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تمحر نیئآ 

باتک تاصخشم 

مراکم مالـسا / نید  هب  پاپ  ساسایب  ماهتا  هب  خـساپ  تمحر : نیئآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   - 1305 رصان ، يزاریش  مراکم  هسانـشرس : 
تاصخشم ع 1385 . بلاـطیبانبیلع ( ماـمالا  ۀـسردم  مـق : رـشن :  تاصخـشم  يداژنناـیلع . مساـقلاوبا  قـیقحت  يروآدرگ و  يزاریش ؛ .

Makarem shirazi.Religion of یـسیلگنا : هب  دـلج  تشپ  تشاددای :  لایر 9645330246   5000 کـباش :  96 ص . يرهاظ : 
تروـص هب  هماـنباتک  تشادداـی :  مالـسا  نید  هب  پاـپ  ساـسایب  ماـهتا  ود  هب  خـساپ  تمحر : نـییآ  رگید : ناوـنع  تشادداـی :  . mercy

.-- م پاپ 1927 -  مهدزناش ، تکیدنب  عوضوم :  مالسا  نید  هب  پاپ  ساسایب  ماهتا  ود  هب  خساپ  تمحر : نییآ  رگید :  ناونع  سیونریز .
يدنب هدر  هدـنروآدرگ  مساقلاوبا 1343 ، -  يداژننایلع  هدوزفا :  هسانـش  اههیدر  اـههیعافد و  مالـسا --  عوضوم :  مالـسا  هراـبرد  هیرظن 

1098690 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/479 ییوید :  يدنب  هدر  BP228/4/م7آ9 1385  هرگنک : 

راتفگشیپ

رد يدالیم  ربماتپس 2006  « 1  » مهدزاود رد  هک  دوخ ، هبنـشهس  زور  ینارنخـس  رد  ناـهج ، ياـهکیلوتاک  ربهر  مهدزناـش ، تکیدـنب  پاـپ 
، دیشک نایم  هب  ار  داهج  هلأسم  نامیا و  يزرودرخ و  نیب  هطبار  یثحب ، رد  درک ، داریا  ناملآ  گروبزنگر  رهش  رد  عقاو  انوبسیتار  هاگشناد 

مود لئونام  نایم  وگ  تفگ و  کـی  زا  یلوق  لـقن  هب  شنانخـس  رد  وا  درک ! ییاـناد  ملع و  اـب  لـباقت  تنوشخ و  هب  مهّتم  ار  مالـسا  نیئآ  و 
هئارا ياهزات  زیچ  هچ  دّمحم  هک  هدب  ناشن  نم  هب  : » دوب هتفگ  هک  درک  دانتـسا  یناریا  ناملـسم  ینید  ملاع  کی  اب  سنازیب  یحیـسم  روتارپما 

دنکیم ظعو  وا  هک  ینامیا  هک  درکیم  مکح  وا  اًلثم  تسا ؟ هدروآ  ناغمرا  هب  يرگید  زیچ  یناسنا  ریغ  دب و  ياهزیچ  زج  ایآ  تسا ؟ هدرک 
مالـسا هب  ار  ساسایب  ماّهتا  ود  روکذم ، یخیرات  هعطق  لقن  اب  پاپ  بانج   10 ص : تمحر ، نییآ  « 2 «. » دبای شرتسگ  ریشمش  روز  اب  دیاب 

ملع و اب  مالسا  سّدقم  نیئآ  يراگزاسان  ماّهتا  رگید  ریشمش ! روز و  هیاس  رد  مالسا  تفرـشیپ  تنوشخ و  ماّهتا  تسخن  تسا : هداد  تبـسن 
و هدوب ، مالسا  ریگمشچ  عیرس و  تفرشیپ  دهاش  وسکی  زا  هک  یناسک  و  تسین ، يدیدج  هزات و  ياهماّهتا  تاماّهتا  نیا  هچرگ  يزرودرخ !

هلمج زا  اهغورد  اهبسچرب و  عاونا  اـب  دـناهدرک  یعـس  دـناهدوبن ، نآ  يوق  گـنهرف  نید و  نیا  اـب  یقطنم  هلباـقم  رب  رداـق  رگید  يوس  زا 
ماـقم نیرتیلاـع  هـک  یبهذـم  ماـقم  کـی  زا  نخـس  نـیا  یلو  دـنوش ، تـقیقح  ناگنـشت  رگید  ندروآ  مالــسا  عناـم  روکذـم ، ياهبــسچرب 

دوب مزال  اذل  تسا . روآ  باجعا  رایـسب  دشاب ، هتـشاد  ناهج  حرطم  نایدا  رگید  زا  یفاک  ییانـشآ  دـیاب  ًاتعیبط  و  تسا ، ناهج  ياهکیلوتاک 
ادخ تساوخ  هب  و  تسا . لّوا  ماهتا  هب  خـساپ  دـینکیم  هظحالم  راتـشون  نیا  رد  هچنآ  دوش ، هداد  اوران  ياهتمهت  نیا  هب  ياهتـسیاش  خـساپ 

یشخب دیراد  ورشیپ  هک  ياهتـشون  درک *** . میهاوخ  نادنمقالع  میدقت  ربتعم  كرادم  ّهلدا و  اب  زین  ار  ناشیا  مود  ماّهتا  ندوب  ساسایب 
داریا ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  تسا ، یلاعلا ) هّلظ  ّدـم   ) يزاریـش مراکم  یمظعلا  هَّللا  ۀـیآ  ترـضح  ردـقیلاع  عجرم  يریـسفت  ثحابم  زا 

يدـنبرتیت دّدـجم و  ینیبزاب  زا  سپ  رظن  دروم  ثحبم   11 ص : تمحر ، نییآ  دش . رـشتنم  ناگدـنب » نیرتالاو   » باتک بلاق  رد  و  هدـیدرگ ،
، رثا نیا  لیمکت  يارب  نمض  رد  دوشیم . میدقت  مرتحم  ناگدنناوخ  امش  تمدخ  لصف  شـش  رد  یلیمکت ، ثحابم  ندرک  هفاضا  و  دیدج ،

ياعّدا دروم  رد  پاپ  اب  هرظانم  يارب  هل  مّظعم  یگدامآ  نالعا  هّیعالطا  و  پاـپ ، ساـسایب  نانخـس  هب  خـساپ  رد  ردـقیلاع  عجرم  نآ  هیناـیب 
ینابرهم و تمحر و  رـسارس  هک  سّدـقم  نیئآ  نیا  بحاص  تسا  دـیما  درذـگیم . زیزع  ناگدـنناوخ  امـش  رظن  زا  مشـش  لصف  رد  روبزم ،

هتاکرب هَّللا و  ۀـمحر  مکیلع و  مالـسلاو  دـهد . رارق  نامداعملا  موی  هریخذ  ار  نآ  و  دریذـپب ، اـم  زا  ار  کـچوک  ماـگ  نیا  تسا ، يزرودرخ 
13 ص : تمحر ، نییآ  ناضمر 1427  اب 21  قباطم  رهم 1385  يداژن 23  نایلع  مساقلاوبا 
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: لّوا لصف 

ههبش ریسفت  نییبت و 

تفأر ای  تنوشخ  نیئآ  مالسا 

رکف رد  دـنتفای ، شیوخ  عماطم - رتقیقد  ریبعت  هب  و  عفاـنم - هار  رـس  رب  یگرزب  عناـم  ار  یهلا  نید  نیا  هک  یماـگنه  مالـسا  جوجل  نانمـشد 
ياهزور نیلّوا  زا  هزراـبم ، نیا  دنتـسج . دوس  يرازبا  هلیـسو و  ره  زا  شیوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  و  دـنداتفا ، نآ  اـب  هلباـقم  هزراـبم و 

زا ًاصوصخم  ام ، نامز  رصع و  رد  هزرابم  نیا  هکلب  تشاد ؛ دهاوخ  همادا  مه  هدنیآ  رد  و  دراد ، همادا  زین  نونکا  مه  زاغآ و  مالسا  شیادیپ 
هدافتسا دروم  هراومه  هک  ياهنادرمناوجان  ياهرازبا  هلمج  زا  « 1 . » دشابیم اهنآ  یلـصا  همانرب  ءزج  اکیرمآ ، اهنآ  سأر  رد  اهیبرغ و  يوس 

رشب فیطل  حور  اب  مالسا  تسا -! گنج  تنونـشخ و  نیئآ  مالـسا  : » دنیوگیم اهنآ  تسا . تنوشخ  بسچرب  دریگیم ، هتفرگ و  رارق  اهنآ 
مالسا ّدض  رب  ناهج  رسارس  رد  ار  اوران  ياهتمهت  نیا  و  دراگنایم »! هدیدان   16 ص : تمحر ، نییآ  ار  رشب  قوقح  مالسا  تسین -! راگزاس 

هلمج زا  دنکیم . کمک  اهنآ  مومسم  تاغیلبت  هب  زین  اهامن ، ناملسم  یخرب  لامعا  هک  مینک  فارتعا  دیاب  فّسأت  لامک  اب  دننکیم . جیورت 
یتّدم یمالسا  ّتیعمج  کی  ناونع  هب  و  دندوب ، مالسا  زا  هناگیب  متس و  ملظ و  یمحریب و  تنوشخ و  رهظم  هک  نابلاط ، هورگ  هب  ناوتیم 

ناشتموکح هاتوک  تّدم  رد  ربخ ، یب  ادخ  زا  ِنشخ  ِکچوک  ِّتیعمج  نیا  يرآ ، درک . هراشا  دندرک ، بصغ  ار  ناتسناغفا  تموکح  هاتوک 
ناونع هب  هدرک و  هّیهت  ییاهملیف  اهـشرازگ و  اـهنآ  تاـیانج  لاـمعا و  زا  اـم  نانمـشد  دـندش و  بکترم  مالـسا  مسا  هب  ار  یبیجع  تاـیانج 

لد هک  دوب ، دنفسوگ ) نوچمه  اهناسنا  ندیرب  رـس  دننام   ) عیجف یتایانج  يواح  هک  ییاهملیف  دندرک ! شخپ  ناهج  رد  مالـسا  زا  يریوصت 
لامعا و  دندرک ، يرازیب  راجزنا و  راهظا  اهامن  ناملسم  نیا  زا  ناهج  ياهناملسم  رثکا  هناتخبشوخ  دنچ  ره  دروآیم . درد  هب  ار  یناسنا  ره 

مان طقف  مالسا  زا  هک  اهنآ  دنرتنشخ ، رتدب و  اهنآ  زا  هدعاقلا  هورگ  دنتـسناد . اهنآ  زجاع  ناوتان و  نهذ  هتخادرپ  هتخاس و  ار  اهنآ  رادرک  و 
ّتیرثکا هناتخبشوخ  یلو  تسا . هتشاد  هقباس  رتمک  رشب  خیرات  رد  هک  دندرک  تیانج  قارع  رد  ردق  نآ  دنشکیم ، كدی  دوخ  يارب  ار  نآ 

مزال بلاطم ، نیا  هب  هّجوت  اب   17 ص : تمحر ، نییآ  دنرمشیم . هناگیب  مالسا  زا  دننکیم و  موکحم  ار  اهنآ  لامعا  ناهج ، ناناملسم  عطاق 
هناتـسود طـباور  تفأر و  تمحر و  نید  اـی  تسا ، تنوـشخ  نیئآ  ًاـعقاو  مالـسا  اـیآ  هک  دوـش  يریگیپ  يّدـج  روـط  هب  ثحب  نـیا  تـسا 

هدروخن و تسد  باتک  نیا  ینارون  تایآ  رد  هاتوک  يریـس  و  میورب ، دـیجم  نآرق  غارـس  هب  مه  دـیاب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب  دـشابیم ؟
یعامتجا و ياهدروخرب  زا  ییاههنومن  مه  و  مینیشنب ، ینید  موصعم  كاپ و  ناربهر  نانخس  ياپ  مه  و  میـشاب ، هتـشاد  فیرحت  زا  ظوفحم 
زا تقیقح  باتفآ  ات  مییامن ، هسیاقم  برغ  ناهج  رد  نّدـمت  نایعّدـم  ياهراتفر  اب  هدیـشک و  نوریب  خـیرات  لد  زا  ار  ناراوگرزب  نآ  یلمع 

19 ص : تمحر ، نییآ  ددرگ . رادیدپ  کیرات  ياهربا  تشپ 

مود لصف 

دیجم نآرق  رد  یمالسا  تمحر  تفأر و 

هراشا

ینامـسآ باتک  نیا  رد  یمالـسا  تمحر  تفأر و  زا  یناوارف  ياـههنومن  هب  دـیجم ، نآرق  تاـیآ  یخرب  رد  رّکفت  یلاـمجا و  ياهعلاـطم  اـب 
: دینک هّجوت  نآ  هنومن  دنچ  هب  تسا . هدش  یفّرعم  یساسا  لصا  ناونع  هب  هک  میباییم ، تسد 

نآرق رد  تنوشخ  تمحر و  تبسن  - 1
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تفأر و روآ  ماـیپ  هک  میحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب   » اـب نآ  هروس  هدزیـس  دـص و  هک  دراد ، دوجو  هروـس  هدراـهچ  دـصکی و  دـیجم  نآرق  رد 
ینـشور لیلد  مه  نآ  هک  «، 1  » تسا میحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهّللاِمِْسب   » نودـب هروس  کی  اـهنت  و  هدـش ، عورـش  تسا ، یمالـسا  ّتبحم  تمحر و 

و تسین ؛ اهنآ  حالـصا  تیادـه و  هب  يدـیما  هک  تسا  مالـسا  دونع  جوجل و  نانمـشد  زا  يرازیب  دربن و  گنج و  نالعا  تئارب  هروس  دراد :
، رگید ترابع  هب   22 ص : تمحر ، نییآ  دوشیمن . هتفگ  نخس  ّتبحم  تمحر و  زا  زوتهنیک ، نمـشد  اب  گنج  ماگنه  هب  هک  تسا  نشور 
تسا و تفأر  تمحر و  رب  لصا  ینعی  تسا ؛ هدراـهچ  دـص و  رب  کـی  تبـسن  ساـسا ، نیا  رب  دـیجم  نآرق  رد  تمحر  تنوشخ و  تبـسن 

!؟ تسا تنوشخ  نیئآ  تسا ، یباتک  نینچ  نآ  هزجعم  هک  ینید  ایآ  دشابیم ! ءانثتسا  کی  تنوشخ 

! دیهد خساپ  یبوخ  اب  ار  يدب  - 2

هیآ نیا  تسا !؟ یکین  زج  یکین  يازج  اـیآ  ِناـسْحْالااَّلا ؛» ِناـسْحْالا  ُءاَزَج  ْلَـه  : » دـیامرفیم نـمْحَّرلا »  » هروـس هیآ 60  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
هعلاطم اب  دینکن  بّجعت  رگا  دشابیم . ناناملسم  ام  یمالسا  راعـش  کی  ناونع  هب  تسا ، یتسود  تمحر و  ّتبحم و  زا  راشرـس  هک  هفیرش ،

لباقم رد  دهدیم  روتسد  ناناملـسم  هب  هکلب  دنادیم ، کین  راتفر  ار  یکین  خساپ  اهنت  هن  لاعتم  دنوادخ  هک  میباییم  رد  نآرق  تایآ  رگید 
: دیامرفیم تسا ؛ هدمآ  نونمؤم  هروس  هفیرـش 96  هیآ  رد  بلطم  نیا  دنهدب ! یکین  هب  مه  ار  يدب  خساپ  و  دننک ، راتفر  یکین  هب  زین  اهیدب 

هچنآ هب  ام  هد ) یکین  هب  ار  يدب  خساپ  و   ) نک عفد  شور  هار و  نیرتهب  هب  ار  يدب  َنوُفِـصَی ؛» اِمب  ُمَلْعا  ُنَْحن  َۀَـئِّیَّسلا  ُنَسْحا  َیِه  یتَّلِاب  ْعَفْدا  »
زاب مالـسا  يوس  هب  ّتبحم  تفوطع و  اب  دـناهدرک - يدـب  وت  هب  دـنچ  ره  ار - ناگدروخ  بیرف  ربمایپ ! يا  میرتهاـگآ . دـننکیم ، فیـصوت 

شرافـس شیوخ  ربماـیپ  هب  تسا ، يدـنت  تنوشخ و  نآ  قطنم  هک  ینیئآ  نید و  اـیآ   23 ص : تمحر ، نییآ  دـنوش . وت  میلـست  ات  نادرگ ،
ینابرهم تفوطع و  افـص و  تمحر و  هفطاع و  ّتبحم و  نیئآ  ینیئآ  نینچ  ای  دهدب ! یبوخ  اب  ار  نارگید  ياهیدب  خـساپ  یّتح  هک  دـنکیم 

! تسا

ناناملسم زا  رتارف  یمالسا ، تمحر  - 3

!( ام ربمایپ  يا  ( ؛» َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ًامْوَق  َيِزْجَِیل  ِهَّللا  َماَّیا  َنوُجْرَیال  َنیذَِّلل  اوُرِفِْغی  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ُْلق  : » دیامرفیم هیثاج  هروس  مهدراهچ  هیآ 
دنهدیم ماجنا  هک  یلامعا  هب  ار  یموق  ره  دنوادخ  ات  دنهد  رارق  وفع  دروم  دـنرادن ، زیخاتـسر  زور  هب  دـیما  هک  ار  یناسک  وگب : نانمؤم  هب 

روتـسد ناناملـسم  هب  دنوادخ  هکلب  درادن ؛ نانمؤم  ناناملـسم و  هب  صاصتخا  یمالـسا  تفوطع  تمحر و  هفیرـش ، هیآ  نیا  قبط  دهد . ازج 
ِناگتشرف هک  میناوخیم  طول  موق  باذع  ناتساد  رد  تسا ؟! تنوشخ  نیئآ  ینیئآ  نینچ  ایآ  دنشاب . نابرهم  مه  ناملـسمریغ  اب  هک  دهدیم 

، دننک دوبان  ار  طول  موق  رهش  دندوب  رومأم  اهنآ  دنتفر . مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  غارس  هب  سانـشان  ییاهناسنا  تروص  هب  باذع ، رومأم 
هرفس هدامآ و  اذغ  دش . شنانامهیم  يارب  اذغ  هّیهت  لوغشم  میهاربا  ترـضح  دنیامن ! نوگژاو  ار  نآ  دنربب و  نامـسآ  هب  ار  رهـش  ّلک  هکلب 
مایپ نامز ، رـصع و  نآ  رد  بلطم  نیا  دندرکن ! زارد  اذغ   24 ص : تمحر ، نییآ  تمـس  هب  تسد  نانامهیم  زا  کی  چیه  اّما  دش ، هدرتسگ 

اب دروخیم و  اذغ  رگا  اّما  دوبن ؛ ناما  رد  وا  ّرـش  زا  هناخبحاص  دزیمن ، اذغ  هب  تسد  سانـشان  نامهیم  هک  یماگنه  اریز  تشادـن ؛ یـشوخ 
شنانامهیم راـک  نیا  زا  میهاربا  ترـضح  تهج ، نیدـب  تفرگیم ؛ ارف  ار  هناـخ  لـها  يرتشیب  شمارآ  دـیدرگیم ، کـمن  مه  هناـخبحاص 

و میتسه ، تراگدرورپ  نارومأم  ام  شابن ، تحاران  دنتفگ : خساپ  رد  نانآ  دیـسرپ . ار  راک  نیا  ّتلع  و  درک ، رطخ  ساسحا  دـش و  تحاران 
هب يدنزرف  دنوادخ  تلوهک ، يریپ و  ّنس  نیا  رد  میهد  تراشب  امش  هب  هک ، نیا  تسخن  میاهدیسر : امش  تمدخ  ّتیرومأم  ود  ماجنا  يارب 

هرظتنم ریغ  زیمآتّرسم و  ربخ  نیا  زا  شرسمه  میهاربا و  دش . دنهاوخ  هداز  یناربمایپ  وا  لسن  زا  و  درک ، دهاوخ  تیانع  امش  هب  قاحسا  مان 
. مینک دوبان  ار  دنتسه ، راکهانگ  هدولآ و  یمدرم  هک  طول ، موق  میراد  ّتیرومأم  ام  هک ، نیا  رگید  دندش . فعـش  روش و  يداش و  رد  قرغ 
ای ریخأت  تهج  راگدرورپ ، نارومأـم  اـب  تهج  نیدـب  درک . هودـنا  متاـم و  رد  قرغ  ار  میهاربا  ترـضح  تسخن - ربخ  سکع  رب  ربخ - نیا 
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نیا هرابرد  ناگتـشرف  خـساپ  تخادرپ ! هلداجم  هب  هطبار  نیا  رد  اهنآ  اب  و  درک ، ینز  هناـچ  هرکاذـم و  هب  عورـش  طول  موق  باذـع  فیفخت 
يا  25 ص : تمحر ، نییآ  « 1 « ؛» ٍدوُدْرَم ُْریَغ  ٌباَذَع  ْمِهیتآ  ْمُهَّنا  َو  َکِّبَرُْرما  َءاجْدَـق  ُهَّنا  اَذَـه  ْنَع  ْضِرْعا  ُمیهاْربا  ای  : » دوب نینچ  تساوخرد 

دـیآیم و اـهنآ  غارـس  هب  یهلا  باذـع  عطق  روط  هب  هدیـسر و  ارف  تراـگدرورپ  ناـمرف  هک  نک ، رظن  فرـص  تساوخرد )  ) نیا زا  میهاربا !
ترـضح تفأر  تفوطع و  اّما  دـندوب ، ناینیـشیپ  للم  ماوقا و  نیرتكاپان  نیرتفیثک و  نیرتهدولآ و  طول  موق  هک  نیا  اب  درادـن . تشگرب 

رد اهنآ  يارب  و  دراذگب ، هیام  راگدورپ  دزن  شیوخ  يوربآ  زا  بلطم  نیا  يارب  دش  رضاح  ترضح  نآ  و  تشگ ، اهنآ  لاح  لماش  میهاربا 
جیورت ام  مالسا  نآرق و  و  تسا ، یندز  لاثم  دایز و  رایـسب  میهاربا  ترـضح  ردص  هعـس  ًاتقیقح  دنک . تعافـش  ناشباذع  فیفخت  ای  ریخأت 

! زگره دبسچیم ؟ تفوطع ، ینابرهم و  تمحر و  رسارس  نیئآ  نینچ  هب  تنوشخ  بسچرب  ایآ  تسا . یتّبحم  تمحر و  نینچ  هدننک 

ناناملسم بذج  لماع  ربمایپ ، ینابرهم  - 4

اِمبَف : » میناوخیم نارمع  لآ  هروس  هیآ 159  رد  تسا . بولق » فیلأت   » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تازجعم  زا  یکی 
نابرهم مرن و  مدرم )  ) نانآ ربارب  رد  یهلا ، تمحر  تکرب )  ) هب َِکلْوَح ؛» ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  َْول  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمْحَر 
ینابرهم تفوطع و  هفیرش ، هیآ  نیا  قبط   26 ص : تمحر ، نییآ  دندشیم . هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب ، لدگنـس  نشخ و  رگا  و  يدـش ؛

، تهج نیدب  دوب . هتفرگ  همـشچرس  یهلا  تمحر  زا  مه  نآ  هک  دش ، ترـضح  نآ  تمـس  هب  مدرم  بلج  بذج و  بجوم  تمحر ، ربمایپ 
يا ( ؛» ٌمیکَح ٌزیزَع  ُهَّنا  ْمُهَْنَیب  َفَّلا  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َْتفَّلا  اـم  ًاـعیمَج  ِضْراـْلا  ِیف  اـم  َْتقَْفنا  َْول  : » میناوخیم لاـفنا  هروـس  هیآ 63  رد 
نایم رد  دـنوادخ  یلو  يدـشیمن ؛ قفّوم  یهد  تفلا  نانآ  ياهلد  نایم  هک  يدرکیم  فرـص  تسا  نیمز  يور  هچنآ  مامت  رگا  ام )! ربماـیپ 

رپ هدنکارپ و  ياهلد  لیدبت  و  هداتفا ، بقع  مدرم  نآ  زا  تردـقرپ  ناملـسم  تّما  کی  داجیا  تسا . میکح  اناوت و  وا  درک . داجیا  تفلا  اهنآ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  ّمهم  ِتازجعم  زا  یکی  رگا  نیاربانب ، دوب . یهلا  هرجعم  کی  نابرهم ، دّحتم و  ییاهبلق  هب  اهنآ ، هنیک  زا 
. میاهتفگن هفازگ  هب  نخس  مینادب ، اهنآ  نیب  ّتیمیمص  افص و  ّتبحم و  داجیا  و  هنیک ، رپ  نشخ و  یتّیعمج  نیب  عمج  بولق و  فیلأت  ار  ملس 

! تسا تنوشخ  نیئآ  تسا ، تفوطع  تمحر و  ینابرهم و  بولق و  فیلأت  نآ  هزجعم  هک  ینیئآ  ایآ 

مالسا یلصا  همانرب  یتشآ  حلص و  - 5

اوُِعبَّتَت َو ال  ًۀَّفاک  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  نیذَّلااَهُّیا  اـی   » 27 ص : تمحر ، نییآ  دـیامرفیم : هرقب  هروس  هفیرش 208  هیآ  رد  نابرهم  دنوادخ 
يوریپ ناطیـش  ياهماگ  زا  دییآ و  رد  یتشآ  حلـص و  رد  یگمه  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ٌنیبُم ؛» ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنا  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ 
یناسک دیجم  نآرق  هک  نیا  بلاج  و  تسا . مالسا  یلصا  همانرب  یتشآ  حلص و  هفیرش ، هیآ  نیا  قبط  تسامش . راکشآ  نمشد  وا  هک  دینکن 

ینعی دنکیم ! یّفرعم  ناطیش  وریپ  دنشابیم ، گنج  يریگرد و  بلاط  و  دنیامنیم ، يزورفا  شتآ  دننکیم و  يرود  یتشآ  حلص و  زا  هک 
. تسا ینمیرها  یناطیش و  يراک  تنوشخ ، يزورفا و  شتآ  گنج و  و  ینامحر ، یهلا و  يراک  یتشآ  حلص و 

راگدرورپ ياههناشن  زا  تمحر  تّدوم و  - 6

- تسا یـسانشادخ  هلأسم  رد  مظن  ناهرب  عوضوم  تقیقح  رد  هک  تسا - راگدرورپ  تمظع  ياههناشن  هدـننک  نایب  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ 
یف َّنا  ًۀَمْحَر  َو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو  اْهَیلا  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزا  ْمُکِـسُْفنا  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنا  ِهتایآ  ْنِم  َو  : » میناوخیم مور  هروس  هفیرش 21  هیآ  رد 

رد دیبای و  شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ینارـسمه  هک  نیا  وا  ياههناشن  زا  َنُورَّکَفَتَی ؛» ٍمْوَِقل  ٌتایَآل  َِکلذ 
روظنم تسا  نکمم  دـننکیم . رّکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاههناشن  نیا ، رد  داد ؛ ارق  تمحر   28 ص : تمحر ، نییآ  تّدوم و  ناتنایم 
روـظنم رتيوـق  لاـمتحا  هب  یلو  داد ؛ رارق  تمحر  تّدوـم و  رهوـش  نز و  نیب  دـنوادخ  ینعی ، دـشاب ؛ رهوـش  نز و  نیب  طاـبترا  مکنیب »  » زا
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تمحر تّدوم و  ّتبحم و  اهناسنا  مامت  نیب  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  ياـههناشن  زا  یکی  لاـمتحا ، نیا  قبط  تساـهناسنا . ماـمت  نیب  طاـبترا 
یعمجتـسد یگدنز  تشادن ، دوجو  یعامتجا  ّتبحم  نیا  رگا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، یهلا  تایآ  زا  بولق  فیلأت  يرآ ، تسا . هدرک  داجیا 

. دوبن ریذپناکما 

موس لصف 

تایاور رد  یمالسا  تمحر  تفأر و 

هراشا

: مینکیم هراشا  نآ  زا  ییاههنومن  هب  هک  هدش ، سکعنم  یناوارف  دّدعتم و  تایاور  رد  یمالسا  تمحر  تفأر و 

تسا تّبحم  نید  ساسا  - 1

َهَّللا َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنا  ْلـُق  ُلوـُقَی : َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنا  ّبُْحلا ! اَّلا  ُنیّدـلا  ِلَـه  : » دـیامرفیم نینچ  ییاـبیز  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
( اریز دـنکیم : نایب  هنوگ  نیا  ار  شمالک  لـیلد  سپـس  ( !؟ تسا يرگید  زیچ  تمحر  ّتبحم و  زج  نید  اـیآ  1 ؛» « » هَّللا ُمُْکِببْحَی  ینوُِعبَّتاَف 

دنوادخ بوبحم  ات  دـینک  تعاطا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   ) نم تاروتـسد  زا  دـیراد  تسود  ار  ادـخ  رگا  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ 
نینچ مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  يرگید  تـیاور  رد  تـسا . دـنوادخ  هـب  تـّبحم  قـشع و  یهلا ، تاروتـسد  هـب  لـمع  هزیگنا  ینعی  دـیوش .
یلقع لالدتسا  هاگ  تسا . نید  ّتبحم  تسا و  ّتبحم  نید  1 ؛» « » ُنیّدلا َوُه  ُّبُْحلا  َو  ُّبُْحلا  َوُه  نیّدلا   » 32 ص : تمحر ، نییآ  میناوخیم :

دنوادخ دنتسه ؟ ناسکی  هزیگنا  ود  نیا  ایآ  دنکیم . يراک  هب  راداو  ار  وا  ّتبحم ، قشع و  هاگ  و  دوشیم ؛ يراک  ماجنا  يارب  ناسنا  هزیگنا 
ناسنا هزیگنا  یلقع  لالدتـسا  قطنم و  دوب  رارق  رگا  لاح  دـبای ؛ همادا  رـشب  لسن  ات  درک  داجیا  درم  نز و  نیب  ياهقالع  رـشب  لسن  ءاقب  يارب 

ياهیتحاران اهتمحز و  مامت  دروآ و  دوجو  هب  ینادـنزرف  درک و  جاودزا  دـیاب  لسن  ءاقب  يارب  : » دـیوگب هک  نیا  لثم  دـشاب ، لسن  ءاـقب  يارب 
متیامح دـنک و  کمک  ارم  هک  مهاوخیم  ار  یـسک  مراد و  مزال  یتسد  ياصع  یناوتان  يریپ و  رد  نوچ  : » دـیوگب اـی  درک » لّـمحت  ار  نآ 

هب رضاح  رفن  دنچ  رفن  ره 100  زا  دوب ، روما  نیا  ناسنا  هزیگنا  ًاعقاو  رگا  مشاب ». هتـشاد  ینادنزرف  منک و  جاودزا  دـیاب  راچانب  سپ  دـیامن ،
اهنآ رفن  زا 10  شیب  مینکیمن  رکف  دشیم ؟ ندـش  راد  هّچب  كرتشم و  یگدـنز  ناوارف  تالکـشم  اهیماکان و  اهیتخـس و  لّمحت  جاودزا و 

هب دهدیم ؛ قوس  شتالکشم - همه  اب  جاودزا - تمس  هب  ار  اهناسنا  ّتبحم ، قشع و  یسنج و  هبذاج  اّما  دندشیم . يراک  نینچ  هب  رـضاح 
مکمک ناشدازون  ات  دـنزیریم  ناشدـنزرف  ياپ  هب  ار  ناشرمع  مامت  هکلب  دـنرخیم ؛ ناـج  هب  ار  اهیتخـس  ماـمت  هناقـشاع  اـهنآ  هک  ياهنوگ 

هریخ بیجع و  تّوق  تردق و  نیا  ّتبحم  قشع و  هزیگنا   33 ص : تمحر ، نییآ  يرآ ، دیوگب . نخس  و  دزومایب ، نتفر  هار  دوش و  گرزب 
هار رب  هن  هدش ، دـیکأت  ّتبحم  قشع و  رب  قوف  تایاور  رد  اذـهل  تسا و  قداص  زین  ینید  ياههمانرب  دروم  رد  بلطم  نیمه  دراد . ار  هدـننک 

يوس هب  دوخ  هب  دوـخ  يدـش  قشاـع  رگا  دـسرب . دوـصقم  لزنم  رـس  هب  رتدوز  یمدآ  اـت  یلقع ، ياهلالدتـسا  یقطنم و  ناـهرب  خالگنـسرپ 
داسف و اب  هزرابم  شرماوا و  تعاطا  يدـش  ناـمز  ماـما  قشاـع  رگا  يرخیم . ناـج  هب  ار  نآ  تالکـشم  و  يرادیمرب ، ماـگ  یهلا  تعاـطا 

شناوریپ تکرح  هزیگنا  هک  ینیئآ  نید و  ایآ  دـنکیم . لهـس  ار  اـهراک  ّتبحم  قشع و  يرآ ، دوب . دـهاوخ  ناـسآ  سب  يراـک  تارکنم ،
!؟ تسا تنوشخ  نیئآ  دنکیم ، یفّرعم  قشع  ّتبحم و  ار  شنید  مامت  و  تسا ، قشع  ّتبحم و 

! دربن نادیم  رد  یمالسا  تمحر  - 2

هب ردـق  نآ  مالـسا  رگید ، ریبعت  هب  دراد ؛ روهظ  زورب و  زین  گـنج  نادـیم  رد  هک  تسا  ریگارف  عیـسو و  يردـقب  یمالـسا  تفأر  تمحر و 
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نیدـب دـنکیم ! شرافـس  نآ  هب  تبـسن  ار  شناوریپ  يدـنت ، تنوشخ و  نوناـک  رد  یّتح  هک  دـهدیم  ّتیّمها  تمحر  تفوطع و  ّتبحم و 
ماما مینکیم : هراـشا  نآ  هنومن  کـی  هب  هک  دروخیم ، مشچ  هب  هنیمز  نیا  رد  یبلاـج  تاـکن  گـنج ، بادآ  هب  طوبرم  تاـیاور  رد  تهج 

نادیم يوس  هب  ار  مالسا  نازابرس  تفرگیم  میمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  لوسر  هک  یماگنه  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص 
يزابرس رگا  هک  ياهنوگ  هب   ) درکیم دزشوگ  اهنآ  هب  ار  « 1  » تاکن نیا  دناوخیم و   34 ص : تمحر ، نییآ  ارف  ار  اهنآ  دنک ، هناور  گنج 

يوس هب  ِهَّللا ؛» ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَع  َو  ِهَّللا  لـیبَس  یف  َو  ِهَّللاـِب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  اوُریـس  (: » تفرگیم رارق  هذـخاؤم  دروـم  درکیم  فـّلخت  بادآ  نیا  زا 
هنوگ ره  زا  یلاخ  كاپ و  یتّین  اب  و  وا ، ياضر  يارب  ادـخ و  دای  مان و  اب  هکلب  سوه ، يوه و  رـس  زا  هن  اـّما  دـینک ، تکرح  گـنج  نادـیم 

: هک نیا  دینکن . تنایخ  زگره  گنج  رد  اوُّلُغَت :» ال  . » دینک لمع  دیآیم ) نآ  حرـش  هک   ) یمالـسا ياههمانرب  قبط  رب  و  یئادخ ، ریغ  هزیگنا 
رد هک  هنوگناـمه  دـییامنن . تناـیخ  یگنج  ياـهتمینغ  میـسقت  رد  هک ، نیا  تسخن  دراد : دوجو  لاـمتحا  هس  تسیچ ؟ هلمج  نیا  زا  روـظنم 

ناگدـنمزر هب  طوبرم  هچنآ  و  دوش . ادـج  تسا  يربهر  تموکح و  هب  هطوبرم  هچنآ  هک : هدـش  هراشا  بلطم  نیا  هب  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب 
ناگدـنمزر هک ، نیا  رگید  لاـمتحا  دوشن . تناـیخ  تمینغ  رد  دـسرب و  تسوا  ّقح  هچنآ  هب  سک  ره  و  دوش ، میـسقت  اـهنآ  ناـیم  رد  تسا 

مه نانمـشد  هب  هکلب  ناتنامزرمه ، هب  اهنت  هن  هک ، نیا  موس  لامتحا  دننکن . تنایخ  رگیدمه  هب  مه  روما  ریاس  رد  یگنج ، مئانغ  زا  هتـشذگ 
رکیپ رب  دیدروآرد ، ياپ  زا  ار  نمـشد  هک  نیا  زا  سپ  اُولِّثَُمت :» َو ال   » 35 ص : تمحر ، نییآ  دیگنجب . هنادرمناوج  اهنآ  اب  دـینکن و  تنایخ 
هدمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  لقن  هب  تایاور  یخرب  رد  دینکن . هعطق ) هعطق   ) هلثُم ار  نآ  و  دیرواین ، موجه  وا  ناج  یب 

ار شرکیپ  ندومن  هعطق  هعطق  ّقح  شنتـشک  زا  سپ  دـیدروآ ، رد  ياپ  زا  ار  نآ  درک و  هلمح  امـش  هب  ياهدـنرد  گس  رگا  یّتح  هک  تسا 
شتآ نامیپ  وا  اب  و  دیدش ، دراو  حلص  ِرد  زا  نمشد  اب  رگا  دیـشابن . ینکـش  نامیپ  ردغ و  بیرف و  رکم و  لها  اورِدْغَت :» َو ال  « » 1 ! » دیرادن

اب هک  ینامیپ  دهع و  هب  تبسن  یّتح  هک  تسا  یسک  ناملـسم  دیهنن . اپ  ریز  ار  نآ  و  دیرمـشب ، مرتحم  ار  ناتنامیپ  دهع و  دیدرک ، اضما  سب 
شیوخ عاجـش  هدنامرف  نآ  هب  باطخ  رتشا  کلام  هماندهع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تهج  نیدب  دشاب ؛ رادافو  ددنبیم  شنانمـشد 

هدـهع رب  هچنآ  و  شاب ، رادافو  دوخ  دـهع  هب  يداد ، ناما  دوخ  هانپ  رد  ار  وا  ای  دـیدرگ ، دـقعنم  نمـشد  وت و  نیب  یناـمیپ  رگا  : » دـیامرفیم
مدرم همه  هک  تسین ، دـهع  هب  يافو  دـننامه  یهلا  تابجاو  زا  کی  چـیه  اریز  هنب ، تنامیپ  رـس  رب  ار  دوخ  ناج  و  شاب ، رادتناـما  یتفرگ 

هب ًةَأَْرما ؛» َو ال  ًاّیبَص  َو ال  ًاِیناف  ًاْخیَـش  اُوُلتْقَت  ـال  َو  «« » 2 . » دـنراد رظن  قاّفتا  نآ  رد  دـنراد ، تالیامت  راکفا و  رد  هک  یتافالتخا  مامت  اب  ناهج 
هب ار  اهنز  اههّچب و  ناوتان و  ياـهدرمریپ  و  دـینکن ،  36 ص : تمحر ، نییآ  هلمح  دـنرادن ، گنج  رد  یتلاخد  هک  ناوتاـن ، فیعـض و  دارفا 

یلاعتم نیناوق  نیا  هعلاطم  اب  ناسنا  دیوش ! راچان  هک  رگم  دینکن ، عطق  ار  ناتخرد  و  اْهَیلا ؛» اوُّرَطْضَت  ْنا  ّالا  ًارَجَـش  اوُعَطْقَت  َو ال  . » دیناسرن لتق 
هک ارچ  دریگیم ؛ ناهد  هب  تریح  تشگنا  دربیم و  یپ  یمالـسا  تمحر  هرتسگ  مالـسا و  تمظع  هب  یّقرتم ، هدش و  باسح  تاروتـسد  و 

دهدیم روتسد  شیوخ  نازابرس  هب  نیملاعلل  ٌۀمحر  ِربمایپ  اذهل  و  ددرگیم ؛ زین  ناتخرد  لماش  یّتح  تنوشخ ، نوناک  رد  یمالسا  تمحر 
عناـم یناـتخرد  اـی  تخرد  هک  نیا  رگم  دـنراذگب ؛ مارتحا  تسیز  طـیحم  هب  دـننکن و  عطق  دربن  گـنج و  ماـگنه  رد  ار  یتـخرد  چـیه  هک 
اضتقا ترورض  هک  يرادقم  هب  هّتبلا  و  ترورض - باب  زا  نآ  عطق  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، نآرق  نایرکـشل  مالـسا و  نازابرـس  يورـشیپ 

گنج و نادیم  رد  یمالـسا  تمحر  تفأر و  جوا  رگناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يدعب  تاروتـسد  درادن . یعنام  دنکیم -
ْناَف ِهَّللا ، َمالَک  َعَمْسَی  یَّتَح  ٍراج  َوُهَف  َنیکِرْشُْملا  َنِم  ٍدَحا  یلا  َرَظَن  ْمُِهلَْـضفا  ْوا  َنیِملْـسُْملا  یَنْدا  ْنِم  ٍلُجَر  امُّیا  َو  : » دییامرفب هّجوت  تسا ، دربن 

هب زابرـس ، نیرتنییاپ  هچ  دـشاب و  ماقم  نیرترب  هچ  مالـسا ، نایرکـشل  زا  یکی  هاگ  ره  ُهَنَمْأَم ؛» ُهوُِغْلباَف  یبا  ْنا  َو  نیّدـلا  ِیف  ْمُکوُخاَف  ْمُکَِعبَت 
ربص و اب  و  دـننک ، لقتنم  ههبج  تشپ  هب  ار  وا  دـیاب  تسا ؛ نامأ  رد  صخـش   37 ص : تمحر ، نییآ  نآ  داد ، هانپ  مالـسا  نانمـشد  زا  یکی 
هب تفریذپ و  ار  مالـسا  رگا  دـننک ، نایب  شیارب  ار  یمالـسا  ماکحا  تاروتـسد و  مالـسا و  فراعم  ردـص ، هعـس  شوخ و  نابز  هلـصوح و 

ار مالـسا  رگا  و  دـش ؛ دـهاوخ  رادروخرب  ناناملـسم  قوقح  ماـمت  زا  و  امـش ، دـننامه  تسا  یناملـسم  مه  وا  دـش ، دراو  ناناملـسم  کـلس 
چیه هب  و  دینادرگزاب ، شروشک  هب  ملاس  حیحص و  ار  وا  دیاب  درک ، تساوخرد  یمالسا  تاروتسد  نوماریپ  رّکفت  يارب  یتلهم  ای  تفریذپن ،
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يوق یناـمیا  هداـشگ و  ياهنیـس  و  تسین ، یناـسآ  لهـس و  راـک  تاروتـسد  نیا  ماـجنا  هّتبلا  دـینک . رازآ  ّتیذا و  ار  وا  دـیرادن  قح  ناونع 
- تاروتسد نیا  ماجنا  يارب  هک  دهدیم  روتـسد  شنازابرـس  هب  ینارنخـس  نایاپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تهج  نیدب  دبلطیم .

رـشب قوقح  تیاـعر  زا  مد  هک  ییاـیند  اـیآ  دـنبلطب . کـمک  رداـق  گرزب و  دـنوادخ  زا  تسا - یمالـسا  تمحر  تفأر و  جوا  رگناـیب  هک 
گنج رد  دنکیم ! تیاعر  گنج  نادیم  رد  ار  روما  نیا  زا  کی  چیه  هدرک ، رک  ار  نایناهج  شوگ  شاهناتسود  رشب  ياهراعـش  و  دنزیم ،

، ناریو ار  نیطـسلف  مدرم  ياـههناخ  لدگنـس ، محر و  یب  ناراـکتیانج  نیا  هکلب  دوشیمن ، تیاـعر  روما  نیا  اـهنت  هن  نیطـسلف ، لیئارـسا و 
ریپ گرزب ، کچوک و  هب  و  دـنیامنیم ، دوبان  ار  ناتخرد  و  هدیـشک ، شتآ  هب  ار  عرازم  و  بارخ ، شنارامیب  رـس  رب  ار  اهنآ  ياهناتـسرامیب 

تنوـشخ هب  مهّتم  ار  اـم  و  عاـفد ،  38 ص : تمحر ، نییآ  اـهنآ  زا  رـشب  قوـقح  نایعّدـم  لاـح ، نیا  اـب  و  دـننکیمن ؛ مّـحرت  درم  ریپ  نز و 
! دنیامنیم

! نارادناج ریاس  یمالسا و  تمحر  - 3

زین ار  نارادناجو  تادوجوم  ریاس  هکلب  دوشیم ، لماش  اهنآ - نییآو  شیک  زارظن  عطقاب  ار - اهناسنا  مامت  اهنت  هن  یمالسا  تمحر  تفأر و 
هنومن کی  هب  دیوگیم ، نخس  تاناویح  قوقح  نوماریپ  هک  دراد  دوجو  « 1  » یتایاور یمالسا ، میلاعت  رد  ساسا  نیمه  رب  دریگیم ! رب  رد 

يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  میوش : انـشآ  یمالـسا  ّتبحم  تمحر و  هرتسگ  اـب  رتـشیب  هچ  ره  اـت  مینکیم ، هراـشا  نآ 
اهِفَلَِعب ُءَْدبَی  : » دننک تیاعر  ار  نآ  و  دنرامشب ، مرتحم  ار  قوقح  نیا  دیاب  تاناویح  نیا  نابحاص  هک  « 2 ، » هدومرف نایب  قح  شش  نایاپراهچ 

ياذغ رکف  هب  سپس  دهد ؛ شیاذغ  دنک و  باریس  ار  نآ  دورب ؛ ناویح  ياذغ  بآ و  غارس  هب  لّوا  دسریم ، لزنم  هب  هک  یماگنه  َلََزن ؛» اذا 
ار  39 ص : تمحر ، نییآ  ناویح  دیـسر ، یبآ  رهن  هب  اج  ره  هار ، نیب  رد  رفـس و  ماگنه  هب  ِهب ؛  َّرَم  اذا  َءاْملا  اَْهیَلَع  ُضِْرعَی  َو  . » دـشاب شیوخ 

رتشیب تعرـس  اب  ناویح  دهاوخیم  رگا  ( ؛» اهِّبَر ِدْـمَِحب  ُحِّبَُـست  اهَّناَف  اهَهْجَو  ُبِرْـضَیال  َو  (. » دروخب بآ  دوب  هنـشت  رگا  ات   ) دربب بآ  رانک  هب 
رـس و رب  تسین  راوازـس  و  دنتـسه ، لوغـشم  دنوادخ  حیبست  رکذ و  هب  زین  تاناویح  اریز  دنزن ؛ شتروص  رـس و  رب  هنایزات  اب  دـنک ) تکرح 

راوس فّقوتم ، ِناویح  تشپ  رب  ِهَّللا ؛» ِِلیبَس  یف  اـّلا  اـهِرْهَظ  یلَع  ُفِقَیـال  َو  « » 1 . » دوش هدز  هنایزات  دیوگیم  ادـخ  حـیبست  هک  یناویح  يور 
رطاخ هب  رگا  نوچ  درادن ، یلاکشا  مه  فّقوت  لاح  رد  ناویح  رب  ندوب  راوس  اجنآ  رد  هک  گنج ، نادیم  رد  اًلثم   ) ادخ هار  رد  رگم  ددرگن ،

لّمحت تردـق و  مه  تاناویح  اِهتَقاط ؛» َقْوَف  اُهلِمْحَی  الَو  (. » دوریم نمـشد  طّـسوت  يریگلفاـغ  لاـمتحا  دوش ، هداـیپ  ناویح  لاـح  تیاـعر 
اهنت هن  ُقیُطت ؛» ام  ّالا  ِیْـشَْملا  َنِم  اهُفِّلَُکی  َو ال  . » دنکن لمح  وا  رب  شناوت  زا  شیب  و  دریگب ، رظن  رد  ار  ناویح  ییاناوت  دیاب  دنراد ، يدودحم 

يراوس اهنآ  زا  ناشلّمحت  تقاط و  هزادـنا  هب  و  دومن ، ار  تاـناویح  تاـعارم  دـیاب  زین  اهرفـس  اـهتفاسم و  ّیط  رد  هکلب  یـشکراب ، دروم  رد 
یهّجوت نآ  هب  یـسک  دوـشیمن و  لـمع  نآ  هب  زورما  ياـیند  رد  هک  تسا  یفیرظ  تاروتـسد  روـما ، نیا   40 ص : تمحر ، نییآ  تـفرگ .

دراد و هّجوـت  اـهیراکهزیر  نیا  ماـمت  هب  مالـسا  رتـسگتمحر  نییآ  اـّما  دـنرادن ؛ ار  نآ  لـیلحت  كرد و  تردـق  يرایـسب  هکلب  دـنکیمن ،
؟ تسا تنوشخ  نییآ  یسّدقم ، نییآ  نینچ  ایآ  دنکیم . توعد  نآ  هب  ار  شناواریپ 

! اهناسنا همه  يارب  ناناملسم  ياهاعد  - 4

رد ار  نانمؤم  يدابع  زکارم  دـجاسم و  ماـمت  نآ  رطع  و  دوشیم ، همزمز  بجاو  ياـهزامن  زا  دـعب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  هک  ییاـهاعد 
اهناسنا همه  تالکشم  عفر  يارب  ناناملسم  هک  لکـش  نیدب  تسا . یمالـسا  تفوطع  تمحر و  زا  رگید  ياهناشن  هتفرگارف ، ناهج  رـسارس 

: مینک یـسررب  هعلاطم و  ار  اهاعد  نیا  زا  یـشخب  رگید  راب  کی  دـننکیم . زارد  زاین  یب  دـحا  نآ  يوس  هب  زاین  تسد  اهناملـسم ) طـقف  هن  )
ماـمت ادـنوادخ ! ٍریقَفَلُـک ؛» ِنْغا  َّمُهَّللا  ! » نک لزاـن  رورـس  يداـش و  ناـگدرم  ماـمت  رب  ادـنوادخ ! ِروُرُّسلا ؛» ِرُوبُْقلا  ِلـْها  یلَع  ْلِـخْدا  َّمُهَّللا  »
َّمُهَّللا ! » نادرگب ریـس  ار  ناهج  ناگنـسرگ  مامت  ادـنوادخ ! ٍِعئاج ؛» َّلُک  ِْعبْـشا  َّمُهَّللا  ! » نک زاین  یب  ار  یناسنا  هعماـج  ناـجاتحم  نادـنمزاین و 
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همه ماو  ادـنوادخ ! ٍنیدَـم ؛» ِّلُک  َْنیَد  ِْضقا  َّمُهَّللا   » 41 ص : تمحر ، نییآ  ناشوپب ! ار  ملاع  ناگنهرب  همه  ادـنوادخ ! ٍناـیْرُع ؛» َّلُـک  ُسْکا 
؛» ٍبیرَغ َّلُک  َّدُر  َّمُهَّللا  ! » امرف زاب  ناکانهودنا  همه  راک  زا  هرگ  ادنوادخ ! ٍبورْکَم ؛» ِّلُک  ْنَع  ْجِّرَف  َّمُهَّللا  ! » نک ادا  ار  یتسه  ناهج  نارادماو 
ایند ياجک  ره  رد   ) ار ناریـسا  مامت  ادـنوادخ ! ٍریـسا ؛» َّلُک  َُّکف  َّمُهَّللا  ! » نادرگ زاب  ناشناطوا  هب  ملاس )  ) ار ناـنطو  زا  رود  ماـمت  ادـنوادخ !

تّذـل یمالـسا  هدرتسگ  تمحر  نیا  زا  ناسنا  ًاتقیقح  هد ! افـش  ار  نارامیب  همه  ادـنوادخ ! ٍضیرَم ؛» َّلُـک  ِفْشا  َّمُهَّللا  ! » اـمرف دازآ  دنتـسه )
ماـمت لـماش  تسا و  ماـع  ریگناـهج و  نیملـسم  ياـهاعد  نیرتشیب  هک  نیا  زا  و  دـیوگیم ، نیرفآ  نیملـسم ، ردـص  هعـس  نیا  رب  و  دربیم ،

تمحر و هناشن  ریگارف ، ماع و  بلاج و  ياهاعد  نیا  ایآ  دوشیم . تقوشوخ  ددرگیم ، يرکف  شیارگ  عون  ره  اب  اعد ، ِدـنمزاین  ياـهناسنا 
! دـنک یفّرعم  تنوشخ  نیئآ  ار  ینییآ  نینچ  هک  دـهدیم  هزاجا  دوخ  هب  یفاصنا  اب  ضرغ و  یب  ناسنا  چـیه  ایآ  تسین !؟ یمالـسا  تفوطع 

43 ص : تمحر ، نییآ 

مراهچ لصف 

نید نایاوشیپ  هریس  رد  یمالسا  تمحر  تّبحم و 

هراشا

ناوریپ اب  ّتبحم  تفوطع و  تمحر و  زا  ّولمم  یمالسا ، نایاوشیپ  ناربهر و  ینید و  ناگرزب  یعامتجا  ياهترـشاعم  راتفر و  و  یلمع ، هریس 
: دوشیم هدنسب  هنومن  ود  رکذ  هب  تسا ! مالسا  نانمشد  اب  هکلب  شیوخ ،

هّکم حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمحر  شزیر  - 1

تروصب ار  ترضح  نآ  دروخرب  تسا ؛ یلمع  هریس  نیا  زا  هنومن  کی  هّکم  حتف  زا  سپ  شنانمـشد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروخرب 
ربمایپ مییامنیم : هسیاقم  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  ناشنانمـشد ، اب  نّدـمت  یعّدـم  ياهیبرغ  دروخرب  اب  ار  نآ  سپـس  هدومن ، لقن  هدرـشف 

مالآ و روآدای  هّکم  هک  ياهنوگ  هب  دـید ، رازآ  رایـسب  همرّکم  هّکم  رد  هنیدـم ، هب  ترجه  زا  لبق  لاـس  هدزیـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
هّکم رد  ترـضح  نآ  نانمـشد  نیرتتخـسرس  هک  ارچ  دوب ؛ ترـضح  نآ  يارب  یناوارف  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  اهیمدرمان و  اهتبیـصم و 

، تمحر نییآ  أشنم  هک  دونع ، جوجل و  نانمشد  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک و  حتف  ار  هّکم  مالسا  هاپس  هک  یماگنه  یلو  دندوب ؛
هب باطخ  داد و  رارق  یمالسا  تمحر  وفع و  لومشم  ار  اهنآ  همه  ابیز  هلمج  کی  اب  دش ، زوریپ  دندوب  تالکشم  اهتبیصم و  مامت   46 ص :

یمچرپ مالسا  نازابرس  زا  یکی  هک  دنداد  ربخ  یتقو  یّتح  دیورب ! دیلیام  اجک  ره  هب  دیدازآ ، امـش  مامت  ءاقَلُّطلا ؛» ُُمْتنا  اُوبَهْذا  : » دومرف اهنآ 
، ماقتنا راعش  ياج  هب  تفرگ و  زابرس  نآ  تسد  زا  ار  مچرپ  و  دش ، تحاران  ترـضح  دهدیم ، رـس  ییوج  ماقتنا  راعـش  و  هتفرگ ، تسد  هب 

تختیاپ دراو  نیقفّتم  نازابرـس  هک  یماگنه  اّما  تسا ! ّتبحم  تمحر و  زور  زورما  ِۀَـمَحْرَْملا ؛» ُمْوَی  َمْوَْیلا  : » دادرـس یتسود  حلـص و  راـعش 
ياـههّچب هنومن ، ناوـنع  هب  دـندش ، يرامـشیب  ناوارف و  تاـیانج  بکترم  و  هتخادـنا ، هار  هب  یبـیجع  ماـع  لـتق و  دـندش ، نیلرب )  ) ناـملآ

هب نایناج  نامه  لسن  نونکا  و  دنتشک ! ار  اهنآ  هلولگ  کیلش  اب  نامسآ  نیمز و  طسو  رد  و  هدرک ، باترپ  نامسآ  هب  ار  ياهقادنق  راوخریش 
تقاط ناسنا  هاگ  و  دـنکیم ، مرـش  نآ  نایب  زا  ملق  هک  یتایانج  دـننیرفآیم ، ياهزات  تیانج  زور  ره  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  هفطاـع ، زا  رود 

! نّدمت یب  ياهامن  نّدمتم  نیا  ای  میتنوشخ ، لها  ام  ایآ  درادن ! ار  نآ  ندینش  ندید و 

! شلتاق يارب  شرافس  مالسلا و  هیلع  یلع  - 2

ینید تاروتسد  عبت  هب  ترضح  نآ  تسا . يدارم ، مجلم  نب  نمحّرلادبع  شیوخ ، لتاق  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دروخرب  رگید ، هنومن 
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. دیدرگن بیـصن  یب  شتمحر  زا  زین  دوب ، هدز  ریـشمش  وا  رب  نتـشک  دـصق  هب  هک  یـسک  شنمـشد و  یّتح  هک  دوب  نابرهم  میحر و  ردـقنآ 
! منادنزرف دـباییم : همادا  گرم  مد  ات  ددرگیم و  زاغآ  تسپ  دوجوم  نآ  يریگتـسد  هظحل  زا  فوؤر  ماما  نآ  ياهشرافـس  تهج  نیدـب 

یب مدرم  ناج  هب  و  دنـشکرب ، ماین  زا  ار  ناشیاهریـشمش  بلط ، تصرف  وجدوس و  ياهّدـع  نم  زا  سپ  ادابم  تسا ، مجلم  نبا  طقف  نم  لتاق 
هیفـصت هب  سّدـقم  راعـش  نیا  سابل  رد  دـنزیرب و  دـناهدوب ، تسدـمه  یلع  لتاق  اـب  اـهنیا  هک  نیا  هناـهب  هب  ار  اـهنآ  نوخ  و  دـنتفیب ، هاـنگ 

هدنز نم  رگا  منامـشچ ! رون  دیهدب ! زین  ملتاق  هب  دینکیم ، هّیهت  نم  يارب  هک  ییاذغ  نیمه  زا  منازیزع ! دنزادرپب ! دوخ  یـصخش  ياهباسح 
تبرـض کی  وا  هک  هنوگنامه  یلو  دینک ، صاصق  دیراد  قح  امـش  مدش  لئان  ادخ  تاقالم  هب  رگا  و  منک ، هچ  ملتاق  اب  منادیم  دوخ  مدنام 

! دینکن هعطق  هعطق  ار  شندب  گرم ، زا  سپ  ادـخ ! لوسر  نادـنزرف  دـینزن ! وا  رب  تبرـض  کی  زا  شیب  مه  امـش  درک ، دراو  نم  رب  ریـشمش 
رـسارس رد  ایآ  دـنکیم . نایب  شیوخ  لتاق  هب  تبـسن  گرم  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یتاشرافـس  اهنیا   48 ص : تمحر ، نـییآ 

هک یمالـسا  ایآ  دنک ! شرافـس  هنوگ  نیا  شیوخ  لتاق  عفن  هب  هک  دیراد  غارـس  ار  اهروشک  ياسؤر  زا  کی  چیه  خیرات ، لوط  رد  ناهج و 
! تسا تنوشخ  نییآ  تسا ، نابرهم  فوؤر و  ردقنیا  شربمایپ  نینشناج 

مجنپ لصف 

اهداریا اهلاؤس و 

هراشا

هعلاـطم نید  ناـیاوشیپ  هریـس  مالـسلا و  مهیلع  ناـموصعم  تاـیاور  و  نآرق ، تاـیآ  هنییآ  رد  ار  یمالـسا  تفأر  تمحر و  هک  نـیا  زا  سپ 
نیئآ هن  تسا و  تمحر  ّتبحم و  نیئآ  مالـسا ، يرـشب  ترطف  اب  گنهامه  سّدـقم و  نید  هک  میدومن  قیدـصت  دوجو  ماـمت  اـب  و  میدرک ،

: میزادرپب دننادیم ، مالسا  رد  تنوشخ  دوجو  هناشن  ار  اهنآ  و  هتشگ ، مالسا  نانمشد  زیواتسد  هک  یلئاسم  یسررب  هب  تسا  مزال  تنوشخ ،

؟ تسا ینید  تنوشخ  رهظم  صاصق  نوناق  ایآ  - 1

، دـشاب راکهانگ  دـنچ  ره  ناسنا ، کی  ناج  نتفرگ  ایآ  تسین ؟ تنوشخ  یعون  صاصق  اـیآ  درک ؟ بیوصت  ار  صاـصق  نوناـق  مالـسا  ارچ 
ار لاکـشا  و  لـح ، ار  ههبـش  نآ ، هب  هّجوت  هک  تسا  مزـال  یقیقد  تاـکن  هب  هّجوت  لاؤـس  نیا  هب  خـساپ  رد  دوـشیمن ؟ بوـسحم  تنوـشخ 

رگا : » دـیامرفیم هرقب ، هروـس  هـیآ 178  رد  صاـصق  نوناـق  ناـیب  زا  سپ  دـنوادخ  لّوا - هـتکن   52 ص : تمحر ، نـییآ  دـنکیم : فرطرب 
اّما دـشابیمن ؛ مه  بحتـسم  هکلب  تسین ، بجاو  صاصق  ینعی  تسا ». رتهب  دـیهد ، رارق  شـشخب  وفع و  دروم  ار  یناج  و  دـینکن ، صاصق 
یلو دنتـسه ؛ راک  نیا  هب  زاجم  اهنآ  و  هدـش ، هداد  لوتقم  ءایلوا  هب  قح  نیا  هباشم ، دراوم  رارکت  ناراکتیانج و  تیاـنج  زا  يریگولج  يارب 

و تایح ، یگدنز و  همادا  ار  صاصق  هفسلف  هروس ، نامه  هیآ 179  رد  مود - هتکن  دییامرف ) ّتقد  . ) بحتـسم هن  تسا و  بجاو  هن  صاصق 
رد مدرم  سومان  لام و  ناج و  هک  يرورش  لتاق  رب  رگا  ییوجماقتنا . توادع و  هنیک و  هن  تسا ، هدومرف  نایب  ناگدنز  یگدنز  زا  تیامح 
هب زور  تفأر ، تمحر و  نیا  زا  هدافتسا  ءوس  اب  وا  و  دریگ ، ارف  ار  وا  یمالـسا  تمحر  و  دوش ، مّحرت  درادن ، یمارتحا  شزرا و  چیه  وا  رظن 
اب دروخرب  دـشابیمن ! نادنفـسوگ  ّقح  رد  تنایخ  نادـند و  زیت  گـنلپ  رب  مّحرت  راـک  نیا  اـیآ  دـنزب ، تسد  يرتهدرتسگ  تاـیانج  هب  زور 

قادـصم هکلب  دـشابیمن . تنوشخ  هدـنامن ، یقاب  صاصق  زج  اـهنآ  ّرـش  زا  يریگولج  يارب  يرگید  هار  چـیه  هک  هعماـج ، شاـبوا  لذارا و 
يادص هک  تسا  بلاج   53 ص : تمحر ، نییآ  « 1 . » دنهد همادا  شیوخ  یگدـنز  هب  شمارآ  اب  دـنناوتب  نارگید  ات  تسا ، تمحر  نشور 

؛ دنکیم رپ  ار  ناهج  رـسارس  راکتیانج  ياهناسنا  نیا  صاصق  يارجا  ماگنه  هب  رـشب ، قوقح  نایدانم  و  تمحر ، تفأر و  نایعّدم  ضارتعا 
نیرتکانلوه ایند  طاقن  رگید  قارع و  نانبل ، بونج  نچچ ، نیوگزرهینسوب ، ناتسناغفا ، نیطسلف ، رد  اهنآ  راکتیانج  ناتسود  هک  ینامز  اّما 
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تـشگنا رگا  دنتـسه ! باوخ  روک و  رک و  اهنآ  همه  ایوگ  دوشیمن . دـنلب  اهنآ  زا  یـضارتعا  يادـص  چـیه  دـنوشیم ، بکترم  ار  تایانج 
راک نیا  رب  ّقفوم  و  دریگ ، راک  هب  نآ  يدوبهب  نامرد و  يارب  ار  شیوخ  یعـس  مامت  زوسلد  قذاح و  بیبط  و  ددرگ ، دـساف  يرامیب  تسد 

ار نآ  و  دشاب ، هتشادن  ندب  رگید  ياهتمسق  هب  يرامیب  تیارـس  زا  يریگولج  ناتـشگنا و  ریاس  ظفح  يارب  نآ  عطق  زج  ياهراچ  و  ددرگن ،
دهد همادا  دوخ  تایح  هب  دساف  وضع  نیا  هک  تسا  نیا  تفوطع  تمحر و  ياضتقم  ایآ  تسا ! بلط  تنوشخ  یبیبط  نینچ  ایآ  دـنک ، عطق 
نیا یقطنم  لقع و  چیه  ایآ  دـشاب ! نت  روشک  ياضعا  مامت  يارب  گرم  روآمایپ  یّتح  و  دـنک ، دـساف  زین  ار  ندـب  ياضعا  ریاس  جـیردتب  و 
ظفح و  هعماج ، ياضعا  ریاس  هب  داـسف  تیارـس  زا  يریگولج  يارب  تسا و  ناـمرد  یعون  صاـصق  هک ، نیا  هجیتن  ددنـسپیم ! ار  رّکفت  عون 

هب هّجوت  اب  هکلب  دوشیمن ، بوسحم  تنوشخ  اهنت  هن  صاصق  نوناق  لیلحت ، نیا  اب  و  تسا . مزـال  يرورـض و  اـضعا ، رگید  ینمیا  ّتینما و 
چیه مینکیمن  رّوصت  دـینک ) ّتقد  . ) ددرگیم بوـسحم  یهلا  تفأر  تمحر و   54 ص : تمحر ، نییآ  زا  ياهبعش  هعماج ، ّلک  تحلـصم 

ار هعماج  ّتینما  تراغ ، لتق و  اب  هک  یناسک  لتاق و  رورش و  دارفا  هک  دشاب  دقتعم  دشابن - مالـسا  سّدقم  نید  عبات  دنچ  ره  یلقاع - ناسنا 
تفر و هنادازآ  هعماج  رد  دنتـسین ، یناسنا  ینید و  لوصا  زا  یلـصا  چیه  هب  دنبیاپ  و  دننکیمن ، محر  سک  چـیه  هب  و  دـنزادنایم ، رطخ  هب 
، دنریذپیم یعامتجا  دساف  ءاضعا  نیا  نامرد  نیرخآ  ناونع  هب  ار  صاصق  ایند  يالقع  مامت  هکلب  دنوش ؛ یتیانج  ره  بکترم  دننک و  دمآ 

. دننکیم لابقتسا  نآ  زا  و 

؟ تسا راگزاس  ینید  تمحر  تفأر و  اب  یمالسا  دودح  ایآ  - 2

هراشا

دودـح و هنوـگچ  دـنیوگیم : اـهنآ  تسا . یمالـسا » تاریزعت  دودـح و  ، » دـناهداد رارق  زیواتـسد  ار  نآ  ناریگ  هناـهب  هک  يروـما  هلمج  زا 
تنوشخ هدش ، یهانگ  بکترم  هک  صخش  ندب  رب  هنایزات  هبرـض  دص  نتخاون  ایآ  دراد ؟ يراگزاس  تفأر  تمحر و  اب  یمالـسا  تاریزعت 
راگزاس یمالسا  تفوطع  اب  هتـشگ ، جراخ  تّفع  هداج  زا  ياهظحل  سوه ، يوه و  هبلغ  رثا  رب  هک  ینز  ای  درم  ندرک  راسگنـس  ایآ  تسین ؟

بوسحم تنوشخ  یعون  دـیدش ، ظیلغ و  ياهتازاجم  ایآ  دزاسیم ؟ ینید  تمحر  اب  نادزد ، ناقراس و  ياهاپ  تسد و  ندـیرب  اـیآ  تسا ؟
تـالاؤس نیا  خـساپ  رد  اـم  هب  هک  دروخیم  مشچ  هب  تاریزعت » دودـح و   » ماـکحا راـنک  هشوگ و  رد  یفیرظ  ياـههتکن  خـساپ : دوشیمن ؟

زا رگید   56 ص : تمحر ، نییآ  ياهمـشچ  زین  تاریزعت  دودـح و  هک  دوشیم  نشور  تاکن  نآ  رد  هعلاطم  ّتقد و  اب  و  دـنکیم ، کـمک 
. دسریم رظن  هب  زیمآتنوشخ  هیلّوا  دروخرب  رد  ياهّدع  يارب  نآ  رهاظ  دنچره  تسا - یمالسا  تفوطع  تمحر و 

تاریزعت دودح و  هفسلف  یسررب  لّوا :

یمالـسا ياـهتزاجم  نیا  هراـب  رد  ياهزاـت  شنیب  اـم  هب  اـهنآ  هعلاـطم  هک  دراد  دوجو  تاریزعت  دودـح و  يارجا  هفـسلف  دروم  رد  یتاـیاور 
؛» 1 « » ًاحابَص َنیَعبْرا  ِرَطَم  ْنِم  ٌْریَخ  ٍّدَح  ُۀَماقا  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  - 1 دینک : هّجوت  نآ  هنومن  ود  هب  دهدیم .

دییامرفیم هظحالم  هک  هنوگنامه  تسا . رتهب  ناراب  زور  هنابـش  لـهچ  شراـب  زا  دـشاب ) هک  رادـقم  ره  هب   ) يریزعت اـی  ّدـح  عون  ره  يارجا 
؛ تسا هدـش  هدرمـش  رتهب  ناراب  زور  لهچ  زا  نآ  رادـقم  نیرتمک  يارجا  و  هدـش ، هیبشت  ناراـب  هب  يوبن  تیاور  نیا  رد  تاریزعت  دودـح و 
، دیامنیم رشتنم  لزان و  نیمز  لها  رب  ار  نآ  دنوادخ  تسا و  راگدرورپ  « 2  » تمحر ناراب ، هک  روطنامه  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  موهفم 
زا ار  عامتجا  دـهدیم و  وشتـسش  ار  هعماج  ناراب  نوچمه  یمالـسا  ياهتازاجم  يارجا  ًاتقیقح  تسا . یهلا  تمحر  یعون  زین  یهلا  دودـح 
لام ناج و  رب  دوش و  هعماج  زا  یمومع  ّتینما  بلس  ثعاب  یصخش  رگا  هنومن ، ناونع  هب   57 ص : تمحر ، نییآ  دنکیم . كاپ  اهیگدولآ 

رب براحم  ّدـح  يارجا  دوب و  دـهاوخ  براحم  دریگارف ، ار  هعماج  زا  یتمـسق  تشحو  بعر و  هک  ياهنوگ  هب  درب ، موجه  مدرم  سومان  و 
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هعماج ياضف  زا  ار  وا  تایانج  زا  لصاح  ینمااـن  تشحو و  بعر و  ناراـب ، نوچمه  تسا و  هعماـج  رد  ّتینما  تاـبث  نماـض  صخـش  نیا 
ار روشک  نآ  ناناوج  گرزب  تیانج  نیا  اب  و  دننزیم ، رّدخم  داوم  شخپ  دیلوت و  هب  تسد  یمالسا  هعماج  کی  رد  هک  یناسک  دیوشیم .
ات دنوش . تازاجم  ضرالا  یف  دسفم  ناونع  هب  دیاب  دنشکیم ، داسف  هب  ار  روشک  شیوخ  عماطم  عفانم و  هب  ندیـسر  يارب  و  دننکیم ، دوبان 
هک میدقتعم  ام  دوشیم ! هدیمان  تنوشخ  هدش ، یهلا  تمحر  ناراب  هب  هیبشت  هک  یمالسا  دودح  ایآ  ددرگ . مهارف  دشر  هنیمز  تفآ ، عفد  اب 

، درک دهاوخن  اهر  ار  اهنآ  دنوادخ  دنوشن  اهتازاجم  نیا  لومشم  رگا  دنتسه ، یمالـسا  ياهتازاجم  ّقحتـسم  هک  ییاههورگ  دارفا و  نینچ 
ترضح ناعیـش ، متفه  ماما  - 2 دـش . دـهاوخ  اهنآ  دوخ  ریگنماد  هدوب ، اهنآ  دـساف  ياهراک  تاـغوس  هک  یتاـمیالمان  ضراوع و  ناـمه  و 

ُهَّللا ُثَْعبَی  ْنِکل  َو  ِرَطِْقلاـِب ، اَْـهِییُْحی  َْسَیل  : » دـیامرفیم « 1 « » اِهتْوَم ِدـَْعب  َضْرْالا  ِیُْحی   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا ، هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
« ًاحابَـص َنیَعبْرا  ِرَطِْقلا  َنِم  ِضرْالا  ِیف  ُعَْفنا  ِهیف  ِّدَْحلا  ُۀَماقَإل  َو  َلْدَْـعلا ، ِءایْحِإل  َضْرْالا  ِییُْحتَف  َلْدَْـعلا   58 ص : تمحر ، نییآ  َنُویُْحیَف  اـًلاجِر 

ینادرم دـنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دـنکیم ، هدـنز  تکرب  رپ  ياهناراب  اب  ار  کشخ  ياـهنیمز  هک  تسین  نیا  طـقف )  ) روظنم «1 ؛»
ءایحا تلادع  ندش  هدنز  رثا  رب  نیمز  و  دننکیم ، هدنز  ناهج  رد  ار  تلادع  اهنآ  هک  دنکیم ، ثوعبم  ار ) تّمه  دـنلب  صلخم و  گرزب و  )
ناراـب نآ  رب  زور  هنابـش  لـهچ  هک  نیا  زا  تسا  رتتعفنم  رپ  نیمز ، يور  رب  تاریزعت  دودـح و  يارجا  هماـقا و  کـش  نودـب  و  ددرگیم ؛

هکلب تسین ؛ نآ  دـننام  تنوشخ و  ماقتنا و  زا  ینخـس  دـنکیم ، نایب  ار  دودـح  يارجا  هفـسلف  هک  تاـیاور ، نیا  رد  دـینکیم  هّجوت  دراـبب .
. تسا نآ  دننام  یمالسا و  هعماج  ندرک  باریس  لدع و  هماقا  تمحر و  ّتبحم و  زا  نخس 

یعرش دودح  تابثا  ياههار  مود :

هب یمالـسا  ياـهتازاجم  دودـح و  هنیئآ  رد  ار  یمالـسا  تفأر  تمحر و  زا  يرگید  ياـههولج  یعرـش ، دودـح  تاـبثا  یگنوـگچ  هعلاـطم 
تداهش لداع  ناسنا  رفن  راهچ  دیاب  هک  ینعم  نیدب  دوشیم ؛ تباث  رارقا  راب  راهچ  ای  دهاش ، راهچ  اب  دودح  زا  يرایسب  دراذگیم . شیامن 

ایآ  59 ص : تمحر ، نییآ  درک . يراج  اهنآ  رب  یعرـش  ّدح  ناوتب  ات  دـناهدید ، تّفع  یفانم  لمع  ماجنا  لاح  رد  ار  درم  نز و  نالف  دـنهد 
هدش تباث  دوهش  تداهش  اب  تّفع  یفانم  لمع  هک  میتفاین  دروم  کی  یّتح  خیرات ، ياهباتک  تایاور و  رد  ام  تسا ! ریذپناکما  يرما  نینچ 

هک دوشیم ، بوسحم  یمالـسا  تمحر  یعون  دوخ  نیا  تسا و  هتـسب  اًلمع  قوف  هار  نیاربانب ، دوش . يراـج  دـح  نآ ، ساـسا  رب  اـت  دـشاب ،
راب راهچ  دیاب  هک  نیا  هلمج  زا  دراد . يدّدعتم  طیارش  تسا ، راکهانگ  دوخ  رارقا  هک  رگید ، هار  تسا . هدیدرگ  ناراکهنگ  عون  نیا  لماش 

بوسحم هبترم  کـی  دـنک ، رارقا  راـب  راـهچ  سلجم  کـی  رد  رگا  هک  يروـط  هب  دـشاب ، ياهناـگ  ادـج  سلجم  رد  رارقا  ره  و  دـنک ، رارقا 
راثآ و  ددرگ ، نامیـشپ  مدان و  دوخ  راک  زا  و  دـنک ، هبوت  عرـش  مکاـح  دزن  شمرج  تاـبثا  زا  لـبق  مرجم  رگا  نیا ، رب  هوـالع  « 1 ! » دوشیم

هب هک  هدمآ  يدّدـعتم  تایاور  رد  بلاطم  نیا  « 2 ! » تسا لکـشم  وا  رب  دح  يارجا  ددرگ ، رهاظ  شرادرک  لاعفا و  رد  ینامیـشپ  تمادـن و 
ياپ اـب  هک  یمرجم  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یقیقح  نیـشناج  یمالـسا  تمحر  تفأر و  دـهاش  اـت  دوشیم ، هراـشا  نآ  هنومن  کـی 

اب هک  تساوخ  ترضح  نآ  زا  و  دیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تمدخ  ياهدولآ  نز  : » میـشاب دوب ، هدمآ  همکاحم  زیم  تشپ  هب  شیوخ 
! تسا رتناسآ  ترخآ  ناهج  یندـشن  عطق  موادـم و  تازاجم  زا  اـیند  باذـع  اریز  دـنک ؛ كاـپ  یگدولآ  زا  ار  وا  يو ، رب  اـنز  ّدـح  يارجا 

ياضاقت تشگزاب و  نامیاز  زا  سپ  تفر و  نز  منک . كاپ  ار  وت  ات  اـیب ، لـمح  عضو  زا  سپ  ورب ، دومرف :  60 ص : تمحر ، نییآ  ترضح 
هب دیوگیم  هچنآ  رد  ار  وا  دنک و  فرـصنم  ار  نز  دـیاش  هک  نآ  دـیما  هب   ) دّدـعتم تالاؤس  حرط  زا  سپ  ترـضح  درک ؛ رارکت  ار  شیوخ 

سپ تشگزاب و  نز  منک . كاپ  ار  وت  ات  ایب  شایگراوخریـش  نارود  ندش  مامت  زا  سپ  هدب و  ریـش  ار  تاهّچب  ورب  دومرف : دزادنیب ) دـیدرت 
درک و حرطم  یفلتخم  ياهلاؤس  رگید  راب  ترـضح  درک . رارکت  ار  شیوخ  ياضاقت  دیـسر و  ترـضح  تمدـخ  موس  راب  يارب  لاس  ود  زا 

ایب ام  دزن  سپس  دنک ، ظفح  هنازور  تارطخ  زا  ار  شدوخ  دناوتب  ات  نک ، گرزب  ار  تاهّچب  ورب  دومرف : تیاهن  رد  ترـضح  داد ؛ خساپ  نز 
لهس دراد  یعرش  ّدح  هک  یمرج  ندش  تباث  دینکیم  هظحالم  «« 1  ... » تشگزاب و تخیریم  کشا  هک  یلاح  رد  نز  مینک . كاپ  اروت  ات 
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تفأر رگناشن  دوخ  نیا  و  درک ، تباث  ار  يو  مرج  ناوتیمن  ًاعبط  دـشابن  دـح  يارجا  ناهاوخ  دوخ  مرجم  هک  یناـمز  اـت  و  تسین ، هداـس  و 
! دنکیم يریگتخس  ردق  نیا  مرج  تابثا  يارب  ایآ  دشاب ، تنوشخ  نیئآ  مالسا  رگا  تسا . یمالسا 

یعرش دودح  يارجا  بادآ  موس :

دروخرب یتاروتـسد  بادآ و  هب  نآ ، يارجا  یگنوگچ  رد  دریگب ، نآ  يارجا  رب  میمـصت  عرـش  مکاـح  و  دوـش ، تباـث  يّدـح  هک  ضرف  رب 
: مینکیم هراشا  راو  تسرهف  بادآ  نیا  زا  ییاههنومن  هب  تسا ؛ یمالـسا  تفأر  تمحر و  زا   61 ص : تمحر ، نییآ  نوحشم  هک  مینکیم 

دیاب هکلب  دوش ، ارجا  دح  دیابن  دهدیم ، ناوارف  رازآ  ار  مرجم  هنایزات  تسا و  درس  رایسب  اوه  هک  یناتسمز ، ياهزور  ياهتنا  ادتبا و  رد  - 1
تـسا مرگ  رایـسب  اوه  هک  زور  طسو  رد  دوش ، لمع  سکع  رب  دیاب  ناتـسبات  لصف  رد  - 2 ددرگ ! ارجا  تسا  رتمرگ  اوه  هک  زور  هناـیم  رد 
هداتسیا ای  هتسشن  دیاب  هکلب  دشاب ، هدیباوخ  دیابن  هنایزات  تفایرد  ماگنه  هب  مرجم  - 3 « 1 . » دوش ماجنا  زور  نایاپ  رد  هکلب  ددرگن ! ارجا  دح 

رامیب مرجم  رگا  - 4 « 2 ! » دنکیم لّمحت  ار  يرتمک  درد  مرجم  و  دوشیم ، هتخاون  رتهتـسهآ  تلاح  ود  نیا  رد  هنایزات  تابرـض  اریز  دشاب .
یبادآ رگید  و  « 4 ! » دـتفایم ریخأت  لمح  عضو  نامز  ات  تسا  رادراب  رگا  - 5 « 3 ! » دتفایم ریخأت  هب  دـح  يارجا  شايدوبهب  نامز  ات  تسا 
هّجوت تسا . هدمآ  یهقف  ياهباتک  رد  نآ  حورـشم  تسا ؛ راکهنگ  ناسنا  کی  ّقح  رد  یّتح  یمالـسا  تفأر  تیاهن  رگناشن  یگمه  هک  « 5»

دودـح و يارجا  بادآ  و  یمالـسا ، ياـهتازاجم   62 ص : تمحر ، نییآ  تاـبثا  ياـههار  دودـح ، هفـسلف  ینعی  قوـف ، هناـگ  هس  تاـکن  هب 
فارتعا هب  راداو  ار ، يروادـشیپ  زا  رود  هب  فصنم و  ناـسنا  ره  نآ ، رد  دوجوم  ياـهیراکهزیر  فیارظ و  رد  رّکفت  هشیدـنا و  و  تاریزعت ،

يارجا تهج  نیدـب  تسا . دوجوم  دراد ، زیمآتنوشخ  يرهاـظ  هک  تاریزعت ، دودـح و  رد  یّتح  یمالـسا  تمحر  تفأر و  هک : دـیامنیم 
یپ ياهناراب  تاکرب  زا  نآ ، تاکرب  هک  ياهنوگ  هب  دوب . دـهاوخ  ناوارف  تاریخ  أشنم  تکرباب و  رایـسب  هعماج ، يارب  یمالـسا  ياهتازاجم 

! تسا رتنوزفا  مه  زور  هنابش  لهچ  یپ  رد 

! یمالسا تمحر  داهج و  - 3

هراشا

اهنآ و  دنربب ، موجه  نارگید  هب  دهدیم  هزاجا  ناناملسم  هب  و  هدرک ، عیرشت  ار  داهج  دینکیم ، یفّرعم  تمحر  نیئآ  ار  نآ  هک  مالسا ، ارچ 
هاگدید تسا  مزال  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  يارب  تسا ؟ هدش  زیوجت  ارچ  تسا ، تنوشخ  رگا  تسین ؟ تنوشخ  گنج  ایآ  دـنناسرب ؟ لتق  هب  ار 
راگزاس یمالـسا  تمحر  اب  ای  تسا ، تنوشخ  یعون  یمالـسا  داهج  ایآ  هک  دوش  مولعم  ات  میروآ ، تسد  هب  داهج  نوماریپ  ار  دیجم  نآرق 

: میهد رارق  هعلاطم  دروم  ار  نآرق  زا  یتایآ  تسا  یفاک  روظنم  نیا  يارب  دشابیم ؟

گنج زا  يریگولج  يارب  یماظن  یگدامآ  مود : لّوا و 

یناوت ورین و  عون  ره  ناناملـسم ! يا  ِْلیَْخلا ؛» ِطاـبِر  ْنِم  َو  ٍةَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسااَم  ْمَُهل  اوُّدِـعا  َو  : » دـینک هّجوت  لاـفنا  هروس  و 61  تایآ 60  هب 
هدامآ نانمـشد  اب   64 ص : تمحر ، نییآ  هلباقم  يارب  نآ ) دـننام  یعاـمتجا و  یتاـغیلبت ، یماـظن ، يداـصتقا ، ياـهییاناوت  زا  معا   ) دـیراد

رس زا  ار  گنج  رکف  هک  نیا  يارب  هکلب  امش ، طّسوت  گنج  زاغآ  نمـشد و  هب  موجه  يارب  هن  اّما  ْمُکَّوُدَع ؛» َو  ِهَّللا  َّوُدَع  ِهب  َنُوبِهُْرت  . » دیزاس
یلاع یگدامآ  داجیا  اب  دهاوخیم  مالـسا  تقیقح  رد  دوش . هفخ  هفطن  رد  گنج  هشیدنا  امـش  يالاب  یگدامآ  اب  و  دیزاس ، جراخ  نمـشد 

ات شاب ، تردقرپ  دنمورینو و  يوق  : » دیوگیم مالـسا  دربب ؛ نیب  زا  ار  يزیرنوخ  يریگرد و  هنیمز  دناکـشخب و  ار  گنج  هشیر  ناناملـسم ،
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ِْملِّسِلل اوُحَنَج  ْنا  َو  : » میناوخیم دعب  هیآ  رد  تسا ؟ تنوشخ  نیئآ  ینیئآ ، نینچ  ایآ  دنارورپن .» رـس  رد  ار  هلمح  گنج و  رکف  یّتح  نمـشد 
حلص مچرپ  و  دش ، وربور  امـش  یماظن  يالاب  ناوت  اب  دز و  هلمح  هب  تسد  نمـشد  رگا  ُمیلَْعلا ؛» ُعیمَّسلا  َوُه  ُهَّنا  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو  اَهل  ْحَنْجاَف 

يریگرد و مالسا  فده  هک  ارچ  دیدنبب . حلص  نامیپ  اهنآ  ابو  دییآ  رد  حلص  ِرد  زا  زین  امش  درک ، یتشآ  حلـص و  ياضاقت  و  تشارفارب ، ار 
دینک و اهر  ار  گنج  تسا ، یتشآ  حلص و  هدامآ  هتشگ و  نامیشپ  دوخ  راک  زا  نمشد  هک  نونکا  و  تسین ، يزیرنوخ  گنج و  تنوشخ و 

دشن ّرثؤم  رگا  تسا و   65 ص : تمحر ، نییآ  هناریگشیپ  رّکفت  کی  گنج ، دروم  رد  مالسا  شنیب  هک ، نیا  هصالخ  دیریذپب . ار  سبشتآ 
ار یگنج  چیه  زاغآ  هزاجا  شنازابرـس  هب  مالـسا  تهج ، نیدـب  دـیوجیم . هرهب  گنج  عطق  يارب  یبسانم  تصرف  ره  زا  داد ، خر  گنج  و 
، تسا تنوشخ  اب  هتخیمآ  داهج ، دروم  رد  هاگدید  نیا  ایآ  تسا . هدرک  کیلش  نمـشد  ار  لّوا  هلولگ  یمالـسا  ياهگنج  مامت  رد  و  هدادن ،

! تمحر تفأر و  تیاهن  ای 

نآ بادآ  داهج و  هدودحم  موس :

َعَم َهَّللا  َّنا  اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  وُقَّت  اَو  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  اَم  ِلـْثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَـتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف  : » میناوخیم زین  هرقب  هروس  هفیرش 194  هیآ  رد 
هداد گنج  هزاجا  دننکیم ، مادقا  امش  اب  هزرابم  هلباقم و  هب  هک  یناسک  لباقم  رد  اهنت  ًالّوا : هدمآ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هچنآ  قبط  َنیقَّتُْملا ؛»

اوقت و ًاثلاث : و  دیراذگن ؛ رتارف  ار  اپ  دینک و  تعانق  دوشیم  عفد  اهنآ  ملظ  ّرـش و  هک  ياهزادنا  هب  دـیاب  اهنآ  رب  موجه  رد  ًایناث : تسا ؛ هدـش 
نوناق تقیقح  رد  تسا . ناگهشیپ  اوقت  اب  دـنوادخ  هک  دـینادب  دـیهدن و  تسد  زا  يزیرنوخ ، گـنج و  نادـیم  رد  یّتح  ار ، يرادنتـشیوخ 

رد ناسنا  هک  دهدیم  هزاجا  یلقاع  چیه  ایآ  دننکیم . لمع  نآ  هب  و  دـنراد ، لوبق  ار  نآ  ناهج  يالقع  همه  هک  تسا  يزیچ  مالـسا  داهج 
ار نآرق  هدـنرادزاب  قطنم  نامه  يالقع  مامت  هکلب  زگره ! ددرگ ؟ وا  سومان  لام و  ناج و  رب  ّطلـسم  ات  دوش ، میلـست  نمـشد  موجه  لباقم 

. دننکیم هیصوت 

؟ تساههاگتدابع یناریو  اب  يواسم  داهج  كرت  مراهچ :

ٍضْعَِبب ْمُهَـضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد  َالَْولَو  : » دـنکیم وگزاب  نینچ  ار  داـهج  ياههفـسلف  زا  یکی  جـح ، هروس  هفیرـش 40  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ 
نانمؤم زا  دنوادخ  رگا  ٌزیِزَع ؛» ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُـصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُـصنََیلَو  ًارِیثَک  ِهَّللا  ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ُدِجاَسَمَو  ٌتاَوَلَـصَو  ٌعَِیبَو  ُعِماَوَص  ْتَمِّدُهَّل 

مان هک  يدجاسم  اراصن و  دوهی و  ياهدبعم  اههعموص و  اهرید و  دیامنن ، عفد  یضعب  هلیسو  هب  ار  یضعب  داهج  نذا  قیرط  زا  و  دنکن ، عافد 
ياهتّیلاعف یچاـشامت  و  دـنراذگب ، تسد  يور  تسد  رویغ  ناـمیا و  اـب  دارفا  رگا  يرآ  ددرگیم . ناریو  دوشیم  هدرب  رایـسب  نآ  رد  ادـخ 

یهلا تدابع  زکارم  دـباعم و  زا  يرثا  دـننیبب ، یلاخ  ار  نادـیم  اهنآ  و  دنـشاب ، رگمتـس  نامیایب و  دارفاو  ناربکتـسم  اـهتوغاط و  هنارگناریو 
رگنـس ناگماکدوخ  ربارب  رد  دجـسم  و  تسا ، گنج  هزرابم و  نادـیم  بارحم  و  تسا ، يرادـیب  ياج  اهدـبعم  هک  ارچ  دراذـگ . دـنهاوخن 

اهنآ رگا  اذل  و  دنتـسرپب ! ار  اهنآ  ادخ  نوچمه  مدرم  دـنهاوخیم  هک  تسا  یناراّبج  ّدـض  رب  یتسرپادـخ  هب  توعد  هنوگره  ًالوصاو  تسا ،
هن یمالـسا  داهج  هدمآ ، ثحب  دروم  هیآ  رد  هچنآ  قبط  هکنیا  بلاج  درک . دنهاوخ  ناسکی  كاخ  اب  ار  زکارم  نیا  مامت  دننک  ادـیپ  تصرف 

. دوشیم ظفح  یهلا  نایدا  مامت  ياههاگتدابع  نآ ، هیاس  رد  هکلب  تسا ، یمالسا  ياههاگتدابع  ياقب  نماض  اهنت 

یئادتبا داهج  - 4

هراشا
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، دوشیمن بوسحم  تنوشخ  یعافد  داهج  هک  میفرتعم  زین  ام  و  لوبق ، دروم  حیحـص و  مالـسا  یعافد  داهج  دروم  رد  دـیتفگ  هچنآ  لاؤس :
اب گنهامه  زین  دوشیم ، ماجنا  لباقم  فرط  هلمح  نودـب  هک  ییادـتبا  داهج  اـیآ  اـّما  تسا ؛ یمالـسا  تفأر  تمحر و  اـب  گـنهامه  هکلب 

: دینک هّجوت  تفگ . خساپ  ناوتیم  لکش  ود  هب  لاؤس  نیا  زا  خساپ : ددرگیمن ؟ یّقلت  تنوشخ  یعون  و  تسا ؟ یمالسا  تمحر 

؟ دراد ییادتبا  داهج  مالسا  ایآ  لّوا : خساپ 

هللا یلص  ربمایپ  نامز  ياهگنج  مامت  و  میرادن ، ییادتبا  داهج  مالسا  رد  هک  دندقعم  یمالـسا  ناخّروم  نادنمـشیدنا و  ناقّقحم و  زا  یخرب 
عافد هب  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدوب و  نانمشد  يوس  زا  هلمح  ینعی ، تسا ؛ هتشاد  یعافد  هبنج  مالسا  ردص  رد  هلآ  هیلع و 

ربمایپ هیلع  مالسا   68 ص : تمحر ، نییآ  نانمـشد  ياهدربن  نیرتهدرتسگ  زا  یکی  هک  بازحا » گنج   » رد اًـلثم  دنتـساخیم . رب  شیوخ  زا 
نیمزرس فلتخم  طاقن  زا  اهنآ  دندوب . ناکرشم  گنج ، رگزاغآ  دش ، تخـس  ناتـسرپادخ  رب  راک  و  دوب ، ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

لام و ناج و  زا  دندوب  راچان  ناناملسم  دندومن . هرصاحم  ار  رهش  نآ  هدرک و  تکرح  هنیدم  تمس  هب  هّکم  ناکرـشم  یهدنامرف  هب  زاجح ،
دنتـشاد دصق  هک   ) حّلـسم نادـند  ات  نانمـشد  لباقم  رد  هک  دـهدیم  هزاجا  دوخ  هب  یلقاع  چـیه  ایآ  دـننک . عافد  شیوخ  دـیاقع  سومان و 

تکاس دنیامن ) ناریو  ار  هنیدم  دننک و  ریـسا  ار  نانآ  ياههّچب  نانز و  دـنناسرب و  لتق  هب  ار  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـساربمایپ 
و نازاوه » هلیبق   » هک دـنداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نینُح » گنج   » رد دوشیم ؟ بوسحم  تنوشخ  اهنآ  اب  هلباقم  اـیآ  دنیـشنب ؟

هدامآ ناشنیئآ  دوخ و  زا  عافد  يارب  ار  ناناملسم  ربمایپ  دنراد . ار  ناناملسم ، یلصا  هاگیاپ  هنیدم ، رب  هلمح  دصق  ناکرـشم ، زا  رگید  یخرب 
؛ تسا هدوب  ییادتبا  داهج  ربیخ » گنج   » دوش رّوصت  دـیاش  مالـسا ، ردـص  ياهگنج  نایم  رد  داد . خر  لکـش  نیدـب  نینح  گنج  درک و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اریز  تسا ؛ هدوب  یعافد  مه  نآ  هک  دنکیم  نشور  و  دـهنیم ، ام  رایتخا  رد  يرگید  هجیتن  خـیرات  هعلاطم  یلو 
ریغ ای  میقتـسم  روطب  ثداوح  رتشیب  رد  هک  اهنآ ، ياهتنطیـش  اـههئطوت و  اهینکـشراک و  هب  ینکـشنادند  خـساپ  داـهج  نیا  اـب  تشاد  دـصق 
نیب زا  دصق  اجنآ  هب  هلمح  اب  ناناملـسم  و  دـشیم ، بوسحم  هنتف  داسف و  نوناک  ربیخ  هک ، نیا  رب  هوالع  دـهدب ؛ دنتـشاد ، تلاخد  میقتـسم 

گنج  » هک هنوگنامه   69 ص : تمحر ، نییآ  تسا . هدوبن  ییادـتبا  داهج  مه  ربیخ  گـنج  نیارباـنب ، دنتـشاد . ار  داـسف  هنتف و  زکرم  ندرب 
« يربک ردـب   » هب يرگید  و  يرغـص » ردـب   » هب یکی  هک  داد ، خر  ردـب  گنج  ماـن  هب  هثداـح  ود  ترجه ، مود  لاـس  رد  دوب . نینچ  زین  ردـب »
هب هّکم  ناکرشم  نارس  زا  ياهّدع  هک  دیسر  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  دوب . مالسا  نانمـشد  طّسوت  نآ  زاغآ  و  دش ، فورعم 
هللا یلص  ربمایپ  دنتـسه . هّکم  يوس  هب  رارف  لاح  رد  هدرب ، جارات  هب  ار  ناناملـسم  لاوما  ریاس  نادنفـسوگ و  نارتش و  هدمآ و  هنیدم  فارطا 

نمشد هب  نتفای  تسد  زا  یلو  دندرک ، بیقعت  ردب  نیمزرس  ات  ار  نمشد  نازابرـس ، داتـسرف . اهنآ  بیقعت  هب  ار  مالـسا  نازابرـس  هلآ  هیلع و 
نامه رد  يدنچ  زا  سپ  هک  يربک » ردب   » گنج دش . روهـشم  يرغـص » ردـب   » هب و  تفای ، نایاپ  يریگرد  نودـب  هثداح  نیا  دـندش . دـیماان 

زا یکی  هّکم » حـتف  . » دـشیم بوـسحم  یعاـفد  داـهج  دوـب و  هّکم  نارـس  راکـشآ  زواـجت  ناـمه  هـب  یخـساپ  تـقیقح  رد  داد ، خر  لاـس 
مامت هک  دوب ، ناکرشم  مالـسا و  نانمـشد  نوناک  ندرک  یـشالتم  يارب  یـشکرکشل  نیا  ًالّوا ، اّما  دوب ؛ مالـسا  ربمایپ  ّمهم  ياهیـشکرکشل 

هک یماـگنه  و  دادـن ، خر  یگنج  هّکم  حـتف  رد  ًاـیناث ، و  دـندرکیم ؛ تیادـه  اـجنآ  زا  ار  ناناملـسم  ياـهگنج  تاـمیالمان و  تالکـشم و 
میلست يریگرد  گنج و  نودب  دندید ، ناناملسم  هرصاحم  رد  ار  دوخ  و  هدرک ، هدهاشم  ار  ناناملسم  گرزب  رکشل  میظع و  هاپس  ناکرشم 
یعافد داهج  مالـسا  ردـص  ياهگنج  مامت  یمالـسا ، ناخّروم  نادنمـشیدنا و  ناقّقحم و  زا  هورگ  نیا  هدـیقع  قبط  هکنیا ، هصالخ  دـندش .

قوف بلطم  رب   70 ص : تمحر ، نییآ  تلالد  هکلب  هراشا  زین  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  تسا . هتـشادن  ییادتبا  داهج  هبنج  مادک  چـیه  و  هدوب ،
؛» ٍةَّرَم َلَّوا  ْمُکوُءَدـَب  ْمُه  َو  ِلوُسَّرلا  ِجارْخِاب  اوُّمَه  َو  ْمُهَناْمیا  اُوثَکَن  ًاَمْوَق  َنُوِلتاُقت  الا  : » میناوخیم هبوت  هروس  مهدزیـس  هیآ  رد  هلمج  زا  دراد ؛

يدوبان يارب  ار  شیوخ  شالت  یعـس و  مامت  دنیامنیم و  ینکـش  دهع  و  دـننکیمن ، افو  شیوخ  نامیپ  دـهع و  هب  هک  یتّیعمج  اب  امـش  ایآ 
َلَّوا ْمُکوُءََدب  ْمُه   » هلمج دـینکیمن ! راکیپ  دنتـسه ، امـش  هیلع  گنج  رگزاغآ  و  دـنریگیم ، راک  هب  وا  دـیعبت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
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رگید زا  هبوت  هروس  مراهچ  هیآ  تسا . هدوبن  ییادتبا  داهج  هتشاد و  یعافد  هبنج  مالـسا  ردص  ياهگنج  هک  نیا  رب  تسا  یبوخ  دهاش  ٍةَّرَم »
ار یهورگ  اهنآ ، اب  گنج  نـالعا  ناکرـشم و  زا  يرازیب  تئارب و  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ  دـنکیم ؛ دـییأت  ار  قوف  بلطم  هک  تسا  یتاـیآ 

یلا ْمُهَدْهَع  ْمِْهَیلا  اوُِّمتاَف  ًادَحا  ْمُْکیَلَع  اُورِهاُظی  َْمل  َو  ًاْئیَـش  ْمُکوُصُْقنَی  َْمل  َُّمث  َنیکِرْـشُْملا  َنِم  ُْمتْدَهاع  َنیذَّلا  اَّلا  : » دـیامرفیم هدرک و  ءانثتـسا 
و دـندرکن ، راذـگورف  امـش  ّقح  رد  ار  نآ  زا  يزیچ  و  دـیتسب ، دـهع  اهنآ  اب  هک  ناکرـشم  زا  یناـسک  رگم  َنیقَّتُْملا ؛» ُّبُِحی  َهَّللا  َّنا  ْمِِهتَّدـُم 
. دراد تسود  ار  ناراگزیهرپ  دـنوادخ  اریز  دیرامـشب ، مرتحم  ناشتّدـم  نایاپ  ات  ار  اـهنآ  ناـمیپ  دـندومنن ؛ تیوقت  امـش  ّدـض  رب  ار  يدـحا 

یناسک اب  و  دننکن ، ینکش  نامیپ  مالسا   71 ص : تمحر ، نییآ  نانمشد  ات  هک  دهدیم  ناشن  هتفر  راک  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هک  یتاریبعت 
دراو اهنآ  اب  ناناملسم  دوشن ، اهنآ  هیحان  زا  يرطخ  ساسحا  هصالخ  و  دنشاب ، هتشادن  يراکمه  دنتسه  گنج  رد  ًامیقتـسم  نیملـسم  اب  هک 

، لافنا هروس  هیآ 61  قوف ، هیآ  ود  رب  هوالع  دوب . دنهاوخن  گنج  رگزاغآ  هدننک و  عورـش  ناناملـسم  هلمج ، کی  رد  و  دنوشیمن . گنج 
زارد نانآ  يوس  هب  حلص  يارب  هک  یتسد  دنکیم  شرافس  ناناملـسم  هب  روکذم  هیآ  تسا . بلطم  نیمه  دّیؤم  زین  تشذگ ، نآ  حرـش  هک 
هلمح دـنرادن  گـنج  هب  لـیامت  هک  ییاـهروشک  لـلم و  ماوـقا و  هب  مالـسا  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  موـهفم  دـنراشفب . یمرگ  هـب  ار  دوـشیم 

ياهگنج یمالـسا ، ناخّروم  نادنمـشیدنا و  ناقّقحم و  زا  یخرب  رظن  قبط  هکنیا : هصالخ  دـهدیمن . رارق  موجه  دروم  ار  اهنآ  دـنکیمن و 
زا یتایآ  و  دیآیمن ، رامـش  هب  ییادتبا  داهج  مادک  چیه  هدوب و  یعافد  داهج  یگمه  مالـسا  ردـص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

. دنکیم دییأت  ار  بلطم  نیا  زین  دیجم  نآرق 

تسا قطنم  لقع و  اب  گنهامه  یّصاخ  دراوم  رد  ییادتبا  داهج  مود : خساپ 

اب یفانت  ّداضت و  چـیه  و  تسا ، ناهج  يالقع  مامت  هریـس  لقع و  اب  گنهامه  هک  دوشیم  هدافتـسا  ییادـتبا  داـهج  عون  هس  دـیجم  نآرق  زا 
عون نیا  هب  هرقب ، هروس  هفیرش 193  هیآ  هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  داهج  - 1 72 ص : تمحر ، نییآ  درادن : یمالسا  تفأر  تمحر و 

و  ) هنتف ات  دینک ؛ راکیپ  اهنآ  اب  ِهَِّلل ؛» ُنیّدلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَْـنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  : » دـیامرفیم هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دـنکیم ؛ هراشا  داهج 
یهار ددرگ و  اپرب  ياهنتف  اجک  ره  هفیرـش  هیآ  نیا  قبط  ددرگ . ادخ  صوصخم  نید  و  دنامن ، یقاب  مدرم ) زا  يدازآ  بلـس  و  یتسرپ ، تب 

نیا دش  هتفگ  هک  روطنامه  و  مینزب . ییادتبا  داهج  هب  تسد  هنتف ، عفر  يارب  هدش  هداد  هزاجا  ام  هب  دشابن ، گنج  زج  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب 
نآ هنومن  ود  هب  هک  دـنکیم . دـییأت  ار  نآ  القع  هریـس  و  دـشابیم ، زین  ملاع  بهاذـم  نایدا و  ریاس  القع و  لوبق  دروم  ییادـتبا  داهج  عون 
هب اهنآ  و  تفرگ ، رارق  ملاظ  ياهبرص  هنایشحو  هلمح  دروم  نیوگ  هزره  ینسوب و  ناملـسم  روشک  هک  لبق  لاس  دنچ  فلا ) دوشیم : هراشا 

ار ياهدرتسگ  یـشک  لسن  رتدب  نآ  زا  و  دـنتخادرپ ، یمالـسا  روشک  نیا  زکارم  ریاس  اهناتـسرامیب و  عرازم و  دـجاسم و  اههناخ و  بیرخت 
دندیسر هجیتن  نیا  هب  تیاهن  رد  اهنآ  دنـشیدنیب ؛ ياهراچ  هنتف  نیا  هرابرد  ات  دش  لیکـشت  ییاپورا  ياهروشک  رد  ياهّیداحتا  دندرک ، زاغآ 
شوماـخ ار  هنتف  هدرک و  هلمح  اـهنآ  هب  روـظنم  نیدـب  دـنرادن ؛ اهبرـص  اـب  يریگرد  یماـظن و  مجاـهت  زج  ياهراـچ  هنتف  نیا  عـفد  يارب  هک 

ای هدوب ، ناناملسم  هب  کمک  يونعم و   73 ص : تمحر ، نییآ  روما  هک   ) میرادن يراک  روکذم  هّیداحتا  ياههزیگنا  هب  اجنیا  رد  ام  دندومن .
موجه ییادـتبا و  داهج  نیا  اهنآ  لاح  ره  هب  یلو  رگید ) روما  ای  دـش ، دـهاوخ  اـهنآ  دوخ  ریگنماد  هدـنیآ  رد  هک  یتالکـشم  زا  يریگولج 

، رتهدنز هنومن  ب ) دندرک . دییأت  ار  اهنآ  راک  زین  ناهج  يالقع  هّیقب  و  دنداد ، ماجنا  هتسناد و  حیحص  اهبرص  هنتف  بوکرـس  يارب  ار  یماظن 
شاخـشخ عیـسو  تشک  هب  عورـش  روشک  نیا  رب  ّطلـست  زا  سپ  نابلاط  هک  میدوب  دـهاش  اـم  داد . خر  ناتـسناغفا  رد  ًاریخا  هک  تسا  یگنج 

لخاد رد  ياهقباـسیب  تاـیانج  هب  تسد  نآ ، رب  هوـالع  دـنک . هدولآ  ار  ناـهج  رـسارس  هکلب  هناـیمرواخ ، هیاـسمه و  ياـهروشک  اـت  دومن 
نیا عفد  هلئاغ و  نیا  متخ  يارب  رگا  اجنیا  رد  دـش ؛ كانرطخ  هنتف  کی  هب  لیدـبت  ناـیناهج  ریاـس  روشک و  نیا  مدرم  يارب  دز و  ناتـسناغفا 

زا ار  ناهج  مدرم  همه  روشک و  نآ  مولظم  مدرم  ناتـسناغفا ، هب  هلمح  اب  ات  دادیم  لیکـشت  ییورین  للملانیب ، ناـمزاس  ّتینما  ياروش  هنتف ،
هب ناتـسناغفا  ناتـساد  رد  ناهج  مدرم  رگا  و  دوب . ناهج  يالقع  همه  لوبق  دروم  هدیدنـسپ و  راـک  کـش  نودـب  دـهد ، تاـجن  ناـبلاط  ّرش 
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یقاب ار  یّنظ  نسح  چـیه  ياج  هتـشاذگ ، ياـج  هب  دوخ  زا  هک  يدـب  هقباـس  اـب  زواـجتم  روشک  هک  دوب  نیا  يارب  دـندوب ، ضرتعم  اـکیرمآ 
گنج و لاح ، ره  هب  دشابیم . شیوخ  عماطم  لابند  هب  هکلب  هداهنن ، نیمزرـس  نیا  هب  ياپ  هنتف  عفد  يارب  وا  هک  دننادیم  مدرم  هتـشاذگن و 
و دـشابیم ، ناهج  رـسارس  رد  ـالقع  ماـمت  شریذـپ  لوبق و  دروم  دوشیم ، هدافتـسا  دـیجم  نآرق  زا  هک  هنتف ، ندرک  شوماـخ  يارب  داـهج 
، یمالـسا روشک  ود  ای  هورگ ، ود  ای  هفیاط ، ود  هاگ  ره  نایغاب  نایغاط و  اب  داهج  - 2 74 ص : تمحر ، نییآ  دوشیمن . بوسحم  تنوشخ 

اهنآ تافالتخا  هک  تسا  نیا  «- 1  » هدمآ دیجم  نآرق  رد  هچنآ  قبط  نیملـسم - ریاس  هفیظو  دنوش ، ریگرد  رگیدکی  اب  دـنتفیب و  مه  ناج  هب 
يّدـعت زواجت و  ملظ و  زا  تسد  و  دـماین ، هاـتوک  اـهنآ  زا  یکی  رگا  و  دـنیامن . رارقرب  اـهنآ  نیب  رد  ار  یتشآ  حلـص و  هدومن و  فرط  رب  ار 
هدرمـش یغاب »  » مالـسا هاگدید  زا  داد ، همادا  دوخ  شروی  موجه و  هب  نانچمه  حلـص ، يارب  لباقم  فرط  یگدامآ  مغر  یلع  و  تشادنرب ،

يراک ام  اب  وا  دنچ  ره  دننک ؛ ییادتبا  داهج  وا  اب  دنورب و  یغاب » هورگ   » گنج هب  هک  دهدیم  هزاجا  ناناملسم  هب  مالـسا  اجنیا  رد  دوشیم .
ام هب  هکلب  میـشاب . رگهراظن  طقف  ام  دننک و  ملظ  رگید  هورگ  رب  یهورگ  هک  ددنـسپیمن  مالـسا  دشابن . ام  يریگرد  فرط  دشاب و  هتـشادن 

نیطسلف هب  دیاب  نکمم ، لکش  ره  هب  یمالـسا ، ياهروشک  مامت  هک  میدقتعم  ام  ساسا ، نیمه  رب  میباتـشب . مولظم  يرای  هب  دهدیم  روتـسد 
راید نآ  مولظم  ناناملسم  رب  ار  هصرع  و  دنیرفآیم ، ياهزات  تیانج  ملظ و  زور  ره  هک  ملاظ ، بصاغ و  لیئارسا  ّرش  دننک و  کمک  مولظم 
دنچ ره  گنج ، زا  عون  نیا  تشاد . دـنهاوخ  نیگنـس  سب  یتّیلوؤسم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  کش  نودـب  هنرگو  دـنیامن . عفر  هدرک ، گـنت 

ص: تمحر ، نییآ  هکلب  دـیآیمن . رامـش  هب  تنوشخ  و  تسا ، راگزاس  یمیلـس  لقع  قطنم و  ره  اب  یلو  دوشیم  بوسحم  ییادـتبا  داهج 
مالسا غیلبت  يدازآ  عناوم  ندرب  نیب  زا  يارب  داهج  - 3 دشابیم . متس  تحت  مولظم و  هورگ  هب  تبسن  یمالسا  تمحر  تفأر و  ياضتقم   75
فّظوم ار  دوخ  ناربمایپ  و  هدرک ، حرط  اهناسنا  شیاسآ  یتخبشوخ و  لماکت و  يدازآ و  تداعس و  يارب  ییاههمانرب  اهروتـسد و  دنوادخ 

هار رس  رب  و  دننیب ، دوخ  تسپ  عفانم  محازم  ار  اهنامرف  نیا  غالبا  یتّیعمج  ای  درف  رگا  لاح  دننک . غالبا  مدرم  هب  ار  تاروتسد  نیا  هک  هتخاس 
رـس زا  ار  عناوم  نیا  روز  هب  لّسوت  اب  دشن  نکمم  رگا  و  زیمآتملاسم ، قیرط  زا  تسخن  دنراد  قح  اهنآ  دـننک ، داجیا  یعناوم  ءایبنا  توعد 

هک دـنراد  ار  قح  نیا  تاـعامتجا  همه  رد  مدرم  رگید ، تراـبع  هب  دـننک . بسک  دوخ  يارب  ار  غیلبت  يدازآ  و  دـنرادرب ، دوـخ  توـعد  هار 
مورحم ناشعورـشم  ّقح  زا  ار  اهنآ  دـنهاوخب  یناسک  رگا  لاـح  دنـشاب . دازآ  اـهنآ  توعد  لوبق  رد  و  دنونـشب ، ار  قح  هار  ناـیدانم  يادـن 

، دندرگ دازآ  یعامتجا  يرکف و  یگدرب  تراسا و  دیق  زا  و  دسرب ، اهنآ  ناج  شوگ  هب  ادـخ  هار  نایدانم  يادـص  دـنهدن  هزاجا  و  دـنزاس ،
زا دـنهاوخب  ناناملـسم  رگا  نیاربانب ، دـننک . هدافتـسا  ياهلیـسو  ره  زا  يدازآ  نیا  نتخاس  مهارف  يارب  دـنراد  قح  اههمانرب  نیا  نارادـفرط 

عناـم و  دـنوش ، اـهنآ  محازم  ياهّدـع  یلو  دـنیامن ، هضرع  ناناملـسم  ریغ  هب  ار  نآ  و  دـننک ، غیلبت  ار  شیوخ  نیئآ  نید و  یقطنم ، ياـههار 
ار اـهملق  هک  ياهنوگ  هب  دـننک ، یـشارت  عناـم  سّدـقم  رما   76 ص : تمحر ، نـییآ  نـیا  يارب  و  دـندرگ ، اـهنآ  حیحـص  یقطنم و  تاـغیلبت 

ندرب نیب  زا  يارب  هک  دهدیم  هزاجا  شیوخ  ناوریپ  هب  زین  دروم  نیا  رد  مالسا  دننک ، هفخ  هنیـس  رد  ار  اهـسفن  و  دنربب ، ار  اهنابز  دننکـشب ،
لهاج نانمشد  رب  و  دننزب ، ییادتبا  داهج  هب  تسد  ریشمش ) تردق  روز و  هب  نآ  لیمحت  هن   ) قح نیئآ  یقطنم  حیحـص و  غیلبت  عناوم و  نیا 

نیمزرـس نیا  هب  ياپ  نایناریا  رب  هدـیقع  لیمحت  يارب  دـمآ ، ناریا  هب  هک  یماگنه  مالـسا ، دـنرادرب . هار  رـس  زا  ار  عناوم  و  دـنزاتب ، ناداـن  و 
سپ یلو  تخادرپ ؛ هزرابم  هب  ناریا  نایرکشل  اب  تشاد ، دوجو  مالسا  یقطنم  تاغیلبت  هار  رس  رب  هک  یلوقعمان  عناوم  عفر  يارب  هکلب  داهنن ،

یخرب مالسا ، طّسوت  ناریا  حتف  زا  سپ  اهلاس  تهج  نیدب  درکن . مالـسا  شریذپ  هب  روبجم  ار  مدرم  زگره  نایناساس ، رگـشل  رب  يزوریپ  زا 
یـشوهاب دارفا  هک  ناریا ، مدرم  بلاـغ  دـنچ  ره  دـندوب ، یقاـب  دوخ  قباـس  نیئآ  شیک و  رب  مدرم  زا  يدادـعت  دوب و  نشور  اههدکـشتآ  زا 

مالسا دندوب . ناریا  رد  مالسا  غیلبت  یلصا  عنام  نایناساس  دندیرخ . ناج  هب  ار  نآ  تاروتسد  و  هتفریذپ ، لد  میمص  زا  ار  مالسا  نید  دندوب ،
زین ییادتبا  داهج  زا  عون  نیا  کش  نودب  درک . مهارف  نایناریا  طّسوت  ار  مالسا  شریذپ  هنیمز  مدرم ، هار  رس  زا  گرزب  عنام  نیا  نتشادرب  اب 

نایغاط و نایغط  زا  يریگولج  ای  و  هنتف ، شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  هک  ییادتبا ، داهج  یّلک  روط  هب  دـشابیمن . ناهج  يالقع  راکنا  دروم 
نیع هکلب  دوشیمن  بوـسحم  تنوـشخ  دریگیم ، تروـص  یمالـسا ،  77 ص : تمحر ، نـییآ  تاـغیلبت  عـناوم  ندرب  نـیب  زا  اـی  و  ناـیغاب ،
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زا یخرب  یّتـح  تسا و  تمحر  تفأر و  نیئآ  مالـسا ، هک  دوـشیم  نشور  یبوـخب  دـش  هتفگ  هـچنآ  زا  تـسا . یمالـسا  تـفأر  تـمحر و 
( هک ددرگیم  نشور  دوش ، هشیدنا  رّکفت و  نآ  نوماریپ  یکدنا  هاگره  ، ) دسریم رظن  هب  زیمآتنوشخ  رهاظ  رد  هک  نآ ، ینید  تاروتـسد 

هداتفارود ياهناسنا  ای  دناهدز ، تنوشخ  بسچرب  تفأر ، تمحر و  رسارس  نیئآ  نیا  هب  هک  نانآ  و  درادن . یمالـسا  تمحر  اب  یتافانم  چیه 
رد داهج  فادها  دننیبیم . شیوخ  عورشمان  عفانم  عماطم و  عنام  ار  مالـسا  هک  دنتـسه  يزوت  هنیک  نانمـشد  ای  دنتـسه ، یمالـسا  میلاعت  زا 

اهورین و سوفن و  فـالتا  و  یناریو ، هیاـم  هک  رظن  نیا  زا  هکلب  دوشیمن ، یّقلت  شزرا  کـی  ناونع  هب  هاـگچیه  مالـسا ، رد  گـنج  مالـسا 
یهلا ياهباذع  فیدر  رد  ماعنا ، هروس  هیآ 65  دننام  نآرق ، تایآ  زا  یـضعب  رد  اذل  دوشیم . بوسحم  شزرا » ّدـض   » کی تسا  تاناکما 

لیلد نیمه  هب  تسا . هدش  هدرمش  ینامسآ  ینیمز و  ياهالب  و  هلزلز »  » و هقعاص »  » فیدر رد  گنج  هراشا  دروم  هیآ  رد  تسا . هتفرگ  رارق 
رد شـسّدقم  فادـها  ای  دـتفایم ، رطخ  هب  یتّما  ّتیدوجوم  هک  اجنآ  رد  یلو  دوشیم . زیهرپ  گنج  زا  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  مالـسا  رد 

نییآ دریگیم . دوخ  هب  هَّللا » لـیبس  یف  داـهج   » ناونع و  دوشیم ، بوـسحم  شزرا  کـی  گـنج  اـجنیا  رد  دریگیم ، رارق  طوقـس  ضرعم 
ًالوصا و  تسین ، هدیقع  لیمحت  ینعم  هب  زگره  دـننکیم ، غیلبت  دـناعم  نانمـشد  هچنآ  فالخرب  یمالـسا  داهج  نیاربانب ،  78 ص : تمحر ،

ای دنکیم ، لیمحت  یمالـسا  تّما  رب  ار  گنج  نمـشد  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  داهج  هکلب  درادن ، یـشزرا  مالـسا  رد  یلیمحت  هدـیقع 
ناناملـسم رب  هک  دراشفیم ، ار  یمولظم  يولگ  یملاظ  ای  و  دـنک ، لامیاپ  ار  وا  قوقح  دـهاوخیم  ای  دریگیم ، وا  زا  ار  دادادـخ  ياهیدازآ 

هلأسم مالـسا  رد  هک  تسا  هّجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  دوش . ملاظ  موق  اـب  يریگرد  هب  یهتنم  دـنچ  ره  دنباتـشب ، مولظم  يراـی  هب  تسا  بجاو 
یحورشم ياهثحب  یمالـسا  هقف  تایاور و  تایآ و  رد  و  هتفرگ ، رارق  دیکأت  دروم  رگید  ینامـسآ  نایدا  ناوریپ  اب  زیمآتملاسم  یتسیزمه 
تفرـشیپ يارب  ریـشمش  روز و  هب  لّسوت  هدـیقع و  لیمحت  رادـفرط  مالـسا  رگا  تسا . هدـمآ  هّمذ » لـها  ماـکحا   » ناونع تحت  هنیمز  نیا  رد 

ماکحا هب  هک  یناسک  تسا ! تمحر  مه  اهالب  یهاگ  تشادـن . ییانعم  زیمآتملاـسم  یتسیزمه  هّمذ و  لـها  ماـکحا  نوناـق  دوب ، شفادـها 
زین ار  یهلا  ياهتازاجم  و  ینیمز ، ینامسآ و  ياهالب  ًامتح  دننادیم ، تنوشخ  هناشن  ار  نآ  و  دنضرتعم ، یمالـسا  داهج  دودح و  صاصق و 

لماش ایند  رد  هک  یهلا ، ياـهتازاجم  اـهالب و  میدـقتعم  اـم  هک  یلاـح  رد  دـننکیم ! یفّرعم  نشخ  زین  ار  دـنوادخ  و  دـنرادنپیم ، تنوشخ 
! تسا تمحر  مه  اهنآ   79 ص : تمحر ، نییآ  یلو  دراد ، زیمآتنوشخ  يرهاظ  دـنچ  ره  دریگیم ، ار  اهنآ  نماد  دوشیم و  ناراـکهنگ 

ّالا ٍِّیبَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  یف  اْنلَسْرا  ام  َو  : » میناوخیم روکذم  هیآ  رد  دراد ؛ یبلاج  ریبعت  فارعا  هروس  هفیرش 94  هیآ  رد  هنیمز ، نیا  رد  دیجم  نآرق 
اهیتحاران و هب  ار  نآ  لها  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  يربمایپ  يدابآ  رهـش و  چـیه  رد  ام  و  َنوُعَّرَّضَی ؛» ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاسْأَْبلِاب  اـهَلْها  انْذَـخا 

راکهدب شـشوگ  تمعن ، زان و  ِتسم  ِناسنا  دننک . عّرـضت  دندرگ و  زاب  ادخ  يوس  هب  دنیآ و  دوخ  هب  دـیاش  میتخاس ؛ راتفرگ  ییاهتراسخ 
قح نخـس  شریذـپ  هدامآ  شـشوگ  و  دنکـشیم ، شرورغ  دـنک ، مرن  هجنپ  تسد و  تالکـشم  اب  هک  یماگنه  اّما  تسین ؛ ناربمایپ  فرح 

، ددرگیم هبانا  هبوت و  عّرـضت و  بجوم  وادخ  يوس  هب  اهنآ  تشگزاب  ناراکهانگ و  يرادیب  ببـس  هک  یهلا  ياهباذـع  نیاربانب ، دوشیم .
81 ص : تمحر ، نییآ  تسا . یهلا  تفأر  تمحر و  هکلب  تسین ، تنوشخ 

: مشش لصف 

اههمیمض

يزاریش مراکم  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  ترضح  هّینایب  - 1

ربمایپ مالـسا و  هب  نیهوت  يارب  كرامناد  ياهتسیروتاکیراک  لبق  يدـنچ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  مالـسا  هرابرد  پاپ  نانخـس  دـقن  رد 
ناهج ياهکیلوتاک  ربهر  پاپ  راب  نیا  دندش . وربور  ناناملسم  هچراپکی  ضارتعا  نآ  اب  هک  دندمآ ، نادیم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا 
یهلا نیئآ  زا  دزاس و  مهّتم  تنوشخ  هب  ار  ناهج  نیملسم  هدرب و  لاؤس  ریز  ار  یمالسا  داهج  ات  دندروآ ، نادیم  هب  ار  وا  دندرک و  لافغا  ار 
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نانبل هَّللا  بزح  هنانامرهق  يزوریپ  زا  دعب  ياهمجه  نینچ  هّتبلا  دش . وربور  ناهج  ناناملـسم  هدرتسگ  دـیدش و  ضارتعا  اب  هک  درمـشب ، رود 
هماکدوخ نارادمتسایس  بیرف  یحیسم  گرزب  ربهر  کی  ارچ  یلو  دوبن ؛ راظتنا  زا  رود  یمالـسا ) داهج  مکح  نیمه  هیاس  رد   ) لیئارـسا رب 

نیا ات  اهکیلوتاک  گرزب  ربهر  هک  تسا  یندرکرواب  ایآ  درادن ؟ مالـسا  ماکحا  زا  یعالّطا  چیه  دنک  تباث  لمع  رد  و  دروخب ، ار  ملاظ  و 
تناها نیا  دیدش  ندرک  موکحم  نمض  ام  دشاب ؟ ربخیب  وریپ  نویلیم  دصراهچ  درایلیم و  کی  اب  مالسا  نوچمه  یگرزب  بهذم  زا  هزادنا 

اب لافنا  هروس  هیآ 61  رد  دیجم  نآرق  هک : میوشیم  روآدای  دوشیم ، ناهج  رد  رتشیب  ینماان  ببس  هک  ناهج ، نیملسم  مالـسا و  هب  گرزب 
وا يوس  هب  حلص  یتسود و  تسد  درک ، زارد  امـش  يوس  هب  یتسود   84 ص : تمحر ، نییآ  حلـص و  تسد  سک  ره  دیامرفیم : تحارص 
دح زا  دننکیم و  راکیپ  امـش  اب  هک  دینک  راکیپ  یناسک  اب  دـیوگیم : هرقب  هروس  هیآ 19  رد  و  اََهل .» ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإَو  . » دـییاشگب

و َنیِدَـتْعُْملا » ُّبُِحیَال  َهَّللا  َّنِإ  اوُدَـتْعَت  َالَو  ْمُکَنُوِلتاَُقی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاَقَو  . » درادـن تسود  ار  ناراـکزواجت  دـنوادخ  دـینکن ، زواـجت 
هراوآ دنریگب و  شنابحاص  تسد  زا  ار  نیطسلف  روشک  دنیایب و  ایند  فرط  نآ  زا  اهتسینویهص ، دراد  راظتنا  پاپ  ایآ  رگید . ناوارف  تایآ 

همه دننک ، ناریو  ار  زیچ  همه  دریگ ، رارق  اهتـسینویهص  زواجت  دروم  ناشروشک  نانبل  مدرم  هکنیا  ای  دنیامن ؟ توکـس  اهنآ  دننک و  اهنابایب 
هب امش  پاپ ! ياقآ  لاحملایخیهز . لطابرّوصت ، یهز  دنیشنب ؟ تکاس  هَّللابزحو  دنیامن  ماع  لتق  ناوج ، ریپ و  كدوک و  زا  معا  ار  سک 

لالقتسا هب  هتفای و  نایاپ  رامعتسا  نارود  هک  دینک  تحیصن  ار  ناتدوخ  راوخنوخ  محریب و  نارادمتسایس  ناهج ، ناناملسم  هب  هلمح  ياج 
راوخناهج نارادمتسایس  ياههتساوخ  زا  يوریپ  اب  امش  دنراذگب . مارتحا  امش  هب  ات  دیراذگب ، مارتحا  ناهج  نیملسم  یمالسا و  ياهروشک 

نیملسمو مالسا  هب  امش  قطنمیب  هلمح  دیـشاب  نئمطم  و  دییامن ، ناربج  ار  نآ  رتدوز  هچ  ره  دینک  یعـس  دیاهدش ، یگرزب  هابتـشا  بکترم 
يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلاو   85 / 6 / 25 تشاد . دهاوخن  اهنآ  فوفص  ندش  هدرشف  زج  يرثا 

یقطنم یملع و  هرظانم  هب  پاپ  توعد  - 2

هراشا

دناوتیم هرظانم  نیا  دومرف : یقطنم  یملع و  هرظانم  هب  پاپ  توعد  نمـض   85 خیرات 629 / رد  يزاریش  مراکم  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  ترـضح 
مدرم هرظانم  نیا  نایاپ  رد  متـسه  نئمطم  نم  و  ددرگ ، شخپ  هدنز  روطب  دشاب و  طرـش  دیق و  هنوگچیه  نودـب  ناکم و  ره  نامز و  ره  رد 
يارب هن  تسا  نانمـشد  ربارب  رد  یعافد  رپس  کی  داهج  و  تسا ، یتسود  افـص و  حلـص و  يدانم  مالـسا  هک  درک  دـنهاوخ  تواضق  ناـهج 
نخـس ناـضمر  كراـبم  هاـم  زا  لـبق  سرد  ناـیاپ  زور  تبـسانم  هب  هّیملع  هزوـح  هقف  جراـخ  سرد  رد  هک  هـلمّظعم  هدـیقع *** . لـیمحت 

هب روبجم  ار  یسک  هدشن  هدینش  زگره  و  دننکیم ، یگدنز  ام  اب  یمالسا  ياهروشک  رد  نایحیـسم  زا  يرایـسب  تساهنرق  دوزفا : تفگیم ،
ار ایند  ياضف  هنافّسأتم  و  دوب ، ناهج  رد  تنوشخ  شرتسگ  زراب  قادصم  پاپ  هنایوجهزیتس  نانخـس  درک : هفاضا  سپـس  دننک . هدیقع  رییغت 

نامز ره  زا  شیب  نامز  نیا  رد  ام  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنکفا . رطخ  هب  ار  نایحیـسم  نیملـسم و  زیمآتملاسم  یتسیزمه  و  درک ، رتنماان 
دنتساوخ مالسا  ناغّلبم  مرتحم و  باّلط  مامت  زا  هل  مّظعم  میراد . حلـص  ّتینما و  شمارآ و  هب  توعد   86 ص : تمحر ، نییآ  هب  زاین  رگید 

. دننک حیرشت  مدرم  يارب  ناضمر  كرابم  هام  رد  یمالسا  تایاور  نآرق و  تایآ  ياّکتا  هب  ار  مالسا  یبلطحلص 

پاپ هب  هلمّظعم  همان  نتم 

داهج مکح  مالسا و  شهوکن  رد  ناملآ  رد  یلاعبانج  هک  ینانخس  هب  هجوت  اب  ّتیحت ؛ مالـس و  ءادها  اب  مهدزناش  تکیدنب  پاپ  بانجیلاع 
ناوارف و ناوریپ  ياراد  نیملـسم ، ینید  عـجارم  زا  یکی  ناوـنع  هب  بناـجنیا  دـش ، رادهحیرج  ناناملـسم  هـمه  نادـجو  دـیتفگ و  یمالـسا 
زا دیجم  نآرق  ریـسفت  هرابرد  باتک  دلج  زا 40  شیب  هلمج  زا  یمالـسا  مولع  فلتخم  تاعوضوم  رد  باتک  ناونع  زا 130  شیب  هدنسیون 
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هلأسم ود  هرابرد  ات  دـینک  تکرـش  ام  اـب  دوش  شخپ  هدـنز  تروص  هب  هک  یقطنم  یملع و  هرظاـنم  کـی  رد  هک  منکیم  توعد  یلاـعبانج 
شرتسگ ناهج  رد  ریشمش  روز  هب  مالـسا  ایآ  - 2 تبحم ؟ یتسود و  حلـص و  يدانم  ای  تسا  تنوشخ  رادفرط  مالـسا  ایآ  - 1 مینک : ثحب 

منک مالعا  هک  دوب  مهاوخ  تقوشوخ  و  یمالـسا . گنهرف  هداـعلا  قوف  هبذاـج  لـیلد و  87 و  ص : تمحر ، نییآ  قطنم  قیرط  زا  اـی  تفاـی 
مالعا ار  دوخ  تقفاوم  مراودیما  مرادن و  رظن  رد  نآ  يارب  یطرـش  شیپ  چیه  مراذـگیم و  یلاعبانج  رایتخا  هب  ار  نآ  ناکم  نامز و  نییعت 

IV tcideneB epoP ehTscnenimE sihT .dlrow eht tuo hguorht ecneicsnoc دیشاب . قفوم  هشیمه  دییامرف .
smilsum derujni dna dedneffo hcihw ."dahiJ "fo elpicnirp cimalsI dna malsI

gninmednocdna 2006 ,12 peS no ynamreG ni hceeps ruoy gnidragersehsiw dna sgniteerg
tseb eht tihW :etabed siht rof seussiyek ot tseggus I dna lacigol a rof ot uoy etivni ot
segdel wonkcimalsI tnereffid ni skoob 130 naht erom rof rohtua na sa dnasrewollof

suoremum htiw redael suoigiler milsum a sa ekil I ?evol dnapihsdneirf dna ecaep gniderps
ro ecneloiv gnitroppus malsI sI -1 ?erutluc cimalsI fo ssenevitcartta dna nosaer dna cigol
esoohc  . 88 ص : تمحر ، نییآ   ybro dlrow eht tuo hguorht drows yb dedaerps malsI neeb saH -2
ot uoy rof ecalp eht dna emiteht evael dna noissucsid siht ot uoy etivni ot erusaelp ym si tI
.narI fo cilbupeR cimalsImoQ fo yranimeS cimalsI 2006 ,25 ,peSizarihs mirkaM risaN
.sseccus tnetnamreop uoy gnihsiW .tnemeerga ruoy sserpxe lliw uoy epoh I

رد ناکیتاو  ترافـس  هب  ًامیقتـسم  یـسیلگنا ، یـسراف و  نابز  ود  اب  هنامرتحم ، همان  توعد  نیا   *** ,snoitidnocerp on evah I
!! تسین يربخ  زونه  لباقم  فرط  زا  یلو  دش ، میلست  نارهت 

پاپ هب  ناریا  نایروشآ  هدنیامن  زیمآضارتعا  همان  - 3

نآ ربارب  رد  دنتـسناوتن  زین  پاـپ  فصنم  ضرغیب و  ناـشیکمه  هک  دوـب  فیعـض  قـطنمیب و  ردـق  نآ  مهدزناـش  تکیدـنب  پاـپ  ناـنخس 
سلجم رد  ناریا  نایروشآ  هدـنیامن  یقطنم  لدتـسم و  همان  هب  هنومن  يارب  دـنتفرگ . عضوم  نآ  ربارب  رد  نانآ  زا  يرایـسب  و  دـننک ، توکس 

اب هک  دوب  روآ  تریح  يروشآ  یناهج  یحیسم و  هعماج  يارب  مهدزناش  تکیدنب  پاپ  ترضح  ادخ  مان  هب  دییامرف : هّجوت  یمالسا  ياروش 
رب بانج  نآ  هک  تسه  نامدای  رد  دیناشکب . دنت  يدـقن  هب  ار  ناهج  ناناملـسم  مالـسا و  ياهرواب  همه  هنامـصخ  هّتبلا  توافتم و  یتشادرب 

مالـسا و هیلع  فازگ  هب  ینخـس  زگره  اهنت  هن  نایدا ، نیب  نامتفگ  حلـص و  دامن  ناونع  هب  مود  لپ  ناژ  پاـپ  هک  تسا  هداد  هیکت  يدنـسم 
، ندناوخ زیمآتنوشخ  ینید  ار  مالسا  داهج و  ندرک  هرخُس  دوشخب . درک ، کیلش  وا  هب  هک  رابت  كرت  یناملـسم  یّتح  هک  دزن ، ناناملـسم 

دوبن امش  فلـس  رگم  دیروآیم . نابز  رب  اورپیب  هنامز  زا  ساّسح  عطقم  نیا  رد  هک  تسا  يزیگنارب  لاؤس   90 ص : تمحر ، نییآ  يرواد 
!؟ دنزومایب نانآ  ّتیدوبع  صولخ و  ناناملسم و  زا  دیاب  ار  نید  زا  تیامح  ّتیمح و  هک  دش  روآدای  نایحیسم  هب  راذگرثا  ياهینایب  رد  هک 

مود لئونام  سنازیب  یحیـسم  روتارپما  زیگنارب  هقرفت  نانخـس  دای  هب  بانج  نآ  هنوگچ  هک  تسا  روآ  تریح  ناهج  نایحیـسم  هعماـج  يارب 
؟ دیشخبیم هزات  یناج  هتشاذگ ، نآ  رب  یمحرم  زورما  نّدمتم  ناهج  هک  یبیلص  ياهگنج  هنهک  مخز  هتشذگ و  ياهنرق  رد  سوگولالپ 

کیلوتاک ياسیلک  یبیلـص  نایوجگنج  تایانج  زا  مه  ناهج  ناناملـسم  هک  تسا  یعیبط  دـینک ، زاب  ار  هنهک  ياهمخز  نآ  تسا  رارق  رگا 
یتلم ناونع  هب  هک  یحیسم  ياهعماج  ناونع  هب  اهيروشآ  ام  دنیوگب . نخس  ناناملـسم  نایدوهی و  نایحیـسم ، رگید  هیلع  یطـسو  نورق  رد 
نهیم هژیو  هب  یمالـسا و  ياهنیمزرـس  رد  يداـمتم  ياـهنرق  هتفریذـپ ، ار  ّتیحیـسم  نید  ّتیحیـسم  روـهظ  ماـگنه  هب  قرـش  رد  هدرتـسگ 

دزن یندوتس  یبرق  جرا و  زا  یّتح  و  هدوبن ، ناناملسم  متس  مشخ و  دروم  نامینید  ياهرواب  ببـس  هب  زگره  و  میاهتـسیز ، ناریا  ناميردام 
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و هتـشاد ، ار  یملع  یگنهرف و  دتـس  داد و  نیرتـشیب  يروشآ  نایحیـسم  ناونع  هب  مالـسا  ردـص  رد  اـم  میاهدوـب . رادروـخرب  ناـنطومه  نیا 
دتس داد و  نآ  تسا و  نامتفگ  هنامز  هک  نونکا  میاهداد . هئارا  ناملـسم   91 ص : تمحر ، نییآ  یمالـسا و  يافلخ  هب  ار  تامدخ  نیرتشیب 

كّرحترپ ایوپ و  نّدمت  زا  رود  هب  بانج  نآ  هاگن  هک  غیرد  دشاب ، ام  نامتفگ  يارب  هدنز  يدامن  دناوتیم  مالسا  روهظ  زاغآ  رد  نایدا  نیب 
هدـنز ناریا  نامنهیم  رد  زورما  هب  ات  هک  قرـش ، ياـسیلک  داـی  اـب  نامیقرـش  بهذـم  هژیو  هب  یحیـسم و  نید  اـب  ناـمیاهرواب  اـب  اـم  تسا .

نآ زا  هک  یمصخ  تنوشخ و  زگره  تسا ، هتسیز  مالسا  رواب  اب  اهنرق  هک  ینیمزرـس  رد  مه  نآ  تسا  هدنام  نامطخ  نامنابز و  دناهدنام ،
هب ناناملـسم  هژیو  هب  نارواب و  نید  رگید  نوچمه  ام  تسین . نیتسار  ینخـس  اـم  رواـب  هب  نیا  و  میاهدـید ، هن  هدینـش و  هن  دـیناریم ، نخس 
رد : » دیوگیم هک  تسا  نامیجنم  حیسم  یـسیع  تساوخ  نیا  هک  دیهاوخب  شزوپ  يدرایلیم ، يایوپ  هعماج  کی  زا  بانج  نآ  ات  میراظتنا 
ایلک تب  نتانوی  مارتحا  اب  میاهنامـصخ . يرواد  نیا  كوس  رد  يدرایلیم  نارواـب  نیا  نوچ  اـم  شاـب .» میهـس  تاهیاـسمه  گوس  يداـش و 

1385 / 6 اهيروشآ 25 / یناهج  هیداحتا  ییایسآ  رتفد  سییر  یمالسا و  ياروش  سلجم  رد  اهینادلک  اهيروشآ و  هدنیامن 

!؟ يرگید رما  ای  تسا  هابتشا  - 4

تعاس زا  هاگشناد ، هزوح و  هتسجرب  نارظنبحاص  ناداتسا و  زا  رفن  اههد  روضح  اب  پاپ ، تاراهظا  ياهدمایپ  اههشیر و  یـسررب  درگزیم 
یشخب هک  دش ، رازگرب  هجراخ  روما  ترازو  یللملا  نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  ّلحم  رد   85 / 7 هخروم 17 / هبنشود  زور  تیاغل 22   18

زا ییاهتمـسق  هب  هراشا  اب  ینانخـس  رد  ناکیتاو  رد  ناریا  ریفـس  نیرخآ  يدرجورب ، یفطـصم  درذگیم : زیزع  ناگدـنناوخ  رظن  زا  نآ  زا 
دوب و نامیا  نیرتکد  عمجم  سیئر  مهدزناش  تکیدـنب  تشاد : راهظا  يو  یـسایس  یملع و  هقباس  مهدزناـش و  تکیدـنب  پاـپ  همانیگدـنز 
زا دعب  دیدج  پاپ  ناونع  هب  ار  شدوخ  هدوب ، عمجم  نیا  سیئر  يو  دوخ  نوچ  اّما  دنک ، باختنا  ار  يدعب  پاپ  دناوتیم  عمجم  نیا  سیئر 
رد صوصخ  هب  اپورا و  رد  مالـسا  شرتسگ  روهظ و  زا  دـیدج  پاپ  ینارگن  هب  هراشا  اب  يو  تسا ! هدومن  باختنا  مود  لپ  ناژ  پاپ  گرم 

و یتّینما ، یـسایس - شخب  ینارگن  ثعاب  نیا  و  هدـش ، ربارب  ود  اـپورارد  ناناملـسم  ّتیعمج  ریخا  لاـس  فرظ 40  درک : ناشنرطاخ  اـیلاتیا 
يارب هک  یتاناکما  مامت  اب  ّتیحیـسم  هاگتـسد  يدرجورب ، هتفگ  هب   94 ص : تمحر ، نییآ  تسا . هدـش  ییاپورا  نانارمکح  یبهذـم  شخب 

. تسا هدوزفا  پاپ  ینارگن  هب  هک  تسا  یلماع  دوخ  نیا  و  دنک ، هدروآرب  ار  اسیلک  تاعّقوت  هتسناوتن  ناشدوخ  ناعذا  هب  اّما  هدرب  راکب  غیلبت 
يویدار تسا و 437  نویلیم  نآ 57  ّتیعمج  ناریا و  فصن  ایلاتیا  تعسو  درک : ناشنرطاخ  ایلاتیا  رد  مالسا  شرتسگ  داعبا  هب  هراشا  اب  يو 

نیا زا  دوشیم . هتـساک  اسیلک  هب  مدرم  هعجارم  زا  زور  ره  اسیلک  تاماقم  دوخ  فارتعا  هب  اّما  دـننکیم ، تاغیلبت  روشک  نیا  رد  کـیلوتاک 
رفن نویلیم  هب 50  روـشک  نیا  ناناملـسم  ّتیعمج  تسا  نکمم  هدـنیآ  لاـس  فرظ 10  هک  دـهدیم  ناشن  هدـش  ماجنا  ياهیـسررب  فرط ،

هدعاقلا ار  مالسا  لبمـس  برغ  هکنیا  نایب  اب  ناکیتاو  رد  ناریا  ریفـس  نیرخآ  تسا . هدش  دیدج  پاپ  ینارگن  ثعاب  هک  تسا  نیا  و  دسرب ،
پاپ و ینارگن  ثعاب  هک  يرگید  هتکن  تشاد : راهظا  دـنک ، داـجیا  ترفن  مالـسا  هب  تبـسن  اـپورا  مدرم  لد  رد  دـناوتب  اـت  دـنکیم  یفّرعم 

مه نایحیسم  يزیرگنید  داحلا و  دنور  شرتسگ  دهاش  کیلوتاک  ياسیلک  ییارگمالسا ، دشر  رانک  رد  هک  تسا  نیا  هدش  اسیلک  هاگتسد 
هن مالسا  هب  پاپ  تناها  هکنیا  نایب  اب  ناکیتاو  رد  ناریا  قبسا  ریفس  یهاشورـسخ  ياقآ  هنازرف ) دنمـشناد  ، ) درگزیم نیا  همادا  رد  دشابیم .

پاپ هدهع  هب  هژورپ  نیا  ینید  یگنهرف و  شخب  مالسا ، اب  هلباقم  هژورپ  رد  درک : ناشنرطاخ  تسا ، نآ  رارمتسا  هکلب  یبیلص  گنج  عورش 
پاپ قباوس  هب  هراشا  اـب  يو   95 ص : تمحر ، نییآ  درک . دـییأت  ار  ناشیا  نانخـس  ًاقیقد  مه  شوب  ياقآ  هکنیا  اـمک  تسا ، هدـش  هتـشاذگ 
هکنیا دوزفا : يو  دـش . شیـشک  تسویپ و  اسیلک  هب  ًادـعب  دوب و  يزاـن  ناـناوج  ناـمزاس  وضع  یناوج  رد  پاـپ  نیا  تشاد : راـهظا  دـیدج 
اهیلیخ زا  شیب  پاپ  کی  دیـشاب  نئمطم  تسا و  هناماوع  نخـس  کی  تسا ، مالـسا  زا  يو  عالّطا  مدع  زا  یـشان  پاپ  نانخـس  دـنیوگیم 

رد ار  ناملآ  مسیزان  ایلاتیا و  مسیـشاف  اب  هطبار  دوخ ، هقباس  رد  پاپ  نیا  درک : دیکأت  یهاشورـسخ  تسیچ . مالـسا  توق  طاقن  هک  دنادیم 
اکیرمآ مسیلایرپما  اب  یلبق  پاپ  يراکمه  هکنیا  نایب  اب  يو  تسا . هدش  رشتنم  دنس  کی  رلتیه  ینیلیسوم و  اب  يو  تابتاکم  و  دراد ، هدنورپ 
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تقو ره  پاـپ  نیا  هک  دنتـشونیم  اـیلاتیا  پچ  ياـههمانزور  مود  لـپ  ناژ  تاـیح  ناـمز  رد  تشاد : راـهظا  تسا ، هدوـب  گـنتاگنت  رایـسب 
، داماد قّقحم  راوگرزب ) داتـسا   ) سپـس دناوخیم . ار   CIA تاشرازگ ادـتبا  دـنک  رظن  راهظا  یناهج  مهم  لئاسم  صوصخ  رد  دـهاوخیم 
: تشاد راهظا  تفر ، رتارف  یمالک  ياهخـساپ  زا  پاپ  تاراهظا  هب  خـساپ  يارب  یتسیاب  هکنیا  نایب  اب  مالـسا  گرزب  فراـعملا  ةرئاد  سیئر 
رد پاپ  هکنیا  نایب  اب  يو  دشاب . هتـشاد  یلمع  يژتارتسا  هبنج  رتشیب  هک  دوش  باختنا  یهار  پاپ  هب  خـساپ  يارب  منکیم  داهنـشیپ  هنازجاع 

تاّیبدا تاـیوتحم  پاـپ  هب  دـیاب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب  تشاد : راـهظا  تسا ، هدومن  یفّرعم  لّـقعت  نودـب  ینید  ار  مالـسا  دوخ  ناـنخس 
نید مالـسا  هک  دـندرک  فارتعا  یبرغ  نیرّکفتم  زا  يرایـسب   96 ص : تمحر ، نییآ  دوش . يروآدای  اـهنآ  هعلاـطم  هلاـس و  یمالسا 1400 

، تسا یمالـسا  ییارگ  لقع  رادماو  یبرغ  ندمت  دناهدش و  یبرغ  ندمت  يوگلا  یمالـسا  گرزب  نیرّکفتم  هک  نیمه  و  تسا ، ییارگلقع 
تابجوم هک  هتـشذگ ، نرق  ود  رد  یکیزیف  رظن  زا  مالـسا  شرتسگ  ياهنم  داماد ، قّقحم  هتفگ  هب  تسا . پاپ  ياـعّدا  هب  یبوخ  باوج  دوخ 

هدز یکلهم  هبرـض  برغ  نّدمت  رب  یبرغ ، رادـمان  نافوسلیف  گرزب و  نیرّکفتم  ندـش  ناملـسم  هدروآ ، مهارف  ار  تیحیـسم  يایند  ینارگن 
مالعا یبهذم  یملع و  ماقم  نآ  اب  هللا  همحر  ییابطابط  هماّلع  هیبشتالب  رگا  اًلثم  هک  دینک  رّوصت  دیناوتیم  هبرـض  نیا  داعبا  مهف  يارب  تسا .
گرزب فراعملا  ةرئاد  سیئر  هتفگ  هب  دـشیم . دراو  یمالـسا  هعماج  ناناملـسم و  هب  ياهبرـض  هچ  هتفریذـپ  ار  ّتیحیـسم  نید  هک  درکیم 
ینالقع مالسا  قشاع  نم  : » دیوگیم نبروک  و  دندش ، مالسا  توهبم  دندوب  ضحم  يارگلقع  هک  نبروک »  » و رتلو »  » لثم یناسک  مالـسا ،
یمالسا نادنمشیدنا  تشاد : راهظا  داهج  هب  طوبرم  تایآ  ثیداحا و  هب  هراشا  اب  يو  دوریم . ایند  زا  ناملـسم  تیاهن  رد  و  متـسه » یناریا 

«1 . » دوش نشور  داهج  هلأسم  اب  یمالسا  هعماج  فیلکت  ات  دنزادرپب ، تایاور  تایآ و  نیا  یسررب  هب  دیاب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 
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دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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