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باتک تاصخشم 

505ق  لتاقم -  هیطع  نبا  هسانشرس : 
یسراف  . دادغب ءاملع  رمتوم  يدادرارق :  ناونع 

 . ف همجرت م -   ] هیطع نبلتاقم  رثا  " دادغب / ءاملع  رمتوم   " همجرت تقیقح  يوس  هب  یهار  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ترتع 1381. رطع  ناهفصا  رشن :  تاصخشم 

72 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
3000 مهد ؛ ) پاچ   ) لایر  3000 مهن ؛ ) پاچ   ) لایر  3000 مشـش ؛ ) پاچ   ) لایر  3000 لایر 964-93287-8-5 ؛ :   25000 کباش : 

( مهدزای پاچ   ) لایر
دادغب "و رد  قح  يوجتـسج  دادـغب "و"  املع  رمتوم  همجرت  ای ، دادـغب ، نادنمـشناد  سنارفنک   " نیوانع تحت  البق  باتک  نیا  تشاددای : 

تسا  هدش  رشتنم  همجرت و  دادغب " ناملاع  هرگنک  ای ، قح  هار  تسا  نیا  "
.1384 مشش : پاچ  تشاددای : 

.1385 مهدزای : ات  مهن  پاچ  تشاددای : 
سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

. دادغب ءاملع  رمتوم  همجرت  ای ، دادغب ، نادنمشناد  سنارفنک  رگید :  ناونع 
. دادغب رد  قح  يوجتسج  رگید :  ناونع 

. دادغب ناملاع  هرگنک  ای ، قح  هار  تسا  نیا  رگید :  ناونع 
. دادغب ناملاع  هرگنک  رگید :  ناونع 

اههیدر اههیعافد و  هعیش --  عوضوم : 
اههیدر اههیعافد و  تنس --  لها  عوضوم : 

اههرظانم عوضوم : 
مجرتم م ف ،  هدوزفا :  هسانش 

فلا 2م8041 1381 فلا /BP228/4 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/479 ییوید :  يدنب  هدر 

م474-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
 . تسا دازآ  ناگمه  يارب  باتک  نیا  رشن  پاچ و 

تقیقح يوس  هب  یهار  املع  رمتوم  باتک  همجرت  تقیقح  يوس  هب  یهار 

یلاعت  همسب 
هّجوت دروم  هراومه  هتـشذگ ، نرق  هدراهچ  لوط  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  نیرت  هدرتسگ  نیرت و  مهم  زا  ربمایپ ، ینیـشناج  تماما و  هلأـسم 

رد ناوارف  ياهرظن  فالتخا  زورب  نآ ، لابند  هب  ینـس و  هعیـش و  هدـمع  هورگ  ود  لیکـشت  تسا . هدوب  ناوارف  ياـهثحب  ّلـحم  ناناملـسم و 
اهباتک و فیلأت  ای  یملع و  ياه  تسـشن  تاسلج و  يرازگرب  ای  ناوارف و  ياه  يریگرد  اهگنج و  عوقو  زین  و  و ... یهقف ، یتدیقع ، لئاسم 
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دنراد هدـیقع  یهورگ  تسا . ربمایپ  نیـشناج  رـس  رب  فالتخا  نامه  ياهدـمایپ  زا  نیفرط ، زا  کی  ره  ياعدـم  تابثا  يارب  رایـسب ، تالاقم 
ربمایپ نیشناج  هک  دنرواب  نیا  رب  رگید  يا  هتسد  دشاب ;و  هدش  نییعت  وا  فرط  زا  دیاب  تسا ، دنوادخ  هدنیامن  هفیلخ و  هک  ربمایپ ، نیشناج 

تخانش دشاب . یم  هورگ  ود  نایم  اه  يریگرد  تافالتخا و  اه ، نخس  همه  نیزاغآ  هطقن  نامه  نیا  دوش . یم  باختنا  مدرم  رظن  يأر و  هب 
ظافلا اب  ًاـضعب  هک  ینیگآرهز  مومـسم و  تاـغیلبت  ربارب  رد  نآ  تیوقت  موزل  يداـقتعا و  یناـبم  رب  یهاـگآ  لـطاب و  زا  قح  ندرک  ادـج  و 

لطاب و هک  هاگنآ  اه ، هشیدنا  هاگمزر  رد  دـیامن . یم  رتشیب  ار  یثحابم  نینچ  هب  نتخادرپ  ترورـض  تسا ، هارمه  هدـننک  هارمگ  هدـنبیرف و 
نانمیرها دماشوخ  يارب  دنزادرپ و  قیاقح  نامتک  هب  قح  لها  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  دنلوغشم ، تیلاعف  شوج و  بنج و  هب  نآ ، لها 

هب نآ  ندـناسر  راوتـسا و  مکحم و  لیالد  اب  قح  تیناقح  تابثا  نآ  تسا و  شیپ  رد  نیگنـس  سب  يا  هفیظو  ار  اهنآ  هکلب  دـندنب ، ورف  مد 
«، هیطع نب  لـتاقم   » رثا تقیقح » يوس  هب  یهار  ءاـملع  رمتؤم   » باـتک زا  يا  همجرت  دـیراد ، ور  شیپ  رد  هک  یباـتک  تسا . نارگید  شوگ 
اب هتخادرپ و  قوف  ثحابم  زا  یّمهم  شخب  نییبت  حیرـشت و  هب  دوخ  رـصتخم  مجح  اب  هک  دـشاب ، یم  تاسلج  نامه  زا  یکی  هدـننک  تیاور 

يرود اب  هک  دشاب  ینابلط  قح  نایوج و  قح  زا  يرایسب  هار  رگنشور  تسا  هتسناوت  دوجوم  تاماهبا  تالاؤس و  زا  يرایسب  هب  ییوگ  خساپ 
رـصتخم نیا  رد  هدش  حرطم  بلاطم  دنا . هدوب  يدبا  تداعـس  قلاخ و  ياضر  تقیقح ، هب  ندیـسر  لابند  هب  تابّـصعت ، اه و  يزروضرغ  زا 

رد نادنمـشیدناو  املع  هک  دراد ، ار  باتک  دـلج  اهدـص  ای  اههد و  ّدـح  رد  لّصفم ، رایـسب  یلالدتـسا  یملع و  ياه  ثحب  شیاجنگ  ًاضعب 
، هعومجم نیا  رد  هک  ییاجنآ  زا  اما  هدیدرگ ، فیلأت  تاعوضوم ، نآ  زا  کی  ره  هرابرد  يرامش  یب  بتک  دنا و  هتخادرپ  نادب  دوخ  ياج 

تـسا یهیدـب  دـشاب . هدافتـسا  لباق  ناگمه  يارب  اـت  اـفتکا ، رادـقم  ناـمه  هب  مه  همجرت  رد  تسا ، هدوب  ییوگ  هصـالخ  راـصتخا و  رباـنب 
يادخ هک  تسا  دیما  دومن . دـنهاوخ  هعجارم  لصفم  ياه  باتک  هب  دنـشاب ، هتـشاد  يرت  قیمع  رت و  هدرتسگ  هعلاطم  هب  لیامت  هک  ینازیزع 
ّقفوم شربمایپ  نیرخآ  ّقح  رب  يایـصوا  زا  يوریپ  تخانـش و  رد  يرای و  شتفرعم  نایاپ  یب  لالز  زا  يدـنم  هرهب  هار  رد  ار  اـم  همه  یلاـعت 

مجرتم  دراد .
نیرهاـطلا نیبیطلا  هلآو  ّیبرعلا  ّیبنلا  دـمحم  نیملاـعلل  ۀـمحر  ثعب  نم  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  هدـحو  هللادـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

تراظن اب  یقوجلس  هاش  کلم  هک  دشاب  یم  تقیقح  يوس  هب  یهار  ياملع  سنارفنک  زا  یشرازگ  رضاح ، باتک  نیعیطملا  هباحـصأ  یلعو 
یناوج یقوجلـس ، هاش  کلم  تسا : رارق  نیا  زا  سنارفنک  يریگ  لکـش  هّصق  دومن . اپرب  ار  نآ  کلملا ، ماـظن  گرزب  دنمـشناد  دوخ  ریزو 

هب لاح ، نیا  اب  دوب . نادنمشناد  شناد و  رادتـسود  درک و  یمن  يوریپ  دوخ  ناردپ  زا  هناروکروک ، دوب و  تقیقح  راتـساوخ  شیدنادازآ و 
هدارا ياراد  ایند و  زا  نادرگ  يور  تلیضفاب ، دنمشناد ، يدرم  زین  کلملا  ماظن  شریزو  تشاد . هقالع  رایـسب  دیـص ، راکـش و  یمرگرس و 

هـسردم دـیزرویم . قشع  ربمایپ ، تیب  لها  هب  تشگ و  یم  تقیقح  لابند  هب  هتـسویپ  تشاد و  تسود  ار  ناراکوکین  یکین و  دوب . يوق  يا 
رهم ناگراچیب ، نادنمزاین و  رب  داد و  رارق  هنایهام  قوقح  نایوجشناد ، نادنمـشناد و  يارب  درازگ و  ناینب  ار  تقیقح  يوس  هب  یهار  هیماظن 

وا دزن  زا  یتقو  تخادرپ  وگتفگ  هب  وا  اب  دمآ و  هاش  کلم  شیپ  هعیش ، گرزب  نادنمشناد  زا  یکی  يولع ، یلع  نب  نیسح  يزور  دیزرویم .
ـ : تفگ باوج  رد  درم  نآ  يدومن ؟ هرخسم  ار  وا  ارچ  دیـسرپ ـ : هاش  کلم  داد . رارق  رخـسمت  دروم  ار  يو  نارـضاح  زا  یکی  دش ، جراخ 
ـ : دیـسرپ بجعت  اب  هاش  کلم  تسا ؟ هدرک  ناشنیرفن  هتفرگ و  مشخ  اـهنآ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  ینارفاـک  زا  وا  دـیناد  یمن  رگم  اـهاشداپ !
اریز هن ; تسین ـ ؟ ناناملـسم  ياـه  هقرف  زا  یکی  هعیـش  رگم  هچ ؟ ینعی  هعیـش  تسا ـ . هعیـش  وا  هن ; تسین ـ !؟ ناملـسم  وا  رگم  هـچ !؟ يارب 

نایعیش اهنآ  يرآ ، دشاب ـ ؟ هتشادن  لوبق  اررفن  هس  نآ  تفالخ  هک  تسه  یناملسم  رگم  دنرادن ـ . لوبق  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تفالخ 
... دنـشاب یم  رفاک  اهنآ  هک  متفگ  تهج  نیمه  هب  دـنمان ـ ؟ یم  ناملـسم  ار  اهنآ  مدرم  ارچ  دـنرادن ، لوبق  ار  اهنآ  تفـالخ  یتقو  دنتـسه ـ .

. * * دوش راکشآ  نامیارب  تقیقح  ات  مینک  رـضاح  ار  کلملا  ماظن  نامریزو  دیاب  تفگ : سپـس  هتفر  ورف  رکف  هب  ینالوط  یتدم  هاش  کلم 
، یهورگ دنراد . فالتخا  باب ، نیا  رد  تنس  لها  دنناملسم ـ ؟ نایعیـش ، ایآ  هک  دیـسرپ  وا  زا  درک و  راضحا  ار  کلملا  ماظن  هاش ، کلم  * 
اپ هب  ار  زامن  دنهد و  یم  تداهش  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکاربمایپ تلاسرو  دنوادخ  یگناگی  هب  اریز  دنناد . یم  ناملـسم  ار  نایعیش 
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اما مناد ; یمن  ار  اهنآ  قیقد  دادعت  تسا ـ ؟ ردقچ  نایعیـش  دادعت  دنناد ـ . یم  رفاک  ار  اهنآ  رگید ، یهورگ  دـنریگ . یم  هزور  دـنراد و  یم 
يداقتعا نم  اما  دنناد ; یم  رفاک  ار  اهنآ  یخرب  دنرفاک ـ !؟ ناناملسم  زا  یمین  ایآ  دنهد ـ . یم  لیکشت  ار  ناناملسم  تیعمج  زا  یمین  ًابیرقت 

نشور ام  يارب  تقیقح  دنزادرپب و  وگتفگ  ثحب و  هب  ات  يروآ  مه  درگ  ار  ینس  هعیش و  نادنمـشناد  یناوت  یم  ایآ  مرادن ـ . ناشیا  رفک  هب 
يا هداـس  هلأـسم  ینـس ، هعیـش و  هلأـسم  اریز  هچ ـ ؟ يارب  مکاـنمیب ـ . تکلمم  هاـش و  رب  نآ ، تبقاـع  زا  تسا و  تخـس  راـک ، نیا  دوش ـ !؟

هب ینانز  هدش و  هدیـشک  شتآ  هب  یئاه  هناخباتک  و  هدش ، هتخیر  رایـسب  ياه  نوخ  نآ ، رطاخ  هب  هک  تسا  لطاب  قح و  هلأسم  هکلب  تسین ;
. تسا هدیدرگ  اپ  هب  نآ  رـس  رب  يرامـش  یب  ياهگنج  هدـمآ و  مهارف  ینوگانوگ  ياه  هعومجم  اه و  باتک  نآ ، هرابرد  دـنا . هتفر  تراسا 
هک یناد  یم  کـین  ریزو ! يا  تفگ : گـنرد  یتدـم  زا  سپ  تفر . ورف  رکف  هب  دـیدرگ و  بجعتم  ناـیرج ، نـیا  ندینـش  زا  ناوـج  هاـشداپ 
ام رکـش  میروآ و  ياجب  ار  تمعن  نیا  رکـش  دیاب  نیا ، ربانب  تسا . هتـشاد  ینازرا  ام  هب  رامـش  یب  ینایرکـشل  روانهپ و  يروشک  دـنوادخ ،

يرگید قح و  رب  هورگ  ود  نیا  زا  یکی  کش  نودب  مییامن . تیاده  تسار  هار  هب  ار  ناهارمگ  هاگنآ  میبایرد ; ار  تقیقح  هک  تسا  نیدـب 
روضح اـب  یتسـشن  سپ  مینیزگ . يرود  نآ  زا  هتخانـش ، زین  ار  لـطاب  مینک و  يوریپ  نآ  زا  میـسانشب و  ار  قـح  دـیاب  ریزگاـن  تسا ; لـطاب 

نیا رد  نک . توعد  زین  ار  روشک  نارـس  ناریبد و  ناهدنامرف ، دنزادرپب . وگتفگ  ثحب و  هب  رگیدکی  اب  ات  هدب  بیترت  ینـس  هعیـش و  ياملع 
ار تنـس  لها  بهذم  نایعیـش ، رگا  دومن ـ . میهاوخ  دراو  اهنآ  کلـسم  هب  روز  اب  ار  نایعیـش  تسا  تنـس  لها  اب  قح  میدید  رگا  تروص ،

لکـشم هراچ  لح و  هار  سپ  تسا ـ !؟ نکمم  ناناملـسم  زا  یمین  نتـشک  اـیآ  میناـسر ـ . یم  لـتق  هب  ار  اـهنآ  همه  مینک ـ ؟ هچ  دـنتفریذپن ،
مارآ حبـص  ات  بش  نآ  هاش  کلم  یلو  دیـسر ; نایاپ  هب  شدنمـشناد  ریزو  هاـش و  نیب  وگتفگ  دـییامن . رظن  فرـص  راـک  نیا  زا  تسیچ ـ ؟

رس دیـشروخ  مک  مک  دیچرب و  ار  دوخ  نماد  بش  ددرگ * * * . جراخ  تسب  نب  نیا  زا  هنوگچ  هک  دوب  هشیدنا  نیا  رد  هتـسویپ  تفرگن و 
ثحب و هب  ات  مینک  یم  توعد  ار  فرط  ود  نادنمـشناد  املع و  تفگ ـ : دـناوخارف و  ار  ریزو  تفاـی . تسد  یبساـنم  لـح  هار  هب  هاـش  دز و 
ار نایعیش  دشاب ، تنس  لها  اب  قح  هچنانچ  تسا . هورگ  نیمادک  اب  قح  هک  میوش  یم  هجوتم  اهنآ ، ياهوگتفگ  نیب  زا  ام  دنزادرپ . هرکاذم 

نامه مییامن ; یم  بیغرت  بهذم  نیدب  ار  اهنآ  ماقم ، لام و  اب  مییامن و  یم  توعد  هار  نیا  هب  وکین  تحیـصن  زردنا و  شوخ و  نانخـس  اب 
نیا اب  دومن . یم  راتفر  دنک ، ادیپ  شیارگ  مالـسا  هب  ناشبلق  تساوخ  یم  هک  یناسک  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هک  هنوگ 

یکانمیب مکانمیب ـ . تسـشن  نیا  ماجرف  زا  نم  یلو  تسا ; وکین  امـش  داهنـشیپ  درک ـ . میهاوخ  نیملـسم  مالـسا و  هب  یگرزب  تمدخ  راک ،
ایآ دنوش ـ . عقاو  ههبش  کش و  رد  مدرم  دبای و  يرترب  ام  رب  اهنآ  ياه  لالدتسا  دنوش و  زوریپ  تنس  لها  رب  نایعیش  مسرت  یم  هچ ـ ؟ يارب 
رد دوخ  دیاقع  تیناقح  بهذم و  یتسرد  رب  يراوتـسا  مکحم و  یثیدـح  ینآرق و  ياه  لیلد  نایعیـش  يرآ ، تسا ـ ؟ نکمم  يزیچ  نینچ 
زا تقیقح  ات  مینک  توعد  ار  هورگ  ود  نادنمـشناد  هک  تسین  نیا  زج  یهار  تفگ : يو  هب  درکن و  عناق  ار  هاش  ریزو ، مالک  دـنراد . تسد 

تـسشن زور ، هدزناپ  ّیط  دش  رارق  تفریذپن و  هاش  یلو  دناسر ; ماجنا  هب  ار  هاش  هتـساوخ  ات  تساوخ  تلهم  هام  کی  ریزو  دوش . ادج  لطاب 
هرظاـنم ّنف  لوـصا و  ثیدـح ، هقف ، خـیرات ، رد  هک  ار  تنـس  لـها  ياـملع  ناـگرزب  زا  رفن  هد  ریزو  تصرف ، نـیا  رد  دوـش * * * . رازگرب 

هب یهار  هیماظن  رد  نابعـش ، هام  رد  تسـشن  نیا  دومن . توعد  ار  هعیـش  ياملع  ناگرزب  زا  رفن  هد  زین  دـندوب و  نارگید  زا  رتالاب  دـمآرس و 
اذـغ و زامن ، تقو  زج  هب  بش  ات  حبـص  زا  هرظانم  . 1 دننک : تیاعر  ار  ریز  طیارـش  فرط ، ود  هک  دـش  ررقم  دـش و  رازگرب  تقیقح  يوس 
.3 تاعیاش . اـه و  هدینـش  هب  هن  دـشاب  ربتعم  ياـهباتک  قثوم و  رداـصم  هب  دنتـسم  دـیاب  اـه  هتفگ  . 2 دشاب . هتـشاد  همادا  تحارتسا ، یکدـنا 
. دنتـسشن دوخ  ياج  رد  شرکـشل  ناهدـنامرف  ریزو و  اـب  هاـش  کـلم  نّیعم ، زور  رد  ماجنارـس  دوش * * * . هتـشون  فرط  ود  ياـهوگتفگ 

دورد ادخ و  مان  اب  دوب  تاسلج  يرازگرب  لوئسم  هک  ریزو  دنتفرگ . رارق  يو  پچ  فرط  رد  هعیش  ياملع  تسار و  فرط  رد  ینـس  ياملع 
فده دوش . ماجنا  يراک  بیرف  زا  رودـب  هناقداص و  هنابدؤم ، دـیاب  اهوگتفگ  تفگ : درک و  حاتتفا  ار  هسلج  وا ، باحـصا  لآ و  ربمایپ و  رب 

 ، ماگنه نیا  رد  دوشن . تناـها  ربماـیپ ، هباحـص  زا  کـی  چـیه  هب  و  لـباقم ، فرط  رب  يزوریپ  هن  دـشاب  قح  هب  ندیـسر  ناگدـننک ، تکرش 
یعیش گرزب  دنمشناد  يولع ، دناد . یم  رفاک  ار  هباحص  مامت  هک  منک  هرظانم  یسک  اب  مناوت  یمن  نم  تفگ : ینس  ياملع  گرزب  یسابع ،
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تیعقاو وت  نخـس  نیا  يولع : نایعیـش . امـش  یـسابع : دنناد ؟ یم  رفاک  ار  هباحـص  همه  یناسک  هچ  تفگ : دوب ، یلع  نب  نیـسح  شمان  هک 
یم رفاک  ار  اهنآ  ام  ایآ  دنتسین ؟ هباحص  ءزج  نارگید  رذوبا و  دادقم ، سابع ، نبا  ناملس ، سابع ، مالسلا ، ) هیلع   ) یلع ترـضحایآ  درادن .

ياملعرگم يدرک . ضقن  تدوخ  اردوخ  نخس  يولع : دوب . اهنآ  ناوریپو  نامثع  رمع ، رکبوبا ، هباحـص ، همهزا  نمروظنم  یـسابع : میناد ؟
رگید راب  دناد و  یم  رفاک  ار  هباحـص  همه  هعیـش  ییوگ : یم  هبترم  کی  وت  تسا !؟» هیلک  هبلاس  ضیقن  هیئزج ، هبجوم  : » دـنیوگ یمن  قطنم 
دادن تلهم  وا  هب  یعیش  دنمشناد  اما  دیوگب ; ینخس  تساوخ  کلملا  ماظن  اجنیا  رد  دناد . یم  رفاک  ار  هباحص  زا  یـضعب  هعیـش  ییوگ : یم 

نیا ریغ  رد  میوـش . هدـنامرد  باوـج  زا  اـم  هک  یناـمز  رگم  درادـن  ار  ثحب  هـب  دورو  قـح  سک  چـیه  گرزب ! ریزو  يا  تـشاد : راـهظا  و 
هاـگنآ میریگب . يا  هجیتـن  هکنیا  نودـب  ددرگ  یم  جراـخ  دوخ  ریـسم  زا  اـهوگتفگ  دـش و  دـهاوخ  طولخم  اـه  ثحب  بلاـطم و  تروـص ،

غورد دناد » یم  رفاک  ار  هباحص  همه  هعیش  : » ییوگ یم  هک  وت  نخس  هک  دش  نشور  نیاربانب ، تفگ : درک و  یسابع  هب  ور  یعیش  دنمـشناد 
امـش ایآ  میرذگرد . بلطم  نیا  زا  تفگ : سپـس  دـیدرگ . خرـس  تلاجخ  زا  شتروص  دـیوگ و  یخـساپ  تسناوتن  یـسابع  تسا . حـیرص 

. دنیوگ یمن  ازسان  رگید  یخرب  دنیوگ و  یم  ازـسان  اهنآ  هب  نایعیـش  زا  یخرب  يولع : دییوگ ؟ یم  ازـسان  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هب  نایعیش 
نعل ار  اهنآ  هک  یناسک  مدقتعم  یلو  دنیوگ ; یمن  ازسان  هک  متـسه  یناسک  زا  نم  يولع : یتسه ؟ هورگ  نیمادک  زا  وت  يولع ! يا  یـسابع :
رامـش هب  مه  هریغـص  ناهانگءزج  یتحو  ددرگ  یمن  قسفای  رفک  بجوم  رفن ، هس  نآ  نعل  زین  دنـشاب و  یم  قطنم  لیلد و  ياراد  دننک ، یم 

رد هطلاغم و  هاشداپ  هب  نخـس  يور  ندنادرگرب  یـسابع ! يا  يولع : دیوگ !؟ یم  هچ  درم  نیا  هک  يدینـش  هاشداپ ! يا  یـسابع : دـیآ . یمن 
هب هاش  اجنیا  رد  ار . هاش  تردـق  روز و  هن  میهد ; رارق  رواد  ار  ناهرب  لیلد و  ات  هدومن  توعد  اجنیا  هب  ار  ام  هاـشداپ  تسا . ندـنکفا  هابتـشا 

ار هباحـص  سک  ره  هک  تسا  نشور  یـسابع : يراد ؟ یباوج  هچ  یـسابع ! يا  تسا . حیحـص  دیوگ  یم  يولع  هچنآ  تفگ : دـمآ و  نخس 
زا ار  هباحص  یسک  رگا  نم . يارب  هن  تسا  نشور  وت  يارب  یصخش  نینچ  ندوب  رفاک  يولع : تسا . رفاک  دیامن  نعل  ار  اهنآ  دیوگ و  ازـسان 

؟ تسا نعل  راوازـس  دشاب  هدومن  نعل  ربمایپ  هک  ار  سک  ره  هک  يراد  لوبق  ایآ  تسوا ؟ رفک  رب  یلیلد  هچ  دیامن ، نعل  داهتجا  لیلد و  يور 
ربمایپ رب  تسا  یتمهت  نیا  تسا ؟ هدومن  نعل  ار  اهنآ  اجکرد  یسابع : تسا . هدومن  نعل  ار  رمع  رکبابا و  ربمایپ ، يولع : مراد . لوبق  یسابع :

 « . دورن وا  اب  دیامن و  یچیپرس  هماسا  هاپس  زا  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  ( ; 2  ) ۀماسأ شیج  نع  فّلخت  نم  هللا  نعل  : » دومرف داد و  ادخ .
یم یناملسمره  دشاب ، هدومن  نعل  ربمایپ  ار  هک  رهو  دیدرگ  نانآ  لماش  ربمایپ  نعل  سپ  دندومن ; یچیپرـس  هاپـس  اب  نتفر  زا  رمع  رکبوبا و 

لاؤس دومن و  ریزو  هب  ور  هاش  کلم  عقوم  نیا  رد  تفگن . يزیچ  تخادـنا و  ریز  هب  ار  دوخ  رـس  یـسابع  نخـس ، نیا  اب  دـنک . تنعل  دـناوت 
تسا و مارح  هباحـص  نعل  رگا  يولع : دنا . هدرک  لقن  ار  هیـضق  نیا  ناسیون ، خـیرات  يرآ ! ریزو : تسا ؟ حیحـص  تفگ  يولع  هچنآ  درک :

یبا نب  یلع  لاس  لهچ  وا ، هکنیا  اب  دیرامـش  یمن  شرجاف  قساف و  دـیناد و  یمن  رفاک  ار  نایفـسوبا  نب  ۀـیواعم  ارچ  ددرگ ، یم  رفک  ثعاب 
دیرب و نایاپ  هب  ار  نخس  نیا  هاش : کلم  تشاد !؟ جاور  لاس  داتفه  راک ، نیا  دومن و  یم  نعل  دوب  هباحص  زا  هک  ار  مالـس ) لا  هیلع   ) بلاط
. دیرادن يداقتعا  نآرق  هب  هک  تسا  نیا  نایعیـش  امـش  ياه  تعدب  زا  یکی  تفگ : يولع  هب  یـسابع  دـیزادرپب * * * . يرگید  عوضوم  هب 

نآرق دییوگ : یم  هک  تسا  نیا  نآ ، دهاش  تسا . تنـس  لها  ياه  تعدب  زا  یکی  نیا  دیرادن و  لوبق  ار  نآرق  هک  دییامـش  نیا  هن ، يولع :
ات درکن  يروآ  عمج  ار  نآرق  هک  دوب  هاگآان  نآرق  یگدـنکارپ  رطخ  هب  تبـسن  ربمایپ  اـیآ  مسرپ  یم  امـش  زا  دومن . يروآ  عمج  ناـمثع  ار 

باحـصا و هب  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دوب  هدـشن  عمج  ربمایپ  نامز  رد  نآرق  هنوگچ  هوالع ، هب  دومن . مادـقا  راـک  نیدـب  دـمآ و  ناـمثع  هکنآ 
تسا نکمم  ایآ  تسا !» باوث  رجا و  رادقم  نالف  وا  يارب  دنک  متخ  ار  نآرق  هک  ره  : » تسا هدومرف  هداد و  نآرق  متخ  روتـسد  دوخ  ناوریپ 

رد نآرق ـ  ماـمت  نتـشادن  راـیتخا  رد  اـب  ناناملـسم ـ  اـیآ  تسا !؟ هدـشن  عمج  زونه  تسا و  هدـنکارپ  هکنیا  اـب  دـنهد  روتـسد  نآرق  متخ  هب 
هتفگ نیا  ایآ  تفگ : درک و  ریزو  هب  ور  هاش  کلم  دیسر  اجنیدب  نخس  نوچ  داد !؟ تاجن  ار  اهنآ  نامثع  هکنیا  ات  دندرب  یم  رـسب  یهارمگ 

: يولع دنا . هتفگ  روط  نیا  ناسیون  خیرات  نارسفم و  ریزو : دومن ؟ يروآ  عمج  نامثع  ار  نآرق  دندقتعم  تنس  لها  هک  تسا  حیحص  يولع 
مک نآ  زا  یفرح  هن  دش ; يروآ  عمج  دـینیب  یم  نالا  هک  تروص  نیمه  هب  ربمایپ  نامز  رد  نآرق  تسا  دـقتعم  هعیـش  هک  نادـب  هاشداپ ! يا 
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عمج ار  نآ  ربمایپ  تشگ و  اجباج  نآ  تایآ  دـش و  دایز  مک و  نآرق ، رد  دـنیوگ : یم  تنـس  لها  اما  دـش . هفاـضا  نآ  هب  یفرح  هن  دـش و 
درمـش و تمینغ  ار  تصرف  یـسابع  درک . نآ  يروآ  عمج  هب  مادقا  تفرگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  دش و  ریما  هکنآ  زا  سپ  نامثع  درکن و 

هفیلخ نامثع  يرآ ، داد : باوج  هلصافالب  يولع  دمان . یم  ریما  ار  وا  دناد و  یمن  هفیلخ  ار  نامثع  درم ، نیا  هک  يدینـش  هاشداپ ، يا  تفگ :
لطاب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تفالخ  دندقتعم  نایعیش  نوچ  يولع : ارچ ؟ هاش : کلم  دوبن .

ار اهنآ  رمع  هک  دیـسر  تفالخ  هب  يا  هرفن  شـش  ياروش  طسوت  نامثع  اریز  يولع : هچ ؟ يارب  دیـسرپ : بجعت  اـب  هاـش  کـلم  تسا . هدوب 
تیعورـشم سپ  دـندوب . قفاوم  وا  باختنا  اب  رفن  هس  ای  ود  هکلب  دـندرکن ; باـختنا  ار  ناـمثع  رفن  شـش  نآ  همه  هتبلا  دوب . هدرک  باـختنا 

رکبوبا تیـصو  هب  رمع  تفالخ  تیعورـشم  سپ  دیـسر . تفـالخ  هب  رکبوبا  تیـصو  اـب  مه  رمع  ( 5 .) تسا رمع  بناج  زا  ناـمثع  تفـالخ 
سپ دندرک . مادـقا  لمع  نیدـب  ییوگروز  ریـشمش و  اب  هک  دوب  یکدـنا  هورگ  باختنا  هطـساو  هب  مه  رکبوبا  ندیـسر  تفالخ  هب  و  تسا ،
ظفح نآ  ّرـش  زا  ار  ناناملـسم  دنوادخ ، تسا : هتفگ  وا  هرابرد  رمع  تهج  نیمه  هب  دوب ; روز  هحلـسا و  هب  مه  رکبوبا  تفالخ  تیعورـشم 
ّیلعو مکریخب  تسلف  ینولیقأ  : » تفگ یم  زین  رکبوـبا  دوـخ  دـیناسر . »  لـتق  هب  ار  وا  دروآ  يور  شور  نیا  هب  هراـبود  هک  ره  سپ  دوـمن .

زا رفن  هس  نآ  تفالخ  هک  دندقتعم  نایعیش  نیاربانب ، متسین . »  امش  نیرتهب  نم  تسامش  نیب  رد  یلع  هک  هاگنآ  دینک ! اهر  ارم  ( ; 7  ) مکیف
، يرآ ریزو : تسا ؟ حیحـص  درک ، لقن  رمع  رکبوبا و  زا  يولع  هک  ینانخـس  تفگ : درک و  ریزو  هب  ور  هاش  کلم  تسا . هدوب  لطاب  ساسا 

يولع نامناکاین . زا  يوریپ  رطاخ  هب  ریزو : میرامـش ؟ یم  مرتحم  ار  رفن  هس  نآ  ام  ارچ  سپ  هاش : کلم  دنا . هدرک  رکذ  هنوگ  نیا  ناخروم 
هدومرف نیا  لومشم  قح ، اب  تیّدض  ناگتشذگ و  زا  يوریپ  ایآ  ناکاین ؟ ای  تسا  يوریپ  راوازـس  قح  ایآ  هک : سرپب  ریزو  زا  تفگ : هاش  هب 

یم ناشیا  یپ  زا  میتفای و  ینییآ  رب  ار  دوخ  ناردـپ  اـم  ( ; 8  ( ) نودتقم مهراثآ  یلع  ّانإو  ۀّمأ  یلع  انئابأ  اندـجو  ّانإ  تسین ( : یلاعت  يادـخ 
ربمایپ نیـشناج  يولع : تسیک ؟ ادخ  ربمایپ  هفیلخ  سپ  دنتـسین ، ربمایپ  هفیلخ  رفن  هس  نآ  رگا  تفگ : درک و  يولع  هب  ور  هاش  کلم  میور . 

اریز يولع : تسا ؟ ربمایپ  نیـشناج  وا  لیلد  هچ  هب  هاش : کلم  تسا . مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  ملـسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
هلمج  زا  ( 9;) تسا هدومن  یفرعم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  وا  يدایز ، دراوم  رد  تسا و  هدیزگرب  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  وا  ربمایپ ،

هب باطخ  درب و  ـالاب  ار  یلع  تسد  دومن و  عمج  دـنتفگ ، یم  مخ  ریدـغ  نآ  هب  هک  هنیدـم  هکم و  نیب  يا  هقطنم  رد  ار  مدرم  هک  یماـگنه 
نم هک  ره  هلذخ ;  نم  لذخاو  هرـصن  نم  رـصناو  هاداع  نم  داعو  هالاو  نم  لاو  ّمهّللا  هالوم ، ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف ناناملـسم 

ار وا  ناگدننک  يرای  رادب و  نمـشد  ار  وا  نانمـشد  رادب و  تسود  ار  وا  نارادتـسود  ادـنوادخ ! تسوا . يالوم  زین  یلع  متـسه ، وا  يالوم 
نت رازه  تسیب  دـصکی و  هک  ناناملـسم  هب  دـمآ و  نییاپ  دوخ  هاگیاج  زا  هاـگنآ  راذـگاو . » ! دـنراذگاو ، ار  وا  هک  یناـسک  اـمرف و  يراـی 
یلع دزن  يرگید  زا  سپ  یکی  ناناملـسم  دینک . »  مالـس  یلع  هب  نانمؤم ، ریما  ناونع  اب  نینمؤملا ;  ةرمإب  ّیلع  یلع  اومّلـس  : » دومرف دندوب ،
رمع دنداد . مالس  ترضح  نآ  رب  تروص  نامه  هب  دندمآ و  مه  رمع  رکبوبا و  نینمؤملا .  ریمأ  ای  کیلع  مالـسلا  دنتفگ : یم  دندمآ و  یم 
يا وت  رب  مالس  ( ; 10  ) ۀنمؤمو نمؤم  ّلک  یلومو  يالوم  تحبـصأ  بلاط ! یبا  نبا  ای  کل  خب  خب  نینمؤملا ! ریما  ای  کیلع  مالـسلا  : » تفگ

یعرش نیـشناج  نیاربانب  یتشگ . »  نمؤم  نانز  نادرم و  همه  نم و  يالوم  وت  نونکا  بلاطوبا ! دنزرف  يا  وت  رب  نیرفآ  نیرفآ ، نانمؤمریما !
رد يولع  هچنآ  ایآ  تفگ : ریزو  هب  هاش  کلم  دیـسر ، اج  نیدـب  هک  نخـس  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ

ار نخس  هک  داد  روتسد  هاش  کلم  دنا . هدرک  رکذ  نینچ  نارسفم  ناخروم و  يرآ ، ریزو : تسا ؟ حیحص  دیوگ ، یم  ربمایپ  نیـشناج  دروم 
: تفگ يوـلع  هب  درک و  حرطم  ار  نآرق  فـیرحت  ثحب  یـسابع  دـنزادرپب * * * . يرگید  عوـضوم  هب  دـنرب و  ناـیاپ  هب  عوـضوم  نـیا  رد 
رد فیرحت و  نآرق ، هک  تسا  روهشم  نینچ  تنس  لها  امش  دزن  هکلب  تسین ; هنوگ  نیا  يولع : دنـشاب . یم  نآرق  فیرحت  هب  لئاق  نایعیش 

یتاـیآ هـک  دـیا  هدرکن  تـیاور  ناـتیاهباتک  رد  امــش  رگم  يوـلع : تـسا . راکــشآ  یغورد  نـیا  یــسابع : تـسا . هدــش  داـیز  مـک و  نآ 
ریزو زا  دمآ و  نارگ  هاش  کلم  رب  يولع  نخـس  دیدرگ ؟ فذـح  نآرق  زا  خـسن و  تایآ  نآ  سپـس  دـش و  لزان  ربمایپ  رب  قینارغ » » هرابرد

هب ناوت  یم  هنوگچ  سپ  هاش : کلم  دنا . هدرک  رکذ  هنوگ  نیا  نارسفم  يرآ ، ریزو : تسا ؟ حیحص  دنک ، یم  اعدا  يولع  هچنآ  ایآ  دیسرپ :
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. تسا تنـس  لها  هتفگ  نیا  میتسین و  دقتعم  نخـس  نیدب  ام  هاشداپ ! يا  تفگ : دمآ و  نخـس  هب  يولع  دومن !؟ دامتعا  هدش  فیرحت  نآرق 
رد یتایاور  تفگ : يولع  هب  یـسابع  دومن . دامتعا  نآ  رب  ناوت  یمن  تنـس  لها  داـقتعا  هب  اـما  تسا ; داـمتعا  لـباق  اـم  دزن  نآرق  نیارباـنب ،

نیا زا  یثیداحا  هک  نیا  تسخن  يولع : دنا . هدش  فیرحت  هب  لئاق  زین  ناتیاملع  زا  یخرب  دراد و  دوجو  باب  نیا  رد  امـش  ثیدـح  ياهباتک 
دنهد و هولج  تشز  ار  هعیش  هرهچ  ات  تسا  هعیش  نانمشد  هتخادرپ  هتخاس و  ثیداحا ، نیا  هک  نیا  مود  تسا . مک  ام  ياه  باتک  رد  تسد 
دنتـسین و نانیمطا  قوثو و  دروم  اهنآ  نایوار  تسا و  فیعـض  ثیداحا  نیا  ياهدنـس  هک  نیا  موس  دننک . راد  هشدخ  ار  اهنآ  کین  ترهش 

دننامه ناشراتفگ  دنشاب و  یمن  فیرحت  هب  لئاق  ام ، دامتعا  دروم  گرزب و  ياملع  و  تسین ، انتعا  لباق  هدش ، لقن  املع  زا  یـضعب  زا  هچنآ 
یلعلا قینارغلا  کلت  : » تفگ هللااب ـ  ذوعن  دومن و ـ  لزان  اه  تب  شیاتـس  رد  ار  یتایآ  دنوادخ  دییوگ  یم  هک  تسین  تنـس  لها  امـش  راتفگ 
تقیقح ود ، نآ  نانخس  زا  هک  هاش  کلم  دور . »  یم  تعافـش  دیما  اهنآ  زا  هک  دنتـسه  يا  هبترمدنلب  ياه  تب  اهنآ  یجرت ;  ۀعافـشلا  اهنم 
ییاهزیچ تنـس  لها  تفگ : درک و  یـسابع  هب  ور  يولع  دیزادرپب * * * . يرگید  عوضوم  هب  دیراذگاو و  ار  ثحب  نیا  تفگ : دیمهف ، ار 

ناسنا دننامه  تسا و  مسج  ادخ  دنیوگ : یم  اهنآ  الثم  يولع : هچ ؟ لثم  یسابع : تسین ؟ وا  تمظع  هتسیاش  هک  دنهد  یم  تبسن  ادخ  هب  ار 
اج دهد و  راشف  ار  مدرم  ات   ) درب یم  ورف  شتآ  رد  ار  دوخ  ياپ  تمایق ، زور  تسا و  مشچ و ... اپ ، تسد ، ياراد  دیرگ و  یم  ددـنخ و  یم 

قوف هللا  دی  و (  ددرگ ، یم  هنهرب  اهاپ  قاس  دیآ . یم  دورف  ایند  نامـسآ  هب  اهنامـسآ  زا  هدـش ، راوس  دوخ  غالا  رب  و  دوش ) زاب  نارگید  يارب 
. درب یم  ورف  شتآ  رد  لخاد  ار  دوخ  ياـپ  ادـخ  هک  هدـمآ  مه  ثیداـحا  رد  تس . اـهنآ  ياـه  تسد  يـالاب  ادـخ  تسد  ( ; 13  ( ) مهیدیأ
رب وا  لاثما  هریرهوبا و  اریز  ءارتفا . غورد و  تسا و  لطاب  ام  دزن  هدـمآ ، تایاور  ثیداحا و  رد  دـنوادخ  ندوب  مسج  باـب  رد  هچنآ  يولع :

کلم یتقو  دومن . عنم  ثیدح  لقن  زا  ار  هریرهوبا  رمع ، هک  دیسر  ییاج  هب  راک  نیا  دنتسب و  یم  غورد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
هدروآ لمعب  تعنامم  هریرهوبا  طسوت  ثیدـح  لقن  زا  رمع  هک  تسا  حیحـصایآ  دیـسرپ : ریزو  زاو  درک  بجعت  دینـش ، ار  نخـس  نیا  هاـش 

ثیداحا هب  هنوگچ  تروص ، نیا  رد  هاش : کـلم  دومن . عنم  ثیدـح  لـقن  زا  ار  وا  تسا  هدـمآ  خـیراوت  رد  هک  هنوگنآ  يرآ ! ریزو : تسا ؟
نوچ دنـشاب ، رت  ملاع  رمع  زا  املع  دـیاب  تروص ، نیا  رد  هاش : کلم  دـنا . هدرک  دامتعا  وا  ثیداحا  هب  املع  ریزو : مینک ؟ داـمتعا  هریرهوبا 

، اجنیا رد  دـنیامن . یم  لمع  وا  غورد  ثیداحا  هب  املع  اـما  درک ، عنم  نتفگ  ثیدـح  زا  ربماـیپ ، رب  نتـسب  غورد  رطاـخ  هب  ار  هریرهوبا  رمع ،
هچ تسا ، یعطق  هک  نآرق  تایآ  اب  دشابن ، حیحص  هدیـسر ، هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  ثیدح  نک  ضرف  تفگ : درک و  يولع  هب  ور  یـسابع 

ساسا لصا و  نآرق [ ریبعت  هب   [ مکحم تایآ  تسا . لیوأت ) لباق   ) هباشتم و  نشور ) حیرص و   ) مکحم تایآ  ياراد  نآرق  يولع : ینک ؟ یم 
زا نیاربانب ، دراد . نطاب  رهاظ و  نآرق ، تاـیآ  نینچمه  دوش [ یم  نییبت  اـهنآ  اـب  هدـینادرگرب و  اـهنآ  هب  رگید  تاـیآ  هک   [ دنـشاب یم  نآرق 

، تروص نیا  ریغ  رد  مینک . یم  لمح  ریدقت  ای  هیانک  زاجم ، رب  تغالب ، دـعاوق  قبط  ار  تاهباشتم  اما  مینک ، یم  يوریپ  مکحم  تایآ  رهاظ 
هدرک تفلاخم  عرش ، لقع و  اب  ینک ، ینعم  شرهاظ  قبط  ار   ( ّکبر ءاجو  رگا (  هنومن ، يارب  تسین . حیحص  ًاعرش  هن  القع و  هن  نآ  يانعم 

، هیآ رهاظ  هک  یلاح  رد  تسین ; یلاخ  وا  زا  یناکم  چـیه  دراد و  دوجو  اـهناکم  همه  رد  دـنوادخ  هک  دـنیوگ  یم  عرـشو  لـقع  نوچ  يا ;
تسا و یلاخ  وا  زا  نیمز  دشاب  نامـسآ  رد  ادخ  رگا  تروص ، نیا  رد  دراد . یناکم  مه  یمـسج  ره  دـناسر و  یم  ار  دـنوادخ  ندوب  مسج 

هدنامرد اسر ، قطنم  نیا  لباقم  رد  یسابع  تسا . تسردان  عرش  لقع و  دید  زا  نخس ، نیا  تسا و  یلاخ  وا  زا  نامـسآ  دشاب  نیمز  رد  رگا 
اب سپ  يولع : میهد . رارق  لمع  دروم  ار  نآرق  تایآ  رهاظ  هک  تسا  مزال  ام  رب  مرادـن و  لوبق  ار  نخـس  نیا  نم  تفگ : راچان  هب  دـیدرگ ;

خیش وت ، قیفر  هک  تسا  نیا  نآ ، همزال  نوچ  يریذپب ; ار  نآرق  تایآ  همه  رهاظ  یناوت  یمن  وت  نآ ، رب  هوالع  ینک ؟ یم  هچ  هباشتم  تایآ 
؟ ارچ یـسابع : دشاب . شتآ  لها  زا  دوب ) انیبان  تنـس و  لها  ياملع  زا  یکی  نامثع ، دمحا  خیـش   ) تسا هتـسشن  تیولهپ  هک  نامثع ، دـمحا 
، ناهج نیا  رد  هک  یسک  ( ; 15  ( ) الیبس ّلضأو  یمعأ  ةرخآلا  یف  وهف  یمعأ  هذه  یف  ناک  نمو  دـیامرف ( : یم  یلاعت  يادـخ  اریز  يولع :

هارمگ روک و  مه  ترخآ  رد  تسانیبان  روک و  ایند ، نیا  رد  دـمحا  خیـش  هک  اـجنآ  زا  تسا .  رت  هارمگ  روک و  زین  ترخآ  رد  دـشاب ، روک 
! زگره زگره ، تفگ : مشخ  اب  دمحا  خیش  يریذپ ؟ یمار  بلطم  نیا  ایآ  دمحا ! خیش  تفگ : درک و  دمحا  خیـش  هب  ور  سپـس  دوب . دهاوخ 
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ار نآرق  رهاوظ  ماـمت  دـناوت  یمن  ناـسنا  هک  دـش  تباـث  نونکا  يولع : اـنیبان . هن  تسا  هارمگ  قح و  هار  زا  فرحنم  هیآ ، رد  روک  زا  روظنم 
دنام و ورف  باوج  زا  يولع ، مکحم  ياه  لیلد  لباقم  رد  یـسابع  تفای و  تدش  نآرق  رهاوظ  هرابرد  ثحب  لادج و  عقوم ، نیا  رد  دریذپب .

دیـشک شیپ  ار  ربج  ثحب  يولع  دیزادرپب * * * . يرگید  عوضوم  هب  دیراذگاو و  ار  بلطم  نیا  تفگ : دیمهف ، ار  تقیقح  هک  هاش  کلم 
ناـهانگ و ماـجنا  رب  ار  مدرم  ادـخ  دـییوگ : یم  هک  تسا  نیا  تنـس  لـها  امـش  لـطاب  تادـقتعم  اـهفارحنا و  زا  یکی  تفگ : یـسابع  هـب  و 

نم دیوگ ( : یم  نآرق  رد  دنوادخ  نوچ  تسا ; حیحـص  بلطم  نیا  یـسابع : دیامن . یم  باقع  ار  اهنآ  سپـس  دنک و  یم  روبجم  تامرحم 
اما يولع : دز .  رهم  اهنآ  ياـهلد  رب  دـنوادخ  ( ; 17  ( ) مهبوـلق یلع  هللا  عـبط  زین (  و  دـیامن ، هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  ( ; 16 ... ( ) هللا للـضی 

ینعم ار  هیآ  نآ ، قبط  تخانـش و  ار  اـهنآ  دـیاب  هک  دراد  هیاـنک  زاـجم و  نآرق ، هک  تسا  نیا  شباوـج  تسه ، نآرق  رد  ییوـگ  یم  هکنیا 
، هتفگ نیا  دـیارگ و  یهارمگ  هب  ات  دراذـگ  یم  او  دوخ  لاح  هب  ار  یقـش  ناسنا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تلالـض ، زا  روظنم  نیاربانب ، درک .
هب یهجوت  دومن و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  يانعم  درک .» دساف  ار  مدرم  تموکح  : » مییوگ یم  هک  تسا  نیا  لثم 

، نیاربانب ] ؟.  میدومن ودب  ار  ّرـش  ریخ و  هار  ود  ره  و  ( ; 20  ( ) نیدجنلا هانیدهو  و (  ساپـسان .  ای  ددرگ ) یم  لوا . باوج  نیا  دومنن . اهنآ 
هک تسین  زیاج  القع  هک : نیا  موس  دشاب [ هتـشادن  تافانم  اهنیا  اب  هک  مینک  ینعم  يا  هنوگ  هب  ار  تایآ  نآ  دیاب  نشور ، تایآ  نیا  ندوب  اب 
; تسا دیعب  يداع  نامدرم  زا  لمع  نیا  دیامن . تازاجم  تیصعم ، نآ  رطاخ  هب  ار  اهنآ  سپس  دیامن و  تیـصعم  هب  راداو  ار  مدرم  دنوادخ ،

هاش کلم  دنیوگ . نارگمتس  ناکرشم و  هچنآ  زا  تسا  رترب  یـسب  هّزنم و  وا  دنز . یم  رـس  یلمع  نینچ  لاعتم  لداع  دنوادخزا  هنوگچ  سپ 
نیا دنک . تازاجم  ار  وا  هاگنآ  دـیامنب و  روبجم  یتیـصعم  رب  ار  ناسنا  دـنوادخ ، هک  درادـن  ناکما  زگره ! زگره ، تفگ : دـمآ و  نخـس  هب 
یمن متـس  دوخ  ناگدنب  هب  زگره  دنوادخ  و  ( ; 21  ( ) دـیبعلل مالظب  سیل  هللا  ّنأو  تسا ( . هّزنم  داسف  ملظ و  زا  دـنوادخ  تسا و  ملظ  نیع 
نیدب تنس ، لها  ایآ  دیـسرپ : درک و  ریزو  هب  ور  هاگنآ  دنـشاب . مزتلم  یـسابع  ياه  هتفگ  هب  تنـس ، لها  هک  منک  یمن  نامگ  نم  اما  دنک . 

لقع فلاخم  هک  دنتـسه  يزیچ  هب  لئاق  هنوگچ  هاش : کلم  تسا . نیمه  تنـس  لها  نیب  روهـشم  يرآ ، ریزو : دنـشاب ؟ یم  دقتعم  اه  هتفگ 
يأر زج  يزیچ  نم  تسا و  لوقعمان  دـننک  لالدتـسا  هیجوت و  هچ  ره  هاش : کلم  دنـشاب . یم  لالدتـسا  هیجوت و  ياراد  اـهنآ  ریزو : تسا ؟

یـسابع هب  دیـشک و  شیپ  ار  يرگید  ثحب  يولع  دنک . یمن  روبجم  هانگ  رفک و  هب  ار  یـسک  دنوادخ  دیوگ : یم  هک  مرادن  لوبق  ار  يولع 
. تسا راکشآ  یغورد  نیا  یسابع : تشاد . کش  دوخ  توبن  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  دنیوگ  یم  تنس  لها  تفگ :

باّطخلا نبا  یلع  لزن  ّهنأ  تننظو  ّالإ  ةّرم  لیئربج  ّیلع  أطبأ  ام  : » دومرف ربماـیپ  هک  دـیا  هدرکن  تیاور  ناـتیاه  باـتک  رد  امـش  رگم  يولع :
میناد یم  هکنیا  اب  تسا . »  هدش  لزان  باطخ  نب  رمع  رب  مدرب  نامگ  هکنیا  رگم  درکن  ریخأت  نم  دزن  ندمآ  يارب  لیئربج  هاگ  چیه  ( ; 22)

زا هک  هاش  کلم  تسا . هتفرگ  نامیپ  شتوبن  رب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم شربمایپ  زا  دـنوادخ  هک  دراد  تلالد  يرایـسب  تاـیآ 
، دراد دوجو  تنـس  لها  ياهباتک  رد  ثیدح  نیا  هک  يولع  هتفگ  نیا  ایآ  تفگ : درک و  ریزو  هب  ور  دش ، تفگـش  رد  ثیدح  نیا  ندـینش 
هب درک و  حرطم  ار  يرگید  بلطم  يوـلع  تسا . رفک  نیع  نیا  هاـش : کـلم  دراد . دوـجو  اـهباتک  یـضعب  رد  يرآ ، ریزو : تـسا ؟ حـیحص 

دوب هدناشن  دوخ  ياه  هناش  رب  ار  هشیاع  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  دنا  هدرک  لقن  دوخ  ياهباتک  رد  تنـس  لها  تفگ : یـسابع 
اهنیا یـسابع : تسوا ؟ يالاو  هاگیاج  ربماـیپ و  ماـقم  هتـسیاش  بلاـطم  نیا  اـیآ  ( 23 .) دـیامن حـیرفت  نانزروپیـش  نانز و  لبط  ياشامت  اب  اـت 

ياشامت هب  ات  یناشنب  تیاه  هناش  رب  ار  ترـسمه  یتسه  رـضاح  ایآ  ینک ؟ یم  نینچ  یتسه  يداع  يدرم  هک  وت  ایآ  يولع : درادـن . يررض 
یمن یـضار  لمع  نیدـب  دـشاب  تریغ  ایح و  هبترم  نیرت  نییاپ  رد  هک  یـسک  هاش : کلم  دربب ؟ تذـل  نآ  زا  دزادرپب و  نانز  لبط  اهبرطم و 

؟ دراد دوجو  تنـس  لها  ياهباتک  رد  بلطم  نیا  هک  تسا  حیحـص  ایآ  تسا . نامیا  تریغ و  ایح و  يوگلا  هک  ربمایپ  هب  دسر  هچ  ات  ددرگ 
: یسابع دراد ؟ کش  شتوبن  رد  دوخ  هک  میشاب  هتشاد  نامیا  يربمایپ  هب  هنوگچ  هاش : کلم  دراد . دوجو  اهباتک  زا  یـضعب  رد  يرآ ، ریزو :
، تنـس لها  هک  يدش  هجوتم  ایآ  هاشداپ ، يا  تسا ؟ هیجوت  لیوأت و  لباق  تیاور  نیا  ایآ  يولع : دومن . هیجوت  لیوأت و  دـیاب  ار  تیاور  نیا 

یم امـش  هک  متفگ  البق  يولع : تسیچ ؟ تافارخ  لطاب و  بلاطم  زا  وت  روظنم  یـسابع : دنـشاب . یم  دـقتعم  تافارخ  لطاب و  بلاطم  نیا  هب 
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ادخ لوسر  . 3 تسا . هدـش  داـیز  مک و  فـیرحت و  نآرق ، . 2 تسا . نوکـس  تکرح و  اپ ، تسد ، ياراد  ناسنا ، دـننامه  ادـخ  . 1 دییوگ :
دوخ توبن  رد  ربماـیپ  . 4 شیاه . هناش  رب  هشیاع  ندـیناشن  لیبق  زا  دـنهد ، یمن  ماـجنا  مه  يداـع  مدرم  یتح  هک  دـهد  یم  ماـجنا  ار  یلمع 

ریشمش و هب  دوخ ، تموکح  تابثا  يارب  دندیـسر ، تموکح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  شیپ  هک  یناسک  . 5 درک . یم  کش 
هدرک لقن  تیاور  ثیدح ، ناگدـنزاس  ناگدـننک و  لعج  زا  وا  لاثما  هریرهوبا و  زا  ناتیاهباتک  . 6 دنرادن . یتیعورشم  دندوب و  یکتم  روز 

نینچمه تفگ : دیـشک و  شیپ  ار  يرگید  ثحب  يولع  دـیزادرپب * * * . يرگید  بلطم  هب  دـیراذگاو و  ار  عوضوم  نیا  هاش : کـلم  دـنا .
دنیوگ یم  الثم  يولع : هچ ؟ لثم  یـسابع : دهد . یمن  ماجنا  ار  نآ  يداع  ناسنا  یتح  هک  دـنهد  یم  تبـسن  ربمایپ  هب  ار  یبلاطم  تنـس  لها 

 ( نیملاعلل ۀمحر  ّالإ  كانلـسرأ  ام  و (  یتسه .  هتـسجرب  و  دراد ؟ یلاکـشا  هچ  یـسابع : دـیدرگ . لزان  ربمایپ  هرابرد  یلوتو » سبع   » هروس
ناـیملاع تمحر  میظع و  قـلُخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  ربماـیپ  تـسا  هنـالقاع  اـیآ  میداتـسرفن .  ناـیناهج  يارب  تـمحر  زج  ار  وـت  و  ( ; 25)

دهد ؟ ماجنا  ار  یناسنا  ریغ  دروخرب  نآ  انیبان ، نمؤم  نآ  اب  دنک  یم  فیصوت 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  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
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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 
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 ] ]
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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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 16زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	راهي به سوي حقيقت ترجمه "موتمر علماء بغداد"
	مشخصات كتاب
	راهي به سوي حقيقت ترجمه كتاب موتمر علما راهي به سوي حقيقت

	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

