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ولاپ نس  زا  ياهمان 

باتک تاصخشم 

هللاناما افش ، هسانشرس : 
. يدنوخآ یضترم  زا  یقرواپ  همدقم و  اب  ولاپ ؛ / نس  زا  ياهمان  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1349 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. هنومن 487ص :. متسیب ، يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 400 کباش : 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

يرگیئاهب عوضوم : 
اههیدر اههیعافد و  يرگیئاهب --  عوضوم : 
سیونهمدقم یضترم ، يدنوخآ ، هدوزفا :  هسانش 

BP365/ش7ن2 1349 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/479 ییوید :  يدنب  هدر 

2550921 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

هراشا

نآ اب  یتروص  هب  هک  یناسک  دـئاقع  راکفا و  رد  یتارثا  هاوخان  هاوخ  دـیآیم  دـیدپ  نامز  لوط  رد  هک  ییاهدادـیور  ثداوح و  ادـخ  ماـنب 
نیلقان و راکفا  ریثأت  تحت  دوخ  هک  دـباییم  لاـقتنا  يدـعب  ياـهلسن  راـکفا  هب  خـیرات  هار  زا  دراذـگیم و  دـناهدرک  ادـیپ  یگتـسب  عیاـقو 

تقیقح كرد  زا  ار  ناـسنا  دـح  زا  شیب  يهقـالع  یتـسود و  مصی » یمعی و  ءیـشلا  بـح   » هـک اـجنآ  زا  تـسا . هـتفرگ  رارق  ناگدنـسیون 
رد الومعم  دراد . تانایرج  لباقم  رد  وا  شنکاو  خروم و  یحور  تیعـضو  یگنوگچ  هب  یگتـسب  الماک  عیاقو  ثداوح و  رکذ  درادیمزاب ،

هتـسد و ود  ره  راتفگ  یـسررب  دـنزادرپیم -  نآ  لقن  هب  هثداح  شرتسگ  تیمها و  بسانت  هب  فلاخم  قفاوم و  هتـسد  ود  اههدـیدپ  لـباقم 
نآ نتم  رد  هثداح  هک  یطیحم  تخانش  دناهتشاد و  راهظا  هورگ  ود  هک  هچنآ  رد  قمعت  هثداح و  یئادیپ  ياههزیگنا  للع و  لیلحت  هیزجت و 

هفرط کی  ار  يرواد  تسا  نکمم  تاکن  نیا  هب  یهجوتیب  نکیلو  دـنکیم . یئامنهار  نایرج  نشور  همـشچرس  هب  ار  ناسنا  هدـش  هدـیئاز 
نادب زاغآ  زا  هک  هچنآ  هب  ناسنا  یگتـسبلد  ياهفرح و  تاغیلبت  دیامن . ساسایب  یهاو و  يداقتعا  هب  دـنبياپ  ار  ناسنا  ماجنارـس  هداد  رارق 

دناوتیم بصعت  زا  رود  واکجنک و  هدید  لاح  نیع  رد  دشاب . هتـشادن  تقیقح  تیعقاو و  هب  یهجوت  هک  دوشیم  ببـس  تسا  هدش  سونأم 
یهورگ دروآ و  نوریب  تسا  هدیسر  ودب  هچنآ  يالبال  زا  ار  تیعقاو  هنافصنم  لیلحت  هیزجت و  ددم  هب  هدز و  رانک  ار  غورد  ایر و  ياههدرپ 

يارو لدـتعم  رکف  وترپ  رد  ار  یعقاو  قئاـقح  هدیـشک و  شود  رب  ار  تمحز  نیا  دـننادیم  لوئـسم  یناـسنا  نادـجو  لـباقم  رد  ار  دوخ  هک 
زوس زا  دنباییم  ار  تقیقح  نوچ  هدوب  هیاپیب  ياهرواب  میلـست  اهلاس  دوخ  هک  يدارفا  نایم  نیا  رد  هحفص 10 ] دننکیم [ . وگزاب  لداعتم 

دنشاب . قئاقح  هار  رگنشور  دنزوسب و  دوخ  هک  دنشاب  یعمش  دننک و  نارگد  هار  راثن  ار  دوخ  خلت  ياههبرجت  ات  دنیآیمرب  ددص  رد  نورد 

باتک یگنوگچ 
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یکی هب  هک  تسا  ياهمان  تسا . هتفرگ  همشچرس  وا  واکجنک  عبتتم و  رکف  هتخوس و  لد  زا  هک  افـش  هللا  ناما  زا  تسا  ياهمان  رـضاح  باتک 
بطاخم نوچ  دندرگ . رادیب  هتشون  نیا  رذگهر  زا  نارگید  وا و  هک  دراد  وزرآ  هتشون و  دشابیم  تیئاهب  هب  دقتعم  زونه  هک  شناتـسود  زا 

لضف هب  باتک  هک  کنیا  دزادرپیمن . یئاهب  ناربهر  تخانش  یلبق و  یفرعم  هب  دراد  هقرف  نیا  زا  یلمجم  تاعالطا  هک  تسا  یـصخش  يو 
زا ياهچخیرات  رصتخم  روطب  یفرعم و  ار  ناتساد  نانامرهق  البق  تسا  مزال  ناگدنناوخ  رتشیب  یئانشآ  يارب  ددرگیم  رشتنم  لاعتم  دنوادخ 

لوبق دروم  ياههتـشون  هب  یکتم  هدرک  شـشوک  دوخ  ثحابم  هیلک  رد  باتک  هدنـسیون  هک  هنوگ  نامه  و  ددرگ -  لقن  یئاهب  یباـب و  هقرف 
زا ار  هطوبرم  بلاطم  هیلک  دـنکیم  یعـس  مه  راتفگ  شیپ  يهدنـسیون  دـنام  رذـحرب  ناـنآ  بناـج  زا  يداریا  هنوگره  زا  اـت  دـشاب  ناـیئاهب 
. ] تسا هدرب  راکب  ار  شـشوک  نیا  زین  اـهیقرواپ  هیلک  رد  روط  نیمه  دـیامن و  لـقن  تسا  ناـیئاهب  لوبق  دروم  دـص  رد  دـص  هک  یئاـهباتک 

هحفص 11 ]

باب خیرات 

یفرعم هیباب  هب  هک  دندیورگ  يو  هب  یهورگ  دیدرگ و  یهلا  یتاماقم  یعدم  يزاریش  یناوج  ناریا ، رد  شیپ  لاس  یس  دصکی و  دودح  رد 
يرکـسعلا نسحلا  نب  دمحم  رـصع  یلو  ترـضح  روهظ  راظتنا  رد  هک  نایعیـش  دـئاقع  زا  دوب  یفیرحت  هورگ  نیا  داقتعا  يانب  ریز  دـندش .

زا تیودهم  تیمئاق و  عوضوم  نوچ  دزادنارب -  یتیگ  هنحص  زا  ار  روج  ملظ و  دیامن و  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  ات  دندوب  مالـسلاامهیلع 
حالصا ناونع  هب  ای  یبلط و  تسایر  هاج و  لام و  عمط  هب  يرایـسب  اذل  دوب  یمالـسا  قرف  هیلک  قافتا  دروم  مالـسا و  تاداقتعا  نیرتلیـصا 
نایعدم زا  یخرب  دندروآ . درگ  دوخ  رود  هب  ار  دایـش  ای  حول و  هداس  ياهدع  یحابـص  دنچ  هدیدرگ و  ناونع  نیا  یعدم  غورد  هب  عامتجا 
یهورگ هکنیا  زا  سپ  هدیشک و  شیپ  ار  ترضح  نآ  اب  میقتسم  طابترا  ياعدا  ادتبا  ینعی  دناهدرک  عورـش  تیباب  زا  ار  دوخ  راک  تیودهم 

دمحم یلع  ازریم  دـناهدومن . تیهولا  تیبوبر و  هرخالاب  تلاسر و  ادـعب  تماما و  ياعدا  هداهن و  رتارف  ار  اـپ  دـندرک  عمج  دوخ  رود  هب  ار 
کلـسم هدـیئاز  يو  دـئاقع  رادرک و  راتفگ و  دومن و  تیباب  ياـعدا  يرمق  يرجه  لاـس 1260  رد  هـک  تـسا  يدارفا  زا  یکی  زین  يزاریش 

اـضردمحم يو  ردپ  دش  دلوتم  زاریـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 1235  رد  يو  هحفـص 12 ] دوب [ . هدرپسرـس  نآ  هب  ءادتبا  زا  هک  دوب  هیخیش 
لکیه . » تفرگ رارق  شیئاد  یتسرپرس  تحت  رد  ردپ  نداد  تسد  زا  هطـساو  هب  یکدوک  نارود  رد  دوب و  هجیدخ  شردام  يزاریـش و  زازب 

رئاد زاریش  هکرابم  هنیدم  رد  ءایلوا  هوهق  هب  روهشم  لحم  رد  هک  انخیـش »  » هب فورعم  دباع  خیـش  بتکم  هب  یگلاس  ای 7  نس 6  رد  كرابم 
مهن سرد  «. ) دندرواین فیرشت  انخیش  بتکم  هب  رگید  دندوب  لوغشم  یسراف  تامدقم  لیصحت  هب  هک  لاسجنپ  زا  سپ  هدرب و  فیرشت  دوب 
دیشک رهشوب  رد  هک  یقاش  ياهتضایر  رثا  رد  يو  یناور  یگتفشآ  دیدرگ . لقتنم  رهشوب  هب  تراجت  يارب  سپس  نتورف ) ربکا  یلع  قالخا 
رـضاح يو  سرد  رد  دـمآ و  البرک  هب  یتشر -  مظاک  دیـس  تافو  زا  لبق  لاس  دـنچ  يو  دـشابیم . یئاهب  یباب و  ناگدنـسیون  لوبق  دروم 

تدم الکینویسم  [ . 1 . ] دوب هدناوخ  ار  هللادبع  الم  هیشاح  یطویس و  باتک  قطنم ، یبرع و  سرد  تامدقم  رظن  زا  نامز  نآ  رد  ددرگیم و 
زا سپ  ياهیورـشب  نیـسحالم  مانب  یخیـش ، دـئاقع  وریپ  دارفا  زا  یکی  [ . 2 . ] دـنادیم لاس  هس  ای  مین  لاس و  ود  ـالبرک  رد  ار  باـب  تماـقا 

ازریم درک ، تاقالم  زاریـش  رد  ار  دمحمیلع  ازریم  دش و  راپـسهر  زاریـش  فرط  هب  هیخیـش  زا  ياهدـع  اب  البرک  زا  یتشر  مظاک  دیـس  گرم 
هب لیلد  ناونع  هب  ار  فسوی  هروس  ریسفت  درک و  تیباب  راهظا  ياهیورشب  نیسحالم  يارب  یلوالا 1260  يدامج  مجنپ  بش  رد  دمحم  یلع 
رد یگلاـس  جـنپ  تسیب و  نس  رد  [ » هحفـص 13 دراـگنیم [ : نینچ  يهحفـص 4  حایـس  هلاقم  باتک  رد  اهبلادـبع  [ . 3  ] داد هئارا  هیلاراـشم 

يراوگرزب صخـش  زا  تاضویف   » يهطـساو نم  هک  دوب  نانچ  وا  دارم  تیباب  يهملک  زا  راهظا و  تیباب  ماـقم  دومن و  راـتفگ  زاـغآ  زاریش ...
نیتسخن رد  کسمتم  شیالو  لبح  هب  مکرحتم و  وا  يهدارا  هب  رـصح  دحیب و  تالامک  هدـنراد  تستزع و  هدرپ  سپ  رد  زونه  هک  متـسه 

هدوب ضیفتسم  دیفتسم و  وا  زا  هک  بئاغ  صخـش  نآ  هب  یئاهباطخ  نآ  عضاوم  عیمج  رد  هدومن  موقرم  فسوی  هروس  ریـسفت  رد  هک  یباتک 
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فـسوی هروس  ریـسفت  هب  دیاب  دنکیم  ار  وا  تیباب  ياعدا  دمحمیلع  ازریم  هک  بئاغ  راوگرزب  صخـش  نآ  یئاسانـش  يارب  نیاربانب  هدومن .»
لقن فسوی  هروس  ریـسفت  زا  هروس  نیلوا  ناونعب  ار  کـلملا  ةروس  هحفص 21 و 22  موتخم  قیحر  باتک  رد  يرواخ  قارـشا  درک . هعجارم 

دمحم دنع  نم  صـصقلا  نسحا  ریـسفت  یف  باتکلا  کلذ  جرخی  نا  ردق  دـق  هللا  میحرلا ... نمحرلا  هللا  مسب  . » میناوخیم اجنآ  رد  دـنکیم 
هللا ۀجح  نوکیل  هدبع  یلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب 

يرکسعلا نسحلا  نب  دمحم  رصع  یلو  ترضح  هیحان  زا  تیباب  دمحم ، یلع  ازریم  ياعدا  نیاربانب  و  اغیلب »... نیملاعلا  یلع  رکذلا  دنع  نم 
ترضح تیمئاق  دوجو و  هب  رارقا  فارتعا و  دوخ  رگید  بتک  رد  نینچ  مه  باتک و  نیمه  رگید  عضاوم  رد  يو  تسا . هدوب  مالسلاامهیلع 

و هحفـص 14 ) باب  نیئآ  باتک  لقن  هب   ) نیمرحلا نیب  باـتک  تاحفص 6 و 13 و 27 و 40 و 41 و  هیلدع  هفیحص  : » دیامنیم رـصع  یلو 
هب اعدا  نیا  راهظا  زا  سپ  رگید .» ياهباتک  باب و  یطخ  حاولا  و  ددـعتم ) رایـسب  دراوم   ) رثوک يهروس  ریـسفت  هرقب و  هروس  ریـسفت  باـتک 
يو نارای  هک  یئادـص  رـس و  رثا  رد  [ . 4 . ] تسا هدش  راکـشآ  هحفـص 14 ] دوعوم [  باب  دـیئوگب  مدرم  هب  هک  داد  روتـسد  شیوخ  نارای 

لیکـشت زاریـش  ياملع  روضح  رد  يو  همکاحم  يارب  هک  یـسلجم  رد  سپـس  تفرگ و  رارق  زاریـش  تموکح  بیقعت  دروم  دندروآ  دـیدپ 
یـسک رب  ادخ  تنعل  دنادب  بئاغ  ماما  لیکو  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  : » تفگ درک و  راکنا  ار  دوخ  يواعد  هیلک  دش و  رـضاح  دیدرگ 
مالسا هب  رهاظتم  هک  یجرگ  ناخ  رهچونم  ناهفصا  مکاح  اب  هک  یناهنپ  طابترا  هطساوب  نایرج  نیا  زا  سپ  [ . 5 ...« ] دنادب ماما  باب  ارم  هک 

رد باب ، مازعا  هب  يزکرم  تلود  رارصا  دوجو  اب  ناخ  رهچونم  گرم  ماگنه  ات  دش و  هدنهانپ  ناهفصا  هب  تخیرگ و  زاریش  زا  تشاد ، دوب 
بجوم هب  درک و  هناور  ار  باب  داهن و  ندرگ  يزکرم  تلود  روتـسد  هب  ناهفـصا  دیدج  مکاح  ناخ  نیگرگ  تسیزیم . ناخ  رهچونم  هانپ 

يو نارای  هراومه  تدم  نیا  لوط  رد  دیدرگ . لقتنم  قیرهچ  وکام و  نادـنز  هب  اجنآ  زا  دـش و  راپـسهر  زیربت  بناج  هب  هار  نیب  زا  روتـسد 
ناناملـسم زا  يرایـسب  هورگ  لتق  هب  رجنم  هک  دـندروآ  دوجوب  رانک  هشوگ و  رد  ار  یتاشاشتغا  دـندوب و  سامت  رد  يو  اب  یناهنپ  اراـشآ و 

يارب یمولعمان  ياههار  زا  هقوذآ  هحلـسا و  هراومه  ثداوح  نیا  رد  دـیدرگ . ینیوزق  ثلاث  دیهـش  لاثما  یمالـسا  نادنمـشناد  زین  هانپیب و 
دـیامن و همکاحم  ار  باب  ینعی  یلـصا  كرحم  هک  تفرگ  میمـصت  هلئاـغ  عفر  يارب  يزکرم  تلود  [ . 6 . ] دیـسریم دمحمیلع  ازریم  نارای 

سلجم نایرج  هجیتن  دومن . رافغتـسا  هبوت و  هحفـص 15 ] اددجم [  دوخ  يواعد  هیلک  زا  ازریم ) نیدلارـصان   ) دهعیلو روضح  رد  باب  اتجیتن 
ناگدنناوخ رظن  هب  نآ  زا  یتمسق  هک  دنکیم  لقن   201 يهحفـص 205 -  ءاطغلا  فشک  باتک  رد  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  ار  همکاحم 

هب نانچ  بسانم  تسا  روکذم  ترضح  نآ  ندرپس  رهم  هب  اپ  مازتلا  باب و  ترـضح  ندرک  رافغتـسا  هبانا و  هضیرع  نیا  رد  نوچ  : » دسریم
ترـضح طختـسد  تروص  میزاس ... جردـنم  ماقم  نیا  رد  هدـئاف  لیمکت  ضحم  زین  ار  كراـبم  طختـسد  ناـمه  تروص  هک  دـیآیم  رظن 

هلها و وه  اـمک  هللادـمحلا  یحور  كادـف  دناهتـشون : یباوـج  ءاـملع  هک  زیربـت  رد  وا  يدـهعیلو  تاـقوا  رد  هاـش  نیدلارـصانب  یلوا  يهطقن 
رگا دشاب ... وا  تیالو  لها  ملاع و  دـنوادخ  ياضر  فالخ  هک  تسین  يدـصق  ار  فیعـض  يهدـنب  نیا  هک  هدـنع  نم  هللادهـشا و  هقحتـسم 

ار هدـنب  نیا  ار ، وا  ترـضح  مبئات  رفغتـسم و  لاح  ره  رد  هدوبن و  نایـصع  مضرغ  هدـش  يراج  ملق  زا  هدوب  وا  ياضر  فـالخ  هک  یتاـملک 
ناسل زا  هک  تاملک  تاجانم و  یـضعب  رما و  یلا  بسنی  نا  نم  هیلا  بوتا  یبر و  هللارفغتـسا  دـشاب  یئاعدا  هب  طونم  هک  تسین  یملع  قلطم 

ار هدنب  نیا  تسا و  لطبم  ءاعدا  ضحم  ار  مالـسلاهیلع  هللا  ۀـجح  ترـضح  هصاخ  تباین  یعدـم  تسین و  يرما  چـیه  رب  لیلد  هدـش  يراج 
فاطلا هب  ار  وگاـعد  نیا  هک  تسناـنچ  ترـضح  نآ  یهاـشنهاش و  ترـضح  فاـطلا  زا  یعدتـسم  رگید . ياـعدا  هن  دوبن و  یئاـعدا  نینچ 

راتفر ساسایب و  زغمیب و  ياههتشون  راکفا و  نولت  فلتخم و  يواعد  مالسلاو .» دنیامرف  زارفارس  دوخ  تمحر  تفأر و  یناطلس و  تیانع 
ریبکریما ناخ  یقت  ازریم  [ . 7 . ] دنهدن يأر  وا  مادعا  رب  غامد  طبخ  يههبـش  تلع  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  املع  وا  زیمآ  هحفص 16 ] نونج [ 

ندرک هاتوک  دـندشیم و  هتـشک  ناملـسم  هانگیب  دارفا  نارازه  نآ  یط  هک  تکلمم  رد  نایباب  تاشاشتغا  همادا  رطاخ  هب  ناریا  مظعا  ردـص 
اب زیربت  رد  سور  لوسنق  . » دـش ناراـبریت  زیربت  رد  لاس 1266  رد  اذـل  دـناسرب و  لتق  هب  ار  يو  هک  دـید  نآ  رد  حالـص  ناـگناگیب ، تسد 

رخاوا رد  دـمحمیلع  ازریم  [ . 8 .« ] تشادرب دوب  هداتفا  قدـنخ  رانک  رد  هک  ار  رهطم » دـسج   » نآ هشقن  هتفر و  قدـنخ  رانک  هب  رهام  یـشاقن 
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تـسس یماکحا  اهنآ  نمـض  تشون و  يدـنچ  بتک  دومن و  تلاسر  ياعدا  نآ  لابند  هب  درک و  تیودـهم  ياـعدا  لاس 1265  رد  شرمع 
، یلوا هطقن  یلعا ، بر  باب ، زا : دنترابع  تسا  هدش  رکذ  همان  نیا  رد  هک  يو  باقلا  درک . یئادخ  ياعدا  هرخالاب  دروآ و  کحضم  هیاپ و 
( تسا هدش  هداد  هئارا  همان  نیا  رد  نآ  لیالد  هک   ) يرون یلع  نیسح  ازریم  کیرحت  هب  باب  ندش  هتشک  زا  لاس  ود  زا  سپ  یلعا . ترضح 

رارق بیقعت  دروم  نایباب  زا  ياهدـع  اـب  يو  هجیتن  رد  دـنام و  ماـجرفان  یلو  دـندرک  يدـصق  ءوس  هاـش  نیدلارـصان  هب  تبـسن  یباـب  رفن  هس 
وا سور  ریفس  تموکح ، راکتشپ  تیدج و  رثا  رد  هرخالاب  دش و  هدنهانپ  سور  ترافس  هب  تحارص  تعاجش و  لامک  اب  هیلاراشم  دنتفرگ 

سور ریفـس  يرادبناج  تیامح و  رثا  رد  هرخالاب  یلو  تفر  نادنز  هب  یلعنیـسح  ازریم  داد و  ناریا  لیوحت  سور  تلود  تناما  ناونع  هب  ار 
هب تفر و  هینامیلس  هب  دادغب  زا  یتدم  زا  سپ  درک . رفس  دادغب  هب  هناخ  ترافس  نآ  هدنیامن  اب  دیدرگ و  دازآ  نادنز  زا  یکروگلاد ، سنرپ 
اب سپـس  درک و  تعجارم  دادـغب  هب  تشذـگ  هک  لاس  ود  هحفـص 17 ] دـیدرگیم [ . طاقن  نآ  رد  شود  هب  لوکـشک  دـمحم  شیورد  مان 

دوب باب  یمـسر  نیـشناج  هک  ییحی  ازریم  شردارب  اب  نایباب  عمج  تسایر  لیـصحت  رطاخ  هب  اـجنآ  رد  دـش و  هنردا  راپـسهر  ناـیباب  هورگ 
یناـمثع تموکح  هک  اـجنآ  اـت  تفرگ  ـالاب  ردارب  ود  نیب  فـالتخا  دروآ . دوجوب  هقرف  نیا  رد  ار  يدـیدج  ینوگرگد  هدوـمن و  تفلاـخم 

نارادفرط داتسرف  سربق  هب  ار  لزا  ییحی  ازریم  اکع و  هب  ار  یلعنیسح  ازریم  اذل  دزادنیب و  یئادج  اهنآ  نادیرم  ردارب و  ود  نیب  دش  ممـصم 
هحفـص مود  دلج  عیدب  نرق  باتک  رد  يدنفا  یقوش  دندناسر . لتق  هب  دندوب  اکع  رد  هک  ار  نایلزا  زا  رفن  نیدـنچ  یلعنیـسح  ازریم  صلخم 

لابند هب  اذـل  تفاین و  هدـنبیز  دوخ  يارب  ار  باب  ینیـشناج  ماـقم  اـکع  رد  یلعنیـسح  ازریم  دـنکیم . فارتعا  اـهنآ  زا  رفن  هس  لـتق  هب   245
لامج مظعا ، مسا  مدـق ، لامج  كرابم ، لامج  هللا ، ءاهب  ار  وا  يو  نادـیرم  درک !! ینیرفآ  ادـخ  ياعدا  دوخ ، نازارط  مه  یئادـخ  يواـعد 

هب ار  ربکا  نصغ  یلع  دـمحم  مظعا و  نصغ  يدـنفا  ساـبع  دوخ  دـنزرف  ود  هماـن  تیـصو  بجوم  هب  یلعنیـسح  ازریم  دـنناوخیم . یهبا ...
. دروآ دوجو  هب  يدـیدج  فالتخا  هجیتن  رد  درط و  ار  دوخ  ردارب  شردـپ  گرم  زا  سپ  ساـبع  نکیلو  درک  بوصنم  ینیـشناج  هب  بیترت 

يارب لوا  للملانیب  گنج  رد  يدنفا  سابع  دیمان . نیـضقان  ار  ربکا  نصغ  یلعدمحم  نارادفرط  نیتباث و  ار  دوخ  نارادـفرط  يدـنفا  سابع 
نظ ءوس  دروم  دوب  هدرک  ناتسلگنا  تلود  يارب  هک  یئاهیسوساج  رثا  رد  دومن و  ینایاش  ياهکمک  ناتـسلگنا  ياوقب  ینامثع  تلود  هیزجت 
ژرژ زا  رس  بقل  تفایرد  هب  تفرگ و  رارق  ناتسلگنا  تیامح  هیاس  رد  هلصافالب  نکیلو  دش  مادعا  هب  موکحم  تفرگ و  رارق  ینامثع  تلود 

دوب و ناوریپ  نایم  رد  یناهنپ  تروصب  تیئاهب  مارم  ساـبع  اـهب و  ناـمز  رد  دـش . رختفم  یب  نلآ  لارنژ  هلیـسو  هب  ناتـسلگنا  هاـشداپ  مجنپ 
رهاـظ ظـفح  يارب  دـندوب  دـیقم  یگمه  دنتـشادن و  ار  نآ  ندوـمن  راکـشآ  راـهظا و  تأرج  هـجو  چـیه  هـب  يو  هحفـص 18 ] نارادـفرط [ 

هب ار  يو  نادیرم  تفریم . دجـسم ، هب  تعامج  زامن  هماقا  يارب  اهزور  رمع  رخآ  ات  مه  وا  دوخ  اذل  دـنهد و  ماجنا  ار  یمالـسا  تاروتـسد 
هب هللارما  یلو  ناونعب  دوب  شاـیع  یناوج  هک  يدـنفا  یقوش  وا  يهدازرتخد  ساـبع  گرم  زا  سپ  دـنناوخیم . يرولا  یلوم  اهبلادـبع -  ماـن 

رمع رخآ  ات  یقوش  هک  یلاح  رد  دوب  هداد  رارق  يو  لسن  رد  یقوش  زا  سپ  ار  رما  تیالو  ماقم  دوخ  همانتیـصو  رد  سابع  دیـسر . ینیـشناج 
تندیزرپ بقل  هب  یقوش  فرط  زا  هک  یمیر  نسیم  مانب  یـصخش  يو  زا  سپ  تشذـگرد . ندـنل  رد  لاس 1336  رد  درکن و  ادیپ  يدـنزرف 

هک درک  اعدا  یناعم  دیـشمج  ماـن  هب  يرگید  یئاـهب  غلبم  نینچ  مه  دنتـسویپ . يو  هب  یهورگ  دومن و  رما  تیـالو  ياـعدا  دوب  هدـش  رختفم 
دوب نیا  دـننکیم . يوریپ  هدـش  لیکـشت  افیح  رد  هک  لدـعلا  تیب  زا  رثکا  ینونک  نایئاهب  دـیمان . هللا  ءامـس  ار  دوخ  تسا و  سدـقا  ناـطلس 

ءابطا زا  یکی  دنزرف  وا  افش . هللا  ناما  ياقآ  همان : يهدنسیون  يهرابرد  یهاتوک  نخس  کنیا  هقرف و  نیا  روهظ  یخیرات  عضو  زا  يرـصتخم 
ریثأت تحت  تفای و  هار  یئاهب  یغیلبت  تاسلج  هب  دوخ  ماوقا  زا  یکی  هلیـسو  هب  یناوج  ناوا  رد  دوب ، ءامکحلادـجما )  ) ناملـسمریغ روهـشم 

دیناسر و نایاپ  هب  قوقح  هتـشر  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  دومن . هار  نیا  رد  تیلاعف  هب  عورـش  يدـج  روط  هب  تفرگ و  رارق  تیئاهب  تاغیلبت 
دهـشم رد  یلاس  دـنچ  ناریا  رد  وا  یغیلبت  ياـهتیلاعف  دروم  رد  دوب . راـک  لوغـشم  یئاراد  رد  نینچ  مه  يرتسگداد و  لـیکو  ناونعب  اـهلاس 

ياهششوک هحفـص 19 ] هار [  نیا  رد  تسا و  هدوب  نارهت  رد  نایئاهب  یقالخا  يرما و  میلاعت  یبرم  سپـس  دهـشم و  یناحور  لـفحم  وضع 
يارب دسریم . ناگدنناوخ  رظن  هب  اهینادردق  نیا  زا  یئاههنومن  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نایئاهب  قیوشت  هجوت و  دروم  هتشاد و  لوذبم  يدایز 

ولاپ نس  زا  www.Ghaemiyeh.comياهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


زا سپ  نکیلو  تسا  هدـنکفا  تماقا  لـحر  ولاـپ  نس  رد  هدرک و  ترجاـهم  لـیزرب  روشک  هب  يدـنفا  یقوش  هیـصوت  هب  تیئاـهب  رتشیب  غیلبت 
هب یپ  تیئاهب  بتک  تاجردـنم  رد  نینچ  مه  یقالخا و  عضو  رد  رتشیب  تاعلاطم  اب  تیئاـهب ، رد  لاـس  یـس  لـیزرب و  رد  لاـس  تشذگ 7 

طقف هک  تسا  يدارفا  تیاکح  هدادیم  جنر  ار  وا  شیپ  زا  شیب  هک  هچنآ  تسا  هدـمآرب  قئاقح  ندرک  وگزاب  ددـص  رد  هدرب و  نآ  نالطب 
دناهتـشادن یگتـسیاش  هجو  چیه  هب  یقالخا  رظن  زا  هک  یناسک  لباقم  رد  دـندیدرگیم و  درط  تیئاهب  زا  هدـحتم  تالایا  هب  نتفر  رطاخ  هب 

يارب ار  يربک  تمـصع  هک  يدارفا  لباقم  رد  بل  نیا  ندرک  وگزاب  دـندشیم . بوسحم  هعماـج  نیا  ناگدـننادرگ  یلـصا و  ءاـضعا  وزج 
هب اهنآ  دوخ  ياهباتک  رد  یتح  هک  اهیراکفالخ  همه  نآ  اـب  لدـعلاتیب  ءاـضعا  يدـنفا و  یقوش  يدـنفا و  ساـبع  يرون و  یلعنیـسح  ازریم 

رطاخ هب  دشوپب و  مشچ  دوخ  هداوناخ  یگدنز و  زا  هجیتن  رد  ددرگ و  مالعا  دورطم  زین  هیلاراشم  هک  دیدرگ  بجوم  دنلئاق  دروخیم  مشچ 
رد هک  هچنآ  ناربج  هب  تشاذگاو . اهنآ  هب  دومن و  رظنفرـص  دوخ  یئاراد  زا  دنوشن  یتالکـشم  راچد  شیئاهب ) نادـنزرف  نز و   ) اهنآ هکنیا 

ناگدروخ بیرف  رگید  هب  یئاههمان  نتشون  هب  عورش  دوب  هدروخ  ار  ساسایب  موهوم و  تاغیلبت  بیرف  هتشادرب و  مدق  لطاب  هار  رد  هتشذگ 
هتسشنن و ياپ  زا  دینزیم  سدح  اهراک  نیا  هنومن  زا  مرتحم  هدنناوخ  امش  هک  لکـشم  نارازه  دوجو  اب  درادزاب ، هار  نیا  زا  ار  اهنآ  ات  درک 
هک یناسک  يارب  اهنآ و  يارب  ار  دوخ  خـلت  تایبرجت  دـنک و  یئامنهار  ار  اهنآ  هکلب  اـت  دتـسرفیم  ماـیپ  ناـیئاهب  همه  هب  رود  هشوگ  نآ  زا 

يارب هک  تسا  اههمان  نآ  زا  یکی  رـضاح  همان  دـنکیم . وگزاب  دـنروخب  ار  تیئاـهب  چوپ  تاـغیلبت  بیرف  یتروصب  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم 
اب اهنت  يو  دشابیم . رحبتم  نادقوقح  کی  هتـسیاش  هک  قیمع  تسا  یـشهوژپ  هدنهد  ناشن  دسریم و  پاچ  هب  باتک  تروص  هب  راب  نیلوا 

طقف هتـشادن و  یهلا  هطبار  هجو  چیه  هب  يواعد  هحفـص 20 ] نیا [  ناگدنیوگ  هک  دزاسیم  نشور  تیئاهب  لوبق  دروم  كرادم  هب  دانتـسا 
یلخاد ثداوح  هب  طوبرم  هک  هچنآ  دـناهداد و  ناگدروخ  بیرف  دروخب  شیوخ  ماـنب  دـناهتفرگ و  نآ  نیا و  زا  یبلاـطم  رازاـب  جاور  يارب 

اب ار  نایئاهب  لوبق  دروم  یخیرات  باتک  هس  يو  تسا . هتفرگ  رارق  راظنا  رد  یگتخاس  الماک  ياهرهچ  اب  هناراـکایر و  همه  هدـش  لـقن  اـهنآ 
رانک هب  ار  ماهبا  ياههدرپ  هصالخ  تسا و  هداد  ناشن  تسا  ندوب  یهلا  ریغ  رادومن  هراومه  هک  ار  اـهنآ  تاـضقانت  هدرک و  قیبطت  رگیدـکی 

هحفـص 21] يدنوخآ [  یـضترم  مراتـساوخ . لاعتم  دنوادخ  زا  ار  مرتحم  هدنـسیون  نوزفازور  تاقیفوت  دـیزم  دـنبایرد . ار  تقیقح  ات  هدز 
حورشم و ترپار  هللاءاهب  هیلعافش  هللا  ناما  ياقآ  بانج  هناکرا  هللادیـشر  دهـشم  یناحور  سدقم  لفحم  طسوت  هام 1322  نابآ  خیرات 21 

لفحم هطساو  هب  تانئاق  دودحب  هزور  هدزیس  ترفاسم  حرـش  يواح  هیلاح  هنـس  ملعلارهـش  مهدزای  هخروم  افواب  صلخم  مداخ  نآ  طوسبم 
هب بانج  نآ  داهنشیپ  دیدرگ  لصاح  ترـسم  لامک  بانج  نارـصب  تدحو  رظن  تقد  زا  لصاو و  هناکرا  هللادیـش  دهـشم  یناحور  سدقم 

تادییات هللادـمحلا  دـش  دـهاوخ  هتـشاذگ  ارجا  عقوم  هب  ذاختا و  یـضتقم  میمـصت  نآ  زا  کیره  هب  عجار  عقاو و  هعلاطم  تحت  تقد  لامک 
هـسدقم هبتع  صلخم  هدنب  نآ  نیعم  رـصان و  یلعا  ءالم  دونج  زین  هدنیآ  رد  انیقی  هدوب و  یلیلج  سفن  نآ  لاح  لماش  هراومه  هیهلا  هدیدش 

هحفص نتورف [  ربکا  یلع  لفحم /  یـشنم  میلما . لئاس و  اناوت  ردتقم و  يالوم  سدق  ثحابم  زا  ار  ناتقیفوت  دییات و  دیزم  دوب . دهاوخ  ایلع 
تیوضع زا  يافعتـسا  رب  یکاح  يهموقرم  یلاعت  هللا  هدـیا  افـش  هللا  ناما  ياقآ  بانج  هللارما  ناشفناج  مداـخ  دادرخ 1323  خیرات 26  [ 22

میلاعت تاروتـسد و  زا  هقح  وه  امک  هک  بانج  نآ  میراد  راظتنا  دـیدرگن  عقاو  لوبق  دروم  ءارآ  قاـفتا  هب  دـش و  هظحـالم  تقد  هب  لـفحم 
تیدـج و اب  مه  یئاهب  مود  نرق  لوا  لاس  رد  دیـشابیم  رـضحتسم  فقاو و  یناحور  لفحم  ءاـضعا  فیاـظو  باـختنا و  هب  عجار  هکراـبم 
تدضاعم و ءاضعا  ریاس  اب  یناحور  فیاظو  ماجنا  رد  هدـیناسر و  مه  هب  روضح  لفحم  تاسلج  رد  ابترم  هتـشذگ  لاس  دـننام  يدـنمقالع 

هحفص 1 ] دهشم [  نایئاهب  یناحور  لفحم  یشنم  دیئامرف . یعاسم  کیرشت 

هدنسیون همدقم 

هراشا
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كرت اهتدم  دعب  امش ، یتمالس  تحـص و  هب  يراودیما  تیمیمـص و  بتارم  دیدجت  نمـض  زیزع  رایـسب  تسود   1967  / 8 ولاپ 14 /  نس 
تـسود ار  امـش  زونه  هتـشذگ  هک  هچنآ  همه  اب  هک  دینکیم  بجعت  دیاش  موش  ازفا  تمحز  فورعم  لوقب  اددـجم  متفرگ  میمـصت  هبتاکم 

هب نم  هیلع  هک  مه  یناـنآ  هب  تبـسن  یتـح  امـش و  هب  تبـسن  زونه  هک  تسنآ  دـیکات  مدوـصقم  هلمج  نیا  زا  منکیم . باـطخ  زیزع  رایـسب 
هدوبن و لئاق  یتیمها  نیرتمک  دـینکیم  هدرک و  تواضق  دـیئوگیم و  هتفگ و  هچنآ  هب  هدادـن و  شور  رییغت  دنلوغـشم  هفلتخم  ياـهراتفگ 
تاعوضوم و يرایـسب  زا  نایاقآ  يربخیب  باسح  رد  ار  همه  ماهتـشون  هتفگ و  ررکم  رد  ررکم  هکیروطب  مرادـن و  لدـب  هنیک  نیرتکچوک 

فـسات راچد  طقف  طقف و  تانایرج  نیا  زا  هجیتن  رد  مراذـگیم و  بلاطم  رد  لمات  لئاسم و  رد  رکفت  هعلاطم و  يارب  اهامـش  تقو  نادـقف 
ندوب ساسایب  هاگتسد و  ندوب  چوپ  رب  لماک  ملع  اب  دنلوغشم و  ریوزت  يراکایر و  هب  هک  مه  ار  یناسک  هتـسد  نآ  یتح  موشیم . نایاپیب 
نمـشد زین  ار  ناـنآ  دـننزیم  هنیـس  نآ  تـالمهم  ملع  ریز  رد  یـصخش  ياههدافتـسا  يارب  کلذـعم  دـنفقاو و  یهلا »! مظعا  رما   » هکد نیا 

تاینمت و نیمه  ندوب  یهاو  رد  رکفت  يارب  یتقو  هک  دنتـسه  دوخ  ياههتـساوخ  اهوزرآ و  نیمات  مرگرـس  ناـنچ  هتـسد  نیا  اریز  مرادیمن 
رکف هک  خیرات  لبقام  صاخشا  دننام  ياهدع  دنتسه : مسقنم  هتـسد  هس  هب  نایئاهب  مراد  هدیقع  دنرادن . سفن  دحیب  ياهـشهاوخ  اهوزرآ و 

رد هدمآ و  دورف  ادخ  نآ  لد  هب  هک  تسنآ  هناتسآ  رد  رـشب  زورما  هکنآ  لاح  تازجعم و  بحاص  اناوت و  تسا  یئادخ  هام  هرک  دندرکیم 
تازجعم تامارک و  بحاص  هدوب و  هعیبطلا  ءاروام  هداعلاقراخ و  یـصخش  اـعقاو  ءاـهب  هک  هحفـص 2 ] دننکیم [  رکف  دیامن ، نکـسم  نآ 

هدیقع هدـیدنخ و  راکفا  نیا  هب  رگید  هتـسد  بجاو . شنانیـشناج  زا  دـیلقت  وا و  زا  تعاطا  وا و  هملک  رهظم  ای  تسادـخ  سفن  ای  دـشابیم 
تـسد هب  ار  یعمج  يربهر  هدـیدرگ و  یهلا  یبزح  لیکـشت  هب  قفوم  هک  هدوب  ریظنیب  ياناد  ردـقلالیلج و  فوسلیف  کی  ءاهب  هک  دـنراد 
تعاطا رما و  هظفاحم  سپ  تسیرورـض  مزال و  یبزح  نینچ  دوجو  یندم  تایقرت  یقالخا و  تایندـت  زا  عامتجا  ظفح  ظاحل  زا  هک  هدروآ 

هدوبن روکذم  رظن  ود  زا  کیچیه  لومشم  عوضوم  دننادیم  هک  دننانآ  موس  هتسد  تسیرورض . مزال و  شنانیشناج  وا و  زا  طرـش  دیقالب و 
شاعم و نیمأت  دـیابرب و  نانآ  زا  یلام  درادرب و  یهالک  ات  هتخادرپ  رهاظ  شیارآ  هب  نالد  هداس  بیرف  يارب  هک  الاکیب  تسا  ياهکد  هکلب 

ماسقا عاونا و  هدرتسگ و  تسا  ياهرفس  لاح  ره  رد  دننیبیم  هتـسد  نیا  دراذگ و  نادواج  یمان  دوخ  لایخ  هب  هدروآ و  لمع  هب  ار  تسایر 
شوخلد یکی  دـنهدب  تسد  زا  ار  هدافتـسا  تصرف  ارچ  دنلوغـشم  تمدـخ  هب  یگداس  لامک  اب  یـصاخشا  دوجوم و  نآ  رد  هذـیذل  همعطا 

دنباتـشیم و وا  لابقتـسا  هب  یعمج  لقادح  دنکیم  ترفاسم  هطقن  نا  هطقن و  نیدب  ناحول  هداس  نامه  جرخ  هب  نوچ  تسیدایا و  هک  تسا 
مارتـحا اـب  یگمه  دوـشیم  دراو  نینمؤـم  عـمجم  نلاـس  هب  هاـگره  دـنزادرپیم و  شمارکا  توـعد و  هـب  دـنرادیم و  یمارگ  ار  شمدـقم 

هلمح اهدنوخآ  هب  شتآشنم  رد  مادم  اهب  دنربیم ، الاب  الاب  تاولص  مالـس و  اب  اهـشیشک  میدق و  نایامن  یناحور  دننام  ار  وا  دنزیخیمرب و 
عوـنمم دـنیامن  قـیقحت  ار  وا  رما  هـکنیا  زا  هدوـمن و  يوـغا  ار  قـلخ  دوـخ  تاـمارتحا  یگرزب و  سح  نیماـت  تساـیر و  يارب  هـک  درکیم 

دوخ یبهذم  ياسؤر  هب  تبـسن  نید  کی  نینموم  ار  هچنآ  دـیناسرن و  مهب  نادـیرم  دادـن و  ار  تسایر  نامه  لیکـشت  دوخ  ایآ  دنتـشادیم 
یئاهب تالیکـشت  رد  مهلاثما  يدایا و  تارـضح  نیا  ایآ  دنتـشادیمن و  لومعم  ودب  تبـسن  وا  نادـیرم  هجرد  یهتنم  هب  دنتـشادیم  لومعم 

تفم تامارتحا  نیا  هب  هک  مه  یناسک  دنتـسه  هتـسد  نیا  زا  يراب  دـناهدومنن . رارکت  يدـیدج  زرط  هب  ار  میدـق  ياهيزاب  هرخـسم  ناـمه 
 ] دوخ يدام  ياهوزرآ  نیمات  يارب  هدرتسگ  هرفس  نیا  زا  سپ  تسا  رتالاب  ناشیاههتساوخ  حطـس  هتـشادن و  انتعا  ندرک  راک  نودب  يروخ 

یناحور و صلخم و  ار  دوخ  دـنیامنیم و  لبقت  نیگنـس  دایز و  تاعربت  تخادرپ  یمومع  عماجم  رد  الثم  دـنیامنیم . هدافتـسا  هحفص 3 ]
هب دـناهدیرخ  لایر  کی  لثملایف  هک  ار  یئاهنیمز  هلـصافالب  هدومن و  بلج  دوخ  هب  ار  نالد  هداـس  لد  دـنهدیم و  هولج  عشاـخ  عضاـخ و 

دوخ بیج  دنهدیم و  یتفرشیپ  قنور و  هتسد  نیا  هب  هجوت  لباق  شورف  اب  ار  دوخ  هناختراجت  ناکد و  ای  دنشورفیم و  نانآ  هب  لایر  تسیب 
یط رگید  هبترم  هدـش  روبجم  دـهد  همادا  دوخ  لغـش  هب  لیزارب  رد  دـناوتب  هکنیا  يارب  هک  یناریا  یئاهب  رتکد  ياقآ  کی  دـنیامنیم . رپ  ار 
يور رد  نم  لوا  يهمان  هداعا  نمـض  دشاب . یتاعالطا  داوس و  ياراد  دیاب  ارهاظ  دوش و  رتکد  هراب  رگد  هدومن و  ار  یلیـصحت  هرود  نامه 
داتسا : » هتشون نینچ  دوخ  ياههدینـش  ءاکتا  هب  فرـص  تسیچ  نم  بلاطم  دنادب  دشاب و  هدرک  زاب  ار  نآ  هکنآ  نودب  نآ  هتـسب  رـس  تکاپ 
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نیا لاسرا  دیدجت  زا  مارتحالا ، بجاو  دـیراد و  دـبع  نیا  ندرگ  رب  یملعم  قح  اذـهل  هدومن  ار  بانج  نآ  ذـملت  یتدـم  ریقح  نوچ  مرتحم 
سب يراک  نیا  هک  یلاح  رد  میامن  یشم  راک  رـس  مادقا  رثا  رب  زین  هدنب  دیلیام  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  اهنآ  تئارق  هب  ناترارـصا  قاروا و 

هتخادرپ دنیوگیم  نم  رـس  تشپ  الاح  مه  نارگید  هک  هچنآ  لیبق  زا  يرگید  ساسایب  بلاطم  رکذ  هب  مه  دـعب  دـسریم » رظن  هب  لکـشم 
هظحالم میاـمنیم . دـعب  هب  لوکوم  يراددوخ و  اـهنآ  رکذ  زا  هک  تسنیا  دـشابیمن  اـجنیا  نآ  دروم  دـشابیم و  باوج  هب  مزـال  نوچ  هک 

دوخ دیاقع  راکفا و  رگید  فرط  زا  ددنخیم  نارگید  راکفا  هب  اعطق  هک  هدرک  لیصحت  ياقآ  نیا  هب  هبرض  ود  یئاهب  رتکد  ياقآ  نیا  دینک 
هک درامـشیم  نادزی  لماک  رهظم  اهنت  نارود و  زات  هکی  نانچ  ار  اهب  دـنادیم و  ریـسفت  لـیوأت و  جاـیتحا  زا  جراـخ  هشدـخیب و  ناـنچ  ار 

تواضق عورش  سپس  نآ و  بلاطم  ندناوخ  همان و  ندرک  زاب  زا  هک  اجنآ  ات  دونشب  وا  يواعد  ندوب  چوپ  رب  ار  يدحا  مالک  تسین  رـضاح 
 ] دـننکیمن درط  ار  اهقالخالا  دـساف  ناراوخ و  هوشر  نادزد و  نایئاهب  ماهتـشون  نم  هک  تسا  همان  نیمه  رد  اـقافتا  دـیامنیم و  يراددوخ 

اریز دننکیم  درط  دنیامنن  تعاطا  هناروکروک  دنورن و  اهب  ساسایب  چوپ و  دیاقع  اهفرح و  راب  ریز  هک  ار  یـصاخشا  طقف  هکلب  هحفص 4 ]
رتنیئاپ تاجرد  هب  تاهج و  یلیخ  زا  هکلب  دنرادن ، ناگدـش  درط  رب  یتیحجرا  اهنت  هن  تافـص  قالخا و  ثیح  زا  دوخ  زین  ناگدـننک  درط 

قداص دـنیامنیم  یفرعم  بابان  صخـش  ارم  دـنهدیم و  نم  هب  نونکا  هک  یتادانـسا  رد  نیریاس  اقآ و  نیا  هک  ضرف  رب  دنـشابیم  اـهنآ  زا 
سرد ملعم  لفاحم ، وضع  اهنشنوناک ، رد  یهلا  يابحا  يهدـنیامن  درط  زا  لـبق  اـت  زین  نم  اریز  دـناهدومن  ار  بلطم  نیا  دـییأت  هزاـت  دنـشاب 

ار تانایرج  نیا  تبثم  تاغالبا  كرادـم و  هک  مدوب  ياهنومن  بوخ و  رایـسب  دارفا  هلمج  زا  لفاحم  رظن  هب  هدوب و  تاسلج  قطان  قالخا و 
زا وا  شور  نیا  هک  مدـقتعم  مسانـشیم  ار  رتکد  نیا  صخـش  نوچ  يراب  مدـش -  بابان  دـب و  هبترم  کی  الاح  یلو  مراد  راـیتخا  رد  زونه 

دنتفگ دیتفگ و  هکنآ  رگید  و  دـشابیم . بلاطم  رد  لقعت  رکفت و  يارب  تقو  نادـقف  تلع  هب  تسا و  فرـص  دـیلقت  هکلب  تسین  ایر  يور 
هناکدوک هاتوک و  راکفا  زا  یـشان  اهنت  نیا  دـینادرگب  يور  تیئاهب  زا  هدـش و  ینابـصع  دـشن  باـختنا  یلم  لـفحم  تیوضع  هب  افـش  نوچ 
دنناوتیم شزرا  ياراد  تسا  یماقم  دننکیم  روصت  دنراد و  ار  هلمهم  تاماقم  نینچ  هب  لوصو  يوزرآ  دوخ  هک  یناسک  دشاب و  دناوتیم 

رد مدوب و  لیزارب  رد  نم  هک  دوب  لاس  تفه  ماهدشن  باختنا  یلم  لفحم  تیوضع  هب  نم  هک  دوب  لوا  لاس  نیا  رگم  الوا  دننک . رکف  نینچ 
هچ تسا و  يراختفا  هچ  درادـن  یئاهب  رفن  هاجنپ  اپارـس  هک  لـیزارب  رد  مهنآ  یلم  لـفحم  نیا  تیوضع  رگم  اـیناث  متـشاد  تکرـش  عماـجم 

ندز قلعم  اب  هک  کقلد  دـلقم  صاخـشا  هک  یلم  لفحم  نانچ  نآ  ثلاـث  رد  دـشابیم  یتازاـیتما  هچ  یقوقح و  هچ  دـجاو  هتـشاد و  یتیزم 
هدرک لیـصحت  بذهم  دارفا  دوجو  اب  بلج و  ار  صاخـشا  یتسود  فینع  روآمرـش و  ياههصق  رکذ  یمـسر و  سلاجم  لفاحم و  رد  یتح 

نم هک  دنامیم  یقاب  نآ  تیوضع  يارب  یتاهابم  رخف و  هچ  رگید  دنوشیم  یلم  لفحم  نانچ  تیوضع  سپـس  یگدنیامن و  ذـخأ  هب  قفوم 
بیرف ار  امـش  هتـشادرب و  ار  امـش  هالک  یـسک  دینکیم  فشک  یتقو  دـیراد  دای  هب  ایآ  میوشب  دوخ  هلاس  یـس  هیور  زا  تسد  نآ  رطاخ  هب 
تمیق هب  مدید  مدش و  رادیب  باوخ  زا  یتقو  دوب  نم  تیاکح  انیع  دینکیم  ادیپ  یتلاح  هچ  تسا  هتخاس  هحفص 5 ] شیوخ [  هبعلم  هداد و 

راهچ زا  هک  تسا  تالمهم  تافرخزم و  تشم  کی  هب  دودحم  ماهدیقع  راهظا  مالک و  يدازآ  متـسه و  یفیخـس  دیاقع  دیبع  ریـسا و  چیه 
ببس هچ  هب  تلع و  هچ  هب  رخآ  متفرگیم ، رارق  زین  یئاهب  ناناوج  داریا  دروم  هراب  نیا  رد  ابلاغ  یتح  موش و  جراخ  مناوتیمن  نآ  يراوید 

قح دیسر  مرطاخ  هب  اهنآ  ریاغم  یبلطم  رگا  دشاب و  یقوش  اهبلادبع و  اهب و  تایرظن  اب  قبطنم  هک  میوگب  يزیچ  طقف  مشاب  روبجم  دیاب  نم 
رما تفرـشیپ  تحلـصم  نایاقآ  رظن  هب  هک  دوب  یبلاطم  راهظا  تینابـصع  جنـشت و  نیا  لمعلاسکع  موشیم . قاع »  » الا مرادن و  ار  نآ  زاربا 

یـسوساج میئوـگب  رتـهب  اـی  دناهتـشاد و  رظن  ریز  ارم  ندز  فرح  زرط  راـکفا و  یناـمز  رید  زا  يداـیا  نواـعم  ياـقآ  کـی  لوـق  هب  دوـبن و 
يواعد ندوب  چوپ  ینالف  دنیوگب  متـشادن  راظتنا  نم  هتبلا  تفریمن  يرگید  روصت  یتادانـسا  نینچ  زج  تسا  یهیدـب  نونکا  دـناهدرکیم .

مهنم يارب  دنتساوخیم  لوپ  هک  دنتفگ  هریغ  یحبص و  وکین و  هراوآ و  صوصخ  رد  هکنانچمه  دبال  دینادرگب  يور  نآ  زا  كرد و  ار  اهب 
راکفا دنناوتب  ات  هدوب  یتسردان  دـساف و  وضع  اساسا  دـنیوگب  ای  و  دوب . یلم  لفحم  ندیـسرن  تیوضع  هب  ای  هدـش و  هناوید  دـنیوگب  دـیاب  ای 

ساسایب تاماهتا  دـیلقت و  ایر و  زا  معا  تاعوضوم  نیا  همه  نوچ  لاحرهب  دـنیامن . فرحنم  نم  بلاطم  لـیالد و  هب  هجوت  زا  ار  نیریاـس 
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دروم نیا  رد  لآملاب  ود  ره  هک  دـلقم  هچ  راک و  ایر  هچ  هک  ار  يزور  مرظتنم  مرادـن و  لدـب  يدـحا  زا  هنیک  سپ  تسا  یعـالطایب  شتلع 
ینابصع درادن  ار  ام  تیاعر  لاح  هک  ضیرم  درف  کی  هب  تبسن  ام  هک  روطنامه  اریز  دندرگ  لئاسم  هجوتم  هدش و  رادیب  دنـشابیم  لهاج 

حالطـصا هب  میناریمن و  دوخ  زا  ار  وا  میروآیمن و  لمع  هب  وا  زا  يریقحت  تبـسانم  نیدـب  ای  میریگیمن و  لد  هب  هنیک  وا  زا  میوشیمن و 
دارفا دنتـسین  رکفت  لـها  هک  ار  یـصاخشا  نیا  دـلقم  صاخـشا  نیا  بلط  هاـج  صاخـشا  نیا  راـکایر  صاخـشا  نیا  زین  نم  مینکیمن  درط 

مه هحفـص 6 ] دـعب [  دـنرب و  قئاقح  هب  یپ  دـنناوتیمن  هک  اریز  مراد  يزوسلد  محرت و  قح  طـقف  اـهنآ  هب  تبـسن  هدومن و  یقلت  یـضیرم 
الوا دـنک .» تیبرت  ار  شدالوا  دورب  قلخ  تیبرت  ياـجب  تسا  رتهب  تسـس  ياـشنا  نیا  اـب  مهنآ  دوب  نیمه  افـش  بلاـطم  : » دـنتفگ دـیتفگ و 

هظحالم دوب  دهاوخن  هدوبن و  رتدـب  هتبلا  دوشن  رتهب  مه  هیتآ  رد  دـشابن و  رتهب  مظعا  رما  هعماج  مظعم  لضافا  دالوا  زا  رگا  نم  دالوا  تیبرت 
تیئاهب جرخ  هب  ار  دوخ  رمع  مامت  هک  مهریغ  یناسارخ و  لضاف  یناردنزام و  لضاف  يزاریش  لضاف  نایاقآ  دالوا  تیبرت  امش  لوق  هب  دینک 

هب هک  تسنیا  زج  ایآ  دیشک  اجک  هب  دنتشاگن  نآ  تیمها  تمظع و  رد  اهباتک  دندومن و  مظعا » رما   » تمدخ فرص  ار  مایا  مامت  یگدنز و 
لماک تیبرت  ای  دنراد و  هاگن  رما » هرجـش  لظ   » رد یتح  ار  ناشدالوا  دندشن  قفوم  امـش  هدـیقع  بسح  هلمهم  روما  نیا  هب  یمرگرـس  تلع 

زین يرگید  هدرک و  ماـمت  ار  یـسدنهم  یکی  هدوجوم  تالکـشم  نیا  همه  اـب  نم  رتـخد  رـسپ و  یلو  دـنهدب . هلماـک  تالیـصحت  هدوـمن و 
نارتهم زا  یگدنام  بقع  ره  قافتا  بسحرب  زین  نم  دالوا  هک  دینادب  دشابیم و  تاصتخم  یضعب  نتفرگارف  تالیـصحت و  لیمکت  لوغـشم 

فرـص رجا  دزمالب و  راو  یطوط  هک  هدوب  ترجاهم  نیا  سفن  يرما و  ياهراک  هب  نم  یمرگرـس  انامه  نآ  تلع  اـهنت  دنـشاب  هتـشاد  دوخ 
مراودیما مفـسأتم و  تیاهنیب  تباب  نیا  زا  مدنام و  زاب  دـیاش  دـیاب و  هکنانچ  يردـپ  فیاظو  يافیا  زا  مدرک و  دـلقم  هعماج  نیا  تمدـخ 

مایا نآ  رد  نم  يراکب  منادن  یعالطایب و  يربخیب و  تلع  هب  مهنآ  هک  دنشخبب  ارم  دندید  دوخ  یگدنز  رد  یئاهیرسک  يزور  رگا  نانآ 
مدومنن و يربک  تمـصع  ياعدا  هاگچیه  نم  اریز  تسین  مهم  تسا  طولغم  الامتحا  ای  تسین و  هدیدنـسپ  نم  ياشنا  رگا  اـیناث  تسا . هدوب 

تبـسن داریا و  لـحم  تسا و  بیع  دـشاب  روآهدـنخ  دـناهدومن  يربک  تینوصم  تیبوبر و  يوعد  هک  ناـنآ  ياههتـشون  رگا  دومن  مهاوخن 
نتـشون یـسراف و  بتک  هعلاطم  زا  تسا  لاس  نیدنچ  هک  نم  ددرگ  عقاو  نآ  رب  یـشوپور  دناوتیمن  تشاد  طلغ  مه  نآرق  هکنیا  هب  غورد 

ربص دیزم  هتساوخ و  شزوپ  امش  زا  زین  تمسق  نیا  رد  کلاذعم  دتفیب  ملق  زا  ددرگ و  شومارف  يزیچ  رگا  تسین  بجع  متسه  مورحم  نآ 
هب بلطم  زیزع  تسود  هن  اثلاث : هحفص 7 ] مدنموزرآ [ . نآ  ریغ  کبس و  زا  یشوپ  مشچ  اهنآ و  ندناوخ  رد  ار  زیزع  تسود  نآ  هلصوح  و 
نآ رگم  تسا  داریا  لحم  وجه و  شاهمه  لوعجم و  همه  یلاخوت  همه  لمهم  همه  شیاهتنا  ات  ادتبا  زا  هیـضق  هکلب  هدشن  مامت  متفگ  هچنآ 

هدـمآ رگید  ظافلا  بلاق  رد  نیرخاتم  زا  دـیلقت  هب  ای  لبق و  لاـس  رازه  هس  زا  شیپ  زا  ناگتـشذگ  زا  رارکت  رد  هک  یملـسم  بلاـطم  هتـسد 
یئامندوخ رس  هک  تسنآ  تلع  هب  هکلب  دوب  هدنامن  یقاب  یبلطم  هک  تسنیا  هن  متشادن  یسک  راک  هب  يراک  مدنام و  شوماخ  نم  رگا  تسا 

هب اریز  تسا  یتاذ  صئاصخ  زا  هکلب  تسا  يدارا  هن  مهنیا  زا  یتمـسق  متـسین و  ینادن  وت  مناد و  نم  هکنیا  زاربا  ترهـش و  بلاط  مرادـن و 
مک و تاـجرد  هب  درف  ره  رد  نآ  ریغ  راـکتبا و  شوه  مارآ  يوخ  تعاجـش  يرگدادـیب  عمط  یبلط  ترهـش  یبلط  هاـج  دـینادیم  هکیروط 

کی تسرامم  ای  اهنآ و  ندراذـگ  دـکار  ای  نتخادـنا  راـکب  درف و  ره  ياـمن  وشن و  یگنوگچ  رثا  رب  دـعب  و  تسا . دوجوم  تثارو  هب  شیب 
اـساسا ار  یبلطهاج  نم  سپ  دناهدوبن  بلط  هاج  وج و  ترهـش  مهنم  ردام  ردپ و  ددرگیم . فیعـض  ایو  دوشیم  دیدشت  صوصخب  تفص 

دوب و شدوخ  بطم  راک  هب  شرـس  هک  دوب  یبیبط  مردپ  دینادیم  هکیروطب  دیاین  ای  دـیآرد  لعف  هب  هک  دـسر ؟ هچ  ات  ماهتـشادن  مه  هوق  رد 
رکف رد  تقوـچیه  وا  تشگیمرب و  یـضار  هجلاـعم و  یناـبرهم  يزوـسلد و  لاـمک  اـب  دـمآیم  وا  بـطم  هـب  کـیدزن  رود و  زا  سمکره 

صاخـشا اـب  رتـمک  دوب و  لزنم  رد  مه  بطم  اـبلاغ  اریز  دـمآیم  نوریب  هناـخ  زا  رتـمک  یتـح  دوـبن و  هریغ  یبـلط و  ترهـش  یئاـمندوخ و 
يرتسگداد و تلاکو  یئاراد و  ترازو  هجراـخ و  ترازو  رد  تمدـخ  ماـیا  رد  هچ  لیـصحت و  نارود  رد  هچرگا  زین  نم  تشاد  ترـشاعم 

لفاحم سلاجم و  رد  ینایب  قطن و  هب  متشاد و  یئادص  رس و  منکیم  یناسنا  ملاع  هب  تمدخ  هکنیا  رکف  هب  لیزارب  رد  تماقا  هیلوا  ياهلاس 
یئوگتفگ ترشاعم و  يدحا  اب  هدرک و  هتوتیب  دوخ  تماقا  لحم  هشوگ  رد  ریخا  هلاسجنپ  نیا  رد  یلو  مدوب  لماع  رایغا  رای و  امـش  لوق  هب 
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مرادن . هتشادن و  یسک  راک  هب  مه  يراک  موریمن و  نوریب  شاعم  تایرورض  لیصحت  يارب  زج  مرادن و 

بلطم شزرا 

مدـش رکف  نیا  رد  هدومنن  تیافک  هراشا  اهنت  تسا و  هدوبن  سب  فرح  کی  هک  مدرک  طابنتـسا  نینچ  مدینـش و  یبلاطم  هکنآ  زا  دـعب  یلو 
هک دـننآ  رکف  رد  نف  ياملع  هک  يرـصع  رد  مدرکیم  رکف  هاگ  هن  ای  دراد  ار  طـسب  بلطم و  دـیدجت  هحفـص 8 ] شزرا [  عوضوم  ایآ  هک 

ددعتم ياهپکسلت  هب  زهجم  یعونصم  تارایـس  هک  يرـصع  رد  دنناسرب  تعاس  کی  زا  رتمک  هب  تعاس  هد  زا  ار  یئاوه  ترفاسم  تعرس 
زا یمیدق ، ههلا  نآ  هام ، ندومن  نوکسم  هناتـسآ  رد  هک  يرـصع  رد  دنیامن  فشک  ار  تارایـس  ریاس  ملاوع  ات  دنراذگیم  نامـسآ  هب  يوق 

ياـهدرد ضارما و  نارازه  ناـمرد  رکف  رد  هـک  يرـصع  رد  دنتـسه  یعونــصم  بـلق  لـیمکت  رد  هـک  يرــصع  رد  دـشابیم  ناـسنا  عوـن 
هدـیفم لئاسم  رد  رکفت  ياجب  ار  تقو  منک و  لیلحت  هیزجت و  ار  یفوتم  درف  کی  ینعمیب  ساسایب و  بلاطم  میایب  نم  ـالاح  دـننامردیب .

امش لقاال  دیاش  منکیم  رکف  مراد و  رگید  رفن  دنچ  امـش و  صخـش  هب  هک  هقالع  تدش  زا  یلو  منارذگب  تمیقیب  شزرایب و  بلاطم  رد 
زا ار  یتاعاس  نآ  سپ  دـیئامن . دازآ  هناروکروک  تادـیلقت  تراسا و  نیا  زا  ار  دوخ  دـالوا  هتفاـی و  تاـجن  فوخم  هکلهم  نیا  زا  رفن  دـنچ 

دیفم ریغ  ای  دـیفم  ار  روطـس  نیا  هداد  تمحز  دوخ  هب  هدرک و  راکنیا  فرـص  نونکا  مدـینارذگیم . اهامـش  اـب  هک  هتفه  لـیطعت  ياـهزور 
ناشهدافتـسا دروم  هتفرگ و  رارق  زین  ناگدنـسیون  یـضعب  هجوت  دروم  نآ  بلاطم  دـیاش  مسیونیم ، تسه  هک  تروص  رهب  صقان  ای  عماج 

دارفا ردقچ  ره  اریز  دوش  عقاو  دیفم  رثؤم و  دنباییم  ادخ  رهظم  ار  یعدم  ره  دـندیلقت و  رد  هناروکروک  هک  نانآ  يرادـیب  رد  دوش و  عقاو 
تـسناوت دنهاوخ  هدش و  دازآ  مانـصا  یگدنب  دویق  زا  دننارذگن  تالئاطال  نیا  ثحب  رد  ار  تقو  دـنوش و  رود  تافارخ  تامهوت و  نیا  زا 

هک دوب  دهاوخ  يرتشیب  دارفا  هب  زهجم  تیرـشب  هعماج  یتلاح  نینچ  رد  دنیامن و  لوبق  ار  یلوقعم  بلطم  ره  هعلاطم و  هنادازآ  ار  یملع  ره 
اهدص تیئاهب و  ناوریپ  رازه  دـنچ  دـینک ! هظحالم  امـش  دـنیامن . راک  یعامتجا  یتح  یتعنـص و  یملع و  لئاسم  تایفـشک  یقرت و  هار  رد 

رد هدومن و  ینامـسآ  بتک  بلاطم  رد  ثحب  مرگرـس  ار  دارفا  اهنویلم  دناهدیـسر و  روهظ  هب  يدالیم  مهدزون  نرق  رد  هک  نآ  لاثما  ناـیدا 
هک اهباتک  هچ  دنیامنیم  قلت  هدوهیب  ار  تقو  تسادـخ  هحفـص 9 ] فرط [  زا  هک  تسیک  ای  تسا و  مادک  اب  قح  هکنیا  رد  هثحابم  لدـج و 
امش دناهدومن  مدرم  دارفا  نیب  فالتخا  تلع  نیگآرهز و  تاغیلبت  راشتنا  فرص  دزمتـسد  نیـشام و  ذغاک و  لوپ و  رادقم  هچ  دناهتـشون و 

میلعت فرص  رگا  دوشیم  هدش و  تالئاطال  نآ  فرـص  هک  یفراصم  همه  نیا  اهذغاک و  نیا  اهلوپ  نیا  اهتقو  نیا  رگا  دیروآ  رظن  رد  طقف 
الاح رگا  دیدرگیمن ، تیرـشب  دـیاع  هک  گرزب  ياههجیتن  هچ  دـشیم  تاعارتخا  تافاشتکا و  مولع و  رد  تفرـشیپ  رد  نانآ  قوسو  دارفا 

عوضوم رگید  فرط  زا  دندوب . لوغشم  راکب  اهراوتاربال  نیا  رد  رازه  اهدص  ماگنه  نآ  رد  دنتـسه  یملع  تاعبتت  تاقیقحت و  رد  رفن  دص 
دینک روصت  دیناوتیمن  چیه  امش  دنیوگیم ؟ يرادربهالک  ار  یلامعا  هچ  دینکیم  رکف  امـش  تسا  تیمها  زئاح  زین  يرادربهالک  ظاحل  زا 

ار يرادربهالک  هدام 238 )  ) ناریا روشک  يازج  نوناـق  دـینیبب  امـش  تساـهیرادربهالک  نیرتگرزب  هلمج  زا  وا  نانیـشناج  اـهب و  لـمع  هک 
مدرم بلقت  هلیح و  هار  زا  ای  دربب  ار  يرگید  لام  زا  يرادـقم  هکنیا  يارب  دوش  لسوتم  یبلقت  لیاسو  هب  سکره  ! » دـنکیم فیرعت  ناـسچ 

عقاوریغ ياهدـمآشیپ  ثداوح و  زا  اـی  دـنک  راودـیما  عقاوریغ  روما  هب  اـی  دـنک  رورغم  هموهوم  تاراـبتعا  اـی  تاراـیتخا و  نتـشاد  هب  ار ...
زا دروآ و  تسد  هب  نآ  لاثما  و  دانـسا ... ای  هوجو و  هروبزم  قرط  زا  یکی  هب  دـیامن و  رایتخا  لوعجم  تمـس  ناونع و  مسا و  اـی  دـناسرتب و 
لام مسا  هب  دعب  هداد و  بیرف  ار  دارفا  تیهولا  رهظم  لوعجم  تمس  رایتخا  اب  اهب  هکنیا  ایآ  دروخب »... ار  يرگید  لاوما  زا  يرادقم  هار  نیا 

هکنیا ایآ  تسین . يرادربهالک  هتخادرپ  دوخ  نیغلبم  دالوا و  هب  شـشخب  هکـسلاک و  رـصق و  دـیرخ  بیترت  هب  هدرک و  يذاـخا  ناـنآ  زا  هللا 
گنج تفگیم  یناهج  مود  گنج  دـعب  هلـصافالب  هکنیا  لیبق  زا   ) هدـیناسرت عقاوریغ  ياهدـمآ  شیپ  ثداوح و  زا  ار  دارفا  يدـنفا  یقوش 

و هللا ) لام   ) هوجو نداد  هب  قیوشت  ار  نانآ  و  دـش ) دـنهاوخ  دروخ  تیربک  یطوق  لـثم  ناریا  اـکیرمآ و  عورـش و  بیرقنع  یللملانیب  موس 
هکنیا تبث  دوخ و  هشقن  لیمکت  روظنم  هب  اهنآ  ندرک  هحفص 10 ] نامناخیب [  اهروشک و  رد  یگدنکارپ  ترجاهم و  كالما و  يراذگاو 
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لمع وحن  کی  هب  نیبلقتم  نارادربهالک و  همه  تسا  یهیدـب  دوشیمن . بوسحم  يرادربهالک  هدـش  نوزفا  یئاهب  هطقن  دـنچ  وا  ناـمز  رد 
هتسب ناونعب  دراذگیم و  ذغاک  يرادقم  سانکـسا  ود  نیب  دیآیم  درف  کی  دننکیم -  رایتخا  صوصخم  یقیرط  کیره  هکلب  دنیامنیمن 

فـشک هناتـسآ  رد  هکنیا  ناونع  هب  رگید  صخـش  دـنکیم  رداـص  لـحمیب  کـچ  يرگید  نآ  دـنزیم -  اـج  حول  هداـس  کـی  هب  يدـص 
اهنآ ندرک  راودیما  اب  یغلابم  دربیم و  ار  ناحول  هداس  شوگ  دیامن  فشک  نیا  يرورـض  مزاول  فرـصم  ات  دراد  مزال  یغلبم  تسایمیک و 

هقوشعم لاصو  هب  ار  صاخـشا  هکنآ  اـی  دـهدیم و  افـش  ار  ضارما  هکنیا  اـعد و  نتـشون  اـب  يرگید  نآ  دـنکیم  يذاـخا  ندـش  رنویلم  هب 
صاخشا ادخ  اب  نتـشاد  طابترا  ناونعب  دیآیم  مه  یکی  دربیم . ار  یناحول  هداس  لام  دهدیم  اقترا  یئوزرآ  ماقم  هب  هکنآ  ای  دناسریم و 

تخاس و دهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  تخبشوخ  هدروآرب و  ار  نانآ  ياههتـساوخ  مامت  ادخ  دنروآ  نامیا  وا  هب  نوچ  هک  دنکیم  راودیما  ار 
، هریغ افش و  اعد و  فورعم  حاولا  دمحا و  حول  دننام  دنکیم  یسیون  اعد  مه  صخش  نیا  اریز  دش ، رکذ  هک  تسا  یتابلقت  همه  عماج  نیا 

دنوش هتـشک  رگا  تفای و  دـهاوخ  شیاشگ  ناشروما  دـنروآ  نامیا  وا  هب  رگا  هکنآ  لیبق  زا  دـنکیم  راودـیما  عقاوریغ  روما  هب  ار  دارفا  مه 
زا هریغ و  يربک و  تمـصع  بحاص  ادخ  رهظم  دننام  دیامنیم  باختنا  لوعجم  ناونع  مه  تفای و  دـهاوخ  ياج  ادـخ  رانک  رد  اهنآ  حور 

نیب حلـص  تبحم و  هعاـشا  نارگید و  هب  کـمک  ناونع  هب  ارهاـظ  هریغ  تاـعربت و  هللا و  لاـم  ناونع  هب  ار  یناـحول  هداـس  لاوما  قیرط  نیا 
هریغ شیوخ و  ندرک  گرزب  يارب  ناـیوگ  قـلمت  هب  شـشخب  لذـب و  دوـخ و  دـالوا  دوـخ و  ندرک  یگدـنز  رتـهب  راـکب  ذـخا و  ناـمدرم 

لامر و نآ  هک  یئاهماد  زا  تاقالم و  ار  دارفا  کی  کی  دـناوتب  ناسنا  تسین  نکمم  تسا  یهیدـب  تسیرادربهالک . اـهنیا  همه  دراذـگیم 
جیاتن زا  تاقالم و  هدروآ  مالک  رد  يزادـنا  مه  تشپ  اب  وا  لاثما  اهب و  ای  هدرتسگ و  نیمک  رگایمیک  نآ  ای  هداهن و  اهنآ  هار  رد  سیوناعد 

دنتفاییم اهماد  نیا  رد  هک  یناسک  مینادیم  دزاس . ناشفقاو  اهیرادربهالک  عون  نیا  دـحیب  تارـضم  هحفـص 11 ] موش و [  تارثا  میخو و 
دسریم رظن  هب  لاحم  هاگ  لکشم و  یسب  نآ  فالخ  تابثا  دناهدرک و  باختنا  ار  تسار  هار  هدوب و  تسرد  ناشصیخشت  هک  دناهدش  عناق 

دنتسه اههاگترپ  لیبق  نیا  رد  طوقس  فرش  رد  هک  ار  یناسک  لقاال  تسا  نکمم  هدوبن و  هدیافیب  هنیمز  نیا  رد  ششوک  لاح  ره  رد  یلو 
اب تیحیـسم  ملاع  رد  وج  عفن  صاخـشا  یـضعب  هکنانچمه  یلو  يدـنفا  یقوش  هن  تسا و  ناـیم  رد  هللاءاـهب  صخـش  هن  ـالاح  هتبلا  دـناهرب .
اهب مانب  هدومن و  هدافتسا  هدرتسگ  هرفس  نیا  زا  یعمج  زین  نونکا  دندروآیم  مهارف  ینان  هلیسو  دوخ  يارب  اههاگترایز  نیـسدقم و  نتخاس 

هب طقف  هداتفا و  يروخ  تفم  هب  ندیـشک  تمحز  ندرک و  راک  نودـب  هداد و  همادا  ار  يرادربهـالک  وا  غورد  بذـک و  اپارـس  تایعدـم  و 
غیلبت و ماـنب  کـلامم  تحایـس  رفـس و  ریـس و  یتـحار و  هب  يرمع  ناـحول  هداـس  نداد  بیرف  دارفا و  زا  یئوگ  قـلمت  ندز و  فرح  تمیق 

دوخ هب  هتسد  نیا  دیاش  هک  تساجنیا  بلطم  دنشابیم . هریغ  نانآ و  نیگنـس  جراخم  لمحتم  راو  هرب  ياهدع  دننارذگیم و  هریغ  قیوشت و 
دننادـب دـننک و  راک  دـنورب  مه  اهنآ  هک  دـننک  يراک  دـنیامنن و  مهارف  ار  عامتجا  نارادربهالک  نیا  قیوشت  تاـبجوم  نیا  زا  شیب  دـنیآ و 
بجوم ارجا و  ار  درط  تاروتـسد  هناروکروک  راو و  هرب  هک  هتـسد  نآ  دیاش  هچ ، ینعی  ندرکراک  دـشابیم و  ناس  هچ  هب  يزور  لیـصحت 
تیوقت سیـسأت و  يارب  هک  دننادب  دنیآ و  دوخ  هب  دنوشیم  ناشیا  نیب  هقرفت  داجیا  اهنآ و  ندش  هدیـشاپ  مه  زا  اهلیماف و  ندش  نامناخیب 

زا يدـب  نیرتکچوک  مراد  نیقی  امـش  دوخ  الثم  دـننکیم . هراپ  ار  دارفا  یتسود  ریجنز  دنـشاپیم و  اهلیماف  نیب  قافن  مخت  یلمهم  روما  هچ 
زا ار  ناتـسود  ریاس  هدش و  درط  مه  امـش  ادابم  هکنیا  زا  سرت  درط و  عوضوم  تلع  هب  افرـص  دیاهتـشادن و  یـشجنر  نیرتمک  هدـیدن و  نم 

تقو ینعی  دیـشاب  هدومن  عوضوم  ساـسا  هب  هجوت  هکنیا  نودـب  دـینکیم  يراددوخ  نم  اـب  هملاـکم  زا  نارگید  روـضح  رد  دـیهدب  تسد 
نامدوخ ناریا  میدق  کبس  هب  مرادیم  تسود  ناج  هب  ار  رگید  رفن  دنچ  امش و  نوچ  نم  هحفص 12 ] دیاهتشادن [ . ار  نآ  یسررب  راکنیا و 
يهمقل یتح  هداهن  رتارف  ار  ياپ  هک  اکیرمآ  نایموب  زا  یـضعب  کبـس  هب  یتح  دـنتفرگیم و  صوصخم  همقل  زیزع  رایـسب  ناـمهم  يارب  هک 

رد ار  هدامآ  رضاح و  همقل  نانچ  کی  ناکما  دح  ات  منکیم  یعس  دنتشادیم  هضرع  نامهم  نیرتزیزع  هب  ار  مضه  هدامآ  رـضاح  هدیوج و 
هعلاطم و امش  قافتا  هب  ار  یبلاطم  مهاوخیم  افرص  هکلب  مرادن  یـسک  هب  هلمح  دصق  هجو  چیه  هب  هک  دینادب  نیقی  مراذگ و  امـش  هاگـشیپ 

ددرگ نشور  امـش  رب  یـضعب  ياهیبیرف  ماوع  اهیراکایر و  زا  يرادقم  دوش و  حـضاو  رادـخاش  ياهغورد  زا  یمک  ات  مینک  لیلحت  هیزجت و 
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رد تسا ، رگید  یبلطم  نداد  بیرف  موهوم  تایعدم  اب  ار  مدرم  یفاب و  غورد  یلو  تسا  یبلطم  دـنادیمن  ای  دـنادیم  يزیچ  اقآ  نالف  اریز 
دیایب دراد  تبابط  زا  یعالطا  یئزج  هک  یسک  رگا  الاح  تسا  يهرهب  ار  یـسکره  تبابط  یگناوید و  زا  دنیوگیم  هک  دنراد  یلثم  لیزارب 
یتـح ار  نیریاـس  هک  تسا  عـلطم  دارفا  هفیظو  تسین و  حیحـص  دـهد  نتـشک  هـب  ار  مدرم  دـیامن و  يرادربهـالک  هـب  عورـش  ریاد و  یبـطم 

دنیامن . نشور  رادیب و  رودقملا 

تاعلاطم ذخام 

يارب بلاطم  رارکت  زا  ات  منیبب  ار  وکین  یحبص و  هراوآ ، ياهباتک  مسیونب  امش  يارب  ار  لصفم  همان  نیا  هکنیا  زا  لبق  متـشاد  لیم  یلیخ  نم 
دوش عقاو  دیفم  مراودیما  مسیونیم  دیآیم  مرظن  هب  هچنآ  ریزگان  دتسرفب  نم  يارب  ناریا  زا  یسک  هک  دشن  رسیم  یلو  منک  يراددوخ  امش 

باب و راثآ  رگید و  عبانم  یخیرات و  بتک  هب  هعجارم  اب  مدرکیم و  ربص  الا  تسین و  هیدر  باتک  نتشون  همان  نیا  نتشون  زا  مدوصقم  اریز 
رکفت نآ  رد  میناوخب و  قافتا  هب  امـش  اب  مراد  سرتسد  هک  ار  یباتک  دـنچ  طقف  مهاوخیم  اجنیا  رد  یلو  متـشونیم  هناناج  هیدر  کـی  اـهب 
قیبطت سفن  هکلب  تسین  یجراخ  عبانم  هب  یجاـیتحا  تاـیاکح  نیا  ماـمت  ندوب  غورد  نـالطب و  تاـبثا  يارب  میوگب  مهاوخیم  ینعی  مینک 

هدش هتـشون  نایباب  تضهن  صوصخ  رد  هک  یئاهخیرات  زا  دـیامن . نشور  ار  اهنآ  ندوب  ساسایب  هک  تسا  یفاک  یئاهب  يهسدـقم !؟ بتک 
اهنادب هحفـص 13 ] ام [  هعجارم  تسین و  نایئاهب  سرتسد  رد  اذـل  درادـن  ار  وا  یگتخاس  تمظع  تاـغیلبت  اـهب و  زا  يرکذ  هنوگچیه  نوچ 

سرتسد رد  ارنآ  مهنم  تفر و  تسـش و  تسد  تیئاـهب  زا  هراوآ  شفلؤم  نوچ  مه  ار  هیردـلا  بکاوک  خـیرات  دوب ، دـهاوخ  لکـشم  یـسب 
رتقیمع ار  دوخ  تاعلاطم  هنماد  میتسناوتیم  الا  مرادن و  سرتسد  زین  یناردنزام  لضاف  خیرات  هب  میراذگیم  رانک  هب  مه  ار  نآ  سپ  مرادن 

متا و  » رابتعا هب  اهب » لها   » دزن هدوب و  روفو  دـحب  نایئاهب  مامت  سرتسد  رد  اهنآ  زا  ود  هک  مراد  خـیرات  باتک  هس  دوخ  اـب  نم  یلو  میئاـمن .
ياقآ همجرت  هک  ار  نآ  زا  یئاهتمـسق  یلو  مرادن  تسد  رد  ار  یلـصا  هخـسن  هچرگا  هک  تسا  يدنرز  لیبن  خیرات  لوا  تسا . رختفم  یلوا »

رد هک  تسا  یبلاطم  ياراد  شیتاغیلبت  ياهتمـسق  زا  رظن  فرـص  خـیرات  نیمه  اـهنت  و  [ 9  ] میهدیم رارق  هعلاطم  دروم  تسیرواـخ  قارـشا 
هک ار  يرواخ  قارـشا  ياقآ  يهمجرت  نیا  لصا و  رابتعا  لامک  هکنیا  يارب  البق  دیامنیم و  ار  کمک  تیاهن  عوضوم  لصا  نتخاس  نشور 

لقن الیذ  هدش  جرد  باتک  ردص  نتم و  رد  هک  ار  هکرابم » حاولا  تانایب و   » مروایب امـش  دای  هب  هدش  كرادت  غیلبت  یلاع  سالک  صوصخم 
رد هحفص 14 ] دشابیم [ .) یسمش  لاس 1328  يرما  راثآ  رشن  یلم  يهنجل  طسوت  هدش  لیسنتسا  هخسن  ام  هعلاطم  دروم  هخـسن   ) میامنیم
زا هک  ار  هچنآ  یخیرات  ثداوح  هفاضا  هب  هک  دوب  نیا  مدوصقم  باـتک  نیا  نتـشون  عورـش  زاـغآ  زا  : » جردـنم نینچ  باـتک  نتم  ص 611 

ار یخیرات  عیاقو  مدـشیم و  فرـشم  باحـصا  ریاس  اب  یهاگ  اهنت و  یهاـگ  مزاـس  خـیرات  نیا  همیمـض  مدومن  عامتـسا  هللاءاـهب  ترـضح 
تیاور رب  انب  هکلب  هدوبن  یهاگ  تیاکح  اهباب  لیبن  تاقالم  تیاکح  هک  دنامن  هتفگان  انمـض  ماهتـشاگن » خیرات  نیا  رد  نم  هک  دندومرفیم 

مظنم و ياهتاقالم  نیا  رد  دبال  هتفریم و  اهب  تاقالم  هب  اکع  رد  ابترم  هبنشهس  زور  ره  لیبن  دلیفنالب  باتک  رد  اهبلادبع  رتخد  مناخ  یبوط 
رکـش : » دسیونیم خیرات  رد ص 3  هکنیا . اـمک  هدوـمنیم -  لیـصحت  خـیرات  نیا  نتـشون  يارب  ار  تاروتـسد  بلاـطم و  هک  هدوـب  رمتـسم 

لیلجلا هسفنب  هللاءاهب  ترـضح  هک  تخاس  فرـشم  كرابتم و  تبهوم  نیا  هب  ارنآ  دومرف و  دییات  قاروا  نیا  شراگن  هب  ارم  هک  ار  دنوادخ 
هب دومن و  تئارق  ار  قاروا  نیا  كرابم  روضح  رد  یحو  بتاک  ناج  اقآ  ازریم  دـندومن  هعجارم  ار  قاروا  نیا  دـندومرف و  تیانع  لـضفت و 

عینم عیقوت  رد  : » جردـنم نینچ  رد ص 1  صیخلت  همجرت و  نیا  صوصخ  رد  اـما  و  تشگ .» رختفم  زئاـف و  شـسدقم  لـکیه  لوبق  اـضر و 
باـتک نیا  رـشن  هب  عجار  هناـکرا  هللادیـش  ناریا  ناـیئاهب  یلم  یناـحور  سدـقم  لـفحم  لاؤـس  باوـج  رد  تاملکلا 104  رهـش  كرابم 2 
يرواخ قارـشا  بانج  هک  لیبن  خیرات  باتک  زا  یئاهتمـسق  هب  عجار  یلحالا : هلوق  رداص  لیذ  كرابم  نایب  يدنرز ) لیبن  خـیرات  صیخلت  )

روبزم خیرات  هروکذم ، فاصوا  نیا  مامت  اب  هنافسأتم  دیدرگ .» ناشترـضح  بیوصت  دروم  نآ  رـشن  دناهدومن  همجرت  یـسراف  هب  صیخلت و 
رادخاش و ياهغورد  رکذ  زا  درک  نیسح  هدنـسیون  همان ، متـسر  درک و  نیـسح  ناتـساد  ریظن  انیع  تسا  یناتـساد  کی  افرـص  دوخ  عون  رد 
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لهچ قدـنخ  کـی  زا  تساوخ  درک  نیـسح  بسا  هک  تسا  هحفـص 15 ] هدروآ [  لـثملایف  هدرکن  يراددوخ  ینعمیب  وجه و  ياـههغلابم 
اج همه  رد  مه  لیبن  دوخ . ياج  هب  تشگرب  سپ  درپب  دناوتیمن  ار  هدنامیقاب  عرذ  کی  دید  نوچ  عرذ  هن  یـس و  شرپ  زا  دـعب  درپب  یعرذ 

دننادرگب ار  عاضوا  همه  عفد و  ار  همه  دنتـسناوتیم  ـالا  دـندرک و  اـیالب  لوبق  دوخ  هدارا  هب  یباـب  نارـس  دـنکیم  رکذ  دراوم  بلاـغ  رد  و 
دشابیم تخاون  کی  هلمعتسم  تاغل  دایز و  يردق  هب  تالمج  نیا  دنیامن و  عضاخ  تسود  ار  نانمـشد  رهاوج و  ار  اهگنـس  دنتـسناوتیم 

يو دوب و  یفخم  ناخ  رهچونم  لزنم  رد  باب  هک  یعقوم  رد  هک  دنکیم  لقن  رد ص 198  الثم  دنکیم  گنت  ار  هدنناوخ  هلصوح  یتح  هک 
رگا هک  هدومرف  تیاـنع  یتردـق  نم  هب  دـنوادخ  : » دـیوگیم باوج  رد  باـب  دـیامنیم  ینارگن  راـهظا  شحوـتم و  باـب  هدـنیآ  هب  تبـسن 

ار دوخ  راوخنوخ  نانمـشد  منک  هدارا  رگا  دوشن و  ادـیپ  نآ  لـثم  اـیند  رد  هک  میاـمنیم  لیدـبت  يرهاوج  هب  ار  اهگنـس  نیا  عیمج  مهاوخب 
نیا هب  مدوخ  هدارا  هب  کنیا  نم  دـننک  مایق  تماقتـسا  صالخا و  تیاهن  اب  نم  تبحم  هار  رد  هک  مزاـسیم  هتفیرف  هتفیـش و  دوخ  هب  ناـنچ 

ساسایب و کنخ و  ردـقچ  تایعقاو  اب  هارمه  تالمج  نیا  دـینک  هظحالم  دوش .» يرجم  یهلا  ياضق  اـت  ماهدـش  راـچد  بئاـصم  تاـیلب و 
ناـجاقآ دـسرپب  تسین  یـسک  مهاوخیمن  یلو  منکب  مناوتیم  راـک  همه  نم  دـیوگیم  هدومن  یفخم  ار  دوخ  هک  یـسک  دوشیم  ینعمیب 

یهلا ياضق  نیا  نایرجم  ارچ  سپ  يدـنوادخ  هدارا  تسا و  یهلا  ياضق  امـش  هدـیقع  هب  اهنیا  ماـمت  رگا  یهگناو  يهدـش  یفخم  ارچ  سپ 
رد هکنآ  ای  و  كوبا » ناک  ولو  كورتلا  اوکورتا  : » دیوگیم تقو  ریزو  یساغآ  ازریم  یجاح  هرابرد  هک  اجنآ  ات  دنوشیم  نوعلم  دودرم و 
زا ینعی  ار  یهلا  ياضق  نینچ  نیا  نایرجم  يدـنفا  یقوش  هلمج  زا  شنانیـشناج  هکنآ  ای  و  داب » رود  هش  زا  سانـسن  نیا  بر  ای   » رگید دروم 

نانآ ياناوت  يادخ  نآ  لامعا  ایآ  دهدیم و  تفص  هعینش  اج  همه  رد  ار  هعیش  هکنآ  ای  دناوخیم و  نیکرپ  نیگرگ  ار  ناخ  نیگرگ  هلمج 
دنـشکب و ار  رومأم  نیا  قلخ  نامه  هک  دنک  يراک  ادـخ  یلو  دـنک  رومأم  دوخ  قلخ  تیادـه  يارب  ار  يدرف  هک  دوشیمن  شیب  يهرخـسم 

تسس هزمیب و  هاتوک و  ردقچ  بلاطم  هحفـص 16 ] نیا [  دینیبب  دهد  باذع  تبـسانم  نیدب  دیامن و  نوعلم  ار  قلخ  نامه  ادخ  نامه  دعب 
دنتـساوخیمن نیرومأم  هکنیا  مق و  رهـش  زا  باب  روبع  تبـسانم  هب  رد ص 206  هکنآ  اـی  و  دـشابیمن . زین  لاـفطا  روخ  رد  یتح  هک  تسا 

میامیپیم هار  نابایب  نیا  رد  امش  اب  هک  متسه  نم  تسا  بلاغ  لک  رب  وا  يهدارا  هک  یـسک  تاجن و  یتشک  : » دیوگیم باب  دنوش  مق  دراو 
نیا دنقـساف  ریرـش و  دننکاس  نآ  رد  هک  یـسوفن  تسا  یثیبخ  رهـش  اجنیا  اریز  موش ... دراو  رهـش  نیا  هب  هک  مرادیمن  تسود  اصخـش  نم 

«. دـنرازیب رجاـف  قساـف  مدرم  نیا  زا  یگمه  شمارگ  دادـجا  شدـنمجرا و  ردارب  تسا و  نوفدـم  رهـش  نـیا  رد  هـک  يراوـگرزب  هموـصعم 
دادـملق ریرـش  رجاف و  قساف و  ار  همه  هدـنار و  بوچ  کی  هب  ار  يرهـش  لها  همه  باب  لوق  زا  هدنـسیون  هکنیا  زا  هتـشذگ  دـینک  هظحـالم 

رهاوج هب  ار  هزیر  گنـس  دناوتیم  هک  یـسک  دـنکیمن  رکف  تسا ) هدیـسر  اهب  بیوصت  هب  همه  اهنیا  هک  دـینکن  شومارف  انمـض   ) دـنکیم
دروم ار  اـهنآ  دراو و  رهـش  نادـب  هدومن و  درم  کـین  ار  ناقـساف  نیا  تسناوتیمن  اـیآ  دـنک  لدـبم  تسود  هب  ار  نمـشد  دـیامن و  لیدـبت 
یبوخ صخـش  هب  ار  يدب  ناسنا  ای  ندرک و  لیدبت  رهاوج  هب  ار  هزیر  گنـس  تسا  رتناسآ  مادک  دهد  رارق  دوخ  یهلا »  » فطل تمحرم و 

ص  ) سودق هلمج  زا  دـنراد  یئاهتردـق  نینچ  کیره  زین  نادـیرم  هکلب  دوشیمن  مامت  باب  هب  اهینکارپ  نخـس  هنوگ  نیا  نتخاس . لدـبم 
نالعا مینک و  هبلغ  رافک  رب  هحلـسا  روز  هب  میروایب و  تسد  هب  یتساـیر  هک  دوب  نآ  اـم  دوصقم  رگا  و  : » دـیوگیم یـسربط  هعلق  رد  ( 398

ام لاح  میدـشیم  بلاغ  اهتما  همه  رب  هک  دوب  يروطب  هحلـسا  تردـق  باحـصا و  هوق  میدـنامیمن  هعلق  نایم  زورما  ات  زگره  میهدـب  داهج 
میدیشکیم ریشمش  لوسر  ترضح  دننام  میتشاد  يدوصقم  رگا  تسا  مایا  هتشذگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  باحصا  دننام 

دوب گنج  يارب  هعلق  رد  تارضح  عامتجا  سفن  هکنآ  لاح  و  دننک .» توعد  لوبق  دنوش و  نموم  هک  میدرکیم  روبجم  ار  دوخ  نانمشد  و 
هتشگ و هحفـص 17 ] يراوتم [  یفخم و  دـنتفریم و  ياهطقن  هب  کی  ره  الاو  تموکح  رب  رما  ندرک  راوشد  روشک و  رد  لـالتخا  داـجیا  و 
هک تسا  باتک  یفرعم  مدوصقم  اجنیا  رد  درک  میهاوخ  هعلاطم  دوخ  ياج  رد  هناگادـج  روطب  ار  عوضوم  نیا  دـندشیمن  عاـفد  هب  روبجم 

یناحور ملع و  ملاع  رد  تسا  یمزر  همان  متسر  کبس  هب  ای  ینعمیب و  یلاخوت و  بلاطم  ینعی  تسا  درک  نیـسح  لکـش  هب  ای  نآ  بلاطم 
هگرج دراو  هک  يدرف  ره  یلو  تسا  رجاف  قساف و  داوسیب و  ور ، تشز  یـصخش  هدرواین  ناـمیا  اـهبب  اـی  تسین و  یباـب  هک  سکره  ـالثم 
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تاماقم نیا  همه  اب  دـعب  تقو و  ياملع  ملعا  زا  هدیدنـسپ و  تافـص  هدـیمح و  قالخا  ياراد  هدوب  یـصخش  ادـتبا  زا  انامه  دوشیم  نایباب 
تسد هب  ار  وا  اجکی  سپـس  دنکیم و  گرزب  دیاتـسیم و  اهتدم  ار  سوبکـشا  هک  همان  متـسر  لثم  تسرد  دوشیم  عضاخ  باب  دزن  هیلاع 
تسا کبس  نامه  هب  لیبن  راک  مه  اجنیا  رد  دزاسیم  رگهولج  ار  متسر  یگرزب  میقتسمریغ  روطب  قیرط  نیا  زا  دهدیم و  نتشک  هب  متـسر 

لیبن اهب و  فاصنا  هجرد  تسا . هدوب  اهب  رشبم  یگرزب  صخش  نانچ  دیوگب  هک  دراد  اهب  ندرک  گرزب  هب  رظن  زین  باب  ندرک  گرزب  زا  و 
يرهـش تموکح  زا  هجو  ناـموت  رازهجنپ  لاـقتنا  روماـم  هک  ار  یتلود  دـصاق  کـی  دـهدیم  روتـسد  دـیحو  یتـقو  ـالثم  عیاـقو : حرـش  رد 

هب هکنآ  لاح  دنتشک و  ار  وا  دوب  يدب  صخش  نوچ  دسیونیم  لیبن  دنشکیم  ار  یعافدالب  صخش  نینچ  ریگتسد و  هدوب  یتلایا  تموکحب 
هب ریـسا و  یباب  رفن  کی  همـصاخم  نیح  رد  ناجنز  يایاضق  رد  یتقو  یلو  هدوب  مکاح  دامتعا  دروم  راتفگ و  شوخ  يدرم  لـیبن  دوخ  لوق 

ص  ) وا نیلتاق  یمحریب  يرگیـشحو و  وا و  تیمولظم  رد  دـنکیم  یئاسرف  ملق  هحفـص  کی  لـیبن  دوشیم  هتـشک  هدـش و  هدرب  تموکح 
وا تآاقلا  هب  اهب و  روتـسد  هب  هک  لـیبن  باـتک  تشون  مهاوخ  امـش  يارب  ار  هطوبرم  دراوم  زین  هدـنیآ  رد  هک  يروط  هب  يراـب  لـیبن .)  564

یـصخش هجوت و  دروم  اهب  ادـتبا  زا  دـهد  ناشن  ات  تسا  هدوب  وا  يارب  تاغیلبت  اهب و  ندرک  گرزب  شدوصقم  فدـه و  مامت  هدـش  هتـشون 
هناگادـج و دـعب  زین  هنیمز  نیا  رد  تسا  هدوب  اهب  روهظ  يارب  هار  ندرک  راومه  رطاخ  هب  همه  هتـشاگن  نایباب  يایاضق  زا  هچنآ  هدوب و  یهلا 
هحفـص 18] خـیرات [  نیمه  رد  شدوخ  صخـش  تیاکح  قبط  رب  لیبن  هک  دـیروایب  دای  هب  دـیاب  یلک  روطب  درک . میهاوخ  هعلاـطم  القتـسم 
، تسا هدوب  اهب  هناخ  مدختسم  مولعم  رارق  هب  مه  یناپوچ  زا  دعب  هدومنن و  بسک  یتالیحـصت  نآرق  تئارق  داوس  زج  هدوبن و  شیب  یناپوچ 

رفص زور 18  دوب ... نیشنرداچ  ناسارخ  میلقا  رد  يرهاط و  لیا  زا  مردپ  : » منکیم ص 433 لقن  وا  دوخ  زا  دهاش  ناونع  هب  ار  لیذ  روطس 
نوچ یلو  مناوخب  سرد  اهنیا  زا  رتشیب  هک  مدوب  لیام  انطاب  متـشاد  يداوس  رـصتخم  دوب و  ینابـش  نم  لغـش  مدـش  دـلوتم  دـنرز  رد   1247
ظفح زا  ار  دـیجم  باتک  نآ  زا  يدایز  تمـسق  مدـناوخیم و  ار  نآرق  قایتشا  تیاهن  اب  دـشیمن  لصاح  نم  يارب  وزرآ  نیا  مدوب  ناپوچ 

اهنآ يوگتفگ  هب  نم  دندرکیم  وگتفگ  مه  اب  دـندوب  هتـسشن  رفن  ود  میرک  طابر  دجـسم  رد  يرجه  لاس 1263  زورون  زور 12  متشاد ...
هک تفگ  درک و  لقن  ار  باـب  ترـضح  تشذگرـس  عیمج  دوخ  قیفر  يارب  صخـش  نآ  مدـش ... انـشآ  باـب  اـب  زور  نآ  زا  مداد و  شوگ 

ییخ مدینشیم  ار  لیصفت  نیا  همک  نم  درک ... زورب  یبیاجع  هچ  دش ؟ رهاظ  وا  زا  تمارک  هچ  دومرف ... مایق  توعد  هب  ترضح  نآ  روطچ 
باب دیس  رون  هک  مدرکیم  سح  روطنیا  دشاب  هتشاد  ذوفن  تردق و  نیریاس  هب  تبـسن  همه  نیا  رفن  کی  دوشیم  روطچ  هک  مدرک  بجعت 

رد بارطضا  رکف و  یناشیرپ  راثآ  مردپ  متـشگرب  دنرز  هب  میرک  طابر  زا  متـسه  یباب  مهنم  هک  مدرکیم  لایخ  هدنکفا و  وترپ  نم  حور  هب 
دیس دادیم ص 449  سرد  نم  هب  نآرق  هک  مدوب  يدیس  درگاش  نم  مایا  نآ  رد  مورب ص 428  ناشاک  هب  مدش  روبجم  دید ... نم  تروص 

هچ دوش  نموم  باب  ترـضح  هب  هک  یـسک  هک  مدیـسرپ  وا  زا  دـیدرگ ... مق  دراو  مدوب  شرظتنم  يربصیب  تیاهن  اب  هک  ار  هراوز  لیعمـسا 
تدعاسم يارب  هک  تسا  بجاو  نینموم  همه  رب  دنیامرفیم  باب  ترـضح  دومرف  هدش  بجاو  نینموم  هب  یبلاطم  هچ  دنکب و  دـیاب  یمادـقا 

هللا حتف  ازریم  نامب و  رهـش  نیمه  رد  الاح  وت  دومرف  مناسرب . ناردنزام  هب  ار  دوخ  هک  ملیام  نم  متفگ  دنورب ... ناردنزام  هب  سودـق  بانج 
دیـسرن يربخ  نارهط  زا  یلو  مدـش  رظتنم  یلیخ  نم  دـسرب ، ربخ  نارهط  زا  ات  نک  انـشآ  كرابم  رما  هب  تست  لاـس  نس و  هب  هک  ار  ماـکح 

دیـسر ربخ  هک  میدوب  ناردنزام  هب  هجوت  ددص  رد  مدید ... هحفص 19 ] ار [  لیعمسا  دیـس  نارهط  رد  مورب ... نارهط  هب  هک  متفرگ  میمـصت 
هب نارهط  رد  منک ... تعجارم  نارهط  هب  داد  هزاجا  نم  هب  دش و  یضار  مردپ  مدرک ... تعجارم  دنرز  هب  دندش ... دیهش  همه  هعلق  باحصا 
نآ رد  اهبلادبع  ترضح  درب  هللاءاهب  ترضح  لزنم  هب  ارم  دمحا  ازریم  زور  کی  مدش ... انـشآ  باب  ترـضح  ناوریپ  اب  دمحا  ازریم  هلیـسو 
هب یئورشوخ  مسبت و  اب  دندوب  اهبلادبع  ترـضح  مدرک  تاقالم  هک  ار  یـسک  لوا  كرابم  لزنم  هب  دورو  نیح  رد  دنتـشاد  لاس  شـش  مایا 

نیا مدـید  اریز  مدـیدرگ  تشهد  راچد  داتفا  وا  هب  ممـشچ  نوچ  مدـش  وربور  ییحی  ازریم  اب  قاـطا  ناـمه  رد  دـندومرف ... دـمآ  شوخ  نم 
متساوخیم هک  مود  هبترم  تسین  دنهدیم  تبسن  وا  هب  هک  یماقم  راوازس  دراد  نایب  وگتفگ و  رد  هک  یعضو  نیا  اب  تبیه و  نیا  اب  صخش 

اریز دـیناسرب  حـلاص  ازریم  هسردـم  هب  ار  اـقآ  زورما  امـش  دـندومرف  نم  هب  هدروآ و  فیرـشت  میلک  ياـقآ  موش  دراو  ییحی  ازریم  قاـطا  هب 
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نـصغ ترـضح  مدـید  هک  مدوب  نتفر  يایهم  مدرک و  لوبق  يداش  رورـس و  لامک  اب  نم  هتفر ... رازاب  هب  هللاءاهب  ترـضح  مداخ  رایدنفـسا 
نم هب  میدیـسر  هسردـم  هب  نوچ  دـندوب ... لـالج  لاـمج و  تیاـهن  رد  دنتـشاد  رب  رد  يرازه  هبجو  رـس  رب  هـالک  دـندروآ  فیرـشت  مظعا 

هب يذغاک  مدروخرب  ییحی  ازریم  هب  اجنآ  رد  متشگرب و  هللاءاهب  ترضح  لزنم  هب  اروف  نادرگرب .. لزنم  هب  ارم  اپ و  هب  رـصع  تقو  دندومرف 
ار تیرومام  نیا  نم  روایب  نم  يارب  ریگب و  دوز  ار  شباوج  هدب  هللاءاهب  ترـضح  هب  ار  ذغاک  نیا  ردـص و  هسردـم  هب  ورب  تفگ  داد و  نم 

داوسیب هلاس  ناپوچ 16  لیبن  ینعی  تسا  لبق  بلاطم  دیؤم  هک  تسا  باتک  زا  هنومن  روطـس  نیا  دینکیم  هظحالم  هکیروطب  مداد .» ماجنا 
شش لفط  اهب  هناخ  يرکون  ملاع  رد  دعب  ددرگیم و  گنج  یسربط و  هعلق  هب  نتفر  هب  رومام  دوخ  ياهنـس  مه  اب  دوشیم و  باب  هب  نموم 

تیـصخش و دوخ  يارب  هتفریمن و  وا  راب  ریز  نوچ  اهب  ردارب  ییحی  دوشیم و  لامج  لالج و  تیاهن  بحاـص  تسا  اـهب  رـسپ  نوچ  هلاـس 
ناـجمداب یـصخش  زورما  حالطـصا  هب  لـیبن  هک  تسا  موـلعم  ددرگیم و  رگهوـلج  روآ  تشهد  شعـضو  تـئیه و  هدوـب  لـئاق  یلالقتـسا 

اهب تآاقلا  نآ  نتم  نوچ  دراد  لیبن  خیرات  هک  یبیاعم  نیا  همه  اب  یلو  تسا . هتـشون  یـشیامرف  خیرات  هدوب و  نیچ  هحفص 20 ] باقرود [ 
شزرا و لامک  ام  هعلاطم  يارب  هدیـسر  اهب  صخـش  بیوصت  هب  نآ  یمامت  یئاهب  رادتیحالـص  عجارم  بیوصت  هدنـسیون و  رارقا  هب  هدوب و 

یهاگ هک  اجنآ  ات  دشابیم  یهلا  تایآ  مکح  رد  نایئاهب  يارب  هدوب و  اهبلادبع  ملق  هب  هک  تسا  حایـس  هلاقم  رگید  خیرات  دراد . ار  تیدنس 
هدروآ و ریرحت  هتـشر  هب  وا  ندرک  گرزب  ردـپ و  عفن  هب  تاغیلبت  ماجنا  يارب  هک  تسا  يرـسپ  ملق  زا  مهنیا  دـنناوخیم  مه  زاوآ  اـب  ار  نآ 
رد اریز  صاخشا  هن  دوش  هتـشون  یمداکآ  طسوت  دیاب  تسا  یگرزب  ملع  هک  خیرات  : » دیوگیم یماقم  رد  وا  دوخ  هک  تساجنیا  هزمـشوخ 

يارب ردپ و  روتـسد  هب  يرـسپ  رگا  دـینک  رکف  دوخ  امـش  الاح  دریگ » رارق  یـصخش  تاساسحا  ریثات  ذوفن و  تحت  تسا  نکمم  تروصنیا 
هدوب یتاغیلبت  افرـص  ساسایب و  یبلاطم  ياراد  هکنیا  اب  مه  خیرات  نیا  دمآ -  دهاوخ  نوریب  بآ  زا  هچ  دـسیونب  یخیرات  وا  ندرک  گرزب 

اب هک  يداضت  تریاغم و  تهج  زا  تسا  دـیدرت  لباق  ریغ  قثوم و  نایئاهب  رظن  زا  نآ  عبنم  نوچ  یلو  تسا  تیدنـس  دـقاف  یمومع  رظن  زا  و 
هب هک  تسنآ  ددرگ  عقاو  دیفم  هتفای و  یتیدنـس  ام  هعلاطم  يارب  دناوتیم  هک  یموس  خـیرات  میهدیم . رارق  هعلاطم  دروم  دراد  یلبق  خـیرات 

ياضعا هک  تسا  یتایاکح  تایاور و  الک  باتک  نیا  بلاـطم  تسا  هدـش  هتـشون  دـلیفنالب  طـسوت   The Chosen Highway مسا
نیا دناهدرک و  لقن  وا  يارب  لوح » نیفئاط   » نایئاهب حالطصا  هب  ناکیدزن و  زا  رفن  دنچ  رـسپ و  هون و  سورع و  رتخد و  لیبق  زا  اهب  هداوناخ 

يدـتبم ره  هک  يروط  هب  هتـشادن  طلـست  هطاحا و  نابز  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  همجرت  یـسیلگنا  هب  یـصاخشا  ای  صخـش  طسوت  تایاکح 
حالصا يارب  یتقو  فرص  زین  دلیفنالب  یتح  دشاب  هدش  اهنآ  نیشناج  یسیلگنا  صوصخم  تاحالطـصا  هک  دبایرد  ناوتیم  نآ  لیـصحت 
کلذعم هتشون  دناهتفگ  هچره  هدومنن و  یسرفت  زین  تیاکح  بلاطم و  مقس  تحـص و  رد  هک  دناسریم  هحفص 21 ] نیا [  هدومنن و  اهنآ 

دروم دناوتیمن  نایئاهب  يارب  هدومن و  دییات  ار  ادخ !!؟» هداوناخ   » دارفا فرط  زا  هلقان  تایاور  نیا  دانسا  یئاهب  یمسر  یناحور  عبانم  نوچ 
رارق هدافتـسا  دروـم  ناـمدوخ  هعلاـطم  يارب  هک  يرگید  بتک  تـشاد . دـهاوخ  شزرا  تیدنـس و  زین  اـم  هعلاـطم  يارب  دریگ ، رارق  دـیدرت 

یمـسر و باتک  هدوب  وا  باتک  نیرتگرزب  اهب  دوخ  لوق  هب  هک  سدقا  دننام  تسا  تامکحم » تایآ   » زا نایئاهب  حالطـصا  هب  الک  میهدیم 
دهاوخیم دوخ  تاقارشا  رد  یتقو  یتح  هک  اجنآ  ات  تسا  رامش  هب  نایحیسم  يارب  لیجنا  نیملـسم و  يارب  نآرق  هلزنم  هب  شدوخ  لایخ  هب 

نیارد یلعا  ملق  زا  هرقف  نیا  متـشه  قارـشا  : » دنکیم رکذ  نینچ  نآ  تیمها  ذیفنت  دیدشت و  يارب  دـیامن  لدـع  تیب  تلادـع و  زا  تبحص 
نامه دـجاو  تیمها و  نامه  ياراد  یلو  هدـش  رکذ  سدـقا  باتک  زا  جراخ  رد  هچرگا  ینعی  بوسحم » سدـقا  باـتک  زا  روطـسم و  نیح 

هناگچب بلاطم  تبسانم  هب  يدنفا  یقوش  اهبلادبع و  هک  تسا  باتکلا  ما  سدقا  نامه  نیا  تسا و  سدقا  باتک  رد  هجردنم  بلاطم  رابتعا 
و دناهدرک . يراددوخ  نآ  همجرت  زا  هدیـشوک و  نینمؤم  ریغ  هجوت  راظنا و  زا  نآ  يافتخا  رد  ردـقملایتح  دراد  هک  يدودـح  زا  جراخ  و 

زین ار  هتکن  نیا  انمـض  و  تفرگ . دنهاوخ  رارق  هدافتـسا  دروم  هک  هریغ  و  حاولا » هعومجم   » و بوبحم » هیعدا   » هلمج زا  تسا  اهب  راثآ  رگید 
نیا رد  هک  ار  يراثآ  دـهاوش و  مامت  مهاوخب  رگا  اریز  منکیم  لقن  امـش  يارب  مراد  رطاخ  هب  ار  هچنآ  بتک  نیا  زا  هک  موش  روآداـی  دـیاب 
امـش يارب  اددـجم  ار  بتک  نیا  مامت  دـیاب  میامن  لقن  امـش  يارب  تسا  تضهن  نیا  ندوب  ساسایب  رب  لاد  دوجوم و  بتک  ریاـس  اـهباتک و 
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هک تسنیا  نآ  مروایب و  امـش  دای  هب  ار  بلطم  کی  متـساوخیم  میوشب  اهباتک  نیا  بلاطم  هیزجت  دراو  هکنیا  زا  لـبق  اـما  منک . سیونور 
یفـسلف و یقالخا و  لـئاسم  ملاـع  رد  هچ  تقلخ و  ملاـع  رد  هچ  هکلب  هحفـص 22 ] هدماین [  دوجوب  هدحاو  ۀـعفد  زیچ  چـیه  ابیرقت  ایند  رد 

يزیچ یلبق  رکف  هب  یـسک  ره  راکفا  ملاع  رد  الثم  هدوب  ومن  دـشر و  هار  رد  يرکف  اـی  يزیچ و  ره  هریغ  يداـصتقا و  یـسایس و  تالیکـشت 
تـسا یکاـح  شمـسا  هک  يروط  هب  تساـیند  مدرم  همه  مولعم  روهـشم و  هک  سناـسنر  هملک  نیا  میتـسه  هک  هدیـسر  اـجنیا  هب  اـت  هدوزفا 

یملع يرنه و  يراثآ  ندمت و  راکفا و  ینعی  تسا  همیدق  ياهرنه  تایبدا و  راکفا و  روهظ  زورب و  دـیدجت و  دـلوت و  دـیدجت  زا  تیاکح 
مراد یعـس  رودقملا  یتح  نوچ  تسا ، هدش  مادقا  نآ  يامن  وشن و  دیدجت  هب  نامز  نیارد  هدـنام و  افتخا  لامجا و  هتوب  رد  هک  تسا  هدوب 

دیوگیم ص هک  مروآیم  ار  حایـس  هلاقم  زا  تمـسق  نیا  زین  اجنیا  رد  مروایب  دهاش  لیلد و  تسامـش  لوبق  دروم  دص  رد  دص  هک  هچنآزا 
پورا کلامم  رد  مالسا  تسد  هب  تسا  هینطنطـسق  حوتف  شتیاهن  نامور و  يروطارپما  طوقـس  نامز  شتیادب  هک  یطـسو  نورق  رد  : » 231

هب ور  یلک  هب  یناسنا  ناینب  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  تفای  عویش  دیعب  بیرق و  ضرعت  دیدش و  بصعت  بهاذم  ءاسؤر  ذوفن  ترثک  ببس  هب 
ریـسا زور  بش و  بازحا  عیمج  تشگ  يراوتم  مادعنا  هدرپ  سپ  رد  رومأم  ریما و  سوئرم و  سیئر و  شیاسآ  تحار و  تشاذگ و  مادـهنا 

لطعم و هیرـشب  تیعمج  تداعـس  شیاسآ  لوصا و  لمهم و  کلامم  طـبر  طبـض و  لـتخم و  یلک  هب  تیندـم  دـندوب  بارطـضا  قیوشت و 
يراکفا مولع و  ندـمت و  ینعی  دوب .» لمکم  راطقا  عیمج  رد  نیباهر  نید و  ياسؤر  رادـتقا  ذوفن و  رگم  لزلزتم  نیطالـس  تموکح  ناکرا 

یسک نوچ  هدنام  لامجا  هتوب  رد  اهنآ  تفرـشیپ  یبهذم  ياسؤر  لمع  تدش  رثا  رب  هدوب و  تیحیـسم  فلاخم  ریاغم و  هک  هدوب  نایرج  رد 
ندمت ساسا  تهج  نیدب  هدیدرگیم  مودـعم  موکحم و  يروف  الا  هدوبن و  ینامـسآ  بتک  ریاغم  یبلطم  ای  یـصخش و  هدـیقع  زاربا  قح  ار 

میدق رد  رشب  تائالتبا  نیرتگرزب  زا  یکی  زین  تانایرج  نیا  یلـصا  تلع  همدقم و  دندوب و  هدنام  زاب  دوخ  تفرـشیپ  زا  مولع  هدنام و  دکار 
نوچ صاخشا  میدق  رایسب  زا  هحفص 23 ] دندز [ » هناسفا  هر  تقیقح  دندیدن  نوچ  : » دیوگیم هک  تسا  ظفاح  عرصم  نیا  قادصم  لاح  و 

دندرک عورش  دنیامن  كرد  دنتسناوتیمن  يزیچ  هریغ  تابن و  ناویح و  ناسنا  تارایس  زا  معا  دوجو  ملاع  هکرحم  هوق  تقلخ و  تقیقح  زا 
هتـسد و لیکـشت  اب  هتخاس و  شیوخ  هشیپ  ار  رواب  دوز  حول  هداس  صاخـشا  هب  هتخپان  راکفا  لیمحت  مه  یـضعب  تالیخت و  تاروصت و  هب 

ناـکد تساـیر و  بیترت  شیوخ  يارب  دوـخ ، يروـصت  یلیخت و  بلاـطم  نیفلاـخم  راتـشک  تشک و  هجیتنلاـب  فـالتخا و  داـجیا  بزح و 
هحفص 24 ] دنتخاس [ . يروآنان 

سناسنر ياههزات  زا 

مدرم بلج  هب  هریغ  حاورا و  اهتب ، یعونـصم و  نایادـخ  دیـشروخ و  هام و  اب  هطبار  مان  هب  وج  تسایر  بلطهاج و  ياهدـع  میدـق  رایـسب  زا 
فرح اهنآ  اب  طقف  هام  دیـشروخ و  ای  گرزب و  ياهتب  ای  حاورا و  ای  نایادـخ و  هکنیا  ناونع  هب  دـندرک و  عورـش  رواب  دوز  حول و  هداـس 

لعج اـب  درک ، رما  ناـنچ  دومرف و  نینچ  دوبعم  ترـضح  هکنیا  ناوـنع  هب  دـناهدیزگرب و  رـشب  تاـجن  تیادـه و  يارب  ار  ناـنآ  دـننزیم و 
لحم هدـیناسر و  مه  هب  یتردـق  ذوفن  نیازا  هدافتـسا  ءوس  اب  دـنتفرگیم و  تسد  رد  ار  رواب  دوز  مدرم  مامز  دـنچ  یئاـههناسفا  تازجعم و 
دارفا نآ  دـندشیم و  دـندوب  تیلقا  رد  هشیمه  دـنتفریمن و  یبلطم  ره  راب  ریز  هدوب و  لیلد  قطنم و  لها  هک  یناسک  نیرکفتم و  شیاـسآ 

نیا هب  تبـسن  زواجت  هب  قیوشت  ار  ناـنآ  هریغ  حاورا و  اـهتب و  نایادـخ و  هب  تمدـخ  باوث و  ناونع  هب  هداد  رارق  تلآ  ار  دوخ  ذوفن  تحت 
هدافتسا اب  دنتشاد  یعس  هشیمه  هدوب و  رکفت  رب  ینبم  ناشراک  ساسا  هیاپ و  هک  نیرکفتم  هفسالف و  دننام  يدارفا  دندومنیم . هدازآ  هتـسد 

یعـس دـنیامن  سیـسأت  قبطنم و  یلقع  یملع و  نیزاوم  اب  ار  بلاـطم  هتـشذگ و  روصت  لـیخت و  زا  دـنرب و  تـالوهجم  هب  یپ  تاـمولعم  زا 
هاج نیمأت  يارب  هک  ینایوگغورد  ناراکایر و  نآ  لاوقا  لامعا و  يور  زا  دنهد و  تاجن  نادایش  ياهماد  رد  طوقـس  زا  ار  مدرم  دندرکیم 

نیبصعتم بوکنم  لوذخم و  هشیمه  دندوب  تیلقا  رد  نوچ  یلو  دنرادرب  هدرپ  دندادیم  تبـسن  حاورا  اهادخ و  هب  ار  دوخ  تسایر  یبلط و 
شنادرگاش رارـصا  هب  تفرگ و  دوخ  نابنادنز  زا  شمارآ  لامک  اب  ار  رهز  ماج  هک  یـسک  هلمج  زا  دندشیم . عقاو  هناروکروک  نیدـلقم  و 
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فوسلیف طارقس  ینعی  دومن  لابقتسا  يدرسنوخ  هحفص 25 ] تیاهن [  رد  ار  گرم  هدشن و  میلست  دندوب  هدرک  مهارف  ار  وا  رارف  لیاسو  هک 
تاداع قراوخ  تازجعم و  ساسایب و  یناولهپ  ياهناتـساد  زا  يور  دنـشوک و  اهتب  كرت  هب  هک  دومنیم  توعد  ار  مدرم  یناـنوی  فورعم 

هک صخش  نیا  دنشوکب ، یگنهرف  تاعبتت  تاقیقحت و  هعسوت  شناد و  ملع و  بسک  هب  دننادرگب و  اهعونلابر  نایادخ و  هب  هبستنم  غورد 
ناونع هب  دش  تیناحور  هعماج  دودرم  موکحم و  دناهداد  مان  هفـسلف  ردپ  ار  وا  هک  تسا  تیرـشب  هعماج  ناراذـگتمدخ  نیرتگرزب  هلمج  زا 

تاـفارخ و غورد و  اـیر و  زا  يرود  شناد و  مـلع و  هار  هـب  ار  ناـناوج  تـقیقح  رد  وا  هـکنآ  لاــح  دــنکیم و  هارمگ  ار  ناــناوج  هـکنیا 
نیوراد و اریخا  هک  ار  هچنآ  یتح  بیقعت  ار  وا  هتـشر  هریغ  وطـسرا و  ادـعب  نوطالفا و  دـننام  وا  رکف  ناوریپ  نادرگاش و  دربیم  تاموهوم 
اب تیحیـسم  دـعب  نرق  راهچ  دودـح  رد  اما  دـندوب . هدرک  عورـش  نانآ  دناهتـشاد  مالعا  هریغ  یناسنا و  لسن  لماکت  تیفیک  يهرابرد  هلاثما 

یلو اهنآ  هب  يهبـستنم  تاداع  قراوخ  اهعونلابر و  نایادـخ و  نآ  ندرب  نیب  زا  هب  درک  عورـش  يرتشیب  توق  اـب  راـکفا  نیمه  زا  هدافتـسا 
نیسدقم مان  هب  ینعی  دندومن  اههتشذگ  زا  هتسد  نآ  نیشناج  يرگید  تاداع  قراوخ  تازجعم و  اهعونلابر و  نایادخ و  لباقم  رد  اهدعب 

نامه هدومن و  لقن  اهنآ  زا  يرایسب  تاداع  قراوخ  تازجعم و  نالد  هداس  بولق  رد  دوخ  مارم  ذیفنت  جیورت و  يارب  هدرک و  انب  اههمسجم 
رد یعس  هدومن و  لمع  نیرکفتم  هفـسالف و  نادنمـشناد و  هب  تبـسن  رتدیدش  رتشیب و  هبترم  نارازه  ار  هتـشذگ  نویناحور  تدش  تدح و 

مادهنا هب  ور  یلکب  یناسنا  ناینب  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک   » دسیونیم اهبلادبع  هک  تسنیا  دندومن ، ناشیا  ندومن  مودعم  اهنآ و  ندرک  هفخ 
تافارخ و راک  يراـب  نیباـهر .» نید و  ياـسؤر  رادـتقا  ذوفن و  تلع  هب  ـالک  لـطعم  هیرـشب  تداعـس  لـتخم و  یلکب  تیندـم  تشاذـگ و 

نیریاس ای  حیـسم ) ردام  میرم  ینعی   ) ادـخ ردام  مان  هب  یتب  دراد و  دوجو  هناختب  یحیـسم  ره  هناـخ  رد  هک  دـش  دـیدجت  يروطب  یتسرپتب 
تمارک و راظتنا  هب  دارفا  امئاد  هدوب و  اهتب  نیا  زا  دنچ  ای  کی  ياراد  هک  دراد  دوجو  ینامتخاس  دـنچ  ای  کی  رهـش  ره  رد  هتـشاد و  دوجو 

فرط نآ  فرط و  نیا  هب  یکیتسالپ  ياههسیک  رد  ار  دـباعم  نیا  هحفـص 26 ] كاخ [  دنبلطیم و  زاین  اهنآ  زا  هدروآ و  ور  اهنآ  هب  هزجعم 
تاعبتت يدالیم  مهدراهچ  مراهچ و  نرق  نیب  ینعی  کیرات  نورق  ای  یطـسو  نورق  هب  فورعم  لاس  رازه  یط  رد  يراـب  دـنربیم . كربت  هب 

رد ناینامثع  ذوفن  هکنیا  ات  دوب  هدـنام  دـکار  تیحیـسم  یناحور  ياسؤر  عنم  تلع  هب  دوب  هدـش  عورـش  ناینانوی  طـسوت  هک  يرنه  یملع و 
ریجنز هک  تشاد  نآ  رب  ار  يدارفا  مک  مک  یطخ  بتک  یخرب  ندروآ  تسد  هب  اب  هدومن و  شناد  تیمها  هجوتم  ار  نایئاپورا  یـضعب  اپورا 

نیب رد  دوشیم و  عورش  سناسنر  هک  تساجنیا  دنیامن و  بیقعت  ار  امدق  يرنه  یملع و  تاقیقحت  تاعبتت و  هتشر  هدرک و  هراپ  ار  تراسا 
هتخانـش ناتـساد  ناولهپ  هدوـمن و  لـصاح  رتـشیب  تیفورعم  رفن  هس  فـلتخم  هتـشر  هس  رد  نیوـن  تضهن  نیا  نیلماـع  دعتـسم و  صاخـشا 

لها زا  یئایلاطیا   Petrarca هدادیم هعاشا  راعـشا  بلاق  رد  ار  دوخ  راکفا  هدومن و  لمع  يرتشیب  طایتحا  اب  هک  اـهنآ  زا  یکی  دـناهدش .
رد ار  يرثؤـم  تـالوحت  يرگید  ینید و  راـکفا  رد  يداـیز  ددـجت  یکی  هـک  رگید  رفن  ود  یلو  يدـالیم )  1304  - 1348  ) دوب سناروـلف 
هک یناسک  نامه  نانیشناج  دندومنیم  حیرص  دیدش و  تاغیلبت  اهنآ  هعسوت  يارب  داهنشیپ و  دارفا  تاواسم  یـسایس و  يداصتقا و  متـسیس 

ردام حیسم و  شرسپ  ردپ و  يادخ  اب  تیدض  ناونع  هب  ار  اهنآ  لاثما  نارازه  رفن و  ود  نیا  دنتـشک  نایادخ  اب  تیدض  ناونع  هب  ار  طارقس 
یمود مدومن و  هراشا  ودـب  یلبق  ياـههمان  رد  هک  دوب   Jan Huss یلو دندومن  مادعا  هب  موکحم  ریفکت و  حیـسم  ردام  میرم  ینعی  ادـخ 

نیب هک  سوه  نوژ  اـما  دـیدرگ . مادـعا   Ricardo II هاش صخـش  رهـش و  ناـیعا  روضح  رد  ناتـسلگنا  رد  رد 1381  هـک   Jan Ball

هب هدوـب  یکاوالـساوکچ  رد  كارپ  تقو  روهـشم  مهم و  هاگـشناد  فورعم  داتـسا  سیئر و  هتـسیزیم و  يدـالیم  و 1415  تاونس 1373 
دیروایب رطاخ  هب  ار  اههنحص  نآ  زا  یکی  دندینازوسیم  هدنز  ار  نیموکحم  لیبق  نیا  هنوگچ  هک  دیاهدید  یئاههنحـص  رد  امـش  هک  يروط 

رد تکرـش  يارب  هکنیا  لثم  يریثک  تیعمج  هتخاس و  راوتـسا  یگرزب  ریت  نایم  رد  هتـشابنا و  مه  يور  ینادـیم  رد  ار  مزیه  ياههدـنک  هک 
هدش و عمج  دوبیم  كانتشحو  فوخم و  یسب  یسح  يذ  ره  يارب  هک  هنحـص  نیا  ياشامت  يارب  دنـشاب  هدش  هدامآ  هحفص 27 ] ینشج [ 

تیناحور تلود و  هبتر  یلاع  صاخشا  دنـشابیم  وا  هدش  بابک  تشوگ  يوب  مامـشتسا  وا و  ندش  هتخوس  ندید  موکحم و  ندروآ  رظتنم 
دارفا یعمج  نادـیم  لخادـم  زا  یکی  زا  هکنآ  اـت  دـناهتفرگ  رارق  دوـخ  صوـصخم  ياـههاگیاج  رد  کـیره  راد  قرب  قرز و  ياهـسابل  اـب 

ولاپ نس  زا  www.Ghaemiyeh.comياهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هریغ  حیـسم و  سکع  بیلـص و  نمـضتم  دـیاقع  شیتفت  مکاحم  صوصخم  ياهقریب  اهملع و  اب  دوخ  صوصخم  ياهسابل  اب  یناـحور 
ياههجنکـش رثا  رب  ار  وا  رازن  فیحن و  ندـب  ینیتسآ  نودـب  يهراپ  ینوگ  هک  یلاح  رد  موکحم  اـهنآ  بقع  رد  دـنوشیم و  رهاـظ  اـهفص 

ار وا  دـنناوخیم و  وا  شوگ  هب  زونه  رگید  یناحور  يدارفا  هک  یلاح  رد  تسا  تکرح  رد  هنهرب  ياـپ  شفک و  نودـب  هدـیناشوپ  هلمحتم 
ياضعا ناگتـسباو و  نانکراک و  ریاـس  اـهنآ  بقع  رد  هرخـالاب  دـبلط و  شزرمآ  دـنک و  هبوت  هتفگ  هک  یئاـهرفک  زا  هک  دـننکیم  روبجم 

دایز و تافیرـشت  يارجا  زا  دـعب  هدـش و  دراو  دوخ  هژیو  تمظع  لالجا و  هب  هجوت  بلاج  صوصخم  ياهـسابل  اب  کی  ره  هراوس  همکحم 
بلق و تواـسق  تیربرب و  لاـمک  اـب  مأوت  تیناـحور  تیاـهن  رد  اـهرکذ  اـهتاجانم و  اـهاعد و  ماـجنا  دـعب  تیموکحم و  مکح  ندـناوخ 
وا ریظن  رازه  صخش و  نیا  دنناسریم ، ناقاتشم  ماشم  هب  ار  موکحم  هدش  هتخوس  تشوگ  يو  هب  هدز و  اهمزیه  هب  ار  شتآ  هلعش  تیشحو 

ار تاعوضوم  قباطت  یسررب و  ینادان و  تراسا و  ریجنز  ندرک  هراپ  تضهن  هدش و  تاموهوم  تافارخ و  اب  تفلاخم  رد  تماقتسا  ینابرق 
رد یبهذم  راکفا  رد  دیدج  تضهن  سـسؤم  ناونع  هب  یللملانیب  خـیرات  رد  هک  صخـش  نیا  دـناهدومن . تیوقت  ینابیتشپ و  لقع  ملع و  اب 

فراعم میمعت  تافالتخا و  گنج و  عنم  حلـص و  صوصخ  رد  یلاـع  راـکفا  هتـسد  کـی  زا  هتـشذگ  تسا  فورعم  سناـسنر  هرود  عورش 
يرایـسب لیثامت و  روص و  ندـیتسرپ  نویناحور و  هضحم  هطلـس  دارفا و  تیموصعم  تازجعم و  عوضوم  اـب  تسا  هدادیم  رـشن  هک  یمومع 

ياپ زا  وا  نارادفرط  تسنادیم  قطنم  ملع و  هدـیقع و  رکف و  يدازآ  فلاخم  یقلت و  دودرم  ار  اهنآ  تفلاخم و  تیحیـسم  دـئاوز  زا  رگید 
هحفـص 28] یکی [  هک  ار  كارپ  وا  ندش  هتخوس  زا  دعب  لاس  هن  یتح  هدـیناسر و  هغلابم  هب  ار  راک  وا  بلاطم  راشتنا  میلعت و  رد  هتـسشنن و 

نیا لاح  ره  رد  دندرک . دوبان  یلک  هب  ابیرقت  هتشذگیم  نآ  سیـسأت  نامتخاس و  زا  لاس  دصتفه  هدوب و  تقو  گرزب  مهم و  ياهرهـش  زا 
یئاسرف ملق  نوگانوگ  لاکـشا  هب  اهنآ  فارطا  رد  يردـتقم  گرزب و  ناگدنـسیون  مه  دـعب  هدومن و  راـشتنا  هب  عورـش  نآ  ریاـظن  راـکفا و 
تیحیسم ینید  تادقتعم  زا  يرایسب  ندوب  ساسایب  هریغ  تاثحابم و  اهوگتفگ و  تایـضرف  اهناتـساد ، تالاقم ، اهباتک  تروص  هب  هدرک و 

هک يدالیم )  1778  - 1694  ) يوسنارف رتلو  مروآیم . امـش  دای  هب  ار  اهنآ  نیرتروهـشم  زا  نت  دنچ  هلمج  زا  دـندادیم  رارق  داقتنا  دروم  ار 
هتـشاذگ هعیدو  یفتخم  یلحم  رد  هنایفخم  هک  اجنآ  ات  دـش ، يراددوخ  شدـسج  نفد  يارب  نیمز  نداد  زا  یتح  هتفرگ و  رارق  ریفکت  دروم 
فورعم بالقنا  دـیدرگ و  روراب  يدازآ  لوصح  تراسا و  ریجنز  ندرک  هراپ  يارب  وا  راـکفا  تاـغیلبت و  یتقو  هک  تشذـگن  يرید  دـش و 

تکرش رفن  رازه  دصشش  بیرق  عییشت و  رفن  رازه  دص  ار  تافیرشت  نیا  دناهتشون  دمآ ، لمع  هب  وا  هزانج  یمسر  نیفدت  دش و  عقاو  هسنارف 
دراد 1700 هک  یتافرخزم  تالمهم و  همه  دوجو  اب  اریز  هعیبطلا  ءاروام  یهلا و  تسا  ینید  تیحیـسم  تقیقح  رد  تفگیم  رتلو  دـندومن .

دب لاـمعا  زا  دنـسرتب و  ادـخ  زا  هکنآ  روظنم  هب  هن  دـناهدرک  تاـموهوم  تاـفارخ و  هب  دـقتعم  ار  مدرم  دراد -  همادا  زوـنه  هک  تسا  لاـس 
یناملآ تناک  دـنزرون . تنایخ  نانادـب  هتـشاد و  هاگن  ظوفحم  ار  ناشیا  عفانم  دنـسرتب و  اهنآ  صخـش  زا  هکنآ  يارب  طـقف  هکلب  دـنزیهرپب 

هتـشاد هاگـشناد  رد  ار  تمکح  هفـسلف و  يداتـسا  یبهذـم و  دـیدش  تابـصعت  ياراد  ادـتبا  دوـب  یـصخش  هک  يدـالیم )  1804  - 1724)
مادام زین  تاجانم  میئامن و  نانیمطا  اهنآ  نیلقان  تداهـش  هب  میناوتیمن  اریز  دـنوش  ینید  تیناـقح  رب  یلیلد  دـنناوتیمن  تازجعم  تفگیم 

نویناحور ذوفن  زا  مک  مک  برغ  رد  مینیبیم  هک  يروط  هب  دـشابیم . هدـیاف  زا  یلاخ  لـصاحیب و  تسا  تعیبط  نیناوق  رییغت  شفدـه  هک 
هک اجنآ  ات  دنیامن  یمادـقا  تافارخ  تاموهوم و  نیفلاخم  نیرکفتم و  مادـعا  ریفکت و  هب  هحفص 29 ] دنتسناوتیمن [  رگید  هدش و  هتـساک 

تافارخ و نویناحور و  اب  شیاهتفلاخم  مامت  دوجو  اب  دوب  اکیرما  یساسا  نوناق  هدنسیون  هک  يدالیم )  1826  - 1743  ) یئاکیرما نس  رفج 
قطنم و لقع و  تفگیم  وا  دیدرگ . لئان  زین  اکیرما  يروهمج  تسایر  هب  یتح  هک  تشاد  یبوخ  ههجو  تیبوبحم و  نانچ  نانآ  تالذـتبم 

ادـخ ربارب  رد  طقف  ام  ینادـجو  روما  رد  لوعجم -  نایدا  صخـشم  لماوع  اهنت  دنتاهابتـشا و  زا  يریگولج  هار  هناگی  تقیقح  دازآ  يرحت 
مین زونه  دناهتـشک و  ار  لافطا  درم و  نز و  زا  هاـنگیب  صاخـشا  اـهنویلم  داـحتا  تدـحو و  ماـن  هب  نایحیـسم  وا -  قلخ  هن  میتسه  لوئـسم 

هب نامدرم  مین  لیدـبت  دـشابیم  هچ  داحتا  تدـحو و  نیا  زا  دوصقم  ایآ  دـناهدومنن  تفرـشیپ  داحتا  تدـحو و  نیا  فرط  هب  مه  رتمیتناـس 
هدید هیاپدنلب  یقالخا و  بلاطم  یـضعب  دنهدیم  تبـسن  حیـسم  هب  ناسیون  هرکذت  هک  یبلاطم  نیا  رد  ناراکایر ؟ هب  رگید  مین  ناگناوید و 
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يدایش یناطالراش و  زا  هناشن  هک  دنشابیم  لمهم  ینعمیب و  رایسب  هدوب و  لهج  زا  یشان  هک  یبلاطم  دنرایـسب  لاح  نیع  رد  یلو  دوشیم 
هرابرد هرخالاب  تسا و  دحاو  صخـش  کی  زا  رداص  بلاطم  نیا  يود  ره  میئوگب  هک  تسین  یندرک  رواب  هک  يروط  هب  تساهنآ  هدـنیوگ 

. ] دیناشک یهابت  یبارخ و  هب  ار  حیـسم  هفـسلف  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  دیوگیم  دـشابیم  تیحیـسم  جورم  یقیقح و  سـسؤم  هک  سلوپ 
هحفص 30 ]

دنیور یم  فلع  نوچ  يربمغیپ  نایعدم  هک  يرصع 

پاچ و تعنـص  هک  یتالیهـست  تلع  هب  فلتخم  تاقبط  زا  يرتشیب  دارفا  ناـیم  رد  نآ  خوسر  ملاـع و  رـسارس  رد  راـکفا  لـیبق  نیا  هعاـشا 
هب نامیا  یتح  نایدا و  يوریپ  زا  هک  تشادیم  نآ  رب  ار  یعمج  دادیم  مومع  شور  راکفا و  رد  یمهم  تارییغت  دـندومنیم  مهارف  دـیارج 

رانک بهاذم  زا  ار  دوخ  هدومن و  هدیقع  زاربا  امـسر  یعمج  هتـسد  نیا  زا  دـنریذپب و  ار  هفرـص  تیدام  ملاع  دـنرادرب و  تسد  اهنآ  يادـخ 
شوه و ياراد  هبسنلاب  هک  درم  نز و  زا  مه  يدارفا  نایم  نیا  رد  دنهد . همادا  دوخ  توکـس  هب  دنتـسنادیم  حالـص  یـضعب  دندیـشکیم و 

هدـشن نآ  ءاضرا  نیمات و  هب  قفوم  عامتجا  رد  یلو  هدوبیم  روفو  دـحب  زین  ناشیبلط  هاـج  سح  دـندوب و  دارفا  رد  ذوفن  تردـق  دادعتـسا و 
یحو و تایلجت و  لوصو  ادـخ و  اب  يهطبار  یلاخوت  نیواـنع  اـجیب و  ياـهاعدا  اـب  هدـینارتسگ و  يدایـش  رازاـب  دـنتفایم  رکف  هب  دـندوب 

هار نیا  زا  هدومن و  عمج  دوخ  رود  دوشیم  تفای  یفاک  هزادنا  هب  اج  همه  رد  هشیمه  هک  ار  روابدوز  حول و  هداس  يهدع  هتخادرپ  تاماهلا 
دوخ اب  اریز  هدوبن  اجیب  زین  نانآ  رکف  زرط  دـننک . رارقرب  دالوا  دوخ و  يارب  ار  يهداـس  لهـس و  شاـعم  رارما  یماـقم و  تساـیر و  نیماـت 

هک هدوب  غورد  رگا  دنخسار و  هدیقع  نیا  رد  زونه  رفن  اهنویلم  نیا  دوجو  اب  هتشاد و  هملاکم  ادخ  اب  یـسوم  هک  هدوب  غورد  رگا  دنتفگیم 
هزادنا هب  تسناوت  میهاوخ  مییامن  ماهلا  یحو و  لوصو  ياعدا  رگا  مه  ام  سپ  دنتباث  لوق  نیا  رب  رفن  اهنویلم  زونه  هدوب و  ادخ  رسپ  حیـسم 
دنناـم يربمغیپ  یعدـم  تفگ  ناوتیم  هک  يروط  هب  درکیم ، يربمغیپ  ياـعدا  تلوهـس  هب  یـسکره  رکف  نیا  يور  میناـسر  مهب  نادـیرم 

لیبق نیا  زا  هک  تسا  ینرق  يدالیم  هحفـص 31 ] مهدزون [  نرق  اصوصخم  دروخیم  ناحول  هداس  راک  هب  دیئوریم و  نیمز  يور  زا  فلع 
هب هدومن و  یناـبر  تاـماهلا  یحو و  لوصو  یهلا و  تیرهظم  ياـعدا  یـصخش  هشوگ  ره  رد  هدیـسر و  روـهظ  هب  دـح  زا  هداـیز  صاخـشا 
زا طقف  سپ  دوشیم  بلطم  يزارد  ثعاب  ناشیا  یمامت  رکذ  رایسب و  نانآ  ددع  نوچ  دناهتخادرپ  لقتسم  تالیکشت  دیدج و  نید  نتخاس 

يارب یـسراف  رد  ام  هک  تسا  تسرد  هک  منک  هوالع  تسا  مزال  مه  ار  هتکن  کی  انمـض  مروآیم . امـش  دای  هب  ار  اهنآ  رفن  دـنچ  هنومن  هار 
بهذم يرگید  لقتـسم و  تالیکـشت  ینعی  نید  یکی  میراد  ظفل  ود  دـهدیم  یهلا  تاماهلا  هب  مهلم  یعدـم  کی  هک  یتالیکـشت  یفرعم 
میئوگب میهاوخیم  هک  تسنیا  رد  بلطم  تسین  دوجوم  صاخشا  هتسد  ود  نیا  نیب  یقرف  یلک  رظن  زا  تقیقح  رد  یلو  نید  زا  هبعـش  ینعی 

رـشب تاجن  يارب  ار  وا  طسوت  ندـش  هدـیزگرب  ادـخ و  اـب  هطبار  نتـشاد  هدومن و  یهلا  تاـیلجت  لوصو  ياـعدا  يرایـسب  دارفا  نرق  نیا  رد 
نیا رد  برغ  هنـسلا  رد  هک  اجنآ  ات  دنـشاب  هتخادرپ  هبعـش  بهذم و  لیکـشت  هب  ای  دنـشاب و  هتخاس  لقتـسم  نید  هاوخ  الاح  دناهدش  یعدم 

رد  Religion هـسنارف رد   Religion یـسیلگنا نابز  رد  الثم  هفلتخم : هنـسلا  رد  ظـفلت  تواـفت  هب  تسا  دوجوم  تغل  کـی  طـقف  ینعم 
اهنآ یمامت  ظـفلت  هک   Religio نیتال ناـبز  رد  هرخـالاب  یئایناپـسا Religionو  رد   RELIGIAO یلاـغترپ رد   Religion یناملآ
یلر دنـسرپیم  فرط  زا  دوشیم  ویدار  نویزیولت و  رد  هک  یئاههبحاصم  رد  دـینکیم  هظحالم  هک  يروط  هب  و  دوشیم . نیژ  یلر  اـبیرقت 

هب  ) تسیچ امش   Sect ای  Seita دنسرپیمن هاگچیه  هریغ و  يدوهی و  ای  ناتـستورپ  ای  کیلوتاک  دیوگیم  باوج  رد  تسیچ  امـش  نیژ 
زج تقیقح  رد  و  دوریم ) راـکب  زین  ناـیدا  تابعـش  يارب  یهاـگ  تسا و  هریت  هـقرف و  هبعـش و  ینعم  هـب  هـک  یـسیلگنا  یلاـقترپ و  بـیترت 

هتشادن و روظنم  صوصخ  هب  نیناوق  عضو  هار  زا  ار  یلقتسم  تالیکـشت  يرگید  ربمغیپ  چیه  مالـسا  يدوهی و  یتشدرز و  نایدا  نیـسسؤم 
سـسؤم رتول  لثم  انیع  درکن  عضو  یـصوصخم  نوناق  هدعاق و  هنوگچیه  حیـسم  الثم  دناهدرک . مایق  اهمرفر  تاحالـصا و  ناونعب  الک  هیقب 

ای لـیجنا و  همجرت  عنم  اـی  و  هحفـص 32 ] اسیلک [  رد  لیثامت  روص و  لثم  تسناد  دـئاز  ار  اهزیچ  یـضعب  اهنت  تیحیـسم  رد  هک  یناتـسترپ 
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یلقتسم نید  هکنیا  يارب  هک  دوب  سلوپ  نیا  دیامن  هفاضا  هزات  زیچ  چیه  تیدوهی  رد  تساوخیمن  زین  حیسم  دیمعت ، لسغ  تافیرشت  لکش 
عـضو يوناق  هنوگچیه  حیـسم  الا  دروآ و  شیپ  ار  دـیمعت  لسغ  ندرکن و  هنتخ  هبنـشکی و  تیاکح  دـنک  ادـج  تیدوهی  زا  ار  نآ  دزاسب و 
زاتمم یهلا  تایلجت  رهاظم  تلاسر و  نایعدم  ریاس  زا  اهب  دنیوگب  هکنیا  يارب  نایئاهب  الاح  دوب . هدومنن  رارقرب  ار  یصاخ  تاررقم  هدرکن و 

هب ساسایب و  تسا  یبلطم  نیا  دناهدوب . مالسا  عراش  ای  حیسم  لظ  رد  نیریاس  هدروآ و  لقتسم  نید  وا  هک  دنروآیم  لیلد  هدوب  لقتسم  و 
يدیدج تالیکشت  نوناق و  هنوگچیه  اهنت  هن  اریز  هدوب  یسوم  لظ  رد  هتشادن و  لقتسم  عرش  مه  حیسم  تروص  نیا  رد  متشون  هک  يروط 
سدـقم باتک  هک  اجنآ  ات  دـندومن  ةاروت  همیمـض  هتـشون و  ار  عیاقو  شنادرگاش  هدرواین و  مه  دـیدج  باـتک  یتح  هکلب  هدومنن  عضو  ار 

تلاسر ياعدا  رایـسب  صاخـشا  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  لاح  ره  رد  دـشابیم . حیـسم  نادرگاش  تالاسر  نیا  ةاروت و  هعومجم  نایحیـسم 
زین نانآ  هدومن  لیدبت  راکذالا  قرـشم  هب  ار  دجـسم  هک  اهب  لثم  دنرـصع و  نیا  رد  رـشب  تاجن  رومأم  هک  دناهدش  یعدم  هدومن و  ار  ادـخ 
دوخ نید  رد  زین  نانآ  هداد  لیلقت  زور  هب 19  هزور  هزور 30  ای  هبترم و  هس  هب  ار  هبترم  زامن 5  اهب  دناهدرک  رگید  بیترت  ار  اهاسیلک  عضو 

یتشآ حلص و  يردارب و  تبحم و  رشب و  تاجن  لیبق  زا  یـشیارآ  بلاطم  هیقب  دناهداد و  هریغ  اهتاجانم و  دیمعت و  لسغ  عضو  رد  یتارییغت 
دوخ شور  باتک و  مالک و  تنیز  مدرم  بلج  يارب  فقاو و  اهنآ  موزل  رب  همه  ناهج  رـسارس  رد  هک  تسیراـکفا  دـیاقع و  ناـمه  هریغ  و 

هحفص 33 ] دناهدش [ : تایلجت  لوصو  یعدم  اهب  باب و  دننام  هک  يدارفا  زا  نت  دنچ  کنیا  دنیامنیم ،

نامزلارخآ نیسدقم 

لیصحت دندقتعم  شناوریپ  هدوب و  تعارز  لها  هک  هلاس  ناوج 25  کی  اکیرمآ  رد  باب ) ياعدا  زا  لبق  لاس   14  ) يدالیم لاس 1830  رد 
وا ناتساد  تسا و  هدومن  ثوعبم  قیالخ  يربهر  تلاسر و  هب  ار  وا  دراو و  وا  رب  ادخ  هتشرف  هک  دنکیم  اعدا  تسا  هدیدن  هسردم  هدرکن و 

هتـشاد هریغ  تاجانم و  یهلا و  لئاسم  هب  یطرفم  هقالع  یکچوک  زا  انامه  هک  ناوج  نیا  هک  روطـسم  نینچ  اهنآ  ینید  تالاقم  بتک و  رد 
لاعتم رداـق  دزن  داـیز  ياهعرـضت  اـهیراز و  ادـخ و  هاـگرد  هب  رایـسب  ياـهتاجانم  زا  دـعب  يزور  یگلاـس  هدزناـپ  رد  هدوب  رکفت  رد  مئاد  و 

اهنآ مادک  هدوب و  کی  مادک  اب  قح  هدوجوم  یبهذم  قرف  نایدا و  نارازه  نیب  هک  دـهد  ناشن  وا  هب  ار  تسار  هار  هک  دـنکیم  تساوخرد 
نایدا همه  دنیوگیم  وا  هب  هدش و  رهاظ  وا  رب  مه  اب  ود  ره  حیـسم  ادخ و  نیح  نیا  رد  دوش و  کلاس  هار  مادک  هب  دـیاب  وا  تسا و  تسرد 

هـس يراکایر . غورد و  یهاوخدوخ و  یبلط و  هاج  تاوهـش  رد  هتفرورف  اـهنآ  نیلوئـسم  بارخ و  هارمگ و  دنهابتـشا و  رد  هدوجوم  قرف  و 
زا لکـشتم  یباتک  کی  اکیرمآ  هطقن  نالف  رد  هک  دیوگیم  ودـب  هدـش و  لزان  وا  رب   Moroni مانب ادخ  هتـشرف  کی  هراب  رگد  دـعب  لاس 

تئارق ناکما  يارب  فافش  یگنس  زا  صوصخم  کنیع  کی  نآ  رانک  رد  تسا و  نوفدم  رشب  تاجن  هار  تاروتـسد  نمـضتم  الط و  قاروا 
هب ار  باتک  نیا  دـیاب  وت  تسا و  دوجوم  ایند  رد  دوجوم  ياهنابز  ریغ  دـشابیم  یـصوصخم  ناـبز  هب  هک  نآ  بلاـطم  كرد  باـتک و  نیا 

فزژ شمان  هک  وا  تایلجت  رهظم  ادـخ و  لوسر  نیا  یئامن . هیـصوت  ار  شمیلاعت  يارجا  هظعوم و  مدرم  هب  ار  نآ  نتم  همجرت و  یـسیلگنا 
ادخ هب  ار  لصا  همجرت و  یـسیلگنا  هب  ار  نآ  ادـخ  هتـشرف  روتـسد  هب  هدروآ و  تسد  هب  ار  باتک  نآ  دـشابیم   Josef Smith تیمسا

Mormon نومروم مان  هب  هک  نامزلارخآ  نیسدقم  مانب  يدیدج  نید  لیکشت  هجیتنلاب  دنکیم و  نآ  نتم  میلعت  هب  عورش  هداد و  تدوع 
 - دـیامنیم لیمکت  ار  یهلارما  هدـیناسر و  یحو  ودـب  یئاکیرما  لیئربج  هحفـص 34 ] ارمتـسم [  اعباتتم و  نآ  دعب  دهدیم و  دـنفورعم  زین 
هب روبجم  تارکب  هتفرگ و  رارق  نانمـشد  نیفلاـخم و  هلمح  دروـم  زین  صخـش  نیا  تسا  تلاـسر  نایعدـم  همه  لوـمعم  هکیروـطب  هچرگا 

نادنز هب  هدومنن و  افتکا  زین  نیدـب  نانمـشد  ینادـنز و  زین  تبقاع  هدـیدرگ و  رگید  رهـش  هب  رهـش  نیا  زا  ترجاهم  دوخ و  ياهلحم  كرت 
اجنآ ات  هتفای  جاور  یبیجع  تعرـس  هب  شنید  لاح  ره  رد  یلو  يدالیم .)  1844  ) دنـشکیم ار  هدربمان  هتخاس و  اجنامه  ار  وا  راک  هلمح و 

Salt Lake رد دـشاب  نید  نیا  راکذالا  قرـشم  نایئاهب  لوق  هب  ای  دجـسم و  اـی  اـسیلک و  ناونع  هب  هک  یمظعم  ياـنب  لاـس 1893  رد  هک 
نیب رد  تسا . هدـیدرگ  جرخ  رالد  نویلم  هس  شناـسیون  هحفـص 35 ] هیدر [  دـییأت  قبط  تقو  نآ  لوپ  هب  هک  دـنزاسیم  اـکیرما  رد   City
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ياراد دوشیم . هدـید  دایز  هریغ  دـنمتورث و  لومتم و  دارفا  لـیکو و  روتانـس و  دـننام  رایـسب  هتـسجرب  ارهاـظ  صاخـشا  هتـسد  نیا  ناوریپ 
گرزب و یمـسر  زکارم  دایز و  ناوریپ  اههبعـش و  ایند  ماـمت  رد  دنـشابیم و  يددـجتم  مظنم و  تالیکـشت  دوخ و  هب  صوصخم  هاگـشناد 

رهـش زکرم  رد  یعیـسو  رایـسب  ناـمتراپآ  یکی  ماهدرک  دروخرب  اـهنآ  زکرم  هس  هب  نم  نونکاـت  ولاـپ  نس  رد  اـهنت  دـنراد . یـصخش  یکلم 
رد یکی  دـنراد  یـصاخ  یئابیز  یگداس  نیع  رد  نیزم و  هیثاثا  نیرتهب  هب  هک  زین  ابیز  رایـسب  گرزب  يانب  ود  تسا و  هناـخ  تسپ  کـیدزن 
رد یتح  دنوشیم  هدید  اج  همه  اهنآ  نیغلبم  تسا . هدش  عقاو  ولاپ  نس  رهـش  زا   Santo Amaro شخب يرگید  شخب Pinheiro و 

لیـصحتلا غراف  ناناوج  زا  يرایـسب  دـنرادیم . هضرع  ار  دوخ  بلاطم  هتفر و  لزانم  رد  هب  هکنآ  ای  هعجارم و  صاخـشا  هب  نابایخ  هچوک و 
غیلبت هب  ترفاسم و  هجراخ  کلامم  هب  لاسکی  دوخ  تالیـصحت  متخ  دعب  هفیظو  ماظن  تمدـخ  هرود  ماجنا  دـننام  نید  نیا  وریپ  یئاکیرما 

. دناهدومن هعجارم  نم  صخش  هب  ناگدربمان  راب  راهچ  نونکات  دنربیم  راکب  یبیجع  تاراکتبا  تمسق  نیا  رد  دنوشیم و  لوغـشم  هللارما » »
هک تشاد  راـهظا  هعجارم و  نم  هب  بترم  هفاـیق و  شوخ  کیـش و  یلیخ  ناوـج  مدرکیم  روـبع  ناـبایخ  رد  هک  یلاـح  رد  يزور  راـب  لوا 

دوش دوخ  نید  تاغیلبت  دراو  مک  مک  دعب  ات  دنادب  ارم  هیرظن  تساوخیم  ارهاظ  لکلا و  برـش  دض  صوصخ  رد  تسیرامآ  هیهت  لوغـشم 
دـشاب و نید  نیا  ناوریپ  زا  دـیاب  هک  متفایرد  يروف  مدوب  انـشآ  ناتـساد  هب  نوچ  یلیزارب و  هن  تسا  یئاکیرمآ  هک  متـسناد  وا  هجهل  زا  نم 
انـشآ و امـش  بلاـطم  هب  هک  متفگ  ودـب  نم ، ندرک  غـیلبت  هب  درک  عورـش  دـش و  بلطم  دراو  تـمحز  نودـب  درک و  دـییأت  مدیـسرپ  نوـچ 
رد نانیا  مدـنک . دوخ  رـس  زا  ار  وا  رـش  هصالخ  ماهدـش و  رـضاح  هبترم  نیدـنچ  زین  نید  نیا  سلاجم  هب  ماهدـناوخ و  مه  ار  امـش  ياهباتک 
هب دـنراد و  یمظنم  تالیکـشت  بترم و  تاسلج  قحلا  هحفـص 36 ] دنـشابیم [ . نایئاهب  زا  رتتخـس  رتدیدش و  بتارم  هب  غیلبت  بصعت و 

رتهب ياههمانرب  ناشناناوج  يرادهاگن  يارب  تسا و  هللاءابحا »  » تاسلج زا  رتیناحور  رایسب  ناشتاسلج  مینک  تبحـص  اهب » لها   » حالطـصا
ياهیراتفرگ ینونک و  رـشب  هدنهد  تاجن  هناگی  ار  دوخ  نید  سـسؤم  هدراذگ  نایئاهب  زا  رتارف  ار  اپ  زین  تابـصعت  رد  دنراد و  يرتدـیفم  و 

هقلطم تقیقح  هب  هک  دـنرب  ناـمگ  ناـنچ  دنونـشب  شمیلاـعت  شبلاـطم و  وا و  هب  عجار  ار  يداریا  نیرتـمک  دنتـسین  رـضاح  دـننادیم و  نآ 
هحفص 37 ] دننادرگرس [ . یهابت  تلفغ و  ینادان و  لهج و  يداو  رد  همه  اهنآ  ریغ  دنلصاو و 

یئاحیسم ملع 

شوه و ياراد  تیلوفط  رد  شناوریپ  تیاـکح  قـبط  هک   BakerEdy يدارکیب مانب  یئاکیرما  تسا  یمناـخ  يربمغیپ ، یعدـم  راـب  نیا 
یگلاس رد 17  هتخادرپیم و  یبهذم  یملع و  تاثحابم  هب  اسیلک  رد  یبهذم  ياسؤر  ردـپ و  اب  یگلاس  هدزای  رد  هدوب و  هداعلاقوف  یتسارف 

وا تاجن  هب  يدـیما  ار  ابطا  هک  دوشیم  يدـیدش  ضرم  راچد  راب  کی  تسا -  هدوب  دـنلب  يراکفا  ياراد  هتـسنادیم و  ار  ددـعتم  ياهنابز 
يدـنچ دـعب  دـباییم . افـش  یلکب  هدوبن و  دوجوم  یـضرم  زا  يرثا  دزیخیمرب  نوچ  دوریمورف و  نیگنـس  باوخ  هب  يزور  هکنآ  ات  هدوبن 

هنوگچیه هدومن و  باوج  ار  وا  ابطا  اددـجم  هک  يروط  هب  دوشیم  حورجم  تدـش  هب  هدروخ و  نیمز  هب  هدـیزغل  خـی  يور  رب  يزور  اقافتا 
هعقاو نیا  زا  دعب  دوشیم . بوخ  دباییم و  تاجن  یئاسآ  هزجعم  عضو  هب  زین  راب  نیا  کلذعم  یلو  دنهدیمن  شتاجن  ناکما  هب  يراودیما 

لاس 1877 رد  هرخالاب  ادخ و  اب  نتشاد  هطبار  ندومن و  یهلا  تیرهظم  ياعدا  هب  دنکیم  عورـش  یگلاس  نس 45  رد  ینعی  لاس 1866  رد 
شرورپ يزور  نینچ  يارب  اـهلاس  ار  وا  ادـخ  هک  دوشیم  یعدـم  هداد و  راـشتنا  افـش  ملع و  ناونع  هب  ار  دوخ  تاروتـسد  میلاـعت و  باـتک 

تسا هدرک  رومأم  یناحور  یمسج و  مالآ  زا  رشب  تاجن  يارب  ار  وا  فوشکم و  وا  رب  ار  ضارما  يافـش  هار  یلجت و  وا  هب  زورما  هدادیم و 
دومن و هجلاعم  ینالقع  هوق  ریثأت  تاجانم و  یناحور و  قیرط  زا  ناوتیم  ار  ضارما  هتـشادن و  يریثأـت  اـهوراد  دوشیم  یعدـم  هصـالخ  و 
هب رداق  دش و  دهاوخ  زین  هوق  نینچ  ياراد  دیامن  تعباتم  وا  زا  دـشاب و  هتـشاد  نامیا  وا  هب  هک  یـسک  هدیـشخب و  ودـب  ار  هوق  نیا  دـنوادخ 

تالیکشت هحفص 38 ] دنهدیم [ . تبـسن  ودب  جالعلا  بعـص  نارامیب  يافـش  قیرط  زا  يرایـسب  تازجعم  دیدرگ ، دهاوخ  ضارما  هجلاعم 
نایدا هیلع  هک  کیلوتاک  تالیکشت  یمسر  عجرم   ) کیلوتاک سیون  هیدر  یتح  دراد و  جاور  یئاحیسم  ملع  مان  هب  عیسو و  رایسب  وا  ینید 
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دنیامنیم ملکت  یسیلگنا  هب  هک  یئاهنیمزرس  ریاس  ایلارتسا و  ناتسلگنا و  اکیرما و  رد  نید  نیا  دسیونیم  دنـسیونیم ) هیدر  کیلوتاک  ریغ 
مناخ نیا  دـنیامنیم  انب  دـیدج  ياسیلک  کی  زور  ره  رد  نید  نیا  ناوریپ  لوق  هب  تسا و  تفرـشیپ  رد  عیرـس  روط  هب  هتفای و  ناوارف  جاور 

هحفص 39 ] تسا [ . هتشاذگ  یقاب  دوخ  زا  تقو  لوپ  هب  رالد  نویلم  هس  تسا  هتشون  سیون  هیدر  هک  يروط  هب  توف و  یگلاس  نس 86  رد 

(ADVENTISTES  ) نویروهظ

هداتفا قافتا  اکیرما  رد  هک  تسا  یتیاکح  دنروآیم  دوخ  نید  یئوگ  شیپ  يارب  هک  یلیالد  هلمج  زا  نایئاهب  هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دیاب 
روهظ رد 21 ر 3 ر 1843  حیسم  هک  درک  جاتنتسا  نینچ  لیجنا  بلاطمزا  یگلاس  نس 34  رد  ( 1782  - 1849  ) رلیم مایلیو  مانب  یصخش  هک 

لاس زا  نیاربانب  دش ) دهاوخ  هزیکاپ  سدقالا  سدـق  زور  دعب 2300  دیوگیم  هک  هیآ 14  لصف 8  لایناد  باتک  زا  هدافتـسا   ) درک دهاوخ 
رهاظ روکذـم و  خـیرات  ندیـسرارف  زا  دـعب  تقو » تامالع   » مانب همانزور  سیـسات  يراد و  هنماد  تاغیلبت  ماـجنا  هب  دـنکیم  عورـش   1818

هب 22 ر 10 لوکوم  ار  نآ  مه  دعب  دشابیم و  نآ 18 ر 4 ر 1844  حیحص  باسح  هدرک و  هابتشا  هبساحم  رد  هک  تفگ  رلیم  حیسم  ندشن 
رد یمک  طقف  هدومن و  ینیب  شیپ  تسرد  هتفگ و  تسار  وا  دـنیوگیم  هدرک و  هدافتـسا  عقوم  زا  نایئاهب  هک  تساجنیا   ) دـنکیم ر 1844 

قفوم هک  تسا  ناونع  نیمه  هب  دننکیم و  دادـملق  ر 1844  ر 5  ار 23  نآ  هک  تسا  باب  توعد  زور  ناـمه  نیا  هدرک و  هابتـشا  هبـساحم 
هکنآ لاح  دـنهد و  لیکـشت  هتـسد  نیا  ناوریپ  نیب  زا  نیمزرـس  نآ  رد  ار  هیلوا  هتـسه  بلج و  تیئاهب  هب  ار  ناـیئاکیرما  رفن  دـنچ  دـناهدش 

نایئاهب نیب  فورعم  العف  هک  تسا  لکـش  نیدب  هن  باب  ياعدا  تیفیک  هک  دید  میهاوخ  درک  میهاوخ  هعلاطم  ار  عوضوم  نیا  دـعب  هکنانچ 
يراب درادـن .) باب  تیاکح  روکذـم و  خـیرات  هب  یطبر  هنوگچیه  درکیم و  دادـملق  حیـسم  تعجر  ار  دوخ  هک  دوب  اهب  نیا  ایناث  و  تسا )
یقاب حیـسم  روهظ  راـظتنا  رد  دـقتعم و  ودـب  يریثک  عمج  یلود  هب  اـیرد  ار  حیـسم  روهظ  هکنیا  نودـب  دـنکیم  توف  لاـس 1849  رد  رلیم 

هحفـص 40] نیا [  زا  رفنود  ناهگان  هک  تفریم  عمج  یگدنکارپ  لامتحا  هدیدرگ و  دیدرت  سای و  راچد  زین  نادیرم  زا  یعمج  دـندنام و 
تیفیک هکلب  هدرکن  هابتشا  هبـساحم  رد  رلیم  هک  دناهتفگ  هدومن و  یلجت  اهنآ  رب  حیـسم  ادخ و  هک  دندش  یعدم  يرگید  دعب  یکی  نادیرم 
هبساحم رد  رلیم  هک  تسا  هتفگ  هدومن و  یلجت  ودب  دنوادخ  هک  دش  یعدم   Hiram Edson مانب اهنآ  زا  یکی  تسا . هتفاینرد  ار  روهظ 

هیآ هب  دانتسا  تسا و  نامـسآ  رد  یـسدقم  ناکم  سدقم  ناکم  زا  دوصقم  هدومنن  كرد  ار  سادقالا  سدق  زا  دوصقم  هکلب  هدرکن  هابتـشا 
هیآ 12 نایناربع  هب  سلوپ  هلاسر  هب  دانتسا  نیمز و  رد  هن  تسا  نامـسآ  رد  سادقالا  سدق  دیوگیم  هک  دیامنیم  لایناد  باتک  باب 8   14

سدق لخاد  حیسم  رد 22 ر 10 ر 1844  هک  دومن  هیجوت  هرخالاب  مدید و  نامسآ  رد  ار  یناحور  نیرتگرزب  دیوگیم  هک  دنکیم  لصف 8 
رد تقو  نآ  رد  یلو  هدش  نامسآ  لخاد  ندش  بولـصم  زا  دعب  حیـسم  هک  تسا  تسرد  هک  درک  هفاضا  هدش و  نامـسآ  رد  عقاو  سادقالا 

هیلک راتفر  یگدنز و  كرادم  یـسررب  لوغـشم  هدیدرگ و  سدقم  ناکم  لخاد  نونکا  هدومن و  تماقا  ینامـسآ  سادقالا  سدق  زا  جراخ 
هدش امن  باوخ  هک  دوشیم  یعدـم   Elen Harman White مان هب  یمناخ  يرگید  ناگدنز . ناگدرم و  زا  معا  دـشابیم  رـشب  دارفا 

هتخانش و ربمغیپ  ار  وا  هدش و  لاحشوخ  نادیرم  هجیتنلاب  تشهب ) ینعی  اجنیا  رد  نامسآ   ) دنوریم نامـسآ  هب  رلیم  ناعبات  ینعی  نینمؤم  هک 
صوصخرد تالیوات  تاروتـسد و  هدومن و  تایلجت  لوبق  تاـماهلا و  یحو و  لوصو  ارتاوتم  هتـشادنرب و  تسد  ادـخ  اـب  ساـمت  زا  مه  وا 

هفلتخم یحاون  رد  وا  نداد  شدرگ  نمـض  هدرب و  نامـسآ  هب  ار  وا  حیـسم  هک  دوشیم  یعدـم  يزور  یتح  دـنکیم و  لزان  لـیجنا  تاـیآ 
زا هلاه  اب  هک  ار  نآ  نتخانش  سدقم  هبنش و  مارتحا  نوناق  اصوصخم  دهدیم و  ناشن  وا  هب  زین  ار  یسوم  هرشع  ماکحا  یلصا  هحول  نامسآ 
زور هن  دنرامـش  سدقم  هدومن و  لیطعت  نینمؤم  دیاب  هک  تسا  هبنـش  هک  دـنکیم  هیـصوت  هتخاس و  ناشن  رطاخ  ودـب  دوب  هدـش  هطاحا  رون 

زا دروم  نیا  رد  یتح  دـنیامنیم و  لـیطعت  ار  هبنـش  هدرک و  اـهر  ار  هبنـشکی  ربمغیپ  نیا  بهذـم و  نیا  ناوریپ  هک  تساـجنیا  زا  هبنـشکی و 
بهذم نیا  ناوریپ  هحفص 41 ] زا [  تسا و  نیمز  شورف  یناپمک  کی  بحاص  هک  ار  قوقح  رتکد  کی  هکنیا  امک  دنرتبصعتم . نایدوهی 

هبنش بش  رد  لخاد  دوش و  يریخات  ادابم  هک  دنورب  اضعا  لیطعت و  ار  یناپمک  رـصع  تعاس 5 ر 4  اههعمج  هک  دوب  هداد  روتسد  دشابیم 

ولاپ نس  زا  www.Ghaemiyeh.comياهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


لوصو ضرعم  هداد و  همادا  دوخ  لغـش  نیدب  لاس  داتفه  تدم  مه  ربمغیپ  مناخ  نیا  يراب  دشیم . عورـش  تعاس 5 ر 6  دوخ  هک  دندرگ 
ادـخ مانب  دومنیم  هک  يریـسفت  ریبعت و  ره  یقلت و  شناوریپ  يارب  ضحم  ياربک  تینوصم  بحاص  تایآ و  لازنا  ماهلا و  یهلا و  تایلجت 

دنـشابیم و يریثک  تیعمج  ياراد  کلامم  زا  يرایـسب  رد  هدوب و  لصفم  رایـسب  تالیکـشت  ياراد  زین  نید  نیا  ناوریپ  تشادیم . راـهظا 
تابـصعت ياراد  دـنیآیم و  نوریب  تروص  شیارآ  نودـب  یگداس و  لاـمک  رد  اـهنآ  ناـنز  هدوب و  رذـحرب  یلکلا  تابورـشم  زا  نآ  دارفا 

نیا اب  دنراد  اسیلک  اهکیلوتاک  ياهاسیلک  ربارب  ابیرقت  لیزارب  رد  دنهدیم و  ناشن  ناوارف  تیدج  زین  دارفا  غیلبت  رد  هدوب و  یبهذم  دیدش 
هحفص 42 ] تسا [ . رتکچوک  رقحم و  نانیا  ياسیلک  هک  توافت 

نویحور

ار وا  حاورا  هک  تفگ  هکلب  هدادـن  تبـسن  ادـخ  هب  ار  دوخ  تاـماهلا  یحو و  هدروآ و  یعونت  دوخ  راـک  رد  اـم  يربمغیپ  یعدـم  اـجنیا  رد 
همه هک  یگرزب  نید  کی  دشاب  نایدا  همه  قوفام  هک  دیامن  سیسأت  ینید  دناهداد  روتـسد  ودب  دناهدرک و  رـشب  تاجن  رومأم  یئامنهار و 

حاورا ای  ناگدرم  راضحا  حاورا و  هناسفا  دینادیم  هکیروطب  دشاب . لاعتم  رداق  گرزب  دـنوادخ  قیال  هک  ینید  دـناجنگب  دوخ  رد  ار  نایدا 
حاورا هک  دناهدوب  هدیقع  نیا  رب  يدایز  تاعامج  تسین  مولعم  نآ  يادتبا  هک  میدق  رایـسب  زا  هکلب  درادـن  یگزات  ناشیا  اب  هملاکم  اهنآ و 

دنیامنیم و دب  ای  بوخ  هلخادم  بوخ  ای  دب و  زا  معا  اهنآ  یناگدنز  رد  هدوب و  سامت  رد  ناگدـنزاب  دـنراد و  یملاع  دوخ  يارب  ناگدرم 
دنکیم توف  هتشاد  دوخ  لیا  دارفا  رد  يذوفن  تیبوبحم و  هک  یلیا  سیئر  هک  تسا  نیا  نیخروم  زا  يرایسب  هدیقع  بسح  رب  زین  نآ  أشنم 
هدادیم تاروتسد  رهاظ و  اهنآ  رب  وا  حور  دنوشیم  یعدم  دنیامن  هدافتـسا  لیا  تیاده  يارب  وا  ذوفن  يهمادا  زا  هکنیا  يارب  لیا  يامعز  و 

Allan Kardec موـسوم هک  ربـمغیپ  نیا  يراـب  ددرگیم . عورـش  اـج  نیمه  زا  زین  یعیبـط  یهلا و  ریغ  ناـیدا  سیـسأت  همدـقم  تـسا و 
هرابرد یباتک  لاس 1858  رد  تسا  هتشاد  زین  هاگشناد  يداتسا  تمس  هک  هدوب  یبیبط  هتسیزیم . تاونس 1804 و 1869  نیب  رد  دشابیم و 

دناهدرک و اقلا  وا  هب  ار  باتک  نیا  نتم  حاورا  هکلب  تسین  وا  زا  يراعـشا ، بلاطم  هک  درادیم  مالعا  هداد و  راشتنا  نویحور  هدـیقع  لوصا 
تـسدب یهجوت  نایاش  تیقفوم  هنیمز  نیا  رد  دـیامن و  سیـسأت  نویحور  هدـیقع  هیاـپ  رب  ار  دوخ  گرزب  نید  اـت  دـناهداد  تیرومأـم  ار  وا 

. دنراد نید  نیا  لوصا  هب  تادـقتعم  ظاحل  هحفص 44 ] زا [  قیمع  رایـسب  بصعتم و  ناوریپ  عیـسو و  تالیکـشت  ایند  رـسارس  رد  هدروآ و 
ولاپ نس  رهـش  رد  تسا . یملع  یتیعمج  هکلب  تسین  ینید  تالیکـشت  اهنآ  تالیکـشت  هک  دندقتعم  صخـش  نیا  ناوریپ  هک  دـنامن  هتفگان 

صولخ لامک  اب  نینمؤم  زا  رازه  نیدـنچ  هبنـشکی  ره  نآ  ياهـسنارفنک  نلاس  رد  هک  عیـسو  گرزب و  رایـسب  یلـصا  زکرم  کی  رب  هوـالع 
نیدنچ اصخـش  نم  هک  دنراد  دوخ  زا  یکلم  ددـعتم  زکارم  زین  رهـش  فلتخم  یحاون  رد  دوشیم ، ولمم  مه  اهورهار  یتح  هدـش و  رـضاح 

ياهدورـس دـنیامنیم و  داریا  جـیهم  نیـشتآ و  ياهقطن  دـنراد و  یناحور  رایـسب  امـش  لوق  هب  یئاـهتاجانم  ماهدومن . ندـید  ار  اـهنآ  زکرم 
نارگید هب  یتح  رگیدکی و  هب  تبسن  هتشاد و  ینارون  دح  زا  هدایز  یئاهتروص  نایئاهب  حالطصا  هب  دنیارـسیم و  کیزوم  اب  مأوت  نیـشنلد 

لقن امـش  يارب  ار  ناشحاورا  راضحا  سلاجم  رد  روضح  اهنآ و  اب  ار  مدوخ  ياهتاقالم  تیاکح  نم  دنراد . ار  يزوسلد  تدعاسم و  لامک 
کیرات ار  نلاس  هنوگچ  هک  دیدینـشیم  ارم  تایاکح  یتقو  هک  دیروایب  دای  هب  امـش  یلو  مزادرپ . رارکت  هب  اجنیا  رد  مهاوخیمن  ماهدرک و 

هب مه  امش  دیاش  و  تفرگیم ؟ هدنخ  ردقچ  ار  امش  دندمآیم  تکرح  رد  حاورا  ناونعب  هدیـشوپ و  دیفـس  سابل  رفن  دنچ  هدومن و  ضحم 
هدرک و غیلبت  ار  ام  تساوخیم  یتیناحور  هچ  اب  تشاد  یـشورف  هچراپ  هزاغم  وناتیاک  ناس  رد  هک  ار  سربا  لشیم  ياـقآ  نآ  دـیراد  رطاـخ 

نآ لامعتسا  اب  دناهدروآ و  اود  وا  يارب  نامسآ  زا  حاورا  هتشاد و  مسیتامر  تفگیم  هک  دیشاب  هتـشاد  دای  هب  دیاب  دیامن و  هتـسد  نیا  دراو 
اههمانزور رد  هک  ار  یئادص  رـس و  تیاکح  ادـعب  منادیمن  مدرکیم . لقن  هک  یتایاکح  ریاس  ای  تسا و  هدـش  بوخ  یلک  هب  شمـسیتامر 

ماجنا یحارج  ياهلمع  ضحم  یکیرات  رد   Bel Horizente هتنزیروا لب  رهـش  رد  اهنیا  زا  يدرف  هک  هن  ای  دـیدرک  هجوت  دوب  هداتفا  هار 
داوـس و هنوـگچیه  وا  هک  دـندوب  یعدـم  نادـیرمو  هدرکیم  هجلاـعم  یحارج و  قـلطم  یکیراـت  رد  ار  هریغ  سیدـناپآ و  هدـعم و  مـخز  و 
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نیا ماـجنا  هب  رداـق  ار  وا  دراو و  وا  مسج  رد  هدرم  برجم  ياـهحارج  بذـهم و  ياـهرتکد  حاورا  هحفص 45 ] هکلب [  هتشادن  یتالیـصحت 
يو زاوج  نتـشاد  نودب  تبابط  ناونع  هب  هدمآرب و  هدرب  مان  بیقعت  ماقم  رد  لیزارب  تلود  یتح  دنیامنیم و  یکیرات  رد  یحارج  تایلمع 

رد حیـسم  تیاکح  نیا  هب  هراشا  یتبـسانم  هب  سربا  لشیم  ياقآ  نآ  اب  تبحـص  یط  نم  يزور  دیـشک . ینوناق  بیقعت  همکاحم و  تحت  ار 
نآ فرط  هب  عوج  دسو  ریجنا  دنچ  ندروخ  دیما  هب  دید و  يریجنا  تخرد  رود  زا  تشذـگیم و  نابایب  رد  هنـسرگ  یتقو  هک  مدرک  لیجنا 
وا هـب  دـش و  کـشخ  تـخرد  روـفلایف  درک و  نـیرفن  تـنعل و  ار  نآ  هدـش و  ینابـصع  سپ  تفاـین  نآ  رد  يریجنا  هنافـسأتم  یلو  تـفر 

ادـخ و صوـصخم  رـسپ  امـش  هدـیقع  هب  هک  يدرف  کـی  ـالوا  اریز  دـشاب . یگتخاـس  دـیاب  دـشاب و  تسرد  دـیابن  تاـیاکح  نیا  متفگیم 
دوخ هب  ار  لـحم  نآ  اـت  نتفر  تمحز  درادـن و  ریجنا  تخرد  هک  تسنادیم  دـیاب  دراد  هک  یبیغ  ملع  هب  لـقاال  تسا  مسجم  سدـقلاحور 

سدقلا حور  ایناث  دنامیمن . تخرد  هب  يریجنا  لصف  نیا  رد  هک  هتـسنادیم  یلفط  ره  عبطلاب  هدوب و  زیئاپ  لصف  رخآ  هکنآ  هصاخ  دادیمن 
گرزب یبرم  داتـسا و  مسجم و  سدقلا  حور  کی  اثلاث  هدوب . لصف  ياضتقا  هکلب  هدوبن  یهانگ  ار  تخرد  هک  دوش  نیابـصع  دـیابن  مسجم 
تخرد تسناوتیمن  دادیم  افـش  ار  ناـضیرم  درکیم و  هدـنز  ار  اـههدرم  هک  یـسک  اـعبار  دـیاشگیمن . تنعل  نیرفن و  هب  ناـبز  هاـگچیه 

ندرک و نیرفن  زا  اریز  دومنیم . یعوج  دس  دوخ  مه  هدیمد و  ریجنا  تخرد  رد  هزات  یحور  مه  قیرط  نیدب  دناشن و  ریجنا  هب  ار  ریجنایب 
ار تیاکح  نیا  لشیم  ياقآ  مولعم  رارق  هب  تخرد  يارب  هن  وا  صخش  يارب  هن  دشیمن  داجیا  کیچیه  يارب  یلصاح  تخرد  ندش  کشخ 
رب ار  بلطم  ات  دوش  رضاح  حاورا  راضحا  هسلج  کی  رد  صخش  نیا  تسا  مزال  دنیوگیم  نانآ  دربیم و  نویحور  ياسؤر  نیغلبم و  يارب 

یئاههنحـص زج  هـک  دوـب  هدرک  قیدـصت  دوـخ  هدرب و  تاـسلج  هحفـص 46 ] نیا [  هـب  ارم  راـب  دـنچ  هـکنیا  اـب  لـشیم  دـنیامن ، راکـشآ  وا 
دایز و رارصا  اب  نانآ  روتسدلا  بسح  یلو  تسین . يزیچ  دنلوغشم  راکب  یتراهمیب  تیاهن  رد  نآ  ياهتسیترآ  هک  یئاهرتآت  زیمآهرخسم و 
هک درک  عناق  ارم  هرخالاب  میوریم  قافتا  هب  وا  نیـشام  اب  دیایب و  دـهاوخیم  مه  زنب  سدـسدرم  یناپمک  سیئر  هکنیا  هب  غورد  نتفگ  یتح 

نیا هک  متـسنادیم  نم  تسا . لیزارب  رکـشل  نارـس  زا  زنب  سدسرم  یناپمک  سیئر  هک  دینادیم  دـیاش  موش  رـضاح  هسلج  نیدـب  رگید  راب 
نادـب ار  ام  دـمآ و  شنیـشام  اب  دوب  یناپمک  ریاود  زا  یکی  يدـصتم  هک  نینمؤم  زا  حول  هداس  یناوج  هکلب  تسا  تقیقح  زا  يراـع  بلطم 

دیاش ات  دنتفرگ  ياج  ام  رـس  تشپ  رد  شیامن  عورـش  زا  لبق  ات  دننک  يزاب  ار  حاورا  لر  بش  نآ  رد  دوب  انب  هک  یتسیترآ  دارفا  درب . هسلج 
لشیم نامیا  تبترم  لقاال  دنیوگب و  دنراد  ربخ  زیچ  همه  زا  حاورا  هکنیا  ناونع  هب  دوخ  بلاطم  نمـض  رد  دنراد و  عومـسم  نم  زا  یبلاطم 
هنحص زیمآ و  هرخـسم  رایـسب  مدوب  هدرک  تیاکح  امـش  يارب  هک  اههنحـص  ریاس  لثم  مه  هنحـص  نیا  يراب  دنیامن . رتخسار  رتمکحم و  ار 
هچنآ مینک و  كرد  میناوتیمن  ار  یهلا  بلاطم  ام  هکنیا  زاربا  هب  درک  عورـش  هدش  راضحا  حور  ياقآ  دوب و  لمهم  فیعـض و  سب  يرتآت 
ریسفت هب  تسد  هنوگنیا  هک  یسک  هک  دوب  نیا  شنایب  هصالخ  میئامن و  لیوأت  ریسفت و  ار  نآ  هکنیا  رب  دبیزیمن  ار  ام  تسا  یهلا  لیجنا  رد 

هک یگرزب  ياـهداریا  زا  یکی  هـکنیا  زا  دوـب  لـفاغ  هراـچیب  نـیا  تـسا و  کـش  وا  هـفطن  رد  هدوـبن و  هدازلـالح  دـنزب  نآ  داریا  لـیجنا و 
ادـیدش ار  اهنآ  هتـشون و  كدراـک  نلآ  نآ  سـسؤم  نویحور و  هتـسد  نآ  هیلع  ناـشدوخ  یمـسر  ياـههیدر  رد  کـیلوتاک  ياهیحیـسم 

يارب لیجنا  بلاطم  هک  هدوب  دقتعم  كدراک  نلا  هک  تسنیا  دناهدرک  دادملق  ترـشاعم  لباق  ریغ  ضحم و  رفاک  فرـص و  دترم  موکحم و 
دیابن و  دیامن ، طابنتسا  كرد و  دناوتیم  هچنآ  دوخ  مهف  قباطم  دناوخب و  ار  نآ  دراد  قح  سکره  تسا و  یمومع  هدوبن و  یصاخ  هتسد 
تفگ نم  هب  لشیم  ياقآ  نیا  يراب  هحفص 47 ] دنامب [ . هریغ  شیشک و  ناونع  هب  یصوصخم  هتـسد  کی  راصحنا  رد  نآ  ریـسفت  لیوأت و 

امـش هب  بلطم  ات  دروآ  دـنهاوخ  نوریب  امـش  لزنم  زا  يزیچ  کی  اهنآ  دـیاهدرک  نیهوت  اهنآ  هب  هدرک و  کش  حاورا  دوجو  رد  امـش  نوچ 
یلب تفگ : دیدید  ار  نآ  امش  متفگ  دندروآ  نوریب  ار  امـش  هماج  یپ  امـش  لزنم  زا  حاورا  يدید  تفگ  دید و  ارم  يدنچ  دعب  دوش ، تباث 

هاگچیه ینعی  مربیمن . راکب  هماـج  یپ  هک  تساـهلاس  نم  زیزع  قیفر  شمتفگ  تشاد  یبآ  هار  هار  طوطخ  تفگ  تشاد  یحرط  هچ  متفگ 
جراخ رد  هک  ار  لمعتـسم  راولـش  نهاریپ و  موش  جراخ  ات  مزیخیمرب  باوخ  زا  تقو  زین  زور  مباوخب و  هماج  یپ  اب  بش  ماهتـشادن  تداع 
سابل لثم  هک  ار  یئاهحرط  دـسر  هچ  ات  مرادـن  تسود  یلک  روطب  ار  هماج  یپ  ندرب  راکب  اساسا  اریز  منکیم  هدافتـسا  هناخ  رد  مشوپیمن 
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مهنآ مربیم و  راکب  مامح  نتفر  يارب  طقف  ار  نآ  هک  مراد  یناتـسبات  يرگید  یناتـسمز و  یکی  ربماشود  برود  طقف  هکلب  تسا  ناینادنز 
نم نیا  درک  رکف  درکن و  رواب  ارم  يهتفگ  تسا ، هتفرن  نوریب  نم  هناـخ  زا  مه  يزیچ  ـالوصا  هتـشادن و  یحرط  نینچ  لاـح  هب  اـت  هاـگچیه 

هچ دینک  رکف  امش  لاح  دناهداد . ناشن  وا  هب  هدروآ و  نوریب  نم  هناخ  زا  ار  یهار  هار  هماج  یپ  راولـش  حاورا  میوگیم و  غورد  هک  متـسه 
وحن هچ  هب  دـنکیم و  ادـیپ  ناـشفناج  یقیقح  نموم  يدـج و  نارادـفرط  اـیند  رد  یفیخـس  دـیاقع  راـکفا و  هچ  تاـفرخزم و  تـالمهم و 

هطساو رصنع  کی  حور و  مسج و  ینعی  هدام  تسا  ءزج  هس  زا  بکرم  ناسنا  هک  دنراد  هدیقع  اهنیا  دنوشیم . رامثتسا  حول  هداس  صاخشا 
دندقتعم دوریم و  دنتسه  تارایـس  ریاس  رد  هک  دوخ  ملاع  هب  هدرک و  اهر  ار  مسج  بلاق و  حور  دوشیم  عقاو  گرم  یتقو  و  ود ، نیا  نیب 

تافـص و ثیح  زا  هچرگا  اهنآ  دوش و  هدـید  تسا  نکمم  صوصخم  صاخـشا  طـسوت  هک  تسا  یئاـیلق  روه  هداـم  کـی  زا  بکرم  حور 
کین تیاده و  ثعاب  دنیامنیم و  هلخادم  ناگدنز  یگدنز  رد  بوخ  ای  دب  روط  هب  یلو  دنتـسه  يواسم  تردق  تایـصوصخ و  قالخا و 

هب ردقنآ  حاورا  دندقتعم  هک  تسا  خـسانت  تیاکح  رگید  و  هحفـص 48 ] دندرگیم [ . نانآ  یهابت  یهارمگ و  لالـض و  ای  ناشیا و  یتخب 
روک و یـسک  رگا  دنوش  لئان  يرتیلاع  تاماقم  هب  دندرگ و  لیمکت  ات  دنوشیم  لخاد  مسج  نادب  مسج  نیا  زا  دـندرگیمرب و  ملاع  نیا 
، دوشیم تازاجم  وحن  نیدـب  الاح  هدوب و  راکهنگ  هدوب  يرگید  بلاق  رد  هک  یتقو  رد  وا  حور  هک  تسنآ  تلع  هب  دوشیم  دـلوتم  لش  ای 

روطارپما ایروتکیو  هکلم  رگید  رصع  رد  نیوراد و  الثم  رگید  رـصع  رد  هدوب و  رازـس  سویلوژ  رـصع  کی  رد  تسا  نکمم  صخـش  کی 
کیلوتاک ياهیحیـسم  دعب  ابیرقت  تسا و  رتشیب  یلیخ  مدرک  رکذ  اجنیا  رد  هک  ینایدا  ریاس  زا  اهنیا  تیعمج  اذهیلع  سق  دوش و  ناتـسلگنا 

. دیامن ار  دوخ  نید  كرت  صخش  دشاب  مزال  هکنیا  نودب  دنریذپیم  دوخ  رد  ار  نایدا  همه  نوچ  دنهدیم و  لیکـشت  ار  هتـسد  نیرتگرزب 
رایسب هریغ  تاجناخراک و  ياسؤر  بساحم و  لیبق  زا  هدرک  لیصحت  هتسجرب  دارفا  دنوشیم و  هدید  اج  ره  رد  هتشاد و  دایز  تفرشیپ  اذهل 

روفو دحب  یبونج  ياکیرما  کلامم  ریاس  نانبل و  هیروس و  رصم و  ایلاتیا  هسنارف  رد  اصوصخم  زین  ایند  رد  دناهتسد و  نیا  زا  هک  مسانشیم 
هحفص 49 ] دنوشیم [ . هدهاشم 

یناهج دوعوم 

هعلاطم و هلیسو  نم  اهتنم  دنرایسب  لیبق  نیا  زا  زین  رود  قرـش  رد  تسا  هنایمرواخ  اکیرما و  اپورا و  هب  رـصحنم  اهرتآت  نیا  هک  دینکن  روصت 
زا یتاوزج  یتح  تسا و  نپاژ  رد  نآ  لصا  هک  ماهدرک  دروخرب  اهنآ  زا  یکی  اب  لیزارب  رد  یلو  مرادـن  اهنآ  زا  يدـهاوش  ندروآ  تسد  هب 

دعب یگلاس  نس 25  رد  هدوبن  ملع  لها  زا  هک  ینپاژ  رجات  ناوج  کی  هکنآ  ناتساد  متفرگ  رتشیب  یئاسانش  هعلاطم و  يارب  نید  نیا  ناوریپ 
نس رد  تاعبتت  تاعلاطم و  دعب  هرخالاب  هداتفا و  تیناحور  ملاع  هب  تراجت  بسک و  رد  تسکـش  روشک و  يداصتقا  ياهنارحب  اب  دروخرب 

تـشهب نیمز  يور  رد  اـت  تسا  هدـیزگرب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـیامنیم  یهلا  تیرومأـم  يوعد  نپاژ  رد  لاـس 1935  رد  ینعی  یگلاـس   53
رد یلو  دـشابیم  شرتخد  اـب  نونکا  وا  ناوریپ  يربهر  دـنکیم و  توف  لاـس  تسیب  دـعب  هچرگا  هحفـص 50 ] دیامن [ . سیـسات  ار  دوعوم 
هب دوخ  یکلم  هقرفتم  ياهنامتخاس  هددـعتم و  هینبا  ياراد  دراد و  لیزارب  یئاواـه و  اـکیرما و  نپاژ  رد  يریثک  ناوریپ  هاـتوک  تدـم  نیمه 
نآ نینموم  اب  هدومن و  ندـید  اصخـش  نم  ار  نآ  ياـتود  هک  دـنراد  زکرم  نیدـنچ  لـیزارب  رد  دنتـسه  هریغ  يرادا و  زکرم  دـبعم و  ناونع 
عمج مه  رود  افـص  ینارون و  هوجو  تیناـحور و  تیاـهن  رد  هللا  ءاـبحا  لوـق  هب  صوـلخ و  لاـمک  اـب  نپاژ  لـیزارب و  رد  ماهدرک . تبحص 

هب نید  نیا  مسا  درک . دـیهاوخن  رگید  راک  هدـنخ  ریحت و  فسات و  زج  دـینیبب  ار  نآ  امـش  رگا  هک  دـنروآیم  اج  هب  یمـسارم  دـنوشیم و 
ناـیدا ماـمت  هک  تسنیا  نآ  همجرت  اریز  منکیم  همجرت  یناـهج » دوـعوم   » ار نآ  نم  هک  تـسا   MESSIANA MUNDIAL یلیزارب

هک دـنراد  صوصخم  ذـغاک  هکت  کی  اهنآ  ریاظن  مظعا و  مسا  رتشگنا  بیلـص و  ياج  هب  اهنآ  دـنرظتنم . رخآ  زور  رد  ار  يهدـنهد  تاجن 
هسیک کی  رد  هدشات  ذغاک  نیا  دروآیم . تردق  دندقعم  هک  هتشون  نآ  ینعی  ینیمز  تشهب  یهلا و  رون  یهلا .» رون   » هدش هتشون  نآ  يور 

دوخ يوزاب  هب  صاخـشا  ناریا  رد  هک  ییاهاعد  لـثم  هصـالخ  . ) دـیآیم دـناهدش  نآ  تفاـیرد  قیـال  هک  يدارفا  يارب  نوپاژ  زا  یمـشیربا 
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نیا لماح  هک  یصاخشا  دنهدب و  رگید  صاخـشا  هب  یتافیرـشت  اب  ار  ذغاک  نیا  دنناوتیم  اهنیا  و  دننام ) ظوفحم  هنجا  رـش  زا  ات  دنتـسبیم 
بلاط صخش  هک  بیترت  نیدب  هحفص 51 ] دنهد [ . لاقتنا  نارگید  هب  ار  توقای  رون و  نیا  دنناوتیم  هدوب و  یهلا  رون  ياراد  دنتسه  ذغاک 

توق و ياراد  هک  یصخش  وا  لباقم  رد  دنیشنیم و  دسرب  یتجاح  هب  ای  دبای و  افش  ضرم  زا  دهاوخیم  هک  یـصخش  ای  رون  نیا  يهدنریگ 
دراو اهنآ  دبعم  هب  امـش  رگا  درادیم و  هاگن  اهتدم  توق  رون و  بلاط  صخـش  ياههناش  يالاب  ار  دوخ  تسد  ود  هتـسشن و  تسا  یهلا  رون 
دینک رکف  تسا  رگید  فرط  ياههناش  يور  رب  فرط  کی  تسد  ود  هتـسشن و  رگیدکی  لباقم  ود  هب  ود  يریثک  هدـع  هک  دـینیبیم  دـیوش 
یتقو یفرط  زا  دزادـنایم  رثأت  فسأت و  تلاح  هب  دارفا  نیا  ینادان  تلاـهج و  زا  ار  ناـسنا  هنوگچ  هدوب و  ینوزحم  شارخلد و  هنحـص  هچ 
لقاال تسا  هتـسناوتن  هدنام و  بقع  ردقنیا  تیئاهب  هک  منکیم  بجعت  منکیم  هدهاشم  ار  نادـیرم  ترثک  منیبیم و  ار  اهیزاب  هرخـسم  نیا 

اهیدایـش نیا  تسین و  تسه  هچنآ  کـی  دـص  زوـنه  مدرک  رکذ  هک  هنوـمن  دـنچ  نیا  هحفـص 53 ] دناسر [ . مهب  ینادـیرم  اهنآ  هزادـنا  هب 
، دنتفایمن اهیزاب  هرخسم  نیا  نادایش و  نیا  ماد  هب  دننکیم  لیـصحت  ای  دنناوخیم و  همانزور  نوچ  دارفا  دینکن  رکف  دراد و  همادا  نانچمه 

هجوت لباق  عیـسو و  نانچ  هک  رگید  ینید  تالیکـشت  دنرایـسب . زونه  دـنوشیم  راودـیما  موهوم  زیچ  ره  هب  هک  هداس  هلبا و  صاخـشا  ریخ ،
لصفم و ياههیدر  نتـشون  هب  راداو  دراد  ظوفحم  ار  دوخ  هطلـس  ذوفن و  برغ  رد  دـهاوخیم  هک  ار  کیلوتاک  تاـغیلبت  هرادا  هک  دنتـسه 

هجوت تسا  یفاک  دیبایرد  نایدا  نیا  تیمها  زا  یسایق  هکنیا  يارب  هدومن و  دارفا  نیا  ندومن  هرـشاعملا  عونمم  ریفکت و  دادترا و  رمتـسم و 
میلاقا عیمج  رد  هللارما  تیـص   » دنیوگیم اررکم  ارمتـسم و  یقوش  اهبلادبع و  هک  اجنآ  ات  دلابیم  دوخ  تیمها  هب  نانچنآ  هک  تیئاهب  دینک 

زور زه  زونه  یلو  دوشیمن . هدید  تیئاهب  هیلع  ناونع  هب  مه  یکی  هیدر  اهدـص  نیب  هدومنن و  ار  اهکیلوتاک  هرادا  نیا  هجوت  بلج  رـشتنم »
دوخ رود  هب  ار  یعمج  ددرگیم  قفوم  نوگانوگ  یتاریوزت  دـنچ و  یتایعدـم  اب  دوشیم و  ادـیپ  یناونع  هب  یـصخش  رانک  هشوگ و  ره  رد 

یـصخش لیزارب  نیمه  رد  اریخا  الثم  دـنیازفایم . دوخ  ناـکد  نیعجارم  هب  مد  ره  هدـش و  تیلاـعف  لوغـشم  دوخ  هب  دوخ  عمج  نآ  عمج و 
یحیـسم سیون  هیدر  هک  يروط  هب  دادملق و  حیـسم  تعجر  ار  دوخ  تسا  نانبل  هیروس و  زا  الـصا  هک   ALZIRO ZARUR هب موسوم 

لـصاح یقیفوت  نانچ  هاتوک  تدـم  نیا  رد  دـناهدرک و  ماـن  تبث  وا  نید  رد  رفن  رازه  دصیـس  لاـسجنپ  فرظ  رد  هک  تسا  یعدـم  هتـشون 
نویزیولت رد  ار  وا  صخـش  قافتا  بسحرب  هدومن  شنادیرم  دادترا  ریفکت و  هیدر و  نتـشون  هب  راداو  شحوتم و  ار  اهکیلوتاک  هک  هدومن 

زا یتح  وا  اب  دوخ  هبحاصم  یط  تکرـش و  یلیزارب  روهـشم  نیدـمک  تسیترآ  مناـخ   DERCY GONSALVES همانرب رد  هک  مدـید 
!« ] ینابر رهظم   » و یهلا »! مهلم   » ای ینارون »  » هفایق هک  دوب  تمینغ  رایـسب  نم  يارب  تشادیم و  تبحـص  دهدیم  ارقف  هب  یناجم  هک  یـشآ 

يربمغیپ و يوعد  يراـب  دنـشابیم . شاـمق  هچ  زا  زین  ناـگدربمان  ریاـس  هک  متـسناد  ساـیق  هب  مدـید و  نویزیولت  رد  لـقاال  ار  هحفص 54 ]
هک ینامتخاس  یکیدزن  رد  تسرد  هدیدرگ  صاخشا  یـضعب  یناسفن  ياهـشهاوخ  ءاضرا  يارب  یناکد  هک  تسا  ینرق  دنچ  حیـسم  تعجر 
رد هزاغم  باب  ود  لاس 1964  رخاوا  رد  ادتبا  درک و  تیلاعف  هب  عورش  ضارما  يافش  حیـسم و  تعجر  مان  هب  یناوج  مراد ، لزنم  نونکا  نم 
ود زا  رتینالوط  فص  تلاح  رد  يریثک  عمج  زور  ره  ریاد و  حیـسم  تعجر  هناخباتک  ناونع  هب   CONDE SARZEDAS 883 نابایخ

( هدوب ر 1964  ر 7  شراک 20  عورـش  تسا  یعدم  شدوخ   ) دنداتـسیایم وا  هاگـشیپ  هب  فرـشت  راختفا  كرد  يارب  تبون  رظتنم  رتمولیک 
روـظنم هچ  هب  شمتفگ  تفرگیم  ار  وا  یناـشن  نـم  زا  تـشاد  لـغب  رد  ار  رازن  ضیرم و  یلفط  هـک  یلاـح  رد  مدـید  ار  ینز  يزور  یتـح 
تروص رد  دیامن  حیحـص  یملع  ياوادـم  ات  ربب  یبیبط  دزن  ار  وا  نک  محر  تاهچب  هب  مناخ  متفگ : ملفط  يافـش  يارب  تفگ : یهاوخیم ؟

هب يرایـسب  یناث  رد  مرادن و  بیبط  هب  نداد  يارب  مزال  هجو  الوا  تفگ  یهدب  تسد  زا  ار  دوخ  لفط  تسا  نکمم  صخـش  نیا  هب  هعجارم 
تاهچب رگا  دـهدیمن  ماجنا  یتبثم  راک  تسا و  هنادایـش  لمع  طقف  وا  لـمع  مناـخ  متفگ  دـناهدش  هجلاـعم  یناـجم  هعجارم و  صخـش  نیا 

سفن نوچ  هکلب  هدوبن  اـیند  نیا  رد  وا  ياـقب  رب  یهلا  يهدارا  تفگ  دـهاوخ  دـشن  بوـخ  رگا  دوریم و  وا  هزجعم  باـسح  هب  دـش  بوـخ 
تایانع لومشم  ارت  لفط  دنوادخ  هک  نک  رکش  ورب  سپ  دربب  دوخ  دزن  الاب  ياهماقم  هب  رتدوز  ار  وا  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  هدوب  یتوکلم 
افداصت یلو  هتفرگن  شرازاب  دیاش  مدرک  رکف  هدش  هتسب  ناکد  نیا  مدید  دعب  يدنچ  اونـش . شوگ  دوب  اجک  یلو  هداد  رارق  دوخ  فاطلا  و 
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. تسا هداد  يرتمهم  تالیکشت  لاغشا و  ار  یعیسو  رایـسب  لحم  مدید  هرمن 4500  دودح  رد  متشذگیم و   ESTADO نابایخ زا  يزور 
ناگدنناوخ زا  یکی  هکنیا  روصت  هب  مدـیدیم  ياهفایق  شوخ  ناوج  سکع  زا  رپ  ار  ولاپ  نس  ياهراوید  رد و  تسگآ 1967  هام  نیمه  رد 

هحفص اهنابایخ [  رد  اهسوبوتا  تفر  دمآ و  مدید  هتشذگ  هبنـشکی  یلو  مدرکن  فقوت  دننکیم  تاغیلبت  یترـسنک  يارب  هک  تسا  نویزیولت 
مدـید متفر  کیدزن  نوچ  تساـپرب  هماـگنه   ANHANGABAU نادـیم ات   RANGEL Pestana ناـبایخ  رد  هدـنام و  دـکار  [ 55

زا یگدنیامن  نیوانع  اهقریب و  اهملع و  لکشلادحتم و  ياهسابل  اب  دنوریم  هژر  حالطـصا  هب  هک  دنتـسه  حیـسم  تعجر  ياقآ  نیا  نادیرم 
تانالعا دـهدیم .» ناکت  ار  لیزارب  هک  يدرم   » دوب هتـشون  نآ  ریز  هک  یلاح  رد  دـندومنیم  لمح  ار  روبزم  ناوج  سکع  کـلامم  ریاـس 

يرادربملیف هاگتسد  اب  مدید  ار  يراگنربخ  یتح   ANHANGABAU رد دوب  حلص  يارب  ندرک  تاجانم  يارب  مدرم  توعد  زین  وا  یلبق 
اعد دـنیوگیم  هدـیمهف  صاخـشا  هب  دـش  مولعم  حیـسم  تشگزاب  يارب  دـنکیم  اعد  درم  نیا  تفگ  مدـش  ایوج  ار  بلطم  کیدزن و  ودـب 

. دیامنیم نداد  افش  تازجعم و  ياعدا  یفرعم و  حیسم  تعجر  صخش  ار  دوخ  رواب  دوز  هداس و  مدرم  هب  حیسم و  تشگزاب  يارب  دنکیم 
همه هکیروطب   ) دـیوگب ینرق  نینچ  رد  هک  دـنکن  مرـش  دـشکن و  تلاـجخ  تساـیر  تیـصخش و  همه  نآ  اـب  یپاـپ  یتـقو  تسین  مه  دـیعب 
دراد لد  رد  وزرآ  رازه  هک  شیـشک  هجوج  کی  زا  هتفای  افـش  هدوب  وا  زا  نتفای  كربت  تحت  هک  یلاح  رد  يروک  نز  دنتـشون ) اههمانزور 

لوصو يربـمغیپ و  ياـعدا  ریخا  نورق  نیا  رد  هک  میوگب  متـساوخ  هنومن  ناوـنعب  اـهنت  بلاـطم  نیا  رکذ  زا  تشاد . ناوـتیم  يراـظتنا  هچ 
زا شیبلط  هاج  سح  دناسریم و  مهب  يداوس  هروک  هک  سکره  هدـش و  زور  دـم  تازجعم  تامارک و  تاماهلا و  یحو و  یهلا و  تایلجت 

يدایـش و اب  هداتفا و  ناحول  هداس  زا  هدافتـسا  رکف  رد  يروف  دسریمن  یئاج  هب  شتـسد  اههار  نیا  زا  هدشن و  نیمات  یلام  یـسایس و  قیرط 
هـشیمه هک  نایدا  هعماج و  هب  اـجیب  اـی  اـجب و  یتاداریا  رکذ  هداد و  بیرف  ار  يدارفا  مدرم  رد  ذوفن  دادعتـسا  یئزج  ندرب  راـکب  یتسدرت و 

. ] دوشیم نآ  لاـثما  توبن و  تیهولا و  تاـماقم  یعدـم  مک  مک  هدومن و  عمج  دوـخ  رود  هب  ار  یعمج  تسا  اـیهم  همه  يارب  نآ  تصرف 
هحفص 56 ]

یناریا نایادخ 

تدش تبسانم  هب  اریز  منک  وجتسج  یمالسا  کلامم  ناریا و  خیرات  رد  لیبق  نیا  زا  يدهاوش  مناوتیمن  مرود  ناریا  زا  نوچ  هنافـسأتم  نم 
هدیـسرن تیحیـسم  اکیرما و  اـپورا و  رد  يربمغیپ  نایعدـم  قنور  هب  هتفرگن و  یجزن  ناـشیا  ياـعدا  نایعدـم  هنوگنیا  هیلع  نیملـسم  لـمع 
یئاراخب مالسا  یفوص  هیـضق  هلمج  زا  تفای  یئانـشآ  ناوتیم  اهنآ  دوجو  هب  اهخیرات  هلیـسو  هب  طقف  دناهتفاین و  یلک  تیفورعم  هک  تسنیا 

ار تاره  مکاح  یناغفا  يازریم  نیدلازوریف  یجاح  دش  قفوم  هدرک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  یعمج  هدومن و  ماهلا  یحو و  يوعد  هک  تسا 
يربمغیپ شقن  یلو  دومن  گنج  مزع  یتلود  ياوق  اب  مهارف و  يرگـشل  ربمغیپ  نآ  هزجعم  دیما  هب  صخـش  نیا  دیامن . بلج  دوخ  فرط  هب 

عقوم چیه  لاح  ره  رد  یلو  دوشیم . هتشک  زین  ربمغیپ  صخـش  هتخاس و  ار  وا  راک  يدوز  هب  راجاق  هاشیلعحتف  ياوق  هدربن و  شیپ  زا  يراک 
یلعرون لثملا  یف  هکنیا  امک  هتفریمن  نوریب  زین  یـضعب  رـس  زا  دنکن  هاوخ  دنک  ادـیپ  رادـیرخ  هاوخ  یفاب  نافرع  یلاخ و  وت  نایعدـم  رکف 

متسالال ؤلؤل  نآ  ناورسخ  جات  رد  نم  دیوگیم : دناهتشون  يرجه  لاس 1212  هب  ار  شتافو  تسا  هدوب  هیفوص  فورعم  ياسؤر  زا  هک  هاش 
هب متـس  الا  مه  مه ال و  مدـمآ  روصنم  راد  رب  مدـمآ  رومخم  تسم و  هگ  مدـمآ  رون  هگ  وران  هگ  متـساتکی  رهوگ  نآ  نارکیب  رحب  رعق  رد 
نم حیسم  ینعی  دش  بولـصم  هک  یـسک  مدوب  نم  دز  فرح  یـسوم  اب  هک  یـسک  دیوگب  دهاوخیم  هصالخ  دینکیم  هظحالم  هک  يروط 

ران و بر  ادخ و  زا  دوصقم  هک  دنوشیم  یتاریسفت  دراو  هریغ  هیفوص و  زا  معا  تارـضح  هحفص 57 ] يواعد [  لیبق  نیا  رد  هچرگا  مدوب 
فالتا بجوم  ساسایب و  یلاخوت و  تسا  یبلاطم  لاح  ره  رد  دـشاب  اـهنآ  ریـسفت  هک  هچره  یلو  تسیچ  یـسوم  حیـسم و  تعجر  رون و 
ياعدا هب  هتفاییم  یناـفرع  يداوس و  هروک  یـسکره  زین  ناریا  رد  هکنیا  دـهاش  و  [ . 10 . ] دـشابیم هتورـسیب  هجیتن و  یب  ياهثحب  تقو و 

هک اهبلادبع  زا  تسا  یحول  دندشیمن ، قفوم  یعمج  دنیامن و  دقتعم  دوخ  هب  ار  یعمج  دندشیم  قفوم  یـضعب  یهتنم  هتخادرپیم  یئادخ 
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هحفـص 255 و 256 رد  هریغ  اهبلادبع و  شمـسر  اهبلادبع و  شتفـص  اهبلادبع و  شتعن  هتـشادن و  یئاعدا  هنوگچیه  وا  دیوگب  دـهاوخیم 
رد یباتک  اهیباب ) نارـس  زا  یح و  فورح  زا  شورف  راب  یلعدمحم  ازریم   ) سودق : » دیوگیم همدقم  روط  هب  مود ) دـلج  اهبلادـبع  بیتاکم 
هک ینز  باـب  هیلوا  نینمؤـم  یح و  فورح  زا  رگید  یکی   ) هرهاـط تسا و  هللا  اـنا  ینا  شتیاـهن  اـت  باـتک  ناوـنع  زاو  لزاـن  دمـص  ریـسفت 

تشدـب و رد  ابحا  زا  یـضعب  نینچمه  و  هدومن . دـنلب  ادـنلا  یلع  اب  نامـسآ  نانع  اـت  تشدـب  رد  ار  هللا  اـنا  ینا  تسا ) نیعلا  ةرق  هب  فورعم 
دعب تبرت ». یمکح  حـفط  نم  بوبرلا  لک  تهلات و  يرما  حـشر  نم  هولالا  لک  دـنیامرفیم  هیئاـقرو  يهدیـصق  رد  اـهب )  ) كراـبم لاـمج 

ياعدا یتح  دینکیم  هظحالم  هحفص 58 ] میامنن [ ». لیدبت  تیبوبر  تیهولا و  روحب  هب  ار  تیدوبع  زا  يهرذ  بتارم  عیمج  رد  : » دیوگیم
دمحم یلع  ازریم  رگا  تسا  هدوبن  بیجع  نیارباـنب  هتـساوخیمن  ار  یلزنت  نینچ  اهبلادـبع  هک  هدوـب  زور  يهداـتفا  اـپ  شیپ  ناـنچ  تیهوـلا 

ازریم هکنآ  ای  تسا و  یلعا  بر  هک  هدرک  اعدا  هدـیناسر  مهب  رگید  ياج  ای  یتشر  مظاک  دیـس  رـضحم  زا  يداوس  هروک  هک  مه  هدازرجات 
نم نیا  ماهدرک و  ادخ  نم  ار  نایادخ  مامت  دیوگب  باتک  دنچ  هعلاطم  رثا  رب  تقو  یتلود  رئاود  یشاب  یـشنم  گرزب  ازریم  رـسپ  یلعنیـسح 

ینعمیب و يواعد  نیا  تیاکح  اهب ) ردارب   ) لزاب فورعم  ییحی  ازریم  يواعد  زا  هتـشذگ  مدرک . یلعا  بر  ار  باـب  دـمحم  یلع  هک  مدوب 
هدـهاشم اهب ) ینعی   ) دندیـسر ـالبرک  هب  نوچ  : » هحفـص 624 دـسیونیم  لیبن  هکنیا  امک  هتـشاد  همادا  زین  باـب  ناوریپ  ریاـس  نیب  یلاـخوت 
باحـصا ریهاشم  زا  یعمج  تسا  مسجم  وا  لکیه  رد  سدقلا  حور  هک  هدش  یعدـم  هدرتسگ و  بیرف  ماد  یقارع  والع  دیـس  هک  دـندومرف 

دوب نیا  هدیقع  ار  ناطلس  خیـش  دناهدش . راتفرگ  شماد  هب  دناهدروخ و  ار  وا  بیرف  داوج  دیـس  یجاح  یئالبرک و  ناطلـس  خیـش  دننام  مه 
هک دندومرف  تحیـصن  ار  وا  هللا  ءاهب  ترـضح  دش  دـهاوخ  لقتنم  يو  هب  تسایر  وا  زا  دـعب  تسا و  والع  دیـس  نادرگاش  نیرتگرزب  زا  هک 

مایق باب  رما  تمدخ  هب  هک  دندرک  راداو  ار  وا  دزاس و  اهر  ار  شیوخ  نانآ  یگدنب  دـیق  زا  دزادـنین و  هارمگ  سوفن  هنوگنیا  مادـب  ار  دوخ 
دوخ ریغ  يدرف  هب  نامیا  یقلت و  بیرف  ماد  ار  دوخ  ریغ  صاخـشا  يوعد  هنوگچ  اهب  دینکیم  هظحالم  اهب .) دوخ  یئادخ  هب  ینعی  « ) دـیامن

هب دورو  ار  دوخ  هب  ناـمیا  مـالعا و  تاـجن  يهنیفـس  نایادـخ و  قـالخ  ار  دوخ  رگید  فرط  زا  دوخ  دـهنیم و  ماـن  یگدـنب  تراـسا و  ار 
نایحیسم و نیملـسم و  نیب  نایعدم  زا  هک  اههنومن  نیا  نیب  رد  منکیم  لاؤس  نونکا  زیزع  تسود  امـش  زا  و  دیامنیم . ریبعت  یهلا  توکلم 
یگدازآ و مادک  تسا و  یگدنب  تراسا و  مادک  هانپ ، ءاجلم و  مادـک  تسا و  بیرف  ماد  مادـک  نآ  لثم  رگید  اهدـص  مدرک و  رکذ  نایباب 

حلص يراگتسر و  تاجن و  هار  هناگی  ار  دوخ  شور  هار و  خسار  هدیقع  لماک و  نامیا  اب  کی  ره  هحفص 59 ] تسا [ . ثحب  ياج  تاجن ؟
یلایخ هچ  نانآ  يادـخ  نیا  تسین  مولعم  درادـنپیم و  هنانمیرها  بیرف  ماد  يدایـش و  غورد و  دودرم و  رکف  ار  نآ  ریغ  درامـشیم و  ربکا 

ناج هب  ار  دارفا  دشخبیم و  تلاسر  تیرهظم و  تمـس  ار  يدرف  زور  ره  هک  هدومرف  هدارا  نرق  ود  ای  کی  رد  نید  يدنچ  سیـسأت  دراد و 
تیادـه و رومام  ار  دارفا  همهنیا  دـنیرفآیم و  تایلجت  رهظم  همهنیا  هاتوک  یتدـم  رد  هک  یئاـناوت  يادـخ  يارب  اـیآ  دزادـنایم . رگیدـکی 

يارب یناکد  طقف  هکلب  دنباییمن  رشب  حالـصا  ینعی  یلـصا  ياعدا  رد  یقیفوت  اهنآ  زا  کیچیه  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنکیم  دوخ  قلخ  تاجن 
نم بلق  یف  هللا  هفذقی  رون  ملعلا  مکح  هب  دـناوتیمن  ادـخ  نیا  ایآ  دـنیامنیم . ریاد  دوخ  یناسفن  ياهـشهاوخ  نیمأت  شیوخ و  عفانم  بلج 
یب تاثحابم  لاجنج و  وگتفگ و  همهنیا  زا  ار  رشب  هتخادنا و  دارفا  همه  بلق  هب  امیقتـسم  هطـساو  الب  ار  يراگتـسر  تفرعم و  رون  نیا  ءاشی 

يدایش و رب  داتفا و  روکذم  هک  اهنآ  همه  لاطبا  رب  یفاک  لیلد  کی  دوخ  نیا  ایآ  دیامن ؟ هدوسآ  هنامحریب  ياهیزیرنوخ  تاعزانم و  اج و 
هراشا اهنادب  نم  هک  ار  نآ  ریاظن  اهدص  هدوب و  تسرد  اهب  باب و  ياعدا  طقف  دیدقتعم  امـش  هک  روطنامه  دشابیمن  اهنآ  يزاب  ناطالراش 
ضحم لـطاب  وگغورد و  دایـش و  همه  دنتـسه ) تیئاـهب  تفرـشیپ  زا  رتعیرـس  یتفرـشیپ  رد  هتفاـی و  ذوفن  اـهنآ  همه  مـالک  متفگ  و   ) مدومن
موکحم دودرم و  ار  نیریاس  هروکذم  نایدا  زا  کیره  نینمؤم  ناوریپ و  هک  روطنامه  مراذگیم و  اهنآ  رانک  رد  ار  اهب  باب و  نم  دنتـسه .

یقلت و لـطاب  دنـشابیم  زین  اـهب  باـب و  هلمج  زا  هک  ار  اـهنآ  همه  نم  دـننادیم . بیرف  اـیر و  طاـسب  یقلت و  ناـطالراش  دایـش و  هدوـمن و 
ینایدا قرف و  ریاس  نارگید و  يهرابرد  امـش  هک  ار  هچنآ  هک  میوگیم  منکیم  رکذ  هک  یلیـالد  هب  و  منادیم . یـصخش  ضارغا  بحاـص 

تایعدم هیلک  نالطب  تابثا  هدربمان و  بتک  بلاطم  هیزجت  زا  لبق  تسا و  قداص  زین  اهب  باب و  هرابرد  نآ  دشا  هجرد  دص  مدومن  رکذ  هک 
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دیتفگ نم  هب  امـش  دوب  لیزارب  رد  هللارما » يدایا   » یـضیف ياقآ  هک  یماگنه  هک  موش  روآدای  دـیاب  مه  ار  هتکن  نیا  هحفص 60 ] تارضح [ 
هب یلو  دیوگب  تساوخیم  هچ  وا  منادیمن  نم  درک . دهاوخ  نشور  نم  يارب  ار  لئاسم  مامت  دوش  هجاوم  نم  اب  رگا  تسا  هتفگ  ناشیا  هک 

ار وا  مه  یهورگ  وا و  رهظم  یخرب  ادخ و  سفن  ار  وا  یضعب  تسا  نکمم  هک  هدومن  ینیب  شیپ  تارادتقا  رد  اهب  دوخ  هک  روطنامه  نیارق 
هک دنـشاب  هتـشاد  لصا  هب  رظن  هکلب  دـننک . ثحب  تایرظن  فالتخا  نیا  صوصخ  رد  دارفا  نیا  دـیابن  یلو  دـنناد  یناسنا  ملاـع  یبرم  طـقف 

یلو متـسین . اهب  یهلا  تیرهظم  بتارم  هب  دقتعم  نم  هک  تسا  تسرد  هک  دوش  روآدای  نم  هب  تساوخیم  مه  اقآ  نیا  دیاش  تسا و  هللارما 
زا تسنآ  رد  حالـص  سپ  تسا  رثؤم  دـیفم و  عماوج  داحتا  ربکا و  حلـص  مظن و  ظفح  يارب  هک  تسا  یتالیکـشت  کی  هللارما  لاح  ره  رد 
هن نم  هک  تساجنیا  مالک  ناج  میوگب  امـش  هب  اجنیا  مهاوخیم  میـشوک . هللارما  هعـسوت  تفرـشیپ و  هب  میدنبورف و  مد  دـیاقع  رد  فالتخا 

تافالتخا و هعـسوت  بجوم  دور  هک  اجک  ره  هب  ارنآ  سکعلاب  هکلب  تسا . رـشب  هعماج  لاح  هب  دـیفم  هللارما  هک  مرادـن  هدـیقع  اساسا  اـهنت 
هکد بلطهاج و  یعمج  تسایر  يارب  هنیمز  ندرک  راومه  قیالخ و  رامثتـسا  تلع  هرخالاب  دـیدج و  تابـصعت  داجیا  دارفا و  تقو  فـالتا 

مدرک و رکذ  امـش  يارب  هک  یناـیدا  ماـمت  منادیم . اـهيزیرنوخ  دـیدجت  تلع  هیتآ  رد  تفرـشیپ  تروـص  رد  یتـح  ناروـخ و  تفم  يارب 
دزن رشب  تداعس  مظعا  يوراد  دننکیم  رکف  نایئاهب  هک  روطنامه  ینعی  دندیفم  تیرـشب  يهعماج  لاح  هب  دننکیم  روصت  مه  رگید  اهدص 

هب قفوم  کیره  هک  دنـشاب  یبازحا  دننام  بهاذم  نایدا و  قرف و  نیا  مینک  ضرف  یهگنآ  دـننکیم و  رکف  روطنیمه  مه  نارگید  تساهنآ 
 ] دـنهدیم و اهنآ  ملاع  هب  یتیناحور  هناراکایر  هدومن و  مرگرـس  دوخ  سلاجم  بلاطم و  اب  ار  یهورگ  هدـش و  دوخ  لظ  رد  یعمج  داحتا 

دشیم مامت  اجنیا  رد  راک  رگا  دشاب . هنسلا  فالتخا  دننام  نایدا  فالتخا  لاس 1965  كاپ  دیع  قطن  رد  ولاپ 6  پاپ  لوق  هب  ای  هحفص 61 ]
دنیامن و هریغ  نکـسم و  باختنا  راکفا و  يدازآ  بلـس  دننک و  راک  هناشنم  روتاتکید  دـنهاوخیم  یتقو  یلو  تشادـن  يدایز  ررـض  دـیاش 

یبارخ راک  هک  تساجنیا  دنزادرپ  يزیرنوخ  راتـشک و  هب  یتح  رادتقا  لوصح  تروص  رد  دننزب و  هریغ  درط و  ریفکت و  دادـترا و  هب  تسد 
اریز دهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  دوش  نیزم  مه  رهاوج  الط و  هب  شیاپ  ات  رـس  رگا  یبزح  یتالیکـشت و  ای  ینید و  نینچ  هدرک و  ادیپ 
رگا لاح  تسا  دارفا  داحتا  يدازآ و  نیمأت  تالیکـشت  تاـماظن و  اهـشالت و  همه  زا  دوصقم  اریز  دـیآیم . نیب  رد  ضرغ  ضقن  تیاـکح 

اهب و بتک  تاجردـنم  ریاغم  يرظن  دـناوتن  یـسک  رگا  درذـگب و  یئاهب  لفاحم  روسناس  زا  هکنآ  رگم  دـسیونب  يزیچ  دـناوتن  یئاـهب  کـی 
رورت و هدـیدرگ و  مودـعم  يدازآ  راـیتخا  ددرگ . مدـلارودهم  رگید  زور  دوش و  درط  ریفکت و  يروـف  ـالاو  دـهد  هئارا  یقوـش  اهبلادـبع و 
بیقعت و نادنز و  سبح و  تمیق  هب  ولو  اهب  چوپ  ماکحا  يارجا  تارهاظت و  هب  دنراداو  ار  دارفا  یتقو  تسا ، هدـش  نآ  نیـشنياج  ترارش 
ندنک و دوخ  لحم  زا  ار  دارفا  هکنیا  تسا . دارفا  نیب  داحتا  مادعنا  تینما و  بلـس  تلع  مادقا  نیا  دـشاب ، رگید  نیبصعتم  ریاس  طسوت  لتق 

نارازه اهنیا و  تسا  دارفا  نیمأـت  یقرت و  شیاـسآ و  بلـس  یقـالخا  هجیتن  هنوگچیه  نودـب  ندومن  ناـمناخیب  هدـنکارپ و  ناـهج  فارطا 
نیا اهیشک و  يدازآ  نیا  تامیالمان و  نیا  لمحت  هک  يارب  هچ و  يارب  دینک  رکف  امـش  رخآ  تسا . ضرغ  ضقن  دراوم  الک  رگید  بلطم 
دنچ نآ  ندناوخ  مدوصقم  اجنیا  رد  ماهدرک  ثحب  يردق  لئاسم  نیا  زا  یضعب  هرابرد  قباس  ياههمان  رد  دارفا ، نیب  اهیناشیرپ  تافالتخا و 

هحفـص 62] دـنهدیم [ . هولج  هنوگرگد  ار  بلاطم  ام  لاثما  امـش و  نم و  بیرف  يارب  هنوگچ  هکنیا  تابثا  تسامـش و  اـب  روکذـم  باـتک 
هـس زا  کیچیه  هدرب  مان  دـشابیم  شدالوا  اـهب و  صخـش  رارقا  هک  اـهباتک  ناـمه  بجوم  هب  هک  مهد  ناـشن  امـش  هب  هک  تسنیا  مدوصقم 

هکنیا لباق  هن  وا و  رهظم  هن  هدوب  ادخ  هن  ینعی  هدوبن ، دناهدش  دـقتعم  یعمج  هس ، نآ  زا  کی  ره  هب  هک  هدـش  لئاق  دوخ  يارب  هک  ار  یتمس 
يوزرآ رد  افرص  هاوخدوخ و  بلط و  هاج  تسا  هدوب  یصخش  هکلب  دشاب . هدوب  وا  رشبم  باب  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  یناسنا  ملاع  یبرم 
ینعمیب یلاخوت و  زیمآهرخـسم و  يردـقب  نایادـخ  قالخ  ای  میادـخ و  نم  هکنیا  نتفگ  هچرگا  تنطلـس ، ترادـص و  الامتحا  تساـیر و 

نافرع دننیـشنب و  هک  تسا  راکیب  صاخـشا  ناشیورد و  روخ  رد  طـقف  هک  تسا  یبلطم  نیا  ثحب . لـباق  هن  تسا و  رکذ  لـباق  هن  هک  تسا 
یقالخا و زا  معا  هجیتن  چـیه  هب  دوخ  تاثحابم  رد  مه  تبقاع  دـنیامن و  لـصاحیب  ثحب  تبحـص و  ترثک  تدـحو و  زا  دـنیامن و  یقاـب 
. منکیم رکذ  امش  يارب  ار  لیبن  طسوت  هلوقنم  تیاکح  نیا  دیشاب  هتشاد  ار  تارکاذم  نیا  زا  یئامن  رود  هکنیا  يارب  دنسرن  يونعم  يدام و 
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رد اهنت  هک  دندید  ار  یناوج  هار  نیب  رد  دـندوب  لوغـشم  شدرگ  ریـس و  هب  ناهارمه  زا  رفن  دـنچ  اب  هللاءاهب  ترـضح  زور  کی  : » ص 101
هب هتخورفا  شتآ  بآ  يوج  رانک  رد  دوب  هداتفا  مهرد  ناشیرپ و  شرـس  يوم  تشاد و  ربرد  یـشیورد  سابل  هتـسشن  هار  زا  جراـخ  هشوگ 

ندروخ هب  لوغشم  داد  باوج  ناوج ... ینکیم  هچ  شیورد  دندومرف  دندرب و  فیرشت  وا  کیدزن  هللاءاهب  ترضح  دوب  لوغـشم  اذغ  خبط 
بوذجم و  تشگ ... زئاف  عبنم  قح  نافرع  هب  دندش ... وگتفگ  لوغـشم  وا  اب  هللاءاهب ... ترـضح  متـسه  ادخ  ندنازوس  ادخ و  نتخپ  ادـخ و 

اتهادب دوب و  لعتشم  تبحم  ران  هب  شبلق  تفریم  ترضح  نآ  بسا  لابند  دمآرد ... هللاءاهب  ترضح  ناوریپ  وزج  دیدرگ ... هکرابم  میلاعت 
هحفـص قحلا [ ... روهظ  ای  قحلا  رهظا  قحلارون  يدهلا و  سمـش  تنا  تسا : رارق  نیا  زا  نآ  عیجرت  هک  تخادرپ ... راعـشا  داشنا  ءاشنا و  هب 
هتخانـش دـندوب  بوجحم  شنافرع  زا  ناهج  قلخ  هک  ار  هللاءاهب  ترـضح  عیفر  ماقم  مایا  نآ  رد  شیورد  نآ  هک  تسنیا  لاح  تقیقح  [ 63

زین ینتخپ  داوم  دوب  ادـخ  مزیه  وا  يارب  تسادـخ  دوجو  فرعم  يزیچره  هک  دوخ  یفاب  نافرع  ملاع  رد  شیورد  دـینکیم  هظحـالم  دوب .»
تابثا و ودب  ار  دوخ  ینارون  دوجو  دیـسر و  دشاب  اهب  هک  نایادخ  قلاخ  هدـنزاس و  مد  نیا  رد  دروخیم و  ار  ادـخ  وا  هجیتنلاب  دوب و  ادـخ 

نیا زا  یئادـخ . وت  یئادـخ  وت  تخاس  رعـش  داتفا و  هار  هب  ادـخ  رخ  لابند  دـیمهف و  وا  دـندیمهفن  ایند  مامت  لـیبن  لوق  هب  ار  هچنآ  شیورد 
رهظم ینعی  هچ  ینعی  مالک  نیا  تسا  رهظم  دیوگیم  اهب  هکنیا  میوش  رتکیدزن  يردق  بلطم  دراو  میرذگب و  روآهدنخ  کحـضم و  ثحب 

رکف عوـضوم  نیا  رد  چـیه  اـیآ  امـش  تسیچ  وا  تافـص  هک  مینادیم  هنوـگچ  سپ  مینادیمن  چـیه  ادـخ  زا  اـم  یتـقو  تسا  یهلا  تاـفص 
ار ادخ  تافـص  هکنیا  يارب  مینادـب و  ار  ادـخ  تافـص  دـیاب  . تسوا تافـص  رهظم  ای  تسادـخ  رهظم  ینالف  میئوگب  هکنیا  يارب  دـیاهدرک ؟

تیهلا هب  یمک  ات  میسانشب  ار  وا  قولخم  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  میسانشب  ار  قلاخ  ای  ادخ  هکنیا  يارب  میسانشب و  هقح  وهامک  ار  وا  دیاب  مینادب 
یتافص هچ  امش  سپ  هنع » تافـصلا  یفن  دیحوتلا  لامک   » هکنیا تسین  نایعیـش  لوا  ماما  زا  ایآ  منادب  دییوگب  الاح  میربب . یپ  وا  تافـص  و 

وا تیقالخ  میهدیم  تبسن  ادخ  هب  هک  یتفص  نیرتگرزب  تسا ؟ تافـص  نآ  رهظم  اهب  دیئوگب  ات  دینک  مسجم  تسناوت  دیهاوخ  ادخ  يارب 
وا تافص  تسیچ و  یعقاو  تیهلا  دنادب  ات  دراد  یتامولعم  هچ  ادخ  قلخ  زا  رشب  دنادیم  هچ  هملک  نیا  زا  رشب  مسرپیم  امش  زا  نم  تسا و 

رشب هک  مایا  نیا  رد  میشاب ؟ هتشاد  قلاخ  نآ  قلخ  هب  تبسن  میناوتیم  يروصت  هچ  ام  شتیاهن  هن  تسادیپ و  شرس  هن  هک  یئایند  رد  مادک ،
نآ يوق  ياههاگتـسد  طسوت  تسا  هتـسناوت  رثکادح  تسا  هدومن  ادـیپ  هجوت  نایاش  تفرـشیپ  تاقیقحت  تاعبتت و  ملع و  رد  دـنکیم  رکف 

نتفرگ رظن  رد  اب  تسا و  يرون  لاـس  ام 4000000000  ات  شاهلـصاف  هک  دروآرد  دوخ  هعلاـطم  رظن و  ریز  هحفـص 64 ] ار [  ناهج  رادقم 
دراد و دوجو  هیناث  دنچ  لاس  نویلب  راهچ  رد  دـینیبب  دـینک  باسح  لاح  دـنکیم  تفاسم  یط  رتمولیک  رازه  دصیـس  هیناث  ره  رد  رون  هکنیا 
ات هام  يهلصاف  هک  دیراد  رظن  رد  دبال  دیئامنب و  ار  ناهج  زا  یکچوک  تمسق  ضرف  دیناوتب  ات  دینک  رتمولیک  رازه  دصیس  رد  برض  ار  نآ 

دودح اریز  هقیقد  رد 8  دیشروخ  رون  دسرب و  نیمز  هب  شرون  ات  دشکیم  لوط  مین  هیناث و  کی  تسا و  رتمولیک  دودح 450000  رد  نیمز 
نیمز هرک  هک  تسا  هدرکن  رکف  دیاش  دنادیم  ادخ  تافـص  رهظم  ار  اهب  هک  يدرف  نآ  دنک . یط  دیاب  ار  رتمولیک  نویلیم  هاجنپ  دص و  کی 

SIR یـسیلگنا فورعم  مجنم  لوق  هب  ینعی  نیمز  هرک  لباقمرد  رابغ  هرذ  کی  زا  تسا  هدـمآ  رـشب  رظن  ریز  نونکاـت  هک  یناـهج  ربارب  رد 
میئاـمن مهارف  رتمولیک  نویلیب  سایقم 1609  هب  تسا  هدـمآرد  اهبوکـسلت  رظن  ریز  هک  یئاـیند  زا  یلدـم  کـی  رگا   JAMES HJEANS

هرذ کی  دـننام  تارک  ریاـس  زا  يرایـسب  راـنک  رد  نیمز  هرک  هکنآ  اـی  دوب و  دـهاوخ  رتمیتناـس  یـس  هزادـنا  هب  نآ  رد  نیمز  هرک  شیاـمن 
رتمولیک نویلیب  زا 1600  شیپ   NUBECULA MENOR هورگ ناگراتـس  زا  یکی  رطق  الثم  هناودـنه  کـی  ربارب  رد  تسا  شاخـشخ 

تصش اهنآ  رون  ترارح  هک  دنراد  دوجو  یئاههراتس  تسا و  رتمولیک  طقف 12756  نیمز  رطق  دینادیم  هک  يروط  هب  هکنآ  لاح  و  تسا ،
اهنآ زا  هک  تسیداوم  میمانیم  ناـشکهک  هراتـس  ار  نآ  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیدـب  نیمجنم  ءاـملع و  تسا . دیـشروخ  ترارح  ربارب  رازه 

هیزجت و بیکرت و  گرم و  دلوت و  زین  تارک  يارب  ناسنا  ناویح و  تابن و  لثم  ینعی  دنوشیم . یـشالتم  دـعب  دـنیآیم و  دوجو  هب  تارک 
دیهاوخیم ار  شمـسا  هچره  اـی  زومرم و  هوـق  نآ  اـی  ادـخ و  نآ  رهظم  دـیوگب  یـسک  تسین  هرخـسم  ـالاح  دراد . دوـجو  ندـش  یـشالتم 

ام رب  ـالاب  ملاـع  رد  هک  هچنآ  زا  رتـشیب  تساـجنیا  هتکن  تسا . وا  هب  طوـبرم  فوـشکمریغ  میظع و  رارـسا  هـمهنیا  هـک  دـشابیم  دـیراذگب 
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هچ ناـسنا  دوـخ  زا  اـم  تسین . فوـشکم  زوـنه  هک  دراد  یمیظع  رارـسا  زین  تساـم  مشچ  ریز  هحفـص 65 ] هک [  یملاـع  تسین  فوشکم 
میظع هداعلاقوف  تسیرما  نیا  مینکیم  روصت  ام  دنلولیم . ویکوت  رد  نآ  نویلم  كرویوین و 12  رد  نآ  نویلم  هد  درک ؟ میناوتیم  يروصت 
نادند ياراد  هک  رتمیلیم  متسیب  کی  لوط  هب  دنراد  دوجو  یتادوجوم  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیدب  اههیزجتلاراد  رد  نف  ياملع  هکنآ  لاح  و 

دوخ يارب  زین  تادوجوم  نیا  اعطق  دنلولیم  اهنآ  زا  نویلم  راهچ  بعکم  رتمیتناس  کی  رد  هک  دنتـسه  مزاول  ریاس  نوخ و  هضیب و  هدور و  و 
رد بیجع  تعرـس  اب  هک  دنراد  دوجو  ناویح  همین  تابن و  همین  یئاهیرتکاب  یلومعم  بآ  رد  هک  دنرادیم  راهظا  نف  ياملع  دنراد . یملاع 

تیعمج يرسک  نویلب و  هس  نیا  دینک  رکف  دوخ  امش  الاح  دنروانـش . اهنآ  زا  نویلم  نآ 633  بعکم  رتمیلیم  کی  رد  هک  دـنتکرحرد  بآ 
هب عجار  روما  همه  هک  یعجرم  زا  يروصت  هچ  دراد و  یتیمها  هچ  نآ  تادوجوم  اهتنایب و  ناـهج  ربارب  رد  ضرا  هرک  رد  دوجوم  یناـسنا 

فیخـس و رایـسب  تایعدم  نیا  هک  دینکیمن  قیدـصت  ایآ  مییامن . یفرعم  وا  رهظم  ار  دوخ  هک  دـسر  هچ  ات  میـشاب  هتـشاد  میناوتیم  تسوا 
مودعم ار  وا  تلود  دز و  تسد  یبزح  لیکشت  هب  باب  دمحم  یلع  ازریم  میئوگیم  هک  تسا  تقو  کی  ددرگیم . زیمآهرخـسم  یلاخوت و 
هدروآ تسد  هب  دوخ  ینادراک  ریبدت و  اب  ار  ماقم  نیا  هتشاد و  ار  يو  ینیـشناج  تیحالـص  نیریاس  زا  رتشیب  اهب  وا  بزح  دارفا  نیب  دومن و 

هب قفوم  دوخ  ياسر  ملق  اناوت و  نایب  اب  هدیمد و  اهنآ  رد  يدـیدج  حور  شدوخ  لوق  هب  هدومن و  عمج  مه  درگ  اددـجم  ار  قرفتم  نایباب  و 
بزح مه  اهنآ  زا  یکی  دـیراذگب  دراد  دوجو  ایند  رد  بزح  نارازه  درادـن . یبیع  بلطم  اجنیا  ات  هدـیدرگ ، ناشیا  تفرـشیپ  ناـنآ و  هرادا 

یب سکره  مراد و  هحفـص 66 ] يربک [  تینوصم  و  متـسه ! وا  هیلک  رهظم  ای  میادـخ ، نم  دـیوگب  بزح  سیئر  هکنیا  یلو  دـشاب ، یئاهب 
لالح شنوخ  ینعی  درک ، دهاوخن  محر  وا  رب  هک  ار  یـسک  دنکیم  ثوعبم  دـنوادخ  منکیم و  قاع  ار  وا  دریذـپن  ارم  بلاطم  ارچ  نوچ و 

يروتاـتکید و یهاوخدوخ و  تروص  هتـشذگ و  یئاـمنهار  داـشرا و  بزح و  زا  عوـضوم  عـقوم  نیا  رد  رگید . بلطم  دوـشیم  نیا  تسا 
هب ندرک  یگدنز  نانآ و  یحول  هداس  زا  هدافتـسا  ءوس  مدرم و  رامثتـسا  رکف  دیآیم و  شیپ  یئوگروز  مدرم و  قوقح  هب  زواجت  يدایش و 

کی هب  تورم  قالخا و  فالخ  هب  نم  هک  دوشن  داجیا  یمهوت  امش  يارب  ات  میامن  رارکت  دیاب  هاگ  هب  هاگ  مه  ار  بلطم  کی  ناشیا . جرخ 
هیزجت هکلب  تسین  صخـش  هب  هلمح  بلاطم  نیا  ماهتـشون  ررکم  هکنانچ  منکیم . هلمح  دیامن  عافد  دوخ  زا  دـناوتیمن  هک  يهدرم  صخش 

تفرـشیپ تارـضم  زا  نوچ  دـندرگ  متـس  ملظ و  بجوم  دـنروخب و  نان  دـننک و  تسایر  نآ  ناونعب  دـنهاوخیم  يهدـع  هک  تسا  یبلاطم 
هحفص 67 ] منکیم [ . هاتوک  اج  نیمه  رد  ار  بلطم  نیا  هک  تسنیا  درک  مهاوخ  ثحب  هناگادج  تیئاهب 

؟ هیفاق یب  رعش  ای  تسا  ملع 

هدوب و دوعوم  مئاق  یندل  ملع  نتـشاد  اب  مهلم و  یهلا  یحو  تاماهلا و  هب  هک  هدرکن  لیـصحت  دوب  یـسدقم  سفن  باب  هک  دـیئوگیم  امش 
برق وا و  تمظع  هب  هراشا  شیاههتـشون  شنانخـس و  شلامعا و  ماـمت  هدوب و  دـشاب  اـهب  هک  هللا  هرهظی  نم  روهظ  هب  تراـشب  شتیرومأـم 

و دندیدرگ . دیهش  هدومن و  وا  يادف  ار  ناج  شناوریپ  رفن  رازه  تسیب  زا  زواجتم  دوخ و  تیمولظم ، لامک  رد  هار  نیا  رد  هدوب و  وا  روهظ 
تحت ار  شرمع  رـسارس  تیمولظم  لامک  رد  هدوب و  یهلا  هیلک  رهظم  ادـخ و  دوخ  یندـل  ملع  اب  هدرکن  لیـصحت  دوب  یـصخش  هک  زین  اهب 

شرهطا مف  زا  ریظنیب  یکبـس  اب  شتارهاب  تایآ  کلاذـعم  هتفاین و  شیاسآ  يارب  ینما  لحم  ینآ  هدوب و  نوجـسم  نادرگرـس و  بیقعت و 
زا مدرم  همه  تعاطا  هدوب و  يربک  تینوصم  بحاص  هدومن  نیودت  ناهج  ربکا  حلص  يارب  ار  شنیون  عیدب  مظن  لزان و  رشب  تیاده  يارب 

امش و هدیقع  حیرص  حیرشت  رد  دینکیم  رکف  رگا  و  دشابیم . یهلا  توکلم  زا  مورحم  هدوب و  دودرم  دیامن  دیدرت  هک  یـسک  بجاو و  وا 
ربماون قباطم 19  لوالا 1306  يداـمج  متفه  بش  رد  : » دـینک ص 611 و 616 هعجارم  لیبن  خـیرات  زا  روظم  نیا  هب  ماهدرک  هغلابم  نایئاهب 
دنتـشاد روضح  مه  لوح  نیفئاط  یـضعب  دندوب  فرـشم  زین  ناراف  ناتـسورس و  يابحا  زا  یعمج  میدش  فرـشم  كرابم  روضح  هب   1889

يارب هک  ار  ادخ  دمح  هکرابم : تانایب  نومضم  تسنیا  تسین ... نکمم  نآ  يارب  یلاوز  هک  تسب  شقن  نانچ  ام  ياهلد  رد  هکرابم  تانایب 
رکذ باتک  رد  حوضو  لامک  هب  ار  همزال  لامعا  نیعم و  ار  تابجاو  ضئارف و  میدومرف  لزاـن  دوب  مزـال  هچنآ  كراـبم  رما  نیا  رد  نینمؤم 
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تحیـصن اهنآ  هب  ام  هچنآ  قباطم  دـیاب  نینمؤم  دـنیامن  لمع  ار  یهلا  رماوا  دـننک و  تمدـخ  هب  مایق  هک  تسنآ  لک  فیلکت  کـنیا  میدرک 
هحفـص 68] اب [  میدومنن  نواهت  رما  تمدخ  رد  میتشادن و  روتـسم  یفخم و  تقوچیه  ار  نامدوخ  ام  هک  تساناد  ادخ  دـننک ... لمع  مینک 

زکارم زا  زورما  ناردنزام  رون و  دوبن  نیـضقان  لامعا  رگا  میدرک ... تارکاذم  ناردنزام  رون و  رد  املع  اب  میدوبن  ملع  لها  سابل  رد  هکنآ 
هسدقم سوفن  زا  دیسر  نامیا  تفرعم و  هب  سکره  اریز  دومن  قفوم  شرما  تفرعم  هب  ارت  هک  ار  ادخ  نک  رکش  دشیم . هدرمـش  يرما  مهم 

هک تسنآ  ببـس  دنبیـصنیب  رما  رهظم  هب  نامیا  زا  هک  یئاهنآ  هدوب ... هیریخ  لامعا  ردصم  نافرع  نامیا و  زا  لبق  املـسم  تسا و  بوسحم 
زاربا ار  دیدج  تیاهن  یئامن و  مایق  شرما  تمدخ  هب  يدش  زئاف  یهلا  رون  هب  هک  لاح  وت  هللا  ءاشنا  مراودـیما  دنتـسه  هعینـش  لامعا  ردـصم 
دهاش اهبلادبع  شرسپ  تانایب  زا  البق  زین  وا  تیهولا  ياعدا  صوصخ  رد  يزاس .» لیاز  وحم و  مدرم  نیب  زا  ار  رفک  دیلقت و  تاملظ  ات  ینک 

رد هک  تسین  راکیب  ردقنیا  دنوادخ  مدـید  هکنآ  دـعب  میوگیم  میوگیم ؟ هچ  نم  زیزع  تسود  يا  اما  تسین . رارکت  هب  تجاح  مدروآ و 
همه دهدب و  یناهج  تیرومأم  لاح  نیع  رد  ار  همه  دتـسرفب و  هطقن  نآ  هطقن و  نیا  هب  تایلجت  رهظم  هدنیامن و  لوسر و  اهدص  نرق  کی 

زا دشخب . نوگانوگ  ياهشور  توافتم و  يدئاقع  فلتخم و  یئاههفـسلف  دعاوق و  نیناوق و  کی  ره  هب  دیامن و  رـشب  هیلک  تاجن  رومأم  ار 
يدوز هب  مینکیم  هاـگن  تقد  لـمات و  اـب  میئاـمنیم و  یـسررب  ار  اـهنآ  هب  طوبرم  ياـهخیرات  اههتـشون و  اـههتفگ و  يـالبال  یتـقو  یفرط 
کیره یلو  نانآ  بلج  مدرم و  بیرف  يارب  دناهدوب  ینیوانع  اهنت  هریغ  تایلجت و  تیمئاق و  تیرهظم و  تلاسر و  تیاکح  هک  میباییمرد 

زا تسمرـس  دندوب  یناناوج  ود  ره  اهب  باب و  الثم  رکف . رد  هشقن  یلایخ و  تسا و  هدوب  رـس  رد  رگید  یئاوه  ناکم  نامز و  ياضتقم  هب  ار 
. دندوب یئاسحا  دمحا  خیش  راکفا  زا  تسمرس  ود  ره  هدیدرگیم و  ناریا  قارع و  دراو  ینامثع  قیرط  زا  هک  اپورا  رد  هرـشتنم  دیدج  راکفا 
اب کیچیه  دـنریگ  تسد  رد  ار  روما  ماـمز  هحفـص 69 ] هتخادـنا و [  ناریا  رد  یبالقنا  دـنناوتیم  راکفا  نیا  اـب  هک  دـندرکیم  رکف  ود  ره 

هتشاد یتشر  مظاک  دیس  نادرگاش  نیب  رد  رکف  مه  ياقفر  تبـسانم  هب  هک  يدعاسم  هنیمز  اب  دشاب  باب  هک  یلوا  هتـشادن  یئانـشآ  يرگید 
هتفرگ و یهام  دولآلگ  بآ  زا  هدافتسا و  هدرتسگ  هرفس  زا  مامت  ریبدت  تراهم و  یتسدربز و  اب  دشاب  اهب  هک  یمود  هدرک و  راک  هب  عورش 

نونکا هدـیناشک . هنابیرف  لماوع  یلاخوت و  چوپ و  رگید  نیواـنع  یناـهج و  دوعوم  هب  ار  راـک  يههجو  هدـیدرگ  سویأـم  بـالقنا  زا  نوچ 
ازریم ینعی  ادـخ  ود  نیا  منیبیم . تباث  هدـش  رکذ  هک  ار  یتایعدـم  نالطب  میراد  سرتسد  رد  هک  باـتک  دـنچ  نیمه  قبط  رب  زیزع  تسود 

یلیالد هب  ار  نآ  دنروآ و  يدهاش  دوخ  یئادـخ  تابثا  رد  هکنیا  يارب  مدـق  لامج  روط و  ملکم  یلعنیـسح  ازریم  یلعا و  بر  دـمحم  یلع 
ریاس دننامه  تانیب  تایآ  لازنا  هب  کلاذعم  میاهدومنن و  بسک  یملع  تالیـصحت  چیه  هدناوخن و  سرد  چیه  ام  هک  دنتفگ  دنیامن  دـکؤم 

ام هدومن  لزان  نآرق  وزج  یـس  لاس  تسیب  رد  مالـسا  عراش  رگا  هک  دندومن  دانتـسا  لماع و  میرداق و  لمکا  حـصفا و  هکلب  هسدـقم  بتک 
نم تسا . رتیلاع  رتیلوا و  نآ  زا  بتارم  هب  نایب  یناعم و  تغـالب و  تحاـصف و  رد  هک  میدرک  لزاـن  تاـیآ  نآرق  ربارب  هد  هتفه  کـیرد 

اهنویلم نآ  زا  رفن  ود  دنناوتیم  زین  یئادخ  نایعدم  رفن  ود  نیا  دنناوارف و  ایند  رد  دادعتـسا  شوهاب و  صاخـشا  هک  منک  راکنا  مهاوخیمن 
زا اهنآ  ندرکن  شومارف  ندناوخ و  رابکی  ای  ندینش و  رابکی  اب  بلاطم  نتفرگارف  لاقتنا و  تعرس  رد  هک  یناسک  دنرایسب  دنهد . لیکشت  ار 

هسردم ام  هکنیا  ياعدا  یلو  دنشاب  هدوب  هتسد  نیا  زا  زین  یلعا  بر  قلاخ  ياقآ  نآ  یلعا و  بر  ياقآ  نیا  تسا  نکمم  دنزاتمم و  نیریاس 
مسرپیم امش  زا  الوا  تسا . زاجعا  یئاعدا و  تاماقم  دیکأت  یبیرف و  ماوع  يارب  افرـص  هدوب و  ضحم  غورد  میاهدرکن  لیـصحت  میاهتفرن و 

هب یمهم  ناگدنـسیون  نیرکفتم و  گرزب و  هفـسالف  هتـشادن  دوجو  هسردـم  هک  مایا  نآ  رد  ایآ  هتـشاد و  دوجو  هسردـم  هدوب  ایند  ات  رگم 
امـش زا  دـناهدوب . یهلا  هتـشاد و  یندـل  ملع  مه  اهنآ  ایآ  دـناهدومن  فراعم  مولع و  بسک  اجک  نانآ  سپ  هحفص 70 ] دناهدیـسرن [  روهظ 

دشاب و هتشاد  نتشون  ندناوخ و  داوس  درف  کی  تسا  یفاک  تسا  هاگـشناد  ای  هسردم و  هب  نتفر  رد  رـصح  مولع  بسک  ایآ  منکیم  لاؤس 
. دـیامن ریظنیب  یملاـع  ردـق و  یلاـع  یفوسلیف  تسا  نکمم  ار  دادعتـسا  اـب  ناـسنا  اـهنآ ، مهف  هکارد و  هوـق  یمک  اـب  بتک  هعلاـطم  سپس 
ار اهفراعملاةرئاد  اههمانزور و  بتک و  هتـشاد و  تکرـش  زین  سرادـم  رد  ود  ره  اـهب  باـب و  هک  تسا  دوجوم  يرایـسب  دـهاوش  کلاذـعم 
ار لیبن  تیاور  الیذ  دیکأت  يارب  تسا  نایئاهب  همه  فورعم  دباع ، خیـش  دزن  باب  تالیـصحت  تامدقم  دناهدرکیم . یفاکـشوم  یـسررب و 
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لیم ندناوخ  سرد  هب  باب  ترضح  دنچره  دندرب  دباع  خیش  دزن  ندناوخ  سرد  يارب  ار  ناشیا  باب  ترضح  لاخ  : » ص 64 منکیم : لقن 
اب هعقاو  نیا  رکذ  رد  لیبن  نوچ  انمـض  دندرب .» فیرـشت  دباع  خیـش  بتکم  هب  دـننک  راتفر  راوگرزب  لاخ  لیم  هب  هکنآ  يارب  یلو  دنتـشادن 

دیوگیم دباع  خیـش  لوق  زا  هلمج  زا  هکنیا  امک  هدوب  یندل  ملع  ياراد  تیلوفط  زا  انامه  باب  هک  دیوگب  دـهاوخیم  يراد  هنماد  تاغیلبت 
دومناو نم  مناوخیمن و  منادن  ار  نآ  ینعم  ات  دیوگیم  باب  دناوخب . تسا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هک  ار  نآرق  لوا  دیوگیم  وا  هب  یتقو 

هظحالم تسا . مئاق  روخ  رد  طقف  هوق  نیا  مدید  نم  زیمآرحس و  ینایب  اب  نآ  ریسفت  هب  درک  عورـش  باب  منادیمن و  ار  نآ  ینعم  هک  مدرک 
مناوخیمن و منادن  ار  نآ  ینعم  ات  تفگ  باب  دیوگیم  دوشیم  ضیقن  دـض و  یتح  بلاطم  هک  تسا  هیاپ  هچ  ات  ساسایب  تاغیلبت  دـینک 

هوالع هب  هتسنادیمن ، اعقاو  ای  هدرک و  هلیح  هتفگ و  غورد  هتسنادیم و  ار  ریسفت  ای  سپ  نآ ، زیمآرحـس  ریـسفت  هب  دنکیم  عورـش  دوخ  دعب 
قبط ارچ  سپ  تسا  مئاـق  صخـش  ریظن  يهوـق  ياراد  هحفـص 71 ] لفط [  نیا  هک  هدیـسر  هجیتن  نادـب  تیلوفط  زا  اـنامه  دـباع  خیـش  رگا 
ددص رد  رما  راهظا  زا  دعب  مه  دباع  خیـش  :( » دسیونیم یئالبرک  داوج  دیـس  یجاح  لاوحا  حرـش  رد   ) تیاده حیباصم  هدنـسیون  تیاکح 
اریز درکیم ، لوبق  يروف  ندینـش  ضحم  هب  دیاب  هدومن  دیدرت  دباع  خیـش  مینک .» هرکاذم  وا  اب  ات  متفرگ  هزاجا  باب  زا  دمآرب  ارچ  نوچ و 
قارع رد  باب  هک  میامن  نارگید  ياههتفگ  هب  دانتسا  مهاوخیمن  نم  [ . 11  ] تسا هدوب  فقاو  وا  تیمئاق  هب  تیلوفط  زا  انامه  لیبن  لوق  هب 
داوس وا  ياههتفگ  زا  هدـناوخیم و  سرد  مظاک  دیـس  رـضحم  رد  دـسیونیم  املعلا  صـصق  هدنـسیون  لـثملایف  هدرکیم  لیـصحت  اـهلاس 

ار وا  لیصحت  عوضوم  هدوب و  باب  روهظ  هب  رشبم  مظاک  دیس  دیوگب  هکنیا  يارب  هک  لیبن  خیرات  زا  لیذ  ياهتمـسق  لقاال  یلو  هتـشادیمرب 
: ] دـنکیم تیاـکح  يزونز  نسح  لوق  زا  رد ص 29  دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  دـناوتیم  دـنکیم  دـییأت  مظاک  دیـس  سرد  يهزوح  رد 
وا ندید  هب  وت  اب  مهاوخیم  هدش  دراو  يراوگرزب  صخـش  دومرف  نم  هب  متفر ... مظاک  دیـس  لزنم  هب  دوز ... حبـص  زور  کی  [ » هحفص 72
اب میدش  کیدزن  نوچ  تشاد  رس  رب  يزبس  همامع  هداتـسیا  رد  مد  یناوج  میدیـسر  یلزنم  هب  ات  میدرک  رذگ  البرک  ياههچوک  زا  میورب ...

يولهپ هرقن  ناویل  دوب و  تبرـش  زا  رپ  یفرظ  قاطا  طسو  رد  میدومن ... دورو  یقاطا  هب  میدش ... لزنم  دراو  دـمآ ... ام  فرط  هب  راقو  لامک 
ام نابزیم  تشاد ... نایرج  یتدم  ناوج  دیس و  نیب  تارکاذم  درک ... تیانع  مظاک  دیس  هب  هدرک  تبرش  زا  رپ  ار  ناویل  نابزیم  ناوج  نآ ...

دـش و دیـس  رـضحم  دراو  ناوج  ناـمه  زور  هس  زا  سپ  دومن ... تاـعارم  اـم  هب  تبـسن  ار  مارتحا  تیاـهن  درک و  تعیاـشم  ار  اـم  رد  مد  اـت 
رد ص 28 تسا .) باب  دیـس  ناوج  نیا  زا  لیبن  دوصقم   ) دادیم شوگ  ار  دیـس  سرد  راقو  بدا و  تیاهن  اـب  دومن و  سولج  رد  کـیدزن 

نآ هکلب  دـمآ  دـهاوخن  اسلباج  اـقلباج و  زا  رظتنم  دوعوم  هحفـص 73 ] تفگیم [  دوخ  نادرگاش  هب  هتـسویپ  مظاک  دیـس  : » دیوگیم لیبن 
دوعوم هک  دندرکیم  لایخ  نادرگاش  زا  یـضعب  دیـسانشیمن ... ار  وا  یلو  دـینیبیم  ار  وا  دوخ  مشچ  اب  تسامـش و  نایمرد  نالا  راوگرزب 

نم و : » دسیونیم دنکیم  لقن  وا  زا  درک  نیسح  لیبق  زا  یناتـساد  نمـض  هک  میرکلادبع  الم  لوق  زا  رد ص 151  اضیا  تسا . مظاک  دـیس 
هب ابترم  تدـم  نیا  مامت  رد  نم  مدـینارذگ  روط  نیمه  ار  ناتـسمز  لصف  میتفریم  مظاک  دیـس  لزنم  هب  یئاتود  دوز  حبـص  زور  ره  مردارب 

رمتـسم و روط  هب  باب  دیـس  دوشیم  مولعم  سپ  دیـسانشیمن .» ار  وا  تسامـش  نیب  رد  دوعوم  ترـضح  دومرفیم  بلغا  متفریم  وا  سرد 
دوعوم هک  رمتسم  ررکم و  روط  هب  مظاک  دیس  تاراشا  نیا  زا  لیبن  دوصقم  اریز  هدشیم  رضاح  مظاک  دیس  سرد  هزوح  رد  ینالوط  یتدم 

قبط هکنآ  دعب  دـهعیلو  سلجم  رد  رد ص 32  هکنآ  عوضوم  نیا  دـیؤم  هدوبیم . نادرگاش  نیب  رد  هک  هدوب  باـب  دیـس  تساـهنآ  نیب  رد 
هدوب مظاک  دیـس  نادرگاش  زا  هیخیـش و  زا  زین  دوخ  هک  یناقمم  دـمحم  الم  دـناوخیم  دوعوم  مئاق  ار  دوخ  راب  نیلوا  يارب  لـیبن  تیاـکح 

تخبدـب ناوج  يا  : » دـیوگیم هدرک  باـطخ  باـب  هب  تسا  هدوبن  مظاـک  دیـس  فطل  دروم  تهج  نیا  زا  هدومیپیم و  طاـیتحا  هیور  یلو 
اجنیا دوخ  لیم  هب  نم  خیـش  بانج  دـندومرف  باب  ترـضح  ینک  بارخ  ار  ناجیابرذآ  هک  يهدـمآ  لاح  يدرک  بارخ  ار  قارع  يزاریش ،

هک يروط  هب  شاب .» تکاـس  ناطیـش  ناوریپ  نیرتترطف  تسپ  يا  تفگ  تفـشآرب و  دـمحم  ـالم  دـیاهدرک  راـضحا  ارم  اهامـش  ماهدـماین 
لیلد دنکیم . عافد  ناجیابرذآ  هب  دوخ  ندمآ  تلع  زا  طقف  دنکیمن و  بیذکت  قارع  رد  ار  دوخ  بوشآ  تماقا و  باب  دـینکیم  هظحالم 

تیامح نمض  هک  تسا  دلیفنالب  باتک  زا  تمسق  نیا  یتشر  مظاک  دیس  سرد  سلاجم  رد  باب  رمتـسم  تکرـش  روضح و  همادا  رب  رگید 
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دروآ نیـسحالم )  ) وا رطاخ  هب  دمحم  یلع  دیـس  دـعب  [ » هحفـص 74 دـنکیم [ . لقن  نینچ  رد ص 13  نیـسحالم  رما  نـالعا  باـب و  تثعب 
نادرگاش هب  رایـسب  دـییأت  اب  رکذـلاریخا  فسوی  هروس  زا  ثحب  نمـض  یتشر  مظاک  دیـس  رـضحم  رد  هتـشذگ  یلیخ  مایا  رد  هک  ار  يزور 

مهم هیـصوت  نیا  رـس  يزور  هدـنیآ  رد  هک  درک  هفاـضا  دـنرادهاگن و  رطاـخ  هب  فـسوی  هروـس  صوـصخ  رد  ار  بش  نآ  ثحب  هک  تفگ 
اب دناهدشیم و  رضاح  یتشر  مظاک  دیـس  رـضحم  رد  قافتا  هب  اهتدم  نیـسحالم  باب و  هک  دناسریم  هلمج  نیا  دیدرگ .» دهاوخ  راکـشآ 

سلجم هب  رگید  هتفر و  دهشم  ناهفصا و  تیرومأم  هب  مظاک  دیس  روتـسد  بسح  باب  ياعدا  زا  لبق  لاس  راهچ  نیـسحالم  هکنیا  هب  هجوت 
رـضحم زا  لاس  هن  دـیدرگ  هجوتم  ـالبرک  هب  هیورـشب  شیوخ  نطو  زا  یگلاـس  رد 18  نیـسحالم ... : » لیبن قبط ص 422  هتـشگنرب  سرد 

دندرک و رفس  ناهفصا  بناج  هب  یتشر  مظاک  دیـس  بانج  رما  هب  باب  روهظ  زا  لبق  لاس  راهچ  دندومن  هدافتـسا  یتشر  مظاک  دیـس  بانج 
رد تیرومأـم  ماـجنا  زا  سپ   » اضیا ص 37 و  دـندرب » فیرـشت  دهـشم  هب  یتشر  رقاب  دیـس  فورعم  دـهتجم  اـب  هرواـحم  تاـقالم و  زا  سپ 

بوتکم تشاگن ... باوج  نیسحالم  هب  اروف  دیسر  مظاک  دیس  هب  همان  نوچ  داتسرف ... شیوخ  راوگرزب  داتـسا  يارب  ار  دیـس  همان  ناهفـصا 
تاقالم هب  ناهج  نیا  رد  نیسحالم  رگید  هک  دیآیم  رظن  هب  نانچ  بوتکم  نآ  لالخ  زا  تشاد ... یمیظع  رثا  نیـسحالم  يارب  یتشر  دیس 

« دوب هدرک  یظفاحادخ  دوب  وا  بوبحم  بختنم و  درگاش  هک  نیسحالم  زا  هلسارم  نمض  رد  یتشر  دیس  اریز  دش  دهاوخن  لئان  دوخ  داتـسا 
رد اهلاس  باب  دوشیم  مولعم  دـش  لقن  هکنانچ  دوخ  مایا  نیرخآ  ات  دوخ  نادرگاش  نیب  رد  باب  دیـس  هب  مظاک  دیـس  تاراشا  هب  هجوت  اب  و 

هدـیچ و اههشوخ  وا  سرد  هزوح  زا  رـضاح و  مظاک  دیـس  ياهـسرد  رد  ارمتـسم  هتخومآ و  اجنآ  ردار  یبرع  هدوب و  البرک  رد  ینعی  قارع 
اب میدـید  الاب  رد  هکنانچ  هلمج  زا  هدـیناسر  مهب  یهاوخ  ددـجت  راکفا  هدوب و  تاعلاطم  لاـبند  زین  اصخـش  هتـشاد  يروشرپ  رـس  نوچ  هتبلا 

دیـس سپ  هداد  تبرـش  هرقن  فرظ  رد  مظاک  دیـس  هب  وا  تسا  مارح  عونمم و  هرقن  ـالط و  فورظ  هحفص 75 ] لامعتسا [  مالـسا  رد  هکنیا 
هب تسا . هدوب  یتسایـس  بالقنا و  كرادـت  هشقن و  يارجا  رکف  رد  لیـصحت  ياهزور  ـالبرک و  ینعی  قارع  رد  تماـقا  ماـیا  زا  اـنامه  باـب 

ثحب نآ  ندوب  یهلا  یندـل و  ای  ندوب  یباستکا  رد  میئایب  ام  ات  تسا  هتـشاد  باـب  هک  یملع  نآ  تسا  ملع  مادـک  نیا  منادیمن  نم  هوـالع 
یـسیونیبرع و دننکیم  لالدتـسا  نادب  اج  همه  زین  نینمؤم  هدادیم و  رارق  دوخ  هزجعم  هدومنیم و  راختفا  نادب  اج  همه  باب  هچنآ  مینک 
: دیوگیم ینامرک  طیحم  ازریم  هب  يدنرز ص 119  لیبن  لوق  هب  وا  دوخ  هکنیا  امک  تسا  هدوب  وا  ینار  هفسلف  یفاب و  تمکح  مه  ملع  رد 

تالکشم لالح  دنوادخ  تیانع  هب  نم  ناسل  مهدیم  ارت  باوج  یهلا  لضف  هب  ریگب  يراد  يداریا  ره  سرپب  یهاوخیم  هچره  طیحم  يا  »
تمکح هب  بل  دـنک و  لح  ار  تالکـشم  نم  دـننام  دزـسیمن  ار  سکچیه  هک  ینادـب  يوش و  فقاو  نم  ماـقم  تمظع  هب  اـت  سرپب  تسا 
بکترم رایسب  طالغا  تسا  دوهشم  هک  يروط  هب  وا  یسیون  یبرع  صوصخ  رد  الوا  تایعدم  وحن  نیا  ندوب  هناگهچب  زا  هتـشذگ  دیاشگ »

رد دهعیلو  سلجم  رد  اهبلادبع  لیبن و  لوق  هب  هکنیا  امک  هتـشاد  یحطـس  یتالیـصحت  هکلب  هتـسنادیمن  قیمع  روط  هب  ار  یبرع  هدـشیم و 
درک و ور  باب  ترضح  هب  دهعیلو ) سلجم  رد   ) ءاملعلا ماظن  لیبن : ص 311  تسا . هدیدرگ  يوحن  تاهابتـشا  راچد  یبرع  هب  دوخ  هباطخ 
ود زور  ود  تدم  رد  دندومرف ... باب  ترضح  دیئامن  هماقا  دوخ  ياعدا  قدص  رب  یعطاق  لیلد  دیاب  دیتسه  یگرزب  ماقم  یعدم  امش  تفگ 

دننام سلجم  نیا  فصو  رد  تسا  بوخ  تفگ  اـملعلا  ماـظن  دوشیم  يراـج  نم  ملق  ناـسل و  زا  یهلا  تاـیآ  دـیجم  نآرق  هزادـنا  هب  بش 
هملک بارعا  هک  دروآرب  دایرف  یناقمم  دمحم  الم  دندومرف ... هدرک و  تباجا  ار  وا  لوئـسم  باب  ترـضح  دـیئامرفب ... یتایآ  ینآرق  تایآ 

هیوحن دعاوق  تیاعر  زین  هینآرق  تایآ  رد  دندومرف  باب  ترـضح  یتسه  دوعوم  مئاق  هنوگچ  يربخیب  وحن  دعاوق  زا  هک  وت  یتفگ  اطخ  ار 
عـضوم دصیـس  رد  دنـشاب  هللا  مالک  نیناوق  عبات  دیاب  مدرم  دوشیمن  هدیجنـس  قلخ  دـعاوق  سایقم  هب  هحفـص 76 ] یهلا [  مالک  اریز  هدـشن 

دعاوق قباطم  ار  یبرع  باب  لاح  ره  رد  تسا  تباث  ناـیرج  نیا  زا  هحفص 77 ] [ . ] 12 « ] تسا روکذم  لزان و  هیوحن  دـعاوق  فالخ  نآرق 
دیاب درک  یهابتشا  یطلغ و  ره  تسا و  قح  مالک  وا  مالک  هکنیا  عوضوم  تسا و  هدومن  رارقا  دوخ  هتـسنادیمن و  یفرـص  يوحن و  هلومعم 

میوگب نم  هک  تسا  روآهدنخ  ردقچ  دینک  هظحالم  امـش  تسا  زیمآهرخـسم  یعوضوم  زین  دوخ  دوش  یقلت  حیحـص  تسا  قح  مالک  نوچ 
، دیروآ دراو  داریا  امش  منادیمن و  یتسرد  هب  ار  یسیلگنا  هک  دوش  تباث  نوچ  و  میادخ ، فرط  زا  سپ  منادیم  بوخ  یسیلگنا  نم  نوچ 
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هجرد يابدا  ریاس  ریپسکش و  دننام  لماک  روط  هب  ار  یسیلگنا  نم  رگا  هزات  دشاب  روط  نیمه  دیاب  تسادخ و  مالک  نیا  هک  میامن  عافد  نم 
نم و ندوب  یهلا  لیلد  دناوتیمن  هتبلا  یلو  دوش  عیرس  بسک  رد  نم  دادعتـسا  شوه و  روفو  لیلد  تسا  نکمم  منادب  نابز  یـسیلگنا  لوا 

لامک رد  ار  یبرع  هک  دندوب  دوجوم  بیدا  نارازه  باب  رـصع  رد  میوگب  مه  طلغ  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  ددرگ  مدرم  رب  نم  تموکح  تلع 
مه دعب  مدرم . رب  توکح  ياعدا  دراد و  بلطم  ندوب  یهلا  هب  یطابترا  هچ  نیا  دندناریم  نخس  هتشونیم و  توالح  ینیریـش و  تحص و 
وا هک  ار  یتالکشم  دینک  هظحالم  امـش  دیوگ  نخـس  وا  دننام  هک  دزـسیمن  ار  یـسک  تمکح  رد  تسا و  تالکـشم  لالح  هک  دراد  اعدا 

هدوب و دـیدرت  لحم  ثیدـح  دوخ  مقـس  تحـص و  هک  ثیدـح  نالف  ریـسفت  صوصخ  رد  لـثملایف  تسا  هدوب  لـیبق  هچ  زا  درکیم  لـح 
مسب ءاب  رب  نتشون  یبلاطم  ندرک و  یتایضرف  ای  ثیدح و  نالف  ریـسفت  ایآ  تقو  فالتا  بجوم  دوخ  شثحب  هدیافیب و  یبلطم  زین  شبلطم 

ملع تسا  یمیش  تسا  کیزیف  تسا  موجن  تسا  یـضایر  تسا  بط  ملع  ملع  مینادیم  هک  اجنآ  ات  ملع ؟ دوشیم  اهنیا  دمـص  ای ص  هللا و 
دادعا فورح و  صوصخ  رد  یتایـضرف  نتفاب و  مهب  نامـسیر  نامـسآ و  الا  دشاب و  رثؤم  رـشب  دوبهب  یقرت و  هافر و  يارب  هک  تسا  یملع 

دروآیم هماع  يارب  یعفن  هچ  نتشون  فسوی  ناتساد  رب  ریسفت  ایآ  دومن ، روصت  ناوتیم  یلـصاح  هچ  ار  ندومن  نارگید  تآشنم  رد  هعقاو 
لمات قمعت و  لها  هلمجلا  یف  هک  يدارفا  یلو  دـنمان . ملع  ار  یلاخ  وت  بلاطم  نیا  ات  دنـشاب  رکف  هاتوک  دـیاب  ردـقچ  دارفا  دـینک  هظحـالم 

هدرب و یپ  باب  بلطم  ندوب  تسـس  هب  هک  هیلوا  نایباب  زا  دنرایـسب  لیبن  تیاکح  هب  هکنیا  هحفص 78 ] امک [  دنباییمرد  ار  بلطم  دنتـسه 
یقت دـمحمالم  ناهفـصا ) رد  باب  تماقا   ) مایا نآ  رد  : » هلمج ص 192 زا  دـناهدینادرگ  وا  زا  يور  دناهتـشادن  رـس  رد  مه  يرگید  ياوه 
ماجنا هب  ار  دوخ  راک  نکل  دوب  كراـبم  هزاـجا  هب  نیا  درکیم و  همجرت  یـسراف  هب  یبرع  زا  ار  یلعا  ترـضح  هیلدـع  غورف  هلاـسر  یتاره 

زج دوب  یفوخ  هچ  نیا  منادیمن  نم  و  تفرگ » هرانک  نامیا  لها  هگرج  زا  تشگ و  یلوتـسم  وا  رب  يدـیدش  فوخ  ناـهگان  اریز  دـیناسرن 
وانیـس یلعوبا  دوبیم و  لمکا  وحنب  هدوجوم  مولع  مامت  بحاص  رگا  اهنیا  زا  هتـشذگ  اـهنآ ، ندوب  هدـیافیب  بلاـطم و  یتسـس  هب  ندرب  یپ 

دومنیم حرط  تیرشب  هعماج  عفن  هب  يرایسب  تافاشتکا  تاعارتخا و  هریغ  نپاپ و  نسیدا ، نوچ  ای  دشیم و  دوخ  رصع  یباراف  ناحیروبا و 
راکفا و شزرا  دـینیبب  میناوخ . گرزب  یملاـع  ار  وا  میتسناوتیم  رثکادـح  هتـشادن و  وا  ندوبن  اـی  ندوب  یهلا  هب  یطاـبترا  عوضوم  مه  زاـب 

دنک دوخ  رـشبم  ار  وا  تساوخیم  هک  یـسک  ندوـب  یهلا  زا  هکنیا  يارب  هدیدنـسپن و  ار  نآ  اـهب  هک  تسا  هدوـب  هیاـپ  هچ  هب  وا  تاجتـشون 
هظحالم هتسنادیم  لضفا  ملعا و  باب  زا  بتارم  هب  ار  دوخ  هک  اهب  صخش  الاح  تسا  هداد  باب  راثآ  ندومن  عمج  هب  روتسد  دوشن  هتـساک 

رتحیصف و ینایب  اب  دوخ  ظعو  رد  زورما  یغلبم  ره  هک  تحیـصن  ظعو و  هلـسلس  کی  زج  تسا  هدنام  وا  زا  دیفم  یملع و  شوارت  هچ  دینک 
دـسریمن رظن  هب  لوقعم  هک  ماهدرک  یتاراـشا  یلبق  ياـههمان  رد  هچرگا  اـهب  یئاـعدا  یندـل  ملع  صوـصخ  رد  تسا . قطاـن  نادـب  رتاـسر 

ناشدوخ لوق  هب  اهبلادبع ) اهب و  لوق  هب  « ) دوب فارشا  نایعا و  زا  هک  ریزو  بانج   » هکنآ هصاخ  دنامب  درگلو  ای  راکیب و  اهب  نوچ  یصخش 
هب هک  یتادانـسا  هکنآ  رگم  هتـشاذگ  تامولعم  لیـصحت  هب  ار  وا  سپ  دـنامب  داوسیب  تشاذـگیمن  ار  دوخ  صوصخم » بوبحم و  دـالوا  »

هتخومآ و ار  تامدـقم  اـهب  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  لاـح  ره  رد  دـشاب . هدوب  غورد  هریغ  نکمت و  ترثـک  زا  دـنهدیم  ریزو  باـنج 
دهدیم ناشن  هملـسم  دهاوش  هکیروطب  هحفـص 79 ] تسا [ . هدیـشوک  نآ  لیمکت  رد  هدوب و  موادـم  لوغـشم و  هعلاطم  راـکب  دوخ  سپس 

ربارب دـنچ  یبش  ره  رد  شدوخ  لوق  هب  باب  هک  یعقوم  مینیبیم  هکنانچ  هدوب  باـب  زا  رتمک  باـب  نراـقم  ماـیا  رد  اـهب  شناد  تاـمولعم و 
ای دـیفم  تسردان  ای  تسرد  دـبای  بوخ  باـتک  حول و  هلاـسر و  نیدـنچ  دوخ  ياـعدا  لاـس  شـش  یط  رد  هدرکیم و  لزاـن  تاـیآ  نآرق 

باب ناوریپ  ریاس  هب  یتح  هک  یلاح  رد  لاس  دعب 20  رگم  هدشن  هدید  يراثآ  هنوگچیه  مایا  نیا  رد  اهب  زا  هدروآ  ریرحت  هتـشر  هب  هدیافیب 
یهلا یحو  تاماهلا و  هب  مهلم  زین  ار  سودق  یتح  هک  تسا  لیبن  خیرات  زا  تمسق  نیا  هجوت  لباق  هلمج  زا  هدش  هداد  تبـسن  يددعتم  راثآ 

هکرابم راثآ  زا  داد  باوج  بابلا  باب  يراد  هارمه  يزیچ  باب  ترـضح  هکرابم  راثآ  زا  اـیآ  دیـسرپ  سودـق  : » دزاسیم ص 242 فصتم 
بیرق نیـسحالم  دینک  هعلاطم  ار  باتک  نیا  تاحفـص  زا  یـضعب  دندومرف  دنداد و  وا  هب  یطخ  باتک  سودـق  تسین  نم  هارمه  يزیچ  هک 

... دـش رادـیدپ  شیامیـس  زا  تشهد  تریح و  راثآ  تشگ و  لصاح  شدوجو  رد  یبیجع  رییغت  دـناوخ  هک  ار  باـتک  نآ  زا  هحفـص  کـی 

ولاپ نس  زا  www.Ghaemiyeh.comياهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


بابلا باب  نانخس  نیا  لباقم  رد  سودق  تسا ... یلصا  عبنم  یهلا و  یحو  هدومن  هدافتسا  نآ  زا  باتک  نیا  فلؤم  هک  يهمـشچرس  دومرف 
تـسا سودـق  صخـش  تاملک  تایآ و  نیا  بحاـص  هک  تسناد  سودـق  يامیـس  رد  هرهاـظ  راـثآ  توکـس و  زا  نیـسحالم  دوب  تکاـس 
رومأم هک  یتاغیلبت  همه  اب  لیبن  یلو  تسا  همه  فورعم  زین  هرهاط  راعـشا  راثآ و  و  داتـسیاب »... رد  هناتـسآ  رد  تساخرب و  اج  زا  راـیتخایب 

هب رداق  اهب  مایا  نآ  رد  سپ  دـهد  تبـسن  وا  هب  مایا  نآ  رد  ار  يذوفن  نینچ  ای  راـثآ و  نیرتمک  تسا  هتـسناوتن  دـیامنب  اـهب  تمظع  زا  هدوب 
روآدای لیذ  حرـش  هب  ار  نآ  دـهاوش  هلمج  زا  هک  هدوبیم  ینیچ  هشوخ  تاعالطا و  بسک  لوغـشم  هکلب  هدوبن  یملع  تارهاظت  هنوگچیه 

هتسجیم و تکرش  سرادم  لحم و  ياملع  سرد  هزوح  رد  ناردنزام  رد  هچ  نارهط و  رد  هچ  هدوب  هک  اجک  ره  رد  هتـسویپ  اهب  میوشیم :
هتخادرپیم هثحابم  هرکاذـم و  هب  بالط  املع و  اب  هتفریم و  ردـص  هسردـم  هب  اـبلاغ  نارهط  رد  لـثملا  یف  هکناـنچ  هدومنیم  ینیچ  هشوخ 

مدروـخرب ییحی  ازریم  هب  اـجنآ  متـشگرب و  هللا  ءاـهب  لزنم  هـب  مینیبیم ص 453 ...« : لـیبن  خـیرات  رد  ار  بـلطم  هحفـص 80 ] نیا [  دهاش 
اهنیب نآ  رد  و  : » رد ص 455 اهتدم  دعب  اضیا  هدب » هللاءاهب  ترـضح  هب  ار  ذغاک  نیا  ردص و  هسردـم  هب  ورب  تفگ  داد و  نم  هب  يذـغاک 

لیبن هک  تیاکح  ود  نیا  هلصاف  دنک » ریگتسد  ارت  تسا  ددص  رد  ماظن  ریما  هک  دنداد  ربخ  دمحا  ازریم  هب  ردص  هسردم  زا  هللاءاهب  ترضح 
قبط ییحی  ازریم  روتـسد  هب  ار  ذغاک  لیبن  یتقو  اریز  تسا  لاسکی  ابیرقت  دهدیم  ربخ  ردص  هسردـم  رد  وا  تفر  دـمآ و  اهب و  تکرـش  زا 

رد لیبن  خـیرات  زا  تمـسق  نیا   ) هدوب هدیـسر  نارهط  هب  دـنرز  زا  هزات  هک  هدوب  یتقو  دربیم  اهب  يارب  ردـص  هسردـم  هب  ص 453  تیاکح 
هب نتفر  زا  هک  هدوـب  یتـقو  شنارهط  هـب  تـعجارم  رد ص 450  شتیاـکح  قبط  و  تسا ) هدـش  لـقن  لیـصفت  هب  تاـعلاطم  ذـخام  تمـسق 

هیـضق هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیآیم و  نارهط  هب  فرـصنم و  نایباب  ندـش  هتـشک  یـسربط و  خیـش  هعلق  هیـضق  همتاخ  تلع  هب  ناردـنزام 
ار اهب  هک  هدوب  عقوم  نیا  رد  هدیـسر و  نارهط  هب  لیبن  هک  هدوب  دودح  نیا  رد  و  ص 422 )  ) تفای همتاخ  یناثلا 1265  يدامج  رد  یسربط 

هدوب یناثلاعیبر 1266  قبط ص 454 ، دـیامنیم  ردـص  يهسردـم  رد  ار  اهب  رکذ  هک  مود  يهعفد  هتفاییم و  ردـص  هسردـم  رد  لوا  هبترم 
هریغ بالط و  اب  ثحب  رد  هدافتسا و  هدوجوم  بتک  زا  اجنآ  رد  هدینارذگیم و  ردص  هسردم  رد  ار  تاقوا  ارمتسم  اهب  دوشیم  مولعم  سپ 
نینچ اهب  یندـل  ملع  تمظع و  رد  يرادهنماد  تاغیلبت  ماـجنا  نمـض  حایـس  هلاـقم  رد  اهبلادـبع  هکنآ : عوضوم  دـیؤم  تسا . هدوب  لوغـشم 

دوب و لک  ملـسم  شتقایل  طرف  تباجن ، هلالـس  زا  ترازو و  نادناخ  زا  هدوب  یناوج  نارهط ... رد  باب  روهظ  تیادب  زا  : » دسیونیم ص 81
اب بیجع  ینایب  هحفـص 81 ] قطن و [  لفاحم  عماجم و  رد  تشاد و  یبیرغ  يهولج  مومع  راظنا  رد  عیمج ، متحتم  شتناـطف  ءاـکذ و  ترثک 

تمکح قیاقد  یهلا و  لئاسم  ثحابم  سلاجم  رد  نوچ  یناوج  ناوفنع  رد  یهن  ترثک  اـکذ و  تدـح  زا  سردـت  سیردـت و  مدـع  دوجو 
ءاکذ تاداع  قراخ  زا  یعون  ار  نیا  ناریح و  نیرضاح  لک  يدوشگ  نابز  الضف  املع و  ریفغ  عیمج  رـضحم  رد  یتشگ و  رـضاح  یهانتمان 

سلاجم رد  ارمتسم  هتسویپ و  اهب  هک  تسنآ  دیؤم  اهبلادبع  تاغیلبت  نیا  ردص و  هسردم  رد  اهب  تفر  دمآ و  دندرمـش » یناسنا  ملاع  يرطف 
مولع لیـصحت  مینادیم  هک  يروط  هب  هتخومآیم و  يهتکن  هدیچیم و  یلگ  نمچ  ره  زا  هدشیم و  رـضاح  یتمکح  ینید و  لئاسم  ثحب 
هکلب دـشاب  هدوب  دـیفم  یملع  بحاص  اهب  هک  دوریمن  روصت  کلذـعم  یلو  تسا  راکفا  ءارآ و  لدابت  هرکاذـم و  هثحابم و  قیرط  زا  رتشیب 
لئاسم رد  دـناوتب  هکنآ  نودـب  هدومنیم  رارکت  هتـشادهاگن و  رطاخ  هب  هدینـش  اجنآ  اجنیا و  زا  هک  ار  هداتفا  اپ  شیپ  یمومع  لئاسم  يهراپ 

اهب هک  ار  یسلاجم  نیا  دینادب  هکنیا  يارب  دیامن ، رمث  رمثم  دیدج  تایرظن  دجاو  دیفم و  يریسفت  ای  ثحب و  هکنآ  ای  دراو و  یفـسلف  همهم 
مهف و ترثک  تابثا  يارب  اهبلادـبع  هک  ار  تیاکح  نیا  تسا  یفاک  هدوب  عون  هچ  زا  نآ  بلاطم  لیبق و  هچ  زا  هتـسجیم  تکرـش  اـهنآ  رد 

سیراپ رد  شتاراهظا  نمـض  زین  راثالا  عیادـب  رد  مراد  دایب  هچنآ  هلمج  زا  دـینک و  هجوت  هدومن  لقن  هدـیدع  دراوم  رد  تارکب و  اـهب  ملع 
دهتجم یقتدمحم  ازریم  لزنم  دراو  ناردنزام  دورماب  هبـصق  رد  يزور  یناوج  ناوفنع  رد  كرابم  لامج  : » دیوگیم هک  دشابیم  هدناجنگ 

بیرق هذمالت  ار  ثیدح  نیا  دهتجم  دندوب  رضاح  رگید  بالط  زا  یعمج  اب  روکذم  دهتجم  دعتـسم  هذمالت  زا  رفن  راهچ  هک  یلاح  رد  دش 
ار هکنآ  رگم  تسایند  نانز  نیرتهب  همطاف  ترضح  ینعی  میرم : دلو  ام  الا  نیملاعلا  ءاسنلا  ریخ  ۀمطافلا   » دییامرفب هک  دیسرپ  دوخ  داهتجالا 

لامج ناـیم  نآ  رد  درکن  عناـق  ار  دـهتجم  هک  دـندومن  يریـسفت  یباوج و  کـیره  دـیئازن  رتخد  میرم  هکنآ  لاـح  دومن و  دـیلوت  میرم  هک 
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يرتخد میرم  نوچ  تسا و  رتهب  ایند  نانز  همه  زا  همطاف  ترـضح  دش  دلوت  میرم  زا  هکنآ  زج  تسا  لاحم  رما  هب  قیلعت  نیا  دومرف  كرابم 
هک ینید  دـهتجم  تارکاذـم  ثحب و  دروم  بلاطم  مهف و  نازیم  امـش  نونکا  هحفـص 82 ] [ . ] 13 « ] تسا لاحم  همطاف  لثم  سپ  تشادـن 
ملع نازیم  دینک  طابنتـسا  دیئامن و  كرد  دوخ  ار  هجیتنیب  تاثحابم  نآ و  بلاطم  ندوب  هدیافیب  هجرد  دـنکیم و  هراشا  اهنآ  هب  اهبلادـبع 

زا انامه  اهب  هکنیا  رب  مینک  هدافتـسا  میناوتیم  اهناتـساد  نیا  زا  ام  دـشاب و  دـناوتیم  عون  هچ  زا  تسا  عماجم  لیبق  نیا  هدـش  بسک  هک  اـهب 
اهنآ نیچ  هشوخ  اهب  هک  روکذـم  نیدـهتجم  شناد  ملع و  نازیم  هب  هکنیا  يارب  زاـب  تسا و  هدوب  ناـشیورد  سرد  سلاـجم  یپ  رد  یناوج 
يارب لاس 1260  رد  هللا  ءاـهب  دسیونیم ص 95 ...« : هک  اجنآ  دـیئامن  لیبن  خـیرات  زا  رگید  تمـسق  نیا  هب  مه  یهجوت  دـیوش  فقاو  هدوب 

ناتـساد ریظن  خـیرات  نیا  میوگیم  یتقو   ) هتفاتـش كرابم  روضحب  هیحان  نآ  فارـشا  نایعا و  و  تفر ... ناردـنزام  رون  هب  باب  میلاعت  رـشن 
ار سکچیه  دیوگیم : دعب  دشاب ) هتـشاد  دـناوتیم  یفارـشا  نایعا و  هچ  ناردـنزام  رون  هیرق  دـینک  رکف  دـینکن  بجعت  تسا  درک  نیـسح 

لادـج هار  هتـسویپ  تشاد  ماـن  زیزع  هک  دوب  ترـضح  نآ  يومع  درک  ماـیق  هضراـعم  هب  هک  یـسک  دوـبن  ترـضح  نآ  اـب  هضراـعم  تئرج 
زیچان ریقح و  ترـضح  نآ  لباقم  رد  ار  دوخ  نوچ  زیزع  درکیم ... در  شدوخ  لایخ  هب  ار  هکراـبم  تاـنایب  هیاـنک  هشوگ و  اـب  درپسیم و 

هلمح هدمآ و  رون  هب  يرابرد  سابل  اب  یناوج  هک  هدیشک  اجک  هب  راک  نیبب  تفگ ... تساوخ و  تدعاسم  وا  زا  تفر و  دمحم  الم  دزن  دید 
سابل هلمج  نیا  « ) ددرگیم وا  هتفیرف  دماشایب  ار  وا  یـسک  نوچ  هک  دـنکیم  طولخم  ياچ  هب  یئاود  دـیامنیم ... نامیا  نیـصح  نصح  هب 

هک دیوگیم  دوخ  هکنآ  لاح  هدوب و  يرابرد  اهب  دیوگب  هک  هدروآ  ناتساد  ندرک  درک  نیسح  يارب  لیبن  هک  تسا  یبلاطم  زا  مه  يرابرد 
ناشن گرزب  يارب  اهب  هکنآ  ای  تسا و  غورد  لیبن  بلطم  ای  دشاب  هتـشاد  رب  رد  يرابرد  سابل  هتـسناوتیم  هنوگچ  سپ  هدرکن  لوبق  يراک 

یمهفان و همه  اب  دمحمالم  : » دسیونیم بلطم  لابند  لیبن  دـعب  هدومن ) هدافتـسا  نانآ  هسبلا  هوحن  زا  رابرد  هب  شیوخ  باستنا  دوخ و  نداد 
یلب تفگ  زیزع  يهدروخ  اهیاچ  نآ  زا  مه  وت  ایآ  تفگ  وا  هب  حازم  يور  زا  هحفص 83 ] درب و [  یپ  زیزع  ياههتفگ  نالطب  هب  دوخ  ینادان 

هک دوب  یتدارا  تبحم و  نامه  نیا  « ) دنک ریثأت  نم  رد  ناوج  نآ  رحس  تشاذگن  مراد  امـش  هب  هک  يدیدش  تدارا  تبحم و  ترثک  نکلو 
باوج رد  دهتجم  دمحمالم  ( » دندرک اپرب  ار  بوشآ  لاجنج و  همهنآ  نآ  تبسانم  هب  وجتسج و  ار  نآ  دشا  شناراکمه  ریاس  باب و  اهب و 
يررـض وت  هب  دـناوتیمن  سکچیه  سرتن  سکچیه  زا  زیزع  يا  هکنآ  نومـضم  تشون  یبرع  هب  رطـس  دـنچ  تفگ  وا  هب  زیزع  هک  ینانخس 

بتاک و دندید  ار  هتـشون  نآ  رکات  نایعا  زا  یـضعب  دشیمن  موهفم  نآ  زا  يدوصقم  هک  دوب  هتـشون  طلغ  يردق  هب  ار  ترابع  نیا  دـناسرب 
دمحا حول  افش و  اعد و  عاونا  هک  تسا  دوجوم  باب  اهب و  يارب  هیضق  نیع  ...« ) دنداد رارق  یئوج  بیع  ءازهتـسا و  دروم  ار  ود  ره  بوتکم 

دابآ تداعس  هب  باحـصا  زا  نت  دنچ  اب  هللا  ءاهب  درک ...« .) میهاوخ  ظفح  ارت  ام  هک  سرتن  دنیوگیم  هدنناوخب  هتـشون و  ار  ینعمیب  طلغ و 
طقف ماهدماین ... یمسر  تاقالم  يارب  نم  دندومرف  هللاءاهب  ترضح  درک  یئاریذپ  ناشیا  زا  یئورـشوخ  لامک  اب  دمحم  الم  دندرب  فیرـشت 

نیا يوریپ  هکره  تسا . هدش  رهاظ  مالـسا  دوعوم  تسادخ  فرط  زا  رما  نیا  مهدب  تراشب  امـش  هب  ار  دیدج  روهظ  هک  ماهدـمآ  نیا  يارب 
نم درک  ضرع  دمحمالم  دیراد  یعنام  هچ  كرابم  رما  نیا  لوبق  يهرابرد  منیبب  دیئامرفب  لاح  تفای  دهاوخ  دیدج  دلوت  دـنک  كرابم  رما 

زا هتشذگ  خیرات ، زا  تمسق  نیا  هب  هجوت  اب  دیجم » نآرق  زا  هراختسا  زا  دعب  رگم  مریگیمن  یمیمـصت  منکیمن و  مادقا  يرما  هب  تقوچیه 
اهنآ سرد  هزوح  نیچ  هشوخ  اهب  هک  ار  وا  نیقباـس  وا  اـب  ساـیق  هب  ناردـنزام و  رون  دـهتجم  یناداـن  یمهفن و  نازیم  شدوخ  لوق  هب  هکنآ 

زا ار  وا  اهبلادبع  تشذگ  هکنانچ  هکنیا  اب  هک  تسنیا  نآ  تسا و  هجوت  دروم  تمـسق  نیا  رد  مه  رگید  هتکن  کی  تفایرد ، ناوتیم  هدوب 
هجرد میباییم و  یئاسانش  قیفوت  ار  نادناخ  نیا  هتسجرب  درف  نیرتکیدزن  تیاکح  نیا  رد  ام  دنکیم  رکذ  تباجن  هلالس  ترازو و  نادناخ 

ردپ هشیمه  لیبن  اهبلادبع و  دینک  هظحالم  دشاب  هحفص 84 ] كرابم [ » یمومع  زیزع  ياقآ   » هک میباییمرد  ار  وا  مهف  یگرزب و  تلاصا و 
نادناخ دارفا  ریاس  ماقم  هب  سپـس  تسا و  هتـشاد  یناینب  تسـس  مهفن و  ردارب  هچ  ریزو  بانج  دینیبب  الاح  دننکیم  رکذ  ریزو  بانج  ار  اهب 

دناهدوتـس ترطف  یتسپ  تلاهج و  هب  اهبلادـبع  اهب و  هک  زین  ار  ریزو  بانج  نیا  رگید  رـسپ  ییحی  ازریم  دـیرب  یپ  تباجن  هلالـس  ترازو و 
دننکیم یفرعم  ناداـن  مهفن و  یـصخش  لـیبن  اـهب و  هک  ار  يدـهتجم  نیا  دـنامن  هتفگاـن  انمـض  تسین و  رارکت  هـب  تجاـح  دیـسانشیم و 
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دوب شیوخ  نیرـصاعم  ملعا  ملع  رد  ملـسم و  لضف  رد  دنچره  دهتجم  لضاف  بانج   » دیوگیم وا ص 87  هرابرد  حایـس  هلاقم  رد  اهبلادبع 
زا یلیلد  صخش و  یمیمصتیب  زا  هناشن  رما  نیا  رد  ندرک  هراختسا  سفن  هک  یلاح  رد  دندومرف » هراختـسا  هجاحم  هثحابم و  ۀهج  هب  نکل 

ار خـیرات  نیا  لیبن  متفگ  هک  تسا  بلطم  نآ  دـیؤم  تسا و  هجوت  ناـیاش  تمـسق  نیا  رد  هک  يرگید  مهم  هتکن  تسا ، تلاـهج  فعض و 
اجنیا رد  هک  تسنیا  هدومنن  ار  مزال  تسرامم  هجوت و  لئاسم  قیاقح  تیاعر  رد  هتـشون و  وا  يارب  تاغیلبت  اهب و  ندرک  گرزب  يارب  طـقف 

رد زونه  باب  هکنآ  لاح  هدش و  رهاظ  مالـسا  دوعوم  هک  دروآیم  دمحم  الم  هب  اهب  لوق  زا  هدوب  باب  ياعدا  لاس  نیلوا  لاس 1260 و  هک 
دوخ دـهعیلو  سلجم  رد  راب  نیلوا  يارب  لیبن  دوخ  تیاکح  هب  یفرعم و  باب  ناونع  هب  اـهنت  ار  دوخ  دوب و  هدومنن  یئاـعدا  نینچ  عقوم  نیا 

يراب دنیامن . یفرعم  مئاق  ناونع  هب  ار  وا  هک  هدومن  رذحرب  مه  ار  ناکلـسم  مه  دـید  میهاوخ  هکنانچ  یتح  دـنکیم و  رکذ  دوعوم  مئاق  ار 
دیوگیم بئذنبا  حول  رد  دنزب  اج  یهلا  زاجعا و  ار  دوخ  یسیون  زیچ  مالک  دنچ  نیا  هکنیا  يارب  اهب  اهب - یندل  ملع  عوضوم  هب  میدرگرب 

ص 125  ) ملع حول  رد  هکنآ  لاـح  تسا و  هتـشادن  هعلاـطم  تقو  هاـگچیه  ـالوصا  تسا  یعدـم  هدـناوخن و  زین  ار  باـب  تاجتـشون  یتـح 
تنطلـس و رون  هب  هک  هچ  دـیآیم  رظن  هب  بوخ  کـسمتم  ناـیزیرگنا  تسا  هردـنل  رد  هچنآ  لاـح  : » دـسیونیم مینیبیم  حاوـلا ) هعوـمجم 

تاراهظا نیا  ایآ  نکلو ». روکذم  تسا  دابع  ظفح  تنایـص و  ببـس  هک  صاصق  رد  یباب  نیناوق  لوصا و  رد  تسا . نیزم  ود  ره  تروشم 
تروشم لوصا  هوحن  للم  لاوحا  رد  هک  تسین  نآ  رب  لـیلد  هحفـص 85 ] ایآ [  هدومنیم  هعلاطم  ار  نیناوق  لوصا و  هک  تسین  نآ  رب  لیلد 

یتـح دـنک و  هعلاـطم  هتـشادن  تقو  دـیوگیم  هک  بئذنبا  حول  رد  وا  لوـق  نیا  زاـب  اـیآ  هدرکیم  یـسررب  ار  هریغ  ناتـسلگنا و  یناـملراپ 
تاجتـشون دـیوگیم  نداد  ناـشن  زاـجعا  ندرک و  مگ  یپ  يارب  هک  تسین  راـب  لوا  نـیا  تـسا ؟ قداـص  هدـناوخن  زین  ار  باـب  تاجتـشون 

فرط زا  میباییم و  ار  اعدا  نیا  ضقان  اجنامه  رد  یلو  هدناوخیمن  ار  صاخشا  تاجتشون  دیوگیم  زین  ناقیا  رد  هدناوخیمن  ار  صاخشا 
بتک هب  هکنیا  نودب  هتـشاد و  هیملع  هطاحا  اهب  هک  دنیوگب  دـیهن  نایم  رد  هریغ  نیغلبم و  يدایا و  اب  ار  بلطم  نیا  امـش  رگا  دـیاش  رگیدـب 

هطـسفس نینچ  در  يارب  تسا . هدوب  للم  لاوحا  بتک و  نتم  رب  فقاو  هیهلا  هطاحا  رثا  رب  دـیامن  هعلاـطم  ار  لـلم  نیناوق  اـی  دـنک و  هعجارم 
هحفص 143 ناقیا  رد  يو  میامنیم . لقن  تسا  ناخ  میرک  دمحم  یجاح  صوصخ  رد  هک  ار  ناقیا  زا  تمـسق  نآ  نونکا  مه  زین  یلامتحا 

هدش رسفتسم  هدومن و  لاؤس  ناشیا  لاوحا  زا  یعمج  نوچ  نکیلو  مرادن  هتـشادن و  ریغ  تاملک  هظحالم  لابقا  هدنب  نیا  دنچره  : » دیوگیم
سپ دینکیم  هظحالم  دوش .» هداد  تریصب  تفرعم و  زا  دعب  نیلئاس  باوج  دور و  هظحالم  وا  بتک  رد  يردق  هک  تشگ  مزال  اذهل  دندوب 

هاگره سپ  دـهد ، یئاسانـش  اب  ار  لئاس  باوج  ات  هدـیدیم  ار  وا  راثآ  یتسیابیم  اهب  دوخ  رارق  اـب  اـنب  تسا  هدوبن  نیب  رد  مه  هیهلا  هطاـحا 
سپ تسا  هتـشاد  هعلاطم  هک  دـینادب  دـینیبیم  يزیچ  اهب  راثآ  رد  للم  لئاسم  ای  رعاش و  نالف  تایبدا  ای  یخیراـت و  عوضوم  کـی  هب  عجار 
لیذ دهاوش  هکنانچ  هدومنیم  اهوجتـسج  بتک  اهفراعملا و  ةرئاد  اههمانزور و  رد  هتـسویپ  اهب  ینعمیب . دوشیم  یبلطم  یندـل  ملع  ياعدا 

علاط و ناریا  ءامـس  قفا  زا  یئاـناد  یگرزب و  باـتفآ  لازـال  : » دـسیونیم هکراـبم ) حاولا  هعومجم  ص 126   ) ملاـع حول  رد  تسنآ : دـیؤم 
نیا يهرابرد  روکذـم  صخـش  دـناهدومن و  نیلهاج  بعلم  ار  دوخ  لاجر  زا  یـضعب  هک  هدومن  لزنت  یماقم  هب  لاـح  هحفص 86 ] قرـشم [ 

سیراپ هب  دـعب  تشگ و  شناد  یهاگآ و  نابحاص  ریحت  ببـس  هک  ار  هچنآ  هدومن  رکذ  توریب  فراـعملا  ةرئاد  رـصم و  دـیارج  رد  بزح 
دلیفنالب ص [ . 14 « ] تشاد لاسرا  مه  اکع  نجـس  هب  داتـسرف و  ملاـع  فارطا  هب  درک و  عبط  یقثولا  ةورع  مساـب  يهدـیرج  دومن و  هجوت 

اقآ راکرس  [ » هحفص 87 دسیونیم [ : وا  تامدخ  ندرمش  نمـض  اکع  رد  اهبلادبع  لصف  رد  اهبلادبع ) رتخد  مناخ  یبوط  زا  لوق  لقن   ) 100
وا دزن  تاحیـضوت  ذـخا  رظن و  بسک  يارب  لـحم  مکاـح  دـشیم و  سکعنم  دـیارج  رد  هک  کـیدزن  رود و  زا  ار  هفلتخم  کـلامم  راـبخا 

املع و ناشدوخ  لوق  هب  سلاجم  رد  ای  تسا ، ردص  هسردم  رد  ای  هک  یسک  ایآ  منکیم  لاؤس  امش  زا  الاح  درکیم .» لقن  اهب  يارب  دربیم 
تاموکح زرط  لود و  للم و  لاوحا  هعلاطم  یپ  رد  هریغ و  اهفراعملاةرئاد و  رد  صحفت  تسا و  همانزور  ندـناوخ  لها  هک  یـسک  اـمکح ،

هک یـسک  اـیآ  دوـشیم ؟ یندرک  رواـب  وا  یندـل  ملع  ياـعدا  دـیآیم و  رظن  هب  تسار  وا  سرادـملا » تلخد  اـم   » هـلمج مـه  زوـنه  اـهنآ ،
همهم بلاطم  ناگتشذگ و  راکفا  همه  نمضتم  هک  اهفراعملاةرئاد  رد  هک  یسک  دناوخیم ، تسا  ناگتـسجرب  راکفا  هنیئآ  هک  ار  اههمانزور 
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رون زا  هعـشا  کی  هتفاکـش و  ار  وا  زغم  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  مه  زونه  دنارذگیم  اهتقو  وجتـسج  صحفت و  رد  دـشابیم  لیبق  ره  زا 
یندل و ملع  مان  هب  اهنآ  رارکت  اب  هدناوخ و  ار  نآ  نیا و  بلاطم  دوخ  وا  ای  تسا و  هدومن  يدرم  نینچ  هلک  لخاد  دوخ  هصوصخم  فراعم 

دینیبب دـیئامنب و  یـسسجت  هدیـشک  یتمحز  هتـشاد و  فاصنا  یفاک  هزادـنا  هب  امـش  مراودـیما  تسا .؟ هدز  اج  دوخ  بتک  رد  یهلا  تایلجت 
رارکت ای  تسا  ملع  هدـش  رداص  وا  ملق  زا  هچنآ  ایآ  دـینیبب  اـهب و  تاجتـشون  بتک و  اـب  دـیهد  قیبطت  دـنیوگیم و  زیچ  هچ  هب  ملع  ـالوصا 
هیزجت یـسررب و  یفـسلف  رظن  زا  ار  لئاسم  تسا و  بلطم  کی  ندرک  هظعوم  یئامعم . نیگنـس و  یظاـفلا  بلاـق  رد  ناگتـشذگ  تاررکم 

دنکیم و هیزجت  ار  تلادع  طارقـس  الثم  فوسلیف  نالف  یلو  دیـشاب  لداع  هک  دنکیم  هظعوم  ظعاو  رگید ، یبلطم  ندومن  لیلحت  ندرک و 
تلادع املع  دمهفیم  هدنناوخ  هک  يروط  هب  دـنکیم  رکذ  ار  نآ  ماسقا  عاونا و  ارجا و  دراوم  دـیامنیم و  ثحب  ار  نآ  تیاعر  موزل  تلع 

میهفت هحفص 88 ] سیردت و [  نادرگاش  هب  ار  یمیـش  لومروف  کی  سالک  رـس  رد  یمیـش  ملعم  تقو  کی  مادک . نآ  هفـسلف  هچ و  ینعی 
اهنآ لماکت  هزاـت و  ياـهلومروف  سـسجت  یپ  رد  هدومن و  لـمع  اـهلومروف  نیا  يور  رب  راوتاربـال  رد  یملاـع  تسا  تقو  کـی  دـنکیم .
هتسد بزح و  لیکشت  روظنم  هب  ندومن  ار  نارگید  تاررکم  رارکت  تسا و  هلئسم  کی  ندرک  عادبا  دیفم  رثؤم و  دیدج و  یبلطم  دشابیم 

اهب باب و  هک  تسا  تباث  مراد  سرتسد  رد  هک  یبتک  هرقف  دنچ  نیمه  بجوم  هب  اجنیا  ات  سپ  رگید . تسا  ياهلئسم  رگید  گنر  هب  دیدج 
يراکفا ياراد  یققحم  درف  ره  دننام  زین  دوخ  کش  یب  دناهدومن و  ذخا  یبلاطم  نآ  نیا و  بتاکم  رـضاحم و  زا  هتفر و  هسردـم  هب  ود  ره 

هک روطنامه  هک  هدوب  نآ  يارب  افرص  دناهدومن  بیذکت  هتـشاد و  یفخم  ار  دوخ  تاقیقحت  تالیـصحت و  هکنیا  و  دناهدوب . تسرد  ای  طلغ 
سپ تسا ، هدوب  هداعلاقراخ  يرشب و  ترطف  دودح  زا  جراخ  تایآ  لازنا  راکفا و  نیا  دادعتسا و  شوه و  نیا  هک  دنیوگب  هتشون  اهبلادبع 

ملع و نانچ  ار  يدارفا  نینچ  تسا  رداق  هک  یئادـخ  هک  یلاح  رد  دـناهدوب  يراگدرورپ  تایلجت  هب  یلجتم  یهلا و  رهظم  هک  تسنآ  لـیلد 
امیقتسم ار  شناد  ملع و  نیا  تسناوتیم  دنیامن  داجیا  تافالتخا  اهراتشک و  تمحز و  نارازه  شاهضافا  يارب  ات  دیامن  اطع  یئاعدا  شناد 

ایند يزیرنوخ  نیرتمک  نودب  تلوهس و  لامک  رد  دیامن و  تسار  هار  رد  میقتـسم  دنمـشناد و  ار  همه  هرابکی  دزادنا و  دارفا  عیمج  بلق  هب 
نعل نیمورحم و  تتامش  رگید  سپ  هدیدرگ  عقاو  هک  تسا  هدوب  نآ  رب  ادخ  يهدارا  هک  دیراد  هدیقع  رگا  دزاس و  نیرب  تشهب  هرابکی  ار 

نآ دراوم  زا  یکی  نیا  ایآ  دوش  هداد  قیبطت  لقع  ملع و  اب  دیاب  بلاطم  اهب  باب و  يهتفگ  هب  رگا  تسور  هچ  زا  ناگدنام  بقع  نالهاج و 
هحفص 89 ] تسین [ .؟

شیرس اب  ثیداحا  بسچ 

مالـسا دوعوم  مئاق  روهظ  برق  هب  رابخا  نمـض  یتشر  مظاک  دیـس  یئاسحا و  دمحا  خیـش  هک  دناهتخادرپ  هتخاس و  اهناتـساد  نایئاهب  هکنیا 
رگا دشابیم  دوجوم  نآ  فالخ  زین  یلیالد  هکلب  لیلدیب  تسا  يدانسا  هدوب و  ضحم  بذک  دناهدرک  نییعت  ار  دمحم  یلع  دیـس  صخش 
یلو هحفص 90 ] [ . ] 15  ] مدرکیم رکذ  امش  يارب  ار  يرثؤم  دهاوش  بلاطم و  اعطق  متشادیم  رفن  ود  نآ  تاجتـشون  راثآ و  هب  یـسرتسد 

ار لیبن  خیرات  زا ص 28  یتمـسق  نتم  همان  نیا  رد ص 72  هک  يروطب  میهدیم : رارق  هدافتـسا  دروم  ار  لیبن  خـیرات  بلاطم  اـنامه  نونکا 
نیا لاح  دیامنیم و  رارکت  ار  نآ  زین  تاحفص 30 و 151  رد  تساهامش و  نیب  رد  مئاق  دیوگیم  مظاک  دیس  هک  دیدرک  هظحالم  مدروآ 

زا يهدـع  یتـشر ) مظاـک  دیـس  يارب   ) يراوگوس ناـیاپ  زا  دـعب  نیـسحالم  باـنج  . » دـیوگیم هک  دـینک  هظحـالم  ار  زا ص 44  تمــسق 
هچ مایا  رخاوا  رد  اـم  راوگرزب  داتـسا  دندیـسرپ  اـهنآ  زا  دـندناوخ و  شیوخ  دزن  هب  دـندوب  صـالخا  ياراد  هک  ار  موحرم  دیـس  نادرگاـش 

هبترم دنچ  دندومرف و  ار  دیکأت  هحفص 91 ] تیاهن [  راوگرزب  داتسا  هک  دنتفگ  باوج  رد  دوب  هچ  وا  ياهتحیصن  نیرخآ  دومرف و  یتیـصو 
چیه میزادرپ و  دوعوم  ترـضح  يوجتـسج  هب  میوش و  رـشتنم  دالب  رد  میئوگ و  نامناخ  لزنم و  كرت  شتاـفو  زا  دـعب  هک  دـندرک  رارکت 
روهظ دومرفیم  میشاب ، راکرب  يویند  دصاقم  هب  هجوت  زا  مینک و  كاپ  یـشیالآ  ره  زا  ار  دوخ  بولق  میهدن  حیجرت  هلئـسم  نیا  رب  ار  يرما 

رد ص اضیا  تسا .» راکشآ  رهاظ و  تسامش  نایم  رد  نآلا  دوعوم  ترضح  دندومرف  ام  هب  یتح  دینک  هدامآ  ار  دوخ  تسا  کیدزن  دوعوم 
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هب تفگیم ... اهنآ  هب  دومرفیم و  هظعوم  ار  شیوخ  ناوریپ  هیاـنک  هب  یهاـگ  تحارـص  هب  یهاـگ  ماـیا  رخاوا  رد  یتشر  دیـس  يراـب  : » 40
یسدقم دوجو  ياقل  هب  ات  دینیشنن  ياپ  زا  دنک  تیاده  ار  امش  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دیوش و  رظتنم  فارطا  هب  دیزادرپ و  دوعوم  يوجتـسج 

انامه و وا و  يوجتسج  يارب  دیوش  رـشتنم  دالب  رد  دیوگیم  اجکی  دینیبب  دیوش .» فرـشم  تسا  روتـسم  لالج  تمظع و  هدرپ  سپ  رد  هک 
صخش نیا  منادیمن  نم  تسا ، رتنشور  تسا  ناوج  نآ  يوناز  يور  رب  هک  یباتفآ  زا  تسامش و  نایم  رد  نالا  دیوگیم  رگید  دراوم  رد 

.!؟ دناهدشن اهضقانت  نیا  هجوتم  لقاال  تسا  هدرک  بیوصت  ءاقلا و  ار  باتک  نیا  هک  یهلا  تایلجت  رهظم  ياهب  ترضح  نآ  ارس و  ناتساد 
بلطم احیرص  هک  تشادن  نیما  رفن  دنچ  هحفص 92 ] دوخ [  صلخم  صلاخ و  نادرگاش  همهنیا  نیب  یتشر  مظاک  دیـس  ایآ  رگید  فرط  زا 

ایآ دیامن . یفرعم  اهنادب  یمسر  حضاو و  روطب  ار  دوعوم  صخـش  درذگب و  تاراشا  تاهیبشت و  تاراعتـسا و  همهنیا  زا  هتفگ و  اهنآ  هب  ار 
زا یخرب  هک  دوـشگ  ناـبز  نیـسحالم  دـیجمت  رد  يهزادـنا  هب  و  : » دـسیونیم هک  و 27  تاحفـص 23  تیاکح  هب  هک  هیورـشب  نیـسحالم 

بوتکم نآ  لالخ  زا  تسا . نیـسحالم  نامه  دنکیم  تراشا  وا  روهظ  برق  هب  ناشداتـسا  امئاد  هک  رظتنم  دوعوم  هک  دنتـشادنپ  نادرگاش 
نیسحالم زا  هلسارم  نمض  رد  یتشر  دیس  اریز  دش  دهاوخن  لئان  دوخ  داتـسا  تاقالم  هب  ناهج  نیا  رد  نیـسحالم  هک  دیآیم  رظن  هب  نانچ 

یمهم میظع و  رـس  نیا  هک  هدوبن  ماقم  نیا  كرد  قیال  هدوب  مظاک  دیـس  غارچ  مشچ و  دوب .» هدرک  یظفاحادخ  دوب  وا  بختنم  درگاش  هک 
يدنچ زا  سپ  : » قبط ص 19 هدومن و  دامتعا  مظاک  دیـس  هب  دمحا  خیـش  هکنانچمه  دونـشب و  مظاک  دیـس  زا  احـضاو  امیقتـسم و  ار  نانچ 

تشاد و ررقم  شیوخ  نیشناج  ار  مظاک  دیـس  دوش  جراخ  البرک  زا  هکنآ  زا  شیپ  درک  رایتخا  ترفاسم  هنیدم  هکم و  ترایز  مزع  هب  خیش 
میظنت يهدنهد  روتسد  هک  اجنآ  زا  دیامن ؟ رارکت  ار  لمع  نیا  ریظن  تسناوتیمن  مظاک  دیس  ایآ  تخاس » زارمه  مدمه و  شیوخ  رارصا  هب 

مه هصق  نیا  دنروآرد  لوعجم  زیمآموهوم و  ياههصق  لکش  هب  ار  بلاطم  يهمه  دناهتساوخ  لیبن  اهب و  ینعی  نآ  يهدنسیون  باتک و  نیا 
دجـسم هب  هام  مراهچ  زور  یتشر ) دیـس   ) درک رفـس  نیمظاک  هب  يرمق  لاس 1259  هدـعقلا  يذ  هام  لـیاوا  رد  : » تسا ص 41 هجوت  ناـیاش 

روضح هب  دمآ و  نوریب  دجسم  زا  برع  يدرم  ناهگان  دوب  هداتسیا  تخرد  ریز  دیس  دوب  یئامرخ  تخرد  دجسم  رد  يوربور  دیـسر . اثارب 
ار نآ  مرومأم  مدـید و  یباوخ  منارچیم  اجنیا  کیدزن  هاـگارچ  رد  ار  منادنفـسوگ  متـسه  اـجنیا  نم  تسا  زور  هس  تفگ  تفاتـش و  دـیس 

اریز راد  هاگن  رطاخ  رد  هدب و  شوگ  تسرد  ارم  راتفگ  ناپوچ  يا  دومرف  نم  هب  هک  مدید  ار  لوسر  ترضح  باوخ  رد  میوگب  امـش  يارب 
لامها هحفص 93 ] رگا [  تشاد و  یهاوخ  میظع  رجا  ینک  راتفر  نم  لوق  هب  رگا  مراپسیم  وت  هب  هک  تسادخ  تناما  يهلزنم  هب  راتفگ  نیا 
ناوریپ یهارمه  هب  تسا  مظاک  دیـس  شمان  هک  نم  دالوا  زا  یکی  موس  زور  نامب  اج  نیمه  رد  دـش  یهاوخ  التبم  دـیدش  باذـع  هب  یئامن 

وگب ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  ورب و  وا  روضحب  داتسیا  دهاوخ  دجسم  نیا  کیدزن  امرخ  تخرد  ریز  رد  رهظ  لوا  دمآ و  دهاوخ  اجنیا  دوخ 
یلوـط درک و  یهاوـخ  تاـفو  هفرع  زور  رد  ینعی  ـالبرک  هـب  دورو  زور  هـس  زا  سپ  اریز  تـسا  کـیدزن  وـت  گرم  تعاـس  هـک  داـب  هدژم 

هب ارم  امـش  دومرف  اهنآ  هب  دیـس  دـندش  نیگمغ  راتفگ  نیا  زا  دیـس  ناهارمه  دوشیم ، رهاظ  یهلا  دوعوم  وت  تاـفو  زا  سپ  هک  دـشکیمن 
مشچ هب  هک  صاخشا  نامه  همهنیا  اب  دیایب ... وا  ات  مورب  نم  هک  دیوشیمن  یـضار  ایآ  همه  نیا  اب  دیرادیم  تسود  راوگرزب  دوعوم  رطاخ 

تسبوخ یناسک  هتسد  نامه  يارب  انامه  هصق  نیا  دندرک » مایق  دانع  راکنا و  هب  باب  ترضح  روهظ  زا  دعب  دندینش  شوگ  هب  هدید و  دوخ 
دورب یتشر  دیس  باوخ  هب  امیقتسم  تسناوتیمن  ادخ  ربمغیپ  ایآ  الوا  دینک  هظحالم  دنوشیم . میلست  تالمهم  تایلعج و  نیا  ریاظن  هب  هک 

ادخ ربمغیپ  یناث  رد  درادـنزاب -  شیوخ  راک  زا  لطعم و  زور  هس  ار  وا  هدومن و  يراددوخ  هراچیب  نابوچ  هب  نداد  تمحز  عیدـصت و  زا  و 
همه نیا  زا  ات  دـنک  یفرعم  ار  دوعوم  امـسر  انلع و  اهنآ  هب  دورب و  باب  دیـس  نیفلاخم  روما و  يایلوا  باوخ  هب  امیقتـسم  تسناوتیمن  اـیآ 

دوعوم هب  وا و  بلاطم  هب  هک  دنک  تیاکح  یصاخشا  روضح  ار  نآ  ات  دوریم  یناپوچ  باوخ  هب  هکلب  دوش  يریگولج  يزیرنوخ  راتشک و 
« یهلا مظعا  رما   » رد ار  نآ  ریظن  اهدـص  اـهباوخ و  نیا  یتـقو  تسین ؟ کحـضم  روآهدـنخ و  لـئاسم  نیا  ادـخ  هب  ار  امـش  دـنرواین  ناـمیا 

سرت زا  هدومن و  رـشتنم  يدنفا  یقوش  توف  زا  دـعب  يدـنچ  يدایا  تارـضح  هک  متفاییم  یلآملا  دـحتم  دای  اروف  مونـشیم  ای  مناوخیم و 
میرحت و ار  ندـش  امنباوخ  دـنوش ، امن  باوخ  اهخیرات  نیا  رد  هروکذـم  رما  نیا  نیمدـقتم  نیـسدقم و  ریاـس  لـثم  یـصاخشا  اداـبم  هکنیا 
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. ] تسین نآ  ریظن  بلاطم  اهناتـساد و  نیا  ندوب  لمهم  یتسـس و  لیلد  دوخ  لآملادـحتم  نیا  ایآ  دـندومن . مالعا  رثا  الب  ار  یباوخ  هنوگره 
امـش لوق  هب  هک  نونکا  هک  دراد  لیلد  هچ  دنوشیم  امن  باوخ  تضهن  نیا  عورـش  رد  وا  ریظن  اهدص  نابایب و  رد  یناپوچ  رگا  هحفص 94 ]
نیا هک  تسنیا  زج  ایآ  ددرگ ؟ یقلت  رثاالب  میرحت و  اقآ  نالف  باوخ  دیامنیم  شبات  رتشیب  تدش  اب  هدش و  نکفاوترپ  زین  یهلا  دیدج  رون 

عارتخا و ناحول  هداس  نالد و  هداس  بیرف  يارب  میوگیم  هک  یبلاطم  تساهنیا  دشاب  دـناوتیم  زین  اهباوخ  نآ  بیذـکت  لیلد  دوخ  میرحت 
توبن نادـناخ  زا  دوشیم  رهاظ  نم  زا  سپ  هک  دوعوم  ترـضح  : » لیبن هتفگ ص 38  یتشر  دیـس  دـیوگیم  لیبن  هکنیا  اما  دوشیم . لعج 

فارطا هب  یهاگن  ناریا  رد  نونکا  امش  تسا .» رانک  رب  رود و  هینامـسج  ضارما  بویع و  زا  تسا  طسوتم  شتماق  تسا  همطاف  دالوا  تسا 
نارازه نامز  ره  سپ  هدوب  تیفیک  نیمه  هب  مه  نامز  نآ  رد  دینکیم  ادـیپ  اهیناشن  نیا  اب  ار  رفن  رازه  دـنچ  دـینک  هظحالم  دـیئامن و  دوخ 

طیحم و ازریم  ناخ و  میرک  دـمحم  یجاح  هب  هجوت  زا  ار  نایخیـش  ات  دـنتخاس  وا  نایفارطا  باب و  مه  ار  تایاور  نیا  هتـشاد و  دوجو  مئاـق 
درکیم هدافتـسا  یثیدح  زا  دناوخیم و  دوعوم  مئاق  ار  دوخ  اقیرفا  رد  هک  یـسونس  يدهم  هب  تمحر  دص  دنراد . هاگن  رود  هریغ  رهوگ و 

نیدـب وا  نایفارطا  باب و  رگید  فرط  زا  دادیم . ناشن  مه  ار  لاخ  نیا  تسا و  هلـصاف  شیاهنادـند  نیب  دراد و  هنوگ  رد  یلاخ  يدـهم  هک 
الوصا هکنآ  لاح  دندش و  لوغشم  دوخ  هب  ثیداحا  یـضعب  ندنابـسچب  شیرـس  راورخ  رازه  اب  نایعیـش  بلج  يارب  هدومنن و  افتکا  بلطم 

ار اهنآ  زا  ات  دنچ  دناهدمآ و  نایئاهب  نایاقآ  لاح  دنیامنیم و  دیدرت  ار  نآ  تحص  دنرادن و  يداقتعا  ثیداحا  زا  ياهراپ  هب  دوخ  نیملـسم 
تاریسفت يارب  یساسا  سایقم  کی  رگا  دننابسچب و  اهب  باب و  هب  ار  اهنآ  دنهاوخیم  ضیقن  دض و  نوگانوگ و  ریـسفت  نارازه  اب  هتفرگ و 

یلو دوبن  یفرح  دندرکیم  لوبق  ار  ثیداحا  يهمه  انمض  هحفص 95 ] دندادیم و [  رارق  ساسا  ار  نآ  اج  همه  رد  دندرکیم و  عضو  دوخ 
دننکیم لاس  ار  زور  اج  کی  لثملایف  دنیامنیم . ریـسفت  دوخ  هاوخلد  هب  ار  اهنآ  باختنا و  ار  ددع  دنچ  ثیدح  نارازه  نیب  رد  دـنیآیم 

رهاظ تروصب  انامه  ار  نآ  رگید  ياج  دـنیازفایم و  دـنهاوخیم  هچنآ  لاـس  رـسک  رب  اـجکی  دـنیامنیم  ریـسفت  زور  ار  لاـس  رگید  ياـج 
عون هس  ار  زور  همان  کی  یط  رد  يهحفـص 75  مود  دلج  بیتاکم  باتک  رد  اهبلادبع  دنروآرد . دوخ  هاوخلد  لاس  رب  قبطنم  ات  دـنریگیم 
داریا یسک  مه  رگا  دنیامنیم و  ریـسفت  دوخ  عفن  هب  ار  ایاضق  هک  تساجنیا  بلطم  هحفص 96 ] [ . ] 16  ] تسا هدرک  ریسفت  دوخ  هاوخلد  هب 
بناج زا  هک  تسام  هدـهعرب  نآ  ریـسفت  و  ملعلا » یف  نوخـسارلا  هللا و  الا  هلیوات  ملعی  ام   » دـنیوگ تسین  نانچ  تسا و  نینچ  ارچ  هک  دروآ 

لوق دانتسا  هب  نایئاهب  دنکیم  تسیز  رد 1335  هک  یسک  لاحب  اشوخ  هک  تسه  لیجنا  رد  هک  تسنآ  مه  روآهدنخ  بلطم  کی  میئادخ .
دیسر يرمق  لاس 1335  نوچ  تفرگ  دهاوخارف  یئوکین  حلـص و  ار  ایند  هک  تسا  یئاهب  رما  تیمـسر  لاس  لاس  نیا  دنتفگ  اهبلادبع  اهب و 
یلصا زکرم  هک  ناریا  رد  سکعلاب  هکلب  دیسرن  يربخ  زاب  دیسر  مه  یـسمش  لاس 1335  تسا  یـسمش  لاس  دوصقم  دنتفگ  دشن  يربخ  و 

رگید مه  دعب  دندیدرگ و  ایند  رد  ندش  هدنکارپ  هب  روبجم  هتفرگ و  رارق  دیدهت  راشف و  دروم  تارـضح  دینادیم  هک  يروط  هب  تسا  نانآ 
کنخ تاریسفت  اب  هلوعجم  ياههتفگ  ندنابسچ  هب  طقف  تارضح  نتفاب  نامسیر  نامسآ و  دینادب  هکنیا  يارب  امش  دنام . توکسم  عوضوم 
تـسس لالدتـسا  نآ  مروآیم و  امـش  دای  هب  ار  رگید  عوضوم  کی  دـنوشیم  لسوتم  یبلطم  رهب  نارواب  دوز  بیرف  يارب  دوشیمن و  مامت 

دیاب اهربمغیپ  همه  هک  دندقتعم  دوخ  بتک  تایآ  یـضعب  زا  هدافتـسا  اب  نایحیـسم  نایمیلک و  نوچ  هک  تسا  تاضوافم  رد  اهبلادبع  رگید 
موق تسا و  هدـمآ  ناریا  هب  میهاربا  رـسپ  دـم   » دـیوگیم دنابـسچب  میهاربا  هیرذـب  زین  ار  اهب  هکنیا  يارب  اهبلادـبع  دنـشاب و  میهاربا  دالوا  زا 

تاروت رد  ـالوا  دـنله 1908 .) ندـیل  رهـش  رد  لیرب  هعبطم  پاچ  تاـضوافم  ص 162  : ) تساـهنآ زا  زین  اـهب  دنتـسه و  وا  دـالوا  زا  اـهدام 
اب اراس  شردپ  نز  تفلاخم  تلع  هب  هک  لیعامسا  هلمج  زا  وا  نارسپ  زا  یضعب  هزات  دشاب  هدرک  یترجه  میهاربا  رسپ  دم  هک  تسین  روطسم 
رد هک  اجنآ  ات  هدوب  سامت  رد  هشیمه  هداوناخ  دارفا  ریاس  اب  یتح  هک  دوب  کیدزن  ناـنچنآ  دور  رگید  هطقن  هب  دـش  روبجم  رجاـه  شرداـم 

نطوم زا  رود  نانچنآ  نیمزرس  هب  دم  تسا  دیعب  سپ  تسا  هتشاد  تکرش  ردپ  نفد  رد  شناردارب  اب  لیعامسا  هک  تسا  روطـسم  اج  نامه 
ناریا هب  قرـش  هحفـص 97 ] تمـسق [  زا  اـهدام  دـندقتعم  نیققحم  نیخروم و  همه  هک  يروـط  هب  هوـالع  هب  دـشاب و  هدرک  ترجه  یلـصا 

و تسا . هتـشادن  دـناهدوب  داژن  یماس  دوخ  هک  ناریا  برغ  نکاس  للم  اب  یطاـبترا  هنوگچیه  هک  دـناهدوب  یئاـیرآ  موق  زا  دوخ  دـناهدمآ و 
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اهبلادبع هلمج  زا  دوشیم  تسس  کنخ و  تاریسفت  رد  یتافالتخا  روهظ  ثعاب  اهندنابسچ  شیرـس  اب  نیا  یهاگ  هکنآ  رتهزمـشوخ  بلطم 
جاح  ) قیاقح نشلگ  هدنسیون  هکنآ  لاح  دیامنیم و  ریـسفت  ریبعت و  نید  هب  ار  انحوی  تافـشاکم  لصف 12  رد  روکذـم  نز  تاضوافم ، رد 

دهدیم و تبسن  مالسا  رعاش  رتخد  هب  ار  نز  نیا  هدیـسر  تیئاهب  یمـسر  عجارم  ءایلوا و  بیوصت  هب  شباتک  هک  ینادمه ) دنمجرا  يدهم 
دیدرتالب سپ  وا  بوصم  یمود  دوشیم و  قالطا  قح  مالک  یلوا  اریز  تسا  دـیدرت  لـباقریغ  ناـیئاهب  يارب  عبنم  ود  ره  دـنکیم و  ریـسفت 

دوصقم هک  تسا  هدرک  تباث  دوخ  لایخ  هب  هتـشون و  نایدا  بتک  رد  هروکذـم  هام  دیـشروخ و  ریـسفت  رد  باـتک  کـی  زین  اـهب  ددرگیم .
دناهدوب نید  ياملع  ءاـیلوا و  اـههام  زا  دوصقم  اـهربمغیپ و  دیـشروخ  زا  ناـشیا  دوصقم  هکلب  هدوبن  یعقاو  هاـم  دیـشروخ و  فلـس  ياـیبنا 

دیدج ربمغیپ  ذوفن  رثا و  دوریم و  نیب  زا  هتـشذگ  ياهربمغیپ  ذوفن  رثا و  هکنآ  ینعی  هام  ندادن  رون  دیـشروخ و  نتفرگ  دیوگب  دهاوخیم 
لاح رد  لوا  زا  اـنامه  اـهب )  ) تقیقح سمـش  نیا  دـهدیم  ناـشن  تاـیعقاو  هک  يروط  هب  هکنآ  لاـح  دوشیم و  عورـش  دـشاب  شدوخ  هک 

تاحفص رد  ار  اهنآ  یشک  مولظم  روج و  ملظ و  دناهدوب . رون  دقاف  فوسک و  رد  راک  يادتبا  زا  انامه  زین  شیاملع  ءایلوا و  هدوب و  بورغ 
دینادب ات  مروایب  امش  يارب  هدمآ  حایس  هلاقم  رد  تسا و  ناطلـس  حول  رد  هک  ار  اهب  دوخ  نایب  نیا  تسا  یفاک  یلو  داد  مهاوخ  ناشن  هدنیآ 

لقاع و لهاج  ملاع و  هفیاط  ره  رد  هک  مولعم  یـسب  نیا  و  : » حایـس هلاقم  هدوب ص 187  لیبق  هچ  زا  تقیقح  سمـش  نیا  رون  شباـت  عضو 
هدوب و هعماج  ره  رد  لهاج  ملاـع و  لـقاع  لـفاغ و  یقتم و  قساـف و  رگا  منکیم  لاؤس  امـش  زا  دوب » دـهاوخ  هدوب و  یقنم  قساـف و  لـفاغ 

املع ءایلوا و  ربمغیپ و  روهظ  دیدجت  دنتفایم و  نداد  رون  زا  وا  ياهملع  ءایلوا و  ربمغیپ و  ینعی  رامقا  سمش و  هکنیا  ینعم  سپ  دوب  دهاوخ 
؟ هچ يارب  اهراتـشک  همه  نیا  دـیدج و  روهظ  رگید  دوب  دـهاوخ  هدوب و  نامه  هشیمه  هحفـص 98 ] عضو [  یتقو  هچ ؟ ینعی  دوشیم  مزـال 
، دراد ینعم  هچ  نآ  ندش  عقاو  فوسک  تحت  ای  دیـشروخ و  ندش  رهاظ  رگید  دشاب  هتـشاد  دوجو  رون  یکیرات و  هشیمه  دـشاب  رارق  یتقو 

تاریـسفت اـهوگتفگ و  نیا  يهمه  هک  دـینک  رکفت  نم  بلاـطم  تحـص  رد  دـیبایرد و  ار  اههطـسفس  هجرد  نازیم و  دوخ  تـالمج  نیا  زا 
هحفص 99 ] [ . ] 17  ] سب تسا و  تسایر  يرارقرب  نیمأت و  يارب  کنخ 

زیوم کی  رثا  رب  یمرگ 

دیس دمحا و  خیش  هچنانچ  رگا  هک  میسریم  هجیتن  نیدب  نایباب  هیخیـش و  هب  بوسنم  نایئاهب  یخیرات  دهاوش  ریاس  بلاطم و  نیا  يالبال  زا 
ناـگدز و مغ  نیروجهم و  يرادـلد  يارب  اریز  تسا  هتـشادن  یگزاـت  بلطم  دـندومنیم  یتاراـشا  مئاـق  روهظ  برق  هب  یلک  روـطب  مظاـک 
ای يدهم و  روهظ  هب  ار  نینمؤم  دارفا  یناحور ، يایلوا  هشیمه  دوب  دهاوخ  شیپ  رد  يرتهب  ياهزور  هکنیا  دیما  هب  لاوحا  ناشیرپ  نیـسویأم 
هب دـنتخاسیم  راودـیما  هریغ  نینمؤم و  نتفای  طلـست  رافک و  رـش  عفد  روما و  يدوبهب  و  دراد ) ریظن  زین  رگید  ياهنید  رد  هک   ) هلاثما مئاق و 

بهن تازاجم و  بیقعت و  دروم  اج  همه  ردو  دنتشاد  نیملسم  ریاس  اب  هک  يریاغم  دیاقع  تبسانم  هب  نوچ  مظاک  دیس  دمحا و  خیش  هوالع 
دوعوم مئاق  يدوز  هب  هک  دـنزاس  راودـیما  ار  نانآ  دوخ  ناوریپ  ياـهدرد  ماـیتلا  تاکـسا و  يارب  دـندوب  روبجم  دـنتفرگیم  رارق  تراـغ  و 

هک لیالد  نیمه  هب  نایعیش  دوعوم  مئاق  نیا  اریز  داد  دهاوخ  تاجن  هدومن و  تیامح  ار  ناشیا  ناوریپ  دییأت و  ار  اهنآ  دیاقع  هدرک و  روهظ 
خیش هن  رگید  فرط  زا  دهد ، لیکشت  هزیکاپ  یهلا  تنطلس  هدرب و  نیب  زا  ار  رافک  هدیشک و  ریـشمش  یتسیابیم  ثیداحا  قبط  داتفا  روکذم 

شیوخ نانمـشد  اب  دـنزادرپ و  تخـس  يهزرابم  هب  هکنآ  اـی  هتخادـنا و  رطخ  هب  ار  دوخ  هکنآ  تماهـش  تأرج و  مظاـک  دیـس  هن  دـمحا و 
يوجتـسج رد  امئاد  مظاک  دیـس  دـندومیپیم و  ار  زیرم  رادجـک و  هار  هماع  حالطـصا  هب  طایتحا و  هار  هراومه  دنتـشادن و  دـنوش  زیوالگ 

طقف تسین  یبلط  هاج  نس  ابلاغ  ینعی  تسین  هزراـبم  نس  تلوهک  نس  تسنادیم  اریز  دـیامن  قیوشت  هزراـبم  هب  ار  ناـنآ  هک  دوب  یناـناوج 
ره اب  ندش  ربارب  زا  اهوزرآ  هب  لوصو  دیما  هب  دـننزیم و  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  رما  بقاوع  رد  هقادـم  لمأت و  نودـب  هک  دنتـسه  ناناوج 
رد یتقو  مظاک  دیـس  هک  مینیبیم  میئامنب  يدامتعا  اهتمـسق  نیا  رد  لـیبن  تیاـکح  هب  رگا  و  هحفـص 100 ] دـنرادن [ . یعانتما  ابا و  يرطخ 

ناناوج زا  دـنک  توعد  دوخ  زا  نیکمت  هب  هدروآرد و  دوخ  دـیاقع  هب  ار  یگرزب  ياملع  دـیامن و  یتامادـقا  تساوخیم  دوخ  راـک  عورش 
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دندومن و مایق  دیس  تفلاخم  هب  هدش  مجاهم  تدش  تیاهن  اب  نانمـشد  یفرط  زا  (: » ص 22  ) دسیونیم هکنیا  امک  تسا  هدومنیم  هدافتـسا 
ار یسوفن  درکیم و  کیرحت  دیس  تفلاخم  هب  ار  مدرم  دوب و  هعیـش  ياملع  زا  هک  ینیوزق  میهاربا  دیـس  دنتخادرپ  يو  نیهوت  ازهتـسا و  هب 

رگا هک  دیـشیدنا  نینچ  دنامنزاب و  شیوخ  داتـسا  يایاصو  ماجنا  زا  مظاک  دیـس  نیا  دوجو  اب  دنیامن  مادقا  مظاک  دیـس  لتق  هب  ات  تشاد  او 
جاح هک  تفرگ  رظن  رد  هلمج  زا  دـنام  دـهاوخ  ظوفحم  ءادـعا  تدـناعم  زا  دزاس  دـعاسم  دوخ  اب  ار  ناریا  گرزب  ياـملع  زا  رفن  ود  یکی 
نیا يارب  دنک  هارمه  شیوخ  اب  دوب  انـشآ  خیـش  میلاعت  اب  نوچ  دوب  لوقلا  ذفان  تشاد و  تماقا  ناهفـصا  رد  هک  ار  یتشر  رقابدـمحم  دـیس 
دوخ نادرگاش  هب  يزور  دتـسرفب ، دیـس  دزن  ناهفـصا  هب  دـنک و  باختنا  ار  یـصخش  دوخ  نادرگاش  نایم  زا  هک  دـمآرب  ددـص  رد  روظنم 
ریاس نوچ  و  دناسرب . یتشر  رقاب  دمحم  دیس  هب  ارم  مایپ  دنک و  رفس  ناهفصا  هب  عاطقنا  تیاهن  اب  هک  تسه  یسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دومرف 

مایق و هب  طونم  مهم  رما  نیا  ماجنا  دـندومرف  هدروآ  يور  يهیورـشب  نیـسحالم  هب  مظاک  دیـس  دـندشن  رـضاح  روظنم  نیا  يارب  نادرگاـش 
. تساوخیم ار  نیـسحالم  نوچ  یکابیب  ناوج  نیاربانب  دوش  رومام  ندـش  هتـشک  اب  مأوت  دوب  نکمم  یتیرومأـم  نینچ  اریز  تست .» مادـقا 
اب امـسر و  وا  زا  دـعب  اـت  یتعاجـش  مه  هتـشاد و  یتالیـصحت  داوس و  مه  هک  هدوب  يروشرپ  ناوج  يوجتـسج  رد  زونه  یتشر  مظاـک  دـیس 

یلع دیـس  دنتفاییمن  ار  طرـش  ود  ره  دـجاو  دارفا  نادرگاش  نیب  یلو  دـنرامگ  تمه  خیـش  وا و  دـیاقع  میلاعت و  رـشن  هب  يرتشیب  ترارح 
داوس و یلو  دندوب  تراسج  تعاجـش و  روش و  ياراد  سودق )  ) شورفراب یلعدمحم  و  بابلا ) باب   ) يهیورـشب نیـسحالم  باب )  ) دمحم

طیحم ازریم  عیفـش و  ازریم  یجاح  ناـخ و  میرک  دـمحم  جاـح  رهوگ ، نسح  هحفص 101 ] ازریم [  دنتـشادن  ار  هیفاک  يهمزال  تالیـصحت 
بآ و هب  ار  دوخ  تهجیب  دندوبیم و  طاتحم  تئرج و  مک  صاخشا  دندوب  رتشیب  یتامولعم  رتقیمع و  یتاعالطا  ياراد  اتبسن  هک  ینامرک 
لاس 1259 رفـس  یط  رد  یناهگان  روطب  یگلاس  تصـش  نس  رد  درکیمن  روصت  مظاک  دیـس  هکنآ  ای  تاهج و  نیا  يور  دندزیمن  شتآ 
رد یتشر  مظاک  دیس  هب  یئاهب  نیخروم  تادانسا  زا  هک  هچنآ  یلو  دیدرگن . شیوخ  نیشناج  حیرص  نییعت  هب  قفوم  لاح  ره  رد  دنک  توف 
هب لـین  يارب  هتفاـی و  روشرپ  روسج و  یناوج  ار  وا  مظاـک  تسا  نکمم  هک  تسنیا  دومن  لوبق  ناوـتیم  باـب  دـمحم  یلع  دیـس  صوـصخ 

تیاعر هار  زا  ای  هراشا و  هیانک و  هب  مه  دیاش  هدومنیم و  عیجشت  ار  وا  رـس  رـس  رد  دیاش  تسا  هدید  رتکیدزن  لاح  ره  رد  شیوخ  دصاقم 
هدیناسریم اهنآ  هب  وا  هب  ار  دوخ  فطل  رظن  دناهتـسویپ  دمحم  یلعدیـس  هب  دعب  هک  يروشرپ  ناناوج  ریاس  هب  وا  هب  تبـسن  رتشیب  تامارتحا 

(: ص 30 . ) دـنکیم تیاکح  مظاک  دیـس  درگاش  يزونز  نسح  خیـش  لوق  زا  لیبن  هکنیا  امک  دـندوب  یخیـش  زین  باب  هداوناخ  لها  یمامت 
دومن شهاوخ  نادرگاش  زا  یکی  دشن ... نکمم  منک  لاؤس  باب )  ) ناوج نآ  هب  تبـسن  ار  دیـس  دح  زا  دـئاز  مارتحا  تلع  متـساوخ  هچره  »

هک یباتفآ  رون  نآ  زا  قح  تفگ  دش و  هجوتم  باب )  ) ناوج نآ  فرط  هب  سپـس  میوگب ، هچ  دومرف  وا  هب  دیـس  دهد  همادا  ار  دوخ  نایب  هک 
ناـمه هبترم  ود  هداـتفا و  راوـگرزب  ناوـج  نآ  نماد  رب  باـتفآ  روـن  مدـید  مدرک  رظن  نوـچ  نم  تسا  رتراکـشآ  تسا  هداـتفا  نماد  نآ  رب 

درک و تراشا  دوخ  يولگ  هب  تشگنا  اب  دیهدیمن  ناشن  ام  هب  ار  وا  صخش  دیئوگیمن و  ام  هب  ار  دوعوم  مسا  ارچ  دیسرپ  دیـس  زا  صخش 
دعب ص 22 ) ... ) دیـسر میهاوخ  لتق  هب  ود  ره  وا  نم و  اروف  منک  یفرعم  ار  وا  صخـش  میوگب و  ار  دوعوم  ماـن  رگا  هک  دوب  نیا  شدوصقم 

هب تبـسن  شماوقا  شدوخ و  تسین  لخاد  املع  هگرج  رد  تسا  زاریـش  راـجت  زا  ناوج  نیا  هک  متـسناد  ردـقنیمه  صحفت  يوجتـسج و  زا 
دنچره : » لیبن ص 64 تیاکح  هب  تسا  هدوب  یخیـش  زین  باـب  ملعم  نیلوا  دـباع  خیـش  دـنراد » صاـخ  يرظن  مظاـک  دیـس  دـمحا و  خـیش 

دباع خیـش  بتکم  هب  دـننک  راتفر  راوگرزب  لاـخ  لـیم  هب  هحفـص 102 ] هکنآ [  يارب  یلو  دنتـشادن  لیم  ندـناوخ  سرد  هب  باـب  ترـضح 
زین باب  دوخ  و  تفریم » رامش  هب  یتشر  مظاک  دیس  دمحا و  خیـش  نادرگاش  زا  دوب و  یمرتحم  راکزیهرپ  درم  دباع  خیـش  دندرب  فیرـشت 

وا اب  ار  مظاک  دیس  دشاب  يدامتعا  ار  لیبن  تایاکح  رگا  هوالع  هب  هدشیم و  رضاح  یتشر  مظاک  دیـس  رـضحم  رد  اصخـش  میدید  هکنانچ 
هدومن و اپرب  یبوشآ  دـیامن و  ارجا  ار  مظاـک  دیـس  تاـیرظن  تسناوتیم  هک  دوب  يروشرپ  ناوج  هدربماـن  اریز  تسا  هدوب  زین  یتیـصوصخ 
هک دندوب  هدیسر  هدیقع  نیدب  باب  مظاک و  دیس  هک  دیآیمرب  نینچ  نئارق  زا  هوالع  هب  دهد . هعسوت  راشتنا و  ار  دمحا  خیش  وا و  تامیلعت 

لقع و فالخ  ار  هطبار  نینچ  الوصا  هدوبن و  یصوصخم  يهطبار  ادخ  اب  ار  اهنآ  دناهتـشاد و  دوخ  شیپ  زا  اههیعاد  یـضام  ناربمغیپ  مامت 
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سپ تسا ! قطنم  لقع و  ملع و  فالخ  ینامسج  جارعم  هدوبن و  ینامسج  ربمغیپ  جارعم  هک  دش  دقتعم  هک  یسک  اریز  دناهتسنادیم ! قطنم 
نامسآ كالفا و  نیدنچ  زا  ار  دوخ  هتشرف  هک  وحن  نامه  هب  ای  دیآیم و  رد  قطنم  ملع و  فالخ  تسنآ  فیدر  رد  هک  زین  ادخ  اب  هرکاذم 

سپ دزادرپ  هملاکم  هب  وا  اب  درب و  دوخ  دزن  هب  هدنارذگ  كالفا  زا  زین  ار  شاهدنب  دناوتیم  دـنک  تلاسر  رومام  ار  شاهدـنب  ات  دـنارذگیم 
یـضعب نوچ  و  تسا . هتـشادن  زین  تلاسر  توبن و  هب  هدیقع  تشادن  ربمغیپ  جارعم  هب  هدیقع  دیـس  خیـش و  دـیاقع  زا  يوریپ  رد  باب  یتقو 

یئاپورا و يایند  اب  هیکرت  قیرط  زا  هدومنیم  برع  قارع  هب  هک  یئاـهترفاسم  اـب  هدـیدیم و  روشک  راـک  رد  زین  اـهیمظنیب  اهیتلادـعیب و 
اب هدومن و  شیمرگ  دیدج  راکفا  زیوم  کی  اب  هدش و  یترارح  نامدوخ  حالطصا  هب  هتفای و  یئانشآ  شیب  مک و  زین  نانآ  راکفا  تابالقنا و 

هدروآ و تسد  هب  ار  برع  تموکح  تسناوـت  یهلا  تلاـسر  ناوـنع  هب  دوـخ  رود  هب  رفن  دـنچ  عاـمتجا  اـب  مالـسا  عراـش  هدرک  رکف  دوـخ 
تـسد هب  یبالقنا  اـب  ار  ناـمدوخ  ناریا  تموکح  لـقاال  مناوتن ؟ نم  ارچ  دـیامن  دـیدهت  مه  ار  مر  ناریا و  ینعی  تقو  يوق  لود  نیرتگرزب 

دیـشکیم هشقن  دوخ  اب  مراد  رتمک  هچ  داوسیب  ردان  ای  گنل و  رومیت  اـی  رگیور و  يرافـص  ثیل  بوقعی  زا  نم  رگم  درکیم  رکف  مرواـیب 
دوب راکفا  نیمه  يور  و  اشامت . مه  دـشاب  لاف  مه  ات  مهدیم  یناـحور  يهبنج  دوخ  ماـیق  و  هحفص 103 ] بالقنا [  اب  راک  ماکحتـسا  يارب 

ياناوت ردتقم و  دنوادخ  تمظع  تردق و  هب  دینکن  رظن  دوخ  زجع  فعض و  هب  : » تفگیم دوخ  نارای  هب  رد ص 81  لیبن  تیاور  قبط  هک 
ینعی متشون  ار  نآ  رتهداس  نم  هک  تسیاهلمج  نامه  نیا  دومنن .» عضاخ  لوسر  ترضح  لباقم  رد  ار  برع  لیابق  رگم  دیشاب ... رظان  دوخ 

هک تساهلاس  رتبسانم  رتهب و  رضاح  تیعقوم  زا  هچ  درکیم  رکف  دوخ  اب  وا  تخاسن ؟ شیوخ  عیطم  ار  برع  لیابق  لوسر  ترـضح  رگم 
نینچ لوبق  دعتـسم  هک  دنراد  يریثک  ناوریپ  زین  مظاک  دیـس  دمحا و  خیـش  دنـشکیم  ار  تاجن  يراگتـسر و  يدـهم و  روهظ  راظتنا  مدرم 

تـسا مهرب  مهرد  مه  روشک  عاضوا  هداد  تراشب  روهظ  برق  هب  ار  ناوریپ  روکذـم  دـشرم  رفن  ود  هک  صوصخلا  یلع  دنـشابیم  یئاـعدا 
هک هاشیلعحتف  ینعی  دوب  هدنام  یقاب  تشادن  يراک  ینارذگـشوخ  زج  هک  یهاشداپ  زا  هک  دوب  یتیعـضو  ثراو  تکلمم  عقوم  نیا  رد  اریز 

جرم و جره و  راـتفرگ  تهج  ره  زا  تکلمم  دوـب ، هدـیناسر  مهب  دـالوا  دـص  زا  شیب  هتـشادیم و  هـجوز  جـنپ  هاـجنپ و  دـصکی و  زا  شیب 
مدرم و رکف  حطس  زا  يزیمآهرخسم  شارخلد و  يهنحص  هکنآ  يارب  تافارخ . تاموهوم و  راتفرگ  همه  زا  رتالاب  یتسدیهت و  یمظنیب و 
رد ینامیلس  هللازیزع  ياقآ  هک  ار  یناتساد  هدافتسا و  امش  تالوبقم  زا  انامه  زین  تمسق  نیا  رد  مروایب  امـش  دای  هب  ار  نامز  نآ  ناریا  رابرد 
هک منکیم  لقن  هصالخ  روط  هب  امش  يارب  هتـشون  ار  تیئاهب  گرزب  صاخـشا  لاوحا  حرـش  نآ  رد  هدروآ و  دوخ  تیاده  حیباصم  باتک 

هدوبیم رتخد  رسپ و 21  ياراد 26  دوخ  هک  هدوب  هاشیلعحتف  مهن  رسپ  مان  كولملا  خیش  وا  گرزبردپ  دسیونیم : نوزوم  حرش  رد  هدربمان 
رتخد دنتـسه و  وا  رایتخا  رد  يرپ  نج و  لیابق  هک  دیوگیم  وا  هب  يدایـش  صخـش  يزور  هتـشاد و  ار  تافاضم  ریالم و  تموکح  تسا و 
دایـش دنکیم و  لوبق  كولملا  خیـش  دش  دـهاوخ  ملاع  هعبـس  میلاقا  هاشداپ  دـنک  لوبق  ار  وا  تجوازم  رگا  هدـیدرگ و  وا  قشاع  نایرپ  هاش 

نکمم هچره  هوکـش ، لالج و  تیاهن  هحفـص 104 ] رد [  دنیامن  اپرب  غاب  رانک  رد  يهلجح  نایرپ  هاش  رتخد  لیم  قبط  هک  دـهدیم  روتـسد 
هاش رتخد  تبحاصم  كرد  قیال  هزیکاپ و  ار  دوخ  ات  دتسرفیم  مامح  ار  خیش  دعب  دنیارایب و  رایـسب  تارهاوج  رویز و  رز و  هب  ار  نآ  تسا 

راظتنا هب  مامح  رد  كولملا  خیـش  دـسرب  هلجح  رد  دورو  ندـمآ و  يارب  وا  روتـسد  هک  ات  دـنامب  رظتنم  هک  دـنکیم  هفاضا  دـیامن و  ناـیرپ 
الاح تموکح ، ردصم  هدازهاش و  کی  عضو  تسنیا  دنکیم ، رارف  بحاصت و  ار  تارهاوج  هیلک  هعجارم و  هلجح  هب  دایـش  درم  دنامیم و 

نیـشناج هاش  دـمحم  هک  تسنآ  رب  هدـیقع  ار  نیخروم  بلاغ  یفرط  زا  دیجنـسب . نآ  نازیم  هب  ار  يداـع  دارفا  ریاـس  رکف  حطـس  امـش  دوخ 
هدوبن ریزو  هاشداپ و  تیاکح  تیاکح  هدومنیم و  تیعبت  يدـشرم  نوچ  ار  وا  هدوب و  یـساقآ  ازریم  یجاح  هب  یبلق  هدـیقع  ار  هاـشیلعحتف 
رگید دومن ، لمع  وا  هاوخلد  قبط  دیدرگ و  یـساقآ  ازریم  نوچ  يریزو  دیرم  یهاشداپ  یتقو  هدوب و  دشرم  دیرم و  تیاکح  تیاکح  هکلب 

سیلگنا سور و  تباقر  هصاخ  هجراخ  لود  تلاـخد  يارب  هنیمز  بیترت  نیا  اـب  کـشیب  هدوب ، رارق  هچ  زا  هک  تسا  مولعم  تکلمم  عضو 
تهج ره  زا  رگید  فرط  زا  یشک  هعیش  یشک و  یخیش  یشک و  ینس  هجیتن  رد  هفلتخم و  قرف  نویناحور  ذوفن  دادبتسا و  فرط و  کی  زا 

یتیافکیب سفن  هرخالاب  ترادـص و  رـس  رب  ذـفنتم  صاخـشا  تالایا و  يزکرم و  تموکح  رـس  رب  ناگدازهاش  نیب  تافالتخا  دوب ، مهارف 
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نایخیـش زا  یعمج  اب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  مان  يایوج  یتالایخ و  ناوج  هریغ  هریغ و  یـساقآ و  ازریم  جاح  ياـهیراک  منادـن  هاـش و  دـمحم 
هب ار  نآ  اهدـعب  مـالعا و  ار  تیباـب  يوعد  هدرک  ندـشریزو  هب  راودـیما  ار  نآ  مدوـمن  ار  نآ  رکذ  هک  یثیدـح  قـقحت  رد  هدوـمن و  یناـبت 

دوخ نارای  اب  دـیدج  یتموکح  هدز و  مهرب  ار  تموکح  ساسا  یئاهن  يزوریف  حـتف و  هب  مدرم  نتخاس  راودـیما  اب  هدرک و  لیدـبت  تیمئاـق 
قارع رد  ار  نایعیـش  زا  يرایـسب  مایا  نآ  رد  هک  ینامثع  اصوصخ  رواجم و  کلامم  هب  ـالامتحا  دربب و  نیب  زا  ار  نانمـشد  دـهد و  لیکـشت 
هتبلا ناریا  تقو  عاضوا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تفرگیم  ماجنا  یحیحـص  يهشقن  يور  راک  رگا  دـیامنب و  هلمح  زین  دوب  هدومن  ماع  لـتق  برع 

، دوب یگتخپان  یگبرجتیب و  تیاهن  رد  دـش  لمع  هچنآ  دوبن و  راک  رد  هشقن  یلو  دـشیم  ماـمت  شناراـی  باـب و  هاوخلد  قفو  رب  عوضوم 
مه وا  دوب ؟ شیب  یشاقن  رلتیه  هحفـص 105 ] رگم [  دوب ؟ هدرک  لیـصحت  هبلط و  ملع و  لها  زا  تخادنا  ایند  رد  هلولو  نانچ  هک  رلتیه  رگم 

بلج يداتـسا و  تراهم و  لامک  اب  داد و  لیکـشت  نآ  هیاپ  رب  یبزح  درک و  هدـیقع  سیـسأت  هب  عورـش  یبلط  هاج  یئوج و  شیب  ملاـع  رد 
تسد هب  اقلطم  ار  تکلمم  مامز  یتدم  كدنا  رد  هدیدرگ و  ناملآ  مظعا  ردص  دش  قفوم  هک  دومن  يوق  نانچ  ار  بزح  نآ  نیا و  کمک 
یتشم اب  هدـش و  تسینومک  بزح  لیکـشت  هب  قفوم  هک  دوب  يریهـش  فوسلیف  نینل  رگم  دـیامن ، دـیدهت  ار  ناهج  کـلامم  ماـمت  هتفرگ و 

هب دارفا  یتـشم  سکاـم و  لراـک  هفـسلف  زا  هدافتـسا  اـب  هک  دوب  نیا  هن  رگم  دـیدرگ ، يرازت  تموکح  نتخادـنارب  هب  قفوم  عراز  رگراـک و 
مه دوخ و  تردق  يهضبق  رد  روانهپ  نانچ  یتکلمم  هدرب و  نیب  زا  تکوش  تردق و  همه  نآ  اب  ار  يرازت  تلود  اپ  رس و  یب  امش  يهدیقع 

دهتجم ای  دوب  يریهـش  ملاع  رتساک و  لدیف  رگم  دـیناسر -  ناهج  کلامم  رثکا  هب  ار  ادـخیب  نید  اب  بزح  نیا  دروآرد و  شیوخ  ناشیک 
یماظن هن  شاهمزال  تامادقا  هنوگ  نیا  دومن ، بحاصت  ار  دوخ  تکلمم  تموکح  اهتسینومک  نامه  زا  رفن  دنچ  يرایتسد  هب  هک  ریظنیب 

هشقن و بجوم  هب  لمع  ریبدت و  تیارد و  ندرب  راکب  شنیبلاط  يارب  جرادم  نیا  لوصح  ندوب  مظعا  دهتجم  ریهش و  ملاع  هن  تسا و  ندوب 
رد یلو  دیدرگ  شناتـسدمه  ندـش  هتـشک  تخاب و  هب  رجنم  هتفرگن و  رارق  باب  لمع  دروم  اهنآ  زا  کیچیه  هک  تسا  همزال  ياهینیبشیپ 

باـب هکنیا  دـیؤم  دـهدیم . قوس  دوخ  عـفن  هب  ار  اـیاضق  هتفرگ و  یهاـم  دوـلآ  لـگ  بآ  زا  هدـش و  ادـیپ  وـج  هدافتـسا  یـصخش  نیب  نیا 
مکاح  ) ناخ نیسح  : » میامنیم ص 129 رکذ  لیبن  خیرات  زا  ار  روطس  نیا  هتشاد  کلامم  فرـصت  تنطلـس و  هب  ندیـسر  يارب  یئاهوزرآ 

نیطالـس و كوـلم و  هب  باـب  دیـس  هنوـگچ  هک  ءامـسالا ) موـیق  هـب  هراـشا   ) يهدـناوخ ار  باـتک  نـیا  لوا  اـیآ  تـفگ  سدـقم  هـب  زاریش )
باطخ ناریا  هاشداپ  مظعا  ردص  هب  هک  يهدناوخ  ایآ  دنباتـشب  وا  تعاطا  هب  دنرادرب و  تنطلـس  زا  تسد  هک  دـنکیم  باطخ  ناگدازهاش 

قدص رگا  دومرف  قداص  الم  میئام ... ضرا  تموکح  نیثراو  اریز  رادرب  تسایر  زا  تسد  سرتب  ادـخ  زا  هاشداپ  ریزو  يا  دـیوگیم  هدرک 
تـسا تسرد  دـیوگیم  هچره  تروصنیا  رد  تسادـخ  فرط  زا  هک  ددرگ  تباث  هنقتم  لیالد  اب  دوش و  ملـسم  راتفگ  نیا  بحاص  ياـعدا 

تموکح نیثراو  دیوگیم : ءامـسالا  مویق  رد  باب  دـینک  هظحالم  هحفـص 106 ] تسا [ .» هللا  مالک  وا  مالک  اریز  دـننک  تعاطا  دـیاب  همه 
ضرا و ادـخ  يارب  اریز  تسین  ادـخ  اعطق  تسیک  هب  هراشا  ام »  » ظفل نیا  منکیم  لاؤس  امـش  زا  تسا  هللا  مـالک  وا  مـالک  رگا  میئاـم  ضرا 

بولق تنطلس  راذگاو و  كولم  هب  ار  ضرا  تنطلـس  تسا  هتفگ  ررکم  اهب  یفرط  زا  میئام  تموکح  نیثراو  دیوگب  ات  درادن  یتوافت  ءامس 
هب هک  مه  اهب  مـالک  تشون ) مهاوخ  امـش  يارب  يدـعب  تاحفـص  رد  هک  مراد  یبلاـطم  مه  هنیمز  نیا  رد   ) میتشاد صوصخم  دوخ  يارب  ار 

مالک کیچیه  بلاطم  نیا  سپ  دامتعا ؟ لحم  تسا و  ربتعم  تسار و  نایادخ  مالک  ود  نیا  زا  کی  مادـک  الاح  دوب  ادـخ  مالک  امـش  لوق 
ار نآ  درادن  یسرتسد  نادب  دنیبیم  نوچ  اهب  هتـساوخیم و  ار  ضرا  تنطلـس  باب  تساهنآ ، ناگدنیوگ  مالک  هکلب  دشاب  دناوتیمن  ادخ 

ضرا تنطلـس  ندروآ  تسدب  نیا  لوصح  تروص  رد  هک  دهاوخیم  دوخ  يارب  ار  بولق  تنطلـس  ادـتبا  راذـگاو و  كولم  هب  هدز و  سپ 
نیـسحالم هب  باب  هیباطخ  لقن  رد  لیبن  رد ص 55  اضیا  تسام . شیپ  مه  دون  دـمآ  دـص  هکنوچ  هکنآ : مکح  هب  دوشیم  یناسآ  راـک  زین 

نم هلیـسو  هب  ار  یهلا  لضف  دـننک و  هجوت  نم  یماس  هاگردـب  دـیاب  ملاع  برغم  قرـشم و  لـلم  فیاوط و  عیمج  زورما  : » دـسیونیم نینچ 
جاتنتـسا اهنت  بلاطم  نیا  دـینادب  هکنیا  يارب  و  ددرگ » التبم  نیبم  نارـسخ  هب  دـیامن  ههبـش  کش و  لمع  نیا  رد  سکره  دـنیامن  تفاـیرد 

نیا تلع  : » میامنیم ص 311 لقن  زین  ار  لیبن  خیرات  زا  تمـسق  نیا  دـناهدرکیم ، رکف  نینچ  زین  هیلوا  نایباب  یتح  هکلب  تسین  نم  صخش 
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دننک تاقالم  هاش  دمحم  اب  دنوش و  دراو  نارهط  هب  باب  دیس  رگا  دیـسرتیم  هک  وکام ) هب  باب  مازعا   ) دوب نآ  یـساقآ  ازریم  یجاح  مادقا 
یقاب یـساقآ  ازریم  يارب  یماقم  بصنم و  رگید  دـهد و  وا  تسد  هب  ار  تکلمم  روما  مامز  ددرگ و  باب  دیـس  بوذـجم  هاش  تسا  نکمم 

همه دزاسیم و  مورحم  یهلا  رما  يوریپ  مهم  جیاتن  زا  ار  تکلمم  هاش و  لمع  نیا  يهطـساو  هب  هک  تسنادیمن  دوب  هارمگ  ردقچ  دنامن ...
تاجن طاطحنا  یتسپ و  زا  ار  تکلمم  تسناوتیم  هک  دوب  باب ) بـالقنا  هحفص 107 ] ینعی [   ) یهلا رما  دزادنایم ، نارـسخ  نایز و  هب  ار 

هب هکلب  درادب  ظوفحم  طاطحنا  طوقس و  زا  ار  تکلمم  یهلا  رما  هب  لابقا  هلیسو  هب  هک  دش  عنام  ار  هاشدمحم  اهنت  هن  رظن  هاتوک  ریزو  دهد 
يارب درک  دوخ  ماقم  بصنم و  يادف  ار  مامت  درک ... مورحم  زین  ملاع  مما  للم و  عیمج  رب  طلست  یئامرفنامرف و  زا  ار  هاشدمحم  هلیـسو  نیا 
هکنیا و  میئام » ضرا  تموکح  نیثراو   » دیوگیم هک  باب  هلمج  نیب  ناتدوخ  امـش  الاح  تخادنا .» یتخبدب  هب  ار  ناهج  دوخ  نوئـش  ظفح 

ایآ دـینیبب  دـیهد و  طابترا  تفاییم  طلـست  ملاع  مما  للم و  عیمج  رب  باب  تضهن  لوبق  اب  هاش  دـمحم  هک  تسنیا  وا  خـیرات  هدنـسیون  رکف 
. ] دـیامن دوخ  تسد  رد  یتلآ  ار  نیطالـس  هک  تسا  هتـشاد  وزرآ  هتـشاد و  رـس  رد  ار  ایند  رب  طلـست  ياوه  باب  هک  دوشیم  نیا  زج  هجیتن 

هحفص 108 ]

تثعب لوعجم  يهصق 

کی دومن  دورو  وا  بلق  هب  يدیفـس  رتوبک  بلاق  رد  سدقلا  حور  شدیمعت  زور  دنیوگیم  هک  دنامن  بقع  حیـسم  زا  هکنآ  روظنم  هب  باب 
دیاش تسین و  اهنابز  رـس  رب  شندوب  ینعمیب  یکنخ و  تیاهن  زا  هیـضق  نیا  دناسرب و  ار  وا  تثعب  تیفیک  هک  دنکیم  رکذ  یکنخ  ناتـساد 
راثآ زا  یکی  رد  باـب  ترـضح  : » دـسیونیم هک  دـیناوخیم  دـینک  زاـب  ار  لـیبن  یلو ص 229  تسه  يزیچ  نـینچ  هـک  دـینادن  مـه  اـمش 

رـس هک  مدرک  هدهاشم  نینچ  ایؤر  رد  رما  راهظا  زا  لبق  لاسکی  دیامرفیم : هدـش  لزان  كرابم  ملق  زا  نیتس  يهنـس  رد  هک  دوخ  يهسدـقم 
رورـس تجهب و  تیاهن  متفر  تخرد  نآ  کیدزن  دـیکچیم  نآ  زا  نوخ  تارطق  تسا  هتخیوآ  یتخرد  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رهطم 

هاگن دیکچیم  نآ  زا  نوخ  هک  نیسح  ماما  سدقم  هدیرب  موقلحریزو  مدرب  شیپ  ار  مدوخ  تسد  ود  مدش  زئاف  یتبهوم  نینچ  هب  هک  متشاد 
زا یهلا  حور  مدرک  هدهاشم  رگید  ملاع  رد  ار  دوخ  مدش  رادیب  هک  یتقو  مدیماشآ  ار  اهنآ  دـش  عمج  نم  تسد  رد  نوخ  يرادـقم  متـشاد 

یحو رارـسا  مدـیدیم  دوـخ  رد  یهلا  يرورـس  دوـب  هتفرگارف  دـنوادخ  ضیف  راوـنا  ارم  ياپارـس  تخادـگیم و  ارم  مـسج  شیوـخ  یلجت 
تسا یئاهناتساد  ریظن  انیع  نیا  هحفص 109 ] [ . ] 18 .« ] دوب رادیدپ  فوشکم و  نم  مشچ  لباقم  رد  لالج  تمظع و  تیاهن  اب  يدـنوادخ 
ندوب یگتخاس  راثآ  هدوب و  رتهزمیب  رتتسـس و  رتکنخ و  بتارم  هب  هکلب  متـشون و  رـصع  نیا  يربمغیپ  نایعدـم  ریاس  صوصخ  رد  هک 

ملع و عبانم  نایعیـش  ماما  نوخ  ندروخ  اب  و  تسا ، هدوب  يهداس  صخـش  نارگید  نوچ  دیوگب  دهاوخیم  باب  اجنیا  رد  تسا  رتحـئال  نآ 
وا ربمغیپ  ماـما و  نآ  دوخ  زا  رتـالاب  یماـقم  و  درک ، ناربمغیپ  هیلک  نارگید و  زا  زاـتمم  یهلا و  يدرف  ار  وا  هدومن و  دورو  ودـب  یهلا  راونا 

تـسین يربخ  نآ  زا  ار  ام  هدیـشون و  یحدق  يزاسادخ  هناخراک  عبنم  زا  راب  نیا  هدش و  امن  باوخ  زین  رگید  راب  هکنیا  رگم  هدیـشخب ، ودب 
دینادـب نیقی  نم  نینمؤم  يا  یح  فورح  يا  : » دـنکیم تیاکح  باب  لوق  زا  رد ص 79  لیبن  مینیبیم  هکنیا  امک  دراد  هلابند  اـهاعدا  اریز 

هب هدرک و  هدهاشم  ار  روهظ  حبـص  راونا  هک  دیتسه  یـسوفن  امـش  تسین  سایق  لباق  هکلب  تیاهنیب  قباس  مایا  هب  تبـسن  زورما  تمظع  هک 
کلملا کبر و  ءاج  و   ) دیامرفیم زورما  يهرابرد  هک  دیرآ  دای  هب  ار  نآرق  هیآ  نیا  دینک و  مکحم  تمه  رمک  دـیدش  هاگآ  شرما  رارـسا 

رد نآ  يهلابند  رد  و  اههکئالم ؟ مه  اهامـش  ماهدمآ و  هک  میادخ  نم  دـیوگب  دـهاوخیم  هک  تسنیا  زج  بلاطم  نیا  رکذ  اب  افـص .») افص 
لصا رد   » هک تسا  لیجنا  رد  دیشاب  هتشاد  دای  هب  رگا  دناهدش .» بعشنم  یلوا  يهطقن  زا  هک  دیتسه  هیلوا  فورح  امـش  : » دیوگیم ص 80 

زا بکرم  يهملک  هک  یلوا  هطقن  دوشیم  باب  دمحم  یلع  دیـس  ياقآ  اجنیا  الاح  دوب » ادـخ  دوخ  هملک  دوب و  ادـخ  دزن  هملک  دوب و  هملک 
فرح يهیلوا  هطقن  نم  دوب  ادـخ  دوخ  هملک  هک  تسه  لیجنا  رد  رگا  ینعی  تسا  باب  نآ  هیلوا  هطقن  هطقن و  زا  بکرم  فورح  فورح و 

مهاوخیم یلو  یلاخوت  ینعمیب و  تسا  یبلاطم  ـالک  اـهنیا  هچرگا  متاـنئاک  عیمج  ساـسا  هحفـص 110 ] نم [  متـسه و  هملک  نآ  يهیلوا 
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لاس ره  امش  نم و  هک  یناتساد  رتزیمآهرخسم . دروم  نیا  رد  مه  ام  ثحب  نیا  تسا و  زیمآهرخسم  هزادنا  هچ  ات  يزاب  هلمج  دینک  هظحالم 
هب لاس  ره  مه  زونه  امش  دبال  میدناوخیم و  هیورشب  نیـسحالم  هب  راب  نیلوا  رد  هملک  مالعا  باب و  تثعب  حرـش  ناونعب  يدامج  مجنپ  رد 
ریغ یناتـساد  تیئاهب  زا  یقثوم  رایـسب  عجارم  زا  هکنآ  هصاخ  تسا  تقیقح  زا  يراع  یلکب  دیهدیم  شوگ  یعارتخا  تخاونکی  هصق  نیا 

دلیفنالب باتک  زا  ار  هطوبرم  ياهتمـسق  سپـس  منکیم و  لقن  امـش  يارب  ار  لیبن  حرـش  یـساسا  تاـکن  ادـتبا  نم  هک  تسا  هدـش  لـقن  نآ 
ار یناوج  نیب  نآ  رد  درک  شدرگ  رهـش  جراخ  رد  تعاـس  دـنچ  نیـسحالم  : » لـیبن ص 49  میزادرپ . اهنآ  یـسررب  هب  مه  اـب  اـت  مروآیم 

لایخ نیسحالم  دیدش ... دراو  تمالس  هب  هک  هللادمحلا  دومرف  درک و  مالس  مسبت  اب  باب )  ) دیسر نیسحالم  هب  نوچ  و  هک ... دومن  هدهاشم 
تیاهن اب  تسا ... هدـمآ  وا  زاب  شیپ  هب  کـنیا  هدینـش و  زاریـش  هب  ار  وا  تمیزع  هک  تسا  دیـس  موحرم  نادرگاـش  زا  یکی  ناوج  نیا  درک 

لوبق زا  هک  مدرک  تساوخرد  وا  زا  نم  دوش ... رود  نم  زا  رفـس  جـنر  اـت  دومرف  توـعد  شلزنم  هب  ارم  درک و  راـتفر  نم  هب  تبـسن  تبحم 
رد ات  درک  رما  ارم  دعب  راپـسب ... ادخ  هب  ار  اهنآ  دـندومرف  دنتـسه  نم  تعجارم  راظتنا  هب  رهـش  رد  نم  ناهارمه  اریز  دراد  مروذـعم  توعد 
زا سپ  منکن ... تباجا  ار  شتوعد  متـسناوتن  هک  مدوب  هدش  رثأتم  شراتفگ  ینیریـش  راتفر و  نسح  زا  يردق  هب  مهنم  موش  ناور  ناشتمدخ 

لزنم دراو  لوا  ناوج  دوشگب  ار  رد  یشبح  یمالغ  دیبوک  ار  رد  نوج  دوب  تفارظ  تیاهن  رد  لزنم  يانب  میدیسر  لزنم  برد  هب  قیرط  یط 
تـسد اب  میدش ... قاطا  دراو  لابند  زا  نم  ولج و  زا  هناخ  بحاص  مدـش  لزنم  دراو  هصالخ  نینمآ ... مالـسب  اهولخدا  دومرف  نم  هب  دـش و 

دنیامن و رضاح  ياچ  روامس و  دندومرف  هاگنآ  دندروآ  نم  يارب  تبرـش  زا  یفرظ  دعب  متـسش  ار  میاپ  تسد و  نم  دنتخیر و  بآ  كرابم 
رظتنم ناهارمه  تسا  کیدزن  برغم  مدرک  ضرع  موش و  صخرم  متساوخ  هزاجا  نآ  زا  هحفص 111 ] سپ [  دندرک  تمحرم  نم  هب  ياچ 

متساخرب هتفرگن  رارق  وت  نتفر  هب  ادخ  تیشم  دندومرف ... دمآ  مهاوخ  امش  دزن  یناخلیا  دجسم  رد  برغم  ماگنه  ماهتفگ  اهنآ  هب  دنتسه  نم 
لاس یلوالا  يدامج  مجنپ  بش  دـش  رکذ  هک  ناـیرج  نیا  دنداتـسیا ... زاـمن  هب  نم  يولهپ  زین  ناـشیا  مدـش  لوغـشم  زاـمن  هب  متفرگ  وضو 

بانج زا  دـعب  دومرف  لاؤس  نم  زا  تخادرپ و  هملاکم  هب  نم  اب  راوگرزب  ناوج  نآ  هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  تعاـس  مین  دوب  يرجه   1260
کی ره  ناشتافو  زا  دعب  هک  دـندومرفیم  شرافـس  لاح  رخاوا  رد  دیـس  موحرم  مدرک  ضرع  تسیک  امـش  عاطم  عجرم  یتشر  مظاک  دـیس 
يارب امش  راوگرزب  داتـسا  ایآ  هک  دندومرف  لاؤس  دزادرپ ... بوبحم  دوعوم  يوجتـسج  هب  فارطا  رد  دیوگ و  نطو  كرت  دیاب  نادرگاشزا 

نیا نک  هاـگن  دـندومرف  ینیتـم  رایـسب  نحل  اـب  سپـس  يرآ .... مدرک  ضرع  دـناهدومرف ... نییعت  صوـصخم ... یفاـصوا  دوـعوم  ترـضح 
هب متساوخیم  هک  یتقو  دندومن ... قیبطت  دوخ  صخـش  اب  دندومرف و  رکذ  ار  تامالع  کیاکی  دعب  ینیبیم ؟ نم  رد  یتفگ  هک  ار  تامالع 

هلاسر یکی  مداد  رارق  تیمئاق  یعدم  ياعدا  قدص  تمالع  دوخ  شیپ  ار  هلئـسم  ود  مزادرپ  دوعوم  يوجتـسج  هب  مراذگ و  مدق  بلط  هار 
رارسا زومر و  نآ  سکره  متشاد  میمصت  دوب  موحرم  دیس  خیـش و  ترـضح  هینطاب  میلاعت  ههباشتم و  ماوقا  هلکـشم و  لئاسم  لماش  هک  دوب 

ار نآ  ریظن  هک  عیدب  يزرط  هب  ار  فسوی  يهکرابم  يهروس  هکنآ  مود  میامن ... مایق  شتعاطا  هب  دیامرف  لح  ار  تالکشم  نآ  دیاشگب و  ار 
نم هب  دنـسیونب  فسوی  هروس  رب  يریـسفت  هک  مدرک  تساوخرد  موحرم  دیـس  زا  اقباس  دـیامرف .... ریـسفت  تفای  ناوتن  بتک  تاـفلؤم و  رد 

زا یـسک  هکنآ  نودب  و  عبط و ... تفارـص  هب  دوشیم ... رهاظ  نم  زا  دعب  هک  دوعوم  ترـضح  تسا  جراخ  نم  هدهع  زا  راک  نیا  دـندومرف 
هدوهعم هلاسر  میدقت  زج  هراچ  هکرابم  نایب  نیا  عامتسا  زا  دومرف ... دهاوخ  موقرم  فسوی  هروس  هب  يریسفت  دنک  تساوخرد  ترضح  نآ 

... راوگرزب نآ  هدـنکفا .... یفطل  رظن  هلاـسر  نیا  تاحفـص  هب  مراد  شهاوـخ  مدرک  ضرع  متـشاذگ و  كراـبم  روـضح  هب  ار  نآ  مدـیدن 
ار نآ  زومر  فشک  تالکـشم و  لح  هقیقد  دـنچ  فرظ  رد  و  هتـسب ... ار  باتک  هاگنآ  دـندومرف  هحفـص 112 ] هظحالم [  ار  نآ  تاحفص 

هزاجا مدرک  ضرع  متساخرب و ... هرخالاب  هتـشادرب ... ملق  سپ  تسا  فسوی  هروس  ریـسفت  لوزن  تقو  کنیا  دندومرف  دعب  دندومرف ... نایب 
رـضاح ماش  ات  دندومرف  رما  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  هس  دوب ... هتـشذگ  بش  زا  هقیقد  تعاـس و 11  ود  تقو  نآ  موش ... صخرم  دـیئامرفب 

لوق زا  دیلفنالب  دینیب  هب  الاح  دیسر » مشوگ  هب  حبص  ناذا  يادص  ناهگان  ربخیب ... ایند  زا  تسا و  ماگنه  تقو و  هچ  متـسنادیمن  دننک ...
دیس بش  کی  : » دـینک ص 12 هجوت  تافالتخا  بیجع  دراوم  هب  تسرد  مراد  شهاوخ  دـیامنیم و  لـقن  هنوگچ  ار  هیـضق  باـب  يهجوز 

ولاپ نس  زا  www.Ghaemiyeh.comياهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


هک نم  زیزع  رایسب  یمیمص و  یلیخ  ناتـسود  زا  یکی  بشما  تفگ  دوب  شلایع  اب  ناداماد  هزات  لومعملا  بسح  هک  یلاح  رد  دمحم  یلع 
... دیایب رید  یلیخ  وا  دیاش  اریز  دیوشن  نم  رظتنم  دیباوخب و  دیورب  امـش  دـمآ  دـهاوخ  نم  رادـید  هب  متـسه  وا  رظتنم  رادـید و  قئاش  رایـسب 
رثا رب  دـناوخیم و  وا  تروص  رد  ار  يدـج  یمیمـصت  زراب  راثآ  تساوخیمرب  دوخ  رهوش  روتـسد  يارجا  رد  هک  یلاح  رد  هدربماـن  لاـیع 
دش هدینـش  یئاپ  يادص  هرخالاب  دشاب ... یلومعم  يداع و  صخـش  دیابن  تسوا  رظتنم  هک  شرهوش  نامهم  هک  تفایرد  اروف  ینطاب  ترطف 
هب دعب  هک  دوب  یسک  نامهم  دوبیم ... رایسب  یتفگـش  بجوم  وا  يارب  هک  ار  هچنآ  دینـشیم  ناوج ... نز  و  دمآ ... راظتنا  دروم  صخـش  و 

ماجنا هب  دوعوم ) ندرک  ادیپ   ) دوب هداد  ودب  مظاک  دیـس  وا  داتـسا  هک  ار  یتیرومأم  ات  دوب  هدـمآ  زاریـش  هب  وا  دـش ... هدـیمان  بابلا  باب  مان 
حول کی  دوخ  نیجروخ  زا  انمـض  دـشابیم و  دوعوم  مئاق  يوجتـسج  رد  هک  تشاد  مالعا  دورو  زا  دـعب  راـظتنا  دروم  صخـش  دـناسر ...

دنـسانشب ار  یهلا  رـشبم  نیا  دنتـسناوتیم  اهنآ  يهلیـسو  هب  هک  دوب  هداد  یتامالع  نادرگاش )  ) اهنآ هب  مظاک ) دیـس   ) وا ار  لبق  رد  هروکذم 
یناسنا لکیه  کی  یلصا  طوطخ  هکیروطب  دوب  هدش  هتشون  رپ   5 هحفص 113 ] هراتس [  کی  لکش  هب  یبرع  یسراف و  طخ  اب  تامالع  نیا 

رد هک  یـصخش  تامالع  تاحیـضوت و  يوتحم  یتاجتـشون  زا  دوب  هدش  رپ  دوب  یناسنا  لکیه  لکـش  هب  هک  رپ  جنپ  هراتـس  دادیم  ناشن  ار 
زبس همامع  نآ  دعب  دادیم  شوگ  نادـب  هجوت  تیاهن  اب  رادـنامهم  دوب  حول  نآ  تئارق  لوغـشم  نامهم  هکنآ  یط  رد  دوبیم . شیوجتـسج 
نیا دجاو  نم  ایآ  نک  هاگن  نم  هب  بوخ  تفگ  دوب  هدش  قارب  یناعمرپ  مسبت  کی  اب  شتروص  هک  یلاح  رد  هتشادرب  رس  زا  ار  دوخ  گنر 
مایا رد  ار  يزور  دروآ  وا  رطاخ  هب  دعب  دـمحم  یلع  دیـس  تسا . گرزب  سب  یئاعدا  نیا  تفگ  تریح  لامک  اب  نامهم  متـسه -  تامالع 

ار بش  نآ  ثحب  هک  تفگ  نانآ  هب  يزیمآ  دیکأت  روطب  فسوی  يهروس  رد  ثحب  نمض  یتشر  مظاک  دیس  رضحم  رد  هک  هتـشذگ  رایـسب 
دهاوخ راکـشآ  اهنآ  رب  مهم  هیـصوت  نیا  تلع  يزور  هدنیآ  رد  هک  درک  هفاضا  دـنراد و  هاگن  رطاخ  هب  فسوی  هروس  ریـسفت  صوصخ  رد 
نامهم هب  ار  نآ  هتخاس و  راکشآ  ار  ناتـساد  هدیـشوپ  یناعم  هتـشون و  فسوی  يهروس  رب  یلـصفم  ریـسفت  دمحم  یلع  دیـس  دعب  دیدرگ - 

مراد حایس  يهلاقم  زا  هک  يهخسن  هنافسأتم  دوب .» هتفای  ار  مئاق  ماما  ینعی  درکیم  وجتسج  هک  ار  یسک  دوب  هتخانش  ار  رـشبم  وا  داد ... دوخ 
لوعجم ناتـساد  ود  نیا  رد  هدوجوم  زراب  تافالتخا  یلو  هدروآ  ناس  هچ  هب  ار  تیاکح  اهبلادبع  منادیمن  تسنآ و  هیلوا  هحفـص  دقاف 12 

ار رگیدـکی  نیـسحالم  دـمحم و  یلع  دیـس  باب ، لاـیع  تیاـکح  قبط  هک  تسنیا  ملـسم  ردـق  دـناسریم ، تاـبثا  هب  ار  نآ  عومجم  ندوب 
هدوب نیـسحالم  رد  نامیا  داجیا  يارب  لیبن  رد  هروکذـم  تانایرج  تافیرـشت و  فالتخا  اب  هسلج  نیا  هدربمان  لوق  هب  یهتنم  دناهتخانـشیم 

یماطـسب یلعالم  شورفراب و  یلعدـمحم  الم  نیـسحالم  اب  باب  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  مدرک  هراشا  ـالبق  هک  يروط  هب  یلو  تسا .
هکنیا تیاکح  دـناهدومن ، نیعم  ار  کیره  فیاظو  میـسقت و  ار  اهراک  هداهن و  ندرگ  ار  باب  تسایر  هدومن و  تیعبت  اـهنآ  هدرک و  هسلج 
تـسا تقیقح  زا  رود  فوجم و  یلاخوت و  بلاطم  هنوگ  نآ  زا  زین  دنروآ  نامیا  وا  هب  صخـش  مسا و  یئاسانـش  نودب  دـیاب  رگید  رفن   17

امک هدوب  یشیامرف  یسیئر  هب  ندش  میلست  تیاکح  هکلب  هدوبن  نامیا  هحفص 114 ] تیاکح [  تیاکح  دشابیمن ، هیزجت  ثحب و  لباق  هک 
یلعالم شورف و  راب  یلعدـمحم  الم  دـیامنیم و  هگرج  دراو  ار  دوخ  ماوقا  مامت  ابیرقت  نیـسحالم  لـیبن  تیاـکح  قبط  رب  لـثملایف  هکنیا 

لوبق هب  اهنآ  هیصوت  توعد و  دناهتشاد و  یتیعقوم  ذوفن و  هیخیـش  ینعی  دیـس  ناوریپ  نیب  زا  هک  دناهدوب  یناسک  نیـسحالم  زین و  یماطـسب 
نایئاهب لوقب  ای  دـیدج  بزح  رد  هدراو  دارفا  مینیبیم  هکنیا  امک  هدـشیم . عقاو  لوبق  دروم  دراوم  بلاغ  رد  رثؤم و  تسایر  ناونع  هب  باب 

دمحا و خیش  هطساو  هب  هدش  هدرتسگ  يهرفس  زا  شناتـسدمه  باب و  هک  تسا  يهدافتـسا  نیا  دناهدوب و  اهیخیـش  زا  الک  هیلوا » نینمؤم  »
هدوبر و ار  اهیخیـش  حول  هداس  دارفا  ناناوج و  لوقع  دناهدادیم  تراشب  مئاق  روهظ  برقب  رفن  ود  نیا  هکنیا  ناونعب  هدومن و  مظاک  دـیس 

هکیروطب دناهدرکیم . يراکادف  هب  قیوشت  عیجـشت و  اراهنآ  هریغ  رافک و  لتق  کلامم و  فرـصت  مئاق و  هبلغ  حتف و  هب  نتخاس  راودـیما  اب 
اهب ردپ  دید  میهاوخ  هکیروطب  هدوب  یخیش  مه  هرهاط  دناهدوب ، نس  مک  رایسب  ناناوج  زا  اهیخیـش و  زا  هیلوا  دارفا  مامت  دینکیم  هظحالم 

بلطم نیا  تابثا  يارب  دوشیم و  نارهط  رومأم  یخیـش  دارفا  ندرک  ادیپ  دصق  هب  مه  نیـسحالم  هدوب و  هیخیـش  ياسؤر  نادنمتدارا  زا  زین 
زا دـندوب  ترابع  باب  هیلوا  ناگدـننک  تیعبت  اـی  یح  فورح  هب  فورعم  رفن   18 منکیم . لقن  اجنیا  رد  لـیبن  خـیرات  زا  ار  ریز  ياهتمـسق 
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 - شناـهارمه رفن  یماطـسب و 12  یلعالم  رگید  يهتـسد  وا و  هدازولاخ  رقابدـمحم  نسح و  دـمحم  شردارب  نیـسحالم ، زا  بکرم  هتـسد 
يایاصو يارجا  هب  ار  موحرم  دیس  باحـصا  هکنآ  زا  دعب  نیـسحالم  بانج  يراب  : » ص 47 دناهدوب . نایخیـش  زا  الک  هک  سودق  هرهاط و 

هارمه ناشیا  اب  هدازولاخ  رقابدمحم  ازریم  ناشردارب و  نسحدمحم  ازریم  دـندرک  تمیزع  فجن  هب  البرک  زا  دـندومن  قیوشت  راوگرزب  نآ 
اب 12 دوب  دیس  موحرم  نادرگاش  ریهاشم  زا  هک  یماطـسب  یلعالم  زور  دنچ  زا  سپ  دندیـسر ... هفوک  دجـسم  هب  رفن  هس  نیا  يراب  دندوب ...

ردارب یهارمه  هب  دش  مامت  هک  نیسحالم  يهزور  لهچ  فاکتعا  دندش ... دراو  هفوک  دجسم  هحفص 115 ] هب [  دوخ  ناهارمه  زا  رگید  رفن 
ناور زاریـش  بناج  هب  هیبیغ  يهقباس  بسحرب  دیدرگ ... ناور  رهـشوب  بناج  هب  فجن  ترایز  زا  سپ  تشگرب و  فجن  هب  شاهدازولاخ  و 

دوخ و   ) دیشاب نم  رظتنم  اجنآ  رد  دیورب و  یناخلیا  دجسم  هب  امـش  تفگ  اهنآ  هب  دش  ادج  شاهدازولاخ  ردارب و  زا  دورو  زا  سپ  تشگ و 
شناهارمه رفن  اب 12  یماطسب  یلعالم  مدید  مدرک  تعجارم  باب  لزنم  زا  هک  باتفآ  عولط  ماگنه  حبص  ص 59  تفر ...) باب  تاقالم  هب 

قداص و ياهزادـنا  هب  ار  وت  ام  تسیچ  وت  هراـبرد  اـم  داـمتعا  هک  ینادیم  بوخ  تفگ  نم  هب  یلعـالم  بش  دـندش  یناـخلیا  دجـسم  دراو 
يوریپ ارت  میاقفر  نم و  میدرکیم ...! لوبق  ارت  ياعدا  گنرد  نودب  یتسه  دوعوم  مئاق  يدرکیم  اعدا  تدوخ  رگا  هک  مینادیم  وگتـسار 

رما هب  رظن  نم  دندومرف ... یلعالم  باوج  رد  نیسحالم  میرادنزاب ... بلط  زا  تسد  میباین  ار  دوخ  دوصقم  ات  میاهتفرگ  میمصت  میاهدرک و 
روتـسم یفتخم و  تقیقح  نآ  ناشکرابم  روتـسد  قباطم  هطـساو  نیا  هب  ات  ماهدش  لوغـشم  سیردـت  هب  رهـش  نیا  رد  ترـضح  نآ  نامرف  و 

اهنآ هب  نیـسحالم  اب  ار  دوخ  هملاکم  تفاتـش و  دوخ  ناقیفر  دزن  دـناهدرب ... یپ  دوصقم  جـنگ  هب  ناـشیا  هک  درک  نیقی  یلع  ـالم  دـنامب ....
روضح هب  ایؤر  ملاع  رد  یکی  دـنتخادرپ ... تاـجانم  اـعد و  هب  هتفاتـش  هشوگ  هب  کـیره  اروف  هدـش  لعـشم  ناـنآ  بولق  ربخ  نیا  زا  تفگ 
كرابم روضح  هب  همه  و  تخانـش ! ار  بوبحم  ترـضح  یهلا  ماهلا  هب  یموس  درب ! یپ  تقیقح  هب  زامن  طسو  رد  يرگید  دیـسر ! كراـبم 

تـسا یقاب  رفن  کی  دناهدش  نمؤم  رفن  هک 17  دـندومرف  بش  کی  دـندش ... عمتجم  یح  فورح  زا  رفن  قیرط 17  نیدب  دندش ... فرـشم 
دوب مولعم  هک  دیـسر  نیـسحالم  هب  یناوج  دـنتفریم  لزنم  هب  كرابم  لکیه  اب  بابلاباب  هک  یعقوم  رد  رـصع  ادرف  دـمآ  دـهاوخ  ادرف  هک 

یباوج تشاد  هک  يروتـسد  قباطم  نیـسحالم  دیـسرپ  نایملاع  بوبحم  زا  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  نیـسحالم  هدیـسر  رفـس  زا  نیح  نامه 
 ] زج ملاع  برغ  قرـش و  رد  يزاـسیم  رود  رما  تقیقح  زا  ارم  ارچ  تفگ  نیـسحالم  هب  درک و  تراـشا  باـب  ترـضح  هب  نوچ  هدادـن ...

كراـبم روضح  هب  ار  هیـضق  حرـش  نیـسحالم  دوـب ) یلعا  ترـضح  هب  هراـشا   ) تسین یهلا  رما  رهظم  يرگید  راوـگرزب  نیا  هحفص 116 ]
دوب یـشورفراب  یلع  دمحمالم  ناوج  نآ  مسا  میدوب ... وا  رظتنم  ام  میدرک  هملاکم  وا  اب  حور  ملاوع  رد  نکم  بجعت  دندومرف  درک  ضرع 

فورح هب  هراشا   ) اهنیا يهمه  : » دسیونیم رد ص 69  هرهاط  نامیا  يهرابرد  اما  دوب ، هتشذگ  شرمع  زا  لاس  نافرع 22  نامیا و  نیح  هک 
ینیوزق یلعدمحم  ازریم  شرهاوخ  رهوش  هک  تسناد  نوچ  اهیلاراشم  دندش  فرشم  باب  ترضح  روضح  هب  هرهاط  ترـضح  زج  هب  یح )

نآ دوش  فرشم  شروضح  هب  دبایب و  ار  دوعوم  ترـضح  نوچ  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  داد و  وا  هب  رهم  هب  رـس  یبوتکم  تسا  رفـس  ماع 
هچ یلتعا ز  کتعلط  عاعـش  تقرـشا و  کهجو  تاعمل   ) دیامن ضرع  شکرابم  روضح  هب  وا  لبق  زا  ار  تیب  نیا  دنک و  میدـقت  ار  بوتکم 

بوتکم و دمآرد  نامیا  لها  وزج  دش و  فرشم  باب  روضح  هب  یلعدمحم  ازریم  هک  یتقو  [ . 19 ( ] یلب یلب  هک  نزب  ینزن  مکبرب  تسلاور 
ترـضح هفیاط  تشاد ... بوسحم  یح  فورح  زا  ار  اهیلاراشم  باـب  ترـضح  درک ، میدـقت  كراـبم  رـضحم  هب  ار  هرهاـط  ترـضح  ماـیپ 

هقالع تدش  زا  دنتشاد .. مظاک  دیس  بانج  میلاعت  هب  ار  لیم  تیاهن  هرهاط  ترضح  طقف  یخیشریغ ) ینعی   ) دندوب يرـس  الاب  اعیمج  هرهاط 
امـش اب  مهاوخیم  الاح  دنداتـسرف .» مظاک  دـس  روضح  هب  دنتـشاگن و  میلاعت  نآ  نیرکنم  رب  دورو  خیـش  میلاعت  تابثا  رد  هلاسر  ناـشیا  هب 
درک نیسح  لوبماکر و  ياهیسیون  ناتـساد  دننام  دوخ  عون  رد  بلاطم  دینکیم  هظحالم  هک  يروط  هب  مینک  یـسررب  ار  بلاطم  نیا  يردق 

تیاکح ناوتیم  ناحول  هداس  نارواب و  دوز  ناکدوک و  يارب  طـقف  هک  تسا  یبلاـطم  عون  زا  اـهنیا  دـشابیم  اـهنآ  ریاـظن  نپول و  نسرا  و 
يارب دورب  یهلا  رون  نیا  هکنآ  ياج  هب  رفن  يارب 18  دمآ  طقف  یهلا  رون  دش و  خاروس  نامـسآ  دنیوگب  دنهاوخیم  دینکیم  هظحالم  درک 
تشم هحفـص 117 ] نیا [  يارب  دـمآ  هریغ  ناخ و  میرک  دـمحم  یجاح  یناقمم و  یلعدـمحمالم  یـساقآ و  ازریم  یجاـح  هاـش و  دـمحم 

ولاپ نس  زا  www.Ghaemiyeh.comياهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


تلاطب هب  ار  مایا  هدومن و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ترفاسم  فرـص  ندرک  راک  نودـب  ار  دوخ  رمع  ماـمت  هک  وجارجاـم  هراـکیب  ناـناوج 
ینامحر تایلجت  یهلا و  رون  لوبق  دعتـسم  هدوب و  كاپ  یفاص و  بلق  ياراد  اهنیا  دـیئوگب  نارگید  دـننام  مه  امـش  دـیاش  دـندینارذگیم 

رثایب و  راکیب ، دارفا  نیا  بولق  هک  يرداق  يادخ  نآ  ایآ  مسرپیم  امش  زا  نآ ، دقاف  مهریغ  یساقآ و  ازریم  یجاح  هاشدمحم و  دناهدوب و 
نوخ كاخ و  هب  ار  هانگیب  مدرم  نارازه  لصاحیب  بالقنا  بوشآ و  داجیا  اب  دنوش و  باب  رون  كرد  دعتـسم  ات  درک  كاپ  ار  هعماج  رد 

يریگولج و اههداوناخ  دارفا و  ندش  نامناخیب  اهیزیرنوخ و  نیا  زا  ات  دـنک  نشور  ار  رثؤم  دارفا  اسؤر و  نآ  بولق  تسناوتیمن  دـنناشک 
هاشدمحم و اب  تسناوتیمن  دومنیم  هملاکم  هلاس  هراکیب 23  ناوج  اب  حور  ملاع  رد  هک  یئاقآ  نآ  ایآ  دهد و  جیورت  تلوهس  هب  ار  شرما 

یـسک هب  یتشر  مظاک  دیـس  هک  تسا  هدرک  تیاکح  لیبن  ررکم  هک  میدید  هوالع  هب  دـیامن ؟ هملاکم  حور  ملاع  رد  یـساقآ  ازریم  یجاح 
. دراد زاربا  اهنآ  هب  ار  شبلق  رارـسا  اـت  هدرکیمن  ادـیپ  یفاـص  بولق  هک  تسا  نیقی  دـیامن و  یفرعم  ار  مئاـق  صخـش  اـت  دومنیمن  داـمتعا 

روطب تاضویف  كرد  دعتسم  ناهگان  هدع  نامه  نیب  زا  كاپ  یفاص و  بولق  رفن  هاتوک 18  یتصرف  دعب  هبترم  کی  هک  دش  روطچ  نونکا 
تمظع یئاسانش  هب  ۀیفخ  ارس و  وا  اب  يروضح  هملاکم  ههجاوم و  نودب  دنتخادرپ و  هملاکم  هب  مئاق  اب  حور  ملاع  رد  دندیدرگ و  میقتـسم 

نالد هداس  بلج  يارب  اههصق  نیا  اهناتـساد و  نیا  ندوب  لوعجم  ندوب و  یگتخاس  لیلد  دوخ  بلاطم  نیا  اهنت  ایآ  دـندرب ؟. یپ  وا  ماـقم  و 
ادـیپ ار  دوعوم  یتقو  هک  داد  وا  هب  يذـغاک  دـنکیم  ترفاسم  شرهاوخ  رهوش  دـید  یتقو  هرهاـط  دـنیوگیم  دـینک  هظحـالم  دـشابیمن ؟

دسیونب و یلایخ  صخـش  هب  باطخ  همان  کلذعم  تسیک و  دوعوم  دنادن  یـسک  هک  تسا ؟ لوقعم  یبلطم  نینچ  ایآ  دـهدب  وا  هب  دـنکیم 
رگا و  هحفـص 118 ] دناوخب [ ؟ بر  ار  وا  مه  همان  نآ  رد  دهدب و  وا  هب  ار  همان  تفای  ار  دوعوم  هاگره  هک  دهد  تیرومأم  يرگید  هب  دـعب 

هدیدرگیم میلست  زین  هرهاط  هدشیم  میلست  وا  سک  ره  هب  هدوب و  شرهاوخ  رهوش  تایرحت  يهجیتن  تاقیقحت و  میلست  هرهاط  هک  میئوگب 
سپ دنزادرپ . نارگید  دیلقت  هب  هکنآ  هن  دنیامن  قیقحت  اصخش  دیاب  ار  بلاطم  دنتـسه  یعدم  هک  دوب  دیدج  تضهن  لوصا  فالخ  زین  نیا 

الماـک هدـشیم  ادـج  هرهاـط  زا  هک  یماـگنه  هدوـب ، یماطـسب  یلع  خیـش  ناـهارمه  وزج  هک  ینیوزق  یلعدـمحم  هک  دوـشیم  نـیا  هجیتـن 
ياههشقن اهینابت و  يور  همه  اهنیا  دسیونیم  ذغاک  یسک  هچ  هب  هتـسنادیم  زین  هرهاط  دوریم و  يدصقم  هچ  يارب  اجک و  هب  هتـسنادیم 
یلعدمحم ینیوزق -  یلع  دمحم  هلمج  زا  شناهارمه  رفن  یماطسب و 12  یلعالم  شاهدازولاخ  ردارب و  نیـسحالم و  تکرح  هدوب و  یلبق 

اهیخیـش زا  امامت  هدوب و  یلبق  يهشقن  ینابت و  يور  الک  دورب  اصخـش  هتـسناوتیمن  دـیاش  هک  زاریـش  هب  هرهاـط  هماـن  لاـسرا  یـشورفراب و 
هحفص 119 ] دناهدومن [ . يزیریپ  یئاهن  قیفوت  لوصح  نودب  ار  یبالقنا  يهشقن  دناهدرک و  تعیب  باب  اب  هک  دناهدوب 

بالقنا ندوب  يرس  هشقن 

معا يوعد  هنوگره  تسنادیم  اریز  دیامن ، هارمه  دوخ  اب  ار  مزال  تیعمج  دناوتب  ات  دراد  هاگن  يرس  ار  هیضق  هک  تسا  هتشاد  میمصت  باب 
مهرب دـشاب  هتفرگ  یجـضن  هکنآ  زا  لبق  ار  وا  طاسب  هدـیدرگ و  هعیـش  ياملع  کـیرحت  بجوم  مئاـق ، دوخ  اـی  دـشاب  مئاـق  باـب  هکنیا  زا 
صخش هک  دنکیم  هیـصوت  دیامنیم  ناریا  فارطا  هب  ینارای  ندروآ  تسد  هب  رومأم  ار  اهنآ  هک  هیلوا  رفن  هب 18  هک  دوب  نیا  دز . دنهاوخ 

رد ار  نآ  زا  یتمـسق   ) تانایب نیا  هطـساوب  باب  ترـضح  هکنیا  زا  سپ  : » دـنکیم لـقن  رد ص 81  لـیبن  هکنیا  اـمک  دـنیامنن  یفرعم  ار  وا 
رومأم ار  کی  ره  دندومرف  دزـشوگ  اهنآ  هب  ار  نانآ  هفیظو  نیرتمهم  دندیمد و  شیوخ  باحـصا  رد  هزات  حور  مدومن ) رکذ  لبق  تاحفص 

ناسارخ و میلقا  رون  میلقا  هدومن  رکذ  ررکم  دراوم  رد  اریز  تکلمم  هن  تسا  ناریا  ياهرهـش  میلقا  زا  هدنـسیون  دوصقم   ) صوصخم یمیلقا 
دننکن و راهظا  ار  كرابم  لکیه  مسر  مسا و  سکچیه  دزن  اج و  چیه  رد  هک  دنداد  روتسد  اهنآ  هب  و  دندومن ... صوصخم  یلحم  و  هریغ )
وا هکره  تسا و  نمؤم  لسر  ایبنا و  عیمج  هب  دوش  نمؤم  وا  هب  هک  ره  هدش  رهاظ  دوعوم  باب  دنیوگب  طقف  غیلبت  نیح  رد  دـنیامنن و  یفرعم 

اـضیا تسا . عونمم  دوعوم  فرط  زا  مسر  مسا و  رکذ  داد  باوج  نیـسحالم  اضیا ص 86  تسا . هتخادرپ  عیمج  راکنا  هب  دـیامن  راـکنا  ار 
ینک راهظا  یسک  هب  ادابم  يدینـش  يدید و  هچنآ  تفگ  نم  هب  یظفاحادخ  نیح  رد  دش و  راپـسهر  ناسارخ  فرط  هب  نیـسحالم  ص 91 :
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دنهاوخ مادـقا  شتیذا  هب  وا  نانمـشد  هکنیا  يارب  یئوگب  یـسک  هب  ادابم  ار  وا  مسا  راد  هاـگن  هحفـص 120 ] روتـسم [  دوخ  بلق  رد  ار  اهنآ 
هک یناسک  نیغلبمرس و  یئالب  ره  الاح  دراد ، ظوفحم  ناگدننک  کیرحت  نانمـشد و  رـش  زا  ار  دوخ  تساوخیم  باب  بیترت  نیا  اب  دومن »

ینما لحم  رد  هک  یناگدرکرـس  دننام  دمآ . دـمآ  دـندوبیم  هدـش  هتخانـش  الماک  مرجال  دـندرکیم و  شالت  نارای  ندروآ  تسد  هب  يارب 
هن تشاد  یناحور  يهبنج  افرـص  عوضوم  رگا  تسین . مهم  دـنتفر  نیب  زا  ههبج  رد  ناشنارای  رگا  دـنزادرپیم و  هزراـبم  هرادا  هب  ظوفحم و 
ناج يادف  بوبحم  هار  رد  دندوب  یعدم  هک  تسنیا  هن  ایآ  دوش ؟ هدراذـگ  نینمؤم  رهظم و  ناج  نیب  یتوافت  هک  دوب  نآ  ياج  هچ  یبالقنا 

ظوفحم و نوصم و  افخ و  رد  دـیامنن و  یفرعم  ار  دوخ  تشاد  یعـس  دیـشوکیم و  دوخ  ناج  ظفح  هب  باب  ارچ  سپ  تسا  یتیمها  هچ  ار 
هب هدومن و  بلج  نایخیـش  ناتـسود و  اـبرقا و  زا  ار  رگید  رفن  یتدم 19  كدـنا  رد  رفن  زا 18  کی  ره  درکیم  رکف  باب  دـنام ؟ سانـشان 

هزوک لاـیخ  ملاـع  رد  هک  درم  نآ  ناتـساد  قبط  رب  تسرد  درک و  دـنهاوخ  بلج  ار  رگید  رفن  هدزون  زین  رفن  هدزوـن  نیا  زا  کـیره  يدوز 
هدـید و ریثکت  رد  ار  شیوخ  هیامرـس  هدومن و  ضرف  کیره  يارب  یعفانم  ددـعتم  بسک  دـنچ  یط  نآ  لوپ  اب  تخورفیم و  ار  دوخ  هریش 

مه زا  اب  هک  دز  هزوک  رب  نانچ  ار  اصع  یلایخ  رـسپ  بیدأت  ضرف  اب  دـیدیم و  هاـشداپ  رتخد  شارف  رد  ار  دوخ  هتفاـی و  فارـشا  زا  ار  دوخ 
رفن کیره 19  هناگ  ياهدحاو 18  نیا  هک  لایخ  نیا  رد  زین  باب  داد . داب  رب  ار  تالایخ  مامت  نیمز  رب  اههریش  نتخیر  نآ و  ندش  هدیـشاپ 
دوخ بزح  رد  هنایفخم  روط  هب  ار  رفن  نارازه  یتدم  كدنا  رد  تسناوت  دـهاوخ  ادـص  رـس و  یب  درکیم  روصت  دومن و  دـنهاوخ  بلج  ار 
حرط زین  دـنیامن  لوبق  هک  یناسک  هب  بصانم  نداد  دـنیامن و  عانتما  لوبق  زا  هک  ار  یناسک  تازاجم  يهشقن  یتح  هک  اجنآ  اـت  دـیامن  دراو 

هحفص 121 ] دومنیم [ .

هایس دیفس و  تسیل 

تیرومأم بوص  هب  دنوش و  صخرم  باب  ترـضح  كرابم  رـضحم  زا  دنتـساوخیم  هک  یتقو  یح  فورح  : » دسیونیم رد ص 118  لیبن 
هقرو رد  دنوشیم  نمؤم  دننکیم و  غیلبت  هک  ار  یصاخشا  یماسا  دندومرف  روتـسد  اهنآ  کیاکی  هب  كرابم  لکیه  دنیامن  تمیزع  شیوخ 

دندومرف دنتسرفب  كرابم  روضح  هب  ات  دنراد  لاسرا  لاخ  یلع  دیس  ازریم  یجاح  بانج  دزن  دنهن و  نآ  رب  ار  دوخ  رهم  هتسب  رس  هتشاگن و 
و درک ... مهاوخ  يدنب  هتـسد  يرفن  هدزون  هتـسد  هب 18  ار  نینمؤم  ءامـسا  هک  ینعم  نیا  هب  داد  مهاوخ  لیکـشت  اهدـحاو  ءامـسا  نآ  زا  نم 
هب ناسارخ  نارهط و  ناهفصا و  رد  هللارما  غیلبت  هب  عجار  ار  دوخ  یعاسم  حرش  تامادقا و  هجیتن  هک  دنداد  روتسد  نیـسحالم  هب  اصوصخم 

دـسرن نم  هب  وت  همان  ات  دندومرف  دراد و  میدقت  كرابم  روضح  هب  ار  یهلا  رما  ءادـعا  نیفلاخم و  یماسا  نینچمه  نینمؤم و  یماسا  همیمض 
یهلا حول  رد  هکنآ  يارب  دـسیونیم  دوش  هداد  نینمؤم  یماسا  تروص  يهلابند  رد  لـیبن  دـش » مهاوخن  هناور  هللا  تیب  جـح  يارب  زاریـش  زا 

یهدـنامرف داتـس و  زکرم  هک  تسا  حـضاو  یـسب  هکنآ  لاح  و  هدوب ... هچ  نیفلاخم  یماـسا  لوصو  زا  روظنم  دـسیونیمن  یلو  ددرگ  تبث 
ءادعا نیفلاخم و  تروص  زین  دهد و  بصنم  شاداپ و  ار  اهنآ  رفظ  حتف و  دعب  ات  دـشاب  هتـشاد  ار  ناراکمه  رامآ  تسا  هتـساوخیم  بالقنا 

ناراکمه و نیب  رد  ار  دوخ  دنناوتن  هکنآ  ات  دیامن ، مادقا  نانآ  ریمدت  هیبنت و  هب  هبلغ  تیقفوم و  لوصح  زا  دـعب  هلـصافالب  ات  هتـشاد  مزال  ار 
رد هک  يروط  هب  هک  تسا  هدوب  نیا  دوـصقم  يرفن  ياهدحاو 19  هب  نینمؤم  يدنب  هتـسد  هب  باب  تین  روتـسد و  نیا  زا  دننزاج و  نیقفاوم 

فورحزا یکی  اب  يرفن  هدزون  دحاو  ره  تسا  هحفص 122 ] هتساوخیم [  وا  درادهاگن  روتسم  یفخم و  ار  دوخ  مدرک  هراشا  لبق  تاحفص 
يهلیـسو هب  ار  دوخ  تاروتـسد  وا  بیترت  نیا  هب  یمیدق و  ياهدـحاو  دارفا  زا  یکی  اب  زین  دـیدج  ياهدـحاو  دـعب  دنـشاب و  سامت  رد  یح 

یب هیضق  هدنام و  ظوفحم  باب  صخش  رگید و  ياهدحاو  هب  اهدحاو  نیا  زا  کیره  تارفن  هدناسریم و  دحاو  نیلوا 18  هب  یح  فورح 
لـصاح عیرـس  تفرـشیپ  دوخ  تاغیلبت  رد  تارـضح  هدـشن و  یلمع  هشقن  یلو  هتفریم  شیپ  یفاک  تارفن  ندـمآ  تسد  هب  اـت  ادـص  رس و 

هحفص 123 ] دباییم [ . يرگید  تروص  هیضق  عقاو و  بیقعت  دروم  تارضح  بالقنا  هئطوت و  ندش  ءالمرب  اب  یفرط  زا  دندومنن و 
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هفوک هکم و  ثیدح 

دوخ بزح  هب  دارفا  دورو  عنم  جنـشت و  داـجیا  زا  اـت  هدومنن  تیمئاـق  ياـعدا  هدـیمان و  باـب  ار  دوـخ  ادـتبا  رد  دـمحمیلع  ازریم  هکنیا  وـگ 
مـسا هب  یـسک  اریز  هتفاییمن  قیبطت  ثیداحا  دیـس و  خیـش و  ياههتفگ  اب  هدومنیمن و  تیافک  اعدا  نیا  اهنت  نوچ  یلو  دـیامن  يریگولج 
مخت زا  ار  هدافتـسا  تیاهن  هکنیا  يارب  اذـل  دوش . رهاظ  دـیاب  هک  هدوب  رظتنم  يدـهم  دـمحم و  لآ  دوعوم  مئاق  نیا  هکلب  هدوبن  دوعوم  باب 
ناونع هب  زین  ار  یخیشریغ  مدرم  یفرط  زا  و  دوش . رادروخرب  اهنآ  ناوریپ  تیامح  لامک  زا  دیامنب و  اهیخیش  نیب  رد  دیس  خیش و  ياهیناشفا 

مئاق هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا  رد  نوچ  تخاسیم و  مهارف  یئاعدا  نینچ  يارب  ار  هنیمز  دزاس  شوخلد  يزوریف  حـتف و  ناـمز  برق  مئاـق و 
اب لـیبن  تیاـکح  قـبط  میظنت و  ار  یترفاـسم  نینچ  هشقن  سپ  دوـمن  دـهاوخ  يوـعد  دـنزیم  دوسـالارجح  رب  تشپ  هک  یلاـح  رد  هکم  رد 

دارفا نارازه  هک  یلاـح  رد  هدافتـسا و  تیعقوـم  زا  هک  تماهـش  تئرج و  نآ  دوـب  اـجک  ـالاح  یلو  دوریم . هکم  هب  جـح  رفـس  هب  سودـق 
منم مدرم  يا  دروآرب  دایرف  هدومن و  دوسالارجح  رب  هیکت  ثیدـح  دافم  قبط  دـندوب  عمتجم  اجنآ  رد  ناهج  راـنک  هشوگ و  ره  زا  ناملـسم 

دودعم دارفا  هب  عوضوم  مالعا  یـصوصخ و  تارکاذـم  زا  هکلب  هدرکن  ار  راکنیا  اهنت  هن  دـیتسه ! وا  رظتنم  تساهلاس  هک  يدوعوم  مئاق  نآ 
ماـگنه رد  مهنآ  هتیلاـمروف  يارجا  روظنم  هب  هضیرع و  ندوبن  یلاـخ  يارب  دـشاب  داـمتعا  دروم  لـیبن  لوـق  رگا  هکلب  هدوـمن  يراددوـخ  زین 

دروم قرغ و  هحفص 124 ] هدیسریم [  وا  رتفد  هب  هک  یضیارع  رازه  نارازه  نیب  رد  هک  دسیونیم  هکم  فیرـش  هب  يذغاک  هکم  زا  جورخ 
صوصخ رد  نم  هک  یتاداهنـشیپ  نوچ  ای  هتـشادیم و  لاـسرا  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  اـهب  هک  یئاهذـغاک  دـننام  هتفرگ  رارق  یـشومارف 

دوبهب يارب  یتاداهنشیپ  رگید  دارفا  نارازه  ام  لاثما  مداتسرف و  اههمانزور  لود و  ياسؤر  للم و  نامزاس  پاپ و  هب  هریغ  میقتـسم و  تبحم 
هب دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  يهعلاطم  تقو  بطاخم  رگا  طـقف  دـننامیم و  هجوتـالب  یمومع  رظن  زا  ـالک  هک  دـنراگنیم  لـلم  یناـهج و  عضو 

ار جح  کسانم  هک  یتقو  باب  ترضح  : » دسیونیم رد ص 121  لیبن  دراذگ . دـهاوخ  یقاب  یتارثا  وا  رکف  رد  همانزور  هلاقم  کی  يهباثم 
روبزم عیقوت  دنتـشاد  لاسرا  ینیوزق  بانج  يهطـساو  هب  رگید  راثآ  تایآ و  زا  یـضعب  همیمـض  هب  هکم  فیرـش  يارب  یعیقوت  دندرک  مامت 

دوب مرگرس  يویند  روما  هب  مایا  نآ  رد  هکم  فیرش  دوب ... تمدخ  هب  مایق  نامیا و  هب  فیرش  توعد  ناشدوخ و  میظع  ماقم  یفرعم  لماش 
هب تشپ  دـیاب  مئاـق  هکنیا  ثیدـح  دـیوگب  هکنیا  ارب  لـیبن  دادـن .» یهلا  يادـن  هب  شوـگ  تهج  نیا  زا  تـشاد  هجوـت  يداـم  دـصاقم  هـب  و 

مایا زور  نیرخآ  رد  : » دنکیم ص 117 رکذ  ار  تیاکح  نیا  هتفای  قادـصم  هدـش و  عقاو  دراد  مالعا  ار  دوخ  ياعدا  هدومن و  دوسالارجح 
لاجر زا  ار  دوخ  وت  طیحم  يا  دندومرف  هتفرگ  ار  وا  تسد  دندش و  وربور  ینامرک  طیحم  ازریم  اب  دوسالارجح  يولهپ  باب  ترـضح  جـح 
نیرون نیشناج  نابات و  بکوک  ود  نآ  ثراو  هک  یتسه  یعدم  انطاب  يرادنپیم و  موحرم  خیـش  میلاعت  قیاقح  هب  ملاع  هیخیـش و  فورعم 

ملاع برغ  قرـش و  رد  نم  زج  هب  سکچیه  میوگیم  وت  هب  نم  نونکا  رـضاح  طاقن  نیرتمرتحم  رد  وت  نم و  نک  هاگن  کنیا  یتسه  نیرین 
تاـیآ نمـض  رد  ارت  باوج  اـج  نیمه  رد  نـالا  نم  اـت  سرپب  نم  زا  یهاوخیم  هچره  دـنک ... یفرعم  هللا  تفرعم  باـب  ار  دوخ  هک  تسین 

اناوت دنمشناد و  ریپ و  صخش  هکنآ  اب  دینش ... ار  هکرابم  تانایب  نیا  نوچ  طیحم  ازریم  مهدب ... تسا  نم  ياعدا  تحص  تبثم  هک  هکرابم 
البرک رد  هک  يزور  نیلوا  نم  هحفص 125 ] ياقآ [  درک  ضرع  مامت  میب  فوخ و  اب  درک و  هدهاشم  فعض  هجرد  تیاهن  رد  ار  دوخ  دوب 

( هدـشیم رـضاح  مظاک  دیـس  رـضحم  رد  هک  تسا  یعقوم  هب  هراـشا  مدومن  رکذ  لـبق  تاحفـص  رد  هک  يروط  هب   ) مدرک تراـیز  ار  اـمش 
اب و  درک ... ضرع  كرابم  رضحم  هب  یلاؤس  دنچ  راچان  طیحم  ازریم  دیتسه  امـش  نم  یعقاو  بوبحم  یلـصا و  بولطم  هک  مدومن  ساسحا 

ازریم تالاؤس  باوج  دش ... ناور  البرک  بناج  هب  يرـصتخم  فقوت  زا  سپ  تفر و  هنیدـم  هب  هکم  زا  دـش ... رود  تشحو  سرت و  تیاهن 
كرابم عیقوت  ترایز  هب  دش  دراو  البرک  هب  نوچ  طیحم  ازریم  تسا  فورعم  نیمرحلانیب  يهلاسر  هب  عیقوت  نآ  دـندومرف و  لزان  ار  طیحم 

یعـس زین  نیـسحالم  هک  تسا  طیحم  ازریم  نامه  نیا  و  دـشن » رثأتم  یهلا  تاملک  زا  درکن و  راتفر  فاـصنا  هب  یلو  تشگ  زارفارـس  روبزم 
رهوگ و نسح  ازریم  تاـقالم  هب  نآ  زا  سپ  نیـسحالم  باـنج  : » لـیبن ص 45 دروآرد ، باـب  تیعبت  هب  هارمه و  دوخ  اـب  ار  وا  دوب  هدوـمن 

رکذت اهنآ  هب  ار  راوگرزب  داتسا  ياهشرافس  تادیکأت و  هتفاتـش و  دندوب  مظاک  دیـس  بانج  روهـشم  نادرگاش  زا  هک  ینامرک  طیحم  ازریم 
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رکذت اهنآ  هب  ار  راوگرزب  داتسا  ياهشرافس  تادیکأت و  هتفاتـش و  دندوب  مظاک  دیـس  بانج  روهـشم  نادرگاش  زا  هک  ینامرک  طیحم  ازریم 
نیا تسا و  هدیدن  ار  وا  مظاک  دیس  رمع  ریخا  لاس  راهچ  رد  هدوب و  رفـس  رد  هشیمه  نیـسحالم  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب   ) دندومرف هداد 
رود يو  زا  داتـسا  رمع  رخآ  لاس  راهچ  تدم  رد  هک  یـصخش  دینک  هظحالم  مدرک و  رکذ  لبق  تاحفـص  رد  لیبن  خیرات  زا  نم  ار  بلطم 

زا تسا  هتساوخیم  نیسحالم  هکنیا  زج  هدوبن  نیا  دوشیم ، روآدای  دناهدوب  وا  لفحم  رد  هشیمه  هک  ینادرگاش  هب  ار  وا  ياهـشرافس  هدوب 
يوجتـسج رد  ات  دـیزیخرب  تسا ) هتفرگ  هریغ  یـشورفراب و  یلعدـمحم  یماطـسب و  یلعـالم  زا  هک  ناـنچنآ  دریگب  تعیب  باـب  يارب  اـهنآ 

هب کـیره  دندیـشارت و  یئاهرذـع  مادـکره  رفن  ود  نیا  تفر ) اجنادـب  شدوخ  هک  روطناـمه  زاریـش  ینعی   ) میورب دـالب  فارطا  هب  دوعوم 
اهنآ میورب  اـم  رگا  دـنتردق  توق و  تیاـهن  رد  همه  میراد  داـیز  نمـشد  میورب  تسا  نکمم  روـطچ  تفگ  یکی  دـندش  ثبـشتم  ياهناـهب 

رد باب  هک  تسا  هدوبن  يزاین  نیاربانب  میئامن .» هظفاحم  ار  دوخ  موحرم  داتـسا  ماقم  مینامب و  رهـش  نیا  رد  دـیاب  ام  تفای  دـنهاوخ  تصرف 
 ] رانک رد  اریز  دریگ  رارق  دامتعا  دروم  دـناوتیمن  زین  لیبن  تیاـکح  نیا  لاـح  نیع  رد  دزادرپ و  هملاـکم  هب  وا  اـب  همهمه  رپ  ناـکم  نینچ 

ياهفـص هدرـشف و  ياهنوتـس  رد  یجاح  رازه  اهدـص  هکنآ  تلعب  دـنامیمن  یقاب  هرکاذـم  همهنیا  يارب  یتصرف  دوسالارجح  هحفص 126 ]
دوخ امـش  دـنامیمن . یقاب  ندرک  هرکاذـم  نداتـسیا و  يارب  یتقو  یلحم و  دـنوش و  در  دوز  دـنیامن و  فاوط  ار  هناخ  دـیاب  ینالوط  رایـسب 

دنهاوخیم همه  دسریم و  مهب  یتیعمج  هچ  هک  دیروآ  رطاخ  هب  مق  میظعلادبع و  هدازهاش  دهـشم و  رد  ار  یترایز  ياهزور  دینک و  سایق 
سایق دوخ  الاح  دنزادرپ  هرکاذم  هب  هداتـسیا و  اجنآ  رد  صاخـشا  دهدیم  لاجم  اجک  تیعمج  راشف  دـنناسرب  حیرـض  هب  ياهسوب  یتسد و 

تیمئاق و ياعدا  اجنآ  رد  باب  تیاکح  نیمه  قبط  هوالع  هب  تسا . هماگنه  هچ  دوشیم  فاوط  جـح  عقوم  رد  هک  دوسالارجح  هک  دـیئامن 
یفرط زا  دوشیمن ، تقیقح  هب  نورقم  ثیدـح  ققحت  ياعدا  زین  تهج  نیا  زا  دـیامنیم و  ندوب  باب  ياعدا  انامه  هکلب  هدومنن  تیودـهم 

اهبلادبع رظن  ریز  دلیفنالب  طسوت  دـینک  هظحالم  تسا  هدـش  لقن  لیبن  طسوت  اهب  رظن  تحت  دـش  رکذ  هک  يوحن  هب  هک  یئاعدا  نایرج  نیا 
نینچ رد ص 17  دـنیامن . شرت  یتاغیلبت  رتگرزب و  هدرک و  ضوع  ار  عوضوم  دـنهاوخیم  هنوگچ  دـینک  هجوت  تسا و  هدـش  رکذ  هنوگچ 

شگرزب یمومع  توعد  اجنآ  رد  هک  دیدرگ  هکم  مزاع  دوخ  تشاد  مازعا  فارطا  هب  ار  دوخ  مایپ  نالماح  باب  هکنآ  دعب  : » تسا روکذم 
ار اهنآ  هک  يرطخ  هجوتم  دندوب  هتـشگرب  هکم  زا  هک  یباجح  نیرئاز و  زیگنا  ناجیه  تاشرازگ  قیرط  زا  هک  زاریـش  نایالم  تفای و  ققحت 

عوضوم تیمها  هجوتم  زین  نانآ  زا  یـضعب  دـیامن و  هماع  رد  يذوفن  باب  یلاـع  میلاـعت  هکنیا  سرت  زا  دـندوب و  هدـیدرگ  درکیم  دـیدهت 
رد دندیدرگ » راتـساوخ  ار  باب  ندومن  ینادنز  يریگتـسد و  هعجارم و  ناخ  نیـسح  رهـش  مکاح  هب  عامتجا  تئیه  هب  سپ  دندوب  هدـیدرگ 

ثیدـح ققحت  رد  باب  دـیامن  روصت  دـعب  لسن  هک  دروآ  نانچ  دـیامن و  ضیوعت  ار  تقیقح  هتـساوخیم  دـلیفنالب  طسوت  اهبلادـبع  اـجنیا 
هحفص دناهتشگرب [  هک  جاجح  نیرئاز و  تاشرازگ  همهمه و  تلع  هب  زاریـش  رد  شیراتفرگ  هدومن و  ینلع  توعد  هکم  رد  اعقاو  روکذم 

همان هدومنن و  صوصخ  نیا  رد  هملاکم  رگید  يدـحا  اب  طیحم  اب  ندز  فرح  یـشوگ  رد  زج  باب  هک  میدـید  هکنآ  لاح  هدوبیم و  [ 127
یشومارف لامجا و  هتوب  رد  لیبن  تیاکح  هب  یناث  رد  هدوب و  لیبق  هچ  رب  ینتبم  تسین  مولعم  الوا  دشاب ) تسار  رگا   ) زین هکم  فیرـش  هب  وا 
تارهاـظت تلع  هب  باـب  يریگتـسد  هـک  دـنکیم  رکذ  رد ص 127  لـیبن  هوـالع  هـب  هدـشن و  لـصاح  یعـالطا  نآ  رب  ار  یــسک  هداـتفا و 

الم قدصالا  هللا  مسا  درک  تاقالم  زاریـش  رد  سودق  هک  یـصخش  نیمود  . » هدوب یناسارخ  قداصالم  و  سودـق )  ) یـشورفراب یلعدـمحم 
هب ار  هلاسر  نیا  رد  هروطـسم  رماوا  هک  تسا  نیا  كرابم  رما  تفگ  داد و  سدقم  هب  ار  هعبـس  لئاصخ  لئاسر  سودق  دوب  یناسارخ  قداص 

لیبن لبق  ایلع  نا  دهـشا  هعمج  ناذا  رد  تسا  بجاو  ناـمیا  لـها  رب  هک  دوب  نیا  هلاـسر  نآ  رد  كراـبم  رماوا  هلمج  زا  يراذـگ  ارجا  عقوم 
دیدرتیب تفای  عالطا  كرابم  رما  نیا  رب  نوچ  تشاد  تحیصن  ظعو و  ربنم و  مایا  نآ  رد  قداصالم  دننک  هفاضا  ار  هللا  ۀیقب  باب  دمحم ) )

هک یئاملع  دش  دنلب  لاق  لیق و  داد ... ماجنا  هروبزم  هرقف  اب  ار  زامن  ناذا  دوب  نآ  تعامج  ماما  هک  ون  دجسم  رد  درک و  مادقا  نآ  يارجا  هب 
هدوب یخیـش  زین  قداصالم  هک  دوشن  شومارف   ) دندمآ ناغف  دایرف و  هب  روهـشم  فورعم و  عرو  يوقت و  هب  دندوب و  تعامج  لوا  فص  رد 
يارب نانمـشد  تسد  هب  هلیـسو  لـیمکت و  ار  هناـهب  عوضوم  نیا  هدوب و  مهارف  دـشاب  نایعیـش  ینمـشد  رفنت و  دروـم  هکنیا  يارب  وا  هنیمز  و 
اعدا دـناوتب  یـسکره  هک  تسین  یمک  ماقم  تیباب  تسا ... ادـخ  نید و  نمـشد  هک  ار  رفاک  درم  نیا  دـیریگب  دـهدیم ) بوشآ  لاـجنج و 
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زا اریخا  باب  دیس  دنتفگ  دیسرپ  ببس  دوخ ... یـشاب  نادوجآ  زا  سراف  مکاح  ناخ  نیـسح  تشگ ... برطـضم  جاوم و  رهـش  مامت  دنک ...
رـشتنم ار  وا  ماکحا  ات  هداتـسرف  زاریـش  هب  ار  دوخ  نادرگاش  زا  یکی  هدش و  دراو  رهـشوب  هب  هدرک و  تعجارم  هنیدـم  ترایز  هبعک و  جـح 

نیسح يارجام ص 131 ) هلابند  و  ... ) داد نامرف  سدقم  سودق و  ندرک  ریگتسد  هب  تفای  فوقو  هیضق  نیا  رب  نوچ  ناخ  نیـسح  دزاس ...
ره هک  دومن  رداص  دـیدش  رما  داتـسرف و  دوخ  صاخ  ناراوس  زا  زاریـش  زا  دـنچ  نیرومأم  درکن ... افتکا  باب  ناوریپ  رازآ  تیذا و  هب  ناخ 

نیا زا  اجک ؟ دـلیفنالب  هناسفا  نآ  اجک و  لیبن  ناتـساد  نیا  دـینک  هظحـالم  ـالاح  هحفـص 128 ] دننک [ .» ریگتـسد  دنبایب  ار  باب  دیـس  اجک 
حول هداس  دارفا  بلج  روظنم  هب  عیاقو  فارحنا  اهغورد و  تاغیلبت و  نازیم  ثداوح و  سفن  یگنوگچ  هب  دوخ  اهیئوگ  فـالتخا  بلاـطم و 

تیعمج دنهد و  لیکـشت  يرگید  ياهدحاو  دـش  دـنهاوخ  قفوم  يدوز  هب  ناگدـننک  تعیب  رفن  هکنیا 18  روصت  هب  باـب  [ . 20  ] دیرب یپ 
البق باب  ترضح  : » دیوگیم لیبن  رد ص 141  هحفـص 129 ] دشکیم [ . تابتع  رد  ار  نارای  زا  عامتجا  کی  هشقن  دـنناسر  مه  هب  يریثک 

زا یعمج  اذـل  درب  دـنهاوخ  فیرـشت  تابتع  هب  كراـبم  لـکیه  هکم  رفـس  زا  سپ  هک  دـندوب  هدومرف  شیوخ  ناوریپ  هب  یعیقوت  نمـض  رد 
هرصب قیرط  زا  یلعا  ترـضح  زا  یعیقوت  دش  يرپس  زورون 61  زا  هک  یلیلق  تدـم  دـندوب  كرابم  لکیه  دورو  رظتنم  میلقا  نآ  رد  نینمؤم 
دندوب هدومرف  تسین و  نکمم  تابتع  هب  نم  ندمآ  هک  دـندوب  هدومرف  حیرـصت  اجنآ  رد  دیـسر و  دـندوب  رظتنم  تابتع  رد  هک  یئابحا  يارب 
یضعب تساوخ  مهاوخ  زاریش  هب  ار  امش  دش  تحلـصم  رگا  دندومرف  هلمج  زا  دسرب و  اهنآ  هب  همزال  تامیلعت  ات  دننامب  ناهفـصا  رد  دنورب 

ادـخ رما  هب  مه  ار  دوخ  يهدـعو  فلخ  نیا  ایآ  درکن  افو  دوخ  يهدـعو  هب  باـب  دیـس  هک  دـش  روطچ  دـنتفگ  دـندیزغل و  ناـحتما  نیا  رد 
مهاوخ هفوک  هب  هکم ) زا  ینعی   ) اجنآ زا  : » لـیبن دنکیم ص 57  لقن  تثعب  بش  يارجام  رد  نیـسحالم  هب  باطخ  نمـض  اضیا  دنادیم ».؟

هب اریز  تشاد  یبسانم  تیعقوم  تاـبتع  یعاـمتجا  نینچ  يارب  تقیقح  رد  تخاـس ». مهاوخ  راکـشآ  ار  یهلا  رما  هفوک  دجـسم  رد  تفر و 
لحم نآ  رد  تسناوتیم  باب  هوـالع  هب  دومنیمن و  هجوت  بلج  اـجنآ  رد  یباـب  دارفا  عاـمتجا  یناریا  اـصوصخم  هعیـش  نیرئاز  روفو  تلع 
باب انمض  و  دیامن ، میظنت  ار  يدعب  ياههشقن  هتشاد و  لومعم  نارای  هب  تبـسن  زین  ار  همزال  تاعیجـشت  هدروآ  تسد  هب  زین  يدیدج  نارای 

تیقفوم مدع  یلو  تفای  ققحت  زین  هفوک  ثیدح  دیوگب  هتـشاد و  تبحـص  رگید  درف  کی  اب  یـشوگ  رد  زین  هفوک  دجـسم  رد  تسناوتیم 
وا رد  جـح  رفـس  هک  یتشحو  یفرط و  زا  نینمؤم  یماسا  زا  یکاح  یتساوخرد  ياـهتروص  ندیـسرن  مزـال و  دارفا  بلج  رد  یح  فورح 

تموکح و يایلوا  طـسوت  وا  ندـش  بلج  رگید  فرط  زا  دـیدیمن و  دوخ  رد  مه  هفوک  رد  ار  ینلع  رهاـظت  اـنچ  ياراـی  دوب  هدومن  دـیلوت 
زاریش هب  دورو  زا  لبق  هکنیا  يارب  باب  دیدرگ . اههشقن  نیا  هیلک  یعطق  ندش  لیطعت  بجوم  نآ  رد  تماقا  زاریش و  هب  تکرح  هب  شرابجا 

تارهاظت يهراپ  ماجنا  رب  ینبم  یتاروتـسد  اـب  ار  وا  هداد و  رارق  تلآ  ار  هراـچیب  هحفص 130 ] سودق [  دجنـسب  ار  دوخ  راک  عورـش  هنیمز 
مزال تروصنیا  ریغ  رد  اریز  دور  تابتع  هب  انایحا  دورن و  اجنادـب  دوخ  تسا  میخو  هنیمز  رگا  دـنیب  هب  ات  دتـسرفیم  زاریـش  هب  دوخ  زا  شیپ 

ات دندوب  مه  اب  هام  هس  هک  روطنامه  تفریم و  بوص  نادب  زین  هلصافالب  دوخ  هک  یلاح  رد  دتسرفب  زاریـش  هب  هناگادج  ار  سودق  دوبیمن 
هدـج هب  هنیدـم  زا  باب  ترـضح  : » دـنکیم لقن  رد ص 125  لـیبن  دـننامب . رگیدـکی  اـب  دنتـسناوتیم  زین  زاریـش  هب  تشگرب  رفـس و  رخآ 

دنتشاد فیرشت  قباس  هک  یئارسناوراک  نامه  رد  رهشوب  هب  دورو  زا  سپ  دندرک  ترفاسم  یتشک  اب  رهشوب  ات  اجنآ  زا  دندومرف و  تعجارم 
رهاظت یلو  دـیامن ». ترفاسم  زاریـش  هب  هک  دـندومرف  وا  هب  تبحم  رهم و  لامک  اب  هتـشاد و  بطاـخم  ار  سودـق  هاـگنآ  دـندومرف .... دورو 

دوخ بوشآ  لاجنج و  زورب  تروص  رد  درب و  هدافتـسا  دوخ  ریبدت  زا  دناوتب  باب  هکنیا  زا  لبق  هدیـشخب و  ار  دوخ  رثا  قداصالم  سودق و 
میلـست ار  دوخ  باـب  هکنیا  رب  رئاد  یلوعجم  يهصق  لـیبن  یلو  دـنوشیم . قفوم  وا  يریگتـسد  هب  یتموکح  نیرومأـم  دـناشک  يراـنک  هب  ار 
متفریم هک  ناـبایب  ناـیم  رد  زاریـش  یلزنم  هس  رد  تسا ... هدرک  تیاـکح  نینچ  نیرومأـم ... نـیا  سیئر  (: » ص 132  ) دنکیم لقن  هتـشاد 

درک و مالس  تفگ و  تیحت  ناوج  میدیسر  مه  هب  نوچ  دومیپیم  هار  ثاثا  اب  وا  لابند  زا  یهایس  مالغ  راوس و  یبسا  رب  مدید ... ار  یناوج 
هک هداتسرف  ار  امـش  سراف  مکاح  دومرف  هدیدنخ و  ناوج  میوگب ... وا  هب  ار  مدوخ  تیرومأم  متـساوخیمن  نم  دیوریم  اجک  دیـسرپ  ام  زا 
نم نتفای  يارب  ات  مدرک  یفرعم  ار  دوخ  مدمآ و  امش  دزن  مدوخ  نم  دینک  راتفر  دیتسه  رومأم  روطره  مرضاح  نم  کنیا  دینک  ریگتـسد  ارم 
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یفرعم ار  دوخ  تماقتـسا  تحارـص و  نیا  اب  ناوج  نیا  هنوگچ  هک  مدش  نادرگرـس  بجعتم و  یلیخ  نم  دینیبن  تقـشم  دیـشکن و  تمحز 
 ] دمآ و رتکیدزن  مورب  متـساوخ  یتقو  مراگنا ... هدینـشن  هدیدن و  ار  همه  نآ  هک  مدرک  یعـس  دزاسیم ... الب  راتفرگ  ار  شیوخ  دـنکیم و 

نیا دیوش ». مکاح  لوئـسم  دیتفیب و  تمحز  هب  متـساوخن  دـیوریم  نم  ندرک  ریگتـسد  يارب  امـش  هک  منادیم  نم  دومرف ... هحفص 131 ]
بسانم تصرف  رظتنم  هلصافالب  دیامنیم  میلست  رارـصا  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  اریز  رابتعا ، هنوگره  زا  یلاخ  تسا و  فرـص  لعج  تیاکح 

رد هتفرگ و  هدـیدان  ار  ناتـسود  لـیماف و  یعقوم  نینچ  رد  وا  دـشاب و  رهـش  رد  اـبو  زورب  یتصرف  نینچ  هکنآ  هصاـخ  دـنامیمن ، رارف  يارب 
ناخ رهچونم  تیامح  يزکرم  تموکح  هب  ندـش  میلـست  سرت  زا  زین  اجنآ  رد  دـنکیم و  رارف  ناهفـصا  هب  هدیـشوک  دوخ  صخـش  تاـجن 

میلـست ار  دوخ  یـسک  نینچ  هک  دـجنگیمن  روصت  هب  سپ  دـنامیم ، یفخم  وا  يهناخ  نیمزریز  رد  هام  راـهچ  هتفریذـپ و  ار  هلودـلادمتعم 
یفوخ رثا  رب  اهنت  دـیاب  نارای  اب  تاقالم  هفوک و  ثیدـح  نداد  ققحت  يارب  تابتع  هب  نتفرن  رد  باب  رکف  رییغت  هوـالع  هب  دـیامن . نیرومأـم 

هیلک هب  نداد  عالطا  يارب  یفاک  مه  تقو  هدـید و  رطخ  زا  نوحـشم  ار  یمومع  نـالعا  کـی  يارجا  هداد و  تسد  ودـب  هکم  رد  هک  دـشاب 
رد ار  تیدـج  تیاـهن  هدوـب و  بـالقنا  مود  صخـش  هک  نیـسحالم  مینیبیم  لـیبن  تیاـکح ص 142  هب  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، هدوـبن  ناراـی 

ربخیب و یلکب  هدـیقع  رییغت  نیا  زا  دـیامن  لصاح  عالطا  باب  ياههشقن  زا  سک  همه  زا  لـبق  دـیاب  هتـشادیم و  لوذـبم  دارفا  يروآعمج 
هب تابتع  زا  كراـبم  رما  رب  نیتباـث  هصـالخ  : » دـنکیم دروخرب  دناهتـشگیمرب  اـجنآ  زا  هک  یناـسک  هب  هار  رد  تسا و  هدوب  تاـبتع  مزاـع 

اجنآ رد  ار  شاهداز  هریـشمه  شردارب و  نیـسحالم و  بانج  دندیـسر  رواگنک  هب  نوچ  دندومن  هجوت  باب  ترـضح  رمالابسح  ناهفـصا 
زا نوچ  رواگنک  رد  دنشاب و  نیرظتنم  وزج  هک  دنتفریم  البرک  هب  زین  رفن  هس  نیا  دندش  لاحشوخ  تاقالم  نیا  زا  یلیخ  دندرک و  تاقالم 

رمتـسم نیـسحالم  باب و  نیب  هبتاکم  هطبار و  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـندیدرگ ». ناهفـصا  مزاع  هارمه و  نیرجاهم  اب  دـندش  علطم  كراـبم  رما 
عالطا هحفـص 132 ] یب [  الماک  نیـسحالم  هک  مینیبیم  دزاس  رـضحتسم  هشقن  رییغت  نیا  زا  ار  وا  یتسیابیم  سکره  زا  لـبق  اـعطق  هدوب و 

هب هفوک  رد  تارهاـظت  زا  فوخ  تلع  هب  دوخ و  هدارا  هب  باـب  هکنیا  زا  معا  لاـح  ره  رد  تسا . هدوب  یناـهگان  هشقن  رییغت  نیا  سپ  هدوـب .
عقوم نیا  رد  هک  تسنیا  ملسم  ردق  هتـشادن و  ناتـساد  رد  يریثأت  عوضوم  دورب  تسا  هتـسناوتن  شندش  ریگتـسد  تلع  هب  ای  هتفرن و  تابتع 
مئاق يروصت  هبلغ  رفظ و  حتف و  لیـصحت  يارب  هلمح  کی  هشقن  زونه  هدوبن و  باب  تاین  يارجا  يارب  یفاک  ناگدـننک  عامتجا  هدـع  زونه 

هحفص 133 ] تسا [ . هدوب  دوز  یلایخ 

يدومن اود  دوخرس  يدوب  بیبط  رگا  لک 

هداس قلخ  ات  دنهد  تبسن  ودب  یتاداع  قراوخ  بیرغ و  بیجع و  بلاطم  دیاب  دنهد  هولج  هداعلاقوف  ار  یـصخش  هکنآ  يارب  تسا  یهیدب 
هدومن و تیاکح  مامت  بات  بآ و  اب  ار  اهنآ  لیبن  هدش و  لعج  يرایـسب  تامارک  زین  باب  يارب  اذهیلع  دـنیامن  وا  بوذـجم  ار  رواب  دوز  و 

میامنیم هنومن  ناونعب  خـیرات  تاحفـص  بلاطم و  یـضعب  هب  هراشا  طقف  مرادـن  امـش  يارب  اجنیا  رد  ار  اهنآ  ماـمت  لـقن  هلـصوح  نوچ  نم 
رشب تاجن  يارب  وا  هیعدا  یلو  دوشیم  نامسآ  ایرد  رفس  لیاسو  باب  ياعد  رثا  رب  رد ص 114  الثم  دینک . هعجارم  دوخ  دیتساوخ  هچنانچ 

هظحالم دومن . شمار  دش و  راوس  باب  دوش  راوس  تسناوتیمن  سکچیه  هک  ار  شکرس  بسا  دیوگیم  رد ص 304  دسریمن ، یئاج  هب 
دمحمالم هاشدـمحم ، یـساقآ ، ازریم  یهلا  تردـق  اـب  تسناوتیمن  یلو  دـیامن  مار  ار  ناویح  یهلا  تردـق  اـب  تسناوتیم  باـب  دـینکیم 

هک دش  ثعاب  باب  دیوگیم  یط ص 537  دیامن . مار  ار  ناخ  یقت  ازریم  هاش و  نیدلارصان  هرخالاب  زاریـش و  مکاح  ناخ  نیـسح  یناقمم ،
ات دـیامن  ناریا  هاش  دودرم  روفنم و  رتدوز  یلاس  دـنچ  ار  ناخ  یقت  ازریم  تسناوتن  مینادیم  یلو  دوش  ماقم  بحاص  يرون  ناخ  اـقآ  ازریم 
هب باوخ  رد  باب  هک  دناوخب  ار  نآ  تشاد  يراتفرگ  تقو  ره  هک  داد  شلایع  هب  یتاجانم  باب  یط ص 179  دهدن . ار  باب  مادعا  روتسد 

تالکشم تسناوتیمن  باب  یلو  تسریم -  هحفص 134 ] تالکشم [  زا  دومنیم و  لمع  وا  دوشگ و  دهاوخ  ار  شلکشم  هدش و  رهاظ  وا 
تسد و نآ  رد  هک  یبآ  زا  داد  روتـسد  باـب  یط ص 183  دـیامن . لـح  ار  رگید  دارفا  نارازه  ار و  دوخ  باحـصا  دوخ و  ياـهیراتفرگ  و 
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زا تسناوتن  ار  دمحا  دوخ  لفط  یلو  دـبای  افـش  ات  دـنناروخب  ضیرم  لفط  هب  ار  اهبرکیم  ندـعم  فیثک  بآ  ینعی  دوب  هتـسش  ار  دوخ  يور 
يرجم و وا  هب  تبـسن  ار  مارتحا  تیاهن  ناهفـصا  مدرم  یط ص 185  تشاذـگ . ثراو  الب  ار  وا  درم و  دـهد و  تاـجن  گرم  زا  قیرط  نیا 
هک یماـگنه  یلو  دـندرکیم  هعزاـنم  رگیدـکی  اـب  نآ  رـس  رب  دـندرب و  تراـغ  هب  افـش  يارب  دوب  هدرک  ماـمح  نآ  رد  وا  هک  ار  هنازخ  بآ 

دش و اهبلادبع  نز  ردپ  اهدعب  هک  یسک  یط ص 193  دماینرب . وا  زا  عافد  ضارتعا و  ماقم  رد  يدحا  دندربیم  ناهفـصا  زا  ار  وا  نیرومأم 
دش اهبلادبع  نز  هک  دوب  هچب  نیمه  دنوش و  رادهچب  دنروخب و  میسقت و  دوخ  نز  اب  ات  داد  دوخ  هدروخ  مین  ياذغ  زا  باب  دشیمن  شاهچب 

تاداس لثم  دوش و  رادهچب  اددجم  ات  دنک  یجالع  دوخ  صخش  يارب  تسناوتن  یلو  دنکیم ) لقن  رد ص 72  زین  دلیفنالب  ار  تمسق  نیا  )
گرم باـب  یط ص 197  دزاـسب . ناـنفا  ماـنب  یتاداـس  وا  نز  ردارب  دـالوا  زا  دوـشن  روـبجم  اـهب  اـت  دراذــگب  یفـالخا  دوـخ  زا  نیملــسم 

اب یلو  دنکیم  ینیب  شیپ  نیعم و  حیرـص  روط  هب  زور  نییعت  اب  لبق  زور  هن  هام و  هس  ار  دوخ  هدننک  یفخم  یماح و  ظفاح و  هلودلادمتعم 
قباس دننام  دشکیم ، شیوخ  ظفح  رد  هشقن  باب  دوخ  هن  دیآیمرب و  باب  ظفح  ددصرد  هلودلادمتعم  هن  یمیظع  یئوگشیپ  نینچ  دوجو 

نادـنز رد  ناراطقمه  زا  دوش  مادـعا  دوب  رارق  نآ  دـعب  زور  هک  یبش  رد  هکنآ  اـی  و  درب . رـسب  دـمتعم  هاـگ  اـفتخا  رد  رارف و  زاریـش  زا  هک 
هلودلادمتعم هدشن  ینیب  شیپ  یناهگان و  گرم  اب  هکنیا  ات  تشاد ، تشحو  مادعا  تافیرـشت  زا  اریز  دنـشکب  اجنامه  ار  وا  هک  تساوخیم 

هدوب یحیرـص  غورد  مه  نیا  سپ  دراد  شمیلـست  يزکرم  تلود  هب  ات  دزادنایم  نیکرپ  نیگرگ  لاگنچ  رد  يدـنفا  یقوش  لوق  هب  ار  باب 
ار وا  ات  دوریم  یناج  ازریم  یجاح  باوخ  هب  ناشاک  هب  شدورو  زا  لبق  بش  باب  یط ص 200  یئوگ . شیپ  هن  هحفص 135 ] هدیجنسن [ ،

باب هک  دـینک  هظحالم  دـنیبیم . ار  نآ  ققحت  هتفای و  هقداص  يایؤر  ار  نآ  یناـج  ازریم  یجاـح  دـیامن و  يرادـنامهم  زور  هس  لابقتـسا و 
گرم دـعب  وا  يرادـنامهم  همادا  هب  ار  وا  دور و  ناـخ  نـیگرگ  باوـخب  تسناوـتیمن  یلو  دوریم  یلوـمعم  رثا و  ـالب  درف  کـی  باوـخب 

دازآ ياضف  رد  هتـشذگ و  نادـنز  هتـسب  ياهرد  زا  باـب  یط ص 225  دـنک . يریگولج  اههلئاغ  يرایـسب  زا  ات  دـیامن  راداو  هلودـلادمتعم 
دیوگیم باب  دنکیم و  بجعت  هدـید و  مارآ  دوخ  نادـنز  رد  ار  يو  لاح  نیع  رد  نابنادـنز  یئوکام  ناخ  یلع  هدوب و  تاجانم  لوغـشم 

زا هنادازآ  نینچ  هتسناوتیم  هک  یسک  یشوکن -  ام  نارای  رازآ  هب  رگید  ات  میهد  ناشن  وت  هب  ار  نامدوخ  تردق  میتساوخ  ام  درادن  بجعت 
کمک روضح و  اب  هدشیمن و  رضاح  هریغ  یسربط و  يهعلق  رد  دوخ  باحـصا  ترـصن  هب  ارچ  سپ  دیآ ، ردب  مکحم  هتـسب و  ياهـسبحم 
مهاوخ ار  عوضوم  نیا  دهاوش  امـش  يارب  هدـنیآ  تاحفـص  رد  هدوب و  یئاهن  حـتف  وا  رظن  اریز  هتخاسیمن  حـتاف  ار  نانآ  دوخ  هداعلاقراخ 

بسحرب هکنیا  اب  شدوخ  یلو  دنورب . نایتلود  اب  گنج  يارب  یـسربط  هعلق  هب  هک  هدرکیم  رما  ار  ناوریپ  نادیرم و  مامت  هنوگچ  هک  دروآ 
ناراـی هب  کـمک  هعلق و  هب  نتفر  زا  کلذـعم  جراـخ ، دازآ  ياـضف  رد  مه  دـشاب و  نادـنز  رد  مه  لاـح  نیع  رد  هتـسناوتیم  اـهغورد  نیا 
تیذا زا  ات  دهد  ناشن  نابنادنز  یئوکام  ناخ  یلع  هب  ار  دوخ  تردق  هتـساوخیم  هک  یـسک  یهگناو  هدومن . هقیاضم  يراددوخ و  شیوخ 

دزادرپ و هلئاغ  عفر  هب  اجکی  ات  هدادیمن  ناشن  دشاب  هاش  دمحم  هک  وا  قوفام  سیئر  هب  ار  دوخ  تردـق  نیا  هرابکی  ارچ  دـهاکب  شنادـیرم 
سوبحم ار  باب  هاشدـمحم  نوچ  دـیوگیم  قـبط ص 230  هحفـص 136 ] دـیامن [ . يریگوـلج  راتـشک  تشک و  يزیرنوـخ و  همه  نیا  زا 

ره تنطلـس  رد  هک  اهگنج  اهـشروش و  زا  يرادقم  دعب  دش و  لیدـبت  تلذ  هب  شتزع  درک و  هطاحا  ار  وا  تبکن  هک  دیـشکن  یلوط  تخاس 
باب مادعا  روتـسد  نایرجم  دسیونیم  رد ص 542  دـنادیم و  باـب  هب  هاشدـمحم  ملظ  تلع  هب  ار  ماـمت  هدرک و  رکذ  تسا  عقاو  یناـطلس 

رد اهنآ  رفن  دنتخاس 250  هلولگ  فده  ار  باب  يهسمخ  کی  هب  ناجاقآ  رما  هب  هک  ینازابرس  دندیسر  تکاله  هب  عیجف  یعـضو  هب  کیره 
هک یـشکرسو  نایغط  تلع  هب  دـعب  لاس  هس  رگید  رفن  دـصناپ  دـندش  كـاله  یتخـس  هلزلز  رثا  رب  دوخ  نابـصنم  بحاـص  اـب  لاـس  ناـمه 
رد ار  ناخ  یقت  ازریم  ندـش  هتـشک  تیاکح  هرخالاب  و  دـندش . نارابریت  یگمه  يرون  ناخ  قداـص  ازریم  ناـمرف  هب  دـندوب  هدـش  بکترم 
ادخ دیوگیم  هدومنن و  افتکا  بلاطم  نیا  هب  اهنت  هک  تساجنیا  هزمشوخ  دنکیم و  تیاکح  هاش  نیدلارـصان  روتـسد  هب  ناشاک  نیف  مامح 

هدـنخ بیجع و  ردـقنآ  عوضوم  نیا  و  درب !! نیب  زا  هدومن و  تازاجم  دوب  هتفر  باب  هب  هک  یملظ  تلع  هب  زین  ار  تاـتابن  تاـناویح و  یتح 
نآ تیذا  باب و  رما  تفلاخم  هب  ادعا  تسد  هک  يزور  زا  : » مروآیم ص 540 ار  نآ  نتم  اذل  درک  دیهاوخن  رواب  مراد  عطق  هک  تسا  روآ 
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یفرط زا  دومن  مادعنا  تکاله و  راچد  ار  اهنآ  ریرش  حور  تشگ و  طلسم  ناراکمتس  رب  تاهج  عیمج  زا  تایلب  تافآ و  دش  دنلب  راوگرزب 
هب بت  ضرم  یفرط  زا  دوـمن ... لاـمیاپ  ار  اـهنآ  تشگ و  طلـسم  ناراکمتـس  رب  یتخـس  تیاـهن  رد  هریغ  نوعاـط و  دـننام  هـفلتخم  ضارما 

ناویح ناسنا و  دش  لماش  زین  تاتابن  تاناویح و  هب  نآ  هنماد  هکلب  تفرگارف  ار  مدآ  دالوا  اهنت  هن  یهلا  بضغ  دش  طلـسم  نالیگ  نیمزرس 
زا یلو  دندیـشونیم  ار  یکاندرد  گرم  ماج  اجیردـت  مدرم  درک  زورب  تدـش  تیاهن  اب  یطحق  رگید  فرط  زا  دـندوب  الب  راـتفرگ  اـعیمج 

مادک هدرک و  رخـسم  ار  اهنآ  هنوگنیا  هک  تساناوت  تسد  مادک  دنتـسنادیمن  دـندوب  لفاغ  اهباذـع  نیا  هب  ناشدوخ  يراتفرگ  یلـصا  تلع 
ینعمیب و تسس و  بلاطم  تساهنیا  هحفص 137 ] دندش [ ». راچد  اهیتخبدب  نیا  هب  وا  تمرح  کته  هطـساو  هب  هک  تسیراوگرزب  صخش 

بلاطم نیا  هک  يدارفا  ندوب  هداعلاقراخ  تمظع و  لیلد  هدومن و  لوبق  ار  اهنآ  قمعت  رکفت و  نودب  دـنناوخیم و  نالد  هداس  هک  یلاخوت 
کی يزکرم  تلود  کی  هکنیا  رطاخ  هب  هک  فرح  نیا  تسا  ینعمیب  ردـقچ  دـینک  رکف  ادـخ  هب  ار  امـش  دـننادیم ، تسا  اهنادـب  بستنم 

ار تابن  ناویح و  ادـخ  تقو  نآ  دـیامنیم ، مودـعم  عاـمتجا  ماـظن  مسا  هب  شیوخ و  هطلـس  ظـفح  يارب  دوخ و  هیورب  ار  یبـالقنا  صخش 
رد هلخادم  هنوگچیه  نالیگ  مدرم  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  دـشابیم ؟ یکدوک  چـیه  لوبق  روخ  رد  راکفا  نیا  ایآ  دـنکیم  تازاجم 
زا يدب  رگا  هدوب و  نامرک  ناسارخ  ناردنزام  زیربت  ناجنز  زاریش  رد  هتشذگ  هچنآ  تقفاوم ، ای  تفلاخم و  زا  معا  دناهتـشادن  باب  بالقنا 
هک تسنآ  تیاکح  دنوش . دیدش  بت  ضرم و  راچد  هک  هانگ  ریـصقت و  هچ  ار  ناینالیگ  هدیـسر  باب  هب  زاریـش  مکاح  ناخ  نیـسح  فرط 
زا دـعب  ینعی  مشاـب ) هتـشادن  رطاـخ  هب  تسرد  ار  رعـش  رگا  دیـشخبب   ) يرگرز کـی  ورم  رد  دنتـشکب  يرگنهآ  خـلب  رد  درک  هنگ  تـفگ :

تلود رما  هب  مه  وا  وا و  رما  هب  هسمخ  ناخ  اقآ  جوف  رگا  رگید  فرط  زا  نشور . باب  يادـخ  هب  ناممـشچ  یـضاق  نآ  تواضق  تلادـع و 
هچ دـنتخاس  هلولگ  فدـه  دوب  هدـیدرگ  یقلت  یغای  رفاک و  زیربت  هیخیـش  ياسؤر  ياوتف  بجوم  هب  هک  ار  یبـالقنا  صخـش  کـی  يزکرم 

هظحالم دندرگ . مادـعا  هب  موکحم  رگید  یمین  دـنور و  نیب  زا  هلزلز  رد  اهنآ  زا  یمین  تلع  نیدـب  دـیاب  هک  دـندوب  هدـش  بکترم  یهانگ 
دنوریم رامش  هب  باب  لتق  یلصا  نیلماع  یلصا و  ناگدننک  ریفکت  هک  نارگید  یناقمم و  دمحمالم  یـساقآ  ازریم  یجاح  هاشدمحم  دینک 

رما هب  تفای و  ماجنا  باب  مادعا  وا  هحص  اب  هک  هاش  نیدلارصان  دندنام -  نوصم  تازاجم  زا  هدیدرگ  هجنکـش  سوبحم و  اهنآ  ياوتف  هب  و 
تیاـهن رد  لاـس  هاـجنپ  تدـم  هدوـمن و  ار  اهتنطلـس  نیرتینـالوط  هـلمج  زا  تزع  تیاـهن  اـب  دـندش  كـاله  رگید  يرایـسب  وا  میقتـسم 

دوخ هاگ  یفخم  رد  ار  وا  دوب و  باـب  یماـح  هک  هلودـلادمتعم  ناـخ  رهچونم  هحفص 138 ] یلو [  دینارذگ  مایا  یـشایع  ینارذگـشوخ و 
روط هب  يروف  دهد و  همادا  دوخ  تمدخ  نیا  هب  هام  راهچ  زا  شیب  دشن  قفوم  دگنجب ، تلود  اب  وا  هار  رد  تساوخیم  دوب و  هدومن  یفتخم 
دوب یتسد  هچ  نیا  لاح  دزادنایم . يزکرم  تلود  تسد  هب  هجیتن  رد  ناخ و  نیگرگ  لاگنچ  هب  ار  دوخ  ظوفحم  دنکیم و  توف  یناهگان 
رگم یهگناو  داد  تزع  اب  رمع  نیرتینالوط  هلمج  زا  ار  شنارای  وا و  لتاق  هاش  نیدلارـصان  درب و  يروف  ار  باـب  یماـح  ناـخ  رهچونم  هک 

هک مینکن  تبحـص  میدـق  ياههلـسلس  نیطالـس  زا  میورن و  رود  ياج  تسا  هتـشک  ار  دوخ  ریزو  هک  دوب  یهاشداپ  نیلوا  هاـش  نیدلارـصان 
ایآ تشکن  يرجه  لاس 1252  رد  ار  دوخ  مظعا  ردص  ماقم  مئاق  مساقلاوبا  ازریم  هاشدـمحم  رگم  هیراجاق  نیمه  رد  دـشک  ازارد  هب  نخس 

لاس 1260 باب  تضهن  تیادـب  اریز  هن  هک  تسا  یهیدـب  دـنیب ؟ تازاجم  تافاکم و  وحن  نیدـب  ات  دوب  هدرک  یمادـقا  باـب  هیلع  رب  مه  وا 
یمادـقا باب  هیلع  مه  ریزو  نیا  ایآ  تشکن  ار  دوخ  ریزو  ناخدـمحم و  اقآ  ریزو  رتنالک  میهاربا  جـح  هاشیلعحتف  وا  زا  لبق  اـیآ  تسا  هدوب 

فرط زا  دوش . هتـشک  وحن  نادب  دندوب  ریزو  نیا  نویدم  ار  دوخ  ياهتفرـشیپ  زا  یمهم  تمـسق  هیراجاق  تقیقح  رد  هکنیا  اب  هک  دوب  هدرک 
درمتم و ار  یـصخش  هک  يدبتـسم  هاشداپ  ره  یتنطلـس -  هداوناخ  هب  بستنم  دارفا  ای  تسا  هدوب  رتزیزع  راجاق  ناـهاش  دزن  باـب  اـیآ  رگید 
هب دسر  هچ  ات  شاهداوناخ  دارفا  ریاس  ای  شردارب و  هاوخ  دشاب  شرـسپ  هاوخ  دـهدیم  لتق  روتـسد  لماتیب  يروف و  دـهد  صیخـشت  یغای 
ایآ هدـیدرگ . مه  یمومع  راکفا  شیوشت  بجوم  زین  دوخ  لوعجم  يواعد  اب  يرگیغای  نایغط و  رب  هوالع  هک  سانـشان  یلومعم  درف  کی 

هاشدمحم ایآ  تشکن ؟ دندوب  هاشدمحم  شردپ  هدازولاخ  وزج  دـندوب و  هدـش  یغای  ناسارخ  رد  هک  ار  شدالوا  رالاس و  هاش  نیدلارـصان 
یلق یفطـصم  ینعی  شرگید  ردارب  تشکن و  ار  ناخ  یلق  رفعج  دوخ  ردارب  ناخدـمحم  اغآ  اـیآ  تشکن ؟ ار  دوخ  يومع  هنطلـسلا  عاـجش 
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بجوم هکنآ  همه  اب  سابع  هاش  ایآ  درکن ؟ هحفص 139 ] انیبان [  ار  دوخ  دنبلد  دنزرف  هاشردان  ایآ  میور  رترود  يردق  دومنن ؟ انیبان  ار  ناخ 
هرخالاب دومنن و  روک  ار  شرگید  دنزرف  ازریم  هدـنب  ادـخ  تشکن و  ار  ازریم  یفـص  دوخ  دـشرا  دـنزرف  تسا . ناریا  روشک  تاهابم  رخف و 

دیراد يراظتنا  هچ  امـش  تقونآ  دیناسرن ؟ لتق  هب  ار  دوخ  ردارب  تسا  فورعم  لداع  ناوریـشونا  هب  هدوب و  تلادـع  هنومن  هک  يرـسک  رگم 
هتخانش مه  رفاک  نید و  دودرم  نیا  رب  هوالع  هدش و  یقلت  یچشروش  یبالقنا و  یغای و  هک  یصخش  ضحم  يدادبتسا  یتموکح  زا  یتقو 

مه یهلا  یحو  لماح  ار  دوخ  دـنوش و  وا  میلـست  دـنورب  ناهاشداپ  تفگیم  دوخ  ياههمان  رد  انلع  باـب  دـنام . ظوفحم  شناـج  هدـیدرگ 
مالس و اب  ار  یصخش  نینچ  دیتساوخیم  تقونآ  ایآ  دادیم . مه  شروش  هلمح و  روتـسد  امـسر  دید  میهاوخ  هک  يروط  هب  تخانـشیم و 
ار نآ  نیا و  دنیآیم  یئاهب  یباب و  نیخروم  تقونآ  دنهد ؟ ياج  هاوخدوخ  دبتسم و  هاش  نیدلارصان  رانک  رد  دنربب و  تسد  يور  تاولص 

یلو یعیبـط  سب  دوب  یتفلاـخم  نیا  دـندومن ، تفلاـخم  باـب  اـب  نوچ  دـنداتفا  راز  تلاـح  هب  دارفا  نیا  ماـمت  دـنیوگیم  دـننکیم و  تنعل 
ار بئاصم  نیا  لوبق  دوخ  هک  دـیوگیم  باب  صخـش  دوخ  یتقو  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ  لقع . تسایـس و  ریبدـت و  زا  جراخ  نآ  یگنوگچ 
تلذ و میلا و  باذـع  هب  دـیامن و  تازاـجم  ار  شیوخ  يهدارا  ناـیرجم  دـیاب  ارچ  یئادـخ  ناـنچ  رگید  دوـش  ارجا  یهلا  هدارا  اـت  دـندومن 

تلع هب  ار  تاتابن  تاناویح و  هوالع  هب  ار  رفن  نارازه  هکنآ  ات  دهد  تاجن  ار  درف  کی  ناج  دوبیمن  رتلهـس  ایآ  و  دزاس ؟ راتفرگ  یناشیرپ 
هب دنوادخ  : » دیوگیم نینچ  هلودلادمتعم  ناخ  رهچونم  هب  باب  رد ص 198  لیبن  تیاکح  قبط  دهد -  هجنکـش  باذع و  باب  اب  تیدض 
منک هدارا  رگا  دوشن و  ادیپ  نآ  لثم  ایند  رد  هک  میامن  لیدبت  يرهاوج  هب  ار  اهگنـس  نیا  عیمج  مهاوخب  رگا  هک  هدومرف  تیانع  یتردق  نم 

صـالخا و تیاـهن  اـب  نم  تبحم  هار  رد  هک  مزاـسیم  هتفیرف  هتفیـش و  دوخ  هب  تبـسن  ناـنچ  ار  دوخ  راوـخنوخ  نانمـشد  هحفـص 140 ] ] 
بلاطم نیا  هب  امـش  ایآ  دوش ». يرجم  یهلا  ياضق  ات  ماهدـش  راچد  بئاصم  تایلب و  نیا  هب  مدوخ  هدارا  هب  کنیا  نم  دـننک  مایق  تماقتـسا 

زا دیامن  بلج  شیوخ  تبحم  هب  عضاخ و  دوخ  هب  ار  رشب  دارفا  مامت  دوب  رداق  تسناوتیم و  هک  یسک  دیدنخیمن ؟ هت  رس و  یب  هناکدوک 
اههداوناخ نارازه  ندـش  نامناخیب  تاـفالتخا و  اـهیزیرنوخ و  بجوم  دـنهد و  همادا  وا  اـب  تیدـض  هب  مدرم  اـت  دومن  اـبا  راکنیدـب  مادـقا 

هحفص 141 ] دندرگ [ .

ریخا تاعارتخا  مامت  تلع  باب  روهظ 

ياعدا روهظ و  هجیتن  رد  هدـمآ  لمع  هب  رـصع  نیا  رد  هک  یتافاشتکا  تاعارتخا و  مامت  دـسیونیم  لیبن  هکنآ  رتهزم  شوخ  عوضوم  کـی 
یلاعت هلوق  دنیامرفیم  هدرک  هراشا  تاقـشم  دـئادش و  هب  یـسراف  نایب  كرابم  باتک  رد  كرابم  لکیه  دوخ  : » ص 114 تسا . هدوب  باـب 

هظحالم  ) هدینارذگ نیریش ) يومیل   ) یندم هب  دنرادرب  بآ  هک  دشن  رسیم  نوچ  دیشک  لوط  زور  هدزاود  هک  طقسم  ات  رهشوب  زا  نم  دوخ  )
اعد یلعا  ترـضح  هک  دوب  تالکـشم  نیا  هب  رظن  هدروخیم )! نیریـشومیل  بآ ، ياج  هب  هک  هدومنیم  لمحت  ار  یتبیـصم  هچ  باب  دـینک 

لکیه ياعد  هک  دیـشکن  یلوط  دوش  مهارف  لهـس  یلیاسو  سونایقا  یط  يارب  ات  دـیامرف  ناـسآ  ار  لـیاسو ... ریدـق  دـنوادخ  هک  دـندومرف 
هدـید نآ  لحاس  رد  راخب  یتشک  کی  زج  مایا  قباوس  رد  هک  سراف  جـیلخ  رد  تشگ  مهارف  ایرد  رفـس  لـیاسو  دـش و  باجتـسم  كراـبم 
لامک اب  زور  دـنچ  هلـصاف  هب  ار  دوخ  دـنناوتیم  یتشک  نیا  هطـساو  هب  زاریـش  جاجح  دـنتخادنا  رگنل  ددـعتم  گرزب  ياـهیتشک  دـشیمن 
رهاظ ۀلفغ  هک  هبیجع  تاعارتخا  نیا  ردصم  هعیدب و  عیانص  نیا  روهظ  همـشچرس  زا  نیمز  برغم  مدرم  دنناسرب  زاجح  نیمزرـس  هب  یتحار 

تسیک زا  دیدرگ  تاعارتخا  عیانص و  همه  نیا  زورب  لوصح و  تلع  هک  همیظع  هوق  نآ  دننادیمن  دنعالطایب و  لفاغ و  دیدرگ  راکشآ  و 
تاعارتخا لامعا و  عیادـب  روهظ  عیانـص و  رد  میظع  بالقنا  ثودـح  هک  تسا  قطان  دـهاش و  برغ  للم  خـیرات  تسا  اـجک  شردـصم  و 

مرگرـس و يردـق  هب  روکذـم  مما  نکلو  تشگ ... عقاو  نآ  رد  هحفـص 142 ] یهلا [  مظعا  روهظ  هک  دوب  یلاس  ناـمه  رد  یناـهگان  روطب 
یناتـسبد كدوک  ره  منکیم  رکف  نم  دـندش ».. لفاغ  نآ  یقیقح  ردـصم  یلـصا و  رثؤم  نافرع  زا  هک  دنتـشگ  هعیدـب  هبیجع  راـثآ  هجوتم 

نایچ تاغیلبت  تسد  دنتـسه ، روطـس  نیا  هدـننک  میظنت  هک  لیبنواهب  درک ، دـناوتن  يرگید  راـک  هدـنخ  زج  دـناوخیم  ار  روطـس  نیا  یتقو 
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دنناوتب ایند  نایچتاغیلبت  نیرتگرزب  منکیمن  روصت  نم  دناهتـسب  تشپ  زا  ار  كرویوین   C.B.S ندنل و فورعم   B.B.C تاراشتنا هاگتسد 
تیامح دروم  یـسایس  درم  نیرتگرزب  فارطا  رد  یتح  ار  یلاخوت  بلاطم  نیا  لاثما  دنیامن و  ار  گرزب  ياهغورد  نینچ  ندیئارـس  تئرج 

نیرتگرزب هک  یـسک  دـینک  هظحالم  مسق  ناتکاپ  نادـجو  هب  ار  امـش  دـننارورپب . مدرم  هماـع  فرـصم  دروم  يـالاک  نیرتدـیفم  اـی  دوخ و 
یناداـن و زا  هک  یـسک  هحفـص 143 ] تاـفاشتکا [ ؟! تاـعارتخا و  ماـمت  ردـصم  دوشیم  دوب ، [ 21  ] بتک عیمج  ندـینازوس  شتاروتـسد 
؟ تاعارتخا ردصم  دوشیم  دیناروخیم  نآ  نیا و  هب  افش  ریـسکا  ناونع  هب  ار  دوخ  فیثک  يوضو  بآ  هدافتـسا و  ءوس  صاخـشا  تلاهج 

عیمج ردصم  دوشیم  لیبن ) ص 423   ) دیامنیم دادملق  افش  ریسکا  ار  نیـسحالم  ربق  كاخ  نایعیـش  زا  ندنامن  بقع  روظنم  هب  هک  یـسک 
يارب اهب  نوچ  یـضار  دوخ  زا  يدرف  يهدـننکاقلا  يربهر و  تیادـه و  هب  یناپوچ  صخـش  یتقو  تسا  یهیدـب  تافاشتکا ؟! تاـعارتخا و 

زین نآ  بلاطم  هتبلا  دیامنیم  تردابم  عالطایب  یلک  هب  اج و  همه  زا  ربخیب  صاخشا  يارب  یخیرات  نتـشون  هب  شیوخ  رما  ندرک  گرزب 
يرامآ کی  بجوم  هب  هک  تسا  هدوب  هتیـسیرتکلا  راخب و  تالوحت  نیا  يهمه  ردام  مینادیم ، هک  يروط  هب  دشاب . اهنیا  زا  رتهب  دـناوتیمن 

بآ داب و  زاگ  طفن  بوچ  گنـس  لاغذ  زا  هلـصاح  هکرحم  ياوق  تسا  هدـمآ  لـمع  هب  لاس 1933  رد  هک  یقیقد  باـسح  قبط  مدـید  هک 
نودب ناگدروخلاسو  لافطا  يانثتسا  هب  تقو  رشب  دارفا  مامت  هک  یتروص  رد  ینعی  ناسنا  نویلب  کی  راک  زا  هلصاح  هوق  اب  تسا  هدوب  ربارب 
هدـشن لوغـشم  هریغ  يرکـشل و  يراجت و  يرتفد و  راک  هب  سکچیه  دـنیامن و  هکرحم  ياوق  يدـیلوت  هلاعف  راـک  درم  نز و  زا  معا  انثتـسا 

بسا نویلم  رب 150  غلاب  ناویح  ناـسنا و  زا  معا  تادوجوم  ماـمت  راـک  زا  هلـصاح  ياوق  لاس 1950  رد  مدـید  رگید  يرامآ  رد  و  دـشاب ،
ناسنا نویلب  دون  راک  ربارب  ای  تسا  هدوب  بسا  نویلب  هس  رب  غلاب  تالآ  نیشام  زا  هلصاح  هکرحم  ياوق  هکنیا  لاح  تسا و  هدش  هدز  نیمخت 

لوغـشم راـک  هب  یگمه  هدروخلاـس  كدوـک و  درم و  نز و  زا  دوـبیم و  یلعف  تیعمج  ربارب  هـس  یـس و  یـضرا  هرک  تـیعمج  رگا  ینعی 
تمظع نیا  هب  هکرحم  ياوق  نیا  دید  دیاب  لاح  دنروآ . دوجو  هب  ار  روکذم  تالآ  نیـشام  زا  لصاح  هکرحم  ياوق  دنتـسناوتیم  دندشیم 

تـسا هتـساوخیم  هداتفا  راک  زا  ناگدروخلاس  نوچ  هک  یباب  ياقآ  نانچ  ایآ  هدـمآ ؟ دوجوب  باب  ياقآ  مایق  تلع  هب  هدـحاو و  ۀـعفد  اـیآ 
هب تسا  زیمآهرخـسم  یلیخ  بلطم  نیا  زیزع : تسود  هن  تسا ؟ میظع  تالوحت  نیا  ردصم  دیاشگب  تاجانم  هوق  هب  طقف  ار  اهراک  لکـشم 

ياهیراکادـف تاعلاطم و  تامحز و  نوهرم  تافاشتکا  تاعارتخا و  راکفا و  مامت  مدرک  هحفص 144 ] هراشا [  هتـشذگ  بلاطم  هک  يروط 
دوزفا دنهاوخ  مه  نارگید  تسا و  هدیسر  اجنیدب  ات  تسا  هدوزفا  یقباس  رب  يزیچ  سکره  تسا و  هدوب  يدامتم  نورق  یط  رد  رایسب  دارفا 

هدش عورـش  تاو  زمیج  شوجبآ  يرتک  زا  راخب  نیـشام  هیـضق  دننکیم  روصت  هک  دنرایـسب  دروآ . دـنهاوخرد  يرتلماک  تروصب  ار  نآ  و 
شیب راخب  ياهنیشام  تمسق  رد  ار  رشب  ملاع  هتسیزیم  ناتسلگنا  رد  يدالیم  تاونس 1736 و 1819  نیب  هک  تاو  هک  تسا  تسرد  تسا 

ناتسلگنا رد  طقف  تاونـس 1784 و 1880  نیب  اهنت  دـهدیم  ناشن  رامآ  کی  هک  يروط  هب  هدومن و  نویدـم  نوهرم و  دوخ  هب  نیقباـس  زا 
تاونـس نیب  هک  يوسنارف  نپاپ  تاو  زا  لـبق  لاـح  ره  رد  یلو  تسا  هدوب  هدیـسر  تبث  هب  وا  راـک  تارثا  زا  یـشان  راـخب  نیـشام  عون   134
نیققحم دوشیمن  ماـمت  اـجنیا  هب  هیـضق  زونه  دزادـنایم و  بآ  هب  لاـس 1707  رد  ار  دوخ  راـخب  یتشک  نیلوا  هتـسیزیم  و 1714   1647

یتشک کی  نولـسراب  ردنب  رد   BLASCO DEGaray مان -  هب  یئایناپـسا  رـسفا  کی  لاس 1543  رد  ینعی  نپاپ  زا  لـبق  هک  دـندقتعم 
هیردنکسا رد  لبق  لاس  دصتـشه  رازه و  رد  هک  دناهدروآ  نیخروم  یـضعب  یتح  تسا و  هدراذگ  شیامن  ضرعم  هب  ار  دوخ  تخاس  راخب 

مـسج کی  راـخب  هوق  اـب  دـش  قفوم  تسا  هدوب  فورعم  هکرحم  يهوق  ناونع  هب  بآ  زا  شاهدافتـسا  تلع  هب  هک   HERO مان هب  یـصخش 
ماـمت نآ  زا  هلـصاح  هوق  تمیق  زا  شیب  راـخب  داـجیا  يارب  تخوس  جراـخم  اریز  دـشن  بیقعت  وا  فشک  نیا  دروآ  تکرح  هب  ار  يرودـم 

هدومنیم روبع  يزارد  يهلول  زا  هک  ار  يراخب  يهوق  راشف و  لمعلا و  سکع  هجیتن  نایرـصم  زین  وا  زا  لبق  هک  تسا  هدمآ  زونه  دـشیم و 
لها نادنمـشناد و  هجوت  دروم  میدـق  رایـسب  نامز  زا  زین  هتـسیرتکلا  اماو  راخب . هوق  خـیرات  زا  يرـصتخم  يامنرود  دوب  نیا  دناهتخانـشیم 

دوجوم ابرهک  رد  هک  يهبذاج  يهوق  هجوتم  لبق  لاس  دـصناپ  رازه و  ود  زا  هک  مینیبیم  نآ  يهچخیراـت  رد  هکنیا  اـمک  تسا  هدوب  قیقحت 
دینکن شومارف  انمـض   ) تسا هداد  رارق  یکیرتکلا  هدافتـسا  دروم  ار  هوق  نیا  وطـسرا  لبق  لاس  دصیـس  رازه و  ود  رد  یتح  دناهدوب و  تسا 
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روکذم هک  تسام  يابرهک  نامه  زین  ینانوی  نورتکلا  هملک  نیا  هدش و  قتشم  ینانوی  نرتکلا  زا  هک  تسیا  هملک  کیرتکلا  تغل  اساسا  هک 
یطـسو نورق  رد  اـهپاپ  هقلطم  يدادبتـسا  یناـحور و  تموکح  رثا  رب  هعقاو  هحفـص 145 ] ياهتیدودحم [  تلع  هب  هنافـسأتم  دـعب  و  داتفا )

فشک و زین  هریغ  هشیـش و  کیتسال و  دننام  رگید  داوم  یـضعبرد  ابرهک  صاوخ  يدالیم  مهدزناش  نرق  رد  هکنآ  ات  دـنام  دـکار  عوضوم 
ياـههقرج دـلوم  هک  قرب  دـیلوت  نیـشام  نیرتیمیدـق  يدـالیم  مهدـفه  نرق  رد  هکنآ  اـت  عقاو  هجوت  دروم  هلاـثما  تازلف و  رد  نآ  نادـقف 

دلوم كاکطصا  هک  نرق 18  رد  نستآ  نلکنارف و  نیماینب  فشک  هرخالاب  و  دوشیم . عارتخا  دوب  رتاوتم  كاکطـصا  زا  لـصاح  یکیرتکلا 
میـسقت رـصع  جـنپ  هب  ار  قرب  هچخیراـت  نیققحم  هصـالخ  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  دوشیم  هدوجوم  يهوـق  عـیزوت  تلع  هکلب  تسین  قرب 

نیا دناهدوب و  لوغشم  یملعریغ  یحطس و  تاعبتت  تادهاشم و  تاظحالم و  هب  نیققحم  نادنمشناد و  نآ  یط  هک  يرـصع  لوا  دناهدرک :
ار اـبرهک  هبذاـج  يهوـق  رـصع  نـیا  رد  هتـشاد و  هـمادا  مهدزناـش  نرق  اـت  هـک  دوـشیم  هظحـالم  لـبق  لاـس  دـصناپ  رازه و  ود  زا  شراـثآ 

لیاوا ات  مهدزناش  نرق  زا  نیا  دـندوب و  هتفاین  ار  نآ  لاقتنا  هار  زونه  یلو  هدرب  قرب  يهوق  هب  یپ  هک  تسیرـصع  مود  رـصع  دناهتخانـشیم .
لمع هب  تاـعبتت  نیا  رد  یلوحت  لـیپ  عارتخا  اـب  هک  تسیرـصع  دـشاب  مهدزون  نرق  لوا  يهمین  هک  موس  رـصع  هتـشاد . همادا  مهدزون  نرق 
همین ینعی  مراهچ  رصع  تخاس . ایهم  نرق 20  عورش  رد  هریغ  زاگ و  میدس و  ياهپمال  يارب  ار  نآ  زا  هدافتسا  قرب و  لاقتنا  ناکما  هدمآ و 
هریغ نوفرکیم و  نوفلت  نآ  رثا  رب  دوشیم و  تعنص  دراو  مانید  نامتخاس  اب  هتفای و  ار  دوخ  لماکت  هبنج  قرب  هک  تسیرـصع  نرق 19  مود 

هفلتخم و بعـش  تایفـشک  رد  یبیجع  عیرـس و  ياهتفرـشیپ  تسا ، متـسیب  نرق  لوا  همین  رد  هک  مجنپ  رـصع  هرخـالاب  دوشیم . عارتـخا  زین 
دوجو هب  ار  هریغ  شفنب و  هعـشا  نویزیولت و  ویدار  قطان -  يامنیـس  امنیـس -  یـساکع  نف  نآ  رثا  رب  هدـمآ و  لمع  هب  هددـعتم  تاـعارتخا 

ایآ هحفـص 146 ] منک [  لاؤس  امـش  زا  ات  مدرک  هراشا  ار  رادـقم  نیا  جراخ ، نم  يهلـصوح  زا  ینف و  یملع و  تسا  یثحاـبم  هک  دروآیم 
کی مادک  تسا و  هتشاد  تلاخد  راخب  هوق  فشک  لحارم  زا  هلحرم  مادک  رد  ای  قرب و  لماکت  ریـس  ياهرـصع  نیا  زا  کی  مادک  رد  باب 

زا ار  باب  رگا  تسا  جراخ  هرامـش  دح  زا  هک  دراد  تالوهجم  اهیرـسک و  ردـقنآ  زونه  رـشب  تسا !؟ هدوب  وا  سدـق  سافنا  نوهرم  اهنآ  زا 
دجنگیمن یناسنا  لقع  هب  هک  ار  یتسدرود  تارک  هظحالم  لـئاسو  فشک و  ار  تـالوهجم  نیا  زا  يردـق  دوب  مزـال  يدوب  سدـق  ساـفنا 

ار شیسراف  نایب  تئارق  اهنت  هداد و  ار  بتک  هیلک  نتخوس  روتسد  هکنیا  هن  دومنیم  قلخ  هرابکی  ار  طاقن  نادب  ترفاسم  لیاسو  ای  مهارف و 
هحفص 147 ] دیامن [ . هیصوت  دناهتشادهاگن  یفتخم  ندوب  ینعمیب  یتسس و  تدش  زا  هک 

دهدیم گنج  روتسد  هک  یحلص  رشبم 

ناونعب افرـص  هانگ و  هنوگچیه  نودب  يدارفا  هک  دننک  دومناو  دـنهاوخیم  نینچ  دیهـش  هملک  زا  نایئاهب  دـیدقتعم  مه  امـش  هک  يروط  هب 
رب اهنآ  یلو  دنتفاییم  تاجن  دندومنیم  نعل  بس و  اهب  باب و  هب  ای  دندرکیم و  هیقت  رگا  دـناهدش و  هتـشک  دـناهدوب  یئاهب  ای  یباب  هکنیا 

صاخشا نیا  يهرامـش  دناهدیدرگ و  لوتقم  عافدالب  هانگیب و  مولظم و  فصولادئاز  تماقتـسا  تابث و  صاخـشا و  نآ  هب  يوق  نامیا  رثا 
اب اهنآ  لتق  عیاقو  رکذ  اب  هدومن و  لقن  اـج  همه  رد  اـهب  باـب و  تیناـقح  لـیالد  نیرتگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  هدـیناسر و  رازه  تسیب  هب  ار 

دنریگ هجیتن  يرگید  دارفا  هک  دنوشیم  بجوم  تقیقح  رد  ناگدنونـش  ناگدنناوخ و  تقر  بلج  زیگنانزح و  رایـسب  مامت و  بات  بآ و 
نم هک  میامن  فارتعا  دـیاب  تسا . هدوبن  غورد  عوضوم  سپ  دـناهداد ، تسد  زا  رما  نیا  تاـبثا  رد  ار  دوخ  ناـج  رفن  رازه  تسیب  اـعقاو  هک 

تیاکح هتـشون و  يزادگناج  رایـسب  زرط  هب  هک  یئاهناتـساد  نیمه  تایاکح و  نیمه  ریثأت  تحت  اهنت  هک  ماهدوب  یناسک  زا  یکی  زین  دوخ 
رد نایئاهب و  دزن  ار  دوخ  یقیقح  تروص  هک  تسا  یبلاطم  زا  یکی  دوخ  نیا  یلو  مدـش  دراو  تیئاهب  هب  یگلاس  هدـفه  نینـس  رد  دوشیم 

رکذ رد  یئاهب  نیخروم  نانآ  روتـسد  هب  شرـسپ و  اهب و  ینعی  تسا . هدمآرد  يرگید  گنر  هب  الماک  هداد و  تسد  زا  یلک  هب  نانآ  بتک 
تیمولظم رازه  تسیب  راتـشک  ینعی  تسا  هدـش  هک  دوش  نآ  هجیتـن  هک  دـناهدرک  تیاـکح  يروط  هب  هدوـمن و  فرحنم  ار  قیاـقح  عیاـقو ،

هب ناگدـش  هتـشک  نیلوتقم و  نیا  ماـمت  اـیناث  تسا . ضحم  غورد  ساـسایب و  یلک  هب  رازه  تسیب  دادـعت  ـالوا  هک  یتروـص  رد  عاـفدالب .
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ماجنا ارچ  نوچ و  یب  هدوب و  نویبالقنا  نایشروش و  نایـصاع و  راتـشک  ناونع  هب  هحفص 148 ] همه [  دنچ  یلیلق  دودعم و  دراوم  يانثتـسا 
ادهـش حور  اهب ) باب و  ياههدـعو  قبط   ) هکنیا ناونعب  زین  لیلق  دودـعم  نآ  اثلاث  تسا . هدوبن  نیب  رد  تماقتـسا  تاـبث و  تیاـکح  هتفرگ و 

يور زا  تقیقح  رد  دوـب  دـهاوخ  نادواـج  یقاـب و  زین  اـهنآ  حور  تسا  یقاـب  ادـخ  هک  ماداـم  دنیـشنیم و  ادـخ  تسار  تـسد  رد  دوریم 
اجنیا رد  متـساوخیمن  هدرک و  هراشا  یلبق  ياههمان  رد  ار  عوضوم  نیا  نم  دـناهداد . ناشن  دوخ  زا  یتماقتـسا  تابث و  یلدهداس  یگداس و 

نآ رگا  دـناهداد و  ناشن  دوخ  زا  یحول  هداس  نینچ  يرایـسب  سوفن  زین  هریغ  سدـقم و  ياهواگ  مانـصا و  يارب  هک  میاـمن  بلطم  دـیدجت 
اهب و باب و  تیناقح  لیلد  دناوتیم  نالدهداس  لامعا  نیا  مه  اجنیا  دوش  اهواگ  سدقت  تحص  مانـصا و  تیناقح  تلع  تسناوتیم  لامعا 

عنم يارب  نایتلود  لایخ  شمارآ  زج  هک  زین  ناجنز  زیرین و  یسربط و  ياههعلق  ریخست  دعب  نایشروش  ماع  لتق  اعبار  ددرگ . اهنآ  ندوب  یهلا 
یعالق حتف  دعب  یـسوم  هک  دراد  هقباس  لیئارـسا  موق  خیرات  رد  ایاضق  ریظن  هکنیا  امک  ددرگ  یقلت  دناوتیمن  يرگید  زیچ  بالقنا  دـیدجت 

نیا ایآ  دیامنیمن  محر  زین  رادراب  نانز  روکذ و  ناکدوک  ناج  هب  یـسوم  یتح  دنـشکب  ار  ناگدـش  میلـست  ارـسا و  مامت  دـهدیم  روتـسد 
ناقیا باتک  بجوم  هب  امش  هک  تاروت  نتم  رکذ  اب  اددجم  ار  عوضوم  نیا  ( ؟ تسا هدوب  یـسوم  ربارب  رد  ناتـسرپ  تب  تیناقح  لیلد  لمع 

ناگدش هتـشک  مظعا  تمـسق  اسماخ  دروآ .) مهاوخ  یـسربط  تیاکح  رد  هیتآ  تاحفـص  رد  دیتسه  نآ  فیرحت  مدع  تلاصا و  هب  دقتعم 
هب هلمح  هک  دـناهدوب  نایباب  دوخ  ناگدـننک  عورـش  مدـقم و  اج  همه  رد  هک  هدوب  ناجنز  زیرین و  یـسربط  ياهگنج  نایرج  رد  تضهن  نیا 

دـناهدش و ماع  لتق  هب  موکحم  يزکرم  تموکح  هب  یـصاع  یبالقنا و  ناونع  هب  مه  ادـعب  دـناهداد و  نانآ  تسد  هب  هناهب  هدومن و  نایتلود 
همه رگا  امـش  هدمآ ؟ اجک  زا  رازه  تسیب  مقر  نیا  اساسا  منادیمن  نم  اسداس  هحفص 149 ] درادن [ . هللا  لیبس  یف  دیهش  هیضق  هب  یطابترا 
یقلت یعقاو  تسرد و  ار  نانآ  طسوت  هلوقنم  تایاکح  نیا  همه  رگا  دـینک و  وجتـسج  ار  نایئاهب  نایباب و  طـسوت  هدـش  هتـشون  ياـهخیرات 

. دنکیمن زواجت  رفن  دص  رازه و  هس  زا  هریغ  يدارفنا و  روط  هب  عیاقو  ریاس  ای  یعمج و  هتـسد  روطب  اهگنج  رد  ناگدشهتـشک  مامت  دـیئامن 
، نیسحالم نینچمه  باب  دناهداد . ناج  ادخ  هار  رد  هک  دیاتسیم  ار  ناگدش  هتشک  دیحو  ادخ ، هار  دیهـش  دوشیم  هتفگ  اج  همه  هوالع  هب 

ناتـسرپ تب  اب  نایباب  رگم  منادیمن  نم  دناهداد . ناج  ادخ  هار  رد  هک  دنیاتـسیم  ار  ناگدـش  هتـشک  کیره  هریغ  اهب و  یناجنز ، سودـق ،
رد دنتـشادن  نامیا  دنتـشاد  نامیا  نایباب  هک  یئادخ  هب  یتلود  ياوق  نیملـسم و  رگم  دناهداد ؟ ناج  ادخ  هار  رد  میئوگب  هک  دـناهدیگنجیم 

دندادیم و ناج  دوخ  ياسؤر  دصاقم  هار  رد  نایباب  هک  تساجنیا  مالک  ناج  دندش ؟ دیهش  ادخ  هار  رد  نایباب  دیئوگیم  ارچ  تروص  نیا 
هتـشک ینوناق  یلم و  هفیظو  يارجا  رد  دـندوب  دـقتعم  ادـخ  نامه  هب  هک  زین  یتلود  ياوق  دـندشیم و  هتـشک  شیوخ  فادـها  هب  لین  يارب 
يارجا یلم و  هفیظو  يارجا  رد  هک  دناهدوب  یتلود  ياوق  یعقاو  دیهش  دینک  يرجم  ار  فاصنا  تلادع و  دیهاوخب و  ار  قح  رگا  دندشیم .

یسرک هب  اهنآ  فده  دندادیم و  ناج  طلست  لوصح  يارب  نایباب  دناهدش ، هتـشک  یبالقنا  یعمج  یبوکرـس  يارب  یتکلمم  تینما  نوناق و 
نیا شزرا  هچ  نیا  ایآ  مالـسا . رد  هریغ  هزور و  زامن و  رد  ینعمیب  لیدعت  حرج و  رـصتخم  بتک و  قرح  ینعی  دوب  باب  دـصاقم  ندـناشن 
دیاـب همه  تسا و  بئاـغ  ماـما  باـب  هکنآ  اـی  تسا  دوعوم  مئاـق  هک  دنیـشن  یـسرک  هب  باـب  فرح  هکنیا  رگم  دوبن  نیا  تشاد ؟ ار  اـهیزاب 

هدش و نارگیزاب  هبعلم  يدازآ  نوچ  مه  هک  تسا  ادخ  مسا  نیا  دشیم و  ماجنا  ادـخ  مان  هب  اهنیا  مامت  یلو  دـنهن  ندرگ  ار  يو  زا  تعاطا 
نونکا دنرادیم . اور  متس  ملظ و  دنروخیم و  هحفـص 150 ] نانوا [  مان  هب  یعمج  مه  زونه  هدیدرگ و  یعیاجف  هچ  زورب  روهظ و  بجوم 

یـصخش باب  هک  متـشون  قباس  تاحفـص  رد  مروایب . يدهاوش  امـش  دوخ  تالوبقم  زا  امـش  يارب  يردق  بلاطم  نیا  حرـش  رد  تسا  مزال 
نانچمه ینعی  دناسر . مه  هب  یتسایر  ذوفن و  برع  يدهمتم  دننام  تسا  هتساوخیم  هناحلـسم  یناحور و  شروش  قیرط  زا  یبالقنا و  هدوب 

ناونع هب  تشاد و  ار  قارع  هیکرت و  رـصم و  نادوس و  فرـصت  سوه  درک و  تیدوعوم  تیودهم و  يوعد  نادوس  رد  روکذم  يدـهم  هک 
يرـصم و نارادرـس  هب  دراذـگ  زامن  دادـغب  هرهاق و  موطرخ و  دجـسم  رد  ات  هدرک  رما  ار  وا  هدـش و  اـمن  باوخ  وا  هب  مالـسا  ربمغیپ  هکنیا 

دنوادخ هتشرف  رازه  یس  منآ و  يارجا  هب  روبجم  نم  تسا و  ربمغیپ  رما  نیا  تفگیم  دنتفاتـشیم  وا  اب  هلباقم  هب  هک  يوسنارف  یـسیلگنا و 
ناگتـشرف نآ  زا  ینعی  دروآ  تسد  هب  یفاک  نارای  ادتبا  هک  دوب  نیا  زین  باب  هشقن  شنارای ) هب  هراشا   ) تسا هدش  هدراذگ  نم  تمدـخ  رد 
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مالـسا ربهر  ياـهتیقفوم  هب  هراـشا  یح  فورح  هب  دوخ  قطن  رد  یتح  هک  متـشون  دوش . دوخ  ساـسا  راـک  هب  تسد  دـعب  دریگ  تمدـخ  هب 
يراکادـف و يردـق  طقف  دوب  دـهاوخ  ناسآ  نکمم و  زین  تارـضح  يارب  تاـحوتف  نآ  دـیدجت  هک  تسا  هدرک  راودـیما  ار  ناـنآ  هدومن و 

لیابق نآ  دومنن  عضاـخ  لوسر  ترـضح  لـباقم  رد  ار  برع  لـیابق  رگم  : » لـیبن ص 81  دـنریگ . دوخ  شوـغآ  رد  ار  رفظ  اـت  دـیاب  يریلد 
نیقی و  دینک ... مایق  دنوادخ  مانب  نیاربانب  دنتشگ  بذهم  درک و  رییغت  ناشلاح  دندش و  تیبرت  ترضح  نآ  هسدقم  میلاعت  لظ  رد  یـشحو 
ياقآ دندوب و  یشحو  یمدرم  تیلهاج  بارعا  نوچ  زین  وا  رصع  مدرم  ینعی  دوب .» دهاوخ  امش  اب  يزوریف  حتف و  هرخالاب  هک  دیشاب  هتـشاد 
هحفص ار [  رگید  رفن  لقاال 19  روکذم  رفن  زا 18  کیره  يدوز  هب  هکنیا  رکف  هب  دعب  و  نانآ !! هدنهد  تاجن  دـیدج و  میلاعت  دـجاو  باب 

ناهفـصا رد  ار  عامتجا  روتـسد  دوشیم  راتفرگ  زاریـش  رد  دوخ  نوچ  دـهدیم و  ار  تابتع  رد  عامتجا  روتـسد  درک  دـنهاوخ  هارمه  [ 151
زین اجنآ  رد  دنکیم  رارف  ناهفصا  هب  هتفای و  یتصرف  اجنآ  عاضوا  ندش  هدیشاپ  مه  زا  زاریـش و  رد  ضرم  زورب  تلع  هب  هک  دعب  دهدیم و 

هب زین  ناهفـصا  رد  راچان  سپ  هدوب  ربارب  زکرم  هب  تکرح  هب  شرابجا  اب  وا  ندش  ینلع  اریز  دریگ  رارق  سامت  رد  دوخ  ناوریپ  اب  دناوتیمن 
هب ار  وا  هک  صخـش  نیا  توف  دعب  و  دنامیم . ناهنپ  یفخم و  یلحم  رد  ناخ  رهچونم  تیامح  تحت  مدروآ  لیبن  زا  ار  دـهاوش  هک  يروط 

هجنپ هب  دنکیم  عورـش  هداتفا  هلت  هب  یـشحو  هبرگ  نوچمه  دـنیبیم  هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  اهرد  مامت  رگید  دنتـسرفیم و  قیرهچ  سبحم 
 - ناـنآ ياـههداوناخ  حول و  هداـس  دارفا  هب  یمحرت  نیرتکچوک  و  نآ -  میخو  بقاوع  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  هناـمحریب و  ینعی  ندـنکفا 

ثیدح ققحت  ناونع  هب  ادتبا  ینعی  ندومن . هیـصوت  ار  یمومع  داهج  تقیقح  رد  ای  نداد و  شروش  هلمح و  تاروتـسد  هب  دنکیم  تردابم 
هتساوخیم دهدیم و  دهـشم  رد  ار  نایباب  یمامت  عامتجا  روتـسد  دراد ) مزال  ار  هناگادج  ثحب  دوخ  مهنآ  هک   ) ناسارخ زا  هایـس  ياهملع 

یتلود ياوق  هب  اجنآ  رد  هدافتسا و  هتـشاد  نایرج  يزکرم  تموکح  هیلع  رالاس  نایغط  تلع  هب  ناسارخ  رد  هک  یبوشآ  شاشتغا و  زا  تسا 
راتساوخ ار  نیسحالم  کمک  رالاس  هک  دراد  هراشا  زین  هنیمز  نیا  رد  لیبن  هکنیا  امک  دوش . دحتم  زین  یغای  رالاس  اب  الامتحا  دیامن و  هلمح 

هب تکرح  ناسارخ و  كرت  هب  روبجم  مه  سودـق  تشادزاب و  یتلود  ياوق  طسوت  نیـسحالم  اههشقن  نیا  يارجا  زا  لـبق  یلو  تسا  هدـش 
یباراد و زیرین و  تیاکح  درک  مهاوخ  رکذ  دوخ  عقوم  رد  هک  يروط  هب  و  دـیآیم . شیپ  یـسربط  يایاضق  ریزگان  ددرگیم و  ناردـنزام 

هدافتـسا تیباـب  زا  هک  یـصوصخ  نانمـشد  اـب  ناـنآ  یـصخش  ياـهباسح  لـلع  هب  هدـحیلع و  تسا  یئاهناتـساد  یناـجنز  تجح  ناـجنز و 
زا ار  تاکیرحت  نیا  هیلک  يزکرم  تموکح  هکنآ  ات  دناهتـشارفارب  ار  بالقنا  ناـیغط و  شروش و  شتآ  دوخ  لـحم  رد  کـیره  دـناهدرک ،

يایاضق طابترا  مدع  لیلد  نیرتگرزب  و  دیامنیم . مادعا  ار  وا  راچان  یلـصا  كرحم  مادـعا  هلئاغ و  عفر  يارب  هتـسناد  هحفص 152 ] باب [ 
نیا البق  یتسیابیم  دـندومن  اپرب  ناجنز  زیرین و  رد  ار  اهروش  نآ  باب  روتـسد  هب  زین  یباراد  تجح و  رگا  هکنآ  باب  اب  زیرین  ناـجنز و 

ناـیتلود لـباقم  رد  دـنناوتب  هعلق  نآ  رد  هدوجوم  ياوق  اـب  اـت  دـنتخادنایم  راـکب  ناردـنزام  رد  باـب  روتـسد  زا  یئاونـش  رد  ار  دوخ  ياوق 
اج همه  دومن  مهاوخ  رکذ  هریغ  لیبن و  زا  ار  هطوبرم  دـهاوش  دـعب  هک  يروط  هب  لاـح  ره  رد  یلو  دـنبای . قوفت  اـهنآ  رب  هدومن و  تمواـقم 

یعمج هتـسد  لتق  نیلوا  هتفای و  ماجنا  نیوزق  رد  نایباب  طـسوت  عاـفدیب  يدرف  لـتق  نیلوا  دـناهدوب . مدـق  شیپ  نیملـسم  راتـشک  رد  ناـیباب 
ظفاحم ياوق  هب  نایباب  هلمح  اب  شعورـش  یـسربط  هیـضق  هتـسویپ . عوقو  هب  دهـشم  رد  نایباب  طسوت  زین  عافدیب  ربخیب و  یتلود  نیرومأـم 

هب هلمح  يارب  هناـهب  هدـش و  مدـق  شیپ  ناـیباب  زین  ار  ناـجنز  زیرین و  هیق  هدوب و  یگنج  مزاول  ریاـس  هحلـسا و  ندروآ  تسد  هب  يارب  دوـخ 
رد یبعر  هار  نیا  زا  دناهتشاد  لایخ  هدادیم و  جرخ  هب  ار  بلق  تواسق  تیاهن  دوخ  ياهراتشک  رد  نایباب  دناهداد . یتلود  ياوق  نیملسم و 

دـندومنیم و یباـب  رکذ  ولول  ياـجب  دـنناسرتب  ولول  زا  ار  دوخ  دـالوا  دنتـساوخیم  نوچ  اـهردام  هدـش و  قفوم  هکنیا  اـمک  دـنزادنا  اـهلد 
اب اهشروش  نیا  رد  هک  یناسک  يهیلک  یناجنز و  تجح  یباراد و  نیـسحالم و  دیوگب  هکنیا  يارب  اهبلادبع  دمآ . یباب  دمآ  یباب  دنتفگیم 

باب نوچ  دسیونیم : دناهدومن  مادقا  روما  نیدـب  هنارـس  دوخ  دـناهدومن  شروش  يزکرم  تموکح  هیلع  رب  دـناهدیدرگ و  ناتـسادمه  اهنآ 
دراوم رد  تارک و  هب  یفرط  زا  یلو  تسا . هدوبن  رودقم  روتـسد  بسک  تارـضح  يارب  اذلف  هدوب  دودسم  الک  وا  تاقالم  قرط  سوبحم و 

رکذ تحارـص  هب  هددـعتم  دراوم  رد  یتح  هدومن و  حیرـصت  يو  سبحم  رد  باب  هحفـص 153 ] اب [  ار  نایباب  عیمج  تاقالم  ناکما  هدـیدع 
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هدومن رما  داهج  هب  تقیقح  رد  ار  ناوریپ  هداد و  تلود  هیلع  ار  هروبزم  تامادـقا  روکذـم و  تاـعامتجا  حیرـص  روتـسد  باـب  هک  دـنکیم 
رارسا ساسا و  زا  هفیاط  نیا  و  : » هلاقم ص 48  منکیم : لقن  امش  يارب  الیذ  دلیفنالب  لیبن و  حایس و  هلاقم  زا  ار  همزال  دهاوش  کنیا  تسا .

و گنج ) داهج و  ینعی   ) قباس رارق  هب  ناشراکفا  روصت و  هتـسنادن  ار  دوخ  فیلاکت  هتفاین و  عالطا  دیاش  دـیاب و  هچنانچ  زونه  باب  میلاعت 
ریـشمش يهمعط  هتـسب  تسد  دندوب  لیلق  دودعم  هک  یئاهرهـش  رد  دودـسم ... زین  باب  هب  لوصو  قیرط  قباطم و  میدـق  بسحرب  ناشراتفر 

عاـفد هب  قباـس  دـیاقع  بسح  هب  دودـسم  باوبا  عیمج  رـسیم و  ریغ  فیلکت  زا  لاؤس  نوـچ  دنتـشاد  یتـیعمج  هک  یئاهرهـش  رد  دنتـشگ و 
هظحالم نونکا  یلو  هدمآرب  عوضوم  تمرم  رکف  رد  ادعب  هک  اهبلادبع  عافد  تسنیا  هیورشب »... نیسحالم  ناردنزام  رد  هلمج  زا  دنتـساخرب 

ناخ یلع  بارطضا  نوکس  نانیمطا و  ببـس  باب  ترـضح  تانایب  : » لیبن ص 227  دـنکیم . رکذ  هنوگچ  لیبن  طسوت  اهب  دوخ  هک  دـینک 
رد اهزور  یلو  تسبیم  ار  هعلق  رد  اهبش  دیامن  بلج  ار  كرابم  لکیه  تیاضر  هک  دیشوکیم  هتسویپ  دیدرگ ... وکام ) رد  باب  نابنادنز  )

كرابم رـضحم  زا  دـهاوخیم  ار  هچنآ  دوش و  فرـشم  كرابم  روضح  هب  تسناوتیم  عناـم  نودـب  تساوخیم  سک  ره  رو  دوب  زاـب  هعلق 
يارب هتسد  هتسد  ناریا  هفلتخم  طاقن  زا  هک  دش  ببـس  ناخ  یلع  راتفر  نسح  : » ص 228 دراد »... تفایرد  ار  همزال  تامیلعت  دـنک و  لاؤس 

دعب زور  هس  تفگیمن  يزیچ  ناخ  یلع  دندشیم  فرشم  كرابم  رضحم  هب  دندومنیم و  هجوت  هوک  هام  هعلق  هب  سدقا  تحاس  هب  فرشت 
عـضو دوب  نیا  دوب .» لاس 1264  مرحم  لوا  اب  قباطم  ناتـسمز  يادـتبا  دـندشیم ... صخرم  كرابم  هحفص 154 ] رـضحم [  زا  فرـشت  زا 

كراـبم روضح  فرـشت  زا  ار  سکچیه  قیرهچ ) رد  باـب  نابنادـنز   ) ناـخ ییحی  : » لـیبن ص 295  وکاـم . رد  وا  اـب  باـب  ناوریپ  تاـقالم 
قیرهچ هب  ابحا  تهج  نیا  زا  تشادن  اهنآ  يارب  تعـسو  شیاجنگ و  قیرهچ  هک  دـندوب  دایز  يردـق  هب  نیرئاز  تیعمج  درکیمن  تعنامم 

هب یلعا  ترضح  لاس  نامه  رد  ص 297 )  ) دندومنیم فقوت  تشاد  هلصاف  هار  تعاسکی  هعلق  ات  دشیم و  هدیمان  رهـش  یکـسا  هک  میدق 
دنتـسم ثیداحا  هینآرق و  تایآ  هب  هک  كرابم  رما  تیناقح  تابثا  رد  هلاسر  کی  ره  هک  دـندومرف  رما  شیوخ  ناوریپ  نارای و  زا  رفن  لهچ 

دوخ باتک  رد ص 27  دلیفنالب  و  قیرهچ . سبح  مایا  هب  طوبرم  مه  نیا  و  دنتـشون .» هلاسر  مادکره  دندرک و  تعاطا  همه  دنراگنب  دـشاب 
يوس هب  اهنآ  زا  يریثک  تیعمج  هدـیدرگ و  قفوم  وا  ینادـنز  لحم  هعلق  فشک  رد  باب  ناراـی  هک  دـیدرگ  مولعم  هکنآ  دـعب  : » دـسیونیم
عمج وا  رود  هب  يرتشیب  تیعمج  اب  كاـبیب  روـالد  ناراـی  یلو  دـنداد ... لاـقتنا  يرترود  لـحم  هب  ار  وا  نانمـشد  دـناهدش  راپـسهر  اـجنآ 

فرـشم و دارفا  هتـسد  هتـسد  دیوگیم  لیبن  طسوت  هب  اهب  دوخ  تسا ؟ رابتعا  دجاو  تانایب  نیا  زا  کی  مادک  منیبب  دیئوگب  نونکا  دـندش .»
هب تارـضح  دوب  عونمم  طابترا  دودسم و  هار  نوچ  دـیوگیم  اهبلادـبع  رگید  فرط  زا  دـندرگیم و  باب  كرابم  رماوا  عامتـسا  هب  رختفم 

یگتخاس بلاطم  نیا  زا  زین  ار  بلاطم  ریاس  رابتعا  دوخ ، دناهدیـشوک و  عافد  هب  هدوب  داهج  گنج و  هک  یمالـسا  موسر  ینعی  قباس  موسر 
هب اریز  تسا  هدوب  تموکح  رب  طلست  شروش و  بالقنا و  هب  خسار  میمصت  هکلب  هدوبن  عافد  تیاکح  عوضوم  هک  میوگب  دیاب  اما  دیبایرد .

لبق یلو  تسا  هدوب  باب  صخش  راکشآ  حضاو و  ماغیپ  دیکا و  حیرص و  هحفص 155 ] روتسد [  هب  همه  لیبن  طسوت  اهب  تالوقنم  تیاکح 
رـس رد  هک  یئاـهاوه  ناـیباب و  ياـسؤر  هیحور  رکف و  یگنوگچ  هب  ـالوصا  هکنیا  يارب  مزادرپب  عوضوم  نیا  تاـیئزج  شرازگ  هب  هکنیا  زا 

بصانم و نیب  رد  هک  موشیم  روآداـی  هراـشا و  دوب  هداد  ناـیتلود  هیلع  یباراد  هک  یگنج  تالیکـشت  هب  هلمج  زا  دـیبای و  هجوت  دناهتـشاد 
نیرومأم نایدصتم و  نتـشاد  یتموکح و  طاسب  ندیچ  يوزرآ  يارجا  رد  ینعی  تسا . هدوب  مه  بضغ  ریم  دـنکیم  نییعت  هک  یئاهیدـصت 

ماجنا هب  قفوم  رتدوز  هچره  هدنامن و  راک  نودب  مه  بضغ  ریم  نیا  هکنیا  يارب  هدومنن و  يراددوخ  زین  بضغریم  باختنا  زا  یتح  هقرفتم 
دهدیم و نتشک  هب  رما  تسا  ندش  هتـشک  زا  فاعم  ایند  ياج  همه  رد  هک  مه  ار  یهانگیب  ریـسا  یتح  دوش  دوخ  لغـش  هفرح و  يارجا  و 

یئالبرک دـندومرف  نیعم  یفیلکت  هفیظو و  نینمؤم  زا  کیره  يارب  زور  نامه  رد  : » لیبن ص 502  دشکیم . ار  وا  یباراد  یشاب  بضغ  ریم 
هویگ خیـش  دنتـشامگ ... یئامغی ) لاوما  تسا  یهیدـب   ) لاوما تسارح  ظفح و  هب  ار  فسوی  خیـش  دـنداد  رارق  هعلق  نابرد  ار  دـمحم  ازریم 

... دنداد رارق  نابنادنز  ار  لاقب  یقت  يدهـشم  دنداد ... رارق  راگن  عیاقو  یـشنم و  ار  رفعج  دمحم  ازریم  دنداد ... یبضغ  ریم  بصنم  ار  شک 
دومیپیم هار  شبسا  لابند  زا  شریسا  دومن و  تمزع  زیرین  بناج  هب  تفرگ و  ار  دوخ  ریسا  نامسیر  رس  یباب )  ) مالسالا خیش  ص 504 ... :
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یلحم هب  یلحم  زا  یهجو  لاقتنا  رومام  هک  ریـسا  نآ  ینعی   ) دیـسر دـیحو  ترـضح  روضح  هب  رقابالم  نوچ  دندیـسر ... قاتـسر  هیرق  هب  ات 
ار وا  دیحو  بانج  باحـصا  دوب  يراتفردب  مدآ  رقاب  الم  نوچ  یلو  هجو ) بحاصت  دعب   ) دننک اهر  ار  وا  هک  دندوب  لیام  دیحو  بانج  دوب )

روـظنم هب  هداد و  هحفـص 156 ] نتـشک [  هب  رما  دیحو  هک  دسیونب  اراکـشآ  روط  هب  هتـسناوتیمن  هدنـسیون  تسا  یهیدب  دندیناسر .» لتق  هب 
یلو دـیامن  شدازآ  هتـساوخیم  دـیحو  دـیوگیم  هدرب ، راکب  ار  شراـگن  هوحن  نیمه  زین  هیـضق  ریاـظن  رد  هک  يروط  هب  وا  تیثیح  ظـفح 

تاـبثا رد  هک  یحیرـص  بلطم  یلو  دـنیامن . دوـخ  سیئر  رما  زا  يدرمت  نـینچ  باحـصا  تـسین  یندرک  رواـب  دنتـشک ، ار  ریـسا  باحـصا 
ماکحا دودـح و  هنیجنگ  نتم ص 271  منک  لـقن  اـجنیا  رد  امـش  يارب  مراد  سرتسد  رد  هک  هچنآ  زا  میناوتیم  داـهج  هب  باـب  تاروتـسد 

لاس رد  راب  نیمود  يارب  تسا  هتـشون  هک  تسا  يرما  تاعوبطم  هسـسؤم  تایرـشن  زا  نم  يهخـسن  هک  تسا  يرواخ  قارـشا  ياقآ  فیلأت 
مایا نیا  رد  اهیدوب  فراعم  هعومجم  رد  زیزعلا : هلوق  دـنیامرفیم  یحول  رد  هئانث  لج  اهبلادـبع  ترـضح  . » هدرک پاـچ  عیدـب )  ) امـش  119

اب ملاسم  دـنملاع و  بحم  هفیاط  نیا  هک  دـناهدرک  شیاتـس  ءاـبحا  قـالخا  لاوحا و  راوطا و  زا  دـناهدومن  موقرم  رما  نیا  زا  یلوطم  یلـصف 
هینید ضئارف  زا  نیا  دـننکیم و  راتفر  دـشاب  نمـشد  ول  ینابرهم و  تبحم و  تناید و  تقادـص و  تیاهن  رد  یتلم  هفیاط و  ره  اب  مما  عیمج 
نینچ باتک  نیا  تسا و  سدقا  باتک  سدـقم  باتک  ار  نایئاهب  اریز  تسا  نیا  سکعرب  ناشدـصقم  نانآ  ینایب  هن  تسا  یئاهب  هفیاط  نیا 
نایب باتک  خسان  ار  سدقا  باتک  نایئاهب  نکل  سدقا  باتک  نیابم  لئاسم  نیا  رد  نایب  تسا و  نایب  عرش  باتک  ار  اهینایب  دیامنیم و  رما 
هدش خسن  یلک  هب  فیس  اریز  ماکحا  نیا  خسان  سدقا  باتک  یلو  تسنایدا  رایسب  ضرعت  مکح  نایب  نآرق و  رد  هک  دنیوگیم  دننادیم و 

رـشاع تسباتک  صن  هکلب  ءاذـیا  هارکا و  ربج و  هب  دـسر  هچ  اـت  تسین  زیاـج  لـلم  ریاـس  اـب  هلداـجم  یتح  هتـشگ  عونمم  یلک  هب  ضرعت  و 
دعب دش  تصرف  هچنانچ  هک  مراد  یبلاطم  زین  هیور  نیا  ذاختا  تلع  يهرابرد  نم  هحفص 157 ] [ . ] 22 « ] یهتنا ناحیرلا  حورلاب و  نایدالاو 

. هدوب نایاقآ  یـصخش  عفانم  نیمأـت  يارب  افرـص  هکلب  هدوب  مدرم  عفن  يارب  هن  هیور  نیا  هک  درک  مهاوخ  تباـث  تشون و  مهاوخ  امـش  يارب 
ياضتقا دـش  هتـشاگن  هچنآ  تسا و  رایـسب  صوصخ  نیا  رد  هکرابم  تانایب  : » ص 272 دهدیم . همادا  نینچ  سپـس  يرواخ  قارـشا  يراب 

زا ارارم  ارارک و  فسوی ) هروس  ریسفت   ) ءامـسالا مویق  باتک  رد  نانآ  اب  راتفر  تدش  رد  دیکأت  رافک و  اب  داهج  مکح  دنک  تیافک  ار  ماقم 
مکح زین  مکرابم  نایب  هحفص 158 ] باتک [  رد  دشابن و  مکح  نیا  لماش  كرابم  باتک  نیا  رد  هک  تسا  يهروس  رتمک  لزان و  یلعا  ملق 

دیوگیم هک  تسین  افـش  نیا  زیزع ! تسود  هدـیدرگ »... لزان  و ... و ... سمخ و ... عطق  زا  رافک  جارخا  بازحا و  تساجن  باـقر و  برض 
اهبلادـبع رگا  لاح  دـیوگیم ، نخـس  باب  راثآ  نتم  دانتـسا  هب  هک  تسا  هللارما  میظع  غلبم  يرواخ  قارـشا  نیا  هداد ، داهج  مکح  اـحیرص 

هحفـص تسین [ . يزاب  ناطالراش  هطلغم و  ایآ  دـندرک  داـهج  یمالـسا  هیورب  سپ  عونمم  فیلکت  بسک  دودـسم و  قیرط  نوچ  دـیوگیم 
[ 159

عافد ای  تسا  هلمح 

زا شهایـس  ياهملع   ) ثیدح نداد  ققحت  يارب  هک  دـنریگیم  میمـصت  نینچ  دـیامنیم  باب  زا  وک  هام  رد  هک  یتاقالم  نمـض  نیـسحالم 
رد نیسحالم  : » لیبن ص 233  دـنرآ . مهارف  ار  تلود  هب  هلمح  كرادـت  اجنآ  زا  دـنناوخب و  ناسارخ  هب  ار  نایباب  دوشیم ) رهاـظ  ناـسارخ 
هک يرجه  لاس 1264  زورون  دیع  بش  رد  دندومن  ناجیابرذآ  تمیزع  اجنآ  زا  هدش و  فرشم  هللاءاهب  ترضح  كرابم  روضح  هب  نارهط 

دندومن هقناعم  وا  اب  قایتشا  لامک  اب  دندیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  باب  ترـضح  دندیـسر ... وکهام  هب  دوب  یناـثلاعیبر ... هاـم  مهدزیـس  زور 
دندومرف دنوش ... فرشم  كرابم  رـضحم  هب  ابحا  دندومرف  هزاجا  و  دندش ... ناور  دوخ  قاطا  فرط  هب  هتفرگ و  دوخ  تسد  رد  ار  شتـسد 

زا ار  باب  ترضح  لاقتنا  ربخ  هک  دوب  زیربت  رد  زونه  نیسحالم  هداتسرف ... صوصخم  زورون  نشج  يارب  یقتدمحم  ار  ذیذل  ياههویم  نیا 
اجنیا ات  ناسارخ  زا  وت  دـندومرف  وا  هب  دـننک  صخرم  ار  نیـسحالم  دنتـساوخیم  هک  یتقو  باب  ترـضح  درک ... عامتـسا  قیرهچ  هب  وکهام 

یماسا رب  خسن  طخ  هک  یـشاب  ریلد  عاجـش و  نانچ  دـیاب  يوش ... راپـسهر  دوصقم  هطقن  هب  هدایپ  دـیاب  زین  کنیا  يدومیپ  هدایپ  ار  هار  مامت 

ولاپ نس  زا  www.Ghaemiyeh.comياهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


نارهط نیوزق و  ناجنز و  زیربت و  نالیم و  هغارم و  هیمورا و  هب  اجنآ  زا  امن و  هجوت  يوخ  رهش  هب  يورب  هک  اجنیا  زا  یشکب  هتشذگ  ناریلد 
زا يزاس ... لعتـشم  نانآ  بولق  رد  ار  یهلا  لامج  تبحم  شتآ  نک  یعـس  ناـسرب  اـهنآ  عمج  هب  ارم  ماـغیپ  اـمن  تاـقالم  اراـبحا  نک  رفس 

هحفص 160] یـشکرس و [  ار  هروکذم  طاقن  مامت  ماجنا و  لماک  روط  هب  ار  تیرومأم  نیـسحالم  يوش » راپـسهر  ناردنزام  هب  دیاب  نارهط 
عیمج زین  ابتک  هدومنن و  افتکا  یهافـش  مایپ  نیدب  باب  یلو  دیامنیم  غالبا  الک  هریغ  سودـق و  اهب و  هب  ناسارخ  رد  ار  نایباب  عامتجا  موزل 
رودـص یعبنم  عیقوت  مایا  نآ  رد  یهلارما  بسحرب  باب  ترـضح  ملق  زا  : » لیبن ص 251  دـهدیم . ناسارخ  هب  تکرح  هب  روتـسد  ار  نایباب 

رمالا بسح  دنباتـشب  سودق  رـضحم  هب  دننک و  هجوت  ناسارخ )  ) اخ ضرا  هب  تعرـس  تیاهن  اب  ناریا  رد  ابحا  عیمج  هکنآ  نومـضم  تفای 
هب هجوت  يارب  ابحا  هب  یلعا  ترـضح  رما  میتفگ  هچناـنچ  : » اضیا ص 255 دندومن »... ناسارخ  دـصق  فرط  ره  زا  باحـصا  باب  ترـضح 

مدرک هراشا  زین  لبق  تاحفص  رد  هکنانچ  روتسد  نیا  تلع  دش ». هدامآ  رما  تعاطا  يارب  دیسر  هرهاط  ترضح  هب  قارع  رد  نوچ  ناسارخ 
لوغـشم اجنآ  رد  یتلود  ياوق  هدوب و  نایرج  رد  هاشدـمحم  هیلع  رـالاس  ناـیغط  تلع  هب  ناـسارخ  رد  عقوم  نآ  رد  هک  هدوب  یبوشآ  تلعب 

زور ره  ناسارخ  شاشتغا  : » لیبن ص 231  تسا . هدومن  نیسح  الم  هب  يداحتا  داهنـشیپ  رالاس  دیوگ  مه  لیبن  هکنانچ  تسا و  هدوب  هعفادم 
دندوب ناتـسادمه  تسدمه و  دوب  هاش  گرزب  يولاخ  هلودلا  فصآ  رـسپ  هک  رالاس  اب  ناوریـش  درونجب و  ناچوق و  مدرم  تفاییم  تدش 
تاقوا نیا  رد  دندادیم ... تسکش  ار  همه  نایـشروش  داتـسرفیم  رگـشل  تازیهجت و  رالاس  عفد  يارب  نارهط  زا  مه  رـس  تشپ  هاش  دمحم 

هب ار  اـهیباب  وا  هلیـسو  هب  دـنک و  تاـقالم  ار  وا  دراد  دـصق  رـالاس  هک  تفاـی  ربـخ  اـهنیب  نیا  رد  فقوتم ... دهـشم  رد  هیورـشب  نیـسحالم 
نیسحالم دوصقم  دش ... جراخ  دهشم  زا  دیامن  راضحا  ار  وا  رالاس  هکنیا  زا  لبق  دینـش  ار  ربخ  نیا  نوچ  دناوخب  دوخ  کمک  تدعاسم و 

دینک رواب  دیهاوخیم  امـش  هحفـص 161 ] دوش [ ». فرـشم  باـب  ترـضح  روضح  هب  وکهاـم  رد  دـنک و  رفـس  ناـجیابرذآ  هب  هک  دوب  نیا 
باب تاقالم  هب  روفلایف  هدومن و  لوبق  ار  رالاس  توعد  نیسحالم  هک  مریگیم  هجیتن  نینچ  هناراکایر  هیـضق  نیا  زا  نم  دینکن  دیهاوخیم 
سپـس دـناشنب و  تخت  رب  هدومن  کمک  ار  رالاس  دـناوخب و  ناسارخ  هب  رتدوز  هچره  تعرـس  اب  ار  نایباب  عیمج  وا  يرایتسد  هب  اـت  دوریم 

هچ الا  دنور و  شیوخ  ياهوزرآ  اههشقن و  ریاس  لابند  هب  هرخالاب  دنریگب و  تاغیلبت  يدازآ  دنیامن ، دازآ  ار  باب  دـنربب : ار  مزال  ياههرهب 
هب افرـص  دوش  جراخ  رهـش  رد  زا  هلـصافالب  دـناسرب و  باب  تاقالم  هب  وکهام  هب  ار  دوخ  يروف  نیـسحالم  هک  دومنیم  باـجیا  یعوضوم 
الا مرود و  یخیرات  عبانم  زا  هنافـسأتم  متـشون  تسا . لوبق  لباقریغ  تسـس و  رایـسب  هناهب  نیا  دـنک . راضحا  ار  وا  رالاس  ادابم  هکنیا  ناونع 

روتـسد سفن  دهـشم و  زا  نیـسحالم  يروف  تکرح  سفن  یلو  میامن  دکؤم  دهاوش  ریاس  اب  ار  دوخ  ياعدا  نیا  تحـص  متـسناوتیم  دیاش 
رود مه  عوضوم  دـشاب . هتـشاد  دـناوتیمن  يرگید  تلع  رالاس  داهنـشیپ  لوبق  زج  ناسارخ  رد  اج  همه  زا  نایباب  دارفا  همه  عامتجا  هب  باـب 

تلایا هب  ار  رالاس  شرسپ  وا و  هاشدمحم  اهدعب  هتشادیم و  وزرآ  ار  وا  ترازو  هک  دوب  هاشدمحم  يولاخ  هلودلا  فصآ  رـسپ  رالاس  هدوبن 
نیدب لین  يارب  هتـشاد و  رـس  رد  ار  ناریا  تموکح  يوزرآ  رالاس  هدوب و  شکرـس  هراومه  اهنآ  یبلط  هاج  ياوه  یلو  دتـسرفیم  ناسارخ 

ملـسموبا هیـضق  داـی  هب  ارم  هایـس  ياـهملع  عوضوم  مه  عوـضوم و  نیا  مه  اـضق  زا  دـیامن  هدافتـسا  يرد  ره  زا  تسا  هتـساوخیم  دوـصقم 
بناج زا  هک  تسا  یهایـس  ياهمچرپ  تکرح  يدهم  روهظ  ياههناشن  زا  : » هک تسنآ  مه  یکی  ثیداحا  نارازه  نیب  دزادنایم . یناسارخ 
گنر دنیامن و  دادملق  ماما  يدـهم و  ار  حافـس  ات  دوب  هدـش  لعج  یناسارخ  ملـسموبا  نامز  رد  ثیدـح  نیا  هکنآ  لاح  و  دـیایب .» ناسارخ 

اب یناسارخ  ملسموبا  دناهدومن و  ار  نآ  تیاعر  اهقریب  هسبلا و  رد  هک  تسا  هدوب  یسابع  يافلخ  سابع و  لآ  تاصوصخم  زا  دوخ  زین  هایس 
. دناسریم تفالخ  هب  ار  حافس  و  هحفص 162 ] عفد [  ار  هیماینب  ياوق  ینابیتشپ و  سابعینب  زا  هدرک و  مایق  ناسارخ  زا  هایـس  ياهملع  نیا 

یناسارخ ملسموبا  دننام  انامه  يرگید  یلعج و  ثیدح  نداد  ققحت  یکی  دنیامن : راک  هس  همشرک  کی  اب  دنتساوخیم  مه  تارـضح  الاح 
ار دوخ  تامحز  يهرهب  سپـس  دناشن و  تخت  هب  ار  وا  هدومن و  تیامح  ار  هاشدمحم  یئاد  رـسپ  رالاس  ناخ  نسح  تساوخیم  نیـسحالم 
ار نایباب  هقرفت  روتـسد  تشادزاب و  ار  وا  هدرب و  یپ  وا  هشقن  هب  دوب  رـالاس  ناـخ  نسح  عفد  رومأـم  هک  ازریم  هزمح  هدازهاـش  یلو  دـبایرد .

نکمم دیباتـشب ، نآ  ياول  ریز  هب  دش  دنلب  ناسارخ  زا  هایـس  ياهملع  دـیدید  تقو  ره  هدومرف  ربمغیپ  هکنیا  هناهب  هب  هکنیا  موس  و  دـهدیم .
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لالدتـسا عوضوم  نیمه  هکنیا  اـمک  دـنیازفیب . شیوخ  تیعمج  رب  هدوـمن و  عـمج  دوـخ  درگ  هب  ار  يرتـشیب  حوـل  هداـس  نارواـب  دوز  دوـب 
میدقتعم ام  : » لیبن ص 412  دیوگیم : هدازهاش  هب  هک  هعلق  باحصا  زا  تسا  یمان  دمحا  دیـس  تاراهظا  هلمج  زا  تسا  هدوب  هعلق  نیعفادم 
ناـسارخ نم  تلبقا  دوسلا  تاـیارلا  متیار  اذا   ) دـندومرف هداد و  ار  نآ  هدژم  ص )  ) لوـسر ترـضح  هک  دـندوب  یتـیار  رـشان  نیـسحالم  هک 

... میدـمآرد هسدـقم  تیار  لـظ  رد  میتـفگ و  تاذـل  كرت  میدیـشوپ و  اـیند  زا  مشچ  تهج  نیا  زا  جـلثلا ) یلع  اوبح  ول  اـهیلا و  اوعرـساف 
ندش هتشک  نیـسحالم و  يارب  ندیگنج  درکیم  رکف  هراچیب  موش ». فرـشم  دوخ  راگدرورپ  روضح  هب  مورب و  ایند  نیا  زا  دوز  مهاوخیم 

ار نیا  انمض  دندیدزدیمار و  ناحول  هداس  لوقع  نینچ  نیا  تسنیا  مدوصقم  ادخ . هاگراب  هب  ندش  فرشم  ینعی  باب ، وا و  دصاقم  هار  رد 
يرکف اهنت  دنیامن  هدافتـسا  دوخ  هنابلط  هاج  دـصاقم  عفن  هب  نایباب  تضهن  زا  دناهتـساوخیم  یـسایس  دارفا  هک  رکف  نیا  میوگب  امـش  هب  مه 

[ . 23 : ] دسیونیم رد ص 618  لیبن  هکنیا  امک  هحفـص 163 ] تسا [ . هدرکیم  رکف  نینچ  زین  اهب  هدـش ، داجیا  نم  يارب  نونکا  هک  تسین 
باـتک زا  هخـسن  کـی  مراد  دـصق  مدرک و  غیلبت  ار  ازریم  رلناـخ  ردارب  ازریم  مردـلیا  مدوب  مق  رد  هک  یماـیا  رد  تفگ  نم  هب  دـمحا  ازریم  »

مایا نآ  ردازریم  مردلیا  یهد  ماجنا  ار  تمدخ  نیا  هک  مراد  مهاوخ  وت  زا  متـسرفب  وا  يارب  راگدای  مسر  هب  ار  یلعا  ترـضح  هعبـس  لئالد 
مدیسر ازریم  مردلیا  هاگودرا  هب  زور  هنابش  شش  زا  سپ  دوب ... رتشلا  ياههوک  رد  شهاپـس  زکرم  تشاد و  ار  ناتـسرل  دابآمرخ  تموکح 

هک ار  هماـن  متـشگرب .... هاـشنامرک  هب  هتفرگار  باوج  نآ  نم  تشون ... دـمحا  ازریم  هب  یباوج  مکاـح  مداد  وا  هب  ار  دـمحا  ازریم  تناـما  و 
صخـش نیا  تسین  دامتعا  لباق  راجاق  دالوا  نامیا  دندومرف  مدرک  میدقت  اهب )  ) كرابم روضح  هب  دوب  هتـشون  دمحا  ازریم  هب  ازریم  مردـلیا 
تنطلس تخت  رب  ار  وا  دنناسر و  لتق  هب  ار  هاش  اهیباب  يزور  دیاش  هک  دنکیم  نامیا  راهظا  نآ  هطساو  هب  اریز  تسا  بذاک  نامیا  راهظا  رد 

لزنم هب  دهشم  رد  مینک ص 249 ...« : لابند  لیبن  زا  ار  هایـس  ياهملع  تیاکح  يراب  سب ». دـنکیم و  نامیا  راهظا  تهج  نیا  زا  دـنناشنب 
تکرح نایباب و  عیجـشت  يارب  تیرومأم  دروم  طاـقن  وکهاـم و  زا  تشگرب  زا  دـعب  نیـسحالم  ینعی   ) دومرف دورو  ینیاـق  رقابدـمحم  ازریم 

تسا و رفـس  رد  مئاد  هک  ياهبلط   ) درک يرادـیرخ  ینیمز  هعطق  تسا  عقاو  نابایخ  الاب  رد  هک  لزنم  نیا  راوج  رد  ناـسارخ ) هب  ناـنآ  نداد 
زا سپ  تشاذـگ ... هیباب  ار  شمـسا  و  یلوپ ...) هچ  اب   ) دـش لوغـشم  انب  نتخاس  هب  و  دروآ ) اجک  زا  نیمز  دـیرخ  يارب  مزال  هجو  راـک  یب 

نمؤم كرابم  رما  هب  نیـسحالم  هطـساو  هب  هک  نامیا  لها  زا  يهدع  دندومن  تنوکـس  هیباب  رد  هدومرف و  دورو  دهـشم  هب  سودـق  انب  مامتا 
یهلا رما  ترصن  یناشفناج و  تالمج  دینک  هجوت  تسرد   ) یهلا رما  ترـصن  یناشفناج و  يارب  همه  هدمآ و  سودق  ندید  هب  دندوب  هدش 

ریاس ابوک و  یبالقنا  ربهر  رتساک و  هحفص 164 ] لدیف [  رود  هک  مه  یناسک  دیشاب  هتـشاد  هجوت   ) دندش رـضاح  رابجا  هب  هن  رایتخا  هب  ار )
رـضاح يراکادف  يارب  هک  كرابم  رما  ناوریپ  دـیدرگ  نامیا  لها  زکرم  هیباب  رابجا ) هب  هن  دـندوب  رایتخا  هب  دـنتفرگیم  ار  یبالقنا  ياسؤر 

هجو چیه  هب  یباراد  یناجنز و  تجح  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  و  دوب »). هدش  انب  هعلق  هصالخ  ینعی   ) دنتشاد زکرمت  لزنم  نآ  رد  دندوب  هدش 
هک يروط  هب  دندوب  تکرح  رد  هتـسهآ  هتـسهآ و  طایتحا و  دیق  اب  زین  رگید  یعمج  هرهاط و  اهب و  دـناهدوبن و  ناسارخ  هب  ندـمآ  رکف  رد 

لابند و ار  هیضق  لیبن  دعب  دنـشکیم . رانک  ار  دوخ  دنیوجیمن و  تکرـش  مه  یـسربط  هعلق  رد  هکلب  دنوریمن  ناسارخ  هب  اهنت  هن  مینیبیم 
دنتفریم نیسحالم  لزنم  هب  لاح  قیقحت  تقیقح و  يرحت  يارب  هتسد  هتـسد  رانک  هشوگ و  ره  زا  مدرم  : » دهدیم همادا  نینچ  رد ص 279 

دایز يردق  هب  نیـسحالم  لزنم  هب  تیعمج  دمآ  تفر و  ندیـسر ) اهوزرآ  هب  نتفای و  رفظ  دیدج و  یبالقنا  بزح  هب  ندـش  هتـسباو  ینعی  )
دوب هدـش  لـصاح  شیارب  يدـیدش  ساره  دـمآ  تفر و  نیا  زا  هک  رهـش  تموکح  تخاـس  ناـشیرپ  ار  يروشک  روما  نارادـمامز  هک  دـش 

زا هک  هدوب  یعیبط  لمع  کی  نیا  دـنیامن ». ریگتـسد  تشاد  مان  نسح  هک  ار  بابلا  باب  بانج  صوصخم  مداخ  هک  درک  رومأم  ار  يهدـع 
دیامن یئوجزاب  بلج و  ار  يهداس  صخش  هتـسناد  حالـص  تفر  دمآ و  همه  نیا  تلع  زا  قیقحت  يارب  هدمآ و  لمع  هب  تقو  مکاح  فرط 

نیا مکاح  دوصقم  : » ص 280 دـسیونیم : هدومن  عوضوم  نیا  يارب  هناکدوک  لالدتـسا  کی  لیبن  یلو  دـبای  عالطا  عوضوم  تقیقح  هب  اـت 
دزاس یـساره  فوخ و  راچد  ار  بابلا  باب  رگید  یفرط  زا  دناسرتب و  دوخ  تردق  هوق و  زا  ار  مدرم  یفرط  زا  لمع  نیا  هطـساو  هب  هک  دوب 
تسا هناکدوک  فیعض و  رایسب  لالدتسا  نیا  هحفص 165 ] دوش [ ». رتمک  سوفن  بلج  بولق و  بذج  رد  شتامادقا  تفرـشیپ  هجیتن  رد  ات 
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نوچ مدختـسم و  نیا  زا  یئوجزاب  هب  مکاح  میمـصت  رگم  هدوبن  نیا  دوشیمن ، داـیز  شتردـق  هوق و  يرکون  بلج  اـب  يرهـش  مکاـح  اریز 
ناشن یتابث  يرگیطول  يدرمناوج و  يور  تقو  حالطـصا  هب  يراددوخ و  یبلطم  هنوگره  زاربا  زا  هدوب  راداـفو  دوخ  باـبرا  هب  مدختـسم 

رارق رازآ  هجنکـش و  دروم  ار  وا  تسا  نکمم  هدوب  تقو  لومعم  هکنانچ  دیامن  نتفگ  نخـس  هب  روبجم  ار  وا  هکنیا  يارب  مکاح  دـهدیم و 
دنورب هک  دننکیم  تساوخرد  نیـسحالم  زا  نایباب  هک  دسیونیم  لیبن  دوشیم . ربخاب  يرجام  زا  نیـسحالم  هکنآ  ات  دیآ  راتفگ  هب  ات  هداد 

هچنآ بذک  ای  دشاب  تسار  بلطم  نیا  دـنکیم . توعد  نوکـس  ربص و  هب  ار  نانآ  نیـسحالم  یلو  دـنیامن  دازآ  روز  لامعا  اب  ار  وا  مداخ 
هدومن و هلمح  نایباب  دـشاب  هدـش  هتـشک  نایباب  دارفا  زا  يدرف  چـیه  هکنیا  زا  لبق  هیباب  تضهن  رد  راـب  نیمود  يارب  هک  تسنیا  تسا  ملـسم 

هچوک رد  نایباب )  ) اهنآ زا  یعمج  : » دسیونیم ص 281 لیبن  دنیامن . دازآ  ار  یباب  رفن  کی  ات  دنشکیم  هانگیب  ار  یعمج  راب  نیمود  يارب 
رهـش فارطا  مامت  هب  هک  دوب  دـنلب  يردـق  هب  باحـصا  دایرف  دوب  دـنلب  اهنآ  زا  نامزلا  بحاص  ای  دایرف  هداتفا و  هار  هب  دهـشم  رهـش  رازاب  و 
اهنآ مامت  هدیناسر  دندنادرگیم  رازاب  هچوک و  رد  هدرک  راهم  ار  نسح  هک  یتموکح  نیرومأم  هب  ار  دوخ  نانکدایرف  باحصا  دیسریم ...

بیترت نیا  اب  دـندیناسر ». ضرع  هب  ار  هیراج  عیاقو  دـندروآ و  نیـسحالم  بانج  دزن  هب  هداد  تاـجن  اـهنآ  تسد  زا  ار  نسح  دنتـشک و  ار 
نیمود نیا  متـشون  دنتخادنا . اهلد  رد  يدئاز  بعر  هدیناشک و  یلاها  مشچ  هب  ار  دوخ  هنامحریب  راتفر  عون  لمع و  تدـش  تدـح و  نایباب 

نآ نیلوا  دندومن  نیملسم  لتق  هب  عورش  نایباب  دشاب  هدش  هتشک  ناریا  كاخ  رسارس  رد  نایباب  دارفا  زا  يدرف  چیه  هکنیا  زا  لبق  هک  دوب  راب 
ار هرهاط  رهوش  هحفص 166 ] ردپ [  نیوزق  رد  يزاریش  مان  هللادبع  الم  لیبن  خیرات  ياهیدعب  تاحفص 259 و  تیاکح  هب  هک  دوب  یماگنه 
هب قفوم  دعب  دنکیم و  رارقا  هدش  ریگتـسد  دـناسریم و  لتق  هب  هنامحریب  هدجـس  زامن و  رـس  رد  هدـیزرویم  یبیجع  ینمـشد  هرهاط  اب  هک 

ار و وا  صیخشت و  مرجم  تسا  هدوب  هرهاط  اب  هتـسویپ  هک  ار  یمان  حلاص  خیـش  دنباییمن  یـسرتسد  ودب  نوچ  لوتقم  هثرو  دوشیم و  رارف 
ینعی يزاریش  هللادبعالم  دیوگب  دهاوخیم  هکنآ  یکی  دهدیم  رفن  ود  نیا  يهرابرد  تسـس  حیـضوت  ود  لیبن  دنـشکیم . ار  رگید  یعمج 

هتساوخیم هک  تسا  هدوب  یخیش  طقف  هکلب  هدوبن  یباب  زونه  مرج  باکترا  نیح  تسا  هتفگ  هدوب  هدومن  لتق  لمع  هب  رارقا  دوخ  هک  یلتاق 
جـنر و لمحت  اب  ترایز  دـصق  هب  درادـن  ینامیا  یـسک  هب  زونه  هک  یـسک  تسا  یندرکرواب  ایآ  دـنک . ترایز  ار  باـب  وکهاـم  دورب  تسا 

يارب دشاب  هتفر  باب  ترایز  هب  هکنیا  نودـب  زین  قبط ص 262  هکنیا  امک  تسا . هدوب  یباب  دص  رد  دص  هدربمان  سپ  دـیامن  رفـس  تقـشم 
هدوبن یباب  مرج  باکترا  نیح  تسا  هتفگ  وا  هک  دـشاب  قداص  دوخ  لوق  لقن  رد  لیبن  رگا  دوریم و  یـسربط  خیـش  هعلق  هب  نایباب  کـمک 

خیـش دروم  رد  لیبن  رگید  تسـس  بلطم  دـناهرب و  ندـش  تازاـجم  رطخ  زا  ار  ناـیباب  هک  هدومن  ناونع  تهج  نادـب  ار  بلطم  نیا  وا  سپ 
نید هار  دیهـش  تیباب و  باسح  هب  ار  نآ  لیبن  دنتـشک و  گرزب  يدـهتجم  لـتاق  ناونع  هب  ار  حـلاص  خیـش  لوتقم  هثرو  هک  تسنیا  حـلاص 

يهتکن ـالاح  دـش . هتخیر  كراـبم  رما  ترـصن  هار  رد  ناریا  رد  شـسدقم  نوـخ  هـک  تـسا  يدرف  نـیلوا  دـنکیم  رکذ  تـسا و  هتـشاذگ 
رکف یـسکره  هک  هرهاط  رهوش  ردـپ  یقتدـمحمالم  لتق  زا  سپ  هک  دـسیونیم  هثداـح  نیا  لیـصفت  نمـض  لـیبن  هک  تساـجنیا  هرمـشوخ 

هب دـندومن و  تشادزاب  ار  یعمج  یفرعم و  لتاق  ناونعب  تشاد  ینمـشد  یـسکره  اب  سکره  هدـش  ماجنا  وا  کیرحت  روتـسد و  هب  درکیم 
دنکیم و صالخ  نانابنادـنز  هب  هوشر  نداد  اب  ار  یباب  دارفا  هدومن و  مادـقا  اهب  دـشاب : تسار  رگا  لیبن  تیاکح  قبط  و  دنداتـسرف . نارهط 

یلو دناهدوبن  یباب  هک  مه  نانآ  يارب  دروم  نیا  رد  لیبن  دـنوشیم و  هتـشک  دارفا  موجه  اب  هدـش و  هدرب  نیوزق  هب  ات  دـننامیم  راتفرگ  هیقب 
زا : » ص 270 دسیونیم : هلمج  نم  هدومن و  يزوسلد  دـناهدش  هتـشک  تیباب  نمـشد  کی  نیلتاق  ماهتا  ناونعب  هحفص 167 ] هک [  ردقنیمه 

دـسرپب دشن  ادیپ  رفن  کی  دنک  تعنامم  راوخنوخ  رارـشا  نآ  زا  دریگب و  ار  ریرـش  مدرم  نآ  ولج  هک  دـشن  ادـیپ  رفن  کی  ملاع  همهنیا  نایم 
هعقاو نیا  زا  دنام و  ریحتم  یـساقآ  ازریم  یجاح  دننادیم ... زیاج  دوخ  يارب  ار  هناملاظ  لامعا  هنوگنیا  يارجا  تهج  هچ  هب  اجک و  زا  رخآ 
يارب هک  تسا  روکذم  لزان و  ماما  لوسر و  ثیدح  مادـک  رد  نآرق و  هیآ  مادـک  رد  منادیمن  تفگ  دـیدش  ینحل  اب  تشگ و  نیگمـشخ 

یتالاؤس نینچ  دنکیم و  رکذ  ار  هعقاو  نیا  يزوسلد  نیا  اب  هک  لیبن  نیا  دینیبب  امـش  الاح  دـنناسر » لتق  هب  ار  یعمج  رفن  کی  یهاوخنوخ 
يرجم طقف  هتـشادن و  یهانگ  چـیه  هک  یتلود  رومأم  رفن  نیدـنچ  هب  یباب  کی  یئاهر  يارب  طقف  ناـیباب  یعمج  هک  یعقوم  رد  دـیامنیم ،
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ترثک ناونعب  نانآ  زا  هدرواین و  دراو  يداریا  هنوگچیه  دنتـشکیم  ار  اهنآ  هلمح و  ترارـش  تواسق و  اـب  دـندوب  دوخ  قوفاـم  تاروتـسد 
تامیلعت افرص  هکلب  هتشادن  یناحور  تیبرت  نایباب  هک  دناسریم  تسا  ددعتم  هک  نآ  ریاظن  هعقاو و  نیا  دنکیم و  دای  تعاجـش  تماهش و 

هک یسربط  خیش  هعلق  تاعقاو  تامدقم  هیضق و  هب  میدرگرب  يراب  دناهتشاد . تشهد  سرت و  بعر و  داجیا  زواجت و  یشروش و  یبالقنا و 
عافد رومأم  رگشل و  سیئر  ازریم  هزمح  شوگ  هب  بلطم  دنتـشک و  نیـسحالم  مداخ  یئاهر  يارب  ار  یتلود  رومأم  نیدنچ  نایباب  هکنآ  دعب 
ناج هکنیا  ناونعب  ریبدت و  هار  زا  سپ  دوش  اپ  هب  ناسارخ  رد  يرگید  هنتف  دنک  لمع  تدش  اب  رگا  هک  دیسرتیم  نوچ  دیسر ، رالاس  نایغط 

ار وا  دـشاب ) داـمتعا  لـحم  دروم  نیا  رد  لـیبن  تیاـکح  رگا   ) درب رـسب  هاـگودرا  رد  تسا  رتهب  هدوب و  رطخ  رد  دوخ  هناـخ  رد  نیـسحالم 
دوخ نیمزرس  تمس  هب  جراخ و  دهشم  زا  نایباب  زا  یعمج  اب  دنیبیم  كانرطخ  ار  عضو  هک  مه  سودق  دریگیم و  رظن  تحت  هدناوخارف و 

هحفص 168 ] دوشیم [ . راپسهر  ناردنزام 

بالقنا ناولهپ 

یلک هب  ناسارخ  رد  تامادـقا  زا  نوچ  دوشیم و  جراـخ  ازریم  هزمح  هدازهاـش  نادـنز  زا  ناـسارخ  زا  جورخ  هب  مازتلا  نداد  اـب  نیـسحالم 
ماجنا هب  نابایب  رد  هدش و  جراخ  رهش  زا  سپ  دیامن  ارجا  ار  هایس  ياهملع  تیاکح  رهش  لخاد  رد  هتـسناوتیمن  رگید  یتح  هدش و  سویأم 

يولخاس ثیح  زا  ناردـنزام  هکنیا  روصت  هب  دـشاب ) قداص  مقر  نیا  رکذ  رد  لیبن  رگا   ) ناـیباب رفن  تسیود  يروآعمج  اـب  ترداـبم و  نآ 
مینک ص 316: لاـبند  لـیبن  دوـخ  يهتفگ  زا  تسا  رتـهب  ار  ناتـساد  دـیامنیم . تکرح  هـعطق  نادـب  هـلمح  يارب  تـسا  فیعـض  يرگـشل 

بانج صوصخم  هک  ار  باب  ترضح  همامع  دش و  دراو  دهشم  هب  باب  ترضح  بناج  زا  یصخش  هک  دندوب  دهـشم  رد  زونه  نیـسحالم  »
تیار دیراذگب و  دوخ  رس  رب  ار  زبس  همامع  نیا  هک  دندومرف  امش  هب  یلعا  ترضح  تفگ  داد و  ناشیا  هب  دندوب  هدومرف  تیانع  نیـسحالم 
هجوت ناردـنزام )  ) ءارـضخلا ةریزج  هب  سودـق  بانج  اب  یهارمه  تدـعاسم و  يارب  هتـشارفارب  دوخ  بکرم  شیپاشیپ  لباقم و  رد  ار  هایس 

تیروف هب  دینش  نیما  دصاق  نآ  زا  ار  كرابم  مایپ  نوچ  نیسحالم  بانج  دش  دیهاوخ  هدناوخ  یلعدیس »  » دیدج مانب  دعب  هب  نیا  زا  دینک و 
شیوخ ناوریپ  تشارفارب  ار  هایس  ملع  تشاذگ و  رس  رب  ار  یلعا  ترضح  همامع  هدش  رود  رهـش  زا  خسرف  کی  داد و  ماجنا  ار  كرابم  رما 
دندوب رفن  ود  تسیود و  راوگرزب  نآ  ناهارمه  يهدع  دندومن  تمیزع  ءارضخلا  ةریزج  بناج  هب  همه  هدش  راوس  بسا  رب  درک و  عمج  ار 

هطقن ره  هب  هار  نیب  رد  دمآ )؟ اجک  زا  بسا  دینک 202  هجوت  انمض   ) دوب يرجه  نابعش 1264  زور 19  رد  یخیرات  مهم  بلطم  نیا  عوقو 
رفن دنچ  هطقن  ره  رد  و  دـندومرفیم ... هطقن  نآ  یلاها  هحفص 169 ] دزـشوگ [  ار  دیدج  رما  روهظ  بابلا  باب  بانج  دندرکیم  دورو  هک 

ره هک  تسا  هدوب  تهج  ندـب  اههنیمز  نیا  رد  مه  باب  دـیکا  تاروتـسد  نیا  و  دنتـسویپیم ». راوگرزب  نآ  ناهارمه  هب  بختنم  نینمؤم  زا 
دـشاب قداص  دوخ  راتفگ  رد  لیبن  رگا  دناسرب ، یناماس  هب  ار  راک  رتدوز  هچره  هتـساوخیم  هدـشیم و  لیدـبت  سأی  هب  رتشیب  شدـیما  زور 

هکنآ لیـصفت  دننکیم . رداص  ار  هلمح  روتـسد  اجنیا  رد  یلو  هتفریذپن  لادج  گنج و  يارب  ار  ناخ  رهچونم  کمک  داهنـشیپ  هک  مینیبیم 
دایز تورث  نم  هب  دنوادخ  درک  ضرع  دوب  فرـشم  غاب  نایم  رد  كرابم  روضح  رد  هلودلادمتعم  زور  کی  : » دسیونیم رد ص 196  لیبن 

... میامن فرص  امش  رما  ترـصن  رد  ار  مدوخ  لاوما  دیئامرفب  هزاجا  رگا  مدرک  رکف  منک  جرخ  ار  اهنآ  یهار  هچ  هب  منادیمن  هدرک  تیانع 
راداو ار  وا  تقو  نآ  تخادرپ  دـهاوخ  ملاع  برغ  قرـش و  رد  رما  راـشتنا  هب  دـش و  دـهاوخ  نمؤم  هک  مراد  نیقی  منک  غیلبت  ار  هاشدـمحم 

امـش يارب  مـه  ار  هاـش  ياـهرهاوخ  زا  یکی  دـنک  لوزعم  تـسا  تـکلمم  برخم  نئاـخ و  صخـش  هـک  ار  یـساقآ  ازریم  یجاـح  مـنکیم 
مالـسا گنن  ثعاب  هک  ار  يراتفر  تشز  هورگ  نیا  و  منکیم .... توعد  نینزان  نیئآ  كرابم و  رما  هب  ار  ملاع  كولم  ماـکح و  مریگیم ...

یقاب اهردـقنیا  ایند  نیا  رد  وت  نم و  رمع  زا  نکل  يهدرک ... یبوخ  تین  دـندومرف  باب  ترـضح  مزادـنایمرب  راـگزور  هحفـص  زا  دنتـسه 
هک یطئاـسو  لـئاسو و  نیا  هب  دوخ  رما  تفرـشیپ  رد  دـنوادخ  مینیبب  دوخ  مشچ  هب  یتفگ  هک  ار  تامادـقا  نیا  هجیتـن  میناوتیمن  هدـنامن و 
هب دش و  لاحـشوخ  یلیخ  هلودلادمتعم  هدـنامن ... رتشیب  وت  رمع  زا  زور  هن  هام و  مهـس  دـهد ... ماجنا  ار  دوخ  دوصقم  هدومرفن  هدارا  یتفگ 
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داد ماجنا  ار  دوخ  مامتان  ياهراک  تخاس  هداـمآ  رـضاح و  یقاـب  ناـهج  هب  اـیند  نیا  زا  لاـقتنا  يارب  ار  دوخ  تشگ و  یـضار  قح  ياـضق 
زا سپ  تفای  تافو  نیعم  دـعوم  رد  دیـشخب و  باـب  ترـضح  هب  همانتیـصو  رد  ار  دوخ  یئاراد  ماـمت  تشون و  مه  ار  دوخ  هماـن  تیـصو 

دناوتیمن بلاطم  نیا  همه  هحفص 170 ] دومن [ ». فرصت  ار  دمتعم  لاوما  هدرکن و  یئانتعا  وا  تیصو  هب  ناخ  نیگرگ  شمعرـسپ  شتافو 
باب رما  تفرـشیپ  تیامح و  فرـص  ار  دوخ  تایح  لاوما و  مامت  هدـش  رـضاح  هک  یناخ  رهچونم  ناـنچ  نآ  اریز  دریگ  رارق  داـمتعا  دروم 

ناخ نیگرگ  هب  هکنیا  اب  هدرک و  بترم  ار  دوخ  ياهراک  همه  تفای و  دهاوخ  تافو  زور  هن  هام و  هس  دعب  تسا  هتـسنادیم  هکنیا  اب  دـیامن 
ینیب شیپ  میئوگب  مه  رگا  و  تسا . هدماینرب  باب  ظفح  رد  هنوگچ  سپ  هدومنن  تیصو  وا  يارب  یلام  چیه  هکنیا  امک  هتشادن  يدامتعا  مه 

هدومن و کمک  داهنـشیپ  طقف  دـمتعم  هک  میئوگب  دـشاب و  هدوب  باب  يارب  تازجعم  رکذ  روظنم  هب  یتاغیلبت و  يهبنج  طـقف  دـمتعم  گرم 
دننک رظن  فرـص  تسا  رتهب  سپ  دـننیبب  دوخ  مشچ  هب  ار  تامادـقا  نیا  هرمث  تسناوت  دـنهاوخن  اهنآ  زا  مادـکچیه  هکنیا  ناونعب  باـب  رگا 
اهنآ يارجا  زا  دنیبیمن  ار  دوخ  تایلمع  راثآ  دوخ  هکنیا  رکف  هب  هک  تسا  رود  دراد  تاحالـصا  يربهر و  ياعدا  هک  يدرم  کی  زا  مهنیا 
دنیبب دوخ  هاوخ  دـشاب  شیوخ  ياههشقن  لاـمآ و  ققحت  شفدـه  یتسیاـبیم  هکلب  دـنک  رظن  فرـص  تسا  مدرم  دوبهب  يارب  وا  لوق  هب  هک 

هچ هدـیدیمن  ای  هدـیدیم  ار  اهنآ  باب  هاوخ  الاح  تسا  هدوب  ناراک  تشز  مادـعنا  مدرم و  حالـصا  یئاعدا  فدـه  ارهاظ  اریز  دـنیبن  هاوخ 
هب هکنآ  یکی  هتفریذـپن  ار  نآ  لیلد  ودـب  باب  دـشاب  هدوب  قداص  ناـخ  رهچونم  کـمک  داهنـشیپ  رد  لـیبن  رگا  سپ  تسا ؟ هتـشاد  یتیمها 

: دـنکیم تیاکح  رد ص 188  اـهب  لوـق  زا  مـه  لـیبن  هـکنیا  اـمک  هتــسنادیم  راـکایر  يدرم  ار  وا  هتــشادن و  يداــمتعا  ناــخ  رهچوـنم 
هدوبن و دـقتعم  ابلق  ار  مالـسا  تناید  نونکات  نم  تفگ  دـنلب  يادـص  اب  دومن ... ریثأت  شدوجو  رد  تایآ  نآ  عامتـسا  ناـنچ  هلودـلادمتعم  »

عقوم نآ  اـت  تروصنیا  رد  هدرک ». راداو  مالـسا  قیدـصت  هب  اـبلق  ارم  ناوج  نیا  تاـنایب  متـشادن  مالـسا  تحـص  هب  مزاـج  فارتـعا  رارقا و 
هک ناخ  رهچونم  هک  هدرکیم  رکف  باب  هدرکیم و  ایر  رهاظت و  مالـسا  هب  هدوب و  یقاب  تیحیـسم  رد  هدوبن و  ناملـسم  اعقاو  ناخ  رهچونم 
هاج دصاقم  تفرشیپ  هحفـص 171 ] يارب [  نینمؤم  تیعمج  زا  هدافتـسا و  وا  ترهـش  مان و  زا  دـهاوخیم  تسا  بلط  هاج  راکایر و  يدرم 

کمک داهنشیپ  سپ  درادن  هشقن  نیا  يارجا  يارب  یفاک  تیعمج  زونه  هک  هتسنادیم  باب  نوچ  یفرط  زا  و  ددرگ . دنمهرهب  شیوخ  هنابلط 
دوب هدـیدرگ  عوطقم  یلک  هب  زین  شتایح  همادا  دـیما  یتح  ینادـنز و  لکلاب  هک  عقوم  نیا  رد  یلو  هتفریذـپن  عقوم  نآ  رد  ار  ناـخ  رهچونم 

رد تسرد  ار  هنحـص  افطل  امـش  دـهدیم . شمارم  هعـسوت  دوخ و  یئاهر  يارب  شالت  نیرخآ  ناونعب  ار  تالمح  عامتجا و  روتـسد  مرجال 
کیدزن يرهـش  هب  عامتجا  تئیهب  شیپ  رد  اهقریب  میئوگب  رتهب  ای  اهملع  اب  بسا  رب  راوس  ریـشمش  هب  حلـسم  رفن  دصیـس  بیرق  دـیریگب  رظن 
تـسدمه کی  یـصالخ  يارب  دهـشم  رد  یتلود  نیرومأم  یعمج  نتـشک  اب  هتخادـنا و  اهلد  رد  یبعر  البق  هک  یتیعمج  نانچنآ  دـنوشیم 

دیتسـشنیم و طقف  ایآ  دیدرکیم ؟ هچ  دیدوب  ناردنزام  رهـش  نیا  يایلوا  ياج  امـش  رگا  دندوب  هدـناسر  مهب  یترهـش  تبیه و  نانچ  دوخ 
يهقباس عوضوم  لیبن  لوق  هب  هکنآ  هصاخ  دیدمآیمن ؟ رب  تمحازم  عفر  بوشآ و  لاجنج و  زا  يریگولج  رکف  رد  ایآ  دیدومنیم ؟ اشامت 

اب اـقباس  هیورـشب  نیـسحالم  ینعی  درکیم  هرادا  ار  تیعمج  ماـگنه  نآ  هـک  یـسک  اریز  دـشاب  هتـشاد  زین  یـصخش  یـصوصخ و  ینمـشد 
صخش نیا  نونکا  دناهدرکن و  يراددوخ  نیهوت  یمارتحایب و  زا  دناهتشاد و  یظفل  هلداجم  هدومن و  هثحابم  شورفراب  دهتجم  املعلادیعس 

ماقم رد  دـیدوب  رهـش  نیا  رثؤم  دارفا  ریاس  ای  املعلادیعـس و  ياج  هب  امـش  رگا  ایآ  دـشابیم  رهـش  هب  هلمح  مزاع  هدومن و  حلـسم  ار  یعمج 
رولور ای  گنفت  هب  حلسم  لافطا  لایع و  نودب  درم  رفن  دصیس  نونکا  مه  دینک  مسجم  دوخ  شیپ  امش  دیدمآیمنرب ؟ يریگولج  هعفادم و 

راتشک و هقباس  دنوش و  کیدزن  امـش  تنوکـس  دروم  عافدالب  هداتفارود  رهـش  کی  هب  اهراعـش  نداد  اب  عامتجا  تئیهب  هدش و  پیج  راوس 
عافد يارب  نایباب  دیوگیم  حایس  هلاقم  رد  اهبلادبع  دنراد ؟ هلمح  دصق  هک  درک  دیهاوخ  روصت  نیا  زج  امش  ایآ  دنشاب  هتـشاد  مه  ترارش 

اهملع و ریز  رد  عامتجا  تئیهب  ریشمش  بسا و  هب  حلسم  هنسرگ  تخل و  هراکیب  درف  رفن  دصیس  هحفص 172 ] یتقو [  ایآ  دندومن . یتامادقا 
يدرف ره  هجوت  بلج  هک  تئیه  نیدب  اهنیا  هتشاد  یموزل  هچ  هلمح ؟ دصق  هب  ای  تسا  عافد  يارب  نیا  دنوش  يرهش  دراو  دنهاوخیم  اهقریب 

ات تسا  هدوبن  نیب  رد  هلمح  زونه  هوالع  هب  عامتجا  هن  تسا و  یگدنکارپ  شاهمزال  عافد  دـنوش . يرهـش  دراو  عامتجا  تئیهب  دـیامنیم  ار 
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ياهارجام مامت  هدش و  عمج  رگیدکی  درگ  لکـش  نیدـب  هلمح  دـصق  هب  افرـص  تارـضح  سپ  دـشاب  هدـمآ  مزال  تروصنیدـب  یعافد  هک 
اب نیسحالم  بانج  هجوت  ربخ  مینک ص 319 : لابند  لیبن  لوق  زا  ار  ناتـساد  تسا . هدوب  هنابلط  هاج  هناکدوک و  مادقا  نیمه  نوهرم  يدعب 

هایس و ملع  اب  دهـشم  زا  نیـسحالم  بانج  دینـش  هک  یتقو  اصوصخم  دش  املعلا  دیعـس  دزـشوگ  شورفراب  هب  ناشندش  کیدزن  ناهارمه و 
شبلق رد  تقیقح ) بضغ  یلو  تسا  لـعج  دـسح   ) بضغ دـسح و  شتآ  تسا  شورفراـب  هجوتم  كاـبیب  عاجـش و  باحـصا  زا  يهدـع 

سانلااهیا تفگ  و  تفر ... ربنم  يالاب  دـنوش ... رـضاح  دجـسم  رد  هک  درک  نالعا  مدرم  هب  تخادـنا و  رهـش  رد  یچراج  تشگ ... لعتـشم 
تـسار و   ) دننک وحم  ار  یمالـسا  تاسدقم  تفگیم ) تسار  و   ) دنربب نیب  زا  ار  مالـسا  دنهاوخیم  دـننیمک  رد  ام  نانمـشد  دـیوش  رادـیب 
روـضح رد  دـمآ و  نم  سرد  سلجم  هب  زور  کـی  شیپ  يدـنچ  دـیآیم  شورفراـب  فرط  هـب  نـالا  هـک  تـیعمج  نـیا  سیئر  تـفگیم )

تفر نوریب  سرد  سلجم  زا  نیگمشخ  مدرکن  راتفر  شلیم  قباطم  نم  هک  دید  یتقو  تشاد  ارجا  نم  هب  تبـسن  ار  ریقحت  تیاهن  نادرگاش 
مایق نم  هعزانم  هب  هک  تشامگ  تمه  و  تسا ) قداـص  زین  دروم  نیا  رد  املعلادیعـس  تاـقالم  نیا  ناـیرج  رکذ  رد  لـیبن  تیاـکح  قبط  (و 
نیب زا  هاشدمحم  دـید  هکنیا  ضحم  هب  درک  دـهاوخ  هچ  دـینیبب  تسا  ناشیرپ  مه و  رد  اهراک  هدرک و  تافو  هاشدـمحم  هک  الاح  دـیامن ...

ار هورگ  نیا  ولج  ات  دـینک  ایهم  ار  دوخ  دیـشاب و  رـضاح  حبـص  ادرف  امـش  يهمه  دـیآیم ... ام  فرط  هب  هتـشذگ  ناج  زا  یتیعمج  اـب  هتفر 
هک داد  روتسد  دینش  املعلا  دیعس  طسوت  ار  مدرم  جییهت  ربخ  دیسر و  رهش  هب  کیدزن  نوچ  نیـسحالم  یفرط  زا  هحفص 173 ] دیریگب [ »...

رهـش رب  طلـست  دـعب  اریز  دـنیآرب  یبوخب  همانرب  يارجا  زا  ات  دنـشاب  دوخ  ریـشمش  بسا و  اب  طـقف  دـنیامن و  راـب  کبـس  ار  دوخ  ناراـیتسد 
نالعا ناهارمه  باحـصا و  هب  نیـسحالم ... باـنج  : » دـیوگ ص 320 لـیبن  دوب . هداـس  يراـک  مزـال  لاوما  ندروآ  تسد  هب  بحاـصت و 

لیبن رگا  دیرادهاگن ». ار  دوخ  ریشمش  بسا و  طقف  دندومرف  اهنآ  هب  دنزادنیب  نابایب  نایم  رد  دنراد  دوخ  اب  ایند  لام  زا  هچره  هک  دندومرف 
عورـش دندوب  هتفر  شیپ  نآ  یخـسرف  کی  ات  هک  رهـش  یلاها  فرط  زا  هلمح  ات  دومن  ربص  نیـسحالم  هکنیا  زا  دـشاب  قداص  دوخ  لوق  رد 

نوچ : » تسا ص 323 هجوت  لباق  زین  لیبن  روآهدـنخ  تالمج  نیا  دـشاب -  هدروآ  تسد  هب  دوخ  هلمح  يارب  هناـهب  هک  دوب  نیا  يارب  دوش 
... ایادخ  » تفگ نینچ  دوشگ و  نامـسآ  بناج  هب  ار  دوخ  نامـشچ  دید  ادـعا  هلولگ  فدـه  ار ) ناهارمه  زا  یکی   ) ار هیلاراشم  نیـسحالم 

دصقم و چـیه  ام  هک  یهاگآ  اناد و  وت  دـناهدش ... عقاو  مدرم  نیا  رازآ  تیذا و  دروم  هنوگچ  وت  صلخم  ناگدـنب  هک  یئامرفیم  هدـهاشم 
بانج تاجانم  نیا  زا  سپ  میزادرپیم ... عافد  هب  وت  هزاجا  بسحرب  کنیا  میرادن ... وت  سدـق  تحاس  هب  مدرم  نیا  تیادـه  زج  يروظنم 
بیرق دـینک : هظحالم  تواضق و  فاصنا  هب  نونکا  دـنتخات » نمـشد  طـسو  رد  هراوس  دندیـشک و  فـالغ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  باـبلا  باـب 

نیا ایآ  دنیامن ؟ یهلا  هملک  غالبا  ات  دنیآیم  يرهـش  هب  عامتجا  تئیه  هب  بسا  رب  راوس  ریـشمش  هب  حلـسم  هنـسرگ  راکیب  ناوج  رفن  دصیس 
رد هدش و  دراو  کت  کت  روط  هب  دیاب  ای  هحلسا ؟ لمح  تسا و  قریب  ملع و  عامتجا و  تئیه  ریـشمش و  غیلبت  همزال  ایآ  تسا ؟ یندرکرواب 

زراب راثآ  اههنحص  مامت  رد  هک  دینیبب  امـش  تفگ ؟ نخـس  لد  لها  اب  طقف  تبحم و  تمیالم و  اب  و  هحفص 174 ] هدیدرگ [  هدنکارپ  رهش 
: تفگ دزد  نآ  يهرابرد  هک  تسا  يدعس  تیاکح  نآ  زا  رترهاظ  تیاکح  تسا . راکشآ  رهاظ و  غورد  گنرین و  بیرف و  هعدخ و  ایر و 

یهلا مایپ  غالبا  هب  هک  هتـشارفا  ملع  دـندوب و  هتـشادرب  هحلـسا  نانیا  و  تفر » تراغ  هب  دوخ  دوریم و  تراهط  هب  هک  تشادرب  قیفر  قیربا  »
یناسارخ هیورشب  نیسحالم  الا  دنتفریم و  ندرک  فاص  یصخش  باسح  هدروخ  طلست و  داجیا  رهـش و  فرـصت  دصق  هب  دوخ  دنوریم و 

دراو قرفتم و  دندوب  هدمآرد  عافد  يارب  رهش  زا  هک  ار  یتیعمج  لیبن  تیاکح  قبط  نیسحالم  يراب  تبسانم ؟ هچ  راکچ و  ناردنزام  هب  ار 
هداعلاقوف تعاجـش  زا  یلـصفم  حرـش  انمـض  دیامنیم ، دوخ  اب  هزرابم  هناخ و  زا  جورخ  هب  توعد  دـیدهت و  ار  املعلادیعـس  هدـش و  رهش 

دراو نینمؤم  زا  درف  کـی  نیا  رب  هک  یهلا  تاعـشعشت  نیا  منادیمن  نم  هتـسناد و  یهلا  تاعـشعشت  رثا  رب  ار  هوق  نیا  هتـشاگن و  نیـسحالم 
نم و  دـهاکب ؟ موادـم  یجیردـت و  ياـهیزیرنوخ  همادا  زا  دـیامن و  هرـسکی  ار  راـک  هراـبکی  اـت  هک  دـشن  دراو  نآ  دارفا  همه  هـب  ارچ  هدـش 

؟ دنشورفب یهلا  تایانع  لومـشم  دارفا  نیا  هب  ار  هیرورـض  داوم  ریاس  نان و  رهـش  یلاها  هک  دشن  ثعاب  ارچ  یهلا  تاعـشعشت  نیا  منادیمن 
زا سپ  نیرومأم  دنروایب  هدرک  هیهت  ینان  بآ و  هک  رازاب  دنداتـسرف  دندش ... نادیم  هزبس  يارـسناوراک  دراو  نیـسحالم  بانج  : » ص 330
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رکف نیـسحالم  هک  اهروطنآ  مه  رهـش  عاضوا  میروایب ». بآ  دنتـشاذگ  مدرم  هن  داد و  ام  هب  نان  اوناـن  هن  دـنتفگ  هدرک و  تعجارم  يدـنچ 
هب هک  دید  نآ  رد  حالص  سپ  دگنجب  رهش  کی  اب  ناهارمه  رفن  دصیـس  اب  تسناوتیمن  هرخالاب  تشاد  هک  اهیروالد  همه  اب  دوبن ، درکیم 

اددجم دنکیم  تیاکح  لیبن  هکنیا  اب  هکنیا  امک  دوش . جراخ  رهش  زا  هنارفظم  هناعشعشم و  ینیشن  بقع  کی  اب  ات  دزاسب  ضیرم  رادجک و 
رهش ياسؤر  هلخادم  اب  دنوش و  جراخ  رهش  زا  دش  رارق  هرخالاب  یلو  دندش  رهـش  رد  رگید  هحفص 175 ] یعمج [  راتشک  هب  روبجم  نایباب 
یلو دـنوش . جراـخ  رهـش  زا  دـنریگن  رارق  هلمح  دروم  اددـجم  هکنیا  يارب  هدوـمن و  تیاـمح  ار  اـهنآ  یتـلود  نیرومأـم  یعمج  دـش  ررقم 

هب دوخ  تـالمح  زکرم  ار  اـجنآ  هدـیناسر و  هعلق  هب  ار  دوخ  تسا  هدوب  ددـصرد  نوچ  هدومن و  هدافتـسا  ءوـس  تیاـمح  نیا  زا  نیـسحالم 
هحلـسا و هتـشک و  ار  نانآ  هدومن  هلمح  روکذـم  نیرومأم  هب  شناهارمه  دـهدیم  روتـسد  هدومن  هدافتـسا  عقوم  زا  سپ  دـهد  رارق  فارطا 

فرط زا  هراب  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  اودـب  عوضوم  نیا  تابثا  يارب  دـنوش . هدـنهانپ  رظن  دروم  هعلق  هب  بحاصت و  ار  نانآ  مزاول  ریاس  بسا و 
تقیقح زا  رارف  زا  ياهنومن  هک  ار  بلاطم  ضقانت  دراوم  جرد و  الیذ  هدـش  هتـشون  دـشابیم  اهب  لوق  لقن  تقیقح  رد  هک  لـیبن  اهبلادـبع و 

( نایباب ظفاحم  نیرومأم  سیئر   ) ورـسخ ناراوس  زا  نت  دنچ  ۀمدقم  : » دسیونیم ص 335 لیبن  دومن . میهاوخ  هیزجت  دـشابیم  نانآ  یئوگ 
فرط زا  ورـسخ  ناراوس  یقاب  دـنتفریم و  اهنآ  لابند  زا  باحـصا  هیقب  دـندناریم  بسا  مه  اب  ورـسخ  نیـسحالم و  باـنج  دـنداتفا  هار  هب 

دوصقم دناوتب  رتهب  ات  دربیم  ار  باحصا  لگنج  هار  زا  اصوصخم  ورسخ  دندوب ... حلسم  اپاترس  اهراوس  نیا  دندومیپیم  هار  پچ  تسار و 
دید و بسانم  ار  تقو  ورسخ  دندش  لگنج  دراو  بابلا  باب  بانج  باحـصا  هکنیا  ضحم  هب  دهد  ماجنا  ار ) نایباب  نتـشک  ینعی   ) ار دوخ 

تراغ هب  دندیناسر و  لتق  هب  ار  يدایز  يهدع  دندومن  موجه  باحصا  هب  ناگدنرد  دننام  اهنآ  مامت  ناهگان  درک  هراشا  شیوخ  ناراوس  هب 
هتـشذگ رهظ  هک  هدش  روطچ  دندومرف  ورـسخ  هب  دندش و  هدایپ  بسا  زا  دنتفای  یهاگآ  هعقاو  زا  نیـسحالم  بانج  نوچ  دـندش ... لوغـشم 

زا یکی  مرادـن ... وت  ناراوس  وت و  یئامنهار  کمک و  هب  یجایتحا  دـمآ و  مهاوخن  وت  اب  رگید  نم  میاهدیـسرن  هاگریـش  هب  زونه  ام  تسا و 
تسا نایلق  هیهت  لوغـشم  وا  يارب  ورـسخ  ياهرکون  زا  یکی  هک  دش  هجوتم  نوچ  يراوزبس ... ینیوج  یقتدمحم  هب  موسوم  افواب  باحـصا 
ازریم درک  هحفـص 176 ] لوبق [  ورـسخ  يهتـشامگ  مربب  ورـسخ  يارب  ات  یهدـب  نم  هب  ار  ناـیلق  منکیم  شهاوخ  تفگ  تفاتـش و  وا  دزن 

ناهگان دریگب و  بوخ  ات  درکیم  فپ  ار  ناـیلق  رـس  شتآ  هدـش  مخ  دـعب  تشاذـگ  ورـسخ  لـباقم  رد  درب  تفرگ و  ار  ناـیلق  یقتدـمحم 
فالغ زا  دوب  هدش  هتسب  شرمک  هب  هک  ار  ورـسخ  رجنخ  ناخ  یقت  ازریم  هک  دش  هچ  هک  دمهفب  ورـسخ  تفر  ات  دوب  هدش  مخ  هک  روطنامه 

دنلب نامزلا  بحاص  ای  دایرف  باحـصا  هیقب  دـندوب  لوغـشم  زامن  هب  هک  روطنامه  نیـسحالم  درکورف  وا  مکـش  هب  هتـسد  اـت  دیـشک و  نوریب 
ورسخ يارب  هک  هتـشامگ  نامه  طقف  دنامن  یقاب  سکچیه  دندیـسر  لتق  هب  ورـسخ  ناراوس  همه  دندش  روهلمح  شیوخ  نانمـشد  هب  هدرک 
هارمه مه  هحلـسا  تخادـنا و  نیـسحالم  بانج  ياپ  هب  ار  دوخ  هدیـسرت  یلیخ  هک  دوب  نیا  شببـس  مهنآ  دـنام  یقاب  درکیم  تسرد  نایلق 

ریـس هب  سپـس  دندیـشخب  هتـشامگ  نامه  هب  ار  ورـسخ  ناشنرهاوج  نایلق  نیـسحالم  بانج  دشخبب  ار  وا  هک  درک  اجر  ناشیا  زا  تشادـن و 
ياوتف هب  : » دسیونیم ص 49 حایس  هلاقم  رد  اهبلادبع  و  دندیسر ». یسربط  خیش  هربقم  هب  تفاسم  نادیم  کی  هلصاف  هب  دنداد و  همادا  دوخ 
تراغ لتق و  دندومن و  هجنکش  تسایس و  دنتـشاذگ و  جارات  نالات و  يانب  هرهاق  هوق  هب  فارطا  عیمج  رد  سان  هماع  تموکح  املع  رهـشا 

لاؤس نوچ  دنتشاد  یتیعمج  هک  یئاهرهش  رد  دنتشگ و  ریشمش  يهمعط  هتسب  تسد  عیمج  دندوب  یلیلق  دودعم  هک  یئاهرهش  رد  دندرک ...
نیسحالم ناردنزام  رد  هلمج  زا  دنتـساخرب  عافد  هب  یناملـسم ) ینعی   ) قباس دیاقع  بسح  هب  دودسم  باوبا  عیمج  رـسیم و  ریغ  فیلکت  زا 

یقاب دنتشک و  ار  رفن  تفه  شش  دندومن و  روهمج  موجه  شورفراب  رهش  هماع  املعلادیعس  اهقفلا  سیئر  مکح  هب  ار  شناعبات  يهیورـشب و 
هب نیناوـخ  رباـکا و  دـندومن و  راـیتخا  رارف  عـیمج  زارد  ریـشمش  هب  تسد  درک و  ناذا  هب  رما  نیـسحالم  هک  دـندوب  فـالتا  راـک  رد  زین  ار 
هب هک  دندومن  هارمه  هدایپ  راوس و  اب  تظفاحم  تهج  هب  ار  یئالکیداق  ورسخ  دنداد و  تلحر  رب  رارق  هدمآ  شیپ  تیاعر  تمادن و  ياهتنم 

راوس و ورسخ  دندوب  ربخیب  قیرط  رباعم و  زا  دندش و  رهش  جراخ  نوچ  دنور  نوریب  ناردنزام  كاخ  زا  نوصم  ظوفحم و  طورش  بسح 
راکـش يانب  دومن و  ناشیرپ  قرفتم و  لگنج  نآ  رد  هاریب  هار و  رد  ار  اهیباب  دناشن و  نیمک  رد  اقرفتم  ناردنزام  لگنج  رد  ار  شیوخ  هدایپ 
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رگید سوفن  دوقفم و  سفن  دنچ  تشگ و  راکشآ  ناهن  زار  دش  دنلب  تمس  ره  زا  هحفص 177 ] گنفت [  يادص  نوچ  تشاذگ  کی  کی 
هاگرگج دیـشک و  رجنخ  یفوتـسم  یلعفطل  ازریم  دومن و  ناذا  هب  رما  ناـشیرپ  نآ  عمج  تهج  هب  نیـسحالم  دـندش ، لوتقم  هلولگ  هب  ۀـتغب 

خیش هربقم  کیدزن  هعلق  هب  ار  عمج  نآ  نیسحالم  دنتشگ  هتـشگرس  فاصم  نادیم  رد  یخرب  هتـشک و  یـضعب  ورـسخ  هاپـس  دیرد  ورـسخ 
زین یعمج  اب  یناردنزام  یلعدـمحم  ازریم  دـعب  هدومن  روتف  تواخر و  تکرح  رد  دـش  روهمج  يایاون  رب  علطم  نوچ  داد و  لزنم  یـسربط 

هک روطنآ  ار  عیاقو  دوخ  لیبن  دینک  یسررب  بلاطم  نیا  رد  امـش  الاح  دش ». هعلق  يدوجوم  رفن  هدزیـس  دصیـس و  هدش  بزح  نآ  هب  مضنم 
البق هک  يروط  هب  - 1 هلمج : زا  دروآ  رد  رگید  تروص  هب  ار  عیاقو  تسا  هدرک  یعـس  لجخ و  زین  نآ  زا  اهبلادبع  یلو  هتـشونن  هدـش  عقاو 

تروشم وا  اب  اههشقن  رد  هدوب و  سامت  رد  باب  اب  نارگید  طسوت  هچ  اصخـش و  هچ  مئاد  نیـسحالم  هکنیا  اب  مدومن  رکذ  ار  ددعتم  دهاوش 
نیدب هدوبن  دیس  هک  ار  وا  دتسرفیم و  نیسحالم  يارب  راختفا  لادم  ناونعب  ار  دوخ  تدایس  همامع  باب  دسیونیم  لیبن  هکنیا  اب  هدرکیم و 

هک ار  وا  یقلت و  هاپس  رادرس  یلع  نینمؤملاریما  هباثم  هب  زین  ار  نیسحالم  مالسا و  ربهر  هباثم  هب  ار  دوخ  باب  ینعی  دمانیم . یلع  دیـس  وحن 
هب نتفر  هب  ار  نایباب  يهمه  باب  هکنیا  اهتحارـص و  نیا  مامت  اب  یلو  دـیامنیم  ناردـنزام  حـتف  رومأم  دوب  هدـش  سویأم  ناسارخ  حـتف  زا 

بـسک دودسم و  هار  هک  دسیونیم  اهبلادـبع  کلذـعم  دـهدیم  روتـسد  نیـسحالم  هایـس  ياهملع  نامرف و  ریز  رد  نتفرگ  رارق  ناسارخ و 
شیب تکرح  یلبق و  تاکرادت  نیا  مامت  هب  اهبلادبع  - 2 تسا . هدومن  دارفا  راتشک  هب  تردابم  هنارسدوخ  نیسحالم  رودقم و  ریغ  فیلکت 
قریب بسا و  ریـشمش و  اب  دناهدیدرگ ) مضنم  اهنآ  هب  هار  یط  زین  هیقب  دندش و  جراخ  ناسارخ  زا  رفن  لیبن 202  تیاکح  هب   ) رفن دصیس  زا 

سب یکدوک  ره  دزن  نیا  دـهدیم و  عافد  هحفـص 178 ] يهبنج [  دناهتـشادن  نادب  یباستنا  هجو  چیه  هب  هک  يرهـش  هب  دورو  يارب  هریغ  و 
رد هچ  هدومن  اههار  نیا  رد  البق  هک  يددـعتم  ياـهترفاسم  تلع  هب  نیـسحالم  - 3 دشابیم . هناراکایر  تسـس و  یعافد  هدوب و  روآهدـنخ 

ناسارخ و هب  تارک  هب  هک  باب  نامز  رد  هچ  هتـشاد و  هریغ  ناهفـصا و  ناـسارخ و  رد  ددـعتم  ياـهتیرومأم  هک  یتشر  مظاـک  دیـس  ناـمز 
زا ار  وا  هکنآ  ای  دهد و  بیرف  ار  وا  تسا  هتـسناوتیمن  ورـسخ  هتخانـشیم و  یبوخ  هب  ار  اههار  هدومن  ترفاسم  هریغ  نارهط و  ناردنزام و 

دهد رارق  دوخ  تامجاهت  زکرم  ار  اجنآ  دناسرب و  یسربط  خیش  هعلق  هب  ار  دوخ  تسا  هتساوخیم  هک  نیـسحالم  سکعلاب  هکلب  دربب  ههاریب 
بسا هدومن و  عفد  دوخ  رس  زا  ار  نیرومأم  نیا  رش  تسا  هتساوخیم  درک  مهاوخ  رکذ  دعب  هک  یلیالد  هب  هتخانـشیم ، یبوخ  هب  ار  لحم  و 

. تسا هدربیم  دوخ  هاوخلد  هار  زا  هدادیم و  تکرح  دوخ  لیم  هب  ار  ورـسخ  سپ  دیامن  کلمت  ار  نانآ  مزاول  ریاس  تامهم و  ریـشمش و  و 
ار تیاور  ود  ره  تحص  هک  دوشیم  هدهاشم  لیبن  اهبلادبع و  ناتساد  لقن  نیب  شحاف  فالتخا  يددعتم  دراوم  رد  هیـضق  نیا  رکذ  رد  - 4

یلعفطل ازریم  ورـسخ  لتاق  دسیونیم  اهبلادـبع  دـناوخیم و  ینیوج  یقتدـمحم  ازریم  ار  ورـسخ  لتاق  لیبن  هکنیا  هلمج  زا  دـنکیم  تسس 
اهنآ مامت  ناهگان  دـسیونیم  لیبن  هکنآ  لاح  تشک و  هدرک و  راکـش  کی  کـی  ار  ناـیباب  ورـسخ  هک  دـسیونیم  اهبلادـبع  دوب . یفوتـسم 

دندش و لوغشم  تراغ  هب  دندناسر و  لتق  هب  ار  يدایز  يهدع  دندومن و  موجه  باحصا  هب  ناگدنرد  دننام  ورـسخ ) نازابرـس  مامت  ینعی  )
رهـش هب  دورو  زا  لـبق  نیـسحالم  تشوـن  لـیبن  هک  میدـید  اریز  تسا  ینعمیب  بلاـطم  نآ  زا  مه  دـندش » لوغـشم  تراـغ  هب   » بلطم نـیا 
يارب یعقوم  هک  مه  شورفراب  رهـش  رد  هدوبن ، نیب  رد  یلام  لاح  ره  رد  سپ  دـنراذگب  دنتـشاد  هچنآ  وا  ناـهارمه  داد  روتـسد  شورفراـب 
رگید سپ  رگید  ياهزیچ  هب  دـسر  هچ  ات  دـندشن  مه  بآ  ناـن و  يهیهت  هب  قفوم  یتح  هک  میدـید  هدـشن و  مهارف  يرگید  لاوما  كرادـت 
هحفص دوشیم [ . اهنآ  تحص  يهجرد  بلاطم و  ریاس  ندرک  تسس  بجوم  هک  تسس  تسا  یبلطم  مهنیا  يزیچ ؟ هچ  یلام و  هچ  تراغ 
ریشمش نانچ  نآ  ایآ  دنکیمن . لابند  ار  وا  رگید  هک  تفگ  ورـسخ  هب  يدرـسنوخ  لامک  اب  نیـسحالم  هعقاو  نیا  دعب  دسیونیم  لیبن  [ 179

هتـشک ار  نیرومام  یعمج  ینادنز  کی  اهنت  یئاهر  يارب  هتخادنا و  هلزلز  هب  دوخ  تسد  برـض  اب  ار  شورفراب  رهـش  لیبن  لوق  هب  هک  ینز 
رگید نم   » دیوگیم طقف  مارآ  درسنوخ و  نینچ  نیا  هتشک  هعدخ  هب  ار  وا  نارای  زا  یعمج  ورسخ  اهبلادبع  لیبن و  لوق  هب  هک  عقوم  نیا  رد 

یتیاکح مهنیا  دنوریم  دننکیم و  رهق  رگیدکی  زا  يروخلد  يردق  اب  هک  هدوب  ناکدوک  يزاب  يهنحص  عوضوم  ایآ  میامیپیمن » هار  وت  اب 
نیـسحالم دنـسیونیم  هک  تسنیا  تسا  تقیقح  زا  يراـع  هک  رگید  بلطم  دـشابیم . نآ  ندوب  لوـعجم  یتسـس و  رب  لاد  هک  رگید  تسا 
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نآ رد  دارفا  مامت  نایاقآ  نیا  لوق  هب  هک  یلگنج  نانچ  رد  ناذا  يادـص  ایآ  دـهدیم  ناذا  هب  رما  لـگنج  رد  ناـشیرپ  هورگ  نآ  عمج  يارب 
يادص یلو  دندنویپب  نارای  هب  راپـسهر و  بوص  نادـب  دـننادب و  ار  عامتجا  يزکرم و  يهطقن  ات  هدیـسریم  دارفا  هب  هنوگچ  دـندوب  قرفتم 

نانآ هارمه  جراخ و  رهـش  زا  نایباب  مادـعنا  يهشقن  اب  ورـسخ  هک  دنـسیونیم  هکنآ  رتمهم  همه  زا  هدیـسرن و  نیـسحالم  شوگ  هب  اههلولگ 
زا رتشیب  اـی  ربارب و  لـقاال  يهدـع  یتسیاـب  ورـسخ  دوب  نیب  رد  يدـصق  نینچ  رگا  اریز  دـسریمن  رظن  هب  تسار  زین  بلطم  نیا  تسا . هدـش 
رد نایباب  تارفن  هدـع  میدـید  هک  يروط  هب  هتـشادرب و  دوخ  اب  رفن  دـص  دـسیونیم  لیبن  میدـید  هکنآ  لاح  تشادیمرب و  دوخ  اـب  ناـیباب 

نیسحالم نانآ و  تسد  برـض  نایباب و  تعاجـش  ندید  اب  ورـسخ  هک  هدوبیمن  لوقعم  هجو  چیه  هب  نیا  تسا و  هدوب  رفن  دصیـس  دودح 
لیبن اهبلادبع و  تایاور  نیب  تاضقانت  عومجم  سپ  درادرب . دوخ  اب  رفن  دص  طقف  رفن  دصیـس  ربارب  رد  اهنآ  ندرب  نیب  زا  هشقن  يارجا  يارب 
هکلب هدوبن  دناهتـشاگن  اهنآ  هک  يوحن  هب  اساسا  لگنج  يهیـضق  نیا  هک  دـناسریم  ناشیا  يراعـشا  ساـسایب  تسـس و  ددـعتم  بلاـطم  و 

دراو هکنیا  زا  لـبق  اـساسا  نیـسحالم  هک : ینعم  نیدـب  دـیامنیم  دـییأت  تیوقت و  منکیم  رکذ  هک  ار  يهیـضرف  يددـعتم  نیارق  دـهاوش و 
لحم نادـب  شورفراـب  زا  ینیـشن  بقع  موزل  تروص  رد  اـت  هدوـب  هتفرگ  هحفـص 180 ] رظن [  رد  ار  یـسربط  يهعلق  دـشاب  هدـش  شورفراب 

هک دنکیم  تیاکح  رد ص 338  لیبن  هکنیا  امک  هدوب  هدومن  بلج  دوخ  هب  مه  ار  وا  هرکاذـم و  زین  هربقم  مداـخ  اـب  یتح  دوش و  هدـنهانپ 
هدوب و نیـسحالم  لوبق  یئاریذپ و  يهدامآ  دزادرپیم و  گنج  هب  دیآیم و  اجنادب  ادهـشلادیس  هک  هدوب  هدـید  باوخ  البق  روکذـم  مداخ 

ياـهباوخ نارازه  نآ  زا  یکی  روکذـم  باوخ  تسا  یهیدـب  تسا . هدـمآرد  مه  هعلق  نیعفادـم  رامـش  رد  زین  دوخ  لـیبن  تیاـکح  هب  یتح 
نقیتم ردق  یلو  دنتـشاد  مالعا  ار  اهباوخ  رکذ  لوبق و  عنم  اهنآ  ریاظن  رارکت  زا  يریگولج  يارب  يدایا  متـشون  هک  تسا  یتحلـصم  یلعج و 

اهنآ هیلع  رهش  لها  مامت  هدوب و  راوشد  رهش  رد  ندنام  يهیضق  دنیبیم  یتقو  نیسحالم  تسا و  روکذم  مداخ  اب  نیـسحالم  ینابت  يهیـضق 
درادن و نیمأت  هکنیا  ناونعب  هک  دتفایم  نآ  رکف  رد  دشابیمن  یلمع  وحن  نیدـب  اهنآ  یمامت  اب  گنج  دنـشابیم و  هدـش  جـییهت  عیجـشت و 

مه قیرط  نیدب  دزاسب  ار  نانآ  راک  رهش  زا  رود  دور و  نوریب  هتشادرب و  دوخ  اب  ار  رهـش  ظفاح  ناراوس  زا  يدادعت  لقاال  دراد  مزال  ظفاح 
دهاوخ تصرف  دعب  هدناسر و  یلـصا  هاگهانپ  هب  ار  دوخ  مه  هدرک و  فیعـض  ار  رهـش  ياوق  مه  هدروآ  تسد  هب  بسا  هحلـسا و  يرادـقم 

ود لیبن  لوق  هب  دـیدرگ . ماجنا  تراهم  لاـمک  اـب  هشقن  نیا  دـیامن و  یلمع  ار  دوخ  يهشقن  یناـهگان  تـالمح  ندز و  نوخیبش  اـب  تشاد 
هداد و رارق  هلمح  دروم  یناهگان  هدوب  ربخیب  اج  همه  زا  الماک  هک  ار  ورـسخ  رهظ  دودـح  رد  جراخ ، شورفراب  زا  هدـمآرب  زور  زا  تعاس 

يارب عقوم  نیا  رد  هک  وا  ناراوس  هب  یناهگان  دنشکیم و  رجنخ  برض  هب  هدیـشکیم  نایلق  هک  یعقوم  شمارآ  لامک  اب  ادص و  رـس و  یب 
اهبلادـبع و تیاور  نیب  ضقانت  دراوم  زا  رگید  یکی  دنـشکیم . ار  اهنآ  یمامت  هدومن و  هلمح  دـندوب  لفاغ  يرجام  زا  هدرک و  قالطا  راهن 

رگید یضعب  دندش و  هتشک  اهنآ  زا  یـضعب  دیوگیم  اهبلادبع  یلو  دنـشکیم  ار  نازابرـس  يهمه  نایباب  دیوگیم  لیبن  هک  تساجنیا  لیبن 
راکتبا یلصا و  يهشقن  هحفص 181 ] سپ [  ص 333 )  ) هتشاد هلصاف  یـسربط  يهعلق  اب  نادیم  کی  راتـشک  لحم  نیا  و  دندیدرگ . قرفتم 

دـیامنیم و بحاصت  ار  ناشیا  کـلمیام  مودـعم و  ار  هیلک  هلمح و  اهنادـب  ناـهگان  هعلق  یکیدزن  رد  هک  هدوب  نیـسحالم  تسد  رد  لـمع 
ریاس رادقم  هب  امش  دوخ  دیشخب  دوب  هدنام  یقاب  هک  یسک  اهنت  ینعی  ورـسخ  رکون  هب  نیـسحالم  ار  ناشنرهاوج  نایلق  دیوگیم  لیبن  یتقو 

هقوذآ و مزاول و  ریاس  رداچ و  همیخ و  باسح  رگید  دـش  ناشنرهاوج  ناخ  نایلق  یتقو  دـشاب ، دـناوتیم  لـیبق  هچ  زا  هک  دـیربب  یپ  لاوما 
دیناوخب ص 339: لیبن  زا  مه  ار  روطس  نیا  دینادب  دیهاوخیم  ار  نایباب  عافد  ینعم  زاب  رگا  و  دیئامنب . امش  دوخ  ار  هریغ  بسا و  هحلـسا و 

ماگنه دش  لوغشم  راک  هب  روتسد  قباطم  زین  وا  دروآرد  عافد  يارب  یمکحم  هعلق  لکش  هب  ار  خیش  هربقم  هک  نیسحالم )  ) دنداد روتـسد  «و 
يارب میتسه  الکیداق  لها  اـم  دـندروآرب  داـیرف  هدرک و  هطاـحا  ار  خیـش  هربقم  فارطا  لـگنج  ناـیم  زا  ناراوس  زا  يهتـسد  باـتفآ  بورغ 
هدرک موجه  یتخس  هب  هک  راوخنوخ  مدرم  نآ  هب  و  دندیشک ... ماین  زا  ار  ریشمش  عافد  يارب  راچان  باحصا  میاهدمآ ... ورـسخ  یهاوخنوخ 
لتاق ینیوج  یقتدمحم  ازریم  هلمح  نیا  رد  باحـصا  سیئر  دندش  دیدپان  اهنآ  همه  اروف  و  دندومن ... رارف  نانمـشد  دـندرک  هلمح  دـندوب 

نیا زا  ار  عافد  ینعم  امـش  دنیامن ». ماع  لتق  ات  دندرک  بیقعت  ار  اهنآ  دننک  موجه  هرابود  نیمجاهم  ادابم  هکنیا  يارب  باحـصا  دوب  ورـسخ 
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هکلب هدوبن  نایرارف  لتق  اهنت  مه  اهنآ  دصق  دنراذگیم و  عافد  ار  نآ  مسا  دـنیامن و  ماع  لتق  ات  دـننکیم  بیقعت  ار  نایرارف  دـیبایرد  هلمج 
باحـصا نیـسحالم  اج  همه  دسیونیم  هناراکایر  لیبن  هکنیا  و  تسا . هدوب  هعلق  رد  هریخذ  يارب  مزال  داوم  ندروآ  تسد  هب  هیرق و  تراغ 

لاح دنرذگب و  يزیچ  نیرتکچوک  زا  دنتسناوتیم  هنوگچ  اریز  تسا  تقیقح  زا  یلاخ  هدومنیم  هیـصوت  لاوما  کلمت  زا  يراددوخ  هب  ار 
. ] دنتـشادن يرورـض  داوم  لیـصحت  يارب  مه  يداع  یـسرتسد  هنوگچیه  دـندومنیم و  ینیب  شیپ  لیبن  لوق  هب  ار  هدـیدع  تابراحم  هکنآ 

هیرق نآ  هک  دـندرک  لایخ  دندیـسر  يهیرق  هب  دـنتفریم  اهیرارف  لاـبند  هک  روطناـمه  : » دـهدیم ص 339 همادا  نینچ  لـیبن  هحفص 182 ]
دـش هتـشک  دوب  هیرق  نآ  بحاص  هک  ناخرظن  ردام  اتلفغ  نیب  نیا  رد  دنداهن  رارف  هب  ور  دـندید  ار  باحـصا  هک  هیرق  نآ  لها  تسالکیداق 

زا یتح  دینک  هظحالم  میتسین ». تسدـمه  الکیداق  مدرم  اب  هک  ام  دیـشکیم  ار  ام  ارچ  دـندرکیم  دایرف  هک  دـش  دـنلب  اهنز  نویـش  يادـص 
ینیوج یقتدمحم  ازریم  : » لیبن هلابند  دندومنیمن . يراددوخ  دنتـسه  نایرارف  ياهیرهـشمه  زا  هکنیا  ناونع  هب  اهنت  عافدالب  ياهنز  نتـشک 

دوب هدش  ناهنپ  دوخ  لزنم  رد  هک  ناخرظن  دنرادب ... راتشک  زا  تسد  درک  رما  تسین ... الکیداق  اجنیا  هک  تسناد  دینش  ار  نانخـس  نیا  هک 
ازریم اب  رجف  ماـگنه  دـمآ ... نوریب  لزنم  زا  اروف  کلذـعم  دوب  رثأـتم  یلیخ  شرداـم  ندـش  هتـشک  زا  دـنچره  تاـنایرج ... عامتـسا  زا  سپ 

ام يارب  دیناوتیم  هچنآ  دینک و  تعجارم  دوخ  لزنم  هب  امش  دندومرف  وا  هب  نیـسسحالم  ص 341 : دندیسر »... خیش  يهربقم  هب  یقتدمحم 
دنـشکیم و ار  ردام  هک  تسا  هدوب  نایباب  يهنامحریب  لمع  زرط  رکف و  عون  زا  رگید  يهنومن  کی  مهنیا  دـیتسرفب ». دـینک و  هیهت  هقوذآ 
میلست و لیم  هب  هدش و  تارضح  بوذجم  دوخ  وا  هک  دننکیم  دومناو  نانچ  دعب  دنهاوخیم و  هقوذآ  زا  دنیامنیم و  بلج  روز  هب  ار  رسپ 

کمک هب  يهدش  هتـشک  ردام  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  درادن  ار  اهراکنیا  يهلـصوح  يهدرم  ردام  چیه  تسا  یهیدب  تسا  هداد  هقوذآ  اهنآ  هب 
یـساسا تلع  ود  هب  هشقن و  يور  رب  الماک  هکلب  هدوبن  یفداصت  زین  ناخرظن  کلم  هیرق و  هب  هلمح  عوضوم  اما  دباتـشب . دوخ  رداـم  نیلتاـق 

هب فرـشم  هک  هدوب  یلحم  اـهنت  روکذـم  يهیرق  یـسربط  خیـش  يهعلق  یکیدزن  رد  هک  هدوـب  نآ  یلـصا  تلع  هحفـص 183 ] تسا [ : هدوب 
نآ زا  دـناوتن  نمـشد  اـت  دنـشاب  هتـشاد  شیوخ  تسد  رد  ار  لـحم  نیا  دناهتـساوخیم  دوخ  لاـیخ  هب  ناـیباب  تسا و  هدوب  یـسربط  يهعلق 

هدنهانپ هعلق  نیدـب  هتـشک و  ار  یعمج  هک  نایباب  نیا  یبوکرـس  يارب  یتلود  ياوق  هک  دـعب  هکنیا  امک  دـیامن . هدافتـسا  نانآ  هیلع  تیعقوم 
هدزاود رب  غلاب  يرایسب  رکـشل  هک  دیـشکن  یلوط  : » لیبن ص 358  دننکیم . رایتخا  دوخ  تماقا  يارب  ار  هیرق  نیمه  دـنیآیم ، دـندوب  هدـش 

هلـصافالب داد و  زکرمت  یـسربط ... خیـش  يهعلق  رب  فرـشم  ناـخرظن و  هب  قـلعتم  هک  ارفا  هیرق  رد  ار ... ناـنآ  تخاـس و  مـهارف  رفن ... رازه 
تـسا هدوب  یـسربط  خیـش  يهعلق  يارب  مزاول  ریاس  هقوذآ و  ندروآ  تسد  هب  هلمح  نیا  يارب  مود  لیلد  و  درک ». هرـصاحم  ار  هعلق  فارطا 
شیوخ تین  نیا  رد  شورفراب و  يراس و  رهـش  زا  هن  دنیامن  مزاول  هقوذآ و  يهیهت  دنتـسناوتیم  عافدالب  کچوک  يهیرق  کی  زا  اهنت  اریز 

نداد دـیق  اب  دـنربیم و  دوخ  اب  هدرک  ریـسا  ار  کلام  تشحو  بعر و  داجیا  رگید و  رایـسب  هیرق و  بحاـص  رداـم  نتـشک  زا  دـعب  قفوم و 
لباق یـسربط  خیـش  يهعلق  ناتـساد  یقاـب  دـنوشیمن . هیرق  رب  طلـست  همادا  هب  قفوم  یلو  دـنیامنیم  دازآ  ار  وا  دوخ  ياههتـساوخ  هقوذآ و 

هب هک  یناسک  دنـشکیم ، هدومن و  ریگلفاغ  ار  یتلود  نیرومأـم  رفن  دـص  ینعی  دوخ  نیظفاـحم  هک  یناـسک  تسا  مولعم  دـشابیمن ، هیزجت 
تاماکحتـسا هعلق و  نتخاس  هب  هک  یناـسک  هرخـالاب  دـنیامنیم و  هلمح  داوم  ریاـس  هقوذآ و  ندروآ  تسدـب  يارب  هلمح و  فارطا  تاـهد 

رب طلـست  بالقنا و  هلمح و  افرـص  ناشرظن  هتـشادن و  یناحور  يهبنج  صاخـشا  نینچ  نیا  دـنیامنیم ، ترداـبم  تلود  اـب  تمواـقم  يارب 
امک دهدیم . ار  هعلق  هحفص 184 ] باحصا [  هب  مض  روتسد  هقبط  ره  زا  نیدراو  هزات  نینمؤم و  هب  ارمتـسم  زین  باب  هدوب و  هلاثما  عاضوا و 

كرابم روضح  هب  قیرهچ  سبح  رد  دوب  هدـش  داماد  هزات  هیلاراـشم  دوب  یفورعم  زازب  هراـقم  دـمحم  : » دـسیونیم رد ص 430  لـیبن  هکنیا 
باب ترضح  : » اضیا ص 449 دزادرپ ». سودـق  بانج  تدـعاسم  هب  دورب و  ناردـنزام  هب  هک  دـندومرف  وا  هب  باب  ترـضح  دـش  فرـشم 
ياوق ار  باحـصا  سودق و  فارطا  اریز  دـنورب  ناردـنزام  هب  سودـق  بانج  تدـعاسم  يارب  هک  تسا  بجاو  نینمؤم  همه  رب  دـنیامرفیم 

دیآیم تسرد  اهبلادبع  بلطم  نیا  ایآ  و  تسا ؟ عافد  نیا  ایآ  تسین ؟ یمومع  داهج  نیا  ایآ  هدرک ». هطاحا  محریب  راوخنوخ و  نانمـشد 
ندـش میلـست  زا  دـعب  ار  هعلق  باحـصا  ناـیتلود  هکنیا  يهیـضق  مه  دـعب  و  دوب ؟ رودـقمریغ  روتـسد  بسک  دودـسم و  قرط  دـیوگیم  هک 
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ملظ و يهناشن  دـنروآیم و  اهب  باب و  ندوب  یهلا  لیلد  هدومن و  رکذ  اج  همه  ناوارف  دـح و  یب  تاغیلبت  مامت و  باـت  بآ و  اـب  دناهتـشک 
دنـشکیم دهـشم  رد  هاـنگیب  ار  تلود  نیرومأـم  یعمج  دوخ  ینادـنز  کـی  ندرک  دازآ  يارب  ناـیباب  یتـقو  اـیآ  ناـیتلود . یگراوخنوخ 

تمه مرجم  نیلتاـق  ناـیغای و  نایـصاع و  عـفد  هـب  دوـخ  ینوناـق  يهـفیظو  بـسح  يزکرم  تـلود  کـی  هاـگره  یلو  تـسین  يراوـخنوخ 
تراغ ار  ناشلاوما  هدومن و  ماـع  لـتق  اـت  دـنیامنیم  بیقعت  ار  دوخ  هب  ناگدـننک  هلمح  ناـیباب  یتقو  دوشیم ؟ یقلت  راوخنوخ  دراـمگیم 
مادـقا دـش و  هتخانـش  لـتاق  هک  ار  يدارفا  دوخ  روشک  تینما  نیمأـت  يارب  يزکرم  تلود  رگا  یلو  تسین  ترارـش  يراوـخنوخ و  دـنیامن 

؟ دوشیم هدرمـش  راوخنوخ  دـیآیمرب  هلئاـغ  عفد  بیقعت و  ددـص  رد  دناهتـشک  ار  یعمج  هدـیدرگ و  یقلت  یتـلود  نیرومأـم  هیلع  هدـننک 
ار تایلمع  نیا  مسا  رگا  و  فاصنالا !» هحفص 185 ] يدنع [  ءایشالاریخ   » دیوگیم هک  اهب  صخش  نایئاهب و  فاصنا  زا  يهنومن  تساهنیا 
وا رما  هب  تیدوهی و  سـسؤم  رود  رد  هک  مه  یناتـسرپتب  سپ  میروآ  اهب  باب و  ندوب  یهلا  تیناـقح و  لـیلد  میراذـگب و  یـشک  مولظم 

لیلد یسربط  يهعلق  دارفا  ناگدش  میلست  مادعنا  راتشک و  رد  نایتلود  لمع  نیا  رگا  دنوش و  یقلت  دیهـش  دیاب  هدوب و  یهلا  دناهدش  هتـشک 
نید رد  دـناهدش  هتـشک  مالـسا  سیـسأت  عورـش  مایا  رد  هک  مه  ینایدوهی  سپ  دـشاب ، هدوب  نایتلود  ملظ  زا  هنومن  اهب و  باب و  ندوب  یهلا 

هب دوخ  نیبولغم  اب  یـسوم  راتفر  دینک  هظحالم  ددرگ . یقلت  نیملـسم  ناودع  ملظ و  نانآ و  تیناقح  لیلد  دیاب  ارهاظ  هدوب و  رادـیاپ  دوخ 
: نآ دعب  لوا و  يهیآ  باب 31  دیراد  نامیا  نآ  تلاصا  هب  دیتسین و  نآ  فیرحت  هب  دقتعم  امش  هک  دادعا  رفـس  زا  نیا  تسا ، هدوب  وحن  هچ 

دوخ نایم  زا  تفگ  هتخاس  بطاخم  ار  موق  یسوم  سپ  ریگب ... ناینایدم  زا  ار  لیئارساینب  ماقتنا  تفگ  هدرک  باطخ  ار  یسوم  دنوادخ  «و 
بختنم گنج  يارب  هدش  ایهم  رفن  رازه  هدزاود  ینعی  رازه  کی  طبـس  ره  زا  لیئارـسا  ياههرازه  زا  سپ  دیزاس ... ایهم  گنج  يارب  نادرم 
هاشداپ جنپ  ناگتـشک ... نایم  رد  دنتـشک و  ارنآ  روکذ  همه  هدرک  گنج  دوب  هدومرف  رما  ار  یـسوم  دنوادخ  هکیروطب  نایدم  اب  و  دندش ...
كالما يهمه  ناشیا و  یشاوم  عیمج  میاهب و  عیمج  دندرب و  يریـسا  هب  ار  ناشیا  لافطا  نایدم و  نانز  لیئارـساینب  و  دنتـشک ... ار  نایدم 

یسوم دزن  ار  تمینغ  تراغ و  ناریـسا و  و  دندینازوس ... شتآ  هب  ار  ناشیا  ياههعلق  نکاسم و  اهرهـش و  یمامت  دندرک و  تراغ  ار  ناشیا 
دندوب هدمآ  زاب  گنج  تمدخ  زا  هک  اهدص  نارادرس  اههرازه و  نارادرس  ینعی  رگـشل  ياسؤر  رب  یـسوم  و  دندروآ ... نهاک ... رازاعلا  و 

هک ار  ینز  ره  دیـشکب و  ار  لافطا  زا  يروکذ  ره  نآلا  سپ  دیتشاد ...؟ هاگن  هدنز  ارنانز  همه  ایآ  تفگ  ناشیا  هب  یـسوم  دش و  كانبـضغ 
هاگن هدنز  دوخ  يارب  هدشن  رتسب  مه  وا  اب  هتخانـشن و  ار  درم  هک  ار  يرتخد  ره  نانز  زا  دیـشکب و  دشاب  هدش  رتسب  مه  وا  اب  هتخانـش  ار  درم 

ار نانآ  هدومنن و  اقبا  هاـنگ  هحفـص 186 ] یب [  ناکدوک  نانز و  هب  ماقتنا  ذخا  تهج  ادخ  روتـسد  ناونع  هب  یـسوم  دینک  هظحالم  دیراد ».
گرزب اهدـعب  روکذ  ناکدوک  دوخ  ای  دـسر و  مهب  يروکذ  دالوا  اهنآ  زا  ادابم  هکنیا  رکف  هب  افرـص  دـندوب  ریـصقتیب  عاـفد و  یلک  هب  هک 
يراظتنا هچ  یتلود  ياوق  ناهدنامرف  زا  امـش  سپ  دهدیم ، راتـشک  روتـسد  دـنروآ  مهارف  وا  يارب  تمحز  بابـسا  دـنوش و  یـصاع  هدـش 

رود ار  رگید  یهورگزاب  دنورب  ات  دنراذگ  دازآ  دنـشکن و  دندوب  هدومن  اپرب  یبالقنا  نانچ  هک  ار  تخـسرس  نایـشروش  یعمج  هک  دیتشاد 
دوبان ار  رادراب  هویب  نانز  نآ  ریغص و  لافطا  نآ  یـسوم  رگا  الاح  و  دنیامن . دیدجت  ار  يزیرنوخ  بالقنا و  شاشتغا و  هدومن و  عمج  دوخ 

يزابناج يراکادف و  تداهش و  باسح  هب  ار  نآ  دیاب  میروآ و  ناتسرپتب  هتـسد  نآ  دارفا و  نآ  يارب  تیناقح  لیلد  ار  نآ  دیاب  ام  هدومن 
يهیـضق دوخ  هکنآ  ای  و  میروآ . دـهاش  ار  عیجف  راتـشک  نیا  دوخ  تیناقح  لیلد  میوش و  تسرپتب  مه  اـم  ـالاح  هدراذـگ و  ناتـسرپ  تب 

ربمایپ دنیآرد و  نایـشیرق  کمک  هب  دنتـساوخ  قدنخ  گنج  رد  هدرک و  دهع  ضقن  هکنآ  زا  دـعب  هک  دـیروآ  دای  هب  ار  هظیرقینب  نایدوهی 
نایدوهی نداد  یلامـشوگ  هب  نایـشیرق  نداد  تسکـش  دـعب  هلـصافالب  دـیدرگ  نانآ  نیب  هقرفت  هب  قفوم  صوصخم  ریبدـت  يارجا  اب  مالـسا 

ناملسم زج  دندوب  یطرش  هنوگره  لوبق  هب  رضاح  نایدوهی  دیدرگ و  راتـساوخ  ار  هظیرقینب  قلطم  نامیا  ای  طرـشالب و  میلـست  تخادرپ و 
دصشش رب  غلاب  هک  نانآ  حلسم  نادرم  مامت  تیمکح  کی  ماجنا  اب  دندیدرگ و  تیمکح  میلست  هدرواین و  ار  هرـصاحم  بات  هکنیا  ات  ندش 

ندـش هتـشک  ایآ  هدوب و  نیملـسم  ملظ  نانآ و  تیناقح  لیلد  ناشیا  هیلوا  يرادـیاپ  نآ  ایآ  نونکا  دـندش ؟ هتـشک  زور  کی  رد  دـندوب  رفن 
سسؤم ناودع  ملظ و  يهناشن  مالـسا و  لاطبا  تیدوهی و  تیناقح  نانآ و  يزابناج  تداهـش و  لیلد  عافدالب  ناگدش  میلـست  رفن  دصـشش 
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دواد دومن ، ماع  لتق  ار  عافدالب  رهـش  کی  مه  لوئاش  دهدیم  ناشن  رایـسب  ار  اهماع  لتق  نیا  لاثما  خیرات  زیزع  تسود  هن  تسا ؟ هدوب  نآ 
گنج ددرگ  رگید  فرط  روج  ملظ و  عوضوم و  ندوب  یهلا  فرط و  کـی  تیناـقح  لـیلد  دـناوتیمن  کـیچیه  اـهنیا  اـضیا  حرـش  هب  مه 

زین نایباب  رگا  دینادب  نیقی  امش  [ . 24 . ] تسوا هاوخلد  هک  دیامنیم  راتفر  نانچ  بولغم  اب  بلاغ  یلک  روطب  هحفص 187 ] تسا و [  گنج 
هحفـص نانآ [  لامعا  زرط  زا  يدهاوش  هنومن و  هکنانچ  دندومن  نانآ  اب  نایتلود  هک  دندرکیم  نامه  نایتلود  اب  دندمآیم  قئاف  نایتلود  رب 

ریـسا کی  ییاهر  يارب  هک  یناسک  ینعی  مدروآ . تسا  اهب  راتفگ  تقیقح  رد  هک  وا  راـتفگ  نتم  لـیبن و  لوق  زا  دوخ  نانمـشد  اـب  ار  [ 188
هک یناسک  هرخالاب  دندومن و  دوبان  ار  وا  هدومنن و  اقبا  دوخ  ریـسا  کی  اهنت  ناج  هب  هک  یناسک  دنتـشک  ار  هانگیب  فظوم  رومأم  رفن  دنچ 

نیرتکچوک هدیـشک  هرـصاحم  رد  ار  اهنآ  هام  تفه  هک  ینمـشد  اب  هتبلا  دـص  هتبلا  دـننک  ماع  لتق  ات  دـنیامنیم  بیقعت  ار  دوخ  زا  ناـیرارف 
 ] تیناحور تیاکح  تیاکح  هک  دـناسریم  روکذـم  دـهاوش  اریز  دـنتخاسیم  مودـعم  زین  ار  ناـنآ  ناـنز  دـالوا و  یتح  هدومنن و  یمحرت 

بات بآ و  رازه  اب  نایئاهب  مه  دعب  و  تسا . هدوب  عدار  عنام و  ره  ندرب  نیب  زا  مرجال  طلست و  بالقنا و  تیاکح  هکلب  هدوبن  هحفص 189 ]
يردـق منکیم  شهاوـخ  زیزع  تسود  امـش  زا  نم  دـنیامنیم ، رکذ  ناردـنزام  رد  ار  سودـق  ندـش  هتـشک  یگنوـگچ  مبیرغ  نم  هن  هن  و 

ياج هب  یعمج  هک  دیروایب  رظن  هب  دیرگنن . یبهذـم  یهلا و  رظن  زا  ار  بلطم  دـیراذگب و  نایتلود  ياج  هب  ار  دوخ  هداد و  جرخ  هب  فاصنا 
هب هدرکن  افتکا  مه  نیا  هب  هدش و  نصحتم  هعلق  رد  دوخ  هانگیب  ظفاحم  دارفا  یعمج  نتـشک  دعب  دنیایب و  ندـش  هدـنکارپ  ندـش و  قرفتم 

داجیا نمـض  لوغـشم و  دوخ  هب  ار  تلود  رکف  یتدـم  هدومن و  يریگلفاغ  یناهگان و  تالمح  دنراتـساوخ  ار  اهنآ  میلـست  هک  ینیرومأـم 
هب تاولـص  مالـس و  اب  هدوب  میظع  یتیانج  نایتلود  رظن  هب  هک  ار  روما  نیا  ببـسم  دیتساوخیم  ایآ  دـناهداد ، نتـشک  هب  ار  یعمج  یمظنیب 

يارب ار  شتسد  رس و  دناهدوبن  لئاق  وا  يارب  یشزرا  نوچ  دنـشکیم و  ار  وا  هک  تسا  یهیدب  دننز ؟ شاهنیـس  رب  تقایل  ناشن  هدرب و  رابرد 
هک مروآیم  امش  دای  هب  ناریا  خیرات  زا  مه  ار  هیضق  نیا  دنداتسرفیم و  هاش  يارب  ار  شرس  فورعم  رتخپشا  نوچ  الا  دناهداتـسرفن و  رابرد 
هک قیرط  ره  هب  فرط  ود  ره  هشیمه  دـننکیمن  شخپ  اولح  مه  اوعد  رد  فورعم  لثم  قبط  هتـشادن و  یگزاـت  هلیح  هب  ول  مصخ و  نتـشک 
زا لـبق  نرق  مین  زا  رتـمک  رد  هک  مه  رتخپـشا  يهیـضق  رگید . وحن  هب  اـی  هلیح  هب  ول  تسا و  اـیوج  فیرح  رب  ار  دوـخ  طلـست  دـشاب  نکمم 

دروم ار  ناریا  لامش  یضارا  اهسور  هاشیلعحتف  نامز  رد  منکیم ! رکذ  تسین  تهباشمیب  هدش  عقاو  یـسربط  ینعی  ام  ثحب  دروم  يایاضق 
اهنآ هلباقم  هب  دوب  روالد  یگنج و  يدرم  هک  ار  ازریم  سابع  دوخ  دـهعیلو  اـهنت  هن  هدربماـن  هاـش  دنتـشاد  فرـصت  دـصق  هداد و  رارق  هلمح 

فناسیس يرادرس  تحت  سور  رگشل  هدشن و  عقاو  دیفم  تامادقا  زا  کیچیه  یلو  دومن  تکرح  رازراک  هنحـص  هب  زین  دوخ  یتح  داتـسرف 
تقو هحفص 190 ] مکاح [  ناخ  یلقنیسح  دندومنیم  دیدهت  ار  یلزنا  تشر و  هک  دندوب  هدیـسر  یئاج  هب  هداد و  همادا  دوخ  تافرـصت  هب 

شتسد رس و  دشکیم و  هدومن  ریگلفاغ  ار  وا  توعد و  دوخ  لحم  هب  ار  روکذم  فناسیس  حلص  شزاس و  ناونع  هلیح و  لامعا  اب  هبوکداب 
مهارف ار  نایناریا  تمحازم  اهتدم  هک  هدوب  يدرف  زیزع  تسود  هن  هدوب ؟ هللالیبس  یف  دیهش  مه  فناسیس  ایآ  الاح  دتـسرفیم . هاش  يارب  ار 

هک هدومن  دوخ  تلود  هب  ار  تمدـخ  نیرتگرزب  دوخ  لایخ  هب  یناریا  رومام  هدوب و  هدـش  عقاو  ناـیناریا  ترفن  هنیک و  فرط  هدوب و  هدروآ 
هدرکن و يرثا  عوضوم  نیا  هکنیا  وگ  دـشاب ، رگید  ناونع  ره  ای  يدرمناوجاـن  اـب  اـی  هلیح  هب  هکنآ  ول  تسا و  هدرب  نیب  زا  ار  فیرح  کـی 

تاعطق نداد  تسد  زا  ابو  تسا  سوحنم  هب  فورعم  هک  ناتـسلگ  همان  دـهع  اب  مه  تبقاع  دنتـشاد و  رایـسب  نارادرـس  لیبق  نیا  زا  اهـسور 
دیهـش ار  وا  دـنناوتیم  نایـسور  طقف  هدوب  هللا  لـیبس  یف  دیهـش  فناسیـس  هک  تفگ  ناوتیمن  یلو  تفاـی . همتاـخ  هیـضق  ناریا  زا  يداـیز 
يراب هللا . لیبس  یف  دیهش  هن  هدوب  باب  دوخ و  تایونم  دیهش  مه  سودق  سپ  هللا ؟ لیبس  یف  دیهـش  هن  دنرامـشب  دوخ  تقو  تلود  تایونم 

هک دیدرکیم  نامه  دـیدوب  هاش  نیدلارـصان  ناخ و  یقت  ازریم  ياج  هب  رگا  مه  تسا  هدوب  ناشیا  رـش  اهنآ و  عفد  زا  راچان  يزکرم  تلود 
يراکادـف و هبنج  بلاطم  نیا  هب  بات  بآ و  رازه  اب  دـنیایب  رگا  ـالاح  نیمحازم ، نیلتاـق و  مادـعنا  یـصاع و  رـش  عفد  ینعی  دـندرک ، اـهنآ 
هن دشابیم  یعقاو  عیاقو  زا  ربخیب  حول و  هداس  مدرم  روخرد  اهنت  هدوب و  تسـس  یتاغیلبت  افرـص  نیا  دنهد  تقیقح  هعاشا  هار  رد  تداهش 

تماقتـسا و تعاجـش و  نآ  میرذـگب و  بلطم  نیا  زا  میامن و  دزـشوگ  مه  ار  عوضوم  کـی  رکفتم . واـکجنک و  صاخـشا  يارب  بساـنم 
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عون نیا  دـنراذگیم  باب  یناحور  ذوفن  تلع  عوضوم و  ندوب  یهلا  رثا  باـسح  هب  ار  نآ  هک  تسا  یـسربط  هعلق  رد  نینـصحتم  يرادـیاپ 
منکیم لاؤس  امـش  زا  زیچ  ره  زا  لبق  دنـشاب . ربخیب  نآ  ریظن  هیـضق  نارازه  زا  دننادن و  ار  مایا  خـیرات  هک  تسبوخ  یمدرم  يارب  زین  غیلبت 
موکحم بالقنا  نایغط و  مدرم و  نتشک  تاهد و  تراغ  یتلود و  نیرومأم  هحفص 191 ] لتق [  ماهتا  هب  هک  يهدع  دننکب  دنتسناوتیم  هچ 

رتهب سپ  دش  دنهاوخ  هتشک  لاح  ره  رد  دنتـسنادیم  دننکب ؟ دنتـسناوتیم  هچ  دنورب و  دنتـسناوتیم  اجک  دندوب ، هدیدرگ  روصحم  هدوب و 
ندش میلـست  یلو  دنوش  حتاف  دیاش  هک  دوب  نیا  نآ  دوب و  دوجوم  یلامتحا  کی  تروص  نیا  رد  اریز  دـنیامن  يرادـیاپ  هک  دـندیدیم  نآ 

نیا یـضعب  : » دـیوگیم ص 55 دـیامن و  راکنا  ار  هتکن  نیا  تسا  هتـسناوتن  حایـس  يهلاـقم  رد  زین  اهبلادـبع  ناـمه . ندـش  هتـشک  ناـمه و 
تاجن دیما  هتسب و  اههار  باوبا و  عیمج  دنوش و  رصح  یلحم  رد  یعمج  نوچ  نکل  دندرمـشیم  تاداع  قراوخ  زا  ار  تارـضح  تعاجش 

تهج ره  زا  دیما  دندوب و  هدش  مامت  لکلاب  اهبـسا  هقوذآ و  هک  یتقو  یلو  زاربا ». تعاجـش  تراسج و  دننک و  عافد  هناسویأم  هتبلا  عوطقم 
نایتلود ندش ، میلست  اب  دیاش  ینعی  دنتفر  يدیدج  لامتحا  کی  لابند  دندیدیم ، هعلق  رد  ندنام  یقاب  رد  دص  رد  دص  ار  گرم  عوطقم و 
لکلاب لامتحا  نیا  زا  نوچ  دندرکیم و  تماقتـسا  دندوب و  هدنام  یقاب  هعلق  رد  حتف  دیما  هب  سپ  دـنرذگرد  نانآ  نوخ  زا  دـنیآ و  مرح  هب 
تـسا حایـس  هلاقم  رد  اهبلادبع  راتفگ  مه  هیرظن  نیا  دیؤم  دندش و  هتـشک  دندمآ و  نوریب  هدش  میلـست  وفع  لومـش  دیما  هب  دندش  سویأم 
نارذـگ حارق  ءام  هب  زور  دـنچ  دـنامن  یقاب  يزیچ  زین  نابـسا  ناوختـسا  دولج و  زا  یتح  هدـش  ماـمت  هنوعم  هک  دوب  یتدـم  نوچ  : » ص 54

یناسک زا  تماهـش  تعاجـش و  بلـس  مهاوخیمن  لیالد  دهاوش و  نیا  عیاقو و  نیا  رکذ  اب  ار ».) ندـش  میلـست   ) دـندرک لوبق  دـندومنیم 
ندش دیما  عطق  ندوب و  هرـصاحم  تلع  هب  زین  هرخالاب  هدومن و  يرادیاپ  دوخ  ربارب  نیدنچ  یئاوق  لباقم  رد  هام  تفه  دودح  رد  هک  میامنب 
عـضو تلع  هب  هک  دندارفا  یتاذ  صئاصخ  زا  هکلب  دنتـسین  یباستکا  تالامک  هلمج  زا  تماهـش  تعاجـش و  دـناهدیدرگ . میلـست  هب  روبجم 
نوهرم مه  یتمـسق  یمـسج و  عـضو  هب  هحفـص 192 ] طوبرم [  یتمـسق  زین  وزاب  روز  دـنوشیم  یتـالامک  نینچ  دـجاو  یمـسج  یحور و 
کیچیه اهنیا  یلو  دناهدوب  زاتمم  ینز  ریشمش  تماهـش و  تعاجـش و  رد  هک  دناهداد  ناشن  دارفا  نیا  لاح  ره  رد  تسا . هبرجت  تانیرمت و 

تلع ددرگ و  دارفا  بیرف  راکفا و  ریخـست  هناهب  بجوم و  یتسیابن  هدوبن و  دارفا  نیا  رب  یهلا  ترـصن  ای  اـهب و  اـی  باـب و  یگرزب  يهناـشن 
دروم ياناوت  لداع  يادخ  نانچ  هتبلا  هک  میامنیم  هدرک و  رارکت  اج  همه  رد  ار  یساسا  لیلد  نیا  دوش  رازاب  يرتشم  دایدزا  يارب  تاغیلبت 

ار يرگید  دیامن و  ترصن  ار  یکی  ات  تسا  یتلود  صخـش  هچ  یئاهب و  تسا و  یباب  صخـش  هچ  دنیبب  ات  تسا  هتـسشنن  راکیب  امـش  رکفت 
رد دودعم  عمج  نیا  فرط  زا  يزاربا  تماهـش  تعاجـش و  نیا  هک  دیروآ  دای  هب  تسا  مزال  عقوم  نیا  رد  امـش  رگید  فرط  زا  و  لوذخم .

ناریا و خـیراوت  رد  اـصوصخم  تسا  هداد  ناـشن  تارکب  ارنآ  زا  رتمهم  سب  نآ و  ریاـظن  خـیرات  هتـشادن و  یگزاـت  ریثک  نوشق  نآ  لـباقم 
ناریا تلود  راذگ  جارخ  هدروخ و  تسکـش  مر  روطارپما  هکنآ  دعب  ناوریـشونا  نامز  رد  هکنیا  هلمج  زا  دوشیم . هدید  رایـسب  مر  نانوی و 
سفن نیرخآ  ات  رفن  دـصناپ  نیا  دـندومن و  هرـصاحم  ریگلفاغ و  اکیزال  ردارتپ  يهعلق  رد  ار  یناریا  رفن  دـصناپ  نایمور  کلذـعم  دـیدرگ ،

عقوم نآ  رد  امـش  يهدیقع  ربانب  هکنآ  لاح  دـندیدرگن و  نمـشد  میلـست  هجو  چـیه  هب  دـندش و  هتـشک  رفن  نیرخآ  ات  هدرک و  یگداتـسیا 
میوریمن رود  ياج  دوب . ناشلاح  لماش  یهلا  تردق  مه  اهنآ  ایآ  الاح  دـندشیم  بوسحم  رفاک  نایناریا  هدوب و  تیحیـسم  نید  نیرتهزات 

ناخدـمحماغآ ياوق  اب  لاس  شـش  تدـم  هلاس  تسیب  یناوج  دـنز  ناخ  یلعفطل  ناریا  نیمه  رد  یـسربط  عیاقو  نیمه  زا  لبق  لاس  تصش 
هداد و ناشن  ینالوط  ياهیرادیاپ  اههرصاحم  رد  هدیگنج و  تداشر  لامک  اب  دناهدوب  وا  تارفن  ربارب  یس  ات  هد  زا  هشیمه  هک  هریغ  راجاق و 

تسکش ار  مصخ  ياوق  دوخ  ربارب  هد  زا  شیب  یئاوق  ربارب  رد  تردابم و  زاریش  يهرـصاحم  هب  گنفت  پوت و  نودب  لیلق  يدودعم  اب  یتح 
نایفارطا ناکیدزن و  هحفـص 193 ] تنایخ [  رثا  رب  هدـیدرگ  تسکـش  اب  هجاوم  هک  مه  اـجکره  دنـسیونیم  نیخروم  هک  يروط  هب  هداد و 

دنکیم ص 386 و ص رکذ  نایباب  زا  یضعب  تنایخ  تلع  هب  ار  زیرین  یسربط و  يهعلق  نیعفادم  تسکـش  زین  لیبن  هکنیا  امک  . ) تسا هدوب 
هب هدزیم و  نمـشد  رامـشیب  هاپـس  هب  هنت  کی  هک  هدادیم  ناشن  اهیروالد  نانچ  زین  تسکـش  نیع  رد  ناخ  یلعفطل  کلذـعم  یلو  ( 513

دوخ ربارب  یـس  یتح  یهاپـس  اب  لیلق  يهدع  يروآعمج  اب  اددـجم  هدرکیم و  رارف  هدوشگ و  هار  دوخ  يارب  نانآ  فوفـص  نیب  رد  یئاهنت 
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اب 15 هک  دیروآ  رطاخ  هب  ار  ردان  هکنآ  ای  و  دوشیم . هتشک  شیوخ  نانیمطا  دروم  صاخـشا  طسوت  هب  هلیح و  اب  مه  تبقاع  هدیگنجیم و 
دنز و ناخ  یلعفطل  ایآ  الاح  داد . تسکش  يرجه  رد 1148  ار  اهنآ  دیگنج و  ینامثع  ياوق  رفن  رازه  تسیب  دصکی و  لباقم  رد  رفن  رازه 

ترـصن یهلا و  ذوفن  تلع  هب  ناشتماهـش  وا و  یناحور  نینمؤم  زین  نازابرـس  ادـخ و  صوصخم  يهدـیزگرب  هدوب و  ربمغیپ  مه  راشفا  رداـن 
اهنآ مسا  میناروخب و  یضرم  هب  یقلت و  شخبافش  يوراد  ار  راشفا  ردان  دنز و  ناخ  یلعفطل  دقرم  كاخ  دیاب  الاح  ایآ  و  هدوب ؟ يدنوادخ 

تماهش و نوچ  میناوخب  یـسوب  هبتع  ترایز و  هب  ار  مدرم  میئامن و  انب  اهنآ  دقرم  يور  مه  هاگترایز  هدرک و  دنلب  تاولـص  مالـس و  اب  ار 
هدـیدنخ و ههباشم  نیا  هب  امـش  تسا  نکمم  دـنیآ ؟ قئاف  دـنگنجب و  دوخ  زا  رتگرزب  ياوق  اـب  یتدـم  دناهتـسناوت  هتـشاد و  یتاذ  تعاـجش 

يروط هب  هک  دینادب  مزیزع  تسود  یلو  تسا . هبلط  نیسحالم  اب  تهباشم  تبسانم و  هچ  ار  وجگنج  ردان  هدازهاش و  ناخ  یلعفطل  دیئوگب 
هچ هدیدرگ  عقاو  صاخشا  ندب  ياهلولس  رد  هک  تسا  یصئاصخ  زا  هکلب  تسین  یباستکا  يایازم  هلمج  زا  تعاجـش  تماهـش و  متفگ  هک 

تیاکح هب  دناهداهنیم و  رارف  هب  اپ  یفیرح  نیرتکچوک  لباقم  رد  هدوب و  وسرت  نوبج و  هک  یگنج  زومر  ناگدید  میلعت  ناگدازهاش و  اب 
يرایـسب رب  یگنج  زومر  نتـسناد  نودـب  یتح  یتاذ  تماهـش  رثا  رب  هک  اهرگیور  اـهزود و  نـالاپ  اـهنزاپ و  نهپ  اـسب  هچ  ناـمدوخ  خـیرات 

هحفص 194] طقف [  تیناحور  زا  تسا  هدوب  تیناحور  تسا  هتـشادن  هک  يزیچ  اهنت  هعقاو  نیا  دناهدمآ . قئاف  افلخ  ناهاشداپ و  نارادرس و 
ندومن دازآ  یتح  نایرارف و  بیقعت  ناهانگیب و  نتشک  لاوما ، بحاصت  تاهد ، تراغ  رد  الا  هدش و  هدافتسا  حول  هداس  دارفا  بلج  يارب 

رفظ ترصن و  اب  باحصا  یتقو  : » دیناوخیم لیبن  رد ص 363  امـش  تسا . هدشن  يراددوخ  دوخ  عمج  هب  اهنآ  مض  نیمرجم و  ناینادنز و 
.« دندش هتشک  ود  ره  نکیل  دنریگب  ار  باحصا  ولج  دنتساوخ  ناگدازهاش  زا  رفن  ود  دندش  هدازهاش  یـصوصخ  نکـسم  دراو  هاگودرا  رد 

باحصا يولج  دنتـساوخیم  هکنیا  يهناهب  هب  یلو  عافدالب  روکذم  يهدازهاش  رفن  ود  دوب و  یـصوصخ  نکـسم  اجنیا  دینک  هجوت  تسرد 
زا رپ  قودنص  دنچ  سودق  بانج  ناوریپ  : » اضیا ص 363 دنیامن . بحاصت  ار  لاوما  دنتساوخیم  نایباب  اریز  ارچ ؟ دندش  هتشک  دنریگب  ار 

رفظ و تمالع  هک  دوب  هدازهاش  ریـشمش  کی  دـندرب  دوخ  اب  هتـشادرب  هک  يزیچ  طقف  دـندرکن  انتعا  اهنآ  هب  ادـبا  نکلو  دـنتفای  هرقن  الط و 
لوپ هب  دـیوگیم  لیبن  دـندرب » دوخ  اب  هک  دوب  توراـب  قودنـص  کـی  رگید  دـنداد و  نیـسحالم  باـنج  هب  ار  وا  دوب و  باحـصا  يزوریف 

هدعقیذ 1264 عورـش 12   ) یتلود ياوق  اب  تمواقم  هام  تفه  تدم  رد  رفن  دصراهچ  زا  زواجتم  هک  دنتـشادن  جایتحا  اریز  دندرکن  یئانتعا 
اهنآ يارب  اههتـشرف  ار  ینامـسآ  يهدـئام  دـندرکیم و  نارذـگ  اوه  داب  اب  قـبط ص 402 ) هیناثلا 1265  يداـمج  مـتخ 16  قـبط ص 383 

هانگیب مدرم  عافدیب و  هیرق  هب  یلو  دنناسرب !! مزاول  دیرخ  فرـصم  هب  بحاصت و  ار  هوجو  نیا  لاثما  دنتـشادن  یجایتحا  و  دـندروآیم !؟
دنکیم ص 364: لابند  لیبن  دعب  و  دندومنیم . تافورصم  ریاس  هقوذآ و  نداد  هب  روبجم  ار  هدش  هتشک  ردام  دارفا  میدید  هکنانچ  هلمح و 

یلیبدرا فسویالم  يادص  دندوب  نادـنز  ياهرد  هحفص 195 ] ندرک [  زاب  لوغشم  هک  یتقو  دندرب  یپ  نمشد  رگـشل  نادنز  هب  باحـصا  »
زا دـش  دازآ  نوچ  هدـیدرگ و  سوبحم  ریـسا و  نانمـشد  تسد  هب  تسا  هدوب  هعلق  مزاع  هک  یتقو  فسوی  ـالم  دندینـش  نادـنز  ناـیم  زا  ار 

يهمه اروف  وا  ياضاقت  هب  رظن  دننک  صالخ  دناهدوب  کیرش  نجـس  دیادش  لمحت  رد  وا  اب  هک  ار  اهینادنز  همه  درک  تساوخرد  باحـصا 
لمحت رد  نوچ  دـناهدوب  تشادزاب  یللع  هچ  هب  تسین  مولعم  هک  یناینادـنز  ار ، شراگن  لکـش  دـینکیم  هظحـالم  دـندش ». دازآ  اهینادـنز 

هک هدش  لذتبم  ردقچ  هک  دینک  هجوت  تسرد  مه  ار  نجـس  دیادش  لمحت  تغل  دنوشیم  دازآ  دناهدوب  کیرـش  یباب  کی  نجـس  دـیادش 
ياهیراکمه لباقم  رد  دراد  هقباـس  نآ  ریظن  تاـبالقنا  ماـمت  رد  هک  يروط  هب  يدازآ  نیا  تسا  یهیدـب  دوریم و  راـکب  ینادـنز  ره  يارب 

زین ار  دارفا  نس  تیاعر  دناهدادیم . لیکـشت  هدش  دازآ  ناینادنز  نیمه  ار  هعلق  نیعفادم  زا  يهدع  تسا  یعطق  و  طرـشالب ، هن  تسا  يدعب 
تسا رایسب  نآ  دهاوش  دندربیم ، یتسین  راتـشک و  نادیم  هب  هداد  بیرف  زین  ار  نآ  زا  رتمک  دیاش  هلاس و  ناناوج 18  یتح  دناهدومنیمن و 

اجنآ رد  مدرک  ترفاسم  مق  هب  دـنرز  مدوخ  نطوم  زا  هک  مدوب  هلاس  يرجه 18  لاس 1265  لیاوا  رد  : » دسیونیم ص 153 لیبن  هلمج  زا 
اب دورب و  ناردنزام  هب  تساوخیم  مایا  نآ  رد  حیبذ  دیـس  مدـش  نمؤم  یلعا  ترـضح  كرابم  رما  هب  يهراوز ... لیعمـسا  دیـس  هطـساو  هب 

هملک نیا  هب  دربب ». شدوخ  اب  دوب  یناوج  هک  مه »  » ار یمق  كاکح  هللا  حـتف  ازریم  ارم و  تشاد  میمـصت  ددـنویپ و  یـسربط  هعلق  باحـصا 

ولاپ نس  زا  www.Ghaemiyeh.comياهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


اب شرس  هک  دمحا  دیس  رـسپ  یلعدمحم  ازریم  : » اضیا ص 431 هدوب . يدنرز  نس  هب  مه  هللا  حتف  ازریم  ینعی  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  مه » »
هحفص 196] دیـسر [ ». تداهـش  هب  هک  دوب  مک  یلیخ  شنـس  هیلاراشم  دوب  هداتـسیا  هعلق  رد  کیدزن  هک  یتقو  دش  ادج  نت  زا  پوت  هلولگ 

عیاقو نیا  الاح  تسا . هتشادن  زین  لاس  هدزناش  یتح  هک  دناسریم  لیبن  تاشراگن  ریاس  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوب » مک  یلیخ  شنـس   » هلمج نیا 
لیبن باب ص 548  راتفگ  نیا  هلابند  رد  دباییم و  یتاغیلبت  يهبنج  هدش و  ضوع  عوضوم  هنوگچ  هک  دـینک  هظحالم  دـیریگب و  رظن  رد  ار 

يراکادف و هوحن  یناث  رد  دننایک و  دوصقم  دیربب  یپ  ار  ابقن  يهملک  الوا  دـندومن  نم  يادـف  ار  دوخ  ناج  ضرا  يابقن  رفن  هک 313  [ 25]
تروص نادنز  زا  هدش  هدازآ  نیمرجم  نایـشروش و  هنوگچ  قالطا و  ضرا  يابقن  یناسک  هچ  هب  دـینک  هظحالم  دـیبایرد و  زین  ار  تداهش 

هحفص 197 ] دنباییم [ . ادهش 

یلاشوپ ناولهپ 

نیـسحالم و ینعی  هیلوا  ناناولهپ  یتقو  دنداتـسرفیم  رازراک  يهصرع  هب  ار  ناناولهپ  کی  کـی  هک  میدـق  رد  گـنج  ياهنادـیم  دـننام  هب 
نینچ مه  صخـش  نیا  دیـسر  یباراد  ییحی  دیـس  ینعی  رگید  ناولهپ  هب  تبون  دـنتفر  نیب  زا  دوخ  نارایتسد  اـب  یـسربط  يهعلق  رد  سودـق 

هب اهب  نوچ  دـیحو  مولعم  رارق  هب  تسا  جردـنم  وا  باتک  رد  تسا و  هدرک  دـلیفنالب  يارب  اهبلادـبع  هک  یتیاـکح  قبط  تشادـن و  يدـصق 
تیاکح نامه  قبط  هرهاط  یلو  تسا  هدرکیم  لمع  تمکح  اب  اهب  لها  حالطـصا  هب  هدومنیم و  راـتفر  زیرگ  گـنج و  زیرم و  رادجـک و 

شروش و ندرک  اپرب  هب  راداو  ار  وا  باب  رارـصا  هرخالاب  دـنیامنیم و  سودـق  بابلا و  باب  ریظن  یمادـقا  مایق و  هب  عیجـشت  ار  وا  اهبلادـبع 
هشقن لاح  ره  رد  هدوب و  رتمک  قباس  ناناولهپ  زا  دیحو  يهیام  تماهـش و  دیآیمرب  لیبن  خیرات  زا  هک  هچنآ  قبط  رب  دنکیم  رگید  یبالقنا 

اب تسا  نکممریغ  اجنآ  هب  دورو  دودسم و  هعلق  هار  هکنیا  هناهب  هب  دیحو  اهب و  دوریم . نیب  زا  یتدم  كدـنا  رد  هدـشن و  لمع  وا  شروش 
باب ترـضح  : » لیبن ص 449  دـنکیم : يراددوخ  اجنادـب  نتفر  زا  هعلق  هب  ناـیباب  عیمج  نتفر  هب  باـب  دـیدش  دـیکا و  تاروتـسد  دوـجو 

ياوـق ار  سودـق  باحـصا  فارطا  اریز  دـنورب  ناردـنزام  هب  سودـق  باـنج  تدـعاسم  يارب  هک  تسا  بجاو  نینمؤـم  همه  رب  دـیامرفیم 
، بجتـسم بجاو ، دوب : جـنپ  مالـسا  رد  نینمؤم  لامعا  فیاظو و  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  رگا  هدرک ». هطاحا  محریب  راوخنوخ و  نانمـشد 
رگید و ملاـع  رد  باـقع  باذـع و  بجوم  هحفـص 198 ] شکرت [  دوـب و  يرورـض  شلمع  هک  دوـب  نآ  بـجاو  مارح -  هورکم و  حاـبم ،

دـشاب يواـسم  شندرکن  ندرک و  هک  دوب  نآ  حاـبم  دـیامن . يرجا  ار  نآ  اـمتح  دـیاب  یعقاو  نمؤم  دـمآیم  بوجو  هملک  یتـقو  هصـالخ 
شباکترا هک  دوب  عونمم  لامعا  هتـسد  نآ  مارح  هرخالاب  نآ و  سکع  هورکم  دراد و  ناـحجر  شندرکن  رب  شندرک  هک  دوب  نآ  بحتـسم 

هـضیرف مـالعا  هدوب و  داـهج  مکح  شدوصقم  دروآیم  ار  بوجو  يهملک  نیملـسم  هیور  رب  یتـقو  ـالاح  رگید . ملاـع  رد  باذـع  بجوم 
هب رما  هدرمشیمن و  بجاو  هدرکیمن و  متح  نینمؤم  رب  ار  يهضیرف  نینچ  هدوبیم  لاحم  عنتمم و  یلک  هب  رگا  هتبلا  نینمؤم و  يارب  یمتح 

هلمج زا  و  دـناهدش . هعلق  دراو  يرایـسب  کلذـعم  عناوم  مامت  دوجو  اب  هرـصاحم  تدـم  ناـیرج  رد  مینیبیم  هکنیا  اـمک  هدرکیمن . لاـحم 
قبط زین  ناگدش  میلست  رفن و   313  ) هدش قباس  تاحفص  رد  شرکذ  هک  رد ص 363 ) لیبن  تیاکح  قبط  رب  هعلق  هب  نیدراو  هکنآ  لـیالد 
نم يادـف  ار  دوخ  ناج  ضرا  يابقن  رفن  دـیوگیم 313  هعلق  عیاقو  هب  هراشا  اب  دـهعیلو  سبحم  رد  باب  هکنآ  لاح  رفن و   202 ص 418 ، 
هعلق موجه  عورش  زا  دیوگیم  لیبن  قبط ص 383  دنکیم و  دای  ار  نیلوتقم  رفن  یماسا 173  نآ  ياهیدعب  قبط ص 434 و  لیبن  دندومن و 

يهدع هعلق ، گنج  تدم  رد  ماقرا ، نیا  ربانب  دـندیدرگ  لوتقم  رفن   1265 لوالا 72 -  عیبر  نیسحالم 9  تافوات  هدعق 1264  يذ  رد 12 
امک دندوب  هدش  جراخ  هعلق  زا  هک  دناهدوب  یناسک  زین  دیحو  نایفارطا  نیب  رد  یتح  دناهدیدرگ و  جراخ  زین  یـضعب  هدـش و  دراو  يرایـسب 

صخـش نیا  دندومرف  راضحا  دوب  فورعم  رادلاخ  دیـس  هک  ار  یئوخ  میظعلادبع  دیـس  دیحو  بانج  : » دـسیونیم رد ص 489  لـیبن  هکنیا 
تالکـشم دوجو  اب  هک  دوشیم  نینچ  هجیتن  تاملک  نیا  عومجم  زا  سپ  دوب » لوغـشم  عافد  هب  باحـصا  اـب  یـسربط  هعلق  رد  يزور  دـنچ 

میمصت نیا  هکنآ  هصاخ  هحفص 199 ] دناهدیشک [  رانک  ار  دوخ  دنچ  ياهناهب  هب  دیحو  اهب و  یلو  دناهدش  دراو  هعلق  هب  يرایسب  صاخـشا 
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هرـصاحم و تدـش  بالقنا و  يهحوبحب  رد  هن  هدوب  ناردـنزام  زا  اهب  تشگرب  دـعب  هلـصافالب  ینعی  ایاضق  لیاوا  رد  انامه  هعلق  هب  نتفر  هب 
اب دناهدرک  هجوت  ناردنزام  هب  نیـسحالم  بانج  دـیحو ) ینعی   ) دندینـش هک  یتقو  : » دـسیونیم لیبن  رد ص 481  هعلق . هب  نـیدراو  لرتـنک 

لیاسو هک  یتقو  دنیامن  تدعاسم  ار  هعلق  باحـصا  ات  دنتخادرپ  ناردـنزام  رفـس  مزاول  هیهت  هب  دـندیناسر و  نارهط  هب  ار  دوخ  مامت  باتش 
تسین نکمم  هک  دنداد  عالطا  دیحو  هب  دندومرف  دورو  نارهط  هب  ناردنزام  زا  هللاءاهب  ترضح  دنوش  هناور  دنتساوخیم  دش و  هدامآ  رفس 
هناگی دندش  نوزحم  هزادنایب  ربخ  نیا  ندینش  زا  دیحو  بانج  دیورب  هعلق  هب  دیناوتیمن  مه  امـش  دناسرب  هعلق  هب  ار  دوخ  دناوتب  سکچیه 

هب قیوشت  زین  ار  دـیحو  دورب  هعلق  هب  تسا  هتـساوخیمن  نوچ  اهب  ای  الاح  دـندوب ». هللاءاهب  ترـضح  نارهط  رد  مایا  نآ  رد  ناشیا  راسگمغ 
تاروتـسد دوجو  اب  هک  تسنیا  ملـسم  ردـق  یلو  هناگادـج  تسا  یبلطم  تسا  هدوب  نتفرن  يارب  يهناهب  رظتنم  دـیحو  دوخ  اـی  هدرکن  نتفر 

زا لوق  لقن  هک  دلیفنالب  تیاکح  قبط  دناهدرک . يراددوخ  تاروتـسد  نیا  يارجا  زا  دیحو  اهب و  هعلق ، هب  نایباب  عیمج  نتفر  هب  باب  دـیکا 
سابع يزور  : » ص 20 دیامنیم . جییهت  عیجـشت و  هناروهتم  یمادقا  مایق و  هب  ار  راک  هظفاحم  شوماخ و  دـیحو  هرهاط  دـشابیم  اهبلادـبع 

لوغـشم تبحـص  هب  مناخ  هیـسآ  شردام  اب  هک  نیعلا  ةرق  يوناز  يور  يزور  هدوب  یکچوک  لفط  یتقو  هک  درک  تیاکح  اـم  يارب  يدـنفا 
نیعلا ةرق  دندینشیم ... هدوب  لوغشم  هثحابم  هب  شردپ  اب  هک  ار  یباراد  ییحی  دیس  يادص  هدرپ  سپ  زا  هدوب و  زاب  همین  قاطا  برد  هدوب و 

هثحابم و تقو  نونکا  هحفص 200 ] دیـس [  يا   » تفگ هدومن و  بطاخم  ار  دیحو  ذفان  زادنا و  نینط  يادص  اب  كابیب  ابیز و  يهرعاش  نآ 
يارب ررقم  تقو  نونکا  يراد  یتماهـش  رگا  تسا  هتـشذگ  راتفگ  لوق و  ماـیا  تسا  لـمع  تقو  نونکا  تسین  ثیداـحا  تاوبن و  جاـجتحا 
تسا هدمآ  دوعوم  رشبم  هک  نک  ادن  بش  زور و  هداد و  ناشن  ار  دوخ  یگنادرم  زا  يرثا  یتسه  لمع  درم  رگا  تسا  نداد  ناشن  شیامن و 

زا هداد و  همادا  دوخ  يراک  هظفاحم  زیرم و  رادجک و  تسایـس  هب  هراومه  یباراد  یلو  تسا ». هدمآ  دوعوم  صخـش  تسا  هدـمآ  مئاق  ماما 
نادیم هب  يرگید  ناولهپ  دیامن و  هدافتسا  يرگید  درف  زا  هکنیا  دیما  هب  باب  یسربط ، يایاضق  دعب  هکنیا  ات  هتـشادیم  شتآ  رب  یتسد  رود 

ار هغارم  يابحا  زا  یکی  اروشاـع  زور  : » مینک ص 440 یـسررب  لیبن  زا  ار  تیاکح  نیا  هلمج  زا  دتـسرفیم . یباراد  اهب و  هب  یمایپ  دتـسرف 
راضحا شیوخ  رضحم  هب  دوب  لوغشم  كرابم  لکیه  تامدخ  ماجنا  هب  زیزع  نیسح  دیـس  ردارب  نسح  دیـس  ياج  هب  دوب  هام  ود  تدم  هک 

روتسد دندومرف و  تمحرم  وا  هب  دوب  هدش  لزان  هعلق  يادهش  يهرابرد  هک  ار  ترایز  حاولا  دندرک  زارفارس  ار  وا  حایس  بقل  هب  دندومرف ...
بناج هب  كرابم  رمالابسح  حایس  ینک ... تعجارم  زورون  دیع  زور  نک  یعـس  دنداد ... روتـسد  دورب و  هعلق  يادهـش  ترایز  هب  ات  دنداد 

زور رد  دیسر و  ماقم  نآ  هب  يرجه  لاس 1266  لوالاعیبر  هام  لوا  داد  ماجنا  تقد  تیاهن  اب  ار  باب  ترضح  تاروتـسد  هتفر و  ناردنزام 
حایس مایا  نآ  رد  هک  میلک  بانج  تشگرب  نارهط  هب  هلصافالب  داد  ماجنا  ار  ترایز  مسارم  دوب  نیسحالم  تداهش  زور  هک  لوالاعیبر  مهن 

تشگرب و ادهش  ترایز  زا  حایـس  هک  یتقو  دندرک  تیاکح  روطنیا  نم  يارب  دوب  هدومرف  تاقالم  نارهط  رد  هللاءاهب  ترـضح  لزنم  رد  ار 
زور نآ  هک  یباراد  ییحی  دیس  بانج  دوب ... دیدش  هجرد  تیاهن  هب  امرس  تدورب و  دوب  ناتـسمز  لصف  دیـسر  هللاءاهب  ترـضح  روضح  هب 

تمظع هب  دیحو  بانج  هک  روطنآ  یلو  درک  هحفص 201 ] تحارتسا [  هللاءاهب  ترضح  لزنم  رد  يزور  دنچ  حایس  دندوب ... هللاءاهب  نامهم 
رومأم طقف  ار  یـصخش  امرـس  ناتـسمز  رد  باب  هک  دـسریمن  رظن  هب  لوقعم  دوب ». هدربن  یپ  حایـس  دـندوب  هدرب  یپ  هللاءاهب  ترـضح  ماقم 

ناردنزام هب  هجوت  ددصرد  يراب  (: » ص 450  ) لیبن دوخ  تیاکح  هب  هک  هعلق  نانچنآ  مهنآ  دیامن  یـسربط  هعلق  رد  نیـسحالم  ربق  ترایز 
هدیدرگ ناسکی  كاخ  اب  بارخ و  هعلق  هدش و  دیهش  همه  مه  هعلق  باحصا  دیـسر  ربخ  هک  مینک  رفـس  فرط  نآ  هب  میتساوخیم  میدوب و 

تسا هدوب  نارهط  رد  یباراد  اهب و  هب  یمایپ  لاسرا  شدوصقم  تیرومأم  نیا  زا  هکلب  هدوب  یلمعریغ  هریغ  ربق و  صیخشت  زیمت و  و  تسا ».
دوخ خیرات  رد  وا  ات  تسا  هتفگن  لیبن  هب  ار  وا  یعقاو  مایپ  حایس و  یعقاو  تیرومأم  دشاب  هدرک  دوخ  زا  فیلکت  بلـس  هکنآ  يارب  اهب  یلو 

ار کـی  نیا  هدومن و  تیاـکح  ءزج  هب  ءزج  وا  يارب  ار  صوـصخم  صاخـشا  مازعا  نیـسحالم و  هب  ار  باـب  ياـهمایپ  میدـید  یلو  درواـین 
نتـشگرب نتفر و  ناردنزام  هب  ناجیابرذآ  زا  هکنآ  دیآ  نارهط  هب  یمایپ  اب  یتسیابیم  حایـس  هکنآ  دیؤم  تسا ، هدراذگ  لمجم  هتـسبرس و 

مگ یپ  يارب  شنتفر  ناردـنزام  تسا و  هدوب  باـب  صوصخم  روتـسد  بسح  حایـس  ندـمآ  نارهط  سپ  هدوـبن  نارهط  زا  روـبع  شاهمزـال 

ولاپ نس  زا  www.Ghaemiyeh.comياهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


دیع هتفگ و  كرت  ار  نارهط  یباراد  هلـصافالب  تاقالم  نیا  زا  دـعب  هک  تسنآ  ملـسم  ردـق  دوب  هچ  ره  وا  مایپ  حایـس و  تاقالم  رثا  ندرک .
تسدب هناهب  هدروآ و  لمع  هب  يدیدش  تاکیرحت  دوخ  راتفر  زرط  اب  هدینارذگ و  دزی  رد  تسا  هدوب  يدامج  مجنپ  اب  نراقم  هک  ار  زورون 

. دریگیم ناملـسم  یباب و  گنج  يرگیباـب و  يهبنج  یـصوصخ  ياـهباسح  هدروخ  هیفـصت  هکنآ  اـت  دـهدیم  دوخ  یـصوصخ  نانمـشد 
هب ناشیا  دورو  زا  ناتسود  نارای و  دندوب  دزی  رد  ار  زورون  نشج  دندرب  فیرشت  دزیب  نآ  زا  سپ  : » مینک ص 482 لابند  لیبن  زا  ار  ناتساد 
 ] ناشدنزرف راهچ  اب  ناشیا  هجوز  هک  دنتـشاد  یلزنم  دزی  رد  دنتـشاد  دـیدش  يذوفن  رایـسب و  یترهـش  دـیحو  بانج  دـندش ... رورـسم  دزی 
زا رهـش  نایعا  فورعم و  ياملع  دندش  دزی  دراو  يرجه  لاس 1266  لوالا  يدامج  هام  لوا  زور  رد  دـندوب ... نکاس  نآ  رد  هحفص 202 ]
... تشاد ار  ینمـشد  توادع و  تیاهن  دیحو  بانج  هب  تبـسن  هک  يوضر  باون  هب  فورعم  دوب  یـصخش  دزی  رد  دـندرک ، لابقتـسا  ناشیا 
نم تفگ ... دماین و  شـشوخ  دندومن  یئاریذپ  همه  نآ  دـندومن و  نایاش  لابقتـسا  نینچ  دـیحو  بانج  زا  ناگرزب  نایعا و  دـید  هک  یتقو 

هب باوج  نآ  زا  راضح  همه  هک  دنداد  وا  هب  یتخـس  باوج  دیحو  بانج  دیراد ... مه  يرگید  دـیع  زوون  نشج  زا  ریغ  امـش  منکیم  لایخ 
دوش عقاو  مدرم  يازهتسا  دروم  روطنیا  هک  دوبن  رظتنم  باون  دنتفگیم  رگیدکی  يارب  باون  یـسنجدب  تسخ و  زا  یحرـش  دندمآ و  هدنخ 

ساسا زور  نامه  زا  دنتفرگ  میمصت  بانج  نآ  تفلاخم  هب  دش و  لعتشم  ناشنانمشد  بلق  رد  هنیک  شتآ  دونشب ... یتخس  باوج  روطنآ  و 
نآ دیحو  نانمـشد  یلـصا  دوصقم  دوب  الب  تیذا و  عاونا  لماش  هک  تشگ  يروآنزح  هجیتن  ثودح  هب  رجنم  دش و  هتـشاذگ  میمـصت  نآ 

روما نارادمامز  املع و  زا  معا  دزی  رهـش  ریهاشم  نایعا و  نیب  زورون  دـیع  زور  رد  دـننک  دوبان  تسین و  دـنرادرب و  نیب  زا  ار  ناشیا  هک  دوب 
غالبا همه  هب  ار  باب  دیس  ماکحا  میلاعت و  هظحالم  نودب  روهت و  تیاهن  اب  یباراد  ییحی  دیـس  هک  دنداد  ترهـش  نینچ  نانمـشد  يروشک 

کی مسا  دـعب  ددرگیم و  فرط  ود  ره  زا  هاـنگیب  یعمج  نتـشک  هب  رجنم  دوشیم و  عورـش  هنوگچ  اـیاضق  دـینک  هجوت  تسرد  دوـمن ».
يراکب و منادن  یئادف  هکلب  دناهدوبن  ادخ  هار  ءادهـش  ناگدش  هتـشک  ایاضق  زا  کیچیه  رد  دنراذگیم . ادخ  هار  رد  ءادهـش  ار  نآ  فرط 

دارفا زا  هچ  یتلود و  ياوق  زا  هچ  ناردـنزام  رد  يریثک  يهدـع  میدـید  هکنانچ  دـناهدیدرگ . يدـنچ  دارفا  یئوج  تساـیر  یبلط و  ترهش 
اهریقحت و سودـق ، اب  اـملعلا  دیعـس  یـصخش  ینمـشد  تلع  هب  افرـص  دـندش  هتـشک  دـندروخ  ار  سودـق  نیـسحالم و  بیرف  هک  يهداـس 

اباحمیب و  نیسحالم )  ) دش شورفراب  دراو  هرس  کی  [ » هحفص 203 دنکیم ص 328 [ : لقن  لیبن  هکنانچ  دوب . وا  زا  نیسحالم  ياهفیفخت 
دایرف درک و  شدرگ  املعلادیعس  لزنم  فارطا  يدیدش  تباهم  اب  هبترم  هس  دیس  دیـسر  اجنادب  نوچ  تخاتیم  املعلادیعـس  لزنم  بناج  هب 

ار دوخ  تشحو  سرت و  لامک  اب  ارچ  یتسه  اجک  تدوخ  يهدرک  راداو  داهج  هب  ار  رهـش  نیا  مدرم  هک  وت  وسرت  تسپ  صخـش  يا  دزیم 
هب ار  مدرم  هک  یناـسک  يهدرک  شومارف  اـیوگ  قمحا  يوسرت  يا  هتـشاد ... یفخم  ار  شیوخ  تلزنم  ياـهراوید  تشپ  يهتخاـس و  ناـهنپ 
وا همهنیا  مود  يهعفد  يارب  هک  ار  نیسحالم  دیتشاد  عقوت  املعلادیعس  زا  امـش  ایآ  دنرذگیم ». ناج  زا  ناشدوخ  لوا  دننکیم  راداو  داهج 

هنکمم هدوجوم و  ياوق  مامت  زا  دیدوب  وا  ياج  رگا  مه  امش  تسا  یهیدب  دهد ؟ ياج  دوخ  رس  يور  رب  دهدیم  مانـشد  هدومن و  ریقحت  ار 
هایـس و ملع  نتـشارفارب  اب  سودـق  نیـسحالم و  تایلمع  هکنآ  هصاخ  دومن  لـمع  وا  هکناـنچ  دـیدومنیم  هدافتـسا  وا  نتخاـس  دوباـن  يارب 

هیلع یبالقنا  یـصاع و  يدارفا  ار  نانآ  دـییأت و  ار  املعلادیعـس  تایعدـم  هریغ  قدـنخ و  رفح  هعلق و  کـی  رد  ناکـسا  مدرم و  يروآعمج 
ریبدـت و ءوس  یلو  دـیامن  لمع  تمکح  اب  هتـساوخیم  هکنیا  اب  زین  یباراد  منیبیم  هک  يروط  هب  مه  نونکا  دومن . یفرعم  نید  تموکح و 

دوجوم زیرین  رد  هچ  دزی و  رد  هچ  يو  تنوکس  لحم  رهـش  رد  دارفا  ریاس  وا و  نیب  هک  ار  یـصوصخ  ياهینمـشد  شتآ  وا  ياهیراک  منادن 
لابقتـسا مارتحا  اب  یباراد  زا  دزی  رد  ناـیعا  اـملع و  ماـمت  دـیوگیم  لـیبن  ددرگیم . رگید  یعمج  يزیرنوخ  بجوم  دـنزیم و  نماد  هدوب 

نایباب زا  یعمج  هدوب و  ینادنز  باب  ینعی  نایباب  سیئر  هک  یعقوم  رد  اریز  هدوب  هدشن  هتخانـش  یباب  انلع  یباراد  هک  دناسریم  نیا  دندرک 
دوشیم مولعم  سپ  دنیامن  یلابقتسا  نانچ  یباراد  دیحو  نوچ  روهشم  یباب  کی  زا  دناهدیدرگ  مودعم  یـسربط  رد  هریغ  یبالقنا و  ناونعب 

هک يوضر  باون  اصوصخم  وا و  یـصوصخ  نانمـشد  یلو  هدومنیم  لمع  تمکح  اب  هتـشاد و  یفخم  تیباب  هب  ار  دوخ  یگتـسباو  دـیحو 
، ماقتنا يارب  دوشیم  سلجم  نآ  رد  نیرـضاح  هدنخ  رخـسمت و  دنخـشیر و  دروم  دریگیم و  رارق  دیحو  فیفخت  ریقحت و  ازهتـسا و  دروم 
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راک زا  راک  دنیبیم  هک  مه  دـیحو  دربیم . راکب  وا  ندرب  نیب  زا  يارب  يرثؤم  هبرح  ناونعب  فشک و  هحفص 204 ] تیباب [  هب  ار  وا  یگتسب 
هک مان  يایوج  یناوج  یفرط  زا  دنتسه  وا  ندرک  دوبان  يارب  ینیچهنیمز  لوغشم  مه  وا  یصوصخ  نانمشد  هدش و  هتخانـش  یباب  هتـشذگ و 

يدج تامادقا  هب  دنکیم  عورش  امسر  هدراذگ و  رانک  ار  يراک  هظفاحم  هدنارورپیم  رس  رد  اهوزرآ  هتشادن و  اهرس  رد  يرـس  اجک  چیه 
يوس هب  صاخـشا  بلج  يارب  فلتخم  لـیاسو  هب  هدروآرد و  يزکرم  لکـش  هب  ار  دوخ  يهناـخ  سپ  رتـشیب  ناراـی  ندروآ  تسد  هب  يارب 
داشنم ناکدرا و  زا  : » لیبن ص 485  دنزیم . نماد  رهش  رد  ار  بالقنا  شتآ  هدیدرگ و  بجوم  ار  رتشیب  تاکیرحت  دیامنیم و  مادقا  دوخ 

دندروآیم و يور  دیحو  بانج  لزنم  هب  دیدج  رما  میلاعت  ندینش  يارب  دندشیم و  دراو  دزی  هب  هتـسد  هتـسد  کیدزن  رود و  طاقن  ریاس  و 
تدم هلولو  روش و  نیا  دندادیم  ناشن  اهنآ  هب  دید ) میهاوخ  دعب  هک   ) ار تمدخ  قیرط  دیحو  بانج  مینکب ... دـیاب  يراکچ  دندیـسرپیم 

رهش مکاح  دزن  تیاکش  يارب  تخاس و  زیواتسد  ار  وهایه  اغوغ و  روش و  نیا  يوضر  باون  تشاد  رارمتسا  نینمؤم ... نایم  رد  زور  لهچ 
دیدوب مکاح  نیا  ياج  امـش  رگا  مسرپیم  امـش  زا  یلو  دوب  هبرجتمک  یناوج  مکاح  دیوگیم  هحفـص 485  نیمه  رد  لیبن  هچرگا  تفر »
يوضر باون  دننام  یـصخش  هدش و  رهـش  رد  دایز  تفر  دمآ و  وهایه و  ثعاب  هک  ار  یـصخش  نیا  یمادقا  ره  زا  لبق  ایآ  دیدرکیم ؟ هچ 

هب مکاح  نیا  هک  يراک  نامه  دیدومنیمن  قیقحت  ار  نایرج  دـیدرکیمن و  راضحا  دـهدیم  وا  هب  هریغ  بالقنا و  دانـسا  یئوگدـب و  وا  زا 
تموکح هب  ار  دیحو  ات  داتـسرف  يوضر  باون  تاماهتا  رثا  رب  طایتحا  دـیق  هب  ینیرومأم  ای  رومأم  دومن و  لمع  هبرجتیب  صخـش  لیبن  لوق 
یحلسم هورگ  کنیا  نم  تفگ  مکاح  [ » هحفص 205 ص 485 [ : هدروآرد : رگید  لکـش  هب  هدرک و  گرزب  ار  عوضوم  لیبن  یلو  دنروآ .

باون کیرحت  هب  زین  درگلو  سوفن  رارـشا و  زا  یعمج  دـنتفریم  اهزابرـس  هک  روطناـمه  دـننک ... هرـصاحم  ار  دـیحو  لزنم  اـت  متـسرفیم 
زا یکی  هک  لیزارب  رد  نونکا  دینک  هظحالم  امش  تسا  یعیبط  يرما  مهنیا  دندومن ». هجوت  دیحو  يهناخ  بناج  هب  اهزابرـس  لابند  يوضر 

کی ای  سیلپ و  کی  هکنیا  ضحم  هب  کلذـعم  دـنراد  توافت  نامـسآ  ات  نیمز  زا  ناریا  نامز  نآ  مدرم  اب  شمدرم  تسا و  یقرتم  کلامم 
رگا سپ  دـنیامنیم ، عامتجا  اهنآ  درگ  هراکیب  يریثک  تیعمج  يروف  دوشیم  رـضاح  یتیرومأـم  يارجا  يارب  يهطقن  رد  سیلپ  لـیبوموتا 

یعیبط و هدوب  يرما  دـناهدشیم  عمج  هفیظو  ماجنا  نیرومأم  درگ  هراکیب  مدرم  هداتفارود  رهـش  کـی  رد  لـبق  لاـس  هد  دـص و  زا  شیب  رد 
دیحو بانج  : » لیبن هلابند ص 485  دوشیم ؟ هجاوم  هیضق  اب  يریبدت  هچ  اب  یباراد  مینیبب  نونکا  یلو  تسا  هتشادن  مزال  مه  کیرحت  یتح 

زا دنتسه  هلمح  موجه و  دعتـسم  رهـش  لذارا  رارـشا و  حلـسم و  نازابرـس  دندید  هک  یتقو  باحـصا  دندوب ... هرکاذم  لوغـشم  باحـصا  اب 
هک تسیریـشمش  نامه  دـینیبیم  نم  يولج  هک  يریـشمش  نیا  دـندومرف  باحـصا  هب  دـیحو  بانج  دـندومن  فیلکت  بسک  دـیحو  بانج 

رای و نودب  اهنت  هکی و  دندومرفیم  داهج  هب  رومأم  ارم  ترضح  نآ  رگا  هک  دنادیم  ادخ  دندومرف  تمحرم  نم  هب  ناشدوخ  مئاق  ترضح 
هنوگنیا لاثما  رد  هک  دناهداد  هزاجا  نم  هب  ترضح  نآ  نکل  مدرکیم  قرفتم  ار  همه  متخاسیم و  ناشیرپ  ار  تیعمج  نیا  متفریم و  روای 

نیا رد  تسکش  دهاوخ  مهرد  دناهتساخرب  ابحا  تفلاخم  هب  هک  ار  ینانمشد  فوفص  یبیغ  دی  دیـشاب  نئمطم  ص 487 : منک ... عافد  عیاقو 
نوریب هاگهانپ  زا  یناهگان  دندوب  هدش  ناهنپ  هشوگ  رد  هک  باحصا  زا  یعمج  اب  هللادبع  دمحم  هب  موسوم  یصخش  هک  دندروآ  ربخ  اهنیب 

دیدش يردق  هب  هللادبع  دمحم  هلمح  دنتخاس  هدنکارپ  ار  همه  هدرب  هلمح  نیفلاخم  ادعا و  هب  دـندرک و  دـنلب  نامزلا  بحاص  ای  دایرف  هدـمآ 
وا هب  دـیحو  بانج  دـندرب ... هاـنپ  نیراـن  هعلق  هب  هدرک  راـیتخا  رارف  مکاـح  اـب  هتخیر و  ار  دوخ  هحلـسا  هحفـص 206 ] نیمجاـهم [  هک  دوب 

یلوط یلو  هدرکن  زواجت  یناسل  هلداجم  دودح  زا  نامزلابحاص  رما  فارطا  رد  موق  نیا  تفلاخم  ینمـشد و  نونکات  هک  نادب  دندومرف ...
تسا و تنطلـس  يایوج  یباراد  دیحو  هک  تخاس  دهاوخ  رـشتنم  نینچ  دـیناروش و  دـهاوخ  ام  هیلع  رب  ار  مدرم  باون  هک  دیـشک  دـهاوخن 

دارفا ارچ  اهنآ  ياسؤر  نایباب و  تامادقا  زرط  رثا  رب  افرـص  تقو  مدرم  راکفا  دوب  نیا  تقیقح  رد  و  دنک ». رخـسم  ار  ناریا  مامت  دهاوخیم 
دینک هظحالم  امـش  هدوب ، تایرظن  نیا  دیؤم  نانآ  لامعا  زرط  هک  یلاح  رد  دـنراد  ار  ناریا  تموکح  ریخـست  دـصق  نایباب  هک  دـننکن  رکف 

شفارطا رد  هک  ار  یـصخش  ات  دتـسرفیم  دنتـسه  حلـسم  ایند  لود  لومعملا  بسح  هک  ار  دوخ  نیرومأم  زا  یتارفن  اـی  رفن  يرهـش  مکاـح 
درگ تساهنآ  داشرا  لوغشم  هکنیا  نینمؤم و  ناونعب  يرایسب  هورگ  هشیمه  صخـش  نیا  دنروایب و  قیقحت  يارب  هدش  هداد  یتاراشتنا  نینچ 
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راداو تموکح  هدومن و  ناجیه  مدرم  هرخالاب  هکنیا  هب  ینیب  شیپ  اب  ینعی  دش  دهاوخ  عقاو  هچ  هکنیا  هب  ملع  اب  صخـش  نیا  هتـشاد و  دوخ 
رام رات و  دنـشکب و  ار  اهنآ  هدومن  هلمح  ربخیب  نیرومام  هب  اتلفغ  ات  دراذگیم  هاگ  نیمک  رد  ار  دوخ  تارفن  دـیدرگ  دـهاوخ  هلخادـم  هب 

همادا دوخ  تایلمع  هب  هدیدرگ  رتروسج  روکذم  هللادبع  دمحم  و  دراذـگیم . عافد  ار  نیا  مسا  دـننک و  بحاصت  ار  اهنآ  هحلـسا  دـنیامن و 
نآ دـسریمن  رظن  هب  لوقعم  یلو  هدوب  دـیحو  تیاـضر  نودـب  هللادـبع  دـمحم  لاـمعا  نیا  هک  دـیوگب  دـهاوخیم  لـیبن  هچرگا  دـهدیم ،

اروف دیامنیم و  ازهتـسا  ریقحت و  هدوب  هدومن  هک  یلاؤس  رـصتخم  تلع  هب  میدـید  هک  يروط  هب  ار  دوخ  نامهم  يوضر  باون  هک  يدـیحو 
ندمآ زا  راضحتـسا  دعب  يروف  هک  يدیحو  نآ  دیامن . راتفر  نیا  زا  رتهب  دوخ  بلج  نیرومام  اب  هک  تسین  مولعم  دنکیم ، باسح  هیفـصت 

مه هلمح  روتسد  یناهنپ  هک  تسین  دیعب  میعافد  رومأم  طقف  دراوم  نیا  رد  دیوگیم  دشکیم و  باحـصا  خر  هب  ار  مئاق  ریـشمش  نیرومام ،
دنیامن رام  راـت و  ار  هحفـص 207 ] یتلود [  نیرومام  وا  دارفا  هک  هدوب  یفاک  تیعافد  روماـم  اـم  دـیوگب  هکنیا  سفن  ـالوصا  و  دـشاب . هداد 

هنومن دیدج و  تضهن  راکفا  هدش  تیبرت  هک  وا  باحـصا  فرط  زا  ای  دـشاب  دـیحو  صخـش  فرط  زا  اهیراک  منادـن  هکنیا  زا  معا  لاحرهب 
دزادرپیم ص نایرارف  بیقعت  هب  هتفای و  یتراسج  روکذم  هللادبع  دمحم  هکنیا  امک  دوریم  تماخو  هبور  هاوخان  هاوخ  هیـضق  دشاب  دندوب 

هدـنهانپ هعلق  هب  درک  روبجم  دوخ  هلمح  موجه و  اب  دـندوب  هعلق  ظفاحم  هک  ار  ینازابرـس  تفر و  شیپ  نیران  يهعلق  بناج  هب  : » لـیبن  488
يوضر باون  دسرب  مکاح  يارب  یکمک  هنوگچیه  جراخ  زا  تشاذگیمن  درک و  هرـصاحم  هعلق  رد  ار  شناوریپ  مکاح و  هنوگنیدب  دندش 

انلع هدش و  راوس  بسا  رب  دندومرف  رادلاخ  دیس  هب  دیحو  بانج  دوب ... هدروآ  شروش  ناجیه و  هب  ار  مدرم  هتـسشنن و  راکیب  اهنیب  نیا  رد 
وگب دـنک  داهج  امـش  اب  دـهاوخیمن  دـیحو  هک  وگب  اهنآ  هب  نک و  توعد  نامزلا  بحاص  كرابم  رما  هب  ار  مدرم  رهـش  رازاب  هچوک و  رد 
هکنآ دـعب  دـینک  هظحالم  تخاس ». مهاوخ  ناشیرپ  ار  ناشعمج  منک و  عاـفد  دـش  مهاوخ  روبجم  تقونآ  دـننک ... هرـصاحم  ارم  لزنم  رگا 

هب قیقحت  يارب  مکاح  راضحا  ربارب  رد  اهنت  هدز  مهرب  دوخ  تاغیلبت  هداعلاقوف و  ياهتفر  دـمآ و  اـب  ار  رهـش  شمارآ  زور  تدم 40  دیحو 
شمارآ دـنوشن و  کیرحت  مدرم  دراد  عقوت  زونه  دراذـگیم و  عافد  ار  نآ  مسا  هداد و  رارق  هرـصاحم  تحت  ار  اهنآ  هلمح و  وا  نیروماـم 

هللادـبع و دـمحم  دـنورب و  نیران  هعلق  فرط  هب  هک  درک  راداو  ار  اـهنآ  باون ...  » ص 490 مینیبب . لیبن  زا  ار  هلاـبند  دـنیامن ، ظـفح  ار  دوخ 
دوب بقارم  هعلق  نایم  هک  مه  مکاح  دندرک  موجه  هللادبع  دمحم  هب  دندش و  هجوتم  فرط  نآ  هب  مدرم  دـنهد  رارق  موجه  دروم  ار  شنارای 
نیمز هب  دیـسر و  هللادبع  دمحم  ياپ  هب  هلولگ  نیب  نیا  رد  دننک ... کمک  نیمجاهم  اب  هللادبع  دمحم  هیلع  رب  داد  روتـسد  دوخ  نازابرـس  هب 
دمحم دنتساوخیم  هحفص 208 ] دندیسر [  دیحو  لزنم  هب  ات  دنتفاتـش  وا  لابند  نانمـشد  درب  دیحو  بانج  لزنم  هب  ار ... وا  شردارب  داتفا ...

نآرد دنک ... هدنکارپ  ار  مدرم  دورب  رفن  شش  اب  هک  دندومرف  رما  يداشنم  ياضر  دمحم  الم  هب  دیحو  بانج  دنشکب ... دنریگب و  ار  هللادبع 
هتـشک سکچیه  اهیباب  زا  اجنیا  ات  دـینک  هظحالم  دندیـسر ». لتق  هب  نانمـشد  نیرتراوخنوخ  زا  رفن  تفه  دوب  یناـثلا  يداـمج  هک 27  زور 

ات ار  وا  هدـمآ و  قئاـف  وا  رب  ناگدـش  هرـصاحم  ادـعب  هدوـمن و  هرـصاحم  ار  اـهنآ  هلمح و  تـلود  نیرومأـم  هـب  هللادـبع  دـمحم  دوـب  هدـشن 
يهلمح اب  ار  قیقحت  يارب  هیراضحا  باوج  هک  روطنامه  دـیحو  دـندش و  راتـساوخ  ار  شمیلـست  لابند و  دوب  دـیحو  لزنم  هک  شهاگهانپ 

مامت میتشون  ررکم  تسا  هداد  لیبن  لوق  هب  رفن  نتشک 7  رگید و  هلمح  اب  ار  هدننک  هلمح  یصاع و  میلـست  بانج  زین  اجنیا  رد  داد  یناهگان 
یباب نارـس  هک  هدوب  یتاکیرحت  رثا  رب  عیاقو  مامت  هدـش و  عورـش  نایباب  طسوت  مدرم  اهیتلود و  زا  معا  ناـیباب  ریغ  ندـش  هتـشک  اـب  عیاـقو 

كرادت زج  يهراچ  رگید  هک  دوب  هدش  یئایاضق  لؤسم  هاوخان  هاوخ و  دیحو  رگید  نونکا  رگید . يهنومن  کی  مهنیا  دـندومنیم و  داجیا 
دنتـسشنیمن مارآ  مدرم  تموکح و  هتبلا  دوب و  هدش  هتخیر  اهنآ  تامادقا  تلع  هب  رفن  نیدنچ  نوخ  اریز  تشادن  عافد  هلمح و  يارب  مزاول 

هتفرگ رظن  رد  دوب  زیرین  هک  ار  هاوخلد  هطقن  ببس  نیدب  دزاس ، لدبم  يرتنما  ناکم  هب  ار  دوخ  لحم  هک  تسناد  حالـص  نانچ  دیحو  سپ 
لیبن هکناـنچ  دوریم  اجنادـب  تکرح و  ههاریب  زا  هناـیفخم  زین  دوخ  دـنورب و  زیرین  هب  هدـش و  هدـنکارپ  دـهدیم  روتـسد  ار  دوخ  ناـیفارطا 

یتسردنت یتمالـس و  اب  هک  دننک  شـشوک  دنوش و  قرفتم  هک  دندومرف  شیوخ  ناوریپ  هب  دیحو  بانج  بش  نآ  رد   » ص 491 دسیونیم :
هار خسرف  تفه  بش  نآ  رد  دنتشادن  تداع  نتفر  هدایپ  هب  هکنآ  اب  دندربیم  فیرـشت  زیرین  هار  رد  دیحو  بانج  دندرگ ... روصنم  رفظم و 
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... تشاد تنوکـس  اهیکیدزن  نآ  رد  هک  ناشردارب  دندش ... ناهنپ  دوب  یکیدزن  نآ  رد  هک  یهوک  نایم  رد  دـعب  زور  دـندومیپ ... هدایپ  ار 
دراو دندوب  هدـمآ  دـیحو  بانج  لابند  هک  تموکح  فرط  زا  راوس  رفن  دـنچ  زور  نامه  داتـسرف  رگید  مزاول  یکاروخ و  يرادـقم  یناهنپ 
اجنآ رد  دیحو  بانج  دـندرکیم  لایخ  دـندرک  شیتفت  ار  وا  لزنم  دـندش و  تشاد  تنوکـس  نآ  رد  ناشردارب  هحفـص 209 ] هک [  يهیرق 
بانج ناوریپ  زا  دودح  نآ  مدرم  رتشیب  دندیـسر  سراف  تاناوب  هب  ات  دـندومرفیم  تفاسم  یط  اههوک  نیب  رد  دـیحو  بانج  هدـش ... ناهنپ 

هار نایم  رد  دندش  هارمه  دندربیم  فیرشت  زیرین ) کیدزن   ) اسف بناج  هب  هک  دیحو  بانج  اب  دودح  نآ  یلاها  زا  يرایـسب  دندوب ... دیحو 
دیحو قیرط  نیدب  دندومنیم ». توعد  كرابم  رما  هب  ار  مدرم  و  دندشیم ... هدایپ  بسا  زا  دندیسریم  هک  يدابآ  هیرق و  رهب  دیحو  بانج 

نوچ (: » ص 495  ) دـسیونیم لـیبن  دـیامنیم . زیرین  هار  رد  يدـیدج  تارفن  يروآعمج  هب  عورـش  دـش  رود  دزی  مکاـح  سرتسد  زا  یتقو 
زیرین زا  رتشیب  رفن  دص  هتخوس  رانچ  هلحم  زا  دننک ... غیلبت  ار  كرابم  رما  ات  دندومرف  فقوت  زور  دنچ  دندیـسر  زیرین  هیرق  هب  دـیحو  بانج 

اـصوصخم دناهتفاتـش  دیحو  لابقتـسا  هب  یعمج  دیمهف  هک  یتقو  دوب  ناخ  نیدـباعلانیز  زیرین  مکاح  دـنتفر ... دـیحو  بانج  تاقالم  يارب 
یسک یلو  تخاس ... دهاوخ  لوتقم  ار  وا  مکاح  دیارگب  دیحو  تعاطا  هب  هک  سکره  دیوگب  اهنآ  هب  ات  داتـسرف  دوخ  فرط  زا  ار  رفن  کی 
سرت زا  دـنکب  هچ  دـش  ریحتم  دیـسرت و  یلیخ  دـندرکن ... یئانتعا  وا  ماغیپ  هب  مدرم  دـیمهف  مکاح  هک  یتقو  درکن ... اهفرح  نیا  هب  یئاـنتعا 

دینک هظحالم  داد » رارق  دوب  هتفرگ  رارق  یمکحم  هعلق  راوج  رد  هک  ورطق  هیرق  رد  ار  دوخ  تماقا  لحم  دریگ  رارق  موجه  دروم  ادابم  هکنیا 
رد ررکم  دیامن و  هدنکارپ  راتفگ  اب  ار  مدرم  تسا  هدرکیم  یعـس  رودـقملا  یتح  دوشن  رارکت  اجنیا  رد  دزی  عیاقو  هکنیا  يارب  زیرین  مکاح 

روصت دنیبیم  دوخ  رود  ار  یعمج  دوب و  هتشذگ  بلاطم  نیا  زا  شراک  هک  دیحو  یلو  دوش  جراخ  زیرین  زا  هک  دهاوخیم  دیحو  زا  ررکم 
يرادـیاپ و هب  ار  دوخ  نایفارطا  هدومنن و  مکاح  تاراـطخا  هب  یئاـنتعا  سپ  دـیامن  يربارب  یتلود  ياوق  اـب  عمج  نیا  اـب  دـناوتیم  دـنکیم 

ربنم ياپ  رفن  رازه  بیرق  : » مینک ص 497 لابند  لیبن  لوق  زا  ار  ایاضق  هحفص 210 ] دیامنیم [ . قیوشت  عیجشت و  هلمح  درمت و  نایـصع و 
یتقو انعطا ». انعمـس و  دندروآرب  دایرف  زیرین  ياههلحم  ریاس  زا  مه  رگید  رفن  دـصناپ  هتخوس و  رانچ  هلحم  زا  همه  دـندوب و  رـضاح  ناشیا 

تـشاگنا نمؤم  ار  نانآ  دید و  دوخ  رود  میدرک » تعاطا  میدینـش و   » هدـنیوگ دـشاب ) تسار  لیبن  لوق  رگا   ) يرفن دـصناپ  رازه و  دـیحو 
هدرک عمج  ناغم  تشد  رد  ار  رفن  رازه  دصکی  بیرق  زورون  رد  یگرزب  نشج  یط  ناریا  هب  ندیـشخب  شمارآ  دعب  هک  ردان  دـننام  تسرد 

هک تشاد  نیقی  دـنناشن و  تنطلـس  ریرـس  هب  دـننادیم  روشک  قیـال  هک  ار  یـصخش  هک  تسنآ  تقو  هک  تفگ  عقاو  هن  فراـعت و  هار  زا  و 
ص 498 هک : تفگ  اهنادـب  دراد  دوخ  رود  يرفن  دـصناپ  رازه و  اـعقاو  هکنیا  روصت  هب  زین  دـیحو  درک  دـنهاوخن  باـختنا  ار  وا  زج  یـسک 
رد هک  درادن  یموزل  نیا  زا  شیب  رگید  تشاد ... قفوم  ارم ... هک  منکیم  رکش  ار  ادخ  ماهدمآ  رهـش  نیا  هب  یهلا  رما  غالبا  يارب  نم  : » لیبن

ار امـش  ياههناخ  دـبلطب  کمک  زاریـش  زا  دـنک و  يراتفردـب  امـش  اب  نم  رطاخ  هطـساو  هب  رهـش  نیا  مکاح  مسرتیم  اریز  منامب  رهـش  نیا 
هنوگره يارب  دـیربب ... فیرـشت  يدوز  نیا  هب  امـش  هک  میوشیمن  یـضار  زگره  اـم  دـنتفگ  ادـص  کـی  هب  نیرـضاح  همه  دـنک ... بارخ 

اب تانابهطـصا  زا  هک  یـصخش  رفن  تسیب  نآ  هب  دیحو  بانج  دوزفایم  تیعمج  يهدـع  رب  زور  ره  میتسه ... رـضاح  یتبیـصم  يراتفرگ و 
رانچ رد  هک  دوخ  ناوریپ  هب  و  دیوش ... هدنهانپ  تسا  هتخوس  رانچ  کیدزن  هک  هجاوخ  هعلق  رد  دیورب و  دندومرف  دندوب  هدـش  هارمه  ناشیا 

تاکرادت نیا  زیرین  مکاح  هک  یتقو  تسا  یهیدب  دنـشاب ». هعلق  ياهراوید  اهجرب و  اهرد و  بقارم  هک  دنداد  روتـسد  دندوب  نکاس  هتخوس 
يرادا هفیظو  بسح  دوشیم  راچان  هداـهنن  یعقو  زیرین  كرت  هب  رئاد  وا  تاراـطخا  هب  دـیحو  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـنیبیم  دـیحو  فرط  زا  ار 
هحفـص دزادنایب [ . اهنآ  سرت  يارب  یئاوه  ریت  یـسک  نتـشک  دـصق  نودـب  دوش و  هیرهق  يهوهق  هب  لسوتم  هلئاغ  ندـشن  گرزب  يارب  دوخ 

عقوم نیا  رد  اریز  تسا ، هدوب  تواـفتم  یلک  هب  رداـن  وا و  عضو  هک  تسناد  هدرب و  دوخ  هابتـشا  هب  یپ  دـیحو  هک  دوـب  عـقوم  نیا  رد  [ 211
راک لابند  هدـش و  رود  وا  فارطا  زا  مکاح  نیرومأم  یئاوهریت  دـنچ  اب  اهنت  هدومنیم  رکذ  لیبن  هک  هریغ  رفن و  دـصناپ  رازه و  نآ  یماـمت 
هدش هدنهانپ  هعلق  هب  دش  روبجم  زین  دیحو  سپ  دندراذگ  یقاب  رفن  لیبن 72  لوق  هب  ینعی  لیلق  رایـسب  يدودعم  اب  ار  دیحو  دنتفر و  شیوخ 

نامرف مکاح  : » مینک ص 499 لابند  لیبن  زا  ار  ایاضق  دوب . نایباب  فرط  زا  هلمح  نیلوا  مه  اجنیا  رد  دنیبب و  عافد  تاماکحتسا و  كرادت  و 
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ياپ هب  ریت  هک  نیـسحلادبع ... هب  موسوم  دوب  يدرمریپ  تفرگ  رارق  هلولگ  فدـه  هک  یـسک  لوا  دـننک  يزادـناریت  دـیحو  باحـصا  هب  داد 
ادـج ار  دوخ  نینمؤم  زا  دـندش و  لزلزتـم  دـندرکیم  ناـمیا  راـهظا  هک  یـسوفن  زا  یـضعب  هک  دـش  ببـس  هلمح ... نیا  دروخ ... وا  تسار 

اب هدش  راوس  بسا  رب  دوز  حبـص  دندینـش  ار  اهنآ  یئافویب  نوچ  دیحو  بانج  دنتـسویپ  نانمـشد  هب  هدش  جراخ  هعلق  زا  هنابـش  دـنتخاس و 
حلسم زابرس  رازه  اب  ار  ناخ  رغـصایلع  دوخ  گرزب  ردارب  ناخ  نیدباعلانیز  دنتفر ... هجاوخ  هعلق  هب  شیوخ  لزنم  زا  باحـصا  زا  یعمج 
هراشا هب  باحـصا  زا  رفن  دنچ  باتفآ  عولط  تقو  داتـسرف  دندوب  هدنهانپ  نآ  رد  رفن  ود  داتفه و  هک  هجاوخ  هعلق  هرـصاحم  يارب  وجگنج  و 
دیحو بانج  دزن  ار  هدازهاش  ناگتشامگ  زا  یکی  ناخ  نیدباعلانیز  دنتخاس ... قرفتم  ار  نمـشد  رگـشل  هتخات  نوریب  هعلق  زا  دیحو  بانج 
خیـش هعلق  دننام  تاداهنـشیپ  نیا  باوج  دوش ». شوماخ  شتآ  نیا  دیاش  دیربب  فیرـشت  زیرین  زا  منکیم  شهاوخ  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و 

ص يدعب : تالمح  يارب  تاکرادت  ندید  وا و  رسپ  ود  ندرک  ریسا  مکاح و  ردارب  هلمج  زا  یعمج  نتـشک  دوب و  یناهگان  هلمح  یـسربط 
نیا رد  نم  فقوت  رگا  دنتـسه  رگید  رفن  ود  نم و  رـسپ  ود  نم  ناهارمه  وگب  مکاح  هب  دندومرف  صخـش  نآ  هب  دـیحو  بانج  : » لیبن  501

ار اـم  ون  دیاهتـسب  اـم  يور  هب  ار  بآ  ارچ  رگید  مورب  رهـش  نیا  زا  هک  مرـضاح  نم  تسا  بوشآ  هحفص 212 ] ناجیه و [  نیا  ببـس  رهش 
هدوب و تماقا  وا  یعقاو  دصق  هدوبن و  شیب  یفراعت  نتفر  نیا  هدوب و  لیبق  هچ  زا  راتفگ  هوحن  هک  دیراد  هجوت  امش  دبال  دیدرک ». هرـصاحم 

یمـسر نیرومأم  هک  ار  شنازابرـس  رهـش و  مکاح  وا ، تارفن  هک  دزی  رد  دـیروآ  رظن  هب  ار  فاـصنا  يهجرد  امـش  رفظ ، دـیما  هب  يرادـیاپ 
دعب هک  ار  یبالقنا  یـشروش و  يهدـع  تلود  فظوم  نیرومأم  هک  نونکا  یلو  دوبن . مهم  دنتـشاذگ  هرـصاحم  رد  دـندوب  فظوم  تلود و 

صخـش و نیا  ضارتعا  دروم  ناشهرـصاحم  دناهدومن  اپرب  یبوشآ  نانچ  رهـش  نیا  رد  الاح  هدـش و  رارف  هب  قفوم  دزی  رد  رفن  دـنچ  نتـشک 
وگب مکاح  هب  : » لیبن ص 501 زا  دیرگنب  ار  هیضق  لابند  درکیم . افتکا  نیمه  هب  شاکیا  دریگیم  رارق  دیدج  تضهن  نیا  ياسؤر  زا  یکی 

هچ  ) دادن یتیمها  دیحو  بانج  ماغیپ  هب  ناخ  نیدباعلانیز  دننک  قرفتم  ار  وا  رگـشل  مامت  متـسرفیم  ددنبب ... ام  يور  هب  ار  نان  بآ و  رگا 
ار مکاح  رکشل  دننک ... موجه  نمشد  رکـشل  هب  دنوش و  جراخ  هعلق  زا  دندرک  رما  نینمؤم  زا  رفن  دنچ  هب  ناشیا  نیاربانب  دیتشاد )؟ يراظتنا 
زا هتـشذگ  اجنیا  ات  دـینک  هظحالم  دـندش » راـتفرگ  وا  رـسپ  ود  دـش و  هتـشک  گـنج  رد  مکاـح ) ردارب   ) ناـخ رغـصا  یلع  دـنداد  تسکش 

فرط زا  هلمح  زونه  یلو  دناهتشک  ار  رفن  نیدنچ  هلمح و  نایرگشل  هب  نایباب  هبترم  ود  زین  زیرین  رد  نایباب  طسوت  دزی  رد  هعقاو  ياهراتـشک 
هک دناهتـشامگ  تمه  نانمـشد  هک  دـندید  نوچ  دـیحو  بانج  : » دـسیونیم ص 501 لیبن  کلذـعم  هدـماین . لمع  هب  ناـیباب  هب  نایرگـشل 

دـننکب و یهاچ  بآ  يارب  هعلق  نایم  رد  دـننک و  ایهم  هعلق  زا  عافد  يارب  ار  همزـال  تازیهجت  دـنداد  روتـسد  دـنربب  نیب  زا  ار  هعلق  باحـصا 
نیعم یفیلکت  هـفیظو و  نینمؤـم  زا  کـیره  يارب  زور  ناـمه  رد  دـنیامن و  بـصن  دـناهتفرگ  هحفـص 213 ] نمـشد [  زا  هک  ار  یئاـهرداچ 
ازریم یبـضغریم ... بصنم  ار  شکهویگ  خیـش  دنتـشامگ ... یتراـغ ) لاوما  ینعی   ) لاوما تسارح  ظـفح و  هب  ار  فسوی  خیـش  دـندومرف ...
سیئر ار  یقتدمحم  یجاح  نابنادنز ... ار  لاقب  یقت  يدهـشم  اههمان ... هدنناوخ  ار  هللا  لضف  ازریم  راگن و  عیاقو  یـشنم و  ار  رفعج  دـمحم 

اب ار  رازاب  هلحم  نینکاس  زا  هدع  دیحو  بانج  دندوب  هدـش  هارمه  تانابهطـصا  زا  هک  يرفن  تسیب  باحـصا و  رفن  رب 72  هفاضا  هیئاصحا ...
مانب ناموت ... رازهجنپ  غلبم  و  دیبلط ... کمک  هدازهاش  زا  اددجم  ناخ  نیدباعلانیز  دندوزفا ، هعلق  نینکاس  اب  اهنآ  نادـنواشیوخ  زا  یعمج 

هب ار  غلبم  همان و  هک  داد  روتـسد  وا  هب  درپس و  دوب  شدامتعا  لـحم  هک  رقاـبالم  هب  ار  لوپ  هماـن و  داتـسرف  ازریم  زوریف  هدازهاـش  يارب  دوخ 
یلومعمریغ هار  زا  رقابالم  دوب  مکاح  نانیمطا  دروم  حیـصف و  راتفگ و  شوخ  یـصخش  رقاـب  ـالم  نیا  دـهدب ... هدازهاـش  هب  شدوخ  تسد 

دوب هتفرگ  هزاجا  دیحو  بانج  زا  هک  لیعمـسا  دیـس  یجاح  نیب  نیا  رد  دش  هدایپ  اهرداچ  زا  یکی  مد  زور ... هنابـش  کی  زا  دعب  دـش  ناور 
هتـسب اهرداچ  زا  یکی  مد  هتـسارآ  نیزم و  یبسا  دـید  لیعمـسا  دیـس  یجاح  دیـسر ... هطقن  نامه  هب  دورب ... دوخ  هیرق  هب  یمهم  راک  يارب 

دـش راوس  بسا  رب  دمآ و  ولج  لیعمـسا ... دیـس  یجاح  تسا ... ناخ  نیدباعلانیز  ناگتـشامگ  زا  یکی  لام  بسا  نیا  هک  دـیمهف  تسا ...
نامزلا بحاص  ترضح  زا  هک  ار  لذر  تسپ  صخش  نیا  تفگ  دزیم  فرح  رقابالم  اب  هک  همیخ  بحاص  هب  هاگنآ  دیشک  ار  دوخ  ریشمش 

اروف دـندوب  هدیـسرت  یلیخ  لیعمـساالم  جاـح  زا  هک  شناـهارمه  همیخ و  بحاـص  هدـب  نم  هب  دـنبب و  ار  وا  ياهتـسد  ریگب  هدرک  رارف   )؟!(
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ار دوخ  ریسا  نامسیر  رس  مالـسالا  خیـش  دنداد  مالـسالا  خیـش  هب  ار  نامـسیر  رـس  دنتـسب و  نامـسیر  اب  ار  شیاهتـسد  دنتفرگ و  ار  رقابالم 
دصقم زا  دیسر  دیحو  ترضح  روضح  هب  رقابالم  نوچ  دومیپیم ... هار  شبـسا  لابند  زا  شریـسا  دومن و  تمیزع  زیرین  بناج  هب  تفرگ و 

دوب يراتفردب  مدآ  رقابالم  نوچ  یلو  دننک  اهر  ار  وا  هک  دندوب  لیام  دیحو  بانج  درک  ضرع  ار  عیاقو  لیصفت  رقابالم  دندرک ... لاؤس  وا 
راک و هوحن  دـینک  هظحالم  اـت  مروآیم  امـش  داـی  هب  هنومن  يارب  ار  اـهنیا  هحفـص 214 ] دندیناسر [ ». لتق  هب  ار  وا  دـیحو  بانج  باحـصا 
يرگیـشحو و تیاهن  تیناـحور  فـالخ  هب  هکلب  تسا  هدوب  تیناـحور  تسا  هتـشادن  هک  يزیچ  اـهنت  مدرم ، اـب  اـهنآ  راـتفر  تالیکـشت و 

يایلوا داـمتعا  دروم  لـیبن  دوخ  لوق  هب  هک  یهاـنگیب  هراـچیب  صخـش  هدوب  اراد  ار  هاـنگیب  صاخـشا  نتـشک  لاوما و  تراـغ  تیربرب و 
وا دنتساوخیم  هک  نایباب  نایاقآ  رظن  هب  دشاب  هدوب  یبوخ  مدآ  دیاب  ةدعاق  هجیتنلاب  هدوب و  حیصف  راتفگ و  شوخ  صخش  هدوب و  تموکح 

ناموت رازهجنپ  لماح  نیا  هک  تسا  هدوب  رومأم  زین  هدربمان  مالسالا  خیـش  نیا  نیارق  هب  هک  میوگب  دیاب  و  راتفردب . مدآ  دوشیم  دنـشکب  ار 
ناموت رازهجنپ  مه  ات  دیامن  ریگتسد  بیقعت و  لماک  ملع  بقاعت و  هشقن و  اب  هکلب  فداصت  هب  هن  ار  يرگشل  کمک  یضاقتم  دصاق  لوپ و 

یـضاقتم دـصاق  لوصو  عناـم  مه  دـنناسر و  هعلق  یعاـفد  تاکرادـت  فرـصم  هب  هدرک  بحاـصت  هدوب  یهباـنتعم  هجو  عقوم  نآ  رد  هک  ار 
هدوب یتموکح  هفیظو  ماجنا  رومام  افرص  هک  ار  عافدالب  يریـسا  ایند  موسر  نیناوق و  همه  فالخرب  مه  دعب  دنوش و  دوخ  دصقم  هب  کمک 

نیا ادـخ و  هار  مظعا  دیهـش  دوشیم  دـیحو  تقو  نآ  دـشکیم و  ار  دـیحو  هنوگچ  صخـش  نیمه  ردارب  دـید  میهاوخ  دـعب  و  دنـشکیم .
اریز تسـس  تسا  یبلاطم  هلمج  نآ  زا  مهنیا  دندرک  توعد  هاگودرا  هب  دنداد و  بیرف  ار  دیحو  هک  دسیونیم  لیبن  راتفردـب . مدآ  صخش 

يهرامش وا  مه  هک  یتروصرد  تسا  هدوبن  رتشیب  رفن  هاجنپ  دصکی و  زا  هعلق  نیعفادم  يهدع  تاحفص 501 و 502  رد  لیبن  تایاور  هب  انب 
دندوب هدش  هتشک  رتشیب  ای  رفن   63 تاحفص 500 و 507 -  رد  لیبن  لوق  هب  دودعم  يهدع  نیا  زا  دناسریم و  هریغ  اهرگشل و  هب  ار  نایتلود 

هرصاحم زا  هامکی  زونه  تسا و  هتشادن  مه  ار  سودق  هیورشب و  نیسحالم  يرادیاپ  رارـصا و  تماهـش و  تعاجـش و  اصخـش  زین  دیحو  و 
خیش هعلق  دننام  زین  زیرین  عوضوم  هک  دشاب  قداص  دوخ  لوق  نیا  رد  لیبن  رگا  دوشیم . میلست  دیحو  هک  دوب  هتـشذگن  نایتلود  طسوت  هعلق 

همان و نیا  یتسیابیمن  دیحو  هدوب  هحفص 215 ] مأوت [  اهنآ  ندش  هتشک  دعب  نیروصحم و  يدازآ  وفع و  دهعت  نآرق و  ياضما  اب  یسربط 
یناجنز تجح  دـشاب  قداص  دوخ  تایاور  رد  لیبن  رگا  هکنیا  امک  تسا . هتـشاد  عوضوم  رد  هبرجت  هقباـس و  اریز  هدرکیم  لوبق  ار  دـهعت 

دنچ مازعا  هب  طقف  نایتلود  تین  نتسناد  شیامزآ و  هار  زا  قبط ص 591  هدرکن و  مارتحا  تیاعر و  هدومنن و  نانیمطا  ار  نآرق  ياضما  زین 
یلو دزابب  ار  هعلق  یگنج  هدافتسا و  لباق  دارفا  زا  يدحا  دوشیمن  رضاح  دیامنیم و  تردابم  كدوک  دنچ  هداتفا و  راک  زا  هدروخلاس  رفن 

تنایخ دانـسا  لیبن  روطنامه  زین  لاح  نیع  رد  لوبق و  ار  نایتلود  توعد  نیا  فارطا  زا  کمک  لوصو  لامتحا  تقولا و  عفد  دیما  هب  دیحو 
گنج و دوکر  نامز  نیا  زا  هعلق  نینکاس  هک  تسا  هتساوخیم  هدومیپ و  تنایخ  هار  زین  دیحو  دهدیم  نایتلود  هب  ینکشدهع  حلـص و  رد 

هتخاب ار  هیضق  یباب  دصاق  نآ  ای  شمرحم  هلیسو  هب  زار  نیا  فشک  اب  یلو  دننک  ریگلفاغ  ار  نایتلود  هدومن و  هدافتسا  یحالـصا  تارکاذم 
هیـضق هک  مراد  فوطعم  هتکن  نیدـب  ار  امـش  هجوت  اـت  میـسیونیم  ار  اـهنیا  ددرگیم . هعلق  نیروصحم  وا و  دوـخ  ندـش  هتـشک  هب  رجنم  و 

هلیح و زیرگ و  گنج و  تنایخ  رد  تنایخ  رـسارس  هدوب  یتیفیک  هچ  هب  دـیراد  رارـصا  مه  زونه  اهامـش  میتفگیم و  هک  ادـخ  هار  تداهش 
ناودع يزیرنوخ و  رد  هراومه  نایباب  هکلب  تسا  هتشادن  یتسود  عون  تبحم و  تیناحور و  يهبنج  اساسا  تسا و  هدوب  متـس  ملظ و  رکم و 

. دهدیم دانسا  نایتلود  هب  لیبن  هک  دناهدوب  نآ  زا  رتدیدش  بتارم  هب  تیربرب  رد  هدوب و  مدقشیپ  یتامدقم  تالمح  ناهانگیب و  نتـشک  و 
باحصا رب  هبلغ  زا  نوچ  یسربط  خیـش  هعلق  هعقاو  رد  هک  ازریم  یلقیدهم  هدازهاش  دننام  و  : » مینک ص 508 لابند  لیبن  زا  ار  ایاضق  نونکا 

يهمان و  دنوش ... ثبـشتم  هلیـسو  نیمه  هب  دنتفرگ  رظن  رد  مه  شنارای  ناخ و  نیدباعلانیز  دز  گنچ  بیرف  هعدـخ و  نماد  هب  دـش  زجاع 
اهنیا هک  منادیم  الماک  نم  دندومرف ... دندیـسوب و  دنتفرگ و  مارتحا  لامک  اب  ار  نآرق  دیحو  بانج  دنتـشاگن ... هعلق  باحـصا  هب  یلـصفم 

فیلاکت هک  دندومرف  باحصا  هب  دعب  منک ... لوبق  ار  اهنآ  توعد  هک  منادیم  بجاو  دوخ  رب  نکلو  هحفص 216 ... ] دنیوگیمن [  تسار 
هک دوخ  ناوریپ  زا  رفن  جنپ  اب  و  دنوشن ... هتفیرف  اهنآ  تاراهظا  هب  دننکن و  نانیمطا  نانمـشد  هب  هجو  چـیه  هب  دـنهد و  ماجنا  ار  دوخ  همزال 
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بانج زا  ارما  عیمج  کلملا و  عاجـش  ناخ و  نیدباعلانیز  دنداهن  يور  نمـشد  هاگ  رگـشل  هب  دوب  راکتنایخ  دباع  دیـس  یجاح  هلمج ... زا 
زامن رد  دندومن  تاعارم  ناشیا  هب  تبسن  ار  مارتحا  تیاهن  دندرک ... یئاریذپ  دیحو  بانج  زا  زور  هس  بش و  هس  دندرک ... لابقتـسا  دیحو 

تفلاخم هب  ارچ  متسین  ربمغیپ  هحفـص 217 ] دالوا [  زا  نم  رگم  دندومرف ... دیحو  بانج  هلمج  زا  [ ... 26  ] دندرکیم ادتقا  دیحو  بناج  هب 
هحفـص 218] زا [  هک  دنتفرگ  میمـصت  روطنیا  شناهارمه  ناخ و  نیدباعلانیز  هرخالاب  دیـشکب ... ارم  دیهاوخیم  ارچ  دیاهدرک  مایق  نم  اب 

نایرگشل ام و  نیب  فالتخا  هک  نومـضم  نیا  هب  دنتـسرفب  هتـشون  یبوتکم  هعلق  باحـصا  هب  دوخ  تسد  اب  دنیامن  تساوخرد  دیحو  بانج 
دـیئایب و نم  هحفـص 219 ] دزن [  هاگرکـشل  هب  دیناوتیم  دیـشاب  هتـساوخ  رگا  امـش  هدیـشک  تملاسم  حلـص و  هب  راک  هدش و  عفترم  یتلود 

نومـضم هب  همان  دندش  روبجم  نوچ  یلو  دننک  لوبق  ار  بلطم  نیا  هک  دندوبن  لیام  ابلق  دیحو  بانج  دیدرگرب  دوخ  ياهلزنم  هب  دیناوتیم 
رکم زا  دیروخب  ار  نانمـشد  هحفص 220 ] بیرف [  ادابم  هک  دنتـشون  باحـصا  هب  مه  يرگید  همان  انمـض  دنداتـسرف و  باحـصا  يارب  قوف 

هار زا  هک  ار  لوا  همان  دـندومرف  وا  هب  دـنداد و  نانیمطا ) دروم  مرحم و  یباب   ) دـباع دیـس  یجاح  هب  ار  همان  ود  ره  دیـشاب  رذـحرب  نانمـشد 
زا هنابش  عاجش  نادرم  زا  رفن  دنچ  هک  وگب  اهنآ  هب  هدب و  باحـصا  هب  دنربخیب  نآ  زا  نانمـشد  هک  ار  یناث  همان  نک و  هراپ  ماهتـشون  رابجا 

تفر ناخ  نیدباعلانیز  دزن  هرسکی  درپس و  تنایخ  هار  دباع ... دیس  یجاح  دنزاس  قرفتم  هدنکارپ و  ار  نمشد  رگـشل  دنوش و  جراخ  هعلق 
درک لـقن  ناـخ  نیدـباعلانیز  يارب  ار  هـمه  دـندوب  هداد  باحـصا  هـب  وا  هلیــسو  هـب  دـیحو  هحفـص 221 ] باـنج [  هـک  ار  یتاروتــسد  و 
همه هک  دیوگب  دیحو  بانج  لوق  زا  اهنآ  هب  دـهدب و  هعلق  باحـصا  هب  ار  لوا  همان  هک  دومن  راداو  درک و  قیوشت  ار  وا  ناخ  نیدـباعلانیز 

هدومنن و تیاعر  ار  وا  تدایـس  تلود  ارچ  هک  دنکیم  ضارتعا  نایتلود  هب  دیحو  اج  همه  هک  دینکن  شومارف   ) نئاخ دیـس  دنوش ... قرفتم 
مامت دندومرف و  غیلبت  كرابم  رما  هب  ار  نایرگشل  همه  دیحو  بانج  تفگ  اهنآ  هب  داد و  باحـصا  هب  ار  لوا  همان  دننکیم ) يراتفردب  وا  اب 
رگشل جوف  کی  ناخ  نیدباعلانیز  دینک ... تعجارم  دوخ  ياهلزنم  هب  هتفر  نوریب  هعلق  زا  اهامش  تهج  نیا  زا  دندش  كرابم  رما  بوذجم 

دز و نیا  هجیتن  رد  دنوش ... دراو  رهـش  هب  دنوشیم  جراخ  هک  هعلق  زا  باحـصا  دـنراذگن  دـنورب و  هک  درک  رومأم  ار  دوخ  هحفص 222 ] ] 
دهاوخ اجک  هب  دیحو  بانج  راک  تبقاع  دننیبب  دندش  رظتنم  و  دندش ... هدنهانپ  عماج  دجسم  رد  هیقب  دندیسر و  تداهـش  هب  یـضعب  دروخ 

ناخ نیدباعلانیز  هب  دوب  لد  نیگنس  راکمتس و  يدرم  هک  ناخ  یلقـسابع  هب  موسوم  یـصخش  دنهد ... ماجنا  دیامرفب  ار  هچنآ  ات  دیـشک ...
دیناوتیمن امش  هک  ار  يراک  مرضاح  و  ماهدروخن ... مسق  هک  نم  دینکشب  ار  دوخ  دنگوس  دیناوتیمن  دیاهدروخ و  مسق  امـش  رگا  تفگ ...

رد ناشنادنواشیوخ  هک  ار  یـصاخشا  درک و  دایرف  هاگنآ  مشکب  مریگب و  ار  وا  دشاب  مالـسا  نید  فلاخم  هک  سکره  مهد ... ماجنا  دینکب 
درک تباجا  ار  وا  توعد  هک  هحفص 223 ] یـسک [  لوا  دنناسرب  لتق  هب  ار  دیحو  بانج  ات  دومن  عمج  دوخ  رود  دندوب  هدش  هتـشک  گنج 

تراسا و رد  ار  وا  میدـید  هکنانچ  و   ) دوب هدرک  ریگتـسد  زاریـش  هار  نیب  رد  ار  رقاـبالم  شردارب  تاـناوب  مالـسالا  خیـش  اریز  دوب  اـضرالم 
لادج گنج و  نیح  رد  مهنآ  نایباب  هب  يزادناریت  لوغشم  هفیظو  يارجا  رد  هک  ار  یبصنم  بحاص  نآ  لیبن  دعب  دنتشک و  هانگیب  عافدالب 

مدق زین  دوب  هدش  هتشک  گنج  رد  نابعش  شردارب  هک  رفص  هب  موسوم  يرگید  صخـش  دمانیم ) راوخنوخ  لدگنـس و  نئاخ و  تسا  هدوب 
گنج رد  دوب  ناخ  نیدباعلانیز  گرزب  درارب  هک  ناخرغصا  شردپ  اریز  تسویپ  عمج  نیا  هب  زین  ناخ  رغصا  یلع  رسپ  ناخاقآ  داهن  شیپ 

دـنتفرگ و ار  ناخ  یلقـسابع  رود  رفن  هس  نیا  اهنآ ) يریگلفاغ  نایباب و  هیلوا  همدـقمالب  هلمح  رد  متـشون  هک  يروط  هب   ) دوب هدـش  هتـشک 
شومارف ار  اـهنآ  تواـضق  عقوم  رد  میناوـخیم و  بلطم  نارازه  هک  سوـسفا  دـص  دـنناسر ». لـتق  هب  ار  دـیحو  باـنج  هک  دـندش  رـضاح 

يدش هتشک  ات  یتشک  ارک  هک  اتفگ  هداتف  هتشک  یکی  دید  یهرب  یسیع  میاهدینش : میاهدناوخ و  راب  دص  دنچ  ار  فورعم  رعش  نیا  مینکیم 
تسد هب  هک  نونکا  هدیدرگ و  میقتسمریغ  میقتسم و  هانگیب  دارفا  اهدص  لتق  بجوم  دیحو  تشک ....  ارت  هکنآ  دشکب  ار  وا  هک  زاب  ات  راز 

: دسیونیم هدرک و  هیبشت  هسیاقم و  نایعیـش  ماما  يهیـضق  اب  يربک  تیمولظم  ناونع  هب  ار  نآ  لیبن  دوشیم ، هتـشک  صاخـشا  نامه  ناسک 
صخش ناونع  هب  هک  يدرف  دینک  هظحالم  دندروآ ». دای  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يراتفرگ  هعقاو  نیا  هدهاشم  زا   » ص 516

هتشک يریگلفاغ  لمع  اب  عافدالب  هانگیب و  دارفا  يرایسب  وا ، تسد  تلآ  صاخشا  وا و  تاکیرحت  تلع  هب  هدش و  هتخانش  یـصاع  یغای و 
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ءوس همـصاخم  كرت  تیعقوم  هحفـص 224 ] زا [  تسا  هتـساوخیم  نایرگـشل  لافغا  اب  زین  تبقاع  هدـیدرگ و  تراغ  اهنآ  زا  اهلام  هدـش و 
مسا ایآ  دباییم ، يربک  تیمولظم  تروص  دهد  نتـشک  هب  ار  یعمج  زاب  هنانئاخ  هلمح  اب  هدومن و  ریگلفاغ  ار  نایتلود  رگید  راب  هدافتـسا و 

دامتعا دروم  هک  ار  روکذم  مان  رقابالم  هک  میدـید  میئامن ؟ یقلت  یهلا  هار  رد  تمدـخ  میراذـگب و  تیمولظم  تیناحور و  دوشیم  ار  اهنیا 
صخـش یباب  دباع  دیـس  یجاح  یلو  دـش  هتـشک  هانگیب  دومیپن و  تنایخ  هار  تقو  نآ  لوپ  ناموت  رازه  جـنپ  نتـشاد  دوجو  اب  دوب  مکاح 

نمشد هب  ار  وا  هنالیحم  هشقن  دومن و  تنایخ  دوخ  ياوشیپ  هب  دوب  هدش  عیمطت  هک  یئزج  یغلبم  رـس  رب  دیحو  رارـسا  مرحم  دامتعا و  دروم 
مهنآ اسؤر  دامتعا  دروم  صاخـشا  زا  هنومن  کی  نیا  دوب ؟ نایباب  نیا  نایتلود و  نآ  نیب  یقرف  هچ  منکیم  لاؤس  امـش  زا  دومن ، شاـف  يو 

یئاوهریت اـنایحا  ناـیغای و  يهرـصاحم  رثکادـح  راـضحا و  راـطخا و  راذـنا و  هب  دوخ  یتموکح  هفیظو  يور  مکاـح  هک  اـسؤر  لـمع  زرط 
هک مه  هیقب  دنوشیم . مدق  شیپ  هرظتنمریغ  مجاهت  راتـشک و  رد  هدومن و  ریگلفاغ  ار  نانآ  وا  ياهتلآ  دیحو و  یلو  دنکیم  افتکا  نتخادـنا 
هللا لیبس  یف  ءادهـش  ار  ناگدـش  هتـشک  ات  میراذـگ  مان  هللا  لیبس  میناوتیم  ار  اـهنیا  ياـجک  یتلود ، هچ  یباـب و  هچ ، هدوب  زیرگ  گـنج و 

هچره دـنناوخیم و  يرـسرس  ار  بلاطم  هک  تسبوخ  یناسک  بیرف  يارب  طـقف  متـشون  ررکم  هک  يروط  هب  بلاـطم  نیا  میهن . ماـن  میناوتب 
بیرف غورد  تاغیلبت  نیا  اب  دوشیمن  دنتسه  بلاطم  رد  لمأت  لئاسم و  رد  تقد  لها  هک  ار  یناسکم  الا  دننکیم و  لوبق  يروف  دنونـشیم 

دیناوخب و ار  هیراجاق  رـصع  رد  اصوصخم  ناریا  خیرات  امـش  تسا ؟ هدوب  نایباب  رد  رـصح  اهراتـشک  نیا  هک  دینکیم  روصت  امـش  ایآ  داد .
یبوکرس و زا  سپ  ار  تموکح  هب  نایغای  هک  اهتلود  مامت  دننام  اریز  هدوب  يهداس  تیاکح  نایباب  نتشک  تیاکح  دندرکیم  اههچ  دینیبب 
هچ یسربط و  رد  هچ  شروش  دوب و  بالقنا  عوضوم  بهذم  تیاکح  زا  هتشذگ  اریز  دنشکب  دنتشاد  قح  زین  ار  نایباب  دنتـشکیم  تسکش 

هحفص 225] بجوم [  هتـشک و  ار  یعمج  یتلود  ياوق  هب  مجاهت  هب  هدش و  نصحتم  هعلق  رد  یباب  مساب  يهتـسد  ناجنز  رد  هچ  زیرین و  رد 
اهنآ مادعا  رد  دارفا  نیا  هب  طلـست  دـعب  یتموکح  ره  تسا  یهیدـب  دـندوب . هدـیدرگ  اهرهـش  مظن  رد  قالخا  مدرم و  بارطـضا  تشحو و 
اهنآ نتـشک  يارب  دوخ  نایرارف  بیقعت  زا  دنتـشاد  تین  صولخ  تیناحور و  ياعدا  هک  نایباب  یتقو  میدـید  هکیروط  هب  تسا  هدیـشوکیم 
رارق وفع  لومـشم  دندوب  هماع  رفنت  دروم  زین  ینید  ظاحل  زا  هک  ار  ینایغای  نینچ  هک  دیراد  عقوت  نایتلود  زا  امـش  دـندومنیمن ، يراددوخ 

هحفص 226 ] دنهد [ ؟

یتحلصم یباب  ناولهپ 

بحاص ای  هدوب و  ماما  بیان  وا  هکنیا  لیبق  زا  يداـقتعا  نیرتکچوک  باـب  هب  اـساسا  یناـجنز  تجح  میوگب  مناوتیم  تئرج  لاـمک  اـب  نم 
طـسوت هدش  هتـشون  ياهخیرات  رد  رایـسب  دـهاوش  عوضوم  نیا  تابثا  يارب  تسا و  هتـشادن  رگید ، ماقم  ره  ای  راگدرک و  رهظم  ای  نامزلا و 
هکناـنچ تسا  هدادـن  ناـشن  باـب  تاـقالم  هب  یتبغر  ادـبا  صخـش  نیا  لـثملایف  هکنیا  هلمج  زا  دروآ  تسد  هب  ناوتیم  ناـیئاهب  ناـیباب و 

زاریـش و هب  یلو  هتفر  نارهط  ات  رابود  دوخ  وا  درک ، مهاوخ  رکذ  ار  لیبن  خـیرات  زا  يدراوم  زین  اـج  نیا  رد  اـیاضق  تبـسانم  هب  دـینادیم و 
وا زا  یمک  تفاسم  رد  باب  تسا و  هدوب  ناجنز  رد  وا  تسا ، هتفرن  دوخ  يادتقم  بوبحم و  هناگی  امش  حالطصا  هب  تاقالم  يارب  ناهفصا 

دناهدومن و ندید  قیرهچ  وکهام و  رد  باب  زا  يدازآ  لامک  اب  دارفا ، نارازه  مدرک  رکذ  هکنانچ  لیبن  لوقب  هکنیا  اب  وکهام و  قیرهچ و  رد 
یمادقا و نیرتکچوک  هدوب  ناجنز  رد  هک  یناجنز  تجح  یلو  هتفر  باب  تاقالم  هب  ترفاسم و  ناجیابرذآ  هب  ناسارخ  زا  نیـسحالم  یتح 
ار رفن  رازه  هس  دـشاب ) قداص  رگا   ) لیبن لوق  هب  دـید  میهاوخ  هک  يروط  هب  هک  یناجنز  تجح  تسا . هدرکن  باـب  تاـقالم  يارب  یتکرح 
هب اجکی  دوب ، لئاق  وا  تاروتـسد  باب و  يارب  یـشزرا  دوبیم و  یباب  اـعقاو  رگا  هدـیگنج  تیباـب  ماـنب  ناـیتلود  اـب  هدرک و  عمج  دوخ  رود 

باب روتسد  هب  یهجوت  نیرتکچوک  وا  یلو  دندمآیم  قئاف  نایتلود  رب  هتبلا  دص  هتبلا  عاجش  لیلق  هورگ  نآ  اب  داحتا  اب  هتفریم و  ناردنزام 
تجح ندوب  رظن  سبح  ار  نآ  يهناهب  لـیبن  تسا و  هدرکن  اهنادـب  یکمک  نیرتمک  هدومنن و  دـنورب  ناردـنزام  هب  نینمؤم  عیمج  دـیاب  هک 

هعلق رد  ار  باحـصا  يراـتفرگ  ربـخ  دـندوب  سوـبحم  نارهط  رد  تجح  باـنج  هک  یتاـقوا  رد  : » ص 559 هحفـص 227 ] دـنکیم [ : رکذ 
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هدومن رایتخا  دوخ  يارب  هک  يراسگمغ  دنتسناوتیمن ، دنیامن  يرای  ار  باحـصا  دنورب و  اجنآ  هب  هک  دنتـشاد  لیم  یلیخ  دندینـش  یـسربط 
تجح بانج  هک  دوب  هللا  ءاهب  ترضح  كرابم  رضحم  زا  هبستکم  تاضویف  لوصح  رثا  رب  دوب  هللا  ءاهب  ترـضح  روضح  هب  فرـشت  دندوب 
تـسا لیبن  ياهیفاب  هوای  زا  رگید  هنومن  کی  مه  اجنیا  مزیزع : تسود  دـندش . قفوم  یمادـقا  مایق و  هب  رما  تمدـخ  هار  رد  يدـنچ  زا  سپ 

رد دوشیم  جراخ  ناشتـسد  زا  بلاطم  هتـشر  یهاگ  دناهدوب ، اهب  يوعد  تیرهظم و  يارب  تاغیلبت  رکف  رد  لیبن  وا  تسد  تلآ  اهب و  نوچ 
هداوناخ زا  مانمگ و  نایباب  نیب  یتح  هدوب  یناوج  اهب  عقوم  نآ  رد  تسا . هدوبن  مه  یناجنز  تجح  رـضحم  يدرگاـش  قیـال  ءاـهب  عقوم  نآ 
بلاطم ملع و  لیصحت  يواکجنک و  سح  نآ و  نیا و  رضحم  زا  ینیچ  هشوخ  روز  هب  هک  یهالک  شدوخ  حالطصا  هب  يرادا و  صاخـشا 
یناجنز تجح  هک  دوشیم  یعدم  نونکا  دوب و  هدروآ  تسد  هب  یمالک  دـنچ  دوخ  يهنابلط  هاج  يزاورپ و  دـنلب  ياهوزرآ  ياضرا  يارب 

تالیـصحت و ياراد  زین  اصخـش  هدوب و  ملع  لـها  يهداوناـخ  زا  دوـخ  هدوـب و  رتـگرزب  وا  زا  لاـسهد  رد ص 545  لـیبن  تیاور  قـبط  هک 
. دوشیم اهب  رـضحم  نیچ  هشوخ  تسا  هدوب  هریغ  تافیلأت و  ربنم و  سرد و  سالک  بحاص  داـهتجا و  يهجرد  ياراد  هقیمع و  تاـقیقحت 

تجح تکرش  مدع  يارب  یتسس  يهناهب  هچ  لیبن  اهب و  هک  میئامن  هیزجت  ار  هلئـسم  نیا  میرذگب و  رادخاش  حالطـصا  هب  ياهغورد  نیا  زا 
توف دـعب  یـسربط  ياـیاضق  مدروآ  رایـسب  دـهاوش  لـیبن  دوخ  لوق  زا  متـشون و  هکناـنچ  هکنآ  لاـح  دـناهدروآ و  ناردـنزام  ياـیاضق  رد 

لاـح تسا و  هتفر  ناـجنز  هب  نارهط  زا  تجح  هک  تسا  هدوـب  عـقوم  نیا  رد  تسرد  هدـیدرگ و  عورـش  لاس 1264  رخآ  رد  هاشدـمحم و 
 ] هک هتـشاد  يدازآ  نانچنآ  هدوب و  رظن  سبح  اهنت  لیبن  لوق  هب  هک  یـسک  یهگناو ، دورب . ناردـنزام  هب  ناجنز  ياج  هب  هتـسناوتیم  هکنآ 
هب هدافتـسا و  یتصرف  زا  دوخ » يالوم   » روتـسد يارجا  رد  هتـسناوتیمن  ایآ  هدومنیم  مغ  عفر  هللاءاهب » ترـضح  رـضحم   » رد هحفص 228 ]
هک یتقو  : » لـیبن ص 560  هتــشاد . ار  رارف  يهـبنج  شدوـخ  صخــش  لوـقب  زین  نارهط  زا  وا  تـکرح  هـکنیا  اـمک  دـیامن . رارف  ناردـنزام 

میمصت ناخ ... یقت  ازریم  دندوب  سوبحم  نارهط  رد  زونه  تجح  بانج  تسشن  تخت  هب  هاش  نیدلارصان  شرسپ  تفای و  تافو  هاشدمحم 
هب دندش و  جراخ  نارهط  زا  دندید  رطخ  رد  ار  دوخ  تایح  هک  یتقو  تجح  بانج  دنک ... رتدـیدش  ار  تجح  بانج  سبح  هک  دوب  هتفرگ 

دنکیم ص 578: لقن  نینچ  ار  تجح  يهمان  نتم  لیبن  اضیا  دنتشگرب ». دنتـشاد  ار  ناشیا  تعجارم  قایتشا  ناوریپ  باحـصا و  هک  ناجنز 
نیا همان  نومـضم  دنتـشاگن  هاش  نیدلارـصان  هب  همان  تجح  بانج  دیـشکیم  هنابز  ناجنز ) زا   ) لادـج گنج و  هرئان  هک  اهنیب  نامه  رد  »

هدنهانپ هاش  تلادع  هب  دنرامـشیم  نامیا  نید و  نابیتشپ  نیرتگرزب  ناهج و  يامرفنامرف  ار  دوخ  هاش  یهاشداپ  ترـضحیلعا  يایاعر   » دوب
زج متفرگ و  نکـسم  نارهط  هب  ناـجنز  زا  نم  دـندومرف  تیاـنع  نم  هب  تبـسن  دنتـساوخ ... نارهط  هب  ارم  هاـش  دـمحم  موحرم  دـنوشیم ...

هزاجا دنچره  متشادن  يروظنم  دوصقم و  دنتفگیم  ینانخس  نم  يهرابرد  دندوب و  هتخورفارب  املع  هک  يداسف  هنتف و  شتآ  ندش  شوماخ 
زاـغآ رد  موحرم  هاـش  زا  دـعب  مناـمب  یهاـشداپ  لدـع  يهیاـس  رد  نارهط  رد  هک  مدـید  نآ  رتهب  یلو  منک  تعجارم  ناـجنز  هب  هک  متـشاد 

.« مدرک رارف  ناجنز  هب  دنک  تظفاحم  ارم  هک  دوبن  نارهط  رد  سکچیه  نوچ  دـناسرب  لتق  هب  ارم  تفرگ  میمـصت  ماظن ... ریما  امـش  تنطلس 
وا رـضحم  هب  هدوب و  اهب  ناشراسگمغ  هناگی  هک  دـسیونیم  اـجکی  هدوب  سوبحم  تجح  هک  دـسیونیم  اـجکی  لـیبن  دـینک  هظحـالم  ـالاح 

يهیاس رد  هک  هدـید  نآ  رتهب  یلو  دوش  جراخ  نارهط  زا  هتـسناوتیمن  هک  هحفـص 229 ] دسیونیم [  تجح  دوخ  لوق  زا  اج  کی  هتفریم 
روبجم تجح  هک  تسنیا  ملـسم  هچنآ  رگیدکی . هب  یندیبسچان  ضیقن و  دض و  غورد و  بلاطم  تساهنیا  دنامب ، نارهت  رد  یهاشداپ  لدع 

هدومنیم یتاکیرحت  امئاد  دید  میهاوخ  هکنانچ  زین  وا  فلاخم و  وا  اب  دودح  نآ  مدرم  تمسق و  نآ  ياملع  اریز  دشابن  ناجنز  تسا  هدوب 
هدـیزگرب و ار  نارهت  تماـقا  دوخ  وا  دـیوگ و  ار  ناـجنز  كرت  تجح  هک  تسناد  حالـص  رهـش  شمارآ  ظـفح  يارب  يزکرم  تلود  سپ 

اهنت هدرک و  يراددوخ  اهنیا  همه  زا  یلو  دباتش ، باب  تاقالم  هب  ای  دورب و  ناردنزام  هب  تسا  هتسناوتیم  تسا و  هدوبن  نیب  رد  مه  یـسبح 
تیباب باب و  هب  يداقتعا  ینامیا و  تجح  دنـسیونیم  دوخ  رمأ  تمظع  تاـغیلبت  يارب  لـیبن  اـهب و  هک  يروط  نآ  هک  تسا  هدوب  نیا  تلع 

نایفارطا نیب  رد  هک  يذوفن  تیعقوم و  اب  هتشادیم  باب  هب  ینامیا  اعقاو  تجح  هچنانچ  رگا  هکنآ  بلاطم  نیا  يهمه  دیؤم  تسا و  هتشادن 
لیبق زا  تیباب  ياـسؤر  يهیلک  باـب  مادـعا  عقوم  رد  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  رگید  فرط  زا  شتاـعالطا و  ملع و  يهبتر  هدوب و  اراد  دوخ 
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هقباس و ملع و  ثیح  زا  هتـشادیم  ینامیا  تجحرگا  دندوب و  هتفر  نیب  زا  هریغ  یباراد و  دیحو  یناردـنزام . سودـق  هیورـشب -  نیـسحالم 
نیشناج تمس  هب  ار  يو  باب  یلو  هتشاد  ار  وا  راکفا  بیقعت  ینیشناج و  قیال  هدوب و  زاتمم  نارگید  رب  رگید  تهج  ره  تعاجش و  ذوفن و 

وا یئوـج  هدافتـسا  تجح و  ناـمیا  مدـع  هب  مه  باـب  هک  دـناسریم  دوـخ  نیا  دوـشیم و  لزا  ییحی  هب  لـسوتم  هدوـمنن و  باـختنا  دوـخ 
زا لاؤس  وا  زا  یتقو  هکنیا  امک  هتـشادن  باب  تامیلعت  تایونم و  زا  یتاـعالطا  تجح  تسا . هتـشاد  یهاـگآ  وا  تاـین  رب  هدوب و  رـضحتسم 

ناـجنز رد  هک  نینمؤم  دارفا  : » دـسیونیم رد ص 558  لیبن  دـهدیم . عوجر  رگید  صاخـشا  هب  ار  نیلئاس  دـنیامنیم  یباب  کـی  فیلاـکت 
لمع یهلا  رماوا  قباطم  دـنناوتب  ات  دـنراد  لاسرا  احورـشم  اهنآ  يارب  ار  كرابم  رما  میلاعت  هک  دـندرک  تساوخرد  تجح  بانج  زا  دـندوب 
لاؤس مداتسرف  زاریش  هب  قیقحت  يارب  ار  اهنآ  نم  هک  یصاخشا  زا  ار  باب  ترـضح  حیاصن  میلاعت و  هک  دنداد  روتـسد  اهنآ  هب  تجح  دننک 

رد ص 547 لیبن  تشاد » تفلاخم  تیمالسا  هموسرم  دعاوق  اب  هک  دنداد  اهنآ  هب  مه  تاروتـسد  رماوا و  زا  یـضعب  و  هحفص 230 ] دینک [ 
دنکیم و راضحا  ار  وا  هاش  هک  دعب  دنیامن و  رود  ناجنز  زا  ار  وا  دنناوتب  ات  هدش  یباب  تجح  هک  دنتشون  هاش  هب  وا  نانمـشد  هک  دسیونیم 
ینمادـکاپ و رب  تجح  بانج  ياـهباوج  عامتـسا  زا  زین  هاشدـمحم  صخـش  : » ص 549 دراـگنیم . نینچ  ار  هجیتـن  لـیبن  دـیامنیم  قیقحت 
يدـش و دراو  یهار  بوخ  زا  دومرف  و  درک ... تیاضر  راهظا  تجح  بانج  زا  هاش  همتاخ  رد  دـندرکیم  لـصاح  نیقی  ناـشیا  یهاـنگیب 

ناـجنز هب  امـش  دوـمرف  وا  هب  درک و  فـیرعت  وا  زا  یلیخ  هصـالخ . يدرک  در  ار  همه  دـندادیم  تبـسن  وـت  هـب  نانمـشد  هـک  ار  یئاـهتمهت 
هدش قفوم  تجح  سپ  تسا ، یباب  تجح  هک  دوب  نیا  اهتمهت  همه  سأر  درک ». مهاوخ  تدعاسم  ار  امش  هتسویپ  مهنم  دینک ... تعجارم 
سبح روتـسد  ار  باب  دوخ  هک  يریزو  هاش و  نانچ  نآ  دـیامن و  دوخ  هب  ار  هاش  تدـعاسم  تبحم و  بلج  دـنک و  در  ار  تمهت  نیا  تسا 

لیلد و  دنهدیمن . تبحم  تدعاسم و  هدعو  نانچ  نآ  هدومنن و  مارتحا  نینچ  ار  وا  تیاکـش  دروم  دـقتعم  نمؤم  هتبلا  دـص  هتبلا  دـنهدیم 
یعـس هراومه  تجح  تسا و  هدمآ  شیپ  هنوگچ  هک  تشون  مهاوخ  دـعب  هتـشادن و  تیباب  هب  یطبر  امیقتـسم  ناجنز  يایاضق  هکنیا  رگید ،
لیبن رد ص 581  دراذگ . یقاب  دنراد  هک  یتشونرـس  ره  هب  ار  نینمؤم  دـیامن و  رارف  هدـیناهر و  رطخ  زا  ار  دوخ  لیماف  دوخ و  تسا  هتـشاد 

دوخ نامهم  هب  نابزیم  دـش  ناخیلع  دیـس  نامهم  دـیدرگ و  ناجنز  دراو  يرکم ... ناخزیزع  گنج ) هحوبحب  رد   ) نیب نیا  رد  : » دـسیونیم
هک دنداد  ربخ  وا  هب  تجح  هحفـص 231 ] دش [  ایوج  تجح  بانج  دوصقم  زا  نوچ  درک و  نایب  تجح  بانج  اب  ار  شیوخ  تاقالم  حرش 

میورب و نوریب  میلقا  نیا  زا  دوخ  هلئاع  اب  نم  ات  ینک  مهارف  يهلیـسو  هک  مراد  اـضاقت  وت  زا  دادـن  شوگ  نم  ياـضاقت  هب  ناـجنز  تموکح 
دیهاوخ ار  لاؤس  نیا  امـش  عبطلاب  منادیم  مینک » عاـفد  دوخ  زا  میناـمب و  هعلق  رد  میروبجم  دوشن  عقاو  لوبق  دروم  نم  تساوخرد  نیا  رگا 

ریثک یهورگ  هدرک و  ادف  ناج  هدیگنج و  هار  نیا  رد  هنوگچ  سپ  هتشادن  تیباب  باب و  هب  يداقتعا  هدوبن و  یباب  تجح  رگا  سپ  هک  درک 
هک مینیبیم  میناوخب  ار  ناهج  خـیرات  اـم  یتقو  تسا  هداـس  رایـسب  زیزع  تسود  لاؤس  نیا  باوج  هدـیناشک ؟ ادـف  دهـشم  هب  دوخ  اـب  زین  ار 

لوصا فالخ  هکنآ  ولو  دندرگیم  ثبشتم  هلیسو  ره  هب  دوخ  یصالخ  رارف و  يارب  دنوشیم  هرـصاحم  تهج  ره  زا  یتقو  نادرم  يرایـسب 
ناژ وردآوکویناژ و  میروایب  رظن  هب  ار  لیزارب  ریخا  لاس  دـنچ  نیمه  عاضوا  میورن  رود  ياج  دـشاب . هدوب  اـهنآ  صخـش  هیـساسا  یناـیم  و 

ةدـعاق هدوب و  فورعم  نیکالم  نینکمتم و  گرزب و  نارادهیامرـس  نادـنمتورث و  هلمج  زا  میدـق و  لیزارب  ياههداوناخ  زا  هکنیا  اب  رالوگ 
ذوفن زا  هدافتسا  اب  هدرک و  شزاس  اهیپچ  اب  دوخ  تیعقوم  يارب  هک  میدید  یلو  دنشاب  هتشادن  شزاس  یتسینومک  اب  هجو  چیه  هب  یتسیابیم 
دنوش لیزارب  روما  رادمامز  اهتسینومک  هک  دوب  کیدزن  نایئاکیرمآ  لوق  هب  دنتخاس و  طلـسم  عاضوا  رب  ار  دوخ  نانآ ، هدوت  ینیب  شوخ  و 

يهدوت ینیب  شوخ  زا  هدافتـسا  اب  ناگدربمان  هک  تسنیا  ملـسم  ردق  لاح  ره  رد  دـش . هدـیچیپ  مهرد  الک  اهنآ  طاسب  تشگرب و  اهقرو  هک 
مارم هدوب و  تسینومک  ناشیا  هک  دنریگ  هجیتن  ناسیون  خیرات  دیاب  ایآ  الاح  دـنتفای  یتقوم  یتیقفوم  یتسینومک  راکفا  هب  نارگراک  مدرم و 

رد هچ  ناریا و  خیرات  رد  هچ  ایاضق  نیا  ریظن  دینک  تقد  رگا  دناهتشاد  ار  تیعقوم  زا  هدافتسا  تسایس  اهنت  هکلب  ادبا  ادبا  دنتـشاد  یکارتشا 
تاجن يارب  هک  ار  یهار  اهنت  هدوب  هتـسب  شیور  هب  اهرد  فرط  ره  زا  هک  مه  ام  تجح  ياقآ  نیا  دوشیم . هدید  رایـسب  للم  ریاس  خـیراوت 

لاعتـشا روش و  باب و  مسا  زا  یفرعم و  هحفـص 232 ] یباب [  ار  دوخ  رمالارخآ  هکنیا  هدوب و  هیباب  تضهن  زا  هدافتـسا  هتفای  دوخ  یلاـمتحا 
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نینچ مه  لـیبن  ياههتـشون  زا  دزاـسب ، يرگنـس  دوـخ  نانمـشد  ربارب  رد  هدافتـسا و  دوـخ  عـفن  هب  دـناهدوب  دوـعوم  مئاـق  رظتنم  هک  يدارفا 
، تیباب هب  وا  يدعب  تارهاظت  تلع  هب  هن  هدوب و  وا  ملع  هب  تداسح  تلع  هب  هن  تجح  اب  ناجنز  مدرم  املع و  تفلاخم  تلع  هک  دـیآیمرب 

فوشکم نم  رب  زونه  هک  تسا  هدوب  نیب  رد  مه  يرگید  تلع  کی  دروآ . مهاوخ  لیبن  زا  ار  نآ  دـهاش  هک  وا  یبلط  هاج  زا  هتـشذگ  هکلب 
وا هک  هتسنادیمن  تحلـصم  شردپ  هدوب  ناجنز  مزاع  هدیناسر و  مامتا  هب  البرک  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  تجح  هک  یعقوم  رد  اریز  تسین 
هک هتـشاد  یلیلد  تجح  اب  نایناجنز  ینمـشد  تلع  هک  دناسریم  نیا  دیامنیم و  نادمه  رد  تماقا  هب  راداو  ار  وا  اهلاس  دـیایب و  ناجنز  هب 

هدوبن نیب  رد  مه  یتیباب  هدومنن و  یملع  تاشوارت  زونه  هک  عقوم  نیا  رد  الا  تسا و  هتـشادن  تیباب  هب  وا  تارهاظت  تالیـصحت و  هب  یطبر 
رد لیبن  هکننچ  ددرگ . نادمه  رد  تماقا  هب  روبجم  دوش و  شهاگداز  لحم  یلصا و  رهـش  ینعی  ناجنز  هب  وا  نتفرن  بجوم  دیاب  یتلع  هچ 

يوقت و هب  و  ناجنز )  ) دودح نآ  ياملع  زا  تجح ... بانج  ردـپ  : » تسا رد ص 545  هیـضق  دهاش  دشاب  قداص  تیاور  نیا  رد  دوخ  لوق 
دنزرف تیبرت  شرورپ و  هب  ار  هجوت  هجرد  تیاهن  شردپ  دلوتم ... لاس 1227  رد  تجح  بانج  دوب ... مرتحم  همه  دزن  فوصوم و  ملع ...
قوفت دنتـشاد و  لماک  یتسارف  شوه و  دندش  ناور  فجن  بناج  هب  مولع  لیـصحت  يارب  دوخ  ردپ  هراشا  هب  تجح  بانج  تشاد  شیوخ 
دندوب بجع  رد  راوگرزب  نآ  راتفر  تناتم  نایب و  تحاصف  تواکذ و  شوه و  زا  وا  ناتـسود  نارای و  دنداد  زورب  دوخ  زا  لماک  یتردق  و 
ناشیا هب  راوگرزب  نآ  ردـپ  دـندیزرو  تداسح  يو  هب  ناشنانمـشد  دـنداتفا و  ساره  هب  وا  نیفلاخم  هک  دـش  ببـس  وا  هیلاع  تافـص  نیمه 
دنورن ناجنز  هب  هک  دـنتفرگ  میمـصت  بلطم  نیا  هب  رظن  تجح  بانج  دـننکن  رفـس  ناجنز  هب  دـننیمک  رد  نانمـشد  نوچ  هک  درک  شرافس 

هک يرسپ  یلو  دوب  مرتحم  همه  دزن  تجح  ردپ  هک  دینکیم  هظحالم  هحفص 233 ] دنداد [ ». رارق  نادمه  رهش  رد  ار  شیوخ  تماقا  لحم 
يرگید تلع  بلطم  دـیاب  سپ  هتفرگ  رارق  دارفا  ینمـشد  هنیک و  فرط  هدادـن  زورب  ار  دوـخ  تـالامک  هدـشن و  ماـمت  شتالیـصحت  زوـنه 

دعب تجح  رد ص 546 : لیبن  تیاور  قبط  تسا . هدوب  وا  هیلاع  تافص  تلع  هب  ینمـشد  نیا  تسا  یعدم  لیبن  هک  يروط  هب  هن  هتـشادیم 
وا لوق  هب  هتـشاد و  همادا  زین  نانمـشد  ینمـشد  دزادرپیم و  ظعو  سرد و  سلجم  هرادا  هب  لاـس  تدم 17  دوریم و  ناجنز  هب  ردـپ  توف 

رهـش رد  تسا  یهیدـب  یقرت  تفرـشیپ و  نوئـش و  بلاـط  تسا و  هدوـب  بلط  هاـج  يدرم  نوـچ  وا  دـناهدوب و  يو  لـتق  ددـص  رد  هـشیمه 
مامت نوچ  تجح  هکنآ  هصاخ  ددرگیم  وا  اب  تیدـض  ینمـشد و  داـیدزا  بجوم  یبلط  هاـج  نیا  ناـبیقر  دوجو  ناـجنز و  نوچ  یکچوک 

هجیتن و لوصح  دـیما  هب  هتفای  فلاخم  شیوخ  اب  ار  دوخ  تماقا  لحم  تیرثکا  املع و  ریزو و  هاـش و  هدـید و  هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  اـهرد 
امک دیامنیم . ار  هعمج  ماما  ماقم  بصغ  ناونع  نیا  تحت  یتح  دادـملق و  تیباب  هب  هتـسباو  ار  دوخ  هدافتـسا و  دارفا  رد  باب  ذوفن  زا  رفظ 

بانج هب  هعمج  ماما  تجح ) هب  ینعی   ) دندرک ادتقا  ناشیا  هب  مدرم  دـندناوخ و  ار  هعمج  زامن  دجـسم  رد  : » دسیونیم ص 550 لیبن  هکنیا 
رد دندوب و  هعمج  ماما  همه  نیا  زا  شیپ  مهنم  دادـجا  متـسه  هعمج  ماما  نم  اریز  تسا  نم  قح  هعمج  زامن  يادا  هک  درک  ضارتعا  تجح 

ناطلس نامرف  وت  رگا  دندومرف  هعمج  ماما  هب  تجح  بانج  دیتخادرپ  هعمج  زامن  يادا  هب  ارچ  امش  هدش  رداص  هاشداپ  نامرف  صوصخ  نیا 
سکچیه مراد و  ار  مئاق  ترـضح  نامرف  مه  نم  هدرک  رما  هعمج  زامن  يادا  هب  مالـسلاهیلع  مئاق  ترـضح  ارم  یتسه  هعمج  ماما  هک  يراد 

هکنآ لاح  و  درک ». مهاوخ  عافد  دیامن  تمواقم  صوصخ  نیا  رد  دنک و  هضراعم  نم  اب  یـسک  رگا  دریگب و  نم  زا  ار  قح  نیا  دـناوتیمن 
نیا دـشاب  هدوب  زین  دوخ  لحم  هعمج  ماما  هتـساوخیم  هک  هحفـص 234 ] تجح [  تعامج و  ماما  لغـش  هن  دوب و  هعمج  زامن  هن  تیباـب  رد 

كرت هب  روبجم  راـضحا و  نارهط  هب  لـحم  مدرم  نویناـحور و  تیاکـش  رثا  رب  دـمانیم و  هعمج  ماـما  ار  دوخ  هتخاـس و  هناـهب  ار  عوضوم 
هک مینیبیم  درک ، مهاوخ  لقن  لیبن  زا  ار  بلاطم  هک  يروط  هب  هتـشگرب و  ناجنز  هب  اروف  تیعقوم  لوصح  ضحم  هب  یلو  دوشیم  ناـجنز 
زا هرسکی  ار  نانمشد  دوخ  لایخ  هب  هدیناشک و  گنج  هب  ار  راک  دوب  هتفگ  دوخ  هکنانچ  ات  دزادرپیم  هناهب  داجیا  هب  یئوج  ماقتنا  روظنم  هب 

باب رما  يهعاشا  شفده  مدومن  لالدتسا  هکنانچ  دوخ  تامادقا  نیا  رد  دناشکیم و  ناجنز  فورعم  عیاقو  هب  ار  راک  هک  اجنآ  ات  دربب  نیب 
نانمشد هکلب  تسا  هتساوخ  نآ  زا  سویأم  هداس و  مدرم  لابقتسا  دیدج و  تضهن  زا  هدافتسا  اب  هکلب  تسا ، هدوبن  دیدج  تضهن  زا  عافد  و 
داهنشیپ تجح  هک  دنـسیونیم  لیبن  اهب و  هکنیا  و  دبای . بیـصن  يرفظ  حتف و  دیامن و  تیبثت  ار  دوخ  تیعقوم  مودعم و  یلک  هب  ار  شیوخ 
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رمأ هب  کمک  هب  رـضاح  تجح  رگا  هک  میدـید  اریز  تسا  تقیقح  زا  يراع  یلک  هب  تسا  هدومن  ار  وا  يدازآ  لیـصحت  باب و  هب  کـمک 
شناوریپ اب  یتسیابیم  زین  تجح  دوب  هدومن  ناردنزام  هب  تکرح  هب  رما  ار  همه  هک  وا  یمومع  روتسد  يارجا  رد  زیچ  ره  زا  لبق  هدوب  باب 

ناوج يهبلط  ود  سودق  نیسحالم و  هک  یباب  دیس  نانچ  نآ  رگید  فرط  زا  تفاتـشیم و  نیـسحالم  کمک  هب  هتفر و  یـسربط  يهعلق  هب 
کمک داهنـشیپ  زا  هنوگچ  دهدیم  ار  اهنآ  هب  ندش  مضنم  روتـسد  نادـیرم  يهمه  هب  درادیماو و  گنج  تمواقم و  هب  ار  هبرجتیب  ارهاظ 

، دـناشکب دوخ  لابند  هب  ار  رفن  رازه  هس  تسا  هتـسناوتیم  هدوب و  ناجنز  رد  یتیعقوم  ذوفن و  نانچ  ياراد  لیبن  لوق  هب  هک  یتجح  ناـنچنآ 
دیامن هدافتسا  هتساوخیم  طقف  طقف و  باب  هب  دوخ  یگتسباو  زا  تجح  هک  دناسریم  بلاطم  نیا  یمامت  تسا ؟ هدومنن  لوبق  هدز و  زابرس 

زا ار  ندوبیباب  تمهت  نیا  هاشدمحم  رـضحم  رد  یتح  میدید  هک  يروط  هب  دشاب و  هدرک  هار  نیا  رد  يراکادـف  نیرتکچوک  هکنآ  نودـب 
شیب دیامن  هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  دارفا  رد  شیاهیراودیما  يو و  هیعاد  باب و  مسا  ذوفن  زا  دناوتب  هکنآ  يارب  دعب  یلو  تسا  هدرک  در  دوخ 

هب طقف  طقف و  درادن  تیباب  يایاضق  هب  یطابترا  هنوگچیه  ناجنز  يایاضق  هکنیا  امک  هحفص 235 ] تسا [ . هدومن  تیباب  هب  رهاظت  شیپ  زا 
ناجنز و مدرم  هک  مزاسیم  فوطعم  هتکن  نیدب  ار  امـش  رطاخ  اددجم  مروایب  لیبن  زا  ار  دـهاش  هکنیا  زا  لبق  تسا . هدـش  مامت  تیباب  مسا 
هدوب و فلاخم  وا  اب  دشاب  هدناسر  نایاپ  هب  ار  شتالیصحت  ای  دشاب و  هدرک  يدوجو  راهظا  تجح  هکنیا  زا  لبق  میدید  هکنانچ  نآ  ياملع 
دورن و ناجنز  هب  دنامب و  نادمه  رد  یتدم  هدربمان  تسناد  حالص  نانچ  شردپ  هک  اجنآ  ات  دناهدیزرویم  ینمشد  يو  اب  لیبن  تیاکح  هب 
ناجنز و كرت  هب  رابجا  زا  دعب  هدز و  نماد  ار  نانمشد  دانع  شتآ  هریغ  هعمج و  ماما  ماقم  بصغ  ناجنز و  هب  نتفر  شردپ و  توف  دعب  وا 
هدـش و عقاو  هک  تسا  ياهیـضق  نآ  دـهاش  یئامندوخ و  ذوفن و  لامعا  هب  دـنکیم  عورـش  اددـجم  ناـجنز  هب  تشگرب  نارهط و  هب  تماـقا 
ص 561 دیامنیم . دوخ  ياههتساوخ  يارجا  هب  روبجم  دیدهت و  ار  رهش  مکاح  دنب  هرادق  شکوقاچ و  ای  یطول و  دنچ  نداتسرف  اب  تجح 
اب لفط  ود  دیشک ... هنابز  ببس  نادب  تجح  نیفلاخم  بولق  رد  یناهنپ  توادع  شتآ  هک  دش  ثداح  یکچوک  هعقاو  اهنیب  نیا  رد  : » لیبن

سوبحم هتفرگ  ار  روبزم  لـفط  داد  ناـمرف  اروف  ناـجنز  مکاـح  دوب  تجح  باـنج  ناوریپ  زا  یکی  رـسپ  ود  نآ  زا  یکی  دـش  ناـشعازن  مه 
دوخ نیب  رد  هک  ار  یغلبم  لباقم  رد  دنک و  اهر  ار  سوبحم  لفط  هک  دـندرک  تساوخرد  وا  زا  دـندرک و  هعجارم  مکاح  هب  ابحا  دـنتخاس ...

اـصخش هدیـسرن  دـشر  هب  هک  ریغـص  لفط  دنتـشون  مکاح  هب  تجح  بانج  دـشن ... رـضاح  ناجنز  مکاح  دراد  تفایرد  دـندوب  هدرک  عمج 
دنداد دوب  ذوفن  اب  یصخش  هک  لیلج  ازریم  هب  ار  همان  دنتشون و  هبترم  ود  تجح  درکن ... یئانتعا  تجح  يهتشون  هب  مکاح  تسین ... لوئسم 

ریم دوش  لخاد  دنتـشاذگن  نانابرد  دیـسر  هموکحلاراد  هب  هک  یتقو  لیلج ... دیـس  هدـب  مکاح  هب  تدوخ  تسد  هب  ار  هماـن  نیا  دـندومرف  و 
مکاح دش  راتـساوخ  ار  لفط  یـصالخ  تفر و  مکاح  دزن  دنار و  فرط  کی  هب  ار  اهنآ  دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  دـش ... كانبـضغ  لیلج 
هوشر مکاح  هب  دنتساوخیم  دینک  هظحالم  هحفص 236 ] درک [ ». اهر  ار  لفط  داد و  ماجنا  ار  لیلج  ریم  دوصقم  طرـش  دیق و  نودب  ناجنز 

ار دنب  هرادق  کی  تقو  نآ  حالطـصا  هب  شکوقاچ و  کی  الاح  حالطـصا  هب  اروف  دوشیمن  رـضاح  مکاح  دنیامن  دازآ  ار  یمهتم  دـنهد و 
راشف رثا  رب  ای  هدید و  نوبز  ار  دوخ  هکنیا  تلع  هب  ای  مکاح  ادعب  دـیامن و  مهتم  يدازآ  هب  روبجم  دـیدهت و  ار  مکاح  ات  دتـسرفیم  تجح 

هرادـق دوشیم  روبجم  رگید  تلع  ره  هب  ای  دوب و  هدـش  ینادـنز  وا  تلع  هب  لفط  نیا  لیبن  تیاکح  هب  هک  لفط  ناـسک  ینعی  يوعد  فرط 
ناجنز عیاقو  يهمدقم  هرخالاب  دنوریم و  یتلود  نیرومأم  نیا  گنج  هب  تجح  ياهدنب  هرادق  دتـسرفب و  تجح  بلج  يارب  يرتشیب  دـنب 

تساوخزاب هلودلادجم  زا  دندش و  نیگمشخ  مکاح  راتفر  نیا  زا  رهـش  ياملع  : » مینک ص 562 لابند  لیبن  زا  ار  تیاـکح  دوشیم ، عورش 
تقو نآ  دننکیم ... رگید  ياهاضاقت  دـنیآیم  رگید  يهبترم  هدومنن ... تماقتـسا  شیوخ  نانمـشد  تادـیدهت  لباقم  رد  ارچ  هک  دـندرک 

روهـشم ناناولهپ  زارفن  ود  هاگنآ  نک ... ریگتـسد  ار  تجح  تسرفب  تسا  دوز  ات  دـنریگیم ... تسد  هب  ار  روما  مامز  هک  دـشکیمن  یلوط 
رفن ود  نآ  نوچ  دـنروایب ... تموکح  دزن  ریجنز  لغ و  اب  دـننک و  ریگتـسد  ار  تجح  بانج  دـنورب  هک  دـندرک  راداو  ار  یـشحو  راـکمتس 

دندوب حلـسم  هک  نینمؤم  زا  رگید  رفن  تفه  اـب  حالـصریم  هب  موسوم  عاجـش  باحـصا  زا  یکی  دندیـسر  تجح  باـنج  يهلحم  هب  ناولهپ 
.« دز هللادسا  یناشیپ  هب  یمخز  درک و  دنلب  نامزلا  بحاص  ای  دایرف  دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  حالـصریم  اروف  دنتفرگ  ار  رفن  ود  نیا  يولج 
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يرجت و ناونع  هب  دبال  دـنربیم و  تموکح  هب  ریگتـسد و  دـشاب  لیلج  دیـس  نامه  دـیاش  هک  ار  نایباب  نیا  زا  یکی  هثداح  نیا  رد  هرخالاب 
ار عضو  تموکح  هک  مه  دعب  و  دشاب ) قداص  شرازگ  نیا  رد  لیبن  رگا   ) دنشکیم ار  وا  نیریاس  تربع  يارب  تلود و  نیرومأم  هیلع  مایق 

نوخ بجوم  دنوش و  هدنکارپ  ات  دنکیم  نالعا  نایباب  هب  دیامنیم  ینیبشیپ  ناجنز  رد  ار  زیرین  یسربط و  تاعقاو  رارکت  دنیبیم و  میخو 
قیوشت هب  هتفاـی  دودـسم  دوخ  يارب  ار  يرارف  هار  هنوگره  هدـید و  رطخ  رد  ار  دوخ  عـضو  هک  تجح  یلو  هحفـص 237 ] دندرگن [ . يزیر 

همه زا  ندش  میلـست  اب  تسوا و  فده  اهنت  هک  دنکیم  فارتعا  احیرـص  دوخ  هکنیا  اب  دزادرپیم و  عافد  تماقتـسا و  يرادیاپ و  هب  نایباب 
دندوب هدش  دقتعم  ودب  هک  یمدرم  لوقع  ندوبر  اب  يراددوخ و  ندش  میلـست  زا  کلذعم  دش . دهاوخ  يریگولج  یلامتحا  يزیرنوخ  عیاقو 

ص دـسیونیم : نینچ  لیبن  ار  هیـضق  دـیامنیم . رفن  نارازه  نوخ  نتخیر  شروش و  هب  راداو  ار  مدرم  هریغ  نامزلا و  بحاص  باب و  مسا  هب 
وا باحـصا  هب  دیامن و  تجح  يوریپ  سکره  هک  دنک  نالعا  رهـش  رد  ات  دهد  نامرف  یچراج  هب  هک  دـندرک  روبجم  ار  رهـش  مکاح   » 565

ار بلطم  نیا  هک  یچراج  دـیآرد  هاشداپ  تیامح  يهیاس  رد  هدـش و  ادـج  شباحـصا  تجح و  زا  دـیاب  تسا ... رطخ  رد  شناج  ددـنویپب 
ربنم هب  تجح  باـنج  ص 566 : دـنتفرگ ... رارق  مه  لـباقم  رد  وـجگنج  يودرا  ود  ینعی  دـندش  هتـسد  ود  هب  ناـجنز  یلاـها  درک  نـالعا 

دوصقم هناگی  درک ... ادج  لطاب  زا  ار  قح  زورما  یهلا  تردق  تسد  دـنتفگ  دـنتخاس  بطاخم  ار  مدرم  دـنلب  يادـص  اب  دـندرب و  فیرـشت 
هب دنتـسه  هنـشت  نم  نوـخ  هب  طـقف  دـنرادن  نیا  زج  يدوـصقم  چـیه  دـنناسرب  لـتق  هب  دـنریگب و  ارم  هک  تسنآ  ناـجنز  ياـملع  مکاـح و 

هکنآ زا  شیپ  تسبوخ  دـنک  ادـف  رما  هار  رد  دـهاوخیمن  درادیم و  تسود  ار  دوخ  ناج  سکره  دـنرادن ... يراـک  اهامـش  زا  مادـکچیه 
مانمگ روط  هب  هدومن و  رارف  يهشوگ  هب  ای  دوش و  میلـست  تسناوتیم  تجح  دینکیم  هظحالم  دوش ». جراخ  اجنیا  زا  درب  تسد  زا  تصرف 

درگ هک  هانگیب  هداس و  دارفا  نیا  هب  یمحر  نیرتکچوک  زاربا  نودب  هدافتـسا و  دوخ  تیعقوم  تصرف و  زا  یلو  دـنارذگب  یمایا  یفخم  و 
تاجانم رد  تقو  نآ  دناشکیم و  نوخ  كاخ و  هب  ار  رگید  یعمج  ناشیا و  هداد  رارق  تسد  هحفص 238 ] تلآ [  ار  نانآ  دندوب  عمج  وا 

دوب وا  نیا  یلو  اههلئاغ  عفد  هب  رومأم  دندوب و  فظوم  تلود  نیرومأم  هکنآ  لاح  دنمهفیمن و  دنتـسد و  تلآ  وا  نانمـشد  دیوگیم  دوخ 
هب دبال  هبلغ  دـیما  هب  دـبال  دـیما ؟ مادـک  هب  تسا  هدومن  هدافتـسا  ءوس  اهنآ  یگداس  یمهفن و  زا  هداد و  رارق  تسد  تلآ  ار  هداس  دارفا  هک 

ناجنز تموکح  رب  طلست  ضرف  رب  هک  تسنادیم  ردقنیا  دبال  تفای و  دهاوخ  طلست  وا  رب  هدومن و  بولغم  ار  ناجنز  تموکح  هکنیا  دیما 
هدرکیم رکف  هدوب و  اهنیا  زا  رتالاب  وا  ياهیراودـیما  سپ  تخادرپ  دـهاوخ  وا  تازاجم  هلباـقم و  هب  هتـسشنن و  ياـپ  زا  هتبلا  يزکرم  تلود 

هک تسا  هدوب  دارفا  ریاس  هب  ترـصن  هبلغ و  راـکفا  نیمه  لاـقتنا  دـبال  درب و  دـهاوخ  نیب  زا  هدوب و  فیرح  زین  ار  يزکرم  تلود  هک  تسا 
ار راکفا  نیا  تامدقم و  نیا  ياجک  امـش  الاح  تسا  هدناشک  تماقتـسا  يرادیاپ و  هب  هدومن و  رفظ  حتف و  ياهزور  هب  راودیما  زین  ار  نانآ 

هنارورغم هتخپان و  یئایلوخیلام و  راکفا  نیا  نیب  يهطبار  نیرتکچوک  دیناوتیم  هلیـسو  هچ  هب  دیراذگ ؟ مان  ادخ  هار  تیناحور و  دیناوتیم 
رگید قطن  رد  تجح  دـینک  هظحالم  دـیئامن . رارقرب  تبحم  رهم و  راشتنا  يردارب و  توخا و  یتشآ و  حلـص و  تیناحور و  اـب  هناـمحریب  و 

رد ص 595 ار  وا  لوق  لقن  لیبن  هک  هدـیناسر  اجک  هب  ات  ار  رورغ  یمحریب و  هدرب  راکب  هراچیب  حول  هداس  دارفا  نیا  جـییهت  يارب  هک  دوخ 
ناـمه زورما  هینب ، هتبحاـص و  هیبا و  همأ و  هیخا و  نـم  ءرملا  رفی  موـی  دـیامرفیم  نآرق  رد  ادـخ  هـک  تـسیزور  ناـمه  زورما  : » دـسیونیم

ادـف ار  دوخ  لاـم  دـیاب  دوخ  ناـشیوخ  نیرتکیدزن  نوخ  نتخیر  يارب  هکلب  درادرب  دوخ  ردارب  زا  تسد  دـیاب  ناـسنا  اـهنت  هن  هک  تسیزور 
تارهاظت و اب  لحم  تموکح  هکنیا  ضحم  هب  دنـشاب  هک  اجک  ره  رد  کلذـعم  دـناهدش  بلق  تواسق  هب  فورعم  هک  اهتسینومک  دـنک ».
 ] زا صاخـشا  ندـش  هتـشک  تابجوم  داجیا  تارهاظت و  زا  هداد و  بیترت  ار  دوخ  تاـعامتجا  هناـیفخم  دـیامن  تفلاـخم  ناـنآ  تاـعامتجا 
زا هدافتسا  اب  افرـص  یمحریب  لامک  اب  یباب  ياسؤر  هک  مینیبیم  یلو  دنیامنیم . يریگولج  رودقملایتح  دشاب  هک  فرط  ره  هحفص 239 ]

امـش زا  هک  یـشهاوخ  اهنت  زیزع  تسود  دـنزادنایم . رطخ  هب  ار  دارفا  ناـج  هناـمحریب  دوشیم  غیلبت  راهتـشا و  بجوم  نوخ  نتخیر  هکنیا 
درادرب و تسد  ردپ  زا  رسپ  زورما  دیاب  ارچ  رخآ  دینیبب  دینک  رکف  دینک ، رکف  وا  لامعا  زرط  تجح و  راتفگ  نآ  رد  یمک  هک  تسنیا  مراد 

ردارب هدش ؟ هچ  رگم  ارچ ؟ رخآ  ارچ ؟ دیامن . مایق  دوخ  لیماف  نیرتکیدزن  نتشک  يارب  دوش و  نمـشد  ار  دوخ  ردارب  دنزرف و  نز و  صخش 
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هتخانـش باب  نامزلا و  بحاص  دمحم ، یلع  دیـس  ياقآ  رتشیب  ضرف  اب  ای  دنام  ظوفحم  نیمأت و  شتـسایر  تجح  ياقآ  ات  دـشکب  ار  ردارب 
زوتهنیک دریگب و  ار  دوخ  يهوشر  یئاـهب  راوخ  هوشر  دـنکب ، ار  شدوـخ  يدزد  یئاـهب  دزد  مینیبیم  زورما  هک  يروـطب  هچ ؟ دـعب  دوـش و 

مسا دشاب  ناملسم  يهتسد  مسا  هکنآ  ياج  هب  دوش  ضوع  هتسد  مسا  هکنیا  يارب  طقف  راتشک  همهنیا  دهد : همادا  دوخ  یئوجهنیک  هب  یئاهب 
ياقآ هدومرف  هب  دشکب و  ار  ردارب  ردارب  دنتفا و  رگیدکی  ناج  هب  هانگیب  مدرم  یتشم  رگید ، مسا  ره  ای  یئاهب و  ای  یخیش  ای  یباب  دوش  نآ 

دنرب و روگب  دوخ  اب  ار  اهوزرآ  مه  ابلاغ  دنیـشن و  یـسرک  رب  بذاک  یعدم  کی  يهلمهم  هیعاد  ات  سکعلاب  دشکب و  ار  ردـپ  رـسپ  تجح 
اب اج  نیا  رد  اهب  وا  هدـننکاقلا  لیبن و  ياقآ  نیمه  دـنراذگ . یقاب  نانآ  فالخا  دالوا و  نیب  ار  یئوجهنیک  فالتخا و  تیئود و  ساسا  طقف 
هب ار  دوخ  یباب  ردارب  یناملـسم  کـی  هک  یتقو  نآ  زا  لـبق  رطـس  دـنچ  رد  دـنکیم  لـقن  ار  تجح  هنایـشحو  راـتفگ  نیا  باـت  بآ و  نیا 

ینامیا يهضیرف  میدید  هک  يروط  هب  یلو  دمانیم . راکمتـس  ار  وا  دشاب ) قداص  هیـضق  لقن  رد  لیبن  رگا   ) دنکیم نمـشد  میلـست  سیلدت 
اجنآ هک  یتـقو  مدـناسر  هعلق  رد  هـب  ناود  ناود  ار  دوـخ  : » ص 595 هحفـص 240 ] دـشکب [ . ار  دوخ  ناملـسم  ردارب  یباـب  ردارب  هک  تسا 

یگدنرد تیاهن  اب  نانمـشد  دوب  باحـصا  زا  یکی  هک  ار  یلقماما  مدید  هک  تفای  تدش  یتقو  نم  سرت  مدوب  هدش  لاحیب  یلیخ  مدیـسر 
گنج و دنک و  حلص  باحصا  اب  دهاوخیم  هک  دوب  هداد  ترهـش  ناموتریما  هکنآ  اب  مدیـسرت  یلیخ  مدید  ار  نیا  یتقو  دناهدرک  هراپ  هراپ 

دهاوخیم هکنیا  يهناهب  هب  یلقماما  ردارب  هک  مدیمهف  ادعب  درکیم  زورب  اهنآ  زا  هنارباج  لامعا  هنوگنیا  کلذـعم  دزاس  فوقوم  ار  لادـج 
خیرات رگا  امـش  تسا ». هتخاس  راتفرگ  نانمـشد  تسد  هب  يراکمتـس  تیاهن  اب  هدرب و  نیب  زا  هداد و  بیرف  ار  هیلاراـشم  دـنزب  یفرح  وا  اـب 

ار هریغ  ابوک و  نیچ  هیـسور  ياهروشک  رد  یتسینومک  ياهبالقنا  اکیرمآ  يدازآ  بالقنا  هسنارف  بـالقنا  دـننام  یـسایس  ياـهبالقنا  ماـمت 
هب ار  دارفا  بالقنا  سیئر  هکنآ  ای  دشکب و  دشاب  هدوب  فلاخم  بزح  رد  ولو  ار  دوخ  ردارب  یسک  هک  دید  دیهاوخن  هتبلا  دص  هتبلا  دیناوخب 

ياهبیقعت اهراتشک و  رد  دیناوتب  دیاش  طقف  طقف و  ار  راو  تیربرب  هنارباج و  راکفا  نیا  ریظن  دیامن . هیـصوت  ردپ  دنزرف و  ای  ردارب  نتـشک 
نینوخ ياهبالقنا  زا  درادـن و  ار  تیناحور  يوب  نیرتمک  ایاضق  نیا  میوگیم  هک  تساجنیا  دـیبایب ، دوخ  نیفلاـخم  زا  یحیـسم  نویناـحور 

تفرـشیپ و يهیاپ  هک  بلطهاج  صاخـشا  اـیند  رد  هک  دـیاهتفای  هجوت  دـبال  امـش  دـشابیم . رتهنایـشحو  رتهناـمحریب و  بتارم  هب  یـسایس 
ار مدرم  هکنیا  يارب  یسایس  ياهبلط  هاج  یناحور : یسایس و  دناهتـسد  ود  رب  دشابیم  مدرم  بلج  رب  ینبم  ناشاهوزرآ  تاوهـش و  ياضرا 

هداس دارفا  هلمح و  دوخ  نانمـشد  هب  نیوانع  نیا  اب  دننزیم و  تیطورـشم  يدازآ و  تیلم  نطو ، زا  داد  دنوش  راوس  ار  دارم  رخ  دـنبیرفب و 
هداد بیرف  ار  حول  هداس  دارفا  ربمغیپ  ادخ و  مان  هب  زین  یناحور  صاخـشا  دنزیریم و  هک  اهنوخ  هچ  دنهدیم و  بیرف  هبلغ  دیما  هب  ار  حول 

هحفـص 241] قش [  نیا  دنوریم و  شیپ  دوخ  فده  هار  رد  اهنوخ  نتخیر  اب  زین  دنهدیم و  رارق  هلمح  دروم  رفک  تمهت  هب  ار  نارگید  و 
هتخاس رورغم  رفظ  هبلغ و  دـیما  هب  هداد و  بیرف  ار  دوخ  حول  هداس  نایفارطا  هللا  لیبس  رما و  مانب  هدرک و  باختنا  تجح  هک  دوب  نامه  مود 

یقاب هک  دینکیم  رکف  زونه  یئاهب  نیغلبم  دیدش  تاغیلبت  ریثأت  تحت  دیاش  امـش  هدیناشک . یـشکردارب  یتح  تماقتـسا و  يرادـیاپ و  هب  و 
هدوب يذوفن  هچ  نآ  منکیم  لاؤس  امـش  زا  تسا . هدوب  یهلا  ذوفن  رثا  رب  اهنت  اهنت و  يرادیاپ  تماقتـسا و  نآ  تجح و  رود  هب  دارفا  ندنام 

هب دوب و  هتخاس  عمتجم  ابوک  یتسینومک  یبالقنا  ردـیلورتساک  لدـیف  رود  هب  یتقـشم  یتخـس و  نانچ  اـب  اـهراسهوک  رد  ار  دارفا  هک  تسا 
تاقـشم و لمحت  زا  هجرد  نآ  هب  ار  هسنارف  نویبـالقنا  هک  دوب  یتردـق  ذوفن و  هچ  نآ  تسا ، هدوب  هدـیناشک  يرادـیاپ  تماقتـسا و  ناـنچ 

تردابم یجراخ  عیاقو  لیصفت  هب  دایز  مناوتیمن  همان  نیا  رد  دیئامن  تاعلاطم  نیا  فرـص  ار  یتقو  منکیم  شهاوخ  دوب ؟ هدروآ  اهیتخس 
اهیگتشذگ دوخ  زا  هچ  هدرک و  اهیراکادف  هچ  اهنادب  هتسباو  دارفا  دینیبب  دیناوخب و  ار  ینیدریغ  تابالقنا  اهتضهن و  خیرات  دوخ  امـش  میامن 

ریت کی  اب  هنوگچ  دـیروایب  دای  هب  یفرط  زا  و  دـنیامن . یبیرف  ماوع  دـندنبب و  ادـخ  هب  غورد  هب  ار  دوخ  لامعا  هکنآ  نودـب  دـناهداد ، ناـشن 
زیرین رد  دـیحو  ياعدا  ارهاظ  ایآ  دـندنام  یقاب  نت  طقف 72  رفن  زا 1500  لیبن  لوق  هب  هتفگ  كرت  ار  وا  دـیحو  ناـیفارطا  ناـیتلود ، یئاوه 

، تجح ناتـساد  هب  میدرگرب  يراب  دوب . اجک  باب  ياقآ  یهلا و  ذوفن  زا  هیـشان  تابث  اج  نآ  رد  سپ  دوبن  ناجنز  رد  تجح  ياـعدا  ناـمه 
هفلتخم نیوانع  هب  تاقیوشت و  تاجییهت و  اب  هدومنن  یئانتعا  ندش  هدنکارپ  هب  تموکح  تاراطخا  تاروتـسد و  هب  هدـشن و  میلـست  هدربمان 
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ریاس گنفت و  پوت و  هحلـسا و  كرادت  اب  هدش و  هدـنهانپ  هعلق  هب  لیبن  تیاور  قبط  هتـشادهاگن و  دوخ  رود  هب  ار  یتیعمج  دوشیم  قفوم 
 ] يارب دنکیم و  رکذ  رفن  رازه  هس  رد ص 558  لیبن  ار  وا  دارفا  يهدـع  دـیامن ، مکحم  یتموکح  ياوق  اب  ار  دوخ  هلباقم  ساسا  تازیهجت 
هب منکیم . لقن  نایباب  كرادناژ  تازیهجت  عضو  رد  ار  لیبن  تیاور  مروایب  امـش  دای  هب  ار  دارفا  نیا  تازیهجت  يهنومن  هکنیا  هحفص 242 ]

یهاـگ لـثملایف  دـنهد  تعجر  دوخ  نیب  رد  ار  ناگتـشذگ  نیب  هتـسجرب  دارفا  ماـمت  دـنراد  یعـس  ناـیئاهب  ناـیباب و  دـینادیم  هک  يروـط 
اهب رتخد  ینامز  ددرگیم  ربمغیپ  رتخد  تعجر  هرهاط  ای  نیعلا ، ةرق  یهاگ  سودق  یهاگ  دوشیم و  مالسا  ربهر  تعجر  هیورشب  نیسحالم 
مه یمان  بنیز  مرجال  هدرک  یئاسرفملق  لـیبن  هکیروطب  نایعیـش و  موس  ماـما  تشگزاـب  یناـمز  دوشیم و  حیـسم  تعجر  هاـگ  مه  اـهب  - 

يهوق یهلا و  یحو  تفاـیرد  ناونع  هب  ار  هسنارف  تلم  هک  دوـشیم  يوـسنارف  يهلاـس  كرتخد 17  نآ  ینعی  نایحیـسم  كرادناژ  تعجر 
طـسوت ادعب  دش و  هدینازوس  هدـنز  هرحاس  رفاک و  ناونع  هب  نایحیـسم  تسد  هب  انامه  زین  دوخ  داد و  تاجن  اهـسیلگنا  غوی  ریز  زا  یتوکلم 

دوب یتعاجش  حور  یلجت  رهظم  کین و  راتفر  همـسجم  : » دسیونیم بنیز  يهرابرد  رد ص 575  لیبن  یلو  تفای  سدقم  ناونع  رگید  پاپ 
فـصو نـینچ  ار  دارفا  تازیهجت  زا  يهنوـمن  رد ص 571  و  دـشیمن » تفای  هسدـقم  حاورا  نینچ  باـب  ترـضح  تناـید  لـظ  رد  زج  هک 

تاقـشم و راـچد  وا  ینید  ناردارب  دـید  هک  یتـقو  دوب ... بنیز  هب  موسوم  یتاـهد  ینز  دـندوب  هعلق  رد  هک  یئاـهنز  نمـض  رد  : » دـیامنیم
ياهبج تسارایب ... نادرم  سابل  هب  ار  دوخ  تهج  نیا  زا  دنک  مایق  اهنآ  ترصن  هب  هک  تفرگ  میمـصت  تعاجـش  لامک  اب  دنتـسه  تامدص 

رازه هس  دینک  هظحالم  هتخادنا ». شود  رب  یگنفت  دوب و  هدرک  نت  رب  یهرز  تشاد  لیامح  يریشمش  دوب  هتشاذگ  رـس  رب  یهالک  رب و  رد 
لیبن یتح  دـناهدروآ . تسد  هب  اجک  زا  ار  ددـعتم  ياهپوت  يهرادا  يارب  همزال  داوم  و  هدروآ ؟ اجک  زا  بسا  ریـشمش و  گنفت و  هرز و  رفن 

هک دوب  نیا  دوب  بجعت  ثعاب  هک  يرگید  بلطم  [ » هحفص 243 دسیونیم [ : رد ص 590  دراد و  فوشکم  ار  زمر  نیا  تسا  هتـسناوتن  زین 
طاقن ریاس  رد  ابیرقت  تیباب  عقوم  نیا  رد  هک  دینک  رکف  دیناوتیم  دوخ  امش  دیسریم ». باحصا  هب  هشوت  داز و  هتـسویپ  یمولعم  ریغ  هار  زا 

متخ اب  بونج  رد  دوب و  هدـنامن  یقاب  یـسک  ابیرقت  رگید  یـسربط  هیـضق  متخ  اب  ناردـنزام  ناسارخ و  رد  هدوب ، هدیـسر  فعـض  لامک  هب 
دینک رکف  الاح  دندوب . هدنامن  یقاب  يرثؤم  دارفا  رگید  دندوب  هدش  هتشک  دندوب  يراکادف  هب  رضاح  هک  یناسک  مامت  ابیرقت  هک  زیرین  هیضق 

رفن رازه  هس  دودح  هلیسو  هچ  هب  هدیسریم و  ناجنز  هب  اجک  زا  اههشوت  داز و  نیا  اههرز و  ریـشمش و  بسا و  نیا  اهگنفت و  پوت و  نیا 
هب اریز  دـناهدوبن  ناـیباب  عبنم  نیا  تسا  یعطق  هتـشادهاگن ؟ اـجرباپ  یتلود  ياوق  رگـشل  نیدـنچ  ربارب  رد  لاـسکی  زا  زواـجتم  تدـم  رد  ار 

يدام کمک  هک  یـسک  نیلوا  دنـسیونیم : دلیفنالب  لیبن و  صخـش  هوالع  هب  دندوب و  هدنامن  یقاب  يرثؤم  دارفا  نایباب  زا  متفگ  هک  يروط 
نایباب هب  ایاضق ، نیا  یمامت  دـعب  مه  اـهنآ  کـمک  دـندوب و  ادهـشلا  ناطلـس  ادهـشلا و  بوبحم  هب  فورعم  یناهفـصا  ناردارب  دومن  رما  هب 
کمک تابالقنا  نیا  هب  یجراخ  ياهتسد  میوگب  مهاوخیمن  نم  هدرکن . یکمک  یـسک  اهنآ  زا  لبق  سپ  هدوب  اکع  برع و  قارع  نانکاس 

يور رب  ملق  لیلدیب  مرادـن  مه  تداع  مرادـن و  سرتسد  رد  بلطم  نیا  تحـص  رب  یفاک  لـیالد  اریز  هدزیم  نماد  ارنآ  شتآ  هدومنیم و 
دشابن کئالم  نامـسآ و  زا  کمک  نیا  رگا  هدیـسریم  کمک  هتـسویپ  مولعم  ریغ  هار  زا  هک  دنیوگیم  لیبن  اهب و  یتقو  یلو  مروآ . ذغاک 

. دنداتسرفیم هشوت  داز و  بسا و  تامهم و  هحلـسا و  یناجنز  تجح  دیحو و  سودق ، نیـسحالم ، باب ، نایاقآ  ناشاههلاخرـسپ  يارب  هک 
متـسد هب  يهوزج  کی  مدوب  دهـشم  رد  یتقو  دوشیم . تیوقت  دندومنیم  کمک  ار  نایباب  اهـسور  دـندقتعم  هک  ناسک  یـضعب  هیرظن  نیا 

. ] درکیم دادـملق  ناریا  رد  سور  ریفـس  ار  یلـصا  قوشم  كرحم و  هداد و  تبـسن  اهـسور  هب  ار  نایباب  باـب و  تضهن  ـالوصا  هک  دیـسر 
بلاطم قیقحت  ددـص  رد  هکنآ  هن  مدـناوخ و  ار  روبزم  يهوزج  هن  هک  مدوب  بصعت  راتفرگ  نانچ  امـش  ینونک  عضو  لثم  نم  هحفص 244 ]

هک متسه  رکف  نیدب  نونکا  هک  دینک  لایخ  هن  ار و  تبسن  يارجام  هن  مراد  رطاخ  هب  ار  فلؤم  مسا  هن  مه  نونکا  هک  يروط  هب  مدمآرب  نآ 
هک تسا  دوجوم  يهیوق  راثآ  دهاوش و  یلو  مرادن  يهیرظن  نینچ  مالعا  يارب  یکردـم  اریز  تسا  نینچ  هن  هدوب ، اهـسور  تسد  تلآ  باب 

دعب دـشاب  هتـشاد  ناخرهچونم  اب  هقباس  نیرتکچوک  هکنیا  نودـب  باب  دـینک  هظحالم  هلمج  زا  دـنکیم . دـییأت  ارهاظ  ار  هیرظن  نیا  تحص 
الصا ناخ  رهچونم  نیا  و  دنامیم . یفخم  وا  لزنم  رد  اهتدم  دریگیم و  رارق  وا  تیامح  تحت  دوریم و  وا  بناج  هب  رسکی  زاریـش  زا  رارف 

ولاپ نس  زا  www.Ghaemiyeh.comياهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


قبط وا  دوخ  دیدرت و  دروم  مه  شندوب  یناریا  هجیتنلاب  هدوب و  رهاظت  زین  شندروآ  مالـسا  میدید  هکنانچ  هدوب و  سور  ناعبات  زا  ینمرا و 
ناونع ره  ای  یـسوساج  ای  زور  تسایـس  هظحالم  هب  دـیاش  هتـشادن و  مالـسا  هب  ینطاب  نامیا  هک  دـنکیم  رارقا  رد ص 188  لیبن  تیاـکح 

هتـساوخیمن ینمرا  ناخ  ماس  - 2 باب . یماح  هدوب و  سور  عباـت  الـصا  لاـح  ره  رد  هدـمآرد  ناریا  تیعبت  هب  هدـیورگ و  مالـسا  هب  رگید 
هتخیوآ نآ  يهلیـسو  هب  باب  هک  یبانط  هب  دوخ  ار  لوا  ریت  یتح  هک  اجنآ  ات  هتـشاد  راهظا  انلع  ار  بلطم  نیا  دوش و  باب  لتق  يرجم  تسا 

باب هدوب  سور  يهعبت  الـصا  هک  زین  ینمرا  ناخ  ماس  سپ  دروخیمن ، فده  هب  نازابرـس  ياهریت  هداتفا و  نیمز  هب  وا  دنزیم و  دوب  هدـش 
ترهـش نانچ  ات  دنکب  ام  یناریا  يادخ  نیا  يارب  مه  يهزجعم  داجیا  کمک  تیامح و  هوحن  نیا  اب  تسا  هتـساوخیم  دـیاش  تیامح و  ار 

هدش هتخادنا  رهش  جراخ  رد  يزونز  باب و  داسجا  هک  یعقوم  هک  دیناوخیم  نایباب  خیرات  رد  - 3 دشن . رگراک  باب  هب  اهریت  هک  دوش  هداد 
یهجوت هچ  ار  سور  لوسنق  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  دوخ  هب  دوخ  دوریم و  داسجا  یـشاقن  يرادرب و  تروص  يارب  سور  لوسنق  دوب 

اهنآ نیب  هداتفایم  هحفص 245 ] رازاب [  هچوک و  رد  نایغاط  نایغای و  مادعا  دعب  نینچ  يداسجا  هاگ  هب  هاگ  هکنیا  اب  هک  هدوب  داسجا  نیدب 
هیلع هئطوت  ماهتا  هیـضق  زا  سور  ترافـس  کمک  اب  اهب  هک  تسا  نایئاهب  هیلع  قفتم  - 4 دـنک ؟ باختنا  يرادرب  تروص  يارب  ار  کی  نیا 

نامالغ تیامح  تحت  هددـعتم  دراوم  رد  اهبلادـبع  شرـسپ  شدوخ و  راتفگ  هب  هتفای و  تاجن  يو  تایح  هب  دـصق  ءوس  هاش و  نیدلارـصان 
تـضهن ادعب  ای  هدرک و  دوخ  تضهن  هب  مادقا  نایـسور  کیرحت  هب  باب  هکنیا  زا  معا  دناسریم  بلاطم  نیا  هدـش . جراخ  ناریا  زا  یـسور 

دروم ار  تضهن  نیا  اهسور  هک  تسنآ  عوضوم  لقادح  هدوب  یتسایس  ره  يور  لاح و  ره  رد  هتفرگ  رارق  نایـسور  کمک  تیامح و  دروم 
دـنیامن و هدافتـسا  تیعقوم  زا  دناهتـساوخیم  یلو  دناهتـشادن  یتلاـخد  نآ  رد  امیقتـسم  مه  رگا  دـناهدرکن و  رود  رظن  زا  دنتـشاد و  هجوت 

ناـجنز هدـننک  گـنج  ناـیباب  يارب  هشوت  داز و  هک  دـنکیم  هراـشا  نادـب  لـیبن  هک  موـلعم  ریغ  هار  نآ  هک  دـسریمن  رظن  هب  دـیعب  مرجـال 
جراخم دیلوت  یشکردارب و  ینماان و  تابجوم  لاسکی  دودح  رد  مه  هیضق  نیا  يراب  [ . 27 . ] دنشاب هدوب  اهسور  شعبنم  أشنم و  هدیسریم 

منادـن یبلط و  هاـج  يادـف  همه  همه و  هک  رایـسب  یهورگ  ندـیدرگ  ناـمناخیب  ریثک و  یعمج  ندـش  هتـشک  هدومن و  تلود  يارب  فازگ 
هلاثما يزیرنوخ و  لتق و  بـالقنا و  زا  يهنومن  هماـع  راـظنا  رد  شیپ  زا  شیب  ار  یباـب  مسا  تفاـی و  همتاـخ  دـندش  هریغ  تجح و  يراـکب 

هحفص 246 ] دراذگ [ . یقاب  ود  ره  تلم  دارفا  تلود و  يایلوا  لد  رد  نانآ  زا  دیدش  يهنیک  تخاس و  رگهولج 

یبالقنا بر  تماقتسا  زا  ینخس 

ازریم دننام  ناریا  تلود  تقو  يایلوا  بلاق  رد  هدرک و  شومارف  ار  دوخ  تیـصخش  هقیقد  دـنچ  امـش  هک  مهاوخیم  نم  زیزع  تسود  الاح 
هطقن هس  رد  هک  دینیبب  دـیروایب  دای  هب  ار  زور  هنحـص  ماهدرک  رارکت  راب  نیدـنچ  هکیروطب  دـیئآرد . هاش  نیدلارـصان  ریبکریما و  ناخ  یقت 

بوشآ و ناـنچ  هریغ  قدـنخ و  رفح  يدـنب و  هعلق  سیـسأت  اـب  هدـش و  هحلـسا  هب  تسد  ناـیباب  ناـجنز  زیرین و  ناردـنزام ، رد  ینعی  ناریا 
جره راچد  ناریا  تقو  تلود  هک  دـیروایب  رظن  رد  دـناهدروآ و  مهارف  ار  تلود  يایلوا  تمحازم  نانچنآ  هاوخان  هاوخ  مهارف و  ار  یلاجنج 

سیلگنا سور و  لود  رگید  فرط  زا  هدوب و  زین  تالایا  ریاس  رد  دوخ  نیفلاخم  نایغای و  ماـیق  نوگاـنوگ و  ياـههنتف  رگید و  ياـهجرم  و 
هچ دـیدوب  ناریا  مظعاردـص  عقوم  نآ  رد  امـش  رگا  دـناهدوب . تمحازم  دـیزم  دوخ  هنابلط  رامثتـسا  هناـیوج و  رامعتـسا  تالخادـم  اـب  زین 
قبط سک  نآ  هک  دـنیامنیم  یـسک  يراـی  هب  توعد  ار  مدرم  وا  ماـن  هب  وا  نیغلبم  اـی  دوخ و  یـصخش  کـی  دـیدیدیم  امـش  دـیدرکیم ؟

يارجا رد  دوشیم  هتـسد  نیا  دراو  سکره  هک  دیدیدیم  امـش  دشکب . ار  دوخ  نیفلاخم  مامت  دشکب و  ریـشمش  دـیاب  هلاسرازه  تادـقتعم 
اب رتهب  ياـهزور  ورفظ  حـتف و  دـیما  هب  دباتـشیم و  تسا  گـنج  هنتف و  داـسف و  يهنـال  هک  اـجنآ  هب  درادیمرب و  ریـشمش  دوخ  تادـقتعم 

ناسکی همه  تلود  رظن  رد  لاـح  ره  رد  هک  ددرگیم  رگید  دارفا  نارازه  دوخ و  نوخ  نتخیر  ثعاـب  دـنکیم و  هزراـبم  لـماک  تعاـجش 
تسار تسا  هتـشون  لیبن  هچنآ  رگا  هحفـص 247 ] دـناهدشیم [ . بوسحم  روشک  تعاضب  يدـیاع و  عبنم  تکلمم و  يایاعر  همه  هدوب و 

ناخ یقت  ازریم  ياج  هب  رگا  امـش  دناهتفر  نیب  زا  یلک  هب  نایباب  تسد  هب  ناجنز  زیرین و  ناردنزام و  رد  ناریا  تلود  رگـشل  نیدنچ  دـشاب 
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ناطیـش و رهظم  ولول و  کی  ناونعب  اج  همه  رد  ار  ناخ  یقت  ازریم  ناـیئاهب  ناـیباب و  دـیدرکیم . لـمع  مه  يرتشیب  تدـش  اـب  هتبلا  دـیدوب 
ماهدیدن نایئاهب  نایباب و  ياههتـشون  زج  یخیرات  چیه  رد  زونه  نم  دننکیم . یفرعم  ناوارف  ضارغا  بحاص  تیافکیب و  درخیب و  يدرف 

هـصاخ تسا  هدوب  وا  ینادراک  تیافک و  رد  ماهدـناوخ  هچنآ  سکعلاب  هکلب  دنـشاب . هدرک  یفرعم  تیافکیب  يدرم  ار  ناخ  یقت  ازریم  هک 
هداد ناشن  دوخ  زا  دادعتـسا  تیافک و  یلیخ  دیاب  دسر  تکلمم  ترادص  هب  دـناوتب  یناوج  رد  یهاتوک و  تدـم  رد  هداززپشآ  کی  هکنآ 
ازریم هچ  یـساقآ و  ازریم  هچ  ینعی  دناهدومن  هیبنت  ار  باب  هک  يریزو  رفن  ود  ره  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو  رکم . هلیح و  هن  دـشاب 
ندرک هاتوک  رکف  رد  اهنآ  ود  ره  نیخروم  رظن  عامجا  هیوق و  دـهاوش  قبط  دناهتـشادن و  باب  اب  یـصخش  ینمـشد  صاخ و  رظن  ناخ  یقت 

هدوب و یهباشم  ذوفن  نینچ  داجیا  زا  يرگید  لکش  زین  باب  مایق  يهوحن  نوچ  دناهدوب و  مدرم  تکلمم و  راک  رد  اهتـسد  تلاخد  اههنتف و 
راداو باب  مادـعا  تضهن و  نیا  یبوکرـس  هب  ار  اهنآ  يود  ره  مرجال  هدـیدرگ  اهینماان  اهیزیرنوخ و  اهـشاشتغا و  نانچ  داجیا  بجوم  دوخ 

دوخ خیرات  رد  زین  لیبن  اهب و  یتح  هک  هدوب  حضاو  نانچ  اههنتف  ندرک  شوماخ  رد  وا  هشقن  یساقآ و  ازریم  یجاح  یضرغیب  تسا . هدرک 
هک هرهاط  رهوش  ردپ  ومع و  لتق  يایاضق  حرـش  رد  دناهدیدرگ . هنیمز  نیا  رد  فارتعا  رارقا و  هب  راچان  دنراد و  موتکم  ار  نآ  دناهتـسناوتن 

هکنآ دـعب  تسا و  هیرظن  نیا  دـیؤم  زین  يرایـسب  دـهاوش  هتفای و  ماجنا  یباب  کی  طسوت  هرهاط و  دوخ  کـیرحت  هب  دـندقتعم  قیقحت  لـها 
یهاتوک دیـسریم  ناشرظن  هب  نونظم  هک  ار  یـسکره  نتـشک  وا و  ماقتنا  نتفرگ  رد  دـیوگب  تسار  رگا  لیبن  يهتفگ  هب  انب  لوتقم  يهثرو 

رد ص 266: دـنکیم . لقن  نینچ  لـیبن  دنـشکب  ناونع  نیا  هب  ار  یباـب  رفن  دـنچ  هحفـص 248 ] دنتـساوخیم [  هک  یعقوم  رد  دندومنیمن 
هک متس  ملظ و  نیا  ناتساد  يراب  : » رد ص 271 اضیا  و  دادن . شوگ  ناشنانخـس  هب  درکن و  یهارمه  اهنآ  دصقم  اب  یـساقآ  ازریم  یجاح  »

یـساقآ ازریم  یجاح  دش  رـشتنم  نارهط  رد  قرب  تعرـس  هب  دنتـشاد  يرجم  یباب )  ) هانگیب یعمج  هب  تبـسن  نیوزق  رد  یناحور  نایاوشیپ 
ماما لوسر و  ثیدـح  مادـک  رد  نآرق و  يهیآ  مادـک  رد  منادیمن  تفگ  دـیدش  ینحل  اب  تشگ و  نیگمـشخ  هعقاو  نیا  زا  دـنام و  ریحتم 

ضرغ یـساقآ  ازریم  یجاـح  رگا  دـینکیم  هظحـالم  دـنناسرب ». لـتق  هب  ار  یعمج  رفن  کـی  یهاوـخنوخ  يارب  هک  تـسا  روکذـم  لزاـن و 
دیدرگیم ناتسادمه  نایباب  نتشک  رد  وا  هثرو  اب  لاحشوخ و  هرهاط  رهوش  ردپ  لتق  هب  نایباب  ندش  مهتم  زا  یتسیابیم  تشادیم  یصخش 

یضرغ بحاص  درم  دروم  نیا  رد  هک  تفگ  ناوتیمن  سپ  تسا  هدرک  ضارتعا  تسا و  هدش  نیگمشخ  لیبن  تداهش  هب  هک  دینیبیم  یلو 
و نآ . ریظن  یتیعـضو  دـیدجت  زا  بانتجا  تسا و  هدوب  نایوج  هنتف  تسد  ندرک  هاـتوک  روشک و  شمارآ  ظـفح  هب  رظاـن  افرـص  هکلب  هدوب 

ازریم هکنآ  هیضق  لیبن  لقن  قبط  تسوا  تلادع  لمع و  تحص  لیلد  دوخ  دشاب  هتـشاد  تحـص  رگا  هک  دنکیم  رکذ  یتیاکح  اهب  صخش 
هب نآ  شورف  زا  يهناهب  هب  اـهب  یلو  درخب  ار  نآ  تسا  هتـساوخیم  هتـشاد و  رظن  هدوب  اـهب  يهداوناـخ  هب  قلعتم  هک  یکلم  هعطق  هب  یـساقآ 

تـسناوتیم هتـشادیم  هنارباج  هیور  رگا  یتلود  کی  مظعا  ردص  هک  یلاح  رد  دـشورفیم . هاش  رهاوخ  هب  ار  نآ  ادـمع  يراددوخ و  ریزو 
دراو هنالداع  ریغ  هار  زا  روز و  هب  تسا  هتـساوخیمن  یـساقآ  ازریم  یجاح  یلو  دروآ . تسد  هب  بحاـصت و  دـشاب  هک  ناونع  ره  هب  ار  نآ 

ار یصخش  نینچ  و  هحفص 249 ] هدوب [  وا  تلادع  لمع و  تحـص  لیلد  دوخ  نیا  دهد و  ماجنا  حیحـص  هلماعم  تسا  هتـساوخیم  دوش و 
نایئاهب نایباب و  دودرم  نوعلم و  نانچنآ  هک  زین  ناخ  یقت  ازریم  اما  دومن . یفرعم  باب  هب  تبسن  یصخش  ضارغا  بحاص  ملاظ و  ناوتیمن 
نودـب هک  هدوب  يدرم  نیققحم  تداهـش  هب  هدومن و  لوفا  دوز  هک  دوب  یناشخرد  يهراتـس  يهلزنم  هب  ناریا  يارب  نیخروم  قاـفتا  هب  هدـش 

داجیا يزاس و  نید  اب  دـناهداد  هدـعو  طقف  اهب  باب و  هک  ار  هچنآ  ربارب  دـص  تسا  هتـساوخیم  هلاثما  تیناـحور و  هب  رهاـظت  يراـکایر و 
راکفا هب  زین  دـهد و  ققحت  تروص  ناسآ  لهـس و  هار  زا  شمارآ و  لامک  اـب  دـنهد  ماـجنا  یفاـب  غورد  تیناـحور و  هب  رهاـظت  تساـیر و 

راک هب  ناریا  رد  ار  اههمانرب  نامه  رودـقملایتح  تسا  هتـساوخیم  هتـشاد و  یئانـشآ  ندـمت  لحارم  رد  ناـنآ  تفرـشیپ  لـلع  ناـیئاپورا و 
مایا نآ  رد  نتـسشن  تسب  هک  دـینادیم  امـش  تسا . هدوب  فلاخم  یلک  هب  روشک  روما  رد  نانآ  هلخادـم  اهتـسایس و  ذوفن  اب  زین  وا  دزادـنا .
نیا دناهرب و  تازاجم  بیقعت و  زا  ار  دوخ  تسناوتیم  اهتـسب  هب  ندش  هدنهانپ  اب  يدـساف  نئاخ  ره  هدوب و  تازاجم  زا  رارف  قرط  زا  یکی 

هدراذـگ و رثاالب  فوقوم و  ار  عوضوم  نیا  ناخ  یقت  ازریم  یلو  هدوب  رادروخرب  مارتحا  تیاعر  لامک  زا  یمومع  راکفا  ظاحل  زا  عوضوم 
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حطـس ندرب  الاب  فراعم و  طسب  يارب  هک  هدوب  وا  مه  و  تسا . هدرکیم  تازاجم  هدیـشک و  نوریب  ار  هنکما  نیا  هب  هدش  هدـنهانپ  نیمرجم 
هب وا  رظن  سپ  تشامگ . تمه  هلاثما  نونفلاراد و  هسردـم  همانزور و  سیـسأت  هب  ناـبیرف  ماوع  زا  ناـنآ  ندروخن  بیرف  مدرم و  تاـعالطا 

روتسد للع  زا  یکی  دیاش  هدوب و  تلم  تالیصحت  رکف  حطس  ندرب  الاب  نازاس و  نید  يدایا  ذوفن  عطق  هبناج و  همه  تاحالـصا  یلک  روط 
دنتشاد رس  رد  یئاهسوه  راکفا و  هک  صاخـشا  یتشم  نامزلا  بحاص  مئاق و  ناونعب  هدیدیم  هک  دشاب  هدوب  رما  نیمه  زین  باب  مادعا  هب  وا 

عمج ناج  هب  ار  یعمج  چیه ، رس  رب  هدوزفا و  اهیگدنکارپ  دنیارایب و  يدیدج  بزح  دنیامن و  زاب  تافالتخا  رد  ياهزات  هحفص  دنهاوخیم 
مادعنا هب  وا  روتـسد  یلـصا  تلع  رگید و  تلع  دنیامن . نیمات  هار  نیا  زا  ار  دوخ  هنابلط  تسایر  ياهـسوه  و  هحفص 250 ] دنزادنا [  رگید 

لیلد دوب و  هدش  هتخانش  یلصا  كرحم  ببـسم و  باب  دیدرگ و  بجوم  وا  هک  هدوب  یئاهراتـشک  اهگنج و  انامه  تسا  حضاو  رایـسب  باب 
شاهمزال دوب  نیا  ریغ  تیاکح  رگا  دوشیم  ناراـبریت  رایـسب  نازابرـس  هلیـسو  هب  هکنآ  دوشیم  هتـشک  يرگ  یغاـی  ناـیغط و  ناونعب  هکنآ 

ناتدوخ متفگ  دشیم . مادعا  راد  هبوچ  رب  ای  درکیم و  ادج  ندب  زا  ار  وا  رـس  دیاب  یبضغریم  هیـضق  ریاظن  دننام  هکلب  دوبن  یماظن  نارابریت 
هلمج زا  هاش  کیدزن  ناشیوخ  یتقو  متشون  لبق  تاحفص  رد  درک ، لمع  وا  هک  دیدرکیمن  نآ  زج  هتبلا  دیراذگب  ناخ  یقت  ازریم  ياج  ار 

وفع تلع  هاش  هب  وا  کیدزن  يدنواشیوخ  ددرگ و  مادعا  هب  موکحم  نایناریا  یعمج  راتـشک  ندش  بجوم  نایغط و  ناونعب  اهنت  رالاس  لثم 
تاکیرحت رد  دوش و  فاعم  مادعا  زا  هدیدرگ  هماگنه  نانچ  بجوم  هک  هیوهلا  لوهجم  یصخش  زا  دیراد  يراظتنا  هچ  دوشن  وا  ششخب  و 

وا نوخ  ندش  هتخیر  هک  تسنیا  هن  دینادب  نیقی  امش  دوش و  هدراذگ  دازآ  تموکح  مدرم و  هیلع  هناحلـسم  ياهمایق  هب  تاروتـسد  نداد  و 
تیئاهب تیباب و  تفرـشیپ  بجوم  نوخ  شزیر  نیا  زا  نایوجارجام  هدافتـسا  هکلب  هدیدرگ  شبزح  ندـش  گرزب  وا و  رما  تیاقـس  بجوم 

ملق هب  ملق  ناهد و  هب  ناهد  هتفرن  نیب  زا  فرح  نیا  دـشاب  هک  سکره  زا  دوشیم  هدز  ایند  رد  یفرح  یتقو  هک  دـینادیم  امـش  تسا . هدـش 
ءاشنم مینادب  هکنیا  نودـب  میناوخیم  میونـشیم و  يروهـشم  دارفا  ملق  نابز و  زا  ام  زورما  هک  یلاع  بلاطم  دنتـسه  رایـسب  دـباییم  هعاشا 
دارفا یـضعب  هک  تسنآ  رگید  هوحن  تسا  ءارآ  راکفا و  هعاـشا  زا  وحن  کـی  نیا  هدوب  تقو  هچ  رد  هدوب و  هک  نآ  هیلوا  هدـنیوگ  یلـصا و 
هتـسد راد و  بزح و  لیکـشت  عمج و  دوـخ  رود  ار  یعمج  نآ  ناوـنعب  هدرک و  هناـهب  ار  اـهفرح  بلاـطم و  نآ  بلط  تساـیر  وجارجاـم و 

دوخ ياهوزرآ  نیمات  هک  هتـسد  دنوشیم  تفای  نوگانوگ  ياهوزرآ  نابحاص  بلط و  هاج  صاخـشا  ناکم  نامز و  ره  رد  نوچ  دنهدیم 
ار تسایر  دننکیم  یعـس  سیئر  مادعنا  گرم و  اب  دنوشیم و  اشوک  نآ  تفرـشیپ  رد  دنباتـشیم و  يوس  نادـب  دـنباییم  رازاب  نیا  رد  ار 

لثملایف هحفـص 251 ] دنیامنیم [ . ار  هدافتـسا  نیرتگرزب  عوضوم  نیرتکچوک  زا  نآ  تفرـشیپ  شیوخ و  تیعقوم  ظفح  يارب  دنبایرد و 
ای دنوشیم و  هتشک  فظوم  نیرومأم  ای  راصنا و  ای  هثرو و  تسد  هب  هانگیب  مدرم  نارازه  نتشک  دعب  هک  ار  يدارفا  هتسد  نآ  ام  هیـضق  رد 

يارب يرادهنماد  تاغیلبت  اب  دنباییم و  یمظع  تداهش  يربک و  تیمولظم  تروص  دندرگیم  تازاجم  تقو  يراج  عرش  نوناق  بجوم  هب 
رد هک  شیوخ  ساسایب  تمیقیب و  عاتم  رازاب و  يارب  يرتشم  بسک  هلیسونیدب  دنوشیم و  لئاق  هللالیبس  یف  يزاب  ناج  تماقتسا و  اهنآ 

كرادـت دارفا و  تقر  بلج  يارب  دـننکیم و  يرادهنماد  تاغیلبت  هچ  باـب  تماقتـسا  يهراـبرد  ـالثم  دـنیامنیم . دوشیم  تفاـی  اـج  همه 
طـسوت هدش  هتـشون  ياهخیرات  تقد  هلـصوح و  یمک  اب  امـش  یتقو  یلو  دوشیم  راهظا  هک  اهیئوگ  فازگ  اههغلابم و  هچ  رتشیب  ياهدیرم 

زا یلک  هب  اهناتـساد  هکلب  میدرکیم  روـصت  اـم  هک  هدوـب  ناـنچ  هن  اـیاضق  هک  دـیربیم  یپ  یبوـخب  دـیناوخب  ار  نارادـفرط  نیغلبم و  نیمه 
رـشن رد  میدوبیم و  دارفا  ریاس  يارب  تاغیلبت  نیا  لماح  رکفت  قمعت و  یب  زین  ام  هتفای و  یتاـغیلبت  تروص  فرحنم و  دوخ  یقیقح  يارجم 

هداد ناشن  تابث  تماقتـسا و  دوخ  زا  باب  هک  تساجک  دـینک  رکف  یمک  میتشادیم . لومعم  هتـسنادن  ار  تیدـج  شـشوک و  لاـمک  اـهنآ 
مالـس و اب  ار  وا  دـنیآیم  هبغرلا  عوطلاب و  مدرم  همه  دـنکیم  ار  تیمئاق  ای  تیباب  ای  مظاک  دیـس  ینیـشناج  ياعدا  ات  هکنیا  رکف  هب  تسا !؟

نیا اب  تسناوت  دهاوخ  وا  دننکیم و  تکلمم  مظعاردص  اروف  ار  وا  دیاش  دـنوشیم و  عیطم  ار  شرماوا  هدرک و  دـنلب  تسدرـس  رب  تاولص 
هب ات  تسا  هتشاد  لایخ  میدید  هک  يروط  هب  دنکیم و  عورش  هنایفخم  ار  دوخ  ياعدا  يرجه  رد 1260  دنک . حتف  زین  ار  کلامم  ریاس  هوق 

هلمج زا  شاهیلوا  ناگدـننک  تعیب  نیغلبم و  هاـم  دـنچ  دـعب  هک  نـیمه  یلو  دراد  روتـسم  یفخم و  ار  دوـخ  یفاـک  نادـیرم  ندروآ  تـسد 
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قبط ص ینعی  هدوب  زومرم  ناذا  رد  تارییغت  یفخم و  روط  هب  تاغیلبت  زونه  هکنیا  اب  دوشیم و  تاـغیلبت  راـک  هب  تسد  زاریـش  رد  سودـق 
تـسیک باب  هچ و  ینعی  لیبن  لبق  یلع  لاح  هحفـص 252 ] هللا [ .» ۀیقب  باب  لیبن  لبق  ایلع  نا  دهـشا   » دنیوگب یتسیابیم  ناذا  رد  لیبن   130

بوچ و یمک  رثا  رد  طقف  دهدیم و  يو  يریگتـسد  هب  رما  زاریـش  مکاح  راکـشآ و  وا  يهشقن  اروف  کلذعم  یفخم  زومرم و  دوب  یبلاطم 
هدوب طاتحم  يدرم  هک  مکاح  بتارم  نیا  دوجو  اب  دیامنیم  راکنا  بیذکت و  ار  نیغلبم  ياههتفگ  نامیـشپ و  دوخ  يهدرک  زا  يروف  کلف 

دوب هدروخ  مه  کلف  بوچ و  الاح  هک  باب  یلو  درادیم . عونمم  وا  اب  ار  صاخشا  هدوارم  دریگیم و  رظن  تحت  شیئاد  تنامـض  هب  ار  وا 
هب دـیامنیم و  جـییهت  تاقالم و  ار  صاخـشا  اهبش  همین  دـنکیم و  لابند  رتشیب  تدـش  اب  ار  دوخ  راـک  هناـیفخم  هدـش و  ینابـصع  رتشیب 

تیامح وا  زا  متشاگن  هک  یحرـش  هب  هک  اجنآ  مکاح  لزنم  رد  هدرک و  رارف  ناهفـصا  هب  زاریـش  زا  دروآیم  تسد  هب  یتصرف  هکنیا  ضحم 
ارچ نوچیب و  هداتفا  یتلود  نیرومأم  تسد  هب  اددجم  يرارف  رگبوشآ  ناونع  هب  مکاح  نآ  گرم  دعب  هکنآ  ات  دـنامیم  یفخم  هدرکیم 

تلم و هیلع  هناحلـسم  ماـیق  هب  ار  دوخ  نارادـفرط  مدرک  رکذ  ار  نآ  دـهاوش  هک  يروط  هب  زین  نادـنز  زا  نوچ  و  دوریم . نادـنز  هب  رـسکی 
دوشیم و عقاو  زیرین  ناردـنزام و  نینوخ  يایاضق  مرجـال  دـهدیم . داـهج  روتـسد  یبیرفماوع  ذوفن و  زا  هدافتـسا  اـب  دـناروشیم و  تلود 

یلـصا هشیر  مادـعا  هب  روبجم  تلود  هک  هدوب  ناجنز  رد  دـیدج  بالقنا  بوشآ و  داجیا  تیعقوم و  زا  هدافتـسا  یپ  رد  زین  یناجنز  تجح 
یسک اجک  چیه  رد  زاریش  يانثتسا  هب  عقاو و  لاس  شش  رد  اهنیا  يهمه  دهدیم ، ار  وا  نارابریت  روتسد  دوشیم و  باب  ینعی  اهلاجنج  نیا 
کی تـلود  دزن  رد  عـقوم  نـیا  رد  اریز  دـنام  دـهاوخ  نوـصم  تازاـجم  زا  درادرب  شنایعدـم  زا  تـسد  رگا  هـک  درکن  داهنــشیپ  باـب  هـب 

خر وا  دارفا  طسوت  یتیانج  راتشک و  زونه  هک  زاریش  رد  طقف  دوب  هدنامن  یقاب  ششخب  وفع و  يارب  یلحم  هدش و  هتخانش  یناج  رگبوشآ 
دعب اما  و  درک . راکنا  ار  بلاطم  هدومن و  هبوت  هدرواین و  ار  کلف  بوچ و  یتداـیز  لـمحت  مه  وا  دـیامن  هبوت  هک  دـش  داهنـشیپ  دوب  هدادـن 
بـش رد  هدیدن و  دوخ  رد  ار  نآ  لمحت  يارای  هدش و  ناوارف  تشحو  راچد  زین  نارابریت  تیاکح  نادـیم و  مسجت  مادـعا و  هب  تیموکحم 

. دنشکب دوخ  تسد  هب  ار  يو  دنزاسب و  ار  وا  راک  اجنامه  هک  دهاوخیم  شناتـسدمه  ای  و  هحفص 253 ] ینادنز [  ياقفر  زا  مادعا  زا  لبق 
لاگنچ زا  هدوب و  ینادنز  هک  هدرک  يرای  وا  اب  تشونرـس  زونه  هداد  ناشن  تابث  تماقتـسا و  لاس  شـش  نیا  ياجک  دـینک  رکف  افطل  الاح 
یـضعب کـیرحت  هب  هک  يداـیا  ناـمه  هکلب  دیـسریمن  موس  لاـس  هب  شراـک  هتبلا  دـص  هتبلا  دوبیم  دازآ  رگا  تسا  هدـنام  ظوفحم  مدرم 

بلطم هس  نم  تفاییمن . هدش  یفخم  تسس  بلاطم  ریاس  نایب و  نتشون  يارب  یتصرف  دنتخاسیم و  زین  ار  وا  راک  دنتـشکیم  ار  یـسکره 
کلمت تاروصت  راکفا و  لوا  مروایب  امـش  لوبق  دروم  هطوبرم  بتک  زا  ار  دوخ  دـهاوش  زونه  هکنآ  نودـب  مدرک  هراشا  تمـسق  نیا  رد  ار 

دوخ ناتـسدمه  تسد  هب  هکنیا  نتـساوخ  نارابریت و  زا  تشحو  موس  و  یئاعدا . بلاطم  زا  وا  هبوت  راکنا و  مود  دوب . باب  تسد  هب  ناـهج 
زا نیسحالم  اب  تعیب  دهع و  نمـض  رد  رد ص 55 : لیبن  منکیم . یئامنهار  هطوبرم  بتک  نتم  هب  ار  امـش  بیترت  هب  کـنیا  دوش و  هتـشک 

يهلیـسو هب  ار  یهلا  لضف  دننک و  هجوت  نم  یماس  هاگرد  هب  دـیاب  ملاع  برغم  قرـشم و  للم  فئاوط  عیمج  زورما  : » دـیوگیم نینچ  باب 
يهجیتن هک  دنیوگیمن  رگم  ایند  مدرم  مامت  ددرگ و  التبم  ینیبم  نارسخ  هب  دیامن  ههبـش  کش و  لمع  نیا  رد  سکره  دنیامن  تفایرد  نم 

هب وت  دننام  دـننک و  شـشوک  دـنیامن و  مایق  هک  تسا  بجاو  همه  رب  نیاربانب  ادـخ  شتـسرپ  رد  تیقفوم  تسا و  قح  نامرف  هب  زوف  تقلخ 
تفگ سدقم  هب  ناخ  نیسح  : » رد ص 129 نینچمه  دنسانشب ». ار  دوعوم  ترضح  ات  دنهد  جرخ  هب  تماقتسا  تابث و  دنزادرپ و  وجتـسج 

هب دنرادرب و  تنطلس  زا  تسد  هک  دنکیم  باطخ  ناگدازهاش  نیطالس و  كولم و  هب  باب  دیس  هنوگچ  هک  هدناوخ  ار  باتک  نیا  لوا  ایآ 
اریز رادرب  تسایر  زا  تسد  دـیوگیم ... هدرک  باطخ  هحفـص 254 ] ناریا [  هاشداپ  مظعا  ردص  هب  هک  هدناوخ  ایآ  دنباتـشب .... وا  تعاطا 

زا هک  ددرگ  تباث  هنقتم  لئالد  اب  دوش و  ملـسم  راتفگ  نیا  بحاص  ياعدا  قدـص  رگا  دومرف  قداص  ـالم  میئاـم ... ضرا  تموکح  نیثراو 
دینکیم هظحالم  تسا ». هللا  مالک  وا  مالک  اریز  دـننک  تعاطا  دـیاب  همه  تسا و  تسرد  دـیوگیم  هچ  ره  تروصنیا  رد  تسادـخ  فرط 
تموکح باب  نآ  یط  هک  فسوی ) يهروس  ریسفت   ) امـسالا مویق  باتک  زا  ار  زاریـش  مکاح  ناخ  نیـسح  لوق  لقن  بیذکت  قداص  الم  هک 

رـس رد  دوخ  رما  ریز  رد  ار  ناهج  کلامم  مامت  فرـصت  سوه  هک  میدید  مه  وا  یلبق  تانایب  رد  هدومنن و  دـهاوخیم  دوخ  يارب  ار  ضرا 
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اجنآ ات  دناهدرکیم  رکف  نینچ  زین  هیلوا  نایباب  هکلب  دشابیمن  اهنت  نم  جاتنتسا  اهنیا  متشون  لبق  تاحفص  رد  هک  يروط  هب  و  تسا . هتـشاد 
نیرترود هب  ار  باب  ترـضح  هک  درک  راداو  ار  هاش  ( » یـساقآ ازریم  یجاـح  : ) دـسیونیم رد ص 211  هدوـب و  هدـیقع  نیا  رب  مه  لـیبن  هک 

هاـش و لـمع  نیا  يهطـساو  هب  هک  تسنادیمن  دوب  هارمگ  ردـقچ  دوب  ناداـن  ردـقچ  صخـش  نیا  دـنک ... دـیعبت  تکلمم  ياـیاوز  زا  هطقن 
اهنت هـن  رظن  هاـتوک  ریزو  نـیا  دزادـنایم ... نارــسخ  ناـیز و  هـب  ار  هـمه  دزاـسیم و  مورحم  یهلا  رما  يوریپ  هـمهم  جـیاتن  زا  ار  تـکلمم 

زا ار  هاشدمحم  هلیـسو  نیدب  هکلب  درادب  ظوفحم  طاطحنا  طوقـس و  زا  ار  تکلمم  یهلا  رما  هب  لابقا  هلیـسو  هب  هک  دش  عنام  ار  هاشدـمحم 
ار ناهج  دوخ  نوئش  ظفح  يارب  درک  دوخ  ماقم  بصنم و  يادف  ار  مامت  درک ... مورحم  زین  ملاع  مما  للم و  عیمج  رب  طلست  یئامرفنامرف و 

كاخ ندیناروخ  ای  بتک  ندـینازوس  اب  دـهد  تاجن  یتخبدـب  زا  ار  ناهج  تساوخیم  هار  هچ  زا  هکنیا  ثحب  الاح  تخادـنا ». یتخبدـب  هب 
هحفـص 255] رد [  دوخ  نامرف  ریز  رد  ار  ناهج  تاـجن  اـیند و  رب  طلـست  ياوه  هک  اـقآ  نیا  دـعب . يارب  دـنامب  هیورـشب ؟ نیـسحالم  دـقرم 

طخ هب  حیرـص و  همان  هبوت  هچرگا  دیامنیم  ار  تایعدم  مامت  بیذکت  هدومن و  يربت  کلف  بوچ و  دیدهت و  كدـنا  اب  هنوگچ  تشادرس 
دروم نوچ  یلو  دناهدرک  دوخ  باتک  بیز  هشیلک و  انیع  دناهتشون  ار  وا  حرـش  يو  زا  يراد  بناج  نودب  هک  یناسک  مامت  ار  باب  صخش 

ناتینادجو تواضق  منکیم و  لابند  اهبلادبع  لیبن و  زا  انامه  ار  تیاکح  امـش  يارب  و  [ 28  ] مریگیم هدیدان  ار  نآ  مهنم  تسین  امـش  لوبق 
هلصافالب و  درک ... راضحا  ار  شترضح  اروف  هدمآ  باب  دیس  دینـش  ناخ  نیـسح  نوچ  : » دسیونیم رد ص 134  لیبن  موشیم : راتساوخ  ار 

هاشداپ هب  هدومن  ریقحت  ار  مالسا  سدقم  نید  هدرک  اپرب  يداسف  هچ  ینادیمن  رگم  تفگ ... و  تخادرپ ... ترـضح  نآ  تمالم  خیبوت و  هب 
زا یکی  هب  هاگنآ  يهدرک ... رما  نآرق  ماکحا  وغل  هب  هدـش و  هزات  نید  یعدـم  هک  یتسین  صخـش  نامه  وت  هدـیزرو  تراـسج  اـم  رادـجات 

و  ) داتفا نیمز  رب  كرابم  لکیه  يهمامع  هک  دوب  دیدش  يردق  هب  یلیس  نیا  دنزب  باب  ترضح  تروص  هب  یتخـس  یلیـس  درک  رما  ناشارف 
بئاغ و ماما  نیب  يهطـساو  هن  متـسه و  دوعوم  مئاق  لـیکو  هن  نم  دـندومرف  باـب  ترـضح  دـش ...) کـلف  بوچ و  هک  دناهتـشون  يرایـسب 

مدرم مومع  لباقم  رد  دـیروایب و  فیرـشت  لیکو  دجـسم  رد  هعمج  زور  منکیم  شهاوخ  امـش  زا  تسا  یفاـک  تفگ  هعمج  ماـما  مدرم ...
... دنتشاذگ مدق  ربنم  لوا  هلپ  هب  هعمج  ماما  تساوخرد  هب  باب  ترضح  دیـسر ... هعمج  زور  دیئامرفب ... ررکم  دیدومرف  هک  ار  ینایب  نیمه 

ماما باب  ارم  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  دنادب  بئاغ  ماما  لیکو  ارم  هک  یسک  رب  يادخ  تنعل  دندومرف  هدرک  تیعمج  هب  يور  باب  ترـضح 
.« ] دنادب لوسر  ترـضح  توبن  رکنم  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  متـسه  ادخ  تینادحو  رکنم  نم  دیوگب  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  دـنادب 

خوسر توبث و  نارضاح و  نوکس  توکس و  ببس  هک  دومن  ملکت  یعون  ربنم  رس  رب  : » دسیونیم حایـس  هلاقم  رد  اهبلادبع  و  هحفص 256 ]
ناذا روتسد  رد  میدید  هکنانچ  دوب و  هدرک  یفرعم  باب  ار  دوخ  دمحم  یلع  دیس  عقوم  نیا  ات  هک  تسنیا  هیضق  تقیقح  اما  دیدرگ » ناعبات 
ماما يهطـساو  ینعی  دوب  هدرک  یفرعم  باب  طقف  هراعتـسا  اب  ار  دوخ  سپ  هللا » ۀـیقب  باب  لیبن  لبق  ایلع  نا  دهـشا   » دـنیوگب دوب  هتـشاد  ررقم 
باب دمحم  یلع  نا  دهـشا  تفگیم  ناذا  رد  اجکی  دیاب  تسادخ  باب  دیوگب  هک  هدوب  نیا  امیقتـسم  شفده  رگا  قیالخ و  اب  تسا  بئاغ 

هن هتفر و  راکب  دـجبا  فورح  هن  رگید  هللا » لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا   » دوش هتفگ  دوب  نیا  روتـسد  مالـسا  عراش  يارب  هک  وحن  ناـمه  هب  هللا 
مئاـق لـیکو  هن  نم  دـیوگیم  دوخ  يربت  هبوت و  رد  باـب  یتـقو  ـالاح  بلطم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  زومرم . هدـیچیپ و  هراعتـسا و  تاـملک 
دوـخ مـالک  زا  مدرک و  طـلغ  دـمحم ... یلع  نا  دهـشا  دـنیوگب  متفگ  ناذا  رد  رگا  ینعی  مدرم  بئاـغ و  ماـما  نـیب  هطـساو  هـن  مدوـعوم و 

هعمج و ماما  هک  دینکیم  روصت  امـش  دـناهدیدرگ  تکاس  هدـش و  یـضار  مه  مکاح  ناخ  نیـسح  هعمج و  ماما  هک  دوب  نیا  مدرگیمزاب .
تـسد زا  يارب  یئاهب  نیغلبم  هکنیا  الاح  دهد ؟ بیرف  ار  اهنآ  يزادرپ  هلمج  اب  دناوتب  باب  هک  دناهدوب  نادان  قمحا و  ردقنیا  زاریـش  مکاح 

ماما يهطـساو  هک  وا  اریز  هدومنن  يربت  هبوت و  باب  تسا  یهیدـب  هک  دـناهدومن  ریـسفت  ناـنچ  ار  هعقاو  نیا  ناـیباب  نیب  رد  نادـیرم  ندادـن 
و روابدوز . ناکدوک  روخرد  تسـس و  تسا  یبلطم  تسا ، هدوبن  راک  رد  هبوت  يربت و  سپ  قح ، رهظم  هدوب و  ماما  دوخ  هکلب  هدوبن  بئاغ 

نوکـس توکـس و  ببـس  هک  دومن  ملکت  یعون  دیوگیم  اهبلادـبع  هک  بلطم  قح  تسنیا  نادـیرم ، نتـشادهاگن  یـضار  يارب  دـیفم  اهنت 
دهعیلو سلجم  هعقاو  رکذ  رد  لیبن  صخـش  تیاکح  هب  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  یتقو  اصوصخم  دیدرگ . ناعبات  خوسر  توبث  نارـضاح و 
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باب طقف  ار  دوخ  نآ  زا  لبق  هک  دوشیم  هحفـص 257 ] هجیتن [  سپ  درک ، مالعا  دوعوم  مئاق  ار  دوخ  هعفد  نیلوا  يارب  اجنآ  رد  طقف  باب 
تیاـکح یلو  تایعدـم . زا  هبوت  يربـت و  ینعی  دـنادب  ماـما  باـب  ار  وا  هک  یـسک  رب  تنعل  هکنیا  نتفگ  سپ  تسا  هتـسنادیم  بئاـغ  ماـما 

لتق ارم  ادرف  هک  تسین  یکش  دندومرفیم  هلمج  زا  رد ص 537 : دنکیم  لقن  لیبن  هک  تساجنآ  ندش  نارابریت  زا  وا  بارطضا  تشحو و 
دنتسیرگ یگمه  دیامن  بولصم  ارم  رمک  لاش  اب  دزیخرب و  اهامش  زا  یکی  رتاراوگ  تسا و  رتهب  دشاب  اهامـش  تسد  زا  رگا  دومن  دنهاوخ 

لمع دیئامرفب  هک  وحن  ره  هب  درک  ضرع  دومن و  زاب  ار  دوخ  رمک  لاش  تساخرب و  هک  يزونز  قشاع  رگم  دندومن  یـشاحت  لمع  نیا  زا  و 
روظنم هب  دیاش  مالعا و  ار  دوخ  فارـصنا  سپ  دـنیبیمن  دوخ  رد  زین  ار  راکنیا  تماهـش  باب  هک  دوشیم  مولعم  ماگنه  نیا  رد  میامنیم ».

هار رد  هنادرم  ار  دوخ  ناج  دوب و  دهاوخ  نم  سینا  ناوج  نیمه  دندومرف  یلعا  تعلط  : » درادیم راهظا  دنامن  اهنت  مادـعا  لحارم  رد  هکنآ 
زا رتمک  ناوج  دـیئامن  هظحالم  دـینک . رکفت  باب  یهاوخدوخ  یمحریب و  یلدگنـس و  نازیم  رد  امـش  اجنیا  رد  و  دومن » دـهاوخ  راثن  نم 

هرادا لوئـسم  هک  یناوج  ردـپ  نآ  تسا  هدـش  باب  بوذـجم  هدـیدرگ و  ساسایب  غورد و  تاغیلبت  روحـسم  هک  یحول  هداس  لاـس  تسیب 
هتـشک وا  اب  هک  دیامنیم  قیوشت  ار  وا  سکعلاب  دنک  راودیما  لیماف  قلخ و  تمدخ  یگدـنز و  هب  ار  وا  هکنآ  ياجب  باب  تسا  هدوب  یلیماف 

یتسیابیم وا  هک  دوب  ینتفگ  هچ  یئوگب ! تسا  ینتفگ  هچنآ  یبای و  یئاهر  اـت  نک  ناـمتک  وت  دـیوگیم  ار  یحو  بتاـک  ياـقآ  یلو  دوش 
لقاع و درم  یحو  بتاک  ياقآ  نیا  زیزع  تسود  هن  دـیوگب ؟ اهافـش  ار  بلاطم  دـیاب  یـصخش  هک  دومنیمن  تیافک  اههتـشون  ایآ  نتفگ ؟

ناوج هحفص 258 ] نآ [  یلو  دیامن  باب  تیعبت  بیذکت  هتسناد  حالص  دوخ  یئاهر  يارب  هدروخیم  زور  خرن  هب  ار  نان  هدوب و  يرایشوه 
ایند و باوث  ینعی  وا  يارب  باب  تیعم  رد  ندش  هتشک  هدومنیم  روصت  هک  هدوب  روهلعش  نانچ  یناوج  یگناوید  روش و  تلع  هب  حول  هداس 
هدافتـسا و يو  عفن  هب  وا  رد  دوخ  دوجوم  ذوفن  زا  هکنآ  ياـج  هب  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  وا  یگناوـید  یئادیـش و  نیا  زا  مه  باـب  ترخآ و 

ندش هتشک  ات  شریغص  لفط  لیماف و  هعماج و  ربارب  رد  ار  وا  رتمهم  فیاظو  دیامن و  ندش  هتشک  زا  تاجن  يربت و  هب  تحیـصن  ار  هدربمان 
باب رما  رگا  دیاش  دوش  هتشک  وا  تیعم  رد  هک  دیامنیم  قیوشت ، ار  هدربمان  دنک  وا  دزشوگ  ار  نتفر  نیبزا  لطاب  لطاع و  ثبع و  روط  هب  و 
لمرک هوک  رد  اماوت  داسجا  نفد  تیاـکح  رگا  . ) باـب دـسج  تیعم  رد  وا  دـسج  دـنام و  هدـنز  وا  تیعم  رد  زین  ناوج  نیا  مسا  دـبای  همادا 

وا يارب  يدوس  هچ  ار  یلامتحا  بتارم  نیا  ایآ  یلو  ددرگ  عقاو  نوچ ، یناتـسرپ  تافارخ  دـنچ و  ینالد  هداس  تراـیز  دروم  دـشاب ) تسار 
رب هفاضا  و  یبالقنا . ربهر  نیا  تقفـش  محر و  زا  يهنومن  تسنیا  دومن ؟ ناوت  روصت  عامتجا  يارب  يدوس  هچ  وا و  لـیماف  يارب  يدوس  هچ 

هدربمان دنزیم و  دـندوب  هتـسب  ار  وا  هک  یبانط  هب  ار  لوا  ریت  ناخ  ماس  هکنیا  ضحم  هب  مه  هعقاو  زور  رد  مادـعا ، زا  لبق  بش  تشحو  نیا 
يهتـسد طسوت  بولـصم و  نیرومأم  طسوت  اددـجم  هک  هتـشاد  رارف  دـصق  هدرمـش و  منتغم  ار  عقوم  تسا  یهیدـب  دـتفایم ، نیمز  رب  ملاس 

ینعی یلوا  يهطقن  یلعا  بر  ياـقآ  ینعی  تیمئاـق  تیبوبر و  تیهولا و  یعدـم  نیا  راـتفر  زا  هوحن  نیا  دوشیم . ناراـبریت  رگید  نازاـبرس 
تسد هب  ار  رهز  ماج  اصخش  یتعاجش  تماهش و  زا  هجرد  هچ  اب  هک  دزادنایم  اونیب  طارقـس  دای  هب  ارم  تعاجـش  تماهـش و  تیاهن  رهظم 

نادرگاش مامت  رارصا  همه  اب  دیدرگ و  شیوخ  لتق  مکح  يرجم  دوخ  يدرسنوخ  تیاهن  رد  هدیشون و  شمارآ  لامک  اب  هتفرگ و  شیوخ 
هنوگچ سپ  منک  رارف  نوناق  زا  نم  رگا  تفگ : اهنآ  هب  هداهنن و  یعقو  دندوب  هدرک  مهارف  تهج  ره  زا  ار  شرارف  لیاسو  هک  شناتـسود  و 

نرق هس  دودـح  ینامز  رد  هک  ینانوی  فوسلیف  طارقـس  نیا  هکنآ  لاح  میاـمن و  هحفـص 259 ] قیوشت [  نوناـق  يارجا  هب  ار  دارفا  مناوتیم 
مدرم و تیادـه  يارب  ار  هچنآ  صولخ  لامک  رد  هکلب  تیرهظم  هن  تیهولا و  هن  دوب و  هدومن  تیبوبر  ياعدا  هن  هتـسیزیم  حیـسم  زا  لـبق 
هب داـقتعا  زا  باـنتجا  لـئاسم و  رد  رکفت  هب  قیوشت  ار  ناـنآ  تشادیم و  ناـیب  یگداـس  تیاـهن  رد  تسنادیم  مزـال  ناـناوج  راـکفا  ریونت 

تاـفارخ ماـهوا و  زا  يرود  شناد و  مولع و  بسک  هب  صیرحت  دومنیم و  اـهعونلا  بر  نایادـخ و  تاداـع  قراوـخ  ساـسایب و  بلاـطم 
هحفص 260 ] درکیم [ .

یبالقنا بر  فده  زا  ینخس 
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تمحازم دارفا و  زا  شیاسآ  بلـس  ینماان و  همه  نیا  داـجیا  راتـشک  همه  نیا  بوشآ  همه  نیا  زا  دوصقم  دـینک  رکف  ـالاح  مزیزع  تسود 
یماطـسب و سودـق ، نیـسحالم ، دـننام  شناتـسدمه  ریاس  باب و  شاکیا  دوب ؟ هچ  رگید  دارفا  نارازه  ندرک  ناـمناخیب  تلم و  تلود و 
اب هداد و  ماـجنا  یـسدقم  فدـه  ینیتم و  مظن  هشقن و  يور  رب  ار  راـک  هسنارف  نویبـالقنا  دـننام  لـقاال  روما و  هب  علطم  دـندوب  يدارفا  هریغ 
هک يروط  هب  دندروآیم . تسد  هب  ياهجیتن  لقاال  دنتخیریم  ینوخرگا  هدرب و  شیپ  زا  يراک  تیافک  تیارد و  لامعا  لماک و  تماقتسا 

ناهج کلامم  رثکا  رد  نآ  هجیتن  هک  دمآ  لمعب  یبالقنا  هسنارف  رد  ناریا ، رد  شارخلد  ياههنحـص  نیا  زا  لبق  لاس  هاجنپ  دودح  دینادیم 
نودب ای  میادخ و  فرط  زا  نم  دیوگب  یـسک  هکنیا  نودـب  دـش  هتـشاذگ  يرجا  دروم  هب  یتیگ  للم  بلاغ  نیب  رد  نآ  فادـها  سکعنم و 

نآ خـیرات  هک  هسنارف  بالقنا  نیا  دـیابرب . ار  حول  هداس  یعمج  راکفا  لوقع و  تسـس  بلاطم  یتشم  اب  اـپرب و  يدـیدج  نید  یـسک  هکنآ 
بجوم اهنت  هن  يدـالیم  لاس 1789  ینعی  هدیدرگ . یخیرات  مهم  راصعا  زا  يرـصع  عورـش  ءدبم  دوخ  دـشابیم و  ایند  دارفا  مامت  روهـشم 

زین کلامم  ریاسب  تـالوحت  نیا  هنماد  هکلب  هدوب  نویبـالقنا  ناـمه  نوهرم  دوخ  نآ  يدـعب  ندـمت  هک  دـیدرگ  هسنارف  رد  میظع  تـالوحت 
عفد يارب  دومن . دودـحم  يرثؤم  يهجرد  هب  ار  دادبتـسا  میمعت و  ناهج  للم  نیب  رد  يدـح  اـت  ار  تاواـسم  رکف و  يدازآ  هدومن و  خوسر 

فادـها نیا  مالعا  اـب  هدـش و  مسق  مه  رفن  نیدـنچ  نیکـالم  متـس  ملظ و  ناشیـشک و  ذوفن  ندرک  هاـتوک  وا و  راـبرد  یئول 16 و  دادبتـسا 
هب دننکیم  هارمه  دوخ  اب  زین  ار  یماظن  دارفا  یتح  هک  دـیامنیم  عیـسو  نانچ  ار  دوخ  نارادـفرط  هحفـص 261 ] يهنماد [  هدومن و  تاغیلبت 

یلو دـنکیم . ریجا  ناـملآ  زا  ار  يرگید  دارفا  هومنن و  داـمتعا  دوخ  نوشق  دارفا  هب  نویبـالقنا  نیا  عـفد  يارب  هدربماـن  هاـشداپ  هک  يهجرد 
فک رد  ار  روما  مامز  تدم  كدنا  رد  نویبالقنا  هدومنن و  يریثات  هسنارف  هاشداپ  تامادقا  هدوب  سدقم  حـضاو و  نویبالقنا  فادـها  نوچ 
دوخ هک  دـنیامنیم  عضو  دوخ  تلم  يارب  يدـیدج  ساسا  هدـیچیپ و  مه  رد  ار  ناشیـشک  دـح  یب  ذوفن  هاشداپ و  دادبتـسا  طاسب  هتفرگ و 

هاشداپ و دـش  هتخیر  اهنوخ  رایـسب  فادـها  نیا  هب  لین  يارب  هکنیا  اب  دـینک  هظحالم  ددرگیم . زین  للم  ریاس  يوریپ  يارب  يهنومن  لدـم و 
رواجم کلامم  هب  نایرارف  دـندش و  هتـشک  نیقاهد  تسد  هب  گرزب  نیکالم  دـندش  هدز  ندرگ  رگید  يرایـسب  تناوتنآ و  يرام  شاهکلم 
يهجرد ات  نآ  دنام و  للم  ریاس  هسنارف و  تلم  يارب  یلـصاح  هرخالاب  یلو  دـندروخ  تسکـش  هدومن و  هلمح  نویالقنا  هب  مهارف و  اهنوشق 

نید هن  دش و  داجیا  يدیدج  بزح  هن  دش  مامت  دوب  مه  هچره  یئاسیلک و  تالیکشت  تسد  ندرک  هاتوک  تاواسم و  داجیا  دادبتسا و  عفر 
همادا اهلاس  ات  مایا  نآ  ینمـشد  هنیک و  يهنماد  دـیازفیب و  قباس  فالتخا  رب  یفالتخا  اـت  يدـیدج  يهقرف  هن  دـمآ  روهظ  يهصرع  هب  ینیون 

مانب يهتـسد  یبالقنا و  مانب  يهتـسد  یلو  دندیـسر  لتق  هب  زین  هکلم  هاش و  دندش و  هتـشک  زین  نویبالقنا  زا  يرایـسب  هک  تسا  تسرد  دبای .
دوب هچره  رمث  یبایرمث  رمثم  تسردان  ای  تسرد  دـب  ای  بوخ  دوب  هچره  دـنهد  همادا  اهراتـشک  نیا  هب  زاب  مه  دـعب  ات  دـنامن  یقاب  يرابرد 
نیب رد  دوب  رکف  يدازآ  تاواسم و  رذب  هک  بالقنا  نآ  دیفم  راثآ  طقف  تفای  همتاخ  هیـضق  اهیبالقنا  اهیرابرد و  نتفر  نیب  زا  اب  دـش  مامت 

دحیب ذوفن  نایرابرد و  لـمجت  دادبتـسا و  دوبن  هسنارف  هب  تهابـشیب  زین  اـم  ناریا  عضو  دـیدرگ . رقتـسم  زین  يدودـح  اـت  هدیـشاپ و  دارفا 
یبـالقنا نـینچ  روـخرد  زین  ار  ناریا  افعـض  نیقاـهد و  فیعـض  شود  رب  نآ  يهـمه  لـیمحت  تاـیلام و  نداد  زا  نیلوـمتم  رارف  فارــشا و 

هتشاذگ دوخ  راک  يهحولرـس  هحفـص 262 ] رد [  ار  یفادـها  نینچ  هسنارف  نویبالقنا  دـننام  شناتـسدمه  باب و  اـیآ  مینیبب  یلو  دومنیم .
امـش مزیزع  تسود  دنراذگ . يرجا  دروم  هب  دوخ  طسوت  ار  ذوفن  نآ  نیع  هدش و  اهنآ  نیـشناج  دوخ  دنتـساوخیم  افرـص  هکنآ  ای  دـندوب 

هدافتسا تاغیلبت  يارب  یهاگ  لوا  قش  زا  دیاش  هک  دینیبیم  دینک  یـسررب  هعلاطم و  تقد  اب  هدومن و  هیزجت  ار  عیاقو  هلـصوح  اب  یمک  رگا 
ذوـفن ثراو  نیـشناج و  دناهتـساوخیم  افرـص  شناتـسدمه  باـب و  ینعی  هدوـب  مود  قـش  اـنامه  هدوـب  یلـصا  فدـه  هـچنآ  یلو  هدـشیم 

. دـنیامن هدافتـسا  ذوـفن  تساـیر و  یئاـقآ و  تمعن و  ناـنچ  زا  دوـخ  هدـیچیپ و  مهرد  ار  ناـنآ  طاـسب  دناهتـساوخیم  دـندرگ ، نویناـحور 
راثآ یتقو  امش  دناهتساوخیم . مه  ار  یـسایس  ضرا و  تموکح  میدید  هک  يروط  هب  یناحور  تموکح  رب  هوالع  نانیا  هکنآ  رتهزمـشوخ 
طقف طقف و  دینزب » هنیس  ام  ملع  ریز  دیئایب  مدرم  يا   » دنیوگب دناهتـساوخیم  طقف  اهنآ  هک  دیباییمرد  تسارف  هب  دینک  هعلاطم  ار  اهب  باب و 

ار ةاکز  سمخ و  دیریذپب و  ار  ام  تسایر  یئاقآ و  دیئایب  تسام  تبون  رگید  الاح  دـشاب  مه  یتبون  رگا  مدرم  يا   » دـنیوگب دناهتـساوخیم 
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يارب تلادـع  داجیا  نویناحور و  ذوفن  ندرک  هاتوک  نایرابرد و  ملظ  دادبتـسا و  نتخادـنارب  زین  اهنآ  فدـه  اـعقاو  رگا  دـیروایب .» اـم  يارب 
نالدهداس و لوقع  ندوبر  اجیب و  ساسایب و  يواعد  مالعا  ادـخ و  هب  دوخ  نتـسب  زا  دنتـشادیم و  راعـشا  ار  بلاطم  نیا  انلع  دوب  اـفعض 

دارفا ریخـست  یلاخوت و  تاماقم  ریاس  توبن و  تیمئاق و  تیرهظم ، تیبوبر و  ياـعدا  رد  اـهنآ  فدـه  سپ  دـندومنیم . يراددوخ  اـفعض 
شهاوخ نم  ریغال . تسا  هدوب  قیرط  نیا  زا  مان  ندراذگ  یقاب  دوخ و  تسایر  نیمأت  دیدج و  يهتسد  سیسأت  روظنم  هب  طقف  طقف و  هداس 

ره افطل  دیریگب  يرگید  يهجیتن  دیناوتیم  امش  ماهتفرگ  هجیتن  نم  هکنآ  زج  دینیبب  دینک  یسررب  تقد  هب  ار  لیبن  روطـس  نیا  امـش  منکیم 
هحفص 263] هدروآ [  نینچ  باب  يهیلوا  ناتسدمه  رفن  هب 19  باب  هباطخ  ناونعب  رد ص 79 : دیسیونب : نم  يارب  دیتفرگ  يرگید  يهجیتن 
هب تبـسن  زورما  تمظع  هک  دینادب  نیقی  هب  نم  نینمؤم  يا  یح  فورح  يا  : » منکیم لقن  اجنیا  رد  هلمج  فذح  نودب  ار  نآ  نیع  نم  هک 

دیدش هاگآ  شرما  رارـسا  هب  دیدرک و  هدهاشم  ار  روهظ  حبـص  راونا  هک  دـیتسه  یـسوفن  امـش  تسین  سایق  لباق  هکلب  تیاهنیب  قباس  مایا 
دوخ بولق  افـص ) افـص  کلملا  کبر و  ءاج  و   ) دیامرفیم زورما  يهرابرد  هک  دیرآ  دای  هب  ار  نآرق  يهیآ  نیا  دینک و  مکحم  تمه  رمک 

هللا ۀـملک  تیناقح  هب  کین  لامعا  هطـساوب  دـیئامن  هتـسارآ  نیزم و  ار  دوخ  یهلا  قالخا  هب  دـینک و  كاپ  يویند  ياهوزرآ  لاـمآ و  زا  ار 
(. مکلاثما اونوکیال  مث  مکریغ  اموق  لدبتـسی  اولوت  ناف   ) دـیامرفیم هک  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد  هراومه  ار  نآرق  يهیآ  نیا  دـیهد و  تداهش 

تادابع تیافک  نارود  دـینامب  بیـصنیب  امـش  دـنریگب و  امـش  زا  ار  یهلا  توکلم  دـنیایب و  نارگید  هک  دـشاب  يروط  امـش  لاـمعا  اداـبم 
هب دناوتیم  یسفن  ره  صلاخ  ياوقت  هنـسح و  لامعا  رهاط و  بلق  يهطـساو  هب  هک  تسیزور  زورما  هدش  یـضقنم  زیمآروتف  روآتلاسک و 

امـش هعفری ) حلاصلا  لمعلا  بیطلا و  ملکلا  دعـصی  هیلا   ) دتفا لوبقم  دوش و  برقم  دنوادخ  هاگرد  رد  دـیامن و  دوعـص  یهلا  شرع  تحاس 
( نیثراولا مهلعجن  ۀمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و   ) هدومرف نآرق  رد  هک  دیتسه  نیفعـضتسم  سوفن  نآ 
ار يویند  دصاقم  لامآ و  مامت  هک  دیـسرب  هیلاع  هجرد  نیا  هب  دیناوتیم  یتروص  رد  دیامنیم و  توعد  یلاع  ماقم  نیا  هب  ار  امـش  دنوادخ 

هیلوا فورح  امش  نولمعی ) هرماب  مه  لوقلاب و  هنوقبسی  نومرکم ال  دابع   ) دیامرفیم نآرق  رد  هک  دیوش  هیآ  نیا  قادصم  هتشاذگ و  اپ  ریز 
هک دیهاوخب  دنوادخ  زا  دیاهتشگ  يراج  یهلا  روهظ  عبنم  زا  هک  دیتایح  بآ  ياههمشچ  امش  دیاهدش  بعـشنم  یلوا  يهطقن  زا  هک  دیتسه 

دیامنن لیدبت  ترارم  هب  ار  امش  توالح  دنکن و  هدولآ  هریت و  ار  امش  عاطقنا  تراهط و  ناهج  نوئش  يویند و  لامآ  ات  دیامن  ظفح  ار  امش 
لوبقم ردتقم  کیلم  دنع  قدص  دعقم  رد  امش  لامعا  هک  مهاوخیم  ماهتخاس و  هدامآ  تیبرت و  دیآیم  هک  دنوادخ  زور  يارب  ار  امـش  نم 

رما و نیا  نیغلاب  زا  شماـقم  هحفـص 264 ] زور [  نآ  دـلوت  هزات  لفط  تسین  فوشکم  زورما  دـمآ  دـهاوخ  هک  هللا  موی  رارـسا  زار و  دـتفا 
تباث و مدـق  اب  دـیوش و  هدـنکارپ  ناهج  ضرع  لوط و  رد  کنیا  رتالاب  زور  نیا  ملاع  زا  شاهجرد  روهظ  نآ  لهاج  تسا و  رتدـنلب  زورما 
ردتقم و دنوادخ  تمظع  تردق و  هب  دینکن  رظن  دوخ  زجع  فعـض و  هب  دینک  حطـسم  ایهم و  ادخ  زور  ندمآ  يارب  ار  هار  شیالآیب  بلق 
اب تخاسن  بلاغ  ناینوعرف  نوعرف و  رب  ار  یـسوم  ترـضح  رگم  دیـشخبن  هبلغ  دورمن  هب  ار  میهاربا  دنوادخ  رگم  دیـشاب  رظان  دوخ  ياناوت 

ترـضح هکنآ  اب  دیـشخبن  هبلغ  دوهی  رب  ار  حیـسم  ترـضح  رگم  تشادن  یکمک  دعاسم و  رگید  دوخ  ياصع  زج  یـسوم  ترـضح  هکنیا 
رد یشحو  لیابق  نآ  دومنن  عضاخ  ص )  ) لوسر ترضح  لباقم  رد  ار  برع  لیابق  رگم  دوب  سکیب  اونیب و  رهاظ  رد  مالـسلاهیلع  حیـسم 

دیئامن لکوت  ادخ  هب  دینک  مایق  دنوادخ  مانب  نیاربانب  دنتشگ  بذهم  درک و  رییغت  ناشلاح  دندش و  تیبرت  ترـضح  نآ  هسدقم  میلاعت  لظ 
نیا يهطـساو  هب  باب  ترـضح  هکنیا  زا  سپ  دوب -  دهاوخ  امـش  اب  يزوریف  حـتف و  هرخالاب  هک  دیـشاب  هتـشاد  نیقی  دـینک و  هجوت  وا  هب  و 

صوصخم و یمیلقا  رومأم  ار  کیره  دندومرف  دزـشوگ  اهنآ  هب  ار  نانآ  هفیظو  نیرتمهم  دندیمد و  شیوخ  باحـصا  رد  هزات  حور  تانایب 
مکرابم لکیه  مسر  مسا و  سکچیه  دزن  اج و  چیه  رد  هک  دنداد  روتـسد  اهنآ  هب  دنزادرپ و  هللارما  غیلبت  هب  ات  دـندومن  صوصخ  هب  یلحم 

ره لماک  نیتم و  شناهرب  تسا و  عطاق  شلیلد  هدش  رهاظ  دوعوم  باب  هک  دنیوگب  طقف  غیلبت  نیح  رد  دنیامنن و  یفرعم  دـننکن و  راهظا  ار 
هب هک  هچنآ  زا  يهنومن  تسنیا  هتخادرپ ». عیمج  راکنا  هب  دیامن  راکنا  ار  وا  هکره  تسا و  نمؤم  لسر  ایبنا و  عیمج  هب  دوش  نمؤم  وا  هب  هک 

رظن زا  هک  تسا  یئاهتمـسق  نآ  روطـس  نیا  تسا و  موتکم  نم  رب  عقاو  تقیقح  هک  هدومنیم  توعد  نادـب  ار  دارفا  باـب  لـیبن  اـهب و  لوق 
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تسا و ربتعم  امـش  دزن  لاح  ره  رد  هک  ددرگ  المرب  هدـش و  اشفا  هک  تسا  هدوب  تحلـصم  هدـش و  هداد  صیخـشت  دـیفم  اهب  يارب  یتاغیلبت 
دیـس ياعدا  تبـسانم  هب  تسا  راگزور  مایا  نیرتمیظع  باب  مایا  - 1 دوشیم : هصالخ  بلطم  تشه  رد  یتاغیلبت  بلاـطم  نیمه  اـما  قثوم .
باب رما  نایباب  رگا  - 3 هکئالم . وا  هب  نینمؤم  تسا و  بر  باب  - 2 دراد . هطبار  ادخ  اب  ای  تسادخ  وا  هحفص 265 ] هکنیا [  هب  دمحم  یلع 

هب هیصوت  - 5 تسا . هدرک  رختفم  صوصخم  باختنا  هب  ار  ناـیباب  دـنوادخ  - 4 درکیم . ثوعبم  ار  نارگید  دـنوادخ  دـندرکیمن  لوبق  ار 
ربهر یسیع و  یسوم و  میهاربا و  نوچ  هکنیا  - 7 دنکیم . هدامآ  يرگید  روهظ  يارب  ار  مدرم  باب  هکنیا  - 6 ایند . زا  عاطقنا  کین و  راتفر 
طقف دیدج  نمؤم  يهفیظو  - 8 درک . دنناوت  نانچ  زین  نایباب  سپ  دناهدش  کلامم  ریخست  نید و  لیکشت  هب  قفوم  نیعم  رـصانیب و  مالـسا 

هدومن ار  ناربمغیپ  عیمج  راکنا  دیامن  راکنا  سکره  دـننک و  لوبق  ندوب  دوعوم  باب  هب  دـننادب  ار  وا  مان  دـیابن  هک  ار  یـصخش  هک  تسنیا 
هب هراشا  دوخ  رد ص 272  هنوگچ  هک  مدروآ  يرواخ  قارـشا  فیلأت  ماـکحا  دودـح و  هنیجنگ  باـتک  زا  امـش  يارب  هفاـضا  هب  و  تسا ؟!

مکح دنک  تیافک  ار  ماقم  ياضتقا  دش  هتشاگن  هچنآ  تسا و  رایسب  صوصخ  نیا  رد  هکرابم  تانایب  : » دسیونیم هدرک و  باب  داهج  مکح 
رتمک لزان و  یلعا  ملق  زا  ارارم  ارارک و  فسوی ) هروس  ریـسفت   ) ءامـسالا مویق  باتک  رد  نانآ  اب  راتفر  تدـش  رد  دـیکأت  رافک و  اـب  داـهج 

فسوی و هروس  ریـسفت   ) باقر برـض  مکح  زین  كرابم  نایب  باتک  رد  دشابن و  مکح  نیا  لماش  كرابم  باتک  نیا  رد  هک  تسا  يهروس 
رافک جارخا  و  سماخ ) دحاو  رشع  عبار   ) بازحا و تساجن  و  عباس ) دحاو  رشع  سداس  سداس و  دحاو  عبار  نایب و  سماخ  دحاو  سماخ 

تـسین دنـس  كردـم و  ندروآ  جاتحم  دـیراد و  دایب  هچنانچ  و  هدـیدرگ » لزان  و ... و ... و ... سداس ) دـحاو  زا  عبار  باـب   ) سمخ عطق  زا 
یناسک وا و  نیفلاخم  راتـشک  باب  فادها  لوصا  هجیتن  سپ  هدوب  باب  يهمانرب  فادها و  لوصا  وزج  هحفص 266 ] زین [  بتک  ندینازوس 

تاغیلبت وا و  راثآ  ریغ  باتک  ره  ندـینازوس  یباـب و  ریغ  مدرم  هیلک  نتـسناد  سجن  دوب و  دـنیامنن  لوبق  تیدـشرم  تیبوبر و  هب  ار  يو  هک 
دـینک و شومارف  تسا  تاغیلبت  زا  یـشان  هک  ار  باـب  يارب  هروصتم  ياـهتمظع  هقیقد  دـنچ  منکیم  شهاوخ  امـش  زا  نم  لاـح  وا . يارب 

يهمه نودب  هیاریپیب و  نایرع و  تخل و  ار  وا  دیراپـسب و  یـشومارف  تسدب  دـناهدروآ  وا  يارب  هک  ار  یناوارف  باقلا  رادهنماد و  تاغلابم 
اب ار  دوخ  ناتـسود  رفن  دـنچ  یفاب  دـیعو  دـعو و  ینابز و  برچ  يرادـقم  اب  امـش  دوخ  هک  دـینک  مسجم  دوخ  شیپ  دـیروآ . رظن  رد  اهنیا 

ناتسدمه نآ  امش و  دوخ  ینابز  برچ  نیمه  اب  دعب  هتفاب و  اهوزرآ  هدیـشک و  اههشقن  یناهن  رد  هدومن و  ناتـسادمه  تسدمه و  شیوخ 
امـش متـسه و  ادخ  نم   » دـیئوگب اهنآ  هب  دـیئایب و  تقو  نآ  دـینک . ناتـسادمه  دوخ  اب  دـیعو  هدـعو و  اب  ار  رگید  رفن  دـنچ  دـیاهدش  قفوم 

يربارب نآ  اب  يزور  راگزور  مایا  رد  هک  تساهزور  نیرتگرزب  زور  نیا  دـیئوگب  مرجال  نم و  زا  بعـشنم  امـش  متـسه و  بر  نم  هکئالم »
رکف تسرد  دز  فرح  هنوگنیا  دوشیم  كدوک  یتشم  هب  ایآ  تسین ؟ زیمآهرخسم  ایآ  دریگیمن ؟ هدنخ  ار  امش  دوخ  گنردیب  ایآ  دناوتن .

مه درگ  رتناوج  دوخ  زا  رفن  دنچ  اب  هبرجتیب  عالطایب و  ناوج  کی  هک  هنحـص  نآ  دوشیم  روآ  حیرفت  هدـننک و  لوغـشم  ردـقچ  دـینک 
ملع هک  ار  هکئالم  ادخ و  بر و  تاملک  دننک و  یئوگ  هدنگ  نانچ  دـنفابب و  ایند  حـتف  هناشنم و  تسایر  تالیخت  اهوزرآ و  هدـش و  عمج 

نادـب مهنم  تسا و  تسار  اـجنیا  رد  هک  یبلطم  اـهنت  دـنراذگ . دوخ  يور  رب  تراـهط  یکاـپ و  تمظع و  تردـق و  لاـمک  يارب  دـناهدش 
دنناوتن نایباب  ارچ  دندیدرگ  یکلامم  فرصت  ریخـست و  ای  یبزح و  لیکـشت  هب  قفوم  نیعم  رـصان و  یب  يدارفا  هچنانچ  هک  تسنیا  مدقتعم 

ظاحل زا  هچ  دـسرب  زیچ  همهب  چـیه  اب  دـناوتب  درف  کی  هک  تسین  لاحم  اریز  متـشادیم  هدـیقع  مدوب  نامز  نآ  رد  رگا  مهنم  ار  نیا  درک ؟
هب لئاسم  نیا  دناهدیـسر  گرزب  تاـماقم  زیچ و  همهب  چـیه  زا  اـیند  رد  گرزب  ناـمدرمرتشیب  یـسایس  هحفـص 267 ] ظاحل [  زا  هچ  یلاـم 

طیارش لاوحا و  عاضوا و  هب  تسا  هتسب  مه  یتمـسق  درف و  یبلط  هاج  سح  دادعتـسا و  هدارا و  هب  تسا  طونم  یتمـسق  دینادیم  هک  يروط 
دوبن بسانتم  طیارش  نایباب  يهرابرد  یلو  دوشیم . هداس  رایسب  راک  یبالقنا  يهتـسد  ینادراک  طیحم و  فعـض  یمک  اب  هک  طیحم  تقو و 

رد هک  يروط  هب  نوچ  یلو  دنتـشاد . ار  همزال  ینادراک  نانچ  دوخ  هکنآ  هن  دنتـشادنپیم و  اهنآ  هک  دوب  فیعـض  نانچ  نآ  طـیحم  هن  اریز 
دنامیمن بیصنیب  هداس  يرتشم  زا  ناطالراش  نیب و  علاط  لامر و  چیهو  تسین  يرتشمیب  نید  رفک و  رازاب  مدرک  هراشا  زین  یلبق  ياههمان 

دنیازفیب شیوخ  دارفا  يهعسوت  رب  تسا  نکمم  نالد  هداس  رازاب  زا  هدافتـسا  اب  یلو  دندشن  قفوم  کلامم  فرـصت  رد  نایئاهب  نایباب و  رگا 
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هعیبطلاءاروام و ياوق  اب  هطبار  تیرهظم و  تیئاهب و  عوضوم  زا  لئاسم  نیا  مامت  یلو  دـنیآ . قفوم  کلامم  فرـصت  هب  مه  يزور  دـیاش  و 
دـیامن و هلمح  زین  رواجم  کلامم  هب  دوب  نکمم  دوش و  ناریا  باقرلا  کلام  باب  دوب  نکمم  یلب  دـنوش  ادـج  دـیاب  هدوب و  توافتم  هلاثما 

رگم دماین ، تسدب  یتیقفوم  دوبن  راک  رد  تیوربخ  هشقن و  نوچ  هناتخبشوخ  ای  هنافـسأتم  یلو  دوبن . تالاحم  زا  کیچیه  اهنیا  ددرگ  حتاف 
ددرگ و هسنارف  باقرلا  کلام  دش  قفوم  یتدم  كدنا  رد  هدرکن  لیصحت  اعقاو  هداس  زابرس  کی  عیاقو  نیا  زا  لبق  نرق  کی  هک  تسنیا  هن 
رد دوب و  بر  مه  تراپانب  نوئلپان  ایآ  دهد  هعـسوت  بیجع  یتعرـس  اب  ار  نآ  دزاس و  نوگرگد  نیتم  رکف  نینهآ و  يهدارا  اب  ار  نآ  عضو 
هچ نم  زاب  تفگ  دیهاوخ  امش  دشن ؟ لحارم  جرادم و  یطب  قفوم  نیعم  رصان و  یب  وا  ایآ  دوب ؟ وا  نیعم  رصان و  یـسک  هچ  ادخ  اب  طابترا 

دیئامـش نیا  تسا  عمج  الماک  مساوح  نم  زیزع ! تسود  هن  اجک ؟ تیناحور  ملاع  اجک و  تسایـس  ملاـع  منکیم  هیبشت  زیچ  هچ  اـب  ار  زیچ 
روظنم فده و  کی  ود  ره  دنتسین و  رود  مه  زا  اهتیناحور  لیبق  نیا  تسایـس و  هنافـسأتم  دینکیمن  هحفـص 268 ] هجوت [  لئاسم  هب  هک 

ادخ هب  ار  دوخ  لامعا  غورد  هب  دناشوپیم و  دوخ  هب  رگید  سابل  غورد  ایر و  هب  هک  تسا  تسایـس  نامه  تیناحور  نیا  هکلب  دنراد  دحاو 
رادتقا و ندروآ  تسد  هب  ذوفن و  لیـصحت  تسا  یکی  ود  ره  فده  الا  دناسریم و  مهب  نالد  هداس  رد  يرتشیب  ذوفن  هار  نیا  زا  ددنبیم و 
هب اهيراودیما  لباقتم و  ياهکمک  اب  بولق  بلج  تسا و  یشارت  تسود  دوخ  ياهوزرآ  هب  لین  يارب  یسایس  درم  هیامرس  هیام و  تسایر .

نویـسایس ياههدـعو  نامه  دراوم  یـضعب  رد  دارفا  بلج  رد  اهامن  یناحور  نیا  يهیامرـس  و  تردـق ، لوصح  تروص  رد  تازایتما  نداد 
ذوفن و انایحا  و  نداد ، هدعو  ار  ادخ  تسار  تسد  رد  نتـسشن  ای  نتخورف و  تشهب  غورد و  ایر و  رواب  دوز  هداس و  دارفا  دروم  رد  تسا و 

اروف فرط  هدمآ  دوعوم  مئاق  ای  هدش  رهاظ  یباب  دـنتفگیم  سکرهب  باب  نیغلبم  دـینکیم  لایخ  امـش  ندومن . همیمـض  زین  ار  ایند  تسایر 
نیئاپ ار  قباس  ناربمغیپ  لوا  دـندشیم  درف  کی  بلج  هب  قفوم  یفاب  تسایـس  يزاـب و  ناـبز  نارازه  اـب  هکلب  هدوب  نینچ  هن  درکیم ؟ لوبق 

ار ود  ره  ات  دـندادیم  تبـسن  وا  هب  یمولع  تامارک و  هدرب و  الاب  ار  باب  دـعب  دـندرکیم . تامارک  تازجعم و  یفن  اهنآ  زا  دـندروآیم و 
تزع دـعب و  ملاع  رد  یقرت  دـننام  ساسایب  اجیب و  غورد  ياههدـعو  هب  مأوت  ارواب  ناـمیا ، هجیتن  موس  هلحرم  رد  دـندرکیم و  شودـمه 

دوخ عمج  هب  ریخـست و  ار  یلد  هداس  دـندشیم  قفوم  ات  دـندرکیم  هفاضا  زین  ار  ایند  نیمه  تسایر  تزع و  انایحا  ینادواج و  مان  يدـبا و 
اریز ارچ ؟ تشادنپیم  ادخ  مالک  هداعلاقراخ و  ار  نآ  تفگیم و  هب  هب  دینـشیم  باب  زا  یبرع  یتاجانم  هک  داوسیب  نالف  ای  دنیامن  دراو 
غرم هتخپ  مغلـش  تسین  تردـق  هاگتـسد و  رد  ار  هکنآ  تسناوخ و  رب  هرت  گرب  زا  رتـمک  ریـس  مدرم  مشچ  هب  ناـیرب  غرم  يدعـس : لوق  هب 

لاثما رفن  دنچ  زا  میرذگب  هحفص 269 ] تسا [  یتشهب  ینامسآ و  يهدئام  وا  دزن  هتخپ  مغلش  درادن  ربخ  غرم  يهزم  زا  هک  یسک  تسنایرب 
ياهروظنم هب  افرـص  هتـشادن و  باب  هب  یناـمیا  هک  دـیدرگ  تباـث  دـش  رکذ  هک  هنقتم  لـیالد  هب  هدوب و  يداوس  ياراد  هک  یناـجنز  تجح 
ناگدنسیون زا  یتاعالطا  هن  یـسراف و  هن  دنتـسنادیم و  یبرع  هن  هک  دندوب  یناسک  هیقب  دندوب  هدرک  بزح  نیدب  هتـسباو  ار  دوخ  هروکذم 

هک دیبایرد  اج  نیمه  زا  ار  بلطم  یتسس  دوخ  امـش  دمآیم . نایرب  غرم  ناشرظنب  اهب  باب و  بلاطم  شراگن و  کبـس  تهج  نیدب  رـصع 
دیاب سک  هچب  صاخـشا  سپ  تسین ؟ روآهدنخ  نیا  ایآ  دینکن . رکذ  ارم  مان  یلو  هدمآ  مئاق  دیئوگب  دیورب  دـیوگیم  یح  فورح  هب  باب 
هنیـس نم  ملع  ریزرد  دیئایب  دیوگب  تسناوتیمن  احـضاو  باب  نوچ  مه  دعب  دنـسانشب ؟ دوعوم  مئاق  ار  یتافـص  هچ  دجاو  دـنروایب و  نامیا 
راچان دیامن  زاربا  اراکـشآ  انلع و  ار  نآ  دـناوتب  هک  دوبن  یفدـه  مهنیا  و  تشادـن ، ترهـش  بسک  تسایر و  زج  مه  یفدـه  نوچ  دـینزب و 

دوب هناهب  نیرتهب  نیا  دشاب ) تسار  رگا   ) میامن راومه  وا  ندـمآ  يارب  ار  هداج  منک و  فاص  يرگید  يارب  ار  هار  ات  ماهدـمآ  نم  تفگیم 
هب یبلق  ذوفن  یفاب  غورد  ایر و  اب  دنک و  تسایر  یهورگ  رب  دیفم  يهمانرب  کی  نتشاد  نودب  دیامن و  عمج  دوخ  رود  ار  یعمج  دناوتب  هک 

یفرعم صخش  نآ  ار  دوخ  هتفرگ و  رارق  اهب  هدافتسا  دروم  هک  دوب  باب  ذوفن  داجیا  تسایر و  هناهب  ساسایب و  بلطم  نیمه  دناسر و  مه 
ریز دیئایب  مدرم  يارب  هک  دوب  نیا  باب  فده  اهنت  هک  تسنیا  مدوصقم  اجنیا  رد  میئامن  یسررب  هیزجت و  هناگادج  دیاب  ار  هلئسم  نیا  دومن .
يا دیوگب  تساوخیم  مالسا  ربهر  ملع  ریز  هن  نینمؤملاریما  ملع  ریز  هن  نیسح  ماما  ملع  ریز  هن  نسح  ماما  ملع  ریز  هن  دینزب  هنیـس  نم  ملع 
نیا دیئامن  يوریپ  ارم  دینک و  نم  زا  دیلقت  دیئامن و  نم  زا  تیعبت  دیئایب  دینک و  اهر  ار  مالـسا  ياملع  نیدـهتجم و  تسایر  زا  تیعبت  مدرم 
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تنیز يارب  هتبلا  تشادن . یعانتما  ابا و  میدید  هکنانچ  زین  تراغ  نتـسب و  نتـشک و  روتـسد  زا  ندب  لین  يارب  هک  باب  فدـه  هصالخ  دوب 
اهنآ يارجا  رد  یعـس  هدوـب و  رـشب  نیعلا  بصن  لاـس  هحفـص 270 ] نارازه [  هک  ار  گنـشق  ياـهفرح  تشم  کـی  يرتـشم  بلج  هـکد و 

. هلاثما ایند و  هب  هقالع  مدع  تراهط و  یکاپ و  موزل  لیبق  زا  هدرکیم  تحیـصن  نادب  ار  ناتـسدمه  هدراذـگ و  دوخ  نابز  رـس  رب  هدومنیم 
انامه دـندربیم و  رـسب  اهراسهوک  رد  دوخ  ناتـسدمه  اب  اهلاس  هک  ابوک  بالقنا  ربهر  وشیر  درم  نآ  ورتساک  لدـیف  دـینکیم  لاـیخ  اـمش 

هب زین  ورتسا  لدیف  هتبلا  دندشیم  هیصوت  یئاهزیچ  هچ  هب  دندوب  هدش  دنلب  ياهشیر  ياراد  همه  ابیرقت  همزال  لیاسو  هب  یسرتسد  مدع  تلعب 
ناشدوخ لایخ  هب  نآ  دنراد و  يرتیلاع  فده  اریز  دنشاب  هتشادن  ایند  لام  تالمجت و  تالآ و  تنیز  هب  یهجوت  هک  درکیم  هیصوت  اهنآ 

اهجنر اهلمحت و  نآرثا  رب  هک  مینیبیم  یلو  ملظ  دادبتـسا و  يداـیا  عطق  دوب و  ناـشتکلمم  رد  یـسارکومد  یعاـمتجا و  تلادـع  رارقتـسا 
تموکح ار  وا  تموکح  يرایـسب  نونکا  هک  اجنآ  ات  دـندیدرگ  رادروخ  رب  زین  ترـشع  شیع و  لـمجت و  زا  دـندمآ  قئاـف  تلود  رب  نوچ 

رادم و رئاد  ار  باب  دـندمآیم و  قئاف  تجح  یباراد و  نیـسحالم و  هعقاو  ياهگنج  رد  رگا  دـینک  رکف  امـش  دنـسانشیم . روز  دادبتـسا و 
زاب ایآ  دندرکیم و  یگدنز  راجاق  نیطالـس  روصق  رد  هکنآ  ای  دندنامیم  یقاب  راو  رفاسم  عضو  نامه  هب  زاب  ایآ  دندرکیم  ناریا  رادمامز 

تبرغ رد  زاب  دندیگنجیم  هعلق  رد  هک  يدارفا  نآ  ایآ  دندروخیم و  نایرب  غرم  نوملقوب و  هکنآ  ای  دندرکیم و  نارذـگ  بسا  تشوگ  اب 
یگتـشذگ و دوخ  زا  يرادقم  يهزرابم  ره  تسا  یهیدب  دندروآیمرد . حاکن  هلابحب  يور  ابیز  نارتخد  هکنآ  ای  دـندربیم  رـسب  یئاهنت  و 
زا ددرگیم و  بولغم  نیـشناج  زیچ  ره  رد  بلاغ  دوشیم  ضوع  لکلاب  هنحـص  تیقفوم  لوصح  دعب  یلو  دـیامنیم  باجیا  ار  يراکادـف 

امـش یبهذـم . ياهگنج  رد  هچ  یـسایس  ياهگنج  رد  هچ  تسا  یلک  يهدـعاق  کی  نیا  دوشیم و  رادروخرب  هدوب  رادروخرب  وا  هک  یمعن 
دندشیم حـتاف  رگا  هدوبن  شیب  يرهاظ  هحفـص 271 ] تروص [  زین  ایند  لام  هب  نایباب  یگقـالعیب  یگتـشذگ و  دوخ  زا  هک  دـینادب  نیقی 

ياهحتف رد  یئاهن و  حـتف  لوصح  زا  لبق  انامه  ار  اهنآ  زا  يهنومن  همکنیا  امک  هدـیدن . ار  نآ  ریظن  راگزور  خـیرات  هک  دـندرکیم  اـهراک 
نینمؤم يارب  يدیدج  هفیظو  هنوگچیه  باب  دشاب . یئاهن  حتف  يارب  یسایقم  دناوتیم  دوخو  مدرک  لقن  امـش  يارب  لیبن  خیرات  زا  کچوک 
يرگید روتـسد  تسا  هدوبن  نیب  رد  يرگید  زیچ  املع  تموکح و  رب  هبلغ  دوخ و  تساـیر  نیمأـت  زج  یفدـه  نوچ  ینعی  دوب  هدرکن  نییعت 

سیئر هصالخ  دوعوم و  باب  مسر  مسا و  نتخانش  نودب  ار  وا  یتسیابیم  طقف  نینمؤم  هک  مدرکرکذ  هک  هچنآ  رب  هفاضا  هدوبن  نیب  رد  مه 
نتخانش رب  لاد  هک  دنیامن  هفاضا  يزومرم  هلمج  زین  ناذا  رد  هک  دهدیم  روتسد  دعب  دنـسانشب  ردیل  زورما  حالطـصا  هب  ورـشیپ و  دئاق و  و 

دنراد تفایرد  یـصاخ  تعیرـش  ماکحا و  رتشیب و  تاروتـسد  دنتـشاد  راظتنا  بهاذم  ریاس  يهویـش  هب  هک  نینمؤم  اما  تسوا . يردیل  ماقم 
بانج : » دسیونیم رد ص 558  لـیبن  هکناـنچ  دوبن . نیب  رد  هدـننک  عناـق  یباوج  یلو  دـندرکیم  فیلکت  بسک  دـندومنیم و  لاؤس  مئاد 

دنتـسناوتیمن شیوخ  باحـصا  ناوریپ و  اـب  دـنوش و  جراـخ  نارهط  زا  دنتـسناوتیمن  دـندوب و  رظن  سبح  حالطـصا  هب  نارهط  رد  تجح 
اهنآ يارب  ار  كراـبم  رما  میلاـعت  هک  دـندرک  تساوخرد  تجح  باـنج  زا  دـندوب  ناـجنز  رد  هک  نینمؤم  دارفا  دـنیامن  وگتفگ  تاـقالم و 

زا ار  باب  ترـضح  حـیاصن  میلاعت و  هک  دـنداد  روتـسد  اهنآ  هب  تجح  دـننک  لمع  یهلا  رماوا  قباـطم  دـنناوتب  اـت  دـنراد  لاـسرا  احورـشم 
هموسرم دعاوق  اب  هک  دنداد  اهنآ  هب  مه  تاروتسد  رماوا و  یضعب  دینک و  لاؤس  ماهداتسرف  زاریش  هب  قیقحت  يارب  ار  اهنآ  نم  هک  یـصاخشا 
یتعیرش ماکحا و  هحفص 272 ] زونه [  یلو  هتشگ  باب  ياعدا  زا  لاس  ود  زا  شیب  عقوم  نیا  رد  دینک  هظحالم  تشاد . تفلاخم  تیمالـسا 
دوشیم روبجم  تجح  هک  اجنآ  ات  دنتـشادن  يرگید  هفیظو  تسا  باب  ام  سیئر  ادتقم و  دـنیوگب  هکنیا  زج  يزیچ  نینمؤم  هدوبن و  نیب  رد 

اهنت نیا  دـیامن و  تکاس  ار  دوخ  نیلئاس  دـهدب و  ناشیا  هب  عضو و  مالـسا  فلاخم  یتاروتـسد  نیناوق و  دوخ  شیپ  زا  اهنآ  تاکـسا  يارب 
هدومن و ضرف  حلـصم  ننقم و  ار  دوخ  کیره  نیریاس  هرهاط و  سودـق و  اـهب و  زین  تش  هب  رد  هکلب  دز  تسد  راـکنیا  هب  هک  دوبن  تجح 

نم دیباییمرد  یبوخب  لیبن  تایاور  رد  ار  اعدم  نیا  تحـص  دنراد  لومعم  دیدج  تضهن  رد  ار  يدـیدج  ياههیور  دنتـساوخیم  کیره 
هک دندادیم  يرون  نامیلـس  ازریم  هب  یحول  زور  ره  هللاءاهب  ترـضح  : » ص 285 منکیم . لقن  منادیم  رثؤم  اـج  نیا  رد  هک  ار  یئاهتمـسق 

نیرخآ اـهب و  مسا  هب  كراـبم  لـکیه  دوخ  هلمج  زا  دـندش  موسوم  هزاـت  مسا  هب  تشد  هب  رد  باحـصا  زا  کـیره  دـناوخب  اـبحا  عمج  رد 
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یعیقوت یلعا  ترضح  كرابم  ملق  زا  تشد  هب  نارای  زا  کیره  يارب  دنتشگ  رهتـشم  هرهاط  هب  نیعلا  ةرق  بانج  سودق و  مانب  یح  فورح 
روضحب هرهاط  ترضح  زا  دندوب  همیدق  دیلاقت  تسباپ  هک  سوفن  زا  یضعب  دوب  هدش  موقرم  عیقوت  ردص  رد  کیره  هزات  مسا  دش و  رداص 
دندومرف اهنآ  باوج  رد  یعیقوت  نمض  رد  یلعا  ترضح  دنیامرفیمن  ار  همیدق  دیلاقت  تاعارم  هک  دندرک  تیاکش  یلعا  ترضح  كرابم 

زا یکی  زور  ره  تشد  هب  رد  نارای  عامتجا  مایا  رد  يراب  میوگب  مناوتیم  هچ  نم  هدـیمان  هرهاـط  ار  وا  تمظع  ناـسل  هک  یـسک  يهراـبرد 
دوشیم هداد  یصخش  هچ  فرط  زا  صاخشا  هب  یماسا  نیا  تسیک و  فرط  زا  تارییغت  نیا  هک  دنتـسنادیمن  نارای  دشیماغلا  همیدق  دیلاقت 

تسا ترضح  نآ  هک  دنتـسنادیم  دندوب و  فراع  هللاءاهب  ترـضح  ماقم  هب  مایا  نآ  رد  مه  يدودعم  تفریم  یـسک  هب  نامگ  ار  کیره 
هب عاـمتجا  ماـیا  رد  دـنیامرفیم ... رداـص  ار  رماوا  نیا  میب  فوخ و  نودـب  هک  تسا  راوـگرزب  نآ  تسا و  تارییغت  نیا  عـیمج  ردـصم  هک 

هحفـص اجیردت [  زین  نارای  دـندمآ  تدایع  هب  سودـق  بانج  دـندش  رتسب  مزالم  داد و  تسد  یتهاقن  زور  کی  ار  هللاءاهب  ترـضح  تشد 
هرهاط ترـضح  درک  ضرع  سودـق  باـنج  هب  دـش و  دراو  ینیوزق ... نسح  دـمحم  نیب  نیا  رد  دـندش  عمتجم  كراـبم  رـضحم  رد  [ 273
هرهاط اب  رگید  هک  ماهتفرگ  میمـصت  نم  دومرف  سودق  ترـضح  دیربب  فیرـشت  ناشیا  غاب  هب  دیزیخرب و  دننک  تاقالم  امـش  اب  دنهاوخیم 

مدرگرب و هرهاط  دزن  امش  نودب  تسین  نکمم  نم  تفگ  داهن و  سودق  لباقم  رد  دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  نسح  دمحم  منکن ... تاقالم 
مهاوخن تاقالم  هرهاط  اب  تقوچیه  نم  دومرف  كانبـضغ  يهرهچ  اب  سودـق  دـیناسرب  لتق  هب  ارم  ریـشمش  نیا  اب  دـیروآیمن  فیرـشت  رگا 

دوـمرف دورو  سلجم  هب  تـنیز  شیارآ و  اـب  باـجح و  نودـب  هرهاـط  ترـضح  ناـهگان  داد ... مهاوـخ  ماـجنا  یئوـگیم  ار  هـچنآ  درک و 
... تسا لاحم  باجح  نودب  هرهاط  ترـضح  ندید  هک  دندرکیم  لایخ  اهنیا  دنتـشگ ... دیدش  تشهد  راتفرگ  دندید  نینچ  هک  نیرـضاح 

فـصو هک  دندش  برطـضم  يردق  هب  نیرـضاح  تسا ... مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  رهظم  هرهاط  ترـضح  هک  دندوب  دـقتعم  اریز 
رما زا  درک و  رارف  هرهاط  ترـضح  لباقم  زا  دیرب و  ار  شیوخ  يولگ  دوخ  تسد  اب  لاح  نآ  يهدهاشم  زا  یناهفـصا ... قلاخلادبع  درادـن 

یتصرف هک  دومنیم  نانچ  راکـشآ و  ناشراسخر  زا  بضغ  مشخ و  راثآ  دنتـشاد  تسد  رد  هنهرب  ریـشمش  هک  سودق  بانج  درک ... يربت 
ناشیا هب  هدش و  سودق  ترضح  هجوتم  هاگنآ  هرهاط ... ترـضح  دنزاس ... لوتقم  ریـشمش  تبرـض  کی  هب  ار  هرهاط  ترـضح  ات  دبلطیم 

هک ار  هچنآ  متسه و  دازآ  نم  دنداد  باوج  سودق  دیدادن  ماجنا  دوب  رما  تحلصم  هب  عفان و  هک  ار  هیساسا  روما  ناسارخ  رد  ارچ  دندومرف 
يهقیرط تادابع  رد  دوب  یناجیه  رپ  زور  متـسین ... نارگید  دوخ و  نارای  ءارآ  يارجا  هب  دیقم  مزاسیم و  يرجم  منادیم  باوص  حالص و 

ماکحا دنتفگیم  دنتشادنپیم و  هقدنز  رفک و  ار  رییغت  نیا  یضعب  دندوب  هارمه  یضعب  تشگ  كورتم  همیدق  يهیور  دش و  داجیا  یـصاخ 
دقتعم یعمج  تسا  يرجالا  مزال  دیامرفب  هچره  تسا  بجاو  هرهاط  ترـضح  تعاطا  دنتفگیم  يهدع  دوشیمن  خسن  تقوچیه  یمالـسا 
سودق بانج  هحفـص 274 ] تعاطا [  زا  هرهاط  ترـضح  یهاگ  تسا ... قلطم  مکاح  یلعا و  ترـضح  بیاـن  سودـق  باـنج  هک  دـندوب 

میلعت و هب  نم  ات  دنداتـسرف  ار  ناـشیا  باـب  ترـضح  منادیم . دوخ  درگاـش  يهلزنم  هب  ار  سودـق  نم  دـنتفگیم  دـندومرفیم و  یچیپرس 
دـیامیپیم و اطخ  هار  روما  نیا  رد  هرهاـط  دـندومرفیم  رگید  فرط  زا  مه  سودـق  مرادـن  يرگید  رظن  وا  هب  تبـسن  مزادرپب و  ناشبیذـهت 
زا یـضعب  تشاد ... همادا  هرهاط  سودـق و  بانج  نیب  زور  دـنچ  وگتفگ  هجاحم و  نیا  دـنرود  راـنکرب و  باوص  يهداـج  زا  زین  وا  ناوریپ 

سفن ياوه  بسحرب  تسا  نکمم  هک  دنتفرگ  هجیتن  روطنیا  هداهن  وس  کی  هب  ار  تروص  باجح  هرهاط  ترـضح  هک  دندید  نوچ  ناوریپ 
شیوخ يهشیپ  ار  هرصم  تیرح  هک  دندرک  روصت  روطنیا  دوخ  لطاب  لایخ  هب  تعیرش  خسن  هلئسم  زا  دنوش و  لوغـشم  تائیـس  یهانم و  هب 
نارظن هاتوک  يارب  هک  ماخ  يادوس  لطاب و  لایخ  نیا  دنوش  لوغـشم  شیوخ  سفن  ياوه  يارجا  هب  دننک و  زواجت  بادآ  دودح  زا  دنزاس 

دندیـسر الاین  هیرق  هب  نوچ  ناردنزام  هب  هجوت  نیح  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دیدرگ ... لزان  اهنآ  رب  ادخ  مشخ  هک  دش  ببـس  دوب  هدش  لصاح 
دندوب هتخادرپ  دودح  رسکب  سفن  ياوه  يور  زا  هک  اورپیب  يهدع  نآ  رب  ادعا  تسد  زا  يدیدش  يالب  دندش و  روهلمح  اهنآ  هب  یتیعمج 

، مظعا دنـس  امـش  يارب  تسا و  لیبن  اهب و  شراذگ  هناتخبـشوخ  یلو  دوبن  یندرکرواب  هتبلا  دوب  نم  صخـش  شراذگ  اهنیا  رگا  دش ». دراو 
لامعا و یتشز  رگیدـکی و  اب  نانآ  نارـس  راتفر  تفاخـس  نایباب و  عاضوا  تماخو  هب  ات  دـیناوخب  ار  اهنآ  رگید  راب  کـی  منکیم  شهاوخ 
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ماکحا عضو  ماکحا و  خسن  يارب  طیارـش  دـجاو  ار  دوخ  یباب  ره  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  اهنت  هن  شراذـگ  نیا  زا  دـیرب . یپ  ناشراکفا 
زا هدومنن و  دیدج  ماکحا  عضو  ای  دوخ و  تیعمج  لالقتسا  صوصخ  رد  یتاشوارت  زونه  باب  هک  دیآیمرب  نینچ  هکلب  هتـسنادیم  دیدج 

و هحفـص 275 ] دناهدوب [ . زین  رگیدکی  لتق  هب  رـضاح  یتح  هک  هدوب  يدـحب  یباب  هتـسجرب  دارفا  نیب  فالتخا  هک  دوشیم  هظحالم  یفرط 
یناحور یناـمیا و  هبنج  عوضوم  دـیتسه  همادا  رد  ناـمگ  نادـب  زونه  امـش  میدرکیم و  ضرف  امـش  نم و  هک  ناـنچنآ  هک  دـناسریم  نیا 

نیع رد  هک  تسا  رفن  دـنچ  ندـش  ناتـسادمه  یبالقنا و  مایق  تضهن و  کی  تیاکح  ماهتـشون  ماهتفگ و  ررکم  هک  روطنامه  هکلب  هتـشادن 
نودم همانساسا  کی  مظنم و  هشقن  کی  هکنیا  زا  هتشذگ  هتشادن و  میمـصت  شور و  کلـسم و  هدیقع و  داحتا  زین  رفن  دنچ  نیا  دوخ  لاح 
هرهاط زا  سودـق  دـینکیم  هظحالم  هتـشادنپیم . يرگید  قوفام  ار  دوخ  زین  کیره  دناهتـشادن  تسایر  لیـصحت  زج  نیعم  فدـه  کی  و 

نیا دـشکب و  ار  وا  رومأم  هتـساوخیم  یتح  هک  اجنآ  ات  هدـشیمن  وا  تاقالم  هب  رـضاح  هدوب و  رفنتم  باجح  عفر  هب  شمادـقا  زا  لبق  یتح 
مولعم تسا و  هتـشادن  يو  باجح  عفر  هب  یطابترا  هک  تسا  هدوب  دوجوم  هرهاط  سودق و  نیب  هدیقع  فالتخا  هجرد  هچ  ات  هک  دناسریم 

هک دناسریم  هرهاط  راتفگ  هتشادن ، تقباطم  سودق  رکف  حطس  اب  هک  هتشادیم  زاربا  يدیاقع  هچ  هدرکیم و  اهراک  هچ  البق  هرهاط  تسین 
ات هداتـسرف  هرهاط  دزن  ار  وا  باب  هک  هدوب  دـقتعم  هدومنیم و  روصت  دوخ  درگاـش  ار  وا  هکلب  هتـشادن  یمارتحا  هجوت و  اـهنت  هن  سودـق  هب 

نایباب يهیلک  يارب  عاطم  دنوادخ و  ناهنپ  جنگ  ار  وا  باب  قبط ص 239  لیبن  لوق  هب  هک  یسودق  نانچ  نآ  دزومایب  يزیچ  دوش و  بیذهت 
تعاطا و هب  رومأم  ار  وا  نیـسحالم  هب  تاروتـسد  نداد  یط  مالعا و  بابلا  باب  نیـسحالم  قوفام  ار  وا  باـب  هک  اـجنآ  اـت  هدومن . دادـملق 

ناهنپ جنگ  ناردنزام  رد  يوش  هناور  ناردـنزام  فرط  هب  دـیاب  نارهط  زا  : » روکذـم نینچ  رد ص 239  دیامنیم . سودـق  زا  يرادربنامرف 
تـسا میظع  یلیخ  اهتیرومأم  نآ  تخاس  دهاوخ  رومام  گرزب  ياهراک  هب  ارت  یتخانـش  هک  ار  ناهنپ  جنگ  نآ  تفای  یهاوخ  ار  يدنوادخ 

رد ص 241: عوضوم  يهلابند  و  درک ». ناوتن  هلباقم  داد  دـهاوخ  وت  هب  هک  اـهتیرومأم  نآ  هب  یگرزب  تمظع و  رد  اـیند  لوا  زا  يرما  چـیه 
باب ترضح  يهکرابم  راثآ  زا  ایآ  دیـسرپ  سودق  درک ... توعد  ار  ابحا  زا  یعمج  وا  دورو  زازعا  هب  سودق  نیـسحالم ، دورو  لوا  بش  »

نیا تاحفـص  زا  یـضعب  دندومرف  دـنداد و  وا  هب  یطخ  باتک  سودـق  ریخ .... داد  باوج  بابلا  باب  يراد ؟ هحفـص 276 ] هارمه [  يزیچ 
هـضافتسا نآ  زا  باتک  نیا  فلؤم  هک  همـشچرس  دومرف  دناوخ ... ار  باتک  نآ  زا  هحفـص  کی  بیرق  نیـسحالم  دینک ... هعلاطم  ار  باتک 

صخـش تاملک  تایآ و  نیا  بحاص  هک  تسناد  سودـق  يامیـس  رد  هرهاظ  راـثآ  توکـس و  زا  تسا ... یلـصا  عبنم  یهلا و  یحو  هدومن 
ترـضح هک  ار  یناهنپ  جـنگ  تفگ  لماک  مارتحا  مامت و  عوضخ  اب  داتـسیاب و  رد  يهناتـسآ  رد  تساخرب و  اج  زا  رایتخایب  تسا  سودـق 

روما رادم  رئاد  باب  هک  ار  یصخش  نینچ  دینک  هظحالم  دراد ». رارق  نم  مشچ  لباقم  رد  نالا  دش  راکشآ  دندوب  هدومرف  هدعو  نم  هب  باب 
دیاب هک  دیوگیم  هدیمان » هرهاط  ار  وا  تمظع  ناسل   » هک نیعلا  ةرق  دنکیم  وا  تاروتسد  يارجا  هب  رما  ار  بابلا  باب  دهدیم و  رارق  نایباب 

دیوگیم باب  هک  ار  یـسک  رگید  فرط  زا  و  هدرکن . ار  راک  نالف  ارچ  هک  دـنکیم  تساوخزاب  وا  زا  دـبای و  میلعت  دوش و  بیذـهت  وا  دزن 
دوشیم و يو  لتق  هب  لیام  یتح  دـنادرگیم و  يور  وا  زا  دـهدیم و  رارق  رفنت  راجزنا و  دروم  سودـق  هدـیمان  هرهاط  ار  وا  تمظع  ناـسل 

دمآیمن راک  رد  ارچ  نوچ و  همهنیا  دوبیم  رمالا  بحاص  مئاق  اهنآ و  يـالوم  ینعی  باـب  فرط  زا  تاروتـسد  رگا  ینهوم ! عضو  هب  مهنآ 
لیبن زونه  هدیدرگ  یعمج  نتـشگرب  فالتخا و  ثودـح  بجوم  هدوبن  نیب  رد  يزکرمت  هدرکیم و  راتفر  دوخ  لیم  هب  سکره  نوچ  سپ 

زا هداد ، صیخـشت  رما  ندرک  گرزب  رـضم  تاغیلبت و  لحم  هک  ار  عیاقو  قیاقح  رکذ  اهب  وا و  هدرکن و  تیاکح  ار  یعقاو  عیاقو  کی  رازه 
یقاب يرارف  هار  هدوبن و  ناشرکذ  زج  هراچ  رگید  هک  هدوب  یتاعوضوم  دناهدروآ  هک  ار  یبلاطم  نیا  دناهدرک و  رظن  فرـص  اهنآ  شراذـگ 
نانچ قارع  هیکرت و  قیرط  زا  هحفـص 277 ] نآ [  رابخا  لوصو  اپورا و  رد  ناوناب  تضهن  رثا  رب  دوب و  هدش  غاد  نانچ  هرهاط  تسا . هدنامن 

ناخ هللا  ناما  هک  ار  يراک  دیامن  باجح  عفر  ناریا  رد  دناوتیم  تامادـقا  لیبق  نیا  اب  عقوم  نآ  رد  درکیم  لایخ  هک  دوب  هدـمآ  ناجیه  هب 
، دیدرگ لوذخم  هدمآ و  لمع  هب  یبالقنا  وا  هیلع  عوضوم  نیمه  تلع  هب  دـهد و  ماجنا  تسناوتن  دـعب  نرق  کی  دودـح  ناتـسناغفا  هاشداپ 

کیره دـندوب  هدـش  عـمج  تشد  هب  رد  هک  یـصاخشا  هک  تسنیا  رگید  بـلطم  دـهد ! ماـجنا  ناریا  رد  عـقوم  نآ  رد  تساوـخیم  هرهاـط 
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نیـشناج ینیتم  عضو  دیدج و  ماظن  هکنیا  نودب  دندومنیم  كرت  ار  اهنآ  يارجا  هدرک و  خـسن  ار  یمالـسا  موسر  نیناوق و  دوخ  هاوخلدـب 
ات دنتخاس  هشیپ  ار  هرـضم  تیرح  دـندومن و  لمع  دوخ  سفن  ياوه  هب  روکذـم  دارفا  دـسیونیم  هک  لیبن  شرازگ  نیا  دنـشاب و  هدومن  نآ 

دننکب دـیابن  ار  اـهراک  یلیخ  روکذـم  ناـیباب  هک  دـناسریم  دـنتفرگ ، رارق  يدارفا  موجه  دروم  لزاـن و  اـهنآ  رب  يدـنوادخ  رهق  هک  اـجنآ 
فیخـس دیاقع  ساسایب و  بلاطم  هلمج  زا  دروم  نیا  رد  يدنوادخ  رهق  تیاکح  هچرگا  دناهدش . بکترم  تشز  لامعا  یـسب  دناهدرک و 

لامک اب  اجک  ره  رد  هدوب و  هجنکـش  بیقعت و  تحت  هشیمه  اریز  دناهدوب  یهلا  بضغ  رهق و  دروم  امئاد  نایباب  دشاب  نینچ  رگا  اریز  تسا 
یلو درادن . نانآ  لامعا  زرط  عوضوم و  مقس  تحـص و  هب  یطابترا  هلئـسم  نیا  دناهدش و  یعمج  هتـسد  راتـشک  تسکـش و  اب  هجاوم  تلذ 

تـساجنیا زا  هدرک و  هتـساوخ  يراکره  دوخ  هاوخلد  هب  سک  ره  هکنیا  نایباب و  نیب  یمظنیب  ثودح  رب  تسا  لیبنو  اهب  رارقا  ملـسم  ردق 
رثا رب  هک  يدارفا  تشاد  همادا  اـهیفیلکتالب  اهیرـسدوخ و  اـهیمظنیب و  نیا  يراـب  دـنهدیم . مه  دـب  ياهتبـسن  هرهاـط  هب  یـضعب  یتـح  هک 

يروف دندشیم  دراو  وا  هگرج  هب  تسا و  مئاق  ای  تسا  باب  يزاریـش  دمحم  یلع  دیـس  هک  دـندرکیم  لوبق  نمؤم  دارفا  رادهنماد  تاغیلبت 
دمحم یلع  دیس  تیمئاق  تیباب و  هب  رارقا  زج  دوبن  نیب  رد  یفیلکت  چیه  لوا  لاس  رد  دننکب  دیاب  هچ  تسیچ و  ناشفیلکت  هک  دندیـسرپیم 
تکرح رد  اجنآ  زا  هایـس  ياهملع  هک  یعقوم  اـت  ناـسارخ  هب  دورب  دـیاب  دوشیم  نمؤم  سکره  هک  دـش  نیا  هحفـص 278 ] فیلکت [  دعب 

هب نایباب  يهمه  میدـید  هکنیا  امک  دـیامن . بسک  اجکی  ار  ترخآ  ایند و  ملع  نآ  ریز  رد  ندـش  عقاو  اب  دـسرب و  لـیمج  باوث  هب  دـیآیم 
تـشذگ هکنانچ  هک  دـندوب  ناسارخ  هب  تکرح  فرـش  رد  دـندوب  هدـش  عمج  تشد  هب  رد  هک  یناـسک  یتح  دـنتفریم و  ناـسارخ  فرط 

تمالع دش  عقاو  یسربط  خیش  هعلق  يایاضق  هک  دعب  دیدرگ . یلمعریغ  یفتنم و  اجنآ  زا  نیـسحالم  ندش  هدنار  نوریب  اب  ناسارخ  عوضوم 
دوب یعیبط  ملسم و  یـسب  رگید  نیا  دباتـشب  یـسربط  هعلق  ناگدننک  گنج  کمک  هب  دورب و  هعلق  هب  يروف  دیاب  نمؤم  درف  ره  هک  دوب  نیا 

ار دوخ  ریـشمش  دیاب  نمؤم  ره  سپ  دوب  هدش  عورـش  یـسربط  يایاضق  هعقاو  اب  نیا  دنک و  حـتف  ار  ایند  دـشکب و  ریـشمش  یتسیاب  مئاق  اریز 
زا و  منکیم ص 449 : رارکت  ار  نآ  دروم  کی  اجنیا  رد  متـشون و  ار  نآ  ررکم  دراوم  لیبن  لوق  زا  هکنیا  امک  دباتـشب . اجنادـب  هتـشادرب و 

ترـضح دومرف  هدش  بجاو  نینمؤم  هب  یبلاطم  هچ  دنکب و  دیاب  یمادقا  هچ  دش  نمؤم  باب  ترـضح  هب  هک  یـسک  مدیـسرپ  لیعمـسا  دیس 
يهفیظو طقف  طقف و  نینمؤم  سپ  دنورب ». ناردنزام  هب  سودق  بانج  تدـعاسم  يارب  هک  تسا  بجاو  نینمؤم  يهمه  رب  دـنیامرفیم  باب 

زیرین نینمؤم  : » دسیونیم لیبن  رد ص 496  هکنیا  امک  دوبن . نیب  رد  یصاخ  تاروتـسد  زین  باب  مایا  رخاوا  رد  یتح  دنتـشاد  ندرک  گنج 
ماکحا و هب  ار  زیرین  نینمؤم  هک  دندوب  رومأم  دیحو  بانج  دندوب  ربخیب  باب  ترـضح  میلاعت  لوصا  ماکحا و  زا  لاس 1266 )  ) مایا نآ  ات 

راتـشک نایتلود و  هب  هلمح  تسا و  زیرین  رد  گنج  ناشیا  هفیظو  دـیوگب  اهنآ  هب  میدـید  هکناـنچ  ینعی  دـنیامرف ». انـشآ  دـیدج  رما  میلاـعت 
زا ناجنز  نایباب  هن  مادک  هشقن  تسیچ و  فده  دنادب  یـسک  هکنیا  نودب  دوب  هدش  اپرب  یئوهایه  دـینکیم  هظحالم  هحفص 279 ] ناشیا [ .

همه يهفیظو  اهنت  یـسربط ، هعلق  رد  ناگدننک  تکرـش  هن  تشد و  هب  رد  ناگدنوش  عمج  هن  زیرین  نایباب  هن  دندوب و  ربخاب  ماکحا  لوصا و 
ماجنا دوخ  هاوخلد  هب  هتساوخیم  يراکره  هنارـسدوخ  سکره  سپ  يدازآ ، ماکحا  لوصا و  هب  هطوبرم  روما  رد  دوب و  گنج  اج  همه  رد 

نآ یتسس  یگدنمرش  زا  نایئاهب  هک  ینایب  نانچنآ  دزادرپیم . ماکحا  نیناوق و  عضو  نایب و  نیودت  هب  مایا  رخاوا  رد  باب  هکنیا  ات  هدادیم 
هدومن رهظی  نم  لوبق  هب  قلعم  ار  اهنآ  باب  هکنیا  يهناهب  هب  لاس  جـنپ  نتـشذگ  زا  لبق  اهب  هک  یماکحا  نانچنآ  دـنرادیم و  یفخم  ار  نآ 
خـسن اهبلادـبع  طسوت  لاس  یـس  رورم  زا  لبق  زین  اهنیا  زا  یتمـسق  هک  دـیامنیم  عضو  يرگید  ساـسایب  تسـس و  نیناوق  خـسن و  ار  هیلک 
میوگب متـساوخیم  اجنیا  رد  هصالخ  روطب  دومن . میهاوخ  یـسررب  امـش  قافتا  هب  هدرک و  هیزجت  هناگادـج  زین  ار  عوضوم  نیا  ددرگیم و 

يارب یتسایر  سیسأت  روظنم  هب  افرص  هلاثما  سودق و  نیـسحالم و  نوچ  یناتـسدمه  بلج  تیمئاق و  تیباب و  هب  دمحم  یلع  دیـس  ياعدا 
داجیا یجرم  جره و  باختنا و  یهار  کیره  دارفا  دنیبیم  هک  دعب  هدوبن و  نیب  رد  رگید  ینیعم  مارم  فده و  هنوگچیه  هدوب  اهنآ  دوخ و 

رود دحاو  فده  کی  رود  شاهمه  همه و  منکیم  رارکت  یلو  دتفایم . دیدج  نید  عضو  نآرق و  ماکحا  لیدعت  حرج و  رکف  هب  دـناهدرک 
هب انب  یتقو  هکنانچ  هتشادن  هماع  عفانم  يارب  يرکف  هنوگچیه  دوخ  تامادقا  نیا  رد  دینزب و  هنیس  هب  ملع  ریز  دیئایب  مدرم  يا  تسا . هدزیم 
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يهلباقم يارب  ار  شیوخ  ندوب  هدامآ  دیامنیم و  داهنـشیپ  باب  هب  ار  دوخ  کمک  هلودلادمتعم  ناخ  رهچونم  غورد  ای  تسار  لیبن  تیاور 
: ] دنزیم ص 196 زابرـس  کمک  نآ  لوبق  زا  دید و  میهاوخن  ار  لامعا  نیا  يهرمث  وت  نم و  دیوگیم  وا  هب  باب  دـنکیم  دزـشوگ  هاش  اب 

فرص امش  رما  ترـصن  رد  ار  مدوخ  لاوما  دیئامرفب  هزاجا  رگا  درک ... ضرع  كرابم ... روضح  رد  هلودلادمتعم  زور  کی  [ » هحفص 280
ماکح و تخادرپ ... مهاوخ  ملاع  برغ  قرـش و  رد  رما  راشتنا  هب  هک .. مراد  نیقی  منک ... غیلبت  كرابم  رما  نیا  هب  ار ... هاش  دمحم  میامن ...

رمع زا  نکل  هدرک ... یبوخ  تین  دندومرف  باب  ترـضح  منکیم ... غیلبت  ار  همه  منکیم ... توعد  نینزان  نیئآ  كرابم و  رما  هب  ار  مکولم 
دراو مهاوخیمن  نم  مینیبب ». دوخ  مشچ  هب  یتفگ  هک  ار  تامادـقا  نیا  يهجیتن  میناوتیمن  هدـنامن و  یقاـب  اهردـقنیا  اـیند  نیا  رد  وت  نم و 

رد هنوگچ  دننک  گنج  دـنورب و  یـسربط  يهعلق  هب  درک  رما  ار  مدرم  هک  یـسک  میوگب  موش و  ناخ  رهچونم  داهنـشیپ  نیا  مقـس  تحص و 
ردق لاح  ره  رد  یلو  هتـشادن ؟ یناقیا  دصقم  تفرـشیپ  ای  وا و  نامیا  نآ و  تحـص  رد  هکنیا  رگم  تفریذپن  ار  يداهنـشیپ  نینچ  عقوم  نیا 
امـش زا  دـید . میهاوخن  ار  لامعا  نیا  جـیاتن  هدـنامن و  یقاب  يزیچ  ایند  نیا  رد  وت  نم و  رمع  زا  دـیوگیم  باـب  هک  تسا  هلمج  نیا  نقیتم 
طقف طقف و  باب  میوگیم  هک  تساجنیا  زا  ناخ ؟ رهچونم  باب و  ياقآ  يارب  ای  دوب  ایند  مدرم  يارب  لامعا  نیا  يهجیتن  اـیآ  منکیم  لاؤس 
ندـش یلمع  تروص  رد  یلو  دـندرمیم  اهنآ  يود  ره  هک  ولو  دوبیم  نیا  ریغ  رگا  اریز  ملاع ، حالـصا  هن  هتـشاد  تساـیر  لیـصحت  دـصق 
ندیچ شفده  اهنت  باب  هک  دینادب  سپ  دیدرگیم . طلسم  ایند  رب  تیباب  اریز  دشیم  حالصا  اهنآ  لوق  هب  ایند  لقاال  ناخرهچونم  ياههشقن 

رد مدرم و  ملاع و  حالـصا  ایند و  رد  تیباب  طلـست  هن  هدوب  یـصخش  ترهـش  تسایر و  لوصح  هب  رظان  اهنت  ینعی  هدوب  شدوخ  يارب  هویم 
یناـهنپ و رد  يرارف  روط  هب  زین  نونکا  هدیـشچ و  ار  تلم  اـملع و  تموـکح و  تخـس  تمواـقم  هدرک و  هبوـت  زاریـش  رد  نوـچ  عـقوم  نیا 

هدرکیم رکف  هدوب و  دیماان  تاهج  نیدب  هدیدیم  نایتلود  لاگنچ  راتفرگ  ار  شیوخ  سویأم و  دوخ  راک  تفرشیپ  زا  هتسیزیم  هاگیفخم 
ناونعب هزات  راکفا  هراپ  زا  شناتـسدمه  باب و  دـمحمیلع  دیـس  کشیب  هحفـص 281 ] دنیچب [ . دوخ  ار  تایلمع  يهویم  تسناوت  دـهاوخن 

یلو دـناهدوب . رادروخرب  دـمآیم  ناریا  هب  نیرفاسم  طسوت  دوخ  هب  دوخ  دوب و  هتفای  جاور  اپورا  رد  هک  تاموهوم  تافارخ و  اـب  يهزراـبم 
تاموهوم تافارخ و  وا  دوخ  میدید  اریز  دوب  هدومن  يرتشم  بلج  يارب  یتنیز  هداد و  رارق  دوخ  راکفا  ندوب  نیون  کسمتسم  ار  اهنآ  باب 

هحفص 282 ] دومنیم [ . دیدجت  ار 

وج هدافتسا  لامج  دولآ و  لگ  بآ 

نادـب هتـسباو  دارفا  ریاس  هب  یمحرت  دـنیامن ، شوماخ  ار  هلئاغ  ات  دـنربیم  نیب  زا  ار  يرـساجتم  زواجتم و  هتـسد  نارـس  یتقو  تسا  یهیدـب 
رد نیاربانب  دـننادیم  نانآ  ياهیراکمه  اهینابیتشپ و  اـهکمک و  نوهرم  ار  تاـشاشتغا  اهراتـشک و  هزادـنا  اـت  اریز  دـنیامنیمن  مه  بزح 

يدرف تالمح  اب  ینعی  یمسرریغ  ای  یمسر  ای  دیدرگ  عورش  دندشیم  هتخانش  یباب  مانب  هک  مه  يدارفا  راتـشک  هریغ  باب و  راتـشک  هلابند 
ار تانایرج  نیا  میهاوخب  رگا  دشاب . هتـشاد  دناوتیمن  عوضوم  ندوب  یناحور  هب  یطابترا  هنوگچیه  عوضوم  نیا  دـندش و  هتـشک  ياهدـع 
هجنکـش و بیقعت و  ار  تسینومک  هک  مه  اجکره  سپ  میریگب  تاعقاو  نآ  باب و  مایق  ندوب  یهلا  هجیتنلاب  تیناحور و  تیمولظم و  لـیلد 

فیال يهلجم  هتـشذگ و  يزنودنا  رد  مایا  نیا  هک  یئایاضق  زا  يهشوگ  نم  یهلا . تسیرما  مه  یتسینومک  هک  میئوگب  دـیاب  دـناهدرک  لتق 
اب يزنودــنا  مدرم  هـک  مـهدیم  ناـشن  امــش  هـب  تـسا  هدوـمن  شرازگ  ار  نآ  يـالوژ 1966  يهخروـم  يهرامـش 1  دـلج 41  یللملانیب 

رظن هب  یندرکرواب  یتح  نآ  ددع  هک  یعمج  هتسد  ياهراتـشک  رکذ  نمـض  دندشن  قفوم  دنیامن و  اتدوک  دنتـساوخیم  هک  یئاهتـسینومک 
هدوب ناشتراسا  رد  هتسب  تسد  هک  ار  یلحم  رادرهش  ياهشوگ  اهتـشگنا و  لثملایف  دسیونیم : هلمج  زا  دناهدومن . راتفر  هنوگچ  دسریمن 
کی ینیب  دعب  اهـشوگ و  ادتبا  دوخ  يوقاچ  اب  يرگید  ناوج  دنرادیم . میلـست  وا  هب  رخـسمت  اب  شدزمان  هاگیاج  زا  روبع  نیح  رد  هدیرب و 

نیفلاخم ار  شاهناخ  هک  تسینومک  رسفا  کی  دزاسیم . ادج  نت  زا  ار  وا  رس  شیوخ  تسد  هب  دعب  هدیرب و  ار  يرگید  هتسب  تسد  ینادنز 
هب ار  وا  شرهوـش  نز و  نیا  یلو  دربیم  هاـنپ  شاهدازردارب  لزنم  هب  دـندوب  هدرک  هحفـص 283 ] دیدهت [  گرم  هب  ار  شدوخ  هدـینازوس و 
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شمادـعا هب  اصخـش  ات  دـننکیم  رهوش  نز و  میلـست  ار  وا  اددـجم  نایتلود  دـنیامنیم و  نایتلود  میلـست  ار  وا  سکعلاـب  هدادـن و  هار  دوخ 
شرازگ دعب  و  دنکیم . لمع  مه  وا  دشکب و  ار  تسینومک  يومع  نیا  رتدوز  هچره  ات  دنکیم  رارـصا  شرهوش  هب  نز  دـنیامن و  تردابم 

اجنآ ات  دناهدومن  یباصق  ار  رفن  رازه  دصراهچ  زا  زواجتم  لکش  نیدب  هک  دشابیم  هیـضق  رازه  زا  ياهنومن  اهنیا  هک  دنکیم  هراشا  هدنهد 
يرگیـشحو نوخ و  توهـش  مسیتانف و  یعون  ار  يزنودـنا  مدرم  راتفر  نیا  تسا  یتسینومک  دـض  یظاحل  زا  هک  یئاکیرما  يهلجم  نیا  هک 

زا شامق و  نامه  زا  اریز  دـناهدومنن  يراددوخ  نآ  ریاظن  لاـمعا و  هنوگنیا  باـکترا  زا  دوخ  ماـیق  عقوم  رد  زین  اهتـسینومک  هتبلا  دـمانیم .
نانز دـندومن  تشادزاب  ار  یتلود  نارـسفا  یتقو  اهتـسینومک  هک  دـنکیم  تیاکح  هلاقم  نامه  هدنـسیون  هکنیا  امک  دـناهدوب  سنج  ناـمه 

نوریب ار  ناـشیا  نامـشچ  یمخز و  وقاـچ  اـب  ار  هدربماـن  نارـسفا  ندـب  ناـنز  ناـمه  تسد  هب  هدروآرد و  صقر  هب  ناـنآ  ربارب  رد  ار  تخل 
دـشابیمن سکعلاب  دوخ و  نیفلاخم  اب  اهتـسینومک  ای  دوخ  نیفلاخم  اب  نایباب  طباور  ملاوع و  هب  رـصحنم  تانایرج  نیا  سپ  دناهدروآیم .

لمع دـنناوتب  هچنآ  دـننکیمن و  اـقبا  دـنبای  تسد  فیرح  رب  نوچ  هک  وجارجاـم  هاوخدوخ و  مدرم  يارب  يرهق  یعیبط و  تسا  يرما  هکلب 
دندروآیم تسد  هب  هک  یئاـهتصرف  زا  دنتـشاد  تبحم  حالـصا و  تیناـحور و  يهیعاد  هـک  ناـیباب  یتـح  میدـید  هـکنیا  اـمک  دـننکیم .
یئوجارجام يرگیغای و  ناونع  هب  نایباب  هک  مه  عقوم  نیا  رد  و  دارفا . ریاس  اهتـسینومک و  هب  دـسر  هچ  ات  دـندومنیمن  یتشذـگ  نیرتمک 

رارق لتق  مده و  هجنکـش و  بیقعت و  تحت  هدـش و  تانایرج  نامه  لومـشم  مرجال  دـندوب  هدـیدرگ  عقاو  هماع  رفنت  دروم  هدـش و  هتخانش 
هاوخ راد  ریگ و  نیا  رد  هحفص 284 ] دنتفر [ . برع  قارع  هب  مه  یعمج  دندش و  یفخم  هدنکارپ و  فارطا  هب  دنتسناوت  هک  اهنآ  دنتفرگ و 

نونکا دندوب  هدش  دحتم  مهب  یعمج  دهدب  دیاب  وا  هک  یتاقیقحت  دوعوم و  نامزلا  بحاص  مان  هب  دوب و  هدیدرگ  لیکـشت  هک  یبزح  هاوخان 
لزا تآرم و  هب  فورعم  ییحی  ازریم  ینعی  دوـب  هدـش  نییعت  باـب  ینیـشناج  هب  هک  مه  یـسک  دوـب و  یگدـنکارپ  لالحمـضا و  فرـش  رد 

بلط و هاج  تسا  روما  هنوگنیا  يهمزال  هک  نانچنآ  مه  دـیاش  تشادـن و  ار  باـب  روشن  روش و  نآ  يهمادا  تیاـفک  تیلباـق و  دادعتـسا و 
سح هدوب و  روبزم  رتکچوک  ردارب  زا  شیب  شدادعتسا  تیلباق و  هک  ءاهب  ای  یلعنیسح  ازریم  وا  ردارب  سکعلاب  یلو  تسا . هدوبن  مان  بلاط 

هب ار  هتـسد  تسایر  هدومن و  هدافتـسا  دولآلـگ  بآ  زا  هک  دـتفایم  رکف  هب  تسا  هتـشاد  روفو  دـح  هب  ار  ماـن  بسک  يوزرآ  یبلط و  هاـج 
دیوگیم یفرط  زا  دسیونیم  ضیقن  دض و  هچ  افش  تفگ  دیهاوخ  امـش  دبال  دناسر . مهب  ار  دوخ  یـصخش  رطاخ  هیـضرت  هدروآ و  تسد 

زیزع تسود  دـتفایم . هتـسد  نینچ  تسایر  رکف  هب  ترهـش  مان و  بلاط  ياـهب  دـسیونیم  یفرط  زا  دـندوب  لـتق  مدـه و  بیقعت و  رد  همه 
یکریز هب  هک  شایع  یناوج  دـنیوگ  تفریم  تسار  هار  دوب و  هدرکن  مگ  ار  اعد  خاروس  مه  اـهب  میوگیم و  هک  تسا  نیمه  نیع  بلطم 

زا سپ  تسا . رهش  يهطقن  مادک  رد  یئاج  ره  نانز  اههراباک و  اههناخ  شایع  يهقطنم  دنادب  تساوخیم  دش و  كرویوین  دراو  دوب  زاتمم 
دوخ يادخ  اب  يردق  مهاوخیم  هک  تساجک  اسیلک  نیرتکیدزن  شیـشک  بانج  دیـسرپ  دوب  یـشیشک  دوخ  قافتا  بسحرب  هک  رباع  نیلوا 

دیسرپ بجعت  لامک  اب  كریز  ناوج  تسه ، یئاسیلک  اجنآ  رد  تفگ  هدرک  یلحم  هب  يهراشا  شیـشک  مزادرپ ، وگتفگ  هب  هاگ  تولخ  رد 
اههناخشایع اههراباک و  لحم  اجنآ  رخآ  تفگ  ناوج  مرسپ  هدش  هچ  رگم  دیسرپ  شیشک  اسیلک ؟ اجنآ و  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  روطچ 

سپس تسا  هتفگ  وت  هب  ار  يزیچ  نینچ  یـسک  هچ  تفگ  شیـشک  دشاب . هدش  عقاو  اهنآ  نیب  رد  اسیلک  دوشیم  هنوگچ  تسا  هزره  نانز  و 
، ینکیم روصت  وت  هک  اجنآ  رد  هن  تسا  لـحم  نـالف  رد  اههناخـشایع  اـههراباک و  هک  داد  سردآ  هحفـص 285 ] هدرک و [  هراشا  تسد  اـب 

تسا تسرد  الاح  تفر . بوص  نادب  ایوج و  شیشک  زا  ار  دوخ  بولطم  هناخ  شایع  لحم  تلوهس  هب  اسیلک  نتفرگ  غارس  اب  یناوج  سپ 
نیمأت ار  دوخ  یئاقآ  تسایر و  هنوگچ  تسنادیم  قیرط  نیدـب  یلو  دـندوب  بیقعت  تحت  هک  تفرگیم  ار  يهتـسد  غارـس  ارهاـظ  اـهب  هک 

رئاود رد  ندرک  زاب  هار  دادعتـسا  یلو  هدوبیم  ماـن  ياـیوج  بلط و  هاـج  یناوج  هک  اـهب  دـنیبب . يهمطل  نیرتمک  دوخ  هکنآ  نودـب  دـیامن 
رد ماقم  مئاق  مساقلاوبا  ازریم  زپشآ  نابرق  يدهـشم  رـسپ  یقت  ینعی  هدیـسر  ترادص  ماقم  هب  هداززپشآ  هدـیدیم  هک  اهب  هتـشادن  ار  یتلود 

زاورپ هب  شرـس  رد  يزاورپدنلب  ياوه  هدیدیم  زین  ار  نآ  ریاظن  هدش و  ناریا  مظعا  ردص  ریبک  ریما  ناخ  یقت  ازریم  هب  لدبم  یتدم  كدـنا 
اهب و یلو  دـهدیمن  ناشن  ار  يریزو  نینچ  ناریا  خـیرات  هکنیا  اب  تسا . هدومن  تیارـس  مه  شدـالوا  هب  وا  زا  یتح  راـکفا  نیا  هدـمآیم و 
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تحص تروص  رد  هک  دنهدیم  گرزب  گرزب  ياهتبسن  وا  هب  دنیامنیم و  دوخ  ردپ  ناونعب  ریزو  بانج  کی  زا  تبحص  اج  همه  شرـسپ 
درادن دوجو  یسک  نینچ  زا  یمسا  هکنآ  لاح  و  دشاب . هدوب  سکعنم  ناریا  خیرات  رد  یگرزب  صخـش  نینچ  دوجو  هک  هدوب  نیا  شاهمزال 

امک هتفاییمن . یتیبوبحم  هتـشادن و  یتفرـشیپ  یلو  تسا  هتـشاد  یتلود  رئاود  زا  یکی  رد  یتلافک  ای  يرگیـشنم و  تمـس  هدربمان  دـیاش  و 
دندوب هدرک  انب  یگرزب  رصق  دنتشاد و  كالما  هللاءاهب  ترضح  دلاو  رون  روکات  رد  : » دننکیم لقن  نینچ  رد ص 92  لیبن  اهب و  دوخ  هکنیا 

ناسل زا  نم  دـندومرف و  ار  تانایب  نیا  هللاءاهب  ترـضح  يزور  دـیوگیم  لیبن  دوب  دوجوم  رـصق  نآ  رد  تفگنه  ثاثا  اهبنارگ و  ياهـشرف 
تورث يهطساو  هب  ریزو  بانج  دندربیم  کشر  ناشیا  هب  تهج  نیا  زا  شنانگمه  هک  دنتـشاد  یلاع  یلزنم  موحرم  ریزو  مدینـش : كرابم 

ار ناـشیا  هک  یـصاخشا  رظن  رد  دنتـشاد  هک  يدـنلب  هبتر  تمارک و  شـشخب و  بـسح و  هحفـص 286 ] تفارـش [  بسن و  تباجن  داـیز و 
یتمالس تحص و  یماکداش و  تیاهن  اب  دنتسیزیم  نارهط  رون و  رد  هک  يرون  هلئاع  دارفا  لاس  تدم 20  دندوب  مرتحم  رایسب  دنتخانشیم 

شیع و تعـسو  تفای و  لیدـبت  تایلب  یتخـس و  هب  یتحار  یتخبـشوخ و  ناهگان  لاس  زا 20  سپ  دـندنارذگ ... راگزور  شیع  تعـسو  و 
تدش اب  روکات  يهیرق  رد  هک  دوب  یمیظع  لیس  يهطساو  هب  دش  دراو  هک  یتراسخ  نیلوا  دش  لدبم  یتسد  گنت  تشیعم و  قیض  هب  تورث 
دـسح ناـشیا  هب  هک  یـسوفن  ریزو و  باـنج  نانمـشد  رگید  فرط  زا  درک ... بارخ  ار  ریزو  باـنج  رـصق  فـصن  تـشگ و  مجاـهم  ماـمت 

یلو دندوب  هیلاع  بصانم  ياراد  تقو  نآ  ات  ناریا  رابرد  رد  ناشیا  دش  بولـسم  ناشیا  زا  زین  یتموکح  بصنم  هک  دندش  ببـس  دندربیم 
و : » دسیونیم نینچ  حایس ص 80  هلاقم  رد  اهبلادبع  و  دیدرگ ». یتموکح  فیاظو  زا  ناشیا  يرانکرب  ببـس  نادوسح  نیتفت  ءادعا و  داسف 

ریهاشم ناریا  رد  شفالـسا  و  هتـسارآ ... تهج  ره  زا  تباجن  هلالـس  زا  ترازو و  نادناخ  زا  دوب  یناوج  نارهط ... رد  باب  روهظ  تیادب  زا 
جهن رب  فورعم ... یگناگیب  هناگیب  شیوخ و  زا  ءارزو  هلـسلس  نایم  رد  امن  وشن و  تیادـب  زا  ناوج  نیا  و  دـندوب ... لاجر  طـحم  لاـجر و 

رد نوچ  یناوج  ناوفنع  رد  یهن  ترثک  ءاکذ و  تدـح  زا  سردـت  سیردـت و  مدـع  دوجو  اب  تساوخن ... هیلاـع  بتارم  رد  جردـت  دادـجا 
ات مدرک  لقن  نآ  يارب  ار  اهتمـسق  نیا  ناریح »... نارـضاح  لک  یتشگ ... رـضاح  یهانتمان  تمکح  قیاقد  یهلا و  لئاسم  ثحاـبم  سلاـجم 

مـشچ ترازو ) قیرط  زا  ینعی   ) هریغ یلاـع و  بسن  ترازو و  ياـهماقم  هب  شرـسپ  اـهب و  هک  مرواـیب  امـش  يارب  دوـخ  راـتفگ  رد  يدـییأت 
اهنت هـن  یلو  دـناهدربیم . راـکب  ندرک  گرزب  دوـخ  تاـغیلبت و  يارب  ار  بلاـطم  نـیا  دناهدرمـشیم و  رخاـفم  زا  ار  اـهنآ  دناهتــشادیم و 
تباث مه  ار  اهنآ  دـض  نئارق ، دـهاوش و  سکعلاـب  هحفـص 287 ] هکلب [  درادـن  هتـشادن و  دوجو  تایعدـم  نیا  یتـسار  رب  یلیلد  هنوگچیه 

رد ریزو  ياقآ  نیا  رگا  هدومنیم و  يدصت  هلاثما  يرگیـشنم و  لغـش  هب  هک  هدوب  یـسک  ریزو  ناریا  تقو  نآ  حالطـصارد  الوا  دـنکیم .
هداتفارود هروک  هد  رد  هن  هتـشادیم  نارهط  رد  ار  للجم  رـصق  یتسیابیم  تسا ) هدوبن  يرخف  دوخ  هک   ) هتـشادیم یماـقم  هیراـجاق  راـبرد 

زا دورب و  نیب  زا  ریزو  بانج  كالما  تورث و  مامت  یبارخ  نانچ  اب  ددرگ و  یبارخ  اب  هجاوم  دـیدش  ناراب  کـی  هب  هک  ناردـنزام  لـگنج 
دـشاب هدوب  دـیاب  زین  یبقل  ياراد  هتبلا  هدوبیم  رابرد  رد  یماقم  بصنم و  بحاص  اعقاو  یئاـعدا  ریزو  ياـقآ  نیا  رگا  دوش و  طـقاس  یتسه 

هاـش فرط  زا  یــصوصخم  بـقل  بحاـص  ناشتامدـخ  هـفلتخم و  نیواـنع  هـب  دـندوب  ساـمت  رد  راـبرد  هاـش و  اـب  هـک  یناـسک  ماـمت  اریز 
تبـسانم هب  دندوب  ینابیبط  هک  زین  نم  يومع  ردپ و  هکنیا  امک  دندشیم . هاش  تبحم  نیا  لومـشم  زین  فانـصا  ریاس  زا  یتح  دندیدرگیم 

رگا زین  يرون  گرزب  ازریم  ياقآ  نیا  دندوب و  هدش  بقلم  ۀنطلـسلا  باهـش  امکحلا و  دجما  باقلا  هب  بیترت  هب  تقو  رابرد  هب  ناشتامدخ 
بات بآ و  اب  دندادیم  تیمها  هلاثما  ترازو و  باقلا و  تیفارشأ و  هب  ردقنیا  هک  اهبلادبع  لیبن و  اهب و  دوخ  دیدرت  نودب  تشادیم  یبقل 

هتـشادن یعـضو  مه  رابرد  رد  یتح  هدربمان  دننکیم  دومناو  اهب  نیغلبم  هک  روط  نآ  هک  تسنآ  دـیؤم  دوخ  نیا  و  دـندومنیم . رکذ  ار  نآ 
اهبلادـبع هکنیا  اـمک  دراذـگ . شناد  لیـصحت  هب  ار  دوـخ  نارـسپ  هک  هتـشادن  نکمت  ردـقنآ  ریزو  باـنج  نیا  هـکنآ  رگید  بـلطم  تـسا .

زا دـناهدرک و  یفرعم  داوسیب  يدرم  زین  ار  ییحی  ازریم  تارـضح  دوخ  هک  يروط  هب  هدوب و  سردـت  لیـصحت و  زا  مورحم  اهب  دـسیونیم 
هدهع هب  ار  اهب  هناخ  يزپشآ  يروش و  تخر  هکلب  هدیسرن  مهب  یتسرد  داوس  زا  يراثآ  زین  نانیا  رگید  ردارب  میلک  هب  فورعم  یسوم  ازریم 

نیا الوصا  دوشیم  مولعم  مدرک  تراشا  نادـب  لبق  تاحفـص  رد  هک  اهب  يومع  زیزع  مهف  داوس و  تبترم  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا و  هتـشاد 

ولاپ نس  زا  www.Ghaemiyeh.comياهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوب تاغیلبت  الک  هریغ  ءارزو و  اب  ترشاعم  بلاطم  نیا  ندناوخ و  سرد  لها  هن  هدوب و  یهجوت  لباق  ماقم  ياراد  هن  هحفص 288 ] لیماف [ 
یپ رد  اصخـش  مان  يایوج  بلط و  هاج  هدوب  یـصخش  هک  اهب  هک  تسا  راکنا  لباقریغ  بلطم  نیا  یلو  تقیقح . زا  يراـع  تسا  یبلاـطم  و 

يدنوخآ الم و  ره  رـضحم  نیچ  هشوخ  هنوگچ  هک  مدروآ  يدهاوش  مدرک و  هراشا  رـضاح  همان  يادتبا  رد  هدمآیمرب و  یتامولعم  بسک 
هدـیاف زا  یلاخ  ساسایب  بلاطم  یپ  رد  وا  هک  تسنیا  هداززپشآ  ناخ  یقت  ازریم  اب  ام  یگداز  ریزو  یعدـم  ياقآ  نیا  توافت  تسا و  هدوب 

تالمهم و نیا  اب  ار  ربخیب  مدرم  یتشم  هتفر و  هریغ  دعب و  ملاع  تقلخ و  صوصخ  رد  لمهم  ياهیفاب  هفسلف  مال و  فلا و  ریـسفت  لیبق  زا 
زاربا اب  هدومن و  دوخ  هعماـج  هب  دـیفم  بلاـطم  نتفرگارف  فرـص  ار  تسارف  شوه و  هداززپشآ  ناـخ  یقت  ازریم  یلو  هداد . بیرف  فیجارا 

زا يدـیفم  یگنهرف  تاسیـسأت  یندـشن و  شومارف  ياهیراگدای  هدیـسر و  دوخ  تکلمم  رد  دوجوم  ماقم  نیرتگرزب  هب  ینادراـک  تقاـیل و 
دـشکیمن یلوط  ناریا  رابرد  رد  وا  تاماقم  تحـص  ضرف  رب  دنکیم  لقن  شردپ  زا  اهب  دوخ  هک  یعـضو  اب  يراب  دراذـگیم . یقاب  دوخ 

یقاب رـسپ  نتفای  لاب  رپ و  يارب  یلحم  رگید  هتفر و  نیب  زا  یلک  هب  هدرواین و  لاـس  زا 20  شیب  یماود  وا  دوخ  يهتفگ  هب  تاـماقم  نیا  هک 
یئاهتـسایر یـسیوناعد و  یلامر و  ياوه  سکعلاب  هتـشادن و  ار  يرتفد  ياهراک  يارب  همزال  تامولعم  داوس و  هک  یناوج  هصاخ  دنامیمن 

روطنامه تسا . هدوب  ناشیا  ياههناخ  رد  هچ  سرادم و  رد  هچ  املع  سرد  هزوح  ناشیورد و  رضحم  شلامآ  هبعک  هدنارورپیم و  رـس  رد 
ضرع يارب  بسانم  یلحم  ددنسپیم و  دونشیم  هدوب  وا  رکف  خنس  کیدزن  قباطم و  هک  ار  وا  بلاطم  هدینـش و  ار  باب  يادن  ات  میدید  هک 
یـسک نینچ  دـینادب  نیقی  امـش  دـنکیم  سیـسأتلا  دـیدج  بزح  رد  تیلاعف  هب  عورـش  زیرم  رادجـک و  تسایـس  اـب  دـباییم و  دوخ  مادـنا 

اهبلادـبع و شرـسپ  دوـخ و  هکنیا  و  هحفـص 289 ] تشاد [ . دـهاوخن  دوش  توعد  یتـلود  ياـهراک  هب  هکنیا  راـبتعا  سناـش و  تقوـچیه 
فرص تاغیلبت  دناگاپورپ و  هدوب و  ضحم  بذک  دندومرفن  لوبق  دندرک و  عوجر  یتلود  یلاع  ياهراک  وا  هب  دنـسیونیم  لیبن  شیچراج 

ار شعالطایب  رسپ  هنوگچ  رگید  دوشیم  هدنار  راک  زا  یهاتوک  تدم  دعب  شدوخ  لوق  هب  یلغش  نتشاد  ضرف  رب  يردپ  یتقو  اریز  تسا 
ندـب هک  هدوب  یئایند  رد  انامه  دـیامن  نیمأت  ار  دوخ  يهنابلط  هاج  تاساسحا  هتـسناوتیم  اهب  هک  یلحم  اهنت  تهج  نیا  هب  دـنریگیم  راکب 
رجنم هک  اجنآ  ات  دوب  نیب  رد  نایباب  شکب  شکب  يایاضق  لاس 1266  رد  یتقو  دوخ . يارب  یـشارت  دیرم  مدرم و  بیرف  ینعی  هدراذگ  مدق 

لاس 1267 رد  یلو  هدـینارذگیم . افتخا  هب  رانک  هشوگ و  رد  اهب  ددرگیم  ناجنز  زیرین و  نایـشروش  عمق  علق و  باب و  صخـش  مادـعا  هب 
هتفرگ و یهام  دولآ  لگ  بآ  زا  هک  دـتفایم  نیا  رکف  هب  اهب  دوشیم  لصاح  شمارآ  يردـق  دـتفایم و  بایـسآ  زا  اـهبآ  حالطـصا  هب  هک 

يارب یتسایر  لحم  هتخاس و  نمجنا  دوخ  درگ  باب  تداهـش  زا  هدافتـسا  اب  دندوب  هدش  عمج  ینامیا  هدـیقع و  اب  هک  ار  حول  هداس  ياهدـع 
، حول هداس  یعمج  میوگیم  هکنیا  دـسرب . مدرک  هراـشا  نادـب  هک  قباـس  ياـهوزرآ  ریاـس  هب  قیرط  نیا  زا  دـنک  یعـس  دـیامن و  ریاد  دوخ 
ار وا  نایئاهب  ریاس  شرسپ و  اهب و  هک  هدوب  لزا  ییحی  باب  صخش  صیخشت  هب  نایباب  نیا  يهمه  رـس  دینک  رکف  دوخ  امـش  تسین  لیلدیب 

هنیمز نیا  رد  لیلد  دهاش و  ندروآ  هب  جایتحا  رگید  دینادیم و  دوخ  ار  اهنیا  دناهدومن و  دادملق  لمهم  نئاخ و  داوسیب ، نوبج ، یصخش 
. دزادرپ مادنا  ضرع  هب  تسا  هتشاد  قح  اهب  دومن و  دیهاوخ  سایق  دوخ  ار  هیقب  دشاب  نایباب  عمج  دبـس  رـس  لگ  یـسک  نینچ  یتقو  تسین 
هک یتاغیلبت  متسیس  اب  دناهدوب و  زکرمتم  ناریا  زا  يرارف  نایباب  زا  يریثک  عمج  اجنآ  رد  اریز  دوریم  البرک  هب  دوخ  يافتخا  هلابند  رد  سپ 

يدارفا دننام  تسرد  هحفـص 290 ] دزاس [ . شیوخ  هجوتم  ار  نایباب  راظنا  ات  دیامنیم  دوخ  عفن  هب  تاغیلبت  هب  عورـش  هدوب  وا  دوخ  صاخ 
ات دنهدیم  ناشن  یتمدخ  شوخ  دنیامنیم و  سلاجم  رد  اهقطن  يادا  هب  عورـش  دـنوش  باختنا  لفاحم  تیوضع  هب  دـنهاوخیم  نونکا  هک 

ياهراک يارب  تاغیلبت  یتاباختنا و  ياهقطن  هب  عورش  تاباختنا  زا  لبق  هک  سلجم  تلاکو  نابلطواد  دننام  تسرد  دنیامن . یئارآ  لیـصحت 
هب دوخ  ترفاسم  يارب  مه  يرذع  انمـض  دنکیم و  عورـش  ار  اهراک  نیمه  نیع  زین  اهب  دـنهدیم  هیتآ  يارب  یئاههدـعو  دـنیامنیم و  دوخ 

دندومرف هجوت  البرک  هب  يدنچ ... زا  سپ  دندرب  رـسب  هاشنامرک  رد  ار  ناضمر  هام  رتشیب  هللا  ءاهب  ترـضح  لیبن : ص 621  دروآیم . البرک 
دوخ لزنم  هب  ار  ام  زور  کـی  ماـظن  ریما  دـندومرف : تیاـکح  نینچ  نم  يارب  ـالبرک  هب  نارهط  زا  ار  دوخ  ترفاـسم  تلع  هللاءاـهب  ترـضح 

تدعاسم رگا  هک  منادیم  نیبم  نیقی  هب  نم  هک ... دوب  نیا  امش  تاقالم  ببس  تفگ  دومن و  یئاریذپ  ام  زا  مارتحا  تیاهن  اب  درک و  توعد 
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دنتـسناوتیمن دنتـشادن  یعالطا  هجو  چیه  هب  یئوج  گنج  زا  هک  شنارای  نیـسحالم و  زگره  دوبن  امـش  صخـش  مهم  تامادقا  ریبدت و  و 
هبیجع تاروتـسد  هنوگنیا  هک  امـش  صخـش  یتسدربز  تراهم و  زا  نم  دـنیامن  يرادـیاپ  یهاـشنهاش  يودرا  لـباقم  رد  هاـم  تفه  تدـم 

هک مفسأتم  یلیخ  مروایب  تسد  هب  دنک  تباث  اهشروش  نیا  رد  ار  امـش  كارتشا  هک  هناشن  ماهتـسناوتن  نونکات  یلو  مبجعتم  رایـسب  دیهدیم 
هاش هک  مایا  نیا  رد  مراد  اضاقت  امش  زا  کنیا  دنشاب . رانکرب  رابرد  زا  هدرکن و  تمدخ  نطو  هاش و  هب  دیاب  ارچ  ربدم  صاخشا  امـش  لاثما 
هاش زا  ار  یناوید  ریما  بصنم  امـش  يارب  دـنک  تعجارم  هاش  نوچ  هک  مراد  رظن  رد  دـینک و  تمیزع  البرک  هب  اـتقوم  تسا  ناهفـصا  مزاـع 

بـصنم لوبق  يارب  میدرک و  در  توق  تیاهن  اب  ار  وا  ياهاعدا  ام  تسین . قیال  بصنم  نیا  يارب  امـش  دننام  رگید  یـسک  اریز  میامن  اضاقت 
نیا یفاب  غورد  تاغیلبت و  دح  هچ  ات  دینک  هظحالم  امش  هحفص 291 ] میدمآ [ ». البرک  هب  نارهط  زا  هتفه  دنچ  زا  دعب  میدشن و  رضاح  زین 
ياج هب  دروآیم  درک » توعد  ار  ام   » دـنکیم و رکذ  ام »  » ار دوخ  ارزو  ناهاش و  کبـس  هب  یهاش  يوزرآ  رد  الوا  تسا  راکـشآ  بلاـطم 
یفرط زا  دنزیم . خیم  هب  یکی  لعن  هب  یکی  مه  دـعب  و  دـشاب ) تسار  هیـضق  ساسا  رگا   ) تسا هدـش  راضحا  هک  دـیوگب  ار  تقیقح  هکنآ 

ياهتعاجش لاح  ره  رد  هک  ار  سودق  نیسحالم و  شزرا  جرا و  دنکیم و  یفرعم  هیباب  عیاقو  هدننادرگ  ربدم و  هناگی  ار  دوخ  میقتـسمریغ 
رد هاش  تماقا  نیب  درک  روصت  ناوتیم  یطابترا  هچ  میدرک و  بیذکت  ام  دیوگیم  مه  دعب  دروآیم و  نیئاپ  هدوبن  نایباب  راکنا  دروم  اهنآ 

هدافتـسا زج  هتـشادیم  روتـسم  زین  ار  دوخ  تیباب  هک  هدوب  یباب  درف  کی  رثکادـح  هک  اهب  تمحازم  ناهفـصا و  هب  شترفاـسم  اـی  نارهط و 
یناوید ریما  بصنم  رگید  هامکی  دـهاوخیم  هک  ار  یـسک  تکلمم  مظعا  ردـص  ایآ  نداد . هولج  مهم  ندرک و  گرزب  ار  دوخ  یتاـغیلبت و 

هک تسنیا  يارب  مسیونیم  هک  ار  بلاطم  نیا  دنکیم ؟ دیعبت  تقیقح  رد  ار  وا  و  دیامنیم ؟ غالبا  روشک  زا  جورخ  روتسد  وا  هب  الاح  دهد 
رد اهب  هک  تسنیا  دسریم  رظن  هب  تسرد  تسار و  بلاطم  نیا  زا  هچنآ  میامن . اهب  ياهدناگاپورپ  تاغیلبت و  لکش  هوحن و  هجوتم  ار  امش 

نتشاذگ زا  هدادیمن و  هلت  هب  مد  فورعم  لوق  هب  هک  تسنیا  تسا  ملسم  هچنآ  وجارجام و  بلط و  بوشآ  تحاران و  هدوب  يدرم  لاح  ره 
ار هصق  نیا  هریغ  دـیرم و  بلج  يارب  دورب  ـالبرک  هب  تسا  هتـساوخیم  هک  مـه  نوـنکا  هدرکیم و  رارف  دوـخ  ندوـب  یباـب  رب  رثا  هنوـگره 

نیا زا  هدومنیم و  تیاکح  ار  نآ  اج  همه  رگید  فرط  زا  يوخ  نتخاس  مولظم  یفرط و  زا  دوخ  ندرک  مهم  يارب  هداد و  رارق  کسمتـسم 
یجاح حول  رد  : » اهب دوخ  زا  لیبن  تیاکح ص 612  هب  هلمج  زا  دراد . رایسب  دوخ  نیغورد  ياهيراکادف  اهیناشفناج و  يارب  تاغیلبت  لیبق 
هحفص نواهت [  رما  تمدخ  رد  میتشادن و  روتسم  یفخم و  تقو  چیه  ار  نامدوخ  ام  هک  تساناد  ادخ  میدومرف ... نینچ  یمق  یـسوم  ازریم 
تباث اهنآ  هب  ار  رما  تیناقح  میدرک و  تارکاذـم  ناردـنزام  رون و  رد  اـملع  اـب  ارارک  میدوبن  ملع  لـها  ساـبل  رد  هکنآ  اـب  میدومنن  [ 292

یتاقوا رد  دندوب  نمؤم  امومع  نآ  لها  دـشیم و  هدرمـش  يرما  مهم  زکارم  زا  زورما  ناردـنزام  رون و  دوبن  نیـضقان  لامعا  رگا  میدومن ...
یکی هک  ار  باهولادبع  میدش و  جراخ  باحصا  ترصن  يارب  رون  زا  ام  دوب ، هدرک  هرصاحم  ار  یـسربط  هعلق  ازریم  یلقیدهم  هدازهاش  هک 

هب هک  میتشامگ  تمه  دـندوب  هتفرگ  ارام  فارطا  نانمـشد  هکنآ  اب  دـیامن  رابخا  ام  ندـمآ  زا  ار  هعلق  لها  ات  میداتـسرف  ـالبق  دوب  مادـخ  زا 
ره زا  میدرکیم  روبع  سودق  اب  رازاب  هچوک و  رد  نوچ  تشادنزاب ... دوصقم  نیا  زا  ار  ام  نوگانوگ  ياهرطخ  میزادرپ  باحـصا  ترـصن 

میزاس رانکرب  نانآ  تشز  راتفر  زا  ار  دوخ  میتسناوتیمن  ام  یباب و  یباب  دندزیم  دایرف  دنلب  يادـص  هب  هداد و  رارق  هنعط  دروم  ار  ام  فرط 
هانگ نودب  هک  نیمهتم  اب  اریز  دوب  ینیوزق  یقتالم  لتق  هیـضق  زا  دعب  میدوب  هدش  سبح  هک  هبترم  لوا  میدش ... سبح  هبترم  ود  نارهط  رد 

ام هک  دش  ببس  هعقاو  نیمه  میدش  سبح  راتفرگ  هاش  نیدلارصان  ندز  ریت  هیضق  رد  مود  هبترم  میدرکیم  یهارمه  دندوب  هجنکش  راتفرگ 
خیش هکنآ  ات  دوب  دوقفم  ام  يارب  یلک  هب  یتح  ار  لیاسو  و  میتفر ... ناتسدرک  ياهناتـسهوک  هب  لیلق  یتدم  زا  دعب  دندرک  یفن  دادغب  هب  ار 

هک دسریم  دح  هچ  هب  ات  تاغیلبت  ایر و  ریوزت و  نازیم  دینکیم  هظحالم  درک » ایهم  ام  يارب  ماعط  اذـغ و  تفای و  عالطا  ام  لاحب  لیعمـسا 
هار رد  وا  يراکادف  هب  یطابترا  کیچیه  هک  ار  سبح  ود  ندینش و  ازـسان  کی  نیریاس  سودق و  نیـسحالم و  ياهراک  همه  نآ  لباقم  رد 

بلق یفرعم و  ناشفناج  ار  دوخ  دـناوتب  ات  دراذـگیم  یهلا  رما  تمدـخ  باسح  هب  هدرک و  دادـملق  گرزب  نینچ  نیا  هتـشادن  باب  تضهن 
هوشر و نداد  يارب  مدروآ  لیبن  زا  ار  همزال  دـهاوش  رگید  ياج  رد  هک  يروط  هب  ار  یلوا  سبح  اریز  دـیامن . بلج  دوخ  هب  ار  ناحولهداس 
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راتفرگ هاش  لتق  يهئطوت  رد  تکرـش  هب  ماهتا  تلع  هب  داد  مهاوخ  حیـضوت  دـعب  هکنانچ  ار  یناث  هدـش و  لمحتم  نیرومأم  يذاخا  تلع  هب 
باـسح هب  هتفر  تبرغ  يهشوگ  هب  هدرک و  اـهر  تسرپرـسیب  ار  لـیماف  تاـیآ  نتخاـس  هحفـص 293 ] يارب [  دوـخ  هک  مه  اـجنآ  هدـش و 

هدرکیم و رارف  تابیقعت  زا  اهثبـشت  اهیگنرز و  اب  اج  همه  رد  اهب  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  يراب  دراذـگیم . تمدـخ  یناشفناج و 
عیاقو رد  نارهط  هعبـس  يادهـش  يایاضق  رد  هاش  هب  يزادـناریت  يایاضق  رد  هتفاییم  یئاهر  تیباـب  هب  دوخ  باـستنا  راـکنا  اـب  دروم  ره  رد 

هک يروط  هب  نیا  زا  هتـشذگ  تسا  ضحم  بذک  دناسرب  هعلق  هب  ار  دوخ  تسناوتن  دیوگیم  اجنیا  رد  هکنیا  الثم  هریغ . هریغ و  ناردنزام و 
ناونعب دـنیبیمن  بساـنم  ار  اوه  نوچ  اـهتنم  تسا  هدوب  هعلق  رد  دوـخ  اـهب  مدروآ . ار  عوـضوم  دـهاش  مدرک و  هراـشا  قباـس  تاحفـص  رد 

هب لیعمـسا  ازریم  یناج و  ازریم  : » دـنکیم لقن  نینچ  رد ص 26  زین  دـلیفنالب  هک  اجنآ  اـت  ددرگیمنرب . رگید  دوشیم و  جراـخ  تشگرب 
اب هللا  ءاهب  دـندش  تشادزاب  هار  رد  هک  دـنتفریم  دـندوب  لوغـشم  عافد  هب  یـسربط  خیـش  هعلق  رد  هک  نایباب  کـمک  يارب  هللاءاـهب  یهارمه 

نیا دـندرگیم » دازآ  اهدـعب  هدـش و  هتخورف  ریـسا  مالغ و  ناونعب  ردارب  ود  دوشیم و  دازآ  دوب  نایرابرد  زا  هک  ناتـسود  زا  یکی  کمک 
دوجو اـب  هکنیا  رگید  دـننامیم و  ریگرد  نارگید  دوشیم و  رارف  هب  قفوم  اـهب  اـج  همه  متفگ  هکنآ  یکی  تسا  عوضوم  ود  دـهاش  بلطم 
رایـسب ياهغورد  یتاغیلبت و  بلاطم  لیبن  زا  هیـضق  نیا  لیـصفت  رکذ  اب  دنکیم و  يراددوخ  نایباب  هب  کمک  هعلق و  هب  نتفر  زا  ندش  دازآ 

لاـس مرحم  لوا  زور  رد  : » لیبن ص 366 تسا . اـهب  صخـش  تاریرقت  بلاـطم  نیا  اریز  دوشیم  تباـث  زیزع  تسود  نآ  يارب  زین  يرگید 
هعلق بناـج  هب  روـن  زا  باحـصا  ناوریپ و  زا  نت  دـنچ  اـب  دـندوب  هداد  نیـسحالم  هب  هک  يهدـعو  بسحرب  هللاءاـهب  ترـضح  يرجه   1265

باحـصا وزج  زین  هللاءاـهب  ترـضح  ردارب  ییحی  ازریم  یح و  فرح  يزیربـت  رقاـبالم  یناـشاک و  یناـج  زاریم  دـندومرف  تـمیزع  یـسربط 
دندرب ربخ  دندش و  علطم  هیـضق  نیا  زا  اهـسوساج  دـندش ... دراو  دوب  رود  هداج  زا  هک  یلزنم  رد  تحارتسا  هحفـص 294 ] يارب [  دندوب ...

دیدش و روتـسد  دنتفگ  ناشیا  هب  دندوب  هداد  صیخـشت  هتـسد  نآ  سیئر  ار  هللاءاهب  ترـضح  نوچ  دنتفرگ و  ار  همه  دندمآ  دـنچ  يرومأم 
هراشا هب  دوخ  ناهارمه  هب  هللا  ءاهب  ترـضح  میتسرفب ... لـمآ  هب  مینک و  ریگتـسد  مینیبب  اـهاجنیا  رد  ار  سکره  هک  هدـش  هداد  اـم  هب  دـیکا 

ار عمج  نیا  يراتفرگ  ربخ  هکنیا  ضحم  هب  هموکحلا  بیان  دنزادنیب ... هناخدور  نایم  رد  دنراد  هارمه  تاجتـشون  هچره  هک  دنداد  روتـسد 
زا يهقرو  هللاءاهب  ترضح  ناهارمه  زا  یکی  دزن  درک ... عمج  دجسم  رد  ار  ریهاشم  تاداس  املع و  تفر و  دجـسم  هب  اروف  دینـش  رومام  زا 

هدش مسق  ره  هب  هک  تفرگ  میمـصت  مکاح  دـنیامن ... دوبان  وحم و  ار  اهنیا  هک  دـندرک  تساوخرد  مکاح  زا  دـنتفای ... باب  ترـضح  تایآ 
يراکبوچ زا  دـعب  تفگ  دـندنبب و  بوچ  هب  ار  تارـضح  هک  داد  روتـسد  نیرومأم  هب  تهج  نیا  زا  دریگب ... ار  املع  داـسف  شروش و  ولج 

هیلاراشم دوب  رقابالم  دنتـسب  بوچ  هب  هک  ار  یـسک  لوا  دتـسرفب  نارهط  هب  ار  اهنیا  دـیایب و  مکاح  دوخ  هک  یتقو  ات  منکیم  سبح  ار  اهنیا 
دندومرف تطاسو  هللا  ءاهب  ترضح  دنتفرگ ... ارم  نیرومأم  ۀلفغ  مدوب  دهشم  مزاع  متسه و  هللاءاهب  ترضح  ياهبـسا  رتهم  نم  دزیم  دایرف 

وا دندومرف  هللا  ءاهب  ترضح  دندنبب  بوچ  هب  ار  یناج  ازریم  یجاح  دنتساوخ  هک  یتقو  دننک  صالخ  ار  رقابالم  هک  دندش  قفوم  هرخالاب  و 
ندروخ بوچ  زا  مه  ار  وا  ببـس  نیا  هب  تسا و  نم  رکون  وا  دـندومرف  مه  ییحی  ازریم  يهرابرد  هدوب  نم  نامهیم  هک  تسیرجاـت  صخش 

هک ار  یتبیصم  تمحز و  نامه  دندنبب ... بوچ  هب  ار  هللا  ءاهب  ترـضح  طقف  درک  رما  دعب  دوب  ددرم  لوا  هموکحلا  بیان  دندرک ... صالخ 
هک روطنامه  دومرف  لمحت  نانمشد  تسد  زا  لمآ  رد  زین  هللاءاهب  ترضح  دندومرف  لمحت  دوخ  نانمشد  زا  زیربت  رد  باب  ترضح  هام  جنپ 
هللا ءاهب  ترضح  روطنامه  دندش  سوبحم  زاریش  رهش  رد  هغوراد  ناخ  دیمحلادبع  لزنم  رد  نانمـشد  هلیـسو  هب  راب  نیتسخن  باب  ترـضح 

هب یطبر  دنیامن و  يذاخا  اهب  زا  دنتساوخیم  نیرومأم  هک  تسا  یـسبح  نامه  نیا   ) دندش سوبحم  ادخدک  لزنم  رد  نارهط  رد  هبترم  لوا 
يارب مه  هللاءاهب  ترضح  دندش  سوبحم  وکام  هعلق  رد  باب  ترضح  مود  هبترم  هک  روطنامه  هتشادن ) بهذم  نید و  هحفص 295 ] ملاع [ 

: دیامنیم نینچ  ار  اهب  صخـش  لوق  لقن  رد ص 374  لیبن  زین  سبح  نیا  صوصخ  رد  دـندش ». سوبحم  لمآ  مکاـح  لزنم  رد  مود  هبترم 
مدـید لمآ  هموکحلا  بیان  زا  نم  هک  ار  يزیمآ  تفطالم  راـتفر  نم  زج  هب  ینوجـسم  چـیه  دـندومرف  هک  مدینـش  هللاءاـهب  ترـضح  زا  نم  »

روطنامه مدوب ». تحار  یلیخ  اجنآ  رد  نم  دنک  مهارف  ارم  تحارتسا  یتمالـس و  لیاسو  هک  تشاد  یعـس  هتـسویپ  تسا ... هدرکن  هدـهاشم 
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لمآ دهتجم  هناخزامن  رد  زین  هللاءاهب  ترضح  دنتفرگ  رارق  يراکبوچ  برض و  دروم  زیربت  مالسالا  خیش  يهناخزامن  رد  باب  ترـضح  هک 
يارب زین  هللا  ءاهب  ترـضح  دـندش  سوبحم  قیرهچ  رد  موس  يهعفد  باـب  ترـضح  هک  روطناـمه  دـنتفرگ  رارق  برـض  يراـکبوچ و  دروم 

يزیرنوخ بالقنا و  سـسؤم  بجوم و  اریز  تشادـن  رارف  هار  باـب  هک  تواـفت  نیا  اـب   ) دـندش سبح  نارهط  لاـچ  هایـس  رد  موس  يهعفد 
يراب دبای ...) تاجن  یکروگلاد  سنرپ  تطاسو  نایباب و  اب  دوخ  طابترا  بیذکت  اب  دش  قفوم  اهب  یلو  دـیدرگ  مادـعا  دوب و  هدـش  هتخانش 

ار هللاءاهب  ترضح  هک  دوب  نیا  هموکحلا  بیان  دوصقم  دندرک ، سوبحم  دجسم  بنج  ياهقاطا  زا  یکی  رد  ار  ناهارمه  هللاءاهب و  ترضح 
نآ رد  نیسوبحم  هک  ار  یقاطا  راوید  هک  داد  روتـسد  دوخ  ناشارف  هب  یناهن  رد  درادب و  ظوفحم  راوخنوخ  نمـشد  موجه  زا  هلیـسو  نیا  هب 

دندرب و نوریب  هکرعم  زا  ار  هللا  ءاهب  ترضح  و  دش ... يرجم  هموکحلا  بیان  روتـسد  نیا  دنرب  نوریب  اجنآ  زا  ار  اهنآ  دنک و  خاروس  دندوب 
مکاح یتقو  هک  دیـسرتیم  یلیخ  هموکحلا  بیان  : » دـنکیم ص 374 لقن  نینچ  اهب  لوق  زا  لیبن  دـعب  دـندناسر ». هموکحلا  بیان  لزنم  هب 

هتفر یسربط  هحفـص 296 ] خیـش [  يهعلق  هب  نایرکـشل  وزج  هک  دوب  یناجیرال  ناخ  یلقـسابع  لمآ  مکاـح  دـناسرب  یتیذا  نم  هب  ددرگرب 
دوخ لزنم  رد  نم  زا  مارتحا  نیا  اب  هک  تخیگنارب  ارت  درک و  صالخ  لمآ  مدرم  رـش  زا  ارم  هک  يدـنوادخ  شاـب  نئمطم  متفگ  وا  هب  دوب ...

... دـیامن راتفر  تبحم  رهم و  هب  نم  اب  هک  دـنک  راداو  ار  وا  دزاس و  نابرهم  نم  هب  تبـسن  ار  مکاح  بلق  هک  تسا  رداق  هتبلا  ینک  یئاریذـپ 
هب دـندوب  هداد  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  ام  هک  ار  یـسوفن  دینـش  ار  ام  يراـتفرگ  ربخ  نوچ  هتـشگرب  لـمآ  هب  هعلق  زا  مکاـح  دـش  مولعم 

نانامهیم اب  ناراکمتـس  نیا  دیتشاذگ  ارچ  تفگیم  اهنآ  هب  دزیم و  دایرف  يزیمآ  خیبوت  نحل  اب  درک  شنزرـس  خیبوت و  یتخـس  تدـش و 
ناهارمه اب  ار  هللا  ءاهب  ترـضح  درک و  ایهم  هلیـسو  زور  دنچ  زا  سپ  دننک ... راتفر  هنوگنیا  دنرادن  دوخ  زا  عافد  تردق  هک  هدش  ریگتـسد 

هک دوب  هتفرگن  رارق  نیا  رب  یهلا  ریدقت  دنناسرب ... هعلق  هب  ار  دوخ  دـنناوتب  هللاءاهب  ترـضح  هک  دـش  عنام  دـماشیپ  نیا  دـیناسر ... نارهط  هب 
مورحم و راوگرزب ... نآ  ماکحا  میلاعت و  زا  ملاع  لها  رگید  دندیسریم  تداهـش  هب  دنتفریم و  هعلق  هب  رگا  دنربب  فیرـشت  هعلق  رد  ناشیا 

هکنآ رب  تسا  ناهرب  نیرتگرزب  روما  نیا  دندومرف و  لمحت  هک  دوب  یتایلب  زا  هنومن  دـش  رکذ  هک  هلمج  نیا  دـندنامیم ...)؟!!(  بیـصنیب 
رد ار  هرثؤم  ياوق  نآ  هرخالاب  دـنتخادنایم و  راکب  دـندوب  رثا  دروم  ناریا  رد  هک  ار  یئاوق  عیمج  هک  دـندوب  یـصخش  هناـگی  راوگرزب  نآ 

سپ دوش و  راوگرزب  نآ  هب  لوکوم  روما  مامز  هک  دوب  ردقم  نایب  تعیرـش  زا  دعب  اریز  دیناسر  يدنلب  ماقم  نانچ  هب  نایب  تعیرـش  يهرود 
هیاـپ دـینیبب  دـینک و  رکفت  تاـغیلبت  نـیا  بلاـطم  رد  امـش  ـالاح  ددرگ ». راـگدرک  ترـضح  یحو  رهظم  لـیلج  سفن  نآ  ناـیب  يهرود  زا 

اج همه  هک  یـسک  هدیـسریم ، هیاپ  هچ  هب  ات  اهغورد  تسا و  هدوب  وحن  هچ  هب  اهب  نداد  ناشن  راکادـف  ندرک و  گرزب  يارب  اهدـناگاپورپ 
! ناتـساد نامرهق  رثؤم و  لـجر  دوشیم  درخیم ، ار  نیرومأـم  ماـکح و  هوشر  نداد  اـب  دـهدیم و  حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  دـنکیم و  هیقت 

هناخ دورب  دـنراد  هارمه  باب  زا  تاجتـشون  هچره  دـهدیم  روتـسد  ناهارمه  هب  دوشن  هتخانـش  یباـب  هکنیا  يارب  اـهب  هک  دـیدرک  هظحـالم 
دـنکن و رود  دوخ  زا  ار  نآ  هتـشاد  باب  تایآ  هب  هک  یگتـسبلد  اب  هک  دوشیم  بجوم  درف  کی  یحول  هداـس  یلو  هحفص 297 ] دنزیرب [ .
. دروایب دوخ  ینابیتشپ  هب  درخب و  ار  هموکحلا  بیان  دوشیم  قفوم  لاوحا  نیا  يهمه  اب  اهب  یلو  دوش  يرجام  رد  اهنآ  تکرش  لیلد  مرجال 
هدیربیم و رـس  هرب  دننام  هتفاییم  یباب  کی  اجک  ره  هدرکیمن و  اقبا  يدحا  ناج  هب  هک  یناجیرال  ناخ  یلقـسابع  نآ  دینک  هظحالم  امش 

خیبوت همه  هب  اـجنیا  هک  دوشیم  هنوـگچ  هتـشاد  لد  رد  ناـیباب  هب  تبـسن  مه  یبـیجع  يهنیک  یـسربط  هعلق  رد  نیـسحالم  تامادـقا  رثا  رب 
؟ دوشیم رهش  رد  اهب  یماح  هب  لدبم  هنوگچ  هعلق  رد  نایباب  يهدنشک  هصالخ  روط  هب  دناهداد ؟ رارق  هجنکش  دروم  ار  اهب  ارچ  هک  دنکیم 
هب و  تسا . هدـیدرگ  صالختـسا  هب  قفوم  هریغ  هوشر و  نداد  اب  هدرک و  بیذـکت  تیباب  هب  ار  دوخ  باستنا  اهب  هک  تسنآ  لیلد  اهنیا  ماـمت 

تیاـمح ار  اـهب  همه  نآ  هک  یناـخ  یلقـسابع  هتـشاد  هدربماـن  هب  تمحرم  فـطل و  ردـقنآ  اـهب  يهتفگ  هب  هک  هموـکحلا  بیاـن  نآ  هوـالع 
هک یـسک  تسا ؟ هتخاـسن  راومه  ناـهارمه  دوـخ و  يارب  ار  هعلق  هب  لوـصح  هار  هدرکن و  هدافتـسا  اـهتفطالم  يهمه  زا  اـهب  ارچ  هدرکیم 

رارق ناـبرهم  فؤر و  هموکحلا  بیاـن  ناـمه  تسد  هب  ندروـخ  بوـچ  دروـم  هنوـگچ  دوـخ  دوـشیم  ناـهارمه  ندروـخن  بوـچ  هطـساو 
هب ار  وا  لمع  ینعی   ) دـنک يراتفردـب  اهب  اـب  دـیایب  مکاـح  یتقو  هک  دیـسرتیم  هموکحلا  بیاـن  هک  یلاـح  رد  دـیدرک  هظحـالم  دریگیم ؟
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دهاوخ فوئر  زین  ار  مکاح  درک  ناـبرهم  نم  هب  ارت  هک  یئادـخ  ناـمه  دـیوگیم  هداد  يرادـلد  وا  هب  اـهب  دـیامن ) خـیبوت  اـهباب  تدـعاسم 
فوئر ار  هموکحلا  بیاـن  هک  هوشر  ناـمه  ینعی  تسا ؟ هدوب  يرگید  زیچ  لوپ  هوشر و  زج  ادـخ  نیا  اـیآ  تفر  هک  یفـصو  اـب  تخاـس و 
دعاسم وا  هب  تبسن  هداد و  شور  رییغت  اهب  يراکبوچ  دعب  هموکحلا  بیان  هک  تشادن  یلیلد  الا  تخاس و  نابرهم  زین  ار  مکاح  تسا  هدرک 
تـسا هدوبن  هوشر  میوگیم  نم  هک  روطنامه  ادخ  نیا  رگا  یهگناو  دنک . لابند  ار  دوخ  بیان  هیور  نامه  ندمآ  زا  دـعب  زین  مکاح  دوش و 

بلق ادـخ  نیا  ارچ  هحفـص 298 ] تخاسن [  فوئر  باـب  هب  تبـسن  ار  ناـخ  یقت  ازریم  بلق  یعقاو  يادـخ  نیا  ارچ  هدوب  یعقاو  يادـخ  و 
نیا هسیاقم  يهوحن  امـش  دـعب  دـنک . رظن  فرـص  اهنآ  نتـشک  زا  ات  درکن  نابرهم  رگید  یباب  اهدـص  باب و  هب  تبـسن  ار  هاـش  نیدلارـصان 
بات بآ و  اب  ار  نآ  دـعب  هدوب و  تحارتسا  لامک  رد  دـیوگیم  دوخ  اهب  دـینک . هجوت  باب  ةدـملا  لیوط  ياهنادـنز  اب  ار  یلاخ  وت  بلاطم 

سبح و تاقـشم و  لـمحت  يهنومن  نادـیرم  زا  یعمج  دزن  رد  باـب  لاـح  ره  رد  نوچ  دروآیم  زیگناروـش  بئاـصم  تاـیلب و  ءزج  ماـمت 
يردق هب  بلاطم  دناشک . دوخ  فرط  هب  ار  نادیرم  نامه  ات  دهد  هولج  وا  دننامه  ار  دوخ  عضو  تساوخیم  اهب  دوب  هدش  هتخانش  تابیقعت 

هک تسا  هدوب  یبلاطم  تاغیلبت و  زا  يهنومن  طقف  اهنیا  منک  عورـش  ار  تاحیـضوت  نآ  ياجک  زا  منادیمن  نم  هک  تسا  یتاغیلبت  هناگچب و 
نیا يهمه  دسیونیم  لیبن  وا  رودزم  هک  اجنآ  ات  دـنک  مهارف  دوخ  تسایر  يارب  ار  هنیمز  هتـساوخیم  نآ  نیا و  هب  هریغ  لوپ و  نداد  اب  اهب 

و دیامن !؟ نیرب  تشهب  دوخ  يهلمهم  تاعشعشت  اب  ار  ایند  دوش و  ادخ  دوب  ردقم  اریز  دوشن  هتـشک  ات  تفرن  هعلق  هب  اهب  ياقآ  و  دش . اهراک 
اب قباطم  مایا  نآ  دندومرف  تمیزع  البرک  هب  هللاءاهب  ترـضح  : » دینک ص 624 هظحالم  لیبن  لوق  زا  ار  هیـضق  لابند  درک  هچ  البرک  رد  اما 
هک هدـش  یعدـم  هدرتـسگ و  بیرف  ماد  یقارع  وـالع  دیـس  هـک  دـندومرف  هدـهاشم  دندیـسر  ـالبرک  هـب  نوـچ  دوـب ... يرجه  لاوش 1267 
... راتفرگ شماد  هب  دناهدروخ و  ار  وا  بیرف  ناطلس و ... خیش  دننام  مه  باحصا  ریهاشم  زا  یعمج  تسا  مسجم  وا  لکیه  رد  سدقلاحور 
اهر ار  شیوخ  نانآ  یگدنب  دیق  زا  دزادنین و  هارمگ  سوفن  هنوگنیا  مادب  ار  دوخ  هک  دندومرف  تحیصن  ار  ناطلـس  خیـش  هللا  ءاهب  ترـضح 
دیس تسویپ ... نادزی  هب  تسرب و  نمیرها  ماد  زا  هدش  لعتشم  ناطلس  خیش  بلق  رد  هللا  تبحم  شتآ  هک  دش  ببـس  تحیـصن  نیا  دزاس ...

رارقا هللاءاهب  ترـضح  تاذ  تراهط  ملع و  ترثک  ماقم و  تمظع  هب  هکنیا  زج  دیدن  هراچ  دومن  هدهاشم  دـیرمیب  اهنت و  ار  دوخ  هک  والع 
راکشآ وا  هب  ار  دوخ  هحفص 299 ] هینارون [  تقیقح  دندومرف و  تاقالم  يزونز  نسح  خیـش  اب  البرک  رد  يزور  هللاءاهب  ترـضح  دیامن ...

ار دوعوم  روهظ  يادـن  باذـجنا  ترثک  لاعتـشا و  تدـش  زا  دـندوب  هدومرفن  عنم  ار  يزونز  نسح  خیـش  هللا  ءاهب  ترـضح  رگا  دـندومن ...
یلعدمحم ازریم  دش  هاگآ  هللاءاهب  هبتر  تمظع  هب  هک  یـصاخشا  هلمج  زا  دادیم ... مدرم  هب  ار  ینیـسح  تعجر  تراشب  دومنیم و  نالعا 

وجه ار  وا  یتسدربز  اب  اهب  تسا  مسجم  وا  لکیه  رد  سدـقلاحور  هک  دوشیم  یعدـم  وـالع  دیـس  دـینک  هظحـالم  دوب »... یناـجنز  بیبط 
ار دوخ  ناطیـش و  رهظم  ار  والع  دیـس  سپـس  دنکیم . یفرعم  نیـسح  تعجر  ار  دوخ  دناشکیم و  دوخ  فرط  هب  ار  وا  دـیرم  دـیامنیم و 
دناهدوب و تسایر  سیسأت  دیرم و  بسک  یپ  رد  ود  ره  اعدا ؟ ود  دوجو و  ود  نیا  نیب  تسا  یقرف  هچ  دینک  رکف  امش  دمانیم  نادزی  رهظم 

يوس هب  ار  وا  نایرتشم  هتـسب و  ار  يرگید  ناکد  هدوب و  رترهام  رتتسدربز و  یکی  اهتنم  دناهدومن  ثبـشت  لسوت و  رادـخاش  ياهغورد  هب 
عاضوا نوچ  الوا  اریز  هدیـسرن  مه  هب  هدوب  شراـظتنا  هاوخلد و  دروم  هچنآ  هتفاـین و  یتیقفوم  زین  اـهب  عقوم  نیا  رد  یلو  هدومن . بلج  دوخ 

نآ هوالع  هب  و  دوب . هداتفا  یـشومارف  تسد  هب  تیباب  هدـش و  لوغـشم  يراک  هب  کیره  هتـشگرب و  ناریا  هب  نایباب  دوب  هتفای  شمارآ  اتبـسن 
دندوب و هدش  هجوتم  یبرـشم  یکبـس و  هب  کیره  هدنامن و  یقاب  دارفا  نیب  رد  يداحتا  هداهن و  یـشوماخ  هب  ور  نایباب  هیلوا  شبنج  روش و 

امک دزاس . راوتسا  ار  شیوخ  تسایر  دناشکب و  دوخ  فرط  هب  ار  نآ  ریـسم  دناوتب  اهب  هک  تشادن  دوجو  هیلوا  یمرگ  ترارح و  نآ  رگید 
هعقاو زا  هک  باب  باحـصا  دـندوب  لوغـشم  یهلا  میلاعت  رـشن  هب  قارع  رد  هللاءاهب  ترـضح  : » دـنکیم لـقن  نینچ  رد ص 626  لـیبن  هکنیا 

مایق و هطـساو  هب  دندوب  هدش  ناشیرپ  قرفتم و  رانک  هشوگ و  هب  نینمؤم  باحـصا و  تایلب ، تامدـص و  زا  ناساره و  دوخ  يالوم  تداهش 
لیبن تیاور  نیا  لوا  تمسق  هحفص 300 ] دنتفاتـش [ ». تمدخ  نادیم  هب  لومخ  يایاوز  زا  دنتفای و  دیدج  یحور  هللا  ءاهب  ترـضح  مادقا 
قداص دندوب  هتفای  دیدج  یحور  اهب  مادقا  مایق و  يهطـساو  هب  دیوگیم  هکنیا  يو  دـندوب  هدـش  درـس  شوماخ و  نایباب  هک  تسا  حـیحص 
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هکلب دناهدوب  شوماخ  نایباب  عقوم  نآ  رد  اهنت  هن  هک  دناسریم  دـیامنیم  ار  اهب  دوخ  لوق  لقن  یتقو  رد ص 615  هک  مینیبیم  اریز  تسین 
یتدم زا  دعب  : » ص 614 دناهدوب . درس  شوماخ و  لومخ و  نایباب  زونه  زین  ددرگیمرب  هینامیلـس  هوک  زا  اهب  هک  یعقوم  ینعی  دعب  لاس  ود 

شومارف یلک  هب  ساسا  نآ  هدنامن و  یقاب  يرثا  باب  رما  زا  هک  دش  هدـهاشم  متـشگرب  دادـغب  هب  نوچ  متفر ... ناتـسدرک  ياههوک  هب  لیلق 
فوخ ار  نینمؤم  باحصا و  عیمج  میهد  شتاجن  یشوماخ  هیواز  زا  میشخب و  هزات  تایحون  زا  ار  شترـضح  رما  ات  میتشامگ  تمه  هتـشگ 

هدـید و ار  نایباب  یگدـنکارپ  دومخ و  يدرـس و  نآ  هتفر و  قارع  هب  باـب  مادـعا  دـعب  اـهب  هک  یعقوم  رد  سپ  دوب » هتفرگارف  بارطـضا  و 
هکنآ يارب  اهب  یلو  هتـشاد  همادا  قارع  هب  وا  یناـث  تعجارم  اـت  عضو  نآ  هدـشن و  قفوم  دـنک  بلج  دوخ  فرط  هب  ار  اـهنآ  تسا  هتـساوخ 

رایـسب هشقن  کی  يارجا  هب  دـنک  قارع  رد  زکرمت  ناریا و  زا  رارف  هب  راداو  ار  اهنآ  دـیامن و  سیـسأت  ناـیباب  نیب  یمرگ  ترارح و  اددـجم 
هحفص 301 ] دهدیم [ . رارق  دوخ  لمع  دروم  ار  ناشن  هس  هب  ریت  کی  دنزیم و  تسد  یفوخم 

ناشن هس  ریت و  کی 

هب باـب  طـسوت  وا  ردارب  ییحی  ازریم  هکنآ  لوا  تشاد  هار  رـس  رب  مـهم  لاکـشا  ود  شیوـخ  يزاـسنید  دوـخ و  تساـیر  نیمأـت  يارب  اـهب 
رد اهب  دنتفریم  یگدومخ  هب  ور  هدـش و  درـسلد  عوضوم  لصا  هب  تبـسن  نایباب  یناث  رد  دوب و  وا  هجوتم  نایباب  راظنا  باختنا و  ینیـشناج 

يهعاشا بجوم  راتـشک  راشف و  هشیمه  هک  هتـشاد  هدـیقع  وا  دزاس  فرطرب  اجکی  ار  عنام  ود  نیا  هنارهاـم  هشقن  کـی  اـب  هک  دـتفایم  رکف 
تحت هتفرگ و  رارق  بیقعت  دروم  اددـجم  دوجوم  ناـیباب  اـت  دـهد  یبیترت  دـتفایم  رکف  هب  نیارباـنب  تسا . ناگدـش  هتـشک  راـکفا  دـیاقع و 

کیرحت ار  یباب  دنچ  هک  دشکیم  هشقن  نیاربانب  دـنیآ . قوش  ترارح و  هب  دـنوش و  داحتا  هب  روبجم  رگید  راب  ات  دـنیآ  راتـشک  هجنکش و 
زغم رد  شیپ  یلیخ  زا  نایباب  طسوت  هاش  نتـشک  ناکما  رکف  نیا  دنیامن و  دصق  ءوس  يو  هب  تبـسن  هداد و  رارق  هلمح  دروم  ار  هاش  ات  دیامن 

مدرک میدـقت  كرابم  روضح  هب  دوب  هتـشون  دـمحا  هب  ار  نآ  مردـلیا  هک  ار  هماـن  نم  : » دـسیونیم لـیبن  رد ص 618  هکنیا  اـمک  هدوـب . وا 
نامیا راهظا  نآ  يهطـساو  هب  اریز  تسا  بذاک  نامیا  راهظا  رد  صخـش  نیا  تسین  دامتعا  لباق  راجاق  دـالوا  ناـمیا  اـهب ) ینعی   ) دـندومرف
هدوبن يزیچ  نایباب  طسوت  هاش  نتـشک  ناکما  سپ  دنناشنب ». تنطلـس  تخت  رب  ار  وا  دنناسر و  لتق  هب  ار  هاش  اهیباب  يزور  دیاش  هک  دنکیم 

هدرب نیب  زا  تشادن  ینیعم  نیشناج  زونه  هک  ار  ناوج  یهاش  الوا  تسا : هتشاد  فده  هس  اهب  نونکا  لمع  نیا  رد  دشاب و  لمع  زا  رود  هک 
بناج زا  هحفص 302 ] دومنیم [ . ایهم  دوخ  ياههشقن  ریاس  تالایخ و  يارجا  يارب  ار  هنیمز  تخادنایم و  هار  جرم  جره و  تکلمم  رد  و 

هحفـص 303] تیبلا [ ) یف  امب  يردا  تیبلا  لها   ) دـش رختفم  هلاسوگ  بقل  هب  شگرزب ) ردارب   ) ءاهب بناـج  زا  ینیـشناج و  ناونع  هب  باـب 
هب رجنم  مرجال  هدش و  دادملق  وا  میمصت  يهجیتن  راتشک  مادقا و  نیا  سپ  هدوب  هدش  باختنا  نایباب  سیئر  ناونع  هب  ییحی  ازریم  نوچ  ایناث 

رتشیب رفنت  دروم  اددجم  نایباب  اثلاث  دیدرگیم . صالخ  زین  بیقر  نیا  تسد  زا  تلوهـس  هب  اهب  دیدرگیم و  وا  ندـش  هتـشک  يریگتـسد و 
رد زکرمت  ناریا و  زا  جورخ  هب  روبجم  هدمآ و  نوریب  یگدومخ  يدرس و  زا  راچان  هدمآرد و  هجنکـش  بیقعت و  تحت  هتفرگ و  رارق  هماع 

اههشقن نیا  ساسارب  دـندروآیم . مهارف  بیقریب  ياهب  تسایر  يارب  ار  هنیمز  زین  قیرط  نیا  زا  هدـش و  عمج  مه  درگ  اجنآ  هدـش و  قارع 
هلمح هاش  هب  یئوجماقتنا  ناونع  هب  ات  دنبیرفیم  ار  حول  هداس  ناوج  رفن  دنچ  میظع  یلع  خیـش  الم  کمک  اب  هدمآ و  نارهط  هب  قارع  زا  اهب 

ترافس هب  دوش  المرب  شاهشقن  هکنیا  سرت  زا  اهب  دباییم و  تاجن  هاش  هدشن و  یلمع  هاش  راتـشک  يهشقن  یلو  دنزاسب  ار  وا  راک  هدومن و 
قارع هب  اددجم  هتفای و  تاجن  سور  ریفـس  کمک  اب  مه  تبقاع  ینادنز و  ریگتـسد و  تلود  راشف  رثا  رب  کلذـعم  یلو  دربیم . هانپ  سور 

هدیدرگ و رارف  هب  قفوم  اهب  زا  لبق  زین  ییحی  ازریم  هدشن و  هتشک  هاش  هچرگا  اریز  ددرگ . رادروخرب  دوخ  هشقن  موس  تمـسق  زا  ات  دوریم 
دوخ دنتسناوت  هک  اهنآ  راچان  سپ  دندشیم  هتشک  غیردیب  هتفرگ و  رارق  ماقتنا  فده  هتسد  هتسد  هراچیب  نایباب  یلو  دوب ، هدرب  رد  هب  ناج 

سور ترافـس  هب  اهب  میوگیم  هکنیا  اما  و  دیدرگ . یلمع  وا  بولطم  لامک  هب  دروم  نیا  رد  لقاال  اهب  هشقن  دندیناسر و  برع  قارع  هب  ار 
سور ریفـس  کمک  تلع  هب  هئطوت  رد  تکرـش  زا  تئارب  لیـصحت  تیباب و  هب  دوخ  باستنا  بیذکت  اب  زین  يریگتـسد  دعب  دـش و  هدـنهانپ 
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هن هتفرگ و  رارق  سور  ریفـس  کـمک  دروم  هک  هتـشاد  یتیمها  هدوب و  یـشآ  دوخن  اـهب  میوگب  مهاوخیم  دـینک  روصت  هن  دـباییم  تاـجن 
هدومنیم کمک  ظاحل و  نیدب  هدرکیم  راک  سور  ترافـس  رد  سور و  يهعبت  اهب  همع  رهوش  هکنآ  تلع  هب  زین  سور  ریفـس  هک  تسنآ 

تحاران يرصنع  نوچ  تسا و  هدوب  وا  یئوجارجام  ناگناگیب و  يارب  ءاهب  يرودزم  افرص  ءاهب  هب  سور  هحفص 304 ] ریفس [  کمک  هکلب 
ار نآ  دعب  لبق و  يدنچ  مایا و  نآ  رد  ار  ناریا  خیرات  تاحفص  رگا  اریز  هدش  رادروخرب  سور  ریفس  کمک  زا  تسا  هدوب  بلط  بوشآ  و 
رد سیلگنا  يرازت و  سور  يارفـس  هک  دینیبیم  نآ  یط  درک  مهاوخ  لقن  زین  ار  هاش  هب  دصق  ءوس  ناتـساد  هک  يروط  هب  و  دـینک ، هعلاطم 

سیلگنا سور و  لود  الوا  دـناهدومنیم . هدافتـسا  یتصرف  ره  زا  هنوگچ  دوخ  يهعوبتم  لود  عماطم  نیمأت  يارب  دـندرکیم و  اههچ  ناریا 
هلیسو هب  دنه  رد  سیلگنا  هک  روطنامه  دصقم  نیا  هب  لین  يارب  دوب و  يداصتقا  یـضرا و  عماطم  نآ  دنتـشاد و  یلک  فده  کی  ناریا  رد 

سیلگنا تلود  مه  اجنیا  دیدرگ ، روشک  نآ  مامت  رامثتـسا  ندیعلب و  هب  قفوم  مک  مک  يداصتقا  تازایتما  لوصح  یتراجت و  یناپمک  کی 
نیب رد  دازآ  هقطنم  ناونعب  یکچوک  ذوفن  هقطنم  کی  میـسقت و  دوخ  نیب  زین  ار  ناریا  هشقن  ناـمه  يارجا  اـب  دنتـساوخیم  سور  تلود  و 
عناـم هریغ  لاـمع و  ءارزو و  اهمظعاردـص و  بصن  لزع و  رد  ذوـفن  لاـمعا  تاـشاشتغا و  اـهبوشآ و  يارجا  اـب  هتـسویپ  دـنراذگ و  یقاـب 

اب هلباقم  رثا  رب  رگید  فرط  زا  و  دریگن . یلام  توق  یفرط  زا  تلود  ات  دندیدرگیم  تکلمم  يرادا  عضو  نتفای  ناماس  رس و  تاحالـصا و 
نهر و ناونعب  ار  یعباـنم  تازاـیتما و  نآ ، ربارب  رد  دوشب و  اـهنآ  زا  هضرق  هب  روبجم  دوـخ  تادـیاع  دودـح  زا  جراـخ  نیگنـس و  جراـخم 

یلوـط یتـلود  هنازخ  ندـش  یهت  یـسایس و  تاـشاشتغا  اـههنتف و  نیمه  لاـبند  مینیبیم  هکنیا  اـمک  دـنک . راذـگاو  اهنادـب  هضرق  نیمـضت 
ورگ رد  بونج  اهسور و  ورگ  رد  لامـش  هدمآرد  اهنآ  زا  هضرق  ورگ  رد  هریغ  فارگلت و  تسپ و  تاکرمگ و  مامت  يدیاع  هک  دشکیمن 
نیا رثا  رب  دوـشیم . راذـگاو  اهنادـب  عباـنم  نیا  رب  تراـظن  قـح  اـبیرقت  دـیآیمرد و  هدوـب  سیلگنا  تلود  مهنآ  تـقیقح  رد  هـک  اهیدـنه 

رد تسفورعم  هک  اجنآ  ات  دـنامیم  دـکار  زین  دوب  روشک  یعیبط  عبنم  هک  تعارز  راک  مرجال  نایوجارجام  تامادـقا  یـسایس و  تاشاشتغا 
هدوب مدـنگ  هک  یـسنج  تایلام  ياج  هب  ار  اهنآ  نارتخد  ناـچوق  مکاـح  هدوبن  تاـیلام  يادا  هب  رداـق  هحفـص 305 ] عراز [  نوچ  ماـیا  نآ 

ولیک شش  یس و  طقف  کیره  لباقم  رد  هتخورف و  اهنمکرت  هب  ار  رتخد  دصیس  تسا  جردنم  خیرات  تاحفص  رد  هک  يروط  هب  دریگیم و 
اجنآ ات  دیدرگ  تکلمم  مامت  نتخورف  هرخالاب  تازایتما و  نداد  هضرق و  ذخا  هب  روبجم  تلود  هک  دوب  عاضوا  نینچ  رد  دـناهتفرگ . مدـنگ 
هدرک میـسقت  تمـسق  هس  هب  ار  ناریا  يرجه  لاـس 1325  رد  دوخ  نیب  يدادرارق  قـبط  سیلگنا  سور و  لود  دـینادیم  هک  يروـط  هب  هک 
یقاـب فرطیب  ناوـنع  هب  طـسو  رد  ار  یکچوـک  يهقطنم  طـقف  سیلگنا و  ار  بوـنج  هداد و  رارق  دوـخ  ذوـفن  يهـقطنم  هیـسور  ار  لاـمش 
اهسور تیطورشم  يایاضق  رد  هکنیا  امک  دناهدرکیمن . يراددوخ  تالخادم  زا  هتـسشنن و  مارآ  زین  فرطیب  هقطنم  نیا  رد  دنراذگیم و 

. دناهدومنیم هلخادم  هریغ  زابرس و  مازعا  اب  اهراک  رد  انلع  تیامح و  ناهاوخ  هطورـشم  زا  اهـسیلگنا  ینابیتشپ و  هاش  یلعدمحم  زا  امـسر 
هجوت رظن  اب  تیباب  يایاضق  هب  ناریا  رد  سور  تقو  ریفس  رگا  نیاربانب  هدوب  هاشیلعحتف  نامه  زا  ابیرقت  شتدح  شعورش و  ایاضق  نیا  مامت 

شوه و هدرکیم و  اـهراک  لـیاسو  ریاـس  هوشر و  نداد  اهدـنب و  دز و  اـب  هک  اـهب  نوچ  ار  وجارجاـم  تحاراـن و  یـصخش  هتـسیرگنیم و 
نماد ار  وا  طسوت  هعقاو  تاشاشتغا  یئوجارجام و  شتآ  دـیامنیم و  تیامح  هدادیم  ناـشن  دوخ  زا  يزادـنامه  تشپ  رد  مه  يدادعتـسا 
هدوب هضرق  داجیا  روظنم  هب  تلود  يارب  جرخ  داـجیا  ارفـس  نیا  ياـههشقن  زا  یکی  یتقو  اریز  تسا . هدوب  یلومعم  هداـس و  يراـک  هدزیم 

دناوتیم دندروآیم  مهارف  تلود  يارب  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  یـشک  نوشق  تازیهجت و  جراخم و  همه  نآ  هک  نایباب  عیاقو  هب  هنوگچ 
اولب و رگید  یعون  دـناوتب  مه  وا  تفریم  دـیما  اریز  دـنز  زابرـس  دـناوتیم  اهب  نوچ  رگید  یئوجارجام  تیامح  زا  هنوگچ  دـشاب و  رظنیب 

یلک هب  هاش  هب  دصق  ءوس  رما  رد  ار  دوخ  هلخادم  اهب  هچرگا  هحفص 306 ] دوش [ . رگید  یشارت  جرخ  بجوم  داجیا و  روشک  رد  شاشتغا 
هاش هاگودرا  هب  دصق  ءوس  هعقاو  ندینش  دعب  رطاخ  بیط  هب  هک  دنکیم  دومناو  رکنم و  ادج  ار  سور  ترافس  هب  نتفر  عوضوم  بیذکت و 

يادا هب  یجایتحا  هک  تسا  هناگچب  تسـس و  کنخ و  يردق  هب  اهراکنا  اهبیذکت و  نیا  دوخ  دـیامن و  میلـست  یفرعم و  ار  دوخ  ات  هتفریم 
اههتفگ و فالخ  روصت  هک  دـیتسه  اهب  سدـقت  تیموصعم و  تیهولا و  هب  دـقتعم  ناـنچ  زیزع  تسود  امـش  نوچ  یلو  تسین  تاحیـضوت 
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يـالبال زا  اـت  منکیم  لـقن  امـش  يارب  ار  شرتخد  شرـسپ و  وا و  دوخ  ياـههتفگ  راـچان  نم  هک  تسنیا  درک ، دـیناوتیمن  ار  وا  تایعدـم 
نیا رد  نایئاهب  هدیقع  ساسا  هک  ار  اهبلادـبع  حیرـص  صن  ادـتبا  میروایب . تسد  هب  ار  عقاو  نایب  رگیدـکی  اب  داضت  اهنآ و  ياهیئوگ  فالخ 

صخش زا  یمیسج  بنذ  تراسج و  یمیظع و  ياطخ  باب ) مادعا   ) هعقاو نیا  دعب  : » حایس ص 70 هلاقم  منکیم  لقن  الیذ  تسا  صوصخ 
میقم باب  هک  ینامز  رد  هک  تسنیا  هعقاو  نآ  هصالخ  دومن و  ماندب  تیندم  ناهج  رد  هایس و  ار  هفیاط  نیا  خیرات  هحفـص  هک  دز  رـس  یباب 
مداخ نیا  دش  عقاو  زیربت  رد  باب  هعقاو  نوچ  دوب  بولسم  شوه  رکف و  زا  و  هتفای ... باب  هب  مات  تدارا  ناوج  یمان  قداص  دوب  ناجیابرذآ 

وا اب  رگید  رفن  کی  دـمآ و  نارهط  هب  رـس  کی  هتـساخرب  زیربت  زا  نونج ... ینادان و  زا  اذـهل  داتفا ... یهاوخنوخ  ماـهوا  هب  شیوخ  معز  هب 
ناسل هک  دز  رـس  وا  زا  یتراسج  هللااب  ذایعلا  هدومن  هجوت  تمـس  نآ  هب  تشاد  رقم  ناریمـش  رد  يرایرهـش  بکوم  نوچ  دـش و  ناتـسادمه 

رد یصحف  قیقحت و  تیادب  رد  دندش و  مهتم  هفیاط  نیا  میـسج  بطخ  نیا  عوقو  زا  دعب  يرای  دش ... اپرب  یتمایق  ۀتغب  يراب  دناوتن ... ریرقت 
هیرق رد  هللا  ءاهب  دنداتفا  ماهتا  هب  هفیاط  نیا  نیفورعم  عیمج  دـیدرگ  قیقحت  قیقدـت و  صحف و  هب  رارق  تلادـع  ضحم  دـعب  نکل  دوبن  نایم 

رد تسناوت  سکره  دـش  تسایـس  يانب  تفاـی و  عویـش  راـبخا  نیا  نوچ  دوب  هدومن  ناتـسبات  رد  هیفیـص  دوب  نارهط  یلزنم  کـی  هک  هچفا 
لامک رد  هللا  ءاـهب  نکل  هحفـص 307 ] يرارف [ ... دـش و  ناهنپ  هللا  ءاهب  ردارب  ییحی  ازریم  هلمج  زا  ناطوا  يهراوآ  ای  دـش  ناـهنپ  يهشوگ 

فیقوت تحت  رد  دورو  ضحم  هب  دراو ، دوب  يرایرهـش  يودرا  لحم  یهاش و  بکوم  رقم  هک  نارواین  هب  هدش  راوس  هچفا  زا  رارق  نوکس و 
نادنز هب  ناریمـش  زا  لالغا  لسالـس و  تحت  رد  باوج  لاؤس و  زور  دنچ  زا  دعب  دـندومنیم و  دـیدش  هظفاحم  ار  وا  جوف  کی  دـمآرد و 

هکنا ات  دوبن  تاجن  دـیما  چـیه  دوب و  هلودـلا  بجاح  ناخ  یلع  یجاح  حاحلا  طرف  زا  تسایـس  تدـش و  هنوگنیا  دـنداد و  تکرح  نارهط 
... دـندومرف قیقدـت  قیقحت و  یلک  یئزج و  زا  ار  هیـضق  نیا  يرادـجات  يارزو  يهطـساوب  ینأت و  هب  سیفن  سفن  هب  یهاشداپ  ترـضحیلعا 

نوچ هتـشگ و  میظع ... رما  نیا  يدـصتم  شیوخ  ياقآ  یهاوخنوخ  ماهوا  نامگ و  هب  هنارـسدوخ  رـساجتم  هک  دـش  نهربم  تباـث و  يراـب 
یکاپ و هب  رابرد  مکح  دنامن و  ههبـش  يدحا  يارب  زا  هک  یمـسق  هب  تشگ  تباث  تمهت  نیا  زا  هللا  ءاهب  تئارب  دـش  راکـشآ  لاح  تقیقح 

مظعا ردص  هزاجا  یهاشداپ و  نذا  هب  هام  دنچ  زا  دعب  دومن و  تایلاع  تابتع  هب  ترجه  ناذیتسا  هللا  ءاهب  رداص ... هیضق  نیا  زا  وا  یگدازآ 
ار هیـضق  لیبن  دـینک  هظحالم  الاح  وا . هراک  همه  اـهب و  رـسپ  اهبلادـبع  شرازگ  دوب  نیا  دومن ». تاـبتع  ترفاـسم  یهاـش  مـالغ  یهارمه  و 
هک يروط  هب  لیبن  خیرات  یلـصا  عبنم  اریز  تساهب  دوخ  ياههتفگ  لیبن  ياههتفگ  هک  مروآیم  امـش  رطاخ  هب  اددجم  دنکیم  لقن  هنوگچ 

ص تسا . هدومن  بیوصت  هظحالم و  اهب  دوخ  ندـش ، لیمکت  دـعب  ار  خـیرات  نتم  مامت  هکنآ  هصاخ  تساهب  لوق  لـقن  هدـش  هراـشا  ررکم 
دوخ سولج  زاغآ  رد  دیدرگ  بوصنم  یمظع  ترادص  هب  هلودـلادامتعا  يرون  ناخاقآ  ازریم  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  زا  سپ  : » لیبن  627

تشاگن و هللاءاهب  ترـضح  هب  يهمان  اذل  دهد  مایتلا  یتشآ و  دندوب  نایباب  سیئر  هک  ار  هللاءاهب  ترـضح  تلود و  نیب  هک  تفرگ  میمـصت 
دنتشاد نارهط  هب  تعجارم  میمـصت  ریزو  بوتکم  لوصو  زا  لبق  هک  هللا  هحفص 308 ] ءاهب [  ترضح  درک  توعد  نارهط  هب  ار  شترـضح 

رد مامت  هامکی  دورو  زا  سپ  هللا  ءاـهب  ترـضح  دـندش  نارهط  دراو  ( 1268  ) بجر هام  رد  دـندیدرگ  تختیاپ  مزاـع  هماـن  لوصو  زا  سپ 
هامکی زا  سپ  دوب ... هدومن  ترـضح  نآ  یئاریذپ  رومأم  ار  دوخ  ردارب  ناخ  یلق  رفعج  مظعا  ردـص  دـندوب  نامهم  مظعا  ریزو  ردارب  لزنم 

رد دومن و  تاقالم  هللا  ءاهب  ترـضح  اب  انثا  نیا  رد  میظع  بانج  هک  دندومرفیم  میلک  ياقآ  دندومرف . لاقتنا  ناریمـش  هب  هللاءاهب  ترـضح 
زا ار  وا  هللاءاهب  ترـضح  درک  ضرع  كرابم  روضح  هب  دادیم  شرورپ  دوخ  رکف  رد  دوب  اهتدم  هک  ار  یلایخ  میظع  بانج  تاقالم  نمض 
هب هللا  ءاهب  ترـضح  دیامن ... هزات  يایالب  بلج  لمع  نیا  هک  دندومرف  ریذحت  نآ  میخو  بقاوع  زا  دندومن و  عنم  دـساف  لایخ  نآ  يارجام 

ءاهب ترـضح  هب  ناساول  رد  دوب  رادیاپ  يراد  نامهم  رد  نانچمه  ناخ  یلقرفعج  دندومن  فقوت  هچفا ... هیرق  رد  دندرب و  فیرـشت  ناساول 
... دوب یمق  هللا  حـتف  ار  يرگید  يزیربت و  قداص  مان  ار  یکی  دـندومن ... هاش  تاـیح  دـصق  زغم  کبـس  ناـیباب  زا  رفن  ود  هک  دیـسر  ربخ  هللا 

همچاس دنک  لصاح  اروف  ار  دوصقم  هک  يرثؤم  هحلسا  لامعتسا  ياج  هب  هک  تسنیا  تسا  ناوج  نآ  تلاهج  یگداس و  رب  لیلد  هک  یبلطم 
راک نیا  هب  رومأم  دوخ  سیئر  ربدم و  صخـش  فرط  زا  رفن  ود  نیا  رگا  درک و  دیلوت  هاش  دسج  رد  یـشارخ  كدنا  هک  دـندرک  لامعتـسا 
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صقان رکف  هب  نارگید  تروشمیب  ناوج  ود  نیا  هک  تسا  لیلد  همچاس  لامعتـسا  دندرکیم ، لامعتـسا  هلولگ  همچاس  ياج  هب  هتبلا  دندوب 
هزات تبیصم  بلج  دزرس  نادان  ود  نیا  زا  يرجه  لاوش 1268  رخآ  رد  هک  تشز  لمع  نیا  دندومن  مادقا  يراجنهان  راک  نینچ  هب  شیوخ 

ار نایباب  نید  ياملع  روشک و  ياسؤر  دندش ... راتفرگ  هلئاغ  نیا  رد  دندوب  هتفای  تاجن  لبق  يایالب  زا  هک  یباحـصا  دومن  نارای  هب  تبـسن 
دوب ناریمـش  رد  هک  ناخیلق  رفعج  دـش  رداص  نایباب  هب  هلمح  موجه و  زا  يریگولج  هب  یمومع  نالعا  دنتـسناد و  نید  تکلمم و  نمـشد 
رابرد يارما  دزن  رد  هتفرگ و  شتآ  اپ  ات  رس  هعقاو  نیا  زا  هاش  ردام  هک  تشاگن  شترضح  هب  داد و  ماغیپ  هللا  ءاهب  ترـضح  هب  ار  هعقاو  نیا 

هک تسنآ  حالص  تسا  هدرک  یفرعم  هاش  یقیقح  لتاق  و  هحفص 309 ] یلصا [  كرحم  مظعاردص  ناخاقآ  ازریم  یهارمه  هب  ار  تترضح 
داهنشیپ هللاءاهب  ترضح  داتسرف ... هچفاب  كرابم  روضح  هب  هبرجتاب  ریپ  نیما و  صخش  هب  ار  همان  نیا  دیرب ... رـسب  یفخم  یلحم  رد  یتدم 
هدـنگرز رد  هک  سور  ترافـس  هب  هار  نیب  رد  دـنتفر  دوب  نارواین  رد  هک  هاـش  يودرا  هب  هراوس  رگید  زور  دـنتفریذپن و  ار  ناـخیلق  رفعج 

یجاح نیمداخ  زا  یعمج  دومن  یئاریذپ  درک و  ینامهم  ترـضح  نآ  زا  سور  ترافـس  یـشنم  دـیجم  ازریم  هدیـسر  دوب  نارواین  کیدزن 
... دنتخاس هاگآ  سور  ترافس  یشنم  لزنم  رد  هللا  ءاهب  ترضح  فقوت  زا  ار  وا  دنتخانـش و  ار  هللا  ءاهب  ترـضح  هلودلا  بجاح  ناخ  یلع 

رومأم هب  هللا  ءاهب  ترضح  میلست  زا  سور  ریفـس  دروایب  هاش  دزن  هب  هتفرگ  لیوحت  ترافـس  زا  ار  هللاءاهب  ترـضح  ات  داتـسرف  يرومأم  اروف 
زا ار  هللا  ءاهب  ترـضح  دیاب  هک  تشون  مظعا  ردص  هب  يذـغاک  دـیورب و  مظعا  ردـص  لزنم  هب  هک  تفگ  ترـضح  هب  دـیزرو و  عانتما  هاش 

لوئسم وت  صخش  دهد  خر  هثداح  دسرب و  هللا  ءاهب  هب  بیسآ  رگا  یئامن و  ششوک  رایـسب  تناما  نیا  ظفح  رد  ینک و  یئاریذپ  نم  فرط 
هاش تایح  دصق  هک  یسوفن  زا  دندرک ... ریگتسد  ار  هللا  ءاهب  ترضح  نارهط  نارواین و  نیب  رد  هاش  نیرومأم  دوب ... یهاوخ  سور  ترافس 

اروف دیـشک  بسا  زا  ار  وا  هدرک  هلمح  هاش  هب  هنهرب  ریـشمش  اب  هک  دوب  یـسک  لوا  قداـص  دـش  راـتفرگ  يزیربت  قداـص  لوا  دـندوب  هدومن 
هک دوب  يزیربت  مساقلاوبا  یموس  دـش ... راتفرگ  هک  دوب  یمق  كاکح  هللا  حـتف  رفن  مود  دـندیناسر ... لـتق  هب  ار  وا  نارکون  یـشاب و  رطاـش 

دزیم و دایرف  امئاد  تسشننورف  هانگیب  سوفن  همه  نیا  ندش  هتشک  دوجو  اب  هنیک  ضغب و  شتآ  ار  هاش  نیدلارصان  ردام  دش ... ریگتـسد 
هللا ءاهب  مرـسپ ، هیـضق  رد  یعقاو  ببـسم  یلـصا و  كرحم  دیناسرب  لتق  هب  ار  هللا  ءاهب  دیورب  هک  دومنیم  باتع  باطخ و  ار  رابرد  ياسؤر 
مارآ مه  تکلمم  دریگیمن و  مارآ  نم  بـلق  دیـشکن  ار  وا  اـت  تـسوا  مرـسپ  یقیقح  نمـشد  دنتـسه  هحفـص 310 ] تلآ [  نیریاـس  تسا 

تعاجـش اب  نمؤم و  یناوج  هک  ار  ناخ  نامیلـس  رکون  سابع  دـندوب  باب  عابتا  يوجتـسج  رد  مایا  نآ  رد  یتموکح  نیرومأـم  دوشیمن ...
هب ار  باب  عابتا  دـنک و  شدرگ  نارهط  رازاب  هچوک و  رد  یتموکح  ناشارف  اب  اـت  دـنتخاس  شراداو  دـیعو  دـعو و  هب  دـندرک و  روبجم  دوب 
دزن دنتفرگیم  ار  اههراچیب  نآ  نیرومأم  دومنیم  یفرعم  ار  سوفن  ریاس  نایباب  ياج  هب  دـید  روبجم  ار  دوخ  هک  سابع  دـیامن  یفرعم  اهنآ 
ردام نوچ  دندشیم ... صخرم  همیرج  مسر  هب  یغلبم  نتخادرپ  زا  دعب  دندومنیم و  يربت  رما  زا  دندوبن  نمؤم  نوچ  دندربیم و  تموکح 
رگا ات  دنتخاس  رضاح  هللا  ءاهب  ترضح  لباقم  رد  دندرب و  لاچ  هایس  هب  ار  سابع  هبترم  نیدنچ  تشاد  رارصا  هللا  ءاهب  ترضح  لتق  رد  هاش 
هاگن هللا  ءاهب  تروص  هب  دنچ  هقیقد  دیـسریم  كرابم  ترـضح  روضح  هب  هک  سابع  هبترم  ره  رد  دیامن  راهظا  هدـید  نایباب  هرمز  رد  ار  وا 

تیاضر لیـصحت  يارب  دـندش  سویأـم  هللا  ءاـهب  هب  رارـضا  زا  نوچ  مسانـشیمن ... ماهدـیدن و  نونکاـت  ار  وا  نم  تفگیم  دـعب  درکیم و 
لوسنق دـندیناسر ... لتق  هب  ار  وا  هناهب  نیا  هب  دـننک و  یفرعم  هاش  هب  تنایخ  یلـصا  ببـسم  ار  میظع  یلع  خیـش  دـندوب  ددـص  رد  هاشردام 

وا زا  داتـسرف و  مظعا  ردـص  هب  دـیدش  یماـغیپ  تشاد  ربـخ  هللاءاـهب  ترـضح  يراـتفرگ  زا  دوب و  لاوـحا  بقارم  کـیدزن  رود و  زا  سور 
... مظعا ردص  دیآ ... لمع  هب  هللا  ءاهب  ترضح  يهرابرد  لماک  تاقیقحت  ناریا  تموکح  سور و  لوسنق  يهدنیامن  روضح  اب  هک  تساوخ 
زا دنتشاد و  بلط  ار  میظع  بانج  ۀمدقم  دنورب  لاچ  هایس  هب  تلود  هدنیامن  هلودلا و  بجاح  اب  سور  لوسنق  هدنیامن  هک  دومن  نیعم  یتقو 

ار باب  ماقتنا  هک  متـشاد  رـس  رد  تساهتدـم  ار  لایخ  نیا  مدوخ  نم  دـنتفگ ... میظع  بانج  دـندرک  لاؤس  یعقاو  سیئر  یلـصا و  كرحم 
تساوخ دوب و  نم  رکون  دوب  لاس  ود  دیشک ... بسا  زا  ار  هاش  هک  هحفص 311 ] يزیربت [  قداص  اما  متسه  نم  دوخ  یلصا  كرحم  مریگب 
هتـشون ار  وا  رارقا  تموکح  هدنیامن  لوسنق و  هدنیامن  دندینـش  میظع  زا  ار  رارقا  نیا  نوچ  دـشن  قفوم  یلو  دریگب  ار  دوخ  يالوم  ماقتنا  هک 
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ینادان و زا  ناهاوخدب  دندرک ... میلـست  دالج  هب  ار  میظع  بانج  دندش و  صالخ  سبح  زا  هللا  ءاهب  ترـضح  دـنداد  ربخ  ناخاقآ  ازریم  هب 
زا وا  یتسدمه  هب  یکانتشحو  رابخا  دش و  هارمه  ناهاوخدب  اب  یماقم  بصنم و  هب  ندیـسر  دیما  هب  نادان  نآ  هدرک و  هدافتـسا  ییحی  ازریم 

تکلمم تینما  لوصح  رد  دـح  نیا  ات  ارچ  هک  درک  هذـخاؤم  تدـش  هب  ریبک  ریزو  زا  هاش  نیدلارـصان  دـندادیم  هاش  هب  هللا  ءاهب  ترـضح 
جارات زا  سپ  و  مازعا ... رون  میلقا  هب  يرکـشل  اروف  دش ... رثأتم  خیبوت  نیا  زا  مظعا  ردص  دـیامنیمن  عطق  ار  داسف  هشیر  دـنکیم و  لهاکت 

شتآ زیربت  دزی و  رد  اصوصخم  دیـشک و  ناریا  رـساترس  هب  ناردنزام  نارهط و  هنتف  هنماد  دـندومن ... ناسکی  كاخ  اب  هدز و  شتآ  ار  همه 
رب اتود  اتود  ار  اـهنآ  رفن  دصیـس  دـندوب  هتفرگ  ار  اـهنآ  رفن  دصـشش  درک ... دیهـش  ار  ياهدـع  زاریـش  رد  ازریم  بساـمهط  تفرگـالاب  هنتف 
ات هک  درک  رما  هللا  ءاهب  ترضح  هب  تروشم  زا  دعب  ناریا  تموکح  دندرم ... یضعب  اجنآ  رد  دندرب و  زاریش  هب  هدرک  راوس  هنهرب  ياهبکرم 

ترـضح نآ  زا  هیـسور  تلود  دـنورب و  هیـسور  هـب  درک  اـضاقت  هللاءاـهب  ترـضح  زا  سور  لوـسنق  دـنیامن ... كرت  ار  ناریا  رگید  هاـمکی 
، تسا اهب  دوخ  تاریرقت  هک  لیبن  شرازگ  مهنیا  دنداد .» حیجرت  ار  قارع  هب  هجوت  دندورفن و  لوبق  هللاءاهب  ترـضح  دومن  دهاوخ  یئاریذپ 

تاریرقت بلاطم  نیا  هکنآ  رب  هفاضا  دـینادیم  دـبال  دـنکیم و  لقن  دـلیفنالب  يارب  هنوگچ  ار  ناتـساد  اهب  مناخ  رتخد  دـینک  هظحالم  الاح 
ص تسا . هدیـسر  زین  ندنل  یناحور  لفحم  اهبلادبع و  بیوصت  هب  نآ  بلاطم  هدوب  يزیمم  درف  هعقاو  ثودح  عقوم  رد  هک  تسا  اهب  رتخد 

یکلم هناخ  رد  مردـپ  دوب  هدـش  هاش  تایح  هب  يدـصق  ءوس  هناوید  همین  یباب  ناوج  کی  طسوت  زور  کـی  هک  مراد  رطاـخ  هب  بوخ  : » 40
فیقوت اقآ  هک  داد  ربخ  هعجارم و  مردام  هب  یناشیرپ  باتـش و  لامک  اب  یمداخ  ناـهگان  هحفـص 312 ] دوب [ ... نارواین  رد  عقاو  ام  یقالیی 

ازریم نز ... کی  رایدنفـسا و  نیمداخ  يانثتـسا  هب  دندرک  رارف  ام  هناخ  زا  تشحو  اب  نیمداخ  ناتـسود و  لیماف و  مامت  هلـصافالب  دـندش ...
ناردـنزام هب  تشحو  لامک  اب  ییحی  ازریم  میوش ... یفخم  ینما  لحم  رد  ات  دومن  کمک  ار  شدـالوا  هس  مرداـم و  مردـپ ... ردارب  یـسوم 

قیفر سور و  عابتا  زا  یمان  فسوی  ازریم  لایع  هک  مگرزب  ردـپ  نابرهم  رهاوخ  هطـساو  هب  عیاقو  راـبخا  دـیدرگ ... یفخم  یلحم  رد  رارف و 
نز رگم  دنیآ  مردام  تاقالم  هب  دندرکیمن  تئرج  لیماف  ناتـسود و  زا  يدحا  مایا  نیا  رد  دیـسریم ... ام  هب  دوب  نارهط  رد  سور  لوسنق 

عوضوم فسوی  ازریم  دنتسه -  مردپ  راتـشک  ددص  رد  نایالم  هک ... تفایرد  فسوی  ازریم  زور  کی  دشاب ... مردپ  همع  هک  فسوی  ازریم 
هک همکحم  رد  یهجوت  بلاج  هنحـص  تفرگ  هشقن  نیا  ندومن  یثنخ  رب  میمـصت  ذوفن  يذ  تلود  نیا  هداهن و  نایم  رد  سور  لوسنق  اب  ار 

هتخاس بطاخم  ار  همکحم  ياضعا  هدومن و  مایق  یمیب  كدنا  نودب  سور  لوسنق  دمآ  روهظ  يهصرع  هب  درکیم  رداص  ار  مادـعا  ماکحا 
هک دینک  رکف  نانچ  دیناوتب  یتح  اهامش  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دیاهتفرگن ... ار  دوخ  هنامحریب  ماقتنا  یفاک  هزادنا  هب  نونکات  ایآ  تفگ  و 

گنفت نآ  هک  تسین  مولعم  اهامـش  رب  ایآ  دشاب -  هدیـشک  ار  هاش  تایح  هب  دـصق  ءوس  هناقمحا  لمع  نانچ  هشقن  بسن  یلاع  سوبحم  نیا 
روهـشم هناوید  هدربمان  هکنیا  رب  افاضم  دروخیمن ، مه  هدـنرپ  کی  نتـشک  درد  هب  هتفرگ  رارق  هراچیب  ناوج  نآ  هدافتـسا  دروم  هک  لـمهم 

رگا اریز  دیشاب  رذحرب  نیاربانب  مروآرد  هیسور  تلود  تیامح  تحت  ار  ءاهب ) ینعی   ) هانگیب هدازفیرش  نیا  هک  مراد  میمصت  نم  هدوب ...
ار هجوت  لامک  نم  راطخا  نیا  هب  مراودیما  دش  دهاوخ  يراج  رهش  نیا  رد  نوخ  ياهرهش  اهامش  هیبنت  يارب  دوش  مک  وا  رـس  زا  يوم  کی 

سرت زا  مکاح  میدینش  هک  دیشکن  یلوط  تسا ... نم  نابیتشپ  نم  عوبتم  تلود  عوضوم  نیا  رد  هحفص 313 ] هک [  دینادب  دیراد و  لوذبم 
شلیماف وا و  دیعبت  هب  مکح  لاح  نیع  رد  دـهدیم و  ار  مردـپ  يدازآ  روتـسد  اروف  دوشن  سور  لوسنق  تخـس  راطخا  هب  یهجوتیب  هکنیا 

دـیناوخب و تقد  هب  ار  شرازگ  هس  نیا  رگید  راب  کی  منکیم  شهاوخ  دوب .» هدـش  هداد  رفـس  كرادـت  تلهم  زور  هد  ددرگیم ... رداـص 
یبوخب يهئطوت  هشقن  يهیهت  هلخادـم و  رد  ار  ءاهب  يهئربت  رارف و  دراوم  ندوب  یگتخاس  نازیم  ات  دـینک  هسیاقم  رگیدـکی  اب  ار  نآ  بلاطم 

يرجا دروم  هب  فوخم  يزیرنوخ  بلطم  هس  هدافتـسا  يارب  هناـمحریب  ار  میمـصت  نیا  اـهب  میوـگیم  هک  ار  یتاـهج  سکعلاـب  دـیبایرد و 
باب مادعا  عقوم  نامه  زا  قداص  دیوگیم  اهبلادـبع  دـینک  هظحالم  هحفص 314 ] [ . ] 29 . ] دـیبایرد هدز  ناشن  هس  هب  ریت  کی  هدراذـگ و 

هنارـسدوخ قداص  دـناسرب  هک  تسنآ  يارب  راـتفگ  نیا  دـیآیم و  نارهط  هب  لـمع  يارب  زیربت  زا  رـسکی  هتفرگ و  یئوج  ماـقتنا  هب  میمـصت 
رـسکی دیوگیم  اهبلادبع  هک  روطنآ  ات  تسا  هدوبن  زیربت  رد  باب  مادعا  عقوم  رد  يزیربت  قداص  الوا  اهب ، کیرحت  هب  هن  هدرک و  ار  راکنیا 
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نیرومام هکنآ  زا  شیپ  زور  لهچ  [ » هحفص 315 دسیونیم [ : رد ص 523  هک  تسا  لیبن  خیرات  بلطم  نیا  لیلد  و  دشاب . هدمآ  نارهط  هب 
نادـملق و همیمـض  هب  ار  همه  دـندومرف و  يروآعـمج  ار  دوـخ  تاجتـشون  حاوـلا و  عـیمج  باـب  ترـضح  دـنوش  دراو  قـیرهچ  هب  روـبزم 

ازریم هب  ار  اهتناما  نیا  يورب و  دـیاب  دـندومرف  و  دـنداد ... یح  فرح  رقاـبالم  هب  دـنداهن و  هبعج  رد  ار  دوخ  يرهم  قیقع و  ياـهرتشگنا 
مق بناج  هب  نیوزق  زا  دـمحا  ازریم  هک  تسناد  اـجنآ  رد  دیـسر  نیوزق  هب  زور  هدـجه  زا  دـعب  داـتفا و  هار  هب  اروف  رقاـبالم  یناـسرب  دـمحا 
مق مدوب  مق  رهـش  رد  يزیربت  قداص  اب  مایا  نآ  رد  نم  دش  دراو  نابعـش  هام  همین  رد  تشگ و  راپـسهر  مق  فرط  هب  رقابالم  هدرک  ترفاسم 

اب ارم  هک  داتـسرف  دـنرزب  دـمحا  ازریم  ار  يزیربت  قداـص  میدوب  لزنم  کـی  رد  مه  اـب  ود  ره  دوب  مق  هبنپ  غاـب  هلحم  رد  دـمحا  ازریم  اـب  نم 
زین نابعـش  يهمین  دعب  هزات  زیربت و  هن  تسا  هدوب  مق  رد  يزیربت  قداص  نابعـش  يهمین  رد  هک  دینکیم  هظحالم  دـنادرگرب .» مق  هب  شدوخ 

هک هدوب  یقاب  مق  رد  مه  يزور  دـنچ  دـبال  زین  باب  تاـناما  ندـید  يارب  لـیبن  تیاـکح  رارق  هب  ددرگیمرب و  مق  هب  هتفر و  دـنرزب  قداـص 
قداص تسا  یعدم  اهبلادبع  هک  روط  نآ  تسا  هتـسناوتیمن  هجو  چیه  هب  سپ  دوشیم . باب  مادعا  زور  ینعی  نابعـش  اب 28  نراقم  ابیرقت 

هب هتسناوتیمن  هجو  چیه  هب  هحفص 316 ] دشاب [  هدرک  مه  زیربت  هب  تکرح  دصق  لاحم  ضرف  رب  رگا  دشاب و  هدوب  زیربت  رد  نابعش  رد 28 
هدجیه ار  نیوزق  زیربت و  نیب  تفاسم  طقف  وا  دیامن  تکرح  اروف  دهدیم  روتـسد  ار  رقابالم  باب  هکنیا  اب  هک  میدید  اریز  دسرب  اجنآ  عقوم 

ءوس يهعقاو  باب و  مادعا  نیب  یناث  رد  دـنک . یط  هزور  ود  ار  تفاسم  نامه  تسا  هتـشادن  ناکما  قداص  يارب  سپ  تسا  هدرک  یط  هزور 
یئوجماقتنا مرگ  هدرک  تیاکح  اهبلادـبع  هک  نانچنآ  هک  یـسک  هکنآ  لاح  دیـشک و  لوط  هام  ود  لاس و  ود  تسرد  هاش  تاـیح  هب  دـصق 

لمع نیدـب  دوخ  میمـصت  هب  قداص  سپ  دروآیم  يدرـس  هب  ار  نآ  ناـمز  رورم  هتبلا  اریز  دراذـگیم  يرجا  يهلحرم  هب  اروف  ار  نآ  تسا 
رتخد شرازگ  یفرط  زا  تسا . هدـش  تسد  تلآ  هام  ود  لاـس و  ود  دـعب  يرگید  تاـقیوشت  تاـغیلبت و  ریثأـت  تحت  هکلب  هدومنن  ترداـبم 

زا و  هدش ، قحلم  قداص  هب  مه  رگید  رفن  کی  نارهط  رد  دیوگیم  اهبلادـبع  هکنآ  لاح  تسا و  رفن  کی  هب  اهنت  هراشا  لوسنق  عافد  رداهب 
یناتـساد اهنت  قداص  رفن  کی  سپ  دـنکیم . داـی  مسا  هب  لـیبن  ار  اـهنآ  رفن  راـهچ  هک  دـننکیم  ار  رفن  دـنچ  رکذ  اـهب  لـیبن و  رگید  یفرط 

دش روطچ  هدوبن  يراک  نینچ  رکف  رد  هام  ود  لاس و  ود  زین  میظع  خیش  هوالعب  اهب . يهشقن  روتـسد و  هب  ددرگیمرب  هیـضق  هدوب و  لوعجم 
زج تسین  نیا  داـتفا ؟ ماـقتنا  رکف  هب  لاـس  ود  دـعب  میظع  خیـش  يروف  هاـمکی  فرظ  رد  تشگرب  ناریا  هب  قارع  زا  اـهب  هکنآ  ضحم  هب  هک 

تردابم هلمح  لمع  هب  هداد و  بیرف  ار  يرفن  دـنچ  زین  میظع  خیـش  هدومن و  لـمع  نیا  ماـجنا  هب  قیوشت  راداو و  ار  میظع  خیـش  اـهب  هکنیا 
وگتسار هدوبن  يرکف  نینچ  رد  هک  هتشاد  راهظا  رکذلاریخا  هک  لوق  نیا  رد  دوب و  هدرکن  راکنیا  هب  راداو  ار  میظع  خیش  اهب  رگا  دنیامنیم .

روآتشحو رکف  یلامتحا  يارجا  زا  ات  دهد  ربخ  هتـشاد  تفوطع  وا  هب  تسا  یعدم  هک  یمظعا  ردص  نآ  هب  ار  بتارم  اهب  دیاب  لقاال  دشاب 
هدوبن اهب  دوخ  روتسد  هک  لاحم  ضرف  رب   ) هتشاد میظع  خیش  رکف  هب  یئانـشآ  اهب  هکنیا  سفن  هحفص 317 ] دیامن [ . يریگولج  میظع  خیش 

هتشک زا  هجیتنلاب  دنک و  يریگولج  لمع  زا  هدروآ و  لمع  هب  ار  همزال  تاطایتحا  تلود  ات  هدادیم  عالطا  ار  بتارم  اروف  یتسیابیم  دشاب )
هب ار  میظع  خیـش  دـصق  اـهب  رگا  هکنیا  رثکادـح  دروآ  لـمع  هب  تعناـمم  میظع  خیـش  دوخ  هلمج  نم  عیجف  عضو  نآ  هب  رفن  اهدـص  ندـش 

هتـشک وا  دوخ  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  بتارم  هب  هتبلا  رـصتخم  هیبنت  نیا  دشیم و  یتقوم  یهیبنت  میظع  خیـش  هک  دوب  نیا  دادیم  ربخ  تموکح 
کلم نوئلپان و  طوقس  درکیم و  یئوگ  بیغ  مئاد  دنیوگیم  هک  اهب  ياقآ  نیا  هوالع  هب  دندرگ . مودعم  هانگیب  رگید  رفن  اهدص  دوش و 

زا یئوگ  شیپ  اب  هدرک و  ینیب  شیپ  ار  یکانلوه  عیاجف  نینچ  دـنیب و  هب  ار  دوخ  ياپ  ریز  تسناوتیمن  ایآ  دادیم ، عـالطا  ار  هریغ  نیلرب و 
ینابرق رفن  اهدـص  هدوب و  اهب  صخـش  روتـسد  هشقن و  روتـسد  هشقن و  هک  دـناسریم  اهنیا  عومجم  دروآ ؟ لـمع  هب  يریگولج  اـهنآ  عوقو 

هاگودرا تیاکح  نیا  دزادنایم . سور  ترافس  هب  ار  دوخ  هدش و  برطـضم  اهب  ارچ  هدوبن  نینچ  رگا  دناهدش و  وا  موش  هشقن  یبلطهاج و 
هتساوخیمن هتشادن و  يریصقت  اهب  هک  لاحم  ضرف  رب  دنکیمن  ریگب  ارم  ایب  سـسع  یقمحا  چیه  الوا  اریز  تسا  ضحم  غورد  زین  وا  نتفر 

شیپ هچ  دـنیبب  اـت  هدـنامیم  رظتنم  هتـسشنیم و  مارآ  دوخ  ياـج  رـس  رد  هک  هدوب  نیا  رثکادـح  دـیامن  یفخم  ار  دوـخ  هدرک و  رارف  تسا 
دوخ هاگودرا  هب  دنورب  يریصقتیب  یعدم  ياهب  نوچ  همه  یتسیابیم  ایآ  سپ  دناهدوب . ریصقتیب  نارهط  عقوم  نآ  نینکاس  مامت  دیآیم .
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نامدوخ يهنایماع  فورعم  لثم  هب  حضاو  تسا و  نشور  یـسب  تیاکح  زیزع : تسود  هن  دشاب ؟ ناشیریـصقتیب  لیلد  ات  دـنیامن  یفرعم  ار 
ریگب هکنآ  زا  لبق  یتح  دصق و  ءوس  عوقو  دعب  هلـصافالب  زین  اجنیا  دنکیم  رارف  دوخ  دزد  يهبرگ  دننک  دنلب  ار  بوچ  نوچ  دنیوگیم  هک 
سور ترافـس  هب  ناـج  سرت  زا  اروـف  هداد  بآ  هب  یلگ  هتـسد  هـچ  تـسنادیم  هحفـص 318 ] دوخ [  هک  اهب  دـسرب  شیتخـس  ياـجب  ریگب 

رد شردپ  تقو  نیا  رد  دیوگیم  اهب  رتخد  هکنیا  زا  هتـشذگ  دینک  هظحالم  اریز  تسا . هتـشاد  ار  اجنآ  رد  يافتخا  دـصق  هدـش و  هدـنهانپ 
هدنگرز و هب  ندمآ  ندـش  میلـست  هاگودرا و  هب  نتفر  يارب  رگید  هدوب  نارواین  رد  مه  هاگودرا  لیبن  اهبلادـبع و  تیاور  هب  هدوب و  نارواین 

ندش میلست  هاگودرا و  نتفر  تیاکح  هک  تسنیا  زج  ایآ  دنک ؟ ادیپ  دناوتیم  ینعم  هچ  هدوب  هار  رس  هکنیا  ناونعب  سور  ترافـس  هب  نتفر 
یعقاو و یبـلطم  دوـشیم  کـمک  بلط  اـجنآ و  رد  نصحت  ترافـس و  هب  نـتفر  سکعلاـب  تـقیقح و  زا  يراـع  غورد و  یبـلطم  دوـشیم 

بلاطم ریاس  يدنـس  نینچ  رد  هابتـشا  لوبق  هکنیا  وگ  هدش  رکذ  هابتـشا  اجنیا  رد  نارواین  يهملک  هک  دـیئوگب  امـش  تسا  نکمم  تقیقح ؟
میلست ار  دوخ  شدوخ  تشادزاب  زا  لبق  دریگیم  میمـصت  هدوب و  ناساول  هجفا  رد  اهب  هک  لوبق  ضرف  رب  یلو  دنکیم  تسـس  زین  ار  باتک 

میئوگب ات  دریگیمن  رارق  نارواین  هب  وا  هار  رس  هدوب  هدنگر  زرد  هک  سور  ترافس  مه  تروص  نیا  رد  دیوگ . ریگب  ارم  ایب  سسع  دیامن و 
نیب رد  هنوگچ  دنک  یفرعم  هاگودرا  هب  ار  دوخ  هک  هتفرگ  یمهم  میمـصت  نینچ  هک  یـسک  هوالع  هب  و  تسا . هتفر  اجنادب  یقافتا  روطب  اهب 

تلم و روما  رد  یتالخادم  هچ  میدید  البق  هک  يروط  هب  هک  یترافـس  نانچنآ  مهنآ  دنارذگب  یترافـس  رد  ار  یتدـم  دـیآیم  میمـصت  نیا 
سرت زا  اهب  هکنیا  رگم  تسین  اهنیا  تسا . هدوب  هریغ  یـسایس و  نایوج  هنتف  نصحت  لـحم  نارگبوشآ و  هاـنپ  أـجلم و  هتـشاد و  ناریا  تلود 

هتخادنا و شیوخ  ناردارب  نانمشد  نماد  رد  ار  دوخ  هدرب و  هانپ  سور  ترافس  هب  امیقتسم  تسا  راکاطخ  هک  هتـسنادیم  هکنیا  میب  ناج و 
رگا هحفص 319 ] دنکیم [ . يراددوخ  وا  میلـست  زا  ریفـس  دنیآیم  ترافـس  هب  وا  بلج  يارب  یتلود  ناشارف  یتقو  هکنآ  بلطم  نیا  دیؤم 

اهب ناتسود  لیماف و  بارطضا  تشحو و  ایآ  یهگناو  دنکیم . ادیپ  ینعم  هچ  رگید  وا  میلست  زا  ریفـس  تعنامم  دورب ، هتـساوخیم  دوخ  اهب 
لمع نیا  هدوبن و  اهب  یئوجارجام  یگقباسدـب و  لیلد  دـناهدرک  رارف  هتـشاذگ و  اـهنت  ار  وا  يهچب  نز و  اروف  هیـضق  ندینـش  ضحم  هب  هک 
نینچ اب  هقباس  نتـسناد  هب  رهاظت  زا  هتـشاد و  فارتعا  اهب  ندوب  رـصقم  هب  زین  اهنآ  هک  تسین  نآ  لیلد  ایآ  وا  لـیماف  نایانـشآ و  ناتـسود و 

هتـشادن يرگبوشآ  يهقباس  هدوب و  يداع  یلومعم و  صخـش  اهب  رگا  اریز  دـناهتفرگ . هراـنک  اعیرـس  هداـتفا و  فوخ  رد  یتحاراـن  صخش 
وا و زا  سپ  دـش  دـهاوخ  نشور  همه  رب  بلطم  يدوز  هب  هدیـسرن و  تاـبثا  هب  وا  هیلع  یبـلطم  هک  هتـسنادیم  نیقی  هـب  شلیماـف  ناتـسود و 
هک دنروآیم  لیبن  اهب و  هدومن ، تردابم  راک  نادب  هنارسدوخ  يزیربت  قداص  هک  دش  تباث  دیوگیم  اهبلادبع  دندرکیمن . يرود  شلیماف 
لاح درک و  هئربت  ار  اهب  یگدیـسر و  عوضوم  هب  سیفن  سفن  هب  هاش  دیوگیم  اهبلادبع  هدوب  یلـصا  كرحم  وا  هک  دومن  رارقا  میظع  خیش 
هدوب سور  لوسنق  ریفـس و  تادـیدهت  دـننکیم  رکذ  هک  يروط  هب  هدرواین و  هاـش  يهلخادـم  زا  يرکذ  هنوگچیه  اـهب  رتخد  لـیبن و  هکنآ 

هک دومن  دیدهت  هنوگچ  سور  لوسنق  هک  درک  تیاکح  اهب  رتخد  هک  میدید  دـیامنیم . اهب  يدازآ  هب  روبجم  ار  قیقحت  نیرومأم  هک  تسا 
هنوگچ لیبن  هک  میدـید  دـش و  دـهاوخ  يراج  نارهت  رد  نوخ  ياهرهن  ناسچ  هب  هیبنت و  صاخـشا  هنوگچ  دوش  مک  اـهب  رـس  زا  یئوم  رگا 
شرازگ نئارق  هب  یفرط  زا  و  داد . رارق  اهب  تایح  ظفح و  لوئسم  ار  وا  تشون و  مظعا  ردص  هب  یتخـس  يهمان  هچ  ریفـس  هک  درک  تیاکح 

همکاحم و رد  لوسنق  هلخادم  فرـص  اریز  دـشاب  هتفای  تاجن  ات  دـشاب  هدروآرد  سور  تیعبت  هب  ار  دوخ  دـیاب  اهب  ةدـعاق  اهب  رتخد  لیبن و 
ای نویسالوتیپاک و  تاررقم  بجوم  هب  هحفص 320 ] اریز [  دشاب  هدوب  سور  يهعبت  یتسیاب  اهب  هک  تسنآ  رب  لاد  تاقیقحت  رد  شاهدنیامن 
نآ عوبتم  تلود  لوسنق  تیحالـص  رد  عوضوم  هب  یگدیـسر  هدـشیم  عقاو  یجراـخ  درف  ود  نیب  يوعد  ناریا  رد  یتقو  یلوسنق  تواـضق 

تلود نآ  لوسنق  هدـنیامن  هدوبیم  یجراـخ  درف  کـی  یناریا و  درف  کـی  نیب  يوعد  رگا  و  دناهتـشاد . عازن  رگیدـکی  اـب  هک  هدوب  يدارفا 
تیاکح اهب  رتخد  لیبن و  هک  يروط  هب  رگا  الاح  دوش . رضاح  یگدیسر  همکاحم و  رد  هتشاد  قح  هتشاد  نویسالوتیپاک  زایتما  هک  یجراخ 

هتـساخرب عافد  هب  سور  لوسنق  یتح  دـناهدومن و  هلخادـم  رـضاح و  اهب  يهمکاحم  تاـقیقحت و  رد  شاهدـنیامن  سور و  لوسنق  دـناهدرک 
هدوبن و همکاحم  رد  سور  لوسنق  یمـسر  هلخادـم  يارب  يزوجم  هنوگچیه  ـالا  دـشاب و  هدوب  سور  تلود  يهعبت  اـهب  یتسیاـب  سپ  تسا 
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راکنا و مهم  يهلئـسم  اما  دنک . کمک  ار  وا  دـیامن و  ذوفن  لامعا  میقتـسمریغ  یـصوصخ و  روط  هب  جراخ  رد  تسا  هتـسناوتیم  رثکادـح 
هدوـمنن و اـقبا  تسا  یباـب  دـندرکیم  رکف  هک  ار  سکره  دـیدرک  هظحـالم  هک  يروـط  هـب  اریز  دـشابیم  شندوـب  یباـب  رد  اـهب  بیذـکت 

هدربمان دنوش و  هتشک  ات  دنک  یفرعم  ار  اهیباب  ات  دندرک  رومام  ار  ناخ  نامیلس  یجاح  رکون  سابع  هک  دیدرک  هظحالم  یتح  دنتـشکیم و 
اهب رگا  سپ  دسانـشیمن  ار  اهب  هک  درادیم  راهظا  وا  یلو  دیامن . شیفرعم  دسانـشیم  يرگیباب  هب  ار  وا  هچنانچ  ات  دـندرب  اهب  دزن  ررکم  ار 
ریاس عقوم و  نیا  رد  اهب  ناـمتک  نیا  تسا و  هدوبن  دـنربب  وا  دزن  ار  ساـبع  هکنیا  هب  یجاـیتحا  رگید  تسا  هتـشاد  دوخ  ندوب  یباـب  هب  رارقا 

دسریم رظن  هب  زیمآهرخسم  یسب  کحـضم و  روآهدنخ و  ریاسب  باب  رما  رد  شیراکادف  ياهاعدا  دعب  دش و  هراشا  نادب  لبق  زا  هک  دراوم 
هحفـص تسا [ . هدربیم  راـکب  یبیرف  ماوع  يارب  هراومه  هک  دـشابیم  وا  يزادـنا  مه  تشپ  غورد و  بلقت و  يراـکایر و  ترثک  فرعم  و 

دنیامنیم هاش  هب  دصق  ءوس  هئطوت و  نیا  نایرج  رد  شاهلخادـم  هب  تبـسن  اهب  هئربت  رد  شرهاوخ  اهبلادـبع و  لیبن و  هک  یعافد  اهنت  [ 321
ریبادـت یتسیابیم  دـبال  هدوب  اهب  نآ  هتـشادیم و  یکرحم  صخـش  نیا  رگا  هدوبن و  هدنـشک  هک  تسا  هدرب  راکب  همچاس  لماع  هک  تسنیا 

کی طقف  دشاب  هتـشاد  تقیقح  همچاس  عوضوم  رگا  الوا  اریز  دسریمن  رظن  هب  هجوم  هجو  چـیه  هب  زین  عافد  نیا  دـشاب . هدرب  راکب  ار  مزال 
زونه نم  تسا و  هدـش  روهلمح  ودـب  ریـشمش  اـب  هدیـشک و  ریز  هب  بسا  زا  ار  هاـش  قداـص  یلو  هدوب  زهجم  نادـب  ناگدـننک  هلمح  زا  رفن 

دناهدرک هلمح  رفن  دنچ  تسا  اهب  صخش  تیاکح  هک  لیبن  تیاکح  قبط  تسا  ملسم  هچنآ  دناهدوب . حلسم  هحلسا  هچ  هب  نیریاس  منادیمن 
هدـشن یـشک  هشقن  لماک  ریبدـت  اب  یبوخ و  هب  دـصق  ءوس  هک  تسنآ  ناشن  هتـشاد  همچاس  طقف  اهنآ  درف  کی  هکنیا  تحـص  ضرف  رب  و  - 

ار اهب  مظعا  ردص  هک  دـسیونیم  وا  هچ  رگا  میدـید  تمـسق  نیا  رد  لیبن  تالوقنم  يادـتبا  رد  هک  يروط  هب  اریز  تسین  دـیعب  نیا  تسا و 
اهب ندرک  گرزب  يارب  یتاـغیلبت  زین  بلطم  نیا  مینادیم  یلو  هدومن  وا  یئاریذـپ  رومأـم  ار  دوخ  ردارب  توـعد و  ناریا  هب  تارکاذـم  يارب 
مه یئاریذپ  هتـشاد و  ار  ناریا  هب  تعجارم  دصق  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  نتفر  نیب  زا  دـعب  دوخ  اهب  هدروآ  مه  لیبن  دوخ  هکنانچ  تسا و 

يوب ناریا  هب  وا  تشگرب  هدوب و  هدش  هتخانـش  یتحاران  یئوجارجام و  هب  اهب  نوچ  تسا  هدمآرد  رظن  تحت  امـسر  اهب  هکلب  هدوبن  راک  رد 
ار نآ  تاـیئزج  سپ  دـیامن  تراـظن  لـمع و  یتـحار  هب  ار  دوخ  هشقن  هتـسناوتیمن  هدوب  رظن  تحت  نوچ  نیارباـنب  تسا . هدادیمن  یبوـخ 

مدـع تلع  هب  هدـش  عقاو  هشقن  يارجا  رد  یـصقن  هدـمآ و  لـمع  هب  یهاـتوک  رگا  هدرک و  ناـنیمطا  وا  هب  هدومن و  میظع  خیـش  هب  راذـگاو 
قیفوت دوخ  لمع  رد  یـصخش  هب  ناگدننک  دصق  ءوس  هک  درادـن  یگزات  زین  عوضوم  نیا  تسا . هدوب  میظع  خیـش  یگبرجتیب  دادعتـسا و 

دیامنیم دوخ  زا  زین  يزیمآ  هطـسفس  عافد  کی  اهب  هک  تساجنیا  هزمـشوخ  ياـج  ـالاح  هحفـص 322 ] تسا [ . رایـسب  نآ  دهاوش  دنباین و 
و دنوش ... بضغ  طایس  دروم  سوفن  زا  یعمج  یسفن  ياطخ  هب  هک  تسا  دیعب  ناطلس  ترـضح  لدع  زا  : » هلاقم ص 187 رد  ناطلس  حول 

تسا دیعب  لقاع  زا  هعینش  روما  باکترا  دوب و  دهاوخ  هدوب و  یقتم  قساف و  لفاغ  لقاع و  لهاج  ملاع و  هفئاط  ره  رد  هک  مولعم  یـسب  نیا 
باکترا زا  ار  وا  هللا  ۀیـشخ  هتـشذگ  نیا  زا  دـیامنن و  هجوت  قح  ریغب  هتبلا  تسکرات  رگا  نآ ، كرات  ای  تسا و  ایند  بلاط  ای  لـقاع  هک  هچ 
باکترا هتبلا  دوش  دالبلا  یف  نم  تشحو  دابع و  ضارعا  تلع  ببس و  هب  هک  يروما  تسایند  بلاط  رگا  دیامن و  عنم  همومذم  هیهنم  لاعفا 

یقتم قساف و  هفیاط  ره  رد  هک  تسا  مولعم  یـسب  نیا  دیوگیم  هک  مهم  رارقا  بلطم و  نیا  هب  دـینک  هجوت  منکیم  شهاوخ  الوا  دـیامنن ».
قساف و دوجو  زین  نایباب  نایئاهب و  نیب  رد  تسا  رارق  رگا  هدوب  هچ  يارب  بوشآ  لاجنج و  همهنیا  داجیا  زا  دوصقم  سپ  دوب  دهاوخ  هدوب و 
رب رارق  دشابن و  نیب  رد  یحالـصا  یتقو  دوصقم ؟ هچ  هب  يزیرنوخ  راتـشک و  همهنیا  و  هچ ؟ يارب  دیدج  عرـش  عضو  رگید  دـبای  همادا  لتاق 

تفم نان  نیمأت  هکد و  داجیا  ینعی  متـشون  متفگ و  امـش  هب  اهراب  نم  هک  هچنآ  طقف  طقف و  يزیرنوخ  همه  نیا  زا  ضرغ  دشاب  عضو  همادا 
رگا نآ و  بلاط  ای  تسایند  كرات  ای  لقاع  دیوگیم : دعب  و  دینزب . هنیـس  نم  ملع  ریز  رد  دیئایب  هکنیا  نتفگ  یئاقآ و  تسایر و  ندروخ و 

ياهطـسفس هچ  دینیب  هب  دنکیمن . بوشآ  داجیا  تسا  ایند  بلاط  رگا  دراد و  هللا  ۀیـشخ  دـنکیمن و  كولـس  قح  ياضر  ریغب  تسا  كرات 
نیا دوشیم و  اهنآ  زا  توبن  بلـس  دـندوب  لهاج  رگا  لهاج ؟ ای  دـندوب  لقاع  اـیآ  نامیلـس  دواد و  یـسوم و  منکیم  لاؤس  امـش  زا  تسا .
رگا ایند  كرات  ای  دندوب  ایند  بلاط  ای  دندوب  لقاع  رگا  دشاب و  لهاج  دـناوتیمن  ربمغیپ  اریز  تسامـش  اهب و  يرهاظت  تادـقتعم  فالخرب 
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مدع و  هحفـص 323 ] تلاصا [  هب  دقتعم  امـش  هک  یتاروت  صنب  هنوگچ  دندوب  ایند  كرات  رگا  دـندوبن و  يربمغیپ  قیال  دـندوب  ایند  بلاط 
یسوم نیناوق  ضقن  دندش و  یعمج  هتـسد  يدرف و  ياهلتق  بکترم  اهنآ  روتـسد  هب  هچ  اصخـش و  هچ  ررکم  رد  ررکم  دیتسه  نآ  فیرحت 

. دشاب هدرک  هاش  لتق  دصق  هدوب  ایند  كرات  لقاع و  هکنآ  ولو  زین  اهب  تسین  دیعب  سپ  هدوب  یئایند  كرات  لصا  يور  همه  ایآ  دـندرک ؟ ار 
هب الک  لامعا  نیا  دـنتفگیم  تسا  یهیدـب  دـناهدش . بکترم  یعمج  هتـسد  يدرف و  ياهلتق  ارچ  هک  دـندرکیم  حاضیتسا  اهنآ  زا  رگااریز 

تلع هب  امش  داقتعا  دروم  تاروت  نامه  صن  هب  نامیلس  دواد و  یسوم و  هکنیا  وگ   ) میاهدرک دوبان  ار  تیرشب  نمشد  اریز  هدوب  یهلا  هدارا 
هداس یباب  دارفا  راکایر و  ءاهب  دزن  ارهاظ  و  دـناهدش ) دوخ  یـصخش  ناردارب  هانگیب و  دارفا  لـتق  بکترم  زین  یناوهـش  یـصخش و  ضارغا 

تسا و هداد  ار  نآ  روتـسد  دوخ  ای  هدومن  تقفاوم  باـب  لـتق  اـب  هک  دوش  بکترم  تسناوتیم  رتمیظع  یهاـنگ  هچ  هاـش  نیدلارـصان  حول 
یلقاع تاجاتنتسا  نیا  قبط  رب  هدومن  ار  هاش  نیدلارـصان  لتق  يهئطوت  اهب  رگا  سپ  هدیدرگ  نایباب  زا  يریثک  عمج  راتـشک  مادعا و  بجوم 
نیمأت ینعی  ار  دوخ  عفن  هک  ایند  بلاط  لقاع و  ارهاظ  صاخشا  رایسب  هچ  هوالع  هب  و  هدرکن . یلمع  قح  ياضر  ریغ  هب  هک  ایند  كرات  هدوب 

شوه و زا  هدافتـسا  اب  هدرمـش  شیوخ  دـصاقم  هب  لین  هار  دـس  عناوم و  ندرب  نیب  زا  قیرط  زا  اـیند  بلط  رد  ار  شیوخ  سفن  ياهـشهاوخ 
ای ناربمغیپ و  سفن  طسوت  هعقاو  یبهذـم  ياهگنج  يهیلک  ایآ  دـنربیم و  نیب  زا  دنـشکیم و  ار  هانگیب  سوفن  تراهم  لامک  اب  دوخ  لقع 

یبلطایند رب  ینبم  دوخ  هدوب  هنالقاع  رگا  هنالقاع ؟ ای  هدوب  نانآ  هنالهاج  لمع  زا  یـشان  اهب  نایبنبا  قبط  امـش و  هدـیقع  هب  نانآ  نانیـشناج 
ضارعا و ببـس  اهب  لوق  هب  هدـیدرگ و  اپ  هب  یگنج  هقطنم  ره  رد  اهنآ  تامادـقا  رثا  رب  هک  تسنیا  ملـسم  ردـق  اریز  یئایند  كرات  اـی  هدوب 
ادـخ و هحفـص 324 ] زا [  ندیـسرتن  هناـشن  اـی  هدوـب  ناـنآ  لـهج  هناـشن  اـی  لاـمعا  نیا  اـهب  هتفگ  هب  سپ  دـناهدش . دـالبلا  یف  نم  تشحو 

هنوگ نیا  اب  تسا و  هطـسفس  همه  اهنیا  زیزع  تسود  دـنیامن . اپب  بوشآ  دـیابن  یهاوخاـیند  يارب  دـننادب  هکنیا  نودـب  ناـشیا  یهاوخاـیند 
يارجا رد  اهب  دش  حضاو  هدش  رکذ  دهاوش  اب  متشون و  متفگ و  هک  روطنامه  دراد  یفخم  ار  تقیقح  هئربت و  ار  دوخ  دناوتیمن  اهب  بلاطم 

هتـشک ینعی  دوخ  فده  هس  زا  هدومن و  زیوجت  قیوشت و  کیرحت و  ار  هاش  لتق  هئطوت  ناشن  هس  هب  ریت  کی  هنایـشحو  هنامحریب  هشقن  کی 
نامناخیب هانگیب و  اهدـص  نوخ  تمیق  هب  دـباییم و  قیفوت  ار  یموس  طقف  نایباب  بیقعت  راـشف و  و  لزا ، دوخ  بیقر  ردارب و  و  هاـش ، ندـش 

هحفص 325 ] دزاسیم [ . مهارف  ار  دوخ  تسایر  تامدقم  اهنآ  لیماف  دارفا  نارازه  ندش 

گنج رد  ردارب  ود 

ردارب هتفرگ و  نایباب  هتسد  تسایر  بصغ  هب  میمـصت  اهب  هنوگچ  هکنیا : تیاکح  زا  همـش  امـش  يارب   1963  / 1 هخروم 17 /  همان  رد  نم 
مدرک هراشا  دروآیم -  تسد  هب  ار  نایباب  تسایر  دنکیم و  ردب  نادیم  زا  دوب  هدـش  بوصنم  ینیـشناج  هب  باب  طسوت  هک  ار  ییحی  دوخ 

زا تمـسق  نآ  صوصخرد  میهد . رارق  یـسررب  دروم  رتشیب  دهاوش  ندروآ  اب  مأوت  لیـصفت  هب  يردق  ار  عوضوم  مهاوخیم  اجنیا  رد  یلو 
اجنیا رد  دیامن  فرصت  ار  یباب  موق  تسایر  دریگیم  میمصت  هنوگچ  هک  مدروآ  امـش  يارب  هدومن و  لقن  لاچ  هایـس  نادنز  زا  هک  اهب  نایب 
يارب یتثعب  ماهلا و  یحو و  هبنج  کی  دوخ  يارب  فلـس  ناربمغیپ  زا  دیلقت  هب  هک  تسا  هدوب  نآ  يارب  افرـص  نایب  نیا  هک  منک  هوالع  دـیاب 

دنکیم سح  هدوب  يرادیب  باوخ و  نیب  هک  یعقوم  لاچ  هایـس  نادنز  رد  دـیوگیم  هک  تسنیا  دـیامن . رارقرب  حول  هداس  دارفا  هب  ندز  اج 
هب وا  سفن  باطخ  نیا  متـشون  هکنانچ  دومن . میهاوخ  کمک  تیاـکح و  میلعت و  ارت  اـم  هک  سرتن  نک و  ماـیق  دـیوگیم  وا  هب  یئادـن  هک 

دربیم یپ  لمع  هابتـشا  هب  هک  دعب  دزیگنایمرب و  يدیلپ  یبلطهاج و  دب و  ياهراک  هب  ار  مدرم  مامت  هک  هراما  سفن  نآ  تسا  هدوب  وا  دوخ 
فرط زا  تسا  یعدم  هک  يروط  هب  اقآ  نیا  رگا  دـینک  هجوت  دـیاب  امـش  دـناشکیم . تمالم  هب  ار  وا  هک  دوشیم  دوخ  هماول  سفن  راتفرگ 

ار ناـیباب  تساـیر  هک  دـنکیم  جـییهت  ار  وا  یبیغ  يادـن  عقوم  نیا  رد  ارچ  رگید  هدوب  وا  رـشبم  باـب  هکنآ  اـی  دوب و  هدـش  هدـیزگرب  باـب 
ترهش بسک  هحفـص 326 ] یبـلط و [  هاـج  هب  راداو  ار  اـهب  هراـما  سفن  هک  تسا  هدوـبن  هبترم  نیلوا  نـیا  لاـح  ره  رد  دوـش ؟ رادهدـهع 
هدومن یفخم  ار  دوخ  هتسناوت  اجکره  متشون  احورـشم  هک  يروط  هب  تسا  هدوبن  تین  صولخ  اب  نایباب  عمج  رد  اهب  دورو  سفن  دیامنیم ،
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دنتـسین و قداص  نامیا  راهظا  رد  راجاق  دالوا  هک  دـنکیم  هدـیقع  راهظا  هدازهاش  نآ  يهرابرد  شدوخ  هک  روطنامه  تسا و  هدرک  رارف  و 
شنامیا راهظا  هک  تسا  قداص  زین  اهب  دوخ  يهراـبرد  هدـیقع  راـهظا  نیا  دـننکیم  لوبق  یهاـش  تساـیر و  تهج  کـمک  لیـصحت  يارب 

شیپ نامز  یلیخ  زا  یباب  بزح  تسایر  هب  وا  لـیامت  نیا  و  تسا . هدوب  شیـصخش  ياـهوزرآ  اهـشهاوخ و  نیمأـت  يارب  هکلب  هدوبن  یعقاو 
دناسریم باب  هب  يدوخ  هدرمـش  منتغم  ار  عقوم  اهب  دندوب  هداد  فقوت  نارهط  کیدزن  نیلکرد  ار  باب  هک  یعقوم  یتح  هدوب  هدـش  عورش 

دزن ات  دوش  رداص  يزیچ  وا  قیوشت  حدـم و  رد  باب  ملق  زا  دـیآرد و  سودـق  نیـسحالم و  فیدر  رد  لقاال  دـیامنب و  ار  وا  هجوت  بلج  ات 
اهب هک  اجنآ  ات  هدادیمن  وا  هب  ینادیم  هدماین و  شوخ  وا  زا  ار  باب  نئارق  هب  یلو  دبای . یمارتحا  یماقم و  سودق  نیـسحالم و  دننام  نایباب 

هلاقم رد  اهبلادبع  هکنیا  امک  دناهدرک . تاقالم  رگیدکی  اب  حاورا  ملاع  رد  هک  دنداد  هعاشا  نانچ  هتشاد و  یفخم  ار  تاقالم  نیا  نایئاهب  و 
باحصا هرخالاب  : » دـنکیم ص 477 لقن  اهب  صخـش  لوق  زا  لـیبن  و  تشاد ». باـب  اـب  طاـبترا  هرباـخم و  رـس  رد  و  : » دـسیونیم ص 88 
ضارتعا يانب  لمآ  ياهالم  سیئر  میدش ... لمآ  دراو  هک  یتقو  اهدعب  تشدب ) هیضق  دعب   ) دنتشاذگ نانمـشد  لاگنچ  رد  ار  ام  هدنکارپ و 
ترـضح اب  هچرگا  میتفگ  ام  درک  لاؤس  باب  ترـضح  ياعدا  يهرابرد  ام  زا  هیلاراشم  دعب  درکیم ... تفلاخم  تدش  هب  ام  اب  تشاذـگ و 

هدوب سوـبحم  ناـجیابرذآ  رد  باـب  هک  یعقوـم  رد  اـهب  دـینکیم  هظحـالم  میراد ...» وا  هب  يدـیدش  تبحم  یلو  میاهدرکن  تاـقالم  باـب 
نادب اهب ، تاغیلبت  تلع  هب  نایئاهب  تسا و  هدش  عقاو  نیلک  رد  البق  تاقالم  نیا  هکنآ  لاح  هدرکن و  تاقالم  وا  هحفص 327 ] اب [  دیوگیم 

لاس 1263 یناثلاعیبر  هام  مهدزای  زور  - » ص 207 دنکیم : لقن  تروص  نیدب  ار  نآ  اهب  روتـسد  هب  لیبن  دـناهداد و  حاورا  ملاع  تروص 
هک یناثلاعیبر  مهدراهچ  زور  دندز ... رداچ  باب  ترضح  يارب  نیلک  هیرق  رد  ریزو  نامرف  هب  انب  دوب  هتشذگ  زورون  زا  زور  هس  هک  يرجه 

ترضح فرط  زا  رفن  ود  نیا  دندش  فرشم  باب  روضح  هب  نارهط  زا  یئوخ  يدهمالم  يدنک و  يدهمالم  دوب  زورون  زا  دعب  زور  هدزاود 
راوس دوخ  بسا  رب  اهرومأم  میدید  دنتشاد ... هارمه  ایاده  زا  یضعب  همیمض  هب  باب  ترـضح  يارب  رهم  هب  رـس  يهمان  دندوب  هدمآ  هللاءاهب 

دناهدرک رارف  ترضح  نآ  هکنیا  لایخ  هب  نیرومأم  دنرادن  فیرشت  رداچ  رد  باب  ترضح  دش  مولعم  دننکیم  زات  تخات و  فرط  ره  هب  و 
مه نیرومأم  تفریم ... یگتـسهآ  هب  نارهط  فرط  هب  کـیب ... دـمحم  دـنتفاین ... باـب  ترـضح  زا  يرثا  هتفر و  فرط  ره  هب  قیقحت  يارب 

تلالج دنروآیم .. فیرشت  ام  فرط  هب  باب  ترـضح  رود  زا  میدید  هک  میدوب  هدرکن  یط  رتشیب  ینادیم  کی  دندمآیم  ام  لابند  هراوس 
كرابم رضحم  زا  يزیچ  هک  دندرکن  تئرج  زین  نارگید  دنزب و  فرح  تسناوتن  کیب ... دمحم  هک  دوب  يهزادنا  هب  باب  ترـضح  تبیه  و 

رهاظ و شیپ  زا  شیب  یـصوصخم  تمظع  مه  باـب  ترـضح  راـتفر  لاوقا و  رد  اریز  میدرکیم  بجعت  میدوب  ریحتم  همه  اـم  دـننک  لاؤس 
ربخیب بلطم  لصا  زا  دـندومرفن  اـمب  يزیچ  صوصخ  نیا  رد  مه  باـب  ترـضح  دوخ  میـسرپب  ار  نآ  ببـس  میدرکن  تئرج  دوب  راکـشآ 
تکوش تردـق و  وا  هب  رهاظ و  باب  رب  نیلک  رد  اهب  تیهولا  ماـقم  دـیوگب  دـهاوخیم  لـیبن  هک  تسا  هیـضق  یتاـغیلبت  هبنج  نیا  میدـنام ».
نایوار نالقان و  زا  يرایسب  متـشون و  امـش  هب  هک  يروط  هب  یلو  تفرگ  هحفص 328 ] رارق [  نایفارطا  تریح  ثعاب  هک  دیـشخب  هداعلاقوف 

. دـیامنب دوـخ  هب  ار  وا  تبحم  بلج  دـناوتب  هکنیا  نودـب  دروآیم  لـمع  هـب  باـب  زا  یتاـقالم  نـیلک  رد  اـهب  دـناهدرک  تیاـکح  زین  تـقو 
دوب هدومن  ار  وا  هجوـت  بلج  ناـیباب  عـیجف  ياهراتـشک  هدوـب و  ناریا  رد  هسنارف  ترافـس  یـشنم  موـلعم  رارق  هب  هک  يوـسنارف  ياهدنـسیون 

باب و هب  دعب  هتشون و  یحرش  نانآ  راکفا  دیاقع و  هعیش و  نآرق و  مالسا و  صوصخ  رد  ادتبا  هدروآ و  ریرحت  يهتشر  هب  ایاضق  زا  یحرش 
زا یتـح  باـب  باحـصا  تقو و  ناگدنـسیون  باـب و  راـثآ  عیمج  زا  شدوخ  لوق  هب  هتخادرپ و  هریغ  تسد و  هب  ناـجنز و  هعلق و  ياـیاضق 

کی نم  هداد و  راشتنا  هحفص  دلج و 460  ود  رد  هسنارف  نابز  هب  یباتک  لاس 1905  رد  هدومن و  تاقیقحت  هدافتـسا و  هریغ  لزا و  صخش 
مالک هک  دنکیم  لالدتسا  یبرع  رد  وا  طالغا  يهرابرد  لثملایف  هدرک  عافد  باب  زا  دراوم  زا  يرایسب  رد  وا  مدید و  ار  باتک  نیا  زا  دلج 

ار باب  تغالب  تحاصف و  قیدـصت  هک  دـنکیم  رکذ  ار  یـصاخشا  مه  دـعب  دوشیم و  اـهنابز  نوناـق  رمارگ و  ساـسا  هک  تسا  ناـگرزب 
هدرک لیصحت  یبرع  یسراف و  هکنآ  ولو  هدوب  يوسنارف  اصخش  نوچ  اریز  هدوب  یشیامرف  وا  باتک  نیا  هک  دیآیم  رظن  هب  نینچ  دناهدومن .

رد هک  تسنیا  ملسم  ردق  یلو  دیامن  قیقد  حیحص و  یتواضق  اصخـش  هراب  نیا  رد  هک  دیـسر  دهاوخن  هجرد  نآ  هب  شتاعالطا  نازیم  دشاب 
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. تسا هدومن  ندید  باب  زا  نیلک  رد  اهب  هک  دسیونیم  احیرـص  دییأت و  ار  عوضوم  نیلک  رد  اهب  باب و  تاقالم  ینعی  ام  ثحب  دروم  هیـضق 
هیضق زا  لبق  هک  دیدرک  هدهاشم  مدرک  لقن  امش  يارب  ار  لیبن  خیرات  زا  یئاهتمسق  دولآ  لگ  بآ  زا  هدافتـسا  تمـسق  رد  هک  يروط  هب  اما 
البرک رد  یعارتخا  يهعقاو  نیا  زا  لبق  لاس  ود  دوخ  وا  یبیغ  يادـن  شدوخ  لوق  هب  عامتـسا  يرادـیب و  باوخ و  نیب  يایؤر  لاچ و  هاـیس 

نوچ یلو  هدنارورپیم  رـس  رد  ار  تسایر  ياوه  هدـیناشکیم و  دوخ  فرط  هب  ار  دارفا  ریاس  مالعا و  يزونز  هب  ار  ینیـسح  تعجر  يوعد 
وا يدوبان  رکف  رد  مدرک  هراشا  ناشن  هس  هب  ریت  کی  تمـسق  رد  هکیروطنامه  هحفص 329 ] هدوب [  شردارب  یباصتنا  رما  لاکـشا  اب  هجاوم 
رد هب  ملاس  ناج  هدـمآرد  بآ  زا  وا  زا  رتگنرز  دروم  نیا  رد  هک  ییحی  دـیدرگن و  یلمع  زین  هشقن  نیا  میدـید  هک  يروط  هب  یلو  دـتفایم 
اب اهنآ  لوق  هب  شدوخ  ییحی  یلو  درب  رد  هب  ناـج  تساوخیم  ترافـس  رد  نصحت  اـب  اـهب  اریز  دـتفا  نادـنز  هب  یتح  هکنیا  نودـب  دربیم 
هب دوشیم و  عورـش  ردارب  ود  نیب  مرگ  یتح  ناشدوخ  لوق  هب  درـس و  گنج  ای  شکمـشک  لاح  ره  رد  تشاذـگ . رارف  هب  اپ  لدـبم  ساـبل 

ییحی اهب  هداوناخ  دارفا  تیاور  هب  ینعی  دـشکب . رهز  نداد  اب  ار  يرگید  تسا  هدرک  یعـس  ررکم  کـیره  دنتـسه  یعدـم  نیفرط  هکیروط 
نداد اب  ار  ییحی  تسا  هدرک  یعـس  هبترم  دنچ  زین  اهب  ییحی  هب  بستنم  دارفا  تیاور  هب  دشکب و  ار  اهب  رهز  اب  تسا  هدرک  یعـس  هعفد  دنچ 

لامعا یبلط  هاج  ترهش و  توهش  ءافطا  تسایر و  هیضق  اریز  دنشاب  قداص  تایاور  نیا  رد  هتـسد  ود  ره  هک  اسب  هچ  دزاس و  مودعم  رهز 
هدمآیمن و شـشوخ  اهب  زا  باب  هک  مدقتعم  مدرک  هراشا  زین  قباس  ياههمان  رد  هک  نانچمه  نم  اما  دـیامنیم . باجیا  ار  یتیانج  هنوگره 

دوخ ینیشناجب  دشاب  ییحی  هک  ار  اهنآ  دبسرس  لگ  سپ  هتشاد  دوجو  شحول  هداس  نارای  نیب  رد  یلاجرلا  طحق  هتـشادن و  ار  یـسک  نوچ 
رد دشاب و  باب  هنیآ  دبال  هک  هدناوخ  شتآرب  هوالع  هب  هتخاس و  بقلم  درادن  ماش  هک  یحبـص  ینعی  لزا  حبـص  هب  ار  وا  یتح  هدـیزگرب و 

دهاوش اب  ار  بلطم  هدروآ و  ار  اهبلادـبع  شرازگ  نیع  ماقم  نیا  رد  مدومن و  حایـس  هلاقم  رد  اهبلادـبع  صخـش  هتـشون  هب  هراـشا  هراـب  نیا 
نیا رد  میرکلادـبع  ـالماب  لـصاح ... میظع  ترهـش  نارهط  رد  هللا  ءاـهب  يارب  زا  نوـچ  و  : » حایـس هلاـقم  ص 88  مینکیم . هـیزجت  يرتـشیب 
میظع هرطاخم  رد  ود  ره  هللاءاهب  باب و  ماظن  ریما  هرهاق  هوق  ناریا و  مظعا  بزح  ضرعت  ناجیه و  دوجو  اب  هک  دندید  تحلـصم  صوصخ 

دنام سان  ضرعت  زا  ظوفحم  هللاءاهب  هلیسو  نیا  هب  دوش و  یبیاغ  صخش  هجوتم  راکفا  هک  دومن  دیاب  هراچ  سپ  دندیدش  تسایـس  تحت  و 
ییحی ازریم  هللاءاهب  ردارب  مان  هب  ار  لاف  نیا  هعرق  دنتسنادن  تحلـصم  هحفص 330 ] ار [  یجراخ  صخش  تاظحالم  یـضعب  هب  رظن  نوچ  و 

هب رهاظ  بسح  هب  یتاجتـشون  وا  ناسل  زا  دندومن و  فورعم  هناگیب  انـشآ و  ناسل  رد  روهـشم و  ار  وا  هللاءاهب  میلعت  دـییات و  هب  يراب  دـندز 
نیا دوب و  هاوفا  نسلا و  رد  وا  زا  یمسا  دش و  ناهنپ  یفتخم و  ییحی  ازریم  يراب  دیدنـسپ  تیاهن  هب  باب  ار  يأر  نیا  دندومن ... موقرم  باب 
رفـس نوذام  هللاءاهب ... هکنآ  ات  دـنام ... نوصم  ظوفحم و  دوب  روهـشم  فورعم و  هکنآ  دوجو  اب  هللاءاهب  هک  درک  بیجع  ریثات  میظع  ریبدـت 

تماقتـسا اب  هللاءاهب  تشگ  روهـشم  جراخ  لخاد و  نایم  هتـسب  رـس  رـس  نیا  روکذم  رارق  زا  دیـسر ... دادغب  هب  نوچ  دـش و  تایلاع  تابتع 
یـضعب هب  رتست  تهج  هب  دادغب  یحاوض  یحاون و  رد  یهاگ  لیدبت  سابل  رد  ییحی  ازریم  دـش و  مومع  ماهـس  فدـه  سان  نایم  رد  میظع 

الضفو ءاملع  اب  هللاءاهب  نوچ  و  : » هیضق هلابند  رد ص 133  دعب  و  دربیم .» رس  هب  بارعا  سابل  هب  دادغب  سفن  رد  یهاگ  لوغـشم و  فرح 
یقاب یتشحو  فوخ و  دـش و  مهارف  شیاسآ  بابـسا  هصـالخ  دومن  لـصاح  یلیمور  رد  یترهـش  تیـصو و  دومنیم  تاـقالم  ناـگرزب  و 

هب و  تشگ ... یتفلک  عادص و  بابـسا  تخیر و  یتفلا  شزیمآ و  حرط  ییحی  ازریم  اب  عابتا  زا  یکی  یناهفـصا  یمان  دـمحم  دیـس  دـنامن ...
... يدرگ ناهج  عوبتم  ات  رذگب  یعبات  زا  هدنامن ... یقاب  يرطخ  فوخ و  دنلب ... ناهج  رد  هفیاط  نیا  رکذ  هک  درک  مایق  ییحی  ازریم  ياوغا 

تحیـصن هچنآ  هفیاط  نیا  ياسؤر  زا  یـضعب  يراب  دش -  وا  لاوقا  نوتفم  یگبرجت  مک  بقاوع و  رد  رکفت  لمات و  تلق  زا  زین  ییحی  ازریم 
اب وشم ... رورغم  هدش  عضو  یتحلـصم  هظحالم و  هب  رظن  هک  مسریب  مسا  نیا  هب  وت  تسنونج  جیاتن  زا  هک  تسنونظ  هچ  نیا  هک  دنتـشون ...

ییحی ازریم  تاقلعتم  زا  یضعب  دنداتفا و  هیرهـش  شاعم و  رکف  رد  لامک  تیاهن  رد  لاح  تیهافر  دوبن و  جایتحا  هجو  چیه  هب  هکنآ  دوجو 
هب دانع  روهظ  هلیـسو  تسیداسف و  بابـسا  بوخ  نیا  هک  دندومن  هظحالم  یـضعب  دندومن  تفطاع  تناعا و  ياعدتـسا  دـنتفر و  هیارـس  هب 
هب يراب  ملسم ... یلو  دیمظعا و  نکر  دوخ  امـش  هک  دندرک  صیرخت  و  هحفـص 331 ] قیوشت [  دنتفگ و  نیرفآ  دندومن و  وا  تیوقت  رهاظ 
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هب یلیمور ... زا  ار  هللاءاهب  تشگ ... راکفا  شیوشت  ببـس  هک  دـنار  نابز  رب  یتاهرت  دـش و  شیوخ  راتفر  راتفگ  هراچیب  نآ  راـتفگ  هنوگنیا 
يارب هنوگچ  ار  تیاکح  اهب  رتخد  ای  ایلع  يهقرو  دینیبب  الاح  دنداتسرف ». سربق )  ) اسوغام هب  ار  ییحی  ازریم  نینچمه  دنداد و  تکرح  اکع 

دعب وا  دـش ... دراو  دادـغب  هب  عقوم ... نامه  هللاءاهب  کچوک  ینتاـن  ردارب  لزا ) حبـص   ) ییحی ازریم  : » باـتک ص 48  هدومن . لقن  دـلیفنالب 
دوب یصخش  هک  ییحی  ازریم  دوب ... دهاوخ  يرتنما  لحم  دادغب  درکیم  رکف  اریز  دوب  هدرک  رارف  ناردنزام  هار  زا  هاش  هب  دصق  ءوس  هیضق 
اریز هدوب  وا  هب  قلعتم  نایباب  تسایر  هک  دش  یعدم  تشاد ... هللا  ءاهب  هب  تبسن  هنایـشحو  دیدش و  یتداسح  توخن و  و  رورغ ، زا  نوحـشم 

هب يذغاک  شناوج  ینتان  ردارب  ياضاقت  هب  يرون  یلعنیـسح  ازریم  راب  کی  تسا ... هدومن  بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  باب  ترـضح 
تآرم ار  وا  ناوج  نیا  هب  ابطاخم  باوج  رد  باب  دـسیونب ... يزیچ  دوخ  تسناوتیمن  داوسیب و  رایـسب  دوب  یـصخش  وا  اریز  تشون  باـب 

مان نادـب  ار  شیوخ  هتـسب و  دوخ  هب  دـشابیم  وا  صاخ  یئاطعا  یبقل  هکنیا  ناونع  هب  ار  تآرم  بقل  نیا  لزا  حبـص  سپ  نیا  زا  دـناوخ و 
نیدـب نایباب  زا  يرایـسب  هک  تسنآ  هیـضق  لقادـح  دـشاب  هدوبن  نایئاهب  هیلک  يارب  یمومع  یناونع  ناونع  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  دـناوخیم 

ظوفحم هدرپ  سپ  رد  نیعم  تاقیم  ات  ار  وا  ات  دیامن  حرط  هللاءاهب  ظفح  يارب  يهشقن  هک  دیشیدنا  نینچ  باب  دندوب ... هتشگ  بطاخم  بقل 
رب نانمـشد  اعطق  دشیم  رـشتنم  هللارهظی  نم  تسوا  هکنیا  يادن  هنیمز ، ندش  هدامآ  زا  لبق  رگا  اریز  دنام  نوصم  هماع  یئاسانـش  زا  ات  دراد 

باب و  دیدرگیم ... ریخأت  هفقو و  راچد  شرارقتسا  هحفص 332 ] تهج [  نیدب  مظعا  رما  دندیچیم و  هئطوت  هدربمان  ندرک  دوبان  مادعا و 
نامه رد  هراشا و  هللارهظی  نم  ناونع  هب  ررکم  رد  ررکم  ار  یلعنیسح  ازریم  نآ  یط  هک  شحول  نیرخآ  مامضنا  هب  ار  دوخ  تاجتشون  هیلک 
نیدـب زین  ار  دوخ  صوصخم  رهم  نادـملق و  نینچمه  و  ینیوزق ) میرکلادـبع  ازریم   ) دوخ نیما  هب  هدوـمن  اـطعا  وا  هب  ار  هللاءاـهب  بلق  حوـل 

نیا دهدب  يرون  یلعنیـسح  ازریم  هب  شیوخ  تسد  هب  اصخـش و  دهد  خر  وا  يارب  يهعقاو  هچنانچ  ار  اهنآ  ات  دـهدیم  دوخ  صلخم  نمؤم 
رد دوب  یقاب  هللاءاهب  رایتخا  رد  هنردا  مایا  ات  سیفن  ءایشا  نیا  ماجنا و  ینیوزق  میرکلادبع  ازریم  طسوت  تناما  تقادص و  لامک  اب  تیرومأم 

عوجرم راثآ  نیا  رگید  نکلو  دومن  تقفاوم  هللاءاهب  دنیبب و  ار  راثآ  نیا  ات  دوش  هداد  هزاجا  وا  هب  هک  درک  تساوخرد  لزا  حبـص  عقوم  نیا 
راثآ باب  هک  دنک  دومناو  نانچ  دییأت و  هلیسو  نیدب  نایباب  رب  ار  دوخ  تسایر  هیعاد  ات  تشادهاگن  دوخ  دزن  ار  اهنآ  لزا  حبـص  دندیدرگن 

ار وا  هک  دوب  وا  یهاوخدوخ  اهنت  دیامن ... بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  راظنا  تساوخیم  قیرط  نیا  زا  لزا  حبـص  تسا ... هداد  ود  هب  ار  روکذـم 
دجاو اعبط  هکنیا  ظاحل  زا  مه  هدوب  قیالان  يروآهدـنخ  روط  هب  وا  سفن  هک  یماقم  ناـنچنآ  ینعی  دومنیم  ناـیباب  تساـیر  هیعاد  هب  راداو 

شوهیب و فیعـض و  یـصخش  زین  همزال  تافـص  ظاحل  زا  الوصا  هتـشادن و  یفاـک  تاـیبرجت  هکنیا  ظاـحل  زا  مه  هدوبن و  همزـال  طـیارش 
زاربا لزا  حبص  ياعدا  نیا  هب  یهجوت  اتردن  یلک  روط  هب  نایباب  دوب  نوبج  فئاخ و  يدرم  یلمهم  یتسس و  ترثک  رب  هوالع  دادعتسایب و 

هللاءاهب تمظع  هجوتم  اهنت  هدومن و  یقلت  لمهم  ینعمیب و  یـسب  ار  شیاعدا  رورغم و  لهاج و  یناوج  ار  وا  یقیقح  نینمؤم  دنتـشادیم و 
هدومنن و ودب  یهجوت  كدنا  نانآ  یلو  دنسانشب  دوخ  ربهر  ناونع  هب  ار  وا  ناتسود  هک  درک  یعـس  دش  دادغب  دراو  لزا  حبـص  یتقو  دندوب 

هرخالاب دنـسانشب  ار  وا  ماقم  هک  دنتـسه  عنام  ار  مدرم  هللاءاهب )  ) كراـبم لاـمج  هک  دوب  یعدـم  وا  دـندیدنخیم  وا  زیمآرورغ  تـالایخ  هب 
هب ار  نایباب  دـناوتیم  هحفـص 333 ] ایآ [  هک  دمهفب  لزا  حبـص  وا  تبیغ  تدم  رد  ات  دیوگ  كرت  ار  دادغب  يدـنچ  تفرگ  میمـصت  مردـپ 

یتقو : » ص 442 دنکیم . رکذ  هنوگچ  ار  ناتـساد  لیبن  دـینک  هظحالم  الاح  هن »... ای  دـیامن  بلج  يربهر  يدـشرم و  ناونع  هب  دوخ  فرط 
هب هقرو  يدنچ  زا  سپ  دنداد  حایس  هبو  دندومرف  موقرم  هلسارم  ییحی  ازریم  مسا  هب  هللاءاهب  ترضح  دورب  نارهط  زا  تساوخیم  حایـس  هک 

هللاءاهب ترـضح  تنایـص  ظفح و  لظ  رد  هک  دـندوب  هدرک  رما  ار  ییحی  ازریم  باب  ترـضح  هقرو  نآ  رد  دـش  لصاو  باب  ترـضح  طـخ 
قدـص لـیلد  ار  نآ  دـنداد و  رییغت  ار  كراـبم  حول  نیا  اهدـعب  ناـیب  نیـضرعم  دریگ  رارق  راوگرزب  نآ  تیبرت  میلعت و  هیاـس  رد  دـیآرد و 

هب مه  يهراشا  نیرتکچوک  كرابم  نایب  لصا  رد  هکنآ  اب  دنداد  رارق  ییحی  ازریم  هب  تبـسن  دوخ  زیمآهغلابم  يواعد  شیوخ و  ياهراتفگ 
هب روـبزم  نیرومأـم  هکنآ  زا  شیپ  زور  لـهچ  : » اضیا ص 523 تشادـن »... دوجو  دـندوب  لـئاق  شعاـبتا  ییحی و  ازریم  هک  یموهوم  ماـقم 

قیقع ياهرتشگنا  نادملق و  همیمض  هب  ار  همه  دندومرف و  يروآعمج  ار  دوخ  تاجتشون  حاولا و  عیمج  باب  ترـضح  دنوش  دراو  قیرهچ 
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رد مه  ار  هبعج  دیلک  هک  بتاک  دمحا  ازریم  ناونعب  يهمان  همیمض  هب  دنداد و  یح  فرح  رقابالم  هب  دنداهن و  هبعج  رد  ار  دوخ  ياهرهم  و 
سدقم و ءایشا  ماهداد  رارق  هبعج  نیا  رد  هچنآ  نک  يرادهاگن  تسرد  ار  تناما  نیا  دندومرف  دندرپس و  رقابالم  هب  دندوب  هتشاذگ  همان  نآ 
. یناسرب دمحا  ازریم  هب  ار  تاناما  نیا  يورب و  دیاب  دنک  ادیپ  عالطا  هبعج  نیا  تایوتحم  زا  یسک  دیابن  دمحا  ازریم  زا  ریغ  دنتـسه  یـسیفن 

دیاشگب ار  هبعج  هک  دومن  تساوخرد  دـمحا  ازریم  زا  میظع  خیـش  درک  میلـست  دـمحا  ازریم  هب  ار  تناما  دـش و  مق  دراو  رقاـبالم  هک  یتقو 
هچرگا هحفص 334 ] میدرک [ » ترایز  ار  همه  دوب  هبعج  نایم  رد  هک  یئایـشا  درک  زاب  ار  هبعج  میظع  تساوخرد  بسحرب  مه  دمحا  ازریم 

لوق رظن و  نیا  سپ  تسا  هدیـسر  زین  شبیوصت  هب  هک  تساهب  دوخ  لاوقا  ابلاغ  بلاطم  هک  مروآیم  امـش  دای  هب  اددـجم  یلو  تسا  رارکت 
هدناوخ ار  هناگ  هس  تاراهظا  نیا  رگید  راب  کی  امش  دوخ  افطل  الاح  مدروآ  ار  وا  رتخد  رسپ و  تاشرازگ  زین  قباس  تاحفص  رد  تسا  اهب 

ارهاظ هک  دنراد  قیدصت  رفن  هس  ره  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  هن ؟ ای  دشابیم  ادیوه  راکـشآ و  الماک  نآ  زراب  ياهغورد  ایآ  دـینیبب  و 
ملـسم هچنآ  هدومن و  باختنا  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  رکذـلاریخا  هدربمان  هکنیا  رب  ینبم  هدوب  ییحی  تسد  رد  تسا و  دوجوم  باـب  زا  یحول 

اهبلادبع اهتنم  تسا  هدوب  ییحی  ازریم  دزن  رد  زین  شـصوصخم  رهم  نادملق و  باب و  راثآ  نیرخآ  هک  دنراد  قیدصت  اهنآ  رفن  هس  ره  تسا 
اعدا فرـص  دوخ  نیا  هدومنن  عوجرم  رگید  هتفرگ و  هظحالم  ناونعب  اهب  زا  ییحی  ار  راثآ  نیرخآ  رهم و  نادملق و  دـنیوگیم  شرهاوخ  و 

رتشوهاـب و رتسایـس و  بتارم  هب  هک  اـهب  نوچ  یـصخش  زا  سکعلاـب  هکلب  تسین  اراد  زین  ار  ثحب  تیلباـق  دـشابیم و  لـیلدالب  هدوـب و 
حاولا ناشدوخ  لوق  هب  هدومن و  اهاعدا  نانچ  هکنآ  دـعب  دروخب و  ار  یعدـم  ردارب  بیرف  هک  تسین  یندرکرواب  هدوب  ییحی  زا  رت  هبرجتاـب 

نادملق رهم و  هک  دهد  ناشن  سک  همه  هب  دوخ  ینیشناج  لیلد  ناونعب  دناوتیم  هک  ار  یکرادم  اهنت  اهب  الاح  هدادیم  رییغت  دوخ  عفن  هب  ار 
یحول راثآ و  نیا  هنردا  مایا  رد  ییحی  دیوگیم  اهب  رتخد  هک  دیدرک  هجوت  دبال  دراذگ ، دوخ  یعدم  رایتخا  رد  دیایب و  دشاب  راثآ  ریاس  و 

هب دادـغب و  ماـیا  زا  تارـضح  دوخ  لوق  هب  لزا  هک  دـیدرک  هجوت  دریگیم و  تناـما  هب  اـهب  زا  هدـش  یفرعم  هللارهظی  نم  نآ  رد  اـهب  هک  ار 
نانیمطا یصخش  نینچ  هب  اهب  هک  درک  رواب  ناوتیم  هنوگچ  سپ  هتشاد  ار  باب  ینیشناج  ياعدا  باب  تداهش  دعب  هلـصافالب  لیبن  تداهش 

یحول هن  هدوب  ضحم  بذک  اعدا  نیا  سپ  دهدیم  شیوخ  یناج  نمـشد  یعدم و  نیرتگرزب  هب  ار  دوخ  لئالد  كرادم و  اهنت  هدیزرو و 
هتخادرپ هتخاس و  لیلدیب و  الک  اهنیا  دوش  میلـست  وا  هب  هدوب  رارق  يرهم  نادـملق و  هن  هدـش و  رداـص  اـهب  یهللا  رهظی  نم  ناونعب  باـب  زا 

اهنآ و ندوب  هیاـپیب  یتسـس و  هک  ناـمز  نآ  حول  هداـس  مدرم  دزن  دوخ  ياـعدا  ندـناشن  یـسرک  هب  ییحی و  وجه  يارب  تساـهب  تاـغیلبت 
دیوگیم اهب  رتخد  هکنآ  اعدا  نیا  ندوب  غورد  رب  رگید  لـیلد  و  هحفـص 335 ] تسا [ . نشور  حـضاو و  یکدوک  ره  رب  نآ  غورد  حوضو 

نیرخآ اهرهم و  نادملق و  هیضق  رکذ  رد  لیبن  هکنآ  لاح  تخاس و  بقلم  هللا  ءاهب  بقل  هب  شحول  نیرخآ  نیا  رد  ار  یلعنیسح  ازریم  باب 
ازریم دوخ  ار  بقل  نیا  تسا  دـقتعم  هکلب  دـشاب  هداد  اـهب  بقل  ار  یلعنیـسح  ازریم  باـب  هک  هدوـمنن  عوـضوم  نیا  زا  يرکذ  اـهنت  هن  حوـل 

ناونعب لبق  تاحفص  رد  رگید  هیـضق  تبـسانم  هب  ار  لیبن  شرازگ  نیا  هکنیا  اب  تسا  هدرک  باختنا  دوخ  يارب  تشدب  رد  مهنآ  یلعنیـسح 
هللاءاهب ترضح  نامهیم  تشدب  رد  ناشفقوت  هرود  رد  تیعمج  نیا  مامت  ص 285 : مروآیم . اددجم  زین  اجنیا  رد  کلذعم  ماهدروآ  دهاش 

هزات مسا  هب  تشدب  باحصا  زا  کیره  دناوخب  ابحا  عمج  رد  هک  دندادیم  يرون  نامیلـس  ازریم  هب  یحول  زور  ره  هللاءاهب  ترـضح  دندوب 
دـشیم ءاغلا  همیدق  دیلاقت  زا  یکی  زور  ره  تشدب  رد  نارای  عامتجا  مایا  رد  يراب  اهب ... مسا  هب  كرابم  لکیه  دوخ  هلمج  زا  دندش  موسوم 

هب نامگ  ار  کیره  دوشیم  هداد  یـصخش  هچ  فرط  زا  صاخـشا  هب  یماـسا  نیا  تسیک و  فرط  زا  تارییغت  نیا  هک  دنتـسنادیمن  ناراـی 
نیا عیمج  ردصم  هک  تسا  ترضح  نآ  هک  دنتسنادیم  دندوب و  فراع  هللاءاهب  ترضح  ماقم  هب  مایا  نآ  رد  مه  يدودعم  تفریم  یـسک 

نتفاب مهب  نامسیر  نامسآ و  نوچ  هکنآ  رگم  دیهد  قیفلت  مه  اب  ار  بلاطم  نیا  تسناوت  دیهاوخ  هنوگچ  امش  منادیمن  نم  تسا . تارییغت 
دیوگیم اهب  دوخ  تسا  دوجوم  رگیدکی  فلاخم  حیرص و  نایب  ود  اجنیا  الا  دیوش و  لوعجم  یگتخاس و  تاریـسفت  تاریبعت و  هب  لسوتم 

هرهظی نم  ار  يو  بقلم و  مسا  نیدـب  ار  وا  شحول  نیرخآ  رد  باب  دـیوگیم  شرتخد  تشدـب و  رد  مهنآ  هداد  دوخ  هب  دوخ  ار  اهب  بقل 
رگا ددرگیم و  دوقفم  دوشیم و  راذگاو  هتشاد  ار  باب  ینیـشناج  هیعاد  هک  یـسک  اهب و  فیرح  اهنت  ینعی  لزاب  مه  حول  نیا  نییعت و  هللا 
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هدربمان دشاب  هدش  رداص  باب  زا  یحول  نینچ  رگا  هک  تسنیا  هیـضق  دنتـسین و  قداص  ود  نیا  زا  کیچیه  هک  تسنیا  دیهاوخب  ار  شتـسار 
رد هتـشادن و  یگزات  نیقباس  افرع و  طـسوت  زین  تغل  هحفـص 336 ] نیا [  لامعتـسا  هک  تسا  هدرک  اهب  تغل  رد  ادـخ  هب  ياهراـشا  نآ  رد 

نیا رد  دـنزب  اج  باب  نیـشناج  هللا و  هرهظی  نم  ار  دوخ  هکنآ  يارب  یلعنیـسح  ازریم  دوشیم . هدـید  دایز  نانآ  تآشنم  اههبطخ و  اهتاجانم 
مه دعب  دنک و  میکحت  نایباب  نیب  ار  تسایر  ياعدا  هدـیدرگ و  باب  هروکذـم  تاراشا  لومـشم  ات  دراذـگیم  دوخ  يور  ار  اهب  مسا  عقوم 

تیئاهب خروم  نیلوا  نیرتگرزب و  لیبن  هک  درادن  ینعم  الا  دروایب و  ولهپ  دص  مهبم و  نانچنآ  دوخ  خـیرات  رد  ار  نآ  لیبن  دـهدیم  روتـسد 
نیرخآ رد  ار  مردـپ  باب  هک  دـیوگب  صخـش  نیمه  رتخد  دـیمان و  اـهب  ار  دوخ  تشدـب  رد  یلعنیـسح  ازریم  هک  دـسیونب  اـهب  دوخ  لوق  زا 

اهب تدم  نآ  رد  یلعنیـسح  ازریم  رگا  هجوت و  لباق  تسا و  لاس  هس  دودح  رد  تدم  ود  نیا  هلـصاف  هک  یتروص  رد  داد ! اهب  بقل  شحول 
فالخ هب  دینک  هجوت  مه  دعب  و  تسا . هداد  اهب  بقل  شحول  نیرخآ  رد  ار  وا  باب  هک  دیوگب  هتـسناوتیمن  هتبلا  شرتخد  هدـشیم  هدـیمان 

بتاک دـمحا  ازریم  هب  ار  نآ  وا  ات  داد  یح  فرح  رقابالم  هب  ار  دوخ  نادـملق  رهم و  راثآ و  نیرخآ  باـب  دـیوگیم  لـیبن  هک  رگید  یئوگ 
لوعجم رب  رگید  یلیلد  زین  حیرـص  ضقانت  نیا  دراد  میلـست  اهب  هب  ات  داد  ینیوزق  میرکلادبع  هب  ار  اهنآ  باب  دیوگیم  اهب  رتخد  یلو  دهدب 
بوصنم دوخ  ینیـشناج  هب  ار  لزا  اهب  ظفح  يارب  باب  شرهاوخ  اهبلادـبع و  لوق  هب  هک  یحولرـس  رب  میدرگرب  الاح  تسا . ناتـساد  ندوب 

لزا و نیا  هدوبن و  نایم  رد  وا  ینیـشناج  لزا و  زا  یمـسا  الـصا  حول  رد  دـیوگیم  اهب  صخـش  بیوصت  لوق و  لقن  اب  لیبن  هکنیا  هدومن و 
تـسا یفاک  دوخ  یئوگ  ضیقن  دـض و  یئوگ و  فالخ  نیا  هکنیا  زا  هتـشذگ  دـناهداد  رییغت  دوخ  عفن  هب  ار  حول  نتم  هک  دـناهدوب  ناـیلزا 

دروم حول  الوا  موشیم . روآدای  زیزع  تسود  هجوت  بلج  يارب  زین  ار  ریز  لئالد  نئارق و  افاضم  یلو  اهب  ياعدا  ندوب  بذـک  تاـبثا  يارب 
دهاش لیبن  خـیرات  نتم  رکذ  اـب  ص 200 )  ) لبق تاحفـص  رد  هکنیا  امک  هدوب  شتاـیح  ماـیا  رخاوا  رد  باـب و  ماـیا  لاـس  نیرخآ  رد  ثحب 

هعلق ترایز  رومأم  باب  فرط  زا  مدومن  لقن  هچنانچ  هک  یحایس  نآ  تسا  هدوب  حایس  باب  هب  ییحی  هحفص 337 ] همان [  لماح  هک  مدروآ 
دـشاب هدـش  رداص  باب  همان  ات  دـش و  باب  هب  ییحی  همان  لـماح  نارهط  هب  اـجنآ  زا  تشگرب  رد  هدوب و  اـجنآ  رد  ادهـش  دـقارم  یـسربط و 
ياعدا یتسیابیم  اهب  باب  دـعب  هلـصافالب  اریز  هتـشادن  ینعم  اهب  ظفح  رگید  عقوم  نیا  رد  سپ  دوشیم  باب  ماـیا  نیرخآ  نراـقم  تسرد 

هک دوب  هدشن  درـس  باب  ندب  هب  هدراو  ياهریت  زونه  میدـید  هکنیا  امک  هدیـشوکیم  نانآ  داحتا  یباب و  هعماج  ظفح  هب  راکـشآ و  ار  دوخ 
رد یفرعم و  یهلا  یحو  رهظم  ینیـسح و  روهظ  ار  دوخ  قارع  رد  مدروآ  دهاش  هک  يروط  هبو  دنکیم . دوخ  راک  تامدـقم  هب  عورـش  اهب 

هدرک باختنا  تمـس  نادب  اهب  زا  راظنا  ندنادرگرب  ندرک و  مگ  یپ  يارب  ار  ییحی  باب  هکنیا  ياعدا  سپ  هدوب  يرتشم  دـیرم و  بلج  یپ 
انامه ار  دوخ  ندوب  یباب  بتارم  اج  همه  رد  ادـتبا  زا  اهب  ایناث  دـشابیم . ضحم  بذـک  لیلدیب و  تسا و  ساسایب  لوعجم و  یبلطم  تسا 

رد هب  ملاس  ناج  نوگانوگ  دراوم  رد  هنوگچ  هک  مدروآ  ددعتم  دهاوش  هدزیم و  خـیم  هب  یکی  لعن و  هب  یکی  هراومه  هتـشادیم و  یفخم 
هتشک يروف  دشیم  هتخانش  تمس  نیدب  لقاال  ای  یفرعم و  یباب  هعماج  هب  بستنم  ار  دوخ  دیزرویم و  يرارـصا  رگا  هک  یتروص  رد  هدرب 
هکنیا ولو  دندشیم  هتشک  دندوب  هدش  هتخانش  یباب  هکنیا  ناونع  هب  افرص  دارفا  زا  يرایسب  دهدیم  ناشن  تیباب  خیرات  هکنیا  امک  دوب . هدش 

دـیآیم و رد  ینعمیب  ظفح  يهیـضق  زین  تیباب  هلخاد  رد  دـشیمن و  هتخانـش  یباب  اهب  نایباب ، عمج  زا  جراـخ  رد  نیارباـنب  دـنیامن ، راـکنا 
نیب رد  باب  مادعا  دعب  هلصافالب  انامه  ییحی  هوالعب  تسا . تباث  بلطم  ندوب  لوعجم  زین  ظاحل  نیا  زا  تسا و  هدوبن  يراک  وا  اب  ار  یسک 

هحفـص دسیونیم [ : صرد 622  لـیبن  هکنآ  دـهاش  هدوب . هدـیناسر  مهب  صوصخم  نادـیرم  هدوب و  هجوت  فرط  هتـشاد و  يههجو  ناـیباب 
هب دورو  ضحم  هب  هک  دـندومن  رومأـم  ارم  میورب و  نارهط  هب  هک  دوـمرف  رما  نم  دـمحا و  ازریم  هب  هاـشنامرک  رد  هللا  ءاـهب  ترـضح  [ » 338

تعجارم نارهط  هب  هللاءاهب  اـت  میناـمب  اـجنآ  رد  میورب و  تسا  دورهاـش  کـیدزن  هک  ناـخراقفلاوذ  هعلق  هب  ییحی  ازریم  یهارمه  هب  نارهط 
رضاح دورهاش  هب  نارهط  زا  ترفاسم  رما و  يارجا  يارب  مدومن  غالبا  ییحی  ازریم  هب  ار  كرابم  رما  مدیـسر و  نارهط  هب  نوچ  نم  دیامن ...
هتـشاد نادیرم  نارای و  دوخ  ییحی  ازریم  سپ  مربب .» شنارای  يارب  دـنچ  همان  مورب و  نیوزق  هب  درک  روبجم  مه  ارم  هتـشذگ  نیا  زا  دـشن و 
هیـضق نیا  هدروآیم و  رد  دوـخ  رما  ذوـفن و  تحت  زین  ار  وا  هداتـسرف  هکلب  هدوـمنیمن  نیکمت  دوـخ  رتـگرزب  ردارب  اـهب  زا  اـهنت  هن  تسا و 
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فرط نیا  هب  اهب  متشون  دولآ  لگ  بآ  زا  هدافتسا  تمسق  رد  هک  يروط  هب  هک  تسا  باب  مادعا  دعب  هلصافالب  نامز  هب  طوبرم  لیبن  لوقنم 
نیا رد  ییحی  ازریم  هکنآ  لاح  دروآ و  مهارف  موق  تسایر  باب و  رما  رد  ار  دوخ  ینیشناج  لیاسو  ات  هتفریم  قارع  هب  یتح  فرط و  نآ  و 
مارآ ار  طیحم  نوچ  نایباب  يارب  تزع  شمارآ و  لوصح  دـعب  هنردا و  رد  دـیوگیم  اهبلادـبع  هکنیا  سپ  هتـشاد . ینادـیرم  ناراـی و  عقوم 
عورش دادغب  رد  ییحی  دیوگیم  اهب  رتخد  هکنیا  لیلدالب و  دوخ  تسا و  يرگید  غورد  هداتفا  تسایر  ددصرد  نآ  نیا و  کیرحت  هب  هتفای 

اهنت دوب . هدرک  عورـش  باب  مادـعا  دـعب  هلـصافالب  نارهط و  زا  انامه  هک  تسا  لـیبن  لوق  حیحـص  هتفگ  هدوب و  ساـسایب  زین  درک  اـعدا  هب 
دوخ جراخم  لقاال  ات  هدرکیم  راک  یهاگ  هدوبن و  نارگید  شودراب  ییحی  اهبلادـبع  تیاکح  قبط  لقاال  هک  تسنیا  اهب  لزا و  نیب  توافت 
رتهب یگنادشـش  هد  کی  زا  حولهداس  دـیرم  کی  دـناهتفگ : میدـق  زا  هک  تسا  هدوب  دـیرم  كرادـت  رکف  رد  طقف  اهب  یلو  دـیامن  نیمأت  ار 
هلیذر تافـص  هیلک  دـجاو  هصالخ  هناوید و  فئاخ و  داوسیب و  يدرم  ار  لزا  نایئاهب  ریاس  شرتخد و  رـسپ و  اهب و  دوخ  کلذـعم  تسا .

اهب ياقآ  نیمه  هکنآ  لاح  دـنناسریم و  یلعا  شرع  هب  هیلاع  هحفـص 339 ] تافـص [  هیلک  هلماک و  مولع  ندوب  دجاو  رد  ار  اهب  یفرعم و 
دوخ کچوک  ردارب  ربارب  رد  دـنارورپیم  رـس  رد  ار  نانآ  يربهر  لایخ  دریگیم و  یباب  موق  تاـجن  هب  میمـصت  نارهط  لاـچ  هایـس  رد  هک 

ناـبایب هوـک و  هب  رـس  هدرک و  اـهر  تسرپرـس  یجرخیب و  بیرغ  یتـکلمم  يرهـش و  رد  ار  دـنزرف  نز و  یتـشم  هدرواـین و  لـمحت  باـت 
ردـب نادـیم  زا  ار  وا  دـناوتب  ات  دروآ  مهارف  ردارب  نیا  اب  هلباقم  يارب  یتازیهجت  هتخادرپ و  یتایآ  هدومن و  یتاعلاطم  اجنآ  رد  ات  دراذـگیم 

همزـال و تازیهجت  هب  قـفوم  توـلخ  هشوـگ  رد  هعلاـطم  راـک و  راـکفا و  زکرمت  لاـس  ود  تدـم  رد  یلمع و  وا  هشقن  تقیقح  رد  و  دـنک .
و دننامیم . یقاب  لزا  اب  رگید  هدعو  بلج  دوخ  هب  تشگرب  دعب  ار  نایباب  زا  یتمـسق  هدش و  ردارب  ندـنار  يارب  هدـیفم  ياههشقن  كرادـت 

اریز تسین ، حیحص  هدیزرویم  هنایشحو  تداسح  دوخ  رتگرزب  ردارب  عضو  هب  هک  دنهدیم  لزا  هب  تداسح  دانـسا  اهب  رـسپ  رتخد و  هکنیا 
رب یتقبـس  دـیاب  اـقح  هبرجت  نس و  يرتشیب  تلع  هب  رتگرزب  ردارب  دـنکیم  رکف  نوچ  دزرویمن  تداـسح  رتگرزب  ردارب  هب  رتکچوک  ردارب 

دشاب يدرخبان  درم  رگا  هک  تفگ  ناوتیم  دراد  تقبس  وا  رب  رتکچوک  ردارب  هک  دنیبب  رتگرزب  ردارب  رگا  یلو  دشاب  هتـشاد  رتکچوک  ردارب 
باختنا و ینیـشناج  هب  ار  وا  رتکچوک  ردارب  باب ، دـنیبب  هتـسناوتیمن  هک  هدوب  بلط  هاج  ياـهب  نیا  سپ  دوشیم . دـسح  کـشر و  راـچد 

دوشیمن قفوم  نوچ  دیامنیم و  زین  ار  ردارب  لتق  دصق  دسح  کشر و  نیمه  تلع  هب  هک  اجنآ  ات  هتشادن  لوذبم  ودب  یهجوت  نیرتکچوک 
هک ار  رگید  ردارب  نآ  لباقم  رد  یلو  دنکیم  عنم  وا  اب  وگتفگ  ترشاعم و  زا  ار  لیماف  هیلک  هتفرگ و  میمـصت  لیماف  زا  وا  درو  درطب  مرجال 

میلک بقل  هدش  لوغـشم  دلیفنالب ) ص 47   ) اـهنآ یئوش  تخر  يزپـشآ و  هب  اـهب  رتـخد  تیاـکح  قـبط  هداد و  رد  نت  تلذ  هب  وا  ربارب  رد 
هحفـص 340] دنزیم [ . فرح  ادخ  اب  هک  تسا  میلک  یـسوم  هتـشاد  ار  وا  اب  تبحـص  راختفا  هک  ردارب  نیا  و  ادخ ، اهب  دوخ  ینعی  دهدیم 

مامت ینامز  دوب  یبوخ  کمک  تهج  ره  زا  نابرهم و  یـصخش  دمآ  هاگدیعبت  هب  وا  اب  هک  یـسوم  ازریم  ینعی  ومع  نیا  ( » دلیفنالب (ص 47 
يـالبال زا  اـما  دوـمنیم ». کـمک  زین  یئوـش  ساـبل  رد  نینچمه  تشاد و  يداـیز  دادعتـسا  هنیمز  نیا  رد  هک  دوـب  وا  يهدـهع  هب  يزپـشآ 

نیا هتـسیاش  ار  وا  اهب  باختنا و  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  ییحی  باب  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  هجیتن  لیبن  اهب و  رتخد  اهبلادـبع و  تاشرازگ 
نوچ دنکیم و  يزاس  هنیمز  هب  عورـش  هنایفخم  يرـس و  روط  هب  ادتبا  دیامن و  لاغـشا  ار  تمـس  نیا  دوخ  دریگیم  میمـصت  هدـیدن و  ماقم 
نوچ دیامن و  مهارف  وا  رب  لماک  طلـست  يارب  یبسانتم  هشقن  ات  دوریم  اوزنا  هشوگ  هب  یلاس  ود  دنیبیم  ار  نایباب  هجوت  ییحی و  یگداتـسیا 

ياعدا هن  دـنکیم  داحتا  باب و  رما  تاجن  ناونعب  میدـید  هک  يروط  هب  ار  تاغیلبت  همه  یلو  دـیازفایم . دوخ  لـمع  تدـش  رب  ددرگیمرب 
غاب دادغب و  رد  اهب  رما  یمومع  نالعا  نایئاهب  هک  ار  هچنآ  دـنکیم و  لمع  ییحی  ربارب  رد  یفنم  تمواقم  زت  اب  تقیقح  رد  تیرهظی و  نم 
نیا دـلیفنالب  طسوت  اـهب  رتخد  تیاور  هب  هکلب  هدوبن  یمومع  نـالعا  دـننکیم  لـقن  اـنرک  قوب و  اـب  هتفرگ و  نشج  ار  نآ  یقلت و  ناوضر 
اهنآ هنیمز  البق  هک  هدوب  غلابان  وا  دننام  نایفارطا  رفن  دنچ  هتشاد و  لاس  زا 19  رتمک  عقوم  نآ  رد  هک  اهبلادـبع  هب  طقف  تیرهظی  نم  ياعدا 
هکنآ دعب  ینعی  هدوب . ربخیب  یلک  هب  يرجام  نیا  زا  لاسکی  دودح  زین  ییحی  یتح  هک  هدوب  يرس  نانچ  عوضوم  دندوب و  هدرک  دعتـسم  ار 

تقیقح رد  دومن ، نایغط  ییحی  هک  دـسیونیم  اهبلادـبع  هک  هچنآ  فالخ  هب  اجنیا  رد  دـنوریم  هنردا  هب  اجنآ  زا  لوبمالـسا و  هب  دادـغب  زا 
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ینلع و ار  دوخ  ياعدا  رما ) حول   ) یحول یط  دـلیفنالب  طسوت  اهب  رتخد  هتفگ  قبط  مالعا و  ییحی  هب  ار  دوخ  ینلع  ناـیغط  هک  دوب  اـهب  نیا 
رـضحتسم شردارب  تناـیخ  ینلع و  ياـعدا  هب  ییحی  هک  هحفـص 341 ] تسا [  عـقوم  نیا  رد  تقیقح  رد  دتـسرفیم و  شردارب  هـب  امـسر 

یلک هقرفت  اذـهیلع  دوب  هدرک  ایهم  ار  هنیمز  هنایفخم  روط  هب  البق  هناداتـسا و  اهب  نوچ  یلو  دـنکیم . رتشیب  یگداتـسیا  هب  عورـش  دوشیم و 
دـیدش و نانچ  اهنآ  نیب  فالتخا  شکمـشک و  دـننامیم و  یقاب  ییحی  وریپ  يهدـع  عمج و  اهب  رود  هب  یعمج  هدـیدرگ  داجیا  ناـیباب  نیب 
اـهب و ددرگیم ، مه  زا  رود  هطقن  هب  هتـسد  ره  مازعا  اـهنآ و  ندرک  ادـج  هب  روبجم  لـحم  تموـکح  هک  دـباییم  هعـسوت  ناـنچ  تمحازم 
رد اهب  رتخد  ایلع  هقرو  تاـشرازگ  قبط  ار  بلاـطم  نیا  دـهاش  نونکا  درادیم . مازعا  سربق  هب  ار  شناراـی  ییحی و  اـکع و  هب  ار  ناـهارمه 

تشاد مالعا  ناتسود  زا  رفن  دنچ  شدشرا و  رسپ  هب  هدربمان  هک  دوب  غاب  نیا  رد  فقوت  مایا  رد  : » مینک ص 58 لابند  دلیفنالب  يدعب  باتک 
ار عوضوم  نیا  مـالعا  مناـخ  هرینم  لوق  زا  رد ص 80  و  دـیدرگ » سیـسأت  ناوـضر  نشج  هعقاو  نیا  دوبداـی  هب  هللا و  هرهظی  نم  تسوا  هک 
ص تشادـن ». یعالطا  ناوضر  نالعا  زا  هجو  چـیه  هب  ییحی  و  : » ص 59 دـنکیمن . نیریاس  زا  يرکذ  هداد و  صاصتخا  اهبلادـبع  هب  طقف 
وا رـشبم  باب  هک  هللا  هرهظی  نم  تسوا  هک  تشاد  مالعا  يرتلماک  هیمالعا  کی  یط  هللاءاهب  تقو  نیا  رد  میدیـسر ... هنردا  هب  ام  یتقو  : 60

كانبـضغ رایـسب  وا  دـناسرب و  لزا  ییحی  تیؤر  هب  ار  نآ  اـت  دومن  رومأـم  ار  دوخ  بتاـک  و  رما ) حول   ) تشون هراـب  نیا  رد  یحول  هدوب و 
هک یلاح  رد  دـندرکیم  هدافتـسا  اذـغ  باقـشپ  کی  زا  قافتا  هب  توعد و  ینامهم  هب  ار  هللاءاـهب  سپ  تساوخیم ... دـسح  زا  هدـیدرگ و 

هدوارم هنوگره  اهب  دیدرگ ... ضیرم  ادیدش  زور   23 هحفـص 342 ] تدـم [  هللاءاهب  نآ  رثا  رب  هک  دوب  هدرک  مأوت  مسا  هب  ار  نآ  مین  ییحی 
هدـمآ و رـس  هب  هلـصوح  ار  نایتلود  دروآیم  مهارف  لزا  حبـص  ارمتـسم  هک  یئاهتمحازم  رثا  رب  مایا  نیا  رد  تشاد ... عونمم  وا  اب  ار  لـیماف 
دوب و اهب  رشبم  باب  رگا  متشون  زین  قباس  ياههمان  رد  هک  يروط  هب  اهنیا  رب  افاضم  دنتفرگ ». وا  لیماف  اتکی و  بوبحم  ینوگنرس  هب  میمصت 
هچ هکنآ  ای  دومنیمن و  یمادـقا  درکیم  هدـهاشم  یقطان  رگا  هک  دروخب  مسق  اـهب  دوب  مزـال  هچ  رگید  دوب  وا  رطاـخ  هب  اـهادوس  نیا  همه 

نیـسحالم ارچ  هوالع  هبو  هدومنیم  مادقا  یتسیاب  ارهق  هدوب و  وا  رطاخب  اهادوس  نیا  مامت  دوب  یباب  موق  تاجن  هب  میمـصت  ذاختا  هب  یموزل 
ازریم نارسپ  يوجتسج  رد  یلک  روط  هب  دروآ ، تسد  هب  یناتسدمه  نارای و  ات  دیآیم  نارهط  هب  یتقو  هتخانـشیمن و  مسر  مسا و  هب  ار  وا 
هدوب یصخش  هدرکیم  قیقحت  گرزب  ازریم  نارسپ  هرابرد  وا  زا  هک  یسک  اب  افداصت  یلع و  نیـسح  ازریم  صخـش  يایوج  هن  هدوب  گرزب 

هب هک  هدوب  یصاخشا  يوجتسج  رد  نیـسحالم  مدرک  هراشا  قباس  ياههمان  رد  هک  يروط  هب  تسا و  هتخانـشیم  ار  یلع  نیـسح  ازریم  هک 
دزادرپ و اهنآ  بلج  هب  دـناوتب  رتناسآ  ات  دـشاب  اهنآ  راکفا  هب  کیدزن  هتـشاد و  یئانـشآ  یتشر  مظاک  دیـس  یئاسحا و  دـمحا  خیـش  راکفا 

روط هب  یلع ، نیـسح  ازریم  صخـش  هب  صاخ  رظن  نودب  اذهیلع  دنـشاب  هدوب  هتـسد  نیا  زا  دیاب  یمان  گرزب  ازریم  هداوناخ  هک  دوب  هدـینش 
تاـقالم يارب  ار  يددـعتم  طاـقن  هکلب  هدوبن  نارهت  صوـصخم  زین  نیـسحالم  تیرومأـم  ـالوصا  دوـب و  گرزب  ازریم  دـالوا  ياـیوج  یلک 

بسح نیسحالم  : » دسیونیم رد ص 83  لیبن  ایاضق  نیا  حرـش  رد  هکنآ  دـهاش  تسا . هدوب  نارهت  اهنآ  هلمج  زا  هتفریم و  دـیاب  ناـیخیش 
يرهن و یلع  دمحم  ازریم  دندش  نموم  ناهفـصا  رد  هک  یـسوفن  هلمج  زا  : » ص 86 دش ». راپسهر  ناهفـصا  يوس  هب  نایملاع  يالوم  رمالا 

رما قیدـصت  هب  مایا  نآ  رد  زین  یناسارخ  هحفـص 343 ] سدقم [  قداص  الم  بنج  دـندوب  هعلقاپ  اضردـمحم  ازریم  يداه و  ازریم  شردارب 
راپسهر ناشاک  هب  ناهفـصا  زا  نیـسحالم  دوب ... یتشر  مظاک  دیـس  میلاعت  بسحرب  دوعوم  روهظ  رظتنم  هتـسویپ  هیلاراشم  دش  زئاف  كرابم 

نکلو دش  راپـسهر  مق  بناج  هب  ناشاک  زا  نیـسحالم  دومرف ... غالبا  دوب  هیخیـش  ياملع  زا  هک  یقابلادبع  دیـس  هب  ار ... كرابم  رما  دـش ...
رد دومرف و  تمیزع  نارهط  بناج  هب  نیسحالم  بانج  مق  رهش  زا  دومن  تعانق  یناشفا  رذب  هب  طقف  تفاین و  رهش  نآ  مدرم  رد  يدادعتـسا 

هیخیـش و ياملع  زا  هک  ار  هسردـم  نآ  سردـم  دومن و  رایتخا  لزنم  راـنماپ  هسردـم  هب  فورعم  حـلاص  ازریم  هسردـم  ياـههرجح  زا  یکی 
ام تفگ  نیـسحالم  هب  و  دیزرو ... عانتما  هللارما  لوبق  زا  یجاح  درک ... توعد  كرابم  رما  هب  دوب  یناسارخ  دمحم  ازریم  یجاح  هب  موسوم 

منیبیم الاح  درک ... دیهاوخ  مایق  هیخیـش  هقرف  روما  یلاعت  یقرت و  يارب  امـش  یتشر  مظاک  دیـس  تافو  زا  دـعب  هک  میدرکیم  نامگ  نانچ 
هقیرط هک  دینادب  نیقی  دیزادرپب  دیئوگیم  نخـس  نآ  زا  هک  هلطاب  دیاقع  نیا  رـشن  هب  مه  زاب  امـش  رگا  هدوب ... طلغ  متـشادنپیم  هچنآ  هک 
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جراخ دوخ  لزنم  زا  دوز  حبص  زور  ره  نارهط  رد  فقوت  تاقوا  رد  نیسحالم  بانج  تخاس ... دیهاوخ  دوبان  وحم و  نارهط  رد  ار  هیخیش 
دومرف تیاکح  نینچ  دوب  دیس  خیش و  ناوریپ  زا  هک  يرون  ملعم  دمحمالم  دنتـشگیمرب ... لزنم  هب  هتـشذگ  بش  زا  تعاسکی  دندشیم و 
تاقالم یئاهنت  هب  ار  نیـسحالم  متفرگ  میمـصت  متـشاد  لزنم  هسردـم  نامه  رد  مدوب و  یناـسارخ  دـمحم  ازریم  یجاـح  نادرگاـش  زا  نم 

داتسا هچ  رگا  مدرک ... لزنم  سدقم  ناکم  نیا  رد  ارچ  مدیمهف  الاح  دومرف  دید  ارم  دادعتـسا  نوچ  تفریذپ ... ارم  تبحم  تیاهن  اب  منک ...
امـش نطوم  تسیچ و  امـش  مسا  دندومرف  دعب  دـنوش  انـشآ  رما  تقیقح  هب  وا  فالخرب  شنادرگاش  مراودـیما  نم  اما  درک  یفاصنایب  امش 

هحفـص 344] لیماف [  زا  هزورما  ایآ  دومرف  نیـسحالم  ناردنزام  تلایا  رد  رون  منطوم  ملعم  ملغـش  دمحمالم  ممـسا  مداد  باوج  تساجک 
یلعنیـسح شکراـبم  مسا  رتزاـتمم ... همه  زا  یکی  وا  نارـسپ  ناـیم  رد  يرآ  متفگ  دـشاب ... فورعم  هک  تسه  یـسک  يرون  گرزب  ازریم 
یناوتیم اـیآ  دومرف  موریم  وا  لزنم  هب  بلغا  یلب  متفگ  يوـشیم  لـئان  وا  تاـقالم  هب  داـیز  منکیم  ناـمگ  دوـمرف  نیـسحالم ... تسا ...

هب ار  نیا  تفگ  داد و  نم  هب  دوب  هدش  هدـیچیپ  هچراپ  هعطق  نایم  هک  يذـغاک  هلول  نیـسحالم  هتبلا ... متفگ  یناسرب  ناشیا  هب  نم  زا  یتناما 
زا دعب  هدنکفا ... رظن  نآ  تاجردنم  هب  دـندرک و  زاب  ار  ذـغاک  هلول  هللاءاهب ... ترـضح  نک ... لقن  نم  يارب  دـندومرف  هچره  هدـب و  ناشیا 
زا ار  تاـملک  نیا  دـشاب و  لـئاق  نآرق  تقیقح  هب  سکره  اـیآ  یئوگیم  هچ  یـسوم  دـنتفگ  هدومن  هجوت  دوخ  ردارب  هب  هرقف  دـنچ  تئارق 

دوخ هک  یـصخش  يارب  یقیفر  طسوت  ار  ناقیا  لثملایف  هکنیا  لـثم  تسرد  تسین ». راـنکرب  تلادـع  فاـصنا و  هار  زا  دـنادن  ادـخ  فرط 
عوضوم نیا  یپ  رد  هتبلا  هدوب -  نیمه  اهب  ملعم و  نیـسحالم و  تیاـکح  دـیایب  شـشوخ  ناـقیا  زا  وا  دـیتسرفب و  دـیرادن  تاـقالم  هلیـسو 

هب تکرح  هب  قیوشت  ار  وا  بلج و  ناشدوخ  هتـسد  هب  هیتآ  هب  تبـسن  یئاهيراودـیما  اب  ار  اهب  نیـسحالم  هدـمآ و  ناـیم  رد  زین  یئوگتفگ 
نیا وا ، رشبم  باب  تسا و  هللا  هرهظی  نم  هک  یـسک  ایآ  تسا ، هدرک  نآ  هب  مادقا  زین  اهب  هدومن و  تمـسق  نآ  رد  ینارای  بلج  ناردنزام و 

تـسد هب  ار  نایباب  تسایر  تسا  هتـساوخیم  اهب  هک  یماـیا  لـیاوا  رد  میاـمن  دزـشوگ  مه  ار  بلطم  نیا  دوشیم ؟ دوخ  هتـسد  دراو  نینچ 
هب عورـش  سپـس  هدـش و  دراو  وا  زغم  رد  مک  مک  اهدـعب و  رکف  نیا  تسا ، هدوبن  هدوب  وا  رـشبم  باـب  دـیوگب  هکنیا  رکف  رد  زوـنه  درواـیب 

يربهر و تمـس  اهب  هدوب و  تیباـب  ناونعب  تاـغیلبت  ـالوصا  زین  يرجه  لاس 1300  دودـح  ات  هکنیا  اـمک  تسا . هدومن  هار  نیا  زا  تاـغیلبت 
دـشاب هدرک  اهب  رـشبم  ناونع  هب  باب  زا  يرکذ  هک  مرادن  دای  هب  ار  یلحم  لیبن  خیرات  رد  هتـشاد و  ار  نایباب  زا  یتمـسق  يدـشرم  تسایر و 

رد هک  داحتا  حول  رد  دـینک  هظحالم  دربیم . مان  اهب  رـشبم  ار  وا  هکنیا  رگم  دـنکیمن  باب  زا  هحفـص 345 ] يرکذ [  دلیفنالب  سکعب  یلو 
امن هظحالم  يرحب  يهباثم  هب  ار  هادف  هاوس  ام  حور  هللا  لوسر  تعیرـش  . » دیوگیم اهب  [ 30  ] تسا جرد  بوبحم ص 347  هیعدا  هعومجم 
کی یهللا  تمعن  هاش  جیلخ  کی  یخیـش  جـیلخ  کی  ینـس  جـیلخ  کی  هعیـش  جـیلخ  کی  دـناهدرب ... یهانتیال  ياهجیلخ  رحب  نیا  زا  هک 

دیونـشب نایب  لها  يا  هدش  هللارما  ناینب  عزعزت  ببـس  لامعا  فالتخا  نیا  يراب  یلالج ... جیلخ  کی  یتمالم  جیلخ  کی  يدنبـشقن  جـیلخ 
هملک هب  دبع  نیا  تشگیم  هدید  یمئاق  ای  دشیم و  هدـهاشم  یقطان  رگا  هللارمعل  دـینکن ... التبم  ار  دوخ  لبق  بازحا  لثم  ار  مولظم  يادـن 
جرخ هب  فاصنا  یمک  اجنیا  رد  افطل  امـش  نایب ». لها  ینعی  دادیمن  موق  نیا  تسد  هب  ار  وا  هلالج  لـج  قح  هکنآ  دوصقم  دومنیمن  ملکت 

درکیم یعـس  دوخ  دـناهدیئارگ و  قاقـشنا  فالتخا و  هب  دـناهدش و  میـسقت  هفلتخم  بعـش  هب  هک  دـنکیم  تمالم  ار  نیملـسم  اهب  دـیهد ،
یئاهب و بزح  دش  دش و  قفوم  هک  دیامن  ریاد  نآ  رد  يدیدج  هبعش  مه  دوخ  زین  نآ  رب  هفاضا  هدناشن و  یـسرک  هب  ار  یباب  دیدج  يهبعش 

نآ هددعتم  قرف  تیحیسم و  ملاع  هک  تسا  پاپ  تیاکح  تسرد  دناوخیم . داحتا  يوس  هب  فالتخا و  قاقـش و  زا  يرود  هب  ار  مدرم  دعب 
ریاس هیلک  اریز  دراد  قح  يدودح  ات  وا  هچرگا  دینک  تعاطا  نم  زا  دیوش و  کیلوتاک  دـیئایب  همه  دـیوگیم  ینعی  دـناوخیم  داحتا  هب  ار 
یباب دنیایب  همه  مدرم  تساوخیم  دزیم  داحتا  زا  مد  یتقو  شدوخ  ياعدا  زا  لبق  اهب  ياقآ  نیمه  یلو  دناهدش  بعشنم  کیلوتاک  زا  قرف 

و هحفـص 346 ] دننزب [  هنیـس  وا  ملع  ریز  دنورب  ینعی  دنوش  یئاهب  دنیایب  همه  دهاوخیم  دنزیم  داحتا  زا  مد  هک  شیاهاعدا  دـعب  دـنوش و 
داریا ار  قرف  داجیا  هک  وت  ناجاقآ  رخآ  دـیوگب  وا  هب  یـسک  هک  دـشکیمن  تلاـجخ  دـننک و  تیوقت  هدرک  ریاد  اـهب  هک  ار  يدـیدج  هبعش 

ندناشن یـسرک  هب  دیدج و  یفالتخا  زج  دشابیمن و  موزل  لحم  چـیه  هک  يزرویم  تردابم  دـیدج  هقرف  لیکـشت  هب  دوخ  ارچ  يریگیم 
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نینموم ناربهر و  هتـسب  مشچ  نآ  تلع  هب  هک  دوب  یـضار  دوخ  زا  ردقنیا  اقآ  نیا  یلو  دروآیمن . رمث  هب  رگید  يراب  هت  رـس و  یب  یبلاطم 
هحفص 347 ] تشادنپیم [ . نامز  نوعرف  نایاناد و  نیرتگرزب  ار  دوخ  نادان و  یمدرم  ار  قرف  ریاس 

تینوعرف يوزرآ 

هب هدیشوپ و  ار  وا  هحلسا  سابل و  هدرک و  تخل  ار  هاشداپ  نازابرس  زا  یکی  نانزهار ، زا  یکی  هسنارف ، هاشداپ  یئول 14  نامز  رد  دنیوگیم 
: دـنکیم لاؤس  هناخیم  بحاص  زا  دـشونیم  یماج  نوچ  دـبلطیم  یبورـشم  دایز  یهجو  نداد  اب  دوشیم و  دراو  هداـج  راـنک  رد  هناـخیم 

دعب يدیمهف . تسرد  یلب  دیوگیم : دزد  یـشاب . هاشداپ  نایرگـشل  زا  دیاب  سابل  بسحب  دـیوگیم : هناخیم  بحاص  متـسیک ؟ نم  ینادـیم 
دزد یهاشداپ . رگـشل  زا  يزابرـس  هک  یتفگ  دیوگیم  هناخیم  بحاص  متـسیک ؟ نم  ینادـیم  دـسرپیم : دـشونیم ، هک  بارـش  رگید  ماج 

؟ متسیک نم  دسرپیم  اددجم  رگید  یماج  ندیشون  دعب  و  متسه ، وا  رگشل  نارسفا  زا  یکی  نم  یلو  مناسرتب  ارت  متساوخن  نم  هن ، دیوگیم 
ياپ تسد و  وت  متفگیم  ار  تقیقح  لوا  زا  رگا  هن  دیوگیم : دزد  دیهاشداپ ، نایرگـشل  زا  يرـسفا  هک  دیتفگ  دـیوگیم : هناخیم  بحاص 
هراب رگید  دیـشون  رگید  یماج  دزد  نوچ  تسـشن و  تکاس  هناخیم  بحاص  مهاـشداپ . نایرگـشل  لـک  رادرـس  نم  يدرکیم  مگ  ار  دوخ 

هن تفگ : دزد  دیهاشداپ . نایرگشل  لک  رادرس  هک  دیدومرف  دیوگیم : هناخیم  بحاص  تسیک ؟ وا  دنادیم  هناخیم  بحاص  ایآ  هک  دیـسرپ 
رد نداتسیا  تردق  داتفایم  تمادنا  رب  هک  هزرل  زا  انامه  یتشادن و  ار  نآ  ندینش  تقاط  متسیک  نم  یتسنادیم  لوا  زا  رگا  وت  تسا ، نینچ 

هتشادن ار  نآ  هحفـص 348 ] ندینـش [  يارای  هک  میوگب  وت  هب  يزیچ  هدحاو  ۀعفد  متـساوخن  نم  یتشادـن و  ارم  زا  یئاریذـپ  نم و  هاگـشیپ 
دایرف دزد  تفر  تشادرب و  دزد  يولج  زا  ار  بارش  فرظ  اروف  هناخیم  بحاص  ماقم  نیا  رد  مهاشداپ . دوخ  نم  هک  نادب  لاح  سپ  یـشاب 

مه دـعب  یتسه و  حیـسم  هک  ینک  اـعدا  یـشونب  رگید  هعرج  رگا  مسرتیم  تفگ  هناـخیم  بحاـص  ینکیم ؟ هک  تسا  راـکچ  نیا  دیـشک 
ار وا  دندیـسر و  دندوب  وا  بقاعت  رد  هک  هاشداپ  نازابرـس  زا  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  اقافتا  ینک و  دایز  ارم  فیلکت  یئامن و  یئادخ  ياعدا 

دننام دنیامن  بلج  دوخ  هب  هداد و  بیرف  ار  يدارفا  دنتفاییم  قیفوت  هک  جیردت  هب  تساهب  باب و  تیاکح  انیع  تیاکح  الاح  دندرب . هتفرگ 
نونکا نوچ  دـندربیم و  رتالاب  یتسم  ره  دـعب  ار  دوخ  هیعاد  هدومن و  اعدا  ار  يدـیدج  ماقم  یتسم ، رثا  رب  تسم و  دزد  نآ  بارـش  هعرج 

ار نآ  مهف  دادعتـسا  ندینـش و  تقاط  مدرم  رخآ  هک  دـننک  عافد  نایئاهب  نایباب و  منالف  تفگن  اجکی  لوا  زا  ارچ  اباب  هک  دریگ  داریا  یـسک 
، بئاغ ماما  دوخ  دوشیم  یتسم ، هعرج و  کی  دعب  تسا  بئاغ  ماما  باب  دـیوگیم  لوا  باب  الثم  دوش . میهفت  جـیردت  هب  دـیاب  دـنرادن و 

عیمج هک  تسا  هیلوا  هطقن  اـنامه  یلوا  هطقن  هک  دـیراد  هجوـت  دـبال  هریغ و  یلعا و  بر  یلوا ، هـطقن  دوـشیم  یتـسم  هـعرج و  کـی  دـعب 
یئاسرفملق هک  تفاین  تصرف  رگید  باب  تسا و  تیهولا  تاقالطا  هلمج  زا  همه  اهنیا  هک  ادخ  دوخ  ینعی  دوشیم ، بعشنم  نآ  زا  تانئاک 

وا راک  یهاشداپ  نازابرس  دنتشادرب و  وا  يولج  زا  ار  بارش  دوز  دیامن و  دوخ  یئاعدا  تیهولا  خماش  ماقم  حیـضوت  حیرـشت و  رد  يرتشیب 
یئاعدا تبقاع  هدرب و  ـالاب  ار  یئاـعدا  هبترم  مد  ره  ماـمت  رحبت  اـب  دـشونب و  اـههعرج  هک  تفاـی  تصرف  تسدربز  ياـهب  یلو  دـنتخاس . ار 

هلصافالب مدروآ  دهاش  لیبن  خیرات  زا  لبق  تاحفـص  رد  هک  يروط  هب  ادتبا  ینعی  دیامن . ار  نایادخ  یئادخ  يوعد  هدید و  زیچان  ار  یئادخ 
کیره هریغ  سودق و  هیورشب و  نیسحالم  هرهاط و  دننام  يدارفا  نایباب  نیب  رد  نوچ  تسا  نیـسح  رهظم  هک  دنکیم  اعدا  باب  مادعا  دعب 

عورـش زین  اهب  دـندوب  هدومن  هریغ  نایعیـش و  ماما  لوا  ای  مالـسا و  ربهر  دوخ  و  هحفـص 349 ] مالـسا [  ربمغیپ  رتخد  تعجر  نوچ  یتایعدم 
یلو تسا  بوخ  نایعیـش  بلج  يارب  اعدا  نیا  هچرگا  دـید  دـعب  ندـیمان و  ینیـسح  تعجر  ار  دوخ  دـنامن  بقع  نانآ  زا  هکنیا  يارب  درک 
باب نوچ  اریز  دنک  یفرعم  هللا  هرهظی  نم  ار  دوخ  تفرگ  میمصت  سپ  دروآ  دهاوخن  ار  مزال  یتسم  دوب و  دهاوخن  عیرـس  نآ  رد  تیقفوم 
دومن دهاوخ  یئاعدا  یـسک  يزور  مرجال  تشاذـگ و  دـهاوخ  ار  ملاع  نیا  يزور  هرخالاب  تشاد و  دـهاوخن  نادواج  رمع  هک  تسنادیم 

صوصخب يدارفا  ای  درف  هب  صاخ  رظن  نیرتمک  هکنیا  نودب  درک  دـهاوخ  رهاظ  ار  وا  ادـخ  هک  دوب  هدومن  یـسک  هب  هراشا  یلک  روطب  سپ 
دوخ هب  ار  اهنآ  باب  بلاطم  تسـس  تاریـسفت  اب  تسوا و  رهظی  نم  نیا  دـنکیم  اـعدا  هدافتـسا و  عوضوم  نیا  زا  اـهب  و  [ 31  ] دشاب هتشاد 
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منآ زا  مرخ  ناهج  هب  ظفاح : زا  لثملا  یف  دندورسیم  اهرعـش  ادخ  فصو  رد  مئاد  هک  کلـسم  فراع  يارعـش  نوچمه  الثم  دنابـسچیم .
هتشاد و یلک  یبلاطم  لیبق  نیا  زا  مه  باب  هلاثما ، و  هحفص 350 ] تسوا [  زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقـشاع  تسوا  زا  مرخ  ناهج  هک 

تاراشا رگید  یـضعب  لومـشم  زین  هار  نیا  زا  ات  دراذگیم  دوخ  يور  مه  ار  اهب  مسا  تسوا و  هب  عجار  باب  تاراشا  نیا  دنکیم  اعدا  اهب 
نآ يارب  بارـش  نآ  رثا  نوچمه  دشیم  بلج  هب  قفوم  نآ  لوبق  هب  ار  حولهداس  رفن  دوچ  درکیم و  هک  یئاعدا  ره  اب  اهب  يراب  دوش . باب 

نایتشدرز و نیب  رد  هک  دـتفایم  رکف  هب  دـعب  ینعی  دـیزرویم . ترداـبم  رگید  یلاـخوت  هلمهم و  يواـعد  هب  هدـش و  رتتسم  یئاذـک  دزد 
یباب دعب  ناملسم و  ار  نانآ  لوا  میهاوخب  رگا  یلو  دنریگ  رارق  هدافتسا  دروم  دنناوتیم  دنرایسب و  حولهداس  دارفا  زین  نایحیسم  نایدوهی و 

. میتسه اهنآ  دوخ  دوعوم  هک  میئوگب  هرابکی  تسا  رتهب  سپ  هدوبن  یلمع  مینک  لـیمحت  اـهنآ  هب  ار  يرهظی  نم  ینیـسح و  تعجر  هدومن و 
هرابکی دش  رتتسم  نوچ  هدرکن  افتکا  مهنیا  هب  دعب  تسا و  حیـسم  تشگرب  تسا و  یـسوم  تسا ، مارهب  هاش  دیوگب  هک  درک  عورـش  سپ 

اهفـص و رد  هکئالم  دـیآیم و  ادـخ  هک  تسیزور  رکذ  نآرق  رد  تفگ  ینعی  دونـشب  دزد  نآ  زا  تشاد  میب  هناخیم  بحاص  هک  تفگ  نآ 
ادـخ و ار  دوخ  هتفگ  باب  هک  ار  بلطم  نیا  ناجاباب  هک  تفرگ  رارق  داریا  دروم  نوچ  دـعب  متـسه و  ادـخ  دوخ  نم  تسا و  زورما  زور  نآ 

هراب کی  اهب  اجنیا  رد  تسا  یئاعدا  هچ  رگید  نیا  سپ  لبق .) تاحفص  رد  مدروآ  لیبن  زا  دهاش  ار  تمسق  نیا   ) هدروآ اههکئالم  ار  نایباب 
يرما حشر  نم  هولالا  لک  : » دیوگیم هیئاقرو  يهدیـصق  رد  هکنانچ  دنوشیم . ادخ  وا  سفن  هب  نایادخ  همه  دـیوگیم  هدز و  سپ  ار  هدرپ 

دوخ الاح  اهبر . يهدنروآ  دوجوب  هدنزاس و  تسا و  نایادـخ  يادـخ  دـیوگیم  هصالخ  تبرت » یمکح  حـفط  نم  بوبرلا  لک  تهلات و 
نخـس روط  هوک  رد  یـسوم  اب  هک  متـسه  ادخ  نم  دیوگیم  دیآیم  اهب  نوچ  يدرف  هشک  دیرب  یپ  تروصنیدـب  ادـخ  هملک  لاذـتبا  هب  امش 

اب بلاطم  دینیبب  امـش  مدومن  قلخ  سدقلا  حور  زا  ار  حیـسم  هک  متـسه  نم  مدرک  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ار  مالـسا  ربهر  هک  متـسه  نم  متفگ 
عناق ردارب  ندنار  یباب و  بزح  تسایر  هب  اهنت  اهب  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  هحفص 351 ] دوشیم [ . لمهم  لذتبم و  ردقچ  عضو  نیا 

بلط و هاج  هدوب  یـصخش  اهب  مدرک  هراشا  زین  قباس  رد  هک  يروط  هب  تاراما  نئارق و  قبط  الوصا  هدزیم و  دـیزم  نم  لـه  مدره  هدوبن و 
نیا یتح  هریغ و  یلاع و  بسن  نتـشاد  هب  رهاظت  ترهـش و  بسک  باقلا و  بحاصت  تزع و  دنـسم  رب  ندز  هیکت  ینعی  یهاـش  يوزرآ  رد 
یلاع بسن  بسح و  اب  ار  وا  دناهدرک و  لمع  وا  یـشیامرف  ناسیون  هرکذـت  ریاس  اهبلادـبع و  هک  اجنآ  ات  هدومن  خوسر  زین  شدالوا  رد  رکف 

هیاپ اعقاو  رگا  هکنآ  لاح  و  دـناهدش . لئاق  وا  يارب  دـش  خوسنم  دیـشکن  یلوط  هک  ار  هلاثما  دبتـسم و  نانارمکح  موسرم  تافیرـشت  رکذ و 
زا دوب و  دقتعم  نادب  اعقاو  رگا  تسا  يزاب  بش  همیخ  هاگتـسد  نوچ  نانارمکح  موسر  هتفگ  دوخ  هک  يدوب  ردق  نادب  وا  تفرعم  شناد و 

میدوـمرف ناـنآ  شور  هب  دـیامنن و  اـهنآزا  دـیلقت  هک  دـنک  یعـس  یتسیاـبیم  اـیر  ریوزت و  هار  زا  هن  درکیم و  ار  ناـیب  نـیا  تـقیقح  يور 
نانچ دـننکیم  تیاکح  وا  اب  ار  دارفا  تاقالم  یتقو  ای  دـیآ  تاـقالم  هب  مکاـح  هک  دـندومرفیمن  نذا  دـیوگن  شرـسپ  دـیوگن و  میدومرف 
يارب یقیقح . یعطقنم  یعقاو و  یملاع  تاقالم  هب  هن  دوریم  تافیرـشت  زا  رپ  يرابرد  هب  یهاـش و  تاـقالم  هب  يدرف  هک  دـننکن  تیاـکح 

دیوگیم نادـیرم  هب  باـطخ  اهبلادـبع  يزور  : » منکیم لـقن  امـش  يارب  تیاـکح  کـی  دـیبای  هجوت  ار  تاـغیلبت  لـیبق  نیا  زا  هنومن  هکنیا 
درجم هب  هللا » ۀمحر  نم  اوطنقتال  مهـسفنا  یلع  اوفرـسا  نیذلا  يدابع  ای   » دناوخیم يراق  دش  دجـسم  لخاد  يزور  یقیدص  ریرحن  صخش 

لاح دـش ، شوهیب  هداد و  يراختفا  نینچ  هدومن و  باـطخ  ناگدـنب  ار  اـم  هک  یبوط  اـی  يرـشب و  اـی  هک  دـیناسر  ریثا  کـلفب  هرعن  عامتـسا 
رگا نم  و  دیئآ ». جوا  هب  دیاب  تبهوم  هچ  تسا و  راختفا  هچ  دـینک  هظحالم  دـنکیم  باطخ  مدـق  لامج  ناگدـنب  يا  هب  ار  امـش  اهبلادـبع 
رگید هراشا  ود  هنومن  هار  زا  یلو  درادـن  شزرا  دـشکیم و  ازارد  هب  بلطم  منک  لقن  امـش  يارب  ار  تاـعوضوم  نیا  دـهاوش  همه  مهاوخب 

زا ترازو و  نادناخ  زا  دوب  یناوج  : » هلاقم ص 80  دسیونیم : نینچ  وا  لاح  حرش  رد  اهبلادبع  هحفص 352 ] دینک [  هظحالم  الثم  منکیم 
املع نامدود  زا  نکل  دندوب  لاحر  طحم  لاجر و  ریهاشم  ناریا  رد  شفالسا  دوب و  بسح  ومس  بسن و  ولع  عماج  دنچره  تباجن ... هلالس 

رد لیبن  لثملا  یف  هکنآ  ای  و  تسجن »... هیناف  تاماقم  هب  یقرت  تساوخن و  هیلاع  بتارم  رد  جردت  دادجا  جـهن  رب  دوبن ... الـضف  نادـناخ  و 
تباجن دایز و  تورث  هطـساوب  ریزو  بانج  دنتـشاد  یلاع  یلزنم  موحرم  ریزو  دـندومرف ... ار  تانایب  نیا  هللاءاهب  ترـضح  يزور  : » ص 92
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تیاهن اـب  هلئاـع ... دارفا  لاـس  تدـم 20  دـندوب  مرتـحم  رایـسب  دنتخانـشیم  ار  ناـشیا  هـک  یـصاخشا  رظن  رد  بـسح ... تفارـش  بـسن و 
زا زین  یتموکح  بصنم  هک  دندش  ببـس  دندربیم  دسح  ناشیا  هب  هک  یـسوفن  ریزو و  بانج  نانمـشد  دـندنارذگ ... راگزور  یماکداش ...
زا ناشیا  يرانکرب  ببس  نادوسح  نیتفت  ادعا و  داسف  یلو  دندوب  هیلاع  بصانم  ياراد  تقونآ  ات  ناریا  رابرد  رد  ناشیا  دش  بولسم  ناشیا 
... دنتفاتـش كرابم  روضح  هب  ناردنزام ) رون   ) هیحان نآ  فارـشا  نایعا و  زا  يرایـسب  هدع  : » رد ص 95 دعب  و  دـیدرگ » یتموکح  فیاظو 

نارهط رد  هللاءاهب  ترـضح  اریز  دنونـشب  اهریغ  ءارزو و  مادقا  یتکلمم و  روما  هاش و  رابرد  هب  عجار  هزات  رابخا  ناشیا  زا  هک  دـندوب  رظتنم 
امش يارب  مه  لبق  تاحفص  رد  هک  يروطب  هکنیا  زا  هتشذگ  دنتشاد ». یمهم  تیزکرم  دندوب و  فیراعم  نایرابرد و  مارتحا  هجوت و  دروم 
نیا اهب  راتفگ  نتم  دوخ  زین  اجنیا  رد  تسا و  هغلابم  یتاغیلبت و  هبوذـکم و  بلاطم  هلمج  زا  اهب  ردـپ  هب  ترازو  دانـسا  عوضوم  نیا  متـشون 
رابرد اـی  یتلود و  رئاود  رد  هدربماـن  هک  تسنآ  هحفـص 353 ] عوضوم [  ياـهتنم  میدروآ  مه  ـالبق  هک  يروط  هب  هک  دـناسریم  ار  بلطم 
هـصاخ دناهدیناشک  ترازو  هب  ار  تسپ  نیا  دنهد  هولج  گرزب  ار  دوخ  هکنیا  يارب  تارـضح  هدوب و  اراد  ار  هلاثما  ای  يرگیـشنم و  تمس 
رثکادح دینکیم  هظحالم  کلذعم  تسا  هدوب  تقوم  هاتوک و  رایـسب  نآ  رود  هتـشادن و  یماود  زین  يدـصت  نیا  اهب  صخـش  لوق  هب  هکنآ 

يات ات  هللا  مسب  ياب  زا  ناتـساد  هک  متـشون  نوچ  یلو  درادـن  ار  ثحب  شزرا  تاعوضوم  نیا  هچرگا  تسا . هدـش  نآ  زا  یتاـغیلبت  هدافتـسا 
ترازو اهبلادبع  اهب و  دوخ  يراب  منکیم . هبرجت  زین  ار  عوضوم  نیا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا  یلاخوت  فرخزم و  غورد و  همه  شتمت 

ار اهب  دـنهاوخیم  نوچ  یلو  دنرامـشیم  هیناف  ماقم  ار  نآ  هلـصافالب  دـننادیم و  تلاصا  تباـجن و  ار  نآ  رثا  هیلاـع و  ماـقم  یئاـج  رد  ار 
تسا و تباجن  هلالس  زا  تسا  ترازو  هداوناخ  زا  سکره  ینعی  تباجن  هلالس  زا  ببس  نیدب  دوب و  ترازو  هداوناخ  زا  دنیوگیم  دنیاتـسب 
ار نآ  مظعا  زین  مظعاردـص  ناـخ  یقت  ازریم  یـساقآ و  ازریم  یجاـح  هک  تسا  یترازو  ناـمه  ترازو  نیا  یلاـع و  بسن  بسح و  ياراد 

نود ترطف و  تسپ  صاخشا  دناهدیزرو  تمواقم  تیئاهب  تیباب و  هک  ار  ناشیا  لاثما  اهنآ و  نایئاهب ، عیمج  یئاهب و  نارـس  هیلکو  دنتـشاد 
زا و  دنیامنیم . هدومن و  یفرعم  تکلمم  حلاصم  هب  رـضم  نادان و  لهاج و  یمدرم  یـصخش و  ضارغا  بحاص  فئاخ و  نوبج و  تمه و 
هب ار  وا  لیبن  هک  تسا  ماـن  زیزع  ناـمه  دـنکیم  یئاـسرفملق  يزادرپهلمج و  شفـصو  هب  ناـنچ  نآ  اـهب  هک  ریزو  باـنج  نآ  ردارب  یفرط 

یلاع و بسن  بسح و  بحاص  هداز و  ریزو  اهب  ياقآ  نآ  ردارب  دـنکیم و  رکذ  وا  زا  ار  رامـشیب  تاحیبقت  هدومن و  دای  یتسپ  تلاـهج و 
هک تسا  لزا  ییحی  دـنیامنیم  یئاسرفملق  وا  فارطا  رد  نانچنآ  لیبن  اهب و  دوخ  اهبلادـبع و  هک  یثوروم  یگداوناخ و  تلاصا  تباـجن و 

رکذ هـب  هلاـثما  سفن و  لـتق  يرگهـلیح و  یئورود و  یناداـن و  تقاـیل و  مدــع  تاذ و  تئاـند  تـسپ و  ترطف  هـب  ار  وا  صاخــشا  نـیمه 
دیآیم رد  یگداوناخ  تباجن  تلاصا و  یلاع و  بسن  بسح و  دجاو  یکی  ردپ  کی  زا  رـسپ  ود  تسا  هنوگچ  هحفص 354 ] دنروآیم [ .

هتشاد و یتاغیلبت  هبنج  مامت  هک  دینادب  اهناتساد  نیا  زا  دوخ  هلیذر ؟ تافـص  ریاس  یتمه و  نودو  تاذ  تئاند  تسپ و  ترطف  هب  يرگید  و 
اهب دیوگیم  اجنیا  رد  و  دنروآیمرد . شراگن  هب  دارفا  هیلع  هک  هچنآ  هچ  دنسیونیم و  هل  رب  هک  هچنآ  هچ  تسا  تقیقح  زا  يراع  یلک  هب 
هناـخ هـب  ماـگنه  رید  بـش  دـمآیم و  رد  هناـخ  زا  دوز  حبــص  اهتدـم  نیــسحالم  دــسیونیم  یفرط  زا  یلو  تـشاد  یتـیزکرم  نارهط  رد 

نآ اب  نیسحالم  هتخانشیم  ار  سک  همه  سک  همه  هک  نامز  نآ  کچوک  نارهط  رد  دینیبب  الاح  دوبیم  اهب  يوجتسج  رد  تشگیمزاب و 
زا مدوصقم  يراب  دنک ؟!! ادیپ  ار  تیزکرم  نانچ  نآ  بحاص  هدازریزو  فورعم  ياهب  هتـسناوتیمن  تیلاعف  تیدـج و  روشن و  روش و  همه 

دوخ اذهل  هتفاییمن  اهنادب  یـسرتسد  نوچ  هدوب و  تافیرـشت  تسایر و  نیوانع و  بلاط  اهب  هک  تسا  عوضوم  نیا  تابثا  بلاطم  نیا  رکذ 
يدـصتم ار  وا  هداوناخ  زپ  تخپ و  یئوش و  تخر  هک  شردارب  یـسوم  ای  ناپوچ و  لیبن  نوچ  یئاهدـیرم  هدیـشارتیم و  باقلا  دوخ  يارب 

تسایر نیا  زا  وا  دنروآیم و  مهارف  وا  يارب  ار  نایباب  تسایر  راک  هکنآ  ات  دناهدزیم  هنیس  وا  ملع  رود  هب  نانآ  لاثما  رگید  یضعب  هدوب و 
هب حولهداس  دارفا  نیب  رد  اجنیا  رد  هتـشادیم  تنطلـس  کی  فرـصت  تروص  رد  هک  ار  یئاـهوزرآ  هلـسلس  نآ  هدرک و  ار  هدافتـسا  لاـمک 

يوزرآ شطع  قیرط  نیا  زا  دزادرپیم و  میدومرف  میدومرف  وش و  روک  وش  رک  یـشارت و  باقلا  یئوگ و  هدنگ  هب  دراذگیم و  ارجا  عقوم 
 - دندرکیم هچ  دنتفگیم و  هچ  هنعارف  دینکیم  رکف  امش  دهدیم . نیکـست  هدوب  تنطلـس  لمع  مه  یئادخ و  ياعدا  مه  هک  ار  تینوعرف 
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زین یبهذـم  سیئر  ناهاشداپ  ابلاغ  دـندوب  دـقتعم  يزیچ  هب  نامدرم  زا  هتـسد  ره  هک  ماـیالا  میدـق  رد  مدرک  هراـشا  قباـس  رد  هک  يروط  هب 
لمع ناربمغیپ  دـننام  دنتـشاد  ار  یبهذـم  تسایر  هک  یناـهاشداپ  دـناهدوب و  دـجاو  ار  یبهذـم  تساـیر  زین  هنعارف  هلمج  زا  دـناهدوبیم و 

هک اجنآ  ات  یهلا  تاروتـسد  ناشتاروتـسد  هدشیم و  یقلت  ادـخ  مالک  ناشمالک  لیئارـساینب  هحفـص 355 ] ناهاشداپ [  الثم  دـناهدرکیم 
لقاال تسا و  نایادـخ  اهعونلا و  بر  راتفگ  ناشراتفگ  هک  دـندومنیم  راـهظا  ناـنچ  مه  هنعارف  دـندوب . هتفاـی  زین  يربمغیپ  توبن و  تمس 

نایادـخ نآ  ناـبز  دوـخ  اـهتنم  دـندمآیم  رد  وـناز  هب  ناـنآ  رتـشیب  رامثتـسا  روـظنم  هب  اـی  تلم و  مارتـحا  هب  اـهعونلا  بر  نیمه  دزن  دوـخ 
نخآ ینعی  تقو  نوعرف  یـسوم  زا  لبق  نرق  کی  دودح  یتح  و  دندرکیم . رداص  یهاون  رماوا و  تاروتـسد و  نانآ  ياج  هب  دناهدوبیم و 

نیا رد  یتح  دزادنارب و  ار  نایادـخ  ددـعت  ساسا  رارقرب و  دـیحوت  هیاپ  رب  ینید  هداد و  همتاخ  اهیزاب  هرخـسم  نادـب  دریگیم  میمـصت  نتآ 
ساسا تامیلعت و  هدـیدرگ و  هریغ  اهنامتخاس و  دـباعم و  زا  نانآ  ماـن  فذـح  مادـعنا و  هب  قفوم  لـصاح و  هجوت  ناـیاش  ياهتفرـشیپ  هراـب 

تفلاخم اب  نوعرف  نیا  هچرگا  تسا . نادب  هیبش  دواد  ریمازم  هک  دراد  رایـسب  ياهتاجانم  یتح  میمعت و  ادخ  ندوبن  هدام  ساسا  رب  يدیدج 
شماگنهبان گرم  زا  دعب  هدش و  وربور  دـندروخیم  نان  باتفآ  ینعی  نآ  گرزب  يادـخ  نایادـخ و  ددـعت  زا  هک  یبهذـم  ياسؤر  تخس 

یلو دـنامیم  یقاب  هدـش  نفد  ياههبیتک  رد  نآ  زا  يراثآ  طـقف  دوشیم و  شومارف  هتفر  هتفر  عوضوم  یگلاـس  کـی  یـس و  نس  رد  ینعی 
رد دناهدیدرگ  فورعم  تاهج  نیا  هب  هدش و  هتخانـش  هلاثما  یئادـخ و  ياهاعدا  یهاوخدوخ و  هنومن  هنعارف  هکنآ  اب  هک  تسنیا  مدوصقم 
اپ ام  ياهب  نیا  یلو  دناهتـشاد . نامیا  تانئاک  هقالخ  هردتقم  يدامریغ  يهوق  هب  هکنآ  ای  هدـمآرد و  وناز  هب  یئاهتب  ربارب  رد  دوخ  لاح  نیع 

یقلت اطخ  زا  نوصم  هضحم و  لامک  هدروآ  رامـش  هب  يرـشب  لکیه  رد  مسجم  يادخ  ار  دوخ  هدـش و  رتنوعرف  هنعارف  زا  هداهن و  رتارف  ار 
هدیـسوپ ياهناوختـسا  ربارب  رد  تاـیح و  ماـیا  رد  دوخ  يرـصنع  لـکیه  ربارب  رد  ندـمآرد  وناز  هب  ار  دوخ  فارطا  ناـحول  هداـس  هدومن و 

هدناوخ و هحفـص 356 ] یلعا [  بر  ار  دوخ  باب  رگا  هکنیا  زا  عافد  رد  تسه  نایئاهب  نیب  رد  یثحب  کی  دنکیم . رما  تامم  دعب  شاهدش 
یعافد ساسایب و  تسس و  بلاطم  تالمهم و  هلـسلس  کی  عافد  نیا  رد  تسا و  یناعم  ياراد  اهنیا  هدیمان  قلطم  يادخ  ار  شیوخ  اهب  ای 

دعب هک  دوش  هتفگ  يرعش  دیاب  ارچ  الوصا  مسرپیم  امش  زا  نم  داهن و  مان  هطلغم  هطـسفس و  ناوتیم  ار  نآ  طقف  هک  دنیامنیم  لوقعم  ریغ 
رازه دوخ  یگدـنز  يارب  هک  هراچیب  مدرم  ناناوج و  تقو  ات  دوش  رایتخا  لمهم  یلاخوت و  باـقلا  دـیاب  ارچ  دـننک  ریگ  شاهیفاـق  یگنت  رد 
نیا رد  نم  هک  دـینک  روصت  امـش  دـیاش  دوش . فلت  لـصاحیب  ینعمیب و  تاریـسفت  تاریبـعت و  اـهنآ و  رد  ثحب  يارب  دـنراد  تالکـشم 
طسب لحم  نوچ  اجنیا  رد  مدرک  راذگرب  هراشا  هب  قباس  ياههمان  رد  هکنیا  اب  تسا  نانچ  هن  اهب  تایعدم  میامیپیم و  هغلابم  هار  اهعوضوم 
هنومن روط  هب  مراد  تسد  رد  هک  وا  هددعتم  راثآ  زا  ار  اهب  تانایب  تاملک و  نیع  زا  یتمـسق  هک  تسنیا  تسه  دوجوم  رتشیب  ردق  هب  بلطم 

زا نانهاک  ناهاشداپ و  هنعارف و  زا  رشب  یخیرات  راودا  رد  ایآ  دینیبب  ات  موشیم  ناهاوخ  ار  امش  ینادجو  تواضق  منکیم و  لقن  امش  يارب 
؟ دـشاب هدرک  باختنا  دوخ  يارب  یلاخوت  ینعمیب و  تایعدـم  باقلا و  نینچ  هدرک و  اهیئارـس  هوای  نینچ  هک  دـیباییم  ار  یـسک  هقبط  ره 

ياعدا یلو  تسا  بلطم  کی  نیا  منادیم  همه  زا  شیب  صوصخب  عوضوم  کی  رد  متـسه و  ملاـع  نم  مراد  داوس  نم  دـیوگب  يدرف  رگا 
فوجم و تایعدم  هلـسلس  کی  نآ  یپ  رد  هکنآ  رتزیمآ  هرخـسم  هدوب و  روآهدـنخ  یـسب  تاعوضوم  مامت  رد  قلطم  ملع  هضحم و  لامک 
تیلزا و تابثا  رد  ددـعتم  ینایدا  تسا  لاـس  نارازه  هک  ار  ادـخ  هملک  یتح  هک  اـجنآ  اـت  دـیایب  مهنآ  لاـثما  تیهولا و  لذـتبم  یلاـخوت و 
لذـتبم و دـننادیم  هریغ  مسجت و  دوعـص و  لوزن و  زا  سدـقم  هـضحم و  تردـق  هنوـمن  ار  نآ  هدرک و  راـک  نآ  ندوـب  سدـقم  تیدـبا و 

ارنآ هدعو  ود  هدرازگ و  مدرم  باسح  هب  یتنم  دهدیم و  زامن  روتـسد  نیملـسم  دـیلقت  هب  هک  اجنآ  سدـقا  رد  دزاسیم . رگهولج  ینعمیب 
هلبق نییعت  يارب  زا  دنکیم ) عضو  يراصتخا  زامن  تسین  راگزاس  زورما  عضو  اب  زین  هدعو  هس  نآ  دنیبیم  هک  مه  دعب  و   ) دهدیم فیفخت 

هانردق يذلا  رقملا  نایبتلا  ۀقیقحلا و  سمش  بورغ  دنع  و  سدقالا ... يرطـش  مکهوجو  اولو  ةولـصلا  متدرا  اذا  [ » هحفص 357 دسیونیم [ 
مالـسا عراش  توبن  هب  هزیرگنـس  رامـسوس و  هک  دـندرکیم  داریا  وا  هب  نیملـسم  یتقو  هک  دـمآ  مدای  هب  یغلبم  نآ  هتفگ  اجنیا  رد  مکل .»

نم یئوگب  یهاوخیم  ینعی  تفگ  باوج  رد  غلبم  نآ  دنهدیم  یهاوگ  زین  اهب  ماقم  هب  هزیرگنس  رامـسوس و  نونکا  ایآ  دندادیم  یهاوگ 
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تیاور مقس  تحص و  زا  رظن  عطق  اریز  تسا  هطلغم  هطسفس و  یعون  مهنیا  هکنیا  وگ  مرادن  شزرا  هزیر  گنس  رامـسوس و  کی  هزادنا  هب 
اعدا یبلطم  یناسنا  رگا  یلو  تداع  قراخ  تسیرما  دنهد  یهاوگ  دنیآ و  نابز  هب  یبلطم  هب  گنس  رامسوس و  رگا  هزیرگنس  رامـسوس و 
کی زا  نم  دسج  ایآ  دیوگب  دهاوخیم  مه  اهب  الاح  تسا . بلاج  رایـسب  غلبم  نآ  مالک  هطلغم  هطـسفس و  يارب  یلو  یعیبط  تسیرما  دنک 

تساجک زا  شلصا  تسین  مولعم  هک  ار  یگنس  هکت  مالسا  عراش  یتقو  دیوگب  دهاوخیم  تسا  رتشزرایب  مه  یلومعم  هایـس  گنـس  هکت 
رد یناـسنا  تسد  اـی  تسا و  ضرا  يهرک  دوـخ  ياـهیناشف  شتآ  راـثآ  زا  اـی  هداـتفا و  نیمز  هب  تارک  ریاـس  زا  هک  تسا  يراـجحا  زا  اـیآ 
هک نم  ینعی  دوش  هماع  هجوت  دروم  دریگ و  رارق  هلبق  یگنس  نینچ  یتقو  دیوگب  دهاوخیم  اهب  لاح  ره  رد  هدروآ  ار  نآ  لبق  لاس  نارازه 
رد دبال  هک  نم  هدیسوپ  ياهناوختسا  ایآ  زین  گرم  دعب  مرتمک و  گنس  هکت  نآ  زا  مراد  اعدا  نارازه  قطان و  متـسه  يدوجو  متـسه و  اهب 
رد یلو  تسا  حیحص  لالدتسا  رهاظ  تشاد !؟ دهاوخ  گنس  نآ  زا  رتمک  يزیچ  هچ  تفرگ  دهاوخ  رارق  نآ  ریغ  ای  یتمیق و  یگنـس  هبعج 
 ] هتخود و رگیدـکی  هب  فلتخم  ياهگنر  هب  ار  یئهچراـپ  هکت  اـهتلم  هک  تسا  تسرد  [ . 32  ] تسا هطلغم  هطـسفس و  یعون  مهنیا  تقیقح 

يارب اهگنج  رد  دنیارسیم و  اهدورس  نآ  تزع  يارب  دنربیم و  الاب  مارتحا  تیاهن  اب  ار  نآ  هدرک و  یبوچ  رس  رب  مچرپ  مانب  هحفص 358 ]
الثم صاخشا  زا  یصخش  هب  دوشیم  عجار  تامارتحا  اهشقن و  نیا  همه  ایآ  یلو  دنزابیم  اهناج  شندش  نوگنرـس  زا  يریگولج  ظفح و 

هتـشک دارفا  تسد  هب  ای  دـنوریم و  دـنیآیم و  روهمج  سیئر  ریزوتسخن و  هاش و  اههد  تکلمم ؟ لوا  سیئر  ای  هاش و  هب  تسا  عجار  ایآ 
ياسؤر نیطالـس و  لتق  هب  هک  تساهمچرپ  نامه  هب  مارتحا  تلع  هب  ارهاظ  یتح  دـنراد و  مارتحا  ار  مچرپ  نآ  دارفا  ناـمه  یلو  دـنوشیم 

درف هن  یلک  روط  هب  دشاب  تلم  لبمـس  هدنیامن و  هچراپ  هکت  نآ  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  اریز  دنیالآیم  تسد  هریغ  ءارزو و  ای  روهمج و 
هدجس مارتحا و  تاوهش  ءاضرا  صخش و  یناسفن  شهاوخ  نیمات  يارب  افرص  هداد  رارق  هلبق  ار  دوخ  هدرم  هدنز و  اهب  هکنیا  اما  صوصخب .
بیرف تسا  هتـسناوت  هک  ار  یحول  هداس  دارفا  اهب  دننکیم  میظعت  نآ  ربارب  رد  قلمتم  دارفا  هک  يرادتقا  يوزرآ  رد  تسا : هدوب  دوخ  يدرف 

هدافتـسا ءوس  یفاصنایب و  لامک  نیا  دنیآرد و  هدجـس  میظعت و  هب  وا  يهدرم  هدنز و  ربارب  رد  هبترم  دنچ  زور  ره  هک  دنکیم  راداو  دـهد 
ار دوخ  ناوریپ  هک  دیباییمن  ار  یهلا  درم  ای  ربمغیپ و  چیه  امش  یبلط . هاج  تدش  یهاوخدوخ و  لیلد  دوخ  ای  تسا و  دارفا  یحول  هداس  زا 

هتخانـش باحـصا  نیب  رد  مالـسا  عراش  تسـشیم و  ار  دوخ  نادرگاش  ياپ  حیـسم  هک  دناهتـشون  سکعب  دـیامن ، شیوخ  هدجـس  هب  راداو 
نیا اـیآ  دـیبایرد  ار  اـهب  ياـجیب  يوزرآ  روتـسد و  نینچ  نیا  لاذـتبا  دوـخ  امـش  نوـنکا  ددرگن ، هـلبق  شرازم  هـک  داد  روتـسد  دـشیمن و 

ره زا  هک  دومن  دـیهاوخ  هدـهاشم  دوخ  فارطا  هب  قیمع  رظن  کی  اب  مه  امـش  مراد و  نیقی  نم  تسین . هنعارف  تینوعرف  زا  رتالاب  یتینوعرف 
هدنام اوه  رد  اپ  هرمزور  ندش  دوجسم  يوزرآ  تسا و  هتفر  نیب  زا  المع  زامن  تیاکح  دنکیمن و  لمع  نادب  مه  رفن  کی  یئاهب  رفن  دص 
هتسناد کچوک  دوخ  يارب  تسا  نایعیش  همئا  نیرتگرزب  زا  رفن  ود  یماسا  زا  یبیکرت  هک  ار  یلعنیسح  مسا  اهب  هحفص 359 ] [ . ] 33  ] تسا

هب دـنهدیم  تداهـش  هبترم  نیدـنچ  زور  ره  نیملـسم  هک  دـیدیم  اهب  دـیامنیم . عارتخا  ار  هللا  ءاهب  شیوخ  يارب  هدومن و  كرت  ار  نآ  و 
نایئاهب دهدیم  روتسد  هدرمش و  ریقح  کچوک و  دوخ  يارب  ار  یتداهـش  نینچ  اهب  و  هللا ) لوسر  ادمحم  نا  دهـشا   ) مالـسا عراش  تلاسر 
بوبحم هیعدا  دینک ص 61  هظحالم  زامن  روتـسد  رد  تسادخ . اهب  دنیوگب  دشیم ) هدناوخ  رگا   ) زامن هبترم  دنچ  یط  زور  ره  حول  هداس 

رد دنیامن و  هجوت  وا  يوس  هب  زامن  يارب  دهدیم  روتـسد  هک  مدروآ  سدقا  زا  هک  دـیروایب  دای  هب   ) هللا یلا  البقم  موقی  نا  یلـصملل  [ : 34]
دق [ . 35  ] تسا زامن  نتم  رد  رد ص 72  دعب  و  هحفص 360 ] نم [ .) یئادخ  لکیه  فرط  هب  ینعی  هللا  یلا  البقم  دنیوگیم  یتقو  مه  اجنیا 

کلم و کلام  دز و  فرح  یـسوم  اب  روط  رد  هک  یـسک  ایآ  توکلملا .» کلملا و  کلاملا  یتا  دق  روطلا ... ملکم  روهظلا و  قرـشم  رهظا 
دیدزاب رد  و  هدروآ ؟ فیرـشت  هدرازگ و  تنم  مدرم  رب  هک  اهب  ياقآ  تسنیا  و  تسه ؟ رگید  یـسک  ادخ  زج  امـش  هدیقع  هب  تسا  توکلم 

يذلا تیبلا  اذهب  کلئـسا  یهلا  ای  : » دنیوگب دیاب  حول  هداس  نایئاهب  دادغب ) كرابم  تیب  همانترایز  اهب  لها  حالطـصا  هب   ) دادغب رد  وا  هناخ 
یل ضقا  مث  یناوخا  نم  نینمؤملا  یتبارق و  يوذ  يوبـال و  یل و  رفغت  نا  کـمایا  یف  کـیلع  درواـم  كرجهل و  حونی  کـقارف و  یف  ریغتی 

و اهب -  هدوب - ؟ نکاس  تیب  نآ  رد  هک  تسیک  دینک  هظحالم  [ . ) 36  ] بوبحم هیعدا  ص 91  «. ) یهبالا ناطلس  ای  كدوجب  اهلک  یجئاوح 
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هکنآ رتزیمآهرخـسم  عوضوم  مه  دعب  و  تسا » یهلا  ای   » هدنناوخ باطخ  و  اهب -  زا  دنکیم  هحون  دربیم و  جـنر  هناخ  هک  تسیک  قارف  زا 
تمصع حول  رد  دعب  و  تسین ؟ هنعارف  تینوعرف  زا  رتالاب  یتینوعرف  نیا  ایآ  ینید  ردارب  نارفغ  دهاوخیم و  وا  زا  ار  جئاوح  هطـساو  نیا  هب 

... نوفرعی ماهوالا و ال  نودـبعی  نورعـشی  سانلا و ال  اولـضا  اولـض و  هللا ... لضف  اورکنا  دـق  (. » اهب حاولا  هعومجم  ص 23   ) دـینک هظحالم 

... ملعلا یف  انونکم  ناک  نم  رهظ  دق  ناطلـس ... ةردقب و  نمحرلا  یتا  دق  هللاات  لق  نوملعی ... ریدغلا و ال  یلا  نیعرـسم  مظعالا  رحـسب  اوذـبن 
ةدارا ملعا  رمالا  قفا  هحفص 361 ] یلا [  رظانلا  اهیا  نیملاعلا ... بر  سانلا هللا  ماق  روهظلا و  شرع  یلع  روطلا  ملکم  يوتسا  هیف  موی  اذه  لق 
مکح نیمیلا  یلع  مکحی  ول  هنا  میقتـسملا  هطارـصب  اوکـسمتی  نأ  لکلل  مهقرط  یلع  یـشمی  هنا ال  دابعلا  تادودـحب  ةدودـحم  نکت  مل  هللا 

دمحلا یهلا  یهلا  لق  اریزو ... اکیرش و ال  يربکلا  ۀمـصعلا  یف  هسفنل  ذختا  ام  هنا  هیف ... بیرال  قح  لامـشلا  مکح  بونجلا  یلع  وا  راسیلا 
کبتک و یف  ضرالا  یلع  نم  تدعو  کلامج و  سمـش  نافرعل  كدابع  هجو  یلع  ملعلا  باب  تحتف  يذـلا  تنا  کیلا ... ینتللد  امب  کل 

... نیملاعلا برل  سانلا  موقی  موی  زاجحلا ... قفا  نم  رمالا  ارین  قرشا  هب  يذلا  کبیبح  هب  تربخا  امک  کسفن ... روهظب  کفحـص  كربز و 
دیئوگب دیوگیم  حول  هداس  نادیرم  هب  هداد و  هدعو  ادخ  ندمآ  هب  مالـسا  عراش  هک  دیوگیم  دینک  هظحالم  كدهعب » تیفو  کنا  دهـشا 

هچنآ تسا و  بآ  هکرب  کی  دننام  دراد  هچره  هتسد  ره  بهذم و  ره  الاح  يدمآ و  تدهعب و  يدرک  افو  ای  ادخ  هک  مهدیم  تداهش  هک 
نونظ و ماهوا و  ناگدـننک  تدابع  مدرم و  هدـننک  هارمگ  تسا و  هارمگ  دـنکن  لوبق  ار  وا  سکره  اـهتنایب و  ياـیرد  دراد  یئاـهنت  هب  اـهب 

یئاهتاجانم مامت  تسا . بونج  لامش  دیوگب  هکنآ  ولو  تسا  حالص  نامه  دنک  مکح  هچنآ  هدوبن و  يرـشب  تادودح  هب  دودحم  اهب  هدارا 
[ . 37  ] بوـبحم هیعدا  ص 305  دـینک . هجوت  تاـجانم  نیا  رد  هلمج  زا  تسوا . دوخ  هب  باـطخ  همه  دـنناوخب  ناـیئاهب  اـت  هدرک  عضو  هک 

یئاناوت یئوت  يدراذگ ... هعیدو  لد  رد  ار  یئاسانـش  جنگ  هک  تسا  ازـس  ارت  اهب  رکـش و  انث و  دـمح و  اسرداد  اهاشداپ  انابرهم  اراگدرورپ 
هنیغـض و ماهـس  هک  ینیح  رد  تشادنزاب  هدارا  زا  ارت  تورث  رورغ و  رگـسع  تلفغ و  رگـشل  دومنن و  فیعـض  ارت  دابع  تکوش  توق و  هک 

عنم هبلاغ  هدارا  زا  هربابج  رهق  درکن و  عنم  راتفگ  زا  ارت  هنعارف  ملظ  لئاق  یغبنی  امب  مئاق و  مامت  تماقتـسا  هب  رایط  تاـهج  عیمج  زا  اهـضغب 
نیا ایآ  هدوب ؟ لوغشم  دوخ  تایعدم  غیلبت  هب  صاخشا  تیدض  تماقتسا و  دوجو  اب  تسا  یعدم  هک  تسیک  ایآ  هحفص 362 ] تخاسن [ .»

زا سدـقم  كردـیال و  بیغ  يادـخ  نآ  هب  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  ایآ  ددرگ ؟ یقلت  دـناوتیم  يرگید  عجرم  هب  اـهب  دوخ  هب  زج  تاـباطخ 
دینیبب دـینک  قیقحت  افطل  هن ؟ ای  تسه  اهب  دوخ  طسوت  هروکذـم  هنعارف  تینوعرف  زا  رتارف  یتینوعرف  اهنیا  ایآ  دوش ؟ هتفگ  بلاـطم  نیا  همه 

ینعمیب اپارـس  یلاخوت و  هلمهم و  تانایب  نینچ  هب  یـسایس  یناحور و  زا  معا  نیطالـس  اهروتاتکید  نیرتگرزب  ای  هنعارف و  زا  کیچیه  ایآ 
اهنآ ریـسفت  ماقم  رد  هداتفا و  یئوج  هراچ  ددـص  رد  هدـمآ و  مرـش  بلاطم  نیا  ندوب  لمهم  زا  ار  اهبلادـبع  هک  اجنآ  اـت  دـناهدوشگ ؛ ناـبز 
دوخ لحم  زا  دیـشروخ  هک  نانچمه  هدرک و  یلجت  اهب  لکیه  رد  زین  ادخ  دنکیم  یلجت  هنیآ  رد  دیـشروخ  هک  نانچمه  دیوگیم  هدمآرب 

زین نیا  هدومن ، یلجت  نانچ  نآ  اهب  لکیه  رد  زین  ادـخ  هتخاـس  مسجم  هنیآ  رد  ار  نآ  رگهولج و  هنیآ  رد  شراونا  افرـص  هکلب  هدومنن  لزنت 
دیـشروخ سکع  هک  تسا  تسرد  اریز  دشکب . تافرخزم  تالمهم و  همه  نیا  يور  رب  هدرپ  دـناوتیمن  هدوبن و  شیب  يهطلغم  هطـسفس و 

شخب تایح  هوق  هدـننازوس و  ترارح  ای  میمانب و  دیـشروخ  سفن  دیـشروخ و  ار  هنیآ  میناوتیمن  هاگچیه  اـم  یلو  دوشیم  رهاـظ  هنیآ  رد 
ای ربب و  ار  دیشروخ  روایب  ار  دیـشروخ  میئوگب  ربب  ار  هنیآ  ای  روایب  ار  هنیآ  میئوگب  هکنیا  ياجب  هکنآ  ای  میهد ؟ تبـسن  هنیآ  هب  ار  دیـشروخ 
نآ زا  زین  ار  امرگ  نینچ  راظتنا  نک و  مرگ  ار  ام  دیـشروخ  يا  میئوگب  هدزوناز و  نآ  رد  دیـشروخ  ساـکعنا  دوجو  اـب  هنیآ  ربارب  رد  هکنآ 
یلو دننکیم  هدافتسا  رایسب  دراوم  رد  نآ  ترارح  زا  هتفرگ و  ار  باتفآ  ياوق  هک  دناهتخاس  یئاههاگتسد  زورما  هکنیا  وگ  ( ؟ میشاب هتـشاد 

ءایـشا لک  رد  افرع  لوق  هب  یلجت  نیا  تسین  هیبشت  لباق  هجو  چـیه  هب  ایاضق  نیا  درادـن ) هریغ  تاـیلجت و  اـم و  لـثم  هب  یطبر  عوضوم  نیا 
ادخ هک  لصا  نیا  يور  میناوتیم  ایآ  هللااب  ذایعلا  تسا  بدا  فالخ  درادن  اهب  هب  یصاصتخا  ناسنا و  ناویح و  تابن و  دامج  زا  معا  تسه 
یلک نوناق  قبط  هجیتنلاب  و  میراذـگ ؟ ادـخ  مه  ار  گس  هحفـص 363 ] رخ و [  مان  میراذـگ ؟ ادـخ  مه  ار  واگ  ماـن  دراد  یلجت  زیچ  ره  رد 
بلک شدوخ  لوق  هب  ای  مرک و  شپـش و  غالا و  گس و  واگ و  دوشیم  مه  اهب  سپ  دنیواستم ) دوخ  ثلاث  اب  يواسم  زیچ  ود   ) هک یـضایر 
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کلام هدیمان و  ادخ  سفن  ادخ و  ار  دوخ  اهب  [ . 38  ] دوشیم لذتبم  عضو  نیا  اب  ادـخ  مسا  میوگیم  هک  تساجنیا  لعج . رامح و  بئذ  و 
دیوگیم هدـناجنگ و  یهلا  هدارا  سفن  ار  شیوخ  هدارا  هتخاس و  دوخ  نادـیرم  بطاخم  ادـخ  ناونع  هب  ار  دوخ  هدروآ و  توکلم  کلم و 

هدوب لذر  داهن و  تسپ  ریرش و  یناج و  يدرف  درادب  تسد  نم  تیعبت  زا  سکره  دننک و  تیعبت  نم  زا  هک  نانآ  رگم  دنهارمگ  مدرم  همه 
ناک يذـلا  هرما  علطم  هیحو و  قرـشم  نافرع  دابعلا  یلع  هللا  بتک  ام  لوا  نا  : » دـیوگیم هک  دـیروایب  دایب  ار  سدـقا  يادـتبا  تسا . دودرم 

اذـهب متزف  اذا  لامعالا . لکب  یتأی  ول  لالـضلا و  لها  نم  هنا  عنم  يذـلاو  ریخلا  لکب  زاف  دـق  هب  زاف  نم  قلخلا  رمالا و  ملاع  یف  هسفن  ماـقم 
رد هحفـص 364 ] رخالا [ .» نود  امهدـحا  لبقی  ـال  اـعم  اـمهنال  دوصقملا  يدـل  نم  هب  رما  اـم  عبتی  نا  سفن  لـکل  یغبنی  ینـسالا ... ماـقملا 
... لوا یلجت  دیونـشب ... ار  نمحر  تانایب  ۀـیبوبرلا ... یعدا  هنا  لاق  نم  مهنم  (. » هللاءاـهب هکراـبم  حاولا  هعومجم  ص 3   ) دـیوگیم تایلجت 

نکاس روهظ  شرع  رب  هک  روط  ملکم  تسوا  مظعا  مسا  تفرعم  هب  رگم  دوشن  لصاح  مدـق  ناطلـس  تفرعم  هدوب و  هلالج  لج  قح  تفرعم 
زج تسیک  مظعا  مسا  نیا  مسرپیم  امـش  زا  نیزم .» شرکذ  هب  یهلا  دـعب  لـبق و  بتک  نوزخم  رـس  نوـنکم و  بیغ  تسوا  تسیلوتـسم  و 

روهظ شرع  رب  هک  تسا  نم  تفرعم  هار ، اـهنت  سپ  تسین  لـصاح  ادـخ  تفرعم  نوچ  دـیوگیم  دـشابیم  شدوخ  شدوصقم  هک  تسنیا 
ذغاک يور  هب  یبلطم  لیلد  نودـب  دـینکیم  روصت  تسوا  تسین  تسه و  هچره  تسا  یعدـم  اهب  مسیونیم  امـش  هب  یتقو  متـسه ، نکاـس 

ادـخ نوـچ  دـیوگیم  هزاـت  دـیامن  در  هدرک  یئادـخ  ياـعدا  وا  هک  ار  مدرم  داریا  دـنک و  عاـفد  دوـخ  زا  دـهاوخیم  هـک  اـجنیا  مروآیم .
اهب نوزخم ، بیغ  نونکم و  رـس  متـسه  نم  نیا  تسا و  مسجم  نم  لکیه  رد  ادـخ  اریز  متـسه  ادـخ  نم  سپ  تسا  نکممریغ  شنتخاـنش 

تسالاب و ملاع  هب  عجار  رما  ملاع  هک  دینادیم   ) نیئاپ الاب و  ملاع  رد  ادـخ  سفن  تسوا  هک  تسوا  نتخانـش  مدرم  هضیرف  نیلوا  دـیوگیم 
زا دنک  يراددوخ  وا  تاروتسد  يارجا  یئاسانـش و  زا  سکره  دیوگیم  دعب  و  توسان ) تسا و  کلم  ملاع  هب  عجار  قلخ  ملاع  توکلم و 
زین اـهب  هکنآ  لوا  دوشیم  دافتـسم  عوضوم  ود  بلاـطم  نیا  زا  دـشاب . هدوب  هنـسح  هیریخ و  لاـمعا  هیلک  دـجاو  هکنآ  ولو  تسا  ناـهارمگ 
اهنآ فرشا  ار  دوخ  دنادیم و  ار  تقلخ  ملاع  نیمه  تسین  تسه و  هچره  هتشادن  تسا  ادخ  نآ  مان  هک  هقالخ  هوق  نآ  دوجو  هب  يداقتعا 

تسا و هیریخ  لامعا  هب  ناشداشرا  نانآ و  هیفـصت  رـشب  تیادـه  نایامنهار  ءایبنا و  مایق  رد  لصا  هک  تسنآ  رکنم  هکنآ  مود  دسانـشیم و 
تیفرشا ياعدا  هک  تسنآ  هب  رظان  افرص  هدوبن و  لصا  نیا  هب  رظان  وا  تسا . یفتنم  عوضوم  رگید  تفای  ققحت  يدارفا  رد  تافـص  نیا  رگا 

هاوخ دنـسانشب  ادخ  دوخ  ای  هلا  ناونع  هب  ار  وا  ات  دراداو  ار  دارفا  مامت  دناشن و  یـسرک  هب  رـشب  همه  رب  ار  دوخ  هحفص 365 ] تیحجرا [  و 
وا يوسب  باطخ و  ادخ  مان  هب  ار  وا  هک  تسنیا  تسا  مهم  هچنآ  دنشابن  هاوخ  دنـشاب  هنـسح  لامعا  دجاو  هاوخ  دشابن  هاوخ  دشاب  یجایتحا 

لـصاحیب وا  ماقم  یئاسانـش  نافرع و  نودـب  وکین  لمع  دـیوگیم : احیرـص  اریز  دـنهاوخب  تاجاح  ياضق  وا  زا  هدرک و  تاجانم  زاـمن و 
دسیونیم ص هچ  اهب  صخش  لوق  لقن  رد  لیبن  دینک  هظحالم  دشاب . دهاوخیم  هچره  لمع  تسوا  ماقم  هب  رارقا  یئاسانـش و  لصا  تسا ،
تسا و بوسحم  هسدـقم  سوفن  زا  دیـسر  نامیا  تفرعم و  هب  سکره  اریز  دومن  قفوم  شرما  تفرعم  هب  ارت  هک  ار  ادـخ  نک  رکـش  : » 616

ببس دنبیصنیب  رما  رهظم  هب  نامیا  زا  هک  یئاهنآ  هتشادن ... رظن  رد  ار  اهنآ  دنچره  هدوب  هیریخ  لامعا  ردصم  نافرع  نامیا و  زا  لبق  املسم 
تیعمج يرـسک  درایلم و  هس  مامت  ایند  رد  نایئاهب  يدودـعم  زج  اهب  نایب  نیا  قبط  دـینک  هجوت  دنتـسه ». هعینـش  لامعا  ردـصم  هک  تسنآ 

زا تسین  هنعارف  تینوعرف  زا  رتالاب  یتینوعرف  اهنیا  ایآ  دندروآیم  نامیا  وا  یئادـخ  اهب و  هب  الا  دنتـسه و  هعینـش  لامعا  بحاص  ایند  مدرم 
هب اهب  میوگیم  هکنیا  اهنیا ، يهمه  رب  اـفاضم  و  دـشابیمن . فرخزم  یلاـخوت و  هلمهم  بلاـطم  بلاـطم  نیا  اـیآ  مهاوخیم  فاـصنا  اـمش 

دهد رارق  حول  هداس  دارفا  نامیا  دروم  دناسانـشب و  ار  دوخ  طـقف  تسا  هتـساوخیم  هدوب و  دوخ  هب  یکتم  طـقف  هتـشادن و  داـقتعا  یئادـخ 
نم ارما  املع و  كولمم و  كولم و  هوجو  ماـما  مولظم  نیا  : » دـیوگیم هللاءاـهب ) حاولا  هعومجم  ص 36   ) تمـصع حول  نامه  رد  تسنیا 

هن شـسفن  زج  ینیعم  دوبن و  شملق  زج  يرـصان  دومرف  توعد  میقتـسم  طارـص  هب  ار  لـک  ءادـنلا  یلعاـب  دومن و  ماـیق  باـجح  رتس و  ریغ 
امـش يارب  هدنیآ  رد  زین  هکرابم  سفن  نیا  زا  ملق و  نیا  زا  نیقعان .» دـنناشیا  دـندرک  مایق  ضارعا  هب  دـنلفاغ  ربخیب و  لصا  زا  هک  یـسوفن 

نامدوخ فورعم  لوق  هب  یسفن و  هن  دوب و  یملق  هن  زین  دیزانیم  اهنادب  هک  یسفن  ملق و  نآ  دینادب  ات  هحفص 366 ] دروآ [  مهاوخ  دهاوش 
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امش هجوت  مدوصقم  حول  زا  تمسق  نیا  لقن  رد  اج . همه  زا  ربخیب  حول و  هداس  دارفا  يارب  رگم  هتـشاد  یتاغیلبت  هبنج  هدوب و  فولب »  » الک
مدرم همه  اب  دوخ  رادتقا  اناوت و  ملق  هطـساو  هب  مدوب  مدوخ  دوب  هچره  دیوگیم  دوب  ادخ  نم  رـصان  نیعم و  دیوگیمن  هک  دوب  هتکن  نیدب 

یپ اهب  یهاوخدوخو  تینوعرف  هب  رتشیب  دیهاوخیم  رگا  زاب  تسین . نیب  رد  الـصا  یئادخ  هب  لسوت  اکتا و  تیاکح  مدـش ، لباقم  هجاوم و 
زا ات  دینک  جاودزا  دیوگیم  هکنیا  ینرکذی ». نم  مکنم  رهظیل  موق  ای  اوجوزت   » دیوگیم هک  دینک  هجوت  سدـقا  رد  وا  روتـسد  نیدـب  دـیرب 

ناناملـسم نایدوهی  اریز  تسین  ادخ  هب  وا ؟ دوخ  هب  هراشا  ای  تسادخ  هب  هراشا  مه  زاب  ارم  نیا  ایآ  دنک  رکذ  ارم  هک  یـسک  دوش  رهاظ  امش 
زور ره  دنتسه و  تسرپادخ  ایند  تیرثکا  هکلب  مینکیمن  یگدنز  ناتسرپتب  نیب  رد  ام  زورما  دنیامنیم و  ار  ادخ  رکذ  زین  ملاع  نایحیسم 

دینک و جاودزا  نم  نادیرم  يا  ینعی  دـشابیم  شدوخ  صخـش  شدوصقم  دـینک  رکذ  ارم  دـیوگیم  اهب  هکنیا  سپ  دـنیامنیم . ار  وا  رکذ 
ات دـینک  جاودزا  دـیوگیمن  ددرگ  هدوزفا  نایئاهب  تیعمج  رب  مرجـال  دوش و  هدوزفا  نم  ناگدـننک  رکذ  نادـیرم و  رب  زاـب  اـت  لـسن  دـیلوت 

دنیازفیب یتاجرد  رکفت  رتشیب و  تیلاعف  راک و  هیاس  رد  یناهج  یندـمت  تفرـشیپ و  رب  دـنزادرپ و  قلخ  تمدـخ  هب  هک  دـنوش  رهاظ  يدارفا 
توکلم کلم و  بحاص  دمآ و  روط  ملکم  دمآ  ادخ  هک  مهدیم  تداهـش  دنیوگب  دنـسر و  مهب  يدارفا  ات  دـینک  جاودزا  دـیوگیم  هکلب 

صاخـشا ریاس  يارب  صخـش  نینچ  نیا  دـینک  هظحـالم  نونکا  دـنیامن . میظعت  رکفت  لـمأتیب و  وا  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  ربارب  رد  دـمآ و 
فالتخا يراب  [ » هحفص 367 هللاءاهب [ : حاولا  هعومجم  هیـسودرف ص 50  تاملک  دیوگیم : هچ  دوش ) تفای  رگا   ) شیوخ ریظن  هاوخدوخ 

ملع رصب و  بحاص  ار  دوخ  ینادان  يروک و  عم  هتسج  کسمت  یلبح  هب  هدومن و  ذخا  یهار  یبزح  ره  هدش  فعض  تلع  ببـس و  بازحا 
رب دهاکب و  ماقم  زا  هللا  رمعل  تساوزنا  تلاسک و  ببس  هک  هچنآ  هب  دناثبشتم  سوفن  نآ  زا  یـضعب  مالـسا  تلم  يافرع  هلمج  زا  دننادیم 
یف داـبع  ماـهوا  تلاـسک و  روهظ  يارب  زا  تسا  مظعا  ببـس  هک  ار  هچنآ  دـناهدومن  رکذ  دـیحوت  تاـماقم  رد  سوفن  نآ  دـیازفیب ... رورغ 

رد هک  هچ  تسا  زیزع  ناـسنا  یلب  (: » بوبحم ص 345 هیعدا   ) داحتا حول  رد  اضیا  دناهتـشادنپ .» قح  ار  دوخ  دناهتـشادرب و  قرخ  ۀـقیقحلا 
رگا امن  هدـهاشم  ناریا  ياملع  رد  ریبک ... تسا  یئاطخ  ندـید  عفرا  یقتا و  لضفا و  حـجرا و  ملعا و  ار  دوخ  نکل  دوجوم و  قح  هیآ  لک 

ریحتم ملاع  لب  ریحتم  ناسنا  دندشیمن  لوغشم  نایملاع  دوصقم  نعل  بس و  هب  هراچیب  نیعبات  دنتسنادیمن  مهلـضفا  قلخلا و  یلعا  ار  دوخ 
زئاف شناد  ملع و  رحب  زا  يهرطق  هب  دناهدماین  روعش  هب  دنتـسین و  رعاش  نکل  هتخوس و  ار  لک  ربک  راختفا و  ران  هلفاغ  هلوعجم  سوفن  نآ  زا 

ندیدن ار و  سک  همه  ندید  تیاکح  تسرد  تیاکح  [ . 39 .« ] هن زاتمم  شنود  زا  تسین و  عوضتم  روهظ  فرع  ایآ  مهل ... فا  دناهتشگن 
دشاب درف  کی  زا  بلاطم  نیا  اب  اهب  تایعدم  تابثا  رد  مدروآ  هک  ار  يدهاوش  نآ  هک  دینکیمن  رواب  امش  مراد  نیقی  نم  دشابیم  شدوخ 

یهاوخدوخ رورغ و  تلع  هب  ار  نارگید  هک  اجنامه  وا  هک  تساجنیا  رد  اهب  فرط  زا  یئوررپ  یخاتسگ و  ام و  ظاحل  زا  فسأت  ياج  یلو 
دارفا يارب  ار  نتـسناد  حـجرا  ملعا و  ياـعدا  هنوگچ  دـینکیم  هظحـالم  دربیم . یلعا  شرع  هب  ار  شیوخ  هلـصافالب  دوخ  دـنکیم  حـیبقت 

تـسیدح هب  وا  تینوعرف  رابکتـسا و  توخن و  رورغ و  ربک و  هیاپ  دـناوخیم . لسر  لسرم  لک و  زا  زاتمم  ار  شیوخ  دـیامنیم و  موکحم 
هدومرف و لوزن  زع  ررقم  دـعوم  زا  جراخ  یهلا  ماقم  تسا  دـقتعم  زونه  دنتـسین » اغـصا  قیال  دوجوم  سوفن  [ » هحفـص 368 دیوگیم [ : هک 

هوحن نیا  دشاب  دـناوتیمن  یناحور  صخـش  کی  روخرد  راتفر  راتفگ و  زا  هوحن  نیا  دـنرادن . ار  وا  بلاطم  مهف  تقایل  دوجوم  مدرم  زونه 
ریظن يدرف  طقف  دـناوتیم  يراتفر  راتفگ و  نینچ  اب  یـصخش  نینچ  کی  تسین ، فوسلیف  ملاع و  صخـش  کی  روخ  رد  راتفگ  راتفر و  زا 

فورعم یناتـساد  نانامرهق  لوبماکر  نپول و  نسرآ  ریظن  دناوتیم  طقف  یـصخش  نینچ  کی  یناحور  ربهر  کی  هن  دیآرد  الیتآ  زیگنچ و 
نینچ هب  سدـقت  دانـسا  دارفا . يارب  هنومن  قشمرـس و  فوسلیف و  ملاع و  کـی  هن  دـیآرد  يزادـنا  مه  تشپ  یناـطالراش و  ياـهراکهاش  و 

یبیرف و ماوع  هلیح و  هعدخ و  زا  ندرک  تیامح  هلزنم  هب  يدارفا  نینچ  مارتحا  تیاعر  تسا . هیزنت  سیدقت و  هملک  ندرک  لذـتبم  يدارفا 
لوبق ارچ  نوچ  یب  دیاب  مرجال  سپ  اهب  هن  تسا  ادخ  ياههتفگ  اههتفگ  نیا  تفگ  دیهاوخ  امش  دنزیم  رود  مه  رود  لئاسم  تسیراکایر .

ایآ دناهدرک ، لوبق  يدارفا  نوچ  دیئوگیم  تسادخ  هتفگ  اهنیا  هک  مینادـب  هنوگچ  میـسرپب  نوچ  دـعب  میهن و  ندرگ  ار  شیارجا  میئامن و 
حول و هداس  یعمج  مرجال  دهد و  تبسن  ادخ  هب  ار  دوخ  راتفگ  دناوتیم  یناطالراش  ره  تسین ؟ هناگهچب  روآهدنخ و  لالدتـسا  هوحن  نیا 
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دحاو نامز  کی  رد  ادخ  رگم  مدروآ  ار  نآ  ددعتم  لاثما  همان  نیا  رد  امـش  يارب  نم  دـنک و  عمج  دوخ  درگ  هب  هداد و  بیرف  ار  رواب  دوز 
ناربمغیپ اب  ار  دوخ  راتفر  لامعا و  عضو و  دـیآیم  اهب  مه  دـعب  دـنراد . دـیرم  اهنویلم  مه  اهنآ  زا  کـیره  هک  دتـسرفیم  ربمغیپ  رفن  دـنچ 

هب هتـشادرب و  هناـیزات  رفن  کـی  هک  تسا  نیا  لـثم  تسرد  تسا . رتـهب  ناـنآ  زا  یلیخ  زا  زوـنه  هـک  دریگیم  هجیتـن  هداد و  قیبـطت  فـلس 
داریا ودـب  نوچ  دـنارب و  اجنآ  زا  هدیـشک و  هنایزات  هب  دنلوغـشم  راک  بسک و  هب  اـجنآ  رد  هک  ار  هحفص 369 ] یمدرم [  هتفر و  يدجـسم 

حیـسم هک  تسا  لـیجنا  رد  نوچ  درک و  مناوـتیم  زین  نم  درکن  يراـک  نینچ  حیـسم  رگم  دـیوگب  ینکیم  هک  تسا  راـک  هچ  نیا  دـنریگ 
دیوش و اسیلک  کی  دراو  امـش  زورما  هکنآ  ای  دیامن و  فیدر  هظعوم  ات  راهچ  دنک  عورـش  مه  دـعب  متـسه و  حیـسم  نم  سپ  ددرگیمزاب 

تب رد  مالسا  ربهر  نوچ  دیئوگب  دننک  داریا  امش  هب  نومچ  دینکشب و  تساجنآ  رد  اهنآ  نیـسدقم  حیـسم و  سرطپ و  ياههمـسجم  هچره 
زین نم  سپ  تشاد  مالعا  هللا  مالک  ار  نآرق  مالـسا  عراش  نوچ  دـیوگیم  مه  اـهب  ـالاح  درک  مناوتیم  زین  نم  سپ  درک  نینچ  هبعک  هناـخ 

عینـش و يدرف  دنز  زابرـس  نم  رما  نیا  زا  هک  سکنآ  ره  دینک و  تعاطا  نم  زا  ارچ  نوچ و  یب  دیئآرد و  نم  درگب  مراد  يراک  نینچ  قح 
يربک تلذ  ار  نآ  اهب  هدـیدرگیم  يدارفا  هجوت  بولق و  بلج  هب  قفوم  یهار  زا  یـسک  هاگره  رگید  یفرط  زا  و  تسا . موکحم  لـهاج و 

دناهتفر ییحی  شردارب  درگ  هب  هدومنن و  وا  زا  تیعبت  هک  ینایباب  نآ  هب  اهب  هک  میامن  لقن  امش  يارب  رگا  هدروآیم  رامش  هب  دارفا  نآ  يارب 
بلج هدوبن و  وا  بیقر  هک  شردارب  زا  ریغ  یـصخش  زا  مروآیم  يدـهاش  یلو  دوشیم  نم  داـتفه  يوـنثم  يهماـن  نیا  هداد  یتادانـسا  هچ 
تریح ببـس  هک  هچنآ  دش  رهاظ  مایا  نیا  : » دـسیونیم هللا  ءاهب  حاولا  عومجم  ص 126 )  ) ملاع حول  رد  دناهدوبن . نایباب  زا  زین  شناگدـش 

ماقم نیا  ۀقیقحلا  یف  دومن ، رخسم  دوخ  هدارا  هب  ار  ناگرزب  سلجم  تشگ و  ناریا  تنطلس  رقم  دراو  یسفن  دش  هدینش  هک  يرارق  زا  تسا 
اجک سفن  تزع  دـش  هچ  تماقتـسا  دندیدنـسپ  دوخ  يارب  ار  یمظع  تلذ  يربک  تزع  رهاظم  هک  هدـش  هچ  ایآ  تسا  هبدـن  هحون و  ماـقم 

رد بزح  نیا  يهرابرد  روکذـم  صخـش  دـناهدومن و  نیلهاج  بعلم  ار  دوخ  لاجر  زا  یـضعب  هک  دـناهدومن  لزنت  یماقم  هب  لاـح  تفر ...
دومن و هجوت  سیراپ  هب  دعب  تشگ و  شناد  یهاگآ و  نابحاص  ریخت  ببـس  هک  ار  هچنآ  دومن  رکذ  توریب  فارعملا  ةرئاد  رـصم و  دیارج 
 ] تقو هاش  ناریا و  رابرد  رد  هک  هدوب  یـصخش  هچ  نیا  منادیمن  اقیقد  نم  داتـسرف ». ملاع  فارطا  هب  درک  عبط  یقثولا  ةورع  مساب  هدـیرج 
اهب فرط  زا  نانآ  رما  هلابند  نایباب و  مایق  فلاخم  تسا و  هدرک  بلج  شیوخ  دـیاقع  دوخ و  يوس  هب  ار  نانآ  هدومن و  ریثأت  هحفص 370 ]
دوخ دیاقع  هب  عمج و  شیوخ  درگ  ار  يدارفا  هدیدرگیم و  مولق  بلج  هب  قفوم  هک  ار  سک  ره  اهب  هک  تسنیا  ملسم  ردق  یلو  تسا  هدوب 

تیاـکح اـهب  نوـچ  هدرکیم و  یقلت  دارفا  نآ  يارب  یمظع  تلالـض  يربـک و  تلذ  ار  لـمع  نـیا  هدـیزرو و  تداـسح  هتخاـسیم  هارمه 
نیملسم تسا  هتـساوخیم  هک  هدوب  يدابآدسا  نیدلالامج  دیـس  وا  رظن  دروم  صخـش  هک  منکیم  روصت  هدروآ  ار  یقثولا  ةورع  همانزور 

للم هک  یتازواجت  ربارب  رد  دزاس و  دـحتم  رگیدـکی  اب  ار  نانآ  یمامت  هدرب و  نیب  زا  ار  یبهذـم  تافالتخا  عمتجم و  مه  درگ  هب  ار  ناـهج 
غورد هب  نوچ  یلو  دروآ  مهارف  مکحم  يدس  دناهتـشاد  تافرـصت  دـصق  هدومنیم و  یمالـسا  کلامم  رد  هلاثما  سیلگنا و  نوچ  یئاپورا 

ناحولهداس و بلج  دـصق  یفاـب  غورد  تاـمارک و  تسـس و  بلاـطم  یـسیوناعد و  اـب  هدرکن و  یئادـخ  ياـعدا  هتـسبن و  ادـخ  هب  ار  دوخ 
یبالقنا ربهر  کی  مانب  خیرات  رد  لاح  ره  رد  اما  تسا . هتفاین  یقیفوت  شاهشقن  يارجا  رد  هدومنن و  یتفرـشیپ  شرکف  اذـل  هدرکن  ناداوسیب 

هدومنن و هدافتسا  ءوس  صاخشا  بیرف  يارب  ینطاب  تردق  تغالب و  تحاصف و  لامک و  لضف و  روفو  زا  هک  تسا  تبث  تین  نسح  اب  ماوت 
تیهولا و تایعدم : نیا  مامت  اما  تسا . هدیدرگن  اهیئادج  تلع و  رب  دیزم  دیدج  تافالتخا  داجیا  اب  هتخارپن و  بهذـم  نید و  نتخاس  هب 
رد تسا  شوم  کیل  شوم  نتفرگ  رد  تسا  ریـش  هبرگ  تیاـکح : اـنیع  هریغ  ساـن و  لـک  زا  ندوب  ملعا  فرـشا و  يزاسادـخ و  هناـخراک 

یـضعب ناپوچ و  لیبن  لاثما  ناردارب و  یـسوم  ییحی و  لاثما  يارب  دـش  رکذ  هک  هلمهم  بلاطم  حاولا و  نیا  اریز  دـشابیم  گـنلپ  فاـصم 
همان هاـش  نیدلارـصان  هب  یهاوخداد  عرـضت و  يارب  یتقو  یلو  هدـیدرگیم  لاـسرا  باـطخ و  رگید  رواـب  دوز  حول  هداـس  داوسیب و  دارفا 

دوشیم میدومرف  میدومرف  مالغ و  هحفص 371 ] دوشیم [  توکلم  کلم و  کلام  روط و  ملکم  دبع و  دوشیم  نایادخ  يادخ  دسیونیم 
همان نیا  هلـصوح  زا  رگید  نیا  منک و  لقن  امـش  يارب  ار  وا  ناطلـس  حول  هب  فورعم  حول  مامت  دیاب  نم  بلطم  نیا  تابثا  يارب  دش . ضرع 
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دیهاوخ هظحالم  دوخ  اجنآ  رد  مسیونیمن . دهاش  لیلد و  نتشاد  نودب  یبلطم  هاگچیه  نم  هک  دینادیم  دینک و  هعجارم  دوخ  تسا  جراخ 
ياج هب  دیامن  هراشا  دوخ  هب  هدمآ  مزال  اجکره  هکلب  چیه  هدـشن  هدرب  هک  تایعدـم  نآ  زا  یمـسا  يدروم  چـیه  اجک و  چـیه  رد  هک  درک 

اذه ءادـن  عمـسا  ضرا  کلم  ای  : » دـیوگیم دـمانیم و  كولمم  ار  دوخ  اجنیا  رد  کلاملا  یتا  دـق  دـسیونیم  حول  هداس  نادـیرم  هب  هکنآ 
میدومرف میدومرف  ياجب  دیامنیم و  رکذ  هدنب  نیا  ریقف  نیا  یناف  نیا  مالغ  نیا  دـبع  نیا  ار  دوخ  راب  زا 25  شیب  و  دبع »... ینا  كولمملا 

هب هدوب  یباب  نارازه  يدوبان  باب و  مادـعا  رما  ردـصم  هک  ار  یهاش  دروآیم و  ار  دـش » ضرع   » دراوم همه  رد  اـجنیا  رد  ناـحول  هداـس  هب 
رونا و بلق  بحاص  ناطلس و  ترضح  ناقاخ و  ضرا  لک  کلم  قلمت  یـسولپاچ و  هار  زا  دناوخب  ناریا  کلم  افرـص  رثکادح  هکنیا  ياج 

يربک تزع  رهاظم  ار  شنایفارطا  مدرک  لقن  امـش  يارب  ار  نآ  زا  یتمـسق  نتم  هک  يروط  هب  ملاع  حول  رد  یتح  و  دناوخیم . نامز  کیلم 
رارکت اجنیا  رد  هتـشاد  زاربا  حول  هداس  داوسیب  دارفا  دزن  يرـس  یناـهن و  رد  هک  ار  یلوعجم  تایعدـم  دـنکیمن  تئرج  دـیامنیم و  یقلت 
تـسا هجرد  نآ  هب  هاش  دزن  شـسرت  و  هدومنن »... ملکت  باتکلا  یف  هللا  مکح  ام  ریغب  دـبع  نیا  ( » هلاقم ص 182  : ) دیوگیم یتح  دـیامن و 

هب دنزجاع  مصخ  باوج  زا  نوچ  سان  زا  یـضعب  و  ( » هلاقم ص 196   ) دسیونیم هکنآ  دهاش  درذگیم  كاسما  هب  فیرحت  حرـش  رد  هک 
تلقل اـملعلا  ضاـمغا  ـالهجلا و  ضارعا  ـالول  هدوـب  هصوـصخم  عـضاوم  رد  فـیرحت  رکذ  هکنآ  لاـح  دنکـسمتم و  بتک  فـیرحت  لـبح 

نالد هداـس  يارب  هک  دراوم  ریاـس  ناـقیا و  باـتک  رد  یلو  هحفـص 372 ] نایبلا [  نع  ناسللا  عنم  نامزلا  ءاضتقا  مدـعل  نـالا  نکلو  ... ـالاقم
مه دروم  نیا  رد  یسرت  ياج  چیه  هکنآ  لاح  هداد و  نخس  داد  يدازآ  لامک  رد  هدروآ و  رایـسب  تالاقم  فیرحت  نیمه  هب  عجار  هتـشون 

نتفگ ار  دوخ  دیاقع  فیرحت و  هب  عجار  هچ  ندرک و  لیلذ  ار  دوخ  هاش و  نیدلارصان  زا  قلمت  یسولپاچ و  صوصخ  رد  هچ  هدوبن  وا  يارب 
لیوحت شـسرت  اـهنت  هکلب  راـنکرب  رود و  ناریا  ياـملع  هاـش و  نیدلارـصان  سرتسد  زا  هدوب و  یناـمثع  كاـخ  رد  دوخ  عقوم  نیا  رد  اریز 

هحفص 373 ] تسا [ . هدومنیم  دیعب  یلیخ  هک  هدوب  ناریا  تموکح  هب  ینامثع  كاخ  زا  شندش 

يروتاتکید يهلسلس  يایؤر 

هک تسا  هدوب  نیا  رکف  رد  هکلب  دوش  اراد  یسایس  یناحور و  هقلطم  تموکح  هنعارف  نوچ  دوخ  هک  تسا  هدوب  نیا  يوزرآ  رد  اهنت  هن  اهب 
هک دـیامن  دـیدرت  یتح  هکنآ  نودـب  دزاس  رارقرب  دوخ  دافحا  دالوا و  يارب  هناشنم  نوعرف  يروتاتکید  هلـسلس  کی  سیـسأت  يارب  ار  هنیمز 

موس و نوئلپان  طوقـس  یبیرف  ماوع  هار  زا  هک  یـسک  ددرگ . شوماخ  شلـسن  هداوناخ و  غارچ  دوز  يدوز  هب  دنام و  بقعالب  تسا  نکمم 
دهاوخ عقاو  هچ  شیاههداون  دالوا و  رب  دـنادب  هکنیا  زا  دوب  زجاع  دومنیم  اـهتوبن  درکیم و  اـهینیب  شیپ  دادیم و  ربخ  ار  نیلرب  کـلم 

دوخ دالوا  یتح  هک  تسنادیمن  دوب  هدمآ  ملاع  داحتا  يارب  هک  یسک  تسویپ . دهاوخ  عوقوب  یئاهیگدیـشاپ  مه  زا  تافالتخا و  هچ  دش و 
رظن رد  وا  دالوا  لیماف و  يارب  تشونرـس  هچنآ  زا  ربخیب  وا  يراب  شیاههداون . اههون و  هب  دسر  هچ  ات  دراد  هاگن  دحتم  تسناوت  دـهاوخن  ار 
دوب دلقم  زیچ  همه  رد  نوچ  زیچ  ره  زا  لبق  دوب  دوخ  راک  شقن  رکف  رد  دومنیم  باجیا  شدالوا  یگتخیـسگ  ماجل  يدرخیب و  تشاد و 
حول هداس  نادیرم  دروآ  دوجوب  یهلا  مکح  اب  راب  نیا  ینیون  تاداس  دنامن و  بقع  نیملـسم  زا  هکنیا  يارب  زین  تمـسق  نیا  رد  رکتبم  هن  و 

ص  ) يدهع باتک  مانب  وا  همانتیـصو  رد  هلمج  زا  دنیامن  هظحالم  مارتحا و  ار  وا  دالوا  دنکیم  مکح  دکؤم  روط  هب  ررکم و  رد  ررکم  ار 
هملک عافترا  رما و  زازعال  مزال  لک  رب  ناصغا  هظحـالم  مارتحا و  : » ص 367 [ . 40 ...« ] مزال لک  رب  ناـصغا  تبحم  (: » بوبحم هیعدا   366

[ . 41 .« ] نیبستنم نانفا و  هللا و  لآ  مرح و  مارتحا  نینچمه  روطـسم ... روکذـم و  یهلا  بتک  رد  دـعب  لبق و  زا  مکح  نیا  هحفص 374 ] و [ 
یهار هب  کیره  هدشن و  لئاق  نآ  يارب  یتزع  هنوگچیه  هدومنن و  یئانتعا  هملک  نیا  عافترا  رما و  نیا  هب  شدالوا  یتح  هک  تسنادیمن  اهب 
اهپاپ هک  دـیدیم  وا  دـناهدنامن . یقاب  شرما » لظ   » رد ابحا »  » لوق هب  وا  ياههداون  دالوا و  زا  يدـحا  مینیبیم  زورما  هک  اـجنآ  اـت  دـنوریم 

دارفا و رب  طلـسم  هدوـب و  ذوـفن  بحاـص  ناـهج  کـلامم  زا  یمین  رب  اـبیرقت  دـنیامنیم و  یعقاو  تنطلـس  هک  تـسا  لاـس  رازه  ود  بـیرق 
ناهج مامت  تیئاهب  بیرقنع  دناهدش  عمج  وا  رانک  رد  هک  یحول  هداس  دارفا  يراکادف  تیدج و  رثا  رب  هکنیا  روصت  هب  دنشابیم  ناهاشداپ 
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زین اهپاپ  داجیا  هکنیا  زا  لفاغ  دهد  بیترت  دوخ  دالوا  زا  اهپاپ  هلسلس  ریظن  يروتاتکید  هلسلس  کی  هک  دتفایم  رکف  هب  تفرگ  دهاوخارف  ار 
هملک تیحیسم  لیاوا  رد  تیطورشم . یـسارکومد و  تلادع و  هیاپ  رب  ینبم  یهلا و  یعوضوم  هن  هدوب  دارفا  یبلط  هاج  سح  سوه و  يور 

نفد مر  رد  فورعم  سرطپ  نوچ  یلو  دـیدرگیم  قالطا  اهفقـسا  اهشیـشک و  همه  رب  دراد  ار  ردـپ  ینعم  نیتال و  تسیاهملک  هک  پاپ 
زا يدارفا  هتفای و  يرترب  دوب  هتفای  خوسر  اهنآ  رد  تیحیسم  تقو  نآ  رد  هک  یئاهرهش  ریاس  ياهشیشک  رب  مر  ياهـشیشک  مک  مک  دیدرگ 

روطارپما ریبک  نیتناتـسنک  تیامح  اب  رما  نیا  لئاق و  دوخ  يارب  یتیزکرم  هدومن و  دادملق  سرطپ  نیـشناج  ار  دوخ  يرگید  دعب  یکی  نانآ 
پاپ ظفل  یلو  دنمانیم  ردپ  ار  اهشیشک  یتلم  ره  رد  زورما  . ) دیـسر زورما  هب  ات  دش  هدوزفا  نانآ  ذوفن  رادتقا و  رب  هتـسشن و  یـسرک  هب  مر 
ذوفن اهپاپ  نیا  هک  تسا  هدـش  عقاو  رایـسب  یلو  دـنربیم .) راک  هب  ار  تغل  نیمه  اهنابز  يهمه  رد  ظوفحم و  اهنآ  یناهج  لک  سیئر  يارب 

. ] دـسریم مه  هریغ  تشادزاـب و  فیقوت و  هب  ناـشراک  یتـح  هتفرگ و  رارق  زین  ردـتقم  ياـهتموکح  هبعلم  یتـح  هداد و  تسد  زا  ار  دوـخ 
اما دندوب  هتفای  یتافیرشت  هبنج  طقف  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  میدق  ذوفن  یلک  هب  اهپاپ  یتسینومک  هعسوت  زا  لبق  ات  اریخا  یلو  هحفص 375 ]

ات دـنیازفیب  شرازاب  قنور  رب  هدومن و  یلک  تیامح  ار  پاـپ  هک  دندیـشیدنا  نینچ  یتسینومک  اـب  هزراـبم  روظنم  هب  نویـسایس  عقوم  نیا  رد 
ذوفن هعـسوت و  ربارب  رد  یمکحتـسم  دس  هدومن و  رتمکحم  یبونج  ياکیرما  اصوصخ  هطوبرم  کلامم  رد  ار  تیحیـسم  ساسا  هلیـسونیدب 

دنمانیم و يربک  تمـصع  دجاو  ار  شیوخ  هتـسب و  دوخ  هب  ار  اطخ  زا  تینوصم  مه  اهپاپ  هک  تسا  حیحـص  دـنروآ . مهارف  یتسینومک 
هن تسا و  یباختنا  هک  دراد  ار  زاـیتما  نیا  لـقاال  یلو  دریگ  رارق  لـمع  دروم  ارچ  نوچ و  نودـب  دـیاب  هدوب و  عطاـق  لـئاسم  رد  اـهنآ  ءارآ 
اهب یلو  دنیامنیم  باختنا  دشاب  رتشیب  طیارـش  دـجاو  هک  ار  يدرف  دوخ  نیب  زا  هدـش و  عمج  اهلانیدراک  پاپ  ره  توف  دـعب  ینعی  یثوروم 
دنع و  یناحور ! روتاتکید  کی  هقلطم  عیسو و  تارایتخا  اب  دیامن و  یثوروم  دوخ  يهلالـس  رد  ار  رما  نیا  تسبوخ  هچ  هک  دیـشیدنا  نینچ 
زرط لـلم و  لاوحا  رد  هک  یتاـعلاطم  رثا  رب  اصخـش  هکنیا  اـب  دـناشن  اـیند  تموکح  یـسرک  رب  دوخ  يهلالـس  زا  یـسایس  اـب  ماوـت  ۀـصرفلا 

تلادـع هب  هدیدنـسپ و  هدوب  یـشور  تسا  هدوب  تروشم  هیاـپ  رب  هک  ناتـسلگنا  مدرم  شور  هک  دوـب  دـقتعم  دوـب ، هدوـمن  ناـنآ  تموـکح 
کـسمتم نایزیرگنا  تما  هردـنل  رد  هچنآ  لاح  (. » هللاءاـهب حاولا  هعومجم  ص 125  : ) دـسیونیم ملاـع  حول  رد  دوخ  هکنیا  اـمک  رتکیدزن 

يارب ار  دادبتـسا  هیور  یهاوخدوخ  يور  زا  هلک  کلذـعم  تسا .» نیزم  ود  ره  تروشم  تنطلـس و  روـن  هب  هک  هچ  دـیآیم  رظن  هب  بوـخ 
هقلطم تاراـیتخا  هتـشاد و  یتافیرـشت  هبنج  طـقف  سیلگنا  هاـشداپ  مه  ماـیا  ناـمه  رد  اـنامه  هکنآ  اـب  تسا . هتـساوخیم  شدـالوا  دوخ و 

یلیئازریا نوتـسدالک  تاراـیتخا  هدـشیم و  لـمع  ءارزوـلا  سیئر  اـی  هیرجم  هوـق  طـسوت  هب  هک  هدوـب  ناگدـنیامن  تـسد  رد  يرازگنوناـق 
ناهاشداپ تنطلـس  تکوش  هب  شهجوت  طقف  هدیدن و  ار  اهنیا  هحفـص 376 ] اهب [  یلو  تسفورعم  اهنآ  ياهراکهاش  لیچرچ و  نیلربمچ و 

تنیز هضیرع و  ندوبن  یلاخ  يارب  حالطـصا  هب  هدرواـین و  رظن  هب  ار  یناـملراپ  تموکح  تقیقح  تروشم و  یعقاو  لـصا  هدوب و  سیلگنا 
ره يارب  لدـع  تیب  باختنا  روتـسد  حالطـصا  هب  هدروآ و  اهـسیلگنا  زا  دـیلقت  هب  ار  تروشم  لصا  تیئاهب  کـچوک  روما  يارب  اـهنت  هکد 

درذگب و شیوخ  صخش  یهاوخدوخ  یبلط و  هاج  سح  نآ  زا  هتسناوتن  لاح  ره  رد  ینعی  شرـسپ  يارب  وت  قح و  اب  مهنآ  دهدیم  يرهش 
یلو دندینارورپیم  رـس  هب  اهبلادـبع  اهب و  هک  دوب  یتالایخ  اهباوخ و  اهوزرآ و  اهنیا  دـیامن . بلـس  دوخ  هلالـس  زا  ار  هقلطم  تموکح  قح 

(. ص 12 : ) دیوگیم زیمآ  ماهبا  روط  هب  سدـقا  رد  ادـتبا  اهب  دادیمن . قفو  یهاو  تالایخ  نیا  اب  هک  تشاد  رظن  رد  ار  يرگید  شقن  هنامز 
نیـشناج ینعی  میدقلا .» لصالا  اذه  نم  بعـشنا  يذـلا  هللا  هدارا  نم  یلا  اوهجوت  لآملا  یف  ءدـبملا  باتک  یـضق  لاصولارحب و  ضیغ  اذا  »

وا راک  همادا  يارب  رتشیب  تافـص  دـجاو  مادـک  دـنیبب  هکنیا  راظتنا  رد  دـنکیم  دوخ  دالوا  هب  هراشا  طـقف  دـنکیمن و  نیعم  مسا  هب  ار  دوخ 
المع دنیبیم  هک  مایا  رخاوا  رد  لاح  ره  رد  دنز . اپ  تشپ  اهیزاب  نیا  هب  يو  تایح  نامز  رد  یتح  اهنآ  زا  یکی  ادابم  دوخ  هکنآ  ای  دنشاب و 

دـالوا ساـبع  دـنیبیم  نوچ  یفرط  زا  باـختنا و  ار  وا  احیرـص  تسا  رتکـیدزن  وا  ياـههشقن  يارجا  هب  هتـشاد و  يرتـشیب  تیلاـعف  ساـبع 
ارادم رئاد  سابع  زا  دعب  شرگید  رسپ  یلعدمحم  دیوگیم  اذل  دوب ) هتفاین  دلوت  زونه  زین  يدنفا  یقوش  عقوم  نیا  رد  یتح   ) درادن يروکذ 
دشاب يدهع  باتک  هک  وا  همان  تیصو  زا  بلطم  نیا  دبای و  همادا  هتشاد  ینارـسپ  هک  یلع  دمحم  هلالـس  رد  موق  تسایر  هکنآ  ات  ددرگیم 
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اهب هحفـص 377 ] هماقم [ .» دعب  ربکالا  نصغلا  ماقم  هللا  ردق  دق  : » هکنآ ای  مظعالا .» دعب  ربکالا  انیفطـصا  دق  : » دسیونیم هک  اجنآ  دیآیمرب 
یتاغیلبت هبنج  هدوب و  هداوناخ  لها  دافحا و  دالوا و  ندرک  گرزب  رکف  رد  شیوخ  هنابلط  هاج  ياههشقن  اب  تسایر  عورـش  يادتبا  زا  انامه 

صاخـشا ابرقا و  ناهاش  رابرد  هک  تسا  هدـیدیم  وا  دوخ . لیماف  دارفا  هب  تسا  باـقلا  نداد  هلمج  زا  هدادیم  يرـست  زین  ناـنآ  هب  ار  دوخ 
. دـیلقت هب  دـنکیم  عورـش  اهنیا  يوزرآ  ترـسح و  هب  مه  وا  سپ  هریغ  هلودـلا و  نیما  ناطلـسلا  لظ  دـناهدادیم  بقل  ار  دوخ  هجوت  دروم 

دهم ار  یلعدـمحم  ردام  تانئاکلا و  ما  باون و  ار  اهبلادـبع  ردام  لاحرهب  هدادـن  بقل  هللا  نیما  ای  مدـقلا  نیما  ار  نیما  یجاح  هک  تسبوخ 
هللا نصغ  ار  شرگیدرـسپ  یلعدمحم  رهطالا و  هللا  نصغ  دنکیم  توف  دـتفایم و  ماب  زا  هک  ار  شرـسپ  کی  يدـهم  ازریم  هداد . بقل  ایلع 

رطاخ هب  انمـض  و   ) دـهدیم بقل  ایلع  هقرو  هیئاهب و  ار  شرتخد  مظعالا و  هللا  نصغ  هتـشاد  ماـن  ساـبع  عقوم  نآ  هک  ار  اهبلادـبع  ربکـالا و 
دشاب میلک  رسپ  هک  شرهاوخ  رهوش  ناشرهاوخ و  هللا و  ءایـض  هللا  عیدب  یلعدمحم  ینعی  ایلع  هراوهگ  نیا  ناگداز  مامت  هک  دیـشاب  هتـشاد 
رتشیب ار  وا  دنک  راذگاو  اهبلادبع  هب  دوخ  دعب  ار  تسایر  هتـشاد  دصق  هک  مایا  رخاوا  رد  هوالع  هب  دنتفر .) دندش و  ضقان  امـش  لوق  هب  الک 

و دینک .» لابقتسا  دینک  لابقتسا  دندمآ  اقآ  دندمآ  اقآ   » هتفگیم دوخ  نایفارطا  هب  هدشیم  رهاظ  رود  زا  وا  یتقو  لثملایف  هدادیم  لاب  رپ و 
مه اقآ  راکرـس  نیا  دـهدیم و  بقل  هریغ  هللا و  رـس  يرولا و  یلوم  هللا و  هدارا  نم  هداد و  ار  اقآ ) راکرـس   ) ناونع قرف  ریاس  دـیلقت  هب  زاـب 

اقلطم هیخیـش  سیئر  ناخ  میرک  دمحم  یجاح  لثملا  یف  دناهتـشادیم  هلاثما  هیخیـش و  هیفوص و  لیبق  زا  یبهذـم  ياسؤر  هک  هدوب  یناونع 
ص 69 دنک . جاودزا  وا  اب  هک  تسین  نآ  قیال  یسک  ایند  رد  هتشادیم  راهظا  شرتخد  صوصخ  رد  اما  هدشیم . باطخ  اقآ  راکرس  ناونعب 

جاودزا قیال  هک  مسانـشیمن  ار  يدرم  چـیه  هدوب  هتفگ  وا  هب  هللاءاـهب  یتقو  هک  درک  لـقن  نم  يارب  هللاءاـهب  نیبحم  زا  يدرمریپ  . » دـلیفنالب
نایادخ يادخ  رتخد  يرـسمه  قیال  دناوتیم  ناگدنب  زا  یـسک  هچ  تسا  یهیدب  هحفص 378 ] دشاب [ .» تسا  هضحم  تمـصع  هک  مرتخد 

دینک هظحالم  دـیدرکیمن ، رواب  امـش  مدروآیمن  ار  اهب  بلطم  نیع  رگا  هتبلا  دـص  هتبلا  هک  منکیم  لقن  یتیاکح  امـش  يارب  نم  دوشب ؟!!
تطسب امب  اورشبا  مثاوح  رفاو  ءامـسلا  ضرالا و  ءالم  ای  تلاق  و  (: » بوبحم ص 257 هیعدا  : ) دیوگیم هچ  اهبلادبع  یـسورع  صوصخرد 

رـصبال ههبـش و  عادـبالا  نیع  تأرام  موی  اذـه  ءارونلا ... مایالا  هذـه  یف  اهبلا  قدارـس  لها  نیب  جاـهبلا  هللا  مساـب  جاـهتبالا  طاـسب  اطعلادـی 
یتلا افولا  ةردس  قاروا  نم  ۀقروب  ایربکلا  ناسل  نم  اهبلا  دبعب  یمـس  يذلا  ءایلوالا  دـحا  شارف  نیزی  نا  يرولا  یلوم  دارا  امب  هلثم  عارتخالا 

ناطلـس هسفنب  لبقا  حاورالا  ماسجالا و  قافنا  هللا  باـتک  یف  اـهرهم  ناـک  اـملف  هبح  یف  حورلا  قاـفنا  هلیبس و  یف  هداهـشلا  زارطب  هللا  اـهنیز 
رد ص 89 دلیفنالب : طسوت  هک  تسا  اهبلادـبع  لایع  مناخ  هرینم  صخـش  لوق  لقن  مهنیا  و  [ . 42 « ] ءاضقلا ملق  نم  ردق  ام  لبق  ءادهـشلا و 

لضف کی  نیا  مدیزگرب  مظعا  نصغ  يارب  ارت  نم  هقرو  هرینم  يا  دومرف  نم  هب  نیتم  رایسب  تاملک  یط  هللا  ءاهب  : » تسا هجوت  لباق  هدمآ و 
دزمان و ار  دوخ  وزرآ  نیدـب  هک  یناسک  دنرایـسب  دوشیمن  تفاـی  نیا  زا  رتمیظع  یتبهوم  نامـسآ  نیمز و  زا  تست  لـماش  هک  تسا  یهلا 
ار ملق  تفع  مهاوخیم  ردـقچ  ره  نم  شاب .» ام  لضف  وا و  قیال  هرینم  يا  میدرک  باختنا  ارت  هدومن و  در  ار  اهنآ  ام  یلو  دـندرک  بلطواد 

هدش هدناماو  هراچیب و  دیاب  ردقچ  یتلم  کی  دشکیم و  اجک  هب  ات  یفاب  لمهم  یئارـس و  هوای  دینیبب  رخآ  دوشیمن  نکمم  مهدن  تسد  زا 
رد نوچ  دیوگیم  تسایند و  زور  نیرتگرزب  اهبلادبع  یـسورع  زور  نیا  دیوگیم  داد . لیوحت  ار  یتافرخزم  نینچ  نیا  ودب  ناوتب  ات  دشاب 
رهم ینعی  دومن  ادف  ار  دوخ  لابقتـسا و  عوضوم  نیا  زا  اصخـش  ءادهـشلا  ناطلـس  سپ  دوب  دارفا  ندش  دیهـش  وا  رهم  باتک  هحفص 379 ] ] 

ادهشلا بوبحم  ءادهشلا و  ناطلس  ینعی  ردارب  ود  نیا  ندش  هتشک  هیضق  هک  دینکن  شومارف  انمض   ) دشاب دارفا  ندش  هتشک  دیاب  وا  یسورع 
هتـشک دـنوش  تحار  دوخ  ضرق  يادا  زا  دنتـساوخیم  هک  ناراکهدـب  تسد  هب  هدوـب و  اـهنآ  يراـکبلط  تلع  هب  دـلیفنالب  تیاـکح  قـبط 

حول هداس  صاخشا  هب  طقف  میوگیم  یتقو  دینک  هظحالم  درک .) مهاوخ  هراشا  رتشیب  لیصفت  اب  زاب  رگید  لحم  رد  عوضوم  نیا  هب  دناهدش 
دناوخب ار  بلطم  نیا  سکره  میامنب  اهب  زا  یفیفخت  يریقحت و  مهاوخیم  دینکن  رکف  دـینکن و  بجعت  دز  اج  ار  یئارـس  هوای  نیا  دوشیم 

ار دوخ  شزرا  اهیفاب  لمهم  نیا  لاثما  تلع  هب  دراد  ابیز  تاملک  یضعب  نارگید  زا  دیلقت  هب  هک  هچنآ  مامت  اب  اهب  هک  دنکیم  كرد  يروف 
جاودزا نیا  رثا  رب  الاح  درکیم  رکف  وا  دوشیم . رگهولج  زادنا  مه  تشپ  هاوخدوخ و  یـصخش  هداد و  تسد  زا  لقع  درخ و  نابحاص  دزن 
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ص 260 تسوا . زا  نایب  نیا  هکنآ  دـهاش  درک  دـنهاوخ  نیمأت  ار  وا  مان  ياقب  يروتاتکید و  هلـسلس  دـش و  دـنهاوخ  دـلوتم  يدارفا  يروف 
اقل نونف  زا  ءارون  هقرو  دوش و  سورفم  هیدحا  ضرا  رد  اقب  هحود  ات  تجهب  رد  افو  هردس  تسا و  تکرح  رد  امع  هرجـش  : » بوبحم هیعدا 

رد ثلاثب  انززعف  هجیتن  ات  دوش  ادـیپ  یثلاث  تعلط  ینادمـص  هقیقد  ود  یناـبر و  هفیطل  ود  نیا  تسناؤم  زا  دـیاش  هک  ددرگ  نورقم  ءاـقرو  هب 
ترسح رد  هنوگچ  دینکیم  هظحالم  هتورسیب  ینعمیب و  قلقلم و  کنخ و  شراگن  کبـس  زا  هتـشذگ  [ . 43 « ] دیآ دوهشم  روهظ  هصرع 
يدازون شنز  اهبلادبع و  زا  هک  تقو  ره  تهج  نیمه  هب  دبای و  نیزم  یموس  هب  ار  اهبلادبع  دوخ و  لاثمیب  تعلط  ات  هدوب  يرـسپ  هون  کی 

زا دلیفنالب  هدنامن  موتکم  عوضوم  نیا  هک  اجنآ  ات  دندیدرگیم  يدیماان  ترـسح و  راتفرگ  همه  دمآیمرد  بآ  زا  رتخد  دشیم و  دـلوتم 
کی دـش  دـلوتم  هیـسآ  زیگنا  حور  نم  کـچوک  رهاوخ  یتـقو  : » دـنکیم تیاـکح  نینچ  رد ص 103  اهبلادـبع  رتـخد  مناـخ  یبوط  لوـق 

اهیفاب و لمهم  مدرم و  بیرف  تاغیلبت و  هیاـپ  دـینادب  هکنیا  يارب  و  هحفص 380 ] دوبن [ .» رـسپ  وا  اریز  دش  امرفمکح  یـصوصخم  يدیماان 
دیونـشب ص دلیفنالب  زا  ار  اهبلادبع  نز  مناخ  هرینم  صخـش  لوق  لقن  نیا  دشکیم  اجک  هب  ات  حول  هداس  صاخـشا  يرواب  دوز  زا  هدافتـسا 

دوب نآ  یناحور  ینطاب و  تلع  یلو  دوب  يدام  تلع  کی  اوه  يدب  تقیقح  رد  دندرم -  اکع  ياوه  تیمومـسم  تلع  هب  ماهچب  جـنپ  : » 90
صخـش رد  باب  هللاءاهب و  لیماف  ود  هک  متفایرد  ار  تمکح  نیا  زمر  یتقو  نم  و  دـیآ ... دوجوب  اهبلادـبع  زا  دـیابن  يرـسپ  دـالوا  چـیه  هک 

لئاسم دینک  هظحالم  دنتفای » داحتا  تروص  دوب  هدومن  جاودزا  نانفا  يداه  ازریم  اب  هک  مناخ  هیئایـض  نامرتخد  دشرا  دنزرف  يدـنفا  یقوش 
اریز  ) ثلاث هلا  ای  ددرگ و  موس  هراتـس  هک  دـیآ  دوجوب  يدرف  اهبلادـبع  زا  دوش و  ثلاثب  اـنززعف  هک  دراد  راـظتنا  اـهب  دـباییم  یتروص  هچ 

مدروآ لـبق  هحفـص  رد  اهبلادـبع  یـسورع  صوصخ  رد  هک  مه  هچنآ  رد  دوب و  هتـشاذگ  يرولا  یلوـم  ار  اهبلادـبع  مسا  کـی  هک  دـیدید 
اهبلادبع ینعی  سپ  هب ... دیامن  نیزم  اهبلادبع  هب  موسوم  ار  دوخ  يایلوا  زا  یکی  شارف  تفرگ  میمـصت  يرولا  یلوم  دسیونیم  هک  دـیدید 

ای گرزب  يادـخ  ترـضح  زا  دـنوشیم و  سویام  یتقو  تسا ) ناراـب  يادـخ  فرط  ره  زا  هک  ار  تما  راوید  مغ  هچ   ) تسادـخ کـی  مه 
هلسلس هک  دنهنیم  مان  ادخ  تمکح  ار  نآ  تقو  نآ  دوش  هداد  اهبلادبع  هب  يرـسپ  لفط  ات  دسر  روهظ  هب  دناوتیمن  هزجعم  نایادخ  يادخ 

مامت دنام و  لسنلا  عوطقم  مهیدنفا  یقوش  اریز  دوبن ، ادخ  تمکح  مهنآ  هکنآ  زا  لفاغ  دیآ  دوجوب  دیاب  اهب  باب و  هلالس  داحتا  زا  یئایؤر 
هحفـص لقن [  هنوگچ  دلیفنالب  لیبن و  زین  ار  مناخ  هرینم  نیمه  دلوت  تیاکح  هک  دیراد  دای  هب  و  [ . 44 . ] دیدرگ بآ  رب  شقن  اهوزرآ  نیا 

یلا هد  عقوم  نیا  رد  هک  ادهشلا  بوبحم  ءادهشلا و  ناطلـس  ردپ  میهاربا  هدوب  ناهفـصا  رد  باب  هک  یعقوم  هکنآ  لیـصفت  دنیامنیم  [ 381
يرهن يداه  ازریم  دـسیونیم  هراوآ   ) دـیامن اطع  شردارب  هب  يدـنزرف  دـنوادخ  هک  دـنک  يراک  دـنکیم  اضاقت  باب  زا  دـندوب  هلاس  هدزای 

دنروخب رهوش  نز و  ات  دتسرفب  اهنآ  يارب  دوخ  هدروخ  مین  ياذغ  زا  باب  و  درک ) ار  اضاقت  نیا  ادهـشلا  بوبحم  ادهـشلا و  ناطلـس  يومع 
ءادهشلا و بوبحم  ءادهشلا و  ناطلس  يومعرتخد  ینعی  دوب  مناخ  هرینم  نیا  هک  دمآ  يرتخد  هجیتن  رد  دش  دهاوخ  هدروآرب  ناشوزرآ  هک 
هک باب  ياقآ  نآ  تساهنیا  فرخزم  ردـنا  فرخزم  يدـنفا !؟ سابع  ياقآ  يارب  ومعرتخد  هیرهم  دـنوشب  ات  دـندرک  ادـف  ناج  اهومعرـسپ 

دلیفنالب تیاکح  هب  هک  یئاهبلادبع  ياقآ  نآ  دوش و  دالوا  بحاص  يرگید  ات  دنکیم  هزجعم  دهد  تاجن  گرم  زا  ار  دوخ  رـسپ  تسناوتن 
دوخ ردپ  ردقنآ  دروایب و  يرسپ  دوخ  هک  دنک  يراک  دناوتیمن  دهدیم  تاجن  یمتح  گرم  زا  ار  یضیرم  لفط  دوخ  هدروخ  مین  ياچ  اب 

تشادن هلالـس  باب  الا  نایباب و  بلج  يارب  دوب  یکـسمتسم  زین  باب  هلالـس  هک  دیراد  هجوت  دبالو  دراذگن . رـسپ  هون  کی  ترـسح  رد  ار 
هدشن میلست  ودب  زین  باب  تایح  نامز  رد  یتح  هتشادن و  باب  اب  یبسن  طابترا  هک  دنتسه  باب  نز  ناردارب  ناگداز  میئوگیم  هک  نانفا  نیا 

هب اهنانفا  یضعب  دیمانیم و  ناصغا  ار  دوخ  دالوا  نانفا و  ار  اهنآ  هدیرخ و  هریغ  ناونع و  روزب  ار  اهنآ  اهب  یلو  دندومنیمن  وا  هب  یهجوت  و 
عـضو هب  دندربیم  ایاده  تافراعت و  هوجو و  دـنتفریم و  نآ  رادـید  هب  دارفا  هک  زاریـش  رد  باب  ینوکـسم  هناخ  ندوب  یـشاب  یلوتم  تلع 

تلع هب  فالتخا و  ناشنیب  دنتـشادیم  اهبلادبع  اهب و  هب  نادیرم  یئادـها  لاوما  لام و  هب  رتدایز  عمط  نوچ  ناصغا  یلو  دـندنام  یقاب  دوخ 
درک مهاوخ  هراشا  نادب  ادعب  هک  اجکی  یکلم  يدقن و  یمهـس  نتفرگ  اب  دندیدرگ و  نایئاهب  روفنم  دودرم و  یلک  هب  اهبلادـبع  رتشیب  ذوفن 

مورحم قح  نیا  زا  دوش  اهبلادبع  نیـشناج  یتسیاب  اهب  تیـصو  قبط  هک  ار  یلعدمحم  دوخ  ردارب  اهبلادـبع  یتح  دـندش و  جراخ  هگرج  زا 
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هچنآ هدیدرگ و  یفتنم  یلک  هب  ناصغا  هیـضق  تقیقح  رد  سپ  دنام  لسنالب  میقع و  مه  يدنفا  یقوش  نوچ  دومن و  یقلت  شـضقان  درک و 
باب نز  هحفـص 382 ] لیماف [  نامیا  مدع  نآ  مروایب و  ار  نا  دهاش  مدرک  شومارف  مدرک و  هراشا  یبلطم  تسا . نانفا  هدـنام  یقاب  نونکات 
يارب شرهم  هک  مناخ  هرینم  نامه  هدش  لئاق  مارتحا  تزع و  هدیمان و  نانفا  دوخ  هب  نایباب  بلج  يارب  ار  باب  نز  ناردارب  دالوا  اهب  هک  دوب 

دلیفنالب يارب  جاودزا  اکع و  يارب  رفـس  رد  ار  دوخ  تیاکح  دوب  ادهـشلا  ناطلـس  يدنفا  سابع  ینعی  مود  يادخ  يرولا  یلوم  اب  یـسورع 
نم لابقتـسا  هب  نانفا  هداوناخ  دارفا   » ص 76 تسا . هجوت  روخ  رد  تیمها و  زئاح  باـب  نز  لـیماف  وا و  دوخ  ناـمیا  رظن  زا  هک  هدومن  لـقن 

زا دـندوب  بکرم  هناخ  ياهنز  متفر ... باب  یئاد  دـمحم  دیـس  هناخ  هب  نم  دـندومن ... توعد  دوخ  هناخ  هب  ارم  تبحم  لاـمک  اـب  دـندمآ و 
هدیـشوپ اهنآ  زا  ار  دوخ  دصقم  هک  مدید  رتهب  نم  تروص  نیا  رد  دندوبن ... یئاهب  هجو  چـیه  هب  هک  شیاهـسورعود  دـمحم و  دیـس  رتخد 

قافنا ادهش و  شرهم  هک  مناخ  سورع  دیراد  هجوت   ) میدش لوغـشم  اشع  زامن  هب  رگیدکی  رانک  رد  یگمه  ام  نتفرگ  وضو  زا  دعب  مراد ...
هب ایآ  موریم و  اجک  دندیسرپ  نم  زا  تخادرپیم ...) نیریاس  رانک  رد  یناملـسم  زامن  ندناوخ  هب  هدیقع  نامتک  يارب  دوب  حاورا  ماسجا و 

رهـش هب  نیاربانب  رادنید  یتسه و  تسرپادخ  یلیخ  وت  نوچ  دـنتفگ  اهنآ  سدـقم  رهـش  هب  موریم  مداد  باوج  موریم  یتسدرود  تکلمم 
ناریا زا  دوشن  مولعم  هک   ) میورب اکع  هب  هکم  هار  زا  ام  هک  دوب  هدرک  هراشا  هللا  ءاهب  دوب و ... هکم  اـهنآ  دزن  سدـقم  رهـش  يوریم  سدـقم 

هب رتشیب  دوب و  هدش  ریپ  عقوم  نیا  رد  دوب  دیهـش  لاخ  نز  هک  مگب  ناطلـس  هجیدخ  گرزب  رهاوخ  دـنوشیم ...) جراخ  اجک  هب  نتفر  يارب 
شرهوش و هکنآ  دوجو  اب  و  دیامن ... تکرش  هللارهظی  نم  مظعا  رـشبم  يامظع  تراشب  یئاسانـش  تداعـس  رد  دوب  هتـسناوتن  وا  هکنآ  تلع 
هک یسدقم  دوجو  نآ  نامیا  عضو  مه  نیا  دوب .» کسمتم  ادیدش  دوخ  یمالسا  دیاقع  لوصا و  هب  دندوب  هدش  دیهش  شرهوش  هدازرهاوخ 

هحفص هکنیا [  نتفرگ  رظن  رد  اب  دشاب  هتشاد  يرسپ  يهون  ای  رـسپ و  هکنیا  زا  لبق  اهبلادبع  یلو  دوب . مدرم  تداهـش  ماسجا و  يادف  شرهم 
غیلبت رب  رومام  ار  نایئاهب  يدایا و  نانفا و  هناسویأم  هدنامن  یقاب  روکذ  یناصغا  حالـصا  هب  رگید  هدومن و  دودرم  زین  ار  ناردارب  هیلک  [ 383

هتـسکش و رپ  لاب و  ریط  نیا  ناـمیپ  رب  ناـتباث  يا  : » ص 9 دـسیونیم . نینچ  دوخ  همان  تیـصو  لوا  رد  هکنانچ  دـیامنیم  تیئاهب  راـشتنا  و 
مایق هللا .. تاحفن  رـشنب  قافتالاب  نارای ... عیمج  و  يدایا ... تارـضح  اب  هخـسار ... هتباث  ناـنفا  دـیاب  دباتـش ... ناـهنپ  ناـهج  هب  نوچ  مولظم 

هب هریغ  یقوش و  لیبق  زا  ینارـسپ  وا  نارتخد  زا  هک  دعب  ياهلاس  رد  یلو  تسین  نایم  رد  ناصغا  زا  يرکذ  اجنیا  دینکیم  هظحالم  دنیامن .»
ناصغا دیاب  مولظم  نیا  يدوقفم  زا  دعب  نابرهم  نارای  يا  : » ص 12 تسا . هدرک  هفاضا  دوخ  همان  تیصو  هب  ار  بلاطم  نیا  دندیسر  دوجو 

( يدنفا یقوش   ) ینعی هدش ... تابنا  كرابم  هسدقم  هرجش  ود  زا  هک  هردس  ود  عرف  هب  هجوت  یهلا  لامج  يابحا  هللارما و  يدایا  و  نانفا ... و 
تفلاخم یـسفن  هچنانچ  رگا  وا ... هلالـس  رد  ینعی  رکب  دعب  ارکب  هدـعب  نم  هللا و  تایآ  نیبم  تسوا  عیمج ... عجرم  هللا و  تیا  اریز  دـنیامن 

دومن و یلعج  دـیحوت  هناهب  یلو  درک  رابکتـسا  ابا و  ضقن  زکرم  هک  دوشن  دوعـص  زا  دـعب  لثم  راهنز  راـهنز  هدرک ... قحب  تفلاـخم  دومن 
نامه مهنیا   ) دنک تاهبـش  ياقلا  ات  دیآرد  ریخ  تروص  هب  ضحم  لطاب  رایـسب  هچ  دومن ... مومـسم  شوشم و  ار  سوفن  مورحم و  ار  دوخ 

شدوعـص زا  دعب  ات  دیامن  نییعت  ار  هدـعب  وه  نم  شیوخ  تایح  نامز  رد  هللارما  یلو  دـیاب  دـنیوگ ) تیئاهب  هب  عجار  همه  هک  تسا  بلطم 
قالخا نسحاب  قارعا  فرش  و  هن . وا  یناحور  رصنع  زا  ینعی  دشابن  هیبارس  دلولا  رهظم  هللارما  یلو  رکب  دلو  رگا  ددرگن -  لصاح  فالتخا 

ای قافتالاب  رفن  نیا 9  و  دنیامن ... باختنا  رفن  شیوخ 9  تیعمج  سفن  زا  هللارما  يدایا  دیامن و  باختنا  ار  رگید  نصغ  دیاب  تسین  عمتجم 
نیا لدع ... تیب  اما  دنیامن ... قیدـصت  دـیامن  دوخ  هحفـص 384 ] زا [  دـعب  نییعت  هللارما  یلو  هک  ار  بختنم  نصغ  دـیاب  ءارآ  تیرثـکا  هـب 

وـضع سلجم و  نیا  سدقم  سیئر  هللارما  یلو  هن  دوجوم  یهلا  صوصن  رد  هک  یماکحا  نیناوق و  سـسؤم  تسا و  روما  لک  عجرم  عمجم 
رگید صخـش  تلم  دـعب  دراد  ار  وا  جارخا  تیحالـص  رما  یلو  دـیامن  باکترا  یهانگ  اضعا  زا  يوضع  هچنانچ  رگا  لزعنیال  زاتمم  مظعا 

... متخادرپ هقرو  نیا  ریرحت  هب  راچان  دوقفم و  تایح  زا  یتعاس  دـیما  متـسه و  میظع  يرطخ  رد  نم  نالا  زیزع  نارای  يا  دـیامن ... باـختنا 
دبای ررقم  هچره  دنیامن و  باختنا  یئاضعا  سیلگنا  ریظن  برغ  دالب  رد  هحلطصم  هبختنم  هدعاق  هب  هک ... تسا  یمومع  لدعلا  تیب  زا  دارم 

حرف و زور  هب  زور  دنیـشنن  شینارون  رطاخ  رب  ینزح  ردـک و  راـبغ  هک  دـیئامن  تبظاوم  تیاـهن  ار  يدـنفا  یقوش  دـیاب  تسا ... صن  ناـمه 
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یقوش يارب  ار  هضحم  يروتاتکید  هقلطم و  تردق  هنوگچ  دینکیم  هظحالم  [ . 45 .« ] دوش روراب  هرجش  ات  ددرگ  دایز  شتیناحور  رورس و 
دنام و میقع  زین  یقوش  اریز  دبای  همادا  وا  لسن  رد  تنطلـس  هک  دـنامیم  وزرآ  نیدـب  مه  وا  یقلت و  نوعلم  دودرم و  ار  وا  زا  درمتم  لئاق و 

تیئاهب رد  اهب  هداوناخ  زا  رگید  یـسک  نایفارطا  لیماف و  دارفا  اب  وا  ریبدت  راتفر و  ءوس  هطـساو  هب  هوالع  هب  و  دیدرگن . یلمع  زین  وزرآ  نیا 
روتسد فالخب  یقوش  یتح  هک  اجنآ  ات  ددرگ ، باختنا  ینیـشناج  ناصغا  ریاس  نیب  زا  هدش و  لمع  اهبلادبع  ینیب  شیپ  رب  انب  ات  دنامن  یقاب 
يدرف ره  يارب  ار  همان  تیصو  نتشون  هک  اهب  روتسد  فالخب  یتح  دیامن و  نیعم  ار  دوخ  نیشناج  تایح  نامز  رد  یتسیابیم  هک  اهبلادبع 
ناـهج زا  تـخر  اـهیدوز  نیدـب  هدرکیم  روـصت  دـیاش  دـنکیم  توـف  همانتیـصو  نودـب  فـلکت و  نـییعت  نودـب  وا  هدروآ  یهلا  مـکح 

لفاحم و مامت  لئاق و  يدـنفا  یقوش  يارب  ار  هقلطم  دادبتـسا  اهبلادـبع  هنوگچ  هک  مروایب  ناـتدای  هب  متـساوخیم  ار  هتکن  نیا  ددـنبیمنرب !
ریدم یلصا و  مکاح  هدوب و  هیـضق  یتافیرـشت  هبنج  طقف  تاباختنا  تایاکح  دهدیم و  هحفـص 385 ] رارق [  وا  لظ  رد  ار  لدع  تیب  یتح 

وا زا  یقوش  ردپ  صخش  نتسج  يرود  بجوم  یتح  اهب و  هداوناخ  دارفا  مامت  ندش  هدنکارپ  ثعاب  دادبتسا  نیمه  هک  هدوب  رما  یلو  یعقاو 
تافیرـشت همه  نآ  اب  هک  ار  لدـع  تیب  ياـضعا  لزع  قح  هداد و  رارق  لدـع  تیب  لزعنیـال  سیئر  ار  یقوش  هک  دـینک  هظحـالم  ددرگیم .

مادک رد  سیلگنا ، ریظن  برغ ، دالب  رد  هحلطـصم  تاباختنا  ریظن  دیوگیم  مه  دـعب  دـهدیم و  وا  هب  اجکی  دـنوشیم  باختنا  دارفا  طسوت 
دیـشاب هتـشاد  هجوت  و  يدادبتـسا . ياهـشور  رد  رگم  تسا ؟ هدـش  هداد  درف  کـی  هب  تلم  يـالکو  لزع  قح  برغ  دـالب  نیناوق  زا  نیناوـق 
يرطخ رد  دـسیونیم  دـینیبیم  هک  يروط  هب  اریز  هدوب  یگلاـس  نس 11  رد  یقوش  هدـشیم  لـئاق  یقوش  يارب  ار  قوـقح  نیا  هک  یعقوـم 

تئیه کی  نونظم و  اهکرت ، هیلع  سیلگنا  اب  يراـکمه  ماـهتا  هب  اهبلادـبع  هک  تسیدـالیم  لاس 1907  عیاقو  هب  هراـشا  نیا  متـسه و  میظع 
تلع هب  هک  ددرگ  دیعبت  ای  مادعا و  هب  موکحم  هک  تفریم  نآ  روصت  دییأت و  ار  وا  ماهتا  هدـمآ و  عوضوم  قیقحت  يارب  زکرم  زا  یـسرزاب 

هک اهدـعب  هکنیا  اـمک  هحفـص 386 ] هدوـبن [  دروـمیب  زین  اـهکرت  نظ  ءوـس  نـیا  و  [ ) 46  ] دـنام دـکار  عوضوم  ینامثع  بـالقنا  ثودـح 
هک تـسنیا  [ 47 ( ] دـنیامنیم اـطعا  لادـم  هداد و   SIR رـس بقل  شتامدخ  تبـسانم  هب  اهبلادـبع  هب  دـنوشیم  نیطـسلف  دراو  اهیـسیلگنا 
هک دراد  رارقا  دوخ  هک  دینکیم  هظحالم  یفرط  زا  درادـن . تایح  دـیما  تسا و  رطخ  رد  هحفص 387 ] دسیونیم [ : همانتیـصو  رد  اهبلادبع 
هک مینادیم  نانفا و  ای  دشاب  ناصغا  ولو  دشابن  همزال  تافـص  یقالخا و  مراکم  ياراد  هدشن و  هیبارـس  دـلولا  قادـصم  يدرف  تسا  نکمم 

دیؤم دومن . یعطق  تواضق  نانآ  یعقاو  یقالخا  عضو  رد  ناوتیمن  دـنرادن و  یتباث  عضو  دنـسرن  یگلاـس  یتح 40  نس 30 و  هب  اـت  دارفا 
لوق هب  هک  هلاس  هچب 11  نیا  هب  اهبلادبع  اهنیا  همه  دوجو  اب  دوش  روراب  رجـش  ات  دینک  تبظاوم  ار  وا  دسیونیم  اهبلادبع  دوخ  هکنآ  هیـضق 
کی تفلاخم  ایآ  هدرک  ادخ  اب  تفلاخم  دیامن  وا  اب  تفلاخم  هک  یـسک  دیوگیم  هداد و  همات  تارایتخا  تسین  روراب  رجـش  زونه  شدوخ 

نایئاهب يارب  ارچ ؟ دیئوگیم  هدش  لذتبم  تیئاهب  رد  ادخ  هملک  میوگیم  یتقو  تسادخ ؟ اب  تفلاخم  یقوش  دـننام  زیممریغ  هلاس  هچب 11 
ار رما  یلو  دـیاب  یـشیامرف  يدایا  نیا  دـنکیم و  باختنا  وا  ار  يدایا  تسا !؟ ادـخ  مکح  وا  مکح  تسا و  قلطم  مکاح  هلاس  لفط 11  نیا 
وا ءارآ  دراذگیم و  دهاوخیم  درادیمرب و  دهاوخیم  هک  مه  ار  لدع  تیبوضع  درک  دنهاوخن  وا  تفلاخم  تسا  یهیدـب  دـننک  قیدـصت 

هدـید دوخ  نادـیرم  ینعی  روابدوز  حول و  هداس  دارفا  يارب  اهبلادـبع  اهب و  ياقآ  هک  یباوخ  تساهنیا  همه . قوفاـم  تسا و  یعطق  ءارآ  مه 
هحفص 388 ] دندوب [ .

دوب هب  یتسرپ  تب  تسنیا  یتسرپ  ادخ  رگ 

لامعا و میاـمنیم و  یفرعم  ار  اـهب  نم  هک  هیور  نیا  هک  موش  روآداـی  امـش  هب  هماـن  نیا  زا  هحفـص  دـنچره  رد  مروبجم  نم  زیزع ! تسود 
یبلاـطم نینچ  هدرم  رـس  تشپ  تسین  تسرد  حالطـصا  هب  تسین و  حیحـص  تسا  هدرم  يدرف  نوچ  منکیم  هیزجت  ار  وا  نانخـس  راـتفر و 

دـنروخب و ناـن  هاگتـسد  نیا  زا  دـنهاوخیم  هک  تسیروخ  تفم  ناـیلوتم  نآ  عوـضوم  عوـضوم  تسین  اـهب  عوـضوم  عوـضوم  یلو  تفگ 
هدرپ طقف  نم  دصق  دـنریگ  دوخ  تسد  هب  ار  حول  هداس  یقلخ  راسفا  دـنیامن و  تموکح  نادـیرم  لام  ناج و  رب  هدروآ  تسد  هب  يرادـتقا 
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رتمک نایلوتم  هکلب  ات  تسنآ  تیعقاو  نداد  ناشن  یغورد و  هدازماما  نیا  ناوختسا  تسوپ و  هیزجت  تسا  یلعج  تالیکـشت  نیا  زا  يرادرب 
ترـضح لماک  رهظم  يربک و  تمـصع  ياراد  اـطخ و  زا  نوصم  ار  دوخ  هک  یـسک  نآ  دـندرگ . ناـنآ  زا  يذاـخا  دارفا و  بیرف  هب  قفوم 

نداد ناـشن  اـبیز  يارب  یبلاـطم  هتفاـب و  مهب  دوخ  هکد  شیارآ  يارب  یتاـملک  طـقف  ظـعتم و  ریغ  ظـعاو  دوب  یـصخش  دوب  هدـناوخ  اـیربک 
زین ار  یناطیش  تافـص  زا  يرایـسب  هکلب  رود  رایـسب  یناسنا  یقالخا و  مراکم  زا  دوب  يدرف  اهنت  هن  المع  الا  دروآیم و  شیوخ  هاگـشیامن 

مامت هک  درکیم  هلان  اج  همه  هک  یئاقآ  نآ  مدش  روآدای  هراشا و  وا  یناویح  تاوهـش  نازیم  هب  رـصتخم  قباس  ياههمان  رد  نم  دوب . دجاو 
رانک رد  ار  نز  هس  هنوگچ  هلـصوح و  لاوحا و  لاح و  مادـک  اب  دراذـگ  نآ  رد  ار  دوخ  ياـپ  ياهقیقد  اـت  هتفاـین  ینما  لـحم  کـی  شرمع 
زیزع تسود  هدوب  هتفرگ  نز  هس  زین  افش  ردپ  هک  دندوب  هتفگ  نم  دالوا  هب  مدینش  تسا . هدیناسر  مهب  رایسب  دالوا  اهنآ  زا  هرادا و  رگیدکی 

کیره تسا و  هتشادن  مه  اب  مه  نز  ود  یتح  هاگچیه  نم  ردپ  الوا  دینک  رکف  لالدتسا  زا  هوحن  نیا  تفاخس  رد  دوخ  امش  هحفص 389 ] ] 
اب ار  قلخ  داشرا  سوه  هن  تسا و  هدش  یعدم  ار  هقلطم  هضحم  لامک  هن  هدرک و  تیهولا  ياعدا  هن  نم  ردپ  هوالع  هب  هدوب و  يرگید  دـعب 

ینیب و شیپ  زین  ار  روآهدنخ  لالدتـسا  نیا  هدوب و  زور  دم  نیا  دنتفگ  مه  دعب  و  تسا . هتفرگ  هدـهعرب  بدـبذت  يراکایر و  یبیرف و  ماوع 
هچ ات  دنـشابن  تایقالخا  دنباپ  هک  يدارفا  رگم  تسین  هتـسیاش  زین  یمومع  دارفا  يارب  یتح  اهدم  نیا  هک  مدرک  یتاراشا  قباس  ياههمان  رد 

نیا دـییأت  يارب  دـننز . اج  هیلک  تافـص  رهظم  ار  دوخ  هکنآ  همه  زا  رتالاب  دـنریگ و  رظن  رد  ار  نارگید  يربهر  دـصق  هک  يدارفا  هب  دـسر 
زا هکنیا  هب  دنیاتـسیم  ار  وا  هداوناـخ  باـب و  اـهنآ  دـینیبیم  امـش  یتـقو  مروآیم  تیئاـهب  نیخروم  لـقن  زا  اـنامه  ار  دـهاش  دوـخ  بلطم 

افتکا نز  کی  هب  هدوب و  حیبق  مه  عقوم  نآ  رد  نتفرگ  نز  ود  هک  دناسریم  بلطم  نیا  دناهدرکیم  افتکا  نز  کی  هب  هک  دندوب  یئاهلیماف 
هتـشاد نز  ود  هک  دننکیم  دای  ریقحت  اب  ار  لزا  دینیبیم  امـش  یتقو  ای  هدوب و  فصو  لباق  هدـمآیم و  امـش  هب  یقالخا  مراکم  وزج  ندرک 
يدرف کی  روخ  رد  هجو  چیه  هب  زور  دم  نیا  هک  دوشیم  تباث  زین  قیرط  نیا  زا  سپ  هدوب  نتفرگ  نز  ود  ندوب  امندـب  لیلد  شهوکن  نیا 

نینچ مگب  ناطلـس  هجیدـخ  باب و  جودزا  هب  هراـشا  اـب  دـلیفنالب  رد ص 12  تـسا : هدوـبن  هدـنارورپیم  رـس  رد  ار  مدرم  داـشرا  رظن  هـک 
لباق رایـسب  عوضوم  نیا  دـنتفرگیم و  نز  کی  طقف  هک  دـندوب  یلیماف  زا  اهنآ  يود  ره  كاـپ -  قشع  رب  ینبم  دوب  یجاودزا  : » دـسیونیم

اب ار  لزا  تاـجوز  ددـعت  دروم  ود  رد  سکعلاـب  و  هدوب ». موسرم  لومعم و  نز  ود  یلو  دـنتفرگیمن  نز  هس  رگا  لـحم  رد  اریز  دوب  هجوت 
هتشاد و تماقا  لوبمالسا  رد  لاس  هدزناپ  نم  [ » هحفص 390 لزا [ : رـسپ  دمحا  ازریم  زا  لوق  لقن  ص 238  دنکیم . رکذ  فیفخت  ریقحت و 

ینتان ردارب  لزا  حبص  رسپ  نم  هکنیا  تلع  هب  اهنآ  متـسنادیم  اریز  متـشادن  لحم  رد  دوجوم  نایناریا  اب  یترـشاعم  مدرکیم  راک  کناب  رد 
مایا تیاکح  رد  اهب  رتخد  زا  لوق  لقن  رد  اضیا  دوب ». تاجوز  ددعت  حیبق  مسر  نآ  دجاو  نم  ردپ  دـنیوجیم و  يرود  نم  زا  مدوب  هللا  ءاهب 
یلیخ دوش  هدـید  دـشاب و  ام  اب  هکنیا  زا  لزا  حبـص  هناتخبـشوخ  میدومن -  ناکم  لقن  يرتگرزب  هناخ  هب  اـم  يدـنچ  دـعب  : » ص 52 دادغب .

وا يارب  اذغ  نداتـسرف  رد  نیا  دوجو  اب  ام  یلو  دنیزگ  ینکـس  ام  هناخ  بقع  رد  یکچوک  هناخ  هب  هک  داد  حـیجرت  نیاربانب  تشاد  تشحو 
هدـش نوزفا  هیاسمه  هیرق  زا  يرتخد  ینعی  يرگید  نز  نتفرگ  اب  عقوم  نیا  رد  هک  وا  هداوناخ  يارب  مزال  تاکرادـت  یتح  میدادیم و  همادا 

حـیبق و یلمع  ار  ییحی  نتفرگ  نز  دـنچ  اـهب  رتـخد  لزا و  رـسپ  لوق  لـقن  اـب  دـلیفنالب  هنوگچ  دـینکیم  هظحـالم  میتخاـسیم .» اـیهم  دوب 
رامـش هب  نانآ  یقالخا  مراکم  ءزج  هدوتـس و  نز  کـی  هب  ندرک  اـفتکا  رد  ار  شنز  باـب و  ياـههداوناخ  لـمع  دـنکیم و  رکذ  زیمآهنعط 

اهب نز  هس  زا  یـسک  لوق  لقن  زا  ای  دوخ و  زا  دـلیفنالب  هک  دـینک  ادـیپ  يدروم  باتک  نیا  رد  دـیناوتیمن  امـش  دروم  چـیه  رد  دروآیم و 
یلو تفرگ  ار  موس  نز  دادغب  رد  زین  اهب  تفرگ  ار  مود  نز  دادغب  رد  قوف  لوق  رب  انب  لزا  هک  روطنامه  هک  یتروص  رد  دشاب  هدرک  يرکذ 
هدش هداد  حرـش  لیـصفت  هب  تاعوضوم  نیا  نایئاهب  لصفم  خیرات  هیردلا  بکاوک  باتک  رد   ) تسین نایم  رد  يرکذ  چـیه  عوضوم  نیا  زا 

رد تماقا  لاس  ود  تدم  رد  شترـضح  هک  دنتـسه  یئاههغیـص  زا  ریغ  یمـسر  ياهنز  نیا  هتبلا  هدیـسر ) زین  اهبلادبع  بیوصت  هب  هک  تسا 
هحفـص ار [  نادـیرم  سدـقا  باتک  رد  اهب  صخـش  هک  سب  نامه  لاـمعا  نیا  یتشز  هجرد  رد  تسا . هدومن  باـختنا  دوخ  يارب  هیناـمیلس 
لیوأت ریـسفت و  ماقم  رد  اهبلادـبع  هلـصافالب  و  نینثالا » نع  اوزواجت  نا  مکاـیا   » دـنیامن زواـجت  نز  ود  زا  اداـبم  هک  دـنکیم  هیـصوت  [ 391
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نونکا دیامنیم . عنم  ار  نآ  ادیکا  یقلت و  حیبق  تشز و  ار  نتفرگ  نز  ود  اذهیلع  هدوب و  نز  کی  هب  افتکا  اهب  دوصقم  دیوگیم  هدمآرب و 
هک دوشیم  حیبق  ردـقنیا  هداتفا و  يدـم  زا  هبترم  کی  لاس  فرظ 20  رد  هدوب  زور  دم  هک  تاجوز  ددعت  عوضوم  دـینکیم  رکف  امـش  ایآ 

ینز رانک  رد  ینز  یـصخش  هک  هدوب  تشز  مه  عقوم  نآ  رد  اساسا  لمع  ردارب  ناج  هن  دـهدیم . ناشن  نآ  رد  يراشفاپ  همه  نآ  اهبلادـبع 
تداع نیا  راـتفرگ  دوخ  هتفرگ  رظن  رد  ار  یناـحول  هداـس  تیدـشرم  هدارا  هک  یـصخش  نآ  ینعی  اـهب  هک  مینک  رارقا  دـیاب  درواـیب و  رگید 

يوگ زردـنا  ظـعتم و  ریغ  تسا  هدوب  یظعاو  اـهنت  تسا و  هدوبن  شیوخ  صخـش  سفن  يهرادا  لرتنک و  هب  رداـق  هدوب و  مومذـم  تشز و 
اهب اب  یتدم  اصخش  هک  يردنمس  ناخ  هللا  زارط  تسا . هتـشاد  نانآ  بلج  رد  یعـس  هراومه  هچ  تسود  نز  هدوب  يدرم  اصخـش  نارگید و 

ياقآ هک  دوشیم  نیا  ام  يراج  یـسراف  هب  شاهصالخ  هک  دـندومرفیم » کنر  ار  كرابم  تارعـش  سدـقا  لکیه  : » درکیم تیاکح  هدوب 
دیدرت ناوتب  نآ  تحـص  رد  تسا  نکمم  لوقنم و  تسا  یثیدح  نیا  دینک  رکف  دیاش  هدراذـگیم  انح  گنر و  ار  اهشیر  رـس و  يوم  اهب 

دیامنیم ار  قرـشتسم  نورب  لوق  لقن  هک  اجنآ  تسا  تنملـسا  رتکد  باتک  نآ  مروآیم و  ار  لفاحم  هبوصم  یبتک  كردـم  نم  یلو  درک 
دندوب یگدروخلاـس  هناـشن  وا  تروص  رد  اـهکورچ )  ) قیمع طوطخ  دوـجو  هک  یلاـح  رد  (: » یلاـقترپ ص 44   ) هتفر اـهب  تاـقالم  هب  هـک 
شرازگ نیا  زا  هحفص 392 ] دندرکیم [ ». بیذکت  ار  عوضوم  نیا  دندیسریم  رمک  ات  ابیرقت  هک  هوبنا  شیر  رس و  ياهوم  فافش  یهایس 

هدوب رد 1817  دـیوگیم  هک  اـهب  دـلوت  لاـس  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هدـش و  عقاو  رد 1890  شتاـقالم  باـتک  نیمه  رد  وا  لوـق  هب  هـک  نورب 
امـش تسین  نکمم  اریز  هدوبن  نکمم  ندرک  گنر  اب  زج  نیا  هدوب و  یکـشم  ياهوم  ياراد  یگلاس  نس 73  رد  اهب  هک  دـینکیم  هظحالم 

اب مأوت  شیگدنز  رسارس  تسا  یعدم  هک  يدرم  هصاخ  دنامب  هایـس  يوم  ياراد  یگلاس  داتفه  تصـش و  نینـس  رد  هک  دیبایب  ار  یـصخش 
هکلب هتـشادن  دوجو  یئایمیـش  ياهگنر  زورما  لثم  ماـیا  نآ  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  یفرط  زا  هدوب . رجز  یتحاراـن و  تمحز و  جـنر و 

رثا يوم  رد  ات  تسا  نتـسشن  گنر  ریز  هناخ  ای  مامح  رد  اهتعاس  شاهمزال  راکنیا  دنتـشاذگیم و  شیور  رـس و  هب  انح  گنر و  تارـضح 
مامت تسا  یعدم  دراذگ و  نآ  رد  ار  دوخ  ياپ  ینآ  ات  هتفاین  ینما  لحم  هک  دروخیم  مسق  ادـخ  هب  هک  یئاقآ  دـینک  رکف  دوخ  الاح  دـنک 

انح گنر و  ریز  رد  اـهتعاس  هتـسناوتیم  یتصرف  هچ  اـب  لـحم و  مادـک  رد  هدـنارذگ  نادـنز  رد  هدوب و  رازآ  بیقعت و  تحت  ار  دوخ  رمع 
دشاب یسک  ناتساد  دیاب  دبال  تسادیپ ، سورخ  مد  هک  میتشاد  یلثم  یـسراف  رد  دشخب . یئابیز  یناوج و  دوخ  تروص  رـس و  هب  ات  دنیـشنب 
رگید یلثم  اجنیا  رد  اهلیزارب  دوب . هدنام  نوریب  نآ  مد  یفخم و  بیج  رد  ار  نآ  هک  یلاح  رد  درکیم  راکنا  دوخ  هدـیدزد و  یـسورخ  هک 

تسین و هناخ  اقآ  دـیوگب  هک  داد  ماغیپ  مداخ  طسوت  راکهدـب  دـیامن  بلط  لوصو  ات  تفر  راکهدـب  لابند  هب  يراکبلط  دـنیوگ  هک  دـنراد 
رد هناخ  هرجنپ  نیئاپ  تمـسق  رد  هک  دـید  ار  راکهدـب  رـس  هدربمان  دومنیم  ار  اقآ  لوق  لقن  راکبلط  هب  مداـخ  هک  یعقوم  رد  تسرد  اـقافتا 

دوخ اب  مه  ار  ناشدوخ  رـس  دـنوریم  نوریب  هک  راب  نیا  وگب  ناشیا  هب  یلو  دنتـسین  اقآ  هک  تسا  تسرد  تفگ  مداخ  هب  سپ  دوب  تکرح 
هتفاین ینما  لحم  هک  دنکیم  دای  مسق  ادخ  هب  هدنارذگ و  الب  هجنکـش و  رد  ار  رمع  مامت  هک  هدوب  يدرم  اهب  هک  تسا  تسرد  الاح  دـنربب .

رـس هک  دوب  رتهب  تسادـیپ و  ناشیا  بیج  زا  سورخ  مد  هک  میئوگب  هحفـص 393 ] ناشیدب [  دیاب  یلو  دراذـگ  نآ  رد  ینآ  ار  دوخ  ياپ  ات 
نز يور  نز  اب  هتخادرپن و  دراد  مزال  ناوارف  هلـصوح  تقو و  فرـص  اهتعاس  هک  اهوم  ندرک  گـنر  هب  دربیم و  شیوخ  اـب  زین  ار  دوخ 

تباث نیققحم  هوـالع  هب  تشاذـگیمن . ءـالمرب  هدومنن و  ءاـشفا  هجرد  نیا  اـت  ار  شیوخ  یناـسفن  ياهـشهاوخ  تاوهـش و  ترثک  ندروآ 
رکف زکرمت  ای  یگدنز و  رد  دارفا  ياهیتخس  تالکشم و  زا  معا  يرکف  تیلوغـشم  هنوگره  هک  تسا  هدش  هتـسناد  زین  هبرجت  هب  دناهدرک و 

نانز و تسلاجم  ترـشع و  شیع و  يارب  صاخـشا  زا  هتـسد  نیا  يارب  یتقو  هلـصوح و  لاح و  اهنآ  ریاظن  یعامتجا و  یفـسلف و  روما  رد 
دندرک شومارف  نارای  هک  قشمد  ردـنا  دـش  یلاس  طحق  نانچ  دـیوگیم : مه  يدعـس  هکنیا  امک  دـنامیمن ، یقاـب  یناوهـش  روما  رد  رکفت 

تایبرجت نیا  عومجم  زا  سپ  دناهتـشادن . يدـالوا  دوخ  اـی  هدومن و  یگدـنز  نزیب  نیرکفتم  هفـسالف و  بلاـغ  مینیبیم  هکنیا  اـی  قشع و 
تایعدم نآ  بحاص  هتسناوتیمن  هتشگیم  نانز  یپ  رد  هدوب و  دوخ  تروص  رس و  یئابیز  ظفح  رکف  رد  هک  یئاهب  ياقآ  میریگیم  هجیتن 

دیاب هک  روطنآ  ار  یهلا  هضحم  تالامک  یعدم  نیا  عاضوا  یبارخ  امـش  يارب  ات  مرادن  تسد  رد  یعبانم  اهب  یـصوصخ  یگدنز  زا  دـشاب .
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وا زیمآتنایخ  یتح  فالخ و  لامعا  زا  يرایـسب  هب  میناوتیم  مینکیم  هعلاـطم  مه  اـب  هک  باـتک  دـنچ  نیمه  يـالبال  زا  یلو  مهد . ناـشن 
تسا تسار  دح  هچ  ات  هدومن  ار  لزا  نتشک  ندومن و  مومـسم  دصق  هبترم  نیدنچ  اهب  دنیوگیم  نایلزا  هکنیا  منادیمن  نم  میبای . یئانـشآ 

لزا میدید  هک  يروط  هب  اریز  دیآ  تقیقح  زا  رود  یلیخ  تاماهتا  نیا  دناوتیمن  دشاب و  هدوب  ذخأمیب  دیابن  هک  دهدیم  ناشن  نیارق  یلو 
هتشاد و دوخ  رود  هب  ار  یعمج  زین  وا  یفرعم و  يو  نیـشناج  ار  وا  هک  هتـشاد  باب  زا  یحول  دوخ  تسد  رد  تسارای  لوعجم ، هاوخان  هاوخ 

هار رـس  زا  ار  راـخ  نیا  یتسیاـبیم  هدـنارورپیم  رـس  هحفـص 394 ] رد [  ار  یباـب  موـق  تساـیر  هـب  میمـصت  هـک  هللاءاـهب  نآ  تـسا  یعطق 
. تسا هدومن  يرگید  ياهششوک  تسا  یعطق  هدماین  تسرد  شراک  يریگهناشن  رد  شناشن » هس  هب  ریت  کی   » هشقن رد  یتقو  هتشادیمرب و 

دنچ اهب  روتسد  هب  هک  تسنیا  نآ  منکیم و  رکذ  تساهب  صخش  دالوا  زا  لوق  لقن  هک  دلیفنالب  باتک  زا  نم  تسا و  ملسم  زیچ  کی  یلو 
یتقو دـینادیم  هک  يروط  هب  تسا . ملـسم  زیمآ  تیانج  لمع  نیا  رد  اهب  تکرـش  دنـشکیم و  ار  عافدالب  هانگیب و  یلزا  رفن  یئاهب 3  رفن 
هقرفت هب  میمـصت  نایتلود  دروآ  مهارف  ار  نایتلود  تمحازم  بجوم  اهنآ  نیب  هلداجم  هنردا  رد  اصوصخم  تفرگ و  ـالاب  ردارب  ود  فـالتخا 

نیا زا  کیره  هلخاد  زا  هکنیا  يارب  انمض  دنداتسرف و  سربق  هب  ار  شنادیرم  لزا و  اکع و  هب  ار  وا  نادیرم  ءاهب و  هتفرگ و  نانآ  نیب  یعطق 
دنع ار  مزال  رابخا  ات  نایئاهب  نیب  رد  مه  ار  ناـیلزا  رفن  راـهچ  دـندراذگ و  ناـیلزا  نیب  رد  ار  ناـیئاهب  زا  رفن  دـنچ  دـننامن  ربخیب  هتـسد  ود 
نیب رد  ار  نانآ  زا  یکی  نایئاهب  دهدیم  روتـسد  هدرواین و  لمحت  دوخ  عمج  نیبرد  ار  ناسوساج  نیا  دوجو  اهب  دنتـسرفب  تلود  هب  موزللا 

لوتقم هدرک  ریگلفاغ  باوخ  ماگنه  زین  ار  هدـنامیقاب  رفن  ود  دـنک و  توف  اـت  دـنراذگ  هقیـضم  راـشف و  رد  ار  یکی  لوتقم و  مومـسم و  هار 
هب دندیسر  اکع  هب  ناگدش  دیعبت  یتقو  هدش  هداتسرف  سربق  هب  لزا  حبـص  : » ص 250 مینک : لقن  دلیفنالب  باتک  زا  ار  هیـضق  نونکا  دنیامن 

نایئاهب تیعم  رد  زین  نایلزا  رفن  هس  دش  ررقم  دنور و  سربق  هب  هتسویپ و  لزا  ناهارمه  هب  دش  هداد  روتـسد  یئاهب  ناتـسود  زا  رفن  هس  ای  ود 
نیا بیقعت  رد  دنشخب ... یشوماخ  نزمه  هب  ود  نیکرحم  نیا  هب  هک  دنتفرگ  میمـصت  صلخم  نایئاهب  زا  رفن  دنچ  دنیامن ... تماقا  ءاکع  رد 

دندومن عانتما  اهنآ  دنهد و  همتاخ  دوخ  ترارش  هب  هک  دنتساوخ  اهنآ  زا  هتفر و  دنتـشاد  نکـسم  نایلزا  هک  یلحم  هب  مهم  يدج و  میمـصت 
رد مدرم  دـندش ... هتـشک  نایلزا  هسره  هنایـشحو  شکمـشک  نمـض  سپـس  دـیتسه  گرم  هب  موکحم  تروص  نیا  رد  دـنتفگ  نایئاهب  سپ 

يابحا زا  یکی  هب  یحول  رد  هللا  ءاهب  دندش  روهلمح  هللا  ءاهب  هناخ  هب  دندیـشکیم  دایرف  هحفص 395 ] هنایشحو [  ظیغ  مشخ و  اب  هک  یلاح 
دندیـشکیم دایرف  راوهناربرب  هک  مدرم  زا  یتیعمج  هارمه  هب  هنهرب  ياهریـشمش  اب  دنچ  ینازابرـس  تیعم  رد  مکاح  دـنکیم  تیاکح  ناریا 

نوریب وهایه  اهادص و  ندینـش  رثا  رب  دوب  عقاو  هچوک  فرط  نآ  رد  هک  دوب  ینوریب  رد  اقآ  راکرـس  دندوب -  هدومن  ماحدزا  هناخ  لباقم  رد 
نایئاهب زا  ياهدع  اجنیا  رد  میدـش ... هدرب  هناخ  تلادـع  رد  مکاح  قاطا  هب  ود  ره  سپ  مور ... نوریب  هک  تساوخیم  ارم  مکاح  یلو  دـمآ 

زا هللاءاهب  دوب  هداد  روتـسد  نآ  یط  هک  دیـسر ... یلاو  زا  یفارگلت  دعب  بش  دندش ... یلقتنم  یبیهم  نادنز  هب  ابحا  دـندوب ... فیقوت  رد  زین 
... دوب ریجنز  رد  بیهم  نادنز  نآ  رد  تدـم  نیا  مامت  رد  اقآ  راکرـس  دـنام ... اجنآ  رد  تعاس  هک 38  دوش  لقتنم  یناقوف  قاطا  هب  نادـنز 

هاگداد طسوت  سبح  هب  فلتخم  ياهتدم  هب  دنتـشاد  تلاخد  نایلزا  هیـضق  رد  هک  يدارفا  دش ... دازآ  اقآ  راکرـس  تشگرب  هناخ  هب  هللاءاهب 
بلـس بجوم  هنوگچ  نایلزا  هک  دیدرگ  فشک  روما  يایلوا  رب  دمآ  لمع  هب  يرتشیب  تاقیقحت  هک  هاتوک  یتدم  دعب  دـندیدرگ ... موکحم 

عاضوا و نیا  رثا  رب  هرخالاب  دـندوب و  هدرک  لمحت  ار  اهنآ  رایـسب  تاکیرحت  روبزم  ياهینادـنز  هنوگچ  دـندوب و  هدـش  شمارآ  شیاـسآ و 
دوخ نابز  زا  هعقاو  ناتـساد  دوب  نیا  اکع .» رد  نایلزا  زیمآ  تنطیـش  ياههئطوت  همتاخ  دوب  نیا  دـش ، هدیـشخب  نانآ  تیموکحم  هیقب  لاوحا 

تاشرازگ و نداد  هب  مینک  ضرف  نایئاهب و  یهارمه  هب  دنکیم  رومام  ار  رفن  یتموکح 4  مناوخیم  فاصنا  هب  ار  امش  نادجو  الاح  اهنآ و 
عافدالب رفن  هس  ره  ماگنه  بش  تمحازم  عفر  ناونع  هب  شنارای  اهب و  کیرحت  هب  ریـصقتیب  هاـنگیب  دارفا  نآ  یـسوساج و  هب  ـالاب  تسد 

دربیم و رد  هب  ناج  هکلهم  زا  دوخ  لوا  هوشر  نداد  اب  هدوب  اج  همه  رد  وا  هویش  هک  يروط  هب  سیئر  ياقآ  نیا  مه  دعب  دنوشیم و  هتـشک 
تنطیـش هئطوت  يهمتاخ  دوب  نیا  دنـسیونیم  دنهدیم و  تبـسن  لوتقم  نایلزا  هب  ار  زیمآتنطیـش  هئطوت  دعب  دنکیم و  دازآ  ار  نارای  دـعب 

هداد رهز  اهب  هب  لزا  هک  دنتـسه  یعدم  شنایفارطا  دالوا و  ءاهب و  هک  هچنآ  ره  دـینادب  اهـشور  نیا  زا  هحفص 396 ] [ . ] 48 !! ] نایلزا زیمآ 
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رد فاصنا  یتقو  اریز  دنهدیم  تبـسن  نایلزا  لزا و  هب  ار  دوخ  زیمآتنطیـش  لامعا  ینعی  دشاب  هدوب  سوکعم  هیـضق  نیا  لثم  هیـضق  دـیاب 
لزا یناطیـش  هئطوت  دوشیم  لزا  دوخ  ناـیلزا و  نتـشک  يارب  زا  شنادـیرم  اـهب و  صوصخم  هئطوـت  یهلا ، دوـشیم  یناطیـش  تسین  راـک 

روتسد تیاضر و  نودب  دنتسناوتیم  صلخم »  » تیاور نالقان  خروم و  لوق  هب  نایئاهب  نآ  ایآ  مسرپیم  امش  زا  نایئاهب . اهب و  يارب  نایلزاو 
رهـش و مدرم  همه  هک  روطنامه  ایآ  دـنیامن ؟ مادـقا  هناعبـس  هنایـشحو و  لمع  نینچ  هب  دوخ » ياتمهیب  يالوم  بوبحم و  اـتکی   » ینعی اـهب 

هدوب دوخ  نیب  رد  نایلزا  ندرب  نیب  زا  يارب  شرـسپ  اـهب و  صخـش  هشقن  هشقن  هک  درک  رکف  ناوتیم  نیا  زج  دـندوب  هدرب  یپ  روما  ياـیلوا 
دـناهدرکیم و کیرحت  نایلزا  هک  دـش  فشک  تلود  ياـیلوا  رب  دـسیونیم  هک  تسا  حیحـص  امـش  رظن  هب  شرازگ  نیا  اـیآ  دـعب  تسا و 

نیا ایآ  تسا ؟ هدوبن  یهانگ  ناشیا  نتـشک  دـناهدش و  نانآ  طسوت  لـتقلا  بجاو  سپ  دـناهدوب  ناـیئاهب  شیاـسآ  شمارآ و  بلـس  بجوم 
اهنآ دـیوگب  دـیایب  تلود  نامه  دـهدیم  تیرومام  اهنآ  نیب  ینیچربخ  يارب  ناـیئاهب  لوق  هب  ار  ناـیلزا  هک  یتلود  ناـمه  هک  تسا  لوقعم 

رد مدروآ  دـهاش  ار  نآ  دروم  هک  دوخ  لومعم  هیور  قبط  اهب  هک  تسنیا  زج  ایآ  دـناهدش . نایئاهب  یتحاراـن  بجوم  هدومنیم و  کـیرحت 
؟ درخیم لوپ  روز  هب  ار  نایئاهب  تازاجم  فیفخت  يدازآ و  سپس  شرسپ و  دوخ و  تئارب  لسوتم و  هوشر  عورـشمریغ  هلیـسو  هب  زین  اجنیا 

لزنم هب  دنتشاد  روبزم  يادخدک  اب  هک  یئانشآ  هقباس  اب  هللاءاهب ... ترضح  : » ص 262 مروآیم : ار  لیبن  دهاش  نیا  امش  يروآدای  يارب  و 
رما وا  هب  دنداتسرف و  اروف  دقن  هجو  يرادقم  هللاءاهب  ترـضح  دننک ... مهارف  ار  اهنآ  يدازآ  هرخالاب  یتحار و  لیاسو  ات  دندرب  فیرـشت  وا 

تدـش زا  درک و  اهر  دنتـشادن  نادـنز  سبح و  تقاط  هک  ار  اهنآ  زا  رفن  دـنچ  مه  ادـخدک  دـنک  دازآ  ار  هحفـص 397 ] اهنآ [  هک  دندرک 
نینچ ایآ  تسین ؟ دراوم  همه  رد  اهب  ياشترا  اشر و  یفاب ، غورد  یگنرز ، یگدـنز و  زرط  زا  ياهنومن  اـهنیا  اـیآ  تساـک .» نیریاـس  سبح 
دننک دازآ  دنتـساوخیم  شناتـسود  نوچ  ار  طارقـس  هک  مدرک  هراشا  لبق  تاحفـص  رد  داد ؟ ناوتیم  رگید  مان  وجارجام  زج  ار  یـصخش 
قیقد حیحـص و  روط  هب  نیناوق  يارجا  هب  هیـصوت  هشیمه  دوخ  نم  دـیوگیم  دنـشونن  ار  رهز  ماج  ات  دـندوب  هدرک  مهارف  ار  وا  رارف  لیاسو 

قـالخا عونلابر  نایادـخ و  يادـخ  ادـخ و  ار  دوخ  هک  اـهب  ياـقآ  نیا  و  موش . تاررقم  نآ  هدننکـش  دوخ  رارف  اـب  نونکا  هنوگچ  مدومن 
هلیـسو نیرتگرزب  هدوب و  اهراک  نیرتروفنم  نیرتتشز و  هک  هدوشگیم  ءاشترا  اشر و  هب  تسد  ددـعتم  دروم  رد  هنوگچ  درکیم  دادـملق 

دهاش مادک  دننزیم  تسد  یتیانج  ره  هب  بلط  هاج  صاخشا  تسایر ، نیمأت  يارب  هک  متشون  امـش  هب  نکیل  دشابیم  دارفا  بیرخت  داسف و 
تـساهنیا تازاـجم . زا  یـصالخ  يارب  نداد  هوشر  مه  دـعب  عاـفدیب و  هاـنگیب  دارفا  نتـشک  ینعی  رتـالاب  نیا  زا  اـهب  یبلط  تساـیر  يارب 

اـهتیموکحم و زا  وا  ياـهرارف  تساـهنیا  وـگن و  غورد  وـگب و  رفک  دـیوگیم : دوـخ  رازاـب  تنیز  يارب  هک  یـسک  راـتفر  زرط  اـهغورد و 
هکنیا يارب  و  دوش !! نم  بیلـص  هک  منکیم  وزرآ  مرگنیم  یتخرد  ره  هب  هک  دـنکیم  هحون  ناحولهداس  بیرف  يارب  هک  یـسک  اهسبح ،
فطل لباقم  رد  هدادیم و  هنوگچ  ار  صاخـشا  تبحم  باوج  دوخ  یمومع ، تبحم  هدننک  هظعوم  یعدـم و  ياقآ  نیا  هک  دـیروایب  دای  هب 

هب بقلم  يرون  ناخاقآ  ازریم   » ص 105 مروآیم . امش  يارب  لیبن  خیرات  زا  ار  تیاکح  نیا  هتخادرپیم  يزوتهنیک  هب  ناس  هچ  هب  صاخشا 
هحفص 398] ترضح [  هب  تبسن  ار  یـساقآ  ازریم  مارتحا  مایا  نآ  رد  نوچ  دش  مظعا  ردص  یـساقآ  ازریم  یجاح  زا  دعب  هک  هلودلادامتعا 

تـشادیم يرجم  هللا  ءاهب  يهرابرد  ار  مارتحا  تیاهن  ریزو  بانج  تافو  زا  دعب  مظعا  ردص  دیزرویم ... دـسح  ناشیا  هب  دـیدیم  هللا  ءاهب 
ردص هک  داتفا  قافتا  تقو  کی  درکیم  راتفر  ناشیا  اب  دشاب  هتشاد  تبحم  شرسپ  هب  هک  يردپ  نوچمه  تفریم و  ناشیا  ندید  هب  بلغا 

هللاءاـهب ترـضح  زا  دـش  هیرق  نآ  هتفیرف  مظعاردـص  دوـب ... هللا  ءاـهب  ترـضح  زا  هیرق  نیا  داـتفا  راـصح  چوـق  هیرق  هب  شراذـگ  مـظعا ...
یلو مدادیم  امـش  هب  ار  نآ  تشادـن  تیمها  چـیه  دوب  مدوـخ  لاـم  هد  نیا  رگا  دـندومرف  دنـشورفب  وا  هب  ار  هیرق  نآ  هک  درک  تساوـخرد 
دینک هرکاذم  اهنآ  اب  دـیورب  تسا  بوخ  امـش  ریغـص  یـضعب  دـنغلاب و  اهنآ  زا  یـضعب  دنکیرـش  نم  اب  فیرـش  عیـضو و  سوفن  زا  یعمج 

ترـضح دماین ... شـشوخ  باوج  نیا  زا  مظعا  ردص  دـش  دـهاوخ  راتفر  امـش  لیم  قباطم  دـندرک  لوبق  رگا  دـینک  بلج  ار  اهنآ  تیاضر 
ینارپ غورد  نازیم  اهب و  هب  درف  کی  تبحم  باوج  زا  هنومن  تسنیا  دنتخورف . هاشدمحم  رهاوخ  هب  ار  هیرق  نآ  اکرش  ریاس  هزاجا  اب  هللاءاهب 

قرف هچ  وا  يارب  الا  دـنراد و  ار  دارفا  یملع  یناحور و  داشرا  يربهر و  دـصق  هک  یناسک  هن  تسا  رازاب  نارگ  هلماعم  روخ  رد  طقف  هک  وا 
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ریغـص و یعمج  هب  طوبرم  کلم  تقو  نآ  دـش  روطچ  هاشدـمحم  رهاوخ  هچ  ناخاقآ و  ازریم  یجاح  هچ  دوب  شورف  رب  رارق  یتقو  درکیم 
هب ار  تایئزج  امـش  دوخ  تسا  یئامنرود  اجنیا  دنداد  هزاجا  اهریبک  ریغـص و  مامت  دوز  دمآ  نایم  رد  یمناخ  اب  هلماعم  یتقو  یلو  دوب  ریبک 
رد هک  تسا  یتذل  وفع  رد  ای  دسوبیم و  ار  دوخ  لتاق  تسد  دـیوگیم : هک  یـسک  دـینادب  رتشیب  دـیهاوخیم  رگا  زاب  و  دـیبایرد . تسارف 

لتق روتـسد  هدـمآرب و  یئوج  ماقتنا  ماـقم  رد  هنوگچ  دـناهدنارن  نخـس  تقفاوم  هب  وا  هراـبرد  هک  یـصاخشا  هراـبرد  دـیدید  تسین  ماـقتنا 
بطاخم تاغل  نیرتکیکر  نیرتتشز و  اب  ار  دارفا  هنوگچ  دوخ  دیئاشگم  يدحا  نعل  بس و  هب  نابز  دـیوگیم  هک  یـسک  ای  دـهدیم و 

یهورگ دناوخیم و  نیقعان  ار  هدع  اهگس  بالک و  ار  يهتـسد  دنکیم  باطخ  عاعر  جمه  ار  یعمج  تسا  هدومن  وجه  ار  نانآ  هتخاس و 
ءاشقر ار  رگید  نآ  هابور و  ار  یکی  و  هحفص 399 ] هداز [  گرگ  ار  يرگید  گرگ و  ار  یکی  دربیم  مان  ضرا  ياهمرک  نیطارخ و  هب  ار 

دوخ فلاخم  صاخـشا  هرابرد  ملق  تفع  تیاعر  نودب  لمأتیب و  دوشیم  رداص  شملق  زا  هچنآ  هرخالاب  دـنکیم  دای  راتفک  ار  يرگید  و 
دوشیم رگید  لصفم  باـتک  کـی  دوخ  مرواـیب  وا  حاولا  راـثآ و  بتک و  زا  زین  ار  عوضوم  نیا  دـهاوش  مهاوخب  نم  رگا  دـیامنیم و  رکذ 
کیکر تشز و  تاملک  هب  هدوب و  فیفخت  ریقحت و  اب  ماوت  تسا  هدـش  رکذ  ناگدـننک  تفلاخم  مسا  هک  ناـشراتفگ  زا  رطـس  ره  رد  اریز 

زا ار  ملق  نابز و  تفع  دوخ  ناـیاوشیپ  زا  يوریپ  هب  مه  ناـنآ  هدومن و  تیارـس  زین  یئاـهب  ناگدنـسیون  رد  یتح  هویـش  نیا  دـناهدش و  داـی 
هتشاد ار  هویش  نیمه  زین  باب  هکلب  هدوب  یقوش  اهبلادبع و  ءاهب و  رد  رصح  اهنت  هن  فلاخم  صاخـشا  هب  هلمح  کبـس  نیا  دناهداد و  تسد 

نوچ ار  مق  مدرم  مدومن  رکذ  لاقم  تبسانمب  لبق  تاحفص  رد  هک  يروط  هب  ای  هدناوخیم و  سانسن  ار  یساقآ  ازریم  یجاح  هکنانچ  تسا 
وا لوق  هب  ای  ناگدـننک  كرت  نیفلاخم و  ریاس  لیبن  لوق  هب  دـناوخیم و  رجاف  قساف و  ریرـش  صاخـشا  هدرواین  ناـمیا  ناـنآ  نیب  سکچیه 

ترـضح تیانع  تدش  نوچ  ریخا  رفن  هس  لیبن : ص 145  دربیم . مان  هریغ  توغاـط و  تبج و  هلاـسوگ و  ناونع  هب  ار  دوخ  هب  ناـیافویب 
زا دندش . لوغشم  نیـسح  الم  زا  یئوگدب  هب  دمآ ... ناجیه  هب  دنتـشاد  وا  هب  تبـسن  هک  نیرید  دسح  دندرک  هدهاشم  نیـسحالم  هب  ار  باب 

دـندومرف و هیبـشت  يرماـس  هلاـسوگ  هب  ار  رفن  هس  نیا  هکراـبم  تاـعیقوت  حاوـلا و  رد  یلعا  ترـضح  دنتـشگ ... دورطم  ناـمیا  لـها  هگرج 
تبجلا و نعلا  مهللا  دندومرف  احیرـص  دـندرک و  ریبعت  توغاط  تبج و  هب  كرابم  عیقوت  رد  یتاره  یلعلادـبعالم  داوجالم و  زا  اصوصخم 

میرک یجاح  دـینکیم  هظحالم  دـندمآرد » ینامرک  ناخ  میرک  یجاح  ناوریپ  هگرج  رد  دـنتفر و  نامرک  هب  افویب  رفن  هس  نیا  توغاـطلا 
نونکا دیـشارت  هریغ  یعبار و  نکر  ياعدا  دوخ  يارب  ماقم  نیمه  زا  هدافتـسا  اب  تسنادیم و  یتشر  مظاک  دیـس  نیـشناج  ار  دوخ  هک  ناخ 

یف دندمآرد  هحفـص 400 ] ناخ [  میرک  دمحم  یجاح  هگرج  هب  هداد و  هدیقع  رییغت  دـعب  هدـمآرد و  وا  درگ  هب  نایخیـش  زا  هک  يرفن  هس 
رییغت نیا  زا  لبق  تسا  یعطق  دـنیآیم و  رد  هریغ  دوسح و  توغاط و  تبج و  هلاـسوگ و  تروص  هب  هداد  تیهاـم  رییغت  باـب  رظن  هب  روفلا 

ناقیا و رد  لیبن  اهب و  ملق  زا  هراچیب  ناخمیرک  نیا  دینادب  دیهاوخیم  دندمآیم و  رامـش  هب  اههکئالم  هرمز  زا  نیریاس  نوچ  انامه  هدـیقع 
ایآ تسیچ  نانخـس  نیا  زا  ناـخ ) میرک  یجاـح   ) وا دوصقم  ص 166  تسا : هجوت  لـباق  روطـس  نیا  دوشیم  فصو  هنوگچ  لـیبن  خـیرات 

تیاهن روشحم و  ریرـش  سوفن  سان و  لذارا  زا  رفن  نارازه  اب  هک  تسین  وج  هنتف  ناخ  نیمه  رگم  دـنک  زارحا  ارم  ماـقم  هبتر و  دـهاوخیم 
دزاسیم لامیاپ  ار  ناهانگیب  قوقح  دنکیم و  يرادفرط  ایقـشا  راتفر و  دب  سوفن  زا  نونکات  هک  تسین  وا  رگم  دیوگیم  اهنآ  هب  ار  قلمت 

ار ریرش  نامدرم  شیوخ  همومذم  دصاقم  هب  لین  تاوهـش و  ماجنا  يارب  هک  تسین  وا  رگم  دیامن  تظفاحم  ار  دوخ  تسایر  هلیـسو  نیدب  ات 
دناسریم رازآ  یئوگدب  تشز و  تاملک  ماسقا  عاونا و  هب  ار  تنیط  كاپ  سوفن  دیامنیم و  ترشاعم  تبحاصم و  نانآ  اب  درادیم  مرتحم 

لذارا و هراشا  کی  هب  دوشیم ... بکترم  ار  ناهانگ  نیرتتشز  دـنکیم و  دـهاوخیم  راکره  شدوخ  هک  هدیـسر  هجرد  هب  وا  یمرـشیب 
نایباب و ریاس  لیبن و  اهب و  ملق  تاساسحا و  هنومن  تسنیا  دـننک » نوریب  ناـمرک  زا  ار  ناـخ  نیا  هک  منکیم  راداو  ار  ناـمرک  رهـش  شاـبوا 

هدرکن رکف  هکنآ  لاح  دناهداد و  بقل  لاجد  ار  وا  هک  اجنآ  ات  یـصوصخ  روط  هب  ناخ  میرک  یجاح  صوصخ  رد  و  یلک ، روط  هب  نایئاهب 
لذارا و یباب  صخـش  نآ  هک  دنیوگیم  یفرط  زا  دنناخ  میرک  یجاح  رما  تحت  شابوا  لذارا و  دـنیوگیم  یفرط  زا  اریز  دنـسیونیم  زیچ 

اهنآ هب  دیوگیم  هک  تسا  یباب  نآ  نامرف  رما و  تحت  شابوا  لذارا و  سپ  دـننک ، نوریب  رهـش  زا  ار  ناخ  ات  درک  دـهاوخ  راداو  ار  شابوا 
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ناقیا باتک  رد  اهب  صخـش  رارقا  قبط  هکنآ  لاح  و  دنـشاب . ناـخ  نادـیرم  لذارا  هکنآ  هن  دـننک  نوریب  رهـش  زا  ار  ناـخ  درک  دـهاوخ  رما 
حالطـصا رد  هوالع  هب  دناوخیم و  لهج  يرماس  ناقیا  رد  ار  وا  اهب  لاح  نیعرد  یلو  دنرادافو  هحفص 401 ] وا [  هب  تبسن  يریثک  سوفن 

روکذم یجاح  الثم  هتسجیم  لسوت  هبرح  رهب  هدمآیمن  رد  تقفاوم  رد  زا  هک  وا  فیفخت  رد  هتشادنرب و  تسد  زین  يزاب  یچوه  زا  زورما 
هدـش ملع  مسا  ماوع  یـسراف  رد  یلو  صاوخ  لباقم  رد  تسیاهملک  مدرم و  هماع  ینعی  یبرع  رد  ماوع  ماوعلا  داـشرا  ماـن  هب  هتـشاد  یباـتک 
میرک دـمحم  یجاح  یهاوخدوخ  توخنرد و  هدرک  یئاسرفملق  هدافتـسا و  عوضوم  نیا  زا  اـهب  داوسیب و  لـهاج و  صاخـشا  يارب  تسا 

اهنآ زا  لاهج  هتـسد  هن  تسا  هدوب  مدرم  هماع  داشرا  یجاح  دوصقم  هک  یتروص  رد  هدـناوخ  لهاج  ار  مدرم  مامت  ملاع و  ار  دوخ  هک  ناخ 
ات ریـسفت  لیوأت و  نودـب  نایب و  تحارـص  هب  توخن  یهاوخدوخ و  تاملک  زا  تسا  رپ  شدوخ  حاولا  رـسارس  هک  دـنکیم  شومارف  اـهب  و 

ناخ میرک  یجاح  نوچ  هکنآ  ای  دنرادن و  ار  اهب  بلاطم  كرد  تقایل  رضاح  مدرم  ینعی  هناغصا » قیال  دوجوم  سوفن   » دیوگیم هک  اجنآ 
هداد و رـس  ار  يزاب  یچوه  اـهب  هدـیمان  راـکهانگ  ینعی  میثا  ار  شیوخ  باـب  اـهب و  نوچ  شدوخ  لاـثما  دـننام  بذـبذت  اـی  ینتورف  هار  زا 

تـسا یبلاطم  مه  رـضاح  همان  دیئوگب  امـش  تسا  نکمم  و  رهز . وا  تقایل  تسا و  موقز  وا  كاروخ  هک  هداد  قفو  نآرق  هیآ  اب  ار  عوضوم 
دای هب  راچان  نم  یلو  دـیامنیم  اهب  باب و  وجه  مه  همان  نیا  هدومن  ار  هلاثما  ناخ و  میرک  یجاح  وجه  اهب  رگا  وجه ، اهفرح و  نیمه  ریظن 

هب ار  اهنآ  یجاح  ارچ  هک  دـندرکیم  وجه  ار  ناـخ  میرک  دـمحم  یجاـح  اـهب  باـب و  تسا  رایـسب  قرف  بلطم  ود  نیا  نیب  مروآیم  اـمش 
یلو دناهدنام . یجاح  تیعبت  رد  دنریگب  يدیرم  هب  دنتـشاد  راظتنا  اهنآ  هک  هیخیـش  دارفا  زا  يریثک  عمج  ارچ  هوالع  هب  هتفریذـپن و  تیهولا 

هزیرغ زا  یشان  مدروآ  هک  ینشور  دهاوش  قبط  ناشلامعا  هکنیا  اب  ماهتخادرپ  یـسک  وجه  هب  هن  هدرک و  هیبشت  تاناویح  هب  ار  يدحا  هن  نم 
تیفرشا یهلا و  لامج  ياعدا  هک  یناسک  هراسخر  زا  یگداس  لامک  رد  نم  ناویح  هن  منکیم  یقلت  ضیرم  ار  اهنآ  نم  یلو  تسا  یناویح 

دوخ عمج  هب  ار  نانآ  نادیرم  زا  يدارفا  مهاوخب  هک  مرادن  هتسد  راد و  بزح و  زین  دوخ  مرادیمرب و  هدرپ  دناهدومن  هضحم  لامک  هیلک و 
تالمهم رد  ار  دوخ  تقو  دننزن و  نماد  تافالتخا  هب  نانآ  دحیب  ياهغورد  لیـس  اب  دارفا  هک  هحفص 402 ] تسنآ [  مروظنم  هکلب  میازفیب 

تاجتـسد و ریاس  اب  لادـج  گنج و  شتبقاع  لآـملاب  هک  يدـیدج  يهتـسد  کـی  تیوقت  لیکـشت و  بجوم  هلیـسو  نیدـب  هدرکن و  فلت 
تاغیلبت هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  سوحنم  يهفایق  هک  مرادیمرب  یناـیور  تشز  نآ  راـسخر  زا  هدرپ  نم  دـنوشن . دوب  دـهاوخ  دارفا  يزیرنوخ 

ندوبر اب  هداد و  بیرف  دوخ  يارب  یتوکلم  يهفایق  کی  دوجو  هب  ار  مدرم  دوخ  تاوهـش  نیمأت  يارب  یلاـخوت  یبلاـطم  اـب  هتـشاد و  یفخم 
. ] دـندرگیم هلاثما  درط و  ناونعب  نانآ  نیب  ینمـشد  داجیا  تلع  ناتـسود و  اهلیماف و  نیب  یئادـج  بجوم  ناـحول  هداـس  راـکفا  لوقع و 

هحفص 403 ]

نارگید هسیک  زا  یئاط  متاح 

دنتفگیم : میدق  زا 
دوب  نامهم  يهسیک  زا  هک  جرخ 

دوب  ناسآ  ندش  یئاط  متاح 
هدرکیم و اهـششخب  لذـب و  نارگید  جـنرتسد  لام و  زا  دـشاب  هدرک  يزاب  قیفر  یـشارت و  تسود  هکنیا  يارب  تسا  اهب  تیاکح  اـنیع  نیا 

تاغیلبت دوخ  يارب  اهنآ  تسد  هب  دـیامن و  بلج  دوخ  هب  ار  نایباب  رفن  دـنچ  تسا  هتـسناوت  هک  تسا  یللع  زا  یکی  نیا  هدادیم و  اهینامهم 
هب جایتحا  هک  تسا  حضاو  یـسب  هدرکیم  جرخ  نارگید  هسیک  زا  میوگیم  هکنیا  دـنک ، زارحا  شیوخ  يارب  ار  تیعمج  تسایر  هدومن و 

اهلگ رازلگ و  ارحـص و  تشد و  هراظن  هب  دندومرفیمن و  لوبق  يراک  چیه  شترـضح  : » هک دندقتعم  نایئاهب  همه  اریز  تسین  لیلد  ندروآ 
داد شرازگ  درب و  لیـس  هنوگچ  ار  شردپ  ینعی  ریزو  بانج  لاوما  درک  لقن  هنوگچ  اهب  دوخ  هک  دـیدید  مه  یفرط  زا  و  دـندنارذگیم ».
مه يردپ  لاوما  زا  هتشادن و  یصخش  جنر  تسد  هنوگچیه  هدرکیمن و  يراک  چیه  هک  یسک  نیاربانب  دندومنیم ، نارذگ  یتخـس  هب  هک 
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مهنآ هک  يرادربهالک  زا  هلـصاح  لاوما  ای  هدوب و  نارگید  جنرتسد  لاوما و  ای  دنهد  تبـسن  وا  هب  هک  یـششخب  لذب و  ره  هدوب  بیـصنیب 
یتسود و بلج  يارب  زین  وا  شـشخب  لذـب و  سپ  هدـنارورپیم  رـس  رد  ار  ناـیباب  تساـیر  يوعد  نوچ  یفرط  زا  يرگید و  لاوما  دوشیم 

هکلب دوشیمن  مه  شـشخب » لذـب و   » نآ مسا  سپ  دارفا  هب  کـمک  روـظنم  هب  هن  هدوـب  تساـیر  ياـههیاپ  میکحت  روـظنم  هب  دارفا  کـمک 
زا زورما  ایآ  دومرف  نیـسحالم  : » لیبن ص 89  هحفـص 404 ] یتاغیلبت [ : جراخم  نیا  زا  یتمـسق  تروص  کنیا  یتاغیلبت .» جراخم   » دوشیم

يراک هچ  هب  دیـسرپ  رتزاتمم ... همه  زا  یکی  وا  نارـسپ  نایم  رد  يرآ  متفگ  دـشاب ... فورعم  هک  تسه  یـسک  يرون  گرزب  ازریم  لیماف 
نادنمتـسم و ءاجلم  متفگ  دراد  يهبتر  یماقم و  هچ  دیـسرپ  دیامرفیم  ماعطا  ار  ناگنـسرگ  تسا و  هانپ  ار  ناگراچیب  متفگ  تسا  لوغـشم 

يابیز رظانم  هب  دـنارذگیم و  شدرگ  هب  ابیز  ياهلگنج  نایم  رد  بلغا  ار  دوخ  تاقوا  تسا و  یلعنیـسح  شکرابم  مسا  تسا  نابیرغ  هانپ 
رد هللا  ءاهب  ترـضح  هک  تسنادیم  مه  یفرط  زا  دوب و  صیرح  راکم و  عامط و  یلیخ  ادخدک  : » لیبن ص 262  دراد »... مات  هقالع  یعیبط 
هللا ءاهب  ترضح  ششخب  تواخس و  هب  هک  هقباس  اب  لیبن : ص 244  لیدع ». ریظنیب و  ششخب  مرک و  رد  تسا و  لیثمیب  تواخس  دوج و 

دروآرب و دایرف  بضغ  مشخ و  اب  زور  کی  دش  هراچیب  مظعا  ردـص  لیبن : ص 107  دننک . هدافتسا  تیعقوم  زا  هک  دنداتفا  عمط  هب  دنتـشاد 
نیا بش  ره  مرادـن  لیم  متـسه  ناریا  هاشنهاش  يارزولا  سیئر  هک  نم  ینکیم  ینامهم  همه  نیا  تسا  ربخ  هچ  تفگ  هللاءاـهب  ترـضح  هب 

هتـسد نم  هیلع  رب  ینک و  مایق  نم  دض  رب  یهاوخیم  رگم  ینکیم  فارـسا  همه  نیا  ارچ  دنـشاب  رـضاح  وت  يهرفـس  رـس  رد  تیعمج  همه 
رد ناشفقوت  هرود  رد  تیعمج  نیا  مامت  دوب  غلاب  رفن  کی  داتـشه و  هب  دندوب  رـضاح  تشدب  رد  هک  نینمؤم  هدع  : » ص 285 ینک ». يدنب 

یششخب و لذب و  ره  اهب  هدوب  نیگنـس  ردقچ  یتاغیلبت  جراخم  دینکیم  هظحالم  هحفص 405 ] دندوب [ ». هللا  ءاهب  ترـضح  نامهم  تشدب 
دوخ الوا  دوب ، دنمتـسم  دارفا  هب  کمک  اعقاو  شروظنم  رگا  هدوب  ترهـش  داجیا  دارفا و  راـظنا  هجوت و  بلج  شرظن  هدرکیم  هک  یناـمهم 

یبلط و ترهـش  دـصق  رگا  یناث  رد  و  دـهد . ینامهم  نارگید  لاوما  زا  هن  درکیم  هناعا  نیقحتـسم  هب  شیوخ  جـنرتسد  زا  درکیم و  راـک 
يروط هب  هن  هدشیم  ماجنا  هنایفخم  دوخ  یتسیابیم  تسایریب ، یعقاو و  تناعا  همزال  مایالا  میدـق  زا  هکنانچ  هتـشادیمن  یـشارت  تسود 

زا وت  تسار  تسد  هک  هدـب  نانچ  ار  تاناعا  هک  تسا  هدـمآ  حیـسم  زا  لیجنا  رد  ددرگ  زین  خـیرات  بیز  هک  اجنآ  اـت  دـنادب  سک  همه  هک 
زا تاناعا  کمک و  طیارـش  مه  دـعب  دـباین و  یبلط  ترهـش  یتاغیلبت و  هبنج  هک  دوش  ماـجنا  هناـیفخم  ردـقنآ  ینعی  دـباین  ربخ  پچ  تسد 

یگنوگچ تخادرپ -  نازیم  تخادرپ -  لحم  تخادرپ -  عقوم  قحتـسم  صاخـشا  هدش  يدنب  هقبط  هتفرگ و  رارق  ثحب  دروم  نایدا  فرط 
هدوب ترهش  یشارت و  تسود  هکلب  هدوبن  کمک  يو  رظن  اریز  هدوبن  اهب  هجوت  دروم  کیچیه  هک  هریغ  هریغ و  تخادرپ و  عون  تخادرپ - 

هک هدرکیم  توـعد  ار  یـصاخشا  یـشارت و  تسود  ناتـسود و  يارب  مهنآ  هدوـب  هرفـس  ندرتـسگ  يارب  هدرکیم  یجرخ  رگا  اـهب  تسا .
هدوبن ارقف  ماعطا  نادنمتـسم و  هب  تناعا  شدوصقم  و  دنوش . عقاو  دیفم  شدـصاقم  تفرـشیپ  وا و  يارب  دـنناوتب  دزرایب و  ناشنت  هب  ناشرس 
دنکن ادخ  هللارفغتسا  دندومرف  هللاءاهب  ترضح   » لیبن ص 107  دـیوگیم : باوج  رد  تفر  شرکذ  هک  ریزو  نآ  لباقم  رد  هکنیا  امک  تسا 

اهب ناتسود  نیرشاعم و  هک  دینادیم  و  داسف » دنک و  يدنبهتسد  دهاوخیم  هک  تسنیا  رب  لیلد  دنک  ینامهم  ار  شدوخ  ناتسود  یسک  رگا 
هحفـص اجک [  زا  لوپ  همه  نیا  دینک  هجوت  امـش  نونکا  دندوب  فارـشا  نایعا و  زا  هکلب  دندوبن  ارقف  زا  حایـس  هلاقم  لیبن و  تاجردنم  قبط 

راک رد  هک  مه  يردپ  لاوما  هدرکیمن و  راک  شدوخ  دش  رکذ  اجنیا  رد  هچنآ  هلمج  زا  ددعتم  دراوم  تداهـش  هب  اهب  یتقو  هدمآیم  [ 406
ار تانایب  نیا  هللاءاهب  ترـضح  : » لیبن ص 92  منکیم : رارکت  مه  اجنیا  اددـجم  یلو  هدوب  لبق  تاحفـص  رد  نآ  دـهاش  هکنیا  اـب  هک  هدوبن 
رد هک  يرون  هلئاع  دارفا  لاس  تدم 20  دندوب  مرتحم  رایسب  دایز ... تورث  هطساو  هب  ریزو  بانج  مدینش ... كرابم  ناسل  زا  نم  دندومرف و 

ناهگان لاـس  زا 20  سپ  دـندنارذگ  راـگزور  شیع  تعــسو  یتمالــس و  تحــص و  یماـکداش و  تیاـهن  رد  دنتــسیزیم  نارهط  روـن و 
هک یتراسخ  نیلوا  دش  لدبم  یتسدگنت  تشیعم و  قیض  هب  تورث  شیع و  تعسو  تفای و  لیدبت  تایلب  یتخس و  هب  یتحار  یتخبشوخ و 

فرط زا  درک ... بارخ  ار  ریزو  بانج  رصق  فصن  تشگ و  مجاهم  مامت  تدش  اب  رکات  هیرق  رد  هک  دوب  یمیظع  لیس  هطـساو  هب  دش  دراو 
نیتفت و  دش ... بولسم  ناشیا  زا  زین  یتموکح  بصنم  هک  دندش  ببس  دندربیم  دسح  ناشیا  هب  هک  یـسوفن  ریزو و  بانج  نانمـشد  رگید 
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دوب هدروخ  گید  هت  هب  حالطـصا  هب  ریگفک  هکنیا  اب  تاـیاور  نیا  رباـنب  دـیدرگ » یتموکح  فیاـظو  زا  ناـشیا  يراـنکرب  ببـس  نادوسح 
درادیماو دوخ  يرکون  هب  ار  یـسوم  ازریم  دـیامنیم  مورحم  یلک  هب  ار  ناردارب  طبـض و  دوبن  دوب و  هچره  اـهب  ردـپ  توف  دـعب  کلذـعم 

فرـص ار  هیقب  دنداتـسرفیم و  وا  يارب  اذـغ  دادـغب  رد  یتح  شرتخد  تیاکح  هب  هکنیا  امک  دـنکیم  ررقم  یتومی  توق ال  ار  ییحی  ازریم 
. تسا هدومن  دوخ  تسایر  هنیمز  كرادت  يارب  یئاقآ  ترهـش و  زارحا  هار  رد  ندرک  جرخ  یـشارت و  تسود  يراد و  نامهم  يزاب و  قیفر 
هک اهششخب  اهتواخس و  همه  نیا  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  نیدلارصنالم  هلاس  تفه  هکرس  تیاکح  دنهدیم  تبسن  وا  هب  هک  یجراخم  اما  و 

هدیشک الاب  زین  ار  نز  ردارب  لایع و  لاوما  هک  انملس  هدیسریم  عبنم  مادک  زا  نآ  دوجو  دنکیم  ناریح  ار  ناسنا  دوشیم  هداد  تبسن  اهب  هب 
: دـیوگیم هک  هلاقم  رد ص 28  اهبلادـبع  تیاـکح  قـبط  هک  تسا  تسرد  هحفـص 407 ] دهدیمن [ . ار  ماقرا  نیا  باوج  کلذـعم  دـشاب 
رد ص دلیفنالب  طسوت  هک  شرتخد  تیاکح  قبط  هک  مه  ضرف  رب  هتشاد و  ار  مامت  رایتخا  سپ  دوب » هداوناخ  دیحو  صخـش  دیما و  لحم  »

دومن جاودزا  مناخ  هیسآ  میابیز  ناوج  ردام  اب  هک  دوب  يرون  یلعنیسح  ازریم  مردپ  : » هتـشاد تفایرد  یلاوما  زین  نز  فرط  زا  هدش  لقن   39
... دوب دایز  تورث  ياراد  گرزب  سابع  ازریم  میردپ  گرزبردپ  دننام  مه  وا  دوب  لیعامسا  ازریم  مان  هب  هبتریلاع  یناریا  کی  رتخد  اهنت  وا 

تورث دـنتفگیم  هدـیدرگ و  یلاها  هجوت  بلج  بجوم  بیجن  لیـصا و  هداوناـخ  ود  زا  جاودزا  نیا  دـندرک  جاودزا  ماهمع  اـب  میئاد  یتقو 
هناخ رد  زاسرهاوج  کی  یـسورع  زا  لبق  هام  شـش  تفر  شرهوش  هناخ  هب  هک  یتقو  دوب  مرداـم  هیزیهج  رطاـق  لـهچ  دوریم  تورث  يور 
نیا دوب و  هدـش  راـک  یتمیق  ياهگنـس  نآ  رد  هک  دوب  ـالط  زا  شـسابل  ياـههمکد  یتـح  درکیم و  راـک  تارهاوج  كرادـت  يارب  ناـشیا 
نیا هجیتن  میوش  لئاق  يراـبتعا  بلاـطم  نیا  يارب  رگا  دـیدرگ » دادـغب  هب  نارهط  زا  دـیعبت  ینوگرـس و  يارب  ناـن  دـیرخ  فرـص  اـههمکد 

ات هدرک  جرخ  امامت  ار  يردـپ  هدـنام  هت  لاوما و  نیا  هیلک  هاش  ندروخ  ریت  هعقاو  دـعب  ناریا  زا  جراخ  هب  اـهب  دـیعبت  زا  لـبق  اـت  هک  دوشیم 
نز و ود  زا  بکرم  عقوم  نیا  رد  هک  ار  هداوناخ  هدیـسر  دادغب  هب  نوچ  دناهدرک و  نان  هیهت  الط  همکد  نتخورف  اب  دادغب  رفـس  رد  هک  اجنآ 

نایباب هک  اجنآ  ات  دوریم  دوخ  تسایر  يهشقن  كرادـت  يارب  هدرک و  اهر  یجرخ  تسرپرـس و  نودـب  ادـخ  ناما  هب  هدوب  دـالوا  بیرق 5 
اهنآ يارب  داوم  ریاـس  مدـنگ و  ناهفـصا  زا  ادهـشلا  بوبحم  ادهـشلا و  ناطلـس  هلمج  زا  هدـمآ و  تقر  اـهنآ  لاـح  هب  ار  ناریا  هدـنام  یقاـب 

تساجنیا زا  تسا . یگنادشش  هد  کی  زا  هب  رخ  دیرم  کی  هک  فورعم  لثم  زا  هدافتسا  هب  دنکیم  عورش  اهب  هک  تساجنیا  زا  دنتـسرفیم .
ناگدـید و بیـسآ  هب  تناعا  موزل  هناهب  هب  نایباب و  زا  يذاخا  هب  دـنکیم  عورـش  هللا  لام  مان  هب  نانآ  هب  تناعا  نایباب و  ظفح  مانب  اـهب  هک 

موس نز  دوخ و  هافر  شیاسآ و  لیاسو  هیهت  فرـص  ار  اهنآ  یلو  دـیامنیم  تاناعا  نداد  هب  هحفص 408 ] قیوشت [  ار  نایباب  ادهـش  نامیتی 
نم هک  دیراد  هجوت  دبال  زیزع  تسود  ندرک . نیغلبم  هب  گرزب  ياهـششخب  لذب و  اددجم  ندـیرخ و  رـصق  غاب و  هکـسلاک و  نتفرگ و  ار 
چیه رگید  دادغب  هب  تکرح  زا  لبق  هدربمان  اهب  رتخد  تداهـش  هب  هک  دیدید  امـش  ماهدرکن  رکذ  همان  نیا  رد  ار  یبلطم  هنوگچیه  ذـخأمیب 

ناریا رد  مه  اهب  دـناهدرک و  هیهت  ار  هار  نیب  نان  اههمکد  شورف  اـب  تفر و  تراـغ  هب  لاوما  همه  هک  هتـشون  راـب  دـنچ  مه  لـیبن  هتـشادن و 
کی نادیرم . تاناعا  هار  زا  هک  تسنیا  زج  هتفرگ  یلحم  هچ  زا  ار  موس  نز  ینعی  موس  شیع  سپس  قارع  رد  دسر  هچ  ات  هدرکیمن  يراک 

ار نآ  تسا  رـضاح  همان  زا  تمـسق  نیا  عوضوم  شلماک  قادـصم  نوچ  نایدا  ياهالم  طـسوت  تاـناعا  زا  هدافتـسا  لکـش  رد  تسه  یلثم 
اجنآ هب  دندیسر  دندرکیم  تبحـص  رگیدکی  اب  يدوهی  ماخاح  کی  یحیـسم و  شیـشک  کی  يزور  دنیوگیم  منکیم ، رکذ  امـش  يارب 

یخاروس نآ  طسو  هک  دراد  يزیم  تفگ  شیـشک  دندادیم  حرـش  رگیدکی  يارب  دنتـشاد  تاناعا  هللا و  لام  میـسقت  رد  هک  ار  یـشور  هک 
زا نم  تفگ  يدوهی  ماخاح  تسا  نم  دوخ  زا  هیقب  تسادـخ و  لام  داتفا  نورد  هب  خاروس  زا  هچنآ  ره  دزیریم  نآ  يور  ار  اـهلوپ  تسا و 

میـسقت تراـسج  هب  وا  ربارب  رد  منکیم و  راذـگاو  ادـخ  دوخ  هب  ار  میـسقت  نم  اریز  تفگ  ارچ  دیـسرپ  مرتنمؤم  رتراکتـسرد و  یلیخ  وـت 
لوـپ هچره  نم  دـهاوخیمن  هبحاـصم  هن  تفگ  يراد  تاـقالم  هبحاـصم و  ادـخ  اـب  وـت  رگم  ینکیم  ار  راـکنیا  هنوـگچ  تفگ  مزرویمن 
سپ تساوخن  ار  هچره  درادیمرب  شدوخ  تساوخ  هچره  ادخ  مزیریم  وا  فرط  هب  ار  همه  سانکسا  ای  دشاب  هکس  هکنیا  زا  معا  دسریم 

دندرکیم اهبلادبع  اهب و  هک  دوب  يراک  نیا  تفریمورف و  یبر  ماخاح  بیج  هب  هتـشگرب و  نیمز  هب  اهلوپ  همه  تسا  یهیدـب  دتـسرفیم - 
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دادیم ارقف  یـضعب  هب  اجنآ  اجنیا و  اکع و  افیح و  رد  یلوپ  اهبلادـبع  رگا  دـندرکیم و  دوخ  شیاسآ  هافر و  فرـص  الک  ار  تاـناعا  ینعی 
ماوت ادص و  رـس و  اب  ینلع و  هکلب  هدوبن  هنایفخم  هحفـص 409 ] متفگ [  هک  يروط  هب  اریز  هدوب  دارفا  هجوت  بلج  یئامندوخ و  يارب  مهنآ 

ندیسر دعب  اهب  میدید  هک  يروط  هب  نوچ  دیامن . یـشخب  متاح  تکوش و  مارتحا و  بلج  اقآ » راکرـس   » يارب ات  هدوب  يدیدش  تارهاظت  اب 
هلـصاو تاناعا  اههللا و  لام  زا  نیا  مهد  ناشن  امـش  هب  تارـضح  يارب  دوخ  هدوجوم  بتک  زا  ار  یجرخ  ره  نم  سپ  هتـشادن  چیه  دادغب  هب 
يدیاع هجو  چیه  هب  هتشادن و  یصخش  دمآرد  يرانص )  ) يرانید دص  کی  دوخ  رمع  تدم  مامت  رد  اهب  هک  تسنیا  ملـسم  ردق  اریز  تسا 

مه ار  یئاهب  ياهخیرات  زا  کی  ره  هدرک و  جرخ  هدیشک و  الاب  الک  زین  ار  نزردارب  نز و  لاوما  يردپ و  لاوما  هدنام  هت  هدیناسرن و  مه  هب 
اهجرخ و همه  نآ  اب  دشاب  هدوب  مه  نوراق  فورعم  جنگ  رگا  هتفر و  جارات  هب  وا  لاوما  هیلک  راب  نیدنچ  هک  دناهتشون  دینیبیم  دیناوخب  هک 
رد یتیئاهب  تیاکح  اهب  مایا  رخاوا  ات  هک  موش  روآدای  مه  ار  هتکن  نیا  اددجم  و  هدنامیمن -  یقاب  يزیچ  رگید  اهجارات  اهـششخب و  لذب و 

مکاح اقآ  راکرس  يدنچ  دعب  : » اهب رتخد  لوق  زا  دلیفنالب  ص 66  لزا . ای  اهب و  تسایر  ریز  اهتنم  دندشیم  هدـناوخ  یباب  همه  هدوبن و  نیب 
نیمداخ زا  یکی  داد  هزاجا  نینچمه  دوش و  هداد  دقن  لوپ  نآ  لداعم  دـشیم  هداد  تارـضح  هب  هک  یـسنج  هریج  ياج  هب  هک  درک  عناق  ار 

ود شاهداوناخ  هللا و  ءاهب  دـش ... رتهب  یبلاج  روط  هب  عضو  هلـسونیدب  دـنرخب  هقوذآ  ات  دور  رهـش  هب  ینایرـس  کی  یهارمه  هب  رفعج  ازریم 
ازریم اب  یـسامت  میتسناوتیمن  هام  تفه  ای  شـش  تدـم  رد  هک  میدوب  دـیدش  تراظن  تبقارم و  تحت  نانچ  دـندوب و  قاـطا  هس  رد  یلاـس 

ناتـسود نیلوا  میـشاب ... هتـشاد  دیامن ) ریاد  یناکد  اکع  رد  دوب  هداتـسرف  ار  وا  اهبلادبع  هک  اهب  دیرم  صلخم و  نایباب  زا  یکی   ) دـحالادبع
اج هب  رایسب  دندیدرگ  نآ  لاسرا  هب  قفوم  اهنآ  هک  یکمک  دندوب و  ادهـشلا  بوبحم  ادهـشلا و  ناطلـس  دندرک  فارگلت  اکع  هب  هک  یناریا 
ام هب  یحیـسم  رجات  کی  هک  یکچوک  هناخ  رد  هدرک و  اهر  ار  هعلق  ام  هک  داد  هزاـجا  مکاـح  دوب ... هدیـسر  اـهتنا  هب  اـم  زیچ  همه  اریز  دوب 

یهیدب دشاب  هدراذگ  نانآ  رایتخا  رد  یناجم  ار  يهناخ  یحیـسم  رجات  هک  مراد  دیدرت  نم  و  هحفص 410 ] میبای [ »... لاقتنا  هدرک  راذگاو 
هن هدوب  یئادها  هک  دیوگب  دیاب  درک و  دناوتیمن  عوضوم  نیا  زا  يرکذ  اهب  رتخد  اجنیا  رد  هدیدرگ  هیارک  ای  هدش و  يرادـیرخ  رگا  تسا 

راکرس ياضاقت  اب  مکاح  و  ص 96 : دلیفنالب : طسوت  هدش  لقن  اهبلادـبع  رتخد  مناخ  یبوط  طسوت  تیاکح  هلابند  هیارک و  ای  يرادـیرخ و 
يرابیوج رانک  رد  هک  ینیمز  هعطق  رد  اقآ  راکرـس  هک  دوب  یگنـشق  غاب  ناوضر  غاب  درک  تقفاوم  ناوضر  غاب  هب  هللا  ءاهب  نتفر  رب  رئاد  اـقآ 

یئابیز و هداد  صاـصتخا  نآ  ياـهلگ  غاـب و  نیا  فصو  رد  دـلیفنالب  ار  دوخ  باـتک  زا  هحفـص  کـی  دودـح  دـعب  و  دوب ». هدرک  رئاد  دوب 
دربیم غاب  نیدب  صوصخم  هکسلاک  اب  ار  اهب  هدیرخ و  هکسلاک  اهبلادبع  شرازگ  قبط  هک  تساجنیا  مه  دنکیم و  حیرـشت  ار  نآ  يافص 

هکنیا يارب  و  دراد . مزال  لوپ  مه  هکـسلاک  دراد  مزال  لوپ  مه  جرخ  دراد و  جرخ  ندرک  تسرد  گنـشق  غاب  دیراد  هجوت  تسا  یهیدب  و 
لقن هدـش  شرازگ  دـلیفنالب  طسوت  هک  اهبلادـبع  رتخد  مناخ  یبوط  زا  زین  ار  تمـسق  ود  نیا  دـینادب  تارـضح  یگدـنز  تاـیئزج  زا  رتشیب 

تالکـشم میدرکیم و  هاگن  دوخ  رگید  بوبحم  ردـپ  دـننام  هللاءاـهب  هب  اـههچب  اـم  میدـیدیم ... ار  نامردـپ  رتمک  اـم  : » ص 97 مـنکیم .
مزاول ساـبل و  اـم  يارب  اـت  توریب  رهـش  هب  داتـسرفیم  یمدختـسم  لاـسره  هک  دوب  نیا  وا  موـسرم  میدرکیم ... لـقن  وا  يارب  ار  ناـمدوخ 

مدرم هب  ار  نآ  اـقآ  هنرگو  دـینک  یفخم  ار  ینیریـش  هبعج  نیا  هکنآ  اـی  دیـشوپیمن ؟ ار  ناتگنـشق  ساـبل  نآ  ارچ  تـفگیم ) اـهب  ... ) درخب
هجوت دروم  رابخا  ات  تفریم  یجهب  هب  اقآ  راک  رس  هتفه  ره  « » دمآ دیهاوخ  ناوضر  هب  شدرگ  يارب  نم  اب  اهامـش  اههچب  ادرف  داد  دهاوخ 

ینوریب ترامع  هحفـص 411 ] هب [  ار  اهنآ  اهبلادبع  دشیم  هداتـسرف  هک  اهکیک  اههویم  اهینیریـش  مامت  « » دیامن شرازگ  وا  هب  ار  هللا  ءاهب 
زا تسا  دلیفنالب  صخـش  تیاکح  تمـسق  نیا  دندیمانیم ». تواخـس  ياقآ  ار  اهبلادبع  اهبرع  « » دسرب ابحا  یئاریذپ  فرـصم  هب  ات  دربیم 
هب اروف  اقآ  راکرـس  دوب  دنلب  هناخزپشآ  فرط  زا  هدنخ  ههقهق  يادـص  زور  کی  : » ص 164 یلیماف . هناخ  رد  ندنل  رد  اهبلادـبع  تماقا  مایا 
... دـیدنخیم هچ  هب  منیبب  دـیئوگب  منیبیم  شاـشب  لاحـشوخ و  ار  اهامـش  هک  مرورـسم  یلیخ  نم  تفگ  هتـسویپ و  ناگدـننک  هدـنخ  عمج 

هنکما رکذ  رد  دلیفنالب  دنداد ». ناشرورس  دیزم  تهج  هب  الط  هکس  کی  اهنآ  زا  کی  ره  هب  دندیدنخ و  ادیدش  هدش و  رورسم  اقآ  راکرس 
ياهزور رد  ار  اکع  لافطا  اصوصخم  ارقف و  هک  دوب  نیا  اقآ  راکرس  مسر  : » ص 231 دهدیم . شرازگ  اهنآ  فصو  رد  هدومن  دیدزاب  هک 
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ياچ و کیک و  هویم و  ینیریش و  نداد  اب  ار  نانآ  دومنیم و  عمج  ینامثع  ناطلـس  يراذگجات  زور  نینچمه  یمالـسا و  یحیـسم و  دایعا 
کی ره  هقدـص و  نتفرگ  يارب  دـندومنیم  عامتجا  هعمج  ره  ارقف  هک  دوب  یعیـسو  طاـیح  کـی  اـجنیا  : » اـضیأ دومنیم ». ظوظحم  تبرش 

یلب تفگ  یـسیلگنا  هب  دوب  يدصتم  هک  اههبهار  زا  یکی  : » ص 233 تشادیم ». زاربا  يدنفا  سابع  ارقف  بوبحم  ردـپ  هب  ار  دوخ  تجاح 
هناخـضیرم الاح  هناخ  نیا  درک ... تناعا  هناخـضیرم  نیا  هب  هریل  هاجنپ  دمآ و  نم  ندید  هب  وا  دوب  یبوخ  درم  همه  هب  تبـسن  يدـنفا  سابع 

اپورا و رد  ار  اهبلادبع  همانرفـس  ینعی  راثالا  عیادب  ناخ و  سنوی  رتکد  هلاس  هن  تارطاخ  باتک  رگا  هحفص 412 ] تسا [ ». سیلگنا  نوشق 
نانآ یلخاد  عاضوا  هب  دیوشیم و  فقاو  اهنیا  زا  رتشیب  نارگید  يهسیک  زا  اهبلادبع  اهب و  ياهـششخب  لذـب و  هب  دـیناوخب  تقد  اب  اکیرمآ 

نم تفای ، دـیهاوخ  هجوت  دروم  دـهاوش  كرادـم و  ماهدروآ  اجنیا  رد  نم  هک  یبلاطم  زا  يرایـسب  رب  هدروآ و  تسد  هب  يرتشیب  تاعالطا 
روآدای امش  يارب  ار  اهنآ  زا  هرقف  دنچ  مراد  بتک  نیا  رد  دوخ  تاعلاطم  ماگنه  زا  یئاهتـشاددای  یلو  مرادن  تسد  رد  ار  روکذم  ياهباتک 

ياهـششخب رثا  رد  اما  دودرم  دوب و  دورطم  ناجاقآ  ازریم  دش  عقاو  كرابم  لامج  دوعـص  هک  یتقو  دسیونیم : ناخ  سنوی  رتکد  موشیم :
دش هدنهانپ  هک  دنشکب  ار  وا  دنتساوخیم  شتیدودرم  تلع  هب  ای  وا  لام  بحاصت  تلع  هب  ای  نیـضقان  دوعـص  دعب  تشاد  یلوپ  مدق  لامج 

اب انمض  هدومن  مومسم  تلاسک  مایا  رد  ار  مدق  لامج  بح  ود  اب  ناجاقآ  ازریم  هک  دنداد  ترهش  نیضقان  دومن  تمادن  راهظا  اهبلادبع و  هب 
كراـبم لاـمج  روضح  هب  باوخ  رد  هک  دـش  یعدـم  مه  وا  دوش  ماـهلا  یحو و  یعدـم  هدوب  یحو  بتاـک  نوچ  هک  هدرک  ادـیپ  هطبار  وا 
یناـمثع تلود  هب  نیـضقان  : » دـسیونیم ناـخ  سنوی  رتـکد  رگید  ياـج  رد  [ . 49 .« ] هتـشاد تفاـیرد  نینمؤم  ماـنب  هیرهق  حاولا  فرـشم و 
دـصاقم يارجا  يارب  يدـنفا  سابع  لوغـشم  تدابع  هب  هشیمه  هدوب و  ءایلوا  باطقا و  زا  یکی  هللاءاهب )  ) ریبک يدـنفا  هک  دـندرک  تیاـکش 

ام ردپ  زا  ثاریم  هب  هچنآ  دهدیمن  ام  هب  دسریم  هللاءاهب  مانب  هک  هدـیدع  يایادـه  هررقم و  قوقح  هداد ... تیهولا  ماقم  ار  ناشیا  یـسایس 
هدوب و نایئاهب  ریهاشم  امدق و  زا  یکی  هتخورفا  ناخ  سنوی  رتکد  هک  دیراد  دای  هب  دبال  [ . 50 « ] مورحم ار  ام  فرصت و  ار  همه  هدنام  یقاب 
دوب و هدش  بط  رد  رتکد  اهبلادبع  هحفص 413 ] جرخ [  هب  توریب و  هدرک  لیـصحت  دوخ  ناناوج و  نیملعم  زا  یلم و  لفحم  وضع  هشیمه 

دنداد هعاشا  اهیئایحی  : » دنکیم لقن  راثالا  عیادب  هدنـسیون  دشابیم . لماک  رابتعا  ياراد  امـش  رظن  زا  دص  رد  دص  وا  ياههتـشون  بلاطم و 
هک دنکیم  ار  نایحیسم  رکذ  دعب  دنتشادیم  تفایرد  هک  هدوب  یئایاده  تلع  هب  اکیرما  اپورا و  هب  كرابم  رفس  رد  اهیجراخ  تامارتحا  هک 
هب اهبلادبع  همانرفـس  باتک   ) راثآلا عیادـب  هدنـسیون  ینعی  دـیرخ ». مارتحا  دوشیمن  لوپ  اب  سپ  دنتـسناوتن  بولق  فرـصت  جرخ  همه  نآ  اب 

امـش هکنیا  يارب  یلو  تسا . هدوبن  نتفرگ  لوپ  يهجیتن  تامارتحا  دیوگیم  یهتنم  هدومنن  بیذکت  ار  اهبلادبع  نداد  لوپ  اکیرمآ ) اپورا و 
هب دـینک  هجوت  هدـشیم و  تامارتحا  دـیرخ  فرـص  نایباب  زا  هذوخأم  ياـهلوپ  زا  یمهم  تمـسق  دـناهتفگیم و  تسرد  اـهیئایحی  دـینادب 

لوپ هک  نیغلبم  هک  موشیم  روآداـی  هکنیا  زا  هتـشذگ  دـیرخ . مارتـحا  دوشیم  لوـپ  اـب  هنوـگچ  راـثآلا  عیادـب  هدنـسیون  بیذـکت  فـالخ 
رارما يارب  يراک  ماجنا  نودب  دنناوتیمن  نیغلبم  دشابن  لوپ  رگا  اریز  تسا  مارتحا  دیرخ  هلیسو  زا  يهوحن  دوخ  دننکیم  راک  دنریگیم و 

زا رگید  تشم  کی  مرکم و  زمر  مظعا و  مسا  مدق و  لامج  ار  يرون  یلعنیـسحازریم  هدرک  تکرح  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  مئاد  شاعم 
هک ار  یتیاکح  تاغیلبت  مارتحا و  يارب  وا  ياهندرک  جرخ  اهبلادـبع و  تامادـقا  هوحن  نداد  ناشن  يارب  دـننک و  بلاـق  یلاـخوت  تاـغل  نیا 

ص 162: دینک : هعجارم  دوخ  افطل  مرادـن  ار  نآ  ءزج  ءزج  همجرت  هلـصوح  اریز  مروآیم  امـش  يارب  هصالخ  روط  هب  هدومن  لقن  دـلیفنالب 
نیرتمک هک  یلاح  رد  هدش و  دراو  روز  هب  یمارتحایب و  تحاقو و  لامک  رد  سیون  همانزور  یناوج  يزور  دوب  ندـنل  رد  اهبلادـبع  یتقو  »

هب عجار  هلاقم  دـهاوخیم  هک  دـیوگیم  تکازن  زا  جراخ  ینحل  اب  تسد و  هب  راگیـس  دراد  روظنم  يدـحا  يارب  ار  تاـفراعت  تاـمارتحا و 
ام هک  دنکیم  شرازگ  دـلیفنالب  دونـشب -  وا  صوصخ  رد  یبلاطم  ات  تسا  هدامآ  هحفص 414 ] دسیونب و [  اههمانزور  یـضعب  رد  اهبلادبع 
هک دیشکن  یلوط  درب و  دوخ  یصوصخ  قاطا  هب  ار  وا  هراشا  کی  اب  اروف  اهبلادبع  یلو  میدوب  تریح  رد  روکذم  ناوج  زیمآررـش  عضو  زا 

هظحل سپـس  اهبلادبع  دـندرک و  یظفاحادـخ  رگیدـکی  زا  تبحم  تیـصوصخ و  تیاهن  رد  دـندومن و  تعجارم  شمارآ  لامک  رد  ود  ره 
دوخ اب  ار  وا  نم  دیوش  تحار  هراچیب  درم  نیا  رش  زا  رتدوز  هچره  دیتساوخیم  اهامش  تفگ  هدومن و  ام  کی  کی  هب  قیمع  رایسب  یهاگن 
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زیمآ و دیدهت  عضو  نآ  اب  هک  ذاخا  سیون  همانزور  ناوج  کی  دـیروایب  رظن  هب  امـش  الاح  مدرک !؟؟» شرورـسم  یـضار و  الماک  و  مدرب !!
هتـسناوتیم لوپ  اب  زج  ایآ  دـیامنیم  دوخ  هلاقم  يارب  بلاطم  هبلاطم  يزیمآررـش  عضو  ناـنچ  اـب  هعجارم و  اهبلادـبع  هب  تکازن  زا  جراـخ 

تانایب نیا  ایآ  هدرک ؟ مارآ  ار  وا  نیریـش  نیل و  تانایب  اب  دوخ  یـصوصخ  قاطا  رد  اهبلادبع  ایآ  ددرگرب ؟ یـضار  دونـشخ و  مارآ و  نانچ 
يرورش ناوج  نانچ  رد  ار  اهبلادبع  مالک  ذوفن  ینطاب و  تردق  تمظع و  زین  نارگید  هک  دشاب  همه  روضح  رد  تسناوتیمن  نیریش  نیل و 
شلمع ناکما  نارگید  روضح  رد  هک  هدوب  لوپ  هوشر و  نداد  تیاکح  انامه  تیاکح  سپ  دنیامن . هظحالم  مارآ  هتـشرف  هب  ار  شلیدـبت  و 
هدومن شوخلد  رورسم و  یضار و  ار  هدربمان  هدرک و  وا  راثن  هدادیم  اهمناخ  هب  هک  الط  ياههکس  نامه  زا  تشم  کی  تسا  یعطق  هدوبن ،

اکع رد  هیبارس  دلولا  قادصم  هب  اهبلادبع  رارصا  تسا . هتـشاد  دیاع  دوخ  یللملانیب  ترهـش  تلالج و  تمظع و  رد  مه  هلاقم  کی  دبال  و 
هدوب یحاون  نا  رد  تموکح  لامع  ياههئطوت  هدشیم  مهارف  وا  يارب  هک  یتامحز  رتشیب  هدوب و  فورعم  لوپ  هوشر و  نداد  هب  زین  افیح  و 

تارطاخ 9 هب  رگا  دراذگیم  ادخ  هار  رد  بئاصم  مبیرغ و  نم  هنهن  باسح  هب  ار  نآ  اهبلادبع  دـناهدرکیم و  اپرب  يو  زا  يذاخا  يارب  هک 
هحفـص 415] عوضوم [  هب  میدرگرب  تفاـی ، دـیهاوخ  عوضوم  نیا  رب  يرایـسب  دـهاوش  دـینک  هعجارم  همانرفـس  ناـخ و  سنوی  رتکد  هلاـس 

يروآعمج ناگدیدمتـس  ناونعب  هذوخأم  تاـناعا  لـحم  زا  هک  میدوب  یئاـهجرخ  اهدـیرخ و  اهشـشخب و  یـسررب  لوغـشم  هک  ناـمدوخ 
عقاو افیح  کیدزن  هک  ار  هیئد  هیفـصاع و  دیرخیم  هفلتخم  ياهلحم  رد  یـضارا  هاگهبهاگ  اقآ  راکرـس  : » دلیفنالب ص 201  تسا . هدشیم 

بیقن و هرمیس و  ءارق  رد  زین  يرگید  یضارا  « » دوخ کچوک  ناردارب  ود  هللا  عیدب  هللا و  ءایـض  هب  دیـشخب  هللاءاهب  روتـسد  قبط  هدربمان  دوب 
دراو سیلگنا  نوشق  یتقو  دندش ... رابنا  ینزاخم  رد  اهمدنگ  نیا  زا  يدایز  رادـقم   » ص 210 دندش » يرادیرخ  ندرا  یکیدزن  رد  هیسدع 
ریخا دومن و  هعجارم  اقآ  راکرس  هب  تروشم  يارب  هطوبرم  رسفا  دوب  تالاکـشا  اب  هجاوم  هقوذآ  ظاحل  زا  اهنآ  شترا  يزادرپراک  دش  افیح 

نم داد  باوج  اهبلادـبع  دـیراد » مه  سیلگنا  شترا  يارب  ایآ  درک  لاؤس  ریحت  لامک  رد  روبزم  رـسفا  میراد  مدـنگ  اـم  داد  باوج  رکذـلا 
ابلاغ دلیفنالب  مناخ  . » دنکیم هفاضا  هیشاح  رد  باتک  رشان  هحفـص  نیمه  رد  هحفص 416 ] [ . ] 51 « ] مراد مدنگ  مه  سیلگنا  شترا  يارب 

اهمدنگ ظفح  يارب  ار  یبوخ  هاگیفخم  هطقن  نآ  رد  ینامثع  نوشق  طلـست  تدم  رد  روکذـم  مدـنگ  نزاخم  هنوگچ  هک  درکیم  تیاکح 
اهبلادبع هب  دنکیم  ینادردق  نانامرهق  لامعا  زا  هک  شلومعم  هیور  بسحرب  یسیلگنا  تموکح  : » رد ص 214 دعب  و  دندوب » هداد  لیکشت 

لداع هاشداپ  کی  فرط  زا  یتامارتحا  تافیرـشت  کـی  ناونع  هب  ار  راـختفا  نیا  هدربماـن  هک  داد   Knighthood ینامرهق )  ) لادـم کی 
تابیقعت و رثا  رد  دـندیدرگ  فورعم  یئاهب  مانب  اهدـعب  هک  نایباب  ياههداوناخ  اهبلادـبع  اهب و  مایا  رد  هک  دـیراد  رظن  رد  هتبلا  دومن » لوبق 

دناهدینارذگیم یتخـس  تیاهن  رد  یتسدگنت و  رقف و  تیاهن  رد  ار  یگدنز  هدوب و  دیدش  یگنت  راچد  اهيردبرد  اهگنج و  اهراتـشک و 
هیلک دـننام  نامز  نآ  رد  یلک  روط  هب  ناریا  هک  دـیندیم  دـهدیم  ناشن  لوا  یللملانیب  گنج  ماـیا  خـیرات  هک  يروط  هب  رگید  فرط  زا  و 

زا هریغ  هللا و  لام  تاعربت و  مانب  هک  یهوجو  دـناهدوب و  هقوذآ  یگنت  یطحق و  راتفرگ  هریغ  نیطـسلف و  ینامثع و  لیبق  زا  هنایمرواخ  لود 
هک رواب  دوز  هدناماو  دارفا  نیا  تسا . هدشیم  هدز  اهنآ  هیلوا  تایرورـض  تومیال و  توق  زا  هدـشیم  لیـصحت  حولهداس  هراچیب  دارفا  نیا 

تشهب ناهج  هدومن  تفرـشیپ  ایند  رد  تبحم  رما  هدش و  تناعا  ناگراچیب  هناعا  نداد  اب  دندرکیم  روصت  دندروخیم  ار  اهب  نیغلبم  بیرف 
هکنآ اب  دوخ  نم  میور  رود  ياـج  ارچ  هحفـص 417 ] دنوشیم [ !! دراو  ینادواج  تشهب  هب  اهنآ  باوث  نیا  رثا  رب  مه  دـش و  دـهاوخ  نیرب 

اب مدشیم  هریخذ  زادنا و  سپ  هب  قفوم  هک  یقوقح  ناموت  دنچ  زا  صالخا  لامک  اب  متـشاد و  ار  هدیقع  نیمه  مدوب  قوقح  هدرک  لیـصحت 
ار يدنفا  یقوش  ياعد  زونه  مدرک و  میدقت  صالخا  لامک  رد  اقرو  ناخ  هللا  یلو  هب  ارنآ  هدزون  يدـص  متـشاد  نامردیب  درد  رازه  هکنیا 
زا لفاغ  مدادیم  حلـص  تبحم و  هعاشا  يارب  ار  هجو  نیا  دوخ  لایخ  هب  نم  مدومنیم . اجر  هدربماـن  زا  یگدـنز  رد  دوخ  تیقفوم  هراـبرد 

بذبذت هار  زا  هراپ  باروج  نیکرچ و  يهقی  دروخیم و  کنخ  ياوه  بآ و  شیوس  هب  دوریم  ار  ناتسبات  مایا  يدنفا  یقوش  ياقآ  هکنیا 
نیا شرکف  هوحن  هدش و  هدننک  مومـسم  تاغیلبت  روحـسم  نرق  نیا  رد  هدرک  لیـصحت  ناوج  کی  یتقو  دـناشکیم . نیرئاز  مشچ  هب  ایر  و 

هتفرگ و رارق  ریثأت  تحت  هنوگچ  هتـشاد و  یلاوحا  هچ  هتـشذگ  نرق  داوسیب  ناگدـید  تبیـصم  ناگدز و  کـلف  دـینیبب  امـش  ـالاح  دـشاب ،
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. دوشیم فرصم  اجک  اهلوپ  نیا  دننادب  هکنیا  نودب  دندومنیم  اهبلادبع  اهب و  نیرشابم  میدقت  هدراذگ و  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  یتسه 
یئاهتمـسق طقف  اهنیا  هدشیم  یلمع  اهبلادبع  اهب و  طسوت  هک  تسا  یقیاقح  مرازه  کی  اهنت  مدروآ  دـلیفنالب  باتک  زا  هک  اهتمـسق  نیا 

. تسا عیاقو  قیاقح  زا  هنومن  اهنت  دوخ  هدیسر و  پاچ  هب  هریغ  هطوبرم و  لفاحم  اهبلادبع و  طسوت  اهیسررب  اهروسناس و  زا  دعب  هک  تسا 
دینادیم درخب  ار  صوصخم  مزاول  ریاس  هسبلا و  اهمناخ  رتخد  يارب  ات  توریب  هب  هداتـسرفیم  ار  رفن  کی  لاس  ره  اهب  هک  دیدومن  هظحالم 

هدروخیمن درد  هب  تسا  اکع  یکیدزن  رد  هک  افیح  رهـش  رازاب  ینعی  هدروخیمن  تارـضح  درد  هب  اـکع  رهـش  رازاـب  ینعی  هچ ؟ ینعی  نیا 
هداوناخ يارب  هسبلا  دیرخ  هک  دینادب  سپ  دوب ، نیمز  قرـشم  سیراپ  مهم و  ردانب  اهرهـش و  زا  هک  دشاب  توریب  زا  دـیرخ  امتح  دـیاب  هکلب 

ار نآ  ندوب  یلاـع  و  هحفـص 418 ] سنج [  یبوخ  یئابیز و  دناهتـسناوتیمن  افیح  اکع و  ياهرهـش  ياهرازاب  هک  هتـشاد  ار  تیمها  تیاهن 
اهرصق اهغاب و  یضارا  دیرخ  فرص  هنوگچ  هدشیم  هتفرگ  یهلا  رما  هللا و  لام  مان  هب  هک  هوجو  نامه  زا  دیدرک  هظحالم  دنیامن . نیمـضت 

اهب نارـسپ  میلـست  یباـب  ناـگدز  متاـم  جـنرتسد  زا  هدـش  يرادـیرخ  كـالما  هنوگچ  هک  دـیدومن  هدـهاشم  هدـشیم و  هریغ  هکـسلاک و  و 
هنوگچ دوخ  دـیدید  دـنناوخن و  دوخ  ردـپ  یتح  نایباب و  باب و  يارب  مه  دـمحلایب  هحتاف  کی  دـنور و  دوخ  فیک  لابند  ات  هدـیدرگیم 

ندوب و ینغ  هب  ناخ  سنوی  رتکد  هک  دـندادیم  تفگنه  ياهلوپ  هچ  اهیحو  بتاـک  نیغلبم و  هب  دـیدید  دـندومرفیم و  قالـشق  قـالیی و 
یعقوم رد  دـیدرک  هظحالم  دـناهدیدرگیم . نارگید  کشر  ثعاب  هک  اجنآ  ات  هدرک  هراشا  اهـششخب  نیا  هار  زا  اهنآ  زا  یکی  لاـم  ترثک 
گرزب دوخ و  یـصخش  تاغیلبت  يارب  هنوگچ  اهبلادبع  دندادیم  ناج  لیاسو  ریاس  اود و  نادـقف  رقف و  تلع  هب  یباب  یناریا و  نارامیب  هک 

ینامز برع و  نادنمتسم  هب  یهاگ  هدمآرب و  سیلگنا  تلود  نوشق و  تیامح  بلج  ددص  رد  یئامندوخ  شیوخ و  تیصخش  نداد  هولج 
یباـب ناگدـش  هتـشک  میتی  لاـفطا  هک  یعقوم  رد  دـیدرک  هظحـالم  تسا . هدومنیم  یلاـم  کـمک  لـماک  رهاـظت  اـب  هریغ  هناخـضیرم و  هب 

تبرش و هتفرگ و  نشج  ار  ینامثع  تلود  نایحیـسم و  نیملـسم و  دایعا  یئامندوخ  يارب  اهبلادبع  تسیچ  تبرـش  ینیریـش و  دنتـسنادیمن 
. تسا هتـشادیم  یفخم  ار  تیئاـهب  هعوضوم  تاررقم  داـیعا و  اـهنآ  عفن  هب  تارهاـظت  زا  هتـشذگ  وحن  نیدـب  هدوـمنیم و  میـسقت  ینیریش 
هدـیرب و شیوخ  لایخ  هب  هدز و  دوخ  تومیال  توق  زا  هدـینارذگ و  یتخـس  لامک  رد  یباب  ياههداوناخ  هک  یناـمز  رد  دـیدرک  هظحـالم 

دیزم يارب  دلیفنالب  لوق  هب  اپورا  ندنل و  رد  ار  الط  ياههکس  هنوگچ  اهبلادبع  دندادیم  مالس  حلص و  نیمأت  رما و  تفرشیپ  يارب  یتاعربت 
کیدزن ناگیاسمه  ناردارب و  ینعی  ناریا  هیکرت و  مدرم  هک  یعقوم  هک  دیدرک  هظحالم  تسا . هدومنیم  میـسقت  ناشیا  نیب  اهمناخ  رورس 

دندوب هزرابم  رد  رقف  تبکن و  اب  نانآ  ریظن  ناریا  مدرم  نابیرگ و  هب  تسد  گرم  اب  یگنـسرگ  زا  لـحم  مدرم  هدوب و  هقوذآ  یتخـس  رد  وا 
هدنهد شرازگ  لوق  هب  هک  دیامنیم  میلـست  سیلگنا  نوشق  هب  اجکی  ار  اهنآ  رابنا و  نزاخم  رد  هحفص 419 ] ار [  اهمدنگ  هنوگچ  اهبلادبع 

مسا دبای و  یترهش  هتفرگ و  رس  بقل  ینامرهق و  لادم  ات  درک  ار  زیگناتریح  راک  نیا  وا  یلو  تسا ، هدوبن  یندرکرواب  هطوبرم  رسفا  يارب 
نایدـنه و نوـخ  زوـنه  هک  یتـسد  نآ  زا  دـیبایرد  اـجنیا  زا  زین  ار  تلادـع  ینعم  دـناوخ . لداـع  هاـشداپ  فرط  زا  تاـمارتحا  لوـبق  ار  نآ 

هقطنم رامثتـسا  يارب  هک  یتـموکح  نادـب  دـمانیم . تفوطع  تفار و  تسد  ار  نآ  دریگیم و  لادـم  هدـیکچیم  نآزا  هراـچیب  ناـیئاقیرفا 
مدش جراخ  عوضوم  زا  دینکن  روصت  دهدیم . تلادع  تبسن  تسا  هدومن  اهنآ  رب  طلـسم  ار  دوخ  دارفا  راتـشک  اب  لخاد و  روز  هب  نیطـسلف 

تـسود يزاب و  قیفر  نارگید  لاوما  اب  اهبلادـبع  اهب و  هک  دوب  نیا  مدوصقم  دوب  نامهم  هسیک  زا  ندـش  یئاـط  متاـح  تمـسق  نیا  عوضوم 
سپ زاب  دـندوب  هدرک  جرخ  ار  هچنآ  ناشیا  تاعربت  تاناعا و  اب  دـندرک و  تسار  دوخ  يارب  ار  ناـیباب  تساـیر  هدرک و  عورـش  ار  یـشارت 

درل ینعی  رـس  دنمتورث و  صخـش  ارقف و  ردپ  ار  شیوخ  رـسپ  هدز و  اج  مظعا  بطق  ریبک و  يدنفا  مان  هب  نیطـسلف  رد  ار  دوخ  اهب  هتفرگ و 
یجرخ ره  لباقم  رد  هتفای و  یتراجت  تروص  نتخاـس  نید  زورما  متـشون  هماـن  نیا  هیلوا  تاحفـص  رد  هک  يروط  هب  دـنکیم و  یـسیلگنا 

دـبای و عویـش  ناریا  رد  شتمظع  هزاوآ  نیطـسلف  رد  ترهـش  رثا  رب  اـت  هدوـمنیم  ار  اهیـشاپ  هناد  نیا  زین  اهبلادـبع  دوریم . يدـیاع  راـظتنا 
ات دـنهدب  رما  تمظع  تفرـشیپ  ناونع  هب  يرتشیب  يایادـه  تاعربت و  دـننز و  هنیـس  وا  ملع  درگ  رد  رتشیب  ربخیب  اـج  همه  زا  ناـحولهداس 

هحفص 420 ] دنک [ . جرخ  دیدید  هکنانچنآ  اهبلادبع 
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بولق تنطلس  ای  ناروابدوز  هنیجنگ 

یعمج هشیمه  لحم  ره  رد  رـصع و  نرق و  ره  رد  اریز  تسا  هضحم  تقیقح  نیا  تسین و  يرتشمیب  نید  رفک و  رازاب  دنتفگیم  میدـق  زا 
مهارف دنـشاب  مه  داوسیب  هک  ولو  ار  بیرفماوع  ناطالراش و  زابهقح و  صاخـشا  تفرـشیپ  هنیمز  هک  دوشیم  تفای  رواب  دوز  حولهداـس و 
یناسک مامت  هکنآ  هنیمز  نیا  رد  امش  يارب  لیلد  نیرتگرزب  دنوشیم . عقاو  دیفم  رایسب  هورگ  نآ  يارب  هک  دنتـسه  اههنیجنگ  نیا  دنیامن و 
هلاـثما بئذ و  راـتفک و  لاـجد و  ار  اـهنآ  دـناهدومن و  داـی  زیمآریقحت  تشز و  تادانـسا  اـب  هدوـمن و  وـجه  اهبلادـبع  اـهب و  باـب و  هک  ار 

دننام دـناهدوبیم  ربنم  سرد و  بحاص  دناهتـشاد و  رایـسب  نادـیرم  هدوب  یتامولعم  یماقم و  ياراد  هک  دـناهدوب  یناـسک  ـالک  دـناهدناوخ 
ای هدوب  یبلق  تدارا  وا  هب  ار  هاشدـمحم  دـنیوگ  هاوخان  هاوخ  هک  یـساقآ  ازریم  ای  دـهتجم  نالف  ای  هرهاط  رهوشردـپ  ای  ناخ  میرک  یجاـح 

ادـیپ رواـبدوز  يهداـس  هلبا و  داوسیب و  یـصخش  تارـضح  ناگدـش  وجه  نیب  هاـگچیه  امـش  هرخـالاب  هریغ . ریبکریما و  ناـخ  یقت  ازریم 
. دناهدادن يراوس  هتخادرپن و  جاب  حالطصا  هب  هتفرن و  تارضح  تالمهم  راب  ریز  لقع  ترثک  تلع  هب  هک  دناهدوب  یناسک  مامت  دینکیمن ،

اهنآ رود  یناسک  طقف  دیچیم و  یطاسب  يزاب  هقح  ای  يریگرام و  يرذـگ  ره  رد  هتـشذگ  مایا  رد  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  رگا  هوالع  هب  و 
تالئاطال و نوتفم  یگداس  يور  زا  انمـض  هدوب و  درگلو  الوصا  ای  هتـشادن و  يراک  هک  دـندادیم  ناـشرازاب  هب  یقنور  دـندشیم و  عمج 
و هحفـص 421 ] يربمغیپ [  تیرهظم و  ياـعدا  و 19  نرق 18  رد  هک  يدارفا  هیلک  هراـبرد  هیـضق  نیمه  دـندیدرگیم . دارفا  نآ  تـالمهم 
هک دنتفریم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  نانآ  لابند  هب  دندزیم و  هنیـس  اهنآ  ملع  رود  هب  یناسک  اهنت  دـباییم  قادـصم  دـناهدومن ، تلاسر 
نآ لاثما  اهب و  باب و  هک  تسا  دارفا  هتسد  نیمه  زا  دناهدوب و  دوخ  نامز  نامرهق  زین  یحولهداس  يرواب و  دوز  رد  هتشادن و  یساسح  راک 
هب ای  ندش  لمع  مه  دادرارق و  تعیب و  ناونعب  هک  يرفن  دنچ  زا  میرذگب  دناهدروآ . تسد  هب  ار  دوخ  راک  تفرـشیپ  هیام  هدومن و  هدافتـسا 
رـس ارهاظ  دـحتم و  بالقنا  کی  نابنج  هلـسلس  اب  یئاهدـیما  هب  مدروآ  هماـن  نیا  رد  ار  نآ  دـهاوش  هتفگ و  ررکم  اـهب  صخـش  هک  يروط 

دندرگیم روحـسم  نوـتفم و  دـنوشیم و  دراو  هیـضق  تـقیقح  زا  ســسجت  لـمأت و  نودـب  دارفا  هـیقب  یلو  دـنروآیم  دورف  ودـب  میلــست 
جراخ مه  باسحیب  هاگ  باسح و  اب  هاگ  دراو و  باسحیب  دـنوشیم  زاـبهقح  کـی  اـی  زابهدبعـش و  کـی  روحـسم  يدارفا  هکروطناـمه 

تاغیلبت رثا  رب  راکیب  حولهداس  نادرم  هویب و  نانز  رفن  دنچ  وریناژودویر  کیدزن  رهـش  يورتین  رد  هک  دیراد  دای  هب  دوخ  امـش  دـندرگیم .
یئاهب ار  دوخ  سپ  هدوب  اهب  ياهتاجانم  ندـناوخ  رثا  رب  دـناهتفای  یلغـش  هدرک و  ادـیپ  يراک  هکنیا  زا  دـندرک  روصت  اتیکاپ )  ) هغلبم نز  نآ 
تـسد زا  زین  ار  دوخ  نامیا  دـنداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياهراک  کی  کی  هکنیا  ضحم  هب  یلو  دـنداد  لیکـشت  لحم  نآ  رد  یلفحم  تبث و 

دـش لحنم  زین  رهـش  نآ  لفحم  دینادیم  هک  يروط  هب  دنتفرگ و  هرانک  سپ  درادـن  يرثا  اهب  ياهتاجانم  هک  دـنتفرگ  هجیتن  نینچ  دـنداد و 
زا بجوم  اهب  هب  نامیا  هن  هدـش و  اهنآ  نتفرگ  راک  بجوم  اـهب  تاـجانم  هن  هک  دنتـسنادیمن  دـنتفر ، مه  باـسحیب  دـندمآ و  باـسحیب 
هک ار  هیـضق  ریاظن  زا  هنومن  دنچ  نم  نیمه  شور  تسا و  نیمه  هنیمز  دـیریگب  سایق  بلطم  نیا  زا  یلو  هدـیدرگ  نانآ  لغـش  نداد  تسد 

یناداـن و یحولهداـس و  يور  زا  هک  يدارفا  دنرایـسب  تسا  یهیدـب  منکیم : لـقن  ـالیذ  امـش  يارب  ماهدومن  هجوت  هریغ  لـیبن و  خـیرات  رد 
یپ عوضوم  ندوب  تسـس  هب  ندیدرگ  غلاب  ندمآ و  شوه  هب  زا  دـعب  دـنوشیم و  دراو  هدـیدرگ و  تاغیلبت  تایلعج و  بوذـجم  يربخیب 
یلو دنرادن  نیلفاغ  رگید  راک  هب  مهیراک  دنوریم و  رانک  هحفص 422 ] هتسهآ [  هتسهآ  هدومن و  رایتخا  توکس  نانآ  زا  يرایسب  دنربیم 

نارگید هجوت  بلج  يارب  ار  بلاطم  ءاضتقالا  يدلو  دننامب  تکاس  دـنناوتیمن  دـیآیمرد و  ناشیادـص  رـس و  هفلتخم  للع  هب  يرفن  دـنچ 
يراوس هتفر و  رانک  هب  دوخ  رگا  اریز  دـنرادن  يراک  یلوا  هتـسد  نآ  اـب  تیئاـهب  ناگدـننک  هرادا  دنـسیونیم . دـنیوگیم و  رهاـظت  نودـب 

نآ یلو  دـنرادن . تاریوزت  تالمهم و  يور  زا  يرادرب  هدرپ  رد  يرارـصا  دـندرگیمن و  رگید  عمج  نتفر  رانک  بجوم  لـقاال  دـنهدیمن 
تادانـسا هب  دـننکیم  وگزاب  ار  شیوخ  هفوشکم  بلاطم  دوخ  ناتـسود  يارب  هدراذـگ و  رانک  ار  یـشوماخ  نابز  راچان  هک  ار  يرفن  دـنچ 

. اهنیا لاثما  تفر و  میدادـن  تساوخیم  لوپ  دـنیوگیم  ای  تفر  میدادـن  تساوخیم  تساـیر  دـنیوگیم  اـی  ینعی  دـنیامنیم  مهتم  هلمهم 
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لوپ دـنداد  دانـسا  ار  هراوآ  وکین و  دـنداهن  مان  راـتفک  ار  وا  تساوخیم و  تساـیر  هک  دـنداد  دانـسا  دیـسانشیم  هک  ار  يدرجورب  لاـمج 
زین لئاضفلاوبا  دندوب . یناسک  هچ  مرادن  ربخ  نارگید  نارگید و  لوپ و  مه  تساوخیم و  تسایر  مه  دنداد  دانسا  ار  یحبص  دنتساوخیم 

هدناوخ و دوخ  دزن  لیحلا  فیاطل  هب  ار  وا  دش  قفوم  هدربمان  هکنیا  ات  دوشن  میلـست  دهدن و  يراوس  اهبلادبع  هب  تساوخیم  اهب  تافو  دـعب 
هب ات  دیـسیونب  دیراد  دیدرت  رگا  مرادـن و  سرتسد  رد  هک  تسا  یحول  صوصخ  نیا  رد  و  دـش » عضاخ   » ناشدوخ لوق  هب  هدومن و  بیبحت 
یپ دوشیم و  نشور  سکره  سپ  ماهدید  بیتاکم  رد  ار  نآ  منکیم  نامگ  یلو  متـسرفب  امـش  يارب  ار  نآ  نتم  ایوج و  تسه  هلیـسو  ره 
نیا تساوخیم و  تسایر  تساوخیم و  لوپ  دنیوگیم  اهنآ  دیامن  هابتشا  هب  رارقا  هک  دراد  تعاجـش  ردقنآ  دربیم و  دوخ  تاهابتـشا  هب 

دب هتفر  هک  سک  نآ  دـنیوگب  هکنیا  ياجب  نایئاهب  الاح  دناهتـساوخیم . یقوش  باـب و  اهبلادـبع و  اـهب و  مدرک  تباـث  نم  هک  تسا  يزیچ 
همکحم لیالد  فارطا  رد  هحفص 423 ] یحیـضوت [  دننک و  در  هریغ  اهبلادبع و  باب و  اهب و  هب  ار  صاخـشا  نیا  تاماهتا  تسا  رتهب  هدوب 

هک تفر  میدادن  تساوخیم  لوپ  تسایر و  ینالف  هکنیا  لیلدالب  ماهتا  دنهدب  دراد  دوجو  نآ  ساسا  تیئاهب و  رد  هک  یئاهیئاوسر  اهنآ و 
اهب و هب  هناحیقو  تالمح   » تلع هب  نم  درط  دناهتـشون  احیرـص  ناـشدوخ  فارگلت  رد  هکنیا  اـب  مدینـش  دوشیمن . یـساسا  بلاـطم  باوج 
هب سپ  مدـشن  باختنا  یلم  لفحم  تیوضع  هب  نم  نوچ  هک  دـناهداد  هعاـشا  هاوفا  رد  کلذـعم  هدوب  یقوش » شور  تاـیلمع و  هب  ضارتعا 

هیاپیب و تسس و  ردقنآ  ماهتا  ود  ره  نیا  ماهدش !! تسایس  دراو  نم  هک  دناهداد  دانسا  مدینـش  اریخا  هکنآ  ای  مدز و  تسد  تاضارتعا  نیا 
تـسا رتهب  مورب و  هیـشاح  يرطـس  دنچ  مروبجم  امـش  هجوت  بلج  يارب  راچان  یلو  درادـن  ار  باوج  تقایل  هک  تسا  هیام  نیرتمک  نودـب 

الوا دنیوگ . باوج  ار  قباس  ياهغورد  راکنیا  ياج  هب  دـنراذگن و  رگید  ياهغورد  رانک  رد  غورد  نیا  زا  شیب  دـننک  یعـس  زین  تارـضح 
هدوبن و رکف  نیدـب  الـصا  هک  دوب  نآ  مه  تلع  مدـشیمن و  باـختنا  یلم  لـفحم  هب  مدوب و  یبونج  ياـکیرمآ  رد  هک  دوب  لاـس  تفه  نم 

شوخ نداد و  ناشن  دوخ  نآ و  نیا و  تاـقالم  اـب  مدـنامیم و  رتگرزب  زکارم  رد  یـضعب  لـثم  مهنم  ـالا  متـشادن و  ار  يراـک  نینچ  سوه 
دشاب و یترجاهم  هطقن  هک  مدیزگ  ینکـس  یلحم  رد  متفر  مدوب و  هتفر  ترجاهم  دوخ  لایخ  هب  نم  یلو  مدیرخیم  یئارآ  ندرک  یتمدـخ 

تسا عوضوم  لماک  قادصم  نوچ  یلو  هنایماع  لثم  نیا  رکذ  زا  مهاوخیم  ترذعم  یناث  رد  دنک  لیمکت  ار  هشقن  تارـضح  حالطـصا  هب 
دنچ دـشاب  هتـشاد  یتیمها  شتیوضع  هک  تسیچ  دوخ  لیزارب  یلم  لـفحم  دـشاب ، شمـشپ  هک  تسیچ  گـس  دـنیوگیم  هک  منکیم  رکذ 

؟ یئایازم ای  دراد و  یقوقح  ایآ  دناهتخاس  زین  یتحلـصم  یلم  لفحم  کی  هدومن و  اپرب  هرفن  هن  لفحم  دنچ  روز  هب  اجنآ  رد  دـناهتفر  یناریا 
هدـننادرگ و هک  یلم  لفحم  نآ  موش ، دوخ  یتحاران  بجوم  داجیا و  ار  یلیماف  فالتخا  نیا  نآ  رطاـخ  هب  نم  هک  تشاد  یتیمها  هچ  رخآ 
هحفص 424] ندز [  قلعم  اب  هک  ار  یکقلد  ره  هک  دنـشاب  شمناخ  هلـسیس و  دنومدا  ياقآ  یلرووگرام و  مناخ  نآ  ياضعا  هدننک  باختنا 

یتیمها هچ  رگید  دـنروآیم  نآ  تیوضع  ای  یگدـنیامن و  هب  ناوناب  روضح  رد  یتح  تشز  کیکر  تایاکح  نتفگ  لفحم و  تاسلج  رد 
نیا اـب  نم  رگا  یهگناو  منارورپـب  لد  رد  ار  نآ  تیوضع  يوزرآ  میوـشب و  تسد  دوـخ  هلاسیـس  شور  زا  نآ  رطاـخ  هب  نم  هک  دـباییم 

یتاسلج نانچ  تیوضع  يارب  یئوزرآ  لیم و  هچ  رگید  مدیدرگ ، فقاو  بلاطم  نیا  همه  ساسا  ندوب  لمهم  هیاپیب و  یتسـس و  رب  لیالد 
مراد دورف  مرش  زا  يرس  دوخ  یئاهب  ریغ  ناتسود  لیماف و  دزن  نم  دروآیم ؟ رس  رد  یسوه  هچ  و  تشاد ؟ یتوالح  هچ  دنامیم  یقاب  میارب 

یـساسا ياهراک  زا  تالمهم  نیا  هب  لاغتـشا  تلع  هب  هک  ملجخ  دوخ  دـنزرف  ود  زا  هدرک و  فلت  تافرخزم  نیا  ملع  ياپ  رد  ار  يرمع  هک 
یتح لیبق و  نیا  زا  اههد  یحبـص و  هراوآ  وکین  يدرجورب ، لامج  اعقاو  هک  ضرف  رب  یفرط  زا  و  مدنامزاب . هدوب  اهنآ  یگدـنز  رد  رثؤم  هک 
لوپ تسایر و  دـیما  هب  طقف  هدوبن و  نیب  رد  ینامیا  ینعی  میتفرگ  هرانک  تیئاهب  زا  هریغ  لفحم و  تیوضع  تسایر و  لوپ و  يارب  نم  دوخ 
وکین رگا  دناهدنامن ؟ یقاب  تسایر  لوپ و  رطاخ  هب  دنتسه  یقاب  نونکا  هک  یتارـضح  هک  درک  رواب  دوشیم  هنوگچ  سپ  میدرکیم  رهاظت 

راک لوپ  يارب  هتشادن و  ینطاب  نامیا  دناهتشون  اهبلادبع  اهب و  زا  دیجمت  فیرعت و  رد  اهباتک  هدومن و  تاغیلبت  هنامیمص  نانچ  هک  هراوآ  و 
لوپ يارب  هتشادن و  یعقاو  نامیا  هدوب  اهبلادبع  صوصخم  فطل  دروم  حالطصا  هبو  مودخ  هناصلاخ  نانچ  هک  یحبـص  رگا  دناهدرکیم و 
یقاـب لوپ  تساـیر و  يرگ و  يداـیا  رطاـخ  هب  زین  هریغ  و  عضاـخ ، نتورف ، نونکا  هک  تفگ  ناوتیمن  هنوگچ  دوـب  هدـنام  تساـیر  بح  و 
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هب رهاظت  دیدرت  نیا  دندرک و  نارگید  هک  دننک  نانچ  دـنور و  راک  زین  نانآ  دوش  هتفرگ  اهنآ  زا  اهتیعقوم  نیا  رگا  اسب  هچ  و  دـناهدنامن ؟
رد نم  تکرـش  صوصخ  رد  اما  و  دنامیم . یقاب  زین  دوجوم  دارفا  مامت  يارب  اهب  صخـش  صوصخم  دـیاقع  نایئاهب و  تاعیاش  قبط  نامیا 
رد هن  دنشاب  هتشاد  شیپ  رد  يزارد  رود و  ياهوزرآ  هدوب و  ناوج  هک  دنوشیم  بازحا  دراو  یصاخشا  هک  دنناد  نالقاع  یـسایس  بازحا 

اـیازم و زا  دـناوتب  اـت  ددرگ  شیوخ  روشک  رد  هدوجوم  بزح  دراو  دوخ  تکلمم  رد  دـیاب  درف  کـی  هوـالع  هب  نم و  نس  هحفص 425 ] ] 
يدـحا اب  هطبار  نتـشاد  نودـب  درفنم و  روط  هب  یجراخ  روشک  کی  رد  تسا  لاس  هدزاود  هک  نم  دوش ، رادروخرب  الامتحا  نآ  تازاـیتما 

نم هک  دـننادیم  دنتـسه  انـشآ  نم  رکف  خنـس  اـب  هک  یناـسک  هوـالع  هب  دبـسچیمن  نم  هب  یبلطم  نینچ  هک  تسا  یعطق  منکیم  یگدـنز 
زا رتمک  نآ  ریاظن  یبلط و  هاج  رد  ار  اهنآ  ناربهر  منادیمن و  هماـن  نیا  رد  هروکذـم  یگتخاـس  ناـیدا  زا  رتـالاب  یلیخ  ار  هدوجوم  بازحا 

ادـخ مان  هب  ار  مدرم  نایدا  نیا  ناربهر  هک  مشاب  هتـشون  مه  همان  نیا  رد  دـیاش  مهدیمن  صیخـشت  ماهدرک  هراشا  همان  نیا  رد  هک  یناربهر 
نالدهداس بولق  رد  خوسر  تبـسانم  هب  نایدا  نیا  تسا  نکمم  هک  توافت  نیا  اب  تیلم  نطو و  مان  هب  یـسایس  ناربهر  دننکیم و  رامثتـسا 

دننیب رگید  مارم  رد  ار  دوخ  عفن  نوچ  هدوب و  یتقوم  رتهدیمهف  بلطهاج  صاخشا  دورو  تبـسانم  هب  یـسایس  راکفا  یلو  دبای  يرتشیب  ماود 
هک مهد  ناشن  امـش  هب  دوب  نیا  مدوصقم  هک  نامدوخ  عوضوم  هب  میدرگرب  يراب  رفنتم . مرازیب و  اهنیا  يود  ره  زا  نم  دـنهد و  شور  رییغت 

دنیامن عیاض  ار  وا  هکنیا  يارب  تارـضح  تفگ  نآ  نیا و  هب  دوخ  مادقا  نیا  تلع  رد  یبلطم  تفر و  رانک  هب  تیباب  ای  تیئاهب و  زا  سکره 
رتمهم عوضوم  یلو  اهیئارسهوای  اهغورد و  اهتمهت و  دانسا  هب  دننکیم  عورش  دهدن  شوگ  اهنآ  بلاطم  هب  هتفرگن و  سامت  اهنآ  اب  یسک  ات 

الثم مروآیم : امـش  دای  هب  اجنیا  ار  یئاههنومن  دـناسریم و  ار  اهنآ  يروابدوز  یحولهداس و  لاح  ره  رد  هک  تسا  صاخـشا  دورو  لـکش 
هتـشاد و ار  يراکهمه  تردق  هدوبیم و  تاعقاو  تاعوضوم و  ینیبشیپ  هب  رداق  هدوب و  ادخ  فرط  زا  اعقاو  باب  دـندرکیم  لایخ  یعمج 

شیوخ ناوریپ  هب  یعیقوت  نمـض  رد  البق  باب  ترـضح  : » لیبن ص 141 تیامح  هلمج  زا  دـنتفریم . رانک  دـندیدیم  ار  نآ  فـالخ  نوچ 
كرابم لکیه  رظتنم  هحفص 426 ] میلقا [  نآ  رد  نینمؤم  زا  یعمج  اذل  درب  دنهاوخ  فیرشت  تابتع  هب  هکم  رفس  زا  سپ  هک  دندوب  هدومرف 

هب نم  ندـمآ  هک  دـندوب  هدومرف  حیرـصت  اجنآ  رد  دیـسر و  یلعا ... ترـضح  زا  یعیقوت  دـش  يرپس  زورون 61  زا  هک  یلیلق  تدـم  دـندوب 
رد یـضعب  درک  داجیا  نینمؤم  رد  یبیجع  تارثا  دوب  نامیا  لـها  يارب  دـیدش  یناـحتما  هک  عینم  عیقوت  نیا  لوصو  تسین ... نکمم  تاـبتع 
زا هدع  دنادیم  ادخ  رما  هب  مه  ار  دوخ  هدعو  فلخ  نیا  ایآ  درکن  افو  دوخ  هدعوب  باب  دیـس  هک  دش  روطچ  دنتفگ  دندیزغل و  ناحتما  نیا 

تاواسم دیدج  بزح  رد  دـندرکیم  رکف  يرگید  عمج  دـندادن ». نیدرمتم  ضارتعا  هب  شوگ  هدـنام و  مدـق  تباث  ناحتما  نیا  رد  نینمؤم 
عیمج : » هلمج ص 142 زا  دنتفریم . دندیدیم  ار  نآ  فالخ  نوچ  هتفر و  نیب  زا  صاخ  رفن  کی  هب  ادـتقا  تسایر و  عوضوم  هدوب و  یلک 
باب هب  تبسن  باحصا  مارتحا  دنداد  رارق  شیوخ  تعامج  ماما  ار  وا  دنتشادیم و  يرجم  نیـسحالم  هب  تبـسن  ار  مارتحا  تیاهن  باحـصا 

یلعلادـبعالم يرگید  دوب و  یناغرب  داوجالم  یکی  دـندش  رانکرب  كرابم  رما  زا  دـعب  هک  تشگ  ـالهج  زا  یـضعب  تداـسح  ببـس  باـبلا 
تساـیر و ياراد  نینمؤم و  مارتـحا  دروم  هک  دنتـشاد  وزرآ  اـبلق  کـیره  دـندربیم و  دـسح  باـبلا  باـب  هب  تبـسن  رفن  ود  ره  نیا  یتاره 
هشوگ و نیـسحالم  هب  شتاملک  نمـض  رد  داوجالم  مدیدیم  بلغا  نم  هک  درکیم  لقن  نم  يارب  بتاک ... دـمحا  ازریم  دنـشاب ... یگرزب 
هک دسیونیم  دعب  نوچ  میوش  لئاق  لیبن  شرازگ  يارب  يرابتعا  هک  تسا  یتروص  رد  بلاطم  نیا  دـنکیم » ازهتـسا  ار  وا  دـنزیم و  هیانک 
الا تسا و  ناگتفر  رانکرب  هب  تارـضح  یلومعم  تمهت  اـهنیا  هک  تسا  تباـث  سپ  دـندوبن  سیئر  مه  اـجنآ  دـندش و  یخیـش  دـنتفر  اـهنیا 

باـسح يور  مه  يهدـع  تسا . ناگتـشذگ  زا  دـیلقت  همه  هدوبن و  هزاـت  زیچ  مه  تیباـب  رد  دـننیبیم  تارـضح  هک  تسنآ  هیـضق  تقیقح 
: لیبن هلمج ص 500  زا  هحفص 427 ] دنتسویپیم [ . وا  نانمشد  هب  هدیرب و  باب  زا  دنتفاییم  کیرات  ار  اوه  نوچ  دندمآیم و  مئاق  يهبلغ 
ار دوخ  نینمؤم  زا  دندش و  لزلزتم  دندرکیم  نامیا  راهظا  هک  سوفن  زا  یضعب  هک  دش  ببس  رظتنم  ریغ  يالب  لوزن  یناهگان و  هلمح  نیا  »

صخرم دیحو  بانج  تمدخ  زا  نوچ  دباع  دیـس  یجاح  اضیا ص 513 : دنتسویپ ». نانمـشد  هب  هدش  جراخ  هعلق  زا  هنابـش  دنتخاس و  ادج 
ار همه  دندوب  هداد  باحـصا  هب  وا  هلیـسو  هب  دـیحو  بانج  هک  یتاروتـسد  تفر و  ناخ  نیدـباعلانیز  دزن  هرـسکی  درپس و  تنایخ  هار  دـش 
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قرفتم همه  هک  دیوگب  دیحو  بانج  لوق  زا  اهنآ  هب  هک ... دومن  راداو  درک و  قیوشت  ار  وا  نیدباعلانیز  درک  لقن  ناخ  نیدـباعلانیز  يارب 
هرخالاب داد »... باحصا  هب  ار  لوا  همان  نئاخ  دیس  تشاد  یهاوخ  یئازس  هب  شاداپ  یهد  ماجنا  بوخ  ار  تیرومأم  نیا  رگا  تفگ  دنوش و 
دیونـشب لیبن  زا  مه  ار  تمـسق  نیا  هدیدرگیم  يدارفا  بلج  ثعاب  مه  بوخ  يادـص  قیقر  تاساسحا  دوجو  تلع  هب  دـینادب  هکنیا  يارب 

دندرک رواب  ناجنز  مدرم  ات  مدیشک  تمحز  مدرک و  یعس  زور  بش و  نم  : » ص 585 دسیونیم : ناموت  ریما  هب  ناجنز  دهتجم  لوق  زا  هک 
دهدیم و داب  هب  ارم  تامحز  مامت  نذؤم  نحل  يادص  یلو  دنشابیم  مالـسا  نید  فلاخم  دنتـسه و  ربمغیپ  نمـشد  شناوریپ  تجح و  هک 

تـساهزیچ هچ  رب  مدرم  نیا  لقع  نازیم  دینکیم  هظحالم  دننک ». ادیپ  بوخ  رظن  شناوریپ  تجح و  هرابرد  رهـش  مدرم  هک  دوشیم  ببس 
اب مأوت  اسآرحـس  نیریـش و  نایب  ندرک ، رواب  ار  نیغورد  تاداع  قراخ  ندـش و  راودـیما  تاـمارک  هب  ندینـش  تاـجانم  بوخ  يادـص  هب 

یسب تسا  غورد  اب  مأوت  اسآرحس  نیریش و  نایب  میوگیم  هکنیا  ددرگیم . حولهداس  دارفا  بلج  ببـس  بجوم و  همه  اهنیا  تساهغورد ،
دریگیم ناشباوخ  هحفص 428 ] هدش و [  هتـسخ  دوز  دننیـشنیم  دنمـشناد  میکح  کی  قطن  ربنم و  ياپ  یتقو  حولهداس  دارفا  تسا  حضاو 

هک دینیبیم  امـش  یتقو  دنوشیم . بوذجم  دنیوگیم و  هبهب  دینک  تیاکح  روآهدـنخ  ياهلثم  زا  دـینک و  یئارـسهصق  اهنآ  يارب  رگا  یلو 
یپ نانآ  یحولهداس  نازیم  رب  دیناوتیم  دندش  جراخ  دراو و  باب  دیعو  دعو و  هب  ای  شوخ و  يادص  هب  هک  دناهدوب  لیبق  هچ  زا  یباب  دارفا 

یطابترا هنوگچیه  نیا  هدومنیم و  رثا  هتـسد  نآ  لاثما  دوجو  رد  هک  هدوب  لیبق  هچ  زا  زین  اهب  باب و  نایب  رحـس  هک  دینادب  هجیتنلاب  دیرب و 
دوب يدرف  اریز  ارچ ؟ دوب  وا  قشع  يهناوید  نونجم  دوب  یئابیز  زا  يراع  یلیل  هکنآ  اب  هک : تسا  فورعم  لثم  تیاکح  درادن  قطنم  لیلد  اب 

رتيوق صاخشا  بوذجم  روحسم و  هک  دنافیعض  صاخشا  هشیمه  هک  دنراد  قافتا  نف  رد  نیققحم  هفسالف و  املع و  یلیل ، زا  رتفیعض 
دننک دوخ  نایب  بوذجم  ار  يدرف  ات  دنیامن  فیدر  ار  بلاطم  هنوگچ  دننادیم  دنراد و  ینایب  يهوق  هک  یصاخشا  سپ  دندرگیم  دوخ  زا 

دندیدرگ یبلاطم  هب  دقتعم  هدش و  بوذجم  نوچ  اهزاس  نید  نیا  دروم  رد  افعـض  نیا  دنوشیم و  دوخ  زا  رتفیعـض  دارفا  بلج  هب  قفوم 
دنـشاب و هدرک  هابتـشا  تسا  نکمم  هک  دـننک  لوـبق  دنتـسین  رـضاح  یناـسآ  هب  اریز  دنتـسین  نآ  فـالخ  یبـلطم  ندینـش  هـب  رـضاح  رگید 
دننامب و یقاب  دوخ  تاهابتشا  راکفا و  رد  دنهدیم  حیجرت  تسا و  اهنآ  فعـض  دیوم  دوخ  نیا  دنیامن و  ار  ریقحت  نیا  لمحت  دنهاوخیمن 

عقاو رتمک  هک  تسا  تهج  نیدب  دراد  مزال  صاخ  تعاجش  تماهش و  زین  هابتشا  هب  رارقا  نوچ  دنهد  لاقتنا  شیوخ  لسن  هب  ار  هیور  نامه 
هتـسد نیا  زا  اهنآ  لاثما  اهب و  باب و  هک  تسنیا  دننامیم . یقاب  هیور  جـهن و  نامه  هب  سپ  دـنیامن  دوخ  هابتـشا  هب  رارقا  صاخـشا  دوشیم 
هکنآ دعب  اریز  دنهدیم  همادا  اهنآ  هلالس  رد  هدومن و  ار  يرادربهرهب  لامک  میظع  هنیجنگ  نیا  زا  هدافتسا و  افعـض  روابدوز و  ناحولهداس 

هک دوشیم  یقشع  هب  لیدبت  دیدرگ  مکحم  دیدش و  بح  نیا  رمتـسم  یتاغیلبت و  ياهیرایبآ  رثا  رب  دش و  داجیا  یبح  غورد  تاغیلبت  رثا  رب 
هناروـکروک تادـیلقت  دوریم و  نیب  زا  اونـش  شوـگ  دـباییمن . هار  نآ  رد  لـیلد  قـطن و  هنوـگچیه  رگید  هدـیدرگ و  لـقع  هدـننک  روـک 

دوخ رد  ار  تافـص  نآ  زا  يرثا  یتح  بوبحم  هکنآ  نودب  دهدیم  تبـسن  یتافـص  بوبحم  هحفـص 429 ] هب [  ددرگیم و  نآ  نیزگیاج 
، اهقشع نیا  اهبـصعت ، نیا  داجیا  بجوم  هک  یـصخش  هکنآ  لاح  ددرگیم و  داجیا  دیدش  بصعت  هک  تسا  بیترت  نیدـب  دـشاب و  هتـشاد 
هک نانآ  هب  هنامحریب  ددنخیم و  دارفا  نآ  شیر  هب  لد  رد  هدـیدرگ  دوخ  نیگآرهز  نیغورد و  تاغیلبت  رثا  رب  اهذوفن  نیا  اهبح و  نیا 

ار يدارفا  دوخ  ياهغورد  اب  تسا  هتسناوت  هنوگچ  هک  دلابیم  دوخ  هب  دزادرپیم و  ازهتسا  دنخـشیر و  هب  دناهدیدرگ  وا  روحـسم  نوتفم و 
هدروآ و تسد  هب  ار  روابدوز  حولهداس و  دارفا  تشاد  ششوک  اهبلادبع  اصوصخم  دباییم  هتفای و  همادا  نانچمه  هیور  نیا  دیامن . ریخست 

هیور نیا  دیامن و  بلج  تیئاهب  هب  ار  اهنآ  تاغیلبت  اب  دوخ و  یصخش  دیاقع  فالخرب  نیغورد و  تاقلمت  اهنآ و  يروابدوز  زا  هدافتـسا  اب 
يارب دادعتسا  درادن  دادعتسا  ینالف  دنتفگیم  دناهدشیمن و  وربور  داوساب  مهف و  زیچ  صاخشا  اب  هتشاد و  همادا  زین  یئاهب  نیغلبم  نایم  رد 

. دیوگیم هک  دنکیم  تیاکح  ندنل  رد  اهبلادـبع  تاراهظا  زا  دـلیفنالب  هکنانچ  یگداس . يروابدوز و  اب  فدارتم  دوب  یتغل  یئاهب  نیغلبم 
ملاع دارفا  دوصقم  رگا  دنوش »!! رما  رشبم  دنناوتب  هک  مبایب  ار  يدارفا  ات  متسه  وجتسج  رد  ایرد  اهنیمز و  مامت  رد  تسد  هب  غارچ  ص 177 :

رد دـیاب  هک  تسا  رواـبدوز  درخیب  حولهداـس  صاخـشا  نیا  دوب  مولعم  ناـنآ  لـحم  تشادـن  شدرگ  صحفت و  هب  جاـیتحا  دوب  داوساـب  و 
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غیلبت رد  تداعس  دیوگب  اهنآ  هب  دناوتب  هک  دنک  ادیپ  ار  یصاخشا  دیاب  تخادنا  ماد  هب  تشگ و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  نانآ  يوجتـسج 
دییأت نامه  یئاهب  تناید  فرع  رد  تخب  : » دیوگیم تخب  صوصخ  رد  اهبلادبع  نایئاهب  زا  یکی  باوج  رد  دوخ  حاولا  رد  الثم  تسا  رما 
تسا تیانع  لومشم  هحفص 430 ] وا [  دناشنب  یلاهن  ای  دناشفیب و  یمخت  یـسکره  دومن ... مهارف  دیاب  ار  دییات  لوصو  دادعتـسا  و  تسا ...
شوخ دـنک  غیلبت  سکره  دـیوگب  دـهاوخیم  هصالخ  تسا » ضیف  زا  تیمورحم  یتخبدـب  درادـن  یجراخ  دوجو  یتخبدـب  مورحم ، ـالا  و 
دومن اکیرما  اپورا و  رـسارس  رد  اهبلادـبع  هک  ایوگ  حیـصف و  ياهقطن  تاباطخ و  نیا  همه  اب  دـینک  هظحالم  و  تخبدـب . ـالا  تسا و  تخب 

هفلتخم نایدا  للم و  مامت  برشم  قاذم و  هب  هکنیا  اب  دینک  هعجارم  همانرفـس  هب  تسا  یفاک  دیدرگ ؟ بیلقت  ریخـست و  هب  قفوم  ار  رفن  دنچ 
، تسا هدوبن  نیب  رد  یلابقا  هدیـشخبن و  يرثا  یلو  هدومن  داریا  ارغ  ياههباطخ  هدش و  دراو  هددعتم  ياهاسیلک  هب  هلـسونیدب  هدـنار و  نخس 

مایا نامه  هکنآ  لاح  هدناوخیم و  هضحم  تلادع  لداع و  ار  نانآ  هاشداپ  نایـسیلگنا و  هدناریم  نخـس  ندـنل  یلاها  يارب  یتقو  لثملایف 
تارمعتسم رب  سیلگنا  طلست  ات  دندشیم  روگ  هب  هدنز  یـسیلگنا  نازابرـس  ياهدگل  ریز  رد  مولظم  هراچیب و  نایئاقیرفا  نایدنه و  هک  دوب 

حولهداس دارفا  بلج  یئوگ و  قلمت  هار  زا  اهبلادبع  دنامب و  نوصم  ظوفحم و  دادیم  لیکـشت  ار  ضرا  هرک  عبر  مایا  نآ  رد  هک  شعیـسو 
فانکا رد  هعقاو  نیا  رابخا  : » دیامنیم ار  اهبلادبع  تاراهظا  لقن  دـلیفنالب  رد ص 164  تسا . هدناوخیم  تلادـع  ار  تایلمع  نیا  روابدوز 

یتلم و نینچ  هجیتنلاب  تسا و  يواسم  ینغ  ریقف و  يارب  تقیقح  رد  سیلگنا  تلادع  هک  تسا  هداد  ناشن  نایقرـش  هب  هدومن و  اپرب  یئادص 
تبـسانم هب  ار  اهیفـسایت  نوـیحور و  تاـضوافم  باـتک  رد  هکنیا  نیع  رد  اهبلادـبع  دـشابیم » مارتـحا  لاـمک  تیاـعر  مزلتـسم  شتلادـع 

ص 227 دیوگیم : هک  اجنآ  ات  دیامنیم  رخـسمت  حـیبقت و  دـنوشیم  دـلوتم  هک  يدارفا  ریاس  رد  هدرم  دارفا  حاورا  تعجر  رد  ناشدـیاقع 
ناهرب لیلد و  نانآ  مینک  راذگرب  لامجا  هب  دیاب  نیاربانب  دیآیم  مزال  رایسب  تقو  فرـص  مزادرپ  تایئزج  حرـش  هب  مهاوخب  رگا   » یلاغترپ
هدیقع ناوریپ  زا  دـیاب  دنـشابیم  ماهوا  تایـضرف و  هیاپ  رب  ینونظ  راتفرگ  طقف  هجوم  جـیاتن  ياجب  هحفـص 431 ] هکلب [  دنروآیمن  یلقع 

بلج يارب  دشیم  دراو  نانآ  عماجم  هب  یتقو  یلو  ماهوا » نونظ و  تایسدح و  هن  دنیامن  هماقا  لیلد  هک  تساوخ  نایخسانت  حور و  تعجر 
همانرفـس هک  راثالا  عیادب  نوچ  دنکیم  دـیجمت  ار  ناشدـیاقع  دیاتـسیم و  ار  ناشیا  نانآ  نیب  رد  يدـیرم  ندروآ  تسدـب  انایحا  مارتحا و 

افطل ناتدوخ  [ 52  ] مسیوـنب امـش  يارب  ار  اهتمـسق  نیا  نتم  مناوـتیمن  مرادـن  سرتـسد  رد  تسوا  ياـهقطن  نتم  هک  ار  تاـباطخ  تسوا و 
ناشراکفا ءارآ و  قاذم  رب  هک  دـیوگ  نخـس  اهنآ  عماجم  رد  هتـسناوتیم  یتروص  رد  اهنت  هک  دـیبایرد  نئارق  هب  نونکا  یلو  دـینک  هعجارم 

الک ساسایب و  اهامـش  بلاطم  هک  دیوگب  هدش  رـضاح  ررکم  هک  اهیفـسایت  دـبعم  رد  هتـسناوتیمن  زگره  تسا  یهیدـب  دـیامن و  یتانایب 
دارفا و ندرکریـش  یئاتـسدوخ و  زا  معا  دـناهدشیم  ثبـشتم  هلیـسو  ره  هب  دارفا  بلج  يارب  اهبلادـبع  اهب و  تسا . ماـهوا  نونظ و  رب  ینتبم 

مزع بحاص  لداع و  ار  نایـسیلگنا  میدـید  هک  يروط  هب  الثم  ندوتـس ، ار  دارفا  ياهتیلم  ای  لوپ و  نداد  اب  هکنآ  ای  نانآ و  ياـنث  حدـم و 
دنناوتیمن نخـس  اب  دـندیدیم  هک  يدراوم  رد  کلذ و  لاثما  اـهب و  رپ  راداـفو و  ساـسح و  دارفا  اـهنت  ار  ناـیوسنارف  و  ناـحتاف ، خـسار و 

دیرخ هب  مدرک  هراشا  البق  هک  يروط  هب  ناگدیدمتـس  لام  زا  توتف  هسیک  ندرکزاب  اـب  دـندرگ  دارفا  بلج  اـی  ضرتعم و  تاکـسا  بجوم 
تـسا یعطق  اریز  هحفـص 432 ] هدوب [  نارواـبدوز  ناـحولهداس و  ندرک  ادـیپ  رب  راـک  ساـسا  ادـتبا  زا  لاـح  ره  رد  یلو  دـنتخادرپ . اـهنآ 

رگم دنهدیمن  رییغت  درف  کی  ياهوزرآ  یبلط و  هاج  نیمات  يارب  ار  دوخ  عضو  زگره  دنجنسیم  یلقع  نیزاوم  اب  ار  لئاسم  هک  یصاخشا 
دنهدیم و ماجنا  هدیمهف  هتسناد و  ار  رییغت  نیا  تروص  نیا  رد  هک  دنبایب  عوضوم  رد  هنابلط  هاج  يدام و  یـصخش و  یعفن  زین  دوخ  هکنیا 

رارق دوخ  يرادربهالک  فدـه  ار  دـنمهرف  شوهاـب  صخـش  رادربهـالک  کـی  ددـعتم . هباـشم و  ریاـظن  ياراد  یعیبط و  تسیرما  دوخ  نیا 
ار دوـخ  يزابهدبعـش  يزاـبهقح و  طاـسب  شوهاـب  دنمـشناد و  هدـیمهف و  صاخــشا  طـیحم  رد  زابهدبعــش  کـی  زاـبهقح  کـی  دـهدیمن 

لیوحت ناشیا  هب  رایسب  ياهالط  اهدعب  ات  دنکیم  يذاخا  مدرم  زا  هلیسو  نیدب  دنکیم و  يرگایمیک  ياعدا  هک  یصخش  کی  درتسگیمن .
دنریگیمن رارق  اهبیرف  نیا  ضرعم  یناسآ  هب  هک  یلقاع  صاخـشا  هب  دنرـضحتسم و  یمیـش  نف  زا  هک  یـصاخشا  هب  يذاخا  نیا  يارب  دهد 

هک یناسک  دنمـشناد و  هدیمهف و  صاخـشا  دزن  ار  دوخ  تایعدـم  تیرهظم  يربمغیپ و  تلاسر و  یغورد  یعدـم  کی  دـنکیمن . هعجارم 
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تـضهن موزل  ناونع  هب  ار  بلطم  دـیامن  اهنآ  دزن  یماقم  سیـسأت  دـهاوخب  نوچ  دـنکیمن  ءاـشفا  دنجنـسیم  یلقع  نیزاوم  اـب  ار  بلاـطم 
يوعد هک  نالدهداس  تسا و  نادرخیب  دزن  رد  طقف  دبیرفیم و  ار  اهنآ  دنکیم و  مأوت  يدنچ  كرادـم  لیالد و  اب  تاحالـصا  یبالقنا و 

مار یبالقنا  تضهن  کی  رد  تکرـش  رد  موزل  يارب  هک  ار  ینانآ  هکلب  میقتـسم  روط  هب  شدوخ  هن  مهنآ  دنکیم  هضحم  لامک  تیرهظم و 
هریغ تیرهظم و  ینامزلا و  بحاص  لیبق  زا  تایعدـم  نیا  لـعج  هب  لـسوت  هار ، اـهنت  هداـس  دارفا  بلج  يارب  هک  دـنکیم  عناـق  تسا  هدرک 

زابهقح و ذاخا و  بلقتم و  تسا و  رادربهالک  ینالف  هک  دینک  نالعا  اههمانزور  رد  ارمتسم  دیسیونب و  باتک  نارازه  امش  رگا  الاح  تسا .
هدوب و فاصنا  بحاص  دوخ  دننیبیم و  ار  همانزور  ای  دنناوخیم و  ار  باتک  هک  يدارفا  رد  طقف  امـش  بلاطم  نیا  تسا  نکمم  زابهدـبعش 

یقاب ممانیم  رادربهـالک  زاـبهقح و  ناـطالراش و  دارفا  يارب  هنیجنگ  ار  اـهنآ  نم  هک  دارفا  اـهنولیم  رد  یلو  دـنک  ریثأـت  دنـشاب  رکفت  لـها 
دنتـسه نآ  صـصختم  دوخ  هک  یقرط  لیحلا و  فیاطلاب  تاقالم و  اهنآ  اب  یـصوصخ  هحفـص 433 ] روطب [  دارفا  نیا  نیغلبم  هک  دـنامیم 
نیغلبم نیا  لابند  رد  امئاد  نآ و  ره  دوخ  باتک  همانزور و  اب  دیناوتیمن  امش  و  دندرگیم . حولهداس  نارواب  دوز  نآ  بلق  ریخست  هب  قفوم 

ندوب و غورد  ندوب و  ساسایب  دـینک و  تاقالم  مه  امـش  دـننکیم  تاقالم  سکره  اب  دـیورب و  مه  امـش  دـنوریم  اجک  ره  هب  اـت  دیـشاب 
دنیوگیم مامت  بات  بآ و  اب  دننیشنیم  دعب  نانآ  تیقفوم  مظعا  رس  تسنیا  دیئامن ، روابدوز  هدنونش  دزشوگ  ار  اهنآ  بلاطم  ندوب  لمهم 

نیغلبم و زا  کیره  اب  تسناوتیمن  هاش  نیدلارـصان  هک  تسا  یهیدب  دیامن . شوماخ  ار  رما  تسناوتن  شتردق  همه  اب  مه  هاش  نیدلارـصان 
حیـضوت دنیامنیم  زاربا  حولهداس  دارفا  دزن  رـس  رـس  تولخ و  رد  هک  ار  ساسایب  تاغیلبت  اهغورد و  ات  دـنک  هارمه  ار  يدرف  نایوگغورد 

هک ناـناوج  زا  یـضعب  زا  دـنهدیمن و  هار  دوخ  یمومع  یغیلبت و  تاـسلج  هب  ار  سک  همه  اریخا  یتح  هک  ماهدینـش  دـنک و  یثنخ  دـهد و 
دنتفایمن ماد  نیدب  دوخ  اهنت  هن  اریز  دـنراد  ساره  دـناهدروآ  تسدـب  تیعمج  نیا  ساسایب  بلاطم  تالمهم و  هب  تبـسن  قیمع  یعالطا 
تسناوتن دوخ  تردق  همه  اب  مه  هاش  نیدلارصان  هکنیا  ياعدا  رس  تساجنیا  دش . دنهاوخ  زین  هسلج  رد  رـضاح  نارگید  طوقـس  عنام  هکلب 

ار تسـس  فعـض و  طاـقن  یـضعب  دـینک و  روج  یبلاـطم  هلـسلس  دـنچ  مه  امـش  رگا  هک  مهدیم  لوق  امـش  هب  ینعی  دریگب . ار  رما  يوـلج 
ياهتنایب هنیجنگ  نیا  زا  هتبلا  دـینک  زاب  نارگید  لام  زا  مه  یتوتف  هسیک  دـیهد و  ناـشن  يراوتـسا  دوخ  راـک  رد  دـیهد و  رارق  کسمتـسم 

اب امش  ار  يرفن  دنچ  تسا  یفاک  دش . دیهاوخ  هلاثما  تیئاهب و  ریظن  یتالیکشت  نید و  سیسأت  هب  قفوم  هتبلا  دص  هتفای و  یبصن  ناروابدوز 
دوخ هب  دوخ  دعب  هیقب  دنیامنب  ار  هیلوا  دیدش  يراکمه  هک  دیهد  هدـعو  رفظ  حـتف و  لوصح  دـعب  ماقم  ترـصن و  هبلغ و  هب  ای  دـیرخب  لوپ 

زورما هحفص 434 ] دوریم [ . شیپ  ریدم  دارفا  یبلطهاج  هیاس  رد  دوخ  هب  دوخ  عوضوم  دیسر  مه  هب  یهورگ  نوچ  ینعی  دوشیم  تسرد 
دنشابیم هتسد  راد و  لیکـشت  دارفا و  بلج  ماقم  رد  یلیاسو  هب  کیره  هک  هفـسالف  ات  هتفرگ  نیدشرم  زا  نوگانوگ  راکفا  زا  تسا  رپ  ایند 

یضعب دنوشیم  يدارفا  يراکمه  بلج  هب  قفوم  دنرادیم و  زاربا  ار  دوخ  دنـسپهماع  هجوم و  راکفا  رهاظ و  نویزیولت  ویدار و  رد  یتح  و 
یبلطهاج نازیم  هب  تسا  هتـسب  لوا  هجرد  رد  دـباییم  همادا  هک  نانآ  تفرـشیپ  لماع  اهنت  دـنامیم . دـکار  یـضعب  دـباییم و  همادا  اهنآ  زا 

هوحن هتبلا  دنـشاب و  هتـشاد  هرهب  یئوج  ترهـش  یبلطهاج و  زا  زین  دوخ  هک  هیلوا  دارفا  باـختنا  هب  تسا  طونم  مه  دـعب  سـسؤم و  صخش 
هک یناعم  نیمه  رگم  میور  رود  ياج  ارچ  تسا . رثؤم  دارفا  بلج  رد  قیفوت  يارب  زین  تایلمع  نادـیم  باـختنا  تاکـسمتسم و  تاـغیلبت و 

نامه هب  یتاهرت  اهب  باب و  کبس  هب  انامه  هک  تسنیا  زج  رگم  تسا ؟ هدرکن  دوخ  هارمه  ار  یعمج  هدومن  ار  ندوب  سدقا  ناطلـس  ياعدا 
یعمج و  تسا ؟ هدرک  فیدر  یبلاطم  زین  وا  دنتخادرپیم  ناگتشذگ  تاجتشون  ماقرا  فورح و  ریـسفت  هب  دنتفابیم و  مه  هب  اهنآ  هک  وحن 

رگا مه  امـش  میوگیم  یتـقو  تسا . هدروآرد  دوخ  یهارمه  هب  دـندوب  فورعم  نیغلبم  زا  هک  ار  دوـخ  يوـمع  ردـپ و  یتـحار  ناـیئاهب  زا 
یبلطهاـج و ناـمه  زج  دراد  رتـشیب  امــش  زا  زیچ  هـچ  یناـعم  رگم  میوـگیمن  ساـسایب  دـینک  مـلع  یطاـسب  نـینچ  دــیناوتیم  دــیهاوخب 

اهب دـناهدرک . عورـش  ار  وا  اب  يراکمه  هک  يدارفا  وا و  دوخ  یبلط  هاج  نازیم  هب  تسا  هتـسب  افرـص  وا  تالیکـشت  همادا  الاح  یئوجترهش 
رگید دارفا  ریخـست  يارب  مه  يرگید  قرط  دوـب  هدـیدرگ  هار  نیا  زا  یعمج  بلج  هب  قـفوم  هک  نارگید  هسیک  زا  یـشخب  متاـح  رب  هوـالع 

دنکیم بلج  ار  يدارفا  ادهش  مانب  هداد  رارق  کسمتسم  ار  دارفا  ندش  هتشک  عوضوم  رواب  دوز  بلقلا  قیقر  دارفا  يارب  دوب ، هدرک  باختنا 
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رـس و تابجوم  دـنامب و  هزات  رت و  هشیمه  عوضوم  ات  دـنوش  هتـشک  نایئاهب  نایباب و  زا  يدارفا  هاگ  هب  هاگ  اـت  دزیگنایمرب  یلیاـسو  یتح  و 
نداد راتـشک  هب  مبیرغ و  نم  هنهن  ناونع  تحت  ار  عوضوم  نیا  نم  دـبای و  همادا  هشیمه  نانآ  ندـش  بوبحم  هجیتنلاب  دارفا و  هجوت  ادـص و 

هک دشابیم  شرسپ  وا و  دوخ  مبیرغ  نم  هنهن  عوضوم  نامه  رگید  و  هحفص 435 ] درک [ . مهاوخ  هیزجت  یتآ  تاحفص  رد  ناحول ؟ هداس 
یضعب عمط  تلع  هب  ای  ندش و  لحم  مظن  لالتخا  بجوم  تلع  هب  هک  يدراوم  يانثتسا  هب   ) دناهتسیزیم یگدوسآ  لامک  رد  هک  یلاح  رد 

بئاصم و راتفرگ  ار  اهنآ  هدرک و  هوک  ار  هاک  نیغلبم  ات  دنتـشادیماو  دـندشیم ) اهتیدودـحم  یـضعب  راتفرگ  اهنآ  زا  يذاخا  رد  ماکح  زا 
دوجوم دارفا  باذجنا  لاعتشا و  ناشدوخ  لوق  هب  رگید و  حولهداس  دارفا  بلج  هب  قفوم  زین  هلیـسونیدب  دنهد و  هولج  ایالب  دئادش و  لمحت 

یـشارت و ثیدـح  ثحب و  لدـج و  هب  لـسوتم  دـنیامن  هنخر  اـههار  نـیا  زا  دنتـسناوتیمن  هـک  يدارفا  اـب  موـس  تمـسق  رد  دـندیدرگیم .
نیغورد تاغیلبت  اب  مه  دـعب  دـنناشکب و  دوخ  فرط  هب  ار  يدارفا  قیرط  نیا  زا  دـندرکیم  یعـس  هدـیدرگ و  هریغ  یگتخاس و  ياهریـسفت 

هاـگن جورخ  شوج و  رد  شوـخلد و  مرگرـس و  ار  دارفا  یلاـخوت  ياـهرامآ  اـههیئاصحا و  نداد  اـب  رـشتنم و  قاـفآ  لـک  رد  هللارما  تیص 
تسس و نیناوق  تیئاهب و  تارطخ  تارـضم و  هب  طوبرم  بلاطم  موشیم و  روآدای  ار  عوضوم  هس  نیا  رـضاح  همان  همتاخ  رد  دنتـشادیم .

منادیم مزال  میامنیم و  راذگاو  رگید  ياههمان  هب  دش  دصرف  رگا  دنلابیم  نادب  هک  ار  بلاطم  ریاس  تارضح و  هناکدوک  ياهیفاب  هفـسلف 
دومنیم لالدتـسا  نادب  شیوخ  تیناحور  تابثا  يارب  تفگیم و  هشیمه  یبیرف  ماوع  هار  زا  اهب  هک  موش  روآدای  اجنیا  رد  زین  ار  هتکن  نیا 
یـضرا تنطلـس  لایخ  میهاوخیم و  ار  دارفا  بولق  ام  ینعی  هداد  صاصتخا  دوخ  يارب  ار  بولق  تنطلـس  ادـخ  تسین و  ایند  بلاـط  وا  هک 

ایند یمان  یگنج  نارادرس  نیرتگرزب  دینک  تقد  ار  هناراکایر  تالمج  اهیبیرف و  ماوع  نیا  دوخ  امش  میرادن . ایند  لام  هب  یهجوت  میرادن و 
نیا سپ  دـناهتفاییم  يونعم  ذوفن  اهنآ  رد  هتـشاد و  ریثأت  دوخ  نوشق  یماظن و  دارفا  بولق  رد  هک  تسا  هتفای  ترهـش  هک  دـناهدوب  یناسک 

صاخشا اریز  تسا  رثؤم  نارواب  دوز  نالدهداس و  دزن  رد  طقف  درادن  یـضرا  عمط  تسا و  بولق  تنطلـس  طقف  شرظن  هک  اهب  یبیرف  ماوع 
داحتا حول  رد  دوخ  هکنیا  امک  هحفـص 436 ] دشابیم [ . هچ  هلمج  نیا  زا  وا  یئاهن  دوصقم  هک  دنباییمرد  يدوز  هب  قیقحت  لها  كریز و 

قفا هب  دـناهدومن و  باـجح  قرخ  شتکلمم  لـها  زا  يرثکا  دـیامن  هظحـالم  یتلود  رگا  لاـح  ـالثم  (: » بوبحم هیعدا  ص 338   ) دیوگیم
تکلمم رد  رگا  نایئاهب  يا  هک  تسنیا  زج  هلمج  نیا  زا  دوصقم  ایآ  دونـشب ». دوش  هتفگ  هچنآ  دوش و  تکاس  دـناهدرک  لاـبقا  یهلا  روهظ 

رد هک  دـینارورپیم  رـس  رد  اـهب  هک  دوب  یئوزرآ  نیا  دوب ؟ دـهاوخ  امـش  راـیتخا  رد  تموکح  تلو و  دـیناسر  مه  هب  لـباق  یتیعمج  ناریا 
رد دنام . وزرآ  ملاع  رد  طقف  هلمج  نیا  یلو  دـیامن  شیوخ  تعاطا  هب  روبجم  ار  تلود  هک  دـنک  ادـیپ  ناریا  رد  دـیرم  ردـقنآ  دوخ  تایح 

بلق و اریز  تسا  هدرک  رخسم  ار  دارفا  نآ  زیچ  همه  دنک  رخسم  ار  بولق  هک  یـسک  تسام  شیپ  مه  دون  دمآ  دص  هکنوچ  دنیوگیم  لثم 
لدبم اروف  درف  نآ  تفای  یـصخش  هب  قلعت  یـصخش  زغم  بلق و  رگا  سپ  دروآیمرد  تکرح  هب  ار  ندـب  ياضعا  ریاس  هک  تسا  دارفا  زغم 

طقف لتاق  دارفا  هک  دوب ، نآ  شتلع  هتفای  ماجنا  تابـصعت  بهذـم و  تلع  هب  اـیند  رد  هک  یئاهراتـشک  ماـمت  وا ، تسد  رد  دوشیم  یتلآ  هب 
رس رب  نایئاهب  رفن  دنچ  هکنآ  هیضق  سفن  دنـشاب . اسؤر  هک  لامع  نآ  ناگدننک  تیاده  ناگدننکرما و  تسد  رد  دناهدوب  یئاهتلآ  لامع و 

حـضاو سپ  وا ؟ فرـصت  رد  ناشبلق  هدوب و  اهب  تسد  تلآ  دوخ  هک  هدوب  نآ  زج  شتلع  دنتـشک  ار  اهنآ  هتخیر و  اکع  میقم  یلزا  رفن  هس 
هک ناریا  هتبلا  دومنیم  لیـصحت  زین  ار  همزال  تامهم  هحلـسا و  تشادیم و  یفاک  يهدـع  بولق  رب  ار  يذوفن  نینچ  نیا  اهب  رگا  هک  تسا 

نیقی امش  و  دزاس . راوتـسا  دوخ  يارب  زین  ار  یـضارا  تنطلـس  بولق  تنطلـس  یپ  رد  هدومن و  رخـسم  ار  ایند  عمج  تسناوتیم  تسا  لهس 
هدیدیم دوخ  راک  تفرشیپ  عنام  هک  ار  هانگیب  رفن  هس  هدومن و  ار  هدافتـسا  رثکادح  دوخ  نایفارطا  يدودعم  زا  طقف  هک  یـسک  نآ  دینادب 

 - هاش نیدلارـصان  لاثما  ياههلک  زا  هتبلا  دـیناسریم  مه  هب  يرومیت  یئـالیتآ و  يزیگنچ و  تردـق  رگا  دـشکیم  باوختخر  رد  عاـفدالب 
الیتآ و زیگنچ و  يور  هک  تخاسیم  یئاهنوتـس  هحفـص 437 ] هریغ [  هریغ و  ناخ و  میرک  دـمحم  یجاـح  يداـبآ -  تلود  لزا -  ییحی 

ناخدمحم اغآ  يور  هک  درکیم  مهارف  اهلت  نانچنآ  دندروآیمن  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  نامـشچ  زا  دومنیم و  دیفـس  دوخ  دزن  ار  رومیت 
ناقیا و رد  اهب  هک  ار  يدارفا  نآ  رگم  تیمهایب ؟ تسا و  یمک  زیچ  بولق  تنطلس  سفن  رگم  عوضوم  نیا  زا  هتشذگ  دومنیم . نشور  ار 
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تنطلـس طقف  مه  اهنآ  هک  تسنیا  زج  دـنوشیم  بکترم  ار  یتیانج  ره  تساـیر  يارب  دـیوگیم  هدومن و  شنزرـس  دوخ  تاجتـشون  ریاـس 
تنطلس رگم  تسا ؟ هدش  ریخست  دارفا  همه  کلمت  زج  بولق  تنطلس  رگم  تسا ؟ دارفا  رب  تسایر  زج  بولق  تنطلس  رگم  دنتشاد ؟ بولق 

هتخادرپ و وا  میرکت  میظعت و  تعاـطا و  هب  هتـسب  شوگ  مشچ و  هراومه  درف  نیا  تنطلـس  تحت  بولق  نآ  ناـبحاص  هک  تسنیا  زج  بولق 
تنطلـس دنوادخ  دیوگیم  اهب  یتقو  دنروآ ؟ مهارف  ار  دوخ  دوبعم  بوبحم و  شیاسآ  تابجوم  هتفگ و  اهنخـس  وا  حدـم  يراوگرزب و  رد 

نیا هب  تجاح  دوب  هریغ  نایحیـسمو و  نیملـسم  يادـخ  ادـخ  زا  اهب  دوصقم  رگا  وا ، دوخ  ینعی  ادـخ  نیا  هتـشاد  ررقم  دوخ  يارب  ار  بولق 
وا دوخ  ینعی  دهاوخیم  ار  بولق  تنطلـس  ادخ  دیوگیم  اهب  هکنیا  سپ  تشادـن ، مدرم  اهرهـش و  روما  رد  لالخا  راتـشک و  وهایه و  همه 

ریاـس دـیوگیم و  نخـس  ادـخ  ماـنب  هک  سکره  اریز  تسوا ، دوـخ  دوـصقم  تساـهب  يادـخ  زا  تبحـص  یتـقو  دـهاوخیم و  ار  تـنطلس 
دندوب تسرپادخ  مدرم  يهمه  هکنیا  اب  اریز  دنوش ، دقتعم  وا  دوخ  هب  دارفا  هک  تسنیا  شدوصقم  دنکیم  دادـملق  كرـشم  ار  ناتـسرپادخ 
یـسک كرـشم  مالـسا  فرع  رد  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  هک  یتروص  رد  دندناوخیم . كرـشم  هارمگ و  لضم و  ار  همه  اهب  باب و 

باب و نونکا  دندیمانیم  كرشم  ار  ناتـسرپ  تب  نیملـسم  دزاس و  شودخم  ار  وا  تینادحو  هدش و  لئاق  یلثم  هبـش و  ادخ  يارب  هک  تسا 
دوخ ادخ  هملک  زا  اهنآ  دوصقم  اریز  ارچ ؟ دننکیم  دادملق  كرـشم  ناتـسرپ  تب  دننام  زین  ار  نیملـسم  هدـنار و  بوچ  کی  هب  ار  همه  اهب 

ناـمیا ادـخ  هب  سکره  دـنناوخیم و  دوخ  فرط  هب  ار  دارفا  ینعی  دـنناوخیم  ادـخ  فرط  هب  ار  دارفا  دـنیوگیم  تقو  ینعی  دنتـسه  اـهنآ 
رصق و اهب  يارب  هتخادرپن و  ار  اهنآ  جراخم  درواین و  هحفص 438 ] دورف [  میرکت  میظعت و  رس  اهنآ  هب  سکره  ینعی  تسا  كرـشم  درواین 

شرخ لابند  میوگیم  هکنیا  تسا ! كرـشم  دـیامنن  تکرح  تاولـص  مالـس و  اب  شرخ  لاـبند  درواـین و  مهارف  هفرم  یگدـنز  هکـسلاک و 
دنـسم رب  هیکت  ناهاش  نوچ  هتـشاد  وزرآ  هکنیا  رب  هوـالع  اـهب  تسا  تقیقح  نیع  هکلب  تسیزادرپ  هلمج  هار  زا  هک  دـینک  لاـیخ  هن  دـنورب 

نیا ققحت  رد  دنیامن و  زیزعت  دـیجمت و  ار  وا  دـنورب و  شرخ  لابند  دارفا  زین  میدـق  ياهدـنوخآ  نوچ  هتـشاد  وزرآ  دـنز  تنطلـس  تزع و 
زا صاخـشا  رگا  دـشاب  هدرک  زین  ار  یناسفن  ياهـشهاوخ  نیا  نیمأت  ات  تسا  هتخاس  یئاههنحـص  اهنس و  اههنیمز  نیا  يود  ره  رد  اهوزرآ 

نانچ هتخادـنایم  مه  ناـج  هب  ار  صاخـشا  هناـمحریب  ناـنچ  هک  تسا  يهبوجعا  هچ  دنـسانشب  اـت  دـننیبب  ار  وا  هتـساوخیم  يواـکجنک  هار 
نوچ یعقاو  يافرع  املع و  هکنآ  لاح  هدشیم و  لئاق  دوخ  تاقالم  يارب  یموسر  مسر و  ناهاش  رابرد  رـصق  دننام  هدیچیم و  یتافیرـشت 
قفوم نانآ  رادـید  هب  یگداس  تلوهـس و  هب  سکره  هدوب و  زاب  همه  يور  هب  تسا  رقحم  یلحم  ابلاغ  هک  ناشهاگفقوت  لـحم  ناـشیورد 
نورب تاقالم  يارب  هکنآ  ای  و  دـندومرفیمن » نذا  دوش  فرـشم  تساوخیم  یلاو   » تشونیم تفگیم و  اـج  همه  اهبلادـبع  یلو  هدـشیم 

ار تافیرشت  نآ  دوخ  باتک  رد  تسا و  یهد  مه  دابآ  یلع  دنک  روصت  فورعم  لوق  هب  هدربمان  هک  دندش  لئاق  تافیرشت  ردقنآ  قرشتسم 
باتک زا  تمـسق  نیا  تسا  یفاک  دـنتفریم  ناشرخ  لابند  اهدـیرم  هک  میدـق  ياهدـنوخآ  نایالم و  زا  دـیلقت  زا  سوه  هنیمز  رد  دروایب و 

رب هک  ار  هللاءاهب  هک  دوب  نیا  ابحا  موسرم  دوب و  یماـما  هربقم  نیمظاـک  رد  دادـغب  یکیدزن  رد  : » ص 122 منک . لقن  امـش  يارب  ار  دلیفنالب 
اهب هک  تسین  اههنحص  نس و  نامه  نیا  ایآ  منکیم  لاؤس  امش  زا  دنیامن » لابند  هلـصاف  رد  تفریم  هربقم  نآ  ترایز  يارب  راوس و  يرخ 

تـسد هب  ار  قلخ  راسفا  هدروآ و  اهالم  یئوج  تسایر  مئالع  زا  هدـناوخ و  تشز  هدومن و  حـیبقت  دوخ  تاجتـشون  ریاس  ناقیا و  رد  ار  نآ 
لافطا نادـیرم ، هنوگچ  هک  تسا  روکذـم  دـلیفنالب  باتک  زا  هحفـص  نیمه  رد  دـینک  هظحالم  هکنآ  ای  و  هحفص 439 ] هدرمـش [ ؟ نتفرگ 

تـسایر سفن و  ياهـشهاوخ  نیمأت  زا  یعون  نیا  ایآ  یتاغیلبت ، بلطم  هن  دـشاب  تسار  بلطم  نیا  رگا  دـندراذگیم  وا  مودـق  ریز  ار  دوخ 
تنطلـس نیریاس  نیریاس و  ناخمیرک و  دـمحم  یجاح  ای  يرون  دـهتجم  نآ  اـی  يداـبآتلود  رگم  دـشابیمن . بولق  رب  تنطلـس  یئوج و 

تمذم شنزرس و  ریقحت و  دروم  هک  دارفا  نیا  مامت  زیزع  تسود  هن  دنتشاد ؟ ار  ایند  رب  تموکح  هیعاد  دنتساوخیم و  ار  سیلگنا  سور و 
هتـشاد يدـیدش  لیم  هکنیا  نیع  رد  اهب  تسا . هدوبن  نانیا  نازیم  هب  هتبلا  ناشتـسایر  توهـش  دـنتفرگ  رارق  مهلاثما  اهب و  باب و  یئوگدـب  و 

رد مه  یفرط  زا  دـناشکب ، دوخ  رخ  لابند  هب  ار  مدرم  میدـق  ياهدـنوخآ  نوچ  یفرط  زا  دـیامن و  دـیلقت  ار  كولم  نیطالـس و  شور  تسا 
دارفا بولق  رد  دوخ  ياـعدا  هب  هک  ار  یتنطلـس  هدرک و  رکذ  يزاـب  بش  همیخ  نوچ  هدومن و  رخـسمت  ار  ناـنآ  تاـیح  زرط  دوخ  تآـشنم 
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ظاحل زا  مه  زین  حول  هداس  نامدرم  رد  ذوفن  نیا  تنطلـس و  نیا  هک  تسنادیمن  ردـقنیا  هراـچیب  دـناوخیم ، یلزا  يدـبا و  هدومن  سیـسات 
رود اهـشوگ  اهمـشچ و  زا  دوشیم و  ردنا  هبعج  هب  بیرقنع  يزاب  بش  همیخ  ياهکـسورع  نوچ  زین  نآ  هدوب و  یتقوم  افرع ) لوقب   ) نطاب

یئاـقب زیچ  چـیه  هکنآ  مکح  هب  اریز  دـنامیمن . یقاـب  نآ  زا  يرثا  هنوگچیه  هک  دوریم  راـکفا  زا  ناـنچ  زین  شاهرطاـخ  یتح  ددرگیم و 
نوچ يزور  دنچ  درادن  یئاقب  بولق  رد  هک  تسا  یعطق  زین  يزادنا  مه  تشپ  يزاب و  هقح  يزاب و  هدبعش  زا  هلصاح  ذوفن  نیا  سپ  درادن 

رد رگید  یـضعب  دربیم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  داب  ار  یـضعب  رتسکاخ  ددرگیم  شوماخ  يدوز  هب  دزورفایم و  هلعـش  راـخ  هتوب  هلعش 
دناهدرک و هابتشا  دنیوگب  هک  دنراد  ار  تعاجش  نآ  دنوشیم  رادیب  هک  دارفا  یضعب  ینعی  دنامیم  یقاب  دومخ  درـس و  نانچمه  دوخ  لحم 
هک دـننادیم  نانچ  ار  دوخ  تحلـصم  یـضعب  یلو  دـننک . هبنتم  ار  نارگید  دـیاش  ات  دنـسیونیم  دـنیوگیم و  اج  همه  دـناهدروخ و  بیرف 

تارهاظت و نیا  هکنآ  لاح  تسا و  ریز  رد  یتقیقح  ار  هتـسد  نیا  تارهاظت  هک  دننکیم  هحفص 440 ] لایخ [  تارضح  دننیشن و  شوماخ 
دنتسه و نوسفا  کلهم و  مس  نآ  ریثأت  تحت  زونه  یقاب و  بیرف  رد  زونه  هک  تسا  ینالد  هداس  نآ  شور  زا  رتكانرطخ  بتارم  هب  اهایر 

يدنچ تسا  نکمم  دریگب . دوخ  تسد  رد  هشیمه  يارب  ار  قلخ  همه  راسفا  دناوتب  يدرف  تسین  نکمم  تقوچیه  هک  میوگب  دیاب  یفرط  زا 
ار دوخ  عفن  هک  ياهتسد  رگم  دنهدیم . یـصالخ  ار  دوخ  هدش و  رادیب  دوز  ای  رید  هرخالاب  زین  رفن  دنچ  نآ  یلو  دهد  بیرف  ار  يرفن  دنچ 
هباذج و هوق  رد  هک  يرگید  ماد  رد  ای  ینعی  دهدیم  يرگید  هب  ار  دوخ  ياج  هرخالاب  هدوبن و  يدبا  زین  تعفنم  نیا  دـنناد  اقب  اب  رهاظت  رد 

یبسن زین  تدـم  تسا  یبسن  روما  همه  هک  روطنامه  اما  دـنباییم . رگید  لحم  رد  ار  دوخ  عفن  هکنآ  ای  دـنتفایم و  دـشاب  رتيوق  یگدـنبیرف 
يدبا تزع  تنطلس و  دیدرگ  یبزح  لیکشت  هب  قفوم  هدومن و  خوسر  حولهداس  دنچ  حور  رکف و  رد  هک  ردقنیمه  درکیم  رکف  اهب  تسا ،
يدبا تنطلس  نیا  دوشب و  دناوتیمن  نادب  تیدبا  قالطا  هدوب و  هرخـسم  دوخ  هزات  دبای  ماود  لاس  رازه  نارازه  بزح  نیا  هکنآ  ولو  هتفای 
شوه تسارف و  مامت  لامعا  اب  رـشب  درذـگیم و  رـشب  رمع  زا  لاس  اهنویلم  نیققحم  باـسح  قبط  اریز  درذـگیمن . لاـیخ  باوخ و  زا  زین 

تبـسن لـبق  لاـس  رازه  تفه  هب  زورما  ندرا  رد  ار  رهـش  نیرتمیدـق  دـناهدرک  فـشک  هک  یئاـههبیتک  دراد و  هـک  اـههناسفا  نـیب  رد  دوـخ 
رثکادح تسا  یماس  یناریا و  یسراپ  ياههناسفا  بجوم  هدیسر  ام  تسد  هب  یقاب و  زورما  هب  ات  شراثآ  هک  ار  يدرم  نیرتمیدق  دنهدیم و 

ءاشنم هک  يدارفا  مامت  رمع  سپ  تسا  لاس  دـصناپ  رازهراهچ و  ات  دـصناپ  رازهجنپ و  نیب  هدـش  فشک  ياههبیتک  قبط  لاـس و  رازه  شش 
هچنآ هکنآ  لاح  هدومنن و  زواجت  لاس  رازه  تفه  ات  شـش  زا  یقیقح  هاوخهناسفا  هاوخ  دناهدوب  رـشب  یگدنز  خیرات و  رد  یعقاو  تالوحت 

نارازه هب  طوبرم  هک  نانآ  هحفص 441 ] لاوحا [  یگنوگچ  مان و  هک  دناهتـشاد  دوخ  نیقباس  زا  زین  نانآ  اعطق  میراد  دارفا  نیا  زا  ام  هک  ار 
زورما هک  دناهتـشاد  دوجو  تیرـشب  خـیرات  رد  يرثؤم  دارفا  نیارباـنب  تسا ، رود  هدیـشوپ و  اـم  شوـگ  مشچ و  زا  تساـهنآ  زا  شیپ  لاـس 

تسا و یقاب  نانآ  مان  تسا  لاس  رازهـشش  هک  یناسک  هب  میدرگرب  نونکا  و  تسین . یقاب  اهنآ  راثآ  راک و  مسر و  ماـن و  زا  يرثا  هنوگچیه 
یناسنا عون  عورش  لاس  اهنویلم  ربارب  رد  مقر  نیا  مینیبب  دشاب ؟ هتشاد  دناوتیم  یشزرا  هچ  تیدبا  تیلزا و  لباقم  رد  دوخ  تدم  نیا  مینیبب 
هیاـپرب تادوجوم  ساـسا  هک  میروآیم  رظن  رد  یتقو  ددرگ ؟ دـجاو  دـناوتیم  ار  یتـیعقوم  هچ  تارک  ریاـس  تیدوجوم  لاـس  اـهدرایلم  و 

عورش و هیناث  نآ و  زا  رتمک  زا  تادوجوم  تایح  مینکیم  هظحالم  یتقو  ناسنا ، ات  هتفرگ  یلولس  کی  تادوجوم  زا  تسا  تامم  تایح و 
دـلوت 1805 تسیدرم  مدـید  اهرامآ  رد  لاح  هب  ات  هک  ار  يرثکادـح   ) تسا هدـش  رکذ  زین  لاـس  دودـح 170  ات  ناسنا  رد  رـضاح  لاح  رد 
(. دوب هدروآ  ار  وا  ياههجیتن  هون و  دالوا و  رفن  سکع 170  یفرعم و  ایند  درم  نیرترمعم  ار  وا  همانزور  لبق  لاس  هس  هک  زاقفق  رد  يدالیم 

؟ دشاب هتـشاد  دناوتیم  يرکذ  تیلباق  هچ  شزرا و  هچ  هلاس  دوجوم 160  نیا  ربارب  رد  یلولـس  کی  دوجوم  نآ  زا  رتمک  رمع  تدـم  سپ 
دوجوم نآ  رمع  زا  زور  کی  ای  تعاـس  لیکـشت 24  طقف  دـنام  یقاب  وا  رمع  ربارب  هیناث 86400  کـی  دوجوم  نآ  زا  يراـثآ  ضرف  رب  رگا 

دیآیم و مزال  لاس  مینک 000 ر 824 ر 13  باسح  ار  هلاس  درم 160  نآ  راثآ  ياقب  میهاوخب  هیاپ  نیمه  هب  رگا  دـهدیم و  ار  هلاس   160
راثآ رادقم  نیا  لاحم  ضرف  رب  رگا  دینیبب  دیئامنب و  دـمانیم  يدـبا  ار  دوخ  تنطلـس  اهب  هکنیا  زا  يروصت  هبـساحم  نیا  يور  زا  الاح  امش 

ای مرک و  کی  يهزادنا  هب  شتیدبا  شتنطلـس و  هزات  هدیـسرن ) لاس  رازهـشش  هب  ناگتـشذگ  زا  میدید  هکنانچ  هکنآ  لاح  و   ) دنام یقاب  اهب 
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ياعدا هک  اـقآ  نیا  و  هحفـص 442 ] دـیرب [ . یپ  تالمهم  نیا  ندوب  ینعمیب  رب  زین  هار  نیا  زا  دـسریمن  سوریو  کی  اـی  برکیم و  کـی 
یلعدمحم ازریم  یتقو  نارگید ، هب  دسر  هچ  ات  دنامن  یقاب  شاهداون  نارسپ و  بولق  نیب  رد  یتح  شتنطلس  درکیم  بولق  رب  يدبا  تنطلس 

نانچ نآ  هحتاف  عقوم  نیا  رد  دندومنن  وا  راثآ  هب  یهجوت  شیاههداون  یتقو  دـنتخادنا  رـس  تشپ  ار  ردـپ  تاروتـسد  زا  تیعبت  شناردارب  و 
. دنتسه میلـست  وا  هب  یئاهب  نارازه  تسا و  یقاب  وا  تنطلـس  دنیوگب  نایئاهب  تسا  نمم  دش . هدناوخ  دناوخیم  يدبا  ار  نآ  وا  هک  یتنطلس 
ای هدیسوپ  مشپ  هکت  کی  يارب  ای  دیتسه و  لئاق  تنطلس  مه  واگ  يارب  امش  رگا  تساهنآ  لاثما  يدایا و  تارضح  تنطلس  نیا  میوگب  دیاب 

هکت نآ  اهواگ و  ناـیلوتم  هک  دـننکیم  ناـمه  يداـیا  اریز  دراد ، تنطلـس  ـالاح  مه  اـهب  دـیتسه  لـئاق  تنطلـس  یئاـقیرفا  هدیـسوپ  تسوپ 
ذوفن رثا  رب  زین  دنه  ناتسرپواگ  دندومنیم ، لمع  اهتب  نایلوتم  لاوقا  رثا  رب  ناتـسرپ  تب  دنیامنیم . لمع  یئاقیرفا  يهدیـسوپ  ياهتسوپ 

نایــشاب یلوـتم  هـک  دـنراد  يداـیا  زا  تـیعبت  زین  ناـیئاهب  دـنیامنیم و  هدـیقع  زاربا  دـنوریم و  هار  ناواـگ  نایــشاب  یلوـتم  نویناـحور و 
سپ یهبا . سدـقا  لامج  یئاقیرفا و  ناویح  تسوپ  هکت  واگ و  ترـضح  يدـبا  تنطلـس  تساج  نیا  دنتـسه و  اـهب  هدیـسوپ  ياهناوختـسا 

هک دـنراد  هطـسفس  کی  نایئاهب  هدورـسیمن و  ار  ینعمیب  تـالمج  نینچ  ـالا  هتـسنادیمن و  يزیچ  زین  يدـبا  تنطلـس  زا  اـهب  هک  دـینادب 
تـسود دـناهدنام . مورحم  وا  تیهولا  ضیف  زا  زین  ءاهب  هداوناخ  لها  نایفارطا و  دـهدیمن  رون  دوخ  ریز  هب  غارچ  هک  روطناـمه  دـنیوگیم 

رود زا  طـقف  زین  اـهب  تاـغیلبت  تسا . شوـخ  رود  زا  ندینـش  لـهد  زاوآ  هک  تسنیا  هیـضق  تقیقح  میراذـگب  راـنک  ار  هطـسفس  رگا  زیزع :
اهبلادـبع و رگا  دـندیدنخیم و  وا  تاهرت  هب  وا  ياههون  نارـسپ و  یتح  کیدزن  زا  دـنک و  رثا  رواب  دوز  ناحول  هداس  بلق  رد  تسناوتیم 

یهیدـب دـندرک ، اهدـهج  نآ  تفرـشیپ  رد  دـندنام و  رادافو  یقاب و  وا  متـسیس  زا  تیعبت  هب  هک  یناسک  اهنت  اهب ) رتخد   ) ایلع هقرو  یقوش و 
دوبن نیا  رگا  دـندشیم و  رادروخرب  نآ  يایازم  ریاـس  و  هحفـص 443 ] یبلط [  تحار  تساـیر و  زا  دوخ  هک  هدوب  نآ  تلع  هب  اـهنت  تسا 

هداوناخ دارفا  ریاس  دننام  هنوگچ  زین  اهنیا  هک  دیدیدیم  تقو  نآ  دوب  هدش  نییعت  اهب  نیـشناج  یلعدمحم  ازریم  اهبلادـبع  ياجب  رگا  ینعی 
ازریم رگا  دـینادب  نیقی  دـندرکیم . ازهتـسا  رخـسمت و  ار  وا  یلاخوت  فوجم و  تایعدـم  دـندیدنخیم و  دوخ  ردـپ  شیر  هب  درم  نز و  زا 

درب ثرا  هب  ار  تسایر  ءاهبلادبع  نوچ  یلو  درک . یلعدمحم  ازریم  هک  درکیم  نامه  زین  اهبلادبع  دشیم  باختنا  اهب  نیـشناج  یلعدمحم 
ار دوخ  تسایر  هیاپ  ات  دزاس  رگهولج  دوب  هچنآ  زا  رتشیب  ار  تایعدـم  نآ  يرتشیب  تاـغیلبت  اـب  هدومن و  لـمع  هویـش  ناـمه  هب  دـیاب  راـچان 

نامردپ دـنیوگیم : تموکح و  دزن  دـنوریم  دـندوب  اهب  نامه  نارـسپ  هک  ناردارب  ریاس  یلعدـمحم و  ازریم  هک  یلاح  رد  دـنک . رتمکحم 
و دنتـشاد . ینادـیرم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هک  رگید  ياهدـشرم  نارازه  دـننام  ینعی  تـشاد  ینادـیرم  ناریا  رد  هـک  دوـب  يدـشرم  طـقف 

دالوا هک  دـشکب  اـهاجنیا  هب  راـک  درکیمن  رکف  هراـچیب  ياـهب  هدرک و  ادـخ  ار  وا  رتشیب  يذاـخا  يارب  ناـمردارب  اهبلادـبع  هک  دـنیوگیم :
هراچیب ناگدیدمتـس  تاناعا  زا  هک  یلاوما  رـس  رب  تسا  نکمم  درکیم  رکف  هکلب  دنیامن  بیذـکت  ار  يو  یئاعدا  تاماقم  ار و  وا  شدوخ 

هب شدالوا  نیب  یقافن  يراقن و  رگید  هکنیا  لایخ  هب  میسقت و  ناشیا  نیب  ار  اهنآ  البق  سپ  دنتفا  مه  ناج  هب  شدالوا  هدش  يروآعمج  یباب 
رود لوا  زونه  هکنیا  زا  لفاغ  میدوزفین » جنر  رب  میتشاذگن و  جنگ   » دسیونیم دوخ  همان  تیصو  رد  نانیمطا  لامک  اب  دیسر  دهاوخن  روهظ 

ریرحت دعب  یثادحا  كالما  رب  هفاضا  یلو  دوب  هتشاذگن  یجنگ  ارهاظ  دوب و  هدومن  میسقت  ار  دوجوم  لاوما  هک  تسا  تسرد  دوب . هنامیپ  و 
زونه هک  يدیاع  عبنم  نیا  رس  رب  درکیمن  رکف  دوب  هدرک  شومارف  دنشاب  حول  هداس  نادیرم  نامه  هک  ار  یگنادشش  هد  اهدص  همانتیصو 
دالوا نیب  عازن  فالتخا و  داجیا  بجوم  دندوب  تاعربت  نداد  لوغشم  اهنیما  یجاح  لاثما  تاقیوشت  رارـصا و  موش و  تاغیلبت  ریثأت  تحت 

ار يزادـنادگل  مرجال  دـهدیمن  جاب  اهنآ  هب  اهبلادـبع  رگید  دـننیبیم  هک  شناردارب  هحفـص 444 ] یلعدمحم و [  ازریم  دـش و  دـهاوخ  وا 
بلاطم همه  هک  رگید  تسا  یلیلد  دوخ  يرجام  نیا  و  دـنیامنیم . بیذـکت  مه  ار  ردـپ  تایعدـم  زاغآ و  وا  اب  ار  تفلاخم  هدرک و  عورش 

لاثما اهب و  دننام  وجهدافتسا  صاخشا  يارب  دنهدیم  ار  هنیجنگ  لیکشت  دوخ  هک  نانآ  یحول  هداس  ناروابدوز و  زا  هدافتسا  هب  ددرگیمرب 
هحفص 445 ] دنیامنیم [ . نیمأت  ار  دوخ  یبلط  هاج  تسایر و  تاوهش  دنروخیم و  نان  هنیجنگ  نیا  زا  هک  وا 

ناحول هداس  نداد  راتشک  هب  مبیرغ و  نم  هن  هن 
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ناحول هداس  نداد  راتشک  هب  مبیرغ و  نم  هن  هن 

گنج و تالمح و  رد  باب  هشقن  هک  تفایرد  يدوز  هب  دوب  یکریز  نطف و  صخـش  هک  اهب  مدومن  هراشا  لبق  تاحفـص  رد  هک  يروط  هب 
قباس ياههمان  زا  یکی  رد  نم  هراشا و  بلطم  نیدب  زین  اهبلادبع  شرـسپ  هکنانچ  درک  دهاوخن  داجیا  ار  یتیقفوم  هدوبن ، شخب  هجیتن  زیرگ 

هب ریـشمش  سکره  قباس  مایا  رد  تسا  توافتم  ریاغم و  همیدق  يهنمزا  اب  یلک  هب  وا  مایا  عضو  هک  تسنادیم  اهب  مدروآ . ار  نآ  نتم  دوخ 
توق و تسد و  برـض  هب  دوـب  هتـسب  هجیتـن  دـیامن و  ناـیغط  دوـخ  تلود  هیلع  تسناوـتیم  دـشیم و  بوـسحم  حلـسم  تفرگیم  تسد 

زرط هدوبن و  ناسآ  اهنادـب  یـسرتسد  ار  يداع  دارفا  هک  دـندوبیم  یئاهحالـس  ياراد  اهتلود  وا  ماـیا  رد  یلو  تارفن  يرترب  تعاـجش و 
اب ندرک  گنج  يارب  هکلب  تسین  رفن  ریشمش و  تیاکح  طقف  تیاکح  هک  تسناد  اهب  سپ  دشیمن . رسیم  تلوهـس  هب  زین  نآ  زا  لامعتـسا 

دیدیم یفرط  زا  دیدیمن و  نایباب  دوخ و  رد  ار  نآ  ندروآ  تسدب  ناکما  نوچ  تسا و  مزال  نآ  هباشم  تاحیلـست  هدومزآ و  دارفا  یتلود 
هداسرد يریثأت  هچ  تقیقح  ادخ و  هار  رد  ناگدشهتشک  ناونعب  تاغیلبت  رثا  رب  تلود  هیلع  هدننک  نایغط  رساجتم و  نایباب  ندش  هتـشک  هک 

رد هک  یتراهم  اب  هداهن و  هبرجت  نیا  ساسارب  ار  دوخ  راک  هشقن  سپ  دروآیم ، تیباب  لظ  رد  ار  يدیدج  دارفا  هدرک و  ناروابدوز  نالد و 
 ] ار هداوناخ  دوخ و  شیاسآ  هافر و  تاـبجوم  جـیردت  هب  هتخادـنا و  ضرعت  زا  نوصم  تسد  رود  هطقن  هب  ار  دوخ  هتـشاد  کـلاهم  زا  رارف 
زا هدومن و  یگدـنز  ینامثع  يروطارپما  نیملـسم  نیب  رد  نایناریا  یعمج  يارب  ینید  دـشرم  بطق و  ناونعب  هتخاـس و  مهارف  هحفص 446 ]
هب نایئاهب  نایباب و  ناریا  رد  هک  دـشیم  بجوم  مبیرغ  نم  ناج  هنهن  هدـنبیرف و  تاملک  تاـقیوشت و  تاعیجـشت و  تاـکیرحت و  اـب  یفرط 

ار نیملـسم  هتخادرپ و  تارهاـظت  هب  وا  زا  يوریپ  هـب  هدرک  رواـب  ادـخ  تـقیقح و  هار  رد  ار  وا  یئاـعدا  ياهیتخـس  اـیالب و  هدـمآ و  مـحرت 
دـیناسر و مه  هب  یفاک  يهدـع  هک  یتروص  رد  ات  دـندرگ  تیئاهب  هب  يدارفا  بلج  بجوم  هار  نیا  زا  دـنوش و  هتـشک  اـت  دـنیامن  کـیرحت 

ترثک تلع  هب  تشاد  هدـیقع  هکنانچ  هدـش و  هناحلـسم  مایق  هلمح و  راک  هب  تسد  هاگنآ  دروآ  تسد  هب  زین  یتاحیلـست  همزـال  تاکرادـت 
هیقت و عضو  دیاب  مزادرپ  هب  تاعوضوم  نیا  دهاوش  ندروآ  هب  هکنیا  زا  لبق  دیامن . دوخ  زا  یئاونـش  تعاطا و  هب  روبجم  ار  تلود  تیعمج 

یتسد تساوخیم  هشیمه  دوب و  ناریا  رد  وا  هویـش  هکنانچمه  اهب  میئامن . هیزجت  افیح  اکع و  رد  ار  شاهداوناخ  اهبلادـبع و  اـهب و  تمکح 
نایباب تضهن  رد  تساوخیم  مه  دزوسن  شتسد  لاح  نیع  رد  هک  دوش  رادروخرب  نآ  یمرگ  زا  يروط  هب  ات  دشاب  هتـشاد  شتآ  رب  رود  زا 
هکنیا امک  دهرب . اههکلهم  زا  دراد و  ظوفحم  یناج  تساوخیم  مه  دنک و  هدافتسا  دوخ  تسایر  نیمأت  يارب  نانآ  روشن  روش و  زا  دراو و 
سور ریفـس  کمک  بلج  اب  هنوگچ  میدـید  زین  هاش  لتق  هیـضق  رد  داد و  تاجن  ار  دوخ  يراـتفرگ  کـچوک  دروم  ود  رد  هنوگچ  میدـید 

يرتشیب طایتحا  اب  هک  تسناد  نآ  رد  ار  حالـص  دراذـگ  نس  هب  اپ  رتشیب  نوچ  دـش و  یتربع  سرد  وا  يارب  تانایرج  نیا  تفاـی  یـصالخ 
هک میدـید  دادـغب  رد  یتح  دوخ و  نایفارطا  صاوخ  نیب  رد  رگم  دومنیمن  یتارهاظت  هجو  چـیه  هب  رگید  اکع  رد  هک  تسنیا  دـیامن  لمع 

نیا زا  دوب  سامت  رد  ناـیباب  لـیماف و  دارفا  ریاـس  وا و  اـب  مئاد  هک  ییحی  شردارب  یتح  هک  دوب  يرـس  یفخم و  ناـنچ  وا  تیرهظم  ياـعدا 
تیئاهب خـیراوت  رد  احیرـص  تمـسق  نیا  رد  دـیدرگ . علطم  هنردا  رد  دـعب  لاسکی  دودـح  هکنآ  ات  دـنام  ربخیب  اهتدـم  دادـغب  رد  وا  ياعدا 

 ] هتفر دجـسم  هب  نانآ  کبـس  هب  فورعم و  ینـس  ناملـسم  هب  ار  دوخ  اکع  رد  شاهداوناخ  اهبلادـبع و  اهب و  هک  دـیآیم  تسد  هب  یبلاطم 
ار دوخ  تایعدم  هیلک  نتفرگ  رارق  نیملـسم  هلمح  دروم  ای  ندـش  هتـشک  ناج و  سرت  زا  دـناهدادیم و  ماجنا  هزور  زامن و  و  هحفص 447 ]
وا و يارب  یئاهتیدودحم  رگا  دناهتخاسیم . دومناو  دراد  ناریا  رد  ینادـیرم  هک  يدـشرم  بطق و  ناونع  هب  ار  شیوخ  هتـشادیم و  یفخم 
اب هکنیا  تاـشاشتغا و  تلع  هب  افرـص  هکلب  هتـشادن  یبهذـم  تابـصعت  نید و  تیاـکح  هب  یطاـبترا  هنوگچیه  هدیـسریم  مهب  شاهداوناـخ 

دندیدیم هک  یتلود  لامع  هکنآ  ای  نآ و  ریظن  یلامعا  نایلزا و  نتـشک  لیبق  زا  هدوب  هدیدرگیم  لحم  مظن  رد  لالخا  بجوم  دوخ  لامعا 
دراو اـهنآ  هب  روـظنم  نیدـب  یئاـهراشف  هداـتفا و  يذاـخا  لاـیخ  هب  دـسریم  نادـیرم  زا  تفم  هب  هـک  دنرایـسب  تاـهوجو  ياراد  تارـضح 

نظ ءوس  دروم  دـندوب  اهکرت  نمـشد  هک  اهسیلگنا  هب  کمک  ناونعب  اهدـعب  هکنآ  اـی  مدرک و  هراـشا  ـالبق  دراوم  نیا  رد  هک  دـندروآیم 
راکفا دیاقع و  نتشاد  هدیشوپ  صوصخ  رد  اما  تسین . دهاوش  ندروآ  هب  تجاح  تسا و  فورعم  ایاضق  نیا  هتفرگ و  رارق  تموکح  لامع 
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هب نآ  فارطا  افیح و  اکع و  اصوصخم  نیطـسلف  رد  غیلبت  هشیمه  هکنآ  لیلد  لوا  تعامج : تنـس و  لـها  هیور  هب  لـمع  و  اـکع ، رد  دوخ 
طقف هزاجا  نیا  دشاب و  هدوب  یقوش  اهبلادبع و  اهب و  یلبق  هزاجا  بسحرب  یتسیابیم  زین  طاقن  نادـب  نادـیرم  ترفاسم  هدوب و  عونمم  یلک 

عوضوم یئزج  ندـید  اب  هدوبن و  جـک  ناشنالاپ  هک  یناـسک  ینعی  دنـشاب ، دادعتـسا  ياراد  ناـشدوخ  لوق  هب  هک  هدـشیم  هداد  یناـسک  هب 
ار دلیفنالب  لوق  لقن  اذل  دیشاب  هتـشاد  دیدرت  طاقن  نآ  رد  غیلبت  تیعونمم  رد  تسا  نکمم  اما  دنوشن  نادرگور  تیدیرم  زا  راظتنا  فالخ 
زا هک  نیرئاز  . » دـشابیم لحم  رد  زین  هریغ  ربمغیپ و  ای  ادـخ و  رهظم  ناونعب  اهب  ندوبن  هتخانـش  زا  یکاـح  دوخ  هک  مروآیم  ص 136  رد 

تیعقوم زا  يزیچ  نیطسلف  نینکاس  نکلو  دندوب  دوب  هدش  راذگاو  هللا  ءاهب  هب  هک  یمیظع  یهلا  تیرومام  هب  فراع  دندمآیم  هدیعب  طاقن 
تارضح تمظع  تیعقاو  زا  يزیچ  تردنب  دندیدیم و  ار  تارضح  یئاحیسم  تایح  زرط  طقف  اهنآ  دنتـسنادیمن . يدنفا  سابع  هللا و  ءاهب 

ءوس تلع  هب  یناـمثع  تلود  اـساسا  نوچ  هک  دوب  نیا  نآ  تلع  دـندشیم و  فـقاو  هحفـص 448 ] دندرکیم [  یگدـنز  نانآ  نیب  رد  هک 
دنتـساوخ هللا  ءاهب  زا  دیدج  ياهتعدب  عوقو  سرت  زا  هجوت و  نیبصعتم  ءادعا و  لوعجم  تاشرازگ  هب  تشاد  عوضوم  لصا  رد  هک  یمهافت 

يارجا زین  اهبلادبع  دیاین  لمع  هب  یتاغیلبت  هنوگچیه  دندوب  هدش  دـیعبت  نادـب  تارـضح  هک  هطخ  نآ  نینکاس  هب  تبـسن  هک  دـهد  لوق  هک 
دوخ تایعدم  ناونعب  اهبلادبع  اهب و  هک  تسنیا  ددرگیم  هدافتـسا  عطق  روط  هب  هک  هچنآ  شرازگ  نیا  زا  داد .» همادا  نانچمه  ار  دهعت  نیا 

تنوکـس لحم  رد  غیلبت  هکنآ  رگید  دناهتـشادیم و  یفخم  ار  دوخ  ياعدا  هدـشن و  هتخانـش  دوخ  تماقا  لحم  رد  ناریا ، نارواـب  دوز  دزن 
الوا منکیم  لاؤس  امـش  زا  دـشابیم . هجویب  درومیب و  الک  هدـش  رکذ  هک  يزیمآ  هطـسفس  لیالد  تاهیجوت و  اما  هدوب  عونمم  تارـضح 

فظوم ندش  هتشک  نایاپ  ات  ار  دارفا  اهنآ  هک  دوب ؟ هتـشاذگ  زاجم  ناریا  رد  غیلبت  رد  ار  نایئاهب  نایباب و  اهبلادبع و  اهب و  ناریا  تلود  رگم 
هک قارع  ياهرهـش  رگم  دوب ؟ ینامثع  تلود  ياهرهـش  زا  اکع  افیح و  يارب  بسانمان  طـقف  تعدـب  داـجیا  رگم  اـیناث  دـندرکیم ! غیلبت  هب 
رد غیلبت  مه  وا  هک  تشاد  ینامثع  تلود  اب  يدـهعت  مه  یقوش  رگم  ثلاث  رد  دوبن ؟ ینامثع  تلود  ورملق  دـندرکیم  غیلبت  نآ  رد  ناـیئاهب 
هک تسنامه  عوضوم  لصا  دنیارسیم  تارضح  هک  تسا  رعـش  اهنیا  فورعم  لوق  هب  سپ  دوب . هدرک  عنم  ار  توریب  اکع و  افیح و  رـسارس 

یللع دوش و  يراددوخ  نآ  رد  لاجنج  داجیا  زا  دراد و  ظوفحم  ندش  یتمعن  يردیح  زا  ار  دوخ  تنوکـس  طیحم  هکنیا  يارب  اهب  متـشون .
لحم رد  غیلبت  عنم  روتـسد  هدرب  نیب  زا  دـنز  مهرب  ار  يو  شیاسآ  هکنآ  ای  دروآ و  مهارف  وا  يارب  یناج  تمحازم  تابجوم  دوب  نکمم  هک 

روتـسد تیاکح  رگا  درادـن  اهنآ  فرط  زا  دـهعت  لوبق  ایو  ینامثع  تلود  روتـسد  اب  یطابترا  هنوگچیه  عوضوم  دـهدیم و  دوخ  تنوکس 
قارع ياهرهش  ینعی  ینامثع  تلود  ياهرهش  ریاس  رد  دهعت  روتـسد و  نیا  یتسیابیم  هحفـص 449 ] دوب [  دهعت  عوضوم  ینامثع و  تلود 

اریز دوب  دهاوخن  رمث  رمثم  هتشادن و  ینعم  اکع  افیح و  رد  غیلبت  هک  تسنادیم  اهب  هوالع  هب  دوش  تیاعر  مه  البرک  فجن و  رهش  لثم  زین 
ینامیا همئاب  هن  اهنآ  هک  اریز  تسا  ینیسح  تعجر  اهب  هکنیا  تسا و  نایعیش  مهدزاود  ماما  مئاق و  باب ، هکنیا  نتفگ  دوبن  یلمع  ناینـس  هب 

نانچ هب  دسر  هچ  ات  دوب  كانرطخ  ناینس  اهکرت و  ربارب  رد  ندوب  هعیش  راهظا  سفن  مایا  نآ  رد  هوالع  هب  ینیسح و  تعجر  هب  هن  دنتشاد و 
مه يرگ  ینس  هب  رهاظت  هکلب  تشادیم  یفخم  لحم  نآ  رد  ار  دوخ  تایعدم  اهنت  هن  اهب  هک  دوب  تاهج  نیا  هب  یلاخوت ، هلمهم و  يواعد 
هب اهبلادـبع  زا  ار  یلع  دـمحم  ازریم  تیاکـش  تیاـکح  یتـقو  اـکع  رد  دوخ  هلاـس  تارطاـخ 9  رد  هتخورفا  ناـخ  سنوی  رتـکد  دوـمنیم .
رد ار  غیلبت  كرابم  لامج  نوچ  دسیونیم : مدروآ ) لبق  تاحفـص  رد  عوضوم  تبـسانم  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک   ) دنکیم هراشا  تموکح 

( دـسیونیم دـعب  ... ) دوش اشفا  تموکح  رد  اـهب ) همانتیـصو   ) دـهع باـتک  هک  دـندرکیمن  رکف  اـهنآ  دـندوب  هدومرف  یهن  یناـمثع  كاـخ 
ءیـش ود  نکل  میدوزفین  جنر  رب  میتشاذگن و  جنگ  هتـشون  هللا  ءاهب  دنتفگ  هداد و  هئارا  ار  اهب  همانتیـصو  اهنآ  تیاکـش  باوج  رد  اهبلادـبع 
سنوی رتکد  [ . 53 « ] دـندوب هداد  ناشن  اج  همه  شورف  يارب  هدرب و  تقرـس  هب  تارـضح  مه  ار  نآ  تسا  دوجوم  حـیبست ) نآرق و   ) سیفن

همان تیـصو  نیا  هک  هتـسنادیم  هک  اهب  تسا  هداد  غیلبت  روتـسد  دوخ  همانتیـصو  رد  اهب  هدرک  روصت  هک  هدرک  هابتـشا  کی  اجنیا  رد  ناـخ 
کی هدومنن و  نآ  رد  مه  یئاعدا  نیرتکچوک  یتح  هکلب  هدادـن  غیلبت  روتـسد  اهنت  هن  دـش  دـهاوخ  فوشکم  ءالم  رد  يزور  هاوخاـن  هاوخ 

گرزب و درم  هچ  دـنیوگب  هکنیا  يارب  یبیرف و  ماوع  يارب  هدرک و  فیدر  هدومنیمن  لمع  نادـب  زین  دوخ  هک  ار  گنـشق  ياهفرح  هلـسلس 
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ياههبعج ندرک  یفخم  هکسلاک و  رـصق و  لابند  هنوگچ  میدید  دوخ  ایند و  لام  هب  یگقالعیب  لیبق  زا  هدروآ  یحیاصن  هدوب  يدنمـشناد 
ای هدـیدرگ و  مدرم  نیب  فالتخا  داجیا  قاقـشا و  قافن و  هحفـص 450 ] بجوم [  هنوگچ  دوخ  میدید  داحتا و  هب  هیـصوت  ای  دوب و  ینیریش 
هب تبـسن  هزره  نابز  هچ  اب  دوخ  میدید  دینک و  بانتجا  ناسنالا  هب  ردـکتی  ام  نعط و  نعل و  زا  دـیئالآیم و  تشز  راتفگ  هب  ار  نابز  هکنآ 

دالوا و تیاعر  مارتحا و  هب  هیـصوت  مه  دعب  هداد و  اهنادب  تادانـسا  هچ  هدمآ و  راتفگ  هب  دناهتفرگن  لیوحت  حالطـصا  هب  ار  وا  هک  یناسک 
يارب هدرب و  تموکح  هب  ار  نآ  اهبلادـبع  دـشاب  حیحـص  تیاور  رگا  هدوب  يراع  یلاخوت  تایعدـم  زا  نوچ  هک  تسنیا  دـشابیم . شلیماف 

میدوزفین جنر  رب  میتشاذگن و  جنگ  هتـشون  ایر  هار  زا  اهب  هک  تسا  تسرد  اریز  دزادرپیم . هطـسفس  هب  دهدن  دوخ  نیفلاخم  هب  یلام  هکنیا 
هدوب و شددـعتم  ياـههداوناخ  وا و  صخـش  تنوکـس  لـحم  هدـش و  يرادـیرخ  وا  ناـمز  رد  هک  ار  كـالما  زا  یتمـسق  تروص  نم  یلو 
رد يرما  کلم  تاقوا  نآ  رد  اریز  دوب  رما  مانب  تاقوا  نآ  رد  هک  دینک  لایخ  هن  ار  اهنیا  مداد و  شرازگ  ار  تاغاب  یضارا و  ریاس  نینچمه 

دوخ نارسپ  نیب  مداد  كردم  هکنانچ  شتایح  مایا  رد  امـسر  ار  اهنآ  زا  يرادقم  هکنیا  امک  اهبلادبع  دوب و  اهب  کلم  دوب  هچنآ  دوبن و  نیب 
هار رد  شیوخ و  لیم  هب  ار  اهنآ  هکنیا  يارب  اهبلادـبع  یلو  دومنیم  شـشخب  لذـب و  هریغ  نایفارطا و  یحو و  بتاـک  هب  اـی  درک و  میـسقت 
نیا زا  هک  رگید  یساسا  بلطم  یلو  تشاد . مورحم  ار  ناردارب  فرـصت و  دوخ  ار  همه  دنک  جرخ  شیوخ  صخـش  لالج  دوخ و  تمظع 
راـثآ نآرق و  ربارب  نیدـنچ  دوخ  لوق  هب  هدومن و  بتک  هیلک  خـسن  هک  یـسک  نآ  تسا . نآرق  حـیبست و  عوضوم  دوـشیم  كرد  شرازگ 
یـسک نآ  دیامنیم . رما  قیوشت و  عیجـشت و  دوخ  هکرابم »  » حاولا راثآ و  ندـناوخ  هب  ار  حول  هداس  نادـیرم  دارفا  مئاد  هدروآ و  راثآ  باب 

ایآ حـیبست ؟ نآرق و  هب  راـکچ  ار  وا  هدومن  یهن  ءـالم  رد  رکذ  ناونع  هب  ار  ناـبز  ندـنابنج  هدوـب و  ماوـع  دزن  رد  راـکذا  رکذ  فلاـخم  هک 
اب رکذ  نآرق و  تئارق  اب  هتفریم و  اهینـس  هحفـص 451 ] دجـسم [  هب  اهنآ  اب  هک  تسا  حیبست  نآرق و  نامه  نیا  تسین ؟ رکذ  يارب  حیبست 
هار تمسق  نیا  رد  نم  دیئوگب  امـش  دیاش  هدومنیم  رهاظت  هدزیم و  بلاق  اهینـس  هیورب  صلاخ  ناملـسم  دشرم و  بطق و  ار  دوخ  حیبست 

مراد نم  هک  دوشیم  نامه  هجیتن  دـیدراذگ  حـیبست  نآرق و  نیا  رانک  رد  مه  ار  اجنآ  اجنیا و  بلاـطم  ریاـس  یتقو  یلو  میاـمیپیم  هغلاـبم 
تکرح وا  رخ  لابند  هب  نادـیرم  تفریم و  هربقم  ترایز  يارب  اـهب  هنوگچ  هک  مدروآ  لـبق  هحفـص  دـنچ  نیمه  رد  مسیونیم . امـش  يارب 
درادـن مه  شزرا  دوخ  مرادـن و  ار  نآ  قیقحت  تقو  نوچ  دـشاب  اهینـس  هب  طوبرم  مه  هربقم  نیا  منکیم  روصت  نم  هکنیا  وگ  دـندرکیم 

مغر یلع  تسا  نایعیـش  همئا  نیرتگرزب  زا  یکی  يراوگوس  هام  هک  ار  مرحم  مود  لوا و  هک  یـسک  دشاب . نایعیـش  هدازماما  کی  هک  مریگ 
ینعم یبیرف  ماوع  رهاظت و  زج  هیور  نیا  ایآ  دورب ؟ مانمگ  هدازماما  کی  ترایز  هب  دـیآیم  تین  صولخ  اب  تقو  نآ  دریگیم  نشج  اـهنآ 
رکذتم دیامنیم  رکذ  ار  اهب  هزانج  عییـشت  تیاکح  یتقو  رد ص 107  دلیفنالب  باتک  نامه  رد  دینک  هظحالم  امـش  تسا . هتـشاد  يرگید 

شیادـص هک  دزادرپیم  ناذا  يادا  هب  نیملـسم  لومعملا  بسح  دجـسم  رد  زامن  هب  دارفا  بلج  يارب  یئاـهب  برع  نآ  هنوگچ  هک  دوشیم 
يرگینس و یناملـسم و  هب  رهاظت  يارب  زج  هیور  نیا  ایآ  دراد ؟ دجـسم  رد  زامن  تیئاهب  ایآ  دراد ؟ ناذا  تیئاهب  ایآ  هدومنیم  هجوت  بلج 

يداه ازریم  اب  اهبلادبع  رتخد  هیئایض  جاودزا  تافیرشت  هب  دینک  هعجارم  دعب  و  دشاب ؟ هتـشاد  تسناوتیم  رگید  ینعم  لحم  نیملـسم  بلج 
هب هنوگچ  دنناوخیم و  جاودزا  دقع  هغیـص  يارجا  يارب  ار  ینـس  یتفم  هنوگچ  هک  دـینک  هظحالم  دـلیفنالب و  هب ص 114  یقوش  نیدـلاو 

هحفص دندروآ [ . یتفم  دیوگیم  هک  تساهب  هداوناخ  لها  دوخ  دینک  هجوت  تسرد  دنهدیم ! ماجنا  ار  اهنآ  جاودزا  مسارم  تینس  مسارم 
هکلب دناهتشادیم  روتسم  یفخم و  ار  یگداوناخ  ندوب  هعیش  اهنت  هن  دینکیم  هظحالم  تسا  ینس  یتفم  نیا  تسین  هعیـش  دهتجم  نیا  [ 452

اهبلادبع هک  ص 136 )  ) هتـشون دلیفنالب  هکنانچمه  دینک  هظحالم  دعب  و  تسا . هدوبن  نیب  رد  مه  نایئاهب  جاودزا  مسارم  تیئاهب و  زا  یئوب 
شردپ نوچ  هکلب  داد  جرخ  هب  ار  تراهم  تیاهن  تمسق  نیا  رد  اهنت  هن  دومن  يرجا  هدومن و  مارتحا  ار  نیطسلف  رد  غیلبت  عنم  دهعت  نآ  زین 
میـسقت ینیریـش  هتفرگیم و  دـیع  زین  ار  نانآ  دایعا  یتح  مدرک  هراـشا  قباـس  رد  هک  يروط  هب  هداد و  همادا  تینـس  هب  رهاـظت  رد  ناـنچمه 

هکنانچ تسا  هدراذـگیم  هعمج  زامن  دجـسم  رد  شتایح  زور  نیرخآ  ات  یتح  هک  اجنآ  ات  هتفریم  دجـسم  هب  نانآ  کبـس  هب  هدومنیم و 
هددـعتم ياهتیلاعف  : » یلاغترپ ص 66  دسیونیم : اهبلادبع  تامم  حرـش  همدـقم  رد  دوخ  دـیدج  رـصع  هللا و  ءاهب  باتک  رد  تنملـسا  رتکد 
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زور رد  دنتـشاد  همادا  وا  تایح  مایا  نیرخآ  ات  انامه  فیفخت  یئزج  اب  طـقف  ینامـسج  یگتـسخ  نوزفا و  زور  فعـض  دوجو  اـب  اهبلادـبع 
.« دومنیم میـسقت  هناـعا  ارقف  نیب  دوخ  تسد  اـب  لومعملا  بسح  دـعب  تکرـش و  اـفیح  دجـسم  رد  رهظ  زاـمن  رد  ربماون 1921  هعمج 25 

نیا نتـشون  هب  تردابم  هک  تسا  اهبلادـبع  صوصخم  رومأم  تنملـسا  رتکد  نیا  هتـشون  ار  روطـس  نیا  هک  تسین  افـش  نیا  دـینک  هظحـالم 
دسیونیم هک  تسوا  نیا  هدیسر و  یئاهب  رادتیحالص  عجارم  هیلک  بیوصت  هب  نآ  بلاطم  هدومن و  یئاهب  يایلوا  لوپ  اب  روتـسد و  اب  باتک 

رد اهبلادبع  نیرخآ  هعمج  نیا  درکیم و  میسقت  لوپ  ارقف  نیب  دوخ  تسد  اب  هتفر و  دجـسم  هب  رهظ  زامن  يارب  هعمج  زور  لومعملا  بسح 
کبس هب  زامن  ات  تفریم  ناینس  دجسم  هب  ایآ  دناوخب ؟ ار  یئاهب  زامن  ات  تفریم  ناینـس  دجـسم  هب  ایآ  مسرپیم  امـش  زا  نم  دوب . ایند  نیا 
هحفص نایعیش [  دنرازگیم و  زامن  هنیس  هب  تسد  ناینس  هک  تسنیا  اهزامن  توافت  زا  یکی  هک  دیراد  رطاخ  هب  زونه  دبال   ) درازگب اههعیش 
شیوخ ردپ  هعوضوم  دـیدج  زامن  رـشان  دوخ  هدوب و  بلاطم  نیا  مامتا  هب  فلاخم  هک  یـسک  الوصا  و  ولهپ ) هب  نازیوآ  ياهتـسد  اب  [ 453

ایر ار  دوخ  رمع  مایا  مامت  اهبلادبع  هک  تسنیا  زج  ایآ  راکچ ؟ هعمج  زامن  دجـسم و  اب  ار  وا  هتـسناد  هدش  خسن  ار  تعامج  زامن  دشابیم و 
فلاخم ارهاظ  شردپ  هکنیا  اب  ارقف  هب  لوپ  نداد  اب  هدرک و  تدابع  نانآ  کبـس  هب  دوخ  ردپ  دـننام  هدرک و  ندوب  ینـس  هب  رهاظت  هدومن و 

اقالخا هکنآ  لاح  و  دـنک ؟ بسک  یتیعقوم  ترهـش و  راـبتعا و  دوخ  يارب  تسا  هتـساوخیم  هدرک  یهن  ار  نآ  هدوب و  تناـعا  زا  هوحن  نیا 
شیوخ لایخ  هب  هکنآ  روظنم  هب  رهاظت و  يارب  افرـص  اهبلادـبع  یلو  دوش  هداد  هیریخ  تاسـسؤم  هب  یفخم و  روط  هب  هناـعا  هقدـص و  دـیاب 
تمیق هب  ار  دوخ  ندوب  یفارـشا  هدرک و  شـشخب  لذب و  هعمج  ره  دروآرد  درکیم  ار  اهنآ  رکذ  هشیمه  هک  یفارـشا  نایعا و  وزج  ار  دوخ 

ظفح يارب  يرگینس  هب  اهبلادبع  اهب و  رهاظت  عضو  دوب  نیا  تسا . هدیناشکیم  نآ  نیا و  خر  هب  ناریا  نایباب  ناگدیدمتـس  تومیال  توق 
غورد هب  ار  دوخ  ربخیب  مدرم  يارب  نیطـسلف  زا  جراـخ  رد  یبـیرف  ماوع  تاـغیلبت و  يارب  لاـح  نیع  رد  یلو  دوخ  طـیحم  شمارآ  ناـج و 

هار باسح  هب  ار  نآ  هدـشیم  عقاو  اهنآ  یـشک  مدآ  تافلخت و  للع  هب  هک  ار  يراشف  هنوگره  دادـملق و  کیرات  نادـنز  رد  مهنآ  ینادـنز 
. دندیرخیم ار  اهنآ  نامیا  يزوسلد و  تقر و  دندیناشکیم و  نالد  هداس  ناربخیب و  خر  هب  ار  عیاقو  مامت  بات  بآ و  اب  هدراذـگ و  ادـخ 
تاـفالتخا و تلع  هب  هک  یتاـشاشتغا  رثا  رب  ینعی  نادـنز  هن  رظن و  تحت  لکـش  هب  هدوب  يدـیعبت  افرـص  اـکع  عوضوم  سفن  هکنآ  لاـح  و 

تـسد رود  يهطقن  هب  ار  کیره  هتخادنا و  هقرفت  اهنآ  نیب  دینادیم  هکنانچ  دیـسر  مهب  لوبمالـسا  هنردا و  دادغب و  رد  ردارب  ود  تاعزانم 
شاشتغا تابجوم  اددجم  ات  دوش  عطق  نیریاس  اب  اهنآ  سامت  هکنآ  روظنم  هب  رظن  تحت  دـیعبت  هکلب  ینادـنزروط  هب  هن  یلو  دـندرک  باترپ 

لیلد هنایفخم  ياهتاقالم  نیا  ققحت  سفن  دـندادیم و  ماجنا  هنایفخم  ياهتاقالم  ناـشیا  هحفـص 454 ] کلذعم [  دوشن  مهارف  تکلمم  رد 
زا منکیم : رکذ  ار  اهنآ  هنومن  دنچ  امـش  يارب  هک  مراد  رایـسب  دـهاوش  هنیمز  نیا  رد  نم  ناشیا و  ندوب  ینادـنز  هن  هدوب  تارـضح  يدازآ 

مایا زا  انامه  وا  یگدنز  هک  : » دـسیونیم رد ص 119  وا  يهرابرد  البق  دـنکیم و  تیاکح  یناـشاک  هللادـسا  ازریم  لوق  زا  دـلیفنالب  هلمج 
راکرـس ظفاحم  دراگ  یناشاک  هللادسا  ازریم  نیا  هک  دش  هتفگ  نم  هب  : » دسیونیم رد ص 122  نینچمه  و  هدوب »: مأوت  یهلا  رما  هب  یناوـج 

یلو دوب  هتشاد  عونمم  ار  هحلسا  لمح  ارهاظ  اهب  هک  دیراد  رظن  رد  دبال  تشادیم .» یفخم  دوخ  يابع  ریز  رد  یبیهم  هحلـسا  کی  دوب  اقآ 
حلسم ظفاحم  دراگ  کی  طسوت  هب  دیاب  اقآ  راکرـس  یلو  دنوش  هتـشک  عافدالب  هرب  نوچ  ات  دوب  هدیدمتـس  یناریا  نایئاهب  يارب  روتـسد  نیا 

هدوبن و نیب  رد  يرگید  دـیدهت  دـش  رکذ  هک  يوحن  اب  ینامثع  رد  وا  يارب  اریز  دوش  تظفاـحم  دوخ  صخـش  ناردارب  نیـضقان و  ربارب  رد 
عالطایب يرجام  زا  وا  هک  ریصقت  هچ  ار  اهبلادبع  هتشادیمرب  اهبلادبع  تظافح  يارب  هحلسا  دوخ  هللادسا  ازریم  رگا  دنیوگیم  نایئاهب  دبال 

ناشزغم رد  ار  صاخـشا  راکفا  نیرئاز  ددـعتم  تایاکح  قبط  هدوب و  تامارک  بحاص  هک  یئاقآ  راکرـس  نآ  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  هدوب 
هللادسا رکذ  زا  دوصقم  دوب  هیـشاح  میرذگب  مه  عوضوم  نیا  زا  يراب  دنامب ؟ عالطایب  دناوتیم  دوخ  ظفاحم  لمع  زا  هنوگچ  هدـناوخیم 

صرد مه  واو  تیاکح  دلیفنالب  يارب  هدربمان  هک  دوب  اکع  هب  تارـضح  دیعبت  هیلوا  مایا  رد  انامه  اهبلادـبع  اب  وا  تاقالم  تیاکح  یناشاک 
تکرح اـکع  يارب  رگید  یئاـهب  کـی  قاـفتا  هب  نم  دنتـسه  اـکع  رد  اـم  نیبوبحم  هک  میتسناد  هکنیا  ضحم  هب  : » هدروآ دوخ  باـتک   127

. ] تسا یئاهب  وا  هک  متسناد  نم  تشادیم و  لزنم  اجنآ  یکیدزن  رد  هک  متفای  ار  یخیـش  اجنآ  رد  دجـسم و  هب  متفر  نم  هرخالاب  مدومن ...
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بلج يارب  زین  اهب  تاغیلبت  دندوب  یباب  همه  هکلب  دشیمن  هدناوخ  یئاهب  مان  هب  یسک  عقوم  نآ  رد  هک  دیشاب  هتـشاد  رظن  رد  [ ) هحفص 455
منامب اجنامه  رد  تفگ  نم  هب  دـیدرگ  علطم  نم  ترفاسم  روظنم  دوصقم و  زا  وا  یتقو  و  هدوب .) دوخ  تسایر  تحت  تیباـب  لاـح  رد  دارفا 

عقوم نآ  رد  دش  جراخ  دجسم  زا  هک  مدید  ار  اقآ  راکرس  دعب  مدرک و  ربص  يربصیب  لامک  اب  نم  دمآ ، دهاوخ  اقآ  راکرـس  هاگنابـش  هک 
اب یلو  تسا  هدوبن  نیب  رد  ینادـنز  دناهتـشاد و  لـمع  يدازآ  هک  دـناسریم  تاـقالم  نیا  سفن  دـینکیم  هظحـالم  دوب »... اـبیز  یناوج  وا 

نایباب يارب  ار  يراکادف  تیاهن  هتـسویپ  تسا  یعدم  هدومن و  ار  ندوب  ینادـنز  تامدـص و  لمحت  هب  رهاظت  هشیمه  اهب  يدازآ  نیا  دوجو 
الثم هتـشاد . یتاغیلبت  يهبنج  شاهمه  هدوبن و  نیب  رد  یتقیقح  الا  دـنک و  بلج  دوخ  هب  ار  اهنآ  تفأر  تقر و  هار  نیا  زا  اـت  هتـشاد  لومعم 

هدازهاش زا  یکی  نارهط  رد  : » دیونـشب وا  يراکادف  هنومن  يارب  هدمآ  خیرات  صرد 374  هدومن و  لقن  لیبن  يارب  دوخ  هک  ار  تیاـکح  نیا 
مه ناگرزب  نایعا و  زا  یعمج  نشج  سلجم  رد  میتشاد  توعد  یـسورع  نشج  رد  اـم  دـندرکیم  سورع  ار  یتنطلـس  هداوناـخ  ياـهمناخ 

ماغیپ هک  تفگ  ام  هب  هراشا  اب  دمآ و  لزنم  برد  باب  ترضح  یحو  بتاک  نیسح  دیس  ردپ  يدزی  دمحا  دیس  اهنیب  نیا  رد  دندوب  رضاح 
هک میداد  ماغیپ  دـمحا  دیـس  هب  میوش  جراـخ  یـسورع  سلجم  زا  دوبن  نکمم  هظحل  نآ  رد  نوچ  دـیامن  غـالبا  اروف  دـیاب  هک  دراد  یمهم 

دمحم ام  تسا  رطخ  رد  ناشناج  دناهدش و  سوبحم  نیوزق  رد  هرهاط  بانج  هک  داد  ربخ  روطنیا  ام  هب  نشج  همتاخ  زا  دعب  دشاب . ام  رظتنم 
هنومن دینکیم  هظحالم  دیامن .» صالخ  سبح  زا  ار  هرهاط  دورب  هک  میداد  وا  هب  صوصخم  تاروتسد  میدرک و  راضحا  ار  يداهرف  يداه 
شدوخ حالطـصا  هب  مناـخ و  هدازهاـش  یـسورع  نشج  رد  تکرـش  یکی  تسا  زیچ  ود  عوضوم  نیا  رکذ  زا  شدوـصقم  اـهب  ار ؟ تاـغیلبت 

دوخ و یگرزب  يهیام  ار  نیا  دـننکیم و  داـی  اـهنآ  زا  شنیغلبم  شرـسپ و  وا و  اـج  همه  هک  فارـشا  و  هحفـص 456 ] نایعا [  اب  تبحاصم 
لیبق نیا  زا  هک  يرابرد  نانچ  نآ  هصاـخ  دوبن  اـج  همه  رد  بلطم  رارکت  همه  نیا  هب  یجاـیتحا  ـالا  دـننادیم و  ماـقم  صخـشت و  تمـالع 

شرگید بلطم  يراب  دندوب . نابیرگ  هب  تسد  گرم  اب  تلذ  یگنـسرگ و  زا  هک  تشادیم  رانک  هشوگ و  ره  رد  اهرازه  اهمناخ  هدازهاش 
نیا زا  دـیناوتیم  تلوهـس  هب  ار  یتقیقح  دوخ  امـش  یلو  تسا  هرهاط  تاجن  هب  شمادـقا  ینعی  ناـیباب  هب  تمدـخ  دوخ و  یناـشفناج  رکذ 

هب یمهم  بلطم  يارب  رود  هار  زا  یصخش  هکنیا  اب  هک  دیدید  هدادیم  لئاسم  لیبق  نیا  هب  وا  هک  تسا  یتیمها  نازیم  نآ  دیبایرد و  ناتساد 
دراذگیم راظتنا  هب  ار  لوجع  رومام  هدادن و  ناشن  یشورخ  شوج و  هنوگچیه  هدنکن و  لد  یسورع  سلجم  زا  اهب  یلو  هدومن  هعجارم  وا 

وا بلطم  ندینـش  هب  ترداـبم  ناـگرزب ؟! ناـیعا و  تبحاـصم  زا  نآ و  زا  هلـصاح  فـیک  نشج و  همتاـخ  زا  دـعب  يدرـسنوخ  لاـمک  رد  و 
رتمهم يربخ  هدوب  نکمم  هدوب و  هچ  هدوبن  مولعم  وا  دزن  رد  هک  ربخ  کی  ندینـش  يارب  اهنت  هک  یـسک  دینک  رکف  دوخ  امـش  و  دـیامنیم .

روطنیمه هیـضق  اج  همه  رد  دشاب . دناوتیم  لیبق  هچ  زا  وا  یناشفناج  نازیم  دراوم  ریاس  رد  دـنکن  لد  یـسورع  سلجم  کی  زا  دـشاب  هدوب 
وا يهیور  ـالوصا  هتخادرپیم و  روما  هنوگنیدـب  تاـغیلبت  هنیمز و  كرادـت  يارب  هدـنامیم  دـئاز  یتـقو  شدرگ  فیک و  زا  تقو  ره  هدوـب 

دـشاب یـسیسخ  رجات  ناتـساد  دیاب  دیربیم  یپ  نآ  تیاکح  هب  لثم  رهاظ  زا  دـبال  تسا  هدوب  هدازماما  فقو  هتخیر  نغور  ساسارب  هشیمه 
میدقت ار  نآ  هدوبن  شورف  لباق  نوچ  هتخیریم  نیمز  هب  شاهراجتلا  لام  زا  ینغور  هاگره  یلو  هدرکیم  يراددوخ  تاقدـص  نداد  زا  هک 

كرت دوـخ  یبهذـم  هـمهم  بلاـطم  ندینـش  يارب  ار  یـسورع  نـشج  هتـشادیم  لوـمعم  ار  هـیور  نـیا  هـشیمه  زین  اـهب  هدرکیم . هدازماـما 
هچرگا مدرک  وت  ینابرق  ار  رسپ  نیا  ایادخ  دیوگیم : دنکیم  توف  دتفایم و  ماب  زا  اکع  رد  يدهم  شاهلاس  رسپ 19  یتقو  یلو  هدومنیمن 

توف یشوخان  رثا  رب  دمحا  هحفـص 457 ] شلاسدرخ [  رـسپ  نوچ  اعدا  زا  لبق  هکنیا  امک  هدومنیم  لمع  زین  باب  ار  هناراـکایر  هیور  نیا 
سبح و لوبق  ای  هبوت  هب  دـندرک  ریخم  ار  وا  هک  زاریـش  رد  میدـید  یلو  مدومن  یناـبرق  وت  هار  رد  ار  وا  دـیوگیم  ادـخ  هب  اـبطاخم  دـنکیم 
ار وا  دوب  هدـش  هتخانـش  اهیزیرنوخ  تابالقنا و  بجوم  نوچ  دـندادن و  وا  هب  ار  راـیتخا  رگید  هک  زیربت  رد  یلو  دومن  لوبق  ار  هبوت  هجنکش 
هن هیور  یبیرف و  ماوع  نیغورد و  تاغیلبت  هدازماما و  فقو  هتخیر  نغور  یعقاو  دراوم  تساهنیا  تفای  دیهش  تمس  تاغیلبت  هار  زا  دنتـشک 

لهچ دوخ  تاغیلبت  اهقطن و  تاجتـشون و  رد  ار  نآ  دـندوب  رظن  تحت  دـیعبت و  طقف  اکع  رد  تارـضح  هکنیا  اب  يراـب  مبیرغ . نم  ناـج  هن 
تاحفـص 68 و 95 و 96 قبط  رب  دندرکیم . رکذ  تروصنیدب  دارفا  تقر  بلج  يارب  اج  همه  دنداهن و  مان  کیرات  نادـنز  رد  سبح  لاس 
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هیقب هناخ و  کی  رد  مه  لاس  تفه  نآ  دـعب  دـندرکیم و  یگدـنز  قاطا  هس  رد  شلیماف  اهب و  ار  اکع  دورو  لوا  لاس  ود  دـلیفنالب  باتک 
هک يدراوم  رگم  دـندرکیم  یگدـنز  رـصق  رد  اهبلادـبع  دوخ  هتفگ  هب  جراـخ و  زین  رظن  تحت  زا  یتح  ینعی  هدوب  دازآ  یلک  هب  ار  تدـم 

دنیوگیم مبیرغ  نم  هن  هن  هار  زا  هک  زین  اـکع  ياوه  بآ و  صوـصخ  رد  دـندشیم . اـهیمظنیب  تـالالتخا و  بجوـم  مدرک  هراـشا  ارارک 
ياهلگ هنوگچ  هیلوا  مایا  رد  انامه  اهب  صخش  لیماف  دارفا  لوق  زا  دینک  هظحالم  دلیفنالب  رد ص 96  دریمیم  نآ  ياوه  زا  روبع  رد  هدنرپ 

ات دننکیم و  فصو  دندرکیم  قالشق  قالیی و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هکسلاک  اب  هدوب و  تارـضح  هدافتـسا  دروم  هک  ار  اجنآ  ياهغاب 
زا حول  هداس  ربخیب و  مدرم  يارب  دینک  هظحالم  اهنیا  همه  اب  یلو  دنیامنیم  اهفـصو  هچ  هتفگ و  نخـس  اهنآ  یئابیز  راجـشا و  زا  دـح  هچ 

هدیناشک ندنلب  ارم  اهامش  تبحم  مدونشخ -  رایسب  اهامش  زا  نم  . » اهبلادبع تبحـص  دلیفنالب  ص 150  دنیوگیم : هچ  مبیرغ  نم  هنهن  هار 
تمعن زا  اهبلادبع  یتقو  اضیا ص 156 : هحفص 458 ] [ . ] 54 « ] مروایب اهامـش  يارب  ار  مایپ  ات  مدرک  ربص  نادنز  رد  لاس  لهچ  نم  تسا - 

، ناشخرد رون  بوخ و  لدـتعم  ياوه  نکمتم و  رهـش  لداع و  تموکح  تحت  تینما  رد  یگدـنز  يایازم  هکنیا  دـناریم و  نخـس  يدازآ 
رایسب تسبوخ  رون  مرورسم  رایـسب  هرظنم  نیا  زا  نم  : » اضیا ص 166 میتشاد .» اکع  هلـشق  نادـنز  رد  یقیمع  یکیرات  هچ  . » درکیم هفاضا 

اههدنونـش دنکیم  تبحـص  قیمع  یکیرات  كانلوه و  یکیرات  نیا  زا  اهبلادبع  یتقو  دوب .» یکانلوه  یکیرات  هچ  اکع  نادنز  رد  تسبوخ 
رد دینیبیم . ار  شاهجیتن  هکنانچ  دـندمآیم  تقر  هب  دـندروآیم و  رظن  هب  ار  هلاثما  امود و  ردـناسکلا  طسوت  هفوصوم  يهناسفا  ياهنادـنز 

ایالب لمحت  ادخ  هار  رد  زارد  نایلاس  هک  ار  یقرشم  نامهم  نیا  ات  دندش  توعد  ناگیاسمه  ناتسود و  زا  يرایـسب  : » باتک نامه  ص 167 
یکیرات زا  یهآ  زوس و  هچ  اب  دینکیم  هظحالم  ار ، مبیرغ  نم  هنهن  بذـبذت و  هجرد  دـینکیم  هظحالم  الاح  دـنیامن .» تاقالم  دوب  هدومن 

لحم دندوب  هدش  هداد  تنوکـس  لوا  لاس  ود  رد  طقف  شاهداوناخ  اهب و  هک  ار  یلحم  هکنآ  لاح  دیوگیم و  نخـس  اکع  نادـنز  كانلوه 
لقن امش  يارب  مه  ار  دلیفنالب  باتک  زا  تمسق  نیا  نم  دیراد  دیدرت  امش  رگا  دننادیم و  همه  ار  نیا  دوب و  ینامثع  تلود  نایماظن  تماقا 

نازابرـس يارب  تفای  هعـسوت  یناـمثع  هیـسور و  نیب  گـنج  هک  یعقوم  رد  : » ص 68 هحفـص 459 ] تساـهب [ : رتخد  زا  تیاـکح  منکیم 
نیا رد  دومن  ضارتعا  دنیامن  یگدـنز  اجکی  رد  نازابرـس  اب  ابحا  هکنیا  زا  هللاءاهب  دـیدرگ و  عقاو  جایتحا  دروم  يرتشیب  يزابرـس  ياهقاطا 

ام رایتخا  رد  هک  یحیـسم  رجات  کی  هناخ  رد  هدومن و  كرت  ار  هلـشق  ام  هک  دوش  هداد  هزاـجا  درک  تقفاوم  هدـمآ و  تقر  هب  مکاـح  تقو 
ردقچ هلشق  رد  تماقا  لاس  ود  نایرج  رد  دوب  دودحم  مه  زونه  هک  نامدوخ  يدازآ  زا  میدش  لاحـشوخ  ام  ردقچ  مینیزگ  ینکـس  دراذگ 

نایماظن تماقا  لحم  دوخ  هک  دناهتـشاد  نکـسم  یئاج  تارـضح  الوا  دینکیم  هظحالم  میدوب »... هدـش  هفخ  کچوک  قاطا  هس  نآ  رد  ام 
هلان هآ و  نانچ  اب  اهبلادـبع  هک  دراد  هاگن  كانلوه  قیمع و  یکیرات  رد  ار  دوخ  نایماظن  هک  تسا  تلود  مادـک  ایآ  مسرپیم  امـش  زا  هدوب 
لاس دوشیم 40  دـشاب ) تسار  مه  دـح  نیا  هک  یتروص  رد   ) قاطا هس  رد  رظن  تحت  تماقا  لاس  ود  ایآ  دـیوگیم  نخـس  نآ  یکیرات  زا 

دوشیم و لئاق  کـیرات  سبح  لاـس  شردـپ 40  دوخ و  يارب  اهبلادـبع  هک  تسین  غورد  تاـغیلبت  مبیرغ و  نم  هنهن  اـهنیا  اـیآ  ینادـنز ؟
تفر دمآ و  هب  اهرهش  رد  يدازآ  اب  هک  یـسک  هک  تسین  غورد  مبیرغ و  نم  هنهن  اهنیا  ایآ  دنکیم . رکذ  ار  اهنآ  وحن  نیمه  هب  زین  شردپ 

هب تسنیا !؟ زج  رادخاش  غورد  ایآ  مدوب  قیمع  كانلوه و  کیرات  نادـنز  رد  لاس  نم 40  دیوگب  هدـینارذگ  لمجت  رهاظت و  شدرگ و  و 
تاغیلبت هیاپ  ساسا و  يراب  ینید . رما  ای  قلخ و  هب  تمدـخ  هن  هدوب  تحایـس  شدرگ و  يارب  اکیرمآ  اپورا و  هب  اهبلادـبع  ترفاسم  هوـالع 

اـههدازهاش و فارـشا و  ناـیعا و  اـب  هراوـمه  تسا و  تباـجن  هلالـس  زا  ترازو و  هداوناـخ  زا  هک  هللاءاـهب  دـینیبب  مدرم  يا  هک  دوـب  نـینچ 
نیا هدرک و  اهر  ادـخ  تقیقح و  رطاخ  هب  ار  همه  ددرگ  تکوش  تاماقم و  ياراد  دوش و  ریزو  تسناوتیم  سلاجم و  سناؤم و  نایرابرد 

هتشاذگ کلف  هب  شیاپ  هدرکن  يراددوخ  الب  همدص و  هنوگره  هحفص 460 ] لمحت [  زا  شناگدنب  تاجن  يارب  هدمآ و  هک  تسادخ  دوخ 
رد اهبلادبع  تارابع  هلمج  زا  دیدرگ -  نوجـسم  رمع  رخآ  ات  اکع  كانلوه  کیرات  نجـس  هب  دمآرد و  رهک  هرق  ریجنز  هب  شندرگ  دش و 

ایالب و نیا  عیمج  هک  دیـشوک  يوق  عیمج  هب  دومن و  كرابم  لامج  رب  افو  یلعا  ترـضح  رب  محر  دـیاب  ناراـی  يا  : » ص 27 ایاصو : حاولا 
زا ار  هللارما  ات  دیـشوکب  ناج  هب  یهلا  يابحا  يا  دورن ... ردـه  هدـش  كوفـسم  یهلا  لیبس  رد  هک  رهطم  كاپ  ياهنوخ  تامدـص و  نحم و 

ولاپ نس  زا  www.Ghaemiyeh.comياهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


هیریخ یعاـسم  ددرگیم و  جوعم  میقتـسم  روما  عیمج  هک  دـنوشیم  ببـس  سوفن  نینچ  اریز  دـیئامن  هظفاـحم  هصلخم  ریغ  سوـفن  موـجه 
شمارآ و يارب  تاعربت  ندرک و  هدجـس  ار  اهب  دـسج  زا  دوب  ترابع  هیریخ  یعاـسم  نیا  هک  تسا  حـضاو  هتبلا  دـهدیم .» هجیتن  سکعرب 
رد هکنانچ  و  تسا . هدوبن  نیب  رد  يرگید  هیریخ  یعاسم  الا  نداهن و  ندرگ  رب  ار  اهنآ  تسایر  نداد و  اهبلادـبع  وا و  هداوناخ  اهب و  فیک 

یقالخا تیحجرا  هنوگچیه  یلک  روط  هب  نایئاهب  میامنب . هنیمز  نیا  رد  يرتلـصفم  ثحب  زین  هدنیآ  رد  دـیاش  مدرک و  هراشا  قباس  ياههمان 
رجاهم  » ود هنوگچ  هک  دیاهدید  ولاپ  نس  کچوک  طیحم  نیمه  رد  ار  نآ  زراب  دهاوش  دوخ  امـش  اصوصخم  و  دنرادن . نیریاس  رب  یندم  و 

دندش و فولا  فالآ و  بحاص  نآ  نیا و  زا  يرادربهالک  نارگید و  ياههتفس  نتخادرپن  زا  دندوبر و  انلع  ار  رگیدکی  لام  هللا » لیبس  یف 
تلاجخ زا  دیشک و  الاب  ار  قودنـص  لوپ  هنوگچ  دوب  هدش  باختنا  یلم  لفحم  يرادهنازخ  هب  هک  رگید  رجاهم  هنوگچ  دیراد  رطاخ  هب  زین 

شزار یتقو  درب و  تقرس  هب  ار  ویدار  ياهب  وت  هنوگچ  دوب  سپیلف  مادختسا  رد  هک  لبق  لاس  زین  اج  نآ  رد  تفر و  تنز  يروا  لب  رهـش  هب 
رکذ ار  صاخـشا  نیا  یماسا  دنتـشون  مه  اههمانزور  رد  دندش و  قحلم  وا  هب  شیاههداوناخ  دـعب  درک و  رارف  ناملآ  هب  الجعم  دـش  فشک 

اهراـب هکنیا  هب  نداد  هنوـمن  تسا و  یلک  رکذ  هحفـص 461 ] طقف [  هکلب  تسین  صاخـشا  هب  مضرغ  اریز  دـینادیم  دوخ  امـش  منکیمن و 
تیهاـم رییغت  بلاـطم  نیا  اـب  تسه و  تسه  روط  ره  سکره  ـالا  تسیرگید و  ملع  ریز  ندز  هنیـس  يارب  طـقف  نید  ماـن  رییغت  نیا  ماهتفگ 

تاعربت و ندـشن  عطق  تسا و  نادـیرم  لـیبق  نیا  نتفرن  نیب  زا  هکلب  تسین  دارفا  حالـصا  هیریخ  یعاـسم  زا  دوصقم  سپ  يراـب  دـهدیمن .
اهب هک  تسا  یئاههیصوت  هیلک  زا  يهنومن  نیا  دیـشوکب ، ناجب  دیوگیم  يدیاع  عبنم  نیا  يرادهاگن  عوضوم و  نیا  ققحت  يارب  تاناعا و 

هدوب غیلبت  هب  ندش  قفوم  یئاهب  فرع  رد  تخب  تداعس و  دیدید  هک  يروط  هب  دنیامنیم . دارفا  هب  دوخ  حاولا  مامت  رد  ارمتـسم  اهبلادبع  و 
یلمع اکع  رد  دوخ  دیاقع  رد  ار  افتخا  لامک  تارـضح  هکنیا  اب  مدرک  هراشا  قباس  رد  هک  يروط  هب  و  دوش . مامت  ناج  نداد  تمیق  هب  ولو 

حول هداس  یناریا  دارفا  لاح  نیع  رد  دنتفرگیم  نشج  ار  ناینس  یبهذم  یتلود و  یلم  دایعا  دندرکیم و  لمع  ناینـس  موسرب  دندومنیم و 
نیا دندرگ و  تیئاهب  رما  دییشت  بجوم  دنوش و  هتشک  ات  دنهد  ناشن  تابث  تارهاظت  اب  دنیامن و  تماقتسا  هک  دندرکیم  کیرحت  ار  دیرم 
الع البلاب  لزی  مل   » دسیونیم هاش  نیدلارـصان  مانب  دوخ  حول  رد  اهب  هکنیا  امک  هدوب  اهبلادـبع  اهب و  تسایـس  هدـیقع و  لوصا  وزج  هلئـسم 

هلعـش یـشوک  یـشوماخ  هب  هچنآ  تسا و  دییأت  جیورت و  نیع  ضرعت  هب  رما  ار  هینادـجو  روما  : » هلاقم ص 46  دسیونیم : اهبلادـبع  و  هرما »
روما نیا  دیامن  دیدش  ریثأت  بولق  رد  دنک و  ادیپ  ذوفن  تیارـس و  نوخ  نتخیر  درجم  هب  بهذـم  نید و  روما  رد  صوصخلا  یلع  دزورفارب 

بجوم رازاب  هچوک و  رد  یباب  کی  بیدات  رثا  رب  هنوگچ  هک  دـنکیم  رکذ  هیـضق  تابثا  رد  یناتـساد  مه  دـعب  و  تسا ». هدیـسر  هبرجت  هب 
دسیونیم ص نآ  لابند  رد  دعب  هحفـص 462 ] هدش [ . شندش  یباب  تلع  دیدرگ و  دوبن  بلاطم  نیا  درگ  زگره  هک  يدرمریپ  هجوت  بلج 

شوماخ دوخ  هب  دوخ  مامتها  تلق  انتعا و  مدـع  زا  دوش  لصاح  روما  هنوگنیا  نوچ  رگید  کـلامم  رد  هک  دوشیم  هظحـالم  هچناـنچ  : » 69
تیمها زا  بصعت  ضرعت و  مدع  نکل  هدش  رادیدپ  رایـسب  دراد  نادـجو  هب  قلعت  هک  يروما  زا  پورا  کلامم  رد  لاح  هب  ات  هک  هچ  ددرگ 

یهلا هناشن  هن  اهبلادبع  صخـش  لوق  هب  تیئاهب  تیباب و  تفرـشیپ  هک  دیراد  هجوت  سپ  دیدرگ » ناشیرپ  وحم و  یتدم  كدـنا  رد  هتخادـنا 
دیوگیم اهلادـبع  هک  هچنآ  فالخب  یلو  تسا  هدوب  نآ  يایلوا  اسؤر و  ماـمتها  دارفا و  نتـشک  مدرم و  ضرعت  تلع  هب  هکلب  تسنآ  ندوب 

رد هک  یـصاخشا  دـندوب  رایـسب  اهب  باب و  لاوحا  نراقم  متـشون  امـش  يارب  همان  نیا  همدـقم  رد  هکنانچ  هدوب  نینچ  هن  اکیرمآ  اپورا و  رد 
هدش ناشیا  ضرعتم  یـسک  هکنیا  نودـب  نداد و  راتـشک  نودـب  دـندومن و  هریغ  يربمغیپ و  ماهلا و  یحو و  لوصو  ياعدا  هروکذـم  طاقن 
یتقو تسا  یهیدب  هدوب  ناریا  رد  تیئاهب  زا  رتشیب  بتارم  هب  ناشتفرشیپ  تعرس  تفای و  عویش  عیرـس  یلیخ  ناشرما  شمارآ  لامک  اب  دشاب 
حول هداس  داوسیب و  یهورگ  زا  دـنوشیم  دـقتعم  مهلاثما  كدراـک و  نلا  تیمـسا و  فزژ  ياـهغورد  هب  ندـمتم  ياـپورا  اـکیرمآ و  رد 
نوچ اهیروابدوز  نیا  همه  دوجو  اب  یلو  دـنوشن . هتفیرف  دـنرواین و  نامیا  اـهب  ياـهغورد  هب  هک  تشاد  ناوتیم  یعقوت  هچ  زور  نآ  یناریا 

یئاپورا یئاکیرمآ و  نایوگغورد  دننام  ناشراک  تفرـشیپ  زا  دندوب و  فقاو  دوخ  هکد  ندوب  یلاخوت  بلاطم و  یتسـس  هب  اهبلادـبع  اهب و 
نانآ نادیرم ، تارهاظت  هار  زا  نیملسم  کیرحت  اب  ات  دناهدومن  ششوک  هراومه  هدش و  راتشک  تسایس  نماد  هب  تسد  سپ  دندوب  سویأم 
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تیاهن لماک و  رارـصا  راک  نیا  رد  دـنیامنب و  هدوب  يرواب  دوز  یحول و  هداـس  ناشریـصقت  اـهنت  هک  هاـنگیب  دارفا  نیا  نتـشک  هب  راداو  ار 
هدراو ياـیالب  دروم  رد  : » دـسیونیم اـکع  رد  دوخ  هلاـس  هن  تارطاـخ  رد  ناـخ  سنوی  رتکد  هک  اـجنآ  اـت  دنتـشادیم  یعرم  ار  یمحریب 
هحفـص دنوشیم [  درـس  ابحا  الا  تسا و  تحلـصم  روط  نیا  دنیامرفیم  دننکیم  فیفخت  ياعدتـسا  نیمزتلم  دزی  عاضوا  تدـش  اصوصخ 

تاکیرحت و دـیئاسایب و  افتخا  روط  هب  ینما  لحم  رد  دوخ  امـش  هک  تسین  راکـشآ  تیاـنج  نیا  اـیآ  [ . 55 .« ] دوریمن شیپ  هللارما  [ 463
رام نآ  ناگتفیرف  ریاس  تماقتـسا  رب  ات  دنوش  هتـشک  دندرگ و  تاقـشم  راتفرگ  امـش  هدنبیرف  رهاظ  ناگتفیرف  هک  دـیهد  يروط  ار  تابیترت 
ءوس تایانج و  نیا  مامت  تشاد و  همادا  زین  يدـنفا  یقوش  هرود  رد  تسایـس  نیا  ددرگ ؟ نوزفا  ناـنا  عمج  دـیازفیب و  لاـخ  طـخ و  شوخ 

دیراد رطاخ  هب  هک  يروط  هب  هک  ار  جاودزا  عوضوم  هلمج  زا  مروایب : امش  يارب  یلثم  تسا . هدوب  یناریا  ناحول  هداس  يارب  طقف  اههدافتسا 
جراخ یمسر و  ریغ  جاودزا  هنوگره  دوب و  هدرک  یمالسا  یتشدرز و  یحیسم  یمیلک  ياههیور  رد  رصح  ار  یمـسر  جاودزا  ناریا  تلود 
دنیامن یئاهب  جاودزا  انامه  نایئاهب  هک  تشاد  رارـصا  یقوش  دومنیم و  همیرج  نادنز و  هب  موکحم  دادـملق و  فلخت  ار  نید  راهچ  نیا  زا 
یصخش ار  یقوش  صخش  ردپ  ردام و  هک  دینکن  شومارف   ) دننک يراددوخ  ناریا  نوناق  طسوت  هدش  هتخانش  یمسر  رـضاحم  رد  تبث  زا  و 

لسع و هام  هب  تسایند  ياـج  همه  موسرم  هکنآ  ياـج  هب  اـهداماد  اهـسورعون و  نوناـق  زا  فلخت  تلع  هب  مرجـال  و  دـیامنیم ) دـقع  ینس 
رد یقوش  هکنآ  لاح  و  دندشیم . میارج  لومشم  ای  موکحم و  نادنز  هب  هدیدرگ  ارسداد  يرتسگداد و  رئاود  راتفرگ  هراچیب  دنور  شدرگ 

نیفرط دشاب و  هتشاد  ارجا  تنامض  یئاهب  جاودزا  هکنآ  يارب  سکعلاب  هکلب  هتشادن  دراوم  لیبق  نیا  رد  يرارصا  هنوگچیه  ناریا  زا  جراخ 
ینوناق یمـسر  دقع  دیاب  امتح  یباب  دقع  زا  لبق  نایئاهب  هک  تشاد  رارـصا  دـننک  یلاخ  هناش  دوخ  تادـهعت  يارجا  زا  دـنناوتن  تلوهـس  هب 

هداد روتسد  احیرص  لیزارب  رد  هک  دینیبیم  یتح  هدوب و  یتلود  هماندقع  دوجو  یئاهب  دقع  طیارش  زا  یکی  ینعی  دنـشاب  هدومن  ار  تکلمم 
رد هک  تسنامه  نم  هدیقع  هب  لیزارب  هحفص 464 ] رد [  لومعم  شور  هک  یتروص  رد  دنیامن  لمع  لیزارب  رد  لومعم  شور  قبط  هک  دوب 

رهوش نز و  و  تیحیـسم ) نوناق  لیجنا و  مکح  يارجا  رد   ) تسا عونمم  قالط  لیزارب  رد  نوچ  ینعی  دـنمانیم . يزاـب  قساـف  ار  نآ  ناریا 
هکنیا نودب  رهوش  نز و  هکراتم  ینعی  هتخانـش  قالط  زا  ریغ  يهیور  هلئـسم  لح  يارب  تلود  دنوش  ادـج  مه  زا  ینید  ظاحل  زا  دـنناوتیمن 

نیا مسر  دینکیم  هظحالم  هک  يروط  هب  لیزارب  رد  هجیتن  رد  دنیامن  یبهذم  ای  ینوناق و  جاودزا  امـسر  اددـجم  دـنناوتب  نیفرط  زا  کیره 
هنوگچیه نودب  دنریگیم و  هقیفر  ای  قیفر و  دنوریم  کیره  دننکیم  كرت  بیترت  نیدـب  ار  رگیدـکی  هک  ینارهوش  اهنز و  تسا  هدـش 

نتشاد اب  رهوش  نز و  کی  دننام  هدش و  رـشاعم  يرگید  نز  ای  درم  اب  دیامن  نیمـضت  ار  نیفرط  تادهعت  هک  یبهذم  ای  ینوناق و  تافیرـشت 
یگدـنز نیا  دـیامن و  تیامح  نانآ  قوقح  زا  ینوناق  چـیه  هکنآ  نودـب  دـنیامنیم  یگدـنز  باوختخر  کی  رد  رگیدـکی  اب  طباور  مامت 

هب کیره  رطاخ  قلعت  نازیم  هب  تسا  هتـسب  دـبای  همادا  رمع  ماـمت  يارب  اـی  لاـسکی و  هاـمکی  زورکی  تعاـسکی  يارب  دـناوتیم  ینوناـقریغ 
رد هک  تسا  نامه  نیا  دشاب و  نازیم  هچ  هب  نیفرط  زا  کیره  فاصنا  نادجو و  نازیم  هکنیا  دنوش و  ریس  رگیدکی  زا  عقوم  هچ  ات  يرگید 
رد نآ  یپ  رد  دوب و  هدومن  دـییات   Renata Modern دروم رد  ار  راجنهان  هیور  نیا  یقوش  ياقآ  میمانیم . يزاـب  قساـف  ار  نآ  ناریا 
نآ اهنت  هن  دیـسانشیم  ار  ینوناقریغ  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  نیا  زا  يددـعتم  ياـههنومن   Sao Paulo رامـش تشگنا  یئاهب  دنچ  نیب 
هدش یئاهب  ینمرا  یناریا  مناخ  نآ  اب  ار  هیور  نیمه  زین  لفحم  یـشنم  وضع و   Lima هکلب تسیزیم  یتلاح  نینچ  رد  لفحم  وضع  مناخ 

افعتسا تفگ و  تیئاهب  كرت  زین  لفحم  یشنم  ياقآ  نیا  دومن  تسیز  يرگید  ناوج  اب  تفر  هدرک و  اهر  ار  وا  مناخ  نیا  هک  دعب  رارقرب و 
نز و هک  یئاهب  یناریا  ناوج  نآ  اب  هدرک و  اهر  ار  وا  مه  دـعب  هک  دوب  یناملآ  زاسنادـند  نآ  اـب   NINA یگدـنز رگید  تفر  رانک  داد و 

وـضع زین  اقآ  نیا  مناخ و  نیا  يود  ره  درک و  یگدـنز  مربب  ار  وا  مان  مهاوخیمن  داد و  تشگرب  ناریا  هب  ار  شهانگیب  لاـسدروخ  لـفط 
تلع هچب  هحفـص 465 ] اجنیا [  رد  نوناق  یقالخا و  لوصا  فـالخ  ياـهیدازآ  نیا  دـیاهدرک  رکف  اـیآ  نونکا  دـندوب . دوخ  لـحم  لـفحم 

دروایب راشف  ناریا  لثم  تساوخیم  یقوش  رگا  اجنیا  رد  اریز  تسین  ناریا  رد  ارچ  هدش و  هتخانـش  زاجم  یقوش  فرط  زا  هدیدرگ و  لومعم 
رگید وا  دیدرگیم و  لفحم  هدنهد  لیکـشت  یئاهب  رفن  نتفر 9  نیب  زا  بجوم  مرجال  درکیمن و  تعاطا  دومنیمن و  لمع  سکچیه  ـالوا 
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درکیمن و داجیا  یئوهایه  نوچ  زین  ارجا  تروص  رد  یناث  رد  دربب ، الاب  ار  یئاـهب  زکارم  لـفاحم و  ماـقرا  دوخ  ياـهرامآ  رد  تسناوتیمن 
ینادنز اب  دنوریم  ساسایب  بلطم  ره  لابند  هب  راو  هرب  هک  یناحول  هداس  ناریا  رد  یلو  تشادن  رارصا  شزرا  سپ  تفاییمن  یتاغیلبت  رثا 

زین هانگیب  دارفا  لتق  رد  دندومنیم و  داجیا  يراد  هنماد  تاغیلبت  هدـیدرگ و  راظنا  بلج  هجوت و  بجوم  ندـمآرد  بیقعت  تحت  ندـش و 
هکنیا هب  رارـصا  اب  لومعم و  یقوش  طسوت  زین  نیملـسم  کیرحت  تارهاظت و  هب  کیرحت  قیوشت و  ینعی  اهبلادـبع  زیمآتنایخ  هیور  نامه 
مرحم مود  لوا و  اصوصخ  اهنـشج  نیا  ابلاغ  و  ددرگ . صخـشم  تیئاهب  لالقتـسا  راظنا  رد  ات  دـنیامن  لیطعت  ار  یئاـهب  داـیعا  زور  ناـیئاهب 

ای راتـشک و  هب  تسد  هدش و  نانآ  مشخ  کیرحت و  بجوم  هک  تسیرهق  هجیتنلاب  هدیدرگ و  نایعیـش  يراوگوس  مایا  اب  فداصم  نراقم و 
ریگلفاغ هانگیب  یعمج  هک  تسا  دراوم  نآ  زا  یکی  دورهاش  ریخا  ياـیاضق  دـندومنیم . هراـچیب  حول  هداـس  ناـیئاهب  هب  هریغ  تـالمح و 

تدوع نارهط  هب  یگراچیب  یناشیرپ و  لاح  رد  هدش و  طقاس  یتسه  زا  دنرب  رد  هب  یناج  دنتـسناوت  هک  مه  اهنآ  دندیدرگ و  لوتقم  هدش و 
یـسک هن  درادـن  یتاـغیلبت  رثا  نیرتـکچوک  اریز  تـسین  تارهاـظت  هنوگنیدـب  يرارـصا  نـینچ  ناریا  زا  جراـخ  رد  هـکنآ  لاـح  و  دـندومن .

یسک تیبصع  کیرحت  رهاظت  نیا  هن  دش و  دهاوخ  ایوج  ار  نآ  تلع  یـسک  ددنبب  مه  رگا  هن  ددنبیم و  ناونع  نیا  هب  ار  دوخ  هناختراجت 
تاـبیقعت و تاـکیرحت و  نیا  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـح  دوـشیم  ناریا  رد  یلو  تشاد  دـهاوخن  يرثا  هنوـگچیه  لاـملاب  دوـمن و  دـهاوخ  ار 

رگا دنتشادن و  شفک  هب  یگیر  حالطصا  هب  رگا  هک  تسنآ  ءوس  تین  نیا  رب  بلطم و  نیا  رب  گرزب  لیلد  دومن . اهبوشآ  دومن و  اهراتشک 
نایئاهب و نتشک  نایعیـش و  کیرحت  يارب  هحفـص 466 ] رورـس [  نشج و  زور  ار  مرحم  مود  لوا و  نداد  رارق  میوگیم  نم  هک  روطناـمه 
هب دـشاب  اـهب  باـب و  دـلوت  زور  ناـشدوخ  باـسح  هب  هک  ار  زور  ود  نیا  ناریا  زا  جراـخ  رد  هک  روطناـمه  ارچ  هدوبن  غیلبت  هجوـت و  بلج 

رهم و 20 اب 27  نراقم  بیترت  هب  هک  ربماون  ار 12  اهب  دلوت  ربتکا و  لاس 20  ره  باب  دلوت  ینعی  يرمق ؟ هن  دنرادیم  هاگن  یسمش  شدرگ 
رد هک  دشیم  هچ  ایآ  دننادیمن . ار  رفـص  مرحم و  دوشیمن و  تیاعر  يرمق  باسح  جراخ  رد  دینادیم  اریز  دـنریگیم  نشج  تسا  نابآ 

یسک هب  هک  دنراد  هاگن  نابآ  رهم و 20  انامه 27  دوشیم  نایعیـش  کیرحت  ثعاب  هک  مرحم  مود  لوا و  ياج  هب  ار  زور  ود  نیا  زین  ناریا 
نیا مامت  دنریگیم ؟ نشج  ار  تشهبیدرا  لوا  لاس  ره  دنریگیم و  یسمش  شدرگ  هب  ار  ناوضر  دیع  هک  تسنیا  هن  رگم  دیامنن ؟ دروخرب 

مغریلع دنهد و  نتشک  هب  راو  هرب  ار  رواب  دوز  مدرم  دنزادنا و  هار  ادص  رـس و  دنهاوخیم  ادمع  هک  دوشیمن  ینعم  نیا  دیؤم  ایآ  بلاطم 
.؟ داهن مان  ناوتیم  لامعا  نیا  رب  يرگید  زیچ  تیانج  زج  ایآ  دنروآرد  نشج  دیع و  تروص  هب  ار  ناشیا  يراوگوس  مایا  نایعیش  يرادازع 
هن تسا . هدوب  نادـیرم  يارب  رورـس  نشج و  داجیا  مرحم و  يرادازع  مسارم  ندرب  نیب  زا  يارب  هیور  نیا  ذاختا  دـیئوگب  امـش  تسا  نکمم 

هیور نیا  ذاـختا  رد  شفادـها  زا  یکی  هک  تسا  تسرد  دوب  هتخوسن  مدرم  يارب  شلد  اـهب  زین  دروم  نیا  رد  هک  دـینادب  عـطق  زیزع  تسود 
هب هکلب  تلم  يارب  يزوسلد  يهطـساو  هب  هن  یلو  هدوب  وا  مایا  يروآدای  مسارم  ندرب  نیب  زا  نایعیـش و  ماما  يور  هب  همتاـخ  طـخ  ندیـشک 
رد هکنیا  امک  دنیآ  هبدـن  هحون و  هب  وا  مایا  تهج  هب  دـننک و  يرادازع  اهب  ياقآ  يارب  دـنیایب  ماما  نآ  يارب  يرادازع  ياج  هب  هکنآ  روظنم 

« دیعبلا نجـسلا  اذه  یف  یتبرغ  یتبرک و  مث  کمایا  یف  یمایا  رکذ  مث  یتبیغ  یف  یلـضف  سنت  دمحا ال  ای  نا  : » دهدیم روتـسد  دمحا  حول 
لوا و باختنا  زا  شضرغ  سپ  دننک  رکذ  ار  وا  یلعج  تابیـصم  دنیامن و  يرادازع  وا  يارب  هک  دهدیم  روتـسد  هنوگچ  دینکیم  هظحالم 

هنامحریب تسایس  زیمآتیانج و  هیور  نیا  هدوب و  کیرحت  کی  روظنم  هب  افرـص  باب  و  هحفـص 467 ] دوخ [  دلوت  دیع  ناونعب  مرحم  مود 
هب میدـید  هکنانچ  شاهداوناخ  دوخ و  هک  یماـیا  ناـمه  رد  ینعی  هدـش  هدراذـگ  ارجا  عقوم  هب  اـهب  تساـیر  راـک  عورـش  يادـتبا  زا  اـنامه 

لالقتـسا نداد  ناشن  يارب  ات  دـندرکیم  کیرحت  ار  حول  هداس  نادـیرم  دـنتفرگیم  نشج  ار  نانآ  دایعا  رهاظت و  تنـس  هیور  یناملـسم و 
امک دوش  مهارف  تاغیلبت  تابجوم  دنشکب و  ار  اهنآ  نیملسم  دیاش  ات  دنراد  رظن  روظنم  ار  یئاهب  دایعا  اهب ، نآ  عراش  تمظع  دیدج و  نید 

رورـس اب  ار  نآ  ام  هک  ناوضر  مایا  سدـقا  لکیه  تکرح  زا  دـعب  لاس  ص 124 : دسیونیم : یناشاک  هللادـسا  ازریم  لوق  زا  دـلیفنالب  هکنیا 
رد اـهنآ  اـب  اـم  دـندیدیم  هک  نایعیـش  دوب  شناراـی  نیـسح و  تداهـش  يراوگوس  ماـیا  هک  مرحم  اـب  دـش  نراـقم  میتفرگیم  نشج  ماـمت 
زا دندومن .» یمخز  زین  ار  یعمج  دنتـشک و  ار  یئاهب  کی  دندومن و  هلمح  ام  رب  هدش و  كانبـضغ  ریغتم و  مینکیمن  تکراشم  يراوگوس 
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هناریرـش و حور  تلع  هب  سکعلاب  یلو  نآ ؟ رارکت  زا  تعنامم  يارب  دوبن  هبرجت  دوخ  نیا  دنتـشادن  یئوس  رظن  رگا  ایآ  منکیم  لاؤس  امش 
يراوگوس مایا  رد  دایعا  يرادهاگن  رد  دیدشت  روتسد  نآ و  زا  هدافتـسا  يارب  دش  هبرجت  دوخ  نیا  دنتـشاد  نایامن  ادخ  نیا  هک  هنامحریب 

يارب دـیناوتیم  دـیتسه و  رـضحتسم  دوخ  هک  هدـش  عقاو  ددـعتم  روـط  هب  تیئاـهب  خـیرات  نرق  کـی  رد  نآ  ریاـظن  هک  يروـط  هب  نیملـسم 
اهتیانج و لیبق  نیا  اهنآ  لابند  رد  ساسایب و  تاغیلبت  مبیرغ و  نم  هنهن  تسایـس  نیا  اب  يراب  دـینک . هعجارم  ناشیا  خـیرات  هب  يروآداـی 

مامـضنا هب  دـنیامن  رکذ  ار  یلـصا  ياـههزیگنا  هـکنیا  نودـب  زادـگناج  شارخلد و  یعـضو  اـب  ار  نآ  عـیجف  ياههنحـص  هـک  اهیـشکمدآ 
قیقر نارواب  دوز  حول و  هداس  ساسح  دارفا  خر  هب  هدروآ و  ریرحت  هتـشر  هب  هریغ  ناـجنز و  زیرین و  یـسربط و  هعلق  روآتقر  ياهناتـساد 

ثعاب هدروآ و  محرت  هب  شیوخ  هب  تبسن  نیبدب و  اهنآ  هب  تبسن  ار  دارفا  یفرعم و  راوخنوخ  یـشحو و  یموق  ار  نیملـسم  هدیـشک  بلقلا 
زا یکی  دوخ  نم  میامن  رارقا  دیاب  دننادرگ . دراو  یئاهب  هعماج  هب  نادرگ و  هحفص 468 ] ور [  نانآ  زا  بلقنم و  ار  ساسح  دارفا  هک  دندش 

مدـش و دراو  تیئاهب  هب  نینوخ  عیاقو  نیمه  ریثأت  تحت  یگلاـس  نینـس 17  رد  ینعی  مدش  راکـشآ  بیرف  گنرین و  هعدـخ و  نیا  ناینابرق 
ناج زا  ناهرب  لیلد و  ریغ  نم  لقاع  هک  هدش  هدهاشم  ایآ  . » هتشون اهبلادبع  هلاقم  رد ص 174  هک  مدرک  لوبق  ار  تارضح  لالدتسا  نیمه 

ره زا  يریثک  یعمج  هکلب  هدوبن  سفن  ود  سفن و  کی  هب  رصحنم  هچ  تسا  دیعب  یـسب  نیا  دننونجم  موق  نیا  هک  دوش  هتفگ  رگا  درذگب و 
نیمه ریثأت  تحت  زین  نم  تقیقح  رد  و  دناهتفاتش .» لد  ناج و  هب  تسود  هر  رد  ادف  دهشم  هب  هدش و  تسمرـس  یهلا  فراعم  رثوک  زا  لیبق 

رد بورغ  ماگنه  يزور  دـندوب  هدـید  یغیلبت  تاسلج  رد  ارم  هک  يدارفا  زا  رفن  دـنچ  یتح  هکنیا  اـمک  مدوب  رـضاح  هزراـبم  يارب  بلاـطم 
منک هیهت  نیرـضاح  هبـسک  زا  يداهـشتسا  متـساوخ  نم  دـندز و  نم  رب  یلـصفم  کـتک  هدومن و  هلمح  نم  رب  نارهت  داـبآ  نسح  هارراـهچ 

متسه یئاهب  نم  هکنیا  ناونع  هب  رفن  دنچ  هک  متفگ  یگلاس )  17  ) تقو یگداس  يور  زا  متفر و  لحم  يرتنـالک  هب  سپ  تشونن  سکچیه 
لوبق نم  منکن  دراو  تاـقیقحت  تروـص  رد  اـت  ریگب  سپ  ار  ندوـب  یئاـهب  هلمج  نیا  تفگ  کیـشک  رـسفا  دـناهداد ، رارق  هلمح  دروـم  ارم 

رد هک  لاحـشوخ  نم  مزادنا و  شنادنز  هب  تسا  یئاهب  دیوگب  سکره  مراد  روتـسد  تفگ  هرخالاب  يراشفاپ  نم  زا  رارـصا و  وا  زا  مدرکن 
ات مدـنارذگ  يدزد  هب  مهتم  کی  تیعم  رد  دوب  یفیثک  همخد  هک  يرتنالک  تقوم  نادـنز  رد  ار  بش  سپ  منکیم  يراکادـف  مراد  رما  هار 
اهر ارم  درک و  روـج  ار  اـیاضق  شدوـخ  هرخـالاب  دـنکیمن  يرثا  نم  رد  شرارـصا  دـید  هکنآ  دـعب  دـمآ و  يرتنـالک  سیئر  هک  دـعب  زور 

لقاع ار  اهنآ  هدز و  مقر  ادهـش  ناونعب  هک  يدارفا  ینعی  هتـشون  هلاـقم  رد  اهبلادـبع  هک  هچنآ  فـالخ  هب  دـینادب  نیقی  امـش  ـالاح  تخاـس .
دنشکیم و دننکیمن  شخپ  اولح  اوعد  رد  هکنآ  مکح  هب  ینعی  دناهدش  هتشک  اهگنج  رد  ياهتسد  دنتسین : جراخ  هتـسد  زا 3  دوخ  هدناوخ 

نیریاس اب  یلک  هب  ناشباسح  دنهدیم  لیکشت  ار  بالقنا  هار  رد  ناگدش  هتشک  یلـصا  مقر  هک  هتـسد  نیا  هحفص 469 ] دنوشیم [ . هتشک 
يور درادن  هناوید  ای  دناهدوب  لقاع  هکنیا  نید و  رد  تماقتـسا  هب  یطابترا  هنوگچیه  ناشعـضو  هدروآ  اهبلادبع  هک  ینعم  نادب  تسادج و 

نوچ و نودب  هک  دنتـسه  یئاهنآ  مود  هتـسد  دندشیم . هتـشک  دنتـشکیم و  ترخآ  دیما  هب  انایحا  یبلط و  هاج  ای  یلام و  توافتم  فادها 
لاثما نایعیـش و  تیبصع  ناگدننک  کیرحت  ناگدننکرهاظت و  الثم  دـندوب  لیبق  نیا  زا  دـندشیم  هتـشک  هریغ  تاشاشتغا و  لباقم  رد  ارچ 
هتشاد باسح  هدروخ  نایئاهب  اب  هک  يدارفا  رگید  و  هریغ . یناشاک و  هللادسا  ازریم  دورهاش و  لیبق  زا  دش  رکذ  نآ  تایاکح  یضعب  هک  نآ 

ادهـشلا و ناطلـس  لثملایف  تسا  هلمج  نیا  زا  دناهتـشک  ار  اهنآ  هتخیر و  فیرح  رـس  رب  هقباسیب  ربخیب و  هدرک  هناـهب  ار  نید  عوضوم  و 
رد ص 186 زین  دلیفنالب  یتح  هک  يروط  هب  هکلب  دنباییم  تاجن  دننک  راکنا  ار  دوخ  تیباب  رگا  دیسرپن  یسک  ناشیا  زا  ءادهشلا ، بوبحم 
وا هد  يایاعر  هک  مظعا  حتف  هیضق  ای  دنوش و  تحار  دوخ  ضرق  يادا  زا  ات  دنتشک  ار  ناشیا  اهنآ  ناراکهدب  هدروآ  ار  ناتساد  دوخ  باتک 
هب هک  اهراتشک  نیا  دنتخاس . ار  وا  راک  گنلک  لیب و  اب  هتخیر و  وا  رس  رب  ربخیب  عامتجا  تلاح  هب  دنتشاد  وا  زا  هک  یتیاضر  مدع  تلع  هب 

تاـبث و نید و  باـسح  هب  ناوتیمن  هدـش  عقاو  يدارفا  ندـش  هتـشک  رد  عفاـنم  ناـبحاص  شاـکنک  اـی  نایعیـش و  باـصعا  کـیرحت  تلع 
اب 36 ار  وا  سور و  ریفس  فدیابیرگ  رس  رب  دنتخیر  هک  [ 56  ] دننام اهنآ  تیاکح  دراذگ . ناگدش  هتشک  ندوب  هناوید  ای  لقاع  تماقتسا و 

ینمرا كزینک  ود  شتلع  ارهاـظ  یلو  تشادـن  ینید  هبنج  دوـب  هچره  یـصخش  باـسح  هدروـخ  اـی  دوـب  تسایـس  دنتـشک ، شیاـضعا  رفن 
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دنتشادن ای  دنتشاد  لقع  هکنیا  نید و  هار  رد  وا  تماقتسا  هب  یطابترا  هنوگچیه  زین  نآ  لاثما  يرایسب  ایاضق و  نیا  سپ  دندوب  هدش  ناملسم 
اعقاو تسا  یعدم  اهبلادبع  هحفص 470 ] هک [  هچنآ  فالخ  هب  تسا  رامش  تشگنا  لیلق و  رایـسب  اهنآ  يهدع  هک  موس  تمـسق  اما  درادن .
نیا رد  رگا  دنیامنیم و  ملاع  هب  تمدخ  هک  دندوب  هدش  دقتعم  تارـضح  نوسفا  ریثأت  تحت  یتسار  هب  هک  یئاهنونجم  دندوب و  یناگناوید 
رواب ار  اهنآ  مبیرغ  نم  هنهن  شرـسپ  اهب و  ساسایب  تاغیلبت  اعقاو  و  دـنراد . يدمرـس  نادواج  تایح  يدـبا و  راختفا  دـنوشیم  هتـشک  هار 
عقاو یناوج  نینـس  رد  ابلاغ  هک  تسا  تسرد  درادن و  نس  هب  طابترا  یگناوید  نونج و  نیا  دندشیم و  يراکادـف  هب  رـضاح  دـندرکیم و 

یتدایز يدرخیب و  نونج و  لیلد  دوخ  هک  قشع  هک  روطناـمه  ینعی  دـسریم  روهظ  هب  زین  يریپ  نینـس  رد  تردـن  روط  هب  یلو  دوشیم ،
يریپ قشع  دـنیوگ  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  ددرگیم و  عقاو  تردـن  هب  ناریپ  رد  رتشیب و  اهناوج  رد  دـشابیم  درف  کی  لیلدالب  نتـساوخ 

رادگیب تسا و  درف  نآ  یگتخپان  لیلد  نوچ  دوش  عقاو  رگا  دتفایم و  قافتا  تردن  هب  قشع  يریپ  رد  اریز  دنز . یئاوسر  هب  رـس  دبنجب  رگ 
نودـب دـیامنیم و  ساـیق  یلقع  نیزاوم  رب  ار  روـما  هبرجت  لوـصح  رثا  رب  ریپ  صخـش  اریز  درآیم ، یئاوـسر  هب  رـس  سپ  دـنزیم  بآ  هب 

قفوم زونه  نس  ربک  دوجو  اب  هک  يریپ  نآ  رگم  ددرگیمن  یسک  روحـسم  نوتفم و  راک ، بناوج  فارطا و  ندید  قطنم و  لیلد و  تیاعر 
ناوتیم يدارفا  موس  هتسد  نیا  زا  يراب  تسا . راتفرگ  شیوخ  يراکب  منادنب  سپ  هتخودنین  ار  دب  کین و  هتـشگن و  تایبرجت  لیـصحت  هب 

رد رگا  نم  دناهدوب . لقع  درخ و  زا  رود  يدرم  هک  دناسریم  اهنآ  لمع  سفن  یلو  دنـسریم  رظن  هب  لقاع  يدرم  ارهاظ  هکنآ  اب  هک  تفای 
یگبرجتیب يدرخ و  مک  تلع  هب  افرص  مدومن  لمحت  ینعمیب  هجویب و  رارـصا  يور  ار  نادنز  بش  کی  یتح  مدرک و  يراشفاپ  یناوج 

ارچ متـشادیمنرب  تسد  دوخ  تابث  زا  مه  دنتـشکیم  ارم  رگا  متـشاد  هک  يداقتعا  اب  اعطق  تسا و  هدوب  نتفرگ  رارق  نوسفا  ریثأـت  تحت  و 
هب هداد و  تاجن  کلاهم  زا  ار  دوخ  ناج  هدیقع  يافتخا  هب  اهراب  دوخ  منکیم  یناشفناج  هک  یسک  نآ  مانب  متـسنادیمن  عقوم  نآ  رد  اریز 

هاگن لئاسم  هب  نونکا  هک  روطنآ  عقوم  نآ  رد  رگا  اساسا  و  تسا . هدرب  رد  هب  ملاس  ناـج  دوخ  شور  بیذـکت  راـکنا و  اـب  لـیحلا  فیاـطل 
هب مه  یبش  نم  هکنادـب  دـسر  هچ  ات  دـیامن  هلمح  نم  رب  یـسک  هک  دیـسریمن  یئاج  هب  راک  هحفص 471 ] الـصا [  مدرکیم  هاگن  منکیم 
هب بارخ و  ار  سدـقلا  ةریظح  چـیلقنامتاب  هک  یلاـس  نآ  لاس 1334  رد  ینعی  هعقاو  نآ  دـعب  لاـس  هس  تسیب و  هکنیا  اـمک  مناـمب  نادـنز 

يدنچ دعب  متشگرب  نوچ  یلو  مدوب  اپورا  رد  ایاضق  عورش  رد  نم  هچرگا  دشیم  کیرحت  اج  همه  نایئاهب  هیلع  دروآرد و  تلود  فرصت 
هب ار  يو  مدش  روبجم  هک  يروط  هب  دیناشک  لاجنج  هب  ار  راک  یشارت  هناهب  اب  هدمآ و  متلاکو  رتفد  هب  ماگنه  بش  يوعد  ياهفرط  زا  یکی 
ءوس ناـیئاهب  هیلع  دوجوم  تاـکیرحت  زا  يوعد  فرط  نیا  هک  مدرک  حرطم  ار  عوضوم  متفر و  ینابرهـش  هب  زین  دـعب  زور  مربب و  يرتنـالک 
ارهق نس  نیا  رد  هک  نم  دـیتسه  یئاهب  امـش  رگم  دندیـسرپ  نم  زا  عقوم  نیا  رد  دـیامن ، یـشاکنک  نم  هیلع  تسا  هتـشاد  دـصق  هدافتـسا و 

يروف موش  یعوضوم  نینچ  دراو  عقوم  نیا  رد  درادن  تبسانم  مدید  متـشادن  ار  یناوج  لماتیب  یگناوید  روش و  نآ  رگید  هدش و  رتلقاع 
نونج و مایا  رد  رگا  لاح  دـنیامن ، بیقعت  رظن  نیا  زا  ار  عوضوم  متـشاذگن  دوب  یبیترت  رهب  تسین و  حرطم  عوضوم  نیا  ـالعف  مداد  باوج 
یمومع و حلـص  هب  تمدـخ  يارب  يزابرـس  اریز  منکیم ، راـختفا  نادـب  میئاـهب و  نم  يرآ  مدزیم  داـیرف  مدوـب  یگلاـس  یگبرجتیب 17 
رد رمتـسم  نیقلت  رثا  رب  هک  رگید  یلاخوت  فرخزم  ياهفرح  تشم  کـی  منک و  ادـف  ار  دوخ  ناـج  هار  نیا  رد  مرـضاح  مملاـع و  حالـصا 

نازابرس ار  دوخ  هک  یناسک  دینادب  نیقی  امش  نونکا  متفگیم . دننکیم  هاگن  یحطس  يرسرس و  لئاسم  هب  هک  نادرخیب  ناناوج و  شوگ 
عقاو یناسنا  ملاع  هب  یتمدخ  هن  دوشیم و  رارقرب  یحلـص  هن  هار  نیا  زا  هک  دنتـسین  علطم  دـننادیم  یمومع  حلـص  یناسنا و  ملاع  تمدـخ 

ياـههیاپ میکحت  تاـبجوم  شیوخ  تاـعربت  دوخ و  دوجو  اـب  دـنتفایم و  ماد  نیا  رد  هدروـخ و  بیرف  رگید  يدارفا  طـقف  هکلب  ددرگیم 
ار دوخ  تقو  دننکیم  ار  اهنآ  یناسفن  ياهشهاوخ  نیمأت  دنروآیم و  مهارف  ار  بزح  نیا  ياسؤر  يروختفم  ینارذگـشوخ و  تسایر و 

کی ندرک  گرزب  فرص  ار  رمع  دوخ  دالوا  هیتآ  شیوخ و  یگدنز  عضو  دوبهب  هداوناخ و  راک  هب  ندیـسر  ياج  هب  دنهدیم و  تسد  زا 
گرزب اب  رگید  یفرط  زا  دننکیم و  داتفا  دـهاوخ  مدرم  ناج  هب  هحفص 472 ] ندش [  گرزب  تروص  رد  هک  كانتـشحو  بیهم و  يالویه 

هب هنوگچ  راشفا  ناخ  نامیلـس  یجاح  دـننکیم  بجعت  يرایـسب  دـنیازفایم . اهتلم  دارفا  نیب  قافن  تافالتخا و  تدـش  رب  بزح  نیا  ندرک 
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تحـص هیـضق  نینچ  اعقاو  رگا  دننادیم  وا  رد  باب  ذوفن  تردق و  ترثک  ار  نیا  هدادیم و  رارق  شیوخ  ندب  رب  ار  اهعمـش  شیوخ  تسد 
هک موش  عوـضوم  نیا  دراو  مهاوـخیمن  نم  [ 57  ] دوشیم ثحب  لباق  رظن  دـنچ  زا  عوضوم  هداد  ناشن  یتمواـقم  ناـنچ  هدربماـن  هتـشاد و 

عاونا اهدص  دـننکیمورف و  ندـب  رب  نزوس  لفق و  دـنباوخیم و  خـیم  يور  رب  یـصخش  هدارا  هب  هحفص 473 ] يدنه [  ناضاترم  يرایـسب 
زا رتـمک  دوخ  عون  رد  هک  دـننکیم  لـمحت  يرگید  روز  فنع و  هب  هن  دوخ  رطاـخ  بیط  هب  یـصخش و  هدارا  اـب  ار  هجنکـش  رجز و  رگید 
هک دومن  حرط  ناوتیم  ار  عوضوم  کی  یلو  دنـشابیمن ، هدش  هتـشاذگ  نامیلـس  یجاح  ندـب  رب  نادالج  تسد  هب  هک  هدـنزوس  ياهعمش 

نانچ الا  هتفرگ و  رارق  باب  نوسفا  ریثأت  تحت  فعـض  نیمه  تلع  هب  تسا  هدوب  ضرم  یتسـس و  فعـض و  راچد  یلقع  ظاحل  زا  هدربماـن 
دوب يدرم  ناخ  نامیلس  یجاح  دناسر . مه  هب  يذوفن  نانچ  لقاع  صخـش  کی  رد  دناوتیمن  میـسانشیم  ار  وا  ام  هک  يدمحم  یلع  ازریم 

هدرواین و لمحت  تقاط  کلف  بوچ و  رـصتخم  کی  اـب  باـب  تسنادیمن  وا  اریز  هتفرگ  رارق  اـهغورد  تاـغیلبت و  ریثأـت  تحت  عـالطایب و 
ناشن ار  دوخ  فعـض  دوخ  مادعا  زا  لبق  بش  رد  هنوگچ  باب  تسنادیمن  وا  اریز  دیدرگ . دهاوخ  دوخ  تایعدم  مامت  بیذکت  هب  رـضاح 

هک يروط  هب  هدـیدن و  دوخ  رد  تساهمادـعا  عضو  نیرتهب  هک  ار  نارابریت  کی  لمحت  تقاط  هدـیدرگ و  تشحو  راچد  ناسهچ  هب  هداد و 
کی زا  دـناوتیمن  يدـمحم  یلع  ازریم  ناـنچ   » میوگیم هک  تساـجنیا  دوـب . هداـتفا  سارهب  هنوـگچ  مدروآ  لـیبن  نتم  زا  ار  نآ  تیاـکح 

تـسار هیـضق  رگا   ) تسا هدرک  لمحت  ار  نیجآ  عمـش  يدرـسنوخ  اب  هک  دزاسب  يراشفا  ناخ  نامیلـس  یجاح  ناـنچ  علطم » لـقاع  صخش 
؟ دندومن تردابم  یناشفناج  نانچ  هب  باب  ذوفن  تردق و  تلع  هب  وا  ریظن  رفن  دنچ  راشفا و  ناخ  نامیلـس  یجاح  هک  دیدقتعم  امـش  دشاب )

دارفا مادعا  عضو  نیرتتحار  نیرتهداس و  هک  نارابریت  کی  زا  هداد و  ناشن  دوخ  زا  یفعـض  هچ  تردق  نیا  عبنم  هک  دـینکیمن  هجوت  ایآ 
هنوگچ دتفیب  مادعا  سبح و  زورب  هکنیا  سرت  زا  باب  دینکیمن  هجوت  ایآ  ددرگ  نیجآ  عمش  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  هتشاد  یتشحو  هچ  تسا 
هحفـص دروآ [ ؟ ار  ندـش  هعطق  هعطق  دالج و  تابرـض  لـمحت  باـت  هکنآ  هب  دـسر  هچ  اـت  درادیم  یفخم  ناـخرهچونم  لزنم  رد  ار  دوخ 

هن تسا و  لقع  لیلد  دیوگیم  اهبلادبع  هک  يروط  هب  هن  وا  لاثما  رفن  دنچ  ناخ و  نامیلـس  یجاح  یناشفناج  نآ  زیزع : تسود  سپ  [ 474
دوز يهداس  درف  کی  رد  وا  ياهیراکایر  اهغورد و  اهنوسفا و  ریثأت  افرص  هکلب  وا  ینادمـص  ضیف  باب و  ذوفن  لیلد  هن  ندوب و  یهلا  لیلد 
تلع لصا و  هب  یپ  هتفریذـپ و  ار  اهنوسفا  نیا  هک  تسا  یناسک  يدرخیب  تلع  هب  هدوب و  لماک  لقع  کی  ملاس و  مسج  کـی  دـقاف  رواـب 

اب ار  يدارفا  دـنوشیم  قفوم  دـنرادروخرب و  نآ  زا  زین  نازاـب  هدبعـش  نارحاـس و  هک  تسا  ینوسفا  ذوفن و  ناـمه  نیا  و  دـندربیمن . اـهنآ 
نیا دنتـساوخیم . مه  ناج  لوپ  رب  هوالع  اهب  باب و  یلو  ناج  هن  دـنهاوخیم  لوپ  طقف  نانآ  یهتنم  دـنیامن  دـقتعم  دوخ  راـتفگ  لاـمعا و 

تحت دارفا  یگداس  زا  زین  هسدقم  حالطصا  هب  هفیثک  ءایـشا  اهواگ و  مانـصا و  اهتب و  نویناحور  نایلوتم و  هک  تسا  نوسفا  نامه  نوسفا 
تشهب هب  ار  نانآ  زین  هفیثک  ءایـشا  نآ  واگ و  ماشحا و  هار  رد  ندش  هتـشک  هک  دننکیم  دومناو  نانچ  نانآ  هب  هدومن و  هدافتـسا  دوخ  ریثات 

زا نمـشد  نداتفا ، ریگ  تروص  رد  هکنیا  يارب  دنکیم  رـضاح  ار  ناسوساج  هک  تسنامه  نوسفا  نیا  درب . دهاوخ  ینادواج  تایح  نیرب و 
ای تسرد  ندوب  قحاـن  اـی  قح  ـالاح  دـنیامن . یـشک  دوخ  دـنراد  هارمه  روظنم  نیدـب  هک  يرهز  اـب  دوـخ  درواـین ؛ تسد  هب  يراـبخا  اـهنآ 

هتـشک هفیثک  هسدـقم  ءایـشا  اهواگ و  اهتب و  هار  رد  هک  یناسک  نآ  وا و  ریاظن  راشفا و  ناـخ  نامیلـس  یجاـح  يراکادـف  ندوب  تسرداـن 
. تسا هتسب  اهنآ  لامعا  زا  هلصاح  عفانم  یلـصا و  تلع  هزیگنا و  رد  امـش  لقعت  رکفت و  نازیم  هب  ناسوساج ، نازابرـس و  نآ  ای  دنوشیم و 
وا و تضهن  نیب  یتوافت  هچ  ایآ  دـح و  هچ  ات  شتفرـشیپ  نازیم  تسیچ و  باب  یعقاو  دـصق  درکیم  رکف  هقیقد  ناخ  نامیلـس  یجاـح  رگا 

نوچ مه  وا  دیـشکیم  لوط  یلاس  دـنچ  رگا  اعطق  دادیمن  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  تفم  نینچ  نیا  هتبلا  دـشابیم  هدوجوم  ياهتـضهن  ریاس 
هدوهیب دشیم و  رادیب  دیسانشیمن  ار  هحفص 475 ] اهنآ [  امش  دنروآیمن  نایم  هب  یتبحـص  نوچ  دناهدش و  درـس  هک  رگید  نارازه  نم و 

رد راوهرب  یلو  تسا  يرگید  زیچ  فدـه  کی  هدـیقع و  کـی  هار  رد  ندرک  هزراـبم  دومنیمن . دارفا  یناـسفن  ياهـشهاوخ  يادـف  ار  دوخ 
لوا و هداد  ناشن  رایـسب  اهيدرخیب  نیا  زا  خـیرات  رگید . تسا  یبلطم  ندـش  نآ  نیا و  عماطم  تسد  تلآ  نداد و  ناـج  صاخـشا  تسد 

مه یهاگ  دنزادرپیم و  یـشکدوخ  هب  یتسـس  فعـض و  طرف  زا  هک  صاخـشا  ریاسب  هچ  الوا  تسا . هدوبن  راشفا  نامیلـس  یجاح  نآ  رخآ 
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لقاع و يدرف  تسا  نکمم  صخـش  ینعی  تسیراودا  نارگ  نوسفا  ذوفن  رثا  رب  ندش  هتـشک  ای  یـشکدوخ  ینعی  اهراک  نیا  هب  مادقا  نونج 
دوخ زا  یلو  يرگید  رظن  ریز  ندـمآرد  ذوفن  تحت  رثا  رب  ای  دـیامن و  یـشکدوخ  هب  مادـقا  يراودا  نونج  رثا  رب  یلو  دـشاب  فوسلیف  یتح 

خیرات رد  مایا  نیا  هلمج  زا  تسا . دایز  خـیرات  رد  زین  ایاضق  نیا  لاثما  دـنز  قطنم  لقع و  فالخ  راتفر  لامعا و  یـضعب  هب  تسد  رتلهاج 
تاـفیلات بحاـص  دوخ  هدوب و  مهدزون  نرق  رد  هسنارف  روهـشم  هفـسالف  زا  هک   Agusto Conte تنک تسوگآ  مدـید  نایبرغ  هفـسلف 

هماع صاخ  دـیاقع  ياراد  اصخـش  هدرب و  مان  هتبثم  تسایـس  هتبثم و  يهفـسلف  رد  ار  اـهنآ  زا  دـلج  هن  روکذـم  خـیرات  هک  دـشابیم  ددـعتم 
نونج کی  رثا  رب  هدیدرگ  نادب  هطوبرم  ینابم  هفسلف و  رد  یتالوحت  ءاشنم  هدوب و  قالخا  تسایس و  ملع و  هفسلف و  صوصخ  رد  يدنـسپ 

تـسیرما مهنیا  دزادنایم . نس  هناخدور  هب  ار  دوخ  هتفرگ و  زین  یـشکدوخ  هب  میمـصت  دماجنایم  لوطب  لاس  ود  دودـح  یتح  هک  يراودا 
یفـسلف و تاعوضوم  رد  رـصح  ناشراکفا  هک  یـصاخشا  اـبلاغ  مدرک  هراـشا  زین  قباـس  رد  هک  يروط  هب  اریز  دراد  رایـسب  ریاـظن  یعیبط و 
هب دـنوشیم و  فعـض  یتسـس و  راتفرگ  راچان  هداـتفا و  بقع  بترم  یئاذـغ  هماـنرب  حـیرفت و  مسج و  هب  هجوت  زا  تسا  یملع  یقـالخا و 
ایند هب  جراخ و  لادتعا  لاح  زا  ار  يدرف  هک  تسا  عضو  نامه  نیا  دیامنیم و  زورب  نآ  راثآ  دنرادن  ای  دنراد  هک  يهریخذ  تردـق  تبـسن 

هب هحفـص 476 ] قطنم [  یملع و  لوصا  اب  عیـضاوم  شجنـس  هوق  نداد  تسد  زا  اب  هکنآ  ای  دهدیم و  قوس  یـشکدوخ  فرط  هب  نیبدب و 
رد درف  نآ  هکنیا  هب  دوشیم  نراقم  نآ  زا  هیـشان  ياهیتسـس  یهاگ  هک  تسا  تاقافتا  نیمه  و  دـتفایم . نانمیرها  نوسفا  ماد  رد  تلوهس 

دوخ قباس  ياههمان  رد  نم  دزیخرب . هزرابم  هب  رگنوسفا  صخـش  نالف  هار  رد  ای  دـهد و  ناجواگ  نالف  هار  رد  ای  دوش  هتـشک  تب  نالف  هار 
دناهدرک اهیگتـشذگدوخ  زا  هدـش و  عقاو  نآ  لظ  رد  هک  يدارفا  رتشیب  هدـش  عقاو  کلامم  رد  هک  یـسایس  ياهتـضهن  رد  هک  مدرک  هراشا 

هدرک و هدازماما  فقو  ار  هتخیر  نغور  سپ  دناهدوب  مه  یشکدوخ  هب  رضاح  یناشیرپ  سای و  زا  یتح  هک  دناهدوب  هراکیب  هنسرگ و  دارفا 
هک يروط  هب  دـناهدوب و  لیبق  نیا  زا  دـناهتفر  ناجنز  زیرین و  یـسربط و  هعلق  هب  هک  يدارفا  زا  يرایـسب  دـناهدمآرد  اـهتضهن  نآ  لـظ  رد 

ار اجنآ  هداد و  حیجرت  رارقرب  ار  رارف  تسا ، رتهب  جراخ  رد  دوشیمن و  ناشریگتسد  يزیچ  اجنآ  رد  دندیدیم  هک  نانآ  زا  يرایـسب  میدید 
هب یگدنز  زا  سویام  لاح  ناشیرپ  داوسیب  صخـش  کی  ایآ  دـینک  رکف  دوخ  امـش  دناهتـسویپ . نمـشد  هب  امـش  حالطـصا  هب  هدرک و  اهر 

هدرک اهر  ار  نوکسم  هرک  عبر  يروطارپما  هک  هدرک  لیصحت  درف  کی  ای  تسا  رتلهس  دور  رگنوسفا  تیبوبر  تلاسر و  یعدم  کی  لابند 
ماداـم هک  زین  نآ  اـیآ  سپ  رتـمهم ، دورب  هتـشادن  یبیـصن  نادـنچ  مه  یئاـبیز  زا  هـک  دوـخ  زا  رتنـسم  یتـح  تـسیترآ  نز  کـی  لاـبند  و 

هرک عبر  دودح  هرخالاب  اداناک و  ایلارتسا و  دنه و  روطارپما  سیلگنا و  هاشداپ  متـشه  دراودا  هک  هتـشادیم  یهلا  ذوفن  دـشاب   Simpson

هچ اب  ار  زیچ  هچ  افـش  دـیئوگب  امـش  دـیاش  تسا . هدومن  یناهج  تیعقوم  نیرتگرزب  كرت  هب  راداو  هدـیناشک و  دوخ  لابند  هب  ار  نوکـسم 
هک درف  کی  دنکیم و  یـشکدوخ  هک  درف  کی  نطو  هار  رد  درف  کی  ادخ  هار  رد  درف  کی  ندـش  هتـشک  دـنکیم  هسیاقم  هیبشت و  اهزیچ 

ثحب دروم  رد  هک  دید  دیهاوخ  دـینک  هجوت  بوخ  طقف  زیزع  تسود  یلب  دراذـگیم . مه  فیدر  رد  ار  همه  ددرگیم  نز  کی  روحـسم 
هرک عبر  يروطارپما  هک  هحفص 477 ] درف [  نآ  هن  ندش و  هتشک  تقیقح  ادخ و  هار  رد  ناخ  نامیلس  یجاح  هن  دنتسه  مه  فیدر  رد  همه 

هن تسا و  یهلا  قشع  نآ  هن  ینعی  دیامنیم  تردابم  راک  نیدب  ینامـسج  تاوهـش  تارطاخ  هب  دنکیم  اهر  نز  کی  رطاخ  هب  ار  نوکـسم 
نوسفا شیر  هب  لد  رد  دـننکیم  نوسفا  صاخـشا  رد  یهلا  قشع  مان  هب  هک  یناسک  نآ  یـسنج . یناوهـش و  تـالیامت  زا  یـشان  قشع  نیا 

اجنیا و دوخ  تمظع  تردق و  لیلد  ناونع  هب  ار  نآ  هدومن و  دوخ  رخـسم  ار  يدرف  هنوگچ  هک  دنلابیم  دوخ  هب  دندنخیم و  دوخ  يهدـش 
رتیتوسان مه  یتوسان  زا  هکلب  تسین  یهلا  درف  نآ  میتسناد  یتقو  اریز  دنیامن  بلج  مه  ار  يرگید  تارفن  نآ  هطساو  هب  ات  دنیوگیم  اجنآ 

نوچ دـنیوگیم  هک  تسنیا  رد  ثحب  میوشیم . فقاو  نآ  یتسپ  هب  میربیم و  لمع  تئاـند  یتشز و  ترثک  هب  یپ  هک  تسا  تقونآ  تسا 
هک مدروآ  امش  هب  يروآدای  يارب  دراد  مه  دایز  ریاظن  هک  متـشه  دراودا  تیاکح  نیا  نم  تسا  ادخ  وا  سپ  هدومن  ذوفن  رفن  دنچ  رد  باب 

تسا رتمهم  دتفیب  باب  لابند  هب  هدش  ریس  ایند  زا  داوسیب  درگلو  کی  تسا  رتمهم  مادک  دید  دیاب  دش  نوسفا  بلق و  ریخست  رب  رارق  یتقو 
تقیقح رد  هک   ) تباجن هلالـس  ترازو و  هداوناخ  هب  باستنا  نودب  بسن و  لصایب و  امـش  لوق  هب  ابیرقت  نز  کی  لابند  روطارپما  کی  ای 
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نوسماس مادام  اریز  دوبن  یسنج  تاوهش  زا  یشان  قشع  مهنیا  هک  دیشاب  هتـشاد  رظن  رد  و  دوب ) روکذم  هاشداپ  يافعتـسا  تلع  عوضوم  نیا 
يارب ار  وا  اـهنت  دوب و  هدـیدرگ  روطارپـما  نیا  بلج  بجوـم  هک  تشاد  هلـضاف  تاـکلم  تایـصوصخ و  هکلب  دوـبن  رادروـخرب  یئاـبیز  زا 
هقیقد ره  رد  هک  تشاد  ناکما  روطارپما  کی  يارب  دوب  یـسنج  تـالیامت  تیاـکح  رگا  دوب  هدـیزگرب  دوخ  يرـسمه  یگدـنز و  کـیرش 

تنطلس و ریطخ  تیلوؤسم  لمح  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  : » دیوگیم هک  تساجنیا  بلطم  یلو  دزاس  مهارف  دوخ  يارب  ار  اهنآ  نیرتابیز 
لاح ره  رد  دـشابیم » نکممریغ  ماهدرک  باختنا  دوخ  یگدـنز  کیرـش  ناونع  هب  هک  ینز  ینابیتشپ  کمک و  نودـب  نآ  فیاـظو  ماـجنا 

هب اپ  تشپ  نز  کی  رطاخ  هب  هک  دینک  رخسمت  ار  وا  تسا  نکمم  امش  تاکلم  رحس  ای  غورد  رحس  نایب و  رحس  ای  نوسفا  هاوخ  هدوب  هچره 
هک مه  ار  یسک  نآ  هکلب  دینکیم  شنزرس  ریقحت و  ار  صخش  نیا  اهنت  هن  امـش  هدز ، ضرا  هرک  هحفص 478 ] نوکسم [  عبر  يروطارپما 

سدقت ظفح  يارب  هک  مه  ار  یئاقیرفا  نآ  امـش  دیئامنیم . هرخـسم  دنکیم  یناشفناج  ناویح  نآ  مارتحا  ظفح  واگ و  کی  سدقت  هار  رد 
یشکدوخ رهز  ندروخ  اب  روتاتکید  کی  ماقم  ظفح  يارب  هک  ار  یسوساج  نآ  امش  دینکیم . رخـسمت  دنکیم  يزابناج  فیثک  ءیـش  نآ 

ای دـنناوخیم  ار  راـشفا  نخ  نامیلـس  یجاـح  ناتـساد  یتـقو  زین  مدرم  اـهنویلم  هک  دـیرادن  ربـخ  یلو  دـیروآیم ، رد  هیرخـس  هب  دـیامنیم 
ریثات تحت  دـقتعم  ینعی  دـیاهدومن ، تواضق  تفر  اهنآ  رکذ  هک  ناسک  نیا  هرابرد  امـش  هک  دـنیامنیم  تواضق  وحن  ناـمه  هب  دنونـشیم 
یهلا تردـق  زین  نوسماـس  ماداـم  سپ  دـشاب  دـشاب  یهلا  تردـق  ذوـفن و  زا  یـشان  نیا  رگا  یهلا ، تردـق  ذوـفن و  هن  هـتفرگ  رارق  نوـسفا 

نآ سپ  دـنراد  یهلا  تردـق  زین  دـنه  ناواگ  نایلوتم  سپ  دـنراد . یهلا  تردـق  زین  یئاقیرفا  فیثک  ءیـش  کی  نویناحور  سپ  هتـشادیم 
نوسفا رد  دوخ ، ناگدش  رحس  رد  دوخ  ياهتلآ  رد  اهنآ  همه  ذوفن  اریز  دنراد  یهلا  تردق  زین  یـسوساج  هرادا  سیئر  نآ  گنج و  رادرس 
میوگب نانیمطا  لامک  اب  امـش  هب  دیاب  نم  درف . کی  زا  هناروکروک  تعاطا  ینعی  تسا  هباشم  الماک  دوخ  ناگدـش  بوذـجم  رد  ناگدـش ،

هب ولو  ار  دوخ  اهنآ  هار  رد  دروآیم و  نامیا  اهب  باب و  هب  مه  نتـشینا  رگا  تسا  لهـس  هک  دهتجم  نالف  راشفا و  ناخ  نامیلـس  یجاح  هک 
کی امـش  تروص  نیا  رد  اریز  دـیروآ  لیلد  اهب  باـب و  تیناـقح  رب  یتح  ار  نآ  دـیتسناوتیمن  امـش  درکیم ، نیجآ  عمـش  شیوخ  تسد 

نتـشینا درخ  لقع و  هب  تبـسن  تلع  نیمه  هب  دوخ  مهـس  هب  نم  تسا و  تقیقح  يرحت  امـش  هضیرف  لوا  هکنآ  لاح  دلقم و  دـیدوب  يدرف 
لمع سفن  هک  باتفآ  لیلد  دمآ  باتفآ  اریز  هدش  يراودا  نونج  راتفرگ  تنک  تسوگآ  دـننام  هک  مدرکیم  رکف  لقادـح  هدـش و  لزلزتم 

هحفص 479] هفسالف [  مامت  لاحم  دص  رد  دص  لاحم  ضرف  رب  رگا  میوگب  امـش  هب  دیاب  هصالخ  روط  هب  و  تسا . يدرخیب  نونج و  لیلد 
يارب دیابن  هلمج  نیا  مه  زاب  دندوب  قداص  ناشتایعدم  رد  اهب  باب و  دـنیوگب  نابز  کی  لد و  کی  رـصع  نیرکفتم  مامت  نادنمـشناد و  و 
قطنم لقع و  نیزاوم  ساسارب  تاعوضوم  یـسررب  سپ  وا  لاثما  ناخ و  نامیلـس  یجاح  هب  دـسر  هچ  ات  اهنآ  تیناقح  رب  دوشب  یلیلد  اـمش 
مدرم رهاظ  رد  هک  رفن  اهنویلم  تساجک ؟ شدروم  نآ  نیا و  شور  زا  هناروکروک  تعاـطا  تادـیلقت و  كرت  و  دوش ؟ تیاـعر  دـیاب  اـجک 

دناوتیم امن  لقاع  رفن  اهنویلم  نیا  لمع  ایآ  دنـشونیم ، بآ  نوچ  ار  یلکلا  تابورـشم  دـننکیم و  رامق  دنـسریم  رظن  هب  یملاس  لـقاع و 
عـضو اب  اصوصخم  دـعب  یلک و  روط  هب  ار  یلکلا  بورـشم  رامق و  عفانم  ررـض و  اصخـش  دـیاب  امـش  ای  دریگ  رارق  امـش  يارب  لمع  كالم 

درخ و یمک  هجیتن  هکنیا  زا  هتـشذگ  اهیناشفناج  نیا  سپ  دـینک  ذاـختا  دوخ  يارب  یـضتقم  میمـصت  دیجنـسب و  ناـتدوخ  صخـش  یجازم 
. ددرگ عقاو  اهنآ  دیاقع  مقس  تحص و  رد  در ، ای  لوبق و  سایقم  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  تسا  يراودا  نونج  لصاح  ای  فعض و  یتسس و 

عقاو نارگید  نوـسفا  تـحت  هـک  صاخــشا  یگتخپاـن  یگبرجتیب و  يدرخ و  مـک  زا  مرواـیب  امــش  يارب  هداــس  یلیخ  رگید  یلثم  کــی 
ناـیجراخ هک  دـیدیم  دـیدرگ و  سویاـم  ناریا  زا  جراـخ  رد  غیلبت  تفرـشیپ  زا  نوچ  یقوـش  تسا . ترجاـهم  تیاـکح  نآ  دـندرگیم و 

هدراذـگ و ار  دوخ  یبساک  راک و  هک  دـنحول  هداس  روابدوز و  نایناریا  اهنت  تسین و  راکهدـب  هیاـمیب  تسـس و  بلاـطم  نیا  هب  ناشـشوگ 
دراذـگ شیوخ  زا  یمان  دوخ  مهـس  هب  هکنیا  يارب  هک  تشاد  هشقن  رد  یفرط  زا  دـنیامنیم و  لـیطابا  نیا  هعاـشا  فرـص  ار  اـهبنارگ  تقو 

اهغورد و نتفگ  دیعو و  دعو  اب  امئاد  ارمتسم و  سپ  دراد  یئاهب  زکارم  اکیرمآ  اقیرفآ و  اپورا و  ایسآ و  تاحفـص  مامت  رد  هک  دهد  رامآ 
ترجاهم نوچ  هک  دادیم  دیما  دومن . روکذم  طاقن  رد  ندش  هدنکارپ  ناریا و  زا  جورخ  هب  عیجشت  ار  هبرجتیب  روابدوز  نایئاهب  تادیدهت 
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هب بیرقنع  دـنوشن  جراخ  ناریا  زا  رگا  تشاد و  دـنهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  ار  يرتهب  راگزور  هدـش و  ناـشلاح  لـماش  یهلا  تکرب  دـننک 
دهاوخ جارات  هب  بصغ و  ناشلانم  لام و  لاوما و  ماـمت  هتفرگ و  رارق  اهتـسینومک  هلمح  دروم  رگید  یناـهج  گـنج  هحفص 480 ] تلع [ 
دیدـش تادـیکات  اههنیمز  نیا  رد  درکیم  تاقالم  هک  نیرئاز )  ) یـصخش ره  اب  دومنیم و  رداـص  هک  كراـبم ) عیقوت   ) هماـن ره  رد  تفر .

یلک يهدـعاق  يور  دـندیدرگ . اـهنوسفا  نیا  تادـیدهت و  نیا  اـهغورد و  نیا  روحـسم  یناـسک  هچ  دـینادیم  دوـخ  امـش  ـالاح  دوـمنیم .
یـشیدنارود و زا  یلو  دیـسریم  ناشنهد  هب  ناشتـسد  هک  یـضعب  دنتـشادن و  طاسب  رد  مه  یهآ  یتح  هک  هبرجتیب  درخ و  مک  صاخـشا 

تـسد اب  دنداد و  تسد  زا  دنتـشاد  هچنآ  دنتفر و  فارطا  هب  هدروخ  ار  اههدعو  تادیدهت و  نیا  بیرف  دندوب  هرهبیب  لماک  لقع  هبرجت و 
یلو دـندنام  نابیرگ  هب  تسد  یتحاران  رقف و  اب  یقاب و  دوخ  ياهلحم  رد  هتـشادن و  زین  نتـشگرب  تردـق  یتح  هکنآ  ای  دنتـشگرب و  یلاـخ 

بحاص دوخ  هکنیا  ای  دنوش و  ندروخ  بیرف  زا  عنام  یئامنهار و  ار  ناشیا  هک  دنتشاد  ار  یناسک  ای  هدوب و  هبرجت  لقع و  بحاص  هک  اهنآ 
زا دنیامن  یلمع  ار  اهترجاهم  نیا  تلوهس  هب  دنتسناوتیمن  هتشاد و  یبترم  يدیاع  دمآرد و  يهتـشر  مظنم و  ياهراک  هدوب و  یلام  تردق 

تسیب و زا  شیب  نونکا  ینعی  دشن  لواپچ  اهتسینومک  طسوت  هب  اهنآ  لاوما  اهنت  هن  زین  نونکا  دنتسشن و  مکحم  هدروخن و  ناکت  دوخ  ياج 
هتخودنا و لاوما  ربارب  دص  دنچ  کیره  هکلب  هدروخن  ناکت  ناریا  رد  بآ  زا  بآ  هدشن و  عورش  مه  موس  گنج  هک  درذگیم  لاس  يدنا 

شیع هافر و  لامک  رد  اهب  لوق  هب  یتحار و  هب  ارهاظ  ار  مایا  دـناهدش و  هریغ  یتعنـص و  يداصتقا و  ددـعتم  ياههاگتـسد  روصق و  بحاص 
هتسد کی  هک  دشابیمن  لقعیب  هبرجتیب و  دارفا  هبرجت و  نابحاص  هتـسد  ود  زا  یگرزب  هنومن  یگداس  نیع  رد  دوخ  نیا  ایآ  دندینارذگ .
هدوب لاونم  نیمه  رب  زین  دارفا  ندـش  هتـشک  هیـضق  دـینادب  نیقی  امـش  دوشیم ؟ روحـسم  هنوگچ  رگید  هتـسد  دروـخیمن و  بیرف  هنوـگچ 

دودعم مه  يرفن  دنچ  دنوشیم و  هتشک  دنشکیم و  دنروخیم  ار  اهبلادبع  اهب و  باب و  نوسفا  بیرف  هحفص 481 ] ایند [  لابند  هب  يهتسد 
هیصوت نادیرم  همه  هب  داهج  روتـسد  یط  باب  دنوشیم . هتـشک  راوهرب  دندوب  مورحم  يراودا  روط  هب  ای  مئاد و  روط  هب  لقع  درخ و  زا  هک 

هب هدروخ  بیرف  حول  هداس  یعمج  هدومنیم  فیدر  یبلاطم  زین  وا  یقوش  دیعو  دعو و  دننام  دـنگنجب و  دـنور و  یـسربط  هعلق  هب  دـنکیم 
دنربیم رد  هب  هکلهم  زا  ناج  هدروخن و  بیرف  وا  لاثما  اهب و  دننام  مه  يرایسب  دنوشیم  هتشک  دنشکیم و  دنوریم  ترخآ  ای  ایند و  دیما 
يدارفا دش  دهاوخ  نیزگیاج  دابالا  دبا  ادخ  تسار  تسد  رد  دوش  هتشک  اهنآ  ینعی  ادخ  هار  رد  یـسکره  دنیوگیم  اهبلادبع  اهب و  باب و 

راکنا و اب  تاعفد  هب  اهب  دنکیم و  هبوت  هجنکش  كدنا  هب  باب  دوخ  یلو  دنروخیم  ار  نوسفا  نیا  بیرف  راشفا  ناخ  نامیلس  یجاح  دننام 
بلـس دراوـم  زا  کـیچیه  رد  مهاوـخیمن  نم  دـیامنیم ، رهاـظت  شیوـخ  ظـفح  يارب  ناینـس  هیور  هب  اهبلادـبع  دـنکیم و  رارف  بیذـکت 

ار هبرجت  درخ و  روعش و  لقع و  میوگب  مهاوخیم  یلو  میامنب  دناهدش  هتشک  اههار  نیا  رد  هک  يدارفا  زا  تماهش  تعاجش و  یگنادرم و 
روهتم و عاجـش و  دارفا  دندایز  تسا . رایـسب  هلـصاف  روعـش  لقع و  تعاجـش و  روهت  یگنادرم ، نیب  هک  تسا  یهیدـب  اریز  دـناهدوبن . اراد 

يرثا نیرتـکچوک  یگنادرم  تماهـش و  وزاـب و  روز  زا  هک  دـناهدیدرگ  یناـسک  تسد  تلآ  روعـش  لـقع و  نادـقف  تلع  هب  هک  يروـسج 
يوق هثجلا و  میظع  لیف  نآ  تیاکح  تسرد  دناهدش . كابیب  عاجش و  صاخـشا  ندرک  راهم  هب  قفوم  هبرجت  درخ و  تلع  هب  یلو  هتـشادن 

راک هب  درخ  لـقع و  بحاـص  نارکیپ  درخ  ناـمرف  ریز  اـهلکیه  لوغ  رایـسب  دربیم . دریگیم و  ار  نآ  راـسفا  کـچوک  یکرـسپ  هک  تسا 
زا معا  اهراتـشک  نیا  رکذ  رد  عوضوم و  لصا  هب  میدرگرب  يراب  دـینادیم . دوخ  درادـن و  یگزات  مه  اهنیا  دـناهدز  تسد  دـب  اـی  بوخ و 

ناوتیم هک  دسریم  یئاج  هب  راک  هاگ  دوشیم و  ریحتم  ناسنا  هک  دـنیامیپیم  هغلابم  هار  نانچ  ناشدادـعت  هحفـص 482 ] ای [  اهنآ و  هوحن 
هار زا  هچ  زیمآهناسفا و  بلاطم  ندرک  هفاـضا  اـب  نآ  دارفا  اـی  اههنحـص  نداد  ناـشن  شارخلد  رد  هچ  دـیمان  رادـخاش  حیرـص و  غورد  ارنآ 

دناهدش دیهش  هار  نیا  رد  رفن  رازه  تسیب  دنسیونیم  دنیوگیم و  مه  زونه  دنتفگیم و  الثم  زیمآهغلابم  رایـسب  وحن  هب  دادعت  ندرک  نوزفا 
انایحا دنوش و  دراو  هگرج  هب  مرجال  هدروخ و  ار  غورد  ماقرا  نیا  اههناسفا و  نیا  بیرف  يهزات  دارفا  هک  دندشیم  ثعاب  هلیسو  نیمه  هب  و 
دیهـش نآ  يارب  رفن  رازه  تسیب  هک  یبلطم  دـندرکیم  رکف  اریز  دـنیامنن . هقیاضم  ناـج  نداد  زا  اـهنآ  هب  بستنم  ياـههناسفا  زا  يوریپ  هب 

ناگدننک عضو  منادیمن  نم  هک  تسا  گرزب  ياهغورد  نآ  زا  یکی  زین  رازه  تسیب  هیـضق  الوا  هکنآ  لاح  و  دشاب . غورد  دـیابن  دـناهدش 
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تـسا هداد  ار  اههتـشک  نیا  رثکادح  رامآ  ناشدوخ  ياهخیرات  هکنیا  دوجو  اب  دـنرادیمن  مرـش  هک  تسا  هنوگچ  یگرزب  نیدـب  غورد  نیا 
تاحفـص 500 و 502 و 507 و 520 و 421 و 438 رد  هدش  هداد  ياهرامآ  قبط  رب  دنیامنب . ار  یغورد  نینچ  تراسج  تئرج و  کلذعم 
زیرین و یسربط و  ياهگنج  رد  ناگدش  هتشک  میوش  لئاق  نآ  تحص  رب  يرابتعا  رگا  هک  لیبن  خیرات  و 645 و 627 و 585 و 606 و 609 
هدش و هتشک  الک  هعلق  زیرین و  ناجنز و  يایاضق  رد  ناگدننک  تکرش  دارفا  هیلک  هکنیا  ضرف  اب  اکع  مایا  ات  الک  هقرفتم  يایاضق  ناجنز و 
بات و بآ و  اب  اهبلادبع  صخـش  هک  ار  يرتشیب  رثکادـح  دـسریمن و  رفن )  3000  ) رازه هس  هب  رثکادح  دشاب  هدـشن  رارف  هب  قفوم  يدـحا 

هداتفا نایباب  نامناخ  هب  شتآ  ناریا  عیمج  رد  هنس 66 و 67  رد  يراب  : » ص 67 هدرک : رکذ  رازه  راهچ  هدروآ  حایس  هلاقم  رد  رتشیب  هغلابم 
لافطا و يریفغ  عمج  هتـشک و  رفن  رازه  راهچ  زا  رتشیب  تشذگ  ریـشمش  ریز  زا  تفریم  یلامتحا  یندا  دوب و  يهدکهد  ره  رد  یـسفن  ره 

هاد لیبن  هک  یئاهرامآ  لوبق  ضرف  رب  مسرپیم  امش  زا  نم  الاح  هحفص 483 ] دندش [ ». لاماپ  هتشگرس و  ناشیرپ و  راتسرپ  سکیب و  ءاسن 
هتفگ هک  ضرف  رب  دراد و  رازه  تسیب  هب  یطاـبترا  هچ  مقر  نـیا  دنـشاب  هدـش  هتـشک  رفن  رازه  هـس  هساـکع  ماـیا  اـت  عیاـقو  یماـمت  رد  رگا 

لاس 66 زا  دعب  دیئوگب  امـش  تسا  نکمم  رازه ؟ تسیب  اب  دراد  هسیاقم  ياج  هچ  مقر  نیا  دشاب  قداص  رازه  راهچ  رد  اهبلادبع  زیمآهغلابم 
هریغ اهگنج و  دـنبب و  ریگب و  شکب و  شکب  يهحوبحب  رد  ایآ  منکیم  لاؤس  امـش  زا  یلو  هتـشاد  همادا  نایئاهب  ناـیباب و  راتـشک  زین  و 67 
نوچ ییحی   » دیوگیم هک  اجنآ  دـناوخیم  شمارآ  لاس  ار  نآ  اهبلادـبع  صخـش  هک  دـعب  ياهلاس  رد  یلو  دـندش  هتـشک  رازه  راهچ  الک 
هراب کی  تقو  نآ  مدرک  لوق  لقن  ار  بلطم  نیا  نیع  نم  و  داتفا » تسایر  رکف  هب  تسین  یبیقعت  لـتق و  رگید  تسا و  رارقرب  شمارآ  دـید 

هب اهبلادبع  اهب و  هک  یتاکیرحت  همه  اب  هک  دید  دیهاوخ  دینک و  هعجارم  خیرات  هب  دنوشیم . هتـشک  شمارآ  ياهلاس  نیا  رد  رازه  هدزناش 
ادـیپ رفن  دـص  کلذـعم  دـنزادرپ  اهنآ  راتـشک  هب  کیرحت و  ار  نیملـسم  تیبصع  قرع  هدومن و  یتارهاـظت  ناـیئاهب  اـت  دـندروآیم  لـمع 

هس نآ  دنشاب و  هدش  هتشک  هدومن و  نانچ  نآ  یتارهاظت  هتشگ و  اهنوسفا  نآ  روحـسم  درخ  یمک  تلع  هب  تشذگ  هکنانچ  هک  دینکیمن 
دوشیمن شخپ  اولح  يوعد  رد  هک  دش  مولعم  تشذـگ  ناجنز  زیرین و  یـسربط و  هعلق  يایاضق  هیزجت  رد  هکنانچ  مه  رازه  راهچ  ای  رازه 
ياهوزرآ اهب و  باب و  فادها  هار  رد  ندش  هتـشک  هکلب  تشادن  ادـخ  هار  رد  تداهـش  ملاع  هب  یطابترا  دـندشیم و  هتـشک  دنتـشکیم و 

ارچ و نوچ و  یب  بزح  نیا  هب  باستنا  ناونع  هب  هدش و  اهنایغط  اهگنج و  نیا  رثا  ینابرق  رگید  يهدع  مه  دـعب  هدوب و  ناشدوخ  یـصخش 
هدکهد ره  رد  یـسفن  ره  : » دسیونیم زین  اهبلادبع  دوخ  هکنیا  امک  دنتفریم . نیب  زا  نایغای  تیامح  ناونع  هب  افرـص  باوج  لاؤس و  نودب 

 ] نم سپ  دندشیم  هتـشک  تفریم  ندوب  یباب  لامتحا  طقف  هک  مه  يدارفا  ینعی  تشذـگ ». ریـشمش  ریز  زا  تفریم  یلامتحا  یندا  دوب و 
امش نم و  رگا  نونکا  دش . هیزجت  ناشعـضو  هک  دودعم  نآ  زج  تفای  ناوتیم  اجک  رد  ار  تابث  تماقتـسا و  نازیم  منادیمن  هحفص 484 ]

هار نیا  رد  ار  دوخ  ناـج  تماقتـسا  تاـبثا و  هب  سفن  رازه  تسیب  هک  دـیتسه  همادا  رد  زونه  امـش  میدرکیم و  رارکت  رارـصا و  اـهلاس  زین 
هتسیرگن و یحطـس  يرـسرس و  ار  لئاسم  هک  تسا  هدوبن  نیا  هناشن  هدوبن و  يروابدوز  یعالطایب و  يربخیب و  ياهتنم  لیلد  ایآ  دناهداد 

غورد اهبلادـبع  رازه  راهچ  لیبن و  رازه  هس  ماقرا  ربارب  رد  دـناهدش  دیهـش  رازه  هکنیا 20  رارکت  نوـنکا  اـیآ  و  میاهدرکیمن ؟ رکف  نآ  رد 
میهاوخب رگا  مینک  یـسررب  ار  تمـسق  نارازه  زا  تمـسق  کـی  زا  شیب  میتـسناوتن  دراد و  زارد  يرـس  هتـشر  نیا  يراـب  تسین ؟ رادـخاش 

دوخ تاقوا  مامت  دیاب  مینک  رکفت  لمأت و  نآ  رد  میناوخب و  ار  تارضح  هسدقم » راثآ   » هدومن و هیزجت  عیرس  وحن  نیدب  ار  لئاسم  کیاکی 
، ینعمیب همه  تسس ، همه  یلاخوت ، همه  شیاهتنا  ات  عورش  زا  ایاضق  متشون  رضاح  همان  يادتبا  رد  هک  روطنامه  اریز  میئامن  نآ  فرص  ار 

مامت تسا . هدمآ  هکد  تنیز  يارب  ناگتشذگ  زا  رارکت  هب  هک  هچنآ  يانثتـسا  هب  تسا  غورد  نوسفا و  همه  يراکایر و  همه  شزرایب  همه 
: دنیوگیم هک  دوشیم  قبطنم  هصالخ و  دـنراد  اهیلیزارب  هک  یلثم  کی  رد  تسرد  اهنآ  ياهیفاب  لمهم  اهبلادـبع و  اهب و  باب و  تایعدـم 

دیلابیم نادب  دادیم و  ناشن  سک  همه  هب  دوخ  راک  یشاقن و  رنه  نیرتیلاع  ناونع  هب  ار  دیفس  ذغاک  گرب  کی  ناتـسرامیت  رد  يهناوید 
؟ تسیچ نآ  عوضوم  دـنکیم و  هچ  زا  تیاکح  سیفن  يولبات  نیا  قیفر  دیـسرپ : وا  زا  یـسک  رخآ  درکیم  تاـهابم  رخف و  دـیزانیم و  و 

تاحیضوت متـشاد  لیم  یلیخ  یلو  منیبیم  ارچ  تفگ : لئاس  یتسین . سانـشرنه  دوخ  ای  ینیبب  یناوتیمن  يرادن و  مشچ  رگم  تفگ  هناوید 
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لئاس دـهدیم . ناـشن  رـصم  زا  ار  لیئارـساینب  موق  یـسوم و  جورخ  ولباـت ، نیا  تفگ : هناوید  هحفـص 485 ] مونـشب [ ؟ ار  تدوخ  صخش 
یمهفیمن و ردـقنیا  تفگ : هناوید  دـنیاجک ؟ لیئارـساینب  موق  یـسوم و  منیبب  وگب  بوخ  یبلاـج ، مهم و  عوضوم  هچ  نیرفآ  هب  هب  تفگ :
نوعرف و منیبـب  وـگب  بوـخ  تسا  وـت  اـب  قـح  شخبب  تفگ : لـئاس  دنتـسین . هنحـص  رد  دـناهتفر و  هک  ینیبیمن  یتـسین و  صیخـشت  لـها 
؟ دـناهدماین زونه  هک  ینیبیمن  ایآ  تفگ : ددـشت  تلاح  اـب  زاـب  هناوید  دـنیاجک . دـندوب  لیئارـسا  ینب  یـسوم و  بیقعت  هب  هک  شنایرکـشل 

نآ زا  لیئارساینب  موق  یـسوم و  هک  یئایرد  منیبب  وگب  الاح  ملاقتنالا  ءیطب  يردق  نم  هک  شخبب  تفگ  هتـساوخ و  ترذعم  لئاس  اددجم 
یسوم ات  تفر  بقع  ایرد  بآ  هک  ینادیمن  یتسه و  یمهفن  مدآ  هچ  هک  اعقاو  تفگ  هتفر  رد  اج  زا  راب  نیا  هناوید  تساجک ؟ دناهدش  در 

نادـیرم اهبلادـبع و  اهب و  باب و  نایاقآ  نیا  ـالاح  داد . ناـشن  دوشیم  هنوگچ  سپ  هتفر  بقع  اـیرد  بآ  هک  نونکا  دـنوش و  در  وا  موق  و 
هناکدوک تسـس و  هت و  رـسیب و  یلاخوت و  بلاطم  تشم  کی  اـی  دیفـس  ذـغاک  هکت  کـی  هناوید  نآ  دـننام  ناـشرواب  دوز  حول و  هداـس 

نیرب تشهب  ار  ایند  ات  دناهدمآ  یناسنا  ملاع  میظع  یبرم  یهلا و  یلک  رهظم  نایادخ و  يادخ  یـسوم  يادـخ  هک  دـنیوگیم  هدرک  فیدر 
نآ بلاطم و  نیا  ققحت  تساجک  سپ  میئوگ  دـنزاس . رارقرب  ار  یمئاد  ربکا  حلـص  یمومع و  تبحم  داـحتا و  قـالخا و  حالـصا  دـننک و 

دنرادن ار  وا  نینزان  نیئآ  تمظع  اهب و  قیقد  بلاطم  كرد  دادعتـسا  زونه  مدرم  هک  دینیبیمن  ایآ  تسا  هدماین  زونه  دـنیوگ  نیرب ! تشهب 
نیئآ  » سفن هحفص 486 ] رد [  ینعی  دناهتشاد  مهف  تیلباق  دناهدش و  دراو  هک  اهنآ  نیب  رد  ارچ  سپ  میئوگ  دنتـسین !؟ اغـصا » قیال   » زونه و 

انایحا يراکایر و  اشتراواشر و  همومذـم  ياهراک  هب  اهب  ینعی  دوخ  يالوم  هب  ادـتقا  اـب  سکره  هتفاـین و  ققحت  نیرب  تشهب  یئاـهب » میظع 
مولعم یـسب  نیا  : » ربخیب للم  لاوحا  زا  دـیتسه و  یمهفن  مدآ  امـش  هک  اعقاو  دـنیوگ : باوج  رد  تسا ؟ لوغـشم  زین  يدزد  یـشک و  مدآ 
میئوگ حایس ص 187 ) هلاقم  ناطلـس  حول  رد  اهب  نایب  .« ) دوب دهاوخ  هدوب و  یقتم  قساف و  لقاع و  لهاج و  ملاع و  هفیاط  ره  رد  هک  تسا 
هقلطم تردق  ياراد  مرجال  و  اهب ) نایب  ( ) تهلات يرما  حشر  نم  هولالا  لک   ) دیراد يزاسادخ  هناخراک  دوخ  دیتسه و  ادـخ  هک  امـش  سپ 

هب ارچ  دـیئامنیم  رـضاح  دوخ  هار  رد  نادـنزرف  ندرک  راثن  ناج و  نداد  هب  ار  دارفا  هک  اجنآ  اـت  دـیتسه  بولق  رد  ذوفن  بحاـص  هقـالخ و 
قیرزت اهنآ  رد  ار  ندش  حالـصا  نیئآ و  تمظع  مهف  دادعتـسا  دـیوریمن و  دوخ  فادـها  ققحت  لابند  هب  لصاحیب  ياهراکنیا  همه  ياج 
فیلکت بسک  شناگدنب  زا  اهب  ینعی  نایادخ  يادخ  دـنیوگ  باوج  رد  دـیزاسیمن ؟ یبوخ  ياههدـنب  نتخاس  ادـخ  ياج  هب  دـینکیمن و 

مل و  » ارچ نوچ و  باوج و  لاؤس و  قح  ار  ام  درک و  میناوت  هچ  ام  دـنک  وا  دـنک  هچره  يربک  تمـصع  دـجاو  تسا و  راتخم  وا  دـنکیمن 
يرحت سـسجت و  یعقاو  نسح  دشاب و  یفاصنا  رگا  دیدرکیم . كرد  دوخ  ار  بلاطم  نیا  دـیتشاد  تریـصب  مشچ  امـش  رگا  تسین و  مب »

هت و رـسیب و  تسـس  بلاطم  یگدـنب  تراسا و  زا  هدـیناهر و  بیرف  ماد  زا  ار  یـصخش  هک  تسا  تیافک  هلمج  نیمه  دـسر  مهب  تقیقح 
نانآ هدومنن و  یهت  تالمج  نیا  شوختسد  ار  شیوخ  يهداوناخ  دوخ و  يهیتآ  دهد و  تاجن  هیاپیب  ياههطـسفس  هنالیحم و  ياهنوسفا 

اب نیا  زا  شیب  هدیـشک و  نوریب  بیهم  يـالویه  لاـگنچ  كانتـشحو و  هاـگترپ  فوـخم و  ماد  نیا  زا  تسا  دوز  اـت  هتخادـنین و  رطخ  هب  ار 
مه ناج  هب  یگتسد و  دنچ  زا  هدزن و  نماد  موق  کی  نیب  رد  ار  تافالتخا  شتآ  نآ  ندرک  گرزب  صاخشا و  بلج  هب  رارـصا  تاثحابم و 
دـش یتصرف  رگا  دـنکیم و  متخ  اـج  نیمه  هب  ار  رـضاح  هماـن  ـالعف  سپ  هحفـص 487 ] دـیامن [ . يریگولج  دوخ  مهـس  هب  مدرم  نتخادـنا 

مهاوخ یـسررب  امـش  اب  ار  يرگید  بلاطم  تارـضح  هناکدوک  تسـس و  ياهیفاب  هفـسلف  نیناوق و  صوصخ  رد  ماهداد  هدعو  هک  روطنامه 
زین دوخ  هک  ار  یتاغل  میاـمن و  تیاـعر  ار  ملق  تفع  دراوم  یـضعب  رد  مدـشن  قفوم  رگا  مهاوخیم  ترذـعم  رگید  راـب  همتاـخ  رد  و  درک .

ياهتبـسن تآشنم و  هجرد  هب  دوخ  لاوحا  نیا  يهمه  اب  زونه  هچرگا  میاـمن  يراددوخ  شندرب  راـکب  زا  متـسناوتن  اراـبجا  متـشادن  تسود 
تحاران زین  رادقم  نیمه  زا  دوخ  مهس  هب  نم  یلو  دسریمن  دناهداد  دناهدشن  اهنآ  نوسفا  روحـسم  هک  یناسک  هب  اهب  باب و  هک  يهناحیقو 
ياـهتغل اـهنآ  یعقاو  مسجت  تاـعوضوم و  یـضعب  نداد  ناـشن  يارب  متـسناوتیمن  اریز  متـشادن  مه  يهراـچ  میوگب  دـیاب  یفرط  زا  هدوب و 

افش  هللا  ناما  صالخا -  بتارم  دیدجت  اب  مدنموزرآ  روما  عیمج  رد  ار  امش  قیفوت  تداعس و  دیزم  منک . ادیپ  يرگید  بسانم 

یقرواپ
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یقرواپ

. یناردنزام لضاف  موس  دلج  قحلا  روهظ  باتک  هحفص 200  [ 1]
. هندمتم للم  بهاذم  خیرات  باتک  هحفص 200  [ 2]

. يدنرز لیبن  خیرات  هحفص 54  [ 3]
. مود رشن  يدنرز  لیبن  خیرات  هحفص 82  [ 4]

. مود رشن  يدنرز  لیبن  خیرات  هحفص 141  [ 5]

. مود رشن  يدنرز  لیبن  خیرات  هحفص 606  [ 6]
. نورب دراودا  زا   The Babi Religion باتک ءاطغلا و 259  فشک  هحفص 205  [ 7]

. مود رشن  هحفص 549  يدنرز  لیبن  خیرات  [ 8]
تیباب خیرات  يهرابرد  یسراف  نابز  هب  یباتک  دوب  هدروآ  نامیا  باب  هب  تیباب  شیادیپ  لئاوا  زا  هک  يدنرز  لیبن )  ) دمحم مانب  یصخش  [ 9]

دوقفم و یللع  هب  نآ  یـسراف  لصا  ددرگیم و  همجرت  یـسیلگنا  نابز  هب  يدـنفا  یقوش  يهلیـسو  هب  باتک  نیا  تسا . هتـشون  نآ  نارـس  و 
ناغلبم زا  یکی  دوشیم . رشتنم  همجرت و  راونالا » علاطم   » ناونع تحت  یبرع  هب  یسیلگنا  زا  یقوش  روتسد  هب  سپـس  دوشیم و  مالعا  ادیپان 
خیرات صیخلت  مان  هب  ار  ود  نآ  هصالخ  هداد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  یبرع  یـسیلگنا و  همجرت  ود  يرواخ  قارـشا  دـیمحلادبع  مانب  یئاـهب 

رد دوشیم  هدـهاشم  صیخلت  نیا  رد  یفاک  تقد  اب  دـیامنیم . رـشتنم  یقوش  يرما و  راثآ  رـشن  هنجل  تقفاوم  اـب  یـسراف  هب  يدـنرز  لـیبن 
. دشابیم نآ  دقاف  یبرع  يهمجرت  هک  هدش  رکذ  یتاکن  یسیلگنا  يهمجرت 

هب هبترم  ود  هک  دنتـسه  لبق  ءایبنا  نامه  انیع  هکنیا  هب  دناهدش  لئاق  دناهتخادرپ و  یفاب  نافرع  هب  هفوصتم  دننامه  زین  اهب  باب و  بانج  [ 10]
هللا لوسر  ناـمه  باـب ) ینعی   ) هنیعب وا  و  : » دـسیونیم نینچ  هحفـص 136  یـسراف  نایب  باتک  رد  باب  دمحمیلع  ازریم  الثم  دـناهدمآ . ایند 

وا هب  لک  تسین و  هدایز  سمـش  کی  دوش  علاط  هیاهن  الام  رگا  تسا  سمـش  لثم  هللارما  لـثم  هک  اریز  دـمحم ص ) ترـضح  ینعی   ) تسا
رد یکرادم  هدنیآ  رد  دناهدرک و  مه  یئادخ  ياعدا  دنتفین  بقع  نایفوص  زا  هکنیا  يارب  دناهدراذگ و  رتارف  ار  اپ  هرخالاب  و  دنتـسه .» مئاق 

. دش دهاوخ  لقن  هراب  نیا 
امومع نایعیـش  هفئاط  نایم  رد  : » دـسیونیم نینچ  باب  هرابرد  اهبلادـبع  لوق  زا  نتورف  بانج  قالخا  سرد  مهن  باـتک  هحفص 7  رد  [ 11]
یهاوگ زاریـش  لها  عیمج  دندرکن و  مولع  باستکا  یـسک  دزن  دـندومرفن و  لیـصحت  ياهسردـم  چـیه  رد  ترـضح  ادـبا  هک  تسا  ملـسم 
یگلاس تفه  ای  شش  نس  رد  كرابم  لکیه  : » دسیونیم باتک  نیمه  هحفص 17  رد  تسا  هظفاح  مک  وگغورد  هک  اجنآ  زا  و  دنهدیم !»

زا سپ  هدرب و  فیرـشت  دوب  رئاد  زاریـش  هکرابم  هنیدـم  رد  ءاـیلوا  هوق  هب  روهـشم  لـحم  رد  هک  انخیـش )  ) هب فورعم  دـباع  خیـش  بتکم  هب 
دلج رد  یئاهب ) غلبم   ) یناردنزام لضاف  دندربن .» فیرشت  انخیش  بتکم  هب  رگید  دندوب  لوغـشم  یـسراف  تامدقم  لیـصحت  هب  هک  لاسجنپ 

ازریم شفیرش  مسا  راوگرزب  نیا  یلب  تفگیم  يدازریمهـش ... نیدباعلا  نیزالم  : » دراگنیم نینچ  يهحفص 200  قحلاروهظ  خیرات  موس 
شفیرش نس  دندشیم  رضاح  دیس  سرد  رد  یهاگ  دندنام و  هام  شش  هدمآ  البرک  هب  دیس  تافو  زا  شیپ  یلاس  دنچ  يزاریـش  دمحمیلع 

لوا دلج  یصوصخ  راثالارارـسا  باتک  رد  یناردنزام  لضاف  دندوب .» هدناوخن  رتشیب  هیـشاح  یطویـسات و  مه  سرد  دوبن و  رتشیب  تسیب  زا 
نـس رغـص  هب  باب  دیـس  ذملت  نوچ  و  : » دیوگیم هدرک و  فارتعا  باب ) ندناوخ  سرد   ) تقیقح نیا  هب  یما  يهملک  لیذ  رد  فلا  فرح 
دیـس یجاح  سرد  رـضحم  رد  يدنچ  روضح  خـیرات و  رد  ملـسم  مایا  نآ  روخ  رد  رادـقم  عضو و  هب  لماک  یملعم  دزن  زاریـش  بتکم  رد 

اب دشابیم .» مومع  سرتسد  رد  ناشیابیز  تیاغب  یطخ  راثآ  تسا و  ناشدوخ  تاملک  رد  حرصم  زین  بابـش  مایا  رد  البرک  هب  یتشر  مظاک 
تیعمج نیا  نارـس  اهبلادبع و  راتفگ  شزرا  تسا  هدمآ  باتک  نتم  رد  هک  یبلاطم  دش و  رکذ  یقرواپ  رد  هک  يدهاوش  هعومجم  هب  هجوت 
يزاریش یلاها  یگتخاس  عوضوم  نیا  تابثا  يارب  یتح  هداد و  هولج  هنوراو  ار  قیاقح  هنوگچ  دارفا  ندرک  هارمگ  يارب  هک  دوشیم  نشور 
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. تسا هتفرگ  یهاوگ  هب  ار 
دنـشابیم و قفتم  نایئاهب  لوبق  دروم  خیراوت  یگمه  دوب  عالطایب  يوحن  دـعاوق  زا  درک و  ادا  طلغ  ار  تاملک  بارعا  باب  هکنیا  رد  [ 12]
دـشابیمن و بارعا  يارب  مهف  لباق  هجو  چـیه  هب  يو  یبرع  ياهباتک  هک  اجنآ  ات  دـنکیم  تلالد  عوضوم  نیا  رب  باب  راـثآ  هیلک  یفرط  زا 

يدایز راکورـس  بلاطم  لیبق  نیا  اب  هک  تسا  نانابز  یـسراف  زا  يدودعم  يهدع  يارب  مهف  لباق  يرادقم  ات  اهنت  مه  يو  یـسراف  ياهباتک 
تین نسح  اب  ناوتیمن  تسا  هتشاد  راهظا  لیبن  هک  نآرق  تایآ  رد  هیوحن  دعاوق  تیاعر  مدع  هب  عجار  باب  راهظا  دروم  رد  یلو  دناهتشاد .

راهظا دـشابیم  برع  نییوغل  احـصف و  ءابدا و  يارب  یبدا  دنـس  نیرتالاب  نیرتگرزب و  نآرق  هکنیا  هب  هجوت  اب  اریز  تفریذـپ  یگداـس  هب  و 
سلجم نآ  رد  ار  یتراسج  نینچ  تئرج  باـب  یفرط  زا  تشاد و  دـهاوخ  هدـنیوگ  یعـالطایب  یگیاـمیب و  رب  تلـالد  اـهنت  یبلطم  نینچ 

دروم نیا  رد  تیئاهب  لوبق  دروم  خیراوت  یهگناو  دنک  رکذ  دوخ  ياهباتک  رد  هتـسناوتن  مه  ار  طلغ  کی  یتح  هنومن  يارب  تسا و  هتـشادن 
لـضفلاوبا ازریم  ءاـطغلا  فشک  هحفـص 10 و  رد  یناردـنزام  لضاف  قحلاروهظ  باتک  رد  دـناهدرک . لقن  ار  ناـیرج  لـیبن  هتفگ  فـالخرب 

هدش هتشاگن  هدش ، باب  هلیسو  هب  همان  هبوت  نتـشون  هب  رجنم  هک  ار  دهعیلو  سلجم  نایرج  حورـشم  یلا 205  تاحفص 201  رد  یناگیاپلگ 
طلغ هب  طوبرم  هک  هاشدمحم  هب  ار  دهعیلو  همان  زا  یتمـسق  عالطا  دیزم  يارب  دوشیمن و  هدرب  سلجم  نآ  رد  نآرق  زا  یمـسا  ادـبا  تسا و 

نم زاـجعا  تفگ  يراد ؟ هچ  تاـمارک  تازجعم و  زا  هک  دندیـسرپ  نآ  زا  دـعب  : » مینکیم لـقن  باـتک  ود  نیا  زا  تسا  تاـملک  ندـناوخ 
سودـقلا هللا  ناحبـس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هرقف  نیا  ندـناوخ  هب  درک  عورـش  منکیم و  لزاـن  هـیآ  دوـخ  ياـصع  يارب  زا  هـک  تـسنیا 

هب ار  تاومس  ءات  دناوخ  طلغ  وحن  هدعاق  هب  ار  تاملک  بارعا  هتایآ ، نم  ۀیآ  اصعلا  اذه  قلخ  امک  ضرالا  تاومسلا و  قلخ  يذلا  حوبسلا 
دـشاب تایآ  هلمج  زا  تارقف  نیا  رگا  درک  ضارتعا  ناخ  نالـصا  ریما  دناوخ ، روسکم  ار  ضرالا  هاگنآ  ناوخب  روسکم  دنتفگ  دناوخ  حتف 

«. دش لجخ  رایسب  باب  ءاسملا ، حابصلا و  قلخ  امک  اصعلا  قلخ  يذلا  هللادمحلا  درک  ضرع  درک  قیفلت  مناوت  مهنم 
. دناهدرک لقن  اهینس  هک  تسا  میرمالخ » ام  نیملاعلا  ءاسن  ریخ  ۀمطاف   » نآ لصا  هدش  فیحصت  لقن و  طلغ  الصا  ثیدح  نیا  [ 13]

هناگیب ياهتسد  دوجو  نامز  نآ  رد  هک  تسا  یمالسا  رکفتم  گرزب و  درم  ینیـسح  نیدلالامج  دیـس  روکذم  صخـش  زا  اهب  روظنم  [ 14]
هک تسا  یناطرـس  يهدـغ  نوچمه  تیباب  هک  درب  یپ  يدوزب  وا  تساخاپب . اهنآ  اب  هزرابم  يارب  درک و  ساسحا  یمالـسا  ياهروشک  رد  ار 

نیا دشابیم و  هرکیپ  نیا  رگید  ياهتمـسق  هب  ندیناود  هشیر  لوغـشم  هدـش و  دـنویپ  یمالـسا  هعماج  زا  يوضع  هب  زومرم  يدایا  هلیـسو  هب 
رد تخاس  رادیب  ناگناگیب  ياههسیسد  هیلک  لباقم  رد  ار  یمالسا  عامتجا  هک  دوب  يرکفنشور  درک . دزشوگ  ناناملـسم  همه  هب  ار  بلطم 
هب دایز  مک و  ياهب  هب  اـی  دـقن  هب  ار  شروشک  هک  تسین  یـسک  اـهنت  نئاـخ  زا  اـم  دوصقم  : » دـسیونیم نینچ  یقثولا  ةورع  گرزب  باـتک 

ار نمشد  ياپ  هک  تسین  یسک  اهنت  نئاخ  مه  زاب  و  تسا ) یسخب  نمث  دوش  تفایرد  شدزم  يارب  هک  یتمیق  ره  اریز   ) دنک میلـست  نمـشد 
رکیپ رب  یتبرـض  دش  هک  هلیـسو  ره  هب  ای  دنک و  يریگولج  روشک  رد  ناگناگیب  ذوفن  زا  دشاب  اناوت  هک  یـسک  هکلب  دنک  زاب  نطو  نیمز  رد 
باتک زا  لقن  « ) تسا نئاـخ  زین  وا  دـنک  هولج  هک  یتروص  ره  هب  دـشاب و  هک  ساـبل  ره  رد  دزرو  عاـنتما  راـک  نیا  زا  و  دروآ ، دراو  یبنجا 

نانآ درک  ساسحا  ار  وا  یگدازآ  شنیب و  يرگنفرژ و  ناوتیم  مالک  نیا  زا  و  یمالسا .) ياهتضهن  راذگهیاپ  ینیـسح  نیدلالامج  دیس 
. تسا اهنامه  زا  مه  یلعنیسح  ازریم  دنرب و  مان  يدب  هب  ار  وا  هناضرغم  دننادیم  دوخ  دیلپ  موش و  دصاقم  عنام  ار  وا  يرادیب  هک 

هب رشبم  ار  یتشر  مظاک  دیس  یئاسحا و  دمحا  خیش  تسا  هتـشون  باب  تیناقح  تابثا  يارب  هک  ناقیا  باتک  رد  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  [ 15]
روهظ ربخ  نامجنم  زا  رثکا  : » دسیونیم دنکیم و  لالدتسا  عوضوم  نیا  هب  ناقیا  هحفص 51  رد  دنادیم و  مالسا  مئاق  ناونع  هب  باب  روهظ 

ود نیا  راثآ  هب  هجوت  اب  یلو  امهتبرت » هللا  سدق  مظاک » دـمحا و   » نیرین نیرون  مه  ضرا  رد  نینچ  مه  دـناهداد و  هرهاظ  ءامـس  رد  ار  مجن 
اهب و بانج  هتفگ  بذک  دناهدوب  مالسلاهیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  دمحم  تیمئاق  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  تیمتاخ  هب  دقتعم  هراومه  هک  رفن 

دمحم ترضح  دسیونیم : نینچ  هحفـص 7  لوا  دلج  ملکلا  عماوج  باتک  رد  یئاسحا  دمحا  خیـش  ددرگیم . نشور  فلؤم  راتفگ  قدص 
هیآ 40  ) نییبنلا متاخ  هللا و  لوسر  نکلو  تسا  هدومرف  دـنوادخ  هک  اریز  دـمآ  دـهاوخن  يربمایپ  وا  زا  دـعب  تسا و  ءایبنا  متاخ  هللادـبع  نب 
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مکاـتآ اـم  دـیامرفیم  دـنوادخ  زین  تسین و  زاـینیب  يادـخ  هتـسیاش  تسا و  حـیبق  غورد  نوچ  دـیوگیمن  غورد  دـنوادخ  بازحا ) هروس 
يدـعب یبنال  دـناهدومرف  ربمغیپ  زین  دـینک و  لوبق  دـیریگب و  ار  نآ  دروآ  ناتیارب  ربمغیپ  هچره  ینعی  رـشح ) هروس  هیآ 7   ) هوذـخف لوسرلا 

توبن تیمتخ  رب  ام  هدیقع  تهج  ود  نیاربانب  میریذپب  ار  وا  دیاب  ام  تسا و  قح  وا  شیامرف  سپ  دـمآ ، دـهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  ینعی 
مکسفنا متلذبف   » هلمج لیذ  رد  هعماجلا  ةرایزلا  حرش  باتک  رد  مینادیم .» عطقنم  وا  زا  سپ  ار  توبن  هلـسلس  هدوب و  مرکا  لوسر  ترـضح 

يرکـسعلا نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  هب  دسریم  ات  دنکیم  لقن  ناشن  مان و  هب  ار  نیموصعم  همئا  زا  کیره  تداهـش  نایرج  هتاضرم » یف 
نیا رد  هک  هتعاط » انقزر  هجرف و  یلاعت  هللا  لجع  یعد  اذا  باجی  يذلا  وهف  هصخـش  هللا  بیغ  : » دـیوگیم بانج  نآ  هرابرد  مالـسلاهیلع و 

نآ روهظ  تقو  هک  دـنکیم  حیرـصت  سپـس  دـیامنیم و  شجرف  لیجعت  رب  اـعد  هدرک و  راوگرزب  نآ  تبیغ  دوجو و  هب  حیرـصت  تراـبع 
شروهظ نامز  زا  ترضح  نآ  دوخ  یتح  سکچیه  تسا و  مارح  ترضح ) نآ  روهظ  نامز  ندرک  نیعم   ) تیقوت تسین و  مولعم  ترـضح 

هحفص هغلابلا  ۀجح  هلاسر  رد  لئاسرلا  ۀعومجم  باتک  رد  یتشر  مظاک  دیس  تسا . هتشاد  موقرم  هراب  نیا  رد  یلصفم  حرش  دنتسین و  هاگآ 
هدننک خسن  وا  هدوب و  ص )  ) دمحم ترضح  تعیرش  مشش  تعیرش  هک  میدقتعم  ام  : » دراگنیم نینچ  مالسا  ربمایپ  تیمتاخ  دروم  رد   317

نیا شیادیپ  يارب  ياهمدقم  شیپ  تعیرـش  جنپ  نآ  تسا و  یقاب  دبا  ات  دوشیمن و  خـسن  هجو  چـیه  هب  تعیرـش  نیا  و  تسا ، عیارـش  همه 
نم همان  تیـصو  : » دسیونیم نینچ  تسا  هدش  جرد  لئاسرلا  ۀعومجم  باتک  يادـتبا  رد  هک  دوخ  يهمان  تیـصو  رد  و  دـناهدوب .» تعیرش 
زور ات  هک  مالـسا  زج  دناهدش  خوسنم  عیارـش  مامت  تسوا . يهداتـسرف  ادخ و  هدنب  هللادبع  نب  دمحم  هک  مهدیم -  تداهـش  هک  تسا  نآ 

نسحلاوبا زا  دنترابع  دناهتـشگ و  یفرعم  ینیـشناج  هب  مالـسا  ربمایپ  صن  هب  هک  رفن  هدزاود  هب  مهدیم  تداهـش  دوب ... دهاوخ  یقاب  تمایق 
تب هک  هاگنآ  ات  دریمیمن  وا  دنارتسگب  نیمز  يور  ار  يرگداد  لدـع و  هک  نسحلا  نب  ۀـجح  مساقلاوبا  سپـس  سپـس ... بلاطیبا  نب  یلع 

نایاپ ات  وا  تعیرش  تسین و  نآ  رد  یکـش  تسا و  قح  دومرف  مالـسا  ربمغیپ  هچنآ  دننم  نایاوشیپ  نانیا  ایادخ  دزادنارب  ناهج  زا  ار  یتسرپ 
«. دوب دهاوخ  اجرباپ  راگزور 

نایتشدرز باتک  رد  هک  يدوب  هدومن  موقرم  باتفآ  فقوت  صوصخ  رد  : » دراگنیم نینچ  مود  دلج  اهبلادبع  بیتاکم  هحفص 75  رد  [ 16]
نامـسآ طـسو  رد  باـتفآ  زور  هد  لوا » روـهظ  رد   » ددرگ عـقاو  روـهظ  هس  رد  فـقوت  نیا  هک  تسا  ررقم  هرود  رخآ  رد  هک  تـسا  موـقرم 

هک تسا  لوسر  ترـضح  روهظ  ربخ  نیا  رد  لوا  روهظ  هکنادـب »  » زور یـس  ثلاـث » روهظ  رد   » زور تسیب  یناـث » روهظ  رد   » دـیامن فقوت 
باسح نیا  هب  لاس  دـص  نآ  و  لـیلد )؟ هچ  هب   ) تسا نرق  کـی  زا  تراـبع  زور  ره  تشاد و  رارقتـسا  زور  هد  جرب  نآ  رد  تقیقح  سمش 

یناث روهظ  تسا و  لاس  رازه  یلعا  ترـضح  روهظ  ات  تیالو  موجن  بورغ  زا  دعب  هک  دوب  يدـمحم  روک  رود و  نآ  دوشیم و  لاس  رازه 
تـصش هنـس  شتیادـب  تشاد  رارقتـسا  هطقن  نآ  رد  لاـس  تسیب  رود  نآ  رد  تقیقح  سمـش  هک  تسا  ءادـفلا  هل  یحور  یلوا  هطقن  روهظ 

یفرط زا  دـنکیم و  باسح  لاسکی  اج  نیا  رد  ار  زور  دـهد  قیبطت  باب  اب  ار  عوضوم  دـناوتب  هکنیا  يارب   ) داتـشه هنـس  شتیاـهن  يرجه و 
هناخ هک  یهلا  جرب  رد  تقیقح  سمـش  نوچ  كرابم  لاـمج  رود  رد  و  دربیم ) بقع  داتـشه  اـت  دـشابیم  اـهب  ياـعدا  ناـمز  هک  لاس 69 
اذهل مامت  جرب  کی  رد  تسا  باتفآ  رارقتـسا  تدـم  تیاهن  نآ  هک  دوب  یـس  ددـع  شرارقتـسا  تدـم  دومرف  قارـشا  عولط و  تسا  سمش 

رد لماک  تقد  تسا ) هدرک  باسح  زور  لاس و 243  ابیرقت 16666  ار  زور  ره  اجنیا  رد  مک ؟ هچ  « ) لاس رازه  دصناپ  القا  رایسب  شدادتما 
تالیوأت و رد  ار  یحیحـص  يانبم  چـیه  دـفابب و  مه  هب  ار  بلاطم  تسا  ممـصم  یتسدرت  اب  اهبلادـبع  هک  دـهدیم  ناشن  هدـش  دای  بلاـطم 

نایعدم هیلک  دشاب  ریـسفت  لیوأت و  خنـس  نیا  رب  رارق  رگا  ددرگ  شردـپ  يو و  تایعدـم  رب  قبطنم  دـیاش  ات  دـنکن  تیاعر  دوخ  تاریـسفت 
. دنیامن قبطنم  دوخ  رب  ار  عوضوم  تسناوت  دنهاوخ  زور  رادقم  ندرک  دایز  مک و  اب  مه  يربمایپ 

هک تسا  هدربمان  حلاص » دابع   » ناونع هب  ار  اهنآ  تسا و  هدش  رکذ  مالسلاهیلع  دوعوم  مئاق  ناوریپ  يارب  یتایصوصخ  دیجم  نآرق  رد  [ 17]
ناهج رب  یهلا  یتموکح  دننکیم ، حلاص  لمع  دنراد و  نامیا  هک  دوب  دـنهاوخ  ینامدرم  هیآ 105 ) ءایبنا  هروس   ) دش دنهاوخ  نیمز  ثراو 

اهنت دوب و  دـنهاوخ  ناما  رد  یمیب  هنوگره  زا  تسب و  دـنهاوخ  راکب  ناهج  رد  ار  مالـسا  نید  نیناوق  تاروتـسد و  هیلک  تشاد و  دـنهاوخ 
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روهظ نامز  رد  هعماج  یگنوگچ  قوف و  بلاـطم  یمالـسا  تاـیاور  رد  رون 55 .) هروس   ) دیتسرپ دنهاوخ  یکرـش  هنوگچیه  نودب  ار  ادـخ 
اهنت هن  هک  دهدیم  ناشن  یئاهب  ینونک  يهعماج  عضو  صحفت  یسررب و  تسا  هدش  نایب  هدرتسگ  طوسبم و  رایـسب  روطب  مالـسلاهیلع  مئاق 

. دشابیم نآ  لباقم  هطقن  تسرد  هکلب  درادن  یتهابش  راظتنا  دروم  هعماج  نآ  اب 
نیا هکنادب  و  : » دـنکیم نایب  نینچ  زین  يهحفـص 14  هیلدـع  هفیحـص  باتک  رد  ار  دوخ  روهظ  تثعب و  تلع  باب  دـمحم  یلع  ازریم  [ 18]

ار مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  بانج  رهطم  سأر  هدید  هکنآ  هب  هدومن  هدهاشم  هک  « » تسا یمون  زا  هیندل !!؟ مولع  تاجانم و  تایآ و  روهظ 
ترـضح نآ  مد  تکرب  زا  هدیـشون و  بانج  نآ  « » مد زا  بح  لاـمک  زا  مد  هعرج  تفه  یبرقلا و  يذ  سؤر  اـب  رهطم  دـسج  زا  و  عوطقم »

و يداؤف . ۀقیقح  هلعحج  و  هتجح .  » مد ینبرشا  يذلا  هللادمحلا  هتشگ . حرشنم  همکحم  تاجانم  هنقتم و  تایآ  « » نیا لثم  هب  ردص  هک  تسا 
.»!؟ نولماعلا لمعیلف  کلذ  لثمب  نا  نوعجار و  هیلا  انا  هللا و  « » اناف هئاضماب . ءالبلا  یلع  لزن  دق  کلذل 

بوسنم هرهاط  هب  ار  لزغ  نیا  غورد  هب  نایئاهب  تسا  هدـش  پاـچ  مه  وا  ناوید  رد  هک  يرـال  تبحـص  زا  تسا  یلزغ  علطم  تیب  نیا  [ 19]
. دناهتشاد

دشاب و دناوتیم  شیرساب  ثیداحا  بسچ  زراب  يهنومن  هک  دنکیم  لقن  مه  ار  يرگید  ناتساد  هکم  ثیدح  ققحت  يارب  لیبن  خیرات  [ 20]
تالیوأت تشادرب و  یگنوگچ  ناتـساد و  ود  نیا  هسیاقم  تسا  هدرک  لقن  لیبن  خـیرات  زا  مرتحم  هدنـسیون  هک  یبلطم  هب  هجوت  اـب  یفرط  زا 

هدایپ سودق  بانج  : » دـسیونیم نینچ  موس  رـشن  زا  هحفـص 360  رد  لیبن  ددرگیم . نشور  درادـن  یحیحـص  يانبم  چـیه  هک  اهنآ  تسس 
هیآ نیمه  توالت  هب  سودق  بانج  نایب  لوا  نینمؤم » متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  ۀیقب   » دندومرف هدرک  یـسربط  يهربقم  حیرـض  هب  هیکت  دـندش 

هک تسه  یثیدـح  اریز  دـش ، رهاظ  الماک  شقادـصم  ماـقم  نیا  رد  دـندوب  هداد  تراـشب  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  ار  هچنآ  دـش و  عورش 
شرود هک  شباحـصا  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  هب  دهدیم و  هبعک  هب  ار  شدوخ  تشپ  دنکیم  روهظ  مئاق  یتقو  دـندومرف  لوسر  ترـضح 

هچ هک  اعقاو  دـندوب .» هللا  ءاهب  ترـضح  هللا  ۀـیقب  زا  سودـق  بانج  دوصقم  نینمؤم » متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  ۀـیقب   » دـیامرفیم دـناهدز  هقلح 
شدوصقم هزات  دز  ار  یفرح  نینچ  شورفراب  یلعدمحمالم  مئاق  ياج  هب  دش ، لیدبت  یسربط  هربقم  هب  هبعک  دش ؟ رهاظ  شقادصم  بیجع 
تاهیجوت فلتخم و  ياهناتـساد  نیا  دوب . يرگید  صخـش  هکلب  دوبن  هدرک ، تیمئاق  راـهظا  دـنیوگیم  هک  باـب  یتح  دوبن و  شدوخ  مه 

هب ار  تقیقح  نایرحتم  دنتـسه  اهنآ  تسادـق ! یعدـم  نایئاهب  یگمه  هک  هورگ  کی  دارفا  يهلیـسو  هب  عوضوم  کی  يهراـبرد  نوگاـنوگ 
. تسا هدوب  تقیقح  زا  يراع  یگمه  هک  دهدیم  ناشن  دنکیم و  نیبدب  اهنآ  ياهیئارسناتساد  تاراهظا و  يواعد و  هیلک 

وأ تأشنا  ام  الا  اهلکب  بتکلا  لک  وحم  مکح  یف  مشـش  دحاو  زا  مشـش  باب  : » دـسیونیم نینچ  هحفص 198  یـسراف  نایب  باتک  رد  [ 21]
هتشون وا  نید  هللارما و  تابثا  رد  هکنآ  الا  بتکلا  لک  وحم  رب  هدش  رما  هک  تسا  تهج  نیا  زا  رطس 5  هحفص 199  رمالا ... کلاذ  یف  أشنت 
فالتا وحم و  رب  ناـیب ... نید  ناـینب  : » دـسیونیم نینچ  رطس 8  هحفـص 166  ءاطغلا  فشک  باتک  رد  یناـگیاپلگ  لـضفلاوبا  ازریم  دوش ».

ضارعا و هحابا  سوفن و  لتق  رباـقم و  عاـقب و  دـباعم و  دـهاشم و  هیلک  بیرخت  مدـه و  هدـش و  هتـشون  ناـیب  نید  ریغ  رد  هک  یبتک  عیمج 
هحفـص 266 مود  دلج  بیتاکم  باتک  رد  اهبلادبع  سابع  تسا ». ناشیا  راثآ  وحم  نایبلا و  نیدـب  ندـی  مل  نم  لک  ءانفا  هصالخ  سومان و 

نمآ نمالا  ماع  لتق  عاقب و  مده  قاروا و  بتک و  قرح  قانعا و  برض  نایب  قوطنم  باب )  ) یلعا ترضح  روهظ  موی  رد  : » دراگنیم نینچ 
.«. دوب قدص  و 

دـندرگ و هجاوم  عضو  نیرتدـب  هب  تیئاـهب  ناـفلاخم  اـب  هک  دـهدیم  روتـسد  دوـخ  ناوریپ  هب  بلطم  نیا  فـالخرب  یلعنیـسح  ازریم  [ 22]
حول  ) يهحفـص 196 بوبحم  هیعدا  باتک  رد  تسا . هدومن  مه  دیدشت  هکلب  تسا  هدرکن  خسن  هراب  نیا  رد  ار  نایب  نیناوق  اهنت  هن  نیاربانب 

نم نانمشد  يارب  نازوس  شتآ  هلعش  نوچمه  ینعی  « ) یئابحال ءاقبلا  رثوک  یئادعال و  رانلا  ۀلعـشک  نک  و  : » دهدیم روتـسد  نینچ  دمحا )
باحـس اونوک  هللا  ءابحا  ای  متنا  : » دراگنیم نینچ  هحفـص 216  هکرابم  حاولا  يهعومجم  باتک  رد  و  شاب .) نم  ناتـسود  يارب  ءاقب  بآ  و 

هب ناگدـنروآ  نامیا  يارب  تمحر  ربا  ینعی  نیکرـشملا » نم  ناک  هرما و  هللااب و  رفک  نمل  موتحملا  باذـع  هتایآ و  هللااب و  نمآ  نمل  لضفلا 
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هحفـص يرواخ  قارـشا  فیلأت  موتخم  قیحر  باتک  رد  دندوب . نیکرـشم  زا  دندیزرو و  رفک  هک  یناسک  يارب  یمتح  باذـع  دیـشاب و  نم 
يارب نیاربانب  و  یهتنا . روطسم  ءارمح  هفیحص  رد  یلعا  ملق  زا  نیکرـشم  زا  هعیـش  بزح  هللارمعل  دنکیم : لقن  نینچ  يدنفا  سابع  زا   595
وقربا تیانج  ریظن  یتانایرج  دندرکن و  یهاتوک  تاروتـسد  نیا  ماجنا  رد  نایئاهب  مه  فاصنالا  قحلا و  دنـشاب . یمتح  باذع  دـیاب  نایعیش 
يارب یلعنیسح  ازریم  بانج  هک  دوشیم  نشور  هدرک  لقن  هدنسیون  هک  یبلطم  اب  تاروتسد  نیا  انمض  دشابیم ، ماکحا  نیا  يهدنهد  ناشن 

. دراد مه  يرگید  ماکحا  نایئاهب  راتفر  يارب  یناهنپ  رد  نکیلو  تسا  هدرک  رداص  ار  لوا  روتسد  یبیرف  ماوع  تاغیلبت و 
. يدنرز لیبن  موس  رشن  هحفص 635  [ 23]

ماگنه هب  نینچ  مه  و  دیدرگیمن ، یقطنمریغ  یناسنا و  ریغ  روما  هب  لسوتم  تسکش  لامتحا  رطخ و  عقاوم  رد  هاگچیه  مالـسا  ربمایپ  [ 24]
ياهنادـیم زا  یکی  رد  تکرـش  يارب  هدامآ  مالـسا  شترا  هک  یماگنه  هب  درکیمن . شومارف  نمـشد  يهراـبرد  ار  تلادـع  لوصا  يزوریپ 

وا زا  ادـخ ، مان  هب  دـیورب  : » تخاسیم انـشآ  شیوخ  فئاظو  هب  اههلمج  نیا  اـب  ار  نازابرـس  رگـشل و  ناهدـنامرف  ربماـیپ  دـندشیم  داـهج 
. دـیئامنن تناـیخ  میاـنغ  رد  دـیدرگن و  بیرف  رکم و  درگ  هاـگچیه  مدرم ! يا  دـینک : داـهج  ربماـیپ  نـیئآ  قـبط  وا  يارب  دـیئوج ، دادمتـسا 
. دینکن عطق  دوب - لومعم  تیلهاج  رد  هک  ناسنآ  ار -  اهنآ  ياضعا  ریاس  شوگ و  مشچ و  دیهدن و  رارق  کته  دروم  ار  نمـشد  ناگتـشک 

هـشیر زا  ار  ناتخرد  زگره  دـیوشن . دـننکاس  اهرید  اهراغ و  رد  هک  نانابهر  ضرعتم  دـیناسرن و  لتق  هب  ار  ناکدوک  ناـنزریپ و  نادرمریپ و 
. دیـشکن شتآ  هب  ار  اهتعارز  دیئامنن و  عطق  ار  هویم  ناتخرد  دینکن . قرغ  بآ  رد  دینازوسم و  ار  ناتـسلخن  دیوش . روبجم  هکنیا  رگم  دینزن 

ندز نوخیبش  هلیح و  زا  و  دـیزاسن . هدولآ  رهز  اب  ار  نمـشد  ياهبآ  زگره  دـیربن . نیب  زا  دوخ  توق  يارب  زج  ار  تشوگ  لـالح  تاـناویح 
هن تسا ، هتخاس  عونمم  نانمشد  نیرتراوخنوخ  ربارب  رد  یتح  ار  یناسناریغ  هلیسو  ره  زا  هدافتسا  دوشیم  هدهاشم  هک  روطنامه  دیزیهرپب ».

یلع ربماـیپ  بـتکم  گرزب  درگاـش  ندـش . عاـفدیب  دارفا  ضرعتم  هـن  يدرمناوجاـن و  قـیرط  زا  هدافتــسا  هـن  دـهدیم  يراـکبارخ  هزاـجا 
ۀمیزهلا تناک  اذاف  مکوؤدـبی ... یتح  مهولتقتال  : » دـیوگیم نینچ  زین  نیفـص  نایوجگنج  هب  یگنج  تاروتـسد  نداد  ماگنهب  مالـسلاهیلع 
مکءارما نببـس  مکـضارعا و  نمتـش  نا  يذاب و  ءاسنلا  اوجیهت  حـیرج و ال  یلع  اوزهجتال  ارومعم و  اوبیـصتال  اربدـم و  اولتقت  الف  هللا  نذاـب 

هب هک  یماگنه  دیربب ...) هحلـسا  هب  تسد  عافد  ناونع  هب  امـش  و   ) دنک عورـش  نمـشد  ات  دینزن  تسد  گنج  هب  زگره  امـش  (. » هغالبلاجهن )
زا دیوشن و  ناحورجم  ضرعتم  دیناسرن ، لتق  هب  دندش  میلست  هک  يدارفا  و  دیشکن ، ار  نایرارف  داهن  تمیزه  هب  ور  نمشد  هاپس  یهلا  نامرف 

باتک زا  لقن  « ) دنهد مانـشد  ناتنایاوشیپ  ارما و  هب  و  دـنیوگ ، ازـسان  دـب و  امـش  هب  هچرگا  دـینکن  رازآ  ار  نانز  زگره  دـیریگن . ماقتنا  اهنآ 
هجنکش ندید و  يردبرد  لاس  زا 22  سپ  هک  هکم  حتف  رد  مالسا  ربمایپ  راتفر  يزاریش ) مراکم  رـصان  ياقآ  فیلأت  ربمایپ  نیرخآ  نآرق و 
نیملسم يارب  راختفا  دنس  نیرتگرزب  دوب  هدش  ناناملسم  بیصن  نیکرـشم  زا  ینکـشدهع  تراغ و  لتق و  يراکتنایخ و  ندیـشک و  رازآ  و 

. دیتسه دازآ  امش  دیورب  دومرف : اهنآ  هب  دنلب  يادص  اب  يو  داد ، ناشن  رشب  خیرات  رد  ار  یتسود  ناسنا  تملاسم و  رهظم  نیرتیلاع  دوب و 
. لیبن خیرات  مود  رشن  زا  [ 25]

دمحمیلع ازریم  تیباب  هب  يرمق ) يرجه  لاس 1266  نابعش   ) ماگنه نیا  ات  ییحی ) دیـس   ) یباراد دیحو  هک  دهدیم  ناشن  بلطم  نیا  [ 26]
شیعارتخا زامن  یفرط  زا  دنکیمن و  زیوجت  ناگدرم  يارب  زج  ار  تعامج  زامن  هک  دیدج  حالطـصا  هب  میلاعت  زا  تسا و  هدرکیم  توعد 

اهراب فلؤم  هک  روطنامه  دندرک . ادتقا  وا  هب  هدـش  رکذ  ناملـسم  درف  هس  ود  هکنآ  لیلد  هب  تسا ، هدوبن  يربخ  دراد  قرف  نیملـسم  زامن  اب 
ياهتـسد شکاـشک  نیا  رد  هراومه  هکلب  تسا  هدوبن  ادـخ  هار  رد  تداهـش  اـی  تقیقح و  قح و  يوس  هب  توـعد  هیـضق  تسا  هداد  رکذـت 

نینوخ و ياههنحص  ندروآ  دوجو  هب  يارب  يزیواتـسد  طقف  تیباب  يهیـضق  هدوب و  راک  رد  دولآلگ  بآ و  زا  يرادرب  هرهب  يارب  يرگید 
همدـقم ار  دوخ  هک   ) ار اهیباب  تارهاـظت  لوگ  مالـسلاهیلع  رـصع  یلو  ترـضح  هب  هدـیقع  هار  زا  حول  هداـس  یهورگ  تسا . هدوب  شروش 

هب دیدرگ و  تلع  رب  دیزم  زور  نآ  یتموکح  ياههاگتـسد  زا  مدرم  یتیاضران  یفرط  زا  دندروخ و  دندرکیم ) یفرعم  ترـضح  نآ  روهظ 
تایح نتخیسگ  ببس  هکنآ  ولو  دندرگ  زاسمد  دشاب  هتـشاد  تفلاخم  زاس  هک  ياهمغن  ره  اب  دندوب  رـضاح  روج  ملظ و  ندرب  نیب  زا  رطاخ 
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هب هراب  نیا  رد  هک  هچنآ  هب  یئاهب ، یباب و  نیخروم  يراهظا  بلاطم  ءاروام  رد  دیاب  الوصا  دـشاب . رتشیب  یملظ  يرارقرب  دوخ و  یگدـنز  و 
یعقاو تانایرج  زا  یتمسق  زور  زا  هدرپ  هک  لیذ  بلطم  درک  هجوت  هدش  راهظا  دناهدوب  یئاهـشروش  نینچ  راذگناینب  هک  يدارفا  يهلیـسو 

: تسا هدـش  هتـشاگن  هاگـشناد  داتـسا  لاـصو  یناروـن  رتـکد  يهلیـسو  هب  يهحفـص 4  هلعـش  نیریـش  ورـسخ  باـتک  همدـقم  رد  درادیمرب 
زیرین و تموکح  هلأسم  رـس  رب  ناردارب و  ریاس  ناخ و  رغـصا  یلع  ناخ و  نیدباعلانیز  جاح  اب  هراومه  رعاش  ردپ  هلعـش  ناخ  رقابدـمحم  »

دنـسم رب  ناخ  رغـصا  یلع  اصوصخم  ناردارب  ریاـس  کـمک  هب  ناـخ  نیدـباعلانیز  جاـح  نوچ  تشاد  فـالتخا  درگباراد  تانابهطـصا و 
یهاگحبص رد  ماجنارس  دیدرگ و  لوغشم  تاکیرحت  هب  ناهن  رد  دوب  هدش  هاتوک  هراچ  زا  شتسد  هک  ناخ  رقاب  دمحم  دز  هیکت  ینارمکح 

رد قوف  ثداوح  دندیدرگ  ریـسا  شناگدنامزاب  دش و  لوتقم  دوخ  لزنم  رد  ناخ  رغـصایلع  ناخ و  نیدـباعلانیز  جاح  يدایا  يهلیـسو  هب 
نیدـب يدـنچ  دـیدرگ ... سوبحم  قاطا  رد  ناردارب  ریاس  قاـفتا  هب  هلعـش  قوف  ثداوح  هجیتن  رد  داـتفا . قاـفتا  يرمق  يرجه  نایاپ 1262 

دراو زیرین  هب  باراد  زا  باب  دـمحم  یلع  ازریم  مارم  جـیورت  يارب  رکذـلا  قباس  دـیحو  اـی  یفـشک  ییحی  دیـس  هاـگان  هک  تشذـگ  لاونم 
هدـیورگ و دـیدج  نید  هب  دـندوب  هدـش  نیگمـشخ  دوخ  ناگدازردارب  رب  وا  متـس  زا  هدـمآ و  گـنت  هب  ناـخ  روج  زا  هک  اـیاعر  دـیدرگ ...

قافتا هب  نادنز  زا  يدازآ  زا  سپ  هلعـش  دنتخاس . دازآ  ار  شناردارب  هلعـش و  هتـسکش  ار  نادنز  رد  ناخ  هیلع  رب  ماوع  کیرحت  اب  ماجنارس 
یناف و هب  صلختم  یلعدمحم  ازریم  شرگید  ناردارب  تخادرپ و  اوق  زیهجت  هب  ناخ  لیعمـسا  ناخ و  نیـسح  دمحم  ازریم  شیوخ  ناردارب 

تفرشیپ يارب  رعاش  دندش ، ناخ  رغصا  یلع  ناخ و  نیدباعلانیز  هیلع  مدرم  نتخیگنارب  نایچگنفت و  هقوذآ  يروآعمج  لوغـشم  ناخربکا 
يرگیباب مارم  هک  داد  راشتنا  سانلاماوع  نیب  رد  هک  ینعم  نیدب  درب  راکب  ياهلیح  بلقلا  یـسق  مامعا  زا  دوخ  ردـپ  نوخ  ماقتنا  دوصقم و 

یلمع ره  سکره  تسا  هدـش  عورـش  ترتف  مایا  نوچ  هدروآ و  ناـمیا  دـیحو  ییحی  دیـس  وا  هدـنیامن  باـب و  دیـس  هب  وا  دوخ  تسا و  قح 
دیـس تفرگ و  ینز  هب  ار  ییحی  دیـس  رتخد  دـش  هراشا  اقباس  هک  روطنامه  تسین و  یجرح  وا  رب  دیـشخب و  دـهاوخ  ار  وا  دـنوادخ  دـیامنب 
هدش هبتشم  یلک  هب  ییحی  دیس  دوخ  رب  رما  هک  دومن  هسوسو  ار  وا  يردق  هب  درک و  صیرحت  ناخ  نیدباعلانیز  جاح  هیلع  مایق  هب  ار  روبزم 
برق هب  هجاوخ  يهعلق  مانب  ياهبارخ  هعلق  رد  تفرگ و  ماـیق  هب  میمـصت  تسا ... دـیدج  نید  تازجعم  تاـمکرب و  زا  روما  نیا  درک  روصت 

هتفر وا  رب  مامعا  زا  هک  یمتـس  یفالت  هب  قیفوت  ات  هک  دـیدرگ  مسق  مه  شیوخ  نارای  اب  هلعـش  تخاس . اـپرب  یهاـگودرا  زیرین  یلیم  کـی 
ناخ و نیدـباعلانیز  جاح  سانلا  ماوع  بیرف  ییحی و  دیـس  زا  يوریپ  اب  دـنهنن و  نایم  رد  یـسک  اب  ار  دـیدج  نید  هب  ندـیورگ  تلع  دوب ،
هک مدوب  هدـناوخ  ثیداـحا  راـبخا و  رد  نوچ  دـننک .... راکـشآ  ار  رما  تقیقح  تقو  نآ  هتـشک ، ردـپ  نوـخ  ماـقتنا  هب  ار  ناـخ  رغـصایلع 
هب ناخ  رغصا  یلع  ناخ و  نیدباعلانیز  جاح  هیلع  رب  ار  یگنج  تایلمع  راکتبا  مناردارب  نم و  دننکیم  مایق  ریشمش  اب  نامز  ماما  باحـصا 

دوخ نارای  زا  يهدع  هب  هک  ینعم  نیدب  میدرک  لعج  ار  نامز  زرح  دازآ و  فیس  ناتساد  ییحی  دیـس  رب  رما  نتخاس  هبتـشم  اب  هتفرگ  تسد 
دازآ فیس  دندز : دایرف  وا  نخس  يانثا  رد  هدیدرگ  رضاح  ییحی  دیس  ظعو  سلجم  رد  نیعم  لصاوف  هب  هتخآ  ياهریشمش  اب  میداد  روتسد 
دروم داماد و  هک  نم  صوصخب  هاگرد و  برقم  هک  اـم  زا  تشادـن  یعـالطا  يرجاـم  نیا  زا  هک  ییحی  دیـس  ناـمزلا . بحاـص  يـالوم  اـی 

راک رد  ياهزجعم  اعقاو  هک  میدرک  دومناو  بناج  هب  قح  روطب  ام  تسیچ  نم  نخـس  نیب  رد  هلغلغ  دایرف و  نیا  هک  دیـسرپ  مدوب  شدامتعا 
يارب زا  هک  دندومن  رما  نم  هب  باوخ  رد  یناگتـشرف  هک  مدرک  راهظا  متفای  دعتـسم  بالقنا  يارب  ار  وا  جازم  هک  بشکی  رد  اهدعب  تسا و 

نیـشتآ ياههلولگ  زا  ات  زادنا  باحـصا  ندرگ  رب  ار  نآ  راگنب و  ذـغاک  يور  رب  ار  نامز  زرح  یتلود  ياوق  هیران  هحلـسا  نتخادـنا  راک  زا 
فیـس دایرف -  دنتفگ  رخآ  رد  دـتفین  رگراک  نیـشتآ  يهحلـسا  ار  نآ  لماح  هک  تسا  زرح  نیا  تاکرب  زا  هکنآ  زا  دنـشاب  ناما  رد  مصخ 

دـنک و مایق  دراد  لماک  نامیا  سکره  ات  میهدیم  رد  ییحی  دیـس  باحـصا  کمک  هب  ام  هک  تسا  یناحور  یئادـن  یهلا و  یفتاـه  دازآ - 
دازآ فیس  ناتساد  هویش  نامه  هب  مداد  روتسد  دوخ  نارای  هب  ناخ  نیدباعلانیز  جاح  هیلع  رب  مایق  هب  وا  رتشیب  صیرحت  دیـس و  بیرف  يارب 
رهاظ ییحی ) دیـس   ) اقآ یناشیپ  رد  هام  هزجعم  هزجعم  دـننز  دایرف  وا  نخـس  نایم  رد  هدـش  رـضاح  هدـنکارپ  روط  هب  دیـس  ظعو  سلجم  رد 

امش دنیوگب  اهنآ  هب  دننک  راکنا  ار  عوضوم  نیا  یناسک  رگا  هک  مدرک  رومأم  ار  رگید  يهدع  دنروآرب . نامزلا  بحاص  ای  دایرف  هدیدرگ و 
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لامعا نیا  عوقو  زا  سپ  تروص  ره  هب  دـنیامن  راداو  هام  عولط  لحم  دیـس و  یناشیپ  ندیـسوب  هب  ار  ساـنلا  ماوع  تسین و  لـماک  ناـتنامیا 
زرح دازآ و  دیـس  عوضوم  هک  دوب  هدرک  رواب  عقاولا  یف  هدش و  هناگیب  لقع  اب  یلک  هب  رخآ  ياهزور  رد  هک  دـش  هبتـشم  دیـس  رب  رما  نانچ 

هدمآ و لئان  دوب  یگنج  تاراکتبا  ظفح  دیس و  غامد  رب  نونج  هطلـس  هک  دوخ  دوصقم  هب  مه  ام  دراد و  تحـص  وا  یناشیپ  رد  هام  نامز و 
كدـنا لاجم  هک  میداد  بیرف  ار  دیـس  يروطب  مینکیم و  هدـهاشم  ار  تانیب  تازجعم  نیا  هک  میدرکیم  دومناو  ناـنچ  دیـس  بیرف  يارب 

هطیح رد  نوکـسم  عبر  يدوزب  حتف و  باب  نادـیرم  تسدـب  مور  دالب  هک  تفای  راشتنا  رگید  فرط  زا  دـیدرگ . بلـس  وا  زا  ریبدـت  قمعت و 
نیا رد  درک . نادنچود  يزوریپ  حتف و  هب  ار  وا  نامیا  هدومن و  تدعاسم  دیس  بیرف  رد  ار  ام  فداصت  نیا  دمآ . دهاوخ  رد  نایباب  فرـصت 
نیب هک  یلحم  گنج  دنچ  زا  سپ  میئوگیم  رصتخم  روط  هب  تسا  بلطم  لامجا  دوصقم  نوچ  دش و  عورـش  هنابـش  تالمح  شروی و  انثا 

رد هتـشگ و  جراخ  تسا  عقاو  هجاوخ  هعلق  یکیدزن  رد  هک  رابخ  بایـسآ  بآ  لضاف  يارجم  زا  یناملظ  یبش  هلعـش  تفرگ  ماـجنا  نیقیرف 
رغصا یلع  شیومع  هک  درک  ار  ناخ  یلقدمحم  دوخ  يومعرسپ  نتفگ  نخـس  زا  دیلقت  يروط  هب  دوب  هدیناشوپ  ار  دوخ  تروص  هک  یلاح 

دادمتسا وا  زا  دناوخیم و  ار  وا  هک  تسا  ناخ  یلقدمحم  شرـسپ  هک  دومن  روصت  اعقاو  تشاد  هدهع  هب  ار  ناخ  ياوق  يرادهپـس  هک  ناخ 
ریـشمش اب  هدش و  کیدزن  وا  هب  درک  ادص  یلقدمحم  مان  هب  ارم  نوچ  مدوب  تصرف  دصرتم  نم  هک  درک  تیاکح  هلعـش  موحرم  دبلطیم ...

قفوم ردپ  ماقتنا  نتفرگ  هب  ارم  هک  مدروآ  ياج  هب  ار  يادخ  رکش  هدز  دوخ  تروص  رـس و  هب  ار  وا  نوخ  زا  يرادقم  هدومن و  لوتقم  ار  وا 
هب هراشا  نیا  و  دـهن » رذآ  رب  ردارب  ردارب   » متفگ وا  هب  دـیطلغیم  نوخ  رد  نم  لاگنچ  ریز  ناخ  رغـصا  یلع  میومع  هک  یماگنه  تخاـس و 

ذغاک هک  داتفا  مولعم  و  لوتقم ... ییحی  دیس  هدرک ... تیوقت  ار  زیرین  یلحم  ياوق  تلود  هرخالاب  دوب . ناخ  رغصا  یلع  تسد  هب  مردپ  لتق 
جاـح هک  مدوب  ممـصم  متـشک  ار  ناـخ  رغـصا  یلع  یتـقو  تسین ... ... یتیـصاخ  گـنفت  پوـت و  هلوـلگ  لـباقم  رد  ار  اههتـشون  اـههراپ و 

يورین ییحی و ... لتق  یتلود و  ياوق  تیوقت  نکیل  مزاـس  ـالمرب  ار  دوخ  نیئآ  شیک و  تقیقح  سپـس  لوتقم و  زین  ار  ناـخ  نیدـباعلانیز 
لتق رب  ار  ناشیا  میدرک ... ... يدنبرگنـس  هلبق ... هوک  هب  فورعم  یبونج  عفترم  ناتـسهوک  هب  ياهدـع  اب  راچان  هب  بلـس و  ار  اـم  تمواـقم 
هعطق هعطق  ار  وا  سپـس  هراپ و  ار  ناخ  مکـش  ادتبا  نزرک  هلیـسو  هب  هلمح و  ناخ  هب  دوب ... مامح  رد  ناخ ... هک  هعمج  زور  متـشاداو  ناخ 

زا ار  یتلود  ياوق  هیلع  نایغط  يرگیباب و  ماهتا  هک  تفرگ  میمصت  ناخرغـصا  یلع  ناخ و  نیدباعلانیز  جاح  لتق  زا  سپ  هلعـش  دننکیم 
هدیناسر و نارهت  ای  زاریـش  هب  ار  دوخ  ههاریب  زا  دش  ممـصم  ماجنا  رـس  هتخادرپ  هرواشم  هب  شیوخ  ناردارب  اب  روظنم  نیدب  دیامن  عفد  دوخ 
نیریـش و هموظنم  نتخاـس  هب  مزع  ازریم  داـهرف  دزن  رد  شیوخ  يربـت  يارب  دـیامن و  ماـهتا  عفر  شیوخ  زا  تلود  ناـکرا  نادـهتجم و  دزن 
هک دیـسر  هدازهاش  هاگرد  هب  یعقوم  دـب  تخب  زا  تشاد  میدـقت  هدازهاش  هب  دورـس و  هتفر  هانگ  زا  شزوپ  رد  زین  يهدیـصق  درک و  داـهرف 
... دنتخادنا نادـنز  هب  مرج  نیدـب  زین  ار  وا  دـندوب  هدـیدرگ  مادـعا  هب  موکحم  سوبحم و  يرگیباب  مرج  هب  وا  ماوقا  ناردارب و  زا  ياهدـع 

میشاب تکاس  رگا  مدرک  هراشا  متخادنا و  یناف  هب  صلختم  یلع  دمحم  ازریم  مردارب  هب  یهاگن  دیـسر  مناردارب  نم و  مادعا  هب  تبون  یتقو 
ایاضق تقیقح  عقوم  نیارد  میئوگن ... ار  قئاقح  ارچ  میوشیم  هتـشک  نوچ  سپ  دش  میهاوخ  مودعم  نایغط  يرگیباب و  تمهت  هب  يدوز  هب 

هدازهاش شیاشخب  دروم  هدرک  نایب  میدوب  هدرب  راکب  وا  رتخد  اـب  جاودزا  ییحی و  دیـس  نتفیرف  ردـپ و  نیک  یفـالت  يارب  هک  ار  یگنرین  و 
هب ار  دوخ  یتـکلمم  روما  ماـمز  هتـشگ  بئاـت  مداـن و  شیوـخ  هتـشذگ  ياـهراک  زا  ینامیـشپ  تلع  هب  رمع  ناـیاپ  رد  هلعـش  متفرگ ... رارق 

موحرم هگتسد  هب  برقت  يارب  ار  هموظنم  نیا  هلعـش  دیدرگ ... . تبانا  تدابع و  لوغـشم  هداد  ناویدلاریـشم  ناخ  یلقاضر  دوخ  هدازردارب 
تدابع و لوغـشم  هداد  ناویدلاریـشم  ناخ  یلقاضر  دوخ  هدازردارب  هب  ار  دوخ  یتکلمم  روما  ماـمز  هتـشذگ  ناـهانگ  رذـع  ازریم و  داـهرف 

ماـن دوخ  هدروآ و  مظن  هب  هتـشذگ  ناـهانگ  رذـع  ازریم و  داـهرف  موحرم  هاگتـسد  هب  برقت  يارب  ار  هموظنم  نیا  هلعـش  دـیدرگ ... . تباـنا 
«. دیدرگ فورعم  ورسخ  نیریش و  مان  هب  تقد  مدع  يهطساو  هب  یلو  دوب  هداهن  نآ  رب  داهرف  نیریش و 

تفایرد روشک  نآ  زا  هک  یئاهکمک  يرازت و  هیسور  تلود  اب  یلعنیسح  ازریم  باب و  یـسایس  تاطابترا  هب  تبـسن  رتشیب  عالطا  يارب  [ 27]
. دیئامن هعجارم  یکروگلاد  سنرپ  باتک  هب  نایئاهب  لوبق  دروم  دانسا  كرادم و  ساسارب  دناهتشاد 
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لـصا باتک  يهمدقم  رد  دـشابیم  اهنآ  دـییأت  دروم  باب  يهمان  هبوت  تسا  هدـمآ  تسد  هب  نایئاهب  بتک  زا  هک  یکرادـم  بجوم  هب  [ 28]
. تسا هدش  لقن  كرادم  زا  ياهراپ  رکذ  اب  همان  هبوت 

يزیربت قداص  مانب  یباب  رفن  کی  هحفـص 15 : دنکیم : لقن  نینچ  ار  يزادناریت  نایرج  مود  دلج  عیدب  نرق  باتک  رد  يدـنفا  یقوش  [ 29]
دوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یعیبط  تلاح  نازحا  ترثک  زا  هدیدرگ و  رثأت  ترسح و  راچد  تخـس  شیوخ  بوبحم  يالوم  تداهـش  زا  هک 
نیا یعقاو  ببـسم  یلـصا و  كرحم  شیوخ  معز  هب  نوچ  دـینارورپب و  دوخ  هلیخم  رد  ماـقتنا  رکف  دـمآرب و  صاـصق  ماـقم  رد  راوهناوـید 

رد يدانق  ناکد  کی  رد  قداص  دومن . يو  تایح  دصق  دیدرگ و  تنطلـس  ماقم  هجوتم  شرظن  دوب  هداد  صیخـشت  هاش  صخـش  ار  تیانج 
ناتـسادمه دهعمه و  یمق  هللا  حـتف  مان  هب  رگید  مانمگ  ناوج  رفن  کی  اب  رکف  نیا  ذـیفنت  رد  دومنیم و  شاعم  رارما  درکیم و  راک  نارهت 

قداص دندیدرگ  راپـسهر  دوب  يرایرهـش  بکوم  رقم  هدزرداچ و  اجنآ  رد  یتلود  يودرا  هک  نارواین  بناج  هب  اقفتم  ناوج  ود  هاگنآ  دـش 
یتنطلس قئادح  روصق و  زا  حبص  شدرگ  مزع  هب  بسا  رب  راوس  هاش  هک  یماگنه  داتـسیاب و  هار  رانک  رد  هانگیب  رذگهر  رفن  کی  ناونع  هب 

هک یماگنه  : » هحفـص 33 دومن ... باترپ  يو  بناج  هب  يریت  داد و  رارق  هلمح  دروم  ار  وا  تشاد  هارمه  هک  ياهچناـپط  اـب  دـشیم  جراـخ 
هجفا ۀیرق  رد  هلئاه  هعقاو  نیا  ربخ  دندوب و  مظعا  ردص  نامهیم  دنتشاد و  فیرشت  ناساول  رد  هللاءاهب  ترضح  داتفا  قافتا  دصق  ءوس  هیضق 

زا یکی  رد  يدـنچ  دومن  اعدتـسا  ناشروضح  زا  دوب  ترـضح  نآ  یئاریذـپ  رومأم  هک  ناخ  یلق  رفعج  مظعا  ردـص  ردارب  دیـسر  ناشیا  هب 
یتـح دندیدنـسپن  ار  يأر  نیا  كراـبم  دوجو  یلو  دوش  شوماـخ  هنتف  نآ  دریگ و  مارآ  هلئاـغ  نآ  اـت  دـنوش  یفتخم  شوح  لوح و  طاـقن 

هب يدرـسنوخ  تناتم و  تیاهن  اب  دعب  زور  دندومرف و  صخرم  دـندوب  هتـشامگ  رونا  لکیه  تسارح  ظفح و  يارب  هک  مه  ار  ینیما  صخش 
سنرپ سور  ریفـس  تمدخ  رد  هک  كرابم  هریـشمه  رهوش  دیجم  ازریم  هدنگ  رز  رد  دـندش ، راپـسهر  یتنطلـس  يودرا  رقم  نارواین  بناج 
يهناخ هب  لصتم  هک  شیوخ  لزنم  هب  ار  ناشیا  تاقالم و  ار  ترضح  نآ  تشاد  يرگیشنم  تمـس   Prince Dolgoroki یکروگلاد

هیلا راشم  هب  ار  عوضوم  دـندش  ربخاب  ترـضح  نآ  دورو  زا  نوچ  هلودـلا  بجاح  ناخیلع  جاح  ياـهمدآ  دومن  توعد  يربهر و  دوب  ریفس 
نیدـمتعم دـش و  تریح  بجعت و  ياـیرد  قرغ  ربـخ  نیا  عامتـسا  زا  هاـش  دـیناسر ، هاـش  ضرع  هـب  اصخـش  ار  بـتارم  وا  دـنداد و  عـالطا 

ریفس دنروایب . هاش  دزن  هتفرگ  لیوحت  دندوب  هتشاد  مهتم  هثداح  نیا  رد  تلاخد  هب  هک  ار  سدقم  دوجو  نآات  داتسرف  ترافس  هب  صوصخم 
هب هیلاراشم  زا  انمض  دنربب  فیرشت  مظعا  ردص  هناخ  هب  هک  دومن  اضاقت  كرابم  لکیه  زا  دیزرو و  عانتما  هللاءاهب  ترضح  میلست  زا  سور 

کی زا  : » هحفص 83 دشوکب .» وا  تسارح  ظفح و  رد  دراپسیم  يو  هب  سور  تلود  هک  ار  یتناما  دیدرگ  راتساوخ  یمسر  حیرـص و  روط 
یهانگیب تابثا  رد  دیشوکب و  هللا  ءاهب  يدازآ  رد  لئاسو  عیمج  هب  هک  ناریا  رد  سور  ریفـس  یکروگلاد  سنرپ  تلاخد  تطاسو و  فرط 

«. دروآ مهارف  دودل  نانمشد  لاگنچ  زا  ار  كرابم  لکیه  تاجن  صالختسا و  تابجوم  تشاد ... لوذبم  روکشم  یعس  قافآ  مولظم  نآ 
. دیدج پاچ  هحفص 393  [ 30]

هک تسا  هداد  یسراف  نایب  باتک  رد  یمک  رایسب  تاصخشم  دهدیم ) نادب  تراشب  باب  هک  يدوعوم   ) هللا هرهظی  نم  يهرابرد  باب  [ 31]
مئاق ار  هللا  هرهظی  نم  بقل  هحفص 230  یسراف  نایب  باتک  رد  الثم  دیامنیمن  قیبطت  یلعنیـسح  ازریم  اب  هجو  چیه  هب  مه  مک  رادقم  نیمه 

ار وا  روهظ  و  مئاقلا ». بقلب  دعب  نم  هللا  هرهظی  نم  مسا  متعمـس  اذا  مک  دعاقم  نم  اومیقت  ناب  رما  دـق  هللا  نا  : » دـسیونیم نینچ  دـنادیم و 
تاحفص . ) دنادیم دوخ  روهظ  زا  سپ  ثاغتسم ) يهملک  ددع   ) لاس یلا 2001  ثیغا ) ای  ثایغ  يهملک  ددع  هب   ) لاس يهلصاف 1511  رد 

دنکیم و یفرعم  هللا  هرهظی  نم  ار  دوخ  یهاتوک  يهلـصاف  هب  باب  گرم  زا  سپ  یلعنیـسح  ازریم  کلذعم  یـسراف ) نایب  61 و 71 و 100 
!!. دنادیم طوبرم  دوخ  هب  ار  باب  تاراشب 

هب هکلب  تسا  هدشن  هداد  همظعم  هبعک  یتح  دوسالارجح و  هب  هدجـس  ای  شتـسرپ و  روتـسد  هاگچیه  مالـسا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  [ 32]
لاعتم دنوادخ  هب  هجوت  يارب  هک  ناهج  رد  يدیحوت  زکرم  نیلوا  ینعی   ) ادـخ يهناخ  مارتحا ، یمالـسا و  هعماج  یگتـسبمه  داحتا و  رطاخ 

. تسا هدش  هداد  رارق  زامن  رد  تهج  هلبق و  ناونعب  اهنت  تسا ) هدش  هتخاس 

ولاپ نس  زا  www.Ghaemiyeh.comياهمان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 207زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


رد تسا  یلعنیسح ) ازریم  ربق   ) هکرابم هضور  ءاهب  لها  ام  هلبق  : » دسیونیم مهدزون  سرد  ینئاق  یلعدمحم  هنایدلا  سورد  باتک  رد  [ 33]
... میـشاب یهلا  توکلم  هلالج و  لج  مدق  لامج  هب  هجوتم  ابلق  میتسیاب و  هکرابم  هضور  هب  ور  دیاب  ندـناوخ  زامن  تقو  رد  هک  اکع  هنیدـم 
اب ام  زاین  زار و  تاجانم و  اریز  میـشاب  مظعا  مسا  مدـق و  لامج  هب  هجوتم  دـیاب  بلق  رد  تاجانم ... ندـناوخ  تایآ و  توالت  تقو  رد  اـما 

تینوعرف يوزرآ  هب  مه  وا  دنامن و  بقع  هلفاق  زا  اهبلادبع  هکنیا  يارب  و  هن »... وا  ریغ  يهدـننک  تباجا  تسین و  وا  زج  يهدنونـش  تسوا و 
ار یـسک  دینیبیم  جاتحم  زامن  نیح  رد  رگا  : » دسیونیم یقوش  لوق  زا  مشـش  يهرامـش  عیدـب  لاس 106  يرما  راـبخا  يهلجم  دـسرب  دوخ 

زاین زار و  كرابم  لامج  اب  ناوتیم  اهبلادبع  ترضح  يهطساو  هب  اریز  دیروآ  رظن  رد  ار  اهبلادبع  ترـضح  دینک  مسجم  دوخ  مشچ  شیپ 
.«. درک

. دیدج پاچ  هحفص 70  [ 34]

. دیدج پاچ  هحفص 81  [ 35]
. دیدج پاچ  هحفص 104  [ 36]
. دیدج پاچ  هحفص 352  [ 37]

هحفـص رودصلاردص  خیرات  باتک  رد  دنادیم . ادخ  تاذ  ار  يو  هدراذـگ و  رتارف  ار  اپ  عوضوم  نیا  زا  هدوب  بسانم  اجره  اهبلادـبع  [ 38]
رون یلجم و  یلجت و  ناونع  هب  هن  تسا  هللا  روهظ  سفن  مظعا  روهظ  نیا  هک  هچ  دسیونیم ...« : نینچ  اهبلادبع  لوق  زا  راگتسر  هللارصن   26
ماقم هللا  یلا  عطقنم  هللا و  یلا  لـبقم  يا  : » دـنکیم لـقن  اهبلادـبع  لوق  زا  زین  هحفـص 207  رد  و  تسین ». یبورغ  یقارـشا و  ار  مدـق  رین  نیا 

دبع نیا  ماقم  يدوجو و  تیوه  تاذ  تیدـحا  سدـقا  لامج  ماقم  يدوهـش و  تیهولا  یلعا  ترـضح  ماقم  دوب و  يربک  توبن  لبق  رهاظم 
.«. درادن يریسفت  لیوأت و  چیه  هتحب و  يهفرص  يهضحم  تیدوبع 

هحفص 396. دیدج  پاچ  [ 39]

. دیدج پاچ  هحفص 418  [ 40]

. دیدج پاچ  هحفص 419  [ 41]

. دیدج پاچ  هحفص 295  [ 42]

. دیدج پاچ  هحفص 298  [ 43]
دوشن یلمع  اهبلادبع  اهب و  ياهیئوگشیپ  ددنویپن و  تقیقح  هب  يروتاتکید  هلـسلس  يایؤر  هک  دوب  نیا  ادخ  تمکح  میئوگب  رتهب  ای  و  [ 44]

دناهتـساوخ يزاس  نید  هار  زا  هدوبن و  شیپ  يداع  دارفا  اهنآ  هک  ددرگ  مولعم  دشاب و  تقیقح  نایرحتم  ندیـسر  تقیقح  هب  يارب  یهار  ات 
. دنشوپب لمع  هماج  دوخ  ياهشهاوخ  هب 

(. مود دلج   ) يرواخ فارشا  فیلأت  موتخم  قیحر  یلا 938  هحفص 934  [ 45]
كافـس رادغ و  ياشاپ  لامج  كرت  ياوق  لک  هدنامرف  : » دسیونیم نینچ  يدـنفا  یقوش  هحفـص 291  موس  دلج  عیدب  نرق  باتک  رد  [ 46]

هب دوب  هدومن  لصاح  یهلا  رما  هب  تبسن  هک  دیدش  نظ  ءوس  نیضرغم و  تاکیرحت  تانیقلت و  هب  رظن  هللا  ۀعیرـش  دودل  مصخ  لئاص و  ودع 
( ناتسلگنا  ) جراخ نانمشد  عفد  زا  نوچ  هک  تشاد  راهظا  احیرـص  یتح  دیدرگ  ممـصم  هللا  ۀملک  مادعنا  هب  تساخرب و  یهتنمیب  تفلاخم 
اب مدهنم و  ار  هکرابم  هضور  بولـصم  داهـشالا  ءالم  یلع  ار  ءاهبلادبع  ترـضح  مدق  نیلوا  رد  مادقا و  لخاد  روما  هیفـصت  هب  دبای  تغارف 

فرـصت دروم  رد  اهبلادـبع  ياهیراکمه  شاداـپ  هب  درک  فرـصت  ار  نیطـسلف  ناتـسلگنا  هک  یماـگنه  اـما  دومن ». دـهاوخ  ناـسکی  كاـخ 
موس دلج  عیدب  نرق  باتک  رد  تفرگ . هدهع  هب  ار  اهبلادبع  تیامح  ظفح و  هلصافالب  تسا  تیرـشب  ریگنماد  زونه  نآ  شتآ  هک  نیطـسلف 

كرابم ناج  ظفح  تهج  مزال  تامیمـصت  تخاس  رومأم  ار  اـفیح  يههبج  هدـنامرف  انمـض  : » دـسیونیم نینچ  يدـنفا  یقوش  هحفص 297 
يهیلخت تروص  رد  هک  دوب  میمصت  نآ  رب  ناتسلگنا  تاعالطا  يهریاد  هب  هلـصاو  رابخا  قبط  هک  اشاپ  لامج  دیلپ  يهشقن  ءارجا  زا  ذاختا و 
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«. دیامن يریگولج  دزاس  بولصم  لمرک  هوک  رد  ار  هکرابم  يهلئاع  اهبلادبع و  ترضح  كرت  ياوق  ینیشن  بقع  رهش و 
ءایلوا لاتقو  برح  هریاـن  ءاـفطا  گـنج و  ماـتتخا  زا  سپ  : » دـسیونیم نینچ  هحفـص 299  موس  دـلج  عیدـب  باتک  رد  يدـنفا  یقوش  [ 47]

بئاصم و فیفخت  سدقا و  ضرا  نینکاس  هب  تبـسن  ملظم  مایا  نآ  رد  اهبلادـبع  ترـضح  هک  یئاهبنارگ  تامدـخ  زا  ناتـسلگنا  تموکح 
دوه و تیان  بقل  میدقت  اب  ار  شیوخ  میرکت  مارتحا و  بتارم  دندمآرب و  ریدـقت  ماقم  رد  دـندوب  هدومرف  لوذـبم  نیمزرـس  نآ  مدرم  مالآ 

مکاح تماقا  لحم  رد  ریغ  لیلجت و  فیرـشت و  اب  رما  نیا  دنتـشاد و  زاربا  كرابم  روضح  روکذم  تلود  فرط  زا  صوصخم  ناشن  ءادـها 
رد يدنفا  سابع  هک  تسا  یئاهبنارگ  ياهیتمدخ  شوخ  رطاخ  هب  اهنت  ناشن  ءاطعا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دیدرگ ». رازگرب  افیح  رد  زیلگنا 
هک روطنامه  یتح  هار  نیا  رد  تسا و  هدش  لمحتم  ینامثع  تموکح  ندرب  نیب  زا  نیطـسلف و  رد  دوهی  ناتـسلگنا و  تموکح  رارقتـسا  هار 

هتـشادن غیرد  ناتـسلگنا  نایهاپـس  ياپ  شیپ  هب  گنج  یطحق و  نامز  رد  هدـش  راکتحا  ياهمدـنگ  لذـب  زا  دناهتـشاد  موقرم  مرتحم  فلؤم 
اجنآ مدرم  هب  ناـشیا !!؟ ياـهبنارگ  تامدـخ  رطاـخ  هب  هک  دوب  هتخوس  نیطـسلف  مدرم  لاـح  هب  شلد  رگا  ناتـسلگنا  تموکح  ـالا  و  تسا ،

یتسین يداو  هب  روشک  نآ  لالقتسا  بلس  نیطسلف و  فرصت  ماگنه  رد  ار  دارفا  زا  همه  نآ  دروآ  اج  هب  ار  شیوخ  میرکت  مارتحا و  بتارم 
نانآ هار  رد  هک  یئاـهناسنا  ندـش  هتـشک  و  ناـگراوآ ، رفن  اـهنویلم  ندـش  ناـمناخیب  قوقح و  يدازآ و  بلـس  يارب  ار  هار  داتـسرفیمن و 

. درکیمن زاب  دنگنجیم ،
. دیامنیم فارتعا  اکع  رد  نایئاهب  تسد  هب  ار  یلزا  رفن  لتق 3  نایرج  هحفص 245  مود  دلج  عیدب  نرق  باتک  رد  زین  يدنفا  یقوش  [ 48]

(. دیدج رشن   ) هلاس تارطاخ 9  يهحفص 88  [ 49]
(. دیدج رشن   ) هلاس تارطاخ 9  يهحفص 100  [ 50]

متخ زا  سپ  هک  تفرگ  میمصت  اشاپ  لامج  هک  دوب  نیطـسلف ) ناملـسم  تلم  هب  تنایخ  بناجا و  يارب  یـسوساج   ) لامعا نیا  رثا  رد  [ 51]
هانپ رد  ار  شردـپ  يرازت  سور  ریفـس  هک  روطنامه  مه  زاـب  نکیلو  دـیامن  مادـعا  هدرک و  همکاـحم  یـسوساج  مرج  هب  ار  اهبلادـبع  هلئاـغ 

رد ناتسلگنا  يارب  هک  یئاهبنارگ ؟؟! تامدخ  رطاخ  هب  نیطـسلف  فرـصت  زا  سپ  دنداد و  تاجن  هکلهم  زا  ار  وا  يو  دیدج  نابابرا  تفرگ 
يو و يارب  گنن  نیا  يدازآ  ياهتـضهن  خیرات  رد  تفرگ و  رارق  روشک  نآ  ریدقت  دروم  ناشن  لادـم و  زارحا  اب  دوب  هداد  ماجنا  دروم  نیا 

تروص نونک  ات  خیرات  نآ  زا  ناهج  زا  هیحان  نیا  رد  هک  تسا  یتایانج  هیلک  لؤسم  يدنفا  سابع  دنام . دـهاوخ  یقاب  دـبا  ات  یئاهب  هعماج 
یکروگلاد سنرپ  باتک  هب  يدـنفا  سابع  یـسایس  تاطابترا  يهراـبرد  رتشیب  عـالطا  يارب  . ) داـتفا دـهاوخ  قاـفتا  نیا  زا  سپ  اـی  هتفرگ و 

(. دینک هعجارم 
ریدـم هب  ربمتبـس 1911  ندـنل 14  رد  ناـضمر 1329  كراـبم 21  قطن  دراـگنیم : نینچ  هحفـص 18  لوا  دـلج  تاباطخ  باـتک  رد  [ 52]

هب تمدخ  ۀقیقحلا  یف  امش  وگب  ناسرب و  یفسایت  تیعمج  هب  ارم  هنامرتحم  تیحت  هللا  وه  یفسایت : و  نویسامارف )  ) نوسمرف سیئر  همانزور 
لماع يوضع  لیلج  دصقم  رد  نوچ  امش  و  دیراد )!!؟(  رـشب  تدحو  يوزرآ  دیرادن  هیلهاج  بصعت  اریز  دیاهدومن . یناسنا  ملاع  تدحو 

(. اهیفسایت اهرنویسامارف و  يارب  ینعی   ) مبلطیم هیهلا  تادییأت  امش  يارب  زا  منکیم و  اعد  امش  قح  رد  دیتسه 
. دیدج رشن  هلاس  هن  تارطاخ  يهحفص 101  [ 53]

لاس و ار 20  یلعنیـسح  ازریم  ینادنز  تدم  اهبلادـبع  لوق  زا  يرواخ  قارـشا  مود  دـلج  كرابم  عینم  عیقوت  سوماق  هحفص 194  رد  [ 54]
دیمحلادبع ناطلس  هک  دیوگیم  اهبلادبع  باتک  نیمه  هحفص 202  رد  دنکیم  راهظا  لاس  اعمج 29  ینعی  ردپ  زا  سپ  لاس  ار 9  شدوخ 

دومن و دامتعا  دیابن  يو  ياههتفگ  زا  کی  چـیه  هب  هک  ددرگیم  مولعم  هناگ  هس  تاراهظا  هب  هجوت  اب  تسا . هدرک  ینادـنز  لاس  ار 34  وا 
. تسا هدوبن  نیب  رد  ینادنز  الوصا 

. دیدج رشن  هلاس  تارطاخ 9  هحفص 236  [ 55]
. مدرک لقن  امش  يارب  هک  تسا  تیاکح  نآ  [ 56]
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ادابم هکنآ  میب  زا  بضغ ... ریم  : » دـنکیم لـقن  تروص  نیا  هب  ار  ناـیرج  مود  دـلج  عیدـب  نرق  باـتک  هحفـص 48  رد  يدنفا  یقوش  [ 57]
فاکش ود  درک  اضاقت  لد  رپ  قشاع  نآ  هاگنآ  دنتسب  تشپ  زا  ار  وا  تسد  داد  روتسد  شیاهمدآ  هب  دشاب  هتـشاد  هلمح  دصق  ناخ  نامیلس 

ربلد هتفیـش  نآ  فصو  نیا  اب  دـندرک  ارجا  رارق  نیمه  هب  نانآ  دـنیامن و  داـجیا  تشپ  رد  راـهچ  اـفق و  رد  یکی  هناـش و  رد  ود  هنیـس و  رد 
زا هک  نوخ  يهرظنم  سان و  يوهایه  هب  هجوت  نودب  دیشخردیم و  يریظنیب  تماقتسا  اب  شیاهمشچ  داتـسیاب و  کندخ  ریت  نوچ  هیدحا 

نابرطم و هک  یلاح  رد  ناخ  نامیلـس  دیدرگ  هناور  ادف  رقم  هب  دـندوب  هدومن  هطاحا  ار  وا  فارطا  هک  تیعمج  شیپاشیپ  دوب  يراس  شندـب 
تخاسیم بطاخم  جیهم  تاباطخ  هب  ار  نارضاح  دومنیم و  فقوت  رابکی  مدق  دنچره  دندوب  زاس  زاوآ و  همغن و  هب  زاس  لبط و  اب  ناینغم 

هراظن عمـش  ياههلعـش  هب  ماـگنه  ره  دادیم و  حیـضوت  ار  شیوخ  تداهـش  تقیقح  درکیم و  لـیلجت  ار  باـب  ترـضح  سدـقم  ماـقم  و 
تفرگیم شیوخ  تسد  هب  درکیم  طوقس  دوخ  لحم  زا  یعمـش  نوچ  داتفایم و  فرط  دوجو و  هب  دمآیم و  فعـش  قوش و  هب  درکیم 

رد دنتـسه  هظفاح  مک  یقوش  بانج  هک  اجنآ  زا  دـیراد  هجوت  دادیم » رارق  دوخ  ياـج  هب  دومنیم و  نشور  رگید  ياهعمـش  يهلعـش  اـب  و 
رگید ياهعمـش  هلعـش  اـب  تفرگیم و  ار  عمـش  شیوخ  تسد  هب  هک  دـیوگیم  رخآ  رد  دنتـسب و  تشپ  زا  ار  وا  ياهتـسد  دـیوگیم  ادـتبا 

. تفریذپ ار  اههناسفا  نیا  یگداس  هب  دیابن  نیاربانب  دومنیم  نشور 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
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 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
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.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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