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رون هروس  ریسفت 

باتک تاصخشم 

راون ] رون هروس  ریسفت  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1358-1299 یضترم ، يرهطم ، هسانشرس :  یلبق  يزاس  هیامن  يزاس :  هیامن  تیعضو 
، یمالـسا بالقنا  یگنهرف  كرادـم  زکرم  یمالـسا ، داشرا  گـنهرف و  ترازو  نارهت :]  : ] رـشن تیعـضو  يرهطم  یقیـسوم /] نودـب 

مولعم ینارنخـس  خیرات  تشاددای :  مالکاب  هقیقد ، ،()  90  : 1 هرامش راون  ( ) هقیقد 60 تساک (  راون  13 يرهاظ :  تاصخـشم   [. 136]
نآرق ریسفت  رگفیصوت :  تسین 

رون هروس 

همدقم

همدقم

رد یسمش  لاس 1349  رد  هک  يرهطم  هللا  هیآ  دیهـش  داتـسا  طسوت  رون  هروس  ریـسفت  هسلج  هدزیـس  رب  تسا  لمتـشم  رـضاح  باـتک 
دودح 150 دیهش  داتسا  زا  تسا  علطم  مرتحم  هدنناوخ  هک  روط  نامه  تسا .  هدش  داریا  هعمج  ياهبـش  رد  نارهت )  داوجلا (  دجـسم 

ییانشآ هعومجم (  نیا  مراهچ  دلج  رضاح  باتک  هدش و  رشتنم  نآ  زا  یکدنا  شخب  نونکات  هک  تسا  هدنامیقاب  نآرق  ریسفت  تعاس 
دشاب یم  نآرق )  اب 

تعرس اب  دشاب -  یم  میرک  نآرق  ات 30  ءزج 25  زا  ییاه  هروس  ریسفت  رب  لمتـشم  هک  هعومجم -  نیا  يدعب  تادلجم  ادخ  لضف  هب 
اب طبترم  هجوت و  بلاج  عیدـب و  یبلاطم  يواح  دیهـش  رکفتم  نآ  راـثآ  رگید  نوچمه  زین  باـتک  نیا  دـش .  دـهاوخ  رـشتنم  يرتشیب 

 . تسا رادروخرب  اویش  ناور و  ینایب  زا  هدوب و  زور  لئاسم 

دیهـش داتـسا  نآ  هدـشن  پاچ  راثآ  راـشتنا  يارب  رتشیب  قیفوت  زین  درمگرزب و  نآ  راـثآ  زا  رتشیب  هچ  ره  يریگ  هرهب  لاـعتم  يادـخ  زا 
يرهطم دیهش  داتسا  راثآ  رشن  رب  تراظن  ياروش  تشهبیدرا 70   12 مینک .  یم  تلأسم 
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نورکذت مکلعل  تانیب  تایا  اهیف  انلزنا  اهانضرف و  اهانلزنا و  هروس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
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رخالا و مویلا  هللااب و  نونمؤت  متنک  نا  هللا  نید  یف  هفأر  امهب  مکذـخأت  هدـلج و ال  هاـم  اـمهنم  دـحاو  لـک  اودـلجاف  ینازلا  هینازلا و   0
نینمؤملا نم  هفئاط  امهباذع  دهشیل 

مایا نیا  هکنیا  تبسانم  هب  نینمؤملا .  یلع  کلذ  مرح  كرشم و  وا  ناز  الا  اهحکنی  هینازلا ال  هکرـشم و  وا  هیناز  الا  حکنی  ینازلا ال   0
مالـسا ملاع  رد  فافع  يالعا  رهظم  و  نیملاعلا "  ءاسن  هدیـس  هک "  ییوناب  اهیلع )  هللا  مالـس  هرهاط (  هقیدـص  ترـضح  تافو  ماـیا 

تایآ رتشیب  ابیرقت  هک  تسا  نیا  هروس  نیا  باختنا  تلع  مینک و  ریسفت  ار  رون  هکرابم  هروس  هک  دش  انب  دشاب .  یم  تسا 
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دشاب میا  هدروآ  نشور  تایآ  هلسلس  کی  هروس  نیا  رد  دیامرف  یم   ( . 1 تسا ( )  فافع  هب  طوبرم  لـئاسم  فارطا  رد  هروس (  نیا 
يا هروس  اهنت  میا "  هدرک  لزان  هک  تسا  يا  هروس  دیامرف " :  یم  ادتبا  رد  هکنیا  دیدرگ .  رایـشه  رادیب و  دیوش و  رکذـتم  امـش  هک 

تسا هروس  نیا  دوش  یم  عورش  هلمج  نیا  اب  هک 

نآرق همه  هب  ینعی  میدروآ "  دورف  یباتک  هک "  تسا  نیا  ناونع  هب  دوش  یم  عورـش  هک  یلوا  زا  هک  میراد  اه  هروس  زا  يرایـسب  ام  . 
 . تسا هروس  نیا  دافم  هب  یـصاخ  تیانع  کی  هک  دوش  یم  مولعم  دـنک .  یم  هراشا  هروس  نیمه  هب  اهنت  اـجنیا  یلو  دـنک  یم  هراـشا 

دیناد یم  ار  هروس "  يانعم " 

هب دریذپ  یم  نایاپ  دعب  دوش و  یم  عورش  هللا "  مسب  کی "  اب  هک  نآرق  تایآ  زا  يا  هعطق  ره 
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باـب و لـصف  هک  تسا  ییاـهباتک  زا  نآرق  دـنیوگ .  یم  هروس "  ار "  هعطق  نیا  تسه  يرگید  هللا "  مسب  نآ "  زا  دـعب  هک  يروـط 
تسا ندوب  هروس  هروس  تروص  هب  شندش  هعطق  هعطق  یلو  درادن  شخب 

دنیوگ یم  تسا و  یلبق  هروس  نایاپ  هدـنهد  ناشن  دـعب  هعطق  زاـغآ  هللا "  مسب  دوش و "  یم  زاـغآ  هللا "  مسب  کـی "  اـب  هروس  ره  و 
یم اهرهـش  رود  هک  ار  يراصح  نآ  برع  نابز  رد  تسا .  هدـش  عضو  روس "  هملک "  هک  تسا  يا  هداـم  ناـمه  زا  هروس "  هملک " 

داد یم  رارق  شدوخ  لخاد  رد  ار  رهش  کی  هک  دندیشک 

راوید دـلبلاروس "  دـنتفگ "  یم  روس  تشاد  هطاحا  هد  ای  هبـصق و  ای  رهـش  مامت  رب  هک  دوب  يراوید  کـی  ینعی  دوب  یطئاـح  کـی  و 
 " نآ هب  تهج  نیا  زا  تسا  هتفرگ  رارق  راـصح  کـی  لـخاد  رد  يا  هروس  ره  هنأـک  دندیـشک .  یم  رهـش  کـی  رود  هک  دوب  یعفترم 

ار نآرق  دنیوگ .  یم  هروس " 

 ( . تسا راون  لصا  زا  یگداتفا   ) 1 . . 
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هب دـش  لزاـن  نآرق  هک  یلوا  زا  دنـشاب .  هدرک  هروس  هروس  ار  نآ  نیملـسم  دـعب  هکنیا  هن  تسا  هدرک  هروس  هروـس  ربـمغیپ  دوـخ  مه 
یم ار  بلطم  نیا  اهانـضرف "  هملک "  اب  مه  دـعب  و  اهانلزنا "  هروس  ریبعت "  اـب  اـصوصخم  لوا  هیآ  دـش .  لزاـن  هروس  هروس  تروص 

تسا يدج  رایسب  یلئاسم  فافع  هب  طوبرم  لئاسم  هک  دنامهف 

رد هک  دنک  یم  رکف  زورما  رشب  هچنآ  سکع  تهج  رد  تسرد  ینعی 
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هب دراذـگ و  یم  يدازآ  ار  شمـسا  طلغ  هب  دـنک و  یم  تکرح  یـسنج  طباور  ندرمـش  زیچ  ان  ندرک و  هداس  ندرک و  لهـس  تهج 
تحت هچنآ  دـنک و  یم  حرطم  فافع  ياهمیرح  ناونع  تحت  هچنآ  نآرق  دراد  یم  رب  ماـگ  یـسنج "  يدازآ  تهج "  رد  حالطـصا 

دنک یم  نایب  یتفع  یب  ياهتازاجم  ناونع 

دـنک و یم  ناـیب  دـنوش  یم  یتـفع )  یب  هب  مهتم (  غورد  هب  دـنا و  هفیفع  هک  ییاـهنز  ندرک  راد  هکل  تازاـجم  ناونع  تحت  هچنآ  و 
دیوگب دـهاوخ  یم  تسا  هتفگ  فافع  هب  طوبرم  لئاسم  باب  رد  هچ  ره  هرخـالاب  دـنک و  یم  ناـیب  جاودزا  هب  بیغرت  باـب  رد  هچنآ 

درمش کچوک  ار  اهنیا  دوش  یمن  تسا و  ضرف  يدج و  رایسب  رایسب  لئاسم  اهنیا 

هروس مینک " .  یم  ضرع  دـعب  هک  تسا  یـسنج  روما  رد  ياوقت  فافع و  لوصا  ندرک  ریقحت  زورما  يایند  ياـهیتخب  دـب  زا  یکی  و 
میرامـش یم  مهم  ینعی  میا  هدرک  متح  ضرف و  ار  هروـس  نـیا  تاررقم  تیاـعر  مـیا و  هدروآ  دورف  هـک  تـسا  يا  هروـس  اـهانلزنا " 

 " تانیب تایا  اهیف  انلزنا  و  میرامش " .  یمن  کچوک 

هروس تایآ  مامت  دوصقم  تسا  نکمم  میا .  هداتـسرف  نشور  گرزب  تایآ  میا  هداتـسرف  هنیب  تایآ  هلـسلس  کـی  هروس  نیا  رد  اـم  و 
نآ عقاو  رد  هدمآ و  هروس  طسو  رد  هک  تسا  یتایآ  نآ  دوصقم  دنیامرف  یم  نازیملا  ریـسفت  رد  یئابطابط  همالع  هک  روطنآ  ای  دـشاب 

ریاس تسا .  هروس  نیا  تارقف  نوتس  تایآ 

هک تسا  دیاقع  لوصا  هب  طوبرم  تایآ  نآ  تسا و  یسنج  قالخا  بادآ و  هب  عجار  هروس  تایآ   9
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هروس نیا  ياوتحم  تاررقم و  میا و  هدروآ  دورف  ار  هروس  نیا  ام  دـیوگ  یم  نآرق  لاح  ره  هب  مینک .  یم  نایب  دـعب  ار  شبـسانت  هجو 
میا هدرمش  متح  تسا  یسنج  قالخا  بادآ و  هنیمز  رد  هک  ار 

دیوش يروآدای  امـش  هک  دشاب  نورکذـت "  مکلعل  رـشب "  یهاگآ  يرادـیب و  يارب  میا  هدروآ  دورف  نآ  رد  هنیب  تایآ  هلـسلس  کی  . 
کی هک  تسا  ییاجنآ  رکفت  رکذت . "  و "  رکفت "  نایم "  تسا  قرف  هک  دینادب  دیاش  دیدرگ .  جراخ  تلفغ  زا  دینک  ادـیپ  یهاگآ 

دناد یمن  تسا و  نادان  لهاج و  نآ  هب  تبسن  یلک  هب  ناسنا  هک  ار  يا  هلأسم 

دوخ هب  دوخ  ناسنا  ترطف  هک  تسا  یلئاسم  رد  رکذـت  دـنز .  یم  رکفت  زا  مد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نآرق  هک  دـنزومآ  یم  ناسنا  هب 
یم نایب  رکذـت "  ناونع "  هب  ار  اهنیا  اصوصخم  نآرق  داد .  هجوت  درک و  يروآدای  دـیاب  یلو  دـنک  یم  كرد  ار  لئاسم  نآ  تحص 

تسا رشب  هب  ندرازگ  مارتحا  شتلع  کی  دیاش  دنک 

رکذـتم و ار  امـش  ام  یلو  دـیمهف  یم  دیـشیدنیب  مه  ناتدوخ  رگا  هک  تسا  یلئاسم  ینعی  مینک  یم  هجوتم  لـئاسم  نیا  هب  ار  امـش  اـم 
هینازلا و دـیامرف " :  یم  اـنز . )  ینعم  هب  ياـشحف  تساـنز (  تازاـجم  ینعی  ءاـشحف  تازاـجم  هب  طوبرم  دـعب  هیآ  مینک .  یم  هجوتم 

امهباذع دهشیل  رخالا و  مویلا  هللااب و  نونمؤت  متنک  نا  هللا  نید  یف  هفأر  امهب  مکذخأت  هدلج و ال  هأم  امهنم  دحاو  لک  اودلجاف  ینازلا 
 " . نینمؤملا نم  هفیاط 

10

بلطم هس  هیآ  نیا  رد 
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هنایزات دص  تسا " :  هدرک  نییعت  نآرق  مه  ار  شتازاجم  دوش و  تازاجم  دیاب  نز  درم و  زا  معا  راکانز  هکنیا  لوا  تسا :  هدش  نایب 
دروم رد  هک  دهد  یم  یهاگآ  نینمؤم  هب  مود :  بلطم  راک .  انز  نز  هب  هنایزات  دص  دوش و  هدز  راکانز  درم  هب  دـیاب  هنایزات  دـص  " . 

دیریگب رارق  ناتفطاوع  ریثأت  تحت  ادابم  تازاجم  نیا 

ياج اجنیا  هک  مینکن  ارجا  ار  نآ  زا  رادقم  کی  سپ  دـیآ  یم  شدرد  هنایزات  دـص  ندروخ )  اب  دـییوگب (  دـیایب و  محر  ناتلد  ادابم 
دیوش و لئاق  دح  نیا  يارجا  رد  یحماست  المع  هک  دوش  ببـس  دیایب و  ناجیه  هب  ناتفطاوع  اجنیا  رد  ادابم  دـیوگ  یم  تسین .  محر 

 . تسا یناسنا "  هن "  تسا  یناسنا "  ریغ  لمع "  نیا  دینکن  رکف  تقو  کی  زورما  حالطصا  هب 

کی اـمتح  دـنریگب .  تربـع  نارگید  هک  تسا  نیا  يارب  تازاـجم  نیا  نوچ  دـیهدن  ماـجنا  اـفخ  رد  ار  تازاـجم  نیا  موـس :  بلطم 
یم ارجا  مکح  نیا  یتقو  هک  تسا  نیا  دوصقم  دننیبب .  دنـشاب و  رظان  رـضاح و  تازاجم  نیا  يارجا  عقوم  رد  دیاب  نینمؤم  زا  یعمج 

دنوش هاگآ  مدرم  همه  هک  دوش  ارجا  يا  هنوگ  هب  دیاب  دوش 

هک لوا  تمسق  هب  عجار  دوش .  ارجا  ینلع  دیاب  دوش  ارجا  هنایفخم  هکنیا  هن  دش  ارجا  شا  هرابرد  دح  نیا  راکانز  نز  ای  درم  نالف  هک 
هک ار  ییاهباتک  رگا  امـش  ابلاغ  تسیچ ؟  انز  تازاجم  هفـسلف  هکنیا  یکی  منک .  ضرع  دیاب  ار  بلطم  دنچ  تسانز  تازاجم  روتـسد 

دیناوخب دنا  هدرک  ثحب  اه  هنیمز  نیا  رد 

دینیب یم 
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رب مکاـح  درم  هک  ییاـه  هرود  رد  تسا .  يرـالاس "  درم  اـهنآ "  حالطـصا  هب  اـنز  تازاـجم  تلع  هک  دـننک  یم  رظن  راـهظا  روطنیا 
هتشادن و یقح  نز  هدوب و  هداوناخ  کلام  درم  هکنیا  يانعم  هب  هدوب  هداوناخ 

11

هدرک یم  انز  نز  هک  یتقو  تسا  هتـسناد  یم  نز  کلام  ار  شدوخ  درم  وا و  يرادرب  هرهب  يارب  هدوب  درم  تسد  رد  يا  هلیـسو  کـی 
انز تازاجم  تهج  نیا  زا  هداد و  رارق  يرگید  رایتخا  رد  هتـشاد  وا  هب  قلعت  هک  ار  يزیچ  کـی  نز  هک  هدوب  روطنیا  درم  رظن  زا  تسا 

تسا هدش  رارق  رب 

درم مه  تسین  نز  يارب  ارـصحنم  انز  تازاجم  مالـسا  رد  تسا .  یـساسا  یب  فرح  کی  نیا  مالـسا  نوناق  رظن  زا  هک  تسا  مولعم  . 
نز مه  راکانز و  درم  مه  دنک :  یم  حیرـصت  هدلج "  هأم  امهنم  دحاو  لک  اودلجاف  ینازلا  هینازلا و  نز " :  مه  دوش و  تازاجم  دـیاب 

دنوش تازاجم  دیاب  ود  ره  راکانز 

رد یتاررقم  نینچ  دیاش  هک  دوب  عونمم  انز  زا  هک  دوب  نز  اهنت  تشادن و  یتیعونمم  تیدودحم و  چیه  درم  هک  دوب  یم  روطنیا  رگا  . 
فرح نیا  دش  یم  تروص  نیا  رد  هتشاد  ندرک  انز  قح  درم  یلو  تسا  هتشادن  ندرک  انز  قح  نز  طقف  هک  هدوب  ایند  ياهاج  یضعب 

تسا يرالاس "  درم  انز "  تازاجم  هفسلف  هک  تفگ  ار 

رد اهنت  اهنت و  ار  شدوخ  یـسنج  یبایماک  درم  هک  تسا  نیا  شیانعم  نز و  مه  ندرک و  انز  زا  تسا  عونمم  درم  مه  مالـسا  رد  اـما  . 
جاودزا دهد و  ماجنا  دناوت  یم  جاودزا  هدودحم 
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دناوت یم  جاودزا  هدودحم  رد  اهنت  اهنت و  ار  شدوخ  یسنج  یبایماک  مه  نز  اهتیلوؤسم و  تادهعت و  هلـسلس  کی  ندرک  لوبق  ینعی 
دهد ماجنا 

حالطصا هب  هنادازآ  دشاب  نایم  رد  جاودزا  هلأسم  هکنیا  نودب  درادن  قح  درم  سپ  اهتیلوؤسم .  اهدهعت و  هلسلس  کی  لوبق  هب  نورقم 
رد درادن  صاصتخا  نز  هب  انز  تمرح  هلأسم  نیاربانب  درادن .  ار  یقح  نینچ  نز  هکنانچمه  دـنک  عابـشا  ار  شا  یـسنج  هزیرغ  زورما 
هب هک  یتقو  رد  طقف  درم  نز و  اپورا  زورما  فرع  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  حرطم  يرگید  هلأسم  لاح  دراد .  میمعت  ود  ره  دروم 

ای و  نصحم "  مالسا "  ریبعت 

12

نز هک  يدرم  يارب  اما  دننک  انز  دنرادن  قح  رادرهوش  نز  کی  راد و  نز  درم  کی  ینعی  دنعونمم  ندرک  انز  زا  دنـشاب  هنـصحم "  " 
رهوش یب  نز  دنک و  انز  رادرهوش  نز  اب  درادن  قح  نز  یب  درم  اعبط  دنک و  انز  هک  تسین  یعنم  چیه  درادن  رهوش  هک  ینز  ای  درادـن 

دنک انز  راد  نز  درم  اب  درادن  قح  مه 

هفـسلف هک  دننک  یم  رکف  روطنیا  اهنآ  دنیوگ ؟  یم  روطنیا  ارچ  لاح  دنرادن .  یتیعونمم  هنوگ  چیه  رهوش  یب  نز  نز و  یب  درم  یلو 
نز ياـنز  تمرح  هفـسلف  هدرب و  نیب  زا  ار  وا  قـح  هدرک و  تناـیخ  شنز  هب  راـک  نیا  اـب  هـک  تـسا  نـیا  راد  نز  درم  ياـنز  تـمرح 

درادن یسک  ربارب  رد  يدهعت  درادن  نز  هک  يدرم  سپ  هدرب  نیب  زا  ار  شرهوش  قح  هک  تسا  نیا  مه  رادرهوش 

یسک ربارب  رد  يدهعت  درادن  رهوش  هک  مه  ینز  و 
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ینز درم و  چیه  يارب  هکنیا  هلأسم  کی  تسا :  حرطم  هلأسم  ود  اجنیا  رد  مالـسا  رظن  زا  یلو  تسین .  یلاکـشا  اهنآ  يارب  سپ  درادن 
ای دشاب  هتـشاد  رهوش  نز  هچ  دـشاب و  هتـشادن  ای  دـشاب و  هتـشاد  نز  درم  هچ  تسین  یـسنج  یبایماک  قح  هلئاع  لیکـشت  زا  جراخ  رد 

دشاب هتشادن 

عونمم ار  یـسنج  یبایماک  ياضرا  یگداوناخ  نوناک  زا  جراخ  رد  هک  تسا  لئاق  ار  هداعلا  قوف  تیمها  نآ  هلئاـع "  يارب "  مالـسا  . 
لکـش چـیه  هب  یگداوناخ  نوناک  زا  جراخ  طیحم  رد  دـناد  یم  یـسنج  یبایماک  ياضرا  ياج  ار  یگداوناخ  طیحم  اهنت  دـناد و  یم 
مالسا هک  تسا  رادرهوش  نز  راد و  نز  درم  تازاجم  هلأسم  مود  هلأسم  دننک .  عاتمتـسا  رگیدکی  زا  ینز  درم و  هک  دهد  یمن  هزاجا 

 " يرگید تسا و  هنایز  ات  دص  نامه  هک  تسا  لئاق  یلک  تازاجم  کی  دنک .  یم  ادـیپ  تدـش  شتازاجم  تسا و  لئاق  تازاجم  ود 
 . يراسگنس تسا :  مجر " 
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نوناـک هیاـپ  هکنیا  تـلع  تـسا و  هلأـسم  نـیمه  دـنک  یم  مـکحم  ار  یگداوناـخ  طـیحم  یگداوناـخ و  هیاـپ  هـک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
مینک يوریپ  اهیگنرف  زا  هک  تبـسن  ره  هب  ام  هعماج  رد  مه  زورما  تسا و  نیمه  تسا  لزلزتم  تسـس و  اـپورا  ياـیند  رد  یگداوناـخ 

درک یم  لمع  اعقاو  مالسا  روتسد  هب  ام  هعماج  هک  یتقو  میا .  هدرک  لزلزتم  ار  یگداوناخ  نوناک 

FRIEND دنرف (  لرگ  کی  زورما  ياهیگنرف  حالطـصا  هب  دندوبن و  سامت  رد  يرتخد  ینز و  اب  جاودزا  زا  لبق  اعقاو  اهرـسپ  ینعی 
روط نیمه  مه  اهرتخد  و  دنتشادن )  رتخد  قیفر  دنتشادن (   ( GIRL
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دیسر یم  هک  یگلاس  هدزناپ  نس  هب  رسپ  کی  دوب .  وزرآ  کی  رتخد  ای  رسپ  کی  يارب  جاودزا 

هک دوب  نیا  رـسپ  کی  يوزرآ  هک  تسا  یعیبط  نیا  روط و  نیمه  مه  رتخد  کی  دـش  یم  ادـیپ  وا  رد  رـسمه  هب  زاین  یعیبط  ساسحا 
یم نز  زا  هدافتـسا  يدازآ  زرم  هب  دـش و  یم  جراـخ  نز  زا  هدافتـسا  تیعونمم  تیدودـحم و  زا  جاودزا  هلیـسو  هب  نوـچ  دریگب  نز 

 " تقونآ دیسر . 

دوبن یهاشداپ  حبص  زا  مک  فافز  بش 

هدـناسر يدازآ  هب  تیدودـحم  زا  ینعی  هدـناسر  هرهب  ظـح و  نیا  هب  ار  رـسپ  نیا  هک  يدوجوم  نیلوا  یناور  تیـصاخ  يور  نوـچ  " 
رـسپ و هک  دوب  نیا  تسا .  هدـناسر  يدازآ  هب  تیدودـحم  زا  ار  وا  هک  هدوب  یـسک  نیلوا  رـسپ  نیا  مه  رتخد  يارب  هدوب و  شرـسمه 

دندوب هدرک  جاودزا  دندوب و  هدیدن  ار  رگیدمه  الصا  هک  ییاهرتخد 

هزاجا مالـسا  هن  تسا  یتسرد  راک  ندـیدن  هک  میوگب  مهاوخ  یمن  دوب ( .  یبیجع  عضو  هک  دـنتفرگ  یم  تفلا  رگیدـکی  اب  ناـنچنآ 
اما دندیزرو . )  یم  قشع  رگیدکی  هب  روگ  بل  ات  دندیـسر  یم  رگیدـکی  هب  یتقو  دـندوب  هدـیدن  مه  رگا  یلو  دـننیبب  هک  تسا  هداد 

ات دهد  یم  هزاجا  مه  رتخد  هب  دشاب و  دازآ  شا  یـسنج  طباور  هتفرگن  نز  هک  ینامز  ات  هک  دـهد  یم  هزاجا  رـسپ  هب  یگنرف  متـسیس 
رهوش

مه رتخد  کـی  يارب  تسا و  تیدودـحم  جاودزا  رـسپ  کـی  يارب  هک  تسا  نیا  هجیتـن  دـشاب .  دازآ  شا  یـسنج  طـباور  هدرکن   14
 ( دشاب هتشاد  هطبار  یسک (  ره  اب  هتشاد  يدازآ  جاودزا  زا  لبق  تسا .  تیدودحم  جاودزا 
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دریگب دهاوخ  یم  ار  ینز  یتقو  رسپ  کی  هک  تسا  نیا  دوش .  یم  دودحم  رفن  کی  هب  دنک  جاودزا  دهاوخ  یم  هک  لاح 

زا ینعی  دوش  یم  نابنادنز  شیارب  شرهوش  مه  رتخد  کی  مدرک . "  تسرد  مدوخ  يارب  نابنادنز  کی  زورما  زا  نم  دـیوگ " :  یم 
جاودزا ندمآ و  تیدودحم  هب  يدازآ  زا  ندرک  دودحم  ار  دازآ  ینعی  یگنرف  متـسیس  رد  جاودزا  دنیآ .  یم  تیدودـحم  هب  يدازآ 

 . ندمآ يدازآ  هب  تیدودحم  زا  ینعی  یمالسا  متسیس  رد 

شا هیاپ  هک  نآ  دروآ و  یم  ماکحتسا  دوخ  لابند  هب  تسا  ندمآ  يدازآ  هب  تیدودحم  زا  شا  یناور  تیـصاخ  هیاپ و  هک  یجاودزا 
ریبعت هب  هک  يرـسپ  نآ  ایناث  دوش و  یم  قالط  هب  رجنم  دوز  ینعی  درادن  ماکحتـسا  شدوخ  الوا  تسا  ندمآ  تیدودحم  هب  يدازآ  زا 

تسا هدرک  هبرجت  ار  رسپ  اهدص  اههد و  هک  يرتخد  نآ  هدرک و  هبرجت "  ار "  رتخد  اهدص  یهاگ  اههد و  اهیگنرف  دوخ 

طقف تسا  هدـش  میرحت  انز  هکنیا  تلع  مالـسا  رد  هک  تسا  نیا  درک ؟  شدـنب  اپ  دوش  یم  رگم  دوش ؟  یم  دـنباپ  یکی  اب  ـالاح  رگم 
درادن ینز  لباقم  رد  يدهعت  هدرکن  جاودزا  هک  يدرم  سپ  نز  نیا  قح  نآ  تسا و  درم  نآ  قح  نیا  هک  تسین  نیا 

شرمع رخآ  ات  هک  يدرم  کی  تسین  راک  نیا  يارب  یعنام  چـیه  سپ  درادـن  يدرم  لباقم  رد  يدـهعت  هدرکن  جاودزا  هک  مه  ینز  و 
نانعلا قلطم  مه  وا  دـنک  جاودزا  دـهاوخ  یمن  شرمع  رخآ  ات  هک  مه  ینز  کی  دـشاب و  ناـنعلا  قلطم  وا  دـنک  جاودزا  دـهاوخ  یمن 

مالسا دشاب . 
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ار جاودزا  ای  ینک  لوبق  قلطم  تروص  هب  ار  تیمورحم  دیاب  ای  تسین  يزیچ  نینچ  ادبا  دیوگ  یم 

15

ییانز دراد و  تازاجم  انز  دیوگ  یم  دیدش  روط  هب  مالـسا  هک  تسا  نیا  يوش .  دنبیاپ  جاودزا  ياهتیلوؤسم  اهدهعت و  هب  يریذـپب و 
مالـسا دراد .  هنایزات  تسین  رهوش  کـی  قح  ندرک  لاـمیاپ  نز و  کـی  قح  ندرک  لاـمیاپ  نآ  رد  رگید  دراد و  اـنز  هبنج  طـقف  هک 

دراد نز  هکنیا  نیع  رد  هک  يدرم  هرابرد 

هب دـننک  یم  انز  يزابـسوه  يور  تسین و  هزیرغ  راشف  تحت  اعبط  دراد و  رهوش  هک  ینز  تسین و  یـسنج  هزیرغ  راشف  تحت  اـعبط  و 
نیا رد  ادتبا  گنرف  يایند  تسا !  لئاق  تیمها  لئاسم  نیا  يارب  مالسا  دح  هچ  ات  دینیبب  دهد . )  یم  نامرف  ندرک (  راسگنـس  مجر و 

تسین مرج  رادرهوش  نز  راد و  نز  درم  دروم  ریغ  رد  انز  هک  تفگ  یم  دح 

هک دندیـسر  اجنیا  هب  مک  مک  درادن  یلاکـشا  بیع و  دنکن  دراو  یتحارج  رگا  دنک  دراو  یتحارج  کی  هکنیا  رگم  دـیوگ  یم  لسار 
نز کـی  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  تسین  یعناـم  چـیه  مه  راد  نز  درم  رادرهوش و  نز  کـی  يارب  دـیوگ  یم  احیرـص  لـسار  دـنارترب 

دشاب ییاج  رد  شقشع  دشاب و  هتشاد  قیفر  مه  رادرهوش 

اب یتـقو  دراپـسب  دـهعت  یلو  درواـیب  نیا  هناـخ  رد  ار  هچب  دـهد و  ماـجنا  وا  اـب  ار  شقـشع  قوـشعم ؟  مه  دـشاب و  هتـشاد  رـسمه  مه 
الاو دنک !  رواب  ار  فرح  نیا  لسار  دوخ  رگم  دنک .  هدافتـسا  ندـش  راد  هچب  زا  يریگولج  لئاسو  زا  دـنک  یم  يزابقـشع  شقوشعم 

یمن رواب  یلقاع  مدآ  چیه 
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هک دشاب  هدش  دهعتم  طقف  دـشاب و  رهوش  کی  رـسمه  یلو  دـشاب  درم  کی  اب  شقـشع  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  يدرم  ینز  هک  دـنک 
دروایب هچب  دوخ  رهوش  يارب 

تـسود ار  وا  هک  دشاب  یمدآ  نآ  راگدای  تسا  شمـشچ  يولج  هک  يا  هچب  دیاز و  یم  هک  يا  هچب  هک  دـهاوخ  یم  شلد  ینز  ره  . 
هچب دوشن و  نتسبآ  دراد  تسود  ار  وا  هک  يدرم  زا  هک  تسه  ینیمضت  هچ  تقونآ  دراد .  رفنت  وا  زا  هک  یمدآ  راگدای  هن  دراد 
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میا هدرک  متح  ار  اهنیا  ام  اهانـضرف  اهانلزنا و  دیوگ :  یم  دراد  تهج  نیا  هب  تیانع  هکنیا  لثم  نآرق  ددـنبن ! ؟  شرهوش  شیر  هب  ار 
رـشب یگدـنز  لوصا  ءزج  اهنیا  دـهد  رییغت  دـناوت  یمن  دـهد و  یمن  رییغت  ار  اهنیا  نامز  تایـضتقم  تسا  ریذـپان  رییغت  نیناوق  زا  اهنیا 

 : " دیامرف یم  مه  دعب  ریذپان .  رییغت  تسا و 

ردق نیمه  تسین .  تشذگ  تفأر و  ياج  اجنیا  دیوگ :  یم  دـهد  یم  ناشن  لمع  تدـش  زاب  هللا "  نید  یف  هفأر  امهب  مکذـخأت  و ال 
نز راکانز و  درم  دح  مکح  يارجا  ادابم  هک  دـنک  یم  رما  اصوصخم  مه  دـعب  هلمج  رد  يرادـن .  تشذـگ  قح  رگید  دـش  تباث  هک 

 . دیهد ماجنا  مدرم  مشچ  زا  رود  اهراوید و  تشپ  رد  ار  راکانز 

نوچ دراد  هداعلا  قوف  تیـساسح  فافع  هلأسم  رد  مالـسا  دننادب  ات  دوش  شخپ  اج  همه  شربخ  دشاب و  مدرم  روضح  رد  دـیاب  امتح 
مه مادعا  ولو  ار  وا  هنامرحم  دنک و  انز  ینز  کی  تسا .  عامتجا  تیبرت  بیدأت و  يارب  یئازج  ياهروتسد  يارجا  لصا 
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دشخب یمن  عامتجا  رد  يرثا  دننک 

انز دندرک  یم  ارجا  هک  ار  نیناوق  نیا  نوچ  هداتفا  قافتا  مه  مک  هتبلا  هک  داتفا  یم  قافتا  يزیچ  نینچ  تقو  ره  مه  مالسا  ردص  رد  . 
 ( 1 طرفم ( "  وا  طرفم  اـما  لـهاجلا  مکح "  هب  دوش  هتفگ  تسا  بوخ  اـجنیا  رد  دـندرک .  یم  یمومع  مـالعا  داـتفا  یم  قاـفتا  مک 

طباور ندرک  دودـحم  رد  یطارفا  دـح  کی  رد  دوب  اسیلک  نوناق  نآ  رب  مکاح  نوناق  هک  ریخا  نرق  هس  ود  نیا  زا  لبق  ات  اپورا  ياـیند 
نز اب  ولو  اقلطم  یسنج  طابترا  اسیلک  نوناق  رد  اساسا  تفرگ .  یم  داریا  لئاسم  هلسلس  کی  رد  مالسا  هب  درک و  یم  ششوک  یسنج 

راک کی  یعرش 

 " . اطرفم وا  اطرفم  الا  لهاجلا  يری  ال  ترابع " :  نیا  اب  تمکح 70  هغالبلا  جهن   1 . . 
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كاپ و سدقم و  دارفا  اذهلو  دوب  یفیثک  لمع  یعرـش  نز  اب  ولو  تبراقم  لمع  دوب و  دیلپ  يدوجوم  اتاذ  نز  اهنآ  رظن  زا  دوب .  دـیلپ 
ینز اب  هدرکن و  سمل  ار  ینز  رمع  همه  رد  هک  دـندوب  یناسک  دنـسرب  یناحور  یلاع  تاماقم  هب  دنتـشاد  یگتـسیاش  هک  يدارفا  هزنم 

دندوب هدرکن  یکیدزن 

 " درجت سفن "  الـصا  دـندوب و  هدرب  رـسب  درجم  ار  رمع  مامت  هک  تسا  نینچ  مه  نونکا  دـش و  یم  باختنا  يدارفا  ناـیم  زا  پاـپ  . 
 . دنشاب هتشادن  سامت  ینز  چیه  اب  رمع  مامت  رد  هک  دنهد  ماجنا  ار  سدقم  لمع  نیا  دنراد  دادعتـسا  يدارفا  دنتفگ  یم  دوب .  سدقم 

دنتسه مک  دارفا  نیا 

دنوش یم  لانیدراک  شیشک و  ادعب  هک  دنتسه  اهنیمه  . 
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مییوگب مدرم  رثکا  هب  ام  رگا  دنـشاب .  درجم  دنناوت  یمن  هک  مدرم  رثکا  اما  دنتفگ :  یم  دنـسر .  یم  ندـش )  پاپ (  دـح  هب  یـضعب  و 
دنهد یم  ماجنا  یسنج  لمع  رتشیب  تسا و  رتدیلپ  هک  دنوش  یم  انز  لمع  بکترم  اهنیا  دننک  یگدنز  درجم 

هتفگ دـناد و  یم  دـیلپ  ار  تبوزع  درجت و  سکعرب  مالـسا  دـنداد .  یم  هزاجا  ار  جاودزا  دـساف "  هب  دـسفا  عفد  باب "  زا  نیارباـنب  . 
 " ای نصحم "  هملک "  درامـش .  یم  سدـقم  ار  جاودزا  و   ( 1 دـنک ( "  لوـب  نآ  رب  هک  دـنک  یم  تنعل  ار  بزع  مدآ  نیمز  تسا " 

دوش یم  رکذ  انعم  ود  هب  نآرق  رد  نصحم " 

نیا یهاـگ  هتفرگ و  رارق  جاودزا  راـصح  رد  هک  نآ  ینعی  دوـش  یم  هتفگ  رادرهوـش  نز  صوـصخ  رد  نصحم  اـی  نصحم  یهاـگ  . 
ینعی یمر  دـننک (  یم  یمر  هک  یناـسک  تسا .  دوصقم  مود  ياـنعم  اـجنیا  دـشاب .  يدرجم  نز  ولو  تسا  فیفع  نز  ینعم  هب  هملک 

نانز تمهت  ریت  اب  و  يزادناریت ) 

 ( . راحب ج 104 ص 126 تسا (  هدش  دراو  هدرکن  هنتخ  درم  ینعی  فلغأ "  هرابرد "  تایاور  رد  ریبعت  نیا  ریظن   1 . . 
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دح دیاب  دنروآ (  یمن  مه  دهاش  راهچ  تساهنآ و  هب  ینمادکاپان  تبـسن  هک  دـننز  یم  یفرح  دـنهد و  یم  رارق  فدـه  ار  نمادـکاپ 
لوبق مه  رفن  کی  فرح  نتفگ  اب  هک  تساهاعدم  زا  یـضعب  یلو  دریذپ .  یمن  لیلد  نودب  ار  ییاعدم  چیه  هتبلا  مالـسا  دنروخب . ) 

رفن کی  نآ  رگا  یتح  دوش  یم 
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دشاب نز 

لاح رد  قالط  نوچ  دـهد  قالط  ار  شنز  دـهاوخ  یم  یـسک  یتقو  دـیوگب .  شدوخ  فرط  زا  نز  کـی  هک  يا  هناـنز  لـئاسم  لـثم 
متداع لاـح  رد  تفگ  رگا  تسا و  یفاـک  مکاـپ  تفگ  رگا  یتداـع ؟  لاـح  رد  اـی  یکاـپ  وت  دنـسرپ  یم  نز  زا  تسین  زیاـج  تداـع 

نک هماقا  دهاش  رفن  ود  دنیوگ  یمن  رگید  تسا .  لوبق )  شفرح ( 

هک اجنآ  یـسومان  يواع  درد  یلو  یلام .  يواعد  لثم  دشاب  درم  دهاش  ود  دـیاب  امتح  دراوم  یـضعب  رد  تسا .  ربتعم  شدوخ  فرح 
دهاش ود  رگا  تسین .  یفاک  مه  لداع  دهاش  ود  یتح  دـیوگ  یم  مالـسا  تسا  فافع  ندـش  راد  هکل  ياپ  تسا  سومان  تمرح  ياپ 

دنناوخ یم  زامن  اهنآ  رس  تشپ  مدرم  هک  لداع  لداع 

یفاک دیوگ  یم  مالـسا  درک  انز  نز  نالف  هک  میدید  نامدوخ  مشچ  هب  هک  دنهد  تداهـش  دـنیایب و  دـننک  یم  دـیلقت  اهنآ  زا  یتح  و 
دنهدب تداهش  دنیایب  لداع  دهاش  رفن  راهچ  رگا  تسین .  یفاک  دیوگ  یم  دشاب  رگا  مه  لداع  دهاش  رفن  هس  دیرفن .  ود  امـش  تسین 

دسانشب مهتم  ار  نز  نآ  هک  تسا  رضاح  مالسا  تقونآ 

دنوش ادیپ  اجک  زا  لداع  دهاش  راهچ  دتفا .  یمن  قافتا  نادنچ  دشاب  يزیچ  نینچ  رگا  دییوگب  تسا  نکمم  دـنادب .  یفاک  ار  لیلد  و 
هک مالسا  تسا ؟  شیتفت  قیقحت و  سسجت و  رب  شیانب  انز  هلأسم  رد  مالسا  رگم  مییوگ  یم  تسا ؟  هدرک  انز  ینز  دنهد  تداهش  ات 

سسجت و دهاوخب  هک  تسین  نیا  شفده  دهاش  راهچ  دیوگ  یم 

نیگنس طیارش  نیا  اب  دییوگب  ات  دوش  قیقحت   19
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دماین دهاش  دوش .  تباث  رتمک  انز  دهاوخ  یم  مالسا  الصا  دنهدب .  تداهـش  دنیایب  هک  دتفا  یمن  قافتا  مه  یکی  دروم  رازه  دص  رد 
ماهتا دروم  هدرکن  انز  هک  یفیفع  نز  کی  هکنیا  زا  تسا  رت  ناسآ  مالـسا  رظن  زا  دنامب  یفخم  دریگب و  تروص  انز  رازه  رگا  دماین . 

دریگ رارق 

دـهاش و هار  زا  دوش  انز  دـهاوخ  یمن  هکنیا  یلو  دوش  ماـجنا  اـنز  دـهاوخ  یمن  مالـسا  دراد .  يرتشیب  تیمها  مالـسا )  يارب  نیا (  و 
انز دوش  لمع  مالسا )  یعامتجا (  تاررقم  يدرف و  تیبرت  ياههار  هب  رگا  تسا .  هدرک  هیبعت  يرگید  ياههار  هکلب  تسین  تازاجم 

دننک یم  تازاجم  دش  عقاو  هک  انز  هکنیا  هن  دوش  یمن  عقاو 

دننادب دشخب  یمن  رثا  ناشیا  رد  تیبرت  نیا  هک  ییاهنآ  تسا  هدش  لئاق  مه  تازاجم  هلب  دـنریگ .  یم  ار  انز  يولج  تازاجم  هار  زا  و 
راهچ میتفگ  سپ  تسا .  زاب  راسگنـس  قیرط  زا  ندـش  هتـشک  یهاگ  اـهنآ و  ندـش  هتـشک  هار  يدراوم  رد  ندروخ و  هناـیزات  هار  هک 

دراد رطخ  دهاش  يارب  نداد  تداهش  تسا و  مزال  دهاش 

رگا رفن  ود  ای  ددنبب و  ار  شناهد  دیاب  دنهد  تداهش  وا  اب  هک  دنتـسین  اجنآ  رگید  رفن  هس  دنک و  یم  انز  ینز  هک  دید  رفن  کی  رگا  . 
 " دندنبب ار  ناشاهناهد  دـیاب  میوگ "  یم  هکنیا  دـندنبب .  ار  ناشاهناهد  دـیاب  دـندید  رگا  رفن  هس  دـندنبب  ار  ناشاهناهد  دـیاب  دـندید 
هناخ دیورب  تسین  یفاک  نوچ  تسین  یفاک  دیداد  هک  یتداهـش  دنیوگب  اهنآ  هب  دـنداد  تداهـش  دـندمآ  رگا  هک  تسین  روطنیا  نوچ 

دیداد و تداهش  دنیوگ  یم  نات ! 
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دیتسه نز )  تمهت  فذاق ( "  سپ "  دینک  تابثا  دیتسناوتن 

دنروآ یمن  دهاش  راهچ  دننک و  یم  مهتم  ار  فیفع  نانز  هک  اهنآ  دیوگ  یم  نآرق  هک  تسا  نیا  دیروخب .  دیاب  هنایزات  داتشه  يرفن 
داتشه ار  اهنآ  دنا  هدرک  مهتم  ار  ینز  نتفگ  نیا  اب  نوچ  اما  دنشاب  وگتسار  ولو 
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 " ادـبا هداهـش  مهل  اولبقت  و ال  تسه " :  مه  یعامتجا  تازاجم  کی  هن  تسا ؟  یندـب  تازاجم  کی  نیمه  ایآ  یلو  دـینزب .  هناـیزات 
تازاـجم کـی  دـیاب  اـهنیا  دوـش .  لوـبق  دـیابن  يدروـم  چـیه  رد  ناشتداهـش  اـهنیا  رگید  تسا .  دودرم  اـهنیا  تداهـش  هشیمه  يارب 

دنوش یعامتجا 

تابثا دـنا  هتـسناوتن  دـنا و  هدرک  مهتم  انز  هب  ار  يا  هفیفع  نز  کی  نوچ  ارچ ؟  دـنتفا  یم  یعامتجا  رابتعا  زا  رگید  زور  نآ  زا  ینعی 
کئلوا نیا "  ایآ  هک  تسا  فالتخا  نیرـسفم  نایم  اجنیا  رد  دنتـسه .  قساف  اهنیا  نوقـسافلا "  مه  کئلوا  موس " :  تازاجم  دـننک . 

 " نوقسافلا مه 

دنا هتفگ  یـضعب  تسا ؟  یکی  اعومجم  ودنیا  ینعی  تسا  نامه  ای  ادبا "  هداهـش  مهل  اولبقت  ال  زا "  ریغ  تسا  هدحیلع  تازاجم  کی 
 " ادـبا هداهـش  مهل  اولبقت  و ال  يارب "  تسا  تلع  هلزنم  هب  نوقـسافلا "  مه  کئلوا  هک "  تروص  نیا  هب  تسا  یکی  اعومجم  ودـنیا 

دندش قساف  ندز  تمهت  نیا  اب  اهنیا  ینعی 

دزن قالط  هغیص  رگید  الثم  تسین  لوبق  اهنآ  زا  تسا  تلادع  شطرش  هک  رگید  زیچ  ره  تسین و  لوبق  ناشتداهش  دندش  قساف  نوچ 
رگا دناوخ  تعامج  زامن  ناوت  یمن  اهنآ  رس  تشپ  درک  يراج  دوش  یمن  اهنآ 
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یلو تسا .  تازاجم  کـی  شعومجم  نیارباـنب  تسا  تلادـع  اـهنیا  همه  طرـش  نوچ  درک  دـیلقت  ناوت  یمن  اـهنآ  زا  دنـشاب  دـهتجم 
ریاس دنا  قساف  نوچ  دنا و  قساف  هکنیا  رگید  دوش و  یمن  لوبق  ناشتداهش  هکنیا  تازاجم  کی  تسا :  تازاجم  ود  دنا  هتفگ  یـضعب 

شقسف دنک  هبوت  دنک  تابثا  ار  شیاعدم  هتـسناوتن  هک  يدهاش  نیا  رگا  تسا .  کیکفت  لباق  اهنیا  دوش و  یم  راب  اهنآ  رب  قسف  راثآ 
نیب زا 
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وا زا  دشاب  دیلقتلا "  زئاج  یملع "  رظن  زا  دـشاب و  دـهتجم  رگا  میناوخ  یم  زامن  شرـس  تشپ  میناد  یم  لداع  ار  وا  ام  ینعی  دور  یم 
یمن لوبق  رگید  شتداهش  اما  دشاب )  لداع  دیاب  مه  یضاق  نوچ  دوش (  یـضاق  دناوت  یم  دشاب  دهتجم  رگا  زاب  درک  دیلقت  ناوت  یم 

تسادج یتازاجم  تازاجم  نآ  نوچ  دوش 

تسا هناگادج  تازاجم  کی  نیا  تسین  وا  قسف  دوش  یمن  لوبق  یصخش  نینچ  تداهش  هکنیا  تلع  یضعب  هدیقع  هب  هک  تسا  نیا  . 
نشور دعب  هیآ  ینعم  اجنیا  زا  تسا .  يرگید  تازاجم  ندوبن  هداهشلا  لوبقم  تسا  تازاجم  کی  مالسا  رظن  زا  ندش  هدرمش  قساف  . 

دننک هبوت  نیا  زا  دعب  هک  نانآ  رگم  میحر  روفغ  هللا  ناف  اوحلصا  کلذ و  دعب  نم  اوبات  نیذلا  الا  دیامرف :  یم  دعب  هیآ  رد  دوش .  یم 
 " اوبات نیذلا  الا  يانثتسا "  رد  تسا .  نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  سپ  دننک  حالصا  ار )  دوخ  و ( 

نوچ مییوگب  درک  هبوت  دنک  تباث  تسناوتن  درک و  مهتم  هکنیا  زا  دعب  يدـهاش  رگا  هکنیا  یکی  داد .  ناوت  یم  ادـتبا  رد  لامتحا  هس 
هدرک هبوت 

رون هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


ینز یـسک  هک  ردق  نیمه  تسا .  هدادن  یـسک  ار  لامتحا  نیا  یلو  تسین .  مه  قساف  دشاب و  لوبق  مه  شتداهـش  دننزن  وا  هب  هنایزات 
دنک تباث  تسناوتن  درک و  مهتم  ار 

دوشن هدرمـش  قساف  مه  دشاب و  لوبق  وا  تداهـش  مه  درک  هبوت  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  مود  لامتحا  دروخب .  دـیاب  امتح  ار  هنایزات 
یقاب هشیمه  يارب  شمود  تازاجم  هک  تسا  نیا  موس  لاـمتحا  دوشب .  تیثیح  هداـعا  ددرگرب و  یعاـمتجا  ياـهتیمورحم  ماـمت  ینعی 
تیثیح هداعا  وا  زا  رادقم  نآ  ینعی  تسا  رخآ  ترابع  يانثتسا  اوبات "  نیذلا  الا  دوش و "  یمن  لوبق  تقو  چیه  شتداهش  ینعی  تسا 

دوش یم 
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یمن لوبق  زگره  شتداهش  اما  دشاب  دناوت  یم  مه  یضاق  درک  دیلقت  وا  زا  ناوت  یم  دناوخ و  وا  رس  تشپ  ناوت  یم  تعامج  زامن  هک 
مه کـئلوا  زا "  يانثتـسا  اوحلـصا "  کـلذ و  دـعب  نم  اوباـت  نیذـلا  ـالا  ینعی "  دـشاب  تسرد  یموـس  نیا  هک  تسین  دـیعب  دوـش و 

 : دعب هیآ  دشاب .  نوقسافلا " 

نا هسماخلا  نیقداصلا 0 و  نمل  هنا  هللااب  تاداهـش  عبرا  مهدحا  هداهـشف  مهـسفنا  الا  ءادهـش  مهل  نکی  مل  مهجاوزا و  نومری  نیذلا  و 
انز هب  مهتم  ار  ینز  يدرم  رگا  هک  دـیتفگ  امـش  هکنیا  نآ  دوش و  یم  حرطم  لاؤس  کی  اجنیا  نیبذاکلا .  نم  ناـک  نا  هیلع  هللا  تنعل 

دروایب دهاش  راهچ  دیاب  درک 

دننز یم  هنایزات  ار  شدوخ  دهد  تداهـش  رگا  درادن  دهاش  نوچ  هک  دنادب  دیاب  تسیچ ؟  شفیلکت  تشادن  دهاش  راهچ  رگا  لاح  . 
هک يدرم  نآ  رگا  لاح  تسا .  ندرک  توکس  شا  هفیظو  سپ 
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یعرش مکاح  شیپ  دیایب  تشاد  دوجو  دهاش  راهچ  رگا  مه  وا  ایآ  تسیچ ؟  شفیلکت  دشاب  نز  نآ  رهوش  دنک  یم  انز  نز  نآ  هدید 
؟  تسا هدرک  انز  نم  نز  هک  دنک  راهظا 

تسین دهاش  راهچ  هک  لاح  دنتفگ  یم  دوب  رهوش  ریغ  دهاش  رگا  تسا .  هدش  مامت  ناشراک  اهنآ  دنک  ادیپ  دهاش  راهچ  دهاوخب  رگا 
دهد یم  تداهش  مکاح  شیپ  یتقو  رهوش  دننز .  یم  هنایزات  ار  تدوخ  ییوگب  رگا  دراد ؟  یطبر  هچ  وت  هب  نزن  فرح  نک  توکس 

راب کی  ینعی  دیوگ .  یمن  غورد  تسا و  تسار  دیوگ  یم  هکنیا  هک  دریگب  هاوگ  ار  ادخ  دروخب و  ادـخ  هب  دـنگوس  راب  راهچ  دـیاب 
دیاب تسین  یفاک  نداد  تداهش 

23

هب دیاب  مجنپ  هبترم  رد  تسین .  یفاک  مه  زاب  تسا ؟  یفاک  رادقم  نیا  ایآ  دشاب .  دنگوس  اب  مأوت  دیاب  مه  راب  راهچ  دشاب .  راب  راهچ 
تباث دنیوگ  یم  نز  هب  دوش و  یم  مامت  راک  اج  نیمه  ایآ  میوگب . "  غورد  رگا  نم  رب  ادخ  تنعل  دـیوگب " :  دـنک و  تنعل  شدوخ 

دنیوگ یم  دننک و  یم  فیلکت  نز  هب  هن .  يا ؟  هدرک  انز  وت  هک  دش 

؟  ییوگ یم  هچ  وت  دـشاب  وگغورد  رگا  درک  تنعل  ار  شدوخ  مه  راب  کـی  دروخ و  مسق  راـب  راـهچ  ینعی  درک  ناـعل "  ترهوش " 
يولج رگید  هار  کی  یلو  تسا  رارقا  لثم  زاب  درکن  عاـفد  دوخ  زا  درک و  توکـس  مه  رگا  دوش و  یم  تازاـجم  درک  رارقا  نز  رگا 

روخب مسق  وا  لثم  ایب  مه  وت  دنیوگ  یم  دنراذگ  یم  نز 
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یم غورد  ترهوش  هک  روخب  مسق  ریگب و  هاوگ  ار  ادـخ  راـب  راـهچ  دـیوگ .  یم  غورد  ترهوش  هک  روـخب  مسق  راـب  راـهچ  مه  وـت  . 
 " دیوگ یم  تسار  مرهوش  رگا  نم  رب  ادخ  بضغ  وگب "  مجنپ  هعفد  رد  دیوگ و 

تفگ دش و  رـضاح  رگا  اما  دوش .  یم  تازاجم  يا و  هدرک  انز  وت  تسا  مولعم  دنیوگ  یم  دـهد  ماجنا  ار  راکنیا  دـشن  رـضاح  رگا  . 
هتفگ غورد  رگا  هدرک  تنعل  مه  ار  شدوخ  هداد و  تداهـش  راـب  راـهچ  درم  دوش ؟  یم  هچ  فیلکت  منک  یم  عاـفد  مدوخ  زا  مه  نم 

دیوگ یم  غورد  شرهوش  هک  هدروخ  مسق  راب  راهچ  مه  نز  دشاب و 

درم اجنیا  ایآ  دنک ؟  یم  مکح  هچ  مالـسا  دشاب "  هتفگ  تسار  مرهوش  رگا  نم  رب  ادخ  بضغ  هک "  تسا  هتفگ  راب  نیمجنپ  يارب  و 
دنک یم  تازاجم  ار  وا  دسانـش و  یم  راکهانگ  ار  نز  ایآ  هن .  دنز ؟  یم  هنایزات  وا  هب  دسانـش و  یم  نز  تمهت  فذاق و  مکح  رد  ار 

؟  تسا راسگنس  مجر و  شتازاجم  اجنیا  رد  هک 

مزال مه  قالط  دشاب و  دیاب  قلطم  ییادج  امش  نایم  تسا  هدیـشک  اجنیا  هب  راک  هک  لاح  دیوگ :  یم  مالـسا  دنک ؟  یم  هچ  سپ  هن . 
دیتسه ادج  رگیدکی  زا  رگید  امش  تسا  قالط  مکح  رد  لمع  نیمه  تسین 

هنعالم ای "  ناعل "  مالـسا "  هقف  رد  لمع )  نیا (  دیتسین .  رهوش  نز و  تعاس  نیا  زا  رگید  وج  فرط  نآ  وا  وج و  فرط  نیا  وا   24
تبون کی  دوش .  یم  هدیمان  " 
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تسا نامه  هیآ  نیا  لوزن  نأش  دنیوگ  یم  هک  تفرگ  تروص  لمع  نیا  ناشیا  روضح  رد  و  ص )  مرکا (  ربمغیپ  نامز  رد 

مدید ار  منز  دوخ  مشچ  هب  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ :  و  ص )  مرکا (  لوسر  تمدخ  دمآ  ناساره  يزور  هیما  نب  لاله  مان  هب  يدرم  . 
دروآ نابز  رب  ار  نخـس  نیا  زین  موس  راب  مود و  راب  يارب  دندنادرگرب .  ار  ناشیور  ص )  مرکا (  ربمایپ  درک .  یم  انز  درم  نالف  اب  هک 

دناد یم  شدوخ  ادخ  هللا  لوسر  ای  تفگ  و 

ار هیما  نب  لاله  تاـیآ  لوزن  زا  دـعب  ص )  مرکا (  ربماـیپ  دـش و  لزاـن  تاـیآ  نیمه  میوگ .  یمن  غورد  میوگ و  یم  تسار  نم  هک 
شدوخ هلیبق  لیماف و  اب  مه  لاله  دوب .  راد  هلیبق  راد و  لیماف  هنیدـم و  فارـشا  زا  شنز  درک .  راضحا  مه  ار  شنز  دومرف و  راضحا 

درک ارجا  ار  ناعل "  مسارم "  ص )  مرکا (  ربمغیپ  راب  نیلوا  يارب  دمآ . 

وگغورد رگا  وت  رب  ادـخ  تنعل  مه  مجنپ  هعفد  ییوگ  یم  تسار  هک  ریگب  هاوگ  ار  ادـخ  روخب و  مسق  راـب  راـهچ  اـیب  دومرف  درم  هب  . 
لوا نز  دیوگ .  یم  غورد  ترهوش  هک  روخب  مسق  راب  راهچ  هک  دـنتفگ  مه  نز  هب  تفگ .  ار  اهنیا  تداشر  لامک  اب  دـمآ و  یـشاب . 

 . دمآ دنب  ابیرقت  شنابز  درک و  توکس 

منک یمن  هایس  ار  اهنیا  يور  زگره  نم  هن  تفگ :  دوخ )  اب  و  درک (  دوخ  نادنواشیوخ  هرهچ  هب  یهاگن  دنک .  فارتعا  دوب  کیدزن 
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دروخ و مسق  ار  ادـخ  راب  راهچ  هیما  نب  لـاله  یتقو  منک .  یم  ار  راـک  نیا  نم  تفگ :  منک .  یمن  مهارف  ار  اـهنیا  تلجخ  بابـسا  و 
نز ادابم  تسا  رتدـیدش  یلیخ  اـیند  باذـع  زا  ترخآ  باذـع  هک  نادـب  دومرف  ص )  مرکا (  ربمغیپ  دـنک  تنعل  ار  شدوخ  تساوخ 

 ! سرتب ادخ  زا  یشاب ؟  هدرک  مهتم  غورد  هب  ار  دوخ 

25

 " دیوگب تساوخ  یتقو  تداهـش  راهچ  زا  دعب  مه  نز  هب  میوگ .  یمن  غورد  نم  هک  دناد  یم  شدوخ  ادخ  هللا .  لوسر  ای  هن  تفگ : 
تسا رتدیدش  یلیخ  تسایند  رد  هچنآ  زا  تسا  ترخآ  رد  هچنآ  سرتب  ادخ  بضغ  زا  دومرف  نم " . . .  رب  ادخ  بضغ 

کیدزن درک و  فقوت  مه  یتدم  کی  دمآ .  دنب  نز  نابز  هک  دوب  نیا  ینک !  بیذـکت  ار  وا  دراد  تقیقح  ترهوش  فرح  رگا  ادابم 
رگیدـکی رهوش  نز و  امـش  تعاـس  نیا  زا  رگید  دومرف  ص )  مرکا (  ربـمغیپ  تفگ .  ار  هلمج  نیا  ماجنارـس  اـما  دـنک  فارتـعا  دوـب 

دیتسین

یهلا و تمحر  دوبن  رگا  یهلا و  لـضف  دوـبن  رگا  میکح "  باوـت  هللا  نأ  هتمحر و  مکیلع و  هللا  لـضف  ـالول  و  دـیامرف " :  یم  دـعب  . 
امـش رب  يدیدش  ماکحا  دـنوادخ  ینعی  دوب  يرگید  روط  بلطم  تسا  میکح  و  ریذـپ )  هبوت  باوت (  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هکنیا 

درک یم  لزان 

لضف اهنیا  دینادب  یلو  تسا  يدیدش  ياهروتسد  میا  هدرک  نایب  امـش  يارب  هنیمز  نیا  رد  ام  هچنآ  هک  دینک  رکف  امـش  تسا  نکمم  . 
هبوت رهظم  یهلا و  تمحر  و 
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ینعی کفا "  کفا " . "  تایآ "  مان  هب  میراد  يرگید  تایآ  نیا  زا  دعب  دنک .  یم  باجیا  نینچ  امش  تحلصم  تسا .  یهلا  يریذپ 
تسا یخیرات  نایرج  کی  هب  طوبرم  هک  تمهت 

هب هدوب و  هشیاع  ننست  لها  هدیقع  هب  نز  نآ  دنداد .  رارق  ماهتا  دروم  دوب  نیقفانم  ینایرج  کی  رد  ار  مرکا  ربمغیپ  نارسمه  زا  یکی 
دیاب راک  هک  دـینک  رکف  دـیاش  تسا .  هدوب  هشیاع  مه  رگید  یـضعب  هدـیقع  هب  یلو  هدوب  هیطبق  هیراـم  عیـشت  لـها  زا  یـضعب  هدـیقع 

رارـصا اهینـس  ارچ  تسا .  هدوب  هیرام  مهتم  نز  نآ  دنیوگب  اهینـس  هدوب و  هشیاع  مهتم  نز  نآ  دنیوگب  اه  هعیـش  دیاب  دـشاب  سکعرب 
هکنیا يارب  تسا ؟  هدوب  هیرام  مهتم  نز  نآ  هک  دنراد  رارصا  بصعتم  ياه  هعیش  هدوب و  هشیاع  مهتم  نز  نآ  هک  دنراد 
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نز نآ  يارب  هک  مهتم  نز  نآ  نأش  رد  نآرق  تایآ  رظن  زا  هچ  مدرم و  یمومع  عضو  رظن  زا  هچ  دـمآ  رد  یلکـش  هب  دـعب  تمهت  نیا 
مولعم دصرددص  دش و  ریهطت  وا  هدوب و  غورد  مهتم  نز  نآ  هرابرد  ماهتا  نیا  هک  دنامن  کش  ینعی  دمآ  رامـش  هب  راختفا  کی  مهتم 

تسا غورد  هیضق  هک  دش 

هدوب و هشیاع  دش  تابثا  دـصرددص  تشز  لمع  نیا  رظن  زا  وا  یکاپ  هک  مهتم  نز  نآ  هک  دـنراد  رارـصا  ننـست  لها  هک  تسا  نیا  . 
ناتساد اب  ار  کفا  تایآ  تسا ؟  هدوب  هچ  نایرج  لاح  دننک .  تباث  هیطبق  هیرام  يارب  ار  راختفا  نیا  دنهاوخ  یم  اه  هعیـش  زا  یـضعب 

هسلج رد  هللا  ءاش  نا  تسه  مه  لصفم  هک  نآ 
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 . نیرهاطلا هلا  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  منک .  یم  ضرع  ناتیارب  دعب 
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شخب 1

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ام مهنم  يرما ء  لکل  مکل  ریخ  وه  لب  مکل  ارـش  هوبـسحت  ـال  مکنم  هبـصع  کـفالاب  اؤاـج  نیذـلا  نا  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا 
اذه اولاق  اریخ و  مهسفناب  تانمؤملاو  نونمؤملا  نظ  هومتعمـس  ذا  الول  میظع 0  باذع  هل  مهنم  هربک  یلوت  يذـلا  مثالا و  نم  بستکا 

کفا

نیقفانم زا  یضعب  ادخ  لوسر  يوربآ  ندرب  يارب  هک  تسا  یتمهت )  یگرزب (  غورد  کفا "  تسا " .  کفا "  حالطصا "  هب  تایآ  . 
زا هک  یتاکن  میناوخ و  یم  ار  تاـیآ  نونکا   ( . 1 میدرک (  لقن  لیصفت  هب  البق  ار  شناتساد  دندرک .  لعج  ادخ  لوسر  رـسمه  يارب 

یتح تسا و  یساسح  رایسب  یعامتجا  یتیبرت و  تاکن  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  نیا 

تـشگزاب ماگنه  ربمایپ  رـسمه  هشیاع  هک  تسا  نیا  تنـس  لها  لـقن  هب  ناتـساد  هصـالخ  یلو  تسین  تسد  رد  روکذـم  راون   ) 1 . . 
یتدم داتفا و  نیمز  هب  وا  دنبور )  قوط (  اجنآ  رد  دـش  یلگنج  لخاد  تجاح  ياضق  يارب  اهلزنم  زا  یکی  رد  هوزغ  کی  زا  نیملـسم 

تشگ یم  نآ  لابند 

دراو ریخأت  اب  درک  یم  تکرح  ناگدـنام  هار  زا  يروآ  عمج  يارب  هلفاق  لابند  زا  هک  ناوفـص  طسوت  دـنام و  زاب  هلفاـق  زا  هجیتن  رد  و 
 ( . دندرک عیاش  ربمایپ  رسمه  هیلع  ار  ییاهتمهت  نیقفانم  هثداح  نیا  لابند  هب  دش .  هنیدم 
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نیذلا نا  دیامرف " .  یم  هیآ  مینک .  یم  نایب  تسا  نامدوخ  نامز  رد  ام  دوخ  يالتبا  دروم 
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هتسباو مه  هب  دارفا  هدع  کی  لکشتم و  هتسد  کی  دینادب  دندرک  قلخ  دنتخاس و  ار  کفا "  هک "  نانآ  مکنم "  هبصع  کفالاب  اؤاج 
زا امـش  دوخ  لـخاد  رد  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هک  دـنک  یم  رادـیب  ار  نیملـسم  نینمؤـم و  هلیـسو  نیا  هب  نآرق  دنتـسه .  امـش  دوـخ  زا 

دیوگب دهاوخ  یم  نآرق  ینعی  دنـشاب  یم  كانرطخ  ياهفده  اهدـصقم و  لابند  هک  دنتـسه  یتاج  هتـسد  دارفا و  مالـسا  هب  نارهاظتم 
دنتخاس هک  یناسک  فرط  زا  کفا "  نیا "  نتخاس  هصق 

ربمغیپ نتخادنا  رابتعا  زا  ربمغیپ و  نتخاس  وربآ  یب  مه  فده  دوب  فدـه  روظنم و  يور  دوبن  يراگنلو  یهجوت و  یب  تلفغ و  يور 
يرش نیا  دیوگ  یم  دعب  دندوب و  امـش  دوخ  نایم  زا  هتـسباو  مه  هب  هتـسد  کی  اهنآ  دیوگ  یم  نآرق  دندیـسرن .  ناشفده  هب  هک  دوب 

دوب ریخ  شا  هجیتن  هک  دوب 

يارب یتسکـش  دوب و  یئوس  هثداح  کی  نیا  هک  دـینکن  نامگ  مکل "  ریخ  وه  لب  مکل  ارـش  هوبـسحت  ـال  دوبن " :  رـش  نیا  عقاو  رد  و 
هن دناد  یم  ریخ  ار  ناتـساد  نیا  نآرق  ارچ  لاح  دوب .  یمالـسا  هعماج  دوس  هب  نآ  یخلت  همه  اب  ناتـساد  نیا  ریخ  دوب  ناناملـسم  امش 

؟  دوب یخلت  رایسب  ناتساد  هک  نآ  لاح  رش و 

دـش و لزان  یحو  هکنیا  ات  تشذـگ  زور  لهچ  دودـح  یلاوتم  ياهزور  دـندوب و  هتخاس  مرکا  ربمغیپ  ندرک  حـضتفم  يارب  یناتـساد 
ود هب  ار  نیا  تشذـگ !  هچ  ترـضح  نآ  ناکیدزن  مرکا و  ربمغیپ  رب  تدـم  نیا  رد  دـناد  یم  ادـخ  دـیدرگ .  نشور  عاضوا  اجیردـت 

دیوگ یم  نآرق  لیلد 
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 : تسا ریخ 

دشابن صخشم  فوفص  هک  تسا  نیا  اهرطخ  نیرتگرزب  زا  یکی  يا  هعماج  ره  رد  دندش .  هتخانش  قفانم  هورگ  نیا  هکنیا  لیلد  کی 
 . درادن يرطخ  تسا  مارآ  عاضوا  هک  یتقو  ات  دنشاب .  فص  کی  رد  همه  قفانم  دارفا  نمؤم و  دارفا 
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هعماج يارب  هک  یثداوح  هطساو  هب  اذهل  دنیب .  یم  ار  اه  همدص  نیرتگرزب  نیقفانم  هیحان  زا  عامتجا  دروخب  عامتجا  هب  هک  ناکت  کی 
ناشقافن هدرپ  اهقفانم  دـنریگ و  یم  رارق  نینمؤم  فص  رد  اهنمؤم  دـیآ  یم  شیپ  شیامزآ  دوش و  یم  راکـشآ  اهنطاب  دـیآ  یم  شیپ 

نیا هک  ینیقفانم  نآ  تسا .  هعماج  يارب  گرزب  ریخ  کی  نیا  دنریگ .  یم  رارق  دنتسه  نآ  هتـسیاش  هک  یفـص  رد  دوش و  یم  هدیرد 
دندوب هدنز  ات  هانگ .  غاد  ینعی  مثا "  دوب " .  مثا "  دنام "  نآرق  ریبعت  هب  ناشیارب  هچنآ  دندوب  هدرک  لعج  ار  ناتساد 

هماع یلو  هناهاگآان  هن  دندرک  لعج  هناهاگآ  ار  ناتـساد  نیا  ناتـساد  ناگدنزاس  هک  دوب  نیا  مود  هدیاف  دندرکن .  ادـیپ  رابتعا  رگید 
ضرغ و دندوب و  صلخم  نامیا و  اب  دندوب  ناملسم  هکنیا  اب  نیملسم  تیرثکا  دنتفرگ .  رارق  هبصع "  نیا "  رازبا  هناهاگآ  ان  نیملسم 

بوخ ار  بلطم  نآرق  دوخ  هک  هجوت  مدـع  یهاگآ و  مدـع  يور  زا  یلو  دـنتفرگ  رارق  هبـصع "  نیا "  يوگ  دـنلب  دنتـشادن  یـضرم 
دشاب كریز  رگا  نمشد  دنشاب .  هاگآ  ان  شدارفا  هک  عامتجا  کی  يارب  تسا  گرزب  رطخ  کی  نیا  دنک .  یم  حیرشت 

نیا دعب  دنک  یم  لعج  ناتساد  کی  دهد  یم  رارق  ناشدوخ  هیلع  رازبا  ار  اهنیا  دوخ 
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شتلع نیا  دننک .  وگزاب  هدرک  لعج  ناشدوخ  هیلع  ناشنمـشد  هک  ار  يا  هصق  ناشدوخ  ات  دزادـنا  یم  اهنیا  دوخ  نابز  هب  ار  ناتـساد 
لعج نمشد  هک  یفرح  دننک .  وگزاب  هتسنادن  هتخاس  نمـشد  هک  ار  یفرح  هک  دنـشاب  هاگآ  ان  ردقنیا  یمدرم  دیابن  تسا و  یهاگآان 

هب دینک و  شنفد  دیاب  امـش  دوشب .  شخپ  نیا  دهاوخ  یم  نمـشد  الـصا  دینک .  شنفد  اج  نامه  هک  تسا  نیا  امـش  هفیظو  دنک  یم 
هبرح اب  هلیسو  نیا  هب  ات  دییوگن  مه  رفن  کی 
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یتقو کی  الثم   1 نیملـسم . .  هک  یهابتـشا  هک  دوب  نیا  ناتـساد  نیا  مود  هدـیاف   ( . 1 دـینک (  بآرب  شقن  ار  نمـشد  هشقن  توکس 
 . " دنتـسه یبصان  اهینیطـسلف  نیا  تفگ :  یم  یـسک  کی  مدید  یتقو  کی  تسا  عیاش  اهیـضعب  نایم  رد  مه  زونه  دیاش  دوب و  عیاش 

دناد یم  رکبوبا  ار  لصف  الب  هفیلخ  هک  یسک  ینعی  ینس  تسا .  ینس  زا  ریغ  یبصان  مالسلا .  هیلع  یلع  نمشد  ینعی  یبصان " 

 . تسا هدرک  بصن  هفیلخ  ناونع  هب  دوخ  زا  دعب  ار  یصخش  ربمغیپ  هک  تسین  دقتعم  دناد و  یم  مراهچ  هفیلخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  و 
تسا لئاق  مارتحا  نینمؤملاریما  يارب  ینس  دندرک .  باختنا  ار  رکبوبا  مه  مدرم  درکن و  بصن  تفالخ  هب  ار  یسک  ربمغیپ  دیوگ  یم 

دناد یم  مراهچ  ياوشیپ  مراهچ و  هفیلخ  ار  وا  نوچ 

 . تسا سجن  تسا  رفاک  یبصان  یلو  تسا  ناملسم  ینس  دراد .  یم  نمشد  ار  یلع  هک  یـسک  ینعی  یبصان  دراد .  تسود  ار  یلع  و 
مینکب ناملسم  هلماعم  میناوت  یمن  یبصان  اب  ام 
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دیوگ یم  نآ  هب  نیا  دیوگ .  یم  یکی  نآ  دنتسه .  یبصان  اهینیطسلف  نیا  دیوگ  یم  دیآ  یم  یسک  کی  لاح  . 

رکف چـیه  دـنریگ .  یم  رارق  اهیدوهی  هجرد  رد  دـنرفاک و  دنـشاب  یبصان  رگا  روط .  نیمه  دـنک و  یم  رارکت  رگید  ياج  کی  مه  وا 
ساـسحا هکنیا  يارب  دـننک  یم  لـعج  فرح  کـی  ییاـج  ره  رد  دـنا .  هدرک  لـعج  اـهیدوهی  هـک  تـسا  یفرح  نـیا  هـک  دـننک  یمن 

دنربب نیب  زا  ار  اهینیطسلف  هب  تبسن  يدردمه 

ساسحا هکنیا  يارب  تسا  رفاک  دشاب  یلع  نمـشد  سک  ره  تسا  دقتعم  یلع و  رادتـسود  هعیـش  دنا و  هعیـش  ناریا  مدرم  دـنناد  یم  . 
دایز ار  اهینیطـسلف  میدوب  هتفر  هکم  هک  ییاهلاس  زا  یکی  ام  هک  یتروص  رد  دننک .  یم  لعج  ار  بلطم  نیا  دنربب  نیب  زا  ار  يدردمه 

تفگ نم  هب  دمآ  اهنآ  زا  یکی  میدید  یم 

مه هعیـش  اهنیا  لخاد  دش  مولعم  دنا .  ینـس  میاقفر  نیا  متـسه  هعیـش  نم  تفگ  دعب  تسیچ ؟  شمکح  جح  لئاسم  زا  هلأسم  نالف  : 
تسا هعیش  فورعم   ( 1 دلاخ (  الیل  نیمه  میراد .  دایز  مه  هعیش  تسه .  ینس  هعیش و  ام  نیب  دنتفگ  یم  ناشدوخ  دعب  دراد .  دوجو 

 . ما هعیش  نم  هتفگ  رصم  رد  شدوخ  ینارنخس  قطن و  نیدنچ  رد  . 

نآرق دـنا .  یبصان  اهنیا  هک  دـینک  شخپ  امـش  دـیوگ :  یم  دـنک و  یم  رومأم  دراد  هک  ار  يرودزم  هدـع  کـی  يدوهی  نمـشد  یلو 
دیدینش دنیوگ  یم  نیتداهش  امش  لثم  دنتسه و  امش  وزج  هک  يدارفا  هب  تبسن  ییاهتبسن  نینچ  رگا  دراوم  نیا  رد  هداد  روتسد 
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 (. تشاد تکرش  ییابر  امیپاوه  تایلمع  دنچ  رد  هک  ینیطسلف  کیرچ   ) 1 تسیچ . . .  نات  هفیظو 
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هناحول و هداس  دندرک  لعج  هتـسباو )  مه  هب  هتـسد  کی  تیعمج و  کی  هبـصع (  کی  هک  ار  یفرح  ینعی  دش )  صخـشم  دـندرک ( 
 : تفگ يرگید  مدینـش  مه  نم  تفگ :  یکی  نآ  مدینـش  یفرح  نینچ  دنتفگ :  دندیـسر  مه  هب  هک  دعب  دندینـش و  اهنآ  زا  هناهاگآان 

درک لقن  وا  يارب  نیا  زاب  تسا  ملاع  ادخ  مناد  یمن 

هک کفا "  ناتـساد "  نیا  دش .  يرفن  دنچ  تیعمج  کی  يوگ  دنلب  هناهاگآ  ان  هناحول و  هداس  ناملـسم  هعماج  هک  دش  نیا  هجیتن  و 
ار نامدوخ  رگید  فرط  زا  میتخانش و  ار  اهنآ  فرط  کی  زا  دندیلام :  مه  هب  ار  اهمـشچ  همه  دوب .  یبیجع  شاب  رادیب  کی  دش  ادیپ 

میدش بکترم  ار  یگرزب  هابتشا  نینچ  ارچ  ام  میتخانش . 

مـسا یتح  مهاوخ  یمن  تسا .  تسد  رود  یلیخ  مه  شا  هناـخ  میراد  یمیدـق  یلیخ  تسود  کـی  میدـش ! ؟  اـهنیا  تسد  رازبا  ارچ 
هب متـساوخ  یم  نم  دـش و  مامت  ریـسفت  هک  دـعب  اجنیا .  دوب  هدـمآ  نارهت  تسد  رود  یلیخ  ياـه  هطقن  نآ  زا  مربب .  مه  ار  شا  هلحم 

میدش راوس  رگیدمه  اب  میراد  لباقان  نیشام  کی  ام  تفگ  مورب  لزنم 

یمن هللا "  یلو  ایلع  نا  دهـشا  داوجلا "  دجـسم  رد  دـنتفگ  یم  مدـمآ ؟  اجنیا  هب  يراـک  هچ  يارب  نم  یناد  یم  تفگ :  هار  نیب  رد  . 
هک دزرمایب  ار  تردپ  ادخ  متفگ :  دنیوگ .  یمن  اعقاو  منیبب  مورب  متفگ  نم  دنیوگ 
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دنیوگ یمن  ای  دنیوگ  یم  ایآ  ینیبب  ییایب  هک  یتشاد  صرح  ردق  نیا  لقا  زاب ال 

نآ دـنیوگ  یمن  هللا "  یلو  ایلع  نا  دهـشا  داوجلا "  دجـسم  رد  دـیوگ  یم  داوجلا  دجـسم  هب  عجار  الثم  دـیآ  یم  یـسک  کی  لاح  . 
رد میدینـش  ام  دـنیوگ  یم  مدرم  همه  ینیب  یم  تقو  کی  دـنیوگ  یمن  هللا "  یلو  اـیلع  نا  دهـشا  مدینـش "  مه  نم  دـیوگ  یم  یکی 

يدینش يزیچ  نینچ  تقو  ره  دیوگ  یم  دیوگ ؟  یم  هچ  مالسا  دنیوگ !  یمن  هللا "  یلو  ایلع  نا  دهشا  داوجلا "  دجسم 
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! ؟  ینک یم  وگزاب  ارچ  رگید  يرادـن  ندرک  قیقحت  هلـصوح  هک  وت  نک  قیقحت  ورب  تدوخ  يراد  هغدـغد  رگا  رواین .  نابز  هب  ادـبا 
خسرف ود   ( 2 لتچ ( "  ات "  هد  نآ  زا  ناملـسم .  رگید  فصن  دـندوب و  يدوهی  هد  نآ  فصن   ( 1 يرادـن ( . . . .  ندرک  وگزاب  قح 

تسام لام  لتچ  دنتفگ  یم  اهیدوهی  دوب .  هار 

هب تسام  لام  نیا  دـنتفگ  یم  اهیدوهی  تسام .  لام  ریخ  دـنتفگ  یم  هد  نامه  ناناملـسم  تسام .  لام  رازم  نیا  میتخاس .  ام  ار  اجنیا 
اهرـس تسد و  دندرک .  یم  اوعد  رگیدـمه  اب  دراد .  هرانم  هکنیا  لیلد  هب  تسام  لام  دـنتفگ  یم  اهناملـسم  درادـن  هرانم  هکنیا  لیلد 

دش هتشک  اهمدآ  تسکش و 

ای دراد  هرانم  دـننیبب  دـنورب و  خـسرف  ود  هک  ار  نیا  تمه  دراد .  هرانم  هک  دوب  نیا  اهنیا  لیلد  درادـن و  هرانم  هک  دوب  نیا  اهنآ  لیلد  . 
دوب نیمه  کفا )  ناتساد  مود (  هدیاف  دنتشادن .  درادن 
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دنامب هشیمه  يارب  هک  دروآ  نآرق  دوخ  رد  داد .  يرایشوه  کی  یهاگآ و  کی  نیملسم  هب  هک 

یم ادخ  شابن .  نمـشد  يوگدنلب  هناهاگآ  ان  ریگن  رارق  رازبا  هناهاگآ  ان  ناملـسم !  هک  دـنریگب  سرد  هشیمه  يارب  دـنناوخب و  مدرم 
کی یهاگ  دـندرک .  لعج  اهناتـساد  روج  نیا  زا  ردـقچ  دنتـسه  اهیدوهی  تسد  رازبا  هک  اهییاهب  لوا و  هجرد  رد  اهیدوهی  نیا  دـناد 
ملسم ردقنآ  دعب  هدمآ  اهباتک  لخاد  مک  مک  هک  هدش  عیاش  ردقنآ  هدرک  لعج  نیملسم  هیلع  یحیـسم  کی  ای  يدوهی  کی  ار  يزیچ 

ضرف

 ( . تسا رازم  کی  مان  ارهاظ   ) 2 تسا . . )  راون  زا  یگداتفا   ) 1 . . 
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ندرک حتف  نیمز و  قرشم  هب  ردنکسا  ندمآ  زا  دعب  هیردنکسا .  يزوسباتک  ناتساد  لثم  تسا  هدمآ  ناشرواب  نیملسم  دوخ  هک  هدش 
هناخباتک دنتفر و  اجنآ  هب  ملاع  مدرم  یهورگ  دش .  هیردنکسا "  نآ "  مان  هک  دنتخاس  اجنآ  رد  يرهـش  ناتـسودنه  ناریا و  رـصم و 

دنداد لیکشت  يا 

نیا تیحیـسم  یتح  نیملـسم و  خیرات  زورما  دش .  عمج  اجنآ  رد  يدایز  رایـسب  ياهباتک  دوب و  هسردم  کی  عقاو  رد  هناخباتک  نآ  و 
هدز شتآ  تراغ و  هناخباتک  نیا  تبون  هس  ود  رد  دننک  حـتف  ار  هیردنکـسا  نیملـسم  هک  نآ  زا  لبق  هک  تسا  هدرک  نشور  ار  بلطم 

دش

ار هیردنکسا  هزوح  تسناد  یم  تیحیسم  دض  ار  هفسلف  نوچ  درک  ادیپ  شیارگ  تیحیـسم  هب  یقرـش  مور  يروطارپما  هک  نآ  زا  دعب 
 . دندش هدنهانپ  ناوریشونا )  رابرد  هب  ناریا (  هب  دندمآ  نافوسلیف  زا  رفن  تفه  هک  دیا  هدینش  درک .  یشالتم 
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دنامن یقاب  يا  هناخباتک 

هناخباتک دننک  حتف  ار  هیردنکـسا  نیملـسم  هکنیا  زا  لبق  هک  دـنا  هدرک  تباث  نیریاس  تنارود و  لیو  لثم  یحیـسم  نیخروم  زورما  . 
تاحوتف عیاقو  تایئزج  رگید  فرط  زا  تشادن .  دوجو  يا  هناخباتک  دنتفر  نیملسم  یتقو  هک  دید  بیسآ  تبون  دنچ  رد  هیردنکـسا 

ناریا رد  هچ  ار  نیملسم 

نیخروم ار  هیردنکـسا  حتف  عیاقو  تایئزج  اصوصخم  دنا  هتـشون  یحیـسم  ناملـسم و  نیخروم  رگید  ياهاج  رد  هچ  رـصم و  رد  هچ 
يرذالب نادلبلا (  حوتف  يربط و  خیرات  یبوقعی  خیرات  لثم  میظع  رایسب  ياهباتک  موس  مود و  نرق  رد  اهدعب  دنا .  هتشون  مه  یحیـسم 

خروم رفن  کی  یتح  دـنا .  هتـشون  تسا  بترم  مظنم و  مه  ناشدانـسا  هلـسلس  تسا و  یمالـسا  لوا  نورق  نامه  هب  قلعتم  اهنیا  هک  ( 
لیو دندز .  شتآ  نیملسم  هتشاد و  دوجو  هیردنکسا  رد  تقو  نآ  رد  يا  هناخباتک  هک  تسا  هتشونن 
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نآ رـصاعم  شیـشک  ار  هیردنکـسا  حتف  عیاقو  تایئزج  مامت  هدوب  هیردنکـسا  نکاس  تقو  نآ  شیـشک  کی  دسیون " :  یم  تنارود 
زا دـعب  ینعی  يرجه  مشـش  نرق  رخاوا  رد  هبترمکی  هدربن . "  يزوسباتک  زا  یمـسا  چـیه  تسا  تسد  رد  شباتک  تسا  هتـشون  ناـمز 

دنتسه یحیسم  دنتسین و  مه  خروم  هک  رفن  ود  یکی  متفه  نرق  رد  لاس و  دصشش 

دمآ هیردنکسا  هب  صاع  ورمع  هک  یتقو  دنتفگ :  دننک  عفر  تیحیسم  زا  ار  تمهت  نیا  هکنیا  يارب  دنهدب  ناشن  یکردم  هکنیا  نودب 
ای هک  تشون  هفیلخ  تسیچ ؟  هناخباتک  نیا  اب  اـم  فیلکت  هک  تشون  هماـن  هفیلخ  هب  دـید  اـجنآ  رد  ار  یمیظع  رایـسب  هناـخباتک  کـی 

تسا نآرق  اب  قفاوم  تساهباتک  نیا  رد  هچنآ 
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ار همه  نزب .  شتآ  ار  همه  دروخ  یمن  ام  دردـب  دـشاب  نآرق  اب  فلاخم  هک  يزیچ  تسا  نآرق  اب  فلاخم  اـی  سب و  ار  اـم  نآرق  سپ 
نودب دندرک  لقن  ار  ناتساد  نیمه  لوعجم  ياهباتک  نیا  زا  مه  نیملسم  دوخ  مک  مک  مهن  متـشه و  نرق  رد  اهدعب  دز .  شتآ  اجکی 

دندرک یم  لقن  لوا  نورق  نیخروم  دوب  یم  يا  هیضق  نینچ  رگا  دننک  رکف  هکنیا 

رد ینارنخـس  هس  نم  تقو  کـی  مناـم .  یم  رود  مدوخ  ثحب  زا  رگید  هک  تسه  ناتـساد  نیا  ندوب  غورد  رد  رگید  هنیرق  نیدـنچ  . 
عوضوم نیا  رد  يا  هلاـسر  مه  ناـمعن  یلبـش   ( . 1 مدرک (  تباـث  ار  نآ  ندوـب  غورد  مدرک و  هیردنکـسا "  يزوسباـتک  عوـضوم " 

نمشد تسد  ياهرازبا  هناهاگآ  نمشد  اما  تسا .  غورد  هک  درادن  کش  بلطم  نیا  نیخروم  املع و  نیققحم  رظن  زا  تسا و  هتـشون 
هناهاگآ ان  ناتسود  یلو  هناهاگآ  مه 

هتفاـی لیـصفت  هلاـقم  نیا  ناریا .  مالـسا و  لـباقتم  تامدـخ  باـتک  رد  رـصم "  ناریا و  يزوسباـتک  هلاـقم "  هب  دوش  عوـجر   ) 1 . . 
 ( . تسا روکذم  ياهینارنخس 
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هیضق يارب  دنهاوخ  یم  یتقو   ( 1 اهناتسریبد (  مشش  لاس  قطنم  هفسلف و  باتک  رد  هک  هدیـسر  ییاج  هب  راک  دننک .  یم  لقن  ار  اهنیا 
قفاوم رگا  تفگ " :  هیردنکـسا  هناـخباتک  هب  عجار  اهناملـسم  هفیلخ  هک  يزیچ  نآ  ریظن  دـنیوگ  یم  دـننزب  لاـثم  قطنم  رد  هلـصفنم 

دنا هدروآ  یناتسریبد  ياهباتک  رد  دینزب . "  شتآ  سپ  دروخ  یمن  ام  درد  هب  تسا  نآرق  فلاخم  رگا  سب و  ار  ام  نآرق  تسا  نآرق 
هک
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دیوگ یم  زین  نامعن  یلبش  تسا .  هدوب  ندز  شتآ  باتک  ناشراک  نیملسم 

رد دندرک  یم  هرادا  ناشدوخ  همانرب  يور  هک  دندرک  سیسأت  یـسرادم  دعب  دندرک و  لالتخا  ار  ناتـسودنه  دندمآ  هک  اهیـسیلگنا  : 
یم رکذ  لاثم  ناونع  هب  ار  بلطم  نیمه  اصوصخم  دـننزب  لاثم   ( 2 هیقیقح (  هلصفنم  هیضق  يارب  دنتـساوخ  یم  یتقو  قطنم  ياهباتک 

دندرک

 . ) دیدز یم  شتآ  ار  اهباتک  میدق  زا  هک  دیتسه  یتلم  امـش  هک  دننک  ورف  اهودنه  ياه  هچب  نیملـسم و  ياه  هچب  زغم  رد  هکنیا  يارب 
یم ام  دـعب  تسه . )  یباسح  هک  مدـیمهف  مدـید  ار  بلطم  نیا  نامدوخ  یناتـسریبد  ياهباتک  رد  هک  دـعب  نم  دـیوگ .  یم  وا  ار  نیا 

مینیب

مینک یم  وگزاب   ( 3 نابز (  هب  نابز  هن  ای  دراد  كردم  مینیبب  هکنیا  نودب  ام  دنا و  هدروآ  ار  اهنیمه  مه  ناریا  یناتسریبد  ياهباتک  رد 
میدرک یمن  لایخ  ام  تسا !  غورد  هیـضق  نیا  بجع !  دـنیوگ :  یم  هدـع  کی  مییوگ  یم  ار  نآ  نودـب  غورد  اـج  ره  هک  يروط  هب 

 . دشاب غورد 

3 بش . . "  ای  تسا  زور  ای  نالا  ای " :  قاط "  ای  تسا  تفج  ای  ددع  لثم "  هیقیقح  هلـصفنم  هیـضق   2 توغاط . . )  نامز  رد   ) 1 . . 
 . تسا نآرق  زا  نابز "  هب  نابز  ریبعت " 
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 ! نیملسم ناتیارب  تسا  سرد  اهنیا  دیوگب  دهاوخ  یم  عقاو  رد  مکل "  ریخ  وه  لب  مکل  ارـش  هوبـسحت  ال  دیوگ " :  یم  نآرق  هک  نیا 
دیریگ یم  دنپ  اهنیا  زا  هک  دینک  ریسفت  دیناوخب و  ار  ناتنآرق 
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 . " دیریگن رارق  دننک  یم  لعج  امش  يارب  امش  نانمشد  هک  یتاعیاش  يوگ  دنلب  هناهاگآ  ان  رگید 

دیوگ یم  دعب  متالا "  نم  بستکا  ام  مهنم  يرما ء  لکل  مکل  ریخ  وه  لب  مکل  ارش  هوبـسحت  مکنم ال  هبـصع  کفالاب  اؤاج  نیذلا  نا 
ار هاـنگ  بقاوع  دـندرک  بسک  ار  هاـنگ  غاد  ناـشدوخ  هزادـنا  هب  ناشمادـک  ره  دـندوب  هدرک  لـعج  ار  ناتـساد  نیا  هک  اهتخبدـب  نآ 

دندش لمحتم 

 " هک تسا  یبا "  نب  هللا  دبع  دوصقم "  تفرگ (  هدهع  هب  وا  ار  هانگ  نیا  مظعم  تمسق  هک  دوب  اهنیا  زا  رفن  کی  دیوگ :  یم  نآرق  . 
هب ار  هاـنگ  نیا  مظعم  تمـسق  هکنآ  میظع "  باذـع  هل  مهنم  هربک  یلوت  يذـلا  و  دـنیوگ " : )  یم  مه  لولـس "  نب  یبا  نب  هللا  دـبع 

تفرگ ندرگ 

هتخانـش نیقفانملا "  سیئر  مان "  هب  تسایند  ایند  ات  هک  ایند  یماندـب  غاد  نیا  زا  ریغ  تسا  هدرک  هدامآ  وا  يارب  گرزب  یباذـع  ادـخ 
اریخ مهـسفناب  تانمؤملا  نونمؤملا و  نظ  هومتعمـس  ذا  الول  دیناشچ " .  دهاوخ  وا  هب  یمیظع  باذع  دنوادخ  ناهج  نآ  رد  دوش  یم 

"

نامگ دیدرب و  دب  نامگ  ناتناملـسم  ناردارب  هب  دیدینـش  هک  تقو  نآ  ارچ  اهناملـسم !  يا  دـیوگب :  ریبعت  نیا  هب  تسناوت  یم  نآرق  . 
یمن دـیوگ  یم  رگید  ناـیب  اـب  ار  بلطم  نیمه  نآرق  یلو  دوـب .  هتفگ  يا  هداـس  بلطم  کـی  تفگ  یم  نینچ  رگا  دـیدربن ؟  بوـخ 

دیوگ یم  دیدرب " ؟  دب  نامگ  ناتنمؤم  نارهاوخ  نمؤم و  ناردارب  هب  ارچ  دیوگ ( ( 
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دیدرب دب  نامگ  ناتدوخ  هب  ارچ  " 
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همه هدحاو . "  سفن  دنتسه  نانمؤم  دیتسه " :  دحاو "  سفن  يولوم "  لوق  هب  امش  دیرکیپ  کی  امش  دیشاب  هتـشاد  هجوت  ینعی   " ؟
ناشدوخ هب  ار  نآ  دوش  یم  هدز  نمؤم  کی  هب  یتمهت  رگا  دـنرکیپ  کی  ياضعا  هک  دـننک  باسح  روطنیا  دـیاب  نینمؤم  اهناملـسم و 

دننک یقلت 

دیدربن ریخ  نامگ  ناتدوخ  هب  ارچ  دـیوگ  یم  دـیدربن  ریخ  ناـمگ  نمؤم  ناردارب  هب  ارچ  دـیوگب  هکنیا  ياـج  هب  هک  هتکن  کـی  نیا  . 
ناملـسم ردارب  يوربآ  تسوا  ضرع  ناملـسم  ردارب  ضرع  دنادب  دیاب  ناملـسم  دـشاب  هتـشاد  دـیابن  وا "  و "  نم "  ناملـسم "  ینعی 

نینمؤم و ارچ "  دیوگ :  یم  دیدربن ؟  بوخ  نامگ  ناتدوخ  هب  امش "  ارچ "  دیوگ  یمن  زاب  هکنیا  مود  هتکن  تسا .  شدوخ  يوربآ 
درادن درم  نز و  ینعی  دنک  یم  رکذ  مه  اب  ار  درم  نز و  الوا  دندربن ؟  بوخ  نامگ  ناشدوخ  هب  تانمؤم " 

نمؤم هک  تهج  نآ  زا  نانمؤم  تسا  داحتا  تدحو و  كالم  نامیا  دیوگب  دـهاوخ  یم  دـهد  یم  تلاخد  ار  نامیا "  هملک "  ایناث  و 
يا نمؤم و  نادرم  يا  دیوگب :  دهاوخ  یم  عقاو  رد  دنک .  یم  نایب  مه  ار  داحتا  تدحو و  كالم  ینعی  دنتـسه  دـحاو  سفن  دنتـسه 

دندوب هدز  یتمهت  نینچ  امش  هب  رگا  ایآ  نمؤم  نانز 

نینچ نم  هرابرد  دنا و  هدز  یتمهت  نینچ  نم  هب  دییوگب  دینیـشنب  اج  ره  دینک  وگزاب  دنا  هدز  ناتدوخ  هب  هک  ار  یتمهت  دیدوب  رـضاح 
دننزب یفرح  امش  هرابرد  رگا  روطچ  دیتفگ ؟  یم  یفرح  نینچ  ناتدوخ  هرابرد  تقو  چیه  دننز ؟  یم  یفرح 
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دینک توکس  دیاب  هک  دیمهف  یم  ناتدوخ 

نارهاوخ ناردارب و  هرابرد  هک  یتقو  یلو  دـیهد  یمن  هعاشا  ناـتدوخ  رگید  دـنا  هدرک  لـعج  امـش  يارب  مدرم  هک  ار  يدـب  فرح  و 
ذا غ الول  دینک " ؟  یمن  اهنآ  هرابرد  دینک  یم  ناتدوخ  هرابرد  هک  ار  يراک  نامه  دیونش  یم  ار  یفرح  ناتدوخ  نمؤم 
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هرابرد بوخ  نامگ  نینمؤم  ارچ  دیدینـش  هک  یتقو  نآ  نیبم "  کفا  اذه  اولاق  اریخ و  مهـسفناب  تانمؤملا  نونمؤملا و  نظ  هومتعمس 
 . درک توکـس  رتشیب  ای  هام  کی  مرکا  ربمغیپ  تسا ؟  گرزب  غورد  کی  نیا  دـنتفگن  دندینـش  هک  اج  نامه  ارچ  دـندربن ؟  ناشدوخ 

 " دنیوگب لوا  زور  هکنیا  ياج  هب  لفاغ  ناناملسم 

ناشـسلاجم لقن  ار  نآ  و  میدینـش "  دنتفگ "  دنتـسشن و  دندرک  وگزاب  ار  هدش  لعج  هعقاو  تسا  غورد  هعقاو  نیا  نیبم "  کفا  اذـه 
نایم رد  هک  اهکفا  نیا  دیـشاب  هاگآ  نیا  زا  دعب  سپ  نیبم . "  کفا  اذه  دیتفگ "  یم  دیاب  لوا  زور  امـش  دیوگ :  یم  نآرق  دـندرک . 

 " نیبم کفا  اذه  دییوگب "  اروف  دوش  یم  لعج  امش 

 . دـیراد باسح  نوناق و  ناتراک  رد  امـش  نوبذاکلا . "  مه  هللا  دـنع  کئلواف  ءادهـشلاب  اوتأی  مل  ذاف  ءادهـش  هعبراب  هیلع  اؤاج  ـالول  . 
هماقا یعرش  هنیب  هک  یمادام  دیدینش  ناملسم  کی  هب  تبسن  یتمهت  ره  هک  دیراد  هفیظو  اعرـش  هدرک  نیعم  هفیظو  امـش  يارب  مالـسا 

تسا هدشن 

غورد یهلا  نوناـق  رد  هک  تسا  نیا  تسا "  غورد  ادـخ  دزن  رد  هلمج "  زا  دوـصقم  تسا .  غورد  ادـخ  دزن  رد  تسا  غورد  دـییوگب 
ینشور رایسب  فیلکت  تسا . 
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میراد هفیظو  ایآ  میراد .  يا  هفیظو  هچ  ام  دز  یفرح  يا  هسـسؤم  هرابرد  ای  يدرف  هرابرد  يدرف  رگا  مینادب  دیاب  ام  نیا  زا  دعب  تسا . 
 " مییوگب یتح  میراد  هفیظو  ایآ  مینک ؟  توکس 

مینک لـقن  سلاـجم  رد  میراد  هفیظو  اـیآ  دـشابن ؟ "  دـیاش  دـشاب  دـیاش  مناد  یم  هچ  نم  تسا " ؟ "  ملاـع  ادـخ  میناد  یمن  هک  اـم 
تباث ام  رب  اعرش  هک  یمادام  تسا و  هدشن  هماقا  یعرش  هنیب  هک  یمادام  تسیچ ؟  نام  هفیظو  دنیوگ ؟ "  یم  يزیچ  نینچ  مییوگب " 

میدرک ادیپ  نیقی  دش و  تباث  اعرش  هک  یتقو  طقف  تسا .  غورد  مییوگب  دیاب  هدشن 
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شوگ هب  ای  میدـید  نامدوخ  مشچ  هب  دـنداد  تداهـش  لداـع  دـهاش  ود  اـنز  ریغ  دروم  رد  لداـع و  دـهاش  راـهچ  اـنز  دروم  رد  ـالثم 
مینک وگزاب  میراد  قح  هن  تسین .  یعرـش  هنیب  هک  یمادام  میراد .  يرگید  هفیظو  هاگنآ  تسا )  یعرـش  هنیب  نیا  میدینـش (  نامدوخ 

تسه دیاش  مییوگب "  ای  میناد "  یمن  مییوگب "  میراد  قح  هن 

ام هفیظو  تقو  نآ  دش  تباث  اعرـش  تقو  ره  تسا .  غورد  مییوگب  میراد  هفیظو  هکلب  مینک  توکـس  میراد  قح  هن  و  تسین "  دـیاش 
مکاح لئاسم  یـضعب  رد  مینک  هزرابم  ام  دیاب  لئاسم  زا  یـضعب  رد  میراد .  يا  هفیظو  کی  يدروم  ره  رد  هتبلا  تسا .  ندرک  هزرابم 
ناهد ندرک  نابز  هب  نابز  نیا  اب  مه  امش  نیملـسم  يا  امـش  دیوگ :  یم  نآرق  انز .  دروم  لثم  دهدب  ماجنا  ار  شا  هفیظو  دیاب  یعرش 

زا ادخ  یلو  دیدش  بکترم  یگرزب  هانگ  ندرک  ناهد  هب 
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تشذگ درذگ و  یم  ناهانگ  نیا 

تمحر اهناملـسم  امـش  يارب  دوبن  رگا  هتمحر "  مکیلع و  هللا  لضف  الول  و  دینکن "  ار  راک  نیا  رگید  نیا  زا  دـعب  هک  دیـشاب  هجوتم  . 
لیلد نودب  ياهلقن  فرح و  رطاخ  هب  امش  هب  دیسر  یم  هنیآ  ره  میظع "  باذع  هیف  متضفا  امیف  مکسمل  ترخآ "  رد  ایند و  رد  یهلا 

ترخآ رد  مه  ایند و  رد  مه  میظع  باذع  دیدش  دراو  نآ  رد  هک 

رد هضافا ؟  هانگ و  مادک  دـینکن .  يراک  نینچ  رگید  دیـشاب  هجوتم  سپ  تفرگ .  ار  ترخآ  ایند و  باذـع  يولج  ادـخ  فطل  طقف  . 
یقلت ناتدوخ  نابز  هب  هک  هاـگنآ  مکتنـسلاب "  هنوقلت  ذا  میدز " ؟  یم  ار  شفرح  میدرک و  یم  روغ  میدوب و  هتفر  ورف  اـم  يزیچ  هچ 

لد رد  الصا  هک  يزیچ  کی  ملع "  هب  مکل  سیل  ام  مکهاوفاب  نولوقت  و  تشگ " .  یم  امـش  نایم  رد  نابز  هب  نابز  ینعی  دیدرک  یم 
و میظع "  هللا  دنع  وه  و  اما "  تسا  یکچوک  رما  کی  دیدرک  یم  لایخ  انیه "  هنوبسحت  و  دیتسناد "  یمن  نوچ  تشادن  اج  امش 

41

ذا الول  و  تسا " .  ربمغیپ  يوربآ  اصوصخم  اجنیا  تسا و  نیملـسم  يوربآ  تبحـص  تسا  گرزب  یلیخ  ادخ  دزن  رد  نیا  هکنآ  لاح 
قح مینزب  فرح  هراـب  نیا  رد  میرادـن  قح  اـم  هک  دـیتفگن  دیدینـش  هک  یتقو  نآ  ارچ  اذـهب "  ملکتن  نا  اـنل  نوکی  اـم  متلق  هومتعمس 

هن تسا  غورد  مییوگب :  ام  تفگ  یسک  رگا  ینعی  مییوگب  نخس  یفنم  دیاب  میتفگ  هکلب  مینک ( ؟  وگزاب  ار  نیا  میرادن 
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 : مییوگب نارگید  باوج  رد  ینعی  مینزب  فرح  یفنم  دیاب  هکلب  مینکن  شخپ  ار  شدوخ  مینزن و  فرح  تبثم  اهنت 

رد هک  تسین  یقح  نینچ  ام  يارب  اذهب "  ملکتن  نا  انل  نوکی  ام  دیتفگ " :  یم  دیاب  دـیامرف )  یم  مود  هلمج  رد  ار  نیا  تسا .  غورد 
 . " تسا گرزب  رایسب  غورد  ناتهب و  کی  نیا  هللا  ناحبس  میوگب  دیاب  میظع "  ناتهب  اذه  کناحبس  هکلب "  مییوگب  ینخس  هراب  نیا 

 " ادبا هلثمل  اودوعت  نا  هللا  مکظعی 

هک دیـشاب  هجوتم  تمایق  هنماد  ات  دینک  رارکت  دیدرگرب و  هیـضق  نیا  دننام  هب  رگید  ادابم  هک  ار  اهناملـسم  امـش  دنک  یم  هظعوم  ادخ 
میکح میلع  هللا  تایالا و  مکل  هللا  نیبی  و  دیهدن "  هعاشا  ناتدوخ  هیلع  ار  نانمشد  ياهغورد  دیوشن  تیعمج  کی  تسد  رازبا  رگید 

دنک یم  نایب  امش  تحلصم  يارب  ار  شدوخ  تایآ  روطنیا  ادخ  " 

 . تسا هدومرف  لزان  امـش  يارب  ار  تایآ  نیا  شتمکح  ساـسا  رب  تسا و  میکح  تسا و  هاـگآ  اـیافخ  زا  دـناد  یم  ار  زیچ  همه  ادـخ 
 " تعدب دینک " )  هزرابم  اهنآ  اب  دیدید (  ار  تعدـب  لها  تقو  ره  هک  تسا  نیا  نآ  نومـضم  هک  تسه  ثیدـح  بتک  رد  یثیدـح 
همه تسین .  نید  هب  طوبرم  هک  دنک  لعج  ار  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  تسین  نید  زا  هک  دـنک  دراو  ار  يزیچ  ادـخ  نید  رد  یـسک  ینعی 

تاولص الثم  دننک .  هزرابم  تعدب  اب  هک  دنراد  هفیظو 

42

ضرف دیا .  هداد  ماجنا  ار  یبحتسم  لمع  کی  دیتسرفب  تاولص  هک  یطیارش  ره  رد  امش  تسا .  بوخ  تقو  همه  نداتسرف 
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یتاولـص دیوگ :  یم  تیعمج  هب  دشاب  هدرک  یگتـسخ  عفر  هکنیا  يارب  شدوخ  فرح  طسو  رد  دنز  یم  فرح  هدـنیوگ  کی  دـینک 
 . تسا یبوخ  رما  نیا  دیتسرفب . 

رما کی  ناونع  هب  دیتسرفب و  تاولـص  هدـنیوگ  فرح  طسو  رد  هک  تسه  یتنـس  نینچ  کی  مالـسا  رد  هک  دـینک  رکف  امـش  رگا  اما 
تاولـص رفن  کی  هظعوم  طسو  رد  هک  هدیـسرن  مالـسا  رد  يروتـسد  نینچ  دینادب  تسا  تعدب "  نیا "  دـینکب  ار  راک  نیا  یمالـسا 
نـشور ار  غارچ  یتقو  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  بوخ  مینک  زیهرپ  نآ  زا  رگا  هک  تسه  اهیناریا  ام  نایم  رد  یتداع  کـی  دـیتسرفب . 

تسا بوخ  تقو  ره  مراد  لوبق  مه  نم  تسا .  بوخ  تقو  ره  تاولص  دییوگب  تسا  نکمم  دنتسرف .  یم  تاولص  دننک  یم 

کی دنکن  دراد  دوجو  شتآ  هب  مارتحا  هقباس  دراد  دوجو  یتسرپ  شتآ  هقباس  ناریا  رد  دراد  يدب  هدنورپ  کی  راک  نیا  ناریا  رد  اما 
زامن یهاوخ  یم  رگا  دـیوگ  یم  مالـسا  دـینیب  یم  امـش  دـنک .  تلاخد  شتآ  میظعت  غارچ و  هب  مارتحا  ياـه  هیحور  نطاـب  نآ  تقو 

مدآ زا  ییوب  نوچ  تسا  هورکم  تسه  وت  يوربور  يدرف  کی  رگا  اما  تسادـخ  هب  تهجوت  یناوخ  یم  زامن  یتقو  هکنیا  اـب  یناوخب 
دراد یتسرپ  لکش  زا  ییوب  نوچ  تسا  هورکم  تسه  امش  يوربور  یسکع  کی  رگا  دراد  یتسرپ 

 " ار اهنیا  هک  تسا  نیا  مضرغ  دهد .  یم  یتسرپ  شتآ  زا  ییوب  نوچ  تسا  هورکم  ندناوخ  زامن  تسه  امش  يوربور  مه  غارچ  رگا 
مدرم نایم  رد  تسا و  تعدب  هک  تسه  اهزیچ  یلیخ  دنیوگ .  یم  تعدب " 

43
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رد ییاهزیچ  نینچ  ام  لضفلاوبا .  ترـضح  هرفـس  هبنـش  هس  یب  یب  شآ  ادردوبا  شآ  لثم  تسه  اهتعدـب  نیا  زا  اـهمناخ  اـصوصخم 
الثم دینکب  يریخ  راک  کی  تسه :  بلطم  کی  میرادن .  لضفلاوبا  ترضح  هرفـس  مان  هب  يزیچ  کی  ام  مالـسا  رد  میرادن .  مالـسا 

دینک ماعطا  ار  ارقف 

ماما نسح  ماما  ترـضح  راثن  دینک  ارهز  ترـضح  راثن  دینک  ریما  ترـضح  راثن  دینک  لوسر  ترـضح  راثن  ار  شباوث  دعب  دراد  باوث 
يا هرفس  امش  رگا  درادن .  یعنام  دینکب  ناتدوخ  تاوما  زا  یکی  راثن  رگا  دینکب .  لضفلاوبا  ترـضح  راثن  ای  همئا  زا  کی  ره  نیـسح 

مناد یمن  نم  هک  ار  شا  هنانز  تافیرشت  بادآ و  هکنآ  طرش  هب  دیهدب  لیکشت  ناتلزنم  رد 

دـشاب ناملـسم  ماـعطا  رگا  دـینک  فذـح  دوـش  یم  تعدـب  زاـب  تـسا  یمالـسا  بادآ  ءزج  دـنکب  لاـیخ  یــسک  رگا  تـسه و  یچ 
دوش و ماجنا  یتافیرشت  بادآ و  اب  ییاهراک  رگا  اما  درادن  یعنام  دشاب  لضفلاوبا  ترضح  هب  هیده  شباوث  ارقف و  ماعطا  صوصخلاب 

کی دـننک .  یم  داجیا  تعدـب  نید  رد  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  يدارفا  تسا .  مارح  تعدـب و  نیا  تسا  مالـسا  زا  مه  نیا  دـینک  لاـیخ 
دنیوگ یم  تعدب "  لها  ار "  نیا  باب .  دمحمیلع  لثم  متسه  نامز  ماما  صاخ  بیان  نم  دیوگ  یم  دیآ  یم  یسک 

رد دشاب و  تکاس  درادن  قح  دنک و  هزرابم  دیاب  ملاع  دینک و  هزرابم  تعدب  لها  اب  دندش  ادـیپ  تعدـب  لها  رگا  تسا  ثیدـح  رد  . 
دینک و هثحابم  اهنآ  اب  ینعی  دینک  ناش  هراچیب  دینک  ناشتوهبم  ینعی  مهوتهاب "  و  تسا " :  نینچ  ریبعت  ثیدح  کی 
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دینک شتوهبم  مه  امـش  درک  توهبم  ار  شدوخ  نامز  رفاک  نآ  میهاربا  هکنانچ   ( 1 رفک ( "  يذلا  تهبف  دینکشب " .  ار  ناشیاهلیلد 
.

258 هرقب .   1 . . 

لها دنیوگ :  یم  دعب  دیدنبب .  غورد  دینزب و  تمهت  اهنآ  هب  دـندرک :  ینعم  روج  نیا  ار  مهوته  اب  نیا  داوس  مک  ياهمدآ  یـضعب   44
نیا دیوگ :  یم  دشاب  هتشاد  یـصخش  ینمـشد  هک  مه  یـسک  ره  اب  منک .  یم  لعج  وا  هیلع  غورد  نم  دنتـسه و  ادخ  نمـشد  تعدب 

تسا تعدب  لها  نوعلم 

يرامیب نیا  هب  يا  هعماج  رگا  دینیبب  امـش  وا .  هیلع  ندرک  لعج  غورد  هب  دنک  یم  عورـش  مه  دعب  دهد  یم  لیکـشت  يربک  يرغص و 
اب نک  لعج  غورد  هک  دنک  ینعم  نینچ  مه  ار  مهوته  اب  ثیدح  دنادب و  تعدب  لها  ار  شدوخ  یـصخش  ياهنمـشد  هک  دـشاب  التبم 

تسا تقو  نآ  دنک !  یم  هچ  شدوخ  ياهنمشد 

نم هب  دنک )  یم  هابتـشا  یهاگ  مه  ملاع  یگرزب (  ملاع و  درم  کی  یتقو  کی  دوش .  یم  لعج  غورد  ردنا  غورد  دینیب  یم  امـش  هک 
ار نیا  یتح  مناوت  یمن  نم  الصا  هللااب  ذایعلا  تسا )  رایع  لماک  ناملـسم  کی  هک  یمدآ  کی  سک (  نالف  ما  هدینـش  تفگ  دیـسر و 

مروایب نابز  هب 

هدینش تفگ  تسا  یبوخ  درم  دوب و  هدینـش  ملاع  نآ  هتبلا  میراد  ام  ینیگنن  عامتجا  هچ  دینادب  هکنیا  يارب  تسا  هظعوم  باب  زا  الاح 
هدزاود دنام  یم  مه  وا  رگا  هکنیا  يارب  دش  طقـس  ارهز  ترـضح  نسحم  هک  هللااب  ذایعلا  دش  بوخ  ردـقچ  تسا  هتفگ  سک  نالف  ما 

تبیصم
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 ! درک یم  تسرد  مالسا  يارب 

یم هتفگ  همئا  لئاضف  یتقو  وا  مسانش  یم  کیدزن  زا  ار  وا  نم  تسا  ناملسم  کی  وا  ینز ! ؟  یم  ار  فرح  نیا  ارچ  رخآ  وت  متفگ : 
شراک تسا  لعج  شراک  هک  يا  هعماج  نینچنیا  تقو  نآ  دـننک .  یم  لعج  رگیدـکی  هیلع  اهاجک  ات  نیبب  دزیر .  یم  شکـشا  دوش 

 : تسا نیا  دعب  هیآ  تسا .  هداد  باذع  هدعو  نآرق  تسا  ندز  تمهت  ناتهب و 

45

نیمه هلابند  نوملعت "  متنا ال  ملعی و  هللا  هرخالا و  ایندلا و  یف  میلا  باذع  مهل  اونما  نیذلا  یف  هشحافلا  عیـشت  نا  نوبحی  نیذلا  نا  " 
 . دنشابن ناشدوخ  هیلع  تشز  دب و  ياهفرح  هعاشا  يوگدنلب  ناناملسم )  نینمؤم (  هکنیا  هرابرد  يرتشیب  دیکأت  تسا و  بلطم 

شخب 2

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ملعی و هللا  هرخالا و  ایندلا و  یف  میلا  باذع  مهل  اونما  نیذـلا  یف  هشحافلا  عیـشت  نا  نوبحی  نیذـلا  نا  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا 
ناطیشلا تاوطخ  اوعبتت  اونما ال  نیذلا  اهیا  ای  میحر  فؤر  هللا  نا  هتمحر و  مکیلع و  هللا  لضف  الول  نوملعت و  متنا ال 

ارتفا و ناتهب و  تمهت و  وج  دیابن  یمالـسا  هعماج  وج  هک  دراد  هلأسم  نیا  يور  یناوارف  هیکت  میرک  نآرق  هک  میتفگ  لبق  هسلج  رد  . 
دروم رد  يزیچ  تقو  ره  هک  دنفظوم  ناملسم  مدرم  دشاب .  ییوگ  دب 

47

ههبـش کش و  ياج  هک  دـنا  هدیـسرن  نامگ  نظ و  هن  یعطق  نیقی  دحرـس  هب  هک  یماداـم  دندینـش  دوخ  ناملـسم  نارهاوخ  ناردارب و 
زا فورعم "  حالطصا  هب  دنونش  یم  هچنآ  تسا  هدشن  هماقا  یعرش  هنیب  ای  دشابن و 
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دننک نفد  دنونش  یم  هک  اجنامه  رگید  ریبعت  هب  و  دننک "  نوریب  رگید  شوگ  زا  دنونشب و  شوگ  نیا 

 " هک دنیوگن  مه  روطنیا  یتح  دننکن  لقن  یعطق  رما  کی  تروص  هب  اهنت  هن  دننکن  لقن  مه  مدینـش "  نم  هکنیا "  تروص  هب  یتح  و 
كاپان و فیثک و  ياهربخ  عون  نیا  شخپ  زا  مالسا  تسا و  شخپ "  مه "  مدینـش "  نتفگ "  نیمه  ما . "  هدینـش  يزیچ  نینچ  نم 
هک دیامرفب  دهاوخ  یم  نوملعت "  متنا ال  ملعی و  هللا  و  دیامرف " :  یم  هک  دراد  لیذ  رد  هلمج  کی  اصوصخم  تسا .  یـضاران  هدولآ 

 . تسا گرزب  ردقچ  تیانج  نیا  تبوقع  هک  دیناد  یمن  مه  اعبط  و  تسا .  یگرزب  تیانج  ردقچ  تیانج  نیا  دیناد  یمن  امش 

دـشاب ییوگ  بوخ  ساسا  رب  ریخ و  نظ  نظ و  نسح  لباقتم و  دامتعا  ساسا  رب  یمالـسا  هعماج  وج  طیحم و  هک  دهاوخ  یم  مالـسا 
تسا نیا  نآرق  ریبعت  هک  تسا  هتسناد  یگرزب  مارح  نانچنآ  ار  تبیغ  مالـسا  اذهل  ییوگدب و  ینامگدب و  يدامتعا و  یب  ساسارب  هن 

: "

یم تبیغ  رگید  سک  زا  هکنآ  تسا :  نیا  شا  هصالخ  هک   ( 1 اتیم ( "  هیخا  محل  لکأی  نا  مکدحا  بحیأ  اضعب  مکضعب  بتغی  و ال 
نیا نوگانوگ  تانایب  اب  نآرق  هک  تسا  ساسا  نیمه  يور  تسا .  هدرم  وا  هک  یلاح  رد  دروخ  یم  ار  وا  تشوگ  دراد  عقاو  رد  دـنک 

 : تسا هیآ  نیا  هلمج  نآ  زا  دنک .  یم  رارکت  دیکأت و  ار  بلطم 

12 تارجح .   1 . . 

48

نوبحی نیذلا  نا 
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نیا ناوت  یم  قیرط  ود  هب  هک  منک  یم  ضرع  دعب  منک و  یم  رکذ  ار  هیآ  همجرت  میلا .  باذع  مهل  اونما  نیذلا  یف  هشحافلا  عیـشت  نا 
تسود هک  یناسک  يارب  دیامرف :  یم  هیآ  تسا .  رگیدکی  هب  کیدزن  مه  لکش  ود  ره  دنا و  هدرک  مه  ریـسفت  درک و  ریـسفت  ار  هیآ 

دوش عیاش  نامیا  لها  نایم  رد  اشحف  دنراد 

زا یکی  تسا .  تسرد  مه  شیانعم  ود  ره  دراد و  ینعم  ود  هک  تسا  ییاه  هیآ  نآ  زا  هیآ  نیا  تسا .  هدش  هدامآ  یکاندرد  باذـع 
ار اشحف  دوخ  دنهاوخب  یناسک  ای  یـسک  هک  تسا  نیا  تسا  هداد  اهنآ  يارب  میلا "  باذع  هدـعو "  نآرق  هک  گرزب  رایـسب  ناهانگ 

دنتسه اشحف  جورم  المع  هک  یناسک  دنتسه  دننک .  جیار  مدرم  نایم  رد 

دنهاوخ یم  تسا  يرامعتـسا  ضارغا  ضارغا  نیا  ام  رـصع  رد  ابلاغ  هک  يرگید  ضارغا  يور  زا  ای  یتسرپ و  لوپ  باسح  هب  ای  لاح 
رثا اشحف  عویـش  هزادنا  هب  مدرم  یگنادرم  تمیزع  ندرک  تسـس  يارب  يزیچ  چـیه  هکنیا  يارب  ارچ ؟  دوش  دایز  مدرم  نایم  رد  اشحف 

درادن

شون شیع و  ياهیمرگرـس  لابند  امئاد  اهنیا  ات  دـینک  فرـصنم  يدـج  لئاسم  زا  ار  تکلمم  کی  ناناوج  رکف  دـیهاوخب  رگا  امـش  . 
یم رطخ  هب  ار  رامعتـسا  عفانم  هک  يا  يدج  لئاسم  نآ  دنورن  يدج  لئاسم  لابند  دـنکن و  ناتـسودنه  دای  ناشلیف  تقوچیه  دنـشاب و 

دینک هفاضا  یشورف  بورشم  دهاوخ  یم  ناتلد  هچ  ره  هک  تسا  نیا  شهار  دزادنا 

 . دینک هفاضا  ار  ناوج  ياهرسپ  اهرتخد و  رتشیب  سامت  لئاسو  دینک  دایز  ییاج  ره  نانز  دینک  دایز  هراباک 
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هابت ار  ناوج  هقبط  یحور  یمسج و  يورین  كایرت  نیئوره و  هک  هزادنا  نامه  هب 

نامه هب  درب  یم  نیب  زا  ار  تفارش  تمارک و  ساسحا  یگنادرم و  دنک و  یم  تسس  ار  نآ  دریگ و  یم  مدرم  زا  ار  هدارا  دنک  یم   49
 : تسا نیمه  ناش  همانرب  دـنراد  ایند  همه  ندرک  دـساف  يارب  یمومع  همانرب  کی  هک  اهییاکیرمآ  .دـنک  یم  ار  راک  نیا  اشحف  هزادـنا 

 . دشاب تحار  مدرم  هیحان  زا  رگید  ناتلایخ  دینک  دایز  ار  اشحف 

هد رتخد  کی  رگید  لاس  هد  ات  هک  درک  مهاوخ  يراـک  تسا " :  هتفگ   ( 1 هتفه (  نیا  هرامـش  رد  تالجم  زا  یکی  ریدم  دنیوگ  یم 
دیکأت همه  نیا  فافع  هلأسم  رد  هک  یمالسا  تسا .  باسح  يور  تسا  همانرب  يور  اهنیا  دوشن "  ادیپ  نارهت  رد  هرکاب  يالاب  هب  لاس 

مدرک تبحص  فافع  هفسلف  هرابرد  بش  کی  تسیچ ؟  يارب  دنک  یم 

یناسنا هدارا  يورین  هک  دینکن  رواب  امـش  دـیاش  ار  نیا  دوش .  هریخذ  اهدوجو  رد  یناسنا  ياهورین  هک  تسا  نیا  فافع  هفـسلف  کی  . 
دودـح رد  تسین  یـسنج  طابترا  زا  يریگولج  رادـفرط  مالـسا  تسا .  نینچ  نیا  یلو  دوش  یم  جراخ  مه  هنت "  نییاـپ  يراـجم "  زا 

تسین اسیلک  اهکیلوتاک و  رظن  رادفرط  دنک و  یم  قیدصت  ار  نآ  هداوناخ 

مالسا هیحان  زا  تسا   ( 2 يا (  هئطوت  ریبدت و  کی  نیا  دهد و  یمن  هزاجا  هجو  چـیه  هب  دـش  جراخ  هک  عورـشم  جاودزا  هریاد  زا  اما 
هب عجار  دعب  هک  یتایآ  رد  ناملسم .  درم  نز و  رد  تفارش  تیناسنا و  یگنادرم  تورم  حور  ظفح  يارب 
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ار اشحف  حور  نتشک  يارب  هک )  یناسک  هرابرد  نآرق (  درک .  میهاوخ  تبحص  رتشیب  عوضوم  نیا  هرابرد  دیآ  یم  باجح "  " 

 ( . يزیرحرط ینعم  هب   ) 2 تسا . . )  هدش  داریا  يولهپ  دساف  میژر  نامز  رد  ینارنخس  هک  دراد  هجوت  مرتحم  هدنناوخ   ) 1 . . 

50

هقالع دنراد و  تسود  هک  نانآ  میلا "  باذع  مهل  اونما  نیذلا  یف  هشحافلا  عیـشت  نا  نوبحی  نیذلا  نا  دیامرف " :  یم  دـننک  یم  دایز 
رد ار )  نتـشاد  میلا  باذع  ارچ (  تسا .  هدرک  هدامآ  یکاندرد  باذع  ناشیارب  ادخ  دـننک  دایز  نامیا  لها  نایم  رد  ار  اشحف  دـنراد 

 ! دراد تیساسح  مالسا  رظن  زا  هلاسم  نیا  ردقچ  هک  دنامهفب  هکنیا  يارب  دنک ؟  یم  رکذ  نآرق  هیآ 

ندش نشور  يارب  دـنک ( .  یم  نایب  ار  دوخ  تیـساسح  نامیا  لها  نایم  رد  اشحف  هعاشا  هرابرد  نآرق  هک  تسا  هیآ  ریـسفت  کی  نیا 
یـسراف رد  رد "  هملک "  ياج  هب  یف "  تسا " .  یف "  هملک "  هرابرد  نآ  منک و  ضرع  اجنیا  رد  یبدا  هتکن  کی  هیآ )  مود  يانعم 

رد هملک "  نامه  ینعم  هب  یهاگ  یبرع  نابز  رد  یف "  هملک "  رادلا . "  یف  دـیوگ "  یم  برع  و  هناخرد "  مییوگ "  یم  ام  تسا . 
دیآ یم  " 

تـسرد ینعم  ود  ره  تسا و  هدش  مه  ینعم  درک و  ینعم  ناوت  یم  مه  روطنیا  ار  هیآ  نیا  اجنیا  هرابرد . "  هملک "  ینعم  هب  یهاگ  و 
کفا تایآ  اب  انعم  ود  ره  و   ( 1 تسا ( 
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نیا شیانعم  نیا  دوش . "  عیاش  ناـمیا  لـها  هراـبرد  اـشحف  هک  دـنراد  تسود  هک  ناـنآ  تسا " :  نیا  هیآ  مود  ياـنعم  دراد  بساـنت 
دوش عیاش  نامیا  لها  نایم  رد  اشحف  دوخ  هک  تسین 

مدرم هدع  کی  دننک .  راد  هکل  ار  نامیا  لها  ضرع  دنراد  تسود  هک  یناسک  ینعی  دوش  عیاش  نامیا  لها  هرابرد  اشحف  تبسن  هکلب 
دراد یتیثیح  يا و  ههجو  کی  مدرم  نایم  رد  هک  دننیب  یم  ار  یسک  کی  هک  اج  ره  دنراد  هدقع "  زورما "  یسانشناور  حالطـصا  هب 

تمه و دنرب  یم  تداسح  صاخشا  نیا  هب  هکنیا  يارب 

یم طابنتسا  نآ  زا  دحاو  نآ  رد  رتشیب  تسرد و  ینعم  هس  ینعم  ود  ینعم  کی  یهاگ  هک  هدش  لزان  روطنیا  اساسا  نآرق  تایآ   1 . . 
 . دوش
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دنیوگ یم  دننک .  تسرد  وا  هرابرد  يا  هعیاش  کی  هک  دـنتفا  یم  رکف  نیا  هب  اروف  دـنزادنیب  ولج  ار  ناشدوخ  هک  دـنرادن  مه  هضرع 
يدرمان ياهتنم  رد  یلمع  کی  اب  دنهد ) ؟  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هنوگچ  میروایب ( .  نییاپ  ار  وا  سپ  میـسرب  وا  هب  میناوت  یمن  هک  ام 

دننزب وا  هب  یتمهت  کی  دنزاسب و  وا  هیلع  يا  هعیاش  کی  هکنیا  نآ  و 

رـشب مکربخا  الا  دومرف " :  باحـصا  روضح  رد  تقو  کی  ص )  مرکا (  ربمغیپ  دناد !  یم  ادـخ  هک  تسا  گرزب  هانگ  نیا  ردـقنآ  . 
 ( : تسین مداـی  هلمج  نیع  دومرف (  هللا . "  لوـسر  اـی  یلب  دـنتفگ " :  تسیک ؟  مدرم  نیرتدـب  هک  مهدـن  ربـخ  امـش  هب  اـیآ  ساـنلا " 

تسا یسک  نآ  مدرم  نیرتدب 
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دنک یم  عنم  نارگید  زا  ار  شدوخ  ریخ  هک 

یـسک دارفا  نیا  زا  رتدب  رگید  همدقم  نیا  اب  دندرک  نامگ  دندوب  رـضاح  هک  ییاهنآ  دـهاوخ .  یم  شدوخ  يارب  اهنت  دراد  هچ  ره  و 
 : دنتفگ باحـصا  دومرف .  رکذ  ار  يرگید  فنـص  تسیک ؟  رتدب  نیا  زا  میوگب  امـش  هب  دیهاوخ  یم  ایآ  دومرف :  تقو  کی  تسین . 

دومرف دعب  تسین .  یسک  رگید  مود  هورگ  نیا  زا  رتدب  میدرک  لایخ 

زا رتدب  دومرف :  ار  موس  فنص  هاگنآ  تسه ؟  رگم  مه  رتدب  نیا  زا  دنتفگ  تسیک ؟  میوگب  امـش  هب  ار  رتدب  نآ  زا  دیهاوخ  یم  ایآ  : 
 . درادن دوجو  رگید  اهنیا  زا  رتدب  ینعی  درک  فقوت  ترـضح  رگید  اجنیا  دنربوربآ .  نز و  تمهت  شاحف  نابز  دـب  نامدرم  دارفا  نیا 

تسا نیا  هیآ  مود  يانعم  سپ 

هک دننادب  دوش  عیاش  نامیا  لها  هرابرد  تسا  یتشز  شدوخ  مه  تشز  تبـسن  دوخ  هک  تشز  ياهتبـسن  دـنراد  تسود  هک  نانآ  هک 
ترخآ ایند و  رد  هرخالا "  ایندلا و  یف  دیامرف " :  یم  دعب  تسا .  یکاندرد  باذع  اهنآ  يارب 

52

تافاکم هلأسم  دنک .  یم  باذـع  مه  ایند  رد  هکلب  دـنک  یم  باذـع  ترخآ  رد  اهنت  هن  ار  اهنیا  ادـخ  ینعی  تسا  كاندرد  ناشباذـع 
رد الـصا  هک  تسا  ناهانگ  زا  یلیخ  هن  دراد  ایند  نیا  رد  یتبوقع  یهانگ  ره  هک  دـنا  هتفگن  ام  هب  يزیچ  نینچ  تسا .  يا  هلأسم  کی 

درادن یتبوقع  ایند  نیا 

هک یناهانگ  نآ  زا  یکی  تشذگ .  دهاوخن  مه  ایند  نیمه  رد  ناهانگ  یضعب  زا  ادخ  اما  دراد  تبوقع  ایند  نآ  رد  یهانگ  ره  یلو 
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یم قحان  هب  تمهت  هکنآ  تسا .  يرب  وربآ  ینز و  تمهت  هانگ  دینک !  هبرجت  ار  نآ  دیناوت  یم  هک  دراد  لمعلا  سکع  ایند  نیمه  رد 
دش دهاوخ  شراتفرگ  يزور  کی  رد  لاح  ره  هب  دنز 

ملعی هللا  و  دش " .  دهاوخ  حضتفم  اوسر و  صخش  نآ  یلکش  هب  ای  دز و  دهاوخ  قحان  تمهت  وا  هب  شدوخ  لثم  یـسک  کی  ای  لاح 
ردقچ راک  نیا  هک  دناد  یم  ادخ  تسا  گرزب  یلیخ  بلطم  دیوگب  دهاوخ  یم  دیناد .  یمن  امش  دناد و  یم  ادخ  نوملعت "  متنا ال  و 

رگا یهلا و  تمحر  لضف و  دوبن  رگا  میحر "  فوؤر  هللا  نا  هتمحر و  مکیلع و  هللا  لضف  الول  و  دیناد " !  یمن  امـش  تسا و  گرزب 
دوبن

نیا ینعی  دش  عنام  یهلا  لضف  یلو  دیـسر  یم  امـش  هب  یگرزب  باذع  دیدرک  هک  یتلفغ  نیا  مکح  هب  تسا  فؤر  نابرهم و  ادخ  هک 
مه زا  امـش  هعماج  الـصا  هک  دوب  هدرک  ایند  رد  گرزب  باذع  کی  قحتـسم  ار  امـش  دیدش  نیقفانم  يوگدـنلب  دـیدرک و  هک  یتلفغ 

دش عنام  یهلا  تمحر  لضف و  یلو  دشاپب 

ءاشحفلاب و رمأی  هناف  ناطیـشلا  تاوطخ  عبتی  نم  ناطیـشلا و  تاوطخ  اوعبتت  اونما ال  نیذـلا  اهیا  ای  دـنک " :  یم  يرگید  دـیکأت  زاـب  . 
 . دیورن ناطیش  لابند  دیراذگن  ناطیش  ماگ  ياج  ماگ  نامیا  لها  يا  رکنملا " 

53

ندید رگید  نیا  میراذگ ؟  یم  ناطیش  ماگ  ياج  ماگ  میمهفب  اجک  زا  مینیب  یمن  ار  وا  میـسانش و  یمن  ار  ناطیـش  هک  ام  دییوگب  رگا 
اجنآ دیسانشب .  شیاه  هسوسو  زا  ار  ناطیش  دهاوخ .  یمن 
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یم توعد  دنسپان  رکنم و  لمع  کی  هب  تشز و  لمع  کی  هب  ار  امش  هک  دش  ادیپ  امش  بلق  رد  يا  هسوسو  کی  دینیب  یم  امـش  هک 
دنک

یمن تسا .  ناطیـش  ي  ایب "  هسوسو "  نآ  ایب . "  دیوگ " :  یم  امـش  هب  هداتفا و  ولج  ناطیـش  تسا  ناطیـش  ياپ  ياج )  هک (  دینادب 
دراذگ یم  ناطیش  ياهماگ  ياج  رد  ماگ  هک  نآ  ناطیـشلا "  تاوطخ  عبتی  نم  و  نیبب "  لد  هب  ینیبب  مشچ  هب  ار )  ناطیـش  دهاوخ ( 

 . " دنک یم  دنسپان  تشز و  ياهراک  هب  توعد  ناطیش  رکنملا "  ءاشحفلاب و  رمأی  هناف  دنادب "  دیاب 

رگا هک  دـیتفرگ  رارق  یهاگترپ  کی  رد  ربمغیپ  ناـمز  رد  نیملـسم !  يا  دـیوگ :  یم  رگید  راـب  هتمحر "  مکیلع و  هللا  لـضف  ـالول  و 
يارب اهنیا  همه  دـیدرک .  یمن  ادـیپ  تاجن  هک  دوب  هدرک  طوقـس  نانچ  امـش  هعماج  ربمغیپ  رطاخ  هب  مهنآ  دوبن  ادـخ  تمحر  لضف و 

داد خر  هیضق  نیا  ریظن  دعب  ياهنامز  رد  رگا  هک  دینادب  هک  تسا  نیا 

زورما ام  هک  يروطنامه  دـش (  دـیهاوخ  تخبدـب  درک و  دـیهاوخ  طوقـس  هک  دـینادب  دـش  دایز  نیملـسم  هیلع  يزاس  هعیاش  هلأسم  و 
یمن رد  بآ  زا  كاپ  امش  زا  یکی  دوبن  یهلا  لضف  رگا  ادبا "  دحا  نم  مکنم  یکز  ام  هتمحر  مکیلع و  هللا  لضف  الول  و  میتسه " . ) 

دسانشب قحتسم  دهاوخب و  هک  ار  سک  ره  هک  تسادخ  نیا  میلع "  عیمس  هللا  ءاشی و  نم  یکزی  هللا  نکل  و  دمآ " . 

دنک یم  هیکزت  هانگ  زا 
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لتأی و ال  تسا " :  يرگید  بلطم  کی  هیـضق  لابند  رد  اما  تسا .  هیـضق  نیمه  هب  طوبرم  زاـب  رگید  هیآ  تسا .  ملاـع  اونـش و  ادـخ 
اوفعیل هللا و  لیبس  یف  نیرجاهملا  نیکاسملا و  یبرقلا و  یلوا  اوتؤی  نا  هعسلا  مکنم و  لضفلا  اولوا 

زا یـضعب  هک  تسا  نیا  نآ  دنک و  یم  حیرـصت  نایرج  کی  هب  هیآ  میحر "  روفغ  هللا  مکل و  هللا  رفغی  نا  نوبحت  الا  اوحفـصیل  54 و 
لام تورث و  اجنیا  رد  لـضف "  زا "  دوصقم  دـندرک . )  يراد  دوخ  قاـفنا  زا  دـندوب (  لـضفلا "  اولوا  نآرق "  ریبعت  هب  هک  نیملـسم 

دندوب نکمتم  ینعی  دندوب "  لضف  لها  تسا " 

ینعی تسا  لضاف  سک  نالف  مییوگب  رگا  زورما  ام  دوش .  یم  هتفگ  یملع  لـضف  هب  طـقف  اـم  زورما  حالطـصا  رد  لـضف "  هملک "  . 
هار زا  هک  یتورث  لام و  هب  نآرق  رد  یلو  تسا .  لضف  تامولعم و  بحاص  تساملع  زا  ینعی  تسالـضف "  زا  وا  تسا "  یملاع  درم 

 ( 1 تسا (  هدش  قالطا  لضف "  هملک "  دشاب  هدمآ  تسد  هب  عورشم 

ینعی دـیورب  یهلا  لضف  لابند   ( 2 هللا ( "  لـضف  نم  اوغتبا  و  دـیدش "  غراـف  زاـمن  زا  یتـقو  دـیامرف :  یم  هعمج  هروس  رد  هلمج  زا  . 
بحاص عورـشم  هار  زا  هک  ینادنمتورث  دـیامرف :  یم  نآرق  دـیورب .  عورـشم  هار  زا  لوپ  ندروآ  رد  تراجت و  راک و  بسک و  لابند 

دننک یم  عطق  ار  ناشکمک  هک  دنروخن  مسق  دنتسه  نکمت  بحاص  هعس و  بحاص  دندش و  تورث  لام و 

زا یضعب  . 
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دندوب ناشدوخ  نادـنواشیوخ  زا  ای  نیکاسم و  نیرجاـهم و  زا  اـی  هک  نیملـسم  زا  یـضعب  هب  دـندوب  دـنمتورث  نکمتم و  هک  نیملـسم 
دنتفگ دندش و  تحاران  اذل  دندید و  يدب  اهنیا  زا  هدوب  کفا  نایرج  نیمه  رد  ارهاظ  ینایرج  کی  رد  دعب  دـندرک  یم  یلام  کمک 

:

نادنمتورث زا  ینعی  تسالضف "  زا  سکنالف  دنیوگ " :  یم  یتقو  دننک  یم  تبحص  حالطصا  نیمه  هب  دزی  ناکدرا  رد  مدینـش   1 . . 
10 هعمج . /   2 تسا . . 
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ام دنوش  یم  هانگ  بکترم  دـننک و  یم  هدافتـسا  ءوس  ام  کمک  زا  اهنیا  مینک و  یم  کمک  اهنیا  هب  ادـخ  ياضر  رطاخ  هب  ام  بجع ! 
ارقف و نیا  هب  موادـم  روط  هب  ار  هچنآ  دـنتفرگ  میمـصت  دـننک .  یم  لعج  غورد  دـنزاس  یم  هعیاش  اـهنیا  مینک و  یم  کـمک  اـهنیا  هب 

دنداد یم  دندوب  هدرک  تکرش  کفا  هیضق  رد  هک  نیکاسم 

نیملـسم تدحو  هلأسم  هب  نآرق  یلو  درک .  میهاوخن  کمک  اهنیا  هب  رگید  ام  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  دـندروخ و  مسق  دـننک .  عطق 
هابتـشا مه  نیملـسم  مومع  دوب و  هدـمآ  شیپ  گرزب  تمهت  کفا و  هیـضق  اـجنیا  رد  هکنیا  اـب  دـهد .  یم  تیمها  يزیچ  ره  زا  شیب 

تسا هتشذگ  هابتشا  حالصا  ماقم  رد  طقف  نآرق  دندرک 

یم میمصت  یضعب  هک  دعب  دیدش و  هتسباو  مه  هب  تیعمج  کی  يوگدنلب  هک  دیدرک  هابتشا  یلیخ  امـش  دیوگ  یم  نیملـسم  هماع  هب 
دندش ادج  هک  هتسد  نآ  دوش  یم  ببس  یلام  کمک  عطق  نیا  نوچ  دننک  عطق  ار  ناش  یلام  کمک  دنریگ 

رد دیامرف :  یم  دنشاب  هدش  ادج  هشیمه  يارب 
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دنروخن مسق  هعـسلا " . . .  مکنم و  لضفلا  اولوا  لتأی  و ال  دینک " :  ناشوفع  دیرذگب و  اهنیا  زا  دیـشاب و  هتـشاد  تشذـگ  لاح  نیع 
اهنآ هب  نونکات  هک  ار  ارقف  نیکاسم و  ای  نیرجاهم و  ای  ناشنادـنواشیوخ  زا  هتـسد  نآ  هب  ناشکمک  هک  امـش  نادـنمتورث  ناـنکمتم و 

دننک یم  عطق  دندرک  یم  یلام  کمک 

تـسود ایآ  دنـشاب  هتـشاد  تشذگ  دنرذگب  دننک  وفع  مکل "  هللا  رفغی  نا  نوبحت  الا  اوحفـصیل  اوفعیل و  و  دنهدب " .  کمک  مه  زاب 
رگید دنتفگ  دننک  عطق  ار  دوخ  ياهکمک  دنتـشاد  میمـصت  هک  یهورگ  نآ  دش  لزان  هک  هیآ  نیا  درذگب ؟  ناتدوخ  زا  ادخ  دـیرادن 

دراو نآ  هب  دنتسین و  انـشآ  مالـسا  قطنم  اب  هک  یـصاخشا  منک :  ضرع  دیاب  هک  تسا  هتکن  کی  اجنیا  مینک .  یمن  عطق  ار  نامکمک 
قطنم مالسا  هک  دنلفاغ  دنتسین 
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نید تسا  تبحم  نید  حیـسم  نید  هک  دننک  یم  هدرک و  رـشتنم  اهیحیـسم  تسا .  هدرب  راک  هب  یلعا  دح  رد  دوخ  ياج  رد  ار  تبحم 
نآ دز  یلیـس  تتروص  فرط  کی  هب  یـسک  رگا  تسا  هتفگ  حیـسم  ترـضح  نوچ  دنیوگ  یم  ارچ ؟  تسا  تشذگ  ندرک و  یکین 

روایب ولج  ار  رگید  فرط 

هجو چیه  هب  هک  تسا  ینید  تسا  ریشمش  نید  تسا  يریگتخـس  نید  تسا  تنوشخ  نید  مالـسا  نید  اما  نزب  مه  فرط  نیا  هب  وگب 
 . دننک یم  غیلبت  بترم  دنا و  هدرک  غیلبت  یلیخ  اهیحیـسم  هیـضق  نیا  يور  درادن .  دوجو  نآ  رد  تبحم  درادن  دوجو  نآ  رد  تشذگ 

تبحم نید  مه  تسا و  ریشمش  نید  مه  مالسا  گرزب .  رایسب  تسا  یهابتشا  نیا 
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یمرن نید  مه  تسا و  تنوشخ  نید  مه 

نینچنیا مالسا  رگا  تسا .  نیمه  هب  مالسا  تیمها  تمظع و  دوخ و  ياج  رد  ار  یمرن  دنک و  یم  زیوجت  دوخ  ياج  رد  ار  تنوشخ  . 
یتح دینک و  تبحم  تبحم  دروم  رد  دیهدب  باوج  قطنم  اب  ار  قطنم  دـیهدب  باوج  روز  اب  ار  روز  تفگ "  یمن  رگا  ینعی  دوب  یمن 

میتشادن شلوبق  تقونآ  دینک "  تبحم  مه  يدب  دروم  رد  ییاج  رد 

يدتعا نمف  دـیوگ " :  یم  روایب .  ار  رگید  فرط  نآ  دز  یلیـس  تتروص  فرط  کی  هب  ردـلق  کی  رگا  دـیوگ  یمن  زگره  مالـسا  . 
باوج ار  وا  زواجت  دیراد  قح  هزادـنا  نامه  هب  دـنک  یم  زواجت  امـش  هب  هکنآ   ( 1 مکیلع ( "  يدـتعا  ام  لثمب  هیلع  اودـتعاف  مکیلع 

دوب صقن  نآ  رد  دوب  هتفگن  نینچ  رگا  دیهد . 

 . دـندمآ رد  بآ  زا  اـیند  مدرم  همه  زا  رتراوخنوخ  نآ  عاـبتا  هک  دـمآ  رد  بآ  زا  یلمع  ریغ  نید  کـی  لـیلد  نیمه  هب  حیـسم  نید  . 
نیا هک  دنتفرگ  یم  تسد  هب  ار  لیجنا  دندرک و  یم  غیلبت  مالسا  هیلع  يزور  هک  ییاهنامه 

194 هرقب .   1 . . 
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هک تسا  یتبحم  نامه  اهنیا   ( ! 1 دـنزیر (  یم  مانتیو  يور  تبحم "  نت "  اههد  زور  ره  مینیب  یم  زورما  تسا  تبحم  باتک  باـتک 
اه و هچب  دمآ  دورف  هک  ردق  نیمه  هک  تسا  هدمآ  رد  ملاپان  ياهبمب  یتح  اهبمب و  تروص  هب  اهتبحم  نیا  تسا !  هتفگ  اهنآ  هب  لیجنا 

 . دنریگ یم  شتآ  اهنز  اهریپ و 

هب ار  تبحم  لوا  هجرد  رد  مالسا 
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هرابرد ع )  یلع (  دنهن . "  دنب  يونشن  دنهد  دنپ  نوچ  تفگ " :  دنیشن .  یمن  تکاس  رگید  دوبن  دیفم  تبحم  هک  اجنآ  درب  یم  راک 
تسا رایس  بیبط   ( 2 همساوم ( "  یمحا  همهارم و  مکحا  دق  هبطب  راود  بیبط  دیامرف " :  یم  ص )  مرکا (  ربمغیپ 

دراذگ یم  مهرم  درک  هجلاعم  دوش  یم  مهرم  اب  هک  اجنآ  یحارج  رازبا  شرگید  تسد  رد  تسا و  مهرم  شتسد  کی  رد  هک  یبیبط 
یتشرد زا  مه  دنک  یم  هدافتسا  ود  ره  زا  درب  یم  راک  هب  ندرک  غاد  رازبا  درب  یم  راک  هب  وقاچ  دراک و  تسین  دیفم  مهرم  هک  اجنآ  و 

 : دیوگ یم  بوخ  يدعس  یمرن .  زا  مه  و 

تسا هب  رد  مه  هب  یمرن  یتشرد و 

تسا هن  مهرم  حارج و  هک  نزگر  وچ 

یه یتلاب  عفدا  دیامرف " :  یم  دعب  تسادخ .  هب  توعد  تبحـص   ( 3 تسا ( . . .  هدومرف  ع )  یلع (  هک  تسا  ینومـضم  نیع  نیا  و 
مانتیو گنج  ياهلاس  رد  ینارنخـس   ) 1 وت . .  هفیظو  هک  ربـمغیپ  يا   ( 4 میمح ( "  یلو  هناک  هوادـع  هنیب  کنیب و  يذـلا  اذاف  نسحا 

34 تلصف .   4 تسا . . )  راون  زا  یگداتفا   ) 3  . 106 هبطخ .  هغالبلا  جهن   2 تسا . . )  هدش  داریا 
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یم ار  شتیصاخ  دینک  یکین  يدب  لباقم  رد  رگا  دینیب .  یم  میمح "  یلو  هناک  هوادع  هنیب  کنیب و  يذلا  اذ  اف  نسحا  یه  یتلاب  عفدا 
هب لیدبت  ار  نمشد  هک  تسا  نیا  شتیصاخ  دینیب 
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یم شحف  نم  هب  هک  یـسک  نآ  هدب  قیفوت  نم  هب  ایادـخ  تسه :  یبیجع  تاریبعت  قالخالا "  مراکم  ياعد "  رد  دـنک .  یم  تسود 
دهد

یئوگ دب  نم  رس  تشپ  هک  یسک  نآ  منک  محر  هلص  لباقم  رد  نم  دنک  یم  محر  عطق  هک  یـسک  نآ  میوگب  بوخ  فرح  وا  هب  نم 
يدب دیوگ  یم  دراد  ینیریش  ریبعت  مه  يراصنا  هللا  دبع  هجاوخ  تسا .  يدایز  ياه  هلمج  میوگب .  بوخ  شرس  تشپ  نم  دنک  یم 

 . دریگ یم  زاگ  مه  وا  دریگ  یم  زاگ  ار  رگید  گس  گس  کی  تسا .  نینچ  مه  اهگـس  راک  تسا (  يراسگـس  ندرک  يدـب  ار   59
ناسنا رگا  تسا .  هداد  ماجنا  ار  اهگـس  راـک  هدرک  هک  يرنه  داد  باوج  يدـب  اـب  ار  يدـب  مه  وا  درک و  يدـب  ناـسنا  هب  یـسک  رگا 

یبوخ مدآ  هب  یـسک  رگا  ینعی  تسا (  يراخرخ  ندرک  یبوخ  ار  یبوخ  دریگ . )  یم  ار  وا  ياـپ  ددرگ و  یم  رب  اروف  دـنزب  ار  یگس 
وا دـناراخ  یم  شنادـند  اب  ار  رگید  غالا  هناش  دـیآ  یم  یغالا  کی  تسا .  هدرکن  رنه  یلیخ  دـنک  یبوخ  وا  یبوخ  لباقم  رد  دـنک و 

دناراخ یم  ار  نیا  هناش  اروف  مه 

یکین ار  يدـب  اما  دـمهف )  یم  مه  غالا  درک  یبوخ  دـیاب  یبوخ  لباقم  رد  داد و  باوج  یبوخ  اـب  دـیاب  ار  یبوخ  هک  ار  رادـقم  نیا  . 
نا هعسلا  مکنم و  لضفلا  اولوا  لتأی  و ال  دیامرف " :  یم  تسا .  يراصنا  هللا  دبع  هجاوخ  راک  ندرک )  یبوخ  يدب  لباقم  رد  ندرک ( 

یبرقلا و یلوا  اوتؤی 
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دنروخن مسق  نینکمتم  هللا "  لیبس  یف  نیرجاهملا  نیکاسملا و 

هب یلام  کمک  زا  هک  دنروخن  مسق  دینک  یبوخ  يدب  لباقم  رد  امـش  یلو  دندرک  يدـب  اهنآ  دـیاین  شوج  هب  اجنیا  ناش  ینید  تریغ 
هک يدـب  راک  نیا  رطاخ  هب  دـننک )  یم  رظن  فرـص  دـندرک (  ترجاهم  ادـخ  هار  رد  هک  ینیرجاهم  ای  اهنیکـسم  ای  ناشنادـنواشیوخ 

دننک وفع  اوحفصیل "  اوفعیل و  و  دندرک "  تکرش  تمهت  نیا  رد  دندرک و 

يا تسا ) !  یبیجع  ریبعت  هچ  دزرمایب ( ؟  ار  امش  ادخ  هک  دیرادن  تسود  ایآ  مکل "  هللا  رفغی  نا  نوبحت  الا  دنشاب "  هتـشاد  تشذگ 
درذگب امش  ناهانگ  زا  ادخ  دیراد  دیما  دیراکهنگ و  ناتدوخ  اریز  دیرذگب  رگیدکی  هانگ  زا  اهرشب 

ار ناراکهنگ  تسا  نکمم  ات  دیشابن  ریگتخس  دینک  راتفر  ادخ  ناگدنب  هرابرد  دنک  راتفر  امـش  هرابرد  ادخ  دیراد  راظتنا  هک  ار  هچنآ 
هار زا  دشن  نکمم  هک  اجنآ  دینک  هجلاعم  ندرک )  یبوخ (  هار  زا 
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تاکلم هلمج  زا  دیـشاب .  تشذـگ  اب  نابرهم و  مه  امـش  تسا  نابرهم  هدـنزرمآ و  دـنوادخ  دـیوش )  دراو  يریگتخـس (  تازاـجم و 
یم هگن  ناـشدوخ  هناـخ  رد  ار  اـه  هدرب  نیا  یتدـم  دـندیرخ و  یم  داـیز  هدرب  هک  دوب  نیا  مالـسلا )  مهیلع  راـهطا (  همئا  هنـسحتسم 

دنتشاد

یط ار  ینالاد  کی  دـننارذگب و  يدازآ )  هرود  ات  رفک  هرود  زا  ار (  يا  هرود  ناگدرب  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  یگدرب  هفـسلف  نوچ 
 ( ع راهطا (  همئا  تسا .  هتفرگ  یبوخ  یناسنا  ياـه  هرهب  رایـسب  مالـسا  هیحاـن  نیا  زا  دنـشاب و  ناملـسم  دارفا  تیبرت  تحت  هک  دـننک 

زا یکی 
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دنرخب هدرب  هک  تسا  نیا  تاکز  فراصم  زا  یکی  نوچ  دوب  نیمه  ناشاهراک 

رگا هکلب  دننک  دازآ  فرط  نآ  زا  دنرخب و  فرط  نیا  زا  هدرکن  ادـیپ  یمالـسا  تیبرت  چـیه  هک  ار  يا  هدرب  هکنیا  هن  اما  دـننک  دازآ  و 
دننک شیرادهگن  ناملسم  اعقاو  هداوناخ  کی  رد  یتدم  تسین  روطنیا  رگا  رتهب و  هچ  هک  هدرک  ادیپ  یمالسا  تیبرت  البق  هک  يا  هدرب 

دننک شدازآ  دعب  دزومایب و  المع  ار  یمالسا  قالخا  بادآ و  ات 

دندش و یم  انـشآ  مالـسا  تیهام  تقیقح و  اب  دندوب  اهنآ  هناخ  رد  هک  یتدم  رد  ناگدرب  دندرک و  یم  دایز  ار  راک  نیا  راهطا  همئا  . 
ناگدرب هک  لاس  لوط  رد  دندوب .  ع )  نیدباعلا (  نیز  ماما  هناخ  رد  يدایز  ناگدرب  دندمآ .  یم  رد  بآ  زا  لیصا  رایسب  ياهناملسم 

دندرک یم  يدب  راک  دندرک و  یم  اطخ 

ار ناشناگدرب  همه  ع )  ماما (  ناضمر  هام  رخآ )  بش  ای  رخآ (  زور  هکنیا  ات  درک  یم  تشاددای  ار  اهنیا  يرتفد  کـی  رد  ع )  ماـما ( 
تقو نالف  رد  تسه  تدای  ینالف  دومرف :  یم  اـهنآ و  هب  درک  یم  ور  دروآ  یم  ار  رتفد  داتـسیا  یم  طـسو  رد  دوخ  درک و  یم  عمج 

ایادخ دومرف " :  یم  دعب  دش و )  یم  رکذتم  ار  ناشیاهاطخ  مادک  ره  هب  و  هلب (  تفگ :  یم  يدش ؟  بکترم  ار  یمرج  نینچ 
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متـسه و وت  هدنب  نم  ایادخ  متـشذگ .  اهنیا  همه  زا  متـسه  وت  هدنب  هک  نم  دندرک و  يدب  نم  هب  تبـسن  دندوب  نم  تسدریز  هک  اهنیا 
 . مرصقم وت  هاگرد  رد 
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 " تشذگ مالسا "  رد  لوا  لصا  هک  تسا  نیا  درک .  یم  دازآ  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  همه  و  رذگب "  تدوخ  رصقم  هدنب  نیا  زا  ایادخ 
تسا

عامتجا هب  طوبرم  تسین  درف  هب  طوبرم  تسین  صخـش  هب  طوبرم  تشذـگ  نیا  نوچ  درذـگ  یمن  یعاـمتجا  لـئاسم  رد  مالـسا  هلب  . 
وت متـشذگ .  نم  دـیوگب  دـناوت  یمن  لام  بحاص  تسا .  ندـیرب  تسد  دزد  تازاجم  تسا .  هدرک  يدزد  یـسک  کی  ـالثم  تسا . 

تسین وت  قح  درذگ  یمن  عامتجا  يرذگب 

یم اهنت  دوخ  هک  تشاد  تفالخ  ماـیا  رد  هک  یتداـع  قبط  ع )  یلع (  نینمؤملاریما  يزور  هک  تسا  ثیدـح  رد  تسا .  عاـمتجا  قح 
یم ار  هفوک  ياـهغاب  هچوک  زا  یکی  رد  درک  یم  شیتـفت  ار  لاوحا  عاـضوا و  اصخـش  تفر و  یم  تولخ  ياـهاج  رد  یتـح  تفر و 

 ! دیسرب مدایرف  هب  ثوغلا !  ثوغلا !  دینش :  يدایرف  تقوکی  تفر 

یکی دندرک .  یم  دروخ  دز و  مه  اب  رفن  ود  دیود .  ادص  فرط  هب  تعرس  هب  تسا .  ییاوعد  گنج و  دوب  مولعم  دیـسرب !  مدایرف  هب 
اب رفن  ود  نآ  دش  مولعم  داد . )  حلـص  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  مه  دیاش  دـش (  مامت  اهنیا  ياوعد  دیـسر  ماما  ات  دز .  یم  ار  يرگید 

دربب دنک و  بلج  ار  براض  تساوخ  ماما  یتقو  دنتسه .  قیفر  مه 

یتشذگ تدوخ  قح  زا  تسا  تدوخ  یصوصخ  قح  نیا  یتشذگ  وت  بوخ  رایسب  دومرف :  ماما  متـشذگ .  وا  زا  نم  تفگ  بورـضم 
کی دراد و  تموکح  مه  یقح  کی  ینعی  دراد  ناطلس  مه  یقح  کی  اما 
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قح زا  هک  تسا  نیا  مضرغ  تسین .  طوبرم  وت  هب  اریز )  يرذـگب (  یناوت  یمن  وت  رگید  ار  نیا  دـنکب  دـیاب  تموـکح  مه  یتازاـجم 
رد تشذگ و  ناوت  یمن  یمومع 
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تمهت لفاغ  فیفع  نانز  هب  هک  نانآ  میظع "  باذع  مهل  هرخالا و  ایندلا و  یف  اونعل  تانمؤملا  تالفاغلا  تانـصحملا  نومری  نیذـلا 
اهنیا يارب  دنتسه و  یهلا  تنعل  لومـشم  ترخآ  ایند و  رد  هتـسشن )  دوخ  هناخ  رد  هک  اج  همه  زا  ربخ  یب  ینعی  لفاغ  نز  دننز (  یم 

 " تسا یگرزب  باذع 

هب ناـشیا  هیلع  ناـنآ  ياـهاپ  اهتـسد و  اـهنابز و  هک  يزور  نآ  نولمعی "  اوناـک  اـمب  مهلجرا  مهیدـیا و  مهتنـسلا و  مهیلع  دهـشت  موی 
هب نآ (  هراـبرد  هک  تسین  اـجنیا  شیاـج  هک  نآرق  رد  تسا  یقطنم  کـی  نیا  دـنهد .  یم  تداهـش  دـنا  هدـش  بکترم  هک  یلاـمعا 

دیوگ یم  تحارص  لامک  رد  نآرق  منک .  تبحص  لیصفت ) 

هدـش بکترم  هک  یلمع  ره  رب  يوضع  ره  يزیچ و  ره  ایند  نآ  رد  تسا و  هدـنز  ترخآ  ملاـع  زیچ  همه  تسا  هدـنز  ترخآ  ملاـع  : 
یهاوگ کی  ره  شوگ  مشچ و  مدرک  هچ  نم  دهد  یم  یهاوگ  اپ  مدرک و  هچ  نم  دهد  یم  یهاوگ  تسد  دـهد :  یم  یهاوگ  تسا 

یهاوگ تسا  تروع  زا  هیانک  هک  تسا  ثیدح  هک  ندب  تسوپ  مدرک  هچ  نم  دنهد  یم 
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طقف مه (  نابز  دننزب  فرح  حراوج  اضعا و  دوخ  راذگب  شاب  تکاس  وت  نابز !  يا  دـننز :  یم  رهم  نابز  هب  مدرک  هچ  نم  دـهد  یم 
دهد یم  یهاوگ  تسا  هدش  بکترم  شدوخ  هک  یناهانگ  هب  ( 
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نامه هب  ناشیا  هیلع  ناشیاهاپ  اهتـسد و  و  هدوب )  نابز  هانگ  اهنیا  هانگ  نوچ  دارفا (  نیا  ياـهنابز  هک  يزور  رد  دـیامرف :  یم  نآرق  . 
 " دنهد یم  یهاوگ  دندش  بکترم  هک  یلامعا 

 . دهد یم  نانآ  هب  لماک  روط  هب  دـسرب  اهنیا  هب  دـیاب  هک  ار  یقح  يازج  نآ  ادـخ  هک  يزور  نینچ  قحلا "  مهنید  هللا  مهیفوی  ذـئموی 
يدرم رگا  هک  دیناد  یم  ناتدوخ  یلو  دوش  یم  راد  هکل  درم  تفارـش  دـیایب  رد  بآ  زا  هدولآ  نماد  دـساف و  هللااب -  ذایعلا  ینز -  رگا 

دنز یمن  همدص  اهردقنآ  نز  تفارش  هب  دوش  هدولآ 

یکی رد  شیپ  لاس  دنچ  هک  یتالاقم  هلسلس  کی  رد  نم  دراد .  یصاخ  یناور  زمر  کی  دوخ  نیا  دنز .  یمن  همدص  الـصا )  هکلب ( 
ياهروتـسد زا  يرایـسب  مدرک و  ناـیب  ار  بلطم  نیا  زار  متـشون  هلجم  نآ  دوخ  بلاـطم  هیلع  نز  قوقح  هب  عـجار  هناـنز  تـالجم  زا 

دش هدولآ  ینز  رگا  تسا .  بلطم  نیمه  ساسارب  مالسا 

ار نز  نآ  مدرم  تقوچیه  دنتـسه  هدولآ  ناشرهوش  هک  دنتـسه  یکاپ  نانز  ردـقچ  یلو  دـنک  تفارـش  ياـعدا  دـناوت  یمن  رگید  درم 
 . بلطم کی  نیا  راک ؟  هچ  وا  هب  تسا  فیثک  شرهوش  راک ؟  هچ  وا  هب  تسا  هدولآ  شرهوش  دنیوگ  یم  دـننک  یمن  باسح  هدولآ 

تسا درم  سومان  یتفع  تاهج  رد  نز  هک  تسا  نیا  مود  بلطم 

هدولآ درم  نماد  دشاب  هدولآ  تفع  لئاسم  رد  هللااب  ذایعلا  ینز  رگا  ینعی  درادـن  طابترا  درم  هب  شا  يدرف  یـصخش و  تاهج  رد  یلو 
 . تسین درم  صقن  نیا  دشاب  یصقن  ینز  رد  رگا  یلو  دوش  یم 
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درم هب  نیا  دشاب  قفانم  ای  رفاک  نطاب  رد  دشابن و  نمؤم  ینز  رگا  الثم 
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اهنیا ياهنز  هک  یلاح  رد  دـندوب  ربمغیپ  اهنیا  يود  ره  دـنک .  یم  رکذ  لثم  طول  نز  حون و  نز  هب  مه  نآرق  اذـهل  درادـن و  یطابترا 
ياهنز تسا "  نیثیبخ  لام  تاثیبخ  دیوگ " :  یم  نآرق  اجنیا  دندوب .  هدیقع  رکف و  رظن  زا  ناشیا  نیفلاخم  هب  هتسباو  دندوبن و  هنمؤم 

تسا كاپ  نادرم  لام  كاپ  نانز  تسا و  كاپان  نادرم  لام  كاپان 

شنز هک  تسین  تحاران  دریذپ و  یم  ار  كاپان  نز  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  تریغ  كاپان  درم  تسا :  یـسومان  یکاپ  هب  رظان  نیا  و 
اهکاپ دریگ :  یم  تروص  باختنا  عون  کی  اعبط  هک  تسا  نیا  دریذپب .  ار  كاپان  نز  هک  درادن  ناکما  كاپ  درم  یلو  دـشاب  كاپان 

تسین یعرش  مکح  نایب  یعرش و  نوناق  رما  نیا  اهکاپان .  غارس  اهکاپان  دنور و  یم  اهکاپ  غارس 

امـش اهکاپان .  غارـس  اهکاپان  دـنور و  یم  اهکاپ  غارـس  اهکاپ  هک  تسا  روطنیا  اعبط  دـنک :  یم  نایب  ار  یعیبط  نوناق  کی  نآرق  هکلب 
اما دندنـسپ  یم  ار  كاپ  رهوش  مه  كاپ  ياهرتخد  دنـشاب و  كاپ  اهرتخد  نیا  هک  دـنور  یم  ییاهرتخد  لابند  كاپ  ناـناوج  دـینیبب 

دنک جاودزا  يرتخد  کی  اب  هک  دهد  یمن  تیمها  چیه  فیثک  هدولآ و  ناوج  کی 

ددنسپ یم  ار  فیثک  نز  کی  فیثک  درم  کی  فیثک  حور  دنا .  هدرک  هبرجت "  ار "  وا  ناشدوخ  حالطصا  هب  رگید  ناوج  اههد  هک 
کی كاپ  حور  یلو  ددنسپ  یم  ار  فیثک  درم  کی  فیثک  نز  کی  فیثک  حور  و 
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 . دنک یم  باختنا  ار  كاپ  درم  كاپ  نز  کی  كاپ  حور  دنک و  یم  باختنا  دوخ  يارب  ار  كاپ  نز  كاپ  درم 

کی نادـناخ  رد  ییاهیکاپان  نینچ  هک  تسا  عنتمم  لاحم و  دـینز ! ؟  یم  یفرح  هچ  دـیراد  ربمغیپ  سومان  ربمغیپ و  هراـبرد  امـش  . . 
هار ربمغیپ  کی  نادناخ  رد  تسا  نکمم  رفک  دنک .  ادیپ  هار  ربمغیپ 

65

 . نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  تسا .  لاحم  قسف  یلو  دوشب  رفاک  ربمغیپ  کی  رسپ  ای  دنک  ادیپ 
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شخب 3

اوملست اوسنأتست و  یتح  مکتویب  ریغ  اتویب  اولخدت  اونما ال  نیذلا  اهیا  ای  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  میحرلا . . .  نمحرلا  هللا  مسب 
اوعجراف اوعجرا  مکل  لیق  نا  مکل و  نذؤی  یتح  اهولخدت  الف  ادحا  اهیف  اودجت  مل  ناف  نورکذت 0  مکلعل  مکل  ریخ  مکلذ  اهلها  یلع 

للا مکل و  یکزا  وه 

هتـشذگ تاسلج  زا  یکی  رد  نومتکت .  ام  نودـبت و  ام  ملعی  هللا  مکل و  عاتم  اهیف  هنوکـسم  ریغ  اـتویب  اولخدـت  نا  حاـنج  مکیلع  سیل 
نیا تسا و  لئاق  یناوارف  تیمها  دارفا  نایم  رد  یسنج  طباور  تهازن  یکاپ و  ینعی  فافع  هلأسم  يارب  میرک  نآرق  هک  مدرک  ضرع 

 . مدرک هراشا  نآ  هب  هک  تساه  هفسلف  اهتمکح و  هلسلس  کی  رب  ینبم 
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هزیرغ و نتشاد  هگن  مارآ  يارب  ریبادت  هلـسلس  کی  لوا  تسا :  زیچ  ود  تسا  هدرک  داهنـشیپ  روظنم  نیا  نیمأت  يارب  مالـسا  هک  یهار 
ینازلا هینازلا و  درک " :  نایب  ار  اشحف  تازاـجم  میدرک  ریـسفت  هک  یلوا  تاـیآ  تازاـجم .  ناونع  هب  رگید  ریبادـت  هلـسلس  کـی  مود 

هام امهنم  دحاو  لک  اودلجاف 
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تسین یفاک  تازاجم  هانگ  کی  ندرب  نیب  زا  يارب  میناد  یم  هک  يروط  نامه  یلو  هدلج " 

اهیتفع یب  عون  زا  هچ  تیانج  مرج و  لاح  تسین  یفاک  تیانج  مرج و  عوقو  زا  يریگولج  يارب  دشاب  مه  دیدش  هزادـنا  ره  تازاجم 
يارب میهاوخب  ام  هک  تسا  هابتـشا  نیا  یگدـننار .  رد  یطایتحا  یب  لثم  اـهطایتحا  یب  عون  زا  هچ  اـهلتق و  اـهیدزد و  عون  زا  هچ  دـشاب 

میروایب راشف  تازاجم  يور  طقف  تیانج  ای  مرج  کی  زا  يریگولج 

روط هب  هک  يداع  ریغ  دارفا  دروم  رد  هاـگنآ  درب  نیب  زا  ار  لـلع  نآ  دوخ  دـیاب  تسیچ ؟  تیاـنج  مرج و  نآ  عوقو  لـلع  دـید  دـیاب  . 
تروص تازاجم  دـنوش  یم  بکترم  ار  یمرج  نایغط  تلاـح  یعون  يور  طـقف  درادـن و  دوجو  مرج  عوقو  تاـبجوم  لـلع و  يداـع 

منز یم  بلطم  نیا  يارب  یلاثم  دریگ . 

نالف زا  رهـش  لخاد  رد  ناگدننار  هک  دوش  یم  هیـصوت  امئاد  تسا .  یگدننار  رد  تقبـس  تعرـس و  هلأسم  نیمه  مزال  تاررقم  زا  : 
میدش لئاق  شیارب  ینیگنس  همیرج  ام  درک و  فلخت  یسک  رگا  دننارن .  رتشیب  تعاس )  رد  رتمولیک  الثم 40  تعرس ( 

هک یگدـننار  رما  رد  اصوصخم  تسین  یفاک  تازاجم  دوشن  یـسررب  مرج  نیا  عوقو  لـلع  رگا  دـشاب  نیگنـس  همیرج  مه  رادـقم  ره 
رد دراو  هناوید  دریگ و  یم  تعرس  هک  یـسک  نآ  هکنیا  يارب  تسا  اهعم "  اهتازاجم  ینعی "  دراد  یتازاجم  کی  مه  شدوخ  الـصا 

تسا رطخ  ضرعم  رد  شنیشام  مه  تسا  رطخ  ضرعم  رد  همه  زا  شیب  شدوخ  دنک  یم  تکرح  نابایب  ای  رهش 
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لاح نیع  رد  یلو  شناج .  مه  و 
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وا فرط  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  رگید  للع  هلـسلس  کی  هکنیا  يارب  ارچ ؟  اهتازاجم  هن  دوش و  یم  وا  عنام  یلام )  و  یناـج (  رطخ  هن 
دهد یم  رارق  راشف  تحت  ار  وا  رگید  للع  نآ  اما  دوش  شعنام  راسفا  کی  دننام  دهاوخ  یم  تازاجم  دهد .  یم  له  ار 

رگا اما  دیوش  لئاق  شیارب  فلتخم  ياهتازاجم  ای  ورن و  دنت  هک  دینک  هظعوم  ار  هیارک  هدننار  کی  ای  یـسک  ات  هدننار  کی  امـش  الثم 
هتشادن دمآرد  ناموت  الثم 120  هچنانچ  دیآ  یم  نوریب  هک  حبص  زا  هدرک و  هراجا  نیـشام  کی  هک  دشاب  هتفرگ  رارق  یطیارـش  رد  وا 

دهد لیوحت  نیشام  بحاص  هب  دیاب  ار  ناموت  الثم 60  نوچ  دنروخن  نان  شا  هداوناخ  وا و  دیاب  دشاب 

یم یقاب  وا  يارب  زور  رد  ناـموت  دنک و 30  هریغ  كالهتـسا و  جرخ  مه  ناموت  دراذگ و 30  یمن  شرایتخا  رد  ار  نیـشام  ادرف  الاو 
دنرب یم  تنادنز  دننک و  یم  همیرج  ار  وت  رادقم  نالف  تسا  رطخ  رد  تدوخ  ناج  دییوگب  دینک و  هظعوم  روج  رازه  ار  وا  رگا  دنام 

؟  دنکب دـناوت  یم  راکچ  درادـن  ار  شا  هچب  نز و  ندـید  يور  دربن  رگا  دربب و  هناخ  هب  ناموت  دـیاب 30  امتح  هک  راشف  نآ  لباقم  رد 
رد ناموت  نآ 120  دیاب  لاح  ره  هب  دنک  یم  تکرح  اهنابایخ  رد  تعرـس  هب  دراذگ و  یم  زاگ  يور  ار  شیاپ  دوز  حبـص  زا  وا و  زاب 

تسا نیا  دنک  یم  تموکح  شدوجو  رب  ربج  کی  دیایب 

سپ تسین .  رثؤم  رگید  اجنیا  رد  مه  هظعوم  دوش و  یمن  شرس  تازاجم  هک 
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 . میوش دراو  دیاب  شتابجوم  للع و  هار  زا  دـنک  یمن  تسرد  ار  يراک  تازاجم  ندرک  نیگنـس  میریگب  ار  وا  يولج  میهاوخب  ام  رگا 
ار شا  هچب  نز و  جرخ  ندرک  راک  یمارآ  هب  تعاس  يزور 7  اب  وا  هک  میدرک  يراک  الثم  میدـش  دراو  تابجوم  للع و  هار  زا  یتقو 

دنک نادنز  راتفرگ  ار  دوخ  ای  دزادنیب و  رطخ  هب  تسا  شرایتخا  رد  هک  ار  يا  هیامرس  دوخ و  ناج  هک  تسین  هناوید  مه  وا  دروایب  رد 
نیا . 

سپ تـسه .  اـهتیانج )  اـهمرج و  هـمه (  رد  تـسه  اهیـشکمدآ  اـهانز و  رد  تـسه  اهیراوخبارـش  رد  تـسه  اـهیدزد  رد  هلأـسم   69
 ( ار نآ  ءوس  جـیاتن  اه (  هماـنزور  ثداوح  هحفـص  رد  اـمئاد  میروخن و  بارـش  مییوگب  فرط  نیا  زا  درب .  نیب  زا  دـیاب  ار  تاـبجوم 

يراوخبارـش یتسم و  تافداصت  اهیتفع و  یب  اهیـشکمدآ  اهتیانج  اهمرج  دـصرد  هاجنپ  رد  دـننیب  یم  دـنریگ  یم  هک  رامآ  دنـسیونب ( 
دشاب هتشاد  دوجو  يراوخبارش  هب  قیوشت  تابجوم  مامت  رگید  فرط  زا  و  دراد )  تلاخد 

دـشاب و نیعت  ءزج  رما  نیا  سلاجم  ماـمت  رد  دـشاب و  یگراوخبارـش  هب  یگراوخیم و  هب  توعد  اهرعـش  اهفینـصت و  اـهلزغ  ماـمت  رد 
دور یم  یناوج  ره  هک  مدـق  هب  مدـق   ( 1 دشاب (  رتدایز  يرگید  هزاغم  ره  زا  یـشورف  بورـشم  هزاغم  دوش و  يراوخبارـش  هب  قیوشت 

دشاب هتشاد  دوجو  توعد  يولبات  کی 

لیبق نیا  زا  مه  انز  فافع و  هلأسم  دنک .  یم  ار  شدوخ  راک  اهنیا  دیروایب !  فیرـشت  دراد  دوجو  اجنیا  رد  اه  هریغ "  و  نآ "  زا  هک 
انز يارب  مالسا  تسا . 
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تسا هدرکن  هیکت  دایز  تازاجم  يور  مالسا  هک  دیدید  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  لئاق  دیدش  تازاجم 

یم انز  یـسک  هچ  دننیبب  دننک و  سـسجت  دنورب  دارفا  هک  هتـساوخن  هداد و  رارق  لکـشم  راوشد و  یلیخ  ار  ندش  تباث  قیرط  اذـهل  و 
شیارب دیدش  تازاجم  دش  تباث  انز  رگا  هتبلا  دناد .  یم  تشز  مالسا  ار  راک  نیا  دنک .  یمن  انز  یسک  هچ  دنک و 

دوجو یـشورف  بورـشم  رازه  یـس  زا  شیب  تاناریمـش  نارهت و  رد  دنا  هدروآ  تسد  هب  هک  یقیقد  رامآ  قبط  هک  مدینـش  اریخا   1 . . 
 ( . تسا هدیدرگ  داریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ینارنخس  دراد ( . 
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دـنک و قیقحت  سـسجت و  هب  قیوشت  ار  مدرم  دـهاوخ  یمن  دریگب و  تازاجم  هار  زا  ار  انز  يولج  دـهاوخ  یمن  اـما  تسا  هدـش  لـئاق 
و ال تسا " .  فلاخم  مدرم  ناهانگ  فشک  يارب  ندرک  یسوساج  اب  تسا  فلاخم  اقلطم  هانگ  زا  قیقحت  سسجت و  اب  مالـسا  اساسا 

 " اوسسجت

دوخ رکنم و  زا  یهن  فورعم  هب  رما  هظعوم  دراد .  يددـعتم  ياـههار  دـنک ؟  یم  هزراـبم  هاـنگ  شیادـیپ  اـب  هار  هچ  زا  مالـسا  سپ  . 
یگدنز لوصا  هک  تسا  نیا  رگید  یکی  تسا .  یبسانم )  ياههار  دوخ (  ياج  رد  درک  تیبرت  دیاب  روطنیا  ار  مدرم  الصا  هک  تیبرت 

دهد یم  رارق  یساسا  رب  ار 

تاسلج رد  هک  تسا  لیبق  نیمه  زا  فافع  هلأسم  دوشن .  ادـیپ  هانگ  هب  جـییهت  قیوشت و  تابجوم  یهارمگ و  تیاوغ و  تاـبجوم  هک 
تبوزع اب  دوش  عابشا  عورشم  جاودزا  قیرط  زا  هزیرغ  دنک  یم  ششوک  یفرط  زا  مالسا  میتفگ  هتشذگ 
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مکدابع و نم  نیحلاصلا  مکنم و  یمایالا  اوحکنا  و  دناوخ " :  میهاوخ  دـعب  هیآ  دـنچ  رد  دـنک (  یم  تفلاخم  رثکا  دـح  رد  درجت  و 
 " مکئاما

حیرـشت هیآ  نآ  رد  ات  دشاب  دیاب "  هلأسم "  نیا  دننک (  جاودزا  دـیاب  رتخد  رـسپ و  امتح  امتح و  دـنک :  یم  قیوشت  جاودزا  هلأسم  هب 
رد درجت  تبوزع و  اب  دـنک و  یم  جاودزا  هب  دـیدش  قیوشت  دوشن  مهارف  یتفع  یب  تاـبجوم  هکنیا  يارب  فرط  کـی  زا  سپ  منک . ) 

ایآ رگید  فرط  زا  یلو   ( 2 تسا (  فلاخم  یلکش  ره 

دنراد نز  کی  هک  تسا  يدارفا  هدع  کی  ینارتوهش  يارب  هن  هداد  هزاجا  ار  تقوم  جاودزا  مالـسا  هک  نیا   2  . 12 تارجح . /   1 . . 
يارب هن  میوشب !  لئان  باوث  هب  هک  دـنور  یم  تقوم  جاودزا  لابند  زاب  عونت  يارب  دـعب  دـنراد و  نز  راهچ  یتح  هس و  ود و  یهاـگ  و 

مئاد جاودزا  نوچ  تسین  مهارف  مئاد  جاودزا  يارب  هنیمز  هک  یطیارـش  رد  دـشاب .  هتـشاد  مه  هاـنگ  تسا  نکمم  درادـن  باوـث  اـهنیا 
ینیگنس طیارش 

ینعی اشحف  اب  مالسا  رگید  فرط  زا  دراد و 

71

نارگید يوس  هب  شتبغر  رگید  دشاب  هتـشاد  رهوش  نز  کی  دـشاب و  هتـشاد  نز  درم  کی  هک  ردـق  نیمه  تسا ؟  یفاک  جاودزا  اهنت 
یم لمع  هزیرغ  مکح  هب  تاناویح  دـنراد . ) ؟  هجوت  دوخ  تفج  هب  طـقف  هک  دوش (  یم  تاـناویح  یـضعب  لـثم  دوش و  یمن  جـییهت 

دنا هدشن  هدیرفآ  دازآ  دننک و 

دنفسوگ لثم  رگید  تاناویح  یضعب  دنتسه .  تفج  تاناویح  زا  رگید  یخرب  اهرتوبک و  . 
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اـصوصخم اهنآ  رد  هدام  سنج  مه  رن و  سنج  مه  یلو  تسین  راک  رد  اـهفرح  نیا  تفج و  باـسح  دنتـسین و  روطنیا  وهآ  بسا و  و 
دننک یم  یگدنز  تفج  هک  ییاهناویح  دنریذپ .  یمن  ار  رن  سنج  دنرادن و  یگدامآ  اساسا  ندش  رادراب  يارب  زج  اه  یشحو  رد 

رتوبک نآ  هن  دنرگیدکی  اب  طقف  هک  تسا  نیا  ناشیزیرغ  تیصاخ  الصا  اهنیا  دنتسه  تفج  مه  اب  هدام  رن و  رتوبک  ود  هک  رتوبک  لثم 
زا یتوهـش  ره  رد  ناـسنا  یلو  دراد .  رگید  رن  ياـهرتوبک  هب  مشچ  هداـم  رتوـبک  نآ  هن  دراد و  يرگید  هداـم  ياـهرتوبک  هب  مشچ  رن 

دراد هک  يا  يدازآ  تیصاخ  يور  دوخ  تاوهش 

مزال طرـش  دـنک  مه  جاودزا  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  تعیبط .  رابجا  هزیرغ و  اب  هن  دـهد  ماجنا  دـیاب  فیلکت  اـب  ار  شیاـهراک  همه 
نآ هک  یطیارش  رد  اصوصخ  دوش  یم  جییهت  شتبغر  زاب  دتفیب  رگید  نز  هب  هک  شمشچ  درم  ینعی  تسین  یفاک  طرش  یلو  تسه 

زا تسا  ترابع  تقوم  جاودزا  تسا .  هداد  هزاجا  ار  تقوم  جاودزا  مالـسا  تسا  فلاخم  مه  طرـش  دـیق و  نودـب  یـسنج  طابترا  اب 
یم رگیدـکی (  اـب  قفاوت  اـب  نیفرط  هک  یطیارـش  هب  دراد  یگتـسب  اهدـهعت  ینعی  دازآ  ياهدـهعت  اـهتنم  ییاهدـهعت  اـب  جاودزا  یعون 

تـسین روسیم  مئاد  جاودزا  هک  اجنآ  رد  هکنیا  يارب  تسا  هداد  هزاجا  ار  نیا  مالـسا  دننک .  یم  نشور  ار  هچب  فیلکت  الثم  دنریذپ ) 
 . دراد يدسافم  دوخ  هب  دوخ  شدوخ  درجت  تبوزع و  هک  دنربن  رسب  درجت  تبوزع و  رد  رگید 

72

نیمه دهدب و  رارق  یجیهم  عضو  کی  رد  ار  شدوخ  نز 
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دویق دودح و  نیا  تسا و  لئاق  يدویق  دودح و  کی  درم  نز و  ياهترـشاعم  رد  مالـسا  هک  تسا  نیا  رگید .  درم  هب  تبـسن  نز  روط 
دشاب روآ  جییهت  هک  دشابن  یلکش  هب  درم  نز و  طابترا  هک  تسا  هدرک  عضو )  نیا (  يارب  طقف  طقف و  ار 

لوا رد  هدش  توالت  تایآ  دوش .  یم  نشور  الماک  بلطم  میناوخ  یم  دعب  هک  یتایآ  زا  دننک .  کیرحت  ار  رگیدـکی  تاوهـش  ینعی 
دوش یسک  هناخ  دراو  دهاوخ  یم  يدرف  رگا  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  تسا  نذا "  هب "  طوبرم  ثحب 

هیآ دراد .  طابترا  نز  عوضوم  هب  رتشیب  یلو  درادن  نز  عوضوم  هب  صاصتخا  هیآ  هس  نیا  درادن .  دورو  قح  یلبق  نذا  مالعا و  نودب 
يا هناخ  هب  زگره  نامیا  لها  يا  اهلها "  یلع  اوملـست  اوسنأتـست و  یتح  مکتویب  ریغ  اتویب  اولخدت  اونما ال  نیذلا  اهیا  ای  تسا " :  نیا 

قیرط هب  ناتردارب  هناخ  هب  ناترهاوخ و  ردام و  ردپ و  هناخ  هب  یتح  و  تسا )  ینثتسم  ناتدوخ  هناخ  ناتدوخ (  یـصخش  هناخ  زا  ریغ 
دیوشن دراو  هدزرس  یلوا 

ار هناخ  نآ  لها  شمارآ  تفلا و  سنا و  ینعی  دـینک "  سانیتسا  دـینک " .  مالـس  هناخ  نآ  لها  رب  دـینک و  سانیتسا  ـالبق  هکنآ  رگم 
تسا شدوخ  صوصخم  سک  ره  یگداوناخ  یلخاد و  یگدنز  هک  تسا  ینشور  رایسب  هتکن  کی  نیا  دینک .  بلج 

دوش ناسنا  یگدنز  لخاد  هدزرـس  یـسک  رگا  اذـهل  دراد و  یتسیاب  رد  ور  دوخ  یگدـنز  لخاد  يارب  رگید  سک  ره  زا  یـسک  ره  و 
یم ادیپ  یگچاپتسد  عزف و  تلاح  کی  ناسنا 
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نیب زا  اهنآ  عزف  هک  دینک  يراک  دینک  سانیتسا  البق  دـیوشن  دراو  یـسک  هناخ  هب  هدزرـس  دـینکن  ار  راک  نیا  دـیوگ  یم  نآرق  دـنک . 
 . دیهدب عالطا  ربخ و  ینعی  دورب 

73

هک تسا  لومعم  اهرهـش  رد  تسا . )  روط  نیمه  تاهد  یـضعب  رد  نالا  و  دـندنبب (  ار  اه  هناخ  رد  هک  تسا  هدوبن  لومعم  میدـق  رد 
ار رد  ات  دنزب  ار  رد  هبوک  ای  گنز و  دیاب  تسین  زاب  رد  دوش  دراو  دهاوخب  مه  هدز  رس  یسک  رگا  تسا و  هتـسب  تشپ  زا  اه  هناخ  رد 

 . دننک زاب 

ار نتفرگ  هزاجا  نیا  دریگب و  هزاجا  دهدب و  عالطا  دوش  یسک  هناخ  لخاد  دهاوخ  یم  یتقو  هک  تشادن  مسر  زگره  تیلهاج  برع 
الاح هک  ام  دیوشن (  دراو  هدزرس  یسک  هناخ  هب  تقوچیه  هک  دروآ  ار  روتـسد  نیا  مالـسا  تسناد .  یم  دوخ  نأشرـسک  نأش و  نود 

میوش یمن  دراو 

هناخ دراو  مالـس  نودب  دینکب  مه  مالـس  و  اهلها "  یلع  اوملـست  و  دیوشن " )  دراو  دـشاب  مهزاب  رد  رگا  تسا  هتـسب  رد  الـصا  نوچ 
مالس هناخ  لها  رب  دیاب  دوش  یم  دراو  یسک  هناخ  هب  هک  سک  ره  دنک و  مالس  دوروم  رب  هک  تسا  يدراو  ره  هفیظو  دیوشن .  یـسک 

درک رارقرب  ار  تنس  نیا  ص )  مرکا (  ربمغیپ  دنک . 

هدادن و هزاجا  ات  دننک و  روج  عمج و  ار  ناشدوخ  اهنآ  هک  دیهدب  ربخ  البق  دیوش  یم  یسک  هناخ  لخاد  یتقو  تسه  روط  ره  دومرف 
دشاب و لاف  مه  هک  دینک  يراک  کی  دومرف  اهتنم  دیوشن .  هناخ  لخاد  دییامرفب "  دنا "  هتفگن 
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دیوشب يا  هناخ  دراو  دیهاوخ  یم  امش  یتقو  تسا  نکمم  اشامت .  مه 

ای و  ربکا "  هللا  دییوگب "  الثم  دییوگب  ادخ  رکذ  دینکب  ار  راک  نیا  ارچ  یلو  موش  هناخ  لخاد  مهاوخ  یم  نم  دـینک  مالعا  حـنحنت  اب 
یگنرف رد  مک  مک  هچ  رگا  تسه  مه  یبوـخ  مسر  و  هللا "  اـی  مییوـگ "  یم  هک  تسا  لوـمعم  اـم  ناـیم  رد  زورما  هللا . "  ناحبـس  " 

دینادب دیاب  یلو  هدش  خوسنم  نتفگ  هللا "  ای  اهبام " 

 . تسا یبیجع  زیچ  نیا  نتفگ و  هللا "  ای  مه "  تسا و  هدش  خوسنم  اهنآ )  نایم  رد  ندرک (  مالس  مه  یمالسا .  تسا  یتنس  نیا  هک 
يا هناخ  چیه  هک  دوب  نیا  هشیمه  ناشمسر  ص )  مرکا (  ربمغیپ 

شرتخد هناخ  هب  یتح  دـنداد .  یم  ماجنا  مالـس  هار  نامه  زا  رتشیب  ار  سانیتسا  نیا  دـندش و  یمن  لـخاد  هزاـجا  بسک  نودـب  ار   74
مالـسلا درک " :  یم  دایرف  دنلب  يادص  اب  داتـسیا و  یم  هناخ  رد  تشپ  دش  یمن  دراو  هزاجا  نودب  اهیلع )  هللا  مالـس  ارهز (  ترـضح 

دنداد یم  باوج  رگا  تیبلا "  لها  ای  مکیلع 

ای مکیلع  مالسلا  دنـشاب " :  هدینـشن  دیاش  درک  یم  ادص  مود  راب  دنداد  یمن  باوج  رگا  دش و  یم  لخاد  دییامرفب "  دنتفگ "  یم  و 
دمآ یمن  باوج  زین  موس  راب  رگا  درک و  یم  مالـس  موس  راب  دنـشاب  هدینـشن  دـنکن  هک  اطایتحا  دـنداد  یمن  باوج  رگا  تیبلا "  لها 

دنریذپب ار  یسک  تسین  یضتقم  هک  تسا  یعضو  کی  ناشعضو  ای  دنتسین  ای  تفگ  یم  تشگ  یمرب 

و
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اهدعب دشاب  تسا  نیا  امـش  تحلـصم  تسا و  رتهب  امـش  يارب  نیا  نورکذت "  مکلعل  مکل  ریخ  مکلذ  دمآ " .  یمن  مه  شدـب  رگید 
 . دیا هدینـش  هک  تسه  ییاهناتـساد  هنیمز  نیا  رد  دیرب .  یم  یپ  راک  نیا  هدیاف  هب  دعب  دینک  لمع  ینعی  دیوشب  راک  نیا  هدیاف  هجوتم 

درک یتاذ  دب  یلیخ  هیواعم  هرود  رد  و  ع )  نینمؤملاریما (  نامز  رد  مه  اهدعب  دوب و  یتاذ  دب  مدآ  هک  بدنج "  نب  هرمس  ناتـساد " 
تسا فورعم 

وا تخرد  هکنیا  مکح  هب  تشاد .  ص )  ادخ (  لوسر  باحصا  زا  یکی  غاب  رد  امرخ  تخرد  کی  ص )  ادخ (  ربمغیپ  نامز  رد  وا  . 
دیاب هدعاق  قبط  دوب  مدرم  هناخ  رد  تخرد  نیا  نوچ  یلو  دریگب .  ربخ  شتخرد  زا  تشاد  قح  تشاد و  رورم  قح  دوب  نیمز  نآ  رد 

دنک سانیتسا  دوشب  هناخ  نآ  لخاد  تساوخ  یم  تقو  ره 

هدزرـس روط  هب  ناهگان و  درک و  یمن  ار  راک  نیا  دوب و  يردلق  تفلک  ندرگ  مدآ  کی  وا  یلو  دیوگب  هللا "  ای  دنک "  هزاجا  بسک 
لخاد رد  سک  ره  دش (  یم  مدرم  هناخ  لخاد 

75

بحاص درک .  یم  داجیا  یتحاران  بابسا  و  دننیبب )  عضو  نآ  رد  ار  وا  نارگید  دهاوخ  یمن  هک  تسا  یعـضو  کی  رد  شدوخ  هناخ 
امـش ار  سک  نالف  هللا !  لوسر  ای  درک :  تیاکـش  مرکا و  لوسر  تمدخ  دمآ  درکن .  شوگ  وا  یلو  داد  رکذت  وا  هب  راب  دنچ  غاب  نآ 

 . دوش یم  نم  هناخ  لخاد  هدزرس  دینک  تحیصن 

بلطم دنتساوخ و  ار  وا  ترضح 
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 . تسا یتحاراـن  مدآ  مدآ  نیا  هک  دـندش  هجوـتم  ترـضح  مورب .  مراد  قـح  تساـجنآ و  متخرد  نم  ریخ  تفگ  دـندومرف .  وا  هب  ار 
تفگ مهد .  یم  وت  هب  رگید  ياج  رد  نیا  زا  رتهب  یتخرد  نم  شورفب  نم  هب  ار  تتخرد  نیا  ایب  نکب  رگید  راک  کی  سپ  دـندومرف 

مهاوخ یمن 

ار تخرد (  هد  ات  تخرد و  راهچ  تخرد  هس  تفریذـپن  زاب  یلو  مهد  یم  وت  هب  تخرد  ود  دـندومرف  مهاوخ .  یم  ار  مدوخ  تخرد 
تخرد تفگ  منک .  یم  تشهب  رد  امرخ  تخرد  تنامـض  وت  يارب  نم  دندومرف  درکن .  لوبق  زاب  دـندرک )  داهنـشیپ  وا  هب  ترـضح 

مریگ یمن  هزاجا  الصا  نم  تخرد و  نیمه  تخرد  مهاوخ  یمن  مه  ار  تشهب 

هدیاف هک  یتقو  یلو  دوش  یم  دراو  شمرن  اب  لوا  مالـسا  مدرک  ضرع  البق  هک  روط  نامه  تسا ( .  يردـلق  مدآ  کی  هک  داد  ناشن  . 
ینک یم  هشیر  زا  ار  وا  تخرد  يور و  یم  غاب  هب  دنداد :  روتسد  غاب  بحاص  هب  اروف  ترضح  دنک . )  یم  لامعا  تنوشخ  دیـشخبن 

ررـض و مالـسا  نید  رد  نمؤم "  یلع  رارـض  ررـض و ال  ال  محازم "  تسا  يدرم  وا  راضم "  لـجر  هنا  ینک " !  یم  ترپ  شیولج  و 
الف غ ادحا  اهیف  اودجت  مل  ناف  دیامرف " :  یم  نآرق )  دعب (   ( . 2 درادن (  دوجو  رارض 

 . تسا هدمآ  دوجو  هب  اجنیا  زا  رارض "  ررض و ال  ال  هدعاق "   2  . 8 ثیدح .  یفاک ج 5 ص 294  عورف   1 . . 
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اهولخدت
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یسک هک  لاح  دییوگب  دیناوت  یم  ایآ  تسیچ ؟  فیلکت  دوبن  سک  چیه  دیتفر و  یـسک  هناخ  هب  امـش  رگا  لاح  مکل غ "  نذؤی  یتح 
یمرحمان نوچ  میدـش و  دراو  هدزرـس  دـنیوگب  میدـش  دراو  رگا  هک  تسین  اجنآ  رد  مه  ینز  ارهق  سپ  دـهد  هزاـجا  اـم  هب  اـت  تسین 

هن میوشب ؟  دراو  میراد  قح  سپ  درادن  دوجو 

دیابن هزاجا  نودب  مدرم  یصوصخ  یگدنز  رد  الصا  تسین  مرحمان  دوجو  رطاخ  هب  اهنت  تفر  دیابن  هزاجا  نودب  یسک  هناخ  هب  هکنیا 
رگا دیامرف  یم  دننیبب .  نارگید  دهاوخن  هک  دـشاب  هتـشاد  ییاهزیچ  تسا  نکمم  یـسک  ره  یـصوصخ  یگدـنز  رد  نوچ  دـش  دراو 

دیوشن لخاد  مه  زاب  دوبن  یسک 

دشاب هداد  امش  هب  ار  دیلک  هناخبحاص  هکنیا  لثم  دنشاب  هداد  هزاجا  امـش  هب  البق  هکنیا  رگم  ینعی  دوش  هداد  هزاجا  امـش  هب  هکنیا  رگم 
ام هب  هکنیا  ياج  هب  یلو  دوب  هناخ  لخاد  مه  یـسک  میتساوخ و  هزاجا  میتفر و  رگا  لاح  وش .  هناخ  نیا  لخاد  دشاب  هتفگ  امـش  هب  ای 

دیدرگرب منک  یم  شهاوخ  تفگ "  دییامرفب "  دیوگب " 

 " تفگ امـش  هب  هناخبحاص  رگا  دیوگ  یم  تحارـص  لامک  رد  نآرق  مینک ؟  هچ  تلاح  نیا  رد  میریذـپب "  ار  امـش  میناوت  یمن  العف 
نآ هجوتم  ام  تسا و  رت  یقرتم  مدرم  ام  زورما  یگدنز  زا  یتح  هک  تسا  يروتـسد  نیا  دروخنرب .  امـش  هب  دیدرگرب و  مریذپ "  یمن 

دیوگ یم  ام  هب  اجنیا  رد  نآرق  میتسین . 

هناخ هب  دیهاوخ  یم  رگا  دروخبرب  امش  هب  دوخیب  دیشاب و  یجنران  كزان  هن  دیشاب و  هتشاد  دارفا  زا  اجیب  یتسیاب  ردور  هن 
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یسک هناخ  رد  یلبق  عالطا  نودب  رگا  دیوش و  یم  لخاد  دیا  هتفرگ  تقو  دنا و  هدرک  توعد  امش  زا  البق  هچنانچ  دیوش  دراو  یـسک 
دناوت یمن  هک  هتفرگ  رارق  یطیارش  رد  رگا  هناخبحاص  موش  وت  هناخ  لخاد  مهاوخ  یم  نم  هک  تسا  نیا  شیانعم  دینز  یم  ار 

77

 ) مریذپب ار  امـش  مناوت  یمن  مراد و  راک  نالا  هنافـسأتم  یلو  متـسین  هکنیا  هن  متـسه  لزنم  رد  نم  دیوگب  یتسیابردور  نودـب  دریذـپب 
الاح یتفرگن  تقو  نم  زا  هک  وت  درادن )  یمزال  نادنچ  راک  هدمآ  هک  یـسک  نآ  دراد و  یمزال  راک  ناسنا  هک  دـتفا  یم  قافتا  یلیخ 

دیوگب حیرص  ار  نیا  ایب و  يرگید  تقو  کی  ورب و 

یم امش  زورما  اما  دیاین .  شدب  هک  دشاب  هتـشاد  یگنادرم  تعاجـش و  تماهـش و  ردقنآ  دیاب  مه  وا  تفگ  حیرـص  هناخبحاص  رگا  . 
ار وت  مناوت  یمن  مراد و  راک  نم  دیوگب  هک  دراد  ار  تقادص  تحارص و  تماهش و  نآ  هناخبحاص  هن  تسا :  سکع  رب  راک  هک  دینیب 

دراد تیناسنا  ردقنآ  دوش  یم  دراو  هک  یسک  نآ  هن  مریذپب و 

خر تلاح  هس  نیا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  رب  مسر  ام  هعماج  رد  نالا  اذهلو  دروخنرب  وا  هب  مریذپ  یمن  ار  وت  تفگ  هناخبحاص  رگا  هک 
 . دوش یم  بکترم  هریبک  هانگ  ینعی  تسین  دـیئوگب  دـیوگ  یم  اه  هچب  هب  غورد  هب  هناـخبحاص  هک  تسا  نیا  لوا  تلاـح  دـهد :  یم 

 . تسا هریبک  هانگ  غورد  تسا و  غورد  تسین "  هناخ  رد  دیوگ "  یم  هک  نیا 

هکنآ لاح  دننک و  هیروت "  دنهاوخ "  یم  ناشدوخ  لایخ  هب  یضعب  لاح 
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هب مه  يدراک  کی  هدـمآ و  یـسک  هک  نیا  لـثم  دزیخ  یمرب  هدـسفم  شنتفگن  زا  ینعی  تسا  مزـال  غورد  هک  تسا  ییاـج  رد  هیروت 
تسین اجنیا  تفگ  دیاب  هن ؟  ای  تساجنیا  سک  نالف  دسرپ  یم  دشکب و  ار  یسک  قح )  ان  هب  دهاوخ (  یم  دراد و  تسد 

تلد رد  و  تسین "  وگب "  هدـب  روـطخ  ار  زیچ  نآ  زا  ریغ  تلد  رد  ینکن  نتفگ  غورد  هب  تداـع  هکنیا  يارب  دـنیوگ  یم  اـجنیا  رد  . 
ناسنا هکنیا  هن  تسین .  اجنیا "  رد "  هک  هدب  روطخ 

78

تسین دییوگ  یم  یتقو  اه !  هچب  یلو  تسین  دییوگب  دیوگ "  یم  اه  هچب  هب  دنک !  هیروت  دیوگب و  دهاوخ  یم  شلد  هک  یغورد  ره 
مریذپب مناوت  یمن  یلو  متـسه  وگب  ینک ؟  یم  هیروت  ارچ  ییوگب  تسار  یناوت  یم  هک  اجنیا  تسین . "  قاتا  یهاگ  رد  نیا  رد  ینعی 

دروآ هناخ  رد  ات  دوخ  هارمه  ار  ینامهم  نیدلا  رصنالم  يزور  . 

 ) يدرک يدب  راک  میهدب و  وا  هب  هک  میرادـن  يزیچ  ام  يدروآ و  نامهم  ارچ  هک  درک  اوعد  وا  اب  شنز  تفر .  هناخ  لخاد  هب  دوخ  و 
دنامرد منک .  یمن  ییاریذپ  الـصا  هک  نم  تفگ  منکب ؟  هچ  تفگ  الم  دـننک . )  یم  مکحت  روما  نیا  رد  هشیمه  هک  اهنز  بلغا  لثم 

تسین هناخ  رد  الم  دییوگب  دیورب  تفگ  اه  هچب  هب  دنک .  هچ  هک 

دیآ و یم  رد  مد  یـسک  کی  یتقو  نوچ  دیوگ  یم  غورد  هک  دمهف  یم  نامهم  دوخ  تسین "  اقآ  دـنیوگ "  یم  دـنیآ  یم  یتقو  ین 
یم
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هناخ اقآ  منیبب  مورب  نیا "  هن  ای  تسه  یناد  یم  ییآ  یم  هناخ  لخاد  زا  هک  وت  تسا  مولعم  هن  اـی  تسه  هناـخ  اـقآ  منیبب  مورب  دـیوگ 
میوگب ار  شتسار  هک  دیوگ  یم  اقآ  منیبب  مورب  ینعی  هن "  ای  تسه 

نیا مه  زاب  دناد  یم  مه  نابزیم  دناد  یم  نامهم  دنناد  یم  همه  هکنیا  اب  تسا  بجعت  تسا و  روج  نیا  هیضق  میوگب .  ار  شغورد  ای 
هک تسا  نیا  هیـضق  رگید  لکـش  کـی  دوش .  یم  هتفگ  غورد  کـی  هک  تسا  نیا  هیـضق  لکـش  کـی  سپ  دوـش !  یم  رارکت  غورد 

امئاد شلد  رد  اما  دیدروآ !  افـص  دـیدمآ !  شوخ  یلیخ  دـهد :  یم  جرخ  هب  قافن  مه  یلیخ  دـییامرفب "  دـیوگ " :  یم  هناخبحاص 
دوب ییالب  هچ  نیا  هک  دهد  یم  شحف 

 ! ییاهمحازم هچ  یلحم و  یب  ياهـسورخ  هچ  دنتـسه  یبدا  یب  تیبرت  یب  مدرم  بجع  میراد  راک  رازه  ام  دیـسر  تعاس  نیا  هک   79
هک يا  هچب  دیآ !  یم  رد  بآ  زا  هچ  هچب  نآ  رگید  دـهد .  یم  شحف  ات  دـص  شا  هچب  نز و  يولج  تفر  نوریب  نامهم  هک  مه  دـعب 

 " مریذپب ار  وت  مناوت  یمن  نم  اقآ  دیوگب "  نامهم  هب  هک  درادن  تماهش  ردقنیا  شردپ  دنیب  یم 

نیا هیضق  موس  لکـش  دهد .  یم  شحف  شرـس  تشپ  دیوگ و  یم  دمآ  شوخ  دوش و  یم  گرزب  کچوک و  یلیخ  نامهم  يولج  و 
مناوت یمن  هکنیا  زا  مفـسأتم  نم  اقآ  دـیوگ "  یم  دـیآ  یم  رد  مد  دـهد و  یم  ماجنا  بوخ  ار  شراک  هناخبحاص  ناـبزیم و  هک  تسا 

ار امش 
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دیوگب وا  هب  هک  دتسرف  یم  ار  رفن  کی  ای  مراد "  یبجاو  راک  نالا  مریذپب 

تسا نامهم  دراو و  لام  قالخا  فعض  یلو  تسا  بوخ  شراک  هناخبحاص  مریذپب .  ار  امش  مناوت  یمن  مراد و  یمزال  راک  نالا  نم 
یلبق هزاجا  اب  نم  دـیوگ  یمن  تفریذـپن  ارم  متفر و  سک  نالف  هناخ  رد  دـیوگ  یم  دنیـشن  یم  هک  اج  ره  دروخ  یم  رب  وا  هب  اریز )  ) 

تشاد رذع  تفریذپن  هک  وا  دیوگ  یمن  مدوب  هتفرن 

هب هک  هدوب  یحیرص  تماهش و  اب  صخش  کی  وت  نابزیم  هک  دیایب  تشوخ  دیاب  هتـشاد و  رذع  وا  هک  نیا  رب  يراذگب  ار  انب  دیاب  وت  . 
 ( هب طوبرم  تسا (  لکـش  ود  نآ  اـی  دوـش  یم  لـمع  زورما )  هچنآ (  موـس .  لکـش  مه  نیا  تفگ .  ار  شتـسار  تفگن و  غورد  وـت 

نامهم هب  طوبرم  تسا  لکش  کی  نیا  ای  نابزیم و 

درادن و تقو  نابزیم  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  درادن و  دوجو  ام  هعماج  رد  رگید  ددنسپ  یم  ار  لکش  نآ  مالسا  هک  مراهچ  لکـش  یلو 
رب وا  هب  هکنیا  نودب  مه  نامهم  و  مریذپب "  ار  امـش  مناوت  یمن  مروذـعم  اقآ  دـیوگب "  تحارـص  لامک  رد  دریذـپب  ار  وا  دـناوت  یمن 

دروخب

80

دنتفگ امـش  هب  رگا  و  اوعجراف "  اوعجرا  مکل  لیق  اذا  و  دیامرف "  یم  دـهد  یم  روتـسد  ار  مراهچ  لکـش  نیا  نآرق  دورب .  ددرگرب و 
رتهب ناتیارب  لکـش  هس  نآ  زا  مراهچ  لکـش  نیا  تسا  رتکاپ  ناتیارب  نیا  مکل "  یکزا  وه  دـیدرگرب "  میریذـپب  ار  امـش  میناوت  یمن 

هللا و  تسا " 
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 " میلع نولمعت  امب 

ینعی هناخ  دیوشن (  دراو  هزاجا  نودب  دیتفر  ناتدوخ  هناخ  ریغ  يا  هناخ  هب  رگا  دومرف  نآرق  تساناد .  هاگآ و  امـش  ياهراک  هب  ادخ 
دراو مهاوخ  یم  نم  رگا  دراد ؟ )  ار  مکح  نیمه  دنتـسه (  نآ  رد  ییاهناسنا  هک  ییاج  یتنوکـس و  لحم  ره  ایآ  تنوکـس . )  لحم 

؟  موش دراو  دعب  مریگب و  هزاجا  متسیاب و  رد  تشپ  دیاب  لوا  موش  هزاغم  کی 

دیاب ایسآ (  کی  ای  ارسناوراک  کی  هب  دورو  يارب  دوش ؟  دراو  دریگب و  هزاجا  دیاب  دوشب  ژاساپ  کی  لخاد  دهاوخ  یم  یسک  رگا  ای 
مکح نیا  دـیامرف  یم  نآرق  یـصوصخ ؟  یگدـنز  لحم  ینعی  ینوکـسم  ياه  هناـخ  هب  دراد  صاـصتخا  رما  نیا  اـی  تفرگ )  هزاـجا 

درادن ار  مکح  نیا  یمومع  نکاما  یلو  یصوصخ  راک  لحم  ولو  تسا  یصوصخ  یگدنز  لحم  هب  طوبرم 

یلیخ مدآ  هک  میتشاد  ام  یحول  هداس  درم  کی  تسین .  نتفرگ  هزاجا  هب  يزاین  رگید  مومع  يارب  تسا  زاب  رد  هک  یمومع  نکاما  رد 
زا یکی  دراو  تساوخ  یم  دهشم  رد  تقو  کی  مدینش  دش .  دراو  اه  هناخ  هب  هزاجا  نودب  دیابن  هک  دوب  هدینش  وا  دوب .  مه  یـسدقم 

دریگب ربخ  شیاهیرهشمه  زا  ات  دوش  گرزب  ياهارسناوراک 

نآ هب  يرد  هک  ییارـسناوراک  رد  هن !  اـی  موـشب  لـخاد  نم  تسه  هزاـجا  هک  داتـسرف  ار  یـسک  کـی  داتـسیا و  ارـسناوراک  رد  تشپ 
 . تسا یمومع  نکاما  اهنیا  تسین .  نتفرگ  هزاجا  ياج  رگید  دنور  یم  دنیآ و  یم  لیبموتا  يراگ و  بترم  دراد و  یگرزب 

81

مکیلع سیل  دیامرف "  یم  نآرق  هک  تسا  نیا 
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راک و دنتسه و  اجنآ  رد  ییاهناسنا  هک  ییاهناکم  لخاد  هزاجا  نودب  هک  تسین  یکاب  امش  رب  هنوکـسم "  ریغ  اتویب  اولخدت  نا  حانج 
ینعی تسامـش  رب  يا  هرهب  اجنآ  رد  هک  مکل "  عاتم  اهیف  دیوشب "  تسین  یـصخش  تنوکـس  لحم  یلو  دننک  یم  یگدـنز  یبساک و 

دیراد يراک 

رهاظ ار  ییاهزیچ  هچ  امـش  هک  دناد  یم  ادخ  نومتکت "  ام  نودبت و  ام  ملعی  هللا  و  زاب " :  دـیوشن .  محازم  دـیرادن  يراک  رگا  هتبلا  . 
اوضغی نینمؤملل  لق   ( : " 1 دوش (  یم  شـشوپ  تایآ  هاگن و  تایآ  حالطـصا  هب  دراو  اجنیا  زا  یفخم .  ار  ییاهزیچ  هچ  دینک و  یم 

 " نوعنصی امب  ریبخ  هللا  نا  مهل  یکزا  کلذ  مهجورف  اوظفحی  مهراصبا و  نم 

نیا ینعی  تسا  رت  هزیکاپ  رتکاپ و  اهنآ  يارب  نیا  دـننک  ظـفح  ار  ناـشدوخ  ياـهنماد  دـنناباوخ و  ورف  ار  اهمـشچ  هک  نینمؤم  هب  وگب 
يدایز لئاسم  هیآ  نیا  رد  دیهد .  یم  ماجنا  امش  هک  هچنآ  هب  تساناد  ادخ  تسا و  هدش  هداد  یگزیکاپ  روظنم  هب  فافع  ياهروتسد 
یـضعب دـنا .  هدرک  ثحب  یلیخ  مهجورف "  اوظفحی  مهراـصبا و  نم  اوـضغی  نیا "  هب  عـجار  نیرـسفم  دوـشب .  ثحب  دـیاب  هک  تسا 

هب طوبرم  هلمج  ود  نیا  هک  تسا  نیا  ناشداقتعا 

هب طوبرم  میراد  بازحا  هروس  رد  تایآ  هلـسلس  کی  اـم  هک  منک  ضرع  ار  نیا  تسا .  شـشوپ  تاـیآ  میناوخ  یم  هک  یتاـیآ   1 . . 
یـصاخ روتـسد  تسا و  ربمغیپ  نانز  صوصخم  دـنمان و  یم  باجح "  تایآ  ار "  اهنآ  ثیدـح  هقف و  حالطـصا  رد  هک  ربمغیپ  نانز 

نانآ هب  عجار 
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شـشوپ روتـسد  تایآ  نیا  رد  یلو  تسین  فورعم  باجح  تایآ  مان  هب  ثیدح  هقف و  حالطـصا  رد  رون )  هروس  تایآ (  نیا  تسا . 
 . تسا هدش  نایب  درم  يارب  مه  نز و  يارب  مه  تروع  رتس  روتسد  نینچمه  درم و  لباقم  رد  نز 

82

دوخ تروع  هک  تسا  بجاو  نز  رب  هچ  درم و  رب  هچ  هک  تسا  نیا  میراد  مالـسا  رد  ام  هک  یتابجاو  زا  یکی  نوچ  تسا  تروع  رتس 
رگیدکی تاروع  هب  تبسن  هک  رهوش  نز و  زا  ریغ  تسا .  بجاو  ود  ره  نز  رب  درم و  رب  تروع  رتس  دنناشوپب .  دوخ  رسمه  ریغ  زا  ار 

دنتسه مرحم 

رگیدکی و هب  تبسن  اهردارب  ناشدوخ و  رتخد  رسپ و  هب  تبسن  ردام  ردپ و  تسین .  مرحم  يرگید  تروع  هب  تبسن  سک  چیه  رگید 
تاملسم زا  نیا  ریغ .  تروع  هب  ندرک  رظن  تسا  مارح  تروع و  ندناشوپ  تسا  بجاو  دنتسین .  مرحم  رگیدکی  هب  تبـسن  اهرهاوخ 

تسا مالسا  سدقم  نید 

؟  هچ ینعی  تسامش  حور  ندوب  كاپ  يارب  زاب  روتـسد  نیا  دیوگ  یم  دنک  یم  نایب  ار  مهل "  یکزا  کلذ  هلأسم "  اجنیا  رد  نآرق  . 
اـضتقا یـسنج  هزیرغ  ياضرا  زا  تعیبط  هک  يا  هزادنا  نآ  زا  شیب  مدرم  رد )  دـهاوخ (  یمن  مالـسا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  هفـسلف 

 . دنک مهارف  ار  توهش  جییهت  نهذ و  لاغتشا  رطاخ  لاغتشا  تابجوم  دنک  یم 

هتبلا تسا  هدیـشوپ  رگیدـکی  زا  ناشتاروع  هشیمه  هکنیا  لیلد  هب  مدرم  دـشیدنا .  یمن  مه  شا  هرابرد  دـنیب  یمن  ناسنا  هک  ار  هچ  ره 
قافتا تقوچیه  یگنرف  تنس  رد  هن  یمالسا  تنس  رد 
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تسین هجوت  دروم  زگره  ینعی  هنع "  لوفغم  تسا "  يرما  نیا  الصا  دشیدنیب .  يرگید  تروع  هرابرد  یسک  هک  دتفا  یمن 

یترورـض دـشیدنیب و  لئاسم  روجنیا  هرابرد  هک  تسا  نیا  زا  رت  هزنم  رت و  سدـقم  ناسنا  هشیدـنا  ناسنا  بلق  ناسنا  زغم  ناسنا  رکف  . 
لئاسم روج  نیا  هرابرد  هک  دـشاب  كاپ  امـش  ياهزغم  امـش و  ياهرکف  امـش  ياـهبلق  هکنیا  يارب  دـشیدنیب .  هراـب  نیا  رد  هک  درادـن 

هب روتسد  مالسا  دشابن (  يزیچ  نینچ  زگره  تسا و  روجنیا  يرگید  تروع  تسا و  روجنیا  سکنالف  تروع  هک  دیشیدنین 

83

هـشیمه ار  شدوخ  عاـبتا  رکف  نهذ و  هک  تسا  نیمه  هجیتن  تسا .  هتفرگ  هجیتن  تهج  نیا  زا  مه  ردـقچ  و  تسا )  هداد  تروع  رتس 
رایـسب ننـس  هلمج  زا  دننک .  یمن  رکف  هراب  نیا  رد  الـصا  دنـشیدنیب و  اساسا  هراب  نیا  رد  هک  هتـشاد  هگن  نیا  زا  رترب  یلاع و  كاپ و 

دوش یم  هدش و  جیار  اپورا  يایند  رد  اجیردت  هک  يدنسپان  رایسب 

ار نیا  لسار  دنارترب  ریظن  يدارفا  دنک و  یم  ادیپ  جاور  دراد  مه  رگید  ياهاج  رد  تسا و  جـیار  یلیخ  اپورا  لامـش  رد  اصوصخم  و 
 " مه شباتک  مسا  هتـشون و  تیبرت  رد  هک  یباتک  رد  لسار  تسا .  تروع  رتس  اب  هزرابم  تروع و  فشک  هلأـسم  دـندرک  یم  قیوشت 

دورب نایم  زا  تروع  رتس  هلأسم  اساسا  دیاب  هک  دراد  رارصا  تسا  تیبرت "  رد 

هللا نا  مهل  یکزا  کلذ  دـیامرف " :  یم  دـعب  هک  يا  هملک  نیا  اصوصخم  دـنامب و  ظوفحم  هیـضق  نیا  دـیاب  هک  دراد  رارـصا  نآرق  و 
دیوگب دهاوخ  یم  نوعنصی "  امب  ریبخ 

رون هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ار  ناشدوخ  تروع  ینعی  مهجورف "  اوظفحی  نیا "  هک  دـندقتعم  یـضعب  سپ  مینک .  یم  نایب  ار  بلطم  نیا  هک  میناد  یم  رتهب  ام 
 . " دنناشوپب دننک  ظفح  هاگن 

هک میدقتعم  ام  یلو  اهتروع .  هب  ندرک  هاگن  زا  دنا  هتفگ  زیچ ؟  هچ  زا  دندنبب  دـنناباوخب و  ار  ناشدوخ  مشچ  مهراصبا "  نم  اوضغی 
مه اهتیاور  رد  هک  نیا  مهراـصبا . "  نم  اوضغی  مه "  تسا و  تروع  ندـناشوپ  زا  معا  مهجورف "  اوظفحی  مه "  تسا  معا  هیآ  نیا 

 " تسا رظن  هب  طوبرم  هک  اجنیا  الا  تسانز  هب  طوبرم  تسا  جرف  ظفح  اج  ره  تسا "  هدمآ 

هب صاصتخا  هک  میراد  مزج  ابیرقت  مهراصبا "  نم  اوضغی  تسه و "  ود  ره  لـماش  اـجنیا  رد  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  هک  تسین  دـیعب 
 . تروع ریغ  هب  رظن  هب  دراد  صاصتخا  رتشیب  دیاش  هکلب  درادن  تروع  هب  رظن 

84

تانمؤملل لق  و  دیامرف " :  یم  دعب  هیآ  رد   ( . 1 ندشن (  هریخ  هاگن و  ندرک  مک  ینعی  رصب "  ضغ  ندرک و "  مک  ینعی  ضغ "  " 
دوصقم رگا  دـننک  تیاعر  ار  بلطم  نیمه  نیع  هک  وگب  مه  ناملـسم  نانز  هب  الباقتم  نهجورف "  نظفحی  نهراصبا و  نم  نضـضغی 

دننکن هاگن  رگیدکی  تروع  هب  دشاب  تروع 

ظفح رـصب و  ضغ  هب  عجار  لبق  هیآ  رد  هچ  ره  دننک .  ظفح  نارگید  ندرک  هاگن  زا  نارگید  لوق  هب  ای  انز و  زا  ار  ناشدوخ  نماد  و 
یم تسا  هدمآ  ششوپ  هب  عجار  مه  يرگید  ياهروتسد  اهنز  هرابرد  تسه .  مه  اجنیا  رد  میتفگ  جرف 
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لصفم یلیخ  هک  نهتلوعبل "  الا  نهتنیز  نیدبی  نهبویج و ال  یلع  نهرمخب  نبرضیل  اهنم و  رهظ  ام  الا  نهتنیز  نیدبی  و ال  دیامرف " : 
 . نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  منک .  یم  نایب  امش  يارب  ار  تمسق  نیا  دعب  هسلج  رد  تسا و 

هدرک لصفم  ثحب  ما  هتشون  باجح  هلأسم  مان  هب  هنیمز  نیمه  رد  هک  یباتک  رد  اهنآ  قرف  و  ضمغ "  و "  ضغ "  هرابرد "  نم   1 . . 
 . منک یمن  رارکت  اجنیا  رد  رگید  ما و 

85

.تسا هدوب  یلاخ  هحفص  نیا  هدش  رشتنم  باتک  رد 

شخب 4

نیدبی نهجورف و ال  نظفحی  نهراصبا و  نم  نضـضغی  تانمؤملل  لق  میجرلا و  ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  میحرلا . . .  نمحرلا  هللا  مسب 
ءانبا وا  نهئانبا  وا  نهتلوعب  ءابا  وا  نهئابا  وا  نهتلوعبل  الا  نهتنیز  نیدبی  نهبویج و ال  یلع  نهرمخب  نبرضیل  اهنم و  رهظ  ام  الا  نهتنیز 

31 رون .   1 هناوخا . .  وا  نهتلوعب 

87

هک لوا  هیآ  رد  تسا .  تروع  رتس  هلأـسم  هوـالع  هب  رگیدـکی و  اـب  دروخرب  رد  درم  نز و  هفیظو  هراـبرد  ود  ره  لـبق  هیآ  هیآ و  نیا 
رتس هب  رما  رگید  ندرک و  ینارچ  مشچ  زا  یهن  دوب :  هدش  هداد  اهدرم  هب  نامرف  ود  دـش  توالت  لبق  هسلج  رد  تسا و  درم  هب  طوبرم 

اشحف زا  مه  تسا و  تروع  رتس  شیانعم  هک  هاگن  زا  مه  نماد  ندرک  ظفح  ینعی  انز  زا  يراددوخ  هب  رما  رتالاب  ریبعت  هب  ای  تروع و 

مه دننک و  يرادهگن  ینارچ  مشچ  زا  ار  ناشدوخ  ياهمشچ  مه  دنفظوم  نادرم  سپ  . 
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رادقم نیمه  تسا و  اهنز )  هب  طوبرم  هیآ  زا  رتهاتوک (  تساهدرم  هرابرد  هک  يا  هیآ  دننک .  يرادهگن  ءاشحف  زا  ار  ناشدوخ  نماد 
میئوگ یم  ام  هکنیا  دنک  یم  هیصوت  دعب  هک  نآ  زج  تسین  رتشیب 

یکاپ هن  میهاوخ  یم  ار  امش  دب  ام  هک  تسا  يراک  کی  دینکن  لایخ  اشحف  زا  ار  اهنماد  دینک و  يرادهگن  اهندرک  هاگن  زا  ار  اهمشچ 
ود نیمه  نیع  تساهنز  هب  طوبرم  هک  مود  هیآ  رد  تسا .  هاگآ  امـش  راک  هب  رتهب  دناد و  یم  رتهب  امـش  يادخ  میهاوخ و  یم  ار  امش 

تسا ثنؤم  رئامض  هک  توافت  نیا  اب  ریبعت  نامه  اب  تسا  هدمآ  روتسد 

ناشدوخ ياهنماد  دننک و  ظفح  درک  هاگن  دیابن  هچنآ  هب  هاگن  زا  ینارچ و  مشچ  زا  ار  اهمـشچ  هک  دییوگب  مه  اهنز  هب  دـیامرف  یم  . 
ود اجنیا  دـمآ .  نادرم  دروم  رد  هک  یترابع  نامه  روتـسد و  نامه  ینعی  دـننک  ظـفح  اـشحف  زا  مه  نارگید و  ندرک  هاـگن  زا  مه  ار 

دنک یمن  تساهدرم  دروم  رد  هچنآ  اب  یقرف  چیه  هکنیا  اب  اهمناخ  دروم  رد  بلطم  ود  نیا  منک .  ضرع  دیاب  بلطم 

اهنز هب  هک  دنتـسین  زاجم  اهدرم  طقف  هک  دننک  لایخ  روجنیا  دـیاش  اهنز  یخرب  هکنیا  یکی  دوش :  یم  هدرمـش  کچوک  يا  هزادـنا  ات 
 ( مینک یم  ثحب  دعب  دنناوت  یمن  ذذلت  هبیر و  يور  زا  ای  دنناوت  یمن  اقلطم  لاح  دننک (  هاگن 
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یتیعونمم نینچ  نز  رگید  دـنعونمم و  هبیر  ذذـلت و  اب  ندرک  هاـگن  اـی  ندرک  هاـگن  زا  اـهدرم  طـقف  تسا  عونمم  رگا  دـننک  یم  رکف 
هکنآ لاح  درادن و  درم  هب  تبسن 
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درم هک  دح  نامه  رد  ینعی  تسا  زیاج  ود  ره  يارب  تسا  زیاج  رگا  تسین و  زیاج  ود  ره  يارب  تسین  زیاج  رگا  دنک  یمن  قرف  چـیه 
تسا عونمم  دح  نامه  رد  مه  نز  تسا  عونمم 

رگا نز  یلو  دنک  هاگن  دـیابن  ذذـلت  يور  زا  ای  دـتفیب  نز  هب  شمـشچ  دـیابن  هک  تسا  درم  طقف  هن  هک  دـننک  یم  لایخ  الومعم  یلو  . 
چیه نآرق  تسین  روطنیا  دنک !  یم  هاگن  درم  هب  هک  تسا  نز  وا  اریز  درادن  یلاکـشا  درک  زادنارو  روج  ره  ای  داتفا  درم  هب  شمـشچ 

تسین لئاق  درم  نز و  نایم  هاگن  هلأسم  رد  یقرف 

رتشیب هتبلا  ار  نیا  هک  مود  بلطم  دـنهجوت .  یب  نآ  هب  نانآ  زا  یلیخ  دـیاش  یلو  دـنراد  هجوت  هلأسم  نیا  هب  اـهمناخ  زا  یـضعب  هتبلا  . 
نز تروع  هب  یتح  ینعی  تسا  مرحم  اقلطم  نز  هب  نز  دننک  یم  لایخ  هک  تسا  نیا  دنـشاب  هتـشادن  هجوت  یلیلق  دیاش  دنراد و  هجوت 

تسا مرحم  ان  رگید  درم  تروع  هب  تبسن  هک  تسا  درم  طقف  تسا  مرحم  مه 

هک دنناد  یم  ابلاغ  مدرک  ضرع  هک  روطنامه  ار  نیا  هتبلا  تسا .  مرحم  وا  تروع  هب  تبسن  یتح  نز  ره  ندب  مامت  هب  تبسن  نز  یلو 
مرحم نز  هب  مه  نز  تروع  دروم  رد  تسین  روطنیا  تسا .  مرحم  اقلطم  نز  هب  نز  هک  دـننک  یم  لایخ  یتیلقا  کی  یلو  تسین  نینچ 

تسین مرحم  شدوخ  رتخد  هب  مه  ردام  یتح  تسین 

هباشم دهد  یم  درم  هب  هک  يروتسد  نآرق  بلطم  ود  نیا  هب  عجار  .تسین  مرحم  رهاوخ  هب  مه  رهاوخ  تسین  مرحم  ردام  هب  مه  رتخد 
ار نآ 
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هدش لئاق  يرگید  هفیظو  کی  نانز  يارب  یلو  دهد  یم  مه  درم  هب  ار  شهباشم  دهد  یم  نز  هب  هک  يروتـسد  دـهد و  یم  مه  نز  هب 
هک تسا 
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هدرکن فـلکم  ار  درم  یلو  دـناشوپب  ار  شدوـخ  دـیاب  هک  تسا  هدرک  فـلکم  ار  نز  هکنیا  نآ  تسین و  درم  يارب  رگید  هفیظو  نـیا 
 " . دـننک راکـشآ  دـیابن  ار  ناشدوخ  تنیز  ناـنز  تسا " :  نیا  نآرق  ریبعت  درم .  هجوتم  هن  تسا  نز  هجوتم  فیلکت  نیا  ینعی  تسا 

دوصقم تسا  ندـب  رد  هک  یلاح  رد  تنیز  هکلب  تسین  دوصقم  هداتفا  يرانک  رد  هک  وگنلا  کی  لثم  دـشاب  مه  ادـج  ولو  تنیز  هتبلا 
تسا

یتنیز عون  زا  هکنیا  زا  معا  دننک  رهاظ  ار  ناشدوخ  تنیز  دـیابن  نانز  نز .  دوخ  ندـید  اب  تسا  يواسم  نآ )  ندرک  راکـشآ  نوچ ( 
دنلام یم  ندـب  هب  هک  ییاهزیچ  لثم  تسا  ندـب  هب  هدـیبسچ  هک  یتنیز  ای  رتشگنا  ای  وگنلا و  لـثم  درک  ادـج  ندـب  زا  دوشب  هک  دـشاب 

میدق حالطصا  هب  هنوگ "  لگ  دننام " 

تـسا تنیز  دوخ  دروم  رد  انثتـسا  کی  دراد :  دوجو  اجنیا  رد  انثتـسا  ود  دروم . )  ود  رد  رگم (  دنک  رهاظ  دیابن  ار  دوخ  تنیز  نز  . 
تسا دارفا  دروم  رد  مود  يانثتسا  و   ( 1 رهاظ (  تنیز  نآرق  ریبعت  هب  اهتنیز و  زا  یضعب  رگم  ینعی 

دناوت یم  نز  تسا )  زرحم  هک  رهوش  دروم  رد  دنتـسه (  وا  رهوش  ریغ  هک  تاقبط  نآ  ربارب  رد  هک  تاـقبط  زا  یـضعب  يارب  رگم  و  : 
ردارب نارسپ  ناردپ  اهنآ  دنک و  راکشآ  ار  رهاظ  ریغ  تنیز  یتح 
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مینک یم  ضرع  دعب  ار  اهانثتسا  هک  دنتسه )  رگید  هقبط  دنچ  و  رهوش (  نادنزرف  ناگداز  رهاوخ  ناگداز 

هک تسا  نیا  بلطم  کی  دوشب .  نشور  تسرد  بلطم  ات  مهد  حیـضوت  دیاب  ار  بلطم  ود  منک  ریـسفت  ار  هیآ  نیا  نم  هکنیا  زا  لبق  . 
ناونع هب  هن  تسا  هدش  رکذ  نز  هفیظو  ناونع  هب  ششوپ  تسا ؟  هدشن  فلکم  درم  دناشوپب و  ار  دوخ  هک  تسا  هدش  فلکم  نز  ارچ 

؟  درم هفیظو 

 . مینک یم  ضرع  دعب  تسیچ  رهاظ "  تنیز  زا "  دوصقم  هکنیا  لاح   1 . . 
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مه تقلخ  عـضو  رظن  زا  دـنرادن و  هباـشم  تاـساسحا  رگیدـکی  هب  تبـسن  درم  نز و  هکنیا  نآ  تسا و  نشور  حـضاو و  رما  نیا  رس 
دروم درم  هن  تسا  درم  ندـب  همه  تسد و  حراوج و  اضعا و  مشچ و  مجاهت  دروم  هک  تسا  نز  نیا  ینعی  دـنراد  یهباشم  ریغ  عضو 

دنروطنیا ملاع  رد  هدام  رن و  سنج  یلک  روط  هب  نز .  مجاهت 

دروم هک  يدوجوم  ناونع  هب  هدام  سنج  تسا و  هدـش  قلخ  هدـنریگ "  تقلخ "  رد  رن  سنج  درادـن  ناسنا  درم  نز و  هب  صاـصتخا 
تسا رن  سنج  هشیمه  دور  یم  رگید  سنج  غارـس  هب  هکنآ  دینک  هاگن  امـش  هک  مه  یناویح  ره  رد  دریگ .  یم  رارق  رن  سنج  مجاهت 

تسا روطنیا  هریغ )  و  دنفسوگ (  ریش و  کشجنگ و  غالا و  بسا و  غرم و  رتوبک و  رد 

سنج بلاط  هکنیا  نیع  رد  هدام  سنج  تسا  رن  سنج  هدش  هداد  وا  هب  مجاهت  هزیرغ  تسا و  مجاهت  شا  هفیظو  هکنآ  یناویح  ره  رد 
رن
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دورب دیاب  هک  تسا  رن  سنج  مه  ناسنا  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دورب و  رن  سنج  غارس  هب  وا  هک  تسین  تروص  نیا  هب  یلو  تسا 
دور یم  رتخد  يراگتساوخ  هب  هک  تسا  رسپ  نیا  دنک و  يراگتساوخ  ار  رتخد  دنک و  هبطخ  و 

ای هتسنادن  هک  یناسک  رخاوا  نیا  تسا .  يرطف  یعیبط و  رایسب  رما  کی  يداع و  رایسب  رما  کی  رتخد  زا  رـسپ  ندرک  يراگتـساوخ  . 
سنج توافت  دننک  یم  لایخ  دننک و  یم  هابتـشا  هباشت  اب  ار  يواست  دننز و  یم  درم  نز و  قوقح  يواست  زا  مد  هدـش  قیمحت  میوگب 

 ! هدش يدب  تداع  بجع  نیا  دنـسیون  یم  تسین  راک  رد  يرگید  توافت  چـیه  تساهنآ و  یلـسانت  تالآ  رد  طقف  طقف و  نز  درم و 
 ! دنورب اهرـسپ  يراگتـساوخ  هب  مه  اهرتخد  هک  دشاب  روجنیا  مسر  نیا  زا  دعب  هن  دنورب ؟  اهرتخد  يراگتـساوخ  هب  دـیاب  اهرـسپ  ارچ 

اجنیا دیدرک  ضوع  اهرادناج  همه  رد  تسا  یسنج  ود  هک  اجنآ  ار  تقلخ  نوناق  رگا  تسا .  تقلخ  نوناق  اب  هزرابم  نیا  الوا 
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رن سنج  ینعی  تسا  هتفر  الاب  هدام  سنج  شزرا  هلیـسو  نیا  هب  هک  تسا  يرما  کی  شدوخ  نیا  اـیناث  دـینک .  ضوع  دـیناوت  یم  مه 
تمدخ رد  ار  دوخ  هشیمه  رن  سنج  لیلد  نیمه  هب  دروایب و  تسد  هب  ار  وا  تیاضر  دـیاب  تسا و  بلاط  هک  تسا  هدـش  قلخ  يروج 

دهد یم  رارق  هدام  سنج 

ای يرادراب  تدـم  رد  لقاال  تاناویح  رد  تسا (  رن  سنج  هدـهع  رب  هدام  سنج  هقفن  ناسنا  هلمج  نآ  زا  تاناویح و  زا  يرایـسب  رد  . 
سنج هک  یتدم  رد 
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تسا هدش  هدیرفآ  يروج  رن  سنج  تاساسحا  تسا . )  روطنیا  دباوخ  یم  مخت  يور  هدام 

ساسا رب  اهنیا  دهد و  رارق  وا  تمدخ  رد  ار  دوخ  تسا  رـضاح  رن  سنج  دهد  تیاضر  وا  يرـسمه  هب  هدام  سنج  هک  ردق  نیمه  هک 
 " قادص ناونع "  هب  ار  يزیچ  کی  درم  دنا  هتفگ  هکنیا  تسا .  لیبق  نیمه  زا  مه  رهم "  تسا " .  ملاع  رد  یگرزب  رایسب  ياهتمکح 

دهدب رارق 

زاین نم  هب  هک  یتسه  وت  نیا  دیوگب  هک  دنک  یفرعم  ار  شدوخ  یماقم  رد  دـیاب  نز  ینعی  تسا   ( 1 سومان (  لصا و  نیمه  ساسارب 
 " يرآ وا "  لباقم  رد  نز  ات  دنک  راثن  نز  هب  يزیچ  دیاب  هک  تسوا  هک  دوش  رهاظ  یلکش  رد  دیاب  درم  سنج  وت و  هب  نم  هن  يراد و 

دیوگب

یناسک دننک  یم  هابتـشا  دنک .  یم  نایب  فراعت  کی  ینعی  هلحن "  ناونع "  هب  ار  قادص  مه  نآرق  دـشخبب .  هیدـه  وا  هب  دـیاب  درم  . 
 ( هک روط  نامه  تسا (  هیده  هلحن و  نیا  دیوگ :  یم  نآرق  هن  دیرخ .  يارب  لوپ  ینعی  اهب  ینعی  نمث  ینعی  رهم "  دـنیوگ "  یم  هک 

دینک یضار  ار  یسک  دیهاوخ  یم  امش  یتقو 

ینعی قادـص  تسا .  قادـص "  نآرق "  رگید  ریبعت  امـش .  هب  وا  هن  دـیهد  یم  هیدـه  وا  هب  امـش  دـنک  عفر  ار  امـش  زاین  هک  یلکـش  هب 
يزیچ

 ( . نوناق ینعم  هب   ) 1 . . 
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تسا يرسمه  يارب  تسین  ینارتوهش  يارب  تسین  نیغورد  تسا  هناقداص  تسا  نیتسار  هقالع  نم  هقالع  هکنیا  تمالع  هب 
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نز نیا  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  تواـفتم  تقلخ  لـصا  رد  درم  اـب  نز  عـضو  اـساسا  تسا .  تقیقح  يور  زا  تسین  نداد  بیرف  يارب 
درم بلج  يارب  دنک  یم  ییارآ  دوخ  هک  تسا 

نز دنرگیدکی .  اب  مأوت  دوجوم  ود  شیارآ  نز و  رویز  نز و  دنک .  بلج  دوخ  هب  ار  نز  رظن  دـناوت  یمن  ییارآ  دوخ  اب  زگره  درم  . 
ییاـبیز و لاـمج و  رهظم  رت و  فیرظ  هشیمه  هداـم  سنج  مه  ناـسنا  ریغ  رد  یتح  یـسنج  ره  رد  فیطل .  فیرظ و  تسا  يدوجوم 

دوشن داجیا  هنتف  دنهاوخ  یم  یتقو  تسا و  شیارآ 

هب درادن  يرظن  بلج  هک  نآ  تسا  توق  تنوشخ و  رهظم  هکنآ  هب  هن  هدن  ناشن  ار  تدوخ  دـنیوگب  دـیاب  تسا  لامج  رهظم  هکنآ  هب 
 ( دـنا هدروآ  يور  يرگید  راک  هب  زورما (  يایند  رد  نکن .  مهارف  یهارمگ  تیاوغ و  بابـسا  دـنیوگ  یم  دـنک  یم  رظن  بلج  هکنآ 

میوگ یم  نیقی  عطق و  روط  هب  نم  هک  تسا  يزیچ  کی  نیا  هتبلاو 

شـشوک اهنز  هکنیا  دندرگ .  یم  رب  تقلخ  سومان  هب  دروخ و  دهاوخ  گنـس  هب  ناشرـس  رخآ  دشاب و  هتـشاد  ماود  هک  تسین  يرما 
ياهـسوه نآ  زا  یکی  ییامن  رتخد  ییامن و  نز  تهج  رد  دننک  یم  شـشوک  اهدرم  اهرـسپ و  سکع  رب  ییامندرم و  يارب  دننک  یم 

تسا رشب  رذگدوز  هناکدوک 

رذـگ دوز  هدـیدپ  کی  نم  رظن  زا  تسام و  نامز  صوصخم  هدـیدپ  کـی  رگید  نیا  دوش .  یم  هدـید  اهرـسپ  هیحاـن  رد  مه  رتشیب  و 
اهنآ لثم  دنریگب  ار  اهنآ  ياهتسژ  دنشوپب و  سابل  اهرتخد  لثم  هک  دیآ  یم  ناششوخ  تسا . 
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يرت قیمع  تاعلاطم  یضعب "  لوق  هب  رتخد و  ای  تسا  رسپ  نیا  دمهف  یمن  دنک  یم  دروخرب  یتقو  ناسنا  هک  يروط  هب  دننک  شیارآ 
تسا مزال 
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ياهـسوه روج  نیا  زا  رـشب  ترطف .  لوصا  تقلخ و  فـالخرب  تسا  يرما  کـی  نیا  رتـخد . " !  اـی  تسا  رـسپ  نیا  دـمهفب  مدآ  اـت 
درم و هک  تسا  هدوب  رئاد  رما  هک  لاح  هک  تسا  نیا  هلأسم  کی  سپ  درک .  دـهاوخن  ادـیپ  ماود  یلو  دراد  دایز  هناکدوک  هناـقمحا و 

دنشاب هتشادن  دوش  یم  هدیمان  قلطم "  يدازآ  هک "  ار  هچنآ  رگیدکی  اب  ترشاعم  رد  نز 

 . مدرک ضرع  هک  دوب  نیمه  شزار  درم ؟  هن  هدش  ندیـشوپ  هب  فلکم  نز  ارچ  دنـشاب  هتـشادن  سامت  رگیدکی  اب  لکـش  ره  هب  ینعی 
؟  دشاب حرطم  مرحمان  مرحم و  هلأسم  دـیاب  ارچ  دراد ؟  یترورـض  موزل و  هچ  تسیچ ؟  يارب  بلطم  لصا  هک  تسا  نیا  رگید  هلأسم 

؟  دناشوپب شدوخ  مراحم  ریغ  زا  ار  شدوخ  نز  دیاب  ارچ 

يا هعماج  ره  رد  یناور .  شمارآ  ینعی  تسا  یناور  تیصاخ  شتیصاخ  نیلوا  دراد ؟  يا  هدیاف  هچ  تسیچ و  بلطم  نیا  رـس  زمر و 
جاودزا هریاد  جراخ  رد  نانز  ینعی  منک  یم  ضرع  هک  یمالـسا  دودـح  نیمه  رد  فافع  دوب  فافع  ساسا  رب  درم  نز و  طـباور  هک 

دندوبن امندوخ  ارآ و  دوخ 

مـشچ هلیـسو  هب  ییوجماک  ییوج و  تذـل  لابند  جاودزا  هریاد  زا  جراـخ  رد  مه  نادرم  دـندرکن و  مهارف  ار  نادرم  جـییهت  هلیـسو  و 
هک يا  هعماج  ره  رد  تسا و  ملاس  مارآ و  اهحور  اهبلق و  دندوبن  هسمال  ریغ  هسمال و  تسد 
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تسا یناور  ياهیتحاران  یعامتجا  یتحاران  نیلوا  تسا  تلاح )  نیا  سکع (  رب 

 . دیآ یم  دوجو  هب  یناور  ياه  هدقع  یناور و  ياهیتحاران  دنـشاب  رود  رگیدکی  زا  درم  نز و  یتقو  ریخ  دنتفگ  اهیگنرف  زا  یهورگ  . 
يدازآ هک  هزادنا  ره  هب  تسا  سکعرب  هلأسم  هک  درک  تباث  الماک  هتشذگ  نرق  کی  زا  رتمک  هتشذگ و  نرق  کی  نیمه  هبرجت  یلو 

یسنج لئاسم  رد 
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هزیرغ یبلط  هاج  هزیرغ  لثم  رگید  هزیرغ  دـنچ  دـننام  ناسنا (  یـسنج  هزیرغ  نوچ  تسا  رتشیب  رتدایز و  دارفا  رد  باـهتلا  تسا  رتشیب 
لثم دنراد  ینامسج  تیفرظ  افرص  هک  يزئارغ  دراد .  مه  یحور  تیفرظ  درادن  ینامسج  تیفرظ  افرـص  تدابع )  هزیرغ  یبلط و  ملع 

 . دنتسه يدودحم  تیفرظ  کی  ياراد  ندروخ 

 . تسا تازاجم  شیارب  یهاوخ  یم  مه  زاب  دنیوگب  رگا  دـناوت  یمن  رتشیب  نآ  زا  دروخب  اذـغ  دـناوت  یم  دودـحم  رادـقم  کی  ناسنا 
رگا ینعی  تسا  دودـحم  تیفرظ  کی  ناـسنا  يارب  تیکلاـم  تیفرظ  اـیآ  تسا ؟  ندروخ  لـثم  مه  تیکلاـم  روطچ ؟  تیکلاـم  یلو 

دش اراد  ار  ناموت  رازه  دص  یتقو  هن  دوش ) ؟  یم  ریس  تیکلام (  زا  مه  شحور  رگید  دش  ناموت  رازهدص  کلام  ناسنا 

هک رنویلیم  ناموت  رازه  دصناپ  يارب  تسا  رت  هنـشت  دش  اراد  ناموت  رازه  تسیود  یتقو  دشاب  هتـشاد  ناموت  رازه  تسیود  دهاوخ  یم 
 . تسا رت  هنـشت  تورث  يارب  ایند  مدرم  همه  زا  تسا  رتدنمتورث  ایند  مدرم  همه  زا  هکنآ  ندش و  ردرایلیم  يارب  دوش  یم  رت  هنـشت  دش 

تسا روط  نیمه  مه  نآ  روطچ ؟  یبلط  هاج 

يارب درادن  زیچ  چیه  هک  یمدآ  کی  . 
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دیوـگ یم  دوـش و  یم  رپ  شتیفرظ  رگید  دـش  هک  نمجنا  سیئر  اـیآ  یلو  دـنز  یم  کـل )  شلد (  دوـشب  نمجنا  کـی  سیئر  هکنیا 
دوشب کچوک  رهش  کی  ای  هقطنم  کی  رادرهش  دنک  ادیپ  يرتشیب  هعسوت  دهاوخ  یم  شلد  دعب  هن  تسا ؟  یفاک  نیمه 

يرتشیب هغدغد  زاب  یتسه  ملاع  عیمج  ناطلـس  وت  دنیوگب  دنهدب و  ار  ایند  مامت  رفن  کی  هب  رگا  دهاوخ . )  یم  ار  رتالاب (  نآ  زا  دعب 
نیمه مه  ناـسنا  یـسنج  هزیرغ  مینک ؟  تموکح  مه  هرک  نآ  رب  مینک و  بحاـصت  مه  ار  يرگید  هرک  کـی  دوـش  یم  اـیآ  هک  دراد 

 ( 1 تسا ( . . .  روط 

 ( . تسین تسد  رد  هنافسأتم  دیهش  داتسا  تانایب  هیقب  راون   ) 1 . . 
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تسا هدوب  یلاخ  هحفص  نیا  هدش  رشتنم  باتک  رد 

شخب 5

حابصملا حابـصم  اهیف  هوکـشمک  هرون  لثم  ضرالا  تاومـسلا و  رون  هللا  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  میحرلا . . .  نمحرلا  هللا  مسب 
ران هسسمت  مل  ول  ییضی ء و  اهتیز  داکی  هیبرغ  هیقرش و ال  هنوتیز ال  هکرابم  هرجش  نم  دقوی  يرد  بکوک  اهناک  هجاجزلا  هجاجز  یف 
رکذ ناسنا  يارب  ار  لثم  نیا  دریگ .  یم  رارق  هنوگچ  وا  دـبلاک  رد  ناـسنا  حور  دریگ و  یم  رارق  هنوگچرونل  هللا  يدـهی  رون  یلع  رون 
يارب هکلب  نمؤـم  ناـسنا  درف  ره  يارب  هن  یلو  تسا  ناـسنا  يارب  لـثم  نیا  رگید  تاـیاور  یـضعب  رد  ناـمیا .  رظن  زا  یلو  دـنا  هدرک 

ینعی اهناسنا  تیاده  نوناک 

همیرک هیآ  نیا  تسا .  هدش  رون "  هروس  نآ "  مسا  تسا  هدمآ  هروس  نیا  رد  رون  هیآ  نوچ 
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ناشن هک  دنک  یم  رکذ  يا  هلمج  هیآ  نیمه  رخآ  رد  میرک  نآرق  اصوصخم  تسا و  دیجم  نآرق  هلکشم  تایآ  زا  یکی  ریسفت  رظن  زا 
هزادنا هب  یسک  ره  تسا و  لمأت  ربدت و  لباق  رایسب  رایسب  هیآ  نیا  دهد  یم 
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 " سانلل لاثمالا  هللا  برـضی  و  دـیامرف " :  یم  لثم  رکذ  زا  دـعب  هیآ  رخآ  رد  نوچ  دـمهف  یم  همیرک  هیآ  نیا  زا  يزیچ  دوخ  تیفرظ 
قمع هب  یلو  دنک  یم  رکذ  مدرم  يارب  ار  اهلثم  ادـخ  دـیامرف "  یم  رگید  تایآ  یـضعب  رد  دـنک .  یم  رکذ  مدرم  يارب  ار  اهلثم  ادـخ 

دنسر یمن  اهلثم  نیا 

هدیـسر اهنآ  قمع  هب  نم  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  سک  ره  هک  دراد  ییاهقمع  نآرق  ياهلثم  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  ناملاع . "  رگم 
تسا هدمآ  تایاور  رد  دنا و  هتفگ  گرزب  نیرسفم  هچنآ  کمک  هب  ام  لاح  ما . 

اهنامـسآ و رون  ادـخ  ضرالا "  تاومـسلا و  رون  هللا  تسا " :  نیا  هیآ  ریبعت  مینک .  یم  ضرع  هیآ  نیا  هرابرد  یبلاـطم  هلـسلس  کـی 
هب هکلب  تسا  ملاـع  تاـقولخم  زا  یتمـسق  ناونع  هب  هن  دوش  یم  رکذ  نآرق  رد  هک  نیمز  اهنامـسآ و  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  تسا .  نیمز 

تسا تداهش  بیغ و  یلفس و  يولع و  تاقولخم  همه  تاقولخم و  نیا  همه  ناونع 

تـسا هدش  قالطا  رون "  هملک "  لاعتم  دنوادخ  هب  هیآ  نیا  يادتبا  رد  سپ  تسا .  ناهج  مامت  رون  ادخ  هک  دوش  یم  نیا  هیآ  يانعم 
زونه هک  تسا  سوسحم  ياهرون  نیمه  دمهف  یم  رون "  هملک "  زا  ائادتبا  رشب  هچنآ  . 
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تسا نیا  ملسم  ردق  تسا  هدشن  فشک  نانادکیزیف  رظن  زا  نآ  تقیقح  دصرددص  مه 

دنرین و ماسجا  زا  یضعب  دشاب .  راوشد  نآ  تخانش  یملع  رظن  زا  هچ  رگا  دراد  دوجو  رون "  مان "  هب  يزیچ  کی  هدام  ناهج  رد  هک 
کیرات رـسارس  ناهج  دوب  یمن  اهرون  نیا  رگا  هک  میراد  نامدوخ  هک  ییاهپمال  اهغارچ و  ناگراتـس  دیـشروخ  لثم  دننکارپ  یم  رون 

 . يدام یـسح و  رون  دنیوگ  یم  ار  نیا  تسا .  نشور  اضف  تسه  هک  رون  نیا  یلو  دـید "  یمن  ار  مشچ  مشچ  حالطـصا "  هب  دوب و 
رون ادخ  هکنیا  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هچنآ 
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دمحلا میناوخ " :  یم  ماعنا  هکرابم  هروس  لوا  رد  تسا .  دنوادخ  تاقولخم  زا  یکی  رون  نیا  تسین  رون  نیا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و 
اهنامسآ و هدننیرفآ  يادخ  ساپس  نولدعی " : "  مهبرب  اورفک  نیذلا  مث  رونلا  تاملظلا و  لعج  ضرالا و  تاومسلا و  قلخ  يذلا  هللا 

رظن زا  رگید  هک  تسا  یبلطم  کی  نیا  رون . )  نیا  دوخ  هن  تسا (  رون  نیا  قلاخ  ادـخ  ار . " . . .  تملظ  رون و  هدـنهد  رارق  نیمز و 
تسادخ قولخم  رون  نیا  دوخ  اهنت  هن  نوچ  تسین  ثحب  ياج  نآرق 

یهلا سدـقا  تاذ  تاقولخم  ناشدوخ  اـهنیا  هک  دـنک  یم  ثحب  ناگراتـس  دیـشروخ و  ینعی  رون  نیا  عبنم  هراـبرد  اـمئاد  نآرق  هکلب 
هبملق کی  دنوادخ  دننک  یم  لایخ  هک  ینزریپ "  روصت "  هب  تسا  فورعم  هک  دنک  يروصت  نینچ  ادخ  هرابرد  یسک  رگا  دنتـسه . 

تسا رون 

ریظن يزیچ  مه  ار  رون  شرع و  يالاب  رد 
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يزیچ رون  نیا  تسا .  للخ  شنامیا  رد  دیحوت و  رد  دشاب  هتشاد  يداقتعا  نینچ  اعقاو  دننک و  یم  روصت  هریغ  دیشروخ و  قرب و  رون 
 ( 1 راصبالا ( "  كردـی  وه  راصبالا و  هکردـت  ال  دـیوگ " :  یم  ادـخ  هرابرد  نآرق  هک )  یلاح  رد  مینیب (  یم  مشچ  هب  ام  هک  تسا 

دوش یمن  هدید  مشچ  هب  ادخ 

مسج و ار  ادخ  تسا و  مسجم  نوچ  تسا  للخ  شدیحوت  رد  ملسم  دنادب  رون  نیا  سنج  زا  يدوجوم  هللاابذایعلا  ار  ادخ  یسک  رگا  . 
تسا هدش  عضو  رون "  ظفل "  تسین .  یسح  رون  هب  رصحنم  شقادصم  رون  هملک  یلو   ( . 2 تسا (  هدرک  ضرف  ندید  راصبا و  لباق 

دشاب هدننک  نشور  نشور و  هک  يزیچ  ره  يارب 

 " ) مظعا رون  ار "  وا  دنتـسناد و  یم  رون  عون  نیمه  زا  رون  ار  ادخ  نایونام  هک  دنهد  یم  تبـسن  هیونام "  هب "   2  . 103 ماعنا .   1 . . 
 . تسا یلطاب  فالخ و  هدیقع  دشاب  هتشاد  ار  هدیقع  نیا  یسک  ره  لاح  ره  هب  دندیمان .  یم  رتگرزب )  رون 
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ادیپ مه  تسادیپ و  مه  ام  مشچ  يارب  شدوخ  هک  مییوگ  یم  رون "  تهج "  نآ  زا  یـسح  رون  هب  ام  دشاب .  هدننک  ادیپ  ادـیپ و  ینعی 
 . دشابن یـسح  دشابن  مسج  هکنیا  ولو  مییوگ  یم  مییوگب و  رون "  نآ "  هب  میناوت  یم  دشاب  هدننک  ادیپ  ادـیپ و  هک  يزیچ  ره  هدـننک 

 " تسا رون  ملع  مییوگ "  یم  ملع  هرابرد  الثم 

 : تسا ثیدح  رد  و 
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هدـننک نشور  نشور و  ملع  نوچ  تسا  رون  ملع  اـعقاو  تسه  مه  یتـسرد  فرح   ( 1 ءاـشی ( "  نم  بلق  یف  هللا  هفذـقی  رون  ملعلا  " 
قرب و رون  عون  زا  ملع  هک  تسا  ملسم  اما  دنک .  یم  نشور  ناسنا  رب  ار  ناهج  تسا و  ییانـشور  شدوخ  تاذ  رد  شدوخ  ملع  تسا 

 " لقع هب  مییوگ  یم  رون "  ملع "  هب  ام  لاـح  نیع  رد  یلو  تسین  ینامـسج  مسج و  عون  زا  ملع  الـصا  تسین  هریغ  دیـشروخ و  رون 
 : " تسا هدرک  قالطا  رون "  نامیا "  هب  میرک  نآرق  تسا .  رون  کی  شدوخ  لقع  مییوگ .  یم  رون " 

دوب هدرم  هکنآ  ایآ   ( " 2 اهنم ( "  جراخب  سیل  تاملظلا  یف  هلثم  نمک  سانلا  یف  هب  یـشمی  ارون  هل  انلعج  هانییحاف و  اتیم  ناک  نم  وا 
ییانـشور نامیا و  رون  نامه  رون  نآ  دور "  یم  هار  مدرم  ناـیم  رد  رون  نآ  اـب  هک  میداد  رارق  رون  وا  يارب  میدرک و  شا  هدـنز  اـم  و 

تسا بلق 

شدوخ نامیا  تسین  اهنیا  لاثما  دیـشروخ و  رون  اـی  قرب و  غارچ  یباـکر و  غارچ  یـشوم و  غارچ  رون  لـیبق  زا  رگید  هک  ناـمیا  یلو 
فدـه و دـهد  یم  یهاگآ  یعون  شنطاـب  رد  ار  ناـسنا  نوچ  تسا  ندرک  نشور  شتیـصاخ  هک  تسا  ینامـسج  ریغ  تقیقح  کـی 

مه نامیا  هب  دناشک  یم  شخب  تداعس  دصقم  يوس  هب  ار  ناسنا  دهد و  یم  دصقم  ناسنا  هب  نوچ  دهد  یم  ناشن  ناسنا  هب  ار  دصقم 
يولوم دنیوگ .  یم  رون "  قشع "  دوخ  هب  افرع  مییوگ .  یم  رون "  " 
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 : دیوگ یم 

122 ماعنا .   2 نومضم . . )  نیمه  هب  راحب ج 1 ص 225 (   1 . . 
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قشع روهقم  نم  تسا و  راهق  قشع 

قشع رون  زا  مدش  نشور  رمق  نوچ 

نآ رد  نیا  زا  شیب  رگید  هدننک و  نشور  نشور و  تقیقح  هدننک  ادیپ  ادیپ و  تقیقح  ینعی  میتفرگ  ینعم  نیا  هب  ار  رون  ام  هک  یتقو 
تسادیپ هنوگچ  هک  میتشادن  يراک  تهج  نیا  هب  لد و  يارب  ای  لقع  يارب  ای  مشچ  يارب  ادیپ  هک  میدناجنگن 

تاذ رد  تسا  یتقیقح  ینعی  تسا "  رون  ادخ  مینادب " .  رون "  مه "  ار  لاعتم  يادخ  ام  هک  تسا  تسرد  ینعم  نیا  هب  هدننک  ادیپ  و 
دنا تملظ  ادخ  لباقم  رد  اهرون  همه  ینعی  تسین  رون  ادخ  لباقم  رد  يزیچ  چیه  رگید  انعم  نیا  هب  هدننک .  ادیپ  ادیپ و  دوخ 

تاذ رد  دنتـسه  هدننک  ادـیپ  ادـیپ و  رگا  ءایـشا  ریاس  تسادـخ  طقف  تسا  هدـننک  ادـیپ  ادـیپ و  شدوخ  تاذ  رد  هک  يزیچ  نآ  نوچ 
رخالا و لوالا و  وه  میناوخ " :  یم  نآرق  هیآ  رد  تسا .  هدرک  هدـننک "  ادـیپ  و "  ادـیپ "  ار "  اهنآ  ادـخ  دنتـسه  کیرات  ناـشدوخ 

تسادیپ ینعی  تسا "  رهاظ  تسا "  رهاظ  ادخ   ( 1 رهاظلا ( " 

تایاور رد  اهاعد و  رد  ار  رون "  هملک "  هک  مینیب  یم  اذهل  تسا و  ءایـشا  هدننک  ادیپ  هدنروآ و  دیدپ  ینعی  تسا  ءایـشا  قلاخ  ادخ  . 
هک تسه  هلمج  ود  لیمک  ياعد  لیاوا  رد  تسادخ .  ءامسا  زا  رون  دنا  هدرک  رکذ  یهلا  ءامسا  زا  یمسا  ناونع  هب 
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تسا بلطم  نیمه  دیؤم 

ای هکنیا "  تلع  دـیاش  صقن .  زا  رود  هزنم و  رایـسب  رایـسب  ياو  رون  يا  سودـق "  ای  رون  ای  لاعتم " :  دـنوادخ  هب  دـنک  یم  ضرع  . 
یم لایخ  نایونام  هک  روط  نآ  تسا  رون  ادخ  دـنکن  مهوت  یـسک  هک  تسا  نیا  تسا  هدـمآ  رون "  ای  ترابع "  رـس  تشپ  سودـق " 

ینامسج رون  ادخ  ینعی  دندرک 

3 دیدح . /   1 . . 
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کهجو رونب  و  تسا " :  یبـیجع  هلمج  لـبق  هلمج  دـنچ  رد  اـهرون .  نیا  زا  هن  یلو  تسه  روـن  تسا  اهتبـسن  نیا  زا  هزنم  ادـخ  تسا 
وت هرهچ  غورف  هب  تسا  نشور  وت  هرهچ  رون  هب  زیچ  همه  هک  تسا  هرهچ  روـن  هب  میهد  یم  مسق  ار  وـت  یـش ء "  لـک  هل  ءاـضا  يذـلا 

تسا هنافراع  فیطل و  یلاع و  ریبعت  نیا  يردق  هب  تسا .  نشور  زیچ  همه 

ارعش افرع و  یـش ء . "  لک  هل  ءاضا  يذلا  کهجو  رونب  و  تسا " :  یبیجع  یلیخ  ریبعت  منک .  ادیپ  يریظن  شیارب  مناوت  یمن  نم  هک 
نآ ینعی  دهاش  تسه . )  مه  یبرع  نابز  رد  درادن  یـسراف  نابز  هب  صاصتخا  نیا  و  دننک (  یم  دـهاش "  هب "  ریبعت  بوبحم "  زا " 

 . تسا رضاح  مزب  لفحم  نآ  رد  هک  یسک 

کیرات ام  لفحم  دـشابن  وت  هرهچ  رگا  دـنک  یم  نشور  ار  ام  لفحم  وت  هرهچ  ییایب  هک  وت  بوبحم !  يا  هک  دـنروآ  یم  ار  ریبعت  نیا 
غورف کی  دومن  هک  فلاخم  شقن  یم و  سکع  همهنیا  دیوگ :  یم  ظفاح  تسا .  کیرات 
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یش ء لک  هل  ءاضا  يذلا  کهجو  رونب  و  دیامرف :  یم  مه  ع )  ) نینمؤملاریما داتفا  ماج  رد  هک  تسا  یقاس  خر 

 ) تسا کـیرات  زیچ  همه  دـشابن  وت  تاذ  رون  وت و  هرهچ  رون  رگا  تسا  نشور  نآ  هب  زیچ  همه  هک  تا  هرهچ  روـن  هب  دـنگوس  ار  وـت 
مدع یکیرات  رد  زیچ  همه  تسین  زیچ  چـیه  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا "  کیرات  زیچ  همه  تسا " . )  نشور  وت  هب  زیچ  همه  ینعی 

رد ءایـشا  همه  دشابن  وت  تاذ  رون  رگا  میتسه  نآ  رد  بش  رد  ام  هک  يا  یکیرات  ریظن  دنتـسه  یکیرات  کی  رد  ءایـشا  هکنیا  هن  تسا 
 . دنتسه یتسین "  یکیرات " 
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ادیپ تسوا  رون  هب  ملاع  همه 

ادیوه ملاع  زا  ددرگ  وا  اجک 

ادـخ یلع !  اـی  درک :  ضرع  و  ع )  یلع (  نینمؤملاریما  تمدـخ  دـمآ  ناملـسم  ریغ  یـصخش  هک  قودـص  دـیحوت  رد  تسا  یتـیاور 
همه دندز  شتآ  ات  دینزب .  شتآ  دومرف  تسا . )  هدوب  مه  بش  ایوگ  دندروآ (  مزیه  دـیروایب .  مزیه  دومرف :  ع )  یلع (  تساجک ؟ 

؟  تساجک رون  نیا  دومرف :  دش .  نشور  اج 

یم تساـجک  ییوگب  یناوت  یمن  وت  تسادـخ  ياـهقولخم  زا  یقولخم  روـن  نیا  دوـمرف :  اـج .  همه  تفگ :  تساـجنیا ؟  ياـجک  رد 
تـسه هک  اج  ره  و  تسه )  هدرک (  نشور  هک  اج  ره  ات  تسه و  اج  همه  مه  ادـخ  تسه  اج  همه  هدرک  نشور  هک  اج  ره  ات  ییوگ 

درادن ءاروام  هدرک و  نشور  وا  هک  تسا  ییاج  مه  اج  هدرک و  نشور  وا 
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ار رون "  هملک "  لاعتم  دـنوادخ  هب  میناوت  یم  اـم  اـیآ  هک  تسا  نیا  ثحب  کـی  سپ  یـش ء .  لـک  هل  ءاـضا  يذـلا  کـهجو  رونب  و 
زا مه  تسا و  نیمه  اجنیا  رد  نآرق  هیآ  رهاظ  مه  دـنا  هدرک  قالطا  نید  همئا  مه  هکنیا  لـیلد  هب  میناوت  یم  هلب  هن ؟  اـی  مینک  قـالطا 

درادن یعنام  یلقع  لیلد  حالطصا  هب  رظن 

هک ارچ )  تسا (  یـسح  ياهرون  عون  زا  هللااـب  ذاـیعلا  هک  تسا  نیا  دوصقم  هن  تسا  رون  ادـخ  مییوگ  یم  رگا  هک  مینادـب  دـیاب  یلو  . 
نـشور اهادیپ و  نیرتادیپ  تسا  هدننک  ادیپ  ادـیپ و  تاذ  یهلا  تاذ  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  طقف  هکلب  دنتـسه  ادـخ  تاقولخم  زا  اهنیا 

تسا نشور  هک  يزیچ  ره  تسوا و  اهنشور  نیرت 

دوخ هب  تسادیپ  هک  هچنآ  تسادخ  تسا .  رون  ادخ  انعم  نیا  هب  تسادیپ .  وا  وترپ  زا  تسادیپ  هک  يزیچ  ره  تسا  نشور  وا  وترپ  زا 
وا غورف  زا  تسادیپ و  وا  رون  هب  تسادیپ و  وا  هب  رگید  زیچ  ره  هک  تسا  يزیچ  تسا  هدرکن  ادیپ  ار  وا  يزیچ  دوخ  تاذ  هب  و 
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تایـصوصخ کی  هوالعب  مینک .  قالطا  ار  رون "  هملک "  دـنوادخ  هب  میناوت  یم  تسا و  رون  لاعتم  دـنوادخ  اـنعم  نیا  هب  تسادـیپ . 
 . منک یم  ضرع  دـعب  هک  رگید  هلأسم  کی  تسا و  ینـشور  همزـال  هک  تسا  ییاـمنهار  تیادـه و  هلاـسم  نآ  تسا و  رون  رد  رگید 

تسا نیا  نآ  منک و  ضرع  اجنیا  رد  يا  هتکن  کی 

رون زگره "  یلو  مییوگ  یم  رون "  دنوادخ " ؟  هب  ام  هک 
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تـسا رتگرزب  رون  ادخ  رتکچوک و  يرگید  تسا و  رتگرزب  یکی  هک  میراد  ییاهرون  هک  تسا  نیا  شیانعم  هک  مییوگ  یمن  مظعا " 
ار ءایشا  میشاب و  هتشادن  يراک  هک  ادخ  هب  هلب  تسا .  تملظ  وا )  ریغ  زیچ (  همه  ینعی )  تسا (  رون  ادخ  مییوگ  یم  هک  اجنآ  رد  هن 

هوق تسا  رون  هرـصاب  هوق  نیمه  تسا  رون  نامیا  تسا  رون  ملع  ـالثم  تسین  رون  یکی  تسا و  رون  یکی  میجنـسب  رگیدـکی  هب  تبـسن 
تسا رونلا "  رون  ینعم "  نیا  هب  ادخ  تسا .  رون  هلقاع 

ار ندوب  رون  دنوادخ  تسا و  تملظ  دنوادخ  هب  تبسن  اهرون  همه  ینعی  تسا  اهرون  همه  رون  هکلب  تسا  رتگرزب  رون  هن  ادخ   ( . 1 ) 
رون ملع  تسا  رون  شدوخ  نامیا  دنراد  رون  زا  یمهس  ناشدوخ  مهس  هب  مادک  ره  رگید  ءایـشا  میرذگب  هکنیا  زا  تسا .  هداد  اهنآ  هب 

میدرک ضرع  لیبق .  نیا  زا  تسا و 

تـسادخ رون  نآرق  هک  هدرک  رون "  قالطا "  نآرق  هب  هلمج  زا  تسا  هدرک  رون "  قالطا "  ییاهزیچ  کـی  هب  دـیجم  نآرق  دوخ  هک 
مالسلا لبس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدهی  نیبم  باتک  رون و  هللا  نم  مکئاج  دق  تسادخ " :  قولخم  هک  تسا  يرون  ینعی 

رومالا ربدم  ای  رونلا و  رون  ای  رون  ای  تسا " :  برجم  بت  عطق  رد  دنا  هتـشون  هک  رون "  ياعد  مان "  هب  حـیتافم  رد  تسا  یئاعد   1 . . 
" . . .

104

" ) میقتسم غ طارص  یلا  مهیدهی  هنذاب و  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  و 
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ناشمهف هک  يدارفا  زا  رگا  تسا .  رون  هللا  هفرعم  سپ  دنک  یم  تیاده  تسا  دـنوادخ  تفرعم  هک  رون  يوس  هبو  تسا  رون  نآرق   ( 1
تسیچ تاومسلا "  رون  هللا  ینعم "  دنسرپب  تسا  نییاپ  حطس  رادقم  کی 

هدنهد رون  اهنت  هن  ادخ  مییوگ  یم  وا  هب  دـمهفب  بوخ  ار  بلطم  دـناوتب  یـسک  رگا  اما  تسا  دوصقم )  یـسح (  رون  دـننک  یم  لایخ 
روصحم و دـنک  لاـیخ  ناـسنا  هک  تسین  نآ  رون  ياـنعم  تسا و  دـنوادخ  ءامـسا  زا  رون  تسا و  روـن  اـعقاو  مه  شدوـخ  هکلب  تسا 

تسا یسح  رون  هب  رصحنم 

 " ضرـالا تاومـسلا و  رون  هللا  دـیامرف " :  یم  لوا  ادـخ .  دوخ  يارب  هن  ادـخ  رون  يارب  تسا  یلثم  مود  هلمج  هیآ .  لوا  هلمج  نیا  . 
اجنیا رد  تسا .  هداتـسرف  نانآ  تیاده  يارب  ییاهرون  شدوخ  تاقولخم  رد  دنوادخ  یلو  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رون  شدوخ  ادـخ 

تسا هدش  رکذ  ادخ "  رون  يارب "  یلثم 

نآ زا  یکی  هب  دـنز  یم  لثم  تسا  هدـش  هتفگ  نانخـس  یلیخ  لثم  نیا  رد  هک  دـنک  یم  تیادـه  ار  مدرم  نآ  هلیـسو  هب  هک  يرون  نآ 
اجنآ رد  هک  دروآ  یم  لاثم  ار  يدـهاشم  دـباعم و  هبترم و  دـنلب  گرزب و  ياه  هناخ  اـی  هناـخ  دـنوادخ  رون  يارب  یمیدـق  ياـهرازبا 

تسا ییاج  نآ  نادغارچ  زا  دوصقم  نادغارچ .  ینعی  تاکشم "  تسه " .  یتاکشم 

رد غارچ  نیا  دوخ  هک  دروآ  یم  لثم  نآرق  ار  یغارچ  دـنراذگب .  اجنآ  رد  ار  غارچ  هکنیا  يارب  دـندید  یم  هیهت  راوید  لخاد  رد  هک 
لیدنق کی  لثم )  فافش (  مسج  کی  لخاد 
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رون یتقو  میناد  یم  دشاب  هتفرگ  رارق  يا  هشیش  کی  لخاد  رد  ای  و 

16 هدئام . /   1 . . 
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لاح دوش  یم  رت  لماک  قارتحا  هکنیا  تهج  زا  ای  دنوش و  یم  سکاعتم  اهرون  هکنیا  تلع  هب  ای  دریگ  یم  رارق  هشیـش  کی  لخاد  رد 
نغور زا  غارچ  نیا  تسه و  یقاتا  رد  یتاکـشم  کی  رد  شلیدـنق  هشیـش و  اب  غارچ  نآ  دوش .  یم  رتشیب  رون  دـشاب  هک  تهج  ره  زا 

تسا هدوب  قارتحا  يارب  نغور  نیرتهب  هک  نوتیز 

هدوب هلیـسو  نیمه  دـشاب  هلیـسو  نیرتهب  رت و  ینارون  رت و  نشور  رگید  زیچ  ره  زا  هک  يزیچ  رـشب  تاعونـصم  ناـیم  رد  ناـمز  نآ  ر 
يا هناخ  نینچ  رد  دنک و  یم  هدافتـسا  نغور  نیا  زا  هک  یعـضو  نانچنآ  رد  هک  ار  یغارچ  نینچ  لثم  شدوخ  رون  يارب  ادخ  تسا . 

تسا هدروآ  دشاب 

توعد نآرق  بأد  هک  میا  هدرک  ضرع  ررکم  ام  و  میراذگ .  یم  مدرم  هدهع  هب  ار  شربدت  مینک و  یم  رکذ  یلثم  ام  دیامرف  یم  دعب 
یم ربدـت  هب  توعد  فرط  کی  زا  یهاگ  نآرق  دوخ  هکلب  دـینک  رکف  دـیورب  دـیوگب  هکنیا  هار  زا  اهنت  هن  تسا  رکفت  هب  مدرم  ندرک 

دنک

بلطم قمع  هب  رتهب  ات  دننک  رکف  دایز  نآ  هرابرد  دنوش و  هتخیگنارب  راکفا  هک  دنک  یم  رکذ  یلکـش  هب  ار  عوضوم  رگید  فرط  زا  و 
امعم تروص  هب  ار  لئاسم  زا  یـضعب  دنک  ادیپ  یگدیزرو )  ناتدنزرف (  نهذ  دیهاوخب  هکنیا  يارب  امـش  هکنیا  لثم  هیبشت  الب  دنـسرب 

دینک یم  حرط  شیارب 

دزادنیب و راک  هب  ار  شرکف  دوش و  هتخیگنارب  وا  ات 
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هک دـنا  هدـش  راداو  نیرـسفم  اهنت  هن  ینعی  هدـش  یلمع  عقاو  رد  هتـشاد  رظن  رد  نآرق  هک  یفدـه  نیمه  لثم  نیا  اب  دـنک .  لمأت  رتشیب 
هک دنا  هتفر  ورف  رکف  هب  نآرق  لثم  نیا  هرابرد  مه  نیرسفم  ریغ  دنشیدنیب  لثم  نیا  هرابرد 
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یم شتآ  نودـب  دوخ و  هب  دوخ  هک  ینغور  نآ  تکرب و  رپ  تخرد  نغور و  نآ  نادـغارچ و  هشیـش و  غارچ و  نیا  زا  نآرق  روـظنم 
هدرک و رکف  هیآ  نیا  هرابرد  هدوبن  ریـسفت  شنف  تسین و  رـسفم  هک  انیـس  یلعوبا  الثم  تسیچ ؟  دهدب  رون  دوش و  هتخورفارب  دـهاوخ 

تسا هتفگ  هدیسر و  شرظن  هب  يزیچ  کی 

تسا ناسنا  لثم  لثم  نیا  هک  دندقتعم  انیس  نبا  مه  یلازغ و  مه  تسا .  هتشون  هیآ  نیا  هرابرد  باتک  کی  یلو  تسین  رسفم  یلازغ  . 
دـشاب هتفرگ  رارق  یلیدنق  رد  غارچ  دشاب و  یغارچ  نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچ  لثم  ادخ  رون  لثم  دیوگ " :  یم  نآرق  هک  يرون  نیا 

تسا ناسنا  يارب  لثم  رخآ "  یلا 

یـسانش و ناـسنا  هفــسلف  ياـهراک  زا  یکی  تـسه .  یلازغ  ریرقت  انیــس و  یلعوـب  ریرقت  نـیب  هـک  يا  هـلمجلا  یف  فـالتخا  اـب  هـتبلا 
هوق ناسنا  رهوج  تسا  دـقتعم  تسا و  هلقاـع  هوق  يور  شا  هیکت  يزیچ  ره  زا  رتشیب  یناور  لـئاسم  رد  فوسلیف  تسا و  یـسانشناور 

تسا هلقاع  هوق  لامک  طقف  مه  ناسنا  لامک  تسوا و  هلقاع 

یتقو اذهل  يرظن .  لقع  لوا  هجرد  رد  يرظن و  لقع  هچ  دشاب و  یلمع  لقع  هچ  لاح  تسا  هلقاع  هوق  لامک  رد  مه  ناسنا  تداعس  و 
نآ تسا  ناسنا  هرابرد  لثم  نیا  هک  دندش  لئاق 
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هلقاـع هوق  باـب  رد  ناـشدوخ  هک  یبـتارم  لـحارم و  رب  ار  نآ  هاـگنآ  دنتـسناد  تسا  هلقاـع  هوق  هک  ناـسنا  یلـصا  رهوج  هب  عـجار  ار 
دندرک قیبطت  دنداد  یم  صیخشت 

هجاجز زا  روظنم  ضحم  دادعتسا  هوق و  هلحرم  رد  لقع  ینعی  تسا  ینالویه "  لقع  اهنآ "  لوق  هب  تاکـشم "  زا "  دوصقم  الثم  هک 
 " لعفلاب لقع  هلحرم "  حابـصم  زا  دوصقم  تسا  هکلملاـب "  لـقع  هلحرم "  دـنک  یم  داـیز  فعاـضم و  ار  رون  هک  هچنآ  هشیـش و  و 
یم دشاب  تسرد  دـناوت  یم  ردـقچ  اهنآ  فرح  هکنیا  هب  مرادـن  راک  لاح  رخآ .  ات  تسا  رکف  تخرد  تخرد  نآ  زا  دوصقم  تسا و 

دشاب تسرد  دهاوخ 

107

هتفگ ناسنا  لقع  بتارم  باب  رد  شدوخ  هک  هچنآ  منک  یم  ریـسفت  نم  دیوگ  یمن  انیـس  یلعوب  تسا .  دـیعب  یکدـنا  هتبلا  دـشابن  ای 
هدرک نایب  يروج  یلازغ  یلو  مشاب  هدرک  ریسفت  ار  نآرق  هیآ  مهاوخ  یم  نم  دیوگب  هکنیا  نودب  هدرک  هدایپ  اجنآ  ار  نآرق  تاریبعت 

دشاب هدرک  ریسفت  ار  نآرق  هیآ  هتساوخ  هک 

نیا هیآ  دوصقم  دنا  هتفگ  تسین .  يدیدرت  ماهبا و  کش و  چیه  رگید  دراد ؟  یتلاح  هچ  دـشاب  نآ  رد   ( 1 غارچ (  نیرت  ینارون  هک 
هتسب رد  ياضف  کی  رد  یکیرات  بش  رد  یغارچ  نانچ  هک  تسادیوه  حضاو و  نشور و  دح  نیا  رد  یهلا  تیاده  یهلا  رون  تسا : 

 . دشاب هتشاد  دوجو 

رد تساهریسفت .  زا  یئاحنا  رب  قیبطت  لباق  هیآ  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  دوخ  نیا  تسا و  هدش  ریـسفت  روج  ود  هیآ  نیا  ام  تایاور  رد 
ار لثم  نیا  تایاور  زا  یضعب 
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دننک یم  هدایپ  ناسنا  نامیا  رد  دننک  یمن  هدایپ  ناسنا  لقع  رد  ار  نیا  تایاور  رد  یلو  دنا  هتسناد  ناسنا  لثم 

رون هک  ناسنا  نامیا  رون  ناسنا و  بلق  ناسنا  هنیـس  ناسنا  نت  هب  دـنا  هدرک  هیبشت  تایاور  رد  ار  حابـصم  هجاـجز و  تاکـشم و  نیا  . 
 ( . تسا هدومرف  نآرق  هک  هدوب (  نامه  شلثم  نامز  نآ  رد   1 ناسنا . .  بلق  رد  نامیا 

108

زا نخس  هک  تسا  مولعم  ءاشی "  نم  هرونل  هللا  يدهی  دیامرف " :  یم  هیآ  رخآ  رد  هکنیا  لیلد  هب  هیمتخ  توبن  مه  نآ  توبن  هاگتـسد 
دبلاک هنیـس و  نادغارچ  نآ  هک  تسا  هدش  قیبطت  روطنیا  تیاور  رد  دـنک .  یم  تیادـه  ار  مدرم  نآ  هلیـسو  هب  ادـخ  هک  تسا  يرون 

تسوا سدقم  بلق  رد  هک  تسا  ییحو  رون  نامیا و  رون  حابصم )  غارچ (  نآ  تسا و  ص )  ءایبنالا (  متاخ  سدقم  دوجو 

دوصقم دراد و  شلاقتنا  هبنج  هب  رظن  دـننک  یم  لقتنم  لیدـنق  کی  هب  ار  غارچ  نوچ  هجاـجز "  یف  حابـصملا  دراد "  هک  نیا  دـعب  و 
 ( ع یلع (  هجاجز "  زا "  دوصقم  تسا .  ع )  یلع (  هب  تبـسن  ص )  ربمغیپ (  زا  رون  نیا  سابتقا  تیالو و  ناـمیا و  رون   ( 1 لاقتنا ( 

تسا ع )  میهاربا (  تسا  هدش  ادیپ  اهتینارون  همهنیا  وا  نغور  زا  هک  تکرب  رپ  تخرد  نآ  تسا و 

ایدوهی و ال میهاربا  ناـک  اـم  تسا " :  نیا  دوصقم  دـیوگ  یم  تیاور  یبرغ  هن  تسا و  یقرـش  هن  تخرد  نآ  دراد  اـجنیا  رد  نوچ  و 
میهاربا اینارصن " 
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قح هداج  رد  قح و  رب  هکلب  ار  تیحیـسم  یفارحنا  هقیرط  هن  تشاد و  ار  دوهی  یفارحنا  هقیرط  هن  پچ  هب  هن  دوب  لـیامتم  تسار  هب  هن 
تسا لثم  نیا  يارب  همیرک و  هیآ  نیا  يارب  ریسفت  يرگید  عون  حالطصا  هب  مه  نیا  سپ   ( 2 املسم ( "  افینح  ناک  نکل  و  دوب " : 

یم نم  هک  تسا  نیا  لثم  زا  دوصقم  دص  رد  دـص  هک  منک  اعدا  مناوتب  نم  هک  تسین  يا  هیآ  هیآ  نیا  مدرک  ضرع  هک  روط  نامه  و 
ربدت لمأت و  هکنیا  يارب  هدرک  رکذ  یلثم  ادخ  میوگ . 

67 نارمع . /  لآ   2 سابتقا . . "  يانعم "  هب  عقاو  رد  هکلب  دشاب  هدش  هتفرگ  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  ییانعم  هب  لاقتنا  هن   1 . . 

109

ناهج مامت  ینعی  ار  ناهج  مامت  ادـخ  تیادـه  يارب  دـشاب  یلثم  دـناوت  یم  مه  هک  تسا  یعماـج  لـثم  ناـنچنآ  مه  لـثم  نیا  مینک و 
نآ دراد و  دوجو  ینارون  ینارون  غارچ  کی  هناخ  نآ  رد  هکلب  تسین  قلطم  کیرات  هناخ  نآ  هک  يا  هناخ  کی  هب  تسا  هدـش  هیبشت 

تسادخ رون 

مامت هک  تسا  نیا  نآ  تسه و  مه  یـساسح  رایـسب  هتکن  هدرک و )  رکذ  رگید  تایآ  رد  میرک  نآرق  هک (  تسا  یبلطم  نامه  نیا  و 
 . . . دنتسه ناشقلاخ  دوجو  زا  هاگآ  ملاع  تارذ  مامت  ینعی  دنتسه  ادخ  يوگ  حیبست  ملاع  تارذ 

 ( . تسا هدشن  طبض  راون  رخآ  شخب  هنافسأتم   ) 1 . . 

شخب 6

تاومسلا و رون  هللا  میجرلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  میحرلا . . .  نمحرلا  هللا  مسب 
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دومرف هک  یهلا  سدقم  تاذ  رب  رون  قالطا  رد  تمسق  کی  دش :  ثحب  تمـسق  ود  رد  همیرک  هیآ  نیا  ریـسفت  هرون . . .  لثم  ضرالا 
مرف رکذ  همیرک  هیآ  هک  یلیثمت  هرابرد  مود  تمسق  و  ضرالا "  تاومسلا و  رون  هللا  " 

نیا تسا و  نشور  مدرک  ضرع  شیپ  هسلج  هک  یبیترت  نامه  اب  یغارچ  اب  هک  دریگ  یم  رظن  رد  ار  ییاه  هناخ  اـی  يا  هناـخ  عقاو  رد 
مداد هدـعو  مدرک و  ضرع  یبلاطم  لثم  نیا  دافم  هب  عجار  دـنک .  یم  رکذ  قلخ  رد  ادـخ  رون  يارب  هکلب  ادـخ  تاذ  يارب  هن  یلثم  ار 

منک نایب  هسلج  نیا  رد  ار  نآ  هجیتن  هک 

 . تسا هدرک  بلج  ار  نیرـسفم  ریغ  نیرـسفم و  رتشیب  رظن  هک  تسا  یتاـیآ  زا  همیرک  هیآ  نیا  مدرک  ضرع  ـالبق  هک  يروط  ناـمه  . 
باب رد  یبلطم  کی  ام  تایاور  رد  هکنیا  نآ  منک و  یم  ضرع  ناتیارب  دنک  نشور  ار  هیآ  نیا  دافم  يا  هزادنا  ات  دـیاش  هک  ار  یبلطم 

رایسب رظن  هب  ادتبا  رد  هک  تسا  هدمآ  یسانشادخ  باب  رد  ینعی  هللا "  هفرعم  " 

111

هکلب دوش و  یم  هتخانـش  شدوخ  تاذ  هب  ادخ  دوش و  یم  هتخانـش  ادـخ  هب  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  دـسر و  یم  راوشد  تخس و 
طقف و ار  وا  هک  يزیچ  ره  ینعی  عونـصم "  هریغب  فورعم  لک  تسا " :  نیا  ترابع  ارهاظ  تسا  هدـمآ  یبیجع  ریبعت  اـم  تاـیاور  رد 

تسین ادخ  تسا و  قولخم  وا  تخانش  دیاب  رگید  یش ء  هلیسو  هب  طقف 

هتخانش شدوخ  تاذ  هب  ادخ  هک "  تسا  یبیجع  هلمج  نیا  و 
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نیا مه  رصحنم  هار  هک  مینک  یم  لایخ  مینک و  یم  رکف  روط  نیا  ام  هک  یتروص  رد  دوش "  یم  هتخانـش  ادخ  هب  ادخ  ریغ  دوش و  یم 
میسانش یم  قولخم  دوخ  هب  ار  قولخم  ینعی  میسانش  یم  ملاع  دوخ  هب  ار  ملاع  ام  میئوگ  یم  تسا 

ریغ هب  مه  دعب  دش و  عورـش  اهیرـصم  زا  ادـتبا  هک  یمالـسا  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  یتح  میـسانش .  یم  قولخم  هلیـسو  هب  ار  ادـخ  و 
نتخانش زا  سپ  ینعی  قولخم  هار  زا  طقف  ار  ادخ  دنتسه و  تاقولخم  ارصحنم  ادخ  نتخانـش  هار  اساسا  دنتفگ  درک  تیارـس  اهیرـصم 

تخانش دیاب  قولخم 

فرح ملـسم  راـصحنا "  طـقف و  تروص "  هب  ینعی  تروـص  نیا  هب  بلطم  نیا  دنتـشاذگ .  نآرق  ندرگ  هب  ار  راـصحنا  نیا  یتـح  و 
نیمه لوا  سالک  ییادـتبا و  هار  ادـخ  هب  اهیدـتبم  ندرک  رکذـتم  يارب  ینعی  تسا  روط  نیا  يدـتبم  مدرم  يارب  هتبلا )  تسا (  یطلغ 

تسا

ناشن کی  طقف  ناسنا  هار  نیا  زا  یلو  دـناد  یم  ادـخ  ياه  هناشن  تایآ و  ار  تاقولخم  تسا و  هدرک  ار  راـک  نیا  مه  نآرق  دوخ  هک 
بلطم دب . )  ای  تسد  تسادخ (  ییاسانـش  ادخ و  تفرعم  شمان  هک  هچنآ  هب  هکنآ  نودب  دـنک  یم  ادـیپ  ادـخ  زا  یمهبم  یلامجا و 
تـسا تیادـه  لصا  نآ  مدرک و  هراشا  مه  لـبق  هسلج  رد  هک  مینک  یم  دروخرب  یلـصا  کـی  هب  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  نیا  رگید 

همه دناد  یمن  هارمگ  روک و  ار  يدوجوم  چیه  نآرق  ینعی 

112

فلکم هکنیا  مکح  هب  ناسنا  زا  میرذگب  دناد .  یم  هتفای  هار  انیب و  ار  تادوجوم 
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رد  ( . 1 منک (  یم  ضرع  نیوکت  ماظن  رد  دنک  یم  ادیپ  فیلکت  حطـس  رد  یبسن  یهارمگ  کی  دنک و  ادـیپ  شدوخ  ار  یهار  تسا 
دنک یم  لقن  ع )  یسوم (  نابز  زا  دنک  یم  حیرصت  تادوجوم  همه  تیاده  هلأسم  هب  نآرق  تایآ 

 ( 2 يده ( "  مث  هقلخ  یـش ء  لک  یطعا  يذلا  انبر  تفگ " :  نک  یفرعم  ام  هب  ار  تیادخ  تسیک  وت  يادخ  تفگ  نوعرف  یتقو  هک 
هک ار  هچنآ  یقولخم  ره  هب  ادخ  هک  مظن  ناهرب  یکی  تسا :  هدش  هراشا  ناهرب  ود  هب  هلمج  نیا  رد 

113

ار يدوجوم  ره  دنوادخ  هکنیا  تادوجوم و  تیاده  لاح  تسا .  يرگید  لصا  دناشک  یم  ولج  هب  ار  يدوجوم  ره  دـننام "  هزیرغ  " 
يوس هب  لوا  يدوجوم  ره  ینعی  تسا  تفرعم  هلأـسم  لـثم  تسرد  مه  نیا  تسا ؟  هنوـگچ  هدرک  تیادـه  اهدـصقم  زا  يدـصقم  هب 

تسا تایاغلا "  هیاغ  دنوادخ "  ینعی  رگید  دصقم  يوس  هب  دعب  دوش  یم  تیاده  ادخ 

ادخ زا  ار  شدوخ  تینارون  يزیچ  ره  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  رون  ادخ  هکنیا  دراد .  ادخ  زا  ار  شدوخ  ندوب  دصقم  يدصقم  ره  و 
رهاظ دوخ  هب  ادخ  تسا و  رهاظ  ادـخ  هب  يزیچ  ره  دوخ  هب  ادـخ  دوش و  یم  هتخانـش  ادـخ  هب  يزیچ  ره  هک  تسا  بلطم  نامه  دراد 

تسا هیلا "  يدتهم  ادخ "  هلیسو  هب  يزیچ  ره  تسا و 

همه تاـنئاک و  همه  دوصقم  دـصقم و  شدوخ  تاذ  هب  هک  ادـخ  زج  دوش  یم  عـقاو  دـصقم  دوـش و  یم  هتفاـی  هار  وا  يوـس  هب  ینعی 
تسا تادوجوم 
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هیآ هس  ود  رد  دـناد .  یم  روعـش  یگدـنز و  تایح و  یعون  ياراد  ار  تارذ  همه  تادوجوم و  همه  نآرق  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و 
 " هحیبست هتالص و  ملع  دق  لک  تافاص  ریطلا  ضرالا و  تاومسلا و  یف  نم  هل  حبسی  هللا  نا  رت  ملا  دنک " :  یم  قیدصت  دعب 

الا یـش ء  نم  نا  هک " :  تسا  نیمه  ضرـالا "  تاومـسلا و  روـن  هللا  یقطنم "  هجیتـن  تسا .  بلطم  نیمه  یقطنم  هجیتـن  رگید  نیا 
ناشتاجرد بساـنت  هب  دـنراد  بتارم  تاـجرد و  تادوجوم  هک  يروط  ناـمه   ( . 1 مهحیبست ( "  نوهقفت  ـال  نکل  هدـمحب و  حبـسی 

يدرف رظن  زا  ناسنا  شدوخ و  دح  رد  ناویح  شدوخ  دح  رد  تابن  دراد  تیاده  شدوخ  دح  رد  دامج  دـنک .  یم  قرف  مه  اهتیادـه 
و

44 ءارسا . /   1 . . 

114

ینعی تایاور  ریغ  رد  هچ  تایاور و  رد  هچ  هک  مدرک  ضرع  شیپ  هسلج  رد   ( . 1 شدوخ (  دح  رد  دراد  یتیاده  تاجرد  یعامتجا 
لک يارب  ار  لثم  نیا  یـضعب  تسا .  هدـش  یفلتخم  تانایب  تسیچ  هب  رظان  لثم  نیا  هک  لـثم  نیا  هب  عجار  اـملع  نیرـسفم و  تاـملک 

دنا هتفرگ  رظن  رد  زیچ  کی  ار  هراعتسا  نیا  عومجم  حالطصا  هب  ینعی  دنا  هتسناد  ناهج 

غارچ لاثم  نآ  دراد (  دوجو  نآ  رد  اهغارچ  نیرترون  رپ  هک  تسا  يا  هناخ  تسین  کیرات  هناخ  کی  یتسه  راد  دوجو و  راد  نیا  هک 
یضعب تسین و  روک  کیرات و  یتسه  ناهج  سپ  تسا )  هدرک  رکذ  رصع  ياهغارچ  نیرترونرپ  قادصم  ناونع  هب  ار 
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میدرک ضرع  یبلاطم  شیپ  هسلج  رد  مه  ناسنا  هب  عجار  دنا .  هدرک  هدایپ  ناسنا  دروم  رد  ار  لثم  نیا 

هک یعیبط "  تیاده  تسا " :  عون  دنچ  تیادـه  دـنیوگ  یم  مینک .  یم  ضرع  دـشاب  اهنیا  همه  عماج  هک  يرـصتخم  نایب  کی  الاح 
تسا یتیاده  ياهغارچ  اهنیا  مامت  ام .  ساوح  نیمه  ینعی  یسح "  تیاده  دراد " .  دوجو  مه  ناج  یب  تعیبط  رد 

يوس هب  ار  ناویح  هک  دراد  دوجو  زیارغ  هلـسلس  کی  یناویح  ره  رد  هک  يزیرغ "  تیادـه  تسه " .  ناویح  ای  ناسنا  دوجو  رد  هک 
رون نیا  زا  ات  تسا  هدش  هداد  ناسنا  هب  هک  تسا  رون  کی  هلقاع  هوق  دوخ  لقع : "  تیاده  دنک " .  یم  يربهر  شدصقم 

نیا اـصوصخم  مدوـخ  ياـه  هتـشون  زا  یـضعب  رد  نم  مهد .  یمن  حیـضوت  تهج  نیا  زا  هـیآ  نـیا  هراـبرد  رگید  نـیا  زا  شیب   1 . . 
تسا و تاذلاب  یفخم  کی  بیاغ و  کی  نآرق  رظن  زا  ادخ  هک  دننک  یم  لایخ  روطنیا  يدارفا  هکنیا  ما :  هدرک  يروآدای  ار  عوضوم 

دنک ادیپ  فشک و  ار  یفخم  نیا  دناوت  یم  ناهج  قیرط  زا  طقف  طقف و  ناسنا 

هن دسانـش  یم  ادـخ  هب  ار  ملاع  صخـش  هک  تسا  نیا  یعقاو  تفرعم  تسا  صقان  تفرعم  کـی  نیا  تسا و  سکع  رب  تسین  تسرد 
 . تسا هدش  دیکأت  دایز  هغالبلا  جهن  هلمج  زا  راهطا و  همئا  تاملک  رد  اصوصخم  هنیمز  نیا  رد  ملاع .  هب  ار  ادخ 

115

اما دشاب  یغارچ  حابصم "  اهیف  حابصم (  هجاجزلا  یف  هجاجز  اهیف  هوکشمک 

116

رد هک  یتاکشم  دیوگ  یم 

رون هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  نیا  دوصقم  هک  دنا  هدرک  ریسفت  روط  نیا  ار  هیآ  نیا  ام  تایاور  يا .  هشیـش  رد  غارچ  دیوگ و  یم  دعب  دشاب و  یغارچ  نآ 
تسا نیا  هدش  رکذ  روط  نیا  هیآ  هکنیا  رس  دوش و  لقتنم  يا  هجاجز  هب  تاکشم  زا  غارچ  نیا  دعب  دشاب و  یتاکشم  رد  ادتبا  غارچ 

كرابم و تخرد  نآ  زا  دوصقم  تسا و  تماما  تیالو و  هجاجز "  زا "  دوصقم  تسا و  توبن  تاکشم  هوکشم "  زا "  دوصقم  هک 
 . تسا میهاربا  ياعد  هجیتن  اهنیا )  تسا و (  میهاربا  هرجـش  هدش  ادـیپ  وا  زا  حابـصم  نیا  هجاجز و  نیا  تاکـشم و  نیا  هک  یتکربرپ 

دوب يا  هیشاح  عقاو  رد  مدرک  ضرع  هیآ  نیا  هب  عجار  هک  یبلاطم  نیا 

حبـسی همـسا  اهیف  رکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف  دیامرف " :  یم  دـعب  هیآ  مدوب .  هدرک  ضرع  لبق  هسلج  رد  هک  یبلاطم  هب  عجار 
بولقلا و هیف  بلقتت  اموی  نوفاخی  هوکزلا  ءاتیا  هولـصلا و  ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  لاصالا  ودغلاب و  اهیف  هل 

تسا هداد  هزاجا  هدرمش و  زاجم  ادخ  هک  ییاه  هناخ  رد  راصبالا " 

ناهاگحبـص و هک  تساه  هناخ  نآ  رد  دوش  هدرب  اه  هناخ  نآ  رد  ادخ  مان  دنوش و  میرکت  میظعت و  دنوش و  هدرب  الاب  اه  هناخ  نآ  هک 
يادخ زا  هظحل  کی  تسه  مه  ناش  هفیظو  هک  ییایند  ياهراک  هب  لاغتشا  نیع  رد  هک  دنیوگ  یم  حیبست  ار  ادخ  ینادرم  ناهاگماش 

هناخ رد  تویب ( "  یف  نیا "  زا  دوصقم  دننام .  یمن  لفاغ  دوخ 
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؟  تسیچ ییاه ) 

هب لاؤس  نیا  اعبط  دشاب .  نینچنیا  ییاه  هناخ  رد  میدز  لاثم  ام  هک  یغارچ  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنا  هتفگ  نیرـسفم  همه  دـیاش 
رد غارچ  نآ  هک  تسا  هدـمآ  نآ  رد  دـیق  همهنیا  ارچ  دوب  یفاک  درک  یم  رکذ  رگا  يا  هناـخ  ره  رد  ار  غارچ  نآ  هک  دـیآ  یم  دوجو 

يا هناخ 

117

ریـسفت رد  هک  یتیاور  رد  تسا و  ناسنا  لثم  لـثم  نآ  هک  تسا  نیمه  دـیؤم  شدوخ  نیا  دـشاب .  ناـنچ  نینچ و  هناـخ  نآ  هک  دـشاب 
ناربمغیپ و ياـه  هناـخ  نیا   ( 1 يدـهلا ( "  همئا  ءامکحلا و  لـسرلا و  ءاـیبنالا و  تاـتویب  یه  دـنا " :  هدومرف  دـنک  یم  لـقن  یفاـص 

تسا رشب  يونعم  رباکا  ياه  هناخ  تسا  همئا  امکح و  نیلسرم و 

نامتخاس و رظن  زا  هکلب  دـشاب ؟  نارگید  لام  هک  يا  هناخ  دـشاب و  ادـخ  ءایلوا  زا  یکی  لام  هک  يا  هناـخ  نیب  تسا  قرف  هچ  لاـح  . 
رد دـهد و  یم  ناـشن  هیآ  دوـخ  تسا .  هتـشاد  حـیجرت  اـهنیا  هناـخ  رب  نارگید  هناـخ  هشیمه  هریغ  نامیـس و  رجآ و  لـگ و  تـشخ و 

تسین يرهاظ  یلگ و  ياه  هناخ  اه  هناخ  نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  هدمآ  مه  تایاور 

ام تایاور  رد  تسا .  ناشحور  دـبعم  دجـسم و  ناشندـب  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  اهنیا  ینعی  تساهنآ  ياهندـب  اهناسنا و  نامه  دوصقم 
لها نیرـسفم  زا  هتبلا  تسا  شدوخ  نامز  ياهقف  نیرـسفم و  زا  یکی  هداتق "  دنتـسه " .  اهنآ  اه  هناـخ  نیا  زا  دوصقم  هک  تسه  مه 

هنیدم هب  هک  يرفس  رد  وا  تسا .  هدوب  هفوک  رد  ننست و 
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دور یم 

رد دـنام و  یم  رد  ماما  تالاؤس  لباقم  رد  دونـش و  یم  ییاهباوج  دـنک و  یم  یتالاؤس  ماما  زا  دوش و  یم  فرـشم  رقاب  ماما  تمدـخ 
لباقم رد  یلو  ما  هدـش  وربور  يدایز  ياهملاع  اب  نم  هک  دـنک  یم  ضرع  ماـما  هب  دـعب  دـنک .  یم  تراـقح  ساـسحا  یلیخ  شدوخ 

 . ما هدشن  برطضم  هدرکن و  مگ  ار  مدوخ  امش  هزادنا  هب  سکچیه 

لباقم رد  همسا "  اهیف  رکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  يدی  نیب  يا " ؟  هتفرگ  رارق  یسک  هچ  لباقم  رد  هک  یناد  یم  دومرف  ترضح 
نآ زا  یکی  تسوت  لباقم  رد  هک  نیا  ینعی  تسا  هدیمان  تویب "  ار "  نانآ  ادخ  هک  يا  هتفرگ  رارق  ییاهنآ 

 . هیآ نامه  لیذ  یفاص  ریسفت   1 . . 
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نآرق رد  هک  تویب "  نآ "  زا  دوصقم  هک  منک  یم  قیدصت  هللا !  لوسر  نب  ای  تفگ :  درک و  رارقا  هنافـصنم  وا  دوخ  دـعب  تساهتیب . 
دوش و یم  هدافتسا  دیحوت  باب  رد  يا  هتکن  کی  اجنیا  زا  تسا .  یناسنا "  ياه  هناخ  تسین "  یلگ  یگنس و  ياه  هناخ  تسا  هدمآ 

تسا یناسنا  ياه  هناخ  دوصقم  هتبلا  هک  یناسنا  ياه  هناخ  ای  میریگب  یلگ  ياه  هناخ  ار  اه  هناخ  نیا  هکنیا  زا  معا  تسا :  نیا  نآ 

دنوش عقاو  مارتحا  دروم  دنوش  میظعت  دشاب  الاب  ناشنأش  اه  هناخ  نآ  تسا  هداد  هزاجا  ادخ  هک  تسا  ییاه  هناخ  نیا  دیوگ  یم  نآرق 
دجسم مارتحا  میظعت و  مالسا  سدقم  نید  رد  یلک  روط  هب  هک  میناد  یم  ام  دنشاب  مه  یلگ  ياه  هناخ  دوصقم  رگا  . 
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تسا مارح  دجسم  هب  یمارتحا  یب  تسا و  بجاو  همه  رب 

رگا دننک .  ریهطت  ار  اجنآ  دوز  هک  رگید  ناسک  همه  رب  تسا  ییافک  بجاو  دش  سیجنت  يدجسم  رگا  تسا و  مارح  دجسم  سیجنت 
ات راهچ  روط  نیمه  مه  هبعک  دوخ  گنـس  رجآ و  كاخ و  تسا و  لگ  دجـسم  تسا  دیحوت  لصا  فالخرب  نیا  دیوگب  ام  هب  یـسک 

تسین يرگید  زیچ  دنا و  هتشاذگ  رگیدمه  يور  گنس 

ادخ و درادن  مارتحا  زگره  گنـس  هن  مییوگ  یم  درازگب ؟  مارتحا  گنـس  هب  رـشب  هک  دشاب  هتـشاد  مارتحا  دناوت  یم  مه  گنـس  رگم 
 . مینک مارتحا  ار  دبعم  هک  تسا  هداد  هزاجا  ام  هب  دوبعم  دراد .  مارتحا  تسا  دبعم  هک  تهج  نآ  زا  دـبعم  دراد .  مارتحا  ادـخ  تدابع 

تسا دوبعم  مارتحا  دوبعم  هزاجا  هب  دبعم  مارتحا 

میظعت و هزاجا  ام  هب  دوبعم  رگا  ایآ  هن .  دراد ؟  دـبعم  هب  صاصتخا  ایآ  لاـح  تسا .  دـیحوت  نیع  هکلب )  تسین (  كرـش  اـهنت )  هن  ) 
نیا مینک  میرکت  لـیلجت و  میظعت و  تسا  دـباع  هک  تهج  نآ  زا  ار  دـباع  اـم  دـهدب و  تسا  دـباع  هک  تهج  نآ  زا  ار  دـباع  مارتـحا 

راهطا و همئا  ای  مرکا  ربمغیپ  مارتحا  میظعت و  ایآ  نیاربانب  تسا .  دیحوت  نیع  مه  نیا  هن  تسا ؟  كرش 

119

میظعت و هزاجا  ادـخ  هک  روطنامه  دنتـسه  همـسا "  اهیف  رکذـی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  اهنیا "  هن  تسا ؟  كرـش  اهنآ  زا  رتمک  یتح 
نآ زا  یتاجرد  هب  تسوا  حور  دبعم  هک  یناسنا  هناخ  نیا  هداد  تسا  دبعم  هک  ار  یلگ  هناخ  مارتحا 
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 . تسا شیاهدباع  رابتعا  هب  دراد  مارتحا  هک  یلگ  هناخ  هکلب  تسا و  رتالاب  یلگ  هناخ 

 " ) سانلل عضو  تیب  لوا  هک "  دراد  نیا  زا  ار  شمارتحا  دراد  نارگید  ءایبنا و  دعب  لیعامـسا و  میهاربا و  زا  ار  شدوخ  مارتحا  هبعک 
شمارتحا هدش  داجیا  سیـسأت و  ادخ  شتـسرپ  تدابع و  يارب  هک  تسا  يا  هطقن  لوا  دبعم و  لوا  نوچ  تسا .  ناهج  دبعم  لوا   ( 1

دراد تدابع  دباع و  زا  ار  شدوخ  مارتحا  مه  هبعک  سپ  دراد .  تدابع  زا  ار 

رسارس اعقاو  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  نامه  تویب  نیا  زا  دوصقم  هک  تسه  مه  ننـست  لها  تایاور  رد  میراد  دایز  هعیـش  تایاور  رد  . 
مدـق ندرک و  رکف  نتفگ و  ندینـش و  دـشاب  ادـخ  يارب  شهاگن  ناسنا  یتقو  دندجـسم .  ناشدوخ  الـصا  تسا و  تدابع  ناشدوجو 

دشاب ادخ  يارب  شندیباوخ  ندیماشآ و  ندروخ و  نتشادرب و 

 : " دـنک یم  ضرع  هچ  شدوخ  يادـخ  هب  لیمک  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـینیبب  درادـن .  يرگید  مسا  دـبعم "  زج "  ندـب  نیا 
کتیشخ و یف  دجلا  یل  به  یحناوج و  همیزعلا  یلع  ددشا  یحراوج و  کتمدخ  یلع  وق  برای  برای  برای 

120

نآ تسا (  دبعم  شمادنا  مامت  یصخش  نینچ  کی  داد .  وا  هب  مه  ادخ  تشاد و  وا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  درذگن .  تمدخ  ریغ 
هچ ار  لـثم "  هیآ  نیارباـنب "  متـسه .  دـبعم  نیا  ریظن  يدـبعم  نم  هک  دـنکب  اـعدا  دـناوت  یمن  زگره  هبعک  دـبعم .  نیرتـگرزب  مـه ) 

دنا هدرک  هدایپ  ناسنا  دروم  رد  تایاور  هچ  نیرسفم و 

نآ تاکشم و  نآ 
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یحو تیاده  دروم  رد  یکی  هتفگ  لقع  تیاده  دروم  رد  یکی  لاح  دنناد  یم  یناسنا  ياهتیاده  هب  طوبرم  ار  هجاجز  نآ  حابـصم و 
یحو تیاده  ناسنا .  دوجو  هناخ  رد  تسا ؟  يا  هناخ  هچ  رد  تیاده  غارچ  نآ  تسا .  هتسناد  مه  سح  تیاده  لماش  یتح  یکی  و 

 : " تسادخ ءایلوا  هناخ  رد  صوصخلاب 

يا هتـسراو  درم  اعقاو  هک  ماوق  يدهم  دیـس  اقآ  موحرم  زا  یبلطم  یـسک  یتقو  کی  همـسا . "  اهیفرکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف 
يربت يارب  ار  هسلج  نآ  حالطـصا  هب  هک  دوب  يا  هسلج  کی  تفگ  دمآ .  مشوخ  یلیخ  نم  هک  درک  یم  لقن  دنک  شتمحر  ادخ  دوب 

 ( : " درک ثحب  نآ  هرابرد  یلاع (  فیطل و  قوذ  اب  ردقچ  درک و  ناونع  ار  هیآ  نیا  تفر و  ربنم  موحرم  نآ  دندوب و  هداد  لیکشت 

رد ادـخ  مان  ادـخ و  داـی  هکنیا  زا  دوش  یم  عناـم  هکنآ  زا  رترگمتـس   ( 1 همـسا ( "  اـهیف  رکذـی  نا  هللا  دـجاسم  عنم  نمم  ملظا  نم  و 
زا ندش  عنام  وا و  حور  يارب  تسا  يدجـسم  شمادنا  ندب و  یـسک  ره  هکنیا  رب  درک  قیبطت  ار  نیا  دعب  تسیک ؟  دوش  هدرب  دجاسم 

کی نتـشک  هک "  تسا  نیا  نآ  لکـش  کی  تسا .  متـس  ملظ و  یلکـش  ره  هب  دشاب  ادـخ  رکذ  ياج  دجـسم  نیا  ندـب و  نیا  هکنیا 
شنیرتالاب و  تسا "  دجسم  کی  ندرک  بارخ  نمؤم 

114 هرقب . /   1 . . 

121

اه هناخ  نیا  رد  تسا .  دجاسم  نیرتگرزب  ندرک  بارخ  عقاو )  رد  هک  تسادخ (  ءایلوا  نتشک 
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طقف هن  دوش  یم  ادخ  هیزنت  حیبست و  ماودلا  یلع  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنا  هتفگ  نیرـسفم  دوش . )  یم  ادـخ  حـیبست  ماش (  حـبص و 
دنتسه یناسک  هچ  حبسم  درذگ .  یم  تلفغ  هب  شا  هیقب  ماش و  حبص و 

دنا هتفگ  نیرسفم  هک  روطنامه  لاجر "  هملک "  زا  دوصقم  هللا . "  رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  دینیبب " :  ار  نآرق  ریبعت 
اب ینعی "  هک  تسا  نیا  يور  تیاـنع  هوـالعب  دوش و  یم  تیـصوصخ "  ءاـغلا  حالطـصا "  هب  هکلب  اـهنز "  هن  ینعی "  هک  تسین  نیا 

میروآ یم  لجر "  هملک "  مینکبرکذ  تمه  اب  ار  يدارفا  میهاوخ  یم  ام  هک  یهاگ  یناتمه . " 

زا ار  اهنآ  شورف  دـیرخ و  تراجت و  هک  یناتمه  گرزب  ثنؤم .  سنج  زا  ای  دـشاب  رکذـم  سنج  زا  هک  دـنک  یمن  یقرف  رگید  نیا  . 
ییانب و هباطخ و  ظعو و  یملعم و  سیردـت و  راـک  لغـش و  ینعی  تسا  لاـثم  ناونع  هب  عیب  تراـجت و  هتبلا  دراد .  یمن  زاـب  قح  داـی 

تسا لیبق  نیمه  زا  مه  هریغ  تبابط و  يرامعم و 

 . دوش یم  نشور  اهنافرع  زا  یلیخ  اب  نآرق  ینافرع  قطنم  توافت  اجنیا  زا  دراد .  یمن  زاب  ادـخ  دای  زا  ار  اهنآ  ناشراک  هک  ییاهدرم  . 
 " فیاظو هصـالخ "  یملعم و  يراـجن و  يرگنهآ و  يراـمعم و  یئاـنب و  عیب و  تراـجت و  راـک و  زا  هک  ینادرم  دـیوگ  یمن  نآرق 

دنوش یم  لوغشم  ادخ  رکذ  هب  دنراد و  یمرب  تسد 

هب لاغتشا  هک  یلاح  نامه  رد  هک  اهنآ  دیامرف  یم 
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اعقاو یمدآ  نینچ  کی  تسادخ .  دـننک  یمن  شومارف  ار  وا  تقوچیه  هک  يزیچ  هناگی  دـننک  یمن  شومارف  ار  ادـخ  دـنراد  ناشراک 
دننک یم  نارگید  هک  یتسرد  ياهراک  همه  تسادخ .  حیبست  ادخ و  رکذ  ادخ و  دای  ندب  نیا  رد  هشیمه  نوچ  تسا  دجسم  وا  ندب 
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دوش و یم  رضاح  نارگید  لثم  مه  وا  دننک  یم  مدرم  هب  یتمدخ  دنوش  یم  رضاح  ناش  هرادا  زیم  تشپ  الثم  نارگید  دنک  یم  مه  وا 
لفاغ ادـخ  زا  هظحل  کی  شراک  هب  لاغتـشا  نیع  رد  وا  هک  تسا  نیا  رد  توافت  اما  يرگید  راک  ره  ای  دـهد  یم  ماـجنا  ار  شتمدـخ 

دیئوگب امش  تسا  نکمم  تسین . 

هلب دـشابن ؟  لفاغ  يرگید  زیچ  کـی  زا  مه  دـشاب و  لوغـشم  يراـک  هب  مه  دـحاو  نآ  رد  ناـسنا  هک  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  رگم 
کی منک :  یم  ضرع  ناـتیارب  یلاـثم  تسا .  روط  نیمه  مه  شلماـک  ریغ  یلو  تسه  یلیخ  هک  دوشب  لـماک  ناـسنا  رگا  اـصوصخم 

رظن رد  ار  یناوج  الثم  دـنام ) .  یمن  لفاغ  نآ  دای  زا  هظحل  کی  دـهد (  یم  تسد  يا  هداعلا  قوف  رورـس  کی  ناسنا  يارب  هک  یتقو 
دیریگب

تبثم باوج  کی  اهتدم  زا  دعب  تسوا .  يراگتـساوخ  یپ  رد  دـنک و  یم  تیلاعف  امئاد  تسا و  يرتخد  هتفیـش  قشاع و  بلاط و  هک 
دوجو شبلق  رد  هشیمه  رورـس  یلاحـشوخ و  کی  دنک  یمن  شومارف  زگره  ار  يزیچ  کی  دهدب  ماجنا  هک  يراک  ره  وا  دریگ .  یم 

دوش یمن  رود  شنهذ  زا  هظحل  کی  مه  باوخ  رد  یتح  هک  يزیچ  هناگی  دراد و 

نآ بوبحم و  قوشعم و  نآ  و 
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يردام ای  يردپ  الثم  دوش  دراو  یگرزب  تبیـصم  ناسنا  رب  رگا  هتـساوخان  يادخ  لباقم  هطقن  رد  دـنا .  هداد  وا  هب  هک  تسا  يا  هدژم 
رب هک  یمغ  نآ  یلو  دـهد  یم  ماـجنا  مه  ار  راـک  نآ  هکنیا  نیع  رد  دـنک  یم  راداو  ار  شدوـخ  هک  يراـک  ره  هـب  دـنیبب  يزیزع  غاد 

دوش یمن  رود  شبلق  زا  زگره  هتخادنا  هیاس  شبلق 

ره هکلب  تسادخ  دای  دـنک  یمن  شومارف  زگره  هک  ار  يزیچ  نآ  تسا  روط  نیا  ادـخ  دای  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  یعقاو  نمؤم  . 
 . دنک یم  راک  هب  راداو  ار  وا  هک  تسادخ  دای  نامه  دهد و  یم  ماجنا  ادخ  رما  هب  ادخ و  مکح  هب  دهد  یم  ماجنا  هک  ار  يراک 
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تراجت و ناشراک  هک  ییاهنآ  لثم  تراجت "  دوش "  یم  شمان  دنک  یم  ادـیپ  رارمتـسا  بسک و  لکـش  هک  یتقو  يرگ "  هلماعم  " 
دیهاوخ یم  امـش  هکنیا  لثم  دـهد  یم  ماجنا  رمتـسم )  روط  هب  هن  و  ییاهنت (  هب  ار  یلمع  ناـسنا  تقو  کـی  یلو  تسا  يرگ  هلماـعم 

دیشورفب ار  نات  هناخ 

ببـس تسا  نکمم  زیچ  ره  زا  شیب  نوچ  هدروآ  لاثم  ایند  لام  زا  اصوصخم  نآرق  تسا .  عیب "  تسین "  تراـجت  نیا  رگید  تقونآ 
یمن لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  اهنآ  زگره  یقافتا )  شورف  دـیرخ و  کی  عیب (  و  فلتخم )  ياهدتـس  داد و  تراجت (  دوش :  ناسنا  تلفغ 

دنک

بارطـضا رد  اهمـشچ  تسا و  شپت  رد  اهلد  زور  نآ  رد  هک  يزور  نآ  فوخ  ادخ و  فوخ  امئاد  نداد و  تاکز  زا  زامن و  زا  زین  و 
ناشحور رب 
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 . دیامرفب تیانع  قیفوت  همه  هب  دنوادخ  تسامرفمکح . 

124

میدیـسر هجیتن  نیا  هب  شیپ  تایآ  رد   ( . 38 باسح (  ریغب  ءاشی  نم  قزری  هللا  هلـضف و  نم  مهدـیزی  اولمع و  ام  نسحا  هللا  مهیزجیل 
ادخ ءاشی "  نم  هرونل  هللا  يدهی  دومرف " :  درک و  رکذ  یلاثم  شدوخ  تیاده  رون  يارب  تساهتیاده و  همه  لصا  لاعتم  دنوادخ  هک 

دنک یم  تیاده  شرون  نیا  هب  دهاوخب  هک  ار  سک  ره 

کی ناسنا  هچ ؟  ینعی  دنک  یم  ادیپ  شزرا  ناسنا  لمع  هک  تسا  نیا  دنک  هدافتـسا  یهلا  تیاده  رون  زا  ناسنا  هکنیا  راثآ  زا  یکی  . 
تسا راک  تکرح و  شالت و  ناسنا  یگدنز  مامت  هکلب  دهد و  یم  ماجنا  ایند  رد  ییاهراک  لامعا و  هلسلس 

تکرح و شالت و  یگدنز  همه  دینیب  یم  رگید  مدرم  هب  هچ  دـینک و  هاگن  ناتدوخ  هب  هچ  دـیوش  یم  رادـیب  هک  حبـص  لوا  زا  امـش  . 
دنک یم  قرف  یلیخ  اهدصقم  هتبلا  هچ ؟  يارب  دیسرپب  رگا  تسا .  راک  یگدنود و  شبنج و 

125

بلاط هن  تسا  شدوخ  تداعس  بلاط  هرطفلاب  ناسنا  تسا .  ناشدوخ  تداعـس  نآ  دنهاوخ و  یم  زیچ  کی  رما  تیاهن  رد  همه  یلو 
ماجنا دسرب  تواقش  هب  هکنیا  دصق  هب  هن  ار  راک  نآ  دوش  یم  شتواقش  هب  رجنم  هک  دور  یم  ییاهراک  لابند  رگا  شدوخ و  تواقش 

تسا هار  نیا  رد  شتداعس  شدوخ  لایخ  هب  زین  لاح  نامه  رد  هکلب  دهد  یم 

نیا شدصق  سک  چیه  تسا و  بلاط  ار  شدوخ  تداعس  شدوخ  شالت  راک و  لمع و  زا  ملسم  عطق و  روط  هب  ناسنا  سپ  . 
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هب دـنک  یم  ایند  نیمه  رد  يدایز  ياهـشالت  ناسنا  یهاگ  هتبلا  دوشب .  شبیـصن  تواقـش  شتیلاـعف  تکرح و  شـالت و  زا  هک  تسین 
دوشب لئان  تداعس  هب  هکنیا  لایخ 

تسا هتفرگ  سوکعم  هجیتن  اهـشالت  نیا  زا  هک  دنیب  یم  ای  تسا و  هدوب  هدوهیب  اهـشالت  نیا  مامت  هک  دمهف  یم  شدوخ  یتدم  زا  دعب 
ناسنا لمع  هک  تسا  نیا  ادخ  رون  هب  ندـش  نشور  ادـخ و  هب  نامیا  راثآ  زا  یکی  دوب .  رتهب  شتداعـس  يارب  درک  یمن  شالت  رگا  و 

دنک یم  ادیپ  یعقاو  شزرا 

يا هلأسم  اجنیا  يدبا .  تداعـس  مه  نآ  دوش  یم  ناسنا  تداعـس  بجوم  ناسنا  شالت  لمع و  اعقاو  هک  دنک  یم  ادـیپ  یعـضو  ینعی 
هب یگتـسب  ناسنا  دب  راک  ناسنا و  بوخ  راک  ایآ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدش  حیرـصت  نآ  رب  رتشیب  دعب  هیآ  رد  هک  دوش  یم  حرط 

درادن ای  دراد  ناسنا  نامیا 

لاح ره  هب  ناسنا  يارب  مه  دب  راک  دشاب و  هدشن  نشور  یهلا  رون  هب  ناسنا  ولو  تسا  شخب  تداعـس  بوخ و  لاح  ره  هب  بوخ  راک 
دوش و یم  حرطم  دایز  هک  تسا  يا  هلأـسم  کـی  نیا  دـشاب ؟  نشور  یهلا  رون  هب  دـشاب و  هتـشاد  ناـمیا  ناـسنا  هکنآ  ولو  تسا  دـب 

یموزل هچ  تسه و  یلیلد  هچ  دنیوگ  یم  هک  تروص  نیا  هب  دننک  یم  حرطم  دایز  ار  لاؤس  نیا  زورما  ياهناوج  اصوصخم 
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هتـشاد نامیا  دشاب  ناملـسم  دشاب  هتـشاد  داقتعا  ادخ  هب  امتح  ناسنا  دوشب  عقاو  ادـخ  هاگرد  لوبقم  ناسنا  لمع  هکنیا  يارب  هک  دراد 
هدش نشور  یهلا  رون  هب  تسه  تایآ  نیا  رد  هک  يریبعت  هب  ای  دشاب 
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ای بوخ و  راک  هک  يا  هدنب  هک  دنک  یم  قرف  هچ  ادـخ  يارب  سپ  تسا  ینغ  هک  مه  ادـخ  تسا  بوخ  لاح  ره  هب  بوخ  راک  دـشاب 
دسانشن ای  دسانشب  ار  وا  دنک  یم  دب  راک 

وا هاگرد  رد  دسانـش و  یم  ار  وا  هک  يا  هدنب  نآ  هچ  ناگدنب  نیب  دیابن  تسانتعا  یب  ینغ و  میظع و  گرزب و  تسادخ و  نوچ  ادخ 
دسانش یمن  ار  وا  اساسا  هک  يا  هدنب  نآ  هچ  دریگ و  یم  هزور  دناوخ و  یم  زامن  دروآ  یم  دورف  میظعت  رس 

دیابن تمایق  زور  سپ  دراذگب .  قرف  دـننک  یم  بوخ  راک  ود  ره  اهنیا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  یغای  فلاخم و  وا  هب  تبـسن  هکلب  و 
همه رکنم  ادخ و  رکنم  کلـسم  يدام  مدآ  کی  رگا  نیاربانب  دشاب  هتـشاد  باسح  لمع  دیاب  طقف  دـشاب  هتـشاد  یباسح  نامیا  هلأسم 

تسا هدرک  تیرشب  هب  یتمدخ  الثم  هدرک  يریخ  راک  ادخ  ناربمغیپ 

ریغ دربب و  تشهب  هب  ار  وا  دیاب  دنکب  بوخ  راک  دسانـش  یم  ار  وا  هک  يا  هدنب  کی  رگا  هک  روطنامه  دربب  تشهب  هب  ار  وا  دیاب  ادـخ 
دنیآ یم  هک  يدارفا  نایم  هک  تسا  ییاسؤر  نآ  لثم  هللااب  ذایعلا  ادخ  مییوگب  دیاب  دشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  دشاب .  دـناوت  یمن  مه  نیا  زا 

دنیوگ یم  ار  شقلمت  دننک و  یم  میظعت 

نآ بوخ  سیئر  مییوگ  یم  ام  هک  یتروص  رد  دراذـگ  یم  قرف  دـنیوگب  قلمت  دـننک و  میظعت  دـنیآ  یمن  وا  شیپ  هک  يدارفا  نآ  و 
دنک هجوت  دارفا  راک  هب  طقف  دراذگن  رظن  نیا  زا  دارفا  نایم  یقرف  چیه  هک  تسا  یسیئر 
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نم دـننک و  یم  لاؤس  داریا  لاکـشا و  تروص  هب  دارفا  زا  یلیخ  ار  عوضوم  نیا  دـهدب .  شاداپ  وا  هب  تسا  بوخ  درف  راک  دـید  رگا 
هرابرد لصفم  حرطم و  ار  هلأسم  نیمه  یهلا  لدع  باتک  شخب  نیرخآ  رد  مدوخ 
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لاح لاکـشا و  تروص  نیا  منک .  یم  ضرع  ار  بلاطم  نیا  زا  يرادـقم  هیآ  هس  نیا  بسانت  هب  نونکا  ما .  هدرک  ثحب  عوضوم  نیا 
دیوگ یم  هشیمه  نآرق  دینیب  یم  دنک .  یم  هیکت  ود  ره  نامیا  لمع و  يور  دـنک  یمن  هیکت  لمع  يور  اهنت  نآرق  مینیب  یم  ام  هکنآ 

: "

اهنت نامیا  هب  هن  تداعـس  هب  رـشب  لین  يارب  نآرق  تسا .  حـلاص  ناشلمع  دـنراد و  نامیا  هک  نانآ  تاحلاصلا "  اولمع  اونما و  نیذـلا 
دنک یم  هیکت  اهنت  لمع  هب  هن  دوب و  دوب  هچ  ره  تلمع  یتسه  تداعـس  لها  رگید  دوب  تسرد  تنامیا  رگا  دیوگب  هک  دـنک  یم  اکتا 

 : " دیوگب هک 

دیوگ یم  نآرق  هکلب  دنـشاب  هتـشادن  نامیا  ای  دنـشاب  هتـشاد  ناـمیا  دـهاوخ  یم  اونمؤی "  مل  وا  اونما  ءاوس  تاـحلاصلا  اولمع  نیذـلا 
تـسا نامیا  تسه  هچ  ره  تسا و  هراکچیه  لمع  دنتفگ  یم  هک  فرط  نآ  زا  دندوب  مه  يا  هدع  هتبلا  ود .  ره  حلاص  لمع  نامعا و 

دنتسه مه  نامدوخ  نایم  رد  . 

نیا زا  مه  يا  هدـع  تسا  رثؤم  نامیا  طقف  درادـن و  رثا  ناسنا  تداعـس  رد  لمع  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  ریقحت  ار  لـمع  هک  يدارفا 
مه نآرق  دوخ  دنتسه  یعدم  هک  تسا  نیا  بیجع  نامیا و  هن  دشاب  هتشاد  رثا  لمع  دیاب  دنیوگ  یم  فرط 
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تسا هدرک  دییأت  ار  بلطم  نیمه  تایآ  یضعب  رد 

نآ دـیوگ  یمن  دـنک  یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  راک  ادـخ   ( 1 نینـسحملا ( "  رجا  عیـضی  ـال  هللا  نا  دـیوگ " :  یمن  نآرق  دوخ  رگم 
عیاض ار  شرجا  ام  دنکب  يریخ  راک  هک  یـسک  ره   ( 2 المع ( "  نسحا  نم  رجا  عیـضن  انا ال  ای " :  دشابن و  ای  دـشاب  نمؤم  راکوکین 

 . مینک یمن 

30 فهک . /   2  . 120 هبوت . /   1 . 

128

هدرک و تیرـشب  هب  یگرزب  تامدخ  اهنیا  هک  میراد  غارـس  ار  يدارفا  ام  دنیوگ  یم  هک  دوش  یم  حرطم  اجنیا  زا  رتشیب  مه  لاؤس  نیا 
اساسا هکلب  دنرادن  مالسا  ربمغیپ  مالسا و  هب  نامیا  دنتسین و  ناملسم  اهنت  هن  اهنآ  زا  یضعب  دنتسین و  ناملـسم  هکنآ  لاح  دننک و  یم 

دنرادن نامیا  ادخ  هب 

هک دوب  اهیرامیب  ردقچ  هدرک  تیرشب  هب  یگرزب  تمدخ  هچ  درک  فشک  ار  نیلیس  ینپ  هک  یـسک  نآ  الثم  دنـسانش .  یمن  ار  ادخ  و 
اما دندش  یمن  هجلاعم  دندرم و  یم  يرتفید  يرامیب  نیمه  هب  الثم  ناکدوک  ردـقچ  دوب و  جالع  لباق  ریغ  نیلیـس  ینپ  فشک  زا  لبق 

دنوش یم  هجلاعم  نیلیس  ینپ  فشک  زا  دعب 

مرج هب  ار  صاخـشا  نیا  لـمع  ادـخ  تفگ  دوش  یم  اـیآ  نارگید .  درک و  فشک  ار  زازک  دـض  نسکاو  هک  یـسک  نآ  روط  نیمه  . 
نآرق رد  ار  یلصا  کی  ادخ  تسا .  هنوگچ  بلطم  تسا و  رارق  هچ  زا  هیـضق  مینیبب  لاح  دریگ ؟  یم  هدیدان  دنا  هتـشادن  نامیا  هکنیا 

ار ام  لصا  نیا  هک  تسا  هدرک  نایب 
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دنک یم  نشور  الماک 

منهج هل  انلعج  مث  دیرن  نمل  ءاشن  ام  اهیف  هل  انلجع  هلجاعلا  دیری  ناک  نم  دیامرف :  یم  لیئارـسا  ینب  هروس  رد  تسا :  نیا  لصا  نآ  و 
ءالؤه ءالؤه و  دمن  الک  اروکشم 0  مهیعس  ناک  کئلواف  نمؤم  وه  اهیعس و  اهل  یعس  هرخالا و  دارا  نم  اروحدم 0 و  امومذم  اهیلصی 

هب دـنک و  شالت  هک  یهار  ره  رد  یـسک  ره  هک  تسا  نیا  اه  هیآ  نیا  هصالخ   ( 1 اروظحم (  کبر  ءاطع  ناک  ام  کبر و  ءاـطع  نم 
شرجا ادخ  دنک  تیلاعف  دورب و  هک  يدصقم  ره  يوس 

20  - . 18 ءارسا /   1 . 

129

ندرک و تشک  يارب  هدامآ  هاگتـسد  کی  تروص  هب  ار  یتسه  هاگتـسد  نیا  ملاع و  نیا  ادخ  دـنک .  یمن  عیاض  دـصقم  نامه  رد  ار 
زا اما  دیرادرب  دینک  یم  تشک  ار  هچنآ  هک  دیراد  راظتنا  دیراد ؟  يراظتنا  هچ  هعرزم  کی  زا  امش  تسا .  هتخاس  نتـشادرب  لوصحم 

نیا درادرب و  يرگید  زیچ  دنک و  تشک  ار  يزیچ  کی  ناسنا  هک  تسا  طلغ  راظتنا  نیا  دشاب  یلاع  بوخ و  هعرزم  هزادنا  ره  هعرزم 
یمرب وج  دـیراکب  وج  دـیراد  یمرب  مدـنگ  دـیراکب  مدـنگ  الثم  هدامآ  دـعاسم و  هعرزم  کی  رد  رگا  امـش  درادـن .  مه  ینعم  اساسا 

دیراد

راخ رگا  لظنح  دـیراکب  لظنح  رگا  دـیراد و  یمرب  یبالگ  دـینک  سرغ  یبـالگ  رگا  دـینک  یم  تشادرب  هویم  دـیراکب  هویم  تخرد 
معا دهدب  لگ  لاح  ره  هب  هک  تسین  نیا  هنومن  یلاع و  هعرزم  کی  ینعم  لگ .  دیراکب  لگ  رگا  دینک و  یم  تشادرب  راخ  دـیراکب 

هکنیا زا 
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دهدب لوصحم  مدنگ  ای  جنرب و  ای  رگید  زیچ  ای  مراکب  راخ  نم 

یلو دنتسه  تداعس  بلاط  همه  هک  تسا  تسرد  دنراد .  يدصقم  ناشیاهشالت  رد  اهناسنا  تسا .  طلغ  نیا  وج .  ای  مراکب  نزرا  نم 
یم تمحز  دـنک  یم  لمع  دـنک  یم  شالت  ایند  نیا  رد  ناـسنا  تسه  تقو  کـی  دـننک ؟  یم  وجتـسج  يزیچ  هچ  رد  ار  ناـشتداعس 

دریگب ایند  نیمه  رد  دهاوخ  یم  هک  يا  هجیتن  یلوصحم و  يارب  دشک 

رد يا  هجیتن  يارب  هن  دنک  یم  يراک  تسا  ییایند  رذب  طقف  دشاپ  یم  هک  يرذـب  ینعی  درادـن  يراک  مه  ترخآ  ادـخ و  هب  الـصا  و 
هب دـنک  ادـیپ  قح  هب  برق  هکنیا  يارب  هکلب  ایند  نیا  رد  يدام  هجیتن  يارب  هن  دـنک  یم  يراک  ناسنا  تسه  تقو  کی  اما  ایند .  نیمه 
نآ رد  تسا  هتـشاک  ناهج  نآ  يارب  يرذب  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  هدعاق  درادرب .  یلوصحم  رگید  ناهج  رد  دوش و  کیدزن  ادخ 

دنهدب وا  هب  ناهج 

130

نانآ هب  مه  ار  نامدوخ  ددم  ام  دمن "  الک  دیوگ "  یم  نآرق  دنهدب .  وا  هب  ناهج  نیا  رد  تسا  هتشاک  ناهج  نیا  يارب  يرذب  رگا  و 
دنورب و اجنآ  ات  دنهاوخ  یمن  هک  اهنآ  هب  مه  میناسر و  یم  تسا  تیدام  زا  رتالاب  ناشدصقم  دنتـسه و  هاوخ  ترخآ  هاوخادخ و  هک 

دنریگب اج  نیمه  رد  ار  هجیتن  لوصحم و  دنهاوخ  یم 

ایند دصقم  ایند و  يارب  یـسک  ره  هک  دنک  یمن  نیمـضت  ادـخ  تسا  بابـسا  للع و  محازت  راد  ایند  نوچ  هکنیا  نآ  توافت و  کی  اب 
یم نآ  هب  دص  رد  دص  دنک  شالت 
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دـساف و اـج  نیمه  رد  شرذـب  یلو  دریگب  هجیتـن  اـیند  رد  هکنیا  يارب  دـشاپب  ار  يرذـب  دروخبرب  یعناوم  هب  تسا  نکمم  نوچ  دـسر 
دسرب نآ  هب  یتفآ  دوشب و  بارخ 

رد دص  لامعا  همه  رد  هک  مینک  یم  نیمـضت  لامعا  همه  رد  هن  میهدـب و  دـص  رد  دـص  همه  هب  هک  مینک  یم  نیمـضت  ار  شدارفا  هن 
قح و هب  برقت  يارب  ادخ و  يارب  هک  يرذب  یلو  دروخ  یمرب  تفآ  هب  تاقوا  زا  یلیخ  تسایند  دـصقم  هب  هک  يرذـب  میهدـب .  دـص 

تسین ریذپ  فلخت  رگید  دوش  هدیشاپ  ترخآ  يارب 

 . دهد یم  لوصحم  تسا  هتشاک  صخش  هک  يرادقم  زا  شیب  هکلب  دریذپ و  یمن  فلخت  تسا و  یتسه  جازم  اب  قباطم  رذب )  نآ (  . 
تایآ رد  تسین ؟  یقطنم  ای  تسا  یقطنم  لصا  کی  یلک  لصا  نیا  اـیآ  تسا ؟  روطچ  یلک  لـصا  نیا  مسرپ  یم  امـش  زا  نم  لاـح 

یف هل  دزن  هرخـالا  ثرح  دـیری  ناـک  نم  دـیامرف " :  یم  يروش  هروس  رد  تسا .  هدـمآ  يرگید  تروـص  هب  بلطم  نیا  مه  يرگید 
دوخ زا  ندرک  تعارز  تشک و  ریبعت  نیا  الصا   ( ) 1 بیصن ( "  نم  هرخالا  یف  هل  ام  اهنم و  هتؤن  ایندلا  ثرح  دیری  ناک  نم  هثرح و 

دهاوخب هک  یسک  ره  تسا )  نآرق 

20 يروش . /   1 . 

131

تین اب  رذب  کی  ترخآ  رذـب  ایند و  رذـب  میراد :  رذـب  روج  ود  هکنیا  هن  ترخآ  دـصق  هب  رذـب  کی  دـشاپب  ترخآ  دـصق  هب  ار  رذـب 
ایند تین  هب  ای  دراکب  ترخآ  تین  هب  ار  نآ  هک  دنک  یم  قرف  ناسنا 
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یمن دشاب (  ایند  شدصق  هک  مه  یـسک  ره  میهد و  یم  مه  ار  شرتدایز  میهد  یم  وا  هب  دشاب  ترخآ  تشک  شدصق  هک  یـسک  ره 
 : " مینک یمن  مورحم  مه  ار  وا  میهد )  یم  وا  هب  يزیچ  نآ  زا  رتشیب  میهد و  یم  هک  دیوگ 

یمن رظن  هب  تسین ؟  یقطنم  هک  تسا  یفرح  اـی  تسا  یقطنم  فرح  کـی  بلطم  نیا  لـصا و  نیا  امـش  رظن  هـب   ( . 1 اـهنم ( "  هتؤن 
لمع هکنیا  دروم  رد  نآرق  نخـس  لاح  دوبن .  یقطنم  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  تفرگ و  بلطم  نیا  هب  دوشب  يداریا  نیرتکچوک  هک  دسر 

تسین لوبقم  یسک  هچ  لمع  تسا و  لوبقم  یسک  هچ 

تفرـشیپ تسا  تیبوبحم  تسا  تیفورعم  ترهـش و  رگا  دراد  یفدـه  امتح  دـنک  یم  شـالت  اـیند  يارب  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  نیا 
دصقم نیا  يارب  هک  يراک  رد )  اما (  دسر  یم  مه  شا  هجیتن  هب  تسا  شروشک  مدرم  ناداژن و  مه  هزاوآ  ندش  دنلب  تسا  شروشک 

دسرب رگید  دصقم  نآ  هب  ناسنا  هک  دیشاب  هتشادن  عقوت  رگید  تسا  هدش  ماجنا 

اما دوش  یم  کیدزن  مه  مدرم  هب  دوشب  کیدزن  مدرم  هب  هکنیا  يارب  هکلب  دوش  کیدزن  ادـخ  هب  هکنیا  يارب  هن  هدرک  ار  راک  وا  ینعی 
هک دشاب  نیا  شدصق  الثم  یترفاسم و  کی  يارب  دتفیب  هار  مدآ  هک  دوش  یم  رگم  دوش .  یم  کیدزن  مه  ادخ  هب  دیوگب  دـناوت  یمن 

دیوگب دعب  دنک و  تکرح  نارهت  لامش  فرط  هب  یلو  دورب  مق  فرط  هب 

رگا هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  دوخ  زا  زین  رگید  بلطم  کی   1 . 
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دسر یم  وا  هب  عبت  هب  ایند  دنک  شالت  ترخآ  دصق  هب  یسک  رگا  یلو  دسر  یمن  وا  هب  عبت  هب  ترخآ  دنک  شالت  ایند  دصق  هب  یـسک 
 . درک هدافتسا  ناوت  یم  نآرق  تایآ  زا  هک  تسا  يرگید  باسح  کی  زاب  نیا  و 

132

لامـش هب  درک  تکرح  لامـش  فرط  هب  ناسنا  رگا  دوش  یمن  رگید  نیا  مسر .  یم  مق  هب  هرخـالاب  یلو  مور  یم  لامـش  فرط  هب  نم 
یم هداج  نآ  تیاهن  هب  دـنکب  تکرح  ناسنا  هک  يا  هداج  ره  زا  دـسر  یم  بونج  هب  درک  تکرح  بونج  فرط  هب  رگا  دـسر و  یم 

 . دسر

لوبق دننک  یم  قلمت  نم  شیپ  هک  ار  یناسک  لمع  دـیوگ  یم  ادـخ  هللااب  ذایعلا  هکنیا  هن  تسا  لمع )  لوبق  طرـش (  رظن  نیا  زا  نامیا 
مه ادخ  دهاوخ  یمن  ار  ادخ  الصا  درادن و  نامیا  هک  یسک  نآ  هن  منک  یم  در  تسا  ناسکی  ناشلمع  هکنیا  اب  ار  نارگید  منک و  یم 

تسین وا  لام 

هب ترخآ  رد  داد .  وا  هب  ار  نآ  دوش  یمن  رگید  دـهاوخ  یمن  ار  ترخآ  یتقو  دـهاوخ  یمن  ار  ترخآ  درادـن  نامیا  هک  یـسک  نآ  . 
يارب هلب  دنهدب .  وا  هب  تسا  هتفرن  نآ  يوس  هب  هتـساوخن و  هک  ار  هچنآ  هک  درادن  ینعم  دـنهد  یم  تسا  هتـساوخ  هک  ار  هچنآ  ناسنا 

 . دشاب هعیش  ناملسم و  امتح  الثم  ناسنا  هک  تسین  نیا  شطرش  دشاب  لوبقم  یسک  لمع  لصا  هکنیا 

دهدب ماجنا  ترخآ  ادخ و  يارب  ار  يراک  دشاب و  هتشاد  داقتعا  ترخآ  هب  دسانشب و  ار  ادخ  دشاب و  هتشاد  نامیا  ادخ  هب  یسک  رگا 
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 " دانع تفآ "  نآ  مان  هک  دربب  نیب  زا  ار  نآ  دنک و  داجیا  یتفآ  هکنآ  رگم  تسا  لوبق  لباق  یهلا  هاگرد  رد  هتاذ  دح  یف  شراک  نآ 
مهد یم  حیضوت  ار  نآ  هک  تسا  رفک "  و " 

ره تسا  هدوب  هچ  تمدـخ  نیا  زا  شروظنم  فدـه و  یلو  هدرک  تمدـخ  رـشب  دارفا  هب  هدرک  فشک  ار  نیلیـس  ینپ  هک  یـسک  نآ  . 
هک درادـن  مه  ینعم  تسا و  لاحم  تسا .  هتـشادن  هک  يروظنم  هب  هن  دـناسر  یم  شروظنم  ناـمه  هب  ار  وا  ادـخ  هتـشاد  هک  يروظنم 

میدرک ضرع  هکنیا  سپ  دـسرب .  هار  نآ  دـصقم  هب  تسا  هتفرن  هک  یهار  رد  ینعی  دـسرب  درادـن  هک  يدوـصقم  روـظنم و  هـب  ناـسنا 
شزرا ناسنا  لمع  هب  قح  هب  نامیا  دییوگب  ای  ادخ  رون  هب  ندش  نشور 

133

هب هکنآ  دنهد  یم  ماجنا  ار  لمع  کی  هک  رفن  ود  دـنک .  یم  نوگرگد  ایند  نیمه  رد  ار  ناسنا  لمع  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـهد  یم 
نیا توافت  نطاب  رد  یلو  دـنا  هداد  ماجنا  ار  لمع  روج  کی  رهاظ  هب  اهنیا  تسین  نشور  ادـخ  رون  هب  هکنآ  تسا و  نشور  ادـخ  رون 

 : " تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  لمع  نآ  لمع و 

 . تسا تسرد  مه  شروج  ود  ره  دـننک و  یم  ریـسفت  روج  ود  ار  هیآ  نیا   ( . 1 هعفری ( "  حلاصلا  لمعلا  بیطلا و  ملکلا  دعـصی  هیلا 
اج کی  مینک .  لمح  صاخ  ینعم  کی  هب  هشیمه  ار  نآرق  تایآ  ام  هک  درادـن  ینعم  اساسا  ما  هداد  رکذـت  مه  البق  هک  يروط  نامه 

رد هیآ  مینیب  یم  هک 
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دنک یم  لمحت  ار  تسرد  ینعم  ود  دحاو  نآ 

دنچ ار  نآ  هک  دروآ  یم  يروط  ار  شدوخ  تاریبعت  یهاگ  هک  تسا  نآرق  تازجعم  ءزج  صئاـصخ و  زا  نیا  تسا .  دوصقم  ود  ره 
تسا و ینعم  لباق  روج  دنچ  هک  دیوگ  یم  يرعـش  يرعاش  یهاگ  تسا .  تسرد  مه  شروج  دـنچ  ره  درک و  ینعم  ناوت  یم  روج 

 " عیادب لوا "  رد  هک  يدعس  رعش  نیا  تسا .  تسرد  نامه  دیناوخب  دیهاوخب  هک  روط  ره  دیوگ  یم  دیسرپب  مه  شدوخ  زا  اسب  هچ 
 : دناوخ ناوت  یم  روج  دنچ  ار  نآ  تسا و  فورعم  تسا 

يزاون هدنب  یگدنشخب و  رد  زا 

ایرد یهام  بیصن و  ار  اوه  غرم 

رگید روج  تشه  تفه  ار  رعش  نیا  یلو  ار .  ایرد  یهام  مه  هدرک و  ناسنا  بیصن  ار  اوه  غرم  مه  زاون  هدنب  هدنـشخب و  يادخ  ینعی 
10 رطاف . /   1 هکنیا . :  هلمج  زا  دناوخ  دوش  یم  مه 
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يزاون هدنب  یگدنشخب و  رد  زا 

ایرد یهام  بیصن و  ار  اوه  غرم 

 . یهام بیصن  ار  ایرد  هدرک و  غرم  بیصن  ار  اوه  ینعی 

يزاون هدنب  یگدنشخب و  رد  زا 

ایرد یهام  بیصن  ار  اوه  غرم 

هک توافت  نیا  اب  هتبلا  دـناوخ  دوش  یم  مه  رگید  روج  دـنچ  دـینکب  قیفلت  ار  اهنیا  رگا  هدرک .  اوه  غرم  بیـصن  ار  ایرد  یهاـم  ینعی 
اوه غرم  مییوگ "  یم  تقو  کی  و  ایرد "  یهام  بیصن و  ار  اوه  غرم  مییوگ "  یم  هعفد  کی  میهدب  يرییغت  دیاب  ندناوخ  رد  اجنیا 

چیه ار  نآرق  تایآ  یلو  ایرد "  یهام  بیصن و  ار 

رون هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


میناوخب روج  دنچ  هک  درادن  یموزل 

نـسح ینعی  تلادع  هعفری . "  حلاصلا  لمعلا  بیطلا و  ملکلا  دعـصی  هیلا  دهد " .  یم  ینعم  روج  دنچ  میناوخ  یم  هک  مه  روج  کی 
هب مه  سانـش  ادـخ  دنـشاب  مه  نامیا  اب  ناملـسم و  یتلم  کی  رگا  لاح  تسا .  یعامتجا  طباور  یگتخیـسگ  ملظ  یعامتجا و  طباور 

دننکب باسح  نآرق  تلم  مه  ار  ناشدوخ  دنشاب  ناشدوخ  لوق 

نآ اما  دشاب  دنلب  نامسآ  هب  مه  اهنآ  هللا "  یلو  ایلع  نا  دهشا  و "  هللا "  لوسر  ادمحم  نا  دهشا  و "  هللا "  الا  هلا  نا ال  دهـشا  دایرف " 
دینیب یم  ار  اهنآ  یعامتجا  طباور  یتقو  دشابن و  رارقرب  ناشنایم  رد  الـصا   ( 1 طسقلاب ( "  سانلا  موقیل  دیوگ "  یم  نآرق  هک  یلصا 

یعدـم هکلب  تساقب  لباق  یتلم  نینچ  هک  تسین  یعدـم  اـهنت  هن  نآرق  تسا  متـس  ملظ و  اـشحف و  تمهت و  غورد و  داـسف و  رـسارس 
یتلم ره  يدرف و  ره  دریگ :  یم  هشیر  لصا  نآ  زا  اهنیا  همه  دنتسین و  اقب  لباق  اهنیا  هک  تسا 

25 دیدح . /   1 . 
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دصقم هب  ندیسر  راظتنا  دنورن  یهار  هب  رگا  یلو  دنـسر  یم  تسا  هتفرگ  رارق  هار  نآ  تیاهن  رد  هک  يدصقم  هب  دنورب  یهار  زا  رگا 
نآرق دننکب  یط  تسرد  ار  شدوخ  يایند  هار  رگا  تسیلایرتام  تلم  کی  ای  تسیلایرتام  درف  کی  دنشاب .  هتشاد  دیابن  مه  ار  هار  نآ 

دسر یم  شدوخ  يایند  دصقم  هب  دیوگ  یم 

لیلد نیمه  هب  دسر .  یمن  شدوصقم  هب  دنکب  یط  طلغ  ار  ایند  هار  نامه  رگا  سانش  ادخ  تلم  کی  اما 
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نآ تداعـس  هکنیا  هار  ار و  تشهب  هار  قح و  هب  برقت  هار  ینعی  ادـخ  يوس  هب  هار  هتفرن و  ادـخ  فرط  هب  هک  یتقو  تسیلایرتام  کی 
! ؟  دراد يزیچ  هچ  عقوت  الصا  تسا  هتفرن  دشاب  هتشاد  مه  ار  یناهج 

نیا میشاب .  هتشاد  يراظتنا  نینچ  دیابن  مه  ترخآ  رد  میـشاب  هتـشاد  ار  شتداعـس  راظتنا  دیابن  ار  هتفرن  هار  ایند  رد  ام  هک  روط  نیمه 
لیذ رد  تسا و  یهلا  تیاده  هب  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  دوخ  زا  هک  هچنآ  تایاور و  قبط  رب  شرظن  همه  هک  رون  هیآ  زا  دعب  هک  تسا 

ياهریبعت هلـضف ( "  نم  مهدیزی  اولمع و  ام  نسحا  هللا  مهیزجیل  دیامرف " :  یم  ءاشی "  نم  هرونل  هللا  يدـهی  دـیامرف " :  یم  مه  هیآ 
 " هب ای  ددرگ و  یمرب  هللا "  يدهی  هب "  ای  هللا "  مهیزجی  تسا " ) !  بیجع  یلیخ  نآرق 

یم تیاده  ار  اهنآ  ادخ  مییوگب  هچ  دنک  یمن  قرف  لاصالاو "  دغلاب و  اهیف  هل  حبـسی  همـسا  اهیف  رکذـی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف 
 : " روظنم نیا  هب  دـننک  یمن  شومارف  ار  ادـخ  دـننک و  یم  لمع  تسرد  روط  نآ  تیادـه  لها  مییوگب  هچ  روظنم و  نیا  يارب  دـنک 

تسا نیا  يارب  ادخ  رون  نیا  اولمع "  ام  نسحا  هللا  مهیزجیل 

دهدـب ماجنا  هدـننک  لمع  کـی  هک  یلمع  وحن  نیرتوکین  هب  ینعی  دـنا  هدرک  لـمع  هک  یهجو  نیرتوکین  هب  ار  اـهنآ  لـمع  ادـخ  هک 
نآ هک  دهد  یم  ناسنا  لمع  هب  یشزرا  نینچ  نامیا  ینعی  مدرک  ضرع  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  و  دهد .  شاداپ 
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دریگب دیاب  هک  یشاداپ  رثکادح 
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تـسه ناهانگ  ترفغم  نادیواج و  تشهب  يدبا و  تایح  ادخ و  برق  هک  تسا  مولعم  ترخآ  رظن  زا  دریگ ؟  یم  روطچ  دریگ .  یم 
ای تسه  ضقانت  داضت و  ترخآ  ایند و  نیب  ایآ  دوش .  یمن  لـئاق  ضقاـنت  اـیند  ترخآ و  ناـیم  زگره  نآرق  روطچ ؟  اـیند  رظن  زا  اـما 
 " مییوگ یم  هک  میراد  یلثم  ام  دوخ  تسین .  داضت  ای  تسا  داضت  شمسا  دینیبب  امش  منک  یم  ضرع  ناتیارب  یلثم  کی  نم  تسین ؟ 

رتش راطق  هب  دنز  یم  لاثم  دنک  یم  رکذ  يرگید  لثم  يولوم  تسام . "  شیپ  مه  دون  دمآ  دص  هکنوچ 

دیتسه رتش  لکشپ  مشپ و  بلاط  هک  تسه  تقو  کی  دیتسه و  رتش  راطق  کی  رادیرخ  بلاط و  هک  تسه  تقو  کی  امش  دیوگ  یم 
اما دیآ  یمن  ناتریگ  عبت  هب  رتش  راطق  رگید  یلو  دیآ  یم  ناتریگ  لکـشپ  مشپ و  بوخ  دیتسه  رتش  لکـشپ  مشپ و  بلاط  امـش  رگا  . 

 : دیوگ یم  دیآ  یم  شریگ  مه  لکشپ  مشپ و  درخب  ار  رتش  راطق  دورب و  یسک  رگا 

ومع نادرتشا  راطق  ترخآ 

وم کشپ و  نوچمه  شایند  عبت  رد 

ترخآ رگید  دیهاوخب  ار  ایند  رگا  اما  تسه  مه  ایند  دنهدن  امـش  هب  ار  ایند  ات  دیهاوخب  ار  ترخآ  هکنیا  هن  دـیهاوخب  ار  ترخآ  امش 
تریگ رتش  راطق  رگید  یهاوخ  یم  لکـشپ  مشپ و  طقف  رگا  اـما  تسا  ناوارف  مه  لکـشپ  مشپ و  یهاوخ  یم  رتش  راـطق  رگا  تسین . 

تسا نارگید  لام  رتش  راطق  دیآ  یمن 

درب یم  ار  هرهب  رثکا  دح  شدوخ  لمع  زا  ناسنا  یک  . 
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هک یتقو  نآ  دوش ) ؟  یم  لئان  دنمتداعـس (  يایند  هب  یهلا و  باذع  زا  يرود  قح  تاذ  هب  برق  يورخا  نادیواج  تداعـس  هب )  و  ) 
یلمع کی  هب  هک  هچنآ  رثکا  دح  ینعی  اولمع "  ام  نسحا  هللا  مهیزجیل  دوش " :  یم  دنک  راک  ادخ  يارب  دـشاب و  نشور  ادـخ  رون  هب 

هداد شاداپ  داد  شاداپ  دوش  یم 

137

شدوخ لضف  زا  هلضف "  نم  مهدیزی  و  دیامرف " :  یم  دعب  تسه .  مه  شترخآ  تسه  شیایند  تسین  یلاخ  ياج  رگید  دوش و  یم 
هک دهد  یم  شدوخ  لضف  زا  مه  شاداپ  رب  هفاضا  دـهد  یم  ار  شاداپ  رثکا  دـح  هکنیا  رب  هوالع  ینعی  دـهد  یم  مه  هفاضا  زیچ  کی 

هکنیا دنـشاب  ادـخ  هار  رد  یناـسک  رگا  هکنیا  نآ  فـلتخم و  تاراـبع  هب  نومـضم و  نیمه  هـب  اـبیرقت  نآرق  رد  تـسه  یقطنم  کـی 
دوخ ياج  هب  زین  دوش  یم  هداد  اهنآ  هب  دنهاوخ  یم  هچنآ  دوخ  ياج  هب  دوش  یم  هداد  شاداپ  رثکا  دح  ناشلمع 

 " ) دیزم انیدل  و  نآ "  رب  هوالع  نوؤاشی  ام  اهیف  مهل  اروکشم  مهیعس  ناک  کئلواف  نمؤم  وه  اهیعس و  اهل  یعس  هرخالا و  دارا  نم  و 
ریبعت دوش .  یم  لضفت  اهنآ  هب  هتساوخ  قوفام  دنا  هتساوخن  هک  مه  ییاهزیچ  کی  تسا  رشب  تعیبط  يرطف و  هار  نوچ  اجنیا  رد   ( 1

 : " تسا نینچ  رگید 

رد تسا .  بیجع  یلیخ  نآ  هک  تسه  نآرق  ياـج  دـنچ  رد  يرگید  ریبـعت   ( . 2 هثرح ( "  یف  هل  دزن  هرخالا  ثرح  دـیری  ناـک  نم 
رگا دیوگ  یم  نآرق  تایآ  یضعب 
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 ) وا هب  بوخ  راک  ربارب  دنچ  دـنکب  بوخ  راک  رگا  دـنهد و  یم  رفیک  وا  هب  هدرک  دـب  راک  هک  هزادـنا  نامه  هب  دـنکب  دـب  راک  یـسک 
کی دنهد .  یم  شاداپ  وا  هب  ربارب  هد  دـنکب  بوخ  راک  هک  یـسک   ( 3 اهلاثما ( "  رـشع  هلف  هنـسحلاب  ءاج  نم  دنهد " :  یم  شاداپ ) 

یلاع فیطل و  یلیخ  هک  تسه  نآرق  رد  يرگید  قطنم 

160 ماعنا . /   3  . 20 يروش . /   2  . 35 1 ق . /  . 
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ام دنکب  ابیز  کین و  راک  یسک  رگا  تسا ) !  بیجع  یلیخ  نیا  انـسح ( "  اهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتقی  نم  و  تسا " :  نیا  نآ  تسا و 
نینچنیا دریگب  رارق  یهلا  ياضر  تقلخ و  ریـسم  رد  راک  یتقو  مینک .  یم  شتخادرپ  میرگ و  ام  ینعی  مییازفا  یم  شراـک  ییاـبیز  هب 

تسا

فطل لضف و  هب  ادـخ  اما  دراد  یـصقاون  بیاعم و  امـش  راک  نیا  تسه  اـسب  دـیهدب  ماـجنا  یهلا  ياـضر  ریـسم  رد  ار  يراـک  امـش  . 
ادـخ دـنک .  یم  ییابیز  هب  لیدـبت  درب و  یم  نیب  زا  ار  امـش  لمع  ياـه  یتشز  دـنک و  یم  فرطرب  ار  صقاون  بیاـعم و  نآ  شدوخ 

دنک یم  يرگ  هطاشم  کین  راک  هب  تبسن 

دنک یم  ناسنا  هک  بوخ  راک  کی  هکنیا  یکی  تسا :  بلطم  ود  نیا  سپ  دروآ .  یم  یبوخ  شیاج  هب  دـناشوپ و  یم  ار  شیاهیدـب 
مه یکی  دیازفا .  یم  شتیمک  رب  یهلا  فطل  ینعی  تسا  راک  تیمک  هبنج  نیا  دنک .  یم  باسح  بوخ  راک  ات  هد  ار  نآ  ادخ 
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دهد یم  ماجنا  ابیز  همین  راک  کی  ناسنا  هک  تسا  راک  تیفیک  هبنج 

ار ملاع  رـسارس  هک  یتیادـه  رون  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  عرف  همه  اهنیا  دـهد .  یم  لیوحت  وا  هب  ابیز  ماـمت  ادـخ  دـنیب  یم  دـعب 
یلـصا دصقم  هب  ندوب  نشور  نامیا و  ینـشور  نامه  زا  همه  اه  هزجعم  نیا  دـشابن .  هارمگ  هریت و  روک و  دـشاب  نشور  تسا  هتفرگ 

 " دوش یم  ادیپ  تقلخ 

نآ هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنا .  هدرک  لمع  هک  یهجو  نیرتوکین  هب  اهنآ  هب  دـهدب  شاداپ  ادـخ  هک  اولمع غ " ام  نسحا  هللا  مهیزجیل 
هک تسا  یلمع  نآ  نیا  دهد .  یم  شاداپ  اهنآ  هب  روط  نآ  دنهد  ماجنا  ار  نآ  دش  یم  هک  ینـسحا  دـح  هب  دـنا  هداد  ماجنا  هک  یلمع 

هللا غ و  دنک " .  یم  هفاضا  شاداپرب )  زاب (  شدوخ  لضف  هب  و  هلضف "  نم  مهدیزی  و  دنا "  هتساوخ  هداد و  ماجنا 

23 يروش . /   1 . 

139

بآ نان و  طقف  يزور  دـهد .  یم  يزور  هزادـنا  نودـب  باسح و  نودـب  دـهاوخب  هک  ار  هکنآ  ادـخ  باـسح "  ریغب  ءاـشی  نم  قزری 
يور زا  دنوادخ  نتـساوخ  هتبلا  دـهد ) .  یم  باسح  یب  يزور  دـهاوخب (  ار  هک  ره  ادـخ  تسا .  یهلا  تمحر  لضف و  نامه  تسین 

 . تسین فازگ  هب  یشک و  هعرق 

هراشا طقف  ار  دعب  هیآ  ود  تسامرفمکح .  هنوگچ  وا  تیـشم  هک  هدرک  نایب  شدوخ  هک  ییاهنامه  دهاوخ ؟  یم  ار  یناسک  هچ  ادـخ 
 . منک یم  ضرع  هدنیآ  هسلج  ار  شلیصفت  منک و  یم 
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دنرصاق دنتسین و  نمؤم  اهنت  هن  دنتسین و  نمؤم  هک  اهنآ  نارفاک  لمع  هب  عجار  اما  دوب .  نامیا  لها  لمع  هب  عجار  هیآ  نیا 

زا کی  ره  تسا و  هدمآ  اجنیا  رد  نآ  لثم  ود  هک  تسا  هدرک  رکذ  لثم  هس  اهنآ  يارب  نآرق  دندناعم  رـصقم و  دنتـسین و  نمؤم  هکلب 
رد يدیدش  داب  هک  تسا  رتسکاخ  زا  یلت  مکح  رد  اهنیا  لامعا  دیوگ  یم  یهاگ  دنک .  یم  نایب  ار  یـساسا  بلطم  کی  لثم  هس  نیا 

دربب اج  کی  ار  نآ  هرذ  ره  دزوب و  تسه  يدیدش  داب  دنت  هک  يزور 

 ( . 1 اروثنم (  ءابه  هانلعجف  لمع  نم  اولمع  اـم  یلا  انمدـق  و  لاـثم :  تروص  هب  هن  هتبلا  تسه  مه  يرگید  تاـیآ  نومـضم  نیا  هب  هک 
هدنکارپ و دیآ و  یم  داب  کی  یلو  تسین  يزیچ  هکنیا  هن  تسه  يزیچ  کی  نارفاک  لمع  هک  دیوگ  یم  تروص  نیا  هب  یهاگ  سپ 

بارس لثم  هدرک  رکذ  نارفاک  لامعا  يارب  هک  يرگید  لثم  درب .  یم  ییاج  هب  ار  شا  هرذ  ره  دنک و  یم  شدوبان 

23 ناقرف . /   1 . 
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دنک یم  لایخ  دـنک و  یم  هاگن  رود  زا  ناسنا  باتفآ  ندـیبات  ماگنه  هب  تاقوا  یلیخ  رازنـش  ياـهنابایب  صوصخب  اـهنابایب و  رد  تسا 
دنیب یم  دوش  یم  کیدزن  هچ  ره  یلو  دور  یم  بآ  يوس  هب  دـشاب  هنـشت  رگا  دـنز و  یم  جوم  دراد  بآ  نآ  رد  هک  تسایرد  کـی 
دوجو یبآ  الـصا  هدـش و  ادـیپ  یعـضو  نینچ  کی  رون  ساکعنا  زا  هدوب و  لاـیخ  هک  دـمهف  یم  مک  مک  اـت  دوش  یم  رود  وا  زا  بآ 

درادن

تروص
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هک ییاهیکیرات  هب  دـنک  یم  هیبشت  ار  نارفاـک  لاـمعا  نآرق  زین  یهاـگ  تسین .  بآ  دوخ  یلو  تسه  بآ  لاـیخ  رهاـظ و  لکـش و  و 
مه اوه  دـنک و  یم  تکرح  جوم  سپ  زا  جوم  روط  نیمه  تسا و  راتفرگ  ایرد  ینافوط  جاوما  نایم  رد  یناملظ  بش  کـی  رد  ناـسنا 

تسا کیرات  يردق  هب  درادن و  دوجو  يرون  چیه  تسا  يربا 

هب رظان  مادک  ره  لثم  هس  نیا  دـنیب .  یمن  ار  شدوخ  تسد  دـنیبب  ار  نآ  هک  دروایب  شمـشچ  هب  کیدزن  هچ  ره  ار  شتـسد  یتح  هک 
يارب تسا  لـثم  یکی   ( 1 ضعب ( "  قوف  اهـضعب  تاملظ  هک "  تسا  نارفاک  دـب  ياهراک  لثم  یکی  تسا :  صوصخلاـب  زیچ  کـی 

دننک یم  لایخ  هک  ناشبوخ  راک 

يزیچ کی  مه  لوا  هک  یبوخ  راک  يارب  تسا  لثم  رگید  یکی  بآ و  هن  تسا  هدوب  بارـس  دننیب  یم  دعب  دنا  هداد  ماجنا  بوخ  راک 
هللا ای  مرکالا  لجالا  زعالا  مظعالا  میظعلا  کمـساب  دنا .  هدرک  دوبان  تسین و  یلک  هب  ار  نآ  هک  دنا  هداد  ماجنا  يراک  دعب  یلو  هدوب 

. . .

40 رون . /   1 . 
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.تسا هدوب  یلاخ  هحفص  نیا  هدش  رشتنم  باتک  رد 

شخب 7

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هللا دجو  ائیـش و  هدجی  مل  هءاج  اذا  یتح  ءام  نامظلا  هبـسحی  هعیقب  بارـسک  مهلامعا  اورفک  نیذـلا  میجرلا و  ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا 
قوف اهضعب  تاملظ  باحس  هقوف  نم  جوم  هقوف  نم  جوم  هیشغی  یجل  رحب  یف  تاملظک  وا  باسحلا 0  عیرس  هللا  هباسح و  هیفوف  هدنع 

هب لمع  رفاک  رگا  هک  تسا  رفاک  لمع  تشونرس  هرابرد  تایآ  نیا  ثحب  ضعب 
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 . دنک یم  ادیپ  یتشونرس  هچ  دوشب  بکترم  يرش  لمع  رگا  دنک و  یم  ادیپ  یتشونرـس  هچ  دنکب  شدوخ  هدیقع  هب  يریخ  حالطـصا 
ایآ تسیچ ؟  رفاـک  زا  دوـصقم  رفاـک "  دـیوگ "  یم  نآرق  یتـقو  هکنیا  یکی  منک .  ضرع  دـیاب  همدـقم  ناوـنع  هب  بـلطم  ود  یکی 

ریغ ره  رفاک  زا  دوصقم 

143

همه لماش  دیامرف  یم  رفاک "  ناونع "  تحت  اجنیا  رد  نآرق  هچنآ  و  رفاک "  مییوگب "  میناوت  یم  ام  ار  یناملسم  ریغ  ره  تسا  نمؤم 
ریغ حالطـصا  هب  دوش و  یم  لماش  ار  ریـصقت  هب  ناملـسم  ریغ  عقاو  رد  هک  دراد  یـصاخ  ینعم  رفاک  هکنیا  ای  دوش  یم  اهناملـسم  ریغ 

؟  دوش یمن  لماش  ار  روصق  هب  ناملسم 

مـسق ود  رب  لهاج  دـنیوگ  یم  دـنهد و  یم  رارق  مسقم  ار  لهاج  دراد  ینآرق  هشیر  حالطـصا  نیا  هک  دـنراد  یحالطـصا  کی  اـملع 
کی تسا و  رـصاق  تقو  کی  مرجم  راکفالخ و  رفن  کی  تسا .  روط  نیا  يراکفالخ  ره  اعبط  رـصقم و  ای  تسا و  رـصاق  اـی  تسا : 

هدننک یهاتوک  ینعی  رصقم "  هاتوک و "  ینعی  رصاق "  رصقم " .  تقو 

تسا یهاتوک  یسران و  تسد  ینعی  روصق  راک  نیا  تلع  تقو  کی  دش  بکترم  ار  یمرج  ای  تسناد و  یمن  ار  يزیچ  یـسک  رگا  . 
کی و   ( 1 تسا (  هتشادن  نیا  زا  ریغ  یهار  تسین و  رصقم  درادن  ریصقت  وا  ینعی 

هب اجنآ  مدرم  ياپ  رتمک  دـسر و  یم  اجنآ  هب  يرهـش  مدرم  ياپ  رتمک  هک  هداتفا  رود  ياههوک  نایم  رد  ار  یهد  کـی  امـش  ـالثم   1 . 
دیریگب رظن  رد  دسر  یم  رهش 
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یم دیسرپب  سمخ  ای  هزور  باب  رد  يا  هلاسم  ای  تایوهـس  ای  تایکـش  لئاسم  زا  یکی  هلاس  تسیب  الثم  ناوج  کی  زا  اجنآ  رد  رگا  . 
دینیب

الـصا هدروخن و  وا  شوگ  هب  شرمع  رد  اساسا  لئاسم  نیا  هک  تسه  اسب  هچ  دـیوگ ؟  یم  هچ  نیا  هک  دـنک  یم  هاـگن  امـش  هب  هریخ 
درادن يریصقت  هراچیب  نیا  نوچ  دنیوگ  یم  رصاق "  یمدآ "  نینچ  کی  هب  تسه .  مه  ییاهزیچ  نینچ  هک  هدشن  هجوتم 

يا هزور  زاـمن و  الـصا  نآ  رد  هک  هدوب  يا  هداوناـخ  رد  هدـید  طـیحم  نیمه  رد  ار  شدوخ  هدرک  زاـب  اـیند  نیا  هب  مشچ  هک  یلوا  زا 
دندوب هتفر  شردام  ردپ و  هک  هتفر  يراک  نامه  لابند  دعب  تسا و  هدیسر  غولب  نس  هب  هدش و  گرزب  هک  یتقو  ات  هتشادن  دوجو 

یتلود یندم و  حالطصا  هب  نیناوق  رظن  زا  دنک .  هاگآ  ار  وا  هک  هدوبن  مه  یـسک  هدیـسر و  یمن  شرکف  هب  لئاسم  هنوگ  نیا  الـصا  و 
هب شرمع  رد  مه  یندـم "  نوناق  مسا "  اـساسا  دـناد و  یمن  يزیچ  وا  اریز  درادـن  ار  يدارفا  نینچ  کـی  زا  هذـخاؤم  قح  تلود  مه 

 . تسا هدروخن  ششوگ 

144

مغر یلع  یتسرپ  سفن  یتسرپ و  اوه  رطاخ  هب  اما  هدیمهف  هتـسناد و  ار  يزیچ  کی  ناسنا  هک  تسا  یتقو  نآ  تسا و  رـصقم  وا  تقو 
رـصقم رـصاق و  مان  هب  هن  یلو  دراد  اه  هنیمز  نیا  رد  یحالطـصا  شدوخ  نآرق  دنک .  یم  لمع  دـمهف  یم  دـناد و  یم  شدوخ  هچنآ 

 " نیفعضتسملا لیبق "  زا  تسا  يرگید  ریبعت  نآرق  ریبعت 

فیعض ینعی  نیفعضتسم 
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اـساسا امـش  يا  هقبط  کی  هرابرد  ینعی  هللا "  رمال  نوجرم  دراد " :  ریبعت  رگید  ياهاج  یـضعب  رد  ناسران .  تسد  ناگدـش  هدرمش 
نیا هتبلا  هک  دنکب  هچ  اهنآ  اب  دعب  هک  دناد  یم  شدوخ  ادخ  تسا  راذـگاو  ادـخ  هب  دـییوگب  تسیچ  اهنیا  تبقاع  هک  دـینکن  تواضق 

 . تسا تمحر  دیون  کی  شدوخ 

زا یلیخ  نیمز و  قرـشم  اپورا  اکیرمآ  اقیرفآ  رد  دراد  دوجو  ناهج  رد  یطاقن  نـالا  دـشابن .  ناملـسم  تسا  نکمم  یـصاخشا  نینچ 
هک دنک  یم  تموکح  یصوصخلاب  ياهتسایس  قطانم  یضعب  رد  اسب  هچ  دنا و  هدینـشن  ار  مالـسا  مان  مدرم  تسه  اسب  هک  رگید  طاقن 

 . دنونشب ار  ادخ  مان  نید و  مان  اهنآ  دنا  هتشاذگن  لوا  زا  الصا 

نآ ینعی  دناعم  رفاک  دیوگ .  یمن  دحاج  رفاک  دناعم و  رفاک  ار  اهنیا  یـسک  اما  دنتـسین  ناملـسم  ینعی  دـنرفاک  انعم  کی  هب  مه  اهنیا 
هدرک یمن  اضتقا  شبصعت  یبلط و  هاج  تعفنم و  هکنیا  رطاخ  هب  یلو  هدیمهف  هدرک و  كرد  وا  هدش و  هضرع  وا  رب  مالـسا  هک  يدرف 

تسا هدید  قح  اب  هجاوم  ار  شدوخ  یتقو 

وا رب  مالـسا  هک  یـسک  ولو  ار  یناملـسم  ریغ  ره  تسا .  نیا  رفک  ینعم  لصا  تسا .  هداتـسیا  هدرک و  ماـیق  تقیقح  قح و  لـباقم  رد 
دهدب ناشن  شلباقم  رد  فلاخم  لمعلا  سکع  ات  تسا  هدشن  هضرع 

106 هبوت . /   1 . 
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دیوگ یم  اورفک "  نیذـلا  اج "  ره  نآرق  و  مییوگب )  میناوت  یمن  رگید (  يانعم  کی  هب  یلو  رفاک  مییوگب  میناوت  یم  اـنعم  کـی  هب 
تسا يا  هقبط  هب  رظان  هکلب  تسین  هقبط  نآ  هب  رظان 
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یشک هدرپ  ینعی  رفک "  دنزرو " .  یم  دانع  تقیقح  لباقم  رد  اهنآ  تسا و  هدش  هضرع  اهنآ  رب  تقیقح  هک 

تساهنیمه هرابرد  دننک . )  یم  لمع  ریصقت (  يور  زا  دنتسه و  رصقم  ینعی  دنزادنیب  هدرپ  رتاس و  تقیقح  يور  دنهاوخ  یم  اهنآ  . 
کلذ عم  دـنراد  نیقی  ناـشحور  قمع  رد  هک  یلاـح  رد  ینعی   ( 1 مهـسفنا ( "  اهتنقیتسا  اـهب و  اودـحج  و  دـیامرف " :  یم  نآرق  هک 

 . دنزرو یم  دوحج 

تسین یفاک  دشاب  ناملسم  رفن  کی  هکنیا  يارب  ندرک  تقیقح  فشک  نتسناد و  نتسنادن .  نتسناد و  هن  تسا  میلست  مالـسا  تقیقح 
یم نیا  انقدـص . "  انملـس و  انما و  هک "  دـشاب  نیا  تقیقح  لباقم  رد  شلمعلا  سکع  دـیاب  دـش  فشک  ناسنا  يارب  تقیقح  یتقو  . 

؟  تسین رفاک  ای  تسا  رفاک  ناطیش  ایآ  مسرپ  یم  امش  زا  نم  الاو  مالسا  دوش 

ار وا  نآرق  هک  ناطیـش  ایآ  مسرپ  یم  امـش  زا  یلو   ( . 2 نیرفاکلا ( "  نم  ناک  و  دـیوگ " :  یم  مه  نآرق  تسا .  رفاک  کش  نودـب 
یم نانچنآ  ار  ادخ  دناد .  یم  رتهب  همه  زا  وا  هن ؟  ای  تسه  ییادخ  دناد  یم  دسانـش ؟  یمن  ای  دسانـش  یم  ار  ادـخ  دـناوخ  یم  رفاک 

ای دسانـش  یم  ار  ادـخ  صلخم  دابع  ناربمغیپ و  ناطیـش  ایآ  مسق . )  تدوخ  تزع  هب   ( ) 3 کتزعبف ( "  تفگ " :  یم  هک  تخاـنش 
دسانش یم  بوخ  مه  یلیخ  دسانش ؟  یمن 

 / 3 ص  . 74 2 ص . /   . 14 لمن . /   1 . 
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دیمان و یم  صلخم "  دابع  ار "  اهنآ  هک  تشاد  غارـس  ار  دابع  هدـع  کی   ( 1 نیـصلخملا ( "  مهنم  كدابع  الا  تفگ " :  یم  نوچ 
یـسرتسد اهنآ  هب  نم  یلو  دیوگ "  یم  هک  دسانـش  یم  نانچنآ  ار  ادخ  صلخم  ناگدنب  دـسر .  یمن  اهنآ  هب  متـسد  رگید  تفگ  یم 

 " منک ادیپ  ذوفن  اهنآ  رد  نم  هک  تسین  اهنآ  رد  یفعض  هطقن  هنزور و  چیه  مرادن 

ای تسه  یتمایق  زور  هک  دراد  ملع  ایآ  ینعی  هن ؟  ای  دراد  داقتعا  داعم  هب  ایآ  دسانـش .  یم  بوخ  ءایبنا  لـثم  ار  همئا  روطچ ؟  ار  همئا  . 
يرصنع نیا  هدب .  تلهم  تمایق  زور  ات  ارم  ایادخ   ( 2 نوثعبی ( "  موی  یلا  ینرظناف  تفگ " :  یم  تشاد  نیقی  ملع و  مه  نآ  هب  هن ؟ 

دسانش یم  ار  ناربمغیپ  ادخ و  هک 

تـسا رفاک  دـیوگ  یم  نآرق  لاح  نیع  رد  میناد  یم  تیمالـسا  طرـش  هشیمه  ام  هک  ینکر  هس  نیا  دراد  مزاج  داقتعا  مه  داـعم  هب  و 
نیا مالـسا  كالم  دنادن .  ای  دنادب  ناسنا  هک  تسین  نیا  مه  مالـسا  كالم  دنادن و  ای  دـنادب  ناسنا  هک  تسین  نیا  رفک  كالم  نوچ 

دشاب میلست  تقیقح  لباقم  رد  دنادب و  ناسنا  هک  تسا 

هکنیا سپ  دنک .  تفلاخم  دتسیاب و  تقیقح  لباقم  رد  وا  دشاب و  هدش  هضرع  وا  رب  تقیقح  دنادب  ناسنا  هک  تسا  نیا  رفک  كالم  و 
یبارـس دـننام  دـیامرف  یم  اج  کی  رد  دزوب  يدـنت  داب  هک  تسا  رتسکاخ  زا  یلت  دـننام  نارفاک  لامعا  دـیامرف  یم  اج  کی  رد  نآرق 

تسا

هک
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ییاهناسنا هرابرد  همه  دراد  دوجو  اهایرد  قامعا  رد  هک  دـنک  یم  هیبشت  ییاهتملظ  هب  اج  کی  رد  دـنک و  یم  لایخ  بآ  ار  وا  هنـشت 
تقیقح لباقم  رد  لاح  نیع  رد  هدش و  هضرع  اهنآ  رب  تقیقح  هک  تسا 

79 2 ص . /   . 74 تافاص . /   1 . 
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انیلع رطماف  كدنع  نم  قحلا  وه  اذه  ناک  نا  مهللا  اولاق  ذا  و  دنک " :  یم  مسجم  ار  یبیجع  يولبات  اج  کی  رد  نآرق  دـنا .  هداتـسیا 
نیا نخـس  رگا  ایادخ  دنتفگ  یم  دندرک و  یم  دنلب  نامـسآ  هب  تسد  هک  ار  یتقو  نآ  نک  دای  دیوگ  یم   ( 1 ءامسلا ( "  نم  هراجح 

تسا قح  تسا  توبن  یعدم  هک  دمحم 

شیاـنعم رفک  مینیبن .  هکربب  ار  اـم  تسرفب و  نامـسآ  زا  یگنـس   ( 2 تسوت (  هیحاـن  زا  دـیوگ و  یم  تسار  تسا و  ربـمغیپ  اـعقاو  و 
هکنیا ینعم  هب  دـنرفاک  هک  ینارفاـک  ینعی  رگید  تاـقبط  نآ  اـما  منیبـن .  هکربـب  ارم  تسا  تقیقح  نیا  رگا  دـیوگ  یم  تسا .  نـیمه 

دنتسین ناملسم 

زا اهناملسم  ریغ  اهرفاک و  تیرثکا  دیاش  هک  دنتسه  هللا "  رمال  نوجرم  دنا " "  نافعضتسم  نآرق "  دوخ  ریبعت  هب  دنا و  نارـصاق  یلو 
 ) اساسا هداتفا و  يا  هشوگ  کی  داوس  یب  ای  یتاهد  نالف  هچب  ای  نز  نالف  تسین .  یثحب  اـهنآ  رد  تسا  ملاـع  ادـخ  دنـشاب  لـیبق  نیا 

حرـش رد  هک  ار  ناتـساد  نیا  یهلا  لدع  باتک  رد  دنتـسه ) .  نینچ  يدنمـشناد (  دارفا  یتح  یهاگ  و  تسا )  هدیـسرن  وا  هب  تقیقح 
دنسیون یم  تراکد  لاح 

ما هدرک  لقن 
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مک مک  تفر  یم  هفسلف  رظن  زا  هک  یهار  رد  ینعی  درک  عورش  کش "  زا "  ار  شدوخ  هفـسلف  هک  تسا  یفورعم  فوسلیف  تراکد  . 
هبترمکی منک .  یم  عورش  لوا  نامه  زا  ون و  زا  تفگ  درک و  روک  ار  اهطخ  همه  هعفدکی  تسا  هدیسر  تسب  نب  هب  هک  درک  ساسحا 

درک کش  یبهذـم  روما  رد  اهنت  هن  منک .  یم  ادـیپ  اجک  زا  ار  نیقی  منیبب  ات  منک  کش  زیچ  همه  رد  مهاوخ  یم  تفگ  درک و  کـش 
دنشابن یناربمغیپ  دشابن  ادخ  دیاش  تفگ  درک  کش  زین  روما  ریاس  رد 

سپ تسوت  هیحان  زا  ربمغیپ  نیا  رگا  ایادخ  هک  هدرک  دنلب  اعد  هب  تسد  دبال  دـیوگ  یم  دوخ  اب  ناسنا  اجنیا  رد   2  . 32 لافنا . /   1 . 
 . هدب تیعبت  قیفوت  نم  هب  نک و  دراو  نم  لد  رد  يرون 
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تسا نیا  هن  رگم  دشاب  لایخ  اهنیا  همه  دشاب  هتشادن  دوجو  ترارح  مسج و  مجح و  گنر و  دشاب  هتشادن  دوجو  ییایند  دیاش  الصا 
دنیب یم  هچنآ  هک  دـنک  یمن  کش  باوخ  ملاع  رد  هک  دـنیب  یم  ار  یمیظع  عیـسو و  رایـسب  يایند  کی  باوخ  رد  یهاگ  ناـسنا  هک 

تسا هدوب  لایخ  اهنآ  همه  دنیب  یم  دوش  یم  رادیب  یتقو  اما  تسا  تقیقح 

یم کش  هکنیا "  رد  منک "  یم  کش  هکنیا "  نآ  منک و  کش  مناوت  یمن  زیچ  کـی  رد  منک  کـش  هچ  ره  رد  یلو  تفگ :  دـعب  . 
زیچ چیه  رگا  سپ  متسه .  نم  هک  دراد  دوجو  يا  هدننک  کش  صخش  دراد و  دوجو  یکش  سپ  منکب  کش  مناوت  یمن  منک " 
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میراد دوجو  مکش  نم و  درادن  دوجو  ناهج  رد 

ولج مدق  هب  مدق  مهد و  یم  رارق  لوا  هلپ  ار  نیا  مراذگ و  یم  هطقن  نیا  يور  ار  میاپ  الاح  مدرک .  ادـیپ  هطقن  کی  سپ  تفگ  دـعب  . 
هتشادن دوجو  زیچ  چیه  رگا  ایآ  دراد  دوجو  هک  مه  نم  کش  متـسه  هک  نم  تفگ  دنک  یـسررب  شدوخ  هرابرد  دمآ  دعب  مور .  یم 

دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یم  نم  کش  نم و  دشاب 

 . دشاب هتشاد  دوجو  مه  رگید  زیچ  دیاب  هن  دید  میشاب ؟  هتشاد  دوجو  مکش  نم و  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  دیاب  مه  يرگید  زیچ  کی  ای 
مـسج دراد  دوجو  حور  دراد  دوجو  ادخ  دنک  راکنا  دـناوت  یمن  ار  ادـخ  دـید  تسا و  لصفم  شناتـساد  هک  تفر  ولج  مدـق  هب  مدـق 

درک لوبق  تشاد  لوبق  مه  البق  هک  ار  ییاهزیچ  زا  یلیخ  مک  مک  دراد و  دوجو 

وا هک  دنک  یم  ساسحا  ینعی  دـنک  یم  فاصنا  ساسحا  ناسنا  هک  تساجنیا  بهاذـم  غارـس  تفر  درکن .  لوبق  ار  اهزیچ  زا  یلیخ  و 
بهاذـم نایم  رد  حیـسم  بهذـم  هک  دـش  دـقتعم  درک و  یـسررب  کی  کی  ار  شدوخ  طیحم  بهاذـم  تسا .  یفاصنا  اب  درم  اـعقاو 

هچ ناهج  رد  مناد  یمن  نم  نوچ  تسا  ناهج  بهذم  نیرتهب  حیسم  بهذم  میوگ  یمن  نم  تفگ  یلو  تسا  بهذم  نیرتهب  دوجوم 
دوجو یبهاذم 
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هچ ات  تسین  فوشکم  ناهج  همه  هب  تبسن  قیاقح  زونه  مه  الاح  هزات  هدوبن  الاح  لثم  شیپ  لاس  هاجنپ  دصیس و  مدرک  ضرع  دراد 
بهاذم نآ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  يرگید  بهاذم  ناهج  رد  دیاش  تقو  نآ  هب  دسر 
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تسا نیا  مسانش  یم  نم  هک  يدوجوم  بهذم  نیرتهب  میوگ  یم  العف  نم  دشاب .  هتشاد  حیجرت  حیسم  بهذم  رب 

یبهذم هچ  هطقن  نآ  رد  تسا  ربخ  یب  وا  هک  دنک  رکذ  هداتفا  رود  هطقن  کی  يارب  یلاثم  دـهاوخ  یم  یتقو  هک  تسا  نیا  بیجع  و  . 
نینچ کی  دـشاب .  رتهب  حیـسم  بهذـم  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یبهذـم  کی  ناریا  رد  تسا  نکمم  ـالثم  دـیوگ  یم  دراد  دوجو 

ار وا  تسا و  نارصاق  نیفعـضتسم و  زا  دسرن  مه  تقیقح  هب  مریگ  هدرک  زاب  تقیقح  يور  هب  ار  شلد  رد  درادن و  بصعت  هک  یمدآ 
یم ناشن  فلاخم  لمعلا  سکع  تقیقح  لباقم  رد  هدش و  فشک  شیارب  تقیقح  هک  یسک  ینعی  درمـش  انعم  نآ  هب  رفاک  ناوت  یمن 

دهد

نآرق ریبعت  هب  یهلا و  هاگرد  رد  ناسنا  لامعا  ندش  عقاو  لوبقم  هرابرد  بلطم  نیا  نتـسناد  زا  دـعب  دزرو .  یم  رفک  دوجح و  دانع و 
لوبق لثم  ادـخ  ندرک  لوبق  تسا ) .  نآ  نتفر  الاب  نامه  لـمع  تیلوبقم (  ینعم  الـصا  میهد .  یم  حیـضوت  ناـسنا  لـمع  نتفر  ـالاب 

 . دشاب يدادرارق  رما  کی  هک  تسین  ام  ياهندرک 

کی دراد .  یگتـسب  ناسنا  حور  یکاپ  ناسنا و  تین  ناسنا  صالخا  هجرد  هب  دوش  یم  بکترم  ناسنا  هک  یلامعا  تیعقاو  تیهاـم و 
هک تسه  تقو  کی  و   ( 1 هعفری ( "  حلاصلا  لمعلا  بیطلا و  ملکلا  دعـصی  هیلا  دور " .  یم  الاب  ادخ  يوس  هب  لمع  هک  تسه  تقو 

ناسنا لمع 

10 رطاف . /   1 . 
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 " نیجس یفل  راجفلا  باتک  نا  دور " .  یم  نییاپ  هکلب  دور  یمن  الاب 
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یلیخ ام  تداهـش  ملاع  نیا  زا  بیغ  ملاع  یلو  میرادـن  ربخ  بیغ  ملاـع  زا  هک  اـم  میناوخ  یم  اـم  زاـمن  کـی  تسه  تیاور  رد  ( . 1)
دنک یم  ادیپ  ینارون  مسجت  کی  ام  زامن  نیا  هک  تسه  تقو  کی  تسا  رت  قیقد  شیاهباسح  رت و  مظنم  رت و  حیصف  رت و  عیسو 

هکئالم هک  تسا  یتروص  هب  ام  زامن  هک  تسه  مه  تقو  کی  دنک .  یم  هراپ  ار  باجح )  تفه  هناگتفه (  ياه  هدرپ  دور و  یم  الاب 
 " هقرخ یف  هوفل  دـیوگ "  یم  رتالاب  ماقم  نآ  دـننک  یم  هضرع  رتالاب  ماقم  کی  هب  ار  نآ  هک  یتقو  دنتـسه  ندرب  ـالاب  روماـم  هک  يا 

شا هدنناوخ  رس  هب  دیبوکب  دیچیپب و  يا  هچراپ  کی  رد  ار  نیا 

دـصق هب  ار  ریخ  لمع  کی  یهاـگ  ناـسنا  هک  تسا  تیاور  رد  دور .  یم  نییاـپ  دورب  ـالاب  هکنیا  ياـج  هب  هک  تسه  اـهزامن  یلیخ  . 
لمع کی  دوش  یم  وا  لمع  نیا  دنک .  یم  يریگتـسد  رفن  کی  زا  هللا "  یلا  هبرق  اعقاو "  تبرق و  دصق  هب  الثم  دهد  یم  ماجنا  تبرق 

دریگ یم  اج  الاب  تاماقم  رد  ینارون و 

زا دـعب  يایر  اما  هدوب  كاپ  شلمع  هدرکن و  مه  ایر  هتـشادن و  ایر  دـصق  لمع  نیح  رد  هکنیا  اب  دـنک  یم  هسوسو  ناطیـش  دـعب  یلو 
هدرک لاوج  کی  رد  ار  وا  هک  يا  هبرگ  کی  لثم  تسوا  نهذ  رد  لایخ  کی  هک  یلاح  رد  دنیـشن  یم  یـسلجم  رد  دـنک .  یم  لـمع 

دزادنایب نوریب  ار  شدوخ  دوز  دهاوخ  یم  دنشاب 

مه ام  تسا  راتفرگ  سک  نالف  میدرک  ادیپ  عالطا  هلب  هک 
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موس هعفد  دوش ) .  یم  رارکت  راک  نیا  دـیروایب ( .  نییاپ  ار  وا  لمع  هجرد  کی  دـنهد  یم  روتـسد  میدرک !  کمک  نامدوخ  هبون  هب 
فیدر رد  دوش  یم  یلمع  ینعی  منهج  رد  نیجس  رد  دیراذگب  دیرادرب و  الاب  زا  ار  لمع  نآ  هک  دسر  یم  روتسد 

7 نیففطم . /   1 . 
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يارب دراد .  یعقاو  ماظن  کی  ناسنا  لامعا  سپ  دـیروایب .  نییاپ  ار  نآ  دـنیوگ  یم  تفر  الاب  ادـتبا  رد  هک  یلمع  ناـمه  يراوخبارش 
هکنیا يارب  مییوگ .  یم  تبرق "  دـصق  نآ "  هب  هک  تسا  نامه  نیا  دـشاب .  نتفر  الاب  ناسنا  دـصق  دـیاب  دور  الاب  ناسنا  لـمع  هکنیا 

دشاب هتشاد  نتفر  الاب  دصق  دشاب و  صلاخ  ناسنا  تین  دیاب  دورب  الاب  ناسنا  لمع 

ادـخ و هب  نامیا  دـیاب  لقاال  ناسنا  میتفگ  هک  تسا  نیا  دورب .  الاب  وا  لمع  دـشاب و  هتـشادن  نتفر  الاب  دـصق  ناسنا  تسا  لاـحم  ـالاو 
دیابن درادن  مه  تبرق  دصق  درادن و  نامیا  ادـخ  هب  الـصا  هک  یمدآ  الاو  دـشاب  هتـشاد  تسا  تبرق  دـصق  طرـش  هک  ترخآ  هب  نامیا 

هک تسا  نیا  لثم  تسرد  نیا  دورب ! ؟  الاب  هنوگچ  لمع  هداتـسرفن  الاب  ار  لمع  وا  یتقو  دورب .  الاب  وا  لمع  هک  دـشاب  هتـشاد  راـظتنا 
الاب هک  هتخادنین  الاب  فرط  هب  ار  گنـس  دور ؟  یمن  الاب  فرط  هب  گنـس  ارچ  دیوگ  یم  هتخادنا و  نییاپ  فرط  هب  ار  یگنـس  یـسک 

دورب

هب هک  تسه  مه  ییاهزیچ  یلو  تسا  لمع )  نتفر  الاب  تیلوبقم و  یلصا (  طرش  ترخآ )  هب  نامیا  ادخ و  هب  نامیا  رادقم (  نیا  . 
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هک تسا  يرفک  داـنع و  هلأـسم  نیمه  هلمج  زا  دـننک  یم  دـساف  بارخ و  ار  تسرد  تسار و  لـمع  کـی  ینعی  دنتـسه  تـفآ  هـلزنم 
دزروب دانع  تقیقح  اب  ناسنا  رگا  مدرک .  ضرع 

تبرق دصق  هب  ار  یلمع  تسا  نکمم  نمؤم  یحیـسم  رفن  کی  دنک .  یم  طبح  ار  ناسنا  هتـشذگ  لامعا  هک  تسا  نیا  دانع  تیـصاخ 
ربمغیپ زا  نخـس  ات  ینعی  دـشاب  دـناعم  رگید  ياج  رد  درف  نامه  رگا  اما  دوش  یمن  عیاـض  ادـخ  دزن  رد  شلمع  ملـسم  دـهد و  ماـجنا 

ینـس رفن  کی  نینچمه  دـنک .  یم  لطاب  عیاض و  ار  شلمع  نآ  شرفک  نیا  دـهدب  ناشن  فلاـخم  لـمعلا  سکع  اروف  دـیایب  مالـسا 
شلمع دهدب و  ماجنا  تبرق  دصق  هب  ار  لمع  کی  تسا  نکمم 
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رده هب  همه  شلامعا  اعطق  دیزرو  دانع  درکن و  لوبق  دـش و  هضرع  وا  رب  نینمؤملاریما  تماما  هلأسم  رگا  اما  دورب  الاب  هزیکاپ  كاپ و 
دیابن دـهد . )  یم  ردـه  ار  ناملامعا  هک  میراد (  ام  دوخ  مه  رگید  ياـهزیچ  یلیخ  دـنک  یم  ار  راـک  نیا  داـنع  اـهنت  هن  تسا .  هتفر 

 . تساهنآ هب  طوبرم  طقف  هلأسم  نیا  درک  لایخ 

وحن هب  ناسنا  تسا  نکمم  تسا .  روط  نیمه  مه  رگید  دراوم  رد  دـشاب  دـیحوت  ای  تماما  ای  توبن  دروم  رد  اـهنت  داـنع  تسین  مزـال 
هلأسم نامه  مه  رگید  رفن  کی  زا  مهد .  یم  یباوج  نم  دسرپ و  یم  نم  زا  يا  هلأسم  کی  یـسک  دینک  ضرف  دشاب .  دناعم  يرگید 

 . دهد یم  يرگید  باوج  وا  دسرپ و  یم  ار 

نیا ار  هلأسم  باوج  سک  نالف  دنیوگ  یم  نم  هب  دعب 

رون هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


منکـشب و ار  مدوخ  متـسین  رـضاح  اما  هتفگ  تسرد  وا  هک  ممهف  یم  نارگید  زا  رتهب  مدوخ  نم  هکنیا  اـب  دـنتفگ  نم  هب  اـت  داد .  روط 
يوحن ره  هب  مهاوخ  یم  ندرک و  لیوأت  هیجوت و  هب  منک  یم  عورـش  هکلب  دـندومرف  تسرد  ناشیا  مدرک  هابتـشا  نم  دیـشخبب  میوگب 

 . مناشنب یسرک  هب  ار  مدوخ  فرح  منک و  بارخ  ار  وا  فرح  هدش 

هاوخدوخ ردقنیا  نم  هک  یلاح  رد  دشاب  یتسرد  زامن  نم  زامن  دـناوت  یمن  تروص  نیا  رد  تسا .  دانع  زا  يا  هجرد  شدوخ  مه  نیا 
 . منک فارتعا  دوخ  هابتشا  هب  مشاب و  میلست  هداد  باوج  نم  زا  رتهب  يرگید  ار  يا  هلأسم  هکنیا  هب  تبسن  متسین  رـضاح  هک  مدناعم  و 

تانسح دسح   ( . 1 بطحلا ( "  رانلا  لکأت  امک  تانـسحلا  لکایل  دسحلا  نا  دومرف " :  مرکا  ربمغیپ  تسا .  روط  نیمه  مه  تداسح 
ار مزیه  شتآ  هکنانچنآ  دروخ  یم  ار  ناسنا 

ثیدح 2 دسحلا  باب  رفکلا  نامیالا و  باتک  یفاک  لوصا   1 . 
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اهنآ مامت  دوش  یم  تداسح  کی  بکترم  دـعب  تسه  يدایز  تانـسح  شلامعا  ناوید  رد  دـهد و  یم  ماـجنا  یتانـسح  ناـسنا  ینعی 
ای دوشب  بکترم  ار  لمع  نیا  سک  ره  دومرف  راـکذا  لاـمعا و  زا  یـضعب  دروم  رد  مرکا  ربمغیپ  یثیدـح  رد  دوش .  یم  دوباـن  وحم و 
ام سپ  هللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع  نیرضاح  زا  یکی  دنک .  یم  سرغ  تشهب  رد  یتخرد  وا  يارب  لاعتم  دنوادخ  دیوگب  ار  رکذ  نیا 

دینزن شتآ  ار  اهنآ  دیتسرفن و  اجنیا  زا  یشتآ  رگا  یلب  دومرف :  میراد .  تخرد  یلیخ  تشهب  رد 
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دشابن دقتعم  یتمایق  هب  دشاب و  هتشادن  ادخ  هب  نامیا   ( 1 رفاک (  رگا  دینیب  یم  سپ  . 

تـشاد يدوحج  رفک  يدانع و  رفک  یلو  درک  ار  يراک  نینچ  رگا  دور و  یمن  الاب  شلمع  دـهدن  ماجنا  الاب  ملاـع  يارب  ار  يراـک  و 
درب یم  نیب  زا  تداسح  الثم  ار  ام  لامعا  هک  روط  نیمه  درب  یم  نیب  زا  هدوب  روجأم  هکنیا  زا  دعب  ار  شلمع  يدوحج  رفک  نیا  دوخ 

دشابن ادخ  دصق  هب  رگا  دوش  یم  بکترم  هک  يریخ  لامعا  . 

درک زاب  ناهج  نآ  هب  مشچ  هک  یتقو  یلو  هدرک  يراک  دنک  یم  لایخ  تسا  بارـس  چوپ و  یلاخ و  وت  دشابن  راک  رد  تبرق  دـصق  و 
همه اهنیا  تسا  هدرم  ینعم و  یب  حور و  یب  درک  یم  لایخ  شدوخ  لاح  هب  دـیفم  ریخ و  ار  اـهنآ  وا  هک  یلاـمعا  نیا  ماـمت  دـنیب  یم 

تسا بآ  هدرک  یم  لایخ  وا  دنا و  بارس 

رفک لاح  رد  رفاک  دوشب  بکترم  مه  هانگ  دـشاب و  يدانع  يدوحج و  رفک  مه  شرفک  دـشاب  رفاک  هک  یناـسنا  لاـح  هب  ياو  رگید  . 
اهنآ لثم  دـنک ( :  یم  رکذ  یبیجع  لثم  هتـسد  نیا  يارب  نآرق  تسا .  ضعب "  قوف  اهـضعب  تاملظ  رگید "  نآ  دوشب  هاـنگ  بکترم 

 " یجل رحب  یف  تاملظک  وا  دیامرف " :  یم  تسا  یکیرات  ردنا  یکیرات  لثم ) 

 ( . دوش یم  هریغ  باتک و  لها  لماش  هک  ناملسم  ریغ  ینعم  هب   ) 1 . 
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نآ همه  ای  نآ  زا  یتمسق  ینعی  دشاب  یجل "  ایرد "  نآ  هک  دریگ  یم  رظن  رد  ار  ییایرد 
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قمع رد  ینعی  قیمع  ییایرد  رد  یتاملظ  دیوگ  یم  دنک و  یم  رکذ  قیمع  يایرد  هب  لاثم  نآرق  ارچ  دشاب .  هتشاد  يدایز  رایسب  قمع 
ار ناسنا  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  هجو  چـیه  هب  رون  اجنآ  رد  هک  ییاج  يارب  مینک  رکذ  یلاثم  میهاوخب  ام  رگا  هکنیا  يارب  اـیرد ؟  نآ 

دشاب هتشادن  دوجو  رون  چیه  هک  دنربب  ییاج  رد 

رون هک  تسا  هدش  تباث  هتـشذگ  زا  رتهب  زورما  دنربب .  ورف  مه  یلیخ  دنربب و  ورف  قیمع  يایرد  کی  قمع  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا 
بآ هک  ار  یضوح  فک  امش  هکنانچ  دنک  یم  نشور  مه  ار  بآ  دنک  یم  نشور  ار  اوه  هک  روط  نیمه  ینعی  دنک  یم  ذوفن  بآ  رد 

دینیب یم  دشاب  هتشاد  فاص 

رتشیب رتم  رازه  دنچ  قمع  زا  دنیوگ  یم  قیمع  یلیخ  ياهایرد  رد  اما  دـسر .  یم  ضوح  فک  ات  دـنک و  یم  ذوفن  بآ  رد  رون  نوچ 
رگید اهـسونایقا  نیریز  تاـقبط  رد  دـندرک  یم  لاـیخ  میدـق  رد  تسا .  قـلطم  تملظ  اـجنآ  درادـن  يذوـفن  چـیه  روـن  اـساسا  رگید 

درادن دوجو  يرادناج 

هب دیـشروخ  رون  هکنیا  اب  هک  هدـش  فشک  زورما  یلو  تسا  دایز  یلیخ  مه  بآ  راشف  دـسر و  یمن  اـجنآ  هب  هجو  چـیه  هب  رون  نوچ 
نوردنا زا  ناشدوخ  هک  هدرک  قلخ  يروط  دنتـسه  اجنآ  هک  ار  یتاقولخم  ادـخ  دراد .  دوجو  رادـناج  لاح  نیع  رد  دـسر  یمن  اجنآ 

چیه رون  اجنآ  رد  هک  ییاج  يارب  لاثم  نیاربانب  دوش .  یم  دیلوت  ناشدوخ  دوجو  رد  يرون  جاتحیام  دننک و  یم  دیلوت  رون  ناشدوخ 
هب ار  یناسنا  درک  ضرف  ناوتب  هک  دشاب  هتشادن  دوجو 
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تسا یجل "  رحب  یکی "  دنربب  اجنآ 

دیوگ یم  هکلب  دسر  یم  اهنآ  هت  ات  رون  اهایرد  یضعب  دنیوگب  دوشب و  اهایرد  همه  لماش  هک  ایرد )  رحب ( "  دیوگ "  یمن  نآرق  . 
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نآرق یلو  دنک .  یمن  ذوفن  اجنآ  رد  رون  هک  تسا  يدح  رد  ناشقمع  هک  اهایرد  یـضعب  هب  هراشا  قیمع  یلیخ  يایرد  یجل "  رحب  " 
یم ورف  تملظ  رد  ار  اهنیا  ییاهنت  هب  مادـک  ره  هک  هدرک  ادـیپ  هطاحا   ( 1 اهنیا (  دوجو  رب  تملظ  زا  یلماوع  هک  دیوگب  دـهاوخ  یم 

هک دراد  دوجو  رگیدمه  يور  لماع  دنچ  دنتـسه و  هضبق  دـنچ  تملظ  رد  هکلب  دنتـسه  تملظ  رد  اهنیا  هک  تسین  نیا  فرـص  درب . 
دسر یمن  رون  هک  اجنآ  دنشاب  قیمع  ییایرد  رد  تسا :  رون  ندیسر  عنام  ییاهنت  هب  مادک  ره 

هک دشاب  هدـمآ  الاب  هوک  ود  لثم  ایرد  يداع  حطـس  زا  هک  دریگب  رارق  جاوما  يور  یجاوما  امئاد  دـشابن  مارآ  مه  ایرد  حطـس  هوالعب 
هراتس و هام و  ای  دیشروخ  رون  ندیسر  عنام  مه  ربا  هک  دشاب  يربا  مه  اوه  رتالاب  مه  نیا  زا  تسا  رون  ندیـسر  يارب  يرتشیب  عنام  زاب 

دشاب اهنیا  لاثما 

يور ییاهتملظ  نانچنآ  هک  ار  اهنیا  دروآ  یم  لثم  ضعب غ " قوف  اهـضعب  تاـملظ  تسا " :  تملظ  ردـنا  تملظ  ردـقچ  رگید  نیا  . 
رگیدمه يور  لماع  دنچ  هک  دشاب  ییایرد  نینچ  رعق  رد  هک  دنتـسه  یمدآ  مکح  رد  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  هطاحا  اهنیا  رب  ییاهتملظ 

تسا هدش  رون  ندیسر  عنام  هتفرگ و  رارق 

لثم نآ  میتفگ  هک  میدناوخ  رون  هیآ  رد  هک  یلثم  نآ  سکع  تسرد 
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یف حابـصملا  حابـصم  اهیف  هوکـشمک  هرون  لثم  تسه :  مه  نمؤم  لثم  میتشاد  تیاور  رد  هلمج  زا  دـنا و  هدرک  هیجوت  روج  دـنچ  ار 
داکی هیبرغ  هیقرش و ال  هنوتیز ال  هکرابم  هرجش  نم  دقوی  يرد  بکوک  اهنأک  هجاجزلا  هجاجز 

 ( . نارفاک زا  یهورگ   ) 1 . 
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يوج رد  اهناسنا  نیا  هک  دـنک  یم  ضرف  ار  ییاهناسنا  اجنآ  ءاشی  نم  هرونل  هللا  يدـهی  رون  یلع  رون  ران  هسمت  مل  ول  ییـضی و  اـهتیز 
تملظ رد  هک  تسه  مه  يرگید  رشب  تسا .  ییانشور  رد  ییانشور  توبن  رون  ناشترطف  رون  رون  يالاب  تسا  رون  هک  دنا  هتفرگ  رارق 

 : تسا تملظ  قوف 

رگید و تملظ  تسا  هتفرگ  ار  نآ  يور  هدـمآ  داـنع  تملظ  تملظ .  کـی  شدوخ  نیا  تسا  هدرک  شوماـخ  ار  شدوخ  ترطف  رون 
تملظ جوم "  هقوـف  نم  جوـم  تسا " :  ناـسنا  یحور  ياـهنایغط  اـهجوم و  ناـمه  هک  یلاوـتم  ياهتیـصعم  هاـنگ و  زا  یـشان  تملظ 
تملظ دـشابن  یحو  تیادـه  هک  اـجنآ  یحو .  تیادـه  یحو  رون  توبن  رون  تسا :  رون  کـی  لـباقم  هطقن  یتملظ  ره  نوچ  يرگید 

تسا تملظ  دشاب  هدش  شوماخ  ترطف  غارچ  هک  اجنآ  ترطف .  تیاده  ترطف  رون  تسا . 

یم رون  ناسنا  بلق  هب  هک  تسا  نیا  حـلاص  لمع  تیـصاخ  هعفری "  حـلاصلا  لـمعلا  و  میدرک " :  ضرع  نوچ  حـلاص (  لـمع  رون  . 
نیا رب  هدرک  هطاحا  رون  قوف  رون  هقبط  نآ  رب  هچ  ره  تسا .  تملظ  شلباقم  هطقن  دهدن  ماجنا  حلاص  لمع  ناسنا  هک  یتقو  دـهد . ) 

یلثم ود  نیا  زا  سپ  تسا . )  مکاح  تملظ (  قوف  تملظ  هقبط 
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دراد ناشریخ  ياهراک  هب  رظن  اجنیا  تسا .  بارس  لثم  نارفاک  لامعا  لثم  هک  دوب  نیا  لثم  کی  تسا  هدرک  رکذ  اجنیا  رد  نآرق  هک 
دنا هتسب  دیما  نآ  هب  اهنیا  هک 

ادیپ حور  امـش  لامعا  دیـشابن  نشور  ادخ  رون  هب  ات  دشابن و  تسرد  ادـخ  هب  ناتنامیا  ات  دـینک  یم  لطاب )  لایخ (  امـش  اه !  هراچیب  . 
ناهانگ يارب  مود  لثم  دنک .  فرط  رب  ار  امش  یگنشت  هک  دنک  یمن  ادیپ  ار  بآ  تلاح  امش  لامعا  دنک  یمن 
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رتهب هک  ار  هجو  نیمه  رتشیب  دیاش  دنا و  هدرک  رکذ  یهوجو  تسا  هدروآ  لثم  ود  نآرق  ارچ  هکنیا  هب  عجار  مه  نیرـسفم  تساهنیا . 
میدرک ضرع  تسا .  تملظ  رد  هک  ناشدب  راک  يارب  مود  لاثم  تساهنآ و  بوخ  راک  يارب  لوا  لاثم  هک  دنا  هتفگ  تسا  نیمه  مه 

نیب زا  ار  نآ  دزوب و  دـنت  داب  هک  رتسکاخ  زا  یلت  هب  دـنز  یم  لاثم  هدـش .  رکذ  نآرق  رد  مه  رگید  لثم  کی  نارفاک  لامعا  يارب  هک 
 . دربب

يراک مه  اعقاو  دـنا و  هداد  ماجنا  مه  تبرق  دـصق  هب  اهنآ )  هک (  تسا  یبوخ  ياهراک  لثم  لـثم  نیا  هک  میدرک  ضرع  شیپ  هسلج 
قطنم نیا  نآرق  لاح  ره  هب  دوش .  هدیـشاپ  مه  زا  لمع  نآ  هک  تسا  هدش  ببـس  يرگید  زیچ  ای  ناشرفک  دانع و  دعب  یلو  دـنا  هدرک 

 : " هک ناملسم  يارب  هچ  رفاک و  يارب  هچ  دراد  ار 

یلو دراد  دوجو  کین  لمع  زا  يرابنا  هک  تسه  اسب  دیوگ  یم  نآرق  اروثنم "  ءابه  هانلعجف  لمع  نم  اولمع  ام  یلا  انمدق  و 

رون هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


ینعی دـنک )  یمن  بارخ  ندوب  بوخ  دـیق  اب  ار  بوخ  لمع  زگره  دـنوادخ  هتبلا  مینک ( .  یم  هدـنکارپ  رابغ  لثم  ار  نآ  مییآ  یم  ام 
دنوش یم  بکترم  یناهانگ  اهنآ  تسا  نیا  ام  ینیوکت  ماظن 

يارب نآرق  هک  دوب  یلثم  هس  نیا  دـنک .  دوبان  تسین و  دربب و  ناـیم  زا  یلک  هب  ار  ناـشریخ  لاـمعا  هک  تسا  نیا  ناـهانگ  نآ  رثا  هک 
رد هک  نانآ  هکلب  تسین  یناملـسم  ریغ  ره  اجنیا  رد  نارفاک  زا  دوصقم  مدرک  ضرع  هک  روط  نامه  دـنک و  یم  رکذ  نارفاـک  لاـمعا 

دنتسیا یم  تقیقح  لباقم 

زا يا  هنحـص  هک  هیآ  ود  نیا  سکع  رب  دـنک  یم  رکذ  ار  روـن  زا  يا  هنحـص  زاـب  رگید  هیآ  دـننک .  یم  هزراـبم  ماـیق و  تفلاـخم و  و 
هک تسا  نیا  نآ  درک و  رکذ  تسا  تملظ  شمـسا  هک  ار  ترطف )  رون  زا  تیمورحم  یحو و  رون  زا  تیمورحم  روـن (  زا  تیمورحم 

غارس هن 
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رون هب  ملاع  تارذ  همه  هک  دور  یم  ملاع  تارذ  همه  غارـس  هکلب  دـنک  یم  تفلاخم  تقیقح  اـب  هک  یناـسنا  مه  نآ  دور  یم  ناـسنا 
نآرق نیا  تسا و  شدوخ  يادخ  يوگ  حیبست  دسانش و  یم  ار  شدوخ  يادخ  شدوخ  ملاع  رد  يدوجوم  ره  دنتـسه و  نشور  یهلا 

 ( همهمه یتـسه (  رـسارس  رد  هک  دـینیب  یم  دیـشاب  هتـشاد  هاـگآ  اـنیب و  بلق  اونـش و  شوـگ  رگا  هک  تفگ  راـب  نیلوا  يارب  هک  دوـب 
دمحم و یلع  هللا  یلص  و  منک .  یم  ضرع  هدنیآ  هسلج  هللا  ءاش  نا  ار  شریسفت  دراد .  دوجو  ادخ  حیبست  ادخ و  رکذ  یـسانشادخ و 

 . نیرهاطلا هلا 
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تسا هدوب  یلاخ  هحفص  نیا  هدش  رشتنم  باتک  رد 

شخب 8

لک تافاص  ریطلا  ضرالا و  تاومـسلا و  یف  نم  هل  حبـسی  هللا  نا  رت  ملا  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  میحرلا . . .  نمحرلا  هللا  مسب 
یم هدهاشم  ینعی  ینک  یمن  هدهاشم  ایآ  دیامرف  یم  تسا .  مرکا  لوسر  بطاخم  نولعفی .  امب  میلع  هللا  هحیبست و  هتالـص و  ملع  دق 

رد هک  ره  هک  ینیب  یم  ینک و 

یهلا سدقا  تاذ  يوگ  حیبست  همه  دـنا  هدیـشک  فص  هداشگ و  لاب  نامـسآ  رد  هک  یلاح  رد  ناغرم  مه  تسا و  نیمز  رد  هک  ره  و 
و دوخ )  ياعد  ندناوخ و  هب  ای  دوخ (  زامن  هب  اهنیا  زا  مادک  ره  و  نولعفی "  امب  میلع  هللا  هحیبست و  هتالص و  ملع  دق  لک  دنتسه " . 

تسا هاگآ  دننک  یم  اهنآ  هچنآ  هب  مه  ادخ  تسا و  هاگآ  دوخ  حیبست  هب 

تسا و تملظ  رون و  فلتخم  ياه  هنحـص  هئارا  همه  مینیب  یم  اجنیا  ات  رون  هیآ  لوا  زا  میدرک  ریـسفت  هسلج  دنچ  نیا  رد  هک  یتایآ  . 
دروم رد  طقف  رون و  زا  نتفرگن  هرهب  نامه  زج  تسین  يزیچ  تملظ  هتبلا 
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نآ هب  ار  دوخ  هک  تسا  فلکم  فظوم و  ناسنا  تسا و  هداتـسرف  لاعتم  يادخ  هک  ییاهوترپ  زا  یکی  زا  هک  تسا  قداص  ییاهناسنا 
توبن یحو و  رون  وترپ  زا  هک  تسا  فظوم  فلکم و  ناسنا  ینعی  دوش  یم  ادیپ  اجنآ  زا  تملظ  دنکن ) .  هدافتسا  دنک (  نشور  وترپ 

دنک يریگ  هرهب  شدوخ  ترطف  رون  زا  کمک  اب 

دنکن هدافتسا  اهرون  نیا  زا  یتقو  و 

رون هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسه رسارس  ضرالا "  تاومـسلا و  رون  هللا  تسا " :  هتفرگ  ارف  ار  یتسه  رـسارس  ادخ  رون  دریگ و  یم  رارق  تملظ  رد  ناسنا  هاگنآ 
قلاخ و ياسانش  و  یکیرات )  رد  هن  تسا  ییانشور  رد  نوچ  تسا (  دنوادخ  دوجو  زا  هاگآ  یتسه  رسارس  تسادخ و  رون  هب  نشور 

 . تسا شدوخ  يراب 

زا هشیمه  دیجم  نآرق  بلاطم  تسا .  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  فلتخم  تارابع  هب  بلطم  نیا  هک  دیامرف  یم  رکذ  ار  یبلطم  هیآ  نیا  رد 
هتشاد راظتنا  دیابن  زگره  ناسنا  دناسرب .  قیاقح  نیا  هب  ار  شدوخ  دنک  ششوک  دیاب  رـشب  ینعی  تسا  روطنیا  اعبط  تسا  رتولج  رـشب 

دنک نایب  ام  تامولعم  حطس  رد  هشیمه  ار  بلاطم  نآرق  هک  دشاب 

نآرق رون  هب  دـهاوخ  یم  هک  رفن  کی  تسا .  روط  نیا  يرـشب  باتک  کی  تسا .  لماکت  هعـسوت و  يورـشیپ و  لباق  تامولعم  نوچ 
هیکت نآ  يور  نآرق  هک  ییاهفرح  زا  یکی  دیآ .  یم  رد  هچ  اهفرح  نیا  زا  دنیبب  دشاب و  نآرق  يادن  هب  شـشوگ  دیاب  دـشاب  يدـتهم 

تسا ود  ره  تادوجوم  دیمحت  تادوجوم و  حیبست  هلأسم  تسا  هدرک 

نآرق قطنم  قبط  ینعی  دننک  یم  دمح  دننک و  یم  حیبست  ار  ادخ  دوجو  تارذ  مامت  دـیوگ  یم  شدوخ  تانایب  زا  یـضعب  رد  نآرق  . 
زا رتکچوک  هرذ  ره  بآ و  ياهلوکلم  زا  لوکلم  ره  دنتـسه  ادخ  يوگ  حیبست  اوه  تارذ  دننک  یم  حـیبست  ار  ادـخ  زلف  بوچ و  الثم 

 . دنک یم  حیبست  ار  ادخ  متا 
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ار تایآ  ادتبا  دنز .  یمن  ای  دنز  یم  ار  یفرح  نینچ  نآرق  الصا  مینیبب  دیاب  لوا  ام  لاح 
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ام سپ  دنک .  کیدزن  نآرق  قطنم  نیا  هب  ار  دوخ  هتـسناوت  ردقچ  شدوخ  نافرع  مهف و  لقع و  بسح  هب  رـشب  مینیبب  دعب  میناوخ  یم 
تسا هدرکن  ای  هدرک  نایب  ار  یبلطم  نینچ  نآرق  ایآ  هکنیا  یکی  میراد :  هلحرم  ود 

تارابع اـب  ار  بلطم  نیا  نآرق  تسا .  هدرک  کـیدزن  تقیقح  نیا  هب  ار  دوخ  ردـقچ  شدوخ  يوپاـکت  شـالت و  رد  رـشب  هکنیا  مود 
هروس رد  یکی  منک .  یم  ضرع  ناتیارب  متـسه  ظـفح  مراد و  رظن  رد  هک  ار  يرادـقم  نم  تسا .  هتفگ  فلتخم  ياـهاج  رد  فلتخم 

تسا هدومرف  نایب  رت  حیرص  رت و  ماع  اج  همه  زا  دیاش  هک  تسا  لیئارسا  ینب 

ام ینعی "  یش ء "  نم  نا  تسین "  يزیچ  چیه   ( 1 مهحیبست ( "  نوهقفت  نکل ال  هدمحب و  حبسی  الا  یش ء  نم  نا  و  دیامرف " :  یم 
وگن ینعی  دیمهف  یمن  ار  اهنآ  حیبست  امـش  یلو  دمح  هب  نورقم  حیبست  دنک  یم  حیبست  ار  ادخ  هکنآ  رگم  تسین  يزیچ  یـش ء "  نم 

مونش یمن  مراذگ  یم  تخرد  ای  بوچ  نیا  ياپ  هک  ار  مشوگ  نم 

ناوختسا و تشوگ و  تسوپ و  ياهلولس  زا  لولـس  ره  نآرق  هتفگ  قبط  دوخ .  ندب  تارذ  روط  نیمه  دنک  یم  حیبست  ار  ادخ  وا  هک 
امـش هلب  دـیوگ  یم  نآرق  مونـش .  یمن  نم  هک  یلاح  رد  تسا  یلاعت  قح  حـیبست  رد  امئاد  نم  ندـب  ياهوم  زا  ییوم  ره  نم و  نوخ 

دنک یم  ریبعت  دیمهف "  یمن  هکلب "  دیونش و  یمن 

نکل و  دیوگ " :  یم  نوعمست "  ال  دیوگ "  یمن 
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یمن یلو  تسه  يزیچ  نینچ  میمهفب  ام  تسا  نکمم  ینعی )  دـشاب (  نوعمـست "  ال  رگا "  تسا .  قرف  ودـنیا  ناـیم  و  نوهقفت "  ـال 
رد هک  میمهف  یم  نالا  ام  هکنیا  لثم  میونش 

44 ءارسا . /   1 . 
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ار بلطم  نیا  یلو  دـیوگ "  یم  نآرق  اما  میونـش .  یمن  یلو  تسه  ایند  ییویدار  فلتخم  ياههاگتـسیا  زا  ییویدار  جاوما  اـضف  نیا 
مزادرپب رگید  تایآ  هب  هکنیا  زا  لبق  تسا .  هاتوک  ناتمهف  زونه  دینک  یمن  مهف  دیمهف  یمن  هکلب  دیونـش  یمن  اهنت  هن  دـیمهف "  یمن 

منک ضرع  ار  دمح "  و "  حیبست "  نایم "  قرف 

یبر ناحبـس  مییوگ "  یم  زامن  رد  یتقو  میمهفب  القا  تساـم  راـک  دـمح  حـیبست و  نوچ  هدـمحب . "  حبـسی  ـالا  دـیامرف " :  یم  هک 
 : " مییوـگ یم  اـی  میظع "  راـگدرورپ  دـمح  منک و  یم  میظع  راـگدرورپ  حـیبست  تسا "  نیا  شا  هصـالخ  هک  هدـمحب "  میظعلا و 

؟  هچ ینعی  منک "  یم  حیبست  ار "  وا  منک  یم  دمح  ار و  رترب  راگدرورپ  منک  یم  حیبست  ینعی  هدمحب "  یلعالا و  یبر  ناحبس 

زا ار  ادخ  ینعی  هیزنت  ینعی  حیبست  دیمحت .  يرگید  حیبست و  یکی  تسا :  لکـش  ود  هب  ادـخ  يانث  هچ ؟  ینعی  منک "  یم  دـمح  و " 
صقن و یعوـن  زا  یکاـح  هک  هچنآ  زا  تسا  نیقوـلخم  نأـش  هک  هچنآ  زا  وا  نتـسناد  رترب  ندرک و  هزنم  تساربـم  وا  تاذ  هـک  هـچنآ 

تسا نیا  شیانعم  ناحبس "  هملک "  الصا  تسا .  ییاسران  یناوتان و 

هیزنت حیبست و  ار  وا  نم  هک 
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جاـتحم و ار  وا  تسا  هتفرگ  رارق  ییاـج  رد  میوگب  منادـب و  مسج  ار  وا  دوـش  سمل  تسد  اـب  دوـش  هدـید  مشچ  هب  هکنیا  زا  منک  یم 
تبـسن وا  هب  هکنیا  زا  ار  وا  منک  یم  هیزنت  جایتحا  زاین و  زا  تسا  هزنم  وا  ریخ  مدوخ  تداـبع  هب  هلمج  زا  يزیچ  ره  هب  منادـب  دـنمزاین 

مهدب متس  ملظ و 

ینعی حیبست  سپ  تسا .  هدمآ  اجک  زا  هدـش و  تسرد  هچ  زا  میوگب  منادـب  ءازجا  ياراد  بکرم و  ار  وا  مشاب  لئاق  یکیرـش  وا  يارب 
 . منک یم  یفن  وا  زا  ناحبس "  هملک "  اب  تسا  رتالاب  رترب و  اهنیا  زا  ادخ  هک  ممهف  یم  نم  هک  ار  ییاهزیچ  هلسلس  کی 
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ریغ تیدوبعم  مینک  یم  یفن  هللا "  الا  هلا  ال  مییوگ "  یم  یتقو  تسا  تابثا  یفن و  عومجم  هک  تسا  دـیحوت  هب  رارقا  ریظن  یهلا  يانث 
 " دـمح یلو "  زا . . .  تسا  هزنم  تسا :  نیمه  شا  یفن  تابثا  تسا و  یفن  هشیمه  مه  یهلا  يانث  ار .  وا  تاذ  مینک  یم  تاـبثا  ار و 

تسوا زا  اهتمعن  همه  هک  منک  یم  شیاتس  ار  وا  یتابثا  تافص  هب  تسا  راگدرورپ  فیصوت 

یلع وه  و  تساناوت " :  يزیچ  ره  رب  میلع "  یـش ء  لـکب  تساـناد " :  يزیچ  ره  هب  وا  ددرگ  یمرب  وا  هب  تسوا و  زا  تـالامک  همه 
تـسا زیزع  تسا  نمیهم  تسا  نمؤم  وا  تسا  کلم  وا  تسا  مویق  وا  تسا  یح  وا  تسا  ریـصب  وا  تسا  عیمـس  وا  ریدق "  یـش ء  لک 

1 تسا (  ربکتم  تسا  رابج 
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(

ار صقن  ایند  کی  هدمحب "  یلع و  الا  یبر  ناحبس  کی "  ای  هدمحب "  میظعلا و  یبر  ناحبس  کی "  اب  ام  سپ  یتابثا .  تافص  نیا  . 
ام يادخ  مییوگ )  یم  میروآ و  یم  رظن  هب  ار (  تالامک  هلسلس  کی  تسا و  هزنم  اهنیا  زا  ام  يادخ  مییوگ  یم  میروآ و  یم  رظن  هب 

 : " مییوگ یم  میناوخ  یم  ار  دیحوت  هروس  یتقو  زامن  رد  تسا .  یتافص  نینچ  ياراد 

یم دعب  یبلس .  تافص  مه  تسا و  نآ  رد  یتابثا  تافص  مه  دحا "  اوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل  دمصلا  هللا  دحا  هللا  وه  لق 
شیاتـس و تافـص  نآ  هب  ار  وا  نم  دراد و  ار  یتابثا  یلاـمک  تافـص  نآ  نم  راـگدرورپ  تسا  ناـنچ  یبر "  هللا  کلذـک  مییوگ " : 

هللا کلذک  تسین "  وا  رد  دشاب  هتشاد  دننام  لثم و  دشاب  يزیچ  دنزرف  دشاب  هتشاد  دنزرف  هکنیا  تسین  وا  رد  یصقن  منک .  یم  دمح 
روعش نیا  رد  امش  هک  دیمحت  حیبست و  راک  نیا  دیوگ  یم  نآرق  یبر . " 

34 رشح 32 . -   1 . 
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ادخ دوجو  ملاع  تارذ  مامت  دیهد  ماجنا  ناتدوخ  رایتخا  هدارا و  اب  دـیریگب و  دای  ءایبنا  تامیلعت  اب  ار  نآ  دـیاب  نات  یناسنا  يرهاظ و 
نآرق رد  ام  نینچمه  تادوجوم . )  دیمحت  حیبست و  هب  عجار  نآرق (  تایآ  زا  هیآ  کی  نیا  دننک .  یم  دمح  دـننک و  یم  حـیبست  ار 

اب هک  میراد  هروس  شش  يرابتعا  هب  مسا "  حبس  هروس "  اب  هکلب  میراد  هروس  جنپ 
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تاومسلا و یف  ام  حبس هللا  دوش " :  یم  عورـش  روط  نیا  دیدح  هروس  دنیوگ .  یم  تاحبـسم "  ار "  اهنیا  دنوش و  یم  عورـش  حیبست 
 " ضرالا

یف ام  حبس هللا  دوش " :  یم  عورش  لکش  نیا  هب  فص  هروس  رشح و  هروس  .دنک  یم  حیبست  ار  ادخ  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره 
هن هچ  ره  تساهنامـسآ و  رد  هچ  ره  تسا :  نامه  دافم  زاب  تسا .  هدش  رارکت  ام "  هملک "  اجنیا  رد  ضرالا . "  یف  ام  تاومـسلا و 
یف اـم  حبـسی هللا  دـنوش " ) :  یم  عورـش  روطنیا  نباـغت (  هروـس  هعمج و  هروـس  تسا .  هدرک  حـیبست  ار  ادـخ  تسا  نیمز  رد  هک  ره 

تسا حیبست  هب  رما  زین  مسا "  حبس  میکحلا " . "  زیزعلا  وه  ضرالا و  یف  ام  تاومسلا و 

هملک اب  یلو  دنک  یم  رکذ  عراضم  تروص  هب  دروم  ود  رد  یـضام و  تروص  هب  دروم  هس  رد  ار )  حیبست  لعف  هروس (  جنپ  نیا  رد  . 
یم دوجـس  ار  ادخ  تادوجوم  همه  دیوگ (  یم  نآرق  اما  دـنک .  یم  حـیبست  ار  ادـخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ "  ره  ام " : "  " 

تسا نآ  زا  يرگشیامن  يا و  هدنیامن  امش  دوجس  نیا  هک  دوجس  تقیقح  نآ  دننک ) 

هام دیشروخ و  دننک  یم  دوجس  ار  ادخ  تادوجوم  همه  دیوگ  یم  نآرق  تسام .  عوضخ  رگشیامن  ام  لمع  مینک  یم  دوجس  هک  ام  . 
الثم هک  تسین  نیا  دوصقم  تسا  مولعم  هتبلا  یلو  دننک  یم  دوجس  ار  ادخ  مه  هراتس  و 
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مه دیشروخ 

166

نیا يارب   ( 1 تسا (  عوضخ  ياهتنم  رگـشیامن  هک  امـش  لمع  نیا  هن  دراذـگ  یم  كاخ  يور  ار  شا  یناشیپ  دراد و  یناـشیپ  کـی 
هتفر راک  هب  حبسی "  ای "  حبس "  ریبعت "  اهنآ  رد  هک  میراد  نآرق  رد  یتایآ  نینچ  کی  ام  سپ  دنک .  ادیپ  عوضخ  ناتحور  هک  تسا 

تسا

ای تاتابن و  ای  تادامج  هک  هدـش  نایب  الثم  تسا  هدـش  نایب  يرگید  لکـش  هب  بلطم  تایآ  نآ  رد  هک  میراد  رگید  تاـیآ  یـضعب  . 
هرابرد ص "  هکرابم "  هروس  رد  نآرق  دندرک .  یم  یگنهامه  ادخ  دـمح  حـیبست و  رد  یهلا  يونعم  سدـقم  ماقم  نالف  اب  تاناویح 

 : " دیوگ یم  نینچ  ربمغیپ  دوواد 

ریغ زا  ینعی  دوب  ادخ  هب  هدننک  تشگزاب  رایـسب  وا  ار  دنمورین  دوواد  ام  هدـنب  نک  دای   ( 2 باوا ( "  هنا  دیالا  اذ  دوواد  اندـبع  رکذا  و 
هل لک  هروشحم  ریطلا  قارشالا و  یشعلاب و  نحبسی  هعم  لابجلا  انرخس  انا  دیوگ " :  یم  دعب   ( . 3 دوب (  هتسویپ  ادخ  هب  هدیرب و  ادخ 

 " باوا

مه دوواد  اب  اهغرم  اههوک و  درک  یم  حیبست  ار  شدوخ  يادخ  دوواد  هک  ناهاگماش  ناهاگحبـص و  ره  دوب  هدرک  رخـسم  ار  اههوک 
رون هروس  تایآ (  نیمه  روکذم )  تایآ  هلمج (  زا  نومـضم .  نیا  هب  يرگید  تایآ  مه  نیا  دنتفگ .  یم  ادخ  حیبست  دـندوب و  زاوآ 

زاب هک  تسا ) 

يور مه  ار  شرس  هکنآ  ولو  دنک  یم  راک  يرگید  ياج  دص  شرکف  دناوخ و  یم  زامن  هک  یمدآ  يرهاظ :  یلیخ  رگشیامن  هتبلا   1 . 
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ینب ناربـمغیپ  زا  دوواد   3  . 17 2 ص .  درادـن . .  عوضخ  شحور  اما  تسه  لماک  عوضخ  رگـشیامن  شندـب  رهاظ  دراذـگب  كاخ 
تسا لیئارسا 

یلو دنا  هدرک  یفرعم  تسرپ  توهش  هللااب  ذایعلا  ییایند و  ناهاشداپ  ار  اهنیا  دنا و  هداد  يرگیدوهی  گنر  نامیلـس  دوواد و  هب  دوهی  . 
 . هدرک فیصوت  تسا  هتسیاش  هک  یماقم  نآ  هب  ار  اهنیا  نآرق 
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تاومـسلا و یف  نم  هل  حبـسی  هللا  نا  رت  ملا  دـیامرف " :  یم  تسا  مرکا  ربمغیپ  صخـش  بطاـخم  اـجنیا  رد  تسه .  نآرق  رد  شریظن 
ار ناغرم  حـیبست  ایآ  ربمغیپ !  يا  دـهد :  یمن  نینمؤم  هب  صاـصتخا  مه  ار  تسا "  نیمز  رد  هک  ره  1 " ؟ )  يدیدن (  ایآ  ضرالا " 

؟  يدیدن دنا  هدیشک  فص  نامسآ  جوا  رد  هک  یلاح  رد 

هک يدوجوم  ره  اهناسنا و  اهغرم  اهتخرد  اههوک  اهنیا  زا  مادک  ره  هحیبست "  هتالـص و  ملع  دق  لک  دـیوگ " :  یم  دـعب  هکنیا  رتالاب 
 . دـنک یم  زامن "  هب "  ریبعت  ار  رما  نیا  هک  تسا  نیا  بیجع  تسا .  هاگآ  دوخ  زامن  هب  تسا  هاگآ  دوخ  حـیبست  هب  دـنک  یم  حـیبست 

دنک یم  دمح "  و "  حیبست "  هب "  ریبعت  اج  کی  میتفگ 

 " زا دوصقم  دنا  هتفگ  نیرسفم  یضعب  هکنیا  وگ  تسا  هدرک  هالص "  هب "  ریبعت  الصا  اجنیا  دنک  یم  دوجـس "  هب "  ریبعت  اج  کی  و 
دنراد و زامن  اهنیا  تسا :  هدرک  هالص "  هب "  ریبعت  نآرق  دوخ  تساعد .  مه  زامن  حور  تسا  زامن  نامه  یلو  تساعد  هالص " 
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تسا هاگآ  اهنآ  راک  هب  مه  اهنآ  يادخ  دنهاگآ و  ناشدوخ  زامن  هب 

تـسیچ حیبست  الثم  زا  دوصقم  هک  مینکب  ینعم  میناوت  یم  ایآ  هک  مینیبب  میورب  لوا  دیابن  میراد و  نآرق  رد  یتایآ  نینچ  ام  نیاربانب  . 
 : دیوگ یم  مه  ام  هب  دـننک و  یم  دـمح  دـننک و  یم  حـیبست  ار  ادـخ  یتسه  ملاع  تارذ  مامت  هک  دـیوگ  یم  یبلطم  نینچ  نآرق  هن  . 
ار ییامعم  کی  هتساوخن  هدرک  نایب  ار  بلطم  نیا  هک  مه  ادخ  هتبلا  دراد .  دوجو  يزیچ  نینچ  اما  دینک  یمن  مهف  مدرم  يا  امش  یلو 

چیه هب  رشب  تقو  چیه  هک 

رگید یضعب  یلو  دنهدب  میمعت  ربمغیپ  ریغ  هب  ار  نآ  دنا  هتساوخ  و  دنا .  هدرک  ینعم  ملعت "  ملا  ار "  رت "  ملا  نیرسفم "  یـضعب   1 . 
 . تسا ربمغیپ  صخش  نامه  مه  بطاخم  تسا و  رت "  ملا  نامه "  رت "  ملا  دنیوگ "  یم 

168

نیا میـسرب و  تقیقح  نیا  هب  ات  مینک  شـالت  اـم  هکنیا  يارب  دـیوگ  یم  ار  نیا  نآرق  دـشاب  هدرک  ناـیب  دـنک  یمن  لـح  ار  نآ  لـکش 
نیا زا  دـعب  رـشب  دارفا  هک  یـشالت  مینیبـب  هک  تسا  نیا  مود  هلحرم  میتـفگ  مینک .  فـشک  ناـمدوخ  تـیفرظ  هزادـنا  هـب  ار  تـقیقح 

دننک ریسفت  دنا  هتساوخ  هنوگچ  ار  تایآ  نیا  عقاو  رد  هدوب و  هچ  دنا  هدرک  هار  نیا  رد  نآرق  ییامنهار 

 " هناـفراع و "  هناـمیکح "  ار "  هنوگ  ود  نیا  میناوت  یم  اـم  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  هنوگود  اـعومجم  نآرق  رد  تاـیآ  هلـسلس  نیا  . 
دنا و هدرک  ریسفت  هنامیکح  ار  تایآ  نیا  یضعب  میمانب . 
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لاح نابز  هب "  و  ینیوکت "  حیبست "  دنک  یم  دمح  دنک و  یم  حیبست  ار  ادخ  يزیچ  ره  دیوگ  یم  هکنیا  زا  نآرق  دوصقم  دنا  هتفگ 
تسا " 

دنک یم  ادـیپ  یتلاح  ناسنا  کی  الثم  يدوجوم  کی  هک  تسا  نیا  لاح  نابز  لاق . "  نابز  کی "  میراد و  لاح "  نابز  کی "  اـم  . 
رگیدـمه اب  دـیا و  هداتـسیا  نابایخ  رد  رفن  ود  امـش  الثم  دـنز .  یم  فرح  مدآ  اب  دراد  شعـضو  اما  تسا  هتـسب  شناهد  هکنیا  اب  هک 

دیآ یم  يا  هدنژ  هفایق  کی  اب  یکولفم  صخش  تقو  کی  دینک  یم  تبحص 

کمک نم  هب  مدنمزاین  نم  دیوگ )  یم  هک (  دهد  یم  ناشن  شتلاح  دـنک  یم  جـک  ار  شندرگ  دتـسیا و  یم  رفن  ود  امـش  لباقم  رد 
 " دوش یم  نیا  دینکب  نم  هب  یکمک  هک  دروآ  یم  نابز  هب  دیآ  یم  یسک  تقو  کی  یلو  دنیوگ .  یم  لاح "  نابز  ار "  نیا  دینک . 

دهد یم  ربخ  ناسنا  ریمض  زا  ناسنا  نوریب  تلاح  تاقوا  یلیخ  نیاربانب  لاق . "  نابز 

 . دنک یم  تلالد  دنز  یمن  هک  فرح  دـهد ؟  یم  ربخ  هنوگچ  ریمـض . "  رـس  زا  دـهد  یم  ربخ  راسخر  گنر  دـنیوگ "  یم  هکنانچ 
نابز اب  هک  يرادقم  زا  شیب  دننک  یم  دروخرب  هک  رگیدکی  اب  ناسنا  دارفا  دـیاش  دـنز .  یم  ینابز  یب  نابز  هب  ار  اهفرح  یلیخ  ناسنا 

اب ینابز  یب  نابز  هب  دننز  یم  فرح  مه  اب  رهاظ 
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رد نم  دننک .  یم  یفرعم  رگیدکی  هب  ار  ناشدوخ  دننز و  یم  فرح  رگیدمه 
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دور یم  هار  یتقو  هک  یمدآ  تسا .  راد  نابز  اهتسژ  زا  یضعب  اهـسابل و  زا  یـضعب  هک  ما  هتـشون  باجح )  هلأسم  میاهباتک (  زا  یکی 
دبوک یم  نیمز  هب  مکحم  ار  شیاپ  دنک و  یم  تفلک  ار  شیادص  دزادنا  یم  بغبغ  هب  يداب 

يروط تقو  کی  دـشوپ :  یم  ساـبل  روجود  نز  کـی  نینچمه  سرتب .  نم  زا  شاـب  رود  دـیوگب :  نارگید  هب  دـهاوخ  یم  عقاو  رد 
نم هب  عمط  هک  دسرن  ار  یسک  مفیفع  نم  هک  دیوگ  یم  دنز و  یم  داد  شعضو  دوخ  هک  دور  یم  هار  اهنابایخ  رد  دشوپ و  یم  سابل 

منینچ نم  دیوگ  یم  سابل  دوخ  تسژ و  دوخ  الصا  دزودب 

کی و   ( 1 دنور (  یمن  اهنآ  غارـس  هن  ای  تسه  شلها  یـسک  دننیبب  دـنهاوخ  یم  دـنور و  یم  يراکـش  لابند  هک  مه  يدارفا  اعبط  و 
تسا نکمم  مه  نز  کی  سرتب  نم  زا  دیوگ  یم  هک  دشوپ  یم  سابل  يروط  صخـش  نآ  هک  روطنامه  تسا :  نآ  لباقم  هطقن  تقو 

دشوپب سابل  يروط 

نک بیقعت  ارم  نم و  غارس  ایب  هک  دنک  یم  توعد  ار  همه  شتـسژ  یلو  دنز  یمن  فرح  شدوخ  نابز  اب  نم  لابند  ایب  دیوگ  یم  هک 
.میدش جراخ  یلیخ  بلطم  زا  لاح ."  نابز  دنیوگ "  یم  ار  نیا  متسه .  هراکنیا  نم 

 : دیامرف یم  بازحا  هروس  رد  همیرک  هیآ  نآ  رد  نآرق   1 . 

59 بازحا /  نیذؤی ( .  الف  نفرعی  نا  یندا  کلذ  نهبیبالج  نم  نهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا  ای 
 : " تسا هلمج  نیا  مروظنم  ( . 
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نیا میا  هدرک  طابنتـسا  هک  روطنامه  بلطم  هصـالخ  دـنا و  هدرک  رکذ  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  رد  نیذؤی . "  ـالف  نفرعی  نا  یندا  کـلذ 
راکش يارب  هدامآ  نانز  ندیشوپ  سابل  وحن  هب  ینعی  دنـسانشب  ار  ناشدوخ  يرتشم  هزره  ياهمدآ  هک  دنـشوپب  سابل  يروط  هک  تسا 

 . دنشوپن سابل 
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نوچ تسا  لاح  نابز  هب  دوصقم  دنک  یم  دمح  دنک و  یم  حـیبست  ار  ادـخ  زیچ  همه  دـیوگ  یم  نآرق  هکنیا  دـنا  هتفگ  یـضعب  لاح 
همزال صقن  هبنج  لامک  هبنج  کی  دراد و  صقن  هبنج  کی  هک  تسا  نیا  شتیـصاخ  قولخم "  دنتـسه و "  ادـخ  قولخم  اـهنیا  همه 

تسا شدوخ  تاذ  زا  دراد  صقن  هچ  ره  قلاخ )  هیحان  زا  لامک (  هبنج  تسا و  تیقولخم 

قلاـخ لاـح  ناـبز  هب  عقاو  رد  سپ  دـینادب )  وا  زا  دـینیب  یم  ملاـع  تادوـجوم  رد  لاـمک  هچ  ره  شقلاـخ (  زا  دراد  لاـمک  هچ  ره  و 
هک تسا  نیا  مه  شحیبست  دیرفآ "  ارم  هکنآ  هب  هللا  كراب  دـیوگ " :  یم  ینابز  یب  نابز  هب  دـنک  یم  دـمح  فیـصوت و  ار  شدوخ 

تسا نم  تاذ  همزال  صقن  نیا  ینیب  یم  نم  رد  یصقن  رگا  دیوگ  یم 

فرح تسین  یکـش  تسه  شدوـخ  قلاـخ  حبـسم  دـماح و  لاـح  ناـبز  هب  یقوـلخم  ره  هکنیا  رد  هتبلا  تـسا .  هزنم  صقن  نـیا  زا  وا 
 . تسا شدوخ  رثؤم  يوگ  حیبست  وگدمح و  يرثا  ره  دـننک و  یم  دـمح  حـیبست و  ار  ادـخ  نیوکت  نابز  هب  تاقولخم  تسا  یتسرد 

دنک یم  دمح  ار  يدعس  مه  يدعس  ناتسلگ 

قوف رثا  نینچ  هکنآ  هب  هللا  كراب  دیوگ  یم  لاح  نابز  هب  ینعی 
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ایآ یلو  هتـسناوت .  یمن  رگید  نیا  زا  شیب  تسا و  ظافلا  ملاع  دیوگ  یم  دشاب  اج  کی  رد  مه  یـصقن  رگا  هدرک  داجیا  ار  يا  هداعلا 
 " هنافراع ریـسفت "  هب  ار  نآ  نم  هک  مود  ریـسفت  تسا ؟  نیمه  هب  شرظن  هدمحب "  حبـسی  الا  یـش ء  نم  نا  دـیوگ " :  یم  هک  نآرق 
نیا زا  رتالاب  نآرق  یلو  دنراگدرورپ  دماح  حبسم و  لاح  نابز  هب  تادوجوم  هک  تسا  تسرد  امـش  فرح  دیوگ  یم  منک  یم  ریبعت 
نابز هب  حیبست  دیمهف .  یمن  امـش  ار  حیبست  نیا  یلو  مهحیبست "  نوهقفت  نکل ال  و  دیامرف " :  یم  هیآ  همادا  رد  نوچ  دـیوگ  یم  ار 

هن دیوگ  یم  ار  ءایشا  همه  ینعی  رگم " . . .  تسین  يزیچ  چیه  دیوگ "  یم  نآرق  هوالعب  دنمهف .  یم  همه  ار  لاح 
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دیوگ یم  نوچ  رعاش و  دنلقاع و  ملاع  تادوجوم  همه  ییوگ  هک  دنادرگ  یمرب  نانچنآ  ار  ریمض  یلو  ار  اهروعـش  يذ  اهلقاع و  اهنت 
اب نآرق  ءایـشا و  يارب  هن  دـنروآ  یم  صاخـشا  يارب  هک  تسا  يریمـض  برع  نابز  رد  مه "  مهحیبست " . "  نوهقفت  ـال  نکل  و  : " 

دیوگب دهاوخ  یم  ینعی  هدروآ  صاخشا  ریمض  ار  ریمض  تسا  ءایشا  هرابرد  شنخس  هکنیا 

 " رگا هدرک  هفاضا  مه  ار  ناـغرم "  میدـناوخ "  هک  يا  هیآ  نیمه  رد  و  دـنراد )  روعـش  و  دنـصاخشا (  رظن  کـی  زا  ءایـشا  همه  هک 
هکئالم ینعی  دنا  نامسآ  رد  هک  یناسک  دنتسه "  نیمز  نامسآ و  رد  هک  یناسک  دیوگ "  یم  نآرق  میتفگ  یم  دوب  یمن  ناغرم " 
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 " تسا نمؤم  ياهناسنا  مه  اهناسنا  زا  دوصقم  اهناسنا  ینعی  دنا  نیمز  رد  هک  یناسک  و 

هب هکئالم  اهناسنا و  درادن  یعنام  رگید  نیا  میتفگ  یم  دنهاگآ  ناشدوخ  حیبست  زامن و  هب  اهنیا  همه  هحیبست "  هتالص و  ملع  دق  لک 
روعـش ناسنا و  روعـش  ملـسم  هک  غرم  تسا  هدرک  لخاد  مه  ار  ناغرم  ناغرم "  و  دیوگ . . . "  یم  یلو  دنهاگآ .  ناشدوخ  حـیبست 

دوش یم  مولعم  سپ  درادن  ار  هکئالم 

رصنوبا میکح  تسا .  هنامیکح  ریسفت  لوا  ریسفت  میتفگ  میناد .  یمن  میتسین و  دراو  ام  هک  تسه  یباسح  کی  مه  ناغرم  ملاع  رد  و 
بلطم نیمه  وا  دراد .  صوصف  باتک  رد  ارهاظ  ینیریش  یلیخ  ترابع  تسا  مالسا  ناهج  گرزب  رایسب  يامکح  زا  یکی  هک  یباراف 

تسا هدرک  نایب  لاح "  نابز  عوضوم "  اب  رتشیب  یلو  ار 

هاگرد هب  دوخ  شدرگ  اب  دنک  یم  شدرگ  هک  نامسآ  هنالطهب "  رطملا  اهناججرب و  ضرالا  اهنارودب و  ءامسلا  تلص  دیوگ " :  یم 
هک ناراب  تسا .  نیمز  زامن  نیمز  ندروخ  ناکت  دروخ  یم  ناکت  هک  نیمز  تسا .  نامسآ  زامن  نامسآ  شدرگ  درب .  یم  زامن  یهلا 

تسا ناراب  زامن  ناراب  شزیر  دزیر  یم 
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یم تسین .  ندرک  تعاطا  ار  وا  رما  هناـصلخم  هناـصلاخ و  قح و  رما  لـباقم  رد  ندوب  میلـست  زج  يزیچ  زاـمن  تقیقح  حور و  نوچ 
دننک یم  تعاطا  ار  ناشراگدرورپ  رما  اـهنیا  همه  دزیر  یم  هک  ناراـب  دروخ و  یم  ناـکت  هک  نیمز  ددرگ و  یم  هک  نامـسآ  دـیوگ 

تسا یفراع  درم  هک  يولوم  یلو  تسا .  نیمه  اهنآ  زامن 

و
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دنمهف یمن  ار )  تادوجوم  دـیمحت  حـیبست و  يداع (  ياهناسنا  دـیوگ  یم  دـیوگ  یمن  روط  نیا  دـنک  یم  ریـسفت  هنافراع  ار  لئاسم 
ررکم و ار  نیا  دننک و  یم  دمح  حیبست و  دنـسانش و  یم  دننک و  یم  كرد  دنمهف و  یم  ار  ناشدوخ  يادخ  ناهج  تادوجوم  اعقاو 

 : دیوگ یم  تسا  هدرک  لقن  حیتافم  رد  مه  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم  هک  تسا  یفورعم  راعشا  تسا  هتفگ  ددعتم  ياهاج  رد 

ناهن رد  ملاع  تارذ  هلمج 

نابش نازور و  دنیوگ  یم  وت  اب 

میشه میریصب و  میعیمس و  ام 

میشماخ ام  نامرحم  ان  امش  اب 

دیور یم  يدامج  يوس  امش  نوچ 

دیوش یک  ناد  ادخ  ناج  مرحم 

 : دیوگ یم  متسین  ظفح  ار  نآ  همه  هنافسأتم  هک  دراد  يا  یلاع  یلیخ  ياهرعش  رگید  ياج  رد 

هیوبیس نآ  تفگ  هللا "  ینعم " 

هیدل مه  جئاوحلا  یف  نوهلوی 

نینچ اوه  نینچ  داب  نینچ  كاخ  دیوگ  یم  دعب  دـنرب .  یم  وا  هاگرد  هب  ار  ناشدوخ  زاین  تادوجوم  همه  هک  يدوجوم  ینعی  هللا "  " 
 . ( دنرب یم  وا  هاگرد  هب  ار  دوخ  زاین  لکش  نیا  هب  و  نینچ (  ارحص  نینچ و  ایرد 

اهجوم رد  نایهام  هلمج  هکلب 

اهجوا رد  ناگدنرپ  هلمج 

 . تسا روطنیا  هکنیا  الا  تسین  ملاع  رد  يا  هرذ  دیوگ  یم  هصالخ  و 

173

نیا ناشدوصقم  ایآ  تسیچ ؟  ناـشدوصقم  تسه  ملاـع  تارذ  رد  تادوجوم  حـیبست  زا  يا  هلغلغ  اـعقاو  دـنیوگ  یم  هک  اـهنآ  لاـح 
تسا نیا  ناشدوصقم  هن  میونـش ؟  یمن  ام  یلو  تسه  ویدار  جاوما  هک  روط  نیمه  تسا  هدنکارپ  ادص  نالا  اضف  نیمه  رد  هک  تسا 

ره هک 
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دراد ور  ود  ههجو و  ود  تسه  ملاع  نیا  رد  هک  يا  هرذ  ره  يدوجوم و 

رد ور و  نآ  رد  هک  دراد  یتوکلم  ههجو  کی  دراد  رگید  ناهج  هب  ور  کی  تسا و  هدرم  ور  نیا  رد  هک  دراد  ناهج  نیا  هب  ور  کـی 
قیمع دینک  یمن  كرد  ار  نآ  تقیقح  همه  دینیب  یم  امـش  هک  یبوچ  الثم  دـنیوگ  یم  تسا .  رعاش  هدـنز و  يدوجوم  ره  ههجو  نآ 

دنک یم  ادیپ  هار  مه  اهمتا  قمع  هب  رشب  ملع  هک  اجنآ  رشب  مولع  نیرت 

هک دراد  یتوکلم "  ههجو  کی "  دوجوم  نیمه  تسا  دوجوم  نیا  یکلم "  ههجو  نآ "  دنک و  یم  كرد  ار  دوجوم  نیا  يور  کی 
مه ار  تادوجوم  يور  نآ  ات  دوشب  تقیقح  لها  انعم و  لها  لد و  لها  دـیاب  ناسنا  تسا .  جراـخ  رـشب  رهاـظ  ملع  سح و  تسد  زا 

دنیب یم  درک  كرد  ار  تادوجوم  يور  نآ  یتقو  دنک .  كرد 

دنتفگ یم  حیبست  وا  اب  اهغرم  اههوک و  هک  دوواد  دندماح .  حبـسم و  ملاع و  رایـشوه و  كارد و  همه  ور  نآ  رد  هنوگچ  تادوجوم 
يرگید شوگ  دوواد  دندینـش .  یمن  دندوب و  رگید  مدرم  میدینـش  یم  ار  اههوک  يادـص  میدوب  دوواد  رانک  ام  رگا  هک  تسا  نیا  هن 

دوب هدرک  ادیپ  هار  ءایشا  توکلم  نطاب و  هب  هک  تشاد 

حالطصا هب  بلطم  کی  نیا  هک  دینکن  لایخ  میونش و  یم  مه  ام  دوشب  زاب  ام  نطاب  شوگ  رگا  دینش .  یم  ار  اهنآ  توکلم  يادص  و 
هک دیا  هدینش  دشاب .  ربمغیپ  یتح  درادن  یموزل  هن  دشاب  دیاب  يربمغیپ  طقف  تسا و  يرود 
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ار هزیرگنس  یتشم  هک  دوب  نیا  مرکا  ربمغیپ  تازجعم  هلمج  زا  تفگ .  حیبست  مرکا  ربمغیپ  كرابم  فک  رد  هزیرگنس 

174

ربمغیپ هزجعم  اجنیا  رد  دنیوگ .  یم  ادخ  حیبست  ربمغیپ  تشم  رد  اه  هزیرگنـس  دندید  مدرم  دـنتفرگ و  تسد  هب   --< 175 هحفص : 
ار هزیرگنـس  يادـص  اـهنآ  دـندرک و  زاـب  ار  دارفا  شوگ  هک  دوب  نیا  ربمغیپ  هزجعم  دـندروآ  رد  حـیبست  هب  ار  هزیرگنـس  هک  دوبن  نیا 

ندروآ رد  ادص  هب  رد  هن  دوب  اهـشوگ  نآ  هب  ادص  نیا  ندناونـش  رد  ربمغیپ  هزجعم  تفگ  یم  حیبست  هشیمه  هزیرگنـس  نآ  دـندینش . 
یلیخ هک  یـسک  زا  کیدزن  هنومن  کی  تسین  هداعلا  قوف  مه  یلیخ  روما  نیا  هک  مهد  ناشن  هکنیا  يارب  نم  لاح  اه .  هزیرگنـس  نآ 

اب رایسب  درم  هک  هیلع )  هللا  ناوضر  یمق (  سابع  خیش  جاح  موحرم  نیمه  منک .  یم  ضرع  تسام  امش و  همه  نامیا  دامتعا و  دروم 
ياـپ هک  رـضاح  هدـنز  دـیلقت  عجارم  زا  رفن  ود  زا  ار  نآ  نم  دوب و  هدرک  لـقن  ربـنم  يـالاب  مق  رد  ار  ناتـساد  نیا   ( 1 هدوب (  ییاوـقت 
ملاح هک  یناوج  رد  نم  تفگ  مدوب  شربنم  ياپ  مدوخ  نم  دـنتفگ  ناـشیا  تسا  یناـگیاپلگ  هللا  تیآ  یکی  مدینـش  دـنا  هدوب  شربنم 
کی هک  مدرک  ساسحا  تقو  کـی  مالـسلا  يداو  تراـیز  هب  متفر  متـشاد  یلاـح  هک  یتقو  کـی  متـسین  نینچ  ـالاح  یلو  دوب  بوخ 

يادص

مق هب  ناشیا  هک  مه  یتقو  میدوب و  کچوک  هچب و  ام  دندوب  دهشم  رد  ناشیا  ات  هک  انعم  نیا  هب  میدرکن  كرد  ار  ناشیا  هرود  ام   1 . 
ام یتقو  میدوبن .  مق  رد  ام  زاب  دندوب  هدمآ 
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ام بیصن  ناشیا )  تبحاصم  تاقالم و  فرش (  دنتشذگ و  رد  هک  دیشکن  یلوط  مه  دعب  دندوب و  هتفر  مق  زا  هزات  ناشیا  میتفر  مق  هب 
یسانشادخ یسرتادخ و  اوقت و  زا  يا  همـسجم  ناونع  هب  ار  درم  نیا  میدینـش  تسا  هدوب  گرزب  درم  نیا  اب  هک  سک  ره  زا  یلو  دشن 

همه هب  دننک  یمن  ادیپ  نامیا  کلف  هب  حالطـصا  هب  اهنیا  هک  ما  هدـید  نم  ار  یـصاخشا  نینچ  هک  نیبدـب  كاکـش  دارفا  دوب .  هتخانش 
مدآ وا  هن  دنتفگ :  یم  دندیسر  یم  هک  سابع  خیـش  جاح  هب  دنراد  ینیبدب  وا  هب  دییوگب  هک  ار  یلداع  مدآ  ره  دنتـسه و  نیبدب  مدرم 

 . دوب یمدآ  نینچ  کی  تسا .  یبوخ 
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یلو دشکب .  هرعن  رتش  نیا  دننک و  غاد  دـنهاوخب  ار  يرتش  هکنیا  لثم  تسرد  دـیآ  یم  اهتـسدرود  نآ  زا  یبیهم   --< 176 هحفص : 
هک مدش  هجوتم  نیب  نیا  رد  دوب .  تولخ  مالسلا  يداو  دمآ .  یم  بیجع  هرعن  يادص  اما  مدیدن  يرتش  مدرک  هاگن  ار  مفارطا  هچ  ره 

مداتفا و هار  مارآ  مارآ  روط  نیمه  دننک .  یم  غاد  رتش  دنراد  اهنیا  دیاش  متفگ  دننک .  یم  تکرح  رفن  دنچ  مالسلا  يداو  رـس  نآ  رد 
یم دنا و  هدروآ  ار  یتیم  تسین  يرتش  اجنآ  مدید  مدیـسر  هک  یتقو  یلو  دـیآ  یم  اج  نامه  زا  ادـص  هلب  مدـید  متفر .  اهنآ  فرط  هب 

يداو رـس  نآ  زا  نم  دنونـش  یمن  اـهنیا  مونـش و  یم  تدـش  نیا  هب  نم  تسا و  تیم  نیمه  يادـص  ادـص  نیا  دـننک و  نفد  دـنهاوخ 
لاح دنونش .  یمن  اهنیا  یلو  مونـش  یم  اجنیا و  ما  هدمآ  مه  الاح  دننک  یم  غاد  رتش  مدرک  یم  لایخ  مدینـش  یم  ار  ادص  نیا  مالـسلا 

ره دینکن  لایخ 
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 . دشاب يرگید  شوگ  دیاب  مه  شوگ  نآ  تسا و  يرگید  يادص  ادص  نآ  دنونـش .  یم  همه  دشاب  ملاع  رد  هک  ییادـص  ره  زاوآ و 
نادرگاش زا  هدوب و  يا  هداعلا  قوف  یقتم و  ملاع و  ردقلا و  لیلج  رایـسب  درم  مه  وا  هک  فورعم  یـسلجم  موحرم  ردـپ  لوا  یـسلجم 

تخت رد  روبق  لها  ترایز  هب  ناشیا  تمدـخ  رد  ام  يزور  ییاهب  خیـش  تافو  زا  لبق  هام  شـش  هک  دـنک  یم  لقن  تسا  ییاهب  خـیش 
ام و هب  درک  ور  ناشیا  مدـید  تقو  کی  میتفر .  دـشاب  مه  زونه  دـیاش  تسا و  هدوب  نآ  رد  نیدـلا  نکر  اـباب  ربق  هک  ناهفـصا  دـالوف 

رییغت خیـش  لاح  میدـید  ام  زور  نآ  زا  دـمآ .  داتفا و  هار  دزن  یفرح  درک و  توکـس  رگید  هن .  متفگ  دیدینـشن ؟  يزیچ  امـش  تفگ 
سدـح اهدرگاش  ام  همه  دراد .  قباس  لاح  زا  ریغ  يرگید  لاـح  کـی  هدرک و  ادـیپ  هباـنا  هبوت و  لاـح  هتخادرپ  دوخ  هب  رتشیب  هدرک 

ناشیا داتفا .  قافتا  زور  نآ  دوب  هچ  ره  میدز 

176

امـش تلاح  رییغت  نیا  أشنم  هک  مسرپب  ناشیا  زا  نم  دـش  رارق  مدوب .  رتروسج  اهدرگاش  ریاـس  زا  نم  دـیوگ  یم   --< 177 هحفص : 
خیش هک "  مدینـش  ربق  زا  ار  ادص  نیا  میدرک  یم  روبع  ربق  رانک  زا  یتقو  زور  نآ  نم  تفگ  ناشیا  مدیـسرپ  ناشیا  زا  متفر  تسیچ ؟ 
کی هورگ  کی  زا  هک  دینیب  یم  لاح  درم .  دـعب  هام  شـش  و  ییآ " ؟  یمن  تدوخ  هب  ارچ  تسا  کیدزن  تگرم  شاب  دوخ  رکف  رد 

زا رتراد  هتشر  رت و  هدیچیپ  رت و  قیمع  ام  ملاع  دونش .  یمن  يرگید  دونش و  یم  یکی  ار  ادص 
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و مونـش !  یمن  مراذگ  یم  ار  مشوگ  هک  نم  دـییوگب  دـننک  یم  حـیبست  ملاع  تارذ  مامت  تفگ  ام  هب  نآرق  یتقو  هک  تساهفرح  نیا 
 . تسا يرگید  زیچ  تقیقح  تسا  ینادان  يور  زا  اهفرح  نیا  دنا ! ؟  هدینشن  ار  ادص  نیا  دنا  هدرک  هیزجت  هچ  ره  اهراوتاربال  رد  ارچ 

أرقا دروآ « :  ار  أرقا "  هروس "  لوا  تایآ  دیدرگ  لزان  لیئربج  دش و  لزان  یحو  نم  هب  ارح  هوک  رد  هک  راب  لوا  دومرف  مرکا  ربمغیپ 
 ( مرکا لوسر  ملعی ( .»  مل  ام  ناـسنالا  ملع  ملقلاـب  ملع  يذـلا  مرکـالا  کـبر  أرقا و  قلع  نم  ناـسنالا  قلخ  قلخ  يذـلا  کـبر  مساـب 

متشاد یمرب  هک  مدق  هب  مدق  دومرف  دمآ .  لزنم  فرط  هب  درک و  تکرح  هدش  نوگرگد  ناهج  همه  ایوگ  هک  درک  ساسحا  هبترمکی 
تاومسلا رون  هللا  ینعم « "  الصا  دننز .  یم  فرح  نم  اب  دننک و  یم  مالـس  نم  هب  هک  مدید  یم  ار  دوجو  ملاع  تارذ  مامت  اهگنس و 

 . تسا نیمه  ضرالا "»  و 

177

رد كاردا  روعش و  یهاگآ و  دشاب و  ییاج  رد  ادخ  رون  دوش  یم  رگم  دشابن و  ادخ  رون  اجنآ  رد  هک  تساجک   --< 178 هحفص : 
ام هک  یتقو  نیاربانب  دراد .  یگتـسب  شدوخ  يدوجو  هجرد  نآ  هب  شا  یهاگآ  روعـش و  كاردا و  يدوجوم  ره  هتبلا  دـشابن ؟  اجنآ 

تایح تاتابن  هک  انعم  نآ  هب  دـنراد  تاـیح  تاداـمج  مییوگب  میهاوخ  یمن  مییوگ  یم  تسار  دـنرادن  تاـیح  تاداـمج  مییوگ  یم 
ور نیا  رد  ور و  نیا  رد  دراد  يرتلماک  رت و  یلاع  تایح  ناسنا  دـنراد و  يرت  یلاع  تایح  تاناویح  دـنراد  یتایح  تاـتابن  هن  دـنراد 

تادامج رگید  يور  نآ  رد  یلو  دنرادن  یتایح  چیه  تادامج 
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حبسی هللا  نا  رت  ملا  تسا « :  هتخومآ  ام  هب  نآرق  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دنتسه و  یهاگآ  شناد و  شنیب و  تایح و  یعون  ياراد  مه 
هتفگ یـضعب  رت "  ملا  نیا "  هب  عجار  مدرک  ضرع  هحیبست .»  هتالـص و  ملع  دـق  لک  تافاص  ریطلا  ضرالا و  تاومـسلا و  یف  نم  هل 

ریـسفت رد  ضیف  موحرم  یلو  دـننادب  لاـح  ناـبز  هب  ار  حـیبست  هک  هدوب  نیا  ناـشروظنم  هک  یناد ؟  یمن  اـیآ  ملعت "  ملا  ینعی "  دـنا 
يدرکن دوهش  ایآ  دیوگ " :  یم  ربمغیپ  هب  تسا  ربمغیپ  صخش  بطاخم  اجنیا  رد  هک  دنک  یم  لقن  یگرزب  درم  کی  زا   ( 1 یفاص ( 

 ( هک يدرکن  دوهش  ایآ  ضرالا ( "»  تاومسلا و  یف  نم  هل  حبسی  هللا  نا  رت  ملا  يدرک « " .  كرد  دوهش  هب  ار  اهنیا  هک  وت  ینعی   " ؟
هک ره  تساهنامسآ و  رد  هک  ره  دنک  یم  حیبست  ار  ادخ 

439 3 ص .  1 ج /  . 
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درادـن تیموـمع  هیآ  نیا  دـنا  هتفگ  یـضعب  تسا  هدوـمرف  نم )  هک ( "  ره  نوـچ "  اـجنیا  رد  تسا .  نیمز  رد   --< 179 هحفص : 
رد ام "  اب "  اجنیا  رد  نم "  هن "  دنیوگ  یم  يرگید  هدع  یلو  دوش  یم  لماش  نیمز  رد  ار  ناسنا  اهنامسآ و  رد  ار  هکئالم  صوصخ 

هکنیا تسا .  لوقعلا "  يوذ  صوصخم " )  لاـعفا  عون (  زا  هک  دـهد  یم  تبـسن  اـهنیا  هب  ار  یلعف  نوچ  دـنک  یمن  قرف  رگید  ياـج 
هتشرف ای  دنا  ناسنا  دننک )  یم  حیبست  ار  ادخ  هک  اهنآ (  دیوگب  دهاوخ  یمن  هدرب  راک  هب  ار  نم "  هملک " 
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ار دـنوادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  زیچ : "  هن "  تسا  هدـناوخ  سک "  ار "  اهنآ  تسا  ناـسنا  راـک  هیبش  دـننک  یم  هک  يراـک  نوچ  یلو 
ملع دق  لک  دنا « " ؟  هدیشک  فص  هک  یلاح  رد  ناغرم  مه  تسا و  نیمز  رد  سک  ره  تسا و  نامسآ  رد  سک  ره  دنک  یم  حیبست 
هاگآ اهنیا  همه  حیبست  اهنیا و  همه  زامن  زا  ادخ  دـنا  هتفگ  یـضعب  دـنا :  هدرک  ریـسفت  روج  ود  مه  ار  هلمج  نیا  هحیبست "»  هتالص و 

هب اـهنیا  دوخ  هک  تسا  نیا  تسا  هدرک  ناـیب  دـعب  هلمج  رد  ار  بلطم  نآ  نوچ  تسا  دـعب  هیآ  مه  شا  هنیرق  هک  رتهب  رظن  یلو  تسا 
ناشدوخ راک  هب  اهنیا  نولعفی " »  امب  میلع  هللا  هحیبست و  هتالـص و  ملع  دـق  لک  دـنهاگآ « " :  ناشدوخ  حـیبست  هب  ناشدوخ و  زامن 

 . نیرهاطلا هلا  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  تسا .  هاگآ  اهنیا  ياهراک  مامت  هب  لاعتم  يادخ  دنهاگآ و 

179

.تسا هدوب  یلاخ  هحفص  نیا  هدش  رشتنم  باتک  رد 

شخب 9

یجزی هللا  نا  رت  ملا  ریصملا 0  هللا  یلا  ضرالا و  تاومسلا و  کلم  میجرلا و هللا  ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  میحرلا . . .  نمحرلا  هللا  مسب 
ءاشی و نم  هب  بیصیف  درب  نم  اهیف  لابج  نم  ءامـسلا  نم  لزنی  هلالخ و  نم  جرخی  قدولا  يرتف  اماکر  هلعجی  مث  هنیب  فلؤی  مث  اباحس 

اکی ءاشی  نم  نع  هفرصی 

يا هیآ  زا  تسا  يا  همتت  هلزنم  هب  تسا  هلمج  ود  اـعومجم  تسا و  یکچوـک  هیآ  هک  لوا  هیآ  مدرک  توـالت  هک  يا  هیآ  ود  نیا  زا  . 
ریسفت لبق  هسلج  رد  هک 
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اهنامسآ مامت  یهدنامرف  تردق و  ضرالا "  تاومسلا و  کلم  و هللا  دیامرف " :  یم  لوا  هلمج  رد  تسا  نیا  هلمج  ود  نیا  دافم  دش . 
تسوا نآ  زا  نیمز  و 

هلمج دـشاب .  جراخ  وا  نامرف  ذوفن و  تحت  زا  هک  تسین  تادوجوم  زا  يدوجوم  چـیه  تسوا  نامرف  رد  رایتخا و  هضبق  رد  زیچ  همه 
هدام نامه  زا  ریصم "  ریصملا " . "  هللا  یلا  و  مود " : 

181

هفطن مییوگ  یم  هکنیا  لثم  نداد  لکش  رییغت  یعـضو  هب  یعـضو  زا  نتفر  یلاح  هب  یلاح  زا  ینعی  تروریـص  تسا و  تروریـص "  " 
 . دیدرگ لجر  یبص  دیدرگ  یبص  نینج  دش  ناسنا  هچب  کی  هرخالاب  ات  دیدرگ  ماظع  هغـضم  دیدرگ و  هغـضم  هقلع  دـیدرگ و  هقلع 

تسا تروریص  ناهج  منک  یم  ضرع  هک  انعم  نیمه  هب  تسا  ندیدرگ "  ناهج "  ام  ناهج 

هدوب يرگید  زیچ  تسا  هدوبن  بوـچ  نیا  هشیمه  تسه  بوـچ  نیا  زورما  هک  يزیچ  نآ  میریگب  رظن  رد  ار  بوـچ  هعطق  کـی  رگا  . 
لاؤس کی  رگید .  زیچ  تشگ  دـهاوخ  زاـب  دـنام  دـهاوخن  یقاـب  بوچ  هشیمه  مه  بوچ  نیا  و  بوچ "  تسا "  هدـیدرگ  هک  تسا 

دوشب مدآ  یکاخ  اهندیدرگ :  نیا  نایاپ  تسا :  نیا  لاؤس  نآ  تسه و 

اهندـیدرگ نیا  ناـیاپ  دوشب  ناـسنا  یناویح  دوشب  ناویح  یتـخرد  دـنوشب  تخرد  ـالثم  ییاوه  كاـخ و  بآ و  دوـشب  كاـخ  یمدآ 
زیچ نآ  دوش و  یم  رگید  زیچ  زیچ  نآ  زاب  دوش  یم  يزیچ  يزیچ  کـی  تسا ؟  یفدـه  یب  ياهندـیدرگ  کـی  روط  نیمه  تسیچ ؟ 

؟ . . .  روط نیمه  رگید و  زیچ 

هن ای 
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یلا ضرالا و  تاومـسلا و  کلم  و هللا  هلمج "  نیا  تسا ؟  نیمه  مه  داعم  تقیقح  حور و  تسادخ و  يوس  هب  اهندیدرگ  همه  نایاپ 
هک يا  همیرک  هیآ  دافم  اب  شدافم  تسادخ  يوس  هب  تسادخ و  نآ  زا  زیچ  همه  دـیوگ :  یم  ار  بلطم  نیمه  عقاو  رد  ریـصملا "  هللا 
اب تسا  یکی   ( 1 نوعجار ( "  هیلا  انا  انا هللا و  دنک " :  یم  توالت  ار  نآ  دونش  یم  ار  یتبیصم  ناسنا  هک  یتقو  نآرق  دوخ  روتـسد  هب 

هیآ نیا  یلو  دراد  اهناسنا  هب  صاصتخا  هملک  رهاظ  مییوگ  یم  انا "  اجنآ "  رد  هک  توافت  نیا 

156 هرقب . /   1 . 

182

هب عقاو  رد  تسوا و  يوس  هب  زیچ  همه  تسوا و  نآ  زا  زیچ  همه  دـیوگ :  یم  دـیآ  یمن  نآ  زا  صاـصتخا  يوب  مه  رادـقم  نیا  یتح 
ینعی هیحاـتتفا  تاریبـکت  نیب  رد  هک  ییاـهاعد  هلمج  زا  تسه .  مه  وا  يوـس  هب  تسوا  نآ  زا  تسوا و  زا  زیچ  همه  هک  لـیلد  ناـمه 

 : تساعد نیا  دشاب  یم  بحتسم  تسا  بحتسم  مارحالا  هریبکت  زا  لبق  هک  يریبکت  شش 

کنم و کیدی  نیب  لیلذ  کیدبع  نبا  كدبع و  تیده  نم  يدـهملا  کیلا و  سیل  رـشلا  کیدـی و  یف  ریخلا  کیدعـس و  کیبل و 
رد لاح  تسوت .  يوس  هب  تسوت و  لام  تسوت و  هب  و  تسوت )  زا  زیچ  همه  تسوت (  زا  نیا :  ینعی  دـیحوت  کـیلا .  کـل و  کـب و 

 : تسا هدمآ  کیلا ( "  و "  کل "  اهنیا " :  زا  ات  ود  رون  هروس  تایآ  نیا 
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 " ریصملا هللا  یلا  ضرالا و  تاومسلا و  کلم  و هللا  ( " 

يوـگ حـیبست  تادوـجوم  همه  دوـمرف "  هک  شیپ  هیآ  ینعی  تسا  شیپ  هیآ  لـیلعت  هلزنم  هب  هیآ  نیا  هـک  دـسر  یم  رظن  هـب  نـینچ  و 
 " دنتسه دوخ  قلاخ  يوگانث  اسانش و  و  تسا )  رگید  تایآ  کمک  هب  تادوجوم "  همه  مینک "  یم  ضرع  هکنیا  دنتسه (  دنوادخ 

تسوا نآ  زا  زیچ  همه  نوچ  تسا :  نیا  شلیلد 

ناش شبنج  تکرح و  تسا  حیبست  ناشتروریـص  تسا  حـیبست  ناشدوجو  الـصا  هک  تسا  نیا  تسوا  يوس  هب  تسوا  نآ  زا  نوچ  و 
 : دیوگ یم  دراد  یبوخ  یلیخ  ياهرعش  يولوم  هنیمز  نیا  رد  تسا .  حیبست 

183

 ( 1 تسا (  لک  يوس  اهیور  ار  اهءزج 

تسا لگ  يور  اب  قشع  ار  نالبلب 

فیطل گنر  نآ  مان  هللا  هغبص 

فیثک گنر  نآ  يوب  هللا  هنعل 

 ( 2 دور (  یم  ایرد  هب  ایرد  زا  هچنآ 

(3  ) دور یم  اجنآ  دماک  اج  نامه  زا 

ور زیت  ياهلیس  هک  رس  زا 

ور زیمآ  قشع  ناج  ام  نت  زو 

يوـس هب  تسوا  زا  هک  لـیلد  ناـمه  هب  تسوا .  يوـس  هب  و  ریـصملا "  هللا  یلا  و  تسوا "  نآ  زا  ضرـالا "  تاومـسلا و  کـلم  هللا  " 
اهنیا تیـصوصخ  گرگت و  ناراب و  شزیر  اهربا و  لیکـشت  ناراـب  لوزن  تیفیک  هب  عجار  هک  تسا  دـعب  هیآ  تبون  هچ  رگا  تسوا . 

میهدب حیضوت  هدنیآ  هسلج  هللا  ءاش  نا  میناوتب  دیاش  مه  هیآ  نیا  هک  تسا  هدرک  ثحب 

هللا ءاش  نا  دعب  هسلج  موش  یمن  هیآ  نیا  دراو  نونکا  نم  یلو  تسا  نآرق  تازجعم  زا 
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دمآ و نایم  هب  راگدرورپ  يوس  هب  تادوجوم  همه  تشگزاب  ثحب  تادوجوم و  حیبست  ثحب  هک  لاح  منک  یم  تبحـص  نآ  هرابرد 
ریغ زا  تلاسر  نیا  هک  دراد  یتلاسر  کی  نید  مهد .  یم  حیـضوت  ناتیارب  ار  یبلطم  تسا  ناضمر  كرابم  هام  ياهبـش  مه  ام  ياهبش 

نامه هب  دوب  یم  رـشب  لقع  ملع و  دودـح  رد  رگا  تسین و  هتخاس  تلاـسر  نیا  رـشب  رکف  ملع و  لـقع و  زا  ینعی  تسین  هتخاـس  نید 
دش یم  راذگاو  رشب  ملع  لقع و 

دیوگ یم   2 تسا . .  شدوخ  لک  هب  شیور  یئزج  ره  رگید .  تسا  رعـش  تساسران )  یکدـنا (  لک "  و "  ءزج "  ریبعت "  هتبلا   1 . 
هب تسایرد  زا  نوچ  تسا .  هدوب  هک  اـج  ناـمه  هب  ددرگ  یم  رب  مه  رخآ  دزیخ  یمرب  اـیرد  زا  هنوگچ  دـینیب  یم  امـش  ار  اـهناراب  نیا 

 . ددرگ یم  زاب  شدوخ  لصا  هب  هدمآ  هک  اج  نامه  زا   3 ددرگ . .  یمرب  مه  ایرد 
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تسا لئاق  شزرا  هداعلا  قوف  رکفت  يارب  تسا  لئاق  شزرا  هداعلا  قوف  رشب  لقع  يارب  مالـسا  دندش .  یمن  ثوعبم  ناربمغیپ  رگید  و 
شزرا هداعلا  قوف  سفنا  قافآ و  تاـیآ  رد  ریـس  يارب  نآرق  دوخ  ریبعت  هب  تادوجوم و  هدـهاشم  شیاـمزآ و  هعلاـطم و  ملع و  يارب 

تسا لئاق 

نید هک  ار  ییاه  هناشن  نآ  دناوتب  دنکب  یقرت  هزادنا  ره  شیامزآ  هدهاشم و  ملع و  لالدتسا و  رکف و  لقع و  هک  تسین  نینچنیا  یلو 
هک رادقم  نآ  تسا و  نید  تلاسر  طقف  رگید  نیا  دنک .  هئارا  تسا  هداد  ناهج  ای  ناسنا  زا 
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دنک یم  دییأت  تسا  هدرک  نایب  نید  هک  ار  یقیاقح  رشب  لقع  ملع و  دینیب  یم  امش 

تـسا هتفر  هبترم  ود  ملع  هداد  هئارا  ار  یقیاقح  نید  هک  هدوب  نآ  زا  دـعب  ینعی  هدوب  نید  ییامنهار  زا  دـعب  نیا  زمیج  ماـیلیو  لوق  هب 
زاب هک  تسا  بلطم  نیمه  اهتلاسر  نآ  زا  یکی  تسا .  هدرک  ادیپ  شدییأت  قدص و  رب  مه  ییاه  هناشن  تسا و  رارق  هچ  زا  هیضق  دنیبب 

دهد یم  رییغت  ار  ام  ینیب  ناهج  اهیزورما  ریبعت  هب 

ار نآ  نامدوخ  لقع  اب  مینک و  یم  ساسحا  ار  نآ  نامدوخ  سح  اب  ام  هک  یناهج  دـهد .  یم  رییغت  ناهج  هراـبرد  ار  اـم  شنیب  ینعی 
یلیخ دوپ  رات و  کی  اب  اما  تسا  ناـهج  نیمه  دـهد  یم  هئارا  اـم  هب  یحو  رون  هک  یناـهج  تسا  ناـهج  روج  کـی  مینک  یم  كرد 

 : " دیوگ یم  روجنیا  ام  هب  یحو  يرتشیب . 

تسا روط  نیمه  دیمهف و (  یمن  امش  یلو  تسایوگ  ادخ  حیبست  هب  ناشنابز  یتسه  تارذ  مامت  ضرالا "  تاومسلا و  یف  ام  حبس هللا 
غارس هماش  میراد  غارس  هسمال  میراد  غارـس  شوگ  میراد  غارـس  مشچ  نامدوخ  يارب  ام  تسا .  مهم  نیا  ناسنا و  دوخ  دروم  رد  و  ( 

 - دنیوگ یم  ام  هب  دنیآ  یم  ءایبنا  میرادن  غارس  نامدوخ  رد  يزیچ  نیا  زا  شیب  میراد و  غارس  رکف  لقع و  میراد  غارـس  هقئاذ  میراد 
يا فورعم -  لثم  قبط 

185

یم رکذ  هنایماع  لثم  کـی  بلطم  هب  ندـش  کـیدزن  يارب  یتسه .  یفخم  نیا  ربارب  دـنچ  یتسه  رهاـظ  هک  رادـقم  نیمه  وت  ناـسنا ! 
مدای .یملع  بلطم  کیو  مینک 
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هک ردـق  نیمه  ینیب ؟  یم  ار  هچب  نیا  دـنتفگ :  یم  دـندرک  یم  ریبـعت  روجنیا  ار  ناطیـش  ياـه  هچب  نیا  میدوب  هچب  یتـقو  هک  تسه 
تسا نیمز  ریز  نیا  ربارب  ود  تسه 

ملع هناـیماع .  لـثم  نیا  تسا .  نیمز  ریز  ربارب  ود  ینیب  یم  ار  شردـق  نیا  تسا  ربارب  دـنچ  نیا  نیبـن  یکچوـک  نیا  هب  ار  نـیا  ینعی 
نم مسج  هک   ( 1 دندرک (  یم  لایخ  روط  نیا  ابلاغ  میدـق  رد  تسا .  هدـش  لئان  یفـشک  نینچ  کی  هب  ناسنا  حور  هرابرد  مه  زورما 

منیب یم  مراد  هک  تسا  يزیچ  نیمه 

نم حور  نیا  مربخ .  اب  مدوخ  هک  مدوخ  لد  ریمض و  زا  مبای ) .  یم  مدوخ (  ریمـض  نورد و  رد  مدوخ  هک  تسا  نیمه  مه  نم  حور 
تـسا هدرک  تباث  زورما  يواـکناور  یلو  مربخ .  اـب  مدوخ  حور  مسج و  زا  مشاـبن  رادربخ  هچ  ره  زا  رگا  نم  سپ  نم  مسج  مه  نیا 

تسادیپ ناسنا  يارب  یمک  رادقم  طقف  ناسنا  حور  زا  هک 

رد دـیزادنیب  ار  خـی  هعطق  کی  ای  هناودـنه  کی  امـش  دـنیوگ  یم  دـننز  یم  لـثم  روجنیا  تسا .  یفخم  ناـسنا  دوخ  زا  وا  نیرتشیب  و 
دینیب یم  دینک  یم  هاگن  یتقو  تسا  بآ  لخاد  ردقچ  تسا و  نوریب  بآ  زا  ردـقچ  خـی  هعطق  ای  هناودـنه  نیا  زا  دـینیبب  دـعب  ضوح 
تـسا روط  نیا  مه  ناسنا  حور  دنیوگ  یم  تسا .  بآ  ریز  شا  هیقب  تسا  نوریب  بآ  زا  نآ  زا  یمک  رادقم  خـی  نیا  ای  هناودـنه  نیا 

ناسنا حور  زا  یمک  رادقم 

هک تسا  نیا  يارب  ابلاغ "  میوگ "  یم  هکنیا   1 . 
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 . دندوب هدیسر  بلطم  تقیقح  هب  هک  يدارفا  دنا  هدوب  زین  میدق  رد 

186

زا یفخم  نورد  يایند  کـی  یـسک  ره  تسا .  یفخم  مه  ناـسنا  دوخ  زا  ناـسنا  حور  رتشیب  رادـقم  تسا  راکـشآ  ناـسنا  دوخ  يارب 
رد تسا  ربخ  یب  نآ  زا  مه  ناسنا  دوخ  هک  یفخم  نورد  يایند  نآ  یهاگ  هک  نطاـب  روعـش  ياـیند  دـنیوگ  یم  ار  نآ  دراد  شدوخ 

دهد یم  نوریب  يرثا  مشخ  بضغ و  لاح  رد  يرادیب  رد  ای  باوخ 

دنا هدرک  فشک  متسیب  نرق  رد  ناسانشناور  ار  هیرظن  نیا  هکنیا  اب  تسا  بیجع  یحور  لئاسم  رد  تسا  هبوجعا  هداعلا  قوف  يولوم  . 
 : دیوگ یم  دنا  هدرک  دروخرب  بلاطم  روجنیا  ریظن  هب  دنتـسه  دراو  یحور  لئاسم  رد  هک  رگید  ياهفراع  زا  یلیخ  فراع و  نیا  یلو 

 : دیوگ یم  دروآ  یم  روجنیا  لثم  يا  هتخانش  بوخ  ار  تدوخ  نطاب  هک  نکن  لایخ  وت  ناسنا  يا 

رابیوج رد  يور  رد  رآ  لسغ  رهب 

راخ بآ  رد  دنز  یبیسآ  وت  رب 

تسپ تسا  بآ  رد  راخ  ناهنپ  هچرگ 

تسه هک  یناد  دلخ  یم  وت  رد  هکنوچ 

هاگن هتـشذگ  یم  اجنیا  زا  بآ  ینکب  لسغ  هک  رابیوج  رد  يا  هتفر  يا  هدنک  ار  تیاهـسابل  یتقو  کی  هک  هداتفا  قافتا  ایآ  دیوگ  یم 
بآ هت  يور  یم  ینک و  یم  بآ  ریز  هک  ار  ترس  یلو  تسین  نآ  رد  مه  يزیچ  تسا  یفاص  بوخ و  یلیخ  بآ  يا  هدید  يا  هدرک 

درک تتحاران  یشزوس  ینیب  یم  هعفدکی 

بآ و ریز  یتفر  هک  یتقو  یتشادن  ربخ  وت  یلو  تشاد  دوجو  بآ  لخاد  رد  راخ  نیا  تسه .  اجنآ  رد  يراخ  دوش  یم  مولعم 
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هب دـنک (  یم  تحاران  ار  وت  دـلخ و  یم  هکنیا  لیلد  هب  یلو  ینیب  یمن  ار  نآ  مه  زاب  يدـش )  هاـگآ  نآ  زا  دـیلخ (  تنت  هب  راـخ  نآ 
 : دیوگ یم  دعب  يرب ) .  یم  یپ  نآ  دوجو 

187

هسوسو اه و  سح  راخ  راخ 

 ( 1 هسک (  کی  یندوب  سک  نارازه  زا 

هجوت رگا  یلو  يرادن  یـصقن  بیع و  چـیه  یتسه و  یکاپ  رایـسب  دوجوم  کی  هک  ینک  یم  لایخ  یهاگ  وت  ناسنا !  يا  دـیوگ  یم 
یمهفب دیاب  اه  هسوسو  کی  يوس  زا  اهلیم  کی  يور  زا  دوش )  یم  ادیپ  وت  رد  هک  یحور  ياهراخ  راخ (  کی  يور  زا  یهاگ  ینک 
یـضوح هب  ار  ناسنا  لاثم  نآ  رد  دـنک  یم  رکذ  يرگید  لاثم  یتسه .  ربخ  یب  نآ  زا  تدوخ  تسه  ییاـهزیچ  کـی  تنورد  رد  هک 

دوش یم  نیشن  هت  دنک و  یم  بوسر  اهنیا  یلو  دوش  یم  عمج  نآ  لاثما  نیگرس و  ییاهتفاثک  ضوح  نآ  هت  رد  هک  دنک  یم  هیبشت 

ضوح هت  نآ  ات  مشچ و  کشا  لثم  تسا  فاص  بآ  دنیب  یم  دنک  یم  هاگن  ضوح  هب  ضوح  رس  دور  یم  ناسنا  یتقو  دوز  حبص  . 
درذگ یم  باتفآ  عولط  زا  یتعاس  هس  ود  یلو  دشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  زیچ  کی  اجنیا  رد  هک  دنک  یمن  ساسحا  مدآ  تسادیپ . 

دنک یم  رت  کبس  ار  نیگنس  رت و  نیگنس  ار  کبس  ترارح  دبات  یم  بآ  نیا  يور  باتفآ 

کی الاب  دمآ  درک و  نتسج  ضوح  هت  زا  يزیچ  دینیب  یم  هعفدکی  دنز  یم  نوریب  اهتفاثک  هچ  ضوح  هت  نآ  زا  دینیب  یم  هبترمکی 

رون هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


دیوگ یم  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  یتفاثک  نینچ  کی  یکاپ  یفاص و  نیا  هب  ضوح  نیا  هت  رد  هک  درک  یمن  رواب  مدآ  نیگرـس .  هعطق 
زا منیب  یم  منک  یم  هاگن  نم  هک  یتقو  هللادـمحلا  ییوگ  یم  یطیارـش  کی  رد  ینک  یم  هاـگن  یهاـگ  ار  تدوخ  حور  وت  ناـسنا  يا 

دیایب دوجو  هب  یتحاران  کی  راذگب  دباتب  باتفآ  کی  راذگب  ینک  یم  هابتشا  یلو  درادن  دوجو  نم  رد  يزیچ  هلیذر  قالخا 

 . لوا رتفد  يونثم   1 . 
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تروص هب  لـمع  تروص  هب  نخـس  تروص  هب  دـیآ  یم  ـالاب  تحور  هت  نآ  زا  اـهزیچ  هچ  نیبـب  دـعب  نک  ناـحتما  ار  تدوخ  هاـگنآ 
تباـث بلطم  نیا  زورما  ملع  رظن  زا  تسا :  تهج  نیا  مضرغ  رگید .  ياـهتروص  هب  تبیغ و  تروـص  هب  تـمهت  تروـص  هـب  شحف 

تسا یفخم  مه  ناسنا  دوخ  زا  شرتشیب  تمسق  تسا و  فوشکم  شدوخ  رب  نآ  زا  یتمسق  ناسنا  حور  هک  تسا 

زا تسا .  هاگآ  زار  زا  رت  ناهنپ  زا  تسا و  هاگآ  زار  زا  ادخ   ( 1 یفخا ( "  رـسلا و  ملعی  هناف  میناوخ " :  یم  روط  نیا  هط  هروس  رد  . 
هک تسا  نآ  رت  ناهنپ  زار  زا  هلب  دومرف :  تسه ؟  مه  رت  ناهنپ  زار  زا  يزیچ  رگم  تسیچ ؟  رت "  ناهنپ  زار  زا  دـندرک "  لاؤس  ماـما 

تسین تدای  مه  تدوخ  دراد  دوجو  وت  حور  رد  يزیچ  کی 

دوجو وت  رد  یلو  یتسین  هاگآ  مه  تدوخ  هک  تسا  نآ  زار  زا  رت  ناـهنپ  دنتـسین  رادربخ  نارگید  یهاـگآ  تدوخ  هک  تسا  نآ  زار 
تسا يا  هلمج  لیمک  ياعد  رد  دراد . 
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 ( 2 بیقر (  هک  وت  هکئالم  مراد  ییاهیدـب  نم  هک  دـنک  یم  ضرع  ادـخ  هب  نینمؤملاریما  دوش .  یم  فشک  نآ  زا  تقیقح  نیمه  هک 
 " یلو دنناد  یم  اهنآ  دنتسه  نم 

وت طقف  دـنربخ  یب  مه  هکئـالم  هک  مراد  نورد  رد  نم  ییاـهزیچ  مهنع "  یفخ  اـمل  دـهاشلا  مهئارو و  نم  یلع  بیقرلا  تنا  تنک  و 
نآ یناد .  یم  تدوخ  وت  طقف  دـنربخ  یب  قمع  نآ  زا  مه  هکئالم  هک  دراد  دوجو  ییاهزیچ  نم  رد  تسا )  بیجع  یلیخ  یناد (  یم 

دنا هدرک  تباث  زورما  املع  هک  یفرح  نیا  هنایماع و  لیثمت 

 ( . دهاش بقارم و  ینعم  هب   ) 2  . 7 هط . /   1 . 
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هن میوگب )  هک  مدرک (  رکذ  نیا  يارب  ار  اهنیا  تسا  ناهنپ  یفخم و  شرتشیب  رادـقم  تسا و  راکـشآ  شرادـقم  کی  ناسنا  حور  هک 
نامه مکح  شرتشیب  رادـقم  مینیب  یم  میراد  ار  ناهج  زا  يرادـقم  ام  تسا  روط  نیمه  مه  ناهج  دوخ  تسا  نینچ  ناسنا  حور  اـهنت 
مشچ نیا  زا  ریغ  ام  روط  نیمه  مه  ام  دوخ  و  میربخ .  یب  وا  زا  ام  تسا و  ملاع  ناج  وا  تسا  ملاع  نطاب  وا  دراد  ار  بآ  ریز  هناودنه 

میراد رگید  هقئاذ  هقئاذ  نیا  زا  ریغ  میراد  رگید  شوگ  شوگ  نیا  زا  ریغ  میراد  رگید  مشچ 

البق هکنیا  میراد .  رگید  ياوـق  اـهنیا  همه  زا  ریغ  زاـب  میراد و  رگید  هماـش  هماـش  نیا  زا  ریغ  مـیراد  رگید  هسمـال  هسمـال  نـیا  زا  ریغ 
دونش یم  ناهج  نیمه  رد  ار  ییاهادص  هزنم  بذهم و  كاپ و  مدآ  کی  مدرک  ضرع 

رون هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


تسه يرگید  ساوح  کی  هک  دوش  یم  مولعم  میونش  یمن  ام  هک 

اهناسنا ام  هک  دـننکب  ساـسحا  ار  ییاـهزیچ  تاـناویح  تسا  نکمم  یتح  دـهد و  یم  لاـمتحا  ار  يداـیز  ساوح  دوجو  زورما  ملع  . 
یهاگ مدرک  یم  ینارچ  دنفـسوگ  هک  یتدم  رد  تلاسر  هرود  زا  لبق  نم  دومرف  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  ثیدـح  مینک .  یمن  ساسحا 

دنروخ یم  یناکت  کی  هکنیا  لثم  اهدنفسوگ  نیا  مدید  یم 

هک دنونـش  یم  ار  ییاهادـص  تاناویح  نیا  دـنتفگ  مدیـسرپ  مدیـسر  توبن  هب  هکنیا  زا  دـعب  اـما  مدرک  یمن  ساـسحا  يزیچ  نم  یلو 
یم ار  شمسا  هک  یسح  نامه  ینعی  دوش  ادیپ  تینارون  ام  رد  هک  تسا  نیا  يارب  تسیچ ؟  يارب  تدابع  الصا  دنونـش .  یمن  اهناسنا 

دیهاوخ

مینک ادـیپ  هار  ملاع  ناج  نآ  هب  ملاع  قمع  نآ  هب  هکلب  هک )  تسا  نیا  يارب  مدـص (  سح  ای  مهد و  سح  ای  دـیراذگب  مشـش  سح 
 : دیوگ یم  تسا  یبوخ  یعابر  دراد  یعابر  کی  يزار  رخف  میوش .  انشآ  ملاع  ناج  اب  مینک و  ادیپ  لد  ناج و  نامدوخ 
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 ( 1 هدیدان (  ناج  ملاع  مورب  مسرت 

هدیدان ناهج  ناهج  زا  مور  نوریب 

 ( 2 نت (  ملاع  زا  مور  نوچ  ناج  ملاع  رد 

هدیدان ناج  ملاع  نت  ملاع  رد 

ما هدرم  روک  مریمب  مه  یتقو  درادن  هدیاف  رگید  مه  شدعب  ما  هدشن  انـشآ  ناج  ملاع  اب  متـسه و  اجنیا  رد  زونه  هک  یتقو  دـیوگ  یم 
رد دشاب  روک  ناهج  نیا  رد  هکنآ   ( 3 الیبس ( "  لضا  یمعا و  هرخالا  یف  وهف  یمعا  هذه  یف  ناک  نم  و  دومرف " :  نآرق  هک  نامه 
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؟  دـشاب هتـشادن  رـس  مشچ  ایند  نیا  رد  هک  تسا  یـسک  دوصقم  ایآ  تسیچ ؟  یمعا "  زا "  دوصقم  رت .  هارمگ  تسا و  روک  ترخآ 
دنا هتشادن  مشچ  هک  دنا  هدوب  هللا  ءایلوا  ردقچ  دوش و  یمن  مرج  یسک  يارب  هک  نیا 

دمحم خیـش  جاح  موحرم  گرزب  رایـسب  ملاع  ناشیا و  نایم  ییاه  همان  تسا .  هدوب  ناگرزب  زا  یکی  ییالبرک  دـمحا  دیـس  موحرم  . 
شمـشچ کی  دمحا  دیـس  اقآ  موحرم  دنتفگ  تسا .  هدش  لدـب  در و  یئابطابط  همالع  داتـسا  هیلع )  هللا  ناوضر  یناهفـصا (  نیـسح 

 . هدوب روک 

روک مه  مرگید  مشچ  هک  مراد  تسود  دـسیون "  یم  شا  همان  نیرخآ  رد  وا  هک  دـندرک  یم  لقن  یلاعت  هللا  هملـس  یئابطابط  همـالع 
ترضح رقاب و  ترضح  باحصا  زا  ریـصب  وبا  تسا .  رتانیب  ییانیب  ره  زا  يروک  نینچ  کی  منیبن . "  ار  يزیچ  رگید  وا  زج  هک  دوشب 

اب مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  يزور   ( . 4 هدوب (  روک  تسا و  مالسلا )  امهیلع  قداص ( 

رد  4  . 72 ءارسا . /   3 مورب . ؟  ناج  ملاع  هب  نت  ملاع  زا  مناوت  یم  نم  هنوگچ   2 مشاب . .  هدیدن  ار  ناج  ملاع  مریمب و  مسرت  یم   1 . 
 " . ریـصب ابا  هسـسؤم  دنا " :  هدرک  باختنا  شیارب  یبوخ  مسا  ناروک  زا  يریگتـسد  يارب  دـنا  هدرک  سیـسات  يا  هسـسؤم  ناهفـصا 

 " . ریصب ابا  هسسؤم  دنا "  هتشاذگ  ار  هسسؤم  نیا  مسا  قوذ  شوخ  ياهیناهفصا  هدوب  روک  ریصب  وبا  نوچ 

191

ار یلمع  ترضح  دندوب .  هتسشن  هنیدم  دجسم  رد  باحصا  زا  یضعب 
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غارـس نم  دنراد (  مه  ناشکچوک  نایعیـش  زا  یلیخ  ار  نیا  هک  دـینکن  بجعت  یلو  دـینک  بجعت  امـش  تسا  نکمم  هک  دـنداد  ماجنا 
موش یم  یفخم  ما  هتسشن  هک  روط  نیمه  اجنیا  نالا  نم  هک  دومرف  دندوب  اجنآ  هک  ییاهنآ  هب  ترضح  مراد . ) 

یغارس رفعج  یبا  زا  دندیسرپ  یم  اهنیا  دندمآ و  يدارفا  دهد ؟  یم  باوج  هچ  دینیبب  دیریگب  ارم  غارـس  وا  زا  دیآ  یم  هک  یـسک  ره 
 . دیسرپب نیا  زا  دومرف  درک  هراشا  ترـضح  دش .  دراو  روک  ریـصبوبا  دندید . )  یمن  اهنآ  دوب و  هتـسشن  ماما  هن (  دنتفگ  یم  يراد ؟ 

؟  يراد يربخ  رفعج  یبا  زا  ریصبوبا !  دنتفگ : 

هک دراد  دوجو  ییاهسح  ناسنا  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ار  ناسنا  ماقم  نیا  هتسشن ؟  اجنیا  هک  تسیچ  نابات  دیـشروخ  نیا  سپ  تفگ : 
 ( نخـس نیا  زا  مدرم (  میدق  رد  رگا  دـنیب .  یمن  ار  اهزیچ  نآ  يرـس  يانیب  چـیه  هک  دـنیب  یم  ار  ییاهزیچ  دـنک  تیبرت  ار  اهنآ  رگا 

دنتفگ یم  دندرک و  یم  بجعت 

دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یم  تسه و  هوقلاب  لقاال  تسه  ناسنا  رد  مه  يرگید  ساوح  هک  هدش  تباث  زورما  میرادن  رتشیب  سح  جنپ 
ره دـیوگب ؟  دـهاوخ  یم  هچ  ـالیبس "  لـضا  یمعا و  هرخـالا  یف  وهف  یمعا  هذـه  یف  ناـک  نم  دـیامرف " :  یم  هک  نآرق  هیآ  سپ  . 

تسا رتروک  ایند  نآ  رد  دشاب  روک  ایند  نیا  رد  یسک 

 ) لوسر ترضح  باحصا  زا  موتکم  ما  نبا  هللااب . )  ذایعلا  تسا (  نینچ  دشاب  روک  شرس  مشچ  هک  یسک  دیامرفب  دهاوخ  یمن  . 
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یضعب تسا  لوسر  ترـضح  دوخ  هب  طوبرم  دنا  هتفگ  یـضعب  ار  سبع "  هروس "  ناتـساد  دوب .  روک  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دندوب نارگید  تیاده  مرگرس  هکنیا  رابتعا  هب  لوسر  ترضح  دنا  هتفگ  یضعب  تسا و  نامثع  هب  طوبرم  دنا  هتفگ 
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تیاده مرگرس  هکنیا  هطساو  هب  دندرواین  اجب  دوب  وا  هتسیاش  هک  ار  یمارتحا  نآ  ترضح  دش  دراو  وا  یتقو  ینعی  دندرک  ار  راک  نیا 
هءاج نا  یلوت  سبع و  دش " :  لزان  نآرق  هیآ  لاح  ره  هب  درک  ربکت  وا  تسا و  نامثع  روظنم  هن  دنا  هتفگ  یـضعب  دندوب  نآ  نارگید 

درک سوبع  ار )  دوخ  هرهچ  رگید ( )  سک  ای  مرکا و  لوسر  ای  صخش (  نآ  یمعالا " 

دیوگ یم  هک  نآرق  سپ  دوش .  یمن  هدرمـش  یبیع  هک  رهاظ  يروک  ارچ ! ؟  دش  دراو  يروک  هک  درک  تشپ  درک و  شرت  ار  شیور 
مـشچ نیمه  اهنت  وت  ناملـسم !  يا  هک  دناسرب  دـهاوخ  یم  شدوخ  تسا "  رتروک  ناهج  نآ  رد  دـشاب  روک  ناهج  نیا  رد  هک  ره  " 

یتسین رس 

اکنـض و هشیعم  هل  ناـف  يرکذ  نع  ضرعا  نم  و  دـیامرف " :  یم  میرک  نآرق  رگید  يا  هیآ  رد  دوـش .  زاـب  تلد  مشچ  نک  شـشوک 
لد هناخ  رد  هکنآ  دنک  شومارف  ار  نیمز  نامـسآ و  رون  نآ  ار  ادخ  هکنآ  دـنک  ضارعا  نم  دای  زا  هکنآ  یمعا "  همایقلا  موی  هرـشحن 

ددنبب رون  نیا  رب  ار  شدوخ 

دنک یم  راشف  ساسحا  یگدنز  رد  هشیمه  هک  تسا  نیا  ایند  نیا  رد  شرثا  دراد  هگن  کیرات  ار  شدوخ  لد  هناخ  و 
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رد وا  مینک و  یم  روشحم  روک  ار  وا  ام  ترخآ  رد  اما  تسا و  راـشف  رد  مه  زاـب  دـنهدب  وا  هب  هک  مه  ار  اـیند  تنطلـس  اـیند و  تورث 
 " دیوگ یم  دنک  یم  ضارتعا  ام  هب  ترخآ 

هب دیناد  یم  يدروآ ؟  ایند  نیا  هب  روک  ارم  ارچ  متشاد  مشچ  ایند  رد  هک  نم  اراگدرورپ  اریصب "  تنک  دق  یمعا و  ینترـشح  مل  بر 
هک دراد  مزال  يرگید  ییانیب  کی  اجنیا  دروخ  یمن  ایند  نیا  درد  هب  ایند  نآ  ییانیب  هک  دـنهد  یم  باوج  دـنهد ؟  یم  باوج  هچ  وا 

ار انیب  مشچ  نآ  وت   ( 1 یسنت غ ( " مویلا  کلذک  اهتیسنف و  انتایآ  کتتا  کلذک  لاق  يدروآ " :  یم  تسد  هب  اجنآ  رد  دیاب 

126  - . 124 هط /   1 . 
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يروک مه  اجنیا  هک  تسا  یهیدب  يدوب  روک  يدید  یمن  دوب و  تمـشچ  يولج  ام  تایآ  ینیبب  ار  ام  تایآ  هک  يدرکن  ادـیپ  ایند  رد 
 ( 1 دیدح (  هکرابم  هروس  زا  يا  هیآ  رد  تسین .  كالم  هک  رهاظ  مشچ  دراد  مشچ  مه  اجنیا  دشاب  هتشاد  نطاب  مشچ  ایند  رد  هک  ره 

 : " دنک یم  نایب  ار  تمایق  زا  يا  هنحص  زین 

یم ار  نامیا  لها  تمایق  رد  قفانم  نانز  نادرم و  اهقفانم  مکرون "  نم  سبتقن  انورظنا  اونما  نیذـلل  تاقفانملا  نوقفاـنملا و  لوقی  موی 
دنیوگ یم  نینمؤم  هب  ناهایسور  نیا  غارچ .  یب  دنا و  کیرات  ناشدوخ  هک )  یلاح  رد  دنوش (  یم  دراو  ینارون  غارچ و  اب  هک  دننیب 

مینک هدافتسا  امش  رون  زا  ام  هک  دینکب  ام  هب  یتافتلا 
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دیاب ایند  رد  ار  رون  نیا  ارون "  اوسمتلاف  مکءارو  اوعجرا  لیق  تسین " :  هدافتسا  لباق  ریغ  يارب  رون  نیا  هنافسأتم  دنهد :  یم  باوج  . 
برـضف دیروآ " :  تسد  هب  دیاب  اجنآ  هک  تسا  یغارچ  نیا  دـیروآ  تسد  هب  دـیاب  ار  رون  اجنآ  زا  ایند  هب  دـیدرگرب  دروآ  تسد  هب 

هار رگیدـکی  شود  هب  شود  تسا  نکمم  تمایق  رد  رفن  ود   ( 2 باذـعلا ( "  هلبق  نم  هرهاظ  همحرلا و  هیف  هنطاب  باب  هل  روسب  مهنیب 
دشاب نشور  اج  همه  دشاب  نشور  نشور  ناهج  یکی  يارب  هک  یلاح  رد  دنورب 

هب دشاب  نشور  غارچ  نآ  شنطاب  رد  هک  یسک  ره  تسا  نطاب  غارچ  غارچ  نآ  هکنیا  يارب  دنیب  یم  کیرات  ار  اج  همه  يرگید  نآ  و 
شوماخ شبلق  غارچ  هکنآ  تسا و  نشور  وا  يارب  زیچ  همه  دشاب  نشور  ادخ  رون  هب  دشاب  نشور  نیمز  نامسآ و  رون 

یم ناشن  تسرد  تسا  بترم  مظنم و  فراعم  شرسارس  نآرق  اعقاو  تسا  بیجع  شا  همه  نآرق  الصا  تسا  بیجع  مه  هیآ  نآ   1 . 
13 دیدح . /   2 تسا . .  ناج  باتک  هدمآ و  ناج  ملاع  زا  نآرق  هک  دهد 
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هدب ضرق  هب  مه  ام  هب  ترون  نآ  زا  هیاسمه !  هک  دـنک  یم  سامتلا  نآ  نیا و  هب  دـنیب  یم  کیرات  ار  اج  همه  تسه  کیرات  تسا و 
كرابم هام  يارب  مرکا  ربمغیپ  دراد  یبیجع  ریبعت  هچ  دوش .  یم  کیدزن  دراد  ایحا  ياهبش  تسین .  ینداد  ضرق  هنافسأتم  دنیوگ  یم 

تسا بیجع  یلیخ  ناضمر 

1 هللا ( "  هفایض  یلا  هیف  متیعد  دیامرف " :  یم 
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ردقچ دیمهفب  سایقم  نیا  هب  سپ  نامهیم .  امش  تسا و  نابزیم  ادخ  هام  نیا  رد  دیا  هدش  هدناوخ  ادخ  ینامهم  هب  هام  نیا  رد  امـش  ( 
یمارگ ار  نامهم  نأش  هک  تسا  نابزیم  نیا  نامهم  نابزیم و  هطبار  رد  دـیناد  یم  نوچ  تسا !  زاب  هاـم  نیا  رد  یهلا  تمحر  ياـهرد 

دراد یم 

لقاال هک  دـینک  شـشوک  طقف  دراد .  یم  یمارگ  ار  يو  وا  تسا  نامهم  هکنیا  لیلد  هب  دـش  میرک  مدآ  کی  نامهم  یتقو  سک  ره  . 
هک تسا  ردـق  ياهبـش  ناضمر  كرابم  هاـم  تیونعم  جوا  دـیوشب .  دراو  ناـبزیم  نیا  هرفـس  رـس  رب  ناـمهم  کـی  تروص  هب  دـیناوتب 

میشاب هدرک  يراک  لقاال  زور  تسیب  نیا  لوط  رد  دیاب  ام  تسا .  کیدزن 

دراو نابزیم  نیا  هرفـس  رـس  رب  نامهم  کی  تروص  هب  میناوتب  موس (  تسیب و  مکی و  تسیب و  مهدزون  ردـق  یلایل  ماـیا و  نیا  رد  هک 
رب نداد  هبلغ  ار  تیناحور  اهندرک  هزرابم  تعیبط  اب  اهندز  هراما  سفن  رب  ریجنز  نامدوخ  لایخ  هب  نیا  اـه  نتفرگ  هزور  نیا  میوش ) . 

ندناوخ دایز  ياعد  ادخ  ندرک  دایز  رکذ  تعیبط 

کی دـننام  میناوتب  ءایحا  ياهبـش  نیا  رد  هکنیا  يارب  تسا  یگداـمآ  همه  اـهنیا  ندوب  داـیز  ادـخ  داـی  رد  ندرک  داـیز  نآرق  توـالت 
رافغتسا مینکب  هبانا  مینکب  هبوت  میوشب  دراو  نامدوخ  قلاخ  تمحر  هرفس  رس  رب  نامهم 

 . هینابعش هبطخ   1 . 
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یمالـسا هعماـج  يارب  ناـمدوخ  نمؤـم  ناردارب  يارب  ناـمدوخ  يارب  میهاوـخب  تداعـس  میهاوـخب  تـمحر  لاـعتم  يادـخ  زا  مـینکب 
هب هکنیا  يارب  مینک  یم  تدابع  ام  تسا .  تینارون  يارب  الصا  تدابع  میهاوخب .  ار  نامدوخ  سفن  حالصا  نامدوخ 
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بلق مییایب و  نوریب  اهیگریت  نیا  زا  اهترودک  نیا  زا  اهتملظ  نیا  زا  ندرک  شومارف  ار  ادـخ  ریغ  ندوب و  ادـخ  دای  هب  تدابع و  هلیـسو 
 . دوشب رونم  یهلا  رون  هب  ام 

شخب 10

قدولا يرتف  اماکر  هلعجی  مث  هنیب  فلؤی  مث  اباحـس  یجزی  هللا  نا  رت  ملا  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا  میحرلا . . .  نمحرلا  هللا  مسب 
بهذـی هقرب  انـس  داـکی  ءاـشی  نم  نع  هفرـصی  ءاـشی و  نم  هب  بیـصیف  درب  نم  اـهیف  لاـبج  نم  ءامـسلا  نم  لزنی  هلـالخ و  نم  جرخی 

لیللا و ا هللا  بلقی  راصبالاب و 

نایرج کی  میدرک  ریـسفت  شیپ  هسلج  ود  رد  هک  يا  هیآ  رد  دنوش .  یم  ریبدت  يا  هنامیکح  هدارا  کی  اب  ادـخ و  رون  هب  دـنا  نشور 
زا رهاظ  هدـیدپ  ود  دـعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  یلو  تادوجوم  حـیبست  زا  دوب  ترابع  هک  دومرف  نایب  ار  رهاظ  ياهدـید  زا  ناهنپ  یمومع 

و دنک -  یم  نایب  ام  يارب  ار  ناهج  ياه  هدیدپ 

197

اهنیا رد  هدـننک  ذوفن  ذـفان و  هدـید  تربع  هدـید  اب  نیب و  تقیقح  مشچ  اـب  اـم  هک  تسه -  ریبعت  نیا  تاـیآ  نیا  رخآ  رد  اـصوصخم 
و هیوج "  تانئاک  میدـق "  ياملع  حالطـصا  هب  گرگت و  ناراب و  ربا و  داـب و  هلأـسم  هب  تسا  طوبرم  یکی  هدـیدپ  ود  نیا  میرگنب . 

دنک یم  بیقعت  ار  شدوخ  فده  نآرق  هتبلا  یناویح و  یسانش  تسیز  ناویحلا  ملع  تاناویح  تقلخ  هب  تسا  طوبرم  يرگید 

زا نآرق  تسا  توافتم  سانش  تسیز  دنمشناد  ای  هیوج  تانئاک  هب  ملاع  دنمـشناد  رفن  کی  فده  اب  بلاطم  نیا  نایب  زا  نآرق  فده 
نآ دهاوخ  یم  اهنیا  همه 
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مدرک ضرع  هک  لوا  هیآ  دروم  رد  لاح  دـهد .  هئارا  رـشب  هب  دراد  تیونعم  یـسانشادخ و  دـیحوت و  هب  لـئاسم  نیا  هک  ار  ییاـههار 
تسا هیوج  تانئاک  هب  طوبرم 

دودح رد  هکنیا  يانعم  هب  نامسآ  رد  حالطصا  هب  هن  نیمز و  رد  هن  مهم  رایسب  ثداوح  هلسلس  کی  منکب .  ضرع  يرصتخم  حیضوت 
نیمز رب  هک  اوه  زا  يرـشق  نیا  رد  تسا  هدرک  هطاـحا  نیمز  رب  هک  يوـج  نیا  رد  هکلب  دـهد  خر  ناگراتـس  دیـشروخ و  هاـم و  ـالثم 

 " هیوج تانئاک  دنیوگ "  یم  ار  اهنیا  هک  دهد  یم  خر  تسا  هدرک  هطاحا 

کی هب  لیدـبت  یهاگ  هک  اهبالقنا  اهنافوط  گرگت  شزیر  فرب  شزیر  ناراـب  شزیر  اـهداب  تکرح  اـضف  نیا  رد  ربا  لیکـشت  نیمه 
اهنیا هب  یگتـسب  ناسنا  هلمج  نآ  زا  اهرادناج و  یگدنز  هک  تسا  ییاهزیچ  هلـسلس  کی  اهنیا  لاح  ره  هب  یلو  دوش  یم  الب  تمعن و 

 . دراد

ناکما دوشن  دراو  نآ  هب  یناکت  چیه  هک  مارآ  دـص  رد  دـص  بآ  ضوح  کی  لثم  دوب  یم  قلطم  نکاس  اوه  دوب و  یمن  داب  رگا  ایآ 
دوبن یهاـیگ  دوب  یمن  ناراـب  ربا و  رگا  تسا  حـضاو  یلیخ  هلدـتعم ؟  يا  هقطنم  رد  یتـح  دوب  يا  هطقن  چـیه  رد  رـشب  يارب  یگدـنز 

ربا و داـب و  زا  نآرق  هـیآ  رد 105  هک  دنتـسه  یعدم  دـنا  هدرمـش  هک  یـضعب  یلو  ما  هدرمـشن  مدوخ  نم  دوبن .  یناسنا  دوبن  یناویح 
ناراب و
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اصوصخم تسا و  هدرک  ادیپ  هعـسوت  اجیردت  رگید  مولع  همه  دننام  مه  يوج  تانئاک  ملع  تسا .  هتفر  نخـس  اهنیا  لاثما  گرگت و 
دیدج لئاسو  فشک  عارتخا و  زا  دعب 
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تسا هدش  رت  ناسآ  یلیخ  املع  يارب  دهد  یم  خر  وج  رد  هک  یثداوح  نتخانش  دوبن  لئاسو  نیا  میدق  رد  هک 

زا اهربا  زا  یـضعب  هک  دـندید  یم  نوچ  یهاگ  دوب  یلکـشم  رایـسب  راک  اهربا  ندرک  هعلاطم  شیپ  لاـس  رازه  ملاـع  کـی  يارب  ـالثم 
یم یلعوب  دننک .  هدهاشم  ار  اهربا  عضو  اجنآ  زا  هک  یتمحز  رپ  ترفاسم  هچ  اههوک  يالاب  دـنتفر  یم  دـیآ  یم  رت  نییاپ  مه  اههوک 

دیوگ

زاربا هک  نیمه  رد  ای  ما  هتفرگ  رارق  نم  هک  ییاج  زا  تسا  رت  نییاپ  هک  ما  هدید  ار  ربا  هک  ما  هتفرگ  رارق  ییاهاج  رد  مدوخ  ررکم  نم 
ربا هک  دش  نشور  نم  يارب  بلطم  نیا  اهترفاسم  زا  یکی  رد  هک  دیوگ  یم  شدوخ  ياه  هتـشون  زا  یکی  رد  وا  دوش  یم  لیکـشت  هچ 
هک دش  نیا  ما  هدیقع  نم  دـیوگ  یم  وا  تسا  راخب  طقف  طقف و  ربا  دـنتفگ  یم  میدـق  رد  نوچ  دـیآ  یم  دوجو  هب  اوه  دوخ  زا  یهاگ 

دوش یم  ربا  هب  لیدبت  اوه  دوخ  مه  یهاگ 

هک الاح  بآ .  راخب  زا  هدش  عابـشا  ياوه  دوخ  زا  تسا  ترابع  ربا  یلک  روط  هب  هک  تسا  تباث  بلطم  نیا  مه  زورما  بآ و  راخب  هن 
میوش یم  راوس  ام  هک  یلومعم  ياهتج  نیمه  دنور  یم  رتالاب  اهربا  زا  یلیخ  دنوش و  یم  راوس  تج  يامیپاوه  هدش  ادیپ  لئاسو  نیا 

فرب نیمز  يور  دنک  یم  لایخ  دـنک  یم  هاگن  ناسنا  یتقو  هک  دور  یم  رتالاب  ربا  زا  یلیخ  میور  یم  ار  یلومعم  ياهترفاسم  نیمه  و 
رد يا  هزات  تایفشک  هریغ  یتارباخم و  ییویدار  لئاسو  شیادیپ  اب  ای  تسا  هدمآ  يدایز 
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تایفشک هب  هجوت  اب  هک  تسا (  هدرک  هریغ  گرگت و  ربا و  ناراب و  داب و  باب  رد  یتاریبعت  نآرق  تسا .  هدش  ناراب  داب و  ربا و  هنیمز 
نآرق تسا .  شدوخ  فده  لابند  نآرق  مدرک  ضرع  هکنیا  اب  تسا )  زیگنا  تفگش  دیدج 

199

ناسنا ادخ و  نایم  یطابترا  هار  کی  دنزب  ادخ  ناسنا و  نایم  یلپ  کی  دهاوخ  یم  دنک  یم  وجتـسج  ار  دـیحوت  يزیچ  ره  رد  هشیمه 
یملع تاقیقحت  اـب  هک  یناـسک  يارب  تسا  هدرک  تاـعوضوم  نیا  رد  نآرق  هک  یتاریبعت  یلو  تسا  نیمه  نآرق  فدـه  دـنک  رارقرب 

دنتسه انشآ  دیدج  رصع  اصوصخم 

هیصوت ار  وجشناد  هقبط  صوصخلاب  و   ( 1 نایاقآ (  اصوصخم  نم  تسا و  هدـمآ  رد  راک  زا  زیمآ  زاجعا  هکلب  زیمآ و  باـجعا  یلیخ 
باتک نیا  دـننک .  هعلاطم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  رد  ناراب  داـب و  ماـن  هب  تسا  هدـش  رـشتنم  شیپ  لاـس  دـنچ  هک  ار  یباـتک  هک  منک  یم 

 : تسا شخب  ود  ياراد 

نیرخآ ساـسا  رب  ار  اـهزیچ  روـجنیا  گرگت و  شیادـیپ  ناراـب و  شزیر  اـهربا و  لیکـشت  اـهداب و  تـکرح  ناـیرج  شخب  کـی  رد 
یم هعلاطم  ناسنا  یتقو  دنک و  یم  رکذ  کی  کی  ار  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تایآ  مود  شخب  رد  دـنک و  یم  نایب  زورما  یملع  تایرظن 

دوش یم  یتفگش  باجعا و  راچد  تقیقح  هب  دنک 

طقف هن  هک  تسا )  يرگید (  یهاـگآ  عبنم  کـی  زا  عطق  روط  هب  تاریبـعت  نیا  هک  دـنک  یم  ساـسحا  صخـش  باـتک  نآ  لوـق  هب  و 
رشب الصا  دشاب  هاگآ  لئاسم  نیا  هب  هتشادن  ناکما  رشب  درف  کی  ناونع  هب  ربمغیپ 
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تسا یصاخ  تاریبعت  نآرق  تاریبعت  لاح  ره  هب  تسا و  هتشادن  عالطا  لئاسم  روج  نیا  زا  ریخا  نرق  مین  ات  هتشذگ 

اب دنـشاب  هیآ  کی  اعومجم  هیآ  ود  هک  تسا  نیا  لـثم  ینعی  تسا  کـیدزن  مه  هب  یلیخ  هیآ  ود  نیا  هک  میراد  نآرق  رد  هیآ  ود  اـم  . 
اماکر هلعجی  مث  هنیب  فلؤی  مث  اباحـس  یجزی  هللا  نا  رت  ملا  دیامرف " :  یم  هک  تسا  رون  هروس  هیآ 43  نیمه  یکی  یفالتخا .  كدنا 

 : دیامرف یم  هک  تسا  مور  هروس  زا  متفه  لهچ و  هیآ  مه  یکی  هلالخ "  نم  جرخی  قدولا  يرتف 

 ( . راضح هب  هراشا   ) 1 . 

200

ره نم  لاح  هلالخ . "  نم  جرخی  قدولا  يرت  افسک و  هلعجی  ءاشی و  فیک  ءامسلا  یف  هطـسبیف  اباحـس  ریثتف  حایرلا  لسری  يذلا  هللا  " 
یکی الوا  دتـسرف .  یم  ار  اهداب  هکنآ  تسا  قح  تاذ  تسادخ  دیوگ :  یم  مور  هروس  هیآ  منک .  یم  يرهاظ  همجرت  کی  ار  هیآ  ود 
حایر هب  دنک  یم  ریبعت  دراوم  یضعب  رد  و  داب )  حیر (  هب  دنک  یم  ریبعت  دراوم  یضعب  رد  نآرق  هک  تسا  نیا  دنا  هتفگ  هک  یتاکن  زا 

تسا هدمآ  درفم  هملک  نیا )  هک (  اج  ره  دنا  هدرک  هک  ییاصقتسا  بسح  هب  اهداب . )  ) 

تـسین ههبج  کی  دـنوش  یم  اهناراب  أشنم  هک  ییاهداب  هک  تسا  هدرک  تباث  زورما  ملع  و  اـهداب )  حاـیر ( "  هدرک " :  رکذ  عمج  ت 
 ) تسا تقو  نآ  رد  طقف  دنهد و  یم  رگیدکی  تسد  هب  تسد  یصاخ  لکش  هب  هک  تسا  یفلتخم  ياه  ههبج 
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تسا نیا  رت  بیجع  و  دنوش ) .  یم  ناراب  أشنم  هک 

مهللا هک "  تسا  هدش  دراو  اهاعد  زا  یکی  رد  تسا  هدش  حیرـصت  ثیدـح  رد  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  دوخ  زا  هک  يا  هتکن  نیا  هک 
نآ هب  دزو  یم  هک  یتقو  ینعی  حـیر "  هن "  هدـب  رارق  حایر "  ام "  يارب  ار  داـب  ایادـخ   ( 2 احیر ( "  انل  هلعجت  اـحایر و ال  اـنل  هلعجا 
 " و حـیر "  ناـیم "  تسا  قرف  هچ  رگم  هک  دـنا  هدرک  لاؤس  همئا  زا  یتـح  و  تسا .  تمحر  لکـش  نآ  هب  اـهنت  نوچ  دـشاب  شلکش 

باذع دشاب  یحانج  کی  داب  تقو  ره  هک  دنا  هتفگ  دنا  هداد  ار  باوج  نیمه  نیع  حایر ؟ " 

111 2 ص .  ریغصلا ج /  عماج   2  . 41 تایراذ . /   1 . 
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هدرک هیبشت  ار  داب  مالـسلا )  هیلع  یلع (  نینمؤملاریما  يرگید  ثیدح  رد  زاب  و  تسا .  تمحر  دشاب  يا  ههبج  دنچ  تقو  ره  تسا و 
دودـح دـنا و )  هدرب  راک  هب  زورما (  یگنرف  ياملع  ار  ریبعت  نیا  نیع  ییاهحانج  تسه و  يرـس  ياراد  هک  يا  هدـنرپ  کـی  هب  تسا 

ياـهحانج یـسک  رگا  ینعی  تسا  لکـش  نیا  هب  داـب  تکرح  یهاـگ  هک  دـنا  هدرک  تباـث  درذـگ  یمن  شرمع  زا  رتشیب  لاـس  هاـجنپ 
تسا هتفرگ  ار  ایند  يور  یمیظع  هدنرپ  کی  دنک  یم  لایخ  دنیبب  ار  تکرح  عضو  فلتخم و 

رتشیب ار  بلطم  نیا  دهاوخب  یـسک  رگا  مدرک  ضرع  دراد .  حایر "  هملک "  دنک  یم  نایب  ار  تمحر  ياهداب  نوچ  نآرق  مه  اجنیا  . 
باتک دنک  كرد 
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دنناوت یم  ار  اهلومرف  يا  هزادنا  اتو  دنتـسه  انـشآ  زورما  یعیبط  مولع  اب  هک  یناسک  اصوصخم  دنک و  هعلاطم  ار  نآرق  رد  ناراب  داب و 
 " .دننک هدافتسا  دنناوت  یم  رتهب  دننک  كرد 

هب و  هروث "  دـیوگ "  یم  بالقنا  هب  برع  تسا .  بالقنا "  شلـصا "  هدام  نیا  تسا .  ث و ر )  روث (  هدام  زا  ریثت  اباحـس . "  ریثتف 
ار نیمز  ندز  مخـش  اب  نوچ  تسا  نیمز  ندرکور  ریز و  ینعی  نیمز  ندز  مخـش  هلیـسو  هک  روث "  دـیوگ "  یم  تهج  نآ  زا  رن  واگ 

دنک یم  ور  ریز و 

دنا هتفگ  نینچ  یهاـگ  هک  تسین  ندرک  هدـنکارپ  هراـثا "  ینعم "  نیارباـنب  و  روث "  دـنیوگ "  یم  نآ  هب  ندرک  ور  ریز و  راـبتعا  هب 
تباث زاب  دـشاب .  مه  ندرک  ور  ریز و  نآ  رد  هک  تسا  یندرک  هدـنکارپ  هراثا "  دـنیوگ "  یمن  هراـثا "  ار "  ندرک  هدـنکارپ  فرص 

دنا هدرک 

تکرح کی  هن  تسا  هراثا  هروث و  اعقاو  هک  دـهد  یم  خر  وج  رد  ییاهـشروش  تابالقنا و  کی  اـهداب  اـهربا و  لیکـشت  تقو  رد  هک 
دنیوگ یم  هک  دننک  نهپ  ار  يا  هرفس  هکنیا  لثم  دنک  یم  نهپ  ار  اهربا  نیا  ادتبا  رد  ءاشی "  فیک  ءامسلا  یف  هطسبیف  يداع " . 
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و هکنآ "  زا  دعب  رگم  تسین  ناراب  أشنم  هدش  نهپ  ربا  یلو  تسا  هدرک  اضتقا  شتیشم  تمکح و  هچنآ  قباطم  يا "  هرفـس  ياهربا  " 
الصا دوشب .  مکارتم  ینعی  دوشب  ماکر  دعب  هلحرم  رد  یتح  دوش و  هدرشف  مه  رد  عمج و  افسک "  هلعجی 
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دهد یم  نأشن  نایب  نیا  دوخ 

تاریبعت زا  يرایـسب  رد  و  دـشاب و . . .  دـیاب  يداب  دوش  یم  یط  وج  نیا  رد  یماظن  کی  دوشب  لزان  دـهاوخ  یم  هک  ناراب  کـی  هک 
بـسح هب  ناسنا  نوچ  نآرق )  زاجعا  رب  دنا (  هتفرگ  يرگید  لیلد  مه  ار  نیا  دراد  داب )  ندنادرگ  حایر ( "  فیرـصت  هملک "  نآرق 

دید

زورما یلو  دنک  یم  تکرح  میقتسم  نیمز  حطـس  يور  روط  نیمه  ینعی  تسا  یقفا  تکرح  داب  تکرح  هک  دنک  یم  لایخ  شرهاظ 
تساهاوه يامد  فالتخا  اهنیا  همه  هشیر  هتبلا  دخرچ و  یم  ددرگ و  یم  تسا  يرود  هشیمه  داب  یلصا  تکرح  هک  هدش  تباث 

وج نوریب  رد  دنا  هتفگ  يرگید  ياه  هشیر  دراد و  دیـشروخ  رون  رد  يا  هشیر  رت  نیگنـس  درـس  ياوه  تسا و  رت  کبـس  مرگ  ياوه 
هیآ نآ  رد  اهنیا  زا  دـعب  تسا .  شخرچ  شدرگ و  تروص  هب  ینعی  تسا  یفیرـصت  تکرح  نامه  داب  تکرح  لاح  ره  هب  یلو  دراد 

 : " دیامرف یم 

مه رون  هروس  هیآ  رد  مور .  هروس  هیآ  رد  نیا  دـمآ .  نوریب  البال  زا  هک  ینیب  یم  ار  ناراب  ياه  هناد  هلالخ "  نم  جرخی  قدولا  يرتف 
 " اباحـس غ یجزی  هللا  نا  رت  ملا  دیوگ " :  یم  ردق  نیمه  تسا  هدماین  داب  رکذ  اجنیا  رد  هدـش .  رکذ  یفالتخا  کی  اب  تاریبعت  نامه 

؟  دناد یم  ار  اهربا  مارآ  مارآ  ادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ 

هتکن کی  نیا  دوخ  دنار .  یم  ار )  اهربا  ادخ (  دیوگ  یم  اجنیا  اهربا  ندنار  يارب  داتسرف  ار  داب  دومرف  اجنآ  رد 
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ینعم هب  دهد  یم  تبسن  ادخ  هب  هک  ار  هچ  ره  نآرق  هک  دینادب  دیاب  ار  نیا  امش  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  تسا و  يا 
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دتسرف یم  ار  داب  دیوگ  یم  اج  کی  رگا  سپ  دخرچ  یم  وا  هدارا  هب  اهبابسا  همه  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  تسین  طئاسو  بابسا و  یفن 
نوچ دنار  یم  ادخ  دنار  یم  داب  هک  مه  اجنآ  تسین  ضقانت  نیا  دنار  یم  ار  ربا  ادخ  دـیوگ  یم  اج  کی  دـنار و  یم  ار  ربا  داب  نیا  و 

 : " هدیرفآ هدرک و  قلخ  ار  وا  لاعتم  يادخ  هک  يا  هلیسو  ببس و  کی  زج  تسین  يزیچ  مه  داب 

اهباتک ناگدنسیون  زا  یضعب  فنصم . "  یهاگ "  دنیوگ و  یم  فلؤم "  یهاگ "  ار  اهباتک  ناگدنسیون  دینیب  یم  هنیب . "  فلؤی  مث 
يروآ درگ  طقف  ناشراک  دنا  هدرک  رارقرب  سنا  تفلا و  ناشنایم  رد  هدرک و  عمج  اج  کی  ار  يا  هدـنکارپ  بلاطم  ینعی  دـنا  فلؤم 

دنیوگ یم  ییاج  رد  فنصم "  یلو "  هدوب . 

موحرم نادرگاش  زا  یکی  هک  تسا  فورعم  دـشاب .  هتـشاد  راکتبا  نآ  زا  یتمـسق  رد  لقاال  اـی  باـتک  همه  رد  شدوخ  هدنـسیون  هک 
ياهباتک هدوب و  یلح  همالع  تبحص  یـسلجم  موحرم  روضح  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدرک  يا  یخوش  کی  ناشیا  اب  یـسلجم 

تسا هدرک  فینصت  فیلات و  فلتخم  ياهتمسق  رد  همالع  هک  يدایز 

فلتخم لثم  دـنک  رکذ  ار  هعیـش  ياملع  تافالتخا  طقف  هک  یهقف  لـصفم  هقف  رـصتخم  هقف  فلتخم :  تاراـبتعا  هب  هقف  عاونا  هقف  رد 
مه اب  ار  ینس  هعیش و  تافالتخا  هک  یهقف 
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تسا باجعا  بجوم  اعقاو  فلتخم و  ياه  هتشر  رد  مالک  رد  قطنم  رد  هرکذت  لثم  دنک  رکذ 

درگاش تسین .  دـنا  هتـشون  همالع  هک  هچنآ  زا  رتمک  میا  هتـشون  اـم  هک  مه  هچنآ  دـندومرف  شنادرگاـش  هب  یـسلجم  موحرم  دـنتفگ 
فیلات لاح  فیلات . "  دیا  هتـشون  امـش  هچنآ  تسا و  فینـصت  دـنا  هتـشون  ناشیا  هچنآ  هک  توافت  نیا  اب  یلو  تفگ "  درک  یخوش 

 . ندرک رارقرب  تدحو  تفلا و  ناشنیب  ندرک و  عمج  اج  کی  ار  دوجوم  روما  ینعی 
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فلؤم کی  لثم  دـنک  یم  عمج  داب  نیمه  هلیـسو  هب  ار  يا  هدـنکارپ  ياـهربا  ادـخ  ینعی  هدـمآ  فیلاـت "  عوضوم "  زاـب  هیآ  نیا  رد 
ار ربا  ینعی (  دوب  افـسک "  هلعجی  هیآ "  نآ  رد  دنک ) .  یم  داجیا  ربا (  زا  یهوبنا  اجنیا  زا  دروآ و  یم  درگ  اج  کی  دنک  یم  فیلات 

 " اماکر هلعجی  اجنیا "  رد  و  دنک )  یم  هدرشف (  ( 

دنیآ یم  رد  هدرشف  هدش و  عمج  تروص  هب  دننام  کمـشپ  زاب و  هدرتسگ  ياهربا  اهنت  هن  تسا  رتالاب  هلحرم  کی  ماکر "  هلحرم "  . 
یم نایب  ار  رتشیب  یگدرشف  تلاح  کی  نیا  هک  دریگ  یم  رارق  ربا  يور  ربا  ربا و  يور  ربا  دوش )  یم  لیکـشت  مکارتم (  ياهربا  هکلب 
البال زا  دینیب  یم  ار  ناراب  ياه  هناد  تسا :  هتفگ  مه  اجنیا  هتفگ  اجنآ  هک  يا  هجیتن  نآ  زاب  هلالخ "  نم  جرخی  قدولا  يرتف  دنک " . 

تسا هدش  رکذ  یبلطم  رون  هروس  هیآ  نیا  رد  دزیر .  یم 

میدق ياملع  يارب  رگید  نیا  هک 
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ام ار  بلطم  نیا  ءامـسلا . "  نم  لزنی  و  تسا " :  نیا  نآ  دـشاب و  هتـشاد  هتـسناوت  یمن  يرگید  ینعم  چـیه  يدـبعت  بلطم  کـی  زج 
ضرا نامسآ  امس  دیوگ " :  یم  باصن  تسین .  یکی  مییوگ  یم  ام  هک  نامـسآ "  هملک "  اب  ءامـس "  هک "  میا  هدرک  ضرع  ررکم 

یسراف تسا  يا  هملک  هک  نامسآ  هن  یلو  نیمز "  اربغ  و 

یم هک  گنـس  نیا  سآ  نیا  لاح  دـخرچ .  یم  هک  ایـسآ "  گنـس  ینعی "  سآ "  تسا "  ناـم "  و "  سآ "  هملک "  ود  زا  بکرم 
ره هب  یبآ و  سآ  ینعی  بایـسآ "  دنیوگ "  یم  نآ  هب  دـشاب  یبآ  رگا  سآ "  تسد  دـنیوگ "  یم  نآ  هب  دـشاب  یتسد  رگا  دـخرچ 

 . دخرچ یم  ایسآ  گنس  دننام 1  هک  يزیچ  نآ  ینعی  نامسآ  دخرچ .  یم  هک  تسا  گنس  نآ  مسا  سآ "  لاح " 

 . دننام ینعی  نام "   " 1 . 
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لثم هک  هچنآ  هک  تسین  نیا  شیانعم  ءامس "  یلو "  دخرچ  یم  ایسآ  گنس  لثم  هک  کلف  ینعی  یـسراف  نابز  رد  نامـسآ "  سپ " 
رد هک  هچ  ره  ولع .  ینعی  ومس  تسا و  ومس "  هدام "  زا  تسا  هتفرگ  رارق  الاب  رد  هک  هچنآ  ینعی  ءامس "  دخرچ "  یم  ایـسآ  گنس 

تسا ءامس  مه  دیشروخ  تسا .  هتفگ  ءامس "  نآ "  هب  نآرق  هتفرگ  رارق  ام  يالاب 

 " : ءامس دیوگ "  یم  نآرق  مه  ناراب  دوخ  هب  یهاگ  یتح  تسا و  ءامس  مه  ربا  تسا  ءامس  مه  هراتس 
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مه ار  يونعم  یتوکلم و  یبیغ و  روما  و  ءامـس "  دـیوگ "  یم  نآ  هب  دـیآ  یم  ـالاب  زا  نوچ   ( 1 اراردم ( "  مکیلع  ءامـسلا  لسری  " 
 : " دنا هتفرگ  رارق  يرتالاب  ماقم  رد  انعم  رظن  زا  نوچ  ءامس "  دیوگ "  یم  نآرق 

هب نآرق  تسا  هتفرگ  رارق  ام  يونعم  قوف  ام  يونعم  قوفام  تسامرب و  طلسم  ام و  رب  رهاق  هک  هچنآ   ( . 2 هدابع ( "  قوف  رهاقلا  وه  و 
اجنیا رد  دوجوم  نئارق  نیمه  هلمج  زا  دراوم و  زا  يرایسب  رد  هک  نآرق  نیمه  دوشن .  هابتشا  نیا  سپ  دیوگ .  یم  ءامـس "  مه "  نآ 

میتسرف یم  ناراب  ربا "  زا "  دیوگ  یم 

ءامسلا نم  لزنی  و  تسا " .  ءامس  ربا  تسا و  ربا  نامه  شدوخ  ءامس  اجنیا  رد  نوچ  میتسرف  یم  ناراب  ءامـس "  زا "  دیوگ  یم  اجنیا 
ندروآ دورف  لازنا "  لیزنت " . "  و "  لازنا "  نایم "  تسا  قرف  دتـسرف .  یم  ورف  اجیردـت  ینعی  لزنی "  دتـسرف "  یم  ورف  ـالاب  زا  " 

دنیوگ یم  ار  هعفدکی 

نوچ تسا :  مولعم  تسا .  یجیردت  لوزن  لیزنت "  دنک " .  یم  نایب  ار  نآرق  یعفد  لوزن  هک   ( 3 ردقلا ( "  هلیل  یف  هانلزنا  انا  لثم " 
ءامسلا نم  لزنی  و  دنک )  یم  لزنی "  ریبعت "  اذل  دنیآ  یم  اجیردت  گرگت  ناراب و 

1 ردق . /   3  . 61 18 و .  ماعنا /   2  . 11 حون . /   1 . 
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الاب زا  اجیردت  دروآ  یم  دورف 
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هک تسا  هدـش  فشک  بلطم  زورما  ياملع  رظن  زا  اریخا  هچ ؟  ینعی  گرگت  زا  خـی  زا  ییاههوک  زا  درب  نم  ییاـههوک  زا  لاـبج  نم 
اجنآ رد  دوش و  یم  درـس  رایـسب  اوه  الاب  ياهتمـسق  نآ  رد  دـنوش  یم  مکارتم  رگیدـکی  يور  اهربا  یهاگ  هک  وج  يالاب  تاقبط  رد 

ییاهزیچ نینچ  هک  تسناد  یم  یـسک  هچ  تسا .  زیمآ  زاجعا  اعقاو  نآرق  ریبعت  نیا  دراد و  دوجو  اعقاو  خـی  زا  یهوک  دـننام  تسرد 
" ؟  دراد دوجو  الاب  ياهاضف  نآ  رد 

 : دـشاب لزنی "  هب "  قـلعتم  درب "  نم  دـیاش "  تسا .  گرگت  نداتـسرف  دوـصقم  هک  درب "  نم  اـهیف  لاـبج  نـم  ءامـسلا  نـم  لزنی  و 
 ) هب ار  اهگرگت  نیا  ءاشی "  نم  نع  هفرـصی  ءاشی و  نم  هب  بیـصیف  دتـسرف " .  یم  دراد  دوجو  اجنآ  رد  هک  ییاههوک  زا  ییاهگرگت 

دتسرف یم  دریگب  قلعت  شدوخ  هدارا  هکنآ  يوس ) 

ردق نیمه  ریت  هک  تسا  يرـشب  ياهراک  ریظن  ادخ  راک  هک  دینکن  لایخ  ینعی  دـنادرگ  یم  رب  دـهاوخن  هک  ره  زا  دـنک و  تباصا  هک 
تیـشم ادـخ و  هدارا  زا  تقو  چـیه  ادـخ  راک  تسا  رـشب  راک  رد  نیا  تسا  جراخ  زا  دـناریت  رایتخا  زا  رگید  تفر  نوریب  هناشن  زا  هک 

دور یمن  نوریب  یهلا  هطلس  زا  ادخ و 

ار اهمشچ  شقرب  رون  تسا  کیدزن  راصبالاب "  بهذی  هقرب  انـس  داکی  دنز " :  یم  قرب  دعر و  هک  یتقو  نآ  هب  دنک  یم  هراشا  دعب  . 
دص رد  دص  هک  یتاملک  ندروآ  نمض  نآرق  زاب  مه  هیآ  نیا  رد  هیآ .  کی  مه  نیا  دربب .  دیابرب و 
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دنک یم  قیبطت  هیوج  تانئاک  تیعقاو  اب 

دنتـسه یهلا  تایآ  همه  اهنیا  دنک :  یم  بیقعت  ار  شدوخ  فده  زاب  دسرب  اهنآ  هب  دـیاب  رـشب  ملع  لاس  دـص  دـنچ  رازه و  زا  دـعب  و 
اج ره  هب  دباتب  دیشروخ  دشاب  دیاب  يدیـشروخ  هداد :  رارق  ساسا  نیا  رب  مظن و  نیا  رب  ار  ملاع  هک  تسادخ  دنتـسه  ادخ  ياه  هناشن 

ياوه دورب و  الاب  مرگ  ياوه  دنک  رتدایز  ار  اوه  مجح  ترارح  دوش  ادیپ  ترارح  اجنآ  رد  دباتب  هک 
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هب تبـسن  ار  نیمز  دوش  ادـیپ  داب  مرگ  ياوه  رد  دـنک  ذوفن  ریز  زا  درـس  ياوه  درـس  ياوه  يور  دزیرب  مرگ  ياوه  دـنامب  نییاپ  درس 
دوخ راهنلا . "  لیللا و  هللا  بلقی  دیامرف " :  یم  دعب  هک  دوش  ادیپ  يزور  هنابـش  تکرح  دـهد  رارق  یـصاخ  عضو  کی  رد  دیـشروخ 

دهد یم  رارق  يریغتم  لاح  رد  فلتخم  طاقن  رد  ار  باتفآ  شبات  نازیم  اعبط  هک  يزور  هنابش  تکرح 

تـسا هدرک  رارقرب  شدوخ  هلماک  تیـشم  هب  ادخ  هک  تسا  یتاماظن  تاماظن  نیا  همه  لاح  ره  هب  یلو  تسا .  تانئاک  نیا  لماوع  زا 
یلوال هربعل  کلذ  یف  نا  راهنلا  لیللا و  هللا  بلقی  دـیامرف " :  یم  دوبن .  ملاـع  رد  یلئاـسم  نینچ  یهلا  تمکح  تیـشم و  دوبن  رگا  و 

 . تسا ندرک  اج  هب  اج  بیلقت "  راصبالا " . " 

دنیوگ یم  دوش  شیپ  سپ و  يا  هملک  فورح  هک  یتـقو  فرـص "  ملع "  ياـملع  حالطـصا  رد  تسا .  هداـم  نیمه  زا  مه  بلق "  " 
امئاد نوچ  بلق ؟ "  دنیوگ "  یم  ارچ  ار  ناسنا  بلق  دش .  بلق  اجنیا 
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دنیوگ یم  بلق "  تهج "  نآ  زا  ناسنا  حور  هب  اصوصخم  تسا و  نابرض  ناجیه و  تکرح و  ینعی  بلقت  لاح  رد 

مرکا ربمغیپ  فرط .  نآ  هب  تقو  کی  تسا و  فرط  نیا  هب  شیور  تقو  کی  تسا  يا  هشیدـنا  کی  یلایخ و  کـی  رد  ینآ  ره  هک 
يرپ لثم  ناسنا  لد  لـثم   ( 1 نطبل ( "  ارهظ  حـیرلا  اهبلقی  هالف  یف  هشیر  لثمک  بلقلا  اذـه  لثم  اـمنا  دومرف " :  دومرف  یبیجع  لـثم 

دنشاب هتخیوآ  یتخرد  هب  ار  رپ  نآ  هک  ییارحص  رد  تسا 

یمرب فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  دینیب  یمن  مارآ  ار  نآ  هظحل  کی  دینک  هاگن  دنا  هتخیوآ  تخرد  هب  ارحـص  رد  هک  ار  يرپ  امـش  رگا 
فلتخم و تالایخ  فلتخم  تارطاخ  ضرعم  امئاد  تسا  روط  نیمه  مه  ناسنا  بلق  ددرگ . 

103 1 ص .  ریغصلا ج /  عماج   1 . 
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فرط نآ  زا  تقو  کی  دـشیدنا  یم  عوضوم  نآ  رد  تقو  کـی  دـنک  یم  رکف  عوضوم  نیا  رد  تقو  کـی  تسا  فلتخم  تاـهجوت 
روط نیمه  بلق "  ینعم "  لصا  یتحار .  تقو  کی  یتحاران  تقو  کی  ضغب  تقو  کی  بح  تقو  کـی  فرط  نیا  زا  تقو  کـی 

 . " تسا ندش  اج  هب  اج  مدرک  ضرع  هک 

دروآ یم  ار  بش  درب  یم  ار  زور  دروآ  یم  ار  زور  درب  یم  ار  بش  دنک  یم  اج  هب  اج  ار  زور  بش و  ادـخ  راهنلا "  لیللا و  هللا  بلقی 
کی رد  هکنیارب  هوالع  هک  يا  هرک  هداد  رارق  نادرگ  هرک  کی  ار  ام  نیمز  هک  تسا  نیمه  هب  زور  بش و  ندرب  هتبلا 
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دخرچ یم  دیشروخ  هرک  رود  هب  هزور  جنپ  تصش و  دصیس و  هنایلاس  تکرح 

يروط یلو  دـنک  باترپ  اوه  هب  ناسنا  هک  تسا  یبیـس  لثم  تسرد  نیمز  لثم  دـخرچ .  یم  شدوخ  روحم  رود  هب  امئاد  مه  شدوخ 
امئاد دخرچ  یم  شدوخ  رود  هب  هکنیا  لیلد  هب  نیمز  دخرچب .  مه  شدوخ  رود  هب  دنک  یم  تکرح  هک  روط  نیمه  هک  دـنک  باترپ 

دنیوگ یم  املع  نیا  هک  مدرک  ضرع  دنک و  یم  رگیدکی  نیشناج  ار  زور  بش و 

شبنج اعبط  دنک و  یم  داجیا  اوه  راشف  فالتخا  نوچ  تسا  هیوج  تانئاک  شیادیپ  لماوع  زا  یکی  زور  بش و  ندش  نیـشناج  دوخ 
اهربا و شیادیپ  عوضوم  زا  دعب  نآرق  هکنیا  رـس  ارهاظ  دوش و  یم  رگید  ثداوح  یلیخ  أشنم  هک  دـنک  یم  داجیا  داب  يارب  تکرح  و 

تسا يریثات  تسا  هدرک  رکذ  ار  عوضوم  نیا  ناراب  شزیر 

یف نا  ار "  زور  بش و  دنک  یم  اج  هب  اج  ادخ  راهنلا "  لیللا و  هللا  بلقی  دراد " .  هیوج  تانئاک  شیادیپ  رد  زور  هنابش  شدرگ  هک 
روبع هدام  زا  تربع "  دنشاب " .  هتـشاد  انیب  هدید  هک  نانآ  يارب  هدید  نابحاص  يارب  تسا  یتربع  بلطم  نیا  رد  انامه  هربعل "  کلذ 
ناویح ندید  تسین .  رتشیب  دوش  یم  هدید  مشچ  هب  هک  يرادـقم  نامه  زا  هک  تسه  اهندـید  یـضعب  تسا .  روج  ود  اهندـید  تسا . 

کی تسا .  روط  نیمه 
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یطابنتـسا رگید  تسیچ  ثداوح  نیا  تشپ  اما  دـنیب  یم  ار  ثداوح  دـنیب  یم  ار  اهنایرج  طقف  ناویح  دـح  رد  ناسنا  کی  ای  ناویح و 
ناتیارب يا  هداس  لاثم  درادن . 
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دوش یم  نازرا  دعب  دوش و  یم  نارگ  سانجا  يداصتقا .  لئاسم  تسا :  همه  يالتبا  دروم  هک  يروما  زا  منک  یم  ضرع 

یسنج لاح  ره  هب  دوش )  یمن  نازرا  تقوچیه  دش  هک  نارگ  رگید  ام  طیحم  رد  هچ  رگا  دوش ( .  یم  نارگ  دعب  دوش و  یم  نازرا  ای 
شدوخ شورف  سکعرب  رگید  یکی  تفر  الاب  هک  دینیب  یم  امـش  هعفدکی  سنج  کی  شورف  دوش  یم  نازرا  یـسنج  دوش  یم  نارگ 

داد تسد  زا  ار 

وا دهد  یم  صیخـشت  ار  ینازرا  ینارگ و  نیا  لماوع  دشاب  داصتقا  رد  دراو  هک  یـسک  کی  یلو  دننک  یم  كرد  همه  ار  رادقم  نیا 
سنج نالف  هکنیا  تلع  هک  دنک  یم  نایب  ناسنا  يارب  تعاس  کی  ملعم  کی  لثم  تسرد  دش  نارگ  زیچ  نالف  ارچ  دیوگب  دناوت  یم 

تسیچ تسا  هدش  نارگ 

للع ثداوح  نیا  تشپ  يرگید  یلو  دنیب  یم  ار  ینازرا  ینارگ و  طقف  رفن  کی  سپ  تسیچ .  هدش  نازرا  سنج  نالف  هکنیا  تلع  ای 
نینچمه و  ملاـع . "  دـنیوگ "  یمن  نیا  هب  یلو  ملاـع "  دـنیوگ "  یم  وا  هـب  دـنیب .  یم  مـه  ار  ینازرا  ینارگ و  هدـنروآ  دوـجو  هـب 

 . یعامتجا ثداوح  لثم  رگید  ثداوح 

دنا هدش  دنم  هقالع  مینک  یم  ساسحا  ای  دنا  هدش  هقالع  یب  ینید  روما  هب  تبـسن  ام  ناناوج  هک  مینک  یم  ساسحا  الثم  تقو  کی  ام 
دراوان مدآ  کی  دـنهد . )  یم  ناشن  هقالع  اعقاو  اهناوج  ییاهنایرج  کی  رد  هک  مینیب  یم  ام  مینک  یم  ساسحا  ار  ود  ره  هللادـمحلا  ) 

دنا هدش  هقالع  یب  اهناوج  اقآ  دیوگ  یم  ردق  نیمه 

طقف
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دراد ار  یلاحـشوخ  نامه  طقف  مه  وا  دندش .  دنم  هقالع  اهناوج  تقو  نالف  رد  اقآ  هن  دیوگ  یم  يرگید  دنک .  یم  تعانق  فسأت  هب 
شتلع دهاوخ  یم  دنا ؟  هدش  هقالع  یب  ارچ  هک  دنک  ذوفن  ایاضق  قمع  هب  دهاوخ  یم  رگید  رفن  کی  اما  . 
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ثداوح رب  دنرب و  یم  هرهب  ثداوح  زا  یناسک  طقف  و  دنک .  فشک  ار  شتلع  دهاوخ  یم  دـندش ؟  دـنم  هقالع  ارچ  دـنک .  فشک  ار 
تـسکش گنج  رد  موق  نالف  دنـسانشب .  ار  ثداوح  للع  هک  دنهد  یم  رارق  ناشدوخ  رایتخا  رد  ار  ثداوح  دننک و  یم  ادـیپ  طلـست 

دش زوریپ  رگید  موق  نالف  دروخ 

يزوریپ للع  نیا و  تسکش  للع  رگا  یلو  دزومآ  یمن  یـسرد  نیا  زا  دش  زوریپ  نآ  دروخ و  تسکـش  نیا  دیوگب  طقف  ناسنا  رگا  . 
تـسکش دوـش و  زوریپ  رگید  راـب  هدروـخ  تسکـش  ناـمه  ینعی  دوـشب  طلـسم  ثداوـح  رب  هک  تسا  نکمم  درواـیب  تسد  هب  ار  نآ 

دنک يزوریپ  هب  لیدبت  ار  شدوخ 

رس و تلع و  زار و  مینک و  تقد  ملاع  ثداوح  همه  رد  ام  هک  دهاوخ  یم  نآرق  نامدوخ .  یفرع  کچوک و  اتبـسن  ياهلاثم  رد  نیا  . 
دوبن ناراب  هنافـسأتم  هتـشذگ  لاـس  یلو  دوب  بوخ  یلیخ  ناراـب  هللادـمحلا  لاـسما  مییوگب  ردـق  نیمه  مینک  فشک  ار  اـهنیا  تمکح 

تسه يربا  دمآ  نینچ  فرب  لاسما 

راک رد  يروبع  ینعی  دـشاب  راک  رد  یتربع  دـهاوخ  یم  مینک  تعانق  رادـقم  نیمه  هب  ام  دـهاوخ  یمن  تسه  یگرگت  تسه  یناراـب 
تسد اهزار  زار  یلصا و  زار  زاب  مه  اهزار  نیا  رد  میربب و  یپ  اهنیا  زار  هب  ام  ینعی  دشاب 
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بقع هک  ار  هدرپ  ره  ینعی  تساهزار  زار  وا  تسا  تیـشم  کی  تردق و  تسد  کی  ار  ملاع  مامت  هک  میمهفب  راک  رخآ  رد  تسادخ 
مینیب یم  يزیچ  نآ  تشپ  مینزب  بقع  ار  نآ  مینیب  یم  يزیچ  کی  شتشپ  مینزب 

هدارا کی  تسا و  تیـشم  کی  تسا و  تردـق  تسد  کی  دـینیبب  ات  ولج  دـیورب  ردـقنیا  دـینکن  افتکا  اهنیا  هب  دـیوگ  یم  نآرق  یلو 
 " . راصبالا یلوال  هربعل  کلذ  یف  نا  دنادرگ " :  یم  ار  ناهج  مامت  هک  تسا  تمکح  کی  تسا و  ملع  کی  تسا و 
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.تسا هدوب  یلاخ  هحفص  نیا  هدش  رشتنم  باتک  رد 

شخب 11

نم مهنم  هنطب و  یلع  یـشمی  نم  مهنمف  ءاـم  نم  هباد  لـک  قـلخ  هللا  میجرلا و  ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوـعا  میحرلا . . .  نمحرلا  هللا  مسب 
يدهی هللا  تانیبم و  تایا  انلزنا  دقل  ریدق 0  یش ء  لک  یلع  هللا  نا  ءاشی  ام  هللا  قلخی  عبرا  یلع  یشمی  نم  مهنم  نیلجر و  یلع  یشمی 

میقتسم طارص  یلا  ءاشی  نم 

فده دوب و  يوج  ثداوح  وج و  تانئاک  هب  طوبرم  هک  دش  ناونع  یلئاسم  دـش  ریـسفت  توالت و  لبق  هسلج  رد  هک  شیپ  هیآ  ود  رد 
تاناویح تقلخ  هب  طوبرم  هک  تسا  هدـش  نایب  یبلطم  هیآ  نیا  رد  تسا .  یهلا  تفرعم  دـیحوت و  هئارا  مدرک  ضرع  هک  روط  ناـمه 

تـسیز هب  طوبرم  بلطم  کـی  فرـص  فدـه  مه  اـجنیا  رد  زاـب  تسا و  یـسانش  تسیز  هب  طوبرم  زورما  ملع  حالطـصا  هب  تسا و 
ریبعت هب  نآرق  ار  اهنیا  ینعی  تسا  هللا "  نداد "  ناشن  نامه  زاب  نآرق  فده  تسین  یسانش 
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ناونع هب  شدوخ 
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يا هملک  نیلوا  هیآ  نآ  رد  مه  هیآ و  نیا  رد  مه  اذـهل  دـنک و  یم  رکذ  یهلا  تمکح  تردـق و  زا  ییاه  هناشن  ناونع  هب  یهلا  تایآ 
یم اـجنیا  رد  اـماکر : "  هلعجی  مث  هنیب  فلؤی  مث  اباحـس  یجزی  هللا  نا  رت  ملا  تسا " :  هللا "  هملک "  دـبوک  یم  ار  ناـسنا  شوگ  هک 

 " قلاخ هک  یلـصا  فده  نآ  زا  ریغ  هیآ  نیا  رد  تسا ؟  هدـش  نایب  یبلطم  هچ  هیآ  نیا  رد  ءام "  نم  هباد  لک  قلخ  هللا  و  دـیامرف " : 
تسا بآ  اه  هدنبنج  همه  تایح  لصا  هکنیا  یکی  تسا :  هدش  رکذ  بلطم  ود  تسا  هللا " 

اه هدنور  هدنور و  یضعب  دنتسه و  هدنزخ  یضعب  نتفر  هار  رظن  زا  تسا :  هدش  نایب  رظن  کی  زا  اجنیا  هک  اه  هدنبنج  عونت  هکنیا  مود 
یم هک  لوا  تمـسق  تسا .  هدـمآ  دوجو  هب  یهلا  تیـشم  قبط  رب  اهنیا  همه  دـننک  یم  تکرح  اپ  راهچ  اب  یـضعب  اـپ و  ود  اـب  یـضعب 

 : " دیامرف

نایب يرت  ماع  تروص  هب  بلطم  نیا  رگید  هیآ  کی  رد  هک  میا  هدـیرفآ  بآ  زا  اـم  ار  يا  هدـنبنج  ره  ءاـم "  نم  هباد  لـک  قلخ  هللا  و 
یساسا هک  بلطم  نیا  میا و  هداد  رارق  بآ  زا  ام  ار  يا  هدنز  ره   ( 1 یح ( "  یش ء  لک  ءاملا  نم  انلعج  و  دیامرف " :  یم  تسا  هدش 

تسا بآ  یگدنز  تایح و  يارب  رصنع  نیرت 

هدنز دوجوم  ره  مادنا  اساسا  هکنیا  رظن  زا  یکی  رظن :  دنچ  زا  تسا  لئاسم  نیرت  یعطق  زا  زورما 
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ریاس شردقچ  تسا و  بآ  شردقچ  لکیه  نیا  مادنا و  نیا  ناوختسا  یپ و  گر و  تسوپ و  حراوج و  اضعا و  همهنیا  اب  ناسنا  الثم 
هیـصوت ار  مدوخ  هک  یتقو  کی  بیرق )  رتکد  ياقآ  یـصصختم (  رایـسب  بیبط  یلو  مناد  یمن  یملع  قیقد  رظن  زا  هتبلا  نم  رـصانع . 

مروخب و دایز  بآ  هکنیا  هب  درک  یم 

30 ءایبنا . /   1 . 
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یسک 50 رگا  ینعی  تسا  بآ  شداتشه  يدص  یسک  ره  تفگ  یم  یح "  یش ء  لک  ءاملا  نم  انلعج  و  دناوخ " :  یم  ار  هیآ  نیمه 
تمـسق هس  دنیوگ  یم  هک  ام  ندب  ياهلولـس  زا  یلولـس  ره  داوم .  ریاس  ولیک  هد  تسا و  بآ  شیولیک  لهچ  دشاب  هتـشاد  نزو  ولیک 
یساسا دیاش  تایح  رظن  زا  هک  عیام  تمسق  نامه  مسالپوتورپ و  عیام  تمسق  ور و  ءاشغ  تمسق  لولس  هتسه  تمـسق  دراد :  یلـصا 

تسا لولس  ياهتمسق  نیرت 

 " هباد هتبلا "  تسا  هدرک  رکذ  هدـنبنج "  نآرق "  اجنیا  رد  تسا ) .  بآ  يا (  هدـنبنج  ره  نوکت  أدـبم  تسا  بآ  نآ  مظعا  تمـسق 
دوجو هب  مخت  زا  هک  مه  ییاهنآ  ای  هفطن و  لثم  تسا  یعیام  ای  زین  نارادناج  ریاس  شیادیپ  أشنم  یلو  دوش  یمن  اهرادناج  همه  لماش 

دراد تلاخد  رتشیب  رگید  زیچ  ره  زا  بآ  یمخت  ره  یلصا  هدام  رد  زاب  دنیآ  یم 

هدیـسرن عطاق  رظن  کی  هب  زونه  یلو  دنا  هدرک  وجتـسج  دایز  املع  هک  نیمز  يور  رد  تایح  شیادیپ  هب  عجار  هکنیا  رتالاب  همه  زا  و 
تایح هک  دنز  یم  رود  نیا  فارطا  رد  اه  هیضرف  مامت  دنا 
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تسا تایح  زمر  یلک  روط  هب  بآ  هک  تسا  نیا  تسا .  هدشن  عورش  یکشخ  زا  تسا و  هدش  ادیپ  بآ  زا  هرخالاب 

هیآ رد  الثم  يونعم  تایح  ولو  تسا  هدمآ  تایح  زا  يا  هیانک  زمر و  ناونع  هب  ءام )  بآ (  هملک  رگید  ياهاج  یضعب  رد  نآرق  رد  . 
ءامب مکیتأی  نمف  اروغ  مکؤام  حبـصا  نا  متیارا  لق  دـیامرف " :  یم  میراد  کلملا "  هدـیب  يذـلا  كرابت  هکراـبم "  هروس  رد  هک  يا 

تردق زا  ریغ  تسا  یتردق  هچ  دکشخب  اههاچ  اه و  همشچ  رگا  دکـشخب  هبترمکی  امـش  هدافتـسا  دروم  بآ  رگا  وگب   ( 1 نیعم ( " 
راهطا همئا  زا  ریسافت  رد  یلو  تسا  نشور  یلیخ  هیآ  رهاظ  دروایب .  دنیرفایب و  امش  يارب  اراوگ  بآ  هک  ادخ 

30 کلم . /   1 . 
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یتردق هچ  دورب  امـش  نایم  زا  ادخ  تجح  رگا  ماما  رگا  وگب  ینعی  يونعم  تایح  بآ  هب  دنا  هدرک  ریبعت  ار  نیا  هک  تسا  هدـش  دراو 
 " بآ هب "  تسا  يونعم  تایح  أشنم  هک  ماما "  زا "  زین  اجنآ  رد  مینیب  یم  ام  سپ  دروایب ؟  امش  يارب  ار  یلالز  بآ  نینچ  دناوت  یم 

تسا تایح  رس  زمر و  بآ  تروص  ره  هب  تسا .  هدش  ریبعت 

رتهب ام  زا  نارگید  دـنا و  هدرک  رکذ  یعیبط  مولع  رد  هک  تسا  یبلطم  تسیچ  یعیبط  مولع  رظن  زا  بآ  اب  تاـیح  هطبار  هکنیا  لاـح  . 
نایم رد  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردـق  یلو  دـننک  نایب  بآ  تاـیح و  هطبار  هراـبرد  ار  یعیبط  مولع  تاـیرظن  هکنیا  رد  دـنراد  صـصخت 

يدوجوم و چیه  ملاع  نیا  رصانع  تادوجوم و 

رون هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 250زکرم  هحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


درادن دنویپ  تایح  اب  بآ  هزادنا  هب  يا  هدام  چیه 

نیلجر و یلع  یشمی  نم  مهنم  هنطب و  یلع  یـشمی  نم  مهنمف  دیامرف " :  یم  ءام "  نم  هباد  لک  قلخ  هللا  و  دیامرف " :  یم  هک  دعب  . 
زا يرایسب  رام و  لثم  دنزخ  یم  دنور و  یم  هار  مکش  اب  یضعب  دنا  فلتخم  اه  هدبنج  نیا  باود  نیا  عبرا . "  یلع  یـشمی  نم  مهنم 

دنور یم  هار  اپ  ود  اب  یضعب  اهمرک 

 ) تسا هدـش  رکذ  فیدر  کی  رد  مه  اب  ناسنا  ریغ  ناسنا و  نوچ  اجنیا  رد  دـنور .  یم  هار  اپ  راهچ  رب  یـضعب  اهغرم و  ناسنا و  لثم 
ناگدنور اپ و  ود  ناگدنور  ناگدـنور و  زا  دـعب  درب و  یم  مان  ناگدـنزخ  زا  لوا  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  بآ  زا  تادوجوم  همه  هک ) 

تسا ناسنا  هب  رظن  لوا  هجرد  رد  اپ  ود  ناگدنور  رد  اپ و  راهچ 

 . دنسیون یم  یبلاطم  تالجم  اهباتک و  رد  دنریگب و  مزیمروفسنارت )  عاونا (  لدبت  هیرظن  يارب  يدییأت  ار  هیآ  نیا  دنا  هتساوخ  یضعب 
ود درک  ادیپ  یملع  تروص  ابیرقت  هک  یتقو  زا  یلو  درذگ  یم  شرمع  زا  رتشیب  مه  لاس  رازه  ود  تسا  یمیدق  رایسب  هیرظن  لصا 
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ام نالا  ینعی  عاونا "  لدبت  ای "  عاونا "  لسلـست  هیرظن "  مان  هب  یـسانش  تسیز  باب  رد  دش  ادـیپ  يا  هیرظن  درذـگ .  یمن  رتشیب  نرق 
عون رتش  رگید  عون  واگ  رگید  عون  غالا  تسا  يرگید  عون  بسا  تسا  صوصخلاب  عون  کی  ناـسنا  دوخ  میراد  تاـناویح  زا  یعاونا 

میراد اهغرم  یعاونا  رگید 

یعاونا میراد  اهیهام  یعاونا 
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لصا رد  اهریش  ییاهن  دادجا  تسادج ؟  اهنیا  زا  مادک  ره  ییاهن  دادجا  ایآ  تسیچ ؟  اهنیا  ییاهن  دادجا  ایآ  میراد  ناگدنرد  عابس و 
رگید ییاهن  دج  نآ  و  ناسنا ؟  کی  اهناسنا  ییاهن  دادجا  اعبط  و  هدوب ؟  واگ  کی  لصا  رد  اهواگ  ییاهن  دادجا  و  هدوب ؟  ریـش  کی 

؟  درب یمن  بسن  يرادناج  چیه  هب 

اهرتش و اهبـسا و  اهناسنا و  دـنا ؟  گرزب  هلیبق  لیماف و  کی  عقاو  رد  اهنیا  مینیب  یم  زورما  هک  یتافالتخا  همهنیا  اب  عاونا  همهنیا  هن  اـی 
هب همه  دـنا و  لیماف  کی  فلتخم  ياه  هداوناخ  همه  اهنیا  تارـشح  اهرام و  عاونا  اهیهام و  عاونا  اهغرم و  عاونا  اـهنومیم و  اـهواگ و 

دنسر یم  یلصا  دج  کی 

رتشیب هک  هدـع  کی  تسه .  دروم  نیا  رد  ییاه  هیـضرف  هتبلا  هدوب  یعـضو  هچ  رد  هدوب  لکـش  هچ  هب  هدوب  هچ  یلـصا  دـج  نآ  لاح 
دیوگ یم  ار  بلطم  نآ  هیآ  نیا  دنا  هتفگ  دـننک  قیبطت  دـنا  هتفرگ  مولع  ریغ  ای  مولع  زا  هک  هچنآ  رب  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  ناشلیامت 

دنا هدش  هدیرفآ  یبآ  کی  زا  اهرادناج  همه  دیوگ  یم 

اهبادرم رانک  رد  الثم  یلولـس  کت  دوجوم  نآ  هک  دـنا )  هدـمآ  دوجو  هب  یلولـس (  کـت  دوجوم  کـی  زا  لوا  هک  تسا  نیا  دوصقم 
دسر یم  بآ  هب  مه  وا  بسن  دسر و  یم  یلولس  کت  ناویح  کی  هب  اهرادناج  مامت  بسن  سپ  تسا  هدمآ  دوجو  هب  راب  نیلوا  يارب 

هدومرف ار  عاونا  یقاب  نآرق  مه  دعب  و  اپ )  ود  اپ و  راهچ  ناگدنور (  ناگدنزخ و  تسا :  هدرک  ادیپ  لماکت  اجیردت  یلو 
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 . دنک یم  قلخ  شدوخ  دهاوخب  هچ  ره  ادخ  ءاشی "  ام  هللا  قلخی  هک " 
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هیآ نیا  زا  میناوت  یمن  ام  درادن .  بلطم  نیا  رد  يروهظ  ای  یتحارص و  مییوگب  لقادح  یتلالد و  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  فاصنا  یلو 
دیاـبن اـم  تسه :  بلطم  نیا  هتبلا  یلو  دـنک  یم  ناـیب  ار  عاونا  لسلـست  عاوـنا و  لدـبت  هیرظن  اـمتح  هیآ  نیا  هک  مینک  طابنتـسا  نآرق 

میوش بکترم  دنا  هدش  بکترم  اهسانشنادخ  عقاو  رد  اهنادان و  اهلهاج و  یضعب  هک  ار  یهابتشا 

زا عاونا  هکلب  تسین  راک  رد  یقلاخ  تسد  یتقلخ و  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  سپ  دنـشاب  هتفاـی  قاقتـشا  رگیدـکی  زا  عاونا  رگا  مییوگب 
 ( ار وا  مییوگب (  هک  هدوبن  مه  لوا  بسا  کی  تسا  هدرک  قلخ  ادخ  ار  وا  مییوگب  هک  هدوبن  لوا  ریـش  کی  دنا  هدش  قتـشم  رگیدکی 

 ( ار وا  مییوگب (  هک  هدوبن  مه  لوا  یباغرم  کی  تسا  هدرک  قلخ  ادخ 
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تسام قلاخ  تقو  نآ  ادخ  رگم  ایناث  دنشاب .  هناگیب  دنهاوخ  یم  زیچ  همه  تمایق و  ادخ و  زا  اروف  دنناوخ  یم  مسینیوراد )  لماکت ( 
قولخم لاح  ره  هب  ام  درادن .  طبر  بلطم  نیا  هب  نآ  دشاب ؟  هدیرفآ  اتعفد  ادخ  ار  ناسنا  نآ  هک  دشاب  یناسنا  کی  ام  يالعا  دج  هک 

 . میتسه ادخ 

هغضم ار  هقلع  درک و  هقلع  ار  هفطن  ادخ  محر  رد  دیدوب  هفطن  کی  دینیبب  امش  دیوگ  یم  درک  قلخ  ار  امش  ادخ  دیوگ  یم  هک  نآرق 
تقلخ درک (  نانچ  نینچ و  دناشوپ  تشوگ  ار  ماظع  درک  ماظع  هب  لیدبت  ار  هغضم  دعب  درک 
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ناشن دوش (  یم  گرزب  امئاد  هک  میتسه  ینینج  تروص  هب  نوریب  رد  دـعب  هکنیا )  رداـم و (  محر  رد  اـم  یجیردـت  تقلخ  نیمه  ( . 
میتسه ندش  قلخ  لاح  رد  هک )  دهد  یم 

رانک هللاابذایعلا  هدرک و  قلخ  ار  ملاع  هعفد  کی  ادخ  هک  دوب  یم  نینچ  رگا  تسا .  ندـش  قلخ  لاح  رد  امئاد  ملاع  افرع  لوق  هب  هکلب 
امئاد ملاع  هکنیا  یلو  دش  یمن  ادـیپ  يرییغت  چـیه  دروخ  یمن  ناکت  بآ  زا  بآ  ملاع  رد  دـهد  یمن  خر  يدـیدج  زیچ  رگید  هتفر و 

دوش یم  ثداح  دوش و  یم  یناف  هراومه  شضرع  زا  شرهوج و  زا  شزیچ  همه  تسا و  تکرح  شدرگ و  رد 

دنک یمن  یتوافت  چیه  دیحوت  رظن  زا  ادخ و  تیقلاخ  رظن  زا  تسا .  ندـش  قلخ  لاح  رد  هشیمه  ملاع  هک  تسا  نیا  يانعم  نامه  نیا 
يدیحوت هیرظن  کی  هزادنا  نامه  نیوراد  هیرظن  ینعی  دنشاب  هتفای  قاقتشا  رگیدکی  زا  عاونا  ای  دنـشاب  هدمآ  دوجو  هب  اتعفد  عاونا  هک 

تسا

نیوراد دوخ  یتـح  دـندرک  لاـیخ  روجنیا  یـضعب  هک  تسا  نیا  نآ  تسه و  بلطم  کـی  هلب  هدوـب  يدـیحوت  نیوراد  ریغ  هیرظن  هک 
تـسا یفاک  یعیبط  نیناوق  نامه  دـنا و  هدرک  فشک  نارادـناج  لماکت  هنیمز  رد  یعیبط  نیناوق  هلـسلس  کی  هک  درکن  لایخ  روجنیا 

دوجو هب  دوجوم  ماظن  نیا  هکنیا  يارب  نارادناج و  لماکت  يارب 
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نامه دـندش (  یلوصا  هب  لئاق  روطچ ؟  دـشاب  راک  رد  یعیبطلا  ءاروام  يریبدـت  یعیبطلا  ءارواـم  یلـصا  درادـن  یموزل  رگید  دـیایب و 
تاذ ياقب  بح  لصا  يرگید : )  تایصوصخ  اب  هتبلا  یلو  درک  رکذ  مه  نیوراد  دوخ  هک  یلوصا 
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تسه يا  هقالع  نینچ  يرادناج  ره  رد  . 

یمرب عزانت  هب  رگید  ياهرادناج  اب  تسا و  شدوخ  تایح  ظفح  شالت  رد  دراد  تاذ  ياقب  هب  بح  هکنیا  بجوم  هب  يرادـناج  ره  . 
ندـنام هدـنز  يارب  رت و  يوق  رتدـنمورین و  هک  يدوجوم  نآ  اقب  عزانت  رد  اقب . "  عزانت  ماـن "  هب  دـش  ادـیپ  يرگید  لـصا  سپ  دزیخ 

دنام یم  یقاب  تسا  رت  حلاص 

رب طیحم  تسا .  طیحم  ریثأت  لصا  رگید  لصا  حلـصا .  باختنا  اـی  حلـصا  ياـقب  لـصا  دوش :  یم  لاـمیاپ  دور و  یم  نیب  زا  فیعض 
 . دوش یم  لقتنم  ثرا  هب  يدـعب  لسن  رد  دـنک  یم  بسک  لسن  کی  هک  هچنآ  تثارو :  لصا  رگید  دـشخب و  یم  ریثأـت  ناویح  يور 

دش دادملق  شودخم  اهدعب  لوصا  نیا  دوخ  هتبلا 

نیناوق دـییوگ  یم  لماکت  يارب  امـش  هک  ینیناوق  نیا  مامت  مینک  ضرف  ام  رگا  هک  دوب  نیا  دـندرک  تباث  یهلا  ياملع  هک  هچنآ  یلو 
هکنیا يارب  تسا  یفاک  اهنیا  ایآ  دشاب  تسرد  طیحم  ریثأت  لصا  تثارو و  لصا  حلـصا  باختنا  لصا  اقب  عزانت  لصا  دـشاب :  یتسرد 

دیایب رد  ناسنا  کی  تروص  هب  لاس  اهنویلیم  لوط  رد  ولو  یلولس  کت  دوجوم  کی 

هدنز دوجوم  دیوگ  یم  دنک و  یم  رکذ  طیحم "  اب  قابطنا  مان "  هب  یلـصا  هک  نیوراد  دوخ  مظنم ؟  نینچ  هاگتـسد  کی  تروص  هب 
زا وت  دنتفگ  دندرک  ضارتعا  وا  هب  هک  درک  رکذ  یلکش  هب  ار  لصا  نیا  دنک  یم  قبطنم  طیحم  اب  ار  شدوخ  دشاب  هک  یطیحم  ره  رد 

ییوگ یم  نخس  یعیبطلا  ءاروام  لصا  کی  دننام  طیحم "  اب  قابطنا  لصا " 
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وا دوخ  هکنآ  نودب  یتح  تسه  هک  یطیحم  ره  رد  يدوجوم  ره  هک  درک  تباث  ار  بلطم  نیا  اریز  دوب  نیمه  مه  قح  و 
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ار وا  یگدنز  طیارش  حراوج و  اضعا و  عضو  یلخاد  زومرم  يورین  کی  دهدب  صیخشت  وا  دوخ  هکنآ  نودب  دنک و  هدارا  دهاوخب و 
يزومر زا  یکی  ینعی  تسا  تقلخ  بیجع  زومر  نآ  زا  یکی  نیا  دـشاب و  بسانتم  دـیدج  طیحم  اب  هک  دزاـس  یم  يروط  لـخاد  رد 

دهد یم  ناشن  هک  تسا 

یطیارـش ره  رد  ار  دوجوم  تسه  اج  همه  رد  ضرالا "  تاومـسلا و  رون  نآ "  تسه  تادوجوم  همه  نوطب  رد  یهلا  تیادـه  لصا 
هک نالا  نیمه  دمهفب .  دنک و  كرد  دوجوم  نآ  دوخ  هکنآ  نودـب  دـنک  یم  تیادـه  شدوخ  لامک  ریخ و  يوس  هب  دریگب  رارق  هک 

دنک یم  راک  ینیعم  نازیم  يور  ام  بلق  میا  هتسشن  اجنیا  ام 

ياهلوبلگ دراد  ینیعم  رادقم  کی  ام  نوخ  دیفس  ياهلوبلگ  دراد  ینیعم  نازیم  کی  ام  نوخ  دنک  یم  راک  ینیعم  نازیم  يور  ام  دبک 
دوش یم  رتمک  اوه  راشف  هک  الاب  یلیخ  ياضف  رد  دنربب  ار  ام  الثم  دننک  ضوع  ار  ام  وج  رگا  دراد .  ینیعم  رادـقم  کی  ام  نوخ  زمرق 

دنک یم  رییغت  ندب  ياهزاین 

 ) ار ام  اجیردت  هکلب  دـنامن  یقاب  زومرم  يورین  نآ  يارب  یلاجم  هک  دـننکن  جراخ  طیحم  زا  ار  ام  تعرـس  هب  رگا  درک  رییغت  اهزاین  ات 
زا رگا  ـالثم  دـنک  یم  قبطنم  دوجوم  عضو  اـب  دـهد و  یم  رییغت  ار  شدوـخ  اـم  نودـب  هاگتـسد  نیا  اجیردـت  دـنربب  دـیدج )  وـج  هب 

تسا دایز  رادقم  کی  نوخ  دیفس  ياهلوبلگ 
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عورش اروف  دشاب  هتشاد  يرتشیب  دیفـس  لوبلگ  هب  زاین  ندب  سکع  رب  رگا  ای  دنک  یم  فذح  ار  رادقم  کی  تسین  مزال  رگید  اجنآ  و 
وقاچ یگتـسکشاپ و  فداصت  رثا  رد  ـالثم  ناـسنا  کـی  مینک  یم  ضوع  ار  طـیحم  مییوگب  تسین  مزـال  یتح  نتخاـس .  هب  دـنک  یم 

دور یم  شندب  زا  يدایز  نوخ  یگدروخ 

هب زاین  ندـب  تفر و  نوخ  ات  تسا  مارآ  تحار و  دراد  یفاک  ردـق  هب  نوخ  هک  یتقو  رد  دراد  زاین  نوخ  ینیعم  رادـقم  کـی  هب  ندـب 
نوخ نتخاس  يارب  تیلاعف  هب  دنک  یم  عورش  ندب  مامت  اروف  درک  ادیپ  نوخ 
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لئاسم نیا  زا  یلیخ  تسین و  هیجوت  لباق  نیوراد  بانج  رک  روک و  یعیبط  لوصا  نیا  اب  رگید  نیا  دنک .  یم  نوخ  نتخاس  هب  عورش 
نیا اجنآ  رد  دش  پاچ  عیـشت "  بتکم  رد "  هک  لماکت "  دیحوت و  مان "  هب  متـشون  يا  هلاقم  شیپ  لاس  دنچ  رد  مدوخ  نم  تسه . 

مزینیوراد هلأسم  هک  مدرک  تباث  ار  بلطم 

دنک یم  دییأت  ار  دیحوت  هلأسم  رتشیب  هکلب  دناسر  یمن  يررـض  دیحوت  هلأسم  هب  دشابن  تسرد  دهاوخ  یم  دشاب  تسرد  دـهاوخ  یم 
تایح تحلـصم  تهج  رد  ار  اهنیا  هک  تسه  اهرادناج  نورد  رد  یتیاده  ریبدت و  زومرم  يورین  کی  هک  دـنک  یم  تباث  رتشیب  ینعی 

؟  تسیچ میریگب  دیاب  ام  هک  یسرد  نآ  لاح  دهد .  یم  قیبطت 

تـسه مه  یتسرد  فرح  تسا  ملع  نیا  دنا ؟  هدش  هدیرفآ  بآ  زا  نارادـناج  همه  هک  تسا  یـسانش  تسیز  سرد  کی  فرـص  ایآ 
لاح تسا  هدیرفآ  عونتم  تسا  بآ  زا  ناشلصا  هکنیا  اب  ار  تادوجوم  همه  دنوادخ 
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تسا هدش  ادیپ  یعاونا  لاح  ره  هب  یلو  عاونا  لسلست  ریغ  ای  عاونا "  لسلست  دیوگ " :  یم  نیوراد  هک  یلکش  هب  ای 

دیاب دایز  ياهلاس  میـسانشب  ار  تاناویح  عاونا  طقف  میهاوخب  ام  رگا  ینعی  درادـن  ناـکما  عاونا  نآ  نتخانـش  رـشب  درف  کـی  يارب  هک 
 . دسانـش یمن  رگید  ار  ییایرد  عاونا  دسانـشب  ار  ییارحـص  عاونا  رگا  صـصختم  کی  هزات  میناوتن  دـیاش  مه  شرخآ  میناوخب  سرد 

نیا هک  مینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  ام  دهاوخ  یم  هشیمه  نآرق  تسا .  هللا "  هملک "  نآ  هب  شرظن  تسیچ ؟  هب  شرظن  نآرق  سپ 
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رد اهـشیادیپ  اهـشبنج و  اهـشالت و  اهتکرح و  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  هنوگچ  ار  يرون  دهد  یم  ناشن  هنوگچ  ملاع  رد  تقلخ  نایرج 
تمکح ار  یهلا  ریدقت  ار  یهلا  تیـشم  دهد  یم  ناشن  همه  تسه  ملاع  تارذ  همه  نطاب  رد  یهلا  رون  تسین  هناروکروک  تاملظ و 

ام هک  دـنک  رکذ  هکنیا  يارب  اپ )  راهچ  هب  اپ و  ود  هب  ناگدـنور (  ناگدـنزخ و  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  اهنیمه  هک  دـعب  اذـهل  ار .  یهلا 
 " ءاشی ام  هللا  قلخی  دیامرف " :  یم  تسین  اهنیا  هب  رصحنم  میدرک و  رکذ  لاثم  ناونع  هب  ار  اهنیا 

هللا نا  هدمآ " :  دوجو  هب  یهلا  تیـشم  قبط  رب  تسادخ و  تقلخ  اهنیا  همه  ینعی  دنیرفآ  یم  دـنک  اضتقا  شتیـشم  هک  ار  هچنآ  ادـخ 
ره تساناوت  يزیچ  ره  رب  ادخ  دش  لئاق  دح  زرم و  دوش  یمن  یهلا  تردق  يارب  تسین  دودحم  یهلا  تردق  ریدق "  یـش ء  لک  یلع 

یم قلخ  دهاوخب  هک  روج  ره  دهاوخب  ار  هچ 
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 . دنک

دهاوخب هک  روط  ره  تساـناوت و  يزیچ  ره  رب  دـنوادخ  هکنیا  ياـنعم  تسا  دـیرم  تسا  میکح  تسا  میلع  تسا  ریدـق  دـنوادخ  هتبلا 
یب تردق  قلطم و  تیـشم  نوچ  دنک  یم  نینچ  تمکح  نودب  فده و  نودب  فازگ و  هب  روط  نیمه  هک  تسین  نیا  دـنک  یم  قلخ 

دنک یم  قلخ  تهج  یب  روط  نیمه  دراد  ینایاپ 

کی ابیرقت  اجنیا  ات  رون  هیآ  لوا  زا  تسین .  دودـحم  مه  شتردـق  تسین  دودـحم  شتیـشم  یلو  تسا  تمکح  ساـسا  رب  شراـک  هن 
دهدب هئارا  ار  ضرالا "  تاومسلا و  رون  هللا  نیا "  دهاوخ  یم  نآرق  لصف  نیا  همه  رد  يدیحوت و  دوب  یلـصف  دوب  صوصخم  لصف 

دراد طابترا  لصف  نیا  اب  بلطم  نآ  زاـب  هتبلا  هک  دوش  یم  يرگید  بلطم  رگید و  لـصف  دراو  هک  لـصف  نیا  ناـیاپ  ناونع  هب  ییوگ 
 : دیامرف یم  دوش  یم  هدرمش  هناگادج  لصف  یلو 
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نیا هب  رون  هیآ  نامه  زا  دوصقم  دنا  هتفگ  نیرـسفم  ار .  يا  هدـننک  نشور  ياه  هیآ  میدروآ  دورف  ام  تانیبم " "  تایآ  انلزنا  دـقل  " 
تایآ انلزنا  دـقل  میتفگ " :  هچنآ  هب  میهد  یم  هجوت  ار  امـش  رگید  راب  هک  دـیوگب  دـهاوخ  یم  لصف  ناـیاپ  رد  عقاو  رد  تسا  فرط 

رگنشور میا  هدروآ  دورف  یتایآ  ام  تانیبم " 

طارـص هب  دـهاوخب  هک  ار  سک  ره  ادـخ  میقتـسم "  طارـص  یلا  ءاـشی  نم  يدـهی  هللا  و  تسا " .  تیادـه  يرگنـشور و  نآرق  راـک 
 . ار هار  دنک ؟  نشور  دهاوخ  یم  ار  زیچ  هچ  تسا .  نیمه  يارب  رگنشور  تایآ  دنک .  یم  تیاده  تسار  هار  هب  میقتسم و 
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تسا هدننک  ریس  دوجوم  کی  ینعی  تسا  رئاس  دوجوم  کی  رشب 

هدمآ دورف  تایآ  نیا  دورب .  دـیاب  يدـصقم  يوس  هب  هتفرگ و  رارق  هار  کی  رب  هک  تسا  يدوجوم  کی  تسا  كرحتم  دوجوم  کی 
زا یـسک  چیه  تیاده  ینعی  دنک  یم  تیاده  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  ادخ  دیامرف  یم  زاب  دـشاب .  رـشب  يارب  هار  رگنـشور  هک  تسا 

تسین نوریب  یهلا  تیشم 

هب ادخ  ینعی  دـنک ( "  یم  تیادـه  تسار  هار  هب  دـهاوخب  هک  ار  یـسک  ره  ادـخ  مییوگ "  یم  یتقو  هک  درک  هابتـشا  دـیابن  زاب  یلو 
نوریب یسک  هچ  مان  هب  مینیبب  دیوگ  یم  دنک و  یم  یشک  هعرق  دارفا  نایم  الثم  ایآ  تسا ؟  هنوگچ  شتیشم  دنک ) .  یم  نینچ  فازگ 

؟  مینک تیاده  ار  وا  ات  دیآ  یم 

دنک و تیاده  دنک  یم  اضتقا  ادـخ  تیـشم  ار  يدارفا  هچ  دراد  یماظن  هچ  وا  تیـشم  هک  دـنک  یم  نایب  رگید  ياهاج  رد  شدوخ  هن 
هرقب هروس  لوا  تایآ  زا  یکی  رد  تسا .  هدرک  نشور  ار  بلطم  نیا  رگید  تایآ  رد  دنوش .  یمن  یهلا  تیادـه  لومـشم  يدارفا  هچ 

اب دـنک و  یم  هارمگ  ار  يرایـسب  هورگ  نآرق  اـب  ادـخ  اریثک "  هب  يدـهی  اریثک و  هب  لـضی  دـیامرف " :  یم  هزیکاـپ  هچ  نآرق  هب  عجار 
ام و  دیوگ " :  یم  تسین !  یهارمگ  هلیـسو  تسا  تیاده  هلیـسو  هک  نآرق  روطچ ؟  دنک  یم  تیاده  ار  يرایـسب  هورگ  نآرق  نیمه 

هب لضی 

224

حور و هنیمز  هک  ییاهنآ  ینعی  ار  ناقساف  رگم  نآ  هلیسو  هب  دنک  یمن  هارمگ  ادخ   ( 1 نیقسافلا ( "  الا 
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هاچ زا  ار  رـشب  ات  هداتـسرف  هک  تسا  ینامـسیر  تسادـخ  نامـسیر  نآرق  دـندرک .  فرحنم  خـسم و  دـساف  ار  ناشدوخ  كاپ  ترطف 
تسا رشب  اب  تسیک ؟  اب  نامسیر  ندز  گنچ  دروایب  نوریب  تعیبط  تملظ 

الا هب  لضی  ام  اریثک و  هب  يدـهی  اریثک و  هب  لضی  تسا "  شدوخ  اـب  ریـصقت  دـنک  هدافتـسا  نامـسیر  نیا  زا  دـهاوخ  یمن  هکنآ  یلو 
یهلا تلالـض  دراد و  یماظن  یهلا  تلالـض  یهلا و  تیاده  هک  هدش  رارکت  نآرق  زا  يدایز  تایآ  رد  نومـضم  نیا  هک  نیقـسافلا " 

تسا نیا  بلطم  هصالخ  تسا .  تبوقع 

هناخ کی  يارب  ینـشور  يالعا  لثم  نوچ  دـنز  یم  غارچ  نآ  هب  لاثم  هک  تسا  هدرک  نشور  هجرد  یلعا  رد  ار  هناـخ  نآ  یهلا  رون  . 
رظن زا  تسا  ناـسنا  لـثم  لـثم  مییوگب  رگا  تسا .  یتسرد  بلطم  بلطم  تسا .  هدرک  نشور  یلعا  دـح  هب  ار  ناـهج  یهلا  رون  هدوب 

تسا تسرد  تسا  هتفگ  یلعوب  هک  مینک  هدایپ  میهاوخب  مه  ناسنا  لقع 

رد هکنیا  زا  هتـشذگ  تسا  رت  تسرد  نامیا  رظن  نیا  هتبلا  تسا و  تسرد  هدـمآ  تایاور  رد  هک  مینک  هدایپ  مه  ناـسنا  ناـمیا  رظن  زا 
تایآ نوچ  دنک  یم  قیبطت  بوخ  دعب  تایآ  اب  دنک  هسیاقم  تیاور  اب  ار  یلعوب  فرح  ناسنا  هک  تسین  هسیاقم  لباق  تسا و  تیاور 

تسا یکیرات  رد  هک  دنک  یم  رکذ  رفاک )  لد  رفاک (  يارب  لثم  دعب 

دـشاب یغارچ  نینچ  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  لـثم  تسا  نشور  نمؤـم  بلق  ینعی  تسا  نمؤـم  بـلق  لـثم  دـشاب  نمؤـم  لـثم  لـثم  رگا  . 
تیرشب و هعماج  لثم  لثم  رگا  تسا و  کیرات  هک  رفاک  بلق  سکعرب 
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ینعی تسا  هدرک  نشور  ار  تیرشب  هعماج  هک  یغارچ 

26 هرقب /   1 . 
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هیآ زونه  ارهاظ  تسا .  یعماج  لماک و  لثم  لثم  هک  مینیب  یم  زاب  دـشاب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا (  متاـخ  سدـقم  رون 
مظعالا میظعلا  کمساب  نیرهاطلا .  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و   ( . 1 منک (  یم  ضرع  ناتیارب  دعب  هسلج  هللا  ءاش  نا  دراد  يا  همتت 

 . . . هللا ای  مرکالا  لجالا  زعالا 

امرفب صلاـخ  ار  اـم  ياـهتین  نادرگب  نشور  يا  هدومرف  ناـمیا  لـها  يارب  نآرق  رد  تدوخ  هک  يرون  نیمه  هب  ار  اـم  ياـهلد  ایادـخ 
 . امرفب تدوخ  تمحر  قیرغ  ام  تاوما  امرفب  رود  ام  زا  ار  اهیگریت  اهیکیرات و  اهتملظ و 

لاح ره  هب  تسین  صخشم  هن  ای  هدش  لیکشت  دعب  تاسلج  هکنیا   ) 1 . 

 ( . تسین تسد  رد  دیهش  داتسا  طسوت  رون  هروس  ریسفت  زا  يرگید  راون 
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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 
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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 
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