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لاح هتشذگ و  رد  يرگیفوص  نوماریپ  یثحب  قح : هولج 

باتک تاصخشم 

1305 رصان - ، يزاریش ، مراکم  هسانشرس : 
یماهلا دواد  زا  یقرواپ  همدقم و  يزاریش ؛ مراکم  فیلات  لاح / هتشذگ و  رد  يرگیفوص  نوماریپ  یثحب  قح : هولج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

2  ( شیاریو  : ) تساریو تیعضو 
.1381 (ع ،) بلاطیبا نبیلع  مامالا  هسردم  مق : رشن :  تاصخشم 

ص 208 يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 18500-83-6632-964 لایر ؛  18500-83-6632-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
1373 فده ؛ یلبق : پاچ  تشاددای : 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
لاح هتشذگ و  رد  يرگیفوص ، رد  نوماریپ  یثحب  رگید :  ناونع 

اههیدر اههیعافد و  فوصت --  عوضوم : 
آاشنم فوصت --  عوضوم : 
خیرات فوصت --  عوضوم : 

سیونهمدقم  - ، 1316 دواد ، یماهلا ، هدوزفا :  هسانش 
BP295/2/م7ج8 1381 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/86 ییوید :  يدنب  هدر 
م13655-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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7 ص :

راتفگشیپ

: دروخیم رب  بلطم  عون  ود  هب  دیامنیم  لمأت  نانآ  ياههتشون  رد  يواکجنک  لمأت و  اب  دنزیم و  قرو  ار  هیفوص  راثآ  یتقو  ناسنا 
، هار نیا  رد  و  دـناهتفرگ ؛ نوگانوگ  ياههشیدـنا  فلتخم و  نایداو  بهاذـم  زا  هک  دـنمدوس  ًانایحا  هعلاطم و  روخ  رد  هداـس و  یبلاـطم  - 1

ياههشیدـنا و  كدزم »  » و یناـم »  » و تشترز »  » و یناورـسخ »  » و ادوب »  » و حیـسم »  » نیئآ زا  هکلب  هدوـبن ، مالـسا  هب  دودـحم  اـهنت  ناـشرظن 
نایفوص : » اهیـضعب لوق  هب  اریز  دـناهتخاس ؛ فوصت »  » ناونع هب  یکلـسم  اهنآ  بیکرت  زا  هدرک و  سابتقا  نارگید  و  نیطولف »  » و نوطـالفا » »

. دشاب یمک  رایـسب  رادقم  هب  تقیقح  نآ  ولو  تسا  تقیقح  زا  یئزج  ياراد  کلاسم  بهاذـم و  زا  کی  ره  هک  دـنادقتعم  هتـسراو  هتخپ و 
ذخا دـنیبب  ياهقرف  ره  دزن  اج و  ره  رد  ار  قیاقح  نآ  تسا  رـضاح  بصعتم  ریغ  ریمـض  نشور  یفوص  هک  تسا  نیا  ياهدـیقع  نینچ  هجیتن 

. دننک تفلاخم  هلباقم و  اهمارم  بهاذم و  همه  ياهیریگتخس  اب  دناهدیشوک  هار ، نیا  زا  »(1) و  دیامن طاقتلا  دنک و 
هک تسا  مهرد  شوشم و  ياهجرد  هب  اهیفوص  ياههتـشون  باب  نیا  رد  و  تسا . راکـشآ  تافارخ  هنادرخبان و  تسرداـن و  هک  یبلاـطم  - 2

. دوریم ورف  بجعت  رد  تخس  ناسنا  هک  بیرغ  بیجع و  ياهاعدا  دراد و  تهابش  رتشیب  یناشیرپ  ياهباوخ  هب  هاگ 
ماهلا  جالح و  تایحطش  »(2) و  یماطسب دیزی  اب  همان  جارعم   » تسا هنوگ  نیا  زا 

هحفص 7 و 8. فوصت ، خیرات  - 1

172 هحفص 6 / - دلج 1  ءایلوالا  ةرکذت  - 2
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8 ص :
مظعا خیش  هب  ندمآ  ماهلا  يولوم ، يونثم  رد  رایـسب  نوگانوگ  تایاکح  نینچمه  یناقرف (2)  نسحلاوبا  رب  دراو  ماهلا  (1) و  دینج رب  دراو 
دمحم  » هک تسا  یماـج  دـمحا  خیـش  تاـمارک  رتبیجع  همه  زا  یبرع و  نبا  تفگـش  يواـعد  نـینچمه  ( 310 ءاـملعلا / ملعلا و  دـقن  ... )

زا يراـکهاش  ناوتیم  هک  هدرمـش  رب  دـمحا  خیـش  رب  تداـع  قراـخ  تمارک و  دودـح 400  رد  لیب » هدـنژ  تاـماقم   » باـتک رد  يونزع »
. تفگ شنایذه 

راکزاس اهنآ  نارای  مالسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هریس  ثیدح و  نآرق و  اب  روکذم  تامیلعت  هرخالاب 
هب دـنناوتب  ات  دناهتـساوخ  ایوگ  هدرک و  مالـسا  رد  ییاهدربتـسد  هک  تسا  نآ  هدـینادرگ ، رتگرزب  ار  ناـیفوص  يراـکفالخ  هچنآ  و  تسین ؛

نایفوص ياهفالخ  دهاوخب  یسک  رگا  دنزاس . دوخ  وریپ  ار  مالسا  دنشاب ، مالـسا  وریپ  دوخ  هکنآ  ياج  هب  دننزب و  يرگیفوص  گنر  مالـسا 
مدرم نامیا  داقتعا و  نانابهگن  نید و  ناظفاح  هک  نید  ناـیاوشی  هک  تسا  نیا  دوب . دـهاوخ  یگرزب  باـتک  دـسیونب  هنیمز  نیا  رد  اـهنت  ار 

. دناهتشاد رذح  رب  نایفوص  يوریپ  زا  ار  دوخ  ناوریپ  نایعیش و  و  دناهدرک ، هزرابم  يرگیفوص  تعدب  اب  دنتسه 
هدـش دراو  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  ار  یتایاور  تسا  یفاـک  هیفوص  تیهاـم  هب  ندرب  یپ  يارب 
هیفوص تّمذم  رد  تیاور  اههد  هیرـشع » ینثالا   » باتک رد  1104 ه )  ) یلماع ّرح  خیش  موحرم  هعیـشلا  لئاسو  بحاص  مینک ، هظحالم  تسا 

. تسا هدرک  لقن 
هزرابم هب  خـیرات  لوط  رد  راکـشآ  تعدـب  نیا  اب  دنـشابیم  مدرم  داقتعا  ناـمیا و  نارادزرم  هک  هعیـش  گرزب  ياـهقف  ءاـملع و  نینمچمه 
هتشون زور  ملق  هب  هیفوص  دیاقع  دقن  رد  هک  ییاهباتک  هلمج  زا  دناهدرک . دقن  ار  نانآ  یفارحنا  دیاقع  اههلاسر  اهباتک و  نتشون  اب  هتـساخرب 

داتسا ام و  داتسا  ملق  هب  قح » هولج   » هدیاف رپ  مجح و  مک  باتک  هدش ،

هحفص 13 دلج 2 ، كردم  نامه  - 1

هحفص 212 دلج 2 ، كردم ، نامه  - 2
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9 ص :
رد شیپ  لاس  دودح 40  هچرگ  داتسا  ار  باتک  نیا  تسا . يزاریش  مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  هعیـش  ردقیلاع  میعز  هزوح و  گرزب 

رخاوا نیا  رد  و  دشابیم ؛ رثؤم   » دیفم و دنمشزرا و  رایسب  باتک  دوخ  عون  رد  یلو  تساوا ؛ یپاچ  رثا  نیلوا  ًارهاظ  هتـشون و  یناوج  نارود 
. دندوزفا نآ  شزرا  رب  دندرک و  نآ  رد  یناوارف  تاحالصا  تارییغت و  هدرک و  رظن  دیدجت  نآ  رد 

هب تبـسن  پاچ  نیا  ددرگیم و  هتـسارآ  عبط  رویز  هب  نونکا  مه  نادنمهقالع  تساوخ  رد  هب  دوب  هدش  بایان  تسا  اهتدم  هک  باتک  نیا 
رب داتـسا  دوخ  طسوت  یطاقتلا » نافرع  یمالـسا و  نافرع   » ناونع ریز  لصفم  هلاقم  کـی  ندوزفا  هلمج : زا  هک  دراد  ییاـیازم  یلبق  ياـهپاچ 

نیا هدـنراگن  طسوت  هک  تسا  یئاهیقرواپ  و  یمالـسا » هعماج  رد  فوصت  شیادـیپ   » مان هب  ياهلاقم  همدـقم و  رگید  و  تسا . باتک  لصا 
. تسا هدش  هدوزفا  پاچ  نیا  رب  روطس 

دیاقع رکف و  زرط  زا  یهجوت  لباق  تاعالطا  هاتوک ، هعلاطم  کی  اب  دـنراد  لـیم  هک  یناـسک  تسا  نیا  اـم  روظنم  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 
زیچان تمدخ  نیا  تسا  دـیما  دننیـشنب . تواضق  هب  اهنآ  هرابرد  هدروآ ، تسد  هب  باتک  نیا  رد  ار  دوخ  هدـشمگ  دـنروآ ، تسد  هب  هیفوص 

یهاگآ يرادیب و  ثعاب  دشاب و  ءادفلا ) هل  یحور   ) نامز ماما  رـصع  یلو  ترـضح  يدونـشخ  بجوم  تیدـحا و  ترـضح  هاگرد  لوبقم 
. ددرگ هدرک  لیصحت  ناوج و  لسن  ًاصوصخم  ناگمه 

قیفّوتلا  ُیلو  ّهنا 

یماهلا  دواد  هّیملع - هزوح  مق -

73 / 4 / 21
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دیدج پاچ  همدقم 

ناناوج هب  رادشه 

اهرهش زا  یضعب  رد  نایفوص  شوج  بنج و  متـشون  دوب  ریقح  رثا  نیتسخن  هک  ار  باتک  نیا  لّوا  شخب  هک  شیپ  لاس  دنچ  لهچ و  دودح 
هاقناخ نتخاس  راک  رد  تسد  ناشدوخ  تلود  لاجر  یهاگ  هکلب  دوب ؛ هدراذگ  دازآ  ار  اهنآ  اهنت  هن  نامز  نآ  تموکح  و  دوب ؛ دایز  رایـسب 

! دندوب ناشیورد  کلس  رد  هقرخ و  لها  دنتشاد و 
تلاخد تسایـس  رد  دـشاب ، هتـشادن  نوریب »  » هب راک  دزادرپب و  نورد » ریـس   » هب هک  دنتـساوخیم  ار  یبهذـم  اهنآ  دوب ، نشور  مه  نآ  لیلد 

. درب هانپ  توربج »  » و توهال »  » هب دزیرگب و  توسان »  » زا درواین ؛ نوریب  تسایس  زا  رس  ًالوصا  و  دنکن ؛
دـیاین و شیپ  دـندرکیم  ساسحا  هعماج  رد  املع  ندوب  روحم  زا  هشیمه  هک  ار  يرطخ  ات  دـشاب  ادـج  یّلکب  نویناـحور  زا  نید ، رب  هوـالع 

. دهدن خر  تفرگ ، ار  ناشناماد  ماجنارس  هک  یگرزب  سوباک 
يرگیفوص جـیورت  رد  هلّدا ، نامه  هب  تسرد  لخاد  جراـخ و  زا  ییاهتـسد  مینیبیم  زورما  زاـب  تشذـگ ؛ شیاـهیخلت  ماـمت  اـب  ناـمز  نآ 

! دنوشیم تیوقت  دیتاسا  زا  یضعب  يوس  زا  اههاگشناد ، زا  یضعب  رد  هک  هدیسر  ییاج  هب  راک  یتح  دنشوکیم ؛
نکمم ریغ  ار  بهذـم  نید و  لصا  اب  تفلاخم  یلو  دـنفلاخم  تیناحور  تموکح  اب  هک  یهورگ  هکنیا  تسخن  دراد : لیلد  ود  راـک  نیا  و 

. تسا بهذم  تیناحور و  لباقم  هطقن  رد  تسرد  دراد و  بهذم  زا  یباعل  گنر و  هک  دنروآیم  يور  يرگیفوص  هب  دننیبیم 
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! سب دنادب و  لد  يافص  رد  طقف  ار  تاجن  دزاسب ، زیچ  همه  اب  هک  دنهاوخیم  یبهذم  هکنیا  رگید 

! زغم هن  تسا  تسوپ  اهنیا  دراذگب ، زاب  لامعا  زا  يرایسب  باکترا  يرب  ار  هار  دشابن و  ریگتخس  یمالسا  فیلاکت  ماجنا  رد  و 
. تسا یبوخ  رازبا  مالسا  هب  ندز  هبرض  يارب  و  تسین ! مالسا  اما  دهدیم ، مالسا  يوب  هک  يزیچ  دوشیم ، ادیپ  يرگیفوص  رد  همه  اهنیا 

نوناک  » نیا تیمها  هب  یپ  یبوخ  هب  تسا ، هدش  هدوزفا  نآ  رب  يرایـسب  بلاطم  هدش و  ناوارف  رظن  دـیدجت  نآ  رد  هک  باتک  نیا  هعلاطم  اب 
. تسا هتساک  رطخ  نیا  زا  هللادمحب /- يدایز /- دح  ات  یمومع  يرایشوه  دنچ  ره  درب ، دیهاوخ  رطخ »

یلو دشاب ، لکـشم  امـش  يارب  اهنآ  ندرک  رواب  دیاش  هک  دینکیم  دروخرب  نایفوص ، دیاقع  راکفا و  تالاح و  زا  یبیاجع  هب  باتک  نیا  رد 
. میدرک رظن  فرص  اهنآ  همه  رکذ  زا  راصتخا  تیاعر  يارب  ام  هک  تسا  رتارف  مه  نیا  زا  زاب  هلأسم 

***

: تسا مزال  هتکن  ود  يروآدای  اجنیا  رد 

تاکن و  هّیکّزلا ) هسفن  هّللا  سّدـق   ) لحار ماما  تاریبغت  زا  ياهراپ  زا  هدز و  تسد  يدرگـش  هب  هاگآ  نانمـشد  ای  ناهاگآان ، زا  یـضعب  -/ 1
زا شدنلب  راکفا  دوب و  یمالـسا » گرزب  فراع   » کی گرزب  درم  نآ  هک  یلاح  رد  دـننکیم ؛ هدافتـسا  ءوس  رثن ، مظن و  رد  ناشیا  ینافرع 

هیلع نیـسح  ماما  هفرع  ياعد  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هیعدا  نافرع  زا  وا  تشاد . هلـصاف  گنـسرف  نارازه  یطاقتلا » ناـفرع   » راـکفا
زا اهیطاقتلا  یلو  دوب ؛ هدیشون  نآرق  تایآ  رثوک  زا  و  هدش ، باریس  مالسلا  مهیلع  يده  هّمئا  هینابعش  ترایز  هیداجس و  هفیحـص  مالـسلا و 

! نابهار تینابهر  ياههلافت  و  دنه ، نایکوج 
زا دـعب  دوـب  هورگ  نیا  زکرم  هک  اـههاقناخ  زا  رایـسب  و  درکیم ، رّفنت  راـهظا  ناـنآ  زا  دوـب و  هاـگآ  اًـلماک  فوـصت  ییارگ  هقرف  رطخ  زا  وا 

هب  یمالسا ، دنمهوکش  بالقنا 
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رگا و  ءازجلاریخ ) مالـسالا  نع  هّللا  هازج  . ) دـش هتفرگ  ناشیا  رـصع  رد  اهنآ  یبیرخت  ياـهتیلاعف  ولج  و  دـش ؛ هتـسب  رامعتـسا  زکارم  ناونع 

. داعبا همه  هن  تشاد ، اهنآ  تامولعم  دوجو و  زا  دُعب  کی  هب  رظن  دومرف ، خیاشم  زا  یضعب  هرابرد  ینخس  یهاگ 
***

شیارگ فوصت  هب  هک  یناسک  همه  هراـبرد  تسا و  يرگیفوص  فوصت و  ياـههشیر  هراـبرد  هک  دـیناوخیم  باـتک  نیا  رد  یلئاـسم  -/ 2
هب هاگن  ناشهانگ ، دناهدش و  راتفرگ  اهنآ  ماد  رد  هدروخ و  ار  اهنآ  بیرف  ینامیا  اب  نمادـکاپ و  ناناوج  اسب  هچ  اریز  تسین ؛ قداص  دـنراد 

. مینکیم اعد  ناشتاجن  يارب  هکلب  مینکیمن و  شهوکن  دایز  زا  ار  اهنآ  ام  تسا ، نطاب  زا  ندرک  تلفغ  رهاظ و 
. تفای دنهاوخ  لّوحت  دننک  هعلاطم  ار  باتک  نیا  بصعت  نودب  هاگ  ره  اهنآ  متسه  نئمطم  نم 

لیبسلا  ءاوس  یلا  اندها  مهللا 
هام 1373 دادرم 
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

: ام شور 

تحت ًابلاغ  اهنآ  ناگدنـسیون  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هتـشون  فرحنم  قرف  ناگداتفا و  رود  خساپ  رد  هک  ییاهباتک  گرزب  ياهبیع  زا  یکی 
یملع ریغ  کشخ و  تابـصعت  يداو  رد  و  دـنوشیم ، جراخ  یقطنم  یملع و  ياهثحب  دودـح  زا  و  هدـش ، عقاو  یبهذـم  تاساسحا  ریثأت 

. دنراذگیم مدق 
رتمک لیلد  نیمه  هب  تسا و  اراد  ار  يزوت » هنیک  ماقتنا و   » هبنج دراد ، تیادـه » ییامنهار و   » هبنج هچنآ  زا  شیب  اهباتک  نیا  زا  یـضعب  اذـل 

هتـشون اهتمـسق  نیا  رد  هک  ییاهباتک  زا  یهّجوت  لـباق  تمـسق  هک  درک  فارتعا  دـیاب  فسأـت  لاـمک  اـب  و  دراذـگیم ، دوخ  زا  یقیمع  رثا 
(1). تسین یلاخ  فعض  هطقن  نیا  زا  شیب  مک و  دوشیم 

هدش اهنآ  یفنم  ياههبنج  کیرحت  بجوم  دنکیمن  ییامنهار  تیاده و  ار  ناهارمگ  هک  نیا  رب  هوالع  یگدنـسیون  زرط  نیا  تسا  یهیدب 
! دنکیم مه  رتینابصع  رتبلصتم و  ار  اهنآ  دیاش  و 

نودب هدرک و  لّمحت  اهنآ ) تیاده  رطاخ  هب   ) ار نیفلاخم  ياوران  ياهیئوگدب  تالمح و  مامت  اهباتک ، نیا  ناگدنسیون  تسا  مزال  نیاربانب 
. دنزادرپب فرط  هابتشا  فعض و  طاقن  حیرشت  هب  تین ، نسح  يزوسلد و  اب  هکلب  تینابصع ، بصعت و 

. دناهدرب راکب  کیکر  تاملک  هدننز و  تاریبعت  هدش ، جراخ  بدا  زرم  زا  ناگدنسیون  زا  یضعب  رتدب ، نیا  زا  - 1
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دیاقع و  دـننکن ؛ رکذ  دـشاب  دامتعا  لباق  فرط  یب  دارفا  يارب  هک  یکردـم  نودـب  ار  یبلطم  چـیه  دـیاب  اـهباتک  نیا  ناگدنـسیون  نینچمه 

هک دـننک  رکف  هشیمه  هکلب  دـنورن  یـضاق  هب  اهنت  زگره  دـیاب  هوالع  هب  دـننک ، لقن  اهنآ  دوخ  ياهباتک  زا  ناکمالا  یتح  ار  دوخ  نیفلاـخم 
ربارب رد  درک  ناوتیمن  راکنا  هتبلا  دننکیم . يداّقن  لرتنک و  ار  اهنآ  ياههتشون  هتـسشن و  اهنآ  يور  ولج  تخـس  رـس  نیفلاخم  زا  ياهتـسد 

. دراد یئانثتسا  هبنج  رما  نیا  یلو  تسین ! شخب  رمث  هدنبوک  ياهثحب  زج  نیدناعم  یضعب 
ار باتک  نیا  هک  تسا  هدرک  یعس  هدنراگن » . » داتفا دهاوخ  رترثؤم  یلیخ  ًانئمطم  دوش  تیاعر  اههتـشون  هنوگ  نیا  رد  تاکن  نیا  مامت  رگا 

. دشاب هدرک  لصاح  تیقفوم  تسا  دیما  دراگنب ، رظن  نیمه  قبط  تسا  هیفوص » ییامنهار   » روظنم هب  هک 
هوالع باتک  نیا  دباییم . راشتنا  ناورف  ياهرظن  دیدجت  اب  نونکا  دش و  رشتنم  هتـشاگن و  شیپ  لاس  دودح 34  رد  راب  نیتسخن  باتک  نیا 
هعلاطم کی  اب  دنهاوخیم  هک  یناسک  يارب  یهجوت  لباق  تاعالطا  تسا ، هیفوص » فلتخم  قرط  تخانـش   » يارب یبوخ  يامنهار  هکنیا  رب 

. درادرب رد  دندرگ  انشآ  اهنآ  راکفا  دیاقع و  لوصا  هب  هاتوک 
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یطاقتلا نافرع  یمالسا و  نافرع 

یطاقتلا نافرع  یمالسا و  نافرع  ]

هراشا

: مینکیم عورش  نافرع »  » زا ار  نخس 
زا هدافتسا  اب  یناحور ، يونعم و  ياههولج  و  ینطاب ، دوهش  و  نورد ، ریس  قیرط  زا  هّللا  ۀفرعم  يارب  تسا  یششوک  شالت و  نافرع ،»  » حور

. یقالخا لئاضف  شرورپ  دهز و  سفن و  بیذهت 
و رتکیدزن ، یقیرط  زا  و  دیاشگب ، هّللا  ۀـفرعم  يوس  هب  يرگید  هار  مالک ، هفـسلف و  لالدتـسا و  هار  زا  ریغ  تسا  هتـشاد  وزرآ  هشیمه  ناسنا 

. دوش رتکیدزن  کیدزن و  دوخ  یقیقح  قوشعم  دوبعم و  هب  رتشخب  مارآ  رتنئمطم و  دیاش 
. دنیبب ار  وا  لالج  لامج و 
. دوش قرغ  وا  فاصوا  رد 

. دزروب قشع  ددنبب و  لد  وا  هب 
. دنک ینابرق  وا  ياپ  شیپ  تسا  وا  ریغ  هچ  ره  و 

رایـسب یـضعب  رد  و  هدش ، شومارف  ًابیرقت  گنر و  مک  رایـسب  یـضعب  رد  اهتنم  دراد ، دوجو  اهناسنا  همه  ناج  قامعا  رد  ًابیرقت  تیقح  نیا 
. نیشتآ غاد و  گنررپ و 

ماد راتفرگ  هدنام و  نادرگرـس  اهههاریب  رد  نانچنآ  یهاگ  تسا ، هدرکن  باختنا  ار  حیحـص  قیرط  هشیمه  هار  نیا  ندومیپ  يارب  ناسنا  اّما 
. تسا هتفرگ  رارق  دوصقم  نیا  ّدض  تهج  رد  تسرد  هک  هدش  فلتخم  نیطایش 
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: دراد دوجو  هار  هس  گرزب  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب 

اهنآ شیامنهار  دـشرم و  لیلد و  هک  یهار  دـندرکیم ؛ داهنـشیپ  اـهنآ  موصعم  ياـفلخ  یهلا و  ناربماـیپ  ءاـیبنا و  هک  یهار  یحو ، هار  -/ 1
. دندوب

رد یحو  هعشا  زا  هدافتسا  نودب  هک  اهنآ ، دننام  قارـشا و  هفـسالف  زا  یعمج  و  تضایر ، بابرا  هار  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  ریغ  هار  -/ 2
نینچ هاگ  دـناهدنام و  نادرگرـس  اهههاریب  رد  و  دـناهتفرگ ، شیپ  ار  تاملظ  هار  رـضخ  یهارمه  یب  و  دـناهداتفا ، هار  هب  رطخ  رپ  ریـسم  نیا 

: دنتفگیم هک  دندشیم  تسمرس  دوخ  يزوریپ  زا  نانچ  دناهدیسر و  دوقم  دصقم و  هب  هک  دنتشادنپیم 
دنکیمن ! وطسرا  لاس  رازه  یسردمامت  دنک  یهام  هب  رید  ریپ  هک  ار  نآ 

لخد و اب  و  تضایر ، بابرا  زا  ار  یشخب  هتفرگ و  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  تامیلعت  زا  را  یـشخب  یطاقتلا ،»  » تسا یهار  هک  فوصت ، هار  -/ 3
ّدح و زا  اهنآ  دادعت  هک  هدروآ  دوجو  هب  ار  يدایز  ياههقرف  دـناهدرک ، نآ  رد  یـصخش  ياههقیلـس  تایقوذ و  اب  هورگ  ره  هک  ییاهفرـصت 

. درذگیم باسح 
رد هک  يریسم  نیا  رد  ار  اهنآ  راک  تالکشم  و  هتخادرپ ، یطاقتلا  نافرع  نیا  یسررب  هب  هدرشف  هاتوک و  ثحب  نیا  رد  تسا ه  نیا  فده  و 

. میهد رارق  یسررب  دروم  دناهتفرگ ، شیپ 

زورما هتشذگ و  رد  فوصت  - 1

دوخ هب  ار  یتیلقا  اـج  ره  رد  هک  تسا  نآ  هبـش  اـی  فوصت  هب  طوبرم  ياهـشیارگ  هدـنام ، راـنکرب  نآ  زا  یطیحم  رتمک  هک  ییاهـشیارگ  زا 
. دشابن مان  نیا  هب  اج  همه  تسا  نکمم  اهتنم  هدرک ، بذج 

هقیرط هتشاد ، دوجو  ایسآ  اپورا و  فلتخم  ياهروشک  دنه و  نانوی و  رد  مالسا  زا  لبق  یتح  صاخ ، شیارگ  نیا  هک  دهدیم  ناشن  خیرات 
گنر  بآ و  زین  یحیسم  نانابهر  دنه و  ناضاترم  ياهشیارگ  و  هدوب ، هنایفوص  شور  عونکی  میدق  نانوی  رد  نییبلَک 

زورما هتشذگ و  رد  فوصت  - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


19 ص :
شرتسگ مالسا  هک  مود  نرق  زا  یلو  دوشیمن ؛ هدید  یمالسا  طیحم  رد  يرگیفوص  ياهشیارگ  زا  يرثا  مالـسا  لوا  نرق  رد  دراد . فوصت 

ياراد دوخ  هک  نیمجرتـم  تفاـی ، هار  یمالـسا  ياـهطیحم  هب  همجرت  قیرط  زا  هناـگیب  ياهندـمت  مولع و  نآ  لاـبند  هب  درک و  ادـیپ  يداـیز 
. دنتشاد یناوارف  مهس  یمالسا  ياهطیحم  هب  فوصت  لاقتنا  رد  دندوب  یصاخ  ياهشیارگ 

شالت یبرع  نابز  هب  اهنآ  همجرت  و  نارگید ، مولع  رشن  رب  تخـس  سابع » ینب   » هک موس  نرق  زاغآ  و  يرجه ) مّود  نرق   ) نرق نیا  رد  ًالوصا 
. درک ادـیپ  ذوفن  نیملـسم  نایم  رد  ًاجیردـت  فوصت  کلـسم  هلمج ، زا  تفرگ و  قنور  نوگاـنوگ  ياـههقرف  بهاذـم و  رازاـب  دـندرکیم ،

وُه : » تسا هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  (1) و  دوب یفوک  مشاه  وبا  دیشاپ  مالسا  نیمزرس  رد  ار  کلسم  نیا  رذب  هک  یسک  نیلّوا  دنیوگیم 
هاگرارق ار  نآ  داهن و  تعدب  فّوصت  مان  هب  یبهذم  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  « ؛  ِِهتَدیقَِعل ًاّرقم  ُهَلَعَج  َو  فّوَصّتلا  َُهل  لاُقی  اّبَهْذَم  َعَدتبا  يّذلا 

(2) «. تخاس دوخ  هدیقع 
دعب هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ًاعون  هدـش  دراو  ناـنآ  شور  زا  داـقتنا  هیفوص و  مّذ  رد  هک  یثیداـحا  تسا : نیا  عوضوم  نیا  دـهاوش  زا 

(3). تسا هدرک  يروآعمج  ار  نآ  زا  يدایز  تمسق  راونالاراحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم  هک  تسا 
رد یفوص  ظفل  انایحا  رگا  و  دوبن ، نیملـسم  ناـیم  رد  يرگیفوص  فوصت و  زا  یمـسر  مسا و  روکذـم  ناـمز  زا  لـبق  دـنیوگیم  ناـخّروم 

صخـش رب  ار  یفوص )  ) ظـفل نیا  برع  نوچ  دوشیمن  لوا  نرق  رد  کلـسم  نیا  دوجو  رب  لـیلد  دوش  هدـید  ناینیـشیپ  تاـملک  زا  یـضعب 
. دننکیم قالطا  شوپ  هنیمشپ 

. رصم پاچ  هحفص 232 ، دلج 1 ، نییبتلا ، نایبلا و  ظحاج ، - 1

هحفص 57 دلج 2 ، راحبلاۀنیفس ، - 2

رد راحبلاۀنیفـس » مّود « دـلج  رد  ار  ثیداحا  نیا  زا  يرایـسب  یمق  ثّدـحم  موحرم  دوش . هعجارم  راونـالاراحب  و 17  و 15  دـلج 11  هب  - 3
تسا هدروآ  فوص » هّدام «
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20 ص :
فاوط رد  ار  یشوپ  هنیمـشپ   : » هَذُخاَی ْمَلَف  ًائیَـش  ُُهتیَطعا  َو  ِفاوَّطلا  ِیف  ًاِّیفْوَص  ُتیأَر  : » تفگ هک  دناهدرک  لقن  يرـصب  نسح  زا  لصملا  یف 

«. تفرگن مداد و  وا  هب  يزیچ  مدید و 
(. وا هب  ندرک  کمک  هنیرق  هب   ) هدوب يریقف  شوپ  هنیمشپ  وا  روظنم  هک  تسا  ادیپ 

و تسا ، هدشیم  قالطا  دابع  داّهُز و  رب  هدوب و  لوادتم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  رـصع  رد  یفوص  ظفل  هک  دنتـسه  یعّدم  یـضعب 
هک تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا   (1)« یلائللا یلاوع   » باتک رد  هک  تسا  یتیاور  دناهدرک  رکذ  طابنتسا  نیا  يارب  هک  یکردم  اهنت  دیاش 

(. ف و ، ص ،  ) تسا فرح  هس  زا  بکرم  یفوص  ظفل  تسا  هدومرف 
. انف رقف و  درف  دراد  رارق  هیاپ  هس  رب  مه  اف »  » افو درو و  دو  تسا  هیاپ  هس  هب  زین  واو »  » افص ربص و  قدص و  داد  رارق  هیاپ  هس  رب  داص » »

 ! یفوص فلا  نم  لضفا  یفوکلا  بلکلا  الاو   » تسا یفوص  دشاب  دوجوم  وا  رد  یناعم  نیا  هک  یسک 
فیعض حیحص و  ثیداحا  هک  تسا  مهّتم  تاهج  یـضعب  زا  زین  نآ  هدنـسیون  تسین و  ربتعم  بتک  زا  یلائللا » یلاوع   » باتک مینادیم  یلو 

زا یکی  نتفر  نایم  زا  اب  هدرک و  ادیپ  يدایز  رایـسب  ياههبعـش  فوصت  دش  هراشا  زین  اًلبق  هک  هنوگنامه  لاح  ره  هب  تسا . هتخیمآ  مه  هب  ار 
. دوشیم دلوتم  هلسلس  نیدنچ  هلسلس  کی  زا  دننکیم و  یفرعم  وا  ینیشناج  هب  ار  دوخ  رفن  دنچ  هاگ  اهنآ ، ياههلسلس  رس  باطقا و 
ضراعت رد  رگیدکی  اب  هک  دراد  دوجو  یمالسا  کلامم  ریاس  ناریا و  ماش و  قارع و  رـصم و  رد  هیفوص »  » زا يددعتم  ياههقرف  نونکا  مه 

. دراد يرتدایز  شرتسگ  تنس  لها  نایم  رد  فوصت  هک  تشا  هّجوت  دیاب  دناراکیپ و  گنج و  و 
دیزیاب  » دننام فوصت  فورعم  خیاشم  مامت  ًابیرقت  تفگ  ناوتیم  هکلب 

هحفص 71) دلج 16 ، ۀعیرذلا ، هدش (، هدناوخ  زین  یلائللا  یلاوغ  - 1
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21 ص :
رد دوجوم  هیفوص  قرف  خیاشم  هکنیا  بلاج  یتح  و  دناهتساخرب ، تنس  لها  نایم  زا  همه  و ...  اهراطع » خیـش  «، » اهیدادغب دین  «، » اهیماطـسب

! دنوشیم یهتنم  تنس  لها  خیاشم  هب  ًابلاغ  زین  هعیش 
و دـشرم ،»  » و ریپ »  » و هلـسلس ،» بطق   » تخانـش يارب  ینـشور  رایعم  هک  تسا  نیا  نانآ  ياههلـسلس  رد  داـیز  بعـشت  مهم  لـماوع  زا  یکی 

يرایـسب دننادیم ، هفـشاکم  یعون  ار  ایور  باوخ و  تسا و  هفـشاکم »  » اهنآ مهم  ياهرایعم  زا  یکی  لثملا  یف  دنهدیمن . هئارا  هار » لیلد  »
ام هب  ام  يربهر  باوخ )  ) هفـشاکم ملاع  رد  دیاب  دنیوگیم  دـنربیم و  ایؤر  باوخ و  هب  هانپ  شیوخ  دـشرم  بطق و  تخانـش  يارب  اهنآ  زا 

! دوش یفرعم 
! دوب دهاوخ  هچ  یشجنس  رایعم  نینچ  هجیتن  هک  تسا  ادیپ  و 

فورعم داهز  زا  یهورگ  و  دش ؛ ناوارف  دهز »  » هب شیارگ  دمآ  دوجو  هب  یمالسا  هعماج  هعـسوت  زا  هک  یلماوع  رثا  رب  يرجه  لوا  نرق  رد 
!( دینک تقد  . ) دوبن شیارگ  نیا  ردفّوصت  هدیدپ  زا  رثا  چیه  یلو  دندش  رهاظ  رصع  نیا  رد  مالسا 

«: فوصت خیرات   » فلؤم هتفگ  هب  و 
هدید يرگید  زیچ  يوما ) هاگتسد  داسف  ملظ و  رثا  رب  دهز  هب  شیارگ   ) دش هتفگ  هچنآ  زج  هب  دهع ، نیا  كاّسن  داّهز و  تاملک  راثآ و  رد 

انف و زا  هن  يدوجو ، تدحو  راکفا  زا  هن  مینیبیم و  يرثا  تسا ، هنایفوص  تبحـص  رادـم  دـعب  نورق  رد  هک  تبحم  قشع و  زا  هن  دوشیمن ،
تابثا وحم و  قوذ و  هقرفت و  عمج و  دجو و  لاح و  تقو و  طسب و  ضبق و  لیبق  زا  نآ  لاثما  رکس و  وحص و  زا  هن  و  تسه ، ینخـس  ءاقب 

. کلذ ریغ  نیکمت و  علاط و  حئاول و  هفشاکم و  هرضاحم و  یّلجت و  و 
ادیپ يرجه  زا 200  لبق  یکدنا  یفوص  مسا  دیوگیم : يزوجلا  نب  جرفلاوبا 

زورما هتشذگ و  رد  فوصت  - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


22 ص :
(1) (. تفای ترهش  و   ) دش

 ...«. بوخ قلخ  ره  رد  ندش  لخاد  و  دب ، يوخ  قلخ و  ره  زا  ندمآ  نوریب  ینعی  فّوصت  : » دیوگیم يدادغب  دینج  ... 
اهسیبلت نیا  ینرق  ره  رد  و  دروآ ، شیپ  اهنآ  يارب  ياهزات  سیبلت  زور  ره  هتفیرف ، ار  اهنآ  سیلبا  دعب  دندوب و  نینچ  لوا  رد  موق  نیا  يرآ 

. تسا لمع  یلصا  دوصقم  تفگ  اهنآ  هب  و  تشادزاب ، ملع  زا  ار  هیفوص  هک  دوب  نیا  سیلبا  سیبلت  لصا  دش ، رتشیب 
(2). دندش نوگانوگ  تاهابتشا  راچد  و  تشگ ، طلسم  لهج  تاملظ  دش ، شوماخ  اهنآ  دزن  ملع  غرچ  نوچ  و 

« هفوص ینب   » هفیاط هب  ار  اهآ  یـضعب  شیادـیپ و  زاغآ  رد  اهنآ  ندوب  شوپ  هنیمـشپ  رطاـخ  هب  دـننادیم  فوص  زا  قتـشم  ار  یفوص  یـضعب 
(3). دناهداد تبسن  اهنآ  هب  ار  هیفوص  تهج  نیمه  هب  دنتشاد و  هنادهاز  یشور  یگدنز  رد  هک  دندوب  برع  زا  یتعامج  هک  دناهداد  تبسن 

رظن زا  اریز   ) دوشیمن قتشم  افـص  زا  یفوص  هملک  تسا  حضاو  هک  یلاح  رد  دننادب  افـص »  » زا قتـشم  ار  هملک  نیا  دنهاوخیم  زین  یـضعب 
«! یفوص  » هن دوش  هتفگ  یئافص »  » دیاب دشیم  هتفرگ  افص  زا  رگا  و  يواو ) صقان  افص  تسا و  فوجا  یفوص  یبدا 

یلص ربمایپ  باحصا  نارجاهم  زا  بیرغ ، ریقف و  دهاز و  یعمج  اهنآ  هک  دننادب  هَّفُص »  » باحصا هب  بوسنم  ار  نآ  دنراد  لیم  یضعب  زین  و 
یگدـنز هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  راـنک  رد  یگرزب  يوکـس  يور  دنتـشادن  ياهناـخ  هنیدـم  رد  نوچ  هک  دـندوب  هلآ  هیلع و  هللا 

حالطصا  هب  و  « ) ّفس  » هدام زا  هَّفُص »  » اریز تسا  رزب  هابتشا  کی  زین  نیا  یلو  دندرکیم .

هحفص 23 فّوصت ، خیرات  - 1

هحفص 173 سیلبا ، سیبلت  - 2

باسنا باتک  رد  یناعمس  - 3
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23 ص :
. دنرادن مه  اب  یطبر  تسا و  فوص  هدام  زا  یفوص  هک  یلاح  رد  تسا ) فعاضم 

. تسا شیادیپ  لیاوا  رد  اهنآ  ندوب  شوپ  هنیمشپ  رطاخ  هب  هدش و  هتفرگ  مشپ  ینعم  هب  فوص  نامه  زا  هک  تسا  نیا  قح  نیاربانب 
و دنریگب !» مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  هقرخ   » حالطـصا هب  یتح  دـنناسرب و  مالـسا  زاغآ  هب  ار  دوخ  خـیرات  دـنراد  یعـس  هفوصتم »  » زا یـضعب 

! دنرمشب شیوخ  خیاشم  زا  ار  دادقم  رذوبا و  ناملس و 
میراد تسد  رد  ینـشور  كرادم  هکلب  تسین ؛ اهاعدا  نیا  دوجو  رب  يدهاش  چیه  مالـسا  خـیرات  رد  دـش  هراشا  زین  اًلبق  هک  هنوگنامه  یلو 

اب درک و  ذوفن  مالسا  ياهزرم  هب  نایحیسم  ناینانوی و  اهودنه و  دننام  یماوقا  زا  مالسا ، ياهزرم  جراخ  زا  يرجه  مود  نرق  زا  فّوصت  هک 
. دمآرد یطاقتلا  هقرف  کی  لکش  هب  دش و  هتخیمآ  یمالسا  تادقتعم 

رد بهذم  هک   (1) دنهدیم هداد و  حیجرت  لاح  هتـشذگ و  رد  تسایـس  لاجر  زا  یهورگ  تسا . يدایز  ياهناسون  دـهاش  فّوصت  خـیرات 
تیامح رثا  رد  هاگ  اذـل  و  دوشیم ، هراشا  نآ  هب  هدـنیآ  ياهـصخب  رد  ادـخ  تساوخ  هب  هک  یـصاخ  لیالد  هب  دوش  هضرع  فّوصت  لـکش 
گرزب ياههاقناخ  نتخاس  دهاش  مدرم  و  هدرک ، ادیپ  یعیسو  هنماد  قطانم  زا  یضعب  رد  فوصت  نیطالـس ! یتح  ای  یـسایس و  ذفنتم  لاجر 

. دناهدوب هیفوص  خیاشم  باطقا و  رازاب  قنور  و 
هعلاطم فوصت  خـیرات  بتک  رد  نوتیم  ار  ثحابم  نیا  ّلک  هتـشاد و  اهناسون  نیا  رد  یناوارف  ریثأت  زین  یعامتجا  لماوع  هک  دـنامن  هتفگان 

(2). درک

. تسا بالقنا  زا  لبق  روظنم  - 1

باتک نیمه  رد  فوصت  هچخیرات  هب  فّوصت ، یجراـخ  مهم  عباـنم  یمالـسا و  هعماـج  رد  فّوصت  شیادـیپ  هراـبرد  رتشیب  حرـش  يارب  - 2
. دیئامرف هعجارم  تسا ، هدمآ 
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24 ص :

طاقتلا زا  یشان  ینورد  ياهداضت  - 2

هراشا

اب شلیلد   ) اهعم اهتاسایق  هک  تسا  ییایاضق  لیبق  زا  نیا  حالطـصا  هب  دوشیم و  داضت  زا  یعاونا  راـتفرگ  هاوخاـن  هاوخ  یطاـقتلا  بتکم  ره 
ار مسینومک  دهاوخب  هک  یـسک  لثملا  یف  تسا ، نوگمهان  ياههمـشچرس  زا  فلتخم  لوصا  نتفرگ  طاقتلا ، عیبط  اریز  دـشابیم ) شدوخ 
، دروآ دوجو  هب  یمالسا ! مسینومک  یعون  حلاطصا  هب  و  دزیمایب ، تسا  یتسرپ  ادخ  ساسا  رب  هک  مالسا  اب  هدش  انب  مسیلایرتام  ساسا  رب  هک 

. ددرگ نیرق  یتسرپادخ  اب  دناوتیمن  مسیلایرتام  هک  ارچ  دوشیم ، اهداضت  عاونا  راتفرگ  هاوخان  هاوخ 
اجنیا رد  درا ، یلصفم  باتک  فیلأت  هب  زاین  دشکیم و  ازارد  هب  نخس  میرمـشب  هدش  راتفرگ  نآ  اب  فوصت  هک  ار  یئاهداضت  میهاوخب  رگا 

: مینکیم هراشا  یساسا  تمسق  دنچ  هب  اهنت 
هکنیا ناونع  هب  ثحب  سرد و  هسردم و  زا  يرود  و  نایلالدتسا » نیبوچ  ياپ   » نتـشاذگ رانک  یلقع و  ياهلالدتـسا  نتخادنا  راک  زا  لّوا /-

 .... دوشیمن و لصاح  يزیچ  هسردم  لاق  لیق و  زا 
دشابن ! رتفد  رد  قشع  سرد  هکیئام  سردمه  رگا  مه  قاروا  يوشب 

نتشون و ندناوخ و  اب  ًامسر  یضعب  هک  دناهدیئوپ  ار  طارفا  هار  نانچنآ  ملق ، رتفد و  ثحب و  سرد و  لالدتـسا و  ملع و  اب  تفلاخم  رد  اهنآ 
: میروآیم اجنیا  رد  ار  اهنآ  گرزب  نارس  بیجع  نانخس  زا  ياهنومن  هک  دناهداد . گنج  نالعا  ملع ، رهاظم  همه  باتک و 

(1). تسا یفوص  هشیدنا  یگدنکارپ  ببس  نتشون  ندناوخ و  هک  دوب  دقتعم  تسا  فوصت  فورعم  خیاشم  زا  هک  يدادغب  دینج  فلا /-

. میاهدروآ هدنیآ  ياهثحب  رد  حورشم  روط  هب  ار  نخس  نیا  كردم  - 1
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. دومن نفد  كاخ  ریز  رد  ار  همه  تشاد  ثیدح  بتک  زا  قودنص  تفه  وا  دسیونیم  یفاح  رشب  لاح  حرش  رد  راطع  خیش  ب /-

باتک قودنـص  داـتفه  و  درک ، قاـفنا  ار  دوخ  یئاراد  عیمج  هکنیا  رگم  دـشن  هیفوص  دراو  هک  مراد  غارـس  ار  یـسک  تفگیم  یلبـش  ج /-
دینیبیم هک  هلجد  هناخدور  نیا  رد  دوب ، هدومن  حیحصت  تیاور  نیدنچ  هب  و  هدرک ، ظفح  هتشون و  دوخ  هک  باتک ) قودنـص  داتفه  يرآ  )

!( دوب وا  دوخ  مدآ  نیا  زا  یلبش  دوصقم  . ) درک قرغ 
لاغتـشالا نکل  تنک و  لیلدـلا  معن  : » تفگ تخیر و  اـیرد  هب  ار  دوـخ  بتک  تسا  تقیرط  ناـگرزب  زا  هک  يراوـخلا  یبا  نـب  دـمحا  د /-

«! تسا لاحم  دصقم  هب  لوصو  زا  دـعب  امنهار  لیلد و  هب  نتخادرپ  یلو  يدوب ، ییامنهار  لیلد و  بوخ  وت  « ؛  لاحم لوصولا  دـعب  لیلدـلاب 
....

دیعـسوبا زا  ار  نآ  ریظن  رگید  یـضعب  یلو  هدش  هداد  تبـسن  يراوخلا  یبا  نیا  هب  فوصت  خـیرات  باتک  رد  هچ  رگا  نخـس  نیا  راک و  نیا 
 .... لیلدلا معن  تفگ : درک و  نفد  كاخ  ریز  دوخ  تسد  هب  ار  شیاهباتک  وا  هک  دناهدرک  لقن 

نتفرگرب همانرب  نیا  زاغآ  « ؛  ملعلا نایـسن  رتافدـلا و  قرخ  رباـحملا و  سبک  رمـالا  اذـه  سار  : » تفگ هک  هدـش  لـقن  دیعـسوبا  زا  زین  و  ه /-
«! تسا ملع  ندرک  شومارف  و  اهرتفد ، ندرک  هراپ  و  اهتاود ،

ادـخ زا  متفاییمن ، تحار  دوخ  رتافد  بتک و  زا  رگید  داد  يور  ام  هب  تلاح  نوچ  تفگ : هک  هدـش  لـقن  ریخلاوبا » دیعـسوبا   » زا زین  و  ز /-
زا مدـش  لوغـشم  نآرق  توالت  هب  و  متخاس ! رود  دوخ  زا  ار  اهباتک  درک  لضفت  نم  هب  دـنوادخ  دـهد ! يرطاـخ  شیاـسآ  ارم  هک  متـساوخ 
هک مدیشوک  هچ  ره  مداهنب  ار  باتک  اجنیا  مهرذ » ّمث  هّللا  لق   » مدیسر هیآ  نیا  هب  ماعنا  هروس  رد  ات  مدناوخیم  مدرک  عورش  باتکلا  هحتاف 

! مدراذگ ياهشوگ  هب  مه  ار ) نآرق  ینعی   ) ار نآ  متفاین و  یهار  مور  شپ  رگید  هیا  کی 
؟ دشاب هتساخرب  مالسا  نتم  زا  تسا  نکمم  تامیلعت  هنوگ  نیا  ایآ  دینیبب  سپس  دینک  هعلاطم  میدروآ  الاب  رد  ار  هچنآ  رگید  رابکی 
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نآ رد  اهشناد ) همشچرس  اهلد و  راهب   ) هغالبلاجهن رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ریبعت  هب  ریخ و  لک  هب  يداه  نیبم و  رون  هک  نآرق  ایآ 

 . هریغ الج  بلقلل  ام  ملعلا و  عیبانی  بلقلا و  عیبر  هیف   » تسا بلق  هدنهد  الج  نیرتهب  تسا و 
؟ دوش هتشاذگ  رانک  كولس  ریس و  لحارم  رد  دیاب 

دیرب هانپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هب  تالکـشم  همه  ّلح  يارب  دـیوگیم  نیلقث  رتاوتم  فورعم و  ثیدـح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
؟ هّللا یلا  كولس  ریس و  هار  عنام  دشاب و  روفنم  دناوتیم  قح ، قیرط  يامنهار  تسا و  دنوادخ  تخانش  هار  هک  ملع  نآرق و  ایآ 

یف اهب  نوعفتنی  اثیدح  نیعبرا  یتما  یلع  ظفح  نم  : » دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  فورعم  تیاور  رد  مینادیم 
«. املاع اهیقف  ۀمایقلا  موی  هّللا  هثعب  مهنید  رما 

، دناسرب یمالـسا  تما  هب  و  هظفاح ) ای  لقن  ای  دشاب  باتک  قیرط  زا  هاوخ   ) دنک ظفح  ینید  عفان  ثیدح  لهچ  سک  ره   » تیاور نیا  قباطم 
يوبن فورعم  ثیدح  نیا  هب  لمع  يارب  گرزب  ياملع  زا  يرایـسب  لیلد  نیمه  هب  و  دوب ،» دـهاوخ  ناملاع  ناهیقف و  فص  رد  تمایق  زور 

ایرد هناخدور و  رد  ار  ثیدح  ریغ  ثیدح و  ياهباتک  دیاب  دیوگیم  هک  یتایملعت  نآ  اجک و  تامیلعت  هنوگنیا  دناهتشون . نیعبرا  ياهباتک 
! اجک درک  نفد  كاخ  ریز  ای  دومن و  قرغ  دنکفا و 

هدنیآ ياهثحب  رد  نآ  رتشیب  حرـش  هک  یمالـسا  تامیلعت  زا  نآ  یگناگیب  تامیلعت و  نیا  ندوب  یتادراورب  تسا  ياهدـنز  دانـسا  دوخ  اهنیا 
. دمآ دهاوخ 

لئاوا دوب ؛ دنمشناد  لضاف و  رایسب  و  نیدلا » لضف   » خیش يافلخ  زا  وا  دسیونیم : نامزلا  نیع  لاح  حرش  رد  سنالا » تاحفن   » رد یماج  ح 
. دشاب وا  سنوم  رفس  رد  هک  دومن  باختنا  ياهعومجم  یلقن  یلقع و  مولع  فئاطل  زا  و  دمآ ، هناخباتک  هب  درک  خیش  تبحص  تمیزع  هک 
مدش رادـیب  نوچ  ایب ! زادـنیب و  ار  هتـشپ  کلیگ ! يا  تفگیم  خیـش  هک  مدـید  باوخ  رد  یبش  مدیـسر  مزراوخ  کیدزن  نوچ  دـیوگیم :

نم  تسیچ ؟ هتشپ  هک  مدرک  هشیدنا 
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انخیـش مدیـسرپ  خیـش  زا  موس  بش  مدـید ، ار  باوخ  نیمه  زاب  مّود  بش  مدرکن ، ار  نآ  هشیدـنا  یتح  ماهدرواین و  هارمه  هب  يزیچ  ایند  زا 

هب نوچ  مدرک ، قرغ  نوهیج  رد  ار  نآ  مدش  رادیب  نوچ  اهشناد !) ملع و  زا   ) ياهدرک عمج  هک  تسا  ياهعومجم  نآ  تفگ  تسیچ ؟ هتشپ 
! دوبیمن ياهدیاف  چیه  ار  وت  یتخادنایمن  ار  هعومجم  نآ  رگا  تفگ  مدیسر  خیش  ترضح 

تسا هدمآ  ناگدنیآ  هب  یمالـسا  تایملعت  ندرپس  بتک و  ظفح  هرابرد  مالـسا  رد  هک  یتایملعت  اب  ار  تامیلعت  هنوگ  نیا  رکفت و  زرط  نیا 
. دوش نشور  ود  نیا  نایم  توافت  ات  مینک  هسیاقم 

ماما زا  لئاسر  بتک  رد  يراـصنا  خیـش  موحرم  هعیـشلا و  لـئاسو  دـلج 18  رد  یلماـع  ّرح  خیـش  موحرم  هک  یفورعم  ثیدـح  رد  هلمج  زا 
ثیدـح نیا  قبط  اهیلا » نوجاتحت  فوس  مکناف  مکبتکب  اوظفحا  : » دومرف شنارای  هب  ماما  هک  میناوخیم  دـناهدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص 

. دهدیم اهباتک  ظفح  هنیمز  رد  دکؤم  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما 
ثب بتکا و   » دوـمرف داد و  روتـسد  رمع  نب  لـضفم  هب  هک  میناوـخیم  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناـمه  زا  يرگید  تیاور  رد  عـبنم  نیمه  رد  زاـب 

 . مهبتکب الا  نوسنای  جرح ال  نامز  سانلا  یلع  یتای  هناف  کنیب  کبتک  ثرواف  تم  ناف  کناوخا  یف  کملع 
روتـسد و  دزاسیم ، نشور  یبوخ  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  راثآ  مالـسا و  ثیراوم  ظفح  تیمها  نآ  ریاظن  اسآ و  زجعم  ثیدح  نیا 

تما هاگهانپ  اهنت  هک  دـسریم  ارف  ینامز  اریز  دـنناسرب  ناناملـسم  هدـنیآ  ياهلـسن  هب  هدرک و  ظفح  ار  اـهنآ  دـیاب  یتمیق  ره  هب  دـهدیم و 
. تسا اهنآ  ياهباتک  یمالسا 

يریگهجیتن هصالخ و 

هـشیدنا باتک و  شناد و  ملع و  اـب  عطاـق  زیتس  هزراـبم و  فوصت »  » ینعی یطاـقتلا  ناـفرع  ياههصیـصخ  نیرتزراـب  زا  یکی  بیترت  نیا  هب 
. تسا شناد  ملع و  زا  ینابیتشپ  لحارم  مامت  رد  یمالسا  نافرع  هصیصخ  هک  یلاح  رد  تسا ،
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ِهِداَبِع ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  اَمَّنِإ   » درمـشیم شناد  لها  ءاملع و  هب  رـصحنم  تسا  نافرع  لحارم  نیرتمهم  هک  ار  تیـشخ  ماقم  نآرق  هک  اجنآ  ات 

(2). دنادیم نادنمشیدنا  و  بابلالاولوا »  » صوصخم نیمز  نامسآ و  هنهپ  رد  ار  قح  تمظع  تایآ  هدهاشم  »(1) و  ُءاَمَلُْعلا
یگدـنب تعاطا و  دوشیم و  لصاح  ملع  قیرط  زا  دـنوادخ  تفرعم  هک : میناوخیم  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  زا  یفورعم  ثیدـح  رد 

لهجلا نم  بلوقلا  تایح  ملعلا  نا  : » تسا نآ  هدیئاز  تریـصب  رون  تسا و  ملع  رد  اهلد  تایح  دریگیم ، تروص  قیرط  نیمه  زا  زین  ادـخ 
تفرعم ملع  اـب  دوشیم و  ادـخ  تعاـطا  ملع  اـب  «: » دـحوی هّللا و  فرعی  ملعلاـب  دـبعی و  هّللا و  عاـطی  ملعلاـب  و  یمعلا ...  نم  راـصبالا  رون  و 

(3). ددرگیم لصاح  دیحوت  راگدرورپ و 
: ثیدح هک  هدش  هدرمش  یهلا  گرزب  هضیرف  کی  لیلد  نیمه  هب  و  درادن ، یهاگآ  ملع و  زج  یهار  حیحص  نافرع  ًالوصا 

(4). تسا نآ  يایوگ  دهاش  ۀضیرف » ملعلا  بلط  »
(5)  . هب لمعلا  ملعلا و  بلط  نیدلا  لامک  نا  اوملعا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لاق  : » هدش هدرمش  ملع  رد  نید  لامک  و 

دوشیم بوسحم  قاچاق  عونمم و  یتادوجوم  اهنآ  دزن  تاود  ملق و  رتفد و  باتک و  و  دنرمشیم ، هّللا  یلا  كولس  هار  ّدس  ار  ملع  هک  اهنآ 
ریسلا ۀعرس  هدیزی  قبطلا ال  ریغ  یلع  رئاسلاک  ةریصب  ریغ  یلع  لماعلا  : » دیامرفیم هک  دنتسه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  زراب  قادصم 

(6) «. ادعبالا

28 رطاف / - هروس  - 1

هیآ 269. نارمع / - لآ  هروس  - 2

هحفص 8. لوصالا ، ملاعم  - 3

ثیدح 5 هحفص 31 ، دلج 1 ، یفاک ، لوصا  - 4

ثیدح 4. هحفص 3 ، دلج 1 ، یفاک ، لوصا  - 5

هحفص 43 دلج 1 ، یفاک ، لوصا  - 6
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یلـصا دصقم  زا  دورب  هار  دوخ  ریـسم  رد  رتعیرـس  ردق  ره  دوریم ، ههاریب  زا  هک  تسا  يرفاسم  دننام  دنک  لمع  یهاگآ  نودـب  هک  یـسک 

ریغ یلع  لـمع  نم   » تسا رتشیب  ناشحالـصا  زا  يدارفا  نینچ  راـک  یبارخ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هدومرف  هب  دوشیم و  رترود 
(1)  . حلصی امم  رثکا  دفی  ام  ناک  ملع 

. دنکشیم ار  یمالسا  ماکحا  میرح  یطاقتلا ، نافرع  مّود 
تعیرـش ماکحا  لوصا و  تیاعر  رگید  ریبعت  هب  ای  و  تسا ، مرتحم  اًلماک  هدمآ  تسد  هب  تنـس  نآرق و  زا  هک  یماکحا  یمالـسا  نافرع  رد 

یطخت و نیرتمک  تقیقح  هب  لوصو  يارب  هک  دـنهدیمن  هزاـجا  دوخ  هب  زگره  تقیرط  ناـکلاس  و  تسا ، كولـس  ریـس و  يارب  لوا  ماـگ 
دروم ًانایحا  هکلب  هدش ، هتخانـش  زاجم  اهنت  هن  ینعم  نیا  فوصت )  ) یطاقتلا نافرع  رد  هک  یلاح  رد  دننک ، ادیپ  تعیرـش  ماکحا  زا  یفارحنا 

. تسا هدش  حرطم  وگلا  کی  ناونع  هب  و  هتفرگ ، رارق  زین  هیصوت 
تـسا هدش  ببـس  نامه  دیاش  و  تفای ، ناوتیم  نافرع  فوصت و  خـیاشم  زا  لقن  هب  مولعلا  ءایحا  باتک  رد  ار  ینعم  نیا  نشور  ياههنومن 
ریسفت رد  ینالوط  دی  یمق  تّدحم  موحرم  هتفگ  هب  هک  یلبنحلا  يزوجلا  نبا  جرفلاوبا  دننام  تنس  لها  فورعم  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هک 

وا رب  ار  تافارحنا  هنوگ  نیا  زا  یتمسق  هتشون و  ءایحالا  طالغاب  ءایحالا  مالعا  مان  هب  یباتک  هتشاد ، یمالسا  مولع  ریاس  ظعو و  ثیدح و  و 
رارق دیدش  داقتنا  دروم  كرادم  دانـسا و  رکذ  اب  ار  مولعلا  ءایحا  باتک  زا  ییاهتمـسق  سیلبا  سیبلت  مانب  يرگید  باتک  رد  و  هتفرگ ، هدرخ 

(2). میروآیم اجنیا  رد  ثحب  دروم  عوضوم  يارب  يدهاش  ناونع  هب  ار  نآ  زا  ییاهتمسق  هک  تسا  هداد 

ثیدح 3 هحفص 44 ، دلج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1

تاحفص 379 و 397 سیلبا ، سیبلت  - 2
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: دیوگیم یلازغ  دماح  وبا 

هکنیا ات  دتـسیاب ! رـس  يور  حبـص  هب  ات  ار  بش  هک  درک  مازلا  دوخ  رب  دـشیم  لسک  يزیخ  بش  زا  نوچ  راک  زاغآ  رد  خـیوش  زا  یکی  - 1
! دنک تردابم  يزیخ  بش  هب  لیم  تبغر و  يور  زا  وا  سفن 

دـشخبب مدرم  هب  رگا  دیـسرتیم  اریز  تخیر  ایرد  رد  هتخورفا و  ار  شلاوما  مامت  دنک  نوریب  لد  زا  ار  لام  یتسود  هکنیا  يارب  يرگید  - 2
! دوش ایر  راتفرگ 

مانـشد شحف و  داب  هب  ار  وا  تاعاماتجا  نایم  رد  هک  دوب  هدرک  مادختـسا  ار  یـسک  يرابدرب  ملح و  هب  ندرک  تداـع  روظنم  هب  يرگید  - 3
! دریگب

ار فالخ  لامعا  نیا  هک  یناسک  زا  ات  تسا  رتشیب  یلازع  دماح  وبا  زا  نم  بّجعت  دسیونیم : بیجع ، ياهناتـساد  نیا  لقن  زا  سپ  جرفلاوبا 
تیبرت میلعت و  يارب  ار  تایاکح  نیا  هکلب  هدرکن ، اـهنآ  زا  یتمذـم  هنوگچیه  اـهنت  هن  اهناتـساد  نیا  لـقن  زا  سپ  وا  اریز  دـندادیم ، ماـجنا 

! تسا هدرک  نایب  نارگید 
؟ دنک كانرطخ  ياهیرامیب  دیلوت  ددرگ و  زاب  شتروص  هب  نوخ  ات  دتسیاب  رس  يور  حبص  هب  ات  ار  بش  یسک  تسا  زیاج  ایآ 

؟ تسا هدرک  یهن  لام  فالتا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هکنآ  اب  تخیر  ایرد  هب  ار  لاوما  ناوتیم  نوناق  مادک  قباطم 
؟ تسا اور  تشز  لمع  نیا  يارب  یناملسم  مادختسا  ایآ  و  تسا ؟ زئاج  نداد  ناملسم  هب  شحف  مانشد و  تهج  نودب  ایآ 

! تسا هتخورف  نازرا  رایسب  فّوصت  هب  ار  هقف  دماحوبا  دیوگیم : نخس  نیا  نایاپ  رد  وا 
: هک دـنکیم  لقن  ینیزک » نبا   » مان هب  خویـش  زا  یکی  زا  یلازغ  هک  تسا  یئاهناتـساد  زا  رگید  یکی  هبامرگ ) دزد   ) مامح صل  ناتـساد  - 4

نیا زا  تاجن  يارب  مدـش . فورعم  يراکتـسرد  یبوخ و  هب  مدرک و  ادـیپ  ياهقباس  نسح  اجنآ  رد  مدـش و  قطانم  زا  یکی  دراو  ینامز  نم 
ار یئاهبنارگ  سابل  متفر و  ياهبامرگ  هب  يزور  ترهش  سح 
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ياههماج هتفرگ و  ارم  دندیود  مدرم  متفریم ، هار  هتسهآ  مدش  جراخ  هبامرگ  زا  مدیشوپ ، دوخ  سردنم  هنهک و  ياهـسابل  ریز  و  هدیدزد ،

نیا هب  مدش و  روهـشم  مامح  دزد  هب  مدرم  نایم  رد  هعقاو  نیا  زا  سپ  دندروآ ، نوریب  ار  تمیق  رپ  ياهـسابل  نآ  و  دندنکرب ، نمزا  ار  هنهک 
!! دش تحار  نم  سفن  هلیسو 

اـسب يا  و  دـنوش ، تحار  سفن  مدرم و  هجوت  زا  ات  دـندادیم  تضایر  ار  ناـشدوخ  هنوگ  نیا  دـیوگیم  تیاـکح  نیا  لـقن  زا  سپ  یلازغ 
ناربج ار  يروص ! ریصقت  نیا  ًادعب  دندشیم و  بکترم  بلق  حالصا  يارب  تسا  هقف  روتسد  فالخ  رب  هک  یئاهراک  هنوگ  نیا  لاح !» لها  »
یلازغ یسک  هچ  هّللا  ناحبـس  دیوگیم : نانخـس  نیا  لقن  زا  سپ  يزوجلا  نبا  جرفلاوبا  درک ! مامح  رد  درم  نآ  هک  هنوگنامه  دندرکیم ،

!؟ دومن راداو  باتک  نیا  فیلأت  هب  درک و  نوریب  تهاقف  هریاد  زا  ار 
! دمانیم لاح  لها  ار  شنابحاص  و  هدرک ، دیجمت  حدم و  اهنآ  زا  هکلب  دنکیمن ، تعانق  اهنآ  لقن  هب  اهنت  هک  تسا  نیا  رد  بّجعت 

!؟ دنادب عرش  تاروتسد  اب  تفلاخم  رد  زا  ار  دوخ  یتسرد  حالص و  صخش  هک  رتدب  نیا  زا  یلاح  هچ 
دراذگب و دوخ  رب  ار  دزد  مان  ناملـسم  هک  تسا  اور  ایآ  و  دـنزادرپب ؟ روما  هنوگنیا  هب  هک  دوبن  بلق  حالـصا  يارب  یحیحـص  هار  چـیه  ایآ 

؟ دنک یفرعم  قراس  ار  شدوخ 
حیرـصت یلازغ ) ياوشیپ  « ) یعفاـش  » و دـمحا »  » هکنآ اـب  دـنک ؟ فرـصت  شناـبحاص  ياـضر  بلج  نودـب  مدرم  لاوما  رد  تسا  زیاـج  اـیآ 

(1) (. يزوجلا نبا  رفلاوبا  نانخس  نایاپ   ) درک عطق  ار  وا  تسد  دیاب  ددزدب  مامح  زا  تسا  نآ  رب  نابهگن  هک  ياهماج  یسک  رگا  دناهدرک 
نخس  وس  کی  زا  تسین ؛ بیجع  یطاقتلا  بتکم  کی  رد  اهداضت  هنوگ  نیا  دوجو 

تاحفص 379 و 397 سیلبا ، سیبلت  - 1
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یفده يوس  هب  هار  دوش و  هتسکش  اهّدس  نیا  هک  دنکیم  باجیا  یمالسا  ریغ  یتادراو  تامیلعت  رگید  يوس  زا  و  تسا ، نایم  رد  مالسا  زا 

. ددرگ زاب  دنراد  هک 
یـشیدنادازآ يرگندازآ و  رب  لمح  یقطنم ، ریغ  هدننز و  تروص  نیا  هب  مه  نآ  یمالـسا ، ملـسم  ماکحا  میرح  نتـسکش  تسا  نکمم  ایآ 

؟ دشاب دازآ  نآ  فلاخم  تهج  رد  ادخ و  ماکحا  ربارب  رد  دناوتیم  ناملسم  درف  کی  رگم  دوش ؟
. تسا يأر » هب  ریسفت   » راذگناینب یطاقتلا  نافرع  مّوس 

هزاجا دوخ  هب  زگره  ناملـسم  فراع  درم  کی  و  تسا ، تنـس  نآرق و  تاـمیلعت  یحو و  ياوتحم  زا  نخـس  اـج  همه  یمالـسا  ناـفرع  رد 
. دنک ریسفت  تسا ، وا  تساوخ  لیم و  هک  هنوگ  نآ  هب  ار  نآ  و  دنک ، لیمحت  تنس  نآرق و  رب  ار  دوخ  راکفا  دهدیمن 

هیلاقم و هیلاح و  نئارق  يوغل و  میهافم  یبدا و  دـعاوق  اـب  هک  دـنکیم  تیاـعر  ار  یطباوض  یمالـسا  ربتعم  تاـیاور  تاـیآ و  ریـسفت  رد  وا 
. دشاب راگزاس  تسا  ربتعم  تارابع  ظافلا و  زا  دصاقم  مهف  رد  هک  هچنآ  هصالخ  ظافلا و  باب  رد  فرع  مهافتم 

و دـیآیم ، رد  دـشاب  مزال  یلکـش  ره  هب  موم  دـننام  و  ددرگیم ، دازآ  طباوض  دـعاوق و  نیا  زا  ظاـفلا  فّوصت  یتادراو و  ناـفرع  رد  یلو 
نیـشناج يرعـش  یقوذ و  میهافم  و  دـیایم ، رد  تازاجم  تایانک و  تروص  هب  ظافلا  و  دوشیم ، مکاـح  یمالـسا  نوتم  رب  يأر  هب  ریـسفت 

هک دیوگیم  نامه  یمالسا  نوتم  و  ددرگیم ، لیمحت  تایاور  تایآ و  رب  اهيروادشیپ  بیترت  نیا  هب  دوشیم و  یعقاو  لیـصا و  میهافم 
يدایز بلاطم  يور  زا  هدرپ  دناوتیم  دراد  هیفوص  خیاشم  هرابرد  ءایلوالاةرکذت  باتک  زاغآ  رد  راطع  خیـش  هک  یفیرعت  دنهاوخیم . اهنآ 

راک و هجیتن  ناشیا  نخـس  هک  تسین ...  تقیرط  خیاشم  نخـس  يالاب  ینخـس  چیه  یتشذگ  ثیدح  نآرق و  زا  نوچ  دیوگیم : وا  درادرب ،
ملع زا  هن  تسا  ّیندـل  ملع  زا  و  تسا ، رارکت  زا  هن  تسا  رارـسا  زا  و  تسا ، نایب  زا  هن  تسا  ناـیع  زا  و  لاـق ! ظـفح و  هرمث  هن  تسا ، لاـح 

ندیشوج  زا  و  تسا ، یبسک 
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(1). تسا یبا  ینملع  ملاع  زا  هن  تسا  یبر  ینبدا  ملاع  زا  و  تسا ، ندیشوک  زا  هن  تسا 

اهنآ نارـس  خیاشم و  تسد  هب  یعیـسو  نادـیم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ریغ  يارب  تاماقم  هنوگنیا  يوعد 
. دنزای تسد  یمالسا  نوتم  يارب  يریسفت  هنوگ  ره  هب  لاح  راک و  هجیتن  رارسا و  رب  یهاگآ  یندل و  ملع  ناونع  هب  هک  دهدیم 

بلطم نیا  يایوگ  دهاش  یئوسربلضاف ) نایبلا  حورریسفت  زا  یئاهشخب  دننام   ) هدش هتشاگن  کبس  نیا  هب  هک  نآرق  ریسات  زا  یضعب  هعلاطم 
. تسا

زا ار  دوخ  شزرا  تلاصا و  مامت  دـنوش ، ادـج  یفرع  يوغل و  میهافم  نابز و  روتـسد  دـعاوق و  دـنب  دـیق و  زا  ظافلا  هاـگ  ره  تسا  یهیدـب 
هوسا وگلا و  امنهار و  ربهر و  هک  نیا  ياج  هب  تنـس  نآرق و  و  دننکیم ، ریـسفت  دوخ  لیم  قبط  رب  ار  اهنآ  یهورگ  ره  و  دـنهدیم ، تسد 

. درادن حرش  حیضوت و  هبزاین  هک  دیآیم  دوجو  هب  یکانرطخ  رایسب  عضو  و  دش ، دهاوخ  نآ  نیا و  راکفاورهلابند  رگهیجوت ، دشاب ،
یمالـسا نوتم  رب  یتادراو  راکفا  یتقو  هک  تسا  طاقتلا  تعیبط  نامه  رطاـخ  هب  زین  كاـنرطخ  ماد  نیا  رد  یطاـقتلا  ناـفرع  ندـش  راـتفرگ 

. تخاس گنهامه  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  يأر  هب  ریسفت  کمک  هب  دیاب  مرجال  درکن ، قیبطت 
صوصن دوخ  لیم  قبط  هورگ  ره  تسا ك  ثیداحا  تاـیآ و  ریـسفت  رد  يدازآ  نیا  فوصت  رد  داـیز  ياـههقرف  شیادـیپ  لـیالد  زا  یکی 

. دنکیم هیجوت  دوخ  یشخش  هقیلس  قباطم  ریسفت و  ار  یمالسا 
رگید هقرف  دنچ  هب  ًالامتحا  یتدم  زا  دعب  زین  هقرف  نامه  لاح  نیا  اب  یلو  دنـشاب  هتـشادن  ینادنچ  ناوریپ  اههقرف  نیا  زا  یـضعب  تسا  نکمم 

. دیآیم دوجو  هب  يرگید  ياههقرف  ضوع  رد  دنوشیم و  ضرقنم  یتدم  زا  سپ  قرف  نیا  زا  یضعب  دوشیم ، میسقت 
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« فوصت  » هب شیارگ  ياههزیگنا  - 3

هراشا

لماوع للع و  ًالومعم  اههدـیدپ  نیا  همه  هکلب  دریگیمن ، همـشچرس  نیعم  تلع  کی  زا  رگید  یعامتجا  هدـیدپ  ره  دـننام  یطاقتلا  ناـفرع 
. دنروآیم دوجو  هب  ار  اهنآ  دنهدیم و  مه  تسد  هب  تسد  هک  دنراد  يددعتم 

: تسا اهنیا  هب  رصحنم  تفگ  ناوتیمن  دنچ  ره  دراد  تلاخد  ًاعطق  ریز  روما  یمالسا ، عماوج  رد  فوصت  شیادیپ  لماوع  ییاهن  لیلحت  رد 

يّدام دیدش  ياهشیارگ  - 1

هب تسد  هک  یماگنه  و  دـهدیم ، قوس  نافرع  يوس  هب  دـنوش  عابـشا  يدام  قئـالع  اـب  دـنناوتیمن  هک  ار  یهورگ  عماوج ، زا  يریاـسب  رد 
. دنوشیم یطاقتلا  نافرع  راتفرگ  هار  ءانثا  رد  ًاعبط  دنباین  لیصا  نافرع 

هدش مرگ  فوصت  رازاب  دناهدش  هدروخ  رـس  مدرم  یتدم  زا  سپ  هتفرگ و  جوا  یمالـسا  عماوج  رد  تایّدام  هب  لابقا  نامز  ره  مینیبیم  اذـل 
. تسا

زا یهورگ  ياهعماـج  ره  رد  دـیاب  هـک  تـسا  نـیا  مـهم  یلو  دـنک ، باریـس  ار  یمدآ  هنــشت  حور  دـناوتیمن  يداـم  قیـالع  کـش  نودـب 
دنوشن و طاقتلا  ماد  راتفرگ  ات  دننک  باریس  یهلا  حیحص  نافرع  اب  ار  مدرم  بولق  دنشاب و  هتـشاد  دوجوم  نامز  عضو  هب  هاگآ  نادنمـشناد 

. دراد یلصفم  ثیدح  دوخ  نیا 

تیناحور ياهنم  مالسا  - 2

شیارگ اب  دنهاوخیم  لاح  نیع  رد  دنراد و  میب  تیناحور  تردق  زا  هک  اهنامه  تسا ، عماوج  زا  يرایسب  رد  تسایـس  لاجر  عبط  باب  هک 
ار رما  مامز  و  هدز ، رانک  هشیمه  ار  تیناحور  فوصت ، اریز  تسا ، فوصت  هب  هجوت  لماوع  زا  رگید  یکی  دنوش ، ادص  مه  هعماج  یمالـسا 

هک  دراپسیم  بطق  یلو و  دشرم و  ریپ و  تسد  هب 
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. دنتسه یناحور  ریغ  ًابلاغ 

یعس و  دنریگ ، هلصاف  نویناحور  زا  هک  تسا  نیا  دننکیم  دوخ  نادیرم  هب  فوصت  خویش  نادشرم و  زا  يرایسب  هک  یطیارـش  زا  یکی  اذل 
دوخ نادـیرم  رظن  زا  دـننکیم » رگید  راـک  توـلخ  رد  هک  یناـظعاو   » و راـکایر » نادـهاز  «، » يرـشق ياـملع   » ناوـنع هب  ار  اـهنآ  دـننکیم 

. دنزادنیب
چیه هن  و  یتوغاط ، ياهمیژر  رابج و  ياههطلـس  هن  يرامعتـسا ، ياهتـسایس  هن  تسین  سک  چـیه  محازم  تیناحور  ياهنم  مالـسا  مینادیم 

. دندوب فوصت  هب  لیمامتم  ای  یفوص  تنطلس  هاگتسرد  یلصا  ياههرهم  زا  یعمج  توغاط  نامز  رد  اذل  رگید  راّبج  هاگتسد 
: تفگیم نم  هب  مدـش  وربور  وا  اـب  قباـس  میژر  ياهیریگتـسد  زا  یکی  رد  هک : كاواـس  كاـنرطخ  ياـههرهچ  زا  یکی  منکیمن  شومارف 
، فرط کی  زا  نیا  ماهتفرگ ، وا  زا  ماهتساوخ  هچ  ره  منزیم و  یلوم  زا  مد  مشیورد  نم  تسین ، رتفیعض  ًاملـسم  امـش  نامیازا  نم  نامیا  »

نیا مدـید  مرادـن -»! ییاورپ  مدـنبب  هلولگ  هب  ار  اهنآ  زا  رفن  نویلیم  کی  دـننکیم  تفلاخم  هاش  اب  یناـسک  منیبب  رگا  رگید  فرط  زا  اـّما  و 
!؟ دیوگیم ناسآ  هچ  ار  نویلیم  کی  هملک  شیورد 

لمع يدازآ  - 3

زا یلو  دنـشاب ، یبهذم  ياراد  دنهاوخیم  طیحم ، طیارـش  یگداوناخ و  تیبرت  ای  و  ینورد ، يرطف و  هزیگنا  رطاخ  هب  هک  یناسک  دنرایـسب 
غارـس هب  اجنیا  رد  دـناتحاران . تسا  اهنآ  لاـیما  محازم  هک  مارح  لـالح و  بهذـم و  ریگاـپ  تسد و  حالطـصا  هب  ماـکحا  زا  رگید  يوس 

. دنکیمن دیقم  عرش  رهاوظ  هب  دایز  فوصت  نوچمه  و  دهدیم ، قوس  نطاب  رد  ریس  هب  ار  اهنآ  رتشیب  هک  دنوریم  یبهذم 
. رشق هب  هن  دنهدیم  تیمها  زغم  هب  ناشدوخ  هتفگ  هب  ار و  لاق  نورب و  ین  دنرگنیم ، ار  لاح  نورد و 
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کلس رد  لقاال  ای  و  ناشیورد ، هرمز  رد  دنتـشاد  یعورـشمان  ياهلغـش  هک  یناسک  و  ملاظ ، نیناوخ  تشم  کی  هتـشذگ  رد  لیلد  نیمه  هب 

هب و  برشم ، تعسو  فاطعنا و  تیلباق  یشنم و  دازآ  عون  کی  عرـش ، ماکحا  زا  یتمـسق  هب  ار  اهنآ  ندوبن  دنب  ياپ  و  دندمآیم ، رد  ناشیا 
. دنتشادنپیم تنوشخ  یکشخ و  عون  کی  یهلا  ماکحا  هب  ار  نیعرشتم  دّیقت  سکع 

! رگید بلاطم  عامس و  دجو و  زا  دوب  ینوناک  نایفوص  تاسلج  زا  يرایسب  لیلد  نیمه  هب  زین  و 

رامعتسا ياهشالت  - 4

نورب هب  راک  نادـنچ  ییارگ ، نورد  مکح  هب  نایفوص  هک  ارچ  دوشیم ، بوسحم  قطانم  زا  ریاـسب  رد  فوصت  هعاـشا  يارب  يرگید  لـماع 
تایملعت رد  و  دننک ، یگدنز  افـص  حلـص و  رد  دنیایب و  رانک  ناگمه  اب  دنلیام  تسا  یفوص  بهذـم  هک  لک » حلـص   » مکح هب  و  دـنرادن ،

شروش مایق و  و  نارگمتس ، ناملاظ و  هجنپ  رد  ندنکفا  هجنپ  و  تلادع ، قح و  نانمـشد  اب  زیمآرهق  دروخرب  داهج و  نوچمه  یلئاسم  اهنآ 
راگزاس اهنآ  راکفا  اب  اًلماک  رهاظ ، ناهج  زا  نتـشادرب  مشچ  و  هاقناخ ، هشوگ  رد  ندیزخ  سکع  هب  درادـن ، یلحم  نانآ  دـض  رب  شورخرپ 

. تسا
، تسا نایامن  یبوخ  هب  فّوصت  خـیرات  رد  رامعتـسا  ياپ  ياـج  اذـل  و  دـشابیم ؟ رتهب  یتارکفت  نینچ  زا  اـههدوت  ریدـخت  يارب  یلماـع  هچ 

لّدبم ریدخت  لماع  کی  هب  ار  نآ  و  دنزادنیب ، لاعف  تروص  زا  ار  مالـسا - ًاصوصخم  بهذم - هکنیا  يارب  ام . نامز  رـصع و  رد  ًاصوصخم 
. دنراد هتشاد و  قرف  نیا  ناربهر  و  اههاقناخ ، تیوقت  رب  رارصا  دننک 

یتراشا ار  نالقاع  دوب و  هراشا  کی  اهنت  اجنیا  رد  ام  دوصقم  دراد و  یلـصفم  لقتـسم و  ثحب  هب  زاـین  لـماوع  نیا  زا  کـی  ره  حرـش  هتبلا 
. تسا یفاک 
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نایفوص ریخا  شوج  بنج و 

، اههاقناخ نتخاس  دـشیم ، هدـید  ام  روشک  رد  ًاصوصخم  فوصت  فلتخم  قرف  زا  يدایز  ياهتیلاعف  یمالـسا  دنمهوکـش  بـالقنا  زا  لـبق 
ياهراعـش بصن  یتح  فوصت  هب  ینلع  توعد  تاغیلبت و  هعـسوت  اهنآ ، اب  لاجر  زا  ياهدـع  يراکمه  ساسح ، تاماقم  زا  یـضعب  لاغـشا 

اههمانزور و تاحفص  هب  بلطم  هنماد  ندیشک  هرخالاب  نانآ و  عفن  هب  یتاوزج  اهباتک و  رشن  نینچمه  اههناخ ، برد  رـس  يالاب  صوصخم 
. تسا هدش  هتفرگ  رس  زا  اهتیلاعف  نیا  رانک  هشوگ و  رد  مه  زورما  دوب ، هنایفوص » تضهن   » شوج و بنج و  کی  دهاش  همه  نآ ، لاثما 

نوچمه یتاـیملعت  زوـنه  ددرگیم  بوـسحم  راـک  تیلاـعف و  رـصع  هک  اـم  ناـمز  رـصع و  رد  ارچ  هک  دـننک  بجعت  تسا  نکمم  یـضعب 
هلـسلس کی  يوس  هب  یگدـنز  قیاقح  اـب  ندـش  هجاوم  زا  ار  دارفا  و  تسا ، اـهناسنا  یگدـنز  کـیرات  نورق  راـگدای  هک  هفوصتم  تاـیملعت 

یعامتجا یناور و  لماع  هلـسلس  کی  لولعم  عقاو  رد  تسین و  هداـس  هلئـسم  نیا  اـم ، هدـیقع  هب  دراد . رادـیرخ  دـنکیم ، توعد  تـالیخت 
. دوشیم هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  دشابیم 

دراد و یـسایس  هزیگنا  لـماع و  درذـگیم ، اـم  عاـمتجا  رد  هک  یثداوـح  زا  يرایـسب  دـننام  تاـنایرج  نیا  هک  دـنرادن  دـیدرت  ياهدـع  - 1
نیا هصالخ  و  دـننادیم ، عوضوم  نیا  رب  لیلد  تسا  هتفخن  اـهیداو  نیا  هب  ناـشرتش  اـًلومعم  هک  مه  یتوغاـط  لاـجر  زا  ياهدـع  يراـکمه 

، دوـشیم ارجا  فـلتخم  طاـقن  رد  هک  فـالتخا  هـقرفت و  داـضت و  داـجیا  و  یبهذـم » تـیلقا  تیوـقت   » یلک تسایـس  زا  ییزج  ار  تساـیس 
. دننادیم

ربارب رد  یتوافت  یب  عون  کی  هب  ار  قرـش  مدرم  راکفا  دناهتـشاد  یعـس  قرـش ، نانمـشد  هشیمه  هک  دهدیم  ناشن  رـصاعم  خـیرات  یـسررب 
هلـسلس کی  هب  ندرب  هانپ  هاقناخ و  هشوگ  رد  ندیزخ  یکلـسم و  یفوص  هنایفوص و  راکفا  زا  رتهب  زیچ  چیه  ًانئمطم  دـنهد و  قوس  ثداوح 

نیا  جورم  اهنآ  اذل  تسا ، هدرکیمن  نیمأت  ار  اهنآ  رظن  تالّیخت 
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رتیلمع اهنآ  دصاقم  رتکبس و  اهنآ  راب  دنروآ  يور  اهکلسم  نیا  هب  اهناماس  نیا  مدرم  ردق  ره  ًانئمطم  دنتـسه و  هدوب و  تامیلعت  راکفا و 

. دش دهاوخ 
ياهتروص هب  قرش  فلتخم  ياهروشک  رد  نآ  راثآ  هک  تسا  یقرـش  ياهروشک  رد  اهکلـسم  نیا  شرتسگ  شیارگ و  لماوع  زا  یکی  نیا 

دید میهاوخ  مینک  ّتقد  دمآ  دوجو  هب  ریخا  نورق  رد  هک  یگتخاس  بهاذـم  زا  یـضعب  قامعا  رد  رگا  یتح  دروخیم ، مشچ  هب  نوگانوگ 
. دراد دوجو  هنایفوص  راکفا  يرگیفوص و  هشیر  عون  کی  اهنآ  همه  رد  هک 

مامت مینادیم  هکنیا  اب  دزیرب ، رودب  ار  تاعوبطم  بتک و  مامت  دیاب  دنک  لمع  يدادغب » دینج   » روتسد هب  زورما  دهاوخب  یـسک  یتسار  رگا 
. دننک رتشیب  لهج  اب  هزرابم  شناد و  ملع و  هعسوت  رشن و  اب  ار  دوخ  تمظع  هک  دنشوکیم  زورما  يایند  ياهروشک 

يارب ینارادـیرخ  هتـشاد و  ناکما  ًانایحا  ملع  اب  هزرابم  هک  هدوب  یکیرات  ياـهنارود  راـگدای  نانخـس  هنوگنیا  هک  درک  لوبق  دـیاب  نیارباـنب 
. تسا هدشیم  ادیپ  طلغ  تامیلعت 

( نیمز قرشم  مدرم  ًاصوصخم   ) مدرم زا  يرایسب  اریز  تسا ؛ دیدج  ندمت  راثآ  مزاول و  زا  یکی  نایرج  نیا  هک  دنادقتعم  رگید  یـضعب  - 2
زا دنـشاب ، رادنید  ناملـسم و  دنراد  لیم  هصالخ  دـنراد و  یـصوصخم  هقالع  یبهذـم  لئاسم  هب  طیحم ، یگداوناخ و  تیبرت  ءاضتقا  يور 
یب لمع  يدازآ  کی  هب  جاتحم  هداد  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  دـیدج  ندـمت  هک  یلیاـسو  زا  طرـش  دـیق و  نودـب  لـماک و  يرادرب  هرهب  یفرط 

هک ياهّدع  اذل  دهدیمن ، قفو  تسا ، لئاق  تمـسق  ره  رد  ییاه  تیدودحم  هک  یبهذم  تاروتـسد  نیعرـشتم و  قاذـم  اب  هک  تسا  باسح 
نماد هب  تسد  دازآ ، مه  دنشاب و  رادنید  مه  دنهاوخیم  حالطصا  هب  ینعی : دننک  یشوپ  مشچ  تمسق  ود  نیا  زا  کی  چیه  زا  دنهاوخیمن 

دنکیمن دنراد ، نیعرشتم  هک  يراشفاپ  ردقنآ  عرـش  رهاوظ  هب  تبـسن  دهدیم و  قوس  نطاب !» رد  ریـس   » هب اهنآ  رتشیب  هک  دننزیم  فوصت 
قرف  زا  یضعب  ًاصوصخم 
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هب و  ار » لاق  نورب و  ین  دـنرگنیم ، ار  لاح  نورد و  : » یـضعب لوق  هب  ای  دنـشابیم ، انتعا  یب  اًلماک  ینید  تاروتـسد  رهاوظ  هب  تبـسن  اهنآ 

دهاوخ باتک  نیمه  رد  نشور  كرادم  رکذ  اب  نآ  زا  يددـعتم  ياههنومن  هک  رـشق »! هب  هن  دـنهدیم  تیمها  زغم  هب  : » رگید یـضعب  هتفگ 
. دمآ

لقاال ای  ناشیورد » هرمز   » رد دـنراد  یعورـشمان  ياهلغـش  هک  یناسک  ملاظ و  نیناوخ  تشم  کی  راب و  ودـنب  یب  دارفا  زا  هدـع  کی  دوجو 
رایـسب دارفا  هنوگنیا  يارب  دنلئاق  وخ  ناوریپ  يارب  اهیفوص  هک  یبسن  يدازآ  نآ  هتبلا   (1). دننادیم بلطم  نیا  رب  لیلد  ناشیا !» کلـسرد  »

و دننادیم ! عرش  لها  تنوشخ  یکـشخ و  لباقم  رد  برـشم » تعـسو  فاطعنا و  تیلباق   » و تفاطل !»  » عون کی  ار  نآ  مان  تسا و  تمینغ 
. تسا هدرک  فوصت  نوگانوگ  ياههلسلس  هدرپس  رس  ار  صاخشا  شامق  نیا  زا  یعمج  هک  تسا  اهنیمه 

نشخ و هنازور  راک  هک  يدارفا  يارب  ًاصوصخم  تسین ، مه  عونت  جّرفت و  زا  یلاخ  اهیفوص  عماجم  دـیهاوخب  ار  شتـسار  هتـشذگ  همه  زا 
! تسا طاشن  دیدجت  هیام  يرکف و  یحور و  ياهیگتسخ  عفر  يارب  یبوخ  هلیسو  دنراد  ینیگنس 

. دهدیم ریس  يرگید  ملاوع  رد  ار  ناسنا  دوشیم  هدناوخ  يزاونلد  ياهادص  ياهگنهآ و  اب  ًالومعم  هک  اهنآ  یقوذ  راعشا 
زورما یتح  هدوب و  میدق  رد  فوصت  قرف  زا  يرایـسب  نایم  رد  ود  نیا  دمآ  دهاوخ  یقیـسوم ) صقر و  « ) عامـس دجو و   » ثحب رد  هچنانچ 

. دهدیم لاح  اهنآ  هب  حالطصا  هب  هک  دراد  دوجو  مه 
زاجم دوخ  سلاجم  رد  ار  نآ  زا  هدافتسا  ردخم و  داوم  نتفرگ  راکب  اهنآ  زا  يرایسب 

ار تموکح  تراما و  یلبش  مهدا و  میهاربا  دنتخیرگیم . فوصت  هب  شیوخ  راب  ودنب  یب  يایند  زا  هک  دندوب  یناسک  نایفوص  نایم  رد  - 1
زا یکبنـس  دمحموبا  دروآ ، يور  هیفوص  هاقناخ  هب  رازاب  لاق  لیق و  تراجت و  هلغـشم  زا  یخلب  قیقـش  دندرب ، فوصت  هب  هانپ  دندرک و  اهر 

) تخیرگ فوصت  هب  شیوخ  يراکهبت  يراوخبارش و  زا  هک  دنیوگ  مه  لیپ  هدنژ  دمحا  خیـش  دمآرد ، هیفوص  يزرد  درک و  هبوت  ینزهار 
(. هیفوص 166 ثاریم  شزرا 
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. دنتشادنپیم یناحور ! هئشن  کیار  نآ  زا  لصاح  هئشن  دنتسنادیم و 

. دنهدیم حیجرت  تسا  اهنیا  همه  زا  یلاخ  هک  دجاسم  تاسلج  رب  ار  نآ  تسا و  ياهدع  عبط  باب  تاسلج  هنوگ  نیا  هک  تسا  یهیدب 
! تسا یبدا  یّلم و  شبنج  کی  فّوصت  شبنج  هک  دنادقتعم  مه  ياهتسد  - 3

و دراد ، طابترا  فوصت  ءایحا  اب  میقتـسم  ریغ  روطب  اهنآ  راثآ  ءاـیحا  دـناهدوب و  هفوصتم  هرمز  رد  اـم  بدا  رعـش و  ناـگرزب  زا  یـضعب  اریز 
! تسا هدش  عقاو  يرتدایز  هجوت  دروم  مه  فوصت  دننکیم ، يرتشیب  ششوک  راثآ  هنوگنیا  ندرک  هدنز  يارب  یضعب  نوچ 

هب نیبستنم  زا  ياهتـسد  ياهيوردنت  لمعلا  سکع  فوصت  ياههلـسلس  هب  مدرم  زا  یـضعب  هب  ندرب  هانپ  هک  دـنراد  هدـیقع  مه  یـضعب  - 4
نیا هب  ار  اهنآ  زگره  زین  عاضوا  هب  انشآ  علطم و  دارفا  دنتسین و  ام  یعقاو  نویناحور  ءزج  ملسم  روط  هب  هکنیا  اب  هتسد  نیا  تسا ؛ تیناحور 
یتقو اذل  دوشیم ؛ بوسحم  نارگید  لاح  شجنس  سایقم  اهنآ  لامعا  حول  هداس  ربخیب و  دارفا  رظن  زا  لاح  نیع  رد  اما  دنـسانشیمن ؛ ماقم 
ءاملع هب  تبسن  دناهدرک ؛ ادیپ  يّدام  ياهلاجنج  راج و  هب  یصاخ  هجوت  هتسد  نیا  ینید ، یلاع  تاروتـسد  فالخرب  هک  دننکیم  هظحالم 

(1). دنربیم هانپ  هاقناخ  هب  هدش  نیبدب 

نیمه سپـس  دنوش ، ادـج  نارگید  زا  ناناملـسم  زا  ياهّدـع  ات  هدـیدرگ  بجوم  یلماوع  هچ  هک  دوش  حرطم  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  - 1
زا یخرب  رد  یـشسرپ ، نینچ  خـساپ  يارب  دـننک ؟ يراذـگ  هیاپ  ار  فوصت  کلـسم  هدـمآ و  عمج  مه  اب  یهورگ  تروص  هب  ًاددـجم  دارفا 

طوبرم نایفوص  زا  یضعب  ینامرآ  هلاحتـسا  هب  هک  ییاهتـشذگرس  رد  هلمج  زا  هک  تسا  هدش  دانتـسا  یفلتخم  ياهتلع  هب  یقیقحت  ياهباتک 
ياهتیلوئـسم زا  زیرگ  یبـلطتحار ، هاـنگ ، زا  تشگزاـب  هبوـت و  دـیدش ، دـهز  سفن ، هیکزت  تلع  هـب  ناـیفوص  هـک  تـسا  هدـمآ  دوـشیم 

، یحور یگتــسخ  ییوـج ، هزاـت  یهاـگآدوخ ، و  یباینتــشیوخ ، ییارگ ، نورد  يزادرپلاـیخ ، یناور ، عـضو  يداـصتقا ، رقف  یعاـمتجا ،
ربارب رد  شنکاو  یمالـسا ، ریغ  بهاذـم  ریثأت  ياهقطنم ، ییایفارغج  عضو  یّلم ، تاـیح  دـیدجت  راـتخم ، بهذـم  زا  زیرگ  یملع ، یگدزاو 

. دناهدروآ يور  فوصت  کلسم  هب  رگید  للع  يرایسب  زور و  تسایس  اب  تفلاخم  رگمتس ، نایاورنامرف 
دارفا و نیب  رد  بصّعت  مدع  يودح  ات  لهاست و  یعون  ات  هدـش ، بجوم  يدارفنا  ياههزیگنا  فلتخم و  نیابتم و  لماوع  نیا  مه  یفرط ، زا 
ددرگ و یمالـسا  ياه  نیمزرـس  ناناملـسم و  نیب  رد  فوصت  کلـسم  ماود  يریگیپ و  ببـس  دوخ  دـیآ و  دوجو  هب  هیفوص  هورگ  ياضعا 

. دوش هدیشک  زین  رضاح  رصع  ات  نآ  هلابند 
رگید ياههبذاج  اههنومن و  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  اجنیا  رد  تسا ، مزال  هشاد ، ریثأت  ناناملسم  نیب  رد  دح  نیا  ات  هلئـسم  نیا  ارچ  هکنیا  رد 

. دوش هراشا  زین  فوصت  کلسم 
ار نآ  ياهدـع  هـک  تـشاد  دوـجو  زین  یعوـنتم  ياـههبذاج  نآ  يارب  کـش ، یب  دوـب ، جـیار  فّوـصت  کلــسم  هـک  ییاـه  هرود  ماـمت  رد 
هب ار  ساـسح  روش و  رپ  دارفا  كّرحم ، یناـفرع و  نانخـس  هلـسلس  کـی  هارمه  یقیـسوم  دوـب ، عامـس » هلئـسم « هلمج  زا  هک  دـنتفریذپیم .

نینچمه دوب ، يرتشیب  کیرحت  هبذاج و  ياراد  یقالخا ، زردنا  دـنپ و  بهاذـم و  هداس  توعد  اب  هسیاقم  رد  هک  درکیم  توعد  اههاقناخ 
کیرحت بجوم  یهلا ، تبحم  قشع و  ناـیب  هیفوص و  ناـگرزب  تاـمارک  هب  هراـشا  رثؤم و  تاـغیلبت  رثن و  مظن و  قیرط  زا  مـالک ، يوداـج 

. دیشکیم اههاقناخ  هب  ار  ياهّدع  هدیدرگ  تاساسحا 
يوزنم دنتـشاد  هنیمز  هک  ار  یناسک  ات  دوب  لـماوع  زا  یکب  زین  فعاـضم  یتسیز  ياـهیراتفرگ  یعاـمتجا و  ياهتیلوئـسم  زا  زیرگ  نینچمه 
خیرات ینایک ، نسحم  رتکد  دوب (. دارفا  عون  نیا  يارب  یبسانم  هاگهانپ  هاقناخ  ًالوصا  دـناشکب و  یهاـقناخ  مارآ  هشوگ  هب  ار  ناـنآ  هدرک و 
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(. هحفص 20 و 21 ناریا  رد  هاقناخ 
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41 ص :
. دننکیم رکذ  نایرج  نیا  يارب  هک  ياهدمع  للع  دوب  نیا 

مود لوا (1) و  عوضوم  زا  یلـصا  یـساسا و  لماع  دوریم  نامگ  اـما  دـشابن ، ریثأـت  یب  ناـیرج  نیا  رد  تاـهج  نیا  همه  هک  تسا  نکمم 
. دنکیم دییأت  یبوخ  هب  ار  نآ  دش  هتفگ  هک  مه  ینئارق  دشابن ، جراخ 

نیدـب تسا ، يرامعتـسا  ياـههشقن  ءزج  دراد و  یـسایس  هبنج  ناریا ، رد  ناـیفوص  شوج  بنج و  نیا  لـماع  نیرتيوق  دـنامن  هتفگاـن  - 1
برغ و قرش و  زا  ناسانـش  قرـش  هک  دشیم  هدید  اهلاس  زا  تشاد و  رارق  يولهپ  یتوغاط  میژر  تسایـسناج  رد  يرگیفوص  جیورت  تهج 
» موحرم حالطصا  هب  ثلث  زا  ار  راطع  خیـش  ءایلوالاةرکذت » اًلثم « دندوزفایم . نآ  جوا  رب  هداد  مه  تسد  هب  تسد  ناریا  زا  گنهرف  ترازو 
) گروبزرطپ رد  یکسفوکوژ » نیتنلاو  یسور « یسانشرواخ  دیعسوبا  دیحوتلارارـسا » دنداتـسرفیم «! ناریا  هب  هدرک  پاچ  اپورا  رد  پیگ »
رد یـسرد  ار  يرگیفوـص  توغاـط ) رـصع  رد  ناریا ( گـنهرف  ترازو  دنتـسرفیم ! ناریا  هـب  دـننکیم  پاـچ  قـیقحت  زا  سپ  دارگ ) نـینل 

همدقم 108) رایخالاۀفحت ، درکیم ( جرخ  نایفوص  باتک  هار  رد  یتفگنه  هجدوب  هنالاس  دنادرگیم و  اههاگشناد 
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42 ص :

! نایفوص راکهاش 

نیفلاخم لباقم  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  اهنف  توف و  نیمه  هار  زا  رتشیب  اـهتیلقا  همه  دـننام  دـنراد و  ییاـهراکهاش  دوخ  يارب  مه  اـهیفوص 
. دننکیم ظفح  دوخ 

رد هچنانچ  دوش ، ناونع  ًادـعب  دوخ  بسانم  ياهثحب  نمـض  رد  دـیاب  اهنآ  زا  یـضعب  اریز  میهد ، حرـش  ار  اـهنآ  همه  میهاوخیمن  اـجنیا  رد 
هیفوص ياسؤر  هک  تسا  هتکن  نیا  دسریم  رظن  هب  مزال  نآ  رکذت  اجنیا  رد  ار  هچنآ  یلو  دید ، دـیهاوخ  ار  نآ  هنومن  قشع » لقع و   » ثحب

لها لد ، لها  نیقی ، لها  ار  دوخ  دـننک و  یفرعم  عامتجا  زاتمم  یلاع و  هقبط  کی  ار  دوخ  ناهاوخاوه  دوخ و  هک  دنـشوکیم  اوق  مامت  اـب 
. دننک دادملق  کلسم  یب  رشق  و  تروص ، لها  رهاظ ، لها  ار  نارگید  و  هّللا ، لهأ  ینعم ،

رد هک  دناهدوب  اهنآ  نایم  رد  ینادنمـشناد  هتبلا   ) تسا (1) بایمک  اهنآ  نایم  رد  دنمـشناد  داوساب و  دارفا  نوچ  يواـعد ، نیا  همه  اـب  یلو 
دننکیم یعـس  يواعد  نامه  هب  ثبـشت  اب  اذل  تسااهداوسیب ) ای  اهداوس  مک  اب  هبلغ  اما  دناهدرک  ناوارف  شـشوک  اهنآ  کلـسم  یملع  هینب 

ار نانآ  ناوارف  تامحز  یملع  دنمورین  قطنم  اب  اهنآ  تسا  نکمم  اریز  دنراد ، هاگن  رود  گرزب  نایناحور  ءاملع و  زا  ار  دوخ  ناوریپ  دارفا 
نیمه  یکی  شورفیم  ریپ  ياههظعوم  نیتسخن  زا  اذل  دنزیرب ، مهرد  دوخ  عابتا  بلج  رد 

زا هایـس  یلعوبا  دندرمـشیمن ، بیع  مهار  نیا  دنتـشادن و  نتـشون  ندناوخ و  داوس  یتح  هک  دندوب  خـیاشم  زا  یناسک  هیفوص  نایم  رد  - 1
هحفص 5) دلج 1 ، ءایلوالاهرکذت  دناوخب (. تسناوتیم  يزیچ  هن  دسیونب و  تسناوتیميزیچ  هن  دوب ، یما  میدق ، خیاشم 

زا ریبک  دواد  خیـش  تفگیمن ، نخـس  مه  تسرد  ظفل  هب  تایاور  بجوم  هب  یتح  دوب و  یّما  هیولوم » خـیاشم « زا  بوکرز  نیدـلا  حالص 
هحفص 188) دلج 1 ، ینارعش ، تاقبط  تسنادیمن (. نتشون  ندناوخ و  هیلذاش  خیاشم 

هب دناهتـسش و  ورف  ثیدح  یلاما  رتافد و  هک  تسه  خـیاشم  زا  ياهدـع  لاوحا  رد  دوب و  هار  باجح  ملع ، هب  لاغتـشا  هیفوص  زا  یـضعب  دزن 
هحفص 167) هیفوص ، ثاریم  شزرا  دناهدرک (! كاخ 
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43 ص :
. دننک زارتحا  سنجان » نارشاعم   » نیا زا  هک  تسا 

بوسحم اـهنآ  تفرـشیپ  هار  ّدـس  هناـگی  هک  نید  ءاـملع  هب  تبـسن  مدرم  هدوت  نتخاـس  نیبدـب  يارب  هشیمه  اـهیفوص  هک  یمهم  ياـههبرح 
راعـشا هنوگ  نیا  هب  دـننک و  یفرعم  یئوررود  یئامندوخ و  ایر و  هب  هدولآ  اـیند و  لـها  ار  اـهنآ  هک  تسا  نیا  دـنربیم ، راـک  هب  دـنوشیم 

: دنوش لثمتم 
دننکیم رگید  راک  نآ  دنوریم  تولخ  هب  نوچدننکیم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو 

دننکیم  رتمک  هبوت  دوخ  ارچ  نایامرف  هبوتسرپ  زاب  سلجم  دنمشناد  مراد ز  یلکشم 
***

دوشن  ناملسم  سولاس  دزرو و  ایر  اتدوشن  ناسآ  نخس  نیا  رهش  ظعاو  رب  هچرگ 
***

 (1)! منکیمن ربنم  رس  رب  همشرک  زانرهش و  ناظعاو  نوچ  هک  تسا  سب  ما  يوقت  نیا 

هب نآ  زا  دوریم ، رامـش  هب  اهیفوص  یملع  ریغ  ياهقظنم  ندـیبوک  يارب  هحلـسا  نیرتکانرطخ  هک  اـملع  یملع  هیامرـس  ریقحت  يارب  ًاـنمض 
و یمسر » ملع   » ناونع

. تسا هدورس  نانآ  هرابرد  هدرمش و  وگغورد  راکایر و  ار  دوخ  نامز  رصاعم  نویناحور  1316 ه ) هاشیلع ( یفص  - 1
تسا  ربنم  لها  ظعو  تسا  لوغ  گنابتسا  رتباک  نک  رب  شوگ  ادص  نیز 

البال ياههمامع  نیا  اریزایر  ریوزت و  ریغ  یقدص  تسین 
نیتسوپ  ادر و  رد  ملعا  تسیننیقی  ناد  هناهب  ار  تیملعا 

ار همامع  ترهش و  عامتجا و  وار  هماج  بیرف  ناج  يا  روخم  سپ 
(. 161 هحفص 177 - دلج 3 ، نافرعلاۀقیقح ، نید (  عرش و  مسا  هب  یناکد  مرگنیعل  ناطیش  زاب  اج  ره  هدرک 
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44 ص :
و يرهاظ ، يرـشق و  ار  ینید  گرزب  ءاـملع  (1) و  دننکیم دای  اهنیا  دـننام  و  تاحالطـصا !» ظافلا و   » و یلاق » لیق و  مولع   » و رهاـظ » ملع  »

یفرعم دحلم »  » دراوم زا  یـضعب  رد  ای  و  تعدب » لها   » ار ام  رگا  دنیوگیم : زین  و  دنناوخیم ، قح !» هار  نزهار   » هراذـگ رتالاب  ار  اپ  یهاگ 
(2). دناهدوبن انشآ  لد  لها  حالطصا  هب  ای  ئدنا  هیدسرن  ام  کیراب  بلاطم  قمع  هب  هک  هدوب  نیمه  هطساوب  دناهدرک 

شورس  ماغیپ و  ياج  دشابن  مرحمان  شوگيونشن  ییوب  هدرپ  نیز  انشآ  يدرگنات 

ار وا  تفایرد  هدهاشم و  هک  تسا  هیفوص  نافرع  دهدیم ، یناشن  طقف  قح  زا  یمسر - ملع  تسا - امکح  اهقف و  ملع  هچنآ  هیفوص  دزن  - 1
و درادیمن ، صوصخم  هعرـشتم  ءاملع و  هب  ار  دوخ  تیبرت  دشکیم و  يرانک  هسردم  لها  زا  یفوص  هکتسا  ور  نیا  زا  دزاسیم . نکمم 

نیمه نایم  زا  هیفوص  گرزب  خـیاشم  یـضعب  یتح  دراد و  يذوفن  مه  نارو  هشیپ  ناناقهد و  تاـقبط  نیب  رد  هیفوص  میلعت  ببـس  نیمه  هب 
. دناهتساخرب تاقبط 

رارـسا بحاص  ار  دوخ  دناهدرمـشیم و  رهاظ  لها  ار  اـهنآ  دناهتـسیرگنیم و  ریقحت  هدـید  هب  ار  ناثّدـحم  ءاـهقف و  میدـق  یلیخ  زا  هیفوص 
زا ررکم  هیفوص  هک  تسا  هدش  ببس  میدق  زا  ءاهقف  هیفوص و  نیب  فالتخا  نیا  دناهدوب . بلق  ملع  ینطاب و  تفرعم  یعدم  دناهتـسنادیم و 

(. 161 هحفص 151 - هیفوص ، ثاریم  شزرا  دنوش ( بیقعت  ءاهقف  بناج 

ناهیقف و صوصخم  هک  رهاـظ  ملع  اـی  تعیرـش  ملع  یکی  دـناهدرک ؛ میـسقت  تروص  ود  هب  ار  یمالـسا  ینید و  تاـعوضوم  ناـیفوص  - 2
و یبـلق ، یحور و  لاـمعا  لـماش : تسا  ناـیفوص  صوـصخم  هک  نطاـب  ملع  قیاـقح و  ملع  اـی  تقیرط  ملع  رگید  تـسا و  یعرـش  ناـیتفم 
) دناهداهن مان  نطاب  ملع  ار  فوصت  ملع  رهاظ و  ملع  ار  تعیرـش  ملع  دیدرگیم و  دنوادخ  هب  ندیـسر  ياههار  یقالخا و  یـسانشناسنا و 

(. هحفص 321 سیلبا ، سیلت 
هحفص هیریشق ، هلاسر  همجرت  تیقح (!» هفیاط « نیا  و  دنراد ، هاگن  مسر  همه  ناقلخ  تسا : هتفگ  دروم  نیا  رد  303 ه ) دمحا (» نب  میَوُر  » 

زا ربخ  یب  رهاظ و  لها  يرشق و  ار  یبهذم  ياملع  نایفوص  دندرک . ادج  ناعرشتم  ناهیقف و  زا  ار  دوخ  هار  یمیـسقت  نینچ  اب  نایفوص  ( 56
هحفص 30- تداعس  يایمیک  دندرکیم ( شهوکن  یتافص  نینچ  نتـشاد  هب  ار  نانآ  و  دندناوخیم ، بلط  هاج  ضرغم و  يونعم و  تالاح 
536 ه) لیب ( هدنژ  یماج  دمحا  خیش  نیب  هک  ياهرظانم  کی  رد  هحفص 57 ) هیادهلا ، حابصم  هحفص 72 - دلج 1 ، نانجلا ، تاضور  - 29

يا شوماخ  دـیوگیم «: ودـب  شاخرپ  تلاح  یعون  اب  هدرب و  يرترب  نامگ  دوخ  هب  یماج  دـهدیم ، يور  نی » دایز  دیـس  مان « هب  یملاع  و 
(. هحفص 54 لیب ، هدنژ  تاماقم  ییوگیم (!؟ دیحوت  ملع  دمحا  اب  وت  دوشن  رتارف  هضاحتسم ! ياپ  نایم  زا  وت  یملع  بدا ، یب 
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45 ص :
تـشاد نییناحور  ملع و  لها  اب  يدایز  رـشن  ورـشح  اًلبق  هکنیا  اب  و  دوب ، هدـمآ  رد  اهنآ  کلـس  رد  زاریـش  رد  هک  مراد  رطاـخ  هب  ار  یناوج 

ًادعب تخیرگیم ، اهنآ  زا  دنک  رارف  تسا  يرسم  يرامیب  هب  التبم  هک  یضیرم  زا  هک  یسک  دننام  و  درک ، عطق  ار  دوخ  ترشاعم  یلک  روطب 
مّـس کی  ًاـبیرقت  ار  نآ  هک  تسا  هدوب  ءاـملع  زا  يریگهراـنک  لـماک و  باـنتجا  هدـش  هداد  وا  هب  هک  هیلوا  تاروتـسد  هلمج  زا  دـش  مولعم 

رد دیدش  رّفنت  ینیبدب و  سح  کی  هدومن و  عالطا  یب  دارفار  ار د  دوخ  راک  ءوس  تغیلبت  هنوگ  نیا  هتبلا  دناهدرک ، دادملق  وا  يارب  کلهم 
زا هحفـص  کی  ای  و  دنونـشب ، دوخ  کلـسم  عضو  هرابرد  یحیـضوت  نیرتکچوک  دنتـسین  رـضاح  ًاضعب  هک  يروط  هب  دـنکیم ، داجیا  اهنآ 

. دننادب قح  لوصو  هار  ّدس  ار  بلاطم  نیا  دنناوخب و  ار  تمسق  نیا  هب  طوبرم  ياهباتک 
نیفلاخم یملع  تاغیلبت  لیس  لباقم  رد  دناهرهب  یب  یملع  ياههیامرس  زا  ًالومعم  هک  ار  تیعمج  نیا  دارفا  هک  تسا  بیجع  راکهاش  نیمه 

، ملع لها  تالمح  لباقم  رد  یملع  ریغ  تیعمج  کی  ظفح  يارب  یلخاد ، تسایـس  رظن  زا  هک  درک  قیدـصت  دـیاب  ًافاصنا  و  دـنکیم ! همیب 
تبـسن ار  دارفا  دننک و  دادملق  قح  هار  عنام  نیرتگرزب  ار  ملع  هدرک و  زاس  ار  ربکالا » باجحلاوه  ملعلا   » همغن هک  تسین  نیا  زا  رتهب  یهار 

. دننادب دوخ  نمشد  ار  اهنآ  هک  يروطب  دنزاس  نیبدب  نادنمشناد  ءاملع و  هب 
رارف نادنمـشناد  زا  مدرم  هک  دیایب  ینامز   : » بئذلا نم  منغلا  رفی  امک  ءاملعلا  نم  نوّرفی  ساّنلا  یلع  نامز  یتأیـس  : » فورعم ثیدح  دیاش 

. دشاب دراوم  هنوگ  نیمه  هب  هراشا  دنکیم »! رارف  گرگ  زا  دنفسوگ  هک  روطنامه  دننک 
ثحب و دنورب و  راب  نیا  ریز  دنتـسین  رـضاح  سک  همه  اریز  دوشیمن  مامت  اهنآ  يارب  نازرا  ردقنآ  مه  راکهاش  نیا  ندز  راک  هب  هتبلا  یلو 

سک چیه  هکنیا  هچ  دنراذگب ، رانک  تسا  دیاقع  دـب  بوخ و  صیخـشت  و  بلاطم ، هنوگ  نیا  لح  هلیـسو  هناگی  هک  ار  یقطنم  ياهوگتفگ 
ياهتیعمج نآرق  تسا ، ملع  غارچ  نامه  دشاب  تداعـس  مخ  چیپرپ و  هار  ندرک  ادیپ  يارب  یغارچ  ناهج  رد  رگا  و  دـنیبیمن ، نایز  ملع  زا 

زین گرزب  ناربمغیپ  دنمورین  یملع  قطنم  ذفان و  نایب  لباقم  رد  هک  دهدیم  ناشن  ام  هب  ار  يددعتم 
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46 ص :
هب دـیهدن و  ارف  نآرق  نیا  هب  شوگ  « ؛» َنُوِبْلغَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  اْوَْغلاَو  ِنآْرُْقلا  اَذَِـهل  اوُعَمْـسَتَال  : » دـنتفگیم دنتـشادیم و  لوـمعم  ار  شور  نیمه 

َنیِذَّلا يِداَبِع  ْرِّشَبَف  : » دیناسر ار  ینارون  ماغیپ  نیا  اهنآ  هب  نآرق  دـشن و  رثؤم  یلو   (1)! دیوش زوریپ  دیاش  دـینک ، لاجنج  نآ  توالت  ماگنه 
یناسک نامه  هد ! تراشب  ارم  ناگدـنب  سپ   » (2) ؛» ِباَْبلَْألا اُولْوُأ  ْمُه  َِکَئلْوُأَو  ُهَّللا  ْمُهاَدَـه  َنیِذَّلا  َِکَئلْوُأ  ُهَنَـسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی 

«. دننادنمدرخ اهنآ  هدرک و  ناشتیاده  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دننکیم ، يوریپ  اهنآ  نیرتوکین  زا  دنونشیم و  ار  نانخس  هک 

فوصت مان  هب  ینکفا  هقرفت 

هب يداصتقا  یـسایس و  ياهنارحب  دربیم ، وس  ره  هب  مطـالتم  سوناـیقا  نیا  رد  ار  اـم  هعماـج  یتشک  اـیند ، یلعف  ثداوح  نیگمهـس  جاوما 
رظن هب  هک  یتاجن  هار  انت  یتیعقوم  نینچ  رد  تسا  یهیدب  دننکیم ، ییامندوخ  یتشک  نیا  نانیـشنرس  لباقم  رد  یفوخم  ياهبادرگ  تروص 
لماک تراهم  اب  ات  دوش  هداد  هبرجت  اب  قیال و  یناربهر  راکتـسرد و  دنمـشناد و  ینادرم  تسد  هب  یتشک  نیا  ماـمز  هک  تسا  نیا  دـسریم 

. دننک تیاده  تاجن  لحاس  يوس  هب  ار  نآ 
. دوشیم مامت  اهنآ  ناج  تمیق  هب  یتشک  نیا  نانیشنرس  نایم  رد  قافن  فالتخا و  هنوگ  ره  ماگنه  نیا  رد  تسا  نشور 

دنمزاـین رتشیب  زیچ  همه  زا  قاـفتا  داـحتا و  هب  دوخ  تیدوجوم  ظـفح  يارب  اـم  هعماـج  ینونک ، بوشآ  رپ  ياـیند  نیا  رد  میوگب  رتـحیرص 
! سب تسا و  داحتا  نیمه  میشاب  هتشاد  دنمورین  يوق و  نانمشد  همه  نیا  ربارب  رد  ياهحلسا  رگا  و  تسا ،

نینچ  اب  میراد و  ناوارف  نانمشد  يدام ، رظن  زا  مه  يونعم و  رظن  زا  مه  زورما ،

هیآ 26 تلصف ، هروس  - 1

هیآ 17 و 18. رمز ، هروس  - 2
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47 ص :
. میزادنیب هار  دوخ  نایم  رد  یلخاد  گنج  میهاوخب  رگا  تسا  هناقمحا  ردقچ  لاح 

ادـیپ فلتخم  ياههتـسد  همه  نیا  ناـیم  رد  هک  یکرتشم  هجو  اـهنت  هتفاـی و  لیکـشت  نوگاـنوگ ، ياـهنابز  فلتخم ؛ ياـهداژن  زااـم  روشک 
ره زا  سدقم  داحتا  نیا  تیمها  لاح  نیا  اب  دنتسه ، ناملـسم  نآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  اریز  تسا ، یبهذم  ینید و  داحتا  نامه  دوشیم 

. تسا زاین  یب  ینایب  حیضوت و  هنوگ 
کیریز ار  يرتمیظع  ياهتیعمج  اهنآ ؛ دننام  كرتشم و  ياهرازاب  داجیا  و  يداصتقا ، یسایس و  ياههیداحتا  هیلسو  هب  دوشیم  یعس  زورما 

ایآ لاح  نیا  اب  دنرادن ! ییاغوغرپ  يایند  نینچ  رد  تایح  قح  هدـنکارپ ، دودـحم و  دارفا  هک  هدـش  ملـسم  هتکن  نیا  اریز  دـنروآرد ؛ مچرپ 
!؟ مینک هراپ  ار  داحتا  ياههتشر  هشادرب و  مدق  فده  نیا  دض  رب  هک  تسین  تیانج 

***
ناناملسم هک  دوب  گنهامه  هدرشف و  تیعمج  سدقم و  دنمورین  داحتا  نیمه  هیاس  رد  دراد و  يدایز  تیمها  مالـسا  رظن  زا  تدحو  ظفح 

: دوب هتفگ  اهنآ  هب  مالسا  دنهد . جرخ  هب  یگداتسیا  ناوارف  نانمشد  همه  نآ  ربارب  رد  دنتسناوت  مالسا  ردص  رد 
هدـنارپ دـینزب و  گنچ  تمحر  هلیـسو  هنوگ  ره  مالـسا و  نآرق و  ادـخ /(  نامـسیر  هب  یگمه  «: ) اُوقَّرَفَت َالَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو  »

فیدر رد  هک  هدرمـش  روـفنم  ار  قاـفن  ياهزادـنا  هب  مالـسا  دوـب . هدرک  یهن  یگدـنکارپ  زا  ًاحیرـص  ار  اـهنآ  هلیـسو  نـیا  هـب  !(1) و  دیوشن
ًاعَیِـش ْمُکَِـسْبلَی  َْوأ  ْمُِکلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َْوأ  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ًاباَذَع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَی  ْنَأ  یَلَع  ُرِداَْقلا  َوُه  ُْلق  : » دیوگیم هداد و  رارق  ینامـسآ  ياهباذـع 

هدنکارپ ياههتـسد  تروص  هب  ای  دتـسرفب  امـش  رب  یباذع  امـش ، ياپ  ریز  زا  ای  الاب  زا  هک  تسا  رداق  وا  وگب : ٍضَْعب :» َسَْأب  ْمُکَـضَْعب  َقیُِذیَو 
هب  امش  زا  کی  ره  هب  ار  فالتخا ) و   ) گنج معط  دزیمایب و  مه  هب  ار  امش 

هیآ 103 نارمع ، لآ  هروس  - 1
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48 ص :
(1)! دناشچب يرگید  هلیسو 

ٍءْیَش ِیف  ْمُْهنِم  َتَْسل  ًاعَیِش  اُوناَکَو  ْمُهَنیِد  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دیوگیم ًاحیرـص  دراد و  نابلط » فالتخا   » اب ریذپانیتشآ  ینمـشد  کی  مالـسا 
چیه وت  دندش ، میـسقت  فلتخم ) بهاذم  و   ) نوگانوگ ياههتـسد  هب  و  دـنتخاس ، هدـنکارپ  ار  دوخ  نییآ  هک  یناسک  ِهَّللا ؛» َیلِإ  ْمُهُْرمَأ  اَمَّنِإ 

(2). تسا ادخ  اب  اهنت  اهنآ  راک  رس و  يرادن ! اهنآ  اب  ياهطبار  هنوگ 
ْمُهَنیِد اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  ْنِم  َنیِکِرْـشُْملا  ْنِم  اُونوُکَت  َالَو  : » دیوگیم هدرمـش و  كرـش »  » مئالع زا  یکی  ار  یگدنکارپ  فالتخا و  رگید  ياج  رد 

اههورگ اههتـسد و  هب  دنتخاس و  هدنکارپ  ار  دوخ  نید  هک  یناسک  زا  دیـشابن ، ناکرـشم  زا  و  َنوُحِرَف ؛» ْمِْهیََدل  اَِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  ًاعَیِـش  اُوناَکَو 
(3)! دنلاحشوخ هتسبلد و )  ) تساهنآ دزن  هچنآ  هب  یهورگ  ره  هک ) نیا  بجع   ) و دندش ! میسقت 

(4) «! دنناگرگ همعط  ور  کت  نادنفسوگ   : » بئذلل منغلا  نم  ذاشلا  : » دیوگیم مالسا 
نیا ام  هفیظو  دـنطیرفت ، طارفا و  رد  هتـسنادن  ای  هتـسناد  هک  دنتـسه  يدارفا  یعامتجا  ره  رد  هکلب  اـم  عاـمتجا  رد  هک  تسین  يدـیدرت  هتبلا 
جنر ام  داحتا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  ایند  رد  هک  تسین  يدـیدرت  مه  نیا  رد  مینادرگ . زاب  تیعمج  فوفـص  هب  مینک و  رادـیب  ار  اهنآ  تسا 
لامک اب  دیاب  درک »! دیاب  شرتهتفـشآ  سپ  تسا  نینچ  نوچ  : » دنادقتعم و  تسا ، اهنآ  رطاخ » تیعمج   » ثعاب ام  هتفـشآ » عضو   » دنربیم و

تقد 

هیآ 65. ماعنا ، هروس  - 1

هیآ 159. ماعنا ، هروس  - 2

تایآ 31 و 32. مور ، هروس  - 3

دیزیهرپب یگدنکارپ  زا  بئّذلل «:» ِمَنَْغلا  َنِم  َّذاّشلا  نا  امک  ناطیشلل  ساّنلا  َنِم  ّذاشلا  َّناَف  ۀقرفلا ! َو  ْمُکاّیا  َو  مالسلا «: هیلع  یلع  نانخس  زا  - 4
(. هبطخ 127 هغالبلاجهن ، تسا (» گرگ  همعط  ور  کت  دنفسوگ  هک  نانچ  تسا  ناطیش  هرهب  اهنت » ناسنا  هک «
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49 ص :
. مینک بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  میشاب و  اهنآ  ياههشقن  بقارم 

***
درم هچ  میـشاب و  تسایـس  درم  هچ  و  تیلم ، نطو و  ناـهاوخ  هچ  میـشاب  مالـسا  رادتـسود  هچ  اـیند » درم   » هچ میـشاب و  نید » درم   » هـچ اـم 

اهنویلیم بلق  يایاوز  حور و  قامعا  رد  تسا و  بهذم »  » شمان هک  یسدقم  داحتا  هتشر  نیا  میهدن  هزاجا  دیاب  تروص  ره  رد  تیناحور ،
نیا دریگب و  ار  نآ  ياج  هک  میراد  يرگید  زیچ  ایآ  دور ! داب  رب  يونعم  هیامرـس  نیا  دـیابن  دوش ! هتـسسگ  مه  زا  دراد  اـج  اـم  روشک  مدرم 

! دندرگ نابلط  فالتخا  تسد  تلآ  هجوت  نودب  هک  دنوشیم  ادیپ  ياهدع  زونه  هک  سوسفا  دنک ؟ رپ  ار  ءالخ 
لد کی  ناناملسم  همه  دنک و  ادیپ  لیلقت  دراد  دوجو  ینس  هعیـش و  نایم  رد  هک  یتافالتخا  دوشیم  یعـس  زورما  تسا  روآ  تریح  یتسار 

ربارب رد  ملاع  بهاذم  هب  نادقتعم  مامت  نایم  رد  دننکیم  یعس  رتالاب  نآ  زا  دننک  یگداتسیا  دوخ  كرتشم  نانمـشد  ربارب  رد  نابز  کی  و 
تـسرد لاح  نیااب  ایآ  دـنهد ؛ لیکـشت  یمکحم  ریجنز  هدرک و  داجیا  یگنهامه  داحتا و  عون  کـی  ینید  یب  داـحلا و  يرگیداـم و  لـیس 
سوماق رد  تسا و  یمالـسا  زکرم  هناگی  هک  دـجاسم  لباقم  رد  اـی  میـشکب ، فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  تیعمج  نیا  مییاـیب  اـم  هک  تسا 

!؟ میزاسب هاقناخ  درادن  دوجو  نآ  زج  یعامتجا  زکرم  مالسا 

تسین يدنب  هتسد  يزاس و  هاقناخ  زور  زورما 

رظن كرد  يارب  دجـسم ، لباقم  رد  ندرک  تسرد  ناکد  و  مالـسا ، لخاد  رد  يدـنب  هتـسد  تسا : هدرک  هزراـبم  ًادـیدش  زیچ  ود  اـب  مالـسا 
: منکیم بلج  رارض » دجسم   » ناتساد هب  ار  امش  هجوت  تمسق  نیا  رد  مالسا 

یمالسا  ناسیون  خیرات  هک  يروطب  دیشاب ، هدینش  ار  رارض » دجسم   » ناتساد دیاش 
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50 ص :
« رماعوبا  » مان هب  یحیسم  ياهبهار  زا  یکی  مالـسا ، روهظ  زا  لبق  دناهدش  رّکذتم  هبوت  هروس  زا  هیآ 108  ریسفت  رد  مه  نارسفم  دناهتشون و 

هقـالع روش و  اـب  دوب  هدـید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربـمغیپ  روهظ  هراـبرد  هتـشذگ  ینید  بتک  رد  هک  ار  یتاراـشب  هک  دوب  هنیدـم  رد 
روهظ زا  سپ  دوب . هدرک  داجیا  اهلد  رد  یصوصخم  راظتنا  قوش و  لاح  کی  هار  نیا  زا  تخاسیم و  رـشتنم  هنیدم  مدرم  نایم  رد  یـصاخ 

« اهرماعوبا  » فارطا ًاـعبط  هدـمارد و  ترـضح  نآ  ناوریپ  کلـس  رد  دـندوب  مالـسا  ربمغیپ  روهظ  هنـشت  یتاـهج  زا  هک  هنیدـم  مدرم  مالـسا 
ینوگانوگ لئاسو  هب  هک  دش  ببـس  و  درک ، نشور  اهنآ  ياهلد  رد  ار  هنیک  دـسح و  شتآ  عوضوم  نیمه  دـش . داسک  ناشرازاب  و  تولخ ،

. دننک ینکش  راک  مالسا  تفرشیپ  لباقم  رد 
رگید هک  وا  داد ، بقل  قساف »  » ار وا  تخادرپ و  وا  بیقعت  هب  دش و  ربخاب  رماعوبا »  » یبیرخت ياهتیلاعف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ 

اب همان  هلیـسو  هب  اجنآ  زا  تشادنرب و  تیلاعف  زا  تسد  یلو  دش ، هدـنهانپ  مور  رـصیق  هب  تخیرگ و  ماش  هب  دـنامب ، هنیدـم  رد  تسناوتیمن 
مور رـصیق  زا  ددمتـسا  اب  هدرک و  مهارف  هنیدـم  رد  اهنآ  هلیـسو  هب  یئاه  هنیمز  دـناوتب  دوب  راودـیما  تشاد و  هنامرحم  ياـهسامت  ناـقفانم 

. وس کی  زا  نیا  دزاس ، دراو  ناناملسم  رب  ياهدننکش  ياهتبرض 
هدرپ یبناجب  قح  ياههفایق  اب  دندیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  تمدخ  ناملـسم  رهاظ  هب  دارفا  زا  یعمج  زورکی  رگید  يوس  زا 

هظحالم نوچ  ام  ادخ ! لوسر  يا  : » دندرک ضرع  دنتشادرب ، دندوب  هدرک  ترضح  نآ  صخـش  مالـسا  ملاع  هب  تبـسن  هک  یتمدخ  يور  زا 
رد ًاصوصخم  ار  امـش  فیرـش  دجـسم  رد  روضح  ییاناوت  هنیدـم  تسد  رود  طاقن  زا  نارامیب  نانزریپ و  نادرمریپ و  ءافعـض و  هک  میدرک 

نونکا مه  میاهتخاس ، هنیدم  زا  ياهشوگ  رد  يدجـسم  ناناملـسم  ینارگن  عفر  ّتیعمج و  نیا  هب  کمک  يارب  اذل  دـنرادن ؛ یناراب ، ياهبش 
«. دیئامرف حاتتفا  ار  نآ  نآ ، رد  ندناوخ  زامن  دوخ و  مودق  اب  هک  تساامش  راظتنا  رد  هدش و  مامت  دجسم 

موریم و : » دومرف دوب ، كوبت  گنج  مزاع  عقوم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
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رهاظ تساوخ  رد  دنتفاتش و  شروضح  هب  اههفایق  نامه  اب  ترضح ، تشگزاب  زا  سپ  مریگیم .» میمصت  امش  راک  هرابرد  و  مدرگیم ، زاب 

زا ار  دوخ  ربمغیپ  دنوادخ  ینحل  نیرتدیدش  اب  دیدرگ و  لزان  ربمایپ  رب  يدنج  تایآ  ماگنه  نیا  رد  ناهگان  دـندرک . رارکت  ار  دوخ  بیرف 
ْمُقَتَال : » دومرف دـناوخ و  خزود »! هاگترپ  بل  رب  ینامتخاس   » و رفک » هقرفت و   » نوناک کی  ار  نآ  تشادزاب و  دجـسم  نآ  رد  زامن  روضح و 

زور زا  هک  يدجـسم  نآ  تسیان ! تدابع ) هب  دجـسم   ) نآ رد  زگره  ِهِیف ؛» َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يَْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل  ًاَدبَأ  ِهِیف 
(1)! یتسیاب تدابع ) هب   ) نآ رد  هک  تسا  رتهتسیاش  دش ، انب  اوقت  هیاپ  رب  تسخن 

***
هک ياهدعو  اب  هدرک و  تعجارم  هنیدم  هب  ات  دـنزاسب  وا  يارب  یهاگیاپ »  » هداد روتـسد  ار  دوخ  لامع  رماعوبا » « ... ؟ دوب هچ  رما  تقیقح  اما 

. دزاس یلمع  ار  دوخ  موش  ياههشقن  دوب  هدش  هداد  وا  هب  ماش  رد 
مهنآ دجـسم »  » سدقم مان  تحت  اذل  تشادـن ، ناکما  رماعوبا »  » مان هب  مه  نآ  یئانب  نینچ  نتخاس  زور  نآ  رد  هنیدـم  طیحم  رد  نوچ  هتبلا 

لبق ادخ  یحو  کیپ  اما  دندیچ ؛ ار  بلطم  تامدـقم  دـشیمن ، روصت  یناونع  نیا  زا  رتهب  هک  ناوتان ، فیعـض و  هقبط  کی  يزوسلد  يارب 
. دش بآرب  شقن  اههشقن  دومن و  اهنآ  ياههشقن  هجوتم  ار  ربمغیپ  اهنآ ، موش  دصاقم  ءارجا  زا 

، دنداد رارق  هنیدم  مدرم  هلبزم  ارنآ  هاگیاج  یتح  دننک ؛ ناسکی  نیمز  اب  هتخاس  ناریو  ار  دجسم  نآ  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
نیا شاهجیتن  ای   ) دوش اپرب  ناناملسم  نایم  رد  فاکش  قافن و  داجیا  روظنم  هب  یئانب  ره  دننادب  دنریگ و  تربع  تانایرج  نیا  زا  نمیلـسم  ات 

! دشاب هدوب  دجسم  سدقم  مان  هب  رگا  یتح  درب ، نایم  زا  دیاب  دشاب )

هیآ 108. هبوت ، هروس  - 1
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. دوش هتسسگ  مه  زا  ناناملسم  داحتا  هتشر  یتمیق  چیه  هبدهدیمن  هزاجا  تسا و  رازیب  يزکرم  نانچ  زا  یمالسا  تاروتسد  حور  اریز 
هیحور رد  یقیمع  ریثأت  هک  تسا  مالـسا  خیرات  زیگناتربع  ثداوح  زا  دش  فورعم  رارـض » دجـسم   » مان هب  ًادـعب  هک  دجـسم ، نیا  ناتـساد 

. تسا هدراذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  ناناملسم 
رکذ تدابع و  مان  هب  ار  مدرم  دوش و  هتخاس  هاقناخ » ، » دجـسم ربارب  رد  دـهد  هزاجا  مالـسا  تسا  نکمم  ایآ  عضو  نیا  اب  مرتحم ! هدـنناوخ 

؟ دنناشکب اجنآ  هب  تسا  دجسم  نآ  رصحنم  زکرم  هک  ادخ و ... 
صوصخم و راکذا  ادـج ، زکرم  دـناهدرک ، ادـج  ام  زا  ار  ناشدوخ  باسح  ياهتـسد  ارچ  تسین  ياهساک  مین  هساک  نیا  ریز  رگا  مینامدوخ 

!؟ دناهداد رییغت  ار  هحفاصم  سلجم و  بادآ  یتح  هتخاس و  دوخ  يارب  یصاخ  ياهراعش 
تاروتـسد لوصا  نآرق و  هب  یّکتم  هک  دنراد  یحیحـص  بلطم  یتسار  رگا  دراد ؟ دوجو  مالـسا  ياجک  رد  یـشارت  دشرم  يزاس و  هاقناخ 

. دنریذپب اهنآ  زا  همه  ات  دننکیمن  نایب  همه  يارب  ناناملسم  یمومع  عماجم  رد  ارچ  تسا ، مالسا  نایاوشیپ 
چیه تسا  هدیسر  مالسا  گرزب  نایاوشیپ  زا  هک  یتاملک  نآرق و  هک  مینادیم  همه  تسیچ !؟ يارب  یشوگ  رد  ياهفرح  يریگهرانک و  نیا 
هچنآ هصالخ  و  رکف ، رکذ و  لد ، حور و  يافـص  بسک  ادخ ، اب  هطبار  سفن ، بیذـهت  تدابع ، روتـسد  تسا ، هدرکن  راذـگورف  ار  یبلطم 
يوس هب  توعد  يریگهشوگ و  بّزحت و  يدنب و  هتسد  ادص و  ورس  رگید  نیا  هّللا ، مسب  تسا  لمع  درم  سک  ره  تسا ، اهنآ  رد  میهاوخب 

! درادن وگم  رارسا  یشوگ و  رد  دوخ و 
فوفـص هب  نیریاس  لثم  دیرادرب و  اهیئوج  هقرفت  نیا  زا  تسد  كانرطخ  ساسح و  تیعقوم  نیا  رد  دیئآ و  دوخ  هب  يردق  ادخ  هب  ار  امش 

َنیِذَّلا  ُّبُِحیَهَّللا  َّنِإ  ! » میهد لیکشت  يدحاو  فص  نانمشد  ربارب  رد  ات  دیدرگرب  دجاسم  هب  و  دیدنویپب ، ناناملسم 
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(1)« ٌصوُصْرَم ٌناَیُنب  ْمُهَّنَأَک  ًاّفَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی 

(2)« ٌدیِهَش َوُهَو  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناَک  ْنَِمل  يَرْکَِذل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  »

هیآ 4. فص ، هروس  - 1

هیآ 37. هروس ق ، - 2
رب هک  ییاهباتک  رد  هدوب و  ناوارف  هدـش  عقاو  نایفوص  اب  نید  ياملع  تفلاخم  دروم  هک  یبلاطم  نایفوص : اب  یبهذـم  ناملاع  تفلاخم  للع 

: زا دنترابع  راوتسرهف  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  هدش  داقتنا  اهنآ  زا  هدیدرگ و  هراشا  لئاسم  نآ  مامت  هب  هدش ، هتشون  نایفوص  دض 
اهنآ تسا ، هدوب  اهقف  هعرـشتم و  هاگهانپ  هک  هسردم  دجـسم و  ربارب  رد  هیفوص  هاقناخ . هب  نتفر  رطاخ  هب  مدرم  قرفت  ییادـج و  هلئـسم  ( 1

لـسالس شیادـیپ  هب  یهتنم  هک  دـناهدروآ  دوجو  هب  دوخ  نآ  زا  یبـیترت  یبادآ و  هتفر  هتفر  دـناهتخاس و  هاـقناخ  هیواز و  شیوخ  يارب  زین 
.) دناهتـشاد نادرگرـس  هاقناخ  هسردم و  نیب  هار  رد  ار  نالدـبحاص  نادعتـسم و  هّصاخ  ناناملـسم ، هّماع  هنوگ  نیدـب  تسا و  هدـش  هیفوص 

(. 35 هیفوص ، ثاریم  شزرا 
تاملک شزرا  زا  میقـسم  ریغ  دنتـسکشیم و  ار  ینید  یناعم  میهافم و  تاملک و  زرم  ّدح و  شیوخ ، ياههتـشون  اههتفگ و  اب  نایفوص  ( 2

کی نآ  ياج  هب  هدرب و  نوریب  دوخ  هیلوا  عضو  زا  ار  ینید  یفیقوت  ياههژاو  رگید  دـنوادخ و  تافـص  مان و  دنتـساکیم  یعرـش  سدـقم 
نوگرگد مه  ار  ینید  تالمج  یخرب  میهافم  و  دنادیم ، رارق  نآ  زج  و  انز ، یم  قشع ، دهاش ، یقاس ، دننام : يزاجم  يزمر و  ظافلا  هتسد 

(. نیفراعلا 37 تانسح  تسا (! هانگ  هانگ ، كرت  تفگیم : یبرع  نبا  دینکم . هانگ  هدش  تفگ  تعیرش  رد  اًلثم  دندرکیم ؛
) تسا قیدنز  تفرگن  سیلبا  زا  دـیحوت  میلعت  هک  ره  تفگیم : 526 ه ) یلازغ ( دمحا  یلو  تسا ؛ هدش  تنعل  ناطیش  عرـش ، روتـسد  هب  انب 

(. 32 نیفراعلا ، تانسح 
قسف و يرگیلاباال و  هب  یماع  هداس و  دارفا  میقتـسم  ریغ  هدـش و  هقالع  راهظا  یعرـش ، تارکنم  تایهنم و  هب  دوخ  تایلزغ  راعـشا و  رد  ( 3

: دنیوگیم اهنآ  دندشیم ، هدناوخ  کیرحت و  یهارمگ 
ارادغلا ۀلبق  نم  یلحا  انل و  یهشادناوخ  شثئابخلاّما  یفوص  هک  شو  خلت  نآ 

املع و راک  رازبا  دنوادخ ، تخانش  هرابرد  هک  یملع  تالالدتسا  ( 4 مزیرگیم ! يرقلا  ّما  تیب  زا  هکسب  بنعلاتنب » تیب « هگ  هدجـس  ارم 
(. هحفص 13 رهاطاباب ، لاوحا  حرش  دندشیم (. هدرمش  قلاخ  هدنب و  نیب  باجح  عنام و  نایفوص ، رظن  زا  یلو  تسا  تعیرش  ناعفادم 

ملد دـشیم  هتفگ  دومرف ، نینچ  ربمایپ  دوش : هتفگ  هکنآ  ياج  هب  اًلثم  تفرگیم  رارق  یحو  لئاسم  ياج  هب  نایفوص  صخـش  ياهتفایرد  ( 5
يالاو تنـس  هبترم  دح و  رد  خیاشم  ءایلوا و  ياهیروآون  اهتعدب و  زا  یخرب  مه  یهاگ  و  ّیبر ) نع  یبلق  ینثدح  دـیوگ ( نینچ  میادـخ  زا 

ۀنـسلاک ءایلوالا  لّمُک  نع  ةرداصلا  ۀنـسحلا  ۀعدبلا  هحفص 578 ) دـلج 2 ، نیفراعلا  بقاـنم  تفرگیم (. رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
(. هحفص 366 دلج 1 ، هیالولا  یف  هتیرظن  يذمرتلا و  همکحلا  ءایبنالا (، نع  هدراولا  هینسلا 

نیب راک  نیا  اما  دشیم ، هدرمش  عرش  فالخ  اوران و  لمع  یقیـسوم  تالآ  زا  هدافتـسا  عامـس و  تلاح  هب  دنوادخ ، هناقـشاع  شتـسرپ  ( 6
. دیدرگیم ماجنا  دوب و  لومعم  نایفوص 

دیدـپ هک  یـسک  تسا  هّزنم  اهنیع » وه  ءایـشالا و  رهظا  نم  ناحبـسف  ییادـخ « همه  زا  ياهناـبدؤم  تروص  هب  زین  دوجو  تدـحو  هلئـسم  ( 7
. دراد رارق  اهقف  ضارتعا  درومًادیدش  هحفص 25 ) مکحلا  صوصف  همدقم  تسا ( تادوجوم  نامه  نیع  دوخ  ار و  تادوجوم  هدروآ 
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زا ربخ  یب  رهاظ و  لها  يرـشق و  ار  یبهذم  ياملع  دوخ ، بلاطم  لیوأت  نمـض  نایفوص ، ناهیقف ، تاداقتنا  تاضارتعا و  همه  نیا  ربارب  رد 
هحفص 29- تداعس ، يایمیک  دندرکیم ( شهوکن  یتافص  نینچ  نتشاد  هب  ار  نا  دندناوخیم و آ » بلط  هاج  ضرغم و  يونعم و  تالاح 

هحفص 519) هحفص 517 و  ناریا  رد  هاقناخ  خیرات  () 30
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هلاقم لهچ 

ای فاص  ياهیفوص  زا  یکی  هلیـسو  هب  هک  دوب  هلاقم » لهچ   » ماـن هب  ياهچباـتک  درک  راداو  رتشیب  باـتک  نیا  رـشن  رب  ار  هدنـسیون  هک  يزیچ 
رد دـص  ياهلیکو  نآ  زا  مه  یتسار  دوب و  هدرک  هیکت  توغاط  نامز  تلاکو  یـسرک  رب  یتدـم  اهیتمدـخ  شوخ  رطاخ  هب  هک  فاـصان !

. تفای راشتنا  تفریم ! رامش  هب  یلم  دص 
هیام هک  تشاد  دوجو  تاسّدـقم  کته  قطنم و  زا  رود  نانخـس  نید و  ناگرزب  ءاملع و  هب  تبـسن  اـهیکاته  هلـسلس  کـی  باـتک  نیا  رد 

. دوب هدش  دندوب  هدرک  هعلاطم  هک  يدارفا  فسأت 
هابتـشا دوخ  نیا  میدید  ًادـعب  مزادرپب ، هلاقم  لهچ  نوزومان  بلاطم  تاهابتـشا و  هرابرد  ثحب  هب  اهنت  رـضاح  باتک  رد  مدرکیم  رکف  اًلبق 

. دوش هتشون  نآ  فارطا  رد  یباتک  هک  درادن  ار  نیا  شزرا  اوران  ياهتبسن  تشم  کی  اریز  تسا 
هداس و ینایب  اب  و  میزادرپب ، يرگیفوص »  » هرابرد رـصتخم  هدرـشف و  لاح  نیع  رد  رتعماـج و  ثحب  کـی  هب  هک  متفرگ  نیا  رب  میمـصت  اذـل 

رارق یـسررب  دروم  عوضوم  نیا  دـهدیم  هزاجا  نم  رـصاق  رکف  باتک و  نیا  تاحفـص  هک  اجنآ  ات  اهیفوص  دوخ  تاملک  ءاـکتا  هب  نشور ،
. دریگ

سایق ناتدوخ  ار  هیقب  راورخ ، هنومن  تشم  ناونع  هب  ات  منارذگب  ناترظن  زا  ار  هلاقم  لهچ  هچباتک  زا  تمسق  دنچ  هنومن  يارب  تسین  دب  اما 
: دینک

بهذـم دـنکیم  یفرعم  نادان  ناتـسود  ای  اناد  نانمـشد  تیلاـعف  هجیتن  هک  ار  یبهاذـم  هلمج  زا  هحفـص 13 ، رد  هلاقم  لهچ  هدنـسیون  - 1
نیا  رد  مه  ام  تسا . هیخیش ) )
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قطنم قبط  و  دراد ، يزاس  نید  رد  یـصاخ  تراهم  هک  ناتـسلگنا  هک  تسا  تسد  رد  یکرادم  مییوگیم  مه  ام  میقفاوم ، ناشیا  اب  هدـیقع 

راک رد  تسد  هدرکن ، یهاتوک  هتـشاد  رارق  شذوفن  تحت  هک  یقطاـنم  رد  بهاذـم  هنوگ  نیا  نتخاـس  زا  نک »! تموکح  زادـنیب و  هقرفت  »
اهنآ ياسؤر  زا  هک  ناخ » میرک  دّمحم  جاح   » فارتعا هب  انب  هک  تسا  ملسم  يروط  مه  هتسد  نیا  فارحنا  تسا . هدوب  بهاذم  نیا  نتخاس 

!« دندرک قافتا  یئاسحا ، دمحا  خیش  شداتسا  داتسا  یتشر و  مظاک  دیس  شداتسا  وا و  بهذم  داسف  رب  وا  رصاعم  ءاملع  مامت  : » تسا
خیش هرابرد  تسا ، هدرپس  رس  اهنآ  دزن  هلاقم  لهچ  هدنسیون  هک  تسا  ياهلـسلس  باطقأ  زا  هک  یبهذ » ياباب  ازریم   » دینیبب دینک  شوگ  یلو 

هحفص 74: ۀمکحلا ،» ریشابط   » باتک زا  وا  ترابع  نیع  کنیا  دیوگیم ؟ هچ  دمحا 
تفرعم ثیدح و  تمکح و  نیرخأتم  ءاملع  لضافا  زا  هک  فیرشلا  هحور  هّللا  حور  یئاسحا  دمحا  خیش  ۀفرعملا  ملعلا و  خیاشم  خیـش  »... 

هب یلخد  هک  تسا  دـیدج  یحالطـصا  صاـخ و  يزرط  هیقارـشا  تـمکح  بلاـطم  ۀـیموصعم و  ثیداـحا  مـهف  رد  ار  باـنج  نآ  و  تـسا ،
رب هوالع  و  هدرک ،! طابنتـسا  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  تارابع  ثیداحا و  زا  ار  دوخ  حالطـصا  درادـن ، ءاـفرع  ءاـمکح  حالطـصا 

بطق دیـس  نیلـسرملادیس ، دالواةواقن  نیققحملا ، ءافرعلاةدـمع  نییناـبرلا و  ءایلوالاۀـبخت  نوچ  نّییهلا  ءاـفرع  تعباـتم  ملع ، نونف  لیـصحت 
حرـش دننام  ناشیا  هفیرـش  فیناصت  هدش ، زئاف ) ! ) ضئاف یلمع  فشک  هب  هدومن  لاغتـشا  هیناسفن  تاضایر  هب  هارث ، هّللا  باط  دّمحم  نیدـلا 

(1). تسا یبیجع  ضقانت  نیا  و  روهشم »...  هریغ  هعماج و  تارایز  حرش  دئاوف ،

تهج هب  دمحا  خیش  تسا . هیفوص  زا  ذوخأم  هّیخیش  ناگرزب  ریاس  وا و  راکفا  رتشیب  هدوب و  دمحم ...  دیس  درگاش  یئاسحا  دمحا  خیش  - 1
فارحنا تبـسن  ای  دندرک  ریفکت  ار  وا  ًابلاغ  وا ، رـصاعم  ياملع  دیدرگ و  دوخ  نامز  ياملع  ریفکت  دروم  دوخ  دیاقع  زا  یـضعب  نداد  زورب 

فیرش و  ضایر ، بحاص  دنزرف  يدهم  دیـس  اقآ  لک  عجرم  رهاوج و  بحاص  واطغلا  فشاک  رفعج  خیـش  ثلاث و  دیهـش  هلمج  زا  دنداد ،
رـسپ یتح  تابتع ، گرزب  ياملع  ریاس  يدـنب و  رد  اقآالم  لوصف و  بحاص  طباوض  بحاص  و  يدابآ ، رتسا  رفعج  دـمحم  الم  و  ءاـملعلا ،
ازریم یقوراف  یقایرت  باتک  و  ینباکنت ، موحرم  ءاملعلا  صصق  باتک  هب  دوش  عوجر  درک ( ردپ  تفلاخم  راهظا  ًانلع  دمحم  خیـش  شدوخ ،

تانجلا تاضور  نوارب و  دراودا  فاکلاۀطقن » باتک « و  ینادمه ، اضر  اقآ  جاح  موحرم  هلمنلاۀـیده ، باتک  و  یناتـسرهش ، نسح  دـمحم 
(. یسربط موحرم  نیدحوملاۀیافک » باتک « و  یسررب ، بجر  خیش  لاوحا  رد 
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! تسا باجح  مه  ملع  - 2

: دسیونیم هحفص 77  رد  هلاقم  لهچ  هدنسیون 
، دوش كاپ  هسردم  ياهینتخومآ  شقن  زا  بلق  حول  هک  دناهتـسناد  نیا  ار  تفرعم  هب  لوصو  طرـش  هیفوص )  ) هفیاط نیا  ناگرزب  خیاشم و 
هک تسا  دقتعم  فراع  دوش ، هدامآ  یهلا  تفرعم  شقن  نتفریذپ  يارب  هک  تسا  لاحم  ددرگن  لصاح  یگداس  افص و  نآ  ات  هک  دناهتفگ  و 

: تسا هدومرف  ینعم  نیا  رد  یمور  انالوم   (1) !« ربکالا باجحلا  وه  ملعلا  »
؟ یسرغم ردنا  دراک  یلاهن  ای  ؟ یسک دسیونب  چیه  هتشون  رب 

تسین ! هتشک  هک  یعضوم  دراک  مختتسین  هتشونب  نآ  هک  دیوج  يذغاک 
. میدرک فذح  راصتخا  يارب  ام  هک  يرگید  راعشا  و 

ورف ثیدـح  یلاـما  رتاـفد و  هک  تسه  خـیاشم  زا  ياهدـع  لاوـحا  رد  و  تسا ، هار  عناـم  ملع  هـب  لاغتـشا  هیفوـص  زا  يرایـسب  دزن  يرآ  - 1
داد يور  ییانـشآ  زاغآ  رد  يولوم  نیدـلا  لالج  يزیربت و  سمـش  نیب  دـنیوگ  هک  يدونـش  تفگ و  رد  دـناهدرک ، كاـخ  هب  دناهتـسش و 
لقن قورـسم  نبا  زا  درکیم و  هضرع  قرو  ملع  لـباقم  رد  ار  قرخ  ملع  یلبـش  تشاد . تراـشا  هتکن  نیا  هب  مه  سمـش  هک  تسا  روهـشم 
هیفوص يارب  تمایق  زور  رد  ربمغیپ  هک  دش  ياهدـئام  زا  شندـنام  مورحم  ببـس  ثیدـح  هب  وا  لاغتـشا  ترثک  دـید  باوخ  هک  تسا  هدـش 

هویش هک  انربخا  انثدح و  زا  نخس  سلجم  رد  یتقو  هیفوص  زا  یـضعب  تهج  نیمه  هب  هحفـص 318 ) ءاملعلا ، ملعلا و  دقن  دوب ( هداد  بیترت 
نع یبلق  ینثدح  زا  نخس  هک  تسین  نت  کی  انربخا  انثدح و  نیا  زا  دنچ  ات  هک  دندزیم  دایرف  دنتفشآیم و  دندینـشیم ، دوب  ثیدح  لها 

) دیآیم رامـش  هب  هیفوص  رارـسا  زا  همه  نیا  و  تسا ، اجنیا  دناهدرمـشیم  يراع  داوس  زا  ار  شیوخ  ملع  هیفوص  هک  اجنآ  و  دـیوگب ؟ یبر 
(. هحفص 167 هیفوص ، ثاریم  شزرا 
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ار مولع  نتفرگ  ارف  و  هتسناد ، هضیرف  ار  ملع  بلط  مالسا  هک  تسه  هدوب و  نیا  ناناملـسم  ام  تاراختفا  نیرتگرزب  زا  یکی  دیوگ : هدنراگن 

. تسا هتسناد  بجاو  ود  ره  ار  مّلعت  میلعت و  هکلب  هدرمش  مزال  شدادعتسا  دودح  رد  ناملسم  درف  ره  رب 
. تسا هناگادج  باتک  هب  دنمزاین  اهنآ  حرش  هک  هدیسر  عوضوم  نیا  رد  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  دیجم و  نآرق  زا  یناواررف  رابخا  تایآ و 
ظفح و هرابرد  هک  یتادیکأت  ثحب و  سرد و  سلجم  تاّررقم  داتسا و  رب  درگاش  قوقح  درگاش و  رب  داتسا  قوقح  هرابرد  هک  یتاروتـسد 

(1). تساراتفگ نیا  قدص  دهاش  یگمه  هدیسر  یملع  لئاسم  نوماریپ  رد  ثحب  هرکاذم و  مولع و  طبض 

ار ملع  لیـصحت  یـساسا ، گنهرف  يزیر  یپ  يارب  هدومن و  هیـصوت  تسا ، رّوصتم  هکنآ  زا  شیب  شناد  ملع و  لیـصحت  هرابرد  مالـسا  - 1
رد هحفص 35 ) دلج 1 ، یفاک ، هحفص 7 ، دیرملاۀینم  ملسم (» ّلک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  دومرف «: ربمایپ  هدرک  مالعا  یمومع  هضیرف  کی 
اریز درادن  مه  درم  نز و  ظاحل  زا  ییانثتـسا  چیه  تسا و  یملع  ياههتـشر  مامت  لماش  هدش و  رکذ  طرـش  دـیق و  نودـب  ملع  ثیدـح  نیا 

هراوهگ ز  هنیفس «؛») دحللا ( یلا  دهملا  نم  ملعلا  بلطا  هدومرف «: رگید  ثیدح  رد  تسا . لماش  ار  ناملسم  دارفا  همه  تسا و  سنج  ملـسم 
. درادن ینیعم  نامز  لصف و  ملع  لیصحت  ینعی  دننک  ملع  لیصحت  دوخ  رمع  نارود  مامت  رد  دیاب  ناناملسم  يوجب ،» شناد  روگ  ات 

ینعی دینک  ترفاسم  ناهج  طاقن  نیرترود  هب  لیصحت  يارب  نیّصلاب » ول  ملعلا و  اوبلطا  دومرف «: هدش  هتشادرب  ار  ناکم  دیق  مّوس  ثیدح  رد 
. درادن ناکم  اج و  ملع 

نمؤم صخش  ره  هدشمگ  ملع  هحفـص 85 .) دیرملاۀینم ، اهدجو ( نیا  نم  اهذخا  نمؤملا  ۀلاض  ۀمکحلا  دیامرفیم : مراهچ  ثیدـح  رد  و 
. دنکیم ذخا  ار  نآ  درک  ادیپ  اجک  ره  تسا 

وا زا  تمکح  ملع و  هک  سک  نآ  هب  امش  دشاب . عقاو  اب  قباطم  حیحص ، تسرد و  ملع  هک  تسا  نیا  طرـش  هناگی  ملع  نتفرگ  ارف  رد  ینعی 
. دیشاب هتشادن  يراک  دیریگیم  ارف 

هچنآ دنکیم  حیرصت  دیجم  نآرق  دنیازفیب  دوخ  تاموملعم  رب  زور  ره  دیاب  ناناملسم  درادن ، ینیعم  ّدح  شناد  ملع و  مالسا  رظن  رد  یتح 
(. هیآ 85 ءارـسا  هروس  اًلِیلَق (؛» اَّلِإ  ِْملِْعلا  ْنِم  ُْمتِیتوُأ  اَمَو  دنـشوکب « ملع  لیـصحت  رد  ات  تسا ؛ كدنا  رایـسب  هدیـسر  امـش  هب  شناد  ملع و  زا 

ِتاَوَمَّسلا ِیف  اَم  ْمَُکل  َرَّخَـس  َهَّللا  َّنَأ  اْوََرت  َْملَأ  تسا « هداد  رارق  ناسنا  رّخـسم  ار  تعیبط  ياوق  مامت  هکلب  هدکندودحم  ار  رـشب  شناد  مالـسا 
«. ًۀَنِطَابَو ًةَرِهاَظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو 

، تسا رّوصتم  هچنآ  تیاهن  هدرب  نایم  زا  ار  ملع  ياهتیدودحم  دـیق و  ظاحل  ره  زا  هک  تسا  ینید  تاروتـسد  هلـسلس  کی  اهنیا  لاح  ره  هب 
هب ناوتیم  هک  دراد  تیمها  شزرا و  ردـق  نآ  نتـشون  ملق و  مالـسا  گـنهرف  رد  تسا . هدومن  قیوشت  شناد  ملع و  نتفرگ  ارف  هب  ار  مدرم 
ام ملقلاو و  ن  هدوـمرف «: هدرک ، داـی  دـنگوس  هتـشون  ملق و  هـب  دـیجم  نآرق  ياـههروس  زا  یکی  زاـغآ  رد  دـنوادخ  درک ؛ داـی  دـنگوس  نآ 

(. هیآ نیمه  لیذ  نایبلا ، عمجم  ریسفت  دناهدرک ( ینعم  بکرم  ای  تاود  ار  ن » دسیونیم « هچنآ  ملق و  نون و  هب  دنگوس  نورطسی »
دوب هدوت  جیـسب  شفده  همه  هک  ماگنه  نآ  رد  ربمایپ  هک  تسا  نآ  دهدیم  ملق » هب « مالـسا  هک  يریوصت  قوفام  شزرا  رادومن  نیرتگرزب 
ملق بکرم  ءادهـشلا «؛» ءامد  نم  لضفا  ءاملعلا  دادم  هک « دنکیم  مالعا  هدنـسیون ، دنمـشناد و  هب  هن  تشاد  زاین  دـهاجم  هب  همه  زا  شیب  و 

«. تسا رترب  نادیهش  نوخ  زا  نادنمشناد 
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عناوم نیرتگرزب  ار  شناد  ملع و  ياهتسد  هک  تسین  روآفسأت  لاح  نیااب  ایآ  تسا ، هدینشار  اهنآ  شیب  مک و  یناملسم  ره  هناتخبشوخ  و 

هک انربخا »  » و انثدح »  » نتفگ و  دننادب !؟ اهینتخومآ  شقن  زا  لد  حول  ندومن  كاپ  ار  یهلا  تفرعم  هب  ندیسر  طرـش  هتـسناد و  اهباجح  و 
؟ دشاب اهنآ  ترفن  هیام  تسا ، مالسلا  مهیلع  نیموصعم  يوبن و  تایاور  لقن  هویش 

ینادان و لهج و  هب  ار  مدرم  تسا  گنهرف  شناد و  ملع و  رـشن  حالطـصا  هب  وا  هفیظو  هک  راگن  همانزور  کی  هک  تسا  اـجنیا  روآتفگش 
. دهدیم قوس  اهینتخومآ  شقن  زا  لد  حول  ندرک  كاپ 

حول تسا و  كاپ  اهینتخومآ  شقن  زا  نآ  لد  حول  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ  تسیچ ؟ هدرک  لیـصحت  مدآ  اب  هتـسب  نابز  ناویح  نایم  قرف 
هعـسوت يروشک  تلم و  ره  فده  نیرتالاب  تسا و  شناد  ملع و  هب  ياهتـسد  ره  راختفا  هک  زورما  تسا ؟ هدـش  شقنم  نآ  هب  مدآ  نیا  لد 

: دشکیم ام  خر  هب  ار  ریز  هناماوع  رعش  راگن  همانزور  نیا  دشابیم  گنهرف 
تسا ! لهجلاراد  هسردم  نیا  دوش  ناریو  ! نوریب دیان  هسردم  زا  لد  لها  کی 

هحفص 50) هلاقم - لهچ  )
. تشاذگ رانک  دیاب  ار  یلاق  لیق و  ياهشناد  یمسر و  مولع  دنسیونیم  ررکم  دوخ  ناربهر  زا  يوریپ  هب  اهنیا 
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دروـم هک  همّلـسم  لـئاسم  لوا  دوـشیم : لیکـشت  لـئاسم  هتـسد  ود  زا  یملع  ره  مینادیم  مینک : یـسررب  ار  نخـس  نیا  یمک  تسا  بوـخ 

لّمأت و رثا  رداهنآ  زا  يرایسب  و  دوشیم ، عقاو  لاق ) لیق و  ناشیا  لوق  هب  و   ) ثحب وگتفگ و  لحم  هک  ياهلکشم  لئاسم  مّود  تسین  وگتفگ 
یکیزیف یبط و  يداصتقا و  یسایس و  لئاسم  زا  دوشیم ، هداد  نآ  هرابرد  یفلتخم  ءارآ  هدنام و  یقاب  روطنامه  ياهراپ  هدش و  لح  یسررب 

هک راکفا  لدابت  وگتفگ و  ثحب و  زا  دیاب  ام  لاح  نیا  اب  ایا  تسا ، نوناق  نیا  لومشم  همه  يونعم ، ینید و  لئاسم  ات  هتفرگ ...  ییایمیـش  و 
!؟ میراذگب اپ  ریز  لاق ) لیق و   ) لیبق زا  یتشز  ظافلا  اب  ار  گرزب  نادنمشناد  تامحز  مینک و  داقتنا  تسا ، لکشم  لئاسم  لح  هار  هناگی 

دریگیمن ار  نآ  غارس  یسک  هکنیا  زا  دنربب و  رز  قرو  دننام  ار  ناشیاه  هتشون  مدرم  دنراد  راظتنا  مه  زاب  بلاطم  هنوگ  نیا  نتـشون  اب  اهنیا 
هداتفا قافتا  رتمک  یلو  ماهتـشون  هلوقم  ره  هتـشر و  ره  زا  يرایـسب  تالاقم  نم  دـسیونیم : هلاقم  لـهچ  هحفـص 37  رد   ) دنافسأتم یلیخ 

( .... دنکب ار  هرامش  نالف  ياضاقت  دسرپب و  ار  شلاوحا  دریگب و  ار  شغارس  دیایب  رفن  کی  هک  تسا 
. دش دهاوخ  تبحص  نیا  زا  شیب  شناد  نتفرگ  ارف  تیمها  هرابرد  قشع ) لقع و   ) ثحبم رد 

***

؟ هچ ینعی  لک  حلص  - 3

حلـص هب  قرف  همه  اب  هدشن  لخاد  فلتخم  بهاذم  نیب  اهلادج  اهعازنرد و  هیفوص  خیاشم  : » دسیونیم هحفص 54  رد  هلاقم  لهچ  هدنسیون 
(1) «! دندوب نابرهم  هیوسلا  یلع  همه  هب  تبسن  دندرکیم و  كولس  افص  و 

. دبلطیم لک  حلـص  درامـشیم و  تروص  گنر و  رد  فالتخا  ار  بهاذـم  فالتخا  درامـشیمن و  طلغ  ار  ياهدـیقع  چـیه  یفوص » - » 1
يرطس ره  لالخ  زا  هک  راطع  یمور و  نیدلا  لالج  لثم  هتخپ  یفوص  لماک و  فراع  لاح  روش و  دهاوخیمن و  ار  ترـسم  ینیب و  شوخ 

رگید لاح  نآ  رد  ینعی  تسا ! ءاوتسا » تلاح « رد  دسرب  لاح  نیا  هب  نوچ  یفوص  تسا ! یـشان  اجنیا  زا  تسا  راکـشآ  اهنآ  ياههتـشون  زا 
قرف و مامت  دراد . تسود  تبـسن  کی  هب  ار  همه  و  تسا ! يواسم  وا  يارب  زیچ  همه  هکلب  درادن  یـصاخ  لیامت  زیچ  چیه  هب  درادن و  هیاس 

درادن يراک  نابدرن  اب  تفر  الاب  هکنیمه  دورب ؛ الاب  دهاوخیم  نآ  ددم  هب  هک  تسا  نابدرن  مکح  رد  فراع  مشچ  رد  اههفـسلف  بهاذم و 
(. هحفص 429 ناریا ، رد  فوصت  خیرات  دنکیم ( اهر  ار  نآ  بصعت  هقالع و  یگتسبلد و  نودب  و 

اب مالـسا  تناید  ینعی  تسین  لئاق  یحیجرت  کی  چیه  يارب  و  دنناسکی ! بهاذم  نایدا و  لماک ، فراع  رظن  رد  دـیوگیم «: ینغ  رتکد  زاب 
وریپ ناسنا  هک  تسین  نیا  هب  رظان  تقو  چیه  هتخپ  یفوص  و  تسا ! یکی  منص » و « دمص » و « هناخیم » و « هبعک » تسا و « ناسکی  یتسرپ  تب 
كاپ بلق  رد  طقف  ار  ادـخ  تسا و  كاپ  فاص و  یعقاو  دجـسم  فراع ، هدـیقع  هب  اریز  تسیچ ؟ وا  تدابع  تروص  ای  تسا  یبهذـم  هچ 

(. هحفص 426 باتک ، نامه  درک (! شتسرپ  دیاب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسلا و  هیلع  مدآ  سیلبا و  مالسلا ، هیلع  یـسوم  نوعرف و  نامیا ، رفک و  لطاب ، قح و  هیفوص  رظن  رد 
اهنآ مارم  دـنزرویم و  قشع  ملاع  زیچ  همه  هب  اهنآ  تسا ! ناـسکی  هناـختب  دجـسم و  یتسرپ ، تب  مالـسا و  هیواـعم ، مالـسلا و  هیلع  یلع  و 

مزالتم و هجو  ود  هلباقم  نوچمه  ةاضقلا  نیع  نانخـسر  هک د  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  سیلبا و  نایم  هلباـقم  اذـل  و  تسا ! لـک  حـلص 
دوب هکئالم  سیئر  اجنآ  سیلبا ) وا ( تسا : هتفگ  زاب  رتشیب  لیـصفت  هب  ار  لمجم  نیا  یلقب » ناهبزور  تسا «. حرطم  تقیقح  کی  فلاـختم 

سیلبا دوب ، تایلزا  تایفطل  نزاـخ  مالـسلا  هیلع  رتهم  هچناـنچ  مدآ و  ینب  سیئر  اـجنیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تسا ( هتفگ  دیـس  و 
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يدهی ءاشی و  نم  لضی  ًافطل « ًارهق و  قح  زا  دندوب  تفص  ود  ییوگ  تایرهق  ببس  فیثک  دش ، تایفطل  ببس  دوب ، تایدبا  تایرهق  نزاخ 
(. هحفص 510 تایحطش ، حرش  ءاشی (» نم 

هحفص 73) تادیهمت ، درمشیم (» قح  تاذ  لالج  رهظم  ار  سیلبا  و  لامج ، رهظم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ةاضقلا  نیع  » 
تفـص زا  ربکتملا ؟ راـبجلا  يرگید  میحّرلا و  نمحّرلا  یکی  تسا  ماـن  ود  ار  ادـخ  هک  ياهتـسناد  زگره  اـّما  دـیوگیم «: رگید  ياـج  رد  و 

رهق تفص  و  دمحا ، ياذغ  تمحر  تفص  سپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تینامحر  تفـص  زا  و  دروآ ، دوجو  رد  ار  سیلبا  تیرابج 
(. كردم نامه  سیلبا (» ياذغ 

نآ يرظن  ثحابم  نیرتمهم  زا  یکی  دوشیم و  هدید  مه  وا  ناوریپ  یبرع و  نبا  ینافرع  ءارآ  رد  یلامج  یلالج و  ءامـسا  نایم  لباقت  نیا  » 
«! تسا لالتخا  بضغ و  رهم و  تافص  یلالج و  ءامسا  رهظم  سیلبا  مه  اجنآ  رد  تسا ، بتکم 

تفرگرب و يدرمناوج  یمین  دندرک  تمسق  ود  رب  ار  یهلا  قشع  دیوگیم «: زین  و  سیلبا » دمحالا و  الا  ةوتفلا  تحص  ام  دیوگیم «: جالح 
ناتـسرپ تب  هچنآ  دـیازفایم «: سپـس  دـندمآ » تسرپ  تب  رفاک و  درک ، شخپ  نادـحوم  رب  قشع  ياهرذ  دـمحا  رگید ... ! درمناوج  یمین 

هحفـص 284- تادـیهمت ، دـمآ (» ادـخ  هار  لزانم  هلمج  بهذـم  ود  داتفه و  يوش و  تسرپ  تب  ینیبب ، زین  وت  رگا  یتسرپ  تب  رد  دـندید ،
(285

(. هحفص 288 كردم ، نامه  ودب (»! دنکیم  توعد  یفطصم  وا ، زا  دنکیم  توعد  سیلبا  دیوگیم «: رگید  ياج  رد 
ینابر تناما » نامه « دوب  وا  هب  ادـخ  قشع  هک  یفطـصم ، هانگ  اما  وا ! هب  ادـخ  قشع  یفطـصم  هاـنگ  و  دوب ، ادـخ  هب  وا  قشع  سیلبا  هاـنک  » 

(. هحفص 229 تادیهمت ، تسا ( نآ  هب  هراشا  مدآ  یلوهج  یمولظ و  دندرک ، شخب  ناتفص  مدآ  مدآ و  رب  هک  تسا 
رهوگ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رهوگ  اـما  دزیخ ، نالذـخ  رفک و  سیلبا  رون  زا  و  دزیخ ، ناـمیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  روـن  زا 

(. هحفص 186 دنوش (!» باریس  هّللارون  باتفآ  زا  ود  ره  سیلبا 
، هدرک عولط  یلزا  قرشم  زا  هک  تسا  يدمحم  رون  باتفآ  لالج ، رون  زا  سیلبا  رون  تسا و  لامج  رون  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رون 
، دنرود مه  زا  يرث  ات  شرع  زا  برغم و  ات  قرـشم  زا  هک  رفن  ود  نیا  اما  دوریم ، نوریب  يدـبا  برغم  هک  تسا  سیلبا  هایـس  رون  باتهام  و 

(. هحفص 126 كردم ، نامه  دنارون ( کی  یلامج  یلالج و  هجو  ود  تسین ، یماش  حبص و  نآ  رد  هک  رگید  یملاع  رد 
نامه هب  نآ  تشگرب  تقیقح  رد  یلو  تسا  هناخاتسگ  دنت و  رایسب  هچرگ  وا  نایصع  هیجوت  سیلبا و  زا  زیمآشیاتـس  عافد  هنوگ  نیا  هتبلا 

اهنآ مارم  دنزرویم و  قشع  ملاع  زیچ  همه  هب  برـشم  نیا  ياضتقم  هب  دنراد و  ملاع  لک  هرابرد  هیفوص  هورگ  هک  تسا  یبرـشم  بهذم و 
نیا هک  دهدیم  ناشن  تیعقاو ، هب  ات  تسا  رتهیبش  نایذه  هب  مالسا  نآرق و  هب  نایانشآ  نادحوم و  رظن  زا  هک  تاملک  نیا  تسا . لک  حلص 

. دنراد مالسا  ًاصوصخم  یهلا  نایدا  يارب  یمیظع  رطخ  هچ  هورگ 
!( جاجوعالا اذه  نم  هللااب  ذوعن  تسا ( اهیگدولآ  تافارحنا و  همه  شریذپ  ینآرق و  میهافن  مامت  یفن  اههتفگ  نیا  موهفم  ًالوصا 
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61 ص :
یهلا تاروتـسد  هب  ندز  اپ  تشپ  تیانج و  اـطخ و  نارازه  بکترم  ولو  سک  ره  امـش  هدـیقع  هب  یتسار  اـیآ  تسا ، یبیجع  قطنم  مه  نیا 

بس و هنوگ  همه  مالـسا ، راهظا  اب  هک  دـندوبن  هتـسد  کی  ناناملـسم  نایم  رد  رگم  دوب ؟ ناـبرهم  وا  اـب  دـیاب  و  تسا ، مرتحم  مه  زاـب  دوش 
ياهتسد نینچ  کی  اب  دناوتیم  تریغ  اب  ناملسم  مادک  دنتشادیم ! اور  مالسلا  هیلع  یلع  نیدحوملا  یلوم  سّدقم  دوجو  هب  تبـسن  مانـشد 

؟ دنک ینابرهم  اهنآ  اب  هدرک و  كولس  افص  حلص و  هب 
رهاظ ناناملسم  نایم  رد  هک  یتافارخ  اب  هک  تسین  نیا  گرزب  نادنمشناد  هفیظو  ایآ 
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62 ص :
لوق هب  دز و  بل  رب  توکـس  رهم  تافارحنا  همه  نآ  ندید  اب  دیاب  ایآ  دـنیامن ؟ كاپ  اهنآ  ثول  زا  ار  مالـسا  نماد  دـننک و  هزرابم  دوشیم 
یلع راصق  تاملک  رد  دـشاب ؛ تسرد  شمامت  ضقانتم  بلاطم  تسا  لاـحم  هک  مینادیم  یفرط  زا  دوب ؟ ناـبرهم  هیوسلا  یلع  همه  اـب  اـمش 

زا یکی  يوعد  هکنیا  رگم  دـندرکن  فالتخا  مه  اب  رفن  ود  «: » ۀلالـض امهیدـحا  تناک  الا  ناتوعد  فلتخا  ام  : » میناوخیم مه  مالـسلا  هیلع 
؟ دوب دهاوخ  يرگید  زیچ  يرگ  قفانم  قافن و  زج  ندوب  افص  حلص و  همه  اب  ایآ  لاح  نیا  اب  تسا » هدوب  یهارمگ  ود  نآ 

نآ رد  اًلثم  دش . دهاوخ  نهپ )! شیر  هسوک و   ) يانعم نامه  هک  مینیبیم  مینک  لیلحت  تسرد  میفاکشب و  ار  لک  حلص  ظفل  نیا  رگا  ًاساسا 
هتـسناد و دوخ  ناوریپ  هب  رـصحنم  ار  یقرت  تداعـس و  هار  مادـک  ره  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  ياـهمارم  اـب  داـضتم  بزح  ود  هک  يروـشک 

؟ دشاب شوخ  همه  اب  هک  دوش  ادیپ  رفن  کی  دوشیم  ایآ  دنادیم  هارمگ  فرحنم و  ًامسر  ار  يرگید 
هار مه  هتسد  نآ  هتسناد و  ینیعم  هار  هب  رـصحنم  ار  تاجن  هار  هتـسد  نیا  تسا ، لیبق  نیمه  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  مه  یبهذم  تافالتخا 

حلص و تقیقح ، زور  زا  همه  اب  دهاوخب  یسک  رگا  هک  تسا  نشور  تسا ، هتشاد  حلص  رـس  دوخ  ناوریپ  اب  اهنت  هدرک و  رایتخا  ار  يرگید 
اُولاَق اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اَذِإَو   » هفیرـش هیآ  نومـضم  هب  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  مهنیا  دنک ، يوریپ  همه  ياهمارم  دیاقع و  زا  دیاب  دشاب  افص 

. دیامن لمع  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاَق  ْمِِهنیِطاَیَش  َیلِإ  اْوَلَخ  اَذِإَو  اَّنَمآ 
، درادن دنراد  هک  یکرتشم  فده  تفرـشیپ  هار  رد  هفلتخم  بهاذم  ناوریپ  یعاسم  کیرـشت  اب  تافانم  چیه  دش ، هتفگ  هچنآ  دوشن  هابتـشا 
هدرک و ادـیپ  كارتشا  مه  اب  عفاـنم  زا  ياهراـپ  رد  هک  دوشیم ، ادـیپ  عوضوم  نیا  تاـقوا  رایـسب  مه  یـسایس  بازحا  نیب  رد  هک  روطناـمه 

. دنیامنیم ششوک  نآ  لیصحت  هار  رد  مه  اب  همه  راچان 
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63 ص :

؟ دندوب یصاخشا  هچ  هیتمالم  - 4

ماـن هب  اـهیفوص  زا  هتـسد  کـی  دـسیونیم : هک  نیا  هلمج  زا  تـسا  هدرک  یناوارف  ياـهیناشفا  رد  هیتمـالم »  » ناوـنع تـحت  روـبزم  هدنـسیون 
دزادـنایم نانوی  نّویبلک  هفـسالف  دای  هب  ار  ناسنا  اـهنآ  تاداـع  قـالخا و  اـب  ییانـشآ  هفیاـط و  نیا  تـالاح  هعلاـطم  دـنفورعم ، هیتمـالم » »

عرـش و رهاوظ  هب  یعانتعا  یب  يرگیلابأال و  يدـنر و  رد  ناشیا  تسا ، هفیاط  نیا  ياـسؤر  زا  فورعم  یلاـبأال  دـنر  فوسلیف  سناـجوید » »
 .... دنفورعم تاداع  بادآ و  هب  ندز  اپ  تشپ 

دهز یبوخ و  هب  نتفای  ترهش  زا  هک  دناهدوب ، یتماهش  اب  لدبحاص و  هتسراو و  نیتم ، نامدرم  هیتمالم  هفیاط  نیب  رد  دیوگیم : هک  اجنآ  ات 
كولـس ریـس و  هار  زا  هک  دنوش  فورعم  عرـش  رهاوظ  هب  یئانتعا  یب  یگراوخیم و  يوقت و  مدع  هب  دناهتـساوخیم  هدوب و  نازیرگ  عرو  و 

! دننامن زاب  هنایفوص  ینورد  یگدنز  دوخ و 
نوتم رد  یلاـمجا  هعلاـطم  کـی  اـب  دـیئامن ؛ هسیاـقم  دـهدیم  مالـسا  هک  یتاروتـسد  اـب  ار  نآ  سپـس  دـینک و  ّتقد  قطنم  نیا  رد  تسرد 

دب نامگ  ینیبدب و  دوشیم و  انب  رگیدکی  هب  دارفا  نظ  نسح  ساسا  رب  یمالسا  یعقاو  عامتجا  کی  هک  دوشیم  نشور  یمالسا  تاروتسد 
. دنکیم هراپ  ار  تاعامتجا  داحتا  هتشر  اریز  تسا ؛ دنسپان  هداعلا  قوف  مالسا  رظن  رد  ناناملسم  هرابرد 

نیا اب  تسا . نغدق  ددرگیم  رـس  فشک  ینیبدـب و  ثعاب  هچنآ  تسا و  مالـسا  هجوت  دروم  دوشیم  ینیب  شوخ  نظ و  نسح  ثعاب  هچنآ 
اپ تشپ  عرـش  رهاوظ  هب  دیاب  ددرگ ! لیان  ینطاب  يونعم و  ریـس  هب  ات  دنوش  نیبدب  ناسنا  هب  مدرم  هک  درک  يراک  دـیاب  دـنادقتعم  اهنیا  لاح 

. میهدیم نایاپ  ار  هلاقم  لهچ  باتک  دقن  اجنیا  رد  (1) و  !! درک ادیپ  ار  تقیقح  ات  دوب  یلابأال  دز و 

هک یبرشم  فالتخا  ببـس  هب  دناهتـشاد  ترهـش  ناسارخ  رد  نآ  زا  دعب  يرجه و  مّوس  نرق  رد  هک  هیفوص  زا  دناهدوب  ياهفیاط  هیتمالم  - 1
شیوخ تقیرط  رد  هیتمالم  تسا ؛ هتفریم  راک  هب  یفوص  لباقم  رد  دنچ  کی  یتمالم  ناونع  دناهتشاد  شیوخ  رـصع  هیفوص  بلاغ  اب  اهنآ 

، دروآ مشچ  شیپ  ار  دوخ  لمع  هن  کلاس  هک  دیاب  ماقم  نیا  رد  ور  نیا  زا  داد ؛ صاصتخا  دنوادخ  هب  دیاب  ار  تیدوبع  هک  دناهدوب  دـقتعم 
نیا زا  دـنادب ؛ تسا  تفرعم  لصا  هک  قح  هب  نظ  نسح  مدـق  نیلوا  ار  سفن  قح  رد  ینامگدـب  دـنک و  هظحالم  ار  قولخم  رظن  لـمع و  هن 
راتفر سابل و  ثیح  زا  شیوخ  رصع  ناشوپ  هنیمشپ  نادهاز و  فالخ  رب  هک  دناهدرکیم  یعس  ًادمع  تالماعم  قالخا و  رد  هیتمالم  تهج 
یعـس ًاصوصخم  دـنناوخن ! زامن  هلبق  هب  تشپ  دـنتفین و  یئامندوخ  ایر و  هطرو  هب  ات  دنـشاب  هتـشادن  توافت  مدرم  ریاس  اب  يرهاـظ  لاوحا  و 

«. دنشوکن رش  ءافخا  ریخ و  راهظا  رد  زگره « هک  دنتشاد 
هراومه ار  سفن  و  دناهتشادن ! ابإ  هماع  دزن  رد  سفن  بیاعم  حیابق و  راهظا  زا  دنوشن  راچد  یـشورف  دوخ  ایر و  هب  هکنآ  يارب  هیتمالم  یتح 

! دنوشن هتفیرف  رورغم  نتشیوخ  هب  ات  دناهدرکیم  قلخ  تمالم  ضورعم  دمع ، هب  ار  نتشیوخ  دناهتساوخیم . مولم  مهتم و 
رد راصق » نودمح  دناهدرک « رکذ  ار  298 ه ) يریح ( نامثعوبا  و  271 ه ) راّصق ( نودمح  يروباشین و  صفحوبا  هیتمالم  هقیرط  يامدق  زا 

(. هحفص 88 هیفوص ، ثاریم  شزرا  تسا ( هدش  رشتنم  وا  هلیسو  هب  هیتمالم  هقیرط  و  هدوب ، هیتمالم  خیش  عقاو 
دـش و طارفا  عسوت و  راچد  ًاجیردـت  اهدـعب  دوب ، سفن  تانـسح  نامتک  رب  مادـقا  سفن و  اب  هبراحم  زا  ترابع  زاغآ  رد  هک  هیتمالم  ساسا 

شزرا دـش (! رجنم  هحابا  تحاقو و  یعون  هب  عقاو  رد  و  هّماـع ، موسر  بادآ و  دـیاقع و  راـکفا و  اـب  تفلاـخم  رد  دـهعت  هب  دـیدرگ  یهتنم 
(. هحفص 89 هیفوص ، ثاریم 
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هغلابم هفیاط  نیا  ماـقم  تیمها  هراـبرد  تاـحوتف  رد  یبرع  نبا  و  ( 118 ، 119 تاحفـص 99 ، هیتمالملاۀلاسر (» رد « یملـس  نمحرلادبع  وبا 
هیلع یـسوم  ماقم  جارعم و  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ماقم  هیبش  قح  هب  لاصتا  دـیزم  ببـس  هب  ار  اـهنآ  ماـقم  هدومن و 

. تسا هتشاد  روتسم  قلخ  زا  ار  اهنآ  لاوحا  تریغ ، ببس  هب  دنوادخ  تسا  هتفگ  هدرمش و  میلکت  زا  دعب  مالسلا 
ریقحت نظ و  ءوس  رد  ار  هیتمالم  لوق  هدرک و  رایسب  تاقیقحت  هیتمالم  باب  رد  هداد و  رشنار  هلاسر  نیا  يرـصم  دنمـشناد  یفیفع  ءالعلاوبا 

تسا هدرمش  سوجم  دیاقع  میلاعت و  زا  رثأتم  توتّف  لها  دننام  ار  هیتمالم  و  تسا ، هتسناد  سوجم  دئاقع  رب  یکتم  يّدح  ات  سفن  هب  تبسن 
) یتشترز سوجم و  هن  تسا  يدـنه  یئادوب و  میلاعتو  دـیاقع  ریثأـت  تحت  هیتمـالم  هقیرط  هک  تسا  نآ  قح  هتفگ : بوک  نیرز  رتکد  یلو 

(. هحفص 90 باتک ، نامه 
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فوصت ياههقرف 

(1)« ُۀَنِّیَْبلا ْمُْهتَءاَج  اَم  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقَّرَفَت  اَمَو  »
دنراد اج  همه  رد  ار  تیرثکا  هک  دوخ  نیفلاخم  لباقم  رد  ار  اهنآ  دـیاب  ًاـعبط  عضو  نیا  دنتـسه و  تیلقا  رد  اـج  همه  رد  هیفوص  هک  نیا  اـب 

رد ینوگانوگ  دئاقع  اب  فلتخم  ياههلـسلس  اههتـشر و  ردقنآ  تسه و  اهنآ  نایم  رد  فالتخا  ردقنآ  لاح  نیع  رد  دـنک  دـحتم  هدرـشف و 
(2). تسا هدننک  هتسخ  یتسار  نآ  ندرک  هرامش  هک  دوشیم  هدید  اهنآ  نایم 

هیآ 4. هنیب ، هروس  - 1

زین قئارط  هرامـش  گرزب  خیاشم  روهظ  اب  هتـشاد و  همادا  نانچمه  خـیرات  لوط  رد  نایفوص ، باعـشنا  لسالـس و  ددـعت  قرفت و  هلئـسم  - 2
هقیرط اهدص  هب  نآ  ياههلسلس  دادعت  هدزرس و  نآ  زا  یناوارف  ياههخاش  فوصت ، کلـسم  قنور  جاور و  رـصع  رد  تسا و  هتفرگ  ینوزف 

. تسا هدیسر 
ناسارخ مجنپ  نرق  خـیاشم  هرابرد  يریوجه » هکناـنچ « دوب . هدـمآ  دوجو  هب  يددـعتم  ياههلـسلس  ناـسارخ  هقطنم  رد  مجنپ  نرق  رد  اًـلثم 

ردنا مدید  سک  دصیـس  نم  دسیونیم «: ناسارخ  مجنپ  نرق  خیاشم  هرابرد  يریوجه » هچنانچ « دوب . هدمآ  دوجو  هب  يددـعتم  ياههلـسلس 
(. هحفص 216 بوجحملا ، فشک  دوب (» سب  ملاع  همه  ردنا  نآ  زا  یکی  هک  هتشاد ، یبرشم  کی  ره  هک  اهنت  ناسارخ 

ار يریسم  یخیش  يربهر  تحت  هورگ  ره  اریز  دروآیم ، دیدپ  تقیرط  ناورهر  ياضعا  نیب  رد  یناوارف  تاباعـشنا  اهبرـشم ، توافت  نیا 
. دمآیم دوجو  هب  يددعتم  ياههقیرط  تاقبط و  فوصت ، کلسم  رد  هجیتن  رد  و  درکیم ، لابند 

، ناریا رد  هاقناخ  خـیرات  دربیم ( مان  ار  ناـیفوص  ياههلـسلس  زا  يرایـسب  دادـعت  هقیرط » ناونع « تحت  يوسنارف  سانـشرواخ  نوینیـسام » » 
(. هحفص 489

غلاـب هقیرط  تسیود  هب  قئارط  هرامـش  هدـش ، هیهت  ًاریخا  هک  یتـسیل  قبط  دـسیونیم «: ناـیفوص  ياههلـسلس  هراـبرد  يرمگتنوم » نینچمه «
(. باتک نامه  زا  لقن  ددرگیم ( یلقتسم  هخاش  لماش  زین  نآ  زا  ياهتسد  ره  دوشیم و 

رب ناشیورد  نایفوص و  زا  موق  کی  دیوگیم : اهنآ  زا  یکی  ندوب  باصُم  یمالسا و  هقرف  ثیدح 72  هب  هجوت  اب  536 ه ) ماج ( دمحا  خیش 
(. 217 هحفص 216 - لیب  هدنژ  فیلأت  نیبئاتلا ، سنا  دنین ( زیچ  چیه  رب  همه  رگید  دنا  لوسر  تنس  رب  هک  دنا  تسار  هار 

ییاج هب  یخیش » رگا « دوب . نادیرم  بذج  مدرم و  دامتعا  بلج  و  رگیدکی ، اب  نانآ  تباقر  هلئـسم  خیاشم ، يریگرد  مهم  ياهتلع  زا  یکی 
ار دوخ  یثاریم  یـصخش و  هزوح  دـنارب و  اجنآ  زا  ار  وا  اـت  دیـشوکیم  دـشیم و  دراو  تفلاـخم  رد  زا  وا  اـب  یلحم » خیـش  دـشیم «، دراو 

. دنک ظفح  نانچمه 
، دیحوتلارارـسا دـشاب ( هتفرگ  رارق  يوک  ناگـس  نایم  رد  هک  دـنکیم  دـننامه  یبیرغ  گس  هب  ار  اـهیریگرد  نینچ  نیا  رونم » نب  دـمحم  » 

(. هحفص 184 باتک ، نامه  دنیچرب ( رگید  ناغرم  شیپ  زا  ار  ياهناد  دهاوخب  یغرم  هکنآ  ای  هحفص 220 )
«!) دـنجنگن عضوم  کـی  رد  دناریـش و  ود  نوچمه  ادـخ ! یلو  ود  اریز «: دوبن ، نکمم  اـج  کـی  رد  ربهر  ود  ندرب  رـس  هب  يولوم  ریبـعت  هب 
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(. هحفص 714 دلج 2 ، نیفراعلا  بقانم 
لیب هدنژ  مالسالا  خیـش  ات  دمایب  نادیرم  اب  یتشچ » دودوم  هجاوخ  دسیونیم «: 536 ه ) لیب (» هدنژ  هرابرد « 898 ه ) یماج (» نمحرلادبع  » 

(. هحفص 327 سنالا  تاحفن  درآ ( لیق  هب  ار  وا  ای  دنک ، نوریب  تاره  تیالو  زا  تخادرپیم  مدرم  داشرا  هب  دوب و  هدمآ  ماج  زا  ار 
تلم ود  داتفه و  گنج  هسردم و  لاق  لیق و  زا  میاهدز و  يزاب  هقرف  بصعت و  بزحت و  ره  هب  اپ  تشپ  ام  دنیوگیم : اهیفوص  اهنیا ، همه  اب 

!( تسا کحضم  هچ  یتسار  و  تسا (! رفک  هناشن  یماخ  تسا و  یماخ  بصعت  يریگتخس و  میرانک  رب 
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ًانمـض دـنادیم ، فوصت  ملاـع  گـنن  ار  يرگید  کـی  ره  دـننکیم و  نیرفن  نعل و  اراکـشآار  رگیدـکی  هقرف  ود  ناوریپ  هک  دوشیم  اـسب 
زکارم رد  روضح  زا  و  دنراد ، یلقتسم  هاگتسد  هاقناخ و  دوخ  يارب  هتسد  ره  دننیبیم ، مه  رگیدکی  يارب  یبولطمان  ياهایور  تافشاکم و 

زا و  دننادیم ، قالخا  سفن و  بیذهت  رادـفرط  هناگی  ار  دوخ  فرط  کی  زا  هک  یتیعمج  نایم  رد  عضو  نیا  دـننکیم ، يراددوخ  نارگید 
نیا ریز  رد  تسین و  یگداـس  نیا  هب  اـیاضق  هک  دـناسریم  دوخ  نیا  تسا و  روآتریح  یتسار  دنتـسه ، یلک  حلـص  رادـفرط  رگید  فرط 

. تسا يرگید  رارسا  اهسوه )! تاّذل و  كرت  « ) كرت ياههالک  »
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67 ص :
تافالتخا وا  ینیشناج  رس  رب  ناگدنامیقاب  نایم  رد  دشرم  بطق و  کی  نتفر  نیب  زا  اب  هک  دوشیم  یشان  نیا  زا  رتشیب  تافالتخا  همشچرس 

دشکیم لاجنجوراج  ییاوسر و  هب  راک  یهاگ  دش » دهاوخ  نورب  تسا  ناهن  هدرپ  رد  هچنآ   » نومـضم هب  دهدیم و  خر  یبیرغ  بیجع و 
فوصت دایز  تاباعشنا  ّرس  ددرگیم و  بعشنم  هزات  هتشر  دنچ  هب  هتشر  کی  نآ  هدش و  ادیپ  هزات  تاباعـشنا  هلـسلس  کی  بیترت  نیا  هب  و 

. تسا نیمه  ًابلاع 
صخش و نآ  هن  هک  یتروص  رد  یلو  دهد ؛ يور  ییاهشکمشک  تسا  نکمم  یتردق ، ذوفن و  بحاص  صخش  ره  نانیـشناج  نایم  رد  هتبلا 
ای یسایس  ای  یعامتجا  ياهتفرتشیپ  يارب  هدنرب  هحلسا  کی  ناونع  هب  ار  ماقم  نآ  طقف  دنشاب و  هتـشادن  یـصاخ  ماقم  هیعاد  وا  نانیـشناج  هن 

تایرظن دنشاب و  لئاق  دوخ  يارب  یتاماقم  هک  اجنآ  رد  اما  دوب ؛ دهاوخ  رتمک  فلتخم  ياههتـشر  بازحا و  داجیا  رطخ  دنهاوخب ، یـصخش 
اههلـسلس و لیکـشت  زا  رـس  دنـشاب  هتـشاد  دوخ  هب  صوصخم  دیاقع  مادک  ره  دننادب و  ۀـعاطالا  بجاو  نارگید  يارب  ار  دوخ  تایفـشک  و 

. تسااهنآ یتخبدب  هیام  فوصت و  فعض  طاقن  نیرتگرزب  زا  یکی  نیا  و  دنروآیم ، نوریب  نوگانوگ  ياههتسد 
کی ره  يارب  یبیرغ  بیجع و  ياهراک  دیاقع و  و  تسا ، هدرک  تبث  تیعمج  نیا  يارب  يرامـشیب  ياههلـسلس  اههتـشر و  فوصت ، خیرات 

ياههتشر دوجو  ینعی  عوضوم ، لصا  یلو  درک ، رواب  ار  نآ  ناوتیم  تمحز  هب  هک  دراد  تبارغ  ياهزادنا  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هدش  لقن 
دیاقع هک  ییاهنآ  صوصخ  هب  قباس  ياههلـسلس  زا  يرایـسب  هناتخبـشوخ  اما  تسین ؛ دـیدرت  لباق  لاح  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  فلتخم ،
یلعف ياههلسلس  اههتسد و  نیمه  هب  دیاب  تسا ؛ هدوهیب  زورما  مه  اهنآ  هرابرد  ثحب  اذل  دناهدش و  ضرقنم  دنهدیم  تبسن  اهنآ  هب  یبیرغ 

. تخادرپ
زا دـنراد و  اهتیاکـش  دوخ  ناعونمه  یـضعب  زا  دـنیبیم  دریگیم  سامت  فوصت  قرف  زا  یـضعب  ناوریپ  اب  یتقو  ناسنا  هکنیا  هجوت  بلاـج 

هب  رما  نیا  مه  اهنآ  يارعش  راعشا  رد  دننکیم . هلان  دناهدرکدوخ  یتسرپ  ایند  هلیسو  ار  هاقناخ  هقرخ و  هک  يدارفا 
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68 ص :
. دنرتدایز تتشت  رتشیب و  هقرفت  لماع  ناشدوخ  هک  یلاح  رد   (1). تسا سکعنم  یبوخ 

هک ياهدمع  ياهتمـسق  هعومجم  نیا  رد  تسا  هدش  یعـس  اذـل  تسا  فصوت  هرابرد  یمومع  یلک و  هعلاطم  کی  روظنم  نوچ  لاح  ره  هب 
ینیعم دراوم  رد  زج  اهنآ  ياههلـسلس  یـصوصخ  دـئاقع  رکذ  زا  میهد و  رارق  ثحب  دروم  تسااهنآ  قرف  بلاغ  ای  همه  نایم  كرتشم  ردـق 

ياهباتک لماک  عماج و  ثحب  کی  يارب  تسین و  شیب  رـصتخم  یلامجا و  ثحب  کـی  ثحب  نیا  دوشیم  رارکت  مه  زاـب  مینک ، يراددوخ 
یفاک دـنوش  هاگآ  اهنآ  بهذـم  یگنوگچ  زا  دـنهاوخیم  هک  یناسک  يارب  یلامجا  ثحب  نیمه  تسا  دـیما  اما  دوش ؛ هّیهت  دـیاب  یطوسبم 

. دشاب
***

هیفوص بلاطم  سوئر 

هناگادـج ياهثحب  دروم  تسا  مزال  تسا  اهنآ  ياههقرف  مومع  هب  طوبرم  ًابیرقت  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  ریز  عوضوم  جـنپ  هک  اـجنآ  زا 
: دریگ رارق 

قشع  لقع و  - 1
ایؤر دوهش و  فشک و  - 2

تضایر  - 3
يأر  هب  ریسفت  لیوأت و  - 4

دشرم خیش - بطق - - 5

: دیوگیم دوخ  رصع  نایامن  یفوص  هرابرد  يولوم  نیدلا  لالج  - 1
بد  یطایخ و  فوص و  سابل  هنبلط  توفص  دش  هک  دشاب  نآ  یفوص 

(. هحفص 838 مجنپ ، رتفد  يونثم  مالسلا ( ! ۀطاوللا و  ۀطایخلامائل و  نیا  شیپ  هب  هتشگ  یفوص 
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بلطم دراو  يرتشیب  تریـصب  اب  هدنناوخ  ات  تسا  هدـش  رکذ  فوصت  يارب  يرـصتخم  یلامجا و  هچخیرات  اهثحب  نیا  هب  عورـش  زا  لبق  و 

داهـشتسا نآ  هب  هدش و  لقن  هطـساوالب ) ای  هطـساوب  « ) هّیفوص  » زا باتک  نیا  رد  هک  ینانخـس  كرادـم  زا  یتمـسق  هب  اجنیا  رد  ًانمـض  دوش :
: دوشیم هراشا  میاهدومن 

فلؤم  باتک  مان 
یفوتم 505 ه)  ) یلازغ دمحم  نب  دمحم  دماح  وبا  مولعلا  ءایحا  - 1

627 ه)  ) راطع خیش  ءایلوالاةرکذت  - 2
(638  ) یبرع نیدلا  یحم  هیّکم  تاحوتف  - 3

یفوتم 672)  ) يولوم نیدلا  لالج  يونثم  - 4
898 ه)  ) یماج خیش  سنالا  تاحفن  -/ 5

720 ه)  ) يرتسبش دومحم  خیش  زار  نشلگ  -/ 6
638 ه)  ) یبرع نیدلا  یحم  مکحلا  صوصف  -/ 7

(751  ) يرصیق مکحلا  صوصف  حرش  -/ 8
یناوریش  نیدباعلا  نیز  جاح  هحایسلا  ضایر  -/ 9

همانراوتسا  -/ 10
(440  ) دیعسوبا خیش  دیحوتلا  رارسا  -/ 11

ینغ  مساق  رتکد  فوصت  خیرات  -/ 12
یبهذ  مساقلاوبا  ازریم  همکحلا  ریشابط  -/ 13

يراوزبس  یلع  دمحم  خیش  ۀیسابعلا  ۀفحتلا  -/ 14
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71 ص :

فوصت هچخیرات 

(1)« ِباَْبلَْألا ِیلْوِال  ٌةَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناَک  ْدََقل  »
يرتهدرتسگ روط  هب  هلئـسم  نیا  تسا  مزـال  یلو  میتشاد  مالـسا  ناـهج  رد  نآ  ذوفن  فوصت و  شیادـیپ  یگنوچ  هب  ياهراـشا  نیا  زا  شیپ 

: دریگ رارق  هجوت  دروم 
هب ار  دوخ  هک  دـندوب  یعمج  مالـسلا ) هیلع   ) حیـسم ترـضح  دـالیم  زا  هکلب  مالـسا ، روهظ  زا  شیپ  دـناهدرک  لـقن  نیخروم  هک  يروط  هب 

اـساسا هکنانچ  تسین ، تسد  رد  یلماک  عالطا  اهنآ  شیادیپ  زاغآ  زا  یلو  دـندرکیم ، یفرعم  هللا  یلا  لصاولا   » هللا و لامج  قاشع   » ناونع
أدبم رگید  یضعب  و  ناتسودنه ، زا  هک  دنادقتعم  یضعب  تسا  هتفرگ  همشچرس  ناهج  طاقن  زا  کی  مادک  زا  کلـسم  نیا  هک  تسین  مولعم 
. دشابن نیخروم  نیب  ییوگتفگ  چیه  دیاش  دناهدوب  ناهج  رد  دالیم  زا  لبق  تیعمج  نیا  هک  نیا  رد  اما  دننادیم ، رصم  ماش و  ار  نآ  وشن 

مالسا رد  فوصت  دورو 

نیا زا  تفرگ و  رارق  یبرع ، نابز  هب  اهنآ  همجرت  نارگید و  مولع  رشن  رب  سابع  ینب  ءافلخ  تمه  هک  ینامز  نآ  ینعی  يرجه ، مود  نرق  رد 
ییاه  کلسم  زا  یکی  تفرگ ، قنور  نوگانوگ  بهاذم  رازاب  اعبط  و  داتفا ، شوج  بنج و  هب  یمومع  راکفا  ور 

هیآ 111. فسوی ، هروس  - 1
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72 ص :
هدنیآ تاحفص  رد  نآ  رکذ  هک  يروما  رثا  رب  اجیردت  دوب و  فوصت »  » کلسم نیمه  درک ، زاب  دوخ  يارب  یهاگیاج  نیملـسم  نایم  رد  هک 

نایم رد  ار  دوخ  طاسب  هرخالاب  دش و  ادـیپ  نآ  يارب  يرتدایز  ناوریپ  ننـست (1)  لها  نایم  رد  اصوصخم  درک و  ادیپ  یناوریپ  دمآ  دهاوخ 
. تخاس لوغشم  دوخ  هب  ار  یعمج  و  هدرتسگ ، مه  هیماما » »

ۀقیدح  » باتک رد  دوب . یفوک (2)  مشاهوبا  دیشاپ ، مالسا  نیمزرس  رد  ار  کلـسم  نیا  رذب  هک  یـسک  نیلوا  رابخا ، زا  ياهراپ  تداهـش  هب 
زا هعیشلا »

، دنادیم تنس  بادآ و  ضحم  يارجا  رد  ار  نینمؤم  فیاظو  تسا و  يرهاظ  کشخ و  رایسب  تنس  یمسر  بهذم  یلازغ ، فارتعا  هب  - 1
فوصت رد  دنـشاب ، هتـشاد  شزاس  نآ  اب  دـنناوتیم  دـنچ  ینتور  نیا  زا  دراذـگیمن و  یقاب  تاساسحايارب  ییاـج  چـیه  تنـس  بهذـم و 
فوصت ینافرع  رصانع  وا  دنکیم ، هئارا  یهار  دوخ  دید  زا  تایهلا ، یگتفکـش  قنور و  يارب  یلازغ  دراد . یگرزب  رایـسب  شقن  تاساسحا 

همجرت فصوت  تایبدا  فوصت و  دشخبیم (! ناجیه  قمر و  کشخ ، تنـس  هب  قشع  ساسحا و  رـصانع  ناس  نیدب  دـیازفایم و  نید  هب  ار 
(. هحفص 51 يدزیا ، سوریس 

هک هعیـش  بهذـم  فالخ  رب  دراد ، دایز  شرتسگ  اهنآ  ناـیم  رد  يرگ  یفوص  هاگتـسد  ندوب ، يرـشق  یکـشخ و  لـیلد  ناـمه  هب  دـیاش  و 
. دزرویم قشع  وا  هب  هک  دراد  یماما  نامز  رصع و  ره  رد  تسا و  ناماما  هب  قشع  تیالو و  هلئسم  تبحم و  نافرع و  زا  راشرس 

هچ دزاس ، باریـس  همـشچرس  نآ  زا  ار  دوخ  هنـشت  حور  دناوتیم  دراد و  یـسرتسد  تفرعم  نافرع و  ضایف  همـشچرس  هب  هعیـش  هک  ییاج 
. دراد یطاقتلا  نافرع  فوصت و  هب  جایتحا 

ۀفرعم یمالسا و  صلاخ  نافرع  زا  راشرس  هک  هبدن  حابـص و  لیمک و  هفرع و  ياعد  هیداجـس و  هفیحـص  ياهاع  دننامه  ییاهاعد  دوجو  اب 
قنور مک  رایـسب  نایعیـش  نایم  رد  فوصت  اذل  و  دـسریمن ، نایفوص  یفارحنا  تامیلعت  هب  یتبون  لیبق ، نیا  زا  يرگید  تامیلعت  تسا و  هللا 

تسا

مود نرق  نایاپ  رد  هیفوص  ياعدا  بسح  رب  یتح  مان  نیا  و  تسا ، هدوبن  هتخانـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راـگزور  رد  یفوص » ماـن « - 2
(. هحفص 7 هیریشق ، هلاسرهمجرت  تسا (. هدش  ادیپ  نآ  زا  دعب  یکدنا  ای  يرجه 

مان نیا  هک  یسک  نیلوا  تسا و  هدرک  لامعتسا  نییبتلا » نایبلا و  باتک « رد  ار  هملک  نیا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  255 ه ) ظحاج (» ارهاظ «
(. هحفص 232 دلج 1 ، تسا ( یفوک » مشاهوبا  هدش « قالطا  وا  رب 

ایر قیاقد  دوبن  یفوص  مشاهوبا  رگا  ءایرلا «؛» قیاقد  تفرع  ام  یفوصلا  مشاهوبا  الول  دیوگ «: يروث  نایفـس  دسیونیم : یماج  نامحرلادبع 
رد دناهدوب  ناگرزب  يو  زا  شیپ  مدیدن و  ار  یفوص  مشاهوبا  ات  هدوب  هچ  یفوص  هک  متسنادن  نم  هک «: دیوگیم  وا  مه  و  متخانشیمن »! ار 
هب ار  یسک  وا  زا  شیپ  دندناوخ و  یفوص » ار « يو  هک  دوب  یـسک  وا  نکیل  تبحم ، قیرط  و  لکوت ، قیرط  رد  وکین  تلماعم  و  عرو ، دهز و 
هک تسا  نآ  ببـس  دندرک ، ماش  رد  هلمر » هب « هک  تسا  نآ  دندرک  انب  نایفوص  يارب  هک  یهاقناخ  لوا  نینچمه  و  دندوب ، هدناوخن  مان  نیا 

اجنآ مه  دندرک و  رگیدکی  شوغآ  رد  تسد  دندیـسر و  مه  ارف  هک  هفیاط  نیا  زا  دـید  ار  نت  ود  هار  رد  دوب و  هتفر  راکـش  هب  اسرت  يریما 
دمآ شوخ  رگیدکی  اب  ناشیا  تفلا  هلماعم و  ار  اسرت  ریما  دندیچرب ، هاگنآ  دندروخب  دنداهن و  شیپ  یندروخ  زا  دنتـشاد  هچنآ  دنتـسشنب و 

(. 31 سنالا 32 / - تاحفن  تخاس ( هب  تلمر  هب  هاقناخ  سپ  دییآ ، مهارف  اجنآ  رگیدکی  ات  مزاس  ییاج  امش  يارب  نم  تفگ : ... 
رد هقرفت  داجیا  زا  ریغ  وا  تسا ؟ هتـشاد  يروظنم  هچ  یمالـسا  روشک  رد  هاقناخ  نتخاس  رد  یحیـسم  ياورنامرف  هک  تسا  لاؤس  نیا  ياـج 
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؟ دشاب هتشاد  تسناوتیم  يرظن  هچ  مالسا  تمظع  ندرب  نیب  زا  نانآ و  نامیا  نید و  ندرک  دساف  ناناملسم و  نایم 
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73 ص :
هلعج و  فوصتلا »  » هل لاقی  ابهذم  عدتبا  يذلا  وه  ادـج و  ةدـیقعلا  دـساف  ناک  هنا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

هاگرارق ار  نآ  درک و  عارتخا  فوصت  مان  هب  یبهذم  هک  تسا  یـسک  نامه  هدـیقعلا و  دـساف  دوب  يدرم  وا  ینعی : «: » ۀـثیبخلا هتدـیقعل  ارقم 
«. تسا هداد  رارق  دوخ  كاپان  هدیقع 

هیلع قداص  ماـما  زا  باـتک  ناـمه  رد  هک  تسا  یتیاور  دـنکیم  دـییأت  يرجه  مود  نرق  رد  ار  کلـسم  نیا  شیادـیپ  هک  یلیـالد  هلمج  زا 
اهنآ هرابرد  هیفوص ، مان  هب  دناهدش  ادیپ  ياهتسد  مایا  نی  رد ا  تشاد  هضرع  شتمدخ  هب  ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی  هک  هدش : لقن  مالـسلا 

؛ دنوشیم روشحم  اهنآ  اب  دوب و  دنهاوخ  ناشیا  زا  دننک  ادیپ  لیامت  اهنآ  هب  هک  یناسک  دنتـسه  ام  نانمـشد  ناشیا  دومرف : دییامرفیم !؟ هچ 
بقلم اهنآ  باقلا  هب  ار  دوخ  دـننکیم و  ادـیپ  اهنآ  هب  تهابـش  لیامت و  اـم ، هب  ناگدـننک  تبحم  راـهظا  زا  ياهتـسد  اـهيدوز  نیمه  هب  و 
نانخـس هک  ییاهنآ  میرازیب و  ناشیا  زا  ام  دنـسین و  ام  زا  دـنوش  اهنآ  هب  لیام  هک  یناسک  دـنیامنیم ؛ لـیوأت  ار  اـهنآ  نانخـس  دـنیامنیم و 

(1) !« دننک دربن  رافک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  تمدخ  رد  هک  دنتسه  یناسک  دننام  دنیامن  راکنا  در و  ار  ناشیا 

: دوشیم هدافتسا  بلطم  دنچ  تیاور  نیا  زا  - 1
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74 ص :
ماما ترضح  زا  اعون   (1)، هدش دراو  نانآ  شور  زا  داقتنا  هیفوص و  تمذم  رد  هک  یثیداحا  نآ  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  يارب  رگید  دـیؤم 

. تسا دعب  هب  مالسلا  هیلع  قداص 

: دیوگیم نآ  شهوکن  فّوصت و  لاطبا  باب  رد  هعیشلا » لیاسو  باتک « بحاص  یلماع  رح  خیش  موحرم  - 1
مهدر و یف  ةریثک  اـبتک  ۀعیـشلا  ءاـملع  فنـص  مهتمذـم و  یف  ةریثـک  ثیداـحا  مهتمئا  نع  اولقن  و  هیفوصلا ) يا  مهورکنا ( هعیـشلا  عیمج  » 

ینثالا ۀیداحتا (» ۀـیلولح و  ناتقرف ، لصالا  یف  هیفوصلا  نا  هیف  رکذ  و  جالحلا ، باحـصا  یلع  درلا  یف  دـیفملا  خیـشلا  باتک  اهنم  مهرفک ،
ياملع دـندرک و  لقن  نانآ  شهوکن  رد  يرایـسب  ثیداحا  شیوخ  ناماما  زا  دـندومن و  راکنا  ار  هیفوص  هقرف  نایعیـش  ماـمت  (» 53 ۀیرشع ،

جالح باحـصا  رب  در  رد  دیفم  خیـش  باتک  هلمج  نآ  زا  هک  دـندومن  یتافیلأت  نانآ  رفک  تابثا  هقرف و  نیا  در  رد  يرایـسب  ياهباتک  هعیش 
ینثالا هب « موسوم  یباتک  یلماع  رح  خیـش  دوخ  ۀـیداحتا .» ۀـیلولح و  دنـشابیم : هقرف  ود  لصا  رد  هیفوص  هک  تسا  هدـمآ  نآ  رد  هک  تسا 

بتک زا  ثیدح  دنچ  داتـسا  ثحب  لیمکت  يارب  اجنیا  رد  تسا » هدرک  لقن  اهنآ  تمذم  رد  تیاور  اهدص  هتـشون و  هیفوص  در  رد  هیرـشع »
: مینکیم لقن  ربتعم 

نم موق  موقی  یتح  یتما  یلع  ۀـعاسلا  موقت  ال  تسا «: هدومرف  داد و  ربخ  هورگ  نیا  ندـمآ  دـیدپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ( / 1
مهرافکلا نم  لضا  مه  لب  یتقیرط  یلع  مهنا  نونظی  رکذـلاب  مهتاوصا  نوعفری  رکذـلل و  نوفلحی  مهنا  ینم و  اوسیل  هیفوصلا  مهمـسا  یتما 

زا یموق  هکنآ  ات  دوشن  اپ  رب  تماـیق  زور  هحفص 58 «) دلج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  هحفص 34 / - ۀیرشع ، ینثالا  رامحلا «» قیهـش  مهل  رانلا  لها 
دنلب ار  دوـخ  ياهادـص  دـننزیم و  هقلح  مه  رود  رکذ  يارب  اـهنآ  دـنرادن ، نم  نید  زا  ياهرهب  اـهنآ  دـنزیخرب  هیفوـص » ماـن « هب  نـم  تـما 
ناویح يادص  دننام  ییادص  ار  نانآ  دنرت و  هارمگ  زین  نارفاک  زا  نانآ  هکلب  هن  دنتـسه ، نم  هار  تقیرط و  رب  دـننکیم  نامگ  دـنیامنیم و 

!« تسا
لبق هک  تسا  هدرک  ییوگشیپ  بیغ  زا  ربخ  ناونع  هب  ترـضح  نآ  هدوبن و  ربمایپ  رـصع  رد  يرگ  یفوص  هک  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا  زا 

ربمایپ تقیرط  رب  نانآ  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  ربخ  نیا  رد  هکنیا  رگید  دـنوش ؛ ادـیپ  ربمایپ  تما  نایم  رد  ياهقرف  نینچ  تماـیق  ییاـپرب  زا 
. دنتسین هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هب دوخ  ياهشرافـس  ياـنثا  رد  هک  اـجنآ  تسا  هداد  ربخ  هورگ  نیا  رب  هکئـالم  نعل  زا  یتـیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ( / 2
کئلوا مهریغ  یلع  کلذب  مهل  لضفلا  نوری  مهئاتـش  مهفیـص و  یف  فوصلا  نوسبلی  موق  نامزلارخآ  یف  نوکی  رذابا  ای  دـندومرف «: رذوبا 

ۀقیدح هحفص 376 / - دلج 13 ، یئوخ ، هغالبلا  جـهن  حرـش  هحفص 281 / - دلج 1 ، هعیـشلا ، لئاسو  ضرالا (» ءامـسلا و  هکئالم  مهنعلی 
نیا دنـشوپیم و  هنیمـشپ  سابل  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  هک  دیآیم  دـیدپ  یموق  نامزلارخآ  رد  رذوبا ! يا  (» 563 هحفص 564 / - ۀعیشلا ،

!« دننکیم نعل  نیمز  نامسآ و  ناگتشرف  ار  نانآ  دننادیم ، ییاسراپ  دهز و  هناشن  تلیضف و  دوخ  يارب  ار  لمع 
مل هیفوصلا و  هدنع  رکذ  نم  دومرف «: هک  دناهدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  عیزب  نب  لیئامـسا  یطنزب و  زا  حیحـص  دنـس  هب  ( 3

هحفص ۀقیدح ، هحفـص 32 - ۀیرـشع ، ینثالا  هّللا (» لوسر  يدـی  نیب  رافکلا  دـهاج  امناکف  مهرکنا  نم  انم و  سیلف  هبلق  هناـسلب و  مهرکنی 
ار هیفوص  سک « ره  تسین و  ام  زا  یـسک  نینچ  دـیامنن ؛ ناـشیا  راـکنا  لد  ناـبز و  هب  و  دوشب ، يرکذ  هیفوص  زا  وادزن  رد  سک  ره  (» 563

«. دشاب هدرک  داهج  ادخ  لوسر  روضح  رد  ادخ و  هار  رد  هک  تسا  یسک  نآ  دننام  دنک  راکنا 
. تسین نیتسار  هعیش  دنکیم ، يرادفرط  هیفوص  زا  هک  یسک  دوشیم  مولعم  حوضو  هب  تیاور  نیا  زا 
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75 ص :
رد یتایاور  زین  راونالاراحب  دلج 11 و 15 و 17  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هکلب  تسین  هعیـشلا » ۀقیدح   » باتک اهنت  تیاور  نیا  كردـم 

فوصت نارادفرط  هک  تسا  تبسانم  نیمهب  دیاش  دراد  يرتشیب  تدش  تسا  باتک  نآ  رد  هک  یثیداحا  نوچ  یلو  هدرک  لقن  عوضوم  نیا 
هیفوص تمّذم  رد  رابخا  نیا  دنیوگیم : یهاگ  دناهدرک ، ادیپ  رارف  هار  ود  هداتفا و  اپ  تسد و  هب  دننک  ظفح  ار  دوخ  تیعقوم  هک  نیا  يارب 

تبـسن یلیبدرا  سدـقم  موـحرم  هب  دوـخیب  تسا و  تـالوعجم  زا  هعیـشلا » ۀـقیدح   » باـتک دـنیوگیم : یناـمز  و  هدـش ، دراو  نّنـست  لـها 
رد راوگرزب  نآ  تیصخش  نوچ   (1)، دناهداد

زاب دـشاب  دـیدرت  لحم  تسا ، هدـش  اعدا  شیپ  اهتدـم  زا  هکنانچ  مه  یلیبدرا  موحرم  هب  هعیـشلا » ۀـقیدح  باتک « باـستنا  تحـص  رگا  - 1
هناعطاق تدش و  اب  هک  هعیشلا  ۀقیدح  فلؤم  تسا . هیفوص  ءارآ  دیاقع و  زا  يوفص  رـصع  هعرـشتم  یقلت  زرط  زا  یکاح  لصف  نیا  بلاطم 
ناـنابهر دـننام  هک « دوب  یفوک » مشاـهوبأ  دـش « هدـناوخ  یفوص  هک  یـسک  لوا  دـیوگیم : تسا ، هتخادرپ  اـهنآ  دـیاقع  هیفوـص و  دـقن  هب 

لئاق داحتا  لولح و  هب  حیـسم  هرابرد  يراصن  نکیل  دـش ؛ لئاق  داـحتا  لولح و  هب  يراـصن  لـثم  و « دیـشوپیم » تشرد  هنیمـشپ  ياـههماج 
« ناینـس تالغ  يو « داـقتعا  هب  هک  هیفوص  يامدـق  هراـبرد  ( 560 2 دـلج / باـتک  ناـمه  داـهن (» داـینب  يوعد  نیا  دوخ  رهب  زا  وا  دـندوب و 

دیاقع زا  رگیدـکی  اب  اهنیمز  ریز  رد  دنتـشادیم و  ناهنپ  ار  دوخ  نطاب  داقتعا  و « دـندرکیم » دـهز  راهظا  هورگ  نیا  دـسیونیم «: دـناهدوب ،
نایب ربنم  رـس  رب  دنتـسنادیمن  هفرـص  یب  ار  نآ  ياشفا  هک  ناشیا  ياهزار  زا  یـضعب  دیـسر و  مه  هب  یلبـش  ات  دنتفگیم  نخـس  دوخ  هلطاب 

ادا سلاـجم  رد  دوـب ، رفک  ضحم  همه  هـک  ار  دوـخ  رارـسا  زا  یـضعب  زمر ، هیاـنک و  هـب  هـقرف  نـیا  ياـسؤر  زا  یـضعب  وا  زا  شیپ  و  درک ،
مظعاام یتاحبـس  هّللا ؛ يوس  یتبج  یف  سیل  هناکاب  یب  هک  دـیزیاب  ّالا  دـنتخاسیم «، شوهدـم  تسم و  تلاح  نآ  رد  ار  دوخ  دـندرکیم و 
قیدـنز دـحلم و  عقاو  رد  دومنیم و  لـمع  کـباب  بهذـم  هب  نطاـب  رد  دوب ، یهبـشم  یلولح و  رهاـظ  هب  لوصا ، رد  وا  تفگیم و  ینأـش »

(. هحفص 562 دلج 2 ، هقیدح  دوب (.»
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76 ص :
. درادن ار  وا  صخش  راکنا  تأرج  یسک  هک  تسا  ياهزادنا  هب  هعیش  نایم 

رازیب اهنآ  زا  ناشیا  دـننک  ادـیپ  لیامت  اهنآ  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارادتـسود  رگا  هک  هدـش  حیرـصت  ًاـصوصخم  راـبخا  نآ  زا  یـضعب  رد 
نارای زا  یکی  درک ، هیفوص  تیعمج  زا  یناوارف  تّمذم  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هکنآ  زا  سپ  هک  دراد  اهنآ  زا  یکی  رد  یتح  دوب ، دنهاوخ 

: دندومرف درک و  هاگن  وا  هب  كانمشخ  صاخشا  دننام  ترضح  دشاب ؟ امش  قح  هب  فرتعم  یفوص  نآ  هچ  رگا  تشاد : هضرع  ترضح  نآ 
: دـیامرفیم هک  اـجنآ  اـت  دـیامیپیمن ! دوشیم  اـم  ندرزآ  ببـس  هک  ار  یهار  دـشاب  فرتعم  اـم  قوقح  هب  هک  یـسک  راذـگب ! ار  نخـس  نیا 

«. تسا ادج  ام  هار  زااهنآ  هار  دنتسه و  ام  نیفلاخم  زا  یگمه  نایفوص  ینعی  « » انتقیرطل ةریاغم  مهتقیرط  انیفلاخم و  نم  مهّلک  ۀیفوصلاو  »
، هدوب هعیـش  نادنمـشناد  اب  اهنآ  راک  ورـس  رمع  کی  دنارایـسب و  تافیلأت  بحاص  اهنآ  زا  ياهّدع  هک  نادنمـشنادزا  یعمج  رگید  فرط  زا 
هک دنتـسه  ریز  ناگرزب  هلمج  زا  تسا  هرـس ) سدـق   ) یلیبدرا سّدـقم  موحرم  تافیلأت  زا  هعیـشلا » ۀـقیدح   » باـتک هک  دـناهدرک  حیرـصت 

. تسا هدرب  مان  هحفص 57  راحبلا  ۀنیفس  مود  دلج  رد  یمق  ثدحم 
لاس 1104. یفوتم  هعیشلا ) لئاسو   ) باتک بحاص  یلماع  ّرح  خیش  موحرم  راوگرزب  ثدحم  - 1

لاس 1186. یفوتم  قئادح )  ) باتک بحاص  ینارحب  فسوی  خیش  موحرم  هیقف ، ثدحم  - 2
(. 1098 ه  ) یمق رهاط  دمحم  یلوم  موحرم  - 3

1130 ه)  ) لاس یفوتم  ءاملعلا » ضایر   » باتک بحاص  يدنفا  هّللادبع  ازریم  موحرم  رحبتم  ملاع  - 4
كردتسم   » باتک بحاص  يرون  نیسح  ازریم  یجاح  موحرم  ریهش  ثّدحم  - 5
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77 ص :
(. 1320  ) لاس یفوتم  لیاسولا »

1121 ه)  ) ینارحب ققحم  هب  فورعم  هّللادبع  نب  نامیلس  خیش  موحرم  ینابر  ملاع  - 6
(. 1135 ه  ) یجیهامس هعمج  یبن  حلاص  نب  جاح  هّللادبع  خیش  موحرم  - 7

باـتک نیمه  ار  یلیبدرا  موـحرم  تافنـصم  زا  یکی  باـتک  ناـمه  رد  هدرک و  قیدـصت  ار  نخـس  نیا  یمق  ثّدـحم  موـحرم  دوـخ  ًاـنمض 
. درامشیم

ناناملسم نایم  رد  یفوص  فوصت و  زا  یمسر  مسا و  روکذم  نامز  زا  لبق  دناهدرک : حیرصت  نیّخروم  هک  يروط  هب  میوشن  رود  بلطم  زا 
نوچ دوشیمن ، مالسا  ردص  رد  کلسم  نیا  دوجو  رب  لیلد  دوش  هدید  ناینیشیپ  زا  یضعب  تاملک  رد  یفوص »  » ظفل ًانایحا  رگا  ؛(1) و  دوبن
فاوطلا  یف  ایفوص  تیار  : » تفگ هک  دناهدرک  لقن  يرصب  نسح  زا  اًلثم : دنکیم ؛ قالطا  شوپ » هنیمشپ   » صخش رب  ار  ظفل  نیا  برع 

مه مود  نرق  ياـنثا  رد  همدـقم 392 ) نودـلخ (» نبا  هدـیقع « هب  فوصتم » و « یفوص » ظفل « هاوخ  لاـح  ره  رد  دـسیونیم «: ینغ  رتکد  - 1
هب نیعبات  هباحـص و  هک  دشاب  یعدتبم  مسا  هیفوص » هملک « دورب  راب  نیا  ریز  دـهاوخیمن  هک  عمل » بحاص « هدـیقع  هب  هاوخ  و  دوش ، هدـید 

ینغ رتکد  تسا . هدیدرگ  عیاش  دعب  و  هدش ، عورـش  مود  نرق  رخاوا  رد  ظفل  نیا  لامعتـسا  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردـق  دـناهدوبن ، فقاو  نآ 
دریگیم و هجیتن  فوصتم » و « یفوص » هملک « قاقتشا  لصا و  هرابرد  ییاپورا  نیقرشتسم  زا  یضعب  ناناملسم و  دیاقع  لاوقا و  لقن  زا  سپ 
» تغل زا  قتـشم  یبرع و  تسا  ياهملک  یفوص » هک « تسا  نیا  تغل  نیزاوم  قطنم و  لقع و  هب  اهلوق  نیرتکیدزن  هکنآ  لـصاح  دـیوگیم «

خیرات دناهدیشوپیم (»...  ینشخ  هنیمشپ  سابل  تسا ه  نآ  یفوص  هب  مالسا  لوا  نورق  نیضاترم  داهز و  هیمست  هجو  و  مشپ ، ینعی  فوص »
(. 43 هحفص 45 - فوصت ،

هجو رد  تابـسانم  نیا  بلاغ  هک  دهدیم  لامتحا  هدنراگن  دـیوگیم «: هراب  نیا  رد  فلتخم  لاوقا  لقن  زا  دـعب  زین  یئامه » نیدـلا  لالج  » 
هب ار  یفوص ) هک ( تسا  نودـلخ  نبا  هدـیقع  ناـمه  رتحـضاو  همه  زا  یبرع  قاقتـشا  رباـنب  نکیلو  تسین ، ههاریب  نادـنچ  یفوص ) هیمـست (

(. 58 هحفص 59 - مالسا ، رد  فوصت  دناهدرک (، حالصا  ندرک  رب  رد  نیمشپ  هقرخ  شوپ و  هنیمشپ  تبسانم 
موس نرق  رد  یفوص  ظفل  دندوبن و  فورعم  هیفوص  مسا  هب  تقیرط  نیکلاس  لوا  نورق  رد  دیوگیم «: يوسنارف  قرـشتسم  نوینیـسام  زین « و 

خیرات تسااهنآ (» يامدق  خیاشم  ناگرزب  زا  هک  تسا  یفوص » كدبع  دـش « فورعم  مان  نیا  هب  دادـغب  رد  هک  یـسک  لوا  دـش و  فورعم 
هحفص 42) ناریا ، رد  فوصت 
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78 ص :
«. تفرگن مداد  وا  هب  يزیچ  مدید و  فاوط  ماگنه  ار  یشوپ  هنیمشپ  درم  : » ینعی هذخای  ملف  ائیش  هتیطعاو 

هب هک  نیا  ات  هدوبن  برع  نیب  رد  اًلبق  هدـش و  ادـیپ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  ناـمز  رد  یفوص  فوص و  ظـفل  تسا  هتفگن  یـسک  هتبلا 
نآ رد  دنشاب  فورعم  مسا  نیا  هب  هک  صوصخم  هتـسد  کی  صاخ و  تیعمج  کی  هک  تسا  نیا  روظنم  دننک ، لالدتـسا  نانخـس  هنوگنیا 

(1). درادن عوضوم  نیا  رب  یتلالد  نیرتکچوک  هدش  لقن  يرصب  نسح  زا  هک  ینخس  نیا  دناهدوبن و  مایا 

لاس زا  لبق  یکدـنا  یفوص  مسا  دـیوگیم  سیلبا » سیبلت  هب « فورعم  و  ءاـملعلا » ملعلا و  دـقن  هب « موسوم  دوخ  باـتک  رد  يزوج  نبا  - 1
دعب نمؤم » و « ملـسم » دشیم « هتفگ  مالـسا ، نامیا و  اب  مدرم  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  رد  دش ؛ ادـیپ  يرجه   200

هتـسج و هرانک  ایند  زا  هک  دوب  يدح  هب  هبعک  دهز و  هب  اهنآ  یگتـسبلد  هک  دندش  رادیدپ  یماوقا  دعب  دـش ؛ ثداح  دـباع » و « دـهاز » مسا «
(. 171 هحفص 172 - باتک ، نامه  دندروآ (. دوجو  هب  یصاخ  هقیرط  دندومن و  تدابع  فقو  ار  دوخ  اًلماک 

رهاوظ راتفر و  دنتشاد و  یـصاخ  بیجع و  یگدنز  هکدندش  هدید  اهناملـسم  نیب  رد  یمدرم  هتـسد  کی  هک  دوب  يرجه  مود  نرق  رخاوا  » 
تبـسانم هب  دوب  یفوص » مان « نآ  دوش و  هداد  اهنآ  هب  تسیابیم  یـصوصخم  مسا  ًارهق  تشادن و  ناناملـسم  اب  یتهابـش  چـیه  اهنآ  تالاح 

رد هتخاس  دوخ  يارب  یعماوص  تیعمج ، زا  تسد  رود  طاـقن  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  دـندوب ، سبلم  ینـشخ  هنیمـشپ  ساـبل  هب  مدرم  نیا  هکنآ 
هیریشق 7) هلاسر  دندیدرگیم (.» اهارحص  رد  ياهتسد  هدش و  نیشن  هشوگ  اههزاغم  رد  یضعب  دندرکیم ، یگدنز  اجنآ 

صوصخ هب  رگید  ياهشیکرد  تسین و  اهنت  مالسا  هب  رـصحنم  فوصت  دسیونیم «: فوصت  هرابرد  ینالوط  ثحب  نمـض  رد  نیـسح » هط  » 
زا سپ  فوصت  راک  دندرک و  متـس  يورهدایز و  مدرم  رب  سپـس  دوخ و  رب  مالـسا  هفوصتم  نکیل  تسا ، هدـش  هتخانـش  زین  یحیـسم  شیک 

هّیلوا نایاوشیپ  رگا  هک  يرش  دیـسر ، مدرم  مومع  هب  نآ  زا  يرایـسب  ّرـش  دیـشک و  غورد  يزاب و  قح  زا  یعاونا  هب  یگتفخ  ینادان و  عویش 
هحفـص یتیآ ، موحرم  همجرت  مالـسا ، هنیئآ  دـندومنیم (.» راکنا  تدـش  هب  ار  نآ  دـندمآیم و  گنت  هب  نآ  زا  تخـس  دـندیدیم  فوصت 

(231
ار نآ  دـشیمن و  هدرمـش  لوبقم  ناناملـسم  زا  يرایـسب  دزن  زاـغآ  زا  دوـب  هیفوـص  داـهز و  راعـش  موـس ، نرق  رد  هک  یـشوپ  هنیمـشپ  يرآ 
نایحیـسم و ناوریپ  زا  دـیلقت  یعون  ار  یـشوپ  هنیمـشپ  نیریـس  نبا  هکنانچ  دندرمـشیم . يراکایر  هلوقم  زا  دـنرکیم و  یقلت  ییاـمندوخ 
هب رتراوازـس  نامدوخ  ربمایپ  تنـس  درکیم و  رب  رد  ناتک  سابل  ام  ربمایپ  دیـشوپیم و  مشپ  ساـبل  یـسیع  تفگیم : درمـشیم و  ناـنابهر 

هحفص 344) دلج 3 ، دیرفلادقع ، تسا (. تعباتم 
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تسا و هدشیم  قالطا  دابع  داهز و  رب  هدوب و  لوادـتم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  رـصع  رد  یفوص »  » ظفل هک  دـناهداد  لامتحا  یـضعب 

یفوص ظفل  : » میناوخیم تیاور  نیا  رد  دناهدرک ، دـییأت  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  یلائللا » یلاوغ   » باتک رد  هک  یتیاور  هب  ار  هیرظن  نیا 
، ّدو : » دراد رارق  هیاـپ  هس  هب  مه  واو » «، » افـص ربص و  قدـص و  : » دراد رارق  هیاـپ  هس  رب  داـص » ، » ءاـف واو ، داـص ، تسا : فرح  هس  زا  بکرم 

یفوک گس  الاو  تسا  یفوص  دـشاب  دوجوم  وا  رد  یناعم  نیا  هک  یـسک  ءانف ،» رقف و  درف و  : » دراد رارق  هیاپ  هس  رب  مه  ءاـف » «، » ءاـفو درو ،
 . یفوص فلا  نم  لضفا  یفوکلا  بلکلا  الاو  !« » یفوص رازه  زا  تسا  رتهب 

راک ارچ  رخآ  دیوگ : هدنراگن  میرادـن . تیاور  نیا  مقـس  تحـص و  هب  راک  ام  الاح  دـیوگیم  تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  همانـشناد  هدنـسیون 
!؟ دیپط نامسآ  دیسر  ءایلوا  هب  تبون  هک  الاح  دیاهدرک  تبحص  یفوص  ظفل  هرابرد  ینالوط  لصف  کی  هک  امش  دیرادن ؟

« یلائللا یلاوغ   » ینعی هدـش  لـقن  نآ  زا  تیاور  نیا  هک  یباـتک  میراد ...  راـک  نآ  مقـس  تحـص و  هب  تقیقح  ندرک  نشور  يارب  اـم  یلو 
خیش گرزب  همالع  موحرم  هتفگ  هب  تسا و  ثیدح  هقف و  هتسجرب  نادنمـشناد  زا  هک  ینارحب  فسوی  خیـش  موحرم  هک  تسا  یباتک  نامه 

بسن : » هدومرف نینچ  نآ  هدنسیون  هرابرد  هدرک و  لاکشا  باتک  نیا  ثیداحا  رد  دنکیمن ، ثیداحا  دنـس  رد  يریگهدرخ  ًالومعم  يراصنا 
يراگنا لهس  هب  ار  باتک  نیا  بحاص   » ینعی اهمیقسب » اهحیحـص  اهنیمـسب و  اهثغ  طلخ  لامهالا و  رابخالا و  لقن  یف  لهاسّتلا  یلا  هبحاص 

«. دناهداد تبسن  تسردان  تسرد و  ندرک  طلخ  رابخا و  لقن  رد 
يراددوـخ باـتک  نـیا  راـبخا  فارطا  رد  هثحاـبم  لـقن و  زا  اــم  باحــصا  هـک  تـسا  هـتفگ  شتاــفیلأت  زا  یکی  رد  زین  يرئازج  ثدــحم 

. دناهدرکیم
هک دـهدیمن  هزاجا  ینوناق  چـیه  یلو  دـنراد ؛ يرگید  ياهتواضق  اهنآ  دـهدب  هیفوص  دوخ  نانخـس  هب  شوگ  دـهاوخب  یـسک  رگا  ینعی 

. دنریگب وا  راتفگ  قدص  رب  لیلد  ار  یعدم  نانخس 
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فورعم تعانق  سدق و  دهز و  هب  ناناملـسم  هدوت  نایم  رد  هک  دندوب  یناسک  ردص  نامه  رد  هک  تسا  نیا  درک  قیدصت  ناوتیم  ار  هچنآ 

ناونع هب  مادک  چیه  یلو  دندوب  راکایر  حلاصان و  یضعب  حلاص و  یـضعب  هتبلا  ینرق ، سیوا  میثخ و  نب  عیبر  يرـصب و  نسح  دننام  دندوب 
(1). دندشیمن هتخانش  یفوص 

هک دوب  يدـهز  ایند و  كرت  تروص  هب  زاغآ  رد  فوصت  دـسیونیم «: یمالـسا  هعماـج  رد  فوصت  شیادـیپ  هراـبرد  نیـسح  هط  رتکد  - 1
تشاد زاب  شتینابهر  زا  ار  نوعظم  نب  ینامثع  هچ  درمش ، اوران  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دندرک ، يور  هدایز  نآ  نارادفرط 

و دومن ، يریگتخس  درکیم ، يور  هدایز  نآرق  ندناوخ  رد  دریگب و  هزور  رمع  مامت  تفرگ  میمصت  هک  صاع  نب  ورمع  نب  هّللادبع  رب  و 
هن هتـساوخ  یناسآ  ناشیا  يارب  دنوادخ  هک  دروآیم  نآرق  دای  هب  ار  اهنآ  دنریگ و  ناسآ  لهـس و  ار  دوخ  نید  شباحـصا  هک  تساوخیم 
هّللا دـیری  ام  تسا « هدادـن  رارق  يراشف  ناشیا  يارب  نید  رد  و  هیآ 185 ) هرقب  هروس  رـسعلا (» مکب  دیری  الو  رـسیلا  مکب  هّللا  دیری  يراوشد «

مه دنریگب و  هزور  مه  هک  دومرف  دندرکیم ، يور  هدایز  زامن  هزور و  رد  هک  ار  ياهباحص  هیآ 6 ) هدئام . هروس  جرح (» نم  مکیلع  لعجیل 
. دننادرگن مارح  شیوخ  رب  تسا  هدرک  لالح  ناشیا  يارب  ادخ  ار  هچ  نآ  و  دنباوخب ، مه  و  دنزیخرب ، بش  زامن  هب  مه  دننک و  راطفا 

دابم هک  تشادیم  ناهنپ  دوخ  باحصا  زا  ار  دوخ  تادابع  زا  یتمـسق  هک  دیـسر  اجنآ  هب  رما  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يراشفاپ 
ار نانآ  دنزادنا . تمحز  هب  ار  دوخ  تقاط ، دح  زا  شیب  و  دنزاس ، دـیّقم  دـهدیم  ماجنا  وا  هچ  نآ  هب  ار  دوخ  ددرگ و  راوشد  نانآ  رب  راک 

نم دومرف «: ینکیم  نینچ  دوخ  وت  دنتفگ  وا  هب  نوچ  و  دنیامن ، كاسما  مه  رـس  تشپ  يزور  بش و  دنریگب و  لاصو  هزور  هک  درک  یهن 
وا هب  یلّمحت  ورین و  تدابع  رد  دنوادخ  ینعی  هحفص 214 ) دلج 1 ، يراخب  مشونیم (! مروخیم و  اذغ  ادخ  تسد  زا  متسین و  امـش  دننام 

. تسا هدادن  امش  هب  هک  هدیشخب 
رد هکنآ  ات  دشیم ، هدوزفا  نآ  یگدیچیپ  رب  ًاجیردت  داد و  هفایق  رییغت  ایند  كرت  نیا  هک  تشذگن  نادنچ  دیازفایم «: همادا  رد  نیـسح  هط 

«. دمآ دیدپ  نآ  زا  فوصت  يرجه  لوا  نرق  رخاوا 
ریثأت تحت  فوصت  هک  تشذـگن  يزیچ  دـش ، رتهدـیچیپ  رتراوشد و  تفای  تدـش  هناـگیب  ياـهگنهرف  اـب  ناناملـسم  طاـبترا  هک  یماـگنه 
هدایز تدابع و  رد  ششوک  تروص  زا  ایند  كرت  تفرگ و  رارق  نانوی  گنهرف  صوصخ  هب  ناریا و  دنه و  گنهرف  اب  ناناملـسم  یئانـشآ 

ناینطاب بهاذم  هب  فوصت  سپس  دمآرد ، قارشا  قیرط  زا  وا  نتخانش  ای  ادخ  اب  نتـسویپ  ای  ندش  دحتم  يارب  شالت  رتوص  هب  نآ  رد  يور 
یبهذـم تروـص  هب  دوـخ  دـیدرگ و  فرحنم  دنتخانـشیم  ینید  نوئـش  زا  مدرم  هچنآ  زا  تـشگ و  هدـیچیپ  شیپ  زا  شیب  دـش و  هـتخیمآ 

. دمآرد دوب  ناشدوخ  فالتخا ، دروم  ییاهبهذم  هکلب  هناگادج 
راتفرگ تخس  نانخس  نیمه  رثا  رد  هفوصتمزا  یـضعب  تفرگ و  رارق  نیملکتم  نیثدحم و  اهقف و  راکنا  دروم  هک  دنتفگ  ینانخـس  هفوصتم 
میهاربا دمحم  رتکد  همجرت  مالسا ، هنیئآ  دیشکیم (. دمآ - جالح  رس  رب  هکنانچ  نتفر - راد  يالاب  ندش و  هتـشک  هب  اهنآراک  هاگ  دندش و 

(230 هحفص 231 - یتیآ ،
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دش هداد  فوصت  هب  یمالسا  گنر  بآ و  هنوگچ 

نارادفرط دریگیم ، وخ  هب  ار  طیحم  نآ  گنر  طیحم » زا  تعیبت   » نوناق يور  زا  دوش  دراو  یطیحم  ره  رد  اهکلـسم  هنوگ  نیا  هک  اجنآ  زا 
نداد قفو  يارب  دـنتخیمآ و  نآ  هب  ار  یمالـسا  تاروتـسد  گـنهرف و  زا  یتمـسق  دـنداد و  نآ  هب  یمالـسا  گـنر  بآ و  يدوز  هب  فوصت 

دوب و رابخا  نآرق و  تاهباشتم  خنـس  زا  اهنآ  زا  رایـسب  هک  دـندز  يرابخا  تایآ و  هب  تسد  یمالـسا  ماکحا  يداـقع و  اـب  دوخ  تاداـقتعا 
ءزج ار  رذوبا  ناملـس و  لیبق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمیپ  باحـصا  ریهاشم  نیفورعم و  زا  رگید  ياهّدـع  لوا و  ردـص  داهز  نآ  هرخـالاب 

هک  یتروص  رد   (1) !! دندرپس بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  هقرخ »  » یتح هتسناد و  دوخ 

هیلع یلع  زا  ار  هقرخ » یتح « دـنناسرب و  مالـسا  زاغآ  هب  ار  دوخ  خـیرات  دـننکیم  شالت  هفوصتم  زا  یـضعب  هکنیا  تشذـگ  هچنآ  رب  انب  - 1
دوجو رب  يدهاش  چیه  مالسا  خیراترد  تسا و  هدوهیب  ناششالت  دنرمـش ، شیوخ  خیاشم  زا  ار  دادقم  رذوبا و  ناملـس و  دنریگب و  مالـسلا 

، اهودـنه دـننام : یللم  زا  مالـسا  ياـهزرم  جراـخ  زا  يرجه  مود  نرق  رخاوا  زا  فوـصت  نشور ، كرادـم  قـبط  هکلب  تسین ، اهاعدـم  نیا 
. دمآ رد  یطاقتلا  هقرف  کی  لکش  هب  دش و  هتخیمآ  یمالسا  تادقتعم  اب  درک و  ذوفن  مالسا  ياهزرم  هب  نایحیسم  ناینانوی و 

نیا دناهدرک و  رارقرب  شزاس  طابترا و  مالـسا  اب  دوشیم  هدـید  هکنانچ  نکیل  تسا  هناگیب  مالـسا  زا  يرگ  یفوص  هک  تسین  دـیدرت  ياج 
دوخ يوس  هب  ار  حول  هداس  ناناملسم  دنناوتب  هکنآ  رگید  دنشاب و  نما  رد  ناناملسم  نایم  رد  هک  نآ  یکی  تسا : هدوب  تهج  ود  يارب  راک 

. دنشکب
ات هتفرگ  رکبوبا  زا  ربماـیپ  ناراـی  زا  یکی  هب  ار  دوـخ  ناـشیا  زا  ياهلـسلس  ره  دـناهدرک و  تسرد  یمالـسا  هشیر  دوـخ  يارب  هک  تسا  نیا 

کی تشاد  میلاعت  هنوگ  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـناهدرک  دومناو  نینچ  هدـیناسر و  نارگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
زا هک  تسا  هدوب  ياهژیو  هدـیزگرب و  دارفا  يارب  اـهنت  هک  تقیرط » يرگید « هدوـب و  مدرم  همه  يارب  هک  تعیرـش » ماـن « هب  اـهنآ  زا  هتـشر 

نینچ دـناهدز و  مالـسا  رب  ییاهدربتـسد  هک  تـسا  نآ  هدـینادرگ ، رتـگرزب  ار  ناـیفوص  تناـیخ  هـچنآ  تـسا ! هدیـسر  ناـیفوص  هـب  ناـشیا 
رگا دناهتخاس ، دوخ  وریپ  ار  مالـسا  دننک  مالـسا  زا  يوریپ  دوخ  هکنآ  ياجب  دـننزب  يرگیفوص  گنر  مالـسا  هب  دـنناوتب  ات  هک  دناهتـساوخ 

. دوب دهاوخ  یگرزب  باتک  دسیونب  هنیمز  نیا  رد  اهنت  ار  نایفوص  ياهراک  دهاوخب  یسک 
نآ هب  هدوب  مالـسا  میلـس  عبط  فلاـخم  هک  ار  دوخ  یفارحنا  دـیاقع  دـندناوخ و  مالـسا  ماـن  هب  ار  یتادراو  فوصت  ناـفرع و  بیترت  نیدـب 

ثعاب نیمه  دندیمان و  یمالـسا  نافرع  مان  هب  ار  نآ  هاگ  دندروآ و  دوجو  هب  یـصاخ  نافرع  فوصت و  اهنآ  بیکرت  زا  دناهدومن و  لیمحت 
. دنامب هتخانشان  ناهج  مدرم  يارب  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  تلاصا و  یمالسا  نافرع  دش 
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. تشادن ساسا  مادک  چیه 

هب هداد و  بیترت  تسین ، تسرد  نآ  يارب  يدنـس  چـیه  هک  یخیاـشم  هلـسلس  لوا  ردـص  ناـگرزب  اـب  دوخ  طاـبترا  ظـفح  يارب  مه  زورما 
. دنتسه لوغشم  تیلاعف 

لوصا مامت  قیبطت  هوـالع  هب  تشادـن  شزاـس  مالـسا  لـخاد  رد  يدـنب  هتـسد  هنوگ  ره  اـب  یمالـسا  تیبرت  رکفت و  زرط  اـًلوصا  نوچ  یلو 
عقاو هلمح  دروم  فرط  ره  زا  تفرگن و  الاب  نادنچ  نایفوص  راک  اهششوک  نیا  همه  اب  اذل  دوبن  رـسیم  یمالـسا  ماکحا  دیاقع و  رب  فوصت 

رتشیب ینامز  رتمک و  یهاگ  طیحم  نامز و  ياضتقا  هب  هک  دنتشاد  یناهاوخاوه  رانک  هشوگ و  رد  نامز  ره  رد  دوب  تروص  ره  هب  اما  دندش 
. دندوب

فوصت طاطحنا  دایز و  تاباعشنا 

رایعم نیعم و  طباوض  مه  نآ  هتبلا  تسا و  یفاب » نافرع   » یضعب ریبعت  هب  ناسحتسا  قوذ و  لامعا  فوصت  یلصا  ياههیامرس  زا  یکی  نوچ 
يزیچ دـش و  هدوزفا  فوصت  رب  دـیدرگ و  عارتخا  ياهزات  بلاطم  زور  هب  زور  دـمآیم ، نوریب  یلکـش  ره  هب  موم  نوچمه  درادـن و  یتباـث 

ًاـصوصخم اهباتک و  دنتـشاد - ياهناگادج  نیعم و  يداقع  شور و  مادک  ره  هک  دش  ادـیپ  هتـشر  نیا  رد  يرایـسب  تاباعـشنا  هک  تشذـگن 
بیجع دیاقع  فوصت و  فلتخم  بعش  هرابرد  میهاوخب  زورما  رگا  هک  دیسر  يّدح  هب  هدش و  هدورس  هتـشون و  هراب  نیا  رد  يدایز  راعـشا 

ره دوشیم و  هدوزفا  اهنآ  ياههلسلس  دادعت  رب  زور  هب  زور  هکنیا  رتبیجع  تسین و  لاکـشا  زا  یلاخ  ًاعطق  مینک  وگتفگ  کی  ره  بیرغ  و 
. دنریگیم ار  وا  ياج  فلتخم  هدیقع  شیارگ و  دنچ  اب  رگید  خیش  دنچ  دوریم  ایند  زا  یهاگ  هک  تقیرط  خیش 

روحم يور  رب  فوصت  دننام  دننکن و  هدافتسا  ینیعم  طباوض  اهرایعم و  زا  هک  یهورگ  هتسد و  ره  نوچ  یعیبط  دوب  يرما  دماشیپ  نیا  یلو 
تافالتخا  نیا  و  دش ، دهاوخ  راچد  تشونرس  نیمه  هب  دنزب  رود  باوخ  هفشاکم و  ناسحتسا و  قوذ و 
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83 ص :
(1). دزاسیم هدامآ  طاطحنا  يارب  ار  هنیمز 

مشچ و رگید ، لماوع  تاطابترا و  تلوهس  بتک و  رشن  لیاسو  ندش  مهارف  هعرشتم و  ءاملع  نادنمـشناد و  تیلاعف  رثا  رد  رگید  فرط  زا 
. دش داسک  نایفوص  رازاب  دراذگ و  یناریو  هب  ور  فوصت  خاک  ماگنه  نیا  رد  دش ، هتشادرب  اهراک  زا  رایسب  يور  زا  هدرپ  زاب و  اهشوگ 

ملاع و  دوب ، هدرک  سبح  هعبرا » رـصانع   » راوید راهچ  رد  ار  ملاع  هک  نانوی  میدق  هفـسلف  تایعیبط  یبرجت ، مولع  یّقرت  رثا  رد  هکنانچمه  و 
رد فوصت  کلسم  روطنیمه  تفر  لالحمضا  فرط  هب  دوب  هدیشک  خیم  راهچ  رد  هناگراهچ » هجزما   » ياهخیم هلیسوب  ار  یگدنز  تایح و 

. دراذگ طاطحنا  هب  ور  یمومع  ناهذا  ندش  نشور  گزب و  ياملع  تازرابم  رثا 
زامن وضو  کی  هب  زور  هنابـش  لهچ  : » تفگیم هک  ار  یلیبدرا  نیدـلا  یفـص  خیـش  راتفگ  یـسک  هک  تسین  يزور  زورما  مییوگب  رتنـشور 

هک  دشاب  یماطسب » دیزیاب   » بیجع يواعد  رادیرخ  ای  و  هحفص 258 ) افصلاةوفص   ) دینک رواب  مدناوخ !»

لاکـشا نیرتزیمآ  هغلاـبم  هب  هدوب و  ییاـسراپ  دـهز و  نآ  عورـش  هطقن  هک  تسا  يریغتم  هدـنزغل و  هقیرط  بهذـم و  فوـصت  اـًلوصا  - » 1
صوصخم ياهکلـسم  و  نوگانوگ ، دیاقع  ياهگنر  ماسقا  عاونا و  همتاخ  عورـش و  نیا  نیب  رد  و  تسا ، هتفای  همتاخ  دوجو  تدحو  هدیقع 

خیاشم و دادعت  هب  فوصت  تاباعـشنا  دادعت  مییوگب  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، هدش  ادیپ  عونتم  ياههتفگ  و  گنراگنر ، تالیامت  و  يرکف ،
مه هب  زا  تسین و  دودـحم  مظنم و  صاخ و  بهذـم  کـی  فوصت  ینعم  نیا  هب  دوب ! دـهاوخن  قارغا  تسا ، خـیرات  لوط  رد  هیفوص  نارس 

نورق و رد  هراومه  تسا و  هدـیدن  دوخ  هب  يراـصح  دـح و  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدـمآ  دوـجو  هب  نوگاـنوگ  راـکفا  دـیاقع و  نتخیمآ 
«. تسا هداد  لکش  رییغت  هرود  ره  راکفا  عیارش و  تایضتقم و  اب  يدامتم  راصعا 

زرط رد  ًاصوصخم  هکلب  نیقلت  رکذ و  بادآ  رد  طقف  هن  اهنآ  توافت  دناهدنکارپ و  ناناملسم  دالب  رسارس  رد  هیفوص  تقیرط  ياههلـسلس  » 
نوچ لاح  ره  رد  رتمک . یضعب  دنراد و  رارصا  رتشیب  تعیرش  دعاوق  مزاول و  تیاعر  رد  اههلسلس  زا  یضعب  هکنآ  زا  تسا . تعیرـش  یقلت 

(. هحفص 80 هیفوص ، ثاریم  شزرا  تسین (.» بیجعاهنآ  تقیرط  رد  هماع  نیب  جیار  دیاقع  هلسلس  نیا 
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84 ص :
« دـمحم ءاول  نم  مظعا  یئاول   » مسق ادـخ  هب  تفگ : دنـشاب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياول  ریز  رد  ناـمدرم  تماـیق  يادرف  دـنتفگ  وا  هب 

«. تسا رتگرزب  ترضح  نآ  ءاول  زا  نم  ءاول  زور  نآ  رد   » ینعی هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
« ءایلوالاةرکذت  » باتک رد  راطع  خیش  هلمج  نآ  زا  دنزن ، دنخبل  نآ  رب  دونشب و  ار  جالح » روصنم  نب  نیسح   » تسردان ياهراک  هکنیا  ای  و 
ار تفاثک  هنوگچ  هک  دنادیم  ادخ   ) دوب هدرواین  نوریب  سندـب  زا  لاس  تسیب  هک  تشاد  یقلد  جالح  روصنم  نب  نیـسح  هک  دـنکیم  لقن 

اهنآ زا  یکی  هدز  شپـش  هک  دندید  دندروآ  نوریب  شندب  زا  روز  هب  يزور  تسا ) هدادیم  ماجنا  ار  مزال  ياهلـسغ  درکیم و  رود  دوخ  زا 
رد لاس  کی  جالح ، روصنم  نب  نیسح   » هک دنکیم  لقن  هحفـص  نامه  رد  مه  زاب  هحفص 316 )  ) تشاد نزو  کناد ! مین  دندرک  نزو  ار 

!! تخیریم گنس  رب  وا  ياضعا  زا  نغور  ات  داسیا  باتفآ  رد  هبعک  لباقم 
نانخس نیا  زورما  هک  تسیک   (1). دید دهاوخ  رایسب  ار  اهنیا  ریظن  دنک  هعلاطم  ناشدوخ  ياهباتک  رد  ار  هیفوص  ناگرزب  تالاح  یسک  رگا 

ارنآ نارادفرط  دنیبب و  ار 

اب هک  دزادنایم  هناکدوک  ياههناسفا  دای  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  زیگناتفگـش  روآتریح و  يردـق  هب  دراوم  زا  ياهراپ  رد  اهناتـساد  نآ  - 1
. دناهدومن فارتعا  اهناتساد  نیا  بلغا  ندوب  یلعج  هب  رّخأتم  نایفوص  زا  ياهدع  هک  اجنآات  دشابیمن . راگزاس  یقطنم  لقع و  چیه 

يدشرم دسیونیم «: سنالا » تاحفن  رد « یماج  مینکیم : لقن  ناشدوخ  ياهباتک  زا  ار  هیفوص  خـیاشم  تامارک  زا  دروم  دـنچ  هنومن  يارب 
دوخ دروآرب  رس  نوچ  تفر  ورف  بآ  نایم  دنک و  ار  دوخ  ياهـسابل  دنک  لسغ  هک  دروخ  هطوغ  دادغب  طش  رد  تفر  هعمج  زور  رگ  هتخیر 

رـس نوچ  لین  رد  دروخ  هطوغ  تفر  يزور  ًادعب  دروآ  دنزرف  هس  تفرگ و  نز  دنام و  اجنآ  رد  لاس  تفه  سپ  دید ! رـصم  لین  دور  رد  ار 
نوچ درب ، دجـسم  هب  ار  نایفوص  هداجـس  دورب  دـنک و  لسغ  هتـساوخیم  هعمج  يارب  هک  تعاـس  ناـمه  رد  تسا  دادـغب  رد  دـید  دروآ  رب 

(. هحفص 563 سنالا ، تاحفن  يدمآ (! رید  يردق  دنتفگ  درب  ار  نایفوص  ياههداجس  دمآ و  نوریب 
یسک داتفا  ایرد  رد  شنزوس  تخودیم  هراپ  دوخ  هدنژ  هقرخ  دوب و  هتسشن  هلجد  بل  رب  يزور  هک  مهدا  میهاربا  تسا  لقن  رگید «: هنومن 
کی ره  هک  دمآرب  ایرد  زا  یهام ! رازه  دیهد  زاب  منزوس  هک  ایرد  هب  درک  هراشا  یتفای ؟ هچ  يدادب  تسد  زا  نانچ  یکلم  هک : دیـسرپ  وا  زا 

: تفگ میهاربا  هتفرگ ، ناهد  هب  وا  نزوس  دـمآرب  فیعـض  یکیهاـم  مهاوخ ، شیوخ  نزوس  تفگ : میهاربا  هتفرگ ! ناـهد  هب  نیرز  ینزوس 
(. هحفص 87 دلج 1 ، ءایلوالاةرکذت ، یناد (» وت  ار  اهرگید  تسا  نیا  خلب  کلم  ندنامب  متفای  هک  يزیچ  نیرتمک 

و تقیقح ، زا  دیسرپیم  لئاسم  نم  زا  و  مدرک ، تبحص  وا  اب  دیسر و  نم  رب  لادبا  زا  يدرم  تفگ : يرتست  هّللادبع  نب  لهـس  رگید « هنومن 
میهاربا یخا  نوچ  لاوز و  تقو  ات  یتسـشن  بآ  ریز  هب  يدش و  ورف  بآ  ریز  هب  يدرازگب و  دادماب  زامن  هک  یتقو  ات  متفگیم ، باوج  نم 

نآ زا  يدش و  بآ  ریز  هب  سپ  يدرازگ ، نیـشیپ  زامن  و  يدوب ، هدشن  رت  يو  رب  وم  رـس  کی  يدـمآ  نوریب  بآ  زا  وا  يدرک ، زامن  گناب 
) تفرب هک  یتقو  ات  تسـشنن  سک  چیه  اب  دروخن و  چیه  هتبلا  هک  تفـص  نیدـب  میدوب  مه  اب  یتدـم  يدـماین ، نوریب  زامن  تقو  هب  زج  بآ 

(. هحفص 153 دلج 1 ، ءایلوالاةرکذت ،
. دنکیم رواب  یسک  هچ  زورما  ار  هت  رس و  یب  کحضم و  نانخس  نیا 

لیب هدنژ  هب  فورعم  ( 536 - 441 ماج ( دمحا  دمحا  خیش  هدرک ، يرپس  قراوخ  تمارک و  روهظ  رد  ار  شرمع  هک  هیفوص  خیاشم  زا  یکی 
دودـح 400 نآ  رد  هک  هتـشون  لیب » هدـنژ  تاماقم  ناونع « ریز  هحفـص  رد 395  یباـتک  يونزغ » دـمحم  ماـن « هب  شنادـیرم  زا  یکی  تسا 
« دجنس دسیونیم «: اًلثم  درمـش ، ییوگ  نایذه  زا  يراکهاش  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  هدرمـشرب  دمحا  خیـش  يارب  تداع  قراخ  تمارک و 

رـسپ ددرگیم ، لدـب  بانرز  هب  وا  رما  هب  نابایب  کی  دـیآیم ، رد  رکـش » تروص « هب  نشو » هزیرکاخ  دوشیم «، لعل » وا « هراـشا  بسح  رب 
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ار دوخ  رمع  مامت  هصالخ  دوریم ... ! الاب  رـس  وا  هدارا  هب  بآ  دسریم ، تکاله  هب  خیـش  ياعد  هب  تسا  هدوب  یلهاان  ناوج  هک  ادخ  دـک 
(. لیپ هدنژ  تاماقم  دنکیم ( يرپس  تمارک  رد 
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85 ص :
. دنادن تافارخ  ءزج  ار  دیاقع  نیا  یفارخ و 

يداـقع و زا  يرادـقم  هدرک و  رظن  دـیدجت  دوـخ  شور  عـضو و  رد  هک  تـسا  نآ  هطـساوب  دـناهدنام  دـینیبیم  هـک  مـه  ار  یتـیعمج  نـیا 
دـشاب راـگزاس  طـیحم  یمومع  راـکفا  عضو  اـب  ياهزادـنا  اـت  هک  يرگید  تروـص  هب  ارنآ  هدرک و  فذـح  نآ  زا  ار  ناینیـشیپ  ياـهرادرک 

. دناهدروآرد
ریاظن و  افـصلاةوفص »  » و ءایلوالاةرکذت »  » لیبق زا  هیفوص  ناینیـشیپ  ياهباتک  دوش  نشور  وا  رب  اًلماک  راتفگ  نیا  قدص  دـهاوخب  یـسک  رگا 

(1). دنک هسیاقم  اهنآ  يزورما  بتک  اب  دهدیم ، ار  هفوصتم  ياسؤر  لاوحا  حرش  هک  ار  نآ 

طارفا و هار  دعب  ياهنامز  رد  ًاصوصخم  ناوریپ  یلو  دناهدوب  اهرظن  لیبق  نیا  ياراد  هیفوص  ناگرزب  هکنآ  لصاح  دیوگیم : ینغ  رتکد  - 1
رب دناهدش  رترود  دشرم  یلو و  دهع  زا  هک  هزادـنا  ره  هب  و  دـناهداد ...  تبـسن  ءایلوا  هب  تاداع  قراوخ  تامارک و  نارازه  هدومیپ و  هغلابم 

، دناهدنار نخس  دنـشاب ، دیاب  هنایماع  هدیقع  هب  هکنانچ  ءایلوا  زا  تسا و  يوق  هنیمز  نیا  رد  هّماع  لّیخت  هّوق  اریز  دناهدوزفا  نآ  گرب  زاس و 
. دناهدوب هکنانچ  هن 

هدمآ دوجو  هب  هنیمز  نیا  رد  يرایسب  تادلجم  هک  هدیسر  یئاج  هب  هدش و  رتشیب  ءایلوا  هب  بوسنم و  تامارک  صـصق  ینرق  ره  رد  هصالخ 
(262 هحفص 263 - مالسا ، رد  فوصت  خیرات  تسا (.

تیافک مه  دلجم  دنچ  دیاش  مینک  رکذ  اجنیا  رد  ار  ءایلوا  هب  بوسنم  تداع  قراوخ  تامارک و  ماسقا  عاونا و  میهاوخب  رگا  دیوگیم «: زاب 
و ناراـب ، ندـناراب  و  نامـسآ ، رد  ناریط  اـیرد ، يور  هب  نتفر  هار  لـیبق  زا  تسا  هصق  نارازه  تاـمارک  عاوـنا  زا  یعوـن  ره  رد  اریز  دـنکن ،

نتخاس عیطم  ندرک و  زومآ  تسد  و  تاوما ، ندرک  هدـنز  سفن و  هاگن و  اب  نارامیب  هجلاـعم  و  نآ ، کـی  رد  فلتخم  ياـهاج  رد  روضح 
ای هملک و  کی  اب  یـصاخشا  نتـشک  ای  نتخاس  ناوتان  نآ و  هب  رابخا  هدـنیآ و  ثداوح  هب  ملع  و  گنلپ ،) وریـش  لیبق  زا  هدـنرد ( تاناویح 

و نتخاس ...  رـضاح  بآ  كاروخ و  و  نتخاس ، لدـبم  همیرک  راجحا  ای  الط  هب  ار  كاخ  تاتابن و  ای  تاناویح ، اب  هملاکم  تکرح و  کـی 
(. هحفص 266 باتک ، نامه  هریغ (»

زاغآ رد  تمارک » هزجعم و  نداد « ناشن  هک  دناهدومناو  نینچ  هدرازگ  رتالاب  یماگ  نایفوص  زا  یخرب  هک  تسا  نآ  اهنیا  زا  رتروآ  تفگش 
ار نآ  درواین و  دورف  رـس  زین  تمارک » هب « دـمآ  رد  یماخ  زا  درک و  تفرـشیپ  هک  سپـس  دوب ، دـناوت  یفوص  کی  یماـخ  ناـمز  رد  راـک و 

! دسانشن دوخ  نایاش 
تایآ و هب  نم  یلو  دادیم ، ناشن  نم  هب  یتایآ  تاـمارک و  دـنوادخ  لاوحا  تیادـب  رد  تسا  هتفگ  هک  هدـش  تیاور  یماطـسب  دـیزیاب  زا  » 

«! دومن نم  هب  ار  تفرعم  هار  تفای  نینچ  ارم  دنوادخ  نوچ  متشادن  یهجوت  تامارک 
زار خیش  لیبق : زا  هدش  دای  وا  مان  هب  یتفگش  رایـسب  ياهراک  دیعـسوبا و  ياه  هزجعم » زا « رپ  هک  دیحوتلارارـسا » باتک « هکنآ  روآتفگش 

یهاشداپ هب  ار  شناردارب  لرغط و  هتفگیم ! نخس  نایاپراهچ  اب  هدیرپیم ! اوه  رد  هتفریم  سخرس  هب  نوچ  و  هتسنادیم ، ار  سک  ره  لد 
دنیبب و هدیداب  دوخ  هک  هتـساوخ  یتمارک » هدمآ و « خیـش  دزن  هب  یکی  هک  دسیونیم  یناتـساد  اهنیا  همه  ندوب  اب  باتک  نامه  رد  هدیناسر !

! تسا هدروآ  هناهب  هدنامرد و  وا  ربارب  رد  خیش 
. تسا رپ  اهصیقن  دض و  تافارخ و  هنوگ  نیا  زا  اهنآ  تاملک  و 
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86 ص :

هیفوص نانخس  هشیر 

: درک هصالخ  زیچ  راهچ  رد  ناوتیم  ار  تیعمج  نیا  يداقع  هشیر  راتفگ و  لوصا 
. تسا هدیسر  اهنآ  هب  تسد  هب  تسد  اهنآ  ریغ  ای  اهیماش  ای  اهودنه ، کلسم  نیا  نیسسؤم  زا  هک  یتامیلعت  - 1
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87 ص :
هدش جوزمم  نآ  هب  نیملـسم  نایم  رد  نآ  رـشن  یبرع و  نابز  هب  اهنآ  بتک  همجرت  زا  سپ  هک  میدق  نانوی  فراعم  بلاطم و  زا  یتسمق  - 2

وطـسرا و لاوقا  اب  هیفوص » «، » هلـسلس نیا  مظاعا  : » دـسیونیم دوخ  خـیرات  باتک  رد  هک  هدـش  لـقن  یـسیلگنا » مکلم  ناـج  رـس   » زا تسا ،
ءارآ لاح و  حرـش  رگا  دـیوگیم : هک  اجنآ  ات  تسا - رایـسب  نوطالفا  لوق  لقن  ناشیا  هفورعم  بتک  رد  و  دـنراد ، مامت  ییانـشآ  نوطـالفا 

رد يو  لوـخد  هناـسفا  تفر  دـهاوخ  جرخ  هب  هیفوـص  ءاـیلوا  زا  یکی  دـیاقع  لاـح و  حرـش  هنیع  هـب  دوـش  هـمجرت  یـسراف  هـب  ثروغاـثیف 
لمحت و  ار ، نادـیرم  شنتخومآ  عضو  و  یقیـسوم ، هب  وا  رطاـخ  یلک  لـیم  و  تداـع ، قراوخ  راـکفا و  رد  يو  قارغتـسا  و  تیهولارارـسا ،

« .... تسا هفوصتم  مظاعا  زا  یکی  لاح  حرش  شیب  مک و  نودب  همه  داتفا ، قافتا  شتوف  هک  یعون  درک و  هک  یقاشم 
هب ار  ناینانوی  راکفا  شزیمآ  لامجا  روط  هب  یلو  تسین  قداص  نانوی  ءامکح  زا  مادک  ره  هفوصتم و  زا  کی  ره  هرابرد  هچرگا  نخـس  نیا 

. دراد اهنآ  راکفا  اب  يرتشیب  بسانت  طابترا و  قارشا  هفسلف  ًاصوصخم  دنکیم ، دییأت  هیفوص  دیاقع 
هدش هتخیمآ  قباس  تمـسق  ود  اب  عادـبا و  ینافرع  يرعـش و  قوذ  نابحاص  فرط  زا  نامز  رورم  هب  هک  تایرعـش  تایقوذ و  هتـشر  کی  - 3

ای و  قطنم ) لها  حالطصا  هب   ) يرعش بلطم  کی  طقف  ناشیا  نانخـس  زا  ياهراپ  كردم  تاقوا  يرایـسب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا و 
! تسا رعش  تیب  کی 

هدوب ندرک  لیوأت  ندرک و  کیدزن  لباق  ای  کیدزن و  هقباس  هناـگ  هس  لوصا  اـب  يدـح  اـت  هک  یمالـسا  قئاـقح  فراـعم و  زا  یتمـسق  - 4
. تسا

راچان هک  دیآیم  شیپ  یتاضقانت  تاقوا  يرایسب  نوگانوگ ) عبانم  زا  هیفوص  دیاقع  يروآدرگ  ینعی   ) عوضوم نیا  رثا  رد  هک  تسا  نشور 
ياههیاپ زا  یکی  ار  ینعم » زغم و   » هب نتخادرپ  اهنآ  ریبعت  هب  ای  هیجوت » لیوأت و   » لصا هک  تسا  نیمه  دوش و  وفر  تالیوأت  هلیـسو  هب  دـیاب 

(1). تسا هداد  رارق  یمالسا  فوصت 

: تسا هدش  هتفگ  رایـسب  نخـس  هتفای ، هار  یمالـسا  طیحم  هب  اجک  زا  تقیرط  نیا  هکنیا  یمالـسا و  هعماج  رد  فوصت  شیادـیپ  هرابرد  - 1
نوطالفا ًاصوصخ  نانوی ، هفـسلف  هدیئاز  ارنآ  ياهدع  و  دناهدرمـش ، يدنه  بهاذم  راکفا  دولوم  مالـسا  رد  ار  فوصت  نیققحم  زا  یهورگ 

دولوم دـناهتفگ  مه  یعمج  و  دناهتـسناد ، لیجنا  دـهز  تینابهر و  تیحیـسم و  نییآ  زا  ذوخأم  ارنآ  رگید  یـضعب  دـناهدرک ، روصت  دـیدج 
. تسا یبرع  راکفا  لباقم  رد  ییایرآ  رکف  لمعلا  سکع 

زارد ياهنرق  نایمالـسا  فوصت  يارب  یمالـسا  ریغ  أـشنم  کـی  يوجتـسج  دـسیونیم : هراـب  نیا  رد  هیفوص » ثاریم  شزرا  باـتک « فلؤم 
أـشنم لصا و  نایب  رد  نوگانوگ  ياههیـضرف  ور  نیا  زا  و  تسا ، هدش  اپورا  ناققحم  زا  لسن  دنچ  يارب  ياهدننک  مرگرـس  بلاج و  يامعم 

یتح تسا و  هدوب  سوجم  نییآ  نآ  هدمع  أشنم  هک  تسا  هدش  یعدم  موق ، يامدق  زا  كولاث » هلمج « نآ  زا  تسا و  هتـشگ  راهظا  فوصت 
سکاـم تسا « هدرک  دـییأت  ار  رظن  نیمه  تـسا  موـق  ناروآ  ماـنزا  هـک  مـه  يزود » دـناهدوب «. داژن  یـسوجم  زین  هیفوـص  خـیاشم  زا  یخرب 

يوق دینج - دـیزیاب و  نوچ  هفوصتم - زا  رگید  یـضعب  جالح و  نانخـس  رد  ًاصوصخم  ار  نانمهرب  بهاذـم  ناودـنه و  ءارآ  ریثأت  نتروه »
. تسا هتفای 

رگید نئارق  ياهراپ  کمک  هب  ار  هیرظن  نیا  تسا و  هدرک  رایسب  هجوت  رگید - لماوع  یـضعب  هوالع  هب  ناودنه - ذوفن  هب  رتشیب  نامتراه » » 
و تسا ، هتفگ  نخس  تسا ، دیزی » و « دینج » شرهظم « يو  هدیقع  هب  هک  ییادوب  يدنه و  رـصنع  ریثأت  زا  رمرک » نوف  تسا « هدومن  دییأت  زین 
زا ار  يرـصم » نونلاوذ  و « یبساحم » ثراح  ًاصوصخم « وا  یحیـسم ، تینابهر  زا  دـشاب  ترابع  هک  تسا  هداد  ناشن  مه  ار  يرگید  رـصنع 

. تسا هدرمشرب  نآ  رهاظم 
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نآ زا  دناهدیزرو . یـصاخ  هجوت  نادـب  فوصت  أشنم  نایب  رد  دـناهدرک و  دـییأت  زین  رگید  ناققحم  زا  یلیخ  ار  یحیـسم  رـصنع  نیا  دوجو 
رد مه  ناققحم  یضعب  دناهداد ، ناشن  یمالـسا  فوصت  رد  ار  یحیـسم  دیاقع  ریثأت  اردنآروت ،» و « گنیـسن » و « سویـسالاپ » نیـسآ  هلمج «

نییآ رد  ار  فوصت  أشنم  روداراک » دـناهدرک و « تاراـشا  یناریا  يداـبع  دـیاقع و  ریثأـت  هب  دـناهتفر و  رترود  ياـههار  فوصت  أـشنم  ناـیب 
(12 هحفص 13 - باتک ، نامه  دهدیم (. غارس  دوهی  نیئآ  رد  یتح  ناریا و  دنه و  نایدا  رد  نانوی ، تمکح  رد  حیسم ،
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88 ص :

! ینتفگان رارسا  هب  لوصو  هار 

(1)« ارما مکسفنا  مکل  تلوس  لب  »
نوهرم نانآ  تیّقفوم  زا  یتمـسق  دناهدرک و  يزاب  دوخ ؛ دـصقم  کلـسم و  تفرـشیپ  يارب  زارد  نایلاس  یط  رد  هیفوص  هک  ار  یمهم  شقن 
نارگید زا  و  هدش ، فشک  ناشیا  يارب  هک  تسا  ینتفگان  رارسا  قیاقح و  تشم  کی  هب  هدوت  راکفا  نتخاس  لوغشم  نامه  تسا ، هدوب  نآ 

دهاوخ نازادـگ  نآ  نتفهن  زا  مه  اهلد  زا  ياهراپ  هکلب  ار ! ندینـش  تقاط  شوگ  هن  دراد ! ار  نآ  نتفگ  يارای  نابز  هن  تسا ، هدـنام  یفخم 
! دش

هدز و بل  رب  ار  توکس  رهم  دیاب  دندیسر  دنتفر و  مه  هک  یـصاخشا  و  دنادن ! دروخن  ات  و  دنیبن ، دورن  یـسک  ات  هک  تسا  یبلاطم  هصالخ 
هار  و  دنیوگن . ینخس 

تایآ 83 و 18 فسوی  هروس  - 1
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89 ص :
. تسین ملع  لیصحت  قیاقح  نیا  هب  لوصو 

دماین زاب  يربخ  دش  ربخ  هک  ار  نآدنناربخ  یب  شبلط  رد  نایعدم  نیا 
دنتخود ! شناهد  دندرک و  رهمدنتخومآ  قح  رارسا  ار  هکنآ 

هدرک تمارک  ناسنا  هب  دـنوادخ  هک  يواکجنک  سح  رثا  رب  دراد و  یبیرغ  ریثأت  نالد  هداس  راـکفا  رد  تاـملک  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور 
زغم يور  رب  هک  دراد  يردـخم  يوراد  مکح  تاـغیلبت  هنوـگ  نیا  هک  تفگ  ناوـتیم  دـناشکیم ، مولعماـن  فدـه  نـیا  فرط  هـب  ار  اـهنآ 

ياسرف تقاط  ياـهتمحز  هب  نت  هک  اـجنآ  اـت  دـنکیم  رداو  کلـسم  نیا  زا  يوریپ  هب  را  اـهنآ  هجیتن  رد  دوشیم و  هتخیر  قیاـقح  ناگنـشت 
. دنهدیم رد  هقاش  تاضایر 

زا يرود  و  قیاـقح ، زا  يربخ  یب  و  ندـیمهفن ، هب  ار  اـهنآ  هداد و  رارق  گرزب  نادنمـشناد  هئطخت  هلیـسو  ار  عوضوم  نیمه  رگید  فرط  زا 
داعم و دـیحوت و  لئاسم  زا  معا  یمالـسا ، فراعم  مولع و  لیـصحت  رد  زارد  نایلاس  هک  ار  ياهتـسد  نآ  دـنهدیم و  تبـسن  یناهنپ ! رارـسا 
نآرق و تایآ  نوماریپ  رد  يرکف  يورین  دادعتـسا و  ایند  کی  اب  و  هدرب ، ناورف  ياهجنر  تسا ، قـالخا  ملع  هب  طوبرم  هچنآ  یهقف و  عورف 
هداد و رارق  کته  دروم  دـناهدش ، اراد  ار  يدـنلب  هبترم  زین  لمع  ماقم  رد  دـناهدرک و  روغ  ثحب و  مالـسلا  هیلع  تمـصع  تیب  لها  راـبخا 

هکنآ اب  و  دنرامـشیم ، کبـس  نآ ، رئاظن  و  لاق » لیق و  لها   » ای و  رهاظ » لها   » ای يرـشق » ملاع   » ظـفل هب  ار  اـهنآ  ياـسرف  تقاـط  تاـمحز 
لاح قوذ و  و  ینعم ، زغم و  و  ّبل ، لها  ار  دوخ  دناهدرکن  یط  ار  روما  هیلوا  لحارم  زونه  ناشیاه ) هتشون  اههتفگ و  تداهش  هب   ) ناشدوخ
ملعم ار  گرزب  ياملع  دـناهدرک و  دادـملق  هیوق » حاورا   » ّیبرم ار  دوخ  هدراذـگ و  رتالاب  ار  اـپ  مه ، هبترم  نیا  زا  یهاـگ  دـننکیم  دادـملق 

. دنرادنپیم هفیعض » لوقع  »
رون لب  مّلعتلا  میلعتلا و  ةرثکب  ملعلا  سیل   » فورعم ثیدح  یملع  تاقیقحت  ینتخومآ و  ياهشناد  ماقم  ندرک  کچوک  يارب  هکنیا  رتبیجع 

هب  ار  ناسنا  اهنتشون  اهندناوخ و  نیا  دنیوگیم  هداد و  رارق  زیواتسد  ار  ءاشی » نم  بلق  یف  هّللا  هفذقی 
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90 ص :
 .... دناسریمن دیاب ، هک  ییاج 

: رعاش نآ  لوق  هب  و 
دنکیمن ! وطسرا  لاس  رازه  یسردمامت  دنک  یهام  هب  ریدریپ  هک  ار  نآ 

: دراد دوجو  یساسا  هتکن  ود  اجنیا  رد  یلو 
هـشوگ رد  هدیـشک و  ملعت  میلعت و  زا  تسد  ملع  تقیقح  هب  ندیـسر  يارب  دیاب  ناسنا  هک  دشاب  نیا  ثیدح  نآ  زا  دارم  هکنیا  ضرف  هب  - 1

تسد ثیدح  نیا  اب  ناوتیم  ایا  یلو  دنک ، زاورپ  وا  بلق  هب  یغرم  تروص  هب  ملع  بیغ  ملاع  زا  هکنیا  ات  دوش ، درو  رکذ و  لوغـشم  هاقناخ 
؟ میشکب تسا ، هداد  رارق  تداعـس  هب  ندیـسر  تاجن و  هار  ار  نآ  و  هدش ، دراو  ملعت  میلعت و  تیمها  هرابرد  هک  رابخا  تایآ و  همه  نآ  زا 

سلجم رد  روضح  و  یملع ، لئاسم  رد  روغ  ثحب و  ملع ، هرکاذم  هرابرد  ردق  نیا  ارچ  سپ  تسین  قیاقح  فشک  قیرط  مّلعت  میلعت و  رگا 
؟ تسا هدش  دیکات  مدرم ، نایم  رد  نآ  راشتنا  و  مولع ، طبض  تبث و  و  ملاع ،

نادرگاش عومجم  ددع  تشاد و  یمیظع  سرد  سلجم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرفعج  بهذم  گرزب  ياوشیپ  هک  دیاهدینشن  ررکم  رگم 
دنناـم هدادـن و  رییغت  ار  شور  نیا  ترـضح  ارچ  دوبن ، قیاـقح  هب  لوصو  هار  مّلعت  میلعت و  رگا  دیـسریم ، رفن  رازه  راـهچ  هب  ترـضح  نآ 

!؟ درکیمن هلماعم  نادرگاش  نآ  اب  اهنیشن  هاقناخ  دشارم و 
سلجم نآ  رد  یلالدتـسا  ریغ  یلالدتـسا و  یملع و  ینید و  لئاسم  هنوگره  هکلب  دومنیمن  ماکحا  ناـیب  اـهنت  سلجم  نآ  رد  راوگرزب  نآ 

. دننکیم قیدصت  ار  نخس  نیا  یبوخ  هب  دنراد  راک  ورس  رابخا  اب  هک  یناسک  دشیم ، عقاو  ثحب  دروم 
یملع لئاسم  رد  دـناهدراذگ  هاقناخ  كاخ  رب  تروص  اهلاس  هک  یئاهنآ  ارچ  دـنکیمن  نشور  لد  رد  ار  شناد  رون  مّلعت ، میلعت و  رگا  - 2
موـلع هک  اـهنیا  دـنازجاع ؟ ردـقنیا  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیبـلها  راـبخا  مهف  دـیجم و  نآرق  ریـسفت  داـعم و  دـیحوت و  هـب  طوـبرم  هـچنآ  و 
همالع نانخس  اب  جالح  روصنم  نب  نیسح  ای  نیدلا  یفص  خیـش  نانخـس  ارچ  دنرادن ، راک  اهنآ  هب  دنیوگب  هک  تسین  ینانوی  یحالطـصا و 

یسلجم  همالع  یلح و 
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رد ًاقافتا  رگا  دیئامن و  تواضق  دـینک و  هعلاطم  دـیرادرب و  اهنآ ...  ياهباتک  کنیا  تسین ؟ هسیاقم  لباق  يراصنا  خیـش  یـضترم و  دیـس  و 
! تسا یمسر  تالیصحت  نیمه  تکرب  زا  مهنآ  یلازغ »  » دننام دنشاب  هشاد  یملع  ینید و  یتاعالطا  هک  دنوش  ادیپ  یناسک  هفوصتم  نایم 

ملع و عفانم  زا  و  دنسرب ، شناد  جیاتن  هب  دنناوتیم  یتقو  هدرک  لیصحت  دنمشناد و  صاخشا  هک  دش  دهاوخ  للدم  قشع  لقع و  ثحبم  رد 
دارم ایوگ  دنیامن و  مأوت  قالخا  بیذهت  يوقت و  اب  ار  ییاناد  هک  ددرگ ، نشور  ملع  رون  هب  اهنآ  ياهلد  دـنوش و  رادروخرب  نآ  تیناحور 

بیذـهت يوقت و  هب  دـیاب  ملعت  میلعت و  رب  هوالع  هکلب  هدرک ، افتکا  ملعت  میلعت و  هب  اهنت  دـیابن  هک  دـشاب  نیمه  مه  فیرـش  ثیدـح  نآ  زا 
. دوش هضافا  اهنآ  رب  دنوادخ  هیحان  زا  يرگید  تاکرب  تاضویف و  تینارون و  ات  تخادرپ  مه  قالخا 

. متفایم میدق  نازاس  ایمیک  دای  هب  منکیم  دروخرب  ینتفگان ! بلاطم  يّرس و  مولع  هرابرد  هیفوص  نانخس  هب  یتقو  نم 
مه رگا  دراد و  تقیقح  اـی  موهوم  ًاـساسا  دوـشیم ) ـالط  دـننزب  سم  هب  رگا  هک  يزیچ  ندروآ  تسد  هب   ) يزاـس اـیمیک  هک  میرادـن  راـک 
هک مینادیم  رادقم  نیا  یلو  تسا ، هتشاد  ناکما  مه  قباس  ياهنامز  رد  ای  دیسر و  نآ  هب  ناوتیم  يزورما  لیاسو  هب  دشاب  هتـشاد  تقیقح 

بیرف ار  عامط  حول و  هداس  نارادهیامرس  ایمیر ! ایمیس و  ایمیل و  ایمیک و  نتخاس  مان  هب  رادرب  هالک  داّیـش و  هدع  کی  هتـشذگ  ياهنامز  رد 
زا ار  اهنآ  ياههیامرـس  تقـشم ، تمحز و  نودـب  تفگنه  ياـهتورث  هب  ندیـسر  و  تمیقرپ ، گـنر  خرـس  زلف  نیا  نتخاـس  دـیما  هب  هداد و 

دندربیم و دنتسناوتیم  هک  هچنآ  ار  اههراچیب  نآ  لاوما  هتخدنا و  هار  یتوف  دود و  هروک و  هک  قیرط  نیا  هب  دندیشکیم ،! نوریب  ناشتسد 
ینت یهت و  یتسد  اب  هدرک ، فلت  هروک  ياپ  رد  ار  اهنآ  رمع  زا  يدایز  تمسق  هرخالاب  و  دندزیم ، شتآ  هدراذگ و  هروک  نایم  رد  ار  هیقب 

. دندینادرگیم زاب  هدوسرف 
بیرف  دندرکیمن و  ایمیک  نتخاس  سوه  زگره  هدیمهف  رادیب و  نامدرم  هتبلا 
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، دندرکیمن اهر  دنتـسنادیم ، تراجت  بسک و  تعنـص و  راک و  ار  یقیقح  يایمیک  و  تورث ، لیـصحت  تسار  هار  دندروخیمن و  ار  اهنآ 

. دنتشادنرب ياهرهب  یماکان  ینامیشپ و  زج  دنتفر  اهراک  نیا  یپ  رد  هک  یناسک  نآ  دندیدیم  هکنیا  ًاصوصخ 
هب و  درپس ، نآ  نیا و  هب  ار  دوخ  لـیلد  قطنم و  نودـب  هدرک و  شوخ  لد  دـیابن  اههدـعو  نیا  هب  تفرگ و  تربع  دـیاب  اهدـمآ  شیپ  نیا  زا 

تاجرد تاماقم و  هب  ندیـسر  دیما  هب  دیابن  دشابن ، تسد  رد  صاخـشا  هنوگنیا  لاعفا  دـیاقع و  داسف  هب  عجار  یکردـم  چـیه  هکنیا  ضرف 
هنونکم رارـسا  لایخ  هب  ار  دوخ  راکفا  دیاقع و  نانع  هدرک و  افتکا  درادن )-! يرگید  تابثا  هار  ندیـسر  نتفر و  هب  زج  هک   ) ینانچ نینچ و 

. درپس یعدم  ره  تسد  هب  هنومکم !
نآ کلاس  تاجن  هب  سک  همه  هک  نشور  تسار  هار  زا  تسد  اناد  لقاع و  درم  هک  دنکیمن  تواضق  یشناد  لقع و  چیه  هک  تسین  کش 

هدرپ تشپ  رارسا  زا  هکنیا  وگ  دراذگب ، مدق  مهتم ، نامدرم  هدع  کی  ییامنهار  هب  یمخ ، چیپ و  رپ  کیرات  ياههار  رد  هتشادرب و  دنفرتعم 
. دشاب هتشادن  يربخ  چیه 

مهیلع نیموصعم  تیاده  وترپ  رد  مولع  لیصحت  زا  رتهب  نافرع  ملع و  تینارون  هّیهلا و  فراعم  هب  ندیسر  يارب  یهار  هچ  دیامرفیم : نآرق 
نیا لابند  هب  اهیکیرات  رد  هدرک  اهر  ار  نشور  غارچ  نیا  ارچ  دراد ؟ دوجو  سوه  يوه و  كرت  سفن و  بیذهت  اب  ماگمه  هامره و  مالسلا 

. میرادگب ماگ  نایعدم 
شوگ هکنآ  هچ  نکم ، يوریپ  ینادیمن  هچنآ  زا  ًالُوئْسَم ؛» ُْهنَع  َناَک  َِکَئلْوُأ  ُّلُک  َداَؤُْفلاَو  َرَصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ُفْقَت  َالَو  »

(1). دنلوئسم یگمه  اهلد  مشچ و  و 

هیآ 36. ءارسا ، هروس  - 1
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قشع لقع و 

هراشا

(1) اوُرَّکَفَتَت َُّمث  يَداَُرفَو  یَْنثَم  ِهَّلل  اُوموُقَت  ْنَأ  ٍةَدِحاَِوب  ْمُکُظِعَأ  اَمَّنِإ 
يورین ود  هب  ار  وا  دصقم ، نیا  نیمأت  يارب  و  تسا ، هتشادن  وا  یتخبشوخ  تداعـس و  زج  رـشب  شنیرفآ  زا  يروظنم  لاعتم  دنوادخ  نیقی  هب 

: دنناوارف ّتیمها  نایاش  دوخ  هبون  هب  مادک  ره  هک  تسا  هدینادرگ  زهجم  مهم 
ملسم  و  تسا ، ینامسآ  ياهباتک  اب  ناربمیپ  لاسرا  يرگید  لقع (2) و  يورین  یکی 

هیآ 46. أبس ، هروس  - 1

شقن ناسنا ، یگدنز  رد  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  تسا  میظع  گرزب و  يورین  ود  نوناک  ناسنا ، داهن  تکرح : یهاگآ و  ای  قشع  لقع و  - 2
ورین نیا  تسا  لقع » نآ « مان  دهدیم و  صیخـشت  ار  داسف  حالـص و  دـنکیم ، رکف  نآ  اب  هک  تسا  ياهوق  یکی  دـنراد : هدـهع  رب  ار  یمهم 
دننام دـهدیم ، روبع  یگدـنز  یناملظ  مخ و  چـیپرپ و  ياههار  زا  ار  یمدآ  دزاسیم  نشور  ار  یگدـنز  ریـسم  تسا  يرونرپ  غارچ  ناـسب 

هدنورپ زا  ریغ  هب  هک  تسا  یلداع  یـضاق  دننام  دشیدنایمن و  رگید  زیچ  هب  نایز  دوس و  قیرفت و  عمج و  ماقرا و  زج  هک  تسا  يرگباسح 
، دوش کبـس  اـی  نیگنـس  ياهرذ  فرط  ره  هک  تسا  ییوزارت  نوچمه  تسین و  راکهدـب  رگید  زیچ  هب  شـششوگ  نآ  قـبط  نداد  مکح  و 

مکح عطاق  روطب  دـنکیم و  ار  داسف  حالـص و  هظحالم  طقف  وا  دـنکیمن  تیاـعر  ینمـشد  یتسود و  شدوخ  مکح  رد  دـهدیم و  ناـشن 
. دیامنیمن هاگن  نآ  نیا و  تالیامت  هب  دنکیم و 

زیچ هب  تبـسن  ناسنا  عبط  رد  هک  ياهبذاج  شـشک و  لیم و  زا  تسا  ترابع  قشع  تسا ، قشع » يورین « تسه ، ناـسنا  رد  هک  يرگید  هوق 
هب لامک  هب  لین  هار  رد  ار  ناسنا  دشخبیم و  تکرح  شبنج و  یمرگ و  ترارح و  یگدنز  هب  هک  تسا  یئورین  قشع  دراد . دوجو  يرگید 

. درادیما شوک و  وپاکت و 
سح یکی « تسا  رثؤم  ناـسنا  دوجو  رد  يوق  رما  ود  دـیوگیم «: قیقحت  بتکم  ربهر  یـضایر و  ملاـع  يوسنارف  میکح  تنک » تسوگا  » 

هب لقع » دـنکیم «، یگدـنز  قشع » لقع و  ورین « ود  نیا  اب  ناسنا  لاس 48 ) هرامش 9  لدنـشور  هلجم  لقع (» يرگید « و  قشع » ای « هفطاع »
. دشخبیم شبنج  تکرح و  قشع » دهدیم و « یهاگآ  ناسنا 

دشیدنایم و زغم  اب  تسا  ياهدنز  مادنا  ناسنا  ساسحا ، فطاوع و  زا  مه  هدش و  هتخاس  هشیدنا » زا « مه  هک  تسا  ناسنا  تعیبط  نیا  يرآ 
« یگدـنز مسر  هار و  باتک « رد  لراـک  رتکد  تسین . یفاـک  ناـسنا  دوجو  ناـمتخاس  يارب  ییاـهنت  هب  مادـک  چـیه  دزرویم . قشع  بلق  اـب 
هب ار  ام  زگره  و  دـنکیم ، تعانق  هار ، ندرک  نشور  هب  طقف  دـهدب ، ءاشا  تعیبط  قبط  رب  نتـسیز  يورین  ام  هب  دـناوتیمن  لـقع  دـیوگیم :
.) دشک نوریب  رس  قشع ) فطاوع ( زا  یجوم  ام  حور  قمع  زا  هکنآ  رگم  دش  میهاوخن  قئاف  میراد  شیپ  رد  هک  یعناوم  رب  ام  دناریمن  ولج 

(. هحفص 113
دناشکیم و نایـصع  رازنجل  رد  طوقـس  هانگ و  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  زئارغ  دیدش  نایغط  تسین ، شیب  ینونج  لقع ، یب  قشع » نینچمه «
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ددنبیم و لقع  حیحص  صیخشت  رب  ار  هار  هک  دنکیم  نایغط  نانچنآ  تاوهـش  اسب  هچ  دنزیم و  يزیمآنونج  راک  ره  هب  تسد  نآ  رثا  رب 
. دهدیم هولج  مه  یقطنم  حیحص و  دراد ، لیم  نآ  هب  هک  ار  هچنآ 

قـشع دـیامنیم ، هار  هک  تسا  لـیبموتا  کـی  غارچ  لـقع  تسا «: هتفگ  هدرک و  ناـیب  یبوـخ  لاـثم  نمـض  رد  ار  بلطم  نیا  لراـک  رتـکد 
اوسر كانرطخ ، روک ، قشع  غارچ ، یب  روتوم  تسا  چـیه  يرگید  یب  کی  ره  نیاربانب  دروآیم » رد  تکرح  هب  ار  نآ  هک  تسا  يروتوم 

. تسا تکرح  یب  خی و  درس و  حور ، یب  رثا و  یب  لقع  روتوم ، یب  غارچ  گرم ، هعجاف و  هرخالاب  هدننک 
هدافتـسا مه  لـقع » ینعم « زا  هکناـنچ  یلو  تسا  هدرک  هیبـشت  ینیـشام  غارچ  هب  قـشع  هب  تبـسن  ار  لـقع » تیعقوـم « هلمج  نیا  رد  لراـک 

ار شکرس  دنت و  تاساسحا  نیـشام ، زمرت  دننام  هکنیا  نآ  دراد و  مه  يرگید  هفیظو  يربهر  ینکفاوترپ و  هفیظو  رب  هوالع  لقع  دوشیم ،
. درادیم زاب  نایغط  زا  ار  اهنآ  دنکیم و  راهم  زین 

ياهتیلاعف دناهتفگ : هکنانچ  دنراد  یمهم  رثا  رگیدـکی  تیوقت  دـشر و  رد  هکلب  تسین ، يداضت  لصا  رد  اهنت  هن  ورین  ود  نیا  نیب  نیاربانب ،
زیت ار  مهف  قشع  دراذـگیم و  رثا  یمدآ  رکفت  زرط  رد  هظحل  ره  رد  یفطاع  تالاح  دراد و  ترورـض  شوه  لقع و  شرورپ  يارب  یفطاع 

. دشخبیم یهاگآ  ییانیب و  قشع ، هب  تبسن  مه  لقع  دنکیم ،
گنهامه لداعتم و  رگیدـکی  اب  ناشیا  یفطاع  رکف و  ياهتیلاعف  هک  دنتـسه  یناـسک  مدرم  نیرتتخبـشوخ  نیرتدـیفم و  لراـک :» لوق « هب 

دوجوم ناـسنا  تسا ( اـهنآ  دـشر  لداـعت  اـهتیلاعف و  تیفیک  دوـشیم  نارگید  رب  هتـسد  نیا  يوـنعم  قوـفت  يرترب و  بجوـم  هچنآ  دـشاب ،
(. هحفص 151 هتخانشان ،

:» دـیوگیم لراک » هکنانچ « ددرگ . تیبرت  یعماج  هتـسجرب و  دارفا  ات  دوش  هتفرگ  رظن  رد  هبنج  ود  ره  ناسنا ، تیبرت  میلعت و  رد  دـیاب  اذـل 
ار يراوتـسا  گرزب و  ندمت  ناوتیم  نانیا  يور  رب  طقف  هچ  دـشاب  یلداعتم  عماج و  دارفا  شرورپ  دـیاب  تیبرت  میلعت و  رد  یعاسم  فدـه 

(. هحفص 151 باتک  نامه  داهن (» هیاپ 
زکرم هک  تخادرپ  بلق  تیوقت  هیکزت و  هب  دـیاب  مه  دـنوش ، ماگمه  راکمه و  غامد  لد و  ای  لقع  قشع و  دـیاب  لماک  تداعـس  يارب  سپ 

ار يرگید  ياج  مادک  چیه  و  تسا ، اههشیدنا  اهـشناد و  مولع و  ءاشنم  هک  لقع  شرورپ  هب  مه  تسا و  قالخا  نامیا و  فطاوع و  قشع و 
. دناهدش لئاق  يزرم  مادک  ره  يارب  هتخادنا و  ییادج  قشع  لقع و  نایم  هیفوص  یلو  دریگیمن .

لوزعم شتموکح  دنـسم  زا  ار  لقع  تشاذـگ  اپ  اـجک  ره  قشع  دـناهتفگ : دناهتـسناد و  لـقع » دـض  رگید « لـماع  ره  زا  شیب  ار  قشع » و «
ناونع هب  ینافرع  تایبدا  رد  قشع  لقع و  هک  تسا  نیا  دـنکیم  رارف  رگید  رد  زا  لقع  دـش  دراو  رد  کی  زا  قشع  هک  یماـگنه  دـنکیم ،

. تسا هدش  یفرعم  بیقر  ود 
هب دننکیم و  ریقحت  ار  لقع  نافارع  یلو  دنلقع ، تخـسرس  رادفرط  نافوسلیف  دریگیم . همـشچرس  اج  نیمه  زا  نافراع  اب  نافوسلیف  تباقر 

. دنراد دامتعا  ءاکتا و  قشع  يورین 
يولوم تسا ؛ هدـش  یفرعم  بولغم  موکحم و  لقع  تباقر ، نادـیم  نیا  رد  دـناهتخادنا و  تباـقر  نیرید ، قیفر  ود  نیا  قشع  لـقع و  ناـیم 

: دیوگیم
! دش هراچیب  وا  عمش  دمآ  حبصدش  هراوآ  وا  لقع  دمآ  قشع 

! دیزخ یجنک  رد  هراچیب  هئخشدیسر  ناطلس  نوچ  تسا  هنحش  نوچ  لقع 
: دیوگ راطع  نورب ! دزادنا  تخر  لقعنورد  دیا  قشع  هک  نوچ  لد  رد  زا 

هکلب دناهتفگ  رعش  نومـضم  نیا  هب  هک  دنتـسین  راطع  يولوم و  اهنت  نیا  دوز ! لقع  دزیرگ  رد  دمآ  قشعدود  لقع و  و  شتآ ، ناناج  قشع 
: دیوگ یکی  اًلثم  دناهتفگ  رعش  لاونم  نیمه  هب  زین  رگید  يارعش  یضعب 

: هتفگ يرگید  یمقر  دنزیم  رحب  رب  هک  تسا  یمنبش  وچقشع  هر  رد  لقع  ریبدت  مدرک ، سایق 
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» اًلـصا تسا و  بولغم  قشع » لباقم « رد  لقع » دـنیوگیم «: اهنیا  تسا  لطاب  يوعد  قشع  اـب  ار  لـقعتسا  بلاـغ  توق  ربص و  رب  ار  قوش 
: دیوگیم يولوم  تسا . زجاع  قشع  تقیقح  كاردا  زا  لقع »

نآ  زا  مدرگ  لجخ  میآ  قشع  هب  نوچنایب  حرش  ار  قشع  میوگ  هچ  ره 
تفگ  قشع  مه  یقشاع  لقع و  حرشتفخب  لگ  رد  رخ  وچ  شحرش  رد  لقع 

درد هـب  قاـشع  سلجم  رد  هتخوـمآ  ناـسنا  هـک  یـشناد  مـلع و  دـنیوگیم : باـتم  ور  يو  زا  دـیاب  تـلیلد  رگباـتفآ  لـیلد  دـمآ  باـتفآ 
: دیوگ يولوم  دروخیمن ،

قشع تسا و  رگد  يراک  دندرک  لصاح  هسردم  رد  هک  ملع  نآ  تسا  رگد  يرامخ  ار  قشع  هداب  نیوتسا  رگد  يرارق  قاشع  سلجم  رد 
رد ًاملـسم  دوشن ، لرتنک  لقع  يورین  اب  نآ  ياهیوردنت  نایغط و  دنک ، لزعنم  تموکح  دنـسم  زا  ار  لقع » قشع «،» رگا « تسا . رگد  يراک 

ار هتفخ  ياوق  دزاسیم و  روهلعش  ار  قشاع  دوجو  رسارس  هک  تسا  یـشتآ  نوچمه  دوب ، دهاوخ  رگناریو  كانرطخ و  قشع » تروص « نیا 
هب رگتراغ  هاپـس  کی  ربارب  رد  یعافد  یب  رهـش  دـننام  قشاع  دوجو  تروص  نیا  رد  دـنکیم  دازآ  ار  هدـش  راهم  هتـسب و  ياهورین  رادـیب و 

: دیوگیم رعاش  دراپسیم . قشع  تسد  هب  ار  دوخ  دوجو  مامت  مامز  و  ددرگیم ، میلست  تعرس 
دنزیوالد نورب  دح  زا  وت  فلز  مشچ و  هکدنامن  ربص  لاجم  تفرب و  لقع  رارق 

:» دناهتسناد نیرق  یئاوسر  اب  میدق  زا  ار  یقشاع  عون  نیا  دنزیماین ! رگیدکی  اب  هک  دنتلصخ  ود  « قشع و « یئاسراپ » هک « تحیصن ، يوگب  ارم 
: دیوگیم یماطسب » یغورف 

اب ار  ناعنص  خیـش  هک  تسا  هدننک  اوسر  رگناریو و  قشع  نیمه  ارت ! منک  اوسر  هک  هدرکن  ادخ  مسرتیقـشاع  روش  زا  مدش  یملاع  ياوسر 
. درادیم او  ندنارچ  كوخ  ندیتسرپ و  تب  ندروخ و  رمخ  هب  دناشکیم و  اسرت  رتخد  رَد  هب  يریپ  نس  رد  ملع  دهز و  همه 

: دیوگیم يدعس  تشاد ! رامخ  هناخ  نهر  هقرخ  ناعنص  خیشنکم  یمان  دب  رکف  یقشع  هار  دیرم  رگ 
ارنآ دنزاتیم و  قشع » هب « اورپ  یب  زین  هفـسالف  هک  تسااجنیا  زا  میلگ ؟ ریز  لهد  زاوآ  ینک  ناهنپ  دنچمه  اب  تفع  دزیماین و  قشع  ایدـعس 

. دننادیم نونج » عونکی «
«! نونجلا یلا  یهتنی  يوادوس  ضرم  وه  تسا «: هتفگ  قشع  عون  نیا  فیرعت  رد  یلعوب 

«! دناشکیم یگناوید  هب  ار  ناسنا  ماجنارس  هک  تسا  يوادوس  يرامیب  قشع  ینعی «
«!» دنک رارف  نآ  زا  دیاب  لقاع  مدآ  هک  تسا  ینمزم  يرامیب  سرقن ، ناطرس و  لس و  دننام  قشع  هتفگ «: قرش  فورعم  ناگدنسیون  زا  یکی 

لقاـال مینادـن  نوـنج  عوـن  کـی  رگا  ار  قـشع  تـسا «: هـتفگ  هدرک ، طاـیتحا  یمک  قـشع  ریقحت  رد  یکلف  فورعم  دنمـشناد  کـینرپوک »
«! تسا ناوتان  ياهزغم  زا  ياهراصع 

هک وس  ره  هب  ار  وا  تسا و  هدـنکفا  يو  ندرگ  رب  ار  نآ  بوبحم ، هک  دـنکیم  ریبعت  ریذـپان » تمواقم  ياهتـشر  هب « قشع » يورین  زا « رعاش 
: دناشکیم تسا  وا  هاوخلد 

قشع دسریم ، تدش  زا  هیاپ  نیا  هب  ات  رگا  قولخم ، هب  قشع  هتبلا  تسوا  هاوخرطاخ  هک  اج  ره  دشکیمتسود  هدنکفا  مندرگ  رب  ياهتشر 
تیـصخش لماکت  سفن و  هب  دامتعا  لالقتـسا و  رد  دشر  ینمـشد  تسا ، یتسرپ  تب  يزاس و  تب  تسا  تارـسا  یعون  تسا ، دـیق  تسین ،

. تسا یناسنا 
زیچ همه  ار  چـیه  چـیه و  ار  زیچ  همه  دروآیم و  رد  درف  هب  رـصحنم  لآ  هدـیا  تروص  هب  ار  قوـشعم  هک  تسنیا  قـشع  یـساسا  تیـصاخ 

. دنکیم رک  روک و  ار  ناسنا  زیچ  ره  یتسود  مصی :» یمعی و  ءیّشلا  ّبح  دناهتفگ «: میدق  زا  هکنانچ  دیامنیم 
، دزروب قـشع  يزیچ  هب  هک  یـسک  (» 175 هبطخ / هغالبلاجـهن  هبلق (» ضرما  هرـصب و  یمعا  ًائیـش  قشع  نم  دـنیامرفیم «: مالـسلا  هیلع  یلع 
ار نآ  دیچیپ  هک  یتخرد  هنت  رب  تسا  یهایگ  نآ  تسا و  هقـشع » هدام « زا  ذوخأم  قشع » دنکیم «!» ضیرم  ار  شلد  بویعم و  ار  شمـشچ 
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نت نآ  دنادرگ و  وحم  دنک و  کشخ  ار  بوبحم  زج  دیآرب  هک  ینت  ره  رب  قشع  سپ  دـنام ، یقاب  شیوخ  توارط  هب  دوخ  دزاس و  کشخ 
دـهدیم و هولج  ابیز  ار  بیع  هکلب  دـناشوپیم  ار  بیع  قشع  اهنت  هن  قشع ) هداـم  ادـخهد  دـنادرگ ( رونم  ار  حور  لد  دزاـس و  فیعـض  ار 
» هب قح  ترضح  هب  تبسن  نانمؤم  قیمع  تبحم  یتسود و  زا  هدشن و  لامعتسا  هژاو  نیا  نآرق  رد  چیه  هک  تسا  نآ  بیاعم  رطاخ  هب  دیاش 
ار تایاور  نیا  یفاـک  رد  ینیلک  موحرم  هلمج  نآ  زا  دروخیم و  مشچ  هب  تردـن  هب  زین  تاـیاور  رد  تسا و  هدـیدرگ  ریبعت  دـیدش » ّبح 

اهل عرفت  هدـسجب و  اهرـشاب  هبلقب و  اهّبحاو  اهقناعف  ةدابعلا ، قشع  نم  ساّنلا  لضفا  دومرف «: هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدرک  لقن 
(. هحفص 83 دلج 2 ، ...«) 

ياملع دناهتخادرپ . ناسنا  تیبرت  هب  ورین  ود  نیا  هار  زا  دـناهدرب و  یپ  قشع ) لقع - ورین ( ود  نیا  تیمها  هب  ناسنا  تیبرت  رد  رـشب ، نایبرم 
تیوقت ملع  ياذغ  اب  ار  رـشب  لقع  دننکیم  یعـس  هک  بیترت  نیا  هب  دـنیامن  تیبرت  لقع  هار  زا  اهنت  ار  رـشب  دـنهاوخیم  هفـسالف  قالخا و 

ناوتیمن لقع  اب  ار  رشب  دنیوگیم  لباقم ، رد  نایفوص  نافراع و  دهد . صیخـشت  ار  داسف  حالـص و  دمهفب و  ار  دب  بوخ و  دناوتب  ات  دننک 
هاگنآ تفرگ و  تسد  رد  ار  لد  درک و  ریخـست  قشع  هار  زا  ار  ناسنا  دیاب  اذل  دراد و  هبلغ  لقع  رب  زئارغ  ترطف و  هشیمه  اریز  درک  تیبرت 

 ... دنکن ار  نآ  دنکب و  ار  راک  نیا  هک  درک  شراداو 
تهج نیدـب  دـنراد . هجوت  هبنج  ود  ره  هب  هک  دـناقفوم  ناسنا  تیبرت  رد  یناسک  هوق ، ود  نیا  زا  تسا  ینوجعم  ناسنا  هک  ییاجنآ  زا  یلو 

. دناهدومن رارقرب  ياهنزاوم  يرشب  يورین  ود  نیا  نایم  دناهدرک و  هدافتسا  ورین  ود  ره  زا  ناسنا  تیبرت  رد  یعقاو  نایبرم  ینامسآ و  ناربهر 
نانآ دوخ  اذل  دـشاب و  رارقرب  لدـعت  قشع » و « لقع » و « غامد » و « لد » نیب « هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  نیرتتخبـشوخ  ناربمایپ ، بتکم  رد 

. دندوب ناهج  تادوجوم  نیرتقشاع  نیرتلقاع و 
تیبرت يارب  لداعتم  روطب  ورین  ود  ره  زا  هک  تسا  نیا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  یحالصا  شور  رد  هک  یتیـصوصخ 

. دنکیم هدافتسا  اهنآ 
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94 ص :
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95 ص :
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97 ص :
زا دوش  ادیپ  وا  يارب  هک  یماکان  يدیماان و  ره  دنامیمن و  یقاب  يدحا  يارب  يرذع  ياج  هنوگچیه  ورین ، ود  نیا  لیمکت  زا  سپ  هک  تسا 

نیتّجح ساّنلا  یلع  هّلل  ّنا  : » هدومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نیدحوملا  یلوم  ترـضح  زا  هکنانچ  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  وا  دوخ 
دراد تجح  ود  مدرم  رب  دنوادخ   : » لوقعلاف ۀنطابلا  اما  مالـسلا و  مهیلع  ۀمئالا  ءایبنالا و  لسرلاف و  ةرهاظلا  اماف  ۀنطاب  ۀّـجح  ةرهاظ و  هّجح 

نامه  وا  یناهن  تجح  دنتسه و  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  ناربمیپ و  اراکشآ و  تجح  اما  ناهن ، رد  رگید  اراکشآ و  یکی 
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98 ص :
(1) «. تسا مدرم  ياهلقع 

کی فدـه و  کی  هار  رد  ود  نیا  ینعی  دـنیوگیم  زین  يرهاظ  لقع  ار  ناربمیپ  هکنانچ  دوشیم ، ریبعت  ینطاـب  لوسر  هب  لـقع  زا  مه  هاـگ 
. دنرادیم رب  مدق  دصقم 

هقاس و يورین  ود  لیمکت  نآ  زا  فده  هک  هدش  هدـیرفآ  ترطف ، هزیرغ و  مان  هب  رـشب  ناج  مسج و  نایم  رد  مه  يرگید  ياوق  نایم  نیا  رد 
ياههزیرغ ررض و  زا  رارف  تعفنم و  بلج  هوق  دننام  دشاب ؛ یلکـشم  راک  اهنآ  شرامـش  دیاش  دنرایـسب و  زئارغ  نیا  تسااهنآ ؛ زا  ینابیتشپ 

نایب لفکتم  قالخا  ملع  هک  درادرب  رد  يرامـشیب  دسافم  زئارغ ، نیا  زا  مادـک  ره  رد  طیرفت  طارفا و  تسا  یهیدـب  توهـش و ...  بضغ و 
. تسااهنآ زا  يریگشیپ  زرط  اهنآ و 

ره یتخبدب  تداعس و  دراذگیم و  یقیمع  ریثأت  درف  ره  تشونرس  رد  هک  دوریم  رامش  هب  تسا  زیارغ  نیا  زا  یکی  طرفم  بح  ای  قشع » »
. دراد نآ  اب  یمیقتسم  طابترا  یسک 

هک تسا  ییانعم  نامه  ام  ثحب  دروم  تسین ، بترتم  نآ  رب  يرمث  رثا و  اجنیا  رد  نوچ  میرادن  نآ  أدبم  هدام و  و  قشع »  » ظفل اب  يراک  ام 
. دوشیم ریبعت  دیدش  تاساسحا  ای  قشع  هب  یهاگ  و  دیدش ، هقالع  هب  ینامز  طرفم و  ّبح  هب  نآ  زا  یهاگ 

شومارف دیابن  لاح  ره  هب  یلو  تسا . هدوب  هجوت  دروم  هشیمه  لیلد  نیمه  هب  هداد و  ماجنا  ياهتـسجرب  ياهراک  هزیرغ  نیا  رـشب  خیرات  رد 
. تسا وزاب  هلزنم  هب  يرآ  تسا  گرزب  ياهراک  ماجنا  لقع و  يوزاب  قشع  بح و  هک  درک 

تـسا نونج  دش  ادج  لقع  زا  قشع  رگا  و  درادیم ، او  اهیهاگآ  ریـسم  رد  تکرح  هب  ار  وا  قشع  دهدیم و  مزال  ياهیهاگآ  ناسنا  هب  لقع 
. بیرخت هیام  و 

دننادیم نآ  زا  رتکچوک  ار  لقع  هکلب  تسوا ! هدناشن  تسد  لقع  تسا و  ناج  روشک  ناطلـس  ار  هدـیدپ  نیا  هک  دـنادقتعم : نایفوص  یلو 
يامه  هک  يدنلب  تاماقم  رد  هک 

هحفص 16. دلج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
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99 ص :
وا یهلا  رارـسا  هناخ  تولخ  رد  و  هدرمـش ، قح » هار  نزهار   » ار لقع  هداهن و  رتارف  ار  مدق  تاقوا  زا  ياهراپ  دبای ، هار  دـنکیم ، زاورپ  قشع 
رثن مظن و  زا  معا  اهنآ  نانخس  رد  هدیقع  نیا  راثآ  دننادیم ، ینتفگن  ياهزار  یناهن و  رارسا  مرحم  ار  قشع  سکع  رب  دناهتـسناد ! یبنجا  ار 

(. تسا سکعنم  بلطم  نیا  زین  دنادنمهقالع  غاد  ینافرع  راکفا  هب  هک  یناسک  زا  اهیفوص  ریغ  تاملک  راعشا و  رد   ) تسا سکعنم 
: دیوگیم ظفاح 

دز ملاع  همه  هب  شتآ  دش و  ادیپ  قشعدز  مد  یلجت  تنسح ز  وترپ  لزا  رد 
دز مهرب  ناهج  دیشخردب و  تریغ  قربدزورفا  غارچ  هلعش  نآ  زک  تساوخیم  لقع 

دز  مرحمان  هنیس  رب  دمآ  بیغ  تسدزار  هگاشامت  هب  دیآ  هک  تساوخ  یعدم 
: دیوگ یلاله 

تسا  قشع  يارحص  زا  هزبس  کی  کلفتسا  قشع  يایرد  زا  هرطق  کی  ناهج 
تسا  قشع  ياتکی  رهوگ  غورفشنیرفآ  لاوز  یب  غارچ 

تسا ! قشع  يادوس  شتآ  رارشلد  رگا  تسا  لقع  رگا  تسا  حور  رگا 
: دیوگیم رگید 

ار ! شیوخ  مزاس  هناوید  نیا  زا  دعبار  شیدنا  رود  لقع  مدومزآ 
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100 ص :
تسا  هتفگ  يرگید  ياج  رد 

یسرغم  ار  نونج  میوج  سپس  نیزیسب  نم  مدومزآ  مه  ار  لقع 
: دیوگ يرگید 

تسا ! ربهر  هشیدنا  هن  امنهر  تسا  قشعار  قوذ  بابرا  هک  وگب  نالقاع  اب 
: دیوگیم هشیدنا  نیا  نارادفرط  زا  يرگید 

تسناد  هنگ  یلقاع  ام  بهذم  خیش  هکبلط  ام  ناگناوید ز  تعاط  يارو 
: دیوگ ریطلاقطنم  رد  راطع  خیش 

دوز  لقع  دزیرگ  رد  دمآک  قشعدود  لقع و  تسا و  شتآ  ناناج  قشع 
: دیوگ هدش  لقن  وا  زا  يرعش ه  رد  هدرک و  مامت  ار  بلطم  ظفاح  هرخالاب 

تسین ! هراک  چیه  ام  تیالو  رد  هنحش  نیکرایب  یم  ناسرتم و  لقع  عنم  هب  ار  ام 
رعش رد  هک  تسا  نامه  تفگ  نوتیم  قشع  لقع و  هرابرد  هک  یلثم  نیرتهب  درادیم : راهظا  هدیدنسپ و  ار  هیدقع  نیا  همانشناد »  » هدنسیون

نیمه يور  زا  نایفوص  لاح  رهب  هراکیب )! هنحـش  مه  نآ  دبال  ! ) هنحـش هلزنم  هب  لقع  تسا و  ناطلـس  هلزنم  هب  قشع  ینعی  دـش ، هتفگ  ریخا 
و دناهتخاس ، نآ  يور  ار  فوصت  خاک  يانب  هداد و  رارق  دوخ  کلـسم  ياههیاپ  زا  یکی  ارنآ  تقیقح  رد  دناهتفرگ و  يرایـسب  جـیاتن  لصا 

. تسا جک  ارود  دینک  ات  انب  نیا  دش ، هداهن  جک  لوا  تشخ  نوچ 
هیکت قیاقح  فشک  رد  ار  نآ  هتـسب و  ورف  یلقع  تالالدتـسا  زا  مد  دیاب  قح ، هولج  بلاط  کلاس و  هک  تسا  نیا  لصا  نیا  جیاتن  زا  یکی 

يایوگ  نابز  هک  يولوم  دزاسن  دوخ  بکرم  هار ، نیا  رد  ار  نیبوچ » نیکمت  یب  ياپ   » نیا دهدن و  رارق  دوخ  هاگ 
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101 ص :
: دیوگ تسا  تیعمج  نیا 

دوب  نیکمت  یب  تخس  نیبوچ  ياپدوب  نیبوچ  نایلالدتسا  ياپ 
. دومرف دیهاوخ  هعلاطم  هدنیآ  تاحفص  رد  ار  قشع  ییامن  گرزب  ریقحت و  ياهدمآ  یپ 

***

! اهشناد مولع و  اب  هزرابم 

ینمـشد هزراـبم و  هکلب  هتـساخرب ، تفلاـخم  هب  رتفد  باـتک و  ینتخومآ و  ياهـشناد  اـب  ًاـنلع  هیفوص  نارـس  زا  يرایـسب  لـصا  نیمه  يور 
. دندومنیم يرازیب  رفنت و  زاربا  دوب  یلالدتسا  ینتخومآ و  مولع  هب  طوبرم  هچنآزا  ًامسر  دنرکیم و 

. دنکیم بجعت  تریح و  راچد  ار  ياهدنناوخ  ره  اهنآ  لاوحا  هعلاطم  هک  دناهدرک  يراشفاپ  عوضوم  نیا  رد  ياهزادنا  هب  یضعب 
. دهد ناشن  تفلاخم  هنوگ  نیا  شناد  ملع و  اب  یسک  هک  دننکن  رواب  ار  نخس  نیا  یضعب  تسا  نکمم 

(1). میروآیم اجنیا  رد  ینغ  مساقرتکد  فیلأت  هحفص 508 ) فوصت ، خیرات   » باتک زا  ار  ینمشد  هزرابم و  نیا  زا  هنومن  دنچ 

ءارآ لاوقا و  رب  عالطا  هیفوص و  لاوحا  مجارت  هعلاطمزا  دـسیونیم : هحفـص 506 ) هیفوص (» یبدا  راثآ  ناونع « ریز  رد  ینغ  مساق  رتکد  - 1
نیب رد  هک  دوریم  راظتنا  نانچ  دناهدرمـش ، کلاس  هار  باجح » ار « رتفد  باتک و  هسردـم و  لاق  لـیق و  و  یمـسر » ملع  هشیمه « هک  اـفرع 

و تسا ، تفلاخم  رهاظ  ملع  اب  كولـس  تقیرط و  ینابم  لاوحا و  اریز  دـشاب ، هدـش  لومعم  یتسیاـبیمن  فینـصت  فیلأـت و  ًاـساسا  هیفوص 
لها زا  نیهوت  ریقحت و  ءازهتسا و  زنط و  ینحل  اب  ًابلاغ  هیفوص  ناگرزب  تاملک  رد  ربکالا ... » باجحلا  وه  ملعلا و  هک « تسا  دقتعم  فراع 
بلق حول  هک  دناهتسناد  نیا  ار  تفرعم  هب  لوصو  طرش  و  تسا ، هدش  هدنار  نخس  نایب  ریرقت و  یمسر و  مولع  ناوریپ  باتک و  لالدتسا و 
هدامآ یهلا  تفرعم  شقن  نتفریذـپ  يارب  هک  تسا  لاحم  ددرگن ، لصاح  یگداس  افـص و  نآ  ات  دوش  كاپ  هسردـم  ياهینتخومآ  شقن  زا 

: دیوگیم ینعم  نیا  رد  یمور  يانالوم  دوش ،
؟ تسیچ تسین  زج  نک  تسه  هاگراکتسا  یتسین  زاسراک  قلطم  تسه 

یسرغم  ردنا  دراک  یلاهن  اییسک  دسیونب  چیه  هتشون  رب 
تسین  هتشک  هک  یعضوم  دراک  مختتسین  هتشونب  نآ  هک  دیوج  يذغاک 

شاب  هتشونب  ان  دیپسا  ذغاکشاب  هتشکان  عضوم  ردارب  يا 
هحفص 482) مجنپ ، رتفد  يونثم  مرکلاوذ (  نآ  مخت  وت  رد  دراکب  اتملقلا  زا ن و  يدرگ  فرشم  ات 

وا زا  دوب  هدرک  مولع  نتخومآ  فرـص  ار  يرمع  هک  يرـصب  نسح  دـش ، رهاـظ  یتمارک  دوب  یماو  یماـع  درم  هک  یمجع » بیبح  زا « یتقو 
هحفص 54) دلج 1 ، ءایلوالاةرکذت  هایس (!» ذغاک  وت  منکیم و  دیفس  لد  نم  هکنادب  تفگ  یتفای ؟ هچ  هب  نیا  بیبح  يا  دیسرپ «:

دلج ءایلوالاةرکذت  نکم (!» هعلاطم  هک : دـندومرف  هک  دوبن  تقرافم  زا  رتتخـس  نم  رب  زیچ  چـیه  قیرط  نیا  رد  تسا «: هتفگ  مهدا  میهاربا 
هحفص 94) ، 1

: تفگ هک  تسا  لقن  دراد  زاب  نایارق  زا  دنکفا و  نایفوص  شیپ  ار  وا  دهاوخ  یکین  يدیرم  هب  یلاعت  قح  نوچ  تسا «: هتفگ  يدادغب  دینج 
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نظ هک  يدیرم  ره  و  تسا ، مامت  دحا  هّللاوه  لق  هحتاف و  دنـشاب و  جاتحم  نادب  زامن  رد  هچنآ  رگم  دـنزومآ  يزیچ  ار  نادـیرم  هک  دـیاشن 
(26 دلج 2 / ءایلوالاةرکذت ، دیاین ( چیه  يو  زا  دسیون  ملع  دنک و 

یئوج ذغاک  دادم و  هب  ار  وا  وت  نتسج  دیاب  دیرفتب  ار  وا  تسا  درف  یلاعت  قح  تفگ  یماطـسب  دیزیاب  تسا «: هتفگ  ریخلاوبا  دیعـسوبا  خیش 
هحفص 201) دیحوتلاارسا ، یبای (!؟ یک 

رد اجنآ  رد  دوب ، ناسارخ  خیاشم  زا  یکی  یلع » دمحا  نفدم « هک  متفر  همـسیی  هید  هباسن  یلاوح  رد  هک  دیوگیم  ریخلاوبا  دیعـسوبا  خـیش 
، میداد باوج  ملع  زا  ام  تسیچ ؟ يرودزم  طرش  تسیچ و  یگدنب  طرش  هک «: دیسرپ  دمآ و  نم  دزن  یباصق  درمریپ  مدمآ  دورف  يدجسم 

ملع هک  ینعی  رادـم ! تبحـص  هقلطم  اب  تفگ «: درک و  رظن  ام  رد  تبیه  هب  ریپ  نآ  میتسیرگنیم  شوماخ  ام  تسه  رگید  زیچ  چـیه  تفگ :
«) درگم نآ  مدرگ  زاـب  ياهداد  قـالط  ار  ملع  نآ  نوچ  يداد ، باوج  عرـش  زا  تسخن  مدرک  یلاوئـس  وت  زا  نوـچ  هداد و  قـالط  ار  رهاـظ 

(. هحفص 32 باتک ، نامه 
قح زا  نم  دنیوگ و  قح  هب  هممه  دریمن ، زگره  هک  میتفرگ  ملع  هدـنز  زاام  دـنتفرگ و  ناگدرم  زا  ار  ملع  نامدرم  هتفگ «: یماطـسب  دـیزیاب 

هحفص 170) دلج 1 ، ءایلوالاةرکذت ، رهاظ (» میلعت  ملع  ینعی  دوبن  ملع  تعباتم  زا  رتراوشد  نم  رب  زیچ  چیه  تفگ : مرجال  میوگیم 
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102 ص :
یگدنکارپ ببس  نتشون  ندناوخ و  : » هک دوب  دقتعم  تسا  هدوب  يرس »  » خیش درگاش  هیفوص و  گرزب  نارس  زا  یکی  هک  يدادغب  دینج  - 1

يریگهرانک  وا و  يرادیب  عالطا و  ببس  دندومرفیم  دوب  بوخ  دیوگ : هدنراگن  تسا !  یفوص  هشیدنا 
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103 ص :
تسا  فوصت  هیور  زا 

ود نیا  ياهتـسد  هک  تسین  بجعت  ياج  لاحنیا  اب  تسا ، نتـشون  ندناوخ و  نیمه  تکرب  زا  میراد  هچ  ره  ایند  مامت  ام و  دینک  رکف  بوخ 
ام خر  هب  ار  یفارخ  يدادغب  دینج  لوق  یضعب  اجنیا  رد  اما  دناهداتفا  يرابجا  تامیلعت  رکف  هب  نارگید  دننادب ؟ ساوح  یگدنکارپ  ببس  ار 

. ددرگیم زاب  تیلهاج  رصع  هب  هعماج  دننک ، لمع  روتسدنیا  هب  مدرم  رگا  هک  دنکیمن  رکف  چیه  دشکیم 
نفد كاخ  ریز  رد  ار  همه  تشاد  ثیدح  بتک  زا  قودنص )  ) هرطمق تفه  هک  تسا  لقن  : » هتشون یفاح  رشب  لاح  حرش  رد  راطع  خیش  - 2

(1)  ...«. درکن تیاور  درک و 
يرآ  ) باتک قودنص  داتفه  درک و  قافنا  ار  دوخ  ییاراد  عیمج  هکنیا  رگم  دشن  هیفوص  دراو  هک  مراد  غارس  ار  یسک   » تفگیم یلبش  - 3
قرغ دـینیبیم ، هک  هلجد  هناخدور  نیا  رد  دوب  هدرک  تسرد  تیاور  نیدـنچ  هب  هدرک و  ظفح  هتـشون و  دوخ  هک  ار  باتک )! قودنـص   70

(2)! دوب وا  دوخ  مدآ  نیا  زا  یلبش  دوصقم  درک !»
دعب لیلدلاب  لاغتـشالاو  تنا ؛ لیلدلا  معن  : » تفگ تخیر و  ایرد  هب  ار  دوخ  بتک  تسا ، هیفوص  ناگرزب  زا  هک  يراوحلا  یبا  نب  دـمحا  - 4
ریظن رگید  یضعب  یلو  هدش  هداد  تبسن  يراوحلا  یبا  نب  دمحا  هب  فوصت  خیرات  باتک  رد  هچ  رگا  نخس  نیا  وراک  نیا  لاحم .  لوصولا 

(3). خلا لیلدلا  معن  تفگ  درک و  كاخ  ریز  رد  دوخ  تسد  هب  ار  شیاهباتک  هک  دناهدرک  لقن  دیعسوبا  زا  ار  نآ 
رتافدلا قرخ  ورباحملا  سبک  رمالا  اذه  سأر  : » تفگ هک  هدش  لقن  دیعسوبا  زا 

هحفص 108. دلج 1 ، ءایلوالاةرکذت ، - 1

هحفص 514. ینغ  رتکد  فوصت ، خیرات  - 2

تخـس ملع  اب  هک  لد  نآ  تمـالع  ددرگ و  رتتخـس  اـهلد  همه  زا  ددرگ  تخـس  ملع  اـب  هک  لد  ره  هتفگ «: يرتست  هّللادـبع  نب  لهـس  - 3
هحفص دلج 1 ، ءایلوالاةرکذت  درک (» دناوتن  میلـست  دنوادخ  هب  شیوخ  ریبدت  دوش و  هتـسب  اهتلیح  اهریبدـتب و  يو  لد  هک  دوب  نآ  ددرگ 

(. 260
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104 ص :
!! ... تسا مولع  یشومارف  اهرتفد و  ندرک  هراپ  بکرم و  تاود و  ندرک  ناهنپ  راک  نیا  زاغآ  ینعی :  (1)  ! مولعلا نایسن  و 

اهنآ راتفر  رادرک و  دـندوب ، هداتفا  رود  سدـقم  نییآ  نیا  نایاوشیپ  تاروتـسد  مالـسا و  تاـمیلعت  زا  هزادـنا  هچ  اـت  دارفا  نیا  منادیمن  نم 
هک دندرکیم  یعس  اهنآ  دناهدیشونن ، ياهرطق  نآرق  همشچرس  زا  هتفاین و  شرورپ  مالسا  ینید  طیحم  رد  اًلـصا  تسا  یناسک  دننام  تسرد 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  ثیداحا  و  دنهد ، ياج  كاخ  لد  رد  ای  دـنزاس  قرغ  بآ  رد  ار  باتک  ياهقودنـص  هدرک و  هراپ  ار  اهرتفد 
يرادهگن بتک و  ظفح  هرابرد  يدایز  تادـیکأت  مالـسا  نایاوشیپ  سکع ، رب  یلو  دـننک ؛ نیمز  ياههنایروم  ای  ایرد  نایهام  همعطا  ار  هلآ 

: دهاش هنومن و  ناونع  هب  دناهدرک  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ینعی  گرزب  نایاوشیپ  راثآ 
اثیدـح نیعبرا  یتما  یلع  ظـفح  نم  : » دومرف هک  دـنکیم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  راـحب  باـتک  رد  یـسلجم  موحرم  - 1

نآ زا  ات  دناسرب  ناشیا  هب  دنک و  ظفح  ثیدح  لهچ  نم  تما  يارب  هک  یسک  «: » ًاملاع ًاهیقف  ۀمایقلا  موی  هّللا  هثعب  مهنیدرما  یف  اهب  نوعفتنی 
هک هنوگ  ناـمه  ظـفح ، زا  روظنم  هتبلا   (2) «. دزیگنایم رب  ملاـع  دنمـشناد و  ار  وا  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دـننک ، هدافتـسا  ینید  روما  رد 

تـشاددای ات  دنیوگب  نارگید  هب  هاوخ  دسیونب و  هاوخ  دننک و  رب  زا  هاوخ  دشاب ، هک  روط  رهب  تسا  يرادـهاگن  دـناهدرک  حیرـصت  ناگرزب 
لقن دوخ  ياهباتک  رد  ار  نآ  نومضم  هعیـش  ینـس و  ياملع  تسا و  هصاخ  هماع و  نیب  رد  روهـشم  ياهتیاور  زا  یکی  تیاور  نیا  دننک ،

(3). تسا هدیسر  رتاوت  دح  هب  ثیدح  نیا  هک  دناهتفگ  یضعب  هکلب  دناهدرک .

. نارهت پاچ   32 هحفص 33 - دیحوتلارارسا  - 1

نآ رد  و  هداد ، صاصتخا  اثیدـح » نیعبرا  ظفح  نم  ناونع « هب  ار  متـسیب  باب  ملعلا » باتک  رد « راونالاراحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  - 2
دلج 2، راونالاراحب  تسا ( هدرک  لقن  اجنیا  رد  داتسا  ترـضح  هک  تسا  یتیاور  نامه  تیاور  نیمهدهک  تسا  هدرک  لقن  تیاور  هد  باب ،

(. ات 156 هحفص 153 

هک یتایاور  ماـمت  و  ( 29486 / 29185 دـلج 10 / لامعلازنک  تسا ( هدـش  دراو  زین  تنـس  لـها  بتک  رد  نتم  نیمه  اـب  ثیدـح  نیمه  - 3
(. هحفص 130 دلج 18 ، لامعلازنک  تسرهف  تسا ( هدش  لقن  زین  تنس  لها  عبانم  رد  هدرک  لقن  راحب  رد  هراب  نیا  رد  یسلجم  موحرم 
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105 ص :
دندادیم ناشن  دوخ  زا  ثیداحا ، يرادهاگن  ظفح و  هب  یناوارف  تیمها  هشیمه  مالسا  نادنمشناد  هک  دوب  نآ  ریاظن  ثیدح و  نیمه  رثا  رب 

نتـشون هب  دنـشاب  هدرک  لمع  تیاور  نیا  نومـضم  قبط  رب  اًلماک  هکنیا  يارب  ياهتـسد  دـندرک ، فیلأت  عوضوم  نیا  رد  يدایز  ياـهباتک  و 
یلیخ یلو  میرادـن  ار  دـنمجرا  ماقم  نیا  تقاـیل  هچ  رگا  مه  اـم   (1) دراد همادا  زین  زورما  ات  هک  دـندرک  ترداـبم  ثیدـح ) لـهچ   ) نیعبرا

- مییامن كرد  کچوک  باتک  نیمه  ياهثحب  یط  رد  ثیدـح  لهچ  لقن  هلیـسو  هب  ار  راختفا  نیا  داد  قیفوت  اناوت  دـنوادخ  هک  میتقوشوخ 
.(2)« ءاشی نم  هیتؤی  هّللا  لضف  کلذ  »

ار اهباتک  نآ  رگا  اسب  هچ  اجک !؟ نتخاس  هقرغ  ایرد  بآ  رد  ار  هریغ  ثیدـح و  باتک  قودنـص  داتفه  اجک و  روتـسد  نیا  ادـخ ، هب  ار  امش 
دزوسب یلو  میدرکیم ، لح  نآ  هلیسو  هبار  دوخ  يویند  ینید و  تالکشم  زا  يرایـسب  زورما  دیـسریم  ام  تسد  هب  دندوب و  هتخاسن  دوبان 

! لهج ینادان و  هناخ 
هّللا معنا  امب  ءاخـسلا  ءاطعلا  لذبلا و  دـیلا  ةوکز  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  - 2

 : نوملسملا اهب  عفتنی  عفانم  مولعلا و  هبتکب  اهکیرحت  هب و  کیلع 
و اهشناد ، مولع و  نتشون  هب  نآ  نداد  تکرح  نینچمه  هتشاد و  ینازرا  وت  هب  ادخ  هچنآ  هب  تسا  تواخس  ششخب و  دوج و  تسد  ةوکز  »

«. دسریم ناناملسم  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  یعفانم 
دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لئاسو  موس  دلج  رد  یلماع  رح  خیش  موحرم  - 3

و تسا ، هدرب  مان  نیعبرا » مان « هب  باتک  يدنا  داتـشه و  زا  ات 435 ) هحفص 409  دلج 1 ، ۀعیرذلا ( رد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  موحرم  - 1
هب ات 61 ) هحفص 52  دلج 1 ، نونظلا ( فشک  رد  هفیلخ  یجاح  تسا و  هدش  هتـشون  ثیدـح » لهچ  مان « هب  هک  تسا  یئاهباتک  زا  ریغ  اهنیا 

. تسا هدرک  یفرعم  باتک  دلج   73 ثیدح ، نیعبرا  ناونع 

هیآ 54 هدئام ، هروس  - 2
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اهنآ هب  يدوز  نیمه  هب  هکنآ  هچ  دـیرادهاگن  ار  دوخ  ياهباتک  «: » اهیلا نوجاـتحت  فوس  مکناـف  مکبتکب  اوظفتحا  : » دومرف شناراـی  هب  هک 

(1) «. دیوشیم جاتحم 
ناف کناوخا  یف  کملع  ثب  بتکا و  : » دومرف رمع  نب  لضفم  هب  هک  دنکیم  لقن  ترـضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  باتک  نامه  رد  زاب  - 4

رـشتنم تناردارب  نایم  رد  ار  دوخ  شناد  سیونب و   : » مهبتکب الا  اهیف  نوسنای  ام  جره  نامز  سانلا  یلع  یتای  هناف  کینب  کبتک  ثّروف  تم 
هب نامز  نآ  رد  مدرم  سنا  اهنت  هک  تسا  شیپ  رد  یتخس  نامز  نوچ  راذگ . ثرا  هب  تنارسپ  يارب  ار  اهنآ  دیـسر  رد  ارت  گرم  رگا  زاس و 

(2) «. دوب دهاوخ  ناشیاهباتک 
دهدیم روتـسد  دزاسیم و  نشور  یبوخ  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  راثآ  ثیداحا و  ظفح  تیمها  نآ  ریاظن  اسآ و  زجعم  ثیدـح  نیا 

. دنناسرب ناملسم  هدنیآ  ياهلسن  هب  هدرک و  يرادهگن  ار  اهنآ  دشاب  هک  یتمیق  ره  هب 
اجک ؟ هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبباجک  بارخ  نم  اجک و  راک  حالس 

. میاهتشاد ار  نآ  رشن  شناد و  ملع و  زا  يرادفرط  راختفا  هشیمه  ناناملسم  ام  سدقم  تاروتسد  نیا  وترپ  رد 
زا هک  داد  روتسد  وا  هب  وا ) دشرم   ) يرـصم نونلاوذ  یتقو  دسیونیم : يزار  نیـسح  نب  فسوی  لاح  حرـش  رد  راطع  نیدلا  دیرف  خیـش  - 5
هچ ره  نک و  شومارف  ياهدـناوخ  هچ  ره  تفگ : نونلاوذ  تساوخ  يروتـسد  فسوی  دـنک ، تشگزاب  دوخ  رهـش  هب  هدـش و  جراـخ  رـصم 

! زیچ همه  هب  ندناوخ  هحتاف  يارب  دیفم  رصتخم و  ردقچ  دیوگ : هدنراگن   (3)! دزیخرب باجح  ات  يوشب  ياهتشون 

ثیدح 10. هحفص 73  دلج 1 ، یفاک  لوصا  هحفص 152 - دلج 2 ، راونالاراحب ، - 1

ثیدح 11. ثیدحلا  بتکلاۀیاور و  باب  دلج 1 ، یفاک  لوصا  هحفص 150 - دلج 2 ، راونالاراحب ، - 2

هحفص 318. دلج 1 ، ءایلوالاةرکذت  - 3
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دراذگ ياهشوگ  هب  مه  ار  نآرق 

ادـخ زا  میتفاییمن ، تحار  دوخ  رتافد  بتک و  زا  رگید  داد  يور  ام  هب  تلاـح !»  » نوچ تفگ : هک  دـننکیم  لـقن  ریخلاوبا  دیعـسوبا  زا  - 6
زا مدـش ، لوغـشم  نآرق  توالت  هب  و  متخاس ! رود  دوخ  زا  ار  اهباتک  درک  لضفت  نم  هب  دـنوادخ  دـهد ، يرطاخ  شیاسآ  ارم  هک  متـساوخ 
زا باتک  اجنیا   (1)« نوبعلی مهـضوخ  یف  مهرذ  مث  هّللا  لق  - » مدیـسر هیآ  نیا  هب  ماعنا  هروس  رد  ات  مدناوخیم  هدرک  عورـش  باتکلا  ۀحتاف 

(2)! میدراذگ ياهشوگ  هب  مه  ار ) نآرق  ینعی   ) نآ میتفاین  هار  میور  شیپ  رگید  هیآ  کی  ات  میدیشوک  دنچ  ره  مداهنب  تسد 
تسوا (3)  يور  ناشقبس  سرد و  ورتفدتسود  نسح  سردم  دش  ار  ناقشاع 

: دیامرفیم فهک  هروس  رد  لاعتم  راگدرورپ  دیوگ : هدنسیون » »
«. دناهداد ماجنا  یبوخ  راک  هک  دننکیم  نامگ  لاح  نیع  رد  هدیسرن و  ییاج  هب  اهنآ  ششوک  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نیرتراکنایز  »

نآرق مـتخ  کـی  زور  هـس  ره  رد  مالــسلا  هـیلع  یــسوم  نـب  یلع  ترــضح  هـک  دـنکیم  لـقن  راونـالاراحب  رد  یــسلجم  همـالع  موـحرم 
(85 .) دندرکیم

هیآ 91 ماعنا ، هروس  - 1

. نارهت پاچ  هحفص 33  دیحوتلارارسا ، - 2

: دیوگیم بلط » جنگ  ریقف  تیاکح « رد  مشش  رتفد  رد  موس و  رتفد  يونثم  - 3
نزهار  لوغ  نوچ  ار  ورهر  هتشگنطف  تاواکذ و  ملع و  اسب  يا 

! دنهریم یفوسلیف  ّرش  اتدنهلبا ز  تنج  باحصا  رتشیب 
لوزن  تمحر  دنک  ات  نک  دوخ  كرتلوضف  هلمج  زا  نک  نایرع  ار  شیوخ 

زاسب یلوگ  اب  راذگب و  یکریززاین  تسا و  تسکش  دض  یکریز 
زابکاپ ار  یکریز  دهاوخ  هچ  اتزان  عمط و  ود  رب  ماد  دش  یکریز 

هحفص 204. دلج 92 ، راونالاراحب ، دندش 85 - عناص  رد  عنص  زا  ناهلبادندش  عبات  یتعنص  اب  ناکریز 
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تسا نیا  اهراک  نیرتهب  دومرف : لامعا ، نیرتهب  زا  يرهز »  » لاؤس خساپ  رد  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  باتک  نامه  رد  زاب 

(1). ینک رارکت  ار  لمع  نیا  روطنیمه  یناسرب و  رخآ  هب  ینک و  عورش  لوا  زا  ار  نآرق  هک 
؟ میهدب ریخلاوبا  دیعسوبا  نانخس  هب  شوگ  ای  و  مینک ؛ راتفر  مالسا  گرزب  نایاوشیپ  تاروتسد  هب  دیاب  ایآ  امـش  هدیقع  هب  مرتحم ! هدنناوخ 

هرابرد هک  دـیهدیم  قح  ام  هب  ایآ  دـندومنیم ؟ يوریپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ربمغیپ و  مادـک  زا  دـندرکیم و  راتفر  روتـسد  مادـک  قباطم  اهنیا 
(2)« ُسُْفنَْألا يَوْهَت  اَمَو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  : » مییوگب اهراک  هنوگ  نیا  نیبکترم 

دینادـب هکنیا  يارب  یلو  میوش ، رود  دـصقم  لـصا  زا  دـیاش  مییوگب  نخـس  نآ  رد  ربدـت  توـالت و  تیمها  نآرق و  هراـبرد  میهاوـخب  رگا 
رد ربدـت  توالت و  ادـخ ، دای  هب  ندوب  لد و  يافـص  بلق و  تیناحور  لیـصحت  يارب  هار  نیرتهب  تسا و  نآرق  زا  دـنراد  هچ  ره  ناناملـسم 

: تسا یفاک  تیاور  دنچ  نیا  تسا  نآرق  تایآ 
تایآ رـشع  أرق  نم  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  یلـصفم  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  زا  یلاما  باتک  رد  قودص  موحرم  - 1

(3)  ...«. نیلفاغلا نم  بتکی  مل  ۀلیل  یف 
«. دش دهاوخن  تبث  نیلفاغ  هرمز  رد  وا  مان  دناوخب  بش  رد  ار  دیجم  نآرق  زا  هیآ  هد  هک  یسک  »

نآرق ندناوخ  اب  ار  دوخ  ياههناخ   : » نآرقلا ةوالتب  مکتویب  اورَِّون  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  ترـضح  نآ  زا  یلاما  رد  قودـص  موحرم  - 2
(4) «. دینک ینارون 

افتکا نآ  زا  هلمج  کی  لقن  هب  ام  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نیدـحوملا  یلوم  ترـضح  زا  يددـعتم  ياـههبطخ  هغالبلاجـهن  رد  - 3
عیبانی  بلقلا و  عیبر  هیف  : » مینکیم

هحفص 204. دلج 92 ، راونالاراحب ، - 1

هیآ 23 مجن ، هروس  - 2

.196 هحفص 197 - دلج 92 ، راونالاراحب  هحفص 36 - قودص ، یلاما  - 3

هحفص 200. دلج 92 ، راونالاراحب  دلج 1 - نآرقلا  اهیف  أرقی  یتلا  تویبلا  باب  هحفص 610 ، دلج 2 ، یفاک ، لوصا  - 4
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ریغ ییافص  لقیـص و  بلق  يارب  زا  و  شناد ، ملع و  ياههمـشچرس  لد و  یمرخ  راهب و  تسا  نآرق  رد   » (1)  : هریغ ءالج  بلقلل  ام  ملعلا و 

«. تسین نآ  زا 
، ناطیش ياههسوسو  زا  نتفای  تاجن  تیونعم و  لیصحت  حور و  تیوقت  يارب  هار  هناگی  هک  دوشیم  راکشآ  یبوخ  هب  فیرش  مالک  نیا  زا 

باختنا دوخ  يارب  هفوصتم  تیعمج  هک  یخالگنـس  رپ  کیرات و  ياههار  نآ  نیاربانب  تسا ، دیجم  نآرق  تایآ  نوماریپ  رد  ربدـت  رکفت و 
. میهدیم نایاپ  ییانعم  رپ  تیاور  اب  ار  نخس  نیا  تشاد ، دهاوخن  يرثا  یماکان  زج  دناهدرک ،

هانمزل انمزل  نم  ّهناف  انتقیرط ، مزلاف  الامـش  انیمی و  سانلا  ذخا  اذا  دومحم  یبا  نبای  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضرلارابخا  نویع  رد 
یبا نبای  هفلاخ - نممأربیو  کلذـب  نیدـی  مث  ةاون  هذـه  ةاصحلل : لوقی  نا  نامیالا  نم  لجرلا  هب  جرخی  اـم  یندا  ناـف  هاـنقراف  اـنقراف  نم  و 

(2): هرخالا اینِدلا و  ریخ  هیف  کل  تعمج  دقف  هب  کتثدح  ام  ظفحا  دومحم 
اریز شاب  ام  هقیرط  رب  وت  دندرک ، ادیپ  لیامت  تسار  پچ و  فرط  هب  دندش و  جراخ  تسار  هار  زا  مدرم  هک  ینامز  دومحم » یبا   » رـسپ يا 

نامیا زاار  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتکچوک  دش ، میهاوخ  ادج  وا  زا  ام  دنک  ییادج  ام  زا  سک  ره  دوب و  میهاوخ  وا  اب  ام  دـشاب  ام  اب  سک  ره 
یبا رـسپ  يا  ددرگ ...  رازیب  نآ  نیفلاـخم  زا  دوش و  دـقتعم  نآ  هب  تسا و  هتـسه »  » نیا دـیوگب  هزیر  گنـس  هب  هک  تسا  نیا  دربیم  رد  هب 

هدافتـسا یفلتخم  بلاطم  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  مدرک - عمج  وت  يارب  زا  نآ  رد  ار  ترخآ  وایند  ریخ  هک  رادـهاگن  متفگ  هچنآ  دومحم ،
. تسین نآ  ثحب  ياج  اًلعف  هک  دوشیم 

! ایب نک و  اهر  ار  یلقن  یلقع و  مولع 

نینچ  یلیگ  نیدلا  لامج  نامزلا  نیع  لاح  حرش  رد  سنالا  تاحفن  رد  یماج 

هبطخ 176. هغالبلاجهن ، - 1

ثیدح 13. موصعملا ، ریغ  دیلقت  زاوج  مدع  باب 10  هحفص 92 - دلج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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ترـضح تبحـص  تمیزع  هک  لئاوا  رد  تسا  هدوب  دنمـشناد  لضاف و  رایـسب  و  تسا ، يربک  نیدـلا  مجن  خیـش  يافلخ  زا  يو  : » دراگنیم
کیدزن نوچ  دشاب ، يو  سنوم  رفـس ، رد  هک  درک  باختنا  ياهعومجم  یلقن  یلقع و  مولع  فئاطل  زا  دمآ و  رد  هناخ  بتک  هب  درک  خـیش 

هتـشپ هک  درک  هشیدنا  دـش  رادـیب  نوچ  ایب » زادـنایب و  ار  هتـشپ  ! » کلیگ يا  تفگ : يو  اب  خیـش  هک  دـید  باوخ  رد  یبش  دیـسر ، مزراوخ 
اخیـش هک  دیـسرپ  خیـش  زا  موس  بش  رد  دید ، ار  باوخ  نیمه  زاب  مود  بش  مرادن . زین  نآ  عمج  هشیدنا  مرادن و  چیه  ایند  زا  نم  تسیچ ،

! تخادنا نوحیج  رد  ار  نآ  دش  رادیب  نوچ  ياهدرک ، عمج  هک  تسا  ياهعومجم  نآ  تفگ  تسیچ ؟ هتشپ 
(1)! دوبیمن هدیاف  چیه  ار  وت  یتخدنایمن  ار  هعومجم  نآ  رگا  تفگ  دیسر  خیش  ترضح  هب  نوچ 

نیلقت روهشم  ثیدح  تسا ، یلقع  یلقن و  مولع  يوریپ  رد  يراگتسر  تاجن و  هار  میاهدینـش  میاهدید و  هچ  ره  لاح  هب  ات  دیوگ : هدنراگن 
حیرـصت نآ  رد  تسین و  نآ  رد  يدیدرت  کش و  هنوگچیه  ياج  (2) و  دناهدرک لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  زا  هصاخ  هماع و  ار 

مراذگیم راگدای  هب  امـش  نایم  رد  نم  هک  هیامنارگ  زیچ  ود  هب  دیوشن  هارمگ  يدبا  تداعـس  یتسرپادخ و  هار  رد  دیهاوخب  رگا  هک  هدـش 
نآرق  دینز : گنچ 

یقرواپ 1. هحفص 514 ، ناریا ، رد  فوصت  خیرات  لقن  هب  انب  - 1

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  هفیذح  زا  هباحـصلاریس  باتک  بحاص  هغالبلاجهن و  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  - 2
لقن هفاضا  نیااب  یناربط » متوجن «.» دقف  امهب  متکسمت  نا  یترتع  هّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیفكرات  ّینا  دندومرف «: لصفم  هبطخ  ءادا  زا  دعب 

ار گرزب  سیفن و  زیچ  ود  مکنم «» ملعا  مّهناف  مهوملعت  اوکلهتف و ال  مهنع  اورـصقت  اوکلهتف و ال  امهومدـقت  ـالف  دومرف «: هک  تسا  هدرک 
ناشیارب دومرف «: هاگنآ  نم .» ترتع  يرگید  نآرق و  یکی  دیباییم : تاجن  دیئوج  کسمت  زیچ  ود  نیا  هب  رگا  هک  مراذگیم  امش  نایم  رد 

يذمرت ننـس  دنرتاناد (،» امـش  زا  اهنآ  هک  دیهدن  دای  ناشیا  هب  دیوشیم ، كاله  هک  اهنآ  زا  دـیئامنن  یهاتوک  ریـصقت و  دـیئوجن و  تقبس 
دنچ تسیب و  زا  تسا و  رتاوتم  نتم ، ترابع  رد  يرـصتخم  توافت  اب  ثیدح  نیا  ثیدح 874 ) دلج 1 ، لامعلازنک  هحفص 307 - دلج 2 ،

اب ثیدح  نیا  و  دیئامن ، هعلاطم  ات 25  هحفص 20  هعجارم 8  تاعجارملا  رد  دیناوتیم  ار  ثحب  نیا  لیصفت  تسا ( هدش  لقن  هباحـص  زا  رفن 
(. تسا هدش  لقن  تنس  لها  ربتعم  بتک  بلغا  رد  یتوافت  رصتخم 
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111 ص :
ياهدـیاف چـیه  ار  وت  یتخدـنایمن  ار  یلقن » یلقع و  مولع  هتـشپ   » نآ رگا  هک  نیدـلامجن  خیـش  راـتفگ  اـجک و  نخـس  نیا  نم ...  ترتع  و 

!؟ اجک دوبیمن ،
***

؟ دوب بیع  ندناوخ  سرد  هنوگچ 

! ناشوپب ار  تتروع 
هزوح هب  یناهنپ ! رد  یهاگ  دربیم و  رـس  هب  شیوارد  عمج  رد  تشاد و  لزنم  یهاقناخ  رد  يدـنکلا » دیعـسوبا   » فورعم نایفوص  زا  یکی 

شیوخ تروع  دنتفگ : وا  هب  نایفوص  زا  یـضعب  دش ! فشک  شزار  داتفا و  نوریب  شبیج  زا  شتاود  هاقناخ  رد  يزور  دشیم ، دراو  سرد 
(1)! راد ناهنپ  ار 

(2)! تسا سب  ملد  یهایس  ارم  هک  ربب  نم  شیپ  زا  ار  تیهایس  تفگ : وا  هب  دید  رافص  دمحا  نب  نیسح  تسد  رد  یتاود  یلبش  يزور 

هحفص 317. ءاملعلا ، ملعلا و  دقن  - 1

يرتفد چـیه  رب  شیوخ  فرب » نوچمه  دـیپسا  لد  زج  تسـشیم و « ار  قاروا  درکیم و  كاـخ  هب  ار  باـتک  یفوص  هک  دوب  ور  نیا  زا  - 2
هحفص 161) هیفوص ، ثاریم  شزرا  تشادن (. دامتعا  رگید 

دناهتفگ یضعب  و  تسا «: هتشون  یمور  نیدلا  لالج  اب  وا  تاقالم  هب  عجار  يزیربت  سمش  لاح  حرـش  رد  سنالا » تاحفن  رد « یماج  زین  و 
یباتک دوب و  هتسشن  یضوح  رانک  رد  انالوم  تمدخ  رد  هدمآ  رد  انالوم  سلجم  هب  دیسر و  هینوق  هب  نیدلا  سمش  انالوم  تمدخ  نوچ  هک 
سمش انالوم  راک ؟ هچ  نیا  هب  ار  وت  دنیوگیم  لاق  لیق و  ار  نیا  هک  تفگ  نانالوم  تسا ، اهباتک  هچ  نیا  هک  دیسرپ  هداهن  دوخ  شیپ  دنچ 
دئاوف اهنآ  زا  یـضعب  يدرک ؟ هچ  شیورد  یه  تفگ  مامت  فسأـت  هب  اـنالوم  تخادـنا ! بآ  رد  ار  اـهباتک  همه  درک و  زارد  تسد  نیدـلا 

کی چیه  رد  بآ  دروآ و  نوریب  ار  اهباتک  ناکی  ناکی و  درک و  بآ  رد  تسد  نیدلا  سمش  خیـش  دوشیمن ، هتفای  رگید  هک  دوب  نم  دلاو 
فوصت خیرات  ربخ (!» هچ  نیا  زا  ار  وت  تسا  لاح  قوذ و  نیا  تفگ : نیدلا  سمش  خیـش  تسا ، ّرـس  هچ  نیا  تفگ : انالوم  دوب ! هدرکن  رثا 

(. هحفص 514 و 515 یقرواپ ،
هب ار  هیفوص  نآ  رد  ملعلاـب » لـغاشلا  كرت  یف  هیفوصلا  یلع  سیبـلت  رکذ  ناونع « تحت  یلـصف  سیلبا » سیبـلت  باـتک « رد  يزوـج » نبا  » 
زا دناهتفر ، ورف  سفن  سج  اوه  یکیرات  رد  هتـسناد ، يراکیب  زا  ترابع  ار  فوصت  هتـسشن و  تلاطب  طاسب  رب  هک  دـنکیم  تمذـم  تدـش 

مولع هک  دناهدش  یعدم  و  دناهتشادنپ ! تقو  ندرک  فلت  ار  ملع  هب  لاغتشا  هدیشوک ، ملع  لها  مّذ  رد  هیفوص  زا  یضعب  هک  دیوگیم  هلمج 
«! تسا ضایف  عبنم  زا  هضافا  تسا و  هطساو  الب  هیفوص 

هب دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  ّرـس  نطاب  ملع  هک  دـناهتفگ  دـناهدیمان و  نطاب » ملع  ار « دوخ  یناسفن  سجاوه  و  رهاـظ » ملع  ار « تعیرـش  ملع 
ملع هک  دناهدوب  یمدرم  اونیب  تفگ : دیزیاب  تفریم  ثیدح  نایوار  زا  نخس  یماطسب  دیزیاب  رضحم  رد  یتقو  دنکفایم  دوخ  ءایلوا  بولق 

! میاهدرک ذخا  نادیواج  هدنز  زا  ار  دوخ  ملع  ام  هک  یلاح  رد  دناهدرک ! ذخا  هدرم  زا  ار  دوخ 
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(. رصم پاچ  ، 353 هحفص 342 - باتک ، نامه  دنتخیر (»...  بآ  هب  ای  دنتخاس  نوفدم  كاخ  رد  ینعی  دندرب  نایم  زا  ار  دوخ  بتک  اهنآ 
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112 ص :
ریخ و هب  يدیما  هچ  دشاب ، گنن  بیع و  اهنآ  نایم  رد  ندـناوخ  سرد  دـننادب و  تروع  ار  بکرم  تاود و  هک  ياهتـسد  دـیوگ : هدـنراگن 

: یفیرظ لوق  هب  تشاد ، ناوتیم  ناشحالص 
تسا  نامسآ  ات  نیمز  زا  توافتمالسا  مکح  اب  نخس  نیا  نایم 

نآ زا  یلاما  باتک  رد  قودص  موحرم  دـینک : هسیاقم  عیـشت  بهذـم  گرزب  ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفگ  اب  ار  نخـس  نیا  لاح 
ءاملعلا دادـمعم  ءادهـشلا  ءامد  نزوتف  نیزاوملا  تعـضو  دـحاو و  دیعـص  یف  سانلا  هّللا  عمج  ۀـمیقلا  موی  ناک  اذا  دـنکیم : لـقن  راوگرزب 
نادیهش ياهنوخ  تقو  نآ  دنکیم ، عمج  اج  کی  رد  ار  نامدرم  لاعتم  دنوادخ  تمایق  زور  رد  «: » ءادهشلا ءامد  یلع  ءاملعلا  دادم  جحریف 

دورف رس  دشابیم  ءاملع  ياهبکرم  لماح  هک  ياهفک  نآ  دنهنیم ، رگید  هفک  رد  ار  ءاملع  نادنمشناد و  ياهبکرم  نازیم و  هفک  کی  رد  ار 
(1) «! دباییم يرترب  دروآیم و 

کلذ  » ینتخومآ ياهـشناد  یلقن و  مولع  یلقع و  تالالدتـسا  قشع و  لقع و  هراـبرد  هیفوص  ناـگرزب  ءارآ  دـیاقع و  زا  ياهشوگ  دوب  نیا 
 ! ملعلا نم  مهغلبم 

! نهپ شیر  هسوک 

: دسیونیم هتشذگ  تایاکح  زا  يرایسب  لقن  زا  سپ  یفوص  ناگدنسیون  زا  یکی 

. خیش یلاما  زا  لقن  هب  هحفص 16  دلج 2 ، راونالاراحب  توافت  رصتخم  اب  - 1
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113 ص :
ملق رتفد و  نمشد  شناد و  محازم  باتک و  ملع و  فلاخم  ًاساسا  هیفوص  هک  درک  طابنتسا  روطنیا  تاملک  نیا  ياوحف  زا  دیابن  اهنیا  مامت  اب 

(1). دناهدوب تاود  و 
صن حیرـصت و  زا  تبحـص  تسین ، طابنتـسا  يوحف و  هب  طوبرم  شناد  ملع و  اـب  اـهنآ  تفلاـخم  تفگ : رگهیجوت  دارفا  هنوگ  نیا  هب  دـیاب 

یتسار تسا . هدوب  نز  یلیل  هک  دنکن  روصت  یسک  دییوگیم  الاح  یلیل ، لامج  نسح و  هرابرد  اهناتـساد  همه  نیا  زا  سپ  تساهنآ ، مالک 
نهپ شیر  لاح  نیع  رد  مییوگب  دعب  مینک  فیصوت  ندوب  هسوک  هب  ار  یناسنا  هک  تسا  فورعم  لثملا  برض  نامه  تسرد  تسا ، بیجع 

! تشاد یبوخ 
شزاس یحیحـص  رایعم  چیه  اب  دناهدرک  باختنا  دوخ  يارب  هیفوص  هک  ار  یـشور  نیا  دوشیم  نشور  مینک ، تواضق  فاصنا  يور  هاگره 

نآرق میهاوخیم ، ینامـسآ  گرزب  باـتک  نیا  زا  ار  تواـضق  و  میرادیم ، هضرع  دـیجم  نآرق  هب  ار  عوـضوم  نیا  زیچ  ره  زا  لـبق  درادـن 
: دیوگیم

دهدیم روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  دنوادخ   (2) «: اوُرَّکَفَتَت َُّمث  يَداَُرفَو  یَْنثَم  ِهَّلل  اُوموُقَت  ْنَأ  ٍةَدِـحاَِوب  ْمُکُظِعَأ  اَمَّنِإ  ْلـُق  - » 1
هیاپ  تاریخ و  مامت  هشیر  تقیقح  رد  هک  زیچ  کی  هب  ار  اهنآ  نیفلاخم  نایوجارجام و  ساسا  یب  نانخس  لباقم  رد  هک 

تایاکح لقن  زا  سپ  ظفاح » رصع  ات  مالسا  ردص  زا  مالسا  رد  فوصت  خیرات  باتک « رد  يو  هک  تسا  ینغ  مساق  رتکد  داتسا ، روظنم  - 1
مولع كرت  هب  بیغرت  هفـسالف و  املع و  رب  نعط  لالدتـسا و  لقع و  حدـق  تمکح و  ملع و  مّذ  رد  هیفوص  لاوحا  زا  تسا «: هتـشون  ناوارف 

عیاـش و لـمع  هک  دـیآیم  رب  اـهتیاکح  نآ  عوـمجم  زا  هک  بتک  ندـنکفا  بآ  هب  نتخوـس و  نفد و  هب  عـجار  ناوارف  تاـیاکح  یمـسر و 
نونف هعفان و  مولع  ملعت  میلعت و  ای  دـنارتفد و  شناد و  محازم  باتک و  ملع و  فلاـخم  هیفوص  هک  درک  طابنتـسا  دـیابن  تسا  هدوب  يدرطم 

دنک یطابنتـسا  نینچ  سک  ره  دـش ، دـهاوخ  ّتیجمه  لهج و  عویـش  هب  رجنم  ًارهق  ًاـعبط و  اـهنآ  میلاـعت  نیارباـنب  دـننکیم ، عنم  ار  هدـیفم 
(. هحفص 515 باتک ، نامه  تسا (» تاحالطصا  یضعب  رد  هابتشا  هفیاط و  نیا  قاذم  برشم و  زا  يرود  هطساوب 

هیآ 46. ابس ، هروس  - 2
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114 ص :
. دهد زردنا  دنپ و  درک ، ادیپ  ار  تقیقح  هار  نآ  وترپ  رد  ناوتیم  یبوخ  هب  تسا و  رشب  تداعس  خاک  یلصا 

« دییامن رّکفت  دینک و  مایق  ادـخ ، يارب  یعمج  هتـسد  ای  درف  درف  هکنیا  نآ  مهدیم و  زردـنا  زیچ  کی  هب  اهنت  ار  امـش  نم  : » وگب دـیامرفیم 
. تسا رکفت  هشیدنا و  تداعس  تاجن و  هار  اهنت  هک  دوشیم  مولعم  نیاربانب 

رد ات  میداتسرف  وت  رب  هک  تسا  یتکرب  رپ  اهبنارگ و  باتک  نیا   » (1) «: ِباَْبلَْألا اُولْوُأ  َرَّکَذَتَِیلَو  ِِهتاَیآ  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكَراَبُم  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَزنَأ  ٌباَتِک  - » 2
«. دنوش رکذتم  لقع  هشیدنا و  نابحاص  دننک و  رکفت  شتایآ 

يروآدای هشیدنا و  رکفت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رب  نآ  نداتسرف  ینامسآ و  سدقم  باتک  نیا  میظنت  زا  یلصا  روظنم  نیاربانب 
. تسا هدش  لقع  بیصن  هک  تسا  یتلیضف  راختفا و  نیرتگرزب  نیا  دشابیم و  لقع  رکف و  نابحاص 

هدرک هشیدنا  لقع و  نابحاص  هب  صوصخم  ار  رکذـت  تایآ و  یناعم  مهف  دـنوادخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد   (2)« ِباَْبلَْألا اُولْوُأ  ُرَّکَذَتَی  اَمَّنِإ  - » 3
یتیعقوم نیرتگرزب  نیا  دـیامرفیم و  نایب  ار  ینعم  نامه  زین  هیآ  نیا  رد   (3)« ِباَْبلَْألا اُولْوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَـی  اَمَو  : » هدومرف رگید  ياج  رد  و  تسا .

. دوشیم تابثا  هشیدنا  لقع و  يارب  تایآ  نیا  اب  هک  تسا 
رارق رگیدکی  نیرق  ار  لقع »  » و تیاده »  » لاعتم دنوادخ  هفیرش  هیآ  نیا  رد   (4)« ِباَْبلَْألا اُولْوُأ  ْمُه  َِکَئلْوُأَو  ُهَّللا  ْمُهاَدَه  َنیِذَّلا  َِکَئلْوُأ  - » 4

. دوشیم نشور  یبوخ  هب  لقع  ماقم  تیمها  نایب  نیا  زا  دیاتسیم  هتسجرب  تفص  نیا  هب  ار  دوخ  صاخ  صلخم و  ناگدنب  هداد و 
َهَّللا  اوُقَّتاَف  : » دیامرفیم هتخاس و  بطاخم  ار  لقع  نابحاص  قالط  هروس  رد  - 5

هیآ 29. هروس ص ، - 1

هیآ 9. رمز ، هروس  - 2

هیآ 7. نارمع ، لآ  هروس  - 3

هیآ 18. رمز ، هروس  - 4
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115 ص :
«. دیاهدروآ نامیا  هک  لقع  نابحاص  يا  دیزاس  هشیپ  ار  يراگزیهرپ  : » (1)« اُونَمآ َنیِذَّلا  ِباَْبلَْألا  ِیلْوُأ  اَی 

حیرـصت رگید  ياج  رد  هکنانچ  تسا  يراگزیهرپ  يوقت و  ماـقم  ناـمه  تسا  روصتم  ناـسنا  يارب  هک  یلاـمک  نیرتـالاب  هک  تسین  یکش 
دیکا روتـسد  هقباس  هیآ  رد  نوچ  »(2) و  ْمُکاَْقتَأ ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : » تسا وا  ياوقت  سک  ره  ماـقم  تیـصخش و  نازیم  هک  دـیامرفیم 
هدولاش ساسا و  هک  دوشیم  هدافتـسا  تسا  هدرک  نالقاع  نالدـبحاص و  اـب  ار  نخـس  يور  هدومرف و  رداـص  يوقت  ماـقم  لیـصحت  هراـبرد 

( دینک تقد  . ) دهدیم لیکشت  لقع »  » ار يوقت » »
زور تفر و  دمآ و  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد   (3)« ِباَْبلَْألا ِیلوِال  ٍتاَیَآل  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِفاَِلتْخاَو  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَوَمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  - » 6

كرد دـیحوت و  رارـسا  مهف  هک  تسا  نشور  هتبلا  رکف  لـقع و  ناـبحاص  يارب  تسا  دـنوادخ  دـیحوت  تمظع و  زا  ییاـه  هناـشن  لـیالد و 
هیاپ نوچ  تسا و  یناسنا  لیاضف  ریاس  يوقت و  نامیا و  أشنم  هناگی  یتخبشوخ و  تداعس و  همـشچرس  اتکی  یتسه  ناهج  هدننیرفآ  تمظع 

. دوب دهاوخ  لقع  تاکرب  نیا  مامت  أشنم  نیاربانب  تسا  هدش  هداهن  لقع  ساسا  يور  رب  هفیرش  هیآ  نیا  حیرص  هب  نآ ،
!؟ تسا حیحص  ندرمش  ادخ  هار  نزهار  هکلب  یبنجا  هناگیب و  ار  لقع  تیعضو ، نیا  اب  ایآ 

دـش رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دیتسه - وگتـسار  رگا  ار  دوخ  ناهرب  دیروایب   (4)« َنِیقِداَص ُْمتنُک  ْنِإ  ْمُکَناَهُْرب  اُوتاَه  ْلـُق  - » 7
. دیامرفب دنادیم  دوخ  هب  صاصتخا  ار  تشهب  ندش  لخاد  هک  باتک  لها  ساسا  یب  يواعد  لباقم  رد  ار  نخس  نیا  هک 

، هدرمش قطنم  ناهرب و  ار  یتسار  قدص و  رب  لیلد  هفیرش ، هیآ  نیا  رد  دنوادخ 

هیآ 10 قالط ، هروس  - 1

هیآ 13 تارجح ، هروس  - 2

هیآ 190. نارمع ، لآ  هروس  - 3

هیآ 111. هرقب ، هروس  - 4
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116 ص :
؛ تسا هدینادرگ  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ار  ناهرب  لیلد و  یب  يواعد  و 

اُوتاَه ْلـُق  ًۀَِـهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  ْمَأ  : » دـیامرفیم هـیآ 24  ءاـیبنا  هروـس  رد  تـسا ، هدـش  رارکت  زین  نآرق  زا  يرگید  دراوـم  رد  ناـیب  نـیا 
، دـینک هماقا  بلطم  نیا  رب  ار  دوخ  ناـهرب  وگب  دـندرک ، باـختنا  دوخ  يارب  يرگید  ياـهدوبعم  گرزب  دـنوادخ  زا  ریغ  اـهنآ  ْمُکَناَـهُْرب ؛»

؟ تسادخ اب  يرگید  دوبعم  ایآ  ْمُکَناَهُْرب !» اُوتاَه  ُْلق  ِهَّللا  َعَم  ٌهلا  َأ  : » دیامرفیم هیآ 64  لمن  هروس  رد  نینچمه 
! ... نایعدم يا  ار  دوخ  ناهرب  دیروایب 

تسد رازبا  نیا  هب  قیاقح  تابثا  يارب  مه  نآرق  دوخ  تسا و  ناهرب  لیلد و  هبلاطم  دروم  ره  رد  نآرق  هقیرط  شور و  هکنیا : نخـس  هاتوک 
هک دـنادیم  یبوخ  هب  دراد  راک  ورـس  نآرق  اب  سک  ره  تسا ، هتخاس  رارقرب  نیبوچ )! هن   ) مکحم هیاـپ  نیا  يور  رب  ار  دوخ  بلاـطم  هدز و 

(1). تسا هدشن  لئاق  دننکیمن ، تبحص  هشیدنا  لقع و  يور  زا  هک  یناسک  نانخس  يارب  یشزرا  دروم  چیه  رد  نآرق 

ساسا لقع » هک « يروط  هب  تسا  لئاق  تیمها  لقع » يارب « یعاـمتجا  تاـماظن  ناـیدا و  همه  زا  شیب  مالـسا  مالـسا : رد  لـقع  تیمها  - 1
«. يوبن ثیدح  ینید » ساسا  لقعلا  تسا « هدش  یفرعم  مالسا  نید 

كرادم زا  یکی  لقع » هکنیا « رب  هوالع  مالـسا  قوقح  ماکحا و  رد  دـنرادن ، فیلکت  دـنمورحم . لقع  تمعن  زا  هک  یناسک  مالـسا  رظن  زا 
ناسانشراک اهقف و  مامت  دشابیم ، لقع  زین  يداقتعا  لوصا  درف  هب  رـصحنم  كردم  هدش ، رکذ  لقع ) عامجا و  تنـس ، باتک ، هناگراهچ (

. دشاب هدوب  دنتسم  یلقع  لالدتسا  هب  یتسیاب  دیاقع  لوصا  تایلک  هک  دنراد  رظن  قافتا  لصا  نیا  رد  یمالسا 
هدومن یفرعم  یناسنا  زیمم  هدیدپ  ناونع  هب  ار  نآ  هدش و  هداد  یلقع  ياهشور  هب  اهناسنا  مازلا  و  لقع » تشادگرزب « رد  هک  هفیرش  تایآ 

. ددرگیم میسقت  مسق  دنچ  هب  تایآ  نیا  تسا . ناوارف  تسا ،
َراَهَّنلاَو َْلیَّللا  ْمَُکل  َرَّخَـسَو  لیبق « زا  دـیامنیم  بوسحم  دـنوادخ  تابثا  لیلد  هک  نآ  نیناوق  ماظن  یگنهامه و  یتسه و  ناهج  رد  لـقعت  ( 1

هام دیشروخ و  زور و  بش و  دنوادخ  هیآ 12 «) لحن  هروس  َنُولِقْعَی (» ٍمْوَِقل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِهِْرمَِأب  ٌتاَرَّخَسُم  ُموُجُّنلاَو  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو 
رب رد  یلیـالد  دـننکیم ، لـقعت  هک  ییاـهناسنا  يارب  بیترت  مظن و  نیا  تسا  وا  ناـمرف  تحت  ییاـضف  تارک  دومن و  رخـسم  امـش  يارب  ار 

«. دراد
ار دب  بوخ و  دننک و  رظن  روما  همه  رد  ناشدوخ  لقع  اب  هک  دنکیم  راداو  ار  اهنآ  دهدیم و  رکف  لقع و  لالقتـسا  مدرم  هب  دـیجم  نآرق 
نآ تسا  هدرک  توعد  ناهج  رارـسا  هب  ندرب  یپ  يارب  شیوخ  لقع  زا  نتـسج  هرهب  ندیـشیدنا و  هب  ار  یمدآ  یتبـسانم  ره  هب  اذل  دـنمهفب 

یتاروتسد همه  هدمآ ، میرک  نآرق  رد  هک  اهنیا  ریاظن  و  اورظناف » نوربدتی «،» الفا  نورّکذتی «،» الفا  نورکفتت «،» مکلعل  نولقعت «،» الفا  همه «
. دناوخیم تسا  هدش  هدیرفآ  هچ  ره  رد  ربدت  رکفت و  هب  ار  ناملسم  دارفا  هک  تسا 

ياهررـض دـننکیم و  نایب  ملع  داهج و  ناسحا و  لدـع و  ةوکز ، زامن ، لیبق : زا  اهیبوخ  دـئاوف  هک  يرایـسب  تایآ  تاـیآ ، نیا  زا  هتـشذگ 
یبوخ و دنک ، زاب  ار  مدرم  رکف  لقع و  دهاوخیم  اهنیا  همه  رد  دهدیم  حرش  تنایخ  غورد و  انز ، بارـش ، یـشکمدآ ، لیبق  زا  ار  اهيدب 

. دنامهفب اهنآ  هب  ار  يدب 
َْوأ ُعَمْـسَن  اَّنُک  َْول  اُولاَقَو  دوشیم «. راتفرگ  يورخا  باذع  هب  لقعت  مدع  رثا  رد  هک  دیامنیم  سکعنم  ار  ناسنا  تمادـن  تایآ  زا  یـضعب  ( 2

لقعت میدینـشیم و  ار  تقیقح  رگا  دـنیوگیم  مـنهج  باذـع  رد  ناراـکهبت  هیآ 10 «) کـلم  هروس  ِریِعَّسلا (» ِباَحْـصَأ  ِیف  اَّنُک  اَـم  ُلـِقْعَن 
«. میدوبن شتآ  رد  نیبذعم  زا  میدرکیم 

َنوُعَمْـسَی دـیامنیم «: خـیبوت  دـناهتخاش  فرحنم  دوخ  هار  ار  نآ  هدـیناشوپ و  ار  تقیقح  زاب  یلو  دـناهدومن  لقعت  هک  ار  یهورگ  نآرق  ( 3
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. دنزاسیم فرحنم  دناهدرک ، لقعت  هکنآ  اب  ار  نآ  سپس  دنونشیم ، ار  ادخ  مالک  ( 75 هرقب : ُهُولَقَع (» اَم  ِدَْعب  ْنِم  ُهَنُوفِّرَُحی  َُّمث  ِهَّللا  َماَلَک 
نیرتتسپ ناونع  هب  هدومن و  بلـس  دـننکیمن ، يریگهرهب  دوـخ  هشیدـنا  رکف و  زا  هک  يدارفا  زا  ار  ندوـب  ناـسنا » ماـقم « دـیجم  نآرق  ( 4

. دننام دنکیم  دای  نانآ  زا  تاناویح 
(. هیآ 22 لافنا  َنُولِقْعَیَال (» َنیِذَّلا  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  » 
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117 ص :
. تسا هدادن  رارق  ینادن »! يروخن  ات  و  ینیبن ! يورن  ات  و  نیبب ، وایب   » ار دوخ  نانخس  هاگ  هیکت  هاگچیه  و 

یب يواـعد  يوریپ  زا  هدرک و  یفرعم  لـیلد  قطنم و  يوریپ  هب  ار  دوخ  میاهدرکیم و  راـختفا  عوـضوم  نیا  هب  ناـیناهج  ربارب  رد  هشیمه  اـم 
ناهرب لیلد و  اـب  ار  نیفلاـخم  ناـهد  میاهتخاـس و  للدـم  ار  دوخ  دـیاقع  هیلک  هتـشون و  اـهباتک  تمـسق  نیا  رد  میاهدومنیم - هئربت  لـیلد 

: میاهدرکن تعانق  رعاش  نیا  راتفگ  دننام  یتسس  نانخس  هب  تقو  چیه  میاهتسب و 
تساجنیا  اطخ  اربلد  يا  هن  سانش  نخستساطخ  هک  وگم  لد  لها  نخس  يونشب  وچ 

. دننکیم لابند  ار  شور  نیا  لباقم  هطقن  تسرد  هفوصتم  تیعمج  هنافساتم  اما  میاهدزن ، گنچ  توبکنع  ياهرات  نیا  هب  زگره  و 
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118 ص :

نیدلا بطق  دامادریم و 

ار یباوج  زین  میروایب و  اجنیا  رد  هدش  لقن  ناهرب ) لقع و  تیمها  هرابرد   ) دامادریم زا  هک  ار  يراعـشا  تسا  بسانم  نخـس  نیا  همتاخ  رد 
. مینیشنب تواضق  هب  نآ  هرابرد  هدرک و  لقن  تسا  هدورس  نآ  لباقم  رد  هیفوص ) ياسؤر  زا  یکی   ) يزیربت نیدلا  بطق  دیس  هک 

. تسا يولوم  فورعم  رعش  نیا  باوج  رد  دامادریم »  » راعشا
! دوب نیکمت  یب  تخس  نیبوچ  ياپدوب  نیبوچ  نایلالدتسا  ياپ 

يدب ! نید  راد  زار  يزار  رخفيدب  نیکمت  اب  لقع  زا  یسک  رگ 
: دیوگ نینچ  لباقم  رد  دامادریم 

لیلد  یب  زار  رخف  يدوب  هنرولیلد ، دش ، نیبوچ  ياپ  یتفگ  هک  يا 
! مهفب جک  يا  نزم  ناهرب  رب  هنعط  « مهو  » و لقع »  » نایم هدرکان  مهف 

دابب تهبش  نمرخ  كاخ  هدادداتسوا  ناهرب  قیقحت ، رد  تسه 
نیرفآ  هدرک  هک  ار  ربدت  ناونیب  بابلالاولا »  » قح باتک  رد 

نینهآ  مدرک  لالدتسا  ياپنیبم  ضایف  تیبثت  نهآ  ز 
: متفگ نآ  باوج  رد  و  دمآ ! ناجیه  هب  متریغ  مدید  تاسبق  باتک  تشپ  رد  ار  تایبا  نیا  نوچ  دیوگیم : بطق  دیس 

باطخلا  لصف  قح  جهن  رد  دوب  ناکباوج  نم  زا  ناکلاس  يا  دیونشب 
يونثم  ضیف  یمورحم ز  هک  يايولوم  رب  ینزیم  هنعط  هک  يا 

یتشارفایم  هنعط  نابز  یکیتشادیم  يونثم  مهف  وت  رگ 
لقن  تسا  هدرک  يونثم  رد  يولوملقع  لالدتسا  ياهیتسس  هچرگ 
لبس  لک  رد  تسیداه  وا  هکنازلک  لقع  هدوبن  شدوصقم  کیل 

تسا  یفسوی  نسح  رون  یب  نآ  هکنازتسا  یفسلف  یئزج  لقع  شدصق  هکلب 
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119 ص :
. دش لقن  هحفص 106 )  ) یبهذ ياباب  ازریم  فیلأت  ۀمکحلاریشابط »  » باتک زا  راصتخا ) تاعارم  اب   ) راعشا نیا 

یلومعم لوقع  زا  ریغ  نآ  تسا و  لک  لقع  اهنت  بابلالااولوا »  » زا دیجم  دنوادخ  دوصقم  دیوگیم : نیدلا  بطق  دیـس  هک  دیدرک  هظحالم 
دشاب هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  لک  لقع  زا  دوصقم  الاح  تسوپ ، هلزنم  هب  مدرم  لقع  تسا و  زغم  هلزنم  هب  نآ  هکلب  تسا  قیالخ 

. میرادن نآ  هب  يراک  رگید ، صخش  ای 
: تسا لوبق  لباق  ریغ  یتاهج  زا  نخس  نیا 

هداتفین و نآ  رد  یلک  یئزج و  تسا و  رکف  لقع و  نابحاص  ینعم  هب  بابلالااولا »  » هک دـنادیم  تسا  یبرع  نابز  هب  انـشآ  هک  سک  ره  - 1
هب ریسفت  درادن و  یکردم  دنس و  لک ، لقع  هب  بابلالااولوا  ندرک  ریسفت  سپ  تسا ، هدرکن  لک  هب  دیقم  ار  نآ  دیجم  نآرق  ياج  چیه  رد 

. تسا يأر 
ِیلوِال ٍتاَیَآل  : » دیامرفیم هیآ 190  رخآ  رد  هـک  نآ  زا  سپ  هدرک و  ریـسفتار  نآ  نارمع  لآ  هروـس  رخآ  رد  شدوـخ  لاـعتم  دـنوادخ  - 2

: دنکیم فیصوت  نینچ  ار  اهنآ  ِباَْبلَْألا »
اَم اَـنَّبَر  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَوَمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَیَو  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَوَمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَیَو  ْمِِهبُونُج  یَلَعَو  ًادوـُُعقَو  ًاـماَِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا 

ندیباوخ ولهپ  رب  نتسشن و  نداتسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  دننکیم  دای  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  «: » ِراَّنلا َباَذَع  اَنِقَف  َکَناَْحبُـس  اًلِطَاب  اَذَه  َْتقَلَخ 
، يدیرفاین لطاب  هدوهیب و  ار  تمظع  اب  هاگتـسد  نیا  اراگدرورپ ، : » دنیوگیم دـننکیم و  هشیدـنا  رکفت و  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  و 

. نآرق دوخ  ساسا  رب  نشور  تسا  يریسفت  نیا  و  رادهاگن » شتآ  باذع  زا  ار  ام  وت ، یهزنم 
هجوتم مکناهرباوتاه »  » باطخ تسا و  وج  قح  دارفا  همه  هجوتم  بابلالااولوا »  » باطخ مینیبیم  مینک  تقد  هتـشذگ  تایآ  رد  هچنانچ  - 3
ناهرب زا  يوریپ  هب  ار  نمـشد  تسود و  نآرق  هک  یلاح  رد  تسا  لک » لقع   » دوصقم تفگ  ناوتیم  هنوگچ  لاح  نیا  اـب  تسا ، نیفلاـخم 

!؟ تسین يأر  هب  ریسفت  نیا  ایآ  هدومن ، توعد 
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120 ص :
: دش هدورس  لیذ  راعشا  هدنامن  باوج  یب  هدش  هدورس  تریغ ! ناجیه  يور  زا  هک  نیدلا » بطق   » راعشا هک  نیا  يارب  ًانمض 

! شوپب تمشچ  قح  ریغ  مالک  زاشوگ  رادیم  ار  هتکن  نیا  اکلاس !
باتش  نک  مک  رتهتسهآ ، یکدناباوص  هار  کلاس  یتسه  هک  رگ 

قد  نعط و  تریغ »  » يور زا  دنزیمقح  نادرم  رب  هک  دوبن  نآ  کلاس 
دادن يدوس  یسک  رب  تجاجل  نیادانع  تسا و  جاجل  تریغ  ششوج 

ادصمه ییادص  ره  اب  دوشیمارچ  نوچ و  یب  هک  دوبن  نآ  کلاس 
نک  رون  رپ  قح  فرح  زا  لد  مشچنک  رود  تبلق  ینیب ز  دوخ  گنز 

! نک كاچ  نت  رب  دیلقت  هماجنک  كاپ  بصعت  زا  ار  لد  حول 
باطخلا  لصف  دش  هک  نآرق  زا  ونشبباتفآ  ناسب  یهاوخ  رگا  قح 

یسک  ره  زا  هتساوخ  ربدت »  » قحیسب نآرق  رد  هدوتسب  ار  لقع » »
راوتسا نآ  رب  هتسناد  ار  قدص » » رامشیب ناهرب »  » حدم هدومن  قح 

« لبس لک  يداه   » زا نخس  ین  « لک لقع   » زا نخس  نآرق  رد  تسین 
ناوخب  نارمع  هروس  یهاوخ  هدرکنایب ، حرش و  ار  بابلالااولوا »  » وا

ارتفا ! تیادخ  رب  يدنبن  اتادخ  زا  سرتیم  راتفگ  نیا  ونشب 
شرورپ قح  هار  نایاوشیپ  نانخـس  نآرق و  رون  وترپ  رد  هک  مییاتـسیم  ار  یـشناد  لالدتـسا و  لقع و  نآ  ام ، هک  دـنامن  هتفگان  نخـس  نیا 

. تسا هتفای 
: میهدیم نایاپ  بان  ثیدح  دنچ  اب  ار  نخس  نیا 

. تسا هدرک  لقن  نآ  تیمها  لقع و  ماقم  شیاتس  رد  يرایسب  ثیداحا  لهج  لقع و  باب  رد  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم  - 1
هک مرومأم  نم  تفگ  دمآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  مدآ  رب  لیئربج  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  اهنآ  زا  یکی  رد 

. ینک رایتخا  یهاوخ  هک  ار  مادک  ره  ات  منادرگ  ریخم  زیچ  هس  زا  یکی  نایم  ار  وت 
، تسا نید »  » و ایح »  » و لقع »  » تفگ تسا ؟ مادک  هس  نآ  تفگ : مالسلا  هیلع  مدآ 
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121 ص :
. دنراذگاو ار  لقع  دندرگ و  زاب  داد  روتسد  نید »  » و ایح »  » هب لیئربج  منکیم . رایتخا  ار  لقع  نم  تفگ : مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 

(1). تفر الاب  نامسآ  هب  دینک و  لمع  دوخ  تیرومأم  هب  تفگ : میوشن ، ادج  نآ  زا  میشاب و  هارمه  لقع  اب  میرومأم  ام  دنتفگ :
نآ هدش و  هتخانش  نید ) ایح و   ) ینعی رگید  تلـصخ  ود  نآ  قلطم  عوبتم  لقع ، هنوگچ  دینیب  هب  دینک و  هشیدنا  ثیدح  نیا  نوماریپ  یمک 

. دناهتخاس رومأم  لقع  يوریپ  هب  ار  ود 
زا تاروتـسد  نیا  تسا ، وا  يارـس  ود  تداعـس  نیمأت  لفکتم  رـشب و  ماظن  ظفح  راد  هدـهع  هک  تسا  یتاروتـسد  هعومجم  زا  ترابع  نید 

. دوشیم یهتنم  یقالخا »  » و یهقف »  » ماکحا نیرتکچوک  هب  رگید  فرط  زا  دیحوت و  هلئسم  هب  یفرط 
مارتحا بترم  يرادـهگنو  دارفا  هیلک  اب  بدا  تاـعارم  نارگید و  قوقح  ظـفح  هب  ار  دوخ  بحاـص  هدـنراد و  هک  تسا  یتفـص  نآ  اـیح » »

. دیامنیم توعد  اهرتگرزب 
. دوب دهاوخن  لقع  هرابرد  حیضوت  حرش و  هب  يزاین  رگید  دنشاب ، لقع  عبات  وریپ و  نید ) ءایح و   » هتسج رب  تفصود  نیا  هک  ییاج 

ثحب رد  یتقو  لاح  نیا  اب  هدرک ، نایب  دوخ  باتک  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  شدوخ  هکنآ  اب  همانـشناد »  » هدنـسیون هک  تسا  بجعت  ياج 
ار لقع  بلاغ و  ار  قشع  دـهدیم و  حـیجرت  لقع  رب  ار  قشع  هدیدنـسپ و  میدرک  لقن  هیفوص  زا  هک  ار  ینخـس  دوشیم  دراو  قشع  لقع و 

(2). دنادیم نآ  بولغم 

. قودص یلاما  لاصخ و  زا  لقنب  هحفص 86  دلج 1 ، راونالاراحب  ثیدح 2 - لهجلا  لقعلا و  باتک  هحفص 10 - دلج 1 ، یفاک  فوصا  - 1

هب طقف  ناسنا  اذل  دوش و  طلـسم  دوخ  رب  الماک  هک  دهدیم  یئاناوت  ناسنا  هب  لقع  دـیوگیم «: لقع » هرابرد « یناملآ  فوسلیف  هچین » - » 2
اریز تسا  ییاناوت » تساوخ  رهظم « نیرتیلاع  لقع  ددرگ .» لیان  ییاناوت » تساوخ  هب « یقیقح  ینعم  هب  هک  تسا  رداق  لقع  يورین  هلیـسو 

، ابیز کین و  ياهراک  ماجنا  يارب  ار  دوخ  تیقالخ  هوق  دـنک و  تیبرت  ار  دوخ  هتخیـسگ  ماگل  زئارغ  ددرگیم ، رداق  یمدآ  لقع  کمک  هب 
دادرهم هچین ، هفـسلف  زا  ددرگ ( طلـسم  زین  تعیبط  رب  دوخ ، رب  ندش  طلـسم  اب  هتفای ، طلـست  دوخ  رب  دوش  رداق  بیترت  نیا  هب  و  دیامن . راهم 

نیرهم 4304)
: دیوگیم ناریا  يارس  هسامح  یسودرف 

دوب نارادمان  رویز  درخدوب  نارای  رهش  رسفا  درخ 
سانش  یناگدنز  هیام  درخسانش  ینادواج  هدنز ، درخ 

يارس  ود  ره  هب  تریگتسد  درخياشگلد  درخ  يامنهر و  درخ 
تسا  یمک  تیوز  ینوزف و  تیو  زاتسا  یمدرم  وز  ینامداش و  وا  زا 

شیر  شیوخ  هدرک  زا  ددرگ  شلدشیپ  درادن ز  ار  درخ  وک  یسک 
؟ دونش دناد  هک  میاتسیم  رگد  ؟ روتس درای  هک  ار  ناج  ار و  درخ 

هک تسا  يربمغیپ  لقع  تسا «! هتفگ  هک  هدش ، لقن  ینانوی  میکح  سریموا » زا « راد  رود  ازسان  زا  تناج  ودبراد  روتـسد  وتار  درخ  هشیمه 
«. تسا هیامورف  هک  دینادب  تسین  ییانشآ  ینطاب  ربمایپ  نیا  اب  ار  هک  ره  هداد و  رارق  ناگدنب  داهن  رد  يادخ 

هب ندرب  یپ  يارب  درادـن . ار  نیا  زا  شیب  رکذ  شیاـجنگ  ماـقم  هک  تسا  رایـسب  نخـس  هنوگ  نیا  زا  لـقع  شیاتـس  نیـسحت و  رد  هرخـالاب 
هچ يداد  لقع  سک  ره  هب  ایادـخ  يراصنا  هللادـبع  هجاوخ  لوقب  مینکفا . رظن  نآ  راضم  یلقع و  یب  راثآ  هب  هک  تسا  یفاک  لـقع  تیمها 
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!؟ يداد هچ  يدادن  لقع  هکنآ  هب  يدادن و 
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122 ص :
؟ دنادیم بلاغ  ار  قشع  بولغم و  ار  لقع  روطچ  تسا  نامیا  نید و  هراصع  هک  تسا  ادخ  هب  قشع  روظنم  رگا 

؟ دنلقع زا  يوریپ  هب  رومأم  نامیا  نید و  هک  هدشن  حیرصت  الاب  تیاور  رد  رگم 
. تسا رتروش  بلطم  لصا  زا  هک  هدرک  نایب  یلاثم  بلطم  نیا  حیضوت  يارب  روکذم  هدنسیون  هک  میراذگن  هتفگان  مه  ار  نیا 

هب ار  وا  شدوخ  لوق  هب  هک   ) یللجم رایـسب  ياـبیز  كرتـخد  وا  راـنک  رد  هک  هدرک  ياهشتآ ! تفه  يوهـش  ناوج  کـی  هب  هیبـشت  ار  قـشع 
: دیوگیم سپس  دشاب ، هتفرگ  رارق  یبناج  رد  هک  دنکیم  ياهدرسفا » درمریپ   » هب هیبشت  ار  لقع  و  دشاب ، هتسشن  دنـشاب )! هتـسارآ  ملق  تفه 

«. دوب دهاوخ  ناوج  فطاوع  بولغم  وا  نانخس  و  تشاد ! دهاوخن  يریثأت  یناوج  نینچ  رد  درمریپ  نیا  تاملک  هتبلا  »
توق اهنآ  زیارغ  ریاس  سکعرب  و  هتفر ، لیلحت  درمریپ  نآ  یندب  ياوق  دننام  اهنآ  هلقاع  هوق  هک  تفگ  یناسک  هرابرد  ار  لثم  نیا  دـیاب  یلو 

هک  يروط  هب  تسا ، هتفرگ 
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123 ص :
نیرق و تسا و  ناـمیا  همزـال  هک  دراد  یناروـن  هتفرـشیپ و  لـقع  هب  یطاـبترا  هچ  نیا  دـشاب . هتفر  رد  هب  هلقاـع  هوـق  تسد  زا  راـیتخا  ناـنع 

؟ نآ اب  گنهامه  نیشنمه و 
هیلع و هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  نساحم »  » باتک رد  تسا  هعیـش  گرزب  نایوار  زا  یکی  هک  یقرب  دلاخ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  موحرم  - 2

شناگدنب نایم  رد  لقع » تمعن   » زا رتالاب  رتهب و  يزیچ  دـیجم  راگدرورپ   (1)  : لقعلا نم  لضفا  ائیـش  دابعلل  هّللا  مّسق  ام  : » دنکیم لقن  هلآ 
. تسا هدرکن  میسقت 

. تسارتشیب شتفارش  يزیچ  ره  زاو  هدوب  يدنوادخ  ياههّیطع  نیرتالاب  مدرم  ياهلقع  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  تیاور  نیازا 
هزادنا هب  لمع  دزم  باوث و  «: » لقعلا ردق  یلع  باوثلا  نا  : » هدومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما  رد  قودص  موحرم  - 3

«. تسا لقع 
رجا هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  تیاور  نیا  زا   (2). تسا هدرک  لقن  یفاک  باتک  رد  يرگید  نومـضم  هب  ار  نآ  ریظن  زین  ینیلک  موحرم 

. تسا رکف  لقع و  تیفیک  هب  طوبرم  هکلب  درادن  لمع  تیمک  هب  یگتسب  لامعا  دزم  و 
خماش ماقم  ررکم  هدش ، لقن  هغالبلاجهن  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یلاوملا  یلوم  ترـضح  زا  هک  يراصق  تاملک  یط  رد  - 4

. تسا هدرمش  يزاین  یب  ینغ و  عبنم  نیرتمهم  ناسنا و  هیامرس  نیرتالاب  ار  نآ  هدوتس و  ار  لقع  مهم  تیعقوم  و 

. یقرب نساحم  زا  لقن  هب  هحفص 91  دلج 1 ، راونالاراحب  ثیدح 11 - لهجلا ، لقعلا و  باتک  هحفص 12 - دلج 1 ، یفاک  - 1

شتدابع و ینالف ، تفگ «: مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم  هک  بیترت  نیدـب  تسا  هدرک  لقن  ار  قوف  تیاور  نیع  زین  ینیلک  موحرم  - 2
دلج یفاک  لقعلا (» ردـق  یلع  باوثلا  نا  دومرف «: ماما  منادیمن . تفگ  تسا ؟ روطچ  شلقع  دیـسرپماما  تسا » نانچ  نینچ و  شیرادـنید ،

(. ثیدح 8 لهجلا ، لقعلا و  باتک  هحفص 12 - ، 1
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124 ص :

؟ دنیشنب یهاش  تخت  رب  قشع  یگنوگچ 

یب ود  ره  قشع  لـقع و  تیعقوم  زا  تقیقح  رد  تسا  هدـش  راذـگاو  هزیرغ  قشع و  هب  ناـج  نت و  روشک  تنطلـس  دـنیوگیم  هک  یناـسک 
. دنربخ

هب طوـبرم  هک  ياهحیـال  حرط و  ره  ینعی  تسا  اـیند  ياـهروشک  رد  هننقم  هوـق  هفیظو  ناـمه  تـسرد  روـشک ، نـیا  رد  هلقاـع  هوـق  هـفیظو 
رد یهاوخریخ ، يزوسلد و  لامک  اب  وا  دوشیم ، میدـقت  لقع  هاگـشیپ  هب  زیارغ  فرط  زا  تسا  ناسنا  يونعم  يدام و  یگدـنز  ياههمانرب 
هب ار  لوا  تمسق  رجا  روتـسد  دنکیم و  در  ار  هیقب  بیوصت و  تسا  روشک  نیا  عفانم  ظفاح  هک  ار  هچنآ  دشیدنایم و  هناقیمع  نآ  فارطا 

. تسا وا  يارجا  ياناوت  يوزاب  قشع  و  دهدیم ، زیارغ  یندب و  ياوق 
يورین هک  یناسنا  ره  نینچمه  تسا ، رتکیدزن  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  دـشاب  رتهاگآ  نآ  يراذـگنوناق  تأیه  يروشک  ره  هک  روطناـمه 

ياج هیرجم  هوق  تسا  لاحم  هک  روطناـمه  سپ  دوب . دـهاوخ  رتدنمتداعـس  دـشاب  رتظوفحم  سوه  يوه و  درب  تسد  زا  رتيوق و  وا  هلقاـع 
! دننک تموکح  نت  ناج و  روشک  رب  هدش و  هلقاع  هوق  نیزگیاج  دنناوتیمن  مه  زیارغ  دریگب  ار  هینینقت  هوق 

اهبنارگ تمیقرپ و  هچ  رگا  قشع  نامیا و  تسا  نآ  لداعت  ظفح  يرادهاگن و  لوئـسم  هزیرغ و  ره  دودـح  ظفاح  هلقاع  هوق  رگید : ریبعت  هب 
(1). دشاب هلقاع » هوق   » ینعی دوخ  هدنامرف  نامرف  هب  ششوگ  هشیمه  دیاب  هک  تسا  یماظن  دیشر  رسفا  کی  دننام  تسرد  یلو  تسا 

. تسا هدش  رترب  زاتمم و  ناویح  زا  ناسنا  نآ ، نتشاد  اب  هک  تسا  سفن  هیلاع  هوق  لقع  دسیونیم « دوخ  باتک  رد  نادنمـشناد  زا  یکی  - 1
هک يزاکترا  مولع  ناد  رارق  هدافتسا  دروم  تایئزج و  زا  اهنآ  دیرجت  هلیـسو  هب  ای  القتـسم  تسا  تایلک  كرد  ردق ، دنلب  يورین  نیا  هفیظو 

شقن سپ  دنوشن ». هدافتـسا  ءوس  هدیـسر و  مزال  فرـصم  هب  ات  یناسفن  ياوق  لرتنک  تالوهجم و  كرد  يارب  تسا  هتفهن  رـشب  تقلخ  رد 
رب هبلغ  تردـق  هک  تسا  نیا  درادـن و  هرهب  لالدتـسا  زا  ناویح  دـشابیم . لالدتـسا  یلاع  هبترم  هک  طابنتـسا  تسا و  لالدتـسا  لـقع  مهم 

تسین لرتنک  تحت  شتاکرح  هک  تسا  لقع  دقاف  اجنآ  زا  هناوید  تسا . شوه  هزیرغ و  تایح ، رد  وا  يامنهار  اهنت  تسین و  وا  رد  تعیبط 
زا دهدیم و  رارق  دیدش  تبقارم  ای  هجلاعم  تحت  ربج  اب  ار  وا  هعماج  راچانب  تسا و  روآ  نایز  هعماج  دوخ و  يارب  هک  ار  هچنآ  دـنکیم  و 
ای قـالخا  ملع  دـهنیم (. دـنب  اـهسوه  زیارغ و  یـشکرس  رب  نوچ  هدـش  هتفرگ  تسا  رتش  دـنب  وناز  هک  لاـقع » زا « لـقع » ظـفل « ور  نیمه 

(. دادماب یلع  دمحم  یلمع ، تمکح 
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: مهم عوضوم  ود 

هراشا

: دسریم رظن  هب  يرورض  هتکن  ود  يروآدای  دسریم  نایاپ  هب  قشع  لقع و  ثحب  هک  عقوم  نیا  رد 

ناسنا تداعس  خاک  ياههیاپ  - 1

هب ندیسر  يارب  تسا و  رکفت  لقع و  هوق  نتفرگ  راک  هب  رشب ، تداعس  میقتسم  هار  اهنت  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نینچ  دش  هتفگ  هچنآ  زا 
قیاقح هب  یلایخ  ياهفشک  هار  زا  ناوتیمن  هک  دمآ  دهاوخ  دوهـش  فشک و  ثحبم  رد  تسین و  ناسنا  تسد  رد  نآ  زا  ریغ  یهار  قیاقح ،

تاجن و هار  نآ  وترپ  رد  هدومن و  دادمتـسا  یلقن  مولع  زا  دـیاب  يرکف ، ياـهاطخ  زا  ندـنام  رود  روظنم و  نیا  لـیمکت  يارب  یلو  درب ، یپ 
ار قیاقح  ناوتب  ات  هداد  لقیص  سفن  بیذهت  يوقت و  هلیـسو  هب  ار  رکف  لقع و  هنییآ  هک  تسا  مزال  رگید  فرط  زا  و  درک ، ادیپ  ار  تقیقح 

بادآ عوضوم  رد  هک  ییاهباتک  یط  رد  تیبرت  میلعت و  نادنمـشناد  گرزب و  ياـملع  درک . هدـهاشم  هنیآ  نیا  رد  دوخ ، یعقاو  تروص  هب 
. دناهداد یناوارف  تیمها  تمسق  نیا  هب  دناهتشون ، يزومآ  شناد 

: تسا هتفرگ  رارق  هیاپ  هس  يور  عقاو  رد  ناسنا  تداعس  خاک  نیاربانب 
. سفن بیذهت  يراکزیهرپ و  اوقت و  - 3 رکفت . لقع و  يورین  نتخادنا  راک  هب  - 2 هدش . رداص  تیالو  توبن و  همشچرس  زا  هک  یمولع  - 1

يوقت رون و  هلزنم  هب  یلقن  مولع  و  مشچ ، هلزنم  هب  رکفت  لقع و  هک  تسا  نیا  درک  نایب  عوضوم  نیا  يارب  ناوتیم  هک  یلثم  نیرتهب  دـیاش 
یلاخ  اوه و  یفاص  هلزنم  هب 
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دنراذگب دوخ  نامشچ  ربارب  رد  رون و  لباقم  رد  ار  ءایشا  دنشاب و  هتـشاد  ملاس  مشچ  هک  یناسک  تسا . رگید  عناوم  رابغ و  درگ و  زا  ندوب 

رگا ای  دـناهرهب و  یب  لقع  هوق  زا  هک  یناسک  اما  دـننیبیم ، ار  اهنآ  یبوخ  هب  دـشاب  یلاخ  دود  رابغ و  درگ و  زا  اهنآ  طیحم  ياوه  انمـض  و 
هب يریثأت  چیه  طیحم  ياوه  يافص  يوق و  ياهرون  هک  دنتسه  هتسب  مشچ  ای  روک  نامدرم  دننام  دنزادنایمن ، راک  هب  ار  نآ  دنراد  ياهرهب 

یَمْعَت ْنَِکلَو  ُراَْصبَْألا  یَمْعَتَال  اَهَّنِإَف  اَِهب  َنوُعَمْسَی  ٌناَذآ  َْوأ  اَِهب  َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَی  ْمَلَفَأ  : » تشاد دهاوخن  اهنآ  لاح 
(1) «. ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا 

نوچ دنونشب ، نآ  اب  هک  دنشاب  هتشاد  ییاهـشوگ  ای  دننک و  هشیدنا  نآ  اب  هک  دنـشاب  هتـشاد  ییاهلد  ات  دندرکن  شدرگ  نیمز  يور  رد  ایآ  »
!« تسا اههنیس  نایم  رد  هک  تسا  ییاهلد  ییانیبان  هکلب  تسین ، اهمشچ  انیبان  يروک ،

صخـش دـننام  دـنرادن  یلقن  مولع  هب  ییانتعا  دـنوش و  طلـسم  قیاقح  مهف  رب  لقع  يورین  لالدتـسا و  هوق  هب  اهنت  دـنهاوخیم  هک  یناـسک 
ٌباَتِکَو ٌرُون  ِهَّللا  ْنِم  ْمُکَءاَج  ْدَق  . » دش دهاوخن  وا  بیـصن  يزیچ  هتبلا  دـنکیم ، هاگن  هریخ  هریخ  فرط  ره  هب  یکیرات  رد  هک  دنتـسه  ییانیب 

(2) «. ِروُّنلا َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  ْنِم  ْمُهُجِرُْخیَو  ِماَلَّسلا  َُلبُس  ُهَناَوْضِر  َعَبَّتا  ْنَم  ُهَّللا  ِِهب  يِدْهَی  ٌنِیبُم 
ياههار هب  دـننک  يوریپ  وا  يدونـشخ  اضر و  زا  هک  ار  یناسک  نآ  اـب  هک  دـمآ  امـش  يوس  هب  يراکـشآ  باـتک  رون و  دـنوادخ  فرط  زا  »

«. دربیم ییانشور  رون و  بناج  هب  هداد  تاجن  اهیکیرات  زا  دنکیم و  يربهر  تمالس 
«. تشاد دهاوخن  يرون  هنوگچیه  دشخبن ، رون  وا  يارب  دنوادخ  هک  ار  یسک   » (3)« ٍرُون ْنِم  َُهل  اَمَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ْلَعْجَی  َْمل  ْنَمَو  »

هیآ 46. جح ، هروس  - 1

هیآ 15 و 16. هدئام ، - 2

هیآ 40. رون  هروس ، - 3
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هلقاع و هوق  رب  اهنآ  یناوهـش  ياوق  يالیتسا  سفن و  بیذـهت  لمع و  رد  یهاتوک  رثا  رد  یلو  دنـشاب  هتـشاد  ار  تمـسق  ود  نآ  هک  یناسک 

رود قیاقح  زا  يرایـسب  كرد  زا  زین  اهنآ  دنـشاب  هدرک  مهارف  لقع  مشچ  فارطا  رد  يرابغ  درگزا و  رپ  بساـنمان و  طـیحم  رکفت ، يورین 
(1)« ًاناَقُْرف ْمَُکل  ْلَعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  . » دننامیم

«. داد دهاوخ  رارق  امش  يارب  لطاب  زا  قح  زیمت  يارب  ياهلیسو  دینک ، اورپ  ادخ  زا  رگا  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
فورعم رعش  رد  يولوم  الثم : دش ، مولعم  دناهدرک  قطنم  لالدتسا و  لها  رب  هک  ییاهیریگ  هدرخ  زا  یضعب  خساپ  دش  هتفگ  هچنآ  زا  انمض 

: دیوگیم دوخ 
يدب  نید  راد  زار  يزار  رخفيدب  نیکمت  اب  لقع  زا  یسک  رگ 

بصعتم و جوـجل و  يدرم  یلو  هدوـب  رکف  اـب  دنمـشناد و  ملاـع و  يدرم  هچرگا  يزار  رخف  هک  تسا  هدرک  تلفغ  هـتکن  نـیا  زا  عـقاو  رد 
ماـما  » هـب فورعم  هـک  يروـط  هـب  هدرکیم  تالاکـشا  تاهبــش و  حرط  فرــص  ار  شتاـقوا  زا  يداـیز  تمــسق  تـسا و  هدوـب  زین  رورغم 
هدرپ هک  ارچ  دیآ ، قیاف  قیاقح  مهف  رب  لالدتـسا  يورین  هلیـسو  هب  دناوتب  دنمـشناد  صخـش  تسا  لاحم  تافـص ، نیا  اب  دش ، نیککـشملا »

. دراد یم  زاب  قیاقح  كرد  زا  هتفرگ ، ار  وا  رکف  ناگدید  يولج  بصعت  تجاجل و  میخض 

لقع ییاناوت  نازیم  - 2

. تسا دودحم  دوشیم ، عقاو  وا  لقع  ذوفن  هطلس و  تحت  هک  ار  يروما  زاب  دشاب  دنمورین  لقع  يوق و  رکف  ياراد  هزادنا  ره  هب  رشب 
تاذ ملاع ، رد  دودحمان  طقف  تسا ، دودحم  تانکمم  همه  دننام  رـشب  ياوق  مامت  اریز  درادن ، يدعب  هنوگ  چیه  عوضوم  نیا  تسا  یهیدب 

. سب تسا و  گرزب  دنوادخ 
ره هب  سح  نیا  تسا ، تاناویح  ریاس  ناسنا و  ياوق  زا  یکی  ییانیب ، سح  اًلثم :

هیآ 29. لافنا ، هروس  - 1
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رگا ای  دنتسین و  تیؤر  لباق  الـصا  ای  هک  دوشیم  ادیپ  ییاهزیچ  ینعی  تسا ، ناوتان  زجاع و  روما  زا  يرایـسب  هدهاشم  زا  دشاب  يوق  هزادنا 

. درادن ار  اهنآ  ندید  تردق  مشچ  هک  دنکچوک  ياهزادنا  هب  دنشاب  ندش  هدید  لباق 
هک دومن  نوریب  رـس  زا  ار  لایخ  نیا  هدرک و  يراددوخ  تسا  جراخ  رـشب  رکف  هلـصوح  زا  هک  ییاه  نادیم  رد  رکف  نالوج  زا  دیاب  نیاربانب 

وا و تافـص  هنک  قح ، تاذ  تقیقح  دـناشکب . یکانرطخ  ياههاگترپ  هب  ار  ناسنا  تسا  نکمم  هکلب  درادـن  اهبنارگ  رمع  فـالتا  زج  يرثا 
(1). دنتسه لیبق  نیا  زا  همه  نآ ، ریاظن  ردق و  اضق و  هلئسم 

وا تاذ  رد  دیشیدنایب و  ادخ  ياهتفص  رد   : » هللا تاذ  یف  اورکفتت  هللا و ال  تافص  یف  اورکفت  : » هدش دراو  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکنانچ 
زا دوصقم  هتبلا  دینکن » هشیدنا 

مان ارچ  هک  مروخیمن  سوسفا  چیه  نم  دیوگیم : یتسه » هرابرد  هملک  دنچ  ناونع « ریز  برغ  زاورپ  دـنلب  فوسلیف  گنیلرتم  سیروم  - 1
رتمک و ای  نویلیم  دصناپ  هک  كاخ  هرک  رمع  دنامیمن و  یقاب  ایند  رد  سک  چـیه  مان  منادیم  هکنآ  يارب  دـنام ، دـهاوخن  یقاب  ایند  رد  نم 

. دیآیمن رامش  هب  هیناث  منویلیم  کی  یتح  ناهج  رمع  لباقم  رد  دشابیمن و  رتدایز 
رد هیناث  منویلیم  کی  هزادـنا  هب  یتح  ام  مسا  هزات  دنـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  ار  ام  مان  كاخ  هرک  نانکاس  رگید  لاس  نویلیم  دـصناپ  ات  ًاـضرف 
زور کی  هک  مینکیم  هدهاشم  میزیخیم  رب  باوخ  زا  هک  حبص  زور  ره  هک  تسا  نیا  ام  یگدنز  گرزب  هعجاف  تسا ! هدنامن  یقاب  ناهج 

! ... میاهدربن یپ  ناهج  رارسا  زا  کی  چیه  هب  يریپ  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  رتگرزب  نآ  زا  میاهدش و  ریپ 
نیرتـگرزب دـنادیمن و  سک  چـیه  اـیند  نیا  رد  ییوـگ  میربیمن ، یپ  ناـهج  یلـصا  رارـسا  هـب  هزاـت  مـینک  رمع  مـه  لاـس  رازه  دـص  رگا 

لوبق نم  تسا . نادان  ام  دننام  زین  تسا  یسمش  يایند  کی  يدیشروخ  ره  دنشابیم و  دیشروخ  اهنویلیم  يواح  هک  ناهج  ياهناشکهک 
تحلصم نیا  زا  ام  نوچ  یلو  دشاب  صوصخم  گرزب و  تحلـصم  يارب  تخاون  کی  یلاوتم و  ياهشدرگ  نیا  تسا  نکمم  هک  منکیم 

. دشاب هتشادن  دوجو  الصا  تحلصم  نآ  هک  تسا  نآ  لثم  میرادن  ار  نآ  مهف  هار  میعالطا و  یب 
هک تسا  نکمم  هنوگچ  و  هچ ؟ ینعی  لـقع  زا  یفنم  هدافتـسا  هک  دوش  نشور  اـت  مدروآ  زاورپ  دـنلب  فوسلیف  نیا  نانخـس  زا  ار  هملج  نیا 

نوچمه دریگ و  جوا  شرکف  نانچ  ناـهج  رارـسا  كرد  يارب  هوق  نیا  هلیـسو  هب  هک  ینعم  نیا  هب  دـنک  یفنم  هدافتـسا  لـقع  هوق  زا  ناـسنا 
. دریگب دناوتیمن  يرگید  هجیتن  ینادرگرس  تریح و  زج  هب  هک  دنک  زاورپ  دنلب  ياهاج  هب  زاورپ  دنلب  زابهش 

مهف لقع و  تسا و  وا  حالـص  عفن و  هب  هک  دزادـنا  راک  هب  ییاهزیچ  رد  ار  نآ  هک  دـنک  هدافتـسا  دـناوتیم  دوخ  لـقع  زا  ناـسنا  تقو  نآ 
دنک كرد  ار  اهنآ  دناوتیم  رشب  دودحم 
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. تسین مولعم  یسک  رب  شتاذ  دننام  وا  تافص  هنک  نوچ  تسین ، نآ  هنک  رد  رکفت  ادخ  تافص  رد  رکفت 

اههدید زا  هکنانچ  هدش  هدیـشوپ  اهلقع  زا  دنوادخ  «: » راصبالا نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا  هللا  نا  : » هدـش دراو  رگید  تیاور  رد 
. دـندرک لاؤس  ردـق  اضق و  هلئـسم  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  راـصق  تاـملک  رد  تسا .» هدیـشوپ 

یفرژ يایرد  و  دـینزم ، مدـق  نآ  رد  تسا  یکیرات  هار   : » هوفلکتت ـالف  هللا  رـس  هوجلت و  ـالف  قیمع  رحب  هوکلـست و  ـال  ملظم  قیرط  : » دومرف
!« دینکفین تمحز  هب  ار  دوخ  نآ  مهف  يارب  تسا ، يدنوادخ  زار  دیوشن و  لخاد  نآ  رد  تسا 

هب دناهتـساوخ  نادنمـشناد  زا  یـضعب  نوچ  دوشیم ، مولعم  تسا  هدـش  لالدتـسا  لها  رب  هک  رگید  تاهبـش  زا  یـضعب  خـساپ  نایب ، نیا  زا 
، دناهدش یتاضقانت  تاهابتشا و  راچد  هجیتن  رد  دننک و  كاردا  هدوب ، جراخ  رشب  هلصوح  زا  نآ  مهف  هک  ار  يروما  لالدتسا  لقع و  يورین 

ییاهیداو نینچ  رد  دوب  مزال  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه  هک  یلاح  رد  دناهتفرگ  رارق  لالدتسا  نیفلاخم  شنزرس  نعط و  دروم  تهج  نیا  زا 
. دنوشن دراو  تسا  جراخ  یناسنا  لقع  تردق  زا  هک 
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رکف رکذ و 

هراشا

راکذا فورـصم  ار  يدایز  تاـقوا  و  هتـشاد ، مدـقم  رکف  رب  ار  رکذ  ـالمع  لـقع »  » رب قشع »  » مدـقت ینعی  قباـس  لـصا  ناـمه  يور  هیفوص 
، تسا یگتخاس  نآ  يادا  تیفیک  دودح و  دح و  لقاال  دشابن  یعارتخا  رکذ  لصا  رگا  هک   (1) دنیامنیم دوخ  هب  صوصخم 

. دـنک هلبق  نآ  هب  هجوت  دعتـسم  ار  نورد  هک  تسا  نآ  ّرـس » فیطلت  زا « روظنم  تسا ، مزال  ّرـس  فیطلت  رکذ » زا « لـبق  یـضعب  هتفگ  هب  - 1
فیطل ار  نورد  هک  تسا  نآ  یلقع  تاکاردا  طرش  روط  نیمه  تسا ، نداد  شوگ  ندینـش  همزالو  دهاوخیم  ندرک  هاگن  ندید ، هکنانچ 

رثا رد  رگم  دوشیمن  لصاح  هجوت  نیا  و  دزاـس . هجوتم  دوصقم  بولطم و  يوس  هب  ار  هلقاـع  هوق  دـیادزب و  دوخ  زا  ار  اـهتلفغ  هتخاـس و 
رد دنزیم و  یلپ  يونعم  تایح  يدام و  یگدنز  نایم  دنکیم و  تیوقت  ار  يونعم  ياههبذاج  هک  تسا  فیطل  رکف  نیمه  هشیدـنا . رکف و 
زا نتفرگ  هرهب  يارب  دریگیم و  ندیزو  یهلا  تمحر  ياهمیـسن  ددرگیم و  زاب  نایکاخ  يور  هب  نامـسآ  ياهرد  هک  تساه  هظحل  نیمه 

«. اهل اوضرعتف  الا  تاحفن  مکرهد  مایا  یف  مکبرل  نا  دیامرفیم «: هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  اههظحل  نینچ 
یـسوم نب  یلع  ماما  لجوزع » هللا  ۀعنـص  یف  رکفتلاک  ةدابع  ال  تسا « هدـش  هدرمـش  تدابع  نیرتالاب  رکفت » تایاور « رد  هک  تسا  اجنیا  زا 

هحفص دلج 2 ، راحبلا ، ۀنیفـس  هللا (» رما  یف  رکفتلا  ةرثک  ةدابعلا  امنا  ةولـصلا  مایـصلا و  ةدرثک  ةدابعلا  سیل  دیامرفیم «: مالـسلا  هیلع  اضرلا 
(. 236 هحفص 192 / - دلج 8 ، تسا ( هداد  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  یلصف  ءاضیبلا » ۀجحملا  رد « ضیف  موحرم  ( 382

ناسنا رطاخ  رد  ناحبس  يادخ  يروآدای  ببس  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  رکذ  زا  دوصقم  دیوگیم : یسلجم  همالع  تسین : يدح  رکذ  يارب 
، وا دماحم  دنوادخ و  تافـص  زا  تسا  زیاج  هچنآ  رد  رکفت  و  وا ، یهاون  ندراذگاو  ادخ و  تاروتـسد  زا  يرادربنامرف  بجوم  زین  ددرگ و 

هکنانچ اهنآ  تماما  رب  ناهرب  لیاضف و  بقانم و  نایب  مالـسلا و  مهیلع  نید  همئا  ناربمایپ و  يروآدای  نابز و  لد و  هب  اهنیا  یمامت  رکذت  و 
اجنآ ات  باسح  رشح و  داعم و  يروآدای  نینچمه  تسا » ناطیـش  رکذ  ام  نانمـشد  رکذ  تسا و  ادخ  رکذ  ام  رکذ  تسا «: هدمآ  ثیدح  رد 

(. هحفص 119 دلج 12 ، لوقعلا ، ةآرم  تسین (. ادخ  رکذ  دشاب  تعدب  هک  يراکذا  یعارتخا و  تادابع  یلو  دیوگ : هک 
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! تسا وا  نادیرم  وا و  ياهباوخ  ای  دشرم و  قوذ  رظن و  ابلاغ  راکذا  هنوگ  نیا  كردم 

. دروآ اج  هب  یصاخ  عقاوم  رد  صوصخم  ددع  اب  دشرم و  نذا  هب  دیاب  هک  تسا  یصوصخم  رکذ  ار  یسک  ره  هک  تسا  اجنیا  بجع 
یضعب صوصخ  ای  راکذا  زا  يرکذ  ره  هب  یعمج  هتسد  روط  هب  یگمه  ار  مدرم  هک  تسا  یتایآ  رابخا و  حیرص  فلاخم  عوضوم  نیا  هتبلا 

. دشاب راک  رد  اهفرح  هنوگ  نیا  هک  نیا  نودب  دنکیم  توعد  نآ ، ریاظن  هللا و  الا  هلا  دننام ال  راکذا  زا 
ناوریپ همه  یقالخا  یبرم  یناحور و  نابرهم و  ردپ  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ایآ  مینادـب  میهاوخیم 

مدرم هب  دراد ، مامت  تیلخدـم  دارفا  تیبرت  رد  دـننکیم  نامگ  نایفوص  هک  یتامیلعت  عون  نآ  ارچ  سپ  دـناهدوب  رگا  هن ؟ اـی  دـناهدوب  دوخ 
جازم هب  راگزاس و  یـسک  جازم  هب  هک  تسا  يزیچ  هللا ، ناحبـس  هللا و  الا  هلا  ایآ ال  دراد ؟ مزال  هزاجا  مه  ادـخ  داـی  رکذ و  اـیآ  دـناهدادن ؟

؟ دشاب راگزاسان  يرگید 
رد دننکیم  رهاظ  دوخ  زا  هیفوص  زا  یضعب  نتفگ  رکذ  ماگنه  رد  هک  یفلتخم  ياهگنهآ  هناتـسم و  ياههرعن  تاکرح و  راوطا و  نیا  ایآ 

!؟ دراد تیلخدم  یحور  یقرت 
؟ تفگ دنهاوخ  هچ  تالاؤس  نیا  باوج  رد  اهیفوص 

تـسا هدومن  يریگولج  ادج  نآ  تیمک  تیفیک و  رد  یفرـصت  لخد و  هنوگ  ره  زا  هک  هدش  دراو  تادابع  دروم  رد  يددـعتم  رابخا  اساسا 
تایفیک ناوتیم  یتأرج  هچ  اب  لاح  نیا  اب  دسریم ، رظن  هب  بسانم  بوخ و  یلیخ  هک  دشاب  یتاملک  ندرک  دایز  هب  فرصت  نآ  هکنیا  ولو 

؟ تسین تسد  رد  نآ  يارب  یکردم  چیه  هک  یتروص  رد  دش  لئاق  نآ  تیمک  تیفیک و  راکذا و  يارب  زا  یصوصخم 
هب اریثک » لجوزع  هللا  رکذ   » باب رد  هلمج  زا  هدرک ، لقن  یناوارف  تاـیاور  رکذ »  » تیمها هراـبرد  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  ینیلک  موحرم 

، هیلا یهتنی  دـح  هل  سیلف  رکذـلا  الا  هیلا  یهتنی  دـح  هل  الا و  یئیـش  نم  ام  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دـنس 
هللا  ناف  رکذلا  الا  هدح ، وهف  جح  نمف  جحلا  هدح و  وهف  هماص  نمف  ناضمر  رهش  و  نهدح ، وهف  نهادا  نمف  ضئارفلا  لجوزع  هللا  ضرف 
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ًةَرُْکب ُهوُحِّبَـسَوًارِیثَک  ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : » هیآلا هذه  الت  مث  هیلا  یهتنی  دـح  هل  لعجی  مل  لیلقلاب و  هنم  ضرفی  مل  لجوزع 

(1) «: اًلیِصَأَو
يادـخ دریذـپ ، نایاپ  ات  درادـن  يدـح  هک  رکذ  رگم  دریذـپ  ناـیاپ  نادـب  هک  تسا  ياهزادـنا  دـح و  نآ  يارب  هکنآ  زج  تسین  زیچ  چـیه  »
یضار نآ  كدنا  هب  هک  ادخ  رکذ  رگم  تسا ...  اهنآ  ياهتنا  دح و  نامه  دروآ  ياج  هب  ار  اهنآ  هک  ره  هدرک و  بجاو  ار  ضئارف  لجوزع 

«. تسا هدادن  رارق  نآ  يارب  يدح  هدش و 
زا یکی  تسا ! رتالاب  رتلضاف و  رکف  زا  رکذ  هک  هدـش  حیرـصت  یلیبدرا  نیدـلا  یفـص  خیـش  دـننام  هیفوص  ياسؤر  زا  یـضعب  تاـملک  رد 

ًاماَِـیق َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا   » هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  هتـشاگن  وا  تـالاح  حرـش  رد  افـصلا » ةوفـص   » ماـن هب  هـک  یباـتک  رد  وا  فورعم  نادـیرم 
: تسا هدش  لسوتم  لیلد  ود  هب  رکف  زا  رکذ  يرترب  تابثا  يارب  هک  هدرک  لقن  وا  زا   (2)« ًادوُُعقَو

ریغ هب  هجوت  رکف  سپ  تسین ) اور  وا  كاپ  تاذ  رد  رکفت  اریز   ) تسا وا  كاپ  تاذ  ریغ  رد  رکف  اما  تسا و  ادـخ  هب  هجوت  رکذ  هکنیا : لوا 
! تسا ادخ 

رکف رب  رکذ  نیا  ربانب  تسا  رتکـیدزن  تحـص  باوص و  هب  تسا  نآ  هجیتن  هک  يرکف  سپ  دوشیم  بلق  هیفـصت  ببـس  رکذ  هکنیا : رگید 
 .... تسا مدقم 

. تسا ناسل  هقلقل  هدوهیب و  دشاب  رکف  زا  یلاخ  رکذ  رگا  هک  یلاح  رد 
هب هکلب  تسین  هزور  زامن و  يدایز  هب  تادابع  : » هک تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  یـسلجم  همـالع  موحرم 

«. تسا ادخ  راک  رد  رکفت  يدایز 
نامیا و هیاپ  نآ ، ياهیتفگـش  بیاجع و  یتسه و  ملاع  ماظن  رد  رکفت  رثا  رد  نوچ  تسا ، ادیوه  نشور و  يرکف  اب  درف  ره  رب  مه  نآ  رس 

نینچ کی  هتبلا  و  دوب ، دـهاوخ  تفرعم  لامک  صالخا و  يور  زا  همه  دـیوگیم  هک  ار  يراکذا  ماـگنه  نیا  رد  هتفر و  ـالاب  ناـسنا  شناد 
. تسین نآ  ریغ  اب  هسیاقم  لباق  یتدابع  رکذ و 

هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نیدحوملا  یلوم  ترضح  زا  هک  يراصق  تاملک  رد 

تایآ 41 و 42 بازحا ، هروس  - 1

هیآ 191 نارمع ، لآ  هروس  - 2
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: تسا هدیدرگ  نایب  یهجو  نیرتهب  اب  عوضوم  نیا  هدش ، لقن 

«: مهراطفا سایک و  الا  مون  اذبح  ءانعلا  رهسلا و  الا  همایق  نم  هل  سیل  مئاق  نم  مک  ءامضلا و  عوجلا و  الا  همایص  نم  هل  سیل  مئاص  نم  مک  »
یب زج  هک  ياهدـننک  تدابع  ناراد  هدـنز  بش  اـسب  يا  و  دـنربیمن ، هزور  زا  ياهرهب  یگنـشت  یگنـسرگ و  زج  هک  یناراد  هزور  اـسب  يا  »

!« رکف اب  هدیمهف  نامدرم  روخ  باوخ و  اشوخ  يا  دنریگیمن ، ياهجیتن  تقشم  یباوخ و 
دنناـم ادـخ  داـی  مییوگب  رگا  میاهتفگن و  فازگ  چـیه  تسا  حور  هلزنم  هب  یبـلق  رکف  دـسج و  هلزنم  هب  یناـبز  رکذ  مییوـگب  رگا  نیا  رباـنب 

. میاهدرکن هغلابم  تسا  زغم  نوچمه  قح  تردق  تمظع و  تایآ  رد  رکفت  و  تسوپ ،
. دیامنیم توعد  ربدت  رکفت و  هب  ار  مدرم  ررکم  یعامتجا ، يدرف و  تداعس  لماک  هخسن  نآ  دیجم ، نآرق 

دننادیم نظ  قیرط  زا  نیدـهتجم  هک  ار  هچنآ  ناشیا  زا  یـضعب  ياعدا  هب  دندوهـش و  فشک و  یعدـم  هک  اهنیا  دـینیبب  دـینک  هجوت  نونکا 
: دننک تابثا  ار  دوخ  يواعد  دنهاوخیم  یحطس  نانخس  هچ  اب  دننادیم ! نیقی  عطق و  روط  هب  اهنآ 

هب هجوت  رکذ  نوچ  : » دیوگیم رکف  رب  ار  رکذ  دنک  تابثا  رکف  رب  ار  رکذ  نتـشاد  مدقم  ینعی  دوخ  فرح  هکنیا  يارب  یلیبدرا  یفـص  خیش 
«. دراد تیزم  رکف  رب  رکذ  سپ  تسا  هللا  يوسام  رد  رکف  تسا و  ادخ 

رد ار  نآ  ریغ  ای  یلع  ای  شقن  ای  ماما و  ای  دشرم و  تروص  دیاب  تدابع  رکذ و  ماگنه  دنیوگیم  هک  دنتسین  امـش  ناکلـسم  مه  رگم  ابجع !
ام دـییوگیم  رگا  دوش ) عوجر  همکحلا  ریـشابط  باتک  همدـقم  هب   ) داد رارق  قح  كاـپ  تاذ  يوس  هب  هراـشا  ناونع و  ار  نآ  تشاد و  رظن 

مازلا امـش  هب  رکف  هرابرد  ار  هدـیقع  نیمه  تسا  نکمم  مه  ام  تسا ، ادـخ  دای  اهنآ  داـی  سپ  مینادیم  قح  تافـص  لـماک  رهظم  ار  ناـشیا 
(. دش دهاوخ  ثحب  نیا  زا  رتحورشم  عوضوم ، نیا  هرابرد  شدوخ  ياج  رد   ) مینک
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روظنم هکلب  مینک ، رکف  القتسم  اهنآ  هرابرد  هک  تسا  نیا  هن  تادوجوم  ریاس  نیمز و  نامـسآ و  رد  ندرک  رکف  زا  دوصقم  هتـشذگ  نیا  زا 
هدنکآ یلد  اب  هداتفا و  گرزب  راگدیرفآ  دای  هب  دوجو  ملاع  تارذ  مامت  رد  اتکی  قلاخ  تمظع  تردق و  راثآ  هدهاشم  رثا  رد  هک  تسا  نیا 

اج همه  رد  هداد و  داـی  اـم  هب  يرامـشیب  تاـیآ  رد  دـیجم  نآرق  هک  تسا  یهار  نیا  میور ، وا  فرط  هب  میظعت  ناـمیا و  تبحم و  رهم و  زا 
. درادیم او  رکفت  هشیدنا و  هب  دهدیم و  ریس  شنیرفآ  ناهج  رد  دریگیم و  ار  ام  تسد  ملاع  راگدرورپ  هب  ام  نداد  هجوت  يارب 

؟ تسیچ رکذ  تقیقح 

وا ناهد  هک  دـیوگب  ياهزادـنا  هب  ار  وه » نم  ای  وه  ای   » ای و  هللا » الا  هلا  ال   » هملج ناسنا  هک  تسا  نیا  طقف  هن  رکذ  زا  روظنم  هتـشذگ  همه  زا 
رد یـسلجم  همالع  موحرم  هک  يربخ  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  رابخا  یهاوگ  هب  انب  هکلب  دوش ، راـچد  هجیگ  رـس  هب  دـنک و  فک 

رگا ات  دـنک  هجوت  وا  هب  هداتفا و  ادـخ  دای  هب  يراک  ره  ماجنا  عقوم  رد  صخـش   » هک تسا  نیا  رکذ  تقیقح  هدرک ، لقن  راونالاراحب  باتک 
«. دنک كرت  ار  نآ  دسرتب و  ادخ  زا  تسا  یهلا  تاروتسد  فالخ  دنسپان و  ياهراک  زا  راک  نآ 

سانلا فاصنا  و  هلام ، یف  خالل  ةاساوملا  ۀمالا : هذـه  اهقیطی  ۀـثلث ال  یلع  ای  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  تسا : نینچ  تیاور  نتم 
فاخ هیلع  مرحی  ام  یلع  درو  اذا  نکل  و  ربکا ، هللا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  وه  سیل  و  لاح ، لک  یلع  هللا  رکذ  هسفن و  نم 

«. هکرت هللا و 
(1): تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  نومضم  نیا  هب  يدایز  رابخا  تسا : هتفگ  تاتشلا  عماج  رد  یمق  ققحم  موحرم 

:» دـسیونیم يودـب  نمحرلادـبع  تسا . هدوـب  هجوـت  دروـم  يرگید  نکر  ره  زا  شیب  فوـصت و  کلـسم  یلـصا  ناـکرا  زا  یکی  رکذ  - 1
نب یسیع  مه  لاس 120  دودح  رد  دوب و  هدش  ریاد  وا  هلیسو  هب  هرـصب و  دجـسم  رد  110 ه ) يرـصب ( نسح  نامز  زا  هیفوص  رکذ  سلاجم 

هحفص 32) یهلالا  قشعلا  ةدیهش  هداد (. بیترت  يرکذ  سلجم  هرصب ) کیدزن  ییاج  هلبا (» رد « ناداز 
دنوادـخ هب  برقت  يارب  دوب و  نآرق  تایآ  رافغتـسا و  تاملک  لماش  رتشیب  دـشیم ، هتفگ  نیتسخن  نورق  رکذ  سلاـج  نیا  رد  هک  یبلاـطم 

(. هحفص 51 دلج 1 ، بولقلا  توق  دیدرگیم (. ماجنا 
جراخ ظافلا  هدودـحم  رکذ  زا  عوضوم  هتفر  هتفر  یلو  دـندرکیم  تیاعر  ار  یمالـسا  دودـح  رکذ  نداد  ماجنا  رد  نیتسخن  نورق  نایفوص 

رد هاقناخ  خیرات  هدنـسیون « لوق  هب  دندروآ . رد  یفلتخم  ياهتروص  هب  ار  نآ  یمالـسا  ورملق  فلتخم  یحاون  رد  رخأتم  نایفوص  هدـش و 
ناربهر زا  یخرب  دمآیم ، تسد  هب  یلج  یفخ و  راکذا  عاونا  يریگیپ  زا  هک  ییاه  هبرجت  اههاقناخ و  شرتسگ  نامز و  تشذـگ  اب  ناریا :»
فتلخم تالاح  رد  ار  یمـسج  تکرح  زا  یعاونا  کلاس ، رتشیب  کیرحت  يارب  یمالک ، ریثأت  رب  هوالع  هک ، دـندید  نانچ  بسانم  تقیرط 

تلاح کی  هب  هدـش و  جراخ  لادـتعا  دـح  زا  کلاس  ندـب ! ندـش  مرگ  نوخ و  شدرگ  نایرج  تعرـس  ببـس  هب  ات  دـنیازفیب  نادـب  ندـب ،
! ددرگ رتدیدش  وا  یناور  ششک  هبذج و  دسرب و  يدوخیب 

هتـسد يدارفنا و  نوگانوگ  ياهرکذ  ماسقا  عاونا و  ّتین  نیدـب  ور !» هم  ربب « نادرگ  تسام  نایميوه  نیرد  و  ياه ، نیرد  و  صقر ، نیرد 
اهنآ زا  یفلتخم  ياههنومن  هب  ینافرع  ياهباتک  زا  یخرب  رد  دندنب . راک  هب  ار  اهنآ  هک  دنتـشادیم  او  ار  نادیرم  هدرک و  عادـبا  ار  یعمج 
هدرک فیلأت  ار  دوخ  باتک  دنه ، هقطنم  فوصت  طیحم  زا  يرو  هرهب  اب  یبیغ » رهاوج  باتک « فلؤم  يراصنا  نسحلاوبا  تسا ، هدش  هراشا 
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شباتک زا  ياج  ياج  رد  فلؤم  هحفص 285 ) دنه  پاچ  باتک  نامه  دسریم ( اهرازه  هب  راکذا  عاونا  هک  دنکیم  هراشا  رکذ  دروم  رد  و 
، هیلک تاهجلا ، وحم  برض ،! راهچ  رکذ  زا «: دنترابع  وا  هدرمشرب  راکذا  زا  ياهنومن  تسا  هداد  حیضوت  هدرب و  مان  ار  راکذا  نآ  زا  یعاونا 
، یبرـض راهچ  تابثا  یفن و  یتوماـه ، اـنا ، تنا  تنا ، اـنا  افـص ، هبقارم ، هرا ،! تمـص ، درب ، دروآ و  ساـفنا ، ساـپ  سدـقم ، ـالعم ، تیمع ،

 ...«.) مادقا و یشم  رکذ  یتوهال ، یتوربج و  یتوکلم و  یتوسان و  رکذ  هیاپ ! هس  رکذ  یبرض ، ود  تابثا  یفن و  رکذ  یفخ ، يوق  یتوربج ،
(. 466 و 281 ، 271 ياههحفص 283 ،

یتامیـسقت اهنآ  زا  هداد و  رارق  هجوت  دروم  مه  ار  يراـتفگ  فـالتخا  يرادرک ، ياـهتوافت  حیرـشت  ناـیب و  نمـض  یبیغ » رهاوج  فلؤم «
ناتسپ رب  هدرک  دنب  تسار  فتک  هب  ار  رـس  یتوربج ، رکذ  ددرگیم «: نایب  وا  راکذا  حرـش  زا  دروم  دنچ  یهاگآ  يارب  کنیا  تسا . هتخاس 
تـسار فتک  هب  ور  دنیـشن و  عبرم  هک  تسا  نیا  درب !» دروآ و  رکذ « دوـش ...  مخ  پچ  يوـلهپ  هک  دـنک  برـض  ناـنچ  ناـیوگ  هللا  پچ ،

رثـکا لومعم  نیا  دـنک و  برـض  ناـیوگ  یه ) دوخ ( رد  هدرک ، نوگن  رـس ، و  دـیوگ ، وه ) هدروآ ( ور  پچ  فـتک  دـیوگ و  اـه ) هدروآ (
(. كردم نامه  تسا ( خیاشم 

ار هللا  هملک  دنهدیم و  لیکـشت  ياهقلح  هدمآ و  درگ  هناخ  عامـس  رد  نانآ  دنفورعم ، هدـنخرچ  هدنـصقر و  ناشیورد  مان  هب  مه  هیولوم » » 
هحفص 418) ناریا ، رد  هاقناخ  خیرات  دننکیم ( رارکت  راب   1001

هب يزیگنا  تشحو  تفگـش  هرظنم  تسا  مأوت  یندب  تاکرح  يدوخیب و  اب  دـنراد و  یـصوصخم  بادآ  رکذ  بیترت  رد  زین  هیعافر  هلـسلس 
رد نهآ  بوچ و  ياههبرض  هک  دنوریم  دوخ  زا  نانچ  هاگ  يدوخیب  نآ  رد  هلسلس  نیا  ناشیورد  دهدیم و  اهنآ  عامـس  رکذ و  ياههقلح 

میظع یتبهوم  زین  ار  نیا  دنوشیم و  لام  دگل  خیـش  ياپ  ریز  رد  نارـضاح  شیپ  رد  دنتفایم و  نیمز  رب  تلاح  نیا  رد  دنکیمن ! راک  اهنآ 
هحفص 81) هیفوص ، ثاریم  شزرا  دنرامشیم (

تسا هیفوص  تشز  ياهتعدب  زا  اهندرک  وه  ياه و  اهصقر و  نیا  هک  دنادیم  دشاب  هتشاد  مالـسا  میلاعت  زا  یعالطا  رـصتخم  هک  یـسک 
. درادن مالسا  هب  یطبر  چیه  هک 

: دیوگ هدرک و  نایب  مظن  هب  ار  نایفوص  رکذ  هقلح  زا  حرش  سیدقاط » باتک « رد  ماقم  یلاع  هیقف  یقارن  موحرم 
دوب رکف  رکذ و  هقلح  رد  ناشراکدوب  رکذ  رد  ياهقلح  ار  نایفوص 

! طاسبنا اب  نانز  فک  نابوک  ياپطاشن  صقر و  اب  دندرکیم  رکذ 
! شون هداب  دنر  وچ  لقعی  تسمشوه ال  يدنتفر ز  دجو  عامس و  زا 

! ربز رد  کی  نآ  ریز  رد  يدش  نیارگیدکی  يور  هب  يدنداتف  هگ 
! ياهداد فک  زا  لد  شقشع ، زا  لقعياهداس  ابیز  دوب  ناشنایم  رد 

وا مان  خرف » هداهنب « شرداموا  ماد  رد  دناهلمج  اهلد  غرم 
يدمآ  نایغط  هب  وا  یشهیبيدمآ  نایشغ  هاگ  نوچ  ار  خیش 
دنکفیم خرف » يور « رب  ار  شیوخدنلب  دوخ  ياج  دوخیب ز  يدشیم 
وا هب  ور  يداهن  هنیس  رب  هنیسوگ  هچ  ار  وا  لغب  رد  یتفرگیم 

! لغد خیش  يا  تسا  ییاوسر  هچ  نیاکلمع  نیز  تمالم  شدرک  یکی  نآ 
! دنول يا  نکفیب  یخیش  هقرخ  ؟ دنسپ دوبن  نیا  يزاب  دهاش  خیش و 

وجم ناشوهیب  جوف  زا  رایتخا  ! ومع يا  دایش  خیش  ار  وا  تفگ 
! مودس ياوتف  شخب  قنور  وت  ياموش  یلیبارس  يا  ور  ور  تفگ 

! نوگن یتفا  یمه  خرف » رب « هچ  زانوردنا  رد  ضرم  دص  يرادن  رگ 
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137 ص :
تـسا ادخ  هب  یبلق  هجوت  نامه  نآ  حور  یلو  تسا  بولطم  هچرگا  اعد  رکذ و  ظافلا  نتفگ  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  دش  هتفگ  هچنآ  زا 

هنابـش زا  يدایز  تّدم  هکنیا  ضوع  هب  نهذ  هداس  ناریدـم  نیا  هک  دوب  بوخ  ردـقچ  سپ  تسا ...  رکف  نیع  انعم  نیا  هک  تسین  یّکـش  و 
هب  یعارتخا  راکذا  رارکت  راکذا و  فرص  ار  شدوخ  زور 
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138 ص :
حور و هلیـسو  نیدب  ات  دنزادرپب  تسا  نامیا  ملع و  هشیر  هک  ربدت  رکفت و  هب  هدرک و  توکـس  ار  نآ  زا  یتعاس  دـننک ، نوگانوگ  لاکـشا 

. دننک تیوقت  دوخ  رد  تسا  تداعس  هیام  ریمخ  هک  ار  نامیا  تفرعم و 
(1)« ًاروُفَک اَّمِإَو  ًارِکاَش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاَْنیَدَه  اَّنِإ  »

هیآ 3. رهد ، هروس  - 1
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139 ص :

ایؤر دوهش و  فشک و 

[ ایؤر دوهش و  فشک و  ]

هراشا

. تسا ایور  دوهش و  فشک و  هلئسم  دهدیم  لیکشت  ار  اهنآ  کلسم  یلصا  ناکرا  زا  یکی  هک  هیفوص  يواعد  هلمج  زا 
و هدـش ، هدوشگ  وا  يور  رب  یبیغ  ملاوع  ياهرد  هک  دـسرب  ییاـج  هب  تسا  نکمم  هقاـش ، تاـضایر  رثا  رد  کـلاس  هک  دـندقتعم  هیفوص » »

هدید اب  ار  ادخ  لامج  یلیبدرا  نیدلا  یفص  خیـش  هتفگ  هب  هکلب  دنیبب  ّۀنیاعم  دوخ  نامـشچ  شیپ  رد  ار  تعیبط  ءاروام  ملاع  يایـشا  قیاقح 
( افصلا ةوفص  ! ) درگنب داد  ادخ 

، دوریم ورف  یقیمع  بجعت  رد  اهنآ  تارابع  ندینش  زا  یصخش  ره  هک  دناهدرک  يزاورپ  دنلب  عوضوم  نیا  رد  ياهزادنا  هب  اهنآ  زا  ياهراپ 
؟ دراد رس  رد  يواعد  همه  نیا  هک  تسا  رشب  نیا  ایآ  دیوگیم : دوخ  اب  و 

(1)! دناهدرک ار  نآ  ریظن  ای  يونعم  جارعم »  » يوعد هداهن و  رتارف  ار  مدق  یماطسب ، دیزیاب  یبرع و  نیدلا  یحم  دننام  رگید  یضعب 

هاـگ و هیکت  نیرتمهم  ار  نآ  هیفوص  خـیاشم  دوریم و  رامـش  هب  فوصت  يداـقتعا  لوصا  یناـبم و  نیرتـمهم  زا  یکی  دوهـش  فشک و  - 1
خیاشم هب  هیفوص  هک  یبیرغ  بیجع و  تامارک  اهاعدا و  زا  يرایـسب  دنرامـشیم و  بهاذـم  ریاس  نالطب  دوخ و  کلـسم  تیناقح  رب  لیلد 

. تسا راوتسا  ساسا  نیمه  رب  دنهدیم  تبسن  دوخ 
باجح هک  دسریم  ياهلحرم  هب  كولس  ریس و  اهتضایر و  تادهاجم و  رثا  رد  کلاس  هک  دنتسه  یعدم  هیفوص  نارـس  هدیقع  نیا  قبط  رب 
کلاس هلیـسو  نیدـب  ددرگیم و  فشک  يو  رب  ملاع  نآ  یناهنپ  هدرپ و  تشپ  تایعقاو  قیاقح و  دوشیم و  هتـشادرب  ناـیم  زا  یبیغ  ملاوع 

. دنکیم هدهاشم  دوخ  مشچ  اب  ار  بیغ  ملاع  قیاقح  قح و  لامج 
یهاگ دوشیم و  هدیمان  هفشاکم » ای « هدهاشم » حالطـصا « رد  تسا ، هجیتن  الب  صقان و  كولـس  ریـس و  نآ ، لوصح  نودب  هک  هلحرم  نیا 

سوواـط هب « فورعم  جارـس » رـصنوبا  هکناـنچ « ددرگیم . قـالطا  تلاـح  نیا  زا  فـلتخم  هلحرم  ود  هب  هتـشاذگ و  قرف  ود  نآ  ناـیم  مـه 
نآ زج  دنکیدزن  رگیدکی  هب  ینعم  ثیح  زا  هفشاکم  هدهاشم و  دسیونیم «: فوصتلا » یف  عملا  دوخ « فورعم  باتک  رد  378 ه ) ءارقفلا (»

«. تسا رتمامت  هفشاکم  هک 
لـصاح وا  يارب  قح  لاصو  هّللا و  یف  ءانف  هبترم  هک  دـسریم  ییاج  هب  كولـس  تاماقم  یط  رد  کـلاس  هک  دنتـسه  یعدـم  هیفوص  نارس 

. دنکیم قح  لامج  هدهاشم  هدرپ  نودب  ددرگیم و 
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140 ص :
تقیقح ناگنـشت  تاساسحا  کیرحت  بجوم  تسا  نکمم  تسا و  هجوت  بلاج  بیرفلد و  یلیخ  راک  زاغآ  رد  هچ  رگا  يواعد  هنوگ  نیا 
بیرفلد هک  هزادنا  نامه  هب  یلو  ائیـش » هدجی  مل  هئاج  اذا  یتح   » دناودب بارـس  یپ  رد  بآ  دیما  هب  ار  ناگراچیب  نآ  هک  يروط  هب  ددرگ ،

. دش دنهاوخ  انشآ  باتک  نیا  یط  رد  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  مرتحم  ناگدنناوخ  هک  دراد  یپ  رد  كانرطخ  میخو و  یبقاوع  تسا 
ردتلاـح نیا  یحور  یقرت  رثا  رد  مک  مک  هدـش و  فقاو  یقیاـقح  هب  باوـخ  ملاـع  رد  کـلاس  تسا  نکممرما  ودـب  رد  دـنیوگیم  اـهنآ 

. دتفیب قافتا  مه  يرادیب 
 ... اهیزاس و دشرم  یعارتخا و  راکذا  بلاغ  تسا و  هیفوص  لامعا  دیاقع و  زا  يرایسب  كردم  دنس و  هکنیا  رظن  زا  ایور  فشک و  عوضوم 

افاصنا و  تسا ، یتسـس  هیاپ  هچ  رب  ناـشراک  هدولاـش  هک  دوش  مولعم  اـت  دریگ  رارق  ناوارف  هجوت  تقد و  دروم  دـیاب  دوشیم ، یهتنم  نآ  هب 
. دروخ دهاوخ  مه  هب  همه  اهنآ  تامارک  هاگتسد  هدش و  یلاخ  ناشتسد  دوش ، هتفرگ  اهنآ  تسد  زا  ایؤر ) فشک و   ) عوضوم ود  نیا  رگا 
نیا رد  مه  هفـسالف  زا  يرایـسب  هکلب  درادـن  هیفوص  تیعمج  هب  صاصتخا  دوهـش ، فشک و  يوعد  هک  میراذـگن  هتفگاـن  مه  ار  هتکن  نیا 

. دنلئاق یناوارف  شزرا  زین  هیلقع  نیهارب  يارب  دنراد  هدیقع  فشک  هب  هک  نیا  نیع  رد  اهنآ  یهتنم  دنتسه ، کیرش  اهنآ  اب  تمسق 
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زا لـبق  اذـل  دریگ ، رارق  قیقد  یـسررب  دروم  یـسانشناور  رظن  زا  دـیاب  تسا ، ناور  حور و  هب  طوبرم  ًادـج  عوضوم  نیا  نوچ  لاـح  ره  هب 

. مینک يریگیپ  ار  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  نوناق  دنچ  میریزگان  بلطم  لصارد  عورش 
***

؟ دوشیم دیلوت  یلیاسو  هچ  اب  یسیطانغم  باوخ  - 1

باوخ درادیم : راـهظا  نینچ  تسا ، هتـشاگن  مسیتونپیه »  » اـی یـسیطانغم » میونت   » عوـضوم رد  هک  یباـتک  رد  ملع  نیا  نادنمـشنادزا  یکی 
يروما مامت  هکلب  تسین ، دوشیم  ادیپ  هدنور ) باوخ  « ) هژوس  » رد هدننک ) باوخ  « ) لماع  » طسوت هب  هک  ياهیوق  هبترم  نآ  اهنت  یسیطانغم 

ینعی دنکیم  دیلوت  ار  یـسیطانغم  باوخ  زا  دشاب ) فیعـض  ولو   ) هبترم کی  دوشیم ، یعیبط  لداعت  تلاح  زا  حور  نتفر  نوریب  ثعاب  هک 
ياهادـص اـههمغن و  ندینـش  یقیـسوم و  فلتخم  ياـهگنهآ  نینچمه  تسا و  هودـنا  نزح و  ثعاـب  اـی  رورـس و  دـجوم  هک  یبابـسا  ماـمت 

ریذخت تلاح  کی  اهنآ  رثا  رد  دنکیم و  دیلوت  ناسنا  رد  ار  یـسیطانغم  باوخ  زا  هبترم  کی  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره  زیگنامغ  ای  زیگناحرف 
(1)( دینک تقد  . ) ددرگیم لصاح  زغم  رد  تسا ، باوخ  زا  فیعض  هبترم  کی  تقیقح  رد  هک  صوصخم 

زا مادکچیه  دندش و  رـضاح  نم  دزن  هب  ناربمغیپ  عمج  هک : هتفگ  دـش و  نم  هب  تیالو  متخ  هک : هتـشون  تاحوتف  صوصف و  باتک  رد  - 1
ارچ ناربـمغیپ  ینادیم  تفگ «: نم  هب  دوب ، هرواـحم  شوخ  تروص و  شوخ  هثجلا و  میخـض  يدرم  هک  دوـه  ياوـس  دـشن ، ملکتم  ناـشیا 
زا ءایبنالا  متاخ  دننکیم و  ملع  سابتقا  ایبنالا  متاخ  ةاکشم  زا  ناربمغیپ  عیمج  تفگ : دناهدمآ و  وت  تیالو  متخ  تینهت  هب  دناهدش ، رـضاح 

هحفص 244) دلج 1 ، تاحوتف  نیطلا (.» ءاملا و  نیب  مدآ  اّیلو و  تنک  تفگ «: و  دیامنیم ! ءایلوالا  متاخ  ةاکشم 
يو هک  دنکیم  لقن  نومـضم  نیدب  ياهفـشاکم  هیفوص  رباکا  زا  یکی  زا  یلازغ  دـمحم  لاح  حرـش  نمـض  رد  سنالا » تاحفن  رد « یماج 

یتعاـس متـساوخیم  دوـب و  هتفرگ  ورف  ارم  ارقف  لاوـحا  دـجو و  زا  يزیچ  مدـمآ و  رد  مارحلادجـسم  هـب  زاـمن  ود  ناـیم  يزور  دـیوگیم :
ار دوخ  تسد  مداتفیب و  هناخ  ربارب  رد  تسار  يولهپ  رب  مدـمآرد و  تشاد  مرح  رد  هک  اهطابر  زا  یـضعب  هناخ  تعامج  هب  منک  یتحارتسا 
رد دوب  روهشم  نآ  هب  هک  هعیش ) تعدب ( لها  زا  یکی  هاگان  دوشن ، ضقتنم  نم  تراهط  دریگن و  باوخ  ارم  ات  متخاس  نوتس  تروص ، ریز 

اهزیچ اجنآ  رب  دوب و  گنـس  زا  هک  مدربیم  نامگ  دروآ  نوریب  یحول  دوخ  بیج  زا  و  تخادـنیب ، هناـخ  تعاـمج  نآ  رد  رب  یلـصم  دـمآ 
رایـسب عرـضت  دیلام و  اج  رب آ » بناج  ود  ره  زا  ار  دوخ  يور  دراذگ و  زار  زامن و  داهن و  دوخ  يور  شیپ  دیـسوبب و  ار  نآ  دندوب  هتـشون 

ار نآ  نم  نوچ  داهن ، دوخ  بیج  رد  دیـسوبب و  زاب  دـیلام و  دوخ  ياهمـشچ  رب  دیـسوبب  ار  نآ  درک و  الاب  ار  دوخ  رـس  نآ  زا  دـعب  و  درک ،
زا يداد  ربخ  ار  ناعدتبم  نیا  ات  يدوب  هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هک  يدوب  هچ  متفگ  دوخ  اب  دش ، رایسب  تهارک  نآ  زا  ارم  مدیدب ،

! دوشن دساف  نم  تراهط  ات  مدرکیم ، رود  دوخ  زا  ار  باوخ  رکفت  نیا  اب  و  دننکیم ، هچنآ  تعانش 
کی ره  تسد  رد  دناهداتـسیا و  رایـسب  مدرم  هداشگ و  رایـسب  تسا  ياهصرع  مدید  يرادیب  باوخ و  نایم  رد  مدـش ، بئاغ  سح  زا  هاگان 
اهنیا تسا و  هتسشن  اجنیا  تلاسر  ترضح  دنتفگ  مدرک ، لاوئس  ناشیا  لاح  زا  مدمآ  رد  هداتسیا ، یصخش  شیپ  همه  دلجم و  تسا  یباتک 

حیحـصت دـنناوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  دوخ  بتک  زا  ار  بهاذـم  دـیاقع و  هک  دـنهاوخیم  دـنابهاذم و  باحـصا  همه 
، درک مالس  لوسر  هب  دمآرد و  عمج  نایم  هب  یباتک  يو  تسد  رد  تسا و  یعفاش  دنتفگ : دمآ ، رد  یـصخش  دننک ، دوخ  دیاقع  بهاذم و 

يو زا  دـعب  دـناوخ و  دوخ  داقتعا  تلم  بهذـم و  تشاد  هک  یباتک  زا  تسـشنب و  يو  شیپ  یعفاش  تفگ : ابحرم  داد و  باوج  هللا  لوسر 
دوخ داقتعا  تلم و  بهذم و  باتک  نآ  زا  تسشنب و  یعفاش  يولهپ  یباتک و  يو  تسد  هب  تسا و  هفینحوبا » دنتفگ « دمآ  رگید  یـصخش 
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دوخ داقتعا  تلم و  بهذم و  باتک  نآ  زا  تسشنب و  یعفاش  يولهپ  یباتک و  يو  تسد  هب  تسا و  هفینحوبا » دنتفگ « دمآ  رگید  یـصخش 
. دناوخ

رگید ولهپ  ار  يو  درکیم  دوخ  بهذم  ضرع  هک  ره  یکدنا و  رگم  دنامن  یقاب  ات  دندمآیم ، بهاذـم  باحـصا  زا  کی  کی  نینچمه  و 
هلطاب دیاقع  رکذ  اجنآ  رد  هدرک و  ات  دلج  دنچ  ياهوزج  يو  تسد  رد  دمآ و  ضفاور ! زا  یکی  هاگان  دندش  غراف  همه  نوچ  دـندناشنیم ،
دندوب لوسر  شیپ  نانآ  زا  یکی  دـناوخ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  نآ  دـیآ و  رد  هقلح  نآ  نایم  هب  هک  درک  دـصق  ناشیا و 

موق هک  مدـید  نوچ  نم  درک ! تناها  دـنارب و  ار  يو  تخادـنیب و  تفرگ و  يو  تسد  زا  ار  اههوزج  درک و  عنم  رجز و  ار  يو  دـمآ  نوریب 
باتک نیا  هّللا  لوسر  ای  متفگ  مداد و  زاوآ  دلجم ، دوب  یباتک  نم  تسد  رد  و  دمآ ، شیپ  دـناوخ ، يزیچ  هک  دـنامن  یـسک  دـندش و  غراف 
دعاوق باتک « متفگ : تسا ؟ یباتک  هچ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  مناوخب ، ییامرف  نذا  رگا  تسا ، مالـسا  لها  دقتعم  نم و  دقتعم 

هک مدیـسر  اجنآ  هب  ات  متفرگ  ندناوخ  باتک  لوا  زا  متـسشنب و  داد  نذا  نآ  تئارق  هب  ارم  تسا ، هدرک  فینـصت  یلازغ  هک  تسا  دـئاقعلا »
هب نوچ  سنالاو » نجلا  مجعلا و  برعلا و  ۀّفاک  یلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یـشرقلا  یمالا  یبّنلا  ثعب  یلاعت  هّللاو  دـیوگیم «: یلازغ 

نیا تفگ : درک و  تافتلا  نم  هب  مدیـسر ، يو  تفـص  تعن و  هب  نوچ  دـش  رهاظ  يو  كرابم  يور  رد  متـسبت  تشاشب و  رثا  مدیـسر  اجنیا 
هللا یلص  هّللا  لوسر  درک و  مالـس  دمآ و  شیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  منم  یلازغ  تفگ : دوب ، هداتـسیا  اجنآ  یلازغ  یلازغلا ؟
نآ زا  دـعب  دـیلامب  اجنآ  هب  دوخ  يور  دیـسوبب و  ار  يو  كرابم  تسد  یلازغ  داد ، يو  هب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  داد و  باوج  هلآ  هیلع و 
رد باوخ  زا  نوچ  ار ، دئاقعلا  دعاوق  نم  تئارق  هب  هک  دومنن  راشبتسا  نادنچ  سکچیه  تئارق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تسشنب ،

(371 هحفص 3 - سنالا  تاحفن  مدوب (. هدرک  هدهاشم  هک  لاوحا  تامارک و  نآ  زا  دوب  هیرگ  رثا  نم  مشچ  رب  مدمآ 
ساسا و یب  ياهرادـنپ  لیطابا و  نی  زا  تسا  ولمم  اهباتک  هک  تسا  هیفوص  نارـس  خـیاشم و  تادـهاشم  تافـشاکم و  زا  ییاه  هنومن  اـهنیا 

. ماخ تسردان و 
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دننام یقیسوم ، ریغ  يادص  کی  ندینـش  ررکم  لمع و  کی  دایز  رارکت  دننام  دوشیم ، رطاخ  تلالم  یگتـسخ و  بابـسا  هک  يروما  همه 
باوخ زا  فیعـض  هجرد  کی  داجیا  رد  ییازـس  هب  ریثأت  کی  ره  دـشابیم و  رثا  نیا  ياراد  همه  زیم ، يور  رب  بوچ  کی  یلاوتم  تابرض 

. دنراد یسیطانغم 
، نآ هجیتن  رد  دنتسه و  تیـصاخ  نیا  ياراد  همه  دنزاونیم ، دربن  ماگنه  رد  هک  ییاهکیزوم  دندنبیم و  تاناویح  ندرگ  رد  هک  ییاهگنز 
ار ییامیپ  هار  يرادربراب و  ای  دربیمن و  جـنر  تمحز و  تهج  نیا  هب  هتفر و  ورف  یـصوصخم  يرکف  ریدـخت  تلاـح  رد  ناـسنا  اـی  ناویح 

. دنکیم ساسحا  رتمک 
تابرض  » و ییالال )  ) نتفگ هلیـسوب  هدرک و  هدافتـسا  نوناق  نیا  زا  دنراد ) هک  یتایبرجت  رثا  رب   ) اههچب ندرک  باوخ  يارب  لافطا  ياهردام 

. دننکیم باوخ  ار  وا  هچب » تشپ  رد  یلاوتم  هتشهآ 
هک تسا  نیا  نآ  ماـسقا  نیرتهداـس  دـننکیم و  هدافتـسا  دارفا  ندرک  باوـخ  يارب  هار  نیا  زا  یفلتخم ، لـیاسو  هب  مسیتوـنپیه  نف  ناداتـسا 
هک ییاـهطیحم  نآ  رد  دـنادقتعم  دـنمانیم و  یعمـس » رکذـم   » ار نآ  حالطـصا  رد  هک  دـننزیم  يزیم  يور  رب  یلاوـتم  روـط  هب  ار  یبوـچ 

. دریگیم ماجنا  رتناسآ  یکیتونپیه  باوخ  لمع  دوشیم ، هتخاون  از  حرف  ای  زیگنامغ  ياهگنهآ 
ناسنا  رگا  دنراد  هدیقع  سانش  ناور  نادنمشناد  هک  تسا  عوضوم  نیمه  رثا  رب 
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نیا رد  اریز  دنک ، داهنـشیپ  وا  هب  دیدش  حرف  ای  مغ و  ماگنه  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا  رتهب  دـهدب  رارق  یـسک  لوبق  دروم  ار  یبلطم  دـهاوخب 

. دریذپیم ار  بلاطم  رتدوز  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  تلاح  حور  عقوم 
روط هب  درب »! دروآ و   » برـض و راهچ  ياهرکذ  وهای و  هّللا و  ّالا  هلا  ـال  لـیبق  زا  يراـکذا  نتفگ  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  نانخـس  نیا  زا 

تسا لومعم  نایفوص  سلاجم  رد  هک  هنوگ  نآ  دشاب ، مأوت  یصوصخم  نزو  گنهآ و  ابرگا  ًاصوصخ  هدننک ، هتـسخ  یپ  رد  یپ  یلاوتم و 
تلاح ندز  مه  رب  رد  یناوارف  ریثأـت  اـهزاوآ ، شوخ  هرجنح  زا  صوصخم و  ناـحلا  نآ  اـب  نآ ، ریغ  يونثم و  يراعـشا  عامتـسا  نینچمه  و 

هب ریثأت  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره  هتـشاد و  یحور  لداعت  تلاح  ندز  مه  رب  رد  یناوارف  ریثأت  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره  هتـشاد و  یحور  لداـعت 
رتدایز نآ  ریثأت  دشاب  یبدا  ینافرع و  یقوذ و  بلاطم  هلسلس  کی  زین  راعشا  نآ  نومـضم  رگا  هتبلا  تشاد ، دنهاوخ  زغم  ریدخت  رد  ییازس 

(1)! دنک ریَس  ار  ییاهشرع  اهنآ  ندینش  زا  ناسنا  تسا  نکمم  هک  يروط  هب  دوب ، دهاوخ 

لقن وا  زا  یناقرخ  نسحلاوبا  خیـش  لاح  حرـش  رد  راطع » هلمج « زا  دـناهدرک  زین  یحو  ياعدا  ناـنآ  زا  یخرب  هک  نیا  رتبیجع  همه  زا  - 1
ام هب  تفگ «: و  مدیـشخب »! وت  هب  ار  همه  دروخ  یبآ  وـت ، دور  نیا  زا  هک  ره  تفگ «: و  درک ! یحو  نم  هب  یلاـعت  يادـخ  تفگ : هک  دـنیم 

هحفص 199) دلج 2 ، ةرکذت  هیفخلاریغ (»! میتشاد  ینازرا  يزیچ  همه  هک  دندرک  یحو 
هب ایآ  دراد ؟ تیجح  هزادنا  هچ  تحـص  ضرف  رب  تسا ، هیفوص  خیاشم  هجوت  دروم  همه  نیا  هک  دوهـش  فشک و  عوضوم  دـید  دـیاب  لاح 

يرایسب مه  دوهـش  فشک و  نایعدم  دوخ  هدیقع  هب  هن ؟ ای  دوشیم  یبلطم  تیناقح  هب  ملع  بجوم  ثیدح  نآرق و  اب  قابطنا  نودب  یئاهنت 
، تسا يرادیب  رد  هاگ  هدهاشم  هفشاکم و  دنیوگیم : دوخ  هکنانچ  دریگیم . همشچرس  یناطیش  لایخ  مهو و  زا  اهدوهـش  فشک و  نیا  زا 

لاـح رد  هچنآ  دوشیم  مسقنم  نآ  ریغ  مـالحا و  ثاغـضا  هب  باوخ  هکناـنچمه  و  تسا ، باوخ  رد  هاـگ  و  يرادـیب ، باوخ و  نیب  هاـگ  و 
، دوشیم مسقنم  تسین  اهنآ  يارب  یتقیقح  هک  یناطیش  فرص و  یلایخ  روما  هب  و  يرمالا ، سفن  یعقاو  روما  هب  دوش  هفـشاکم  مه  يرادیب 

تسا دشرم  هب  جاتحم  کلاس  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دیامن و  هارمگ  ار  ییأر  ات  دنکیم  یقیقح  روما  زا  يرصتخم  طلخ  ناطیش  مه  هاگ  و 
هحفص 32) يرصیق ، مکحلا  صوصف  حرش  دشخب (. تاجن  کلاهم  زا  هدومن و  داشرا  ار  وا  ات 

؟ دوشیم دیلوت  یلیاسو  هچ  اب  یسیطانغم  باوخ  - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


145 ص :

یسانشناور رظن  زا  نیقلت  رثا  - 2

تهج نیا  زا  دنکیم ، يزاب  ار  یمهم  لر  یسیطانغم » میونت   » ثحبم رد  مه  نیقلت  هدیقع و  يرصم ، سانشناور  دنمشناد  نامه  هتفگ  هب  انب 
باوخ هب  تسا  کیدزن  نالا   » لیبق زا  یتاـملک  اـب  دـنوشیم و  لـسوتم  زین  عوضوم  نیا  هب  صاخـشا ، ندرک  باوخ  يارب  نف  نیا  ناداتـسا 

، اهنیا ریاظن  و  دتفیب » مه  يور  تسا  کیدزن  هدش  نیگنس  تنامشچ  ياهکلپ   » و دش »! کیدزن  تباوخ  هک  رادب  مارآ  ار  تدوخ   » و يور »!
! دنریگیم نآ  زا  یتبثم  جیاتن  هدرک و  نیقلت  ار  فرط 

دایز و نیقلت  رثا  رد  ار  صاخشا  دیاقع  تسا  نکمم  هک  دناهدرک  هبرجت  دوخ  یگدنز  رد  ار  عوضوم  نیا  دارفا  زا  يرایـسب  میورن ! رود  هار 
تسا نکمم  دنرجزنم ، رفنتم و  اهماعط  یـضعب  ندروخ  زا  هک  یـصاخشا  الثم : درک . هنوراو  یّلک  هب  ای  داد ، رییغت  يدایز  دح  ات  یپ  رد  یپ 

هک ار  ییاهماعط  ناوتیم  سکع  رب  دندرگ و  لیام  بغار و  نآ  ندروخ  هب  هکلب  دنوشن  رفنتم  نآ  زا  اهنت  هن  هک  دنوش  يروط  نیقلت  رثا  رد 
. داد رارق  وا  راجزنا  رفنت و  دروم  فلاخم ، تانیقلت  تاغیلبت و  اب  تسا ، یسک  هقالع  دروم 

راثآ تاقوا  زا  ياهراپ  دوشیم و  رتدایز  نآ  ریثأت  دـنروآ ، نوریب  رعـش  یبدا و  سابل  رد  رگا  دـننک  نیقلت  ار  اـهنآ  دـنهاوخیم  هک  یبلاـطم 
. داد دهاوخ  ناشن  يزیگنا  تریح 

رگا دنکیم  نشور  تاساسحا  راکفا و  يور  رب  ار  هدیقع  نیقلت و  تبثم  رثا  هک  هدش  لقن  خیراوت  رد  ارعش و  تالاح  رد  يرایـسب  تایاکح 
. دناهدینش ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  مدرم  زا  يرایسب  و  میدرکیم ، لقن  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یتمسق  دادیم  هزاجا  باتک  تقو و 

: الثم تسا . دوجوم  شدوخ  تبسن  مه  وا  دوخ  تانیقلت  رد  دراد ، ناسنا  رد  نارگید  ياهنیقلت  هک  يریثات  نامه  هتبلا 
تلاح  هدارا و  فعض  ياراد  هک  یناسک 
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. دننک داجیا  نآ  رد  یتوافت  لقاال  ای  هداد و  رییغت  ار  نآ  ناشدوخ  نیقلت  رثا  رد  دنناوتیم  دنشابیم ، فراعتم  ریغ  ییور  مک  ای  دیدرت و 

ناگرزب دـشابیم و  هجوت  نایاش  زین  قالخا  ملع  رظن  زا  تسا ، ناوارف  هجوت  دروم  یـسانشناور  رظن  زا  هک  ناـنچمه  نیقلت  ماـهلا و  ثحبم 
. دننکب سوفن  تیبرت  قالخا و  میلعت  فلتخم  ياهتمسق  رد  هار  نیا  زا  يدایز  ياههدافتسا  دناهتسناوت  ملع  نیا 

***

! ماهوا مسجت  - 3

رد نآ  رارکت  عوـضوم و  کـی  هب  رکف  ناوارف  لاغتـشا  رثا  رد  تسا  نکمم  هک : تسا  نیا  تسا  رتـمهم  اـهنیا  همه  زا  هک  يرگید  عوـضوم 
. دوش مسجم  هدننک  رکف  ناگدید  ربارب  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دریگب ، دوخ  هب  یجراخ  تروص  مک  مک  زغم ،

هدید رتشیب  هفیعـض  حاورا  نابحاص  رد  دتفایم و  قافتا  يرادـیب  تلاح  رد  ینامز  و  ایؤر »  » تروص هب  باوخ  ملاع  رد  یهاگ  عوضوم  نیا 
ماگنه رد  دـنهدیم ، رارق  دایز  رکفت  هجوت و  دروم  زور  رد  هک  ار  یبلاـطم  هک  دـناهدرک  هبرجت  ار  عوضوم  نیا  دارفا  رتشیب  دـیاش  دوشیم ،

. دننیبیم ایؤر »  » باوخ تروص  هب  ار  نآ  بش 
. دناهدید بش  ماگنه  ای  رحس و  عقوم  رد  تولخ  ياهمامح  رد  ار  راد ! مس  ياهنج  دنیوگیم : مدرم  زا  یضعب 

ررکم دـیجم  نآرق  رد  اریز  دـشاب ، ناـهنپ  اـم  رظن  زا  هکنیا  ولو  میرادـن  تسا  یهلا  تاـقولخم  زا  یکی  هک  نیا  نج و  دوجو  رد  یکـش  اـم 
مه یضعب  دناهدید !؟ تولخ  مامح  رد  يراد  مس  ناویح  ای  ناسنا  تروص  هب  مدرم  هک  تسا  نامه  وا  ایآ  یلو  هدش ، نآ  دوجو  هب  حیرصت 
زیچ ماهوا  ندش  مسجم  زج  روما  نیا  یلو  دنشاب ، هدید  بش  ماگنه  رد  اهناتسربق  رد  ای  تسد و  رود  ياهنابایب  رد  ار  یلایخ  ياهلوغ  دیاش 
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(1). تسین يرگید 

دوخ یگدنز  تدم  رد  ار  نآ  ررکم  مدرم  زا  يرایـسب  تسا و  یـسانشناور  ملع  رد  ثحب  دروم  ياههدیدپ  زا  یکی  ماهوا  مسجت  عوضوم 
. دناهدرک هبرجت 

هقاش ياهتضایر  هطساوب  یعیبط - لداعت  تلاح  زا  جازم  فارحنا  رثا  رب  ینعی  دراد ؛ تمـسق  نیا  رد  یناوارف  ریثأت  مه  ناسنا  یجازم  تالاح 
یجراخ تروص  يرتناسآ  روط  هب  ماهوا  هدرک و  ادـیپ  تیوقت  لایخ ، مسجت  عوضوم  نآ - ریاظن  راوگان و  ياهدـمآ  شیپ  ای  اهیرامیب و  ای 

. دنریگیم دوخ  هب 
فرب و هدهاشم  یعیبط ، هفسالف  میدق و  يابطا  هک  يدح  هب  دراد ، ایؤر  باوخ و  تعیـضو  اب  یمیقتـسم  هطبار  یجازم ، تالاح  ًاصوصخم 
رب نآ  هبلغ  تبوطر و  يدایز  رب  لیلد  ار  ناراب  ندید  و  جازم ، رب  يدرـس  هبلغ  يزیرغ و  ترارح  ندـش  مک  رب  لیلد  باوخ  رد  ار  نآ  لاثما 

هجرد زا  نآ  نتفر  الاب  جازم و  رب  ترارح  يالیتسا  رب  دهاش  ار  مرگ  ياهمامح  يوق و  ياههلعش  شتآ و  ندید  نینچمه  دنتفرگیم ، جازم 
. دناهتسناد یعیبط 

: دیوگ عوضوم  نیا  هب  عجار  دوخ  فورعم  هموظنم  رد  يراوزبس  میکح 
هبلاق  یف  بلاغ  رورح  نمفهبسحب  اهلاعفا  تلدبت 

زیگنا تفگش  ياهایؤر  لقن  باوخ و  هب  داقتعا  هیفوص و  - 1
ناحول هداس  نایم  رد  نانآ  ذوفن  رابتعا و  دیزم  ببس  نیمه  تسا و  نایفوص  راک  بیارغ  زا  زیگناتفگش  ياهایؤر  لقن  باوخ و  هب  داقتعا 

هدـهاشم نایع  هب  ار  هعقاو  نآ  زا  يراثآ  يرادـیب  زا  سپ  دـناهدید و  نانچ  نینچ و  باوخ  رد  هک  دـندوب  یعدـم  اـهنآ  زا  یـضعب  دـشیم .
تسا و هتفر  سیبقوبا  هوک  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هارمه  هک  تسا  هدـیدیم  نانچ  باوخ  رد  یناـتک » رکبوبا  هکناـنچ « دـناهدرک 
» بقل وا  هب  هک  یناـتک  رکبوبا  هحفـص 153 ) هیفوص ، ثاریم  شزرا  تسا (!! هدید  هوک  يالاب  رب  ار  دوخ  تسا  هدـش  رادـیب  باوخ  زا  یتقو 

دینشیم باوج  درکیم و  لاوئـس  وا  زا  باوخ  رد  دیدیم و  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  سب  زا  دندوب ، هداد  مرح » غارچ 
( ود وداتشه  همدقم  هیفوصلا ، تاقبط  دندناوخیم (! هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  درگاش  ار  وا 
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نلع  ادوس  وا  ارفص  رم ، هبلغینم  ههبش و  نارینب و  یکاح 
ارطم ! بطر  هیلع  نم  اجلثيریف و  بلغی  دربلا  هیلع  نمو 

. دناهدرکیم هدافتسا  زین  رامیب  ياهباوخ  تیعضو  زا  اهیرامیب  صیخشت  يارب  میدق  يابطا  عوضوم ، نیمه  رثا  رب 
ناشیا عابتا  هیفوص و  تیعمج  هدـمع  هیامرـس  هک  ایؤر » دوهـش و  فشک و   » هلأسم غارـس  هب  یـسانشناور ، نوناق  دـنچ  نیا  هب  هجوت  اب  لاح 

. میوریم تسا 
ار اهنآ  يایؤر  فشک و  تیعضو  داد و  رارق  قیقد  یـسررب  دروم  دیاب  ار  همه  راک ، هنهک  ریپ  دشرم و  کی  ات  راک  هزات  هچون  دیرم  کی  زا 

يامنهار دـشرم و  ایؤر ، باوخ و  هلیـسوب  دـیاب  هک  دوشیم  دـقتعم  ياهدـع ، تاغیلبت  رثا  رد  راک ، زاغآ  رد  نهذ  هداـس  دـیرم  درک : مولعم 
ار دشرم  نآ  لامج  باوخ ، ملاع  رد  هک  تسا  رظتنم  هشیمه  دنکیم و  ادیپ  توق  وا  رکف  رد  عوضوم  نیا  زور  هب  زور  درک  ادـیپ  ار  یقیقح 
، دـشاب هدرکن  نییعت  مه  رگا  تسا و  هدرک  دـیدناک  بصنم  نیا  يارب  شدوخ  رظن  رد  ار  یـصاخشا  ابلاغ  یـسک  نینچ  هتبلا  دـنک ! تراـیز 

تردـق یعیبط ، لداعت  زا  جازم  فارحنا  رثا  رد  دـشاب  هدـش  مه  تضایر  لها  رگا  و  دریگیم ، رظن  رد  یتاهج  زا  ار  وا  تاصخـشم  دودـح 
. دراذگیم رثا  وا  رد  زین  نآ  نیا و  ياهنیقلت  ددرگیم ، رتدایز  وا  لیخت 

مه وا  دنکیم ، ییامندوخ  شربارب  رد  وا  دوصقم  دودح  رد  یلاکشا  تاضایر ، راکفا و  نیمه  هطساوب  باوخ ، ملاع  رد  بش  کی  ناهگان 
هدولاش هلیـسو ، نیدـب  هدرک و  میمرت  ار  نآ  ریـسفت  هیجوت و  يرادـقم  اب  دـنکن ، قیبطت  الماک  مه  شدـصقم  رب  رگا  هدـیبسچ و  نآ  هب  ًاروف 

! دوشیم هتخیر  وا  تدارا 
تسا بیغ  ملاع  هجوتمًامئاد  هراچیب  کلاس  نیا  شوگ  مشچ و  اریز  دتفیب ؛ قافتا  زین  يرادیب  ملاع  رد  هیـضق  نیا  ریظن  تسا  نکمم  یهاگ 

، لاـیخ هوق  تیلاـعف  رثا  رد  هاـگان  دـسرب ، وا  شوگ  هب  یـشورس  اـی  دوش و  هدوشگ  وا  يور  رب  ملاـع  نآ  زا  يرد  هک  تسا  رظتنم  هراومه  و 
هب  ار  وا  هجوت  هلصافالب  هک  دروخیم  ششوگ  هب  ییاهادص 
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! دنکیم نآ  يارب  ییاهریسفت  هدرک و  بلج  دوخ 

دنمهدیقع دوخ  راک  هب  ًاعقاو  هدوبن و  هعدخ  لها  هک  یتروص  رد   ) دناهدش تضایر  رکذ و  هلحرم  ینعی  يوناث ، هلحرم  دراو  هک  یناسک  اما 
. دنوریم هژر  وا  زغم  ربارب  رد  ینوگانوگ  راکفا  دنوشیم ، هاقناخ  هنحص  دراو  هک  یماگنه  دنشاب )

یقوذ و بلاطم  ندینـش  رثا  رد  ددرگیم و  زاغآ  صوصخم  ياهگنهآ  نآ  اـب  نآ  ریغ  اـی  يونثم  راعـشا  ندـناوخ  دوشیم ، عورـش  سلجم 
نامه ینعی  دـهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  یعیبط  لداعت  تلاح  حور ، هدـش و  ریدـخت  وا  رکف  دوشیم ، هدورـس  اهگنهآ  نآ  اـب  هک  روآ  طاـشن 

. دوشیم ضراع  میدرک ، هراشا  ًاقباس  هک  یسیطانغم  باوخ  فیعض  هلحرم 
توخر اب  هک  حرف  طاسبنا و  تلاح  کی  کلاس  هدش و  دـییأت  تلاح  نیا  دوشیم ، سلجم  نآ  رد  هک  ییاهوگتفگ  یلبق و  تانیقلت  رثا  رد 

کیرحت اًلماک  زغم ، طاسبنا  حرف و  تدـش  رثا  رد  تسا  نکمم  مه  تاـقوا  یهاـگ  دـنکیم . سح  دوخ  رد  تسا  مأوت  باـصعا  یتسـس  و 
عورـش یعمج  هتـسد  راعـشا  ای  راکذا  ماگنه  نیا  رد  دـهد ... ! تسد  صقر »  » و شورخ » شوج و   » تلاـح ناـشدوخ  حالطـصا  هب  هدـش و 

اًلماـک هلقاـع  هوق  هدـش و  رتشیب  یعیبـط  تلاـح  زا  حور  فارحنا  نآ ، رثا  رب  ددرگیم و  رارکت  اـبترم  یـصوصخم  گـنهآ  يور  دوشیم و 
. دنکیم یلاخ  هّیمهو  هوق  تیلاعف  يارب  ار  نادیم  ددرگیم و  ریدخت 

ار مهّوت  يورین  ًابترم  هدرک و  داجیا  شورخ  شوج و  ترارح و  اب  مأوت  یگتـسخ  تلاح  کـی  رعـش ، اـی  رکذ  رارکت  ترثک  رگید  يوس  زا 
ات تسا  رظتنم  ًامئاد  و  تسا ، هدرک  اـیهم  لاـیخ  هوق  تیلاـعف  يارب  ار  هنیمز  هدرک و  ار  دوخ  راـک  مه ، هقباـس  ياهتـضایر  دـنکیم ، تیوقت 

. دوش فشک  يرظانم  دتفیب و  قافتا  ياهثداح 
ییاهملاع رد  تسا ، یبیغ  ملاوع  هدـهاشم  فشک و  لایخ  هک  ار  هراچ  یب  کـلاس  دـنهدیم و  مه  تسد  رد  تسد  تاـعوضوم  نیا  ماـمت 

لاح  رد   ) دنهدیم ریس 
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لکش و ره  هصالخ  دننکیم ، مسجم  وا  نامشچ  ربارب  رد  ار  عبس  نیضرا  و  عبـس ، تاوامـس  روط ، هوک  و  رون ، ياهایرد  يرادیب ) ای  باوخ 
هب رظانم  نیا  ندید  زا  مه  وا  دننکیم ، ییامندوخ  کلاس  نامـشچ  شیپ  رد  یناسآ  هب  دـشاب ، هتـشاد  لیامت  نآ  هب  هّیمهو  هوق  هک  یتروص 
رد ماجنارـس  دوشیم ، دییأت  تلاح  نیا  زاب  دنزیم و  هرعن  هدیـشک ، شوغآ  رد  ار  بولطم  دـهاش  هکنیا  نامگ  هب  هدـش و  كانحرف  تدـش 

(1)! دوریم ورف  امغا  هب  هیبش  تلاح  کی 
. فشک تلاح  رد  هدرک  راک  دیرم  ای  دشرم  کی  تشذگرس  تسا  نیا 

ياـحنا هب  نیناوق ، ناـمه  تحت  تسا ، نکمم  هلکب  درادـن ، میداد  حرـش  هک  ییاـهتروص  نیا  هب  صاـصتخا  دوهـش  فشک و  عوضوم  هتبلا 
تولخ و رد  فلتخم 

یبیرغ بیجع و  ياهباوخ  دوخ  ياهباتک  رد  يو  اریز  تسناد  زیگناتفگش  ياهباوخ  نامرهق  ار  یبرع  نبا  دیاب  هیفوص  خیاشم  نایم  رد  - 1
هحفص 86) هبهذم ، هتایح و  یبرع  نبا  هحفص 591 - دلج 2 ، تاحوتف  تسا ( هدید  باوخ  رد  اهراب  ار  ادخ  یتح  تسا و  هدرک  اعدا 

انب هرقن  تشخ  ـالط و  تشخ و  زا  هبعک  هک  مدـید  باوخ  هکم  رد  لاس 599  رد  تسا  هدروآ  هحفص 318 ) دلج 1 ، تاحوتف  رد ( هکنانچ 
نایم رد  هک  متفایرد  ناهگان  هک  مدوب  هدش  هریخ  نآ  ییابیز  نآ و  هب  نم  تسین . دوجوم  یصقن  نآ  رد  هتفریذپ و  نایاپ  هتشگ  لماک  هدش ،

تـسا یلاخ  راوید  زا  میـس ، تشخ  کی  رز و  تشخ  کی  تشخ ، ود  ياج  دوب ؟ رتکیدزن  یماش  نکر  هب  هک  یماـش  نکر  یناـمی و  نکر 
تـشخ ود  نآ  ياج  رد  نم  شقن  هک  مدرک  هدـهاشم  نآ  رد  هرقن  تشخ  کی  نآ  نییاپ  هدر  رد  دوب و  مک  ـالط  تشخ  کـی  ـالاب  هدر  رد 

ود نآ  نیع  هک  متفاییم  رد  دنامن ، مک  يزیچ  هبعک  رد  دش ، لماک  راوید  تروص  نآ  هب  مدوبیم ، تشخ  ود  نآ  نیع  نم  تشگ و  عبطنم 
دوخ شیپ  ار  ایؤر  نیا  متفگ و  ساپـس  ار  لاعتم  دـنوادخ  مدـش  رادـیب  نوچ  متـشادن و  کش  نآ  رد  تسا و  نم  تاذ  نیع  اهنآ  متـشخ و 

تیالو متخ  هب  دشاب  یتراشب  نیا  دیاش  و  ءایبنا ، نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دننام  دوخ ، فنص  نایم  رد  نم  هک  مدرک ، لیوأت 
هب ار  ءاـیبنا  راوـید و  هب  ار  توـبن  نآ ، رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  مدروآ  داـی  هـب  ار  يوـبن  ثیدـح  نآ  لاـح  نآ  رد  نـم !

وحن هب  نآ  هطـساو  هب  توبن  راوید  هک  تسا  هتـسناد  یتشخ  نیرخآ  ار  دوخ  هدـش و  هتخاـس  اـهنآ  زا  راوید  هک  هدرک  دـننامه  ییاـهتشخ 
لجر لثمک  ءایبنالا  یف  یلثم  تسا «: نیا  يوبن  ثیدح  یبن ( هن  و  دوب ، دهاوخ  یلوسر  هن  يو  زا  دـعب  رگید  هک  تسا  هتفریذـپ  نایاپ  لماک 

«. يدعب یبن  لوسر و ال  الف  ۀنبللا  کلت  انا  تنکف  هدحاو  ۀنبلالا  هلمکاف  اطئاح  ینب 
. تسین هّیمه  هوق و  تیلاعف  هجیتن  زج  ساسا  یب  ياهاعدا  هنوگ  نیا 
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151 ص :
. دتفیب قافتا  رازاب ، هناخ و  تولج و 

رد دنیوگن ) غورد  هک  نیا  ضرف  هب   ) دننکیم اعدا  تضایر  لها  هیفوص و  هک  یتایفشک  نیا  هک : میریگیم  هجیتن  نینچ  دش  هتفگ  هچنآ  زا 
نیاربانب دـشابیم ، راکنا  لباق  ریغ  یـسانشناور  نیناوق  هلـسلس  کی  لولعم  زین  مه  نآ  تسا و  هیمهو  هوق  تیلاعف  زا  یـشان  تاقوا  يرایـسب 

لولعم بارـس  هک  توافت  نیا  اب  دـنکیم ، ییاـمندوخ  نیرفاـسم  ناگدـید  ربارب  رد  ناـبایب  رد  هک  درک  ییاهبارـس  هب  هیبشت  ار  نآ  ناوتیم 
هک تهج  نیا  رد  اما  تسا  مهوت  يورین  تیلاعف  لولعم  تایفـشک  نیا  یلو  تسا ، نآ  لاثما  رون و  راسکنا  نیناوق  دیـشروخ و  رون  ساکعنا 

. دناکیرش دناتقیقح ، زا  يراع 
***

هیفوص تافشاکم  زا  ياهنومن 

اعدا تیعمج  نیا  هک  تافـشاکم  زا  هنومن  دنچ  رکذ  هب  دـننک ، ادـیپ  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  يرتشیب  نانیمطا  مرتحم  ناگدـنناوخ  هک  نیا  يارب 
: میزادرپیم دناهتشون  دوخ  ياهباتک  رد  هدرک و 

: هک هدش  لقن  تسا ، هدش  هتـشون  وا  نادیرم  زا  یکی  ملق  هب  یلیبدرا  نیدلا  یفـص  خیـش  تالاح  حرـش  رد  هک  افـصلا  ةوفـص  باتک  رد  - 1
! دنزرف : » تفگ خیش  نیمز !) « ) يرث  » ات يدوب  شرع »  » زا خیـش  نیتسآرـس  مدید  باوخ  ملاع  رد  تفگ : خیـش  هب  هدرک  راک  نادرم  زا  یکی 

«! دناهداد ناشن  وت  هب  وت  هلصوح  ردق  هب  ار  نیا 
: رعش

زار ! میراد  نیتسآ  رد  نآ  نیا و  يارواممیاهدناشفا  ناکم  نوک و  ملاع  رب  نیتسآ 
نیمه  هب  سابل  هیقب  دشاب ، یخارف  نیا  هب  وا  نیتسآ  رس  هک  ییاج  دیوگ : هدنراگن 
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152 ص :
. تسا هدید  دوخ  هلصوح  ردق  هب  خیش  دیرم  مه  ار  نیا  هزات  و  دش ؟ دهاوخ  ردقچ  تسا  مولعم  تبسن 

تمدـخ هب  هک  ياهبترم  لوا  تفگ : دـمحمریپ ، دوخ  ردارب  زا  درک  لقن  ینالیگ  لیئربج  دـسیونیم : باـتک  ناـمه  زا  هحفـص 331  رد  - 2
هوک رانک  هب  وا  تسار  شود  نییلع و  هب  شرس  يرثلا و  تحت  هب  خیش  ياپ  مدید  داد ) تسد  نم  رب  ياهفشاکم  تلاح   ) مدیسر یفص  خیش 

!؟ يدز هرعن  ارچ  درک  لاؤس  نم  زا  خیـش  یتعاس  زا  دـعب  متفرب ، دوخ  زا  مدز و  ياهرعن  تسا ! فاـق  هوک  راـنک  هب  مه  شپچ  شود  فاـق و 
 .... مدرک ضرع  مدوب  هدید  هک  تروص  نآ 

؟ دیشاب هتشاد  نظ  نسح  مه  ردق  ره  دینکیم  ادیپ  مّهوت  هوق  تیلاعف  زج  نانخس  هنوگ  نیا  يارب  یلمحم  ایآ 
: مدینش يوارـس  لضفا  هجاوخ  مداخ  دومحمریپ ، زا  هک  يوارـس »  » دمحم هجاوخ  زا  دنکیم : لقن  هحفـص 330  رد  باتک  نامه  رد  زاب  - 3

راوس لضفا  هجاوخ  وش ، راوس  نم  ربارب  رد  تفگ : وا  هب  خیـش  درک ، وارـس »  » دصق یفـص ، خیـش  تمدخ  زا  لیبدرا  زا  لضفا  هجاوخ  یتقو 
مامت هک  ياهزادنا  هب  دشیم ! گرزب  دشیم ، گرزب  خیش  مدید  مدرک  هاگن  میدیسر  لیبدرا  یگنـسرف  مین  هب  نوچ  میدرک . تکرح  دش و 

دماین و شـشوخ  تلاح  نیا  هدهاشم  زا  لضفا  هجاوخ  مداتفا . رد  بسا  زا  مدیدرگ و  دوخ  یب  مدز و  ياهرعن  دـش ! رپ  وا  زا  لیبدرا  تیالو 
. متفگ زاب  مدوب  هدید  هچنآ  نم  درک ، هاگن  نم  هب  هناریحتم 

! يدید تدوخ  ردق  هب  يدید  هچنآ  دجنگب !؟ لیبدرا  تیالو  رد  هک  تسا  هزادنا  نآ  هب  خیش  ینعی  رصب ، روک  يا  تفگ :
! ماهوا مسجت  ینعم  تسا  نیا  دیوگ : هدنراگن 

کی ياراد  هک  دنتـسه  یناسک  نویبجر  دسیونیم : راربالا » ةرماسم   » باتک رد  تقیرط  نیا  نانابنج  هلـسلس  زا  یکی  یبرع  نیدلا  یحم  - 4
! دننیبیم كوخ  تروص  هب  ار  اههعیش ) « ) اهیضفار  » هفشاکم تلاح  رد  هک  تسا  نیا  نآ  راثآ  زا  دنشابیم و  تضایر  عون 

هیفوص تافشاکم  زا  www.Ghaemiyeh.comياهنومن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 243زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


153 ص :
«. دننیبیم نینچ  هعیش  دوجو  هنییآ  رد  ار  دوخ  هفایق  عقاو  رد  نویبجر  : » دیوگ هدنراگن 

؟ تسین رادنپ  لایخ و  مهو و  زج  ياهفشاکم  نینچ  ایآ 
دیناسر ییاج  هب  ارم  یلاعت  قح  : » تفگ هک  دنکیم  لقن  یماطسب  دیزیاب  تالاح  رد  هحفص 102 )  ) ایلوالا ةرکذت  باتک  رد  راطع  خیش  - 5

نوچ مدرکیم ، فاوط  ار  هناخ  یتدم  : » هک دنکیم  لقن  هحفـص  نامه  رد  زاب  و  مدـید !» دوخ  تشگنا  ود  نایم  رد  یگلمج  ار  قیالخ  هک 
«! درکیم فاوط  نم  درگ  هک  مدید  ار  هناخ  مدیسر  قح  هب 

چیه هک  ییاهاعدا  تسا و  اهنآ  تافـشاکم  نالطب  لیلد  نیرتهب  فوصت ، نارـس  زا  ینعم  یب  تشز و  ياهیزاورپ  دنلب  نیا  دیوگ : هدنراگن 
. تسا هدرکن  یلسرم  یّبن  برقم و  کلم 

ماـقم ره  رد  درک و  رـضاح  دوخ  شیپ  ماـقم  رازه  ود  رد  ارم  یلاـعت  قح  تفگ : دـیزیاب  دـسیونیم : هحفـص 101  رد  باتک  ناـمه  رد  - 6
! مدرکن لوبق  نم  تشاد ، هضرع  نم  رب  یتکلمم 

هدـنار نابز  رب  ینانخـس  نینچ  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  رفن  کی  ای  ادـخ ، گرزب  ناربمغیپ  زا  یکی  دیاهدینـش  زگره  دـیوگ : هدـنراگن 
؟ تسین مهوت  يورین  دولوم  یلایخ ، تاماقم  نیا  ایآ  دنشاب !؟

. درادن ار  رادقم  نیا  زا  شیب  شیاجنگ  رصتخم ، باتک  نیا  تسا و  ناوارف  هیفوص  بتک  رد  تاموهوم  تالایخ و  هنوگ  نیا  زا  هصالخ 
***

فشک نایعدم  بیجع  تاهابتشا 

هراشا

تیوقت ار  تافـشاکم  نیا  زا  يرایـسب  ندوب  یلایخ  هیرظن  دنکیم و  دراو  فشک  نایعدم  بهذم  رکیپ  رب  يریذپان  ناربج  همطل  هک  يزیچ 
تاهابتشا  نامه  دیامنیم ،
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154 ص :
. تسا هدش  هلسلس  نیا  نارس  بیصن  هک  تسا  یگرزب 

یـصاخشا دـناهدرک  مه  يونعم » جارعم   » يوعد یهاگ  هکلب  دـننادیم ، اناد  ریامـض  قیاقح و  هب  ار  دوخ  هک  یناسک  نایم  رد  تسا  بیجع 
اهنآ دـیاقع  تابثا  رد  اهباتک  دـناهدوب و  داضتم  بهاذـم  ناوریپ  هرمز  رد  ار  نآ  زا  يدایز  تمـسق  لقاال  ای  رمع و  مامت  هک  دـنوشیم  ادـیپ 

. درب مان  هلسلس  نیا  رد  دیاب  ار  ناشیا  ریاظن  يدرورهس و  نیدلا  باهش  یبرع و  نیدلا  یحم  یلازغ و  دماحوبا  دناهتشون !
؟ دنراد خساپ  هچ  داریا  نیا  لباقم  رد  فشک ، نارادفرط 

؟(1) دننکیم هیجوت  ار  داضتم  بهاذم  دیاقع و  زا  يوریپ  هنوگچ  دناهدوبن و  هفشاکم  لها  اهنآ  هک  دنیوگب  دنناوتیم  ایآ 

نامز ره  رد  نآ  تسا و  یلاعت  قح  رظن  لحم  دنیوگ  ثوغ » ار « وا  هک  بطق » دیوگیم «: دوخ  نانخـس  زا  یکی  رد  یبرع  نیدـلا  یحم  - 1
تسا و رکبوبا  ناشیا  هلمج  زا  هدرمش و  بطق » ار « یتعامج  سپس  تسا  هتـشادن  هاگ  هتـشاد و  زین  رهاظ  تفالخ  هاگ  تسا ، صخـش  کی 
هحفص 260) دلج 2 ، تاحوتف  یسابع (... ! لکوتم  زیزعلادبع و  نبرمع  و  دیزی ، نب  ۀیواعم  مالسلا و  امهیلع  نسح  یلع و  نامثع و  رمع و 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  شیپ  ار  حارج  هدیبعوبا  رکبوبا ، هک : تسا  هتـشون  رایخالا » ةرماسم  راربالا و  ةرـضاحم  باتک « رد  نیدـلا  یحم 
. درک ینارگن  راهظا  يو ، تفالخ  يوعد  زا  زین  تعامج و  زا  شايریگهرانک  تعیب و  زا  ترضح  نآ  يراددوخ  زا  يو  هلیسو  هب  داتسرف و 
هک دیبلط  شزوپ  شاینیـشن  هناخ  يریگهرانک و  زا  درک و  راکنا  یفن و  ار  تعیب  رما  زا  عانتما  تفالخ و  هصق  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب هدیدیم  اهناکم  نآ  رد  ار  ربمایپ  هک  ار  ییاهناکم  ندید  هتخاس و  نیگهودنا  شیپ  زا  شیب  ار  يو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  قارف 

هحفص 175 و دلج 2 ، باتک ، نامه  درادیم (. زاب  شریغ  هب  هقالع  زا  ار  وا  ترضح  نآ  هب  نتـسویپ  قوش  دیازفایم و  وا  ترـسح  هودنا و 
(189

) ندوب یضفار  هب  تمهت  ار  ناشیا  یسک  هک : هیعفاش  لودع  زا  درم  ود  تسا «: هتـشون  تاحوتف  باتک  زا  رگید  ياج  رد  یبرع  نیدلا  یحم 
نیا منیبیم و  كوـخ  تروـص  هب  ار  نایـضفار  نم  هک «: تفگ  درم  ود  نآ  هب  ّیلو  نآ  دـندرک ، دروـخرب  ءاـیلوا ! زا  یکی  اـب  دزیم  عیـشت )

هب ار  امـش  نم  الاح  هک : تفگ  ناشیا  هب  ّیلو  نآ  سپ  دـندرک . هبوت  نطاـب  رد  یـضفار  ود  نآ  سپ  ادـخ ،»! نم و  ناـیم  رد  تسا  یتمـالع 
هحفص 8) دلج 2 ، هیکم ، تاحوتف  دندومن (. بجعت  دندرک و  فارتعا  یضفار  ود  نآ  منیبیم  ناسنا  تروص 

ماخ تاروصت  هتفر و  ورف  دوخ  ياهیرواد  شیپ  زا  یـشان  رادـنپ  زا  یملاع  رد  هک  تسا  نکمم  یناسک  زا  اهنت  لطاب  تـالایخ  ماـهوا و  نیا 
(. هیآ 18 هلداجمهروس ، دراد () یتقیقح  ناشراک  دننکیم  روصت  اهنآ  یش (» یلع  مهنا  نوبسحی  و  دننیبیم «، هفشاکم  تروص  هب  ار  دوخ 
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155 ص :
(1)« ِّقَْحلا ْنِم  َلََزن  اَمَو  ِهَّللا  ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْملَأ  »

يور زا  ات  میوریم  دوهش  فشک و  نادیم  نازات  هکی  اهنآ و  نارس  زا  رفن  دنچ  نانخس  تالاح و  زا  یتمـسق  غارـس  هب  رطاخ  نانیمطا  يارب 
. دوش نشور  نانآ  تاداقتعا  راکفا و  یلک  ریسم  راورخ » هنومن  تشم   » باسح

***

مولعلا ءایحا  یلازع و  - 1

نارباط رد  هنس 450  رد  هک  تسا  يرجه  مجنپ  نرق  نادنمشناد  زا  یکی  یلازغ ، هب  روهشم  یـسوطلا  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  دماح  وبا 
یبهذـم ياهتمـسق  زا  ياهراپ  رد  ًاصوصخم  هدوب و  یعفاش  سیردا  نب  دـمحم  وریپ  بهذـم - رد  روهـشم - رب  اـنب  دـمآ و  اـیند  هب  سوط 

(2). دناهتشون يرجه  لاس 505  رد  وا  تافو  تسا . هداد  ناشن  دوخ  زا  یصوصخم  بصعت 
لیان دادغب  هیماظن »  » هسردم سیردـت  بصنم  هب  هرخالاب  تخادرپ و  هینید  مولع  فلتخم  ياههتـشر  رد  لیـصحت  هب  یناوج  زاغآ  رد  یلازغ 

نیا رد   (3). دش فوصت  نافرع و  هتـشر  دراو  دیـشک و  ثحب  سرد و  زا  تسد  یلک  هب  هدش و  نوگرگد  شتالاح  راک  رخآ  رد  یلو  دش ،
. درک فیلأت  ار  مولعلا » ءایحا   » فورعم باتک  هک  دوب  ماگنه 

هیآ 16. دیدح ، هروس  - 1

، مطتنملا يزوجلا ، نبا   182 هحفص 101 - دلج 4 ، هیعفاشلا ، تاعبط  یکبس ، - 588 هحفص 586 - دلج 1 ، نایعالا  تایف  و  ناکلخ ، نبا  - 2
هحفص دـلج 5 ، رهازلا ، موـجنلا  يدرب ، يرغت  نبا  . 13 هحفص 10 - دلج 4 ، بهذـلا ، تارذـش  لامعلا ، نبا  - 170 هحفص 169 ، دلج 9 ،

.277 هحفص 274 - دلج 1 ، تایفولاب  یفاولا  يدفص ، - 174 هحفص 173 - دلج 12 ، ۀیاهنلا  هیادبلا و  ریثک ، نبا  - 203

هناهب هب  هیفوص  سابل  اب  و  درک ، كرت  ار  دادـغب  هیماظن و  دیـشک  لوط  هام  شـش  هک  ینامـسج  یحور و  نارحب  کـی  لاـبند  رد  یلازغ  - 3
رد فاکتعا  هّلچ و  ندروآ  رس  هب  و  جح ، کسانم  ندروآ  اجب  سدقملا و  تیب  ماش و  رد  تحایس  ریـس و  ( 488 دمآ ( نوریب  دادغب  زا  جح 

هسردم لها  يادوس  هب  تشگزاب  سرد و  هب  لاغتشا  زا  تدم  نیا  رد  تشاد . لوغـشم  یحاون  نآ  رد  ار  يو  لاس  ود  کیدزن  قشمد  عماج 
دادغب قیرط  زا  تفرگ و  شیپ  ار  نطو » هار « سپـس  دـینراذگیم و  اوزنا  تلزع و  رد  ار  دوخ  تاقوا  و  دـیزرویم ، بانتجا  مامت  رارـصا  اب 

» فورعم باتک  زا  تمـسق  نآ  درک و  فقوت  دیعـسوبا  طابر  رد  دادـغب و  رد  دـنچ  کی  نطو » هب « تشگزاب  هار  رد  و  دـش ، ناسارخ  مزاع 
سیردت دـندرک ، عامـس  يو  رب  هک  ملع  نابلاط  زا  يدادـعت  هب  دوب و  هدرک  فینـصت  سدـق  ماش و  رفـس  رد  ار  شیوخ  نیدـلا » مولع  ءایحا 

ار شیوخ  تاقوا  و  داد ، همادا  ار  دوخ  ياوزنا  تلزع و  اهلاس  ات  نانچمه  تشگزاب  اجنادـب  لاـیع  لـها و  رطاـخ  هب  هک  زین  سوط  رد  دومن .
هب هسردم  لاق  لیق و  زا  شدوخ  لوق  هب  وا  یگدنز  هک  یعطاق  لوحت  هنوگنیدب  دینارذگیم . فینـصت  رکفت و  ای  هنایفوص  تضایر  هب  ًابلاغ 

!. درک لیدبت  يوج  اوزنا  یفوص  کی  هب  يوج  هلداجم  ملکتم  هیقف  کی  زا  ار  وا  دا و  خر  دیناشک  هاقناخ  ياوزنا  تولخ و 
یضعب مه  ار  وا  فوصت  یتح  دندومن ، بوسنم  لزلزت  هب  ار  وا  ابلاغ  ءاهقف  نیملکتم و  هفسالف ، دندرک ، دیدرت  وا  لاقم  قدص  رد  یضعب  و 

رابخا تایاور و  ياهراپ  و  درک ، دقن  تدـش  هب  ار  ءایحا » باتک « یلبنح  ءاملع  ءاهقف و  زا  يزوجلا  نبا  هلمج  زا  دندرمـشن ، قیقحت  رب  ینتبم 
یب ثیداحا  لاوقا و  نمـضتم  ار  باتک  مه  يرزام » هللادبعوبا  و « یـشوطرط » دـیلولاوبا  لثم « یکلام  ءاهقف  یخرب  دـناوخ ، تسردان  ار  نآ 
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یب ثیداحا  لاوقا و  نمـضتم  ار  باتک  مه  يرزام » هللادبعوبا  و « یـشوطرط » دـیلولاوبا  لثم « یکلام  ءاهقف  یخرب  دـناوخ ، تسردان  ار  نآ 
» هلمج زا  سلدنا ، هفسالف  دنتـسناد ، تریـصب  مدع  رب  ینتبم  دنکیم  نایب  لاوحا  مولع  رد  اجنآ  رد  یلازغ  ار  هچنآ  یتح  و  دندرمـش ، لصا 

باتک برغم  خیاشم  زا  مه  زارح » نبا  دندرک «. داقتنا  وا  زا  تشاد  هفسالف  هب  تبـسن  وا  هک  ینعاطم  ببـس  هب  مه  دشر » نبا  و « لیفط » نبا 
» باـتک رد  یـسلدنا  یفوـص  فراـع و  یلیبـشا » نیعبـس  نـبا  داد «. يوـتف  نآ  ندـنازوس ) قارحا ( هـب  و  دـناوخ ، تعدـب  رــسارس  ار  ءاـیحا 

یب دوب  یناسل  طقف  دیوگیم : وا  هابرد  دروآیم و  نایم  هب  نخـس  یلازغ  زا  مالـسا ، هفـسالف  ءاملع و  رکذ  تبـسانم  هب  اجکی  فراعلاردـب »
! هدز تریح  مجنپ  راب  و  هیقف ، راب  نیمراهچ  دوب ، يرعـشا  راب  موس  فوسلیف ، هاگ  دوب و  یفوص  هاـگ  مـالک ، زا  يراـع  دوب  یتوص  و  ناـیب ،

هیفوص تقیرط  هب  ار  يو  هچنآ  هکنآ  زا  فوصت ، رد  تشاد  ار  لاح  نیمه  و  دوب ، رتتسـس  مه  توبکنع  رات  زا  میدق  مولع  زا  يو  كاردا 
(. 88 هحفص 86 - ناریا ، فوصت  رد  وجتسج  كاردا (. مدع  زا  دشیم  یشان  هک  دوب  يرارطضا  دروآرد 
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156 ص :
فارتعا دـیاب  یلو  تشاد  صـصخت  قالخا  ملع  ًاصوصخم  مولع  زا  یـضعب  رد  دوب و  دنمـشناد  لضاف و  ملاـع ، يدرم  وا  هک  تسین  یّکش 

هک دش  یگرزب  تاهابتشا  راچد  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدوب  هرهب  مک  تسا  يرورض  يدنمشناد  ره  يارب  هک  هقیلس  نسح  زا  هنافـسأتم  هک  درک 
یلبنحلا يزوجلا  نب  جرفلاوبا  فورعم  دنمـشناد  درک . دـیلقت  وا  زا  هناروکروک  هدرکن  يادـخ  ای  تفرگ و  هدـیدان  ار  اهنآ  ناوتیمن  زگره 

موحرم  هتفگ  هب  تسا و  ننست  لها  روهشم  ناگدنسیون  زا  هک  يرجه ) يافوتم 597  )
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رد هتـشون و  ءایحإلا » طالغاب  ءایحالا  ملاعا   » مان هب  یباتک  هتـشاد ، مولع  ریاس  ظعو و  ثیدح و  ریـسفت و  ملع  رد  یئالوط  دی  یمق  ثدـحم 

تخات و زین  نآ  رد  هک  دراد  سیلبا » سیبلت   » مان هب  يرگید  باتک  وا  تسا . هدرمشرب  کی  کی  ار  یلازغ  مولعلا  ءایحا  باتک  ياهاطخ  نآ 
. تسا هداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  وا  مولعلا  ءایحا  باتک  یکرادم ، دانسا و  رکذ  اب  هدرک و  یلازغ  رب  ییاهزات 

مولعلا ءایحا  باتک  هک  دوش  نشور  اـت  مینکیم  هراـشا  هحفص 597 و 379 ) « ) سیلبا سیبلت   » باتک رد  وا  نانخـس  زا  یتمـسق  هب  اجنیا  رد 
بلاطم مامت  ناوتیمن  تسین و  یلاخ  تافارخ  ماهوا و  هتـشر  کی  زا  لاح  نیا  اب  یلو  درادرب ، رد  شزرارپ  بلاـطم  هلـسلس  کـی  هچ  رگا 

(1). تفریذپ ار  نآ 
بش  زا  نوچ  راک  زاغآ  رد  خویش  زا  یکی  : » دیوگیم یلازغ  دماحوبا  - 1

راذـگ ورف  زیچ  چـیه  زا  صوصخ  نیا  رد  دـنک و  تباث  ار  لقع  یناوتان  هک  دیـشوک  رایـسب  روشو  ترارح  اـب  دـش  یفوص  نوچ  یلازغ  - 1
. درکن

: دـیوگیم دـهدیم و  حرـش  دوخ  رـصع  ياههقیرط  بهاذـم و  نایم  رد  ار  دوخ  ینالقع  كولـس  ریـس و  لالـضلا » نم  ذـقنملا  هلاسر « رد 
یباراف و ریفکت  وطـسرا  نوطالفا و  طارقـس و  قیمحت  ریفکت و  زا  دعب  و  دنارفاک ، اهنآ  همه  دنراد  هک  یبهاذـم  قرف و  فالتخا  اب  هفـسالف 
تسایس و ملع  یهلا ، تمکح  تعیبط ، قطنم ، یضایر ، هناگشش : ماسقا  هب  هفسالف  مولع  میسقت  زا  دعب  درمـشیم و  بجاو  مه  ار  انیـس  نبا 

تسیب نیا  زا  لصا  هس  رد  دروآرد  ناوتیم  لصاتسیب  تحت  رد  تایهلا  رد  هفسالف  تاهابتشا  طالغا و  دیوگیم : تایهلا  مسق  رد  قالخا ،
( لالضلا نم  ذقنملا  زا  سابتقا  دنبوسحم (. راذگ  تعدب  رگید  لصا  هدفه  رد  تسا و  بجاو  اهنآ  ریفکت  لصا 

« هفسالفلا دصاقم  باتک « زین  هتشاد و  رظن  انیس  نبا  هب  اصوصخم  هتشون و  مالـسا  هفـسالف  مامت  دض  رب  یلازغ  ار  هفـسالفلا » تفاهت  باتک «
. تسا هتشون  هفسالف  تاهابتشا  نداد  ناشن  يارب  دشاب  هدرک  صیخلت  ار  انیس  یلعوبا  تاجن » هک « تسا  نیا  لثم  ار 

. دنادیم تنس  بادآ و  ضحم  يارجا  رد  ار  نینمؤم  فیاظو  تسا و  يرهاظ  کشخ و  رایـسب  تنـس  یمـسر  بهذم  یلازغ ، فارتعا  هب  » 
رگید يوس  زا  دنشاب . هتشاد  شزاس  نآ  اب  دنناوتیم  دنچ  ینت  اهنت  ور  نیا  زا  دراذگیمن و  یقاب  تاساسحا  يارب  ییاج  چیه  تنس  بهذم 

دوخ تامیلعت  رد  ار  رایعم  اج  همه  رد  فوصت  یلازغ  هدـیقع  هب  دراد و  یگرزب  رایـسب  شقن  تاـساسحا  فوصت  رد  میدـید  هک  ناـس  نآ 
رصانع وا  دنکیم : ادیپ  یهار  دوخ ، دید  زا  تایهلا ، یگتفکش  قنور و  يارب  یلازغ  دنکیم .! ادیپ  نید  اب  يدروخرب  هاگ  و  هدرکن ، تیاعر 
تایبدا فوصت و  دشخبیم (!» ناجیه  قمر و  کشخ  تنس  هب  قشع ، ساسحا و  رـصانع  ناس  نیدب  دیازفایم و  نید  هب  ار  فوصت  ینافرع 

(. هحفص 51 سلترب ، چیودراودا  ینگوی  فوصت ،
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158 ص :
يزیخ بش  هب  تبغر  لـیم و  يور  زا  وا  سفن  هکنیا  اـت  دتـسیاب  رـس  يور  رب  حبـص  اـت  ار  بش  هک  درک  مازلا  دوخرب  دـشیم  لـسک  يزیخ 

! دنک تردابم 
مدرم هب  رگا  دیـسرتیم  اریز  تخیر ؛ اـیرد  رد  هتخورف و  ار  شلاوـما  ماـمت  دـنک ، نوریب  لد  زا  ار  لاـم  یتـسود  هک  نـیا  يارب  يرگید  - 2

! دوش راچد  ایر  هب  دشخبب 
مانـشد شحف و  داب  هب  ار  وا  تاعامتجا  نایم  رد  هک  دوب  هدرک  مادختـسا  ار  یـسک  يرابدرب ، ملح و  هب  ندرک  تداع  روظنم  هب  يرگید  - 3

! دریگب
هرطاخم هب  ار  دوخ  ناج  و   ) دشیم راوس  یتشک  رب  ایرد  مطالت  نافوط و  عقوم  ناتـسمز و  ماگنه  رد  تعاجـش ، لیـصحت  يارب  يرگید  - 4

(! تخادنایم
رتشیب یلازغ )  ) دماحوبا زا  نم  یتفگش  دسیونیم : عرش  لقع و  زا  رود  بیجع و  ياهناتـساد  نیا  لقن  زا  سپ  جرفلاوبا )  ) روکذم دنمـشناد 
هکلب تسا ، هدرکن  اهنآ  زا  یتمذم  هنوگ  چـیه  اهنت  هن  اهنآ  لقن  زا  سپ  وا  اریز  دـندش ، بکترم  ار  تشز  لامعا  نیا  هک  یناسک  زا  ات  تسا 

! تسا هدومن  نایب  نارگید  تیبرت  میلعت و  يارب  حالطصا ) هب   ) ار تایاکح  نیا 
يدنمزاین دح  زا  رتنوزف  یلاوما  رگا  ات  دریگب  رظن  رد  ار  راک  هزات  صخـش  يدـتبم و  تالاح  دـیاب  دـشرم  ای  خیـش  دـیوگیم : دـماحوبا  - 5

رازاب هب  ار  وا  هدـش ، بلاـغ  وا  رب  ّربکت  رگا  و  دـیامن ، یهت  نآ  لاـیخ  زا  ار  شلد  دـنک و  فرـصم  ریخ  هار  رد  هتفرگ و  وا  زا  دـشاب ، هتـشاد 
طاقن هدـیبور  هناخ و  رادـبآ  فیظنت  رومأم  ار  وا  تسا ، هدرک  هبلغ  وا  رب  تلاـطب  یلبنت و  رگا  و  دـنک ! ییادـگ  هک  دـهد  روتـسد  دتـسرف و 

توهـش رگا  و  دراداو ! نتفرگ  هزور  هب  ار  وا  دشاب ، هتـشاد  لیم  كاروخ  هب  دایز  رگا  و  دیامن ! دود  عضاوم  هناخزپشآ و  تمزالم  فیثک و 
زا ار  وا  اهنت و  نان  هب  بش  کی  دـنک و  راطفا  اهنت  بآ  هب  بش  کی  دـهد  روتـسد  دوشن ، مک  نتفرگ  هزور  هب  دـشاب و  بلاغ  وا  رب  یـسنج 

! دراد زاب  تشوگ  ندروخ 
روتسد فلاخم  لامعا  نیا  هب  ار  مدرم  هنوگچ  هک  متفگـش  رد  وا  زا  یلیخ  دیوگیم : یلازغ ، زا  نانخـس  نیا  لقن  زا  سپ  روکذم  دنمـشناد 

؟ دنکیم بیغرت  عرش ،
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159 ص :
و دـیامن !؟ دـیدش  ياهیرامیب  دـیلوت  هدـیدرگ و  زاب  شتروص  هب  نوخ  ات  دتـسیاب  رـس  يور  حبـص  هب  ات  ار  بش  ناسنا  هک  تسا  زیاـج  اـیآ 

؟ تسا هدرک  یهن  لام  فالتا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هکنآ  اب  تخیر  ایرد  رد  ار  لاوما  ناوتیم  هنوگچ 
دوشیم هنوگچ  و  تسا ؟ اور  تشز  لمع  نیا  يارب  یناملسم  مادختـسا  ایا  و  تسا ؟ زیاج  نداد  ناملـسم  هب  شحف  مانـشد و  تهج  یب  ایآ 

طقاـس عقوم  نیا  رد  تسا ) تاـبجاو  نیرتگرزب  زا  یکی  هک   ) ادـخ هناـخ  جـح  هکنآ  اـب  دـش  راوس  یتـشک  رب  اـیرد  رطخ  ناـفوط و  ماـگنه 
... !؟ دنک ییادگ  دشاب  هتشاد  راک  بسک و  رب  ییاناوت  هک  یسک  تسا  زیاج  هنوگچ  و  دوشیم ؟

! تسا هتخورف  نازرا  یلیخ  فوصت  هب  ار  هقف  دماحوبا  دیوگیم : نخس  نیا  نایاپ  رد 
يراکتـسرد یبوخ و  هب  مدرک و  ادیپ  ياهقباس  نسح  اجنآ  رد  مدش ، تالحم  زا  یکی  دراو  ینامز  دنکیم  لقن  ینیرک » نبا   » زا یلازغ  - 6

جراخ هبامرگ  زا  مدیـشوپ ، دوخ  سردـنم  هنهک و  ياهـسابل  ریز  رد  هدـیدزد و  ار  یتمیقرپ  سابل  متفر و  هباـمرگ  هب  يزور  مدـش . فورعم 
نوریب ار  تمیق  رپ  ياهـسابل  نآ  دـندنک و  نم  رب  زا  ار  هنهک  ياـههماج  هتفرگ و  ارم  دـندیود  مدرم  مـتفریم ، هار  هتـسهآ  هتـسهآ  مدـش و 

!! دش تحار  نم  سفن  هلیسو  نیا  هب  مدش و  روهشم  هبامرگ » دزد   » هب مدرم  نایم  رد  هعقاو  نیا  زا  سپ  دندروآ ،
تحار سفن  مدرم و  هب  هجوت  زا  ات  دـندادیم  تضایر  ار  ناشدوخ  هنوگ  نیا  دـیوگیم : هدـننز ، تشز و  تیاکح  نیا  لـقن  زا  سپ  یلازغ 

نیا ًادعب  دندشیم و  بکترم  بلق  حالـصا  يارب  ار  تسا  هدوب  اهقف  روتـسد  فالخ  رب  هک  ییاهراک  هنوگ  نیا  لاح ، لها  اسب  هچ  و  دنوش !
! درک مامح  رد  درم  نآ  هک  يروط  نامه  دندرکیم  ناربج  ار  يروص  ریصقت 

باتک فیلأت  هب  هدرک و  نوریب  تهاقف  هریاد  زا  ار  یلازغ  یـسک  هچ  هّللا ، ناحبـس  دیوگیم : نخـس  نیا  لقن  زا  سپ  يزوجلا  نب  جرفلاوبا 
؟ تسا هتشاداو  ءایحا 
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دیجمت حدم و  اهنآ  زا  هکلب  دنکیمن ، افتکا  اهنآ  لقن  هب  اهنت  هک  تسا  نیا  رد  بجعت  درکیمن ، لقن  ار  اوران  ياهراک  هنوگ  نیا  شاک  يا 

تاروتـسد اب  تفلاخم  رد  ار  دوخ  یتسرد  حالـص و  صخـش ، هک  رتدب  نیا  زا  یتلاح  هچ  دمانیم ! لاح  لها  ار  شنابحاص  دیامنیم و  مه 
؟ دنادب عرش 

دراذگب و دوخ  رب  ار  دزد »  » مان ناملسم ، هک  تسا  اور  ایآ  و  دنزادرپب ؟ روما  هنوگنیا  هب  هک  دوبن  بلق  حالـصا  يارب  یحیحـص  هار  چیه  ایآ 
یعفاش دـمحا و  هکنآ  اب  دـننک ؟ فرـصت  شنابحاص  ياضر  بلج  نودـب  مدرم  لام  رد  تسا  زیاح  اـیآ  دـنک !؟ دادـملق  قراـس  ار  شدوخ 

راک نیا  ربانب  دننک ...  عطق  دیاب  ار  وا  تسد  دزدب  مامح  زا  تسا  نآ  رب  نابهگن  هک  ياهماج  یسک  رگا  دناهدرک  حیرـصت  یلازغ ) ياوشیپ  )
( يزوجلا نب  جرفلاوبا  نانخس  نایاپ   .... ) تسا رتروآ  تفگش  قراس  نآ  لمع  زا  یلازغ 

دنیوگیم اهنآ  ار  هچ  ره  هداـتفا و  تاـمیلعت  نیا  لاـبند  هب  هناروکروک  هک  تسا  یناـسک  راـک  رتروآ  تفگـش  ود  ره  زا  دـیوگ : هدـنراگن 
فیدر رد  ار  نانآ  هک  دننکیم  ولغ  اهنآ  هرابرد  ياهزادنا  هب  یتح  دـنزادنا ، راک  هب  ار  دوخ  لقع  مهف و  هک  نآ  نودـب  دـننکیم ، قیدـصت 
تافارخ نیا  دوهـش  فشک و  ینعم  رگا   (1). دننادیم دوهش  فشک و  ماقم  بحاص  ار  اهنآ  هداد و  رارق  مالـسا  نادنمـشناد  نیرتهتـسجرب 

! دراذگ فشک  ار  یعورشمان  لمع  ره  مان  دیاب  سپ  تسا ،
یب صخش  ره  هک  هداد  ناشن  دوخ  زا  یبیجع  ياهبصعت  اهیشک و  قح  زین  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  تماما و  ثحب  رد  یلازغ  میتفگ  ًاقباس 

نایب  عوضوم  نیا  يارب  يدایز  ياههنومن  دادیم  هزاجا  ام  باتک  عضو  رگا  دنکیم . تریح  راچد  ار  یفرط 

نآ رد  دـشاب ، رگید  يربماـیپ  تسناوـتیم  ربماـیپ  زا  سپ  رگا  تسا «: هـتفگ  يدوـهی  فورعم  سانـش  مالـسا  حالطـصا  هـب  رهیـستدلگ  - 1
تایبدا فوصت و  يوروش  داحتا  یمداکآ  هتـسباو  وضع  دراودا ، رـسپ  سلترب  ینگوی  لقن  هب  دوبیم (!» صخـش  نینچ  یلازغ  اهنت  تروص 

هحفص 50) يدزیا ، سوریس  هجرت : فوصت 
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: دوشیم افتکا  تسا  هدرک  فارتعا  نآ  هب  زین  هلاقم  لهچ  هدنسیون  هک  هنومن  کی  رکذ  هب  راصتخا ، تاعارم  يارب  یلو  میدرکیم 

یمالسا لاجر  زا  لوا  هجرد  رد  تدابع  دهز و  تلیضف و  اوقت و  رد  هک  گرزب  ياملع  نیب  رد  دسیونیم : هحفص 87  رد  روکذم  هدنسیون 
زیاـج تسا  تناـیخ  ترارـش و  همـسجم  هک  ار  دـیزی  نعل  یتـح  هک  دـنرادیم  رب  مدـق  تشحو  فوـخ و  طاـیتحا و  اـب  يردـق  هـب  دنتـسه 

تسا و هدوب  یلازغ  قباـس  هلمج  رد  گرزب  ياـملع  زا  دوـصقم  هک  دـنکیم  حیرـصت  ًادـعب  هدوب (1)  هلبق  لها  دـنیوگیم  اریز  دـننادیمن !
. دنکیم مالسا  گرزب  نادنمشناد  هیلع  هنادرمناوجان  زات  تخات و  هب  عورش  سپس 

، درمش هلبق  لها  زا  ار  دوخ  درک و  تناید  راهظا  دینابـسچ و  مالـسا  هب  ار  دوخ  سک  ره  دنکیم  نامگ  ربخ ، یب  نیا  ایوگ  دیوگ : هدنراگن 
بیرخت ینید و  سیماون  کـته  تیاـنج و  هنوگ  رازه  بکترم  هکنیا  وگ  دوـب ، دـهاوخ  مرتـحم  وا  ضرع  لاـم و  ناـج و  تسا و  ناملـسم 

. تسا مالسا  تاروتسد  حیرص  فالخرب  دیآیمن ، تسرد  یلقع  قطنم و  چیه  اب  هکنیا  رب  هوالع  هدیقع  نیا  دوش . مالسا  ساسا 

وا هلتق  هنا  لاقی  نا  زوجی  الف  الـصا  تبثی  مل  اذه  انلق : هب ؟ رمآ  وا  نیـسحلا  لتاق  هنال  دیزی  نعل  زوجی  له  لیق  ناف  یلازغ «: ترابع  نیع  - 1
نیسحلا لتاق  لاقی : نا  زوجی  لهف  لیق ، ناف  قیقحت !!»...  ریغ  نم  ةریبک  یلا  ملـسم  ۀبـسن  زوجت  هنال ال  ۀنعللانع ، ءالـضف  تبثی ، ملام  هب  رما 

«!!) ۀبوتلا دعب  تومی  نا  لمتحی  هنال  ۀـّللا ، هنعل  ۀـبوتلا  لبق  تام  نا  نیـسحلا  لتاق  لاقی  نا  باوصلا  انلق  هّللا ؟ هنعل  هلتقب  رمآلا  وا  ۀـّللا ؟ ۀـنعل 
هب ای  هتـشک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نیا  رطاخ  هب  دـیزی  نعل  ایآ  دوش  هتفگ  رگا  نانبل «) پاچ  هحفص 125 - دلج 3 ، مولعلا ، ءایحا 

! دشابیمن زیاج  نداد  دیزی  هب  ار  لمع  نیا  تبسن  اذل  تسین و  تباث  تبسن  نیا  ًاساسا  مییوگیم : هن ؟ ای  تسا  زیاج  هداد ، روتسد  وا  نتشک 
ایآ دوش : هتفگ  رگا  تسین  زیاج  نداد  یناملـسم  هب  هریبک  هانگ  تبـسن  قیقحت  نودـب  اریز  درک ، نعل  لمع  نیا  رطاخب  ار  وا  هک  دـسر  اجک 

: دوش هتفگ  تسا  نیا  حیحـص  طقف  مییوگیم : دـنک ؟ تنعل  هداد ، نامرف  وا  لتق  هب  هک  یـسک  ای  نیـسح  لتاق  ادـخ  دوش : هتفگ  تسا  زیاج 
دیابن یلازغ  هناقمحا  لیلحت  نیا  زا  و  دنک ! هبوت  گرم  زا  لبق  دراد  لامتحا  اریز  دنک ! تنعل  ار  وا  ادخ  دریمب ، هبوت  زا  لبق  رگا  نیسح  لتاق 

. درامشیمن زیاج  مه  ار  ناطیش  نعل  یتح  شردارب  لثم  وا  اریز  درک  بجعت 
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هب هتخاس و  لّدبم  یتنطلـس  هاگتـسد  هب  ار  نآ  هدرک و  بصغ  ار  یمالـسا  تفالخ  دنمجرا  ماقم  دیزی »  » دننام هک  یناسک  رتنـشور ، ریبعت  هب 

قالخا داسف  رشن  نوناک  دننکیم و  مهارف  ار  مالسا  تالیکـشت  نتخاس  دوبان  تامدقم  و  دننزیم ، مالـسا  هشیر  رب  هشیت  مالـسا  سدقم  مان 
. دوب دنهاوخ  جراخ  ناهج  ناناملسم  فص  زا  تسا ، زیاج  اهنآ  نیرفن  نعل و  هکنیا  رب  هوالع  دنیامنیم ، سیسأت  نیملسم  نایم  رد  ار 

ار مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نت  هراپ  و  ءایلوا ، هلسلس  رس  دنمجرا  كاپ و  دنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هشوگ  رگج  هک  یـسک 
زاربا يارب  هکلب  تسا  زیاج  وا  نیرفن  نعل و  طقف  هن  دنک  دیهش  یعضو  نیرتعیجف  اب  وا ، ناوریپ  ناگرزب  نادنواشیوخ و  زا  يرایسب  عمج  اب 

وا اـب  هک  یناـسک  دوب . دـهاوخ  ریدـقت  روـخ  رد  هدیدنـسپ و  رایـسب  يراـک  ياهنایـشحو ، لـمع  گرزب و  تیاـنج  نینچ  زا  راـجزنا  رفنت و 
رد ندرک  هسوسو  دنتـسه و  میهـس  وا  اب  تمـسق  نیا  رد  زین  دـننکیم  عافد  وا  زا  تهج  یب  هک  ییاـهنآ  دـندرک و  تدـعاسم  يراـکمه و 

. دنکیمن لح  ار  یلکشم  چیه  یخیرات  ملسم  لئاسم 
هدـش يروآ  عمج  عوضوم  نیا  يارب  هماع  هصاـخ و  نادنمـشناد  بتک  زا  هک  یکرادـم  زا  ياهراـپ  هب  ثحب  نیا  ندـش  نشور  يارب  کـنیا 

«: دننآرب یگلمج  هک  تسا  یلوق   » بلطم نیا  دننادب  ات  دوشیم  هراشا 
. تسا هدیسر  فط  هنحص  ناراکتیانج  البرک و  هعجاف  نسیـسؤم  رب  نیرفن  نعل و  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  زا  هدراو  تارایز  رد  ررکم  - 1

هکنیا رب  هوالع  دـنناوخیم ، اروشاع  زور  رد  لقاال  ای  دـننکیم  تموادـم  نآ  رب  ناگرزب  احلـص و  زا  ياهدـع  هک  اروشاع  ترایز  نیمه  رد 
. تسا هدیدرگ  وا  مان  هب  حیرصت  مه  دروم  کی  رد  هدش ، نیرفن  نعل و  البرک  هعجاف  سسؤم  رب  هبترم  دص  زا  شیب 

یـسوم و لیعامـسا و  میهاربا و  حون و  مدآ و  لیئربج و  لاعتم و  دـنوادخ  هک : هدومرف  لقن  راونالاراحب  رابخا  یط  رد  یـسلجم  موحرم  - 2
. دندرک نعل  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  لتاق  دیزی  دیزی )! نیعفادم  مغر  یلع   ) مالسلا مهیلع  یسیع  نامیلس و 

هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  تارف  ریسفت  رد  - 3
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. دومرف نعل  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هدنشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ترـضح نآ  هک  دـنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  راـصبالا » رون   » باـتک رد  تنـس  لـها  فورعم  دنمـشناد  یجنلبـش  - 4
. دومرف نعل  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هدنشک 

. دناهدرک يوریپ  يو  زا  وا  لاثما  يزوجلا و  نبا  دننام  مه  یعمج  هدرک و  دیزی  رفک  هب  مکح  دمحا  ماما  - 5
مسا هب  حیرـصت  اب  ار  دیزی  نعل  دمحا  ماما  هک  هدش  لقن  تسا  تنـس  لها  ياملع  زا  رگید  یکی  ملق  هب  هک  نیبغارلا  فاعـسا  باتک  رد  - 6

. تسا هدرمش  زاجم 
. تسا هتسناد  اهنآ  هلمج  زا  ار  دیزی  هتشون و  نعل  نیقحتسم  عوضوم  رد  یباتک  تسا  ننست  لها  نادنمشناد  زا  هک  یلعیوبا  یضاق  - 7

. تسا زیاج  هماع  نادنمشناد  مامت  قافتا  هب  مسا  هب  حیرصت  نودب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ناگدنشک  رب  نیرفن  نعل و  - 8
( نیبغارلا فاعسا  زا  لقن  )

بـصعتملا یلع  ّدّرلا   » ار نآ  مان  هتـشاگن و  دـیزی  نعل  صوصخ  رد  یباتک  تسا  ننـست  لـها  ياـملع  زا  یکی  هک  يزوجلا  نب  جرفلاوبا  - 9
. تسا هدراذگ  دیزی » نعل  نم  عناملا  دینعلا ،

ياملع نید و  گرزب  نایاوشیپ  راتفگ  دننکیم و  يوریپ  یلازغ  نوچمه  یبصعتم  درم  زا  هناروکروک  هک  یناسک  كرادم ، همه  نیا  اب  ایآ 
؟ دش دنهاوخ  هدنمرش  دوخ  ياوران  رادرک  زا  دنزادنایم ، رس  تشپ  ار  نیقیرف 

(1). اریصم تئاسو  منهج  هلصن  یلوت و  ام  هلون  نینمؤملا  لیبس  ریغ  عبتی  يدهلا و  هل  نیبت  ام  دعب  نم  لوسرلا  ققاشی  نم  و 
! دنراد مه  ار  هفشاکم »  » يوعد هکنیا  بلاج  و 

لوغـشم تضایر  تلزع و  ینیـشن و  هشوگ  هب  : » دیوگیم شتاملک  زا  یـضعب  رد  یلازغ  رایخالا ، ۀفحت  رد  یمق  رهاط  دـمحم  الم  هتفگ  هب 
«. مدش فشک  لها  زا  متشگ و 

هیآ 115 ءاسن ، هروس  - 1
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یماطسب دیزیاب  - 2

هراشا

یلو تفای ، دلوت  لاس 160  رد  تسا (2)  ناسارخ  دالب  زا  هک  ماطسب  رهـش  رد  مدآ (1) و  نب  یسیع  نب  روفیط »  » شمان یماطـسب » دیزیاب  »
قوف ماقم  هیفوص  نایم  رد  درم  نیا   (3). دناهتشون رگید 261  یضعب  ياهراپ 264 و  هنس 234 و  یضعب  دناهدرک  فالتخا  وا  تافو  لاس  رد 

! دناهدرک بقلم  نیفراعلا » ناطلس   » هب ار  وا  هک  يروط  هب  دراد  ياهداعلا 
و خـیاشم » ربکا   » و یهانتمان » همالع   » و یهلا » هفیلخ   » و نیققحملا » ناـهرب   » لـیبق زا  یمهم  باـقلا  ءایلوالاةرکذـت ، باـتک  رد  راـطع  خـیش 

منیبیم دیزیاب  زا  رپ  ار  ملاع  رازه  هدجیه  : » تسا هتفگ  هک  دنکیم  لقن  ریخلاوبا  دیعسوبا  زا  باتک  نامه  رد  دهدیم و  وا  هب  ءایلوا » مظعا  »
«. تسین نایم  رد  دیزیاب  و 

یهلا گرزب  ناربمغیپ  زا  کی  چـیه  هرابرد  دناهتـسب  وا  هب  نارگید  ای  هدرک و  اـعدا  دوخ  قح  رد  دـیزیاب  هک  ار  هچنآ  مییوگب  رگا  هصـالخ 
. میاهتفگن قارغا  هدشن ، دراو 

. دنکیم تریح  راچد  ار  ياهدنونش  ره  کش  نودب  هک  تسا  هدوب  یبیرغ  بیجع و  راکفا  ياراد  دیزیاب 
مرتحم ناگدنناوخ  هدـهع  هب  ار  يرواد  میروآیم و  راطع  خیـش  ءایلوالا  ةرکذـت  باتک  زا  هصالخ  روط  هب  ار  وا  نانخـس  زا  یتمـسق  کنیا 

هراشا  زین  دناهتسب  وا  هب  تمارک  ناونع  هب  وا  نادیرم  هک  کحضم  بلاطم  زا  ياهراپ  هب  ًانمض  میراذگیم و 

(. هحفص 213 دلج 2 ، نایعالا ، تایفو  دروآ ( مالسا  هک  دوب  یسوجم  ناشورس  تشاد و  مان  ناشورس  نب  یسیع  يو  ردپ  - 1

، دمآیم رامش  هب  ناسارخ  رهش  نیلوا  نامز  نآ  رد  تسا  عقاو  ون  هعلق  شخب  رد  دورهاش و  لامـش  یگنـسرف  کی  رد  نونکا  ماطـسب » - » 2
هحفص 213) دلج 2 ، نایعالا ، تایفو  ناکلخ ، نبا  قارع (. تمس  زا 

نم رونلا  باتک  هحفـص 639  هدیزگ ، خیرات  - 213 دـلج 2 ، ناکلخ ، نبا  هحفـص 114 - یبرع  همجرت  تایحلا ، نیع  تاحـشر  همدقم  - 3
. يودبعبط هحفص 63 ، روفیطلا  یبا  تاملک 
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« دوب وا  كرابم  رـضحم  رد  درکیم و  ییاقـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  لاس  ود  وا   » دـناهتفگ هکنیا  دوش و  رتنـشور  هلأسم  ات  دوشیم 

. دشابیمن راگزاس  دش  هتفگ  الاب  رد  هک  یخیرات  اب  نوچ  تسین ؛ تباث 
***

دیزیاب ياوتف  - 1

. مهرد تسیود  تفگ : يراد ؟ هچ  تفگ : ادخ . هناخ  جح  هب  تفگ : يوریم ؟ اجک  هب  دیـسرپ  وا  زا  دـیزیاب  دـمآ . وا  شیپ  يدرم  دـنیوگ :
هک روط  نامه  درم  نآ  تسا ! نیمه  وت  جـح  هک  درگ  زاب  درگب و  نم  رود  راـب  تفه  ملاـیع و  بحاـص  هک  هد  نم  هب  ار  نآ  تفگ : دـیزیاب 

هبترم تفه  دـندش ، هاگآ  نآ  زا  رهاظ  لها  ياـملع  دـش و  رـشتنم  ماطـسب  رد  عوضوم  نیا  نوچ  تشگزاـب . دروآ و  اـجب  دوب  هتفگ  دـیزیاب 
! دندرک نوریب  رهش  زا  ار  دیزیاب 

كرت مالسا  ياملع  مامت  قافتا  هب  تسا و  مالسا  نید  تایرورـض  زا  یکی  تعاطتـسا ، تروص  رد  ادخ  هناخ  جح  بوجو  دیوگ : هدنراگن 
 .... تسا مولعم  اهنآ  عضو  دننک  راکنا  ار  يرورض  مکح  نیا  هک  یناسک  تسین و  زیاج  هجو  چیه  هب  ناکما  تروص  رد  نآ 

***

! درک رود  دوخ  زا  هقدنز  هلیسوب  ار  مدرم  - 2

زا دیزیاب  دنأوت . ناهارمه  دنتفگ : دنتیسک ؟ اهنیا  درک : لاؤس  دندش . قحلم  وا  هب  یعمج  درکیم ، روبع  يرهـش  زا  ادخ  هناخ  هار  رد  دیزیاب 
زامن نوچ  دـیامن . نوریب  ناشیا  لد  زا  ار  دوخ  تبحم  هدرک  رود  دوخ  زا  ار  اـهنآ  هک  دـمآ  رب  ددـص  رد  دـماین و  شـشوخ  دـمآ  شیپ  نیا 

درم نیا  دنتفگ : مدرم  دینک .» تدابع  ارم  متـسه  ادـخ  نم  !: » نودـبعاف انا  ّالا  هلا  هّللا ال  انا  ّینا  تفگ : هدرک و  اهنآ  هب  ور  دـناوخ ، ار  حـبص 
هناوید 
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! دندش قرفتم  وا  رود  زا  تسا و 

دوخ رود  زا  نیبدب و  دوخ  هب  تبـسن  ار  مدرم  زیمآرفک ، نانخـس  هلیـسوب  ناسنا  هک  دهدیم  هزاجا  تلم  بهذم و  مادـک  دـیوگ : هدـنراگن 
؟ دنک هدنکارپ 

ییحی هب  دیزیاب  روتسد  - 3

میهاربا و تلخ  لـیئربج و  سدـق  مدآ و  توفـص  رگا  تفگ : تساوخ ، يروتـسد  وا  زا  ییحی »  » ماـن هب  هدرک  راـک  ناـیفوص  زا  یکی  یتقو 
نک و بلط  ار  نآ  ءارواـم  هکلب  يوش ! یـضار  هک  اداـبم  دـنهد ، وت  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  تبحم  یـسیع و  تراـهط  یـسوم و  قوش 

! يدرگ بوجحم  يدروآ ، دورف  زیچ  ره  هب  هک  رواین  دورف  زیچ  چیه  هب  رس  شاب و  تمه  بحاص 
. دننادیم باجح  ار  اهنآ  دنرمشیم و  کچوک  ار  گرزب  ناربمغیپ  خماش  ماقم  هزادنا  هچ  ات  دینکیم  هظحالم  دیوگ : هدنراگن 

***

! منهج شتآ  ندرک  شوماخ  - 4

هلیسو نیا  هب  دوش و  تسپ  دنیب  ارم  خزود  نوچ  هک  منز  خزود  فرطرب  ار  دوخ  همیخ  ات  دوش  اپرب  تمایق  رتدوز  دهاوخیم  ملد  تفگیم :
! مشاب هدرک  مهارف  ار  مدرم  یتحار 

: تفگ دندرک  لقن  وا  يارب  ار  نخـس  نیا  نوچ  هک  هدش  لقن  تسا  هعیـش  فورعم  ياملع  زا  هک  لیقع  یبا  نبا  موحرم  زا  دیوگ : هدـنراگن 
«! درادن نامیا  نآ  هب  ًاساسا  دوشیم  مولعم  درمش ، تسپ  ار  خزود  شتآ  روط  نیا  هک  یسک  »

***
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دیزیاب دیرم  - 5

نیا دوب .» دـهاوخن  نم  دـیرم  دـنکن  ار  خزود  لها  تعافـش  تماـیق  زور  رد  امـش  زا  سک  ره  : » تفگ دوخ  نادـیرم  هب  مصا  متاـح  يزور 
دریگب و ار  دنشاب  نآ  لها  هک  یناسک  تسد  دتسیاب و  خزود  رانک  رد  هک  تسا  یسک  نم  دیرم  تفگ : دندرک ، لقن  دیزیاب  يارب  ار  نخس 

! دریگ رارق  اهنآ  ياج  رد  دوخ  دتسرفب و  تشهب  هب 
! هّللا مسب  دشاب  دیزیاب  دیرم  تسا  لیام  نایفوص  زا  یسک  ره  دیوگ : هدنراگن 

***

! دیزیاب ياوران  يوعد  - 6

هللا یلـص  دمحم  ياول  ریز  رد  مدرم  دوشیم  هک  تمایق  زور  دنتفگ : ار  دیزیاب  هک  دنکیم  لقن  باتک  نامه  زا  هحفص 112  رد  راطع  خیش 
 ! تسا رتگرزب  دمحم  ياول  زا  نم  ياول  هک  مسق  ادخ  هب  : » تفگ دوب ؟ دنهاوخ  هلآ  هیلع و 

«! تسا الاو  مماقم  ردقچ  نم  مهزنم  !« » یناش مظعا  ام  یناحبس  : » تفگیم هک  دنکیم  لقن  هحفص  نامه  رد  و 
ًاعطق نآ  هدـنیوگ  تسا و  هتفگن  یلـسرم  یبن  برقم و  کلم  چـیه  تسا و  زیاج  لاعتم  دـنوادخ  هرابرد  طقف  هک  تسا  ياهلمج  نامه  نیا 

(1). تسا فرحنم 

، دنشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ياول  تحت  رد  قیالخ  تمایق  يادرف  دنتفگ  ار  دیزیاب  تسا «: نینچ  راطع  هتـشون  قبط  نانخـس  نیع  - 1
هن ار  ینم  نوچ  ینعی  دنـشاب  نم  ياول  تحت  رد  قیالخ  ناربماغیپ و  هک  تسا  تدایز  دمحم  ياول  زا  نم  ياول  هک  يادخ  یئادخ  هب  تفگ 

اجنیا هب  ینعم  یب  گرزب و  ياهاعدا  نیا  دیوگب )؟ ینخس  نینچ  تسا  نکمم  یناملسم  درف  چیه  ایآ  نیمز (. رد  هن  دنبای و  لثم  نامسآ  رد 
: اریز دوشیمن  متخ 

ياهداتفا اـجره  مدرگیم  توکلم  درگ  نم  تسین ، زاـمن  تغارف  ارم  تفگ  ینکیمن ؟ زاـمن  بش  ارچ  وا  هب  تفگ  یکی  دـسیونیم : راـطع 
هحفص 157) دلج 1 ، ءایلوالا ، ةرکذت  مریگیم (!! ار  وا  تسد  تسا 

. درکن مه  نوعرف  ار  اهاعدا  نیا  دنیوگیم  یضعب 
بیـس یتقو  هک  تسا  نیا  تسا ، ادیوه  رهاظ و  نآ  زا  بذک  راثآ  تسا و  روکذم  ءایلوالا  ةرکذت  رد  هک  دـیزیاب  ياهغورد  هلمج  زا  رگید 
مـسا زور  لهچ  یهن ، هویم  رب  ام  مان  هک  يرادـن  مرـش  دـیزیاب  اـی  هک : دیـسر  شوگ  هب  ییادـن  سپ  تسا  فیطل  تفگ : تشادرب و  یخرس 

هحفص 136) كردم ، نامه  مروخن (! ماطسب  هویم  مشاب ، هدنز  ات  هک : درک  دای  دنگوس  درک ، شومارف  ار  مظعا 
: تفگ يزور  يدوبن ، بیاغ  چـیه  دـیزیاب  هقلح  زا  لوبق و  بحاص  عبت و  بحاص  ماطـسب و  ناگرزب  هلمج  زا  دوب ، يدـهاز  هک : تسا  لقن 
منکیم و ملع  نیا  قیدصت  مباییمن و  يرثا  ییوگیم ، وت  هک  مولع  نیا  زا  دوخ  رد  و  ملیللا ، مئاق  رهدلا و  مئاص  تسا  لاس  یس  خیـش  يا 

هکنآ زا  تفگ : ارچ ؟ تفگ : یباین ، ثیدح  نیا  زا  هرذ ، کی  یشاب  نینچمه  لاس  دصیس  رگا  تفگ  دیزیاب  ار ، نخس  نیا  مرادیم  تسود 
! مبلاط هک  تسا  اهلاس  هک  منکب ، تفگ : ینکن ! اما  یلب  تفگ : خیش  تسه ؟ ییاود  ار  نیا  تفگ  درم  دوخ ! سفن  هب  یبوجحم  وت 

نا رـس  رب  و  دـنب ، نایم  رب  میلگ  زا  يرازا  نک و  نوریب  يراد  هک  هماج  نیا  نک و  ورف  نساحم  رـس و  يوم  ورب و  تعاـس  نیا  تفگ : خـیش 
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کی دـنزب ، افق  کی  ارم  هک  ره  هک : وگب  نک و  عمج  ار  ناـکدوک  و  هنب ، دوخ  شیپ  ناـکدرگ  هربوت  نیـشنب و  دنـسانش  رتهب  ارت  هک  تَّلَحَم 
نامه تسا (. نیا  وت  جالع  هک  دـننز  تندرگ  رب  یلیـس  ناکدوک  اـت  يدرگیم  رهـش  رد  و  مهدـب ، زوج  ود  دـنزب  ود  هک  ره  مهدـب و  زوج 

!؟ دهدیم هزاجا  ار  هناقمحا  راک  نیا  یقطنم  نییآ و  بهذم و  چیه  ایآ  هحفص 139 .) دلج 1 ، باتک ،
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! شیورد ندش  بآ  - 7

« ایح  » زا دمآ و  وا  دزن  یـشیورد  يزور  هک  تسا  نیا  هدـش  لقن  ءایلوالا  ةرکذـت  رد  دناهتـسب و  دـیزیاب  رب  هک  یکحـضم  تامارک  هلمج  زا 
، هداتـسیا نیمز  يور  يدرز » بآ   » دـید دـمآرد ، رد  زا  يدـیرم  دـش ! بآ  شیورد  ناهگان  تفگ ، ار  هلئـسم  باوج  وا  دیـسرپ . ياهلئـسم 

بآ روط  نیا  تشادـن  تقاط  مداد ، باوج  نم  درک و  اـیح  زا  یلاوس  دـمآرد و  رد  زا  یکی  تفگ : دـیزیاب  تسیک ؟ نیا  خیـش ! يا  تفگ :
!؟ دش

***

ناطیش نتخیوآ  راد  هب  - 8

يا  تفگ : دمآ و  دیزیاب  دزن  يزور  دوب  هیفوص  نارس  زا  یکی  هک  هیورضخ  دمحا 
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درک هسوسو  ار  یکی  نونکا  ددرگن ، ماطسب  درگ  هک  دوب  هدرک  دهع  ام  اب  يرآ ، تفگ : دندوب . هدرک  رادرب  وت  يوک  رس  رب  ار  سیلبا  خیش !

! دنشک رادرب  هاشداپ ،! هاگرد  رب  ار  نادزد  هک  تسا  طرش  و  داتفا ، قافتا  ینوخ  ات 
مولع زا  ارم  دنیآیم و  هک  دنناگتـشرف  اهنآ  تفگ : دیزیاب  دنتـسیک ؟ اهنآ  نانز ، دـننام  منیبیم  ار  یعمج  وت  شیپ  هک  دیـسرپ  وا  زا  يرگید 

. مهدیم باوج  ار  ناشیا  نم  دننکیم و  لاؤس 
. تسا نانخس  نیمه  یناطیش  راکفا  تافارخ و  ینعم  دیوگ : هدنراگن 

. دش لقن  اهنآ  دوخ  ياهباتک  زا  هک  دوهش  فشک و  نایعدم  هیفوص و  نارس  زا  رفن  دنچ  تالاح  زا  يرصتخم  دوب  نیا 
يوس هب  یهار  تافـشاکم ، عون  نیا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  نیرتهب  هناکدوک ، هاـگ  زیمآرفک و  هاـگ  ساـسا و  یب  اوارن و  نانخـس  نیا  اـیآ 

: دناهدورس ار  ریز  راعشا  تافشاکم  هنوگ  نیا  هرابرد  یضعب  اذل  تسا ؟ یهارمگ  قح و  زا  يرود  هیام  سکع  هب  هکلب  دیاشگیمن  اهتیعقاو 
لایخ  ماهوا و  ریغ  دوب  هچ  فشک (1) 

! لامک لیصحت  مهو  زا  دوش  یک 
يدش  ناملس  هبتر  مه  نید  یحميدش  نامیا  اب  فشک  زا  یسک  رگ 

دوب رارک  وریپ  يدرورهسدوب  رارسا  هنیئآ  فشک  هک  رو 
تسین  مهو  زج  یبکرم  ار  نایفشکتسین  مهف  زج  قح  هار  ردنا  بکرم 

. تفگ میهاوخ  نخس  ًادعب  فشک  ناکما  هرابرد 

. تسا نایفوص  تافشاکم  هب  هراشا  - 1
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فشک ناکما 

هراشا

اعدا هیفوص  تیعمج  هک  ییاهباوخ  اهفـشک و  نیا  بلاـغ  هک  دـش  تاـبثا  يراـکنا  لـباق  ریغ  لـیالد  رکذ  اـب  هتـشذگ  ياـهثحب  رد  هچ  رگا 
زا یلیاسو  هب  رـشب  دراد  ناکما  هک  دش  رکنم  ناوتیمن  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، ماهوا  ییامندوخ  لایخ و  هوق  تیلاعف  هب  طوبرم  دننکیم ،

سح زا  هک  یقیاقح  یناهنپ و  روما  هتـشر  کی  زا  نآ ، ریاـظن  و  هقاـش » تاـضایر   » و یـسیطانغم » باوخ   » قیرط زا  هاـگ  و  تناـهک »  » لـیبق
صاخشا زا  نآ  هرابرد  مه  يددعتم  تایاکح  دناهدرک و  هبرجت  ار  عوضوم  نیا  ًاصخش  دارفا  زا  یضعب  دیامن . لصاح  عالطا  تسا  هدیشوپ 

. تفریذپ ار  نآ  لامجا  روط  هب  ناوتیم  تسا و  هدنامن  یقاب  عوضوم  نیا  رد  راکنا  ياج  اهنآ  دوجو  اب  هک  تسا  هدش  لقن  قثوم 
: تسا ناوارف  تیمها  نایاش  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  ار  هتکن  ود  اما 

؛ تسین تسد  رد  نآ  يارب  یتباث  نازیم  نیعم و  دودح  ودـح  لاح  نیع  رد  یلو  تسین ، راکنا  لباق  ًالامجا  هچ  رگا  عوضوم  نیا  هکنیا : لوا 
لیان نآ  هب  دنناوتیم  یطیارش  هچ  اب  تالاح و  هچ  رد  صاخـشا و  هچ  اما  یندش ، نکمم و  تسا  يراک  راک  نیا  هک  مینادیم  ًالامجا  ینعی 

. تسین مولعم  ام  رب  اًلماک  دنوش ،
صیخـشت يارب  یهار  دـشابیمن و  مولعم  زین  مه  نآ  بابـسا  للع و  هک  دـهدیم  خر  نآ  رد  يدایز  تاهابتـشا  اـهاطخ و  رگید ، فرط  زا 

ادیپ نانیمطا  تایفشک  هنوگ  نیا  هب  ناوتیمن  هجو  چیه  هب  نیاربانب  میرادن . تسد  رد  تسردان  فشک  زا  تسرد  فشک 
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 .... دراذگ نآ  يور  ار  دوخ  دیاقع  راکفا و  يانب  داد و  رارق  دوخ  هاگ  هیکت  كردم و  ار  نآ  ای  درک و 

ریغ یلاباال و  دارفا  نایم  رد  هکلب  درادـن  تسرپ  ادـخ  یقتم و  نامدرم  هب  صاصتخا  یناهنپ ) روما  رب  عالطا  ینعی   ) عوضوم نیا  هکنیا : مود 
. تسا هدش  هدید  زین  تسرپ  ادخ 

لیلد هجو  چیه  هب  دهد  ربخ  سح  ياروام  یناهنپ و  روما  زا  یـسک  ًاقافتا  رگا  هک  دینادب  ات  دوشیم  رکذ  نخـس  نیا  يارب  يدهاوش  کنیا 
! تسا نآ  سکع  هاگ  دینکن  بجعت  رگا  هکلب  دوب ، دهاوخن  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  وا  برقت  ای  یبوخ  رب 

رفن کی  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  تسا  روهـشم  هک  دنکیم  لقن  هحفص 833 )  ) تاتـشلا عماج  باتک  رد  یمق  ققحم  موحرم  - 1
: تفگ يدش »؟ اراد  اجک  زا  ار  ماقم  هبترم و  نیا  : » دندیسرپ وا  زا  ترضح  دادیم . ربخ  بیغ  زا  هک  دوب  قیدنز 

: درک ضرع  نآ »؟ فلاخم  ای  تسا  وت  سفن  شهاوخ  قفاوم  مالسا  ایآ  : » دندومرف سفن . ياهشهاوخ  اب  تفلاخم  رثا  رد 
مالسا لوبق  درک و  یلمأت  درم  نآ  یـشاب .» هدرک  تفلاخم  دوخ  سفن  اب  ات  ریذپب  ار  مالـسا  نید  سپ  : » دندومرف تسا . سفن  لیم  فالخرب 

ربـخ یناـهن  روما  زا  مدوب  رفاـک  هک  ناـمز  نآ  اـت  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ  تسنادیمن . دندیـسرپ  وا  زا  هچ  ره  ًادـعب  دومن ؛
!؟ مرادن يربخ  مدش  ناملسم  هک  الاح  دش  هچ  مدادیم ،

روما هب  ملع  ناـمه  وت  يازج  يدوب ، رفاـک  هک  تقو  نآ  دـشاب . یئزج  روـما  نیا  شیازج  هک  تسا  رتـشیب  نا  زا  مالـسا  تیمها  : » دـندومرف
اهتمعن نآ  تسا و  رگید  يارـس  هب  لوکوم  وت  يازج  یتفریذـپ  ار  مالـسا  هک  نونکا  يدوب ، هدرک  افتکا  مه  نآ  هب  دوب و  ایند ) رد   ) یناـهنپ

«. دشاب مالسا  يازج  دزم و  دناوتیم  هک  تسا 
هطـساو هب  هک  یناـسک  ًاـصوصخم  تسین و  یتاریثأـت  زا  یلاـخ  سفن ، اـب  تفلاـخم  اهتـضایر و  هک  دوشیم  مولعم  یبوخ  هب  تیاور  نیا  زا 

نانآ  هب  یجیاتن  ملاع  نیا  رد  دنرادن  ار  ترخآ  ملاع  يازج  قاقحتسا  عرش ، تاروتسد  اب  تفلاخم  ای  نامیا و  نتشادن 
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. تسا یناهنپ  روما  زا  ياهراپ  رب  عالطا  اهنآ  زا  یکی  هک  دیسر  دهاوخ 

یلـص مرکا  ربمغیپ  دلوت  زا  وا  هک  هدرک  لقن  تسا ، هدوب  تیلهاج  نامز  هنهک  زا  یکی  هک  نهاک » حیطـس   » تالاح رد  یـسلجم  موحرم  - 2
. تفگ شاب  داش  بلاطوبا  ترضح  هب  داد و  ربخ  ناشتدالو  زا  لبق  ناشیا  فاصوا  مالسلا و  هیلع  وا  یصو  هلآ و  هیلع و  هّللا 

روهظ برق  زا  وا  هک : دـنکیم  لقن  هدوب ، برع  تیلهاج  نامز  نانهاک  زا  مه  وا  هک  همامی » ءاقرز   » زا راونالاراحب  مشـش  دـلج  رد  نینچمه 
. داد ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ 

. دندادیم ربخ  یناهنپ  روما  زا  هک  نهاک  مان  هب  دندوب  یناسک  تیلهاج  نامز  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  خیراوت  ثیدح و  بتک  زا  هصالخ 
ظن هتسویپ  دیباوخیمن و  یمک  رادقم  زج  بش  رد  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  يرکبلا  نسحلاوبا  زا  حیطـس »  » تالاح رد  یمق  ثدحم  موحرم 

دادیم ربخ  اهنآ  یبلق  رارسا  زا  وا  دندرکیم - لاؤس  وا  زا  همهم  رابخا  هدومن و  رضاح  ناهاشداپ  دزن  هب  ار  وا  درکیم . نامسآ  بکاوک  رد 
کی هک  دناهدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترضح  تالاح  رد  درکیم  ییوگـشیپ  داتفایم  قافتا  هیتآ  رد  هک  یبیجع  ثداوح  و 
لمح تناـهک  رب  ار  نآ  دینـشیم ، ار  راوگرزب  نآ  هیبـیغ  راـبخا  هک  یتـقو  ثیرح ، نب  رمع و  ماـن  هب  ترـضح  نآ  جوـجل  نیفلاـخم  زا  رفن 
لیاوا رد  نآ  تارطاخ  هک  دوب  برع  تیلهاج  رصع  همّلسم  تاعوضوم  زا  یکی  تناهک  هک  دوشیم  مولعم  یبوخ  هب  هیضق  نیا  زا  درکیم !

. تسا هدوب  ناهذا  رد  زین  مالسا 
مدوب و هتفر  ناتـسودنه  هب  یتقو   » درکیم لقن  زاریـش  نیمرتحم  زا  یکی  زا  ار  هیـضق  نیا  تسا ، داـمتعا  دروم  هک  اـم  ناتـسود  زا  یکی  - 3
ار يدنه  ضاترم  رفن  کی  نایانـشآ  زا  یکی  مدوب  ناشیرپ  یلیخ  تهج  نیا  زا  متـشادن و  یتسرد  یعالطا  دوخ  هداوناخ  زا  هک  دوب  یتدـم 

لحم زا  امـش  هداوناخ  تفگ : درب و  ارم  مان  ًاروف  دید ، ارم  ضاترم  درم  نآ  هک  نیمه  میامن ، بسک  یعالطا  مورب و  هک  درک  یفرعم  نم  هب 
هک  يرگید  لحم  هب  دوب ، تسا ) زاریش  دجاسم  زا  یکی   ) کلملاریصن دجسم  کیدزن  هک  قباس 
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شرس ردق  هداتفا و  هلپ  زا  نآلا  امـش  نادنزرف  زا  یکی  تسا و  اپرب  ینـشج  سلجم  امـش  لزنم  رد  نآلا  هتفای و  لاقتنا  دشاب  نورزاک  هزاورد 

. تسین نیب  رد  يرگید  هثداح  چیه  یلو  هدش ، عورجم 
اًلماک يدنه  ضاترم  نآ  راتفگ  هک  دش  مولعم  مدرک ، قیقحت  نآ  هرابرد  متشگزاب و  زاریش  هب  ًادعب  متفرگ ، رظن  رد  ار  هیضق  نیا  خیرات  نم 

«. تسا هدوب  عقاو  قباطم 
نیاربانب دناهدینش . ای  هدید  يرایسب  دننکیم و  لقن  ررکم  روط  هب  دنه ، تسرپ  تب  ناضاترم  زا  ًاصوصخم  هیضق ، نیا  ریظن  دیوگ : هدنراگن 

. تسناد وا  نامیا  هدیقع و  تحص  یبوخ و  یتسرد و  رب  لیلد  ار  نآ  ناوتیمن  دوش ، هدید  یسک  زا  اهراک  نیا  لاثما  ًاقافتا  رگا 
ناـیب ار  شطیارـش  هداد و  ار  نآ  حرـش  توـبن  ثحب  رد  مـالک  ملع  نادنمـشناد  هک  تسا  يرگید  ثحبم  تـمارک ، هزجعم و  عوـضوم  اـما 

ًاحورشم دـلج 7  نآرق  مایپ  گرزب و  ناربهر  ياهباتک  رد  مه  ام   ) دـناهتخاس نشور  ار  هزجعم  اهراک و  هنوگ  نیا  نیب  زیمت  هار  دـناهدرک و 
(. میاهدرک نایب 

***

یهلا تافشاکم 

ناربمایپ و تامیلعت  هیاس  رد  سفن  بیذـهت  رثا  رب  هک  تسا  هیکز  سوفن  ناـبحاص  هللا و  ءاـیلوا  صوصخم  هک  میراد  فشک  زا  یموس  عون 
شمارآ نیقی و  نانیمطا و  دـنیبیم و  ار  بیغ  هدرپ  تشپ  رارـسا  ناسنا  دوریم و  رانک  اهباجح  دوشیم ، لصاح  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم 

. تسا ادج  یلک  هب  نایفوص  تافشاکم  زا  نآ  باسح  دنکیم و  لصاح  لماک 
تفرعم عبانم   ) لوا دلج  نآرق » مایپ   » ریسفت هب  هّللا  ءایلوا  تالاح  رد  نآ  زا  ییاه  هنومن  تلاح و  نیا  لوصح  طیارش  زا  رتشیب  حیضوت  يارب 

. دییامرف هعجارم  تخانش ) و 
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نایفوص بیجع  ياهتضایر 

نایم  رد   (1)« تضایر  » مان هب  هک  نایفوص  تافارحنا  زا  يرگید  هشوگ  هکنآ  زا  لبق 

«. لاح لک  یلع  يوهلا  ۀفلاخم  هیندبلا و  قاشملا  یلع  سفنلا  لمح  ةدهاجملا : دیوگ «: یبرع  نبا  - 1
() یگـشیمه مئاد و  روط  هب  سوه  اوه و  تفلاـخم  یندـب و  قاـش  تخـس و  ياـهراک  رب  تسا  سفن  ندرک  راداو  تدـهاجم  تضاـیر و  ) 

(. یبرع نبا  هیفوصلا  حالطصا  باتک 
هب یمدآ  سفن  دربیم . راک  هب  هراما  سفن  ندرک  میلست  يارب  کلاس  هک  تسا  یـششوک  شالت و  زا  ترابع  فوصت  کلـسم  رد  تضایر 

کی نداد  ماجنااب  هک  تسا  نآ  کلاس  هفیظو  هدش و  هیبشت  یشحو  ناویح  هب  يزیرغ  تالیامت  زا  يوریپ  لقع و  نامرف  زا  یچیپرـس  ببس 
راک نیا  یلو  دشکب  دوخ  لابند  هب  يونعم  كولس  ریس و  قیرط  رد  ار  نآ  هدرک و  مار  ار  دوخ  شکرس  سفن  فلتخم ، ياهتـضایر  هلـسلس 

لامتحا لهج ، رب  انب  هک  دـیاش  قئارط «: بحاـص  لوق  هب  ددرگن  لـصاح  بولطم  هجیتن  تسا  نکمم  نوچ  دریگ ، ماـجنا  هنارـس  دوخ  دـیابن 
(. هحفص 156 دلج 1 ، دادعتسا (! نالطب  جازم و  داسف  هب  دوش  يدؤم  دنک و  طرفم  تاضایر 

عضو ببس  هب  نانآ  لامعا  دنتخادرپیم و  فلتخم  ياهتضایر  هب  یناسفن  قالخا  بیذهت  يارب  دشرم ، دید  باوص  روتسد و  هب  انب  ناکلاس 
ياهیگتـسبلد رگید  ای  لغـش ، هاج و  لام و  كرت  هب  ناکلاس  زا  یخرب  هکنانچ  دوب ، توافتم  لاوحا  فـالتخا  یحور و  تیعقوم  یمـسج و 

زا سپ  و  دنتخادرپیم ، بور  تفر و  وشتـسش و  لیبق  زا  یهاقناخ  تامدـخ  و  ییادـگ !» هب « نادـیرم  زا  یخرب  دـندشیم : رومأم  یگدـنز 
 .... دندرکیم هدامآ  هللا » یلا  ریس  يارب « ار  دوخ  یتامدقم ، ياهراک  نیا  نداد  ماجنا 

فعـض يرورپ و  نت  زا  دریگ و  رارق  یناسفن  يانگنت  رد  الماک  کلاس  هکدوب  نا  اسرف  تقاط  تخـس و  ياهتـضایر  نیا  يریگیپ  زا  فده 
هحفص ینایک ، رتکد  ناریا ، رد  هاقناخ  خیرات  ددرگ (. يوق  ياهدارا  ياراد  هدش و  دازآ  یعیبط » دوخ  تراسا « زا  جیردت  هب  دهرب و  یحور 

(. 400
رگید دیـشوپ و  تاوهـش  ذـیاذل و  زا  مشچ  تساک  نت  هافر  شرورپ و  زا  دـیاب  حور  شرورپ  هار  رد  درک . مک  كاروخ ، باوخ و  زا  دـیاب 
جرا قلخ و  زا  ندـیرب  ماقم و  هاج و  زا  ندیـشک  تسد  رگید  اهنآ و  نتـشاذگاپ  ریز  تسا و  ربکا  داهج  نیا  هک  یناسفن  ياهاوه  اب  هزرابم 

«. یعامتجا تیثیح  تمرح و  گنن و  مان و  زا  نتشذگ  نارگید و « میظعت  میرکت و  هب  نداهنن 
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دنچ رد  يدام  ذیاذل  یگدنز و  رهاظم  زا  عتمت  هدافتسا و  هرابرد  یلک  روط  هب  ار  مالسا  رظن  تسا  بوخ  دوش ، هداد  حرـش  تسا  جیار  اهنآ 

: مینک هصالخ  هلمج 
تـسا لمع  لباق  نایناهج  مومع  يارب  هک  نادواـج » هدـنز و  نییآ   » کـی تروص  هب  ار  نآ  هک  یمالـسا  ياـههمانرب  نیرتیـساسا  زا  یکی 

. تسا زیچ  همه  رد  طیرفت » طارفا و  زا  يریگولج   » لادتعا و تیاعر   » عوضوم هدروآرد ،
ياوشیپ راصق  تاملک  زا  یکی  رد  هکنانچ  دنادیم . ملع »  » هناشن ار  يور  هنایم  لادـتعا و  تیاعر  و  لهج »  » هناشن ار  طیرفت  طارفا و  مالـسا 

فرط رد  ای  تسا  طارفا  فرط  رد  ای  هشیمه  نادان  «: » اطّرفم وا  اـطرفم  ـالا  لـهاجلا  دـجت  ـال  : » میناوخیم مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسا  گرزب 
. دسریمن فده  هب  هک  دوریم  دنک  ردق  نآ  ای  دریگیم  رارق  فده  فرط  نآ  هتشذگ و  فده  زا  هک  دوریم  دنت  نانچ  ای  طیرفت »

الماک ار  لصا  نیا  یتایح ، بهاوم  ایند و  ذیاذل  زا  هدافتـسا  هصالخ  حیرفت و  تحارتسا و  كاشوپ ، كاروخ ، باوخ ، عوضوم  رد  مالـسا 
. تسا هدرک  شهوکن  ار  نآ  طیرفت  طارفا و  ياههبنج  هدرک و  تیاعر 

كولس ریس و  یقالخا و  لیاضف  تاکلم و  لیصحت  سفن و  بیذهت  ناهانگ و  زا  زیهرپ  يوقت و  نایم  یتافانم  هنوگ  چیه  دیوگیم : مالـسا 
نیا شنیرفآ  زا  لاعتم  دنوادخ  یلـصا  روظنم  دیوگیم : هکلب  تسین . لادتعا ) روط  هب   ) ناهج نیا  رد  ادخ  ياهتمعن  زا  هدافتـسا  اب  هّللا ، یلا 

: دناهدوب وا  نامیا  اب  ناگدنب  اهتمعت 
هچ وگب   » (1) «: ِۀَـماَیِْقلا َمْوَی  ًۀَِـصلاَخ  اَْینُّدـلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُْلق  ِقْزِّرلا  ْنِم  ِتاَبِّیَّطلاَو  ِهِداَـبِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَـنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ْلـُق  »

نیا رد  نامیا  اب  مدرم  لام  اهنآ ، وگب : تسا ، هدرک  مارح  اهنآ  رب  ار  هزیکاپ  ياهیزور  هدیرفآ و  شناگدنب  يارب  ادخ  هک  ار  ییاهتنیز  یسک 
«. دوب دهاوخ  اهنآ  رایتخا  رد  طقف  تمایق  رد  تسا و  ایند 

ترخآ و همدقم  یلک  روط  هب  ایند  نیا  تایح  یگدنز و  مالسا  رظن  زا  نوچ  یلو 

هیآ 30. فارعا ، هروس  - 1
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ناسنا ای  هک  دنکیم  زیوجت  دح  نآ  ات  ار  يدام  ذیاذل  زا  يرادرب  هرهب  تسا ، رگید  ناهج  تداعس  يونعم و  تالامک  هب  ندش  لیان  هلیـسو 

. دشاب هتشادن  یتافانم  نآ  اب  لقاال  ای  دنک ، کمک  لامک  هار  رد  ار 
لیصحت ینعی  شنیرفآ  یلصا  فده  زا  ار  ناسنا  دناریمیم و  ار  لد  هک  تاوهـش  رد  ندش  قرغ  يدام و  ذیاذل  هب  دایز  هقالع  اب  مالـسا  اذل 

. تسا هدرک  هزرابم  تّدش  هب  درادیم ، زاب  يونعم  تالامک 
: تسا هدرک  دودحم »  » ای عونمم »  » یلک هب  ار  ذیاذل  نیا  زا  يرادرب  هرهب  عتمت و  دروم  ود  رد  مالسا  نیا ، رب  هوالع 

مالـسا ربمغیپ  هک  اجنآ  ات  تسا  هدرک  يریگولج  نآ  زا  ًادیدش  تروص  نیا  رد  دـیآ ، تسد  هب  عورـشم  ریغ  يراجم  زا  هک  یتروص  رد  - 1
تـسد هب  رتـمهم  همه  زا  دراد و  ءزج  داـتفه  تداـبع   » (1)  : لـالحلا بلط  اهلـضفا  اءزج  نوعبـس  ةداـبعلا  : » دـیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

«. تسا لالح  يزور  ندروآ 
هب ناکمالا  یتح  هدرک و  مک  يرورض  ریغ  جراخم  زا  دهدیم  روتسد  مالسا  دنشاب  راشف  تمحز و  رد  ناناملـسم  ریاس  هک  يدراوم  رد  - 2

شدوخ هکناـنچ  تسا ، هدوـب  عوـضوم  نیمه  تیاـعر  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  دـهز  لـلع  زا  یکی  دنـشاب و  ناـمورحم  نادـنمزاین و  رکف 
ایآ میوجن ...  تکرـش  تالکـشم  رد  ناناملـسم  درف  درف  اب  هک  یلاح  رد  منک  تعانق  نینمؤملا  ریما  مان  هب  مناوتیمن  اـهنت  نم  : » دـیامرفیم

(2) !؟  تسا هدروخن  مه  وج  نان  هک  دشاب  ياهنسرگ  دیاش  همامی  زاجح و  نیمزرس  رد  هکنیا  اب  مباوخب ، ریس  مکش  اب  اهبش 
هب هراشا  دیاش  دراد ، باسح  مه  نآ  لالح  اریز  تشاد  دیاب  دهز  ایند  لالح  رد  یتح  هک  هدـش  دراو  رابخا  زا  یـضعب  رد  مینیبیم  هکنیا  و 

نآ  دیابن  ناسنا  هک  تسا  نیا 

دلج 12. ۀعیشلا ، لئاسو  - 1

همان 45. هغالبلاجهن ، - 2
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. درک يور  هدایز  طارفا و  نآ  رد  دیابن  دراد ، باسح  مه  لالح  دنام ، لفاغ  شنیرفآ  گرزب  فده  زا  هک  دوش  يدام  ذیاذل  لوغشم  ردق 
اهنآ ياوران  ياهتعدب  زا  تسا و  نوریب  لقع  عرـش و  ياهزرم  زا  تسین و  دـش  هتفگ  هچنآ  اب  گنهامه  هجو  چـیه  هب  اهیفوص  تاضایر  اما 
دوخ ناگدنناوخ  ات  دوشیم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  اًلیذ  هک  تسا  زیمآنونج  كانرطخ و  ای  نیگنن  روآ و  مرش  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا 

. دننک تواضق 
***

اهیفوص بیجع  تاضایر  زا  ییاه  هنومن 

هراشا

اب اهنآ - قرف  مومع  نایم  رد  هک  تسا  فوصت  ياههشیر  نیرتیلوصا  زا  هقاـش ، لاـمعا  لـمحت  يداـم و  ذـیاذل  كرت  تضاـیر و  عوضوم 
رایـسب ياهنامز  زا  اهنآ  نایم  رد  فوصت  هک  اهودـنه  ًاصوصخم  دـندوب و  مالـسا  زا  لبق  هک  ییاـه  هقرف  یتح  دوشیم ، هدـید  ییاـهتوافت -

. دناهتشاد یفاک  دح  هب  ار  فوصت  هصیصخ  نیا  هتشاد ، دوجو  میدق 
رد ءایلوالا » ةرکذت   » رد راطع » خیش   » هلمج زا  دنکیم ، ناریح  ار  ناسنا  لقع  هک  هدش  لقن  تضایر  ناونع  هب  نایفوص  یـضعب  زا  ییاهراک 

. دسیونیم یلبش »  » لاح حرش 

: درکیم دروخ  دوخ  ناج  هب  ار  بوچ  لغب  کی  - 1

يدـمآ رد  وا  لد  هب  یتلفغ  هاـگره  يدرب و  وخ  اـب  بوچ  یـشوغآ  يدـش و  یمه  اـجنآ  رد  هک  یتـشاد  ياهبادرـس  یلبـش  هک  تسا  لـقن  »
(1) «! يدز یمه  راوید  رب  دوخ  ياپ  تسد و  یتسکشب  هک  ياهبوچ  همه  هک  يدوب  هاگ  و  يدز ، یمه  بوچ  نادب  نتشیوخ 

هحفص 235. دلج 1 ، ءایلوالاةرکذت ، - 1
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، دنک درخ  دوخ  ناج  رب  ار  بوچ  لغب  کی  ناسنا  هک  دهدیم  هزاجا  بهذم  نید و  مادک  قطنم ، مادـک  لقع ، مادـک  مسق  ادـخ  هب  ار  امش 

!؟ دبوکب راوید  هب  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دشابن و  مه  رادرب  تسد  هزات 
؟ دینکیمن ناتسرامیتهناور  ار  وا  ایآ  دیراذگیم ؟ هچ  ار  شمسا  دنک  يراک  نینچ  یسک  امش  ناکیدزن  رد  هدرکن  يادخ  رگا 

درو و رکذ و  هب  عجار  : » دـیوگیم ناتـساد  نیا  لقن  زا  لبق  وا  تسا ، هدرک  لیـصحت  داوساب و  يدرم  هک  تسا  ینغ  رتکد  ياـقآ  زا  بجعت 
كولـس لها  قشمرـس  اهنآ  یگدـنز  هک  گرزب  يافرع  راتفر  زا  دـناهداد و  ناشن  اههار  هتـشون و  اـهزیچ  تسا  نآ  طرـش  هک  لـماک  هجوت 

. دنکیم لقن  ار  ناتساد  نیا  سپس   (1)« دناهدرک لقن  اهناتساد  تسا ،
هدید يزیمآنونج  تسیاشان و  تاکرح  نینچ  زگره  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  باحـصا  ادخ و  يایلوا  ءایبنا و  زا  کی  چیه  تالاح  رد  ایآ 

!؟ تسا هدش 
***

! تخاس قلعم  هاچ  طسو  رد  ار  دوخ  - 2

: میناوخیم نینچ  تسا  یلاع  رایسب  تاماقم  ياراد  هفوصتم  هدیقع  هب  فورعم و  نایفوص  زا  هک  دیعسوبا »  » خیش تالاح  رد 
ار یبانط  دوب ، یبا  هاچ  دجسم  هشوگ  رد  دمآیم . دجسم  هب  هتساخرب  هتسهآ  دنتفریم  باوخ  هب  هناخ  لها  هکنآ  زا  سپ  اهبـش  یناوج  رد  »
ات هاچ  طسو  رد  ار  دوخ  و  هدراذـگ ، هاچ  هناهد  يور  ار  بوچ  سپـس  تسبیم و  دوخ  ياپ  هب  ار  بانط  رگید  رـس  هتـسب و  یبوچ  طسو  هب 

شردام ردپ و  ات  تشگیمرب  هناخ  هب  هتـسهآ  هدـمآ و  نوریب  هاچ  زا  بش  رخآ  دـناوخیم ، نآرق  تخاسیم و  قلعم  حبـص  عولط  کیدزن 
(2) «! دنمهفن

هحفص 361. ینغ ، رتکد  فوصت ، خیرات  - 1

هحفص 22. دیعس ، یبأ  تاماقم  یف  دیحوتلا  رارسا  باتک  زا  لقن  - 2
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شخب نایز  هک  یتروص  رد  هزور »  » دننام ار  ینید  مهم  فیاظو  تادابع و  یتح  و  دیزادنین » تکاله  هب  ار  دوخ  ناج  : » دیوگیم هک  ینید 

؟ دنزب یکانرطخ  هنالهاج و  مادقا  نینچ  هب  تسد  یسک  دهدیم  هزاجا  زگره  تسا ، هدرک  عونمم  نغدق و  دشاب 
؟ دنکیم رواب  یلقع  چیه  تسا ؟ هیور  یب  لامعا  نیا  لامک  لیصحت  هار  ایآ 

***

! درک دوخ  مشچ  رد  کمن  نم  تفه  - 3

تـسد رب  هدـهاجم  هک  لوا  هب  : » میناوخیم نینچ  تسیزیم ، يرجه  مراـهچ  نرق  لـیاوا  موس و  نرق  رخاوا  رد  هک  یلبـش » رکبوبا   » هراـبرد
یتسار (1) و  !« ... دوب هدرک  مشچ  رد  کمن  نم  تفه  هک  دنیوگ  دوشن و  باوخ  رد  ات  يدیشک  مشچ  رد  کمن  بش  زارد  ياهلاس  تفرگ 

! هتشاد یماوداب  مشچ  بجع 
مدرک نآرق  متخ  داتـشه  ینیبیم  وت  هک  تخرد  نیا  درمناوج ! يا  : » تفگ يدیب  تخرد  ریز  يدیرم  هب  باطخ  ریخلاوبا » دیعـسوبا  خیـش  »

(2)! هتخیوآ رد  تخرد  نیا  زا  میاهاپ ) ! ) راسنوگنرس
***

! دروخ نابایب  راخ  لاس  تفه  - 4

تسا فورعم  دوب و  لوغشم  تضایر  تدهاجم و  هب  سخرس  یکیدزن  رد  ینابایب  رد  لاس  تفه   » هک میناوخیم  دیعسوبا »  » تالاح رد  زاب 
(3) «! دروخیم نآ  لاثما  زگرس و  نابایب و  راخ  لاس  تفه  نیا  رد  هک 

؟ دنامیم یقاب  ناسنا  يارب  یملاس  لقع  یگدنز ، زرط  نیا  اب  دینکیم  رکف  ایآ 

هحفص 164. دلج 2 ، ءایلوالاةرکذت ، - 1

هحفص 329. كردم ، نامه  - 2

هحفص 27. دیحوتلا ، رارسا  باتک  زا  لقن  - 3
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یفوص سابل  - 5

فلؤم هرابرد  هلمج  دنچ  البق  تسین  دب  مینک ، لقن  همان  راوتـسا  باتک  زا  دشوپب  دـیاب  تضایر  ماقم  رد  یفوص  هک  ار  یـسابل  هکنآ  زا  لبق 
: دوش تبحص  نآ 

رازه هس  ندرک  عمج  تیبطق و  تسایر و  لاس  هدفه  زا  سپ  هدربمان  تسا ، هاشیلع » روصنم   » هب فورعم  ینیوزق » ناویک   » فیلأت همانراوتسا 
- فوصت باطقا  رارـسا  هدز و  اهنآ  همه  هب  اپ  هب  تشپ  یحور ، تماهـش  نادجو و  يرادیب  ادـخ و  زا  سرت  رثا  رب  دوخ ، رود  ییادـف  دـیرم 

همانراوتـسا همدـقم  رد  وا  دومن . المرب  شاف و  تسا  هتـشون  همانراوتـسا »  » ماـن هب  هک  یـسیفن  باـتک  رد  ار  يداـبانگ -»  » هلـسلس ًاـصوصخم 
هنطاب هرهاظ و  ياوق  مامت  هب  دنتـسنادیم و  نم  هیحان  زا  ار  ناـشدوخ  ياهیـشوخ  معن و  یتسه و  هک  راو  هدـنب  دـیرم  رازه  هس  : » دـسیونیم

 .... مدنار مدوخ  زا  ار  اهنآ  نم  دندیتسرپیم ! ارم  گرزب » تب   » کی دننام  دندومنیم  لام  ناج و  هب  نم  رطاخ  ءاضرتسا  دهج و  لذب 
و دنداقنم ، عیطم و  همه  منیـشن  داشرا  دنـسم  هب  مدرگرب و  رگا  درذگیم ، نم  ینیـشن  هشوگ  تضایر و  كرت  زا  تسا  لاس  هک 12  نونکا 

رظن هب  ار  یمهم  هدـیاف  کی  دوخ  يراـیتخا  راـک  ره  رد  یـسک  ره  دـنهنیم . دوخ  هبقر  رب  ار  تعاـط  هقبر  هدـمآ  رد  تدارا  دـنمک  هب  زاـب 
. دزرایب راک  نآ  دنزگ  جنر و  هب  هک  دریگیم 

 .... ار نید  حور و  تیلوئسم  زا  تاجن  ار  ینادجو  يونعم  فرش  ماهتفرگ  رظن  هب  نداد ، تلذ  هب  نت  تسایر و  كرت  رد  مه  نم 
هک باطقا  روضح  هب  نادـیرم  فرـشت  زرط  نادـیرم و  اب  هیفوص  باطقا  راتفر  زرط  زا  يروآ  تریح  بلاطم  دوخ  باتک  رد  هدربماـن  ًاـنمض 

: دیوگیم هکنیا  هلمج  زا  دراد  یبلاج  بلاطم  هیفوص  تاضایر  هرابرد  نینچمه  هتشون ، تسا  هدوب  نآ  رظان  اریذپ و  دوخ  زارد  نایلاس 
دسرب ات  درک  مک  مه  جیردت  هب  داد و  نت  یشوپ  هنهک  هب  دیاب  كاشوپ  رد  «و 
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دیاب ار  مدرم  هتخیر  رود  ياههنهک  هچراپ  ینعی  عقرم  اـی  تروع  رتس  اـهنت  دـناهدش و  هدـیمان  یفوص  تهج  نیا  زا  هک  یـشوپ !» تسوپ   » هب

(1)  ...«. عقرم مه  دوشیم و  هقرخ  مه  نیا  هک  دیشوپ  تخود و  مه  هب  هدرک  عمج 
عاونا زا  یـضعب  رگا  تسا و  فلتخم  اًلماک  هیفوص  ياههقرف  ناـیم  رد  ندیـشک  تضاـیر  زرط  دـش ، هراـشا  هک  روطناـمه  دـیوگ : هدـنراگن 

لقن هیفوص  نارـس  لاوحا  زا  هچنآ  یلک  روط  هب  دنرادن ، يرگید  ياهتـضایر  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  مینیبن  اههقرف  زا  ياهراپ  رد  ار  تضایر 
زا يرود  ثعاب  دوخ  هدـیقع  هب  ار  هچنآ  دـناهدوبن و  لئاق  يدودـح  ودـح  هقاش ، تاضایر  يارب  اـهنآ  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  همه  دـناهدرک 

لوق هب  تسا و  هدوب  ناهانگ  یصاعم و  هلمج  زا  رگا  یتح  دندادیم ، هزاجا  یطرش  دیق و  چیه  نودب  دنتشادنپیم  قلاخ  هب  یکیدزن  قلخ و 
! دنرکیم ناربج  ًادعب  ار  يروص ! تیصعم  نآ  یلازغ (2) 

نغور ات  نداتـسیا  باتفآ  ریز  ردق  نآ  هدمآ و  هیفوص  فیراعم  زا  یـضعب  تالاح  رد  هک  یلاوتم  لاس  تدم 20  رد  تفاظن  كرت  عوضوم 
هک  دزیرب  نیمز  هب  ندب 

رود هک  ییاههراپ  زا  یضعب  تشاد . رایسب  عویش  جاور و  هیفوص  دزن  دناهدناوخیم - هعقرم  عقرم و  هک  راد - هنیپ  هراپ و  سابل  ندیشوپ  - 1
يودک هدیـسوپ و  هرت  لثم  دندروخیمن ، دنتخیریم  رود  مدرم  هچنآ  زج  ماعط  یتح  یخرب ، دنتخودیم و  سابل  هعقر  هعقر  دشیم  هتخیر 

هحفص 56) بوجحملا ، فشک  هدش (. هابت  رزگ  خلت و 
عقاو رد  تسا  ینتبم  دیدش  یترفن  مشخ و  رب  يواکناور  هاگدـید  زا  دـیدش ، ینتورف  يزیتس و  دوخ  دانع و  نیا  هشیر  هک  تسا  هدـش  هتفگ 

تردـق ددرگیم و  دوخ  نورد  هجوـتم  دودـسم  ار  هار  ددرگیم و  تسب  نب  راـچد  شیوـخ  یتـسیز  لـئاسم  لـح  رد  یمدآ  هک  یماـگنه 
، سلاـجملا قنور  بختنم  دوشیم (. موکحم  اـب  دـالج  راـک  نوچ  سفن  اـب  شراـک  دریگیم و  راـک  هب  نتـشیوخ  هیلع  ار  شیوخ  يدوجو 

هحفص 348)
تنـس رد  اریز  دـشاب ، هدرک  تیارـس  ناناملـسم  هب  نایئادوب  ناودـنه و  زا  شور  نیا  ناققحم ، زا  ياهراپ  سدـح  قباـطم  تسین  دـیعب  چـیه 

تخـس و شور  نیا  زا  يرثا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  ُهن  ربمغیپ و  گرزب  باحـصا  هریـس  رد  هن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
، نایفوص راید  رد  دنکیم (. فیعـض  ار  هینب  ندـب ، هب  يرورـض  داوم  ندـناسرن  ندیـشک و  تضایر  تسا : ملـسم  دوشیمن  هدـید  لداعتمان 

هحفص 151)

. یلازغ تالاح  رد  هتشذگ  ثحب  هب  دوش  عوجر  - 2
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ياهثحب رد  هک  تسا  اهیفوص  نارـس  هقاش  تاضایر  زا  ییاه  هنومن  نداتـسیا ، رـس  يور  حبـص  هب  ات  بش  تسا و  رگید  یـضعب  تالاح  رد 

لقع رادـیب و  نادـجو  ره  هک  تسا  ياهناهلبا  ياهراک  دراد ، عورـشمان  هبنج  هکنیا  رب  هوالع  اـهراک  هنوگ  نیا  دـش . هراـشا  نآ  هب  هتـشذگ 
. تسا رفنتم  نآ  زا  یمیلس 

***

زور لهچ  رد  یناویح  كرت  - 6

نیا دشابیم . جیار  اهنآ  زا  يرایسب  نایم  رد  هک  تسا  نایفوص  یلومعم  هداس و  تاضایر  زا  رتشیب ، ای  زور  لهچ  رد  یناویح  كرت  عوضوم 
ریاس مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  زا  يددعتم  تایاور  اریز  تسا ، یمالـسا  تاروتـسد  فالخرب  زین  عوضوم 

. تسا هدش  لقن  لمع  نیا  تمذم  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما 
مالسلا مهیلع  نیموصعم  زا  ثیدح  هد  تسا ، ام  ثیدح  فورعم  عبانم  زا  هک  ۀعیشلا » لئاسو   » باتک موس  دلج  رد  یلماع  رح  خیش  موحرم 

« دوشیم دب  وا  قالخا  دروخن  تشوگ  زور  لهچ  هک  یسک   : » هقلخ ءاس  احابص  نیعبرا  محللا  كرت  نم  : » تسا هدرک  لقن  نومضم  نیا  هب 
تاروتسد زا  صخش  نیا  نوچ  هک  تسا  نیا  روظنم  دیاش   ) دییوگب ناذا  یصخش  نینچ  شوگ  رد  هک  هدش  هداد  روتسد  ثیدح  دنچ  رد  و 

تـشوگ دنک و  ضرق  امتح  یـصخش  نینچ  هک  دراد  اهنآ  زا  یکی  رد  و  دینک ) دیدجت  ناذا  اب  وا  رد  ار  نامیا  حور  دیاب  هداتفا  رود  مالـسا 
! دنکیم ادا  ار  وا  ضرق  ادخ  دروخب و 

ندروخ رد  طارفا  هک  روط  ناـمه  دراد ، یملـسم  ياـهنایز  ینـالوط ، تدـم  کـی  رد  یناویح  تشوگ  كرت  مه  یتشادـهب  یبـط و  رظن  زا 
راکشآ وا  راکفا  قالخا و  رد  شراثآ  دنک  ادیپ  یجازم  یمسج و  فارحنا  ناسنا  یتقو  تسا  یهیدب  تسا ، شخب  نایز  رایسب  مه  تشوگ 

. دشاب عوضوم  نیا  هب  هراشا  مه  روبزم  رابخا  دیاش  ددرکیم ،
کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  اهنت  هن  رتشیب ، ای  زور  لهچ  رد  یناویح  كرت  نیاربانب 
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. دیامنیم دیلوت  مسج  حور و  تمالس  جازم و  رد  یتالالتخا  قالخا و  رد  یئوس  راثآ  هکلب  دنکیمن 

***

تضایر هرابرد  مالسا  قطنم  زا  هنومن  کی 

ندرک هراـپ  ناـسنا و  یقیقح  لـماکت  یگدـنز و  تاـیعقاو  هیاـپ  رب  هک  تسا  یناـهج  یعاـمتجا و  نید  کـی  مالـسا  هک  میدـقتعم  همه  اـم 
کی دـنکیم ، هزرابم  دـش  رکذ  الاب  رد  شاهنومن  هک  یتاضایر  اب  ینید  نینچ  تسا  نشور  تسا ، هدـش  انب  تاموهوم  تافارخ و  ياههدرپ 
هدـمآ مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  یلوم  هغالبلا  جـهن  رد  هک  تسا  نامه  مالـسا  گرزب  ناـیاوشیپ  راـتفر  راـتفگ و  زرط  زا  نشور  هنومن 

(1). تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  توافت  نایفوص ، تامیلعت  اب  تامیلعت  نیا  نایم  توافت  هک  دوشیم  مولعم  نآ  رد  تقد  اب  تسا و 

. تسین مالسا  رد  تینابهر  - 1
رد جاودزا  تسا  لسن  ياقب  بجوم  یناـسنا و  تعیبط  تایرورـض  زا  ندـیماشآ  ندروخ و  نینچمه  و  یـسنج ، هزیرغ  زا  ملاـس  يریگهرهب 

، یقثولا ةورع  ینم (» سیلف  یتنس  نع  بغر  نمف  یتنس ، حاکنلا  دومرف «: هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا  تنس  ءزج  مالـسا  تعیرش 
«. تسین نم  زا  دیامن  ضارعا  نم  تنس  زا  سک  ره  تسا و  نم  تنس  جاودزا  هحفص 622 «) يدزی - دیس 

زیچ همه  زا  دناهدش و  ایند  كرات  هدیرب و  عامتجا  زا  ناناملسم  زا  یهورگ  هک  دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  عالطا  هب  هک  یماگن 
ۀنیفـس مالـسالا (» یف  ۀـینابهر  ـال  دومرف «: داد و  رارق  باـتع  دروم  ار  اـهنآ  تخـس  دـناهدروآ ، يور  تداـبع  تلزع و  هب  هدوـمن و  ضارعا 

«. تسین تینابهر  مالسا  رد  ریثا «) نبا  ۀیاهن  هحفص 540 - دلج 1 ، راحبلا ،
لیبس یف  داهجلا  یتما  ۀـینابهر  اّمنا  ۀـینابهرلا  انیلع  بتکی  مل  یلاـعت  كراـبت و  هّللا  نا  دومرف «: نوعظم » نب  ناـمثع  هب « رگید  ثیدـح  رد  و 

. تسا ادخ  هار  رد  داهج  نم  تما  تینابهر  هتشادن ، ررقم  نم  تما  يارب  ار  تینابهر  لاعتم  دنوادخ  هحفص 0 114 ) دلج 70 ، راحب ، هّللا (»
اهنآ رب  ام  دندوب و  هدرک  عادبا  هک  ار  یتینابهر  مهیلع «»...  انبتک  ام  اهوعدتبا  ۀینابهر  و  هلمج « دیدح  هورس  هیآ 27  زا  یتمسق  رد  نینچمه 

. ایند كرات  نایاسرت  رب  تسا  یشهوکن  يواح  دوب » ادخ  يدونشخ  بلج  نآ  فده  هچرگ  میدوب ، هتشادن  ررقم 
کلـس رد  ندـمآ  رد  تینابهر و  هب  ندروآ  يور  ایند و  لالح  زا  زیهرپ  جاودزا و  كرت  رد  ناـیفوص  ياـهراک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  و 

نایحیـسم و دـیاقع  رد  ییاههشیر  فوصت  دـنیوگیم  هک  تسا  اهنآ  راتفگ  قدـص  رب  لیلد  تسا و  مالـسا  نیئآ  فـالخ  رب  اـیند  ناـکرات 
. تسا رتبیجع  ناشراک  لصا  زا  راک  نیا  يارب  اهنآ  ياههناهب  دراد ، اهنآ  دننام  دنه و  نایکوج 

ات ینک  تبغر  تفگ  هعبار  هب  نسح  دـسیونیم «: دـنلئاق ) وا  يارب  يداـیز  مارتـحا  فوـصت  نارـس  هک  ینز  هعبار (» لاـح « حرـش  رد  راـطع 
وا هب  تسه  ماهتـشگ و  دوخ  تسین  هک  تسا  هتـساخرب  دوجو  اجنیا  دیآ  دورف  يدوجو  رب  حاکن  دقع  تفگ  میدنب !؟ دـقع  مینک و  یحاکت 

هحفص 70) دلج 1 ، ةرکدت ، نم (!» زا  هن  تسا  دوخ  دیاب  وا  زا  هبطخ  ماهدش ... 
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نب ءالع   » اهوگتفگ نمض  رد  دوب ، هتفر  دوب  شنادنمتدارا  ناتسود و  زا  هک  یثراح » دایز  نب  ءالع   » تدایع هب  هرـصب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

. منکیم ضرع  امش  هب  ار  دایز » نب  مصاع   » مردارب تیاکش  نانمؤم  ریما  يا  درک : ضرع  دایز »
»؟ هدش هچ  رگم  : » دومرف

. هدرک يریگهرانک  ایند  زا  هدیشوپ و  دوخ  رب  ییابع  درک : ضرع 
«. دیروایب ار  وا  ًاروف  : » دومرف

: دومرف هدرک و  وا  هب  ور  ترضح  دمآ ، دایز » نب  مصاع   » هک نیمه 
رب ار  هزیکاپ  ياهتمعن  دنوادخ  ینکیم  نامگ  يدرکن ؟ محر  ارچ  دوخ  دنزرف  نز و  هب  وت  هدوبر ، ار  تلقع  ناطیش  دوخ ! ناج  نمـشد  يا  »

«! یتسه نیا  زا  رتکچوک  ادخ  هاگشیپ  رد  وت  تسا ؟ هدرک  مارح  وت 
؟) دییامرفیم روط  نیا  نم  هب  و   ) دیراد ار  راوگان  ياذغ  نآ  نشخ و  سابل  نیا  ناتدوخ  امش  نانمؤمریما ! يا  درک : ضرع  مصاع 

ات دننک  یگدنز  مدرم  نیرتفیعض  دننام  هداد  روتسد  لداع  نارادمامز  هب  دنوادخ  متسین ، وت  لثم  نم  نک ! سب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
(1) !« درواین رد  ياپ  زا  ار  اهنآ  یناشیرپ  رقف و  درد  هدرک و  يدردمه  ارقف  اب 

هبطخ 207. هغالبلا ، جهن  - 1
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اریز تسا ، هداد  یگدـنز  رد  طیرفت  طارفا و  زا  يریگولج  يارب  هک  تسا  یتاروتـسد  مالـسا و  قطنم  زرط  زا  ایوگ  هنومن  کی  راـتفگ  نیا 

هب تحیصن  ار  وا  درک و  بجعت  نآ  قرب ) قرز و  و   ) باسح یب  تعسو  زا  دش  دراو  هک  دایز » نب  ءالع   » هناخ هب  تسخن  مالـسلا  هیلع  یلع 
. داد رارق  تمالم  دروم  ًادیدش  زین  دوب  هدش  طیرفت  راتفرگ  هک  ار  شردارب  لباقم ، هطقن  رد  دومرف و  لادتعا 
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! هاقناخ ياهینارسوه  تاذل و 

یبیجع صرح  علو و  يدام ، ذیاذل  زا  یـضعب  رد  دنتـسه  ینامـسج  ذیاذل  هب  ندزاپ  تشپ  رادفرط  هک  نیا  اب  نایفوص  هک  تسا  نیا  بیجع 
( تسا فورعم  عامـس »  » و دجو »  » ناونع هب  اهنآ  نایم  رد  هک   ) صقر یقیـسوم و  یگدـنناوخ و  هب  لیامت  عوضوم  دـنهدیم . ناشن  دوخ  زا 

اههاقناخ بلاغ  رد  هک  یگدـنناوخ  تمـسق  ًاـصوصخم  دراد ، يرایـسب  نارادـفرط  هیفوص  ياـههقرف  ناـیم  رد  هک  تسا  دراوم  نیا  زا  یکی 
(1). تسا جیار 

: هیفوص لفاحم  رد  صقر  یقیسوم و  یهارمه  اب  راعشا  منرت  عامس ، - 1
ای برط  لیبق  زا  دنکیم ، ادیپ  هار  کلاس  بلق  هب  دـهج  دـج و  باستکا و  دـهعت و  نودـب  هک  تسا  يرایتخا  ریغ  رما  هیفوص  دزن  لاوحا » » 

. اهنیا لاثما  جاعزنا و  قوش و  و  ضبق ، ای  طسب  و  نزح ،
راکذا زا  دـناهدشیم و  لسوتم  لیاسو  عاونا  هب  دـننکیم  يدوخ  یب  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تلاح  نیا  هب  لین  باصعا و  کیرحت  يارب  هیفوص 

، هدننک ریدخت  داوم  زا  یتح  و  یبوک ، ياپ  صقر و  عامس و  دجو و  مسارم  رد  هناتـسم  هناقـشاع و  ياههرعن  يدرف و  یهورگ و  صوصخم 
نیا زا  دناهدزیم ، بارـش  هب  بل  مه  یخرب  دنیوگیم  هدرب و  هانپ  سرچ  گنب و  هب  رگید  یـضعب  دـناهدرکیم . هدافتـسا  زین  زیگنارکـس  ای 

! تسا هدوب  يدوخ  دوخ و  زا  ییاهر  یعونصم  لیاسو  اب  ناشدصق  همه 
صقر ندناوخ و  زاوآ  یقیـسوم و  هلمج  زا  دوشیم  بوسحم  يوق  رایـسب  لماع  دجو » و « لاح » ندرک « ادیپ  يارب  عامـس » هیفوص « رظن  رد 

دیآیم باسح  هب  هانگ  تسا و  مومذم  دودرم و  ءاهقف  نیعرشتم و  رظن  زا  هک  عامـس  يرآ  دیآیم . رد  عامـس » ناونع « تحت  اهنآ  همه  هک 
لد رد  یتلاح  عامس » دناهتفگ « هک  ینعم  نیا  هب  دوشیم . هدرمش  دجو  تلاح  هب  لوصو  مهم  ياههار  زا  هیفوص  نارـس  خیاشم و  بلغا  دزن 

» دشاب ینوزوم  ریغ  تاکرح  تاکرح ، رگا  هک  دروآیم  دوجو  هب  یندـب  تاکرح  دـجو  نیا  دوشیم و  هدـیمان  دـجو » هک « دـنکیم  داجیا 
(388 فوصت ، خیرات  تسا (.» صقر  ندز و  فک  دشاب « نوزوم  رگا  و  بارطضا »

خیاشم نایم  رد  هکلب  دـناهتخادرپ  تفلاخم  هب  نآ  اب  عرـش  لـها  اـهنت  هن  تسا  هدوب  اـهعوضوم  نیرتیلاـجنج  فوصت  خـیرات  رد  عامـس » » 
هورگ يارب  اور و  یهورگ  يارب  ار  عامـس » رگید « یـضعب  دـناهدش و  لئاق  یطیارـش  ناـنآ  يارب  یخرب  تسا ، هتـشاد  یناـفلاخم  زین  هیفوص 

تاقبط رد  تسا ، هدیرپ  نت  سفق  زا  ناشحور  غرم  عامـس ، رد  هک  تسا  نادیرم  خـیاشم و  زا  يرایـسب  ياهناتـساد  دناهتـسناد . اوران  رگید 
هلمج زا  حـیاس ، مساقلاوبا  و  ینانـشا ، رکبوبا  جارد ، يرون ، یلبـش ، زارخ ، دیعـسوبا  ضایع ، نب  لیـضف  نونلاوذ ، هک  تسا  هدـمآ  هیفوصلا 

. دناهدوب یقیسوم ) عامس ( سلاجم  هتشک  حالطصا  هب  ( 581 - 580 - 573 - 514 هیفوصلا : تاقبط  دناهتفرب (! عامس  رد  هک  دنتسه  یخیاشم 
تحت یناوخ ، رعش  یناشفا و  تسد  یبوکیاپ و  صقر و  سلجم  لیکشت  دوب و  هارمه  لوق  عامس و  اب  زابرید  زا  هیفوص  سلاجم  لاح  ره  هب 

دنتفگیم ياهدع  هک  تشاد  رارق  هجوت  دروم  نانچنآ  عوضوم  نیا  دوب و  لومعم  اههاقناخ  رد  یهورگ  راک  کی  تروص  هب  عامـس  ناونع 
(. 542 بوجحملا - فشک  تسین ( صقر  زج  فوصت  کلسم 
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188 ص :
یعمـس و تاذل  هک  ابیز  سرون و  ناناوج  هلیـسوب  هک  ییاهیگدنناوخ  زا  یناوارف  تایاکح  دناهتـشاد ، دـمآ  تفر و  اههاقناخ  هب  هک  يدارفا 

! دناهدرک لقن  دنهدیم  هّللا !» یلا  ءارقف   » لیوحت هتخیمآ و  مه  هب  هظحل  کی  رد  ار  يرصب 
یبلاج تیاکح  منادیم  مزال  اجنیا  رد  دننادیم . قوش »  » و هبذج »  » ياهیداو ندید  رون  رد  ادخ و  هب  هجوت  هلیـسو  ار  اهنیا  هکنیا ، رتبیجع 

: منک لقن  تسا  هیفوص  فورعم  بتک  زا  یکی  رد  هک  ار 

! دیعسوبا صقر 

عامـس و هب  ار  تسا ) هیفوص  نارـس  زا  مه  وا  « ) وکاب هّللادبع  خیـش   » هک تسا  هدـش  لقن  دیعـس » یبا  تاماقم  یف  دـیحوتلا  ارـسا   » باتک رد 
هّللاوصقراو  اوموق  : » داد زاوآ  یفتاه  هک  دید  باوخ  هب  یبش  ات  درکیم  راهظا  هاگ  هاگ  دوبیم و  راکنا  دیعسوبا  خیش  صقر 

نیا  تفگ : درک و  لوح  دش و ال  رادیب  دینک !» صقر  ادخ  يارب  دیزیخرب و  : » ینعی
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189 ص :
درک و لوح  دش و ال  ادیب  هّللاوصقرا !  اوموق و   » دیوگیم یفتاه  دید  نینچمه  تفخب  راب  رگید  دومن . ناطیـش  ارم  هک  دوب  هدیروش  باوخ 
هب هاقناخ  هب  تساخرب و  حبـص  دوب ! دناوتن  قح  زج  هک  تسناد  دید ، نامه  دش  باوخ  رد  دـناوخب ، نآرق  زا  هس  ود  هروس  تفگب و  يرکذ 

 ...«! هّللاوصقرا اوموق و  : » تفگیم هناخ  نوردنا  زا  هک  دید  ار  خیش  دمآ و  دیعسوبا  خیش  ترایز 
(1)! تساخرب دوب  وا  نوردنا  رد  خیش  یگدنناوخ ) صقر و   ) عامس دجو و  زا  هک  يراکنا  نآ  تشگ و  شوخ  تقو  ار  ۀّللادبع  وبا  خیش 

: دیوگیم هک  یـسک  يرآ  نداد . ماجنا  نید  مان  هب  ار  یـسوه  اوه و  ره  نتفرگ و  هچیزاب  هب  ار  زیچ  همه  ینعم  تسا  نیا  دـیوگ : هدـنراگن 
ندرک شومارف  اهرتفد و  ندرک  هراپ  اهتاود و  نتسب  فوصت  زاغآ  : » ینعی مولعلا » نایـسن  رتافدلا و  قرخ  رباحملا و  سبک  رمالا  اذه  سأر  »

. تسین بجعت  ادخ !» يارب  صقر   » یصخش نینچ  زا   (2) «. تسا مولع 
***

هچ نیا  دنتفگ : وهوه » : » تفگیم درکیم و  صقر  یتخرد  ریز  رد  زور  دنچ  راب  کی  تسا  لقن  : » دناهتشون یلبـش  رکبوبا  لاح  حرـش  رد 
(3) «. وه وه  میوگیم  میامنیم و  ار  وا  تقفاوم  زین  نم  وک ، وک ، دیوگیم : تخرد  نیا  رب  هتخاف  نیا  تفگ : تسا ؟ تلاح 

! زامن رب  یتح  دوب  زیچ  همه  رب  مدقم  صقر 

زا دعب  يزور  تسا : هتشون  ریخلاوبا » دیعسوبا   » تالاح رد  نادیرم  زا  یکی 

هحفص 322. یماج ، سنالا  تاحفن  هحفص 93 و  دیحوتلارارسا ، باتک  زا  لقن  - 1

هحفص 33. دیحوتلارارسا ، باتک  زا  لقن  - 2

هحفص 138. دلج 2 ، راطع ، - 3
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190 ص :
دندوب تلاح  نآ  رد  همه  دوب و  هدمآ  دیدپ  یتلاح  ار  ام  خیش  و  دنتشاد ) یگدنزاون  یگدنناوخ و   ) دندرکیم عامـس  ینامهیم ) هب   ) توعد

...
نآ نایم  رد  دـندزیم و  هرعن  دـندرکیم و  صقر  دـجو ، رد  عمج  دوب و  لاح  رد  نانچمه  خیـش  تفگ و  رهظ )  ) نیـشیپ زامن  گناب  نذؤم 

دمحم ماما  دندوب ، صقر  رد  نانچمه  و  میزامن ! رد  ام  تفگ : ام  خیـش  زامن ، زامن ، تفگ : خیـش ) یلـصا  نابزیم   ) ینیاق دمحم  ماما  تلاح 
(1). دش زامن  رد  تشاذگب و  ار  ناشیا 

. دراپسب ناطیش  هب  ار  دوخ  رایتخا  نانع  هک  یسک  ماجنارس  تسا  نیا  دیوگ : هدنراگن 
: دیوگیم يولوم  ؛(2)  دوب ندیصقر  ندروخ و  نانآ  راک  دندوب و  نکاس  یفوص  تسیود  لیبدرا  طابر  رد  دناهتفگ 

دنوش ! ناصقن  یب  ردب  صرق  وچمهدنوش  ناصقر  قح  قشع  ياوه  رد 
ءازهتـسا داب  هب  شراعـشا  رد  ار  هیفوص  یبوکیاپ  يراوخمکـش و  يرعم » ءـالعلاوبا  : » دـنیوگ هک  دوب  يدـح  هب  هیفوص  نیب  رد  نآ  عویـش  و 

: تسا فورعم  باب  نیا  رد  ءالعلاوبا  هعطق  تسا  هتفرگ 
لوحلاب  نوهاو  مهل  لقف  ! لیج ّرش  فوصتلا  لیج  يرا 

 (3) !؟ یلاوصقراو مئاهبلا  لکا  اولکهومتدبع  نیح  هّللا  لاقا 

زا يزار  نیـسحلا  نب  فسوی  هکنانچ  نآرق ! ریثأت  تحت  ات  دندشیم  عقاو  زاوآ  رعـش و  ریثأت  تحت  رتشیب  هک  دـندوب  یناسک  هیفوص  نیب  رد 
(4). دادیمن تسد  وا  هب  یلاح  نینچ  نآرق  ندناوخ  زا  داتفایم و  هیرگ  هب  دوشیم  هدناوخ  نالاّوق »  » لاح روش و  اب  هک  يراعشا  ریثأت 

هحفص 186. دیحوتلارارسا ، باتک  - 1

هحفص 290. ینیوزق ، دالبلا  راثآ  - 2

هحفص 185. دلج 2 - داشرا ، - 3

.36304 عمللا - - 4
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191 ص :
هک دوب  یلاوق  سلاجم ، نیا  رد  دـیناشکیم ، یلاّوق »  » و عامـس »  » سلاـجم هب  ار  هیفوص  هک  دوب  هتکن  نیمه  : » دـسیونیم بوک  نیرز  رتکد 
ریز هب  رـس  مارآ  شوماخ و  هتـسشنیم و  نیمز  رب  راو  هقلح  نایفوص  دـناوخیم و  زاس -»  » نودـب ای  هارمه  هنافراع - اـی  هناقـشاع  ياـههنارت 
نآ نایم  رد  نوکس ، توکس و  نیا  اما  دننزن ، مه  هب  ار  عمج  نوکس  توکس و  ات  دندیزرویم  یعس  دندرکیم و  سبح  ار  اهسفن  هدنکفا ،
رب صقر  هب  دزیم و  هرعن  دروآیم ، رب  نیـسحت  يادـص  دـمآیم ، دـجو »  » هب یفوص  کـی  هاـگان  هب  تشادیمن ، ماود  هتبلا  ناـجیه  روش و 

، دمآیم رد  صقر  دجو و  هب  باحصا  تقفاوم  هب  هاگ  دوب ، رضاح  هک  زین  خیش  یتح  تفرگیم و  مه  نارگید  رد  وا  روش  نیا  تساخیم ،
یب یفوص  دادیم  يور  تفگـش  ياهتلاح  هاگ  دروم  نیا  رد  دنتـساوخیم . رب  یناشفا » تسد   » و یبوکیاپ »  » هب نارـضاح  مامت  هنوگنیدـب  و 
«! دندشیم كاله  روش  هبلغ  زا  مه  نت  ود  کی  هاگ  هگ  دیاش  دیشکیم و  هناشهیب  ياههرعن  يرگید  درکیم  هراپ  ار  دوخ  هقرخ  هنادوخ 
لاّوق هک  تسا  هدروآ  ارـسالا » فشک  یف  راونالا   » باـتک رد  هک  تسا  هتـشون  ناـهبزور  خیـش  لاـح  حرـش  رد  سنـالا  تاـحفن  رد  یماـج 

زیچ هس  هب  بولق ! جـیورت  تهج  هب  یگدـنزاون ) یگدـنناوخ و  سلجم   ) عامـس عـمجم  رد  ناـفراع  هک  دوـب  يور  بوـخ  دـیاب  هدـنناوخ ) )
(! بوخ يادص   ) حیلم و  ابیز ) يور   ) حیلم هجو  و  شوخ ) يوب   ) هبیط حیاور  دنجاتحم :

، دنکیم بجعت  نانآ  شهوکن  رد  تدـش  همه  نآ  زا  هاگ  دـناوخیم ، ار  هیفوص  تمذـم  تایاور  ناسنا  هک  یماگنه  دـیوگیم : هدـنراگن 
! تسا مک  مه  زاب  دیوگیم  دنکیم  هدهاشم  ار  اهیراک  تفاثک  نیا  یتقو  یلو 

***

هاقناخ ياهییاوسر  زا  يرگید  زارف 

مهتم  ناناوجون ، اب  تبحاصم  تهج  هب  ای  لهأت و  كرت  ببس  هب  هیفوص  زا  یضعب 
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192 ص :
هیفوص تافآ  زا  دنتشاد ، ددرت  ناشاه  هاقناخ  هیفوص و  سلاجم  رد  میدق  یلیخ  زا  هک  ناناوجون  تبحـص  نیا  هتبلا  دندوب . يزاب » دهاش   » هب

نیدلادحوا ! » درکیم هدجـس  نایوربوخ  شیپ  رد  یلازغ » دمحا  ! » دندش يزاب  دهاش  هب  بوسنم  خیاشم  زا  یـضعب  یتح  دمآیم . رامـش  هب 
دنیوگ و  تسا ، روهشم  هفیلخ  رسپ  اب  وا  تیاکح  داهنیم ! ناشاه  هنیس  رب  هنیس  دجو »  » هبلغ رد  و  تشاد ! يّرـس  ورـس  نادهاش  اب  ینامرک »

(1). درک فیطل  ضارتعا  يور  رب  اهباب  نیا  رد  يزیربت  سمش 
(2)! داتفا دنه  هب  قارع  زا  يوربوخ  يرسپ  ردنلق  لابند  رد  یقارع  نیدلارخف 

اب تبحـص  ماد  رد  ار  اهنآ  مه  هیفوص  خیاشم  زا  يرایـسب  دوب . رپ  هتـساخ  ون  ناناوج  نیا  زا  اههاقناخ  هک  تسه  باب  نیا  رد  رایـسب  دهاوش 
هدوب ناـیفوص  قح  رد  هماـع  ضارتـعا  ترفن و  بابـسا  زا  ناـگداس »  » و نادـهاش »  » هب هجوت  نیا  لاـح  ره  رد  دنتـشادیم . رذـح  رب  نادرما 

(3)! تسا
! قلخ ادخ و  ترفن  هک  مدرم  ترفن  اهنت  هن  دیوگ : هدنراگن 

هحفص 154. هیفوص ، ثاریم  شزرا  - 1

هحفص 49 و 50. همدقم ، یقارع  تایلک  - 2

هحفص 155. هیفوص ، ثاریم  شزرا  - 3
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دشرم بطق و  خیش و 

هراشا

 (1) دشرم بطق و  خیش و 
يرایسب رد  هک  دنهدیم  دوخ  ناوریپ  هب  نوگانوگ  تاروتـسد  هلـسلس  کی  ًالومعم  نایفوص  هک  هدمآ  تسد  هب  الامجا  هتـشذگ  ياهثحب  زا 

و تضایر »  » ثحب رد  نشور  كرادـم  رکذ  اب  نآ  ياههنومن  هکنانچ  یعرـش ، نیزاوم  اب  هن  تسا و  راـگزاس  یلقع  نیزاوم  اـب  هن  دراوم  زا 
. تشذگ نآ  دننام  و  دوهش » فشک و  »

تاماقم دشاب ، ءارجالا  مزال  ینعم  مامت  هب  اهنآ  يارب  تاروتسد  نآ  دننک و  میلست  تاروتـسد  نیا  لباقم  رد  ار  دوخ  ناوریپ  هکنیا  يارب  اذل 
(2). دنوشیم لئاق  دوخ  نارس  يارب  عیسو  اًلماک  تارایتخا  اب  گرزب  هداعلا  قوف 

. دنک باختنا  يدشرم  دیاب  هیفوص  حالطـصا  هب  دیامن و  يربهر  ار  وا  هک  دوش  یـسک  عبطم  وریپ و  دـیاب  هبوت  زا  دـعب  راک  هبوت  کلاس  - 1
یفاک ملع  هبرجت و  هک  تسا  یـصخش  و  هار » لیلد  و « بطق » خیـش «،» یلو «،» ریپ «،» لیبق « زا  دوشیم  هدیمان  فلتخم  یماسا  هب  دـشرم  نیا 

. تسا هدش » لصا  قح و  هب  دوخ  دراد و «

، دراد ياج  مره  نیا  هلق  زارف  رب  تقیرط ، ریپ  ای  بطق » تسا « هتفرگ  رارق  تردـق » مره  بتارم و « هلـسلس  ساسا  رب  فوصت ، رد  يربهر  - 2
يالاو هلحرم  هب  ات  دنرذگب  ياهدیچیپ  راوشد و  رایـسب  لحارم  زا  دـیاب  هار  ناکلاس  دـناهدیزگ . ماقم  يو ، رتنییاپ  لحارم  رد  همه  نارگید 

:» دـیوگیم ینغ  رتکد  دـشابیم ! همه  رب  ییامرف  مکح  یهاش و  یعدـم  و  هتـسناد ! ترخآ  ایند و  ماـظن  روحم  ار  دوخ  بطق  دنـسرب  بطق 
یمور يانالوم  هلمج  زا  تسا  هیفوص  ناگرزب  زا  داهـشتسا  هلیـسو  نیرتهب  دوش  نشور  فوصت  رد  ریپ » و « یلو » ماـقم « تیمها  هکنیا  يارب 
مالـسا هفوصتم  راثآ  نیرتریذـپلد  نیرتیلاـع و  نیرتعماـج و  کـشالب  ناریا و  یبدا  راـثآ  ياـهراکهاش  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  يونثم  رد 

: دیوگیم هلمج  زا  دنکیم . فصو  نوگانوگ  تاریبعت  هب  ار  یلو » هدیدع « دراوم  رد  تسا 
وا راوخ  یقاب  قلخ  نیا  نایقابوا  راک  ندرک  دیص  ریش و  بطق 

! شوج دیص  رد  دنک  ددرگ  يوق  اتشوک  بطق » ياضر « رد  یناوت  ات 
! قلخ قزر  نیدنچ  تسا  لقع  فک  زکقلخ  دندرگ  اونیب  دجنرب  نوچ 

! تسوج دیص  وت  لدرا  رادهگن ، نیاتسوا  راوخ  یقاب  قلخ  هلمج  هکنآ  ز 
ندب  ریبدت  تسا  لقع  هتسبنت  يازجا  نوچ  قلخ  لقع و  وچ  وا 

! ءایلوا ءایبنا و  همه  زا  رتارف  یماقم  ینعی  هحفص 502 ) دلج 5 ، يونثم ، دنز ( ! وا  درگ  كالفا  شدرگدنت  دوخ  درگ  هک  دشاب  نآ  بطق 
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هجنپ رد  درذگب و  یتمالس  هب  كولـس  كانرطخ  ياههندرگ  زا  هک  نیا  يارب  هّللا » یلا  کلاس   » هک تسا  نینچ  هراب  نیا  رد  نایفوص  قطنم 

دوخ يارب  ییامنهار  ربهر و  دـیاب  دـشاب ، هدوسآ  لایخ  بارطـضا  شکمـشک و  زا  دوشن و  راـتفرگ  یناطیـش  سواـسو  یناـسفن و  تارطخ 
! تسین نکمم  ار  نیا  ناورهر  یهرمه  اب  زج  نآ  عطق  تسا و  كانرطخ  هار  نیا  نوچ  دنک ، باختنا 

یهارمگ ! رطخ  زا  سرتب  تسا  تاملظنکم  رضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  عطق 
یهارمگ  دوب  رایسب  هلحرم  نیا  رد  هکیهر  رضخ  وجب  تسا  تاملظ  رب  ترذگ 

ادیپ لماک  يانغتسا  كولس  ریـس و  رد  اهنآ  هدیقع  هب  هک  دنهدیم  یـسک  هب  ار  ناونع  نیا  الومعم  دنمانیم و  بطق »  » ار ربهر  نیا  نایفوص 
ءارقف  » تیاده هزاجا  هک  زاجم » خیـش   » ار وا  تسا  هدرکن  ادیپ  لماک  يانغتـسا  زونه  رگا  اما  تسین ، ربهر  امنهار و  هب  جاتحم  دشاب و  هدرک 

. دنمانیم دشرم »  » ای هتشاد ، تفایرد  بطق  زا  ار  هّللا !» یلا 
دشاب دشرم  بطق و  خیش و  هزاجا  هب  دیاب  دنیوگیم )! هک  ییاهرکذ  یتح   ) راتفگ لامعا و  زا  معا  زیچ ، همه  هک  دنادقتعم  الومعم  نایفوص 

(1)! تشاد دهاوخن  يونعم  تاماقم  یط  رد  يرثا  نادنچ  دشاب  وا  هزاجا  نودب  هک  یلامعا  راکذا و  و 

ره و  دننادیم ! ادخ  لامعا  ار ، وا  لامعا  هدرمش  ادخ » اب « دحتم  احور  ار  وا  دننک ، رایـسب  ولغ  دشرم » و « بطق » ریپ «،» ماقم « رد  اهیفوص  - 1
درک باختنا  ار  دوخ  دشرم  یلو و  نوچ  کلاس  دسیونیم «: ینغ  رتکد  دنرامشیم . باوص  اجب و  ارچ  نوچ و  نودب  دوش  رداص  وا  زا  هچ 

: ظفاح لوق  هب  درمشب  ۀعاطالا  بجاو  ار  وا  رماوا  ارچ  نوچ و  نودب  دشاب و  وا  عیطم  هتسب  مشچ  دیاب  درپس  وا  هب  تدارا  تسد  و 
يارجا رد  لمأت  دـیدرت و  هک  ینعم  نیا  هب  اهلزنم  مسر  هار و  دوبن ز  ربخ  یب  کلاس  هکدـیوگ  ناـغم  ریپ  ترگ  نک  نیگنر  هداجـس  یم  هب 

(. هحفص 234 فوصت ، خیرات  تسا (! تقیرط  رفک  وا  يارب  هابتشا  اطخ و  روصت  ّیلو و  دشرم و  رماوا 
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زیوجت یـصاخ  ناـمز  رد  ینیعم  تیفیک  تیمک و  هب  ار  فلتخم  ياـهوراد  اـهلوپمآ و  هک  یبیبط  دـننام  تسرد  مه  اـهنآ  خویـش  باـطقا و 

ًارهاظ ار ...  رکذ  نالف  نک و  كرت  ار  نآ  ًادـعب  وگب و  دادـعت  نآ  رادـقم و  نیا  زور  ره  زور  لهچ  اـت  ار  رکذ  نـالف  دـنیوگیم ، دـنکیم ،
. دننادیم یناحور  ابطا  ار  دوخ  دنشاب و  هتشادن  ییابا  هیبشت  نیا  زا  مه  ناشدوخ 

مرکا ربمغیپ  صخـش  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  تاروتـسد  رد  و  تسا ، بوخ  تروص  ره  هب  لاـح و  ره  رد  هک  ادـخ  رکذ  اـیآ  یلو 
ینسح ءامسا  هب  هجوت  ادخ و  دای  رب  لمتشم  هک  یبحتسم  راکذا  هلـسلس  کی  هب  توعد  ءانثتـسا ) نودب   ) ار مدرم  همه  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
یتسار رگا  دزاسیمن ؟ اهجازم  زا  یـضعب  هب  و  دزاـسیم ، اـهجازم  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  يزیچ  دـناهدرک ، تسا  وا  كاـپ  تاذ  تافـص  و 

ار اههمانرب  نیا  اهنآ  ارچ  تسین ؟ نآ  زا  يرثا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رابخا  رد  ارچ  تسا  نینچ 
؟ دندرکن لمع  دوخ  نارای  باحصا و  هب  تبسن 

***

باطقا تارایتخا  دودح 

روصنم  » هب بقلم  ینیوزق  ناویک  همانراوتـسا »  » هدنـسیون هک  اجنآ  ات  دنراد  یعیـسو  هداعلا  قوف  تارایتخا  هیفوص  رظن  زا  باطقا  لاح  ره  هب 
: تسا هدام  هد  بطق  ياعدا  دودح   » دسیونیم تسا ، هدوب  هفوص  باطقا  زا  دوخ  ینامز  هک  هاش » یلع 
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ار فوصت  ماکحا  سیـسأت  نآ  يورین  هب  تشاد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هک  متـسه  تیالو  نطاب  ناـمه  ياراد  نم  هکنآ  لّوا :

! منابهگن ریدم و  جورم و  نم  دوب و  سسؤم  وا  هکنآ  الا  دومن !
نارگید نت  هب  هدرک ، نوریب  اهنآ  نت  زا  اـی  مناریمب  اـهنآ  نت  رد  ار  حـیابق  حور  هک  يروط  هب  منک  لـیمکت  ار  ياهدـع  مناوتیم  هکنیا  مود :

! مزادنیب رافک ) )
. مدازآ سفن  عبط و  دویق  زا  نم  هکنآ  موس :

! دشاب نم  هزاجا  هب  دیاب  نادیرم  تالماعم  تادابع و  همه  هکنآ  مراهچ :
طقاس رابتعا  هجرد  زا  هیقب  دوشیم و  ادخ  مسا  نآ  دنیوگب ، نابز  هب  ای  لد  هب  مهد  هزاجا  منک و  نیقلت  نادیرم  هب  نم  هک  ار  مسا  ره  مجنپ :

! تسا
! تسا اطخ  نیع  الاو  تسا  عقاو  قباطم  دشاب  نم  ياضما  اب  رگا  یبلق  دیاقع  ینید و  فراعم  هکنآ  مشش :

! متسه ظفحلا  مزال  همدخلا و  مزال  ۀعاطلا و  ضرتفم  نم  هکنآ  متفه :
! مدازآ مدوخ  دیاقع  رد  نم  متشه :

! مدیرم یبلق  لاوحا  رظان  رضاح و  هشیمه  نم  مهن :
(1) !« مخزود تشهب و  هدننک  میسقت  نم  مهد :

. دنتسه لئاق  باطقا  يارب  یتاماقم  تارایتخا و  هچ  دینادب  ًالامجا  هک  تسا  نیا  روظنم  اما  تسین ، هیفوص  قرف  همه  دیاقع  نیا  هتبلا 
«! دادترا  » تقیقح رد  اهنآ  ربارب  رد  یتمواقم  نیرتکچوک  دنرادن و  بطق  دشرم و  تاروتـسد  ربارب  رد  ارچ  نوچ و  هنوگ  چیه  قح  نایفوص 

صالخا قبط  رد  راـب  کـی  هب  ار  دوخ  زیچ  همه  ینعی  دوشیم ، هتفگ  تبـسانم  نیمه  هب  زین  هدرپس » رـس   » ناونع دـیاش  دوشیم و  بوسحم 
: دنیوگیم دنراپسیم و  شناتسآ  هب  رس  دنهدیم و  رارق  دشرم  بطق و  رایتخا  رد  هدراذگ و 

. صیخلت اب  ات 106  تاحفص 95  همانراوتسا ، زا  لقن  - 1
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هنب ! رس  زا  يدنوادخ  هالکهنب  رد  نیا  رب  رس  یصلخم  رگا 
تلفغ وا  زا  رتمک  دشاب و  هتـشاد  رظن  رد  لاح  همه  رد  ار  دوخ  دـشرم  تروص  دـیاب  کلاس  هک  دـنادقتعم  نایفوص  زا  يرایـسب  هکنیا  یتح 

هحفـص 155 رد  ۀحایـسلا » ضایر   » دوخ باتک  رد  تسا  هفیاط  نیا  تخـس  رـس  نایماح  زا  هک  یناوریـش  نیدباعلا  نیز  جاح  هکنانچ  دنک ،
: دسیونیم

درو و رکذ و  ماـگنه  رد  و  دوشن ! لـفاغ  دـشرم »  » تروص تبقارم  زا  لاوقا ، لاـعفا و  لاوحا و  عـیمج  رد  دـیاب  کـلاس  لاـح  نیا  رد  سپ  »
تارطخ هجیتن  رد  دراد و  زاـب  بارطـضا  لاـیخ و  شکمـشک  زا  ار  کـلاس  هکنآ  اـت  ددرگن ، لـفاغ  دوخ  خیـش  هجو  زا  تمدـخ  تعاـط و 

«! دراذگن یناطیش  سواسو  یناسفن و 
یضعب يارب  ای  مومع  يارب  ار  سدقم  عرش  تاروتسد  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دنتـسه  لئاق  دوخ  يارب  هک  بیجع  تارایتخا  نیمه  رثا  رب  و 

ءاشع ای  برغم  زامن  تئارق  نایفوص  ياههقرف  زا  یکی  هک  درکیم  لقن  نم  دامتعا  دروم  ناتـسود  زا  یکی  هک  يروط  هب  دـننک ، ضقن  ًاـنلع 
يرگید هدوب  يونعم  هبذج  هجوت و  تلاح  رد  يریقف ، دنتفگ : مدرک  قیقحت  یتقو  دنناوخیم ، هتـسهآ  ًامـسر  تسا  هدنـسیون ) زا  دیدرت   ) ار

هیـضق نیا  نوچ  ار  دشرم  هدمآ ، ردـب  شوخ  لاح  نآ  زا  ریقف  هدـناوخ ، دـنلب  ار  تئارق  هدـش و  لوغـشم  ءاشع  ای  برغم  زامن  هب  وا  رانک  رد 
! دنراد زاب  یشوخ  لاح  زا  ار  يرگید  ریقف  دنکن  هدنناوخ ، هتسهآ  دوخ  زامن  ناگمه  هک  يداد  روتسد  يداتفا ، عومسم 

توافت نیا  اب  دنکیم ، تموکح  یبزح  یماظن و  ياهطابضنا  زا  رتدیدش  دیدش ، رایـسب  طابـضنا  کی  نایفوص  هاگتـسد  رد  هکنیا : هصالخ 
هب مه  راکفا  دیاقع و  اجنیا  رد  اما  دوشیم  لرتنک  راتفر  لامعا و  طقف  تسینومک ) بازحا  دیدش  طابضنا  دننام   ) یبزح ياهطابضنا  رد  هک 

، دنهدیم دارفا  هب  یعیسو  ياهیدازآ  ناشدوخ  نایفوص  نارس  هاگ  اهتنم  ددرگیم ، لرتنک  تسا  راکشآ  دشرم  دزن  هکنیا  نامگ 
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(1). دش هراشا  مه  باتک  لیاوا  رد  هکنانچ 

! دشرم بطق و  ییاسانش  هار 

يدایز تیمها  ور  نیا  زا  درپس و  رس  وا  هب  تخانش و  نداتفا )! لدب  ای  ! ) باوخ قیرط  زا  دیاب  ار  بطق  هک  دنراد  هدیقع  نایوص  زا  يرایـسب 
باوخ هب  دایز  نوچ  دننکیم و  لقن  سلاجم  رد  هفـشاکم ) ای  « ) هعقاو  » مان هب  يدایز  بات  بآ و  اب  ار  دوخ  ياهباوخ  دنهدیم و  باوخ  هب 
تسا دایز  زین  اهنآ  رد  هیمهو » هّوق   » تیلاعف دش ، هتفگ  دوهش » فشک و   » ثحب رد  هک  یلیالد  هب  و  دننیبیم ! دایز  مه  باوخ  دنادنمهدیقع ،

. دنکیم اهنآ  بیرغ  بیجع و  ياهباوخ  هب  يدایز  کمک  رما  نیا  و 

! نم يادخ  نم و  سمش 

 (2)! نم يادخ  نم و  سمش 

تسد ار  دوخ  لایع ) مرح (» انالوم « تساوخ  يریپ ) يدهاش ( یمور  يالم  زا  يزیربت  سمش  يزور  دناهتشون : یمور  يالم  تالاح  رد  - 1
شیپ ار  دلو » ناطلـس  دوخ « دـنزرف  لاحلا  یف  مهاوخیم ! يرـسپ » نینزان  تفگ «: تسنم ، یناج  رهاوخ  وا  دومرف  و  دروآ ، نایم  رد  تفرگ 

» هلحم زا  ییوبـس  دـمآ و  نوریب  انالوم » مدرکیم « یقوذ  دادیم  تسد  بارـش » يردـق « رگا  ایلاح  تسا ! نم  دـنزرف  يو  هک  دومرف  دروآ ،
مدرکیم و ناحتما  ار  انالوم  برشم  تعـسو  تعواطم  توق  نم  هک  دومرف  نیدلا  سمـش  انالوم  دروایب ! دوخ  ندرگ  رب  هدرک  رپ  نادوهج »

(. هحفص 466 سنالا ، تاحفن  یماج ، تسا (!! تدایز  دنیوگ  هچ  ره  زا 
رد کلاس  دـیرم  یگدرپس  رـس  نیکمت و  نازیم  هب  تفای  ناوتیم  یناوارف  هب  هیفوص  ناـگرزب  ياـهباتک  رد  هک  نآ  لاـثما  ناتـساد و  نیا  زا 
رد دـنکن  یط  ار  فوصت  لحارم  دـیامیپن ، ار  قشع  رهـش  تفه  دورن ، هقرخ  ریز  حالطـصا  هب  یـسک  اـت  درب و  یپ  بطق » دارم و « وریپ  ربارب 

لیان فوصت  تاماقم  هژیو  تازایتما  زا  يرادروخرب  هب  زگره  يو  دیوجن  شیوخ ، يانف  میلست و  هلحرم  ات  نیکمت ، ینتورف و  بطق » ربارب «
! دمآ دهاوخن 

هسوسو تسا . يوش » هدرم  تسد « رد  دسج » دننامه « خیـش » تسد « رد  دیرم » هک « تفریم  راک  هب  حالطـصا  نیا  ابلاغ  دروم  نیا  رد  - » 2
هـشیدنا رد  قرغ  هزادـنا  هچ  اـت  وا  هک  دوب  بلطم  نیا  ندرک  نیعم  نآ  زا  فدـه  هک  دـشیم  زاـغآ  ییاهـشیامزآ  اـب  ـالومعم  دـیرم  ندرک 

. درازگ ار  نادیرم  ریاس  تمدخ  تسیابیم  وا  و  دندادیم ، يزیمآریقحت  تاروتسد  دیرم  هب  تسا ، ضحم  تعاطا 
هک تسا  ناوارف  زین  ییاه  هنومن  اهلاثم و  نینچ  اهنیا . زج  و  دروآ ، درگ  ندینازوس  يارب  راخ  دـنک و  كاپ  ار  یمومع  ياهتلاوت ) ياهزربم (
رد ییادـگ ) یگزوـیرد (،» درپـس «، وا  هب  خیـش  هک  يراـک  نیتـسخن  تفر و  يرادـمان  خیـش » دزن « رگناوـت » ياهداوناـخ « زا  یناوـج  یتـقو 

راوشد و رایسب  وا  يارب  راک  نیا  تسا  يدنمتورث  هداوناخ  زا  وا  هک  دنتـسنادیم  رهـش  مدرم  همه  نوچ  دوب . شناردارب  مامت  يارب  اههچوک 
! ... تسکشیم مه  رد  دیرم  هدارا  رورغ و  ناس  نیدب  دوب . زیمآریقحت 

رایسب تالاح  عضو و  رد  دنامب ، رادیب  اهبـش  دشکب ، یگنـسرگ  دهد ، ماجنا  هناضاترم  ددعتم  تانیرمت  هک  تخاسیم  راداو  ار  دیرم  خیش ،
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درو درب و  رـس  هب  قلطم  ییاهنت  رد  هک  درکیم  شراداو  یپایپ  زور  هنابـش  لهچ  دوش و  لوغـشم  نآرق  توـالت  هب  يراوشد  هدـنهد و  رجز 
. دناوخب

درکیم و لیدـبت  يداـمن  زیمآهراعتـسا و  يرکفت  هب  ار  دـیرم  رکفت  زرط  خیـش  تفرگیم . دوـخ  هب  يرگید  هرهچ  هتفر  هتفر  تاـنیرمت  نیا 
هب هک  خیاشم  تسا ، نشور  دروآیم . دوجو  هب  هدارا  يرادـیاپ و  وا  داهن  رد  دریگ  رب  شهار  رـس  زا  ار  یعنام  ره  دـناوتب  دـیرم  هکنآ  يارب 

دوجو هب  تامارک  هزجعم و  زا  يروصت  نامز  نآ  رد  هک  دندرورپیم  یتایـصوصخ  دوخ  رد  دـنتخادرپیم  یـشیامزآ » یـسانشناور  یعون «
نینچ کی  دـنزادرپب . تسد  نیا  زا  يرگید  ياهراک  هب  دـنناوخب و  ار  وا  راـکفا  دـننک  مزیتونپیه  ار  دـیرم  دنتـسناوتیم  هکناـنچ  دروآیم ،
رگید هک  دیدیم  خیـش  هک  یماگنه  درکیم . کمک  وا  رابتعا  شیازفا  هب  دروآیم و  راب  هب  زاجعا  سدقت و  هجو  خیـش » يارب « اهدادعتـسا 

هب ار  دوخ  داتـسا  ياهتنـس  دروآ و  مهارف  ینادیرم  شیوخ  درگ  دورب و  هک  دادیم  هزاجا  وا  هب  درادـن  دوخ  دـیرم  هب  نتخومآ  يارب  يزیچ 
موسر هب  هتـسباو  مسارم  ریاس  ماجنا  هقرخ و  ندیناشوپ  وا و  هب  یهالک  ندیـشخب  دیرم ، رمک  رب  صاخ  يدـنبرمک  نتـسب  دزومایب . نارگید 

(. 46 - 47 فوصت ، تایبدا  فوصت و  دوب (.» خیش  زا  يرادربنامرف  يرهاظ  هناشن  یلحم ،
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ناوید رد  هک  ار  وا  راعـشا  زا  یتیب  دنچ  مینک و  ياهراشا  يزیربت » سمـش   » شدشرم و  بطق »  » هرابرد يولوم  راعـشا  هب  اجنیا  رد  تسین  دـب 

« سمش  » و يولوم »  » تیعقوم هب  هجوت  اب  مینک و  لقن  دزاسیم  نشور  سمش  هب  تبسن  ار  وا  داقتعا  نازیم  هدمآ و  يولوم ) هدورـس   ) سمش
: دیوگیم نینچ  يزیربت  سمش  هرابرد  وا  دشاب . ثحب  نیا  يارب  یبوخ  كردم  دناوتیم  راعشا  نیا  نایفوص ، نایم  رد 

! نم يادخ  نم و  سمش  نخس : نیا  متفگب  شاف  ! نم ياود  نم و  درد  نم ، دارم  نم و  ریپ 
نم ! يادخ  نم و  سمش  ماهداتس  ار  وت  رکشنم  رازگ  قح  قح ، يا  ماهدیسر  قح  هب  وا  زا 
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! نم يادخ  نم و  سمش و  ینک ، رظن  ارم  وت  اتیملاع  ود  هش  هکناز  وت  قشع  موش ز  تام 
! نم يادخ  نم و  سمش  دوب ، نینچ  بدا  طرشمدنامن  رثا  هک  ات  وت  شیپ  هب  موش  وحم 
! نم يادخ  نم و  سمش  ارم ، دهد  ناشن  وت  زک  ؟ دوب اجک  نآ  تقاط  ار  لیئربج  رپهش 

! نم يادخ  نم و  سمش و  يوت ، نادواج  هدنزنتشیوخ  يانف  دید  درک ، هدنز  هدرم  سیع 
! نم يادخ  نم و  سمش و  دسریم ، هک  مدب  روصناهج  برغم  قرشم و  نز ، بآ  ایب و  ربا 

! نم يادخ  نم و  سمش و  دسریم ، هک  هنب  تختتشهب  زا  رب  نورب  تخر  وگب  ار  روصق  روح و 
! نم يادخ  نم و  سمش و  نم ، راگزور  سنوم  ! نم تشهب  نم ، خزود  نم ، تشنک  نم ، هبعک 

! نم يادخ  نم و  سمش و  دروآ ، یک  ناشن  وت  زابرغ  قرش و  هب  دنز  خرچ  لاس  رازه  رگا  قرب 
! نم يادخ  نم و  سمش  دنک ، اطخ  اجک  لصاخلب  هب  ات  مور  رد  زا  نم ، ياهو  يوه  هرعن 

 (1)! نم يادخ  نم و  سمش  ناوخب  نید  سمش  هتفگنم  يوه  ياهو  هتفگ  نیچ  هب  ات  رصم  رد  زا 

هب  نآ  رد  ییوگ  باسح  یب  ولغ و  اریز  تسا ، نایب  زا  زاین  یب  راعشا  نیا  ياوتحم 

. دنه پاچ  هحفص 623  يزیربت ، سمش  تایلک  - 1
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. دنکیم رفنتم  زئمشم و  ًادیدش  ار  ینمؤم  مدآ  ره  هک  تسا  ياهزادنا 

: دیوگیم یلو  ای  دشرم  هرابرد  زین  يونثم  باتک  رد  يولوم 
تسا  مئاد  شیامزآ  تمایق  اتتسا  مئاق  ّیلو  يرود  رهب  سپ 

! تسا یلع  زا  هاوخ  رمع  لسن  زا  هاوختسا  یلو  نآ  مئاق  ّیح  ماما  سپ 
ور ! شیپ  هتسشن  مه  ناهن و  مهوج  هار  يا  تسا  يو  يداه  يدهم و 

هچ ار  اهنآ  تارایتخا  دودـح  هک  درادیم  مولعم  دزاسیم و  نشور  دـشرم  بطق و  هرابرد  ار  نایفوص  هدـیقع  زرط  یبوخ  هب  زین  راعـشا  نیا 
. دننادیم دودحمان  عیسو و  هزادنا 

« تسا مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هاوخ  رمع  لـسن  زا  هاوخ   » هلمج اریز  تسین  مالـسلا  مهیلع  تیبـلها  ناـماما  راعـشا ، نیازا  روظنم  تسا  یهیدـب 
. دزاسیم نشور  ار  عوضوم 

***

رکف زرط  نیا  تارطخ 

: اریز تسا ؛ كانرطخ  مینک  باسح  رظن  ره  زا  دش  هتفگ  هک  یبیترت  هب  ار  دشرم  خیش و  بطق و  هب  نایفوص  داقتعا 
دشرم بطق و  تروص  تبقارم  هکنانچ  دروآیم ؛ نوریب  كرـش  زا  رـس  ماجنارـس  تسا و  یتسرپدرف  یلجت  عون  کی  دیاقع  زرط  نیا  الّوا -

. تسا كرش  یعون  تسا  قلاخ  لماک  رهظم  وا  هکنیا  مسا  هب  ولو  تادابع  رد  یتح 
کمنـص وهف  هّللا  نع  کلغـش  املک  : » هدش لقن  ام  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاملک  زا  هچنآ  هدـیقع و  نیا  نیب  تسا  توافت  ردـقچ 

«. تسا وت  تب  دزاس  لوغشم  ادخ  زا  ار  وت  هچ  ره  : » ینعی
نتفرگ رظن  رد  نودب  هکدندادیم  روتسد  مدرم  هب  هکلب  دندادن . يدحا  هب  ار  يروتسد  نینچ  زگره  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  یهلا و  يایبنا 

. دنوش یهلا  سدقم  تاذ  هجوتم  ياهطساو ، چیه 
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202 ص :
(1)! دنکیم هزرابم  یتسرپ  رشب  كرش و  راثآ  هنوگنیا  اب  یمالسا  دیحوت  حور  يرآ 

هکنانچ  ) دـننک عضو  دوخ  لـیم  هب  ینیناوق  ماـکحا و  دـننکب و  تیعقوم  نیا  زا  ار  هدافتـسا  ءوس  رثکادـح  دـنناوتیم  هیفوص  باـطقا  ًاـثلاث -
دوشیم رتسوسحم  تیعقوم  نیا  ندوب  كانرطخ  دنرادن  یتسرد  تامولعم  داوس و  اهدشرم ، باطقا و  رتشیب  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  دناهدرک )

. تسا تسم  یگنز  فک  رد  نداد  غیت   » قادصم باطقا  زا  يرایسب  يارب  یلایخ  موهوم و  تاماقم  نینچ  هب  نادیرم  داقتعا  تفگ  دیاب  و 
یهاگ دنرادن ، يدامتعا  لباق  لیلد  هنوگ  چیه  دنلئاق  باطقا  يارب  هک  باسح  دح و  یب  تارایتخا  تاماقم و  همه  نیا  يارب  نایفوص  ًاثلاث -

ِةاَدَْـغلِاب ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصاَو   » هیآ هب  یهاـگ  و  دیـشاب » نایوگتـسار  اـب  : » ینعی  (2)« نیقداـصلا عم  اونوک   » هفیرـش هیآ  هب 
ماما زا  هک  یثیدح  هب  یهاگ  و  دنبلطیم » ار  وا  دـنناوخیم و  ار  ادـخ  ماش  حبـص و  هک  شاب  یناسک  اب  : » ینعی  (3)« ُهَهْجَو َنوُدیُِری  ِیِشَْعلاَو 

هک یسک   » هقنع نم  هودع  نکمتی  دشرم  نیرق  هل  نکی  مل  هسفن و  نع  رجازو  هیلق  نم  ظعاو  هل  نکی  مل  نم  هدش : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص 
«. دوشیم طلسم  وا  رب  ناطیش  دشاب  هتشادن  ییامنهار  قیفر  ینورد و  عنام  یبلق و  ظعاو 

اب یطابترا  ًادـبا  ندوب ، نایوگتـسار  نیقداص و  اب  اریز  درادـن ، اهنآ  دوصقم  رب  یتلالد  تیاور  هیآ و  ود  نیا  زا  کی  چـیه  هک  تسا  حـضاو 
وا دشرم و  دزن  ندرپس  رس  هلأسم 

ار دوخ  دنزرف  یصخش  هیکرت  ياهاتسور  زا  یکی  رد  هک  دوب  هدش  رشتنم  دنزرف » ندرک  ینابرق  ناونع « تحت  يربخ  دیارج  زا  یکی  رد  - 1
، شدنزرف لتق  هب  فارتعا  نمض  هاگداد  رد  دراد ، مان  وتلآ  لیلخ  میهاربا  هک  يو  درک . ینابرق  يدنبشقن  خیـش  کی  نامرف  زا  تعاطا  يارب 

دشاب هتشاد  تسود  یلیخ  ار  شلاسدرخ  دنزرف  رگا  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  دشابیم  شدیرم  يو  هک  يدنبـشقن  خویـش  زا  یکی  هک  درک  دییات 
يارب يو  اذل  و  دنک ! ینابرق  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  دـنزرف  دـیاب  وا  و  دـنامیمن ! یقاب  راگدرورپ  نتـشاد  تسود  يارب  ییاج  شبلق  رد  رگید 

، درک هعطق  هعطق  وقاچ  تابرـض  اب  ار  يو  هکنآ  زا  سپ  و  درب ، دوب ، هدنک  هک  يربق  رانک  رد  ار  شاهلاس  هس  دنزرف  خیـش ، نامرف  زا  تعاطا 
، یگنهرف همانربخ  دوش (. همکاحم  يدوز  هب  تسا  رارق  هدرک و  تشادزاـب  زین  ار  روکذـم  خیـش  هیکرت  سیلپ  داـهن . يربق  رد  ار  شاهزاـنج 

(. هرامش 92 یعامتجا -

هیآ 119 هبوت ، هروس  - 2

هیآ 28 فهک ، هروس  - 3
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هقرخ و دارم و  دیرم و  هلأسم  هب  یطبر  نتشاد ، ادخ  نادرم  ناکین و  اب  ترـشاعم  هکنانچمه  درادن ، نتـسناد  هعاطالا  بجاو  رمالا و  ذفان  ار 

. درادن هاقناخ و ... 
ینطاب یسرت  ادخ  تلاح  کی  نتشاد  روظنم  هکنیا  رب  تسا  ینشور  لیلد  هسفن  نم   » ترابع اریز  تسا ، اهنآ  دض  رب  لیلد  اقافتا  مه  تیاور 

. تسا
نیشنمه نینچمه  هلضاف و  تاکلم  يوق و  نامیا  رادیب و  نادجو  ياراد  دیاب  سک  ره  هک  دهدیم  روتـسد  روبزم  تیاور  رگید : ترابع  هب 

یب تعاطا  ندرپس و  رـس  هب  یطاـبترا  هچ  نیا  دـنک ، توعد  حالـص  ریخ و  هب  ار  وا  هراومه  دراد ، زاـب  تاـفارحنا  زا  ار  وا  هک  دـشاب  بوخ 
دننادب دنهاوخیمن  اهنآ  ایوگ  یلو  تسا ، تیاور  رد  دشرم »  » هملک لامعتـسا  اهنآ  هابتـشا  أشنم  ایوگ  دراد ؟ بطق  دـشرم و  زا  ارچ  نوچ و 

. نایفوص یحالطصا  ینعم  هب  هن  هدش ، لامعتسا  امنهار »  » ینعی يوغل  ینعم  نامه  هب  هملک  نیا  هک 
. درادن یلقع  یعرش و  رابتعا  نیرتکچوک  دننیبیم ، دشرم  دوخ و  يارب  باب  نیا  رد  نایفوص  هک  مه  ییاهباوخ  تسا  ادیپ  هتفگان 

باب نیا  رد  مالسا  نادنمشناد  هدیقع 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  تایاور  نآرق و   ) تنـسو هّللا  باتک  زج  یعجرم  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  زا  دـعب  ننـست  لها  ءاملع 
لالدتـسا زین  يزیچ  رب  همه  قافتا  ینعی  عامجا  لـقع و  لـیلد  هب  مه  یهاـگ  هتبلا  دنـسانشیمن ، ینید  تاروتـسد  ماـکحا و  رد  هلآ ) هیلع و 

هب رـصحنم  ار  تیاده  هلیـسو  تسا و  هرتاوتم  ثیداحا  زا  هک  نیلقث  ثیدـح  ياضتقم  هب  ار  دوخ  نید  قیاقح  هعیـش  ياملع  یلو  دـننکیم ،
. دنریگیم میظع  عبنم  ود  نیا  زا  دنکیم ، ترتع  هّللا و  باتک 

مهدزاود ماما  تبیغ  زا  سپ  دـنلئاق و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  يارب  ار  هقلطم  تیالو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  سپ  اـهنآ 
چیه  اهنآ  زا  سپ  دنسانشیم و  صاخ  بیان  ناونع  هب  ار  رفن  راهچ  هادفانحاورا » ( » يرکسعلا نسحلا  نب  ۀجح  )
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لامعا رد  هچ  داروا و  راکذا و  رد  هچ  ینطاب ، يونعم و  تافـص  تاـیقالخا و  رد  هچ  ماـکحا و  تاداـبع و  رد  هچ  يراد  تیحالـص  عجرم 

زا ار  مالسا  قیاقح  دنناوتیم  دنوشیم و  بوسحم  اهنآ  ماع  نابیان  دنراد و  اهنآ  بتکم  زا  یهاگآ  هک  ینادنمشناد  اهقف و  زج  ایند ، هنازور 
اوقت و ماقم  نتشاد  داهتجا ، رب  هوالع  اهنآ  زا  يوریپ  طرش  دنمانیم و  دهتجم  ار  اهنآ  دنسانشیمن . ّتیمـسر  هب  دننک ، طابنتـسا  ربتعم  عبانم 

. تسا تلادع 
، دراد يرگید  عجارم  تقیرط »  » اما تسا  تعیرـش »  » تمـسق رد  نیدـهتجم  املع و  هب  عوجر  هکنیا  هناهب  هب  دـناوتیمن  سک  چـیه  نیاربانب 

. دنراد تفایرد  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم زا  دیاب  همه  ار  تقیقح »  » و تقیرط »  » و تعیرش »  » اریز دنک ، توعد  دوخ  يوس  هب  ار  یسک 
زج هک  داوـس  مک  اـی  داوـس  یب  دارفا  زا  ار  تقیرط »  » میریگیم و اـهنآ  زا  ار  تعیرـش »  » مییوـگب هک  تسا  یگرزب  تراـسج  نیهوـت و  نیا 

(1). میروآیم تسد  هب  دنرادن ، ياهیامرس  یلاخ  وت  ياهاعدا 
رکذ و زا  معا   ) دوش هدراذگ  نآ  رب  تقیرط  مان  هک  یلمع  ره  رگید : ترابع  هب 

بلق و يافـص  نامه  ناشدوخ  لوق  هب  تسین  طرـش  يرهاظ  یباـستکا و  مولع  هنوگ  چـیه  تقیرط ، ریپ  و  بطق » هراـبرد « تسا  بیجع  - 1
زا يرایـسب  اذـل  تسا و  یفاک  ار  وا  ءانف  فشک و  دوهـش و  هبترم  هب  ندیـسر  تقیرط و  لاوحا  تاـماقم و  لـحارم  ندومیپ  قشع و  روش و 

داوس یتح  هک  دـندوب  خـیاشم  زا  یناسک  هیفوص  نیب  رد  دناهتـشادن  يراک  ورـس  باتک  رتفد و  اب  هدوب و  ماوع  زا  هیفوص  باـطقا  خـیاشم و 
(. هحفص 5 دلج 1 ، ءایلوالا ، ةرکذت  دوب (. یما  میدق ، خیاشم  زا  هایس  یلع  وبا  دنرمشیمن . بیع  مه  ار  نیا  دنتشادن و 

خلت و رایسب  راتفگ  شور و  رد  و  یماج ) سنالا  تاحفن  هدوبن ( ملع  لها  زا  دیآیم  رب  افرع  لاوحا  مجارت  بتک  زا  هکنانچ  يزیربت  سمش 
ناوید و  دـیزرویم . تدارا  وا  هب  شتـسرپ  ماقم  هب  و  درمـشیم ، ادـخ » لماک « مات و  رهظم  ار  وا  نیدـلا  لالج  اـهنیا ، دوجو  اـب  هدوب  نشخ 

يزیربت سمش  شیاتس  حدم و  زا  رپ  تسا  تیب  رازه  نیدنچ  زا  بکرم  هک  يزیربت » سمـش  تایلک  هب « فورعم  یمور  نیدلا  لالج  انالوم 
یمور نیدلا  لالج  باحصا  هلجا  زا  هک  يونوق  بوکرز  نیدلا  حالص  خیش  نینچمه  تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  زا  ياهنومن  داتـسا  هک  تسا 

. دوب یماع  یما و  يدرم  هتشاد ، ییاوشیپ  یخیش و  ماقم  وا  فرط  زا  هدوب و 
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هچنآ زا  هدش و  هداد  روتـسد  بحتـسم  ای  بجاو  ناونع  هب  ای  تسا ، دیفم  رـشب  لاح  هب  هچنآ  دراد ، یمکح  عرـش  رد  تادابع و )...  رکف و 

. دنامیمن یقاب  يرگید  رظن  راهظا  يارب  ییاج  تروص  نیا  رد  هدش ، عنم  هورکم  ای  مارح  ناونع  هب  هدوب ، رضم 
دربتـسد زا  ار  نآ  هدرک و  نییعت  نآ  يارب  ینارادساپ  هدیـشک و  دوخ  ینامـسآ  تاروتـسد  فارطا و  رد  یمکحم  ّدس  عضو ، نیا  اب  مالـسا 

قباطم دراپـسب و  يرگید  هب  رـس  هناروکروک  یـسک  دـهدیمن  هزاجا  هجو  چـیه  هب  تسا و  هتـشاد  ظوفحم  نادان  ناتـسود  اناد و  نانمـشد 
وریپ تسا و  یهارمگ  تعدب و  هدیسر ، تنس  باتک و  زا  هک  تسا  یتاروتسد  زا  ریغ  ار  هچنآ  درادرب ، یمدق  وا  ياهسوه  اوه و  تالایخ و 

. درامشیم لطاب  رب  ار  نآ 
اهقف کلـس  رد  دنتـسه ، طابنتـسا  لـها  دـهتجم و  یتسار  رگا  تسین ، ریپ »  » و دـشرم »  » و بطق »  » يارب ییاـج  مالـسا  گـنهرف  رد  نیارباـنب 

. تسا فارحنا  اطخ و  هانگ و  اهنآ  زا  يوریپ  تسا - نینچ  ابلاغ  هک  هنوگ  نامه  دنتسین - رگا  دوب و  دنهاوخ 
***

! ینکش نوناق  يأر و  هب  ریسفت 

ظافلا و دودح و  دح و  هب  دیقم  اهنآ   (1). تسا ظافلا  اب  يزاب  يأر و  هب  ریـسفت  لیوأت و  هار  ندومیپ  نایفوص  كانرطخ  ياهتعدب  زا  یکی 
رایسب دنتسین ، اهنآ  یناعم 

صوصن ثیدـح و  نآرق و  رد  ار  هیجوت  لیوأت و  هنوگ  ره  یمالـسا ، ینابم  رب  دوخ  ینابم  بادآ و  دـیاقع و  قیبطت  روظنم  هب  هیفوص » - » 1
لیوأت هب  تسد  دناهدید ، نیابم  ای  ضراعم  شیوخ  لوبقم  دیاقع  اب  ار  تعیرش  صوصنو  رهاوظ  اج  ره  و  دناهدرمش ، زیاج  دوخ  يارب  عرش 

هرهب دوـخ  لوـصا  یناـبم و  دـییأت  رد  نآرق  هیآ  تفه  دـص و  راـهچ  زا  دـنیوگ  و  دـنربب ، نیب  زا  ار  ود  نآ  داـضت  اـت  دـناهدز  صوـصن  نآ 
(260 نبرک ، اردص ، الم  باتک  دشابیم ، نوسلکین  زا  تایا  مقر  دناهتفرگ (،

بل زغم و  قیاقد و  نوطب و  تاراشا  زومر و  ار  هجرختـسم  یناعم  هدـیمان و  ینطاـب » ریـسفت  ار « تاـهیجوت  اـهلیوأت و  اـهقیبطت و  نیا  مسا 
: دناهتفگ دناهداهن و  مان  ثیدح ، نآرق و 

يارب ياهلزنم  هب  ابلاغ  هک  دراد  دوجو  زین  مما  ماوقا و  ریاس  نیب  رد  هویـش  نیا  میتشاذگب ! نارخ  تشپ  ار  تسوپمیتشادرب  ار  زغم  نآرق  ام ز 
قوذ اب  لقع  ياضتقم  اب  دوریم  نامگ  هک  ینانخـس  رهاوظ  زا  بانتجا  يارب  يرپس ) نوچ ( اـی  هقباـس و  یب  هزاـت و  يارآ  دـیاقع و  تاـبثا 
اتسوا ریسفت  رد  سوجم  قیدنز ) کی ( دنز  ياههقرف  تاروت و  ریسفت  رد  يدوهی  نولیف » باحصا « هکنانچ  تسا . هتفر  راک  هب  تسین  قفاوم 

هحفص 121) هیفوص ، ثاریم  شزرا  دناهتشاد (. ار  هویش  نیمه 
زا بانتجا  يارب  هلزتعم ( میـسجت ) زا  رارف  يارب  هیمهج (» هلمج « زا  دـناهدییارگ  نادـب  قرف  یـضعب  میدـق  یلیخ  زا  زین  ناناملـسم  نایم  رد  » 
«.) دـناهتخادرپ ثیداحا  تایا و  لیوأت  هب  عرـش ) لقع و  نیب  فیلأت  يارب  افـصلا ( ناوخا  هینطاـب و  رگید ) ياـهزیچ  تیؤر و  ربج و  هب  لوق 

«) دناهتخانش لح  هار  هناگی  ار  نآ  دناهتسج و  کسمت  لیوأت  هب  دراوم  يرایسب  رد  هیفوص  لاح  ره  هب  هحفص 121 «) هیفوص ، ثاریم  شزرا 
دـیاقع و قبط  رب  ار  اهنآ  هدرک و  زاـب  صوصن  تاـیا و  لـیوأت  يارب  یعیـسو  باـب  روظنم  نیا  يارب  و  هحفص 65 ) هقرفتلا ، لفـصیف  یلازغ ،
هک تفرگ ، رظن  رد  هنومن  ناونع  هب  ار  جارس  رصنوبا  خیش  ناوتیم  هیفوص  يامدق  زا  دناهدومن . هیجوت  لیوأت و  دوخ  یکلسم  ياههتـساوخ 
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دیاقع باتک  نیا  رد  وا  تسا ، هتشاگن  مالسا  اب  نآ  قیبطت  يرگ و  یفوص  هب  طوبرم  لئاسم  هیجوت  يارب  ار  فوصتلا » یف  عمللا  باتک « يو 
اب دروم  ره  رد  هیجوت و  ار  اـهنآ  تسا  هتـسناوت  هک  اـجنآ  اـت  عرـش  قطنم و  اـب  هدوـمنناونع و  بیترت  هب  ار  فوـصت  طوبرملئاـسمو  بادآ  و 
رد دوخ  و  تسا ! هدز  یمالـسا  گـنر  اـهنآ  همه  هب  و  هدومن ، قیبطت  یعرـش  نیزاوم  اـب  ار  عوضوم  ثیدـح  دـنچ  هیآ و  دـنچ  زا  داهـشتسا 
یف عمللا  تسا (. هدوب  فوصت  زا  يرادفرط  قیبطت و  نامه  نآ  فیلأت  زا  يو  روظنم  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  عوضوم  نیدب  باتک  همدـقم 

هحفص 5) فوصتلا ،
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نیزاوم تغل و  تاعارم  ًادـبا  هکنیا  یب  دـننکیم  قیبطت  دـنراد  لیم  هک  یناعم  هلـسلس  کی  رب  تبـسانم  نیرتکچوک  اب  ار  تاـملک  دوشیم 

: دیوگیم وا  هک  میدرک  لقن  هیفوص  نارس  باطقا و  زا  یضعب  تالاح  رد  هک  دیاهدرکن  شومارف  دبال  دنیامنب . ار  یبدا  یجنس و  نخس 
هدوب نیا   (1)« يِْرمَأ َْتیَصَعَفَأ  ِینَِعبَّتَت  اَّلَأاوُّلَض  ْمُهَْتیَأَر  ْذِإ  َکَعَنَم  اَم   » نتفگ نوراه و  شردارب  رب  مالسلا  هیلع  یسوم  ندرک  بضغ  زا  روظنم 

!؟» يدش عنام  ارچ  دنتسرپب و  هلاسوگ  اهنآ  یتشاذگن  ارچ   » هک
. دروآرد هفیرـش  هیآ  نآ  زاار  ینعم  نینچ  ات  درک  يزاب  ظافلا  اب  دـیاب  ردـقچ  تسا ، هفیرـش  هیآ  حیرـص  فالخ  راـتفگ  نیا  تسا  یهیدـب 

يأر هب  ریسفت  رد  زین  نافرحنم  ریاس  دنتسین ، اهنت  راک  نیا  رد  نایفوص  تسا ، ناوارف  نایفوص  بتک  رد  بیرغ  بیجع و  تالیوأت  نیا  ریاظن 
. دنتسه ادصمه  اهنآ  اب 

تایآ 92 و 93 هط ، هروس  - 1
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شزرا دـنکیم و  داجیا  ینید  قیاقح  فراعم و  تاروتـسد و  تامیلعت و  اـهمایپ و  ماـمت  رد  یبیرغ  جرم  جره و  ناـیرج ، نیا  تسا  نشور 

رب ار  تیاور  هیآ و  ره  درک و  لیوأت  تسا  نکمم  ار  بلاطم  بلاغ  دوشیم و  هتسکش  اهدس  بیترت  نیا  اب  اریز  دربیم ، نیب  زا  ار  اهنآ  همه 
. میهد قیبطت  میشاب  هتشاد  لیم  هک  ینعم  ره 

ار دوخ  دصاقم  مدرم  هک  روط  نامه  ینعی  هدش ، لزان  مهف  سک  همه  نشور و  یبرع  نابز  هب  نیبم » یبرع  ناسلب  : » دیوگیم ًاحیرص  نآرق 
هب يرتهزات  بلاطم  دوش  قمعت  رتشیب  نآ  رد  هچ  ره  هک  تسا  يروط  نآرق  یهتنم  دهدیم ، حرش  ار  قیاقح  نآرق  دننکیم  اقلا  رگیدکی  هب 

. درک ادیپ  یظفل  دعاوق  نیزاوم و  زا  یفارحنا  دشاب  مزال  هکنیا  نودب  دیآیم ، تسد 
. تسا نایفوص  رکفت  زرط  لاطبا  رب  ینشور  لیلد  دوخ  نیا  تسا و  هتخاس  نغدق  ار  تاهباشتم  زا  يوریپ  نآرق  یفرط  زا 

ظافلاو یناعم  رد  هک  ییاهداد  رارق  قبط  ار  دوخ  دصاقم  مدرم  هک  دمآ  دوجو  هب  نیا  يارب  تاملک  ظافلا و  تسخن  زور  زا  هک  مینادیم  ام 
رپ قیمع و  هک  نیا  نیع  رد  رابخا  نآرق و  ظافلا  دـننک ، یلاـح  رگیدـکی  هب  دـناهداد ) رارق  ینیعم  ياـنعم  هناـشن  ار  یظفل  ره  ینعی   ) دـنراد

مهیلع موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صوصخم  نآرق  نوطب  ماما  تسین و  یظفل  نیزاوم  دودـح  زا  جراخ  زاـب  تسا ، ینعم 
. تسا مالسلا 

ُقِراَّسلاَو  » هفیرـش هیآ  رد  هک  دزد  تسد  ندـیرب  زا  روظنم  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم  دوش  زاب  هاوخلد  ياهریـسفت  لیوأت و  باب  هاگ  ره 
شتـسد هدنیآ  رد  هک  مییامن  یلام  مزال  کمک  مینک و  تحیـصن  ردق  نآ  ار  دزد  هک  تسا  نیا  هدش ، دراو   (1)« اَمُهَیِْدیَأ اوُعَْطقاَف  ُۀَقِراَّسلاَو 

َّلُک اوُِدلْجاَف  ِیناَّزلاَو  ُۀَِیناَّزلا   » هفیرش هیآ  رد  راکدب  درم  نز و  هرابرد  هک  هنایزات  برـض  دص  زا  روظنم  دوش ! هاتوک  عطق و  ندرک  يدزد  زا 
، خزود باذع  زا  روظنمو  مینزب  اهنآ  هب  یحورهنایزات  مینک و  شنزرس  تمالم و  هبترم  دص  اهنآ  هک  تسا  نآ   (2)« ٍةَْدلَج َۀَئاِم  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو 

ار ناطیش  نایفوص  زا  یضعب  ًاقافتا  دوب و  شدیحوت  لامک  رطاخ  هب  درکن  هدجس  مدآ  يارب  هک  ناطیش  و  تسا ! نآ  ياراوگ  بآ  ندیشچ 

هیآ 38 هدئام ، هروس  - 1

هیآ 2 رون ، هروس  - 2
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دودـح تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  تاروتـسد  نیناوق و  مامت  یمالـسا و  تاـیملعت  همه  شزرا  عضو  نیا  اـب  هتبلا  دـنمانیم . نیدـحوملا  سیئر 

. دش دهاوخ  هتسکش 
(1)  .... تسا ینکش » نوناق   » يأر و هب  ریسفت  نامه  فوصت ، کلسم  گرزب  بویع  زا  یکی  تفگ  دیاب  هک  تساجنیا 

. درادب تباث  تیاده  قیرط  رد  ار  ام  دراذگماو و  دوخ  لاح  هب  ینآ  رمع  مامت  رد  دنک و  ظفح  شفطل  هب  ار  ام  همه  لاعتم  دنوادخ 
« نایاپ »

لقن نآرق  تایآ  هرابرد  یتالیوأت  رگید  یخرب  يدادغب و  دینج  یلبش ، یطـساو ، یکبوبا  ینامرک ، عاجـش  هاش  نوچ  هیفوص ، يامدق  زا  - 1
(236 ، 201 هحفـص 24 ، دـیحوتلا ، رارـسا  تسا ( هدز  تایآ  لیوأت  هب  تسد  دـیحوتلا » رارـسا  رد « ررکم  زین  دیعـسوبا  هکنانچ  تسا . هدـش 

قیاقح نوچ « هیفوص  رگید  ریسافت  رد  برشم  نیمه  تسا و  هتفر  نخس  نآرق  ینطاب  یناعم  زا  يرتست  هّللادبع  نب  لهس  ریسفت  رد  نینچمه 
لیوأت رد  ار  يونوق  نیدـلاردص  لاوقا  زین  تسا و  هتفای  یلجت  زین  یلقب  نایبلا » سیارع  و « يریـشق » تاراـشالا  فیاـطل  یملـس و « ریـسفتلا »

. درک دای  اجنیا  رد  ناوتیم  ار  قازرلادبع » تالیوأت « هحتاف و  هروس 
. دییامن هعلاطم  بناجنیا  فیلأت  یطاقتلا » نافرع  یمالسا و  نافرع  باتک « رد  دیناوتیم  ار  اهثحب  نیا  لیصفت 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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