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یسلجم همالع  همجرت  لضفم - دیحوت 

باتک تاصخشم 

همجرت روآدیدپ :  مان  ناونع و  ق 1111  یقتدمحم 1037 -  نبرقابدمحم  یسلجم  هسانشرس :  ف 3720  یلم :  یسانشباتک  هرامش 
هلمـسب  " هخـسن زاغآ  هماجنا :  ماجنا ،  زاـغآ ،  ق 1142  خاسنتـسا :  تیعـضو  یقتدمحم  نب  ] رقابدمحم [ یطخ هخـسن  لضفم  دیحوت 

 ..." نیمرکالا هترتع  هدیبع و  یلع  لضفملا  دمحم  هتوفصب  هدیحوت  یلا  اناده  يذلا  هللادمحلا 

 ..." دوب هتشگنرب  یلاح  نینچ  اب  سک  چیه  هک  یتمارک  تمعن و  اب  دوخ  يالوم  دزن  زا  میتشگرب  سپ  تفگ  لضفم   " هخسن ماجنا 

نب لضفم  رب  قداص ع  ماما  هک  یهلا  سدقا  تاذ  یگناگی  یـسانشادخ و  رد  تسا  یلـصفم  تیاور  لضفم  دـیحوت   " باتک یفرعم  : 
نآ رب  دـیوگ " مجرتم   " ناونع تحت  یبلاطم  یهاـگ  مجرتم  هک  رثا  نیا  زا  تسا  يا  همجرت  رـضاح  هخـسن  تسا  هددومن  آـالما  رمع 

عطق ، 145x80 روطس هزادنا  رطـس ، گرب 15   91 يرهاظ :  تاصخـشم  تسا  هدیـسر  پاـچ  هب  ناریا  رد  اـهراب  رثا  نیا  تسا  هدوزفا 
اناوخ خسن  طخ : يدوخن  یگنرف  ذغاک : عون  يرهاظ :  تاصخشم  تشاددای   192x142

نتم تانیئزت  يدوخن  يذغاک  شکور  دلج  نوردنا  تسا  یکی  دـلج  اب  فطع  لودـجم  یبرـض  ییاوقم  يرانا  جامیت  دـلج : تانیئزت 
یقاحلا لوا  گرب  تاحفص 6  ندوب  صقان  یگدوسرف  هدش  هدیـشک  طخ  زمرق  بکرم  اب  ینآرق  تایآ  يالاب  زمرق ، بکرم  اب  نیوانع 

هعیرذ (، 210 : 1  ) یـشعرم هدش  هدید  عبانم  اه :  هدـیکچ  اه ، هیامن  رثا ، عبانم  دوش  یم  هدـید  هخـسن  رد  یلاصو  یگداتفا و  بآ  راثآ 
 : یکینورتــکلا لــحم  یـــسرتسد و   217-854 یباــیزاب :  هرامـــش  دـــیحوت  عوــضوم :   1285 : ( 1  ) یــسراف راــشم  (، 91 : 4)

http://dl.nlai.ir/UI/0519AF93-D644-4A08-96F3-A06192DF9220/Catalogue.aspxs

ححصم همدقم 

هیآ 52. تلصف ، هروس  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ِقافْآلا َو  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس  یطخ  هخسن  ریوصت   ] یطخ هخسن  ریوصت  ]

شخب رون  نانمؤم ، ياوشیپ  قح ، ماما 
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نابات و هام  ناراب و  رپ  ربا  ماما ، .تسا  نمحرلا  دابع  لمکا  متا و  قادـصم  ایبنا و  ثراو  قح و  قیرط  ناورهر  لیلد  ناـبلط و  تیادـه 
.تداعس نشور  هار  تسا و  تیاده  ناشخرد  دیشروخ 

تراهط و تسادق و  ندعم  ماما ، .تسا  نانمؤم  رما  ّیلو  مکاح و  نیمز و  يور  رد  ادخ  هفیلخ  هعماج و  يرکف  یـسایس و  ربهر  ماما ،
مولع و ناگنـشت  همه  هک  تسا  ملع  رد  ناخـسار  زا  یهلا و  مولع  نزخم  مالّـسلا ، هیلع  ماما  .تسا  تدابع  ملع و  دـهز و  ییاـسراپ و 
هک یملع  نآ  هصاخ  دنتشاد ، هک  یملع  تعسو  لیلد  هب  كاپ  ناماما  .دنوش  یم  باریس  ششناد  ناشورخ  راشبآ  زا  یمالسا  فراعم 

یمالک و یهقف ، تالکشم  زا  يرایـسب  رد  ناگتخیهرف  ارما ، افلخ ، دنتـشاد و  یملع  تیعجرم  یمالـسا ، هعماج  رد  هتـشاد  یهلا  أشنم 
«1  » .دندرک یم  عوجر  اهنآ  هب  شیوخ  ینید 

10 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

: دومرف یم  اهراب  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ماما 

.ینودقفت نا  لبق  ینولس 

«1  » .دیسرپب نم  زا  دیهد  فک  زا  ارم  هک  نآ  زا  شیپ 

ییاعدا نینچ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هباحـص  زا  يدـحا  خـیرات ، تداهـش  هب 
.دوب هدرکن 

نم تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هراب  رد  ناسل  زا  مالّـسلا  مهیلع  يده  همئا  نارکیب  هدرتسگ و  مولع  هراب  رد  یتیاور  رد 
عالطا دـهد ، یم  يور  ادـعب  و  هداتفا ، قافتا  البق  هک  یقیاقد  زا  مراد و  ملع  تسا ، منهج  تشهب و  نیمز و  اه و  نامـسآ  رد  هچنآ  هب 

«2  » .مراد

هب هک  دـنک  شوارت  یمولع  یهلا ، ملع  نزخم  نآ  زا  مینیبب  هک  تسین  یبجعت  چـیه  ياج  دـش ، رکذ  هنومن  ناونع  هب  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
حالطصا
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.تسا یبرجت  فراعم  وزج  رصع ، نیا 

ینالوط یتیاور  تسا  تسد  رد  کنیا  مه  هدـش و  رداص  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  ناسل  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  يراثآ  هلمج  زا 
.تسا هدنام  ياج  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زاتمم  نادرگاش  زا  یکی  هطساو  هب  هک  لضفم » دیحوت   » هب فورعم  دیحوت ، رد  تسا 

لامک و یمان  دنمـشناد  نیا  .تسا  یفوک  یفعج  رمع  نب  لـضفم  هعیـش ، يافوکـش  هزوح  ناـگتفای  تیبرت  زا  یکی  باـتک  نیا  يوار 
سرد ناشیا  شخبتداعـس  بتکم  زا  مالّـسلا  امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  لـفحم  رد  روضح  اـب  يرمع  هتـشاد و  ناوارف  تلیـضف 
يوار نیا  .تسا  هدوب  رادروخرب  يا  هژیو  تیعقوم  زا  نانآ  دزن  رد  هدوب و  ناماما  صاخ  باحـصا  هرمز  رد  لّضفم  .تخومآ  تفرعم 

.تسا هتشاد  يراگدنام  راثآ  رون 

11 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

اهرد هتفگ و  اه  نخـس  لضفم  تشاد  یمارگ  تشادگرزب و  رد  هعیـش  ناماما  تسا ، هدمآ  خـیرات  لاجر و  بتک  رد  هچنآ  ساسا  رب 
هدوب مالّـسلا  مهیلع  همئا  قوثو  تیاـنع و  فطل و  دروم  لّـضفم  هک  دوش  یم  نشور  یبوـخب  تاـیاور  نیا  عوـمجم  زا  « 1  » .دنا هتفس 

اریز دوش ؛ یم  راکـشآ  زین  لّضفم  یملع  ماقم  هدومرف  نایب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  يدـنلب  فراـعم  ثیدـح و  نتم  رد  تقد  اـب  .تسا 
«2  » .دنا هتفگ  نخس  نانآ  شناد  مهف و  نازیم  هب  یبطاخم  ره  اب  ناماما  ناربمایپ و 

هرهب يارب  .تسا و  هدـش  همجرت  رگید  ياهنابز  هب  یتح  هدوب و  ناگرزب  اـملع و  هجوت  دروم  زاـب  رید  زا  لـضفم  دـیحوت  هناتخبـشوخ 
هب ار  شزرا  رپ  باتک  نیا  هدـق )  ) یـسلجم رقاب  دـمحم  یمان  همالع  هعیـش ، ثاریم  رگایحا  گرزب و  دنمـشناد  ناـنابز  یـسراف  يریگ 

تحت ار  يدنمشزرا  تاکن  باتک  ياج  ياج  رد  همجرت و  یسراف 
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ياراد دوجوم  ياهپاچ  بلغا  هک  اجنآ  زا  .تسا  هتفای  رـشن  ددـعتم  ياهپاچ  باتک  نیا  زا  .تسا  هدوزفا  نادـب  دـیوگ » مجرتم   » ناونع
باتک نیا  زاتمم  یگژیو  لیلد  هب  دوب ، روخرد  بسانم و  پاچ  ینیچفورح و  ینف و  ياه  تسرهف  دـقاف  یپاچ و  تاهابتـشا  اـهطلغ و 

.دوش هضرع  رثا  نیا  زا  يا  هدش  قیقحت  ححصم و  پاچ  یسلجم ، همالع  تشادگرزب  هرگنک  يرازگرب  تبسانم  هب  دیسر  رظن  هب 

هـصاخ یپاچ  یطخ و  ياه  هخـسن  زا  دریگ  رارق  ناـبلاط  سرتسد  رد  لـضفم  دـیحوت  همجرت  زا  روخرد  تسرد و  ینتم  هک  نآ  يارب 
طسوت هک  يا  هخسن 

12 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

یفجن یـشعرم  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  میظع  هناخباتک  رد  هرامش 2051  هب  هدش و  خاسنتسا  يدابآزوریف  دمـصلا  دبع  هنازرف  ملاع 
نیا هب  طوبرم  ياهثحب  خسن و  توافت  رکذ  زا  دنتسه  مدرم  هماع  رثا  نیا  نابطاخم  نوچ  اما  هدش  هدافتـسا  دوش ، یم  يرادهاگن  هر ) )

.دنشاب هتشاد  هعلاطم  يارب  هتساریپ  نشور و  يرثا  ناگدنناوخ  ات  دماین  نایم  هب  يرکذ  رما 

مالعا تشوناپ  رد  تایاور  تاـیآ و  جارختـسا  مزـال و  ینف  ياـه  تسرهف  يراذـگرتیت و  يروص و  شیاریو  همدـقم و  رب  هوـالع  اـم 
خیـش جاح  هَّللا  تیآ  یلاجر  ققحم  هدـنزرا  همدـقم  و  هر )  ) ییابطابط همالع  داتـسا  ياه  یقرواپ  هدرک و  یفرعم  لامجا  هب  ار  باـتک 

.میا هدوزفا  باتک  نیا  رب  ار  يرتست  یقت  دمحم 

تبـسن دوب  نید  يادا  تشاد و  یمارگ  رد  تکراشم  دارم  هکلب  ناونع ، بسک  هن  هدوب و  لامک  راهظا  هن  زیچان  تمدخ  نیا  زا  فده 
: دیوگ يزاریش  يدعس  هک  رثا  ياقب  یسلجم و  راوگرزب  همالع  هب 

ییاقب منیب  یمن  ار  یتسه  هک  دـنام  زاب  ام  زک  تسا  یـشقن  ضرغ ، ییاج  هداتفا  كاـخ  هّرذ  ره  اـم  بیترت ز  مظن و  نیا  اـهلاس  دـنامب 
رگم
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و باتک ، ياتمه  یب  گرزب و  فلؤم  ناور  رب  دورد  نمـض  نایاپ  رد  یئاعد  ناشیورد  راک  رد  دـنک  تمحر  هب  يزور  یلد  بحاـص 
باـتک نیا  هک  مراودـیما  .منک  یم  فارتعا  هدـنزرا  رثا  نیا  حیحـصت  رد  دوخ  روصق  راـک و  يزیچاـن  هب  يو ، راـک  تمظع  شیاـتس 

.دتفا دنمدوس  رثؤم و  یسلجم  دای  هدنز  راثآ  مان و  يایحا  يارب  ددرگ و  عقاو  یسلجم  همالع  راثآ  نارادتسود  لوبقم 

13 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  يدنهدیب  رقاب  مق - انطاب  ارهاظ و  ارخآ و  الوا و  هَّلل  دمحلا  و 

( هر  ) يرتشوش هَّللا  تیآ  همدقم 

.نیرهاّطلا هلآ  دّمحم و  یلع  هالّصلا  نیملاعلا و  ّبر  هَّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 

یـصاخشا اذل  تسا ، ود  نیا  زا  عنام  تناید  هدیدرگ و  دایز  ینار  توهـش  بابـسا  هدـش و  بلاغ  مدرم  رب  تیدام  نامز  نیا  رد  نوچ 
( تسوا تاعونصم  زا  یکی  باتفآ  هچ   ) تسا رت  نشور  باتفآ  زا  هک  عناص  دوجو  رکنم  دننک و  یم  ههبش  ءاقلا  دنناوت  یم  ات  ضرغم 

مـصخ يارب  ینکـش  نادند  نقتم  لئالد  هتـشون و  باتک  عوضوم  نیا  رد  دوخ  مهـس  هب  مادـک  ره  نادنمـشناد  هچ  رگا  .دـنوش و  یم 
مـشش ماما  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ار  نآ  بلاطم  هک   ) لضفم دیحوت  باتک  زا  رتهب  صوصخ  نیا  رد  یباتک  چـیه  یلو  هدروآ 

رکاش وبا  و  « 2  » عّفقم نبا  ءاجوعلا و  یبا  نبا  نوچ  « 1 : » هقدانز زا  یعمج  هک  یتقو  رد  ( ) هدومن ءالما  لّضفم  رب  هعیش 

14 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

رگا هتبلا  هک  تسین  دزاس ) بوکنم  هدومرف  هچنآ  هب  ار  ناشیا  هک  دندوب  هدش  ادیپ  رگید  یعمج  يرصب و  کلملا  دبع  و  « 1  » یناصید
: دومرف اهنآ  هراب  رد  ادخ  هک  دشابن  یناسک  زا 

َّلُک ْمِْهیَلَع  انْرَشَح  یتْوَْملا َو  ُمُهَمَّلَک  َهَِکئالَْملا َو  ُمِْهَیلِإ  اْنلََّزن  انَّنَأ  َْول  (َو 
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« .اُونِمُْؤِیل اُوناک  ام  اًُلُبق  ْیَش ٍء 

اب هدمآ  نوریب  اهربق  زا  ناگدرم  و  ددرگ ، لزان  ناشیا  رب  نامسآ  زا  هکئالم  رگا  هک  دنراد  هثیبخ  سوفن  هک  دنتسه  یـصاخشا  : ) ینعی
نامیا دنتـسین  رـضاح  دـیروایب  ملاع  عناص  هب  ناـمیا  هک  دـنیوگب  ناـشیا  هب  هدـمآ و  ناـبز  هب  تسه  هچ  ره  و  دـنیوگ ، نخـس  ناـشیا 

(. دنروایب

نآ زا  هتـشذگ  دومن و  دهاوخ  يریبخ  میلع  فیطل  رداق  میکح  عناص  دوجو  هب  فارتعا  باتک  نیا  ندـناوخ  ندـید و  اب  هاوخان  هاوخ 
سلجم دـنچ  رد  شدوخ  دـیامن  باجم  محفم و  ار  اه  يرهد  نآ  باـتک  نیا  بلاـطم  اـب  هک  دومن  میلعت  لـضفم  هب  ترـضح  نآ  هک 

زا مالسا و  لصا  تیناقح  عناص  دوجو  زا  ریغ  ملاع  لها  هب  دنک  یم  تباث  هک  هتـشاد  رگید  تاشیامرف  زین  .دومرف و  بوکنم  ار  ناشیا 
نآ دـشاب  هتـشاد  لاصتا  أدـبم  اب  هک  یـسک  زا  ریغ  تسا  لاـحم  هک  هدومرف  یبلاـطم  نوچ  هک  ار  هیرـشع  ینثا  هعیـش  هیماـما  نآ  قرف 

.دیوگب ار  بلاطم 

15 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

لقن میارب  مباحـصا  زا  یکی  تفگ : هک  ّببطتم  روصنم  یبا  زا  دنک  یم  تیاور  شدیحوت  باتک  رد  قودص  خیـش  ار  سلاجم  نآ  اما 
هب درک  هراشا  و   ) دـینیب یم  ار  قلخ  نیا  : » تفگ عّفقم  نبا  میدوب ، مارحلا  دجـسم  رد  عّفقم » نبا   » و ءاـجوعلا » یبا  نبا   » نم و هک  درک 
نآ رگم  دشاب  هتـشاد  ار  تیناسنا  مسا  تقایل  هک  تسین  یـسک  اهنیا  رد  دـندرک ) یم  فاوط  ادـخ  هناخ  رود  دجـسم  رد  هک  یتعامج 
وا قیفر  دنا »! تارشح  تاناویح و  مدرم  نیا  همه  یقاب  و  دومن ) مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  هراشا  و   ) هتـسشن اجنآ  هک  یـصخش 

ار زایتما  نیا  صخش  نیا  يارب  هنوگچ  تفگ : وا  هب  ءاجوعلا  یبا  نبا 
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؟ يدش لئاق 

.ما هدیدن  وا  زا  ریغ  سک  چیه  دزن  هک  ییاهزیچ  ما  هدید  وا  دزن  نوچ  تفگ :

.ریخ ای  ییوگ  یم  هک  تسا  روط  نیا  مینیبب  درک  ناحتما  ار  وا  دیاب  تفگ : باوج  رد  ءاجوعلا  یبا  نبا 

دوخ کلـسم  زا  تسد  وت  هک  دـنک  وت  هب  يروط  ینک  هجاحم  يورب و  وا  دزن  رگا  مسرت  یم  نکن  ار  راـک  نیا  تفگ : وا  هب  عّفقم  نبا 
.يرادرب ندوب ) يرهد  ینعی  )

.هدوبن تسرد  يا  هدز  وا  هراب  رد  هک  یفرح  دوش  مولعم  منک و  ناحتما  ار  وا  نم  هک  یسرت  یم  هکلب  تفگ : وا  هب  ءاجوعلا  یبا  نبا 

ار وت  هک  شاب  دوخ  هدـنیاپ  یناوت  یم  هچ  ره  ورب و  وا  دزن  هب  وش و  دـنلب  سپ  يا  هدرک  ار  لایخ  نیا  هک  لاـح  تفگ : وا  هب  عّفقم  نبا 
، درواین رد  وناز  هب 

16 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.دش ناور  ترضح  نآ  فرط  هب  ءاجوعلا  یبا  نبا  سپ 

رـشب سنج  زا  صخـش  نیا  : » تفگ عّفقم  نبا  هب  تشگرب و  هک  دیـشکن  یلوط  ددرگرب ، ات  میدنام  عّفقم  نبا  نم و  دـیوگ : یم  يوار 
حور هتـساوخ  تقو  ره  ددرگ و  راکـشآ  هدش و  مسجم  دـشاب  هتـساوخ  تقو  ره  هک  دـشاب  دّرجم  یناحور  کی  ایند  رد  رگا  تسین و 

« .یتفگ هک  تسا  صخش  نیا  دشاب  نطاب  رد  ضحم و 

هک تسا  روط  نیا  بلطم  رگا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  دـنتفر  همه  ات  تشاذـگ  هدوب  وا  دزن  یتعاـمج  متـسشن ، وا  يولهپ  متفر و  نم 
لها امش  تمالـس و  لها  اهنیا  سپ  تسا ،- روط  نیا  هتبلا  و  دنراد - یعناص  هک  دنیوگ  یم  دننک  یم  فاوط  هناخ  رود  هک  مدرم  نیا 

هتبلا و  دیئوگ - یم  امش  هک  تسا  روط  نیا  بلطم  رگا  و  دیا ، هدشن  دوخ  عناص  هب  لئاق  هک  دیتکاله 
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.دنا هدرکن  يرورض  اهنآ  سپ  تسین - روط  نیا 

.تسا یکی  نامفرح  مدرم  نیا  ام و  دنیوگ  یم  هچ  مدرم  نیا  میئوگ و  یم  هچ  ام  رگم  متفگ : وا  هب  نم 

رب باقع  باوث و  يارب  هبترم  ود  دناریم و  یم  هدیرفآ و  ار  ناشیا  هک  دـنراد  یعناص  دـنلئاق  اهنیا  تسا ؟ یکی  ناتفرح  هنوگچ  تفگ :
.تسا عناص  یب  ملاع  هک  تسا  نیا  نات  هدیقع  امش  دنک و  یم  هدنز  ار  ناشیا  لمع ، بسح 

: متفگ هتسناد ، یتمینغ  وا  زا  ار  هملک  نیا  نم  تفگ : ءاجوعلا  یبا  نبا 

رهاـظ شقلخ  يارب  ار  شدوـخ  ارچ  عناـص  نیا  سپ  یئوـگ ، یم  وـت  هک  تسا  روـط  نیا  رگا  متفگ  وا  هب  .مهدـن  تسد  زا  ار  تصرف 
زا فالتخا  هک  درکن 

17 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

یم ناـمیا  وا  هب  رتـهب  مدرم  دوب  هدرکن  ناـهنپ  ار  دوخ  رگا  داتـسرف ؟ لوسر  درک و  ناـهنپ  قـلخ  زا  ار  دوـخ  ارچ  دوـش ؟ هتـشادرب  نیب 
.دندروآ

؟ هدرک ناهنپ  ار  دوخ  ادخ  هنوگچ  تفگ : دیپوت و  نم  هب  هبترم  کی 

يدوب فیعـض  و  درک ، گرزب  ار  وت  يدوب  کچوک  و  هدرک ، تسه  ار  وت  يا و  هدوب  تسین  وت  هک  یـسک  وت  زا  تسا  ناـهنپ  هنوگچ 
هنوگچ دنک ، یم  تسردنت  هدوب  رامیب  هدرک ، رامیب  ار  وت  يدوب  تسردنت  وت  هک  یئادـخ  وت  زا  تسا  ناهنپ  هنوگچ  هداد ، توق  ار  وت 

یم دونشوخ  نآ  زا  ار  وت  یکانبضغ ، يزیچ  زا  دیامن  یم  تافرصت  وت  دوجو  رد  دهاوخب  روط  ره  هتسویپ  هک  یسک  وت  زا  تسا  ناهنپ 
وت ینوزحم  هک  یهاگ  دنک و  یم  نوزحم  ار  وت  یتسه  داش  هک  یهاگ  دنک و  یم  كانبـضغ  نآ  زا  ار  وت  يدونـشوخ  يزیچ  زا  دنک ،

تبحم هک  ار  یسک  دهد و  یم  تبحم  وا  هب  ار  وت  هتشاد  ضوغبم  ار  یسک  دنک ، یم  داش  ار 
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میمصت يزیچ  هب  دهد و  یم  وت  هب  نآ  ندروآ  اج  هب  میمصت  هتـشاد  عانتما  ءابا و  يراک  زا  یهاگ  و  دیامن ، یم  ضغب  هب  لدبم  هتـشاد 
وت هب  هتشاد  تبغر  يزیچ  هب  یهاگ  دهد ، یم  تبغر  نآ  هب  ار  وت  هدیسرت  يزیچ  زا  یهاگ  دهد ، یم  نآ  زا  عانتما  ءابا و  وت  هب  هتـشاد 

، دهد یم  يراودـیما  وت  هب  هتـشاد  سأی  يزیچ  زا  یهاگ  دـهد ، یم  سأی  وت  هب  هدوب  راودـیما  يزیچ  هب  یهاگ  دـهد ، یم  نآ  زا  سرت 
وت رطاخ  زا  هتـسناد  ار  نآ  ـالماک  هک  يزیچ  سکع  رب  دـهد و  یم  روطخ  ترطاـخ  رد  هدوبن  تلد  رد  تقو  چـیه  هک  يزیچ  یهاـگ 

.دیآ یمن  ترطاخ  هب  يروایب  دوخ  رطاخ  هب  ار  نآ  یشاب  هتساوخ  هچ  ره  هک  دیامن  یم  وحم 

( مالّسلا هیلع  دّمحم  نب  رفعج  ینعی   ) صخش نیا  تفگ : ءاجوعلا  یبا  نبا 

18 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هب هک  نآ  ات  منک  راکنا  ار  مادک  چیه  مناوت  یمن  مدید  درمش و  میارب  تسه  مدوخ  سفن  رد  هک  دوخ  يادخ  تردق  راثآ  زا  ردق  نآ 
«1  » .متسج شدزن  زا  راچان  هب  دنک  یم  مسجم  نم  دوخ و  نیب  ام  ار  دوخ  يادخ  هک  تسا  نآلا  متفگ : دوخ 

: تفگ هک  مکح  نب  ماشه  زا  هدرک  تیاور  باتک  نآ  رد  زین  و 

ءازهتـسا هب  دندرک  انب  دـندش و  عمج  ادـخ  هناخ  رد  عّفقم » نبا   » و يرـصب » کلملا  دـبع   » و یناصید » رکاش  وبا   » و ءاجوعلا » یبا  نبا  »
ار نآرق  عبر  کی  ره  مینک  یعـس  رفن  راهچ  ام  دیئایب  ءاجوعلا  یبا  نبا  تفگ : ناشیا  هب  سپ  نآرق ، رب  ندز  نعط  نایجاح و  هب  ندومن 

نیمه عقوم  نیمه  رگید  لاس  ام  هاگ  هدعو  .میشاب  هدرک  لطاب  ار  نآرق  لک  یگمه  هک  مینک  لطاب  ضقن و 
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ضقن هداد  رارق  دوخ  هزجعم  ار  نآ  هک  دّـمحم  توـبن  دـش  ضقن  هک  نآرق  و  میا ، هدرک  ضقن  ار  نآرق  هدـش و  عـمج  هک  دـشاب  اـج 
.دوش یم  تباث  تسین  یعناص  ار  ملاع  هک  ام  فرح  دش  لطاب  هک  مالسا  و  هدش ، لطاب  مالسا  دش  ضقن  هک  شتوبن  و  میا ، هدرک 

19 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  لاس  .تفر  دوخ  نطو  فرط  هب  مادک  ره  دنتسب و  مه  اب  ار  داد  رارق  نیا 

ءاجوعلا یبا  نبا  اهنآ  یلوا  یلو  دروایب  ار  نآرق  عبر  ندرک  لطاب  دوب  انب  کی  ره  هک  دندش  عمج  ادخ  هناخ  دزن  رفن  راهچ  ره  هدـنیآ 
، ریبدـت نآ  هب  رـصم  رد  فسوی  هک  یتقو  هک  فسوی  ناردارب  دروم  رد  دوب  هیآ  نیا  رد  مرکف  مامت  نآلا  ات  لاـسراپ  زا  نم  اـما  تفگ :

اوُسَْأیَتْسا اَّمَلَف   » .تسا نیا  هیآ  دـندومن و  ندرک  هراچ  فرـص  ار  دوخ  ّمه  مامت  تفرگ  ناشیا  زا  ار  نیماـینب »  » ینعی دوخ  ینیوبا  ردارب 
رد رکف  متسناوتن و  دشاب  یناعم  عمج  تحاصف و  نآ  ياراد  هک  مروایب  نآ  دننام  هک  مدرک  رکف  هچ  ره  تفگ : « 1 «. » ایَِجن اوُصَلَخ  ُْهنِم 

امـش دزن  زا  لاسراپ  هک  یتقو  زا  مه  نم  تفگ : کلملا  دـبع  ناشیا  یمود  میاـمنب ! رگید  هیآ  يارب  رکف  ارم  هتـشاذگن  هیآ  کـی  نیا 
رارق ادخ  کیرـش  هک  ار  اهنیا  دـیهد  شوگ  هدز  امـش  يارب  یلثم  مدرم ! يا  دـیوگ : یم  هک  هدوب  هیآ  کی  نیا  رد  مرکف  همه  ما  هتفر 

.تسا نیا  هیآ  نآ  و  دنناوت ! یمن  دننیرفایب  سگم  کی  هک  دنوش  عمج  همه  رگا  دیهد ، یم 

ًاْئیَش ُبابُّذلا  ُمُْهُبلْسَی  ْنِإ  َُهل َو  اوُعَمَتْجا  َِول  ًابابُذ َو  اوُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ٌلَثَم  َبِرُض  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  »
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«2 «. » ُبُولْطَْملا ُِبلاَّطلا َو  َفُعَض  ُْهنِم  ُهوُذِْقنَتْسَی  ال 

.منک تسرد  هیآ  نیا  لثم  مناوت  یمن  منیب  یم  منک  یم  رکف  هچ  ره 

امش دزن  زا  هک  یتقو  زا  مه  نم  تفگ  یناصید  رکاش  وبا  ناشیا  یموس 

20 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

نامـسآ نیمز و  دندوب  دـیئوگ  یم  امـش  هک  رگید  نایادـخ  هناگی  يادـخ  زا  ریغ  رگا  دـیوگ  یم  هک  هدوب  نیا  رد  مرکف  همه  ما  هتفر 
«1 «. » اتَدَسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌهَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول   » هیآ تسا  نیا  دندش و  یم  دساف 

رد مرکف  مامت  ما  هتفر  امـش  دزن  زا  هک  یتقو  مه  نم  تسین  رـشب  مالک  سنج  زا  نآرق  نیا  ناقیفر  تفگ : عّفقم  نبا  ناـشیا  یمراـهچ 
بآ زا  هک  نامـسآ  هب  نک و  عـلب  ار  دوـخ  بآ  هک  نیمز  هب  دـش  هتفگ  قرغ  هب  ناـمدرم  كـاله  حوـن و  ناـفوط  زا  سپ  هک  هیآ  نـیا 

.تسا نیا  هیآ  رادهگن و  تسد  نتخیر 

تاکن مامت  مروایب  نآ  لثم  مناوت  یمن  هک  نآ  زا  هتـشذگ  ما  هدرک  رکف  هچ  ره  «. 2 « » یِِعْلقَأ ُءامَـس  ای  ِكَءام َو  یِعَْلبا  ُضْرَأ  ای  َلِیق  «َو 
.ما هدیمهفن  ار  نآ  تانسحم  و 

هیلع قداص  ترـضح  دندوب  نآرق  رما  رد  تارکاذـم  نیا  لوغـشم  مه  اب  اهنآ  هک  نیب  نیا  رد  دـیوگ : یم  هصق  يوار  مکح  نب  ماشه 
: دناوخ ناشیا  يارب  ار  هیآ  نیا  تشذگ و  ناشیا  رب  مالّسلا 

«. 3 « » ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  ِِهْلثِِمب َو  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  ُْسنِْإلا َو  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  »

دننکب و ار  راک  نیا  دنناوت  یمن  دنروایب  نآرق  نیا  لثم  هک  نآ  رب  نج  سنا و  همه  دنوش  عمج  رگا  وگب  ینعی : تسا : نیا  هیآ  يانعم 
.دنشاب رگیدمه  نابیتشپ  هک  نآ  ول 

یهاگن دندینش  وا  زا  ار  هیآ  نیا  دندید و  ار  ترضح  هک  ناشیا 
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21 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هب 

صخش نیا  هب  زورما  ربمغیپ  دمحم  ینیشناج  دیاب  دشاب  هتشاد  یتقیقح  مالسا  رگا  دنتفگ : دش و  نوگرگد  ناشلاح  هدرک و  رگیدمه 
دـندش و قرفتم  مه  دزن  زا  دـنتفگ و  ار  نیا  دـتفین ! هزرل  هب  شتبیه  زا  اـم  ياهندـب  هک  مینیبـب  ار  وا  هدـشن  تقو  چـیه  اـم  دوش  یهتنم 

«1  » .میروایب نآرق  نیا  لثم  میناوت  یمن  ام  هک  دندرک  فارتعا 

هاگشناد ناداتسا  زا  رفن  جنپ  تسیب و  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هعیـش  ناهج  رکفتم  زغم  باتک  رد  سپ  تاشیامرف ، نآ  اما  و 
باتک نآ   10 هحفص 9 ، رد  هدرک و  همجرت  ار  نآ  مسا  نیا  هب  يروصنم  هللا  حیبذ  دنا و  هتـشون  ار  نآ  یـسیلگنا  لصا  اکیرما  اپورا و 
نیـسح ياقآ  هدوب  یناریا  اهنآ  رفن  ود  طقف  دنک  یم  رکذ  هدوب  یتکلمم  رهـش و  هچ  هاگـشناد  داتـسا  هک  ار  رفن  جنپ  تسیب و  نآ  مسا 

.نانبل روص  رد  یمالسا  تاعلاطم  یملع  هسسؤم  ریدم  ردص  یسوم  ياقآ  و  نارهت ، هاگشناد  داتسا  رصن 

: دسیون یم  باتک  هحفـص 117  رد  تقو  نآ  .دوب  قداـص  رفعج  داد  دوخ  رود  هب  نیمز  شدرگ  هب  ربـخ  هک  یـسک  لوا  دـسیون : یم 
ار نیمز  اجنآ  زا  تشاذگ و  هام  هرک  هب  مدق  رـشب  عون  هک  نآ  زا  دعب  رگم  دـشن  تباث  سوسحم ، روط  هب  دوخ ، رود  هب  نیمز  شدرگ 

.دید

نادروناضف اهلاس  نآ  رد   ] نوچ دـننیبب  دوخ  مشچ  هب  ار  نیمز  شدرگ  دنتـسناوت  یمن  نادروناضف ، يدروناضف  ياهلاس  لوا  رد  یتح 
دون ره ]  ] رد اهنآ  زا  کی  ره  هک  دندوب  یئاه  هنیفس  رد  دنتشادن  تباث  هاگیاپ 

22 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

تعرس نآ  اب  دوخ  هک  یلاح  رد  دنتسناوت  یمن  دندیدرگ و  یم  نیمز  فارطا  رتشیب  يردق  ای  هقیقد 
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.دنربب یپ  نیمز  یعضو  تکرح  هب  دندیدرگ  یم  نیمز  فارطا 

نیمز هک  دـندید  اهـسکع  رد  دـندرک  نیمز  هجوتم  ار  دوخ  يرادرب  ملیف  نیبرود  اجنآ  رد  دـنتفرگ و  رارق  هام  هرک  رد  هک  يزور  اـما 
.دیسر توبث  هب  یئرم  روط  هب  دوخ  رود  هب  نیمز  شدرگ  زور  نآ  رد  ددرگ و  یم  دوخ  رود  هب  هتسهآ ،

: دیوگ یم  هحفص 120  رد  هک  نآ  ات 

زور هجیتن  رد  ددرگ و  یم  دوخ  فارطا  نیمز  هک  دربب  یپ  تسناوت  نیا  زا  لبق  نرق  هدزاود  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  هک  دش  هچ 
؟ دیآ یم  دوجو  هب  بش  و 

ات يو ، زا  دـعب  هتفگن و  یـسک  وا ، زا  لبق  هک  هتفگ  ییاهزیچ  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  کـیزیف  رد  : » هتفگ هحفص 125  رد  و 
.دیوگب ار  اهنآ  هک  هدیسرن  یسک  لقع  هب  متسیب ، مهدزون و  نرق  مهدجیه و  نرق  مود  همین 

.دشاب یم  اهنآ  ندوب  فافش  ماسجا و  ترودک  هب  طوبرم  نوناق  درک  زاربا  کیزیف  رد  قداص  رفعج  هک  ینیناوق  زا  یکی 

.دیامن یم  هولج  فافش  شیب  ای  مک  دشاب  عفاد  دماج و  هک  یمسج  ره  تسا و  ردک  دشاب  بذاج  دماج و  هک  یمسج  ره  تفگ  وا 

؟ دشاب یم  هچ  بذاج  دندیسرپ  وا  زا 

.ترارح بذاج  : ] تفگ

23 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  نوناق  کی  قاحلا ، کی  اب  میناد  یم  زورما  هک  یکیزیف  هیرظن  نیا 

نرق لوا  همین  يدـالیم و  متفه  نرق  مود  همین  رد  هنوـگچ  دـنک  یم  تریح  یمدآ  هک  دـیامن  یم  هجوـت  بلج  يردـقب  تسا و  یملع 
.دیامن زاربا  ار  عیدب  هیرظن  نینچ  کی  هتسناوت  يدرم  يرجه ، مود 

یم رظن  هب  فافـش  رگید  مسج  ددرگ و  یم  ردـک  مسج  کـی  دوش  یم  هچ  هک  دنـسرپب  يداـع  دارفا  زا  رفن  دـص  کـی  زا  رگا  زورما 
هب دیوگب  ینعی  دهدب  خساپ  دناوت  یمن  دسر 
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[ .دشاب یم   ] ناشخرد رولب  تسا و  هریت  نهآ  تلع  هچ 

جاوما و  دـشاب ) ترارح  يداـه  ینعی   ) .دـنک روبع  نآ  زا  تلوهـس  هب  ترارح  جاوما  هک  مسج  ره  دـیوگ : یم  زورما  یکیزیف  نوناـق 
.تسا هریت  دشاب ) مزیت  هینام  جاوما  هتیسیرتکلا و  يداه  ینعی   ) دیامن روبع  نآ  زا  کیت ) هینامورتکلا  )

یگدنشخرد « 2  » .دـهد یمن  روبع  ار  کـیت  هیناـمورتکلا  جاوما  و  « 1  » .دـنک یمن  روبع  اـهنآ  زا  یبوخ  هب  ترارح  هک  یماـسجا  اـما 
.دنراد

میونـش و یم  ار  ویدار  يادـص  اـهنآ  کـمک  هب  اـم  هک  تسا  یجاوما  کـیت  هیناـمورتکلا  جاوما  هتفگ : یقرواـپ  رد  مجرتم  يروصنم 
.مینیب یم  ار  نویزیولت  ریواصت 

زا هک  نآ  زا  دـعب  تسا و  ندوب  بذاج  ساسا  رب  اهنآ  ندوب  هدنـشخرد  ماسجا و  ندوب  هریت  تلع  دروم  رد  قداص  رفعج  یلک  هیرظن 
24 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  ترارح  بذاج  هک  یماسجا  تسا  هتفگ  دنا  هتساوخ  حیضوت  وا 

.دنراد تیفافش  شیب  ای  مک  دنوش  یمن  ترارح  بذاج  هک  یماسجا  دنوش و  یم  هریت  « 1  » دنوش یم 

هک هدیدرگ  ببـس  عوضوم  نیمه  تسا و  هجوت  بلاج  یلیخ  قداص ، رفعج  هیرظن  رد  داضتم  بطق  ود  لثم  مه  ندوب ، بذاج  هلأسم 
.دیامن تقباطم  ماسجا ، ندوب  فافش  ترودک و  تلع  دروم  رد  يزورما  یکیزیف  نیناوق  اب  شا  هیرظن 

: هتفگ ناسنا ) ندب  نامتخاس  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  هیرظن   ) ناونع رد  هحفص 266  رد 

هب عجار  هک  دوب  نیا  رگید  نیملـسم  اب  وا  قرف  تسا .   ] هدش هدـیرفآ  كاخ  زا  ناسنا  هک  تفگ  یم  نیملـسم  ریاس  لثم  قداص  رفعج 
.دیسر یمن  رصع  نآ  رد  نیملسم  زا  کی  چیه  لقع  هب  هک  تفگ  یم  ییاهزیچ  كاخ  زا  ناسنا  شنیرفآ 

رگا دـشاب و  هتـشاد  قداص  رفعج  ماما  نوچ  یطابنتـسا  ناسنا ، ندـب  نامتخاس  هب  عجار  تسناوتن  یناملـسم  چـیه  مه  دـعب  راصعا  رد 
زا میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  تفگ ، یم  يزیچ  یسک 
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هزادنا کی  هب  اما  .دراد  دوجو  یمدآ  ندـب  رد  تسه  كاخ  رد  هک  یئاهزیچ  مامت  تفگ  یم  وا  .دوب  هدینـش  قداص  رفعج  نادرگاش 
مک و ناسنا  ندـب  رد  هک  ییاهزیچ  نیب  رد  مک و  یلیخ  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  دایز  یلیخ  ناـسنا  ندـب  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  تسین و 

.دشاب یم  رتمک  رگید  ضعب  زا  اهنآ  زا  یضعب  درادن  دوجو  تاواسم  تسا ، دایز 

25 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

زیچ تشه  دـشاب و  یم  مک  ناسنا  ندـب  رد  هک  تسا  زیچ  تشه  دـشاب و  یم  دایز  ناسنا  ندـب  رد  هک  تسا  زیچ  راـهچ  تفگ  یم  وا 
.تسا مک  یلیخ  ناسنا  ندب  رد  رگید 

دنک یم  رکف  ناسنا  یهاگ  هک  دراد  تبارغ  ردـق  نآ  هدـیدرگ  زاربا  درم  نآ  فرط  زا  یمدآ  ندـب  ناـمتخاس  هب  عجار  هک  هیرظن  نیا 
مولع زا  هن  هدرک  طابنتسا  تماما  ملع  زا  ار  هیرظن  نیا  هدوب و  تماما  ملع  ياراد  قداص  رفعج  دنراد  هدیقع  هعیـش  هک  روط  نامه  ایآ 

دناوتب لبق  مین  نرق و  هدزاود  رد  دشاب  یم  رادروخرب  يرشب  تامولعم  زا  هک  يداع  ملاع  کی  هک  دریذپ  یمن  ام  كاردا  اریز  .يرشب 
.دربب یپ  تیعقاو  نینچ  کی  هب 

ینطاب روعش  اب  ینطاب  روعش  هب  نیلئاق  هیرظن  رب  انب  ای  هتشاد  تماما  ملع  هعیش  هدیقع  هب  هک  نآ  زا  معا  قداص  رفعج  هتـشون : هک  نآ  ات 
رد دـنک  یم  تباث  هک  هتفگ  يزیچ  هدومن  یم  هدافتـسا  دوخ  يوق  یتایح  شهج  زا  « 1 « » نوسگرب  » هیرظن رب  انب  اـی  هدوب  طوبرم  دوخ 
زا دـعب  اریز  .تسا  هدـمآ  یم  رامـش  هب  درف ، هب  رـصحنم  صخـش  یـسانش  ندـب  ملع  رد  دـعب ، راـصعا  مدرم  و  دوخ ، ناـمز  مدرم  نیب 

توبث هب  یملع  ظاحل  زا  قداص  رفعج  هیرظن  زورما  مین ، نرق و  هدزاود 
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«. 2  » درادن دوجو  دیدرت  نآ ، تحص  رد  هدیسر و 

26 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  ندب  رد  قداص  رفعج  هتفگ  رب  انب  هک  زیچ  تشه  نآ  دیوگ : یم  هک  نآ  ات 

«. ندبیلوم - » 1 دنشاب : یم  رصانع  نیا  تسا  مک  یلیخ  ناسنا 

«. دی - » 6 زناگنام .» - » 5 تلابوک .» - » 4 روئولف .» - » 3 مویسیلیس .» - » 2

-1 زا : دـنا  تراـبع  دـنارتدایز  هبـسنلا  قوـف  رـصانع  هب  تبـسن  ناـسنا  ندـب  رد  هـک  رگید  زیچ  تـشه  نآ  و  يور .» - » 8 سم .» - » 7
«. میدس - » 2 میزینم .» »

«. نهآ - » 8 درگوگ .» - » 7 رلک .» - » 6 رفسف .» - » 5 میسلک .» - » 4 میساتپ .» - » 3

: زا دنا  ترابع  دشاب  یم  دایز  یلیخ  ناسنا  ندب  رد  هک  رصانع  راهچ  نآ 

«. تزا - » 4 نژوردیه .» - » 3 نبرک .» - » 2 نژیسکوا .» - » 1

یفاکـش دبلاک  اب  راک  نیا  يدالیم  مهدـجیه  نرق  زاغآ  زا  هدوبن  زور  ود  زور و  کی  راک  ناسنا ، ندـب  رد  رـصانع  نیا  هب  ندرب  یپ  و 
«1  » .دندیدرگ مدق  شیپ  یفاکش  دبلاک  رد  شیرطا  هسنارف و  تلم  ود  هدش و  عورش 

هک یئاهزیچ  دروم  رد  ار  قداص  رفعج  هیرظن  تحـص  رتشیب ، ای  هلاس  هاجنپ  دـص و  ياه  هیزجت  تاـعلاطم و  و  دـیوگ : یم  هک  نآ  اـت 
«2  » .دیامن یم  دییأت  دهد  یم  لیکشت  ار  ناسنا  ندب 

فـشک ار  اوه  يازجا  هک  اپورا  يدالیم  مهدجیه  نرق  ياملع  زا  لبق  لاس  دص  کی  رازه و  قداص  رفعج  دسیون : یم  هحفص 70  رد 
.تسا هدمآ  دوجو  هب  رصنع  دنچ  زا  هکلب  تسین  رصنع  کی  اوه ) ای   ) داب هک  تفگ  دندرک  ادج  مه  زا  و 

تایح ببـس  هچنآ  داد  ناشن  درک و  ادـج  اوه  رگید  ياهزاگ  زا  ار  نژیـسکوا  هیزاووال  هک  نآ  زا  دـعب  دـیوگ : یم  هحفص 71  رد  و 
27 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  نارادناج 

ظاحل زا  دراد  دوجو  اوه  رد  هک  ار  رگید  ياهزاگ  نادنمشناد  تسا ، نژیسکا  دوش  یم 
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.دنتسناد هدئاف  یب  تایح  ظفح 

.تسا يرورض  سفنت  يارب  تسه  اوه  رد  هک  یئازجا  مامت  تفگ : هک  دوب  قداص  رفعج  ماما  هیرظن  اب  فلاخم  هیرظن  نیا 

هک دش  مّلسم  نوچ  .دندرک  حیحـصت  سفنت  ظاحل  زا  نژیـسکا  هب  عجار  ار  دوخ  هیرظن  نادنمـشناد  يدالیم  مهدزون  نرق  همین  رد  اما 
اما دیامن  یم  هیفصت  ندب  رد  ار  نوخ  هک  تسا  يزاگ  هناگی  اوه  ياهزاگ  مامت  نیب  تسا و  نارادناج  تایح  هیام  هچ  رگ  نژیـسکوا 

.دزوس یم  سفنت  زاهج  ياهلولس  اریز  دننک  سفنت  یتدم  يارب  ار  صلاخ  نژیسکوا  دنناوت  یمن  راد  ناج  تادوجوم 

مسج نآ  ددرگ  بیکرت  دشاب  نتخوس  لباق  هک  یمـسج  اب  یتقو  دنک و  یم  ندنازوس  هب  کمک  اما  « 1  » دنازوس یمن  دوخ  نژیسکوا 
بیکرت اهنآ  اب  زاگ  نیا  نوچ  دننک  سفنت  صلاخ  نژیـسکوا  یتدم  رگید  « 2  » نارادناج ای  ناسنا  هیر  ياهلولـس  هاگ  ره  دزوس و  یم 

نژیـسکا اب  مه  رگید  ياهزاگ  اوه  رد  یتسیاب  نیا  رب  اـنب  .دریم  یم  هتخوس  شا  هیر  هک  يروناـج  اـی  ناـسنا  دـنزوس و  یم  دوش ، یم 
.دزوسن ینالوط  یتدم  رد  صلاخ ، نژیسکا  زا  سفنت  رثا  رب  رادناج  تادوجوم  هیر  هک  نآ  ات  دوش  رگید  نارادناج  ناسنا و  هیر  دراو 

قداص رفعج  هیرظن  هک  دـش  مولعم  دـندرک  حیحـصت  سفنت  ظاـحل  زا  نژیـسکوا  دروم  رد  ار  دوخ  هیرظن  نادنمـشناد  هک  نآ  زا  دـعب 
28 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  تسرد 

نآ یئایمیـش  صاوخ  هک  نوزوا )  ) هب موسوم  زاگ  الثم  دـشاب  یم  دـیفم  سفنت  يارب  دراد  دوجو  اوه  رد  هک  یئاـهزاگ  ماـمت  تسا و 
هک یتروص  رد  درادـن  شقن  سفنت  رد  رهاـظ  هب  هدـمآ  دوجو  هب  نژیـسکوا  متا  هس  زا  نآ  لوـکلوم  ره  دـشاب و  یم  نژیـسکوا  لـثم 

.دنک یم  تیبثت  نوخ  هب  دورو  ماگنه  رد  ار  نژیسکوا 

میئوگ یم  بلطم  مهف  يارب  و 
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.دنک یلاخ  هفیظو   ] راب ریز  زا  ار  هناش  نژیسکوا  هک  دراذگ  یمن  دشاب و  یم  نوخ  هب  زاگ  نآ  دورو  ماگنه  نژیسکوا  نابهگن  هک 

نرق همین  زا  دراد  ترورـض  سفنت  يارب  اوـه )  ) داـب يازجا  ماـمت  هک  نآ  رب  ینبم  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  رفعج  هـیرظن  هـک  تـسا  نـیا 
.تسا هدش  دییأت  زورما  ات  دعب ، هب  مهدزون 

بـسح رب  تسا  رت  نیگنـس  اوه  زا  نوچ  دـشاب و  یم  اوه  اب  طولخم  هکلب  تسین  بیکرت  لاح  رد  اـضف  رد  نژیـسکوا  هک  میناد  یم  و 
هک رگید  ياهزاگ  دیناشوپ و  یم  نژیـسکوا  نیعم ، یعافترا  ات  ار  نیمز  حطـس  دش ، یم  روط  نیا  رگا  .دوش  نیـشن  هت  یتسیاب  هدـعاق 

ضرقنم رادـناج  لسن  تخوس و  یم  نارادـناج  مامت  سّفنت  زاهج  هجیتن  رد  .تفرگ  یم  رارق  نژیـسکوا  يـالاب  تسا  دوجوم  اوه  رد 
، دراد نژیـسکوا  هب  جایتحا  ندنام  هدنز  يارب  نارادـناج  لثم  مه  هایگ  هچرگ  اریز  دـمآ  یمن  دوجو  هب  هایگ  رگید  زین  و  دـیدرگ ، یم 

دیسر یمن  نیمز  حطس  هب  نبرک  نوچ  دیناشوپ  یم  نژیسکوا  نیعم ، یعافترا  ات  ار  نیمز  حطـس  رگا  تسه و  مه  نبرک  جاتحم  نکل 
زا عنام  تسه  اوه  رد  هک  یئاهزاگ  اما  .دمآ  یمن  دوجو  هب  هایگ 

29 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.دوش هداد  همتاخ  یهایگ  یناویح و  یگدنز  هب  ددرگ و  نیشن  هت  نژیسکوا  هک  دوش  یم  نیا 

لزلزتم دیـسر  یم  رظن  هب  لزلزت  لباق  ریغ  لاس  رازه  کی  تدـم  هک  ار  هعبرا  رـصانع  هب  هدـیقع  هک  تسا  یـسک  نیلوا  قداـص  رفعج 
نآ زا  دـعب  ار  اوه  هب  طوبرم  هیرظن  یلو  دـمآ  یم  رامـش  هب  لفط  هدـشن  ناوجون  کی  زونه  ار  هیرظن  نیا  شنتفگ  تقو  مه  نآ  درک 

.دروآ نابز  رب  درک ، عورش  سیردت  هب  دیسر و  دشر  نس  هب  هک 

يارب دنک  یم  هولج  يداع  ام  رظن  رد  عوضوم ، نیا  زورما 
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دوب و یبـالقنا  گرزب  هیرظن  کـی  يرجه ، لوا  يدـالیم و  متفه  نرق  رد  اـما  .دراد  دوجو  رـصنع  ود  دـص و  کـی  میناد  یم  هک  نآ 
ات دعب ، راصعا  رصع و  نآ  رد  هک  میئوگ  یم  زاب  .دشابن و  طیسب  رصنع  کی  اوه  هک  دریذپب  تسناوت  یمن  نرق ، نآ  رد  يرـشب  لوقع 

هدنیآ لوصف  رد  هتفگ و  قداص  رفعج  هک  ار  رگید  ياهزیچ  یبالقنا و  یملع  هدیقع  نآ  لمحت  تیفرظ  اپورا ، يدالیم  مهدجیه  نرق 
.تشادن دش  دهاوخ  رکذ 

تسا یشرت ) هدننکدیلوت   ) ینعی تسا  هضومحلا  دلوم  نژیـسکوا  درب  یپ  هک  یـسک  لوا  دیوگ : یم  هحفـص 73  رخاوا  رد  هک  نآ  ات 
.دوب قداص  رفعج 

رد یلو  دشن  جراخ  قداص  رفعج  ناهد  زا  هضومحلا ) دلوم   ) مسا هک  میئوگ  یم  دوشن  دیلوت  يا  ههبش  هک  نآ  يارب  هتفگ : هک  نآ  ات 
یم رییغت  ار  اهنآ  دنک و  یم  تلاخد  ماسجا  زا  یضعب  رد  اوه  يازجا  زا  یکی  تسا و  ءزج  دنچ  يراد  اوه  تفگ  دوخ  سرد  رـضحم 

30 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  يازجا  نیب  زا  دهد و 

.دنزوس یمن  دنا  نتخوس  لباق  هک  یماسجا  دشابن  نآ  کمک  رگا  دیامن و  یم  ندنازوس  هب  کمک  هک  تسا  نامه  اوه 

ماسجا ندـینازوس  هب  کمک  اوه  رد  هچنآ  تفگ : دوخ  سورد  رد  زاب  وا  درک و  ادـیپ  طاسبنا  قداص  رفعج  دوخ  فرط  زا  هیرظن  نیا 
ناوت یم  نآ  اب  هک  تسا  ذفان  ماسجا  ندینازوس  ظاحل  زا  يروط  دـیایب  تسد  هب  صلاخ  روط  هب  و  دوش ، ادـج  اوه  زا  رگا  دـیامن  یم 
طقف دومن و  فصو  یبوخ  هب  ار  نژیـسکوا  قداص  رفعج  هیزاووال  زا  شیپ  یلتـسیرپ و  زا  لبق  لاس  رازه  نیا  رب  انب  دـینازوس  ار  نهآ 

.تشاذگن نآ  يور  ار  هضومحلا  دلوم  ای  نژیسکوا  مان 

هک نآ  اب  یلتسیرپ 
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اب ار  نژیـسکوا  صاوخ  زا  ییاهتمـسق  هک  نآ  اـب  هیزاووـال )  ) .دـنازوس و یم  ار  نآ  هک  دـمهفب  تسناوـتن  درک  فـشک  ار  نژیـسکوا 
عوضوم نیا  هب  وا  زا  لبق  لاس  رازه  قداص  رفعج  یلو  تسا  نهآ  هدـننازوس  زاگ ، نآ  هک  دـمهفب  تسناوتن  درک  طابنتـسا  شیاـمزآ 

.درب یپ 

اب میربـب  ورف  صلاـخ  نژیـسکا  رد  ار  نآ  دـعب  دوشب و  زمرق  هک  مینک  غاد  يروط  هب  ار  نهآ  هعطق  کـی  هاـگ  ره  هک  میناد  یم  زورما 
رد دندرک و  یم  لعتشم  تفن  ای  نغور  اب  ار  هلیتف  میدق ، یتفن  ای  ینغور  ياهغارچ  رد  هک  روط  نامه  دزوس ، یم  هدنشخرد  يا  هلعش 

هلیتف رگا  دورب و  ورف  عیام  نژیسکا  رد  نآ ، دشاب و  نهآ  زا  نآ  هلیتف  هک  تخاس  یغارچ  ناوت  یم  دندرب ، یم  رـس  هب  ار  بش  نآ  رون 
.درک دهاوخ  نشور  ار  بش  ناشخرد ، رایسب  رون  اب  دوشب ، زمرق  هک  دنهدب  ترارح  يروط  ار 

رد قداص  رفعج  ردپ  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  زور  کی  هک  دننک  یم  تیاور  و 

31 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

نوچ رگا  هتفگ  نیا  تخورفا ) شتآ  ناوت  یم  تسا  شتآ  هدـننک  شوماخ  هک  بآ ، هلیـسو  هب  ملع  کمک  اـب   ) تفگ سرد  رـضحم 
هک دندرک  یم  رکف  دندینش  یم  ار  تیاور  نآ  هک  یئاهنآ  یتدم  ات  درک و  یم  هولج  ینعم  یب  دش  یمن  رگ  هولج  هنارعاش  ریبعت  کی 

ناوت یم  ملع  کمک  اب  بآ  هلیـسو  هب  هک  دـش  ققحم  دـعب  هب  مهدـجیه  نرق  زا  یلو  هدروآ  نابز  رب  ار  هنارعاش  يریبعت  رقاـب  دـمحم 
یکی هک  نژوردیه )  ) ترارح اریز  دشاب  لاغذ  ای  بوچ  شتآ  زا  رت  مرگ  هک  یشتآ  مه  نآ  تخورفا  شتآ 

باطتسم باتک  هچابید 

هراشا

همیدـق و هفطلب ، صوصخملا  نیمرکالا  هترتع  هدـیبع و  یلع  لّـضفملا  دـمحم  هّوبن  هتوفـصب و  هدـیحوت  یلا  انادـه  يذـلا  هَّلل  دـمحلا 
هیلع هدیدج ،
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.هدیزم هفطلب و  قیلی  ام  تایحتلا  تاولّصلا و  نم  مهیلع  و 

رب رثاعملا  نم  هَّللا  امهناص  یقت  دـمحم  نبا  رقاب  دـمحم  هنارفغ ، هَّللا و  همحر  یلا  لصاولا  نبا  رخافم ، یلاعم و  لین  زا  رـصاق  دـعب : اما 
تافـص ریاس  دیحوت و  ریدـق و  عناص  تابثا  رد  یفیرـش  ثیدـح  نوچ  هک  دراگن  یم  ینامیا  ناردارب  ریارـس  هتـسجخ  ریامـض  حاولا 

ماما راهطا ، هلالـس  رایخا  صاوخ  زا  هک  یفعج  رمع  نب  لّضفم  لـیلج ، خیـش  هناـهرب ، مظع  هناطلـس و  یلاـعت  هنأـش و  ّلـجوا  هیلاـمک 
همجرت - لضفم دـیحوت  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هدوب و  مالّـسلا  امهیلع  قداصلا  دّـمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبع  یبا  قراشملا ، براغملا و 

44 ص : یسلجم ، همالع 

رب هعطاق  نیهارب  و  لامآ ، دـب  هّیونث  و  لامها ، لیطعت و  هب  نیلئاـق  « 1  » هدحالم بهاذم  لاطبا  رب  هعطاس  لئالد  رب  تسا  لمتـشم  هدرک 
رد میلع  میکح  هک  حلاصم  مکح و  بیارغ  نایب  رب  تسا  يوتحم  لالجلا و  وذ  رداق  تمکح  فطل و  تردق و  ملع و  دوجو و  تابثا 

ریبک ملاع  ماظن  يانب  هتشاد و  یعرم  تابن  دامج و  ناویح و  ناسنا و  زا  دیلاوم  رـصانع و  تاّرین و  بکاوک و  نیمز و  نامـسآ و  قلخ 
يراـج ماـهلا  یحو و  عبنم  زا  هک  دـهد  یم  داد و  یم  تداهـش  شنیهارب  تقاـثو  نیماـضم و  تقاـشر  .هتـشاذگ و  نآ  رب  ار  ریغـص  و 

«2 ، » هداد تداهش  تقیقح  رب  هحیرض - هّللا  رون  سواط - نب  یلع  نأشلا  عیفر  دیس  .هدیمد و  مانا  دّیس  مولع  راونا  علطم  زا  و  هدیدرگ ،
عفانم زا  برع  تغل  تفرعم  مدـع  رابتعا  هب  مجع  راید ]  ] لها رثکا  و  دـندوب ، جاتحم  نآ  هب  نامیا  نیقی و  تیوقت  رد  نایعیـش  هّفاـک  و 

مورحم نآ  هلیلج  دعاوق  و  هنّیب ،
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.دندوب

نآ بلاطم  زا  یضعب  رد  مدرک و  همجرت  یسراف  تغل  هب  ار  نآ  اذهل  دوب ، نییبت  هب  جاتحم  شتارمثلا  ریثک  تارقف  زا  یلصف  هب  اضیا  و 
زا هک  رارسا  رابیوج  زا  هدیدرگ و  علاط  تماما  قفا  زا  هک  تیاده  رهپس  دیشروخ  نیا  زا  ات  مدش  حیقنت  حیضوت و  ضّرعتم  هلمجلا  یف 

قیفوت راونا  ناسبتقم  و  قیقحت ، لالز  نابلاط  هّفاک  دش ، يراج  راّفغلا - کلملا  هَّللا  تاولص  مهیلع  راهطا - همئا  راربا و  دّیس  مولع  عبنم 
.ددرگ لصاح  لماک  عفن  لماش و  هرهب  ار 

45 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

«2  » نیقاوخ « 1  » ذالم و  قافآ ، ناطلس  هتسیاش  نامز  نیطالس  هتسجخ  دهع  تیاهن  الب  تاکرب  زا  ار  ردقلا  لیلج  رما  نیا  رّسیم  نوچ  و 
کلم و ینابم  یناب  تروص ، ینعم و  هاشداپ  ناقیا ، باحـصا  کلاسم  کـلاس  ناـفرع ، باـبرا  بولق  کـلامم  کـلام  قاقحتـسا ، هب 

ملا مغ و  شراگن  تلادع  هماخ  ناحلا  شوخ  بیلدنع  ریفص  زا  و  باریـس ، شیاخـس  لمانا  لوادج  زا  نانک  مه  لامآ  رازتشک  ّتلم ،
نیفلاخم تایح  شتآ  شریـشمش  قرب  نید ، تلم و  يوج  شخب  دوج  ناتـسود  رطاخ  راهنا  توارط  شغیت  بآ  باـیان ، اـهرطاخ  رد 

دننام نازوس  رهق  اب  شنایاپ  یب  فطل  نابز  رت و  ایرد  بل  شیاخـس  فصو  هب  و  ناشفا ، رد  فدص  ناهد  شیاطع  رکذ  هب  نیئآ و  دب 
غیت هک  ره   ] شنویامه دـهع  رد  نادـنخ  مّرخ و  لاـمآ  عرازم  باحـس  شلاون  اـیرد  فک  یگداـشگ  ناـمأوت ، ربا  هیرگ  قرب و  هدـنخ 

دیدنخن يورب  لگ  نوچ  هنامز  هک  دیشک  الاب  ورس  مادک  قافنا  رابیوج  رد  و  دیزرلب ، دوخ  رب  دیب  نوچ  دیشک  رب  نیک  ماین  زا  فالخ 
ّفک اب  هدیدرگ  دنلب  شنایبلا  عیفر  ناتسآ  رد  هک  ناشتعفر  نایعاد  ياهتسد  و 
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ناصغا ناشن  یسدق  نابیلدنع  اب  نامأوت  دبا  تلود  دولخ  ياعد  همزمز  هب  ماش  حبص و  ره  نانج  یفاص  نایفوص  ناتسد  مه  بیـضخلا 
نمرخ يارب  شراـب  شتآ  ماـسح  و  راوبلا ، راد  يوس  هب  تسا  يرهن  راـفک  ياهرـس  يارب  شرادـبآ  غیت  ناتـساد ، مه  یهتنملا  هردـس 

46 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هب  رارشا  تایح 

تسوا و تعاطا  ریخست  ماد  رد  حابترا  يوذ  بولق  شوحو  حاورا و  رویط  هک  ینأش  نامیلس  ٍران .» ْنِم  ٌظاوُش  امُْکیَلَع  ُلَسُْری   » قادصم
نب ناقاخلا  ناطلّـسلا ، نب  ناطلّـسلا ، ینعأ  وا  تلالج  تعفر و  ریهطت  بیطلا و  لّفکتم  بویغ  مالع  رما  هب  بوبح  حابـص  حایر  باوبا 

هب دوعسلا  زعلا و  رادب  هتنطلس  نّیز  دولخلا و  داتواب  هتلود  بانطا  هّللاّدش  ناخ - رداهب  يوفصلا  يوسوملا  نامیلـس  ناطلّـسلا  ناقاخلا ،
لوسر هلالـس  نارکیب  فطل  نایامن و  لضف  زا  دتفا  لوبق  زع  رگا  .دیناسر  فرـش  تعفر و  جوا  هب  دینادرگ و  عوفرم  یلعا  ریارـس  هیاپ 
مجعلا برعلا و  تاداس  مارکلا ، هئابآ  نم  هعیرـشلا  مراکم  قـالخالا و  نساـحم  ثرو  دـقف  بجع  هچ  میظع  قلخ  هب  ثوعبم  میرک و 

.ملظا لیللا  ءاضا و  راهن  ام  هیلع  هَّللا  تاولص 

.دجاملا کلملا  نوعب  دئاوفلا  ریثک  ثیدح  هباصا  همجرت  رد  میامن  یم  عورش  نونکا 

باتک شیادیپ  تلع  ]

: تفگ هک  رمع  نب  لّضفم  زا  نانس ، نب  دّمحم  تسا : هدرک  تیاور 

رّکفت نم  و  تسا ، ترضح  نآ  ربنم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ربق  نایم  هک  هضور  رد  مدوب  هتـسشن  رـصع  زا  دعب  يزور 
هچنآ لیاضف و  فرش و  زا  ار ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ام  دّیـس  نآ  هب  تسا  هدینادرگ  صوصخم  یلاعت  قح  هچنآ  رد  مدرک  یم 

هب ار  وا  تسا  هتخاس  فرشم  و  تسا ، هدرک  اطع  هدیشخب و 

یسلجم همالع  همجرت  لضفم - www.Ghaemiyeh.comدیحوت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


مظع تلیـضف و  زا  تسا  هدرک  اطع  وا  هب  یلاعت  قح  ار  هچ  نآ  دـنناد  یمن  دـنلهاج و  تّما و  روهمج  ار  اهنآ  دـناد  یمن  هچنآ  زا  نآ 
تلزنم و

47 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هک ییاج  رد  تسـشن  دمآ و  دوب  نامز  نآ  هدحالم  زا  یکی  هک  « 1 « » ءاجوعلا یبا  نبا   » هاـگان هک  مدوب  رکف  نیا  رد  تبترم ، یگرزب 
هب درک  هراشا  ءاجوعلا  یبا  نبا  سپ  تسـشن ، وا  کیدزن  دـمآ و  وا  باحـصا  زا  يدرم  تفرگ  رارق  نوچ  مدینـش ، یم  ار  وا  مالک  نم 

دیـسر و تّزع  بتارم  لامک  هب  ربق  نیا  بحاص  هک  قیقحت  هب  : » تفگ هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  سدقم  حـیرض 
«. دیماجنا یم  فعاضت  هب  وا  تلزنم  لاوحا  همه  رد  دیدرگ و  عمتجم  وا  رد  هک  فرش  ياهتلصخ  عیمج 

رب هک  دروآ  دـنچ  هزجعم  نآ  تاـبثا  يارب  و  درک ، دـنمجرا  تلزنم  دـنلب و  اـه  هبترم  ياوعد  هک  دوب  یفوسلیف  وا  : » هک تفگ  شقیفر 
48 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  بلاغ  اه  لقع 

ار وا  توعد  دندرک  تباجتسا  نوچ  دنتـشگرب و  هدنام  زاب  دنتفر و  ورف  رّکفت  ياهایرد  رد  اهدرخ  هدش و  مک  نآ  رد  اه  مهف  هدمآ و 
هک ناذا  رد  دوخ  يادخ  مان  هب  ار  دوخ  مان  دینادرگ  نورقم  سپ  جوف ، جوف  وا  نید  رد  مدرم  دندش  لخاد  ءابطخ ، ءاحصف و  ءالقع و 

دنلب اجنآ  رد  هزاوآ  .تسا و  هدیسر  اهنآ  هب  وا  توعد  هک  یعضاوم  اهرهش و  عیمج  رد  اهدجسم  اه و  هعموص  رب  نآ  هب  دننک  یم  ادن 
رد دننک  یم  رارکت  تبون  جنپ  زور  بش و  ره  رد  ارحـص و  ایرد و  تشد و  هوک و  رد  تسا  هدـیدرگ  رهاظ  وا  تّجح  و  تسا ، هدـش 

ناذا
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« .دنامن ناهنپ  شیربمغیپ  ددرگ و  هزات  تعاس  ره  شمان  هک  نآ  ات  هماقا  و 

اراک و رد  نم  رکف  تسا و  ناریح  نآ  رد  نم  لقع  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ماـن  راذـگب  تفگ : ءاـجوعلا  یبا  نبا 
« .تسا هدرک  دنلب  وا  هب  ار  دوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هک  یلصا  رد  وگب  نخس  تسا و  هدنامرد 

ار هناخراک  نیا  یعناـص و  ار  ملاـع  نیا  هک  دـندیناسر  ییاـج  هب  ار  فرح  دـنتفگ و  هنأـش  یلاـعت  ملاـع  عناـص  دوجو  رد  نخـس  سپ 
.دوب دهاوخ  نینچ  هدوب و  نینچ  هتسویپ  یعناص و  يّربدم و  یب  دنوش  یم  نّوکتم  دوخ  عبط  هب  زیچ  همه  هکلب  تسین ، يّربدم 

[ ءاجوعلا یبا  نبا  رب  لّضفم  ضارتعا  ]

: متفگ وا ] هب  باطخ   ] درک متسناوتن  ار  دوخ  طبـض  ظیغ  مشخ و  تیاغ  زا  مدینـش ، نوعلم  نآ  زا  ار  یهاو  نانخـس  نیا  نوچ  لّضفم :
49 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هک  ار  يراگدرورپ  يدرک  راکنا  ادخ و  نید  رد  يدش  دحلم  ادخ ! نمشد  يا 

هدینادرگ هفلتخم  لاوحا  رد  ار  وت  یتروص و  نیرت  مامت  هب  ار  وت  تسا  هدیـشخب  تروص  یبیکرت و  نیرتوکین  رد  .تسا  هدیرفآ  ار  وت 
لیـالد هک  تفاـی  یهاوخ  هنیآ  ره  دوـخ ، سح  هب  یئاـمن  عوـجر  دوـخ و  سفن  رد  یئاـمن  رّکفت  رگا  .هدـیناسر  دـح  نیا  هب  اـت  تسا 

حضاو و وت  رد  شتمکح  ملع و  نیهارب  تردق و  دوجو و  دـهاوش  تسا و  مئاق  وت  رد  هنأش  یلاعت  يراب  تعنـص  راثآ  يراگدرورپ و 
« .تسا حیال 

وت يوریپ  اـم  ینک  ماـمت  یتـجح  اـم  رب  رگا  میوگب ، نخـس  روط  نآ  هب  وت  اـب  یناـمّلکتم  زا  وت  رگا  درم ! يا  تفگ : ءاـجوعلا  یبا  نبا 
ناشیا زا  رگا  .مینکب و 
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نیا هب  دنک و  یمن  هبطاخم  نینچ  ام  اب  دوخ  وا  یقداص  دّمحم  نب  رفعج  باحـصا  زا  رگا  و  درادـن ، يدوس  نتفگ  نخـس  وت  اب  یتسین 
زا وا  ام و  باطخ  رد  هدادن  مانشد  تسا و  هدینش  ررکم  يدینش  وت  هچ  نآ  زا  هدایز  ام  نانخس  زا  و  دنک ، یمن  هلداجم  ام  اب  لیلد  عون 

تهافـس و شیط و  ار  وا  .تسا  تناـتم  لـقع و  دـنوادخ  تنازر و  ملح و  بحاـص  وا  و  اـم ! باوـج  رد  هتفرن و  رد  هب  نخـس  هزادـنا 
یم میراد  رطاخ  رد  هچنآ  ام  هک  نآ  ات  ار  ام  ياه  تجح  دونـش  یم  ار و  ام  نانخـس  دـهد  یم  شوگ  دروآ  یمن  رد  هب  اـج  زا  بضغ 

تجح ینخـس و  كدـنا  هب  ار  ام  ياه  تجح  دـنک  یم  لطاب  هاگنآ  میدرک ، مامت  وا  رب  ار  دوخ  تجح  هک  مینک  یم  نامگ  میئوگ و 
هب یئوا  باحصا  زا  وت  رگا  میئآرب ، باوج  ماقم  رد  وا  ناشن  زجعم  نانخس  میناوت  یمن  و  یمالک ، نیرترصتخم  هب  دنک  یم  مامت  ام  رب 

« .وگب نخس  ام  اب  وا  هتسیاش  روط 

50 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

دحلم هورگ  نیا  رفک  زا  ناناملسم  مالسا و  نآ  هب  دنا  هدش  التبم  هچنآ  رد  رکفتم  كانهودنا و  مدمآ  نوریب  دجسم  زا  تفگ : لّضفم 
-، هیلع هَّللا  تاولص  قداص - رفعج  ماما  دوخ  يالوم  تمدخ  هب  متفر  سپ  نیمز ، نامسآ و  عناص  راکنا  رد  ناشیا  تاهبش  و  نید ، یب 

؟ ار وت  تسیچ  هک  دیسرپ  تفای ، رطاخ  هتسکش  ارم  نوچ 

ّلج عناص  ترضح  تمکح  زا  وت  يارب  درک  مهاوخ  نایب  هک : دومرف  مدرک  ضرع  شتمدخ  هب  ار  نایرهد  نادحلم و  نآ  نخس  نوچ 
یحور بحاص  ره  تارشح و  ناغرم و  تاناویح و  ناگدنرد و  ملاع و  قلخ  رد  الع  و 

یسلجم همالع  همجرت  لضفم - www.Ghaemiyeh.comدیحوت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


تربع نآ  زا  دـنریگ  تربع  هچنآ  لوکأم  ریغ  لوکأم و  ياه  يزبس  راد و  هویم  ریغ  راد و  هویم  ناتخرد  اه و  هاـیگ  ناـیاپ و  راـهچ  زا 
.ایب ام  دزن  هب  زین  دادماب  ادرف  نارفاک ، نادحلم و  نآ  رد  دندرگ  ّریحتم  و  نانمؤم ، تفرعم  نآ  ببس  هب  ددرگ  هدایز  ناگدنریگ و 

نم رب  بش  زاونلد  هدـعو  نآ  يارب  مدومن و  تعجارم  دوخ  لزنم  هب  لاح  شوخ  داش و  « 1  » لاثملا میدع  هدژم  نیا  زا  تفگ : لّضفم 
.تشگ زارد 

51 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

ناسنا شنیرفآ  ياه  یتفگش  نایب  رد  : ] لوا سلجم 

هراشا

.مداتـسیا شتمدخ  رد  و  مدش ، لخاد  تصخر  زا  دعب  متفاتـش و  داجما  هواقن  نآ  تمدخ  هب  دادـماب  دـش ، حبـص  نوچ  تفگ : لّضفم 
زارد وت  بشما  ایوگ  لّضفم ! يا  دومرف : ترـضح  متـسشن ، شتمدـخ  رد  نوچ  دـیبلط  تولخ  هب  ارم  دـش و  رگید  هرجح  لـخاد  سپ 

؟ ام هدعو  راظتنا  يارب  تشذگ 

و تسین ، تیاهن  ار  وا  دوجو  تسا و  یقاب  وا  و  دوبن ، وا  زا  شیپ  زیچ  چـیه  دوب و  ادـخ  لّضفم ! يا  تفگ : نم ! يالوم  يا  یلب  متفگ :
صوصخم درک و  اطع  هچنآ  رب  ساپـس  رکـش و  تسا  وا  صوصخم  و  ار ، اـم  درک  ماـهلا  هچنآ  رب  شیاتـس  دـمح و  قحتـسم  تسا  وا 

هب ناـشیا  رب  هاوگ  ار  اـم  دـینادرگ  و  دوخ ، ملع  هب  قلخ  عیمج  رب  ار  اـم  دـیزگرب  و  «، 1  » یلاعم عفرا  مولع و  يالعا  هب  ار  اـم  دـینادرگ 
.دوخ تمکح 

.مسیونب دیئامرفب  هچنآ  هک  مدیبلط  تصخر  سپ 

52 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

ناکاّکش يارب  یتسه  للع  بابسا و  ندنام  یفخم  ]

، هدمآ لمع  هب  ملاع  قلخ  رد  هک  ضارغا  بابسا و  هب  دنلهاج  ملاع ، عناص  دوجو  رد  دننک  یم  کش  هک  ینانآ  لّضفم ! يا  هک  دومرف 
ارحص ایرد و  رد  تاقولخم  فانصا  ندیرفآ  رد  هتـشاد  یعرم  یلاعت  يراب  هک  اه  تمکح  تفایرد  زا  ناشیا  ياه  مهف  تسا  رـصاق  و 

.تشد هوک و  و 

نآ ات  دنا  هدوشگ  دانع  بیذکت و  هار  دوخ  تریـصب  فعـض  تهج  هب  دنا و  هدومیپ  راکنا  قیرط  دوخ  شناد  یهاتوک  ببـس  هب  سپ 
يور زا  دوش  یم  عقاو  هچنآ  و  تسین ، يربّدـم  ار  ملاـع  هک  دـننک  یم  يوعد  تسه و  یقلاـخ  ار  تادوجوم  هک  دـنا  هدـش  رکنم  هک 

.تسین ریبدت  تمکح و  ریدقت و  تعنص و 

ناشیا دنک  تنعل  ادخ  دننک و  یم  فصو  ناشیا  هچنآ  زا  تسا  رتدنلب  یلاعت  قح 
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«1  » .دنور یم  وس  مادک  هب  حضاو  قح  هار  هک   ] ار

یئوکین ماکحتسا و  تیاهن  رد  هک  یئارـس  رد  دنوش  لخاد  هک  دندنچ  يروک  دننام  دوخ  تریح  يروک و  تلالـض و  رد  ناشیا  سپ 
اهزیچ ریاس  یندیشوپ و  بورشم و  لوکأم و  عاونا  زا  دشاب  راک  رد  هچنآ  دنشاب و  هدرتسگ  نآ  رد  اهـشرف  نیرترخاف  دشاب و  هدش  انب 

هب دنـشاب  هداد  رارق  دوخ  بساـنم  ياـج  دوـخ و  لـحم  رد  ار  يزیچ  ره  و  دنـشاب ، هدرک  اـّیهم  نآ  رد  تسا  جاـتحم  نآ  هب  یمدآ  هک 
دننک و ددرت  پچ  تسار و  بناج  هب  ناینبلا  عیفر  يارس  نآ  رد  ناروک  نآ  سپ  تسرد ، ریبدت  وکین و  هزادنا 

53 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

اـسب دنا و  هدرک  اّیهم  شلها  يارب  اجنآ  رد  هچنآ  هن  دنیامن و  هدهاشم  ار  ارـس  يانب  هن  هک  هتـسب  ياه  هدید  اب  دـنوش  نآ  تویب  لخاد 
هچ هب  هک  دننادن  دنشاب و  هتشاد  وا  هب  جایتحا  تیاغ  هدش و  هتـشاذگ ، دوخ  عضوم  رد  هک  يزیچ  ای  یفرظ  رب  دننزاپ  هناروک  هک  دشاب 

ارـس و دننک  تمذم  دنوش و  كانبـضغ  دنیآ و  مشخ  هب  ببـس  نیا  هب  دنا و  هدرک  اّیهم  هچ  يارب  دنا و  هتـشاذگ  عضوم  نآ  رد  تهج 
.ار ارس  هدننکانب 

«[ 1  » ینام ناوریپ  تّمذم  ]

هتفاین رد  ناشیا  ناهذا  نوچ  هک  اریز  دوجو  ملاع  ریبدت  لامک  دوبعم و  ریدقت  نسح  زا  دـنرکنم  هک  هورگ  نیا  لاح  تسا  نیمه  هنیعب 
هتفر راک  هب  ارـس  نیا  رد  هچنآ  دنمهف ، یمن  ناریح و  نادان و  ناکما ، ملاع  نیا  رد  دندرگ  یم  ار  ءایـشا  دیاوف  للع و  بابـسا و  تسا 

هک يزیچ  رب  ددرگ  علّطم  ناشیا  زا  یکی  نوچ  و  ماظن ، یتسرد  تعنص و  نسح  و  تقلخ ، ناقتا  زا 
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ریبدت ّتلق  اطخ و  هب  ار  نآ  دنک  یم  فصو  نآ و  تمذـم  هب  دـیامن  یم  تردابم  دـسرن  نآ  تمکح  هب  شلقع  دـنادن و  ار  نآ  ببس 
رد هب  نید  زا  هک  « 3  » هقسف هدحالم  و  شاقن ، «« 2  » ینام  » باحصا هچنانچ 

54 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.دنا هدرک  لالجلا  يذ  دنوادخ  یگدنب  كرت  لاحم  لایخ  هب  هک  لالض  لها  زا  ناشیا  هابشا  دنا و  هتفر 

هداد قیفوت  دوخ و  نید  يوس  هب  دشاب  هدرک  تیاده  دوخ و  تفرعم  هب  دشاب  هدرک  ماعنا  وا  رب  دـنوادخ  هک  یـسک  رب  تسا  مزال  سپ 
ینیهارب هب  دیامن  ریرقت  ریبعت و  دش و  هدیرفآ  هچ  يارب  هک  دبایرد  هتفر و  راک  هب  قیالخ  رد  هک  يریبدت  رد  دنک  لمأت  هک  ار  وا  دشاب 

هاگرد هب  دنک  عّرـضت  یمظع و  تمعن  نیا  رب  ار  دوخ  يالوم  ار و  ادخ  دنک  دمح  رایـسب  هک  نآ  ناشیا  عناص  رب  دـنک  یم  تلالد  هک 
: دیامرف یم  یلاعت  قح  هک  اریز  ار  وا  تیاده  دنادرگ  هدایز  و  يربک ، تبهوم  نیا  رب  درادب  تباث  ار  وا  هک  ادخ 

«4  » .ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیِزََأل َو  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل 

.تسا تخس  نم  باذع  هک  یتسرد  هب  دینک  ام  تمعن  نارفک  رگا  و  ار ، امش  تمعن  منک  یم  هدایز  هتبلا  دینک  رکش  رگا  ینعی :

ینام یفارگویب  ]

هن هک  نایاسرت  ناربگ و  بهاذم  نایم  درک  ثادحا  ینید  و  دیسر ، مه  هب  ریشدرا  نب  روپاش  نامز  رد  نوعلم  ینام   » هک دیوگ : مجرتم 
یم دوبن و  لئاق  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح   ] توبن هب  و  «، 1  » دوبن لئاق  مالّسلا  هیلع  حیسم  ترضح  يربمغیپ  هب  و  نآ ، هن  دوب و  نیا 

ره تملظ و  يرگید  رون و  یکی  میدق  لصا  ود  زا  تسا  بکرم  ملاع  تفگ :
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تایذوم و ناگدنرد و  تفگ  یم  داد و  یم  تبسن  تملظ  هب  ار  يدب  رش و  ره  تسناد و  یم  رون  زا  تسه  ملاع  رد  هک  یبوخ  ریخ و 
رد تسا و  ثبع  اهنیا  قلخ  هک  درک  یم  نامگ  تسناد و  یمن  ار  قلخ  تمکح  هک  نآ  ببـس  هب  هدیرفآ ، تملظ  ار  تاّیح  براقع و 

دهاوخ رهاظ  لوق  نیا  نالطب  مالّـسلا  هیلع  ماما  ماـظن  زجعم  مـالک  رد  .دـنک و  قلخ  ار  اـهنیا  دـیاب  یمن  میکح  تسین و  یتعفنم  اـهنیا 
« .دش

نآ ءازجا  يریگ  لکش  یتسه و  تأیه  ]

نآ ءازجا  فیلأت  تسا و  ملاع  نیا  ماظن  هّیهت و  هنأش ، یلاعت  ملاع  عناص  رب  اهلیلد  اهتربع و  لوا  لـضفم ! يا  هک : دومرف  ترـضح  سپ 
دننام ار  ملاع  نیا  تفای  یهاوخ  دوخ ، لقع  هب  ینک  زیمت  دوخ و  رکف  هب  ملاع  رد  ینک  لـمأت  رگا  هک  اریز  لاـمک  هجو  رب  نآ  قسن  و 
همالع همجرت  - لضفم دـیحوت  نامـسآ  سپ  دـنا ، هدرک  اّیهم  تسا  جایتحا  نآ  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  هچ  ره  دـنا و  هدرک  انب  هک  یئارس 

56 ص : یسلجم ،

نـسح هب  هک  یئ   ] اه هراتـس  دـنا و  هدـنارتسگ  ناشیا  يارب  هک  تسا  یطاسب  دـننام  عیـسو  نیمز  تسا و  هناخ  نیا  فقـس  دـننام  عیفر 
دننام تسا  نوزخم  لالت  لابج و  رد  هک  رهاوج  دـنا و  هتخیوآ  سنرقم  قاط  نیا  رب  هک  تسا  اهغارچ  دـننام  دـنا  هدـیچ  مه  رب  ماظتنا 

هناخ نیا  هک  تسا  یسک  هلزنم  هب  ناسنا  .هداد و  رارق  یتحلصم  يارب  ار  يزیچ  ره  و  دنا ، هتخاس  اّیهم  ناشیا  يارب  هک  تسا  اه  هریخذ 
هب ار  تاناویح  عاونا  و  دنا ، هتـشاد  ررقم  وا  يارب  ار  تاتابن  عاونا  و  دنا ، هتـشاذگاو  وا  هب  تسه  نآ  رد  هچنآ  دـنا و  هدیـشخب  وا  هب  ار 

.دنا هدیرفآ  وا  حلاصم  تهج 

لیلد لاوحا ، قاّستا  روما و  ماظتنا  نیا  سپ 
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فانـصا نیا  هک  تسا  یکی  همه  قلاخ  هک  نآ  تحلـصم و  ماظن و  تمکح و  ریدقت و  هب  تسا  قولخم  ملاع  هک  نآ  رب  تسا  حضاو 
و ههجو ، مرک  و  هدج ، یلاعت  و  هسدق ، ّلج  هدینادرگ - جاتحم  طوبرم و  یضعب  هب  ار  یـضعب  هداد و  تفلا  رگید  کی  اب  ار  تاقولخم 

«1  » .نودحلملا هلحتنی  اّمع  مظع  ّلج و  نودحاجلا و  لوقی  اّمع  یلاعت  هریغ ، هلإ  ال 

ماظتنا نوچ  هک  اریز  تسا ، دیحوت  لیالد  يوقا  دـش ، هراشا  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  رخآ  رد  هک  لیلد  نیا   » هک دـیوگ : مجرتم 
ناهرب هب  دنرگید و  کی  مزال  همه  هک  دش  رهاظ  دـش ، مولعم  يرگید  هب  کی  ره  جایتحا  رگید و  کی  هب  اهنآ  طابترا  ملاع و  يازجا 

ای نامزالتم  هک  تسا  هدش  تباث 

57 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

دیاب دنجاتحم  تلع  هب  دننکمم و  همه  ملاع  يازجا  نوچ  .دنشاب و  تلع  کی  لولعم  ود  ره  ای  دنشاب ، يرگید  ّتلع  امهدحا  دیاب  یم 
.دنوش یهتنم  تلع  کی  هب  همه  هک 

، دشاب ادـخدک  ود  هناخ  رد  رگا  دـشاب و  یم  سک  کی  یـصخش ، ماظن  کی  تلع  هک  دـنک  یم  مکح  دوخ  نادـجو  هب  لقع  اضیا  و 
.ریبک ملاع  نیا  ياج  هچ  « 1 ، » دوش یم  لتخم  هناخ  لاوحا 

هچنانچ و  تسه ، نآ  ریظن  ریغـص  ملاع  رد  تسا ، ریبک  ملاع  رد  هچ  ره  دـشاب و  ناسنا  هک  تسا  ریغـص  ملاع  ریظن  ریبک  ملاـع  اـضیا  و 
ّربدم ود  ملاع  نیا  رد  هک  دـنک  یم  مکح  نینچ  مه  دوب ، دـناوت  یمن  ّربدـم  سفن  ود  ناسنا  ندـب  رد  هک  دـنک  یم  مکح  ههیدـب  ملاع 

اهنآ رکذ  شیاجنگ  همجرت  نیا  و  هدش ، هتشون  اهباتک  ریبک  ملاع  رب  ریغص  ملاع  يازجا  قیبطت  رد  دوب و  دناوت  یمن 
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.درادن ار 

محر رد  نینج  نّوکت  ناسنا و  تقلخ  ]

.نآ زا  ریگ  تربع  سپ  ناسنا  تقلخ  ندرک  دای  هب  لّضفم  يا  منک  یم  ادتبا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ماما  سپ 

: تملظ هس  رد  تسا  بوجحم  وا  هک  یلاح  رد  محر  رد  دیامرف : یم  نینج  رد  یلاعت  قح  هک  تسا  يریبدت  اهتربع  لوا 

و یئالب ، یتیذا و  عفد  رد  هن  یئاذغ و  بلط  رد  تسین  هراچ  ار  وا  هک  یماگنه  رد  ناد  هچب  یکیرات  و  محر ، یکیرات  مکش ، یکیرات 
58 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  بلج  رد  هن 

یم اذغ  بآ  هچنانچ  دوش  وا  ياذـغ  هک  رادـقم  نآ  ضیح  نوخ  زا  وا  يوس  هب  دوش  یم  يراج  سپ  یتّرـضم ، عفد  رد  هن  و  یتعفنم ،
.تاتابن يارب  دشاب 

نینج تدالو  تیفیک  ]

، دناسر مه  هب  اوه  ترشابم  توق  شتسوپ  و  دوش ، یم  مکحتسم  شندب  دوش و  یم  مامت  شقلخ  ات  دسر  یم  وا  هب  اذغ  نیا  هتسویپ  و 
رب اج  زا  ندیئاز  درد  ار  شردام  دش  نینچ  نوچ  دناسر ، مه  هب  یئانشور  ندید  بات  شا  هدید  و  دوشن ، رّرضتم  یمرگ  يدرس و  زا  و 

.دوش یم  دلوتم  وا  زا  ات  دنک  یم  بات  یب  ار  وا  دروآ و  یم 

[ دازون ياذغ  ]

رد هک  ار  فیثک  نوخ  نامه  یقیقح  ّربدم  دـش ، جاتحم  اذـغ  زا  رگید  عون  هب  دـمآ و  رد  ناهج  هاگتعـسو  هب  محر  قیـضم  زا  نوچ  و 
دناشوپ و یم  وا  رب  ار  ریش  دیفس  سابل  هدنک ، وا  زا  ار  نوخ  نوگلگ  توسک  و  دنادرگ ، یم  لدبم  فطل  ریـش  هب  دوب  وا  ياذغ  محر ،

.تسا رت  قفاوم  قباس  ياذغ  زا  وا  ندب  يارب  اذغ  نیا  تلاح  نیا  رد  هک  اریز  دوش  یم  لّدبتم  شتافص  گنر و  هزم و 

نابز یهلا  ماهلا  هب  تساّیهم و  وا  يارب  ریـش  ياذغ  ریدـق  میکح  مکح  هب  دوش  یم  جاتحم  اذـغ  زا  عون  نیا  هب  هک  تعاس  نامه  رد  و 
59 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  نوریب 

هتخیوآ کچوک  کشم  ود  دننام  وا  يارب  ردام  ناتـسپ  ود  تقو  نآ  رد  «، 1  » دوش یم  اذغ  بلاط  دـنابنج و  یم  ار  اهبل  و  دروآ ، یم 
مرن و شیاضعا  کیراب و  شیاعما  تسا و  كزان  رت و  شندـب  هک  مادام  سپ  دـشاب ، اـّیهم  وا  يارب  دـنک  اذـغ  بلط  هک  تقو  ره  هک 

.دیامن یم  اذتغا  ریش  نیا  هب  درادن  ظیلغ  ياهاذغ  بات  تسا  فیطل 

كدوک نادند  ندیئور  ]

شیاضعا دوش و  مکحم  شندب  ات  دشاب  یتبالص  نآ  رد  هک  یئاذغ  هب  دش  جاتحم  دش و  رتیوق  رت و  گرزب  درک و  امن  وشن و  نوچ  و 
رب دشاب  ناسآ  هک  دنک  مرن  ار و  بلـص  ياهاذغ  دیاخب  هک  زیت  ياهنادند  زا  هدننکدرخ  ياهایـسآ  وا  يارب  زا  دنایور  یم  دریگ ، توق 
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.دسر یم  غولب  ّدح  هب  ات  دنک  یم  ومن  لاوحا  نیا  رب  اهنآ و  ندرب  ورف  وا 

نآ تمکح  نادرم و  تروص  رد  وم  ندیئور  ]

تهابـش نالفط و  دـح  زا  نآ  هب  هک  تسا  ناـشیا  تزع  بجوم  نادرم و  تمـالع  هک  دـنایور  یم  وا  يور  هب  وم  تسا  درم  رگا  سپ 
«2  » .دور یم  نوریب  نانز 

60 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

ددرگ و وا  يوس  هب  نادرم  لیم  بجوم  دنام و  یقاب  شتوارط  تراضن و  نسح و  ات  دیامن  یم  كاپ  وم  زا  ار  شیور  دشاب  نز  رگا  و 
.دشاب ظوفحم  ناشیا  عون  ددرگن و  ضرقنم  ناسنا  لسن  تهج  نیا  هب 

نآ تلع  فلتخم و  ياه  هرود  رد  یمدآ  هیذغا  فالتخا  ]

هک تسا  نکمم  ایآ  دروآ  یم  لمع  هب  ناشیا  يارب  هفلتخم  لاوحا  نیا  رد  ریدـق  میلع  هک  ریبدـت  عاونا  نیا  رد  لضفم ! يا  ریگ  تربع 
.دوش کشخ  یبآ  یب  زا  هک  یهایگ  دننام  دش  یم  کشخ  دیسر  یمن  نینج  هب  محر  رد  نوخ  رگا  دیآ ، لمع  هب  يّربدم  یب  اهنیا 

.دنام یم  دشاب  روگ  رد  هک  هدنز  دننام  محر  رد  هشیمه  درک ، یمن  نوریب  کنت  محر  زا  ار  وا  ندیئاز  درد  وا  لامک  ماگنه  رد  رگا  و 

دـشابن و وا  ندـب  میالم  هک  دروخ  یم  یئاذـغ  ای  درمیم ، یگنـسرگ  زا  ای  دیـسر ، یمن  مه  هب  وا  يارب  زا  ریـش  تدالو ، زا  دـعب  رگا  و 
.دباین حالصا  نآ  هب  شندب 

رگا دوب و  راوشد  ار  وا  ندرب  ورف  دوبن و  نکمم  ار  وا  اذغ  دـیئاخ  دـیئور ، یمن  وا  يارب  نادـند  ظیلغ ، ياذـغ  هب  جایتحا  ماگنه  رگا  و 
.دمآ یمن  لمع  هب  وا  زا  هقاش  لامعا  دش و  یمن  مکحم  شندب  دوب ، یم  وا  ياذغ  هشیمه  ریش  نآ 

.دنامزاب دالوا  ریاس  تیبرت  زا  دشاب و  وا  تیبرت  لوغشم  هشیمه  ردام  تسیاب  اضیا  و 

61 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

نآ زار  شیر و  ندماینرب  ]

هب دشاب  یم  ار  نادرم  هک  يراقو  یتلالج و  ار  وا  دـنام و  یم  نانز  ناکدوک و  تئیه  رب  هشیمه  دـیئور ، یمن  وا  يور  هب  شیر  رگا  و 
.دیسر یمن  مه 

هچ دنوش ، یم  ریپ  ات  دنروآ  یمن  رب  شیر  دـننام و  یم  تلاح  نآ  رب  هک  ار  نادرم  زا  یـضعب  ما  هدـید  نم ! يالوم  يا  تفگ : لّضفم 
؟ نیا رد  تسا  تمکح 

«1  » .ار دوخ  ناگدنب  تسین  هدننک  ملظ  ادخ  هداتسرف و  شیپ  ناشیا  ياهتسد  هک  تسا  هچنآ  هطساو  هب  نیا  هک : دومرف  ترضح 
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، ددرگ رهاظ  راثآ  نیا  ناشیا  دالوا  رد  هک  دوش  یم  نآ  ببـس  ناشیا  ناردپ  ياه  هدرک  هک  دشاب  نآ  دارم  دیاش »  » هک دـیوگ : مجرتم 
تربع يارب 
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مدع زا  تسین و  مزال  تروص  نسح  داجیا ، تمعن  زا  دعب  دنوادخ  رب  هک  نآ  اب  دیامرف  تمارک  یـضوع  ار  دالوا  یلاعت  قح  .مدرم و 
.دیآ یمن  مزال  يروج  نآ 

، دش دهاوخ  رداص  هحیبق  لاوحا  ناشیا  زا  هک  تسناد  یم  دوخ  لماک  ملع  هب  یلاعت  قح  نوچ  هک  دشاب  نآ  دارم  هک  تسا  لمتحم  و 
.درک قلخ  تلاح  نیا  رب  ار  ناشیا 

[ ادخ تابثا  ]

هراشا

نآ رگم  دـناسر  یم  تسوا  بساـنم  هچنآ  هب  لاـح و  ره  رد  ار  وا  تسا و  ناـسنا  لاوـحا  دـصرتم  هـک  نآ  تـسیک  هـک : دوـمرف  سپ 
نیا رب  يّربدم  یب  لامها و  هب  ءایـشا  رگا  هدیدرگ ؟ وا  حلاصم  لّفکتم  هدروآ و  دوجو  تحاس  هب  مدع  يارـس  زا  ار  وا  هک  يدـنوادخ 

.ددرگ روما  لالتخا  ثعاب  ریدقت  ریبدت و  هک  دیاب  دوب ، دناوت  قسن  ماظن و 

ماظتنا ریبدت ، فالخ  زا  هک  دناد  یم  لقع  يذ   ] ره و  تسا ، نآ  هدنیوگ  لهج  لیلد  تسا و  نالطب  یئاوسر و  تیاغ  رد  نخس  نیا  و 
«1  » .رایسب يدنلب  هب   ] دنیوگ یم  نادحلم  هچنآ  زا  تسا  رتدنلب  ادخ  دوش ، یمن  روما  لالتخا  بجوم  ریبدت  دیآ و  یمن 

عناص دوجو  رب  روما  ماظن  تلالد  حیضوت   ] مجرتم نخس  ]

: درک ناوت  یم  ریرقت  هجو  ود  هب  نخس  نیا  هک  دیوگ : مجرتم 

هک تسا  زیاج  سپ  دمآ ، دناوت  لمع  هب  ریبدت  نودب  یماظن  نینچ  دـشابن و  طوبرم  طونم و  ناشبابـسا  هب  ءایـشا  هاگ  ره  هک  نآ  لوا :
.ددرگ لالتخا  دیزم  ماظتنا و  عفد  بجوم  ریبدت 

یم شیوخ  لاوحا  ماظتنا  بجوم  دـنراذگ و  یم  ریبادـت  رب  ار  دوخ  روما  ياـنب  هک  تسا  قلخ  هّفاـک  لوقع  ياـضتقم  فلاـخم  نیا  و 
.دنناد

نوچ بآ  شتآ و  هچنانچ  دشاب  دیاب  یم  رگید  کی  فلاخم  هصقانتم  و  ّداضتم ، روما  راثآ  هک  نآ  هب  تسا  مکاح  لقع  هک  نآ  مود :
63 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  تافص  رد 

نآ ضیقن  هک  ریبدـت  دـیاب  ددرگ ، ماظتنا  بجوم  ریبدـت  مدـع  هاگ  ره  سپ  تسا ، رگید  کی  فلاخم  ناشراثآ  دـنرگید ، کـی  دـض 
.دشاب لالتخا  ثروم  تسا 

]؟ تسا صیخشت  هوق  لقع و  دقاف  دلوت  ماگنه  دازون  ارچ  ]

یم ناریح  دومن و  یم  بیرغ  رایسب  شرظن  رد  ایند  هنیآ  ره  دش ، یم  دلوتم  لقاع  اناد و  دنزرف ، رگا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ماما  سپ 
زا دوب  هدرکن  هدهاشم  اهنآ  دننام  هک  یبیارغ  وا  رب  دش  یم  دراو  و  تسناد ، یمن  هک  دید  یم  دنچ  يرما  هاگانب  هک  نآ  تهج  هب  دنام 
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.زور هب  زور  تعاس و  هب  تعاس  اهنآ و  ریغ  نایاپ و  راهچ  ناغرم و  ملاع و  روص  فالتخا 

ار وا  ناریح  هلاو و  دننام  دشاب  لقاع  وا  دـنرب و  يرهـش  هب  يرهـش  زا  دـننک و  ریـسا  ار  وا  هک  یـسک  لاح  زا  نیا ، يارب  ریگب  تربع  و 
بدا نخس و  دننک  ریسا  ینادان  یکدوک و  رد  هک  ار  یـسک  تسا و  هدید  رایـسب  ار  اهنآ  هب  هیبش  عاضوا  هک  نآ  اب  دشاب  یم  یتشحو 

.دننک ریسا  ار  وا  یگرزب  یئاناد و  رد  هک  یسک  زا  دزومآ  یم  رتدوز 

لقاع رگا  اضیا  و 
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هراوهگ رد  دنچیپ و  اه  هقرخ  رد  دنریگ و  شود  رب  ار  وا  نتفر و  هار  هب  دناوتن  هک  نآ  زا  تفای  دـهاوخ  دوخ  رد  یّتلذـم  دوش ، دـلوتم 
تـسا وا  ياضعا  رد  هک  یتبوطر  ندب و  ّتقر  يارب  روما  نیا  وا  يارب  تسا  راچان  هک  نآ  لاح  و  دننکفا ، هماج  شیور  رب  دنناباوخ و 

.ندش دلوتم  ماگنه  رد 

64 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هب هک  لوا  اذهل  دوب  دهاوخن  ار  وا  دـشاب  یم  اهلد  رد  ار  ناکدوک  هک  یعقو  ینیریـش و  نآ  دـش ، یم  دـلوتم  لماک  اناد و  رگا  اضیا  و 
صقان و تفرعم  یفیعـض و  نهذ  اب  دـنک  یم  تاقالم  ار  ءایـشا  دنتـسه و  نآ  رد  ایند  لها  هچنآ  زا  تسا  لفاغ  نادان و  دـیآ  یم  ایند 

لاوحا رب  و  دریگ ، یم  تفلا  هبیرغ  روما  هب  و  دوش ، یم  دایز  شتفرعم  لاح  ره  دورو  زیچ و  ره  ندید  رد  كدنا  كدـنا  زور  هب  زور 
شاعم روما  هراچ  ریبدت و  فّرـصت و  دوخ  لقع  هب  هک  دسر  یم  هبترم  هب  تریح  لمأت و  دح  زا  جـیردت  هب  و  دوش ، یم  داتعم  فلتخم 
فّلکم تیـصعم  تعاط و  هب  ددرگ و  التبم  تلفغ  وهـس و  هب  دیامن و  یم  هدـهاشم  هک  یلاوحا  زا  دریگ  یم  تربع  دـنک و  یم  دوخ 

.دوش یم 

یم لیاز  دالوا  تیبرت  توالح  دوب ، یم  لقتسم  دوخ  راک  رد  دوب و  یم  يوق  شیاضعا  لماک و  شلقع  تدالو  نیح  رد  رگا  اضیا  و 
.دمآ یمن  لمع  هب  تسه  نادنزرف  تیبرت  رد  ار  ردام  ردپ و  هک  یتحلصم  دش و 

یم فرطرب  دننکب  تاهّما  ءابآ و  قوقح  تافاکم  ناشیا  تیبرت  هب  ردام  ردپ و  جایتحا  زا  دعب  هک  تسا  تیبرت  نیا  رد  هک  یتمکح  و 
دنتفرگ یمن  تفلا  رگید  کی  هب  نادنزرف  ناردپ و  و  دش ،
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ادج ناشیا  زا  دندش  یم  دلوتم  ردام  زا  هک  تعاس  نامه  رد  سپ  دندوب ، یم  ینغتـسم  ناشیا  تظفاحم  تیبرت و  زا  نادنزرف  هک  اریز 
رهاوخ و رداـم و  يراگتـساوخ  حاـکن و  زا  درک  زارتـحا  تسناوـت  یمن  تخانـش و  یمن  ار  دوـخ  رداـم  ردـپ و  یـسک  و  دـندش ، یم 

65 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  همه  زا  رت  حیبق  رت و  عینش  هکلب  یتحابق  رتمک  دوخ و  نامرحم 

یمن ایآ  .ردام  تروع  ینعی  نآ ، ندید  تسین  وکین  لالح و  هک  يزیچ  دید  دهاوخ  دیآ  نوریب  ردام  مکش  زا  لقع  اب  رگا  هک  تسنآ 
زا ار  دوخ  روما  گرزب  دروخ و  هدـینادرگ  یلاخ  تمکح و  باوص و  تیاهن  اـب  هتـشاد  زاـب  ار  تقلخ  روما  زا  يرما  ره  هنوگچ  ینیب 

.للز اطخ و  بئاوش 

لافطا هیرگ  تعفنم  ]

رد میظع  ياهدرد  اـهتلع و  دـنامب  رگا  هک  تسه  یتبوطر  لاـفطا  غاـمد  رد  هک  نادـب  ار و  لاـفطا  هیرگ  تعفنم  لّـضفم  يا  سانـشب 
ندب و تّحـص  ثعاب  دروآ و  یم  دورف  ناشیا  رـس  زا  ار  تبوطر  نیا  هیرگ  سپ  نآ ، لاثما  يروک و  دننام  دیامن  یم  ثادـحا  ناشیا 

ناشیا تسا و  ناهنپ  نآ  تعفنم  رداـم  ردـپ و  رب  ددرگ و  یم  عفتنم  هیرگ  هب  لـفط  هچناـنچ  سپ  ددرگ ، یم  ناـشیا  راـصبا  یتمـالس 
یمن هک  نآ  ببس  هب  دتـسیا  زاب  هیرگ  زا  هک  دننک  شوماخ  ار  وا  دنهاوخ  یم  هلیح  ره  هب  دننادرگ و  تکاس  ار  وا  هک  دننک  یم  یعس 

هک دـشاب  اه  تعفنم  اهزیچ  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  زیاـج  نینچ  مه  .تسا  رتوکین  شتبقاـع  تسا و  حلـصا  وا  يارب  هیرگ  هک  دـنناد 
ملاع ياهزیچ  زا  يزیچ  رب  درک  دنهاوخن  مکح  ار  ینعم  نیا  دنمهفب  دننادب و  رگا  دننادن و  دننک  یم  قلاخ  ریبدت  تمذم  هک  نادحلم 

یتعفنم نآ  رد  هک 
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هک اهنآ  زا  یسب  دنناد و  یم  نافراع  دنناد  یمن  نارکنم  هک  ار  اهنآ  زا  يرایسب  هک  اریز  دننادن  ار  نآ  تمکح  هک  نآ  ببس  هب  تسین 
.تسا هدرک  هطاحا  نآ  هب  یلاعت  قح  ملع  تسا و  رصاق  نآ  زا  قولخم  ملع 

66 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

لافطا ناهد  بآ  ندش  ریزارس  تمکح  هدیاف و  ]

هنیآ ره  دـنامب ، ناـشیا  نادـبا  رد  هک  ددرگ  یم  یتبوطر  عفد  ببـس  تاـقوا  رثکا  دوش و  یم  يراـج  لاـفطا  ناـهد  زا  هک  یبآ  اـما  و 
هب ای  دوش  یم  ّطبخم  هناوید و  ای  دوش  یم  بلاغ  وا  رب  تبوطر  هک  ار  یسک  ینیب  یم  هچنانچ  دیامن  ناشیا  رد  میظع  ياهدرد  ثادحا 

.ددرگ یم  التبم  نآ  هابشا  هوغل و  جلف و 

.ددرگ یگرزب  رد  ناشیا  تحص  بجوم  ات  دوش  عفد  ناشیا  ناهد  زا  تبوطر  نیا  هک  هدینادرگ  ررقم  یکدوک  رد  میلع  دنوادخ  سپ 
.ار نآ  دنناد  یمن  هچنآ  هب  ناشیا  رب  تسا  هدرک  فطل  نآ و  تمکح  هب  دنلهاج  هچنآ  هب  دوخ  قلخ  رب  تسا  هدرک  لّضفت  و 

تـسا هّزنم  وا ، تیـصعم  باـکترا  زا  ار  ناـشیا  دـنادرگ  لوغــشم  اـهنآ  رد  رّکفت  هـنیآ  ره  دوـخ ، رب  ار  وا  ياـهتمعن  دنــسانشب  رگا  و 
دنیوگ یم  هچنآ  زا  تسا  رتدـنلب  و  نایاپ ، یب  قلخ  زا  ناـشیا  ریغ  نیقحتـسم و  رب  وا  ياـهتمعن  تسا  لـماک  گرزب و  هک  يدـنوادخ 

.رایسب يدنلب  نادحلم  نالطبم و 

لسانت دلاوت و  تالآ  شنیرفآ  ]

نآ تمکح  بسانم  هک  یهجو  رب  هدـیرفآ  نز  درم و  رد  ار  تعماجم  تـالآ  هنوگچ  ننملا  وذ  ریدـق  هک  لّـضفم  يا  نک  رظن  نونکا 
ار دوخ  بآ  هک  دیاب  یم  نوچ  دسر  یم  محر  رعق  هب  نآ  ببس  هب  هفطن و  اب  دوش  یم  دنلب  رـشتنم و  هک  هداد  یتلآ  ار  درم  سپ  تسا ،
- لـضفم دـیحوت  شیاـجنگ  دوـش و  عـمج  اـجنآ  رد  ود  ره  نز  درم و  بآ  هـک  هدـیرفآ  یقیمع  فرظ  نز  يارب  دزیرب و  يرگید  رد 

67 ص : یسلجم ، همالع  همجرت 

ریبدت زا  نیا  ایآ  دمارخ  نوریب  دوش و  مکحتـسم  شندب  هک  یماگنه  ات  دشاب  ظوفحم  نوصم و  فرظ و  نآ  رد  دـشاب  هتـشاد  دـنزرف 
هناحبس و تسین  فیطل  میکح 
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؟ نوکرشی امع  یلاعت 

[ اهنآ دیاوف  ندب و  ياضعا  زا  کی  ره  تقلخ  رد  تمکح  ]

راک يارب  اهتـسد  دـنا  هدـش  هدـیرفآ  یتجاح  یـضرغ و  يارب  کی  ره  هک  اهنآ  ریبدـت  ندـب و  ياضعا  همه  رد  لّضفم  يا  نک : رّکفت 
ادـج يارب  رگج  و  ندرک ، مضه  يارب  هدـعم ، و  ندروخ ، اذـغ  يارب  زا  ناهد  و  ندـید ، يارب  اهمـشچ  نتفر ، هار  يارب  اـهاپ  ندرک و 
رگا اضعا  عیمج  نینچ  مه  لسن و  لوصح  يارب  جرف  و  عفد ، ماگنه  ات  تالـضف  نتفر  نوریب  يارب  ندب  ذـفانم  و  ندـب ، طالخا  ندرک 
اّیهم یتحلـصم  يارب  دـنا و  هدـش  قلخ  يراک  يارب  کی  ره  هک  یناد  یم  یئاـمرف  راـک  هب  ار  دوخ  رکف  رظن و  اـهنآ و  رد  ینک  لـمأت 

.دنا هدیدرگ 

یهاو رادنپ  ]

.تسا تعیبط  لعف  زا  اهنیا  هک  دنیوگ  یم  یهورگ  نم ! يالوم  يا  متفگ  تفگ : لّضفم 

دنیوگ رگا  سپ  هن ؟ ای  لاعفا  نیا  رب  دراد  تردق  ملع و  دیئوگ  یم  امـش  هک  تعیبط  نیا  ایآ  هک  ناشیا  زا  سرپب  هک : دومرف  ترـضح 
هدارا يروعـش و  ار  تعیبط  تسا  مولعم  هک  اریز  دنا ، هدرک  مان  تعیبط »  » ار وا  دنا و  هدش  لئاق  ادـخ  هب  سپ  دراد ، تردـق  ملع و  هک 

.تسین

68 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

دوش یمن  رداص  روعـش  یب  تعیبط  زا  هنقتم  همکحم  لاعفا  نیا  هک  تسا  مولعم  سپ  تسین ، هدارا  ملع و  ار  تعیبط  هک  دنیوگ  رگا  و 
دنا هدنکفا  رظن  بابسا  نیا  رب  نالهاج  دیامن و  يراج  بابسا  اب  ار  ءایـشا  هک  تسا  هدش  يراج  یهلا  تداع  نکیل  یتسناد و  هچنانچ 

.دنا هدش  لفاغ  بابسالا  ببسم  زا  و 

«[ 1  » اذغ مضه  یگنوگچ  ]

نآ هدعم  دوش و  یم  هدعم  دراو  اذغ  لوا  هک  یتسرد  هب  ندب ، عیمج  هب  اذغ  ندیـسر  رد  ریدق  میکح  ریبدـت  رد  لّضفم  يا  نک : رّکفت 
و دنتـسه ، رگج  هدعم و  نایم  رد  هک  دنچ  یکیراب  قورع  رد  دتـسرف  یم  رگج  هب  ار  نآ  صلاخ  دنک و  یم  مضه  دهد ، یم  خـبط  ار 

تـسا كزان  رگج  هک  اریز  ددرگ  نآ  تحارج  ثعاب  هک  رگج  هب  يزیچ  اذغ  لقث  زا  دسرن  هک  اذغ  يارب  دنـشیالاپ  دننام  قورع  نیا 
ظیلغ نشخ و  ياذغ  بات  و 

69 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

یم ادوس  ارفص و  مغلب و  نوخ و  هب  لیحتسم  ریبخ  میکح  ریبدت  فطل  هب  اهنآ  رد  دنک و  یم  لوبق  ار  اذغ  یفاص  رگج  سپ  درادن ، ار 
هک يراجم  دننام  دسر  یم  ندب  ریاس  هب  قورع  يراجم و  نآ  زا  نوخ  هک  تسه  ندب  ریاس  يوس  هب  يراجم  اههار و  رگج  زا  دوش و 
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هک يا  هیعوا  يوس  هب  دوش  یم  يراج  تساه  یتدایز  ثئابخ و  هچنآ  ددرگ و  يراج  نیمز  همه  هب  ات  دننک  اّیهم  بآ  يارب  نیمز  رد 
يوس هب  اه  تبوطر  و  دور ، یم  زرپس  يوس  هب  ادوس  دور و  یم  « 1  » هرهز يوس  هب  تسا  ارفص  زا  هچنآ  تسا و  هدش  قلخ  اهنآ  يارب 

.دوش یم  يراج  هناثم 

هیعوا و ندرک  اّیهم  دوخ و  ياـج  رد  ءاـضعا  زا  کـی  ره  نتـشاذگ  ندـب و  بیکرت  رد  ار  یلاـعت  قح  ریبدـت  تمکح  نک  لـمأت  سپ 
اهدرد ندـب و  داسف  ثروم  هک  دـنوشن  نهپ  ندـب  رد  اهتفاثک  اه و  یتدایز  نیا  هک  نآ  ات  طالخا  هیذـغا و  لوضف  يارب  نآ  رد  اهفرظ 

«. 2  » دنوش

دمح و تسا  ار  وا  ار و  ریبدت  تسا  هدینادرگ  مکحم  ار و  ریدقت  تسا  هدرک  وکین  هک  يدنوادخ  تسا  تمعن  تکرب و  بحاص  سپ 
.تسا نآ  قحتسم  لها و  هچنانچ  شیاتس 

محر رد  نآ  نّوکت  تیفیک  ندب و  دشر  نیزاغآ  هلحرم  ]

.دسر لامک  مامت و  دح  هب  ات  لاوحا  همه  رد  ار  ندب  ومن  وشن و  نم  يارب  امن  فصو  متفگ : هک : تفگ  لّضفم 

70 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

رد دسر و  یمن  نادب  یتسد  دـنیب و  یمن  يا  هدـید  هک  ییاج  رد  نینج  ریوصت  ریبدـت  نیا  لوا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح 
قولخم وا  رد  هک  نآ  لاح  يوتـسم و  ياضعا  مامت و  تقلخ  اب  دروآ  یم  نوریب  محر  زا  ار  وا  ات  دـنک  یم  ار  نآ  ریبدـت  ییاـج  نینچ 

رورـض ندـب  بیکرت  لصا  رد  هچنآ  ندـب و  نانکراک  ءاشحا و  حراوج و  ءاـضعا و  زا  تسا  نآ  رد  ندـب  حالـص  ماوق و  هچنآ  هدـش 
نوریب ناهج  يوس  هب  نوچ  سپ  اهفورضغ ، اهگر و  یپ و  زغم و  هیپ و  تشوگ و  ناوختسا و  زا  تسا 
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ءاضعا ریاس  اب  يوضع  ره  هک  یتبسن  ره  هک  تبـسن  کی  تئیه و  لکـش و  کی  رب  ءاضعا  همه  اب  دنک  یم  ومن  هنوگچ  ینیب  یم  دمآ 
دح نآ  هب  شرمع  رگا  .دـسرب  تسا  ندـب  تّوق  تیاهن  هک  ّدـشا  دـح  هب  هک  نآ  ات  دـنک  یمن  توافت  یگرزب  رد  یکدوک  رد  هتـشاد 

دنوادخ ریبدت  تمکح و  فطل  زا  رگم  يرما  نینچ  دوب  دناوت  یم  ایآ  دنک  مامت  ار  دوخ  رمع  تّدم  دح  نآ  زا  شیپ  هک  نآ  ای  دسرب 
.ریدق

تاناویح رگید  رب  ناسنا  تفارش  ]

ریاس رب  وا  لیـضفت  فیرـشت و  يارب  شتقلخ  رد  ار  ناسنا  نآ  هب  تسا  هدینادرگ  صوصخم  یلاعت  قح  هچنآ  رد  نک  رظن  لّضفم ! يا 
هب دوخ  حراوج  اهتسد و  هب  ار  اهراک  هک  تسشن  دناوت  یم  تسرد  داتـسیا و  دناوت  یم  تسار  هک  هدش  قلخ  نانچ  هک  اریز  تاناویح 
وا لامعا  زا  کی  چیه  دوب  هداتفا  رد  ور  هب  نایاپ  راهچ  شور  هب  رگا  دناسر  میدـقت  هب  دـهاوخ  هچنانچ  ار  اهراک  دـناوت  دروآ و  لمع 

.دش تسناوت  یمن  رشابم 

نآ شنیرفآ  رارسا  ناسنا و  رد  هناگ  جنپ  ساوح  ]

ریغ رب  اهنآ  هب  هتفای  فرش  دوخ و  تقلخ  رد  ناسنا  اهنآ  هب  تسا  هدش  صوصخم  هک  ساوح  نیا  يوس  هب  لّضفم  يا  نک  رظن  نونکا 
، دیامن هعلاطم  ار  ءایـشا  همه  دناوت  ات  دنزورفارب  هرانم  يالاب  رد  هک  اهغارچ  دننام  تسا  هداد  رارق  وا  رـس  رد  ار  اه  هدید  هنوگچ  دوخ 

یتلع حراوج  نآ  هب  لامعا  لوا  ترـشابم  رد  ای  دسرب  نآ  هب  اهتفآ  هک  اهاپ  اهتـسد و  دننام  هدادن  رارق  رت  نیئاپ  ياضعا  رد  ار  هدـید  و 
ءایـشا و ندید  رد  نآ  ندومرف  راک  هب  دشاب  راوشد  هک  تشپ  مکـش و  دننام  دادن  رارق  ندـب  طسو  ياضعا  رد  دوش و  ثداح  اهنآ  رد 

هعموص ار  نآ  تسا و  رتدـنلب  ءاضعا  همه  زا  هک  داد  رارق  اـجنآ  رد  دوبن  رـس  زا  رت  بساـنم  هّساـح  نیا  يارب  زا  یعـضوم  چـیه  نوچ 
.دوشن توف  وا  زا  تاسوسحم  زا  کی  چیه  كاردا  دیامن و  كرد  ار  هناگجنپ  تاسوسحم  هک  هناگجنپ  ساوح  يارب  هدینادرگ 

.دوب هدیاف  یب  اهگنر  قلخ  دیامن ، ساسحا  ار  اهگنر  هک  دوب  یمن  هدید  رگا  .دبایرد  ار  اهگنر  هک  دیرفآ  ار  مشچ  سپ 

دوب یمن  شوگ  دوب و  یم  ادص  رگا  .هدیرفآ  اهادص  كاردا  يارب  زا  ار  عمس  و 
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.دوب عفن  یب  ادص  ندیرفآ  دونشب ، هک 

نینچ زین  بناـج  نآ  زا  دوب و  هدـیاف  یب  اـهنآ  قلخ  دـندوبن ، ساوح  دـندوب و  یم  تاـسوسحم  رگا  .ساوـح  ریاـس  تسا  نینچ  مه  و 
.تسا

.دوبن هدیاف  ار  هدید  دوب ، یمن  دوش  یم  هدید  هک  گنر  بحاص  دوب و  یم  هدید  رگا  و 

.دوب هدیاف  یب  شوگ  دوب ، یمن  یندینش  دوب و  یم  شوگ  رگا  و 

72 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.هتخاس ررقم  هّساح  یسوسحم  ره  يارب  یسوسحم و  هّساح  ره  يارب  هدیرفآ و  يزیچ  يارب  ار  يزیچ  ره  هنوگچ  هک  نک  رظن  سپ 

دوش یمن  لصاح  اهنآ  نودب  ساسحا  هک  سوسحم  هّساح و  نایم  دنشاب  طسوتم  هک  هدینادرگ  ررقم  دنچ  يرما  یّـسح  ره  رد  اضیا  و 
رگا .دنک و  یمن  نآ  كاردا  هدید  دوش  رهاظ  هدید  يارب  گنر  هک  دشابن  ینـشور  رگا  .ندینـش  ندید و  يارب  اوه  ینـشور و  دـننام 

شرظن و دشاب  حیحـص  هک  یـسک  رب  دنام  یم  یفخم  ایآ  .دنک  یمن  ار  ادص  كاردا  هعماس  دناسرب ، هعماس  هب  ار  ادص  هک  دشابن  اوه 
قفاوم قباطم و  يرگید  اب  کی  ره  هک  تاسوسحم  ساوح و  هّیهت  زا  ما  هدرک  فصو  نم  هچنآ  دننام  هک  نآ  ار  شرکف  دـیامرف  راکب 

.ریبخ فیطل و  دنوادخ  زا  ریدقت  دمع و  هب  رگم  دشاب  یمن  تساّیهم  همه  تسا  فوقوم  اهنآ  رب  ساوح  ساسحا  هچ  نآ  تسا و 

نآ ياه  للخ  ییانیب و  نادقف  ]

و دـناد ، یمن  ار  دوخ  ياپ  شیپ  هک  اریز  دـسر  یم  مه  هب  وا  روما  رد  اهللخ  هچ  تسانیبان  هک  یـسک  لاـح  رد  لّـضفم ! يا  نک  رّکفت 
دوش فرشم  یلادوگ  رب  رگا  و  دنک ، یمن  زیمت  ار  دب  کین و  تروص  و  دنک ، یمن  قرف  اهگنر  نایم  و  دنیب ، یمن  ار  دوخ  يور  شیپ 

دومن دناوت  یمن  عانتما  دشک  ریشمش  يو  يور  رب  ینمشد  رگا  .درک و  دناوت  یمن  زارتحا 
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73 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  یتح  يرگرز  يرگدورد و  تباتک و  دننام  دوش  یمن  یّشمتم  وا  زا  یتعنص  چیه  و 

.دشاب هداتفا  هک  دوب  دهاوخ  یگنس  هلزنم  هب  دشاب ، وا  مهف  يدنت  هن  رگا  هک  نآ 

هعماس دیاوف  ]

ناحلا ابر و  لد  تامغن  هرواحم و  هبطاخم و  تّذل  زا  هک  اریز  تسا  لّتخم  وا  روما  زا  يرایـسب  درادـن ، هعماس  هک  یـسک  نینچ  مه  و 
زا دونـش  یمن  .وا و  هملاکم  زا  دـنوش  یم  گـنتلد  و  تسا ، راوشد  رایـسب  مدرم  رب  راـک  وا  ترواـحم  رد  و  تسا ، مورحم  ازفا  تحار 

دننام درادـن  لقع  هک  یـسک  ناگدرم و  دـننام  تسا  يا  هدـنز  و  نابیاغ ، دـننام  تسا  يرـضاح  ایوگ  ینخـس  مدرم  ثیداحا  رابخا و 
.دنناد یمن  ناگناوید  دنناد ، یم  نایاپراهچ  هک  حلاصم  زا  يرایسب  هکلب  تسا ، نایاپراهچ 

وا لاوحا  هب  للخ  نآ  دقف  زا  تسا و  رورض  ار  وا  هچ  ره  ناسنا  رعاشم  ساوح و  لقع و  حراوج و  ءاضعا و  هنوگچ  هک  ینیب  یمن  ایآ 
.تسا هدش  هدیرفآ  ریبخ  ملاع  ریبدت  ریدقت و  هب  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  همه  اهنیا  تسا ؟ لصاح  تقلخ  رد  همه  .دبای  یم  هار 

ییاونش ییانیب و  زا  دارفا  یضعب  ندنام  مورحم  زار  ]

یم مه  هب  ناشیا  لاوحا  رد  دیدومرف  هک  اهلالتخا  نآ  دشاب و  یم  دوقفم  ناشیا  حراوج  نیا  مدرم  زا  یـضعب  ارچ  سپ  تفگ : لّضفم 
؟ دسر

یم بیدأت  ناهاشداپ  هچنانچ  نآ ، ریغ  دوش و  یم  التبم  هک  یـسک  نآ  يارب  تسا  هظعوم  بیدأت و  يارب  نیا  هک : دندومرف  ترـضح 
دننک

74 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

راکنا دندنسپ و  یم  ناشیا  زا  ار  نیا  مدرم  و  دنریگ ، دنپ  ناشیا  لاوحا  زا  زین  نارگید  دننکب و  هحیبق  لامعا  كرت  ناشیا  هک  ار  مدرم 
هدـینادرگ التبم  اهالب  نیا  هب  هک  ار  هورگ  نیا  یلاعت  قح  زاب  .دـنیامن و  یم  ناشیا  يأر  بیوصت  باب  نیا  رد  دـننک و  یمن  ناـشیا  رب 

لهـس و رایـسب  اه  باوث  نآ  بنج  رد  هک  دیامرف  تمارک  باوث  ردق  نآ  گرم  زا  دعب  دنیامن  تبانا  ادـخ  يوس  هب  دـننک و  ربص  رگا 
دنرامش یم  ریقح 
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هنیآ ره  التبم ، ای  دنـشاب  حیحـص  دندرگرب ، ایند  هب  هک  نآ  نایم  دننادرگ  ددرم  گرم  زا  دـعب  ار  ناشیا  رگا  هک  نآ  یتح  ار  اهالب  نیا 
.ددرگ فعاضم  ناشیا  تابوثم  هک  نآ  يارب  درک  دنهاوخ  ار  الب  رایتخا 

تفج ای  درف  تروص  هب  ءاضعا  زا  یخرب  قلخ  تمکح  ]

یکی ار  رـس »  » سپ هتـشاد ، یعرم  اهنآ  رد  ریبدت  تمکح و  هچ  دنا ، هدش  هدیرفآ  تفج  قاط و  هک  یئاضعا  رد  لّضفم ! يا  نک  رکف 
ره ینک  روصت  رگید  رـس  یمدآ  رـس  اب  رگا  هک  ینیب  یمن  دشاب  هدوب  رـس  ود  ار  یمدآ  هک  نآ  رد  تسین  یتحلـصم  هک  اریز  هدیرفآ ،
یم عمتجم  رس  کی  رد  تسا  جاتحم  نآ  هب  یمدآ  هک  یـساوح  هک  اریز  نآ  يوس  هب  یجایتحا  نودب  وا  رب  دوب  دهاوخ  دایز  نآ  هنیآ 

.دوب دناوت 

رس ود  ره  زا  رگا  .دوب و  دهاوخن  وا  هب  یتجاح  دوب و  دهاوخ  لّطعم  رگید  رس  دیوگ ، نخس  رـس  کی  هب  رگا  دشاب  نینچ  رگا  اضیا  و 
هدنونـش رب  دیوگ  يرگید  هب  هک  ینخـس  ریغ  هب  دیوگ  نخـس  یکی  هب  رگا  دوب و  دهاوخ  دـیاز  هدـیاف و  یب  یکی  دـیوگ  نخـس  کی 

75 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هجوتم  هک  دش  دهاوخ  راوشد 

.دیسر دهاوخ  مه  هب  مهف  رد  فالتخا  دوش و  کی  مادک 

هچنآ هب  دـناسر  یم  لـلخ  هک  اریز  دـشاب  هتـشاد  تسد  کـی  یمدآ  هک  نآ  رد  تـسین  يریخ  هـک  اریز  هدـیرفآ ، تـفج  ار  اهتـسد  و 
لمع هب  ار  دوخ  تعانـص  هک  دـنناوت  یمن  دوش  لش  ناشیا  تسد  کی  رگا  اّنب  راّجن و  هک  ینیب  یمن  لاـمعا ، زا  دـیامن  اـهنآ  تلوازم 

لمع هب  دنک  یم  رگید  تسد  تنواعم  یتسد  ره  دراد  تسد  ود  هک  یسک  دننام  دنروآ  لمع  هب  تّقشم  فّلکت و  هب  رگا  و  دنروآ ،
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.دروآ دنناوت  یمن 

[ ادص هب  طوبرم  ياهوضع  مّلکت و  تردق  ]

هلول دننام  هرجنح  سپ  تسا ، هتخاس  ررقم  ناسنا  رد  اهنآ  يارب  ناّنم  رداق  هک  اهتلآ  نخـس و  ادص و  رد  لّضفم ! يا  نک  رّکفت  رایـسب 
ار یـسک  ینیب  یمن  تامغن ، روهظ  فورح و  عیطق  يارب  دندنچ  یتلآ  اهبل  اهنادـند و  نابز و  و  زاوآ ، ندـمآ  نوریب  يارب  زا  تسا  يا 

دناوت یمن  تسرد  ار  اف »  » دشاب هداتفا  شبل  هک  یـسک  و  تفگ ، دناوت  یمن  دـیاب  یم  هچنانچ  ار  نیـس »  » تسا هتخیر  شیاهنادـند  هک 
فورح و جارخا  تاودا  هب  اهزیچ  نیرت  هیبش  .درک و  راهظا  دـناوت  یمن  تسرد  ار  ءار »  » هدـش نیگنـس  شنابز  هک  یـسک  دـنک و  ادا 
هک یتالـضع  و  دـننک ، یم  نآ  رد  داب  هک  ینابنا  هب  تسا  هیبش  شـش  و  يان ، هب  تسا  هیبش  هرجنح  داب  هک  تسا  یناـبنا  ياـن  تاوصا 

اهنادند اهبل و  و  يان ، رد  داب  دوش  لخاد  ات  دنراذگ  یم  نابنا  نآ  رب  هک  تسا  ناتـشگنا  دننام  دیآ  نوریب  ادص  ات  دـنریگ  یم  ار  شش 
ات دنراذگ  یم  ناهد  رب  یپایپ  هک  تسا  ناتشگنا  دننام  دننک  یم  عیطقت  ار  تامغن  فورح  هک 

76 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.دیآ نوریب  هفلتخم  ناحلا  هب  نآ  يادص 

توص تاودا  هب  هیبشت  دیاب  ار  نآ  تقیقح  رد  اما  ندیناسانـش ، يارب  ینابنا  يان  هب  میدرک  هیبشت  ام  ار  ادـص  جورخ  ّلحم  دـنچ  ره  و 
نآ زا  هک  قولخم  نیا  تسا و  عناص  تقلخ  نآ  هتـساخرب و  نآ  زا  دش  روکذم  هک  عفانم  نیا  .نیا و  رب  تسا  مدـقم  نآ  هک  اریز  درک 

.فورح جارخا  مالک و  تعنص  رد  تسه  ار  ءاضعا  نیا  هک  یعفانم  هب  ار  وت  داد  ربخ  سپ  هتشادرب ، قلاخ  تعنص 

[ اضعا نیا  رگید  دیاوف  ]

يارب هرجنح  سپ  تسا ، رگید  عفانم  دش  روکذم  هک  یعفانم  نیا  اب  ءاضعا  نیا  رد  و 
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یم دراو  نآ  رب  هتـسویپ  یپایپ  هک  سفن  نآ  هب  نآ  يارب  دشاب  ینزداب  ار و  لد  دنک  حیورت  دـسرب و  شـش  هب  جراخ  زا  میـسن  هک  نآ 
.دوش یم  كاله  یمدآ  هتبلا  دسرن  لد  هب  دوش و  سبح  میسن  نآ  ینامز  كدنا  رگا  هک  دوش 

تسا روش  بآ  مادک  نیریش و  شرت و  مادک  تسا و  خلت  مادک  هک  دنک  یم  زیمت  اهنآ  نایم  دشچ و  یم  فلتخم  ياه  هزم  نابز  هب  و 
.بآ ماعط و  ندرب  ورف  رب  تسا  يروای  نابز  عفانم ، نیا  اب  هزیکاپ و  مادک  هدیدنگ و  مادک  نیریش و  مادک  و 

نوردـنا زا  هک  اهبل  يارب  تسا  ینابیتشپ  اهتعفنم  نیا  اـب  اهنادـند  .نآ و  ندرب  ورف  دوش  ناـسآ  هک  ار  اذـغ  دـنک  یم  دروخ  اهنادـند  و 
.دنزیواین دنوشن و  تسس  هک  ار  اهنآ  دراد  یم  هاگن  ناهد 

[ دروآ یم  دیدپ  روکذم  تالآ  یخرب  نادقف  هک  ییاه  للخ  ]

دکم یم  اهبل  هب  تسا و  كرحتم  تسـس و  شیاهبل  هک  ینیب  یمن  تسا ، هداتفا  شیاهنادـند  هک  یـسک  لاح  زا  نیا  يارب  ریگ  تربع 
، دنادرگ یم  حورجم  ار  نوردنا  ای  دوش  یم  دـنب  ولگ  رد  دوش  لخاد  هعفد  کی  هب  رگا  هک  دوش  لخاد  ولگ  هب  جـیردت  هب  هک  ار  بآ 
، دندنب یم  دـنهاوخ  هاگ  ره  دـنیاشگ و  یم  دـنهاوخ  هاگ  ره  دـنوش و  یم  هتـسب  ناهد  رب  هک  تسا  رد  ود  هباثم  هب  اهبل  عفانم  نیا  اب  و 

تلآ کی  هچنانچ  دوش  یم  ّبترتم  میظع  تعفنم  نیدنچ  ءاضعا  نیا  زا  کی  ره  رب  وت  يارب  میدرک  فصو  هچنآ  هب  هک  یتسناد  سپ 
.دور یم  راک  هب  نآ  ریغ  نیمز و  ندنک  بوچ و  ندیشارت  يارب  هک  يراّجن  هشیت  دننام  دیآ  راک  هب  لمع  نیدنچ  يارب 

كاردا مهف و  هاگتسد  ]

رب یـضعب  دنچ  یباجح  هب  تسا  هدـش  هدـیچیپ  هک  ار  نآ  دـید  یهاوخ  دوش ، هدوشگ  وت  يارب  تسا  رـس  رد  هک  يزغم  غامد و  رگا  و 
دننک تظفاحم  ار  نآ  هک  نآ  يارب  ددرگ و  یم  نآ  لالتخا  بجوم  هک  یـضراوع  زا  ار  نآ  دـنراد  هاگن  هک  نآ  يارب  یـضعب  يـالاب 
عقاو رـس  رب  همدـص  رگا  هک  نآ  تظفاحم  يارب  تسا  يدوخ  هالک  هلزنم  هب  رـس  هساـک  ناوختـسا  .دوشن و  برطـضم  كرحتم و  هک 

نآ نآ و  يارب  دشاب  ینیتسوپ  هباثم  هب  هک  هدینایور  یئوم  رـس  تسوپ  يور  هب  .دسرن و  نآ  هب  يررـض  دوش  هدـیئاس  ییاج  رب  ای  دوش 
78 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هدرک  تظفاحم  یک  سپ  تسا ، هدومن  تظفاحم  امرگ  امرس و  زا  ار 

تـسارح تظفاحم و  راوازـس  هدینادرگ و  یمدآ  ساوح  عبنم  هدیرفآ و  ار  نآ  هک  يدنوادخ  نآ  رگم  یتظفاحم  نینچ  ار  غامد  تسا 
تسا
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.دراد ندب  يازجا  ریاس  هب  تبسن  هک  تبترم  ولع  هجرد و  يدنلب  تلزنم و  ّولع  ببس  هب 

مشچ هاگرارق  ]

دنمان یم  رفش  هک  ار  نآ  رانک  دوش و  هتخیوآ  هک  هداد  رارق  نآ  يور  هب  هدرپ  هلزنم  هب  هنوگچ  مشچ  رب  ار  کلپ  لّضفم  يا  نک  لمأت 
يراغ نایم  رد  ار  هدید  دنشک و  الاب  دنهاوخ  هاگ  ره  دنزیوایب و  ار  هدرپ  دنهاوخ  هک  تقو  ره  هک  هدرک  هیبعت  اه  هقلح  اهنسر و  دننام 

.هدومن تظفاحم  هدینایور  نآ  رب  هک  هژم  ياهوم  هدرپ و  نآ  هب  هداد و  رارق 

لد نامتخاس  ]

ار اه  هدـند  هدـیناشوپ و  نآ  يور  رب  تسا  لد  هدرپ  نآ  هک  ینهاریپ  هدرک و  ناهنپ  هداد و  رارق  هنیـس  نایم  رد  ار  لد  یک  لّضفم ! يا 
دوشن دراو  وا  رب  يزیچ  جراخ  زا  هک  نآ  يارب  هدـینایور  اه  هدـند  يور  رب  هک  یتسوپ  تشوگ و  اب  هدـینادرگ  نآ  ظفاح  نآ  يالاب  رب 

؟ ددرگ نآ  تحارج  بجوم  هک 

شـش و هب  تسا  لـصّتم  تسا و  موقلح  نآ  هک  دـشاب  سفن  ادـص و  ندـمآ  نوریب  لـحم  یکی  هک  هداد ، رارق  ذـفنم  ود  قلح  رد  یک 
79 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  لحم  يرگید 

.دناسر یم  هدعم  هب  ار  اذغ  هدعم و  هب  تسا  لصتم  دنیوگ و  یم  يرم  ار  نآ  هک  تسا  اذغ  ذوفن 

؟ دنک كاله  ار  یمدآ  دسرب و  شش  هب  هک  نآ  زا  ار  وا  دوش  عنام  اذغ  ندروخ  ماگنه  رد  هک  هداد  رارق  یشوپرس  موقلح  رب  و 

هک نآ  يارب  دتـسیا  یمن  زاـب  دـسر و  یمن  مه  هب  یتسـس  ار  نآ  تسا و  تکرح  رد  هتـسویپ  هـک  هداد  رارق  لد  نزداـب  ار  شـش  یک 
؟ دنک فلت  ار  یمدآ  هک  دوشن  عمج  لد  رد  ترارح 

رب دنهاوخ  هک  تقو  ره  هک  داد ، رارق  دشاب  یم  اه  هسیک  نایم  رد  هک  یئاهدنب  دننام  طیاغ  لوب و  ذفانم  يارب  یک 
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رطاقتم يراج و  هلـضف  ود  نیا  هشیمه  دوبن ، نینچ  رگا  و  دنوش ؟ عفد  هلـضف  ود  ره  هک  دنیاشگب  دنهاوخب  هک  تقو  ره  دـنروآ و  مه 
هدایز مینک  یمن  ءاصحا  هچنآ  هکلب  .درک  دـناوت  فصو  ار  اـهتمعن  نیا  زا  ردـق  هچ  یمدآ  دـش ، یم  دـساف  یمدآ  شیع  دـندوب و  یم 

.دنناد یم  هک  نآ  زا  تسا  رتشیب  دنناد  یمن  مدرم  هچنآ  میدرک و  هک  نآ  زا  تسا 

؟ درک دناوت  مضه  ار  ظیلغ  ياهماعط  هک  نآ  يارب  زا  هدینادرگ  تبالص  تیاهن  رد  یبصع  يوضع  ار  هدعم  یک 

فیطل دبای  رگید  مضه  اجنآ  رد  هک  نآ  ات  ار  فیطل  ياذغ  صلاخ  دـیامن  لوبق  هک  نآ  يارب  هدـینادرگ  كزان  مرن و  ار  رگج  یک  و 
؟ رداق دنوادخ  رگم  هدعم  مضه  زا  رت 

80 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هک  روما  نینچ  میلع  میکح  رّدقم  يّربدم و  یب  هک  يرب  یم  نامگ  ایآ 

هب تسا  ملاع  هک  يرداق  دنوادخ  زا  رگم  دوش  یمن  یّشمتم  اشاح ، اّلک و  دمآ ؟ دناوت  لمع  هب  اهتحلصم  اهتمکح و  عاونا  رب  دنلمتشم 
.تسا ریبخ  فیطل و  تسین و  نوریب  وا  تردق  زا  زیچ  چیه  اه و  نآ  ندیرفآ  زا  شیپ  ءایشا 

ناوختسا ياه  هلول  رد  زغم  ]

ارچ دوشن ؟ عیاض  هک  دـیامن  ظفح  ار  نآ  ات  هدـینادرگ  طوبـضم  ناوختـسا  ياه  هلول  نایم  رد  ار  كزان  زغم  ارچ  لّضفم  يا  نک  رکف 
زا هک  ار  نآ  دیامن  طبـض  هک  نآ  يارب  زا  رگم  دنهد  ياج  اهفرظ  رد  هک  بآ  دننام  تسا  هدـینادرگ  روسحم  اهگر  رد  ار  لئاس  نوخ 

؟ دوشن يراج  دیابن  هک  اهاج  هب  ای  دورن و  نوریب  ندب 

.اهراک رد  دشاب  یم  اهنآ  روای  اهنآ و  هدنراد  هاگن  هک  نآ  يارب  رگم  تسا ؟ هداد  رارق  ناتشگنا  فارطا  رد  ار  اهنخان  ارچ 

دننام هداد  رارق  هدیچیپ  ار  شوگ  نایم  ارچ 
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نآ تروس  دسرب و  تسا  هعماس  هوق  لحم  هک  شوگ  هدرپ  هب  ات  دوش ، يراج  نآ  رد  زا  زاوآ  هک  نآ  يارب  رگم  اه ؟ همخد  اهنادـنز و 
.دسرن مه  هب  يررض  یتحارج و  هدرپ  نآ  هب  هک  دشاب  هتسکش 

هک یـسک  هچنانچ  دسرن  يو  هب  رازآ  نتـسشن  رد  هک  نآ  يارب  رگم  هداد ؟ رارق  شهاگتـسشن  اهنار و  رب  ار  تشوگ  نیا  دنوادخ  ارچ 
وا نایم  دشابن  لیاح  یمرن  زیچ  رگا  دشاب  هدش  هدیهاک  نآ  ریغ  ای  يرامیب  رد  شندب 

81 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.دشک یم  رازآ  دناسرن  وا  هب  نیمز  تبالص  هک  نیمز  و 

؟ هدیرفآ لسانت  يارب  ار  وا  هک  یسک  رگم  و  هدام ، رن و  ار  یمدآ  تسا  هدینادرگ  یک 

.دیامن لسن  لیصحت  اهوزرآ  نآ  يارب  هک  هداد  رارق  وزرآ  لما و  بحاص  ار  وا  هک  یسک  نآ  رگم  دیرفآ ؟ هدنروآ  لسن  ار  وا  یک  و 

.هدیرفآ نک  راک  ار  وا  هک  نآ  رگم  لمع ، تالآ  وا  هب  تسا  هداد  یک  و 

؟ هدینادرگ جاتحم  ار  وا  هک  نآ  رگم  هدیرفآ  نک  راک  ار  وا  یک  و 

تاناویح ریاس  نایم  ندـینامهف  هب  ار  وا  یک  هدـینادرگ و  اّیهم  ار  وا  تجاـح  عفر  بابـسا  هک  نآ  رگم  هدـینادرگ  جاـتحم  ار  وا  یک  و 
؟ هدینادرگ صوصخم 

.هدینادرگ ررقم  وا  يارب  دب  کین و  لمع  شاداپ  هدینادرگ و  فلکم  هک  نآ  رگم 

.تسا هدرک  اطع  هراچ  توق  ار  وا  هک  نآ  رگم  هدیشخب  هراچ  وا  هب  یک  و 

.هدرک مامت  وا  رب  ار  تجح  هک  نآ  رگم  .تسا  هدرک  اطع  ار  وا  هراچ  توق  یک  و 

.دیسر دناوت  یمن  وا  ياهتمعن  رکش  تیاهن  هب  هک  يدنوادخ  نآ  رگم  دسر  یمن  اهنآ  هب  شا  هراچ  هک  هدش  دنچ  يرما  لّفکتم  یک  و 

و نک : رکف 
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؟ دوب دناوت  یم  مظنم  هناخراک  نینچ  دش و  دناوت  یم  لصاح  ار  وا  نینچ  یعناص  یب  ایآ  مدرک  فصو  وت  يارب  زا  هچنآ  رد  امن  ریبدت 

.َنوُفِصَی اَّمَع  ِهَّللا  كرابت 

بلق فصو  ]

هک تسه  شش  رد  هک  دنچ  خاروس  لباقم  تسه  نآ  رد  دنچ  خاروس  هک  ار : لد  لاوحا  وت  يارب  منک  یم  فصو  نونکا  لّضفم ! يا 
.دش یم  كاله  یمدآ  دیسر و  یمن  لد  هب  سفن  میسن  هنیآ  ره  داتفا ، یمن  رگید  کی  لباقم  اهنیا  رگا  .تسا  لد  نز  داب 

زا یعنام  چیه  دوخ  لقع  ایآ  دیآ ؟ لمع  هب  میکح  ّربدم  ریبدـت  نودـب  روما  مسق  نیا  هک  هشیدـنا  رکف و  بحاص  دـنک  یم  زیوجت  ایآ 
.دبای یمن  لطاب  نخس  نیا 

هک ینک  یم  مزج  هکلب  دنـشاب ؟ هتخاـس  ثبع  ار  نیا  هک  یهد  یم  لاـمتحا  اـیآ  دـشاب  یباـّلق  نآ  رد  هک  ار  رد  ود  ياـتکی  ینیبب  رگا 
رن ناویح  نینچ  مه  .دوش  تفج  رگید  يات  اب  هک  هتخاس  نآ  يارب  ار  باـّلق  هتخاـس و  رگید  ياـتکی  تسا  هتخاـس  ار  نیا  هک  یعناـص 

يارب دوش  لخاد  يرگید  تلآ  رد  تلآ  دوش و  مض  وا  اب  هک  دـنا  هتخاس  یتفج  وا  يارب  هک  دـنک  یم  مکح  لقع  هک  تساتکی  ایوگ 
.لسانت دلاوت و  تحلصم 

هک نآ  ات  یتعنـص  زا  دنا  هدـش  روک  هنوگچ  دـننک  یم  تمکح  هفـسلف و  يوعد  هک  داب  اهنآ  يارب  باذـع  يدـیماان و  كاله و  سپ 
؟ دنا هدومن  وا  ّربدم  عناص و  راکنا 

رگا و  دزیرب ؟ اجنآ  رد  ار  هفطن  هک  دیسر  یم  محر  رعق  هب  هنوگچ  دوب  یم  هتخیوآ  تسـس و  هشیمه  درم  تلآ  رگا  هک  دنناد  یمن  ایآ 
83 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  نایم  ای  دیدرگ ، یم  باوختخر  نایم  رد  یمدآ  هنوگچ  دوب  یم  هداتسیا  هتسویپ 

اب دوب و  هداتسیا  وا  يور  شیپ  رد  يدومع  نینچ  تفر و  یم  هار  مدرم 
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.دشاب بلاغ  ود  ره  نانز  نادرم و  رب  توهش  هشیمه  تسیاب  رظنم  تحابق  نیا 

.لسن ماود  تحلصم  يارب  دزیخرب  جایتحا  ماگنه  رد  دشاب و  هدیباوخ  تاقوا  رثکا  رد  هک  هدینادرگ  ررقم  نینچ  یلاعت  قح  سپ 

[ اه یکاروخ  دئاوز  ]

عفد وا  زا  یناسآ  هب  تالـضف  ندـیماشآ و  ندروخ و  رد  تسه  یمدآ  رب  ار  یلاعت  قح  هک  میظع  ياهتمعن  رب  لّضفم : يا  ریگب  تربع 
.ندش

؟ دشاب هناخ  ياهاج  نیرت  ناهنپ  رد  ءالخلا  تیب  هک  تسا  نآ  دنک  یم  انب  یمدآ  هک  هناخ  ریدقت  یئوکین  زا  هک  ینیب  یمن  ایآ 

نیرت ناهنپ  رد  تسا  ندـب  يالخلا  تیب  تلزنم  هب  هک  ار  هلـضف  جورخ  لحم  ندـب  هناخ  رد  میکح  ّربدـم  میدـق و  قلاـخ  نینچ  مه  و 
.تسا روتـسم  هدیـشوپ و  هک  ندب  زا  یناهنپ  عضوم  رد  هدینادرگ  ناهنپ  هکلب  تسین ، نایامن  سپ  شیپ و  زا  تسا و  هداد  رارق  ءاضعا 

وحن نآ  هب  دنیـشنب  تفاثک  هلـضف و  عفد  هب  دوش  جاتحم  یمدآ  هاگ  ره  سپ  هدیناشوپ ، ار  وا  تساهنآ  رد  هک  یتشوگ  اب  ناتیلا  اهنآ و 
نآ تسا  تکرب  تمعن و  بحاـص  یـسب  سپ  دوش ، عفد  تفاـثک  هلـضف و  نآ  هک  نآ  يارب  دوش  یم  رهاـظ  خاروـس  نآ  صوـصخم ،

.وا ياه  تمعن  دوش  یمن  اصحا  وا و  ياه  تمحر  تسا  یپایپ  هک  يدنوادخ 

[ اه نادند  عاضوا  فالتخا  فطل  ]

، ماعط ندرک  ادج  ندیرب و  ندرک و  عطق  يارب  هدرک  زیت  ار  یضعب  هدیرفآ ، یمدآ  ناهد  رد  هک  اهایـسآ  نیا  رد  لّضفم : يا  نک  رکف 
يارب هک  یئاهنآ  هدـیرفآ و  ار  ود  ره  دوب  جایتحا  عون  ود  ره  هب  نوچ  ماعط ، ندرک  دروخ  ندـیئاخ و  يارب  هدـیرفآ  نهپ  ار  یـضعب  و 

تشوگ و هویم و  اـهنیا  زا  هک  هداد  رارق  اـهنآ  بقع  رد  تسا  ندرک  دروخ  يارب  هک  اـهنآ  و  هداد ، رارق  ناـهد  شیپ  رد  تسا  ندـیرب 
.دوش دروخ  اهایسآ  نآ  هب  ددرگ  ناهد  لخاد  نوچ  دنک و  عطق  ار  تاموعطم  ریاس 

نخان وم و  ّومن  رد  تمکح  ]

هب داد  فیفخت  دیاب  دنوش و  یم  رایـسب  دنوش و  یم  زارد  دننک و  یم  ومن  نوچ  هک  اهنخان  وم و  ندیرفآ  رد  ریگب  تربع  نک و  لمأت 
ود نایم  یمدآ  دوب  یمن  نینچ  رگا  و  دوشن ، رثأتم  دباین و  ملا  ندـیرب ، زا  هک  هدـینادرگ  سح  یب  ار  اهنآ  ببـس  نیا  هب  سپ  جـیردت ،
یم ملا  درد و  داد  یم  فیفخت  رگا  وا و  رب  دـندوب  نارگ  دـنوش و  زارد  هک  تشاذـگ  یم  هک  نآ  ای  دـش  یم  دّدرم  میالمان  دـب و  رما 

.تفای

؟ دنوشن دنلب  دنشاب و  هزادنا  کی  رب  هک  ار  اهنیا  دیرفاین  نانچ  یلاعت  قح  ارچ  تفگ : لّضفم 

اهنآ رب  ار  يادخ  رکش  دننادن و  ار  اهنآ  ردق  مدرم  رثکا  هک  تسه  اه  تمعن  اهنآ  ندیرب  ندش و  دنلب  رد  ار  ادخ  هک : دومرف  ترـضح 
.دننک یمن 

85 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

یسلجم همالع  همجرت  لضفم - www.Ghaemiyeh.comدیحوت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ناتـشگنا و  رـس  زا  اهنخان  ندش  زارد  هب  اهنآ و  تاماسم  زا  اهوم  ندمآ  نوریب  هب  دور  یم  نوریب  ندب  ياه  ملا  اهدرد و  هک  نادـب 
ره رد  نتفرگ  نخان  ندیشارت و  رس  ندیلام و  هرون  هب  ار  یمدآ  دنا  هدرک  رما  ببس  نیا 
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یم زارد  رترید  دندیربن  دنوش و  دنلب  نوچ  و  دور ، نوریب  ندب  زا  اهدرد  نآ  ندمآ  نوریب  هب  دنوش و  دـنلب  رتدوز  نخان  وم و  ات  هتفه 
.دندرگ یم  اه  تلع  اه و  يرامیب  ثعاب  دنوش و  یم  سبتحم  ندب  رد  اهنآ  داوم  اهدرد و  دنوش و 

[ اضعا یخرب  هب  وم  ندیئور  صیصخت  تمکح  ]

ناهد نایم  رد  رگا  و  دش ، یم  يروک  ثروم  دش  یم  هدیئور  هدید  رد  وم  رگا  هدینایورن ، دراد  ررض  هک  دنچ  ییاج  رد  ار  وم  اضیا  و 
تسناوت یمن  سمل  هب  ار  ءایشا  ساسحا  دیئور  یم  فک  نایم  رد  رگا  .دش و  یم  راوگان  سک  نیا  رب  ندروخ  ندیماشآ و  دیئور  یم 

سپ دش ، یم  توف  نز  ندرم و  زا  عامج  تذل  دیئور ، یم  درم  رکذ  رد  رگا  .دش و  یمن  یّشمتم  یناسآ  هب  لامعا  زا  یـضعب  .درک و 
ریاس ناگدنرد و  میاهب و  رد  هکلب  تسا ، ناسنا  هب  صوصخم  هن  نیا  هدیئورن و  تسین  ندـیئور  رد  تحلـصم  هک  اج  ره  هک  نک  رظن 
ببـس هب  دش  رکذ  هک  عضاوم  نیا  زا  ریغ  هب  هتفرگ  وم  ار  ءاضعا  همه  هک  ار  ناشیا  ياه  ندـب  ینیب  یم  دـنروآ  یم  لسن  هک  تاناویح 

.تسا یلاخ  وم  زا  دش  روکذم  هک  هوجو  نیا 

ینام ناوریپ  رب  در  ]

تمکح باوص و  قفو  رب  یگمه  تسین و  نآ  رد  هجو  چیه  هب  ضارتعا  طلغ و  اطخ و  هار  هک  میکح  ریدق  تقلخ  رد  نک  لمأت  سپ 
تشپ هک  ار  یئوم  دنا  هدرک  بیع  دننک ! ادیپ  اطخ  هار  هک  دنا  هتساوخ  نوچ  یب  رداق  تقلخ  رد  هک  نوعلم  ینام »  » باحـصا .تسا و 

اهنآ رد  دوش و  یم  هتخیر  عضاوم  نیا  رب  هک  تسا  یتبوطر  تلع  هب  اهوم  نیا  ندـیئور  هک  دـنناد  یمن  دـیور و  یم  لغب  ریز  راـهز و 
بـسانم رت و  ناهنپ  عضاوم  نیا  هک  ینیب  یمن  دـیور ، یم  نیمز  زا  دوش  یم  عمج  بآ  هک  ییاج  رد  هک  یهاـیگ  دـننام  دـیور  یم  وم 

؟ رگید عضاوم  زا  هلضف  نیا  لوبق  يارب  دنرت 

هب نآ  لاغتـشا  ددرگ و  باثم  هک  اهنیا  هلازا  هب  دنا  هتخاس  فلکم  ار  وا  هک  ار  ناسنا  تسه  ینید  تعفنم  اهوم  نیا  ندـیئور  رد  زاب  و 
نیا
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ار وا  دوش  یم  عناـم  هک  اریز  لاغتـشا  زا  تسا  یمدآ  ندوـب  غراـف  مزـال  هک  يداـسف  ناـیغط و  زا  ار  وا  هک  ددرگ  عناـم  یندـب  لاغـشا 
.رورش یصاعم و  باکترا  رورغ و  زا  يرایسب 

ناهد بآ  نایرج  ماود  رد  تمکح  ]

هک ناهد  رد  دشاب  يراج  هشیمه  هک  هدـینادرگ  ررقم  نینچ  یلاعت  قح  هک  اریز  تسه  نآ  رد  هک  یتعفنم  ناهد و  بآ  رد  نک : لمأت 
رد دش ، یمن  مضه  اذـغ  اب  تبوطر  نیا  رگا  دـندش ، یم  توارط  یب  دـساف و  اهنآ  دوب  یمن  تبوطر  نیا  رگا  .ار  ولگ  ماک و  دـنک  رت 

87 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  تبوطر  نیا  دش و  یمن  اراوگ  ولگ 

.دناسر یم  هدعم  هب  ار  نآ  هک  اذغ  يارب  زا  تسا  یبکرم 

.دوش و یم  كاله  یمدآ  دوش  کشخ  هرهز  رگا  هک  اریز  تسا  ناسنا  لاح  حالص  بجوم  دسر و  یم  هرهز  هب  تبوطر  نیا  اضیا  و 
مکـش رگا  هک : ملع  روصق  زیمت و  ّتلق  تهج  هب  هفـسالف  لوـقعلا  ءافعـض  ناـملکتم و  نـالهاج  زا  یهورگ  دـنا  هتفگ  هک  قـیقحت  هب 

دنک هجلاعم  دنک و  لخاد  تسد  دـیامن و  هدـهاشم  ار  نآ  نوردـنا  دـیاشگب و  دـهاوخ  بیبط  هاگ  ره  هک  دوب  یم  ابق  تئیه  هب  یمدآ 
ار نوردنا  ياهدرد  دسر و  یمن  نآ  هب  تسد  تسا و  ناهنپ  هدید  زا  دنا و  هتـسب  هک  نآ  زا  دوب  حلـصا  هنیآ  ره  دهاوخ ، هک  ار  هچنآ 

یتامالع زا  اهنیا  هابشا  قرع و  ندیئوب  هروراق و  هب  ندرک  رظن  دننام  هبتشم  ياهتمالع  ضماغ و  ياه  لیلد  هب  رگم  تخانش  ناوت  یمن 
.ددرگ ضیرم  نتشک  ثعاب  هابتشا  هک  دشاب  اسب  و  دوش ، یم  رایسب  اهنآ  رد  هابتشا  طلغ و  هک 

هجلاعم ضارما و  رب  عالّطا  دوب و  یم  نینچ  رگا  هک  دننادب  دیاب  نالهاج  هک  تسا  نآ  ههبش  نیا  باوج  و 
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تمالس و هب  دندیناسر و  یم  مه  هب  دوخ  ياقب  هب  ملع  دوبن و  يرامیب  گرم و  زا  سرت  ار  مدرم  هنیآ  ره  دوب ، یم  یناسآ  نیا  هب  اهنآ 
.دش یم  ناشیا  داسف  نایغط و  بجوم  دندیدرگ و  یم  رورغم  دوخ  تحص 

هماج دینادرگ و  یم  ثّولم  دیباوخ  یم  تسشن و  یم  هک  ییاج  ره  دوب و  یم  حشرتم  مکش  تابوطر  هتسویپ  هک  نیا  رگید  هدسفم  و 
.دیدرگ یم  دساف  وا  رب  شیع  دش و  یم  فیثک  رت و  هشیمه  شا 

88 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

فوج رد  یلاعت  قح  هک  دوش  یم  يزیرغ  ترارح  هب  دوش  یم  رداص  اهنیا  زا  هک  یلاعفا  لد  رگج و  هدعم و  هک  نیا  رگید  هدـسفم  و 
فوج لخاد  ار  تسد  دید و  ار  مکـش  نوردنا  دوشگ و  ناوت  هک  دوب  یم  اه  هنخر  اه و  جرف  مکـش  رد  رگا  هدـینادرگ  سبتحم  مدآ 

دیدرگ و یم  لطاب  فوج  ياشحا  لمع  دش و  یم  طولخم  يزیرغ  ترارح  اب  دیسر و  یم  فوج  هب  اوه  تدورب  هنیآ  ره  درک ، ناوت 
هقیرط نآ  رب  ار  ءایـشا  میکح  قلاـخ  هک  يوـحن  ریغ  هب  دور  یم  نآ  يوـس  هب  ماـهوا  هچ  ره  هـک  نادـب  سپ  .دـش  یم  كـاله  یمدآ 

.تسا لطاب  اطخ و  هدیرفآ 

[ اهنآ تقلخ  رد  فطل  اه و  توهش  ]

هراشا

ره رد  هچنآ  و  ندرک ، عامج  و  نتفر ، باوخ  و  ندروخ ، زا  هتخاـس  ررقم  یمدآ  رد  یلاـعت  قح  هک  یلاـعفا  رد  لّـضفم ! يا  نک  رکف 
تسا و نآ  باکترا  یضتقم  هک  هداد  رارق  یکّرحم  یمدآ  سفن  رد  اهنیا  زا  کی  ره  يارب  هک  یتسرد  هب  .هدومرف  ریبدت  اهنیا  زا  کی 

یب یگدنام و  .تسا و  نآ  هب  ندب  ماوق  یگدنز و  هک  تسا  ندروخ  ماعط  یضتقم  یگنسرگ  سپ  دیامن ، یم  نآ  رب  یمدآ  صیرحت 
ياهتوق تحارتسا  ندب و  تحار  هک  تسا  باوخ  رب  كّرحم  یباوخ 
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اذغ دوبن و  یگنـسرگ  رگا  .تسا و  نآ  هب  یناسنا  عون  ياقب  لسن و  ماود  هک  تسا  عامج  رب  كّرحم  توهـش ، .تسا و  نآ  هب  یندـب 
هب دنادرگ  رطـضم  ار  یمدآ  هک  دوبن  یتلاح  یمدآ  عبط  رد  تسا و  جاتحم  نآ  هب  ندب  هک  دـناد  یم  یمدآ  هک  دوب  نآ  يارب  ندروخ 

ره ندروخ ،

89 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هچنانچ دـش ، یم  كاله  تفر و  یم  لیلحت  هب  شندـب  ات  اذـغ  ندروخ  زا  دـیزرو  یم  یتسـس  تلاسک و  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  هنیآ 
.گرم هکلهم و  ضارما  هب  دوش  رجنم  ات  دیامن  یم  هعفادم  دوخ و  ندب  حالصا  يارب  یئاود  هب  دوش  یم  جاتحم  یمدآ  یهاگ 

دوب نکمم  هنیآ  ره  دنا ، جاتحم  نآ  هب  تحارتسا  يارب  نآ  ياوق  ندـب و  هک  تسناد  یم  هک  دوب  نآ  هب  نتفر  باوخ  رگا  نینچ  مه  و 
.دهاکب شندب  ات  دیامن  هعفادم  لامعا  رد  صرح  ای  لقاثت  يور  زا  هک 

ددرگ عطقنم  ای  دوش  مک  لسن  ات  دـنکن  دزرو و  یتسـس  هک  دوبن  دـیعب  دوب ، دـنزرف  ندـیناسر  مه  ضحم  يارب  عاـمج  تکرح  رگا  و 
.دنرادن نآ  نأش  هب  یئانتعا  دنزرف و  هب  تبغر  هک  مدرم  یضعب  دنتسه  هک  اریز 

ررقم نآ  يارب  تعیبط  سفن  زا  یکّرحم  تساهنآ  هب  ندب  ماوق  حالـص و  هک  لاعفا  نیا  زا  کی  ره  يارب  میلع  ّربدم  هک  نک  رظن  سپ 
.دنادرگ رطضم  نآ  لعف  هب  دیامن و  صیرحت  نآ  رب  ار  نآ  هک  هدینادرگ 

: تسا هوق  راهچ  یمدآ  رد  هک  نادب 

.دنادرگ یم  هدعم  دراو  دنک و  یم  اذغ  لوبق  هک  هبذاج » : » لوا

.دروآ لمع  هب  نآ  رد  ار  دوخ  لعف  تعیبط  ات  نآ  ریغ  هدعم و  رد  دراد  هاگن  ار  ماعط  هک  هکسام » : » مود

هدعم رد  ار  اذغ  هک  همضاه » : » موس
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.دنک یم  نهپ  ندب  عیمج  رد  دنک و  یم  ادج  ار  نآ  صلاخ  .دهد و  یم  خبط 

.دزاس یم  ردحنم  تجاح  ردق  هب  ار  نآ  صلاخ  همضاه  ذخا  زا  دعب  دنام  یم  اذغ  لقث  زا  هچنآ  دنک  یم  عفد  هک  هعفاد » : » مراهچ

90 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

تمکح و زا  هچنآ  تسا و  جاتحم  همه  هب  ندـب  هک  نآ  يارب  اهنآ  ياهراک  ندـب و  رد  هک  تّوق  راهچ  نیا  ریبدـت  رد  نک  رّکفت  سپ 
.هدش یعرم  نآ  رد  ریبدت 

؟ تسا نآ  هب  ندب  ماوق  هک  اذغ  بلط  يارب  یمدآ  درک  یم  تکرح  هنوگچ  دوب ، یمن  هبذاج  رگا  و 

؟ دنک مضه  ار  نآ  هدعم  ات  دنام  یم  فوج  رد  ماعط  هنوگچ  دوبن ، هکسام  رگا  و 

زا هچنآ  لدب  دوش و  یم  ندب  ياذغ  تسا و  صلاخ  هچنآ  وا  زا  دوش  ادـج  ات  تفای  یم  خـبط  اذـغ  هنوگچ  دوب ، یمن  همـضاه  رگا  و 
؟ دوش یم  دور  یم  لیلحت  هب  ندب 

.تسا هدنام  همضاه  زا  هچنآ  لقث  جیردت  هب  دش  یم  عفد  هنوگچ  دوب ، یمن  هعفاد  رگا  و 

مایق و  ندب ، هب  ار  اهتّوق  نیا  دوخ  ریدقت  نسح  فیطل و  عنـص  هب  وت  يارب  ریدق  میکح  تسا  هدـینادرگ  لّکوم  هنوگچ  ینیب  یمن  سپ 
: منک نایب  یلثم  وت  يارب  زا  تسا ، نآ  رد  ندب  حالص  هچنآ  هب  اهنآ  ندومن 

ناّربدم ماوق و  و  دنتـسه ، نامداخ  نارکون و  نامالغ و  و  مشح ، هناخ  نیا  رد  ار  وا  .تسا و  هاشداپ  هناخ  هلزنم  هب  ندب  هک  یتسرد  هب 
یم دراو  هچنآ  ضبق  يارب  يرگید  و  ناشیا ، هب  نامزالم  مشح و  جاتحی  اـم  ندـیناسر  يارب  زا  یکی  ناـشیا ، حـلاصم  هب  دـنلکوم  هک 

، ندرک ایهم  نآ و  ندروآ  لمع  هب  يارب  يرگید  تجاح و  ماگنه  ات  ندرک  طبض  دوش و 

91 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هصح کی  ره  هب  و 
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.اهتفاثک زا  هناخ  نآ  ندرک  كاپ  يارب  يرگید  ندیناسر و  ار  وا 

دـنحراوج و ءاضعا و  مشح ،»  » تسا و ندـب  نیا  هناخ ،»  » و تسا ، نایملاع  هاشداپ  هک  تسا  میکح  قـالخ  هاـشداپ ،»  » هک نادـب  سپ 
.دندش روکذم  هک  دنا  هوق  راهچ  ناربدم ،» »

بتک رد  ابطا  هک  تسا  يروط  نآ  فلاخم  میتخاس ، نهربم  یفاش  حیضوت  نیا  هب  میدرک و  رکذ  ام  هک  یهجو  رب  ار  اوق  نیا  لاوحا  و 
هب ام  و  دـیآ ، ناشیا  راک  هب  ضارما  تفرعم  هیودا و  لامعا  نآ  رد  هک  دـنا  هدرک  رکذ  یهجو  رب  ناشیا  هک  اریز  دـنا  هدرک  ناـیب  دوخ 

هدید شیپ  زا  ار  یسانشان  قح  لبـس  يروک و  اشغ و  دنک و  عفد  قیالخ  سوفن  زا  ار  ههبـش  کش و  ضرم  هک  میا  هدرک  رکذ  يوحن 
.نایملاع راگدرورپ  تمکح  دوجو و  هب  دننک  رارقا  ناعذا  نیقی و  يور  زا  ات  درادرب  ناشیا 

یمدآ ياوق  لاوحا  حرش  رد  اّبطا  لوق  لقن   ] مجرتم نخس  ]

هراشا

.تسین بسانمان  دوش  روکذم  امکح  ناشیا و  لاوقا  زا  یلمجم  رگا  اّبطا ، لوق  هب  دندومرف  هراشا  نوچ  ترضح ، هک  دیوگ : مجرتم 

هوق و  تسا ، کیرـش  اهنآ  رد  تاناویح  تاتابن و  اب  هک  تسا  دـنچ  هوق  ار  یمدآ  هک  تسا  نآ  اّبطا  ءامکح و  ناـّیعیبط  ناـیم  روهـشم 
.تسا وا  صوصخم  هک  تسا  دنچ  هوق  تسا و  کیرش  تاناویح  اب  هک  تسه  دنچ 

92 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

یتابن ياوق  رد  راتفگ  ]

.تسا هّدلوم »  » و هیمان »  » و هیذاغ »  » هوق لّوا  اما 

هب جایتحا  تسا و  جاتحم  اذغ  هب  هک  تسا  يوضع  هباشم  لکاشم و  هک  يزیچ  هب  دنادرگ  یم  لیحتـسم  ار  اذغ  هک  تسا  نآ  هیذاغ  و 
ار طالخا  هک  تسا  رورـض  ندـب  رد  يزیرغ  ترارح  تسا و  دـنچ  یبطر  ءازجا  زا  ندـب  نّوکت  نوچ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هّوق  نیا 

جراخ ياوه  دور و  یم  لیلحت  هب  ندب  هّیرورـض  تابوطر  زا  یـضعب  نآ  ببـس  هب  هتبلا  درب و  لیلحت  هب  ار  اه  یتدایز  دـهدب و  یجزن 
يدوز هب  دوشن  دور ، یم  لیلحت  هب  ندب  زا  هچنآ  لدب  اذغ  زا  يردق  رگا  دنوش  یم  لیلحت  ثعاب  زین  یناسفن  یندب و  تاکرح  ندب و 

.دوش فرط  رب  دهاکب و  دوش و  کشخ  ندب 

نآ هب  دوش و  یم  قولخم  کـچوک  محر  رد  لـفط  نوچ  هداد و  رارق  لـلحتی  اـم  ندـب  يارب  ندـب  رد  ار  هیذاـغ  هوق  میلع  میکح  سپ 
ار هیمان  هوق  یلاعت  قح  اذهل  دوش  گرزب  هک  دیاب  سپ  دیآ ، یمن  لمع  هب  نآ  زا  دـیآ  لمع  هب  دـیاب  ناسنا  زا  هک  یئاهراک  یکچوک 

بصع و ناوختسا و  دننام  دسر  یم  مه  هب  ینم  زا  هک  ندب  هّیلصا  يازجا  نایم  رد  ار  اذغ  دنک  لخاد  هک  هداد  رارق  ندب  رد  زین 
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لاس یـس  ات  هّوق  نیا  .تسا و  صخـش  ره  بسانم  هک  دنـسرب  يدح  هب  ات  قمع  ضرع و  لوط و  رد  دـنوش  دایز  ات  اهنیا  لاثما  طابر و 
یم هبرف  نآ  زا  دعب  دنام و  یم  زاب  لمع  زا  تشذـگ  هک  لاس  یـس  زا  تسین و  رهاظ  شلمع  نادـنچ  تسیب  زا  دـعب  دـنک و  یم  لمع 

دوشن لسانت  دلاوت و  رگا  تسا  رورض  ار  یمدآ  گرم  نوچ  .دنک و  یمن  ّومن  اما  دوش 

93 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.دوش رگید  صخش  دوجو  هدام  هک  دیآ  لمع  هب  نآ  زا  ینم  هک  هداد  رارق  ندب  رد  هّدلوم  هوق  سپ  .دوش  یم  فرط  رب  يدوز  هب  عون 

هیذاغ هوق  نامداخ  ]

«. هعفاد  » و همضاه »  » و هکسام »  » و هبذاج »  » .دراد راکتمدخ  راهچ  هیذاغ  هوق  و 

هب دوش  هیبش  ددرگ و  مضه  ات  دراد  هاگن  هک  نآ  يارب  هکسام  .ءاضعا و  يوس  هب  دشکب  دنک و  بذج  ار  اذغ  هک  نآ  يارب  هبذاج  اما 
.اذغ هب  جاتحم  وضع 

مضه هناگراهچ  بتارم  ]

.تسا راهچ  مضه  بتارم  و 

تقو رد  دوش  یم  ناهد  رد  مضه  نیا  لوا  دنیوگ و  یم  سولیک »  » ار نآ  دوش و  یم  باکـشک  دننام  اجنآ  رد  اذغ  هک  هدعم  رد  لوا 
«. ندیئاوخ »

رگج يوس  هب  هدـعم  زا  هک  دـنچ  یگر  زا  نآ  فیطل  صلاـخ و  هدـعم  رد  دـش  ماـمت  شمـضه  نوچ  سولیک  هک  اریز  رگج  رد  مود 
رگج مامت  رد  هک  دـنچ  هزیر  قورع  رد  رگج  مامت  رد  دوش  یم  نهپ  دوش و  یم  رگج  لخاد  دـنیوگ  یم  اـقیراسام »  » ار وا  هک  تسه 

« سومیک  » ار نآ  دوش و  یم  هعبرا  طالخا  هب  لیحتسم  دوش و  یم  اجنآ  رد  مود  مضه  هدیود و 

94 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.دوش یم  اقیراسام  رد  مضه  نیا  يادتبا  .دنیوگ و  یم 

رگج يالاب  زا  هک  یگرزب  گر  رد  دـنوش  یم  لـخاد  طـالخا  هک  تسا  یتقو  رد  شلوا  دوش و  یم  ندـب  ياـهگر  رد  میـس  مضه  و 
.دوش یم  لخاد  تسا  رشتنم  ندب  عیمج  رد  هک  رگید  ياهگر  هب  اجنآ  زا  تسا و  هتسر 

.ءاضعا رد  دوش  یم  حشرتم  اهگر  ياهناهد  زا  هک  تسا  یماگنه  رد  شیادتبا  دوش و  یم  ءاضعا  رد  مراهچ  مضه  و 

.طیاغ لوب و  دننام  دننک  عفد  دیآ  یم  دایز  اذغ  زا  هک  یلوضف  هک  نآ  يارب  هعفاد  هوق  اما 
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ره هکنآ  مود  و  دـنادرگ ، یم  بلقنم  ینم  هب  هیـصخ  رد  نوخ  زا  ار  مراهچ  مضه  هلـضف  هک  تسا  نآ  یکی  تسا  ات  ود  هدـّلوم  هوق  و 
زا يوضع  دعتسم  ار  ینم  زا  يو  زج 

یسلجم همالع  همجرت  لضفم - www.Ghaemiyeh.comدیحوت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


.طابر یضعب  دوش و  ناوختسا  یضعب  هک  دنادرگ  یم  هّیلصا  ءاضعا 

.هکردم هکرحم و  دنمسق : ود  رب  دشاب  یمن  تاتابن  رد  هک  تسا  ناویح  صوصخم  هک  یئاهتّوق  اما  و 

بولطم هک  يرما  تروص  لاـیخ  رد  دوش  مسترم  هاـگ  ره  هک  تسا  يا  هوق  هثعاـب  .هلعاـف و  هثعاـب و  هب  دوش  یم  مسقنم  هکرحم ، اـما 
تهج هب  کیرحت  رب  ثعاب  رگا  سپ  ءاـضعا ، کـیرحت  رب  ار  هلعاـف  هوق  دوش  ثعاـب  يو ، عفد  دـشاب  بولطم  اـی  .يو  لوصح  دـشاب 

.دنناوخ هیبضغ » هوق   » دشاب هنع  بورهم  رما  عفد  تهج  هب  رگا  دنناوخ و  هیوهش » هوق   » دشاب لوصحلا  بولطم  رما  بلط 

95 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.دنادرگ کیرحت  يایهم  ار  کیرحت  تاودا  تالضع و  هک  تسا  يا  هوق  هلعاف  و 

.نطاب رد  جنپ  رهاظ ، رد  جنپ  تسا : هوق  هد  سپ  هکردم  اما  و 

هینطاب هیرهاظ و  هناگ  هد  ياوق  هب  هکردم  ماسقنا  ]

.هرهاظ هوق  جنپ  اما 

عـضوم نیرونلا  عمجم  زا  دارم  و  تسا ، نیروـّنلا  عـمجم  رد  هک  تسا  یحور  نآ  لـصاح  هک  تسا  يا  هّوـق  نآ  تسا و  هرـصاب  لوا :
رد ود  ره  فیوجت  هک  یتیثیح  هب  دننک  تاقالم  مه  هب  هدش و  هتسر  غامد  مّدقم  تسار  پچ و  زا  هک  تسا  هفّوجم  هبصع  ود  تاقالم 

فرط زا  هک  نآ  تسار و  هقدح  هب  تسا  هتـسر  تسار  فرط  زا  هک  نآ  هدش  فطعنم  تاقالم  زا  دـعب  دـنوش و  یکی  تاقالم  عضوم 
ار هئیضم  هنّولم  ءایشا  عیمج  تاذل و  اب  ار  اه  ینـشور  اهگنر و  عیمج  دنک  كاردا  سفن  هّوق  نیا  هب  دیآ و  پچ  هقدح  هب  هتـسر  پچ 

.ضرعلاب

هب مشچ و  « 1  » هیدیلج رد  ددرگ و  عبطنم  نآ  زا  هک  یتروص  ای  تسا  یئرم  نیع  تاذل  اب  كردـم  هک  نآ  رد  تسا  فالخ  ار  املع  و 
عمجم رد  نآ  تطاسو 
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.كرتشم سح  هب  ددرگ  لقتنم  نآ  زا  نیرونلا و 

96 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.نیّیعیبط بهذم  هب  تسا  فرعم  مود  بهذم 

دشاب و رـصب  زکرم  رد  شرـس  هک  یطورخم  لکـش  رب  رـصب  زا  عاعـش  جورخ  هب  دنا  لئاق  یعمج  دنهورگ : ود  لوا  لاوقا  باحـصا  و 
بهذم نیا  .هقطان و  سفن  دزن  رد  ددرگ  یئرم  تاذ  روهظ  فاشکنا و  ببس  یئرم  رب  عاعش  نیا  شبات  یئرم و  حطس  رب  قبطنم  شهت 

«1  » .تسا نییضایر 

هک یعاعش  ّتیفیک  هب  ددرگ و  فّیکتم  یئرم  یئار و  نیب  ام  ياوه  زا  هک  دنیوگ  هکلب  دنتـسین ، عاعـش  جورخ  هب  لئاق  رگید  یعمج  و 
.دوش یئرم  تاذ  ببس  تسا  رصب  رد 

.دوش یم  رهاظ  زین  ثیداحا  یضعب  زا  تسا و  رهشا  قابطنا  هب  لوق  و 

دنک كاردا  هّوق  نیا  هب  سفن  تسا و  خامـص  رعقم  هبـصع  رد  هک  تسا  یحور  نآ  لماح  هک  تسا  يا  هوق  نآ  تسا و  هعماـس  مود :
ود ندروخ  زا  دوش  لصاح  ادیپ و  هک  یجومت  تهج  هب  اوه  رد  دوش  ثداح  هک  تسا  یتّیفیک  توص  .ار و  اهادـص  تاوصا و  عیمج 
ات صوصخم  جّومت  نآ  مه و  هب  ود  ره  تمواقم  طرـش  هب  فنع  قیرط  هب  مه  زا  زیچ  ود  ندـش  ادـج  زا  اـی  فنع  يور  زا  مه  هب  زیچ 
هک خامـص  رعقم  هب  دوش  یهتنم  شوگ  رد  دکار  ياوه  هب  ات  ددرگ  رمتـسم  جومت  نآ  نوچ  دوب و  دوجوم  توص  دـشاب  یقاب  اوه  رد 

.ددرگ سفن  كردم  نآ و  حور  هب  هدرپس  هک  هوق  هب  دوش  يّدأتم  توص  تسا  شورفم  اجنآ  رد  هروکذم  هبصع 

رد هک  تسا  یحور  نآ  لماح  هک  تسا  يا  هوق  نآ  تسا و  هماش  موس :

97 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هیبش یگدمآرب  »
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ياوه حوضو  ببـس  هب  ار  اهوب  عیمج  دنک  كاردا  هّوق  نیا  هب  سفن  تسا و  يراس  هتـسر  غامد  مدـقم  زا  ینیب  نایم  رد  هک  ناتـسپ  هب 
.موشیخ هب  هحیار  ّتیفیک  هب  فّیکتم 

كاردا هّوق  نیا  هب  سفن  تسا و  يراس  نابز  مرج  هبـصع  رد  هک  تسا  یحور  نآ  لماح  هک  تسا  يا  هوق  نآ  تسا و  هقئاذ  مراهچ :
.فالخلا یلع  دوش  معط  يذ  يازجا  هب  طولخم  ای  معط و  ّتیفیک  هب  فّیکتم  هیباعل  تبوطر  هطساو  هب  ار  اه  هزم  عیمج  دنک 

دنک كاردا  هوق  نیا  هب  سفن  اـضعا و  رثکا  رد  تسا  يراـس  هک  تسا  یحور  نآ  لـماح  هک  تسا  يا  هوق  نآ  تسا و  هسمـال  مجنپ :
یکبـس و تبالـص و  تـنیل و  تنوـشخ و  تسـالم و  تسوـبی و  تبوـطر و  تدورب و  ترارح و  دـننام  ار  هسوـملم  تاـیفیک  عـیمج 

.ینیگنس

نطاب ياوق  ]

: نطاب هّوق  جنپ  اما  و 

رد دوش  مسترم  نآ و  يوس  هب  دوش  يّدأـتم  هک  رـس  زغم  ینعی  غاـمد  لّوا  نطب  مدـقم  رد  هک  تسا  يا  هوق  نآ  كرتشم و  سح  لوا :
دوش و هتخیر  نآ  رد  بآ  لودـج  جـنپ  هک  یـضوح  هب  دـنا  هدرک  هیبـشت  ار  هّوق  نیا  .هرهاـظ و  ساوح  هب  هسوسحم  روـص  عـیمج  نآ 

نیا هب  دننک و  هدهاشم  نآ  رد  سفن  دـنناسر و  وا  هب  ربخ  دـنبایب  هچ  ره  مادـک  ره  هک  دـنا  هتفگ  هّوق  نیا  ناسوساج  ار  هرهاظ  ساوح 
.سفن حول  ینعی  دنیوگ  ایساطنب »  » ینانوی نابز  هب  ار  نآ  ببس 

98 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

نیا سپ  ار ، كرتشم  سح  رد  همـسترم  روص  عیمج  دـنک  ظفح  هک  غامد  زا  لوا  نطب  رخآ  رد  تسا  يا  هّوق  نآ  تسا و  لایخ  مود :
.دشاب كرتشم  سح  هظفاح  هوق 

تسا و مه  و  موس :
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دنناـم دوـش  یم  لـصاح  نآ  هب  تاـسوسحم  هب  هقلعتم  هیئزج  یناـعم  كاردا  هک  غاـمد  زا  طـسوا  نـطب  رّخؤـم  رد  تـسا  يا  هّوـق  نآ 
هرهاظ ساوح  هب  هک  تسا  نآ  یناعم  زا  دارم  دوش و  نآ  هب  نآ  لیم  ببس  دنک و  كاردا  گرگ  زا  الثم  دنفسوگ  هک  هّیئزج  توادع 

.دنوش كردم  هرهاظ  ساوح  هب  هک  دنیوگ  یم  ار  يروما  روص  دوشن و  كردم 

تبـسن نوچ  مهو  هب  شتبـسن  دـنک و  هّیئزج  یناعم  ظفح  هک  غامد  زا  ریخا  نطب  مدـقم  رد  تسا  يا  هوق  نآ  تسا و  هظفاـح  مراـهچ :
.كرتشم ّسح  هب  تسا  لایخ 

یـضعب و اب  یـضعب  ار  هّیئزج  هسوسحم  روص  دنک  بیکرت  هک  غامد  زا  طسوا  نطاب  مدقم  رد  تسا  يا  هوق  نآ  تسا و  هّلیختم  مجنپ :
ار ینّولم  ندرک  لّیخت  ای  رـس ، یب  مدآ  ای  دشاب ، هتـشاد  لاب  ود  هک  ناسنا  لیخت  زا  دوش  رهاظ  هچنانچ  یـضعب  زا  ار  یـضعب  دنک  ادج 

ریغ ار  نمـشد  تسود و  ریغ  ار  تسود  ندرک  روصت  اـی  دراد و  عقاو  رد  هک  یمعط  زا  یلاـخ  اـی  درادـن  عقاو  رد  هک  یمعط  بحاـص 
.کلذ ریغ  یلا  نمشد 

ناسنا هژیو  ياوق  ]

یم تاقیدصت  تارّوصت و  كاردا  نآ  هب  هک  تسا  هلقاع  هوق  تسین : تاناویح  ریاس  رد  تسا و  ناسنا  صوصخم  هک  یئاه  هوق  اما  و 
.دنک

99 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.دناسر هیقیقح  تالامک  بتارم  هب  ار  وا  هک  دوش  یلاعفا  لامعا و  تلوازم  يایهم  نآ  هب  هک  تسا  هلماع  هوق  و 

هلقاع هوق  بتارم  ]

: دراد هبترم  راهچ  هلقاع  هوق  و 

نیا تساهنآ و  لوصح  دعتـسم  تسا و  یلاخ  تـالوقعم  عیمج  زا  هک  وا  هب  سفن  ّقلعت  ءادـتبا  رد  دـشاب  یئار  نینچ  هک  یتلاـح  یلوا 
.دنمان یم  یئالویه  لقع  هبترم  نیا  رد  ار  هقطان  سفن  ای  ار  هبترم 

یم لقتنم  تایرظن  هب  تایهیدـب  زا  سدـح  ای  رّکفت  دوش و  یم  لصاح  ار  وا  هیهیدـب  تاقیدـصت  تاروصت و  هک  تسا  نآ  مود  هبترم 
.دنمان یم  هکلملاب » لقع   » هبترم نیا  رد  ار  سفن  ای  ار ، هبترم  نیا  .دوش و 

دناوت رـضاح  ار  اهنآ  دهاوخ  نوچ  دـشابن و  رـضحتسم  ار  یگمه  اما  دوشب  لصاح  وا  يارب  هیرظن  تالوقعم  هک  تسا  نآ  موس  هبترم 
.تخاس

.دنیوگ یم  لعفلاب » لقع   » هبترم نیا  رد  ار  لقع  ای  ار ، هبترم  نیا 
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دشاب هدیسر  مه  هب  هیوامس  حاولا  هیلاع و  يدابم  هب  یلاّصتا  ار  وا  دشاب و  رضاح  وا  دزن  رد  همه  تالوقعم  هک  تسا  نآ  مراهچ  هبترم 
هیآ یـضعب  دنمان و  یم  یـسدق » هوق   » و دافتـسم » لقع   » هبترم نیا  رد  ار  سفن  ای  ار ، هبترم  نیا  درک و  دناوت  اجنآ  زا  روما  هعلاطم  هک 

ریسفت هبترم  نیا  هب  «« 1  » ٌران ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  یُِضی ُء َو  اُهْتیَز  ُداکَی   » ار رون  همیرک 

100 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

نیا دنا و  هدرک  لیوأت  ینعم  نیا  هب  زین  ار  سدـقلا  حور  هب  دـییأت  یعمج  .دراد و  نیا  هب  یئامیا  زین  تایاور  یـضعب  و  « 1 ، » دنا هدرک 
هبترم
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.تسا نیعمجا - مهیلع  هَّللا  تاولص  ءایصوا - ءایبنا و  صوصخم 

هیلمع هوق  بتارم  ]

: ددرگ یم  مسقنم  هبترم  راهچ  هب  زین  هیلمع  هوق  و 

.دنادرگ هزیکاپ  اهنیا  ریغ  هزور و  زامن و  زا  هّیوفطصم  ننس  بادآ و  هقح و  تعیرش  تعباتم  هب  ار  دوخ  رهاظ  هک  تسا  نآ  لوا :

.دزاس رهاط  هّیند  تاکلم  هّیدر و  قالخا  زا  ار  دوخ  نطاب  هک  نآ  مود :

.دنادرگ نّیزم  هیقیقح  مکح  هّقح و  مولع  هب  ار  سفن  هک  نآ  موس :

دـشابن وا  روظنم  يرماوا  ياضر  لیـصحت  یهلا و  سدقم  بانج  برق  ریغ  هب  دوش و  یلاخ  دوخ  تادارا  تادارم و  زا  هک  نآ  مراهچ :
امک دشاب  هدش  ّقلعتم  یلعا  ءالم  هب  دشاب و  هدیچرب  یند  يایند  زا  نماد  دـشاب و  هدرک  الع  ّلج و  قح  تدارا  عبات  ار  دوخ  تادارا  و 

: هنأش لج  لاق  و  « 2 « » ُهَّللا َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  : » یلاعت هَّللا  لاق 

« اهب شطبی  یتلا  هدی  و  هب ، قطنی  يذلا  هناسل  و  هب ، رصبی  يّذلا  هرصب  و  هب ، عمسی  يّذلا  هعمس  تنک  «و 

101 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  یضعب  تسا و  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هب  صوصخم  زین  هبترم  نیا  و  «. 3»

.تسا ناشیا  صاوخ  زا 

باتک رد  اهنآ  زا  یضعب  ددرگ و  یم  هابتشا  بجوم  اهنآ  رکذ  تسا و  هیبش  هلطاب  بهاذم  هب  هک  تسه  رگید  نانخـس  ماقم  نیا  رد  و 
ماقم نیا  رد  تسا  امکح  دعاوق  رب  ینبم  هک  تاحالطـصا  نیا  .تسین و  بسانم  اهنآ  رکذ  همجرت  نیا  رد  دـش و  روکذـم  هایحلا  نیع 

رب یفّقوت  هلمجلا  یف  هدش  روکذم  لامجا  لیبس  رب  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هک  بتارم  زا  یـضعب  مهف  هک  نآ  تهج  هب  هدش  روکذـم 
میتشگرب هر ])  ) مجرتملا مالک  یهتنا   ] .تشاد بتارم  نیا  رکذ 
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.ثیدح همجرت  هب 

ینطاب ینورد و  ياهورین  اوق و  ]

، ار اهنآ  دـئاوف  هداد و  رارق  یناـسنا  سفن  رد  یلاـعت  قح  هک  اـه  هّوق  رد  نک  لـمأت  نونکا  ار ، یندـب  ياوق  یتسناد  نوچ  لّـضفم ! يا 
اه للخ  هچ  وا و  لاح  دوب  هنوگچ  تشاد  یمن  ار  هظفاح  اه  هوق  نیا  زا  رگا  .اهنیا  ریغ  هظفاح و  هلقاـع و  همهاو و  هرّکفم و  هوق  دـننام 

مدرم زا  تسا و  مدرم  دزن  رد  هچ  وا  زا  هک  دـنام  یمن  شرطاخ  رد  هک  اریز  وا  تالماعم  وا و  یناگدـنز  وا و  روما  رد  دـش  یم  لخاد 
هب هچنآ  هتفگ و  هچنآ  هدینـش و  ار  هچنآ  هدید و  ار  هچنآ  دوبن  شرطاخ  رد  تسا و  هتفرگ  هچ  تسا و  هداد  هچ  تسه ، وا  دزن  رد  هچ 

.دراد و ررـض  زیچ  هچ  ار و  وا  دراد  عفن  زیچ  هچ  هدرک و  يدـب  وا  هب  یک  هدرک و  یکین  وا  هب  یک  هک  تشادـن  دای  هب  دـنا و  هتفگ  وا 
شدای هب  درک  یم  هثحاـبم  هرکاذـم و  ار  یملع  رمع  ماـمت  رگا  .تسناد و  یمن  ار  نآ  درک  یم  روبع  یـصحی  ـال  تاّرم  یهار  رد  رگا 

روما زا  يرما  چیه  زا  و  دش ، یمن  عفتنم  هبرجت  چیه  هب  و  درک ، یمن  داقتعا  نید  چیه  هب  و  دنام ، یمن 

102 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

قالطا وا  رب  ار  ّتیناسنا  مان  ددرگ و  خلسنم  تیناسنا  زا  اقلطم  هک  دوب  راوازس  یسک  نینچ  هکلب  تفرگ ، تسناوت  یمن  تربع  هتشذگ 
.دننکن

وا زا  اه  نآ  همه  هک  نآ  ياـج  هچ  دـسر ، یم  مه  هب  وا  لاوحا  رد  اـهللخ  هچ  یناـسفن  ياوق  زا  هّوق  کـی  توف  هب  هک  نک  لـمأت  سپ 
.دوش توف 

یشومارف دیاوف  ]

ار سک  چیه  دوبن  یمدآ  رد  یشومارف  رگا  يروآدای ، تمعن  زا  تسا  رت  میظع  ینک  لمأت  رگا  یمدآ  رد  یشومارف  تمعن  و 
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چیه هب  و  دش ، یمن  لیاز  شا  هنیـس  زا  سک  چیه  هنیک  و  دش ، یمن  یـضقنم  يدحا  ترـسح  و  دـش ، یمن  لصاح  یّلـست  یتبیـصم  زا 
یهاشداپ هک  تشادن  دیما  دوب و  وا  ربارب  رد  هشیمه  هدش  دراو  وا  رب  هک  یتافآ  هک  نآ  يارب  دـش  یمن  عّتمتم  ایند  ياه  تمعن  زا  کی 

نایسن ظفح و  میکح  دنوادخ  هک  ینیب  یمن  سپ  دزادرپب ، وا  رکف  زا  هظحل  يدوسح  ای  ددرگ ، لفاغ  وا  لاوحا  زا  تسا  وا  نمشد  هک 
ماـظتنا رد  ود  ره  درک و  ناوـت  یمن  فـصو  هک  تسه  یتحلـصم  کـی  ره  رد  دـنرگید ، کـی  دـض  ود  ره  هداد و  رارق  یمدآ  رد  ار 

.تسا رورض  یمدآ  لاوحا 

هب دنا و  هداتفا  طلغ  هب  اجنیا  زا  سوجم  هچنانچ  دّدـعت  هن  تسا  عناص  تدـحو  هب  رارقا  بجوم  هّداضتم  روما  نیا  ینک  رّکفت  رگا  سپ 
ندب عناص  تسا و  راک  رد  ود  ره  دض ، ود  نیا  یمدآ  ندـب  رد  هک  نانچمه  هک  اریز  نولوقی  اَّمَع  ُهَّللا  َیلاعَت  دـنا  هدـش  لئاق  ادـخ  ود 

یم رـش  ار  یـضعب  ریخ و  ار  یـضعب  هک  هّداضتم  ءایـشا  ریبک ، ملاع  رد  نینچ  مه  دشاب ، مامت  شتعنـص  ات  دهد  رارق  ار  ود  ره  هک  دیاب 
تسا و رورض  ود  ره  دوجو  دنمان و 

103 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.دنناد یمن  نالهاج  نآ  تسا و  راک  رد  تسا و  ریخ  لک ، ماظن  يارب  ود  ره 

[ ایح عفانم  ]

« ایح  » نآ هک  عفنلا  میظع  ردـقلا ، لیلج  قلخ  زا  تاناویح  ریاـس  ناـیم  زا  هدـش  نآ  هب  صوصخم  ناـسنا  هچنآ  هب  لّـضفم  يا  اـمن  رظن 
باکترا دروآ و  یمن  رب  ار  مدرم  جـئاوح  دومن و  یمن  اه  هدـعو  هب  افو  درک و  یمن  يرادـنامهم  سک  چـیه  دوب  یمن  ایح  رگا  .تسا 

.درک یمن  اه  يدب  حیابق و  زا  بانتجا  اه و  یکین 

يرایسب یتح 
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تیاعر دندرک  یمن  مرـش  مدرم  زا  رگا  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  هک  اریز  دنروآ ، یم  لمع  هب  ایح  يارب  زا  مدرم  ار  هبجاو  روما  زا 
كرت دـنداد و  یمن  سپ  ار  مدرم  ياـه  تناـما  دـندرک و  یمن  ناـشیوخ  هب  ناـسحا  محر و  هلـص  .دـندرک و  یمن  رداـم  ردـپ و  قح 

ایند رما  تسا و  نآ  رد  وا  حالص  هک  ار  یتلصخ  ره  یمدآ  هب  تسا  هدرک  اطع  هنوگچ  ادخ  هک  ینیب  یمن  سپ  دندرک ، یمن  یـصاعم 
.دوش یم  مامت  نآ  هب  شترخآ  و 

نخس ماهلا  ]

تسا و وا  ریمـض  رد  هچنآ  زا  دـنک  یم  ریبعت  نآ  هب  هک  هدرک  ماعنا  نآ  هب  یمدآ  رب  ادـخ  هک  نتفگ  نخـس  رد  لّـضفم  يا  نک  لـمأت 
نیا رگا  .دناد و  یم  نآ  هب  ار  نارگید  ریمـضلا  یف  ام  دیامن و  یم  نایب  نآ  هب  ار  دوخ  راکفا  جیاتن  دـنک و  یم  روطخ  شلد  رد  هچنآ 

104 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  باب  زا  ناسنا  دوبن ، نتفگ  نخس 

.تسناد تسناوت  یمن  دوب  نارگید  رطاخ  رد  هچنآ  داد و  تسناوت  یمن  ربخ  دوب  شرطاخ  رد  هچنآ  زا  هک  دوب  نایاپ  راهچ 

نتشون هدیاف  ]

یم طبض  و  نارضاح ، يارب  ار  ناگتشذگ  ياهربخ  دنا  هدرک  طبض  نآ  هب  هک  نتـشون  تباتک و  دئاوف  رد  لّضفم ! يا  نک  لّمأت  زاب  و 
.دنا هتشون  اهنآ  ریغ  بادآ و  مولع و  رد  هک  اهباتک  تسا  هدنامیقاب  نآ  هب  .ناگدنیآ و  يارب  ار  نارضاح  رابخا  دنیامن 

.باسح تالماعم و  زا  نارگید  وا و  نایم  دوش  یم  يراج  هچنآ  یمدآ  دنک  یم  ظفح  نتشون  هب  و 

مولع .دیسر و  یمن  شلها  هب  شربخ  تفر ، یم  رفس  هب  هک  یسک  یضعب و  زا  اهنامز  زا  یضعب  رابخا  دش  یم  عطقنم  دوبن  نتشون  رگا 
هچنآ ناشیا  زا  دـش  یم  توف  و  تفای ، یم  هار  مدرم  تالماعم  روما و  رد  میظع  لـلخ  و  دـش ، یم  عیاـض  بادآ  دـش و  یم  سردـنم 

.اهنآ نتسناد  تسا  رورض  ار  ناشیا  هک  یتایاور  ناشیا و  نید  زا  نآ  رد  رظن  هب  دندوب  جاتحم 

یکریز هلیح و  هب  مدرم  هکلب  دشاب ، هدیرفآ  یمدآ  تقلخ  رد  دنوادخ  هک  تسین  یئاهزیچ  زا  نتـشون  نتفگ و  هک : دیوگ  یـسک  رگا 
دوش و یم  فلتخم  اذهل  ناشیا ، نایم  رد  تسا  هدش  يراج  دنا و  هدرک  دوخ  نایم  رد  هک  تسا  یحالـصا  دنا و  هدیناسر  مه  هب  دوخ 

هک هفلتخم  مما  رد 
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ریغ یمور و  یناربع و  ینایرـس و  یبرع و  طخ  دـننام  دـشاب  یم  فلتخم  تباـتک  نینچ  مه  دـنیوگ و  یم  نخـس  فلتخم  ياـهتغل  هب 
.دنسیون یم  یطخ  هب  و  دنیوگ ، یم  نخس  ینابز  هب  یهورگ  یتّما و  ره  .اهنیا و 

105 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

یم لمع  هب  نآ  هب  هچنآ  اما  .تسه  يریبدـت  هراـچ و  یلعف  نتـشون  نتفگ و  رد  هلمجلا  یف  ار  یمدآ  دـنچ  ره  هک : میئوگ  یم  باوج 
یمدآ هب  ادـخ  رگا  هک  اریز  وا ، تمحر  نیازخ  زا  تسا  يا  هّیطع  تسا و  یلاعت  قح  هلماک  تعنـص  زا  اهریبدـت  اه و  هراـچ  نیا  دـیآ 

تلآ هک  ناتـشگنا  فک و  رگا  و  تشادن ، نخـس  رب  تردق  تاناویح  ریاس  دننام  دوب  هدادـن  روما  هدـننک  كاردا  نهذ  و  ایوگ ، نابز 
زا همه  اهنیا  لصا  سپ  دنرادن ، تباتک  قطن و  رب  تردـق  تاناویح  ریاس  هچنانچ  درک  یم  تباتک  هنوگچ  داد  یمن  وا  هب  تسا  تباتک 
ره دبای و  یم  باوث  دنک ، رکـش  ار  اهتمعن  نیا  هک  ره  سپ  تسا ، هدرک  دوخ  قلخ  رب  هک  تسا  یلّـضفت  تسا و  ریدـق  میکح  ترطف 

«2 « » 1  » .ناشیا تعاط  نایملاع و  رکش  زا  تسا  زاین  یب  ادخ  دنک  نارفک  هک 

مولع میلعت  ]

هداد و مدرم  هب  ار  نآ  ملع  هار  میلع  رداق  هچنآ  رد  لّضفم  يا  نک  رّکفت 

106 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

نتسناد رد  یمدآ  يایند  نید و  حالص  هچ  ره  هک  اریز  تسا ، تحلصم  تمکح و  قفاوم  کی  ره  هک  هدادن  مدرم  هب  ار  شملع  هچنآ 
هک يدـهاوش  لیالد و  هب  هنأش  یلاعت  تسا  قلاـخ  تفرعم  .تسا  نآ  رد  وا  نید  حالـص  هچنآ  اـما  هدوشگ ، نآ  يارب  یهار  تسا  نآ 

تردق ملع و  عناص و  دوجو  رب  دنک  یم  تلالد  هک  هدینادرگ  رهاظ  ءایشا  قلخ  رد 
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و مدرم ، هفاک  رب  تلادع  زا  اهنآ  نتـسناد  مدرم  رب  تسا  بجاو  هچنآ  تفرعم  .وا و  ترفغم  تمحر و  تلادع و  فطل و  تمکح و  و 
رارقا و اهنیا و  تفرعم  هک  اهنیا  هابـشا  و  ندومن ، نیکاسم  ارقف و  تیاعر  ار و  تناما  ندرکن  تنایخ  و  ردام ، ردـپ و  اب  ندرک  یئوکین 

هاوخ رفاک ، هاوخ  ناملـسم و  هاوخ  اهنیا ، موزل  یکین و  هب  دنک  یم  مکح  لقع  تسا و  مما  همه  ترطف  عبط و  رد  اهنیا  موزل  هب  ناعذا 
.فلاؤم هاوخ  فلاخم و 

اه و نیمز  ندرک  دابآ  نتشک و  تخرد  ندرک و  تعارز  دننام  هداد  نآ  هب  ملع  هار  ار  یمدآ  نآ و  نتـسناد  رد  ایند  حالـص  هچنآ  اما 
اهدرد اهیرامیب و  عاونا  زا  دنیامن  یم  افـشتسا  نآ  هب  هک  اه  هشیر  اههایگ و  تفرعم  نایاپراهچ و  نتـشادهاگن  اهتانق و  ندروآ  نوریب 

لیح عاونا  اهایرد و  رد  ندرک  صوغ  اهیتشک و  ندش  راوس  ملع  و  دـنروآ ، یم  نوریب  ار  رهاوج  عاونا  هک  اه  ندـعم  ندروآ  نوریب  و 
لوط هب  ناشحرش  هک  اهنآ  ریغ  بساکم و  رجاتم و  هوجو  اه و  تعنص  رد  فّرصت  نایهام و  ناغرم و  نایـشحو و  ندرک  دیـص  رد  اه 

.تساهنآ رد  مدرم  يایند  روما  حالص  و  تسا ، راوشد  اهنآ  دادعت  و  دماجنا ، یم 

107 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هدش عونمم  نآ  نتشاد  زا  یمدآ  هچنآ  رد  تمکح  ]

دنچ يرما  نتـسناد  یمدآ  زا  تسا  هدرک  عنم  و  تسا ، اهنآ  رد  وا  يایند  نید و  حالـص  هچنآ  یمدآ  هب  میلع  دنوادخ  تسا  هداد  سپ 
نامسآ يالاب  رد  هچنآ  دننام  هتـشذگ  روما  زا  یـضعب  هدنیآ و  روما  بیغ و  ملع  دننام  اهنآ  نتـسناد  تسین  وا  تقاط  نأش و  زا  هک  ار 

ای تساهایرد ، نایم  رد  ای  تسا ، نیمز  ریز  رد  ای  تسا ،
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بوجحم قلخ  زا  اهنآ  ملع  هچنآ  زا  اهنیا  هابـشا  تسا و  نانز  ياهمحر  رد  و  تسا ، مدرم  ياـهلد  رد  هچنآ  و  تسه ، ملاـع  راـطقا  رد 
.تسا

، دـننک یم  مکح  دـنهد و  یم  ربخ  هچنآ  رد  دوش  یم  رداـص  ناـشیا  زا  هک  یئاـهاطخ  دـنک و  یم  روما  نیا  نتـسناد  يوعد  هفیاـط  و 
.دزاس یم  رهاظ  ار  ناشیا  غورد  دنادرگ و  یم  لطاب  ار  ناشیا  ياوعد 

عنم وا  زا  ار  اهنآ  ياوس  ام  ملع  تسا و  جاتحم  نآ  هب  اـیند  نید و  رد  یمدآ  هچنآ  ملع  یمدآ  هب  دـنا  هداد  هنوگچ  هک  نک  رّکفت  سپ 
.تسا وا  تحلصم  ياضتقم  ود  ره  دنادب و  ار  دوخ  صقن  دسانشب و  ار  دوخ  ردق  ات  دنا  هدرک 

[ رمع نامز  ندوب  یفخم  تمکح  ]

دشاب هاتوک  شرمع  رگا  دنادب  ار  دوخ  رمع  رادقم  رگا  هک  اریز  وا ، زا  سک  ره  رمع  ندرک  ناهنپ  تحلـصم  رد  لّضفم  يا  نک  لّمأت 
ار دوخ  گرم  تقو  هاتوک و  ار  دوخ  رمع  هک  نآ  يارب  دوب  دهاوخ  راوگان  وا  رب  یگدنز 

108 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

مغ رد  هتـسویپ  سپ  دشاب ، هدیـسر  انف  هب  کیدزن  ای  دشاب ، هدـش  یناف  شلام  هک  یـسک  هلزنم  هب  دوب  دـهاوخ  هکلب  دـناد  یم  کیدزن 
مه رد  رانید و  هنازخ  ندش  یهت  میب  زا  هدایز  مدآ  دنزرف  رب  یناگدنز  هسیک  ندش  یهت  میب  .تسا و  لام  يانف  سرت  رد  یتسدـگنت و 

يدیماان دیناسر ، مه  هب  نیقی  رمع  يانف  هب  هک  یـسک  دراد و  ار  نآ  ضوع  لوصح  دیما  دوش ، یم  یناف  شلام  هک  یـسک  اریز  تسا ،
.ددرگ یم  مکحتسم  وا  رب 

نآ دیما  هب  دور  یم  ورف  یلاعت  قح  یـصاعم  ایند و  تاّذل  رد  دناسر و  یم  مه  هب  اقب  دیما  دوب ، دهاوخ  زارد  شرمع  هک  دـنادب  رگا  و 
ار دوخ  تاذل  هک 
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یمن ایآ  .دنک  یمن  لوبق  ددنـسپ و  یمن  دوخ  ناگدنب  زا  ادخ  ار  هقیرط  بهذـم و  نیا  .موش و  یم  بئات  رمع  رخآ  رد  مبای و  یم  رد 
دنادرگ دونشخ  ار  وت  هام  کی  ای  زور  کی  دروآ و  مشخ  هب  لاس  کی  هک  دنک  هلماعم  وت  اب  نانچ  یـشاب و  هتـشاد  هدنب  رگا  هک  ینیب 
دـشاب هتـشاد  لد  رد  هک  نآ  رگم  یهاوـخ  یمن  وا  زا  دوـب و  دـهاوخن  وـت  هتـسیاش  ناگدـنب  هلمج  زا  و  ینک ؟ یمن  لوـبق  ار  نیا  وا  زا 

.لاوحا عیمج  رد  روما و  همه  رد  ار  وت  یهاوخ  ریخ  تعاطا و 

.دوش یم  لوبقم  شا  هبوت  دنک و  یم  هبوت  رخآ  رد  دنراذگ و  یم  تیصعم  هب  اهلاس  يدرم  تسه  هاگ  هک  یئوگ  رگا 

یب نآ ، ياهشهاوخ  سفن و  اب  ندماین  رب  توهـش و  هبلغ  رب  انب  دوش  یم  ضراع  ار  یمدآ  هک  تسا  يرما  نیا  هک : میئوگ  یم  باوج 
، دراذگ نآ  رب  ار  ادخ  رما  يانب  دهدب و  رارق  ار  تفلاخم  نیا  دوخ  سفن  رد  هکنآ 

109 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هک دراذگ  نیا  رب  ار  دوخ  راک  يانب  هک  یسک  اما  .شزرمآ و  هب  وا  رب  دنک  یم  لّضفت  دشخب و  یم  روفغ  دنوادخ  ببـس  نیا  هب  سپ 
دناوت یمن  بیرف  ار  وا  هک  یـسک  دـهد  بیرف  دـهاوخ  سپ  درک ، مهاوخ  هبوت  رمع  رخآ  رد  منک و  یم  تیـصعم  دوخ  رمع  رثـکا  رد 

.درک مهاوخ  هبوت  رخآ  رد  هک  نآ  دیما  هب  مبای  یم  رد  مهاوخ  یم  هک  ار  یتذل  ره  لجاع  رد  هک  نآ  هب  ار  وا  داد 

ندیدرگ لّمحتم  ار  هبوت  تقـشم  ندومن و  تذل  هفرت و  كرت  هک  اریز  هن ، ای  درک  دهاوخ  هدـعو  نیا  هب  افو  هک  تسین  مولعم  اضیا  و 
يرما ندب ، فعض  يریپ و  رد  اصوصخ 
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یسک هچنانچ  هبوت  یب  دور  نوریب  ایند  زا  دبایرد و  ار  وا  گرم  هک  نآ  زا  هبوت  هعفادم  هب  یمدآ  تسین  نمیا  بعص و  تیاغ  هب  تسا 
لجا ات  دیامن  هنهادم  هتسویپ  دشاب و  نید  يادا  رب  رداق  لجا  زا  شیپ  دشاب و  هداد  رارق  نآ  يارب  زا  یلجا  دشاب و  یضرق  يدرم  رب  ار 

.دنامب وا  رب  ضرق  دشاب و  هدش  یهت  شلام  دسرب و  نید 

هدوب گرم  رظتنم  دوخ  رمع  ماـمت  رد  هک  دـشاب  روتـسم  وا  زا  رمع  ردـق  هک  تسا  نآ  یمدآ  يارب  ءایـشا  نیرتهب  هک  دـش  مولعم  سپ 
.دیامن تاعاط  رایتخا  دنک و  یصاعم  كرت  ببس  نیا  هب  دشاب و 

یم شحاوف  بکترم  زاب  تسا  گرم  دّصرتم  تعاس  ره  رد  تسا و  روتـسم  وا  زا  یناگدـنز  تدـم  هک  تقو  نیا  رد  هک : یئوگ  رگا 
نیا اب  یمدآ  رگا  تسا ، هدمآ  لمع  هب  هک  تسا  نآ  باب  نیا  رد  ریبدـت  هجو  هک  میئوگ  باوج  دـیامن ، یم  تامرحم  كاهتنا  دوش و 

دنکن اهیدب  تایهنم و  كرت  لاح 

110 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

ار یئاود  دنک  یم  فصو  رامیب  يارب  یهاگ  بیبط  هچنانچ  ریبدت  ياطخ  زا  هن  دوب  دهاوخ  وا  بلق  تواسق  دـیزم  نایغط و  یتدایز  زا 
زا ریـصقت  ددرگن ، عفتنم  وا  ریبدت  زا  دیامنن و  لمع  وا  یهن  رما و  هب  دیامن و  بیبط  لوق  تفلاخم  ضیرم  رگا  نآ ، هب  ددرگ  عفتنم  هک 

.هدربن وا  ریبدت  زا  عفن  هدرکن و  لمع  بیبط  هتفگ  هب  هک  تسا  رامیب  زا  یهاتوک  هکلب  دوب ، دهاوخن  بیبط 

رمع لوط  رب  دامتعا  هاگ  ره  دـیامنن ، عنم  یـصاعم  زا  ار  دوخ  سفن  دـشاب  گرم  ّبقرتم  تعاس  ره  هک  نآ  اب  یمدآ  هاـگ  ره  اـضیا  و 
هتشاد دوخ 
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اقب رب  داـمتعا  زا  وا  يارب  زا  تسا  رتـهب  لاـح  ره  رد  گرم  ّبقرت  سپ  دـسر ، روهظ  هب  وا  زا  هعیظف  ریاـبک  هک  دوـب  دـهاوخ  رتراوازس 
.نتشاد

كرت دـنوش و  یم  ظعتم  یهورگ  دـندیدرگ  یمن  ریذـپدنپ  دـندش و  یم  لفاغ  گرم  دـصرت  ببـس  هب  مدرم  زا  یفنـص  رگا  اـضیا  و 
ارقف و رب  قّدصت  تاناویح  هعتما و  بابسا و  لاوما و  سیافن  دنیامن و  یم  تبغر  هتسیاش  لامعا  هب  ببس  نیا  هب  دنیامن و  یم  یصاعم 

هرهب نآ  زا  نارگید  هک  نآ  ببـس  هب  دـنادرگ  مورحم  تعفنم  نیا  زا  ار  هورگ  نیا  هک  دوب  رود  تلادـع  زا  سپ  دـیامن ، یم  نیکاسم 
.دندرگ یمن  دنم 

لطاب قح و  اب  ایؤر  جازتما  تعفنم  ]

هب غورد  هب  ار  اـهنآ  تسار  تسا  هدـینادرگ  جوزمم  هک  یلاـعت  قح  تسا  هدرک  ریبدـت  هنوـگچ  اـه  باوـخ  رد  لّـضفم ! يا  نک  رکف 
111 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هک  نآ  تهج 

غورد همه  رگا  .دوبن و  یناسنا  قولخم  ریاس  زا  يزاـیتما  ار  ءاـیبنا  دـندوب و  ناربمغیپ  ناـمدرم  همه  هنیآ  ره  دوب ، یم  تسار  همه  رگا 
نآ زا  دـندرگ  عفتنم  مدرم  دـشاب و  تسار  یهاگ  هک  هدومرف  ررقم  نینچ  سپ  دوب ، هدـیاف  یب  لوضف و  هکلب  دوبن  اهنآ  رد  یعفن  دوب ،
نآ رب  مامت  دامتعا  هک  دـشاب  یم  غورد  رایـسب  دـنیامن و  زارتحا  نآ  زا  هک  یتّرـضم  اـی  دـنبای  تیادـه  نآ  يوس  هب  هک  یتحلـصم  رد 

.دنیامنن

ناسنا زاین  عفر  تهج  رد  ایشا  تقلخ  ]

اهتعنـص و يارب  نهآ  ندرک و  انب  يارب  كاخ  دننام  هدرک  ایهم  مدآ ، ینب  حـلاصم  يارب  ملاع  رد  ینیب  یم  هک  ءایـشا  نیا  رد  نک  رکف 
يارب رهاوج  و  تـالماعم ، يارب  هرقن  ـالط و  و  یناوا ، يارب  سم  و  نآ ، ریغ  ایـسآ و  يارب  گنـس  نآ و  ریغ  اـه و  یتشک  يارب  بوچ 
تّذـل يارب  شوخ  يوب  و  ندروخ ، يارب  تشوگ  و  نتفای ، تّذـل  هّکفت و  يارب  اه  هویم  و  ندروخ ، يارب  اه  هناد  و  نتـشاذگ ، هریخذ 
جوراس يارب  رتسکاخ  و  نتخورفا ، يارب  مزیه  و  ندـش ، راوس  نتـشادرب و  راب  يارب  نایاپراهچ  و  ندـب ، حیحـصت  يارب  اهاود  ندرب و 

.نیا لاثما  زا  درک  اصحا  ناوت  یم  رادقم  هچ  نیمز و  شرف  يارب  گیر  و  نتخاس ،

ار زیچ  ره  دنجاتحم و  اهنآ  هب  مدرم  هچنآ  زا  دشاب  ولمم  هک  اه  هنازخ  يوس  هب  دنک  رظن  دوش و  هناخ  لخاد  یـسک  رگا  ارم  هد  ربخ  و 
وت ایآ  دبای  دناد  دوخ  هک  یتحلصم  قفاوم  ار  رما  ره  دنیب و  دوخ  ياج  هب 
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112 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هک  دنک  یم  مه 

رد هک  تعـسو  نیا  اب  ملاع  هک  درک  ناوت  یم  زیوجت  هنوگچ  سپ  دشاب ؟ هدمآ  لمع  هب  يرّدقم  ریدقت  ریغ  هب  يّربدم و  ریبدت  نودـب 
.دیآ دوجو  هب  میلع  یعناص  میکح و  يّربدم  یب  هدش  يراج  تحلصم  عاونا  نآ  زا  يرما  ره 

هریثک ریبادـت  زا  هدـمآ  روهظ  هب  اهنآ  رد  هچنآ  یمدآ و  جـئاوح  يارب  دـنا  هدـش  هدـیرفآ  هک  دـنچ  يزیچ  هب  ریگب  تربع  لّـضفم ! يا 
، دروآ لمع  هب  نان  دیامن و  ریمخ  دنک و  ایسآ  هک  هدینادرگ  فّلکم  ار  وا  دشاب و  وا  ماعط  هک  ار  بوبح  تسا  هدیرفآ  هچنانچ  هنـسح 
وا هدرک و  قلخ  وا  يارب  ار  تخرد  و  دفابب ، دسیرب و  دنک و  یفاّدن  هک  هدینادرگ  فلکم  ار  وا  هدیرفآ و  وا  شـشوپ  يارب  ار  كرک  و 

هدومن فیلکت  ار  وا  هدیرفآ و  وا  ياود  يارب  ار  ریقاقع  .دـیامن و  وا  تیبرت  هب  مایق  دـهدب و  بآ  دـیامن و  سرغ  هک  هدومن  فیلکت  ار 
.تسا لاثم  نیا  رب  ءایشا  ریاس  نینچ  مه  .دهد و  بیترت  ضارما  يارب  ار  اهاود  دزاس و  طولخم  يرگید  اب  دنک و  ادیپ  شلاحم  رد  هک 

شالت راک و  ورگ  رد  لاوحا  حالصا  ]

يراک و ناسنا  يارب  يزیچ  ره  رد  هدیدرگ و  لّفکتم  دوخ  تسین  یمدآ  تردق  تحت  رد  هچنآ  هک  ریبخ  میلع  ریبدت  رد  امن  رظن  سپ 
ار وا  روما  عیمج  رگا  هک  اریز  تسا  نیا  رد  وا  حالـص  هک  نآ  يارب  هتـشاذگ  تسا  لـخاد  وا  تردـق  تحت  رد  هک  یتـکرح  یلمع و 

رد ار  وا  هک  دندرک  یم  تیافک 

113 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

رش روفو  زا  تفرگ  یمن  رارق  نیمز  يو  رب  هنیآ  ره  دوبن  یلمع  یلغش و  لحم و  ءایشا 
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.دشاب وا  سفن  بلط  بجوم  هک  ار  دنچ  يرما  دش  یم  بکترم  ببس  نیا  هب  نایغط و  رطب و  و 

یمن دنتفای  یمن  شّیعت  زا  تذل  و  یناگدنز ، ار  ناشیا  دوبن  اراوگ  هنیآ  ره  دندرک ، یم  تیافک  ار  ناسنا  جاتحی  ام  عیمج  رگا  ًاضیا  و 
زا هنیآ  ره  تامدـخ  یندـیماشآ و  یندروـخ و  زا  دـنوش  وا  روـما  عـیمج  لّـفکتم  هک  یهورگ  دزن  دوـش  ناـمهم  یـسک  رگا  هک  ینیب 

تیافک رمع  مامت  رد  رگا  وا  لاح  دـشاب  هنوگچ  سپ  ددرگ ، لوغـشم  يرما  هب  هک  دـنک  هعزانم  وا  اب  وا  سفن  دوش و  گنتلد  تغارف 
نآ هدش  هدیرفآ  یمدآ  يارب  هک  ءایـشا  نیا  رد  باوص  ریبدت  زا  سپ  دـشابن ، جاتحم  یلمع  يرما و  چـیه  هب  هک  دـننک  وا  روما  عیمج 

هجوتم هک  نآ  زا  ددرگ  عنام  ار  وا  لاغتـشا  دنادرگن و  گنتلد  ار  وا  تلاطب  هک  نآ  ات  دـنامب  یلمع  یلغـش و  وا  يارب  اهنآ  رد  هک  دوب 
.دشابن نآ  رد  نآ  ریخ  دوشب  رگا  دنتسین و  یندش  هک  دوش  دنچ  يروما  لیصحت 

بآ یناوارف  نان و  بآ و  تیمها  ]

ود نیا  رد  ار  رما  تسا  هدرک  ریبدت  هنوگچ  هک  نک  رظن  سپ  تسا ، بآ  نان و  یناگدنز  یمدآ و  شاعم  رـس  هک  لّضفم ! يا  نادب  و 
رب ربص  زا  تسا  هدایز  یگنسرگ  رب  وا  ربص  هک  نآ  رب  انب  نان  هب  جایتحا  زا  تسا  رتدیدش  بآ  هب  جایتحا  ار  یمدآ  نوچ  هک  اریز  زیچ 

همـالع همجرت  - لـضفم دـیحوت  يارب  زا  بآ  هب  تسا  جاـتحم  هک  اریز  ناـن  هب  جاـیتحا  زا  تسا  رتـشیب  بآ  هب  شجاـیتحا  و  یگنـشت ،
114 ص : یسلجم ،

ار بآ  اذل  اهتعارز ، نایاپ و  راهچ  نداد  بآ  اه و  هماج  نتسش  ندرک و  لسغ  نتخاس و  وضو  ندروخ و 
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هک هدومرف  رّرقم  نانچ  ار  نان  و  دشاب ، هدوبن  یتقـشم  یتفلک و  نآ  لیـصحت  رد  ار  یمدآ  هک  نآ  ات  دیرخ  دیابن  هک  هدـینادرگ  ناوارف 
یکدوک هک  ینیب  یمن  دراد ، زاب  هلطاب  روما  هب  باکترا  نایغط و  زا  لغـش  نآ  ار  یمدآ  ات  درک  دـیاب  نآ  لیـصحت  تکرح  هراچ و  هب 

دوخ و داسف  بجوم  هک  دـنچ  يروما  باکترا  يزاـب و  زا  هک  دـنهد  یم  مّلعم  هب  هدیـسرن  مّلعت  كاردا و  مهف و  دـح  هب  زونه  هک  ار 
؟ دراد زاب  دوش  یم  وا  لها 

سفن رب  شررض  هک  ددرگ  دنچ  يرما  بکترم  دور و  نوریب  دوخ  هزادنا  زا  هنیآ  ره  دشاب  یلاخ  لغـش  زا  رگا  هک  یمدآ  نینچ  مه  و 
.دشاب میظع  نارگید  وا و 

تسا هنوگچ  دشاب  هدرک  امن  وشن و  لاح  نسح  لاب و  غارف  تمعن و  تیافک و  تیهافر و  رد  هک  یسک  لاح  زا  نیا  يارب  ریگب  تربع 
کی هب  اهنیا  ریغ  ناغرم و  نایشحو و  هچنانچ  يرگید  هب  مدرم  زا  يدحا  تسین  هیبش  ارچ  هک  ریگب  تربع  داسف ؟ نایغط و  رد  وا  لاح 

يرگید ناشیا و  زا  کی  ره  نایم  قرف  هچنانچ  دـنا  هیبش  رگید  کـی  هب  همه  هکارد  رفـسا و  وهآ و  زا  هلگ  هچناـنچ - دـنا  هیبش  رگید 
تفـص کی  رب  ناشیا  يات  ود  هک  تسا  فلتخم  ناـشیا  ياـه  تقلخ  اـه و  تروص  هک  ینیب  یمن  ار  مدآ  ینب  تشاذـگ و  ناوت  یمن 

رد هک  یتالماعم  يارب  دنـسانشب  اه  تفـص  اـهلاح و  هب  ار  رگید  کـی  هک  دـنجاتحم  مدرم  هک  تسا  نآ  شتمکح  ّتلع و  و  دنتـسین ،
رویط و تهباشم  هک  ینیب  یمن  دنسانشب ، ار  رگید  کی  هک  دشاب  یمن  اهنیا  ناغرم  میاهب و  نایم  رد  دوش و  یم  يراج  ناشیا  نایم 

همالع همجرت  - لضفم دیحوت 
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115 ص : یسلجم ،

رد راک  مدرم  رب  دنشاب  هیبش  رگید  کی  هب  مدآ  ینب  زا  مأوت  ود  رگا  دناسر و  یمن  ناشیا  لاوحا  هب  ررـض  چیه  رگید  کی  هب  شوحو 
هب دیاب  هک  ار  یکی  دنهد و  یم  يرگید  هب  داد  دـیاب  ناشیا  زا  یکی  هب  هک  ار  هچنآ  هک  هبترم  هب  دوش  یم  راوشد  رایـسب  ناشیا  هلماعم 

یصخش هسبلا  توخر و  تهباشم  رد  هابتـشا  نیا  لثم  هک  تسا  هاگ  .دنیامن و  هذخاؤم  وا  ضوع  هب  ار  يرگید  دننک  هذخاؤم  یهانگ 
«1  » .دسر یم  مه  هب  يرگید  اب 

تـسا تحلـصم  قفاوم  یگمه  هدرکن و  روطخ  يرطاخ  چیه  هب  هک  اهتمکح  قیاقد  نیا  هب  شناگدـنب  هب  تسا  هدرک  فطل  یک  سپ 
وت هب  دیوگ  یـسک  دـنا و  هدیـشک  يراوید  رب  هک  ار  یناسنا  تروص  ینیبب  رگا  .هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  شتمحر  هک  يدـنوادخ  رگم 
هک يدامج  تروص  رد  ار  نیا  ینک  یم  راکنا  هنوگچ  سپ  دومن ، یهاوخن  لوبق  هتبلا  هدیسر  مه  هب  دوخ  یشاقن  يرّوصم و  یب  نیا ،

.وگنخس هدنز  یمدآ  رد  ینک  یمن  راکنا  دنا و  هدرک  شقن  راوید  رب 

[ اه يرامیب  مالآ و  هدیاف  ]

هب دندیـسر  هک  یگرزب  زا  يّدح  هب  هکلب  دـنک ، یمن  ومن  هشیمه  یمئاد  ندروخ  اذـغ  دوجو  اب  تاناویح  ياهندـب  ارچ  هک  نک  رّکفت 
دح نامه 

116 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

يدنلب و زا  يدح  هب  هک  تسا  ناشیا  عاونا  ناویح و  فانصا  زا  کی  ره  رد  تحلصم  هک  نآ  يارب  دنوش  یمن  رت  گرزب  دننام و  یم 
هتسویپ رگا  .دوشن  توف  ناشیا  زا  هدش  هدیرفآ  ناشیا  يارب  زا  هک  یحلاصم  نآ  دنوشن و  هبتـشم  رگید  کی  هب  ات  دشاب  هدوب  تماخض 

دننک یمن  ومن  اذغ  ندروخ  دوجو  اب  دندیسر  هک  دح  نآ  هب  اذهل  دش  یم  توف  حلاصم  نآ  دندوب  ومن  رد 
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فیطل ياه  تعنـص  وا  رب  تسا  راوشد  نتفر و  هار  اهتکرح و  زا  دوش  یم  هدنام  تاناویح  ریاس  نایم  زا  صوصخ  هب  یمدآ  ندـب  ارچ 
یتّوق اهنیا  هابشا  ندرک و  نفک  باوخ و  تخر  ندیشوپ و  يارب  دنجاتحم  نآ  هب  مدرم  هچنآ  رد  دشاب  میظع  هنوئم  هک  نآ  يارب  رگم 

.ددرگ مظتنم  لاوحا  دسر و  مه  هب 

مالآ هب  ناسنا  يالتبا  زار  ]

درک یم  عـضاوت  زیچ  هچ  هب  و  ار ؟ ناـهانگ  شحاوـف و  درک  یم  كرت  زیچ  هچ  هـب  دیـسر  یمن  يدرد  یملا و  زگره  ار  یمدآ  رگا  و 
ینیب یمن  دومن ؟ یم  نیکاـسم  هب  تاقدـص  لذـب و  مدرم و  هب  درک  یم  یناـبرهم  زیچ  هچ  هب  و  وا ؟ دزن  درک  یم  عّرـضت  ادـخ و  يارب 
یفاش زا  دنک  یم  تیفاع  بلط  ادـخ و  هاگرد  هب  دـیامن  یم  تبغر  دـنک و  یم  یتسکـش  عوضخ و  دـش  ضراع  يدرد  هک  ار  یـسک 

ار و نادزد  ناهاشداپ  دندرک  یم  باقع  هچ  هب  دـش  یمن  ملأتم  ندز  زا  یمدآ  رگا  .اهقّدـصت و  نداد  هب  دـیاشگ  یم  تسد  و  ضرم ،
نایصاع و دندرک  یم  رادرب  نامرف  لیلذ و  زیچ  هچ  هب  ار و  نانز  هار 

117 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

ندرگ دندش و  یم  لیلذ  دوخ  نایاقآ  يارب  کیلامم  زیچ  هچ  هب  و  دنتخومآ ، یم  اهتعنص  مولع و  ناکدوک  زیچ  هچ  هب  و  ار ؟ نادّرمتم 
.دنداهن یم  ناشیا  تعاطا  هب 

تمکح دـننک  یم  راکنا  هک  ناربگ  زا  وا  عابتا  شاّقن و  ینام  هدـحالم و  زا  وا  لاثما  ءاجوعلا و  یبا  نبا  يارب  تسین  تّجح  اهنیا  اـیآ 
رب ناسنا و  لسن  دش  یم  عطقنم  هنیآ  ره  هدام ، ای  رن  رگم  تاناویح ، ریاس  ناسنا و  زا  دـش  یمن  دـلوتم  رگا  ملاع ؟ رد  ار  اهدرد  مالآ و 

رن و تاناویح  زا  یعون  ره  زا  هک  هدینادرگ  ررقم  میکح  میلع  اذهل  تاناویح ، دنداتفا  یم 
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يور رب  .دـیور و  یم  ناشیا  راهز  رب  تشرد  يوم  دندیـسر  غولب  دـح  هب  نز  درم و  هک  یماگنه  رد  ارچ  دـنیآ ، دوجو  هب  ود  ره  هدام 
؟ دیور یمن  نز  يور  رب  دیور و  یم  شیر  درم 

ببـس نیا  هب  سپ  هدـیرفآ ، وا  يارب  هدـینادرگ و  وا  تفج  ار  نز  هدـینادرگ و  نز  يامرف  راـک  مّیق و  ار  درم  یلاـعت  قح  هک  نآ  يارب 
لاح بسانم  هک  لامج  نسح و  ور و  یکزان  زا  ات  هدادن  نز  هب  ددرگ و  وا  تباهم  تلالج و  تزع و  بجوم  هک  هداد  شیر  ار  مدرم 

.دنام یقاب  وا  يارب  تسا  لخدا  درم  یگباوخمه  ذاذتلا  يارب  تسوا و 

.تسین نآ  رد  اطخ  هار  تسا و  تمکح  قفاوم  همه  هدروآ  لمع  هب  هچنآ  يرما  ره  رد  میلع  میکح  هک  ینیب  یمن  سپ 

سپ ایب ، نم  دزن  هب  دادماب  ادرف  ورب  دومرف : تساخرب و  زامن  هب  نم  يالوم  دش و  لاوز  تقو  دیسر  اجنیدب  نخس  نوچ  تفگ : لّضفم 
118 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  نم 

دومن و لّضفت  میلعت و  نم  هب  نم  يالوم  هچنآ  رب  مدرک  دمح  ار  ادخ  دش و  لصاح  ارم  تفرعم  زا  هچنآ  هب  متشگرب  لاحشوخ  داش و 
.دوب هدرک  میلعت  نم  هب  نم  يالوم  هچنآ  هب  تمعن  اب  داش و  مدروآ  رس  هب  ار  بش 

تاناویح تقلخ  ياه  یتفگش  رد  : ] مود سلجم 

هراشا

سولج تصخر  متفای و  تصخر  ناذیتسا ، زا  دـعب  متفاتـش و  دوخ  يالوم  تمدـخ  هب  دادـماب  دـش  مود  زور  نوچ  هک : تفگ  لّضفم 
.متسشن دومرف ،

ءاشنا ینامز  ینامز  ره  زا  دعب  دروآ و  یم  ینرق  ینرق ، ره  زا  دعب  و  تسا ، كالفا  ّربدم  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  دـمح  تفگ : سپ 
ناراکوکین دنا و  هدرک  هچنآ  لثم  هب  ار  ناراکدب  دهد  ازج  ات  دیامن  یم 
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متـس هنوگ  چیه  و  وا ، ياهتمعن  تسا  گرزب  و  وا ، ياهمان  تسا  سّدقم  وا ، تلادـع  يارب  دـنا ، هدروآ  لمع  هب  هچنآ  فاعـضا  هب  ار 
َلاْقثِم ْلَمْعَی  ْنَم  .ُهَرَی َو  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  : » هدومرف دوخ  هچناـنچ  دـننک  یم  متـس  دوخ  رب  مدرم  نکیل  ار و  مدرم  دـنک  یمن 

«. 1 « » ُهَرَی ارَش  ٍهَّرَذ 

اب .ار  نآ  دنیب  یم  يدب  راک  هّرذ  ینیگنـس  ردق  هب  دنک  هک  ره  و  ار ، وا  دنیب  یم  يریخ  راک  هّرذ  ینیگنـس  ردق  هب  دـنکب  هک  ره  ینعی :
رد هک  رایسب  تایآ 

120 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

لامعا نیمه  هک : هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  اذهل  هداتـسرف ، میکح  باتک  رد  میلع  دنوادخ  باب  نیا 
.امش يوس  هب  ددرگ  یم  رب  تمایق  رد  هک  تسامش 

: دومرف سپ  دنکفا  ریز  هب  رس  یتعاس  نانخس  نیا  زا  دعب 

یم ادتقا  دوخ  نیطایـش  تیغاوط و  هب  .دننک و  یم  دّدرت  دوخ  نایغط  رد  دنناتـسم و  دـنناروک و  دـنناریح و  همه  قلخ  نیا  لّضفم ! يا 
یمن چیه  هک  دنلال  نتفگ  قح  رد  نکیل  دـننایوگ و  نخـس  دـننیب ، یمن  چـیه  هک  نطاب  رد  دـنناروک  و  رهاظ ، رد  دـنا  نایانیب  دـنیامن ،

تیاده هک  دننک  یم  نامگ  نود و  يایند  هب  دنا  هدش  یـضار  دنونـش ، یمن  چیه  هک  دننارک  قح  ندینـش  رد  اما  دننایاونـش  .دنمهف و 
زا ناشیا  ایوگ  تساجن ، تساجر و  بابرا  یعارم  رد  دـنا  هدـیرچ  تسایک و  یکریز و  باحـصا  هار  زا  دـنا  هدرک  لیم  دـنا  ناـگتفای 

و ناشیا ! تنحم  تواقـش و  دوب  دهاوخ  رایـسب  هچ  ناشیا ! رب  ياو  دننارک ، رب  لمع  شاداپ  ازج و  زا  دـننانمیا و  گرم  ندیـسر  هاگان 
رد ناشیا  تبیصم  الب و  دوب  دهاوخ  رایسب  هچ  و  ناشیا ! تنحم  تّقشم و  انع و  دوب  دهاوخ  زارد  رود و  یسب 
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.ار وا  دنک  محر  ادخ  هک  یسک  رگم  دوشن  هدرک  يرای  يرای و  هب  يرای  دشخبن  هدیاف  هک  يزور 

لوبق ار  قح  نوچ  هک  نکم ! هیرگ  هک : دومرف  .متـسیرگب  مدومن  عامتـسا  دوخ  يالوم  زا  ار  هیفاـش  ظـعاوم  نیا  نوچ  تفگ : لّـضفم 
ات ناویح  رکذ  هب  وت  يارب  منک  یم  ادـتبا  هک : دومرف  سپ  .یتفاـی  تاـجن  یتخانـش  ار  دوخ  ناـیاوشیپ  نوـچ  يدـش و  صـالخ  يدرک 

زا وت  يارب  ددرگ  حضاو 

121 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.نآ ریغ  ياه  تعنص  بیاجع  زا  یتسناد  هچنآ  لثم  ناویح  تقلخ  ياه  تمکح  بیارغ 

تاناویح ندب  يانب  تیفیک  ]

نینچ رگا  .گنس  دننام  تسا  بلص  رایـسب  هن  هک  تسا  هداد  بیترت  هنوگچ  ناج  سنا و  قلاخ  هک  ناویح  ياهندب  يانب  رد  نک : رکف 
و داتـسیا ، تسناوت  یمن  اپ  رب  دوب  یم  نینچ  رگا  هک  اریز  تسین  مرن  رایـسب  و  دش ، یمن  یّـشمتم  وا  زا  لامعا  دش و  یمن  مخ  دوب  یم 
هک هدرک  هیبعت  بلـص  ياهناوختـسا  شنایم  رد  تسا و  هداد  رارق  مرن  تشوگ  ار  ندب  رهاظ  سپ  دـش ، تسناوت  یمن  هّقاش  روما  ّلحم 
رب دـشاپن و  رگید  کی  زا  هک  هدـینادرگ  مکحم  هتـسب و  رگید  کی  رب  اهگر  اه و  هیپ  اهبـصع و  هب  ار  اهناوختـسا  دراد و  هاـگن  ار  نآ 

.دیامن همه  تظفاحم  هک  هدیشک  یتسوپ  همه  يور 

اهنامسیر ار ، اهبوچ  دندنب  یم  رگید  کی  هب  اه و  هماج  هب  دنچیپ  یم  اهبوچ و  زا  دنزاس  یم  هک  اهتروص  تقلخ  نیا  هب  تسا  هیبش  و 
هلزنم هب  اهنامـسیر  و  تشوگ ، هلزنم  هب  اه  ماـج  تساهناوختـسا و  هباـثم  هب  اـهبوچ  نآ  سپ  دـننک ، یم  ـالط  یغمـص  اـهنآ  يور  هب  و 

هدیـسر مه  هب  دوخ  هدننک  تکرح  هدنز  ناویح  هک  دـشاب  زیاج  رگا  .تسوپ  هلزنم  هب  دـننک  یم  الط  هک  یغمـص  قورع و  باصعا و 
، یعناص یب  دشاب 
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یب هک  دـیامنن  زیوجت  ناج  یب  تروص  رد  لقع  هاگ  ره  و  دـشاب ، هدـمآ  لمع  هب  یعناص  یب  ناج  یب  لاثم  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  زیاج 
همالع همجرت  - لضفم دیحوت  سپ  .دومن  دهاوخن  زیوجت  كاردا  ساسحا و  بحاص  ناویح  رد  یلوا  قیرط  هب  دـیآ  دوجو  هب  یعناص 

122 ص : یسلجم ،

هب یئانیب  یئاونـش و  هدش و  هدیرفآ  ناوختـسا  تسوپ و  تشوگ و  زا  ناسنا  ندب  دننام  هک  نایاپ  راهچ  ندب  رد  امن  رّکفت  نیا ، زا  دـعب 
چیه هب  دش و  یمن  عفتنم  نآ  زا  یمدآ  دوب  یم  روک  رک و  رگا  هک  اریز  دومرف  دـناوت  راک  هب  ار  وا  دوخ  تجاح  رد  یمدآ  هک  هداد  وا 

هک یماگنه  رد  ددرگ و  وا  رادرب  نامرف  ناسنا و  لیلذ  اـت  هدادـن  نآ  هب  هدومرف  اـطع  ناـسنا  هب  هک  یلقع  نهذ و  دـمآ و  یمن  وا  راـک 
.دیامنن عانتما  دراد  زاب  هّقاش  روما  هب  ار  وا  دنک و  راب  وا  رب  نارگ  ياهراب  دهاوخ 

یم لمحتم  وا  رما  هب  ار  هّقاش  روما  دـنرب و  یم  وا  نامرف  روعـش  لقع و  دوجو  اب  هک  دنتـسه  نامالغ  ار  یمدآ  هک ، دـیوگ  یـسک  رگا 
یمن رب  ور  نایاپراهچ  هک  ار  دنچ  يرما  دنوش  یمن  لّمحتم  مدرم  رثکا  .دنمک و  رایسب  مدرم  زا  فنـص  نیا  هک : میوگ  باوج  دنوش ،

.دومن دنناوت  یمن  روما  نیا  هب  مایق  اهنآ و  هابشا  ندینادرگ و  ایسآ  ندیشک و  راب  زا  دنبات 

هب هک  اریز  دـننام  زاب  دوخ  ياهراک  ریاس  زا  هنیآ  ره  دنتـسه ، اهنآ  لّمحتم  نایاپ  راهچ  هک  دـنوش  يروما  لّمحتم  نایمدآ  رگا  ًاضیا  و 
راهچ لامعا  هجوتم  دیاب  مدرم  همه  سپ  .دنوش  لّمحتم  ار  نآ  راک  هک  دـیاب  یم  نایمدآ  زا  رایـسب  تعامج  يرتسا  يرتش و  ره  ياج 

زا دندرگ و  نایاپ 
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.دهد يور  ناشیا  شاعم  رد  هک  يرارطضا  یتسدگنت و  دوش و  دراو  ناشیا  رب  هک  میظع  ياهبعت  دننام و  زاب  دوخ  لامعا  اهتعنص و 

وا دوجو  تمکح  بسانم  هچنآ  ار  کی  ره  ناغرم  ناـیاپ و  راـهچ  ناـسنا و  ینعی  ناویح  زا  فنـص  هس  نیا  رد  لّـضفم ! يا  نک  رکف 
123 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  یکریز  لقع و  بحاص  هک  هتخاس  رّدقم  ار  نایمدآ  سپ  هدرک ، اطع  وا  هب  تسا 

ياه تسد  ناشیا  يارب  زا  تسا  هدرک  قلخ  اذـهل  اـهنیا ، ریغ  يراّـجن و  يرگرز و  یئاـّنب و  دـننام  دـنوش  یئاهتعنـص  هجوتم  دنـشاب و 
.ندروآ لمع  هب  ار  اه  تعنص  نیا  نتفرگ و  تسد  هب  ار  اهزیچ  دناوت  هک  يوق  ظیلغ  ناتشگنا  اب  گرزب 

اب ماکحتـسا  تیاهن  رد  هدیرفآ  اه  تسد  ناشیا  يارب  دشاب ، راکـش  زا  ناشیا  شاعم  هک  هدینادرگ  رّدقم  ار  راوخ  تشوگ  تاناویح  و 
.دیآ یمن  راک  هب  رشب  ياه  تعنص  يارب  تسا و  بسانم  راکش  نتفرگ  يارب  هک  اه  لاگنچ  اه و  نخان 

رد هک  هدـیرفآ  اه  مس  ناشیا  يارب  ندرک  راکـش  يارب  هن  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  تعنـص  يارب  هن  نوچ  دـنروخ  فلع  هک  یتاـناویح  و 
فک يدوگ  دننام  دنراد  يدوگ  هدیرفآ  اه  مس  نایاپراهچ  يارب  زا  دناسرن و  ررـض  ناشیا  هب  نیمز  يراومهان  دـنرچ  هک  اه  هاگارچ 

.دنشاب اّیهم  ندرک  راب  يراوس و  يارب  ات  دوش  یم  قبطنم  نیمز  رب  هک  یمدآ  ياپ 

دنت و ياهـشین  ناشیا  يارب  زا  تسا  هدـیرفآ  هنوگچ  هک  هدننکراکـش  هدـنرد و  تاناویح  تقلخ  رد  ار  ریدـق  میکح  ریبدـت  نک  لمأت 
تناعا ار  ناشیا  دـنا و  هدـش  قلخ  نآ  يارب  هک  دـشاب  یتلاح  نآ  بسانم  ات  هداشگ ، ياـهناهد  تخـس و  مکحم  ياـهلاگنچ  هدـنرب و 

هتسیاش راکش  يارب  هک  دنچ  یتاودا  هحلسا و  هب  تسا  هدرک 
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.دشاب

لاگنچ ار  راوخ  فلع  نایـشحو  رگا  .تسا  ناشیا  راک  قفاوم  هک  اهلاگنچ  اهراقنم و  بحاص  ار  هدـنرد  ناغرم  یبای  یم  نینچ  مه  و 
124 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هک  اریز  دنتسین  جاتحم  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  دوب  هداد  ناشیا  هب  هنیآ  ره  داد  یم 

جاتحم نآ  هب  هک  ار  يزیچ  دوب  هداد  ناشیا  هب  هنیآ  ره  داد ، یم  اه  مس  ناگدنرد  هب  رگا  .دنروخ و  یمن  تشوگ  دـننک و  یمن  راکش 
ایآ دننک ، شّیعت  دنیامن و  راکش  ار  دوخ  ياذغ  نآ  هب  هک  هبرح  ینعی  دنجاتحم  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  دوب  هدرک  عنم  ناشیا  زا  دندوبن و 
وا فنص  بسانم  لکاشم و  هچنآ  ناویح  فنـص  ود  نیا  زا  کی  ره  هب  تسا  هدرک  اطع  شیوخ  هلماک  تردق  هنازخ  زا  هک  ینیب  یمن 

.تسا نآ  رد  وا  حالص  ءاقب و  هکلب  تسوا  هقبط  و 

[ راتسرپ هب  تاناویح  نادنزرف  جایتحا  مدع  زار  ]

تیبرت نتـشادرب و  هب  دنتـسین  جاتحم  دنور و  یم  دوخ  ناردام  یپ  زا  هنوگچ  تدالو  زا  دعب  هک  نایاپ  راهچ  يوس  هب  نک  رظن  نونکا 
زا نایمدآ  ناردام  دـنراد  هچنآ  ناشیا  ناردام  دنتـشادن  هک  نآ  تهج  هب  سپ  ناـیمدآ ، دـالوا  نآ  يوس  هب  دـنجاتحم  هچناـنچ  ندرک 

ار ناشیا  ببـس  نیا  هب  تسا  راـک  رد  اـهراک  نیا  يارب  هک  زارد  ناتـشگنا  نهپ و  ياـهفک  هب  اـهنآ  رب  تّوق  تیبرت و  هب  ملع  ارادـم و 
تیبرت تیبرت  یب  دـنوشن و  عیاض  هک  هدومرف  اطع  راتـسرپ  ّیبرم و  یب  ندومن  تکرح  راتفر ، نداتـسیا و  اـپ  رب  تّوق  تدـالو  نراـقم 

زا یتعاس  رد  هک  کبک  جاّرد و  وهیت و  وکام و  دـننام  ار  ناغرم  زا  يرایـسب  یبای  یم  نینچ  دنـسرب و  دوخ  حالـص  تیاهن  هب  ناـیبرم 
رب هناد  دنور و  یم  هار  دنیآ و  یم  نوریب  مخت 
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رد ناّنم  قلاخ  ناشیا ، هابـشا  یئارحـص و  یلها و  رتوبک  هجوج  دننام  دنرادن  راتفر  زاورپ و  تردق  دنفیعـض و  هک  اهنآ  و  دـننیچ ، یم 
125 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  ینابرهم  یتدایز  ناشیا  ناردام 

.دنیآ زاورپ  هب  دوخ  هک  یماگنه  ات  دـنزیر  یم  دوخ  ياه  هجوج  ناهد  رد  دـننک و  یم  عمج  دوخ  ناد  هنیچ  رد  ار  هناد  هک  هداد  رارق 
اهنآ تیبرت  هدـهع  زا  ردام  ات  هداد  ناشیا  لاثما  نایکام و  هب  هچنانچ  هدادـن  ناـشیا  هب  رایـسب  هجوج  یلاـعت  يادـخ  ببـس  نیا  هب  سپ 

.دنا هتفای  ریبخ  فیطل  میکح  ریبدت  زا  دوخ  لاح  بسانم  قیال و  هرهب  کی  ره  سپ  دنریمن ، دنوشن و  دساف  دمآ و  رب  دناوت 

[ اهنآ نتفر  هار  تاناویح و  ياپ  ]

نآ بسانم  دوب  یم  قاط  رگا  دـشاب و  ناسآ  ناشیا  رب  راتفر  هک  نآ  ات  هدـیرفآ  تفج  ار  همه  هک  تاـناویح  ياـهاپ  يوس  هب  نک  رظن 
دراد و اپ  راهچ  هک  یناویح  سپ  دنک ، یم  رگید  ياپ  دنچ  رب  دامتعا  دراد و  یمرب  ار  اپ  دـنچ  دور  یم  هار  هک  یناویح  هک  اریز  دوبن ،
زا یکی  رگید ، بناج  زا  رگید  ياپ  بناج و  کی  زا  اپ  کی  هک  رگید  کی  فالخ  هب  اما  دراذـگ  یم  ار  اـپ  ود  دراد  یم  رب  ار  اـپ  ود 
زا ار  نآ  هیاپ  ود  رگا  یـسرک  هچنانچ  نیمز  رب  داتـسیا  دـناوت  یمن  درادرب  بناج  کی  زا  ار  اپ  ود  رگا  هک  اریز  بقع  زا  یکی  شیپ و 

.دتفین نتفر  هار  رد  ات  دراد  یم  رب  تسار  ياپ  اب  ار  پچ  تسد  سپ  دتسیا ، یمن  دنرادرب  فرط  کی 

ناسنا زا  تاناویح  يربنامرف  تمعن  ]

فاعم تامدخ  نیا  زا  بسا  هک  دنیب  یم  هک  نآ  اب  نتـشادرب  راب  ندرک و  ایـسآ  هب  دهد  یم  رد  نت  هنوگچ  شوگزارد  هک  ینیب  یمن 
126 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هب  تسا و 

، دومن دـنناوت  یمن  تمواـقم  نآ  هب  يوق  نادرم  زا  ریثک  یعمج  دوش  یـصاع  رگا  هک  یئاـناوت  نآ  اـب  رتـش  و  دـنارذگ ؟ یم  تیهاـفر 
هب ار  نآ  دـهن و  یم  شندرگ  هب  شیخ  ات  دـیامن  یم  شبحاص  تعاطا  هنوگچ  تّوق  نآ  اب  واگ  و  ددرگ ؟ یم  یکدوک  داقنم  هنوگچ 

ار دنفـسوگ  هّلگ  و  شبحاص ؟ تقفاوم  يارب  دوش  یم  لّمحتم  ار  هزین  ریـشمش و  ملا و  بیجن ، یبرع  بسا  و  دراد ؟ یم  ندرک  مخش 
؟ دروآ تسد  هب  دورب و  همه  یپ  زا  دناوت  یم  یک  دنور  یفرط  هب  کی  ره  دنوش و  هدنکارپ  اهنآ  رگا  دنارچ ، یم  درم  کی 

ندش رّخسم  تسین  دنا ، هدیدرگ  مدآ  دنزرف  رّخسم  هک  تاناویح  فانصا  عیمج  نینچ  مه  و 
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عانتما هنیآ  ره  دندوب  یم  « 1  » تیور لقع و  بحاص  اهنیا  رگا  هک  اریز  دنتـسین ، ریبدـت  لقع و  بحاص  هک  نآ  رگم  یمدآ  يارب  اهنآ 
دش یم  یـصاع  رگا  واگ  و  دشک ، یم  ار  شرـس  هک  ار  یـسک  درک  یمن  تعاطا  رتش  هک  نآ  ات  مدآ  ینب  جئاوح  رثکا  زا  .دندومن  یم 

.دندرک یمن  دوخ  نابحاص  تعاطا  تاناویح  ریاس  نینچ  مه  و  دوخ ، نابش  دزن  زا  دندش  یم  هدنکارپ  نادنفسوگ  و  شبحاص ، رب 

ناگدنرد يروعش  یب  رد  فطل  ]

رد هنیآ  ره  مدآ ، ینب  ررـض  رد  دـندرک  یم  قاـفتا  رگید  کـی  اـب  دـندوب و  یم  ریبدـت  تیور و  بحاـص  رگا  ناگدـنرد  نینچ  مه  و 
، یسلجم همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  ناگرگ  ناگنلپ و  ناربب و  ناریش و  هدهع  زا  یک  دندرک و  یم  لصأتـسم  ار  همه  یتقو  كدنا 

127 ص :

لـصأتسم ار  ناشیا  هک  دوب  راوازـس  هنیآ  ره  دـندومن  یم  رگید  کی  تنواعم  دـندرک و  یم  قافتا  رگید  کی  اب  رگا  و  دـمآ ؟ یم  رب 
ینب عفد  رد  رگید  کی  اب  همه  رگا  ناسرخ  ناگرگ و  ناگنلپ و  ناریـش و  اب  دیامن  تعفادـم  تمواقم و  تسناوت  یم  یک  دـننادرگ و 

.دندرک یم  رگید  کی  ترهاظم  ناشیا  عمق  علق و  رد  دندومن و  یم  قافتا  مدآ 

ناسنا زا  ناگدنرد  ساره  فطل  ]

اهنآ دنـسرت ، اهنآ  زا  نایمدآ  هک  نآ  ياج  هب  هدینادرگ و  عونمم  روما  نیا  زا  ار  اهنآ  هنوگچ  میلع  قلاخ  میکح و  ّربدم  هک  ینیب  یمن 
میب زا  دنریگ و  یم  هرانک  ناشیا  لزانم  زا  دـنیوج و  یم  يرود  مدآ  نادـنزرف  نکاسم  زا  هک  هتخاس  ناساره  نازیرگ و  نایمدآ  زا  ار 

هب یمدآ  زا  هکنآ  یب  دنراد  هک  یتّوق  تلوص و  نآ  هب  دنوش و  یم  ناهنپ  زور  دـنیآ و  یم  نوریب  بش  دوخ  يزور  بلط  يارب  ناشیا 
مدآ ینب  زا  نادان  لقعلا و  میدع  ار  اهنآ  یلاعت  قح  هک  دوب  نآ  هن  رگا  و  ناشیا ، زا  دنـشحوتم  ناسرت و  دشاب  هدیـسر  يررـض  ناشیا 

.دندرک یم  گنت  ناشیا  رب  راک  دنتسج و  یم  رب  ناشیا  يور  رب  نایمدآ  ياه  هناخ  نایم  رد  هنیآ  ره  هدیرفآ ، ناسرت 

شبحاص رب  وا  ینابرهم  گس و  قلخ  رد  فطل  ]

، دراد لوذبم  یعـس  تیاهن  وا  تظفاحم  رد  دیامن و  وا  تیامح  هک  هدینادرگ  نابرهم  شبحاص  رب  ار  گس  ناگدـنرد  نیا  نایم  رد  و 
رد سپ 

128 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

دسر یم  هبترم  هب  شبحاص  ّتبحم  رد  .وا و  زا  نادزد  ندرک  عفد  شبحاص و  هناخ  ینابساپ  يارب  دیآ  یم  رب  راوید  ماب و  رب  رات  بش 
یگنـسرگ دنچ  ره  هک  يّدح  هب  دناسر  یم  مه  هب  وا  اب  تفلا  تیاهن  دنادرگ و  یم  وا  تاناویح  لام و  ناج و  هیاقو  ار  دوخ  ناج  هک 

نآ ریغ  هب  دشاب  شبحاص  نابساپ  هک  هدینادرگ  اه  تلصخ  نیا  بحاص  ار  گس  یک  سپ  دوش ، یمن  ادج  وا  زا  دشک  بعت  افج و  و 
تـشحو دـنلب  يادـص  هدـنرد و  ياه  لاگنچ  هدـنرب و  ياهـشین  زا  هدومن  اطع  وا  هب  راک  نیا  تـالآ  تقلخ  لـصا  رد  هک  يدـنوادخ 

تساجنآ رد  هک  یعضوم  نوماریپ  دنسرت و  نآ  زا  نادزد  هک  هدنروآ 
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.دندرگن

باود يور  تقلخ  رد  تمکح  ]

هک هداد  رارق  ور  شیپ  ار  اهنآ  ياه  هدـید  .نآ  رد  هدرب  راک  هب  یلاعت  قح  هک  اهتمکح  نایاپ و  راهچ  يور  رد  نک  لمأت  لّـضفم ! يا 
هب رگا  هک  اریز  هداد  رارق  ریز  زا  ار  شناـهد  ّقش  و  دـتفین ، یهاـچ  هب  دروخن و  رب  يراوید  هب  اـت  دـنیبب ، ار  دوخ  ياـپ  شیپ  ور و  ربارب 

یمدآ هچنانچ  دنریگرب  نیمز  زا  ناهد  هب  يزیچ  هک  دنتسناوت  یمن  هنیآ  ره  دوب  یم  نقذ  يالاب  ور و  نایم  رد  ناشناهد  نایمدآ  شور 
اه و فک  تاناویح  ریاس  زا  ناشیا  زایتما  میرکت و  فیرـشت و  يارب  سپ  دـیامن ، لواـنت  نیمز  زا  يزیچ  ناـهد  هب  هک  تسا  راوشد  ار 

اه تسد  نانچ  هک  دوبن  نآ  رد  اهنآ  حالص  نوچ  دنیامن و  لوانت  دنریگرب و  تسد  هب  ار  ماعط  هک  هدیرفآ  ناشیا  يارب  ناتشگنا 

129 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هک هداد  اـهنآ  اـب  زارد  ياـهزوپ  دـنریگرب و  ناـهد  هب  نادـند و  هب  ار  فلع  هک  هداد  رارق  ریز  زا  ار  ناـشیا  ناـهد  ّقش  دنـشاب ، هتـشاد 
.دسرب رود  کیدزن و  هب  ناشناهد 

ناویح مد  عفانم  ]

.هداد رارق  ناویح  مد  رد  میلع  میکح  هک  یعفانم  زا  ریگب  تربع 

.دنناشوپ یم  هماج  هب  نایمدآ  هچنانچ  دشابن  هدوشگ  هک  نآ  ياه  تروع  رب  تسا  يرتس  هک  نآ  لوا :

مد دنناسر  یم  ّتیذا  نآ  هب  و  دنوش ، یم  درگ  نآ  رب  سگم  هشپ و  هک  دوش  یم  عمج  یکرچ  نآ  مکـش  ربد و  نایم  رد  هک  نآ  مود :
.دنار یم  رگید  عضاوم  ریاس  عضوم و  نآ  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  ینزداب  دننام  اهنآ  يارب 

تـسار پچ و  بناج  هب  مد  نداد  تکرح  ببـس  هب  نآ  ندـب  نتـشادرب  هب  تسا  لوغـشم  نآ  ياـهاپ  اـه و  تسد  نوچ  هک  نآ  موس :
.دبای یم  تحارتسا 

رایسب عفانم  و 
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نوریب يارب  يا  هراـچ  دور و  یم  ورف  لـگ  رد  هک  یماـگنه  رد  هچناـنچ  دوش  یم  موـلعم  جاـیتحا  تاـقوا  رد  هک  تسه  نآ  رد  رگید 
.دنروآ نوریب  ار  نآ  دنریگب و  ار  شمد  هک  نآ  زا  تسین  رتهب  نآ  ندروآ 

.دنرب یم  راک  هب  دوخ  جئاوح  رد  مدرم  هک  تسه  رایسب  ياه  تعفنم  شمد  يوم  رد  و 

130 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

ار هدام  جرف  و  دش ، ناوت  راوس  یناسآ  هب  ات  دنتسیاب  اپ  راهچ  رب  دنـشاب و  هداتفا  ور  رب  هک  هدینادرگ  حّطـسم  ار  نایاپ  راهچ  تشپ  سپ 
هنیآ ره  نانز  جرف  دننام  دوب  یم  شمکش  نیئاپ  رد  رگا  درک و  دناوت  تعماجم  وا  اب  یناسآ  هب  رن  هک  هدینادرگ  رهاظ  شتـشپ  سپ  زا 

.دیامن تعماجم  نآ  اب  دناباوخب و  تشپ  رب  ناسنا  شور  هب  ار  نآ  هک  دناوت  یمن  هک  اریز  دیامن  تعماجم  وا  اب  تسناوت  یمن  رن 

نآ ياضعا  لیف و  ]

بآ و فلع و  نتفرگ  رب  رد  تسا  نآ  تسد  هلزنم  هب  هک  اریز  هتفر  راک  هب  نآ  رد  هک  يریبدـت  فطل و  لـیف و  موطرخ  رد  نک  لـمأت 
دننام دنک  زارد  هک  درادن  یندرگ  هک  اریز  دریگرب  نیمز  زا  ار  يزیچ  تسناوت  یمن  دوبن  موطرخ  رگا  و  دوخ ، مکش  رد  اهنآ  نتخیر ،

، درادرب دـهاوخ  هچنآ  دـنک و  دـنلب  نآ  هب  هک  زارد  موطرخ  نیا  هب  هدرک  تناعا  ار  وا  تشادـن  یندرگ  نانچ  نوچ  نایاپ ، راهچ  ریاس 
نینچ تسا و  هدـیرفآ  ار  نآ  دوخ  فطل  هب  هک  یـسک  نآ  ریغ  هب  هدوـمرف  تمارک  وا  هب  ار  وـضع  نیا  وـضع  نآ  ضوـع  هب  یک  سپ 

.دنیوگ یم  نادحلم  هچنانچ  دش ، دناوت  یم  عقاو  قافتا  لیبس  رب  هنوگچ  یتمکح 

یندرگ نایاپ  راهچ  ریاس  دننام  ار  وا  ارچ  هک  دیوگ  یسک  رگا 
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رب ار  راـب  نیا  رگا  نارگ ، تسا  يراـب  میظع و  تسا  يرما  نآ  ياهـشوگ  لـیف و  رـس  هک : میئوـگ  باوـج  هدادـن ؟ نآ  هـّثج  روـخ  رد 
ره دندرک  یم  لمح  یندرگ 

131 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هب دشابن و  ار  نآ  بعت  نیا  هک  هدینادرگ  شندب  هب  قصلم  ار  لیف  رس  سپ  درک ، یم  بارخ  تسکش و  یم  مه  رد  ار  ندرگ  نآ  هنیآ 
هدروآ و رب  ار  نآ  تجاـح  ندرک ، راـب  نودـب  سپ  دریگرب ، نآ  هب  ار  دوـخ  ياذـغ  هک  هدوـمرف  اـطع  وا  هب  ار  موـطرخ  ندرگ ، ياـج 

.هدینادرگ مظنم  ار  شروما 

دـنلب و دـیامن  یم  هبلغ  نآ  رب  تعماجم  توهـش  هاگ  ره  هک  هدـیرفآ  شمکـش  ریز  رد  ار  هداـم  لـیف  جرف  هنوگچ  هک  نک  رظن  نونکا 
.ددرگ رّسیم  یناسآ  هب  نآ  اب  رن  تبراقم  هک  ددرگ  یم  رهاظ 

اذـغ و روما  هک  هدـیرفآ  يوحن  هب  هدـیرفآ و  اپ  راهچ  تاناویح  ریاس  فالخ  هب  لـیلج  دـنوادخ  ار  لـیف  هنوگچ  هک  ریگب  تربع  سپ 
.تسا رّسیم  دیاش  دیاب و  هچنانچ  نآ  تعماجم 

هفاّرز تقیقح  ]

بـسا رـس  هب  شرـس  هک  اریز  تاناویح  زا  یناویح  هب  نآ  زا  يوضع  ره  تهباشم  نآ و  ياضعا  فالتخا  هفاّرز و  قلخ  رد  نک : رّکفت 
.گنلپ تسوپ  هب  شتسوپ  و  واگ ، مس  هب  شمس  و  رتش ، ندرگ  هب  شندرگ  و  دنام ، یم 

گرگ هک  يدنزرف  هک  دنا  هتفگ  تغل  بتک  رد  دنیوگ و  گنلپ » واگ  رتش   » ار نآ  یـسراف  تغل  رد  ببـس  نیا  هب  هک  دـیوگ : مجرتم 
رد و  دنریم ، یمن  دوخ  گرم  هب  نارام  دننام  .میم و  نوکـس  نیـس و  رـسک  هب  دـنیوگ  یم  عمـس »  » ار نآ  دـناسر  یم  مه  هب  راتفک  زا 

132 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  یشیپ  غرم  زا  زاورپ  هب  ندیود 

نتسج و  دریگ ، یم 
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.دشاب یم  رتشیب  عرذ  یس  زا  نآ 

یم دـلوتم  یناویح  نینچ  هدام  کی  اـب  ناویح  زا  عون  دـنچ  تعماـجم  هک  دـنا  هدرب  ناـمگ  نـالهاج  زا  یهورگ  هک : دومرف  ترـضح 
هدام کی  اب  اهنآ  فنـص  دنچ  دنوش ، یم  عمج  بآ  رـس  رب  یئارحـص  تاناویح  فانـصا  نوچ  هک  تسا  نآ  شببـس  دـنا  هتفگ  دوش ،

شلئاق تلاهج  زا  نخـس  نیا  و  ددرگ ! یم  هیبش  یناویح  هب  نآ  زا  يوضع  ره  و  دیآ ، یم  دوجو  هب  ناویح  نیا  دـنیامن و  یم  تبراقم 
دوش یمن  عمج  دوخ  فنـص  ریغ  اب  ناویح  زا  یفنـص  چیه  هک  اریز  هنأش  ّلج  ملاع  قلاخ  تردـق  هب  وا  تفرعم  ّتلق  زا  هدـش و  یـشان 

یهاگ دشاب  هیبش  یناویح  اب  لکـش  رد  یناویح  رگا  یلب  دوش ، یمن  تفج  واگ  اب  رتش  و  دـهج ، یمن  رتش  رب  بسا  ینیب  یم  هک  نانچ 
دوش یم  تفج  راتفک  اب  گرگ  و  دسر ، یم  مه  هب  رتسا »  » ناشیا نایم  زا  دهج و  یم  بسا  رب  هک  شوگزارد  دـننام  دـهج  یم  نآ  رب 

ود ره  هب  هچ  رگا  دسر  یم  مه  هب  ناشیا  نایم  زا  هک  یناویح  و  دنیوگ ، یم  عمـس »  » ار نآ  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  یناویح  ناشیا  زا  و 
ود نآ  عومجم  هب  شعومجم  هکلب  دـشاب ، یناویح  هب  هیبش  نآ  زا  يوضع  ره  هفاّرز  دـننام  هک  تسین  نانچ  اـما  دراد  یتهابـش  ناویح 

یّتح شوگزارد  بسا و  زا  ءاضعا  نیا  نایم  رد  تسا  یطـسو  دح  شیاه  مس  اهـشوگ و  مد و  رـس و  رتسا  هچنانچ  تسا  هیبش  ناویح 
، هدـماین دوجو  هب  هفلتخم  تاناویح  نیا  زا  هفاّرز  هک  نآ  رب  تسا  لیلد  نیا  و  ناویح ، ود  نآ  زاوآ  زا  هدـیدرگ  جوزمم  اـیوگ  شزاوآ 

ات نوچ  یب  عناص  بیرغ  ياه  قلخ  زا  تسا  یقلخ  هکلب 

133 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

رب دنک  تلالد  ار  مدرم 
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ياضعا دهاوخ  رگا  .تسا  یکی  تاناویح  فانـصا  عیمج  قلاخ  هک  دننادب  و  تسین ، نوریب  نآ  زا  نکمم  چیه  هک  شا  هلماک  تردـق 
هچنآ دیازفا و  یم  دهاوخ  هچ  ره  تقلخ ، رد  و  تخاس ، دناوت  یم  قّرفتم  ار  تاناویح  ياضعا  درک و  دناوت  یم  عمج  ار  ناویح  دنچ 

.تسین زجاع  نآ  زا  شتردق  دیامن  هدارا  ار  هچنآ  .دهاک و  یم  دیامن  هدارا 

، دشاب یم  رایـسب  دنلب  ياهتخرد  هک  تسا  اه  هشیب  رد  نآ  هاگارچ  یعرم و  دـلوم و  أشنم و  هک  تسا  نآ  نآ ، ندرگ  يزارد  ببـس  و 
لیـصحت ار  دوخ  ياهاذغ  نآ  ياه  هویم  زا  دریگب و  دنلب  رایـسب  ناتخرد  زا  گرب  دوخ  ناهد  هب  هک  دنلب  ندرگ  هب  تسا  جاتحم  سپ 

.دیامن

هنیزوب تقلخ  ]

هب تسا  هیبش  نآ  هنیس  اهشود و  ور و  ورـس  هک  اریز  نآ ، ياضعا  زا  يرایـسب  رد  ناسنا  اب  نآ  تهباشم  هنیزوب و  تقلخ  رد  نک  لمأت 
دنک یم  شبحاص  هک  هراشا  ره  هک  هدیـشخب  یمهف  یکریز و  ار  وا  ادـخ  تسا و  یمدآ  ياشحا  دـننام  يو  ياعما  ءاـشحا و  یمدآ و 

نآ شتقلخ  رد  تمکح  .دراد و  ناسنا  هب  تبسانم  تیاهن  لیامش  تقلخ و  رد  و  دنک ، یم  دیلقت  ار  یمدآ  تاکرح  رثکا  و  دبای ، یم 
لقع و هب  تاناویح  ریاس  زا  ار  وا  میکح  عناص  هدـش و  قولخم  نایاپ  راهچ  میاـهب و  تنیط  تقلخ و  زا  وا  هک  دـنادب  یمدآ  هک  تسا 

134 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هقطان  سفن  یئایوگ و  رگا  .هداد و  زایتما  قطن 

لقع دیامن و  رکـش  يربک  تبهوم  یمظع و  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  سپ  دوب ، میاهب  نایاپ و  راهچ  ریاس  دننام  زین  وا  دوبن  ار  وا  هکردم 
دنادرگ فورصم  دیآ  وا  راک  هب  هچنآ  رد  ار 
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هتفرگ ارف  ار  شندب  هک  یئوم  مد و  هزوپ ، دننام  دنادرگ  یم  زاتمم  ناسنا  زا  ار  نآ  هک  تسه  دنچ  یتدایز  هنیزوب  مسج  رد  هک  نآ  اب 
تقیقح ناسنا  وا و  نایم  قرف  سپ  دوب ، یم  لخاد  ناسنا  عون  رد  داد  یم  وا  یئایوگ  ناـسنا و  لـقع  ار  وا  یلاـعت  قح  رگا  اـهنیا  اـب  و 

.قیاف قطن  قیاقح و  كاردا  لقع و  هب  رگم  تسین 

نآ تمکح  تاناویح و  ششوپ  ]

هدـیناشوپ مشپ  كرک و  وم و  توسک  ار  اهنآ  ندـب  هنوگچ  تاناویح ، هب  تبـسن  میرک  دـنوادخ  فطل  يوس  هب  لّضفم ! يا  نک  رظن 
ار اهنآ  هک  اریز  دیاسن  اهنآ  ياهاپ  هک  هداد  اهنآ  هب  هتفاکشان  هتفاکش و  ياه  مس  دیامن و  تظفاحم  اه  تفآ  اهامرـس و  زا  ار  اهنآ  هک 

توسک سپ  دنزاسب ، دوخ  يارب  شفک  لعن و  ای  دنفابب  هماج  دنسیرب و  دوخ  يارب  هبنپ  ای  مشپ  دنناوت  هک  تسین  ناتشگنا  اه و  تسد 
اهنآ و ندومن  لیدبت  ندرک و  ون  هب  دنتـسین  جاتحم  دنوش و  یمن  ادج  ناشیا  زا  دـنا  هدـنز  ات  هک  هداد  رارق  ناشیا  تقلخ  رد  ار  ناشیا 

تقلخ رد  یتاذ  سابل  دـنادرگ  اّیهم  هسبلا  عاونا  هماج و  دوخ  يارب  زا  هک  تسا  هداد  یکریز  ناتـشگنا و  اـه و  تسد  ار  ناـسنا  نوچ 
: تسا رایسب  ياه  تحلصم  وا  يارب  لامعا  نیا  رد  هدیرفاین و  ناشیا 

135 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.دابع تّرضم  داسف و  قسف و  یهانم و  یهالم و  باکترا  زا  ددرگ  عنام  ار  وا  لاغشا  لامعا و  نیا  هب  ندش  لوغشم  هک  نآ  لوا :

.دشاب یم  یتّذل  ار  وا  تالاح  زا  یضعب  رد  ندیشوپ  هب  یتحار و  ار  وا  تاقوا  زا  یضعب  رد  هماج  ندنک  هب  هک  نآ  مود :

اه هماج  ناولا  زا  هفلتخم  عاونا  ندیشوپ  هک  نآ  موس :
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.ددرگ یم  وا  لامج  تنیز و  بجوم  اه ، هماج  ندرک  لیدبت  اه و  شفک  اه و  هزوم  اه و  همامع  و 

ناشیا و توق  دـسر و  یم  مه  هب  مدرم  يارب  تساهنیا  هب  ّقلعتم  هک  یعیانـص  ببـس  هب  اه  تشیعم  اه و  بسک  عاونا  هک  نآ  مراـهچ :
هزوم شفک و  ياج  هب  مس  سابل و  ياج  هب  كرک  وم و  مشپ و  رگید  تاناویح  رد  دوش و  یم  لصاح  اه  تعنـص  نیا  هب  ناشیا  لایع 

.تسا

[ دنزادرپ یم  دوخ  هثج  يافخا  هب  گرم  ماگنه  تاناویح  ]

یم ناهنپ  ار  دوخ  هّثج  ندرم  ماگنه  رد  هک  هدـینادرگ  لوبجم  نآ  رب  ار  میاهب  یلاـعت  قح  هک  یبیجع  قلخ  رد  لّـضفم ! يا  نک  رّکفت 
ناگدنرد و نایـشحو و  رادرم  تساجک  رد  سپ  دـشابن  نیا  رگا  .دـننک و  یم  ناهنپ  ار  دوخ  ياه  هدرم  مدرم  هچنانچ  مدرم  زا  دـننک 

یمدآ زا  هک  دیوگ  یـسک  رگا  هکلب  دشاب ، ناهنپ  یمک  يارب  هک  تسین  كدـنا  دـیآ و  یمن  رظن  هب  کی  چـیه  هک  اهنیا  ریغ  اهغرم و 
.هتفگ تسار  دنا  هدایز 

یهوک و واگ  نزوگ و  وهآ و  ياه  هّلگ  اه و  هوک  اهارحص و  رد  ینیب  یمن 

136 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

نیمز و ریز  تارشح  عاونا  .اهنیا و  ریغ  راتفک و  گرگ و  گنلپ و  ریش و  زا  ناگدنرد  فانـصا  نایـشحو و  زا  اهنیا  ریغ  یـشحو و  زب 
هفیج هدرم و  اهنیا  عیمج  زا  يراکـش  ناغرم  زاغ و  كدرا و  رفـسا و  رتوبک و  گنلک و  غالک و  زا  ناگدنرپ  ياه  جوف  نیمز و  يور 

.دنک كاله  ار  نآ  هدنرد  ای  دنک  راکش  يدایص  هک  يردان  رگم  یبای  یمن 

رگا دنریم ، یم  اجنآ  رد  دـنوش و  یم  یفخم  ناهنپ  عضاوم  رد  دـندرک ، ساسحا  دوخ  رد  گرم  راثآ  نوچ  تاناویح  نیا  زا  کی  ره 
اوه هک  نآ  ات  اهنیا  هفیج  زا  ولمم  اهارحص  دیاب  دوبن  نینچ 
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.دسر مه  هب  مدرم  نایم  رد  نآ  ببس  هب  اه  يرامیب  اه و  نوعاط  دنادرگ و  نّفعتم  ار 

یکی هک  غرم  ود  ندـش  ادـیپ  ار و  لـیباه  لـیباق ، نتـشک  هّصق  رد  ملاـع  لوا  رد  مدآ  ینب  هک  ناـگدرم  ندرک  نفد  هک  نـک  رظن  سپ 
هفیج هدـسفم  زا  مدرم  ات  هدـینادرگ  تاناویح  یعیبط  ار  نآ  هنوگچ  یلاعت  قح  دـنتخومآ  درک  ناـهنپ  كاـخ  رد  تشک و  ار  يرگید 

.دنبای تاجن  ناشیا 

تاناویح شوه  ]

هب ار  اهنآ  تسا  هدـینادرگ  لوعجم  نآ  رب  اهنیا  تحلـصم  يارب  هداد  رارق  میاـهب  رد  یلاـعت  قح  هک  یکریز  رد  لّـضفم  يا  نک  رّکفت 
دوخ تیلباق  ردق  هب  هدیرفآ  ره  دشابن و  هرهب  یب  وا  تمعن  ناوخ  زا  قولخم  چیه  هک  نآ  ات  يرکفت  یلقع و  نودـب  دوخ  لماش  فطل 

دوش و یم  هنشت  رایسب  دروخ و  یم  رام  نزوگ  هچنانچ  دبای  رفاو  یبیصن  وا  ناسحا  هناخ  تقلخ  زا 
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ار وا  دـنکب و  تیارـس  شدـسج  مامت  رد  مس  بآ  ندروخ  هطـساو  هب  اداـبم  هک  نآ  يارب  دـیامن  یم  يریگولج  ندـیماشآ  زا  ار  دوخ 
.دریم یم  ًاروف  دیماشآ  رگا  نوچ  دماشآ ، یمن  بآ  اما  دنک  یم  هلان  یگنشت  زا  دسرب و  تسا  نکمم  یبآ  ریدغ  هب  اذل  دشکب 

فوخ زا  یبلاـغ  شطع  نینچ  رب  دـیامن  ربص  هکنآ  رب  تسا  هدـینادرگ  لوبجم  ار  همیهب  نیا  عبط  هنوگچ  میکح  عناـص  هک  نک  هاـگن 
فوخ زا  دشاب  هتـشاد  شهاوخ  رادقم  نیا  هک  يرما  نینچ  زا  ار  دوخ  سفن  دـشاب  زیمت  لقع و  تیاهن  رد  هک  یناسنا  و  نآ ، تّرـضم 

.دنک یمن  عنم  ًابلاغ  ررض 

هابور هلیح  ]

نآ رب  هک  یغرم  هک  یتیثیح  هب  دنک  یم  داب  ار  شمکش  دزادنا و  یم  هدرم  شور  هب  ار  دوخ  دیاین  شتسد  هب  همعط  هک  یتقو  هابور  و 
هاگنآ دنیـشن ، یم  نآ  هّثج  رب  دروخب  وا  تشوگ  زا  دردـب و  ار  نآ  هک  نآ  عمط  هب  سپ  تسا ، هدرم  هک  دـنک  یم  ناـمگ  درذـگ  یم 

ار نآ  عبط  هدادن ، لقع  قطن و  ار  نآ  هدینادرگ و  يزور  هب  جاتحم  ار  وا  هک  يدنوادخ  سپ  دنک ، یم  راکش  ار  نآ  دهج و  یم  هابور 
یئاناوت هابور  هک  اریز  هدینادرگ ، لوبجم  اه  يزاب  هابور  فانصا  نیا  رب  يزور  لیصحت  يارب 
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هب میلع  میکح  سپ  درادـن ، اهنآ  لاثما  گنلپ و  ربب و  ریـش و  دـننام  دوخ  راکـش  اب  هضراعم  هبلاـغم و  رد  دـنراد  ناگدـنرد  ریاـس  هک 
.دومن دناوت  لیصحت  ار  دوخ  شاعم  هک  هتشاد  ینازرا  وا  هب  یکریز  تنطف و  دیزم  یئاناوت ، نآ  ضوع 

[ راکش يارب  نیفلد  هلیح  ]

ار شمکـش  دشک و  یم  ار  یهام  دنک ، راکـش  ار  یغرم  هک  دـهاوخ  نوچ  بآ  نایم  رد  تسا  یئایرد  تاناویح  زا  یکی  هک  نیفلد  و 
دوشن و نایامن  بآ  رد  شا  هّثج  هک  دهد  یم  تکرح  ار  بآ  دوش و  یم  ناهنپ  یهام  ریز  رد  دتسیاب و  بآ  يور  رب  هک  دفاکـش  یم 

مهلم روناج  نآ  هنوگچ  هک  نک  رظن  سپ  دریگ ، یم  ار  غرم  دهج و  یم  رب  دنک  راکـش  ار  هدرم  یهام  هک  دـیآ  یم  اوه  زا  غرم  نوچ 
.دوخ يزور  تحلصم  يارب  هلیح  نینچ  هب  تسا  هدش 

.ربا یعفا و  زا  نم ! يالوم  يا  ارم  هد  ربخ  تفگ : لّضفم 

هب سپ  دیابر ، یم  ار  نهآ  سیطانقم  گنس  هک  نانچ  دیابر  یم  دبایب  ار  نآ  اج  ره  هک  یعفا  هب  تسا  لّکوم  ربا  هک  دومرف : ترـضح 
یمن نامـسآ  رد  ربا  هک  ناتـسبات  طسو  رد  و  دروآ ، یمن  نوریب  خاروس  زا  رـس  یعفا  دـشاب ، یم  رایـسب  ربا  هک  یلوصف  رد  ببـس  نیا 

.دیآ یم  نوریب  دشاب ،

؟ تسا هتخاس  نآ  هب  لّکوم  ار  ربا  ارچ  هک  تفگ : لّضفم 

.دنکب مدرم  زا  نآ  تّرضم  عفد  هک  نآ  يارب  دومرف :

یفاک هک  رادـقم  نآ  ناشیا  تقلخ  بیارغ  نایاپ و  راهچ  زا  نم  يارب  زا  يدرک  فصو  نم ! يالوم  يا  مدرک : ضرع  تفگ : لّـضفم 
.ار ناغرم  ناروم و  قلخ  بیارغ  نم  يارب  یئامن  فصو  مهاوخ  یم  دریگ ، تربع  هک  یسک  يارب  تسا 

ناغرم ناگچروم و  تقلخ  ]

رد ناویح  نآ  حالص  هک  نآ  زا  یبای  یم  یصقن  نآ  رد  ایآ  ریقح  ریغص  هچروم »  » يور رد  امن  لمأت  لّضفم ! يا  هک ، دومرف  ترضح 
رد تسا  يواـسم  هک  يّربدـم  ریبدـت  زا  رگم  ریقح  روم  ندـیرفآ  رد  ریوـصت  فـطل  ریدـقت و  نسح  نیا  تساـجک  زا  سپ  تسا ، نآ 

لیلج ریبک و  ریبک و  ریغص و  وا  تردق 
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.ریقح و 

يارب دـنوش  قفّتم  اهنآ  زا  یهورگ  هک  دوخ  تّوق  ندرک  اّیهم  ندرک و  عمج  رد  دـننک  یم  هک  یتیعمج  و  ناروم »  » يوس هب  نک : رظن 
هک یمامتها  ّدـج و  هکلب  نآ ، ریغ  ای  ماـعط  لـقن  رد  دـنوش  قفتم  مدرم  زا  یعمج  هچ  ناـنچ  دوخ  ياـه  هناـخ  هب  اـه  هناد  ندرک  لـقن 

اهخاروس هب  هناد  لقن  رد  دـنیامن  یم  رگید  کی  يراـی  هنوگچ  هک  ینیب  یمن  تسا ، ناـیمدآ  زا  هداـیز  دـنیامن  یم  رما  نیا  رد  ناروم 
نوچ دوشن و  عیاض  دـیورن و  هک  دـننک  یم  مین  ود  هب  ار  اه  هناد  سپ  دـنیامن ، یم  رگید  کـی  تنواـعم  اـهراک  رد  ناـیمدآ  هچناـنچ 
دوش کشخ  ات  دنزیر  یم  باتفآ  هب  دنروآ و  یم  نوریب  ار  اه  هناد  دش ، لخاد  اهنآ  خاروس  رد  یبآ  ای  دیـسر  مه  هب  اهنآ  رد  یتبوطر 

زا رّکفت  لقع و  نودب  همه  اهنیا  دنوش ! قرغ  هک  دشابن  لیس  روبع  لحم  هک  دنزاس  یم  دنلب  ياه  نیمز  رد  ار  دوخ  ياهخاروس  زاب  و 
تمحرم لماک و  فطل  ضحم  زا  هدومن و  ییامنهار  دوخ  حلاصم  هب  هدیرفآ و  ار  ناشیا  هک  یقلاخ  ماهلا  هب  دـیآ  یم  لمع  هب  ناشیا 

.لماش

سگم ریش  هلیح  تیفیک  ]

ّلج قح  هک  نیبب  سگم و  ریـش  ینعی  دنیوگ  یم  بابذلا » دسا   » مدرم هماع  دـنمان و  یم  ثیل »  » ار نآ  هک  يروناج  يوس  هب  نک : رظن 
یم تلهم  یتدم  ار  نآ  تسـشن  وا  کیدزن  سگم  هک  دیامن  یم  ساسحا  هاگ  ره  هداد ، وا  هب  شاعم  ریبدـت  هلیح و  رادـقم  هچ  الع  و 

تکرح دیدرگ ، لفاغ  نآ  زا  دـش و  نئمطم  سگم  هک  تسناد  هکنآ  ات  دـنک  یمن  تکرح  دـیامن و  یم  نآ  هب  هدرم  ار  دوخ  دـهد و 
دناوت ار  نآ  نتسج  کی  هب  هک  دیسر  ییاج  هب  نوچ  دباین و  ربخ  سگم  هک  دنک  یم  يراومه 
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دـبای و تاـجن  نآ  زا  اداـبم  هک  دراد  یم  هاـگن  دوخ  ياـهاپ  ماـمت  هب  ار  نآ  تفرگ  نوـچ  و  دریگ ، یم  ار  نآ  دـهج و  یم  رب  تفرگ 
یم دوخ  همعط  درد و  یم  مه  زا  ار  وا  هاگنآ  هدـش  تسـس  فیعـض و  هک  دـیامن  ساسحا  هک  یماگنه  اـت  دراد  نینچ  ار  نآ  هتـسویپ 

.دنادرگ

شا هلیح  توبکنع و  ]

رد سگم  نوچ  ددرگ و  یم  ناهنپ  شنایم  رد  دزاس و  یم  سگم  راکش  يارب  هک  تسا  یماد  دنت ، یم  هک  هناخ  نآ  توبکنع »  » اما و 
ریـش ندرک  راکـش  .دـنک و  یم  یگدـنز  ناـمه  هب  دزگ و  یم  ار  نآ  تعاـس  هب  تعاـس  دور و  یم  نآ  کـیدزن  هب  دـش  دـنب  ماد  نآ 

ماد هلت و  هب  هک  یعمج  .تسا و  ماد  هب  ندرک  راکـش  توبکنع  ندرک  راکـش  .تسا و  زوـی  يراکـش و  گـس  ندرک  راکـش  سگم ،
ریاس توبکنع و  هک  اهریبدت  نیمه  دننک  یم  راکش 
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.دننک یم  ناروناج  راکش  رد  دنرب  یم  راک  هب  تاناویح 

ندرک و راکـش  يارب  هلیح  اهنآ  عبط  رد  میلع  ّربدم  هنوگچ  توبکنع  بابذلا و  دسا  دننام  فیعـض  روناج  نیا  يوس  هب  نک  رظن  سپ 
ار زیچ  رامـشم  ریقح  .دیـسر و  ناوتن  نآ  هب  اه  تلآ  ندرب  راک  هب  اه و  هلیح  نودب  یمدآ  هک  هداد  رارق  ندومن  دوخ  يزور  لیـصحت 
ار سیفن  ینعم  دنیامن  یم  لیثمت  هک  تسا  رایسب  هک  اریز  .نآ  هابشا  ریقح و  روم  دننام  همیظع  روما  رد  تفرگ  ناوت  تربع  نآ  هب  هک 

نهآ گنـس و  اب  نازیم  رد  ار  هرقن  الط و  رگا  هچنانچ  دـسر ، یمن  مه  هب  سیفن  ینعم  نآ  رد  یـصقن  لیثمت  نیا  هب  ریقح و  يزیچ  هب 
.ددرگ یمن  اهنآ  صقن  ببس  دنجنسب 

دراو دیجم  مالک  رد  ینعم  نیا  هب  کیدزن  هک  دیوگ : مجرتم 
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يرما رد  دنز  لثم  هک  نآ  زا  دنک  یمن  مرش  ادخ  ینعی : « 1 « » اهَقْوَف امَف  ًهَضوَُعب  ام  اًلَثَم  َبِرْضَی  ْنَأ  ِییْحَتْسَی  َهَّللا ال  َّنِإ  : » هک تسا  هدش 
.ار نآ  زا  رتدرخ  ای  هشپ  هب  روما  زا 

ناگدنرپ تقلخ  تیفیک  ]

اوه رد  هک  هدومرف  رّدـقم  یلاعت  قح  نوچ  هک  اریز  ناشیا ، تقلخ  ناگدـنرپ و  مسج  رد  لّضفم ! يا  نک  لمأت  دومرف : ترـضح  سپ 
نآ رد  هدیرفآ و  تاناویح  ریاس  رد  هک  اپ  راهچ  زا  هدینادرگ و  مه  رد  جردنم و  ار  شقلخ  هدیرفآ و  کبس  ار  شمـسج  دنک ، زاورپ 

142 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  جنپ  زا  هدومن و  افتکا  اپ  ود 

دنت کیراب و  ار  شا  هنیـس  هدـینادرگ و  ررقم  يو  يارب  خاروس  کـی  ود  ره  نیگرـس  لوب و  عفد  يارب  هداد و  راـهچ  نآ  هب  تشگنا ،
زارد ياهرپ  شمد  لاب و  رد  .بآ و  نتفاکـش  يارب  دنزاس  یم  ار  یتشک  هنیـس  هک  یتئیه  هب  دفاکـشب  یناسآ  هب  ار  اوه  هک  هدـینادرگ 

.دتـسیاب و اوه  رد  دوش و  لخاد  اهنآ  نایم  رد  اوه  هک  هدناشوپ  رپ  سابل  ار  شندب  عیمج  .دشاب و  يو  زاورپ  تلآ  هک  هدـیرفآ  مکحم 
نآ ياج  هب  هدیرفاین و  نآ  يارب  نادند  درب  ورف  ندـیئاخ  نودـب  هک  دریگ  رب  تشوگ  ای  هناد  زا  ار  دوخ  همعط  هک  هدومرف  رّرقم  نوچ 

.دنکشن تشوگ  ندیرد  زا  دوشن و  هراپ  هناد  ندیچ  زا  دریگب و  نآ  هب  ار  دوخ  همعط  هک  هدومرف  اطع  وا  هب  یکشخ  بلص  راقنم 

نآ نوردنا  رد  هک  يدایز  ترارح  هب  هدومن  تناعا  ار  نآ  دروخ  یم  ماخ  ار  تشوگ  تسرد و  ار  هناد  هدادن و  نآ  هب  نادند  نوچ  و 
«1  » ندیئاخ نودب  ار  همعط  هک  هداد  رارق 
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فوج رد  دور و  یم  نوریب  تسرد  یمدآ  فوج  زا  نآ  ریغ  روگنا و  هناد  هک  ینیب  یم  هچنانچ  دزادگ  یم  ینامز  كدنا  رد  نتخپ  و 
.دنام یمن  نآ  زا  يرثا  هک  ددرگ  یم  لحمضم  نانچ  ناغرم 

مخت زا  رویط  ندمآ  رب  ببس  ]

رگا هک  اریز  دـنیاز  یمن  دـنزرف  تاناویح  ریاـس  شور  هب  دـنروآ و  رب  هجوج  مخت  زا  دـنراذگ و  مخت  هک  هدومرف  ررقم  ناـنچ  زاـب  و 
ندرک و زاورپ  زا  دنک  نیگنس  ار  اهنآ  هنیآ  ره  ددرگ ، مکحتسم  ات  دنامب  اهنآ  فوج  رد  دنزرف 

143 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

تلاح نیا  رب  هک  هدـش  رّدـقم  هک  هدـینادرگ  يرما  هباشم  بسانم و  ار  غرم  تقلخ  يازجا  زا  يوزج  ره  سپ  ددرگ ، عناـم  نتـساخرب 
.دشاب

دوخ مخت  يور  رب  ندیناسر  مه  هب  دنزرف  تحلصم  يارب  دنک ، یم  انش  زاورپ و  اوه  رد  هتـسویپ  هک  یغرم  هک  نآ  رد  نک  لمأت  زاب  و 
نوچ دروآ ، یم  رب  هجوج  ات  دریگ  یم  دوخ  لاب  ریز  رد  ار  اـه  مخت  .دننیـشن و  یم  هتفه  هس  یـضعب  هتفه و  ود  یـضعب  هتفه و  کـی 

دیامن و یم  لیصحت  ار  وا  ياذغ  و  اذغ ، يارب  ددرگ  هداشگ  شناد  هنیچ  ات  دهد  یم  هجوج  ناهد  رد  داب  دمآ ، نوریب  مخت  زا  هجوج 
دنیچ و رب  ار  هناد  هک  ار  رون  اجنآ  تسا  هدرک  فیلکت  یک  سپ  دنک ، یناگدنز  دبای و  یم  تیبرت  نآ  هب  هک  دزیر  یم  نآ  يولگ  رد 

لاح و  ددرگ ؟ یم  تقـشم  نیا  لّمحتم  هچ  يارب  و  دنادرگرب ؟ دوخ  دنزرف  ياذـغ  يارب  نآ  زا  دـعب  دـنک و  عمج  دوخ  ناد  هنیچ  رد 
یقاـب تّزع و  تناـعا و  زا  دراد  یم  دوخ  دـنزرف  رد  یمدآ  هک  یعفن  دـیما  دوخ  هجوـج  رد  تسین و  رّکفت  تیور و  بحاـص  هک  نیا 

سپ درادن ، راگزور  رد  وا  مان  ندنام 

یسلجم همالع  همجرت  لضفم - www.Ghaemiyeh.comدیحوت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


لوبجم ار  نآ  هداد و  رارق  هجوج  ندرک  تیبرت  ندیناسر و  مه  هب  لیم  نآ  عبط  رد  هدـیرفآ ، ار  وا  هک  يدـنوادخ  هک  دوش  یم  مولعم 
شعون دـنام و  یقاب  شلـسن  هک  نآ  يارب  دـیامن  نآ  تبقاع  رد  هک  يرکفت  نودـب  دـناد و  دوخ  هک  یتلع  یب  هدـینادرگ  روما  نیا  رب 

.تسا میکح  دنوادخ  فطل  زا  همه  اهنیا  دوشن و  فرطرب 

نآ لاح  ندروآ و  رب  هجوج  مخت و  يروآ  درگ  يارب  دـنیآ  یم  ناجیه  هب  دـنوش و  یم  تسم  هنوگچ  هک  نایکام  يوس  هب  نک : رظن 
144 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  عمج  مخت  هک 

هک نآ  ات  دروخ  یمن  يزیچ  دنک و  یم  دایرف  دنک و  یم  داب  دوش و  یم  هتخیگنا  رب  هکلب  دـنرادن ، دوخ  يارب  یئاّیهم  نایـشآ  هدـش و 
نیا میلع  میکح  سپ  دروآ ، یم  رب  هجوج  دریگ و  یم  دوخ  لاـب  ریز  رد  ار  نآ  دـنک و  یم  عـمج  مخت  نآ  يارب  راـچان  هب  شبحاـص 

.هدینادرگ لوبجم  رما  نیا  رب  تیور  رّکفت و  یب  ار  نآ  دنامب و  یقاب  شلسن  هک  نآ  يارب  هداد  رارق  نآ  رد  ار  تلاح 

نآ زا  هجوج  هک  نآ  يارب  ار  یـضعب  هدیرفآ ، نآ  نایم  رد  هک  دیفـس  قیقر  بآ  درز و  ظیلغ  بآ  غرم و  مخت  ندیرفآ  اب  ریگب  رابتعا 
.دیآ نوریب  غرم  مخت  زا  هک  یماگنه  ات  دشاب  هجوج  نآ  ياذغ  هک  نآ  يارب  یضعب  و  دسر ، مه  هب 

رد نآ  ياذغ  يارب  نآ  رد  يزیچ  لوخد  يارب  دشابن  یهار  هک  دبای  تیبرت  یمکحم  تسوپ  نایم  رد  هجوج  دیاب  نوچ  هک  نک  لمأت 
سبح نیـصح  هعلق  رد  ار  وا  هک  یـسک  دننام  دشاب  نآ  ياذـغ  ندـمآ ، نوریب  ماگنه  ات  هک  هدـیرفآ  يزیچ  مخت  نایم  رد  تدـم ، نآ 

هک دننک 
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یفاـک ار  وا  ندـمآ  نوریب  عقوم  اـت  دـننک  هیهت  هعلق  نآ  رد  ردـقنآ  هقوذآ  زا  هک  دـیاب  داتـسرف  هعلق  نوردـنا  هب  ناوتن  يزیچ  نوریب  زا 
.دشاب

نآ عفانم  ناغرم و  ناد  هنیچ  ]

تسا و گـنت  ناد  هنیچ  يوس  هب  ماـعط  کلـسم  هک  اریز  ناـشیا ، يارب  تسا  هتخاـس  رّدـقم  هچنآ  ناـغرم و  ناد  هنیچ  رد  نک : رّکفت 
ص: یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  لوا  هّبح  ات  دروخ  یمن  ار  مّود  هبح  غرم  رگا  مک  مک  رگم  دیامن  یمن  ذوفن  نآ  رد  ماعط 

145

دیابر یم  لیجعت  هب  هک  نآ  لاح  دـنکب و  دوخ  همعط  ءافیتسا  تسناوت  یم  اجک  دـیماجنا و  یم  لوط  هب  هنیآ  ره  دـسرب ، نادگنـس  هب 
هربوت دـننام  نآ  يارب  ار  نآ  ناد  هنیچ  سپ  ناویح ، ناگدـنرد  ناـیمدآ و  نانکراکـش  زا  دراد  هک  يرذـح  تدـش  يارب  ار  دوخ  هناد 

سپ تعرـس ، تیاهن  رد  دیآ  شتـسد  هب  هک  هناد  ره  دبای و  هک  يا  همعط  ره  نآ  رد  دهد  اج  هک  هتخیوآ  نآ  شیپ  رد  هک  هدـینادرگ 
.دوش شندب  وزج  دبای و  مضه  ات  دنک  لخاد  تسا  يو  هدعم  هباثم  هب  هک  نادنس  هب  ار  اه  هناد  نآ  ینأت  جیردت و  هب 

هب دوخ  ناهد  زا  ماعط  هک  نآ  هب  دنوش  یم  جاتحم  ناغرم  زا  یـضعب  هک  تسا  نآ  تعفنم  نآ  تسه و  رگید  تعفنم  ناد  هنیچ  رد  و 
.دننادرگرب نادگنس  زا  هک  نآ  زا  تسا  رتناسآ  ندینادرگرب  ار  ماعط  ناد  هنیچ  زا  دنزیرب و  دوخ  هجوج  ناهد 

هدحالم رب  در  ]

رد لاکشا  ناولا و  فالتخا  هک  دننک  یم  نامگ  دنناد  یم  يّربدم  یب  ار  ملاع  هک  هدحالم  زا  یضعب  هک  مدرک  ضرع  تفگ : لّضفم 
.دریگ یم  تروص  ریدق  ردقم  نودب  ریداقم  فالتخا  تسا و  ندب  طالخا  جازتما  تهج  زا  ناغرم  لاب  رپ و 

ناغرم ياهرپ  يزیمآ  گنر  ]

ياوتـسا اب  یئامن ، یم  هظحالم  جاّرد  سواط و  لاب  رپ و  رد  هک  نوگانوگ  ياـه  يزیمآ  گـنر  نیا  لّـضفم ! يا  هک  دومرف : ترـضح 
146 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  لباقت  لاکشا و 

روعـش و یب  عبط  زا  هنوگچ  دنفرتعم  ریـصقت  زجع و  هب  ریدـقت  راگرپ  ریوصت و  ملق  هب  نآ  هیبش  ندیـشک  زا  ریظن  یب  ناشاّقن  هک  ریاظن 
.ًاریبک اّولع  نودحلملا  لوقی  اَّمَع  ُهَّللا  َیلاعَت  دیآ ؟ یم  روهظ  هب  رودقم  ّلک  رّدقم  ریدقت  نودب  طالخا  جازتما 

[ رویط ياهرپ  نامتخاس  ]

نوچ هک  هتسشن  مه  رد  وحن  نآ  هب  هتفای و  فیلأت  مه  اب  وم  هتـشر و  ياه  ماج  دننام  هتفاب و  مه  هب  هنوگچ  ار ، غرم  ياهرپ  نک : لمأت 
ار نآ  زاورپ  ماگنه  رد  دوش و  لخاد  اهنآ  نایم  رد  داب  هک  نآ  ات  دوش  یمن  ادج  مه  زا  دوش و  یم  هدوشگ  كدنا  كدـنا  یـشک  یم 
هک یتبالص  هب  هک  نآ  ات  هتفاب  اهرپ  هب  ار  نآ  فارطا  هتخاس و  رّرقم  ینیتم  ظیلغ  دومع  رپ  نایم  رد  ینیب  یم  دراد و  هاگن  اوه  نایم  رد 

.ددرگن زاورپ  زا  عنام  ار  وا  دشابن و  نیگنس  ریاط  رب  هک  هدینادرگ  فّوجم  ار  دومع  نآ  زاب  درادب و  تسار  ار  اهنآ  دراد 
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[ زارد ندرگ  زارد و  اپ  ناغرم  ]

هک تسا  نآ  شعفن  تسه ؟ نآ  زارد  ياهاپ  رد  تعفنم  هچ  یناد  یم  دراد و  زارد  ياـهاپ  هک  ار  غرم  نآ  يا  هدـید  اـیآ  لّـضفم ! يا 
نیمک رد  دشاب و  هداتـسیا  يدنلب  رب  هک  تسا  یناب  هدید  دننام  زارد  ياهاپ  نآ  يور  رب  نآ  نت  دشاب و  یم  بآ  نایم  رد  تاقوا  رثکا 

، تسا بآ  ناروناج  هاگ 

147 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.دیابرب ار  نآ  ات  دراد  یم  رب  ماگ  هتسهآ  هتسهآ  دش  دناوت  یم  وا  همعط  هک  دید  ار  يروناج  هاگ  ره 

دروآ و یم  تکرح  هب  ار  نآ  دیسر و  یم  بآ  هب  شمکـش  دش  یم  ناور  دوخ  راکـش  بناج  هب  هاگ  ره  دوب  یم  هاتوک  شیاهاپ  رگا 
.ددرگن دساف  شبلطم  دسر و  دوخ  تجاح  هب  هک  هداد  وا  هب  ار  دنلب  ياپ  ود  نیا  سپ  درک ، یم  مر  نآ  راکش 

هک نآ  يارب  تسا  زارد  شندرگ  تسا  دنلب  شیاپ  هک  غرم  ره  هک  یتسرد  هب  ناغرم  قلخ  رد  ار  ریدـق  میکح  ریبدـت  عاونا  نک : لمأت 
تفرگ دناوت  نیمز  زا  ار  دوخ  همعط 
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زارد و ندرگ  اب  ار  وا  هک  تسه  هاگ  درادرب و  تلوهـس  هب  نیمز  زا  يزیچ  تسناوت  یمن  دوب ، یم  هاتوک  شندرگ  دـنلب و  شیاـپ  رگا 
باوص تیاهن  رد  ییامن  یم  لمأت  نآ  رد  هک  ار  تقلخ  يازجا  زا  وزج  ره  سپ  دـشاب ، رتناسآ  راک  وا  رب  هک  هدرک  تناعا  دـنلب  راقنم 

.یبای یم  تمکح  و 

نآ لاثما  کشجنگ و  ]

ناـنچ دـبای و  یم  ار  دوخ  يزور  دـنک و  یم  زاورپ  دوخ  يزور  بلط  هب  زور  ره  هنوگچ  نآ ، لاـثما  کـشجنگ و  يوـس  هب  نک  رظن 
نایمدآ تاناویح و  نینچ  مه  .دنبایب و  وجتـسج  تکرح و  هب  دیاب  یم  هکلب  دـشاب ، اّیهم  عمتجم و  ناشیا  يارب  اج  کی  رد  هک  تسین 

ار يزور  هک  ار  يدنوادخ  منک  یم  هیزنت  سپ  دنبای ، یم  بلط  یعس و  هب  ار  دوخ  ياه  يزور 

148 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هدرکن نانچ  دنجاتحم و  نآ  هب  قلخ  هک  اریز  دنباین  بلط  زا  دعب  هک  هدرکن  نانچ  هتخاس و  رّدقم  کی  ره  يارب  دیاب  دـیاش و  هچنانچ 
مه .تسین و  نآ  رد  کی  چـیه  حالـص  هک  اریز  دـشاب  عمتجم  ناشیا  يارب  اج  کـی  رد  دـیآ و  ناـشیا  تسد  هب  یناـسآ  هب  هک  تسا 

كاله هک  دنروخ  یم  نادنچ  دنزادنا و  یم  نآ  رب  ار  دوخ  دنبای  عمتجم  ناکم  کی  رد  ار  دوخ  يزور  رگا  هک  اریز  تاناویح  نینچ 
.دنوش

حیابق و عاونا  بکترم  رطاخ  غارف  زا  ددرگ و  یم  ناشیا  داسف  نایغط و  رطب و  بجوم  دنشابن  يزور  لیـصحت  هب  التبم  رگا  نایمدآ  اما 
.دندرگ یم  یصاعم 

هرپ بش  موب و  تقیقح  ]

؟ هرپ بش  موب و  دننام : اهبش  رد  رگم  دنیآ  یمن  نوریب  هک  ناغرم  نیا  همعط  تسیچ  هک  یناد  یم  ایآ 

کچوک و ياه  هرپ  بش  هشپ و  دـننام  دنـشاب  یم  اوه  رد  هک  تسا  یناروناج  زا  ناشیا  شاـعم  هک : دومرف  نم ! يـالوم  يا  هن  متفگ :
.دشاب یمن  یلاخ  اهنآ  زا  عضوم  چیه  دنرشتنم و  اوه  رد  هک  اهنیا  هابشا  لسع و  سگم  هزیر و  ياه  خلم 

روناج نآ  رود  رد  دوش  یم  عمج  تعاس  رد  هناـخ  هصرع  اـی  ماـب  رب  يزورفا  رب  ار  یغارچ  بش  رد  هاـگ  ره  هک  نآ  هب  ریگب  تربع  و 
، رایسب
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اهارحص و زا  هک  دیوگ  یسک  رگا  دنیآ ؟ یم  اجک  زا  سپ  دنشابن  اوه  رد  اهنیا  رگا 

149 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

عـضاوم زا  دننیب  یم  هنوگچ  دننک ؟ یم  یط  ار  دیعب  تفاسم  نیا  هنوگچ  لیلق  نامز  نیا  رد  هک : دیئوگ  یم  باوج  دـنیآ ، یم  اهنابایب 
هک نآ  اب  دـنوش  غارچ  نآ  هجوتم  هک  هدرک  هطاحا  نآ  رود  رب  اه  هناـخ  هدـش و  هتخورفا  هناـخ  ناـیم  رد  هک  ار  یغارچ  يرود  نیا  هب 

همه رد  ناروناـج  مسق  نیا  هک  نآ  رب  تسا  لـیلد  نیا  سپ  دـنروآ ، یم  موجه  غارچ  نآ  کـیدزن  زا  هک  تسا  سوـسحم  دـهاشم و 
رد ار  ناروناج  نیا  دـنیاشگ و  یم  ناهد  دـننک و  یم  زاورپ  دـنیآ و  یم  نوریب  بش  رد  هک  ناـغرم  نآ  و  دنـشاب ، یم  اوه  رد  عضوم 

.دننادرگ یم  دوخ  توق  دنیابر و  یم  اوه  نایم 

.هدینادرگ اّیهم  ناشیا  يارب  اوه  ناروناج  نیا  زا  يزور  نینچ  دننک  یم  زاورپ  بش  رد  هک  یناغرم  يارب  نک  رظن  سپ 

.دشاب لفاغ  میظع  تحلصم  نیا  زا  تسین و  یتعفنم  اوه  ناروناج  قلخ  رد  هک  دنک  نامگ  یسک  هک  دشاب  هاگ  و 

[ رویط زا  هرپ  بش  زایتما  ]

تـسا رتکیدزن  نایاپراهچ  هب  هکلب  نایاپراهچ ، ناگدـنرپ و  نایم  هدـینادرگ  طسوتم  ار  نآ  هک  هرپ  بش  تقلخ  بئارغ  رد  نک  لـمأت 
رب دنک و  یم  لوب  دـهد و  یم  ریـش  دـیاز و  یم  دـنزرف  دوش و  یم  هلماح  دراد و  كرک  اه و  نادـند  دراد و  نهپ  شوگ  ود  هک  اریز 

.دور یم  هار  اپراچ 

ناروناج زا  شتوق  دـیآ و  یم  نوریب  بش  رد  ناغرم  ریاس  فالخ  رب  زاب  و  تسا ، رویط  ریاس  تفـص  تقلخ و  فالخ  همه  اه  نیا  و 
.دشاب یم  اوه 

150 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

نامگ نیا  و  تسا ! میسن  نآ  ياذغ  تسین و  یئاذغ  ار  شافخ  هک  دنا  هدرک  نامگ  نانادان  زا  یضعب  و 
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: تسا لطاب  هجو  ود  زا 

؟ دوش یم  دلوتم  نیگرس  لوب و  هنوگچ  میسن  زا  و  دوش ، یم  ادج  هلضف  لوب و  نآ  زا  هک  نآ  لوا :

دوب و هدیاف  یب  نآ  يارب  نادند  ندیرفآ  تشادن  دشاب  ندیئاخ  هب  جاتحم  هک  یئاذغ  رگا  هدیرفآ ، نادند  نآ  يارب  ادخ  هک  نآ  مود :
.تسین هدیاف  یب  قلخ  يازجا  زا  يوزج  چیه 

شاّفخ عفانم  ]

مظعا زا  دننک و  یم  لخاد  هیودا  لامعا و  زا  یـضعب  رد  ار  شا  هلـضف  هک  نآ  یتح  تسا  فورعم  سپ  شاّفخ ، دوجو  حـلاصم  اما  و 
دیامن هدارا  هک  وحن  ره  هب  دهاوخ و  هچ  ره  رب  ریدق  قلاخ  تردق  رب  دنک  یم  تلالد  هک  تسا  يو  بیجع  تقلخ  نآ  دوجو  حـلاصم 

.دناد نآ  رد  ار  تحلصم  و 

[ رام نتشک  رد  شا  هلیح  هرّمت و  نبا  ]

، دوب هتخاس  نایشآ  یتخرد  رب  تاقوا  یضعب  رد  تسا  کشجنگ  زا  رتکچوک  نآ  و  دنمان ، یم  هرّمت » نبا   » هک کچوک  غرم  نآ  اما  و 
هدهاشم زا  دیامن ، علب  ار  نآ  ياه  هجوج  هک  هدرک  زاب  ناهد  دراد ، نآ  نایشآ  دصق  هک  دومن  هدهاشم  ار  یمیظع  رام  درک  رظن  هاگان 

151 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  برطضم  تلاح  نیا 

بـصن اهراخ  نآ  زا  فرط  ره  زا  هک  تسا  یهایگ  نآ  داتفا و  هکـسح  رب  شرظن  هاگان  درک ، یم  هشیدنا  نینچ  عفد  يارب  هراچ  دش و 
.دوش یم  دنب  مشپ  نایم  رد  هدش و 

نیمز رب  درک و  بارطـضا  دش و  دـنب  شقلح  رد  دـنکفا و  رام  ناهد  رد  تشادرب و  دوخ  راقنم  هب  ار  هکـسح  یلاعت  قح  ماهلا  اب  سپ 
.درم ات  دیطلغ 

روصتم میظع  تعفنم  نینچ  هکـسح  زا  هک  دیـسر  یم  يرگید  اـی  وت  رطاـخ  هب  اـجک  مداد  یمن  ربخ  بیجع  رما  نیا  اـب  ار  وت  نم  رگا 
دوش یمن  هتـسناد  تسه  اه  تعفنم  اهزیچ  زا  رایـسب  رد  دـیآ و  روهظ  هب  هک  تسا  نکمم  هلیح  نینچ  یکچوک  غرم  نینچ  زا  ای  تسا 

.دوش هدینش  هک  يزیچ  ای  دیامن  خر  هک  هثداح  هب  رگم 

لسع روبنز  ]

یکریز قیاقد  و  « 1  » سدسم ياه  هناخ  ندـینادرگ  اّیهم  لسع و  نتخاس  رد  اهنآ  عامتجا  لسع و  سگم  ینعی  لحن  رما  رد  نک  رّکفت 
تیاغ رد  شا  هدـنروآ  لمع  تسا و  تفاطل  تبارغ و  تیاهن  رد  یئامن  لمأت  لـمع  رد  نوچ  هک  یتسرد  هب  .هتفر  راـک  هب  نآ  رد  هک 
همالع همجرت  - لضفم دـیحوت  هک  تسا  توابغ  ینادان و  تیاهن  رد  ینک  یم  هظحالم  هک  ار  شلعاـف  و  تعفنم ، تفاـطل و  تفارش و 

152 ص : یسلجم ،

سپ « 1  » .يرگید روما  ياج  هچ  درک  دناوت  یمن  كاردا  ار  دوخ 
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روما و عیمج  هب  ملاـع  زا  هکلب  تسین ، روبنز  زا  تعنـص  نیا  رد  تمکح  باوص و  هک  نآ  رب  حوضو  تیاـهن  رد  تسا  لـیلد  رما  نیا 
رّخـسم ار  نآ  مدآ  ینب  حـلاصم  يارب  هدـینادرگ و  لوـبجم  هبیرغ  عیانـص  نـیا  رب  ار  ناوـیح  نآ  عـبط  هـک  تـسا  رودـقم  لـک  رّدـقم 

.هدینادرگ

نآ موجه  توق و  خلم و  تقیقح  ]

لمأت شتقلخ  رد  نوچ  هک  هدینادرگ  اناوت  رادـقم  هچ  اناد  دـنوادخ  ار  وا  فعـض  تیاهن  رد  هک  خـلم ) ینعی   ) دارج يوس  هب  نک  رظن 
رشب زا  سک  چیه  دنروآ  ور  اهرهش  زا  يرهش  يوس  هب  دنوش و  عمتجم  نآ  زا  يرگسع  نوچ  تسا و  ءایشا  نیرت  فیعـض  دننام  ینک 

زا ار  دوخ  دالب  هک  دـنک  عمج  ار  دوخ  رکـشل  هدایپ  دوش و  راوس  تکوش  يذ  نیطالـس  زا  یناطلـس  رگا  و  تسین ! رداق  ناشیا  عفد  رب 
يوق دزن  هب  دتـسرف  ار  دوخ  قلخ  نیرت  فیعـض  هک  تسین  هنأش  ّلج  قلاخ  تردـق  لیالد  زا  نیا  ایآ  .دـناوتن  دـیامن  تیامح  خـلم  ّرش 

.دشابن رداق  نآ  عفد  رب  وا  دوخ و  قلخ  نیرت 

153 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

تشد و هوک و  دنک و  یم  تکرح  نیمز  يور  رب  لیـس  دننام  هنوگچ  دنوش  یم  يدـنلب  هجوتم  هک  یماگنه  رد  نآ  يوس  هب  نک  رظن 
ناوـت یم  تسد  هب  ار  اـهنیا  رگا  .دریگ  یم  ار  باـتفآ  روـن  يرایـسب  زا  هک  هبترم  هب  دریگ  یم  ورف  ار  ناـبایب  يرق و  رهـش و  نوماـه و 

نک لالدتسا  نیا  هب  سپ  دنروآ ، لمع  هب  دنتسناوت  یمن  ار  نآ  راشعا  زا  يرشع  قلخ  عیمج  هلواطتم  هنمزا  هیلاوتم و  نینس  رد  تخاس 
.تسین نوزفا  وا  یئاناوت  زا  رایسب  چیه  تسین و  نوریب  وا  تردق  زا  نکمم  چیه  هک  یئاناوت  تردق  رب 

نآ لسن  يرایسب  رد  تمکح  یهام و  تقلخ  ]

نآ يارب  هدـیرفآ  اپ  یب  ار  نآ  هک  یتسرد  هب  هدـش ، هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  ار  يرما  نآ  رم  نآ  تبـسانم  ار و  یهام  تقلخ  نک : لمأت 
.بآ نایم  رد  دیشک  دناوت  یمن  سفن  هک  نآ  يارب  هدادن  نآ  هب  شـش  تسا و  بآ  شنکـسم  هک  اریز  تسین  جاتحم  نتفر  هار  هب  هک 

ياج هب  و 
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هب هک  هداد  رارق  فیزاجم  یتشک  بناـج  ود  زا  حاـّلم  هچناـنچ  دـنز  یم  بآ  رب  دوخ  يولهپ  ود  رد  هک  هداد  وا  هب  مکحم  لاـب  ود  اـپ 
هرز ياه  هقلح  دننام  دـنا  هدـش  لخاد  رگید  کی  نایم  رد  هک  هدـیناشوپ  اهـسلف  ار  شمـسج  .دوش و  یم  يراج  یتشک  اهنآ  تکرح 
اطع نآ  هب  يوق  هّماـش  تسا  يو  ندـید  عناـم  بآ  تسا و  فیعـض  نآ  یئاـنیب  نوچ  دـیامن و  تظفاـحم  اـهتفآ  زا  ار  وا  هک  نآ  يارب 
دوخ يزور  هب  دوب  یمن  هّماش  نینچ  ار  وا  رگا  .دـنک  یم  بلط  دـیامن و  یم  ساسحا  دـیعب  تفاسم  زا  ار  دوخ  همعط  يوب  هک  هدومرف 

154 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  تسناوت  یمن 

نیا هب  دنک و  یم  نوریب  شیاه  شوگ  زا  دنک و  یم  رپ  بآ  زا  ار  ناهد  تسه و  اهذفنم  شیاه  شوگ  يوس  هب  شناهد  زا  .دیـسر و 
.دنبای یم  تحار  میسن  هب  ندیشک  سفن  رد  رگید  تاناویح  هچنانچ  دبای  یم  تحار 

درک ناوت  یمن  اصحا  يرایسب  زا  هک  ینیب  یم  رایسب  ياهمخت  یهام  ره  فوج  رد  هچنانچ  یهام ، لسن  يرایـسب  رد  نک  رّکفت  نونکا 
رانک رد  دنشاب و  یم  اهناتسین  رد  هک  ناگدنرد  یتح  تسه ، یهام  اهنآ  ياذغ  ناویح  فانـصا  رثکا  هک  تسا  نآ  ترثک  نیا  ّتلع  و 

یم یهام  همه  ناغرم  ناگدنرد و  نایمدآ و  نوچ  و  دنیابر ، هب  دـنوش  ادـیپ  نوچ  هک  دنـشاب  یم  یهام  نیمک  رد  دنتـسیا و  یم  بآ 
تعـسو یهاوخ  رگا  دـنیرفایب ، ار  نآ  ترثک  نیا  اب  هک  دوب  نآ  یـضتقم  ریدـق  کـلم  ریبدـت  دروخ ، یم  یهاـم  زین  یهاـم  دـنروخ و 

یبآ و تاـناویح  ناـیهام و  عاونا  زا  اـهایرد  رد  هچنآ  يوـس  هب  نک  رظن  ینادـب  ار  ناـیمدآ  ملع  یهاـتوک  ناـیملاع و  قلاـخ  تمکح 
اهنآ ددع  هک  هدیرفآ  تاقولخم  فانصا  اهفدص و 
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نآ رب  بابـسا  ثودـح  هنمزا و  رورم  هب  هک  مدرم  زا  يردان  رگم  ار  اهنآ  عفانم  تسناد  ناوت  یمن  درک و  دـناوت  یمن  اصحا  یـسک  ار 
مرک نیا  زا  دـیدرگ و  یم  ایرد  رانک  رد  یگـس  هک  دـنتفای  نآ  زا  ار  نآ  هب  ندرک  گنر  مدرم  هک  زمرق  دـننام  .هدـناسر  مه  هب  عالطا 

گنر نیا  هب  دندیدنـسپ و  ار  گنر  نآ  دندومن ، هدهاشم  ار  گس  نآ  ناهد  مدرم  نوچ  و  نآ ، نوخ  هب  دش  نیگنر  شناهد  دروخ و 
.دنرب یم  یپ  نآ  حلاصم  هب  دندرگ و  یم  فقاو  نآ  رب  هاگ  هاگ  مدرم  هک  تسا  رایسب  نآ  هابشا  .دندرب و  یپ 

155 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

سپ هَّللا ! ءاش  نإ  ایب  دادماب  ادرف  دومرف : تساخرب و  زامن  هب  نم  يالوم  دش و  لاوز  تقو  دیـسر  اجنیدـب  نخـس  نوچ  تفگ : لّضفم 
رب ار  ادخ  دومرف و  هضافا  نم  رب  مکح  بیارغ  مولع و  فیاطل  زا  ارم  نم  يالوم  هچنآ  هب  روبحم  جـهتبم و  رورـسم و  داش و  متـشگرب 

.متفخ رورس  يداش و  تیاغ  هب  بش  متفگ و  انث  دمح و  یمظع  تمعن  نیا 

تعیبط ياه  یتفگش  رد  : ] موس سلجم 

هراشا

، متفای تمزالم  تداعس  هدیبلط  تصخر  متفاتش و  داعم  زور  عیفـش  دابع و  دیـس  تمدخ  هب  دادماب  موس  زور  نوچ  هک  تفگ : لّضفم 
: دومرف سپ  متسشن ، مجع  برع و  يالوم  تمدخ  رد  بدا  يوناز  ود  هب 

صوصخم دادـن و  ام  رب  فرـش  یتداـیز و  ار  يرگید  و  داـبع ، ریاـس  رب  دـیزگرب  ار  اـم  هک  تسا  ازـس  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـمح و 
لالظ رد  هک  ره  تسا و  وا  ياج  مّنهج  دـنیزگ  يرود  اـم  زا  هک  ره  دوخ  ملح  هب  ار  اـم  دومن  تیوقت  و  دوخ ، ملع  هب  ار  اـم  دـینادرگ 

هحود
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.دشاب وا  ياوثم  تشهب  دریگ ، اج  ام  تیاده 

هـصرع رد  لوخد  ات  مدـع  تادـلاخ  ریازج  زا  جورخ  ودـب  زا  یلاـعت  قح  هچنآ  ار و  ناـسنا  تقلخ  وت  يارب  مدرک  حرـش  لّـضفم ! يا 
بئاجع وت  يارب  مدرک  نایب  نینچ  مه  .هتخادرپ و  وا  ریوصت  هحفـص  رد  هچنآ  هتخاـس و  دراو  وا  رب  هک  هفلتخم  لاوحا  زا  مره  نیعـست 

.ناویح عاونا  ریاس  ریدقت  ریوصت و  قلخ و  رد  ار  نامحر  ياهتمکح 

158 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هک هناگراهچ  رصانع  امرگ و  امرس و  راهن و  لیل و  راّود و  کلف  ناگراتـس و  هام و  باتفآ و  نامـسآ و  رکذ  هب  منک  یم  ادتبا  نونکا 
زا ددرگ  رهاظ  اهنآ  رد  هچ  نآ  اه و  تخرد  تاتابن و  نداـعم و  اـه و  هوک  اـه و  گنـس  ناراـب و  شتآ و  اوه و  بآ و  تسا و  نیمز 

.اهتربع

نامسآ یلین  گنر  ]

تیوقت ار  رـصب  رون  و  هدید ، هک  نآ  رب  تساهگنر  نیرت  قفاوم  هک  نآ  يارب  هدیرفآ  گنر  نیا  هب  ار  نآ  نامـسآ  گنر  رد  امن  رّکفت 
هب لیام  دوبمک  هب  دنک  رظن  هک  دیاب  دشاب  هدـمآ  دـیدپ  هدـید  رد  یفعـض  ار  یـسک  رگا  هک  دـنیوگ  یم  اّبطا  هک  نآ  یتح  دـیامن  یم 
رد دنک  رظن  هتـسویپ  هک  دوب  هدیـسر  مه  هب  وا  یئانیب  رد  يدنک  هک  یـسک  يارب  دوب  هدرک  مکح  قذاح  نابیبط  زا  یـضعب  و  یهایس ،

.دشاب بآ  زا  ولمم  هک  يدوبک  راغت 

اه هدید  رب  نامسآ  هب  ندرک  رظن  ررکم  هک  هدینادرگ  یهایس  هب  لیام  دوبمک  ار  نامسآ  گنر  یلاعت  قح  هنوگچ  هک  نک  رّکفت  سپ 
ینک یم  رظن  میلع  میکح  تقلخ  رد  نوچ  دـنا  هدرب  نآ  هب  یپ  يرایـسب  براجت  زا  دـعب  نایاناد  امکح و  هک  نآ  سپ  دـناسرن ، ررض 

قفاوم
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رما نیا  رد  دـنیامن  رّکفت  دـنریگ و  تربع  نآ  زا  ناگدـنریگ  تربع  هک  تسا ، رهاـظ  زیچ  همه  رد  یهلا  هغلاـب  تمکح  یباـی  یم  نآ 
.نادحلم

[ دیشروخ بورغ  عولط و  دیاوف  ]

دـش و یم  لطاب  ایند  روما  عیمج  دوب  یمن  باتفآ  عولط  رگا  راهن ، لیل و  مایق  يارب  باـتفآ  بورغ  عولط و  رد  لّـضفم ! يا  اـمن  رّکفت 
دنتسناوت یمن 

159 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

حور و و  تّذـل ، نودـب  ناشیا  شیع  و  دوب ، رات  ناشیا  رب  هشیمه  اـیند  و  دوخ ، شاـعم  روما  رد  دـننک  فرـصت  دـنیامن و  یعـس  مدرم 
عفانم رد  نک  لمأت  هکلب  درادـن ، نایب  هب  جایتحا  تسا و  رت  نشور  باتفآ  زا  دیـشروخ  عولط  حـلاصم  و  دوبن ، اراوگ  رون  یئانـشور و 
نادبا هک  نآ  ات  تحارتسا  مون و  هب  دنراد  هک  یجایتحا  تّدـش  اب  دوبن  رّـسیم  نوکـس  رارق و  ار  مدرم  دوبن  نآ  رگا  هک  باتفآ  بورغ 

يوس هب  اذـغ  ندـیناسر  ماعط و  مضه  يارب  دوش  هتخیگنا  رب  همـضاه  تّوق  و  دـبای ، تّوق  ناشیا  ساوح  و  دـیآ ، رب  لـالک  زا  ناـشیا 
هب دـنهاکب  ار  دوخ  ياهندـب  دـننک و  راـک  هتـسویپ  هک  نآ  اـت  تشاد  یم  نآ  رب  ار  مدرم  صرح  دوـب ، یم  زور  هشیمه  رگا  ءاـضعا و 
دـش یمن  عنام  بش  یکیرات  رگا  هک  دـنراد  لاوما  ندرک  هریخذ  بسک و  عمج و  رب  صرح  رادـقم  نآ  مدرم  زا  يرایـسب  هک  یتسرد 

.دندنکفا یم  راک  زا  ار  دوخ  هک  دندرک  یم  راک  نادنچ  دنتفرگ و  یمن  رارق  هنیآ  ره  ار ، ناشیا 

سپ دـندش ، یم  عیاض  تاتابن  تاناویح و  هک  دـش  یم  هدـیتفت  يا  هبترم  هب  باتفآ  ترارح  زا  نیمز  دـمآ ، یمن  رد  بش  رگا  ًاضیا  و 
یغارچ دننام  هب  دنک  بورغ  یهاگ  دنک و  عولط  یهاگ  باتفآ  هک  هدرک  رّدقم  نینچ  دوخ  ریدقت  تمکح و  هب  ریبخ  رداق 

یسلجم همالع  همجرت  لضفم - www.Ghaemiyeh.comدیحوت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


تحارتسا دنریگ و  رارق  ناشیا  هک  دنریگرب  یهاگ  دنهد و  تیـشمت  نآ  هب  ار  دوخ  جـئاوح  هک  دـنزورفارب  هناخ  لها  يارب  یهاگ  هک 
.هدیرفآ مدآ  ینب  لاوحا  ماظتنا  ملاع و  ماظن  يارب  ار  ود  ره  دنرگید  کی  دض  هک  تملظ  رون و  سپ  دنیامن ،

لاس هناگراهچ  لوصف  تمکح  ]

میکح تحلصم  رد  ریبدت  دیآ و  دیدپ  فلتخم  لصف  راهچ  لاس  ره  رد  هک  نآ  يارب  باتفآ ، ندش  تسپ  دنلب و  رد  امن  رّکفت  ًاضیا  و 
رد ددرگ و  دلوتم  اهنآ  رد  هویم  ياه  هّدام  هک  ددرگ  یم  ناهنپ  تابن  تخرد و  نطاب  رد  ترارح  ناتسمز  رد  سپ  ددرگ ، رهاظ  ریدق 

.دبای تّوق  دوش و  مکحم  تاناویح  نادبا  دوش و  دلوتم  اوه  رد  ناراب  ربا و  نآ  زا  هک  دیآ  دیدپ  یتفاثک  اوه 

تاناویح دنیورب و  اه  هفوکش  اه و  لگ  اه و  هایگ  و  دنیآ ، تکرح  هب  هدش  ّدلوتم  تاتابن  راجشا و  ناتـسمز  رد  هک  يّداوم  راهب  رد  و 
.دنیآ تکرح  هب  ندیناسر  مه  هب  دنزرف  يارب 

دنور لیلحت  هب  تاناویح  نادبا  هدساف  طالخا  هلضاف و  تابوطر  دنوش و  یم  هتخپ  اه  هویم  اوه  ترارح  تدش  ببس  هب  ناتسبات  رد  و 
.ددرگ رّسیم  ینامسآ  هب  هریغ  تارامع و  لامعا و  هک  دوش  مک  نیمز  يور  تبوطر  و 

هب دیاب  بش  رد  هک  یلامعا  هک  دوش  زارد  اه  بش  دوش و  حیحـص  اه  ندـب  ددرگ و  عفترم  اه  يرامیب  ددرگ و  فاص  اوه  زیئاپ  رد  و 
.دماجنا یم  لوط  هب  نخس  میئامن  اصقتسا  ار  لوصف  نیا  حلاصم  رگا  و  ددرگ ، رّسیم  دیآ  لمع 

دـسا و ناطرـس و  ازوج و  روث و  لمح و  ینعی  هناگ  هدزاود  جورب  رد  دوخ  هصاخ  تکرح  هب  باـتفآ  ندـیدرگ  رد  نک  رّکفت  نونکا 
161 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  نازیم  هلبنس و 

و
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دیآ یم  لمع  هب  لاس و  دوش  یم  مامت  رود  نیا  هب  هک  یتسرد  هب  نآ ، رد  ریدق  عناص  ریبدت  توح و  ولد و  يدج و  سوق و  برقع و 
ناشراک دسر و  یم  اه  هویم  اه و  هّلغ  باتفآ  تکرح  زا  رادـقم  نیا  رد  ناتـسمز و  زیئاپ و  ناتـسبات و  راهب و  ینعی  هناگراهچ ، لوصف 

لوا زا  تسا  باتفآ  تکرح  شرادـقم  یـسمش  لاس  هک  ینیب  یمن  .دـنریگ  یم  رـس  زا  امن  وشن و  رگید  لاس  رد  زاب  دوش و  یم  مامت 
هک ینامز  رـصع و  ره  ات  هدیرفآ  ار  ملاع  یلاعت  قح  هک  ینامز  زا  ار  اه  نامز  دـنیامیپ  نآ  لاثما  لاس و  نیا  هب  و  لمح ؟ لوا  ات  لمح 
هب ار و  دوخ  روما  ریاس  تالماعم و  تاراجا و  اه و  ضرق  ياه  تقو  ار و  دوخ  ياهرمع  مدرم  دننک  یم  باسح  اه  نیا  هب  .دهاوخ و 

.ددرگ یم  طوبضم  باسح  نیا  هب  دوش و  یم  مامت  لاس  کی  باتفآ ، هرود  کی 

نامـسآ عضوم  کی  رد  رگا  هک  یتسرد  هب  باّـهو ، میکح  تسا  هدرک  ریبدـت  وحن  هچ  هب  هک  باـتفآ  ندـیبات  یگنوگچ  رد  نک  رظن 
اهفقـس اهراوید و  اه و  هوک  دندیدرگ و  یمن  رو  هرهب  نآ  رون  زا  تاهج  زا  يرایـسب  هنیآ  ره  دومن  یمن  نآ  زا  زواجت  دوب و  هداتـسیا 

رب قرشم  زا  زور  لوا  رد  هک  هتخاس  رّدقم  نانچ  دشاب  مامت  شعفن  ماع و  شـضیف  تساوخ  یم  نوچ  ار و  نآ  شبات  دیدرگ  یم  عنام 
هرهب دوخ  رون  زا  عاضوالا  فلتخم  ياهاج  هب  ددرگب  دنک و  تکرح  هتـسویپ  دباتب و  برغم  تهج  زا  تسا  نآ  لباقم  هچنآ  رب  دیآ و 

دنام یمن  عضاوم  زا  یعضوم  چیه  سپ  دباتب ، هدیباتن  زور  لوا  رد  هک  قرشم  بناج  هب  ددرگ و  یهتنم  برغم  هب  ات  دناسر 
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ار دوخ  هرهب  هک 

162 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

دامج و زا  ناکما  هرومعم  نانکاس  عیمج  رب  تارذ  هب  ار  دیـشروخ  هدرگ  شناسحا  ناوخ  رد  هک  یمعنم  یهز  دباین  دیـشروخ  رون  زا 
.هتشاذگن هرهب  یب  ار  کی  چیه  هدرک و  تمسق  ناویح  ناسنا و  تابن و 

ار ناشیا  هکلب  دوب ، یم  رتبا  ناشیا  لاح  دیبات  یمن  ناهج  لها  رب  دیزرو و  یم  فلخت  رتمک  ای  لاس  کی  باتفآ  رگا  هک : دومرف  سپ 
هلیح هراچ و  اهنآ  لیـصحت  رد  ناشیا  دزن  هک  هلیلج  روما  مسق  نیا  هک  دننیب  یمن  مدرم  سپ  دومن ، یم  لاحم  اقب  تابث و  لاح  نآ  رد 

هدـیزرون فّلخت  دوخ  تاقوا  زا  مدآ  ینب  عون  ياقب  ملاع و  حالـص  تهج  دـنا و  هدـیدرگ  يراج  شیوخ  يراـجم  رب  هنوگچ  تسین 
.دنا

، دنیامرف یم  راک  هب  اه  هام  تفرعم  رد  سان  هّماع  هک  نایملاع  دنوادخ  دوجو  رب  نایامن  تسا  یلیالد  نآ  رد  هک  هام  هب  نک  لالدتـسا 
عیمج يرمق  لاس  هک  اریز  تسین  قفاوم  تسا  باـتفآ  تکرح  رب  ینبم  هک  یـسمش  لاـس  اـب  اـما  دنـسانش  یم  نآ  هب  ار  يرمق  لاـس  و 

زا يرمق  ياه  لاس  اه و  هام  ببس  نیا  هب  دوش و  یمن  مامت  تدم  نآ  رد  راجـشا  رامث و  يامن  وشن و  دریگ و  یمن  ارف  ار  لصف  راهچ 
ناتـسبات رد  هاگ  ناتـسمز  رد  هاگ  ناضمر  كرابم  هام  دـننام  يرمق  ياه  هام  زا  یهام  دـنزرو و  یم  فّلخت  یـسمش  اه  لاس  اه و  هام 

.دشاب یم 

نآ دیاوف  یخرب  هام و  شبات  ]

بـش یکیرات  رد  هک  میتفگ  هک  یتحلـصم  رب  نآ  هب  هک  اریز  نآ  تعفنم  هایـس و  بش  تملظ  رد  هام  شباـت  ینـشور و  رد  نک  رّکفت 
163 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  يارب  زا  تسه 

دوبن نآ  رد  تحلصم  زاب  تاتابن  ناشیا و  حالص  يارب  اوه  يدرس  تاناویح و  تحارتسا 
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تسا رایسب  هک  اریز  ددرگن ، یّشمتم  نآ  رد  لامعا  زا  لمع  چیه  دشابن و  نآ  رد  ینشور  چیه  هک  دشاب  تملظ  تیاهن  رد  هشیمه  هک 
یمرگ تّدش  يارب  ای  زور ، رد  لامعا  مامتا  تهج  هب  ناشیا  رب  تقو  یگنت  يارب  دـننک  راک  بش  رد  هک  دـنوش  یم  جاتحم  مدرم  هک 

بش رد  ندیلام  تشخ  نیمز و  ندرک  مخـش  دننام  دنروآ  یم  لمع  هب  ار  لامعا  زا  يرایـسب  هام  رون  تهج  زا  بش  سپ  زور  رد  اوه 
رد مدرم  يارب  تسا  هدـینادرگ  يروای  ار  هام  رون  راونا  تملظ و  قلاخ  راهن و  لیل و  ّربدـم  سپ  لامعا ، نیا  هابـشا  ندـیرب و  بوچ  و 

.دننک تکرح  اه  بش  رد  هک  نارفاسم  يارب  دینادرگ  یسنا  دندرگ و  نآ  هب  جاتحم  هک  یماگنه  رد  ناشیا  شاعم 

باتفآ رون  زا  رتمک  ار  شرون  دشابن و  اقلطم  یـضعب  رد  دشاب و  بش  مامت  رد  اه  بش  زا  یـضعب  رد  هک  هدـینادرگ  ررقم  نانچ  زاب  و 
دوب و دنهاوخ  تکرح  هب  دوخ  شاعم  رد  زور  دننام  مدرم  دـش و  یم  فرط  رب  بش  تعفنم  دوب  یم  باتفآ  دـننام  رگا  هک  هدـینادرگ 

لاله هاگ  تسا و  ردب  هاگ  هک  هام  لاوحا  رییغت  رد  .دـیدرگ و  یم  ناشیا  كاله  بجوم  دـش و  یم  مارح  ناشیا  رب  تحار  نوکس و 
تردـق رب  ار  ناگدـنب  تسا  یهیبنت  صقان ، یناـمز  رد  دـیاز و  ینیح  رد  لاـبو و  فوسخ و  هدـقع  رد  هاـگ  قاـحم و  هتوب  رد  هاـگ  و 

.دنادرگ یم  ار  وا  دهاوخ  یم  هک  وحن  ره  هب  دابع  حلاصم  قفو  رب  تسا و  يو  ردقم  قلاخ و  هک  يدنوادخ 

164 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

ناگراتس تاکرح  تیفیک  ]

زا یضعب  هک  ناشیا ، تاکرح  فالتخا  ناگراتس و  رد  لّضفم ! يا  نک  رکف 
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جرب هب  یجرب  زا  دننانعلا و  قلطم  یـضعب  دنوش و  یمن  ادج  مه  زا  دـنیامن و  یم  ریـس  رگید  کی  اب  دـننک و  یمن  تکرح  دوخ  ياج 
همه هک  ماع ، یکی  دشاب  یم  فلتخم  تکرح  ود  ار  کی  ره  دنوش و  یم  ادـج  رگید  کی  زا  تکرح  رد  دـننک و  یم  تکرح  رگید 

تسا هصاخ  تکرح  يرگید  دننک و  یم  تکرح  برغم  هب  قرشم  زا  هک  تسا  يزور  هنابش  تکرح  نآ  دنکرحتم و  نآ  هب  بکاوک 
تکرح پچ  بناج  هب  ایـسآ  يور  رب  هک  يروم  دننام  تسا  قرـشم  يوس  هب  برغم  زا  تکرح  نآ  هک  دنراد  دوخ  يارب  کی  ره  هک 

دوـخ يور  شیپ  زا  هک  هدارا  هب  یکی  دـنک  یم  فـلتخم  تکرح  ود  روـم  سپ  .دـنزاس  كرحتم  تسار  بناـج  هـب  ار  ایـسآ  دـنک و 
.دنادرگ یم  سپ  ربج  هب  ار  نآ  ایسآ  هک  ربج  تهارک و  هب  یکی  دنک و  یم  تکرح 

رگا یعناص ، ریدقت ، نودب  يّربدم و  یب  دنکرحتم  دوخ  عیابط  هب  ناگراتس  نیا  هک  دننک  یم  يوعد  هک  هورگ  نآ  زا  نک  لاؤس  سپ 
کی لامها  هک  اریز  .دنوش  یمن  لقتنم  یجرب  هب  یجرب  زا  همه  ارچ  ای  دنشاب ، یمن  نکاس  همه  ارچ  دنیوگ  یم  ناشیا  هک  دشاب  نینچ 

یم رهاـظ  نیا  زا  سپ  دـیآ ، یم  لـمع  هب  هک  يرّرقم  هزادـنا  یمولعم و  نزو  هب  فلتخم  تکرح  ود  نآ  زا  هنوگچ  سپ  تسا ، ینعم 
یم هدـحالم  هچناـنچ  تسین  قاـفتا  تخب و  هب  تسا و  ریبـخ  ّربدـم  ریدـقت  دـمع و  رب  قسّتم  فلتخم  تکرح  ود  نیا  ياـنب  هک  دوـش 

.دنیوگ

165 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

تارایس تباوث و  رد  تمکح  ]

؟ ریغتم یضعب  دنا و  تباث  ناگراتس  زا  یضعب  ارچ  هک : دنیوگ  رگا  و 

هب تبسن  اهنآ  عاضوا  رد  فالتخا  دندوب و  یم  قسن  کی  رب  همه  رگا  هک : میئوگ  یم  باوج 
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مهیلع ءایـصوا - ءایبنا و  مولع  بابـسا  زا  یکی  هدـنیآ و  ثداوح  رب  دـنک  یم  موجن  عاضوا  هک  یتلالد  هنیآ  ره  دوب ، یمن  رگید  کـی 
عاضوا فالتخا  لزانم و  جورب و  رد  ناگراتس  هام و  باتفآ و  لاقتنا  هب  نامّجنم  لالدتسا  هچنانچ  دش و  یم  فرطرب  تسا ، مالّـسلا -

رگا و  دوش ، ثداح  نیا  زا  دـعب  ملاع  رد  هک  يروما  رب  سیدـست  عیبرت و  ثیلثت و  هنراقم و  هلباقم و  زا  رگید  کـی  هب  تبـسن  ناـشیا 
اه و مان  دیسر و  یمن  مه  هب  مولعم  جورب  لزانم و  تاراّیس  ریس  يارب  دندرک  یم  تکرح  هعیرس  تاکرح  هب  دندوب و  یم  لقتنم  همه 
، تسناد ناوت  یم  دنا  هدرک  عازتنا  تباوث  زا  هک  يروص  تاذاحم  هب  ار  تاراّیـس  لاقتنا  هک  اریز  دش ، یم  فرطرب  جورب  ياه  تمالع 
ای دـندرک  یم  تکرح  مه  اب  ناگراتـس  همه  رگا  .ددرگ و  لقتنم  يرهـش  هب  يرهـش  زا  دور و  یلزنم  هب  یلزنم  زا  هک  يرفاـسم  دـننام 

تقو نآ  رد  دش و  یم  توف  تسا  روظنم  تاداقتنا  نیا  رد  هک  یحلاصم  دمآ و  یمن  لمع  هب  ینعم  نیا  دوب  یم  عیرـس  همه  تاکرح 
.دشاب روعشلا  میدع  تعیبط  هب  دنتسم  هک  دشاب  اسب  تسا ، قسن  کی  رب  همه  تاکرح  نوچ  هک  تفگ  تسناوت  یم  یسک 

ریدقت هب  هکلب  تسین  قاّفتا  لامها و  هب  هک  نآ  رب  تسا  لیلد  حـلاصم  مکح و  قفاوم  ماظتنا و  قاستا و  اب  تاکرح  نیا  فالتخا  سپ 
.تسا قاّلخ  رداق 

تباوث عاضوا  هب  تبسن  مجرتم  حرش  ]

هرهز و دراطع و  تسا و  رمق  هک  هرایـس  « 1  » هناگ تفه  بکاوک  ریغ  هک  تسا  نآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  رهاظ  هک  دـیوگ : مجرتم 
اهنآ ببس  نیا  هب  دندوب و  هدرک  مّهوت  نینچ  امکح  لوا  رد  هچنانچ  دنشاب  هتشادن  هصاخ  تکرح  لحز  يرتشم و  خیرم و  سمش و 
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هتفای نانچ  تسا  نآ  رب  ماکحا  يانب  نونکا  هک  ریخا  دصر  رد  دنا و  هتفای  یلیلق  تکرح  داصرا  هب  نآ  زا  دعب  دـنا و  هدـیمان  تباوث  ار 
.دنک یم  مامت  هرود  کی  لاس  تسیود  رازه و  جنپ  تسیب و  رد  و  دنک ، یم  عطق  هجرد  کی  لاس  داتفه  ره  رد  تباوث  کلف  هک  دـنا 

، لاس هدزاود  رد  يرتشم  و  دنک ، یم  مامت  يرود  لاس  یـس  رد  لحز  و  یهام ، رد  هام  و  دنک ، یم  عطق  هرود  کی  یلاس  رد  باتفآ  و 
نیا رب  مالک  نیا  يانب  هک  تسا  لمتحم  سپ  لاس ، کـی  هب  بیرق  رد  دراـطع  هرهز و  و  «، 2  » مین هام و  کی  ّالا  لاس  ود  رد  خـیرم  و 

زارتحا هک  تسا  نآ  رهاظ  هدش و  عزتنم  اهنآ  زا  جورب  روص  هک  دنا  هتـسناد  یم  یبکاوک  تاذاحم  هب  ار  جورب  لاقتنا  برع  هک  دـشاب 
تاحالطصا هک  اریز  دشاب  برقع  ياه  هراتس  تاذاحم  دارم  زین  هدش  دراو  ثیداحا  رد  رفس  جیوزت و  رد  هک  برقع  رد  رمق  ندوب  زا 

.دوش یم  برقع  جرب  زا  جورخ  زا  دعب  نامز  نیا  رد  نآ  دوبن و  لوادتم  اه  نامز  نآ  رد  نامّجنم 

لوا ینعم  هب  کیدزن  زین  ینعم  نیا  دوش و  یمن  فلتخم  رگید  کی  اب  اـه  هراتـس  نآ  تبـسن  هک  دـشاب  نآ  دارم  هک  تسا  لـمتحم  و 
167 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هوجو  تسا و 

تکرح ود  لاـمها  زا  هک  دـنا  هدوـمرف  هچنآ  تسین و  بساـنم  اـجنیا  رد  ناـشرکذ  هک  هدـش  روکذـم  راونـالا  راـحب  باـتک  رد  رگید 
رثؤم دنبوسنم و  اهنآ  هب  ءایـشا  دنیوگ  یم  ناشیا  هک  يرهد  تعیبط و  هک  دشاب  نآ  دارم  هک  تسا  نکمم  دـیآ  یمن  لمع  هب  فلتخم 

هب روعش  یب  تعیبط  زا  دنرادن و  هدارا  روعش و  دنناد و  یم  ملاع  رد 
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نوناق رب  قبطنم  هک  هفلتخم  لاعفا  هک  دـشاب  نآ  دارم  ای  ندرک ، درـس  بآ  زا  نتخوس و  شتآ  زا  هچنانچ  دـیآ  یمن  لعف  کـی  زا  ریغ 
هب يررـض  نآ  نتخوس  دنازوسب و  دیاب  هک  يزیچ  شتآ  هچنانچ  دیآ  یمن  روعـشلا  میدـع  تعیبط  زا  هک  تسا  مولعم  دـشاب  تمکح 

شفالتخا هک  فلتخم  تکرح  ود  نیا  سپ  دشاب ، یمن  نینچ  تعیبط  دنازوسن  دنازوسب  دیابن  هک  ار  يزیچ  دنازوسب و  دناسرن  یـسک 
هب میتشگرب  .تسا  لاحم  شرودص  دنرادن  روعش  هدارا و  کی  چیه  هک  نامز  ای  تعیبط  زا  دشاب  هلیلج  حلاصم  همیظع و  مکح  قفاوم 

مجرتملا مالک  یهتنا   ] .ثیدح همجرت 

[ اهنآ يافخا  تمکح  ناهنپ و  ناگراتس  ]

لیهس ارعش و  ود  ازوج و  و  ایرث ، دننام  دنوش ، یم  ناهنپ  یهاگ  دنوش و  یم  رهاظ  لاس  زا  یـضعب  هک  اه  هراتـس  رد  نک  رّکفت  نونکا 
درک تسناوـت  یمن  هفلتخم  لاوـحا  لوـصف و  رب  کـی  ره  روـهظ  هب  لالدتـسا  دـندش ، یم  رهاـظ  تقو  کـی  رد  یگمه  رگا  هک  اریز 

همالع همجرت  - لضفم دیحوت  هب  و  نارتش ، نتفرگ  راب  رب  یـضعب  هب  و  اه ، هویم  جـضن  رب  دـننک  یم  لالدتـسا  یـضعب  عولط  هب  هچنانچ 
168 ص : یسلجم ،

هدینادرگ روهظلا  میاد  ار  یضعب  هداد و  رارق  ناهنپ  نطاب و  هاگ  ار  بکاوک  زا  یـضعب  هچنانچ  اهلـصف و  زا  یـضعب  لوخد  هب  یـضعب 
هک نآ  يارب  تساـهنآ  هلمج  زا  نادـقرف  يدـج و  دـنا و  هراتـس  تفه  هک  يرغـص  شعنلا  تاـنب  دـننام  ددرگ  یمن  ناـهنپ  زگره  هـک 

ارحص ایرد و  رد  کلاسم  قرط و  تاهج  هلبق و  نتـسناد  يارب  دشاب  دنچ  یتمالع  ات  دنـشاب  نینچ  یـضعب  هک  تسا  نآ  رد  تحلـصم 
نآ هب  قرط  تاهج  تاوامس و  مالعتسا  رد  دنوش  یمن  ناهنپ  هدید  زا  ًابلاغ  روهظلا و  يدبا  هرومعم  رثکا  رد  اهنیا  نوچ  هک  اریز 
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توف رایـسب  حلاصم  دیآ  یمن  لمع  هب  یکی  رگا  هک  تسه  میظع  یتحلـصم  کی  ره  رد  فلتخم  رما  ود  نآ  رد  دنبای و  یم  تیادـه 
.دوش یم 

ناگراتس رامش  یب  عفانم  ]

دنناـم دوش  یم  مولعم  بکاوـک  هب  اـهنآ  تاـقوا  هک  لاـمعا  زا  يرایـسب  رب  دـنتمالع  هک  اریز  تسه  ناـیاپ  یب  عفاـنم  ناگراتـس  رد  و 
، اه ناراب  ندیراب  و  اهداب ، ندیزو  زا  رایسب  ثداوح  ثودح  يارب  دنتمالع  .ارحص و  ایرد و  رفـس  نتـشک و  تخرد  ندرک و  تعارز 
راـت و ياـهنابایب  عطق  رد  دـنوش  یم  عفتنم  اـهنآ  رون  هب  اـه و  بش  رد  نارفاـسم  دـنبای  یم  تیادـه  اـهنآ  هب  اـمرگ و  امرـس و  روهظ  و 

.راخز ياهایرد 

نارکفتم يارب  برغم  يوس  هب  هاگ  قرـشم و  يوس  هب  هاگ  نامـسآ  نایم  رد  اـهنیا  تاـکرح  لـصا  رد  عفاـنم ، نیا  همه  زا  رظن  عطق  و 
اه تربع 

169 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

یم تکرح  تعرـس  نیا  هب  اـم  کـیدزن  رگا  .درک و  ناوتن  رّوصت  نآ  قوـف  هک  دـنیامن  یم  تکرح  تعرـس  هب  اـهنیا  هک  اریز  تسا ،
فوخ دوش  یم  ثداح  وج  رد  هک  رتاوتم  ياه  قرب  نتـسج  رد  هچنانچ  دـندوبر  یم  دوخ  رون  روفو  هب  ار  اـه  هدـید  هنیآ  ره  دـندرک ،

.تسه راصبا  باهذ 

ناشیا رود  رب  ار  اه  غارچ  نآ  تعرس  تیاهن  هب  دنشاب و  هتخورفا  رایـسب  ياه  غارچ  هک  دنـشاب  هّبق  نایم  رد  یتعامج  رگا  نینچ  مه  و 
.دتفا یم  ور  رب  هک  هبترم  هب  دوش  یم  ناریح  ناشیا  ياه  هدید  هنیآ  ره  .دننادرگ 

هب ررض  هک  دنشاب  رود  دننک و  یم  تکرح  تعرس  نیا  اب  بکاوک  نیا  هک  میلع  میکح  تسا  هتخاس  رّدقم  هنوگچ  هک  نک  رظن  سپ 
هک یتقو  رد  هک  هداد  رارق  ناشیا  رد  يرون  كدنا  دیآ و  لمع  هب  تسه  ناشیا  هعیرـس  تکرح  رد  هک  یتحلـصم  دناسرن و  اه  هدـید 

علاط هام  باتفآ و 
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تسناوت یمن  رات  بش  رد  یمدآ  يدوبن  اهنیا  راونا  رگا  .ددرگ و  عفتنم  اهنیا  رون  هب  دوش  رورـض  یتکرح  اه  بش  رد  ار  یـسک  دشابن 
.دنک تکرح  دوخ  ياج  زا 

مدرم هک  نآ  يارب  هتخاس  رّرقم  نامز  زا  يردـق  رد  تحلـصم  يارب  زا  ار  یکیرات  هک  رداق  میلع  تمکح  فطل و  رد  نک  لـّمأت  سپ 
.دوشن راوشد  ناشیا  رب  راک  هک  هدینادرگ  رون  زا  يردق  هب  طولخم  دنجاتحم و  نآ  هب 

دوخ ياه  جرب  ناگراتس و  هام و  باتفآ و  اب  هک  کلف  نیا  رد  نک  رّکفت 

170 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

یم مظتنم  نآ  هب  هناـگراهچ  لوصف  دوش و  یمن  نآ  رد  فـالتخا  هک  یطوبـضم  تکرح  هب  ددرگ  یم  ملاـع  رود  رب  هتـسویپ  هنوگچ 
ملاع عیمج  هک  ریبدت  نینچ  ایآ  دنـسر  یم  دوخ  لامک  تیاغ  هب  دنبای و  یم  تیبرت  ریبدت  نیا  هب  تاتابن  تاناویح و  فانـصا  ددرگ و 

؟ دوب دناوت  یم  میکح  ردقم  ریبدت  نودب  دریذپ  ماظن  دبای و  حالص  وا  هب  تعسو  نیا  اب 

مجرتم طسوت  كالفا  تاکرح  حرش  ]

روکذم هک  تسا  کلف  هن  دنا  هدرک  طبض  امکح  هچنآ  كالفا  تاکرح  تعرس  زا  دندومرف ، نایب  ترـضح  هچنآ  هک : دیوگ  مجرتم 
یفن اما  دنا ، هدرکن  تابثا  ءامکح  هک  دوش  یم  رهاظ  رایـسب  تاقدارـس  بجح و  یـسرک و  شرع و  کلف و  تفه  ثیداحا  زا  دـش و 

بوسنم مهن  کلف  هب  دـنک  یم  عطق  رود  کی  يزور  هنابـش  رد  هک  تسا  تاکرح  عرـسا  هک  يزور  هنابـش  تکرح  دـنا و  هدرکن  مه 
کلف بّدحم  حطـس  سامم  امکح  داقتعا  هب  هک  نآ  رعقم  دعب  و  دنناد ، یمن  ادخ  زا  ریغ  هب  نیمز  زا  ار  نآ  بدحم  دـعب  دـنناد و  یم 

رازه و راهچ  تسیب و  دصناپ و  رازه و  راب و  رازه  هس  یس و  يزاوم  نیمز  زا  تسا  تباوث 
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تفاسم نیا  نآ  زا  هطقن  ره  تسا  خسرف  رازه  راب و  رازه  تسیود  يزور  هنابش  رد  نآ  تکرح  دنا و  هدرک  ریدقت  خسرف  هن  تصش و 
مجرتملا مالک  یهتنا   ] .ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ  تسا  هبترم  هچ  رد  تعرس  هک  نک  سایق  اجنیا  زا  .دنک  یم  یط  يزور  رد  ار 

هن فداصت ، ]

؟ میئوگ هچ  دشاب  هدش  نینچ  قافتا  هب  دشاب  هاگ  دیوگب  یسک  رگا  هک : دومرف  ترضح  سپ 

تالآ و دهد و  بآ  تاتابن  راجشا و  رب  دشاب  لمتشم  هک  ار  یغاب  ددرگ و  یم  هک  دنیبب  ار  یبالود  صخـش  نیا  رگا  هک : میئوگ  یم 
یعناص و یب  بالود  هک  دـهد  یم  لامتحا  ایآ  دـشاب ، هدـش  هتخاس  غاـب  تحلـصم  قباـطم  تمکح و  نوناـق  رب  همه  بـالود  تاودا 

؟ تفگ دنهاوخ  هچ  وا  قح  رد  مدرم  دنک ، یلوق  نینچ  رب  تأرج  وا  رگا  و  دشاب ؟ هدیسر  مه  هب  يّربدم 

یب هک  دنکن  رواب  دنا  هتخادرپ  نیمز  زا  هعطق  تحلـصم  يارب  هلیح  كدنا  هب  دنا و  هتخاس  دنچ  هتخت  زا  هک  یبالود  رد  لقع ، هاگ  ره 
تـسا هدش  قولخم  هک  مظعا  بالود  نیا  رد  دومن و  دهاوخ  لامتحا  نیا  زیوجت  هنوگچ  دشاب ، هدمآ  لمع  هب  یئاناد  رّدقم  یعناص و 

تسا نآ  يور  رب  هچنآ  نیمز و  عیمج  تحلصم  يارب  زا  نآ  راشعا  زا  يرشع  كاردا  زا  تسا  رصاق  رـشب  ناهذا  هک  دنچ  یتمکح  هب 
.هدمآ دوجو  هب  ریدق  میکح  میلع  ریدقت  تعنص و  یب  دیوگ  هک 

لامعا يارب  مدرم  هک  یتالآ  هچنانچ  دنـشاب ، حالـصا  تّمرم و  هب  جاتحم  هک  دوش  ادـیپ  هنخر  یللخ و  همیظع  كـالفا  نیا  رد  رگا  و 
؟ دیآ یم  رب  نیا  هدهع  زا  عناص  مادک  درک و  تسناوت  یم  نیا  هراچ  یک  دنوش ، یم  تّمرم  هب  جاتحم  یهاگ  دنزاس  یم  دوخ 

[ زور بش و  رادقم  ]

هدزناپ زا  شتیاهن  اه  هرومعم  رثکا  رد  هتـشگ ، ریدـقت  دابع  تحلـصم  قفو  رب  هنوگچ  هک  راهن  لیل و  ریداقم  رد  لّضفم ! يا  نک  رّکفت 
تاناویح و زا  تسا  نیمز  يور  رب  هچ  ره  هنیآ  ره  دـش ، یم  تعاس  تسیود  ای  تعاـس  دـص  زور  رادـقم  رگا  تسین ، هداـیز  تعاـس 

تاناویح اما  دندش  یم  كاله  تاتابن 
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یم ارچ  لوغـشم  يزارد  نیا  هب  زور  رد  نایاپراهچ  دـندش و  یمن  نکاس  دـنتفرگ و  یمن  رارق  لیوط  تدـم  نیا  رد  هک  نآ  تهج  هب 
.دش یم  ناشیا  كاله  ثعاب  اهنیا  هک  تسا  مولعم  دندش  یم  تکرح  لمع و  لوغشم  تدم  نیا  مامت  رد  نایمدآ  دندیدرگ و 

تـسیود ای  تعاس  دـص  رگا  بش  نینچ  مه  تخوس و  یم  دـش و  یم  کشخ  لیوط  نامز  نیا  رد  باـتفآ  ترارح  زا  تاـتابن  اـما  و 
كاله یگنـسرگ  زا  درک و  دنتـسناوت  یمن  شاعم  بلط  دندنام و  یم  زاب  تکرح  زا  تدـم  نیا  رد  تاناویح  دـش  یم  دـتمم  تعاس 

هک دـیورب  یناکم  رد  رگا  اه  هایگ  زا  یـضعب  هچنانچ  دـندش  یم  نفعتم  دـساف و  دـش و  یم  مک  تاتابن  هیعیبط  ترارح  دـندش و  یم 
.ددرگ یم  دساف  هنیآ  ره  دباتن  نآ  رب  باتفآ 

«[ ماّیا نیرت  ینالوط   » رد ترضح  نخس  حیضوت  ]

، تسا هرومعم  هدمع  رد  دوش  یمن  تعاس  هدزناپ  زا  دایز ، زور  لوط  هک : دنا  هدومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  هچ  نآ  هک  دیوگ : مجرتم 
رایسب هّیسح  دهاوش  تسا و  يورک  امکح  بهذم  قفاوم  نیمز  هک  تسا  نآ  شحیضوت 

173 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

عبر ار  عبر  نآ  نآ و  حطـس  زا  تسا  عبر  کی  نآ  زا  رتمک  رب  تارامع  تسا و  طـیحم  نآ  حطـس  رثکا  هب  بآ  دراد و  تلـالد  نآ  رب 
اجنآ زا  ار  هرومعم  ءادتبا  دنناوخ و  اوتسا  طخ  ار  نآ  دنک  ثادحا  نیمز  حطس  رب  راهّنلا  لدعم  هک  همیظع  هرئاد  دنمان و  یم  نوکـسم 

تـسا عقاو  لامـش  فرط  هب  اوتـسا  طخ  هک  نیمز  زا  یعبر  هک  اریز  تسا  هرومعم  نیمز  عبر  کی  زا  رتمک  ضرع و  فرط  رد  دـنریگ 
لامش بناج  رد  نآ  زا  یضعب  هکلب  تسین  رومعم  نآ  مامت  اما  تسا ، ناویح  ناسنا و  يانکس  لحم  هک  دنمان  یم  نوکسم  عبر  ار  نآ 

زا
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دنیوگ و زو  کنک  ار  نآ  هک  تسا  یعضوم  قرشم  بناج  زا  ترامع  أدبم  دوب و  دناوت  نآ  رد  یناویح  هک  تسین  نکمم  امرس  طرف 
هد برغم  يایرد  لـحاس  اـت  اـجنآ  زا  دـنمان و  تادـلاخ  رئازج  ار  نآ  تسا و  بارخ  نونکا  هک  تسا  ییاـه  هریزج  برغم  بناـج  زا 

.تسا هجرد 

تیاـغ هک  نادـنچ  ضرع  رد  برغم و  اـت  قرـشم  زا  لوط  رد  یتمـسق  ره  دـنا  هدرک  تمـسق  تفه  هب  ضرع  رد  ار  هروـمعم  مظعم  و 
.دوش یمن  هدایز  تعاس  هدزاود  زور  يزارد  ءاوتسا  طخ  رد  دنک و  توافت  تعاس  مین  زور  يزارد 

.دوب و یتعاس  عبر  فصن و  تعاس و  هدزاود  زور  يزارد  هک  ییاج  زا  یـضعب  دـنریگ و  اوتـسا  طـخ  زا  ار  لوا  میلقا  أدـبم  یـضعب  و 
عبر هس  تعاس و  هدزیـس  هک  دوب  اجنآ  موس  أدـبم  .دـشاب و  عبر  تعاس و  هدزیـس  لوطا  راهن  هک  دوب  اـجنآ  قاـفتا  هب  مود  میلقا  أدـبم 

همجرت - لضفم دیحوت  مشـش  أدبم  .عبر و  هس  تعاس و  هدراهچ  مجنپ  أدـبم  .عبر و  تعاس و  هد  راهچ  مراهچ  أدـبم  .دـشاب و  تعاس 
174 ص : یسلجم ، همالع 

هک دوب  ییاج  روهشم  قفاوم  تسا  هرومعم  ياهتنم  هک  متفه  میلقا  رخآ  عبر و  هس  تعاس و  هدزناپ  متفه  أدبم  .عبر و  تعاس و  هدزناپ 
ترـضح دـنتاناویح  لیبق  زا  وا  مدرم  تسین و  یترامع  نادـنچ  هرومعم  رخآ  رد  نوچ  دـسر و  عبر  تعاـس و  هدزناـش  هب  زور  يزارد 

.دنا هدومرف  تعاس  هدزناپ  ار  شتیاهن  دنا و  هدرک  باسح  هرومعم  هدمع  هب  تبسن  ار  اهنآ  لوط  مالّسلا  هیلع 

هنکما یضعب  رد  نیدقرف  يدج و  بورغ  عولط و  ]

بورغ عولط و  ار  بکاوک  عیمج  تسا و  ربارب  هشیمه  نآ  زور  بش و  هدش  عقاو  اوتسا  طخ  رد  هک  يدالب  هک  نادب  و 
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طخ رب  هک  یعضاوم  راهب و  ود  زیئاپ و  ود  ناتسمز ، ود  ناتسبات و  دشاب و  لصف  تشه  دالب  نآ  رد  نیدقرف و  يدج و  یتح  دشاب  یم 
عاقب نآ  لها  تسا و  مرگ  تیاغ  هب  ریسمرگ و  همه  بیدنارس  بونج  شبح و  دالب  ربرب و  لفاسا  برغم و  نادوس  دننام  تسا  اوتـسا 

یم رتشیب  ضرع  دنچ  ره  دنراد  یلامـش  ضرع  هک  يدالب  .دنا و  هداتفا  رود  کین  قلخ  جازم و  لادـتعا  زا  دـننایومدعج و  ناهایس و 
هب ناشـضرع  هچنآ  دوش و  یم  رت  تسپ  قفا  زا  یبونج  بطق  دوش و  یم  رتدـنلب  تسا  نآ  هب  کـیدزن  يدـج  هک  یلامـش  بطق  دوـش 

تقو نآ  رد  هک  دـسر  یم  ناشیا  سأر  تمـس  هب  لاز  تقو  رد  باـتفآ  هبترم  ود  یلاـس  همظعم  هکم  دـننام  تسا  یلک  لـیم  زا  رتمک 
نیا لثم  تسا  یلک  لیم  زا  هدایز  هچنآ  دوش و  یم  نینچ  هبترم  کی  یلاـس  تسا  یلک  لـیم  يواـسم  هچنآ  درادـن و  هیاـس  زیچ  چـیه 

دالب و

175 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

نادنچ دسر و  یمن  سأر  تمس  هب  اما  ناتسمز  رد  دوش  یم  رود  ناتسبات و  رد  دوش  یم  کیدزن  سأر  تمس  هب  باتفآ  هرومعم  رثکا 
تعاس کی  هب  زور  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  ات  دوش  یم  رتشیب  زور  بش و  ناـیم  رد  تواـفت  دوش  یم  رتشیب  اوتـسا  ّطـخ  زا  يرود  هک 

علاط حبـص  دندرک  ماش  زامن  هک  دیـسر  ییاج  هب  قاجبق  تشد  رد  رومیت  هک  دـنا  هدرک  لقن  هچنانچ  بش  نینچ  مه  رتمک و  ای  دـسر 
نینچ مه  دشابن و  بش  ار  زور  نآ  دشاب و  زور  تعاس  راهچ  تسیب و  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  زاب  دـنتفاین و  نتفخ  زامن  تصرف  دـش ،

بش نآ  دوش و  تعاس  راهچ  تسیب و  بش 
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بطق دوش و  قبطنم  قفا  رب  راهّنلا  لدعم  اجنآ  رد  دنیوگ و  نیعست  ضرع  ار  نآ  دسرب و  هجرد  دون  هب  ضرع  هک  نآ  ات  دشابن  زور  ار 
ددرگ ایسآ  شور  هب  ینعی  دشاب  يوحر  اجنآ  رد  کلف  رود  دوش و  سأرلا  تمـس  هب  يذاحم  تسا  يدج  هراتـس  کیدزن  هک  یلامش 

زا اهاجنآ  رد  اما  دشابن  ینیعم  برغم  قرـشم و  دشاب و  لاس  کی  يزور  هنابـش  بش و  مامت  هام  شـش  دشاب و  زور  مامت  هام  شـش  و 
.درک دناوت  یمن  شّیعت  یسک  رگید  تاهج  تدورب و  ترثک 

مجرتملا مالک  یهتنا   ] .ثیدح همجرت  هب  میتشگرب 

[ ود نآ  عفانم  امرگ و  امرس و  ]

دنیامن یم  فّرـصت  ناهج  نیا  رد  لادـتعا  ناصقن و  هدایز و  هب  دوش و  یم  دراو  ملاع  نیا  رب  یپایپ  هک  اـمرگ  امرـس و  زا  ریگب  تربع 
اهنآ ریغ  دش و  روکذم  هک  یحلاصم  دسر و  مه  هب  لاس  ره  رد  لصف  راهچ  هک  نآ  يارب 

176 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

ناسنا و نادبا  رب  ود  ره  رگا  ار و  اهنآ  دنروآ  یم  حالـصا  هب  ار و  اه  ندب  دـننک  یم  یغّابد  امرگ  امرـس و  نیا  ًاضیا  .دـیآ و  لمع  هب 
.دندش یم  عیاض  دساف و  اه  ندب  هنیآ  ره  دندش  یمن  دراو  ناویح 

ات دوش  یم  مک  كدنا  كدنا  امرـس  هک  اریز  سکع ، هب  دنوش و  یم  امرگ  لخاد  جـیردت  هب  امرـس  زا  هک  تحلـصم  نیا  رد  نک  رکف 
ثادـحا اه و  ندـب  هب  دـیناسر  یم  ررـض  هنیآ  ره  دـندش  یم  لخاد  هعفد  امرگ  هب  امرـس  زا  هاگان  هب  رگا  دـسر و  یم  تیاهن  هب  امرگ 

دناسر و یم  میظع  ررض  وا  هب  دوش ، لخاد  يدرس  رایسب  ياوه  رد  یمرگ  رایسب  ماّمح  زا  یـسک  رگا  هچنانچ  درک  یم  هنمزم  ضارما 
یلاعت قح  سپ  ًابلاغ ، دوش  یم  وا  يرامیب  بجوم 
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.ریدق میکح  دوجو  يارب  تسا  لیلد  کی  نیا  .ریقح و  ناگدنب  تحلصم  يارب  هدومرف  رّرقم  امرگ  امرس و  رد  ار  جیردت  نیا 

تسا سمـش  هّصاخ  تکرح  ءاطبا  تهج  زا  ینأت  جیردت و  نیا  هک  دیوگ  یـسک  رگا  عناص  رب  دیـشروخ  تکرح  ءوطب  هب  لالدتـسا  ]
هک تسا  يا  هریاد  یگرزب  وا  تلع  هک  دنیوگ  رگا  تسیچ ؟ سمش  تکرح  ءاطبا  تلع  هک  میـسرپ  یم  ندش ، دنلب  ندش و  تسپ  رد 

رداق عناص  تمکح  زا  هک  نآ  هب  دوش  یهتنم  هک  نآ  اـت  میـسرپ  یم  نآ  ّتلع  زا  زاـب  دـنک  یم  عطق  هّصاـخ  تکرح  هب  ار  نآ  باـتفآ 
حجرم الب  حـیجرت  هک  اریز  هدـینادرگ ، قبطنم  تحلـصم  نوناق  رب  ار  تکرح  نیا  لماش  تمکح  لماک و  تردـق  هب  هک  تسا  یمیلع 

177 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  عنتمم  للع ، لسلست  تسا و  لاحم 

نیریـش هتخپ و  خـلت  ياه  هویم  دوب  یمن  امرگ  رگا  هک  نادـب  وا و  تمکح  ملع و  رب  تسا  عطاق  لـیلد  تمکح  رب  تعنـص  لامتـشا  و 
رایسب هجوج  هک  دنام  یمن  رایسب  نیمز  ریز  رد  تعارز  دوب  یمن  امرس  رگا  دندرگ و  عفتنم  اهنآ  کشخ  رت و  زا  مدرم  هک  دندش  یمن 

یمن سپ  .دـنیامن  تعارز  رگید  راب  هک  دـیآ  دایز  مخت  دـنک و  ناویح  ناسنا و  توق  هب  افو  هک  دـیآ  لمع  هب  لصاح  ردـقنآ  دـنک و 
رثأتم نآ  زا  یمدآ  دنزگ و  یم  ار  اهندب  دنراد  هک  یمیظع  عفن  اب  کی  ره  تسه و  اهتعفنم  هچ  امرـس  امرگ و  زا  کی  ره  رد  هک  ینیب 

.تسا قلخ  يایند  نید و  حالص  بجوم  زین  نآ  و 

میسن داب و  شزو  عفانم  ]

دوش یم  ضارما  ثودح  بجوم  دزون ، داب  هاگ  دنچ  رگا  ینیب  یمن  تسه ، داب  رد  هک  یعفانم  رب  لّضفم  يا  ار  وت  منک  یم  هیبنت 
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داوم ثادحا  دنوش و  یم  نّفعتم  اه  يزبس  لوقب و  دنادرگ و  یم  دساف  ار  اه  هویم  دزادگ و  یم  ار  نارامیب  دریگ و  یم  ار  اه  سفن  و 
.تسا دابع  قلاخ  ریبدت  نسح  زا  داب  ندیزو  هک  دش  مولعم  سپ  دیآ ، یم  دیدپ  تاّلغ  رد  تفآ  دنک و  یم  نادبا  رد  نوعاط  ءابو و 

تاوصا اوه و  ]

اوه ددرگ و  یم  ثداح  اوه  رد  ماسجا  كاکطـصا  زا  هک  تسا  يرثا  ادص  هک  یتسرد  هب  اوه  لصا  تمکح  زا  مهد  یم  ربخ  ار  وت  و 
178 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هوق  هب  ار  نآ 

یم اوه  رد  نخس  نیا  رگا  دنیوگ ، یم  نخـس  دوخ  تالماعم  جئاوح و  رد  بش  زا  یـضعب  زور و  مامت  رد  مدرم  دناسر و  یم  هعماس 
هک دندش  یم  جاتحم  دش و  یم  راوشد  مدرم  رب  راک  ادص و  زا  دش  یم  رپ  ملاع  هنیآ  ره  دنام  یم  ذغاک  رد  تباتک  رثا  هچنانچ  دـنام ،

كرت هچنآ  هک  اریز  دش  یم  جایتحا  نآ  زا  هدایز  دننک و  لیصحت  ار  رگید  ذغاک  دیاب  دش  هتشون  هک  يذغاک  دننام  دننک  هزات  ار  اوه 
هک هدینادرگ  یناهنپ  فیطل  ذـغاک  ار  اوه  نیا  میکح  قاّلخ  سپ  دنـسیون ، یم  هچنآ  زا  تسا  هدایز  رایـسب  دنـسیون  یمن  دـننک و  یم 

هنهک و رگید و  نخـس  يارب  دـنام  یم  صلاخ  فاص و  نخـس و  رثا  زا  دوش  یم  وحم  زاب  تجاـح و  ردـق  هب  دوش  یم  نخـس  لـماح 
.دوش یمن  عیاض 

نآ هب  اه  ندب  تایح  هک  یتسرد  هب  نآ ، حلاصم  رد  ینک  رّکفت  رگا  وت  تربع  يارب  تسا  سب  دنمان  یم  اوه  ار  وا  هک  میـسن  نیمه  و 
رود ياه  هار  زا  ار  اهادص  دروآ و  یم  حالصا  هب  ار  ندب  شترشابم  جراخ  زا  تسا و  یگدنز  ببس  شقاشنتـسا  فوج  رد  هک  تسا 

هب ار  شوخ  ياهوب  دناسر و  یم  دوش و  یم  لماح 
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لماح دسر و  یم  رتشیب  فرط  نآ  زا  ادص  شوخ و  يوب  دـیآ  یم  فرط  نآ  زا  داب  هک  فرط  ره  زا  هک  ینیب  یمن  .دـناسر  یم  هماش 
ندب جیورت  ثعاب  داب  دوش و  یم  ثداح  اوه  دزو و  یم  هک  اهداب  تسا و  اوه  دنملاع  حالـص  بجوم  کی  ره  هک  امرگ  امرـس و  نیا 

زا ار  ربا  داب  ناراب  زا  دعب  دریگ و  ارف  ار  قفا  همه  هک  دنابسچ  یم  رگید  کی  رب  درب و  یم  یعضوم  هب  یعـضوم  زا  ار  اهربا  تسا و  اه 
دزاس و یم  يراج  ار  اه  یتشک  دنک و  یم  درس  ار  اه  بآ  دنادرگ و  یم  نتسبآ  ار  اه  تخرد  دشاپ و  یم  مه 

179 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

اًلمجم .دـنک  یم  کشخ  ار  نآ  ریغ  هماج و  دـننام  ار  رت  ياهزیچ  دزورفا و  یم  ار  شتآ  دـنادرگ و  یم  فیطل  ار  اه  هویم  اه و  ماـعط 
دندش یم  دساف  مرگ و  اهزیچ  دندرم و  یم  تاناویح  دندش و  یم  هدرمژپ  اه  هایگ  دوب  یمن  داب  رگا  تسا و  داب  هب  ءایشا  تایح 

هعبرا رصانع  ]

ار نآ  هک  تسا  نیمز  هلمج  نآ  زا  هدیرفآ  مدرم  جایتحا  ردق  هب  یلاعت  قح  ار  کی  ره  هک  هناگراهچ  رهاوج  رد  لّضفم : يا  نک  رکف 
هیودا و نآ  زا  دیآ  لمع  هب  ناشیا و  باطحا  باشخا و  تبانم  مدآ و  ینب  عرازم  یعارم و  نکاسم و  هب  دـنک  افو  ات  هدـینادرگ  عیـسو 

.هعفنملا همیسج  نداعم  همیظع و  ریقاقع 

ياوأم اهنیا  هک  نآ  لاـح  عیـسو و  ياهارحـص  یلاـخ و  ياـهنابایب  رد  تسا  رّوصتم  تعفنم  هچ  هک  دـیوگ  یلهاـج  هک  دـشاب  هاـگ  و 
ناطوا يرق و  دنهاوخ  رگا  هک  تسا  ناشیا  تعسو  دیزم  بجوم  تسا و  ناسنا  عتمت  حرف و  لحم  تسا و  ناشیا  نکـسم  نایـشحو و 

.درک دنناوت  لدب  ار  دوخ 

ياه نابایب  اسب  و 
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.دنا هتخاس  نطو  دنا و  هدرک  لقن  اجنآ  هب  مدرم  هدیدرگ و  نیتاسب  روصق و  لحم  یتقو  رد  هک  « 1  » لوچ

راصح رد  هک  دندوب  یعمج  دننام  مدرم  دوبن  نیمز  تعسو  نیا  رگا  و 

180 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

.دنشاب هتشادن  نکاما  رییغت  رب  تردق  تفر و  نوریب  دنناوتن  هک  دنشاب  یگنت 

يور رب  ار  مدرم  دـشاب  نکمم  ات  هدـینادرگ  نکاس  هداد و  رارق  ناویح  ناـسنا و  شیعت  يارب  زا  ار  نیمز  نیا  نوچ  میکح  رداـق  زاـب  و 
ندروآ و لمع  هب  مکحم  وکین و  ار  لامعا  ّتیهاـفر و  هب  ندـیباوخ  تحارتسا و  تهج  هب  نتـسشن  دوخ و  لاـمعا  يارب  نتفر  هار  نآ 

لمع هب  کین  ار  اهنیا  هابشا  تاراجت و  تاعانص و  هینبا و  دنتـسناوت  یمن  دوب ، یم  نازرل  كرحتم و  ناشیا  ریز  رد  نیمز  هتـسویپ  رگا 
.درک یم  تکرح  ناشیا  ریز  رد  نیمز  هتسویپ  رگا  .دوبن  اراوگ  اهنآ  رب  شیع  هکلب  دنروآ ،

دوخ لزانم  كرت  هک  نآ  ات  دنام  یم  یتقو  كدـنا  هک  نآ  اب  هلزلز  ماگنه  رد  دـسر  یم  مدرم  هب  هچنآ  هب  ریگب  تربع  لاح  نیا  يارب 
.دنزیرگ یم  دننک و  یم 

: هک میئوگ  باوج  دوش ؟ یم  هلزلز  یهاگ  ارچ  سپ  دیوگ : یسک  رگا 

لزان هچنآ  نینچ  مه  یـصاعم و  زا  دندرگ  رجزنم  ات  دناسرت  یم  نآ  هب  ار  مدرم  ادـخ  هک  تسا  یفیوخت  هظعوم و  نآ  هابـشا  هلزلز و 
هب دنبای  حالص  رگا  ایند و  رد  تسا  ناشیا  تماقتـسا  حالـص و  يارب  ناشیا  لاوما  ناشیا و  ياه  ندب  رد  اهالب  زا  ناشیا  هب  ددرگ  یم 

دناوت یمن  نآ  لداعم  ایند  روما  زا  زیچ  چـیه  هک  دـهد  یم  ناشیا  هب  دـنچ  يزیچ  ترخآ  رد  تسا  هدـش  توف  ناشیا  زا  هچنآ  ضوع 
دشاب نآ  رد  قلخ  ریاس  وا و  تحلصم  رگا  و  دوب ،
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.دهد یم  دهدب  وا  هب  ایند  رد  ار  ضوع  هک 

گنس نیمز و  عبط  ]

نآ اهنآ  نایم  قرف  تسا و  کشخ  درـس و  زین  گنـس  هدیرفآ و  کشخ  درـس و  عبط  هب  ار  نیمز  هک  تسا  نآ  اه  تمکح  هلمج  زا  و 
یم تفس  گنـس  همه  دوب  یم  سبی  زا  هبترم  نیا  رد  نیمز  يازجا  ریاس  رگا  نیمز  يازجا  ریاس  زا  تسا  رت  کشخ  گنـس  هک  تسا 
سپ دش  یمن  یّـشمتم  هیرورـض  لامعا  زا  کی  چیه  انب و  مخـش و  دیئور و  یمن  تسا  نآ  هب  تاناویح  همه  تایح  هک  یهایگ  دوب و 

.دبای تروص  یناسآ  هب  نآ  رد  هیرورض  لامعا  هک  هتخاس  میالم  مرن و  هدینادرگ و  رتمک  گنس  زا  ار  نآ  سبی 

نوریب هیقیقح  تیورک  زا  نیمز  نوچ  تسا و  عفترم  یلامش  بطق  هرومعم  مظعم  رد  هک  تسا  نآ  ریدق  کلم  ریطخ  ریبدت  هلمج  زا  و 
هب لامـش  تهج  زا  تارف  هلجد و  دـننام  اـهبآ  رثـکا  ببـس  نیا  هب  بونج و  فرط  زا  تسا  رتدـنلب  اـج  همه  لامـش  فرط  تسا ، هتفر 
اه همشچ  اذهل  ضافخنا  عافترا و  رد  تسا  نیمز  يور  عبات  تسا  نیمز  فوج  رد  هک  اه  بآ  نوچ  دنا و  هدش  يراج  بونج  بناج 

يراج نیمز  يور  رب  نینچ  اه  بآ  همه  دتفا و  یم  نیمز  يور  رب  ات  دیآ  یم  بونج  هب  لامـش  زا  همه  دـننک  یم  يراج  هک  تاونق  و 
بناج دـنلب و  ار  ماب  بناج  کی  هچنانچ  سپ  دزیر ، یم  ایرد  هب  دـیآ  یم  دایز  هچنآ  دور و  یم  راک  هب  نیمز  ترامع  رد  دوش و  یم 
تهج زا  رتدـنلب  ار  لامـش  تهج  یلاـعت  قـح  نینچ  مه  دتـسیان ، نآ  يور  رب  دوـش و  ردـحنم  بآ  هک  دـننادرگ  یم  تـسپ  ار  رگید 

رب بآ  دوبن  نینچ  رگا  تلع و  نیمه  يارب  هدینادرگ  بونج 
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182 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  نیمز  يور 

راهنا نیمز و  يراجم  رد  بآ  روفو  نیا  رگا  .دینادرگ و  یم  دودسم  ار  اه  هار  ناشیا و  لامعا  زا  دـش  یم  عنام  ار  مدرم  داتـسیا و  یم 
اـه و تخرد  تاـعارز و  نداد  بآ  دوخ و  ناـیاپ  راـهچ  دوخ و  ندـیماشآ  رد  بآ  هب  دـنجاتحم  هک  اریز  دـش  یم  گـنت  راـک  دوـبن 

ياه تعفنم  نآ  رد  .تسا و  بآ  تاناویح  نایهام و  شّیعت  ناگدـنرد و  ناـغرم و  نایـشحو و  ندـیماشآ  ناـشیا و  تـالغ  فانـصا 
رب هچ  ره  تایح  هک  دناد  یم  سک  همه  هک  مولعم  عفن  نآ  ریغ  هب  هک  اریز  یناد  یمن  ار  شتعفنم  مظعا  و  یناد ، یم  هک  تسه  رگید 

.تسا بآ  هب  تاتابن  تاناویح و  زا  تسا  نیمز  يور 

هماج اه و  ندب  نآ  هب  و  نآ ، ندـیماشآ  يارب  ددرگ  یم  اراوگ  مرن و  هبرـشا و  اب  دـنزاس  یم  جوزمم  هک  نآ  لثم  دراد  رگید  عفانم  و 
، دننک یم  عفد  نآ  هب  ار  هتخورفا  شتآ  ررـض  و  ترامع ، يارب  دنزاس  یم  لگ  ار  كاخ  نآ  هب  و  دننادرگ ، یم  كاپ  كرچ  زا  ار  اه 

جایتحا ماـگنه  رد  هک  تسه  بآ  رد  رگید  عفاـنم  و  دروآ ، یم  زاـب  یگدـنام  لـالک و  زا  ار  مدرم  هک  تسا  ریاد  نآ  هب  اـه  ماـمح  و 
.ددرگ یم  مولعم 

یتعفنم نادـنچ  هک  ینک  نامگ  هتـسشن و  رگید  کی  يور  رب  اـهایرد  رد  هک  رایـسب  ياـه  بآ  نیا  تعفنم  رد  يراد و  کـش  رگا  و 
ربنع توقای و  ناجرم و  دـیراورم و  ندـعم  تسایرد و  تاناویح  نایهام و  فانـصا  شّیعت  لحم  اوأم و  رقم و  هک  نادـب  سپ  درادـن ،
ریقاقع و وبشوخ و  ياه  هایگ  عاونا  روخب و  دوع  راحب  لحاوس  رد  دنروآ و  یم  نوریب  ایرد  زا  رهاوج  هیودا و  زا  يرایسب  .تسا و 
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.دیآ یم  لمع  هب  هیودا 

183 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

دنه دالب  زا  هفوک و  هب  هرـصب  زا  قارع و  هب  نیچ  زا  هچنآ  لثم  دـنروآ  یم  هدـیعب  دالب  زا  هک  تاراجت  يارب  تسا  یلحم  ایرد  ًاضیا  و 
ریقاقع و هعتما و  بوبح و  زا  يرایـسب  هنیآ  ره  دوبن ، ناـیاپ  راـهچ  زا  ریغ  هب  یلمحم  ار  تاراـجت  نیا  رگا  و  دـنرب ، یم  رگید  دـالب  هب 

یم دایز  شنمث  زا  شلمح  ترجا  هک  اریز  دش  یمن  عفتنم  اهنآ  زا  یـسک  دش و  یم  دساف  دـنام و  یم  دوخ  دالب  رد  اهنآ  ریغ  هیودا و 
تدش اب  دالب  رثکا  رد  ءایشا  زا  يرایـسب  ندوب  بایان  یکی  دوب  یم  هدسفم  ود  نیا  رد  دش و  یمن  شلمح  ضرعتم  سک  چیه  و  دش ،

.دنیامن یم  شّیعت  اهنآ  حابرا  هب  دننک و  یم  لقن  ار  هعتما  نیا  هک  يراّجت  تشیعم  ندش  عطقنم  يرگید  اهنآ و  هب  مدرم  جایتحا 

[ اوه تعسو  تمکح  ]

هنخدا و ترثک  زا  تفرگ  یم  مدرم  سفن  هنیآ  ره  تشاد  یمن  ار  یگداشگ  نیا  رگا  هک  تسا  نآ  شتمکح  سپ  اوه  تعـسو  اـما  و 
نیا زا  لبق  .دیآ و  لمع  هب  نآ  زا  وج  تانیاک  ریاس  غیم و  ربا و  هک  تشادن  نآ  شیاجنگ  هنیآ  ره  دـش و  یم  عمج  اوه  رد  هک  هرخبا 

تخوس و یم  ار  ملاـع  هنیآ  ره  بآ  میـسن و  دـننام  دوب  یم  نهپ  اوه  رد  رگا  هک  تسا  نینچ  زین  شتآ  .دـش و  اـهنیا  عفاـنم  هب  هراـشا 
گنس و رد  ار  وا  هدینادرگ  نوزخم  ایوگ  سپ  نآ  هب  تسا  فوقوم  ناشیا  حلاصم  رثکا  تسه و  جایتحا  نآ  هب  ار  مدرم  هتسویپ  نوچ 

لیصحت دهاوخ  هک  تقو  ره  هک  هداد  رارق  اهنآ  رد  ار  نآ  دوجو  دادعتسا  هک  نآ  رابتعا  هب  بوچ  نهآ و 
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نغور و هلیتف و  هب  دننک و 

184 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

مزیه و هب  ای  نغور و  هلیتف و  هب  ار  شتآ  تسیاب  یم  هشیمه  رگا  سپ  دنـشاب  نآ  ياقبا  هب  جاتحم  هک  ماداـم  دـنراد  هاـگن  ار  نآ  مزیه 
ریدقت يوحن  هب  سپ  تخوس ، یم  ار  ملاع  دوب  یم  رـشتنم  اوه  بآ و  دـننام  رگا  و  دـش ، یم  راوشد  مدرم  رب  راک  دـنرادهاگن ، شوپ 

يارب هدـینادرگ  ناسنا  صوصخم  ار  شتآ  لیـصحت  زاب  دنـشاب و  زرتحم  نآ  دـسافم  زا  دـندرگ و  عفتنم  نآ  عفاـنم  هب  هک  هدومرف  نآ 
.دوخ شاعم  رد  دراد  نآ  هب  هک  یجایتحا  تدش 

نینچ یلاعت  قح  نوچ  دـنیامرف و  یمن  راک  هب  دوخ  حـلاصم  رد  تسین و  یعّتمت  شتآ  هب  ار  ناشیا  سپ  تاناویح ، ریاس  میاهب و  اما  و 
اهنیا تاناویح  ریاس  هب  تسا و  هدرک  اطع  نآ  لامعتسا  شتآ و  لیصحت  يارب  ناتشگنا  اه و  فک  یمدآ  يارب  اذهل  تسا  هدرک  رّدقم 

یم نایمدآ  هب  هچنآ  شتآ  نتفاین  زا  دسرن  ناشیا  هب  ات  اهامرـس  اه و  تقـشم  رب  ربص  هب  ار  ناشیا  تسا  هدرک  تناعا  نکیل  هدادن و  ار 
.دسر

رد اـه  بش  دـنزورفا و  یم  مدرم  هک  تسا  یغارچ  نآ  تسا و  میظع  شتعفنم  هک  يریغـص  رما  هب  شتآ  عفاـنم  زا  مهد  ربـخ  ار  وت  و 
تباتک و دنتـسناوت  یمن  رات  بش  رد  دـندوب و  اهربق  ناگدرم  باب  زا  اه  بش  رد  مدرم  دوبن  نیا  رگا  دـنرب ، یم  راک  هب  دوخ  جـئاوح 
هب دوش  جاـتحم  بش و  تاـقوا  زا  یتقو  رد  دوش  ضراـع  يدرد  ار  وا  هک  یـسک  لاـح  دـش  یم  هنوگچ  ندرک و  یجاّـسن  یطاـّیخ و 

مرگ اهماعط و  نتخپ  رد  شتآ  عفانم  .دنیامن و  افشتسا  نآ  هب  هک  رگید  یئاود  ای  یفوفس ، ای  يدامض ،
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185 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  ندیناکشخ  اه و  ندب  ندرک 

شتآ زا  هکلب  دـشاب  نایب  هب  جاتحم  هک  تسا  رترهاظ  نآ  زا  دومن و  ناوت  نآ  ياصحا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  ءایـشا  لیلحت  اه و  ماـج 
.تسا رت  نشور 

[ اوه یفاص  ربا و  تعفنم  ]

رگا و  ناسنا ، تحلصم  يارب  تسا  ررـض  ود  ره  تسا و  نانچ  هاگ  نینچ و  هاگ  هک  اوه  یفاص  ربا و  تعفنم  رد  لّضفم  يا  نک  رّکفت 
یم نّفعتم  اـه  هزبـس  لوـقب و  دـیراب  یم  ناراـب  هشیمه  رگا  هک  اریز  دـش  یم  لـتخم  اـهنآ  شاـعم  روـما  دوـب  یم  میاد  اـهنیا  زا  یکی 

مدرم روبع  هار  و  دش ، یم  ثداح  مدرم  نایم  رد  اه  يرامیب  عاونا  تشگ و  یم  درس  اوه  دش و  یم  تسس  تاناویح  ندب  دندیدرگ و 
بآ تخوس و  یم  اه  هایگ  دـش و  یم  کـشخ  نیمز  دـیراب ، یمن  ناراـب  دوب و  یم  فاـص  هتـسویپ  اوه  رگا  .دـیدرگ و  یم  دودـسم 

زا ضرم  عاونا  دش و  یم  بلاغ  اوه  رب  سبی  دیسر و  یم  مدرم  هب  تاهج  نیا  زا  رایـسب  ررـض  دش و  یم  فرطرب  اهدور  اه و  همـشچ 
یم ار  يرگید  ررـض  عفد  کی  ره  دـنام و  یم  لدـتعم  اوه  تسا ، نینچ  هاگ  نانچ و  هاگ  نوچ  دیـسر و  یم  مه  هب  مدرم  رد  تسوبی 

.دشاب یم  تماقتسا  حالص و  هب  ءایشا  همه  دنک و 

: هک میئوگ  باوج  دیآ ؟ حالـص  هب  يرگید  هب  دیاب  هک  دشابن  یتّرـضم  کی  چـیه  رد  هک  دـندرکن  نانچ  ارچ  هک : دـیوگ  یـسک  رگا 
ار یمدآ  ندب  هاگ  ره  هچنانچ  دنک  یصاعم  كرت  ات  دسرب  وا  هب  اه  ملا  اه و  تقشم  زا  یضعب  ایند  رد  هک  تسا  نآ  رد  یمدآ  حالص 

186 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هب  دوش  جاتحم  دوش و  ضراع  يرامیب 

رد هک  يداسف  دروآ و  حالصا  هب  ار  شعبط  ات  راوگان  خلت  ياهاود 
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هک دنچ  يرما  هب  دوش  یم  جاتحم  دوش  ضراع  ینایغط  رش و  ار  وا  حور  رگا  نینچ  مه  و  دنادرگ ، لیاز  تسا  هدیسر  مه  هب  شجازم 
بجوم هک  دـنچ  يرما  هب  ار  وا  دراداو  دتـسیا و  زاب  داسف  هنتف و  زا  ددرگ و  لوغـشم  دوخ  درد  هب  وا  ات  دـشاب  هدـنناسر  ملا  هدـنزگ و 

.تسوا يابقع  ایند و  حالص 

رظن رد  هنیآ  ره  رانید ، مهرد و  نایمه  زا  رازه  نیدـنچ  دوخ  تکلمم  لها  رب  دـیامن  تمـسق  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  رگا  لّـضفم ! يا 
اریز .دیامن  هچ  هدننک  باریس  ناراب  کی  بنج  رد  شـشخب  نیا  دسر و  یم  ناهج  فارطا  هب  وا  مرک  هزاوآ  دیامن و  یم  میظع  مدرم 

بهذ و ریطانق  فاعضا  فاعـضا  نیمز  میلاقا  رد  دسر و  یم  مه  هب  تاّلغ  رد  نآ  زا  هک  يومن  ددرگ و  یم  رومعم  اهرهـش  نآ  هب  هک 
نآ و زا  دـنلفاغ  ناشیا  تسا و  میظع  مدرم  رب  تمعن  نآ  هب  تسا و  گرزب  شردـق  هنوگچ  ناراب  کی  هک  ینیب  یمن  ایآ  .تسا  هضف 

شومارف ار  نآ  دیآ و  یم  مشخ  هب  دیآ  لمع  هب  رید  دشاب و  ادـخ  هاگرد  رد  یتجاح  كدـنا  ار  یـسک  رگا  میظع  ياه  تمعن  نیا  اب 
لجاع عفن  نیا  دوش و  یم  توف  وا  زا  ریطخ  ياه  تعفنم  ریقح  تذل  نیا  لوصح  هب  تسا و  نیا  رد  وا  ریخ  هک  دناد  یمن  دـنک و  یم 

.ددرگ یم  وا  لجا  نارسخ 

ینامسآ تالوزن  عفانم  ]

عیمج اـت  دزیرب  يدـنلب  زا  هک  هدومرف  رّدـقم  هک  یتسرد  هب  نیا ، رد  میلع  میکح  ریبدـت  نیمز و  رب  ناراـب  لوزن  تیفیک  رد  نک  لـمأت 
دنلب تسپ و 

187 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

دیراب و یمن  ّولع  تهج  زا  رگا  هک  اریز  دنادرگ  باریس  ار  همه  دریگب و  ارف  ار  نیمز 
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ینیب یمن  .دـش  یم  مک  نیمز  ياه  تعارز  درک و  یمن  هطاحا  ار  هعیفر  عضاوم  اه و  لت  اـه و  هوک  هنیآ  ره  دـمآ  یم  رگید  تهج  زا 
هوک و ره  ناراب  نوچ  و  دـیآ ؟ یم  لمع  هب  ناراـب  بآ  هب  هک  تسا  یتعارز  زا  رتمک  دـیآ  یم  لـمع  هب  ناور  بآ  هب  هک  یتعارز  هک 
زا و  دنک ، یم  میظع  ومن  دیآ و  یم  لمع  هب  اه  لت  رـس  هوک و  ياه  نماد  اه و  تشد  رد  مید  تعارز  دریگ و  یم  ار  نوماه  تشد و 

يارجا رد  مدرم  نایم  هک  یعازن  هدش و  هتشادرب  رگید  یعـضوم  هب  یعـضوم  زا  بآ  ندرک  يراج  تقـشم  دالب  زا  يرایـسب  رد  مدرم 
مورحم ار  افعض  دنوش و  یم  فّرـصتم  ار  اهبآ  هک  دننک  یم  تّزع  تّوق و  بابرا  هک  يّدعت  تسین و  ناشیا  نایم  رد  دشاب  یم  تاونق 

.دشاب یمن  دالب  نآ  رد  دننادرگ  یم 

ار ضرا  ناراـب  دور و  ورف  دـسرب  نیمز  رعق  هب  اـت  دـیایب  هرطق  هرطق  هک  هتخاـس  رّدـقم  دزیرب  ـالاب  زا  ناراـب  هک  هدوـمرف  رّرقم  نوـچ  و 
اهتعارز و ًاضیا  و  تفر ، یمن  ورف  ضرا  قاـمعا  هب  دـش و  یم  يراـج  نیمز  يور  رب  تخیر  یم  هعفد  کـی  هب  رگا  دـنادرگ ، باریس 
، دنایور یم  ار  تاعارز  و  دنادرگ ، یم  باریـس  ار  نیمز  دیآ  یم  هرطق  هرطق  ینأت و  جیردت و  هب  هک  نونکا  تسکـش  یم  ار  ناتخرد 

.دناسر یمن  ررض  هداتسیا  تعارز  هب  دنادرگ و  یم  نادابآ  ار  نیمز  و 

ابو و دشخب ، یم  الج  ترودـک  زا  ار  اوه  و  دـنک ، یم  میالم  مرن و  ار  اه  ندـب  هک : اریز  تسا  رایـسب  رگید  حـلاصم  رطم  لوزن  رد  و 
رد هک  یتفآ  دندرگ و  یم  لیاز  دسر  یم  مه  هب  اوه  داسف  زا  هک  یضارما  نوعاط و 

188 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

نآ هک  دسر  یم  مه  هب  اه  تعارز  ناتخرد و  گرب 
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.تسا مالک  لیوطت  بجوم  شرکذ  هک  تسا  رایسب  عفانم  نیا  لاثما  .درب و  یم  دیوش و  یم  دنمان  یم  ناقری »  » ار

ای یتدورب  دـسر و  یم  مه  هب  تاـعارز  رد  اـه  تفآ  جولث  راـطما و  لوزن  ترثـک  زا  تاونـس  زا  یـضعب  رد  هک : دـیوگ  یـسک  رگا  و 
نیا ببـس  دوش  یم  اه  تعارز  رد  اه  تفآ  اه و  ندـب  رب  ضارما  ثودـح  بجوم  هک  دـیامن  یم  ثادـحا  اوه  رد  یتنوفع  يداـسف و 

؟ تسیچ

نادبا تماقتسا  لاوما و  روفو  زا  درامـش  یم  مه  ار  ناشیا  نایدا  حالـص  یلاعت  قح  هک  تسه  هاگ  اما  تسا  نینچ  هک : میئوگ  باوج 
َو دـیامرف : یم  دـیجم  مالک  رد  هچناـنچ  یـصاعم  زا  ددرگ  ناـشیا  راـجزنا  بجوم  اـت  دـنادرگ  یم  ـالتبم  اـهنیا  هب  ار  مدرم  و  ناـشیا ،

«1  » .ِتارَمَّثلا ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل 

[ اههوک قلخ  تمکح  ]

هک دـننک  یم  نامگ  نـالهاج  هدـش و  دـنلب  هتـسشن و  مه  يور  رب  گنـس  كاـخ و  زا  هک  اـه  هوک  نیا  يوس  هب  لّـضفم  يا  نک  رظن 
رب اه  فرب  هک  نآ  اهنآ  هلمج  زا  تسا  رایسب  اهنآ  رد  عفانم  هکلب  تساطخ ، نیا  تسین و  اهنآ  هب  یجایتحا  تقلخ و  رد  تسا  یتدایز 

همجرت - لضفم دیحوت  نآ  زا  دنریگ و  یم  رب  تجاح  ردق  هب  لاس  ضرع  رد  مدرم و  يارب  دنام  یم  یـضعب  دنیـشن و  یم  اه  هوک  هلق 
189 ص : یسلجم ، همالع 

.دوش یم  يراج  میظع  ياه  همشچ  اهرهن و  نآ  زا  دوش و  یم  بآ  شرثکا  دنوش و  یم  عفتنم 

اهراغ اهنآ  رد  ًاضیا  .دنسر و  یمن  مه  هب  اهنآ  نیمز  رد  هک  دیآ  یم  لمع  هب  هیودا  ریقاقع و  تاتابن و  فانصا  اه  هوک  نیا  رد  ًاضیا  و 
زا نّصحت  يارب  هدّیشم  جورب  هعینم و  عالق  اهنآ  يور  رب  و  دشاب ، یم  نایشحو  ناگدنرد و  شّیعت  يارب  اه  هّرد  و 

یسلجم همالع  همجرت  لضفم - www.Ghaemiyeh.comدیحوت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنزاس یم  يداعا 

.اهایسآ اه و  ترامع  يارب  دنشارت  یم  دنرب و  یم  اهنآ  زا  اه  گنس  هک  نآ  رگید  و 

.دنشاب یم  تازلف  رهاوج و  عاونا  نداعم  ًاضیا  و 

.دناد یمن  رگید  یسک  تساهنآ  قلاخ  هک  لالجلا  وذ  رداق  زا  ریغ  هب  هک  تسا  دنچ  یتعفنم  لالت  لابج و  رد  و 

[ اهنآ عفانم  نداعم و  ]

گنس و رادرم  خینرز و  کهآ و  چگ و  دننام : هفلتخم  رهاوج  زا  اهنآ  زا  دیآ  یم  نوریب  هچنآ  نداعم و  نیا  رد  لّضفم  يا  نک  رّکفت 
هچنآ عاونا  و  اه ، گنس  عاونا  درمز و  دجربز و  توقای و  الط و  هرقن و  دالوف و  نهآ و  علق و  برس و  سم و  قبیز و  همرـس و  گنس 

ایآ دوخ  جـئاوح  رد  دـنیامرف  یم  راک  هب  مدرم  هک  اهنآ  زا  اهنیا  ریغ  تفن و  درگوگ و  یئاـیموم و  ریق و  زا  .دوش  یم  يراـج  اـهنآ  زا 
اج نیمز  رد  هدـینادرگ و  ایهم  یمدآ  يارب  یلاعت  قح  هک  دنـشاب  یم  اه  هریخذ  همه  اهنیا  هک  یلقع  بحاص  رب  دوب  دـناوت  یم  یفخم 

راک هب  دروآ و  نوریب  جایتحا  تقو  رد  هک  هداد 

190 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هک اریز  هدینادرگ ، بوجحم  مدرم  زا  ار  ایمیک  ملع  دیآ و  لمع  هب  اهنیا  زا  تسا  ناشیا  يانمتم  هچنآ  هک  هدرکن  نانچ  زاب  .دـیامرف و 
، درک تسناوت  یم  اهنآ  لیصحت  یناسآ  هب  سک  همه  ایمیک  ملع  هب  رگا  دیآ و  یم  لمع  هب  تلوهس  هب  رایـسب و  نداعم  زا  هرقن  الط و 

نیا هب  تالماعم  شورف و  دیرخ و  دنتشاد و  یمن  یتمیق  و  دش ، یم  مک  مدرم  دزن  ناشردق  دندش و  یم  رایـسب  ملاع  رد  اهنیا  هنیآ  ره 
تسا هدرک  ماهلا  ار  ناشیا  .درک و  تسناوت  یمن  دوخ  دالوا  يارب  هریخذ  یسک  و  دمآ ، یمن  لمع  هب  ناهاشداپ  جارخ  دش و  یمن  اه 
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يارب اهنآ  نتـسناد  رد  یتّرـضم  هک  اه  تعنـص  نیا  هابـشا  برـس و  زا  هرقن  ندروآ  نوریب  گیر و  زا  هنیگبآ  سم و  زا  هبـش  نتخاـس 
.تسین مدرم 

زا تسا  هدرک  عنم  تسین و  نآ  رد  يررـض  هک  يرما  رد  ار  ناشیا  دارم  نایمدآ  يارب  تسا  هداد  هنوگچ  یلاعت  قح  هک  نک  رظن  سپ 
.ناشیا يارب  تسا  ّرضم  هک  ار  دنچ  يرما  ناشیا 

هراچ تسناد و  ناوت  یمن  ار  نآ  روغ  تسا و  يراج  هتسویپ  هک  یمیظع  دور  هب  دوش  یم  یهتنم  درب  ورف  رایسب  ار  نداعم  هک  یسک  و 
.تسه هرقن  ياه  هوک  رهن  رگید  بناج  رد  و  درک ، ناوت  یمن  رهن  نآ  زا  روبع  رد 

[ رهاوج یمک  تلع  ]

یم رگا  هک  دننادب  ات  ار  دوخ  نئازخ  تعـسو  تردق و  لامک  ناگدـنب  هب  دـیامنب  هتـساوخ  هک  ریدـق  میکح  ریبدـت  نیا  رد  نک  رّکفت 
191 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  حالص  نوچ  نکیل  دیرفآ و  یم  نیمز  يور  رب  ناشیا  يارب  هرقن  ياه  هوک  تساوخ 

ناشیا زا  ار  رـش  روفو  دادن و  ناشیا  هب  اذهل  دـش ، یم  فرطرب  نآ  زا  ناشیا  عافتنا  دـش و  یم  ردـقیب  رهوج  نیا  دوبن و  نآ  رد  ناشیا 
.درک عنم 

زیزع ات  دراد  یتبارغ  هک  دـسر  یم  مه  هب  یعاتم  ای  هماج  ای  یفرظ  مدرم  نایم  رد  هک  تسه  هاـگ  هک  نآ  هب  رما  نیا  يارب  ریگب  تربع 
تمیق مک  دش  رایسب  مدرم  نایم  رد  نوچ  رایسب و  ياه  نمث  هب  دنـشاب  یم  وا  بلاط  مدرم  دشاب و  یم  رایـسب  شتمیق  تسا  بایمک  و 

.دشاب یم  اهنآ  یبایان  زا  ءایشا  تسافن  دوش و  یم  مک  شراکبلط  دوش و  یم 

.دومن تبث  دوب  رطاخ  رد  یلقن  دیامن  یم  داعبتسا  نآ  زا  لوقع  هدومرف و  ماقم  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هچنآ  دیؤم  هک  دیوگ : مجرتم 
ناقاخ نامز  رد 
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هب هک  ار  عاّنـص  هرهم  زا  یـصخش  درک  یم  نداعم  صحفت  هک  نأش  يذ  يارزو  زا  یکی  نانجلا - سیدارف  هَّللا  هنکـسا  نایـشآ - دلخ 
زا یکی  هک  تسا  روهـشم  تسا و  عقاو  دزی  هداـبعلا  راد  یلاوح  رد  هک  یهوک  هب  داتـسرف  روهـشم ، فوقو  هب  دوب و  فوصوم  تناـید 
یم لمع  هب  ایمیک  اجنآ  رد  هک  دراد  ترهـش  ماوع  ناـیم  رد  هدـیدرگ و  رهاـظ  میظع  يراـغ  هدرب و  ورف  یبقن  اـجنآ  رد  دزی  ناـکباتا 

.دنک مولعم  نآ  زا  یتقیقح  هک  ار  وا  درک  رما  دنا و  هدروآ 

اب قیفر  کی  مدـش و  لخاد  یقیمع  هاچ  رد  متفر و  بقن  نآ  رـس  رب  متـشادرب و  دوخ  اب  صخـش  ود  هک  درک  لـقن  ریقف  يارب  درم  نآ 
هفلتخم تاهج  هب  فلتخم  ياهبقن  میدیـسر  هاچ  رعق  هب  نوچ  دربب ، ار  ام  راظتنا  ماش  ات  هک  متـشاد  زاـب  نوریب  ار  يرگید  مدرب و  دوخ 
یعیـسو ياه  بقن  هب  زاب  میتفر و  ورف  اجنآ  رد  دوب و  رگید  قمع  هاـچ  نآ ، ياـهتنم  رد  میتفر  هک  اـههار  نآ  زا  یکی  هب  دـش و  رهاـظ 

192 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  نآ  فقس  زا  رایسب  بآ  هک  میدیسر  رایسب 

نیا دوب و  یمیظع  رایـسب  لادوگ  رگید ، فرط  رد  دـش و  یم  عمج  اجنآ  رد  هک  دوب  یمیظع  هچایرد  شفرط  کـی  رد  و  تخیر ، یم 
یکیراب هار  بآ ، رانک  رد  دـید و  میتسناوتن  ار  شهت  اما  دراد  رایـسب  قمع  هک  دوب  مولعم  بآ  يادـص  زا  تخیر و  یم  اـجنآ  هب  بآ 

دنچ و یناوختسا  هک  میدیسر  ییاج  هب  ات  میتفر  یم  نینچ  مه  میدیسر و  رگید  بقن  هب  میدرک و  روبع  اجنآ  زا  رایسب  تقـشم  هب  دوب 
دوب مولعم  هک  دوب  يرانک  رد  دیسوپ ، ياه  ماج 
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تـسد میدرک  تأرج  زاب  تخورفا ، غارچ  میتسناوتن  میدرک  یعـس  دنچ  ره  اجنآ  رد  .دندوب و  هدرم  اجنیا  رد  دـندوب و  هدـمآ  یعمج 
دوبن و ینیعم  خاروس  دش و  یم  رهاظ  فقس  زا  یلیلق  یئانشور  اجنآ  رد  میدیسر و  عیـسو  هفـص  راهچ  هب  ات  میتفر  یم  میدیلام و  یم 

تـسد هک  نآ  رود  رب  دوب و  هدش  ادج  فقـس  زا  یمیظع  گنـس  شفرط  کی  زا  دشن و  رهاظ  یبقن  هنخر و  میدـیلام  تسد  دـنچ  ره 
تـسد میتشاد  هارمه  هک  یتعاس  تلآ  هب  میدش و  دـیماان  هتفرگ ، ار  نآ  يور  گنـس  نیا  دوب و  یهاچ  هک  دـش  رهاظ  نانچ  میدـیلام 
میدرک ءادا  ار  رـصع  رهظ و  زامن  اجنآ  رد  میدوب و  هدش  بقن  لخاد  باتفآ  عولط  زا  شیپ  تسا و  لاوز  لوا  هک  دش  مولعم  میدیلام ،

تیادـه هب  هک  نآ  ات  میتشگرب  نیمخت  نامگ و  هب  میدوب  هتفر  هک  یهار  زا  میدومن و  تدواعم  هدارا  هدرک  لکوت  زاـین  یب  رداـق  رب  و 
تشاد و تدواعم  هدارا  دوب  هدـش  دـیماان  ام  زا  تقو  نآ  رد  قیفر  نآ  و  میدیـسر ، بقن  رـس  رب  نتفخ  زامن  ماگنه  رد  ننملا  وذ  رداـق 

بیج رد  يردـق  میتـفرگ  نخاـن  هب  دوـمن  یم  مرن  میدـیلام  هک  شراوـید  رب  تسد  میتـفر  یم  هک  اـهبقن  زا  یکی  هار  ضرع  رد  تفگ 
193 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هظحالم  نوریب  رد  میدرک و  رپ  ار  ناماد  میداهن و 

میدوب هتـشاذگ  نوریب  رد  هک  درم  نآ  میدرک  رایـسب  دایرف  میدیـسر  هفـص  راهچ  نآ  هب  هک  یتقو  رد  .دوب و  یـسیفن  دروجـال  میدرک 
.مدینش نیمز  زا  یفیعض  يادص  لاوز  لوا  رد  متفر  هوک  فرط  نآ  هب  نم  دیتفر  امش  نوچ  تفگ 

میتشگرب تفت  هیرق  هب  نوچ  و 
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لایخ نیا  هب  بابش  ناوفنع  رد  زین  نم  هک  تفگ  تفای  عالطا  ام  لاح  رب  نوچ  دیسر ، ام  هب  هیرق  نآ  لها  زا  یحلاص  رمعم  رایسب  درم 
میدیسر عیسو  هفص  راهچ  نآ  هب  نوچ  تفگ  دوب و  قباطم  همه  درک  لقن  دوب  هدید  هچنآ  میدش و  بقن  نآ  هجوتم  رفن  دنچ  اب  لاحم 

دناوت مدآ  ود  هک  نآ  ردـق  هب  یهار  هاچ  نآ  رعق  رد  میدیـسر ، هاچ  رعق  هب  ات  میتفر  ورف  رایـسب  هاچ  نآ  رد  میتفاـی و  یهاـچ  اـجنآ  رد 
یم بناج  کی  زا  یئانشور  اجنآ  رد  میدیسر و  رگید  عیسو  هّفـص  راهچ  هب  ات  میتفر  یخـسرف  عبر  بیرق  هار  نآ  رد  دش و  ادیپ  تفر 

یقیمع بآ  میتفر  کیدزن  هب  نوچ  دومن  یم  ربارب  زا  رایـسب  هرقن  الط و  ناعمل  قرب و  میدوب و  هدـید  لوا  راغ  رد  هک  نآ  هدایز  دومن 
ندـعم نیا  هک  دـش  مولعم  .میدرک و  تدواعم  میدیـسرت و  ام  دـش و  قرغ  دـنک  روبع  انـش  هب  هک  درک  هدارا  اقفر  زا  یکی  دـش ، ادـیپ 

بآ نآ  هب  اـت  دـنا  هتفر  یم  رگید  هار  هب  دیـسر  یم  رخآ  هب  نوچ  دـنا و  هدرک  یم  راـک  هدـش  یم  ادـیپ  هک  یگر  ره  هدوب و  یمیظع 
.دنا هتشاد  زاب  تسد  هدش و  یهتنم 

.دوب رهاظ  لامعا  بابسا  نادنس و  هروک و  رثا  اهاج  رثکا  رد  هک  تفگ  یم  هک  نآ  نیا  دیؤم  و 

194 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هب  تشاد  یتقفاوم  ثیدح  نومضم  اب  یتبارغ و  لقن  نیا  نوچ 

یهتنا  ] .ثیدح همجرت  هب  میتشگرب  يوارلا  یلع  هدهعلا  دش  روکذم  لامجا  لبیس  رب  بیرقت 

تاتابن دیاوف  ]

رّرقم اهنآ  رد  تاوامس  نیضرا و  قلاخ  تایح و  بهاو  هک  یعفانم  عاونا  تاتابن و  رد  لّضفم  يا  نک  رظن 
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يارب ار  بوچ  شتآ و  نتخورفارب  يارب  ار  مزیه  تاـناویح و  فـلع  يارب  ار  اـه  هاـک  هدـیرفآ و  اذـغ  يارب  ار  اـه  هوـیم  سپ  هتخاـس ،
.اه تعفنم  عاونا  يارب  ار  اهنآ  غمص  قاس و  هشیر و  گرب و  ناتخرد و  تسوپ  اه و  يراّجن  فانصا 

رد رایـسب  للخ  هنیآ  ره  دوب  یمن  ناتخرد  خاش  رب  دیـسر و  یم  مه  هب  نیمز  يور  رب  تخرد  یب  ام  يارب  میروخ  یم  هک  اه  هویم  رگا 
ام زا  کلذ  ریغ  هاک و  فلع و  مزیه و  بوچ و  عفاـنم  هک  اریز  میدـش  یم  عفتنم  هکاوف  زا  دـنچ  ره  دیـسر  یم  مه  هب  اـم  شاـعم  روما 
لگ مرخ و  ناتخرد  زبس و  ياه  هاـیگ  ندـید  زا  ار  یمدآ  هک  يذاذـتلا  زا  رظن  عطق  تسا  میظع  ياـه  تعفنم  اـهنیا  .دـش و  یم  توف 

.درک ناوت  یمن  ربارب  نآ  اب  ار  یتذل  چیه  هک  دوش  یم  لصاح  نوگانوگ  ياه  هفوکش  ناولا و  ياه 

تابوبح عیر  رد  فطل  ]

دـسر و یم  مه  هب  رتـمک  رتـشیب و  هناد  دـص  هناد  کـی  زا  هک  هدوـمرف  رّرقم  تعارز  رد  ادـخ  هک  یعیر  نیا  رد  لّـضفم  يا  نک  رکف 
ره هک  دوب  نکمم 

195 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

لاس مخت  هک  دیاب  یم  هک  اریز  دـش  یمن  بترتم  نآ  رب  هدـئاف  دوب  یم  نینچ  رگا  و  دـیآ ، دوجو  هب  نآ  زا  هناد  کی  دـنراکب  هک  هناد 
ار اهرهـش  زا  يرهـش  دهاوخ  یهاشداپ  رگا  هک  ینیب  یمن  دوش ، لصاح  هدنیآ  لاس  ات  ناگدـننک  تعارز  توق  دـیآ و  لمع  هب  رگید 

تقو ات  ار  ناشیا  هقوذآ  هک  دـیاب  دنـشاپب و  نیمز  رد  ناشیا  هک  دـهدب  هدـعاسم  ناشیا  هب  یمخت  هک  تسا  نآ  شهار  دـنک ، ناداـبآ 
.دهدب ناشیا  هب  لصاح  لوصح 

تعنص رد  ناشیا  كاردا  رّکفت و  زا  شیپ  دنا و  هتفای  دوخ  رکف  هب  ءالقع  هچنآ  هک  نک  رظن  سپ 
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.دنکب ناعراز  توق  ناشیا و  مخت  هب  افو  هک  هدرک  تمارک  عیر  رادقم  نآ  ار  تعارز  سپ  هدمآ ، لمع  هب  میکح  ّربدم 

نآ يارب  دـننک  عطق  مدرم  هچنآ  هک  دوش  یم  رایـسب  دروآ و  یم  رب  اه  هجوج  دوخ  رود  زا  اه  هویم  ریاس  امرخ و  تخرد  نینچ  مه  و 
دـسرب تخرد  لصا  هب  یتفآ  رگا  .دشاب و  یقاب  تخرد  لصا  دنرب  راک  هب  رگید  جـئاوح  يارب  زا  ای  دـنیامن  سرغ  رگید  ياج  رد  هک 

.دوشن فرطرب  شفنص  دشاب و  هتشاد  یلدب 

تالغ بوبح  یضعب  ّومن  رد  تمکح  ]

یم اه  هطیرخ  اه و  هسیک  دننام  دنچ  یفرظ  رد  هک  اهنیا  هابـشا  القاب و  شام و  سدع و  دننام  اه  هناد  زا  یـضعب  ندیئور  رد  نک  لمأت 
نایم رد  ار  لفط  یلاعت  قح  هچنانچ  .دوش  مکحتـسم  هک  یماگنه  ات  اـه  تفآ  زا  ار  اـهنآ  دـیامن  تظفاـحم  اـه  هطیرخ  نآ  اـت  دـنیور 

196 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هداد  اج  نیمه  يارب  همیشم 

.دنام ظوفحم  محر  رد  اه  تفآ  زا  هک 

اهنآ دنناوتن  ناغرم  هک  هدیرفآ  هزین  هشوخ  نایم  رد  هناد  ره  رس  رب  هداد و  رارق  یبلص  تسوپ  نایم  رد  ادخ  ار  نآ  هابـشا  مدنگ و  اما  و 
.دنناسر تاعارز  هب  ررض  دنیابرب و  هشوخ  زا  ار 

.دنیابر یم  یهاگ  ار  اه  هناد  ناغرم  هک : دیوگ  یسک  رگا 

دـهاوخ و یم  يزور  یهلا و  تاقولخم  زا  تسا  یقلخ  زین  غرم  هک  اریز  هتخاـس  ردـقم  نینچ  میلع  میکح  یلب  هک : میئوگ  یم  باوج 
ناغرم هک  هدـینادرگ  رّرقم  اه  هناد  يارب  ار  اه  هزین  اهباجح و  نیا  نکیل  و  هتخاـس ، ررقم  هرهب  دـیور  یم  نیمز  زا  هچنآ  وا  يارب  ادـخ 

ار همه  دـنتفای ، یم  محازم  عنام و  یب  ار  اه  هناد  ناغرم  رگا  هک  اریز  دـیاین ، دوجو  هب  ناشیا  زا  شحاف  داـسف  دـنناسرن و  رایـسب  ررض 
دوخ دندرک و  یم  عیاض 
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ار اه  هناد  هک  هدومرف  رّرقم  ار  اه  هیاـقو  نیا  یلاـعت  قح  سپ  دنتـشگ ، یمرب  یهت  یتسد  هب  ناـعراز  و  دـندرم ، یم  ندروخ  رایـسب  زا 
ناشیا هک  اریز  دـنامب  نایمدآ  يارب  شرثکا  دـنروخب و  ناغرم  ندروآ  لمع  هب  زا  دـعب  ار  نآ  زا  یکدـنا  دـنیامن و  تظفاـحم  يردـق 
ناغرم جایتحا  زا  هدایز  ناشیا  جایتحا  ًاضیا  .دنا و  هدروآ  لمع  هب  ار  هناد  ات  دنا  هدرب  اه  تمحز  دـنا و  هدیـشک  بعت  نآ و  هب  دـنقحا 

.تسا

[ اهنآ هب  اذغ  لوصو  تیفیک  تاتابن و  تقلخ  ]

جایتحا دننام  اذغ  هب  هتسویپ  دنجاتحم  اهنآ  نوچ  هک  اریز  اه ، هایگ  فانصا  اه و  تخرد  ندیرفآ  رد  ار  یلاعت  قح  تمکح  نک  لمأت 
197 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هـشیر اذـهل  اذـغ ، لیـصحت  يارب  ناروناج  لثم  درک  دـنناوت  یمن  تکرح  تسین و  تاناویح  ناهد  دـننام  یناهد  ار  اهنآ  و  تاناویح ،
نیمز سپ  دـنناسرب ، اه  هویم  اه  گرب  اـهخاش و  هب  دـنروآ و  نوریب  ار  دوخ  ياذـغ  نیمز  زا  هک  هدـینادرگ  زوکرم  نیمز  رد  ار  اـهنآ 
بانط هب  هنوگچ  ار  اه  همیخ  نوتس  هک  ینیب  یمن  .دنکم  یم  ریش  دنریگ و  یم  ناهد  دننام  اه  هشیر  تسا و  هدننک  تیبرت  ردام  دننام 
نیمز رد  اه  هشیر  تاتابن  ریاس  ناتخرد و  نینچ  مه  و  دـنکن ، لیم  ییاج  هب  دـتفین و  دتـسیاب و  تسار  ات  دنـشک  یم  بناج  ره  زا  اـه 
لیوط ياه  تخرد  هنوگچ  دوب  یمن  نیا  رگا  ندرک ، لیم  نداتفا و  زا  دراد  هاگن  هک  .دـش  هدیـشک  نیمز  رد  بناج  ره  زا  هک  دـنراد 

.دنداتفا یمن  دنت  ياهداب  زا  دنداتسیا و  یم  اپ  رب  رانچ  ربونص و  لخن و  دننام  میظع 

، هدومرف ریدـقت  نآ  قبط  رب  دـننک  ریبدـت  دوخ  تاعانـص  رد  رـشب  هک  نآ  زا  شیپ  هنوگچ  هک  میکح  تمکح  يوـس  هب  نک  رظن  سپ 
تخرد و قلخ  يور  زا  ار  نآ  هابشا  همیخ و  تعنص  هکلب 
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.تسا مدقم  تعنص  رب  تقلخ  هک  اریز  دنا  هتشادرب  نآ  لاثما 

[ اهنآ فصو  اهگرب و  رد  تمکح  ]

لوط و رد  هک  دنگرزب  ظیلغ و  یضعب  هدیشک ، بناج  ره  زا  ندب  ياهگر  دننام  یگرب  ره  هک  ار  گرب  ندیرفآ  لّضفم  يا  نک  لمأت 
هب رگا  .هدـیدرگ  لصّتم  رگید  کی  هب  هدـش و  هتفاب  هدـنگ  ياه  گر  نایم  رد  هک  دـنکیراب  یـضعب  و  هدـیدرگ ، دـتمم  گرب  ضرع 

198 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  تعنص  دننام  دنتخاس  یم  تسد 

یب تاکرح  رایـسب و  تالآ  هب  دـندوب  جاتحم  هنیآ  ره  دـش و  تسناوت  یمن  غراف  گرب  کی  نتخاس  زا  لاس  کی  ضرع  رد  ناـیمدآ 
عینم و ياه  گرب  عیدب  ياه  لگ  نآ  عیمج  ریـصب و  تردق  جاّسن  عیبر  لصف  زا  یتقو  كدـنا  رد  اه و  تروشم  اهوگتفگ و  رامش و 

هوتس هب  تشد  هوک و  ارحص و  شروفو  زا  هک  هدینادرگ  ادیوه  ردق  نآ  نامعن  قیاقـش  هفوکـش و  ناحیر و  هزبس و  ناتخرد و  هایگ و 
نآ تلع  نادـب  سپ  نمز ، نیمز و  قلاخ  عاطم  رما  ننملا و  وذ  میکح  هلماـک  تردـق  ضحم  هب  هکلب  نخـس  تکرح و  نودـب  هدـمآ 

.ددرگ يراج  گرب  عیمج  رد  اهگر  نآ  طسوت  هب  اذغ  بآ و  هک  نآ  يارب  تسا  هدش  نهپ  گرب  عیمج  نایم  رد  هک  ار  هزیر  ياهگر 
یگرب ره  سپ  دوشن ، هدرمژپ  هراپ و  هک  دراد  هاگن  ار  گرب  دوخ  تناـتم  تبالـص و  هب  هک  تسه  رگید  تمکح  يوق  ياـهگر  رد  و 

هاگن ار  نآ  هک  دـننک  یم  هیبعت  ضرع  لوط و  رد  اه  بوچ  شنایم  رد  اه و  هماج  زا  دـنزاس  یم  تعنـص  هب  هک  اـهگرب  هب  تسا  هیبش 
.دشاپن مه  زا  دراد و 

.دیسر ناوت  یم  نآ  هب  اجک  اما  دیامن  یم  قلخ  زا  تیاکح  میکح  تعنص  سپ 

[ اه هایگ  اه و  هویم  هتسه  رد  تمکح  ]

اهنآ رد  تمکح  کی  اه و  هویم  هناد  هتسه و  رد  نک  رّکفت 
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اج ود  رد  ار  سیفن  ياهزیچ  هچنانچ  دیورب  رگید  تخرد  ات  دنراکب  دسرب  نآ  هب  یتفآ  رگا  هک  تسا  تخرد  ماقم  مئاق  هک  تسا  نآ 
.دشاب یقاب  يرگید  دسرب  یتفآ  یکی  هب  رگا  هک  دننک  یم  طبض 

199 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هویم دوب  یمن  نآ  رگا  دراد و  یم  هاگن  یمرن  تفاطل و  نآ  هب  ار  اـه  هویم  دراد  هک  یتبالـص  راـبتعا  هب  هک  تسا  نآ  رگید  تمکح  و 
هب رایسب  حلاصم  رد  دنروآ و  یم  نوریب  نغور  یضعب  زا  دنروخ و  یم  ار  اه  هناد  یـضعب  دش و  یم  دساف  دیـشاپ و  یم  مه  زا  فیطل 

.دنرب یم  راک 

يا هویم  دیآ ، یم  لمع  هب  روگنا  بطر و  زا  اه  هناد  يالاب  رد  هچنآ  رد  امن  رّکفت  نونکا  یتسناد ، ار  اه  هویم  ياه  هناد  هدـئاف  نوچ  و 
سپ دـش ، یم  توف  دـنبای  یم  هویم  نیا  زا  مدآ  ینب  هک  اهتذـل  نآ  دوب  یم  رانچ  ورـس و  هویم  دـننام  رگا  توالح  تّذـل و  تیاهن  رد 

.هتخاس ررقم  وا  ذاذتلا  ناسنا و  عّتمت  يارب  اه  هویم  رد  ار  هذیذل  معاطم  نیا  میلع  میکح 

[ اه تخرد  نازخ  راهب و  رد  هتفهن  ياه  تمکح  ]

شفوـج رد  هّیزیرغ  ترارح  دریم و  یم  هبترم  کـی  یلاـس  هک  یتـسرد  هب  رجـش ، فانـصا  رد  ریدـق  میلع  ریبدـت  عاوـنا  رد  نک  رّکفت 
عاونا دیآ و  یم  تکرح  هب  دوش و  یم  هدنز  عیبر  لصف  رد  سپ  اه ، هویم  داوم  نآ  رد  ددرگ  یم  دلوتم  ددرگ و  یم  ناهنپ  سبتحم و 

وت دزن  یفیرظ  ماعط  یفیطل و  ياولح  هظحل  ره  اه  تفایـض  رد  هچنانچ  شتقو  رد  ار  هویم  ره  دزاـس  یم  رـضاح  وت  يارب  هک  ار  هکاوف 
هخاش غاب  نحص  رد  هدرک و  زارد  وت  دزن  دنا و  هتفرگ  فک  هب  رامش  یب  فئاطل  عاونا  رادراب  ناتخرد  ینک  لمأت  کین  نوچ  دنروآ ،

دنا هتشادرب  تسد  هب  نیمسای  نیرسن و  نیحایر و  ياه  قبط  لگ و  ياه 
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؟ یسانش یمن  ار  دوخ  نابزیم  ارچ  يراد  لقع  رگا  يریگب  یهاوخ  ار  کی  ره  هک  دنا  هتشاد  وت  دزن  و 

200 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

؟ يراذگ یمن  ار  دوخ  تمعن  یلو  رکش  یمهف و  یمن  ار  فیاطل  نیا  فانصا  ارچ  يرایشوه  رگا  و 

وت هدرک و  اّیهم  وت  يارب  ناماه  هوک و  ناتـسب و  غاـب و  رد  ناوارف  هعمطا  ناولا و  هکاوف  راـهنا و  نیحاـیر و  راـمث و  هعمطا و  همه  نیا 
؟ يروآ یم  اج  هب  نایصع  تمعن ، اب  نارفک و  رکش ، ياج  هب  یئوا و  نامرف  یصاع  ناسحا و  رکنم 

[ رانا یتفگش  ]

هیپ زا  اه  لت  دـننام  نآ  نایم  رد  هک  یتسرد  هب  راّفغ  میرک  تردـق  راثآ  زا  هدـیدرگ  ادـیوه  نآ  رد  هچنآ  راـنا و  قلخ  هب  ریگب  تربع 
تسد هب  ینک ، یم  نامگ  هدینابسچ ، رگید  کی  هب  هدینادرگ و  بوصنم  ار  رانا  ياه  هناد  اه  لت  نآ  فارطا  عیمج  رد  هدرک و  بصن 

لقع هک  دنا  هتفاب  یتفاطل  هب  ار  هفافل  نآ  هدینادرگ و  هفافل  هب  بوجحم  ار  یتمسق  ره  هدومن و  تمـسق  نیدنچ  ار  اه  هناد  دنا و  هدیچ 
.هداد اج  یمکحم  تسوپ  نایم  رد  ار  ماسقا  عیمج  تسا و  ناریح  نآ  رد 

رد ار  هیپ  نیا  سپ  دوبن ، اه  هناد  يوس  هب  اذـغ  هار  دوب  هناد  مامت  رانا  ناـیم  رگا  هک  تسا  نآ  فیطل  قلخ  نیا  رد  فیرـش  ریبدـت  سپ 
هناد ظفح  يارب  ار  اه  هفافل  نآ  دسرب و  هناد  ره  هب  اذـغ  هار  نآ  زا  هک  هدـینادرگ  بوصنم  نآ  رد  ار  اه  هناد  هت  هداد و  رارق  هناد  نایم 

همجرت - لـضفم دـیحوت  نآ  هک  هدیـشک  همه  يور  رب  مکحم  ار  تسوپ  نآ  هدیـشک و  اـهنآ  يور  رب  دـنوشن  عیاـض  هک  فیطل  ياـه 
201 ص : یسلجم ، همالع 

زا توارط  تفاطل و  نآ  هب  بابح 
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.دنامب ظوفحم  اهنیا  ریغ  امرگ و  امرس و  تافآ 

دیامن و مالک  رد  بانطا  هک  یـسک  يارب  تسا  رایـسب  نیا  زا  هدایز  رانا و  قلخ  ياه  تمکح  رد  رایـسب  زا  تسا  یکدنا  میتفگ  هچنآ 
.رابتعا تلالد و  يارب  تسا  یفاک  میتفگ  هچنآ 

فیعض کچوک و  ياه  هتوب  زا  گرزب  ياه  هویم  ]

ياه هویم  هک  هدومرف  رّدـقم  میکح  قلاخ  نوچ  .اـهنیا  لاـثما  راـیخ و  هناودـنه و  هزوبرخ و  ودـک و  تقلخ  رد  لّـضفم  يا  نک  رّکفت 
دنداتـسیا یم  تسار  رگید  ناتخرد  تاعارز و  دننام  رگا  و  دنوش ، نهپ  نیمز  يور  رب  هک  هدرک  نانچ  دـیآ  دوجو  هب  اهنیا  زا  گرزب 

هک نک  رظن  سپ  دنتسکش ، یم  مه  رد  لامک ، دح  رد  هویم  ندیـسر  زا  شیپ  دندروآ و  یم  نارگ  ياه  هویم  نیا  نتـشادرب  بات  اجک 
ددرگ نآ  ياه  هویم  لماح  نیمز  دراذـگ و  نیمز  يور  رب  ار  دوخ  ياه  هویم  اـت  ددرگ  نهپ  نیمز  يور  رب  هک  هتخاـس  رّدـقم  هنوگچ 

هدـیباوخ هک  هبرگ  دـننام  هتـشاذگ  شرود  رب  شیاه  هویم  هدـیباوخ و  يوربور  هب  هناد  دـنچ  ار  هزوبرخ  ودـک و  زا  هتب  کـی  ینیب  یم 
.دنکم یم  ریش  هتفرگ و  نهد  رد  ار  وا  ياه  ناتسپ  دنشاب و  هدمآ  درگ  شرود  رب  شنادنزرف  دشاب و 

[ زاین نامز  رد  اه  هویم  ندیسر  يارب  امرگ  تدش  ]

202 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  تّدش  نیع  هک  دسر  یم  تقو  هچ  رد  اه  هویم  نیا  هک  نک  رظن  ًاضیا  و 

يور زا  مدرم  هنیآ  ره  دندیسر  یم  ناتـسمز  رد  اهنیا  رگا  و  تسه ، اهنآ  لاثما  هب  قایتشا  تیاهن  ار  سوفن  تساوه و  ترارح  امرگ و 
.دندناسر یم  ناشیا  ياهندب  هب  ررض  هک  نآ  ای  دندومن ، یم  لوانت  تهارک 

صیرح رایـسب  هک  یـسک  رگم  نآ  ندروخ  زا  دـنیامن  یم  عاـنتما  مدرم  دـسر و  یم  مه  هب  ناتـسمز  رد  راـیخ  زا  یعون  هک  ینیب  یمن 
.دنکن روما  بقاوع  تیاعر  دناسر و  ررض  وا  هب  هک  يزیچ  ندروخ  زا  دنکن  اورپ  دشاب و 

نآ ياه  هدیاف  امرخ و  تخرد  ]

نادرم دننام  هدیرفآ  يرن  نآ  يارب  دنناهجب ، نآ  رب  ار  رن  هک  تسا  جاتحم  هک  دراد  هدام  نوچ  امرخ  تخرد  رد  لّضفم  يا  نک  رّکفت 
.دنا هدش  قلخ  نانز  ندرک  نتسبآ  يارب  زا  هک 

بلـص و هک  نآ  يارب  دـنفاب  یم  تسد  هب  هک  اه  هماج  دـننام  هدـش  هتفاب  دوپ  رات و  زا  هنوگچ  هک  ار  اـمرخ  تخرد  تقلخ  نک  لـمأت 
اه لپ  اه و  فقس  ياهانب  يارب  دباین و  هار  نآ  رب  يرسک  دنت  ياهداب  زا  دنکـشن و  هک  نارگ  ياه  هشوخ  نتـشادرب  زا  دوش و  مکحم 

.درب ناوت  راک  هب  نآ  ریغ  و 

دنا هدـش  لخاد  رگید  کی  نایم  رد  ضرع  لوط و  رد  شیازجا  هدـش و  هتفاـب  ینک  یم  هظحـالم  هک  ار  اـه  بوچ  ریاـس  نینچ  مه  و 
اریز دروآ  ناوت  لمع  هب  اه  هرجنپ  اهرد و  تاودا و  تالآ و  نآ  زا  هک  یمرن  اب  دراد  یماکحتـسا  کلذ  عم  دوپ و  رات و  لخادت  دننام 

، گنس دننام  رگا  هک 
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203 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

اه و قودنص  اه و  یسرک  اهرد و  درب و  تسناوت  یمن  راک  هب  اه  فقس  رد  دوب و  نیگنس  مکحم و 
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زا دتـسیا و  یم  بآ  يور  رب  هک  تسا  نآ  تسا ، هتخت  بوچ و  رد  هک  همیظع  حـلاصم  زا  .تخاـس و  تسناوت  یمن  نآ  زا  نآ  لاـثما 
تّفخ تیاهن  اب  دننک  یم  لقن  رهش  هب  رهـش  زا  دنهد و  یم  اج  نآ  رد  نارگ  ياهراب  زا  هوک  دننام  هک  دیآ  یم  لمع  هب  اه  یتشک  نآ 

اه نآ  لقن  یتشک  نودـب  هک  هعتما  زا  يرایـسب  لقن  لـمح و  رد  دـش  یم  راوشد  مدرم  رب  راـک  دوب ، یمن  نیا  رگا  و  یناـسآ ، هنوئم و 
.تسا راوشد  رایسب  ای  تسین  رّسیم 

ییوراد ناهایگ  دوجو  فطل  ]

لصافم قامعا و  قورع و  رد  یکی  هدیشخب ، یتیصاخ  هدیرفآ و  يرما  يارب  میلع  میکح  ار  کی  ره  هک  هیودا  ریقاقع و  رد  نک  لمأت 
عفد ار  اهداب  يرگید  .نومیتفا و  هّرت و  هاش  دـننام  دـنک  یم  عفد  دـشک و  یم  ار  هیمغلب  هّیوادوس و  هظیلغ  داوم  دـنک و  یم  ذوفن  ندـب 

.درب یم  لیلحت  هب  ار  اهنآ  هابشا  اهمرو و  يرگید  .جنیکس و  دننام  دنک  یم 

هتخاس نّطفتم  یک  و  دابع ؟ تحلصم  يارب  تسا  هدیرفآ  ار  اهنآ  هک  نآ  ریغ  هب  هداد  رارق  اهنآ  رد  ار  اه  توق  اه و  تیـصاخ  نیا  یک 
ضرع و هب  مدرم  هک  دوب  دـناوت  یم  یک  و  هداد ؟ رارق  اهنآ  رد  ار  عفانم  نیا  هکنآ  زا  ریغ  هب  تسه  نآ  رد  اه  تعفنم  نیا  هک  ار  مدرم 

؟ دنشاب هدیناسر  مه  هب  هلیلج  عفانم  نیا  رب  عالّطا  قاّفتا 

[ دوخ ياوادم  هب  لقعلا  میدع  ناویح  ندش  مهلم  ]

دنوش یم  نّطفتم  هنوگچ  ناـیاپراهچ  تاـناویح و  دـش ، دـناوت  نّطفتم  صاوخ  نیا  هب  هبرجت  لـقع و  هب  ناـسنا  هک  مینک  میلعت  رگا  و 
.دنبای و یم  تّحـص  ریقاقع و  زا  یـضعب  هب  ار  دوخ  تحارج  دـننک  یم  اوادـم  ناگدـنرد  زا  یـضعب  هچنانچ  اهنیا ، قلاخ  ماهلا  نودـب 

رایـسب نیا  لاثما  و  دوش ، یم  ناشقالطا  ثعاب  دـننک و  یم  هنقح  اـیرد  بآ  هب  دـسر  مه  هب  ناـشعبط  رد  یـضبق  رگا  رویط  زا  یـضعب 
.تسا

دیسر و یمن  مه  هب  یسینا  یـسنا و  هک  دنچ  یناکم  رد  دیور  یم  ناماه  تشد و  رد  هک  ناوارف  هایگ  نیا  تعفنم  ینک  کش  دیاش  و 
ناگدنرپ فلع  شیاه  هناد  تسا و  نایـشحو  ياهاذغ  هکلب  تسا  نینچ  هن  و  تسین ، نآ  هب  یجایتحا  تسا و  یتدایز  هک  ینک  نامگ 

.تسا و نادبا  ضارما  ياود  اهنآ  زا  يرایسب  تسا و  نایرهش  نارفاسم و  مزیه  شخاش  بوچ و  تسا و 
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هک یناد  یمن  رگم  تسا  رایسب  اه  تحلصم  زا  اهنیا  هابشا  دننک و  یم  گنر  ار  اهعاتم  یضعب  هب  دننک و  یم  یغّابد  ار  اهتسوپ  یضعب 
و دنزاس ، یم  ناشیا  زا  ذغاک  هک  نآ  لثم  تسا  اه  تعفنم  عاونا  نآ  رد  نآ و  دننام  تسا و  رزیپ  اه  هایگ  زا  رتردق  یب  رت و  سیـسخ 

يارب ار  اهفالغ  .دـنیامرف و  یم  راک  هب  ار  نآ  مدرم  زا  فنـص  ره  هک  دـنزاس  یم  نآ  زا  ریـصح  دـنجاتحم و  نآ  هب  ایاعر  ناهاشداپ و 
نیا هابشا  دنکشن و  هک  دننک  یم  رپ  شنایم  رد  دنراذگ  اه  قودنـص  رد  هک  فورظ  دنزاس و  یم  نآ  ریغ  هنیگبآ و  فورظ  تظفاحم 

.تسا رایسب  نآ  رد  عفانم  زا 

205 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

[ ایشا سخا  عفانم  ]

.درادن تمیق  هچنآ  دراد و  یتمیق  هچنآ  قلخ و  ریبک  ریغص و  رد  اه  تعفنم  فانـصا  زا  یئامن  یم  هدهاشم  هچنآ  رب  ریگب  تربع  سپ 
دـنا و هدرک  عمج  ار  تساجن  تئاند  اب  اهنآ  رثکا  هک  دـشاب  یمن  رتریقح  رت و  سیـسخ  يزیچ  تاناویح  نیگرـس  ناسنا و  هرذـع  زا  و 

چیه هک  نآ  یّتح  دـنک  یمن  يربارب  نآ  هب  زیچ  چـیه  هک  تسا  يا  هبترم  هب  هکاوف  تاوارـضخ و  لوقب و  تاـعارز و  رد  ار  اـهنآ  عفن 
دنرامـش و یم  رذق  سجن و  ار  اهنآ  سک  همه  هک  نیگرـس  هرذع و  هب  رگم  .دنک  یمن  ّومن  دـیآ و  یمن  حالـص  هب  اه  يزبس  زا  کی 

.دنور یمن  ناشکیدزن 

و تراجت ، بسک و  رازاب  یکی  دشاب ، یم  رازاب  ود  تمیق و  ود  هکلب  دشاب ، یمن  شتمیق  روخ  رد  زیچ  ره  تعفنم  تلزنم و  هک  نادب 
رامـشم و ریقح  ار  نآ  رابتعا ، لالدتـسا و  تفرعم و  ملع و  باـب  رد  دـشاب  مک  شتمیق  هک  يزیچ  سپ  تفرعم ، ملع و  رازاـب  يرگید 

هچ هرذع  هک  دننادب  ایمیک  نابلاط  رگا 
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.اه نمث  نیرتنارگ  هب  ار  نآ  دنرخب  هنیآ  ره  اهنآ ، يارب  زا  دراد  تعفنم 

موس سلجم  همتاخ  ]

نا ایب  نم  دزن  هب  دادماب  ادرف  تفگ : تساخرب ، زامن  هب  نم  يالوم  دش و  لاوز  تقو  دیماجنا و  اجنیدب  نخس  نوچ  هک  تفگ : لّضفم 
.هَّللا ءاش 

206 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هچنآ  هب  جاهتبا  رورس و  ملاع  کی  اب  مدرک  هعجارم  دوخ  لزنم  هب  نم 

عاونا هب  حابص  هدعو  دیما  هب  ار  بش  تمعن و  نیا  هب  مدرک  رکـش  ار  یقیقح  معنم  و  تفرعم ، ملع و  نئازخ  زا  دیـشخب  نم  هب  میالوم 
.مدروآ زور  هب  حایترا  يداش و 

207 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

بیاصم تامیالمان و  دوجو  حلاصم  رد  : ] مراهچ سلجم 

هراشا

يوناز ود  هب  متفای  سولج  لوخد و  تصخر  نوچ  متفاتـش ، دوخ  يالوم  تمدخ  هب  دش ، مراهچ  زور  دادماب  نوچ  هک  تفگ : لّضفم 
: هک دومرف  سپ  متسشن ، بسّنلا  عیفر  ماما  تمدخ  رد  بدا 

رت میظع  راونا  ریاـس  زا  هک  يروـن  و  تسا ، « 1  » رت یمیدـق  اه  مان  همه  زا  هک  یمـسا  سیدـقت  میظعت و  هیزنت و  دـیمحت و  تسا  ام  زا 
208 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  ینعی  تسا ،

یبیغ ملع  ناهنپ و  ياهزار  بحاص  اه و  نامز  اه و  ملاع  هدننک  یناف  و  مانا ، هدننکاشنا  مارکا و  لالج و  بحاص  ماّلع ، یلع  دنوادخ 
.تسا نونکم  رایغا  زا  شمولع  و  شناتسود ، دزن  تسا  نوزخم  شیاهمان  نارگید و  زا  تسا  یفخم  هک 

زا هدنناسرت  باوث و  هب  هدنهد  تراشب  ار  وا  تسا  هداتـسرف  هک  تلاسر  هدننکادا  یحو و  هدنناسر  رب  تیاهن  الب  تاکرب  تاولـص و  و 
هدش كاله  تّجح  مامتا  زا  دعب  ددرگ  هارمگ  هک  ره  ات  تیاده  هار  رینم  جارـس  وا و  قیفوت  هب  ادخ  يوس  هب  هدـننک  توعد  باقع و 

«1  » .دشاب هدیسر  نافرع  لزانم  هب  ناهرب  لیلد و  هار  زا  ددرگ  هدنز  تیاده  نامیا و  هب  هک  ره  دشاب و 

دورد و 
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.نیرهادـلا و رهد  نیدـبالا و  دـبا  تاکرب  تمحر و  مالـس و  تایمان و  تایحت  تایکاز و  تابّیط و  تاولـص  .داـب  وا  لاـثم  یب  لآ  رب 
.تمارک ّتیحت و  ره  راوازس  دنناشیا 

قلخ رد  ریدق  کلم  ریدقت  ریبدت و  رب  دـهاوش  ءایـشا و  قلاخ  تمکح  ملع و  دوجو و  يارب  اه  لیلد  لّضفم ! يا  وت  يارب  مدرک  حرش 
.یلقاع ره  دریگ  تربع  هک  ردق  نآ  نآ  ریغ  هایگ و  رجش و  ناویح و  ناسنا و 

هلیـسو نـالهاج  زا  یهورگ  ار  اـهنآ  اـه و  ناـمز  زا  یـضعب  رد  دوـش  یم  ثداـح  هک  ار  اـه  تفآ  وـت  يارب  منک  یم  حرـش  نوـنکا  و 
، یـسلجم همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  فلاخم  دننک و  یم  راکنا  هچنآ  ریدقت و  ریبدـت و  قلاخ و  قلخ و  راکنا  يارب  دـنا  هدـینادرگ 

209 ص :

هراکم و زا  دنلئاق  ادخ  ود  هب  هک  شاّقن  ینام  عابتا  دنتـسین و  لئاق  عناص  هب  هک  هدحالم  ملاع  نیا  رد  ار  اهنآ  عوقو  دنناد  یم  تمکح 
يّربدـم و یب  دـنور  یم  دـنیآ و  یم  دوخ  عیابط  هب  ءایـشا  هک  دـنیوگ  یم  ءامکح  ناـّیعیبط  هچنآ  .اـنف و  گرم و  بئاـصم و  مـالآ و 

.ددرگ ناسآ  وت  رب  ناشیا  لاوقا  ّدر  ات  میئوگ  یم  نخس  روما  نیا  رد  یعناص ،

[ اهالب تافآ و  ]

ءاب و و  دننام : دوش  یم  ثداح  اه  نامز  زا  یضعب  رد  هک  ار  یئاه  تفآ  « 1  » .َنوُکَفُْؤی یَّنَأ  ُهَّللا  ُمُهََلتاق  نادحلم  نالهاج و  زا  یهورگ 
ههبش قلخ و  راکنا  يارب  دنا  هدرک  هلیـسو  دننک ، عیاض  ار  اه  هویم  تعارز و  هک  خلم  گرگت و  اه و  يرامیب  عاونا  ناقری و  نوعاط و 

.ریدق قلاخ  دوجو  رد  هدینادرگ 

تافآ و داسف و  هنتف و  نیا  زا  هدایز  هک  تسیاب  یم  دوب  یمن  ملاـع  رد  يّربدـم  یقلاـخ و  رگا  هک : میئوگ  یم  ناـشیا  باوج  رد  سپ 
، دیآ دیدپ  ناهج  رد  ثداوح 
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همشچ اهرهن و  و  دوشن ، علاط  زگره  دیامن و  فّلخت  عولط  زا  باتفآ  ای  دور ، ورف  بآ  هب  نیمز  ای  دتفیب  نیمز  رب  نامـسآ  هک  نآ  لثم 
دساف ءایشا  همه  ات  دنکن  تکرح  داب  ًاقلطم  هک  دوش  دکار  اوه  و  دسرن ، مه  هب  اهنآ  رد  بآ  هرطق  کی  هک  یعون  هب  دنوش  کشخ  اه 

.دنک قرغ  ار  ملاع  هک  ددرگ  يراج  نیمز  رب  ایرد  بآ  ای  ددرگ ،

، اهنیا لاثما  خلم و  نوعاط و  زا  دسر  یم  یهاگ  هک  اه  تفآ  نیا  زاب  و 

210 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

؟ دوش یم  فرطرب  دوز  دسر و  یم  مه  هب  یهاگ  هکلب  دنادرگ ، لصأتسم  تسه  ملاع  رد  هچنآ  ات  ددرگ  یمن  ّدتمم  میاد و  ارچ 

هب ار  ناشیا  یهاگ  تسا و  نوصم  ظوفحم و  تسا  ملاـع  لـها  كـاله  راوب و  بجوم  هک  هلیلج  ثادـحا  نیا  زا  ملاـع  هک  ینیب  یمن 
يدـنپ و اـهنآ  عوقو  اـت  دـنادرگ  لـیاز  ناـشیا  زا  يدوز  هب  زاـب  ناـشیا و  میوقت  بیدأـت و  يارب  دـناسرت  یم  دزگ و  یم  یلیلق  تاـفآ 

.ناشیا رب  دشاب  یتمعن  یتمحر و  شا  هلازا  ناشیا و  يارب  دشاب  یتحیصن 

تافآ مدع  دسافم  ]

نیا يارب  رگا  هک  دـنیوگ  یم  دـسر و  یم  مدرم  هب  هک  ار  یبئاصم  هراکم و  یناـم  عاـبتا  هدـحالم و  دـننک  یم  راـکنا  هک  قیقحت  هب  و 
؟ دیآ یم  روهظ  هب  شوخان  روما  نیا  ارچ  دشاب ، ینابرهم  میحر و  قلاخ  ملاع 

یملا چـیه  هب  دـشاب و  فاص  صلاخ و  یترودـک  ره  زا  ایند  رد  یمدآ  شیع  دـیاب  یم  هک  تسا  نآ  نامگ  ار  نخـس  نیا  هدـنیوگ  و 
هن دـیآ و  یم  راک  هب  ایند  يارب  هن  هک  دیـسر  یم  مه  هب  داسف  ناـیغط و  ّرـش و  رادـقم  نآ  دوب  نینچ  رگا  و  دـشابن ، طولخم  بوشم و 

یهورگ ینیب  یم  هچنانچ  ترخآ  يارب 
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هک دنـسر  یم  نارفک  نایغط و  زا  هبترم  هب  دنا  هدرک  امن  وشن و  تیهافر  يرگناوت و  تینما و  رد  دنا و  هدمآ  رب  تمعن  زان و  هب  هک  ار 
یهورکم ای  دسرب  ناشیا  هب  يررض  هک  تسا  لمتحم  ای  دنردق ، اضق و  ّربدم  بوبرم  ای  دنرـشب  سنج  زا  هک  دنا  هدرک  شومارف  ایوگ 

211 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هب  و  ددرگ ، لزان  ناشیا  رب 

تبسن ای  دننک ، ّتقر  وا  رب  دننیب  ار  یئالتبم  رگا  ای  دنیامن ، يریگتسد  ار  يریقف  ای  دننک ، محر  ار  فیعـض  هک  دسر  یمن  ناشیا  رطاخ 
ای یتبیـصم  تّدـش  دـیزگ و  ار  ناشیا  یهورکم  نوچ  دـنروآ و  لمع  هب  یهورکم  يارب  یفّطعت  ای  دـنیامن ، راهظا  ینابرهم  هراچیب  هب 
هک اهداسف  یـصاعم و  ترثک  زا  دنمهف و  یم  دندوب  لفاغ  لهاج و  هک  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  و  دندرگ ، یم  ریذپ  دـنپ  دـنتفای  ار  يدرد 

.دندرگ یم  رجزنم  بئات و  دندوب  بکترم  هک 

دنیآ یم  مشخ  هب  ار و  راوگان  خلت  ياهاود  دنیامن  یم  تّمذم  هک  دنناکدوک  دننام  دندنسپ ، یمن  ملاع  رد  ار  تایذوم  هک  یهورگ  و 
و دـنراد ، یم  نمـشد  ار  اه  تعنـص  مولع و  بادآ و  بسک  و  ناـشیا ، هب  دـناسر  یم  ررـض  هک  ذـیذل  همعطا  زا  ناـشیا  ندرک  عنم  زا 

دنماشایب دنروخب و  دنهاوخ  هک  یبارش  ماعط و  ره  دننارذگب و  تلاطب  بعل و  وهل و  هب  ار  دوخ  لاوحا  هتـسویپ  هک  دنراد  یم  تسود 
رد اهدرد  هچ  هراض  هذـیذل  هبرـشا  همعطا و  و  دـناسر ، یم  اـیند  نید و  هب  اهررـض  هچ  ندرک  اـمن  وشن و  تلاـطب  هب  هک  دـنبای  یمن  و 

ياهاود ندیماشآ  رد  و  تسا ، روظنم  هدیمح  بقاوع  هنـسح و  بادآ  لیـصحت  رد  هک  دنمهف  یمن  و  دیامن ، یم  ثادحا  ناشیا  نادبا 
اسب دوش ، یم  هدیدنسپ  عفانم  خلت 
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.دروآ یم  راب  اه  ینیریش  هک  اه  یخلت  اسب  و  دراد ، بقع  رد  اه  تحار  هک  اهملا 

[ اه نآ  خساپ  شنیرفآ و  ریبدت  رب  ییاه  لاکشا  ]

رب رداق  هک  دندیرفاین  موصعم  همه  ار  نایمدآ  ارچ  هک : دیوگ  یسک  رگا 

212 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

؟ دنشابن ماقسا  مالآ و  نیا  هب  هیبنت  هب  جاتحم  هک  نآ  ات  دنشابن  اه  يدب  یصاعم و 

«1  » .دندش یمن  شیاتس  دمح و  باوث و  ّقحتسم  هنسح  رب  همه  دندوب  نینچ  رگا  هک : میئوگ  یم  باوج 

رب ار  وا  دـشابن و  باوـث  قحتـسم  هک  وا  هب  دـسر  یم  ررـض  هچ  دـناسر ، تشهب  تاذـل  میعن و  هـب  ار  وا  ادـخ  رگا  هـک : دـنیوگ  رگا  و 
؟ دنکن شیاتس  تانسح 

شیع بابسا  يرگید  دنیشنب و  ّتیهافر  مّعنت و  هب  دشاب و  حیحص  شلقع  شندب و  هک  يدرم  رب  دینک  ضرع  امش  هک : میئوگ  باوج 
رگا دوش ؟ یم  یضار  سیسخ  تلاح  نیا  هب  شعبط  دنک و  یم  رما  نیا  لوبق  ایآ  یقاقحتسا ، یلمع و  یعس و  نودب  دنک  هدامآ  ار  وا 

نودب رایـسب  تمعن  هک  نآ  زا  دوب  دهاوخ  رت  یـضار  دبایب  تکرح  یعـس و  كدـنا  هب  هک  یتمعن  كدـنا  هب  هتبلا  تسا  میلـس  شلقع 
هب دـنا و  هدرک  نآ  رد  یعـس  هک  تسا  ماـمت  لـماک و  نآ  هب  شلها  يارب  ترخآ  میعن  نینچ  مه  دـیآ ، شتـسد  هب  قاقحتـسا  یعس و 

لیـصحت هار  دـنا و  هداد  اـیند  رد  یعـس  توـق  ار  وا  هک  هدـیدرگ  فعاـضم  یمدآ  رب  باـب  نیا  رد  تمعن  سپ  دـنا ، هتفاـی  قاقحتـسا 
ببس نیا  هب  ترخآ  رد  وا  تّذل  رورس و  یسک  دنا : هدومرف  ررقم  وا  یعس  لمع و  رب  لیزج  باوث  دنا و  هدومن  وا  هب  ترخآ  تاجرد 

.تسا فعاضم 

213 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هک دوب  نکمم  دراد ، قاقحتسا  اب  تافانم  ربج  هب  تمصع  هک  یتفگ  نوچ  هک : دنیوگ  رگا 
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، دـبایب قاقحتـسا  اب  يورخا  میعن  هک  دـهاوخ  هک  ره  درب و  تشهب  هب  ار  ناشیا  لاح  ره  هب  دـیامن و  فیلکت  ار  مدرم  تمـصع  نودـب 
.دبایب باوث  لمع  نودب  دشاب  یضار  یعس  یب  میعن  هب  دهاوخن و  هک  ره  دنک و  تعاطا 

باکترا رد  هنیآ  ره  دنـشاب  هتـشادن  باقع  میب  دنبای و  باوث  هانگ  دوجو  اب  هک  دوش  هدوشگ  مدرم  رب  هار  نیا  رگا  هک : میئوگ  باوج 
دـننک و دادـیب  ملظ و  دنـشکب و  ار  رگید  کی  دوش و  ادـیپ  نیمز  رد  داـسف  هک  دـنیامن  هغلاـبم  نادـنچ  قلخ  رثکا  یـصاعم  شحاوف و 

.تسا روهظ  تیاغ  رد  رما  نیا  داسف  دوش و  لّدبم  لیطعت  هب  ریبدت  ددرگ و  لطاب  یلاعت  قح  لدع  تمکح 

[ رگید لاکشا  ]

دسر و یم  مه  هب  قلخ  نایم  رد  هک  اه  تفآ  هب  دننز  یم  گنچ  ریبخ  قلاخ  راکنا  ریبدت و  لاطبا  رد  « 1  » هلّطعم هدحالم  نیا  یهاگ  و 
.دبای یم  تاجن  راک  دب  دریگ و  یم  ورف  ار  راک  دب  راکوکین و 

214 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  يواسم  اهنیا  رد  دب  کین و  هک  دشاب  اور  میکح  ریبدت  رد  دنیوگ  یم 

.دشاب راکوکین  لاح  زا  رتهب  رادرک  دب  لاح  هک  نآ  ای  دنشاب ،

ار فنـص  ود  ره  حالـص  یلاعت  قح  اما  دسر ، یم  ود  ره  حلاط  حـلاص و  هب  هچ  رگا  اهالب  اه و  تفآ  نیا  هک : میئوگ  یم  باوج  سپ 
نیا هدرک و  اطع  ناشیا  هب  تّحص  لاح  رد  هک  ار  یلاعت  قح  ياه  تمعن  دنوش  یم  رکذتم  الب  ببـس  هب  ناحلاص  اما  هتـسناد ، نیا  رد 
یم مک  ار  ناشیا  نایغط  دـسر  ناشیا  هب  اهالب  نیا  نوچ  هک  اریز  نارادرک  دـب  ناحلاط و  اما  و  ددرگ ، یم  ناشیا  ربص  رکـش و  ثعاـب 

زا ار  ناشیا  دیامن  یم  عنم  و  دنک ،
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یم حالـص  یکین و  رب و  رد  احلـص  هک  اریز  دـشخب ، یم  عفن  فنـص  ود  يارب  دـنتفای  یتمالـس  الب  نآ  زا  رگا  .شحاوف و  یـصاعم و 
نودب ناّنم  کلم  ناسحا  دنناد و  یم  ار  دوخ  راگدرورپ  تمحر  تفأر و  رارشا  راّجف و  و  ددرگ ، یم  هدایز  ناشیا  تریـصب  دنیازفا و 

.ناشیا هب  دنک  يدب  هک  یسک  هب  تبسن  وفع  یکین و  رب  ار  ناشیا  دنک  یم  بیغرت  ناشیا ، قاقحتسا 

نآ هب  دوخ  ياه  ندـب  رد  مدرم  هچنآ  رد  دـیوگ  یم  هچ  سپ  تسا ، لاوما  ندـش  فلت  رد   ) میتفگ هچنآ  هک : دـیوگ  یـسک  دـیاش  و 
؟ هلزلز لیس و  هب  ندش  قرغ  نتخوس و  دننام : ددرگ  یم  ناشیا  ندش  فلت  بجوم  دنوش و  یم  التبم 

تحار ایند  تقرافم  رد  هک  اریز  راربا  ناکین و  اما  تسا ، هدش  فنص  ود  ره  تحلصم  تیاعر  زین  اهنیا  رد  هک : میئوگ  یم  باوج  رد 
دوش و یم  ناشیا  ناهانگ  زا  یـضعب  هراّفک  هک  اریز  راّجف  رارـشا و  اّما  .نآ و  هراکم  زا  دـنبای  یم  تاجن  نآ و  فیلاکت  زا  دـنبای  یم 

.یصاعم دایدزا  زا  ددرگ  یم  عنام  ار  ناشیا 

215 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

لمع هب  دابع  تعفنم  ریخ و  يارب  زا  تحلـصم و  هجو  رب  ار  اهنیا  زا  کی  ره  میکح  رداق  میلع و  قلاخ  هک : تسا  نآ  نخـس  لمجم  و 
اناد عناص  دزادـنیب و  ار  یمیظع  تخرد  داب  رگا  هچنانچ  دـنادرگ  یم  يراج  ریخ  تهج  هب  دـیامن  یم  شرهاـظ  هب  هچنآ  دروآ و  یم 

میکح ّربدـم  نینچ  مه  هدـینادرگ ، لّدـبم  عفن  هب  ار  ررـض  درب  راک  هب  اهنیا  ریغ  نوتـس و  هرجنپ و  رد و  دـننام  همیظع  عفانم  رد  ار  نآ 
.دنادرگ یم  تعفنم  ریخ و  ار  همه  ددرگ  یم  ضراع  مدرم  لاوما  نادبا و  رد  هک  یتافآ 

هک دیوگ  یسک  رگا 
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؟ دمآ یم  مزال  هدسفم  هچ  دش و  یم  هچ  دش  یمن  ضراع  لاوما  نادبا و  رد  دسافم  نیا  رگا 

راّجف و  یصاعم ، يوس  هب  دندرک  یم  لیم  تمعن  ّتیهافر و  تمالـس و  دادتما  ببـس  هب  مدرم  دش ، یمن  اهنیا  رگا  هک : میئوگ  باوج 
رد هک  تسا  نآ  قلخ  لاح  بلاغ  دندش و  یم  تسـس  یکین  تعاط و  تدابع و  رد  احلـص  و  دندرک ، یم  هغلابم  ناهانگ  باکترا  رد 
یم ار  ناشیا  دوش  یم  ثداـح  ناـشیا  رب  هک  ثداوح  نیا  ددرگ و  یم  ضراـع  ار  ناـشیا  تلاـح  ود  نآ  تمعن  روفو  لاـح و  تحار 

حالـص دشر و  بجوم  هک  يرما  يوس  هب  دننک  لیم  هک  ار  ناشیا  دنادرگ  یم  هّبنتم  تیـصعم و  زا  ار  ناشیا  ددرگ  یم  عنام  دناسرت و 
رد دـندش  یغاط  هچنانچ  تیـصعم ، نایغط و  رد  تفر  دـنهاوخ  رد  هب  دـح  زا  هنیآ  ره  دوشن  دراو  ناشیا  رب  اهنیا  رگا  .دـشاب و  ناشیا 

.ناشیا زا  نیمز  ندینادرگ  كاپ  دش  مزال  نافوط و  هب  راوب  كاله و  ناشیا  رب  دش  بجاو  ات  هتشذگ  ياه  نامز 

216 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

دندوب یم  هشیمه  ایند  نیا  رد  مدرم  رگا  هک  تسا  نآ  نامگ  تسا و  انف  گرم و  دـننک ، یم  راکنا  هدـحالم  هک  یئاهزیچ  هلمج  زا  و 
.دوب رتهب  دندش  یمن  التبم  اهالب  هب  دندرم و  یمن 

ره دنریمن ، دننامب و  دـش  دـهاوخ  هدـش و  ملاع  لخاد  هک  ره  رگا  هک  اریز  تسا ، اطخ  هک  یناد  یم  ینک  رظن  رما  نیا  تیاغ  هب  نوچ 
کی اب  عرازم  نکاسم و  رد  دـنک  یم  یناف  ار  ناشیا  گرم  هک  نونکا  .دـنک  یمک  تاوقا  عرازم و  دوش و  گنت  ناـشیا  رب  نیمز  هنیآ 

دندش یم  ّدلوتم  رگا  و  دوش ، یم  هتخیر  اه  نوخ  دسر و  یم  مه  هب  ناشیا  نایم  اه  گنج  هک  دننک  یم  هضراعم  رگید 
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یمن گرم  زا  رگا  .لد و  ینیگنس  تواسق و  صرح و  رش و  دش  یم  بلاغ  ناشیا  رب  هتبلا  ناشیا ؟ لاح  دش  یم  هنوگچ  دندرم  یمن  و 
رب هک  يرما  دنداد و  یمن  يزیچ  یـسک  هب  دندش و  یمن  عناق  ایند  رد  زیچ  چیه  هب  دنتـشاد ، یم  دوخ  هب  دـبا  تایح  دـیما  دندیـسرت و 
زا دوش و  یم  اراوگ  نحم  بئاـصم و  گرم  داـی  هب  هک  اریز  دـنتفای  یمن  یّلـست  دـندرک و  یمن  شومارف  زگره  دـش  یم  عقاو  ناـشیا 

دنوش یم  لولم  یگدنز  زا  دش ، زارد  ناشرمع  هک  یعمج  هک  ینیب  یم  هچنانچ  دنناسر ، یم  مه  هب  لالم  ایند  روما  ریاس  یناگدـنز و 
.دنبای تحار  ایند  ياه  تقشم  زا  هک  دننک  یم  گرم  يوزرآ  و 

گرم يوزرآ  دـنرادرب  ناـشیا  زا  ار  اـه  ملا  اـه و  بعت  رگا  تسا ، اـیند  ياـه  بعت  هراـکم و  ببـس  هب  تاـیح  زا  لـالم  دـنیوگ  رگا 
.درک دنهاوخن 

217 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  ینایغط  ار  ناشیا  دندوب  یم  نینچ  رگا  هک : میتفگ  هک  تسا  نآ  شباوج 

.تشاد نارگید  ناشیا و  يایند  نید و  هب  ررض  هک  دیسر  یم  مه  هب 

.دوشن گنت  ناشیا  رب  شاعم  نکاسم و  ندرمن ، هب  ات  دوشن  ناشیا  نایم  لسانت  دلاوت و  دیاب  هک : دنیوگ  رگا  و 

تاـکرب ضیفم  تاریخ و  بهاو  يورخا  يویند و  ياـه  تمعن  هب  عّتمت  تاـیح و  تمعن  زا  قلخ  رثکا  تروص  نیا  رد  میئوگ : باوج 
و دـندش ، لخاد  دوجو  يارـس  هب  مدـع  يادـیب  زا  لوا  هک  دوب  یم  یلیلق  تعامج  صوصخم  اـه  تمعن  عیمج  دـندنام و  یم  مورحم 

.دندرگ دنم  هرهب  دادمتسا  تیلباق و  ردق  هب  تانکمم  هلباق  داوم  زا  کی  ره  دشاب  ماع  هک  دیاب  ّتنم  یب  دنوادخ  تمعن 

[ رگید ههبش  ]

تمایق ات  ایند  رد  ار  همه  دنیرفایب و  دنوش  دوجوم  ملاع  ضارقنا  ات  هک  رشب  دارفا  عیمج  لوا  رد  تسیاب  هک : دنیوگ  رگا 
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.درادب هدنز 

.درک یم  دوع  شیاعم  نکاسم و  یگنت  هدسفم  نامه  هک : میئوگ  باوج 

یم فرط  رب  دـیادش  دزن  ار  رگید  کی  ندرک  ناشیا  تناعا  رگید و  کی  هب  ناشیوخ  نتفرگ  سنا  دوبن ، لسانت  دـلاوت و  رگا  ًاضیا  و 
دش یم  ّبترتم  اهنیا  رب  هک  اه  باوث  براقا و  ردام و  ردپ و  قوقح  تیاعر  دوب و  یمن  ناشیا  هب  رورس  نادنزرف و  تیبرت  تّذل  دش و 

همالع همجرت  - لـضفم دـیحوت  هب  تـالامتحا  زا  درذـگ  اـهرطاخ  رد  هچنآ  هک  نآ  رب  تسا  لـیلد  میتفگ  هچنآ  سپ  دـش ، یم  دوقفم 
218 ص : یسلجم ،

.تساطخ ضحم  يأر و  تهافس  همه  تاوامس  نیضرا و  ّربدم  تسا  هدرک  ریدقت  هچنآ  ریغ 

[ رگید لاکشا  ]

یم هک  نآ  لاح  دشاب و  ریبدت  هب  ملاع  نیا  ماظن  هنوگچ  هک : دیوگ  رگید و  تهج  زا  ریبخ  میلع  ریبدـت  رب  دـنک  نعط  یـسک  دـیاش  و 
یم ایوقا  لاماپ  افعـض  دـنک و  یم  بصغ  ار  شلام  دـنک و  یم  متـس  فیعـض  رب  يوق  تسا و  داسف  ملظ و  رب  رادـم  ایند  نیا  رد  مینیب 
دوش یصاعم  شحاوف و  بکترم  هک  یسک  و  دننارذگ ، یم  تمعن  تیفاع و  هب  ناقساف  دنـشاب و  یم  التبم  ریقف و  ناحلاص  و  دندرگ ،
ایوقا دندرگ و  مورحم  نادب  دنبای و  ناوارف  يزور  ناکین  تسیاب  دوب  یم  يّربدـم  ملاع  رد  رگا  .دـسر و  یمن  وا  هب  تبوقع  يدوز  هب 
رجزنم ات  دـبایب  ار  نآ  تبوقع  يدوز  هب  دوش ، یتیـصعم  بکترم  کی  ره  هک  تسیاـب  دـننک  متـس  روج و  ناتـسد  ریز  هب  هک  دـنناوتن 

.ددرگ نارگید  هیبنت  بجوم  ددرگ و 

ضحم هب  راـیتخا  هدارا و  زا  ار  اـهراک  هک  تسه  تاـناویح  ریاـس  رب  ار  ناـسنا  هک  یتلیـضف  دوب  یم  نینچ  رگا  هک  تسا  نآ  شباوج 
داقتعا دنروآ و  لمع  هب  میرک  بر  ياضر  لیصحت 

یسلجم همالع  همجرت  لضفم - www.Ghaemiyeh.comدیحوت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


نایاپ راهچ  دننام  مدرم  و  دش ، یم  فرطرب  دنیامن  تایهنم  كرت  تاعاط و  هب  نایتا  تهج  نیدـب  دنـشاب و  هتـشاد  يورخا  تابوثم  هب 
دیحوت سک  چـیه  و  دـنیامرف ، راـک  هناد  فلع و  عـیمطت  هناـیزات و  اـصع و  فـیوخت  هب  تعاـس  هب  تعاـس  ار  ناـشیا  هک  دـندوب  یم 

219 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم

نایاپراهچ هلزنم  هب  دنتفر و  یم  نوریب  ّتیناسنا  ّدـح  زا  ناشیا  ببـس  نیا  هب  درک و  یمن  راک  ترخآ  باقع  باوث و  هب  نیقی  يور  زا 
.دندیدرگ یم  لفاغ  لجآ  باوث  زا  دش و  یم  لجاع  ررض  عفن و  رب  ناشیا  لمع  رادم  و  دندش ، یم  میاهب  و 

یمن یـصاعم  شحاوف و  ملظ و  كرت  یـسک  ایند و  تعـسو  يزور و  یخارف  يارب  رگم  دـندرک  یمن  هتـسیاش  لمع  ناحلاص  ًاضیا  و 
یم يراج  رـضاح  رما  رب  داّبع  تاعاط  هب  دابع  لامعا  عیمج  هک  نآ  ات  دوش  لزاـن  وا  رب  تعاـس  ناـمه  هک  یتبوقع  سرت  زا  رگم  درک 
نعط هک  يروما  نیا  هک  نآ  اـب  دـندش  یمن  ازج  زور  میاد  میعن  یبـقع و  باوث  قحتـسم  دوبن و  بوثم  ًاـقلطم  ترخآ  نیقی  هب  دـش و 

وا نامگ  قفو  رب  یهاگ  هکلب  دـشاب ، يراج  وا  سایق  فالخ  رب  هشیمه  هک  تسین  نانچ  الب  تیفاع و  انغ و  رقف و  زا  درک  رکذ  هدـننک 
نامگ مدرم  هک  نآ  يارب  دننک  یم  یناگدنز  ّتیهافر  هب  دـنراد و  ناوارف  لام  ناحلاص  زا  يرایـسب  ینیب  یم  هچنانچ  دوش  یم  يراج 

زا يرایسب  دننک و  حالـص  رب  قسف  رایتخا  مدرم  هک  دوش  ثعاب  نیا  و  تمحز ، رد  هتـسویپ  راربا  دنتمعن و  رد  هشیمه  راّفک  هک  دننکن 
همیظع تابوقع  ناشیا  اب  ایند  رد  دش  رایسب  دروخرب  مدرم و  رب  ناشیا  ررض  دیسر و  تیاهن  هب  ناشیا  قسف  نوچ  قاّسف 
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- لضفم دیحوت  ینادرگرـس  هب  ار  «« 1  » رـصنلا تخب   » و درک ، كـاله  قرغ  هب  ار  شباحـصا  و  نوعرف »  » زین هچناـنچ  دوش ، یم  لزاـن 
220 ص : یسلجم ، همالع  همجرت 

.تشک ار  سیبلب »  » دومن و كاله 

زیزع ریبدت  نالطب  بجوم  رارقلا ، راد  هب  دنک  ریخأت  رایسب  حلاصم  يارب  ار  رایخا  زا  یعمج  تبوثم  رارـشا و  زا  یـضعب  تبوقع  رگا  و 
یتحلصم يارب  ار  ناعیطم  زا  یهورگ  ماعنا  نانامرفان و  زا  یضعب  ماقتنا  هک  تسا  هاگ  نیمز  ناهاشداپ  زا  یضعب  هک  اریز  تسین  رابج 

هیعطق نیهارب  هاگ  ره  .دنرامـش و  یم  ناشیا  هنـسح  تاریبدت  زا  ار  اهنیا  القع  هکلب  تسین ، ناشیا  ریبدت  یفانم  دننک و  یم  ریخأت  دنچ 
هک اریز  دننک  وا  ریبدت  نسح  رب  لمح  دننیب  هچنآ  هک  دیاب  تسه  يرداق  میکح  قلاخ  ار  ءایـشا  هک  نآ  رب  دنک  تلالد  هینیقی  لیالد  و 

: هجو هس  زا  یکی  هب  رگم  دراذگ  یمن  عیاض  لمهم و  ار  دوخ  قلخ  عناص 

.دشاب زجاع  هک  نآ  لوا -

.ریبدت تیفیک  هب  دشاب  لهاج  هک  نآ  مود -

هک اریز  تسا  لاحم  الع  ّلج و  ملاع  قلاخ  ّقح  رد  اهنیا  عیمج  و  دابع ، هب  عفن  ریخ و  لاصیا  زا  دـشاب  عنام  وا  ترارـش  هک  نآ  موس -
رد هک  یحلاصم  دوش و  یم  هدهاشم  ملاع  رد  هک  نینچ  ماظن  دشاب و  یمن  زجاع  لامک  تعسو و  تمظع و  نیا  اب  یقلخ  نینچ  قلاخ 

لامک و نیا  اب  دـنوادخ  درک و  ناوت  یمن  تبـسن  لهج  هب  ار  یعناـص  نینچ  دـیآ و  یمن  دوجو  هب  لـهاج  زا  هدـمآ  لـمع  هب  زیچ  ره 
.دشاب یمن  بوسنم  تّسخ  ترارش و  هب  تمعن  لیالج  نیا  هب  معنم  تمحر و  فطل و  نیا  اب  تعفر و 

قلخ ریبدت  ریدقت  نسح  هب  قلخ  نیا  عناص  هک  دش  مولعم  سپ 
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دوخ

221 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هّماع ار  ناشیا  لاعفا  ياه  تمکح  كولم و  ریبادت  زا  يرایسب  هک  اریز  دسرن  نآ  زا  يرایـسب  حلاصم  هب  ام  لقع  دنچ  ره  دیامن و  یم 
لاعفا و رب  لالدتـسا  كولم  لاوحا  یـضعب  زا  و  دوب ، هدش  عقاو  تمکح  هجو  رب  هک  دـنناد  یمن  ار  اهنآ  بابـسا  دـنمهف و  یمن  ایاعر 

.درک ناوت  یم  كولملا  کلم  لامعا 

ای تسا  ّراح  هک  دننک  یم  مکح  دـنیامن  هدـهاشم  نآ  زا  تدورب  ای  ترارح  رثا  دـنرب و  راک  هب  هبترم  هس  ای  هبترم  ود  ار  یئاود  رگا  و 
زا لقع  هک  دننک  یم  هدهاشم  زیچ  ره  رد  باوص  تمکح و  دهاوش  ردـقنآ  نالهاج  نیا  ارچ  نآ ، رد  دـننک  یمن  کش  تسا و  دراب 
هب رگا  .دننک  یمن  ریبخ  ریدـق  ّربدـم  دوجو  ریبدـت و  باوص  هب  مکح  تسا و  فرتعم  روصق  زجع و  هب  نآ  راشعا  زا  يرـشع  ياصحا 

مدـع لامها و  هب  مکح  دـیابن  لقاع  هنیآ  ره  دـشاب ، یفخم  اهنآ  رد  تمکح  هجو  تسا  دوجوم  ملاـع  رد  هچنآ  فصن  لاـحم ، ضرف 
ریبدـت و نسح  هب  مکح  يارب  تسا  یفاک  تسا ، رهاظ  رگید  فصن  رد  هک  باوص  تمکح و  هوجو  هک  اریز  دـنک  لالجلا  وذ  ّربدـم 
رب ینک  رظن  نآ  رد  حیحص  لقع  هب  یئامن و  شیتفت  ار  هچ  ره  هک  نآ  اب  درک  ناوت  مّهوت  نیا  هنوگچ  سپ  ریدق ، عناص  دوجو  هب  ملع 

.تسا رتوکین  نآ  زا  ینکب  تسه  هک  یعضو  نآ  لمأت  نوچ  ینک  ریدقت  ملاع  يارب  هک  یعضو  ره  یبای و  لامک  تماقتسا و  تیاهن 

تغل رد  شریـسفت  .تسا و  سومـسوق »  » ناشیا دزن  تسا  فورعم  يراج و  هک  ینانوی  ناـبز  هب  ملاـع  نیا  ماـن  هک  لّـضفم ! يا  نادـب 
همالع همجرت  - لضفم دیحوت  تنیز  ناشیا 
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222 ص : یسلجم ،

، دنا هدرک  هدهاشم  نآ  رد  هک  یماظتنا  باوث  ریدقت و  نسح  يارب  دـنا  هدرک  مان  نینچ  ار  ملاع  تمکح  نایعّدـم  هفـسالف و  .تسا و 
رد دراد  هک  یماکحا  ناقتا و  اب  هک  دنهد  ربخ  ات  دندیمان  تنیز  ار  وا  هک  نآ  ات  دننک  مان  ماظن  ریدقت و  هک  نآ  هب  دندشن  یضار  سپ 

.تسا تنیز  اهب و  نسح و  تیاغ 

یم رایـسب  ياطخ  نابیبط  هک  دننیب  یم  هک  نآ  اب  اطخ  هب  بط و  تعانـص  رب  دـننک  یمن  مکح  هک  یهورگ  زا  لّضفم  يا  نک  بجعت 
هک یهورگ  قالخا  زا  نک  بّجعت  هکلب  دـنبای ! یمن  لـمهم  ار  نآ  زیچ  چـیه  هک  نآ  اـب  لاـمها  هب  ملاـع  رب  دـننک  یم  مکح  دـننک و 

قلاـخ تمذـم  هب  دـنیاشگ  یم  ناـیز  دـنام  یفخم  ناـشیا  رب  ملاـع  روما  زا  يرما  رد  باوص  هجو  نوچ  دـننک و  یم  تمکح  يوـعد 
یفخم وا  رب  ءایـشا  قلخ  رد  تمکح  دهاوش  زا  یـضعب  نوچ  دنک و  یم  رارـسا  يوعد  هک  لوذـخم  ینام »  » زا تسا  بجع  و  میکح !

.میظعلا یلعلا  هَّللا  ناحبس  میرکلا و  میکحلا  هَّللا  كرابت  لهج  هب  ار  قلاخ  اطخ و  هب  ار  قلخ  تسا  هداد  تبسن  هدنام 

یلاعت قح  نوچ  دیآ و  یمن  رد  لقع  هب  هک  ار  يزیچ  دننک  كاردا  ّسح  هب  دنهاوخ  یم  هک  دنا  هلطعم  هدـحالم  رت ، بجع  همه  زا  و 
شدوجو هب  رارقا  مینکن  كاردا  رهاـظ  ساوح  هب  ار  هچ  نآ  هک  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  راـکنا  درک  ناوت  یمن  كاردا  ساوح  هب  ار 

كردم لقع  هب  يزیچ  هک  دوب  دناوت  یم  نوچ  هک : دنیوگ  یم  دوش ، یمن  كردم  لقع  هب  ادـخ  هک  ناشیا  هب  دـنیوگ  نوچ  مینکن و 
؟ ددرگن

223 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هدید هچنانچ  تسا  لقع  كاردا  هبترم  زا  رتالاب  وا  هک : میئوگ  باوج 
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زا رتالاب  لقع  نینچ  مه  دید ، دناوت  یمن  تیور  طیارش  نودب  درک و  دناوت  یمن  كاردا  دوخ  هبترم  زا  رتالاب  دراد و  كاردا  زا  هبترم 
تسا و هتخادنا  ار  وا  یصخش  هک  یناد  یم  هدش  دنلب  اوه  رد  ینیبب  یگنس  رگا  هک  یتسرد  هب  درک  دناوت  یمن  كاردا  ار  دوخ  هبترم 

.دور یمن  الاب  دوخ  يدوخ  هب  گنس  هک  دنک  یم  مکح  لقع  هکلب  تسا  هدید  هار  زا  هن  ملع  نیا 

ناوت یمن  نآ  زا  هک  دراد  يّدح  قلاخ  تفرعم  رد  لقع  نینچ  مه  دـنک و  یم  مکح  لقع  تسا و  زجاع  اجنیا  رد  رـصب  هک  ینیب  یمن 
ار نآ  تقیقح  تسا و  هدرکن  نآ  كاردا  ساوح ، زا  هساح  هب  تسا و  هدـیدن  ار  نآ  دراد و  ییاـج  هک  دـناد  یم  هچناـنچ  تشذـگ ،

.دناد یمن 

.هدرکن وا  تافص  تاذ و  هنک  هب  هطاحا  اما  هدرک  داجیا  ار  وا  هک  دراد  یعناص  هک  دناد  یم  لقع  هب  نینچ  مه  و 

هطاحا زا  تسا  رصاق  وا  لقع  هک  نآ  لاح  دسانشب و  ار  وا  فیطل  لقع  هب  هک  هتخاس  فّلکم  ار  فیعض  هدنب  هنوگچ  هک : دنیوگ  رگا 
؟ وا هب 

نآ تفرعم  نآ  دنیآ و  یم  رب  نآ  هدهع  زا  تسه و  ناشیا  عسو  رد  هک  هدومن  فیلکت  ناشیا  هب  ردـق  نآ  ار  دوخ  تفرعم  هک : میئوگ 
تافـص تاذ و  هنک  هب  ار  وا  هک  ار  ناشیا  تسا  هدرکن  فیلکت  و  دنیامن ، تعاطا  ار  وا  یهن  رما و  وا و  دوجو  هب  دـنک  نیقی  هک  تسا 
ناشیا هکلب  هایس ، ای  تسا  دیفس  ای  هاتوک ، ای  تسا  زارد  وا  هک  دننادب  هک  ار  دوخ  ّتیعر  دنک  یمن  فیلکت  هاشداپ  هچنانچ  .دنـسانشب 

224 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هب  دننک  ناعذا  هک  دزاس  یم  فّلکم  ار 

لوبق وا و  یهاشداپ 
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هن رگ  مسانـشب و  ار  وت  بوخ  هک  امنب  نم  هب  ار  دوخ  هک  دیوگب  دـیایب و  هاشداپ  هناخ  رد  هب  يدرم  رگا  ینیب  یمن  .ار  وا  نامرف  دـننک 
ات منک  یمن  قلاخ  تعاطا  نم  هک : دیوگ  یسک  رگا  نینچ  مه  .دش  دهاوخ  هاشداپ  تبوقع  قحتـسم  هنیآ  ره  منک ، یمن  ار  وت  تعاط 

.دوب دهاوخ  هدروآ  رد  وا  طخس  ضرعم  رد  ار  دوخ  هنیآ  ره  مسانشب ، هنک  هب  ار  وا 

؟ میرک تسا و  داوج  میکح و  تسا و  زیزع  هک  مینک  یم  فصو  ار  وا  ام  هک : دنیوگ  رگا 

ار وا  تمکح  هنک  تسا و  میکح  هک  مینک  یم  ناـعذا  هک  اریز  هطاـحا ، تافـص  هن  تسا  رارقا  تافـص  همه  اـهنیا  هک : میئوگ  باوج 
تافص نآ  اما  مینک  یم  تابثا  ار  وا  هیلامک  تافص  ریاس  و  داوج »  » و ریدق »  » نینچ مه  .میا و  هدرک  روصت  یهجو  هب  هکلب  میناد  یمن 

یم ار  ایرد  میناد و  یمن  ار  شرهوج  تقیقح و  اما  مینک  یم  شدوجو  هب  مکح  مینیب و  یم  ار  نامسآ  هچنانچ  میا  هتسنادن  هنک  هب  ار 
یئامنهار ار  لقع  اما  وا و  زا  تسا  رـصاق  اه  لثم  اه و  لاثم  نیا  زا  تسا  رتالاب  وا  رما  مناد و  یمن  ار  شیاهتنم  ار و  شقمع  اـما  مینیب 

.وا تفرعم  يوس  هب  دنک  یم 

؟ وا تافص  تاذ و  رد  دنا  هدرک  فالتخا  مدرم  ارچ  هک : دنیوگ  رگا 

دنا و هدرک  زواجت  دوخ  هزادـنا  زا  نوچ  وا ، تمظع  تلالج و  تحاس و  هب  ندیـسر  زا  دنارـصاق  لوقع  ماهوا و  هک  نآ  يارب  میئوگ :
تـسپ وا  زا  افخ  رد  هک  دـنچ  يرما  كاردا  زا  دـنزجاع  هک  نآ  اب  دـننک  وا  هنک  هب  هطاحا  دـنهاوخ  یم  دـنا و  هدومن  وا  تفرعم  بلط 

225 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  ناریح  اذهل  دنرت ،

ینادان هب  کی  ره  دنا و  هدش 
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.دنا هتفگ  ینخس 

ملاع رب  هک  ینیب  یم  هک  تسا  باتفآ  نیا  نآ ، تفرعم  زا  تسا  زجاع  لـقع  تسوا و  سدـقا  تاذ  زا  رت  تسپ  هک  یئاـهزیچ  هلمج  زا 
هتفگ یضعب  دنا : هتفگ  فلتخم  ياه  نخس  نآ  تقیقح  رد  هفـسالف  ببـس  نیا  هب  دناد و  یمن  ار  وا  تقیقح  یـسک  دوش و  یم  علاط 

.دوش یم  عطاس  نآ  زا  عاعش  ترارح و  نیا  هک  دراد  یناهد  تسا و  شتآ  زا  ولمم  یهت و  نایم  تسا  یکلف  هک : دنا 

یم ملاع  رب  ار  شعاعش  دنک و  یم  ملاع  زا  ّتیران  لوبق  تسا و  هنیگبآ  زا  دنا : هتفگ  یضعب  و  « 1  » تسا ربا  دننام  دنا : هتفگ  یضعب  و 
.دنکفا

عمتجم شتآ  زا  هک  تسا  رایسب  يازجا  دنا : هتفگ  یضعب  و  دوش ، یم  دقعنم  ایرد  بآ  زا  هک  تسا  یفیطل  مسج  دنا : هتفگ  یـضعب  و 
.هدش

.هناگراهچ رصانع  زا  ریغ  هب  تسا  مجنپ  رهوج  دنا : هتفگ  یضعب  و 

.تسا یضیرع  هحفص  دنیوگ : یضعب  دنا : هدرک  فالتخا  شلکش  رد  زاب 

.تسا يا  هجرحدم  هرک  هک : دنیوگ  یهورگ  و 

و تسا ، نیمز  زا  رتمک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  تسا ، نیمز  ردـق  هب  هک  دـنا  هدرک  نامگ  یـضعب  دـنراد : فالتخا  شرادـقم  رد  اذـکه 
دص و هک : دنیوگ  یم  هسدنه  باحصا  و  تسا ، رتگرزب  همیظع  هریزج  زا  هک  دنا  هتفگ  یضعب 

226 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هتفگ اهنخس  نامگ ، هب  دنا و  هتفاین  تسرد  ار  شتقیقح  هک  نآ  رب  تسا  لیلد  باتفآ  رد  لاوقا  فالتخا  سپ  تسا ، نیمز  ربارب  داتفه 
: دنا

تفاـی دـنناوت  هنوگچ  دـنزجاع ، نآ  تقیقح  زا  ءاـمکح  لوـقع  دـنک و  یم  نآ  كاردا  ّسح  دوـش و  یم  هدـید  باـتفآ  هک  هاـگ  ره 
؟ دباین هار  شتّزع  تحاس  هب  مهو  لقع و  دیاین و  رد  سح  هب  هک  ار  يدنوادخ  تقیقح 

تسا روهشم  تسا  لوادتم  ناشیا  لاوقا  هک  ءامکح  نیرخأتم  نایم  سمش  تقیقح  رد  هک  نآ  هک  دیوگ : مجرتم 
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تصش دص و  هک  نآ  شرادقم  رد  .تسا و  هدوب  يورک  روهـشم  شلکـش ، رد  .هعبرا و  رـصانع  ریغ  تسا  رگید  رهوج  هک  تسا  نآ 
ترـضح سپ  یهتنا   ] .تسا كورتـم  ناـمز  نیا  رد  هک  تساـمکح  يامدـق  لاوقا  هروکذـم  لاوقا  .تسا و  ینمث  عبر و  نیمز و  ربارب 

؟ هدش ناهنپ  قلخ  زا  ارچ  هک : دیوگ  یسک  رگا  هک : دومرف 

ناهاشداپ هچنانچ  هدینادرگ ، روتـسم  ار  دوخ  هدارا  هب  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  هن  سدقم  تاذ  ندش  ناهنپ  رتتـسم و  هک : میئوگ  باوج 
عیفر رت و  فیطل  نآ  زا  سدقم  تاذ  هک  تسا  نآ  شینعم  هکلب  دوخ ، ّتیعر  زا  دوش  یم  ناهنپ  راوید  اه و  هدرپ  اهردـب و  نارگید  ای 

رّـسیم رظن  رکف و  هب  نآ  كاردا  تسا  وا  تاـقولخم  زا  یکی  هـک  هقطاـن » سفن   » هچناـنچ درک ، دـناوت  وا  كاردا  لـقع  هـک  تـسا  رت 
.تسین

.ماهوا كاردا  زا  تسا  هدیدرگ  یلاعتم  فیطل و  ارچ  هک : دنیوگ  رگا 

227 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  تافص  رد  هک  دیاب  یم  دشاب  زیچ  ره  قلاخ  هک  يزیچ  نوچ  هک : میئوگ 

.دشاب زیچ  همه  زا  رتدنلب  دشاب و  همه  نیابم 

؟ وا ندوب  یلاعتم  ندوب و  فیطل  دراد  ینعم  هچ  دنیوگ : رگا 

: دوب دناوت  یم  هجو  راهچ  هب  دنیامن  وا  تفرعم  بلط  دننک و  ءایشا  رد  هک  یلاؤس  هک : میئوگ  باوج 

.هن ای  تسا  دوجوم  هک  دننادب  هک  نآ  لوا :

.ار شتاذ  تقیقح  هنک  دننادب  هک  نآ  مود :

.ار وا  تافص  یگنوگچ و  دنسانشب  هک  نآ  موس :

.ار شدوجو  تیاغ  تلع و  دننادب  هک  نآ  مراهچ :

نتـسناد سپ  تافـص ، هنک  ای  تاذ  هنک  اما  و  تسا ، دوجوم  هک  نآ  ریغ  هب  تسناد  ناوت  یمن  قلاخ  رد  ار  هوجو  نیا  زا  کـی  چـیه  و 
رد تفرعم  بلط  تسا و  تالاحم  ار  اهنآ 
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لولعم هک  دـشاب  یم  يزیچ  رد  تیاغ  و  تسین ، ّتلع  ار  وا  تسا و  زیچ  همه  ّتلع  هنأـش  ّلـج  قلاـخ  هک  اریز  تسا  طـقاس  ماـقم  نیا 
قیدصت رد  هکلب  دنادب ، ار  وا  یگنوگچ  تقیقح و  هنک  هک  تسین  نآ  مزلتسم  تسا ، دوجوم  ادخ  هک  نآ  هب  یمدآ  ملع  دشاب و  ّتلع 

یمن ار  نآ  تقیقح  دـندوجوم و  هک  میناد  یم  ار  هفیطل  هیناحور  روما  نینچ  مه  .تسا و  یفاـک  هوجو  زا  یهجو  هب  رّوصت  دوجو ، هب 
.میناد

.تسین مولعم  هجو  چیه  هب  ایوگ  هک  ار  وا  دینک  یم  فصو  نانچ  وا  هب  ملع  روصق  زا  هک  دنیوگ  رگا 

228 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هنک  هب  هطاحا  تسا و  نینچ  تفرعم  هنک  تهج  زا  هک : میئوگ  باوج 

تسا و رت  حضاو  زیچ  همه  زا  ام  رد  شراثآ  تسا و  رت  کیدزن  زیچ  مه  زا  ام  هب  رگید  تهج  زا  اما  تسین ، رّـسیم  وا  تافـص  تاذ و 
و تسین ، یفخم  سک  چیه  رب  هک  تسا  حضاو  نانچ  تهج  کی  هب  وا  سپ  تسا ، رتادیوه  زیچ  همه  زا  شدوجو  نیهارب  لئالد و  هب 
تسا و رهاظ  دهاوش ، هب  هک : تسا  نینچ  زین  لقع  .تسین و  هار  شتفرعم  تحاس  هب  ار  يدـحا  هک  تسا  ضماغ  نانچ  تهج  کی  هب 

.تسا روتسم  تاذ ، هب 

شلامک ياهتنم  هب  ار  يزیچ  ره  هک  دـنک  یم  یعـس  دـنک و  یمن  هدـیاف  یب  ار  يراک  تعیبط  هک : دـنیوگ  یم  عیابط  باحـصا  اـما  و 
.دناسرب

ّدح زا  زواجت  هک  هداد  ناشیا  لامک  ایـشا و  قیاقح  رب  فوقو  هدرک و  اطع  یتمکح  نینج  یک  ار  تعیبط  هک : تسا  نیا  ناشیا  باوج 
.دیسر دناوت  یمن  نیا  هب  رامش  یب  براجت  رایسب و  رّکفت  زا  دعب  لوقع  دنکن و  زیچ  چیه  ّتیلباق 

ار تعیبط  رگا 
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عناـص هب  دـنا و  هدرک  راـکنا  هچنآ  هب  دـندرک  رارقا  سپ  دـنهد ، یم  رارق  تسا  قلخ  هّفاـک  لوـقع  يار  هک و  یکاردا  روعـش و  نینچ 
سپ میناد ، یم  ام  هچنانچ  دنناد  یم  هدارا  روعـش و  یب  ار  تعیبط  رگا  .دـندرک و  اطخ  شمان  رد  نکیل  دـنا و  هدـش  لئاق  میلع  میکح 
نابز هب  تانکمم  تاّرذ  زا  هّرذ  ره  نالطبلا و  حضاو  تسا  يرما  روعـشلا ، میدـع  عبط  هب  تمکح  نیناوق  رب  هقبطنم  لاعفا  نیا  تبـسن 

.مراد یمیلع  میدق  میکح  عناص  نم  هک  دننک  یم  دایرف  لاح 

229 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  هک  دندرک  نامگ  دندرک و  ءایشا  رد  ریبدت  دمع و  راکنا  امدق ، زا  هفیاط  و 

زا تسه  هاگ  هک  دوب  نآ  دـنداد  یم  رارق  دوخ  تّجح  هک  اهزیچ  هلمج  زا  تسین و  یمیکح  ّربدـم  ار  ملاع  دوش و  یم  عقاو  قاـّفتا  هب 
دیاز شوضع  کی  ای  تسا ، صقان  شوضع  کی  هک  یمدآ  دـننام : دـنوش ، یم  دـلوتم  تداع  يارجم  فالخ  رب  نادـنزرف  هک  ثانا ،

لاطبا رب  دندرک  یم  لیلد  ار  اهنیا  سپ  دیآ ، یم  دوجو  هب  ناسنا  تقلخ  فالخ  رب  دوش و  یم  دلوتم  حیبق  هوشم و  تقلخ  اب  ای  تسا ،
: تفگ ناشیا و  رب  درک  در  میکح  « 1 « » سیلاطاطسرا  » میکح و ّربدم 

رثکا نوچ  هک  دنک  مکح  لقع  هک  نآ  اب  درادن  تافانم  دیآ ، لمع  هب  دوش  ثداح  محر  رد  هک  دنچ  یضراع  رب  انب  یهاگ  هک  يزیچ 
: لّضفم يا  وت  .دیاب و  یم  یمیکح  ّربدم  هتبلا  دوش  یم  عقاو  تمکح  نوناق  رب  روما 

230 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت  جهن  کی  رب  لاثم و  کی  رب  ناشیا  رثکا  تاناویح  فانصا  هک  ینیب  یم 

ببس هب  دوش  یم  عقاو  نیا  فالخ  رب  ًاردان  هچنآ  دنراد و  یم  تشگنا  جنپ  اپ و  ود  تسد و  ود  هک  دنیآ  یم 
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یعناص هیبشت  الب  هچنانچ  ددرگ  یم  ضراع  دـسر  یم  مه  هب  نآ  زا  نینج  هک  هّدام  رد  اـی  دوش ، یم  ثداـح  محر  رد  هک  تسا  یتلع 
اب تافانم  نیا  دوش و  رگید  عون  تسه  وا  تاودا  تـالآ و  رد  هک  یتّلع  یـصقن و  راـبتعا  هب  دروآ و  لـمع  هب  ار  یتعنـص  دـهاوخ  هک 

.درادن عناص  ریبدت  تمکح و 

.دوش دلوتم  دنزرف  هقلخلا  يوتسم  هک  دنادرگ  لیاز  هدام  زا  محر و  زا  ار  ّتلع  نیا  هک  دوب  رداق  ادخ  هک : دنیوگ  رگا  و 

دـشاب و جـهن  کی  رب  هشیمه  هک  دـیآ  یمن  لمع  هب  تعیبط  ضحم  هب  ءایـشا  هک  دـننادب  مدرم  هک  درکن  نآ  يارب  هک : میئوگ  باوج 
رب دننک  لالدتسا  نینچ و  هاگ  دنک  یم  نانچ  هاگ  هک  نیبم  میکح  قلاخ  زا  دوش  یم  رداص  دمع  ریدقت و  هب  هکلب  دوب ، دناوتن  نآ  ریغ 

.َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  دنسرب  لامک  تیاهن  هب  وا  تردق  قلاخ و  داجیا  هب  دنجاتحم  همه  هک  نآ 

ار و دوخ  راگدرورپ  رکـش  ار و  وا  ياه  تمعن  نک  دـمح  و  مدیـشخب ، وت  هب  هچنآ  نک  ظـفح  و  مداد ، وت  هب  هچنآ  ریگب  لّـضفم ! يا 
زا يوزج  رایـسب و  زا  یکدـنا  ریبدـت  باوص  رب  دـهاوش  قلخ و  رب  هلدا  زا  وت  يارب  مدرک  حرـش  هک  قیقحت  هب  .شاب  وا  ناتـسود  عیطم 

.نآ زا  ریگب  تربع  نآ و  رد  نک  ّربدت  سپ  لک ،

دومرف تشاذگ و  نم  هنیس  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  سپ  میبای ، یم  اهنیا  ظفح  مهف و  رب  توق  نم ! يالوم  يا  وت  يرای  هب  متفگ  نم 
: هک

231 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

دش و ضراع  نم  رب  یشغ  سپ  یلاعت ، هَّللا  ءاش  نا  نکم  شومارف  ادخ و  ّتیشم  هب  نک  ظفح 
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؟ لّضفم يا  ار  دوخ  یبای  یم  هنوگچ  دومرف : مدمآ  شوه  هب  نوچ  مداتفا ،

زا ایوگ  هک  تسا  رضاح  نانچ  نم  دزن  رد  همه  مدوب و  هتـشون  هک  یباتک  زا  مدش  ینغ  دوخ  يالوم  دییأت  تیوقت و  يرای و  هب  متفگ :
.تسا راوازس  هچنانچ  میوگ  یم  رکش  دمح و  ار  دوخ  يالوم  .مناوخ و  یم  دوخ  فک 

مهاوخ اقلا  يدوز  هب  ار و  دوخ  نانیمطا  لقع و  نهذ و  دوخ  يوس  هب  نک  عمج  ار و  دوخ  لد  نادرگ  غراف  لّـضفم ! يا  دومرف : سپ 
هکئالم و فانـصا  تاقولخم و  بیاجع  زا  اهنآ  رد  تسا  هدرک  قلخ  ادخ  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  توکلم  ملع  زا  وت  يوس  هب  درک 
ات تسا  يرث  ریز  رد  هچنآ  متفه و  نیمز  زا  نایمدآ  ناینج و  زا  قلخ  ریاـس  یهتنملا و  هردـس  اـت  ناـشیا  بتارم  تاـماقم و  فوفص و 

یئادـخ تیامح  ظفح و  رد  یبحاصم و  ام  اب  ایب  ورب و  یهاوخ  هک  یتقو  ره  .دـشاب  نآ  يازجا  زا  يو  زج  يا  هتفرگ  ارف  نونکا  هچنآ 
زا مداد  هدعو  وت  هب  ار  هچنآ  دنک و  بلط  بآ  هک  هنـشت  نآ  دننام  دنبلط  یم  ار  وت  نانمؤم  ياهلد  تسه و  دـنلب  ناکم  ام  دزن  ار  وت  و 

.لّضفم يا  وت  هب  میوگب  دوخ  ات  نکم  لاؤس  نم 

«1  » .دوب هتشگن  رب  یلاح  نینچ  اب  سک  چیه  هک  یتمارک  یتمعن و  اب  دوخ  يالوم  دزن  زا  متشگرب  سپ  تفگ : لّضفم 

232 ص : یسلجم ، همالع  همجرت  - لضفم دیحوت 

هَّللا یفع  یقت  دّمحم  نب  رقاب ، دّـمحم  ریقح ، فلؤم  تسد  هب  هلاسر  دـش  یهتنم  اجنیا  هب  یطخ  هخـسن  ریوصت   ] یطخ هخـسن  ریوصت  ]
فلالا دعب  نیعست  عبرا و  هنس  روهش  نم  بصالا  بجر  رهش  یف  امهتائیس - نع 
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.نیملعالا نیمرکالا  نیمدقالا  هترتع  دّمحم و  نیسرملا  دّیس  یلع  هَّللا  یلص  و  هدحو ، هَّلل  دمحلا  .هیرجحلا و 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 193زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	توحید مفضل- ترجمه علامه مجلسی
	مشخصات کتاب
	مقدمه مصحح
	مقدمه آیت اللَّه شوشتری (ره)
	دیباچه کتاب مستطاب
	اشاره
	[علت پیدایش کتاب
	[اعتراض مفضّل بر ابن ابی العوجاء]

	مجلس اول: [در بیان شگفتی های آفرینش انسان
	اشاره
	[مخفی ماندن اسباب و علل هستی برای شکّاکان
	[مذمّت پیروان مانی «1»]
	[بیوگرافی مانی
	[هیأت هستی و شکل گیری اجزاء آن
	[خلقت انسان و تکوّن جنین در رحم
	[کیفیت ولادت جنین
	[غذای نوزاد]
	[روئیدن دندان کودک
	[روئیدن مو در صورت مردان و حکمت آن
	[اختلاف اغذیه آدمی در دوره های مختلف و علت آن
	[برنیامدن ریش و راز آن
	[اثبات خدا]
	اشاره
	[سخن مترجم [توضیح دلالت نظام امور بر وجود صانع

	[چرا نوزاد هنگام تولد فاقد عقل و قوه تشخیص است؟]
	[منفعت گریه اطفال
	[فایده و حکمت سرازیر شدن آب دهان اطفال
	[آفرینش آلات توالد و تناسل
	[حکمت در خلقت هر یک از اعضای بدن و فواید آنها]
	[پندار واهی
	[چگونگی هضم غذا «1»]
	[مرحله آغازین رشد بدن و کیفیت تکوّن آن در رحم
	[شرافت انسان بر دیگر حیوانات
	[حواس پنج گانه در انسان و اسرار آفرینش آن
	[فقدان بینایی و خلل های آن
	[فواید سامعه
	[راز محروم ماندن بعضی افراد از بینایی و شنوایی
	[حکمت خلق برخی از اعضاء به صورت فرد یا جفت
	[قدرت تکلّم و عضوهای مربوط به صدا]
	[فواید دیگر این اعضا]
	[خلل هایی که فقدان برخی آلات مذکور پدید می آورد]
	[دستگاه فهم و ادراک
	[قرارگاه چشم
	[ساختمان دل
	[مغز در لوله های استخوان
	[وصف قلب
	[زوائد خوراکی ها]
	[لطف اختلاف اوضاع دندان ها]
	[حکمت در نموّ مو و ناخن
	[حکمت تخصیص روئیدن مو به برخی اعضا]
	[رد بر پیروان مانی
	[حکمت در دوام جریان آب دهان
	[شهوت ها و لطف در خلقت آنها]
	اشاره
	[سخن مترجم [نقل قول اطبّا در شرح احوال قوای آدمی
	اشاره
	[گفتار در قوای نباتی
	[خادمان قوه غاذیه
	[مراتب چهارگانه هضم
	[انقسام مدرکه به قوای ده گانه ظاهریه و باطنیه
	[قوای باطن
	[قوای ویژه انسان
	[مراتب قوه عاقله
	[مراتب قوه عملیه


	[قوا و نیروهای درونی و باطنی
	[فواید فراموشی
	[منافع حیا]
	[الهام سخن
	[فایده نوشتن
	[تعلیم علوم
	[حکمت در آنچه آدمی از داشتن آن ممنوع شده
	[حکمت مخفی بودن زمان عمر]
	[منفعت امتزاج رؤیا با حق و باطل
	[خلقت اشیا در جهت رفع نیاز انسان
	[اصلاح احوال در گرو کار و تلاش
	[اهمیت آب و نان و فراوانی آب
	[فایده آلام و بیماری ها]
	[راز ابتلای انسان به آلام

	مجلس دوم: [در شگفتی های خلقت حیوانات
	اشاره
	[کیفیت بنای بدن حیوانات
	[راز عدم احتیاج فرزندان حیوانات به پرستار]
	[پای حیوانات و راه رفتن آنها]
	[نعمت فرمانبری حیوانات از انسان
	[لطف در بی شعوری درندگان
	[لطف هراس درندگان از انسان
	[لطف در خلق سگ و مهربانی او بر صاحبش
	[حکمت در خلقت روی دواب
	[منافع دم حیوان
	[فیل و اعضای آن
	[حقیقت زرّافه
	[خلقت بوزینه
	[پوشش حیوانات و حکمت آن
	[حیوانات هنگام مرگ به اخفای جثه خود می پردازند]
	[هوش حیوانات
	[حیله روباه
	[حیله دلفین برای شکار]
	[خلقت مورچگان و مرغان
	[کیفیت حیله شیر مگس
	[عنکبوت و حیله اش
	[کیفیت خلقت پرندگان
	[سبب بر آمدن طیور از تخم
	[چینه دان مرغان و منافع آن
	[رد بر ملاحده
	[رنگ آمیزی پرهای مرغان
	[ساختمان پرهای طیور]
	[مرغان پا دراز و گردن دراز]
	[گنجشک و امثال آن
	[حقیقت بوم و شب پره
	[امتیاز شب پره از طیور]
	[منافع خفّاش
	[ابن تمّره و حیله اش در کشتن مار]
	[زنبور عسل
	[حقیقت ملخ و قوت و هجوم آن
	[خلقت ماهی و حکمت در بسیاری نسل آن

	مجلس سوم: [در شگفتی های طبیعت
	اشاره
	[رنگ نیلی آسمان
	[فواید طلوع و غروب خورشید]
	[حکمت فصول چهارگانه سال
	[تابش ماه و برخی فواید آن
	[کیفیت حرکات ستارگان
	[حکمت در ثوابت و سیارات
	[شرح مترجم نسبت به اوضاع ثوابت
	[ستارگان پنهان و حکمت اخفای آنها]
	[منافع بی شمار ستارگان
	[شرح حرکات افلاک توسط مترجم
	[تصادف، نه
	[مقدار شب و روز]
	[توضیح سخن حضرت در «طولانی ترین ایّام»]
	[طلوع و غروب جدی و فرقدین در بعضی امکنه
	[سرما و گرما و منافع آن دو]
	[منافع وزش باد و نسیم
	[هوا و اصوات
	[عناصر اربعه
	[طبع زمین و سنگ
	[حکمت وسعت هوا]
	[منفعت ابر و صافی هوا]
	[منافع نزولات آسمانی
	[حکمت خلق کوهها]
	[معادن و منافع آنها]
	[علت کمی جواهر]
	[فواید نباتات
	[لطف در ریع حبوبات
	[حکمت در نموّ بعضی حبوب غلات
	[خلقت نباتات و کیفیت وصول غذا به آنها]
	[حکمت در برگها و وصف آنها]
	[حکمت در هسته میوه ها و گیاه ها]
	[حکمت های نهفته در بهار و خزان درخت ها]
	[شگفتی انار]
	[میوه های بزرگ از بوته های کوچک و ضعیف
	[شدت گرما برای رسیدن میوه ها در زمان نیاز]
	[درخت خرما و فایده های آن
	[لطف وجود گیاهان دارویی
	[ملهم شدن حیوان عدیم العقل به مداوای خود]
	[منافع اخس اشیا]
	[خاتمه مجلس سوم

	مجلس چهارم: [در مصالح وجود ناملایمات و مصایب
	اشاره
	[آفات و بلاها]
	[مفاسد عدم آفات
	[اشکال هایی بر تدبیر آفرینش و پاسخ آن ها]
	[اشکال دیگر]
	[شبهه دیگر]
	[اشکال دیگر]


	درباره مركز

