شرافـس مـی کـ و  دـننیزگ , يرود  نم  زا  هک  دـنداد  رادـشه  ناناوج  هب  و  دـنتخاس .  هد مـتـهـم  عـقـیـ
موجهو شزوی  تروص  هب  ادـعب  هک  مدوخ ـ  هیلع  اهیروادو  اه  هعیاشو  اهتمهت  نآ  زا  زگره  قحاماو  دـننکن , راذـگاو  نم  هب  یماـقمو  تسپ 

نآ زا  هک  مدوـب  یلح  هار  ندرک  ادـیپ  یپ  رد  نم  دوـب .  هدرک  لوغـشم  دوـخ  هب  ارم  رتـمهم  يرما  اریز  متـشادن  يا  هـمهاوو  ساره  دـمآرد 
للخ و تشاد ـ  جوا  نامز  نآ  رد  هک  یمالسا ـ  حرط  هدیا و  نآ  رد  هک  مدوب  راوتسارواب  نیا  رب  هک  ارچ  دزاس , میاهر  كاندرد  یهارم  گـ

سار رد  مدرک .  رداص  دوب , سرتسد  رد  هک  باتک  دـنچ  هیلع  مکح  نیدـنچ  ابیرقت  نآ  طساوا  ات  داتفه  ههد  زاغآ  زا  دراد . دوجو  یـصقن 
زا مصاوقلا  نم  مصاوعلا  بات  ودزا کـ ـ ـس ار مـی  اه  هورگ  نآ  ناناوج  یلـصا  يژولوئدیا  هک  درب  مان  ناوت  یمار  ۀیواحطلا  ةدیق  ـعـ لا ـهـا  نآ

ياه هورگ  نآ  ساسا  ربو  دـنزاس  یم  ار  راید  نآ  ناناملـسم  لقع  هک  دـن  ـتـ ـس یئاـهباتک هـ نیرتمهم  باـتک  ود  نیا  یبرعلا .  نبا  تاـفیلات 
ياهباتک نآ ,  شیپاشیپ  هک  تشاد  دوجو  زین  یلبنح  بتکم  ياهباتک  باتک ,  ود  نیا  هوالع  هب  (( 18 . )) دنا هدمآ  دیدپ  لکشتم و  یمالسا 

یم میسقت  نا  ـ یو ـشـجـ ناد نیب  اصوصخ  ناگیار ,  هب  اهباتک  نآ  رتشی  بـ ـت .  شاد ـی  ناوار جاور فـ نا ,  ـ نا نا مـسـلـمـ رد مـیـ دو و  هیمیت بـ نبا 
رد نامز و  نآ  ناملسم  ياهتیـصخش  (( 19 . )) دـش یم  شخپ  يا  هدرتسگ  روطبزین  باهولا  دـبع  نب  دـمحم  ياهباتک  اهنآ  اب  هارمه  دـش و 
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ناوت یلو  دندوب , یمالسا  ياه  هورگ  نارادفرط  دزن  ـی  صا ـت خـ ساد ياراد قـ دنچ  ره  نیملـسملا  ناوخا  رهزالا و  ناربهر  اهنآ , شیپاشیپ 
بالجنم رد  ار  وا  تعرـس ,  هب  هتخاس و  جراخ  رـصاعم  نارود  زا  ار  ناملـسم  ناناوج  هک  ـلـی  ها ير جـ ـیـل فـکـ ـس نیا  ربارب  رد  تمواـقم 

. دندوب نآ  رگ  هراظناهنت  هدش و  نک  ناینب  لیس  نیا  میلست  الماک  هکلب  دنتشادن , دزاس , یمریزارس  هتشذگ  تیربرب  ياه 

ریفکت هورگ 

درب و لاؤس  ریز  ار  هتشذ  حر گـ تخاس و طـ لزلزتم  ار  یفلـس  طخ  , درک دوجو  مالعا  دش و  رـضاح  نادیم  رد  ریفکت  هورگ  هک  یما  هـنـگـ
ناگتشذگ دیلقت  هشیدنا  هورگ ,  نیا  دومن .  نآ  اب  راکمه  ياه  هورگو  تیباهو  طخ  ندنار  بقع  رد  یناوارف  کمک  میقتـسم  ریغ  روط  هب 

هب داد و  ار  تنـس  باـتک و  زا  هدافتـسا  میقتـسم  هزاـجا  شناوریپ  هب  هناروهتم ,  حر  ـن طـ یا در و بـا  در کـ ار  اـهراتفگ  هب  نتـسج  کـسمتو 
ـلـی عو تشاذـگ .  دازآ  دنـشاب  اه  تیـصخش  زا  رثاتم  هکنآ  یب  نوتم  رد  صوصن و  رد  لقع  يریگراکب  رد  ار  ناـنآ  رت :  ـنـ ـشور ترا  عـبـ

مهنابهرو مهرابحا  اوذختا   : ) دـیامرف هک مـی  درک  یم  دانتـسا  همیرک  هیآ  هب  تسناد و  یم  رفاک  ار  نیدـلقم  ریفکت , هور  ـنـکـه گـ یا ـم  غر
یناهیقف هباحص و  ناسنیدب  و  دنتخانشن , ار  ادخ  دنتفریذپ و  تیبوبر  ما  ار بـه مـقـ دوخ  نابهار  املع و  هیآ 31 ـ  هبوت ـ  هّللا )  نود  نم  ابابرا 

ـهـا نآ سار  رد  تنـس و  لها  ياهتیـصخش  ضحم  میلـست  لاح ,  نیا  اـب  درک , یم  موکحم  دـندرک , داـهتجا  هتفر و  رتارف  صوصن  زا  هک  ار 
مه وا  دنتفریذپ , اهنآ  ار  هچنآ  تفر و  ارف گـ اهنآ  زا  نانآدعاوق ,  سایق و  قبط  ار  يوبن  ثیداحا  دش و  ننـس  باحـصا  ملـس و  ـ مو يرا  بـخـ

و تفرگ .  رارق  رگید ـ  یهار  زا  یلو  یهارمگ ـ  نامهرد  زین  هورگ  ـن  یا هجیتن  رد  و  درک .  در  مه  وا  دـندرک , در  اهنآ  ار  هچنآو  تفریذـپ 
ياه هورگ  ریاس  زا  شنانمـشد  ياههاگدـید  تخاس و  دوبان  ار  حرط  نآ  کـیدزن ,  يا  هدـنیآ  رد  هک  در  داـجیا کـ یفاکـشدوخ  حرط  رد 

و دنتـشگزاب , یفلـس  هورگ  شوغآ  هب  دنتفرگرب و  يور  ریفکت  هورگ  زا  ناناوج ,  زا  يرایـسب  ناسنیدـب  درک . ینابیتشپو  دـییات  ار  یمالـسا 
لباق ریغ  ملـسم و  ناشیارب  يوب ـ  عطاق نـ صوصن  قبط  ریفکت ـ  طـخ  نـالطب  هک  ارچ  دـندز , گـنچرتشیب  شیوخ  قباـس  هورگ  هب  را  ـن بـ یا

نیا اب  ریفکت , هورگ  لا  ـی بـهـر حـ لو (( . 20  )) دندیسر هجیتن  نیا  هب  ثیداحا  هب  دانتـسا  اب  مهریفکت  ناراداوه  دوخ  یتح  و  تشگ ,  راکنا 
هشیدنا يوتحم و  نامه  ناش ,  هشیدنا  نوم  ـ ـض او و مـ مد مـحـتـ ـ ید هکنآ مـی  هژیوب  مبای ,  یئاهر  ناینیـشیپزا  هک  تشاداو  ارم  ناشرکفت , 

ود نایم  يا  هسیا  مـقـ (( . 21  )) هقرازا هقرف  اصوصخ  دنتفرگ  هلـصاف  نامز ,  نآ  یمالـسا  طخ  زا  ودندیگنج  یلع  ماما  اب  هک  تسا  جراوخ 
زا يرایسب  هیحوررد  یئازسب  ریثا  ما تـ ـجـ نار ـتـم و سـ خا رشتنم سـ شخپ و  ناناملـسم ,  نایمرد  ار  ثحب  نیا  مدومن و  هقرازا  ریفکت و  هورگ 

تسا و لقتسمو  يداهتجا  یحرط  ریفکت , هورگ  حرط  دنتـشادنپ  یم  هک  ارچ  دوب  زیگ  ـ نا ـگـفـت  ـش دارفا  زا  یلیخ  يارب  تشاذگ و  ناناوج 
هورگ ياهاعدا  متـشاگن و  دوش  یمرـصحنم  هورگ  کی  رد  قح  ایآ  ناونع  تحت  ار  یباتک  نینچم  هـ تسا .  يراـع  هتـشذگ ,  تاـفلخم  زا 

يرصم ناناملسم  نایم  رد  یلزلزت  ریفکت  هورگ  دنچر  هـ (( . 22  )) مدومن موکحم  در و  دنتسناد , یم  ناشدوخرد  رصحنم  ار  قح  هک  ریفکت 
زگره راک , نیا  یلو  داد  رارق  داـقتنا  درومار  نیـشیپ  ياـهت  ـیـ ـص ـخـ ـش دو و  ـال نـمـ ار بـر مـ ناگتـشذگ  رکفت  یفنم  تمـسقو  دروآ  دـیدپ 

یلد ود  دـیدرت و  ناینیـشیپ ,  هب  تبـسن  اـهنت  هن  تشاداو و  لـمعلا  سکع  هب  ار  ناـنآ  هکلب  تشاذـگن ,  شنارادـفر  ـیـه طـ حور رد  يریثاـت 
ارچ هک  دش  لصاح  ناشیارب  ینامیشپ  ساسحاایوگ  دندرک و  ادیپ  يرتشیب  کسمت  نایفلس ,  ياهحرط  هب  تبـسن  هک  دشن , لصاح  ناشیارب 

هورگ نیا  هب  رگا  نانیا  هک  دوب  نیا  مدرک ,  هدافتسا  ریفکت  هورگ  رصانع  اب  هطبار  داجیا  رد  هچنآ  دنا !!  هداد  رارق  داقتنادروم  ار  ناگتشذگ 
رگید هک  ـ نا چـنـ  , ـت ـسا هدـش  مسجم  بزح  نیا  رد  نیتـسار  مالـسا  قـح و  دـنا  هتـشادنپ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هـب  طـقف  ـد , نا هدرو  هرگ خـ

 , ناشدوخ هورگ  زا  عافد  هک  تشادن  تیمها  نادنچ  مال  ـ سا زا  ینابیتشپ  نانآ  ياربو  دنتشادنپ  یم  هنوگنیمه  بازحا  اهتکرح و  نارادفرط 
 : دـنتفگ یم  نم  هب  ـی  ها گـ تشاد .  دوجو  يرکفت  زرط  نینچ  زین  اههورگ  ریاسرد  هکنانچمه  ریغ , دـنقح و ال  رب  اهنآ  طقف  هکنیا  تابثاو 

نیا و  درک .  میهاوخ  يوریپ  وت  زا  ام  يراد ,  ام  نخـس  نالطب  رب  یلیلد  وت  رگا  و  میا ,  هدیـسر  نآ  هب  کـنیا  میتقیقح و  يوجتـسج  رد  اـم 
بـهـر دنتـشادن . , دـندرک یم  يوریپ  نآ  زا  هک  یحرط  هب  ینادـنچ  نانیمطا  یناناوج  نینچ  هک  تسا  ینعم  نیا  ياـیوگ  تقیقح ,  رد  روصت 
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یبرع و ياـهروشک  ریاـس  رد  هکلب  رـصم  رد  اـهنت  هن  هک  دوـش  یم  تفاـی  هورگ  نـیا  يارب  ینارادـفرط  راـنک , هشوـگ و  رد  نونکاـت  لا  حـ
(( . 23  )) دنا هدش  هدرتسگ  زین  یمالسا 

تیمکاح هشیدنا 

یئازـسب تیمها  زا  زین  تیمکا  هشیدـنا حـ تشاد ,  یماو  ناگتـشذگ  زا  یئاـهر  هب  ارم  هک  دوـب  یلماوـع  زا  ریفک , هور تـ نا کـه گـ هـمـچـنـ
یمن هک  دوب  هدـش  داجیا  اـهنآ  رد  هک  یلزلزت  تموکحاـب و  دروخر  رد بـ داـهج  هورگ  هک  یگرزب  ینادرگرـس  ریحت و  اریز  , دوب رادروخرب 

رما نیا  رد  قیقحت  یپ  رد  راچان  داد و  ناکت  تدـش  هب  ارم  رما ) یلو  زا  تعاطا  بوجو  رابت  ـ عا بـه   ) دـنیامن تعاطا  ای  دـننک  ماـیق  دنتـسناد 
ـن یا ـی  نادر ـ گر ـ ـس دوب کـه  نیا  هجیتن  و   , تسا هدوب  هچ  اه  تموکح  اب  دروخرب  رد  هتـشذگ  ياـهقف  ياـه  هاگدـید  منادـب  هک  مدـش  مهم 

يارب یتح  هک  متفاـی  همکاـح  ياـه  تئیهزا  ارچ  نوچ و  یب  يرادـفرط  ار  ناگتـشذگ  ياـهحرط  هک  ارچ   , متـسناد ریذـپان  ناربج  ار  دار  ـ فا
ماکح زا  تعاطا  رد  بناج  هب  هر حـق  هدر و چـهـ هدا کـ ـتـفـ سا يدا  ـ یز ـث  یدا ـ حا تا و  ـ یاور زا  یئاهتعاطا ,  نینچ  هب  ندیشخب  تیعورـشم 

هک مدرک  لـصاح  نـیقی  ودرک  نـشور  نـم  يارب  ار  يداـیز  لــئاسم  شهوژپ ,  ـن  یا ـت کـه  ــسا طـبـیـعـی  (( 24 . )) دـنتفرگ یم  دوـخ  هب 
ریـسفت لیوات و   , شیوخ یـسایس  ياه  هزیگنا  رطاخ  هب  ار  شماکحا  نیناوق و  هتفرگ و  يزاـب  هب  ار  مالـسا  هنازومرم  یناـهن ,  يا پـ ـتـهـ ـسد
توافتم نآ  هب  تب  ـ ـس نوگانوگ نـ بازحا  ياه  هاگدـید  هک  تسا  یمالـسا  ياه  هورگ  عازن  دروم  نونکات  تیمکاح  هش  ـ ید ـ نا دـنا . هدومن 
هـشیدنا نیا  دنا و  هتفریذپ  ار  نآ  یبطق  داه و  هور جـ دننام گـ یخرب  هدرک و  در  ار  نآ  نیملـسملا  ناوخا  اه و  یفلـس  دـننام  یخرب  تسا , 

نیا دامتعا  رد  نآ  زار  و  (( 25  )) تسا تسایس  يریگراکب  یتح  تفرشیپ و  رد  شیناوتان  رصاعم و  یمالسا  تکرح  تسکش  یلـصا  لماع 
هاگدـید رب  ناوخا  یفلـس و  هورگ  الثم :  . دـنک یم  ریـسفت  ار  هشیدـنا  نیا  هک  یعبنم  ردـصم و  اهنت  ناونع  هب  تسا  هتـشذ  هقف گـ رب  بازحا 

اب هک  هدیـشک  شیپ  ار  هیمیت  نبا  هاگدید  , داهج هورگ  یلو  تسا  ینتبم  دنتـشاد , دنویپ  اهنآ  اب  هدوب و  نامکاحرانک  رد  هک  هتـشذگ  ياهقف 
اما و  تسا .  ریظن  مک  ینس ,  هقف  رد  يروئت  نیا  و  دنتساخرب , ینمشد  زی و  بـه سـتـ هد ,  ـ ـش ناملـسم  نایلوغم  نایم  زا  دترم  ماکح  زا  یخرب 

ناوـخا هورگ  زا  و پـس  (( 26 . )) دوب هدـش  میظنت  بطق  دیـس  ياهداهتجا  ساـسا  رب  هک  دوب  یطارفا  يروئت  کـی  ياراد  یبطق  هورگ  طـخ 
دنب و دراو  بازحا  تموکح و  اب  ـد و  نارور ـر مـی پـ ـس رد  ار  تیمکاح  هشیدنا  دـش و  نادـیم  دراو  هک  دوب  یهورگ  اهنت  نیا  نیملـسملا , 
زا یخرب  هک  یئاج  ات  دندرک  افتکا  دوخ  ینیـشن  هشوگ  نامه  هب  رگید , ياه  هور  ـ گا ـ ما دوبن . زیمآ  تیقفوم  نادـنچ  هک  دـش  یـسایس  تسب 

نایم تیمکاح ,  تیهاـم  تخانـش  رد  ینوگر  ـ گد ـن  یا (( 27 . )) دنتـسناد یمرفک  ناناملـسم ,  يارب  ار  یـسایس  طیحمرد  ندـش  دراو  اهنآ 
یم هجاوم  یتقو  یتح  و  ددرگ .  یمزاـب  نآ  تخانـش  رد  هتـشذگ  ياـهقف  فـال نـظـر  ـتـ خا ینوگرگد و  هب  رـصاعم , یمالـسا  ياـه  هورگ 

هچنآ هـب  هـک  ره  و  هیآ 44 ـ  هدـئام ـ  نورفاـکلا )  مه  کـئلواف  هّللا  لزنا  اـمب  مکحی  مل  نمو   : ) دـیامرف یم  هک  همیرک  هیآ  نـیا  اـب  دـندش 
هک دندرک  یم  يرگید  ياهریـس  ـفـ تار ـه  یآ یهاگ  هدش و  یئوگ  ضقانت  راچد  دنرفاک , دوخ  نانآ  سپ  دنکن , مکح  هدرک ,  لزان  دنوادخ 
نآ تماهش  تارج و  زگره  هصالخو  ـت .  سا اد  زا کـفـر بـه خـ غـیـر  نیا کـفـر , دنتفگ , یم  الثم  دناسر , یمنزگره  ار  نآ  یلـصا  ضرغ 
هور هک گـ دیسر  رـصاعم  نایارگ  مالـسا  هب  زین  هدیا  نیمه  و  دنیامن .  قیبطت  ناشنامز  ماکح  رب  ار  ینآرق  هدرپ  یب  صن  نیا  هک  دنتـشادن  ار 
نآ ماکح  زا  ریغ  هزورما  ماکح  هک  دند  لئاق شـ هدرک و  در  ار  نآ  اه  یبطق  اه و  يداهج  یلو  دنتفریذپار  نآ  نایفلس ,  نیملسملا و  ناوخا 

 , هدرک زواجت  نآ  زااهنت  هن  يزورما  ماکح  نامگ  یب  سپ  دـندراذگ , رتارف  ار  اپ  مالـسا  دودـحزا  نارود ,  نآ  ماکح  رگا  و  تسا ,  ناـمز 
هدمآ ثیدحرد  هک  نانچ  دنتسناد  نامکاح  هیلع  مایق  زوجم  اهن  ار تـ ند  ـ ـش ـر  فا کـ  , ـیـن ـش يا پـیـ هک فـقـهـ دندش  رفک  طیحم  رد  دراو  هک 
لوسر هب  بوسن  هک مـ تسا  ییاهتیاور  یخربو  دنتـشاد  تقو  نامکاح  اب  نیـشیپ ,  ياـهقف  هک  ییاـهدروخرب  ـن چـنـیـن  یا (( . 28  )) تسا
رواـب نیا  رب  درک و  یلد  ود  کـش و  داـجیا  مدو  ـ جو نورد  رد  دوش  یمن  عناـق  نآ  هب  دـهعتم  نمؤم و  ناـسنا  زگره  هک  تسا  ص )   ) مرکا

هچ مالـسا  شقن  سپ  دنارب , نابزرب  ینانخـس  نانچ  ربمایپ  ـر  گا ـت .  ـسا ـتـه  ـشاد یـساسا  شقن  يروئت ,  نیا  میظنت  رد  تسایـس  هک  مدـش 
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هک دهد  رارق  نانعلا  قلطمار  مکاح  دنک و  بیوصت  ار  نآ  دراذگب و  هحص  متـس  ملظ و  رب  هک  تسا  هد  ـ مآ مال  ـ ـسا اعقاو  ایآ  دوب ؟  دهاوخ 
 , يرآ (( 29 (( ! ؟  دیامن تراغ  لواپچ و  ار  ناشلاوما  دروآ و  باسح  هب  دوخ  ناگدرب  دننام  اراهنآو  هدومن  رامثتسا  ار  مدرم  دناوتب  هچ  ره 
 , مالـسا اب  دصرد  دص  هک  ناشیاه  ـ ـش اه و مـنـ شور  رب  نتـشاذگ  هحـص  نامکاح و  هب  تبـسن  هتـشذگ  يا  ير غـلـط فـقـهـ ـعـگـیـ ـضو مـ
 , یلعف نامکاح  دوجوم و  تیعـضو  هب  تبـسن  ار  نانآ  عضاو  و مـ دراذ , زورما گـ یمالـسا  مایق  تقیقح  رب  میقتـسم  يریثاـت  دراد , ضقاـنت 

وربور رد  یمالسا  مایق  تسکـش  یلـصا  لماع  درک , هیکت  نآ  رب  هک  یئاهتیاور  ثیداحا و  يژولوئدیا و  نیا  و  درک .  نییبت   , هتـشذگ دننام 
نداد رارق  رمث  ـتـقـیـم بـی  ـس لماع مـ دوخ  زین  نیا  و  داد .  رارق  هریچ  نامکاح  هضبق  رد  ار  اه  هورگ  یناسآ  هب  هک  دـشاه  تیعقاو  اب  ندـش 
نینچ نیا  دـیاب  هک  دـش  هدوزفا  میبـلق  نـیق  بـر یـ (( . 30  )) تـسا يزورما  یمالـسا  ياـه  هورگ  رظن  رد  نآ  تسکـش  تیمکاـح و  هشیدـنا 

ار ناشیاه  هیجوت  ریـسفت و  نیـشیپ و  ياهقف  نانخـس  هک  دش  ثعاب  نیمه  من و  در کـ ار  تسا  نامکاح  هب  طوبرم  هک  یئاهتیاورو  ثیداحا 
يار ار بـ هار  هک  منک  موکحم  ناشنامز  ناـمکاح  هب  تبـسن  ار  اـهنآ  ياهیریگعـضوم  سپـس  مرامـش و  دودرمز  ثیداـحا نـیـ نیا  هب  تبـسن 
هکلب لکـشم  نـه تـنـهـا  نا ـ  ـ مز نآ  رد  يرما ـ  نینچ  مـالعا  هک  تسین  يدـیدرت  دوشگ .  میور  رب  زین , ناـنآ  دوـخ  لـماک  ندرک  موـکحم 

رهب یلو  دـنیامرف !!  اطعدـحلم  ای  رفاک  بقل  ارم  هک  دوب  نیا  مدوخ ,  هب  تبـسن  شلمعلا  سکع  نیرتناـسآ  هک  دومن , یم  كاـنرطخ  یلیخ 
یئاهتیاور الثم :  مهدرارق ,  داقتنا  دروم  دنیامنن , موکحم  ارم  دنکن و  داجیا  یکـش  هک  يا  هنوگ  ار بـه  ثیداحا  نیا  هک  مدش  نآ  رب  لاح , 

 , هت ـ ـس ـ ناددودر ار مـ یماکح  ناـنچ  زا  تعاـطا  اـهنت  هن  تسا و  اـه  تیاور  نآ  سکع  هب  تسرد  هک  مدرک  لـقن  ص )   ) مرکا لوسر  زا  ار 
(( 31 . )) دنا هتـشادناهتیاور  نآ  ندرک  هیجوت  ندومن و  دیقم  زج  يا  هراچ  اهقفو  دراد  یم  راهظا  مالعا و  ار  نانآ  هیلع  مایق  ترورـض  هکلب 

تـسناوتن هک  دـش  یلجتم  يرـصم  داهج  هورگ  رد  درک  داجیا   , یمالـسا ماـیق  يارب  اـهتیاور  نیا  هک  ینادرگرـس  هنومن  ـن  یر ـ تزرا ـد بـ یا شـ
ياه هتـشون  اه و  هتفگ  نایم  رد  دیامن و  رداص  ار  شرفک  مک  ودـهد حـ هئارا  تاداس ,  رونا  میژر  هب  تبـسن  یتسرد  یعرـش  يریگعـضوم 

تـسا دـقتعم  هک  تفاـی  تسد  هیمیت  نبا  ياوتف  رب  هکنیا  اـت  هدـش ,  مگ  رد  رـس  ثیداـحا ,  ربار  رد بـ ناـشیاهلیوات  هیجوـت و  ناگتـشذگ و 
مکح نآ  درک و  مالعا  تاداس ,  رونا  هب  تبسن  ار  شعـضوم  ناسنیدب  و  دیامن , یمن  ارجا  ار  یعرـش  ماکحا  هک  درک  ـی  ـس اب کـ راکیپدیاب 

رد دومن و  هزرابم  اراکـشآ  باجح ,  اـب  در و  مـالعا کـ اردوخ  ینید  یب  تاداـس  رونا  هک  داد  خر  یتقو  يرواد  نیا  دومن و  ارجا  يو  رب  ار 
دوخ رفک  انلع  تاداس  رونا  هک  دندوب  رظتنم  نایاقآ  ایوگ  (( 32 . )) درک ینمشد  راهظا  یمالسا ,  ياه  هورگ  اب  دوخ , رمع  ياهزور  نیسپاو 

دعاوـق نیناوـق و  دنتـساوخ  یم  رگید :  تراـبع  هب  اـی  دـننادب .  ردـه  ار  شنوـخ  دـنوش و  راـک  هب  تسد  وا , هیلع  دـنناوتبات  دـنک  مـالعا  ار 
پـس دوشن !  دراو  نانآ  هب  یعرش  لاکـشا  چیه  ات  دنهد  قیبطت  تاداس  رونا  رب  مکاح ,  اب  داهج  جورخ و  هلاسمرد  ار  فلـس )   ) ناگتـشذگ

هنیـس يوس  هب  دیـشک و  ار  حال  ـ ـس هک  دوبن  تسد  تلآ  کی  زج  یـسک  یلوبمالـسا  دـلاخ  تسا و  هیمیت  نبا  تاداس ,  رونا  یقیقح  لـتا  قـ
یلو دوب , هدوشگ  يروهمج  تسایر  خاک  يوس  هار بـه  ـه  نر ـ گو تفرن  تاداس  رونا  نوبیرت  زا  رتارف  زور  نآ  هثداح  اذـلو  درک .  کیلـشوا 

 ! دراد همادا  نانچمه  تسا و  هتسب  ار  هزورما  مایق  ياپ  تسد و  هتشذگ ,  هقف  هکدننک  هچ 

یتدیقع ياهباتک 

ۀیواحطلا ةدـیقعلا  بات  ـهـا کـ نآ سار  رد  هک  دـش  رـشتنم  ناناوج  نایم  یئاهباتک  یمالـسا ,  ياه  هورگ  ناربهر  شرافـس  اب  داتفه , ههد  رد 
نیا دننام  و  تسا .  باهولادبع  نب  دمحم  هتشون  دیحوتلا  باتکو  هی ,  نبا تـیـمـ هتشون  ۀیطساولا  ةدیقعلا  باتک  و  يرـصم ,  يواحط  هتـشون 

نتسنادن هک  دزادنا  یم  ههبش  نیا  هب  ار  ناناوج  تسا و  كرشو  نامیا  و  تافص ,  ءام و  ـ ـسا طو بـه  ـ بر دراد کـه مـ یلئاسم  رب  هیکت  اهباتک ,
يرکف یسایس ,  ياهحرط  رب  لمتشم  یتدیقع ,  ياهباتک  ـن  یا دربب . نیب  زا  ار  ناشلامعا  هدرک و  عیاض  ار  ناشمالسا  تسا  نکمم  , روما نیا 

هدرک دراو  اهباتک  نیا  رد  ار  یلئاسم  نینچ  نانیا ,  یلو  درادنرفک .  نامیا و  هدی و  ـه عـقـ لا یطبر بـه مـسـ چیه  هک  تسا  يدایز  يداهتجاو 
اپ تسد و  دـنا , هدومن  میـسرت  ناشیارب  هک  یطخ  هب  هجیتنرد  هدرک و  نآ  زا  ندومن  تیامح  ندرک و  رواب  هب  راداو  ار  ناناملـس  دـنا کـه مـ

 ( (ص ربمایپ مالسا  رد  یشاکنک  www.Ghaemiyeh.comبیرف :  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 86زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


يافلخ نایم  یطابترا  هچ  مدومن :  یم  حرطمار  اه  شـسرپ  نیا  مدوخ  يارب  و  مدرک ,  یم  هعلاطم  ار  اهباتک  نیا  نم  (( 33 . )) دنناشکب هتسب 
تروص نیا  اب  نانیا  هب  ندوب  دـقتعم  ترورـض  رب  رارـصا  نیـشیپ  ياهقف  ارچ  تسا ؟  هدـیقعاب  یلع )  نامثع و  رمع , رکبوبا ,  ) هناـگ راـهچ 

زا تعاطا  ناوت  یم  هنوگچ  و  تسیچ ؟  هدیقع  اب  نا  ـمـ کا طا حـ ـبـ ترا دراد ؟  دوجو  نآ  رب  یعرـش  لیلد  هچ  دنراد ؟  هناگ )  راهچ   ) یعابر
هب روبجم  ار  تما  دنهاو  ار فـقـهـا مـی خـ چـ تسناد .  هدـیقع  ءزجار  ناشمچرپ  ریز  داهج  ناشهارمه و  جـح  ناشرـس و  تشپ  زامن  نانآ و 
اب هک  دنا  هدروآ  يور  يا  هدـیا  هب  دروم , نیا  رد  هتـشذگ  ياهقف  ارچ  دـنیامنب ؟  يرجاف  ره  لداع و  ره  رـس  تشپزامن  ترورـض  هب  داقتعا 

هیـشاح رد  دودحم و  ار  تیب  لها  هک  دـنیامن  نیقلت  یمیهافم  رب  ار  تما  هک  دـنراد  رارـصا  اهقف  ار  چـ (( 34 (( ؟ دراد ضقانت  لـقع  نآرق و 
هدیقع دننام  دننک , یم  يراذگمان  ناشیاه ,  هدنسیون  مان  اب  ار  یتدیقع  يا  ـهـ با نآ کـتـ ار  چـ دنرامش ؟  یم  هدیقع  ءزج  ار  نیا  دهد و  رارق 

ياهلیجنا هب  تبـسن  نایحیـسم  يراذگمان  دننام  يراذگمان  ـن  یا ـا  یآ (( 35 (( ؟  هیطـساو هدیقعو  هیومح  هدیقع  هیفـسن و  هدیقع  ۀـیواحط و 
مدیسر هجیتن  نیا  هب  تالمات  اه و  ـش  سر ـن پـ یا زا  (( 36 ... )) سقرم و لیجنا  انحوی , لیجنا  اقول , لیجنا  یتم ,  لیجنا  تسین ؟  ناـشفلتخم 

 , تسایـس تقیقح ـ  رد  هک ـ  تسا  یئاهحرطو  میهافم  نیا  زج  يزیچ  یعقاو  هد  درادن و عـقـیـ هدـیقع  اب  یطابترا  چـیه  , روما نیا  مامت  هک 
شکورف ار  مشطع  يریگ ,  هجیتـن  نیا  هب  مه  زاـب  یلو  (( 37 . )) دـنا هتفرگ  شوغآ  رد  نیطالـسلا )  ظاعو   ) ناهیقفو هدرک  لیمحت  ار  اـهنآ 

نیا و  تسا .  هتفهن  یلئاسم ,  نینچ  هب  یتدـیقع  ياهباتک  نیا  ندرک  لاـمالا  رد مـ يو  يا قـ هزیگنا  يزار و  هک  متـشادنپ  یماریز  درک  یمن 
تـنـهـا (( 38  , )) تیاور نیا  هکنیا  زا  هتـشذگاریز  تسا !  تنـس  لها  عفن  هب  هکلب  دنک , یمن  لیمکت  ار  بلطم  تسا  نشور  هچنانچ  ریـسفت 
رد یعطق  يانعم  نآ  زا  ناوت  یمن  تسا و  ینظ  شتلالد  رگید , يوس  زا  دـنیوج , یم  کسمت  نادـب  اعدا , نیا  تابثا  يارب  هک  تسا  یلیلد 

ار قح  تسا و  رگید  ياه  هقرف  مامت  رفک  نتفریذـپ  شیانعم  میوش ,  تنـس  لها  قطنم  نیا  میلـست  رگا  و  (( 39 . )) درک هدافتسا  دروم , نیا 
يرترب زاـیتما و  چـیه  نارگ  ـ ید هب  تبـسن  ناـنآ  هک  ارچ  تسین ,  لـقع  شریذـپ  دروـم  زگره  بلطم  نیا  و  نتـس ,  ـ ناد نا  ـ نآ را  ـ ـص ـحـ نا رد 

يا ـهـ با کـتـ (( 40 . )) دور یم  نآ  رد  اطخ  تحـص و  لامتحا  هک  تسین  يداهتجا  هلاـسم  کـی  زا  رتشیب  دـننک , یم  حرطم  هچنآ  دـنرادن و 
ـلـیـم مـحـض ـس ـت کـه تـ ـشاد ـی  ماو ار  ناـنآ  درک و  یم  قـیرزت  ناـناوج  هب  هیجاـن ,  هقرف  دروـم  رد  ار  تنـس  لـها  دوـصقم  یتدـیق ,  عـ

مدنارذگ یم  رادنپ  نیا  رد  اهتدم  نم  و  دنریذپب , ار  شتایو  مـحـتـ  , یطر ـ ـش دیق و  چیه  و  باوج ,  لاؤس و  نودب  دـندرگ و  ناشیاه  ـ حر طـ
ینب هیما و  ینب  طخ  اب  زگره  هیجان  هقرف  يروئت  ـا  نا و هـمـ درک . تیادـه  یئامنهار و  نآ  زا  یئاهر  هب  ارم  ملقع  یهلا ـ  لـضف  هب  هکنیا ـ  اـت 

و درادـن .  شزاس  تقباطم و  دوب  هدز  مقر  ناناملـسم  كاپ  نوخ  نتخیر  اب  هک  دـندوب  یخ  ـ یرا هدـننک تـ داجیا  هک  یماکح  رگیدو  ساـبع 
ـز گر و هـ (( 41 . )) دراد ماجسنا نـ قفاوت و  دنهد  یم  هولج  حیحص  ار  ینامکاح  نینچ  ياهرادرک  اه و  يریگعضوم  هک  یناهی  اب فـقـ زگره 

ناسنا هنوگچ  دریذـپ و  یم  لقع  هنوگچ  (( . 42  )) تسین راـگزاس  دـنزاس  یم  اوسر  هدرک و  تناـها  ار  ص )   ) مرکا لوسر  هک  یمدرم  بـا 
اه و يرگاوسر  نانچ  ياراد  هک  ـی  مدر مـ يرآ ,  دـشاب ؟  هیجان  هقرف  زا  هیواـعم  نب  دـیزی  دـننام  یـصخش  هک  دـنالوبقب  دوخ  هب  دـناوت  یم 
زا دوصقم  اعطق  تروص ,  نیا  رد  ـنـد,پـس ,  ـشا نارا بـ ـتـگـ ـسر زا  ـنـد  ناو زگره نـمـی تـ دنتـسه , یهابت  تاـفارحنارد و  ندـش  رو  هطوغ 

مامت اب  هتشذگ  زا  لماک  یئاهررد  ارم  هک  دوب  یلماع  نیرتمهم  هیجان ,  هقرف  لایخ  ندنارورپ  زا  يدازآ  دنتسه . يرگید  ناناملسم  ثیدح , 
کش و ای  شالت  زاار هـر  نآ  هک  تخاس  یم  لقع  درگادرگ  یعناوم  مهوت ,  نیا  هکارچ  تخاس ,  نومنهر  شیاهحرط ,  اـه و  تیـصخش 

دروم ار  هتـشذگ  ياهقف  نیـشیپ و  هباحـص  داد  یم  هزا نـ ـ جا نینچمه  درک و  یم  رود  تنـس ,  لها  ياهحرط  ياـهاوتحم  هراـبرد  يدـیدرت 
هب تبـسن  ارچ  نوچ و  یب  میلـست  تلاح  کی  رد  لقع ,  هک  مادا  پـس مـ در .  ـی کـ ـسرر ـت بـ قد اب  ار  ناشراتفر  راتفگ و  ای  داد  رارق  داقتنا 

شا هرابرد  ار  یمک  هک حـ تسا  راوشد  یلیخ  نآ  رب  دناد , یم  هیجان  هقرف  لها  ار  نانآ  درب و  یم  رس  هب  نآ  نداد  هولج  سدق  هتشذگ و مـ
هیجان هقرف  موهفم  لاـح ,  رهب  ددرگ . جراـخ  تسا ,  هدرک  تفاـیرد  هیجاـن  هقرف  موهفم  زا  هک  سدـقت  هلاـه  نیا  زا  هکنیا  زج  دـنک , رداـص 

یم ینمـشد  نارگید ,  هب  تبـسن  نآ ,  ساسا  رب  هک  دوب  هدرک  داجیا  ناملـسم ,  ناناوج  نایم  ار  یتیبصع  تلاح  کی  ناراگتـسر )  هورگ  )
یگدنز و ياه  تیعقاواب  ار  دوخ  هک  دوب  هدش  ثعاب  زین  رما  نیمه  و  دندرک , یم  دیدش  هنیک  توادع و  راهظا  نایعیـش  اب  هژیوب  دندیزرو ,
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. دوب هتشاذگ  یفنم  ریثات  ناشیاه ,  هاگدیدو  یمالسا  مایق  رب  هلاسم ,  نیمه   , هجیتن رد  دن و  ـ هد شزا  ـنـد سـ ناو اهدادخر نـتـ

يوریپ

و دندرک .  یم  رـصحنم  شناوریپ ,  هیمیت و  نبا  بتکم  طیحمرد  ار  يوریپ  هریاد  هک  دوب  نیا  دـش , یم  رـصم  رد  نم  بجع  درو تـ ـچـه مـ نآ
؟  دـننک یم  رـصحنم  شنارایو ,  هیمیت  نبا  هریاد  رد  ار  يوریپ  ارچ  دـمآ :  یم  شیپ  میارب  اـهلاؤس  نیا  مدرک ,  یم  تقد  رما  نیارد  هاـگره 
؟  دراد جاور   , ناملـسم ناناوج  نایم  رد  تدش  هب  بهاذم  ندرک  در  هلاسم  ارچ  دوب ؟  دـهاوخ  هچ  یفلـس )   ) نیـشیپ ياهبتکم  رگید  شقن 

ار اـهنآ  دـهد و  قوس  صخـشم  زرم  کـی  هب  ار  ناـناوج  دـهاوخیم  هک  دراد  دوجو  يزوـمرم  ياهتـسد  هک  مدـش  روا  ـن بـ یا لا بـر  ـ حر بـهـ
تفایرد ار  اهـشسرپ  نیا  خـساپ  مدرک ,  يریگیپ  ار  تیباهو  زومرم  شقن  هک  یماـگن  هـ دـهد . رارق  زومرم  ییاـههورگ  يارب  یناـسآراکش 
اهروصت نینچ  ـن  یا هدرک و  هنخر  اه  هورگ  ناناوج و  نایم  رد  هک  تسا  یطخ  نامه  , طخ ـن  یا مد کـه  ـیـ سر نیا نـتـیـجـه  هب  اریز  مدومن , 

ياـهقفریاس رب  ار  وا  ندرمـش  رترب  هی و  ـن تـیـمـ با نداد  هولج  سدـقمو  یمالـسا  بهاذـم  ندرمـش  کـچوک  رب  ینتبم  هک  ار  ییاـه  هدـیاو 
بهاذـم و ندرک  در  يادـن  هک  اه  نیمه  مدـش ,  هجوت  و مـ دـنک . یم  هیذـغت  تسا ,  یمالـسا  ياـهبتکم  ریاـس  نتفرگ  هدـیدان  نیملـسم و 

اهنآ دنچ  ره  اریز  دنشاب , یمن  نآرب  هاگآ  دنچ  ره  دنتسه , یبهذم  يوحنب  دوخ  دنهد , یم  رـس  ناناوج  نایم  رد  ار  نیملـسم  ياهتیـصخش 
ـب حـنـبـلـی هذ وریپ مـ دوخ , یلو  دننک  یم  در  یفنحو )  یعفاش  یکلام ,  یلبنح ,   ) فورعم هناگراهچ  بهاذـم  هب  تبـسنار  دارفا  دـهعت 
(( 43 . )) دنروآ یم  يور  دومن , شغیلبت  باهولادبع  نبا  دمحم  درک و  داجیا  ار  نآ  هیمیت  نبا  هک  شددـشتم  تمـسق  نآ  ـتـنـد و بـه  ـس هـ
زا ندر شـخـص  يار مـنـتـقـل کـ تسا بـ یـشالت  تقیقح  رد  دیلقتو , يوریپ  ندرک  موکحم  يارب  یـشالت  ره  هک  مدش  هجوتم  نینچم  ـ هو
هب میقتـسم ,  ریغ  تروص  هب  دوخ  دننک , یم  در  ار  دـیلقتو  ییارگ  ـبـ هذ هک مـ نانیا  سپ  رگید , يدـیلقت  هب  يدـیلقت  زا  یبتکم و  هب  یبتکم 
زا نانیاو  دنا  هدمآ  رد  باهولادبع  نبدمحم  ینعی  شیاه  هدیا  راکفا و  هدـننک  رـشتنم  بهذـم  هب  دـنا بـلـکـه  هدـمآ  رد  هیمیت  نبا  بهذـم 

هدرکن هئارا  ار  يدیدج  بلطم  اذلو  دنا  هدش  لقتنم  هیمیت  نبا  دـیلقت  يوریپ و  هب  لبنح  نبا  کلام و  یعفاش و  هفینحوبا و  يوریپ  دـیل و  تـقـ
زا هک  يدودـحم  هرئاد  کی  رد  هتخاس و  رود  یمالـسا  نوگانو  ياهبتکم گـ زا  ار  اهنآو  هداد  بیرف  ار  ناملـسم  ناـناوج  هک  نیا  زج  دـنا ,

راچد تقیقح  رد  داد , رـس  ار  دـیلقت  اب  تفلاـخم  يادـن  ریفکت  هورگ  هک  ها  نآ گـ (( 44 . )) دنا هتخاس  دراو  تسا ,  هتفرگ  هلـصاف  نیملـسم 
 . دوب هداد  قوس  ریفکت , هورگ  راذگناینب  یفطـصم ,  يرکـش  دـیلقت  هب  فورعم  ياهقف  دـیلقت  زا  ار  شناوری  دو و پـ هدـش بـ یهارمگ  نیمه 

داحتا نآرد  یفلس  ياهبتکم  مامت  هچنآ  1 ـ  متفای :  تسد  اه  تقیقح  نیا  هب  یمالـسا  ياهبتکم  بهاذم و  ریاس  رد  شهوژپ  یـسرربابو و 
ـ  3 تسا .  هدوـب  یـسایس  ياـه  هزیگنا  رطاـخ  هب  اـهنت  بتکم ,  نـیا  ندرک  در  2 ـ  تسا .  تیب  لـها  بتکم  ندرک  در  تفلاـخم و  دـنراد ,

اهنت نایعی  شـ 4 ـ  دـنا . نآ  نادرگاش  هدرک و  لیـصحت  بتکم  نیارد  یعفاش  هفینحوبا و  کلام و  نانآ  شیپاـشیپ  رد  اـهقف و  زا  يراـی  ـ ـس بـ
 , هیمیت نبا  شخب  هژیوب  اه  یلبنح  بتکم  5 ـ  دنریگ . یم  ارف  نآ  زا  ار  ماکحاو  هدوبدنبیاپ  بتکم  نیا  هب  هک  دنتسه  ناناملسم  زا  يا  هفیاط 

توادع ینمشد و  نیرتشیب  نایعیش  اب  هک  تسا  ینـس  هیقف  نیرتزراب  هیمیت ,  نبا  6 ـ  دنا . بتکم  نیا  هتسشن  نیمکرد  تخسرس و  نانمـشد 
کیو تسا  هدرک  داجیا  ار  اهنآ  تسایـس  هک  دراد  دوجو  يدایز  طوطخ  دش .  رتنـشور  میارب  بلطم  , اه يریگ  هجیتن  نیا  زا  پـس  دراد . ار 
تسا تیب  لها  طخ  طخ , نآو  دنتسه , بهاذم  طوطخ , نآ  (( . 45  )) تسا هتفرگ  رارق  زیتس  دروم  طوطخ , مامت  يوس  زا  هک  تسه  طخ 

ار يا  هدیا  هچو  تسیچ ؟  طخ  نیا  دننک ؟ یم  ینمـشد  دنگنج و  یم  تیب  لها  طخ  اب  ردقنیا  ار  چـ دـیآ : یم  شیپ  میارب  لاؤس  نیا  لاح  . 
هتسوپ زجو  هدرب  نایم  زا  ار  همه  تسا ,  تیب  لهازا  هچنآ  تسایـس ,  اریز  متفاین ,  مموق  دزن  ار  شخـساپ  هک  تسا  یعیب  طـ دنک ؟ یم  لابند 

ار تموکح  هیما  ینب  دـمآ و  راک  يور  رب  هیواـعم  زور کـه  نآ  زا  تسا .  هدوب  تقو  ناـمکاح  عفن  هب  مه  اـهنیا  هک  هتـشاذگن  یقاـب  ییاـه 
نایم زا  نتـشک و  ات  زاغآ و  ربانم  يور  رب  یلع  مانـشدو  نع  زا لـ ـت ,  فر رار گـ ـل بـیـت قـ ها ینمـشد بـا  طـخ  رد  تما  ,و  دـنتفرگ تسدـب 

رمع و نبا  هشیاـع و  دو کـه  زور بـ نآ  (( . 46  )) تشاد همادا  طخ  نیا  شمولع ,  ثاریم و  ندرک  دوباـن  شناوریپ و  یلع و  نادـنزرف  ندرب 
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مالسا یمـسر  نایوگنخـسار  نانآ  مدرم  دندش و  یفرعم  , دن ـ یو نخـس مـی گـ ص )   ) مرکا لوسر  يوسزا  هک  یناسک  ناونع  هب  هریرهوبا , 
هریاد ندرک  رـصحنم  همانرب  هک  دـش  لصاح  نانیمطا  ـم  یار ـنـجـا بـ یا زا  تفرگ .  رارق  ناشطخرد  هدرک و  يوریپ  ناـنآ  زا  تما  دـنتخانش و 

تـسدب رتشیب  هک  تسا  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  نارود  هدیئاز   , تسا بهاذم  شیادـیپ  زا  شیپ  لحار  هدـیئاز مـ بتکم ,  کی  رد  يوریپ 
اب هتـسناد و  عورـشم  ار  شتموکح  هک  داد  قوس  یتایـصخش  يوس  هب  ار  مدرم  هیواـعم  تفریذـپ و  ماـجنا  ـه  یوا ير مـعـ ـبـ هر نا و بـه  ـ یو ـ ما

ینمشد و دندوب , یلع  ما  ـ ما ير  ـبـ هر ـل بـیـت بـه  ها ـط  خور هک پـیـ یباحصا  تایـصخش و  اب  يوس  نآ  زا  دندرک و  یمن  ینمـشد  شطخ 
تفرگ لکش   , ماکح زا  یصخشم  طخ  ساسا  رب  ندرک  يوریپ  هک  دش  مولع  پـس مـ (( . 47  )) تخاس جراخ  رود  زا  ار  نانآ  درک و  راکیپ 

ـت ما دـمآ و  شیپ  ناـمکاح  هیجوـت  يزیر و  هماـنرب  اـب  يرادـفرط  نیا  ودز  راـنک  ار  تیب  لـها  طـخ  دراذـگ و  ماـگ  نآ خ ط  رد  تما  و 
هک داـتفا  یماد  نیمه  رد  زین  رـصاعم  یمالـسا  تکرح  سپـس  , دوب ربخ  یب  ـالماک  هئطوت  تقیقح  زا  هک  دروآ  يور  طـخ  نیا  هب  یلاـحرد 

دش و نشور  میارب  اه  ییوگ  ضقانت  مدیسر و  گرزب  ياطخ  نیا  هب  هک  نیا  زا  سپ  نیا ,  ربا  بـنـ دندوب . هدرتسگ  شیارب  نامکاحزا  یخرب 
داجیا تنـس ,  لها  زا مـکـتـب  يوریپ  هلاسم  هب  تبـسن  منورد  رد  دیدرتو  کش  مدش و  اهر   ( هیجا ـه نـ قر فـ  ) نارا ـتـگـ ـسر هور  رادنپ گـ زا 

ثحب و  , یعرـش يوریپ  هراب  رد  يدازآ  هب  مناوت  مرادر تـا بـ مندرگ بـ زا  ار  شدـنبو  دـیق  موش و  دازآ  هتـشذگ  زا  هک  دوب  مزال  نم  رب  دـش ,
 . مریگ یم  یپ  يدعب  شخب  رد  ار  بلطم  نیا  هک  منک ,  وجتسج 

ثاریم نید و 

تـسا ام  تسد  رد  هچنآ  هک  دوب  فورعم  نینچ  هتـشذگ ؟  ثاریماـی  تسا  نید  تسا  اـم  سرتسد  رد  هچنآ  مدیـسرپ :  یم  دوخ  زا  هراومه 
هبرجت و بسک  و  مایا ,  رورم  اـب  یلو  مدوب  هدرک  دـشر  هشیدـنا  ـن  یا نو بـر  متـشاد چـ ار  رکفت  زرط  نیمه  یتدـمات  مه  نم  و  تسا ,  نید 
رد نیملسم ,  نایم  يرکف  دربن  انامه   : دش یلجتم  نشور  یتقیقح  میور  شیپ  و  مبا .  ار بـیـ ـن  ید ثار و  قرف بـیـن مـیـ متسناوت  رتشیب , دشر 

لوصا اـه و  هدـیا  یمالـسا ,  ياـههورگ  مدـش کـه  رواـب  نیا  رب  و  نید !  هن  تسا  هدـش  ینتبم  ثاریم ,  ساـسارب  هک  تسا  يدربـن  تقیقح 
نیملـسملا و ناوخا  يرکف  لوصا  رد  رما  نیا  ینید .  نوتم  ثیداحا و  هن  دـنا  هتفرگ  یثاریم  ياهحرط  واه  هدـیا  ساـسا  رب  ار  دوخ  هشیدـنا 

دنا هدش  ادـج  نانیا  زا  هک  یئاه  هورگ  هبرگاو  تشگ .  یلجتم  رتشیب  زین  تموکح  هب  طوبرم  یمالـسا  هورگ  یتحو  اه  يداهج  اه و  یفلس 
ياه هتـشون  اـه و  ینارنخـس  اـهاوتف و  هوبنا  رد  بلطم  نیا  نینچمهو  (( 48 . )) دوـش یم  نشور  رتـشیب  رما  نیا   , میرگنب ریفکت  هورگ  دـننام 
هدننک سکعنم  هکنیا  زا  شیپ  تسا  هتشذگ  ياهقف  ياه  يریگعضومو  تاداهت  ـ جا هد  هک مـنـعـکـس کـنـنـ زرابم  ناناملسم  نایم  رد  جیار 

زا رپ  یحرط  ار  رـصاعم  یمالـسا  حرط  نیاو  ما  هدروخ  بیرف  مدرک  ساـسحا  هک  دوب  اـج  ـنـ یا تشگ .  نشور  یلجتمرتـشیب و  دـشاب , نوتم 
دیاب هراـب ,  نیا  رد  زا بـحـث  پـیـش  مدـمآ .  رب  نید  يوجتـسج  رد  هراـبود  مدز و  سپ  ار  ثاریم  هک  دوب  نینچ  و  متـسناد ,  شغ  بلقت و 

هب بلاطم  راک , نیا  نودـبار  ـ یز ـیـم ,  با ـ یرد ار  ود  نآ  نا  فال مـیـ ـتـ خا میناوتب  اـت  میهد  رارق  یـسرربدروم  ار  نید  موهفم  ثاریم و  موهفم 
. ددرگ یم  عیاض  نیدو  هدش  هتخیمآ  مه 

؟  تسیچ نید 

ادخ ناسنا و  نایم  تسا  یطابترا  تکرح  نید ,  . درک غالبا  مدرم  هب  دروآ و  ار  اهنآ  ربمایپ  هک  تسا  یثیداحاو  صوص  ـه نـ عو ـن مـجـمـ ید
سپ تسا ,  نید  نیا  نیناوق  لوصا و  يواح  دروآ , یم  ربماـیپ  ـی کـه  با کـتـ تسا .  یهلا  ياـه  تعیرـش  هدـیقع و  هب  دـهعت  شا  هحیتن  هک 
نید لـیجنا  و  درک , غـالبا  ار  دوـهی  نید  تاروـت ,  دوـش . یم  بوـسحم  نآ ,  هـب  رفک  نـید و  زا  جورخ  نآ ,  زا  دادـترا  اـی  نآ  زا  زواـجت 

ار نآ  ربمایپ  هک  هنوگنامه  سپ  تسا ,  ناناملـسم  ـن  ید يوا  حـ نآر ,  ماداـمو کـه قـ تسا .  ناناملـسم  نید  يواـح   , نآرق ار و  نایحیـسم 
نآ يدوبان  نید و  رد  فارحنا  شیانعم ,  , رگید عبانم  هب  عوجر  ندرب و  هانپ  يارب  یـشالت  ره  دـشاب و  یم  نید  نیا  عبنم  اهنت  هدرک ,  نییبت 
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مکح يرواد و  قثایلا  باتک  هب   , نآرق رانک  رد  مالسا ,  زا  سپ  نانآ  هک  ارچ  داد  لوغم  رفک  هب  اوتف  هیمیت  نبا  ـتـه نـیـز  شذ رد گـ و  ـت .  سا
نییبت نیا  و  غالبلا )  الا  لوسرلا  یلع  ام  و   . ) نآرق حیـضوتو  جیورت  غیلبت و  رد  تسا  رـصحنم  ص )   ) مرکا لوسر  ـت  یرو ـ ما مـ دندرک . یم 
یحو ار , ترضح  نآ  نتفگ  نخـس  قطن و  نآر ,  قـ دوش , نشور  شدودح  هب  ربمایپ  دهعت  هک  نیا  يارب  .و  دشاب دیاب  نآرق  دودح  نمـض  , 

, دیوگ یمن  نخـس  سوه  اوه و  يور  زا  زگره  وا  هیآ 3 ) مجن ـ   ( ) یحوی ـی  حو ـالا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  و   : ) تسا هدومرف  مـالعا 
نیناوـق و نـید و  ياـمن  رب  تظفاـحم  يرادـهگنرطاخ و  هـب  اـهنیا  هـمه  و  دوـش .  یم  یحو  وا  هـب  و  تـسا ,  یحو  شیاـهفرح  ماـمت  هـکلب 
 . تسا نآرق  ندـیمهف  همدـقم  ص )   ) لوسر ترـضح  شقن  ندـیمهف  تسا .  هدوـمرف  هدارا  ناحبـس  يادـخ  هکناـن  ـت چـ ـسا ـش  ما ـکـ حا

شقن یلو  دریذپ  یم  نایاپ  شتافو  اب  نآرق ,  نییبت  غالبا و  رد  ربمایپ  شقن  تسا .  نآ  هب  هطاحا  نید و  تخانـشو  تفرعم  نآرق ,  ندیمهف 
دروم رد  ناناملـسم  نایم  یفالتخا  چیه  دـشاب و  یم  ام  سرتسد  رد  هک  تسا  یعبنم  نآر تـنـهـا  قـ دراد . همادا  نانچمه  تمایق  زور  ات  نآرق 

ياهتـسایس ندـمآ  شیپ  اب  یلو  . دـشاب یم  ثیداحا  ای  يوبن  تنـس  اهنآ  شیپاـشیپ  هک  تسا  عباـنم  ریاـس  رد  فـالتخا  هکلب  ـت ,  ـس نآ نـیـ
دیابن نییبت  نیا  سپ  تسا ,  نآرق  نیبم  نا کـه سـنـت ,  .و چـنـ دندش مالـسا  هیلع  هئطوت  هب  مهتم  اهقف , يوس  زا  نآرق  نایدانم  نوگانوگ , 

یمدودرم موکحم و  تسا ,  نآرق  حیرص  فلاخم  دنا و  هداد  تبس  نـ ص )   ) لو ـ سر تر  ـ ـض هب حـ ار  هچنآ  اذل  دنکزواجت , نآرق  دودح  زا 
ار ناناملـسم  تسا ,  تباث  شتحـص  ناشدوخ  رظن  زا  دنا و  هداد  تبـسن  ص )   ) لوسر ترـضح  هب  ار  هچ  ره  مو  ـن قـ یا ـا  یو یلو گـ دشاب . 

دنـس ساسارب  ثیدح ,  تحـص  ندش  تباث  نا ,  ـ نآ دز  نـ دشاب . هتـشاد  تفلاخم  نآرق  اب  دنچ  ره  دـننک , یم  نآ  شریذـپ  هب  روبجمو  مزلم 
 , تـسا حیحـص  ثیدـح  ناـشدوخ ـ  راـی  طـبـق مـعـ ـنـد ـ  ـشا ـتـگـو بـ ـسارو لدا  عـ ثیدـح ,  ناـیوار  رگا  سپ  , رگید ساـسارب  هـنو  تـسا 
اب ار  نآرق  ماکحا  اهقف , زا  یخرب  هک  ییاج  ات   !! تفرگ هدیدان  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دراد  یظفل  ای  يرهاظ  ـی  لا ـکـ ـشا نآرق ,  اب  شتفلاخمو 

هدش تباث  ناشیارب  شتحـص  هک  دنتـسناد  مارح  یثیدح  ساسا  رب  ار  رـسمه  همع  اب  جاودزا  اهقف  هنومن :  يارب  دنناد !! یم  خوسنم  ثیدـح 
(( 49 . )) درامـش یمن  نانآ  ءزج  اررـسمه  هلاخ  ای  همع  , دـنک یم  نایب  ار  ناـنز  زا  تاـمرحم  لیـصفت ,  هب  یتقو  نآرق  هک  یلاـح  رد  تسا , 

شریذـپ نیب  ار  ناـنا  ـلـمـ ـس ـ مو دراد  يدـب  ساـکعنا  نید ,  موـهفم  رب  يا ,  هدـیاو  حرط  نـینچ  زا  ندرک  يور  ـت کـه پـیـ ـس يد نـیـ ـ یدر تـ
, دـشاب یم  نآرق  اب  فلاخم  هدـش و  تیاور  ص )   ) مرکا لوسر  زا  هک  یماکحا  نیب  و  تسا ,  نآرق  نیبم  هک  ربمایپ  ماکحاای  نآرق  ماـکحا 
زا هک  تسا  یلئاسم  غیلبت  ص )   ) لوسر ترـض  ـت حـ یرو ـ ما ـد کـه مـ ـش ـت  با يار مـا ثـ ـر بـ گا دزاس . یم  فالتخاو  یمگردرـس  راـتفرگ 

نآرق ماکحا  ربار  يزیچ  دوخ  دزن  زا  دناوت  یمن  ربمایپ  ددرگ و  یم  نشور  ام  يارب  نیددودح  دوش , یم  یحو  وا  شرا بـه  ـ گدرور يوس پـ
. دیازفایب

؟  تسیچ ثاریم 

يا ـل هـ یوا ـیـه هـا و تـ جو اـت تـ هتفرگ  تاـیاور  لاوـقا و  زا  تسا  هدـمآ  دـیدپ  نید  رد  هک  تـسا  تاداـهتجا  زا  يا  هـعو  مـجـمـ ثار ,  مـیـ
 , تسا هدیسر  نادب  نید  هیاس  رد  لقع  هک  ییاه  يریگ  هجیتن  رگید  ریـسفت و  هقف ,  خیرات ,  ثیدح ,  شا ,  هدودحمرد  هک  نو ,  ـ گا ـ نو گـ

يزیچ نید  رد  تساریغتم .  ثاریم ,  تسا .  تباـث  نید  تسا .  قح  نیا  تاـقلعتم  ثاریم ,  و  تسا .  قح  ناـمه  نید  سپ ,  دوشیم . لـخاد 
تسا يداهتجا  ثاریم ,  تسا .  ناسنا  يوسب  دنوادخ  غالب  نید ,  دشاب . یم  در  ذخا و  لحم  ثاریم  ددرگ . یمن  هفاضا  دوش و  یمن  لخاد 

ار داهتجا  صن و  نایم  قرف  دـیا  پـس بـ دـشاب . هدرک  تفلاخم  صن  اب  هک  تسین  مزال  دـنک  تفلاخم  داهتجا  اـب  هک  ره  صن .  ناـسنا و  نیب 
, دیسر دوش  یمن  نید  تقیقح  هب  نآ  نودبو  يداهتجا .  یعضو  صوصنو  ینآرق  یعرش  صوصن  نایم  دارفا .  نانخس  نید و  نایم  مینادب . 

مینک فقوت  دراد  تفلاخم  نآرق  ابو  هدش  لقن  ص )   ) ادخ لوسر  زا  هک  ییاهتیاور  ربارب  رد  یتقو  دوب . دهاوخ  تسرداندـنوادخ  تدابعو 
نانآ هک  تسا  نیا  شیانعم  مینادب ,  صوصن  دننام  ار  دارفا  نانخ  ـ ـس ـر  گا ـی  لو میا .  هتـشاذگ  قرف   , لاوقا صن و  نیب  هک  دوش  یم  مولعم  ,
یقرف ثاریم ,  نـید و  نـیب  ناسنیدـب  و  دـندیتسرپ ! ار  دوـخ  يا  نا و عـلـمـ ـبـ هر را و  ـبـ حا يرا ,  ـ ـص ـ نو دو  هکناـنچ یـهـ مـیا ,  هدـیتسرپ  ار 
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سا ـ ـسا ار بـر  یماـکحا  یتـقو  دـندش  شراـچدریفکت  هورگ  هژیوـب  رـصاعم , یمالـسا  ياـههورگ  هـک  دوـب  یلکـشم  ـن  یا مـیا .  هتـشاذگن 
يرکف و ياهتـسکش  نامه  طلغ , تاروصت  نیا  هجیتنو  , دنا هدرک  عضو  تسا ـ  فالخ  دروم  هک  هدش ـ  لقن  ثیداحاو  یثاریم  تاداه  ـتـ جا

صن زا  داهتجاای  تسا  رتولج  داهتجا  زا  صن  ایآ  دیآ : یم  شیپ  لاؤس  نیا  لاح  دـمآ . شیپ  یلک  روط  هب  یمالـسا  مایق  رد  هک  دوب  یبالقنا 
هدـیا رب  ار  هدـعاق  شور و  ـن  یا ـر مـا  گا تسا .  ثداح  نآ  رب  داهتجاو , تسا  هدوب  داهتجا  زا  شیپ   , صن هک  تسا  نیا  شخـساپ  اـعبطو   ؟

رد هک  مینک  یم  هراشا  یبلطم  هب  هنوم ,  يار نـ بـ میـسر .  یم  قح  هب  یناسآ  هب  مینک ,  قیبطت  رـضاحو ـ  هتـشذگ  حطـس  رد  یمالـسا ـ  ياه 
هک یـسک  دراد و  هانگ  رب  رارـصا  هک  دـندوب  یـسک  رفک  هب  دـقتعم  ریفک  هور تـ گـ دوب . وگتفگ  دروم  ریفکت  هورگو  ام  نایم  داتفه  ياهلاس 

ترجه ناشدوخ و  بزح  هب  تسا  رـصحنم  قح ,  هک  دـندوبدقتعم  زین  و  دـنک .  یم  دـیلقت  ـی کـه  ـس و کـ گرز )  هاـنگ بـ  ) هریبک بکترم 
ـر گا صن ؟  ربارب  رد  تسا  يداهتجا  ای  تسا  صن  لاوقا ,  نیا  اـیآ  میدرک :  حرطم  ار  یلاؤس  نینچ  نانخـس  نیا  ربارب  رد  اـم  تسا .  بجاو 

یثیدح یتح  ای  ینآرق  یـصن  چیه  اریز  دنا , هدمآ  نوریب  مالـسا  هریادزاو  دـنا  هدـش  رفاک  دوخ  سپ  تسا ,  صن  اهنیا  هک  دـننک  اعدا  نانیا 
رد هکلب  دنـشاب , عضاخ  شرباربرد  همه  هک  درادن  یترورـض  سپ  تسا ,  داهتجا  هک  دنن  ـا کـ عدا ـر  گاو تسا .  هدیـسرن  هراب  نیا  رد  يوبن 

يریگارف و رد  نیملـس  يارب مـ یترورـض  یمازلا و  چـیه  نیا ,  رباـنب  تـسا .  عضاـخ  اـطع  ذـخا و  ياربودراد  شخرچ  در , اـی  لوـبق  هریاد 
هجیتن رد  دـهد و  یمرارق  صن  هلزنم  هب  ار  دا  ـتـهـ جا ـن  یا داهتجا , ساـسا  رب   , ندومن میرحت  اـی  ندرک  ریفکتو  درادـن .  دوجو  نآ  شریذـپ 

نآ رد  ناـبهر  راـبحا و  هک  دوب  یهارمگ  ناـمه  ـن  یاو دوب . دـنهاوخ  رفک  هریاد  رد  لـخاد  ود  ره  نآ ,  زا  هدـننک  يوریپ  اـی  نآ  هب  دـقتعم 
 , صوصن شریذپ  ياجب  هک  ارچ  دندش  یتخبدب  نیمهراچد  ناناملسم  زین  زورما  و  دندرک , راتفرگ  هتشذگ  رد  ار  يراصنو  دوهی  دنداتفا و 

تایـصخش و لاوقا  شریذـپ  زا  ار  شنارادـفرط  تساوخ  یم  ریفکت  هورگ  هک  یتقو  سپ  دـنداد . رارق  شریذـپ  لمع و  درومار  دارفا  لاوقا 
نیشیپ ياهقفو  بهاذم  دیلقت  زا  ار  دارفا  هک  ارچ  تخادنا ,  يوریپ  زا  رگید  یعونو  رگید  يدی  رد تـقـلـ ار  نا  ـ نآ دزا , ـ ـس دازآ  ناشدیلقت , 
یهورگ هک  تسا  نیا  تشاد  هک  یبلط  تـنـهـا مـ تشاداو !  هورگ ,  راذگناینب  یفطـصم ,  يرکـش  تاداهتجا  زا  يوریپ  شبهذم و  دیلقت  هب 

 , تسین رفاک  ترجه ,  هدننک  در  دلقمای و  هریبک و  بکترم  ای  هانگ  رب  هدن  رار کـنـ ـ ـصا دندقتعم , هک  یناهیقف  زا  يوریپ  ياجب  نیملـسم  زا 
دیلقت سکره  هک :  نیا  هب  هدرک  عادبا  ار  نآ  ریفکت  هورگ  هک  يا  هدعاق  هب  مازت  ـ لا ـا  بو دنناد ! یم  رفاک  ار  نانآ  هک  دندرک  یسک  زا  يوریپ 
تسا هدرکن  اعدا  هتشذگ  ياهقف  زا  کی  هـیـچ  دوب . دهاوخن  ارجا  لباق  الصا   , شحرط هدش و  رفاک  هورگ  نیا  دوخ  سپ  تسا ,  رفاک  دنک 

هک ارچ  دـش  گرزب  هابتـشا  نیا  راچدریفکت  هورگ  یلو  تسا .  رفاک  نآ ,  فلاخ  دـنک و مـ یم  مزلم  ار  ناناملـسم   , شداهتجا ای  شلوق  هک 
دنوش لئاق  قرف  دارفا , نانخس  نیب  ثیداحا و  نوتم  صوصن و  نیب  ناناملسم ,  رگا  سپ  تسا .  لزنم  یحوو  صن  شلوق ,  درک , یم  لایخ 

نا ـ یا نـمـ ـش ,  لالز یعقاو و  لکش  رد  نید  ددرگ و  یم  نشور  تقیقح  دننادب , نآ  رب  ثداحار  داهتجا  دنهدب و  صو  ـ ـص هب نـ ار  تلاصاو 
ره دـنا و  هتـسشن  صوصن  نیمک  رد  نارادمتـسایس  اـهقف و  هک  ارچ  دومن  قیبطت  ار  هدـعاق  نیا  دوش  یمن  هک  درک , دـیاب  هچ  یلو  . دوش یم 

! دننک یم  لرتنک  ار  ناشیاهدنبو  دیق  زا  صوصن  يزاس  دازآ  يارب  یشالت 

لطابو قح 

همه اهنیا  درادـن . دوجو  یلبنحاـیو  یفنح  اـی  یکلاـم  اـی  یعفاـش  اـی  ینـس  اـی  هعیـش  ماـن  هب  يزیچ  مالـسا  رد  تسین .  مالـسا  رد  تیبهذـم 
لطاـب یمالـساو  نیتـسار  یمالـسا  هک :  تـسا  نـیا  قـح  (( . 50  )) تسا هدیـشارتار  اـهنآ  تسایـس ,  هک  تـسا  یخیراـت  ياـه  يراذـگمان 

 , هدش ناهنپ  هچنآو  تسا  هدوب  یتموکح  مالـسا  هتـشاد ,  تفرـشیپ  خیرا  رد تـ ـچـه  نآو یتموکح .  یمالـسا  ینابر و  یمالـسا  دراددوجو .
ددرگیم یشالتم  تایمسم  ءامسا و  قحربارب  رد  و  تسا .  قح  مهم  درادن .  دوجو  تایمسمو  ءام  ـ ـسا ـنـجـا  یا رد  تسا .  هدوب  ینابر  مالـسا 

ار ناـسنا  صن ,  زا  يوریپ  دارفا . نانخـس  زا  يوریپ  هن  تسا  صن  يوجتـسج  مزلتـسم  قح ,  يوجتـسج  دوش . یم  هداد  رهوـج  هب  تیمها  و 
و فیلکت .  طاـنم  تسا و  راـی  مـعـ نـص ,  صن .  هن  , دراذـگ یم  دارفا  ورگ  رد  ار  رگوجتـسج  دارفا , زا  يوریپ  دـناوخ . یم  ارف  قـح  يوـسب 
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زا نـص دو  مـقـصـ تسا .  صن  زا  يوریپرد  زین  خزود  زا  ییاهر  تسا و  صن  اب  شباتک  باسح و  تسا و  صنربارب  رد  ناملسم  تیلوؤسم 
 , قالخا  , تسایس تایبیغ ,  هب  طوبر  ـی کـه مـ لئا رد مـسـ دشاب  یم  راگزاس  لقعو  نآرقاب  هک  تسا  ربمایپ  حیحـص  ثیدح  ای  نآرق  نت  مـ , 

و  , تسا نوگانوگ  شربارب  رد  اهکرد  دراد و  داهتجا  ياـج  تسا ,  ماـکحا  هب  قلع  هک مـتـ یـصوصن  اـما  تسا و  اربت  یلوت و  نید ,  لوصا 
 , توعد هب  طوبرم  هک  یصوصن  ـا  ماو دراد . دوجو  نانآ  رد  یملع  تردقو  داهتجا  طیارش  هک  دنا  هدش  نیعم  هتـسیاش ,  يدارفا  نآ ,  يارب 
یم خزود ,  زا  ییاهر  ـی و  قال ـ خا ـخـصـی و  ـش كو  ـلـ ـس ير ,  ـبـ هر ماکحا ,  یقلت  عبنم  دیدحت  اربتو , یلوت  نید ,  لوصا  نید ,  زا  غیلبت 
هار ـت گـمـ ما ـن  یا  ! يرآ دنریگ . هرهب  قح ,  هب  ندیسر  يارب  لقع ,  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  ناناملـسم  رب  تسین و  اور  نآ  رد  دیلقت  دشاب ,
زا اردوخ  نید  هک   ( نیطالـسلا ظاعو   ) رـضاح یتموکح  ناهیقف  هتـشذگ و  ناهیقف  تسد  هب  دوخ  مامز  ندرپس  لقع و  لیطعت  اب  رگم  دـشن 

يارب تصر  ـر فـ گاو دـشاب . یمن  دـیلقت  لـباق  يروـما  هچ  تسا و  دـیلقت  لـباق  يروـما  هچ  هک  دـهدب  صیخـشت  هـکنآ  یب  دریگ  ارف  ناـنآ 
ار نیتـسار  يرب  ـ هر تو و  ـ عد هد  ـنـ یآ نا ,  ـمـ کا حـ تسایـس ,  داـهج , هب  طوبرم  صوـصن  , اـهقف زا  رود  هب  هک  دوـب  هدـمآ  شیپ  ناناملـسم 
ـی لو دنداد . یم  رارق  ناشلاثما  اهقف و  رب  مکح  رایعم  ار  نآ  دش و  یم  میسرت  ناشناهذا  رد  نیتسار  مالـسا  تروص  نامگ  یب  دننک , كرد 

نامکاح ار  طخ  نیا  هک  دندنکفا  دودـحم  یطخ  ورگ  رد  ار  دوخ  هجیتنرد  هداد و  رارق  صوصن  نیا  مهف  هلیـسو  ار  اهقف  نانآ  هک  مینک  هچ 
نیا تسا و  قح  هب  ندیسر  يارب  ماگ  نیتسخن  طخ , نیا  زا  ییاهر  نیا ,  ربان  بـ (( 51  ! )) دندومن میسرت  ناشیارب  یناهیقف  نانچ  یهارمه  هب 

ـعـیـن مو صخـشم  ام  يارب  ار  هتـسیاش  بوخ و  يربهر  هک  تسا  یـصوصن  نیا  و  صوصن .  يری  ـ گار هار فـ زا  دوش جـز  یمن  ققحم  ینعم 
هتـسج يرود  لـقع  زا  هک  اراـم  دـنهاوخ  یم  هک  یئوـس  ياـه  يربـهرزا  هن  مـیریگ  ارف  وا  زا  ار  ناـمنید  مـینک و  يوریپ  وا  زا  اـت  دـنک  یم 
همتاخ هیـضق  دنک , یم  صخـشم  ار  يرب  ـ هر صو ,  ـ ـص ـی کـه نـ ما ـنـگـ هو دـنزادنایب . دوخ  ماد  رد  میا ,  هدرپس  یـشومارف  هب  ار  صوصنو 
تسا قح  يوگنخس  قح و  عبنم  هک  تسا  يربهر  نیاو  دنک .  یم  ادیپ  ترورض  دهعت  مازتلا و  ددنب و  ـی  مر تخر بـ فالتخا  دریذپ و  یم 

ـت ما نا  رد مـیـ ص )   ) اد لوسر خـ زا  سپ   ( تسرداـن  ) طـلغ يربهر  کـی  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  مشهوژپ ,  ثحب و  يـالبال  رد  مـن  . 
هگن رود  تما  زا  ار  اهنآ  هدومن و  هنوراو  ار  صوصنو  هدر  ناهنپ کـ ار  نیتسار  مالـسا  هک  ییاـهحرط  ماـمت  دـب , يربهر  نآزا  و  دـش , ادـیپ 

طارـصزا مدرم  یهارمگ  يارب  ار  ینوگاـنوگ  ياـههارو  هدوـمن  قـح  نیز  ـگـ یا ار جـ ـل  طا ماجنارـس بـ و  تسا .  هتفرگ  همـشچرس  هتـشاد , 
, ددرگ یم  صخشم  نامیارب  زین  لطاب  يربهر  میدرب ,  یپ  نآ  هب  قح ,  يربهر  يوجتـسج  رد  هک  یما  ـنـگـ هو دروآ . دیدپ   , یهلا میقتـسم 

یم صخشمام  يارب  یماگنه  نآ ,  ندوب  زاس  تشو  ـر نـ ـس ير و  ـبـ هر ـمـیـت  ها اه . تیـصخش  هن  دوب  دهاوخ  صوصن  دروم  رد  يرواد  و 
نییعت ترور  ضـ تسا ,  دنوادخ  هداتسرف  نیرخآ  ادخ , لوسر  دش , مولعم  یتقو  می .  ـ شا بـ ص )   ) ـبـر ما ـمـیـت پـیـ تا هب خـ دقتعم  هک  ددرگ 
نامگ یب  دوب و  دهاوخ  ریذپان  بانتجا  دنک , تما پـر  نایم  رد  ار  ادخ  لوسر  ياج  درادهگن و  ار  نید  يو ,  زا  دـعب  هک  هدیدنـسپ  يربهر 
دـشاب هتـشاد  يرترب  نارگید  رب  دـهدب و  ماـجنا  نسحا  وـحن  هب  ار  شتیرو  ـ ما دـناوتب مـ هک  دـشاب  ییاـهیگژیو  ياراد  دـیاب  يربـهر ,  نیا  , 

لوغـشم نادرگرـس و  رایـسب  ارم  رما  نیا  دـناوخ . ارف  لطاب  يوس  هب  ار  وا  هک  ددرگن  رگید  ییاـهیربهر  راـچد  تما  دـیاین و  شیپ  یعازناـت 
مبایب اهنآ  يارب  یخساپ  متسناوت  یمن  دوب , مسرتسد  رد  هک  یحرط  هدیا و  اب  دمآ و  یم  شیپ  يدایز  ياه  شسرپ  نایم  نیا  رد  . دوب هتخاس 

, دـشاب رـصحنم  نآرق  رد  رگا  تسا ؟  نآرق  رد  رـصحنم  قح ,  نیا  ایآ  دوب ؟  ادـخ  لوسر  زا  سپ  قح  تیفیک  تیهاـم و  شـسرپ ,  نیلوا  . 
عمج شور  رطاـخ  هب  مدـیدرت  کـش و  هکلب  متفاـین ,  یخـسا  پـ مدز ,  قرو  ار  نآر  ـخ قـ یرا تـ تسا ؟  اـجک  نآرق  نیا  تـسرد  ریـسفت  سپ 

لک ار مـشـ را  ـچـه کـ نآو (( 52 . )) دش رتنوزفا  دوب , هدمآ  دپدپ  شریـسفت  عمج و  درومرد  باحـصا  نایم  هک  ییاهفالتخا  و  نآرق ,  يروآ 
صن یلو  یقاـب  مکح  هک  نیا  اـی  دوب  هدـش  ـتـه نـ ـشو و نـ تسا ,  ینآرق  تاـیآ  زا  یخربریـسفت  هب  طوـبرم  هک  دوـب  ییاـهتیاور  درک  یم  رت 
امتح هک  درک  عناق  ارم  نآرق ,  دروم  رد  اه  فـالت  ـ خا ـن  یا (( 53 . )) دوب هدش  هتشادرب  شمکح  یقاب و  صن  هک  نیا  ایو  دوب  هدش  هتـشادرب 

؟  تسیک يربهر  نیا  یلو  تسا .  هدیدنـسپ  يربهر  نامه   , تهج نآ  دبالو  دشاب  هتـشاد  دوجو  دیاب  اه  لاکـشا  نیا  عفر  يارب  تهج  کی 
 , ناـشلوسر لاـحترا  زا  سپ  هک  هتـشذگ  ياـهتما  دـننام  برع  تـما  دریگ ؟ هدـهع  رب  نـید  ظـفح  رد  ار  دوـخ  شقن  اـت  دـشن  رهاـظ  ارچو 
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هک تسیک  یلو  . دنتسین ینثتسم  نوناق  نیا  زا  دومن , یم  خررگید  لوسر  ندروآ  ترورـض  دندش و  یم  ارقهق  هب  تشگزاب  دادتراراتفرگ و 
هک دشاب  هتـشاد  دوجو  طیارـشلا  عماج  لآ و  هدـیا  يربهر  کی  , ادـخ لوسر  زا  سپ  تسا  مزال  پـس  دزاس ؟  رود  ار  يژک  فارحنا و  نیا 
هب تفر و  شموق  نایم  زا  حاولا ,  ندمآ  رطاخ  هب  هاتوک و  یتدـم  يارب  یـسوم  ترـضح  رگا  تسیک ؟  يربهر  نآ  . دـنک عوجر  وا  هب  تما 

نیمه ص )   ) دمحم تسینرتراوازس  ایآ  داد , رارق  تشگزاب ـ  زور  ات  دوخ ـ  هفیلخ  نیزگیاجار و  نوراه  شردارب  شهاتوک ,  تبیغ  رطاخ 
, ادخ لوسر  هک  دننک  روصت  تسا  نکمم  ـی  خر بـ دمآ ! ؟  دـهاوخن  يربمایپ  وا  زا  سپ  دـناد  یم  هک  هژیوب  دـهد  ماجنا  دوخ  موق  اب  ار  راک 

سپ ار  مدرم  تالکـشم  هک  تسا  یفاک  هدشزیخاتـسر  زور  ات  شیرادهگن  هب  دهعتم  دنوادخ  هک  نآرق  تشاذگ و  مدرم  نایم  رد  ار  نآرق 
ناربمای پـ دـنک :  یم  ییامن  دوخ  ییاـهلاؤس   , يریگ هجیتن  نیا  ربارب  رد  یلو  تسا .  ربهر  نیرتهب  نآرق  اـنامهو  دـنک  لـح  عفر و  ربماـیپ  زا 

هب لیئارـسا ـ  ینب  دـندش .  فر  ماو مـنـحـ ـ قا نآ  لاح ,  نیا  اب  دـندراذگ و  یقاب  ناشتلحر  زا  سپ  ناشموق ـ  ناـیم  رد  ییاـهباتک  زین  نیـشیپ 
یمن ییاهنت  هب  باتک ـ  هک  تسا  ینـشور  لیلد  نیا  و  دـندومن , ـف  یر ـحـ تار ینامـسآ  باتک  هدرک و  ضوع  ار  ادـخ  تاملک  هنومن  ناونع 

رد تما ,  هک  دشاب  هدیزگ  رب  ییارجا  يورین  کی  شرانک ,  رد  دیاباریز  دراد , هگن  میقتسم  ریسم  رد  ربمایپ , زا  سپ  ار  تما  تکرح  دناوت 
و  ) هدرب ثرا  ار  باتک  ادـخ  لوسر  زا  سپ  هک  دـنا  تما  زا  هدـیزگرب  هورگ  نامه  ورین , نیا  دروآ . يور  وا  هب  فارحنا ,  فالتخا و  لاـح 
 : دیامرف یم  هیآ 32 رطاف , هروس  رد  یلاعت  يادـخ  دوب .  نینچ  زین  نیـشیپ  ياه  تمارد  هکنانچ  تسا )  هدـش  لوحم  نانآ  باتک بـه  ریـسفت 
هب باتک  رگا  سپ  میدرک .  راذ  ـ گاو نامناگدـنب ,  زا  ناگدـیزگرب  هب  ار  باتک  ملع  اـندابع ـ ) نم  انیفطـصا  نیذـلا  با  ـکـتـ لا ـنـا  ثروا (ثـم 

نآرق هک  میتفای  خـیرات  رد  دوخ  ماج  ـ نار ـ ـسو داد . یمنرارق  ربماـیپ  زا  سپ  ناگدـیزگرب  ثاریم  ار  نآ  ناحبـس  يادـخ  دوب , یفاـک  ییاـهنت 
نآرقو تفریذـپ  نایاپ  ریـشمش , طسوت  رما  نیا  هکلب  دـنک , لصف  ار  ربمای  تاـفو پـ زا  سپ  نیملـسم ,  يروف  دادـتراو  فـالتخا  تسناوتن , 

رد نآرق  اـنامهو  دـنوش .  فرحنمو  هدـنادرگرب  يور  نآ  زا  ـت  ما ـت  ـسا دراد و مـمـکـن  ار  ـهـا  نآ لا  ناـمه حـ  , نیـشیپ ياـهباتک  دـننام 
رارق ماع  لتق  دروم  ـنـکـه  یاا درکن تـ يرواد  دـندش  دـترم  هک  یلئابق  نایم  رد  درکن و  يرواد  دـمآ , شیپ  تفالخ  رـس  رب  هک  ییاـهفالت  ـ خا
نیا لاح  داد .  خر  باحصا  نایم  يدایز  فالتخا  شیروآ ,  عم  رد جـ هک  هوالعب  ((. 54  )) هدومنن یمکح  زین  رگید  يایاضق  رد  و  هتفرگ , 

لـصف لح و  ار  اه  عازنو  دریگب  ار  اهفالتخا  دادـترا و  ولج  تسناوتن  تشاذـگ ,  تما  نایم  ردارنآ  ربمایپ , هک  ینآرق  دـیا :  یم  شیپ  لاؤس 
تسا هداد  ار  لاؤس  نیا  خساپ  خیرات ,  يربهر ؟  زا  فارحنا  ای  دوب  نآرق  زا  فارحنا  يرود و  ببـس  هب  تشگزاب ,  دادترا و  نیا  ایآ  دنک . 

و دـندوب , ناملـسم  دـند , ـ ـش تا  ـ کز ـت  خادر ـع پـ نا نا کـه مـ ـ نآ ار  ـ یز نآرق .  هن  دوب  يربهر  زا  نتفات  يور  , دادـترا نیا  میقتـسم  تلع  هک 
دهعت نیا  یلودـندوب  نآ  هب  نمؤـم  نآرق و  هب  دـهعتم  هک  دـندوب  یناناملـسم  اـهنآ  دـندوب .  ناملـسم  دـندرک , در  ار  رکبوـبا  تعیب  هکناـنآ 

نیا رد  مداـمت  ـ عاو دـش . زاـغآ  هدـیزگرب  يربـهر  نتفاـی  يارب  نم  يوجتـسج  نارود  هک  دوب  اـجنیا  دراد .  زاـب  فارحنا  زا  ارنا  ـ نآ تسناوتن 
قح انامهو  تسا .  قح  هب  ندیـسر  دارفا و  ياـهداهتجا غـلـط  زا  ییاـهر  هار  اـهنت  صوصناریز ,  دوب , ثیداـحا  نوتم  صوصن و  رب  نارود 
زا قح  يرترب  هب  مدـقتعم  هک  لاحو  سکعلاب .  هن  دـنوش  یم  هتخانـش  قح  طسوت  نادرمو  اهتیـصخش .  اب  هن  دوش  یم  هتخانـش  صن  اـب  اـهنت 

 . تسا هدش  هدوشگ  میور  يولج  هار  نادرم , 

یعیش ثاریم  ینس و  ثاریم 

دنناوت یمن  یکیدزن  دروخرب  چیه  اهنآ  رد  هک  دوش  یم  هدید  زین  یلئاسم  دنراد و  كارتشا  اهنآ  رد  ینس  هعیش و  هک  دراد  دوجو  یلئا  مـسـ
ثاریم حطس  رد  هچ  اهتیصخش , نانخس  تاداهتجا و  تایاور و  زا  يرایسب  ثاریم ,  رد  میوجتسج  ینالوط  نارود  لالخ  رد  دنشاب . هتـشاد 

 . یعیش ثاریمدوب  نینچمه  و  تشاد .  رب  رد  ار  يدایز  یلعج  ياهتیاور  ینس  ثاریم  دومن . یم  رتنوزفا  ار  مدیدرت  کش و  یعیـشای  ینس و 
؟  دزاـس یم  زیاـمتم  مه  زا  ار  ود  نیا  يرما ,  هچ  سپ  یعیـش .  ثاریم  نینچمه  و  دوـب , تواـفتمو  فـلتخم  ياـهحرط  ياراد  ینـس  ثاریم 
هک یلاـح  رد  تسا ,  هباحـص  رب  ینـس  ثاریم  داـمتعا  مینک .  یـسرربار  ثاریم  ود  نیا  فـالتخا  رهاـظم  دـیاب  لاؤس ,  نیا  هب  خـساپ  يار  بـ
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رد دـنک . یم  در  ار  یتسیزمه  نیا  یعیـش ,  ثاریم  یلو  دوریم  هار  نامکاح  اب  ماگمه  ینـس ,  ثاریم  تیب .  لـها  رب  یعیـش  ثاریم  داـمتعا 
تیعضواب شزاس  تلاح  کی  زا  ینـس  ثاریم  دراد .  يرترب  صن  یعیـش  ثاریم  رد  یلو  دراد  يرترب  تایـصخش ,  نانخـس  ینـس ,  ثاریم 

لقع یعیـش  ثاریم  یلو  دهد  یم  رارق  راشف  تحت  ار  لقع  ینـس  ثاریم  نآاب .  يریگرد  کی  زا  یعیـش  ثاریم  یلو  هدش  هدیرفآ  دوجوم ,
دنناـم زین  یعیـش ,  ثاریم  لاـحرهب  یلو  دزاـسیم .  نشور  ار  ثاریم  ود  نیا  هلـصاف  فـالتخا و  هزادـنا  هسیاـقم  نیا  درامـش . یم  مرتحم  ار 

 , ینـس ثاریم  اب  يدایز  رد حـد  کـه  تسا ,  تاداـهتجا  لاوقاو و  نانخـس  یهوبنا  رثا  رد  يداـیز  تارییغت  شوختـسد  رگید , ياـه  ثاریم 
. دـندش ادـیپ  رکف  کی  هشیدـنا ,  کی  هبوچراچ  رد  بهاذـم  و  هدوب ,  یلعج  ياهتیاور  راتفرگ  فرطودره  اذـلو  تشاد .  دـهاوخ  تهابش 
ـیـعـی ـش ثار  ـد و مـیـ نا ـ ـسر یم  جوا  هب  ار  یخرب  درب و  یم  ـالابار  باحـصا  تـلزنم  هـک  دراد  رب  رد  ار  اـهتیاور  زا  يرایـسب  ینـس  ثاریم 

میدیـسر هجیتن  نیا  هب  لاح  رهب  یلو  . دنتـسه یلعج  ثیداحاراچد  ود  ره  ,و  دراد تیب  لها  تلزنم  شزرا و  ندرب  الاب  رد  يدایز  ياهت  ـ یاور
 , هدـمآ دـیدپ  یغورد ,  یلعج و  ثیداحا  زا  يریگولجو  تایاور  ندرک  لرتنک  يار  نا بـ ـیـعـیـ ـش يوس  زا  هک  يا  هدـعاق  شور و  نآ  هک 

, دـشابن راگزاس  لقع  نآرق و  اب  یتیاور  رگا  هک  دـندقتعم  نا  ـیـعـیـ ـش تسا .  تنـس  لها  شور  زا  رتشیب  صن  اب  شطابتراو  رت  قیقد  رایـسب 
دهد یم  رارق  نیب  هرذ  ریز  ار  تیاور  نتم  هعیـش  دراد . تیاوردنـس  رد  ثحب  لاجر و  ملع  رب  هیکت  تنـس  لها  یلو  دننزب  شراوید  هب  دـیاب 

رد يرواد و  دروم  زین  يرامش  یب  ياهتیاور  دشدر و  یعیش  ثاریمرد  تایاور  زا  يرایسب  نایعیش ,  شور  هیاس  رد  و  ار . شدنس  ینس  یلو 
رارق داـم  ـتـ عا درو  ـتـه و مـ فر ـ یذ تا پـ ـ یاورزا يرایــسب  تنــس ,  لـها  شور  هیاـس  رد  یلو  دـش .  هداد  رارق  ییادز  ـلـط  غو لر  هر کـنـتـ ـ یاد

حیحص نانآ  رظن  هب  شلاجر ـ  تایاوردنـس و  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  راگزاسان و  لقع  اب  تشاد و  تفلاخم  نآرق  نتم  اب  دنچ  ره  تفرگ 
یب نایعیـش ,  شور  دـشاب ! هتـشاد  تفلاخم  نآرق  اب  دـنچ  ره  تسا  حیحـص  تیاور  دـش , تباث  نایوار  تلادـع  هاگ  ره  ینعی  . دوب ملاـس  و 

زا يرود  هجیتنرد  دـنز و  یمن  مهب  ار  ثار  مـیـ تنـس ,  لها  هدـعاق  یلو  دـهد  یم  رارق  ییادز  طـلغ  يرگنزاـب و  دروم  ار  ثاریم  ناـمگ , 
زا يرایـسبو  تخاـس  زیاـمتم  ینـس ,  ثاریم  زا  ار  یعیـش  ثاریم  ـت ,  ما ـ ما هلاـسم  هـب  نایعیـش  داـقتعا  . دوـب دـهاوخ  راکــشآ  نآ  رد  نآرق 
 , شیاهدروآ تسد  نیرتزراب  زا  تشاذگ .  ریثات  نایعیـش ,  یلک  هدیا  هدـیقع و   , هق دروآ کـه بـر فـ ـد  ید ار پـ ییاهرظن  هطقن  تاداهتجا و 

لها طخاب  هک  ير  ـگـ ید طو  ندرک خـطـ در  و  تسا ,  نانآ  رد  تماما  هک  دوب  تیب  لها  هریاد  رد  ماکحا  يریگارف  عبنم  ندرمـش  رـصحن  مـ
شور رب  هک  يا  هلاـسم  نیرتم  مـهـ دـندرک . يزیر  یپ  ار  شناـکرا  رمع  ورکبوبا  هک  هباحـص  طـخ  اـهنآ  شیپاـشیپ  تسین و  راـگزاس  تیب 

, اـهنآ لاوقا  هک  نیا  رد  تقد  صوصن و  اـب  ناـشنانخ  ـ ـس ـتـن  خا ـ ـس ادـج  دارفا و  شقن  ندرک  لرتنک   , تسا ینتبم  لـقع ,  نآرق و  میکحت 
 , يا هدـعاق  نینچ  نادـقفاب  هک  تسا  ینـس  ثاریم  رب  یعیـش  ثاریم  ياهزایتما  نیرت  یلـصا  ـن  یا و  دـهدن .  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  صوصن 
هئ ـ طو يرواد تـ ود  رد  نآ  شقن  هب  ییانتعا  یب  ثاریم و  زا  لقع  نآرق و  لزع  ندومن و  رودانامه  .و  دـنتفای يرترب  شـصوص  شلاجر بـر نـ
يا هنوگ  هبار  مالـسا  هک  دوـب  یلعج  نیغورد و  يا  ـتـهـ یاور نتخاـس  دراو  شفدـه  ودرک  ارجا  مالـسا  هیلع  تسایـس  هک  دوـب  یکا  ـ نر خـطـ

هدرک لاـبند  ار  ماـکح  عفاـنم  طـقف  هـک  دیــشخب  نآ  هـب  شزرا  یب  یتـیوهو  ـت  خا ـ ــس اد  نآ جـ زا  ار  شیعقاو  تیوـه  داد و  هوـلج  رگید 
و يداـهت .  ـ جا ثاریم  زا  هن  ندرک  يوریپ  صن  زا  ینعی  ندادرارق ,  رواد  ار  لـقع  نآرق و  یلو  داد .  یم  هوـل  عور جـ ـ ـش ار مـ ناـشتموکحو 

بلطم نیا  رتالا و  ـد نـه بـ نراد رار  زا نـص قـ رت  نییاپ  يا  هبترم  رد  هعیـش  لاجر  هک  تسااـجنیا  زا  سکعلاـب .  هن  تسا  ثاریم  ربرواد  صن 
هب ینادرم  شتـسرپ  زا  مدومنن و  ضوعر  ـگـ ید ثار  ار بـا مـیـ ـی  ثار مـیـ مدر ,  لابند کـ ار  نایعیـش  طـخ  یتقو  اریز  دادرطاـخ , ناـنیمطا  ارم 

 . لاجر طخ  هن  درک  صن  طخ  هب  دهعتم  ارم  تیب  لها  طخ  هب  دهعت  هکلب  متفاین ,  هار  رگید  نادرم  شتسرپ 

دیدرت نارود 

هّللا لوسر  هب  بوسنم  ثیدحو  خیرات  ریـسفت , هقف ,  حطـس  رد  ثاریم  ياهحرط  اه و  هدیا  زا  يرا  ـیـ ـس دـیدپ بـ دـیآ  یم  نیقی  دـیدرت , زاو 
يا ـهـ با يال کـتـ ـ بالرد مداد و  رارق  دوخ  راعـش  ارنآ  مدرک و  لابند  ار  یلد  ود  دـیدرت و  طخ  هک  دوب  اجنیا  زا  درک .  یمن  ـع  نا ار قـ مـ (ص ) 
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صوـصنرب نادرم  نانخـس  اریز  دوـبن  یناـسآ  را  کـ نیا تـحـقـیـق ,  دـنچ  ره  مدرک ,  شاـکنک  ثحب و  تـقیقح ,  يوجتـسج  يارب  ثاریم 
هب رگوجتـسج , رگا  دـشاپ  یم  مه  زا  تعرـس  هب  يراوشد  نیا  یلو  دوب .  يراوشد  ـت  یا رد نـهـ رگیدـکی , زا  ود  نآ  زیمت  هدـش و  رتـنوزفا 
هک تخاس  راکشآ  میارب  ینونک  یمالسا  هدیا  ثاریم و  هرابرد  ار  قیاقحزا  يرایـسب  طخ , نیا  اریز  دشاب , هدش  حلـسم  دیدرت  کش و  طخ 
رد تنـس  لها  هقف  رد  يدبا  تنـس  یعطق و  صوصن  تروص  هب  مود  لوا و  هفیل  نا خـ ـخـنـ ـس 1 ـ  منک :  یم  يریگ  هصالخ  نینچ  ار  اـهنآ 
 . تسا راوتسا  نآ  رب  شا ـ  همه  میئوگن  رگا  ثاریم ـ  ياه  هدیا  اهحرط و  زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  یساسا  نکر  عام ,  ـ جا 2 ـ  تسا .  هدمآ 

دـعاوق و دراد و  تافانم  لقع  اب  دـسر و  یم  ماشم  هب  تسایـس  يوب  اـهنآ  زا  دوش  یم  هداد  تبـسن  ربماـیپ  هب  هک  یـصوصن  زا  يرایـسب  3 ـ 
5 دراد . دوجو  ص )   ) مرکاربمایپ ندرمش  کچوک  ریقحت و  رد  يدمعت  هک  دسر  یم  رظن  هب  4 ـ  دنک . یم  در  ار  اهنآ  مالسا ,  تباث  لوصا 
. دروخ یم  مشچ  هب  هتشاد ,  تفلاخم  زور , نآ  یسایس  طخ  اب  هک  ییاهتیصخش  یتح  تاداهتجا و  اهحرط , مامت  اب  يراک  ـ شآ ـمـنـی  ـشد  ـ

نایوار درگادرگ  یسایس  ییاه  ههبش  7 ـ  دنا . هدرک  گرزب  ار  اه  نآ  هداد و  رارق  رگید  ياهتیـصخش  ربارب  رد  ار  تایـصخش  زا  یخرب  6 ـ 
ناـهیقف يوـس  زا  هدـش و  هداد  رارق  رظن  دـم  ناـمکاح  هراوـم  هـ 8 ـ  دوش . یم  هدـید  ثیداـحا  يروآدرگو  نیودـت  یگنوـگچ  ثیدـح و 

تسا هدشن  ققحم  مالسا ,  خیرات  لوط  رد  یمالسا  حیحص  تسرد و  مکح  يار و  يدازآ  9 ـ  تسا .  هدش  هداد  هولج  عورشم  ناشتموکح 
رد شالت  موزل  نآرد و  يرگنزاب  ترورـض  دـیامنب و  مالـسا  ینونک  حرط  رد  دـیدرت  کشداجیا و  هک  تسا  یفاک  اـه  يریگ  هجیتن  نیا  . 

میلـست شربارب  ردو  دنا  هتفریذپ  ار  نآ  نیخروم ,  نیثدحم و  اهقف و  هتخادرپ و  هتخاسار و  نآ  تسایـس ,  هک  یخیرات  رابغ  درگ و  ندودز 
هک موش ,  یم  روآدای   , تشاداو یلدود  هب  ارم  هک  یـصوصن  ياه  هنومن  زا  یخرب  نونکا  مه  دیامن .  یم  باجیا  يدج  روط  هب  دـنا , هدـش 

 . مدومن راوتسا  , دنراوتسا نآ  رب  ناناملسم  هک  ثاریم  نیا  هدیا و  نیا  رب  ار  دوخ  هدننک  موک  هد و مـحـ در کـنـنـ رظن  اهنیا , ساسا  رب  نم 

هیما ینب 

زا ار  تما  ـتـهـا , یاور ـن  یا . در بلج کـ دوخ  هب  ارم  هجوت  دوب , هدـشرکذ  هیما ,  ینب  هرابرد  تنـس  لها  ياهباتک  رد  هک  یثیداـحا  زا  یـضعب 
یم رب  دهد  یم  رارق  زات  تخات و  دروم  ار  مالـساو  هتخادنارطخ ,  هب  ار  تما  هدنیآ  هک  یـشقن  زا  هدرپ  و  دراد , یم  رذـح  رب  هورگ  نیا  رش 

ار هدید  هچنآ  یلو  هتفرگ  رارق  فیعـضت  کیکـشت و  دروم   ( تنـس لها   ) ثیدح ياملع  يوس  زا  ثیداحا ,  نیا  رت  ـ ـش هـر چـنـد بـیـ دراد .
یثیداحا زا  دراد .  یم  مالعا   !! مالسا ندرک  يرای  رد  ار  ـیـه  ما ینب  ساسح  مهم و  شقن  هدش و  حیحصت  هک  تسا  یثیداحا  دنک , یم  هریخ 

تـسدب نم  تـما  تکـاله  دوـمرف : ـت کـه  ـسا مـال  ـ ـسا ـی  مار لو گـ ـ ـسر ـخـن  ـس ـت ,  ـسا هدیـسر  هـیما  ینب  شهوـکنو  تمذـم  رد  هـک 
شیرق نادان  ناتسرپ  توهـش  زا  یهورگ  تسدب  ـت مـن  ما ـی  ها دا و تـبـ ـ ـس فـ ـگـر : ید ـت  یاور ردو  (( . 55  )) تسا شیرق  زا  ینانارتوهش 
نیرفن نعل و  رد  يدایز  ياـهتیاورو  (( 57  )) نالفو نالف  نادنزرف   : متفگ یم  مربب  مان  متـساوخ  یم  رگا   : دـیوگ هریر  ـ هو ـ با (( . 56  )) تسا

ار شفرظ  کی  هک  مدرک ,  ظفح  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  فرظ  ود   : دیوگ هریره  وبا  (( . 58  )) تسا هدش  لقن  شنادنزرفو  صاع  نب  مکح 
يوما صاع  نب  مکح  دروم  رد  رجح , نبا  (( 59  ! )) دش دهاوخ  هدیرب  میولگ  نیا  میوگب ,  ینخـس  رگید  فرظ  نآ  زا  رگا  مدومن و  غالبا 

زاب هنیدـم  هب  ار  وا  شتفالخ  مایا  رد  نامثع ـ  یلو  درک , دـیعبت  فئاط  هب  ار  وا  ص )   ) ادـخ لوسر  دـیوگ :  یم   , نافع نب  ناـمثع  يومع  , 
هدـش تیاور  و  هدیـسرن .  تاـبثا  هب  رجح ) نبا  لوق  هب   ) رما نیا  یلو  تسا  هدرک  نعل  اروا  اد , لو خـ ـ ـسر ـت کـه  ـسا هد  ـ ـش دـنادرگ نـقـل 
نعل اروا  ارچ  دنتفگ :  درک .  یم  نیرف  ار لـعـن و نـ صاع  نب  مکح  ترـضح ,  هک  یلاح  رد  دندش  دراو  ادـخ  لوسر  رب  هباحـص  هک  تسا 

؟  مینک نعل  ار  وا  مه  ام  ایآ  دنتفگ : تسیرگن .  یم  ام  هب  راوید  خاروسزا  وا  هک  میدو ,  هتسشن بـ هنالف ـ  مرـسمه  اب  نم  دومرف :  ینک ؟  یم 
یلو هن .   : دومرف میریگب ؟  ار  اهنآ   ! هّللا لوسر  ای  دنتفگ : دنور .  یم  نیئاپ  الاب و  نم  ربنم  رب  شنادـنزرف  هک  منیب  یم  ایوگ  یلو  هن !  دومرف :

شنابز دیوگب , نخـس  تساوخ  سپ  دوب , هتـسشن  ص )   ) ادـخ لوسر  دزن  مکح   : دـن ـت کـ یاور ـی  نار طـبـ (( 60 !! )) درک دـیعبت  ار  واربمایپ 
ات تفرگ  یم  شنابز  هک مـی گـفـت  نخس  مکح  هراومه  سپ  نآ  زا  شاب .  نینچ  هشیمه  دومرف :  هدرک  وا  هب  ور  اد  لو خـ ـ سر ـت .  فر گـ
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نبرارض شدنس ,  رد  یلو  هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  زین  یقهیب  تسا !  فرح  شدنس  رد  دیوگ :  ثیدح  دروم  رد  رجح  نبا  تفر .  ایند  زا 
تفگ هک  هدرک  لقن  شردـپ  زا  معطم ,  نب  ریبج  نب  عفان  زا  رج  ـن حـ با (( 61  ! )) تسا ندوب  یـضفار  هب  مهتم  وا  هک  تسا  هدروآ  ار  درص 

ـت یاور (( . 62  )) صخش نیا  لسن  زا  نم  تما  رب  ياو  دومرف :  سپ  دید .  ار  صاع  نبا  مکح  ترـضح ,  هک  میدوب ,  (ص )  ادخ لوسراب  :
هک یلاح  رد  درک , نعل  ار  تردـپ  ص )   ) ادـخ لوسر  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  سپ  ناورم ,  يا  وت  اما  تفگ :  ناورم  هب  هشیاع  هک  هد  شـ

یمن وا  هـب  دنتـسشن و  یمن  نایفـس  وـبا  اـب  زگره  ناناملــسم  دـنک :  سا نـقـل مـی  ـن عـبـ با زا  ـلـم  ــس مـ (( . 63  )) يدوب وا  بلـص  رد  وـت 
(( . 65  )) تسا برع  ناوریش  ونا  نیا  تفگ :  یم  تسیرگن  یم  هیواعم  هب  هاگ  ره  رمع  دنکیم :  لقن  يوغب  زا  رجح  نبا  (( 64 . )) دنتسیرگن

رد هیواعم  ـیـد کـه  ناد بـ ـد , یدر نینچ کـ رگا  سپ  دـینکب , فالتخا  نم  زا  سپ  اداـبم   : تفگ رمع  هک  دـنک  یم  لـقن  اـی  ـ ند ـ لا ـی  با ـن  با زاو 
شدنزرف نای و  ـفـ ـسو ـ با ـا  نا و هـمـ (( 66 . )) دریگبامـش زا  ار  تفالخ  روطچ  دـناد  یم  وا  دـینک , هدنـسب  دوخ  يار  هب  رگا  سپ  تسا ,  ماش 

یلاو ار  هیواعم  درک و  فذـحار  مهـس  نیا  وا  سپ  دیـسر , رمع  تفالخ  نارود  هکنیا  ات  دـش  یمراتفر  مهبولق  ۀـفلؤم  دـننام  نانآ  اب  هیواعم 
یلاح رد  دنک  یم  حدم  ار  شلهاو  ماش  هک  تسا  یثیداحا  اهنآ  سار  رد  دیاتـس : یم  ار  هیما  ینب  هک  یثیداحا  ـا  ماو (( 67  ! )) داد رارق  ماش 

ار اهنآ  , دوب نم  تسد  رد  تشهب  ياهدیلک  رگا  تفگ :  هک  هدـش  لقن  نامثع  زا  (( 68 . )) دوب ناشتموکح  زکرمو  هیما  ینب  هاگیاپ  ماـش  هک 
دنشارتب و شردپ  هیواعم و  يارب  ار  یلئاضف  دننک , یم  شالت  ننس  ياهباتک  (( 69 ! )) دنوش تشهب  دراو  ناش  همه  ات   , مداد یم  هیما  ینب  هب 

دنک یم  لقن  نایفس  وبا  زا  شحیحـص )  رد   ) ملـس مـ دنربب . الاب  ار  ناشماقمو  دنهد  رارق  شیاتـس  دروم  ص )   ) مرکا لوسر  نابز  زا  ار  اهنآ 
نیرتهب و متـسه  لیام  تفگ :  درادـن .  لاکـشا  : دومرف یئامرف .  اطع  نم  هب  هک  ملیام  ار  زیچ  هس  ادـخ  لوسر  يا  درک : ضرع  ربماـیپ  هب  هک 

رار دوخ قـ بتاک  ار  هیواـعم  تفگ :  يرآ .  دومرف : مروآ .  رد  وت  جاودزا  هب  دـشاب , یم  مرتخد ,  هبی ,  ما حـبـ ار کـه  برع  ناـنز  نیرتاـبیز 
 . يرآ دومرف : مدیگنج .  یم  نیملسماب  هتـشذگ  رد  هک  نانچ  یئامرف  اطع  نم  هب  ار  رافک  اب  راکیپ  یهدنامرف   : تفگ يرآ .  دومرف : یهد . 

ربمایپ ای  دنیآ  یم  تسد  هب  ییادگ  هار  زا  اه  تلیـضف  ایآ  دننام : دنازیگنا , یم  رب  ار  ییاهلاؤس  یتیاور ,  نینچ  دننام  (( 70 . )) درادن لاکشا 
وبا هک  تسا  یمالسا  یشنم  زا  نیا  ـا  یآ دوش ! ؟  یم  هدید  نایفـس  وبا  يارب  یتلیـضف  هچ  ثیدح ,  نیا  رد  دیامرف ! ؟  یم  اطعدوخ  شیپ  زا 
! ؟  تسا هدوب  اـبیز  نارتخد  یپ  ردـطقف  ترـضح  ییوگ  دـیامن , هضرع  وا  رب  ار  شرتخد  دـنک و  تبحـصادخ  لوسر  اـب  نینچنیا  ناـیفس , 
یم هزاجا  دوخ  هب  نایفس  وبا  هنوگچ  رگ , ـ ید يو  زا سـ دهد ؟ یم  خساپار  شیاهوزرآ  مامت  یگداس ,  نیا  هب  ادخ , لوسر  هنوگچ  یهگناو 

دنرفنتم نیبدب و  شنادنزرف  وا و  هب  تبسن  نینمؤم  هک  یلاح  رد  دنک , تساوخ  رد  ادخ  لوسر  زا  گنج ,  رد  ار  ناناملسم  یهدنامرف  دهد 
لوسر هک  تسا  هدیسر  تاب  ـ ثا هب  تنس  لها  ياهباتک  رد  اریز  , دوش یم  هدید  ثیدح  نیا  رد  یکانرطخ  یخیرات  هطلاغم  کی  ـمـنـا  ـض  ! ؟

ار نآ  تسایـس ,  هک  نیا  ثیدـح و  نیا  ندوـب  غوردرب  تسا  عطاـق  یلیلد  نـیا  و  درک .  جاودزا  هبیبـح  ما  اـب  ترجه ,  زا  لـبق   ( ص  ) ادـخ
اهنآ ناـیم  رد  هک  تفر  هباحـصزا  یهورگ  رادـید  هب  نایفـس  وـبا  هک  دـنک  یم  لـقن  شحیحـص  رد  مل  ـ ـس مـ (( 71  ! )) تـسا هدرک  عارتـخا 

رد رکبوبا  تسا !  هدزن  ار  ادخ  نمشد  ندرگ  ادخ  ياهریشمش  دنتفگ : بجعت  اب  نانآ ـ  سپ  دندش , یم  هدید  لالب  بی و  نا و صـهـ سـلـمـ
ضرع هب  ار  ناـیرجو  تفر  ادـخ  لوـسر  دزن  سپ  دـینز ! ؟  یم  شیرق  رورـسو  گرزب  هراـبردار  نخـس  نیا  تفگ :  اـهنآ  هـب  دوـب , اـجنآ 

 , يروآ مشخ  هبار  نانآ  رگا  قیقحت  هب  یشاب ,  هتخاس  تحاران  نیگمشخ و  ار  اهنآ  دنکن   ! رکبابا يا  دومرف : ادخ  لوسر  دناسر .  ترـضح 
هباحـص نایمرد  نایفـسوبا  هک  دهد  یم  ناشن  هتـشذگ  ياهتیاور ـ  دـننا ـ  ـت مـ یاور ـن  یاو (( 72  . )) يا هتخاس  نیگمـشخ  ار  تراگدرورپ 

نیا نونکا  نیقفاـنم .  شیرق و  ياهتیـصخش  یب  زا  نیبصعتم  زج  تسا  هدوبن  سک  چـیه  مارت  ـ حا درو  ـت و مـ ـشاد ـی نـ یور ـ بآ ادـخ  لوسر 
ایآ دوب ؟  ربخ  یب  درم , نیا  تیعضو  کیرات و  هتشذگ  زا  رکبوبا  ایآ  درک ؟ عافد  نایفـس  وبا  زا  رکبوبا  ارچ  هک  دنک  یم  ییامن  دوخ  لاؤس 

تـسا لیلد  نیرتگرزب  رکبوبا  هب  ص )   ) ادـخ لوسر  خـسا  نا پـ بـی گـمـ دـمآ ؟  یم  باسح  هب  شیرق  گرزب  رورـس و  نایفـسوبا  مه  زاب 
یب هب  درک و  زواجت  ریسم  نیا  زا  رکبوبا  تسا و  تسرد  یعرش و  يریگعضوم  نامه  نایفسوبا ,  هب  تب  باحصا نـسـ يریگعضوم  هکنیارب 
نیا رد  يرکذ  لبا  بلطم قـ تقیقح  رد  هداد ,  رارق  هیواعم  شیاتس  يارب  ار  یلـصف  شحیحـص )  رد   ) يراخب ياقآ  ـن کـه  یاو تفر .  ههار 
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هیقف هب  یهاگ  دـهد و  یم  یهاوگ  وا  ندوب  یباحـص  هب  یهاگ  هک  دـنک  یم  لقن  سابع  نبا  ناسل  زا  ار  یتیاور  طـقف  هک  ارچ  درادـن , هراـب 
ار یحدم  تلیـضف و  چـیه  باب  نیا  رد  يراخب  : دـیوگ یم  نینچ  هدز  لصف )   ) باب نیا  رب  هک  يا  هیـشاح  رد  رجح  نبا  (( 73  !! )) شندوب
زا و  دشاب !  يدایز  تلیـضف  ـت بـر  لالد ـن  یا دـیاشو  تسا  هدوب  یهیقف  یباحـص  هک  وا  رب  سابع  نبا  یهاوگ  زج  هدرکنرکذ ,  هیواعم  يارب 

يدایز ثیداحا  هیواعم  هرابرد  هتبلا  تسین .  حیحـص  هدـش  ـه گـفـتـه  یوا شیاتـس مـعـ رد  هچنآ  تفگ :  هک  هدرک  لـقن  هیوهار  نب  قاحـسا 
(( 74 . )) دنرواب نیا  رب  زین  نارگید  یئاسن و  هیوهار و  نب  قاحـسا  دروخ و  یمن  مشچ  هب  یحیحـص  تیاوردا  ـنـ ـسا قیرط  زا  یلو  هدش  لقن 
 : تفگ سپس  دیشیدنای , يراد بـ مـقـ ییوگ ؟  یم  هچ  هیواعمو  یلع  هرابرد  مدیـسرپ :  مردپ  زا  دیوگ : یم  لبنح  ـمـد بـن  حا هّللاد بـن  عـبـ

, دننک ادیپ  دنتسناوتن  وا  يارب  یصقن  بیع و  دندرک , وجتسج  شنانمشد  هچره  یلو  تشاد ,  يدایز  نمـشد  یلع ,  هک  مناد  یم  قیقحت  هب 
رطاـخ هب  دـندرک و  حدـم  شیاتـس و  ار  وا  سپ  درک  یم  هزراـبمو  دـیگنج  یم  وا  اـب  هک  دـندروآ  هیواـعم )   ) یـصخش هب  ور  را  ـ چا پـس نـ

ینیغورد لئاضف  هب  دنک  یم  هراشا  وا  ناسنیدب  و  دیوگ : یم  اج  نی  ـن حـجـر هـمـ با دنداد . رارق  یلع  ربارب  رد  ار  وا  یلع ,  اب  نانآ  ینمشد 
ـ دوب یکدوک  هک  ار ـ  سابع  نبا  ص )   ) ادخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  مـسـلـم  (( . 75  )) تشادن یتیعقاو  چیه  دندیشارت و  هیواعم  يارب  هک 
: دومر داتسرف و فـ ارم  هرابود  ترضح  متـشگ .  زاب  متفای .  ندروخ  لاح  رد  ار  يو  متفر ,  هیواع  دز مـ نـ ـد : یو وا گـ داتـسرف .  هیواعم  یپ  رد 
هب ار  نایرج  متـش و  زا گـ بـ ـت ,  ـسا ندروخ  لوغـشم  مدـید  مه  زاـب  متفر ,  هراـبود  دـیوگ :  ساـبع  نبا  دـیایب .  اـم  دزن  هک  هیواـعم  هبوگب 

نیا دـنا  هتـساوخ  یخرب  هک  تسا  روآ  تـعـجـب  (( 76 . )) دنکنریس زگره  ار  شمکـش  دنوادخ  دومرف :  ترـضح  مدرک .  ضرع  ترـضح 
ندش هدوشگ  يارب  ندرک  اعد  شیانعم   , تسا هدز  شا  هرابرد  ـخـنـی  ـس نا  ربمایپ چـنـ هک  نیا  دننادب و  هیواعم  يارب  یتلیـضف  ار , ثیدـح 

هک یصاخشا  باب  هدیمان :  نینچار  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  یلـصف  رد  ار  تیاور  نیا  مل  ـ ـس ـی مـ لو ـت !  ـسا ـه  یوا یگـشیمه مـعـ ياهتـشا 
 !! دیآ یم  باسح  هب  رجاو  تمحر  شیارب  سپ  هدوبن !  مانشد  راوازس  وا  تسا و  هداد  مانـشد  ای  هدومن و  نیرفن  ای  نعل  ار  نانآ  ادخ  لوسر 

, دندوب هتساوخ  وا  زا  هک  دش  ماش  رد  هیواعم  نارای  تسدب   , یئاسن فورعم ,  يوگ  ثیدح  ندش ,  هتشک  ثعاب  تیاور  نیا  انامهو  (( 77 ))
هناسویام هناحوبذم و  ياهـشالت  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  هشقن ,  نیا  زا  (( 78 . )) دوب هدیزرو  عانتما  وا  دسیونب و  هیواعم  شیاتـسرد  ار  یباتک 

ناشیاهتیلاعف اه و  همانرب  هب  دن و  رادور کـنـ ـ بآ ار  ناد  ـ نا ـن خـ یا ـت کـه  شاد دو  ـ جو ـد , ندو ـیـه بـ ما ینب  رای  وریپ و  هک  ییاهقف  يوس  زا  يا 
حد و ياـهتیاور مـ ماـمت  هب  تبـسن  تشاد  اوارم  هک  دوب  یلـصا  هزیگنا  ییاهریـسفت ,  نینچ  اـب  تاـیاور  نیا  لاـح ,  رهب  دنـشخبب . تیعرش 
ـ  1 مبای :  تسد  ییاهدروآ  تسد  نینچ  هب  هک  نیا  ات  مجنسب ,  نآرق ,  لقع و  نازیم  اب  ار  اهنآ  هک  منک  شالتو  میامن  دیدرت  ـیـلـت ,  ـض فـ
زا تایاور  نیا  رتشیب  2 ـ  (( . 79  )) درادن حضاو  نشور و  یتلیضف  هب  هراشا  هدش ,  لقن  باح  ـ صا هرا فـضـیـلـت  ـ برد ـی کـه  تا ـ یاور ـلـب  غا

نانآ هب  طوبرم  ییاه  تلیضف  نینچ  هک  دیآ  یم  تسدب  نانیا ,  یفارگ  ویب  يوجت  زا جـسـ 3 ـ  (( . 80  )) هدش لقن  نایب و  شنابحاص ,  نابز 
ياهتیصخش هک  یلاح  رد  هداد ,  رارق  رظن  دم  ار  یـصاخ  دارفا  ـت هـا  یاور ـن  یا 4 ـ  (( . 81 . )) دنشاب يرگید  دارفا  دوصقم , دیاش  تسین و 

نیا 5 ـ  (( . 82 . )) دنا هرهب  یب  تایاور  نیا  زا  یلو  دندوب  زین  یساسح  ياه  شقن  ياراد  هک  دنوش  یم  هدید  باحـصا  نایم  رد  يا  هدنزارب 
تیب لها  یلع و  ماما  هرابرد  ینـشور  ياـه  ـتـ یاور 6 ـ  (( . 83  )) تسا هدـش  هتخاس  هیما  ینب  طخ  هیواعم و  نارای  هرابرد  رتشیب  اـه  شیاـتس 
هرهب یب  نآ  زا  باحصا  ریاس  هک  دندوب  ییاهیگژیو  ياراد  تیب  لها  هک  دنک  یم  تباث  دزاس و  یم  نشور  ار  نانیا  شزرا  هک  دراد  دوجو 

(( 85 . )) دروآ یم  نیئاپ  ار  شماقم  ایو  هدرک  شهو  ار نـکـ تر عـلـی  دراد کـه حـضـ دو  ـ جو يد  يا عـمـ ـهـ شال تـ 7 ـ  (( . 84 . )) دنا

لیواتو هیجوت 

لوا تمسق 

جراخ نایاقآ  روسنا  ـ ـس زا قـیـچـی  هک  مدروخ  یم  رب  يدایز  ياه  نتم  هب  متـشاد ,  ناگتـشذگ  ياهباتک  يـالبال  رد  هک  یتاـعلاطم  نم  ضـ
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ار نانآ  لاح ,  رهب  یلو  دوب .  هدروآ  دـیدپ  ناشیاهحرطرد  یف  ـعـ ـض هطقن  هدرک و  داجیا  ناـهیقف  يارب  یگرزب  لکـشم  هجیتنرد  و  هدـش , 
لیوات ماجنارس ,  هکنیا  ات  دندرک  هرصاحم  دوخ  ياه  هیجوت  لیوات و  اب  ار  اهنآ  اذل  دنوشب , صوص  اه و نـ نتم  نیا  میلـست  هک  دماین  شوخ 

ناناملـسم نتـشاد  هگن  شیوخ  طخ  رد  ندرک و  هنیطنرق  اه , هیجوت  نیا  زا  فده  کش ,  نودب  دش . هریچ  نآ  رب  تفرگرارق و  صن  ياجب 
. دوخ عفن  هب  اهنآ  زا  هدافتسا  اه و  نتم  نیا  هب  نانآ  یسرتسد  زا  يریگولج  فلاخم و  ياهطخ  يور  هب  رد  نتسب  ـگـر , ید ـی  یو زا سـ و  دوب ,
ـعـیـن و با با و تـ ـحـ صا یخیرات کـه بـا  ياهدادیور  زا  يرایـسب  هب  هکلب  دوش , یمن  رـصحنم  نتم ,  دودح  هب  موق  نیا  تسب  نب  لاح  ره  بـ

رطاخ هب  نانیا  دیاشگ .  یم  اهنآ  هب  تبسن  دیدرتا  نا یـ ـشـ یا ـهـ حر ندرک طـ در  يارب  ار  هار  هک  دنک , یم  تیارـس  دراد , طابترا   , نام ـ کا حـ
رهاوظ زا  هچنآ  زا  ریغ  رگید , يوحن  هب  ار  هثداح  عوقو  هک  ییاه  هزیگنا  ندـیرفآو  نتخاس  ینعی  ـد .  ندروآ يور  هیجوتطخ  هب  یئوج  هراچ 
ياتسار رد  رگ ـ  ـ ید يا  ـهـ حر نانآ و طـ حرط  نایم  هک  يدایز  یکیژولوئدیا  يرکف و  ياهدروخرب  مغر  یلع  و  دنیامن .  هیجوت  دیا , یمر  بـ
ناـمکاح قلطم  دـییات  یناـبیتشپ و  زا  نو  چـ در , زا کـ مدر بـ هماـع مـ ناـیم  رد  ار  دوـخ  ياـج  ناـنآ ,  حرط  ماجنارـس  , داـتفا قاـفتا  خـیرات ـ 

ار نانمـشد  هدومن و  تیوقت  ار  ناوریپات  دنیایب  نادیم  هب  هیجوتو ,  لیوات  حالـس  اب  هک  دند  ـ ـش راچان  موق  نیا  ناسنیدب ,  و  دوب .  رادروخرب 
ناملسم ياه  هدوت  اهنآ  زا  هدافتسا  ابدنهاوخیم  نایاقآ  هک  دشاب  ینکسم  ياهصرق  دناوتیم  اهنت , اه  نتشاذگ  هحص  اه و  هیجوت  نیا  دننارب . 

نـشور ناگمه  يارب  قیاق  هد و حـ ـ ـش ـی  ـشال مـتـ نامز ـ  تشذـگ  اب  لاح ـ  ره  هب  یلو  دـنرادهگن .  یـضار  ار  ناـمکاح  دـننک و  مارآ  ار 
ناشلیوات هب  راچان  هدرک و  مگ  رد  رـس  ار  موق  هک  ییاـه  نتم  صوصن و  نیرتمهم  نیرتـالاب و  . دـش نشور  نم  يارب  هکناـنچ  دـش  دـهاوخ 

نیا تسا .  حیحص  ناشدوخدعاوق ـ  قبط  اهنآ ـ  بلغا  هدش و  دراو  تیب  لها  یلع و  ترض  هرا حـ رد بـ ـت کـه  سا یصوصن  تسا ,  هدومن 
دنک یم  تباث  رگید , يوس  زا  ـد .  یا یم نـمـ شدادملق  باحـصا ,  مامت  زا  رترب  هک  دهدیم  رارق  هژیو  الاب و  يا  هبترم  رد  ار  ماما  صوصن , 

میهاگآ هجیتن  نیا  دش .  شراهظا  زا  عنام  تقو ,  تسا  نامه نـقـشـی کـه سـیـ دنتشاد ,  تما  نایم  رد  یـصاخ  شقن  تیب ,  لهاو  یلع  هک 
دننک یم  شالتاهنآ  هک  مدش  نئمطمو  دوزفا  منیقی  رب  هک  دوب  یخیرات  ياهدادـیورو  عیاقو  هیجوت  صوصن و  هب  تبـسن  نانآ  تاهیجوت  رب 
لقن ار  ص )   ) ادخ لوسر  نخـس  شحیحـص ,  رد  ملـسم  دنهد . رییغت  شیوخ  عفن  هب  ار  خـیرات  تکرح  هداد و  هولج  هنوراو  ار  صوصن  ات 

 , تسین يربماـیپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  تسا ,  یـسوم  هب  نوراـه  تبـسن  ـنـد  نا هب مـن مـ وت  تبـسن  دومرف :  یلع  هب  ترـضح  هک  دـنک  یم 
اد لو خـ ـ سر زا  سپ  یلع ,  يارب  ار  تفالخ  هدرک و  ثیدح  نیا  هب  دانتـسا  هک  یناسک  دیوگ :  یم  دنز و  یم  ـیـه  ـشا صن حـ نیا  رب  سپس 
 ! تافو زا  سپ  تسا  تما  رب  تفالخ  زاریغ  یگدـنز ,  مایا  رد  ناـشیوخ  يارب  ینیـشناج  اریز  دـنا , هدـش  فرحنم   , قح هار  زا  دـنناد , مـی 

تـسودار شلوسر  ادخ و  هک  مهد  یم  يدرم  تسدب  ار  مچرپادرف  دومرف :  ربیخ  زور  رد  ادخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  نینچمهو  (( 86 ))
, دشاب ترـضحدوصقم  ام  زا  یکی  دـیاش  هک  میدیـشک ,  ار  اه  ندرگ  دـیوگ  يوار  دـنراد . یم  تسود  ار  وا  شلوسر ,  ادـخ و  ودراد  یم 

نا ـ هد بآ  ترضح  سپ  دوب , دمر )  ) مشچ درد  راچد  هک  یلاح  رد  دندروآ  ار  یلع  دیایب .  یلع  دیئوگ  بـ دو :  ـ مر ترـضح فـ ناهگان  یلو 
. درک ناناملـسم  بیـصن  یلع  هلیـسوب  ار  يزوریپ  حـتف و  دـنوادخ  دادوا و  تسد  هب  ار  مچرپ  سپـس  تخادـنا و  یلع  مـشچ  رد  شکراـبم 

یماگنهو (( 87  . )) تسا شبقانم  نیرت  هدنزرا  یلع و  لیاضف  نیرت  میظع  ادخ  هب  نیا  دنز :  یم  هیـشاح  نینچ  ثیدح ,  همادا  رد  ـلـم  ـس مـ
ارف ار  نیسحو  نسح  همطاف و  یلع و  لوسر ,  ترـضح  دش , لزان  ( 61 نارمع :  لآ   ...( ) مکءانباو انءانبا  عدـن  اولاعت  لقف   ) هلهابم هیآ  هک 
نآ هک  يا  هقطنم  رد  ص )   ) ادـخ لوـسر  يزور  دـنک :  تیاور  زین  ملـسم  (( 88 . )) دنتـسه نم  تیب  لها  نانیا  اهلا , راـب  دومرف :  دـناوخ و 
هب دـنپ  هظعوم و  راـگدرورپ و  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  تخادرپ .  ینار  ـخـنـ ـس بـه  ـت ,  ـشاد رار  ـنـه قـ ید هکم و مـ نیب  دـندیمان و  یم  مخار 

شتوعد مه  نم  دیایب و  ـل )  یئارز عـ  ) مراگدرورپ ناسر  مایپ  هک  تسا  دوز  متسه .  امـش  دننام  یناسنا  مه  مـن   ! مدر يا مـ دو :  ـ مر مدر فـ مـ
 , تسارونو تیاده  نآ  رد  هک  تسا  ادخ  باتک   , تسخن مراذـگ ,  یم  اهبنارگ  نیگنـس و  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  انامه  و  منک .  تباجا  ار 
ار امـش  متیب .  لـها  و  دومرف :  سپـس  دومن , ضیرحت  قـیوشت و  ار  مدرم  ادـخ  باـتک  هراو بـر  و هـمـ دـیئوج , کسمتادـخ  باـتک  هب  سپ 
يوار کـه حـصـیـن بـه  متیب .  لها  هب  منک  یم  شرافس  ار  امش  متیب ,  لها  هب  منک  یم  شرافـس  ار  امـش  متیب .  لها  شرافس مـی کـنـم بـه 
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تفگ دنتسه , شتیب  لها  زا  شنارسمه  ارچ ! تفگ :  دنتسین , شتیب  لها  زا  شنارـسمه  ایآ  تسیک ؟  شتیب  لها  تفگ :  دوب  مقرا  ـن  بد ـ یز
 . تسا مارح  اهنآرب  هقدـص  وا , زا  سپ  هک  دنتـسه  یناسک  اجنیا , رد  شتیب  لـها  زا  دوصقم  یلو  دنتـسه  شتیب  لـها  زا  شنارـسمه  ارچ ! : 

مارح اهنیا  مامت  رب  هقدـص  ایآ  تفگ :  . Ș لآ � رفعج و  لآ  لـیقع و  لآ  یلع و  لآ  تفگ :  يوار  دنتـسه ؟  یناـسک  هچ  اـهنآ  تفگ : 
اب هارمه  نز  مسقادـخ ,  هب  هن ,  تـفگ :  نیـصح  لاؤـس  هـب  خـساپ  رد  دـیز  ير ,  ـگـ ید ـت  یاور رد  (( 89  ! )) يرآ تـفگ :  يوار  تـسا ؟ 

لها یلو  ددرگزاب .  شموق  شردـپ و  يوس  هب  وا  دـهد و  شقالط  درم , تسا  نکمم  سپـس  دـنک , یم  یگدـنز  ینامز  تد  مـ شرهوش , 
دومرف یلع  هب  هک  دنک  یم  لقن  ادخ  لوسر  زا  يراخب  (( . 90  )) تسا مارح  اهنآ  رب  هقدص  وا , زا  سپ  هک  دنتسه  شا  هشیر  لصا و  شتیب , 
قیالخ تفاکش و  ار  هناد  هک  دنگوس  ییادخ  نآ  هب  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  ار  یلع  نخس  ملس  مـ (( . 91  )) متسه وت  زا  نم  نم و  زا  وت  : 

. دراد یمن  نمـشد  اروت  قفانم  زج  درادن و  تسود  ار  وت  نمؤم  زج  سک  چیه   ! یلع ای  هکدرک :  دهع  نم  هب  ص )   ) ربمایپ انامه  دیر , ـ فآ ار 
(( . 93  )) تساوا يالوم  یلع  سپ  میوا ,  يالوم  نم  هک  ره  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  ار  ادـخ  لوسر  نخـس  يذ  ـ مر ـی و تـ یا ـ ـس نـ (( 92 ))

رد ـت ,  سرد بـا سـنـد  هک گـفـتـنـد :  دنک  یم  لقن  يروباسین  یلعوباو  یضاق  لیعامسا  یئاسن و  و  لبنح )  نب   ) دمحا نخـس  رج , ـن حـ با
یبلاطم نیرتشیب  هک  دوب  رواب  نیا  رب  نیریس  نبا  (( . 94  )) تسا هدشن  تیاور  هدمآ ,  یلع  هرابرد  هچنآ  زا  شیب  باحصا  زا  کی  چیه  قح 

تسا یبلاطم   , نخس نیا  زا  دوصقم  دیوگ :  یم  نیریس  نبا  نخس  همادا  رد  ـن حـجـر  با (( . 95  )) تسا غورد  دوشیم  لقن  یلع  هرابرد  هک 
تنا ثیدح  رب  هیـشاح  رد  رجح  نبا  نینچمهو  (( . 96  )) تسا نیخیـش  اب  تفلاخمرب  لمتـشم  هک  دننک  یم  لقن  یلع  هرابرد  نایـضفار  هک 
رگید زا  تفالخ  يارب  ار  یلع  ندوبرتراوازـس  ثیدـح ,  نیا  هلیـسوب  دـن  ـ هاو ـی مـی خـ خر بـ دـیوگ :  یم  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  ینم 

رد یسوم  ـشـیـن  نا نوراه جـ هکنیا  هب  هدش  هتفگ  اهنآ  خساپ  رد  و  تسا .  هدو  ـی بـ سو خـلـیـفـه مـ نورا ,  ار هـ ـ یز تباث کـنـنـد , باحـصا 
دوصقم دـیوگ :  یم  ـه  یار ـث  ید هرا حـ ـ بردو (( 97  !! )) تسا هتفر  اـیندزا  یـسوم  زا  لـبق  اریز  شگرم ,  زا  سپ  هن  هدوب ,  شیگدـنز  ماـیا 

تابثا زج  يزیچ  دنراد , یم  تسودار  یلع  شلوسر  ادخ و  دراد و  یم  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  یلع  هک  نخـس  نیا  زا  لوسر  ترـضح 
هک مـی دنوادخ  نخـس  هب  تسا  هراشا  ثیدح  رد  تسا .  کیرـش  یلع  اب  تفـص  نیا  رد  یناملـسم  ـه هـر  نر و گـ تسین ,  تبحم  تقیقح 

سپ دـیراد , یم  تسود  اراد  ـر خـ گا ربمایپ , يا  وگب  هیآ 31 ـ ) نارمع ـ  لآ   ( ) هّللا مکببحی  ینوعبتاف  هّللا  نوبحت  متنک  نا  لـق   : ) دـیامر فـ
ترـضح وریپ  الماک   , یلع هکنیا  هب  دنک  هراشا  دهاوخ  یم  تر  ـ ـض ایوگ حـ تشاد  دهاوخ  تسود  ار  امـش  مه  ادـخ  دـینک , نم  زا  يوریپ 

قافن تمالع  شینمـشدو  نامیا  لیلد  شتبحم  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسا و  هدش  هدیزگرب  يد  ـ نواد تبحم خـ تفـص  هب  اذل  تسا و  لوسر 
هرا ـ برد رر  شرافس مـکـ هک  ادخ  لوسر  نخـسربارب  رد  نانیا  هک  دهد  یم  ناشن  دیآ , یم  رب  مخ  ریدغ  ثید  زا حـ ـچـه  نآ (( 98  !! )) تسا

دوـصقم دـنرادن , ثیدـح  نیا  رد  نعط  يارب  يا  هلیـسو  چـیه  نوـچ  و  دـنا , هدـش  تریح  یمگ و  رد  رـس  راـچد   , تسا هدرک  شتیب  لـها 
همطاف و یلع و  رد  دنیامن  یمرصحنم  ار  اهنآ  هلهابم ,  هیآ  ریـسفت  رد  مل  ـ ـس دننام مـ یهاگ  سپ  دننک , یم  هیجوت  تیب  لها  زا  ار  ترـضح 
 , هتفر رتارف  مه  ـی  ها و گـ دـننک !  یم  یفرعم  سابع ,  لآ  رفعج و  لآ  لیقع و  لآ  یلع و  لآ  ناونع  هب  ار  اـهنآ  یهاـگ  نیـسح و  نسح و 

لاؤس کی  رد  ضقانتم  خساپ  ود  زا  هک  ـ نا چـنـ ـد , نزا ـ ـس جراخ مـی  ار  اهنآ  هکنیا  ای  دنهد و  یم  رارق  تیب  لهاءزج  مه  ار  ربمایپ  نارـسمه 
 . دوش یم  رهاظ  تیاور ,  کی  یط  و 

مود تمسق 

و دـنیام , نا نـ پـنـهـ مشاـه ,  ینب  رگید  ربماـیپ و  نارـسمه  ناـیم  رد  ار  اـهنآ  دـنریگب و  هدـیدان  ار  تیب  لـها  ـت کـه  ـسا ـن  یا نا  ـ نآ هزیگنا 
ایوگ دنریگب . ار  تیب  لها  ياج  هک  دوش  هدوشگ  دساف  ياه  يربهر  يارب  باب  دنامب و  لوهجم  یمالـسا ,  تما  نایم  رد  يربهر  ناسنیدـب 

یمساو هدمآ ,  نایم  هب  مخ  ریدغ  رکذ  هک  یئاج  نامه  رد  دنک , لقن  عادولا  ۀجح  هرابرد  ار  یتیاور  هکنیا  ات  دوش , یمن  عناق  مه  زاب  ملسم 
تیاور دـنرادهگن , رود  ناناملـسم  زا  ار  اهنآ  دـننک و  ناهنپ  تسرد  ار  تیب  لها  هکن  ـ یا يار  ـ بو (( . 99  )) تسا هدربن  نآ  رد  تیب  لـها  زا 
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دنک یم  لقن  کلام  دننزب . راوید  هب  تیب ,  لها  هرابرد  ار  ربمایپ  شرافـس  هتـشاد و  ضقانت  مخ  ریدغ  تیاور  اب  هک  دنـشارت  یم  ار  يرگید 
باتک دـیوش : یمن  هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  دـینزب , گنچ  اهنآ  هب  رگا  هک  متـشاذگ  یقاب  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  دومرف :  ادـخ  لوسر  هک 

هتشون و گـفـتـه ربانم , اهباتک و  رد  ودوش  یم  روهشم  دتفا و  یم  اه  نابز  رـس  رب  يردقب  ـک  لا ـت مـ یاور ـن  یاو (( . 100  !! )) متنس ادخ و 
ماگن ـ هو (( 101  ! )) دریگ یمرارق  ضارتعا  دروم  هکلب  دوش , یم  هدرپس  یـشومارف  هب  هدش و  مگ  ملـسم  ثیدـح  هک  یئاج  تـا  دو , ـ ـش مـی 

دننک فرـصنم  شیق ,  يا حـقـیـ زا مـعـنـ ار  نآ  دنوش  یم  راچان  هدرک ,  لقن  هناگ  هدزاود  همئا  هرابرد  ملـسم  هک  یثیداحا  اب  ندـش  وربور 
هک يرـشع  انثا  همئا  موق ,  ناـهیق  فـ (( 102 . )) دـنهدن نایعیـش  زا  ناشنیفلاخم  تسد  هب  يا  هناهب  هکنیا  ات  دـننادرگ , رب  ناـمکاح  يوس  هبو 
 , هیما ینب  ماـکح  اـفلخ و  هدودـح  رد مـ هداد ,  رار  نا قـ ـ نآ دو  ـ جو ورگ  رد  ار  مالـسا  تزع  هداد و  تراـشب  ناـنآ  هب  ار  مدرم  ادـخ , لوسر 

ناورم و نب  کلملادبعوا  زا  سپ  دیزی و  هیواعم و  سپس  یلع ,  نامثع و  ـپـس عـمـر و  ـس  , ـت ـسا رکبوبا  ناشنیتسخن  هک  دندرک  رـصحنم 
بـا (( 103 !! )) دـش گنر  یب  تفالخ  اـهنآ , زا  سپ  زیزعلادـبع و  نب  رمع  سپـس  ماـشهو و  دـیزی  ناـم و  ـلـیـ ـس ـیـد و  لو شد  ـ نزر راـهچ فـ

ياهیگژیو نیرتک  ـ چو کـ نا ,  ـنـ یا زا  کی  چـیه  رد  هک  دوش  یم  نشور  ام  يارب  یلع ـ  ماما  زجب  نانیا ـ  لاـح  حرـش  هریـس و  رد  وجت  ـ ـس جـ
لها همئا  زا  ناناملـسم  نتـشاد  هگن  رود  يارب  تسایـس و  راشف  تحت  تقو  ياهقف  هک  دنتـسه  ینامکاح  اهنت  نانیاو  درادـن , دوجو  تماـما 

یم قیبطت  نانآ  رب  ار  نت  ـن مـ یا ـت ,  سا را  ـ گزا هد سـ دا شـ نا بـا نـص یـ ـ ـش ـی  فار ـ گو هر و بـیـ ـیـ ـس تسا و  نانآ  رب  قبطنم  صن ,  هک  تیب 
ـیـه و جو ار تـ اهنآ  اـت  هدـش  دراو  تیب  لـها  هراـبرد  هک  دنتـسه  ییاـهتیاور  یپ  رد  موق  ياـهقف  هک  دـش  ـت  با ـر مـن ثـ بو (( 104 . )) دنیامن
رب همطاف  هک  دـنروخ  یم  رب  تیاور  ـن  یا هب  یتقو  الثم  دـندنبب .  شیوخ  حرط  طـخ و  هراـبرد  ار  دـیدرتو  کـش  ياـه  هار  دـننک و  ـل  یوا تـ
 : تفگن نخـس  وا  اب  دنک :  یم  نایب  وح  ـن نـ یا ار بـه  ـخـن فـقـهـا  ـس رجح  نبا  تفگن ,  نخـس  وا  اب  دوب  هدنز  ات  دـش و  نیگمـشخ  رکبوبا 
زا هدینـشن و  ادـخ  لوسر  زا  وا  هک  درک  نیا  رب  لـمح  ار  رکبوبا  نخـس  همطاـف  تف !!!  ـخـن نـگـ ـس كدـف )   ) لوـپ نآ  هراـبرد  وا  اـب  ینعی 

یمن نخس  ثاریم  هرابرد  ینعی  میوگ ,  یمن  نخـس  رمع  رکبوبا و  اب  هتفگ  همطاف  هکنیا  و  دش .  نیگمـشخ  اذل  ـت و  ـسا هد  ـنـیـ ـش يرگید 
نار نـیا هـجـ دوـب و  رادـید  نآ  زا  یتحاراـنرطاخ  هـب  همطاـف ,  ترـضح  ندرک  رهق  ـت :  ـسا هد  ـ ـش ـی نـقـل  خر زاو بـ (( 105  !!! )) میوـگ

لیوات دوب  دقتعم  ـت کـه  ـسا ـن  یار ـ طا هب خـ ثیدـح ,  نآ  هب  رکبوبا  جاجتحا  دروم  رد  شندـش  نیگمـشخ  تلع  اما  و  تسی .  ـنـد نـ ـس ـ پا نـ
ثاریم ام  دومرف :  هک  ادخ  لوسر  نخس  رد  ماع  صیصخت  هب  تسا  دقتعم  ایوگ  هدرک ,  ذخا  رکبوبا  هک  تسا  یئانعم  نآ  فالخ  ثیدح , 

هب رکبوبا  یلو  دوش  یمن  ندرب  ثرا  زا  عنام  ربمایپ , زا  هدـنام  یقاـب  کـلم  نیمز و  زا  هک  یعفاـنم  تشادـن  نینچ پـ و  میراذـگ ,  یمن  یقاـب 
وا زا  همطاف  درک , هدنـسب  دوخ  يار  هب  رکبوبا  یتقو  و  دـندرک , فالتخا  تسا ,  لـیوات  لـباق  هک  یبلطم  کـی  رد  و  درک .  کـسمت  مومع 
نآ هک  دـیوگ  یم  سپـس  و  درک .  حلـص  رکبوبا  اب  همطاف  هک  دـنکیم  لـقن  یتیاور  رجح  نبا  هتـشذگ ,  نآ  زا  (( 106  ! )) دـنادرگ رب  يور 

ات همطاف  هک  ددرگ  یم  تباث  ودوش  یم  فرط  رب  لاکشا  ثیدح ,  نیا  اب  و  دشاب , یم  حیحـص  شدانـسا  یلو  تسا  لسرم  دنچ  ره  ثیدح 
رکبوبا و هئربـت  تسا ـ  نشور  هکناـنچ  اـه ـ  هیجوـت  هم  ـن هـ یا زا  فد  ـت کـه هـ ـسا مو  مـعـلـ (( 107  ! )) تسا هدرکن  رهق  رکبوـبا  اـب  رخآ 

ثاری زاار مـ ـ هز ترـضح  ندومن  مورحم  شدروآ ,  تسد  نیلوا  هک  دـشاب  یم  تیب  لـها  اـب  شندـیزرو  ینمـشد  هب  ندیـشخب  تیعورـشم 
, رکبوبا نداد  هولج  دنمـشناد  ملاع و  زج  دـنرادن  ناشیاهلیواتو  هیجوت  زا  يا  هزیگنا  چـیه  رگ , هیجوت  ناهیقف  و  تسا .  ص )   ) ادـخ لوسر 

لباقم فرط  و  دـناد , یمن  يزیچ  ادـخ  لوسر  ملع  نید و  ماکحا  زا  وا  هکنیا  دـناسر و  یم  ار  لباقم  فرط  ینادان  لـهج و  ناـمگ  یب  هک 
ماما اب  هیواعم  نداد  رارق  ناـسمه  ارگ  هیجوت  هقف  ياهدرواتـسد  نیرتکاـنرطخ  زا  (( . 108  )) تسین یلع  ماما  همطاف و  ترـضح  زج  یـسک 

رب ـد ـ  ـشا هابتـشا هـم بـ دنچ  ره  هدرک ـ  داهتجا  نوچ  لاحره  هب  هدرک و  هابتـشا  هکدننک  دادملق  يدهتجم  ار  هیواع  هجیتن مـ ردو  تسا  یلع 
یمکاحرگا تفگ :  هک  دـنهد  یم  تبـسن  ربمایپ  هب  ار  یثیدـح  نایم  نیا  ردو  دـشابیم !! مه  روجاـم  اـهتیانجو , تارکنمو  اـهیهابت  همه  نآ 

ارگ هیجوت  ياهقف  (( 109 . )) دراد رجا  کی  دشاب , هدرک  مکح  هابتـشا  رگاودراد  دزم  رجا و  ود  دشاب , عقاو  قباطم  شداهتجا  دنک و  مکح 
دنریگ و راکب  هیواعم  عضوم  زا  تیامح  رد  ارنآ  هک  درکیم  اضتقا  نینچ  تسایـس  یلودـندرک  ارجا  یعرـش ,  ماکحا  طیحم  رد  ار  صن  نیا 
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, داد شیازفا  منوردرد  ار  یلدود  کش و  هیواعم ,  یلع و  نداد  رارق  نا  عو هـمـسـ ـ ضو ـن مـ یاو (( 110 . )) دنشخب تیعورشم  شیاهراک  هب 
درک و لمع  هنوگچ  مدر کـه  هظحالم کـ ار  ننـس ـ  بحاص  یئاسن ـ  هنادنمتفارـش  يریگ  عضوم  هک  یماگنه  دش , رتشی  ـا بـ هد ـ یدر نیا تـ و 
. دهد رارق  ناسکی  هیواعم  اب  ار  یلع  هک  تسناد  تشز  رک و  رایـسب مـنـ ار  رما  نیاو  دنک , لقن  هیواعم  يارب  مه  تلیـضف  کی  دشن , رـضاح 

واهراتفر اه و  تیلاعف  مامت  دـیاب  سپ  دـنا , لداع  یگمه  هباحـص  تسا و  هباـح  ـ ـص ءز  جـ مو ,  ياـهقف قـ رظن  رد  هیواـعم  هکنیا  و  (( 111 ))
نیسح ماما  لتاق  هیواعم ,  نب  دیزی  هرابرد  زین  ار  طلغ  هیجوت  نیمه  موق  ياهقف  (( 112  ! )) دومن تحص  رب  لمح  درک و  هیجوت  ار  وا  لامعا 
هیجوت ار  شدیلپو  تشز  ياهرادرک  نودـلخ ,  نبا  ریثک و  نبا  هیمیت و  نبا  هکنانچ  , دـنراد هّللا  لوسر  هنیدـم  ياه  تمرح  هدـننک  کته  و 

ار ـر  ما ـت  یالو شرد  زا پـ پـس  دحلم !  هن  دوب و  رفاک  هن  زگره  و  دوب , نیملـسم  ناناوجزا  وا  دیوگ :  یم  دـیزی  هرابرد  هیمیت  نبا  دـندرک . 
زگر و هـ دو , ـت بـ عا ـجـ شو توا  ياراد سـخـ وا  ـد .  ندو ـنـد بـ سر یهورگ خـ یـضاران و  وا  زا  نیملـسمزا  یخرب  دنچ  ره  تفرگ  هدهع  بـر 

, درکن رورس  حرف و  راهظا  شلتق  زا  سپ  دادن و  ار  نیسح  لتق  روتسد  وا  دنیوگ !!  یم  شا  هرابرد  شنانمشد  هکنانچ  دوبن  اه  يدیلپ  رهظم 
هک دوب  نیا  دو , هدر بـ يرا کـه کـ اهنت کـ  !! درکن لمح  ماش  هب  ار  نیـسح  رـس  زگره  دزن و  نیـسح  نادـند  بل و  رب  بوچ  اـب  تقو  چـیه  و 
زا شناگدـن ,  ـ یا ـی نـمـ لو دـننک ! راـکیپ  وا  اـب  هک  دـنوش  راـچان  دـنچ  ره  دـبای , تسد  تموـکح  هب  هـک  دـنراذگن  ار  نیـسح  داد  روتـسد 

, درک زواجت  وارب  هک  دوب  دایز  نب  هّللادـیبع  پـس  ـد , نارو ـ ـش وا  رب  ار  نایهاپـس  ریاس  رمـش و  , دایز نب  هّللادـیبع  اذـل  هتفر و  رتارف  شروتـسد 
یلو ددرگ  زاـب  هـکم  هـب  هـکنیا  اـی  دــنک و  تـکرح  زرم  فرط  هـب  اـی   ! دــیایبدیزی يوـس  هـب  دوـخ  هـک  درک  تساوـخ  رد  نیــسح  سپس 

(( 113  !!! )) دندیـسر لتق  هب  هنامولظم  شتیب ,  لها  زا  یهورگو  وا  سپ  دنگنجب  وا  اب  داد  روتـسد  دعـس  نب  رم  دـندرک و عـ يریگولجاهنآ 
ریدقت شیاتس و  دروم  رایسب  ما  هتشذگ  یگدنز و  نارود  لوط  ردار  وا  متشاد و  تبحم  هیمیت  نبا  ياقآ  نیا  هب  هتشذگ  رد  هک  ردق  نا  هـمـ

 . متفای ریقح  شزرا و  یب  ار  وا  متـشگ و  نیگمـشخ  وا  رب  مدشرفنتم و  وا  زا  نوعلم ,  دیزی  هرابرد  شرکفت  زرط  نیا  زا  سپ  مداد ,  یمرارق 
ار ـد  یز ـش بـر یـ جور هدر و خـ دادملق کـ راکاطخ  ار  نیـسح  هک  دـیوج  یم  برقت  هیما  ینب  هب  ردـقنآ  هتفر ,  رتارف  مه  نیا  زا  هی  ـن تـیـمـ با
دنک و یم  عافد  دیزی  زا  اهن  ـن تـیـمـیـه نـه تـ با (( 114 !! )) دناد یمالبرک  هعجاف  یلصا  لماع  ببسم و  ار  وا  دهد و  یم  رار  ـ قدا ـتـقـ نا درو  مـ

شهوکن دروم  ار  نیسح  هکلب  دزاس , یم  شیاربم  زا قـتـل حـسـیـن  ـد و  یا موکحم مـی نـمـ هداد ,  رارق  شنزرسدروم  ار  وا  هک  ییاهتیاور 
ـد کـه ناد حیحـص مـی  ار  یتیاور  اریز  , دـیامن یم  دادـملق  هّللاب ـ  ذایعلاو  گنهرف ـ  یب  لیلذ و  یناـسنا  دـنک و  یمریقح  ار تـ وا  هداد و  رارق 

همانرب  ! يرآ دهد !!  یم  رارق  ههبش  دروم  هدرک و  موکحم  ار  وا  هس  ره  هک  داد  دیزی  هاپس  هب  داهنشیپ  هس  نیـسح  هک  تسا  نیا  شنومـض  مـ
ـی قا ـفـ تا حر  ـز یـک طـ گر ـن هـ یا و  تـسا ,  راوتـسا  نآ  رب  موـق  نـیا  هدـیاو  طـخ  هـک  تـسا  ییاـنب  ریز  نـیرت  یـساسا  هیجوـت ,  لـیوات و 

ربارب رد  ار  ناناملـسم  نامگ  یب  دننک و  یم  دنلب  ناش  ـ نا ـمـنـ ـشدر ـ بار رد بـ ار  نآ  هک  تسا  یحالـس  هکلب  تسین ,  ناشبهذم  رد  یفداصتو 
, دشاب راوتـسا  ییارگ  هیجوت  رب  هک  يا  هدیقع  انامهو  دـنیامن .  یم  یلدودو  کش  راچد  خـیرا ,  ثداو تـ اه و حـ يریگعـضوم  واهدادـیور 

یم ما عـلـی نـقـل  ـ ما نا  ـ بز زا  يراخب  دـنکفادهاوخ .  رود  هب  ار  نآ  ملاس  لقع  يزور  اعطق  هک  تسا  هیاپ  یب  چوپو و  تسـس  يا  هدـیق  عـ
(( 115  )) منز یم  نیمز  هب  وناز  نابرهمراگدرورپ  ربارب  رد  یهاوخداد  يارب  تمایق ,  زور  رد  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  تفگ :  هک  دنک 
نا ـمـ ــص ناذ خـ هـ  : ) هدوـمرف هـک  تـسا  هداد  طاـبترا  هـیآ  نـیا  هـب  ار  نآ  هدرک و  لـقن  يزاــغم ,  باــتک  رد  ار  تـیاور  نـیا  يرا  بـخـ . 

هز و حـمـ دندیگنج . مه  اب  ردب  زور  رد  هک  تسا  هداد  رارق  ینانآ  ار  مصخ  ود  زا  روظنم  و  هیآ 19 ) جح ـ  هروس   ( ) مهبر یف  او  ـتـصـمـ خا
نبا (( 116  ! )) تسا هدش  لزان  اهنآ  هرابرد  هیآ  هک  دهد  یم  حیـضوت  و  هبتع ,  نبا  دیلو  هبیـش و  هبتع و  ردب  رد  ثراحلا  نب  ةدـیبع  یلع و 

رد تما  نیدهاجم  ریاس  نایم  رد  یلع  هب  نداد  تیولوا  تیولوا ,  نیا  زادارم  دسیون :  یم  هدز ,  یلع  ماما  نخس  رب  هک  يا  هیشاح  رد  رجح 
ماما نخس  رجح , نبا  يراخب و  زا  کی  ره  پـس  (( 117  !! )) داد خر  مالـسا  رد  هک  دوب  یگنج  نیلوا  ردب , گنج  اریز  تسا ,  ردب  گنج 

هک یلاح  رد  ماما ,  یعقاو  ضرغ  دوصقمزا و  ندر  رار کـ يار فـ ـد بـ ـشا ـی بـ هار هک  دنناد  یم  شردـب  گنج  رد  رـصحنمو  هدرک  دـیقم  ار 
 . تلع صوصخ  هن  تسا  ظفل  مومع  هب  تربع  دیوگ :  یم  هک  دننک  یمدنلب  ار  يراعش  موق  ياهقف 
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نانز ربمایپ و 

ینارتوهـش يزاب و  نز  هب  مهتم  ار  وا  هک  یماگنه  (( , 118  )) دننک یم   ( ص  ) ادـخ لوسر  هب  یگرزب  ملظ  نیقرـشتسم  مدرک  یم  لایخ  نم 
ماجنارس هکنیا  ات  لوسر ,  ترضح  صخش  مالسا و  هب  تبـسن  ـت  ـسا تیبیلـص  هنیک  هدننک  سکعنم  تقیقح  رد  تمهت ,  نیاو  , دنیامن یم 
ینالوط یتد  مـ دـناد . یم  هانگ  یب  ار  نانیا  لاثما  هدرک و  ینابیتشپ  ار  تمهت  نیا  هک  مدرک  دروخرب  ننـس  بتک  رد  اـه  تیاورزا  یخرب  هب 

تسا ـا مـمـکـن  یآ و  دراد ؟  دو  ـ جو ـی  یا ـتـهـ یاور نینچ  ندیشارت  يارب  يا  هزیگنا  هچ  هک  مدیـسرپ  دوخ  زا  مدش و  هریخ  اه  تیاور  نیا  هب 
يرکف حطـس  کی  رد  دنچ  ره  یناملـسم  ره  هک ـ  منئمطم  نم  دـشاب ؟  هتـشاد  تقباطم  میظع ,  قلخ  بحاص  ادـخ , لوسر  اب  یـشنم  نینچ 

تیعضو نینچ  ياراد  ادخ  هدیزگرب  لوسر  تسا  نکممرگم  دریذپ .  شر بـ ـبـ ما ـبـت بـه پـیـ ـس ار نـ یتمهت  نینچ  دناوت , یمن  دشاب ـ  ینیئاپ 
هب سپس  دش , یبلک  هیحد  مهس  هک  دوب  بطخا  نب  یح  رتخد  هیفص  ارـسا , نایم  رد  ربی , هوز خـ رد غـ (( 119 (( !! ؟  دشاب يا  هدیرد  یسنج 
ات دنداتسرف  همطاف  یپ  رد  ربمایپ  نارسمه  هک  دنک  یم  لق  يرا نـ بـخـ (( . 120  )) درک جاودزا  وا  ابو  هدرک  دازآ  ار  وا  ربمایپ  دیسر و  ربمایپ 

نخـس وا  اب  همطاف  دـنارذگن ) وا  اب  نارـسمه  رگید  زا  شیب  ینعی  ) دـنک راتفر  تلادـع  هب  زین  رکبوبا  رت  ـ خد هب  تبـسن  هک  دـهاوخب  ربماـیپزا 
ار ناـیرج  تشگر و  ـمـه بـ طا فـ يرآ .  تفگ :  مراد ؟  یم  تسود  نم  ار  هچنآ  يراد  یمن  تسود  اـیآ   ! مرتـخد تفگ :  رب  ـ ما پـیـ گـفـت . 
اب و  تفر ,  ربمایپ  دزن  وا  سپ  دندرک , تساو  ـ خرد ـتـر جـحـش  خد بنیز  زا  تفریذـپن .  همطاف  درگ .  زاب  وا  دزن  دـنتفگ :  تفگ .  نانآ  هب 

درک و دنلب  ار  شیادص  و  ینک .  راتفر  رکبوبارتخد  هب  تبسن  تلادع  اب  دنهاوخ  یمو  زا تـ ـت  نار هک هـمـسـ تفگ  ودز  فرح  يو  اب  يدنت 
هب عورش  مه  هشیاع  دیوگب .  نخس  هشیاع  ات  درک  هشیاع  هب  ور  ربمایپ  دوب , هتسشن  اجنآ  رد  زین  هشیاع  داد . رارق  متـشو  بس  دروم  ار  هشیاع 

یگدعاق نارود  رد  ترضح  نآ  ترـشابم  دروم  رد  یتایاور  نینچمهو  (( 121  !!. )) دناشن شیاج  رـسار  وا  هکنیا  ات  درک  بنیز  ندرک  در 
رد ار  هشیاعادخ  لوسر  هکنیا  رب  دـنراد  عامجا  ننـس  باتک  رد  هدراو  تا  ـ یاور تسین .  بسانم  اهنآ  نتم  لقن  هک  تسا  هدـمآ  شنارـسمه 

ار هعمز  رتـخد  هدوـس  تساوـخ  یم  ادـخ  لوـسر  دـیوگ :  ریثـک  نبا  (( 122 . )) دوـب یگلاـس  هـن  رد  وا  فاـفز  درک و  دــقع  یگلاـس  شش 
سپ هدـن ,  قالط  ارم  وت  منک و  یم  راذـگاو  هشیاـع  هبار  دوخ  مهـس  نم  هّللا ,  لوسر  اـی  تفگ :  وا  سپ  دـهد .  قـالط  یلاـسگرزبرطاخب 

هـشیاع هراب  رد  ارم  تفگ :  شنارـسمه ـ  هب  ادخ ـ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  يراخ  بـ (( 123  ! )) تشذگرد وا  زا  طرـش  نیا  اب  ادـخ  لوسر 
ـت یاور ـن  یا زا  (( 124  !! )) هشیاـع زج  مشاـب  امـش  زا  کـیچیه  رتـسبرد  نـم  هـک  دـش  لزاـن  نـمرب  یحو  مـسق  ادـخ  هـب  دـینکن , تـیذا 
هیآ 4) ملق  هروس   ( ) میظع قـلخ  یلعل  کـناو  : ) دـیامرف یم  شربماـیپ  هراـبرد  دـنوادخ  هک  موـشن  رفنتم  ارچ  و  مدـش .  رفنتم  ((( 125 ))) اه

دراد یعطق  تلالد  تسا ,  هدرک  فیصوت  نآ  هب  ار  شلوسر  دنوادخ  هک  میظ  قلخ عـ نیا  و  یتسه .  میظع  الاو و  یـشنم  ياراد  وت  انامهو 
لاؤ ـ ـس ریز  زج  یفدـه  هزیگنا و  دـنا , هتخاس  ار  اه  تیاور  نیا  هک  یناسک  ناـمگ  یب  و  یتاـیاور .  نین  ـنـد چـ نا ندوب مـ غورد  نـالطبرب و 

ترـضح نآ  هب  یـشنم  نین  نداد چـ تبـسن  اب  هک  نیا  ات  دنرادنار , ترـضح  نآ  ندومن  ریقحت  و  ص )   ) لوسر ترـضح  تیـصخش  ندرب 
رب ناهیقف  ياهحرش  نای  رد مـ مـن  (( 126 . )) دنراذگب هحص  اهنآ  ربو  دنیامن  هیجوت  ار  دوخ  نامکاح  ياه  ینارتوهـش  تشز و  ياهراتفر  ,

ترـضح كاپ  تیـصخشزا  دـهد و  رارق  داقتنا  دروم  ای  مو  ار مـحـکـ اـه  تیاور  نیا  لـقاال  هک  مدوب  هیقف  کـی  یتح  یپ  رد  ننـس ,  بتک 
نینچ لوا  ثیدـح  هرابرد  يوون  متفاین .  اهراتفر  نآ  رب  ندومن  دـیکات  ندرک و  هیجوت  زج  يزیچ  هنافـساتم  یلو  دـنک , عافد  ص )   ) لوسر
وـضو کی  یترـشاعم ,  ره  نایم  هک  دراد  لامتحا  هدش ,  یم  دراو  شنانز  مامت  رب  لسغ ,  کی  اب  ادخ  لوسر  دنا  هتفگ  هکنیا  اما  و  دیوگ : 
لـسغ اهنآ , زا  یخرب  دزن  تشذگ و  یم  شنارـسمه  رب  بش  کی  رد  ص )   ) ادخ لو  ـ ـسر هدمآ کـه  دواد  یبا  ننـس  رد  تسا .  هتفرگ  یم 

نآ تیاضر  هدوب  تبون  کی  رگا  هکنیا  ای  هدرک و  یم  بسک  ار  شنارسمه  تیاضر  هک  دوش  یم  نیا  رب  لمح  ـت نـیـز  یاور نیا   ! درک یم 
کی رد  شنانز  مامتاب  ترضح  ترشاعم  هفسلف  دیوگ :  هک  هدرک  لقن  ضایع  زا  رج  ـن حـ با (( 127  . )) تسا هدروآ  یم  تسدب  ار  رسمه 
هدوب شنانز  نیب  تلادـع  داجیا  رطاخ  هب  راک  نیا  ارهاظو  دـنک . يرادـهگن  نارگید )  هب  لیم  زا   ) ار نانآ  هتـساوخ  یم  هک  هدوب  نیا  بش , 
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تـسین تسرد  مه  نادـنچ   , هدرک رکذ  ناشیا  هک  یتلع  دـیوگ :  یم  ضایع  نخـس  هراـبرد  رجح  نبا  (( 128 . )) دشاب یمن  بجاودـنچ  ره 
(( 129 . )) دندنام هدنزوا  زا  سپ  رتمک  ای  لاس  هاجنپ  نانآ  زا  یخرب  دـننک و  جاودزا  ترـضح  نآ  زا  سپ  هک  دوب  مارح  ربمایپ  نانز  رب  اریز 
رظ نـ ـت ,  ـسا نا  ـ ها ـ ـشدا زا پـ یکی  رتـخد  هیفـص  هک  دـش  هتفگ   ( ص  ) ربماـیپ هب  یتـقو  دـیوگ :  رجح  نبا  ییح ,  رتـخد  هیفـص  دروـم  ردو 
رد یلو  دندوب  رایـسب  وا  زا  ـر  تالا ـیـه و بـ حد لا  ـثـ ما ـه  با ـحـ ـص نایمرد  هک  ارچ  دـنهدب  هیحد  هب  ار  وا  تسیاب  یمن  هک  دـش  نینچ  ترـضح 
زا یخرب  دوب  نکمم  دـش , یم  هداد  هیحد  هب  زاـیتما  نیا  رگا  سپ  دـش .  یم  هدـید  شیراو  ـ گرز رد بـ هیفـصدننام  یـسک  رتـمک  ارـسا  ناـیم 

دوخ هب  ار  وا  ترضح  هکنیاو  دریگ , زاب  صخش  نآ  زا  ار  وا  هک  درک  یم  اضتقا  یمومع  تحلصم  سپ  دنوش , تحاران  نارگن و  باحـصا 
نایمرد هیفص  تلزنم  ماقم و  زا  ربمایپ  ایآ  تسا :  حرطم  ـنـجـا  یا رد  ـی کـه  لاؤ سـ (( ! 130  )) درک بلجار  ناگمه  تیاضر  داد , صاصتخا 

اب لوسر  ترـضح  جاودزا  هجیدخ و  ترـضح  تافو  خیرات  هراب  رد  هک  ییاهفالتخا  زا  نخـس  ـن حـجـر  با تشادـن ؟  عالطا  شا ,  هریـشع 
ای تسا  هدوب  هعمز  رتخد  هدوس  زا  لبق  هشیاع  اب  جاودزا  ایآ  هکنیا  تسا و  هدروآ  ناـیم  هب  هدـش ,  رکذ  شرمعزا  لاـس  نیمهن  رد  ـه  ـش ـ یا عـ

هدرک لقن  هشیاع  زا  لبق  ار  هدوس  ناثدحم  یلو  تسا  هدوب  هدوس  زا  شیپ  هشیاع  اب  جاودزا  دنیوگ :  یم  اهقف   : دـیوگ يدروام  وا ؟  زا  سپ 
هشیاع هب  ار  دوخ  زور  وا  نوچ  هکنیا  هدرک و  لقن  یلاسگرزب  تلع  هب  ار  هدوس  لوسر  ترضح  نداد  قالط  ناتساد  ریثک  نبا  (( 131 . )) دنا

نا اـمهیلع  حاـنج  ـالف  اـضارعا  وا  ازوـشن  اـهلعب  نم  تفاـخ  ةارما  ناو   : ) دـش لزاـن  هـیآ  هراـب  نـیا  رد  و  درک .  شیاـهر  ترـضح  , دیـشخب
سپ دـیامن , ضارعا  اـی  دـنک  يرود  وا  زا  شیوش  هک  دیـسرت  ـی  نز ـر  گا و  هیآ 128 ـ ) ءاسن ـ  هروس  ( ) ریخ حلصلا  احلـص و  امهنیباحلـصی 

طوبرم هک  یثیداحا  ریاس  هب  تبسن  ار  طخ  نیمه  اهقف  (( . 132  )) تسارتهب حالصا  انامه  و  رگیدکی , نایم  دننک  حالصا  هک  درادن  لاکشا 
ار هطوبرم  تالاکـشا  دنهد و  حیـضوت  ار  ثیدا  ـ حا شال مـی کـنـنـد کـه  ـ تو ـد , نا هدر  لابند کـ تسه ,  شنارـسمه  اب  ربمایپ  ترـشاعم  هب 
ای دز  نتم  لصا  رد  يا  هنعط  نیرتکچوک  دوش  یمن   , تسا حیحص  دنس  هک  مادام  اریز  دنربب  لاؤس  ریز  ار  نتم  دوخ  هکنآ  بـی  دنیامن , عفر 

ندو ینادنز نـمـ نداد و  رارق  راشف  تحت  يارب  ار  هار  دنراد , عامجا  نآ  رب  نیثدحم  اهقف و  هک  ها  ـ گد ـ ید ـن  یاو داد ! رارقداقتنا  دروم  ار  نآ 
 . دـنام یمن  یلاکـشا  ضارتـعا و  چـیه  ياـج  رگید  هک  لوـسر  ترـضح  هب  تسا  یـصوصن  نداد  تبـسناب  نـیا  و  دـیا , ـ ـش عـقـل مـی گـ

يزیر یپ  ار  دوخ  تادقتعم   , نآ ساسا  رب  دنریذپب و  ـتـه  ـس شو بـ مشچ و گـ ار  ثیداحا  نیا  ات  دوشگ  تما  يور  يولج  ار  هار  نینچمهو 
ندر رو کـ مـحـصـ تسا .  هدوب  میهس  نامکاح ,  هطلس  تیوقت  ناناملـسم و  نداتفا  بقع  رد  نانچمه  هک  ییاه  هدیا  دیاقع و  نامه  دننک , 

زا هک  دندرک  عضو  يا  هژیو  دعاوق  نیناوق و  دن , ـ ـس دـقن  يارب  یتح  و  مالـسا .  لقع و  هیلع  تسا  يا  هئطوت  دنـس , هریاد  رد  ثیدـح  داقتنا 
. دهد یمن  یمک  رایـسب  دودـح  رد  زج  نآ ـ  ندرک  در  ای  ثیدـح  رد  نعط  تصرفار  دـقتنم  هک  ارچ  دوشیم , مامـشتسا  تسایـس ,  يوب  نآ 

سا ـ ـسا بـر  ـت ,  ـسا لوسر  ترـضح  صخـش  هب  طوبرم  هک  یثیداـحا  رگید  ثیداـحا و  نیا  زا  ار  دوخ  هاگدـید  ناـهی  ـن فـقـ یاو (( 133 ))
دننادیم و ماکحا  غیلبت  هدودحم  رد  طقف  ار  ص )   ) لوسر ترضح  تمصع  نانآ  اریز  دنا .  هدرک  انب  تمصع ,  هلاسم  هب  تبسن  ناشعضوم 

هیجوت ار  شنارسمه  اب  ترضح  هب  هدش  هداد  تبسن  ياهراتفر  نآ  دنناوت  مـی  هد ,  ـ یا نیا  اب  دنتسین .  ترضح  تمصع  هب  لئاق   , نآ ریغ  رد 
درادـن وا  يربماـیپ  شخب  رب  يریثاـت  چـیهو  تسا  ترـضح  تیـصخش  زا  یناـسنا  شخب  هب  طوـبرم  اـهرادرک  راـتفر و  نیا  هکنیا  هب  دـننک 

(( . 134 ))

دنس نتم و  نیب  ثیدح  ملع 

لوا تمسق 

ار ـث  ید و نـقـد حـ هب مـتـن ,  ندزن  تسد  رب  دـنراد  رظن  قاـفتا  ثیدـح ,  ياـملع  هک  تـسا  نـیا  نآ  درک و  بـلج  ار  ما  هجوـت  یب  مـطـلـ
دنچ ره  دنتفریذپ  ار  ص )   ) ادخ لوسر  هب  بوسن  صو مـ زا نـصـ يرایسب  هدعاق ,  نیا  هیاس  رد  سب .  دنناد و  یم  دنـس  هریاد  رد  رـصح  مـنـ
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دعاوق قبط  ار  دنس  هکنیا  درجم  هب  دنتفریذپ و  ار  هدیا  نیا  مه  تما   , دسر یم  ماشم  هب  تسایـس  يوب  نآ  زا  دراد و  تافانم  لقع  نآرق و  اب 
دقن دروم  دنـس  طقف  ارچ  تشاد .  او  دیدرت  هب  ارم  هاگدـید ,  نیا  دـندش . نآ  دـص  رد  دـص  شریذـپ  هب  دـهعتم  هتـسناد ,  حیحـص  شیوخ 

دعاوق قبط  زین  دنـس  دقن  یتح  هک  دش  تباث  نم  يارب  بلطم ,  يوجتـسج  اب  و  دنهد ؟  رارق  ثح  دروم بـ ار  نتم  هکنیا  نودب  دریگ  یمرارق 
 : تفگ یم  هک  هدرک  لقن  نیریس  نبا  زا  ملس  مـ دیآ . یم  تسایس  يوب  زین  نآ  زا  دندرک و  عضو  ار  نآ  دوخ  هک  دریذپ  یم  ماجنا  يا  هژیو 

, دندوب تنـس  لها  زا  رگا  سپ  دیربب , مان  ار  ثیدح  لاجر  دـنتفگ :  هاگ  ـ نآ ـد , ـش اپ  رب  هنتف  هکنیا  ات  دندیـسرپ  یمن  دانـسا  زا  ثیدـح  لها 
 : تفگ هک  دنک  یم  لقن  كرابم  نب  هّللادبع  زا  (( 135  ! )) تسین لوبق  دروم  ناشثیدح  دندوب , تعدب  لهازا  رگا  دیریذپب و  ار  ناشثیدـح 

يزیچ رد  ار  ناراکوکین  دـننک :  یم  تیاورو  (( 136 . )) دیوگ یم  تساوخ  هچ  ره  هک  ره  دشابن , دانـسا  رگا  سپ  تسا ,  نید  ءزج  دانـسا 
ات دندرک , یم  لقن  تیاور   , یفعج دیزی  نبرباج  زا  اقباس  مدرم  دنک : یم  لقن  نایفـس  زا  مل  ـ ـس مـ (( 137  !! )) میتفاین ثیدح  زا  رتوگغورد 
 . دندرک شیاهر  یخرب  و  دندز , تمهت  شثید  رد حـ ار  وا  مدر  مـ ـت ,  قو نآ  رد  ,پـس  در ـر کـ ها ظـ ـت ,  ـشاد نورد  رد  ـچـه  نآ ره  هکنیا 

یقح ثیداحا  یندم ,  یمـشاهرفعجوبا  دنک , یم  لق  ـبـه نـ قر زا  (( . 138  )) تعجر هب  نامیا  تفگ :  درک ؟ راهظا  هک  دوب  هچ  دـش :  هتفگ 
نتفگ رد  دیبع  نبورمع  دـنک :  یم  لقن  دـیبع  نب  سنوی  زا  (( 139 . )) داد یم  تبـسن  وا  هب  یلو  دوبن  ادـخ  لوسر  زا  هک  درک  یم  عضو  ار 

روهشم دنتـسه , یبصان  هکنیا  هب  دندوب  فورعم  هک  يدارفا  نیرتشیب  دیوگ . ..:  ینالقـسع  رجح  نبا  (( . 140  )) تفگ یم  غورد   , ثیدح
دنتشادن اورپ  یثیدح ,  عونره  نتفگ  زا  وگغورد و  ناشرتشیب  دندوب , یـضفار  هک  نانآ  یلو  دندوب , نید  روما  هب  دهعت  ییو و  ـتـگـ ـسار هب 

دوجو وا  هب  تبسن  یتهارک  ملد  رد  تفگ :  دش , لاؤس  قداص  رفعج  هرابرد  ناطق  دیعس  نب  ییحی  زا  دیو :  ـنـی گـ ید ـمـ لا ـن  با (( 141 !! ))
ربمایپ ثیداحا  قالتخا  و  هّللاب )  ذایعلاو   ) ییوگ غورد  هب  مهتم  قداص  رفع  ما جـ ـ ما (( 142  !! )) تساوا زا  رتهب  نم  دزن  دلاجمانامه  و  دراد ,

يراخبالصا و  دوبن , یـضار  وا  زا  تموکح  دندوب و  وا  اب  نایعیـش  هک  تسا  نیا  شتلع  و  دنر , ـ یذ ـمـی پـ نار ـتـش  یاور موق  نیا  دوش و  یم 
بصاون رجح , نبا  (( . 144  )) تسا یلزتعم  هک  ارچ  درک  در  زین  ار  دیبع  نب  ورمع  ثیدـحو  (( . 143  ! )) درکن لقن  وا  زا  مه  تیاور  کی 

ـن با (( 145 . )) دـیامن یم  ثیداـحا  لـقن  رد  اوقت  مدـع  ییوـگ و  غورد  هب  مهتم  ار  نایعیـش  یلو  دـنک  یم  هیکزت  ار  تیب )  لـها  نانمـشد  )
تسا ییوگغورد  هب  مهتم  ثیدح ,  لها  دزن  هک  ار  يدلاجمو  دنک  یمن  لوبق  ار  شثیداحا  درادن و  نانیمطا  قداص ,  رفعج  ماما  هب  نا  قـطـ

هدرک كرد  ار  وا  هکنیا  اب  ینک  یمن  تیاور  رفعج  زا  هک  تسا  هنوگچ  دـش : لاؤس  شایع  نب  رکبوبا  زا  (( . 146 . )) دراد یم  مدقم  وا  رب  ,
نامناردـپ زا  هک  تسا  ییاهتیاور  یلو  هن ,  داد :  خـساپ  يا ؟  هدینـش  تدوخ  ار  ثیداـحا  نیا  زا  يزیچاـیآ  مدیـسرپ :  وا  زا  گـفـت :  يا ؟ 

مو نیا قـ دزن  تسا ,  قداـص  هب  بقلم  هک  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نبدـمحم  نب  رفعج  (( . 147  )) مینک یم  تیاور 
اوقت وکین و  قالخا  ییاـسراپ ,   , هب عـلـم روهـشم  هک  دراد  دوجو  راوگرزب  تیـصخش  راـهچ  ص )   ) ربماـیپو وا  نیب  هکنیا  اـب  تسین  ـیـن  ما

صاخـشا اـه  هد  ربماـیپ  نیب  اـه و  ـ نآ و بـیـن  ـتـنـد , ـس وا هـ ـنـد  نا هک مـ يدارفا  دـلاجم و  یلو  دنـشاب .  یمادـخ  لوسر  نادـنزرف  دنتـسه و 
 , میرذگ یم  نیا  زا  لاح  دریذپ ؟  یم  ار  ینخـس  نینچ  دننام  لقع  نید و  ایآ  تسا .  نایاقآ  شریذـپ  دروم  شتیاور  دنـشاب , یم  سانـشان 
 : تسا نانیمطا  دروم  يوار  طرـش , ود  نیا  اب  هک  دـنهد  یم  رارق  يوار  يارب  ار  طرـش  ود  اـهن  ـ یا میروآ :  یم  يور  ناـشرگید  هماـنرب  هبو 

یم راد  هک  ار لـ يدرمناوج  تورم و  هک  یلامعاو  یهابت  زا  يرود  غولب و  لقع ,  مالسا ,  ندوب  اراد  تلادع ,  زا  دوصقم  تقد .  تلادع و 
كرد و بـا  ـد , نا هدر  تـعـیـیـن کـ  , ند ـنـیـ ـش یگنوگچ  رد  نیثدـحم  هک  ینازیم  قبط  ثیدـح  ندینـش  تقدزا ,  دوـصقم  و  (( 148 . )) دنک

نادیم رد  دنا , هدرک  رکذ  نایاقآ  هک  یطرـش  ود  نیا  مغر  عـلـی  (( . 149 . )) دنک شتیاور  هک  یتقو  ات  شظفح  رب  تماقتـساو  نآ  حـفـظ 
رد دهد و  یم  رارق  انگنت  رد  اراهنآ  طرـش , ود  نیا  هب  ندوب  دـیقم  اریز  زوا مـی کـنـنـد , نآ تـجـ زا  هدراذـگ و  اپ  ریز  اراهنآ  الماک   , لمع

نیا زا  ـی  یا ـه هـ نو نونکا نـمـ تسا .  ینس  بهذم  يدوبان  شیانعم  نیا  و  دزاس , یم  جراخ  نادیم  زا  ار  ثیدح  نایوارزا  يرایـسب  هجیتن , 
ارجا زگره  هک  دنا  هدرک  ررقم  ار  ییاهطرـش  ودـنا  هتفرگ  رارق  ضقانت  رد  ناشدوخ  هنوگچ  هک  دوش  مولعم  ات  مینک  یم  یـسررب  ار  نایوار 

شزرا سلف  ود  دیوگ :  شا  هرابرد  نیعم  نبا  یندـم : )  هّللادـبعوبا   ) یحبـصا هّللادـبع  نب  سیوا )  وبا   ) هّللادـبع نب  لیعامـسا  دـنا . هدرکن 
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وا زا  هجام ,  نبا  يذـمرت و  دوادوبا و  ملـسمو و  يراخب  تیـصخش .  یب  تسا و  وگغورد  وا  دـندوب .  ثیدـح  نادزد  شردـپ  وا و   ! درادـن
نانمشد نمی ,  زاجح و  رد  هک  تسا  هیواعم  نارای  زا  رس  بـ تسا .  هدوب  يدب  درم  دیوگ :  نیعم  نبا  ةاطرا :  نب  رسب  دنا . هدرک  لقن  ثیدح 

روث دـنا . هدرک  تیاور  وا  زا  یئاسن  يذـمرت و  دوادوبا , تسا .  هدرک  نیرفن  ار  وا  یلع  ماما  درب . یم  نیب  زا  دـناسر و  یم  لتق  هب  ار  هیواـعم 
 . تسا هدرک  ییوگدب  ار  وا  یعازوا  . درک یم  یهن  وا  اب  تسلاجم  زا  کلام  دیوگ :  لبنح )  نب   ) دمحا یصمح :  یعالک  دایز  نب  دیزی  نب 
نب حارج  دننک . یم  تیاور  وا  زا  نارگید  يراخب و  دوب .  هدناسر  لتق  هب  نیفـص  رد  ار  شیاین  ترـضح ,  هک  ارچ  دوب  یلع  ماما  نمـشد  وا 

 : دیوگ نیعم  ـن  با هتسناد .  یم  هعوفرم  , ار هلـسرم  تایاور  و  هدرک ,  یم  وراو  ار  دیناسا  دیوگ :  نابح  نبا  یعفاش :  داتـسا  عیکو  ردپ  حیلم 
دیزی بیبح  یبا  نب  بیبح  دـنا . هدرک  تیاور  وا  زا  هجام  نبا  يذـمرت و  , دواد وبا   , ملـسم هتخاـس .  یم  ثیدـح  هک  تسا  ییوگغورد  مدآ 
یجر نامثع  نب  زیرح  دـنا . هدرک  لقن  وا  زا  یئاسنو  هجام  نبا  ملـسم ,  دوش .  هتـشون  شتاـیاور  هک  درک  یهن  نیعم ,  نبا  یطاـمنا :  یمرج 

دلاخ دـنا . هدرک  لقن  وا  زا  نارگید  يراخب و  تسا .   ( ص  ) مرکا لوسر  رب  غورد  نتـسب  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  بس  هب  مهت  مـ یـصمح : 
. دـناوخ یمار  ناورم  دـنزرف  راعـشا  و  یلع ,  نمـشد  دوـب و  هئجرم  زا  وا  دـیوگ :  ریوـج  ءاـضاض :  هب  فورعم  یموزخم  صاـعلا  ۀملـس  نب 
ملـسم و يراخب و  درادن .  یـشزرا  تسا :  هتفگ  نیعم  نبا  تسا .  فیعـض  دـیوگ :  ینیدـم  نبا  يرماع :  یئاکب  لیفط  نب  هّللادـبع  نبدایز 
هک دوب  يدب  راک  هب  مهتم  وا  درک , یم  هنوراو  ار  رابخا  دیوگ :  نابح  نبا  يوما :  سطفا  نالجع  نب  ملاس  دنا . هدرک  تیاور  وا  زا  نارگید 

هئجرم زا  دیوگ :  يوون  دومن . یم  نانآ  زا  يرادفرط  درک و  یم  هئجرم  يوس  هب  توعد  وا  دـیوگ :  يدـع  دـش . هتـشک  مه  نامه  رطاخ  هب 
نامثع يالوم  یـضاق ,  یکم  ورمع  نب  قراط  دنا . هدرک  لقن  ار  شیاهتیاور  هجام  نبا  ییاسن و  , دوادوبا يراخب ,  دشاب .  یم  دناعم  تسا و 

نبورمع دـنا . هدرک  تیاور  وا  زا  دواد  وباو  ملـسم  . دوب ملاظ  نایلاو  زا  دـش و  هنیدـم  یلاو  ناورم ,  نب  کـلم  ـ لاد يو عـبـ ـ ـس زا  ناـفع :  نب 
 . دش هتشک  درک و  جورخ  ناورم  نب  کلملادبع  رب  دوب .  هنیدم  یلاو  دیزی , هیوا و  يو مـعـ زا سـ قدشا :  هب  فورعم  يوما  صاع  نب  دیعس 
 : دیوگ ین  ـطـ قراد یـسود :  ناطخ  نب  نارمع  دـنا . هدرک  لقن  وا  زا  ییاسن  هجام و  نبا  يذـمرت ,   , ملـسم تسا .  رگمتـس  ملاظ و  نایلاو  زا 

لتاق  , مجلم نبا  حدم  رد  يا  هدـی  ـ ـص ـت کـه قـ ـسا جراوخ  رعاش  ثیبخ .  یبهذـم  ياراد  هدوب و  هدـیقع  دـب  اریز  تسا  كورتم  شثیدـح 
نب  ) دمحا یفوک :  ینادمه  دیعس  نب  دلاجم  دنا . هدرک  تیاور  وا  زا  ییاسنو  دواد  وبا  يراخب ,  تسا .  هدورس  مالسلا ,  هیلع  یلع  ترضح 

زا يدـهم  نبا  هک  هدر  يرا نـقـل کـ بـخـ درک . داـمتعا  ناوـت  یمن  وا  هـب  دـیوگ : ینطقراد  تـسا .  شزرا  یب  دـیوگ :  شا  هراـبرد  لـبنح ) 
یم شرترب  قداص  ماما  زا  ناطق ,  نبا  هک  تسا  یـسک  نامه  دـلاجم  . دـنا هدرک  تیاور  وا  زا  نارگید  ملـسم و  تسا .  هدرک  یمن  تیاوروا 
نانآ رب  نانیمطا )  دروم   ) هقث يوار  تافـص  زگره  هک  اه  نامه  درب , مان  ار  دـساف  نایوار  نیا  زا  شیب  ناوت  یمن  هصال ,  ـن خـ یا رد  دـناد .
موق فارحنا  هک  میدـش  روآ  دای  ار  هنومن  دـنچ  نیا  طقفام  دـنا . هدرک  لقن  يدایز  ثیداحا  نانآ  زا  ننـس  ياـهباتک  یلو  دوش , یمن  قیبطت 

هک ار  یتاور  زا  يرایـسب  ناـیاقآ  هک  تسا  نیا  تـفگ ,  ناو  ـچـه مـی تـ نآ (( . 150  )) تسا رایـسب  هنیمز  نیا  رد  نخـس  هنرگو  دوش , تباث 
ـیـم هد رارق  داقتنا  دروم  ار  دنس  طقف  ناشدوخ ,  دعاوق  قبط  رگاو  دنا .  هتسناد  نان  ـمـیـ طا درو  هدر و مـ یقلت کـ لداع  دنا , هتـشادن  تلادع 
زا يریگولج  اب  نانآ  رگا  و  مین .  مدـهنم مـی کـ هدرب و  لاؤسریز  دـنا , هدرک  لقن  دوخ  حاحـص  ياهباتک  رد  هک  ار  یتایاور  زا  يرا  ـیـ ـس ,بـ

کش و هب  رتشیب  ار  ناناملـسم  دـساف , ياهدنـس  هارزا  نونکا  دـنراد  زاب  تایاور  رد  کش  زا  ار  ناناملـسم  دنتـساوخ  ثیدـح ,  نتم  داـقتنا 
ار ناشـسی  ـ ماو هدرک و نـ ماع  لتق  ار  ناناملـسم  هک  ینایهاپـس  ناهدنامرف  رگمتـس و  نا  ـیـ لاو ـت کـه  ـس ـی نـیـ فا ـا کـ یآ دنزادنا . یم  دیدرت 

دروم ص ,)   ) مرکا لوسر  ثیداحا  نایوار  ناون  هب عـ دـنتخاس , دوبان  ار  لسن  ثرح و  دوخ , نابابرا  یـسرک  ظفحرطاخ  هب  هدومن و  کته 
هک درب  مان  صاقو  یبا  نب  دعـس  نبرمعوا  زا  رتدـب  ةاطرا و  نبرـسب  زا  ناو  مـی تـ ناـنآ ,  شیپاـشیپ  رد  هک  دـنهد , یمرارق  شیوخ  داـمتعا 

تیاور يو  زا  يراخب  لاح  نیا  اب  و  دناسر , تداهش  هب  عیجف ,  عضو  نآ  اب  ءالبرک , رد  ار  شتیب  لهاو  نیسح  ماما  هک  دوب  یهاپس  هدنامرف 
هیجوت اب  هک  دنا  یعدم  دب  الو  دننک  یم  لیوات  اردعـس  نبرمع  رـسب و  رامـش  یب  ياه  تیانج  همه  نآ  ثیدح ,  لها  ایو  گـ دنک . یم  لقن 
جراوخ زا  ای  رگمتـس  ماکح  زا  يوار  هک  تسین  صقنو  بیع  رگید  سپ   !! تسین نانآ  ندرک  در  ياج  رگید  اه , يرگمتـسو  اهزواجت  نیا 
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دناوتیم هنوگچ  تسا !  یفاک  نیمه   ! تسا ییوگتـسارو  تناما  هب  روهـشم  هک  مادام  تسا ,  هدناسر  لتق  هب  ار  ناناملـسم  هک  دـشاب  يدـیلپ 
بکترم ار  تارکنم  اشحف و  دنک و  یم  ماع  لتق  ار  نیملسم  دشک و  یم  ناناملسم  ندرگ  رب  ار  شریشمش  هک  یسک  دشاب  وگتـسار  نیما و 

هب نیما  نایوگتـسار  ءزج  جراوخ  هنوگچ  دنـشاب ! ؟ قداص  نیما و  دـنناوت  یم  يرهز ,  دـننام  ینامکاح  نینچ  نارای  هنوگچو  دوش ! ؟  یم 
ثیداحا رد  هدومن و  ناشفیـصوت  خزود  ياهگـس  مان  هدر و بـه  شهوکن کـ ار  نانآ  ص )   ) ادـخ لوسر  هک  یلاـح  رد  دـنیآ , یم  باـسح 

؟  تسا هدرک  رداص  ار  ناشلتق  روتسد  تسارتاوتم ,  موق ,  دزن  هک  يا  هحیحص 

مود تمسق 

ینامکاح دوبن و  تن  ـ ـس ـل  ها زا  يرثا  رگید  دـننک , لابند  ار  طخ  نیا  دنتـساوخ  یمن  رگا   ! تسایـس تسا :  هملک  کی  اـهلاؤس  نیا  خـساپ 
دندرک یمن  ادیپ  ییاهحالس  هب  یـسرتسد  انامه  دوبن , ـت  ـسا ـیـ ـس نیا  رگا  و  دننک .  ملع  دق  دنتـسناوت  یمن  سابع  ینب  هیما و  ینب  نوچمه 

نوچ دنهد ) تبـسن  ص )   ) ادخ لوسر  هب  غورد  هب  هک  دوبن  یثیداحا  نآ  هب  يزاین  و  , ) دنک ـد  ید تـهـ اه , هورگ  رگید  زاار  ناشنانمـشد  هک 
جراخ هدر  زا  نیفرحنمو  دریگ  رارق  دقن  دروم  اه  نتم  هک  دـنداد  یم  هزاجا  موق  ـن  یا ـر  گا نامکاح !!  يارب  تسا  ینما  هاگهانپ  تقیقح  رد 

دنکـشب و ار  ترمک  دـنچ  ره  ینک  ریما  تعاـطا  هتـسب  شوـگ  مشچ و  دـیاب  دـیوگ :  یم  هک  دیـسر  ـت نـمـی  ما ـث بـه  ید نیا حـ دـنوش ,
دنک متعاـطا  هک  ره  دـیوگ :  یم  هک  یثیدـح  نـین  ـمـچـ هو (( 151  ! )) نک شتعاـطا  شاـب و  ناـمرف  هب  شوگ  مه  زاـب  دـیابرب , ار  تلاوما 

زا هک  ره  هدرک و  نم  تعاطا  دـنک , ریما  تعاطا  هک  ره  و  تسا ,  هدرک  ادـخ  ینامرفان  دـن  مینامرفان کـ هک  ره  تسا و  هدرک  ادـخ  تعاـطا 
رـس تشپ  نارگراکیپ  هک  تسا  يرپس  اوشیپ  دـیوگ :  یم  هک  یث  ـ ید ـ حو (( 152  ! )) تسا هدرک  ینامرفان  ارم  دـنک , ینامرفان  مکاح  ریما و 

هب رگا  دراد و  شاداپ  کی  درک  راتفر  تلادع  هب  داد و  روتـسد  لجوزع  يادخ  ياوقت  هب  رگا  سپ  دنرب , یم  هانپ  وا  هب  دننک و  یم  راکیپوا 
هب ار  ام   : دنتفگ دمآ .  دنهاوخ  يدایز  يافلخ  نم  زا  سپ  دـیوگ :  یم  هک  یثیدـحو  (( 153  !! )) تـسین وا  رب  يزیچ  درک , رما  يرگیدزیچ 

هرابرد اهنآ  زا  دـنوادخ  هک  ارچ  دـینک , ادا  ار  ناشقح  اـمتح  و  يرگیدزا ,  سپ  یکی  اـب  ندرک  تعیب  هب  گـفـت :  دـیهد ؟  یمروتـسد  هچ 
یم شود  رب  هچنآ   , تسا نانآ  رب  هک  ارچ  دـینک , تعاـطا  دیونـشب و  دـیوگ :  یم  هک  یثیدـحو  (( 154 . )) دـنک یم  لاؤس  تیعر  اب  راـتفر 

تهارک نآ  زا  هک  دید  يزیچ  شمکاح  زا  هک  ره  دـیوگ :  یم  هک  یث  ـ ید ـ حو (( 155 . )) دیریگ یم  شود  رب  هچنآ  تسا  امـش  رب  دنریگ و 
تیلهاـج گرم  دـننام  شگرم  ـا  نا هـمـ در , ـد و بـمـیـ یو يرود بـجـ ـت  عا زا جـمـ ـب  جو ار هـر کـه یـک  ـ یز دـنک , ربص  دـیاب  سپ  دراد ,

هدرک باختنا  دوخ  رب  تموکح  يارب  ار  رفن  کی  هک  امـش  دش و  دراو  امـش  رب  یـسک  هاگ  ره  دیوگ :  یم  هک  یث  ـ ید ـ حو (( . 156  )) تسا
سپ دـش , هتفرگ  تعیب  هفیلخ  ود  يارب  رگا  دـیوگیم :  هـک  یثیدـحو  (( 157  ! )) دیـشکب اروا  دزاـس , قرفتم  ارامـش  تساوخ  وا  سپ  دـیا ,

یخرب دیـسانش و  یم  یخرب  سپ  درک , دنهاوخ  تموکح  امـش  رب  ینامکاح  دـیوگ :  یم  هک  ـثـی  ید ـ حو (( . 158  )) دیشکبامتح ار  یمود 
 : دنتفگ دننک .  یم  يوریپ  دنریذپ و  ـی مـی  خر ـی بـ لو دنام !  ملاس  درک , راکنا  هک  ره  تفای و  ییاهر  تخانـش ,  هک  ره  دینک , یم  راکنا 

دنتسه ییاهنآ  امش , رب  نایاوشیپ  تسا :  هدمآ  يرگید  تیاور  ردو  (( 159 . )) دنناوخ یم  زامن  هک  مادام  هن ,  تفگ :  میگنجب ؟  اهنآ  اب  ایآ 
نانآ اب  ریشمش  اب  ایآ   ! هّللا لوسر  یـا  گـفـتـه شـد :  دننک . یم  ناتنعل  دینک و  یم  ناشنعل  دنراد و  یم  ناتنمـشد  دیراد و  یم  ناشنمـشد  هک 

, دوبن ناتدـنیاشوخ  هک  دـیدید  يزیچ  ناتنایاورنامرف  تالو و  زا  رگا  و  ـد .  نراذ زامن مـی گـ امـش  نایم  رد  هک  مادام  هن ,  تفگ  میگنجب ؟ 
یم كرابم  دـنریذپ و  یم  ناـیاقآ  هک  یثیداـحا  ـن  یا (( . 160  )) دـیرادن رب  زگره  تعاطا  زا  تسد  یلودـینادب  دنـسپان  ار  لـمع  نآ  سپ 
یلع دـندرک و  راوس  نیملـسم  هدرگرب  ار  نانآ  دـنتخاس و  ار  ملاظ  نا  ـمـ کا ـگـر حـ ید سابع و  ینب  هیما و  ینب  هکدنتـسه  اه  نیمه  دـنناد ,

تیعورـشم ار  ناشیاه  تموکح  دراد , تافانم  تلادـع  قـالخا و  مالـسا و  اـب  هک  ناـشطلغ  ياـه  يریگعـضومو  یلها  ياـهراتفر جـ مغر 
تخاـس و دوباـن  یمالـسا  تما  رد  ار  رییغت  دـیدجت و  هیحور  یث ,  ـ یدا ـ حا ـنـد چـنـیـن  نا مـ (( 161 . )) دنتشاذگ هحـص  اهنآ  رب  دندیـشخب و 
ـنـد نا زوـنه هـم مـ یثیداـحا  نـینچنیا  دـننک ,  ناـشپچ  تـسار و  دوـخ , هاوخلدـب   , ناـمکاح هـک  داد  رارق  ینادـنف  ـ ــسو دـننام گـ ار  ناـنآ 
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تـسکش ياه  فـقـ دـهد . رارق  دـیدرت  ای  داقتنا  دروم  ار  اهنآ  درادـن , تارج  یـسک  دـنک و  یم  عطق  ار  نیملـسم  ندرگ  نارب ,  ياهریـشمش 
در ای  تفلاخم  تارج  هورگ  هک هـیـچ کـس یـا هـیـچ  نیا  ات  دندرک  ینابیتشپ  یکانتـشحو ,  ثیداحا  نینچ  اب  ار  دوخ  ياه  هدیا  هدروخ , 

شنید هک  ره  دیوگ : هک  دندرک  لابند  ربمایپ  هب  بوسنم  ثیدح  نیا  اب  ار  دوخ  ـع  ضو سپس مـ دشاب .  هتشادن  ار  طلغ  ياه  هدیا  نآ  ندرک 
تیعورشم و گنر  مسیرورت  نیا  دندروآ و  دیدپ  تما  نایم  رد  ار  يرکف  مسیرورت  ناس  نیاو  (( 162  ! )) دیشکب ار  وا  سپ  دهد , رییغت  ار 

دادترا داحلا و  ماهتا  هب  يرگیدزا  سپ  یکی  ار  دازآ  يار  نابحاص  ماجنارـس  تفرگ و  دوخ  هب  یطلغ ـ  ثیداحا  نینچ  هب  لسو  اب تـ نوناق ـ 
هب زومرمدـنویپ  زراب  ناراگن  تنـس  زا  ینابیتشپ  يراگن و  تنـس  نامکا و  نا حـ مـیـ (( 163 . )) دـندرب نایم  زا  دـندناسر و  لـتق  هب  نید ,  زا 

, رمعروتـسد هب  دندنازوس و  ار  ثیدح  ياهباتک  مامت  دـش و  عونمم  ثیدا  ـ حا ـن  یود تـ مود ,  لوا و  نارود خـلـیـفـه  رد  دروخ .  یم  مشچ 
ناـمز رد  هژیوـب  هیما ,  ینب  نارود  رد  ـی  لو (( 164 . )) دـنداد رارق  هنگنمو  انگنت  رد  درک , یم  لقن  ربماـیپ  زا  تیاور  رایـسب  هک  ار  هریرهوبا 

هتـسویپ ات  دنتفرگ  راک  هب  ار  هریرهوبا  نانآ  سار  رد  هّللا و  لوسر  هباحـص  زا  يدارفا  دش , یم  ساسحا  رایـسب  ثیدـح ,  هب  زاین  هک  هیواعم 
ار نآ  ناـمکاح  و  دـش , یم  رـشتنم  , زیزعلادـبع نـبرمع  ناـمز  اـت  هـیما  ینب  نارود  رد  هـک  یث  ـ یدا ـ حا ما  تـمـ دنــسیونب . دـنیوگب و  ثیدـح 
 : تشاد هیکت  لئاسم  نیارب  اهنآ  قافتا  هب  بیرق  هک  درک , یم  تکرح  مالـسلا ,  هیلع  یلع  ماما  اب  ینمـشد  طخ  رد  دندرک , یم  ینابیت  ـ ـش پـ
ریز یلع .  ترضح  ندرب  لاؤس  ریز  هیما .  ینب  طخ  هب  ندیـشخب  تیعورـشم  اهنآ . هرابرد  لئاضف  نتخاس  هناگ و  هس  يافلخ  هب  نداهن  جرا 

زا دندوب و  هیما  ینب  لوبق  دروم  هک  ییاهتیصخش  زا  تیاور  لقن  دنتخاسدوخ . ربهار  ار  وا  هدومن و  یلع  زا  يوریپ  هک  یباحصا  ندرب  لاؤس 
تموـکح هـب  زیزعلادـبع  نـب  رمع  هـک  یماـگنه  و  هریرهوـباو .  رمع  نـبا  صاـع و  نـب  ورمع  هشیاـع و  دــننام  دــندرک , یم  يوریپ  ناـنآ 

هدـش نیودـت  ثیداحا  سابع ,  ینب  نارود  رد  راب , نیتسخن  هک  دـنا  هتفگ  یخرب  دـننک .  نیودـت  عم و  ار جـ ـث  یدا ـ حا داد  روتـسد  , دیـسر
ار نیودـت  هک  نانآ  مینادـب ,  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  دـش , عورـش  ثیداحا  نیودـت  یناـمز ,  هچ  هک  میرادـن  مـا بـحـثـی  (( . 165  )) تسا

يوما نارود  ياهدروآ  تسد  زا  دـش و  رـشتنم  نانآ  نا  رد مـیـ ـی کـه  تا ـ یاور نا و  ـمـ کا حـ دـندومن :  یم  هیکت  هیاپ  ود  رب  دـندرک , عورش 
هدر ـ کدا ـجـ یا ار  اهنآ  هک  یتیعـضو  يارب  یباسح  هکنآ  یب  دـندروآ , درگ  ار  اه  تیاور  نیا  نامکاح ,  يراکمه  ینابیتشپ و  اب  ناـنآ  دوب . 

نیـسحلا نب  یلع  لیبق  زا  دـندوب , زین  ناشرـصاع  هک مـ تیب  لها  همئادـننام  دـننک  دادمتـسا  رگید  فارطا  زا  هکنآ  یب  و  دـن , زا کـنـ بـ دو , بـ
یم لاـبند  ار  یلع  ماـما  طـخ  ییوـس  زا  اریز  دـنتفرگ  رارق  کیکـشتو  نعط  درو  ناـنیا مـ هکلب  ع ,)   ) دـمحم نـب  رفعج  یلع و  نبدـمحمو 

نارود رد  هک  یثیداحااب  دوب  نکمم  و  دـندرک , یم  لقن  یلع  ماما  زا  هک  دوب  نا  ـ ـشدو هژ خـ ـ یو ـث  یدا ـ حا ياراد  رگید , يوس  زا  ودـندرک 
دهاش میرگنب ,  دنتـشادرارق  ثیداحا  نیودت  تیاور و  ریـسم  رد  هک  یتایـصخش  هب  رگاو  دشاب . هتـشاد  دروخرب  دوب , هدمآدیدپ  هیما ,  ینب 

هس هدهع  رب  يراگن  تیاور  همانرب  دندرک . یم  ناشتعاطا  ارچ  نوچ و  یب  دنتشاد و  يراکمهالماک  تقو  نامکاح  اب  نانآ  هک  دوب  میهاوخ 
زا ار  يرایسب  تا  ـ یاور يو  دوب . ماع  صاخ و  دزنابز  یلع ,  ترضح  اب  هشیاع  ینمـشد  هشیاع :  1 ـ  دندوب :  هّللا  لوسر  رصاعم  هک  دوب  رفن 
هب دوب  فورعم  زین  وا  ـن عـمـر :  با 2 ـ  (( . 166  )) تسایس تموکح و  هژیو  تایاور  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  درک  لقن  لوسر  ترـضح  نابز 
 : هریره وبا  3 ـ  (( 167 . )) درک تعیب  هیما ,  ینب  نامکاح  ریاس  دـیزی و  یتح  هیواعم و  اب  هک  دوب  یـسکو  یلع  طـخ  زا  شیرود  فارحنا و 
اب رـصاعم   , یمک تدم  دنچ  ره  دنا , هدرک  لقن  ار  ثیداحا  نیرتشیب ,  نا  ـنـ یا (( 168 . )) دوب شنارای  هیواعم و  ناگدرورپ  تسد  زا  زین  نیا 

نایوار دـندومن و  عمج  نیودـت و  ار  اه  تیاور  هک  نانآ  اـماو  (( 169 . )) دندوبنزین ترـضح  نیبرقم  زا  هکنیا  وگ  دندوب , لوسر  ترـضح 
نب کلملادبع  میدن  يرهز  دنراد . رارق  يروث  نایفـس  نیعم و  نب  ییحی  ینیدم ,  يرهز ,  نانآ  سار  رد  دندرک , لیدعت  حرجار و  ثیدح 

هداد و رارق  دوخ  صاخ !  تیان  درو عـ ار مـ ير  ـ هز هراو  افلخ هـمـ نیا  و  تشاد ,  کیدزن  يراکمهزین  يو  زا  سپ  يافلخ  اب  دوب و  ناورم 
 , لوپ راثن  اب  تخادـنا و  یم  نیگنر  ياه  هرفـس  زین  وا  . دـنک رـشتن  مدر مـ ار بـیـن مـ ـث  یدا ـ حاا تـ دـندراذگ , یم  شرایتخا  رد  يداـیز  لوپ 

هراـب رد  نخـس  نیرخآ  ناـبحاص  نیعم ,  نبا  ینیدـم و  (( 170 . )) دـننک رـشتنمو  شخپ  دنونـشب و  ار  شثیداـحا  هک  تشاد  یماو  ار  مدرم 
ره و  تسا .  هتفرگ  رارق  موق  در  دروم  دـندر , ـ کدر ار  مو و هـر کـه  شر قـ ـ یذ درو پـ مـ دـنتفریذپ , ار  هک  ره  ینعی  دنتـسه , ثیداحا  نایوار 
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ار ینیدم  نیعم و  نبا  یـسک  هچ  تسا :  نیا  لاؤس  لا  حـ (( 171 . )) دش دهاوخ  هجوتم  ار  بلطم  نیا  دـنک , هعجارم  لاجر  ياهباتک  هب  هک 
وا لبنح  نب  دمحا  مدینش  دیوگ :  ینیدم  هراب  رد  يزورم  تسا ؟  هدیشخب  لاجر ,  هب  تبسن  يرواد  رد  قح  نیرتالاب  ار  اهنآو  هدرک  قیثوت 
 , ثیداحا رد  یهاگ  نکیلو  هن ,  تفگ :  دوب ؟  ییوگ  غورد  هب  مهتم  ینید  ـن مـ با ـا  یآ هتفگ شـد :  یبرح  میهاربا  هب  درک .  یم  بیذکت  ار 

ثیدـح رد  ار  ماقم  نیرتالاب  ناـیاقآ  رظن  زا  هک  يروث  نایفـس  ـا  ماو (( 172 . )) دوش یـضار  وا  زا  دواد  یبا  نبا  ات  درک  یم  هفاـضا  یبلاـطم 
نیا دـنچ  ره  درک .  یم  لقن  فیعـض  دارفا  زا  مولعمان  رابخادـنچ  ره  دـنراد , رظن  قافتا  شا  هراـبرد  همه  دـیوگ :  شا  هراـبرد  یبهذ  , دراد

وا رگا  دـیوگ :  شا  هرابرد  دواد  ـو  با تسین !  ربتعم  نادـنچ   , تشون یم  ثیدـح  نایوگغورد  زا  ای  درک  یم  لـقن  لوهجم  راـبخا  هک  هتفگ 
(( . 173  )) تسا داب  دننام  نایفـس ,  تالـسرم  دیوگ :  نیعم  نبا  درادن .) یلوبق  لباق  بلطم  ینعی   . ) درک یمدایرف  هنیآ  ره  تشاد ,  يزیچ 

يارب مه  ثیدح  کی  سپ  مینک ,  تیاور  امش  يارب  میا ,  هدینـش  هک  نانچنآ  ار  ثیدح  میتساوخ ,  یم  رگا  دیوگ :  دوخ  يرو  نا ثـ سـفـیـ
نایوار ریاس  هرابرد  سپ  دـنیوگ , یم  نینچ  شا  هرابرد  دـننادیم , شرترب  کـلام  زا  هک  يرو  نا ثـ ـفـیـ ـس لا  حـ (( 174  ! )) میتشادن نتفگ 

سپ دـنربب , لاؤـس  ریز  ار  همه  نیعم  نباو  ار  ینیدـم  نبا  موـق ,  رگاو  تفگ ؟  دـنهاوخ  هـچ  دـنراد , رارقرت  نیئاـپ  هـجرد  رد  هـک  ثیدـح 
؟  دیامن بلس  نانآ  زا  اردامتعا  دهد و  رارق  دیدرت  دروم  ار  نانیا  هک  تسین  یفاک  عیاقو  نیا  ایآ  تسا ؟  اجک  تقیقح 

هباحص

سا ـ سا ـر کـه بـر  صا ـی مـعـ مال ـ سا هدیا  تقیقح  تخانـش  مالـسا و  تخانـش  يارب  مزال  تسا  يا  همدقم  ربمایپ , ینیـشنمه  هلاسم  نتـس  ـ ناد
ثیداحا ینآرق و  تایآ  زا  يرایـسب  دـنناد و  یم  لداع  ار  با  ـحـ ـصا مامت  نایاقآ  هک  ارچ  تسا ,  هدـش  راوتـسا  اـه  نتم  هقف  هن  لاـجر  هقف 

اب ینمـشد  هتـسناد و  نید  رد  يورژک  ار  هباحـص  هب  تبـسن  يداقتنا  نیرتکچوک  و  دـننکیم , قیبطت  نانآ  رب  هداد و  تبـسن  نانآ  هب  ار  يوبن 
زاب تقیقح  هب  ندیـسر  زا  ار  ناناملـسم  دـنناسرب و  تابثا  هب  ار  بلطم  هکنیا  يارب  و  دـنناد .  یم  داـحلا  مکح  رد  نید و  زا  دادـتراار  ناـنآ 

 ( ص  ) لوسر ترـضح  نارای  مامت  ام  دـیوگ :  شا  هدـیقع  رد  يواـحط  (( 175 . )) دنا هداد  رارق  هدیقع  نتم  رد  ار  هباحـص  هلئـسم  دـنراد ,
نمـشد ار  نانآ  هک  ره  میئوج و  یمن  يربت  مادـک  چـیه  زا  مینک و  یمن  يور  هداـیز  طارفا و  کـی  چـیه  تبحم  رد  میراد و  یم  تسودار 

تـسا ناسحا  نامیا و  نید و  نانآ  بح  انامه  مینک .  یمندای  نانآ  زا  یبوخ  ریخ و  هب  زج  و  میراد ,  یم  نمـشد  دنک , دای  يدباب  ای  درادب 
هب هراشا   ( يواحط  ) خیـش دـیوگ :  نخـس  نیا  هیـشاح  رد  یفنح  نید  ـ لا رد  ـ ـص (( . 176  )) تسا متـس  قافن و  رفک و  ناشینمـشد  هکناـنچ 

هدـش یـضار  اهنآ  زا  دـنا و  هدرک  داـی  یبوخ  هب  ار  هباحـص  شلوسرو ,  ادـخ  هک  ار  چـ در مـی کـنـد , ار  نا  ـ نآ دراد و  بصاون  ضفاور و 
سپ هک  اـه  ناـمه  دـشاب , يا  هنیک  هدـیزگرب ,  نینمؤم  هب  تبـسن  شبلق  رد  هک  یـسک  تسا  هارمگ  ردـقچ  سپ  دـنا .  هداد  وـکین  هدـعوو 

ایو دـنک  وگزاب  ار  اهنآ  ياهیدـب  یـسک  تسین  اور  دـیوگ :  لـبنح )  نب   ) ـمـد حا (( 177 . )) دـنا لاعتم  يادـخ  يایلوا  نیرترب  ناربمایپزا , 
دازآ و درک  هبوت  رگا  دوش , بیدات  دیاب  دنک , نانچ  یسک  رگا  سپ  , دنک رکذ  ار  ناشصقن  بیع و  ای  دنک  داقتنا  نانآ  زا  کی  ره  هب  تبسن 

یتفلاخم سک  چیه  دـنراد و  عامجا  نخـس  نیا  رب  تن  ـ ـس ـل  ها (( 178 . )) ددرگ زاب  اـی  دریمب  هک  یتقو  اـت  دروخب  بوچ  نادـنز  رد  هنرگ 
هب تبسن  تسا  دیدهت  زا  لامالام  هاگدید  نیا  تسین .  يا  هطباض  ار  هیرظن  نیا  تسا :  دراو  حرط  نیا  هب  لاکـشا  دنچ  لاح  رهب  یلو  . درادن

نآرق حیرص  صن  اب  يریگعضوم  نیا  دنا . هدومن  نعلو  ازسان  ار  رگید  یخرب  یخرب ,  هدرک و  داقتنا  ار  رگیدکی  هباحـص  دوخ  شنیفلاخم . 
دیوگ رجح  نبا  میوش :  روآ  دای  تنس  لها  هقف  زا  ار  ندوب  یباحص  موهفم  تسا ,  مزال  دوش , رت  نشور  بلطم  هکنیا  يارب  دراد . تفلاخم 

هک یلا  ـ حرد هدر  تا کـ ـ قال مـ ص )   ) ـبـر ما هک بـا پـیـ تسا  یسک  یباحص  تسا :  نیا  , دراد دوجو  هلاسم  نیا  رد  هک  يزیچ  نیرت  حیحص  : 
هدرکن هچ  دـشاب و  هدرک  تیاور  وا  زا  هچ  ینالوط ,  هچ  دـشاب و  هاتوک  هچ  تاقالم  نیا  لاـح  تسا ,  هتفر  اـیند  زا  مالـسا  اـبو  هدوب  نمؤم 
هـضراع رطاخ  هب  ای  هدرکن  تسلاجم  وا  اب  دنچ  ره  دشاب  هدـید  ار  وا  هک  تسا  یفاک  یتح  و  هتفرن ,  ـتـه و چـه  فر گنج  هب  وا  اب  هچ  دـشاب ,

سپ دندینـش ,  ( ص  ) ربمایپ زا  ار  نآرق  دندروآ و  نامیا  هنجا  زا  یخرب  دیوگ :  رجح  نبا  (( 179 . )) دنیبب ار  وا  هتسناوتن  ییانیبان ,  دننام  يا 
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يانعم نیا  سپ  دنا , هدرکدـییات  ار  رجح  نبا  نخـس  مه ,  نارگید  يدـقاو و  يرا و  ـن حـنـبـل و بـخـ با (( 180 . )) دنتسه هباحص  مه  اهنآ 
رج ـن حـ با (( . 181  )) تسارودب تنس  لها  زا  دشاب , هتـشاد  تفلاخم  نآ  اب  یـسک  رگا  تسا و  موق  قافتا  دروم  تسا و  ندو  ـی بـ با صـحـ

تفلاخم نخس  نیا  اب  یسک  رگتعد , ردا و بـ دارفا نـ یخرب  زج  دنتسه و  لداع  هباحص  همه  هکنیا  رب  دنراد  رظن  قافتا  تنـس ,  لها  دیوگ : 
لداع ار  نانآ  دـنوادخ  اریز  ـت ,  ـسا ـت و قـطـعـی  با با ثـ ـحـ ـصا ـت  لاد عـ  : دـنک یم  لـقن  نینچ  ار  رگید  یخرب  نخـس  زین  يو  درادـن . 

 ( سا تجرخا لـلـنـ ۀما  ریخ  متنک   : ) دیامرف یم  هک  تسا  قح  نخس  هلمج  زا   ! تسا هداد  ـهـا  نآ ـی  گد ـ یز ـ گر یکاپ و بـ زا  ربخ  هدادرارق و 
مهوعبتا نیذـلاو  راـصنالاو  نیرجا  ـمـهـ لا نم  نولوـالا  نوقباـسلا   : ) دـیامرف یم  و  دـیدش .  رهاـظ  مدرم  ناـیم  رد  هک  دـیدوب  یتما  نیرته  بـ

اهنآ زا  دنوادخ  دندمآ , نانآ  زا  سپ  یبوخ  اب  هک  اهنآو  راصنا  نیرجاه و  زا مـ ناناملسم  نیتسخن  هنع )  اوضر  مهنع و  هّللا  یـضر  ناسحاب 
دنوادخ هک  قیقحت  هب  ةرجشلا )  تحت  کنوعیابی  ذا  نینمؤملا  نع  هّللا  یضر  دقل   : ) دیامرف یمو  دنتسه . یـضار  دنوادخزا  اهنآ  یـضار و 
یباحص موهفم  زا  یفیرعت  نینچ  هک  تسا  نشور  (( 182 . )) دندرک یم  تعیب  وت  اب  تخرد  ریز  رد  هک  ماگنه  نآ  نینمؤم ,  زا  دش  یـضار 

تما دید  رد  ار  شماقم  دشخب و  یموا  هب  ارالاو  هبترم  نآ  ما  ـجـ نار ـ ـس هباحـص مـی کـنـد و  هورگ  رد  لخاد  انثتـسا  نودـب  ار  همه  ندوب , 
تبحــص و ندرک  ینعمزا  ناـیاقآ  فدــه  نـیمه  و   ! دــنام یمن  شــشریذپ  زج  يا  هراـچ  هـک  دــهد  یم  شرار  لداــع قـ درب و  یم  ــالاب 

هنوگب تسا  هتفهن  دارفا  ندنا  ـ ـسر ـ تو دیدهت  نآ  یپ  رد  هک  تسا  نیمه  زین  ناشفده  .و  دوب هناحول  هداس  لکـش  نادب  ربمایپ  ـیـنـی  ـش هـمـنـ
زا يا  هعماـج  ص )   ) مرکا لوـسر  هعماـج  هک  تسا  لا  مـحـ دـشاب . هتـشادنار  نوناـق  نـیا  زا  اـپ  نتـشاذگ  رتارف  تارج  سک  چـیه  هـک  يا 

دزاس لیدبت  ناگتشرف  هب  ار  مدرم  هک  دنا  هدماین  ناشربمایپ  هک  ارچ  تسین  نین  ير چـ ـبـ ما چیه پـیـ هعماج  الصا  و  دشاب , هکئالمو  ناگتشرف 
يدارفا و حـتـی  در کـنـد .  ای  دریذـپب  ار  ناشتوعد  هک  تسا  دازآ  مه  تما  و  مدرم ,  داـشرا  غیلبت و  رد  تسا  رـصحنم  اـه  ـ نآ هکلب نـقـش 
یـسایس دص  رد  دص  هزیگنا  کی  باحـصا ,  مامت  تلادع  داقتعا  هزیگنا  سپ  دنا .  توافتم  ناشدهعت ,  هجرد  رد  , زین دنروآ  یم  نامیا  هک 

هک ناگمه  يارب  تشادن  ناکما  رگید  ادخ , لوسر  نیرصاع  زا مـ ـی  صو هور مـخـصـ رد گـ دش  یم  رـصحنم  تلادعرگا  اریز  تسا ,  هدوب 
تر ـ ـض نآ حـ دنزاسب و بـه  ار  اه  تیاور  زا  دایزرادقم  نیا  دنناوتب  دوب  لاحم  نینچمه  و  رفن , دنچ  نامه  زج  دننک , تیاور  ادخ  لوسر  زا 

هب تما  ندرک  روبجم  ناشیاهحرط و  ینابیتشپ  يارب  ناهیقف  دـندومن و  هیکت  اهنآ  رب  دوخ  بصنم  ظفح  يارب  نامکاح  هک  دـنهد  ـبـت  ـس نـ
تما ات  تسا ,  دهعت  نامیا و  هریاد  رد  تسردان  دارفا  هوبنا  نتخاس  لخاد  تلاد ,  ـه عـ ـش ـ ید ـ نا زا  فد  هـ دـندرک . هدافتـسا  نآ  زا  يوریپ , 

یهارمگ هجیتن  رد  تسا و  یلع  ترـضح  اب  هیواعم  نداد  رارق  يواس  مـ فد ,  هـ دنریذپب . ار  ناشنانخـس   , باتک باسح و  نودـب  هراچیب , 
رب داقتعا  نوچ  دندمآ و  دیدپ  نیعبات  نادنزرف  نیعبات و  زا  ییاهلسن  ناسن  ـ ید ـ بو (( 183 . )) دش مه  نینچ  و  هیواعم .  زا  تما  يوریپو  مدرم 

سدـقم ار  طخ  نآ  زین , ریوزت  روز و  ناـهیقف  دـش و  هیواـعم  دـننام  یـصخ  ـ ـش ـلـیـم مـحـض  ـس ـت تـ ما اذ  لـ دو , باحـصا بـ همه  تلادـع 
یم ازـسان  ربانم  رب  ار  یلع  اراکـشآ  هیواعم ,  هک  اتف  ـگـ ـش تفرگرارق .  یـشومارف  هریاد  رد  تفر و  راـنک  یلع  طـخ  هجیتن  رد  و  دـندرمش ,

هنایزات هب  یهاگ  دیوگب و  ازسان  ار  یباحص  هک  دننک  یم  یـسک  رفک  هب  مک  ـی حـ ها هک گـ نایاقآ  هدیا  اب  تسا  فلاخمدوخ  نیا  تفگ و 
سپ دـنیوجب , يرود  وا  زا  ای  دـننکدر  ار  هیواعم  هک  درکن  راداو  ار  نانآ  هنوگچ  دـننک ! یم  موکحم  لتق  هب  ـی هـم  ها نادـنز و گـ ای  ندز 
نید يرادهگن  باحـصا ,  تلادع  هشیدنا  زا  فدـه  زگره   ! يرآ سب .  دـشاب و  مکاح  هیما  ینب  طخ  هک  تسا  نیا  هئطوت  دوش  یم  مولعم 
رارق سابع  ینب  هیما و  ینب  ریـسم  رد  تما  لا کـه  و حـ دوب . نانآ  نداد  رارق  هدرپ  تشپ  یقیقح و  نالداع  ندـیبوک  طـقف  هزیگنا  هکلب  , دوبن
نامگ یب  سپ  یعقاو .  یقیقح و  نالداع  هندـنوش  یم  بوسحم  نـالداع  ءزج  هک  دری  ارف گـ دـیاب  یناـسک  زا  ار  شنیداـمتح  سپ  هتفرگ , 

طخ تیب و  لها  طخ  تشادن و  دوجو  سابع  ینب  هیما و  ینب  زا  يرثا  زگره  دوبن , وحن  نادب  ندوب  یباحـص  فیرعتو  تلاد  هشیدنا عـ رگا 
نآ ناـمکاح  هک  دوبن , نید  هیلع  هئطوـت  زج  يزیچ  فدـه  نیا ,  رباـن  بـ تفر .  یمن  رود  هب  هنحـص  زا  دـنام و  یمن  ناـهنپ  یلع ,  ترـضح 

دننک و دییات  ار  فرحنم  طخ  نیا  هک  دـندمآ  یناهیقف  سپ  نآزا  دـندراذگ و  ارجا  هلحرم  هب  ـیـن  غورد ینارای  طسوت  دـندرک و  یحارطار 
هجیتن نیا  هب  دنکیم , لابند  ار  باحصا  هری  ـی کـه سـ ـس کـ دنام . هدرپ  تشپ  یفخم و  ناملـسم ,  ياهلـسن  رظن  عمـس و  زا  تقیقح   , مک مک 
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تافارحنا نیا  دمآ .  دیدپ  باحصا ,  نامه  تسد  هب  شتلحر ـ  زا  سپ  هچ  ادخ و  لوسر  تای  رد حـ هچ  یگرزب ـ  ياهفارحنا  هک  دسر  یم 
 , ـت لاد ندو و عـ یباحـص بـ هلاسم  رد  ار  دیدرت  هچنآ  و  دننام .  یمن  یقاب  يرفن  دـنچ  زج  دـنک و  یم  درط  تلادـع  هر  ـ یادزا ار  يرایـسب  , 

نیرتکاـنرطخ نیرتـمهم و  و  دـندوبربمایپ , رـصاعم  هک  دوش  یم  هصـالخ  رفن  دـنچ  رب  نارگ  هئطوت  دـیکات  هک  تسا  نیا  دـنک , یم  رتـشی  بـ
زا تعاطا  ترورض  هب  طوبرم  تایاوردننام  دنتخاس , رشتنم  شخپ و  نانآ  ـیـلـه  سو بـ دزاس ـ  یم  ار  نیملسمو  مالسا  هدنیآ  هک  ار ـ  تایاور 

ـثـی یدا ـ حا و  دـندرک . تیاور  ار  اهنآ  هیواعم  يافواب  ناراـی  رگید  صاـع و  نبا  رمع , نبا  هریرهوبا ,  هک  نداد  ناـشنامرفب  شوگ  ماـکح و 
ینب طخ  نارادـفرط  رگید  هصفح و  هریرهوبا و  هشیاع و  ار  اهنآ  رتشیب  تسا ,  نانز  اب  وا  طابترا  ربمایپ و  ییوشانز  یگدـنز  هب  طوبرم  کـه 

تیاور زین  شدوخ  زا  هیواعم  یتح  دندرک .  تیاور  طخ  نآ  زا  ینادرم  درب , یم  الاب  ار  هیما  ینب  ماقم  هک  یثیداحا  و  دندرک . تیاور  هیما , 
ینارنخ ـ ـس يزور  هیواعم  هک  دنک  یم  لقن  یثیدح  نیملـسم ,  فیاوط  زا  هدش !  راگ  ـتـ ـسر ـفـه  یا زا طـ يرا  و بـخـ دنتفریذپ !  مدرم  درک و 

ادخ یلو  متسه  هدننک  میسقت  نمو  دنک , یم  نید  رد  هیقف  ار  وا  دهاوخب , شریخ  ادخ  ار  هک  ره  تفگ :  نینچ  ینارنخـس  نآ  رد  درک , یم 
ـی لو (( 184  ! )) دـسر ارف  ادـخرما  ای  دوش  اپرب  تمایق  هکنیا  ات  تسا  میقتـسم  رد خ ط  ناـنچمه  تما  نیا  ریـسم  اـنامه  و  تسا .  هدنـشخب 

یمرد دیامن , یم  یسرر  ار بـ نا  ـشـ یا هاگدید هـ دنک و  یم  يرافغ  رذوباو  رـسای  نبرامع  نامی و  نب  ۀفیذح  ثیداحا  رد  تقد  هک  یـس  کـ
یلع ترضح  يافو  اب  نادرگاش  صلخم و  نارای  اهنیا  اریز  دننک , یمدنل  ار بـ يرگید  مچرپ  هدرک و  حرطم  ار  يرگید  حرط  نانیا  هک  دبای 

تایاور موق ,  نیا  انامه  و  دـندمآ .  نادـیم  هب  دنتـشادن , شزرا  چـیه  هک  يدارفا  دـندش و  هدز  را  کـنـ يور ,  نیا  زا  دنتـسه , مالـسلا  هیلع 
. دـنیامن رود  زین  یلع  ماما  صخـش  زا  یتح  دـنزاسرود و  ناـنآ  زا  ار  تما  اـت  دـندرک  کیکـشت  اـهنآ  رد  هداد و  رارق  نعط  درومار  ناـن  ـ یا

روطچ هک  دـن  یمو بـیـ دـبای , یم  رد  یبوخ  هب  ار  بلطم  نیا  دـنک , یم  وجتـسج  يراخب  دـننام  ییاـهباتک  رد  هک  یـسک  اـنامه  و  (( 185 ))
اب ار  طابترا  نیرتشیب  ير کـه  ـگـ ید دار  ـ فا ـی  لو دـنک  یم  لـقن  ناـنآ  زا  ار  ثیداـحا  نیرتشیب  هداد و  رارق  رظن  دـم  ار  یـصاخدارفا  يراـخب 

رگید هک  ار ـ  دوـخ  شور  نیا  يراـخب  دریگ . یم  هدـیدان  ار  ناـنآ  باحـصا ,  ناـیم  رد  ماـقم  نیرتـالاب  دـنراد و  ص )   ) لوـسر ترـضح 
زگره وا  و  دنک .  یم  میظنت  , دندرک عضو  تیاور  يارب  ناگت  ـ ـشذ هک گـ يدـعاوق  ساسا  رب  دـننک ـ  یم  يوریپ  وا  زا  ابیرقت  ننـس  ياهباتک 
عامجا هک  ارچ  دناد  یم  یعطق  بلاطم  ار  اهنآ  هکلب  دزادنا , یمن  راک  هب  دـیآ , یم  اهنآ  زا  تسایـس  يوب  هک  يدـعاوق  نینچ  رد  ار  شلقع 

دروخ یم  مشچ  هب  يراخب  باـتک  رد  هک  یبلطم  نیتسخن  دریذـپ . یم  ار  نآ  دراذـگ و  یم  نآ  رب  ار  اـنب  وا  سپ  تسا ,  ینتبم  نآ  رب  تما 
, دنک یم  لقن  ار  تیاور  کی  طقف  ربمایپ ) رتخد   ) ارهز ترضحزا  دنک و  یمن  لق  قدا نـ ـ ـص رفعج  ماما  زا  ار  یثیدح  چیه  وا  هک  تسا  نیا 

یلع ترضح  زا  ثیدح و  رمع 270  نبا  زا  ثیدح و  هریرهوبا 446 زا  و  ثیدح ,  تشه  هیواعم  زا  ثیدـح و  هشیاعزا 242  هک  یلاح  رد 
ناتـشگنا زا  هک  یثیدح  دـنچ  , دـندز زاب  رـس  هیما  ینب  طخ  رد  ندز  ماگ  زا  هک  یل  ما عـ ـ ما نارا  ـا یـ ما و  دـنک . یم  تیاور  ثیدـح  اهنت 29

ثیدح راهچ  یسراف  ناملسزا  ثیدح و  هس  لالب  زا  ثیدح و  راهچ  طقف  رسای  نبرامع  زا  الثم  تسا .  هدرک  لقن  دنک , یمن  زواجت  تسد 
ـر بـه گا ـا  ما و  (( 186 . )) دنک یم  لقن  ثیدح  ود  طقفرفعج  نب  هّللادبع  زا  ثیدـح و  يرافغرذوبا 14  زا  ثیدح و  کی  اهنت  دادـقم  زا  و 

لا بـهـر حـ (( . 187  )) تسا حیحـص  ناشرتشیب  هک  دـناسر  یم  یلع  ماـما  هب  ار  ثیدـح  دنـس 818  وا  میرگنب ,  لبنح  نبد  ـمـ حا ـنـد  ـس مـ
یتح دور و  یمنرتارف  هظعوم  قالخا و  هریاد  زا  دوش , یم  لقن  ماما  نارای  رگیدو  لالب  ناملـس و  همطاف و  یلع و  ماما  نابز  زا  هک  یتایاور 

اهباتک ریاس  رب  يراخب  باتک  ارچ  هک  میوش  یم  هجوتم  تقیقح ,  نیا  فشک  اب  تسا .  شنانمـشد  عفن  هب  ماما و  هیلع  ثیداـحا ,  زا  یخرب 
یم تقیقح  نیا  هب  ار  ام  صوصن ,  ندرک  لابند  هک  قیقحت  بـه  تسا !  ثیدح  ياهباتکرگید  زا  رتشیب  نآ  رب  دیکات  دراد و  تیزم  يرترب و 

هب شتافو  زا  سپ  هک  درک  شرافـس  ار  تما  ربمایپ , هک  دنتـسه  نانآ  ـا  نا و هـمـ ـت ,  ـسا لها بـیـت  هریاد  رد  رـصحنم  تلادـع  هک  دـناسر 
شیانعم دوش , یم  هدیـشخب  نارگید  هب  تلادع  هک  یماگنه  يرآ ,  (( 188 . )) دـنک تفایرد  اهنآ  زا  ار  شماکحا  دروآ و  يور  اهنآ  يوس 

ادـخ لوسرزا  نوگانوگ ,  ياه  هدـیا  اب  هباحـص ,  زا  یهوبنا  هک  ارچ  دـنامب , هدیـشو  نا پـ ـلـمـ ـس ياهلـسن مـ رب  نید  تقیقح  هک  تسا  نیا 
نیطالسلا ظاعو   ) ناشیاهقف دنا و  تیب  لها  نانمـشد  هک  نامکاح  رب  هجیتن  رد  دنا و  لداع  همه  ناشرظن ,  رد  ثیدح نـقـل مـی کـنـنـد و 
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هک تسا  نیا  هن  رگم  دروخ .  یم  مشچ  هب  یمالـسا  خیرات  ریـسم  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دـننک .  دوخ  بذـج  ار  اهنآ  هک  تسا  ناسآ  ( 
هتسناد لداع  ار  نانآ  دنسانش و  یمن  ار  یسک  هباحص  زج  ناملسم  ییاهلـسن  دنناد .  یمن  تیب  لها  زا  يزیچ  هک  یلاحرد  دندمآ  ییاهلـسن 

هدیا نینچ  زا  ییاهر  پـس  دوب . باحصا  تلادع  هدیا  دروآ  تسد  اهنیا  و  دوش .  یم  رداص  نانآ  زا  نید  ماکحا  هکدنتسه  يردصم  اهنت  و 
زا عافد  يارب  ناوارف  ياهشال  ـم تـ غر عـلـی  تسا .  راوتسا  نوتم  صوصن و  ساسا  رب  هک  یعقاو  نید  تخانـش  يارب  تسا  يزاغآرـس  يا , 
یم تباث  دراد و  تریاغم  بلطم ,  نیا  اب  هک  تسا  هدـش  هدـنکار  ـی پـ تا ـ یاور موق  ياهباتک  رد  تلادـع ,  يادراب  ناشندـناشوپ  باحـصا و 

ینادرم دومرف :  ص )   ) ربمایپ دنک :  یم  لقن  يراخ  بـ تسا .  هداد  خر  ییاهدادترا  هکلب  اهفارحنا  (ص )  ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  هک  دنک 
ادخ مباحـصا ! ؟  اهلا , راب  ـم :  یو پـس مـن مـی گـ دـنزاس . یم  رود  نم  زا  ار  نانآ  یلو  دـنیآ  یم  نم  دزن  ضوحرانک ,  رد  مباحـصا ,  زا 

 : یتیاور رد  (( 189 . )) دنتـشگزاب ارقهق  هب  دندش و  دترم  وت  زا  سپ  اهنیا  دندرک ؟  اهراک  هچ  تتافو  زا  سپ  هک  یناد  یمن  وت  دیوگ :  یم 
 : ـد یو ـی گـ نال قـسـطـ (( 190 . )) درک داجیا  فارحنا  نم  زا  سپ  هک  یسک  دابرود  . دابرود میوگ :  یم  نم  سپ  دهد ) یم  همادا  ترـضح  )

طقف رگا  اریز  , دنـشاب رفاـک  هکنیا  زج  دـشاب  ناراـکهنگ  هب  باـطخ  دوش , یمن  ترـضح  نیرفن  اریز  درک .  داـجیا  فارحنا  نید  رد  ینعی : 
تـسا نشور  بلطم  نیا  و  دـهد , یم  تیمها  ناـنآ  هب  دـنک و  یم  ناشتعافـش  ترـضح  دنـشاب ) هدرکن  رییغت  نـید  رد  و   ) دنـشاب راـکهنگ 

وا بـیـعـت ـت بـا  خرد ریز  يدوب و  نیـشنمه  ربمایپاب  تلاح ,  هب  اشوخ  دـش :  هتفگ  بزاع  نب  ءارب  هب  دـنک :  یم  لق  يرا نـ بـخـ (( . 191 ))
(( . 192  )) میدرک داجیا  اهتعدب  هچ  وا  زا  سپ  هک  یناد  یمن  وت   ! مرداربدنزرف گـفـت :  يدر .  کـ

عامجا

کی چیه  رد  زگره  عامجا  تساهقف - .  فالتخا  دروم  عامجا ,  هلاسم  دـنک - :  یم  هظحالم  ار  قیاقح  نیا  عامجا ,  هلاسم  رد  رگـشهوژپ 
هب عامجا  تسا - .  زیگنارب  کش  عاـمجا ,  عاونا  زا  یخرب  درادـن - . دوجو  شعوقو  ناـکما  هکلب  هتـشگن  ققحم  یخیراـت  ياـه  نارود  زا 
یم راهظا  تنـس  لها  هک  وحن  نآ  هب  عامجا  عوقو  يان  مـعـ دیآ - . یم  دیدپ   , تنـس لهادیاقعو  تسایـس  هب  طوبرم  روما  رد  زراب  تروص 

زا یخرب  هک  ارچ  دـهد .  یم  یهاوـگ  نآ  سکع  هب  تقی ,  ـی حـقـ لو ـت .  ـسا نا  ـ ـش هد  ـ یا اـب  فلاـخم  ياهکلـسم  شیادـیپ  مدـع  دـنراد ,
ـمـنـا ـض و  دـندیزگ , يرود  تسا ,  موـق  نآ  طـخ  هک  دوـجوم  طـخ  زا  دـندوب و  یلع  ماـما  طـخ  هب  دـهعتم  ـه  کد ـ ندو نیعباـت بـ هباـحص و 

اهنیا همه  دنراد و  یناوریپ  ناناملسم ,  نایم  رد  کی  ره  هک  دنراد , دوجو  زین  اه  هقرف  ریاس  و  هلزتعم ,   , جراوخ لیبق  زا  رگید  يا  ـهـ هور گـ
نخس نآ  زا  هک  تسا  یعامجا  هچ  نیا  سپ  تسا .  را  ـ گزا مو سـ هک بـا خـط قـ تسا  یمومع  هدیا  اب  فلاخم  ياه  هدیا  اه و  حرط  ياراد 

رب ارنآ  دشخب و  یم  توق  ارنانآ  حرط  هک  تسا  يا  هژیو  يایاضق  رد  اهنت  تنـس ,  لها  عامجا  هک  ـت  ـسا ـن  یا خـساپ  دـنروا ؟  یم  نایم  هب 
تلادع رب  دندرک  عامجا  و  یلع .  سپـس  نامثع و  رمع , رکبوبا , رفن :  راهچ  تفالخ  رب  دـندرک  عامجا  دـنادرگ . یم  طلـسم  اه  حرط  ریاس 

. دـنیامنن مایق  اهنآ  هیلعو  دـننکن  تفلاخمزگره  نانآ  اب  هکنیا  رب  نامکاح و  زا  تعاطا  رب  دـندرک  عامجاو  ءانثتـسا . نودـب  باحـصا ,  مامت 
نیا عا  ـمـ جا دوب . هدروآ  درگ  نامثع  هک  ینآرق  تحص  رب  دندرک  عامجاو  ملـسم .  يراخب و  باتک :  ود  ندوب  حیحـص  رب  دندرک  عامجاو 

 , تسازاـس تشو  ـ نر ـ ـس ـهـا  نآ يار  عا بـ ـمـ جا نیا  و  یمالـسا .  تما  ماـمت  هن  تسا  موق  نیا  هژیو  عاـمجا  نیا   !! نیمه زین  شتقیقح  تسا و 
ياهلسنو ناناملـسم  دنتـسناوت  یمن  دوبن , عامجا  نیا  رگا  و  تسا .  ناشیاه  هدیا  دیاقع و  نتخاس  مدهنم  شیانعم  نآ ,  اب  تفلاخم  هک  ارچ 
عامجارب حرط  نیا  هک  دـبای  یم  رد  ینونک ,  یمالـسا  حرط  رد  رگـش  ـ هوژ ـا پـ نا هـمـ دـننک . عناق  ناـش  هماـنرب  هب خ ط و  تبـسن  ار  هدـنیآ 

تیب زا تـثـ فدـه  و  دـناسر .  یم  ار  صوـصن  رب  اـه  تیـصخش  ندـش  هر  يو چـیـ ـن نـیـز بـه نـحـ یا کـه  صو ,  ـ ـص رب نـ هن  تسا و  راوتـسا 
رب نت  ـ شاذ ـحـه گـ ـص ـج و  یار ـر خـط  بار رد بـ ندش  میلـست  هب  راداوار  تما  , ود ره  هک  تسا  تلادع  هشیدنا  تیبثت  زا  فده  نامه  عامجا 

حرط تسا و  تسایـس  تسد  هتخاس  زین  عامجا  هشیدنا  تسا ,  هدش  هدیر  ـ فآ تسایـس  طسوت  تلادع  حرط  هک  هنوگنامه  و  دـنک .  یم  نآ 
ياه هورگ  نآ ,  ساـسا  رب  دوش و  هدیـشک  ناـشنافلاخم  رگیدـطخ و  ناـبحاص  يور  رب  هک  دـش  هتفرگ  راـک  هب  یحالـس  ناونع  هب  عاـمجا 
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هک نامکاح  ینابیتشپ  يراکمه و  اب  زج  دش  یمن  ققحم  يرما  نینچ  نامگ ,  یب  و  دندز .  رانک  هتخاس و  جراخ  ـحـنـه  ـص زا  ار  ـف  لا مـخـ
 , شیلـصا فدـه  هک  تسین  یـسایس  يزاب  کی  زج  يزیچ  نت ,  راهچ  تفالخ  رب  عاـمجا  ـه  لا ـ ـس مـ دـنداد . رارق  دوخ  هناوتـشپار  حرط  نیا 
 , تسا هیما  ینب  نادناخ  هلـسلس  رـس  هک  نامثع  رخآ و  هجرد  رد  ار  یلع  ماما  هک  يدنب  میـس  ـن تـقـ یا ـت .  ـسا ـل بـیـت  ها ندـیبوک خـط 

نینچ رگا  ودنتـسه  یلع  زا  لضفا  رفن  هس  نیا  هک  ـت  ـسا نیا  شیانعم  دـنا  هداد  رارق  , ار رکبوبا  رمع  زا  لبق  رمع و  وا  زا  لبق  وا و  رب  مدـقم 
ناملسم رگا  تاجردو  بتارم  میـسقت  هنوگ  نیا  یپ  رد   ! درادن رتالاو  یماقمو  تسین  هداعلا  قوف  ییانثتـسا و  ناسنا  کی  یلع ,  سپ  دشاب ,

ـچـه نآو تسا .  نیمه  نانآ  هزیگنا  و  دـهد , یمن  تیمها  نانآ  هب  درامـش و  یم  کچوکار  تیب  لها  اـعط  قـ ـد , ـسر يا بـ هد  نینچ عـقـیـ هب 
ات دـننک  تف  ـ لا نآ مـخـ ـت کـه بـا  ـسا یناسک  باعرا  خـیبوت و  دـیدهتو و  يا  هدـیقع  نینچ  زاربارد  بصعت  دـیازفا , یم  ناسنا  کـش  بـر 

لوسر زا  سپ  ار  تفالخ  دننک : یم  ناونع  ار  بل  مـطـ ـه ,  نو ـنـگـ ید ـ بو دـنداد , رارق  دوخ  ياهباتک  رد  داقتعا  لوصا  ءزج  ار  نیا  هک  یئاج 
نافع و نب  نامثع  وا  زا  سپ  و  باطخ ,  نبرمع  سپـس  تسارترب ,  مدقم و  تما  مامت  رب  وا  هک  میناد  تباث مـی  رکبوبا  يارب  تسخن  , ادـخ
, ربمایپ زا  سپ  مدرم  نیرتهب  دیوگ : هیم  ـن تـیـ با (( 193 . )) دنتـسهرگ تیاده  ناماما  نیدشار و  يافلخ  نانیا  و  بلاط .  یبا  نب  یلع  هاگنآ 
لضفا و یلع  زا  نامثع  هکنیا  رب  دـنراد  عامجا  تنـس  لها  و  تسا .  یلع  نامثع  زا  دـعب  و  ناـمثع ,  وا  زا  دـعب  ورمع  سپـس  تسا ,  رکبوبا 

لیلد هچنآ  یلو  دـیآ  باسح  هب  هارمگ  تنـس  لـها  دزن  نآ ,  فلاـخم  هک  تسین  یلوصا  ءزج  یلع  رب  ناـمثع  يرترب  هلاـسم  و  تسا .  رترب 
سپس رک , ـ بو ـ با , اد لو خـ ـ سر زا  سپ  هفیلخ ,  نیتسخن  هک  دنرواب  نیا  رب  تنس  لها  هک  ارچ  تسا ,  تفالخ  هلاسم   , تسا یهارمگ  راکشآ 
ساره لی  خـلـ (( 194  !! )) تسا رت  هارمگ  غالازا  دنک , نعط  نانیا  زا  یکی  تفالخ  رد  سک  ره  و  تسا ,  یلع  سپسو  نامثع  سپـس  رمع ,

رمع هکرفن  شش  نآ  تروشم  اب  هک  ارچ  تسا ,  هدوب  حیحـص   , نامثع تفالخ  هکنیا  هب  دوب  دقتعم  دیاب  سپ  تفالخ ,  هلاسم  اما  و  دیوگ :
یلع هدوب و  لطاب  ناـمثع  تفـالخ  هک  دـنک  اـعدا  یـسک  رگا  نیا ,  رباـنب  ـت .  ـسا هدـش  ققحم  دوب , هدرک  ناـشنییعت  هفیلخ  باـختنا  يارب 

ریقحت رب  تلالد  شنخـس  هکنیا  وگ  دراد , هبلغ  وا  رب  عیـشت  هک  ارگ  تعدب  هارمگ و  تسا  یناسنا  تسا ,  هدوب  تفالخ  هب  يو  زا  رتراوازس 
یم هک  دـنهد  یم  تبـسن  ربمایپ  هب  ار  نآ  هک  دـنا  هدرب  هانپ  یثیدـح  مو بـه  ـن قـ یاو (( 195 . )) دراد راصنا  نیرجاهم و  ندرمـش  کچوکو 

(( 196  ! )) دینک يراشف  اپ  نآ  رب  دیئوج و  کسمت  اهنآ  هب  نم ,  زا  سپرگ  تیاده  نیدشار  يافلخ  تنس  متن و  ـ ـس هب  داب  امـش  رب  دیوگ : 
زا هناگراهچ ,  يدنب  میـسقت  ـن  یا متفای :  تسد  یجیاتن  نینچ  هب  ات   , مدرک لابند  ار  شیاه  هشیر  مدش و  واکجنک  رایـسب  هلاسم  نیا  رد  نم 

رطاخ هب  نداد ,  رارق  رفن  هس  نآ  زا  سپ  ار  یلع  ما  ـ ما درادن . دوجو  دنک , دییات  ار  نآ  هک  یبلطم  صوصنرد ,  تسا و  تسایـس  تاعارتخا 
کی ره  هکلب  دنا , هدوبن  كرتشم  تنس  کی  ياراد  ـه  نا يا سـه گـ خـلـفـ دنک . نآ  رد  کیکشت  دناوتن  یـسک  ات  تسا ,  قیاقح  ندرک  مگ 

ادـتقا و رفن  هس  نآ  هب  تنـس  لها  دراد . تریاغم  الماک  رفن  هس  نآ  تنـس  اب  یلع  ماما  تنـس  دراد . تفلاـخم  يرگید  اـب  هک  تسا  یتنـسار 
ینعی يدـنب ,  میـسقت  نیا  رب  يرادـهگن  دـنتخاس . راومه  هیما  ینب  يارب  ار  هار  هناگ  هس  ياـفلخ  دـندومنن . تیعبت  یلع  زا  دـندرک و  يوریپ 

اریز دـبوک , یم  مه  رد  ار  هیما  ینب  تیعورـشم  هدـیقع ,  نیا  نتـسکش  رب  شالت  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  هیما .  ینب  طخ  رب  يرادـهگن 
یم هیواعم  ندیبوک  هب  رجنم  نامثع  ندیبوک  و  تسا .  نامثع  ندیبوک  نامگ  یب  وا  ندیبوک  رمع و  ندـیبوک  شا  هجیتن  رکبوبا , ند  ـیـ بو کـ

ار هیواعمرمع  ودرک  نییعت  ار  رمع  رکب , وبا  هک  دـی  ـظـه کـنـ حـال مـ دـنک . یم  ضرق  يرگید  زاار  دوخ  تیعورـشم  کـی  ره  هک  ارچ  دوش ,
شا هجیتن  رفن , هس  نیا  ندیبوک  سپ  درک .  دییات  تیوقت و  ار  هیواعم  شیاوق ,  مامتاب  نامثع  دو و  گـشـ نامثع ,  يارب  ار  هار  دومن و  نییعت 

نایاقآ حرط  ماجنارـس  دوش و  یم  عاـمجا  تلادـع و  موهفم  ندرک  در  ندرب و  لاؤس  ریز  هب  رجنم  هک  ار  ـت چـ ـسا ـل بـیـت  ها نداد  يرا  یـ
هکنیا ضرف  بـه  تسا .  هدروخ  هرگ  حرط ,  نیا  اب  ناشتـشونرس  اریزدـننک  یم  طوقـس  زین  نامکاح  نآ ,  زا  سپ  ددرگ و  یم  ناریو  یلکب 

اجک سپ   : هک تسا  نیا  دـنک , یم  ییامندوخ  هک  یلاؤس  دـشاب , حیحـص  دـنوش , یم  لسوتم  نآ  هب  نایاقآ  هک  متنـس  داب  امـش  رب  ثیدـح 
يار رگید بـ تلع  و  دربـب , لاؤـس  ریز  ار  تیاور  هک  تسا  یفاـک  نـیا  درادـن و  يدوـجو  ناـیاقآ  حرط  رد  یلع  تنـس  یلع ؟  تنـس  تـسا 

رب ندرک  هیکت  سپ  ـد , نا هدر  ـت نـکـ یاور ار  نیا  دنا , تنس  لها  همه  دامتعا  لحم  هک  ملـسم  يراخ و  ـت کـه بـ ـسا ـن  یا ـد , یدر دا تـ ـجـ یا
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زا کی  چـیه  دـندرک و  ارجا  دوخرب  ار  نآ  هک  هیجان  هقرف  ثیدـح  رب  ندرک  دامتعا  اب  زین  البق  هکنانچ   , تسا عاـمجا  ضقن  یتیاور ,  نینچ 
, رفن هس  نیا  ندرک  گرزب  هک  قیق  پـس بـه تـحـ دـندرک . تفلاخم  نآ  اب  ضقن و  ار  عامجا  تسا ,  هدرکن  تیاور  ار  نآ  ملـسم  يراـخب و 

دوب اجنیا  زا  دیامن .  ریقحت  ار  رفن  هس  نآدیاب  دنک , صخـشم  ار  یلع  ماقم  دهاوخ  یـسک بـ رگا  تسا و  یلع  ماما  ندرک  کچوک  رطاخ  هب 
, دندیزگرب ار  یلع  طخ  هک  نانآ  دندش و  نامیپ  مه  هیما  ینب  اب  دنتفریذپ , ار  هناگ  هس  طخ  هک  نانآ  اریز  دـمآدیدپ , تما  نایم  هلـصاف  هک 

دیوگ یم  تیاور  نیا  دنک .  یم  دییات  هناگ  هس  يافلخ  هلاسم  رد  ار  ام  هاگدید  هک  دراد  دوجو  یتیاور  يراخ  رد بـ دندز . رانک  ار  هیما  ینب 
رد (( . 197  )) تسین نایم  نیا  رد  یلع  زا  یمان  چـیه  ار , نامثع  وا  زا  سپ  ار و  رمع  سپـس  میدـیزگ ,  یمربار  رکبوبا  ربماـیپ , ناـمز  رد  : 

باحصا ریاس  اهنآ  زا  دعب  و  نامثع ,  سپس  رمع , سپـس  میتسناد ,  یمنرکبوبا  ناسمه  ار  سک  چیه  مـا  ـت :  ـسا هد  ـ مآ ير  ـگـ ید ـت  یاور
یفاک عامجا  هک  دنا  هدیمهف  نایاقآ  ایوگ  درادـن . یحیـضوت  چـیه  هب  زاین  رگید  تیاور  نیا  (( 198  !!! )) دـنراد رارق  هجرد  کی  رد  ربمایپ 

رب دنریگب !! يو  زا  یصخش  فارتعاات  دندرک  قاطنت  ـ سا ار  تر عـلـی  دوخ حـضـ اذل  و  دنک , دقتعم  هدیقع ,  نیارب  ار  ناناملـسم  هک  تسین 
نیرتهب یسک  هچ  متفگ :  یلع )   ) مردپ هب  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  هیفنح  نبدمحم  زا  يراخب  تسا .  حیحصو  تسرد  هدیقع ,  نیا  هکنیا 

, در ـبـ بار نا  ماـن عـثـمـ وا  زا  سپ  هـک  مدیـسرت  رمع .  تـفگ :  یک ؟  سپـس  مـتفگ :  . رکبوـبا تـفگ :  ادـخ .  لوـسر  زا  سپ  ـت  ــسا مدرم 
زا یکی  دـنروبجم , نایاقآ  ـد  بال (( 199  ! )) مناناملـسم هدوت  زا  یلوـمعمرفن  کـی  نم  تفگ :  يوـش ؟  یم  هچ  وـت  سپ  متفگ :  نا  ـهـ گا نـ

هاگدید نیا  ات  دننک , عامجا  نآ  رب  دنهد و  رارق  ننس  ياهبا  رگید کـتـ زجب  ملسم  يراخب و  تایاور  ندوب  حیحـص  هب  نامیا  ار , ناشدیاقع 
, دـنا هتفرگ  رب  باتکود  نیا  زا  لـصا ,  رد  هک  ار  ناشدـیاقع  ملـسم  يراـخب و  ندرک  داـق  ـتـ نا يار  یـشالت بـ ره  هک  ارچ   ! ددرگ هیجوت  زین 
ـت ـسا يدار  ـ فا عـلـیـه  دراد ـ  همادا  زورما  ات  و  هدوب ـ  هتـشذگ  رد  هک  دـیدش  راکیپ  نآدوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و  دزاس .  یم  ناریو  یلکب 

عامجا هلاسم  رد  دیدرت  لماوع  نیرتزرا  زا بـ یـکـی  (( 200  ! )) دنشاب هتشاد  ملسم  ای  يراخب  هب  تبسن  داقتنا  نیرتکچوک  دنا  هتساو  کـه خـ
رد هک  دنـشاب  ناوارف  ياهیورژک  اه و  فارحنا  ياراد  دـنچ  ره  تسا ,  نانآ  هیلع  ماـیق  ندوبن  اور  ماـکح و  زا  تعاـطارب  ناـیاقآ  عاـمجا  , 

ثعاب مـی نیمه  و  دوش .  یم  مامـشتسا  عاـمجا  نیا  زا  يدـج  یتروص  هب  تسایـس  يوب  دو  ـ ـش هبرجنم کـفـر نـیـز مـی  دراوم  زا  يرایـسب 
نیا درگادرگ  هک  ییاـهتیاور  نینچمه  و  تسا ,  تسایـس  هـتخادرپ  هتخاـس و  زین  عاـمجا  رگید  دراو  ما مـ ـم تـمـ یو ـ ـش دو کـه مـعـتـقـد  شـ

ـش نا ـ بز زا  ار  یتایاور  ای  دـنهد  تبـسنوا  هب  ار  یغورد  هک  نیا  زا  داد  رادـشه  ص )   ) ادـخ لوسر  هک  قیقح  و بـه تـ دـنز . یم  رود  هلاـسم 
یم لقن  ع )   ) یل زا عـ ـلـم  ـس مـ دـشدهاوخ . عقاو  رما , نیا  هک  تسا  هتـسناد  یم  ترـضح  هک  تسا  نیمهرادـشه  نیا  ـیـل  لد و  ـد , نزا ـ ـس بـ

تیاور رد  و  تفردهاوخ .  ورف  خزود  رد  دیوگب , نم  غورد بـر  سک  ره  هک  ارچ  دیهدن  نمرب  غورد  دومرف :  ص )   ) ادخ لوسر  هک  دـنک 
, دیوگب غورد  نم  رب  ادـمع  هک  ره  تسین ,  رگید  یـسک  رب  نتفگ  غورد  دـننام  نمرب ,  نتفگ  غورد  دومرف :  ص )   ) ادـخ لوسر  يرگید , 

دایز مک و  يرگنزاـب و  هب  ار  اـهنآ  اـعطق  هدیـسر ,  رتاوت  هب  تنـس  لـها  دزن  ـث کـه  ید ـن حـ یا (( 201 . )) دـبایب خزود  رد  ار  دوخ  هاـگیاج 
باحصا مامت  تلادع  هیرظن  رب  تنس  لها  عامجا  هب  دقتعم  هک  نانیا  دنهد .  یم  تبسنربمای  ـت کـه بـه پـ ـشاداو يرا  ـیـ ـس تایاور بـ ندرک 

نیعبات و رب  تسا  قبطنم  طقف  هلاسم  نیا  هکلب  داد , ربمای  میقتسم پـ باحـصا  هب  غورد  تبـسن  دوش  یمن  ناشرظن ـ  قبط  اعطق ـ  سپ  دنتـسه ,
یباحـص لیدعتو ,  حرج  هدعاق  هک  مادام  و  دش .  دنـس  قیرط  زا  یتح  ثیداحا  داقتنازا  عنام  تسا کـه  طلغ  يانبم  نیمه  نیعبات .  نادنزرف 

, رگید يوسزا  تفریذپ .  ار  همه  رادرک ـ  هچ  دشاب و  راتفگ  هچ  دـنهد ـ  یم  تبـسنربمایپ  هب  ار  هچنآ  تسا  مزال  سپ  دریگ , یمن  رب  رد  ار 
بکترمدنچ ره  دنتـسه  لداع  هباحـص  ینعی  دـناد , یم  حرج  رب  مدـقم  ار  لیدـعت  هک  ارچ  دراد , ثیدـح  نایوار  رب  یتبثم  ریثات  ینبم ,  نیا 

نیا اب  سپ   ! دشاب هدـمآ  دـیدپ  اهنآ  زا  يدایز  ياه  يورژک  اه و  فارحناو  دنـشا  هد بـ ـ ـش دایز  ياه  هنتف  اهداسف و  بجوم  هانگ و  نارازه 
ارچ دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  داد !!  رارق  یسررب  دروم  ار  ناشتیاور  هک  درادن  یموزل  کش  نودب  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  نایوار  لاح  روصت ,

دننام یعامتجا  طلغ  يا  ـ هرا ـتـ فر نا و  ـ نا را مـسـلـمـ ـتـ ـش نامکاح و کـ اب  يراکمه  دننام  دنهد , یمن  یـسایس  شنم  هب  تیمها  تنـس  لها 
هب نداد  تیمها  هکارچ  ریغال .  دنناد و  یم  تناما  یتسار و  طیحم  رد  رـصحنم  ار  تیم  ـ ها هر  ـ یاد و  مشخ ,  تعرـس  دـب و  قالخا  و  لخب , 
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ار تنس  لها  ثیدح  ملع  تسایس ,  يرآ ,  دراد . ضقانت  باحصا  یگدنز  رد  شنم  نیا  هب  تبسن  ییانتعا  یب  اب  یعامتجا  یسایس و  شنم 
ادـخ لوسر  نادـنزرف  نیلتاق  ناراکهبتو و  جراوخ  زا  ار  مالـسا  یمارگ  لوسر  ثیداحا  یمالـسا ,  تما  هک  یئاج  ات  تفرگ ,  رب  رد  الماک 

. دنتفرگ ارف  ص )  (ـ

اهتیصخش نداد  هولج  گرزب 

 , نآ ساسا  رب  ار کـه  چـ ـت ,  ـسا هدـمآ  تنـس  لها  حرط  رد  هک  تسا  یلئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  اهتیـصخش , نداد  هول  گرز جـ يروئ بـ تـ
رب ار  وا  دنتخاس و  رکبوبا  يارب  هک  یماقم  نآ  دوب  ـر نـ گا دنهد . قوس  تسا ,  تیب  لها  نمشد  هک  يرگید  طخ  يوس  هب  ار  تمادنتـسناوت 

رتالاب زین  ربمایپ  ماقم  زا  ار  شماـقم  یهاـگ  هک  دـندرک  تسردرمع  يارب  هک  یتلزن  دو مـ رگا نـبـ و  دـنداد , يرترب  تما  ياهتیـصخش  ماـمت 
ماما ماقم  زگره  دو , اهنیا نـبـ رگا  هرـشبم ,  هرـشع  تلادـع و  يروئت  دوبن  رگا  و  رمع , نبا  هریرهوبا و  هشیاـع و  ماـقم  دوبن  ـر  گاو دنتـسناد ,

 , يرآ دـش . یمن  هتـساک  یلع ,  نایعیـش  نارای و  رگیدو  هفیذـح  راـمع و  ناملـس و  رذوبا و  هجرد  زگره  و  دـمآ .  یمن  نیئاپردـقنیا  یلع 
هـشیاع ناـمثع ,  رمع , رکبوـبا , هراـبرد  هک  ار  يرگید  تاـیاور  لاوـقا و  ماـمت  تسا ,  هدـش  دراو  یلع  ترـضح  هراـبرد  هک  ـی  ـصو ـ ـص نـ

ودوب صوصن  رد  هک  یـصقن  ندرک  رپ  رطاخ  بـه  مو ,  ـن قـ یا دو کـه  ـنـجـا بـ یا زا  دزاس . یم  مدـهنم  ناریو و  تسا ,  هدـش  لقن  نارگیدو , 
هک دننک  حرطم  ار  یتایاور  دنتسناوت  عامجا ,  اب  اریز  دندروآ .  يور   , تلادع يروئت  عامجا و  يروئت  هب  درک , یم  دییات نـ ار  ناشتیـصخش 

یـصاخ دارفازا  يوریپ  هک  دوب  تما  ندرک  راداو  نانیا ,  نداد  هولج  گرزب  زا  فد  هـ دنـشخب . الاو  ماـقم  یلع ,  ماـما  ربارب  رد  ار  نارگید 
درار کـنـد ینیعم  صاخشا  هک  دننالوبقب  ار  تما  رگید , ییوس  زا  و  دنناد .  یم  عورشم  ار  اهنآ  دننک و  یم  لا  ـبـ ند ار  جیار  طخ  هک  دیامن 

یسررب زا  رگو  ـتـجـ ـس جـ دش . مه  نینچ  نیا  و  دنک , یم  داجیا  شیارب  ار  يرطخو  هدوب  فلاخم  طخ  نآ  اب  هک  ارچ  درپس , یـشومارف  هب  و 
دندیزرو و ینمشد  یلع  ماما  اب  نانیا  هک  دبا  ـی یـ مرد ـی  نا ـ سآ هب  هدش ,  هداد  هولج  گرزباهتیـصخش  نیا  یفارگویب  هریـس و  رد  قیقحت  و 

. دندرک يرای  ار  نایوما  دنتخاسراومه و  هیما  ینب  يارب  ار  هار  و  دندش , ادج  وا  زا 

یلع ماما  تیصخش  ندرک  کچوک 

کچوک و ار  یلع  ماما  هک  دنتفرگ  راک  هب  ار  ناششالت  یعس و  مامت  هکلب  دندرکن , هدنسب  دوخ , ياهتیص  ـخـ ـش ندر  گرز کـ نا بـه بـ ـنـ یا
شزرا یب  ار  یلع  هک  دـندرک  لـقن  ص )   ) مر ـ کا لو  ـ ـسر نا  ـ بز زا  ار  یتاـیاور  يور  نـیا  زا  و  دـنهاکب , شتلزنم  ماـقم و  زا  هدرکریقحت و 

ادـخ لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  يراخ  بـ دـنکافتکا . دـندرک , عضو  شیارب  دوخ  هک  یتلزنم  نامه  هب  هک  دـنک  یم  عناـقار  تما  هداد و  هولج 
نم دنروآ .  رد  بلاط ,  یبا  نب  یلع  جاودزا  هب  ار  ناشرتخد  هک  دنتفرگ  هزاجا  نم  زا  هریغم  نب  ماشه  نادـنزرف  تفگ :  یم  ربنم  رب  (ص ) 

جاودزا هب  ار  اهنآ  رتخدو  دهد  قالط  ار  مرتخد  بلاطوبا  دنزرف  هک  نیا  رگم  مهد ,  یمن  هزاجا   , مهد یمن  هزاجا  مهد ,  یمن  هزاجا  زگره 
نارگن ارم  دـنک , نارگن  ار  وا  هک  ره  هدرک و  تیذا  ارم  دـنک , تیذا  ار  وا  هک  ره  تسا ,  نم  نت  هراـپ  همطاـف  هک  ارچ  دروآ !!  رد  شیوـخ 

ـت یاور رد  و  (( . 203  )) درک يراگتساوخ  شلزنمرد ,  همطاف  دوجو  اب  ار  لهجوبا  رتخد  یلع  يرگید :  تیاور  رد  (( . 202  )) تسا هدرک 
دوش یمنزگره  اد قـسـم  بـه خـ ـت کـنـنـد .  یذا ار  وا  هک  مرادن  تسود  زگره  نمو  تسا ,  نم  نت  هراپ  همطاف  تسا :  هدمآ  ملسم  حیحص 

(( 204 ! )) دیشک يراگتساوخ  زا  تسد  یلع  ناسنیدب ,  و  دیوگ :  يوار  ادخ !! نمـشد  رتخد  ادخ و  لوسر  رتخد  نیب  دنک  عمج  درم , کی 
مارح اد , لو خـ ـ ـسر ـت کـه  ـسا نیا  درک , لمح  نآ  رب  ار  ناتـساد  نیا  دوش  یم  هک  يزیچ  نیرت  حیحـص  دـیوگ :  هراب  نیا  رد  رج  ـن حـ با
همه قاـفتا  هب  ادـخ  لوسر  تیذا  و  تسناد ,  دوخ  ندرک  تیذا  ار  تلع  اریز  لـهجوبا ,  رتـخد  شرتـخد و  نیب  دـنک  عمج  هک  یلعرب  درک 
زامن يارب  ار  اـهنآ  دـش و  دراو  همطاـف  یلع و  رب  ص )   ) ادـخ لوسر  دـنک : یم  تیاور  لـبن )  بـن حـ  ) ـمـد حا (( 205  ! )) تسا مارح  اـهقف 

ناشرادیب تشگزا و  هرا بـ ـ بود دینـشن . اهنآ  زا  ییادص  یلو  دناوخ , ار  بش  زامن  زا  يرادقم  و   , تشگزاب شا  هناخ  هب  سپـس  درک .  رادیب 
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یمن يزامن  ام  مسق  ادخ  هب  متفگ :  مدیلام و  متسد  اب  ار  مم  ـ ـش متـسشن و چـ نم  دیوگ :  یلع  دیراذگب .  زامن  و  دیزیخرب , تفگ :  دومن و 
هک درادن  یموزل  چیه  ینعی :   !) میوش یم  رادیب  میوش ,  رادـیب  تساوخ  رگا  تساادـخ ,  تسد  رد  زین  نامحور  بجاو !!  زامن  زج  میناوخ 
دز دو مـی  نار خـ يور  ار  شتـسد  هک  یلاـح  رد  دـمآ , نوریب  اـجنآزا  دـش و  تحاراـن  ادـخ  لوـسر  ینک )!  رادـیب  زاـمن  يار  ار بـ اـم  وـت 
(( . 206  )) دـنک یم  لدـج  ردـقچ  ناسنا  بجاو !  زامن  زج  میناوخ  یمن   , بجاو زامن  زج  میناوخ  یمن  درک ) یم  رارکت  ار  یلع  نخ  ـ ـسو )
دراد لسغ  ینم  تفگ :  مدیسرپ .  ار  شمکح  ادخ  لوسر  زا  ! دش یم  جراخ  نم  زا  يذم  دایز  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  زا عـلـی  يذ  ـ مر تـ

لوسر زا  مدیـشک  یم  تلاجخو  دش , یم  جراخ  يذم  نم  زا  هراومه  دیوگ : یلع  رگید , تیاور  رد  (( 207 . )) دراد وضو  طقف  يذم  اما  و 
 !! دریگب وضو  دیوشبار و  شتلآ  تفگ :  ربمایپ  سپ  دـسرپب .  وا  هک  مداد  نامرف  دادـقم  هباذـل  منک ,  لاؤس  شرتخد  ماقم  رطاخ  بـه  ادـخ ـ 

ار ادخ  لوسر  مدـید  هک  نیا  ات  اپ , رهاظ  ات  دوش  حـسم  تسا  رتهب  اپ , نطاب  هک  دیـسر  یم  مرظن  هب  هدرک :  تیاور  یلع  زا  دـمحا  (( 208 ))
تـسا ادخ  باتک  رد  هچنآزج  یحو ,  زا  يزیچ  ایآ  دش :  لاؤس  یلع  زا  هک  دنک  یم  لقن  يراخ  بـ (( 209  ! )) درک یم  حسمار  اپ  رهاظ  هک 

ـد بـه نواد یکاردا کـه خـ مهف و  زج  مناد  یمن  دـیرفآ , ار  اه  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  گـفـت :  ـد ؟  ـشا امـش مـی بـ دزن  , 
لقع و تفگ :  تسیچ ؟  هفیحص  رد  ـد :  سر يوار مـی پـ تسا .  هدش  هتشون  هفیحص  نیا  رد  هچنآ  ای  دنادب  ار  نآرق  هک  دهدب  ـی  ـص شـخـ

نابز زا  ار  يراخب  ثیدح  میدرک  ـر  کذ قـبـال نـیـز  (( 210  ! )) دوشن هتشک   , يرفاک لتق  رطاخ  هب  یناملسم  چیه  هک  نیا  ریسا و  يزاس  دازآ 
 , تفر دـحا  هوک  زارف  رب  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراـخب  مناناملـسم !  زا  یلوـمعم  درف  کـی  اـهنت  نم  تفگ :  هک  یلع  ماـما 
هک ارچ  نکن  تکرح  دحا ! يا  درک :  دـحا  هب  باطخ  ربمایپ  دـیزرلرفن .  هس  نآ  ياپ  ریز  هوک  سپ  دوب . نامثع  رمع و  رکبوبا و  وا  هارمهو 
ایند زا  ادخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  رمع  نابز  زا  يراخب  (( 211 ! )) دنا هداتـسیا  دیهـش  ود  قیدص و  کی  ربمایپ و  کی  وت  يور  رب  نونکا 

هک هنوگنامه   : تفگ ندیسر  تفالخ  هب  زا  سپ  هک  دن  زا عـلـی نـقـل مـی کـ يرا  بـخـ (( 212  !! )) دوب یضار  یلع  زا  هک  یلاح  رد  تفر 
منارایدـننام مه  نم  ای  دنـشاب  مه  اب  مدرم  هک  نیا  ات  منارگن ,  فالتخا  زا  نم  هکارچ  دـینک , تواضق  زین  نونکا  دـیدرک , یم  تواضق  البق 

ـخـص ـش نیا  نم و  نیب  نینمؤملاریما ,  ای   : تفگ سابع  دـندش .  رمع  رب  دراو  سابع  یلع و  هک  دـنک  یم  تیاور  و  (( 213  ! )) موش هتشک 
یلع و سپ  دوب . هدیشخب  شلوسر  هب  ادخ  دوب و  هدش  هتفرگ  ریـضن  ینب  زا  هک  دوب  یلاوما  دروم  رد  رفن  ود  نآ  عازن  نک .  تواضق  یلع )  )

مدیسرپ یلع )   ) مردپ زا  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  هیفنح  نبدمحم  زا  و  (( 214  !! )) نداد شحف  نتفگ و  ازسان  مه  هب  دندرک  عورش  سابع 
ار نامثع  مان  راب  نیا  هک  مدیـسرت  و  رمع .  تفگ :  سپـس ؟  متفگ :  . رکبوبا تفگ :  ادخ ؟  لوسر  زا  سپ  تسا ,  مدرم  نیرترب  یـسک  هچ  :
هک اهنیا  هیبش  رگید  يرایـسب  تاـیاور و  نیا  زا  (( 215  ! )) مناناملـسم زا  رفن  کـی  اـهنت  نم  تفگ :  يوش ؟  یم  هچ  وـت  متفگ :  سپ  , دربـب
زا هک  دادـن  شوـگ  ار  شنخـس  درک و  تیذا  ار  ربماـیپ  ادـمع  یلع  ماـما  میباـی .:  یم  تسد  جـیاتن  نـیا  هـب  تـسین ,  شرکذ  ياـج  نوـنکا 

یلع رب  یسنج  توهش  تفریذپن .  ندناوخزامن  يارب  ار  شتساوخ  رد  درک و  تجاجل  ادخ  لوسر  اب  یلع  ماما  دراذگب . زامن  دوب  هتساوخوا 
ار ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  تفـالخ  یلع  دوب . هدربـن  ثرا  ربماـیپ  ملع  زا  زیچ  چـیه  یلع  تسناد .  یمن  ار  وضو  ماـکحا  یلع  تشاد .  هبلغ 

دهعتم ار  دوخ  زا  شیپ  هناگ  هس  يافلخ  تنس  یلع  تسا .  رمع  تیعورشم  زا  هتفرگرب  یلع ,  تیعورـشم  دوبن . دیهـش  یلع  درک . یم  رارقا 
ینعی شیوخ ,  رب  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  يرترب  هب  دراد  فارت  ـ عا عـلـی  داد . مانـشد  ار  ادـخ  لوـسر  يوـمع  لوـپ ,  رطاـخ  هب  یلع  دوـب .

تریاغم الماک  خیرات ,  ياهدادخر  دـنا و  هدرک  لقن  تنـس  لهادوخ  هک  یتایاور  اب  ـن  یا و  نا .  ـ ـش ـتـ فال ندوب خـ حیحـص  هب  دراد  فارتعا 
نیملـسم و ناهذا  رد  یلع  ماما  تسادـق  نتـسکش  زج  تسین  یتایاور  نینچ  لقن  لاب  ـ ند يا  هز  ـگـیـ نا پـس هـیـچ  (( . 216  )) دراد ضقانتو 

 . نانآ بولق  رد  شیالاو  ماقم  نتخاس  لزلزتم 

تشهب هب  هرشبم  هرشع 

لوا تمسق 
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ـکـر, بو ـ با زا :  ـد  نا ترا  نا عـبـ ـ نآ تسا و  هداد  تشهب  هب  تراشبار  اهنیا  ادخ , لوسر  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  هرشبم  هرـشع  تیاور  مو  ـن قـ یا
 , ماما نارای  زا  یکی  حارج .  هدیبعوبا  فوع و  نب  نمحرلادب  ـد,عـ یز نبدیعس  صاقو ,  یبا  نبدعـس  ریبز , هحلط ,  یلع ,  نا ,  عـمـر,عـثـمـ

ناشهاگدـید ندرک  دـییات  رطاخ  هب  طقف  دـنا , هدرک  رکذ  نانیا  نایم  رد  ار  یلع  هک  نیا  و  تسی .  ناـنآ نـ ناـیم  رد  ادـخ  لوسر  هباحـصزا 
نیمه هب  زین , ـن  ید ـ ـشار يافلخ  رخآ  رد  ار  وا  هکنانچ  دوشن , هدیـشک  ییاوسر  هب  هیـضق  مه  یلیخ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  ریغـالو و  تسا 

ـت کـه سا ـن  شور (( . 217  )) نارگید رب  ناشنتـسناد  مدقم  ورفن  هد  نیا  میرکت  میظعت و  رب  دنراد  رظن  قافتا  تنـس  لها  دـندادرارقرطاخ . 
ار زیگنارب  دیدرت  ثید  ـن حـ یا تسا .  هدرکن  يرای  ار  یلع  نانآ ,  زا  کی  چیه  مهزور  کی  یتح  دنتسه و  یلع  ماما  نانمـشد  رفن , هن  نآ 
ود نآ  لاح  دننام  ثیدـح ,  نیا  لاح  ماجنارـس  و  ـد .  نا هدر  لقن کـ هجام  نباو  دوادوبا  يذـمرت و  هکلب  ملـسم ,  هن  هدرک و  لقن  يراخب  هن 
یم روآدای  لیـصفت  هب  ار  هرـشبم  هرـشع  ـث  ید ـن حـ یا نو  ـنـ کا یتنـس .  هّللا و  باتک  ثیدح  هیجان و  هقرف  ثیدح  تسا :  هتـشذگ  ثیدح 

زا سـعـیـد دواد  ـو  با ددرگ . صخشم  دنا , هدرک  ناشگرزب  هک  يرصانع  نایم  رد  تشهب  باحـصا  نییعت  رد  نایاقآ  ندزاپ  تسدات و  میوش 
تـشهبرد ربمایپ  دنا :  تشهب  رد  رف  هد نـ ـد :  یو هک مـی گـ ار  ادخ  لوسر  مدینـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  دـیز  بـن 

فوع نب  نمحرلادبع  تسا ,  تشهب  رد  کلام  نبدعس  تسا ,  تشهب  رد  نامثع  تسا ,  تشهب  رد  رمع  تسا ,  تشهب  رد  رکبوبا  تسا , 
زا يذمرت  (( 218 ! )) دـیز نبدیعـس  تفگ :  تسیک ؟  وا  دـنتفگ :  مرب .  یم  ماـن  مه  ار  صخـش  نیمهد  میهاوـخب  رگا  و  تسا .  تشهب  رد 

تـشهب رد  عـلـی  ـت .  ـسا ـت  ـش رد بـهـ رمع  تسا .  تشهب  رد  رکبوبا  تفگ :  ص )   ) ادخ لوسر  دـنک :  یم  لقن  فوع  نب  نمحرلادـبع 
 . تسا تشهب  رد  فوـع  نب  نمحرلادـبع  تسا .  تشه  رد بـ ماو  نب عـ ریبز  تـسا .  تـشهب  رد  هـحلط  تـسا ,  تـشهب  رد  ناـمثع  تـسا . 

هکلب دزادـنا , یم  کش  هب  ار  ناـسنا  هک  یبلطم  ـتـیـن  ـس نـخـ (( . 219  )) تسا تشهب  رد  حارج  هدـیبعوبا  تسا .  تشهب  رد  دـیز  نبدـعس 
نییعت رد  موق  نیا  تسا :  ریز  قیاقح  دنک , گرزبار  ع )   ) یلع ماما  نانمـشد  هک  هدش  هتخاس  قف ط  تایاور  نیا  هک  دـنک  یم  نیقی  ناسنا 

ما لوا نـ ـت  یاور دنرب . یم  مان  ار  کلام  نبدعس  شیاج  هب  یهاگ  دننک و  یم  دراو  ار  صاقو  یبا  نبدعس  یهاگ  دنتسه , مگردرس  رفن  هد 
ـ ) دـیآ یمن  باسح  هب  اعبط  ربمایپ  هک  ارچ   ) دـنرفن تفه  طقف  تشهب  هب  ناگدـنهد  تراشب  سپ  هدربن ,  ار  حارج  دـنزرف  ماـن  یلع و  ما  ـ ما

ـ  دنشاب رفن  هد  رگا  رفن ـ  هد  نیا  یفارگویب  دنک . یم  دیکات  ار  يزادرپغوردو  عضو  هلاسم  تشهب ,  هب  نیرشبم  نمض  رد  ربمایپ  ندرک  دراو 
تشهب هب  ار  نتشیوخ  شدوخ ,  ینعی  تسا ,  هرشبم  هرـشع  زا  یکی  ثیدح ,  يوار  دنک . یمن  داجیا  نانآ ,  يارب  ار  یتلیـضف  نینچ  زگره 

. دنا هدرکن  رکذ  فوع ,  نب  نمحرلادبع  دیز و  نبدعس  يارب  ار  یتلیضف  چیه  بقانم ,  لئاضف و  باب  رد  ملسم  يراخب و  دهد . یم  تراشب 
درب و مان  ار  رفن  هن  طقف  مود  تیاور  تسین .  اهنآ  ءزج  کلام ,  نبدعـس  , دـنراد ناشمیرکت  میظعت و  رب  رظن  قافتا  تنـس  لها  هک  يرفن  هد 

تیاور نیا  زا  الماک  تسایس  يوب  هک  تسا  نیا  دنک , یم  رتشیب  ار  یمگردرس  یگتخاس و  نیا  هچ  ـ نآ و  درکانثتسا . ار  صاقو  یبا  نبدعس 
. دـینک هظحالم  نامثع .  رمع و  ورکبوبا  داد :  تراشب  تشهب  هب  ار  رفن  هس  طقف  ادـخ  لوسر  دـیوگ :  یم  يراخب  هک  دوش  یم  مامـش  ـتـ ـسا
؟  تسیک متفگ :  دز . مکحم  ار  رد  دـمآ و  رکبوبا  ناـهگان  مشاـب .  ادـخ  لوسر  ناـبرد  مهاوخ  یم  زورما  تفگ :  ير  ـعـ ـشا ـی  ـسو ـو مـ با

هدب شا  هزاجا  تفگ :  دهاوخ . یم  هزاجا  رکبوبا   , هّللا لوسر  ای  متفگ :  متفر و  ادـخ  لوسر  دزن  سپـس  نک .  ربص  متفگ :  رکبوبا . تفگ : 
سپـس دـهد . یم  تراـشب  تشهب  هب  ار  وت  هک  تساادـخ  لوسر  نیا  وـش , لـخاد  متفگ :  رکبوـبا  هب  مدـمآ و  تشهب .  هب  هدـب  شتراـشب  و 
لوسر دزن  سپس  نک .  ربص  متفگ :  باطخ .  نبرمع  تفگ :  تسیک ؟   : متفگ دنز .  یم  ار  رد  رفن  کی  مدید  یتدم  زا  سپ  و  متـشگزاب . 

هب هد  شتراشب  هد و  شا  هزاـجا  تفگ :  دـهاوخ . یم  دورو  هزاـجا  هک  تسا  باـطخ  نبرمع  نیا  متفگو :  مدرک  مالـس  وا  رب  متفر و  ادـخ 
يارب دنوادخ  رگا  متفگ :  و  متسشن ,  متشگزاب و  دهد . یم  تراشب  تشهب  هب  ار  وت  ادخ  لوسر  وش .  لخاد  متفگ :  وا  هب  مدمآ و  تشهب . 

ربص متفگ :  نافع .  نب  نامثع  تفگ :  تسیک ؟  متفگ  دنز . یم  ار  رد  رفن  کی  مدید  ناهگان   ! دروآ یم  نونکا  اروا  دهاوخب , ریخ  نالف , 
وا دش  دهاوخ  شراتفرگ  هک  یتبیـصم  رطاخ  هب  و  هد ,  دورو  هزاجا  ار  وا  تفگ :  رب  ـ ما پـیـ مدرک .  ضرع  ربمایپ  هب  ار  نایرج  مدـمآ و  نک . 
 ! دهد یم  تراشب  تشهب  هب  اروت  دسر , یموت  هب  هک  یتبیصم  رطاخ  هب  ربمایپ  وش .  لخاد  متف :  وا گـ مد و بـه  ـ مآ هد .  تراشب  تشهب  هب  ار 
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هابتشا اعطق  رفن , هد  نیا  نمـض  وا  نداد  رارق  سپ  تسین ,  تشهب  هب  ناگدش  هداد  تراشب  ءزج  یلع  هک  دراد  دیکات  تیاور  ـن  یا (( 220 ))
يار بـ ندروآ ,  نیئاپ  ار  شیالاو  ماقم  دـح , نیا  اـتو  یعـضو  نینچ  اـب  ع )   ) یلع ترـضح  ندرک  تناـها  هب  مدرم  نیا  مادـقا  تسا .  هدـش 

تحار یلیخ  دندومن , تراسج  شترضح  هب  دندرک و  تناها  نانچنآ  ار  ص )   ) ربمایپ صخـش  هک  لاح  يرآ ,  تسا .  ناسآ  یلیخ  نا  ـنـ یا
یمن نارگن  چیه  تسا و  یلومعم  يرما  ربمایپ  تناها  ناملـسم ,  نهذ  رد  هک  لاح  و  دنهد . رارق  تناها  دروم  زینار  شتیب  لها  هک  تسا  رت 

درومار ربمایپ  تیب  لها  هک  ار  ییاهتیاور  دـناوت  یم  یناـسآ  هب  سپ  شترـضح ,  هب  يزیمآ  تناـها  ياـهتیاور  نا  نداد چـنـ تبـسن  زا  دوش 
ادخ و لوسر  نو کـه  ـنـ کا تیب .  لها  اب  ینمـشد  طخ  ندش  ارچ  نوچ و  یب  میلـست  ینعی  ددـنب .  ورف  مد  دریذـپب و  دـهد , یم  رارق  تناها 

ییوگ ضقانت  رب  دراد  دیکات  ـچـه  نآ دوب ؟  دهاوخ  هچ  باحصا ـ  زا  ناشنایعیش ـ  لاح  دنریگ , یمرارق  زات  تخات و  دروم  نینچ  شتیب  لها 
ادخ لو  ـ سر دنک . یم  لقن  ملسم  هک  تسا  یتیاور  دنرادن , شزرا  چیه  هک  یئاهتیصخش  نداد  هولج  گرزب  زج  يا  هزیگنا  هک  نیا  نانیا و 

دنوادخ هک  نیا  زج  نم ,  یتح  تفگ :  امـش ؟  یتح  هّللا ,  لوسر  ای  دنتفگ : دوش .  یمن  تشهب  دراو  شلامعا  رطاخ  هب  سک  چـیه  تفگ : 
دینادب یلو  دینک  بوخراک  دـیوش و  کیدزن  ادـخ  هب  تفگ :  ادـخ  لوسر  يرگید :  ـت  یاور رد  (( . 221  )) دـهد رارق  شتمحر  دروم  ارم 

لضف نیرق  ارمدنوادخ  هک  نیا  زج  نم ,  یتح  تفگ :  امش ؟ یتح  هّللا ,  لوسر  ای  دنتفگ :  . دهد یمن  تاجن  ار  وا  لامعا هـیـچ کـس ,  هک 
زج نم ,  یتـح  دـناهر , یمن  خزودزا  درب و  یمن  تشهب  هب  ار  وا  ناتمادـک  چـیه  لـمع  يرگید :  تیاور  رد  و  (( 222 . )) دـنک شتمحر  و 

تـشهب لها  هک  دـنراد  نیقی  اهنیا  هنوگچ   , هن ای  دوش  یم  تشهب  لخاد  هک  دراد  کش  اد , لو خـ ـ ـسر ـر  گا پـس  (( . 223  )) یهلا تمحر 
الط نیمز ,  ياه  هوک  ما  هزادنا تـمـ هب  رگا  مسق  ادخ  هب   : تفگ یم  هتسویپ  دروخ , هبرـض  رمع  یتقو  هک  دنک  یم  ـت  یاور يرا  بـخـ دنا ! ؟ 
نیا تسا  حرطم  اجنیا  هک  یلاؤس  (( . 224  )) مبای ییاهر  منک  تاقالم  ار  وا  هک  نیا  زا  لبق  یهلا ـ  باذع  زا  دیاش  مداد  یماراهنآ  متـشاد , 

يزور ادـخ , لوـسر  هک  هدرک  تیاور  ملـسم  تسین ؟  تـشهب  هـب  نیرـشبم  زا  وا  رگم  دـیوگ ؟ یمار  ینخـس  نـینچ  رمع  ارچ  هـک :  تـسا 
انادـب امک   ) دـیور یم  ادـخ  تاقالم  هبو  دـیوش  یم  روشحم  هنهرب ,  ياپ  اهنت و بـا  امـش  انامه  مدرم !  يا  تفگ :  سپ  درک , یم  ینارنخس 

تسا و ام  هدعو  نیا   , مینادرگ یم  زاب  ار  وا  نانچمه  میدیرفآ ,  ار  یقلخ  زاغآ  رد  هکنانچ  نیلعاف .)  انک  انا  , انیلع ادـعو  هدـیعن ,  قلخ  لوا 
یم ارم  ـت  مازا ینادرم  ناه !  تسا .  میهاربا  دوش , یم  هدـناشوپ  سابل  هک  يا  هدـیرفآ  نیتسخن  هک  ناه !  درک .  ـیـم  هاو نینچ خـ امتح  اـم 

, وتزا سپ  نانیا  یناد  یمن  دوش : یم  نم گـفـتـه  هب  مباحـصا !  اهلاراب , میوگ :  یم  , دنرب یم  خزود )   ) پچ يوس  هب  ار  نانآ  سپ  دـنروآ ,
نانآ زا  هک  يزور  زا  نانچمه  اهنآ  دوش : یم  هتفگ  نم  بـه  رار مـی کـنـم .  ار تـکـ حلاص  دبع  نخـس  نم  سپ  دندرک ! ؟ داجیا  اهتعدب  هچ 

و دنـشاب ؟ لداع  دنناوت  یم  هنوگچ  دندش , دتر  اد مـ لو خـ ـ ـسر زا  نا کـه پـس  ـنـ یا (( . 225  )) دنتـشگزاب تیلهاج  ارقهق و  هب  يدشادج , 
زاب نآ ,  نوریب  یماگ  مراذگب و  تشهب  لخاد  ار  یماگ  رگا  ادخ  هب  دـنک : یم  لقن  نتـشیوخ  زا  رکبو  ـ با دـنوش ؟ یم  تشهب  دراو  هنوگچ 

باوـبا ثیدـح  يرا  بـخـ دراددـیدرت . تشهب ,  هب  نتفر  زا  هک  تسارکبوـبا  مـه  نـیا  سپ  (( 226 !! )) دوـب مهاوـخن  نمیا  ادـخ  رکم  زا  مه 
لوسر يا  تفگربمای :  ـکـر بـه پـ بو ـ با هزور .  يار  يرد بـ هقدـص و  يارب  يرد  داهج , يارب  يرد  زامن , يارب  يرد  دـنک : یم  لقنار  تشهب 

رجح نبا  (( 227  ! )) یـشاب نانآ  زا  یکی  رکبوبا , يا  وت  هک  مراودیما  نم  و  يرآ ,   : تفگ دوش ؟ یم  توعد  اهنآ  همه  زا  یـسک  ایآ  ادخ ,
. دوش یم  لـخاد  رکبوبا  تلیـضف  رد  ثیدـح ,  نیا  ناسنیدـب  و  دوش .  یم  عـقاو  زین  ربماـیپ  زا  تسا و  ادـخ  زا  ءاـجر  هدرک :  لـقن  اـهقف  زا 

لوخد مدع  ههبش  دیاش  دننادب , نیقی  يانعم  هب  ار  ءاجر  ودننک  تسار  جک و  دوخ  عفن  هب  ار  ثیدح  نتم  دنهاوخ  یم  موق  ياهقف  (( 228 ))
 , يرآ تفگن :  ربمایپ  ارچ  سپ   , تسا ربمایپ  دزن  ییالاو  ماقم  ياراد  رکبوبا  هک  دـنیوگ  یم  تسار  رگا  و  دـنیامن . یفن  رکبوبازا  ار  تشهب 

روآ دای  ار  نت  هد  بقانم  زا  يا  هشوگ  نونکا  تسا  مزال  دزاـس ! رود  ناگدنونـش  زا  ار  کـش  نیااـت  دوب , یهاوخ  ناـنآ  زا  رکبوبا  يا  وت  و 
لئاـضف اـب  ار  بقاـنم  لـئاضف و  نیا  سپـس  دوش .  یم  ماـجنا  يزاـسگرزب  تیب ,  لـها  اـب  ینمـشد  رطاـخ  هب  هنوگچ  دوش  مولعم  اـت  میوـش 

مدرم نیرتهب  دنک :  یم  اد نـقـل  لو خـ ـ سر زا  يرا  بـخـ ددرگ . رت  نشور  بلطم  ات  نک  هسیاقم  دنا , هدماین  رفن  هد  نآ  نمض  هک  یصاخشا 
مدـیزگ یمرب  ار  رکبوبا  هنیآ  ره  منیزگربدوخ ,  يارب  یتـسود  متـساو  مـی خـ ـم ,  یاد زا خـ ریغ  رگا  و  تسارکبوبا .   , نم دزن  هباحـص ,  زا 
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نیا (( . 229  )) رکبوبا برد  زج  دوش  هتـسب  دـیاب  دجـسم  ياهرد  مامت  تساوا .  صوصخ  مـ ـی ,  مال ـ ـسا تدو  ـ مو تو  ـ خا لاح  ره  هب  یلو 
هناخرکبوبا هک  دنراد  دیدرت  اهقف  زا  يرایـسب  اریز  تسا ,  اهقف  نایم  یگرزب  عازن  دروم  تسا ,  هدرک  لقنرکبوبا  يارب  يراخب  هک  تلیـضف 

ار نانآ  زا  یـضعب  اذل  و  تسا .  ـنـه  ید فار مـ ـ طا هدو کـه  ـنـح بـ ـس ردرکبوبا  هناخ  هک  هدش  تباث  هکلب  تسا ,  هتـشاد  دجـسم  کیدزن  يا 
نتـساوخ زا  هیانک  شنتـسب ,  هب  رما  تسا و  تفالخ  رد )  ) بابزا دوصقم  هک  دننک  اعدا  دننک و  لیوات  هیجوت و  ار  تیاور  هک  تخاسراچان 

ـن حـجـر با رکبوـبا . نانمـشد  رب  هار  نتـسب  رگید  تسا و  ثیدـح  نتم  زا  ههبـش  کـش و  عـفر  تسخن ,  هیجوـت ,  ـن  یا زا  ضر  و غـ تسا ! 
 , تسا رکبوـبا  ربماـیپ , زا  سپ  هفیلخ  هک  نیا  رب  تسا  لـیلد  ثیدـح ,  نیا  و  دـنک :  یم  لـقن  ثیدـح  نـیا  هراـبرد  ار  ناـبح  نـبا  نـخ  سـ

عطق تفالخ  هب  ندیـسر  رد  ار  نارگید  عمط  ناسنیدـب  دـیدنببار و  دجـسم  ياه  برد  مامت  تفگ :  هک  هاـگنآ  درک  لـیمکت  ار  بلطماریز 
فیعض دانسا  نیا  دنیوگ  یم  تسا ,  هنیدم  تسد  رودطاقن  زا  هک  دوب  حنـس  رد  رکبوبا  لزن  مـ هد ,  ـ ـش هتفگ  هک  بلطم  نیا  هرابردو  درک . 

نیا دن , ـ ـس زا نـظـر  (( 230  ! )) دجـسم رانک  مه  لزنم  کی  دـشاب و  هتـشاد  حنـس  رد  لزنم  کی  هک  دراد  لا  ـکـ ـشا ـگـهـی چـه  ناو ـت  ـسا
2 (( 231  )) يردخدیعسوبا زا  نامیلس  نب  جی  سوت ط فـلـ 1 ـ  تسا :  هدرک  لقن  هارود  زا  ار  نآ  يراخب  اریز  تسا ,  لاکـشا  دروم  ثیدح 

هباحص مامت  اب  دنناد و  یم  رفاک  ار  ناناملسم  هک  دنا  جراوخ  زا  همرکع )  جیلف و  ) رفن ود  ره  نیا  و  ((. 232  )) سابع نبا  زا  همرکع  طسوت   ـ
نیا رد  ار  ـک  ــش ـچـه  نآ و  (( . 233  )) دـنا هدرک  شهوکن  ار  نانآ  ثیدـح ,  لاجر  تنـس و  لها  ياـهقف  اـنامه  و  دـنزرو .  یم  ینمـشد 

لوسر ترضح  هک  نیا  رب  دنراد  دیکا  دراد کـه تـ دو  ـ جو تنـس  لها  یهاوگ  هب  یحیحـص  تایاور  هک  تسا  نیا  دنک , یم  رتدایز  ثیدح 
(( . 234  ( )) ع  ) یلع برد  رگم  دندنبب  ار  اه  برد  مامت  داد  روتسد  (ص ) 

مود تمسق 

نتفرگ هدـیدان  ار  یلع  ترـضح  لئاضف  رکبوبا , يارب  یتلیـضف  نینچ  نتخاس  زا  ضرغ  هک  دوش  یم  تباث  تاـیاور ,  ـن  یا زا  لا  بـه هـر حـ
وت دزن  یـسک  هچ  درک :  لاؤس  ص )   ) ربمایپ زا  صاع  نب  ورمع  هک  دـنک  یم  لقن  يرا  بـخـ تسا .  نتخاس  نارگید  يارب  نیغورد  لئاضفو 

. درب مان  ار  ینادرم  سپس  رمع !  تفگ :  یسک ؟  هچ  سپـس  تفگ :   ! شردپ  : تفگ نادرم ؟  زا  دیـسرپ :  هشیاع !  تفگ :  تسا ؟  رتبوبحم 
دوب هیواعم  یگـشیمه  رای  هک  ومه  تسا ,  صاع  نبورمع  شا  هدـننک  تیاور  هک  تسا  یفاک  نیمه  تیاور  نیا  ندر  ـ کدر يار  بـ (( 235 ))

یحارط نیفـص ,  گنج  رد  ار  اه  هزینرـس  رب  اه  نآرق  ندربالاب  هشقن  هک  دوب  ومه  درک و  هرادا  يزیر و  یپ  ار  یلع  ماما  اب  راـکیپ  هماـنرب  و 
نیا  ! مر ـ ـس هـمـ دهدب :  خـساپ  وا  و  يو ,  دزناهناسنا  نیرتبوبحم  زا  دـسرپب  ربمایپ  زا  یـسک  ـت کـه  ـسا لو  ـال مـعـقـ ـصا و  (( 236 . )) دومن

زا زگره  هک  تسا  هدوب  هشیاع  قشاع  ردـقنآ  هک  نیا  اـی  هدرکن و  كرد  ار  لاؤس  هک  نیا  اـی  دـهد :  یم  رارقرما  ود  نیب  ار  ربماـیپ  خـساپ , 
 , هقـالع قشع و  نیا  ماجنارـس  هک  ارچ  تسا ,  تنـس  لـها  دوـص  مـقـ مود ,  يا  ـن مـعـنـ یا نا  و بـی گـمـ تسا !!  هتفر  یمن  نوریب  شلاـیخ 
زا ار  رکبوبا  يرترب  دننک  یم  شالت  اهنیا  هک  تسا  نیا  رد  یتمکح  هچ  یهگناو  تسا .  نانآ  ضرغ  نیا  تسا و  هشیاع  ردپ  هب  شتـشگرب 

یـسک نام  بـی گـ دنیامن ! ؟  کچوک  ریقحت و  ار  یلع  ماما  دنهاوخ  یم  هراومه  هک  نیا  زج  دـننک , نایب  شور  نیا  هب  مه  نآ  ربمایپ  نابز 
نانیا یلو  , دریگب مارآ  شناور  دریذـپب و  ار  اه  ـ نآ هک  تسا  راوشد  وا  رب  دـنک , یم  یـسررب  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  لـئاضف  تاـیاور  هک 

ثحب و , دننک یم  تیاور  ملـسم  يراخب و  ار  هچنآ  اصوصخ  تیاور ,  رد  هکاهنآ  رب  دـندرک  میرحت  هکلب  دـندرک , عنم  ار  ناناملـسم  یتقو 
 : تفگ یم  هک  ار  ادـخ  لوسر  مدینـش  تفگ :  هک  دـنک  یم  لـقن  هریرهوبا  زا  يراـخب  دنتـسب . زین  ناـشلوقع  يوـلج  ار  هار  دـنک , یـسررب 

یم سامتلا  یمه  گرگ  زا  ناـپوچ  تفرگ .  ار  يدنفـسوگوو  دـش  رو  هلمح  اـهنآ  رب  یگرگ  هک  دوب  شنادنفـسوگ  ناـی  رد مـ ـی  نا ـ پو چـ
زج یناپوچ  ار  نانآ  زورما  و  دنک , هلمح  اهنآرب  يا  هد  ـ نرد يزور هـسـت کـه  ار  نادنفسوگ  تفگ :  هدرک  وا  هب  ور  گرگ  ناهگان  درک ,

يربراـب يارب  نم  تفگ :  هدرک  وا  هب  ور  واـگ  دوب , هتـشاذگ  يراـب  نآ ,  رب  درب و  یم  دوـخ  ار بـا  يوا  رفن گـ کـی  نینچمه  و   ! تسین نم 
رکبوبا نینچمه  مراد و  نامیا  ناتساد  ود  نیا  هب  نم  تفگ :  ربمایپ   ! هّللا ناحبس  دنتفگ :  مدرم   ! ندرک مخش  يارب  هکلب  ما ,  هدشن  هد  ـ یر ـ فآ
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نیا رد  رکبوبا  يارب  یتلیـضف  هچ  و  دـنک ؟ یم  لابند  ار  يا  هزیگنا  هچ  تیاور  نیا   , دوش یم  تریح  راـچد  لـقع  ادـج  (( 237  !! )) رمع و 
یمرمع رکبوبا و  شدوخ و  هریاد  رصحنم  ار  نامیا  نیا  ربمایپ  ارچ  سپ  واگو ؟  گرگ  نتفگ  نخـس  هب  شنامیا  ایآ  تسا ؟  هتفهن  ناتـساد 
تیاور نیا  نتخاس  اب  دنهاوخ  یم  تنس  ـل  ها ـا  یو گـ دندیزرورفک ؟  ربمایپ  نخس  نآ  هب  نیملـسم ,  ریاس  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ایآ  دنک ؟

ار نآ  هدرک و  ربمایپ  تیاور  نیا  بیذکت  هب  مکح  نیعمتـسم  مامت  هک  دنریگب  هج  نینچ نـتـیـ دـننک و  اپو  تسد  رکبوبا  يارب  ار  یتلیـضف  , 
رد هک  تسا  اجنیا  بیجع  دراد !!  دوجوزین  یلع  تیاکح ,  نیا  ناگدننک  بیذکت  نیب  رد  اعطق  دـنیوگب  ات  رمعو  رکبوبا  زج  دـننک  یم  در 

یعازن هک  دنک  یم  لقن  يراخب  (( 238  ! )) دندوبن اجنآ  رد  الصا  رمع  رکبوبا و  ناتساد ,  نیا  تیاور  ماگنه  هک  تسا  هدمآ  ملـسم  تیاور 
هدش ادیپ  شیو  ـ ناز ـجـا کـه  نآ دو تـا  هدر بـ الا بـ ار بـ ـش  ـسا هشوگ لـبـ هک  یلاح  رد  دـش  دراو  رکبوبا  سپ  داتفا , قافتا  رمع  رکبوبا و  نیب 

نم و نیب  هّللا !  لوسرای  تفگ :  درک و  مالس  رکبوبا  هرخالاب  تسا .  هداد  جرخ  هب  تماهـش  ( رکبوبا  ) امـش تسود  نیا  تفگ :  ربمایپ  دوب . 
وا دشخببارم و  هک  مت  ـ ـساو وا خـ زا  سپ  متـشگ ,  نامیـشپ  ناهگان  یلو  مدش  رو  هلمحوا  هب  تعرـس  هب  مـن  دو , يز بـ با چـیـ دنزرف خـطـ

لزنم هب  سپ  دش , نامیشپ  رمع  سپـس  رکبوبا .  يا  ـیـد  ـش ار بـخـ وت  ادخ  تفگراب :  هس  ربمایپ  ما .  هدروآ  يور  وت  يوسب  لاح  تفریذپن . 
دـش مه  رد  مشخ )  تدش  زا   ) ربمایپ تروص  دمآ .  ربمایپ  يوس  هب  سپ  هن !  دنتف : گـ ـت ؟  ـسا لزنم  رد  رکبوبا  ایآ  دیـسرپ : دـمآ و  رکبوبا 

 . ما هدر  مـن ظـلـم کـ هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  راب  ود  تسشن و  ربمایپربارب  رد  وناز  ود  رمع  سپ  تشگ !  نارگن  تخس  رک  ـ بو ـ با هک  ییاجات 
و یئوگ .  یم  تسار  تفگ :  رکبوبا  ـی  لو یئو !  غورد مـی گـ دیتفگ : امش  درک و  ثوعبم  امـش  يوس  هب  ار  ـد مـ نواد خـ ـفـت :  گر ـبـ ما پـیـ

نآ زا  سپ  دـیوگ :  يوار  دـیراد ؟ یمنرب  متـسود  زا  تسد  دـیراذگ ؟ یمن  میارب  ار  متـسود  ایآ  سپ  درک !! يرای  ارم  شناج  لام و  اـب  وا 
ود نیا  فالتخا  دوش  یم  مولعم  اریز  حدم ,  هن  دـنک  یم  شهوکن  ار  رمع  رکبوبا و  یت  ـ یاور چـنـیـن  درکن !  تیذا  ار  رکبوبا  یـسک  رگید 
 , مه دـننک  یمریـسف  ـتـی تـ قو یتح  دـنیوگ و  یمن  ار  ارجام  لصا  نایوار  هتبلا   ! تسا هدوب  يریگرد  هکلب  هدوبن ,  یظ  فـال لـفـ ـتـ خا اـهنت 
ود ره  صقندوخ  نیا  و  ار , رکبوبا  رمع  هدرک و  نیهوت  ار  رمع  رکبوبا , هک  دهد  یم  ناشن  تیاور  رهاظ  اما  دنهد  یمن  حیـضوت  ار  تقیقح 
یم راشف  رمع  رب  هدرک و  یم  رکبوبازا  يرادـفرط  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  دـیآ , یم  رب  تیاور  زا  هچنآ  زا هـم  و بـ دـهد . یم  ناـشن  ار  فرط 

ینعی دنرخب  رمع  باسح  هبار  رکبوبا  يوربآ  نآ ,  اب  دنهاوخ , یم  نایاقآ  هک  نیا  زج  درادـن  ییانعم  چـیه  يرادـفرط  نیا  و  تسا ,  هدروآ 
!! دنربب الاب  رمع , هب  ندرک  ییانتعا  یب  اب  ار  رکبوبا  ماقم 

رمع

لوا تمسق 

هتـشاذگ ار  وا  شباوخ ,  رب تـخـتـ دروخ و  هبرـض  باـطخ  نبرمع  هک  یماـگنه  تفگ :  هک  دـنک  یم  لـقن  ار  ساـبع  نبا  نخ  ـ ـس يرا  بـخـ
, دنک تتمحر  ادخ  دیوگ : یم  هتشاذگ و  ـم  ـشودر ار بـ ـتـش  ـسد نمرـس  تشپ  رفن  کی  مدید  هک  مدوب  هداتـسیا  مدرم  نایمرد  نم  دندوب ,
اب رمع  رکبوبا و  نم و  تفگ :  یم  هک  مدینـش  یمادخ  لوسر  زا  رایـسب  هک  ارچ  دهد , رارق  ـتـت  ـسود ود  اب  هارمهار  وت  ادخ  مراودـیما  نم 

نبا دـهد . رارق  ود  نآ  اب  اروت  ادـخ  مراد  دـیما  سپ  میتفر .  رمع  رکبوبا و  نم و  ای  میدرک ,  ار  راک  نیا  رمعو  رکبوباو  نم  اـی  میدو .  مه بـ
یم فارتعا  ماما  زا  هک  تسا  یلبق  تیاور  دـننام  زین  تیاور  ـن  یا (( . 239  )) تسا بلاط  یبا  نب  یلع  وا  مدـید  مدرک  هاگن  دـیوگ :  سابع 

دنشخب و تیعورشم  رمع  رکبوبا و  تفالخ  هب  یلع  طسوت  هک  درادن  نیا  زج  يا  هز  ـگـیـ نا و  نآ خـلـفـا , تفالخ  نتسناد  عورـشم  هبدنریگ 
نینچ دـندنببار , يدـیدرت  ههبـش و  هنوـگ  ره  هار  هک  نیا  يارب  ناـیاقآ  هک  ـت  ـسا ـح  ـضاو دـننک . تاـبثا  ار  ناـنآ  تلیـضف  یلع ,  ناـبز  زا 

نبرباج  , يردخ دیعـسوبا  سابع ,  نبا  هب  ار  ثیداحا  نیا  دننام  هک  تسا  هدش  هدیدالثم  دـنهد .  یم  تبـسن  یلع  نایعی  ـ ـش هب  ار  یئاهتیاور 
رتشیب هک  ارچ  تسا ,  رکبوبا  لیاضف  دننام  زین  رمع  لیاض  فـ دنا . هداد  تبسن  یلع  نایعیش  رگید  هیفنح و  نبدمحم  رـسای , نبرامع  هّللادبع , 
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هجیتن نیا  رگا  یلو  دـنراد . تلزنم  ماقم و  کی  ود  ره  هک  دـنهدب  ناشن  دـنهاوخ  یم  اریز  دـنا , كرتشم  اهنآ  رد  ود  نیا  لیاضف ,  تایاور 
ياـه يزاـب  زا  زین  رمع  رکبوـبا و  ناـیم  نداد  طاـبترا  يارب  شـالت  تسا ؟  مدـقم  رمعرب  هراوـمه  رکبوـبا  ارچ  سپ  تسا ,  تـسرد  يریگ 

يزا بـر ـتـیـ ما چـیه  رفن  ود  نیا  هک  دـبای  یمرد  دـنک , یم  یـسررب  ار  ربمایپ  تاـفو  زا  سپ  ثداو  ير کـه حـ ـگـ ـش ـ هوژ پـ تسا .  تساـیس 
, دیـسر تفـالخ  هب  هک  يزور  رک  ـ بو ـ با (( 240 . )) داد یمن  خر  یعازن  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  اهنآ  نیب  هنرگو  دنتـشادن  باـح  ـ ـصا ـر  یا سـ
رمع و ياـهراتفر  تروص  رد هـر  (( . 241  )) متـسین امـش  زا  رتهب  یلو  مدرکادیپ  تیالو  امـش  رب  نم  درک :  مالعا  داتـسیا و  مدرم  يوربور 
هک یئاج  ات  دوب , هدوشگرکبوبا  هی  يا عـلـ ـش جـبـهـه  تا ـ فو زا  سپ  هچ  ص )   ) لوسر ترـضح  تایح  ناـمز  رد  هچ  شیاـه  يریگعـضوم 

دنتفگ ضارتعا  تروص  هب  وا  هب  هدرکراذگاو و  وا  هب  ار  شیوخ  زا  سپ  تفالخ  ارچ , ـه  کد ـ ندر شنزرس کـ ار  رکبوبا  باحصا ,  زا  یخرب 
تسا نیا  دشخب , یم  شمارآ  ار  ناسنا  هچنآ  (( . 242  )) تسا بلقلا  یسق  قالخا و  دب  وخدنت  هک  ینک  یم  مکاح  ام  رب  ار  یـصخش  وت  : 

رب دنتـسناوت  یمن  زگره  دـندوب , هدرکن  يز  ـ یر ـه  ما ـ نر ـر بـا هـم بـ گا دـنا و  هـتفرگ  يرگید  زا  یکی  ار  شیوـخ  تیعورــشم  ود , نـیا  هـک 
. دنشخب تیعورشمار  هیما  ینب  هک  دراد  یگدامآ  نارگید  زا  رتشیب  رمع  رکبوبا و  ـیـت  ـص ـخـ ـش ـنـکـه  یاو گـ دننک . ادیپ  هرطیـس  ناناملـسم 

هّللادـبع نبربا  زا جـ يرا  بـخـ میهد :  یم  رارق  یـسررب  دروـمار  رمع  هژیو  تاـیاور  زا  یخرب  دوـشرت , نشور  بلطم  هک  نیا  يارب  (( 243 ))
یئادصورـس مدرک .  هدهاشمار  هحلطوبا  رـسمه  اضیمر  ناهگان  ما ,  هدش  تشهب  دراو  هک  مدید  باوخ  رد  تفگ :  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن 

نیا متفگ :  دروخ , یم  مشچ  هب  شتایح  رد  ییابیز  نز  هک  مدـید  ار  یخاک  ناهگان  تسا .  لـال  نیا بـ تفگ :  تسیک ؟  متفگ :  مدـینش , 
و مدروآداـی ,  هب  رمع  يا  ار  تتریغ  ناـهگان  یلو  مرگنب  نآ  هب  موـش و  خاـک  دراو  متـساوخ  سپ   ! رمع دـش :  هتفگ  تـسی ؟  نآ کـ زا  نز 
ره يارب  هک  یتقیق  حـ (( 244  ! )) مهد یمن  ناشن  یتریغ  رگید  وت  هب  تبـسن  نم  تنابرق ,  هب  مرداـم  ردـپ و  تفگ :  رمع  مدـشن !!!  لـخاد 

ياراد هکارچ  تسا ,  ربمایپ  ما  زا مـقـ ـر  تالا رمع خـیـلـی بـ ماقم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  فشک  ناتـساد ,  نیا  ندناوخ  ماگنه  يدـنمدرخ , 
دسرت و یم  , رمع تریغ  زا  یلو  دوش  نآ  دراو  دهاوخ  یم  دوش و  یم  هدزتفگش  , دن ار مـی بـیـ نآ  ربمایپ , یتقو  هک  تسا  تشهب  رد  یخاک 

نیا زا  دراد ؟  دوجو  مه  تریغ  ترخآ  رد  ایآ  یهگناو  دـننک ؟  لقن  ربمایپ  هرابرد  ار  ینخـس  نینچ  تسا  اور  اـیآ  دـنک . یم  ینیـشن  بقع 
هک مدـید  باوخ  رد  ادـخ گـفـت :  لوسر  دـنک :  یم  لقن  ار  نآ  يراـخب  مه  زاـب  هک  مینزبرـس  يرگید  ثیدـح  هب  و  میرذـگب ,  ثیدـح 

باحـصا دماشایب .  هک  مداد  ار بـه عـمـر  نآ  ـپـس  ـس ـد .  ـش يراج  میاه  نخان  نایم  زا  ریـش  هک  یئاج  ات  متـسه  ریـش  ندـیماشآ  لوغـشم 
مامت زا  رمع  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب , ـت  سرد ـت  یاور ـن  یا ـر  گا (( 245  ! )) ملع تفگ :  تسیچ ؟  باوخ  نیا  لیوات  ریسفت و   : دنتفگ

دراد و يرترب  نارگید  رب  هک  دنراد  لوبق  هتبلا  دنریذپ .  یمنار  نیا  ـنـت  ـس ـل  ها ـز  گر ـی هـ لو ـت .  ـسا ملعا  رکبوبا , هلمج  نم  باحـصا , 
راـتفرگ ار  مدرم  هدرکداـهتجا و  يدراوم  رد  رمع  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسیچ ؟  تقیقح  ـا  ما دـنرادن ! لوبق  رکبوـبا  رب  یلو  تسارت  هیقف 

رگا (( . 246  )) تسین ناوارف  شناد  ملع و  زا  رمع  يرادروخرب  لیلد  زگره  هک  دراد  هاب  ـتـ شا رد  ـقـ نآ ـگـهـی  ناو ـت .  ـسا هدو  لکـشم نـمـ
تـسا هدرمن  زگره  ربمایپ  هک  دز  یمن  دایرف  داتفا و  یمن  هار  هنیدم  ياه  هچوکرد  ص )   ) ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  دوب , هیقف  رمع  یتسارب 

!! درک ادیپ  شمارآ  هاگنآ  تفگ ,  وا  هب  ار  رما  تقیقح  دمآ و  رکبوبا  هک  نیا  ات   ! دنک یم  عطق  ار  ینادرم  ياهاپ  تسد و  ددرگ و  یم  رب  و 
ربنم رب  دوب  هیقف  رمع  ـر  گا و  (( . 248  )) دوش یم  كـالهرمع  دـشابن , یلع  رگا  تفگ :  یمن  یلع  هب  زگره  دوب , هیقف  رمع  رگا  و  (( 247 ))

. دومیپ ار  حیحـص  هار  نز  کی  درک و  هابتـشا  رمع  دنزب :  دایرف  راچان  وا  دـنک و  هئطخت  ار  وا  نز  کی  هک  تفگ  یمن  ینخـس  تفر و  یمن 
زاات دهد  رارق  رظن  تحت  هنیدم  رد  ار  باحـصا  ناگرزب  هک  دش  یمن  راچان  دش و  یم  ینغتـسم  نارگید  هقف  زا  دوب , هیق  ـر فـ گا و  (( 249 ))

ام عضو  هدروآ ,  مالسا  رمع  هک  يزور  زا  تفگ :  هّللادبع  هک  دنک  یم  لقن  سیق  زا  يراخ  بـ (( 250 . )) دهاوخب اوتف  هتسجدادمتسا و  اهنآ 
یلع ماما  هب  ار  یکاندرد  هبرض  دهد , یمطبر  رمع  هب  ار  مالسا  تزع  هک  یتیاور  نینچ  دننام  ـک ,  ـش نود  بـ (( 251  . )) تسا هدش  بوخ 

زا هندنا  هدرک  لقن  یباحص  کی  نابز  زا  ار  ینخس  نینچ  هک  رکـش  ار  يادخ  دنک . یم  وحم  مالـسا  خیراترد  ار  وا  شقن  دزاس و  یم  دراو 
یمن يار عـمـر  ار بـ یمهم  شقن  دهد , یم  رارق  یسرربدروم  ار  ص )   ) مرکا لوسر  هریـس  هک  يرگـشهوژپ  تروص ,  ره  رد  ربمایپ !  نابز 
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هوزغ رد  دو  دبع  نب  ورمع  یبلط  زرابم  ماگن  ـ هو درک . رارف  دحا , هوزغ  رد  هک  دوب  یـسک  وا  دشاب .  هتـشاد  طابترا  مالـسا  تزع  اب  هک  دبای 
هکلب دشن , هدوشگ  رمع  تسد  رب  ربیخ  بابو  دناسر  لتق  هب  ار  وا  درک و  هزراب  وا مـ اب  یلع  ماما  یلو  دوش  وربور  وااب  درکن  تارج  قدنخ , 

 . ـت سا شیرق  زا  ینانز  اب  ندرک  تبحص  لوغشم  ترضح  دید  دش , دراو  ربمایپ  رب  رمع  هک  دنک  یم  لقن  يراخب  درک . حتف  ارنآ  یلع  ماما 
دیسرت یم  نم  زا  ایآ  نتشیوخ ,  نان  ـمـ شد يا  تفگ :  رمع  دندیـشوپ .  ار  دوخ  باجح  دنت و  ـ ـسا ـ خر ـ بارو ـهـا فـ نز ـد , ـش ـل  خاد تـا عـمـر 

هب باطخ ,  دـنزرف  يا  ناه  تفگ :  ربمایپ  يرت !  قالخا  ـن تـر و بـد  ـش ربمایپ خـ زا  وت  يرآ !  دـنتفگ : دیـساره ؟ یمن  ادـخ  لوسر  زا  یلو 
ار رمع  ـث ,  ید ـن حـ یا (( 252  !!! )) تفر رگید  هار  رد  وا  هک  نیا  زج  يرادرب ,  ماـگ  یهار  رد  هک  تفاـین  ار  وت  ناطیـش  زگره  مسق  ادـخ 

دوب نانچنآرم  ـر عـ گا و  ير ,  ـن تـ ـش قال تـر و خـ ـ خا دب  رمع  يا  وت  دیوگ : یم  نانز  لوق  زا  هکنانچ  دنک , یم  تمذـم  هکلب  دیاتـس  یمن 
هنوگچ هک  دوش  یم  ریحتم  لقع  دـنیوگب . نخـس  يدـنت  نآ  اب  وا  اب  هک  دنتـشادن  یتارج  نانچ  نانز  دراد , رارقا  شا  هراـب  رد  تاـیاور  هک 

هچ تفر .  رگید  یهار  زا  هک  نیا  زج  تفاین  یهر  رد  ار  وت  ناطیـش  زگره  تفگ :  هک  دهدب  شزاسوا  هب  ربمایپ  نخـس  نانز و  نخـس  نایم 
ربمایپ اذل  دندیسرت و  رمعزا  نوچ  دنا  نیطایش  نانز ,  هک  دیوگب  دهاوخ  یم  ربمایپ  دنکن  دراددوجو ؟ ناطیش  دادیور و  نیا  نایم  يا  هطبار 

درک و یم  ادـج  مه  زاار  هثداح  ود  نیا  رگا  دـشارتب .  ار  شتیاور  بوخ  هتـسناوتن  يوار  ـا  یو گـ دروآ ! ؟ یمدای  هب  ار  شناطیـش  رمع و  زین 
یم بیذـکت  ار  ـت  یاور نیا  هک  تسه  یتیاور  ملـسم  حیحـص  رد  لاح  ره  هب  دوب .  رتهبدومن  یم  عضو  لقتـس  ـتـی مـ یاور ره یـک ,  يارب 

هک دـنک  یم  لقن  هشیا  زا عـ ـلـم  ـس مـ دـیامن . یم  الم  رب  ص )   ) ربمایپ هب  غورد  ثیداحا  نداد  تبـسن  رد  ار  نایاقآ  ییوگ  ضقاـنت  دـنک و 
ار وت  تسا  هدش  هچ  تفگدـید :  ارم  تیعـضو  تشگزاب ,  یت  ـ قو در .  لگ کـ نم  یگنانز  تریغ  تفر ,  نوریب  هناخ  زا  ربمایپ  یبش  تفگ : 

تناطیش ایآ  تفگ :  دزرو ! تریغ  ییوت  دننام  هب  تبسن  دیاب  نم  دننام  يرآ ,  متفگ :  دمآ ؟ شو  هب مـن جـ تبـسن  تتریغ  ایآ  هشیاع ,  يا 
 : متفگ يرآ .   : تفگ تسه ؟  یناسنا  ره  اب  و  متفگ :  يرآ .  تفگ :  مراد ؟  ناطیـش  مه  نم  رگم  هّللا ,  لوسر  ای  متفگ :  هدمآ ؟  دز تـو  نـ
ارم رگید : یتیاور  رد  و  دـش !! ناملـسم  وا  سپ  هدرک ,  کمک  نم  هب  مراگدرورپ  یلو  يرآ  تفگ :  يراد ؟  ناطیـش  هّللا  لوسر  اـی  مه  وت 

؟ دوش یم  ینثتسم  نآ  زارمع  ارچ  هشیاع ,  نینمؤملا  ما  یتح  دراد , ناطیش  یناسنا  ره  رگا  سپ  (( 253  !! )) یبوخ هب  زج  دهد  یمن  روتسد 
! ؟ دنیب یم  ار  وا  هاگ  ره  دزیرگب  وا  زا  شناطیش  هک  هدرک  کمک  ار  رمع  یـسک  هچ  هدرک ,  شکمک  ادخ  هک  دراد  یناطیـش  ربمایپ  رگا  و 
نیا اب  دش  یم  لزان  نانآ  رب  ـی  حو هک  دندوب  لیئارسا  ینب  رد  یصاخشا  , امـش زا  شیپ  تفگ :  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  هریرهوبا  زا  يراخ  بـ
یم دنک , یم  لابند  ار  رمع  یهقف  هریس  هک  یـسک  (( 254  ! )) سبو تسارمع  وا  انامه  دشاب , يدحا  نم  تما  ردرگا  و  دـندوبن , ربمایپ  هک 
یم رتراوازس  وا  دوب , نینچ  رگا  و  دوبن , نامیکحای  نافوسلیف  ای  نارونخس  زا  زگر  رمع هـ تسا .  هتفهن  تیاور  نیارد  غورد  ردقچ  هک  دنیب 

راـصنا و زا  شنانمـشد  هیلع  گـنج  مـالعاو  دـیاشگب  رکبوـبا  يارب  ار  هار  هک  نیا  هن  دریگرب  رد  ادـخ  لوـسر  زا  ـس  پار تفـالخ  هک  دـش 
ـن با سب !  دوب و  رمع  انامه  دوب , يربمایپ  نمزا  سپ  رگا  تفگ :  ربمایپ  هک  دـننک  یم  لقن  نابح  نبا  يذـمرت و  دـمحا و  دـیامنب . نارگید 

شنخـس نارگید  زا  ـتـر  ـش بـیـ ـبـر , ما نامز پـیـ رد  هک  تسا  نیا  هتخاسرختفم ,  یگژیو ,  نیا  هب  ار  رمع  ربمایپ , هک  نیا  تلع  دیوگ :  رجح 
سپ هک  دنک  ضرف  ربمایپ  هک  تسا  نکم  ـا مـ یآ ـال  ـصا و  (( 255 (( ؟  تسج مدقت  رمع  رب  رکبوبا  هک  دـش  هچ  یلو   ! تشاد شزاس  نآرقاب 
تفگ هک  دنک  یم  لقن  رم  نا عـ ـ بز زا  ـلـم  ـس مـ تساایبنالا ؟  متاخ  دوخ , دناد  یم  هک  یلاح  رد  دشاب , تسا  نکمم  يربمایپزین  شدوخ  زا 

اب دـیو :  ـن حـجـر گـ با (( 256 . )) ردـب ناریـسا  عوضوم  رد  باجح و  رد  میهاربا ,  ماقم  رد  میتشاد :  قفاوت  مراـگدرورپ  اـب  دروم  هس  رد  : 
ییانعم نخس  نیا  (( 257 . )) داد دانـسا  شدوخ  هب  ار  تقفاوم  بدا ,  رطاخ  هب  یلو  نمرظن !  قبط  دش , لزان  نآرق  ینعی  میتشاد  قفاوت  ادخ 

هب ار  ناسنا  ییوس  زا  تسا .  هتـشاد  يرترب  قوفت و  زین  ربمایپ  رب  رمع  ینع  یـ دـش !!  یم  لزان  رمع  رظن  اب  نآرق  میئوگب :  هک  نیا  زج  درادـن 
صوصن زگر  هـ دوش ) یم  هتساک  رایسب  نآ  رابتعا  زا  و   !) تسا هدش  یم  لزان  رمع  يار  قبط  هک  تسا  ینآرق  هچ  نیا  هک  دراد  یماو  کش 

 . درک غال مـی  ـ با مدر  اد نـیـز بـه مـ لو خـ ـ سر ادخ کـه  لوسر  رب  یهلا  نامرف  هب  زجدش  یمن  لزان  نآرق  اریز  دریذپ , یمن  ار  رما  نیا  يوبن 
نآ هب  ربماـیپ  سپ  دـشاب , هتـشاد  دوـجو  یقفاوـت  اـعقاو  رگا  و  دوـش , لزاندـهاوخ  یم  هک  يزیچ  هب  تشادـن  ملع  زین  ربماـیپ  دوـخ  یتـح  و 
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تساو ـ خرد وا  زا  دمآ و  ربمایپ  دزن  هّللادبع  شدنزرف  تفر ,  ایند  زا  لولـس  یبا  نب  هّللادبع  یتقو  ـد :  یو ـلـم گـ ـس مـ رمع . ات  تسا  رتراوازس 
وا رب  هک  تساوخ  ربمایپ  زا  سپـس  . داد يو  هب  ار  شنهاریپ  مه  ربمایپ  دـیامن .  نفک  وا  رد  ار  شردـپ  اـت  دـهدب  يو  هب  ار  شنهاریپ  هک  درک 

زامن وا  رب   ! هّللا لوسرای  تفگ :  مشخ  اب  دیـشک و  ار  رب  ـ ما سا پـیـ ناهگان عـمـر لـبـ دـناوخب , زامن  هک  تساخرب  ربمایپ  سپ  دـناوخب , زاـمن 
 : ـت ـسا هتفگو  هدرک  مریخم  میادخ  یلو  تفگ :  ربمایپ  یناوخب ! ؟  زامن  وا  رب  هک  هدرک  عنم  ار  وت  تراگدرورپ  هک  یلاح  رد  يراذگ  یم 
 . میازفا یمراب  داتفه  رب  نم  و  دزرمآ ) یمن  ار  اهنآ  ادخ   ) ینک رافغتسا  مهراب  داتفه  رگا  ینکن ,  رافغتـسا  ای  ینکب  راف  ـتـغـ ـسا ـهـا  نآ يار  بـ

مقت الو  ادبا  تام  مهنم  دحا  یل  و ال تـصـل عـ دش :  لزان  هیآ  نیا  ناهگان  دناوخزامن . وا  رب  ادخ  لوسر  سپ  تسا .  قفانم  وا  تفگ :  رمع 
رایـسب لـئاسم  هب  هراـشا  ـث  ید ـن حـ یا (( 258 . )) ورم شربـق  راـنک  ناوـخم و  زاــمن  تـسا  هدرم  هـک  ناــنآ  زا  یکی  رب  زگره  هربـق ـ  یلع 

 . دهد یمرارق  یعرش  رظن  زا  یتخس  تیعقوم  کی  رد  ار  وا  هکلب  تسین  رمع  عفن  هب  زگره  هک  دراد  یکانرطخ 

مود تمسق 

نآرق اب  ار  وا  نخـس  دنتـساوخ  یم  دـنداد . رارق  نعط  شهوکن و  دروم  ارربمایپ  یلو  دـننک , رکذ  یتبقنم  رمع , يارب  دنتـساوخ  تنـس  لـها 
یهلا یهن  زا  ربخ  ربمایپ  هک :  دوش  یم  مولعم  ثیدح  نیا  زا  یهگناو  دنروآ !  باسح  هب  ادخ ـ  رب  هانپ  نادان ـ  ار  ربمایپ  یلو  دـنهد , شزاس 

نیا باکترا  زا  ار  وا  ات  دیـشک  ار  ربمایپ  سابل  رمع  ادخ !  نآرق و  تفلاخم  رب  دیزرو  رارـصا  ربمایپ  دـش !  رکذـتم  ار  نآ  رمع  و  تشادـن , 
زا شیب  تفگ :  هک  درک . تسرددوخ  يارب  یعرـش  هالک  داد و  رارق  هرخـسم  دروم  ار  نآرق  ربماـیپ  دراد !  رذـحرب  راـگدرورپاب  تفلاـخم 
زا یهن  هیآ  هک  تسا  نیا  دـنک , یم  رتـشیب  ار  ناـسنا  کـش  هچنآ  و  دـش !  لزاـن  رمع  رظن  قباـطم  نآرق  مـنک !!  یم  رافغتـسا  هـبترم  داـتفه 

يراذگ یم  زامن  وا  رب  روطچ  وت  تفگ :  ربمایپ  هب  دـشریگرد و  ربمایپ  اب  رمع  هک  ـت  ـش لزا گـ یتقو نـ تسرد  نیقفانم ,  رب  زامن  ندـناوخ 
هک نیا  ای  تسناد ؟  یم  بیغ  ملع  رمع , دـبال  سپ  . دوب یهن  هیآ  لوزن  زا  لبق  رمع  نخـس  نیا  و  هدرک ,  یهن  ار  وت  تیادـخ  هک  یلاـح  رد 
رد ار  رمع  تسا ـ  تسرد  تیاور ,  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا  رمع ـ  زا  يریگعـضوم  نینچ  ـنـد  نا مـ  ! يرآ دوب ؟  یحواب  طاـبترا  رد  هتـسویپ 
نآ اب  ار  وا  دـنک و  ضارتعاربمای  هب پـ نشخ ,  شور  نیا  اب  یباحـص  رفن  کـی  تسا  نکمم  هنوگچاریز  دـهد , یم  رار  ـقـیـن قـ فا هور مـنـ گـ

 . نارگید زا  تسارت  هاـگآ  اـعطق  ادـخ , یهنو  رما  هب  وا  تسا و  ربماـیپ  صوصخم  یحو ,  هک  نیا  اـب  دـهد  رارق  باـطخ  دروم  دـنت , نخس 
یمن لاؤس  ریزار  ربمایپ  تلاسر  راتفر , نیا  ایآ  دشکب ! ؟  لکش  نآ  هب  ار  شنهاریپ  رمع  تسناد کـه  یمن  ار  یهنو  رما  ربمایپ  رگم  یهگناو 

ارر بـا راـتفر عـمـ نیا  دـنوادخ  هک  تـسا  هنوـگچ  و  دزاـس ؟  یمن  کـچوک  ار  واو  دروآ  یمن  نیئاـپ  ناناملـسم ,  رظن  رد  ار  شتبیه  درب و 
هدش مک  شربمایپ  رب  یهلا  دامتعا  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  ایآ  دزاس ؟  یم  لزان  رمع  رظن  قبط  ار  نآرق  دریذپ و  یم  ص )   ) ادخ لو  ـ ـسر

يارحـص هک  دـنتفر  عصانم مـی  هب  تجاح  ياضق  يارب  اهبـش  ربماـیپ , نارـسمه  تفگ :  هک  دـنک  یم  لـقن  ـه  ـش ـ یا زا عـ ـلـم  ـس مـ تسا ! ؟ 
هدوس اهبش  زا  شـبـی  داد !!!  یمن  شوگ  ربمایپ  یلو  ! دنشوپب باجح  تیاهنز  هک  هدب  روتسد  تفگ :  هّللا  لوسر  هب  يزوررمع  دوب .  یعیسو 
هدوس  ! ناه تفگو :  دز  شیادص  رمع  ناهگان  دش , جراخ  لزنم  زا  تجاح  ياضق  يارب  , دوب یتماق  دنلب  نز  هک  ربمایپ  رسمه  هعمز ,  رتخد 

رد (( 259 !! )) دـش لزان  باجح  هیآ  ناسنیدـب  و  تفگ :  هشیاع   !!! دـیامن باجح  ربرارـصا  تساوخ  یم  نخـس  نیا  اـب  و  میتخانـش .  ار  وت 
تـشگرب هدوس  يور ! ؟  یم  نوریب  هنوگچ  نیبب  سپ  ینک ,  ناهنپام  زا  ار  دوخ  یناوت  یمن  ادـخ  هب  تفگ :  هدوس  هب  رمع  رگ , ـ ید ـت  یاور

یم هدید  رمع  هب  تبـسن  یمیظع  شیاتـس  نیا ,  رد  دیوگ :  ثیدح  نیا  هرابرد  ینالطـسق  (( . 260  )) درک وگزاب  ربمایپ  هب  ار  رمع  نخـسو 
 !! دیامن یم  هظعوم  تحیصن و  ار  نانآ  دنشاب و  دوخ  حلاص  ـع و مـ فا ـب مـنـ ظاو ـد کـه مـ هد راد مـی  ـ ـش ار هـ نا  ـ گرز الـضف و بـ و  دوش . 
ات دـتفایب , ربمایپ  نانز  هب  ناشمـشچ  ناگناگیب ,  هک  دوب  نارگن  تحاران و  رمع  هک  تسا  نیا  بلطم  هصـالخ  دـیوگ :  رج  ـن حـ با (( 261 ))

ـن یا (( 262 !!! )) دـش لزان  باجح  هیآ  ماجنارـسات  درک  دـیکات  ردـقنآ  و  ناشوپب .  ار  تنانز  تفگ :  درک و  حیرـصت  ربمایپ  يارب  هک  اجنآ 
نآر ـن کـه قـ یا تا  ـبـ ثا يار عـمـر و  یتبقنم بـ ندیـشارت  رطاـخ  هب  ناـنیا  هک  ارچ  دـهد , یم  رارق  يراوشد  تیعقوم  رد  ار  رمع  زین  ثید  حـ
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یجیاتن نینچ  هب  ثیدـح ,  رد  لمات  اب  و  دـنهد .  یم  رارق  راکـشآ  تناها  دروم  ار  شنارـسمه  ربمایپ و  تشاد ,  شزاـس  قفاوت و  وا  ياراـب 
نانز رمع  هتفرگ !  یم  هدـیدان  ار  باجح  عوضوم  ربماـیپ  دـناشوپب !  ار  شناـنز  هک  تسا  هدرک  رما  ار  ادـخ  لوسر  رمع , میباـی :  یم  تسد 

هک یلاؤس  هدش !  یم  لزان  رمع  رظن  قباطم  یحو  هتشاد !  رظن  ریز  ار  ربمایپ  نانز  دمآ  تفر و  اهبش , رمع  هداد !  یم  رازآ  تیذا و  ار  ربمایپ 
نانز ياهراک  رد  هنا  ـبـ ـش ـس  ـس راداو بـه تـجـ ار  وا  هک  هداد  یم  نامـسآ  زا  ماکحا  لوزن  هب  تیمها  رمع  ردقنآ  ایآ  تسا :  حرطم  نونکا 

ردقنآ باجح  دروم  رد  و  دـنیاین , نوریب  هناخ  زا  بش  دنـشکب و  تلا  ات خـجـ هداد  یم  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  اهنآ  هدومن و  یم  ربمایپ 
يالاو ماقم  هب  تناها  نیرتگرزب  بلطم  نیا  دـنک !  یم  لزان  باـجح  هیآ  وا , رطاـخ  هب  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  هدـیزرو  یم  رارـصا  ربماـیپ  هب 
ربمایپ تریغ  زا  رتشیب  ربمایپ  نارسمه  هب  تبسن  ار  رمع  تریغ  هدرک و  روص  تـ تریغ ,  نودب  ار  وا  اریز  تسا ,   ( ص  ) مالـسا یمارگ  لوسر 

هک یلاح  رد  هدش  یم  رثاتم  تحاران و  ردقنآ  باجح ,  نودـب  ربمایپ  نانز  ندـش  جراخ  زا  رمع  رجح ـ  نبا  لوق  هب  هک ـ  اجنآ  ات  هتـسناد , 
ار هدوس  هک  ارچدندیـشارت  بوخ  ار  نآ  دندرک , عضو  ار  تیاور  نیا  هک  يدارفا  ایوگ  تسا .  هداد  یمن  ینعم  نیا  هب  یتیمها  چـیه  ربمایپ ,
رد رمع  هنوگچ  هکدنداتفا  یم  دیدرت  هب  مدرم  دـیاش  دـنتفگ , یمن  نینچ  رگا  و  تسا ,  هدوب  یقاچ  ای  تماق  نز بـلـنـد  هک  دـندرک  فیرعت 

مینک و یم  هدنـسب  تسا  هدمآ  رمع  فیرعت  رد  هک  تایاور  زا  رادقم  نیم  بـه هـ دهد ! ؟  صیخـشت  تسرد  ار  ربمایپ  نز  تسناوت  بش  لد 
 . میزادرپ یم  نامثع  تیعقوم  یسررب  هب  دعب  لصف  رد 

نامثع

لزنم رد  ادخ  لوسر  دنک : یم  تیاور  ملـسم  میزادرپ :  یم  نامثع  تیعقوم  نوماریپ  شاکنک  هب  رمع  یگتخاس  تیـصخش  یـسررب  زا  دـعب 
رکبوبا داد و  هزاجا  وا  هب  ترضح  تساوخ ,  هزاجا  رکبوبا  دوب .  ادیپ  شیاهنار  هدز و  الاب  ار  سابل  هک  یلاح  رد  , دوب هدیشک  زارد  هشیاع , 

 , تساوخ دورو  هزاجا  نامثع  سپـس  دـشدراو .  ربمایپ  رب  لاح  نامه  اب  تساوخ و  هزاجا  رمع  سپـس  دـش .  دراوربمایپ  رب  لاـح  ناـمه  رد 
هک يدرم  زا  مشکن  تلاـجخ  اـیآ  تفگربماـیپ :  دیـسرپ .  راـک  نیا  تلع  زا  هشیاـع  دیـشوپ .  تسرد  ار  شـسابلو  تسـش  ـبـر نـ ما ارو پـیـ فـ

ار ادـخ  لوسر  , رفن کی  تیـصخش  ندرک  گرزب  رطاخب  هک  منیب  یم  ار  ناـنیا  ـگـر  ید را  بـ (( 263 (( ؟ دنشک یم  تلاجخ  وا  زا  ناگتـشرف 
, دشک ـی  مزارد هدرک و  هنهرب  ار  شنار  هک  دـننک  یم  یفرعم  یئایح  یب  درمار  ادـخ  لوسر  موق ,  نیا  دـننک .  یم  ری  هدرک و تـحـقـ نیهوت 
رد هکدهد  یمن  رمع  رکبوبا و  هب  یتیم  ـ ها ربمایپ هـیـچ  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  ایآ  دشک ! یم  تلاجخ  وا  زا  دیآ , یم  نامثع  یتقو  یلو 

ماقم زارترب  رتالاب و  نامثع ,  تلزنم  ماقم و  هک  دهد  یمن  ناشن  تیاور  نیا  ایآ  درامش ؟ یم  مرتحم  ار  نامثع  طقف  یلو  دنا  هتسشن  شرانک 
سپـس دیـسرپ .  نامثع  هراب  ردوا  زا  دمآ و  رمع  نبا  دزن  رـصم , لها  زا  يدرم  هک  هدرک  ـت  یاور يرا  بـخـ تسا ؟  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیش

رضاحردب هوزغ  رد  نامثع  هک  یناد  یم  ایآ  تفگ :  درم  يرآ !  تفگ :  رمع  نبا  درک ؟ رارف  دحازور , رد  نامثع  هک  یناد  یم  ایآ  تفگ : 
بجع در بـا تـ مـ يرآ !  تفگ :  دـشن ؟ رـضاح  دز و  زابرـس  ناوضر  تعیب  زا  نامثع  هک  یناد  یمن  ایآ  تفگ :  درم  يرآ !  گـفـت :  دـشن ؟

هک مهد  یم  یهاوگ  نم  پـس  ـد , حا هوز  زا غـ شرار  اما فـ مهد :  حیـضوت  تیارب  ار  لئاسم  ات  ایب  تفگ :  رمع  نبا  سپـس  . ربکا هّللا  تفگ : 
تقو نآ  رد  شرـسمه  دوب و  ادخ  لوسررتخد  رـسمه  وا  هک  ناد  پـس بـ رد , رد جـنـگ بـ شروضح  مدـع  اماو  دیـشخب !!! ار  وا  دـنوادخ 
تعیب زا  شتبی  اما غـ و  تسا !  هدرک  تکرش  ردب  گنج  رد  هک  یسک  شاداپ  تسا  وت  يارب  انامه  تف :  ـ گوا ـبـر بـه  ما اذل پـیـ و  دوب .  رامیب 

ار نامثع  ادخ  لوسر  سپ  داتـسرف .  یم  نامثع  ياج  هب  ار  وا  ربمایپ  هک  قیقحت  هب  دوب , رتزیزع  نامثعزا  هکم  رد  یـسک  رگا  سپ  ناوضر , 
ناـمثع تسد  نیا  تفگ :  درک و  دـنلبار  دوخ  تسار  تسد  ترـضح  ها  ـگـ نآ داد .  خر  ناوضر  تعیب  تقو ,  ناـمه  رد  داتـسرف و  هکم  هب 

 ! يدش تحار  هک  ورب  الاح  تفگرمع :  نبا  نآ  زا  سپ  نامثع !  ياج  هب  مه  نیا  تفگ :  دز و  دوخ  رگید  ـت  سد هب  ار  نآ  سپـس  تسا و 
دهد یم  ناشن  لاؤس  هس  نآ  تسا .  رمع  نبا  نامثع ,  زا  هدـننک  عافد  دـهد : یم  رارق  ییاه  تقیقح  يولج  ار  ام  یتیاور  نینچنیا  (( 264 ))

اهدادـیور بیترت  رد  ثیدـح  يوار  دـحا . گنج  رد  نامثع  رارف  هب  درک  رارقا  رمع  نبا  تشاددوجو .  نامثع  اب  فلاخم  ياه  هاگدـید  هک 
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نینچ و  تسا .  هداتفا  قافتاردـب  هثداح  زا  سپ  دـحا  هثداح  اریز  دـحا , گنج  زا  سپـس  ردـب , گنج  زادـسرپب  لوا  دوب  مزال  هدرک  هابتـشا 
هب یخیراـت ,  رظن  زا  هچ  ـ نآ درب !  یم  لاؤس  ریز  ار  تیاور  هک  ارچ  دـنامب , یفخم  موق ,  ياـهقف  يراـخب و  زا  تسیاـب  یمن  ینـشور  بلطم 

. دـنا هدوب  ترـضح  ياـه  هبیبر  بنیز ,  موثلک و  ما  هیقر و  اـنامه  هتـشادن و  يرتـخد  همطاـفزج  ص )   ) ربماـیپ هک  تسا  نیا  هدیـسر  توبث 
هک تسا  هدـشن  تباـث  هدادـن .  خر  یجاودزا  نینچ  هک  تسا  نیارت  حیحـص  تسا و  فـالتخا  دروم  موثلک ,  ما  هیقر و  اـب  ناـمث  جاودزا عـ
نب نمحرلادبع  نامثع ,  هک  دـنک  یم  لقن  رازب  زا  ار  یت  ـ یاور ـن حـجـر  با دـشاب . هداتـسرف  هکم  هب  ار  نامثع  ناوضر ,  تعیب  مایا  رد  ربمایپ 

شتبیغ درک :  رارکت  ار  بلطم  هس  نآ  نمحرلادـبع  سپ  ینک ؟  یمدـنلب  نم  رب  ار  تیادـص  تـو  وا گـفـت :  هب  درک و  شنزرـس  ار  فوـع 
ـت یاور (( 265 . )) داد خـساپ  ار  وا  داد , خـساپ  رمع  نبا  هک  هنوگنامه  ناـمثع  یلو  ناوضر .  تعیب  زا  شفلخت  دـحا و  زا  شرارف  رد و  ـ بزا

یـسک نامه  تسا و  شکیدزن  نارا  زا یـ یکی  هدرک ,  مهتم  ار  وا  هک  یـسک  اریز  دـنک  یم  دـیکات  ار  نامثع  هب  طوبرم  ياه  تم  راز تـهـ بـ
هب دراد !  داـی  هب  بوخ  ار  ناـمثع  هتـشذگ  خـیرات  هک  تسا  یـسک  وا  سپ  تسا ,  هداد  يراـی  تموکح ,  هب  ندیـسر  يارب  ار  وا  هک  تسا 

یمطوبرم مه  هب  ار  ـه  نا ـه گـ ـس يافلخ  هک  تسا  یثیداحا  رارکت  دوش , یم  هدـید  ملـسم  يراـخب و  هژیوب  ثیدـح  بتک  رد  هچنآ  لاـحره 
کی ربمایپ و  کی  هک  شاب  راوتـسا  دحا  ثیدـح  الثم : دـیآ . یم  نایم  هب  هناگادـج ,  کی ,  ره  بقانم  لیاضف و  زا  نخـس  دـنچ  ره  دزاس ,
رترب ار  یسک  ربما  نا پـیـ ـ مز رد  ـث  ید هد یـا حـ ترا بـه بـهـشـتـش بـ هد و بـشـ هزا  ـ جا ار  وا  ثیدح  ای  دنراد  رارق  وت  رب  دیهشود  قیدص و 

ثیدـح هیفنح و  نبدـمحم  ثید  میدرک و حـ یم  اهر  ار  ربمایپ  باحـصا  ریاس  و  نامثع ,  وا  زا  دـعب  رمع و  سپـس  میتسناد  یمن  رکبوبا  زا 
هنادمعتم هک  تسا  بلطم  نیا  هدنهد  ناشندنک  یم  شیاتس  ار  هفیلخ  ره سـه  هک  ثیداحا  نیا  دهد  رارق  تتسودود  اب  ار  وت  ادخ  مراودیما 

 , یکی هب  تبـسن  رگا  سپ  تخادنا .  هلـصاف  اهنآ  نیب  دوشن , هک  يا  هنوگب  دـهد , طبر  رگ  ـ ید ار بـا یـکـ ـه  ـس رهات  تسا  هدـش  ییاهـشالت 
نامثع هب  تبـس  مدر نـ ـبـهـه مـ ـش کش و  ابلاغ  نوچ  و  ددرگ .  فرط  رب  کش  ات  دنک  یم  ینابیتشپار  وا  يرگید  نآ  دش , اد  يد پـیـ ـ یدر تـ

وا نداد  دنویپ  اذل  ,و  دنا هتخاس  شیارب  هک  دـنک  یتلزنم  ما و  ياراد مـقـ ار  وا  هک  تسین  نانچنآ  شیفارگویب  هنیـشیپ و  هک  ارچ  تسا  رتشیب 
ندرب لاؤس  ریز  يارب  یـشالت  هنوـگ  ره  هک  ـن  یا زا  و  دـیامن !  یم  ناـهنپ  ار  شبوـیعو  دزاـس  یم  مکحم  ار  شعـضوم  رگید , هفیلخ  ود  و 
هرابرد دشاب , هتـشادن  قح  یـسک  هک  دنا  هداد  تخـس  ياهرادـشه  نایاقآ  اذ  لـ ـت ,  ـسا رمع  رکبوبا و  ندرب  لاؤس  ریز  شا  هجیتن  نامثع , 

رذح رب  رمع  رکبوبا و  هرابرد  نتفگ  نخـس  زاار  مدرم  هک  تسا  ییاهرادـشه  نیع  اهرادـشه  نیا  اریز  دـنک , يداقتناو  دـنزب  یفرح  نامثع 
ای داقتنا  هنوگ  ره  زا  هک  دندیـشارت  ار  یناوارف  صوصنو  دـنداد  رارق  یـسدقم  هلاه  کی  رد  ار  هناگ  هس  يافلخ  هک  دوب  اـجنیا  زا  دراد . یم 

, دنداد رارق  مراهچ  هفیلخ  ار  وا  دنچ  ره  یلع ,  ماما  هرابرد  اما  و  دیامن . موکحم  يریگولج و  تخـس  نانیا ,  هرابرد  يداقتنا  هشیدـنا  یتح 
هک سب  نیمه  و  دـندشن , لئاق  یتمرح  هنوگچیه  وا  يارب  دـندومنریدقت , میظعت و  ار  رفن  هس  نآ  هکناـنچ  دـندرکن و  شمارتحا  زگره  یلو 

کیکـشت شماقم ,  تیملع و  رد  دهاکب و  وا  تمظع  زا  هک  دـندرک  لقن  ار  يدایز  تایاور  هک  نیا  وگ  هداد ,  رارق  مراهچ  هجرد  رد  اروا 
ـ  هفیلخ نیرخآ  دنا و  هداد  تلزنم  هجرد و  نیرتمک  ار  وا  ارچ  تسناد  میهاوخ  تنس ,  لها  تایاور  رد  ماما  بقانم  زا  ثحب  ماگنه  .و  دننک

اریز تسا  تسایس  ياه  يزابزا  زین  تیعـضو  نیا  هب  افلخ  هلاسم  هک  تسا  نیا  هدنهد  نا  ـ ـش ـر نـ ما ـن  یا دنا . هدروآ  باسح  هب  ماقمرظن ـ  زا 
هشیاع زا  هدرک :  تیاور  ملـسم  تسا .  هدرک  یمگ  رد  رـس  راچد  ار  نانیا  دنهد  شزاس  ثیداحا  نوتـس  اب  دنهاوخ  یم  ار  هلاسم  نیا  یتقو 

 : دـش هتفگ  رکبوبا .  تفگ :  هشیاع  داد ؟  یم  رارق  دوخ  هفیلخ  ار  یـسک  هچ  دـنک , نییعت  يا  هفیلخ   , تساوخ یم  ربماـیپ  رگا  دـش :  لاؤس 
تـسا نیا  دیآ , یم  رب  تیاور  نیا  زا  هچنآ  حارج .  هدیبع  وبا  تفگ :  رمع ؟  زا  دعب  یـسک  هچ  دش :  هتفگ  رمع .  تفگ :  رکبوبا ؟  زا  سپ 

, درک بصن  ار  هدیبعوبا  شیاجب  ودز  ران  ار کـ نا  عـثـمـ ـد , نراد عا  ـمـ جا اهنآ  رب  تنـس  لها  همه  هک  هفیلخ  رفن  هس  نآ  نایم  رد  هشیاع  هک 
؟  ار موق  ریاس  ای  هشیاع  مینک :  قیدصت  ار  یـسک  هچ  لاح  درک .  ضقن  دهد , یم  رارق  رمع  زا  سپ  ار  نامث  هک عـ یتایاور  مامت  ناسنیدب  و 
 . دوب يا  هناش  شتسد  رد  ـد و  ـش دراو  نامثع  رـسمه  هّللا ,  لوسررتخد  هیقر  تفگ :  هک  دنکیم  لقن  هریرهوبا  زا  شکردتـسم  رد  مکا  حـ ! 

سپـس یبای ؟  یم  هنوگچ  ار  نامثع  هّللادـبعابا  تفگ :  نم  سپ بـه  مدرک ,  یم  هناـش  ار  شرـس  متـشاد  دوب و  نم  دزن  ادـخ  لوسر   : تفگ
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دنـس دـیوگ : یم  تیاور  رخآ  رد  مکاح  (( 266  !! )) تسا نم  هب  قـالخا  رظن  زا  باحـصا  نـیرت  هیبـش  وا  اریز  نـک  مارتـحا  ار  وا  تـفگ : 
يرجه متفه  لاس  هریرهوبا  هتفر و  ایند  زا  ردب ـ  حتف  ماگنه  ير ـ  موس هـجـ لاس  هیقر  اریز  تسا  هیاپ  یب   , نتم یلو  تسا  حیحـص  ثیدـح 

تافو ردب  لاس  رد  هیقر  اریز  تسین  لوبق  لباق  ثیدـح ,  نیا  نتم  دـیوگ :  ـبـی  هذ (( 267  ! )) تسا هدروآ  مالـسا  ربیخ , حتف  زا  دعب  ینعی 
یم هدـید  داـیز  موـق  ياـهباتک  رد  نآ  هیبـش  هک  تاـیاور ,  ـن  یا ـنـد  نا مـ (( . 268  )) تسا هدروآ  مالـسا  ربـیخ , لاـس  رد  هریرهوـبا  هدرک و 

راکنا دروم  رد  ینادرگرس  هب  نایاقآ  ینادرگرس  نیا  و  دشاب .  یم  شزرا  یب  یتایصخش  نتخاس  گرزب  يارب  ناوارف  ياهـشالت  لیلد  , دوش
نیا و  دـنداد , رار  دو قـ را خـ ـکـ نا دروم  ار  نتم  هکلب  هدرکنراکنا  لومعم ـ  قبط  ار ـ  دنـس  راب , نیا  الثم  ددرگ .  یم  زاب  نتم  راـکناای  دـن  سـ

هک يدایز  یگتخاس  ياهتیاور  رـش  زا  ار  ام  ات  دـندرک , یم  را  ـتـ فر هنوگ  نیمه  زین  رگید  تایاور  اب  شاک  يا  و  تسا .  ییوگ  ضقانت  جوا 
يرفن هد  ریاس  هب  عجار  ـا  ما دراذگ ! یمن  تسایـس  یلو  دنزاس .  اهر  دـنا , هدرک  عضو  صاخـشا ,  زا  یـضعب  نداد  هولج  گرزب  يارب  طقف 
هلاسم لصا  هب  تبـس  ار نـ ـد  یدر ـک و تـ ـش ـه  جرد هدوز و  ـ فا ینادرگرـس  رب  هک  دنا  هدرک  لقن  یتایاور  دـنا , هداد  ناشتراشب  تشهب  هب  هک 

دننک یم  لقن  مکح  نب  ناورم  زا  رفن , هد  نآ  زا  یکی  ماوع ,  نب  ریبز  هراب  رد  هباحصلا  لئاض  باتک فـ رد  ملـسم  يراخب و  تسا .  هدرب  الاب 
؟ دـنا هدرک  نیعم  ار  یـصخش  ایآ  تفگ :  هد .  رارق  تدوخ  يارب  نیـشناج   : تفگ وا  هب  دـمآ و  یـصخش  هک  مدوب  ناـمثع  دزن  تفگ :  هک 

عفن هب  نامثع  هک  نیا  زج  تسین  یتبقنم  چیه  لیلد  تیاور  نیا  راب !) هس   ) تسا امـش  نیرتهب  وا  مسق ,  ادخ  هب  تفگ :  ار  ریبز  يرآ  تفگ : 
رگید یصخش  هب  زاین  دوخ  هک  تسا  هدش  رداص  یـسک  زا  هکارچ  درادن  ریبز  يارب  یـشزرا  چیه  تداهـش  نیا  و  تسا .  هداد  یهاوگ  يو 
یلاح رد  درک  نعل  ار  وا  ص )   ) ادـخ لوسر  هک  ومه  تسا ,  مکح  نب  ناورم  تیاور  نیا  يوار  هک  سب  هـمـیـن  دـهن ! جرا  اروا  هک  دراد 

و تسا .  ماوع  نبریبز  نم  يراوحو  دراد  يراوح  يربمایپ ,  ره  تفگ :  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  يرا  بـخـ دوب . شردـپ  بلـص  رد  زونه  هک 
اب تفلاخم  ریبز , نداد  رارق  يراوح  زا  ضرغ  هک  تسا  یعیب  طـ داب !!!  تیادف  مردام  مردـپ و  تفگریبز :  هب  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  نینچمه 

باحصا زا  يرایسب  رب   ) لئاضف نیا  نداد  میمعت  ـگـهـی  ناو ـت .  سا ص )   ) لو ـ سر تر  ـ ـض دز حـ الاو نـ ماقم  نآ  ياراد  هک  تسا  یلع  ماما 
نیما دراد و  ینیما  یتما ,  ره  تفگ :  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  ملسم  دنک . یفن  یصاخ ,  هورگ  هب  لئاضف  صیـصخت  زا  ار  دیدرتدناوت  یم  ( 

, درب یمن  شباوخ  ربمایپ  یبش   : دیوگ هشیاع  تفگ :  هک  دـنک  یم  لقن  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  ـلـم  ـس مـ تسا !  حارج  هدـیبع  وبا  تما  نیا 
تـشذگن يزیچ  دیوگ : هش  ـ یا عـ درک !! یم  ینابهگن  تسارح و  ارم  دما و  یم  بشما  مباحـصازا  حلاص  درم  کی  شاک  يا  پـس گـفـت : 

وت هک  ما  هدمآ  هّللا ,  لوسرای  متسه ,  صاقو  یبا  نبدعس  نم  داد :  باوج  تسیک ؟  نیا  تفگربمایپ :  سپ  دش .  هدینش  هحلسا  يادص  هک 
ـ  1 دنازیگنا : یمرب  لاؤس  دنچ  تیاور ,  نیا  تفر !  ورف  قیمع  باوخ  هب  دش و  مارآ  ادـخ  لوسر  هاگنآ  دـیوگ :  هشیاع  منک !!  تسارح  ار 

تـسارح نودـب  ار  ربمایپ  ارچ  و  دـندوب ؟ اـجک  باحـصا  هیقب  2 ـ  تـسا ؟  يزیچ  هـچ  نآ  تـشاد ؟  سرت  تـشحو و  يزیچ  زا  ربماـیپ  اـیآ 
, دوب شلزنم  رد  رگا  تاوزغ ؟  زا  یکی  رد  هک  نیا  ایدوب  شلزنم  رد  وا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ایآ  وا , رانک  رد  هشیاع  ندو  بـ 3 ـ  دنتشاذگ ؟

ناشیا تسارح  دعس , هک  دش  چـه  4 ـ  دندرک ! ؟ یم  راک  هچ  دندوب و  اجک  باحصا  ریاس  دوب , تاوزغ  زا  یکی  رد  رگاو  دیـسرت ؟ یم  ارچ 
دعـس زا  یـصاخشا  هک  دنک  یم  لقن  يراخب  دز ! ؟ زابرـس  يو  تسارح  زا  یلع ,  ماما  هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا  ایآ  تفرگ ؟  هدهع  هب  ار 

 : تفگ رمع  هک  دنک  یم  تیاور  يراخب  هحلط ,  هرابرد  اما  و  تسین .  دلب  مه  ندناوخ  زامن  دعـس  هک :  دـنتفگو  رمع  دزن  دـندرک  تیاعس 
عافدربمایپ زا  هک  مدـید  ار  هحلط  تسد  تفگ :  هک  دـنک  یم  مزا نـقـل  ـو حـ با زا  و  دوب . یـضار  هحلط  زا  هک  یلاح  رد  تفر  ایندزا  ربماـیپ 

يراخب و سپ  فوع ,  نب  نمحرلادبع  دیز و  نب  دیعس  هرشبم ,  هرشع  ریا  ـا سـ ما و  دوب . هداتفا  راک  زا  نانمشد ـ  طسوت  هک ـ  یلاح  رد  درک 
لاح دنتفرگ ؟ رارق  رفن  هد  نآ  ءزج  هک  دش  روطچ  دنرادن , یتلیضف  چیه  رگا   , نیا ربانب  دنا , هدرکن  لقن  ناشش  ـ یا رد سـتـ زیچ  چیه  ملـسم , 

اهنیازا نانچنآ  موق ,  نیا  هک  مینیب  یم  رذوبا , ودادقم  هفیذح ,  رامع , ناملس ,   , لالب دننام  دندوب  ماما  ناوریپ  هک  یباحـصا  هب  مینزب  يرس 
یم هیواعم  يارب  باب  کی  هک  مینیب  یم  ار  يراخب  دنرادن . یتلزنم  چیهو  هتـشادن  مالـسا  رد  یـشقن  چیه  ییوگ  هک  دندرک  رذـگ  انتعا  یب 

کی رد  ار  ود  ره  هفیذـح ,  رامع و  .و  ددـنب یم  ورف  بل  يراف  رذو غـ ـ با ـب  قا زا مـنـ یلو  دـهن  یم  مان  هیواـعم  رکذ  باـب  ار  نآ  دـیاشگ و 
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ماش هب  تفگ :  هکدـنک  یم  لقن  همقلع  زا  هفیذـح  رامع و  هرابرد  يراخب  دـنک ! یم  لقن  اهنآ  هرابرد  تیاور  کی  اهنت  هدرک و  عمج  باـب 
ناشرانک رد  مدـمآ و  یهورگ  يوس  هب  هاگنآ  تسرفب .  نم  يارب  یبوخ  سینا  ایادـخ , متفگ :  سپـس  مدـناوخ .  زامن  تعکر  ود  مدـمآ . 

 . هفوک لها  زا  مدوب ,  هتفگ  نم   : متفگ ءادردلاوبا .  دـنتفگ :  ـت ؟  ـس ـن کـیـ یا متفگ :  تسـشن .  مرانک  دـمآ و  يدرمریپ  ناهگان  متـسشن . 
ـ  تسا هدرکرود  ناطیـش  زا  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  نآ  تسین ؟  امـش  دزن  كاـپ ,  تشلاـبو  نـیل  ـب نـعـ حا ـ ـص دـبع , ما  نـبا  اـیآ , تـفگ : 

دزن هفیذـح ,  ینعی  تسناد ,  یمن  ار  نیقفانم  مان  وا , زج  یـسک  هک  ربمایپ  رادزار  تسین ؟  امـش  دزن  راـمع , ینعی  دـیوگ ـ  ربماـیپ  هکنا  چـنـ
درک دازآ  ار  لالب )  ینعی   ) ام رورس  هک  تساام  رورس  رکبوبا  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  لالب  هرابرد  رمع  زا  يراخب  (( 269 (( ؟  تسین امش 

يارب رگا  رادـهگن و  دوخ  دزن  ارم  سپ  يا ,  هدـیرخ  تدوخ  يارب  ارم  رگا  تفگ :  رکبوبا  هب  لالب  هک  هدرک  تیاور  نینچمه  و  (( . 270 ))
تـشهبرد ار  تنیلعن  يادـص  دومرف :  لالب  هرابرد  هک  دـنک  یم  لقن  ربماـیپ  زا  و  (( . 271  )) منک راک  ادخ  يارب  راذگب  يا ,  هدـیرخ  ادـخ 

 ( ص  ) ربمایپ اب  رادـید  شمالـسا و  هب  عجار  رذوبا  هرابرد  هدرک و  لقن  ار  یلبق  تیاور  نامه  لالب ,  هرابرد  ملـسم  ـا  ما و  (( . 272  )) مدینش
لیاضفرد لقتـسم  باب  کی  یلو  هدومنن  لقن  باحـصا  رگید  ای  رامع  ای  هفیذـح  لئاضف  هرابرد  يزیچ  هدرک و  لقن  تیاور  کـی  هکم  رد 

رکذ البق  هک  دنک  یم  لقن  ار  یتیاور  نامه  زین , بیهـص  ناملـس و  لالب و  هرابرد  ملـسم  (( 273  ! )) دراد نایفـسوباو  رمع  نبا  هریرهوبا و 
ناـنیا وـت  رگا  دوـمرف :  وا  هـب  ص )   ) ربماـیپ و  دـننک , یم  تناـها  نایفـسوبا  هـبارچ  هـک  دـش  ریگرد  ناـنآ  اـب  رک  ـ بو ـ با هـک  یماـگنه  دـش . 
هفیذح مینک :  یم  يریگ  هجیتن  نینچ  تایاور ,  نیا  زا  لاح ,  ره  هب  یتخاس .  یم  نیگمشخ  ار  تیادخ  انامه  يدوب ,  هدومن  نیگمـشخار 

رد ار  ود  نآ  موق  نیا  لاح ,  نیا  اب  تسا .  ناطیش  رش  زا  رادهگن  یمود  ربمایپرادزار و  یلوا  هک  ارچ  دنتـسه , يا  هژیو  ماقم  ياراد  رامع  و 
هن تسناد  یم  وا  طقفار  نیقفانم  ماـن  دـش و  ربماـیپ  رادزار  هفیذـح ,  ارچ  دـنت  نا بـه مـا نـگـفـ ـنـ یا ارچ ؟  دـندادن .  رارق  دوخ  هژیو  هاـگیاج 
هن دوب  رکبوبا  عفن  هب  رتشیب  هکلب  تشادـن ,  ربرد  لالب  يارب  یماقم  چـیه  رمع , ناـبز  زا  لـالب ,  هراـبرد  يرا  ـت بـخـ یاور باحـصا .  رگید 

ربمایپ نخس  (( 274 . )) داد خر  ص )   ) ربمایپ تافو  زا  سپ  , ود نآ  نایم  هک  دراد  يا  يریگرد  هب  هراشا  رکبوبا  اب  لـالب  يوگت  گـفـ لـالب . 
ـت یاور دـندادن ؟ رارق  هرـشبم  هرـشع  ءزج  ار  وا  ارچ  سپ  تسا ,  هدـش  هداد  تشهب  هب  تراشب  لـالب  هک  دراد  نیا  رب  دـیکات  لـالب  هراـبرد 

 . تسا رکبوبا  ماقم  زا  رتالاب  رفن  هس  نیا  ماقم  هک  نیا  رب  دراد  دیکات  بیهص ,  ناملس و  لالب و  هرابرد  مل  مـسـ

عیشت هدیا  حرط و 

بذج لماوع 

تنس لها  حرط  هب  تسا  طوبر  یخرب مـ لماوع ,  نیا  زا  موش .  بذج  عیـشت  حرط  تیب و  لها  طخ  هب  نم  هک  دش  ـث  عا يدا بـ ـ یز ـل  ماو عـ
حرط هدـیا و  هب  طوبرم  هچ  ـ نآ ـا  ما تسا .  عیـشت  حرط  هب  طوبرمزین  یخرب  تسا و  یـصخش  لئاسم  یخرب  یمالـسا و  تیعق  وم  هب  یخرب  و 

هقف رب  ار  لاجر  هق  ـد کـه فـ شا ـت مـی بـ ـسا ـیـ ـس دروآ  ـت  ـسد حرط ,  نیا  میداد ,  حیـضوت  رکذت و  هک  روطنامه  سپ  تسا ,  تنـس  لها 
تیعقوم هب  طوبرم  هچنآ  اما  و  دنزاس .  فرطرب  ار  نآ  دنهاوخ  یمن  تنس  لها  هک  تسا  ـعـی  قاو لاکـشا  نیا  و  تسا .  هتـشاد  مدقم  نوتم 

قمعدـهاش کـیدزن  زا  متـشاد و  یمالـسا  فلتخم  ياـه  هورگ  اـب  هک  ینـالوط  هبرجت  رد  دوش  یم  ـه  ـصال ـن هـم خـ یا ـت ,  ـسا یمالـسا 
مدوب ینس  هک  ینارود  رد  سپ  مدوخ ,  صخش  ـا  ما دوب و  تنس  لها  هدیازا  تیعبت  نامه  شتلع  مدوب و  نانآ  یبالقنا  يرکف و  تالکـشم 
ملابند اه  تناها  اه و  هعیاش  اه و  تمهت  ناسنیدـب  و  متفاین ,  نآ  يارب  یهاگ  ـ یا جـ تنـس ,  لها  ناـیم  رد  یلو  متـشارفارب  ار  لـقع  راعـش  , 
يراذ رانک گـ هک  متفایرد  قیقحت  هب  یلو  تسا ,  یهارمگ  داحلا و   , هقدنز يانعم  هب  نانیا ,  دزن  لقع  زا  هدافتـسا  هک  مدـیمهف  ادـعب  و  دوب ,

. دریگب هدیدان  ار  اه  تیعقاو  درادرب  تسد  دیاب  شیوخ  تیـصخشزا  ناسنا  ماجنارـس ,  هک  تسا  هتـشذگ  رد  ندـش  بوذ  شیانعم   , عـقـل
اهنآ اـب  هک  دـندرک  داهنـشی  نم پـ هب  داـهج  هورگ  ناربـهر  زا  یخرب  داتـشه , ياـهلاس  لـئاوا  رد  مدوب  ینادـنز  هک  یتـقو  مروآ  یم  داـی  بـه 
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ار يراک  چیه  نم  مدرک :  در  تلع  نیا  هب  ار  داهنشیپ  نیا  نم  یلو  منک ,  تیلاعف  نادنز  رد  نانآ  رظن  ریز  میشاب و  هتـشاد  يرکف  يراکمه 
دوب مهاوخ  ریخم  رما , ود  نیب  منک ,  تقفاوم  امش  اب  رگا  نم  تسین .  امش  عفن  هب  نیا  مهد و  یمن  ماجنا  لقعت  رکفت و  نودب  تقد و  نودب 

هک میوگب  نخس  امش  نابز  هب  مدرگ و  امش  هدیا  میلست  هک  نیا  ای  من و  ـفـت کـ لا هدیا شـمـا مـخـ اب  مراد ,  دوخ  هک  يا  هدیا  اب  هک  نیا  ای  : 
نیا اب  ناسنیدب ,  و  دـشخب . یم  رایتخا  تردـق  ار  ناسنا  لقع ,  حالـس  هب  ندـش  حلـسم  انامه  و  تسا .  هدـشن  هفاضا  يزیچ   , تلاح نیا  رد 
مدش یمن  درخ  حالس  هب  حلسم  رگا  دش  یمن  ققحم  رما , نیا  نامگ  یب  و  مدیزگرب .  ار  نآ  مدش و  هدیشک  تیب  لهاطخ  يوس  هب  حالس , 

ارم ـچـه  نآ ـا  ما و  (( 275 . )) دومن يرای  دوب , هدومن  راتفرگ  دنب و  رد  ارم  ننست  هدیا  هک  يدویق  نتخیر  ورف  مهردو  نتـسکش  رب  ارم  نآ  هک 
 : منک یم  هصالخ  ریز  بلاطم  رد  ار  نآ  هک  تسا  عیشت  حرط  , دومن عیشت  بوذجم  دناشک و  تیب  لها  طخ  يوس  هب 

لقع نآرق و 

, دا ـ یز يا  ـهـ لا ـ ـس نارود هـا و  لوط  رد  مدرم  یلو  دـشاب .  ناشیگدنزروتـسد  دـنک و  يرواد  مدرم  ناـیم  هک  درک  لزاـن  ار  نآرق  دـنوادخ 
رـس دندرک و  ذخا  نآ  زا  ار  ناشنید  دنتفرگرب و  ار  نآ  سپ  , در هبلغ کـ ناشیگدنز  رب  هک  دندش  اهداهتجا  اه و  تیاور  زا  يرای  ـ ـس ثراو بـ

ریدخت و هلیسو  ار  نآ  هک  دندوب  ماکح  درک , تیوقتار  ـعـیـت  ـضو ـن  یا داد و  ـد  ـشر ار  ـت  لا نیا حـ هچنآ  و  دندومن .  اهر  ار  نآرق  ماجنا 
 , هدرک بجاو  ار  نامکاح  تعاطا  هک  یتیاور  همه  نآ  هک  نیا  هچ  دنتخاس .  شیوخ  تعاطا  هب  راداو  هداد و  رار  نا قـ ـ نا ـلـمـ ـس نیکـست مـ

نیا زا  ار  دوخ  تساوخ  هک  ره  و  دـنتخاس .  رود  ناناملـسم  یگدـنز  نتم  زا  ار  نآرق  هک  دوب  يور  نیا  زا  دراد , تفلاخمو  ضقانت  نآرق  اب 
هفطن رد  ار  شتوعد  دنوش و  اهر  وا  زا  یناسآ  هب  ات  دش  یم  مهتم  هقدنز  داحلا و  هب  سپ  دـهد , رارق  رواد  ار  شلقعو  دـنک  اهر  تیعـضو , 

رگا نامگ  یب  (( 276 . )) دندش دیهش  نیطالـسلاظاع )  و   ) ناهیقف نامکاح و  طسوت  هار ,  نیا  رد  هک  یناناملـس  ـا مـ ـس و چـه بـ دننک . هفخ 
هچ دیـسر ,  یمن  تسا  هدیـسر  زورما  ـعـیـت کـه  ـضو نیا  هب  تما  دـنداد , یمن  تـسد  زا  مالـسا  ریـسم  رد  ار  دوـخ  شقن  لـقع ,  نآرق و 

هارمگ ياهتیاور  زا  يرایسب  هک  دوب  نآرق  بایغ  رد  دتسرپب !  ار  نادرم  دشاب و  هدنکارپ  قرفتم و  دنک و  عوضخ  دیاب  هراومه  هک  یتیعـضو 
رد و  دش . هتخاس  نیون  یمالسا  هک  دوب  نآرق  بایغ  رد  تفرگ .  ار  نآرق  ياج  اه  تیاور  نیا  هک  دوب  لقع  بایغ  رد  و  دش . هتخاس  هدننک 

ار ثاریم  نیا  اهقف  هک  دوب  لقع  بایغ  رد  و  دش . نید  ثاریم ,  هک  دوب  نآرق  بایغ  رد  دـندرک . هیجوت  ار  نآ  ناهیقف ,  هک  دوب  لقع  بایغ 
رد ار  لقع  نآر و  ـیـع کـه قـ ـش ـا تـ ما و  میدش .  هتـشذگ  ياهقف  نامکاح و  تسد  ریـسا  ام  هک  دوب  لقع  نآرق و  بایغ  رد  و  دندرک . دییات 

نامز تیعقاو  زور و  تیعـضواب  دوش و  ـد  ید ـش تـجـ یاو هراو مـحـتـ هک هـمـ دیـشخب  یناوت  تردـقار و  نآ  دومن , تیبثت  دوخ  هدـیا  هریاد 
رو هب طـ ناسنیدب  و  درواین , دورفرـس  لقع ,  نآرق و  ربارب  رد  اریز  دنام  یقاب  هتـسبرس  کشخ و  نانچمه  ننـست  هدیا  یلو  ددرگ .  راگزاس 
زا هک  دوب  ملسم  يراخب و  هژیوبو  ثیداحا  بتک  اهنآ  شیپاشیپ  هک  دندروآ , دیدپ  ناشحرط  ياوتحم  مامت  يارب  یسدقت  میق ,  ـسـتـ مر غـیـ

ملسم يراخب و  تایاور  هک  یشالت  ره  هیلع  ریفکت  حالس  تن ,  ـل سـ ها نا  رد مـیـ دندش . رادروخرباهباتک  ریاس  هب  تبسن  یـصاخ  تسادق 
ار کـه ص )   ) ربمایپ ندش  رحس  هب  طوبرم  ثیداحا  دنتساوخ  تنس  لها  يالقع  زا  یخرب  الثم  دوش .  یم  ـتـه  شادر بـ درب , یم  لاؤس  ریز  ار 
, دوش هدز  نانآ  هب  داحلاو  یهارمگ  بسچر  دوب بـ کیدزنو  هدـش  هجاوم  دـیدهت  اب  ناهگان  یلو  دـننک  داقت  ـ نا ـت ,  ـسا هد  ـ مآ يرا  رد بـخـ

نیا زا  یـضعب  اریز  درک  جارخا  ار  دوخ  ناداتـسازا  یکی  رهزـالا  هاـگ  ـ ـش ـ ناد هک  دیـسر  یئاـج  هب  راـک  و  دـندرک .  ینیـشن  بقعراـچان  هک 
, دننک یمدر  ار  ثیداحا  رد  نآرق  يرواد  تنس ,  لها  دش  هتفگ  ـه کـه  نو ـگـ نا هـمـ دوب !  هدرک  راکنا  هداد و  رارق  یسرربدروم  ار  ثیداحا 

یمرارق دامت  ـ عا دروم  ار  تیاور  اریز  دهد , رارق  نآرق  اب  ناسمه  ار  تیاور  هک  دننک  یم  عارتخا  عادبا و  ار  ـی  کا ـ نر نوناق خـطـ ناسنیدب  و 
هلزنم هب  زین  ار  دعاوق  نیا  هک  یئوگ  تـو  ـد .  ـشا حیحـص بـ ناشدوخدـعاوق ,  قبط  هک  تسا  یفاک  دـشابن , راگزاس  نآرق  اب  دـنچ  ره  دـنهد 

زا دـیبوک . یم  راوید  هب  ار  یتایرظن  دـعاوق و  نینچنیا ,  تشاد ,  یمارتحا  شقن و  نانآ  دزن  لقع  رگا  قیقحت  هب  و  دـنا .  هدرب  الاب  ثیداـحا 
شیعرش هاگیاج  رد  ار  نآ  لقع و  نآرق و  نداد  رارق  رواد  مار و  ـتـ حا هد  ـ عا قـ تشگ :  نیزم  هدعاق  نیا  هب  عیشت  هدیا  حرط و  هک  دوب  اجنیا 
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هچنآ ثیدـح و  ياـهباتک  ماـمت  رد  نوناـق  نیا  هـک  درک  دنـسرخ  ارم  ندوـمن .  تیبـث  نداد و تـ رار  قـ هدر ,  ررقم کـ ینآرق ,  صوـصن  هـک 
(( 277 . )) دراد لست ط  هدرک و  تیارس  تسا ,  هدیسر  هعیش  ياهقف  ای  تیبلا  لها  همئا  ربمایپ و  زا  هک  یلاوقا  تا و  ـ یاورزا

یلع ماما 

پـس ـت ,  ـسا دا  ـ یز نا  ـمـنـ ـشد ياراد  یلع  دـیوگ :  یم  هک  درک  بلج  ار  مهجوت  لبنح  نبا  نخـس  تنـس ,  لها  ياهباتک  هعلاطم  ماگن  هـ
رطاخ هب  سپ  تسا ,  نمـشد  یلع  اب  هک  دندرک  ادیپار  ـی  ـص ـخـ ـش راچان  دـنتفاین , يزیچ  دـندوب , وا  يارب  یبیع  يوجتـسجرد  شنانم  ـ ـشد
عازن هب  تسا  طوبرم  هک  یتکرح   , تسا هدرک  هصالخ  ار  خیرات  تکرح  نخـس  نیا  دندرک .  حدم  شیاتـس و  ار  وا  یلعاب  هنیک  توادـع و 
موکح ار مـ ـنـن  ـس خـیرات تـ يوس  نآزا  يو  سپ  تسا  هیواعم  یلع ,  نمـشد  زا  شدوصقم  لبنح ,  نبا  رگا  و  ناشنانمـشد .  تیب بـا  لـها 

ار تیب  لها  طخ  هک  سابع  ینب  هیما و  ما بـنـی  دییات حـکـ ساسا  رب  تنس ,  لها  خیرات  هک  ارچ  تسا .  هدوبن  نیا  شـضرغ  دنچ  ره  هدرک 
نیب شزاس  رطاخ  هب  هک  تسا  هدشاپ  رب  یثاریم  دییات  ساسا  رب  نینچمه  و  تسا .  هتشگ  راوتـسا  , دندناسر تداهـش  هب  ار  ناش  همئا  دوبان و 
لها طابترا  تسا .  تیب  لها  هب  تناها  یلع و  ماما  ریقحت  رب  ینتبم  شتیلاعف  هک  یثاریم  نامه   , ـت ـسا هد  ـ ـش هدـیئاز  نامکاح  نیا  ناـنآ و 

یعیبط نیا  دنهد و  رارق  دوخ  ههجو  شور و  ار , تیب  لها  یلع و  ماما  اب  ینمـشد  شور  هک  تخاس  روبجم  ار  نانآ  نامکاح ,  طخاب  تنس 
دندوب نانآ  دنتسناد . یلع  رب  مدقم  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هک  دندوب  نانآ  دنا . تیب  لها  یلع و  نانمشد  دوخ  ماکح ,  نیا  هک  ارچ  , دوب

یلع و ماما  هرابرد  هدراو  صوصن  هک  دندوب  نانآ  دـنداد . رارق  یلع  اب  ناسمهار  وا  دـندرب و  الاب  ار  هیواعم  شدـنزرف  نایفـسوبا و  ماقم  هک 
نوچ یب  دییات  نانآ و  لماک  يرادفرط  لیلد  یئاه ,  هاگدید  نینچ  ـنـ یا و  دـندومن . لیوات  هیجوت و  شیعقاو ,  يانعم  فالخرب  , ار تیب  لها 

اه يریگعـضوم  نیا  زار  مدیـسرپ :  یم  دوخ  زا  متفای و  یم  نایاقآ  زا  ار  اه  هاگدـید  نیا  نم  دـشاب . یم  تیب  لها  ماما و  نانمـشد  يارچو 
؟  تسا هتفرگرارق  شنانمشد  متس  دروم  نینچنیا  یلع ,  ترضح  هک  تسا  هدش  هچ  تسا و  نآ  ـر  ـس ـت  ـش يا پـ هز  ـگـیـ نا هچ  و  تسیچ ؟ 
هک تسا  ـن  یا دروا , نا بـیـ ـ بز رب  ار  نآ  تسناوتن  وا  هک  نآ  لماک  خـساپ  یلو  دوب , لاؤس  نیا  زا  هشوگ  کی  هب  یخـساپ  لبنح ,  نبا  نخس 
نآ هراـبرد  هدراو  صوـصن  هک  تشاداو  ار  نا  ـ نآ  , هئ ـ طو نیا تـ و  دـندرک , هئطوـت  ماـما  هیلع  ص )   ) ادـخ لوـسر  تاـفو  زا  سپ   , موـق نـیا 

نینچ مغر  و عـلـی  لا ,  ـن حـ یا بـا  دـنزاسب . نآ ,  فـالخ  رب  یتاـیاور  هکلب  دـنزاس , دوباـن  اـی  هدوـمن و  هیجوـت  , ار تـیب  لـها  ترـضح و 
 , باحصا رگید  زجب  یلعرب  طقف  ار  ماما  هژاو  نانیا  هک  مدرک  هظحالم  الثم  تسا ,  زیگنا  دیدرت  هک  دنیوگ  یم  نخـس  یهاگ  یهاگدید , 

نیا هب  هاگ  ره  نم  . دنازوس شتآ  رد  دـندوب , شتیهولا  هب  دـقتعم  هک  ار  يدارفا  یلع ,  ماما  هک  دـننک  اعدا مـی  یهگناو  دـننک .  یم  قالطا 
زجب ار  وا  تیهولا  هنوگچ  و  دـنا ؟  هداد  رارق  ترـضح  هژیو  ار  ماـما  هژاو  ناـنیا  ارچ   : مدیـسرپ یم  دوخ  زا  مدرک ,  یم  دروـخرب  بلطم  ود 

هب هک  نیا  ات  متخادرپ  یسرربو  قیقحت  هب  هک  تفرگ  نم  زا  يرایـس  ـت بـ قو لاؤ ,  ـ ـس ود  ـن  یا ـخ  ـسا پـ دنا ؟  هدش  روآ  دای  هباحـص ,  رگید 
تسا هد  نا شـ بـیـ ص )   ) مر ـ کا لوسر  نآرق و  نابز  زا  یگژیو  نیا  و  داد .  یم  رارق  دارفا , رگیدزا  رتالاب  ار  ماما  هک  متفای  تسد  یـصوصن 

وا هب  ربمایپ  زا  سپار  تماما  تیلوئـسم  دـهد و  یم  رارق  لوسر  ترـضح  ینیـشناج  قیالار  وا  هک  تسا  یـسجر  زا  تراهط  یگژیو ,  نیا  . 
, دنام یقاب  نآزا  هک  يزیچ  اهنت  داد و  رارق  هدرپ  تشپ  ار  نآ  تسایـس  یلو  دـنتفایرد  یل  زا عـ موق  نیا  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دراپـس .  یم 

نآ زاار  يدا  ـ یز تازجعم  اریز  دـندش  وا  تیهولا  هب  لـئاق  یخرب  هک  دوب  نیاو  دـش .  یم  قـالطا  یلع ,  رب  هک  دوـب  ماـما  هژاو  کـی  نیمه 
یخرب ارچ  هک  دـنتفگن  ام  هب  نانیا  (( . 278  )) میشاب یتیاور  نینچ  تحص  هب  لئا  ـت کـه مـا قـ سا ـی  ترو ـ ـص رد  ـن  یا ـد ,  ند ـ ید تر  ـ ـض حـ
نایعیـش هار ,  نیا  زا  هک  دنرادن  نیا  زج  یـضرغ  یلو  دننک  یم  رکذ  ار  تیاور  نیا  دنچ  ره  نانآ  ایوگ  دـندناوخدوخ ؟ راگدرورپ  ار  یلع 

نیب زا  ار  نآ  دوش , ادـیپ  یلع  ماـما  یگژیو  هراـبرد  یناملـسم  نهذ  رد  هک  يروصت  ره  دـنهدرارق و  داـقتنا  درو طـعـن و  ار مـ ماـما عـلـی 
ـر مـی تار نآ خـط فـ زا  سک  ره  هدرک و  یم  دـییات  ار  جـیارطخ  نآ  زین  ماما  هک  دـننک  تباث  دـنهاوخ  یم  تیاور  نیا  لقن  اب  ایوگ  دـنربب .

نآ دوخ  ماما ,  تیهولا  ياوعد  سپ  تسا .  هدنازوس  ار مـی  وا  دوخ  تسد  اب  ترضح  هتخا ,  ـ ـس ـز مـی  یا نار مـتـمـ ـگـ یدزا ار  وا  ـتـه و  فر
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هک دنتسه  یهورگ  نایعیش  اما  .و  دیامن صخـشم  نارگید ,  زا  ار  ماما  هک  هدمای  ـد نـ ید یئاعدا پـ چیه  نآ  زا  سپ  هدرک و  هفخ  هفطن  رد  ار 
یم ار  ماما  مان  تنس  لها  تقو  ره  میرذ  نآ کـه بـگـ زا  (( 279  !! )) دنا هدروآ  دیدپ  ار  هورگ  نیا  مالسا ,  نانمشد  دنرادن و  یتلاصا  چیه 

زگره یلع  هک :  تسا  نیا  شیانعم  دـنتفگ :  مدرک  لاؤس  نخـس  نیا  يا  زا مـعـنـ ـتـی  قو و  ههجو .  هّللا  مرک  دـنیوگ  یم  نآ  زا  سپ  دـنرب ,
نایب نانیا  نا  ـ ـس زا لـ هک  یگژیو  نیا   : متفگ دوخ  لد  رد  دنا .  هدرک  هدجـس  تب  يارب  باحـصا  مامت  دنچ  ره   , هدرکن هدج  ـ ـس یتب ,  يارب 
نینچ زین  ماما  هب  يو  فیصوت  تیهولا و  ياعدا  تیاور  هکنانچ  دراد  ترضح  یعرـش  تیعقوم  الاو و  تلزنم  ماقم و  رب  دیکات  اعطق  هدش , 

. دننک یم  یفرعم  یلومعم ,  ناسناو  شزرا  یب  نانچنآ  ار  یلع  تنـس  لها  هک  درک  رجزنم  ارم  تخـس  اذـل  دـناسر . یم  تابثا  هب  ار  یبلطم 
اب ار  وا  هک  درک  رفنتم  رایـسب  ارم  دـنراد . یم  مدـقم  وا  رب  شحیبقو  تشز  ياهراک  مغر  یلع  ار  نامثع  هک  درک  نارگن  رثاتم و  تخـس  ارم 
نآ هب  یهاگار  گرزب  کچوک و  ياه  هاـنگ  هک  تخاـس  نیگمـشخ  ورجزنم  رایـسب  ار  مـ دـنناد . یم  ناـسمه  ریقح , هدـش و  دازآ  هیواـعم 
هک نیا  ات  مشاب ,  تقیقح  يوجتـسجرد  موش و  رفنتم  ناش ,  هدیا  نانآ و  هقف  زا  هک  تشاداو  ارم  اهنیا  همه  و  دنهد . یم  تبـسن  ترـضح , 
 . متفای ار  یلع  يالاو  ماقم  یگژیو و  نیون ,  حرط  نیا  رد  دیـشخب . شمارآ  ار  مناور  هک  متفای  يزیچ  نآرد  متفاـی و  تسد  عیـشت  حرط  رب 

تفص هک  متفای  موصعم  ماما  نآ  ار  یلع  حرط ,  ـن  یا رد  متفای .  دندوب ـ هدرک  شناهنپ  تنس  لها  هک  ار ـ  یلع  شناد  ملع و  حرط ,  نیا  رد 
هدرک لاکـشا  داجیا  میارب  ماما ـ  هرابرد  تنـس ـ  لها  هقفرد  هک  يروما  مامت  ساسا ,  نیا  رب  تسا و  وا  یگژیو  هدـننک  سکعنم   , تمـصع

یم دوخ  يادخ  ار  وا  یخرب  ارچ  و  ههجو ؟  هّللا  مرک  دـنیوگ :  یم  ارچ  و  ماما ؟  دـنیوگ :  یم  شا  هرابرد  ارچ  هک  مدـیمهف  دـش . لح  دوب ,
ناگد ـ ید زا  ار  نآ  دوخ  ياه  هیجوت  اب  دـنهاوخب  موق  نیا  دـنچ  ره  دـشخرد , یم  كانبات  يدیـشروخ  وچمه  ماـما ,  يـالاو  ماـقم  دـنناد ؟ 

تیب لها  طارص  میقتسم ,  طارـص  يو  ـ ـس ار بـه  هار  دیبات و  مدوجو  رب  تقیقح  باتفآ  هک  مدوب  اهنآ  زا  یکی  نم  و  دننک .  ناهنپ  نیملـسم 
ندرک ناهنپ  درخ و  ندومن  دـنبرد  يارب  مو  نآ قـ یئا کـه  كا هـ ـ ـشا ـس و خـ خو اهدـنب  دـیق و  مامت  درک و  نشور   , تراـهط تمـصع و 

. دیبوک مه  رد  دندوب , هدرک  مهارف  میارب  قیاقح , 

داهتجا

 . تسا هتـسب  تسا  اـه  نرق  رگید , فرط  دزن  هک  دوب  داـهتجا  باـب  ندوـب  زاـب  درک , بلج  ار  مهجوـت  عیـشت ,  حرط  رد  هک  يرگید  بلطم 
نآ رد  ینـس ,  فرط  هک  یماکحا  لئاسم و  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  ماقم  ـالاو  دـهتجم  يا  هدـع  ياراد  عیـشت  دزن  رـصاع  ـنـی مـ ید دا  بـنـیـ

 , نایعیـش دزن  داهتجا  تسا .  اـه  کـناب  اـبر و  هب  طوبرم  لـئاسم  اـهنآ  سار  رد  تسا و  هدرک  یملع  تفرـشیپ  داـهتجا و  تسا ,  مگردرس 
صن رد  شوررب  تسا  ینتبم  هک  تسین  تنـس  لـها  دـننام  ینعی  دور , یم  رتارف  نآ  زا  هن  دراد و  دروخرب  نآ  اـب  هن  تسا ,  صن  هب  موکحم 

نآ و  ـت ,  ـسا هداد  رارق  دییات  دروم  ار  صوصن  رد  باطخ  نب  رمع  تاداهتجا  هک  ارچ  هدرک ,  ضقن  ار  نآ  دوخ  دـنچ  ره  تسین .  داهتجا 
هعیش دزن  طابنتسا  هلدا  (( 280  ! )) تسا هدوتس  اروا  ربمایپ  تسا و  نیدشار  ءزج  وا  هک  ارچ  دناد  یم  رمع  صخش  يارب  یگژ  ـ یو ـی  عو ار نـ

دنا هدرک  هفاضا  عیرـشت  رداصم  رب  تنـس ,  لها  هک  ار  يرگید  رداصم  ناسن ,  ـ ید و بـ لقعو .  حیحـص )   ) تنـس باتک و  زا :  تسا  ترابع 
مالـسا تروص  نانچمه  هک  یماکحا  نتخاس  تعدب و  يارب  ار  هار  هک  يرداصم  نیا  دریذپ ,  یمن  وو . . ناسحتـسا  سایق ,  عامجا ,  دننام 

چیه اذل  دننک و  دیلقت  نیدهتجم  زا  ملعا  دیلقت  هدعاق  قبط  هک  تسا  بجاو  ماوع  مدرم  رب  یعیـش ,  حر  رد طـ دوشگ . دهد , یم  هولجدـب  ار 
لئاسم رد  هک  تسا  نیا  دـیلق  يا تـ مـعـنـ (( 281 . )) دنک یم  دـیلقت  نامز  دـهتجم  عجارم  زا  یکی  زا  هک  نیا  زج  یبای  یمن  ار  یعیـش  ناسنا 
عجرم هب  ار  شلاوما  تاکز  سمخ و  , دلقم رب  تسا  بجاو  نینچمه  و  دشاب .  هتـشاد  قلطم  يوریپ  هک  نیا  هن  دنک  دـیلقت  دـهتجم  زا  یهقف 

و راهظا نـظـر کـنـنـد , نآ  رد  هک  ماوع  مدرم  رب  تسیناور  تسا و  اهقف  نیدهتجم و  صتخم  نایعیـش ,  دزن  یهقف  لئاسم  دزادرپب . شدیلقت 
اه يورژک  اه و  تعدب  شیادیپ  زا  دنک  یم  يریگو  هک جـلـ تسا  هدروآ  دیدپ  نایعیش  نایم  رد  طا و نـظـم  ـبـ ـض ـ نا ـی  عو ـه نـ لا ـ ـس ـن مـ یا
 , یبهذم ياهعازن  نتفرگ  الاب  اه و  بتکمو  اه  مسیا  شیازفا  اه و  هورگ  ددعت  را  ـتـ فر هراومه گـ تنـس  لها  هک  یلاح  رد  عیـشت ,  لها  دزن 
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یلاح رد  دنرادن  تنـس  لها  ياهقف  هب  يدامتعا  نادنچ  ناناملـسم  یهگناو  دنتـسین , يریگارف  يوریپ و  يارب  یطباوض  ياراد  اریز  دنتـسه 
عجرم دهتجمرگا  سپ  دراد , دهتجم  ندوب  هدنز  هب  یگتسب  دیلقت  هک  تسا  بلاج  تسا .  دامتعا  دروم  هراومه   , عیـشت لها  دزن  دهتجم  هک 
طابترا یگدـنز ,  يایاضق  اب  دـلقم  هک  تسا  ینعم  ناد  ـن بـ یا دـیامن . دـیلقت  هدـنز  ملعا  دـهتجم  زا  هک  تسا  دـلقم  رب  دورب , ایند  زا  دـیلقت 

کی رب  ندنام  یقاب  یتسرپ و  هنهک  ینعی  تیم  دـیلقت   , نیا ربانب  تسا .  هتخود  ـش  یادر زور و فـ ـ ما يوس  هب  هتـسویپ  شرظن  ودراد  میقتـسم 
رب یقاـب  زونه  هک  ار  میباـی چـ یم  قیقحت  هب  تنـس  لـها  دزن  ار  نیا  هک  تسا  ندزاـجرد  بصعت و  شا ,  هجیتـن  ناـمگ  یب  هک  تباـث  خ ط 

اه و تیعقاو  اب  ندش  وربور  رد  تفرشیپ   , نایع ـیـ ـش دز  داهتجا نـ باب  ندوب  زاب  ياهدروآ  تسد  نیرتمهم  زا  یکی  تسا .  روبق  لها  ياواتف 
رپ ار  تنـس  لها  تقو  مامت  هک  یلئاسم  نامه  دـشاب ,  یحطـس  یئزج و  لئا  ـ ـس ـیـر مـ گرد هک  متفاین  ار  نایعیـشاذل  و  تسا ,  نآ  اب  طابترا 

رگید نایحیـسم و  اب  لادـج  تسایـسزا و  يرود  گنهرف و  رنه و  میرحت  هنانز و  باقن  یبرع و  سابل  شیر و  هلاسم  دـن  ـ نا مـ تسا ,  هدرک 
 . تسا یگدنز  ياه  تیعقاو  زا  ندوب  رود  شتلع  هک  ییایاضق 

یبهذم داینب 

هراو يور هـمـ ـن  یا زا  ـت .  ـسا اه  تموکح  هرطیـس  زا  شندوبرود  لالقتـسا و  دزاس  یم  صخـشم  نایعیـش ,  دزن  ار  یبهذـم  داینب  ـچـه  نآ
لالق ـتـ سا ـن  یا و  تسا .  هدرک  یم  رییغت  كرحت و  لوحتداجیا و  هعماج ,  رد  هک  هدوب  يا  هناعاجش  یـسایس  عضاوم  اه و  ها  ـ گد ـ ید ياراد 

ماکحاربارب و رد  دنراپـس و  یم  وا  هب  ار  ناشلاوما  دـنیامن و  یم  شتعاطا  هکددرگ  یم  زاـب  مدرم  ياـه  هدوت  اـب  یبهذـم  داـینب  طاـبترا  هب  , 
شیوربور دـشاب و  هتـسشن  شراـکرتفد  اـی  شلزنم  رد  هک  یباـی  یمن  ار  يدـهتجم  چـیه  لاـثم ,  ناون  بـه عـ دـننک . یم  عوضخ  شنیناوـق , 

هک یئا  ـ هداد ـ یور زا  دننک . یمنار  يراک  نینچ  زین  هیملع  ياه  هزوح  ياه  هبلط  یتح  هک  دـشاب , هدـش  بصن  ماکح  زا  ـمـی  کا عـکـس حـ
ياهتکرش عفانم  عطقرطاخ  هب  عجارم  زا  یک  ـت کـه یـ سا وکابنت  بالقنا  دزاس , یم  نشور  عیشت  یبهذم  داینب  اب  ار  اه  هدوت  میقتسم  طابترا 

 , کچوک ياوتف  کی  اب  ناسنیدب  دـندرک و  تعاطا  ارچ  نوچ و  نود  بـ مدر ,  يا مـ هدو هـ ـ تو درک  رداص  ار  وکابنت  میرحت  ياوتف  هناگیب , 
یـساسا نوناـق  بـالقنا  زا  ناوـت  یم  نی  و هـمـچـنـ (( 282 . )) دـش دوباـن  عطق و   , ناریا رد  هناـگیب  ياهتکرـش  يداـصتقا  عفاـنم  نیرتگرزب 

ار تلود  هک  دش  رداص  ناریا  یـساسا  نوناق  هجیتن  رد  دندومن و  اپ  رب  ار  نآ  يدالیم  لاس 1906  رد  اهقف  زا  یخرب  هک  درب  مان  هطورشم )  )
بالقنا ناـمگ  یب  و  (( . 283  )) دیـشخب یم  نیناوق  رب  طلـست  قح  ار  نیدـهتجم  دومن و  یم  سدـقم  تعیرـش  ماـکحا  زا  تیعبت  هب  روبجم 

اهنآ هک  یبالقنا  نینچ  زگره  دوبن  اه  هدوت  اـب  نیدـهتجم  میقتـسم  طاـب  ـ ترا ـر  گا و  دـشزوریپ . یگژیو ,  نیمه  رطاـخ  هب  زین  ناریا  یمالـسا 
هک ارچ  دوـش , یم  یهتنم  تماـما  هلاـسم  هب  مدرم ,  اـب  يوـنعم  هطبار  نیا  تشگزاـب  لاـح ,  ره  بـه  دـش . یمن  زوریپ  دـندرک  یم  شیربـهر 
رد ـنـد .  ناد مزالو مـی  بجاو  دوخ  رب  ار  شتعاطا  اذل  دنروآ و  یم  رامـش  هب  هعاطلا  ضرتفم  بئاغ  ماما  بئان  ار  دـیلق  ـع تـ جر مـ نایعیش , 

هرطیـس ذوفن و  تحت  ماکح و  هب  هتـسباو  تسا  يداین  نآ بـ هک  ارچ  تسا ,  نیا  سکع  هب  تسرد  تنـس ,  لها  دزن  یبهذـم  داینب  هک  یلاح 
اب هراومه  ناـشطابترا  يور ,  نیا  زا  دـننک .  یم  تفاـیرد  تقو  ناـمکاح  زا  اردو  قوقح خـ تنـس ,  لـها  ياـهقف  و  دوش , یم  هرادا  ناـنآ 

هور هک گـ دوب  رطاخ  نیمه  هب  و  تلم .  هن  دـهد  یم  رارق  رظن  دـمار  مکاح  عفانم  زین , دـننک  یم  رداص  هک  ییاوتف  و  مدرم .  هن  تسا  مکاح 
مالسا هن  تسا  مکاح  تمدخ  رد  هک  هتسناد  یتموکح  يداینبار  نآ  هک  ارچ  دندرک  موکحم  ار  ینید  داینب  نیا  نوگانوگ ,  ـی  مال ـ سا يا  هـ

زا یـک دزاد .  ـ نا ار بـه خـطـر مـی  شا  هدنیآ  دیدهت و  ار  شتیثیح  هک  تسا  گرزب  یلکشم  راتفرگ  تنـس  لها  یبهذم  داینب  نیا ,  ربانب  . 
مه تسا و  مکاح  ریسا  مه  هک  ارچ  درادن  يا  هرادا  عون  چیه  تردق  رگید  يوس  زا  هداد و  تسد  زا  ار  ناملـسم  ياه  تلم  دام  ـتـ عا يو  سـ

 . ناگتشذگ هقف  ریسا 

عیشت حرط  رد  لاکشا  ود 
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تبیغو تمصع 

هدرک نادرگرـس  ار  ملقع  یناـمز  تدـم  اـت  هـک  مدرک  دروـخرب  هلاـسم  ود  اـب  مدوـب ,  عیـشت  طـیحم  رد  شهوژپ  ریـسم  رد  هـک  یماـگ  هـنـ
ناشخسا هک پـ هلاسم  ود  نیا  زج  درک , یمروطخ  منهذ  رد  هک  متفای  ار  يدایز  ياهلاکشا  رب  خساپ  عیـشت  حر  رد طـ تبیغ .  تمـصع و  : دوب

یهگناو دروآ .  نوریب  ریحت  ـی و  نادر ـ گر ـ ـسزا ارم  هک  درک  یمن  تیافک  نادنچ  دوب  یبلطم  رگا  متفاین و  دوب , مدزن  هک  یباتک  دـنچ  رد  ار 
اهرکفنـشور اهلاربیل و  اه و  یپچ  نینچمهو  درک .  یم  هیکت  بلطم  ود  ـن  یا يور  رتشیب  عیـشت ,  نیفلاخم  ياه  هنعطو  اـه  هنیک  اـه و  هلمح 

هک مدـش  یم  وربور  يدایز  ياهلاؤس  اب  بلطم ,  ود  نیا  هب  عجار  لاح  رهب  دنتـسنادیم . عیـشت  هدـیا  رد  یفعـض  هطقن  ار , هلاـسم  ود  نیا  زین 
یلو مدیـسریم  ییاه  هجیتن  هب  یهاگ  قیقحت ,  نارود  لوط  رد  مبای .  تسد  لـح  هار  هب  اـت  میاـمنب  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  قیقحت  دوب , مزـال 

. دوبن هدننک  عناق  نادنچ 

لاکشا هاگیاج 

هک ارچ  تسا ,  هدوب  هابتشا  هلاس ,  ود مـ نیا  هب  تبسن  مهاگدید  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارس  قیقحت ,  لمات و  زا  يدایز  تدم  زا  سپ 
ود نیا  هک  ینیفلاخم  رگید  اب  اذل  مدرک و  یم  ضرف  ادـج  تیب ,  لها  حرط  زا  ارنآ  متـشادنپ و  یم  لقتـسم  بلطم  ود  ار  هلاسم  ود  نیا  نم 

تبیغ تمـصع و  نام  بـی گـ مدوب .  هدش  رکف  مه  دندرک , یم  ثحب  تیب ,  لها  حرط  زا  يادج  ار  ود  نآ  دندرب و  یم  لاؤس  ریزار  هلاسم 
تماما هلاسم  رگا  .و  دـنا تماما  زا  هدـش  هتخیگ  ـ نار ـالو بـ ـ ـصا دراد و  تماـما  هیـضق  اـب  ینتـسسگانو  میقتـسم  طاـبترا  هک  دـنا  بلطم  ود  , 

. دنا نآ  عورف  زا  عرف  ود  تبیغ  تمصع و  و  تسا ,  لصا  تماما  دش . دهاوخن  نشور  زین  هلاسم  ود  نیا  کش  نودب  دوشن  نشور  یتسردب 
یم هلاسم  ود  نیا  ندرک  در  هب  ار  ناسنا  تماما ,  هلاسم  هب  لهج  دـهد . یم  قوس  تبیغ  تمـصع و  نتـسناد  هب  ار  ناسنا  تماـما ,  نتـسناد 

نداد رار  ـن کـه قـ یا نآ  متفاـی و  تسد  یمهم  هجیتن  هبو  متخادرپ ,  تماـما  هلاـسم  رد  شاـکنک  ثحب و  هب  رگید  راـب  ور , نیا  زا  دـناشک .
مالسا هک  تسا  مالسا  یلصا  نوتـس  تماما  اریز  تسا  یتسرد  بلطم  یلقع ,  یعرـش و  رظن  زا  نید ,  لوصا  زا  یلـصا  ناونع  هب  ـت ,  ما ـ ما

چیه هب  و  دبای .  یم  رییغت  شنوتم  دوش و  یم  فیرحت  یناسآ  هب  ناس  ـنـ ید ـت و بـ ـسا هتخانـشان  شتیوه  ناهنپ و  شیامیـس   , تماما نودـب 
ناون هب عـ نآ ,  هب  نتـسیرگن  سپ  مینادب .  مالـسا  لوصازا  یلـصا  ار  نآ  هک  نیا  زج  دوش  كرد  بوخ  تماما  هلاسم  تسین ,  نکمم  هجو 

رب مینکفاـیب  يرظن  تسا  مزـال  سپ  دـندادن , تیمها  نآ  هب  دـندرک و  نینچ  موق  نیا  هک  دوب  دـهاوخ  شزرا  یب  يا ,  هیـشاح  بلطم  کـی 
نانچ تفرگنرارق  زات  تخات و  دروم  ینید  نوناق  چیه  مالسا  رد   : دیوگ ینات  ـ سر شـهـ مهم .  هلاسم  نیا  هب  تبسن  تنس  لها  ياهقف  هاگدید 

تسا و كانرطخ  مهم و  هیضق  کی  تماما ,  هیضق  هک  دنک  یم  تباث  یناتسره  زا شـ ـی  یو كر گـ ـن  یا (( . 284  )) تفرگ رارق  تماما  هک 
یلو درک .  ـش  یاد جـ  , ـعـیـش قاو نومضم  زا  ای  تسناد  تیمها  یب  ار  نآ  دیابن  هک  نیارب  دیامن  یم  دیکا  و تـ الاو , ـت  سا ـی  ما ياراد مـقـ
رظن دروم  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تسا ,  مکح  رد  رصحنم  هک  دنتسناد  یموهفم  ار  تماماو  دنتشاذگ  قرف  تفالخ ,  تماما و  نیب  موق  نیا 

ندر بـر تموکح کـ شفده  هک  تسین  یعامتجا  بصنم  کی  زج  يزیچ  تماما  تنـس ,  لها  ياهقف  رظ  رد نـ پـس  دـشاب . یم  یناتـسرهش 
طرـش تلادـع  هلاسم  اما  و  ندرک .  تموکح  ییاناوت  ندوب و  یـشرق  زج  ـد  ـشا ـت بـ ـس مزال نـیـ ما  ـ ما رد  یطر  ـ ـش و هـیـچ  ـت ,  ـسا ـت  ما

متـس ملظ و  دنچ  ره  ندرک  تعاطا  وا  زا  تسا  بجاو  دـن و  ـت کـ مو ناناملـسم حـکـ رب  زین  راکهبت  قساف  کی  تسا  نکمم  سپ  تسین , 
دنرادرب تسد  شتعاطازا  تسین ,  اورزگره  و  دـنک , لواپچ  ار  لاملا  تیب  لاوما  دـنز و  هنا  ـ یزا ـ تار نا  ـ ها یب گـنـ دراد و  اور  تما  نایم  رد 

تسا يریوصت  تسادیپ  هک  هنوگنامه  و  تنـس .  لها  رظن  رد  ماما  زا  تسا  يریوصت  نیا  (( 285 . )) دننک مایق  وا  هیلع  هک  نیا  هب  دـسر  هچ 
نینچ وریپ  تما  ـر  گا دـهد . یمرارق  دـیدرت  کش و  هریاد  رد  ار  نآ  هکلب  تسین  لئاق  یمارتحا  بصنم  نیا  يارب  اـهنت  هن  هک  حـیبق  تشز و 

زا سپ  دش .  مه  روطنیمه  و  تفر !  دهاوخ  داب  رب  یمالسا  تما  مالسا و  سپ  دشاب , ناماما  نیا  دننام  ورگ  رد  مالسا  رگا  و  دشاب , یناماما 
هب تراشب  ربمایپ  ودنتـسه  تما  نا  ـ ما ـ ما نا ,  ـ یا ـ قآ رد نـظـر  هک  نیملـسم  ماکح  رگید  یـسابعو و  يوما  يافلخ  ص )   ) ادـخ لوسر  تافو 
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هب تراشب  ربمایپ  ودنتـسه  تما  نا  ـ ما ـ ما نا ,  ـ یا ـ قآ رد نـظـر  هک  نیملـسم  ماکح  رگید  یـسابعو و  يوما  يافلخ  ص )   ) ادـخ لوسر  تافو 
مالسا تفر و  نایمزا  ینابر  مالسا  هک  نیا  زج  دش ؟ هچ  دندروآ ؟ تما  رـس  رب  هچ  هتـسناد ,  بجاو  مدرم  رب  ار  ناشتعاطا  هداد و  ناشمودق 

,بـه دو هد بـ ـ ـشدراو شا  هراب  رد  هک  ینوتم  مامت  دـش و  تسایـس  شوختـسد  تنـس ,  لـها  دزن  تماـما  هلاـسم  دـش .  شنیزگ  ـ یا يرگید جـ
 ( ص  ) ربمایپ زا  شحیحص ـ  رد  مل ـ  ـ ـس مـ دش . هیجوت  لیوات و  دشخب , ناشتموکح  هب  تیعورـشم  دشاب و  نامکاح  تمدخ  رد  هک  يوح  نـ

نانچمه مالسا   : رگ ـ ید ـت  یاوررد ـد و  ـشا نا بـ ـ نآ نا  رد مـیـ هدزاود خـلـیـفـه  هک  نیا  زج  دوش  یمن  مامترما  نیا  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن 
هک ار  یماما  هدزاود  نیا  هنوگچ  هک  دنوش  یم  یمگردرس  راچد  تنـس  لها  ياهقف  کن  ـ یا (( . 286  )) هفیلخ هدزاود  ات  دنام  دهاوخ  زیزع 

مراهچ نامثع ـ  موس  مود عـمـر ـ ـکـر ـ  بو ـ با لوا  دندرک : ناشنییعت  نینچ  تیاهن ,  رد  یلو  دـنیامن ؟ نییعت  تسا ,  ص )   ) ربمایپ رظن  روظنم 
(( . 287 !! )) زیزعلادـبع نبرمع  هلمج  نم  شدـنزرف ,  راهچ  ناورم و  نب  کلملادـبع  سپـس  دـیزی ! شدـنزرف  مشـش  هیواـعم ـ  مجنپ  یلع ـ 
نیا نایم  رد  هیواعم  نب  دیزی  نداد  رارق  یهگناو  دوش , یم  مامشتسا   , نآ زا  تسایس  يوب  هیما ,  ینب  نایم  رد  ماما  هدزاود  ندومن  رـصحن  مـ

تسا نیا  شیانعم  تنس ـ  لها  دوخ  تداهـش  هب  دا ـ  ـحـ لاو ـی  ها ـبـ تو داسف  همه  نآ  اب  تسا ,  هداد  ناشمودق  هب  تراشب  ربمایپ  هک  یناماما 
هک دنک  یم  تباث  رما  نیا  و  دشاب .  یمن  رادروخرب  یلصاو  ساسا  چیه  زا  ـت و  سا ـی  شزرا ـیـه بـی  ـض قـ ناشیا ,  هقف  رد  تماما  هیـضق  هک 
زا ار  تلادـع  تنـس  لها  ارچ  دـیآ : یم  شیپ  لاؤس  دـنچ  کنیا  تسا .  هدرک  هداـیپ  بوخ  تنـس  لـها  حرط  رد  ار  دوخ  شقن  تساـیس , 
یم طبترم  مه  اب  نینچنیا  ار  تماما  تفالخ و  ارچ  دنهد ؟ یم  رارق  ینامکاح  نینچ  دـننام  ورگ  رد  ار  مالـسا  ارچ  دـنناد ؟ یمن  ماما  طورش 

ـه مئا ار  نا  ـ نآ مو  ياهقف قـ هک  یماکح  نایم  رد  هک  یهابتو  داـسف  نیا  اـب  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  خـیرات ,  ياهدادـیور  یـسررب  رد  دـنزاس ؟
هب تراـشب  ص )   ) لوـسر ترـضح  هک  ـی  نا ـ ما ـ ما زا  دوـصقم  هـک  دزاـس  یم  عناـق  ار  ناـسنا  دوـش , یم  هدـید  دـنا , هدادرارق  ـلـمـیـن  ـس مـ

تفالخ نداد  طبر  ماکح و  اب  تایاور  نیا  نداد  طبر  يارب  شالت  و  دنـشاب .  نامکاح مـی  نیا  زا  ریغ  يرگیددارفا  تسا ,  هداد  ناشمودق 
یعقاو ناماما  هاگیاج  رد  هک  نامکاح  نیا  يارب  هار  ندرک  زابزج  درادـن  یفدـه  ـم ,  کا رد حـ ـت  لاد طر عـ ـ ـشزا یـشوپ  مشچ  تماما و  اب 

ارجا تسرد  ار  نآ  دـندوب و  هتفریذـپ  ار  تلادـع  نانیا ,  رگا  و  دـندرگ . جراخ  هنحـص  زا  ربمایپ  رظن  دروم  یعرـش  ناماما  و  دـنریگب , رارق 
یفارگویب اریز  دـنتفای , یمن  تسد  نیملـسم  رب  تموکح  ـز بـه  گر هـ ـد , نداد رار  دو قـ ما خـ ـ ما ار  اهنآ  هک  ینامکاح  نینچنیا  دـندوب , هدرک 

جراخ ـت  لاد هر عـ ـ یاد زا  ار  نانآ  هک  نیملـسم  سیماون  کته  قوقح و  بصغ  زواجت و  يزیرنوخ و  ملظ و  قسف و  زا  تسا  لامالام  ناـنیا 
یـسرک اـیند و  ناـشمغ  مـه و  ماـم  ـد,بـلـکـه تـ نراد هجوـت نـ مالـسا  هـب  تبـسن  زگره  یناـمکاح ,  نـینچ  لاـثما  ناـمگ  یب  و  دزاـس .  یم 

ساسحا هک  یتقو  اهنت  ودـنریگب  يزاب  هب  ار  نآ  هک  دـندرک  راذـگاو  نا  ـ ـش هد  ـ نا ـ ـش تسد نـ ياهقف  هب  ار  مالـسا  نانیا  تسا .  ناشتموکح 
یب سپ  دمآ , دهاوخن  یلوسر  وا  زا  سپ  تسا و  ربمایپ  ـن  یر ـ خآ ص )   ) اد لو خـ ـ ـسر ـر  گا و  دندمآ !!  یم  شغارـس  هب  دـندرک  یم  رطخ 

ـش تر ـ ـض نا حـ ـ بز هب  دـنزیخرب و  نآ  يرادـهگن  مالـسا و  يار حـفـظ  يدار بـ ـ فا  , تر ـ ـض نآ حـ زا  ـت کـه پـس  ـسا ناوار  زاـین فـ ناـمگ 
, الاو یناربهر  هدیزگرب و  یهورگ  دـیاب  هکلب  دـن  ـ ـشا نید بـ ناظفاح  ینامکاح ,  نینچ  هک  تسین  لوقعم  زگره  نیا ,  ربانب  دـنیوگ .  نخس 
ابیز و خر  هک  تسا  اـجنیا  دنـشاب . مدرم  شریذـپ  دروم  و  دـنریگ , هدـهعرب  ص )   ) مالـسا یمارگ  لوسر  تلحر  زا  سپ  ار  مهم  شقن  نیا 
رد تماما  رگا  و  تسا .  هّللا  لوسر  هار  هدـنهد  همادا  تماـما ,  دوش , یم  مولعم  هک  تسا  اـجنیا  ددرگ . یم  ناـیامن  تماـما ,  یقیقح  هولج 
ات دشاب  ناناملـسم  میرکت  میظعت و  تبحم و  دروم  دشاب و  درفب  رـصحنم  ياهیگژیو  ياراد  ماما  هک  تسا  مزال  سپ  تسا ,  توبن  ياتـسار 

هاگآ تیب  لها  حرط  رب  یتقو  يور ,  نیا  زا  دننک . تفایرد  وا  زا  رطاخ  نانیمطا  اب  ار  مالـساو  دننک  يوریپ  وا  زا  دنروآ و  يور  وا  يوس  هب 
نیا تسا و  عورشم  تماما  تیب ,  لها  تماما  هک  دش  ـن  شور بـر مـن  مدر ,  هسیاقم کـ تیب  لها  تنـس و  لها  دزنار  تماما  يروئت  مدش و 

هدزاود يافلخ  زا  ص )   ) مرکا لوسر  روظنمانامه  و  دنزاس .  رود  نآ  زا  ار  ناناملسم  دنهد و  رارق  هدرپ  تش  ـ پار نآ  هک  دندرک  شالت  موق 
یـصوصخم ياهیگژیو  تافـص و  ياراد  ماقم  الاو  ناماما  نیا  نام  و بـی گـ سب .  تسا و  تیب  لها  همئا  تشذگ ـ  هک  یثیدح  رد  هناگ ـ 

فرح نودـب  ار  نانآ  ناشنامز ,  نامکاح  نانآ و  نایم  هاتوک  هسیاقم  کی  و بـا  ـی مـی کـنـد , ما راوازـس چـنـیـن مـقـ ار  نانآ  هک  دنتـسه 
لوبق لـباق  زگره  و  دـنک , ینیگنـس  یلع  يوزارت  هفک  رب  ناـمثعو  رمع  رکبوـبا و  يوزارت  هفک  هک  تسین  نکمم  الـصا  دراد .  یم  مدـقم  ,
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ماما اب  کلملادـبع  نب  ماشه  ای  نیـسح  ماما  اب  هیواعم  نبدـیزی  تسا  لاحم  دنـشاب و  يواسم  نسح ,  ماما  ای  یلع  ماما  اب  هیواـعم  هک  تسین 
دیشرلا و نوراه  نیب  و  قداص .  رفعج  روصنم و  نیب  و  رقاب . دمحم  ماشه و  نیب  درک  هسیاقم  دوش  یمن  و  دنشاب . يواسم  نیـسحلا  نب  یلع 

نـسح دـمتعم و  نیب  و  يداهلا .  یلع  زتعم و  نیب  و  داوجلادـمحم . مصتعم و  نیب  و  اضرلا . یـسوم  نب  یلع  نومام و  نیب  و  مظاک .  یـسوم 
نانآ ياج  هک  ینامکاح  نآ  ینعی  لباقم  فرط  تخانـشزا  سپ  زج  میمهفب  میناوت  یمن  ار  ناـشتلزن  نا و مـ ـ ما ـ ما ـن  یا رد  مـا قـ يرکـسع . 

سفن و ياوه  هب  هاگر  و هـ تسناد .  میهاوخ  ار  تیب  لها  ناماما  ییاسراپ  اوقت و  مینادب ,  ار  نانیا  روجف  قسف و  هاگ  ره  دـندرک . بصغ  ار 
فارحنا تدـش  هاگره  و  میرب .  یم  یپ  نادـیواج  ناهج  هب  ناش  هقالع  ترخآ و  اب  ناماما  لماک  طاـبترا  هب  میربب ,  یپ  ناـنیا  یتسرپاـیند 

ار ناماما  مالسا  میسانشب ,  ار  نامکاح  نیا  مالـسا  هاگره  میبای و  یم  رد  مالـسا  اب  ار  همئا  لیامتو  تبحم  تدش  مینیبب ,  مالـسا  زا  ار  نانیا 
یم یگد  ـ نز ناـما  نما و  تمعن و  وزاـن  رد  نیطالـسلا )  ظاـعو   ) ناـشیاهقف ناـمکاح و  نیا  ها مـی بـیـنـیـم  ـ گر و هـ تخانـش .  میناوت  یم 

 . ناـمکاح مالـسا  ناـماما و  مالـسا  ناـیم  قرف  هب  میربـب  یپ  میناوـت  یم  دـنرب , یم  رـس  هب  میاد  راـشفو  اـنگنت  رد  تـیب  لـها  هـمئا  دـننک و 
نانچ ياراد  اعطق  دـندرب , رـسب  ینماان  رد  اه , هنتف  مطالتم  يایرد  نایم  رد  دـندوب و  متـس  ملظ و  اب  هجاوم  هتـسویپ  هک  یناماما  ـنـچـنـیـن  یا
هلاسم هک  تسا  اـجنیا  دـنیامن . فارحنا  شوختـسد  ار  مالـسا  ودـنوش  ماـکح  سوه  اوه و  میلـست  دنـشاب  یمن  رـضاح  هک  دنتـسه  یگژیو 

 . تسا تما  نایم  رد  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  ناماما  شقن  نیرتگرزب  هب  طوبرم  هک  يا  هلاسم  ددرگ , یم  ادیوه  تمصع 

تمصع

هتخانـش تسرد  تمـصع  هلاسم  هک  دراذـگ  یمن  میتفرگ ,  ارف  موق  ياهقف  زا  هکنانچ  تماما ,  هلاـسم  هب  رذـگدوز  یحطـس و  یـشرگن  بـا 
نامکاح هک  نیا  هب  دشا  دقتعم بـ ناسنا  هک  یتقو  ات  اریز  دراد .  یماو  تمصع  يروئت  شریذپ  هب  ار  ناسنا  هاگدید ,  نیا  زا  یئاهر  و  دوش .

یمنزگره تسا ,  هداد  ناشمودق  هب  تراشب  لاح ,  نیم  هب هـ ربمایپو  دنـشاب  رجاف  قساف و  هک  درادـن  یلاکـشا  دنـشاب و  یم  ناماما  نامه  ,
هدرک عضو  اهقف  هک  يروئت  نیا  زج  دنادن و  نآ  زا  يزیچ  ناملسم  ودشاب  هدیـشو  ـت پـ ما ـ ما حرط  رگا  و  دریذپب .  ار  تمـصع  هیـضق  دناوت 
میارب  , تماما هراب  رد  تنـس  لها  يروئت  هلاسم  تمـصع ,  هلاسم  زا  شیپ  دـنک ؟ كرد  ار  تمـصع  هلاـسم  دـناوت  یم  روطچ  دـنادن , دـنا ,
تنـس لها  بتک  رد  هک  ناماما  زا  طلغ  ـه  نو ـن نـمـ یا تفر .  مدای  زا  مشهوژپزاغآ  رد  هک  تیب  لها  دزن  تماـما  هلاـسم  سپـس  دوب , حرطم 

مالـسا هدنیآ  تسین  لوقعم  اریز  دیامن .  یم  يرور  ـ ـض ار  ـگـر  ید يا  ـه  نو دو نـمـ ـ جو دـنک و  یم  دـیدرت  کش و  داجیااعطق  تسا ,  حرطم 
: دندرک ریخم  بلطم  ود  نایم  رد  ار  تما  , دنتخاس طوبرم  نامکاح  اب  ار  تماما  هیـضق  اهقف , هک  یماگنه  و  دشابدساف .  هنومن  نیا  ورگ  رد 
ره تفریذـپ  ار  مود  رای  ـتـ خا ـت  ما و  دـیامن . ذـخا  ناهیقف  زا  ار  دوخ  نید  تما  مود ـ  دـنک . تفای  رد  ناـمکاح  زا  ار  دوخ  نید  تما  لوا ـ 

ناهیقف و  ) فرط ود  و هـر  دـندادرارق !  ماـکح  تمدـخ  رد  ار  نید  اـهقف  هک  ارچ  دـش , لوا  راـیتخا  شریذـپ  هب  روبجم  تقیقح ,  رد  دـنچ 
 , تمـصع ندرک  كرد  نیا ,  ربا  بـنـ دـندنام . ناوتان  دوب , هدـش  داـجیا  یعقاو  ناـماما  ندوبنرثا  رد  هک  يا  هلـصاف  ندرک  رپ  زا  ناـمکاح ) 

ـر گا تسا ؟  ود  ره  ای  تسا ؟  مالـسا  مان  هب  نتفگ  نخـس  ای  تسا ؟  تسایر  مکح و  نآ  ایآ  تسهزین .  یعقاو  ماما  شقن  نتـسناد  مزلتـسم 
تموکح رد  ـر  ـص ار مـنـحـ ما  ـ ما ینعی نـقـش  میریذپب  ار  لوا  خساپ  , دوب نکمم  دنیایب  دنتـساوخ  یم  ص )   ) ادخ لوسر  زا  سپ  یناربمای  پـ

فاکـش و هک  دشاب  ییاه  یگژیو  ياراد  تماما  بصنم  دیا  پـس بـ  , ـت ـسا یهلا  ناربمایپ  متاخ  ادـخ , لوسر  نوچ  یلو  مینادـب  تسایرو 
زا سپ  هک  تسا  يربمایپ  يوگلا  نآ  ماما  مالـسا .  زا  دادتراو  ارقهق  هب  نیملـسم  تشگزاب  زا  عنام  دـنک و  رپ  ارادـخ  لوسر  زا  سپ  هلـصاف 

تایـصوصخ و اه و  یگژیو  نامه  ياراددیاب  تساربمایپ ,  هنومن  وا  هک  مادام  و  ددرگ .  یم  دـنم  هرهب  شدوجووترپ  زا  تما  ادـخ , لوسر 
میا و هتفرگ  هرخـسم  هب  ار  نآ  مینادب ,  قبطنم  سک  ره  رب  ار  تماما  میوش و  دـقتعم  موق  ياهقف  هیرظن  هب  رگا  یلو  دـشاب .  يربمایپ  قالخا 
 . دوب دـهاوخ  یهت  يریثات  رهزا  سپ  دـشاب , قبطنم  يرجاف  قساف و  ره  رب  تماما  رگا  و  میا .  هتـشادنپ  هدـیاف  یب  رثا و  یب  ار  تماـما  شقن 
هب ار  ماکح  دـندرک و  ادـج  تیب  لها  زا  ار  تماما  اهنت  هن  اهقف  نیا  دـنک ؟ يربهر  ار  تما  راکهبت , قساف  ماما  کی  دـناوت  یم  هنوگچ  اریز 
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داتفا و نارادمتـسایس  تسد  هب  ود  ره  نید  تموکح و  ناسنیدبو  دـنتخاس .  ادـج  زین  مالـسا  زا  ار  تماما  هکلب  دـندومن , بصن  نانآ  ياج 
يرادهگن ماما ,  شقن  دش  مولعم  لا کـه  حـ دندوب . ناناملسم   , نآ ینابرق  دش و  هعطق  هعطق  نانآ ,  سوه  اوه و  نایم  رد  مالـسا  هجیتنرد , 

تمـصع ياراد  ماـما  هک  تسا  مزـال  سپ  دراد , هدـهع  تر بـر  ـ ـض نآ حـ ياـج  هـب  ار  تـما  يربـهر  ادـخ , لوـسر  زا  سپ  تـسا و  نـید 
. دـهدن ماجنا  تسردار  شفیلکت  هجیتن  رد  ددرگ و  فرحنم  هّللا  لوسر  طـخ  زا  تسا  نکمم  , دـشاب مدرم  ریاـس  دـننام  رگا  هک  ارچ  , دـشاب
ـر گا دوش . یم  هدودز  وا  زا  يربهر  تیـصوصخ  ناسنیدب  تشاددـهاوخن و  نارگید  رب  يزایتما  چـیه  دـشاب , ناس  مدر یـکـ ما بـا مـ ـ ما ـر  گا
هک دـندمآ  یم  ینار  ـبـ ما وا پـیـ زا  سپ  دـیاب  هک  ارچ  دـشاب , تسناوت  یمنربمایپ  نیرخآ  ادـخ , لوسر  هنیآ  ره  دوب , ناـسکی  مدرم  اـب  ماـما 
زا ار  ناـشماکحا  دـننک و  ناـنیمطا  ناـنآ  هـب  مدرم  اـت  دنـشاب  زین  تمــصع  هـکلم  ياراد  دنــشاب و  اـهزایتما  تایــصوصخ و  ناـمه  ياراد 

فار و ـحـ نا را  ـ چد همه  نانآ  و  درذگب , زین  نانیارب  هتشذگ ,  نانآ  رب  هچنآ  دیاب  سپ  دنتـسه , اهتما  رگید  دننام  برع  ـت  ما دنریگارفاهنآ .
زا يریگولج  هک  داتسرف  یم  ار  يدارفا  هتشذگ  ياهتما  رد  ناحبـس ,  يادخ  هک  نانچمه  سپ  دندش , ناشناربمایپ  ـلـت  حر زا  داد پـس  ـ ترا

هفیظو نیا  و  دنریگ .  هدهع  رب  ار  مهم  شقن  نیا  هک  دنک  نییعت  ار  یناسک  دیاب  زی  نـ  ( ص  ) دـمحم تما  رد  دـننک , مدرم  فارحنا  دادـترا و 
شریذپ هرئاد  هب  کش  هرئاد  زا  دش و  لح  میارب  تمصع  هلاسم  مدیـسر ,  تقیقح  نیا  هب  تـا  دوش . یم  تباث  ماما  شقن  اجنیا  و  تسا .  ماما 

رگید درف  اب  يدرف  ره  زا  تمـصع  هجرد  یلو  تسه ,  ام  زا  کی  ره  دوجو  رد  تمـصع  هک  دـش  تباث  يار مـن  بـ متـشاذگ .  ماگ  نیقی  و 
و دراذگ , یم  ماگ  دجسم  ریسم  رد  هک  یسک  نآ  تسا .  رتالاب  شتمـصع  هجرد  دشاب , رتشیب  ناسنا  ياوقت  نامیا و  هچ  ره  دراد و  توافت 

دجسم فرط  هب  میقتـسم  ار  دوخ  هار  هکلب  , دوش یمن  هناور  ـهـا  نآ يو  ـ ـس ـز بـه  گر یلو هـ دنک  یم  روبع  داسف  زکارمو  اه  هناخیم  رب  هار  رد 
دجـسم هب  تشاد و  زاـب  داـسف  زکارم  نورد  هب  نتفر  زا  ار  وا  هک  تسا  تمـصع  زا  رادـقم  نیمه  تسا و  موصعم   , ناـسنا نیا  دـیامیپ , یم 

یمن يدزد  دنک , یم  انز نـ دنک , یم  یگداتـسیا  تمواقمایند و  ياه  سوه  اهاوه و  ربارب  رد  توهـش ,  نتـشاد  اب  هک  ـی  ناو نآ جـ دناشک .
رد هوک ,  نوچ  دنک و  یمن  هان  هدو بـه گـ ـ لآ ـز  گر ـ هار دوخ  نماد  هک  یتفع  اب  ناوج  نز  نآ  تسا و  موصعم  دنز  یمن  یم  هب  بل  دیامن و 

ناشتیعضو میناوت  یمن  یلو  میتسه  ناشدهاش  هنازور  هک  اهوگلا  نیا  دننام  تسا .  موصعم  دیامن , یم  یگداتـسیا  , اه هنتف  تاوهـش و  ربارب 
دناوت یم  سکره  لا ,  بـهـر حـ میتسه .  ناشرگ  هراظن  هراومه  هک  دـشاب  یم  تمـصع  زا  هدـنز  ییاـه  هنومن  تقیقح  رد  مینک ,  كرد  ار 

یب دنک , دای  ار  ادخ  هتسویپو  دناوخب  يرتشی  زا بـ ـر نـمـ گا پـس  دربب , رت  الاب  نید ,  ماکحا  هب  تبـسنرتشیب  دهعت  اب  ار  دوخ  تمـصع  هجرد 
رد ار  شماگ  دراد و  زاب  يدزدزا  ار  دوخ  تسد  یناسنا  رگا  و  تسا .  هتساک  دب  راک  زا  هدنارذگریخ و  راک  رد  رتشیب  ار  دوخ  تقو  نامگ 

تیبرت ار  شدنزرف  بوخ  هک  يرد  پـ تسا .  راوتـسا  تمـصع  زا  ییالاو  هجرد  رب  دـهد , تداع  یهلا  رکذ  اب  ار  شنابز  درادرب و  ادـخ  هار 
ردپ سپ  تسا .  هدوزفا  شتمـصعرب  هزادـنا  نامه  هب   , هدومن بیدات  تیبرت و  ار  وا  هک  هزادـنا  نامه  هبو  هتـشادزاب  فارحنا  زا  ار  وا  دـنک ,

 , یلومعم دارفا  لاح  تسا  نینچنیا  رگا  دزاس . یم  هابت  ار  شنادنزرف  راکهبتردپ , هکنانچمه  دشخب , یم  تمـصع  ار  شنادنزرف  موصعم , 
ـ  1 اریز :  تسا  یلومعم  دارفا  تمـصع  هجرد  زا  رتالاو  رتالاب و  رایـسب  ماما  تمـصع  هجرد  اعطق  ناماما ؟  لاـح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ 

هتفای تیبرت  توبن ,  نادـناخ  رد  ماما  2 ـ  ار . ماما  ربمایپ  دنیزگ و  یمربار  ربمایپ  دـنوادخ  هک  ارچ  تسا ,  دـنوادخ  يوس  زا  هدـیزگرب  ماما 
 . تسا هتفرگ  رارق  شناد  اوقت و  هلق  نیرتالاب  رب  ماما  3 ـ  تسا . 

تبیغ

دیاب میربب  یپ  نآ  هب  می  ـ هاو رگا بـخـ ینعی  تسناد  تماما  هلاسمزا  يادـج  ار  نآ  دوش  یمن  تسا ,  تمـصع  هلاسم  دـننام  مه  تبیغ  هلاسم 
ترورـض ماما ,  هدزای  هب  نامیا  و  تسا .  هجرف  هّللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مهدزاود ,  ماما  هب  طوبرم  تبیغ  مینک .  كرد  بوخار  تماما 

ثحب تماما ,  زا  يادج  بلطم ,  نیا  رد  دهاوخبر  ـ گا پـس  ـت .  ـسا ـم  هدزا ما یـ ـ ما ـد  نزر وا فـ اریز  دناسر , یم  ار  مهدزاود  ماما  هب  نامیا 
يزیچ هک  یسک  اب  بلطم  نیا  هرابرد  ندر  ـال بـحـث کـ صا و  داتسیا . دهاوخ  زاب  بلطم  كاردا  زا  شلقع  دیسر و  دهاوخن  ییاج  هب  دنک ,
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و تشاد .  دهاوخن  يا  هجیتن  چیه  هک  تسا  یلادج  نامه  هکلب  تسا ,  ینادان  تلاهج و  دوخ , درادـن , لوبق  ار  نآ  ای  دـناد  یمن  تماما  زا 
ـن یا نا  يو مـیـ يا قـ ـطـه  بار پـس  تسا .  تبیغ  نتسناد  همدقم  تمصعو  تمصع ,  نتسناد  يارب  تسا  يا  همدقم  تماما ,  نتـسناد  انامه 

نآ هک  ارچ  هتشذگ ,  ناماما  زاین  زا  تسا  رتدایز  یلی  شرو خـ لا ظـهـ رد حـ تمصع ,  هب  نامز  ماما  زاین  یهگناو  دراد .  دوجو  ـه  لا ـسـ مود
ـت سا زیچان  شربارب  رد  هتشذگ  ياه  نارود  ياه  هنتف  نامگ ,  یب  هک  دش  دهاوخ  هجاوم  نارود  رد  يدا  ـ یز ياهاوه  اه و  هنتف  اب  ترـضح 

همه يدروخرب  شا  هجیتن  ارف گـیـر کـه  یناهج و  تسا  یـشقن  دراد , هدهع  رب  شیوخ  نارود  رد  نامز  ماما  هک  یـشقن  هتـشذگ ,  نآ  زا  . 
نآ زا  وا  زا  لبق  ناماما  هک  نانچ  يا  هقطنم  هن  تسا  یناهج  یللملا و  نیب  یتیلوئـسم  شتیلؤسم ,  هفیظو و  سپ  تسا .  ایند  ماـمت  اـب  هبناـج 
نا ـ مز هدود  جراخ مـحـ رد  شدوجو  هک  ارچ  دراد , شریطخ  هفیظو  هب  تبـسن  يدایز  تیمها  ماما ,  ندوب  هدرپ  تش  و پـ دندوب . رادروخرب 
وا سپ  دشخب .  یم  تشاد ,  دهاوخن  دوجو   , نا ـ مز لها  رد  هک  تمواقم ,  یگداتـسیا و  دروخرب و  ییورردور و  هبرایـسب  ـی  ترد ار قـ وا  , 

سخ و ماـمت  زا  و  تسا .  قـلطم  ناـمیا  اوـقت و  تسه  هچنآ  تـسی و  ـجـا نـ نآ رد  يداـم  ساـیقم  هـک  تـسا  هدـمآ  رگید  یناـهج  زا  اـیوگ 
نایم رد  نامز  ماما  رگا  انامه  و  دنک . یمن  شیدام  ياهتنیز  شتالمجت و  ایند و  هب  لیم  زگره  اذـلو  تسا ,  رود  هب  نامز  تایدام  كاشاخ 
هدش هتخانـش  ناگمه  يارب  شروهظ  ـتـنـد , خا ـنـ ـش ار نـیـز مـی  وا  زا  شیپ  ناماما  هکنانچ  دنتخانـش , یمار  وا  مدرم  درک و  یم  یگدنز  ام 

هک نیا  وگ  دـنکداد , لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  تسناوت  یمن  هجیتن  رد  دـنربب و  نیب  زا  ار  وا  ـه  کد ـ ند ـ ـش شالت مـی  رد  شنانمـشد  اعطق  دوب و 
دندومن و يدهم  ماما  زا  لابقتسا  هدامآ  ار  مدرم  هتشذگ ,  ما  ـ ما هدزا  یـ دیماجنا . یم  يدنک  هب  شتاحالصا  تفر و  یم  نیب  زا  راظتنا  تلاح 

تیب لها  طخ  تبیغ  شیانعم  يدـهم  ماما  تبیغ  سپ  تسا .  هدـنام  یقاب  تی  ـل بـ ها زا خـط  ـت کـه  ـسا ینادواج  ثاریم  یگداـمآ ,  نیا 
ارف ناشیا  زا  تیعبت  يوریپ و  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم  ترـضح  نآ  زا  لابقتـسا  هدامآ  ار  تما  تسا و  یقاب  هتـسویپ  طخ  نیا  هک  ارچ  تسی ,  نـ
ما ـ ما ـنـه  یآ ـر هـر  گا و  اهنارود .  اهنامز و  لوط  رد  تیب  لها  طخ  هب  دهعتم  نینمؤم  يارب  تسا  يونعم  یکمک  ددم و  تبیغ ,  دـناوخ . یم 
وا زا  سپ  دنتساوخ  یم  هک  یئاهلسن  ـد و  ـش ـف مـی  قو يروای مـتـ ددم و  نیا  دوب , هتفر  ایند  زا  ناماما  ریاس  دننام  هدرک و  روه  يد ظـ مـهـ

. دـندنام یم  زاب  دـیآ , یم  رب  رظتنم , ماما  تسد  رب  داسف  ملظ و  زا  ییاهر  زور  يارب  راظتنا  تلاح  زا  هک  ناـمیا  ياـه  هعرج  نیا  زا  دـنیایب ,
و تسین .  ـتـش  فر ـ ـش حال و پـیـ ـ ـصا هب  يدیما  چـیه  هک  دوب  یناپوچ  یب  همر  لاح  دـننام  نینمؤم  لاح  سپ  دوبن , يراظتنا  ـر غـیـبـت و  گا
ماکح و زا  نوگاـنوگ  ياـه  يوریپ  یناـبرق  هدـنا و  ـهـی مـ ترا ـتـظـ نا شزرا  زا  هک  ارچ  دراد , رگید  فرط  نآ  هک  تسا  یتلاـح  ناـمه  نیا 
نیمز و یتوغاطو  ربکتسم  ياهورین  اب  دروخرب  لوحت و  نا  ـکـ ما زا  يد  ـیـ مو دو نـ خـ تسا .  هدش  یـسایس  ياه  هورگ  زا  ایو  اهقف  زا  یهاگ 
رد دو ـ  یمالـسا کـه خـ ماکح  هب  تبـسن  ناـنیمطا  داـمتعا و  نتفر  نیب  زا  دـنراد و  یمالـسا  ياـه  هورگ  هک  یگـشی  تسکـش هـمـ تلاـح 

نیا دـناوت , یم  یلوحت  رییغت و  هک  دـنا  ـ ـش رواب مـی کـ نیا  هب  ار  ام  اهنیا  همه  , دـنراد رارق  یتوغاط  ياهورین  ناـمه  ياتـسار  رد  تقیق ـ  حـ
یحلـصم رظتنم  هراومه  نا ,  ـ مز لو  رد طـ ـت هـا  ما تسا .  ناـمز  هرئاد  زا  رتارف  تسا و  یناـبر  يربهر  رظن  ریز  هک  دربـب  نیب  زا  ار  اـهورین 

تما رگا  سپ  دـناشکب . یگدازآ  تزعو و  لدـع  هریاد  هب  یگدرب  متـس و  ملظ و  هریاد  زا  دـنک و  يربـهر  ار  ناـنآ  هک  دـنا  هدوـب  یناـهج 
لاـح هک  نیا  زج  مینک ,  كرد  میناوت  یمن  ار  راـظتنا  شزرا  زگره  اـم  دـنام ! ؟ یم  شیارب  هچ  دـشاب , هتـشادن  مه  ار  راـظتنا  نیا  رـصاعم ,

تروص رد  هک  ینایز  رادـقم  هک  نیا  زج  درک , میهاوخن  كرد  ار  شزرا  نیا  زگره  ام  مینادـب .  ار , تسا  رود  هب  شزرا  نیا  زا  هک  یـسک 
هب هدامآ  هدـش و  جیـسب  يدارفا  کـمک  اـب  زج  دنـسر  یمن  يزوریپ  هب  زگره  اـه  تضهن  مینک .  كرد  دـیآ , یم  دراو  شزرا ,  نیا  ندوبن 
 . دناسرب ما  ـمـ تا هب  ار  شیوخ  تیلوئـسم  هفیظو و  ات  دبلطب  يرای  دارفا  نیا  زا  , دیامن روه  ما کـنـد و ظـ ـی قـیـ نا حلـصم جـهـ ات  هک  تمدـخ 

دناوت یم  هنوگچ  و  دنکب ؟ نانآ  يارب  دناوت  یم  هچ  دـبایب , هتفر  ورف  باوخ  هب  ار  مدرم  دـنک و  روهظ  شخب ,  ییاهر  حلـصم  نآ  رگا  یلو 
هب هک  نانآ  دنتـسین . شرظتنم  هک  یناسک  و  دنـشک , یم  ار  ماماراظتنا  هک  تسا  یناسک  نایم  توافت  نیا  و  دهد ؟ ماجنا  ار  دوخ  لاعف  شقن 
رد هراومه  دنرظتنم , هک  نانآ  دنا . لفاغ  هتفر و  باوخ  هب  دنتـسین , شراظتنا  رد  هک  نانآ  و  دنا . هدامآ  هدش و  جیـسب  دنا , هتـسشن  شراظتنا 

یمالـسا بالقنا  هک  دوبراظتنا , ساسا  رب  و  دوجوم . عاضوا  میلـست  دـنراوخ و  دنتـسین , شرظتنم  هک  نانآ  و  دـندساف . عاـضوا  حالـصا  یپ 
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نیفلاخم نایم  رد   ) بالقنا حور  دـش و  تیوقت  لطا  يور بـ دو کـه نـیـ ـ برا ـتـظـ نا مد  سا عـ ـ ـسا و بـر  دیـسر . يزوریپ  هب  دـش و  اـپ  رب  ناریا 
دنتـسناوت یمن  زورما  زورید و  نارادمتلود  زگرهدوب  امرفمکح  نیملـسم  مامت  نایم  رد  راظتنا  يروئت  ـر  گا نا  بـی گـمـ دـش . هتـشک  ( راظتنا

رگا دـنهد  تاـیح  هـمادا  دنتــسناوت  یمن  ناـمکاح  نـیا  ـال  ـ ــصا دـنوش . هریچ  ناـنآ  رب  دـنهد و  رارق  راـشف  تـحت  نـینچنیا  ار  ناناملــسم 
شقن هب  نامیا  اعط  قـ (( 288 . )) دندوب هدرکن  اهنآ  رب  قیبطت  ار  همئا  تعامج و  دروم  رد  هدراو  ياهتیاور  دـندوب و  هدـماین  نیطالـسلاظاعو 

يار سد بـ عرا مـقـ ـ ـش ـی کـه  یالاو ما  نآ مـقـ ار  ـ یز دراد . یم  او  تبیغ  هلاـسم  هب  ناـمیا  هب  ار  ناـسنا  ناشـسدقم ,  تیلوئـسم  تیب و  لـها 
نیرخآ رگا   , تسین بیجع  سپ  دنتسه , يا  هژیو  ياهوگلا  اهنآ  تسا ,  هدیـشخب  نا  ـ ـش ـ یا هب  ار  یـصاخ  ياهیگژیو  هتفرگ ,  رظن  رد  نا  ـ نآ
یلئاسم زا  یکی  دوخ  نیا  ماما ,  رمع  لوط  هلاس  ـا مـ ما تسین .  ناربمایپ  تیلوئسمزا  رتمک  هک  دشاب  هتشاد  یتیلوئسم  دشاب و  يا  هریخذ  ماما 

رد سپ  مدش ,  نآرق  تایآ  هب  لسوتم  هک  یتقورگم  مبا  ار بـیـ هار حـلـش  ـتـم  ـس ـ ناو دوب و نـتـ هدوبر  مناگدـید  زا  ار  باوخاهتدـم  هک  دوب 
. درک یم  توـعد  ار  شتما  لاــس ,  هک 950  متفاـی  ار  حون  ترـضح  ناتـساد  دـهد . یم  نیرمعم  زا  ربـخ  هک  متفاـی  يداـیز  دـهاوش  نآرق 

جوجام جوجای و  نا  ـتـ ساد (( 290 . )) درک شا  هدنز  سپسو  تشک  ار  وا  لاس  دص  دنوادخ  هک  مدناوخ  ار  هیرق  بحاص  ناتـساد  (( 289 ))
ار ـل کـهـف  ها نا  ـتـ ـساد (( 291 . )) دـننک یم  یگدـنز  تبیغ  لاح  رد  دـش , هتخاـس  ناـنآرب  دـس  هک  يزور  زا  ناـنچمه  هک  مدـناوخ  ار 

دناوت یمن  حون  رمع  هک  دو  ـد گـفـتـه شـ یا ـ ـش (( 292 . )) دندش هتخیگنارب  هرابود  هاگنآ  دندنام , ناشفهک  رد  لاس  ـد  ـص ـیـ ـس ـتـم کـه  فا یـ
لاؤ ـن سـ یا درک ! هسیاقم  حون  ترضحاب  ار  يدهم  ترضح  دوش  یمن  سپ  تسین ,  ربمایپ  يدهم  دوب و  ربمایپوا  اریز  دشاب  لالدتـسا  دروم 
مینک يدـهم  ماقم  حون و  ماقم  نایم  يا  هسیاقم  میرادـن  انب  ام  لاح  رهب  یلو  تسا  ناـشماقم  تیب و  لـها  شقن  هب  تب  ـ ـس ـی نـ نادا ـیـل نـ لد

نتسناد هب  مزال  تروص  ره  رد  یلو  تسا  نشور  یلیخ  بلطم ,  نیاو  ـت  سا لوط عـمـر  ناکما  نتفریذپ  رطاخ  هب  طقف  لالدتـسا  نیا  هکلب 
ـبـتـه لا شیوـخ .  ناـمز  رد  تسا  حوـن  ترـضح  شقن  زا  رت  میظع  بتارم  هب  رت و  مهم  یلیخ  ناـمزلا  رخآ  رد  يدـهم  ماـما  شقن  هک  تسا 

رـشب ـش  یاد زا پـیـ ـ غآ رد  حو  تر نـ ـ ـض توعد حـ دراد .  دوجو  ناشمایقطیارـش  يدهم و  ترـضح  حون و  ترـضح  شقن  نایم  یت  ـ ها شـبـ
تقد اب  ار  هیرق  بحاـص  ناتـساد  هک  یـس  کـ دـنا . هدرک  یگدـنزاه  نرق  ود  ره  و  تسا ,  رـشب  نارود  ناـپاپ  رد  يدـهم  ترـضح  توعدو 

رد یهلا  زاجعا  ندناسر  تابثا  هب  نآ  دشاب و  هتـشادن  دـیاش  رتشیب  رو  کی مـنـظـ ناتـساد  نیا  دـبای : یم  تسد  هجیتن  نیا  هب  دـنک , هعلاطم 
دیعب تسا و  هتـشگ  ناریو  شیاـهنامتخاس  ماـمت  هک  يا  هدـش  بارخ  رهـش  زا  درک  بجعت  هـیرق ,  ـب  حا ـ ـص اریز  تـثعب .  گرم و  طـیحم 

وا هب  هک  نیاات  دوب  هدر  لاس مـ دـصکی  اـت  درک و  ضبق  ار  شحور  دـنوادخ  سپ  دـنک , هدـنز  هراـبود  ار  رهـش  نیا  دـنوادخ  هک  ـت  ـس ـ ناد
 , تسا هثداح  نیا  زا  هدننک  هدافتـسا  نیرخآ  نیلوا و  شدوخ  هیرق  بحاص  اعطق  . درادن یتوافت  وا  يارب  ندرک  هدنز  ندناریم و  هک  دنامهف 

دنوادخ يدئاقع .  دـعب  رد  دوش , یم  رـصحنم  شداعبا  طقف  درادـن و  یـسایسای  يدا  ـ ـص ـتـ قا یعامتجا ,  ریثات  چـیه  شا  هعماج  رد  هک  ارچ 
تردـق تابثا  رطاخ  هب  طقف  دـنوادخ  رگا  سپ  دروآ .  رد  هیرق  بحاصرـس  رب  ار  يراـک  نینچ  دـنک , تباـث  ار  دوخ  تردـق  هک  نیا  يارب 

ار شقن  نیرتالاب  هک  دنک  ینالوط  ار  یماما  رمع  هک  تسین  راوازس  , دنک یم  هدنز  ار  وا  سپـس  دشک و  یم  ار  يدرم  لاس ,  دصکی  شیهلا 
نامزلارخآ رد  ات  تشاد  هگن  هدنز  لاس  اهدص  ار  جوجام  جوجای و  لاعت  ياد مـ ـر خـ گا و  درک ! ؟ دهاوخ  افیا  تیرـشب  مالـسا و  هدـنیآرد 

 , ملظ داسفزا و  ار  نیمز  ات  دراد  هگن  هدنز  لاس  دـص  دـنچ  ار  دوعوم  يدـهم  تسینراوازـس  ایآ  دـننکب , نی  ـ مز رد  دا  ـ ـس دـنوش و فـ جراخ 
و دنوش , یم  هدنز  سپـس  دنریم , یم  لاس  دصیـس  فهک ,  لها  دنوادخ , رما  هب  رگا  و  دـیامن ! ؟ حالـصا  ار  ناهج  روما  دـنک و  يزاسکاپ 
هن , دندرکن افیا  توعد  رد  ار  یـشقن  چیه  ناناوج  نیا  هک  ارچ  دشاب , یمن  یهلا  زاجعا  ترد و  را قـ ـهـ ظا جـز  را , نآ کـ يارب  یفدـه  چـیه 

ینامیااب هعماـج  اریز  دـنتخاس , لوحتم  ار  دـندش  هدـنز  نآ  رد  هک  يا  هعماـج  هن  دـندرک و  دراو  ادـخ  نید  رد  ار  نیتسخن  هعماـج  هک  نیا 
رگا و  درک ؟ دهاوخ  مالعا  نیمز ,  هرک  رد  ار  ادخ  نید  هک  دوش  لامعا  يدهم  ترـضح  دروم  رد  یهلا  هزجعم  نیا  تسین  راوازـس  ایآ  , دوب

ـر نـیـسـت تراواز ـ ـس ـا  یآ ـد , نادر ینالوط مـی گـ دوعوم ) زور  ات  ای   ) تمایق مایق  ات  تسا ـ  يدب  رـش و  يوگلا  هک  ار ـ  سیلبا  رمع  دنوادخ 
لـسرا يذـلاوه  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  ـن  یا و  دراد ؟ هگن  ناـمزلارخآ  اـت  تسا ـ  ریخ  يوگلا  نیرتزراـب  دوخ  هک  ار ـ  يدـهم  رمع  هک 
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نایدا مامت  رب  ار  نآ  ات  داتـسر  ـن حـق فـ یدو ـت  یاد ار بـا هـ ـش  لو ـ ـسر ـد  نواد خـ هلک ـ )  نیدـلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدـهلاب و  هلوسر 
نا ـ یدا ماـمت  رب  یناـمز  چـیه  تقو و  چـیه  رد  تسا  قح  نید  هک  مالـسا ـ  اریز  دراد .  هدـنیآ  يارب  یم  ـت مـهـ لـالد هیآ  نیا  دزاـس , رهاـظ 

يادخ يوس  زا  ییورین  تسا  مولعم  سپ  ترـضح ,  نآ  زا  سپ  هن  و  ص )   ) لوسر ترـضح  نامز  رد  هن  دـشن , بلاغ  تشگ و  نا نـ ـ یا نـمـ
یقاب ینید  چیه  مالـسازج ,  ینعی  تخاس  دهاوخ  ققحم  نایدا ,  مام  رب تـ نیمز و  رد  ار  مالـسازورب  روهظ و  هک  دش  دـهاوخ  رهاظ  ناحبس 

رمع لوط  يارب  تسین  یلیلد  الاو  فده  نیا  ایآ  تسین .  يدهم  ترضح  زج  مهم  شقن  نیا  يادیدناک  یـسک  نامگ  یب  و  دنام .  دهاوخن 
ترـضح ـد  نواد هک خـ دراد  یموزل  هچ  دمآ : یم  شیپ  لاؤس  نیا  منهذ  رد  هراومه  اه , يریگ  هجیتن  نیا  دوجو  اب  لاح ,  رهب  شترـضح ؟ 

ار شقن  نآات  دناز  ـگـیـ نار ار بـ يدر  مـ نا ,  ـ مز نآ  مدرم  زا  هک  تسا  اناوت  دوخ  هک  نیا  اب  دراد , هگن  هدـنز  اه  نرق  نیا  لوط  رد  ار  يدـهم 
لها رـضاح  هتـشذگ و  تیعـضو  رد  هنارگـشهوژپ  هاگدید  نیتسخن  اب  تسین ! ؟...  رتهب  ایآ  دیامن ؟ نایدا  ریاسرب  بلاغ  ار  نید  دنک و  افیا 

هک دندقتعم  نایاقآ  نیا  هک  ارچ  تسین ,  نداد  خساپ  لباق  ـال  صاو ـت  سا دودر  مـ ـل ,  صا زا  لاؤ  ـن سـ یا هک  درک  یم  دزـشوگ  نم  هب  تنس 
چیه يا ,  هدـیقع  نی  ـم چـنـ غر یلع  و   ! تسا هدـشن  هداز  زونه  ینعی  دـنک , یم  روهظ  نآ  رد  هک  دوب  دـهاوخ  ینامز  نامه  لـها   , يد مـهـ

تلفغ لاح  رد  دنا و  باوخ  اهنیا  يرآ  تسین .  شـشیادیپ  روهظ و  رد  یتمکح  چیه  سپ  دوش , یمن  هدید  ناشنایمرد  هدیقع  نیا  زا  يرثا 
ار شا  هرابرد  هدراو  تایاور  هدرک و  دیدرت  شروهظرد  زین  یخرب  و  درک ! دهاوخن  روه  اد ظـ ـ با وا  ایوگ  دنرادن , يدهمزا  يربخ  چـیه  و  , 
هب تراشب  دن و  ـ ـشا هتـشاد بـ شروهظ  يارب  یگدامآدیاب  دنتـسه , يدـهم  مودـق  رظتنم  یناسک  رگا  هک  تسا  نیا  هن  مـگـر  دـندومن . راکنا 
هب نانچمه  اهنآ  میتفگ  هک  نانچ  اریز  تسا ,  نیا  سکع  هب  تسرد  ناشتیعضو  یلو  دننکب .  وا  زا  يوریپ  تیعبت و  مالعاو  دنهدب  شمودق 
رد شالت  ناسنیدـب  و  دـنا , يدـهم  نمـشد  هک  دـننک  یم  ینابیتشپ  دـی و  ـ یا ار تـ ـی  ما هک حـکـ نیا  زا  هتـشذگ  دـنا , هتفرورف  تلفغ  باوخ 
هک ارچ  دـنک , روهظ  ناـنیا  ناـیمرد  يدـهم  هک  تسین  اور  ناشرـضاح ,  هتـشذگ و  نیا  اـب  یموـق  نینچ  . دـنراد شر  ـیـ ـس طـخ و  ندـیبوک 

دهاوخ لاؤس  ریز  دنکروهظ , رگا  و  دیآ .  دید  ناشنایم پـ رد  يدهم  دننام  یگرزب  تیـصخش  کی  هک  دهد  یمن  يدیون  نینچ  ناشعاضوا 
ناشغورد يدوز  هب  دننک و  یم  ندوب  يدهم  ياعدا  همه  هک  دشاب  نانآ  نایم  رد  يدایز  ياهتیـصخش  شیادیپ  تلع  نیمه  دیاش  و  تفر . 

و تسین ,  نانیا  زا  اعطق  يدهم  هک  لاح  سپ  تسا ؟  يدهم  روهظ  مایق و  تیعضو  نیا  هن  دنا و  يدهم  موق  نانیا  هن  سپ  ددرگ .  یم  المرب 
یتیـصخش نینچ  دیاب  دنک , افیا  تسا ,  لوسر  ترـضح  شقن  اب  هباشم  هک  ار  زاس  تشونرـس  مهم و  شقن  نیا  دـیاب  يدـهم  اعطق  هک  لاح 

هورگزا هلالـس  نیرخآ  وا  هک  ارچ  دـشاب , ناـمز  نـیا  هریاد  زا  جراـخ  دـیاب  و  دـشاب . هدـش  باـختنا  هژیو  یهورگ  زا  هدـیزگرب و  یناـسنا  ,
زاجعا باب  زا  مه  رمع  لوط  نیا  و  دـیامن , روهظ  ماـیق و  هک  زور  نآ  اـت  هتـشاد  هگن  هد  ـ نز ار  وا  ـد  نواد تسا و خـ تیب ـ  لـها  هدـیزگرب ـ 

 . تما شیامزآ  يارب  مه  تسا و  یهلا 

عیشت زا  سپ 

عیشت و اب  ینم  ـ شد زا  هد  ـنـ کآ رصم  اهزور  نآ  دش .  زاغآ  نادنززا ,  يدازآ  زا  سپ  و  داتشه , ياهلاس  ياه  همین  زا  رـصم  رد  نم  ـیـع  ـش تـ
و درب , یم  رسب  قارع  زا  ینابیتشپ  يرادفرط و  رد  او  ما قـ ـمـ تا رصم بـ و  تشاد ,  رارق  دوخ  جوا  رد  ناریا  قارع و  گنج  هک  ارچ  دوب , ناریا 

ناریا عیـشت و  هیلع  دنهاوخ  یم  هچ  ره  هک  دندوب  زاجمالماک  اه  همانزور  دوب و  هدش  جیـسب  نار  ـ یا هیلع  رـصم  يربخ  ياه  هناسر  مامت  اذـل 
هلجم اه , همانزور  نتفرگ  شـشوپ  ریز  اب  دوخ و  راد  هنماد  تاغیلبت  هب  رـصم  رد  مه  رانک  رد  مه و  اب  قارع  تیباهو و  سپـس  . دـن غیلبت کـنـ

, دنداد همادا  یلاربیل ,  یپچ و  ناسیون  هلاقم  ربانم و  يرـصم و حـتـی  ناملـسم  یبالقنا  ياه  هورگ  یمالـسا و  ياهتیـصخش  تاراشتنا ,  , اه
زا يوس و  ره  زا  اه  هدـید  (( 293 . )) دنهد هولج  دب  دنبوکب و  ار  ینیمخ  ماما  اصوصخ  ناریا و  هعیـش و  هک  دندوب  هدـش  جیـسب  نانیا  همهو 
 ! تاغیلبت تالجم و  اه و  همانزور  ناگدید  تینما !  هاگتـسد  تاعالطا و  ناگدـید  تموکح !  ناگدـید  دوب . هدـش  هتخود  ام  رب  يوک  ره 

و دـندوب .  هتـسشن  رـصم  رد  هعیـش  نیمک  رد  نانیا  هم  هـ لیئارـسا !  اکیرمآ و  ناگدـید  ماجنارـس  و  قارع !  هژیوب  اهروشک  ریاـس  ناگدـید 
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. دـمآ دورف  شندرک ,  هفخ  هفطن  رد  ندرک و  دوباـنرطاخ  هـب  هتفاـی  دـشر  هزاـت  هورگ  نـیا  هرکیپ  رب  یتخـس  یلاوـتم  ياـه  هبرـض  هرخـالاب 
ات هک  دوب  بیجع  ردق  و چـ تشاد .  همادا  گنج  نایلاس  لوط  رد  ناریا  نایعیـش و  هیلع  اه  يزوت  هنیک  اه و  ینمـشد  نینچ  و هـمـ (( 294 ))

هیلع رـصم , تینما  نامزاس  ياهراشف  زور  نآ  زاو  دوب .  هدروخ  دـنویپ  مه  اب  ییوگ  تفریذـپ ,  نایاپ  زین  هلمح  نیا  تفای ,  همتاـخ  گـنج 
. دش مک  جیردت  هب  نایعیش , 

يرصم تیصخش 

لوا تمسق 

هک ارچ  مشاب ,  هت  ـ شاد ير  ناسنا مـصـ تیـصخش  رب  هاتوک  یـشرگن  هدمآ  نایم  هب  عیـشت  زا  سپ  هلحرم  زا , نخ  ـ ـس لا کـه  ـت حـ ـسا مزال 
دوخ هب  صوصخم  یطیارش  اب  يرصم  یعیشت  هزورما  هک  در  ـ کا ـ عدا ناوت  یم  تسا و  هدش  نایعیش  هقرف  رد  دراو  زین  تیـصخش  نیا  نونکا 

ننـست حطـسرد  هچ  عیـشت و  حطـس  رد  هچ  يرـصم ,  تیـصخش  رد  رییغت  دا  ـجـ یا زا  مـن  تسا .  هدمآ  دـیدپ  يرـصم ,  هعماج  هب  طوبرمو 
هک تسا  يا  هنوگ  هب  يرـصم  ناسنا  تیـصخش  دنزاس . لوحتم  دنتـسناوتن  ار  تیـصخش  نیا  ینـس  هن  هعیـش و  هن  هک  ارچ  مدیـشک ,  اهجنر 

هجیتن رد  و  دهد .  شزاس  دیاقع , نآ  قبط  اردوخ  هک  نیا  هن  دری , ـ گار شدو فـ تیعضو خـ طیارش و  قبط  دهاوخ  یمار  هدیـسر  هزات  دیاقع 
ناملـسم ناسنا  هنومن  رد  ینـشور  هب  شمرن  هدـیدپ  ور , ـن  یا زا  دوش . یم  هتخاـس  يرـصم ,  صوصخم  ياـهرابتعااب  یمالـسا  هنومن  کـی 

هعماـج رد  دـنچ  ره  تسا .  یمالـسا  ياـه  هورگ  هب  طوبرم  هک  نآ  ـت و چـه  ـسا ـتـی  لود يا کـه  هنومن  نآ  هچ  دوـش , یم  هدـید  يرـصم 
راتفر اه  هورگ  نیا  لاح ,  نیا  اب  یلودـنک  زاـب  اـج  یمالـسا  ياـه  هورگ  ناـیم  رد  تسناوت  دـمآ و  دـیدپ  ـیـت  با ـ هو ـن  ـش حرط خـ رـصم ,

هک یکچوک  ياه  هورگ  زج  تسین  ینثتس  مـ شور ,  ـن  یا زا  و  تسا .  راگزاس  يرصم  ناسنا  تعیبط  ابراتفر  نیا  هک  دنتشاد  نآ  اب  يرگید 
اریز دوب , هاتوک  اه  هورگ  نیا  رمع  لاح  رهب  یلوداد  رارق  ـعـه  ما درو بـا جـ ـ خر ـت و بـ نو ـ ـش رب خـ ار  اـنب  تیباـهو ,  دـنت  شوررب  داـمتعا  اـب 

تسا هتشذگ  هب  لیم  یتسرپ و  هنهک  يرصم ,  ناسنا  عبط  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی  درادن . ار  يدنت  تیعضو  نینچ  شریذپ  يرصم  هعماج 
یگدنز شور  اب  ار  دوخ  الومعم  يرـصم  دـهعتم  نیدـتم و  ياهوگلا  الث  مـ  , ـت ـسا ـا  مر ير حـکـمـفـ ـ ـص مال مـ ـ ـسا زین بـر  تفـص  نیا  هک 

, رصم مدرم  نایم  رد  رتشیب  دشاب , ناگتـشذگ  تیعـضو  هب  رتدهعتم  یمالـسا ,  يوگلا  هچ  ره  و  دنهد , یم  شزاس  هتـشذگ ,  ياهتیـصخش 
 , تسا هدـش  داجیا  نآ ,  زا  ییاهر  رب  شالت  دوجوم و  تیعـضو  زارفنت  ـر  طا هب خـ هتـشذگ ,  هب  لـیم  عبط  نیا  دـیاش  و  دراذـگ .  یم  ریثاـت 

ار بـه دوجوم  تیعقاو  دنهاوخ , یم  ردخم , داوم  هب  ندرب  هانپاب  هک  دـشاب  ماوع  مدرم  نایم  ردـخم  داوم  ند  ـ ـش شخپ  لماع  نیمه  دـیاشو 
زاب نیا  دراد و  جاور  یلوم ,  مدر مـعـ نایم مـ رتمک  یلو  تسا  رت  نازرا  بتارم  هب  ردخم , داوم  زا  بورشم  دنچ  ره  و  دنراپسب .  یشو  ـ مار فـ
نید نایم  ار  ضقانت  نیا  یلو  دننیب  یمن  رد  داو مـخـ ـ مو يراد  ـنـ ید نا  یـضقانت مـیـ رـصم , لها  اریز  تسا .  مدرم  ندوب  نیدتمرطاخ  هب  مه 

هشوگ لزعنم و  تسا  یتلم  , رصم تلم  تسا .  ینیشن  هشوگ  رصم , مدرم  ياهیگژیو  رگید  زا  و  دننک . یم  هدهاشم  ینشور  هب  رمخ  برش  و 
نادنچ يریگ  هرانک  نیا  دنچ  ره  دننزب  اج  رد  دـنا  لیام  رتشیب  هکلب  دـیآ , یمن  ناشـشوخ  یل  ـد خـیـ مآ ـت و  فر ـت و  کر زا حـ نیـشن کـه 
رتشیب يزور  رطاخ  هب  اهنت  هدیدپ  نیا  هرخالاب  یلو  ـد  هد رار  انگنت قـ هقیضم و  رد  يزورو  قزر  رظن  زا  ار  نانآ  دشابن و  ناشیگدنز  بسانم 
میبای یمن  ار  يرصماذل  دنرادن و  ندروآ  رد  لوپ  ندرک و  راک  زج  يا  هزیگنا  چیه  دننک , ترفاسم  اه  يرصم  مه  رگا  اذل  درک , ادیپ  رییغت 

نیا رگم  تسین  ـنـش  طوزا نتفر  نوریب  رکف  هب  زگره  يرـصم  ناسنا  هک  ارچ  راک , يازیواب  زج  دـنک  ترفاـسم  شروش  زا کـ جرا  هب خـ هک 
روشک کی  هبالثم  هک  میبای  یمن  ار  يرـصم  ناس  ـ نا ـت  قو چیه  اذل  دـیامن و  نیمـضت  ار  شترجا  دـشاب و  هتـشاد  یمـسر  راک  داد  رارق  هک 

ـ  راک يارب  و  شنطو ـ  زا  جراـخ  هب  يرـصم  ناـسنا  هک  یماـگنه  یتح  و  دراد .  ـ نا ـجـ نآ رد  يراـک  تنامـض  اریز  دـنک  ترجه  ییاـقیرفآ 
ندر ـ کا تسد و پـ ای  شیگدـنز  تیعـضو  رییغت  راک و  رد  تفرـشیپرکف  هب  دـشیدنا و  یم  شراـک  هدودـحم  رد  اـهن  تـ دـنک , یم  ترفاـسم 
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رکف هب  اـهنت  هکلب  دـنک , لو نـمـی  ـغـ ـش ار مـ وا  لـئاسم  نیا  زگره  تسین .  هناـگیب  روشک  رد  ندرک  نطوت  دـصق  اـی  هتفرـشیپ و  ـی  ترا تـجـ
ددرگرب و دوخ  راک  لحم  هب  سپس  دزاسب  شرهـش  رد  ینامتراپآای  شا  هیرق  رد  يا  هناخ  ددرگزاب و  اجنآ  هب  رپ  یتسد  اب  هک  تسا  شنطو 

نیا تـسا .  نداد  تیهاـم  رییغتو  ندـش  گـنر  هـب  گـنر  يرـصم ,  ناـسنا  تافـص  زا  تفـص  نـیرت  ـ کا ـ نر خـطـ دـهد . هـمادا  ار  دوخراـک 
نارود زا  ریغ  یهاشداپ  نارود  رد  يرـصم  ناـسنا  تیـصخش  دـنک .  یم  رییغت  اروف  یعاـمتجاو ,  یـسایس  عاـضوا  ریی  ـیـت بـا تـغـ ـص شـخـ

تیـصخش کی  زابزورما  دـنک و  یم  رییغت  يرـصم  تیـص  ـخـ ـش زور , عاضوا  قبط  اروف  الثم , تاداس  نارود  رد  نینچمه  تسا و  يرـصان 
هار هب  اروا  ناوت  یمزین  يدوز  هب  دروآ و  یم  يور  داـسف  يوـس  هب  عیرـس  یلیخ  رـصم  مـلـت  نارود .  نآ  تیـصخش  زا  ریغ  دراد  ییادـج 

نیرتهب هب  اروفار  وا  دناوت  یم  هکنانچمه  دـنک , تیبرت  اه  ناسنا  نیرتراکهبت  نیرتدـبار و  وا  دـناوت  یم  شتمو  یـعـنـی حـکـ دروآ . حالص 
ینابیتشپ هب  نارگیدرب و  ندرک  هیکت  اب  ینعی  تسا .  ندوب  یلاـکتا  رـصم  لـها  تافـص  ـگـر  ید زا  دـیامن . لیدـبت  نیمز  يور  ياـه  ناـسنا 

یم یگدـنز  شران  رد کـ دراد و  لـین  رهن  رب  هیکت  شخیراـت  لوط  رد  يرـصم  ناـسنا  هک  ناـنچمه  ندر .  ـی کـ گد ـ نز ـگـر , ید ياهتردـق 
زیناهتموکح رب  دروآ , یم  يور  یطحق  بـه  ـد , ـش شیاهبآ کـم  رگا  دوش و  یمادیپ  شیزور  رد  شیاشگ  دـش  دایز  شیاهبآ  رگا  و  دـنک ,

هتـسب شوگ  مشچ و  اذـل  تسا و  اهنآ  تسدـب  زیچ  همه  دـندقتعم  هک  دـننک  یم  هی  دوخ تـکـ نامکاح  رب  نانچنآ  رـصم  مدرم  دراد .  هیکت 
, دنا لیام  اه  يرـصم  هک  دشاب  تلع  نیمه  هب  دیاش  و  دنتـسه . نانآ  تسد  هب  ییاهر  دـیما  هب  دـنهد و  یم  رارق  نامکاح  رایتخا  رد  اردوخ 

یلو تسا  یعطق  تباث و  تموکح  يزور  قزر و  ناشرظنب  اریز  دنهد  یم  حیجر  رگید تـ ياهراک  رب  ار  نآ  دنـشاب و  هتـشاد  یتموکح  راک 
نایب یگدنز ,  هب  تبسن  اراه  يرصم  یلک  هدیا  هک  تسا  يزیچ  نیرتم  يزور مـهـ قزر و  ـه  صال خـ درادن . تنامض  رگید  ياج  رد  يزور 

دودر و نا مـ ـ نآ زا نـظـر  دراد , تاـفانم  قزر  اـب  هـچ  ره  و  دـنناد .  یم  هدـیا  نـیا  يارب  عضاـخ  ار  نـید  یتـح  زیچ  هـمه  اذـل  و  دـنک .  مـی 
نکمم يراک  همه  نا ,  ندروا  تسدـب  هار  رد  ددرگ و  یم  دوبان  زیچ  همه  , دوش لـتخم  يرـصم  ناـسنا  يزور  رگا  سپ  تسا .  مو  مـحـکـ

ـن یا ـت  ـسا نکمم  هک  ارچ  تسا ,  هتـشک  نانآدزن  ار  يزور  ندروآ  تسدب  رد  روهت  حور  هک  تسا  هشیدـنا  نی  و هـمـ دـهد . ماجنا  تسا 
فورعم یخیرات ,  رظن  زا  دـنناد . یمدودرم  ار  مکاح  اب  دروخرب  هک  تسا  هشیدـنا  نیمه  رطاـخ  هب  و  ددرگ .  يزور  يدوباـن  ثعاـب  روه  تـ

نادنچ ندرک  تموکح  ناشیارب  اه  يرـصم  دوخ  ـا  یو دـنا و گـ هدـمآ  جراخ  زا  ناش ـ  همه  مییوگن  رگا  رـصم ـ  ياهیربهر  رتشیب  هک  تسا 
دوجو یلکـشم  چـیه  دـسر , یم  يزور  هک  یتقو  اـت  سپ  تسا ,  يزور  ندروآ  تسد  بـ تسا ,  مهم  ناـشیارب  هچنآ  طـقف  درادـن , تیمها 

رصم مدرم  هب  اریز  تخانش  تیمـسر  هب  ار  لیئارـسا  هک  یتقو  درک , هدافتـسااه  يرـصم  فعـض  هطقن  نی  زا هـمـ تاداسلا هـم  رونا  درادن . 
دنویپ هب  راداو  ار  اه  يرـصم  هک  دوب  گرزب !  هزیگنا  نیمه  دزادـنا و  یم  هاـفر  يزور و  هب  هب  ار  روشک  لیئارـسا  اـب  حلـص  هک  درک  مـالعا 

ياهراتفر هب  نداد  تیمها  یب  يزور و  هدـیقع   ) دـنارورپ یم  ار  هدـیقع  نیا  ـچـه  نآ داد . رارق  دـییات  دروم  ار  شا  هشیدـنا  درک و  تاداـساب 
نطو قمعاذل  و  درادن .  رـصم  دوخ  رد  قیمع  ياه  هشیر  هک  ینوگانوگ  ياهـسنجزا  تسا  یطولخم  ـر , ـص هک مـلـت مـ تسا  نیا  مکاح ) 

یناسآ هب  اذل  تسا و  يرشق  یلاخ و  وت  زین  ير  ـ ـص يراد مـ ـنـ ید تسا .  فیعـضرایسب  دوش , هسیاقم  اهتلم  رگید  اب  رگا  اه  يرـصم  یتسرپ 
نی و هـمـ یمالسا .  ياه  هورگ  يوس  زا  ای  دشاب  تلود  يوس  زا  هچ  یمالـسا ,  يراعـشره  ندرک  دنلب  هب  درک  راداو  ار  نایرـصم  ناوت  یم 

و درک .  ادـی  يدا پـ ـ یز جاور  ير  ـ ـص هعماـج مـ رد  زین  تراـجت  عون  نیا  هک  دـش , نید  هار  زا  ندرک  تراـجت  ثعاـب  ندوـب  يرـشق  هدـیدپ 
نان هرمع  جح و  هار  زا  هک  یتحایـس  ياهتکرـش  و  دندوب , هدشدلوت  مـ مالـسا ,  شـشوپ  تحت  هک  يراذگ  هیامرـس  ياهتکرـش  هار  نیمهزا 
دراو یمالـسا  ياهراعـش  هار  زا  ناناملـسم ,  بذج  رطاخ  هب  زین  یـسایس  بازحا  دندرک .  هداف  ـتـ ـسا ءوس  راک و  هب  عورـش  دـنروآ , یمرد 
الاب ياهتمیق  هب  ار  دیداور  نیا  یتحایـس ,  ياهتکرـش  هار  نیمهزا  دندرک و  ناتـسبرع  قیرط  زا  جح  دیداور  رد  تراجت  هب  عور  ـ ـشو دـندش 
درک بلقنمزین  ار  نانآ  يرادنید  نایرصم ,  هب  صوصخم  ياه  شنم  نیا  لاح  رهب  (( . 295  )) دنتخورف مدرم  هب  یتحایس  جح  ناونع  تحت 

نایرـصم يرادـنید  ترهـش  مغر  یلع  اذـل  و  دـیآ ! رد  تموکح  تسایـس  گنرمه  ـی هـم  ها دو و گـ ـ ـش لو  مـتـحـ زور , عاـضوا  قبط  هک 
هیموی ياهزامن  ندناوخ  هب  دیق  مدر مـ زا مـ یمک  رایـسب  هورگ  الثم  . دوش یمن  هدـهاشم  دـناسرب , تابثا  هب  ار  بلطم  نیا  هک  يزیچ  هزورما  ,
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, دنتسه ص )   ) مرکا لوسر  ربق  ترایز  ادخ و  هناخ  ترایز  قشا  مدر عـ و هـمـه مـ دنراد ! هعمج  زامن  رب  تموادم  مدرم  رتشیب  یلو  دنتـسه 
یب هشیمه  ةالـصلا  كراـت  تسا و  جـک  هراومه  جـک  ناـسنا  هک  ارچ  دـیازفا , یمن  ناـشرادرک  راـتفر و  رب  يزی  چـ نآ ,  ندـش  ققحم  یلو 

دنروآ یم  يور  ـنـی  ید هضیرف  ود  نیا  هب  مدرم  رتشیبو  دنراد  هزور  جح و  رب  هیکت  دایز  رصم  مدرم  هک  دیناد  ـت بـ ـسا ـب  لا جـ تسازامن . 
توالت زامن و  تدابع و  هب  بوخ  اهنآ  دیسرارف , نا  ـضـ مر هام  هاگ  ره  سپ  دنک  یم  كاپ  ار  هتشذگ  ناهانگ  هزور ,  جح و  دندقتعم  اریز 

دقتعم زین  دور  یم  هکم  هب  هک  یجاح  و   ! دـندرگ یمزاب  دوخ  هتـشذگ  تلاح  هب  ـیـد , ـسر نایاپ  هب  هاـم  اـت  یلو  دـنزادرپ  یم  هزور  نآرق و 
تبح و حـتـی مـ تسا !!  هدش  هدیئاز  ردام  زا  هزات  هک  تسا  یـسک  دننام  وا  دنک و  یم  كاپ  ار  شا  هتـشذگ  ناهانگ  مامتوا  جح  هک  تسا 

 , تبحم نیا  اذـل  ناـیمطاف ,  نارود  هژیو  ـت بـ ـسا تموکح  يراذـگریثات  رطاـخ  هب  دراد , هشیر  نایرـصم  بولق  قاـمعا  رد  هک  تیب  لـها 
دوب نایرصم  نایم  رد  يرگیفوص  ياه  شور  ندش  رشتنم  ثعاب  تبحم  نیمهدیاش  و  دوش .  یمن  یهتنم  یقیقح  تیالو  هب  تسا و  یحطس 

زا ییاه  هشیر  اه  يرصم  زین , ـیـع  ـش ـطـح تـ ـس رد  و  (( . 296  )) دمآ رد  رصمرد  یلـصا  یمالـسا  هورگ  کی  تروص  هب  یتدم  زا  سپ  هک 
دیقم رایسب  هک  تسا  هیما  ینب  نامز  رد  عیشتدننام  ناشعیشت  اذل  و  دنروآ .  رد  شیوخ  گنر  هب  زین  ار  نآ  دندرک  شالت  هک  دنراد  هتشذگ 

رار نار قـ ـ یا یمالـسا  بالقنا  ریثاـت  تحت  ناـنآ  نینچمه  و  دراد .  تاـفانم  یلعف  تیعقاو  اـب  نیا  دنتـسه و  بهذـم  ندرک  ناـهنپ  هیقت و  هب 
دیما نیمه  یتح  هک  ناشیگدنز  تیعـضورد  یبالقنا  نینچ  دننام  رییغت  هب  دیما  رطاخ  هب  هکلب  یبالقنا  طخ  هب  ناشنامیا  رطاخب  هن  دـنت  ـ فر گـ
یلیخ ار  نایرصم  بیاغ ,  ماما  ـه  ـش ـ ید ـ نا مـثـال  (( . 297  )) درک ناشتـساوخزاب  زین  وزرآ  نیا  يارب  تلود  ودـش  مامت  نارگ  اـهنآ  يارب  زین 

یهگناو تساراـگزاس .  نارگید ,  قـیرط  زا  لوـح  يوزرآ تـ نا و  ـ ـش ـیـ نورد ياـه  هتـساوخ  اـب  هشیدـنا  نیا  هـکارچ  داد  رارق  ریثاـت  تـحت 
 . تسا یمتح  شیزوریپ  سپ  , دـشاب یم  راـگدرورپ  هتـسویپ  دـییات  دروم  تسا و  هداـعلا  قوـف  يوری  ياراد یـک نـ اـعطق  يدـهم  ترـضح 
زا تراـجت  هک  ناـنچمه  دـهد . قوس  تسا  نکمم  عیـشت  يوس  هب  ار  ناـنآ  یتسرپ ,  هنهک  ندوب و  یلاـکتا  شمرن و  تعیبـط  نیا ,  ـر  با بـنـ

مدید هک  یتقو  مد  هدز شـ شـگـفـت  دو .  هد مـی شـ ـ ید تراجت  نیا  زین , عیـشت  حطـس  رد  , دراد دوجو  تنـس ,  لها  شور  رد  نید ,  قیرط 
زا دـننارورپ . یم   , شیوخ یـصخش  ياهوزرآ  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  ار  عیـشت  نیا  , دـنناد یم  عیـشت  هب  بوسنم  ار  دوخ  هک  يدارفا  زا  یخرب 

کی ره  اب  هک  متسناد  بجاو  دو  رب خـ منک ,  كاپ  ار  هتشذگ  نایلاس  ناهانگ  متـساوخ ,  یم  و  مدش ,  تیب  لها  طخ  هب  دهعتم  يزور کـه 
اب يور ,  نیا  زا  میامن .  نیبدب  تنس ,  لها  هدیا  حرط و  هب  تب  ـسـ نار وا  منک و  ثحب  متشاد ,  ییانشآ  يو  اب  هتـشذگ  رد  هک  یناناملـسمزا 
زا هک  دندوب  يدودعم  دارفا  اهنت  دـندز .  یم  گنـس  نم  هب  رود  زا  دـنوش , ـک  یدز ـن کـه بـه مـن نـ یا نودـب  دنتـشاد و  نشخ  يراتفر  نم 

هّللاد و بـحـمـ دندروآ . يور  تیب  لها  يوس  هب  دش , نشور  اهنآ  رب  قیاقح  یتقو  دـندش و  کیدزن  نم  هب  هتـشادرب و  تسد  تسا  ـیـ ـس نیا 
داهجات هتفرگ  ریفکت  هورگ  زا  مناوخ ,  ارف  عیش  هب تـ رصم , یمالسا  فلتخم  ياه  هورگ  زا  ار  رصانع  زا  يرایـسب  هاتوک  یتدم  رد  متـسناو  تـ

درک راچان  ارم  عیـشت  مدرک ,  یم  يزاب  ار  يربهر  شقن  مندوب ,  ین  ـ ـس ما  ـ یا رد  نانچمه کـه  و  یفلـس .  ياه  هورگ  زا  یتح  ناوخا و  اـت  و 
مدرم هب  هک  تشاد  نیا  هب  زاـین  دوـب و  هدـمآ  نادـیم  هب  هزاـت   , يدـالیم داتـشه  ياـهلاس  زاـغآ  رد  عیـشت  ار  ـ یز ـم  هد همادا  ار  شقن  نیا  هک 

ار نانمـشد  تاغیلبت  يوس ,  کی  زا  هکدـنمورین  يوق و  یتاغیلبت  ینابیتشپ  کی  هب  تشاد  زا  ـیـع نـیـ ـش ـت تـ کر حـ دوش . هدناسانـش  تسرد 
هبرجت یتاغیلبت ,  لـئاسم  هنیمز  رد  نوچ  .و  دـیامن تیادـه  تسرد  ار  ناـنآ  دـشخب و  يرکف  دـشر  ار  نینمؤم  , رگید يوس  زا  دـنک و  یثنخ 

سیـسات هیادبلا  ناونع  تحت  یکچوک  یتاراشتنا  هس  ـ ـسؤ مـ یـک ,  ـد , نواد تساوخب خـ میتسناوت  متفرگ و  هدهعرب  ار  هفیظو  نیا  متـشاد , 
ـت ما ـ قا رصم  رد  هک  برع  هعیش  ناردارب  یخرب  يرای  يراکمه و  اب  زکرم  نیا  هک  تفریذ  ما پـ ـجـ نا  1986 لا رخاوا سـ رد  راک  نیا  مینک . 

یتفگش هیام  لاس 1987 , رد  هرهاق ,  یللملا  نیب  هاگشیامن  رد  هسسؤم  نیا  تکرش  اب  ماجنا  رس  دش و  اپ  رب  بناجنیا  تیریدما  بـ ـتـنـد , شاد
ـز کر نآ مـ هیلع  يدایز  تایرشن  تفرگرارق و  موجه  دروم  یباهو  یفلـس  هورگ  يوس  زا  زکرم  نیا  لاح ,  رهب  دوب . ناشنانمـشد  نایعیش و 

نانآ تایرـشن  نیرتم  مـهـ دنتـشاد ! مالعا  ار  نآ  زا  يرود  موزل  دنداد و  رادشه  نآ ,  اب  يراکمه  هنوگره  زاار  ناناملـسم  دندرک و  رـشتنم 
اهباتک و  دوب , هدش  پاچ  بناجنیا  هیلع  ـد  ید ـی شـ مو هـجـ هوزج ,  نآ  رد  هک  نایـشحو !  طخو  رـش  زاغآ  مان  هب  دوب  يا  هوزج  زکرم , هیلع 
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تاراشتنا هک  دـنک  عناق  ار  مدرم  تساوخ  یم  یهاو ,  ییاهلالدتـسا  اب  هداد و  رارق  داقتنادروم  دوب , هدـش  شخپ  ـالبق  هک  ارم  تاجتـشون  و 
 . دوبام يزوریپ  لیلد  یفلـس ,  یباهو  هورگ  يوس  زا  هیادـبلا  راد  هیلع  شروی  نیا  تروص  رد هـر  دوش . یم  هیذـغت  ناریا  يوس  زا  هیادـبلا 

دـش یم  ام  هب  تبـسن  نایع  ـیـ ـش یخرب  يوس  زا  هک  دوب  یبیرغ  بیجع و  ینمـشد  هنادرخ و  ـ با حـمـلـه نـ داد , ـر مـی  جز ار  ـچـه مـا  نآ یلو 
هفطن رد  عیـشت  يوس  هب  توعد  هک  دوش  یم  ثعاب  و  دنک ! یم  دیدهت  رـصم  رد  ار  عیـشت  تکرح  یتاغیلبت ,  تیلاعف  نیا  دنتـشادنپ  یم  هک 

مینک و ناـهنپ  ار  توعد  هک  درادـن  ین  هـیـچ مـعـ ـالوا ـ : اریز : مینک ,  راکـشآ  ار  ناـمتوعد  دـیاب  هک  مدرک  یم  رکف  نم  یلو  دوـش ! هفخ 
ـت کر حـ ـیـا ـ : نا ثـ دوش . هداد  رارق  یلامتحا  رما  کیورگ  رد  عیـشت  تکرح  هک  تسا  ینعم  نیدـب  نیا  اریز  میـشاب ,  عاضوا  يدوبهب  رظتنم 

تقیقح رد  هک  یتاغیلبت  تکرح  اب  زج  نامیاعدـم  تابثا  يارب  تسین  یهار  چـیهو  درادـن , تموکح  اب  ای  زور  عاـضوااب  ینمـشد  چـیه  اـم 
اریز درک  ارجا  ماگ  هب  ماگ  ار  نآ  تخادنا و  ریخات  ار  اه  تیعقاو  اب  ندش  وربور  هشیدـنا  ناوت  یمن  اثلاث ـ : راکـشآ . ینلع و  تسا  یتکرح 

يدارفا ای  صاخ  یهورگ  ورگ  رد  دوش  یمن  ار  توعد  هدـنیآ  اع ـ : ـ بار دوش . یمن  عضاخ  ماگ ,  هب  ماگ  تسایـس  ربارب  رد  زگره  تاروصت 
مینک هغلابم  قیاقح ,  نتشاد  هگن  ناهنپ  هیقت و  رد  ردقنیا  ات  تسینام  هب  هتسباو  رصم , رد  عی  ـت تـشـ کر هدنیآ حـ زگره  و  داد .  رارق  دودعم 

مود تمسق 

هدوباه تیعقاو  اب  ندش  وربور  تسا و  هدوب  ندـش  راکـشآ  هار  زا  تسا ,  هدروآ  تسد  هب  نامز  لوط  رد  توعد  هک  ییاهیزوریپ  اسماخ ـ :
هک تشاداوار  نانمـشد  ام , یتاغیلبت  هدرتسگ  تیلاعف  اریز  دش , مه  نینچن  ـ یا و  هنحـص .  زا  يرود  ینیـشن و  هرانک  يریگ و  هشوگ  هن  تسا 

دوب عیـشت  عفن  هب  گرزب  غیلبت  تقیقح  رد  هک  درک  داجیا  یتاغیلبت  گرزب  لمعلا  سکع  هجیتن ,  رد  ـن  یا و  گنج بـکـنـنـد , مالعا  ام  هیلع 
ود رد  زین  تموکح  دش و  اپرب  عیشت  هیلع  يدایز  بلاطم  اه و  ینارنخس  تالاقم ,  اهباتک , لاح  رهب  میدرک  یمن  مه  ار  شروصت  یتح  ام  و 

ناریا زا  يرادفرط  رطاخ  هب  هک  دومن  مهتم  ار  ام  درک و  لحنم  ار  هیادبلاراد  داد و  رارق  هلمح  درومار  هعیش  ( 1988 89 ـ   ) رد پـی لاس پـی 
ام هک  تشذگن  يدن  ـ چو ـت شـد  با ـی مـا ثـ ها ـد و بـی گـنـ ـش ور  يدوز  هب  هیـضق  نیا  یلو  مینک .  یم  شالتو  تیلاعف  تموکح ,  هیلع  , 

دش و مدرم  دزنابزو  یناگمه  ام  تاغیلبت  تکرح و  اریز  دـندومن , تمحرم  ام  هب  هیدـه  نیرتگرزب  نانمـشد ,  هکنآ  زا  سپ  دـندرکاهر , ار 
, رتدایز يا  هیا  ـ مر ـ سو یتماقتسا بـیـشـتـر  نوزفا و  یتبالـص  اب  تنحم ,  نیا  زا  ناسنیدبو  درکادیپ , يا  هقباس  یب  شرتسگ  نام  ـ تو ـ عد هرئاد 

یمن زگر  هـ اهتوعد . یگـشیمه  تنـس  تسا  نیا  و  میتخادرپ .  یمن  ار  مک  تمیق  نیارگا  دـش  یمن  ققحم  رما  نیا  زگره  میدـش و  جراـخ 
لوـط رد  نم  و  تفرگ .  نارگید  زا  ار  نآ  شـالت ,  تیلاـعف و  اـب  دـیاب  هـک  دروآ , تسدـب  ناـسآ  ار  يدازآ  درک و  ییادـگ  ار  قـح  دوـش 

ار دوخ  قح  میناوـتب  هک  نیا  يارب  ـد .  ـشا نآ مـعـتـقـد بـ ـد بـه  یا يا بـ هبرجت  اـب  دـنمدرخ  ره  ما و  هدرک  كرد  ار  بلطم  نیا  هبرجتاـهلاس 
لالدتـسا ثحب و  هب  دوخ  نیفلاخم  اب  میـشاب و  نادیم  رد  راکـشآ  دـیاب  میروآ ,  تسدـب  نام  هدـیقع  ياشفا  رد  ار  دوخ  يدازآ  میناتـسب و 
ياـهدروآ تـسد  نیرتـمهم  ناسنیدـب  و  میزاـس .  قـقحم  شیوـخ  هـب  ار  نارگید  داـمتعا  میناردـب و  ار  دـیدرتو  کـش  هدرپ  اـت  میزادرپـب 

يرصم نارکفنشورو  نایگنهرف  زا  يرایسب  دزن  عیشت  هب  تبـسن  اه  ههبـش  ندش  فرطرب  زا : دوب  ترابع  نایم ,  نیا  رد  یتاغیلبت  یئورردور 
شـشک نایعیـش .  ياهباتک  راشتنا  یگدرتسگ  تیب .  لها  طخ  يوسب  مدرم  زا  يرایـسب  ندـش  بذـج  نارگید .  یمالـسا و  ياـه  هورگ  زا 
تسدب ییاهدروآ  تسد  نینچ  و قـطـعـا  عیشت .  هب  تبـسن  تینما  نامزاس  تموکح و  هاگدید  رییغت  عیـشت .  بتکم  هب  رـصانع  زا  يرایـسب 

ار يرگید  داینب  هیادب ,  ـ لاراد لال  ـحـ نا زا  پـس  دش . یمن  بلج  ام  هب  زین  مدرم  دامتعا  میدرک و  یم  يراکیفخم  نانچمه  ام  رگا  دمآ , یمن 
رد و  دـنک , یم  تکرـش  هرهاق  باـتک  یللملا  نیب  هاگـشیامن  رد  لا  ـ ـس دراد و هـر  همادا  ناـنچمه  هک  میدرک  سیـسات  فدـهلاراد  ماـن  هب 

ههبجزین داینب  نیا  هیلع  نایعیـش  زا  یخرب  هک  منک  یم  فساـت  راـهظا  مه  زاـب  دور . یم  رامـش  هب  رـصمرد  نایعیـش  یتاـغیلبت  زکرم  تقیقح 
ـ داینب نیا  شیادیپ  زاغآ  زا  تلود  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دندش , ینامز  تدـم  يارب  شیاهتیلا ,  رد فـعـ ها  ـ تو يا کـ هفقو  لماع  دـنتفرگ و 

هورگریاس یمالـسا و  ياه  هورگ  تلود و  يورردور  نم  نو  چـ لا ,  بـهـر حـ تسا !  هتـشادن  راهظا  یتفلاـخم  چـیه  نونکاـت ,  لاس 1989 
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هب نایعی  کی شـ هرامش  تیصخش  ناونع  هب  و  هتفرگ ,  رظن  ریز  ارم  هتسویپ  تینما  نا  ـ مزا ـ ـس مدر ,  ـت کـ موا مداتـسیا و مـقـ یـسایس ,  ياه 
تینما تاـعالطا و  عفن  هب  نم  هک  دـنک  یم  غـیلبت  نینچ  دـناد و  یمرـصم  رد  ناریا  هتـسباو  ارم  هتفر  رتارف  مه  نیا  زا  و  دروآ , یم  باـسح 

هب شتشگزاب  هکلب  تسین  مه  باسح  یب  نم  هب  تبـسن  تلود  يریگعـضوم  نیا  هتب  ـ لا متـسه !)  ناریا  سوساج   ) منک یم  يراکمه   , ناریا
داتـشهو داتفه  ياهلاس  رد  ما  هدرتسگ  تیلاعف  یمالـسا و  ياـه  هورگ  اـب  طاـبتراو  یمالـسا  تکرح  اـب  يراـکم  هتـشذگ مـن و هـ خـیرات 

وگتفگ ثحب و  هب  تینما  ناـمزاس  اـب  متـسناو  هّللاد تـ بـحـمـ ما .  هدربرـسب  نادـنز  رد  لاـس  هس  زا  شیب  هک  نیا  هوـالع  هب  تـسا ,  يدـالیم 
ناریا هک  دوب  رواب  نیا  رب  تلود  هک  ارچ  ددرگوحم .  ناریا  اب  مطابترا  ههبـش  دوش و  هتـسک  ـ ـش نم  هب  تبـسن  ناشدیدرت  کش و  ات  مزادرپب 

(( 298 . )) درادن یجراخ  دوجو  يرما ,  نینچ  تسا و  تحص  زا  يراع  بلطم ,  نیا  هک  میدرک  تباث  ام  تسار و  نا مـصـ ـیـعـیـ ـش نابیتشپ 
زین اه  تسیرصا  نا و نـ ـ یار اهتسیسکرام و مـلـی گـ دننام  یـسایس  ياه  هورگ  اب  میتخادرپ ,  یم  وگتفگ  هب  تینما  نامزاس  اب  هک  نانچمه  و 

شزاـس دوجوم , ياـه  تیعقاو  اـب  عیـشت ,  يژولوئد  ـ یا ـد کـه  ند ـیـ ـسر هجیتـن  نیا  هب  اـه  هورگ  نیا  لاـح  رهب  میدرک .  یم  وگتفگو  ثحب 
زیگنا ساره  مالسا  زا  ریغ  دراد  یم  هضرع  ار  يرگید  مالسا  عیشت  ماجنارس ,  دنک و  یم  تمواقم  رتشیب  اهدادیور , رباربرد  دراد و  يرتشیب 

ـن یا ترو ,  ـ ـص رد هـر  دـنزیتس . رد  تخـس  نآ  اـب  یـسایس  ياـه  هورگ  و  دـنراد , یم  هضرع  یفلـس  ياـه  هورگ  نآ  هک  ییاز  تـشحو  و 
ياهباتک دندرکادیپ و  عیشت  هب  تبـسن  يزیمآ  ـمـت  لا ـ ـس يریگعـضوم مـ دوجوم , یـسایس  ياه  هورگ  هک  دش  یهتنم  اجنیا  هب  اهوگ  گـفـتـ

 . مینک یهارمه  تکراشم و  نانآ  اب  دوخ , ياه  تسشن  اهسنارفنک و  رد  هک  دندرک  تساوخردام  زا  دنداد و  رارق  لابقتسا  دروم  ار  نایعیش 
هب تب  ـ ـس ار نـ ـبـهـه هـا  ـش در و  یفرعم کـ ار  هعیـش  اهنت  هن  نوگانوگ ,  ياه  هورگ  اـب  هدـنزاس  ياـهوگتفگ  یگنهرف و  ياـهدروخر  ـن بـ یا

رـصم رـسارس  رد  زور  ـ ما تفرگرب .  رد  ار  یمالـسا  يروهمج  تسایـس  و  دش , عقاو  زین  یمالـسا  يروهمج  عفن  هب  هکلب  دودز , عیـشت  حرط 
هراب رد  ثحب  ینعم  هب  عیـشت  هراب  رد  ثحب  هک  اجنآ  ات  دـیآ , یم  ناـیم  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  زا  نخـس  ناـیگنهرف ,  ناـیم  رد  هژیوب 
تسا هدیسر  توبث  هب  گنهرف ,  اب  يرصم  ناسنا  نهذ  رد  زورما  ندز .  فرح  عیـشت  هراب  رد  ینعی  نتفگ ,  ناریا  زا  نخـس  و  تسا ,  ناریا 

نیا زا  دراد .  دوجو  ناهج ,  مامت  حطـس  رد  هکلب  رـصم , حطـس  رد  اه  نـه تـنـ ـیـع ,  ـش نار و تـ ـ یا نایم  زاس  تشونرـس  يوق و  يا  هطبار  هک 
زا يرا  ـیـ ـس میتـسناوت بـ دـنوادخ , تساوـخ  هب  و  دـنک .  یم  ییاـمندوخ  ناریا ,  زا  ثحب  عیـشت ,  هب  طوـبرم  ياـه  ثحب  ما  رد تـمـ يور , 
هک دور  یم  نـ مدا  یـ (( . 299  )) میئامن فرطرب  دوب , ناریا  هب  تبـسن  يرـصم  نارکفنـشور  نهذ  رد  هک  یطلغ  ياه  هشیدـنا  اـه و  شـبـهـه 

ناریا هب  عـجار  یتـسرد  تاـعالطا  نادـن  ار چـ ـ یز دـیریذپب  ار  اـم  شزوـپ  دـیاب  هنیمز ,  نیا  رد  تفگ :  نم  هـب  يزور  نادنمـشیدنا  زا  یکی 
یم غیلبت  ناریا ,  هیلع  هراومه  فلاخم ,  ياهوگدنلب  و  دراد , دوجو  ناریا  هب  تبسن  رمتـسم , یفنم و  تاغیلبت  هتـسویپ  هک  نیا  وگ  میرادن , 
چیه هنرگو  دور  یم  شیپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تکرب  هب  اـهنت  اـهنت و  رـصم , رد  عیـشت  يوـس  هـب  توـعد  هـک  تـسا  ـن  یا حـق  دـنک .
اهنت هن  و  دروخ .  یمن  مشچ  هب  تسا ـ  تفرـشی  لا پـ ـ حرد هراومه  هک  یتاغیلبت ـ  شقن  نیا  دربشیپ  يارب  يدـنمدوس  ياه  همانربو  تاناکما 
عبنم هک  یهاگیاج  اهنت  دراد و  دوبمک  اعقاو  زین , باتک  رظن  زا  هکلب  درادـن , دوجو  عیـشت  يارب  يدـنمتردق  يربهر  تباث و  هناوتـشپ  کـی 

ياهباتک غیلبت  يارب  تسا  يا  هنزور  اهنتو  دوش , یم  رازگرب  راب  کی  یلاس  هک  تسا  باتک  هاگـشیامن  ـد , یآ ـی  مرا ـمـ ـش هب  باتک  یلـصا 
 . عیشت

نایعیش نمجنا 

يرورضار و نایعی  يار شـ ـجـمـن بـ نا کی  لیکشت  رصم , فلتخم  ياهناتسارد  عیشت  يوسب  توعد  تاغیلبت و  ندش  راد  هنماد  تفرش و  پـیـ
ياهماگ سپـس  تفرگ ,  رارق  ناگمه  لوبق  درو  ـم و مـ یدر حر کـ ار مـطـ عیـشت  نمجنا  لیکـشت  هشیدـنا  يور ,  نیا  زا  تسناد .  یم  مزـال 

عیـشت هب  تبـسن  رـصم  لـها  رکفت  زرط  دوـجوم و  تیعقاو  اـب  یماـگم  ـر هـ طا و بـه خـ (( . 300  )) میتـشادرب نآ  نتخاـس  یلمع  يارب  مزـال 
شیاهتیلاعفو نمجنا  نیا  بوچ  راچ  نایعیـش ,  تیلاعف  هژیوب  یمالـسا  تیلاعفرهب  تبـسن  تینما  نا  ـ مزا ـ ـس ـم و  کا هاگتـسد حـ تیـساسحو 
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رب رد  رصم  ياهناتسا  رـسارس  رد  ار  نینمؤم  مامت  نمج  ـ نا میدرک :  مالعا  ار  نآ  فادها   , نینچنیا و  میتسناد ,  یعامتجا  روما  رد  رـصحنمار 
رد يراکمه  نینمؤم و  نایم  هطبار  داجیا  دـیآ . یمرامـش  هب  یمـسر  ریغ  یمـسر و  تارادا  همه  رد  ناـنآ  یمـسر  يوگنخـسو  دریگ , یم 

ياه هناخباتک  یئاپرب  دـشاب . نمجنا  يوگنخـس  هک  يا  همانزور  راشتنا  یبهذـم .  زکارم  دـجاسم و  سیـسات  یعامتجا .  نوگانوگ  لـئاسم 
طخ هک  ییاهثحب  اهباتک و  راشتنا  تاکز .  سمخ و  قودنص  سیـسات  یمالـسا .  ياهتبـسانم  تشادگرزب  یئاپ و  رب  هعفنملا .  ماع  یمومع 

فادـها اه و  هزیگنا  نیا  هسدـقم .  تابتع  ترایز  جـح و  ياه  ناوراک  نتخادـنا  هار  هب  دـنک . یفرعمو  ییاسانـش  مدرم  يارب  ار  تیب  لـها 
العف ینمجنا ,  نینچنیاو  درادن .  یـسایس  دروخرب  چیه  دوش  یم  مولعم  دنک و  یم  دادـملق  یعامتجا  داینب  کی  طقف  ار  نآ  هک  دوب  نمجنا 

هب تبـسن  یبوخ  يریگعـضوم   , نایعیـش زا  یخرب  هک  منک  یم  فسات  راهظا  اج  ـنـ یا رد  زا هـم  بـ دراد . شزاس  رتشیب  رـصم  مدرم  عاضوا  اـب 
ـه نو زا هـر گـ دروآ و  يور مـی  تمیالم  يراکشزاس و  هب  رتشیب  لاح ,  رهب  يرصم  ناسنا  هک  دشاب  نیمه  شتلع  دیاش  ,و  دنتشادن نمجنا 

راداو ار  نایعیش  زا  یخرب  تسا ,  يرصم  ناسنا  ـخـصـیـت  ـش نایک و  ءزج  هک  يدیمون  سای و  تلاح  نینچمه  و  دراد .  ساره  يدروخرب 
يرایـسب يرـصم ,  نایعیـش  ناـیم  رد  هزورما  تشاداو .  نمجنا  سیـسات  لـصا  اـب  تفلاـخم  هجیتـن  ردو  مدرم  زا  يرود  ینیـشن و  هشوگ  هب 

دنربب شیپ  هبار  نآو  دنهد  ماجنا  عیشت  تاغی  ـبـت بـه تـبـلـ ـس يا نـ هد  ـ نزرا هجوت و  لباق  تامدخ  دنناوت  یم  هکدنراد  دوجو  نادنمتورثزا 
تی و ـ ها هب مـ شتـشگرب  تقیقحرد ,  زین  نیا  و  درادن , نانآ  اب  یطابترا  چـیه  رما  نیا  ییوگ  دـنا , هدـی  ـ ـش ـ کرا ار کـنـ دوخ  هنافـساتم  یلو 

لوقعم مریذـپ .  یمن  هجو  چـیه  هب  ار  ینع  نیا مـ نم  یلو  دـشکب ! نوریب  ار  دوـخ  میلگ  دـهاوخ  یمطقف  هک  تسا  يرـصم  ناـسنا  تعیبـط 
رد مریگب و  هدیدان  ار  همه  دناسر , عیـشت  هب   , ندوب ینـس  زا  ارم  هک  ینالوط  هبرجت  نآ  تنـس و  لها  نایم  رد  جنر  اهلاس  زا  سپ  هک  تسین 

فیلات هار  متفرگ ,  میمـصت  هک  دوب  اجنیا  مهدن !  ماجنا  یتیلاعف  چیه  مریگب و  دوخ  هب  ار  هدننیب  شقن  طقف  هک  مشاب  ناگدننک  هراظن  فص 
مهیلع تراهط  تمـصع و  تیب  لها  زا خـط  عا  ـ فد و  مراذ ,  صـال بـگـ ـ خا قبط  رد  مراد ,  ناوت  رد  هچ  رهو  منک  لاـبند  ار  غیلبت  رـشن و  و 
سوفن رد  ار  تریغ  تمه و  مرادرب و  نایم  زا  ار  اه  كاـشاخ  سخ و  منک و  یناـبیت  ـ ـش لا و پـ ـبـ ند ـر, خآ اـت  ار  طـخ  نیا  میاـمن و  مالـسلا 

(( 303 (( )) 302 (( )) 301  )) دنیامن لا کـنـنـد و تـبـلـیـغ  ـبـ ند هراو  ـمـ هار سد  تو مـقـ ـ عد ـن  یا ـم تـا  ناز ـگـیـ نار ـنـیـن بـ مؤ مـ

دنتشادن يدوجو  هیما  ینب  دوب , هدنازوسن  اراه  نآرق  نامثع  رگا  نآرق - 

میاهیت ـگـفـ ـش نآ  يار  هار حـلـی بـ متـسناوتن  , ریـسفت ياهباتک  نایمرد  و  تشاداو ,  یتفگـش  تریح و  هب  ارم  ینآرق  ياـه  نتم  زا  يرایـسب 
 . دوب اریهطت ) مکرهطیو  تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذ  هّللا لـیـ دیری  امنا   ) هیآ تشاداو ,  رکفت  هشیدـنا و  هب  ارم  هک  ینتم  نیرتالاب  مبایب . 

نتـشاد هگن  یفخم  يانعم  هب  نیاو  تسا  هدـش  هداد  اجءاسن  هروس  رد  ربماـیپ  ناـنز  صوص  تاـیآ مـخـ ناـیم  رد  هک  متفاـی  ار  هیآ  نیا  اریز 
ـگـر, ید يو  ـ ـس زا  و  دنا ! تیب  لها  ءزجزین  ربمایپ  نانز  دـندقتعم  هک  دـنک  تیوقت  ار  تنـس  لها  عضوم  دـیاش  و  تسا ,  تیب  لها  تقیقح 
هب هراشا  شهوکن  نیا  تسا و  هدر  ـش کـ هو ـکـ نار ربماـیپ  نارـسمه  زا  یخرب  میرحت  هروس  رد  نآرق  اریز  تسازیگنارب  کـش  بلط  ـن مـ یا

بیترت و رد  هک  دوـب  اـجنیا  زا  دـنرگید . یناـسک   , تسا هیآ  رظن  روـظنم  هک  يدارفا  و  دنتـسین , ریهطت  هیآ  زا  دوـصقم   , ناـنیا هک  تسا  نیا 
نانآ شقن  تیب و  لها  ماقم  تیصخش و  دنا , ـتـه  ساو اجنیا نـیـز خـ رد  باحصا ,  زا  یخرب  مدشدقتعم  اریز  مدرک  کش  زین  نآرق ,  نیودت 
قبط هک  ار  تیب  لها  هب  طوبرم  تاـیآ  اـصوصخ  دـنتخادرپ , نآرق  ریـسفت  هب  لاونم  نیم  ـ هر زین بـ تنـس  لـها  و  دـنراد .  هگن  هدرپ  تشپ  ار 
یم دیدرت  هب  تنس ,  لها  حرط  هدیارد و  ارم  هک  دوب  یلماوع  زا  یکی  نآرق ,  خیرات  رد  نم  قیقحت  ناسنیدب  و  دندومن . ریـسفت  دوخ  ياوه 

 : موش یمروآ  دای  ار  مقیقحتزا  يا  هصالخ  کنیا  و  تخادنا . 

نآرق عمج 

هف با یـا حـتـی خـلـیـ ـحـ صا زا  کی  چیه  و  دوب , باحصا  تسدرد  يدایز  ياه  نآرق  نامثع ,  نارود  ات  ص )   ) لوسر ترـضح  نامز  زا 
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طقف دننازوسب و  ار  اه  نآرق  مامت  داد  روتسد  دمآ و  راک  رس  نامثع  هک  نیا  ات  دنتشادن , اه  نآرق  نیا  دروم  رد  یـضارتعا  مود  هفیلخو  لوا 
ماجنا ار  راک  نیا  نامثع  ارچ  تسا :  نیا  دـنک  یم  ییامن  دوخ  هک  یلاوئـس  دـشاب .  سر  ـتـ ـسد رد  دوب , هدرک  يروآ  عمج  دوخ  هک  ینآرق 

نیا شیانعم  میوش ,  دـقتعم  بلطم  نیا  هب  ـر  گا هن ؟  ای  درک  ظفح  ار  تما  تدـحو  درب و  نایم  زا  ار  اه  فـالتخااعقاوراک  نیا  اـیآ  و  داد ؟
لئاسم هب  هراشا  رما  نیا  یلو  دنتـشادن , یتیلاعف  هنیمز  نیا  رد  مادـکچیه  ورکبوبا عـمـر , اما  و  دوب , اـه  فـالتخارگزاغآ  ناـمثع  هک  تسا 

نیا یلو  درک . عنم  ار  رگید  ياهتئارقو  دومن  دـحتم  تئارق  کی  رب  ار  ناناملـسم  نامثع ,  هک  تنـس  لـها  دزن  تسا  روهـشم  دراد .  يرگید 
نآ هبزورما  ات  دنر و  ـ یذ ار مـی پـ نآر  هناگتفه قـ ياهتئارق  هک  دراد  دوجو  تنـس  لها  دزن  يا  هحیحـص  ثیداحا  اریز  تسا  مامتان  ریـسفت ,

و دـنا ؟ هدـنام  زورما  ات  رگید  ياهتئارق  ارچ  درک , تئارق  کی  هب  روبجمار  تما  دومن و  عنم  ار  رگید  ياهتئارق  ناـمثع  رگا  سپ  دـندقتعم . 
هچ ره  سپ  تسا ,  هدـش  لزان  تئارق )   ) فرح تفه  رب  نآرق  : دـیامرف یم  هک  تسین  (ص )  ربمایپ اب  راکـشآ  تفلاخم  نامثع  راک  نیا  ایآ 

هداد هزاجا  ادخ  لوسر  رگا  هک :  تسا  نیا  نآ  دوش و  یم  حرطم  اهتئارق  عوضوم  هرابرد  يرگید  ههبش  کنیا  دیناوخب . نآرق  زا  دیناوت  یم 
یلو یفـالتخا ,  چـیه  ندوبن  رب  تسا  يرربـم  دوخ  نیا  سپ  دـنناوخب , تئارق )  تفه  ینعی   ) فلتخم فرح  تفه  ار بـا  نآر  ـت کـه قـ ـسا

مه قح  و  تسا .  هدیسر  نآرد  یصن  هک  تسا  يداهتجا  هلئـسم  کی  اهتئارق  هلئـسم  دوش  یم  مولعم  سپ  تسا ,  هدوب  فالتخا  اعقاو  نوچ 
يرا ـکـ شآ فال  ـتـ خا و  دراد .  دو  ـ جو رظن مـتـن  زا  هچ  دنس و  رظن  زا  هچ  اهتئارق  هب  طوبرم  ثیداحا  هب  تبـسن  يدایز  دیدرت  هک  تسا  نیا 
چیه هک  نیا  رب  تسا  لیلد  فالتخا  نیا  و  هیراـیتخا .  اـی  تسا  هیقیفوتاـه  ـ تئار نیا قـ اـیآ  هک  تسه  اـهتئارق  نیا  هراـبرد  ریـسفت  ـل  ها نا  مـیـ

هب راداو  ار  ناـمثع  هک  تسا  هدوـبن  یمهم  بلطم  اـهتئارق , هلئـسم  هک  تفگ  ناوـت  یم  اـجن  ـ یا زا  تـسا .  هدـشن  دراو  هـنیمز  نـیا  رد  یـصن 
قیقحتاب ار  نآرق  عمج  مدرگ و  زاب  هتـشذگ  هب  هک  درک  راداو  ارم  ههب  ـ ـش ـن  یا دراددوجو . يرگید  تلع  هکلب  هدرک ,  اـه  نآرق  ندـنازوس 

یم لقن  يراخب  دنک . يروآ  عمج  ار  نآرق  هک  درک  راداو  ار  رکبوبا  رمع , هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تایاور  هک  ارچ  منک ,  یـسررب  يرتشیب 
هب ءارقز  ـگـر نـیـ ید يا  رد جـ مراد کـه  سار  نم هـ و  دندش , هتـشک  نآرق  ءارق  زا  يرایـسب  همامی ,  دربن  رد  تفگ :  رکبوبا  هب  رمع  هک  دنک 

تفگ رکبوبا  دـننک : يروآ  عمج  ار  نآرق  یهدـب  روتـسد  هک  منک  یمداهنـش  اذـل پـیـ دورب .  نیب  زا  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  و  دنـسرب , لتق 
دای ارم  رمع  هتـسویپ  و  دیوگ : رکبوبا  تسا .  یبوخ  راک  نیا  ادخ  هب   : تفگ رمع  تسا ؟  هدادن  ماجنا  هّللا  لوسر  هک  مینکب  يراک  هنوگچ  :

تما ربمایپ  هک :  میریگ  یم  هجیتن  تیاور ,  نیا  زا  درک . تقباطم  , رمع رظن  اب  مرظن ,  دوشگ و  راک  نیا  رب  ار  مبلق  دـنوادخ  اـت  دـش  یمروآ 
نیا هب  یتیمها  رکبوبا  دش ! يدوبان  هب  دـیدهت  نآرق  همامی ,  گنج  رطاخ  هب  دوب . مدرم  ياه  هنیـس  رد  طقف  نآرق  هک  یلاح  رد  درک  اهر  ار 

 . تسا هدادـن  ماجنا  ار  راک  نیا  ربماـیپ  هک  درک  لالدتـسا  رکبوبا  دـشروآدای . رما  نیا  ترورـض  تیمها و  هب  ار  رکبوبا  رمع , داد . یمن  رما 
هّللاب ذایعلاو  شتیلوئـسمرد ـ  ربماـیپ  هک  نیا  نآ  دراد و  هتکن  کـی  رب  دـیکات  اـه  يریگ  هجیتن  نیا  درک . يراـشفاپ  رایـسب  رما , نیا  رد  رمع 

هب ندز  تمهت  نامگ  یب  نیا  و  دورب ! نایم  زا  نآرق  دوب  نکمم  هک  یئاج  ات  درک  اهراه  هنیـس  نا  ـب مـیـ تر ـ ما ار نـ نآر  در و قـ یهاـتوک کـ
نآ نامز  رد  نآرق  هک  دوش  یم  تباث  ص )   ) مرکا لوسر  نا  ـ بز زا  ـت هـا  یاور ـی  سرر ـی بـا بـ لو تسا !  تلاسر  رما  رد  یهاتوک  هب  ربمایپ 
مال ـ ـس ـ لا یلع عـلـیـه  ترـضح  نانآ  زا  یکی  هک  دنا  هدوب  یحو  نابتاک  باحـصا ,  نیروهـشم  زا  یهورگ  و  هدش ,  يروآ  عمج  ترـضح 

نآرق ندناوخ  رب  رارصا  نآرق و  هب  نتسج  کسمت  هب  قیوشت  ار  تما  هک  هدشدراو  ص )   ) لوسر ترضح  زا  تایاور  زا  يرایسب  و  ـت .  سا
یم نایم  هب  يرگید  ههبـش  یلو  , دور یم  نایم  زا  یلکب  ترـضح ,  نآ  ندرک  یهاتوک  ههبـش  نیا ,  ربانب  دـیامن . یم  نآ  هب  نداد  تیمها  و 

رارصا رمع  ارچ  هدوب ,  هدش  يروآ  عمج  هتشاد و  دوجو  نآرق  هک  لاح  سپ  تسا .  نآرق  هب  تبـس  ـکـر و عـمـر نـ بو ـ با ـع  ـضو نآ مـ دیا و 
 , تسا هدادـن  تیمها  نآرق ,  عمج  هلاـسم  هب  رکبو  ـ با ـن کـه  یا دوش ؟ یم  لـسوتم  هماـمیدربن ,  هیـضق  هب  دراد و  نآ  يروآدرگ  عمج و  رب 
رد ار  نآ  ربماـیپ  هک  ینآرق  هدـنیآ  هب  دـش  یم  طوبرم  بلطم  رگا  و  تسا .  يرگ  ـ ید مـطـلـب  نآرق ,  عمج  زا  دوصقم  هک  دوش  یم  مولعم 

شروآ دای  یـسک  هک  درادـن  مه  يزاین  ودرادـن  دـیدرت  هلاسم  نیا  اریز  تشاد ,  یمن  اور  گنرد  يا  هظحل  رکبوبا  , دراذـگ یم  مدرم  نایم 
هک تسین  لوقعم  الـصا  و  تسا .  يرگید  زیچ  نآرق  يروآدرگ  زا  هزیگنا  دوش , یم  موـلعم  یلو  دزرورارـصا .  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دوـش 
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يا و هتفرگن  رارق  تمهت  دروم  یتسه و  يد  ـنـ مدر ناوج خـ وت  دـیوگب :  وا  هب  دـنک و  عمجار  نآرق  هک  دـهاوخب  تباث  نب  دـیز  زا  رکبوبا ,
ياـه هـفیل  زا  ار  نآرق  هـک :  دـیوگ  زین  وا  و  شاـب !  نآر  يروآ قـ رد پـی جـمـع  پـس  يا ,  هدوـب  یحو  ناگدنـسیون  زا  ربماـیپ , ناـمز  رد 
يراص ـ نا همیزخ  وبا  دزن  طقف  ار  هبوت  هروس  رخآ  هک  نیا  اـت  مدرک  یم  يروآ  عمج  مدرم  ـیـنـه  ـس زا  تا و  ـ ناو تسوپ حـیـ اـمرخ و  تخرد 

, رمع زا  سپ  دوب و  رمع  دزن  سپـس  تفر ,  ایند  زا  هک  نیا  ات  دوبرکبوبا  دزن  اـه  نآرق  ناسنیدـب  و  متفاـین !  ارنآ  رگید  یـسک  دزن  و  متفاـی , 
هد و ـ ـش شومارف  تایآ  زا  یخرب  دیاش  . دزادـنا یم  یلد  ود  کش و  هب  ار  ناسنا  نآرق ,  يروآدرگ  نینچ  نامگ  یب  رمع ! رتخد  هصفحدزن 
! دـنروآ یم  دـهاش  ود   , هیآ تحـص  تاـبثا  يارب  هک  مینیب  یم  اذـل  و  تسا .  هدرک  عـمج  ار  نآ  رـشب  هک  ارچ  دـشاب ! هدـش  یـا جـا بـه جـا 

ياه هفیل  نایم  رد  نآرق  تایآ  تسا .  هدوب  نآرق  يروآ  عمج  لابند  دیز  اهنت  هک :  دیآ  یم  تسدب  يروآ ,  درگ  شور  نیا  رد  ماجنارس , 
 . تسا هدوب  همیزخ )  وبا   ) رفن کی  دزن  طقف  هبوت  هروس  رخآ  تسا .  هدوب  هدنکارپ  مدرم ,  هنیسو  تاناویح  تسوپ  امرخ و  تخرد 

اهتشون یپ 

91 ات 1

دوجو فوصت  هقیرط  داتـشه  زا  شیب  رـصم  رد  هک  دوش  یمروآدای  درک .  راداو  نآ  اـب  راـکیپ  تیفوص و  در  هب  ار  نا  ـ ناو ـیـت جـ با ـ هو - 1
یـسررب ار  داتفه  ههد  عاضوا  هک  رـصم  یف  ۀیمالـسالا  ۀکرحلا  نامباتک  هب  ك .  ر .  - 2 تسا .  هتفریذـپ  تلود  ار  اـهنآ  زا  یخرب  هک  دراد 

دهد یم  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  تیباهو  هناوتـشپ  اب  هورگ  نیا  نونکات  - 3 مدوب .  داتفه  ياهلاس  رد  تیعمج  نآ  ياضعا  زاـیکی  نم  هدرک و 
 . ۀیمالـسالا ۀکرحلا  نامباتک :  هب  ر.ك .  - 4 فوصتو .  عیـشت  اب  راکیپزا  تسا  ترابع  اهنآ  یلـصا  راک  دراددیحوتلا .  مان  هب  يا  همانهامو 

هورگ سـسؤم  نانآ  سار  ردـهک  دـندش  موکحمریفکت  هورگ  ناربهر  زا  نت  جـنپ  یبهذ ,  رتکد  فاـقوا  ریزو  ندـش  هتـشک  هثداـح  رد  - 5
 . ۀیمالسالا ۀکرحلا  باتک  هب  ر.ك  - 6 ۀیمالـسالا .  ۀکرحلا  باتک  هب  ر.ك  دندش .  موکحم  مادعا  هب  رفن  جنپ  ره  دوب و  یفطـصم  يرکش 
هب - 10 قباس .  ردصم  - 9 ۀیمالـسالا .  ۀکرحلا  هب  ك  ر .  - 8 قباس .  ردصم  دـش , جراخ  نیملـسملا  ناوخا  ذوفن  ریز  زا  زین  هورگ  نیا  - 7
 . نک هعجارم  هرهاق ,  پاچ  یسایس  لقتعم  تارکذم  نامباتک  هب  - 11 نک .  هعجارم  باتک  نیمه  ثاریم  نید و  هتشذگ و  زا  یئاهر  شخب 

تفایرد ارتکدو  دـناسر  نایاپ  هب  رـصم  رد  ار  شتالیـصحت  هکنیا  زا  سپ  شرقلا  یلع  رتکد  - 14 قباس .  ردـصم  - 13 قباس .  ردـصم  - 12
پاچ طفنلا  ءاهقف  نامباتک  هب  ر.ك .  - 15 تسا .  لوغشم  سیردت  هب  اجنآ  ياههاگـشنادزا  یکی  رد  کنیا  دش و  لقتنم  ةریزجلا  هب  درک ,

-17 تسا .  هدیسر  پاچ  هب  اجنآ  رد  هک  متشون  یمالـسا  بالقنا  اب  هطبار  رد  غالبلا  هلجم  رد  يدایز  تالا  نا مـقـ ـ مز نآ  رد  - 16 هرهاق . 
ندرک راداو  شا  هزیگنا  هیواـحطلا  ةدــیقعلا  با  کـتـ - 18 فلخلا .  ماـهواو  فلـسلا  لـالغا  نیب  ملـسملا  لـقعلا  ياـهباتک  هب  دـینک  عوجر 
قیقحت زا  تسا  ناناملـسم  يریگولج  شفدـه  مصاوـع  باـتک  و  لا مـی کـنـد .  ـبـ ند ار  ـط  خنآ هک  يا  هدـیقعزا  يوریپ  هب  تسا  ناملـسم 

مایق نارادفرط  نیرت  هدمع  يرـصم  نا  ـ یو ـجـ ـش ـ ناد - 19 دوشن . هارمگ  ناـنآ  لوق  هب  اـت  تسا  هباحـص  هب  طوـبرم  هک  ییاهدادـیورهرابرد 
. دش یم  شخپ  پاچ و  نیملسملا  ناوخا  واه  یفلس  هب  طوبرم  ياه  یتاراشتنا  قیرط  زا  یباهوو  یفلس  ياهباتکو  دندوب , رصم  رد  یمالسا 

ثیداحا زا  یخرب  هب  ریفکت , هورگ  نارادـفرط  هک  داـتفا  یم  قا  ـفـ تا را  ـیـ ـس بـ - 20 رـصم .  یف  هیمالـسالا  ۀکرحلا  نامباتک  هب  دـینک  عوجر 
ار ـث  یدا ـ حانآای دندوب  راچان  نایم  نیا  رد  و  درک .  یم  داجیا  لکـشم  ناشیارب  تخاس و  یم  لزلزت  ار مـ نا  ـ ـشرا ـکـ فاهک دنتفای  یم  تسد 

نیا هکنیا  ای  و  داد , یم  رارق  ناسکی  ـد , ندر ـی کـ مریفکتار ناشنیدلقم  هک  یفلس  تایصخشاب  ار  نانآ  راک  نیا  هک  دننک  ری  ـفـسـ تو ـل  یوا تـ
اب ندش  وربور  رد  ییارگ  لیوات  هب  دندوب  روبجماریز  تخاس  یم  وربور  يرتگرز  لکشم بـ اب  ار  اهنآ  زین  راک  نیا  هکدننک  در  ار  اه  تیاور 

دینک عوجر  , دنتفرگهلصاف ناشنامزاس  زا  هدش و  لزلزت  نا مـ ـشـ ناراد ـ فر زا طـ يرا  ـیـ ـس بـ يور ,  ـن  یازا ـنـد , نز چـنـگ   , نانمـشد تالمح 
یم تسد  هب  تسد  ناـنچمه  دوـب و  یطخ  با  ـن کـتـ یا - 22 جراوخ .  هورگ  خیرات  هب  دـینک  عوجر  - 21 ۀیمالـسالا .  ۀکرحلا  نامباتک  هب 
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یتـح هریزجلا و  ناتـسبرع ,  ندرا ,  نمی ,  هب  ریفکت  هورگ  - 23 دش . جراخ  متـسد  زا  زین  باتک  , اه ینـس  زا  نم  يرودزا  سپ  هک  تشگ , 
رد لیـصفت  هب  ار  عوضوم  نیا  - 25 میهد .  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  ثیداـحا  نیا  دـیدرت  نارود  شخب  رد  - 24 درک . تیارـس  زین  اپورا 
نآ رد  هک  دراد  يروهشم  ياوتف  هیمیت  ـن  با - 26 تفای .  یهاوخ  یسایسلالمعلاو  مالسالا  نامباتکو  ۀعیشلا  دئاقع  هنـسلا و  دئاقع  نامباتک 

دندروآ مالـسا  هک  تسا  یلوغم  نامکاحاب  دربن  ساسا  رب  اوتف  نیا  و  دنن , ـمـی کـ نارجا ار  ادـخ  ماکحا  هک  ینامکاحاب  راکیپ  دراد  یم  اور 
 , ـجـیـل نا  , تاروت زا  اـه  نآرد  تسا و  هدروآ  ار  یماـکحا  نیناوق و  قثاـیلا  شباـتک  رد  وا  هک  دـندنام  یقا  نا بـ ـنـ چزیگنچ تنـس  هب  یلو 

ياوا بـه فـتـ در .  ـ کزا ـ غآ ـر  ـص ـت مـ مو ـکـ حاب ار  دوخ  عازن  اوتف , نیا  دانتـسا  هب  داـهج  هورگ  و  تسا .  هدرک  هداـف  ـتـ ـسا  ! شدو نآر و خـ قـ
هیضق رد  هک  يرفن  جنپ  زا  یکی  جرف ,  مالسلادبع  دمحم  هتشون  هبئاغلا  ـضـۀ  یر ـفـ لا باتک  هب  نک  عوجر  نینچمه  نک و  هعجارم  هیمیت  ـن  با

هب تسد  هـکار  یناناملـسمو  دـش  شخپ  داـهج  هورگ  اـه و  یفلـس  يوـس  زا  يدا  ـ یز يا  ـیـه هـ نا بـیـ - 27 دندش . مادـعا   , تاداسرونا رورت 
زا یحیرـص  رفک  هکنیا  رگم  دـیق :  اب  ماکح  رب  جورخ  زاوج  رد  ثیدـح  طاـبترا  - 28 داد . رارق  شروی  دروم  دـندز , یم  یـسایس  ياهراک 

شخب هب  - 29 نک .  عوجر  ملسم  حیحص  هب  تسا .  ناگدننک  مایق  رب  هار  نتسب  نامکاح و  هیلع  مایق  ندوب  نکممریغ  شیانعم  دننیبب , نانآ 
هژیوب تشاداو  شکمـشک  هبار  ناـنآو  تخادـنا  فاکـش  یمالـسا ,  ياـههورگ  ناـیم  ثیداـحا ,  نیا  - 30 نـک .  هـعجارم  دـیدرت  نارود 

شیاوـتف رگا  اریز  تسا ,  هیمیت  نبا  تاداـس  یع  ـ قاو ـل  تا قـ - 32 نک .  عوجر  دـیدرت  نارود  شخب  هب  - 31 اه . یفلـس  ناوخاو و  داهجنایم 
ییاه هیرظن  اه و  تیاور  هب  لئاق  هنس  ياه  فـقـ - 34 دیدرت . نارود  شخب  هب  نک  عوجر  - 33 دش . یمنادیپ  شلتق  يارب  يزوجم  چیه  دوبن ,

ۀیفـسنلا ةدیقعلا  باتک  زج  بـ - 35 نک .  عوجر  ۀعیـشلا  دـئاقع  ۀنـسلا و  دـئاقع  باتک  هب  تسا .  یلاعت  قح  هیبشتو  میـسجت  دـیفم  هک  تسا 
دیدرت نارود  شخبردار  ثیداـحا  نیا  یـسررب  - 36 دوش . یم  شخپناهج  رـسارس  رد  ناناملـسم  نایم  رد  ناـگیار  تروص  هباـهباتکریاس 
يرعشا نییمالسالا  تالاقمو  یناتـسرهش  لحنلاو  للملا  يدادغب و  قرفلا  نیب  قرفلا  باتک  هب  ناوت  یم  ـهـا  با ـن کـتـ یازا - 37 نک .  هعلاطم 

 ! نک ـت  قد بو  خـ تسا .  هیواعم  ياهتیاورزا  ثیدح  و  دنا , هدرک  تیاور  ار  نیا  هجام ,  نباو  لبنح  نبدمحاو  دوادو  ـ با - 38 درک . هراشا 
خیش دادرارقداقتنا .  دروم  مالسالا  یف  یفـسلفلاریکفتلا  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  رهزالا  خیـش  , دومحم میلحلادبعرتکد  موحرم  هتـشذگرد 

ۀنـسلا و دئاقع  باتک  هب  نک  عوجر  - 40 ۀـمیزهلا .  هقف  نامباتک  هب  نک  عوجر  - 39 درک . داقتنانآ  زا  نوقرـشتسملا  شباتک  رد  زین  یلازغ 
مایق نارادفرط  - 43 دـینک . هعجارم  نانزو  ربمایپ  شخب  هب  - 42 دـینک . هعجارم  باتک  نیمه  لیوات  هیجوت و  شخب  هب  - 41 ۀعیشلا .  دئاقع 
طخ نیا  هک  دنک , یم  لابند  ار  فل )  سـ  ) نا ـتـگـ شذ حرط گـ تیباهو ,  طخدنتشادنپ  هک  دندش  بکترم  یگرزب  هابتشا  رـصاعم , یمالـسا 
عازن رد  دوـخ  فلاـخم  ناناملــسم  اـب  هراوـمه  هـک  دوـب  ییاـه  یلبنحزا  وا  تـسا و  هیمیتـنبا  ياـه  هشیدـنا  راـکفا و  هدـننک  سکعنم  طـقف 

دش و مو  شنامز مـحـکـ ياملع  يوس  زا  يو  تسا .  يذاش  بیرغ و  حرط  تنـس ,  لها  هقف  رد  هی  ـن تـیـمـ با حر  طـ - 44 دوب . شکمشکو 
باـتک هب  دـینک  عوجر  تفر .  اـیند  زا  نادـنزرد  هک  نیا  اـت  دـش  هدـنکفا  نادـنز  هب  ناـمز ,  ياـهقف  قیوشت  هب  دـندومن و  شرفک  هب  مکح 

ار بهاذـم  سربـیب ,  رهاـظ  نیدـلا و  حالـص  نـی  نا و هـمـچـنـ ـیـ ـسا عـبـ - 45 (. 160 144  / ج1  ) ۀـنماثلا ۀـئاملا  ناـیعا  یف  ۀـنماکلارردلا 
یف ۀسایـسلا  فیـسلا و  باتک  هب  دینک  عوجر  - 46 دوب . ناشناوریپ  تیب و  لها  طخ  ندـیبوک  طـقف  یناـبیتشپ ,  نیا  هزیگناو  دـندرکدییات ,

ةاعد ال باتک  هب  دینک  عو  ـ جر - 48 باتک .  نیمه  زا  تایـصخش  نداد  هولج  گرزب  شخب  هب  دینک  عوجر  - 47 . 134 مالسالا ص 133 ـ 
صن - 49 رصم . یف  ۀیمالسالا  ۀکرحلا  باتک  هب  دینک  عوجر  نینچمهو  دشرشتنم  ریفکت  هورگ  در  رد  نیملـسملا  ناوخا  يوس  زا  هک  ةاضق 

یپ رد  نامکاح  هراومه  اهتلاخ 50 - وااهتمع  یلع  ةارملا  حـکنت  ـال  تسا :  نیا  ج7 ص 15  حاکنلا :  باتک  يراخب ـ  حیحـص  رد  ثیدح 
ياهشخب هب  - 51 دنریگب . یهام  دولآ , لگ  بآ  نایم  رد  دوخ  ودنراد  او  فالتخا  هب  ار  تماات  دنتـسه  یبهذم  ياهفالتخا  زا  هدافتـسا  ءوس 

باتک هب  دینک  عوجر  - 54 باتک .  نیمه  نآرق  شخب  هب  دینک  عوجر  - 53 نآرق .  شخب  هب  دینک  عوجر  - 52 نک .  عوجر  باتک  هدنیآ 
ـ  ج9 ص 60 ب 3 نامه ـ  - 56 ج9 ص 60 . موس ـ  باب  نتفلا ـ  باتک  يراخب ـ  هب  دـینک  عوجر  - 55 خیراتلا .  بتک  ۀسایسلاو و  فیسلا 

-59 داد . میهاوخ  حیـضوت  هکنانچ  هدـش ,  لقن  هشیاع  نابز  زا  نعل  نیا  - 58 ج9 ص 60 ب 3 . نامه ـ  - 57 دمحا ج2 ص 304 . دنسم 
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ج1 ص 345. نامه ـ  - 61 هرامش 1781 . ج 1 ص 345 ـ  هباحصلا ـ  زییمت  یف  هباصالا  - 60 ج1 ص 41 . ملعلا ـ  باتک  يراخب ـ  حیحص 
ج4 نایفس ـ  یبا  لئاضف  نم  باب  هباحصلا ـ  لئاضف  باتک  ملـسم ـ  حیحـص  - 64 ج1 ص 346 . نامه ـ  - 63 ج1 ص 346 . نامه ـ  - 62

نب رمع  خیرات  هب  دـینک  عوجر  - 67 ج3 ص 434 . نامه ـ  - 66 ج3 ص 434 . هیواعم ـ  یفارگویب  هباـصالا ـ  - 65 ص 1945 ح2501 . 
هدرک لقن  ار  ثیداحا  نیا  زا  يرایسب  شخیرات ج1 ص 305  رد  رکاس  ـن عـ با - 68 خیرات .  بتک  ریاس  و  يزوجلا ,  نبا  هتشون  باطخلا , 

دنک یملقن  ادخ  لوسر  زا  5 ص 34 و35  جو ج3 ص 436  شدنـسمرد ـ  دمحا  تسا .  رت  ـکـ یدز نـ ندو ,  غوردهب بـ تسا و  فیعـض  هک 
حیحص - 70 ج1 ص 62 . دمحا ـ  دنسم  ریثک , نبا  هیاهنلا  هیادبلا و  - 69 دیرادن !  یشزرا  چیه  امـش  سپ  دندش , دساف  ماش  لها  رگا  هک : 

 . نک عوجر  ادـخ  لوسر  هریـس  ياـهبات  بـه کـ - 71 ص 1945 ح2051 .  ج4  نایفـس ـ  یبا  لضف  باب  هباحـصلا ـ  لئاضف  باـتک  ملـسم ـ 
هنیدم هب  نایفس  وبا  ندمآ  ماگنه  شرتخد ,  نایفـسو و  ـ با نا  يدرو کـه مـیـ ـ خر هب بـ عجار  دوش  یم  هدید  اهباتک  نیا  رد  يروهـشم  تیاور 
لئاضف باتک  ملسم ـ  حیحـص  - 72 ج3 ص 46 و165 . ـ  يربطلا خیرات  دـنک , لابقتـسا  شلزنم  رد  ار  وا  هک  تفریذـپن  شرتخد  داد و  خر 

نبا نابز  زا  تیاور  رد  ج5 ص 35 ب 29 يرا ـ  بـخـ - 73 ج4 ص 1947 ح2504 .  ـ  لالب ناملسو و  بیهص  لئاضف  نم  باب  هباحـصلا ـ 
نبا هک  دیوگ  یم  دش , تحاران  نآ  زا  سابع  نبا  مداخ  دناوخ و  هلفان  تعکر  کی  هیواعم  یتقو  لوا ,  تیاوررد  هک  دـنک  یم  لقن  سابع 

رد ملـسم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا .  هیقف  وا  دـیوگ :  یم  مود  تیاوررد  و  تسا !  هدوب  هّللا  لوسرراـی  وا   ! نک شیاـهر   : تفگ ساـبع 
تبقنم چیه  دیوگ : يراخب ـ  داتـسا  هیوهار ـ  نب  قاحـسا  ص 83 .  ج 7 ـ  يرابلا ـ  حـت  فـ - 74 تسا .  هدرکن  لقن  یبلطم   , هیواعم شیاـتس 

-76 دمحا . دنـسم  هب  دینک  عوجر  نینچمه  ج7 ص 83 و  قباس ـ .  ردصم  - 75 دشاب . حیحص  هک  تسا  هدیسرن  هیواعم  هرابرد  یـشیاتسو 
هب دینک  عوجر  - 77 ج4 ص 2010 ح2604 .  هبسوا ـ  هیلع  اعد  وا  یبنلا  هنعل  نم  باب  بادالا ـ  هلـصلا و  ربلا و  باتک  مل ـ  ـ ـس صـحـیـح مـ
رد تشاگن  یباـتک  يو  اـنامه  دیـسر .  لـتق  هب  يرجه  لاس 303  رد  هیواعم  ناراـی  تسدـب  یئاـسن  - 78 ص 2007 . ج4  قباس ـ  ردـصم 

شخب هب  دـینک  عوجر  - 79 دـسیونب . یباتک  هیواـعم  هراـبرد  هک  درکن  لوبق  دـیمان و  یلع  ماـمالا  صئاـصخ  ار  نآ  هک  یلع  ترـضححدم 
-82 قباس ص 183 . ردصم  هب  دـینک  عوجر  - 81 قباس ص 183 . ردصم  هب  دـینک  عوجر  - 80 تایـصخش ص 183 . نداد  هولج  گرزب 
-85 قباس ص 183 . ردـصم  هب  دـینک  عوجر  - 84 قباس ص 183 . ردـصم  هب  دـینک  عوجر  - 83 قباس ص 183 . ردـصم  هب  دـینک  عوجر 
یلع ج15 ص 174. بقانم  نم  باب  هباحصلا ـ  لئاضف  باتک  يوون ـ )  حرش   ) ملسم حیحـص  - 86 قباس ص 183 . ردصم  هب  دینک  عوجر 

شقن یلع و  تلزنم  هب  فارتعادهاوخ  یمن  تقیقحرد  یلو  هدرک  طابنتـسا  ثیدـح ,  زا  يوون  هک  تسا  يزیچ  نیا  قباس .  رد  ـ ـص مـ - 87
باتک يراخب ـ  حیح  صـ - 91 ج15 ص 181 . نامه ـ  - 90 ج15 ص 179 . نامه ـ  - 89 ج15 ص 176 . نامه ـ  - 88 دیامنب . شا  هژیو 

 . ص 44 ح119 ج 1 ـ  هجام ـ  نبا  ننس  هبنک  عوجر  ج5 ص 22 ب 9.و  یلع ـ  مامالا  بقانم  باب  هباحصلا ـ  لئاضف 

182 ات 92

ـ  يرابلا حتف  ج5 ص 635 ح3717 و  بقانملا ـ  باتک  يذمرت ـ  ج1 ص 86 ح131 و  نامیالا ـ  باتک  ملسم ـ  حیحص  دین  عو کـ ـ جر - 92
یئاسنلا ص 99 صئاـصخ  تسارتاوتم ـ   , ثیدـح نیا  تسا  هتفگ  یطویـس  ج 1 ص 84 ـ  لبنح ـ  نب  دمحا  دـن  ـ ـس مـ ص 57 93 - ج 7 ـ 
ج7 نامه ـ  - 95 هرامش 5688 . ج2 ص 507  ۀباصالا ـ  ج 7 ص 57 ـ  يرابلا ـ  حتف  - 94 ج5 ص 633 ح3717 .  يذمرتو ـ  ح82 ب 27 
زا نیعدتب  ـنـت و مـ ـسلها دندش :  هورگ  هس  یلع ,  هرابرد  مدرم  دـیوگ :  رجح  نبا  رد ص 57  قباس ج7 ص 60 و  ردصم  - 96 ص 60 .
هک ارچدندش  دایز  شلیاضف  نیلقان  ناسنیدبو ,  دنتخادرپ  شلیاضف  رشن  هب  تنـس  لها  سپ  ناشناوریپ .  هیما و  ینبزا  شنانمـشد  جراوخ و 

ـن یا دوب . دـهاوخن  تنـس  لها  لوق  زا  جراخ  , دوش هدیجنـس  تلادـع  نازیم  هب  رگا  هفیلخ  راهچره  لیاضف  هنرگو  , دـندوب رایـسب  شنیفلاخم 
هک دنک  هجوتم  ار  هدنناوخ  دـهاوخ  یمو  درادـن  , دـشخب یم  یگژیوار  یلع  ماما  هک  یـصوصن  رد  دـیدرت  زج  ـی  فد ـن حـجـر هـ با سـخـن 
یم هدیدان  الماکار  نایعیش  دیامن , یم  یفرعم  یلع  هرا  ـ بردار مدر  يا مـ ـ ههورگ یتقو  یهگناو  درادنرگید .  هفیلخ  هس  رب  یتیزم  چیه  یلع 
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ج 7 ص 60. يرابلا ـ  حـتف  - 97 تسین .  یفداصت  نخـس  نیا  اعطقو   ! دـناد یم  هیما  ینبو  تنـس  لها  جراوخرد و  رـصحنمار  اهنآ  دریگ و 
هبار ادخ  لوسر  شرافـسدنک  یمرـصحنم  تیاور  ص 1874 ح37  ج4  ملـسم ـ  حیحـص  هب  دینک  عوجر  - 99 ص 57 . ج7  ناـمه ـ  - 98

رد - 101 ج2 ص 899 ح3 .  کلام ـ  اـطومو  ج1 ص 93 ـ  تسا ـ  هدروآ  ار  نآ  زین  كردتـسم  رد  مکاـح  - 100 ریغ . ادـخ و ال  باتک 
یم هجوتم  ـتـی  قو ـد و  ندر در مـی کـ ارنآ  همه  و  متفای ,  یم  ترتع  ثیدـح  هب  لهاج  ار  نانآ  متـشاد ,  موق  ناـگرزب  اـب  هک  یئاـهوگتفگ 
یم نادند  هب  تریح  تشگنا  دـندش و  یم  هدز  تفگـش  هدـش ,  تیاور  ص 1874 ح37 .  ج4  ملـسم ـ  حیحـصرد  ثیدح  نیا  هک  دندش 

دهاوخ تزع  نانچ  مالسا هـمـ دیامرف :  یم  هک  تسا  ملس ـ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ ـ  لوسر  نخس  ـث ,  یدا ـ حا ـن  یا زا  - 102 دنتفرگ .
هب دـینک  عوجر  دـشاب .  ناـنآ  ناـیم  رد  هفیل  هدزاود خـ هکنیا  اـت  دوـش  یمن  ماـمت   ( نید  ) رما نیا  دـیامرف :  یمو   ... هفیلخ هدزاود  اـت  تشاد 

باتک هب  نینچمه  باب 51 ج9 ص 101 و  ماکحالا ـ  باتک  يراـخب ـ  حیحـص  ـه  بو ج3 ص 1453 ح7  هرامالا ـ  باتک  ملـسم ,  حیحص 
باتک رخآ   183 ـ  ج13 ص 179 يرابلا ـ  حـتف  هیواحطلا ص 488 و  ةدیقعلا  حرـش  هب  دینک  عو  ـ جر - 103 صیطویس 10 . ءافلخلا  خیرات 

. دنتـسناد داقتعا  لوصا  زا  ارنت  هدزاود  نیا  هب  داقتعا  نامیا و  تنـس  لـها  اـنامه  يوون ج12 ص 201 و  حرش  ملـسم ,  حیحـص  ماک .  ـ حالا
ما ـ ما  : زا دـنا  ترابع  دـنتفرگ  هدـیدان  ار  نانآ  تسایـسریثات ,  تحت  تنـس  لها  تسا و  لوسر  ترـضح  دوصقم  هک  تیب  لها  ـه  مئا - 104

ماما رقابلا ـ  یلع  نب  دمحم  ماما  نیدباعلا ـ  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  یلع ـ  نب  نیـسح  ماما  یلع ـ  نب  نسح  ماما  بلاط ـ  ـی  با عـلـی بـن 
دمحم نب  یلع  ماما  داوجلا ـ  یلع  نب  دمحم  ماما  اضرلا ـ  یـسوم  نب  یلع  ما  ـ ما ـ  مظاکلا رفعج  نب  یـسوم  ماما  قداصلا ـ  دـمحم  نب  رفعج 
همئالا هایحو  نیما  نسحم  دیس  هعیـشلا  نایعا  ياهباتک :  رد  ار  ناماما  نیا  هریـس  رظتنم . يدهم  ماما  يرکـسعلا و  یلعنب  نسح  ماما  يداهلا ـ 

ياهباتکرد نایاقآ  انامه  و  نک .  هعلاطم  یمالسا ,  خیرات  ینیسحلا و  فورعم  مشاه  هتشون  رـش  ـ عا ـنـ ثا ـه  مئا هر  ـیـ ـسو یـشرقلا  فیرـشرقاب 
حتف - 105 هیاهنلاو .  هیادـبلا  ریثا و  نبالماک  هب  دـینک  عوجر  دـنرذگ .  یم  تعرـس  هب  اهنآ  زا  ایدـننک  یم  لهاجت  ار  ناـماما  نیا  خـیرات , 

هب ادـخ , لوسر  ثاریم  رد  فالتخا  هراـبرد  - 108 ص 151 . نامه ج6  - 107 ص 151 . ج6  ناـمه ـ  - 106 ص 151 . ج 6 ـ  يراـبلا ـ 
ماصتعالا باتک  يراخب ـ  - 109 ردص . رقاب  دیـس  هتـشون  خیراتلا  یف  كدف  باتکو  ریثا  نبا  هیاهنلاو  هیادـبلا  باتک  هب  نک  عوجر  لیـصفت 

لحن للم و  نینچمه  و  نک .  هعجارم  خیرات  ياهباتک  رد  نیفـص  هثداح  خـیرات  بـه  - 110 باب 21 .  133 ج9 ص 132 ـ  ۀنسلاو ـ  باتکلاب 
تداهش هب  ماش  لها  تسدب  يرجه  لاس 303  رد  یئا  نـسـ - 111 یبرع .  نبا  مصاوقلا  نم  مصاوعلا  یناتـسرهش و  لحنو  لـلم  مزح و  نبا 

باتک نیمه  دـیمان و  صئاصخار  نآ  تشون و  یلع  ماما  لیاضف  رد  ار  یباتک  یئاسن  ناکل .  ـن خـ بانایعالا تایفو  هب  دـینک  عوجر  دیـسر . 
ص 411 هیمیت ج 3 ـ  نبا  يواتف  هیاهنلا و  هیادـبلا و  باـتک  هب  دـینک  عوجر  - 112 صئاصخ .  باتک  هب  دـینک  عوجر  دـش .  شلتق  ثعاـب 

همهاـعطق دـیوگ :  مزح  نبا  دـننکندای .  ریخ  هب  زج  ار  هباحـص  هک  تسا  نیا  رب  موق  دـیاقع  نودـلخ .  نبا  خـیرا  ـ تو مصاوقلا  نم  مصاوعو 
دنادب بوخ  ار  هباحص  مان  یسک  ره  دیاب  هک  تسا  نیا  دنراد , عامجا  نآ  رب  تنـس  لها  هچنآ  دیوگ :  ینیئارفـسا  دنا . تشهب  لها  هباحص 
يدید رگا  دیوگ :  یقارع  ـه  عرز ـی  با ـن  با دنک . شیاتـس  ار  اهنآ  دـیوگن و  نانآ  هب  یئازـسان  چـیه  درامـشب و  تباث  ناشیارب  ار  تلادـع  و 

موق نیا  هتساوخ  نامگ  یب  تسا .  قیدنز  دحلم و  وا  هک  نادب  سپ  دنک , یم  نیهوت  (ص )  ادخ لوسر  هباحـصزا  یکی  هب  هک  ار  یـصخش 
اهنآ دـننک و  فرـصنم  زین  دـندرک , هنخر  هباحـصرد  هـک  نیقفاـنم  رگید  هیواـعم و  لاـثما  هـب  ندرک  نیهوـتزا  ار  مدرم  هـک  تـسا  نـیمه  ,

يزاغملا باتک  يراخب ـ  هب  دینک  عوجر  - 115 ج35 .  نامه ـ  - 114 ص 410 . ج 3 ـ  هیمیت ـ  نبا  يواتف  هب  دینک  عوجر  - 113 دنناسرتبار .
باـتک زا  شخ  ـن بـ یا رد  - 118 ج7 ص 237 . نامه ـ  - 117 ص 237 . ج 7 ـ  يرابلا ـ  حـتف  - 116 ج5 ص 95 . لهج ـ  یبا  لتق  باـب   ـ
تباثو تسا  هداد  رارق  یسرر  درو بـ ـت مـ ـسا هد  ـ مآ ص )   ) مر ـ کالوسر یـسنجراتفر  دروم  رد  تنـس  لها  بتک  رد  هک  ار  یتایاور  فلؤم 

ام یلو  دـننک  هیجوت  ار  روج  يافلخو  نامکاحراتفر  دـنا  هتـساوخ  یم  هک  تسا  يرابرد  ناـظ  ـ عاو هتخادرپو  هتخاـس  اـهنیا  هک  تسا  هدرک 
ـ  میدرک فذـح  ار  نآ  زایدایز  شخب  دـشاب  یمظع  تیالوو  تلاسر  عیفر  ماقم  کـته  تسا  نکمم  مه  نانخـس  نآ  رارکت  هک  نیالیلدـب 

يرا ـحـیـح بـخـ ـص حاکن  ياـهباتکرد  یـسنج  توهـش  رد  ترـضح  نآ  طارفا  دروم  رد  ـی  تا ـ یاور نآ  يرا و غـیـر  بـخـ - 119 مجرتـم . ـ 
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ـ  میدومن فذح  اراهنآ  هزادنا  زا  شیپ  ناجهتسا  لیلدب  یلو  هدش  هدروآ  باتک  یبرع  نتم  رد  هک  دنا  هدروآ  ملسم  حیحـصو  يرابلا  حتفو 
 . ملسم ج2 ص 1047 ح1365 حیحصو  ص 378  ج7 ـ  يرابلا ـ  حـتف  ربیخ , هوزغ  باب  ج5 ص 168  يراخب ـ  حیح  صـ - 120 مجرتم . 

هّللا یلـص   ) یبنلا جیوزت  باب  يراخب ـ  - 122 ج7 ص 157 . يرابلا ـ  حـتف  راصنالا ج3 ص 205 , بقانم  باتک  يراـخب ـ  حیحـص  - 121
ـ  يراخب - 124 ص 144 . ج7 ـ  ریثک ـ  نبا  هیاهن  هیادب و  - 123 ص 179 . ج7 ـ  يرابلا ـ  حتف  7 ص 72 جو هشئاع ج5 ص 71  هلآو )  هیلع 

لیلد هب  ام  هک  تسا  هدمآ  یبرع  لصا  رد  تایاور  نیا  زا  یضعب  مـتـن  - 125 ج 7 ص 86 . يرابلا ـ  حتف  ج5 ص 37  هشیاع ـ  لئاضف  باب 
 . لوسر ترضح  تیصخش  شخب  همیزهلا ,  هقف  نام :  باتک  هب  دینک  عوجر  - 126 میدرک .  فذح  همجرت  رداهنآ  دح  زا  شیب  ناجهتسا 
ـ  يرابلا حتف  - 128 ج1 ص 56 ح219 .  ـ  دواد یبا  ننس  ج3 ص 217 و  يوونلا ـ  حرش  ج1 ص 249 ح309 ,  ملسم ـ  صـحـیـح  - 127

ج7 ص هیاهنلاو ـ  هیادبلا  - 132 ج7 ص 179 . نامه ـ  - 131 ج7 ص 379 . نامه ـ  - 130 ج9 ص 260 . نامه ـ  - 129 ص 260 . ج9 ـ 
-136 همدقم ج1 ص 15 . ملسم ـ  حیحص  - 135 همیزهلا .  هقف  نامباتک  هب  دـینک  عوجر  - 134 نک .  عوجر  يدـعب  شخب  هب  - 133 . 144

تنـس لها  هراومه  ص 20 , ملس ج1  ـحـیـح مـ ـص - 138 ص 15 و17 و20 و22 . نامه ج1  - 137 ص 15 و17 و20 و22 . نامه ج1 
ندرک کـچوکو  ناـشیا  اـب  ینمـشد  هب  نیملـسم  نتخاـس  راداو  ناشفدـه  هک  دـنهد  یم  تبـسن  نایعیـش  هب  تعجر ,  هب  عجار  ار  یلئاـسم 

زاب ـد  هاو ـ خیزور تسا و  اهربارد  یلع  هک  دـندقتعم  هعیـش ـ  ینعی  هضفار ـ  هک  دـنک  یم  لـقن  نایفـسزا  ملـسم  هلمجزا  تسا ,  ناشدـیاقع 
دنریذ نا مـی پـ ـیـعـیـ ـشزا ـی  هور ار گـ ـعـت  جر هتبلا   !! دهد یم  نامرف  هدرک و  يربهر  ار  نایعیـش  ربا ـ  يالابزا  اج ـ  نامه  زا  وا  تشگ و 

 . 22 ملسم ج1 /  حیحص  - 140  . 22 ملسم ج1 /  حیحص  - 139 تسین .  شثحب  ياـجنالا  و  دـنا , هتفگ  ناـیاقآ  هک  ینعم  نیا  هب  هـن  یلو 
ار تاهد  اهرهـش و  هدرک و  یم  رفـس  برغ  قرـش و  هب  هک  يراخب  هنوگچ  - 143 ج2 ص 103 . نامه ـ  - 142 بیذهتلا .  بیذهت  - 141

نیبو هدرک  یم  ادیپ  یـسرتسد  اهنادـبدایز  تقـشم  اب  هک  یناسکزا  مهنآ  دروآ , تسدـب  هّللا  لوسر  زا  ـث  ید کی حـ ات  هتـشاذگ  یماپ  ریز 
, دیوگ یم  غورد  زین  شیراوس  بکرمهرابرد  یتح  هک  دیدار  رفن  کی  يزور  هک  یئاج  اتدراد  هلصاف  نامسآ  نیمز و  دننام  ربمایپو , نانآ 

نب یلع  رقاـبلا ـ  دـمحم   ) دـنراد رارق  رفن  راـهچ  طـق  هّللا فـ لو  ـ ـسر ووا  نیب  هک  دـمحم  نبرفعج  زا  یلو  دـنک  یم  شـالت  همه  نیا  هنوگچ 
لقن تیاور  , دنتـشاد يرترب  مدرم  همه  زا  هک  دندوب  دوخ  نامز  ناگرزب  رفن  چـن  و هـر پـ ـب )  لا ـی طـ بانب یلعو  یلع  نب  نیـسح  نیـسحلا ـ 

و هتـشاد ,  ثیدـح  لـقن  رد  تقد  ردـقنیا  هـک  يراـخب  تـسا :  حرطم  لاؤ  ـ ـس ـن  یا لا  حـ دراد . شتیاور  كرت  رد  دـمعت  هـکلب  دـنک , یمن 
74 و ج8 ص 70 ـ  رجح ـ  نبا  بیذهتلا  بیذهت  - 144 تسا ! ؟  هدرکن  لقن  چیه  تیب ,  لها  همئا  زا  ارچ  دـناد , یماسراپ  ار  دوخردـقنیا 

فیعضت ار  وا  لبنح  نبا  نیعم و  نب  ییحی  يراخب و  قباس .  ردصم  - 146 بیذهتلا .  بیذهت  - 145 ج3 ص 273 . ـ  یبهذ لادتعالا  نازیم 
ناشتاوررتشیب هک  تسا  بلاج  ثیدحلا .  ملع  لاجر و  بتک  هب  عو کـنـیـد  ـ جر - 148 ج2 ص 103 . بیذهتلا ـ  بیذهت  - 147 دنا . هدرک 

زا يرایسب  هک  يراخب  حرـش  رد  يرابلا  حتف  همدقم  يراسلا ,  يده  هب  دین  عو کـ ـ جر - 150 قباس .  رداصم  - 149 دندوب . قساف  راکهبت و  ,
باتک ـحـیـح مـسـلـم ـ  ـص - 151 تسا .  هدرک  عاـفد  اـهنآ  زا  هیجوت ,!  قـطنم  هار  زا  رجح  نبا  هدروآ و  ار  يراـخب  هب  داـقتنا  ياـه  هنوـمن 

 . ص 1466 ح1835 ج3  ناـمه ـ  - 152 ص 77 . ج9  ماکحالا ـ  باـتک  ـ  يراـخب ص 1465  ج3  ءارمالا ـ  ۀـعاط  بوجو  باب  هراـمالا ـ 
ج3 ص 1474 ملسم ـ  حیحص  - 155 ج3 ص 1471 ح1842 .  ملسم ـ  حیحـص  - 154 ص 1471 ح1841 .  ج3  ملسم ـ  حیحـص  - 153
ج3 ص ملسم ـ  حیحص  - 158 ج3 ص 1480 ح1852 .  ملسم ـ  حیحص  - 157 ج3 ص 1477 ح1849 .  ملسم ـ  حیحص  - 156 ح1846 . 
هب دینک  عوجر  - 161 ج3 ص 1481 ح1855 .  ملسم ـ  حیحص  - 160 ج3 ص 1480 ح1854 .  ملسم ـ  حیحص  - 159 1480 ح1853 . 

یمالسالا خیراتلا  یف  يارلا  ءادهـش  نامباتک :  هب  دینک  عوجر  - 163 ج9 ص 19 . يراخب ـ  - 162 هعیشلادئاقع .  هنـسلادئاقع و  نامباتک : 
دینک عوجر  - 166 مجارت .  بتک  هب  دینک  عوجر  - 165 باتک .  نیمه  رد  نآرق  شخب  هب  دینک  عوجر  - 164 ۀسایسلاو ص 191 . فیسلا  ,

ردصم هب  دـینک  عوجر  - 168 قباس .  ردـصم  هب  دـینک  عوجر  - 167 باـتک ص 183 . نیمه  رد  تایـصخش  نداد  هوـلج  گرزب  شخب  هب 
ج4 ص ناکلخ ـ  نبا  نایعالا  تایفو  رد  يرهز  باهـش  نبا  لاح  حرـش  دین  عو کـ ـ جر - 170 قباس .  ردصم  هب  دـینک  عوجر  - 169 قباس . 
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 / ج4 بیذهتلا ,  بیذهت  - 173 قباس .  ردصم  - 172 لادتعالا .  نازیم  بیذهتلا ,  بیذهت  - 171 مجارت .  بتک  ریاس  و  ( 563) هرامش  177
 . رـصم رد  هک  هیمیت ص 236  نبا  هیطـساولا  ةدـیقعلا  باتک  هب  دـینک  عو  ـ جر - 175 ص 205 . ج1  ظافحلا ـ  ةرکذـت  - 174 . 115 114 ـ 

نیرتروهشمزا یکی  باتک  نیا  رکفلا و  راد  پاچ  هیواحطلا ص 468  ةدیقعلا  حرش  - 176 دوش . یم  شخپ  ناگیار  هبو  تسا  راشتنالاریثک 
نبدمحا هنسلا  باتک  هب  دینک  عوجر  - 178 ص 468 . قباس ـ  ردصم  - 177 تسا .  هدنکارپ  يرصم  ناناملسم  نایم  رد  هک  تسا  ییاهباتک 

ردصم - 181 قباس ج1 ص 7 و9 . ردصم  - 180 ج1 ص 7 . ۀباحـصلا ـ  زییمت  یف  ۀباصالا  - 179 لبنح .  نبا  هنـسلا  لها  ةدـیقع  لبنح و 
قباس ج1 ص 7 و9. ردصم  - 182 قباس ج1 ص 7 و9 .

280 ات 183

عوجر - 184 ۀسایسلاو ص 115 . فیـسلا  باتکو  باتک  نیمه  تایـصخش ص 183  نداد  هوـلج  گرزب  شخب  هب  عو کـنـیـد  ـ جر - 183
تما یـسایس  یهقف و  طخ  هیواعم  هک  ـت  یاورنیا زا  تسا  نشور  125 ج9 ص 124 ـ  هنـسلاو ـ  باتکلاب  ماصتعالا  باتک  يراخب ,  هب  دینک 

نیا رب  ناشعامجاو  هدش  روآدای  يراخب  هکنانچ  دنا , ملع  لها  نامه  راگت , ـ سر هفیاط  هک  هدرک  صخشم  هکنانچ  تسا ,  هدومن  میـسرت  ار 
ای دندو  ـ بهیما ینب  نارود  رد  هک  تسا  یملع  لها  نامه   , ملع لها  زا  دوصقم  تسین  مولع  لا مـ حـ ـت .  سا هدو  یسابع بـ رصع  رد  هک  تسا 

رطاخ هب  دنا  هدرک  صخـشم  زین  ار  هیجانه  قرف  هک  نانچمه  دـنناد  یم  ملع  لها  رد  رـصحنم  ار  هدـش  راگتـسر  هفئاط  هکنیاو  سابع ؟  ینب 
نداد هولج  گرزب  شخب  هب  دـینک  عوجر  - 185 دـنهد . رارق  اهقف  ءزج  ارهیواعم  هک  دنـشارتب  ار  یتاـیاورو  هدرکادـیپ  یهار  هک  تسا  نیا 

تایاور رد  انامه  و  لبنح .  نب  دمحا  دنسم  هب  دی  عو کـنـ ـ جر - 187 يرابلا .  حتف  همدقم  يراسلا  يده  هب  دینک  عوجر  - 186 تایصخش . 
باب نتفلا و  باتک  يراـخب ـ  - 189 تایـصخش .  نداد  هولج  گرزب  شخب  هب  دـینک  عوجر  - 188 دننکیم !  کیکشت  , زین لبنح  نب  دنـسم 

يراسلا داشراو  لوبناتسا  پاچ  ملسم ـ  حیحـص  هیـشاح  هب  دینک  عوجر  - 191 ج9 ص 59 . قباس ـ  ردصم  - 190 ج9 ص 58 . ضوحلا ـ 
ـ  ۀیواحطلا ص 473 ةدیقعلا  - 193 . 160 ج5 ص 159 ـ  يراخب ـ  حیحـص  نتفلا ـ  باتک  - 192 ج9 ص 340 . ـ  يراخبلا حیحص  حرشل 

دنسم كردتسم ج1 ص 96 , رد  مکاح  - 196 ۀیطساولا ص 244 . ةدیقعلا  حرش  - 195 ۀیطساولا ص 242 . ةدیقعلا  - 194 رکفلا . 488 ط 
-199 صو 9 . نامه ج5 ص 18  - 198 رکب ج5 ص 5 . یبا  لضف  باب  هباحـصلا ـ  لئاضف  باتک  يراـخب ـ  - 197 دمحا ج4 ص 126 .

باتک نینچمهو  یعابـس ,  هتـشون  یمالـسالا ,  عیرـشتلا  یف  اـهتناکم  ۀنـسلا و  باـتک  هب  دـینک  عوجر  - 200 صو 9 . ص 18  ج5  نامه 
ضرعتم هک  یناسک  ربدر  رطاخ  هب  هک  تسا  ییاهباتک  اهنیا  نیدقاحلا .  مالقا  ةریره و  وبا  باتک  و  جاجع .  هتشون  مالسالا ,  ۀیوار  هریرهوبا 

صو ۀمدقملا )  ( ) 4 ( ـ  صو 10 ح4 ۀمدقملا )  ( ) 1 ( ـ  ج1 ص 9 ح1 ملسم ـ  حیحص  - 201 تسا .  هدش  هتـشون  دنا , هدشربمایپ  تایاور 
همطاف لئاضف  باب  ـ  ملسم حیحصو  هتنبا ج7 ص 47 .  نع  لجرلا  بذ  باب  حاکنلا ـ  باتک  يراخب ـ  هب  دـینک  عوجر  - 202 (. 2 ( ـ  10ح2

ج4 ص 1903 ملسم ـ  حیحـص  - 204 يراخب ج4 ص 101 . حیحـص  قباس ج4 ص 1903 ح95 ,  ردصم  - 203 ص 1902 ح93 .  ج4 
يذمرت ج1 ص 193 ننس  - 207 ج1 ص 91 . یلع )  مامالا  دنسم   ) ج 2 دمحا ـ  دنسم  - 206 ص 270 . ج 9 ـ  يرابلا ـ  حتف  - 205 ح96 . 

صو صو 95  ج1 ص 114  دمحا ـ  دنسم  - 209 . 56 يراخب ج1 ص 45 و55 ـ  حیحص  247 ح17 ,  قباس ج1 /  ردصم  - 208 ح114 . 
هباحصلا لئاضف  باتک  يراخب ـ  - 211 دمحادنسم . ریسالا ج4 ص 83 , كاکف  باب  ملعلا ج1 ص 38 و  ۀباتک  باب  يراخب ـ  - 210 . 124

قباس و ردصم  - 214 قباس ج5 ص 24 . ردصم  - 213 یلع ج5 ص 22 . لئاضف  باب  يراخب ـ  - 212 رکب ج5 ص 11 . یبا  لئاضف  باب   ـ
باب 3 ـ  تاقفنلا باتک  باب 5 , ۀنس ج9 ص 121 /  ـ لاو باتکلاب  ماصتعالا  باتک  باب 3 ـ  186 ـ  ضئارفلا ج8 ص 185 ـ  باتک  نینچمه 

رکب یبا  لئاضف  باب  هباحـصلا ـ  لئاضف  باتک  يراخب ـ  - 215 دمحادنسم ج 1 ص 49 . ریـسلا ج4 ص 158 ح1610 .  باتک  يذمرت ,   ـ
یلع اب  دـیدر و  تعیب کـ نامثعاب  هک  دـش  روطچ  دـش : لاؤس  فوع  نب  نمحرلادـبع  زا  دـنک : یم  لقن  لـبنح  نبدـمحا  - 216 ص 9 . ج5 

لوسر و تنـس  ادـخ و  باتک  رب  منک  یم  تعیب  وتاب  متفگ :  وا  هبو  مدرک  عورـش  یلع  زا  لوا  نم  متـشادن .  یهانگ  نم  تفگ :  دـیدرکن ؟
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رکذ هب  مزال   ( ج2 دمحادنـسم ـ   . ) تفریذـپ اروف  وا  متـشاد ,  هضرع  نا  ـثـمـ عرب سپـس  مناوتب .  هک  اـجنآ  اـت  تفگ :  رمعو .  رکبوبا  هریس 
تفلاـخم اـهنآ  اـب  دومن و  جورخ  زین  شلوسر  تنـس  ادـخ و  باـتکرب  یتـح  هک  درکن  لـمع  نیخی  ـ ـش ـنـت  ـسهب اـهنت  هن  ناـمثع  هک  تسا 

ـث ید دواد ج4 ص 211 و212 حـ ـو  با - 217 دیزگرب . تفالخ  يارب  رفن  شـش  نآ  نایم  زا  ار  نامثع  هک  يدادیور  هب  نک  عوجر  . دـیزرو
دواد ج4 ص وبا  ج5 ص 648 , يذمرت ـ  - 218 ص 489 . هیواحطلا :  ةدیقعلاحرـش  هیواحطلا ,  ةدیقعلا  هب  دین  عو کـ ـ جر 5649 و 4650 ,

لئاضف باب  هباحصلا ـ  لئاضف  باتک  ملسم  9 ص 69 و  جو يراخب ج5 ص 10  - 220 ج5 ص 647 . قباس ـ  ردصم  - 219 212 ح4649 . 
 . رانلا ج4 ص 2170 ح75 ۀنجلا و  ۀمایقلا و  ۀفص  باتک  ملـسم ـ  حیحـص  - 221 نامثع ج4 ص 1868 ح29 .  ورمع  بقاـنم  رکب و  یبا 

يراخب ج6 ص 69 - 224 رمع ج5 ص 16 . بقانم  باب  يراـخب ـ  - 223 صو 2171 ح77 .  ص 2170 ح76  قباس ج4  ردـصم  - 222
باتک ص 7 ـ  يراخب ج5  - 226 ج5 .  لامعلازنک ـ  ماـشه  نبا  هیوبن  هریـس  ج 2 , يربـط ـ  - 225 ص 2194 ح58 .  ملسم ج4  حیحص 

حتف - 229 رکب . یبا  لضف  باـتک  ج5 ص 4 ـ  يراخب ـ  - 228 ج7 ص 21 . يرابلا ـ  حـتف  - 227 رکب . یبا  لضف  باب  هباحـصلا ـ  لـئاضف 
هراب رد  نیع  ـن مـ با - 232 . 443 قباس ج1 ص 442 ـ  ردصم  - 231 . 443 قباس ج1 ص 442 ـ  ردصم  - 230 ص 7 و21 . ج7 ـ  يرابلا ـ 
نبا نینچمه  هدرک و  بیذـکت  رمع  نبا  ار  همرکع  دوـبجراوخ .  زا  هیرفـص  دـیاقع  هب  دـقتعم  وا  دـیوگ : دـمحا  تسین .  هـقث  دـیوگ : جـیلف 

 , بقانملا باتک  ح3732 ـ  يذمرت ج5 ـ  - 233 صو 365 .  97 لادتعالا ج3 ص 93 ـ  نازیم  نیریس ,  نبا  دیعـس و  نب  ییحی  بیـسملا و 
یف ۀسایـسلا  فیـسلا و  نامباتک  هب  دینک  عوجر  - 235 رکب . یبا  لضف  باـب  ج5 ص 6 ـ  يراخب ـ  - 234 ص 175 . ج 1 ـ  دمحا ـ  دنـسم 

ـ  ج5 ص 6 يراخب ـ  - 236 ج3 ص 32 . دعـس ـ  نبا  تاقبط  مجارت  بتک  رد  صاعلا  نب  ورمع  یفارگویب  هب  نینچمه  و  مالسالا ص 129 .
ج5 ص 6 يراخب ـ  - 238 رکب . یبا  لئاضف  نم  باب  هباحصلا ـ  لئاضف  باتک  ج4 ص 1857 ح13 ـ  ملسم ـ  - 237 رکب . یبا  لضف  باتک 

نامباتک هب  دینک  عوجر  - 240 باطخلا .  نب  رمع  بقانم  باب  هباحصلا ـ  لئاضف  باتک  ج5 ص 14 ـ  يراخب ـ  - 239 رکب . یبا  لضف  باب 
ج3 ص يربط ـ  خیرات  نک .  هعجارم  خـیرات  بتک  هب  - 241  . 223 ج3 ص 218 ـ  يربط ـ  یخیرات  ياهباتک  ریاس  و  ۀسایـسلا .  فیـسلا و 
هب دینک  عوجر  - 243 ج5 ح14178 .  ـ  لامعلا زنکو  ج3 ص 433  يربط ـ  خـیرات  نک .  هعلاطم  ار  خـیرات  هریـس و  ياهباتک  - 242 . 210
هب دینک  عوجر  - 246 ج5 ص 13 . قباس ـ  ردـصم  - 245 رمع . بقانم  باـب  ص 12 ـ  ج5  يراخب ـ  - 244 ۀسایسلا .  فیـسلا و  نامباتک 
نب رمع  خیرات  هب  دی  عو کـنـ ـ جر - 248 رکب . یبا  لضف  باب  ج5 ص 9 ـ  يراخب ـ  - 247 همیزهلا .  هقف  نامباتکو  داهتجالاو .  صنلا  باتک 

 . تسا یلع  ماکحا  رد  ام  نیرت  هدـیمهف  تفگ :  یم  هراوم  عـمـر هـ ص 339 .  ج2 ـ  دعس ـ  نبا  تاقبط  يزوجلا ص 144 ـ  نبا  باطخلا 
خیرات هب  دـینک  عوجر  - 249 دشابن . نم  اب  نسحلاوبا  هک  دزادـناین  يا  هلکـشمرد  ارم  دـنوادخ  تفگ :  یمرمع  دـیوگ : بیـسم  نب  دـیعس 

ياه هزیگنااـیوگ  دوب .  هداد  رارق  رظن  تحت  تروشم ,  هناـهب  هب  ار  باحـصا  ناـگرزب  رم  عـ - 250 خـیرات .  بتک  ریاس  یطویـس و  ءافلخلا 
ج5 يراخب ـ  - 251 دینک . هعجارم  خیرات  بتک  ریاس  يزوجلا و  نبا  هتشون  رمع  خیرات  باتک  هب  تسا .  هتـشاد  را  ـن کـ یا يار  ـم بـ هیرگید
ـ  رانلاو ۀنجلاو  ۀمایقلا  ۀفـص  باتک  ج4 ص 2168 ح70 ـ  ملسم ـ  - 253 ج5 ص 13 . قباس ـ  ردـصم  - 252 رمع . بقانم  باـب  ص 14 ـ 

ج4 ص ملسم ـ  حیحص  - 256 ص 41 . ج 7 ـ  يرابلا ـ  حتف  - 255 رمع . بقانم  باب  ج5 ص 15 ـ  يراخب ـ  - 254 ناطیشلا .  شیرحت  باب 
ج4 ص ملسم ـ  حیحص  - 258 . 401 ج1 /  يرابلا ـ  حتف  - 257 باطخلا .  نبرمع  لئاضف  نم  باب  هباحـصلا ـ  لئاضف  باتک  1865 ح24 ـ 
 , ص 1709 ح17 ج4  قباس ـ  ردـصم  - 260 مالـسلا .  باتک  ص 1709 ح18 ـ  ج4  ملسم ـ  حیحـص  - 259 رمع . لـئاضف  1865 ح25 ـ 
ـ  يراخبلا حرشل  يراسلا  داشرا  ۀیشاح  ج4 ص 1709 ح17 ,  قباس ـ  ردصم  - 261 ج8 ص 475 . يراخبلا ـ  حرشل  يراسلا  داشرا  ۀیشاح 
 . نامثع لئاضف  نم  باب  هباحصلا ـ  لئاضف  باتک  ج4 ص 1866 ح36 ـ  ملسم ـ  - 263 ج8 ص 431 .  يرابلا ـ  حتف  - 262 ج8 ص 475 .
ـ  مکاح كردتسم  - 266 ص 47 . ج 7 ـ  يرابلا ـ  حتف  - 265 نامثع .  بقانم  باب  هباحصلا ـ  لئاضف  باتک  ج5 ص 18 ـ  يراخب ـ  - 264

باتک ج5 ص 31 ـ  يراخب ـ  - 269 ج4 ص 48 . كردتسملا ـ  صیخلت  6 ـ  - 268 ج4 ص 48 . مکاح ـ  كردتسم  - 267 ج4 ص 48 .
-271 لالب .  بقانم  باب  هباحـصلا ـ  لئاضف  باـتک  34 ـ  ص 33 ـ  ج5  يراخب ـ  - 270 هفیذـح .  رامع و  بقانم  باب  هباحـصلا ـ  لئاضف 
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ـ  ج4 ص 1910 ملـسم ـ  ج5 ص 33 و  قباس ـ  ردـصم  - 272 لالب .  بقانم  باب  هباحـصلا ـ  لئاضف  باـتک  34 ـ  ص 33 ـ  ج5  يراخب ـ 
ير ـیـ گرد ـن  یا - 274 ج4 ص 1938 و1927 و1945 . ملسم ـ  حیحص  هتـشذگ ,  رداصم  - 273 لالب .  لئاضف  نم  باب  لئاضفلا ـ  باـتک 

تفرگ هنیدم  كرت  رب  میمـصت  و  دیو , ناذا بـگـ ير  ـگـ یدـیارب ادـخ , لوسر  تافوزا  سپ  درکن  لوبق  لالب  هک  دوب  رکبوبا  تفالخ  مایا  رد 
هب تبسن  یـصاخ  ياه  يریگ  عضوم   , ماما باحـصا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  یثیدح  نی  ـنـ چدننام دنک .  عنم  ار  وا  تساوخ  یمرکبوبا  یلو 
هب - 275 دعس ج3 ص 236 . نبا  تاقبطو  ص 99  ج 7 ـ  ـ  يرابلا حتف  باتک  هب  و  نک .  هعجارم  خـیرات  ياهباتک  بـه  ـد .  نرادرمع رکبوبا و 

هعجارم یمالـسالا  خیراتلا  یف  يارلا  ءادهـش  نامباتک  هب  - 276 نک .  هعجارم  فلخلا  ماهوا  فلـسلا و  لالغا  نیب  ملـسملا  لقعلا  ناـمباتک 
فیع و ـ ـض ـث  یدا ـ حا وـهدرک  هصـالخار  یفاـک  ینعی  نایعیـش ,  ثیدـح  باـتک  نیتـسخن  هک  هدـش  رـشتنم  ییاـهباتک  اریخا  - 277 نـک . 

هـصالخ ار  نایعیـش  باتک  نیمود  ینعی  هیقفلا  هر  ـ ـض ـحـ یـال نم  هک  هدـش  رـشتنم  یباـتک  نینچمه  و  تسا .  هدومن  فرطرب  ار  شیگتخاـس 
دترملا مکح  باب  رد  يراخب ج9 ص 19  - 278 دنا . هتشون  هنیمز  نیا  رد  يدایز  ياهباتک  هعیـشیاهقف  لاح  ره  هب  تسا .  هدومن  يزاسزابو 

 : تفگوا دنداد .  ربخ  سابع  نبا  هب  سپ  دنازوس .  ارنانآ  یل  و عـ ـد , ندروآ ـلـی  عدزن ار  نیدحلمزا  یـضعب  تسا :  هدروآ  نینچ  هدترملا  و 
ارنانآ ادخهک  یباذـع  هب  ار  مدرم  هک  نیازا  درک  یهن   ( ص  ) ربمایپ هک  ارچ  مدرک  یمن  ار  يراک  نینچ  زگره  مدو ,  یلع بـ ياج  هب  نم  رگا 

هک ره   : تسا هتفگ  ملـسو )  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص   ) ربمایپ هک  ارچ  مدـناسر  یم  لتق  هب  ار  اـهنآ  یلو   ! مینکراـتفرگ دـنک , یم  باذـع  نآ  هب 
اب هک  تسا  نشور  ـت .  ساهدرک لقن  ص 217  ج1 ,  شدنسم ,  رد  زین  لبنح  نبدمحا  . دیـشکب ار  وا  دوش ) دترم   ) دنک ـل  ید ار تـبـ شنید 
 . دنیامندیدرت کیکشت و  یلع  ملع  رد فـقـه و  ـگـهـی  ناو , دننک موکحم  دنبوکب و  سابع  نبا  نابززا  ار  یلع  ماما  دنهاوخ  یم  تیاور  نیا 

ملعا یلع  زا  سابع ,  نبا  هک  تسا  لوقعم  ایآ  و  دنادن ؟ تسا  هدرکرداصربمایپ  هک  ار  ینشورمکح  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  لوقعم  ایآ 
نای ـیـعـ ـش ار بـه  وا  تسا و  لصالا  يدوهی  هک  دندیـشارت  ابـس  نب  هّللادـبع  ناونع  تحت  ار  یبذاـک  تیـصخش  تنـس  لـها  - 279 دـشاب ! ؟

نایعیـش هب  ار  ابـس  نبا  موق ,  نیا  زینزورما  ات  و  دنیامنموکحم .  ار  ناش  هدیا  هدرب و  لاؤس  ریزار  عیـشت  خـیرات  ناسنیدـب  ات  دـنتخاس  طوبرم 
دیـس موـحرم  فیلاـت  داـهتجالاو  صنلا  باـتک  هب  دـینک  عوـجر  - 280 نویئبـسلا .  وۀـیئبسلا  باـتک  هـب  دـینک  عوـجر  دـنناد !  یم  هتــسباو 

 . نیدلا فرش  نیسحلادبع 

303 ات 281

هلاسر کی  ياراد  زین  یعجرم  رهو  دنوش .  یم  هدیداجنآ  رد  نایعیـش  هک  تسا  یقطانم  رـسارس  رد  یناگدـنیامن  ياراد  یعجرم  ره  - 281
تهابـشرگیدکی هب  اـبیرقت  اـه  هلا  ـ ـسر ـن  یا و  ـد .  نا هدو  يروآدرگ نـمـ نآ  رد  ار  تـالماعم  تاداـبع و  هب  طوبرم  لـئاسم  هک  تسا  هیلمع 

هب لئاق  هعیـش  ياه  فـقـ - 282 يرادـکناب .  ابر و  دـننام  هثدحتـسم  لئاسم  اصوصخ  تسا  فالتخادروم  هک  لئاسم  زا  یخرب  رد  زج  دـنراد 
هب هرـس )  سدـق   ) يزاریـش يازریم  هک  هدـش  رداص  يدـالیم  لاـس 1891  رد  یـصاخ  طیارـش  تحت  اوـتف  نیا  یلو  دنتـسین  وکاـبنت  میرحت 

نیا دوب , هدشراذگاو  تکرش  نآ  هب  مامت  لاس  هاجنپ  تدم  هب  ناریا  يوکابنت  رامثتسا  قح  یسیلگنا کـه  تکرش  هک  یعفانم  ندیبوکرطاخ 
زا سپ  ینوناـق  قح  ـن  یا تسا 283 - هیلع  هّللا  مالـس  نامز  ماما  اب  تبراحم  هلزنم  هب  مارح و  وکاـبنت  لامعتـسا  دومرف : درک و  رداـصار  اوتف 
رد دـش و  یـساسا  نوناق  شریذـپ  هب  روبجم  هاـش  نید  ـ لار مـظـفـ  , تلم اـهقفراشف و  تحت  هک  داد  خر  يداـیز  ياـه  يریگرد  تارهاـظت و 

للملا و هب  دینک  عوجر  - 284 درک . مالعا  تلود  یمسر  بهذم  ار  هعیش  بهذمو  دش  رداص  یساسانوناق  نامرف  يدالیم   15/8/1906 زور
باتک 8 ـ  , 7 1452 و 1453 ح5 ,   / ج ملسم ـ  حیحص  - 286 ماکح .  هراب  رد  هدراو  تایاور  هب  دـینک  عوجر  - 285 ج1 ص 30 . لحنلا ـ 
هدـمآ تایاور  رد  هکنانچ  تی  ـل بـ ها - 288 ۀیواحطلا ص 493 . ةدیقعلا  حرـش  هب  دـینک  عوجر  - 287 شیرقل .  عبت  سانلا  باـب  هراـمالا ـ 

هب هک  ره  ـت :  ـسا ـث  یدا ـ حا ـن  یا زا  - 289 مهیلع .  هّللا  مالـس  نیـسح  هیرذزا  ماما  هن  نیـسح و   , نسح همطاف ,  یلع ,  زا : دنترابع  تسا , 
, دشابن تعیب  شندرگ  رد  دریمب و  هک  ره  و  تسا ,  تیلهاج  گرم  ـش  گر ,مـ دریمب و  دشاب , هتشاد  فالتخا  تعامج  اب  بجو  کی  هزادنا 
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ما و ـ مانیب ربماـیپاجنیا  رد  تسا .  تیلهاـج  گرم  شگرم  , دسانـشن ار  دوخ  ناـمز  ماـماو  دریمب  هک  ره  و  تسا .  تیلهاـج  گرم  شگرم , 
ـت ـسا مال  ـ ـسا ـحـیـطـ مرد ـل  خاد ماما کـنـد , زا  يوریپ  هک  ره  ینعی  تسا ,  هتخاسطبترم  رگیدکی , فلاخم  فرط  ود  ناونع  هب  تیلهاج , 

مالسازا يوریپ  وا , زا  يوریپ  اهنت  هک  تسا  هداد  رارق  كالم  ار  ماماربمایپا  ـ یو گـ  , تسا تیلهاج  هریاد  رد  لخاد  دنکن , يور  و هـر کـه پـیـ
ساررد دوخ  نامکاح  اریز  , دـننک یم  اعدا  تنـس  لـها  هکناـنچ  دنتـسین , ناـمکاح  دوصقم , هک  دوش  یم  مولع  مـ  , تیاور نیا  زا  و  تسا . 

هیآ 14. توبکنع ـ  هروس  هناگدزاودناماما .  رد  دوش  یم  رصحنم  همئا  هک  تسا  موصعم  یعرـش  ماما  دوصقم  هکلب  دنتـشاد , رارق  تیلهاج 
 , هبوت هروس  هب  دینک  عوجر  - 294 هیآ 24 . فهک ـ  هروس  - 293 . 94 هیآ 98 ـ  فهک ـ  هروس  - 292 هیآ 259 . هرقب ـ  هروس  - 291 - 290

تینما و دربـنو  ناریا  رـصم و  , رـصم رد  عیـشت  رـصم , رد  یمالـسا  تکرح  ناـمیاهباتک :  رد  لیـصفت  هب  ار  بـل  مـطـ - 295 فـص .  حـتف و 
يا هـ هور  گـ و  باز  ـ حا - 297 دـش . یئاسرف  ناوت  ياه  هبرـض  راچد  هعیـش  و 89  و 88  ياـهلاس 1987  رد  - 296 دـینک . لابند  تسایس 
جح خرن  هزورما  هک  یلاح  رد  دراد  یم  تفایرد  نا  ـتـ ـس ـ بر ترافـس عـ زا  هرمعو  جـح  يازیو  يدایز  دادـعت  هلاس  ره  رـصم , رد  یمـال  ـ ـسا

ياـه تقیرط  زا  ریغ  فورعم ,  يرگیفوـص  تـقیرط  داـتفه  زا  شی  ـر بـ ـص رد مـ - 298 تسا .  يرـصم  هینج  رازه  جـنپ  زا  شیب   , یتحاـیس
نایفوصرادفرطرفن نویلیم  هد  زا  شیب  لاح  رهب  دنراد .  قفاوت  نایعیشاب  ناشتارظ  زا نـ رد بـعـضـی  نا ,  ـ نآ زا  ـی  خر بـ دراد . دوجو  سانـشان 

یم دادـملق  ینی  یعیـش خـمـ هورگ  ناونعب  ار  ام  میژر ,  دـندرک و  ریگتـسد  ار  ام  دـندز و  ام  هب  هک  ییاـه  تمه  زا تـ یـکـی  - 299 دنتسه .
دوب دقتعم  تینما  نا  ـ مزا سـ - 300 میهد .  رییغت  رصم , ردار  میژر  یمالسا ,  بالقنا  لاور  قبط  میهاوخ  یمام  دنتفگ  یم  هک  دوب  نیا  درک ,
رصم نامباتک  هب  دینک  عوجر  دناسر .  تابثا  هب  ار  روصت  نیا  سکع  ثداوح  اهدادیورو و  تسا ,  یمالسا  ياه  هورگ  رس  تشپ  ناریا  هک 

ـم یر ـه فـکـ یا ـ مر ـ ـسرب نایعیـش ,  فلتخم  ياهتیـصخش  اـب  مدروخرب  و  ناریا ,  هژیوب  روـشک  زا  جراـخ  هب  میا  ـهـ تر ـ فا ـ ـس مـ - 301 ناریا .  و 
ریثک هل  مـجـ - 302 مزاس .  لقتنم  يرـصم  نادنمـشیدنا  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  یقیقح  يامن  یعقاو و  ههجو  ات  درک  کمک  ارم  دوز و  ـ فا
عجار یبلاطم  زین  البق  هلجم ,  نیا  هک  تسا  رکذت  مزال بـه  درک . رشتنم  ار  يرصم  عیشت  نمجنا  سیسات  ربخ  فسویلا  زور  يرـصم  راشتنالا 
رصم یف  تیبلا  لآ  ۀکرح  باتک  تیوک ,  لاغـشا  نارود  رد  - 303 دوب . ام  اب  سامت  رطاخ  هب  مهنیا  هک  دوب  هدرک  رشتنم  رصمرد , عیـشت  هب 

نیا هعیـشلا و  دئاقع  هنـسلادئاقع و  باتک  نینچمه  میدرکرـشتنم و  ار  رـصم  یف  ۀعیـشلا  با  نآزا کـتـ سپ  دش .  رـشتنم  بناجنیا  يوس  زا 
 . میا هدرک  رشتنم  هنیمز ,  نیا  رد  زین  يرگید  ياه  هتشون  نینچمه  و  تسا ,  يا  هنراقم  یثحب 

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 
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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 
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 
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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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