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تبحم رایرهش  ربمایپ 5 

باتک تاصخشم 

رجفریما  قاثیم  هدنسیون : 
رجفریما قاثیم  رشان : 

هشبح ترجه 

مایپ و غالبا  رد  زج  ار  اهزور  و  دیشخبیم ... تیوه  انعم و  ار  زور  نامه  هک  دروآیم  دیدپ  ون  ياهثداح  زور  ره  و  دنتشذگیم . اهزور  ... 
رب قلاخ  تمحر  قلخ و  تیاده  رد  شرمع ، كاپ  یمارگ  رتفد  رب  هتسجخ  یقرو  زور  ره  دیدیمن ... شیوخ  تلاسر  هفیظو و  ریطخ  يافیا 

شرهمرپ لد  رد  زین  ار  یمغ  مالسا ، هب  ناگدیورگ  لابقا  يداش  ياپمه  راگزور ، میوقت  مایا و  رامش  هاگ  نیا  همه  نیا  اب  ... دوزفایم ناشیا 
لد رب  میظع  یهودنا  یمغ و  ببس  نیدب  دندرکیم . لیمحت  وا  نید  ناگدیورگ  رب  رگمتس  نیکرـشم  هک  دوب  ياهجنکـش  نآ  و  دوزفایم .
وا لد  اما  تشادیمزاب  دب  بیسآ  زا  ار  نالاگسدب  نانمشد و  دنچ  ره  ینامسآ ، بیغلا  ظفح  و  یهلا ، نمیهم  لالج  هرطیس و  لوزن  تشاد .

دنزگ زا  مشاه  ینب  ناناوج  یلع و  هزمح ، بلاطیبا ، يزابناج  قح و  تایمح  هیاس  رد  وا  دوب ... ناـشیا  راـک  نارگن  ناراـی و  ناتـسود و  دزن 
اما دوب ، ناما  رد  دیـسریمن  رمث  هب  بلغاو  دـشیم  ماجنا  دـیهمتیب  ینآ و  مشخ  ماقتنا و  يور  زا  اسب  هک  ییاهیلاگـسدب  زج  راـفک  يدـج 

نوزفا زور  هجنکـش  دهاش  وا  دباترب ...؟ تسناوتیم  هحفـص 8 ] هنوگچ [  ار  ناگدـنوش  هجنکـش  دایرف  ناسکیب و  ناگدرب و  مغ  هودـنا و 
دزن رد  ناگرزب ، ناسکیب و  نیا  ... دیـشاب وا  تمحر  یهلا و  شیاشگ  راظتنا  رد  دـینک و  اعد  دومرفیم : درکیم و  اـعد  دوب ... دوخ  ناوریپ 

دندوب هدرک  داحتا  ناشهعماج  تنـس  دادجاو و  ابآ  نهک  نامیا  اب  ریاغم  دـیدج و  ینامیا  هک  نآ  یکی  دنتـشاد ، مرج  ود  نیکرـشم  رافک و 
رتیندوشخبان يرما  نانآ  رظن  زا  هجیتن  رد  نیلوا و  زا  رتنوزفا  نیمود  هانگ  نیا  و  دـندوب ، هدـیدزد  دوخ  ناـبحاص  زا  ار  دوخ  هک  نآ  رگیدو 

نامیا زج  یتیزم  سک  چـیه  رب  ار  سک  چـیه  هک  اج  نآ  يربارب ، يدازآ و  ضرعتیب  ورملق  هب  ربماـیپ  میلاـعت  ساـسا  رب  هدرب  ره  اریز  دوب .
، نارادهدرب و  دوب ... هدـمآرد  تسین  وا  حور  کلمت  قح  ار  سک  چـیه  تسا و  دازآ  شیوخ  يایوقت  هیاـس  رد  یمدآ  هک  اـج  نآ  تسین و 

ذوـفن یحور و  يـالیتسا  ورملق  زا  دـنورب و  ناشتـسد  زا  ناـشناگدرب  هک  دـندوبن  یـضار  زگره  اـهبنارگ  سیفن و  ياـهالاک  نـیا  ناـبحاص 
راـیتخا شور و  کـی  ذاـختا  تأرج  هدرب  کـی  هنوگچ  دوب : نیا  درکیم  نیگمـشخ  اـقیمع  ار  ناـنآ  هک  يزیچ  . دـنبای ییاـهر  ناـشيونعم 

زا شیپ  مه  نآ  رکفت ، یگدنز و  يارب  هژیو  ینییآ  هار و  فده ، لقتـسم ، ياهشیدـنا  دوخ  يارب  و  تسا ...؟ هتـشاد  ار  رکف  کی  هنارـسوخ 
يهگرج هب  هک  نیا  ات  دنشکب  ار  اهنآ  دندوب  یضار  نانآ  ببـس  نیدب  ؟ تسا هدیزگرب  دنهدب ، وا  هب  ار  یمیمـصت  نینچ  هزاجا  نانآ  هک  نآ 
دندزیم ار  ناگدرب  دنچ  ره  نابحاص ، ناکلام و  تسا ... حرط  هقادم و  لمات ، لباق  ینخس  زین  اج  نیمه  اما  . دنیآرد ربمایپ  تعباتم  مالسا و 

هب ناشهدـنز  تورث  دـندوب و  نانآ  لاوما  ناگدرب  نیا  لاـح  رهب  اریز  دنتـشکیمن ... ار  هحفـص 9 ] نانآ [  اما  دندرکیم  رازآ  هجنکـش و  و 
نییآ رایتخا  رد  هک  دـنچ  ره  نانآ  اریز  تشاد ... یقرف  هچ  هتخوس  يالاک  ای  هتـسکش و  ماج  کـی  اـب  هدرم  هدرب  کـی  دـندمآیم : باـسح 

دوب نینچ  هکم  عاضوا  ... دندوب ناشيداصتقا  نیدلوم  راک و  ياهوزاب  دندیشکیم و  تمحز  ناشیا  يارب  زاب  دندوب  دمحم  يوریپ  مالسا و 
نامرف ار  شناوریپ  دیدج  ییاهورملق  نیون و  ياهمیلقا  يوج  تسج و  رد  هک  نیا  ات  تشذگیم ... ربمایپ  تثعب  زا  لاس  جنپ  هنوگ  نیدـب  و 

تسا و هدرتسگ  دـنوادخ  ياهنیمزرـس  هک  نآ  لوا  تشاد ... انـشور  تاغوس  انعم و  دروآـهر  نیدـنچ  ترجه  نیا  داد ... هشبح  هب  ترجه 
ناکم رییغت  رد  هدمآرب و  تسا  نیمات  رتشیب  نآ  رد  یمدآ  یگدنز  ینمیا  تمالس و  هک  يدازآ  ياهناکم  نیرتهب  بلط  رد  ناوتیم  هشیمه 
رودـص گنهرف و  رکف و  لاقتنا  یعون  ترجه  ره  هیاس  رد  هک  نآ  رگید  تشاذـگن ... ورف  یـششوک  چـیه  زا  دوخ  یتسه  طیارـش  دوبهب  و 

ندیشوین هب  ار  ییاهشوگ  زین  ترجه  نیمزرس  ياهتـسدرود  رد  هک  تشاد  ار  نآ  دیما  ناوتیم  ببـس  نیدب  تسا و  رـسیم  نامیا  هشیدنا و 
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هک داد  رادشه  یعون  نیکرـشم  هب  هک  نآ  رگید  هس  . داد هجوت  شیوخ  نیون  يادن  هب  ار  یناهج  هعماس  مارآ  مارآ  دناوخ و  ارف  قح  يادص 
عاضوا و طیارـش و  ره  رد  و  تسین ... یگدـناماو  هفقو و  دوکر ، ییاتـسیا ، نید  تسا . شرتسگ  وج و  تسج و  نایرج ، تکرح ، نید  نیا 

نداد رمث  ندیسر و  شـشوج  بآ ، اوه ، ییانـشور ، بلط  هب  دروآیم و  نوریب  كاخ  نادنز  قامعا  زا  ار  دوخ  هک  يرذب  نوچمه  یلاوحا 
یم هحفـص 10 ] دوخ [  ییاغ  لامک  ندز و  هناوج  دشر ، هیوپ  رد  زین  نییآ  نیا  دـیوریم و  دـهد  تیلعف  ار  شدـشر  هک  زیچ  ره  هصالخ  و 

زا هتـسد  نآ  هک  دید  نیرب  تحلـصم  ربمایپ  هک  هنوگ  نیدب  . دراد زیهرپ  نوکـس  دومج و  زا  دنکیم و  وج  تسج و  دنکیم ، تکرح  دور ،
داد ناشیهاگآ  شیپاشیپ  دوخ  اما  دـننک . ترجه  هشبح  هب  دـنیآرب و  شیوخ  یموب  داز  راید  كرت  هب  دـنراد  ترجه  تردـق  هک  شنارای 
رب هک  دراد  یحیـسم  ییاورنامرف  تسا . يرگداد  قدـص و  ورملق  اجنآ  دومرف  تسا ... دـنمدرخ  لداع و  اناد ، يدرم  راـید  نآ  هاـشداپ  هک 

ناهج مهف و  ظاحل  هب  ای  یحو و  رب  ینتبم  ای  وا  یهاگآ  شیپ  نیا  اما  دنتسنادیمن ... چیه  هشبح  زا  ناناملـسم  درادیمن ... اور  متـس  یـسک 
دوب هدرک  هئارا  هشبح  ياورناـمرف  زا  وا  هک  يریوصت  هک  دـندید  ناناملـسم  اهدـعب  تسوـیپ و  لـماک  تقیقح  هب  ود ، ره  اـی  يو و  یـسانش 

رـصم و ماش ، هریح ، نمی ، ارچ  هک  تسا  هجوت  یـسررب و  لباق  زین  هلأسم  نیا  نینچمه  ... تسا هتـشاد  یلک  تقفاوم  تقیقح  اـب  دـصرددص 
وا هنامیکح  تسارف  ای  یهلا و  یهاگآ  ینیبنشور ، رب  زاب  زین  رما  نیا  لیلد  دوب . هدرکن  باختنا  ترجه  نیا  يارب  ار  لیبق  نیا  زا  ییاـهناکم 

ار يدیحوت  رکفت  تشیعم ، گنهرف و  تسایـس  ظاحل  هب  اهنیمزرـس  نآ  دندوب و  ناریا  هاشداپ  ذوفن  تحت  نمی  هریح و  اریز  ددرگیمزاب ...
دادرتسا تشگزاب و  راتساوخ  دنتـسناوتیم  دنتـشاد و  رایـسب  ذوفن  ناشيراجت  طباور  تهج  هب  اهنیمزرـس  نیا  رد  شیرق  زین  دنتفاتیمنرب و 

، نآ یفارشا  ياههتسه  اب  هژیوب  شیرق و  اب  زین  ماش  و  دوب . رود  زین  رـصم  دندروآ . دیدپ  یـساسا  تالکـشم  ناشیا  يارب  دنوش و  نیرجاهم 
هتفهن راید  نآ  نایدوهی  نایحیسم و  كرتشم  یگدنز  رد  رتیـساسا  هلأسم  اما  تشاد ... يراجت  طباور  هیماینب و ... سمـشدبعینب و  نوچ 

یتلم دـنرتسگیم و  ار  دوخ  عفانم  رازاب  هژیوب  نایدوهی  هک  اـج  ره  تسا  هحفص 11 ] راکشآرپ [  دنتـسیزیم و  سدقملاتیب  رد  نانآ  دوب ؛
درک و دامتعا  نانآ  هب  ناوتیمن  هجیتن  رد  دنرادن و  ییابا  رگید  ياهتلم  هیلع  يداصتقا  ياههئطوت  تنایخ و  هنوگ  ره  زا  دـنهدیم  لیکـشت 

تحت هک  دوب  ینیمزرـس  نیا  دـناریم ... ناـمرف  نآ  رب  ردـتقم  یهاـشداپ  دوب و  تواـفتم  ینیمزرـس  هشبح  اـما  . دوب ناـما  رد  ناشبیـسآ  زا 
يرکشل و هناگود ، یتیصخش  زین  هاشداپ  دنتشاد . رایسب  ذوفن  روطارپما  رابرد  رد  نانآ  دشیم و  هرادا  یحیسم  نیسیدق  ناشیـشک و  تراظن 

تفاـی میهاوـخرد  ادـعب  هک  ناـنچ  و  تشاد ... ییاـسیلک  تافیرـشت  یلیجنا و  نییآ  یبهذـم و  یناـبم  رد  هشیر  وا  تردـق  دوـب و  یناـحور 
اب اما  دندوبن  يرب  زین  ینید  بصعت  زا  هتشادن و  يرفاو  هرهب  ینادنچ  يرگداد  زا  هک  نآ  اب  یبهذم  نیـسیسق )  ) ناشیـشک ینعی  وا ، نایفارطا 
رب ار  دوخ  قحان  رز ، روز و  هب  سپـس  دـننزیم و  زابرـس  قح  شریذـپ  زا  ریوزت  هب  بلغا  هک  نایدوهی -  مغریلع  لاح  نیع  رد  همه و  نیا 

قلخ و راجنهب و  اتبـسن  يراتفر  ملاس  یماظن  رادـتقا  تحت  رد  دـندوب و  طیرفت  طارفا و  طخ  هناـیم  رد  یمدرم  دـننکیم -  لـیمحت  نارگید 
نآ اب  ياهطبار  نادنچ  بارعا  هک  ینیمزرس  دوب  لوهجم  کی  نآ  نارجاهم  يارب  زاغآ  رد  هشبح  ببـس  نیدب  دنتـشاد . رادرک  کین  ییوخ 

هناگیب یشحو و  نیمزرس  اتقیقح  ایآ  . دشیم شورف  دیرخ و  هلماعم و  ناشتسدرود  ياهرازاب  رد  راید ، نآ  زا  ياهدرب  هاگ  زاره  دنتـشادن و 
يانـشآان نیمزرـس  نآ  روطارپـما  یـشاجن »  » یتـسار هب  اـیآ  دوـب ؟ بساـنم  هدـیمدون  لاـهن  نیا  تشک  يارب  رود  انـشآان و  میلقا  نآ  هشبح ،

يدنمتردق هحفص 12 ] ره [  درادن ... ماع  نوناق  کی  زج  ایند  هک  تسیاهنامز  تشادیمن ... اور  متس  ناشیارب  دادیم و  هانپ  اهنادب  ییاقیرفا 
شیوخ ناداژنمه  اب  برع  دوخ  رگم  دـشورفیم و  یگدرب  هب  هتفرگ و  تراسا  هب  دـباییم  ار  سک  ره  دوخ  ورملق  رد  صوصخب  و  اج ، ره 

نیا نادایص  اج  همه  تسا و  دیاوع  راشرـس  رهاظم  یتایح و  عبانم  نیرتگرزب  زا  یکی  نیمز  رانک  هشوگ و  ره  رد  ناسنا » « ؟ درکیمن نینچ 
رد هک  ار  يردام  یتح  تسا  اهنت  هک  ار  سک  ره  دناهداتفا ، ادـج  عمج  زا  هک  ار  یناسک  هدرب ، نایچراکـش  دـنوشیم ... ادـیپ  روفو  هب  الاک 

نیا دنشورفیم و  رگیدکی  زا  ادج  تسدرود و  یلیابق  هریشع و  هبا  کی ر  ره  دندریگیم و  تراسا  هب  دوریم  شاهچب  اب  ياهلیبق و  هیشاح 
هک يدایـص  نیلوا  زج  سک  چیه  کلم  تشد ، رد  ریجخن  هک  نانچمه  دش ... دـنهاوخن  ربخ  اب  رگیدـکی  لاح  زا  رمع  یمامت  ود  نآ  نینچ 
زا و  تسین ... دسریم  هار  زا  هک  يرگتراغ  یلوا  زج  سک  چـیه  کلم  ارحـص  رد  زین  یمدآ  تسین ، دـنزیم  ار  نآ  دـسریم و  هار  درگ  زا 
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راکــش یعمج  دـننزیم و  لـیابق  هـب  یعمج  دـننکیم ، هـلمح  یعمج  ناـنآ  دـنالیابق ... ياـسور  ناـهاشداپ و  نادــنمتردق و  رتدــب  هـمه 
دوب هدومرف  دوب : عطاق  دوب  هداد  وگتـسار  ربمایپ  هک  ینامرف  اما  تسا ...؟ نما  ینیمزرـس  هشبح  زاب  ناهج  زا  يریوصت  نینچ  اب  ایآ  ... دننکیم

قمعت لباق  هتکن  کی  رکذ  اج  نیمه  ... دیشاب یهلا  شیاشگ  تمحر و  يوج  تسج و  رد  اج  نآ  دینک و  ترجه  نیمزرس  نادب  تسین ، دب 
« کعفنی هحفـص 13 ] نا [  [ 1  ] یـسع « » ینک نینچ  تسین  دـب   » تفگیم نینچ  مدرم  اب  دوخ  تارواـحم  بلغا  رد  ربماـیپ  تسا . یـسررب  و 

نیا زا  و  دـیآ » دـیدپ  نینچ  ادرف  هک  منیبیم  ایوگ  « » دـشاب ناـنچ  هک  دوب  « » دـهاوخ نینچ  ادـخ  هک  دـیاش   » دـشاب نآ  رد  تریخ  هک  دـیاش 
زا یکی  اما  دـیوگ ... نخـس  تیمتح  تیعطق و  هب  زین  دروخ و  دـنگوس  هدرب  راک  هب  ظـیلغ  دـیدش و  تـالمج  هک  دوبن  يو  تداـع  لـیبق ...

شیگدنز یمامت  رد  زگره  اریز  تسا ... هتفهن  مینیبیم » ایوگ  « » الامتحا « » دوب «، » دیاش  » تاملک نحل  نیمه  رد  شراتفگ  قدـص  تازجعم 
هچ ره  تفگیم و  وا  هچ  ره  . دـنوشن ققحم  یمتح  هنوگ  هب  زج  زین  شاهریغ  و  دوب » « » دـیاش  » لامتحا تاملک  ناـمه  هک  هدـشن  هدـید  یتح 
هب زین  اـنامه  تشاد  ار  ربخ  اـشنا و  هیئاـعد ، نحل  طـقف  تشادـن و  دـکؤم  تیمتح  دوب و  عطاـق  ریغ  شاهلمج  رگا  یتح  درکیم ، ینیبشیپ 

« دـشاب دوب و   » هملک تشادـن و  هلـصاف  ققحت  ندـش و  اب  تفگیم ، وا  هک  ياهملک  ره  تفاییم ... یمتح  ققحت  دیـسریم و  یعطق  تباجا 
هنابـش و يرارف  دنتـشاذگ . هشبح  يوس  هب  ور  ناناملـسم  ور  نیا  زا  . دوب قلطم  تباجا  قح و  قدـص و  یهلا ، هاـگراب  رد  وا  منیبیم » اـیوگ  »

... دوـب رتزیزع  ناـشیا  رب  هک  هچنآ  تـشاد  هاـگن  رد  ییاـهر  هـک  هـن  رارف  دـشیم . ماـجنا  نـید  هغدـغد  ناـج و  مـیب  زا  هـک  يرارف  یناـهن .
دنتـساوخیم هک  ییایرد  ارحـص و  اما  دـننک ... شظفح  نما  ییاج  رد  اـت  دـندربیم  دـندربیم . هتـشادرب  نادزد  بیـسآ  زا  ار  ناـشهنیجنگ 

ار دوخ  ییاهن  هاگرارق  ییاغ و  هاگیاج  ماجنارس  دنمگنهرف  رادفده و  ترجه  ره  ؟ دوبن نوگانوگ  تارطخ  رابنارگ  دوخ  ایآ  دنرذگرد 
ساسایب تسا و  يدـیمون  یگریت و  ملظ و  كرت  هک  كاخ  رییغت  اهنت  هن  كاـپ  ترجه  ره  تسا . ترجه  نوناـق  نیا  تفاـی . دـهاوخ  زاـب 

، قح نوناـق  رب  قبطنم  تسرد و  ترجه  ره  تسا ... هتفهن  ییاـناد  دـیما و  ییانـشور ، لدـع و  هب  لوصو  یعوـن  نآ  ماـگ  ره  رد  هک  تسین 
كاـخ و هرتـسگ  رب  رجاـهم  ور  نیا  زا  تسا ... لوط  ضرع و  نامـسآ و  نیمز و  نطاـب ، رهاـظ و  هحفـص 14 ] دعب [  ود  رد  كولـس  یعون 

ینیمزرـس دنتفریم . هشبح  يوس  هب  نانآ  ... دوریم ادخ  يوس  هب  ادـخ و  نیمزرـس  رد  ینعی  دوج  ضرع  دوجو و  ضرا  رب  كالفا ، عافترا 
هرجـش ماجنارـس  درابب  تلادع  ربا  هک  اج  ره  ینعی  دوب . اج  نآ  تلادع  يرگداد و  لیلد  هب  نیا  و  دوب . هدـناوخ  شقدـص  ضرا  ربمایپ ، هک 

راثن یناوارف  هب  نآ  يدازآ  گنهرف و  ینامرآ  ياههویم  دنیـشنیم و  راب  رب و  هب  دـیوریم و  افـص  تیونعم و  يدام ، ینادابآ  هنوگ  ره  هبیط 
درم و هدزای  دندوب . رفن  هدزناپ  دودح  دندرک  تکرح  نیمزرـس  نیا  هب  هنایفخم  هک  يدودحم  هورگ  نیلوا  . دوشیم هناگیب  شیوخ و  ناماد 

داماد نافع  نب  نامثع  نایم  نآ  رد  هک  درپس  نوعظم  نب  نامثع  مان  هب  هتـسیاش  ینموم  حـلاص و  يدرم  هب  ار  ناشيربهر  ربماـیپ  نز . راـهچ 
اب هبتع  نب  ۀـفیذحوبا  تسا : نینچ  نارجاـهم  رگید  ماـن  دوـب . نیرجاـهم  نیا  هرمز  رد  زین  تشاد  يرـسمه  هـب  ار  هـیقر  وا  رتـخد  هـک  ربماـیپ 

. هعیبر شرسمه  اب  عیبر  نب  رماع  هملسما . شرـسمه  اب  هملـسوبا  فوع . نب  نمحرلادبع  ریمع . نب  بعـصم  ماوع . نب  ریبز  هلهـس . شرـسمه 
هرهچ نوعظم  نب  نامثع  تیادـه  یتسرپرـس و  تحت  زین  ار  ناقع  نب  نامثع  شداماد  یتح  دارفا  نیا  یمامت  ءاضیب ... نب  لیهـس  و  ةربسوبا .

رد هن  یگرزب  یگتـسیاش و  كالم  وا  رظن  زا  اریز  درپس ... مینیبیم  وا  ياناد  راکادـف و  تیـصخش  زا  میرک  ییاـهوترپ  اهدـعب  هک  یکاـنبات 
یهورگ رب  هک  ار  سک  ره  شیگدنز  همه  رد  و  دوب ... لامک  لقع و  يایاجس  نسح و  تافص  عومجم  اوقت و  رد  هک  يدنواشیوخ  بسن و 
ترجه نیا  هحفص 15 ] دوب [ ... شیاهیگتـسیاش  تافـص و  هنوگ  نیا  نامیا و  تعاجـش ، ملع ، يراکزیهرپ ، تهج  هب  داد  تسایر  بصنم 

درف ره  هک  تسا  رکذ  هسیاش  زین  و  دـندوب ... هاپـس  رادهیالط  نارجاهم  هورگ  نیلوا  دوب ... ییاسانـش  تکرح  یعون  داد و  خر  بجر  هام  رد 
دـبای و ضرعت  تسد  ناـیرارف  رب  شیرق  رگا  هک  دوب  تهج  نادـب  هناربماـیپ  دـیهمت  نیا  و  دـندوب ... هلیبـق  کـی  زا  نارجاـهم  نیا  زا  روـکذ 

ترجه تسا . هدرک  شیوخ  تیانج  هلاسم  ریگرد  ار  هلیبق  هد  دودح  هنوگ  نیدب  دناسر ، ناشیدب  يدج  رازآ  ای  دشکب و  ار  نانآ  دـهاوخب 
ره ربخ ، تفایرد  درجم  هب  شیرق  داد . يور  نیتسخن  ترجه  نیا  زا  سپ  تفرگیمرب  رد  ار  نارجاهم  زا  رفن  جنپ  داتشه و  دادعت  هک  يدعب 

میمـصت دـناهار  رد  زونه  نیرجاهم  هک  دـید  نوچ  دـش و  نامیـشپ  ادـعب  اما  درک  یقلت  یتیمها  مک  یگداس و  هب  هنالهاک و  ارنآ  لوا  دـنچ 
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نب ورمع  يربهر  هب  ار  یناراوس  نانآ  دـنادرگ . ناـشزاب  ماـمت  تفخ  هب  ار ه  همین  زا  دزیخرب و  ناـشبیقعت  هب  دناهدیـسرن  اـیرد  هب  اـت  تفرگ 
هدامآ هبیعـش  ردـنب  رد  يراجت  یتشک  ود  نارجاهم  یلابقا  شوخ  زا  اـما  دـندرک . راـک  نیا  روماـم  هعیبریبا  نب  هللا  دـبع  لـئاو و  نب  صاـع 

راوس یتشک  ود  نآ  زا  یکی  رب  باتـش  هب  رانید  مین  تخادرپ  اب  ناـنآ  دنتـشارفایمرب . ناـبداب  دـنتفرگیم و  رگنل  دـندوب ؛ هشبح  هب  تکرح 
هک دوب  هدرپس  رد  بآ  هدرتسگ  قافآ  دـصقم  هب  ار  هنارک  هتفگ و  كرت  ار  لحاس  تاـجن  یتشک  . دـندش شیوخ  دـصقم  راپـسهر  هتـشگ و 

هشبح ر دندرک و  تماقا  هشبح  رد  ناضمر  نابعش و  نارجاهم  دنتفاین . چیه  نارکیب  يایرد  زج  دوخ  ربارب  دندیسر و  شیرق  ناراوس  کباچ 
نیمزرـس هشبح  دندیـسر . تداعـس  تینما و  هب  اج  نآ  اما  دـندش  هدایپ  دـیما  میب و  اب  دـنچ  ره  دـنتفای ... دوب  هدرک  فصو  ربمایپ  هک  نانچا 

زا غراف  دـنتخادرپ و  دوخ  ینید  کسانم  ضیارف و  ماجنا  هب  مامت  يدازآ  هب  دـندنام و  ینامداش  هب  ار  یتدـم  دوب ... شیاسآ  هافر و  تمعن ،
هکم هب  مامت  باتـش  قوش و  اب  لاوش  هام  رد  ناهگان  اما  دـندیتسرپ ... یگناگی  هب  ار  ادـخ  دـندرک و  زامن  یتسرپتب ، هحفص 16 ] هرطیس [ 
رافک یمامت  هک  دـندوب  هداد  شرازگ  نانآ  هب  غورد  هب  هک  تسا  نیا  بلطم  لصا  اما  دـناهتفگ ؛ یلئاسم  ناشتـشگزاب  تلع  رد  دنتـشگزاب .

ار هچنآ  یمامت  دندمآ  زاب  نوچ  اما  تسا . ناشتـشگزاب  يارب  هدوسآ  نما و  یناکم  زاجح  نیمزرـس  کنیا  دـناهدیورگ و  قح  نید  هب  هکم 
رافک ریز  دوب . نکمم  هنوگچ  رهـش  هب  دورو  اما  دندشیم . دراو  رهـش  هب  دیاب  دندوب و  هتـشگزاب  هک  دوب  یهار  دنتفای . غورد  دوب  عیاش  هک 

دنمتردق نینکاس  زا  ریزگان  هب  اهنآ  دندرکیم . ناشرازآ  دندوشخبیمن و  اهنآ  رب  دندوب  هدـمآ  مشخ  هب  ناشرارف  زا  هک  هکم  هدروخ  مخز 
شنمـشد رگا  یتح  دـیوج ، هانپ  يرگید  زا  ياهدرب  هن  يدرمدازآ و  نوچ  هک  تسا  مسر  برع  نایم  رد  و  دنتـساوخ . دادمتـسا  هانپ و  رهش 

هانپ رد  دوعـسم  نب  هللادـبع  يانثتـسا  هب  ناشیمامت  ناـنآ  ببـس  نیدـب  دـهدن . شهاـنپ  هک  دـنیبیم  توتف  يدرمناوج و  زا  رود  دـشاب ، زین 
هک تشذـگن  يدـنچ  تشگزاب ... هشبح  هب  تعرـس  هب  اهنت  درک و  هکم  رد  تدـم  هاتوک  یگنرد  دوعـسم  نب  هللادـبع  . دـندمآرد نیکرـشم 
وا زا  دیلو  دریگزاب . وا  زا  ار  شهانپ  هک  تساوخ  وا  زا  دوب ، هکم  دنمتورث  دنمتردق و  درم  ریپ  هریغم  نب  دیلو  هانپ  رد  هک  نوعظم  نب  نامثع 
اما هن ... تفگ : خساپ  نوعظم  نب  نامثع  تسا . هتـشاد  اور  نیهوت  وا  رب  یـسک  وا  هانپ  راوج و  رد  ای  هدـش و  وا  ضرتعم  یـسک  رگم  دیـسرپ 
... مدـب رـس  هب  ینمیا  هب  مشاـب و  وـت  هاـنپ  رد  نم  دـنوش و  هجنکـش  ناـگدرب  ناـسکیب و  ناناملـسم ، ریاـس  هک  منیبیم  يدرمناوـج  زا  رود 
اج نآ  درب و  مارحلادجسم  هب  دوخ  اب  ار  وا  تفریذپا و  شنخس ر  دیلو  مشاب ... هتشاد  مهانپیب  ناردارب  ریاس  اب  هناگی  یتشونرس  مهاوخیم 

شنخـس ر زین  ناـمثع  تسین . نم  هاـنپ  رد  نوعظم  نب  ناـمثع  سپ  نیا  زا  تشادرب : داـیرف  شیرق  نیکرـشم  هحفـص 17 ] یمامت [  ربارب  رد 
... ماهتسویپ قح  هانپ  هب  هتسسگ و  وا  هانپ  زا  هظحل  نیا  زا  اما  مدوب . دیلو  هانپ  رد  زورما  ات  تفگ : درک و  دییاتا 

رعاش دیبل 

هب هک  دوب  كرـشم  يرعاش  وا  دـناوخیم . ار  دوخ  راعـشا  هبعک  راـنک  رد  مارحلادجـسم و  رد  یعمج  ربارب  رد  [ 2  ] دیبل دـعب ، زور  ود  یکی 
فورعم ریظنمک  ریهـش و  يارعـش  زا  یکی  ناوـنع  هب  برع  ناـیم  رد  دورـسیم و  رعـش  اـبیز  مـکحم و  دوـب ... یهاـبم  رورغم و  دوـخ  رعش 

نوعظم نب  نامـصع  . تسا یناـف  ینتـشگ و  دوباـن  دـنوادخ  زج  زیچ  ره  اـنامه  « لـطاب هللا  ـالخ  اـم  یـش  لـک  ـالا  :» دـناوخ نینچ  دـیبل  ... دوب
: یتفگ تسار  : » تفگ تسا ». یندش  یناف  تسا  یتسه  راد  رد  هچ  ره  ناف : اهیلع  نم  لک  : » تفگیم هک  نآرق  دییات  هب  درک و  شقیدـصت 
، ینتشگ دوبان  کشیب  یتمعن  ره  »و  لیاز ۀلاحم  میعن ال  لک  و  :» دناوخ نینچ  ار  دوخ  رعـش  مود  عرـصم  دیبل  ...« تسا یناف  ادخ  زج  هچ  ره 
اب نآرق  هک  یتروص  رد  دوب ؟ دـهاوخ  ریذـپ  یهاـبت  یتـمعن  ره  هنوـگچ  تفریذـپیمن ... ار  زارف  نیا  ناـمثع  اـما  . تسا ریذـپیهابت  لـیاز و 

! یتفگ فالخ  هحفـص 18 - ] دز [ . گناب  نوعظم ، نب  نامـصع  وا ، هاگان  هب  دـناوخیم ... لازیال  میاد و  ار  یناهج  نآ  میعن  ماـمت  تیعطق 
. دش مشخ  رد  نخس  نیا  زا  دیبل  . دنباییمن لاوز  دنـسریمن و  نایاپ  هب  سودرف  يهدنیاشخب  یمیاد  ياهتمعن  عاونا  یتشهب ، ياهتمعن  زگره 

هناـگتفه يارعـش  زا  دوـب . رادروـخرب  رایـسب  مارتـحا  زا  برع  مدرم  ناـیم  رد  تینم و  اـب  ساـسح و  تلـالج ، رپ  سانـشرس و  يرعاـش  يو 
برع تعاـمج  دـنتخیوآیم و  قـلعم  دنتـشونیم و  هبعک  هدرپ  رب  ارنآ  هـک  تسـالاو  اـبیز و  دـح  نادـب  اـت  ناشراعـشا  هـک  دوـب  زاـسهقلعم 
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يو تسا . مخفم  دنمهوکش و  مکحم ، زغن و  دیبل  رعـش  ... دناوخیم مدرم  يارب  ار  راعـشا  نآ  تسنادیم  ندناوخ  هک  سک  نآ  دندمآیم و 
مالـسا اـب  ینمـشد  هـب  شاهشیدـنا  هناکرـشم  هویـش  تـهج  هـب  اـعبط  دینـش و  نآرق  يهراـبرد  ار  ربماـیپ  [ 3  ] يدـحت هـک  تـسا  ییارعـش  زا 

نآرق نوچ  یباتک  دروایب و  نآ  رب  يدـننامه  هریظن و  درادـن ، نامیا  نم  نآرق  نیا  ندوب  ینامـسآ  هب  هک  سک  ره  دوب ؛ هتفگ  ربمایپ  . دـمآرب
نوچ هروس  هد  هکلب  تسا ، دایز  باتک  کی  هن ، دوزفا : هنافصنم  هناراوگرزب و  تفاییمرد  ار  برع  نارونخس  زجع  نوچ  سپس  دزاسب . نم 
تسا دایز  زین  هروس  هد  هن  دوزفا  هنامیرک  رگـشیاشخب و  تسا  ناوتان  زین  نیمه  ماجنا  زا  برع  یمامت  تفایرد  نوچ  هاگ  نآ  تسیفاک . نآ 
یتسار هب  هک  قفارم  هناریگهداس و  ناسنآ  تسا  هحفـص  اههد  شباتک  ياههروس  زا  یـضعب  دـید  نوچ  سپـس  تسیفاک . هروس  کی  هکلب 

هاتوک و سب  ياهروس  تسا . دایز  زین  دـنلب  هروس  کی  يرآ  دومن  یمـسر  نالعا  تسا  يرگـشیاشخب  تمارک و  فاصنا ، هنوگ  ره  قوفام 
هک ینخس  نینچ  تسیفاک . نآرق  هحفص 19 ] نآ [  دننامه  نخـس  رطـس  ود  طخ ، ود  طقف  ینعی  درک ، حیرـصت  هیآ و  راهچ  هس  زا  بکرم 

يرونخـس هعماج  ناـنچ  رد  ارنآ  هدـنیوگ  قلطم  سفنب  داـمتعا  ضحم و  تردـق  يرظندـنلب ، یحور ، يـالیتسا  تیاـهن  دوب و  زاـجعا  دوخ 
ییوگ هریظن  ینعی  يرکف  شلاچ  يدـحت و  رب  ممـصم  دـنکفا و  وپاکت  هب  شیپ  زا  شیب  هکلب  درک  تریح  قرغ  اهنت  هن  ار  برع  دـناسریم 

لق  ) دـیحوت يهروس  هزادـنا  هب  يرطـس  کی  هروس  کی  هروس ، کی  یتح  تسناوت  رگا  سک  ره  دوب  هتفگ  وا  يرآ  درک . نآرق  رب  نامایب 
رد هک  دروایب  تسین  هملک  هدفه  هدزناش ، زا  رتشیب  نآ  هللا  مسب  اب  هک  دحا ) اوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل  دمـصلا ، هللا  دـحا ، هللا  وه 

نالعا ار  دوخ  نید  تسکـش  مریگ و  سپ  ار  دوخ  ياعدا  نم  ات  دروایب  وگ  دـشاب ، نم  نآرق  دـننامه  لالج  تماخف و  قدـص و  ییاـبیز و 
ربانب هک  ياهعماج  دوب ، یناهج  عماوج  یمامت  دمآرس  تحاصف  نخس و  رد  هک  برع  يرعاش  رعش و  هعماج  هنایم  رد  هک  نآ  بجع  منک و 

و  ) دنتـشاد رایـسب  يرونخـس  دادعتـسا  دـندادیم و  رـس  حیـصف  نخـس  زین  ناشناکدوک  یتح  شاهنایودـب  اهلاس  یلک  ترطف  ماع و  تعیبط 
دنروایب دیحوت  يهروس  کی  نامه  دننامه  ینخس  دنتسناوتن  ناشنارعاش  نیرتحیصف  نیرتهدبز و  دنرعاش ) نآ  دارفا  همه  هک  یتلم  تخبدب 

ییوگهریظن يهقباـسم  نیرد  هن  درکیم و  یهاو  ياـعدا  هن  تفگیم و  فازگ  هن  وا  یتسار  هب  و  دـندنام . زجاـع  يزیچ  ناـنچ  ماـجنا  زا  و 
سک نآ  هک  رگم  دروایب  نآرق  نانوچ  رطـس  کی  یتح  یـسک  تشادـن  ناـکما  اریز  درکیم . يریگلهـس  دومنیم و  دوخم  زا  يرظندـنلب 

یـسرک و شرع و  تشهب و  هتـشرف و  اهناشکهک و  نامـسآ و  نیمز و  تانئاک ؛ یمامت  هدـندروآدیدپ  یتسه و  لک  قلاـخ  راگدـنوادخ و 
تاتابن و ناگدنبنج و  ناویح و  قلاخ  زین  قالخا و  ماکحا و  نیا  ربارب  رد  تیلووسم  ناهاوخ  زین  قالخا و  ماکحا و  عضاو  يرپ و  یمدآ و 

تافص زا  تانئاک  لک  عدبم  هک  تسا  یتردق  حرش  یناعم و  ینایب  دیلک  هخـسن و  هملک  کی  رد  نآرق  هحفص 20 ] اریز [  دشاب . تادامج 
یتسه تادوجوم  یمامت  يارب  هک  يداعم  تشونرـس و  زین  شیوخ و  يانـسحلا  ءامـسا  تیاده و  تمحر و  تیقالخ و  قلخ و  تردـق و  و 

زجاع نآ  رب  ییوگ  هریظن  زا  یتسه  یمامت  هک  مجع  برع و  هن  برع ، یمامت  درک و  ار  ییاعدا  نینچ  ربمایپ  يرآ  دهدیم . تسا  هدز  مقر 
تـسناوتن ربمایپ  نخـس  نآ  زا  سپ  زین  وا  اما  دوب . برع  جنـسنخس  مدرم  تاراختفا  زا  هناگتفه و  نارعاش  ناـمه  زا  یکی  زین  دـیبل  . دـندمآ

میخف نخس  وا  اریز  دوب . نیمه  ربمایپ  اب  وا  ینمـشد  للع  زا  یکی  دیاش  دنام ... زجاع  نآرق  رب  ییوگهریظن  زا  دیوگب و  نآرق  دننامه  يزیچ 
تولخ رد  دـیآیمرب ، عبط  فیطل  نادـنمرنه  نادـساح و  ناج  زا  هک  نانچ  دینـشیم و  ار  نآرق  داهنیم ... ردـق  تخانـشیم و  ار  میکح  و 

زج نآ  ربارب  رد  عوـج  رد  دـییاسیم و  مـه  رب  نادـند  مـشخ  رـس  زا  اـما  دادیم و  شزرا  نادـب  دوـخ  ترـسح  هودـنا و  تریح ، کـشر و 
نیگآرهز ریـشمش  زا  دساح  هاوخدب  دنمرنه  ناج  هک  میـشاب  شوه  هب  و  دادیمن ... زورب  يزیچ  یـشوماخ  هئطوت  یـشومارف و  یتوافتیب و 

نآ اما  دـشکیم و  دـنیبیم ، متـس  روخ  رد  دراگنایم و  دـب  دـنکیم ، ریقحت  هک  ار  ینمـشد  کـی  نیا  اریز  تسا ، رتمومـسم  دـساف  ملاـظ 
هب ناتهب  مانـشد و  زروضرغ و  دقن  هاگ  نامتک و  یفن و  یـشکقح و  اب  دنیبیم  رتلیمج  بوخ و  رتلیـصا ، دنمجرا و  هک  ار  نآ  يرگید ،

سب دـیاصق  زا  یکی  دوب ... هدورـس  زین  ابیز  زغن و  يراعـشا  هدورـس و  رعـش  اهلاس  يو  رعـش ... اما  ... دریگیم يدوبان  هب  دراـگنایم و  چـیه 
 ] نب نامعن   » حدم رد  ار  هدیصق  نآ  دشیم و  عورش  لطاب » هللا  الخ  ام  ییش  لک  الا   » علطم اب  هک  تسا  هدیصق  نیمه  يو  میظع  دنمتردق و 

مالـسا هب  دوب ... دـنلب  هیاپنارگ و  شیوخ  هعماج  هنایم  رد  دـنمجرا و  يرعاش  دـیبل  يراب  ... دوب هدورـس  هریح  هاشداپ  [ 4 « ] رذنم هحفص 21 ]
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موسرم يو  يهعماج  رد  هک  هچنآ  مغریلع  هنامصخ  عضوم  نیا  اما  دوب . هتفرگ  هنامصخ  یعضوم  وا  نآرق  ربمایپ و  ربارب  رد  دییارگیمن و 
ود کچوک  هروس  کی  یتح  تسناوتن  دـمآ و  زجاع  نآرق  رب  ییوگهریظن  زا  نوچ  وا  لـثملا  یف  دوبن : هناـهلبا  هدیجنـسان و  هنـالهاج ، دوب 

يایشوماخ توکس و  وا  نآرق  وا و  صوصخ  رد  تخادرپن و  زین  ربمایپ  ياجه  لزه و  هب  دزاسب ، نآرق  دننامه  رصعلاو »  » هزادنا هب  يرطس 
مالـسا اـما  درک ... لـمات  نآ  رد  دیـشیدنا و  نآرق  هراـبرد  اـهلاس  اـهلاس و  تفر و  ورف  قیمع  یتهب  تریح و  هب  عقاو  رد  دـیزگ ... شوهدـم 
هناگتفه نارعاش  رگید  وا و  راعشا  سپ  نآ  زا  تسا ، روهشم  دناهتـشون و  همه  هک  نانچ  نکل  داد ... همادا  شیوخ  يرعاش  راک  هب  درواین و 

نآرق نخس  دوجو  اب  دندروآورف و  هبعک  هدرپ  زا  دوب  نایب  رهاوج  برع و  نخس  جوا  ياههنومن  هبعک و  هدرپ  نیذآ  بلغا  ناشنخـس  هک  ار 
رعش توافت  دوب و  مالک  ریصب  دقان  هاگآنخس و  ياهعماج  برع  هعماج  اریز  دنتخیواین . هبعک  هدرپ  رب  ار  راعشا  نآ  برع  نیکرشم  یتح  - 

، برع میظع  دنمجرا و  رعش  تفاییمرد  هناهاگآ  دیمهفیم و  دمحم  ینامسآ  مالک  اب  ار  دوخ  هعماج  لوا  تسد  هتسجرب و  هغبان ، نارعاش 
نانآ همه  نیا  اب  . دیامنیمن هحفـص 22 ] ار [  یلاوز  صقن و  زج  نآ  اب  یـشودمه  تروص  رد  درادـن و  یلامج  هولج و  يو  نآرق  ربارب  رد 

هدیورگن و مالسا  هب  هک  یکرشم  نارعاش  زا  و  دندادیم ... همادا  دوخ  كرـش  هب  دندوب و  هتفرگ  عضوم  ربمایپ  هیلع  دوخ  توکـس  هدرپ  رد 
ناگدنونـش نارگـشیاتس و  نمجنا  رد  هک  نآ  زا  سپ  رعاش  دیبل  زور  نآ  دوب . دیبل  نیمه  تسیرگنیم  نآرق  مالـسا و  هب  ینمـشد  هدـید  اب 

نب نامثع  تسا .» یندش  دوبان  ریذپیهابت و  کشیب  یتمعن  ره  « » لئاز ۀلاحم  میعن ال  لک  و  : » دناوخ ار  دوخ  هدیـصق  مود  عرـصم  شیوخ 
رد اریز  دریذپن . یهابت  زگره  یتشهب  میعن  اریز  ینتفگن  هتسیاش  يدرک و  اطخ  تفگ : ینآرق  میلاعت  ساسا  رب  درک و  ضارتعا  وا  رب  نوعظم 

ار اهنخس  شزرا  دنتفریذپیمن و  کحم  نیا  رایع  اب  زج  سک  ره  بناج  زا  ار  ینخس  ره  دوب و  شجنس  نازیم  نآرق  ناملسم ، نامثع و  دزن 
فارطا هب  تفشآرب . نامثع  ضارتعا  زا  دیبل  اما  دندادیم . زیمت  هناداقن  لدب ، زا  ار  لصا  دندیجنسیم و  تقیقح  نآ  رب  ناشقابطنا  يانبم  رب 

زا شیپ  شیرق  مدرم  يا  : تفگ نینچ  دندوب  مالسا  نانمشد  زا  كرـشم و  همه  هک  دوخ  ناگدنونـش  هب  هتفـشآرب  ینحل  اب  تسیرگن و  دوخ 
اب عقاو  رد  دادن ... همادا  دوخ  هدیصق  ندناوخ  هب  رگید  درک و  توکس  و  دوبن ... جرم  جره و  رپ  هتفشآ و  نینچ  نیا  ناترعش  ياهنمجنا  نیا 

و دوب . هدرک  کیرحت  رعـش  سلجم  زا  شندـنار  نوریب  اـی  ناـمثع و  ندرک  شوماـخ  هب  ار  دوخ  ناتـسود  زیمآضارتعا  توکـس  رهق و  نیا 
ياج زا  نانآ  زا  یکی  دندوبن ، مک  زغم  کبس  نامدرم  رگمتـس و  رارـشا  نیکرـشم  نایم  رد  . تشاذگ ياج  رب  ار  دوخ  ریثات  وا  نخـس  اقافتا 

 ] هدـیمرآ و هریغم  نب  دـیلو  هانپ  رد  زور  ود  یکی  تسا . هشبح  هتـشگزاب  هزاـت  ناناملـسم  زا  نوعظم ، نب  ناـمثع  هک  تسنادیم  تساـخرب .
زا هک  یـسک  نانوچ  وا ،... ربارب  رد  ناملـسم » « ؛ ظافحیب يدوجوم  هانپیب ، يدرم  تسا . هدروآرد  هب  وا  هانپ  زا  ار  دوخ  زورما  هحفص 23 ]

نیا زا  رتهب  هچ  و  دومنیم . دوخ  ینمیاان  یسکیب و  قامعا  هطوغ  ناملـسم  درم  دتفایم  جاوم  ياهبادرگ  رعق  رب  دوخ ، تاجن  نامیا  یتشک 
مکحم و نانچ  شیکمه  ناتسود  ریاس  و  دوخ ، رعاش ، هنیک  ندرک  یلاخ  يارب  تفر و  نامثع  دزن  دوب  هتـساخ  اپرب  هک  نانچمه  تیعقوم ...
زا مشچ ، هساک  رد  مشچ  درک . هایس  انیبان و  هابت و  هریت و  ار  شمشچ  اج  رد  هک  تفوک  نامثع  مشچ  هب  نینهآ  نیگنس و  تشم  اب  اباحمیب 
هب ار  نامثع  هک  موزخمینب  موق  سیئر  هریغم ، نب  دیلو  تساخرب ... كاخ  زا  نامثع  دعب  یتاظحل  داتفا ... نیمز  رب  نامثع  دز و  نوریب  هقدح 

يرآ يدـید -؟ نم  هاـنپیب  ار  دوخ  زور  لاـح و  تفگ -: وا  هب  دـنازوس و  لد  بولغم  درم  رب  دـناوخیم  هدازردارب  یتریـشع  دـنویپ  تهج 
زا مه  ار  مرگید  مشچ  نآ  رگا  یتح  ار  قح  هانپ  هک  هن . داد -. خـساپ  نامثع  و  تمروآرد -. مهاـنپ  رد  مرـضاح  زاـب  یهاوخب  رگا  مدـید -.
هک يدـح  هب  دـش ... ربمایپ  هباحـص  ناگرزب  زا  هک  درک  هدـهاجم  شتـسرپ  تدابع و  رد  ناـنچ  ناـمثع  نیا  و  مراد ... رتشوخ  مهد  تسد 

تدابع و رد  نانچ  نآ  تخادرپیم ... تداـبع  هب  شیوخ  رـسمه  رتسب و  زا  هدـیرب  ار  اهبـش  تفرگیم و  هزور  ار  اـهزور  هنیدـم  رد  اهدـعب 
عطقنم هدیرب و  دید . شزامن  لوغـشم  تشذگ و  وا  رب  ربمایپ  يزور  دوب . هدرک  هشیپ  تینابهر  ییوگ  هک  دییارگ  طارفا  هب  ایند ، زا  فاکتعا 

هب ربماـیپ  درک . عطق  ار  شزاـمن  ناـمثع  تسیرگن . هحفـص 24 ] وا [  رب  ياهظحل  ربماـیپ  درادـن ... دوجو  وا  يارب  ناـهج  ییوـگ  هک  اـیند  زا 
ینیبیم هک  نانچ  تسا . هداتـسرف  ناسآ  لهـس و  ینید  رب  هکلب  هدرکن  رومام  تینابهر  هب  ارم  ادخ  هک  نادـب  نامثع  يا  : تفگ وا  هب  ضارعا 

ارم نید  هک  ره  سپ  مربیم ) هرهب  یهلا  لـالح  زا  و   ) موشیم تبحـص  مه  ناـنز  اـب  مریگیم ، هزور  مناوـخیم ، زاـمن  ماوـت  ربماـیپ  هک  نم 
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: تفگ هاگ  نآ  دنامب . تباث  تسا  دنزرف  رهم  دنبلد و  رـسمه  قشع  جاودزا و  هک  نم  تنـس  رب  دنک و  ادتقا  نم  شور  رب  دـیاب  دراد  تسود 
رد ار  ترثک  دـیزگ و  شیپ  هنایم  هار  دینـش . شوخ  ار  شنخـس  ناـمثع  و  تسا ... داـهج  نم  بهذـم  تیناـبهر  دراد و  یتیناـبهر  ینید  ره 
هک نآ  زا  سپ  هاگ  نآ  هناگی و  دوبعم  شتـسرپ  تدابع و  هب  مه  دیـسر و  هناشاک  دنزرف و  رـسمه و  هب  مه  سپ  نآ  زا  ینعی  دید ؛ تدـحو 

زورب كانمهس  گنج  نیا  رد  ار  شیوخ  ییابیکش  راثیا و  زا  هنانامرهق  یشیامن  تشادرب و  نارگ  ياهمخز  درک و  تکرـش  ردب  گنج  رد 
ادرف اما  درب ... رسب  هکم  رد  هتـشگرس  ار  یتدم  دمآ و  نوریب  دیلو  هانپ  زا  نامثع  يراب  . تشگ دیهـش  هتفگ و  یگدنز  دوردب  هنیدم  رد  داد ،
دیبـل يدـنمجرا  تیبوبحم و  هب  يرعاـش  یتـح  دـشاب -  تساوـخیم  هک  ره  یـسک -  دـشیم و  اـپ  رب  ياهنارعاـش  سلجم  هراـبود  رگا  زین 

شرگید مشچ  نآ  هک  نیا  زا  دوشگیم و  ضارتعا  هب  نابز  تساخیمرب و  اج  زا  هرابود  دورـسیم ، ربمایپ  ياـههزومآ  فـالخ  هب  ياهملک 
... دوب ناشلاوحا  نارگن  تهج  نیمه  هب  تخانـشیم و  ار  ناشراثیا  نامیا و  قمع  دوخ و  ناراـی  ربماـیپ  . دوبن كاـنمیب  دـهد  تسد  زا  زین  ار 

يادخ هحفص 25 ] ربمایپ و [  رب  یتنم  نیرتمک  دندادیم و  نآ  هار  رد  ار  شیوخ  یتسه  لام و  ناج و  هک  دوب  يدح  هب  نانآ  رب  نآرق  ریثات 
ریذپتنم دنهدب  شهار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  هک  دادیم  هزاجا  دوب و  هتفریذپ  ار  ناشیا  دمحم ، يادخ  هک  نیا  زا  هکلب  دنتـشادن . مالـسا 

دریذـپیم و ار  يو  ناـج  طـقف  قـشع ، همه  نآ  ناـیم  رد  اـتمهیب  بوـبحم  دـنیبیم  هـک  قداـص  یقـشاع  نوـچ  دـندوب ... شتمحر  رهم و 
بوخ ربلد  دیمرـس ، بوبحم  هب  هک  هن  دوخ  هب  دـندوب . دوخ  حور  تمظع  قشع و  ياقب  يداـبآ  اـنف و  يداـش و  همه  دریگیم  ار  شایتسه 

ار كرش  هعماج  هک  دوب  ناناملسم  هنافراع  كولس  هناصلخم و  راثیا  نیمه  دندیـشیدنایم و  شیوخ  هنادواج  شخبناج  زاونحور و  يدبا ،
دـنرذگب و لئاسم  نیا  رانک  زا  تیمهایب  دـنریگن و  يزیچ  هب  همه  نیا  ات  دندیـشوکیم  رهاظ  هب  دـنچ  ره  نانآ  دوب ... هدرب  ورف  هشیدـنا  هب 
وا میلاعت  ربمایپ و  ربارب  رد  اهلاس  دوب . نادرم  نیمه  زا  یکی  رعاش  دـیبل  هنومن  روطب  دنتـسناوتیمن ... اـما  دـنراد  اور  لـهاجت  ناـکمالایتح 
زا سپ  دزاـسب ... نآ  ریظن  ياهروس  تسناوـتن  دـنام و  زجاـع  نآرق  يدـحت  زا  دوـب ، رعاـش  دنمـشیدنا و  يدرم  هک  نآ  اـب  درک ... تمواـقم 

ار مالسا  درک و  يرادیاپ  شیوخ  كرش  اب  اهلاس  دندرک  روک  تشم  اب  ار  شمشچ  کی  وا  نخـس  رطاخ  هب  هک  نوعظم  نب  نامثع  يارجام 
، تشاد یهاگآ  هلمج  رد  اـنعم  ظـفل و  یناـشن  رهاوج  هب  هک  بدا  سانـشرهوگ  بیرا ، بیدا  نادنخـس ، يدرم  يارب  رگم  اـما  تفریذـپن ...
رد تمواقم  دوب  فقاوم  نیمه  یگربخ  شاهشیدـنا  هاگدروآ  دوب و  فراع  حیـصف  نخـس  رب  فقاو و  هنامیکح  مـالک  راـیعم  رب  هک  يدرم 

هنانگمرش تشادن . يزیرگ  نآ  زا  دوب و  شربارب  رد  نآرق  درکیم  هک  هچ  ره  تفریم و  هک  اج  ره  دوب ؟ ناسآ  لهـس و  يراک  نآرق  ربارب 
طقف وا  اما  دوب . هدناوخ  هنادرم  میلست  ای  يزوریپ و  فاصم  هب  ار  يو  هک  دوب  ینخـس »  » نیا دوبن . ياییاهر  هار  تخیرگیم و  هدزتریح  و 
يرآ دوـب . هدـمآرب  شداـهن  زا  هآ  دروآیمنرب . مد  درکیم و  لـمات  نآ  رد  دیـشیدنایم و  نادـب  زور  بـش و  هحفـص 26 ] تخیرگیم [ .

لهاجت نادب  درادـب و  نوصم  نآ  تفرگـش  فرژ و  ریثات  زا  ار  دوخ  تسناوتیم  برع  مالک  عیانـص  هب  هاگآ  يدرم  هنوگچ  دوبن . فاصنا 
و رثات ، هودـنا ، زا  لامالام  ار  شبلق  درکیم . لیمحت  وا  رب  ار  دوخ  هاگهگ  دوخ  ياهییابیز  تمظع و  یماـمت  اـب  هک  دوب  ینخـس  نیا  دـنک ؟
رب ار  شیوخ  لاوحا  اما  تسیرگیم . راوهدـیروش  درکیم  رورم  ار  تاملک  نآ  دوخ ، تولخ  رد  هک  هاـگهگ  دومنیم و  زوسرگج  يروش 

دیاب دوب . یفاک  رارـصا  لهج و  راکنا ، دـحج و  هن  تشاد . نآرق  ربارب  رد  وا  هک  دوب  یفاصنایب  هچ  نیا  اما  درکیمن ... فارتعا  سک  چـیه 
هللا الخ  ام  یـش  لک  الا  : دینـش ار  وا  راعـشا  یتقو  هک  دوبن  ربمایپ  نیمه  رگم  . درک نالعا  دنلب  گناب  هب  ارنآ  تیقح  تفریذپ و  ار  قح  نخس 

ۀیهیود مهنیب  لخدت  فوس  سانا  لک  ولطاب  لاحم و  ایندلا  یف  کشیع  ةرـسح و  رورغ و  ایندلا  یف  کمیعنلیاز  ۀـلاحم  میعن ال  لک  لطاب و 
اهلاق ۀـملک  قدـصا  : » تفگ نینچ  ناشهرابرد  [ . 5  ] لصاحملا هل  هلالا  دـنع  تفـشک  اذا  هیعـس  ملعیـس  اموی  ءرما  لک  ولمان  ـالا  اـهنم  رفـصت 
ربمایپ ار  نیا  تسا .» هحفص 27 ] دیبل [  زغن  نانخـس  نیمه  تفگ  دناوتیم  يرعاش  هک  ینخـس  نیرتهناقداص  یتسار  هب  « » دیبل ۀملک  رعاشلا 

رب هتـشگ و  برطـضم  شبلق  هدـش و  تسار  شمادـنا  رب  وم  نآرق  تاملک  عامتـسا  زا  اهراب  وا  هک  یلاح  رد  دوب . هتفگ  وا  نخـس  يهرابرد 
یگدوهیب ریوصت  هب  دوب  دنمجرا  هوکشرپ و  یسب  هک  وا  هنارعاش  نخس  يرآ  دوب ... هدشن  نآ  میلست  هدماین و  رارقا  هب  دوب ، هدیزرل  شیوخ 

ییوگخـساپ زین  يرـشب و  زیخاتـسر  ققحت  گرم و  ربارب  رد  یمدآ  یگراچیب  ادـخ ، تردـق  زج  زیچ  ره  لاوز  یناهج ، نیا  تامعن  یماـمت 
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دیبل نیزا  رگا  ناسنیدب  دیدیمن . ناوتان  نوبز و  تانکمم  زج  يزیچ  تیاهن  رد  ار  رواد  نآ  اما  دمآیمرب ، یتسه  رواد  ربارب  رد  شاییاغ 
يرشب ياههدرک  یمامت  شربارب  رد  هک  ییادخ  نیا  يدیسرپیم  دورـسیم ، رعـش  هناحیـصف  مکحم و  نینچ  نیا  دوخ  كرـش  رد  یتح  هک 
هراشا دوخ  یگنـس  نایادـخ  لبه و  هب  تساجک . تسیچ و  تسا  یندـش  دوباـن  لـطاب و  زیچ  ره  وا  دـنمناوت  تاذ  زج  ددرگیم و  راکـشآ 
هراشا اهتب  ریاـس  سلف و  مهن ، دعـس ، هلئاـن ، فاـسا ، يزع ، تـال ، تاـنم ، لـه ، هب  درمـشیم . شنرک  شتـسرپ و  لـباق  ار  ناـنآ  درکیم و 

ینامـسآ ناگتـشرف  هک  ینارتخد  زین  هاگ  نارتخد و  هک  ینادنزرف  بحاص  ار  ادخ  و  درمـشیم . ادخ  رهاظم  ای  ادـخ و  ار  اهنآ  و  درکیم ...
هدنام زاب  شاهعماج  رد  هک  یمیهاربا  هشیدنا  بوسر  یعون  ساسارب  دناوخیم . یهلا  ياههنومن  ءاعفـش و  ار  اهنب  نیا  و  دناوخیم ... دندوب 

همه نآ  زا  هک  وا  رعـش  فیح ... هچ  تشاد و  دوخ  نهذ  رد  یناهج  نآ  تقیقح  داعم و  زا  هتخابگنر  شودـخم و  صقاـن ، يریوصت  دوب ،
نآ رعاش  هک  وا  عقاو  رد  دوب . هرهبیب  رگنـشور  ییانعم  قیمع و  یتمکح  زا  دوب  راشرـس  روعـش  روش و  بیکرت و  تحاـصف  ظـفل ، تغـالب 
، ] رتروشناد رتمیکح و  تسنادیم ، ناشییابیز  قلخ و  ملع و  مکح و  رهظم  هک  یگنـس  یبوچ و  نایادخ  نآ  زا  دوب  دنمجرا  تاملک  همه 

نکمم هنوگچ  دـیوگب  هتخاس  مه  هب  لهج  ملع و  هتخاب و  بدا  بیدا  هعماج  نیا  هب  دوب  هدـمآ  ربمایپ  و  دوب . رتاـبیز  رتقلاـخ و  هحفص 28 ]
نیا دـیمهفیمن ! ار  طیـسب  هداـس و  ياـنعم  نیمه  بیاـجع  هعماـج  نآ  دـشاب و  رتمیظع  رتهب و  رتهدـنز ، رترب ، دوخ  قلاـخ  زا  قولخم  تسا 

هـشیپ ار  یلهاج  رخافت  و  مـالزا )  ) راـمق و نارتخد و  ندرک  روگب  هدـنز  روز و  يرادهدرب و  متـس و  بارـش و  تراـغ و  هک  دوب  ياهعماـج 
دناسریم و یسک  هب  یعفن  هن  هک  اهتب  نیا  شنرک  شتسرپ و  ياج  هب  ارچ  یتفگیم : ناشدنمدرخ  رعاش  هب  نوچ  و  دوب . هدرک  دوخ  هنیرید 
درکیم و تمواقم  دنمرنه  جنسنخس  يربیمن  هدجس  یتسرپیمن و  تسا  نیمز  اهنامسآ و  يهدننیرفآ  هن  هک  ار  هناگی  يادخ  يررـض ، هن 

چیه اب  دمآیمنرب و  دوخ  ياهتب  كرت  كرش و  یفن  دیحوت و  هملک  نتفگ  هب  دنامیمن و  زاب  دوخ  تینهذ  هنالهاج  ياهتیمزج  شتـسرپ  زا 
مالک ییاـبیز  نیمه  یتح  هک  مینک  هجوت  بوخ  يرآ و  . ) دومنیمن نوریب  لد  زا  ار  بوچ  گنـس و  یتشم  رهم  قشع و  ياهزجعم  قطنم و 

هدـیکچ هک  یهلا  تنطلـس  هقلطم  ياقب  بنج  رد  یتسه  يانف  يروابداعم و  یهلا ، ياـههزومآ  زا  رعاـش  دـیبل  ار  هشیدـنا  ياـنعم  تمظع  و 
نایب هک  نانچ  هنرگ  دوب و  هتـشاد  نایب  دوخ  هشیدـنا  رب  میقتـسمان  میقتـسم و  ریثات  یهلا و  ياههشیدـنا  میلعت  تحت  رد  تسا  ربماـیپ  میلاـعت 
رواب ار  یتافاکم  داعم و  چـیه  گرم ، زا  سپ  دـیدیم و  لبه  ار  تانئاک  لک  قلاخ  ناشناروشناد  بلغا  هک  تسرپتب  هعماج  کـی  میتشاد 
ناـنچ تسناوتیم  اـجک  یتسویپ » مدـع  هب  يدـش و  راـبغ  رتسکاـخ و  یتسر ، یگدـنز  نیا  زا  يدرم و  نوچ   » تفگیم هراومه  تشادـن و 

زج تشاد ، هحفص 29 ] ار [  یشیدنادرجم  رکفت و  یعازتنا  تردق  همه  نیا  هک  دیبل  نیمه  يراب  . دراد نایب  ار  يدنلب  يونعم و  ياههشیدنا 
همه نیا  اب  تفای ... یمنرد  تساوخیم  وا  زا  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  یمامت  قمع  تشادن و  ار  انعم  لیلحت  تردق  چیه  دیرجت ، هناظافل  تعنص 

زا هک  حبـص  ره  دیـشیدنایم . نادـب  هشیمه  دوب ... نکمماـن  نآ  زا  ییاـهر  دـناوخیم و  دوخ  هب  تفرگیم و  وا  رد  بش  هزور و  ره  نآرق 
نوچ دوب و  شاربارب  رد  ینارون  رگتمـالم  باـتک  ینامـسآ و  رگتوعد  تاـملک  نآ  تفریم  رتـسب  هب  هک  بش  ره  تساوخیمرب و  باوـخ 
نآرق رد  اهلاس  تشاد . دوخ  فرـصت  رد  دیـشکیم و  دوخ  تردق  هجنپرـس  رد  ار  يو  دناریم  نامرف  نآ  رب  هام  رون  هک  ایرد  دـم  رذـج و 

. دیزگ مالسا  دش و  میلست  نآرق  هب  ترجه  مهن  لاس  رد  دعب ، لاس  هدجیه  ماجنارس  هک  نآ  ات  دش  نآ  ياهافرژ  اهایرد و  هقرغ  دز و  هطوغ 
دص و دناهتـشون  یـضعب  لاس و  لهچ  دص و  دناهتـشون ، یـضعب  درک . رمع  تسیز و  رایـسب  نایلاس  ینعی  دوب : نیرمعم »  » زا دـیبل  دـناهتفگ 

نآ و  [ 6 : ] تفگن تیب  ود  یکی  زج  داهن و  وس  کی  هب  ار  يرعاش  رعش و  مالسا  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  درک ... رمع  لاسکی 
ره دومن و  قمعت  درک و  روغ  نآرق  رد  لاس  داتفه  زا  شیب  اما  دوب . شناج  حور و  رب  ینآرق  ملـسم  اسآهزجعم و  ریثات  دییات  رد  زین  تیب  ود 

قشع قمع  هک  داد  خر  ياهلاسم  باطخ ، نب  رمع  مود  هفیلخ  يرادمامز  نارود  رد  دش ... یتفگش  یناریح و  راچد  رتشیب  دیشیدنا  رشیب  هچ 
رهـش نآ  رد  زین  دـیبل  دوـب و  هفوـک  مکاـح  هک  هبعـش  نب  هریغم  دوـخ  هحفــص 30 ] یلاو [  هـب  رمع  دـنایامنیم . نآرق  هـب  ار  دـیبل  تریح  و 
نیرد هک  تسا  راکـشآرپ  دنتـسرف . هنیدم  هب  دناهدورـس  مالـسا  هنیمز  رد  هچ  ره  دهاوخب  ناماس  نآ  هتـسجرب  نارعاش  زا  تشون  تسیزیم 

ار هفیلخ  مایپ  هریغم ، تشاد . رظن  رد  دوب  زاجح  هدنیارس  نیرتسانـشرس  برع و  هناگتفه  نارعاش  نیرتدنمجرا  زا  هک  ار  دیبل  رتشیب  نامرف ،
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ذغاک ملق و  دـیبل  اما  داتـسرف . هریغم  يارب  ینـالوط  يدـیاصق  زجار  درک . غـالبا  هعیبر » نب  دـیبل   » و یلجع » زجار  ، » نیرب زارط  رعاـش  ود  هب 
، رعش ضوع  هب  نآرق ، :» تشاد راهظا  نینچ  هریغم  هب  هاگ  نآ  داتـسرف . رمع  يارب  تشاگن و  ار  هرقب  هروس  یمامت  ياهفیحـص  رب  تفرگرب و 

دوب هتفگ  هدرک و  دـیبل  هک  هچنآ  یتـسار  هب  : داتـسرف رمع  رب  ار  دـیبل  نخـس  هریغم ، و  .« تسا هدومرف  اـطع  نم  رب  ار  نارمعلآ  هرقب و  هروـس 
زاربا تسا  رادروخرب  هناقـشاع  نخـس  ناـمیا و  ییانـشور و  قشع و  همـشچ  زا  شناـج  هک  سک  نآ  يارب  اریز  دوب : میظع  قیمع و  ینخس 
دیاش يدامتم  ياهلاس  وا  هک  تسا  راکـشآ  رپ  دـناسریم : ار  نآ  هدـنیوگ  رهم  رثات و  تمظع و  تیاهن  ینخـس  نانچ  راهظا  لمع و  ناـنچ 

هدیـسر نارمعلآ  هرقب و  نآ ؛ نیلوا  هروس  ود  تسارف  مهف و  هنارک  هب  هزات  هدزهطوغ و  نآرق  ریذپاننایاپ  ياهافرژ  رد  لاس  داتفه  زا  شیب 
مایپ و زار  و  « ؟ دوب هدرک  اشنا  هتـشون و  وا  ار  هروس  ود  نآ  رگم  درک . اطع  نم  رب  ار  هروس  ود  رعـش  ضوع  هب  ادخ  دوب  هتفگ  ارچ  اما  دوب ...
زج تسا  هتخیمآ  يرونخس  رنه  قلخ و  تفـص  تعنـص و  هب  شناج  هک  سک  نآ  يارب  يرآ  دوب » وا  نیرفآناج  لمع  نیمه  رد  مالک  بل 

، یسانشنخس هحفص 31 ] دقن و [  ناهج  رد  اریز  دوب . هدورـس  وا  دوخ  هاگآ  نشور و  ناج  وا ، دوخ  ار  تاملک  نآ  ییوگ  وت  تسین ... نیا 
زج ار  رهوگ  ردق  رعاش  لوق  هب  و  دبای ؟ یمرد  رتهب  یسک  هچ  ار  دنمجرا  يرعش  نخـس و  تمظع  جوا و  دنمجرا ، يرعاش  هدنـسیون و  زج 
زا تاملک  نیا  ییوگ  هک  دوب  هدـش  هقرغ  تاـملک  نآ  تقادـص  ییاـبیز و  تمظع و  رد  ناـنچ  نآ  دـیبل  دـمهفیم ...؟ یـسک  هچ  يرهوگ 
هک دوب  هدرک  ذوفن  شلد  حور و  يافرژ  رد  نآرق  يادخ  يادص  نانچ  نآ  دوب ... هدمآرب  وا  دوخ  ناور  ترطف و  قامعا  زا  ناج و  تقیقح 

ار اهباجح  دوب و  هدمآ  نآرق  يادخ  کنیا  دوب ... هتـسبرب  تخر  نایم  زا  ینم  ام و  تیئود و  رگید  يرآ  دوب ... هتخاس  وا  ار  همه  نآ  ییوگ 
يانعم هب  نوچ  یمدآ  یتسار  هب  و  تفگیم ... ار  دوخ  دیحوت  يرطف  نخس  ملـس  یتسرپاتکی و  هتفیـش  رـشب  رـشب ، موقلح  زا  دوب و  هتفرگرب 
شوارت ینآرق  تاملک  نامه  شدوجو  دـنب  دـنب  زا  هک  دـنیبیم  نینچ  دـباییم و  دوخ  ناـج  نورد  رد  ار  اـنعم  ناـمه  دیـسر  نآرق  ینطاـب 

راوج رانک و  رد  دوخ  دـنکیم  ساسحا  دـنکیم و  رارکت  وا  رد  ار  تاینیوکت  تانئاک و  دوجو ، ینطاـب  تاـملک  نآرق  يادـخ  و  دـنکیم .
ناوتیمن ارنآ  رطس  کی  هک  ینآرق  نیمه  يرآ  . دنکیم شوارت  نآرق  همشچرس  زا  همه  هک  دراد  نآرق  اب  هباشم  يراکنا  اههشیدنا و  نآرق 

ناج نایم  رد  ارنآ  ریاظن  دننامه و  ینک  هشیدـنا  هچ  ره  سپ  نآ  زا  تفرگ  ياج  تنامیا  بلق و  ناج و  رد  نوچ  يزاسب  شدـننامه  ریظن و 
ارنآ هک  دننکیم ) تبحم  تقیقح و  تفرعم ، لها  هک  تسا  ییاعد  زین  تسا و  ناحلاص  ياعد  انعم  نیا  دـیؤم  . ) تفای یهاوخ  دوخ  نشور 

زا هک  دراد  مان  لزان » نآرق   » تسا و یهلا  مـالک  ناـمه  قلخ ، هب  قح  زا  یلوزن  ریـس  رد  دراد ، ریـس  ود  نآرق  اریز  دـنناوخ ، دـعاص » نآرق  »
 ] تیدوبع و تفرعم و  مهف و  زاین و  نابز  هب  یهتنم  یهلا  مالک  نامه  زاب  هک  قح  هب  قلخ  زا  يدوعص  ریس  رد  اما  دیآیم . نیمز  رب  نامـسآ 

قلخ رب  ادخ  زا  هچ  ناشود  ره  لاح  رهب  و  دوریم . نامـسآ  رب  نیمز  زا  هک  دراد  مان  دعاص » نآرق   » تسا ۀـفرعملا  لها  تبحم  هحفص 32 ]
يرآ تسا . نآرق  دراد  ار  یهلا  یحو  ماهلا و  ناشن  نوچ  دور ، ادخ  يوس  هب  هقیقحلا  باحـصا  نادـحوم و  ناقـشاع و  ناج  زا  هچ  دـیآ و 

ینامیا و صـصقلا » نسحا   » هژیوب هصق و  ات  هتفرگ  هفـسلف  رعـش و  تمکح و  بدا و  اـعد و  زا  يرـشب  هشیدـنا  میظع  راـثآ  زا  يرایـسب  هک 
نارمعلآ هرقب و  هروس  ود  هروس ، هدراهچ  دص و  زا  طقف  هک  دوب  نیمه  رد  دیبل  نخـس  تمظع  همه  هزات  و  تسا . دعاص » نآرق  ، » ینامرآ

قاـمعا و  دزادرپـب . رگید  هروس  هب  دوب  هتـساوخن  هروس ، ود  نیا  هوکـش  تمظع و  تدـش و  زا  اریز  هروس ، ود  طـقف  ارچ  دوـب ... هتفاـیرد  ار 
بیاجع هتسبنیذآ  ناتسراگن و  رد  ناتسراگن  ناتسغاب ، رد  ناتسغاب  يرهش  روحسم  هک  یسک  نوچمه  دریگارف . ددرونرد و  ار  اهنآ  راخذ 

رد دوب . هتشذگن  رنه  نسح و  همه  نیا  رب  راورفاسم  هتسبمشچ و  باتش و  هب  دوب  رعاش  جنسنخس و  هک  وا  تسا ، یناریح  راتخاس و  عنص و 
هدرب رسب  تایآ  نآ  اب  ار  اهزور  اهبـش و  دوب . هدرک  لمات  يرمع  دوب و  هداتـسیا  اهزاجعا  اهزار و  تشهب  نیا  ياههفرغ  نزرب و  يوک و  ره 

همه دوب . هدرک  رکس  رکـش و  یگدنب و  زجع و  هدجـس  دوب و  هتـسیرگ  دوب . هتـشگ  داش  دوب . هتـسب  دیما  دوب . هدیـسرت  دوب . هدیـشیدنا  دوب .
هناحیصف يرعاش  رعـش و  هنامیکح و  نخـس  همه  دوب و  هتـشگ  هروس  ود  نیا  رومخم  بوذجم و  روحـسم ، تسمرـس و و  لاس  داتفه  رمع ،

اهنت هن  رعاـش و  ناـبزبرع ، يدرم  تسین ... ناـسآ  کـچوک و  ياهثداـح  يزیچ  نینچ  اتفگـش - ... دوـب هتخیر  رود  هـب  ار  نارگید  دوـخ و 
هحفص دوخ [  تماص  تموصخ  هب  اهلاس  برع ، نخس  تاراختفا  زا  نخـس و  ناماس  رادجات  رعـش و  نیمزرـس  هاشداپ  هک  یلومعم  يرعاش 
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دنکفایم و رود  هب  ار  دوخ  ریغ  دوخ و  رعـش  رعـش ، تمامت  هک  دوشیم  عقاو  نآ  ریثات  تحت  نانچ  هاگ  نآ  دـیآیمرب و  نآرق  لمات  هب  [ 33
... دربیم رسب  هروس  ود  نآ  نایاپیب  ياهییابیز  قمعت  رد  ار  دوخ  رمع  همه  و  ددرگیم . نآ  نیلوا  هروس  ود  بوذجم  نآرق  زا 

... ییاهر ترجه 

ترجه هب  ار  نانآ  ور  نیا  زا  دوب . كانمیب  دوب  هدـمآ  ورف  نوعظم  نب  نامثع  رب  نآ  زا  ياهنومن  هک  هچنآ  دوخ و  نارای  تشونرـس  رب  ربمایپ 
نب رفعج  هب  دـندوب  رفن  راـهچ  داتـشه و  دودـح  هک  ار  نارجاـهم  یعمج  یهدـنامرف  راـب  نیا  و  داد : ناـمرف  هشبح  يوـس  هـب  یعمج  تـسد 

یهلا ياوقت  هک  اج  نآ  تشاد ، نوعظم  نب  نامثع  هک  تمظع  همه  نآ  اب  اـبجع  درپس . دوب  رتگرزب  وا  زا  لاـس  هد  هک  یلع  ردارب  بلاـطیبا ،
نب نامثع  ار ، نیرجاهم  یمامت  دومن و  نانآ  لوؤسم  تشامگ و  هورگ  رب  ار  رفعج  تسا ، شجنـس  كـالم  ناـمیا ، ییآراـک  تسا و  حرط 

اهراب هک  نانچ  اریز  داهن ... رفعج  نامرف  تحتا  هیقر ر  شرتخد  زین  و  هدنیآ ) هفیلخت   ) شداماد نافع  نب  نامثع  دنمجرا و  یباحص  نوعظم 
، دـیزگیمرب یعمج  رب  ار  هک  ره  هشیمه  دوـب ... شزرا  راـیعم  هک  دوـب  يرـشب  لاـمک  تافـص  ایاجـس و  هعوـمجم  ربماـیپ  دزن  رد  مـیاهتفگ 

ریاس ییابیکـش و  ینتورف ، اخـس ، یـشنمگرزب ، یـشوهزیت ، ملع ، اوقت ، تواضق ، تعاجـش ، نامیا ، لـیاضف ، عیمج  رد  دـیاب  يو  هدـیزگرب 
اوقت و رد  دوب ... وا  باحـصا  نیرتدنمجرا  نیرتگرزب و  زا  یکی  نوعظم ، نب  نامثع  هک  تسا  راکـشآرپ  دوبیم . نارگید  زا  رترب  تالامک ،

تشاد وا  زا  رتنوزفا  هحفص 34 ] یتعاجش [  لامک ، تافص  همه  نآ  رب  هوالع  رفعج  اما  دوب . دوخ  هعماج  ناگتسجرب  زا  تعاجـش ، نامیا و 
هک نانچ  و  دوب ... رترب  تسا  مشاه  ینب  ریذـپانتباقر  هتـسجرب و  ياـهیگژیو  زا  هک  يرونخـس  یهاـگآ و  ملع و  تهج  هب  ناـمثع  رب  زین  و 

آراک و ناناملسم  تاجن  رد  هتسیاب ، اج و  هب  هچ  دوب ، شرادرک  یتسار  لدع و  ياهیگژیو  زا  هک  ربمایپ ، هتـسیاش  باختنا  نیا  دید  میهاوخ 
اب زین  ار  دوخ  نادـنزرف  رـسمه و  ناشیـضعب  دـنتخادرپ و  ترجه  هب  نایع  اراکـشآ و  هک  ناهن  افخ و  رد  هن  ناناملـسم  راب  نیا  . داـتفا رثوم 

هدیجنــس تاـکرحت  زا  دوـخ  لاـمآ  هـب  يراـیتسد  رد  دوزفآیم و  ناـنآ  تردـق  رب  تشذـگیم  هـک  زور  ره  ییوـگ  وـت  دــندرب . شیوـخ 
اج نآ  دـندش . هدایپ  دـیون  ینامداش و  دـیما ، میب و  هب  زین  راب  نیا  دندیـسر . هشبح  نیمزرـس  لـحاس  هب  هک  دوب  هنوگنیدـب  ... دـندنامیمناو

لین دور  تکرب  زا  هک  عیـسو  ياـهرازتشک  نیمزرـس  يرتـسگداد ... لدـع و  يروراـب ، نیمزرـس  دوب . تحار  تمعن و  يهدوـمزآ  نیمزرس 
ار ناشیگدنز  دش و  دهاوخن  ناشعنام  اج  نآ  رد  یسک  هک  ربمایپ  قدص  هملک  ققحت  نیمزرـس  . تشاد رایـسب  ینادابآ  بآ و  دوب و  زبسرس 
هب دـمآرب و  اهنامـسآ  نیمز و  يرگداد  هب  هک  دـناهتفگ  تسار  يرآ  دوـب . تکرب  نیمزرـس  نـیا  دـنارذگ . دـنهاوخ  شمار  شیاـسآ و  هـب 

رون و نوچ  داد  لدـع و  تایانع  لباقتم  ریثات  رد  داب  كاخ و  بآ و  ییوگ  وت  دـنام ... زاب  شهد  زا  كاخ  شراب و  زا  نامـسآ  يرگداداـن 
تسدرود و ینیمزرـس  رد  ربمایپ  نارای  هک  دندید  شیرق  نوچ  . دناسریم تحار  تمعن و  ناهج  هب  تسا ، نآ  هب  هتـسبتابن  تاجن  هک  اوه 

نآ دنتفای ؛ ناکـسا  شیوخ  يدازآ  نوناک  رد  دنتفای و  شمار  فالخ  هعدـخ و  زا  نمیا  فوخ و  جوم  زا  رانک  رب  شیاسآ ، نما  لحاس  رد 
هب دندونغ ، دوخ  تمالس  هحفص 35 ] يهناخ [  تحار و  هناشاک  رد  ناشیا ، ینمشد  ياهریت  باترپ  زا  هدوسآ  رود و  سب  يرگنـس  رد  اج ،

دنتـسشن و دـننادرگزاب . نطو  هب  يراز  يراوـخ و  هب  ار  نارجاـهم  تسه  هک  تمیق  ره  هب  هک  دـندش  ممـصم  دـنتفر و  ورف  گرزب  یمـشخ 
یـسررب روش و  هب  دـش  يهدوشگ  لئاسم  هنوگ  نیا  هب  یگریـسر  يارب  بلغا  هک  ياهناخ  هودـنلاراد »  » رد دـنداد و  یمـسر  هسلج  لیکـشت 

زا شیپ  هک  ار  دوخ  نایناج  نارودزم و  نیرتكریز  زا  نت  ود  هک  دنتشگ  لوقلاقفتم  بیرغ  میمصت  نیرب  ناشیمامت  ماجنارس  دنتخادرپ و 
هاشداپ یشاجن  يوس  هب  دنمـشزرا  ییایاده  اب  ار  ود  نآ  دنتـسرفب . هشبح  نیمزرـس  هب  دناهتفای  قیفوت  ترارـش  ررکم  ياهنومزآ  رد  زین  نیا 

عیمطت و ینکارپ و  نخـس  زین  هیدـه و  فاـفل  رد  هوشر  ریگمـشچ ؛ ياـههوشر  لاـسرا  یـسایس و  تابـسانم  قیرط  زا  دـنراد و  مازعا  هشبح 
، رارط لاگسدب ، يدرم  دوخ  نایم  رد  دنتـسیرگن و  . دنیامن اضاقت  امـسر  ار  یتساوخ  نینچ  دننک و  بیغرت  نایرارف  ندنادرگزاب  هب  فیوخت 

يوب دنتـشاد  هک  يزیت  هماش  اب  دـندوب و  هدرکن  اطخ  دوخ  باختنا  رد  زاغآ  نامه  زا  ناـنآ  يرآ  ... دـندیدن صاـعنبورمع  زا  رتراـکبیرف  و 
میهاوخ رتشیب  هک  نانچ  خیرات  و  دندرکیم . مامشتسا  یبوخ  هب  دمهفیم  دسانـشیم و  ار  هابور  يوب  يزات  هک  ناسنامه  ار  قافن  هعدخ و 
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سیلبا یلاسدب و  ناهج  ياههردان  زا  يرارط و  تشز  يهبوجعا  يراکبیرف ، گنرین و  تشرـس  رد  ناشیا  بختنم  هک  دـهدیم  ناشن  دـید ،
ناتـسود همه  ینعی  دراد ؛ فالخ  تیانج و  هقباس  دوخ  هلیبق  رد  هک  تسیناوج  دسیونیم  خیرات  هک  نانچ  صاعنبورمع  اما  تسا ... یلاح 

، تسا حرط  ناناملـسم  زا  ماقتنا  نایرارف و  ندـنادرگزاب  رازآ و  راک  هک  کنیا  اـما  دـنامشخ ... رد  يو  راـبتیانج  راـتفر  زا  شناـکیدزن  و 
، ردـپ تسا . یمهـس  لئاو  نب  صاع  رـسپ  صاعنبورمع  هحفـص 36 ] دندیـشوپ [ . مشچ  شاهتـشذگ  تشز  لاوحا  رب  دـندرک و  شباـختنا 
هویم و يارب  تیاغ  رد  تخرد  هک  اریز  تخرد ... نامه  رابگرم  نیگآرهز و  هویم  رـسپ ، تسا و  يداهندـب  ثبخ و  هرجـش  موقز و  تخرد 

يو زا  شیب  رـسپ  دشورخیم ، دشوجیم و  ربمایپ  رازآ  ءاذیا و  رد  لئاو  نب  صاع  ردپ ، هک  رادـقم  ره  هب  و  تسا ... هدـمآ  دـیدپ  نآ  هرمث 
ره دناهدمآرب ، تقبس  تباقر و  هب  رگیدکی  اب  ربمایپ  مالسا و  هب  ندز  هبرض  رد  ود  ره  هک  رسپ  ردپ و  نیا  . دشوکیم هجنکش  رازآ و  نیرد 

. دنالیابق دارفا  نیرتنسم  لیابق  ياسور  بلغا  تسا ... مهـس  هلیبق  سیئر  لئاو  نب  صاع  . دـنراد هژیو  یتشونرـس  صخـشم و  ياهرهچ  کی 
نآ رد  زین  رما  نیا  تهج  و  دـناوخیم ... میقع  رتبا و  هژیوب  دـیوگیم و  مانـشد  ار  وا  دـهدیم ، رازآ  ار  ربمایپ  هراومه  هک  تسا  يدرم  يو 

شهوکن تتامـش و  هب  شرـسپ  گرم  تهج  هب  ار  ربمایپ  وا  دـباییم -  تاـفو  یکدوک  هب  مساـق »  » ماـن هب  ربماـیپ  زا  يرـسپ  نوچ  هک  تسا 
رـسپ هک  نیا  زا  دننکیم ، روگ  هب  هدنز  ار  نارتخد  دنرادیم و  تسود  ار  نارـسپ  طقف  دوخ  نادنزرف  زا  هک  نالهاج  تنـس  هب  و  دریگیم -

مهف نیا  هب  زونه  موق ، لقاع  درم و  ریپ  هراچیب  دناوخیم ... هدـنامزابیب  میقع و  ار  وا  درادـن  رتخد  دـنچ  زج  وا  کنیا  تسا و  هدرم  دـمحم 
ناردپ رگا  تسا و  رگید  یتردق  تسد  رد  هک  نانآ  يایلوا  تسد  رد  هن  ناکدوک  یگدنز  گرم و  هک  تسا  هدیـسرن  ییادـتبا  هناکدوک و 
دمحم تفگیم : نینچ  دوخ  ناتسود  هب  صاع  دنتشادیمزاب ... زین  دوخ  زا  هک  نادنزرف  زا  طقف  هن  ار  گرم  دنتشاد  ياهدارا  دنتسناوتیم و 
نوفدـم شماـیپ  ماـن و  دریمیم و  وا  دوـخ  دوز  رید و  درادـن ... رتـخد  زج  دـسریمن و  مهب  وا  زا  يرـسپ  چـیه  دـینیبیم ؟ ار  لـسنلاعوطقم 

يادـخ اما  دوب . میهاوخ  ناما  رد  شرـش  زا  هشیمه  يارب  هلیـسو  نیدـب  دوشیم و  یـشوماخ  رتسکاـخ  یـشومارف و  هحفـص 37 ] يارحص [ 
رب زوپ  كد و  رب  ار  شهوکن  تابرـض  نیرتتخـس  رثوک ) هروس   ) شیوخ نآرق  رد  تفگ و  خـساپ  ار  لئاو  نب  صاع  ياهمانـشد  دـمحم ،

سپ میدرک . اـطع  ار  [ 7  ] رثوک وت  هب  انامه  «. رتبالا وه  کـئناش  نا  رحناو  کـبرل  لـصف  رثوکلا . کـنیطعا  اـنا  : » تفرگ ندز  مهف  جـک  درم 
، نمشد نیا  زا  دارم  و  ... تسا نورتس  میقع و  هک  تسوا  وت ، نمـشد  هک  يرآ  نک . ینابرق  هیطع ) نیا  ساپـس   ) هب رازگب و  زامن  ار  تیادخ 

یمامت زا  تسا و  هدیرب  مد  رتبا و  زاب  دشاب ، هتشاد  زین  رـسپ  هد  رگا  یتح  رایـسب . نادنزرف  ياراد  تسا و  دنمتردق  هک  تسا  لئاو  نب  صاع 
نیب نم  لطابلا  هیتأی  و ال   » تسین قح  قدص و  زج  هک  دنوادخ  مالک  تروص  نیا  ریغا  رد  اریز  درب . ناوتیمن  یتمحر  ریخ و  دـیما  وا  لسن 

ریخ درک و  شنیرفن  ربمایپ  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  صاع  نیا  و  دـیآیمرد ... ملـسم  غورد  درادیمن » نایب  ار  قحان  لـطاب و  زگره  « » هیدـی
نع ضرعا  رمؤت و  ام  هب  عدصاف   ) ینلع توعد  يهیآ  لوزن  زا  سپ  دناهتشون : نیخروم  بلغا  دنادرگزاب ... وا  دوخ  هب  ار  وا  رـش  ینامـسآ ،

ار وت  ناگدننکهرخسم  تیافک  ام  انامه  باترب . يور  نیکرشم  زا  نک و  یمـسر  نالعا  ار  تتوعد  نیئزهتـسملا .» كانیفک  انا  نیکرـشملا ،
جنپ نیا  يدوزب  دنوادخ  هک  داد  تراشب  ار  دوخ  نارای  ربمایپ  دـندوب و  هحفص 38 ] نت [  جنپ  ناگدننکهرخـسم  نیا  زا  دارم  درک » میهاوخ 

ربمایپ تسار  بناج  زا  لیئربج  دندوب و  دوخ  فاوط  راک  رد  شیرق  دمآرد و  مارحلادجـسم  هب  وا  يزور  دناسر : دهاوخ  تکاله  هب  ار  رفن 
درمب و دش و  روک  دعب  یتدـم  دز . وا  هرهچ  رب  تشاد  تسد  رد  هک  يزبس  گرب  تشذـگ و  بلطم » نب  دوسا   » رب یحو  شورـس  دـمآیم .

نادنچ دش ؛ اسقتسا  يرامیب  راچد  وا  درک و  شمکش  رب  ياهراشا  تسد  اب  تشذگ و  ثوغی » دبع  نب  دوسا   » رب دنامب . شنادناخ  رب  شغاد 
نب دیلو  رب  داد . ناج  یگنشت  درد  زا  دیکرتیم  ندیشون  طرف  زا  هک  یمکش  اب  ماجنارس  دشیم و  رتهنـشت  دیـشونیم  بآ  رتشیب  هچ  ره  هک 
نب ثراح  رب  درمب . تحارج  نامه  زا  دـش و  نوخ  كرچ و  رپ  مخز  درک ، هراـشا  تشاد  شیاـپ  نییاـپ  رب  هک  یمخز  هب  تشذـگ و  هریغم 

ردـپ دور  دازیب و  لـئاو  نـب  صاـع  رب  درمب . نآ  تنوـفع  زا  دروآرد و  نوـخ  كرچ و  رپ  یلمد  درک . وا  هـب  ياهراـشا  تشذـگ و  هلـالط 
نامه رب  يراخ  تفریم ، فئاط  يوس  هب  دش و  راوس  دومخ  رخ  رب  صاع  يزور  درک ... شیاپ  فک  رب  ياهراشا  تشذگ و  صاعنبورمع 

رگلیلحت واـکفرژ و  نامـشچ  اـب  میرگنب و  تقد  هب  يرآ  ... درمب نآ  تحارج  زا  زین  وا  تفر و  ورف  دوـب  هدرک  هراـشا  لـیئربج  هک  اـپ  ياـج 
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ردـپ یمهـس ، لئاو  نب  صاع  هرابرد  رتبالا » وه  کئناش  نا   » هیآ هک  دناهتـشون  ننـست  لها  نیرـسفم  نیخروم و  یمامت  میجنـسب . ار  لئاسم 
رد ار  صاعنبورمع  وا  دنزرف  زج  یسک  هچ  تسا  هداد  لئاو  نب  صاع  هرابرد  ادخ  هک  یمانشد  ایآ  تسا  یندیـسرپ  دش . لزان  صاعورمع 

تـسوا رـسپ  هک  صاعنبورمع  هک  تسا  نینچ  ینـشور  هب  هیآ  يانعم  تسا و  رتبا  وت  نمـشد  لئاو  نب  صاع  دـیوگیم  ادـخ  دریگیمرب ؟
مان . دیآیمنرب يو  زا  چـیه  یناسناان  یمدرمان و  كرـش ، زج  هک  تسا  ینورتس  هحفـص 39 ] خلت [  هرمث  رـش و  يهداز  میقع ؛ يهویم  نامه 

رطاخ زا  صاعنبورمع »  » صوصخ رد  نآرق ، رد  ار  ادخ  یهاوگ  هژیوب  میراپسب و  دوخ  یخیرات  هظفاح  هب  مینکن و  شومارف  ار  رسپ  ردپ و 
ود قاـفن و  هقیرط  نارازگناـینب  زا  دروآیم و  مالـسا  اهدـعب  هک  راـکم  تخـس  راکتسایـسس و  زوـتنیک ، رگهلیح ، تسیدرم  نـیا  میربـن :

نانمشد زا  کنیا  مه  ناشیمامت  هک  دش  دهاوخ  نایفسیبا  نب  ۀیواعم  رایتسد  ناطیش و  بزح  نیلوا  لقع  ددرگیم ... مالـسا  رد  یگتـسد 
یهابت هطرو  طوقـس و  ههارژک  هب  ناـنچ  ار  نآ  دروآیم و  دـیدپ  مالـسا  میقتـسم  هداـج  رد  یتسـسگ  تسکـش و  دـنربمایپ و  هدروخ  مسق 
اـساسا هیآ  هک  داهندب  درم  نیمه  دنکفایم ... ینوگنرـس  كاله و  هاگترپ  رعق  هب  هار  نآ  زا  ار  ناملـسم  سوفن  رازه  نارازه  هک  دناشکیم 

رادهقباس تفلاخم  همادا  رد  دوشیم و  سیلبا  نارادـمچرپ  نارادمدرـس و  زا  اهدـعب  هک  تسیدرم  تسا  هتـشگ  لزان  شردـپ  هن  وا  هراـبرد 
ياهروط رد  ار  هرهچ  نیا  صاعنبورمع ، دنکیمن ... یهاتوک  ياهعدخ  چـیه  زا  زین  یلع  ربمایپ ، یـصو  اب  مالـسا ، نآرق و  رمایپ و  اب  دوخ 
یهارمه ناناملسم  نارجاهم و  رما  یشیدنادب  رد  هشبح  رفـس  رد  ار  وا  هک  کنیا  میراپـسب و  رطاخ  هب  شنیزورما  رادرک  راتفر و  نوگانوگ 

تایح میوقت  و  دـنزاسیم . اهزورما  نیمه  ار ، وا  ياهادرف  یمدآ و  یگدـنز  همانراک  اریز  ... میرادـن رود  رظن  زا  زین  ار  شیاهادرف  مینکیم 
يو لمع  چـیه  یمدآ و  زور  چـیه  دوشیم ... هتخاس  وا  ياهراتفر  یلک  تداع  رادرک و  ترطف  اهیگرمزور و  گرب  گرب  هعومجم  زا  درف 

تواضق دیاب  وا  حور  بادآ  تاداع و  فطاوع و  هعومجم  ساسا  رب  ار  یمدآ  و  تسین ... وا  راتفر  یلک  يهلکاش  هویـش و  زا  درجم  عزتنم و 
، مینیبیم هراجیب  ریپ  كدوک و  درم و  نز و  هراوآ ، یهورگ  راـک  ندرک  ناـشیرپ  رد  هشبح ، رفـس  رد  ار  وا  هک  کـنیا  هحفص 40 ] درک [ .

رـس رب  ار  اهنآرق  يزادرپنیک  يزاسهلیح و  هب  هنوگچ  هک  میرگنب  نآرق  يدوباـن  مالـسا و  ساـسا  ندـناسر  تکـاله  هب  رد  زین  ار  شیادرف 
هیواـعم دوـخ  تـسود  ینعی  نآرق ، ناـمیا و  نمـشد  هـب  درادیم و  زاـب  یلع  نآ ، بحاـص  زا  ار  قـح  رایـسب  هعدـخ  هـب  دـنکیم و  اـههزین 

هب ار  دوخ  هلیح  رکم و  یمامت  تسا  هتشگ  هزرش  ریش  ریسا  هک  یبرج  هابور  نوچمه  ددرگیم ، یلع  راتفرگ  گنج  رد  نوچ  و  دراپسیم ...
ربارب رد  دنکفایمرد و  هب  دوخ  ياپ  زا  راولـش  نمـشد  تسود و  ربارب  رد  گنج ، نادـیم  نامه  رد  دوخ ، ناج  تاجن  يارب  دریگیم و  راک 

لفاسا هتـشگ  دازآ  يرـشب ، ياهـشیامن  نیرتریقح  دومن  رد  و  دهاوخیم . ناما  درادیم و  نایع  دنکیم ، اوه  ار  شاهنت  نییاپ  ناگمه  مشچ 
هتـسب وا  هاگمرـش  هب  شناج  تاجن  هک  یـسک  ینوبز  جوا  تیاـهن  دوب  دـناوتیم  هچ  نیا  زج  یتسار  هب  و  دوشیم . شیاـههاگناهن  اـضعا و 

زا هک  شیرق  يراـب  . تـسا هدرک  نـالعا  ریذـپاننامرد  ياینورتـس  ینمـشد و  ار  وا  ینادـناخ  هرهوـج  دوـخ  قـح  مـالک  رد  ادـخ  تـسا و 
نیرفن ار  دـیلو  شردـپ  ربمایپ ، هک  نامه  یموزخم  هریغم  نب  دـیلو  نب  ةرامع  یهارمه  هب  ار  وا  تفاین  رتزاـب  گـنرین  يدرم  صاـعنبورمع 
يرـسپ لگـشوخ  نامه  دـیلو  نب  ةرامع  نیا  و  دـندرک . مازعا  هشبح  هب  دـش ، كاله  نآ  تحارج  هب  داـتفا و  ورف  شیاـپ  رد  یمخز  درک و 

دمحم ياج  هب  هک  دـندوب  هدرک  داهنـشیپ  بلاطوبا  هب  ار  وا  نیکرـشم  شیپ ، لاس  دـنچ  تخانـشیم و  دوخ  هعماج  راختفا  شیرق  هک  تسا 
دراپسب نانآ  تسد  هب  ار  ربمایپ  هضواعم  نیا  ياج  هب  هک  دهد  هزاجا  دنک و  شرامیت  تمدخ و  یتسرپرس و  دریگب  يدنزرف  هب  دنک و  لوبق 

راـنک و  داد ! ناـمرف  ریطخ  رما  نـیا  تیروماـم  هـب  ار  دوـخ  ناــشخرد  هرهچ  ود  شیرق  نـینچ  نـیا  هحفـص 41 ] دنـشکب [ !! ار  وا  ناـنآ  اـت 
اب و  داتـسرف : زین  ار  دوـخ  عاجـش  هشیپدرخ و  رـسپ  لگـشوخ  تخانـشیم ، كرـش  رکفتم  زغم  شیرق و  دنمـشوه  ار  وا  هک  صاـعنبورمع 

هدرک و تیانج  دوخ  هلیبق  رد  زین  هرامع  نیمه  اما  تسناد . یمتح  ناناملـسم  دادرتسا  رد  ار  دوخ  قیفوت  يزاـبهقح  نآ  درخ و  نیا  عاـمتجا 
رفیک یتخـس  هب  دـیاب  هلیبق ، عامتجا  قالخا و  فرع و  ینابم  ظاحل  هب  دـندوب و  راکتیانج  ود  ره  هرامع  مه  ورمع و  مه  يرآ  دوب . موکحم 

یلکشم تسبنب و  تیانج ، هلاسم  نیا  دندوشگیم . ار  ناشلکـشم  هرگ  دندروخیم و  ناشراک  درد  هب  اهنآ ، يود  ره  زورما  اما  دندشیم .
رظن زا  دـنراد و  هحنج  مرج و  هقباس  هک  ار  شکرـس  زواجتم  ود  هنوگچ  دـنتفگ  دوخ  هب  هتخادرپ و  هرواـشم  هب  اریز  درکیم . داـجیا  میظع 
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هدیدان ار  ناشمرج  مینکیم و  ناشهئربت  دنتفگ  دنتفای : ياهراچ  ماجنارـس  دنتفرورف و  هشیدنا  هب  میراد . لیـسگ  رما  نیا  هب  دناموکحم  هلیبق 
وا درک ؛ دیکا  ياهـشرافس  صوصخ  نیرد  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  وا  رفـس  زا  لبق  ورمع  ردپ  لئاو  نب  صاع  . دـندرک زین  نینچ  میراگنایم و 

هرخـسم و زج  شرمع  همه  تشاذگیمن ... ورف  یـشیدنادب  چیه  زا  درکیم و  قیوشت  وا  تفلاخم  هب  دیدیم  ربمایپ  هیلع  ار  سک  ره  اج  ره 
نارای زا  یکی  ترا  نب  بابخ  هب  صاع  نیمه  . دوب هتخیگناـینرب  ار  شنطاـب  تریـصب  ياهزجعم  چـیه  هدـهاشم  دوب و  هدرکن  يراـک  ازهتـسا 

داد لیوحت  تخاس و  شیارب  ار  اهریشمش  بابخ  نوچ  داد و  ریشمش  نیدنچ  شرافس  تخاسیم  ریـشمش  هکم  رد  دوب و  رگنهآ  هک  ربمایپ 
بلط نتفرگ  هحفـص 42 ] يارب [  يزور  دربیمن . ییاج  هب  هار  دوب و  هدـنامرد  نانمچمه  باـبخ  تشذـگ و  یتدـم  تخادرپن . ار  شیاـهب 

رب وت  هک  دـمحم  نیا  ایآ  تفگ : وا  هب  درک و  زاغآ  یگرخـسم  هرابود  صاـع  درک ... ار  شلوپ  ياـضاقت  تفر و  لـئاو  نب  صاـع  دزن  دوخ 
تمایق زور  ات  تسا  نینچ  رگا  تسا ؟ نانچ  نآ  نینچ و  نیا  مشح و  مدـخ و  هرقن و  الط و  ياـهجنگ  تشهب  رد  هک  دـیوگیمن  ییوا  نید 

قح تفرگ و  مهاوخ  ار  يرادقم  میاهالط  اهچنگ و  نآ  زا  مدمآرد ، تشهب  هب  نم  نوچ  هاگ  نآ  دیآ ، ارف  زور  نآ  هک  راذـگب  نک و  ربص 
رتزیزع یمارگ و  نم  زا  ادـخ  دزن  دوب ) ربماـیپ  شروظنم   ) تست قیفر  هک  سک  نآ  هن  وت و  هن  دـنگوس  ادـخ  هب  هچ  تخادرپ . مهاوخ  ار  وت 

هک یلاح  رد  رخـسمت و  لاح  هب  نادـنخ و  شوخ و  نینچ  نیا  . مزادرپب ار  تایهدـب  ات  شاب  رظتنم  زیخاتـسر  زور  اـت  ورب و  دوب ... دـیهاوخن 
نآ هب  زین  یمارآ و  هب  شاخرپ و  مانـشدیب و  میکح  نآرق  وا  هناخاتـسگ  نخـس  نیا  خساپ  هب  اما  ... دـنار دوخ  زا  ار  رگنهآ  درم  دـیدنخیم 

ار ام  تایآ  هک  سک  نآ  ایآ  : داد ار  شخساپ  هنوگ  نیا  تسا  هتفهن  ینالقع  لیلد  یناقح و  قطنم  ره  رد  هک  ياهناقداص  دنمهوکش و  راقو 
نینچ هن  ؟ درک یقاثیم  نامحر  يادخ  اب  ای  تفای و  یهاگآ  بیغ  رب  ایآ  ؟ دـناهداد مناوارف  تورث  دـنزرف و  تفگ  وا  مه  يدـیدن ؟ درک  راکنا 

ام يوس  هب  رواییب )  ) اهنت و زور ) نآ  رد  مینک و  طبض  ار  شنخس  و  . ) مینک شرابنارگ  نارگ  باذع  رد  میسیونب و  ار  شراتفگ  هک  تسا .
هب ار  شگرم  اما  درک ، شنیرفن  ربمایپ  هک  تسا  يرفن  جنپ  نآ  وزج  لئاو  نب  صاع  دـمآ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  هحفص 43 ] [ . ] 8 ... ] دیآ

تربع تقد و  عوضوم  لـمات و  هتـسیاش  زین  شگرم  ناتـساد  درم . اـهگرم  نیرتدـب  هب  وا  و  تساوخن ... ادـخ  زا  باتـش  هب  ناشتیادـه  دـیما 
دـش و بوکرم  بکار ، هظحل  کـی  رد  داـتفا ... وا  يور  دـش و  قلعم  رخ  تفریم . هکم  ياـههرد  رد  دوب و  راوس  دوخ  رخ  رب  يزور  . تسا
، رورغ ربک و  تدش  زا  دـناهتفگ  تسیرگن ... دوخ  ياپ  هب  دیـشک و  نوریب  غالا  ریز  زا  ار  دوخ  دـیزگ ... يراخ  شین  ار  دـنمتردق  درم  ياپ 
درک و ییانتعایب  نآ  هب  دیشکن و  نوریب  دوخ  ياپ  زا  ار  راخ  هتفر ، ورف  شیاپ  رب  يراخ  وا  هزاجایب  الامتحا  ای  هداتفا و  غالا  ریز  هب  ارچ  هک 

نودب یلوا  ارچ  هک  دوب  بضغ  رد  راخ  رخ و  نآ  تسد  زا  تسخن  دـنام . دوخ  ياج  رب  راخ  نآ  هک  تشذـگ  اهتدـم  تینابـصع  تدـش  زا 
اما دروآیمن . نوریب  دوخ  ياپ  زا  ار  راخ  نآ  درمیم و  يرآ  دوب . هتفر  ورف  شیاـپ  رد  وا  هزاـجایب  یمود  هداـتفا و  شیور  وا  ماـقم  تمرح 

ار راخ  دمآ و  نییاپ  ناطیـش  رخ  زا  هک  دوب  لاح  نیرد  دش . يرتش  ندرگ  هزادنا  هب  درک و  داب  راوسغالا  درم  ياپ  هک  تشذگن  يزور  دنچ 
نآ اما  داد ... مانـشد  دـندوبن  یمیهب  لهج  کی  رهظم  زج  نت و  کـی  زج  نت  هس  ره  هک  ناطیـش  غـالا و  دوخ و  هب  دروآرد و  دوخ  ياـپ  زا 
زا سپ  یگلاس  جنپ  داتشه و  هب  هک  نیا  ات  تشادن ... اوادم  هراچ و  دوب و  كرچ  میر و  رپ  ینوفعو و  ینوخ  وا  دوخ  لد  نوچمه  تحارج 

صاعنبورمع و وا  دـنزرف  يراب  هحفـص 44 ] دـش [ . كاله  هنیدـم  هب  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  تیمیهب ، لهاجت و  تبیـصم ، لفاغت و  يرمع 
صاعنبورمع دندیـشکرب . هشبح  بناج  هب  نابداب  دندش و  یتشک  راوس  ناناملـسم  بیقعت  دـصق  هب  یموزخم  دـیلو  نب  ةرامع  رگید  مرجم 

و تسا . روهطوغ  یتسمرس  جوم  بارش و  يایرد  رد  هراومه  ییوگ  تسم . هشیمه  ابیز و  الاب ، دنلب  هرامع  دوب و  تسپ  تماق و  هاتوک  هنتف ،
ییـالاک هک  فئاـط  ياـهمرچ  نیرتهب  دـندربیم ، هشبح  ناـگرزب  يارب  هک  دوب  ییایادـه  فحت و  راـبنارگ  دـنتفریم  نآ  اـب  هک  یتشک  نآ 

نارـس داهنـشیپ  هب  دـشیم و  شورف  دـیرخ و  اـهب  نیرتـهب  هب  اـهجامیت  مرچ و  نیا  دوـب . ناـهاشداپ  راـبرد  بوـغرم  بوـلطم و  دنمـشزرا ،
زونه . دوب هدـش  هتفرگ  رظن  رد  اهفقـسا  ناشیـشک و  نینچمه  یـشاجن و  خاک  نایرابرد  ناگرزب و  نارکـشلرس و  یماـمت  يارب  هودـنلاراد » »

لگشوخ هرامع ، هلک  نوچ  و  دندیشون ... دندیشون و  یشوخ  هب  دنتـسشن و  دنتـشگ و  نارگ  لطر  يامیپ  رحب  هک  دندوب  هدشن  یتشک  راوس 
دوب و هدمآ  رفـس  نیا  هب  رهوش  اب  راب  نیا  تشاد و  يرظن  وا  هب  هک  ار  صاعنبورمع  نز  درک و  هاگن  دش ، مرگ  بان  هداب  زا  یموزخم  رـسپ 
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شراک نم  دزن  دیایب  وگب  تنز  هب  تفگ -: ورمع  هب  . دیدنسپ شیپ  زا  شیب  تخپیم ، ار  شیادوس  تشاد و  رس  رد  رفس  نیا  رد  ار  شیاوه 
... هن يراد -؟ راکچ  ار  منز  منادب  مرادن  قح  رهوش  ناونع  هب  رخآ  هن  دـیایب -. وگب  تسا ... یـصوصخ  یبلطم  يراد -؟ شراک  هچ  مراد -.
... منکیم شهاوخ  میوگیمن . داد -: خساپ  هناتسم  ورمع  ودیایب  وگب  شابن . سیسخ  دیلان - هناتسم  کی  نآ  و  هحفص 45 - ] اهفرح [ ! هچ 

يداش و هب  تفگ -: درک و  کـیدزن  بل  رب  ار  يرگید  ماـج  . میـشاب شوخ  یگمه  دـیایب  وگب  دـیآیمن . نیمز  هب  هک  نامـسآ  اـباب . يا  هن -
انمت دسوبب -. ارم  دـیایب  وگب  ینکیم ... يریگتخـس  هچ  اباب ... يا  هاوخن -... نم  زا  ار  منز  افطل  منکیم ... شهاوخ  هن . . نامات هس  ره  یتسم 

ار شایتسود  ياعدا  همه  نیا  هک  ورمع  دوب . یبیجع  زیچ  دـش ... تحاراـن  عاـنتما  نیا  زا  رـسپ  لگـشوخ  و  ... شون نکن ... رارـصا  منکیم 
افج مقح  رد  قیفـش  قیفر  تسا و  نینچ  هک  لاح  تفگ : دوخ  هب  دیـشیدنا . يدیهمت  تفرورف و  رکف  هب  دادیمن . وا  هب  ار  شنز  ارچ  تشاد 

کی رد  طقف  تسا . ناسآ  یلیخ  يرآ  مشاب ... شوخ  تحار  شنز  اـب  سپـس  مشکب و  ار  مزیزع  تسود  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  دـنکیم 
، نینچ نیا  و  مزادنیب ... ایرد  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  هار  نیرتهناتسود  نیرتهناهاوخریخ و  يرآ  منک ... تسین  هب  رس  ار  وا  دیاب  بسانم  هظحل 

هشرع رب  ورمع  يزور  دیسر . ارف  بسانم  هظحل  نآ  هک  نآ  ات  تشگ  بسانم  تصرف  رامشهظحل  تخپ و  رـس  رد  ار  تسود  گرم  يادوس 
تعرس هب  هظحل  کی  رد  و  درک . سبح  هنیس  رد  سفن  داتسیا . دش و  کیدزن  شرس  تشپ  هتـسهآ  وا  تسیرگنیم . ار  ایرد  دوب و  هداتـسیا 

ارجام اج  نآ  هحفـص 46 ] اج و [  نیا  زا  نت  ود  یکی  اما  دنکفارد ... شیایرد  هب  راسنوگن  هاگان  تخیوآ و  وا  رد  تشپ  زا  ناهگان  هب  مامت 
هب ناوت  مامت  اب  دمآ و  الاب  بآ  رد  ندزهطوغ  ندـمآ و  دورف  ضحم  هب  تخابن ... ار  دوخ  دوب  رگهلیح  يدوجوم  هک  زین  ورمع  دـندید و  ار 
زا و  دندروآ . شیالاب  دنتفرگ و  بآ  زا  شدندید و  تفرگ . یبانط  هب  ار  شتسد  درک و  دایرف  بآ  رد  درک . زاغآ  ندرک  انـش  یتشک  يوس 
هک دیشیدنایم : صاعورمع  تشگ . موق  میعز  لقاع و  ود  قیمع  هنیک  زاغآ  ارجام  نیا  و  تشگ ... داینب  ناشنایم  ياینمـشد  رذگهر  نیمه 

يزاـسرهاظ هک  دـنچ  ره  سپ ، نآ  زا  منکب . شیارب  يرکف  دـیاب  دـشکب ... ارم  تساوـخیم  مدادـن  شهب  ار  مـنز  هـک  نـیا  يارب  روـطنیا ...
... دوب هدیمر  مه  زا  ناشیاهلد  دنتسیرگنیم  مه  هب  ترفن  طایتحا و  اب  دندرکیم و 

تیحیسم رایرهش  هانپ  رد 

نآ زا  شیپ  تسا . هدرک  راتفر  تمحر  تبحم و  هب  شیکون  نایرارف  ناملـسم و  نارجاهم  اب  هاشداپ  هک  دنتفایرد  دـندمآ و  هشبح  هب  ود  نآ 
سپ ور  نیا  زا  دنیامن . بلج  دوخ  راک  هب  ار  نایرابرد  رظن  دنیوگ و  نخـس  وا  ناکیدزن  ارزو و  اب  هک  دندید  نآ  رتهب  دنور  هاشداپ  دزن  هک 

یعمج دندرک -: شرازگ  ار  شیوخ  رفـس  فده  دوخ و  لاوحا  نینچ  نیا  هاش ، ناکیدزن  نابـصنمبحاص و  هب  شیوخ  يایاده  میدـقت  زا 
يهموثرج نانآ  دناهدمآ . اج  نیا  هب  هتخیرگ و  دوخ  راید  رهش و  زا  هنادزد  هنابش و  راکتیانج  وخدب و  رورش ، یناناوج  ام ؛ موق  نادرخبان  زا 

ناریفـس هک  ام  دوریم ... زین  امـش  كاله  یهابت و  میب  هک  دناهدروآ  روشک  نیا  هب  ار  کلهم  هدـننک و  هارمگ  یتعدـب  نیگمهـس ؛ يداسف 
، ام دوخ و  تاجن  يارب  هک  میهاوخیم  هحفص 47 ] امش [  زا  دوخ  نارورس  مالـس  دورد و  زا  سپ  میـشیرق  ناگدنروآ  مایپ  هکم و  ناربهر 

بلط امش  زا  هناتسود  هنامیمص و  صوصخب  دینکن ... يرادوخ  شـشوک  هنوگ  ره  زا  هار  نیا  رد  دیهد و  لیوحت  ام  هب  ار  نامیرارف  نایغاط 
رادرک راـکفا و  هـب  اـم  دـنوش . ورهـبور  هاـشداپ  اـب  دـیراذگن  میرتهاـگآ  نآ  زا  اـم  هـک  یتارطاـخم  زین  تاروـظحم و  هـب  اـنب  هـک  مـینکیم 

هب هک  ینامـشچ  نایرابرد ، ناگدـید  ... درک میهاوخ  هچ  نانآ  اـب  هک  مینادیم  رتهب  دوخ  میفقاو و  رگید  سک  ره  زا  شیب  ناـشهناراکتیانج 
درخ سح و  تفریذـپ و  درپس ، لد  نداد ، شوگ  زا  رتشیب  دوب  هدـش  بذـج  هکم  ياهتاغوس  میدا و  ناینرپ و  ابید ، فیارظ  اـبیز و  فیارظ 

تقیقح دنونـشب و  دننک و  شوگ  هک  نآ  ياج  هب  تسا  دنمتردق  نابرقم  نایرابرد و  تداع  هک  نانچ  نانآ  هنوگ  نیدب  . دوب هداداو  ار  دوخ 
زا نینچ  نیا  دندیجنـس و  ار  شزرا  هولج  گنر و  هبذاج  دنتـشگ و  هیده  لامج  هتفیرف  دندید و  طقف  رتشیب  دنیامن  یبایزرا  ار  دوخ  هدـینش 

نیا زا  دزاسیم . انیبان  ار  تواضق  هدـید  دـنکیم و  لتخم  ار  لقع  يوزارت  نازیم  هک  هوشر  تسا  نینچ  دـندنام : زجاع  رمالاسفن  تفاـیرد 
اب ار  ایادـه  ... دـننکن راتفر  ناشیا  تساوخ  هب  زج  هک  دـندرک  ناـشنئمطم  دـنداد و  شیرق  ناگداتـسرف  هب  دـعاسم  لوق  هنوگ  همه  ناـنآ  ور 
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نیا دنراد -: نامگدب  رما  يادـتبا  زا  ار  هاش  نهذ  هک  دـندومن  ياهنوگ  هب  ار  هلاسم  حرط  هدرک و  نیـسحت  هتـسارآ و  هاش  دزن  ناوارف  هوکش 
زا هجوت  مارتحا و  رد  هراومه  دنربیم و  شنرک  دنراد و  تسود  ار  هاش  هک  نانآ  تسا . هدیـسر  ام  هب  هکم  نارورـس  نیرتهب  يوس  زا  ایاده 

ناشیا رب  دـنابرع . مدرم  هجوت  هلبق  هبعک ، هاـگترایز  تهج  هب  هک  دنتـسه  یمدرم  ناـنیا  دـنراد ... قاـیتشا  قشع و  وا  هب  رود  هار  اهگنـسرف 
:- دنتفگ دنهد . حیضوت  شیارب  ات  تساوخ  دوخ  يارزو  زا  یشاجن  ... دنبلطیم دادمتـسا  وت  زا  هداد و  هحفص 48 ] خر [  نیگمهس  یلکشم 

تدـعاسم و بلط  وت  زا  هنادـنمدرخ  تسا  هداد  خر  ناـشروشک  رد  هک  یبوشآ  زا  هتـشاد و  لیـسگ  وت  يوس  هب  مرتحم  هدـنیامن  ود  شیرق 
، ناردـپ هیلع  متـس  زواجت و  هب  شابوا ، یهورگ  شکندرگ ، هیفـس و  ناوج  یعمج  اج  نآ  تسا -. هدـش  هچ  بوشآ ...؟ دـناهدرک -. يرای 
نانزهار و نوچمه  شیوخ ، ياـیلوا  سوماـن  نوناـق و  تنـس ، نتـسکش  مه  رد  تمرح و  کـته  زا  سپ  هتـساخرب و  دوخ  ریاـشع  لـیابق و 
ره زا  رتهب  دوخ  شیرق  ناگداتـسرف  دننک . هدولآ  یهانم  یهابت و  هب  زین  ار  ام  مارآ  نیمزرـس  ات  هدـمآ  اج  نیا  هب  هتخیرگ و  هنابـش  نایمارح 

دننک لـئاسم  هنوـگ  نیا  ریگرد  ار  وـت  تسایـس  میرح  هک  نآیب  دـناهاگآ و  شیوـخ  روـشک  ناـیرارف  هـحنج  مرج و  هـنماد  رب  رگید  سک 
وت زا  يرگید  زیچ  ناراـکاطخ  لـیوحت  زج  دـنراد و  عورــشم  ییاـنمت  دـنهاوخیم . وـت  زا  ار  نایوخهدـنرد  ناـمرجم و  نـیا  ندــنادرگزاب 

ار رـسپ  لگـشوخ  برع و  راکبیرف  . دنیوگیم هچ  مینیبب  ات  دیهد  راب  ار  شیرق  ناگدـنیامن  میقفاوم . ناشرظن  اب  بوخ . رایـسب  دـنبلطیمن -.
دندنکفا كاخ  رب  ار  دوخ  دندیسر  ریرـس  هیاپ  هب  نوچ  دندیود و  شیپ  خاک  هاتـسآ  زا  هاشداپ ، لالج  ندید  درجم  هب  ود  نآ  دندرک . دراو 

هک ینیمهتم  هیلع  نخس  هنماد  .... دندرک شرازگ  زاجح  نایرارف  نامرجم و  هیلع  ار  دوخ  موق  ناتـساد  دنتـساخرب و  دندرب . هدجـس  ار  هاش  و 
. دوب هدرپس  هحفص 49 ] شوگ [  ناشیاهفرح  هب  مامتها  هجوت و  اب  مامت و  تقد  هب  یشاجن  تفاییم و  شرتسگ  ییاویـش  هب  دندوبن ، رـضاح 

شیپ رایـسب  باتـش  تعرـس و  هب  ناشیئوگدب  يرونخـس و  هبارا  دندرکیم . راب  نوگ  هنوگ  تاماهتا  نابیاغ  هیلع  دنتفگیم و  دـنتفگیم و 
هلق زا  یعنام  چیهیب  هک  ییاهیوج  هتـشر  نانوچ  دناسریم . ینانچنآ  بولطم  دصاقم  ینامرآ و  ياهورملق  هب  ار  ناگدـنیوگ  تخاتیم و 

یماـمت یهاوخدـب ، زا  میظع  یناـیرج  هک  تشذـگیمن  يدـنچ  دوـشیم ، لیدـبت  گرزب  یبالیـس  هـب  ماجنارـس  دزیریم و  نییاـپ  یهوـک 
. دوب نایرارف  صخـشمان  تیانج  تنایخ و  زا  لمجم  یحرط  طقف  دـنتفگیم  نایکاش  هک  هچنآ  همه  نیا  اب  درکیم . دوخ  قرغ  ار  نارجاهم 

نآ ياهخرچ  دوب ... دوقفم  يرایـسب  یندـیمهفان  لوهجم و  ياههقلح  لالدتـسا  بیرغ  هریجنز  نیرد  تشاد و  دوجو  يزیچ  نایم  نیرد  اما 
دزیم قل  دشیم ، دنک  ییاهاج  تشاد ، اسآزاورپ  يروبع  تشذگیم و  اههرتسگ  يرایـسب  زا  تعرـس ، هب  يدنبمشچ و  اب  ییوگ  هک  هبارا 

ود نیا  يوس  زا  مه  دوخ و  رابرد  يوس  زا  مه  ار  ياهئطوت  و  درکیم . مامشتسا  نابیاغ  هیلع  ار  ياهسیسد  يوب  هاش  دنامیم . زاب  راتفر  زا  و 
، ار زیچ  همه  دوـخ  نورد  رد  هک  هدروآ  بل  رب  فـک  بالیـس  نآ  زا  اـت  دـشیم  شـشوک  هوـالع  هب  تفاـییمرد . نارجاـهم  هیلع  هدـنیامن 

نایم نیرد  ایآ  دیـشیدنا  هاـش  دوشن . ناـیامن  يزیچ  يرهاـظ  یکاـپ  يزیمت و  يدـیپس ، زج  دوب ، هدروآرد  تکرح  هب  ار  نارب  ياهگنـسرخ 
هک دوب  دوهـشم  بیجع  رما  نیرب  یـساسا  هیکت  ـالوا  ناـیرارف ، هیلع  شیرق  ناگدـنیامن  نانخـس  ماـمت  رد  هچ  دوب ... هدـشن  ناـهنپ  یتقیقح 

صخـشم ار  ناـنآ  راکـشآ  نشور و  مرج  حوضو ، هب  هک  نآ  اـمود  دـنناوخن و  يو  روضح  هب  مرج ، حیـضوت  يادا  يارب  یتـح  ار  نیمرجم 
. ] دـهد ناشلیوحت  رتدوز  هچ  ره  هداد  یبایغ  مکح  نانآ  هیلع  هبناـج  کـی  هاـگداد  نیرد  هک  دنتـساوخیم  وا  زا  هنارگباتـش  دـندرکیمن و 

هدینت شنوماریپ  هک  ار  تلفغ  توخر و  یتوبکنع  ياهرات  داد و  دوخ  هب  یناکت  یـشاجن  دوب . یتورمیب  لامک  رگید  نیا  هن ... هحفص 50 ]
نیا يربخیب  دادیب و  يدرخیب و  ورملق  رد  زج  ناهج  ياجک  دنتشاد ؟ وا  زا  ياهناهلبا  راظتنا  هچ  تسـسگ ... تسد  تکرح  کی  هب  دندوب 

رد كاندرد  ياهرطاخ  راخ  هک  دوب  هنوگنیدب  ؟ دندومنیم موکحم  ار  وا  هدینـشن ، ار  مهتم  نخـس  دـندرکیم و  تواضق  رک  روک و  نینچ 
یتسـسگ تسکـش و  راچد  هتـشذگ  رد  زین  وا  دوخ  یگدـنز  يرآ  دـش . ریگياج  شنهذ  رد  زیگنادرد  ياهشیدـنا  دـیلخ و  هاـشداپ  رطاـخ 
ینیمزرـس لصاح  هتخوس  هبیرغ و  زین  وا  دوب . هدـنام  انـشآان  محرتیب و  ییورملق  هدـنامرد  هناگیب و  يراگزور  زین  وا  . دوب هدـش  كاـنمهس 

رب یتاجن  غورف  چـیه  دـنراد  لدـع  ییانـشور  هب  نالدهتخوس  ناسکیب و  هک  يدـیما  زج  گرزب  ناهج  نیا  یمامت  رد  هتـشگ و  وخنمـشد 
يدرم نیون و  ینید  روهظ  زا  نخـس  تسا ؟ هدش  اپ  رب  یبوشآ  اغوغ و  هچ  هکم  رد  تسا ؟ ربخ  هچ  اج  نآ  دیـشیدنا  دوب ... هتفاتن  شیگدنز 
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اهدادیور و نیرتزیگناتفگش  هاگیاج  اهزور  نیا  خرس ، يایرد  لحاوس  يوس  نآ  یناتسگیر  هتفت و  عرزیمل ، ینیمزرـس  دوریم ... بیرغ 
هچنآ مغریلع  ... دربیم رـسب  يرابخا  راظتنا  رد  تسا و  زیربل  تبحم  درد  زا  هاگآ  دـنمدرد و  هاـشداپ  میکح ، درم  لد  . تساههدـیدپ عوقو 

شربارب هـک  شوـشغم  ياـههرهچ  شودـخم و  ياـهریوصت  نـیا  زا  دــناوتیم  دــننکیم  يزاسهنحــص  ناراـکبیرف ، ناربـخیب و  نـیا  هـک 
يربمایپ ياعدا  هک  يروهظون  هرهچ  نیا  درم ، نیا  يادـص  رد  ییوگ  دـمهفب ... ار  ییاهزیچ  دـبایرد و  ار  یتایعقاو  دـننکیم  يزیمآگـنر 

دوخ ناج  قمع  رد  وا  هک  ییادص  اب  ییانـشآ  یگنهامه و  ییاونمه ، یعون  هدناشک ، یگتفـشآ  بوشآ و  هحفـص 51 ] هب [  ار  هکم  دراد و 
، هتخودـنا ناهج  يابیز  تشز و  زا  قیمع  یتایبرجت  هک  ناورهتخومآ  ناجهتخوس و  هاـشداپ  یـشاجن ، ناسنیدـب  دروخیم . شوگ  هب  دراد 
زا ییاـههمغن  دوشیمن ، وحم  شریمـض  نهذ و  زا  مدـکی  وا  یمارگ  كاـپ و  ریوصت  تسا و  حیـسم  یـسیع  رادتـسود  یتسار  هب  هک  يدرم 

بیرغ و ییادص  رد  شارخـشوگ ، شوشغم  نوگمهان و  ياهادـص  نیا  عمج  رد  مهبم -  هنوگ  هب  تسدرود و  زا  ار -  وا  نیـشنلد  يادـص 
دهدیم و رس  تداعس  رورس و  تراشب ، رهم و  يالص  هک  روبص  یمیمـص و  ییادص  دربیم . راظتنا  دونـشیم و  دیآیم  هکم  زا  هک  هناگی 

رما نیرد  يرتشیب  تقد  اب  تسا  مزال  تسا و  دوز  زونه  ندرک  تواضق  هچ  دـیزگ ... ییابیکـش  دـیاب  همه  نیا  اب  ... دـشخبیم تاجن  دـیون 
هاگـشیپ رد  ناشروضح  هاگداد و  رد  ناـیرارف  راـضحا  ناـهاوخ  دوخ ، ناـیرابرد  رظن  لـیم و  مغر  یلع  دـنکیم و  مزج  مزع  اـما  درگنب ...

تریح وپاکت و  هب  میمـصت  نیزا  شنایفارطا  دوشیم ... تسا  هدرک  ناشیاههناش  راب  ار  تاماهتا  زا  یلت  هبناج  کـی  نونکاـت  هک  ياهمکحم 
مکح دوب  نآ  رتهب  تسا . نانآ  روضح  هب  يزاین  هچ  دنـشیدنایم  دوخ  اـب  دـننکیم . هاـگن  رگیدـکی  هب  یتبغریب  یگدزلد و  اـب  دـناهداتفا .
برع یتشم  یهگناو  دنتفرگیمن . ار  همه  تقو  ردق  نیا  دـندرپسیم و  ناشنایکاش  تسد  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  نانآ  دـشیم و  رداص  ییاهن 

يرابرد یمـسر  هسلج  ناـشتایعافد  ندینـش  يارب  دـیاب  هک  دـنراد  یتیمها  هچ  هدـش  هتفرگ  هیدـه  همه  نآ  ناـشتیموکحم  يارب  هک  يرارف 
مکح تـسا و  هحفـص 52 ] رـصم [  دوخ  تساوخرب  ناشـشوماخ ، مشخ  هدمآ و  نوریب  هقدـح  زا  نامـشچ  ربارب  رد  هاش  اما  دوش ؟ لیکـشت 
رکف رتهتفهن  يرما  هب  دیـشیدنایم و  يرگید  زیچ  هب  یـشاجن  يرآ  .... دـنادیم نکممان  هجومان و  نامهتم  نخـس  عامتـسا  نودـب  ار  ییاـهن 

هب ناماس  نآ  مدرم  زا  یهورگ  هدرک و  مایق  هکم  رد  ربمایپ  ناونع  هب  يدرم  تشاد . یناوارف  کیرات  نشور و  تاکن  ناتساد  نیا  درکیم ...
، ناکرـشم ياسور  شیرق و  ناگرزب  هاگ ؛ نآ  دناهتخیرگ و  اج  نیا  هب  دوخ  نانهیم  مه  باذـع  هجنکـش و  گرم و  سرت  زا  هدـیورگ و  وا 

ساسا فرژ و  هتکن  همه  و  تسا ... زیگناتفگش  بیجع و  سب  یناتـساد  ! دناهدرک لیـسگ  وا  يوس  هب  نایرارف  دادرتسا  رد  ار  یناگدنیامن 
نیمه دـشیدنیب  نآ  هب  دـناوتیم  قیمع  دنمـشیدنا و  درم  هک  ياهتکن  نیلوا  تسا . هکم  رد  دـمحم  ندـنام  زاب  رد  هک  ترجه  نیرد  هنامعم 
هدـنام ناـهنپ  وا  ناـیفارطا  صوـصخب  نارگید و  رظن  زا  اـبلاغ  دـیامنیم و  ار  يو  قـیقد  یهاـگآ  ناـهج  یـشوهزیت و  هک  ياهـتکن  تـسا ..

هرطاـخم رازه  دوـخ ، تاـجن  يوـج  تسج و  رد  گرم و  میب  زا  وا  ناراـی  تسا و  هدـنام  هکم  رد  عاـفدیب  اـهنت و  ربماـیپ  نآ  کـنیا  . تسا
نیا رهظم  رجاهم و  تخرد  نیا  هشیر  وا »  » اما دـناهدمآرد . وا  روشک  نما  هانپ  رد  هدـیرخ  دوخ  ناج  هب  ار  راـید  رهـش و  زا  زیرگ  ترجه و 

ار برخم  هشیر  نیا  ارچ  شیرق  رافک  هک  تسا  نیمه  طقف  مهم  لاوس  و  تسا ... هدنام  شیوخ  رهـش  رد  تسا . اج  نآ  بیارغ ، همـشچرس 
نیا زا  هرابود  هک  یعرف  ياههخاش  ندز  دنریگیمن ؟ دـنب » لیـس   » زا ار  نایغط  نیا  شزیر  يولج  دـننکیمن و  عطق  دوخ  راید  رد  اج  نامه 

هدـیاف هچ  تسا  ناشتردـق  سرتسد  رد  تساج و  نآ  رارف  نیا  هشیر  لصا و  هک  یلاح  رد  نایرارف  بیقعت  دـننکیم و  دـشر  اـج  نآ  اـج و 
دح نیا  ات  هانگ  تعدـب و  نیا  هب  تبـسن  نانیا  رگا  ؟ تسا هتفهن  یتمکح  هچ  فالخ  هناـهلبا و  لـمع  نیرد  و  اـبجع ... هحفص 53 ] دراد [ ؟

دنسرتیم رگا  و  دنسرتیم . کشیب  دنـسرتیم ؟ وا  زا  ایآ  دنـشکیمن ؟ ار  وا  دننکیمن و  رفیک  ار  دمحم  دوخ  ارچ  دناتحاران  یـضاران و 
دمحم ای  درادیم و  ناما  رد  ناشبیسآ  زا  ار  يو  یهلا  یسدق  لالج  هرطیـس و  یعون  ایآ  تسا ؟ هتفهن  ناشیناوتان  سرت و  نیرد  يزار  هچ 
يانمت هچ  هک  هو  دـنادرگیمزاب ... ناشدوخ  هب  ار  ناشرـش  هداتـسیا و  توق  ماـمت  اـب  ناـشربارب  رد  هک  دراد  رارج  يرگـشل  راـهق و  يورین 
شیرق ارچ  هک  تفگن  زین  تفگن و  نانآ  هب  تشاد  دوخ  بلق  رد  هچنآ  زا  ياهملک  اما  دوب . وا  ینآ  ياههشیدنا  اهنیا  ياهنازجاع ... هناهلبا و 

زجاـع هتـشاداو  رارف  هـب  ار  ناـنآ  هـک  سک » نآ   » هـب يزاـی  تـسد  زا  دـننکیم و  هبلاـطم  دـناهدش  هدـنهانپ  وا  روـشک  هـب  هـک  ار  یناـیرارف 
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قیقحت قمعت و  يواکفرژ ، هب  ناشراک  رد  شیپ  زا  شیب  هک  دوخ  داد و  ناراکهبت  راضحا  هب  رما  ناـیفارطا ، تریح  ربارب  رد  يرآ  . دـناهدنام
هداد خر  هچ  تسا و  ربخ  هچ  اهاج  نآ  دـبایرد  دیـشوکیم  يرتشیب  يواکجنک  اب  دراد  راهظا  ار  دوخ  یبلق  تایونم  هک  نآیب  دوب ، هداـتفا 
نیا و  تشاد ... دوخ  رد  اجکی  ار  تمکح  تنطلس و  تسایس و  دوب و  اهشزرا  هعومجم  هک  يدنمدرخ  درم  هدیجنس  راتفر  دوب  نینچ  ؟ تسا

یـشاجن . دـندوب هتفایرد  هناگیب  شیوخ و  اـب  شايراوجمه  نسح  صوصخب  لـئاسم و  مهف  رادرک ، راـتفر و  رد  نمـشد ، تسود و  ار  همه 
نانیمطا ضحم  هب  دـندوب ، هتفایرد  هشبح  هب  دوخ  بیقعت  رد  ار  هرامع  صاعورمع و  دورو  ربخ  هک  نارجاـهم  داد و  ار  ناـشراضحا  ناـمرف 

زا هار  گنسرف  اهگنـسرف  داتفا . ناشناج  رد  هحفـص 54 ] یتشحو [  بوشآ و  دناهدمآ  ناشنتفرگ  سپ  زاب  يارب  شیرق  ناگدـنیامن  هک  نیا 
ات یلیمحت  نایادـخ  هریجنز  و  درادیمنرب . ناشرازآ  زا  تسد  زین  اج  نیا  نمـشد  اما  دـناهدناسر . نما  یلحاس  هب  ار  دوخ  هداتفا و  رود  هکم 
راک رد  دـنتفر و  ورف  هشیدـنا  هب  دـنکیمن . ناشیاهر  یهارمگ  یهابت و  ياهتب  عاطقنایب  هلـسلس  دـچیپیم و  ناشیاپ  تسد و  رب  زین  اج  نیا 
حور درک و  دـهاوخ  ار  دوخ  ياـسآرهز  رثا  یمـس  راـم  شین  ناـنوچ  شیرق  تیاعـس  هک  دوب  مولعم  حوضو  هب  دـندرک . روش  روغ و  دوـخ 

راوتسا و دنمدرخ ، ياهدنیامن  هک  دنتشاذگ  نیرب  رارق  همه  نیا  اب  . تفرگورف ار  ناشناج  هودنا  بارطظا و  دومن . دهاوخ  مومـسم  ار  هاشداپ 
تسج و هب  جایتحا  دیامن . عافد  ناشدیاقع  نامرآ و  زا  دـیوگ و  نخـس  ماقم  ياضتقم  عقوم و  هب  ات  دـننک  باختنا  دوخ  نایم  زا  دنمـشیدنا 

 - مشاه ینب  هژیو  هصیـصخ  هک  راـتفگ  تغـالب  رتمهم  همه  زا  تناـتم و  تعاجـش و  صوصخب  هژیو و  تافـص  نینچ  دوبن . نادـنچ  يوج 
کلم راوسهـش  نخـس و  میلقا  ناطلـس  نیرترب  اهدـعب  هک  یلع ، ردارب  بلاـطیبا  نب  رفعج  رد  دوـب -  شیرق  يدـمحم  يهریت  نیرتدـنمجرا 

يرورس و عمج ، رب  شاهتسجرب ، تافـص  نیمه  ببـس  هب  کشیب  ار  وا  ربمایپ  زین  نیا  زا  شیپ  .و  دوب عمج  تفرگ  بقل  تغالب  تحاصف و 
ياضف هتخانـشان و  ياهـشسرپ  ربارب  رد  وگخـساپ  نیا  مدـق  نیلوا  دـندرک و  باختنا  دوخ  ییوگنخـس  ماقم  هب  ار  وا  دوب ... هدیـشخب  يرترب 
خـساپ هنوگچ  هک  دنـسرپیم  هناواکجنک  دنتـسنادیمن و  چـیه  هناگیب  رابرد  هب  تبـسن  هک  یناناملـسم  تشحو  تریح و  سلجم و  مارآاـن 

هچنآ ینعی  یتسار ، قدص و  هملک  زج  تفگ و  دهاوخ  ار  تسار  نخـس  طقف  طقف و  قح  يوگنخـس  ناونع  هب  وا  هک  دوب  نیا  داد ، دهاوخ 
ورملق نایحیسم ، نوناک  رد  نانآ  اریز  دوب . كانرطخ  رایـسب  عضوم  نیا  ذاختا  هحفص 55 ] تفگ [ ... دهاوخن  تسا  هدینـش  ربمایپ  زا  هک  ار 

بیرغ و ناکم  نانچ  نآ  رد  دوخ  ناج  كاـنمیب  ناـنآ  دنتـشاد و  یـساسا  ياـهداضت  ناـنآ  دـیاقع  اـب  کـشیب  هک  دنتـسیزیم  یگناـگیب 
هنوگچ ! فیرح تکرح  هب  یهاگآیب  ینیچ و  همدقمیب  دیهمتیب و  نخـس  تسار !؟ نخـس  ... دـنتفگیم تسار  نخـس  دـیاب  ياهتخانـشان 

. دوب یـسیع  تیهولا  هب  دـقتعم  یحیـسم و  یهاشداپ  اب  نآ  ییاهن  تواضق  هک  یـسلجم  رد  مه  نآ  نتفگ  تسار  دوب ؟ نکمم  يزیچ  نینچ 
ات ار  قح  ندیـشوین  هعماس  وا  هک  میریذـپب  رگا  یتح  دوب ؟ یبهذـم  ماقم  تردـق و  نیرتهتـسجرب  زین  روشک و  درف  نیرتـالاو  هک  یهاـشداپ 

فادها هناوتشپ  ار  اهتلم  یتنس  تردق  هشیمه  دندوبن و  یلاخ  یسایس  يارآ  ءاوها و  زا  هک  دوخ  نایفارطا  ریثات  ربارب  رد  تشادیم  يدودح 
چیه یلصا  هشیدنا  نامه  زج  دوب  هداد  شنامرف  نادب  ربمایپ  دیـشیدنایم و  نادب  رفعج  هک  هچنآ  اما  ؟ درک تسناوتیم  هچ  دنتـشادیم  دوخ 

ره رد  هک  دوب  ممصم  رفعج  و  اج ... همه  هشیمه و  نتخاب  قدص  نتفگ و  تسار  یهلا و  نوناق  ربارب  رد  ملـسم  میلـست  ملـس و  همادا  دوبن ...
دریگیم همشچرس  رهظم  کی  زا  ارجم و  کی  زا  طقف  هک  ینخـس  دیوگب . تسار  نخـس  دمآ  دهاوخ  شیپ  هک  هچ  ره  هب  هجوت  اب  تلاح و 

یـسوم و دوب . هتفگن  تسار  نخـس  زج  زین  قح  قدص و  ملاع  راوگرزب  حیـسم ، یـسیع  دریذـپیمن ... نایاپ  روظنم  دوصقم و  کی  اب  زج  و 
اما دوب ، هدیـشوپ  نانخـس  نآ  رب  فیرحت  غورد و  يهدرپ  يرـشب  ءاوها  دنچ  ره  دندوب ... هتفگن  تسار  نخـس  زج  زین  مدآ  حون و  میهاربا و 

دیاب يرآ  ... دندوب هتـشگ  ثوعبم  يربمایپ  هب  قح  ربخ  نیمه  ققحت  يارب  هدـمآ و  تسار  هحفص 56 ] نخـس [  ماود  قح و  ماوق  يارب  نانآ 
توسک هب  ار  دوخ  نتفگ و  تسار  دوب : نیمه  مالـسا  يانعم  یمامت  دنام . قدـص  قح و  نشور  مد  هدـیپس  هعیلط  راظتنا  رد  تفگ و  تسار 

نایز هب  یناهج و  سیاسد  رطخ و  نوناک  رد  یتح  نتفگ  تسار  ندـنکفین . رکم  باقن  شیوخ  هرهچ  رب  ندرواینرد و  بیرف  سابل  قافن و 
تـسار ندادـن . رییغت  ار  دوخ  هرهچ  اهتلم  اهبهذـم و  ءاوها  رب  ندرکن و  یظافل  اـهلد  لـیم  رب  ندرکن و  يزاـب  هزود  ود  دوخ . هزورما  لاـمآ 

، رمع همه  نتفگن و  تسار  زج  مد  نیرخآ  ات  و  نتفگ ... تسار  نایاپ  رد  نتفگ و  تسار  زاـغآ  رد  ندرم . تسار  نتفگ و  تسار  نتـسیز ،
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یتقو ور  نیا  زا  ... نتخاب ناج  نتخاب و  تسار  دـمآ  دـهاوخ  شیپ  هک  هچ  ره  مغر  یلع  دوخ  نامرآ  ناـمیا و  ساـسا  رب  اـج  همه  هشیمه و 
هک ینوناک  دوب ، هدـش  هناگی  لصو و  بارحم  هب  هک  ییارـس  دـبعم و  هب  هک  ياهکیرا  دـندش ؛ دراو  یـشاجن  رابرد  هب  ناملـسم  ناگدـنیامن 

ياهلیجنا اب  ناقیرطب  یفـص و  رد  ناسیـسق )  ) ناشیـشک هک  اج  نآ  تشاد ، دوخ  اب  اجکی  ار  یناحور  لـالج  تمظع و  یناطلـس و  لاـمج 
اهنت ربمایپ ، هویش  هب  طقف  دندرکن و  هدجس  دنتشاذگن و  کلاخ  رب  هرهچ  برع  یلهاج  شور  هب  نادراو  دندوب ، توالت  هب  لوغـشم  هدوشگ 

مادقا نیلوا  رد  یتح  هنازاب و  تسار  هک  دوب  رادرک  تسار  وگتسار و  یهورگ  هناقداص  تکرح  نیلوا  نیا  .و  دنداد یمالسا  تیحت  مالس و 
درکیم رما  هدجس  هب  ار  نانآ  هک  یشاجن  رابرد  تافیرشت  سیئر  هناتوهبم  هراشا  ربارب  رد  دنکفین و  هرهچ  رب  یـشیدناتحلصم  باقن  دوخ 

ینعی كریز  درم  هراـمع و  هک  یتـکرح  نیلوا  ... مـیرب هدجـس  هحفـص 57 ] ار [  سک  چـیه  ادـخ  ربارب  رد  زج  هک  دـسریمن  ار  اـم  دـنتفگ 
فلاخم تاذ  زا  ياهنومن  دیرگنب و  ینعی  دندنکفا ... هاش  نایرابرد  هب  سپـس  رگیدـکی و  هب  یهاگن  داتفا ... شوخ  رایـسب  ار  صاعنبورمع 

رد ار  ناناملـسم  دوب  هتـسشن  دوخ  ریرـس  رد  هک  نانچمه  هاشداپ ، تسد  هراشا  هب  . دـییامن هظحـالم  ار  ناـیرارف  یقـشهلک  رـساجت و  ینوخ ،
زا یندوشخبان  یفیرحت  تعدب و  هب  مهتم  ار  امش  تفگ -: نینچ  نارجاهم  هب  باطخ  یشاجن  دنتشاد و  هگن  اپ  رب  دنتشادزاب و  ماهتا  هاگیاج 

نیگنس نخس  نیا  درک ... توکـس  يا  هظحل  و  ... نم شیک  تیحیـسم ، بهذم  هن  تسا و  ناتناکاین  نییآ  هن  هک  ینید  دناهدرک . دوخ  نییآ 
ناتبهذم هک  لاح  دادیم -: ار  ییانعم  نینچ  حیولت  هب  ییوگ  تشاد . دوخ  رد  ار  رگتمالم  فرژ و  یلیلحت  زا  ياهیاس  رما  يداب  رد  دوب و 

هاش هاگ  نآ  دندادن . یخساپ  ناناملسم  دیاهدروآ ؟ هانپ  نم  يوس  هب  ارچ  سپ  تیحیسم ، میلاعت  ساسا  رب  هن  تسا و  ناتهعماج  تنـس  رب  هن 
نم دناهتفگ و  نخس  دیاهتخیرگ  هدزمرـش  هنابـش و  هک  ینایرارف  ناونع  هب  امـش  زا  دنراد  ار  امـش  دادرتسا  ياضاقت  هک  نت  ود  نیا  دوزفا -:

نانچمه ناناملـسم  . دـنام ناشخـساپ  رظتنم  .و  منک يرواد  یتسرد  هب  ناتقح  رد  ملیاـم  تسیچ و  همه  نیدـب  امـش  خـساپ  هک  منادـب  ملیاـم 
نانیا تاماهتا  ایآ  دیشوماخ . هچ  تفگ : هاش  هحفص 58 ] دندوب [ . هتخود  مشچ  رفعج  هب  دنتفگن و  ینخس  ناشمادک  چیه  دندادن . یخساپ 
تهج هب  هک  وت  يا  اهاشداپ ... تفگ -: هشیدـنا  تناتم  نطاـب و  شمارآ  لاـمک  رد  داـهن و  شیپ  یماـگ  رفعج  هظحل  نیرد  ؟ دـیریذپیم ار 

ام ییوگدـب  هب  هک  نادرم  نیا  زا  اـم  يرواد  رما  رد  روغ  زا  شیپ  داـب . رود  وـت  زا  ناـیناهج  ترفن  نعل و  ياهتفرگ  شیپ  هک  يداد  لدـع و 
تراغ هب  ار  ناـشیا  زا  یقح  میاهدوبر ؟ یلاـم  ناـشیا  زا  اـم  اـیآ  و  میناـشیا ؟ ناـگدرب  ناـگولمم و  ناگدـنب ، اـم  اـیآ  هک  سرپب  دـناهدمآرب 

ناشهرابرد یتنایخ  ایآ  زین  و  میاهدرک ؟ کته  ناشیا  زا  ار  یتمرح  و  میاهتخیر ؟ ناـشیا  زا  ینوخ  اـیآ  و  میراد ؟ ندرگ  هب  یماو  و  میاهدرب ؟
يرایسب اب  هک  میتسه  ینادرمدازآ  ام  ایآ  هن  دیسرپب  ناشیا  زا  میاهدناسر ؟ ناشیا  هب  ینایز  هدرک  عیاض  ار  ناشیا  زا  يزیچ  و  میاهتـشاد ؟ اور 

کنیا هن  هتشذگرد و  هن  زگره  میشیوخ و  هلیبق  ناگرزب  میرک و  ینادناخ  ناگتسجرب  زا  میراد و  يدنواشیوخ  تبارق و  ناشیا  شیرق و  زا 
رایـسب تیمها  دوب  هدرک  حرط  وگنخـس  هک  بلطم  یـسررب  . درک توکـس  هاگ  نآ  ؟ میاهدوبن میتسین و  شیدـناهنتف  شیک و  دـساف  ینامدرم 

نانچ دـیدرتیب  دـناهتخیرگ ، روشک  یندـم  یمـسر و  نوناق  زا  هک  شابوا  یتشم  ناونع  هب  ناـشیا  يارجاـم  حرط  هنابـش و  رارف  هچ  تشاد .
هنوگ نیدب  شیرق  یعدم  هداتـسرف و  ود  زا  ار  رفعج  لاوس  یـشاجن  تهج  نیدب  . دادیم روطخ  یلدهداس  هدنونـش  ره  نهذ  رد  ار  یتاماهتا 

راهظا ینیچ -  هیـشاح  و  هحفـص 59 ] هرفط [  چیهیب  صخـشم -  قیقد و  هرابنیرد  صوصخب  دـییوگب و  نم  هب  درک -: هداعا  هدیـسرپ  زاب 
يداسف فالخ و  تیانج ، دناهتخیر ؟ امش  زا  ینوخ  دناهدوبر ؟ امـش  زا  یلام  دنراد . یـضرق  دهع و  ماو و  امـش  هب  هورگ  نیا  ایآ  هک  دیراد 

نینچ باتـش  هب  تشاذـگ و  شیپ  اـپ  صاـعنبورمع  ؟ دناهتـشاد اور  امـش  رب  درک  هئربـت  نآ  زا  ار  دوخ  درمـشرب و  درم  نیا  هک  عوـن  نآ  زا 
میاهدـمآ نآ  رطاخ  هب  ام  هک  يرما  میرادـن . ار  یبلاطم  نانچ  ياعدا  ام  ناهج  هناگی  ردـتقم  زیزع و  هشبح و  گرزب  يا  اـهاشداپ ، تفگ -:

نیا زا  شیب  هک  تشاذـگن  درک و  عطق  ار  شنخـس  یـشاجن  صوصخ ... نیرد  هتبلا  تسا و  نامیبهذـم  ياـهنامرآ  تیونعم و  زا  تیاـمح 
راذـگب تفگ -: درک و  دـنلب  یمارآ  هب  ار  شتـسد  دـیدیم . اـجکی  هنهادـم  اـب  هتخیمآ  ار  غورد  ریوزت و  درم  نیا  هرهچ  رد  دـیوگب . نخس 
ینامدرم میدوب . هیفس  درخبان و  یمدرم  ام  اهاشداپ ، داد -: همادا  رفعج  درک و  توکس  ورمع  . دیوگب ار  ناشترجه  لیالد  دنزب و  ار  شفرح 

نایادخ نیا  يارب  ام  دـنرادن ... دوخ  هب  یعفن  بلج  رازآ و  عفد  رد  یتردـق  نیرتکچوک  هک  ینایادـخ  یبوچ ... نایادـخ  اهتب و  رگـشتسرپ 
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رادرم و تشوـگ  میتشادـن ، كاـب  هار  نیرد  میدروـخیم و  رادرم  اـم  میدادیم . اهگنـس  هب  دوـخ  نادـنزرف  يهرهب  زا  میدرکیم و  یناـبرق 
ماجنا هناکافـس  تشز و  ییاهراک  میتشاد و  هناـکاته  یـشور  بلغا  تسا ... هتـشگ  عونمم  اـهنآ  ندروخ  گرزب ، عیارـش  رد  هک  یتاـناویح 
سوه میدـیدیم و  هک  ار  ياهریـشع  هلیبق و  ره  میتخادرپیم . گرزب  ياهتراغ  ییوجهدـبرع و  هب  بارـش  زا  گنم  ییاههلک  اب  میدادیم و 
فرص ار  نامقزر  سپـس  میدیگنجیم و  دوخ  هحفـص 60 ] قزر [  يارب  میتفرگیم . جاـب  مولظم  ره  زا  میتـفرگیم و  جاراـت  هب  میدرکیم 

زین دوخ  ماـحرا  هب  میتـشادیمن و  هگن  ار  دوـخ  ناـکیدزن  تمرح  لـیماف و  تمـشح  ناتـسرپباصنا ، نازاـبرامق و  اـم  ... میدرکیم گـنج 
دوب و جیار  تسا  هتـشگ  میرحت  نایدا  زا  يرایـسب  رد  هک  هچنآ  ینعی  [ 9 ، ] عورـشمان ياهیکیدزن  و  انز ، ناـمنایم  رد  میدرکیمن و  تمحر 

یتمرح یناسنا  نییآ  ماظن و  ره  رد  هک  ار  هیاسمه  تیثیح  تمرح و  میدرکیم و  راتفر  يدـب  هب  دوخ  ناگیاسمه  اب  میدادیمرد . نت  نادـب 
ار اهنامناخ  اسب  قیرط  نیزا  میتخورفیم و  میتفرگیم و  میدزیم ، میدرکیم ، راکـش  مدآ  اهنابایب  رد  ام  میتشاذـگیم . اپ  ریز  تسا  مرتحم 

نافیعض تشوگ  هک  میدرکیم  افتکا  رادرم  ابر و  ندروخ  هب  اهنت  هن  ام  میدرکیم ... قازترا  نآ  شورف  هدنب و  دیرخ  اب  میدرکیم و  ناریو 
زاـب ناـگدرب  نافیعـض و  سوماـن  لاـم و  ناـج و  رب  ار  دوـخ  يدـعت  تسد  نامنادـنمتردق  میدـیردیم . زین  ار  ناـمنازیچیب  ناـمولظم و  و 

قیمع و عضو  میـسرت  تسا  نیا  . میدرکیمن راذـگورف  تیاـنج  چـیه  زا  دنتـشادن و  همهاو  سک  چـیه  زا  نارواـییب  رازآ  رد  دـندیدیم و 
همه نیا  زا  میدرکیم و  قازترا  دوب  هداتفا  هک  یناوتاـن  فیعـض و  هشـال  ره  ناـگداتفا ، دـسج  زا  ناـگرگ  ناـسب  اـم .. هعماـج  قیقد  ریوصت 

تـشحو زا  ام  دوب . نامتاهابم  ییوگروز  یگزره و  نامنانخـس و  يهنارت  غورد  نامینیـشن و  بش  غارچ  انز  يرآ  . میتشادن یکاب  نیرتمک 
میتسنادیم دوخ  قلطم  کلم  تاناویح ، نوچ  ار  نانز  میدرکیم ، روگب  هدـنز  ار  نامنارتخد  یلهاـج  تیمح  تهج  هب  زین  يزور و  قزر و 

رد رگنب  . میتشادیماو رگید  نانز  زا  رتشیب  يروهرهب  يارب  یشورفدوخ  هب  ار  نانآ  میدرکیم و  هحفص 61 ] میتساوخیم [  هچ  ره  نانآ  اب  و 
. دروآون ینخـس  تساخرب و  يدرم  هاگان  دوب ، لهـس  يرما  نانز  تمرح  ندیرد  ریغ و  لاوما  تراغ  میتی و  نوخ  نتخیر  هک  مدرم  ام  نایم 

تداـع نتم  رد  اـم و  ناـیم  رد  هک  يدرم  دوـب . میکح  رگـشیاشخب و  راوـگرزب ، میرک ، قداـص ، نیما ، يدرم  میتخانـشیم : اـم  ار  درم  نـیا 
كولس رد  يدرم  يدنمدرخ ، رهظم  یکاپ و  يالعا  لثم  رب  يدرم  دوب ... هدولاین  ار  دوخ  ام  تاداع  هب  زگره  درکیم و  تسیز  نام  یلهاج 

عمج رد  قفاوم و  ریخ  رد  عاجـش و  ییوگقح  رد  دصتقم و  شاعم  رد  حلاص و  رادرک  رد  وگتـسار و  نخـس  رد  نیتم و  راتفر  رد  نابرهم و 
نینچ هدیدنسپ . ییایاجس  هدیمح و  قالخا  دجاو  ناگتـشرف ، قلخ  هب  قلختم  نامـسآ و  ظفح  هب  دیوم  يدرم  اتمهیب . تمظع  رد  قفاوم و 
یکی ادـخ  مدرم ، يا  ناه  : تشادرب دایرف  نامیمامت  تریح  ربارب  رد  دـناوخ و  ناملیابق  ریاشع و  ماـنب  ار  اـم  داتـسیا و  اـم  رب  يزور  يدرم 

ام هب  مییوگب . تسار  هک  تخومآ  ام  هب  دیروآ . وا  تقیقح  يوس  هب  ور  دیتسرپب و  ار  وا  دیزیرب . رود  هب  ار  ناتیاهتب  درادن . کیرـش  تسا و 
ناگیاسمه اب  هک  تفگ  ام  هب  میلـسگن . ار  تبحم  يهلـسلس  میدنویپب و  دوخ  ماوقا  اب  هک  تفگ  ام  هب  مینک . تناما  در  میـشاب و  نیما  تفگ 

کلام هناگی ، يادخ  زج  هک  تخومآ  ام  هب  دربیم . ریخ  ثاریم  هیاسمه  زا  هیاسمه  تفگ  میشاب و  هتـشاد  راتفر  توتف  رادرکنسح و  دوخ 
ناگراچیب هب  دوخ  لام  زا  شبرقت  هب  میراد و  اپرب  زاـمن  شـشیاتس  رد  میتسرپن و  ار  نیمز  نامـسآ و  نمیهم  سودـق و  هاـشداپ  و  ازج ، زور 

هزیکاپ ار  نامیاههماج  هحفـص 62 ] تخومآ [  ام  هب  مینک . میهـس  دوخ  لاوما  رد  تاکز ، قیرط  زا  ار  نانآ  شیوخ  ناج  ریهطت  رد  میهد و 
هب میـشکن و  ار  دوخ  نارتخد  تخومآ  ام  هب  مییاریپب . شرتشیب  میراد و  رهاط  تسا  رهاظ  يهماج  زا  رترب  هک  ار  اوقت  يهماج  ناج  میرادب و 

رتسگهرفـس نامیتی و  ردپ  نامولظم ، سرداد  هک  تخومآ  ام  هب  میراذـگن . یقرف  نیرتمک  نارـسپ  نانآ و  نایم  مینک و  رایـسب  ینابرهم  اهنآ 
غاد نامیاهنماد  یناشیپ و  رب  تخیریم و  نوخ  نامیاهبل  زا  هک  ناکافس  ام  یلهاج ، تما  ام  رب  هاگان  یـسک  نینچ  يرآ  . میـشاب ناگنـسرگ 

تخومآ ام  هب  تفگ و  نخـس  زیختـسر  موتحم  زور  زا  دایرف  هب  میتساوخیم  دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  هک  ام  دوب ، هتـسب  شقن  ینادان  گنن و 
قح هار  رد  ار  ناـمه  دـیراد  تسود  رتشیب  هچنآ  زا  دومرف : دـش و  دـهاوخ  هتخیگنا  تسا  هدرک  اـیند  رد  هک  هچ  ره  تاـفاکم  هب  یمدآ  هک 

ام هب  تسا  هدناوخ  تلادع  مهف  قح و  رـشن  ار  ناهج  زا  روظنم  دنمتیاغ و  يرما  ار  یگدنز  هک  وا  دـییاشخبب . ادـخ  هار  رد  دـینک و  قافنا 
اریذپ ناج  هب  ار  شتنم  میدینش . ار  شنخس  میدرک . شقیدصت  ام  هاگ  نآ  و  داد ... همادا  درک و  توکـس  یمد  تخومآ ... ییاهزیچ  نینچ 
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هیزنت و یکاپ و  هب  ار  هناـگی  يادـخ  سپ  نآ  زا  يرآ  میتفریذـپ . دوب  هدروآ  هک  ار  هچ  ره  میتفاـی . شهار  يوریپ  رد  ار  ناـمتاجن  میدـش و 
نامرازآ ام  بهذم  تهج  هب  ام  موق  نیا  و  ام ... راگزور  لاح و  تسا  نینچ  کنیا  . میتشادن اور  كرـش  وا  شتـسرپ  رد  میدیتسرپ و  حیبست 

رد دندنار . راید  هناخ و  زا  ار  ام  دنتشون و  دیکا  ياهقاثیم  نامیپ و  هماندهع ، ام  هیلع  دنتشاد . اور  ام  رب  ار  اههجنکـش  نیرتتخـس  دندرک و 
كرـش ملظ و  بهذـم  هـب  دـنداد و  ناـج  هحفـص 63 ] هجنکـش [  ریز  دـندش و  باذـع  هجو  نیرتتخـس  هب  هـک  دـندوب  یناـسک  اـم  ناـیم 

ییانگنت زج  نامیارب  نامرهـش  موبداز و  هک  میدـید  نوچ  دناهتـشاد ، اور  ار  اهمتـس  اـهرهق و  نیرتتخـس  اـم  رب  میدـید  نوچ  دنتـشگنزاب .
رد هک  یـشاعم  هشوت  دازیب و  میدرک و  چوـک  دوـخ  هناـشاک  هناـخ و  زا  دـنیام ، دـیاقع  ناـمیا و  کـسانم و  عناـم  ناـنیا  تسین و  راـبگرم 

نیمزرـس یتسار و  ورملق  داد  هدعو  نامربمایپ  هک  اج  نیا  میدمآ . اج  نیا  هب  میتشگ و  میقم  وت  لدـع  ياوه  رد  دـندرک  هرداصم  نامبایغ 
هیاـس هب  يرآ  ددرگیمن . اور  ملظ  دوشیمن و  متـس  یـسک  رب  وت  يرادـمامز  وت  وترپ  رد  وت و  ياوـل  تحت  هک  دوـمرف  تسا و  داد  لدـع و 

بیجع و ترجه  هچ  : تفرورف فرژ  ياهشیدنا  هب  یـشاجن  . درک توکـس  و  میدمآ ... وت  تلادع  یتسار  وت و  تمارک  یتسرد  وت و  تیانع 
عرزیمل نیمزرس  زاجح ...؟ زیخالب  نیمزرس  مدرم  نامه  دنتـسیک ؟ نانیا  و  دنتـسه ... نانیا  ینانموم  كرتس  هچ  و  یبیرغ ... كاندرد  چوک 

نارام ناـیم  هک  یمدرم  نیمزرـس  كانتـشهد ...؟ تاراـغ  كانمهـس و  تاداـع  نیمزرـس  ناـمه  اـهییوخدد ...؟ اهییوگدـب و  هدزهقعاـص  و 
روخشبآ و هک  اج  نآ  نایم  تسا و  يزیرنوخ  ناشتفایپ  رامـسوس و  ناشراکـش  رادرم و  ناشهدئام  بادنگ و  ناشتبرـشو  دننکیم  یگدنز 
زا يوریپ  رد  ار  ناشتاجن  هک  یمدرم  نیا  ادنوادخ  دـنیوگیم ...؟ یمدرم  نینچ  ار  نانخـس  نیا  ایآ  ... تسین ياهلـصاف  تسا  ناشهاگزیربآ 
زا نیرب  یحرط  اب  زیگنازاجعا  يرامعم  تسد  ار  ناشناج  ییوگ  هک  نانیا  دناهدیـسر ... لماکت  زا  یعیفر  هاگیاج  هچ  هب  دـناهتفای  ناشربمایپ 

روشک یلاثم  مدرم  رود و  ياهورملق  ناشیدناكاپ  روهظون و  نادـنمدرخ  نیا  تسا ... هتخاس  رب  هلـضاف  ینامرآ و  يرهـش  هرهاط و  هنیدـم 
هریزج نآ  نایم  رد  اج  نآ  هاگان  تسا ... هتـساخرب  ینیمزرـس  تفگـش  هحفـص 64 ] هچ [  اج  نآ  سدـقم  حیـسم  يا  تمکح ... تفرعم و 

بلق هاش ، . تسا هتـشگ  لدب  تاکرب  رون و  نیمزرـس  هب  تاملظ  هرتسگ  هتفرگ و  ندز  یپایپ  نافرع  قشع و  دـیحوت و  راونا  تملظ ، راقتفا و 
ياههسیسد هب  هاش  دندوب و  هشبح  نیمزرس  نیا  مدرم  نوچ  زین  ناتسبرع  مدرم  تخانـشیم . ار  یلهاج  راهق و  ياههدوت  تردق  تاعامج و 

هحرج هحرج  اهیـشنکدب  اههئطوت و  هنوگ  نیا  غاد  زا  وا  دوخ  سوپ  تشوگ و  یمامت  تشاد . فوقو  اهقافن  اهیلددـب و  اهتـسایس ، زا  ثعبنم 
دوـب هدرک  هاـگآان  اـههدوت  نیا  رب  تفرعم  میهفت  راـتفر و  رییغت  رد  میکح  ملعم  میرک و  لوـسر  نآ  هک  ار  يزاـجعا  تشاد . اـهناشن  دوـب و 

هدـنار و مکح  مدرم  هنوگ  نیمه  رب  ریگملاـع  يداـسف  لـهج و  هدزتبکن  ورملق  رد  شردـپ  وا و  دوـخ  هچ ، داـهنیم . ردـق  تخانـشیم و 
زا ثوعبم  یلوسر  ربمایپ و  دوب ؛ یهلا  سدقم  توافتم و  دوجوم  قالخا و  هناگی  ملعم  نآ  دوجو  ببـس  هب  همه  نیا  .و  دندوب هدرک  تنطلس 

، زامن هماقا  شیاهمایپ  نیلوا  هک  يربمایپ  تسا ... هدـناوخ  میظع  تفرعم  میکح و  ياـههظعوم  نینچ  هب  ار  مدرم  هک  يربماـیپ  ادـخ ، بناـج 
يهدوتسان ياهرادرک  اشحف و  زا  یهن  تسود و  نمشد و  رب  شـشخب  وفع و  هناگیب ، شیوخ و  هب  تبحم  ناسحا ، لدع و  ةوکز ، تخادرپ 

دزیم و گناب  هک  نامه  تسین ؟ وا  هشیپمه  هیشیدنا و  روای  یسیع و  همادا  درم  نیا  ایآ  زیمآقوش ... هتسجخ و  یهز  ... تسا زواجت  متس و 
اهراب و هک  نامه  دینکن ... قح  راب  راک و  زج  قح ، دبعم  رد  و  دییاریپب ... لاعفا  لطاب  لامعا و  كرش  زا  ار  دیحوت  دبعم  تشادیمرب : دایرف 
، ناکدوک رب  تفگیم  هک  نآ  دننک ... نامه  امش  اب  دیهاوخیم  هک  دینک  نآ  هحفص 65 ] ریغ [  اب  تفگیم  مدرم  لاوحا  تیاعر  رد  اهراب 
لالج و هب  تساهنامـسآ  رد  هک  ار  ییادخ  دینک و  ریهطت  ار  ناتناج  دیراد و  اپرب  زامن  دیهد ، ةوکز  ... دیروآ تمحر  ناگداتفا  ناسکیب و 
. دـیور تذـل  هارهاش  هن  تقـشم و  رپ  كولـس  هداـج  گـنت و  رد  زا  دـییاریپب و  ار  قح  هار  تفگیم  هک  ناـمه  دـییامن ... شتـسرپ  یگرزب 

دیما هب  زیختسر و  زور  دیون  هب  و  دیـشاب . قح  ققحم  توکلم  لدع و  تنطلـس  ققحت  راظتنا  رد  دینارذگب و  تضایر  یکاپ و  هب  ار  یگدنز 
وا نوچ  زین  دوب  نیمز  تمحر  تلادـع و  ققحت  هک  یهلا  ياسآزاجعا  هملک  نآ  یـسیع  يرآ  . دـینک هتـسیاش  لمع  زور  نآ  شاداـپ  نتفاـی 

ردپ و هدم ، غورد  تداهـش  نکم ، يدزد  نکم ، انز  نکم ، لتق  دوب  هتفگ  زین  یـسیع  يرآ  دوب . هدروآ  يدازآ  يداش و  مایپ  هتفگ و  نخس 
رد دوب ، هتـساوخ  وا  زا  ار  نیا  زا  شیب  یتیاده  یـسک  نوچ  رادب و  تسود  دوخ  سفن  نوچمه  ار  دوخ  هیاسمه  نک و  مارکا  ار  دوخ  ردام 
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ورب یهاوخیم  نیا  زا  شیب  یلامک  رگا  و  دوب ؛: هتفگ  قدص  قح و  هب  اهتمکح ، هب  لین  هار  اهناج و  يراذگهیامرـس  توافت  قیمع  تخانش 
هدوزفا هاگ  نآ  نک ... يوریپ  ارم  اـیب و  اـیند ، میعن  زا  هتـسراو  هتـساریپ و  درجم و  هاـگ  نآ  شخبب . نادـنمزاین  هب  شورفب و  يراد  هچ  ره  و 

یـشاجن .« تسا ینزوس  خاروس  زا  رتش  روبع  زا  رتتخـس  نامـسآ  توکلم  هب  دنمتلود  دـنمتورث و  صخـش  دورو  هک  دـینادب  هنیآ  ره  دوب :
هشیدنا هاگ  نآ  و  دمآ . نادکاخ  نیدب  اهمایپ  نیا  غالبا  يارب  زین  حیـسم  یـسیع  ادخ  هب  تفگ -: تسیرگن و  دوخ  فارطا  هب  تشادربرس و 
ریواصت دوهی و  تفلاخم  هشیدـنا  ناشکرـس . نایـصع  نالهاج و  هحفـص 66 ] تفلاخم [  هشیدـنا  تشذـگ ... شرظن  زا  یـسیع  ناراگزور 

شدـیاقع ندـیبوک  رد  هک  يدوهی  نازادناگنـس  ناگدننکهرخـسم و  ياهتنایب  فص  دزیم ، ماگ  اـج  ره  هک  يدرم  یـسکیب  ییاـهنت و 
رابنارگ قوش  قشع و  تارسح  زا  شا  هدید  لد و  تشذگیم و  شرظن  زا  همه  نیا  يرآ  دمآیم . شرظن  ربارب  دنتـشاذگیمنورف  ياهظحل 

يرآ يراد -؟ ظـفح  زا  تسا  هداتـسرف  تربماـیپ  رب  دـنوادخ  هک  هچنآ  زا  يزیچ  اـیآ  تفگ -: رفعج  هب  باـطخ  هظحل  نـیرد  ... تـشگیم
... وا لاقم  بلق و  يانـشآ  حور و  لاـح  بسح  درک . میرم » هروس   » نآرق زا  يا  هروس  ندـناوخ  هب  عورـش  رفعج  .و  ناوخب میارب  اـهاشداپ -.
هن دنتسنادیم ... یبوخ  هب  شنوماریپ  ناشیشک  وا و  هک  ار  ییحی  ایرکز و  میرم ، تشذگرس ، زین  دوب و  یـسیع  هک  قح  يهملک  تشذگرس 

رگـــشیاشخب دــنوادخ  ماــنب  : دــناوخ نــینچ  نــیا  و  دوــب ... هداد  ربماــیپ  هــک  یمیظع  ریوــصت  نآرق و  ناــبز  هــب  لــیجنا -  ناــبز  هــب 
يادخ تفگ  . دـناوخ اعد  هب  ناهن  رد  ار  شراگدرورپ  هک  هاگ  نآ  . ایرکز شاهدـنب  رب  تراگدرورپ  رهم  تمحر و  يروآدایـصعیهکنابرهم 

سپ ناراوخثاریم  زا  نم  . ماهدوبن بیصنیب )  ) یقش وت  ياعد  رد  زگره  دوجو  نیا  اب  تفاتب و  يریپ  هلعش  زا  مرـس  دوسرف و  مناوختـسا  نم 
نم و زا  ات  . ياشخبب ارم  یثراو  نیـشناج و  دوخ  بناج  زا  سپ  تسازان . و  هحفص 67 ] نورتس [  مرـسمه  هک  یلاح  رد  مکانمیب  شیوخ  زا 

ییحی شمان  هک  میهد  يرسپ  هب  تراشب  ار  وت  ایرکز  يا  . نادرگ هدیدنـسپ  هتـسیاش و  ار  وا  وت  نم  راگدرورپ  درب و  ثاریم  بوقعی  نادناخ 
میقع ازان و  مرسمه  هک  یلاح  رد  دشاب  يرسپ  ارم  هنوگچ  نم  يادخ  تفگ : . میاهدناوخن مان  نادب  نیزا  شیپ  ار  سک  چیه  هک  یمان  تسا .
ناسآ نم  رب  تخـس  نآ  هک  تفگ  وت  يادخ  نینچ  نیا  تفگ : . ماهتـشگ توترف  هدوسرف و  يدنملاس  تلوهک و  تدش  زا  دوخ  نم  تسا و 
تفگ هد . رارق  میارب  یتیآ  هناشن و  نم ، راگدرورپ  تفگ  ؟ مدیرفآ يدوب  مودعم  چیه  هک  یلاح  رد  تایتسه  زا  شیپ  ار  وت  ایآ  هن  و  تسا .
دومن رما  ماهلا و  نانآ  رب  و  تفر . دوخ  موق  مدرم و  يوس  هب  بارحم  زا  نینچ  نیا  سپ  ییوگن . نخـس  مدرم  اب  زور  هس  هک ؛ نیا  تاهناـشن 

زا .و  میداد مکح  ماقم  یکدوک  رد  ار  وا  و  ریگرب ؛ يدـنمناوت  هب  ار  باتک  ییحی  يا  . دـنناوخ هیزنت  حـیبست و  هب  ماش  حبـص و  ار  يادـخ  اـت 
یـصاع یـشکندرگ  زگره  دوب  رداـم  ردـپ و  شیدـناریخ  شیک و  رهم  .و  دوب نمادـکاپ  يراـکزیهرپ  تفاـی و  يزوـسلد  رهم و  اـم  بناـج 

هاگ نآ  روآدای ، میرم  زا  تباتک  رد  وت  .و  دـبای تایح  زیخاتـسر  هب  هک  يزور  شگرم و  زور  شتدالو ، زور  هب  داب ، وا  رب  اـنث  مالـس و  . دوبن
وا رب  ار  دوخ  حور  ام  تشگ و  ناهنپ  ياهشوگ  ناـشیا  زا  رود  تفرگ . هراـنک  یقرـش  یناـکم  هحفـص 68 ] يوس [  هب  دوخ  ناـمناخ  زا  هک 

: تفگ هتشرف  . یشاب راکزیهرپ  هک  دشاب  مربیم ، هانپ  ادخ  هب  وت  زا  تفگ : میرم  . تفای لثمت  وا  رب  لماک  يرـشب  تروص  هب  نآ  میداتـسرف و 
هدیسرن نم  هب  يدرم  چیه  تسد  هک  دوب ، يرـسپ  ارم  هنوگچ  تفگ : . مشخب نمادکاپ  كاپ و  يرـسپ  ار  وت  ات  ماوت ؛ راگدرورپ  روآمایپ  نم 

رب ياهناشن  تیآ و  ار  رسپ  نآ  ات  تسا  ناسآ  نم  رب  تخـس  نآ  هک  تسا ؛ هتفگ  وت  راگدرورپ  نینچ  نیا  تفگ : . ماهدوبن رادرکدب  زگره  و 
درد هک  . دـیزگ تولخ  رود  یناـکم  رد  دـش و  رـسپ  نآ  رادراـب  سپ  . دـش موتحم  ردـقم و  رما  نآ  میهد و  رارق  شیوخ  زا  یتمحر  مدرم و 

هدـناوخ تخرد  نآ  ریز  زا  ار  وا  هگان  . مدوب شومارف  مدوب و  هدرم  نیزا  شیپ  شاک  يا  تفگ  دـناشک . یلخن  راسخاش  ریز  هب  ار  وا  نامیاز 
وت رب  ات  شکب  دوخ  يوس  هب  ار  لخن  هخاش  .و  تسا هدرک  يراج  يراسهمـشچ  تمدـق  ریز  هب  تراگدرورپ  هک  رگنب  ینوزحم ؟ هچ  تفگ .

شوگ یگدوسآ  هب  دادیم ... شوگ  هجوتیب  ییوگ  زاغآ  رد  تشذگ . یشاجن  رطاخ  زا  يرکف  هظحل  نیرد  ... دزیر ورف  هزات  رت و  ییامرخ 
رد یگرب  نانوچ  زا  شاهشیدـنا  قروز  دـمآیم و  شیپ  مارآ  يرابیوج  نانوچ  تاـملک  فیطل  ناـیرج  دیـشوینیم ... ار  تاـملک  دادیم و 
 ] ثداوح دوخ ، عیاقو  تفاطل  هنماد  رد  هتفر  هتفر  تاملک  نآ  هکنیا  داد و  خر  يزیچ  ییوگ  هاگان  اما  دربیم . دوخ  اب  هتسهآ  یجوم ، رتسب 

نیا تفرگیم . یپ  رورـس  روش و  رون ، زا  راهق  يدور  راجفنا  زاجعا و  زا  یبالیـس  یناهگان  دادخر  نوچ  ار  يرتزیگناتفگـش  هحفص 69 ]
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تفگش شنیرفآ  یسیع و  تراشب  ربخ  هب  يور  ابیز  یناوج  هرهچ  رد  هتشرف  لثمت  روهظ  هب  ییحی ، تدالو  ریوصت  زا  اسآزاجعا  ماقم  رییغت 
بوذ دوخ  يامرگ  هلعـش و  رد  ار  شناج  تسـشنیم و  وا  بلق  يافرژ  رب  دـمآیم و  ریعـس  زا  يریت  ناسب  هملک  ره  کنیا  ... دـیماجنایم وا 

دنیبیم رایسب  زیامت  حوضو و  هب  هک  دونشیم  اهنت  هن  دونشیم  هک  ار  همه  نآ  هک  دیـسریم  شرظنب  هک  نانچ  درکیم ... ریهطت  دومنیم و 
یمدآ ریمض  قمع  رد  ار  يزیچ  درکیم و  اقلا  ار  هچراپکی  يدحاو  لک ، رد  هک  عطقنم  هشیدنا  هلـسلس  کی  رظن  ربارب  رد  ارجام  همه  نآ  و 

ار شتمظع  يامعم  تیعقاو و  زار  تفاییمرد و  درکیم ... كاردا  دیدیم  دینـشیم و  هک  ار  هچنآ  هنوگ  نیدـب  دیـشخبیم . انعم  تیوه و 
اب ... دمآیمرد زاورپ  هب  ینتـشگان  فصو  يايداش  عوشخ و  تبیه ، زا  شحور  غرم  ییوگ  دیزگ و  ار  شنت  تسوپ  یـشزرل  دـیمهفیم ...

نوچمه ینآرق  تاملک  دادیم . شوگ  دوب و  هدرپس  لد  نوگهنوگ  ناحلاو  هدنکارپ  ياههمزمز  هب  رادید  تذل  همه  نآ  رابنارگ  ینامـشچ 
. دید بارحم  رد  ار  ایرکز  وا  : دادیم زیختـسر  شحور  ناج و  رد  ار  انـشآ  ییاههنحـص  صاخ  ياهیلاوت  مظن و  اب  هدـنز  عیدـب و  يریواصت 

یناهن يادـن  عوشخ و  هاگ  نآ  دوب . هدرکن  غیرد  وا  رب  ار  دوخ  هژیو  تمحر  دـنوادخ  هک  هدروخلاس  يریپ  و  راوگرزب ، دـنمجرا و  يربمایپ 
 ] هتفگ درم  ریپ  دینـش . دوب  يدنمدرد  دیما و  نامیا ، گنز  نآ  رد  هک  ییادـن  دوب ، هدروآربرـس  اهدـیما  اهدرد و  قمع  زا  هک  ییادـن  ار ، وا 

مرـس رد  ناـنچ  يریپ  شتآ  تفرگورف و  ار  مایگدـنز  هیاـپ  نوتـس  یگدوسرف ، دـش و  تسـس  میاهناوختـسا  راـگدرورپ  دوب : هحفص 70 ]
هرهبیب و دشاب  نارگ  ییوزرآ  نآ ، هک  دنچ  ره  تهاگرد  رب  وزرآ  وت و  ياعد  زا  زونه  همه  نیا  اب  درک و  رتسکاخ  ار  نآ  هک  دش  روهلعش 

یـسیع دالیم  تراشب  میرم و  زیگناتریح  هصق  هب  هاـگ  نآ  دیـشخب و  وا  هب  ار  ییحی  يریپ  ماـگنه  هب  ادـخ  هک  نآ  اـت  ماهدوبن ... تخب  هریت 
ریز هب  تراگردورپ  هک  رگنب  تفگ : ودب  رگالست  یتاملک  رـشبم و  يرهم  اب  دش ، هداز  ناسرت  نیگهودنا و  ردام  زا  ات  هک  یـسیع  دیـسر ...

و هحفص 71 ] [ . ] 10 . ] دزیر ورف  هزات  رت و  ییامرخ  وت  رب  ات  شکب  دوخ  يوس  هب  ار  لخن  هخاش  تسا و  هدرک  يراج  يراسهمـشچ  تمدق 
هیرگ هظحل  نیرد  دـنکیمرب . اج  زا  ار  نآ  تخادـنایم و  گـنچ  شبلق  رد  یتسد  ییوگ  دینـشیم  ار  نانخـس  نیا  هک  یتدـم  ماـمت  رد  وا 
قروز دیوشیم و  دروشیم و  دبوشآیم و  ار  نطاب  دیآیم و  یمدآ  ناج  قامعا  زا  هک  ياهیرگ  ریذپانبانتجا . ياهیرگ  دیرب ... ار  شناما 
رتلالز رظانم  رتفافش و  ياههاگن  هچ  ره  یلقیص  ياهلحاس  هب  دناخرچیم و  دچیپیم و  دوخ  ینتفگان  ياهیداش  مغ و  بادرگ  رد  ار  حور 

زا ار  هاشداپ  ياهبل  ینعی  تفشآ ، دیما  مغ و  زا  ار  شلد  لوا  دنار . دوخ  زا  ار  نآ  يراد  نتشیوخ  هب  راب  لوا  هک  ینورد  هیرگ  نیا  ... دربیم
هچ هآ  درک ... هراپ  هراـپ  ار  شبلق  يزیچ  تفرگ و  شتآ  شناـج  هاـگان  اـما  درـشف  دوخ  رد  ار  وا  راـبمغ  قیمع و  یـضعب  داد و  نیچ  هصغ 

هنوگچ هدرک و  هحفص 72 ] ناربج [  ار  ردام  ياهمغ  اهیسکیب و  همه  هچب  یشخبتاجن ... هنانابرهم و  نخـس  هچ  یتمظع و  قوفام  ریوصت 
ورف شیاههنوگ  رب  نامایب  کشا  ناهگان  هب  درواین و  بات  رگید  ناشفرب ..» دوخ  رب  ار  لخن  هخاش   » رآ و ارف  تسد  دوب : هتفگ  نخـس  وا  اـب 

هب نآرق  هک  بیارغ  ریوصت  نآ  ربارب  رد  رگید  درکیم ... هیرگ  یکدوک  نوچ  یـشاجن  دـیچیپ ... دوخ  رد  ار  درم  دـیدش  قه  قه  تخیر و 
تسیرگن و ار  دوخ  نوماریپ  تسراین . لمحت  بات  دوب  هدیشخب  ودب  میرک  عیادب  زا  ییاههولج  یناعم و  زا  نوگانوگ  ییاههنیجنگ  تروص 

تبحم کشا  و  دوب ... هدش  رت  کشا  زا  ناشیمامت  هنوگ  هک  نانچ  دنیرگیم ... وا  نوچ  زین  اهقیرطب  اهفقـسا و  اهسیـسق ، یمامت  هک  دید 
هراـبرد ینامـسآ  راـبنارگ  هملک  نآ  قـقحت  دوـب  نیا  .و  دوـب هدرک  رت  ار  نآ  ياـهگرب  تخیریم و  ورف  ناـشیاهباتک  رب  هرهچ  زا  تـفرعم  و 

.و ینیبیم کشا  زیربل  ار  ناشنامشچ  دنونشب ، تسا  هدش  لزان  ربمایپ  رب  هک  ار  هچنآ  رگا  :» دادیم ار  شدیون  نآرق  هک  نایحیسم  زا  یـضعب 
تبث ناگدـنهد  هاوگ  زا  ار  ام  مان  . میدروآ نامیا  نخـس  نیا  رب  اـم  اراـگدرورپ  دـنیوگ  دـناهتفای . تقیقح  زا  هک  تسا  يزیچ  ببـس  هب  نیا 

رد ار  ام  هک  میرادیم  دیما  مییوا و  تمحر  دنمزاین  هک  یلاح  رد  میرواین ؟ نامیا  هدیـسر  ام  هب  وا  زا  هچنآ  ادخ و  هب  هک  هدش  نامهچ  امن ...
ار قح  مالک  نوچ  هک  میلـس  ینادرم  دوب ... هدمآ  زین  لیجنا  رد  هک  هملک  نامه  ققحت  زین  هیآ 85-82)و  هدئام ، .« ) دروآرد نیحلاص  هرمز 
هک یناسک  لاح  هب  اشوخ  .«» دش دنهاوخ  ناهج  کلام  ناشیا  اریز  نانتورف  لاح  هب  اشوخ  ...» دـنریذپب ارنآ  هنانتورف  دانع  ضغبیب و  دنونـشب 

دنهاوخ ار  ادـخ  ناشیا  اریز  نالدـکاپ  لاـح  هب  اـشوخ  .«» دـش دـنهاوخ  هحفـص 73 ] ریـس [  ناـشیا  اریز  دـناقلطم . یکین  يهنـشت  هنـسرگ و 
ياریذـپ هک  وا  نوماریپ  نانابهر  زا  یـضعب  زین  وا و  راتفر  و  تسیرگیم . دوخ  ناج  قمع  زا  هک  هاشداپ  ياههشیدـنا  دوب  نینچ  يرآ  .« دـید
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یهاوخ یسیع ) ناوریپ  ای  يراصن  ( ) مالـسا  ) نینموم هب  ار  نانآ  نیرتنابرهم  انامه  :» تفگیم هک  دوب  نآرق  هیآ  نیا  ققحت  دندوب  قح  هملک 
دانع قح  شریذپ  رد  دنزرویمن و  ربک  هک  نانآ  دنتـسه . وج  تقیقح  ینابهار  ناشیـشک و  ناشنایم  رد  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  تفای و 

[ . 11 .« ] دنرادن

تفرعم تبحم و  رایرهش 

ماگنه هب  رود  ياههتـشذگ  رد  هک  سک  نآ  تشاد ، دوخ  ناج  قمع  رد  ار  عضاوت  جنگ  رقف و  تنطلـس  هک  يدرم  گرزب ، هاشداپ  هاگ  نآ 
ار ناـگتخوسلد  تلادـع و  ناگنـشت  بلق  هک  سک  نآ  دوـب ، هدـید  شیوـخ  یگدـنز  رد  شیوـخ و  مـشچ  هـب  ار  ادـخ  هزجعم  یناوـجون 

زیختسر مدهدیپس و  هعیلط  راظتنا  رد  شناج  هک  نآ  هاگآتمکح ، رابکتـسایب  نآ  دوب ، تلادع  هنـشت  یناجهتخوس  دوخ  اریز  تخانـشیم 
هحفص 74] هک [  تسنادیم  دوب و  هتفای  لیجنا  رد  طیلقراف  و  رگالـست ، ناونع  هب  ار  شمان  دربیم و  ار  دمحم  راظتنا  هک  نآ  دوب ، يددجم 

نومیم كرابم و  ینومزآ  هب  یناوجون  زا  دنوادخ  ار  شایگدنز  هک  هشیپ -  اوقت  سرت  ادخ  نآ  دیآیم ، ادخ  يوس  زا  یندمآ  دوعوم  نآ 
یـسیع ردارب  دوب . نامه  دمحم  نیا  يرآ  تسا . هدمآ  زاجح  نیمزرـس  زا  زورما ، هک  تسا  نیمه  یندمآ  نآ  هک  تسناد -  دوب  هدرک  لدب 

ملاع نایحیـسم  یمامت  هب  و  دتـسرفب ... ناتیارب  ار  طیلقراف  ادخ  ات  منکیم  اعد  تفگ  یـسیع  هک  نامه  اهنامـسآ . يادخ  هداتـسرف  حیـسم و 
امش هب  تسا  طیلقراف  هک  ار  يرگید  وا  تساوخ و  مهاوخ  ردپ  زا  نم  دینک ، تیاعر  ار  یهلا  ماکحا  دیراد و  تسود  ارم  رگا  :» دومرف نینچ 

دنیب و یمن  ار  وا  هک  اریز  دریذپب  دناوتیمن  ناهج  هک  یتسار  حور  تقیقح و  هصالخ  نامه  ینعی  دشاب ، امش  اب  هشیمه  ات  دیـشخب ، دهاوخ 
اما متفگ . امش  هب  مدوب  امش  اب  هک  مادام  ار  همه  نیا  دوب . دهاوخ  امش  رد  دنامیم و  امش  اب  هک  اریز  دیسانشیم . ار  وا  امش  یلو  دسانشیمن 

ناـتدای هب  متفگ   » هچنآ ره  دـهدیم و  میلعت  امـش  هب  ار  زیچ  همه  وا  دتـسرفیم ، نم  مسا  هب  ردـپ  ار  وا  هک  سدـقم  حور  نآ ) «، ) طـیلقراف »
هب نم  و  [ » هحفص 75 [ . ] 13 .« ] مهدیم تراشب  تسا  دمحا »  » شمان دـیآیم و  نم  زا  سپ  هک  یلوسر  هب  ار  امـش  نم  [ .» 12 .« ] دروآیم

امـش دزن  ار  وا  مورب  رگا  اما  دمآ . دهاوخن  امـش  دزن  طیلقراف  مورن  رگا  اریز  تسا . دـیفم  امـش  يارب  منتفر  هک  میوگیم  تسار  نخـس  امش 
« تقیقح هدیکچ  هدیز و   » نآ نوچ  نکل  دیرادن ، ار  نآ  لمحت  تقاط و  امش  اما  میوگب  امش  هب  هک  تسه  اهزیچ  یـسب  نونکا  متـسرفیم .
زا تفگ و  دهاوخ  دونـشیم  هک  ار  هچنآ  هکلب  دنکیمن . ملکت  دوخ  شیپ  زا  وا  اریز  درک . دهاوخ  تیاده  یتقیقح  ره  هب  ار  امـش  وا  دیایب ،

دهاوخ مالعا  امـش  هب  تفگ و  دهاوخ  تسا  نم  صوصخ  رد  هچنآ  وا  اریز  داد . دهاوخ  لالج  ارم  وا  داد . دهاوخ  ربخ  امـش  هب  هدنیآ  روما 
عمج و تریح  ربارب  رد  تسیرگنیم ، ناناملسم  رب  رهم  هب  هک  یلاح  رد  درک و  شیرق  ناگداتـسرف  هب  ور  یـشاجن  هظحل  نیرد  [ . 14 . ] درک

تاکـشم نادغارچ و  کی  زا  ود  ره  تسا  هدروآ  یـسیع  هک  هچنآ  مایپ و  نیا  رون  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نینچ  نارگتیاعـس  تشحو 
تفج ار  شیاهـشفک  اـت  مدوب  شراـنک  رد  شاـک  ياو  مهدیم  وا  تلاـسر  هب  تداهـش  نم  هک  يربماـیپ  تسا  نیا  دـناهتفای . غورف  هناـگی ،

هب الط  زا  یهوک  رگا  دنهدب ، نم  هب  الط  زا  یهوک  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دـینم و  هانپ  رد  امـش  هک  دـینادب  نارجاهم  يا  ناه  مدرکیم ...
رـس زا  هاگ  نآ  . دراد اور  ناتقح  رد  رازآ  نیرتمک  یـسک  مراذگن  مرادنرب و  امـش  زا  تسد  دـنهدب ، نم  هب  الط  زا  یهوک  رگا  دـنهدب ، نم 

 ] ثکم ياهظحل  تسین . یجایتحا  اهنیا  هب  ارم  دـینک . ناشهناور  دـیهد و  سپ  ناشیا  هب  ار  ناگدـنیامن  نیا  يایادـه  دوزفا : راـجزنا  مشخ و 
يراگزور : » تفگ دوب . شایگدنز  نیریش  خلت و  هتشذگ  همه  يهبرجت  رمع و  همه  لصاح  هک  تفگ  ینخس  هاگ  نآ  درک و  هحفص 76 ]

؛ مدرم زین  مریگب و  هوشر  يرگید  زا  يراکـشآ  نیدب  یقح  نامتک  رد  نم  ات  تفرگن  هوشر  نم  زا  نم ، هب  یقح  هداعا  زا  ادـخ  هتـشذگ  رد 
قح زا  ضارعا  رد  ناشهدوهیب  ضارغا  تهج  هب  زین  نم  هک  نآ  ات  دـندرکن  يوریپ  نم  زا  موب  زرم و  نیا  ياههلاجر  رثکا  یماع و  ياههدوت 
هب ار  شیرق  ناگدـنیامن  دوب  هتـشذگ  کنیا  هک  هچنآ  . تشگ روهطوغ  رود  ياههشیدـنا  يایرد  رب  هاـگ  نآ  ...« منک ناـشيوریپ  يورژک  و 
نآ یشاجن  دندمآ و  نوریب  هاش  سلجم  زا  راسمرش  هدنکفارس و  دنتشادن . نیکمت  زج  ياهراچ  نانآ  اما  درک . نیگهودنا  ینابصع و  تدش 
هب دیسرپن و  ربمایپ  هرابرد  رگید  يزیچ  چیه  ربمایپ  میلاعت  ياهراپ  نآرق و  عامتسا  زج  یشاجن  اتفگش ... يا  دومرف ... صخرم  زین  ار  نارگید 
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. دوب یـشاجن  ملـسم  شریذـپ  دایقنا و  تلاح  نیمه  دوب  بیجع  هرامع  شهارمه  صاعورمع و  يارب  هک  يزیچ  اـقافتا  و  دروآ ... ناـمیا  وا 
اب نیکرشم  زا  يرایـسب  وا و  هک  یلاح  رد  دش ... نآ  میلـست  تفریذپ و  ار  ینید  ریگهداس  ناسآ و  دح  نیدب  ات  ناوتیم  هنوگچ  ادنوادخ ...

قراوخ ناونع  هب  هک  هچنآ  زا  دیسرپن و  ار  ربمایپ  تازجعم  زا  ياهملک  یشاجن  هنومن  روطب  دندوب ... هدشن  دمحم  میلست  هزجعم  اههد  ندید 
نیا تشادرب  دایرف  درب ، یپ  وا  نانخس  هژیوب  میلاعت و  زا  ياهراپ  هب  هک  نآ  ضحم  هب  دشن ... ایوج  تسا  يربمایپ  ره  روهظ  لیلد  هک  تاداع 

قشع و راونا  زا  شناج  هک  سک  نآ  دزن  رد  يرآ  . دـناهناگی نادـغارچ  کی  زا  ییاهوترپ  دـناهدروآ  یـسیع  وا و  هچنآ  تسا و  ربماـیپ  درم 
... تسا یمدآ  رادرک  قالخا و  هحفص 77 ] یلاعت [  يرشب و  ناور  يایحا  هزجعم  زا  رتالاب  ياهزجعم  هچ  تسا  هدنکآ  انعم  تفرعم و  افص ،

رهم و يهرتسگ  هب  ملظ  رـش و  ملظ ، هطرو  زا  ار  یلهاـج  ياـهلد  دـناوتب  ربماـیپ  هک  تسین  نآ  زا  رتـالاب  رمقلاقش  هزجعم  زگره  یتسار  هب  و 
هار گنـسرف  نارازه  زا  دوب و  هدـیدن  ار  ربمایپ  هک  هاشداپ  نیا  دربیمن . ییاج  هب  هار  دیـشیدنایم و  صاعورمع  دـناشکب ... تمکح  ریخ و 

ربمایپ و شوگ  ریز  وا  هک  یلاح  رد  درکیم ... قیدصت  دیدیم و  باجح  نیرتمکیب  ار  ربمایپ  دوب ، باجح  هلـصاف و  دمحم  وا و  نایم  رود 
، دیچیپیم دوخ  هب  هدروخ  مخز  يرام  نوچ  هک  صاعورمع  هثداح  نیا  زا  سپ  زور  نیدنچ  ... دیدیمن ار  وا  دوب و  شایمدق  ود  هلصاف  رد 

یعقاو رطخ  رد  ار  نانآ  دـشیم  الم  رب  رگا  هک  دوب  هدیـشیدنا  يزیچ  ناناملـسم  هیلع  راب  نیا  دـمآ .. هاـش  راـبرد  هب  تساوخ و  راـب  هراـبود 
ناناملـسم هیلع  ار  شلالدتـسا  تیعطق  دینـش و  ار  شنخـس  نوچ  هرامع  دوب و  هتفگ  يزیچ  دوخ  هصق  زا  هرامع  هب  نیـشود  بش  دنکفایم .

دنزب و ار  ناشنب  خیب و  زا  هشیر  دناوتیم  هکلب  دنز  هشیت  هب  ار  ناناملسم  گرب  خاش و  دناوتیم  اهنت  هن  نخس  نیا  اب  ورمع  هک  دید  دیجنس 
نانآ هیلع  ییوگدب  یشیدنادب و  نیا  زا  تسد  ایب  تفگ -: وا  هب  هرامع  ور  نیا  زا  دروآ . رابب  نیگمهـس  نیرفآهعجاف و  یتالکـشم  ناشیارب 

هک نآ  لاح  و  دـنکفا ... یهاوخ  گرزب  یتخبدـب  هب  ار  نانآ  درک ، یهاوخ  حرط  وت  هک  نخـس  نیا  اب  زگره -. هن  داد -: خـساپ  ورمع  . رادرب
ناشیتخبدب رد  هظحل  نیرخآ  ات  هن . دنیام -. ماوقا  نادنواشیوخ و  زاب  دنـشاب  هک  ینییآ  نید و  ره  رب  دنـشاب و  هدرک  هچ  ره  نانیا  ینادیم 

راید رهش و  هدش  هدنار  یمدرم  دنربیم و  رس  هب  هناگیب  یتکلمم  رد  ایآ  هن  مینک ... محر  ناشناکدوک  نانز و  هب  [ - هحفص 78 مشوکیم [ .
یهاوخدـب ریت  نیرخآ  درک و  هاش  هب  ور  کـنیا  .و  تفگ مهاوخ  هاـش  هب  ار  نخـس  نآ  نم  دوشب . وگ  دوشب  دـهاوخیم  هچ  ره  دـنادوخ -؟

هناملاظ ینخـس  حیـسم  یـسیع  قح  رد  مدرم  نیا  : » تفگ هاش  هب  . درک باترپ  عافدیب  ناگدنهانپ  يوس  هب  دروآرد و  هب  شکرت  زا  ار  دوخ 
یشاجن .« تسا وا  هدنب  هکلب  ادخ ، هن  وا  هک  دنیوگیم  نانآ  دننک . راکشآ  تیارب  ات  سرپب  ناشیا  زا  تسا . تقیقح  فالخ  رب  هک  دنیوگیم 

يرآ دیزگ . ار  شتشپ  شزرل  و  دینش ! ار  نخس  نیا  دندوب  دقتعم  حیـسم  تیهولا  هب  هک  تیحیـسم  موق  يامعز  نابهار و  نایم  رد  روصحم 
ناناملـسم هک  تسنادیم  صاعنبورمع  دوب . هدرک  باختنا  ار  يراـبگرم  هاـگنیمک  نینچ  هنانمـشد  ورمع ، دوب و  تخـس  یهاگرذـگ  نیا 

دنتساوخ و رابرد  هب  ار  نارجاهم  یشاجن  نامرف  هب  رگید  راب  کی  . دننادیم وا -  ربمایپ  هدنب و  هک  ادخ  رسپ  هن  و  ادخ -  هن  ار  حیسم  یـسیع 
ار تسار  نخـس  زج  هک  دـش  رومام  بلاطیبا  نب  رفعج  دیـسرپ . دـنهاوخ  ار  زیچ  هچ  نانآ  زا  تسیچ و  هلاسم  هک  دنتـسنادیم  ناـنآ  کـنیا 

دنهاوخن قدص  نخـس  زج  دشاب  ناشدوخ  نایز  هب  رگا  یتح  نانآ  هک  دنتـسنادیم  نارگید  نآ  ورمع و  مه  یـشاجن و  مه  اقافتا  دـیوگن و 
؟و تسیچ حیـسم  یـسیع  هرابرد  ناتهدـیقع  : دیـسرپ نانآ  زا  هاش  رگید  راب  دـندمآ و  رابرد  هب  نیگهودـنا  هدزتریح و  ناگدـنهانپ  تفگ .

تسوا : » دومرف تسا -؟ هتفگ  هچ  ناتربمایپ  تسا - هتخومآ  ام  هب  نامربمایپ  هک  تسا  نامه  ام  هدیقع  هحفص 79 ] داد [ : خساپ  نینچ  رفعج 
یمامت دـیفم  سب  رـصتخم و  هلمج  نیمه  و  [ . 15 .« ] تسا هدرک  اقلا  نمادـکاپ  يارذـع  میرم  هب  هک  وا  هملک  حور و  ربمایپ و  ادـخ و  هدـنب 

هب تفگ : تشادرب و  تشاد  دوخ  ریرس  رانک  هک  ار  ییاصع  نخـس  نیا  ندینـش  هب  یـشاجن  . درک فصو  ار  تیحیـسم  نیتسار  هشیدنا  حور 
رد دـننکیمن و  زواجت  نآ  زا  دـنااصع و  نیا  هزادـنا  ربارب  ود  ره  مینادیم  وا  زا  ام  هک  هچنآ  اب  دـیدرک  یـسیع  زا  امـش  هک  یفیـصوت  ادـخ 

مهرد هرهچ  دیاین و  شوخ  ار  امش  رگا  یتح  دوزفا -: درکیم  دندیشک  مه  رد  هرهچ  راتفگ  نیا  زا  هک  نافقـسا  زا  یـضعب  هب  ور  هک  یلاح 
هشیدنا اب  روشک  دوبن ... ناما  رد  دوخ  نوماریپ  نابهار  ناشیشک و  زا  يرایسب  هشیدنا  رورش  زا  یشاجن  يرآ  . دیباتنرب ار  نخس  نیا  دیـشک و 

زین هاگآ  تقیقح  ینابهار  وا و  اما  ... دنناوخب ادخ  ادـخ و  رـسپ  ار  حیـسم  هک  دوب  نامه  هنامز  یمـسر  نید  دـشیم و  هرادا  حیـسم  تیهولا 
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. دندوب نموم  وا  تیهولا » هن  حیسم و  يربمایپ  هب  طقف  و   » دندیمهفیم فیرحت  ياهباقن  اهباجح و  يارو  زا  ار  تیحیـسم  تقیقح  هک  دندوب 
يدازآ يداش و  اب  دینـش  رفعج  زا  ار  فیرعت  نآ  یتقو  دوب  لـیلد  نیمه  هب  و  دوب . رامـش  كدـنا  دودـعم و  مدرم  هنوگ  نیا  زا  زین  یـشاجن 

: تفگ دوخ  ناشیـشک  هب  رگید  راب  هحفص 81 ] [ . ] 16 . ] تفای هحفـص 80 ] دوخ [  حور  یلاعتم  ياهتفایرد  اب  قفاوم  دیدنـسپ و  ارنآ  مامت 
اهنت وا  دندوب و  هتفر  همه  کنیا  تفگ ... نانیا  ربمایپ  هک  تسا  نامه  بلطم  دنگوس  ادخ  هب  دینک  شرتور  دیشک و  مهرد  هرهچ  رگا  یتح 

نیمزرـس زا  شیکوـن  یمدرم  ترجاـهم  بیجع  هصق  نیا  هب  مادـم  تشاذـگیمن و  مارآ  ار  شرکف  ياهظحل  ناتـساد ، نیا  اـما  دوـب . هدـنام 
نآ هب  هتسویپ  دوب . هتـساوخ  وا  زا  یتیلوؤسم  و  درک . ناشن  ار  وا  ریدقت  تسد  نایم  نیرد  ییوگ  دیـشیدنایم . دوخ  روشک  هب  زاجح  زیخالب 

، دنتشاد نادرگ  رب  ار  شغوی  هتشذگ و  دوخ  لام  ناج و  زا  شهار  رد  دنتشاد ؛ ودب  نارجاهم  نیا  هک  یقـشع  گرزب و  رگالـست  هب  ربمایپ ،
هک نانآ  دـندوب ، هدـیرخ  ناج  هب  ار  تاجن  ياهجنر  وا  هار  رد  هدـیرب و  تایح  رهاظ  ياهجنگ  زا  هک  نانیا  نارجاهم ، نیا  و  دیـشیدنایم ...

عایـض و نیمز و  هناخ و  تورث و  ناشاهجنگ  يرآ  دنتـشاد ، سدـق  ملاع  اهلد و  رد  دـنوادخ  ياضر  بلط  رد  ار  ناشنامیا  یناهن  ياهجنگ 
ییوگ هک  داتفا  حیـسم  یـسیع  نخـس  دای  هب  دندوب ... هدومن  راثیا  هدرک و  ادف  قح  رهم  ادخ و  ياضر  بلط  رد  ار  ناشزیچ  همه  دوبن . راقع 

هک اج  نآ  زین  و  دیهنن . هحفـص 82 ] دناسریم [  نایز  نآ  هب  گنز  دـیب و  هک  اج  نآ  نیمز ، رب  ار  دوخ  ياهجنگ  :» دوب قداص  نانآ  هرابرد 
زا دـنیبیمن و  بیـسآ  چـیه  هک  اج  نآ  نیرب ، ورملق  و  سدـق -  ملاع  رد  ار  دوخ  ياـهجنگ  هکلب  دـنیابریم . ار  نآ  هدز  بقن  نادـب  نادزد 

، رترب یجنگ  بلط  هب  نانآ  و  [ . 17 «. ] تساج نامه  زین  امش  ياهلد  تسامش  ياهجنگ  اههنیفد و  اج  ره  اریز  دیراپسب . ناما  رد  نادزد  بقن 
روشک هب  هدیرخ  ناج  هب  ار  هجنکـش  باذع و  نارازه  تسا -  یتسه  ياهجنگ  نیرتیقیقح  هک  شیوخ -  نامیا  هنیفد  دوخ و  حور  تاجن 

ماجنارـس اریز  دنوشیم . هجنکـش  دـننیبیم و  متـس  یکین ، هار  رد  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  دوب : هتفگ  زین  یـسیع  دـندوب . هدرک  ترجاهم  وا 
ناربمایپ هنوگ  نیمه  رب  اریز  تسا . میظع  نامـسآ  رد  امـش  یهاشداپ  اریز  امـش ، لاح  هب  اشوخ  دوب ... دـهاوخ  ناشیا  زا  نامـسآ  یهاشداپ 

ثوعبم ربمایپ  نآ  میلاعت  همه  کنیا  دوب . هتفگ  حیـسم  یـسیع  ار  همه  نیا  يرآ  دـندناسریم ... افج  دـندرکیم و  باذـع  ار  امـش  زا  شیپ 
نید دوب . هداد  رارق  بطاخم  ار  ومه  اهنت  هتفگ و  نخس  وا  دوخ  اب  ربمایپ  ییوگ  تفاییمرد . شیپ  زا  شیب  دیمهفیم و  ینشور  هب  ار  زاجح 

. دوب یـسیعو  یـسوم  همادا  ربمایپ  نآ  .و  دوب نیتسار  تیحیـسم  تقیقح و  ضومغ  یگداس و  هب  تخـس  لهـس و  يو  نید  دیمهفیم . ار  وا 
دزن نارابنارگ  ناشکتمحز و  یمامت  يا  : » دوب هتفگ  حیسم  یـسیع  هک  نامه  ناشکتمحز . شخبتاجن  نارابنارگ و  ناگدرب ، روای  يربمایپ 
امش ياهناج  متـسه و  نتورف  رابدرب و  نم  اریز  دیبای . میلعت  نم  زا  دیریگ و  ندرگ  هب  ارم  غوی  داد . مهاوخ  شمارآ  امـش  هب  نم  دییآ و  نم 
غوی نیا  نتشاد  ندرگ  رب  نید و  نیا  هار  رد  نانیا  و  [ 18 .« ] تسا هحفص 83 ] کبـس [  نم  راب  ناسآ و  نم  غوی  اریز  تفای . دهاوخ  یمارآ 
تفر ورف  هشیدنا  هب  صاعورمع  دنتـشگزاب . هاش  رابرد  زا  رت  هاتوک  اپ  زا  تسد  ناگدـنیامن  هنوگ  نیدـب  . دـندوب هدـیرخ  ناج  هب  اهجنر  هچ 
زگره ییوگ  هک  تشاد  بلق  رب  یقیمع  مخز  هچ  و  ییاوسر ... هناحـضتفم و  تسکـش  هچ  يرآ  دوب . هدروـخ  تسکـش  دوـب . نیگهودـناو 

شمارآ ار  شاهلیح  هابور  نطاب و  راوخنوخ  گرگ  هدنرد ، حور  یمک  هک  درک  بلج  ار  شرظن  يزیچ  رابرد  رد  اما  تفریذـپیمن ... مایتلا 
ابرلد و ناوج ، نز  نیا  ... دوب لوغشم  يراک  هب  يو  رس  تشپ  هک  تشاد  ییابیز  زینک  یشاجن  دید . يزیچ  درک و  هاگن  اج  نآ  دیشخبیم ...

شباـت هک  نادرگباـتفآ  لـگ  نوـچمه  تفکـشیم ... هراـمع  هب  ندرک  رظن  راـب  ره  رد  نز  نیا  هرهچ  هک  نیا  تفگـش  و  دوـب . ینتـساوخ 
نیا ندید  زا  ابیز  نز  هک  تشاد  تسناوتیمن  کش  دییاپیم . ار  وا  یمشچ  ریز  هراومه  تشاد و  هرامع  يوس  هب  ور  دفکشیم ، دیـشروخ 
دوخ اب  ورتشز  هلوتوک  درم  دوب . هتفاـی  وا  هب  یتبحم  تبغر و  دوخ  بلق  يادـیوس  ناـهن و  رد  دـشیم و  داـش  هرهچ  بوخ  دـنمورب  ناوج 
نیا دوب  هدیـشیدنا  لد  هب  درم  هک  ياهلاسم  و  ... دـیاشگب ارم  حور  هرگ  دـشاب و  نم  ياـمعم  لـح  دـیلک  دـناوتیم  نز  نیا  یتسار  هب  : تفگ

ات منک  شرازگ  یـشاجن  هب  ار  عقواـم  تروـص  هاـگ  نآ  دـنک و  رارقرب  هطبار  مکلـسم  مه  تسود  هراـمع ، اـب  نز  نآ  هک  منک  يراـک  : دوـب
يرآ . درک دیهمت  ياهشقن  هحفص 84 ] تفر و [  ورف  رکف  هب  و  مریگب . نامراکمه  رـسپ  لگـشوخ  نیا  زا  رابگرم  يرفیک  تخـس و  یماقتنا 
رگید يریسم  رد  رگید و  ياج  رد  ار  شرگهئطوت  ياهورین  دیاب  دوب  هدشن  قفوم  ناشیهابت  ناناملـسم و  راک  نالذخ  یناشیرپ و  رد  نوچ 
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هرانک يراـکیب و  تسا  لاـمالام  ینمـشد  هسیـسد و  ینمیرها ، يهنیک  زا  شبلق  هک  يدرم  يارب  هچ  تخادـنایم . راـک  هب  هدرک و  مکارتم 
تیلعف تایح و  ياوق  لیطعت  تاجافم و  توف  هجیتن  رد  تایح و  زیارغ  مامت  يدوبان  ملـسم ، گرم  راتـشک ، هعدـخ و  تیـساس و  زا  يریگ 

هداتفا راک  زا  شاینالقع  يزیرغ و  ياوق  تشگیم . قنتخم  هدـنز  هدـنز  دـشیم و  هفخ  یگراکیب  زا  تشاد  صاعنبورمع  الاح  و  تسوا .
... رهوگ دب  لد و  دب  درم  راتفر  تسا  نینچ  دوب . هتشگ  رثایب  وا  رابگرم  شین  هداتفا و  یمس  رام  ياهنادند  هک  تسنامیم  نآ  هب  نیا  دوب و 

مالس افص و  ماج  زا  ياهعرج  قح ، روخشبآ  و  مالسا ، برشم  رب  یتح  رمع ، همه  رد  زگره و  یـسک  نینچ  هک  يربیم  راظتنا  هنوگچ  وت  و 
دناوتن دوخ  زاجعا  هب  زین  درکیم  هدنز  ار  ناگدرم  قح  نذا  هب  هک  حیسم  یسیع  يرآ  ددرگ . باداش  باریـس و  شناج  دریذپرد  ار  مالـسا 

شاینمشد تهج  هب  قح و  تیشم  ساسا  رب  ایآ  هن  اریز  دهد ... زیختـسر  دشخب و  تاجن  ناشحور  ینورتس  گرم و  زا  ار  حاورا  هنوگ  نیا 
تـسناوتیم رگا  هآ ... دیـشیدنایم ... صوصخ  نیرد  مادـم  صاعورمع  .و  دوب رتبا  يدرم  دورداز  هرمث و  صاعورمع »  » وا رهطا ، لوسر  اب 

هابور و گرگ و  نآ  دـنربب ، نایم  زا  دـنردب و  وا  نامـشچ  ربارب  ار  شیکمه  تسود  هک  ياهنوگ  هب  دزادـنیب  هاش  نادـالج  شیپ  ار  هراـمع 
باـن و يوحن  هب  دـندیبلطیم ، همعط  دـندیرغیم و  يو  تاذ  ثبخ  نطاـب و  سفق  رد  همه  دـندوبن و  یکی  زج  همه  هک  ار  شنطاـب  راـتفک 

نوـنکم دـیراورم  نوـچ  هاـش ، خاـک  رد  هک  يدـید  ار  اـبیز  نیز  نآ  تـفگ -: هراـمع  هـب  يزور  هحفـص 85 ] دوـب [ . هداد  یفــشت  باریس 
ارچ يرآ -؟ نم -؟ وا و  هب  دوب -. وت  وا و  هب  مساوح  تدم  مامت  دوب -. ابیز  هچ  يرآ  دـیمارخیم -. سودرف  سوواط  ناسب  دیـشخردیم و 

تسم ارم -؟ .- دیشونیم ار  وت  راوخبارش  رابررش و  یهاگن  هتفت ، یحور  هنشت و  ینامـشچ  اب  ار -؟ زیچ  هچ  مدیمهف -. ار  يزیچ  اریز  نم -؟
ناور ناـج و  همه  اـب  دراد و  تسود  ار  وت  نک . رواـب  ییوـگیم -؟ هچ  بجع ... يا  تسا -. هتـشگ  وـت  يهتـسخ  لد  نوـتفم و  هتـسبلد ، و 

راوخهوشر نایرابرد  همه  نیا  هنوگچ -؟ مناوخب ؟ دوخ  هب  ناوخب - دوخ  هب  ار  وا  تسا . ناسآ  رایسب  منک -. رواب  اجک  زا  تسا -. هدیدنـسپ 
، دـیآ نم  دزن  يزور  دـییوگب  ار  زینک  نالف  وگب  راذـگب و  شتـسد  رد  ياهکـس  ربب ، ياهشوگ  هب  ار  ناشیکی  میراد ... راوخمغ  ناـیماح  و 
تسین و يرکف  دـب  يرآ  لیبق -... نیا  زا  میناـسرب و  هاـش  هب  میهاوخیم  هحفـص 86 ] ار [  ینخـس  وا  قیرط  زا  میوگب ، هنوگچ  ـالثم  اریز ...

تایح تذل و  طاشن ، روش و  لحاس  هب  ار  تایناوج  یتشک  تسا  قفاوم  داب  میراد و  تصرف  ات  درم ... ناوخب  دوخ  هب  ار  وا  تسا -. یندش 
رد ار  یناوج  وا  زا  رترب  هک  نیرخآ -  نیلوا و  تمکح  نآ  شیرق -  دنمدرخ  درم  رـسپ و  لگـشوخ  هنوگ  نیدب  ریگرب . مایا  زا  ماک  نارب و 

هاگآ و نمـشد  تکاله  بادرگ  تیاعـس و  نافوت  هب  ار  شرمع  یتشک  دـش و  دونـشخ  دوخ  تسود  داهنـشیپ  زا  دنتخانـشیمن ، دوخ  نایم 
نآ يرآ  درک . رارقرب  هطبار  ابیز  كزینک  اب  تلوهـس  هب  دـش و  راک  هب  تسد  تسا . ناسآ  ارجام  هیقب  هب  ندرب  هار  درپس ... هاوخدـب  تسود 
رد هک  روماک  درم  نیا  قفوم ، تسود  هب  صاعنبورمع  . دمآیم راتفرگ  وا  رهم  دنمک  رد  همه  اهلد  دیـشخردیم ، وا  دننامیب  لامج  هک  اج 

شاـبداش و ياـههنارت  شیارب  تفگیم و  تینهت  دیـشخردیم ، باـیماک  يداـماد  باداـش و  يداشمـش  خاـش  ناـنوچ  دوخ  يداـش  نشج 
... یمیظع ریظنیب و  قیفوت  هچ  یتسار  تفگیم -: نینچ  دیدنخیم  زیمآقیوشت  زیگناقوش و  یتلاح  هب  هک  یلاح  رد  دناوخیم و  دابکرابم 
-؟ اهاجکات اهاج -... نآ  ات  يرآ  دراد -؟ ماقم  برق  زین  یهاشداپ  خاک  ات  وت  هبوجحم  ربنیمیـس  و  هبوبحم ، رکیپ  هم  نیا  اـیآ  وگب  نم  هب  و 
ات هحفص 87 - ] وا [ ! صاخ  میرح  تولخ  و  یـشاجن ... رتسب  ات  تسا -! یندرکن  رواب  ییوگیم  هچ  یهاشداپ -. خاک  قمع  مرح و  بلق  ات 

تیارب هاـش  صوـصخم  رطع  زا  یمک  یتـفگیم  شاـک  يا  ییوـگیم  تـسار  رگا  مـنکیمن . رواـب  يرآ -. هاـش -؟ رتـسب  هاــگراب و  بـلق 
هب هلبا  دـنمدرخ ! درم  دوب . ناـشهناخ  رد  هاـش  صوصخم  رطع  ادرف  .و  دـییوب یهاوخ  ار  هاـش  رطع  ادرف  تسین . یلکـشم  هک  نیا  دروآیم -.
وس نیا  زا  .و  دیشخب وا  هب  رورغ  تاهابم و  هناشن  هب  داد و  ناشن  ریوزت  هداز  صاع  رسپ  دوخ ، تسود  هب  ارنآ  دوب ، هریغم  رسپ  هک  انعم ، مامت 

، درک فیرعت  وا  رب  ار  عقوام  شرازگ  تفر و  هاش  خاک  هب  هرسکی  دروآیمن ، تقفش  محر و  زین  دوخ  تسود  رب  هک  راکتنایخ  رادغ  ورمع ،
تیانج و نیزا  هاش  لد  . درک باجم  رطع ، هشیـش  هناگی ؛ يدهاش  كردم و  هئارا  اب  درکیمن  رواب  ار  عوضوم  تقیقح  راب  لوا  هک  ار  هاش  و 
هک ره  هیلع  لاح  ییوگدـب -  یـشیدنادب و  زج  دوب  هدـمآ  شرابرد  هب  صاـعورمع  درم ، نیا  هک  ياهظحل  زا  هک  هو  دـمآ . درد  هب  تناـیخ 

تسد و زا  ترارش  یلددب و  زج  تشاد . نیگآرهز  یشین  دوب و  رام  درم  نیا  دوب ... هدرکن  راذگورف  نمـشد ، تسود و  دشاب -  دهاوخیم 
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تـسناوتیم هناگی  هترگ  نیا  يور  زا  ار  ناشیمامت  هرهچ  يرآ  دوب . هکم  نادنمتردق  شیرق و  ناکرـشم  هدنیامن  نیا  دمآیمنرب و  شنابز 
رورـس نخـس  دای  هب  دندوب ... رام  یعفا و  نوچ  ناشینمـشد  تیاعـس و  نیک و  رد  شیرق  نیکرـشم  نآ  یمامت  دهد . صیخـشت  دسانـشب و 

زا نابز  اریز  دییوگب . بوخ  نانخس  دیناوتیم  هنوگچ  دیتسه . يریرش  ياهمدآ  هک  اهامـش  اهرام ، يا  :» دوب هتفگ  هک  هداتفا  یـسیع  شیوخ 
دیدـپ یکین  شیوـخ  نورد  يوـکین  هنازخ  زا  وـکین  درم  هک  تسین  نیا  هحفـص 88 ] زج [  دـیوگیم . نخـس  تسا  هتخاـس  رپ  ار  لد  هچنآ 

رفیک دننک . تشادزاب  دـنریگب و  ار  هرامع  ات  داد  نامرف  هنانگمـشخ  و  [ . 19 .« ] دروآیم راب  هب  يدـب  نورد  هابت  هنازخ  زا  لددـب  دروآیم و 
ات داد  روتسد  دشکب . ار  شیوخ  روشک  هب  نامهیم  يریفس  ای  ناما و  رد  ياهدنهانپ  هک  دوب  نآ  زا  شیب  وا  مرک  اما  دوب . گرم  يدرم  نینچ 

دوب و هدش  شیاضعا  لفاسا  راتفرگ  هک  ار  وا  و  دننک . زاغآ  شهانگ  تلآ  زا  ار  مرج  تبوقع و  دنمدب و  هویج  یطاخ  هاگمرـش  رد  نانهاک 
هراچیب درم  رسپ ، لگشوخ  هاگمرش  رد  هویج  ندیمد  زا  سپ  . دنیامن تبوقع  گرزب  یتافاکم  هب  نتـشکیب ، دوب  هدیرد  ار  هاش  مرح  تمرح 

صاعنبورمع نینچ  نیا  .و  درکیم یگدـنز  ارحـص  شوحو  اـب  سپ  نآ  زا  تشاذـگ و  تشد  هوک و  هب  رـس  دـش و  هناوید  درد  تدـش  زا 
نیا . دومن شرازگ  دوخ  ناشیکمه  هب  هنادـنمزوریپ  ار  دوخ  يارجاـم  حرـش  تشگزاـب و  دوخ  روشک  هب  باـیماک  داـش و  قفوم ، دنـسرخ و 

تسدب هکم  حتف  زا  لبق  هام  شش  رفـص و  هام   ) هکم حتف  زا  لبق  ترجه ، متـشه  لاس  رد  دروآ . مالـسا  دعب  ياهلاس  اهدعب ، صاعنبورمع 
هارمه و وا  و  دندز ، مالـسا  رب  گرزب  تابرـض  دنتـسج و  تکرـش  ربمایپ  هیلع  اهگنج  مامت  رد  نیکرـشم  ات  درک  ربص  . دروآ مالـسا  ربمایپ )

هریغ ربیخ و  بازحا  دـحا ، ردـب ، ياـهگنج  یماـمت  رد  نیکرـشم  یماـمت  شیرق و  هاپـس  هک  هحفـص 89 ] دـید [  نوچ  دـنام و  ناشماگمه 
ار دوخ  هنایاوسر  تسکـش  راک و  هناحـضتفم  نایاپ  زاغآ ، نامه  زا  دنروآ و  دراو  مالـسا  رب  يراک  یتبرـض  دنتـسناوتن  دندروخ و  تسکش 

هـس نانوچ  هحلط  رـسپ  نامثع  دـیلو و  نب  دـلاخ  اب  داتفا و  شیپ  هناراکم  وا  دـندرک ، ینیبشیپ  ار  قح  هاپـس  رهق  هبلغ و  ماجنارـس  دـندید و 
میهاوخیم دنتفگ  دندمآ و  هنیدم  هب  تفایرد ) دـید و  میهاوخ  ناشیگدـنز  شور  یـشم و  هقیرط  زا  هک  نانچ   ) مارم مه  ماگمه و  تسود 

ربمایپ اما  [ . 20 ... ] ناشتفریذپ دوشخب و  ار  ناشهتشذگ  ياهمرج  تسا ، ملح  شیاشخب و  ملس ، تشذگ و  نید  هک  مالسا  و  میروآ . مالـسا 
يانعم هب  نخس  نیا  دنکفا و  امش  يوس  هب  ار  شیاههشوگ  رگج  هکم  تفگ : دوخ  نارای  ناناملسم و  هب  دینش  ار  نت  هس  نیا  میلست  ربخ  هک 

وا و مالـسا  اما  . دنتـشادرب يزیرنوخ  گـنج و  زا  تسد  هتفریذـپا  هبوت ر  حلـص و  ناـشراب ، راـک و  تسـسگ  تسکـش و  میب  زا  هک  دوب  نآ 
دناهتشون ننست  لها  هک  هچنآ  ساسا  رب  يو  دوخ  . دوبن شاینطاب  ملظ  قاقش و  غورد ، قافن و  زج  دید ، میهاوخ  هک  نانچ  نارگید  يرایسب 

رهاظ یعون  زج  فارتعا  نیا  اما  دـیورگ . مالـسا  هب  ملد  مدـید  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  رب  ار  ربمایپ  نید  ریثاـت  یتقو  شیپ  اـهلاس  دـیوگیم :
دیاب مینک  رواب  زین  ار  شنخـس  رهاظ  رگا  هک  ارچ  درادـن . انعم  تقیقح  زا  يوترپ  نیرتمک  تسا و  لمهم  یظفل  تسین . غورد  ربخ  یبیرف و 

 ] هب تبسن  ار  دوخ  یشیدنادب  تیاعـس و  و  دادن . تداهـش  دوخ  مالـسا  هب  هاش  رـضحم  رد  اج و  نامه  ارچ  دوب  هدروآ  مالـسا  رگا  میـسرپب 
رد ناناملسم  هیلع  تیاعـس  یـشیدنادب و  رد  ردق  نآ  :» دناهتـشون يو  دوخ  فارتعا  هب  ننـست  لها  ياملع  داد . همادا  ناناملـسم  هحفص 90 ]

مدوب نآ  دنموزرآ  هظحل  نآ  رد  تسکش . ار  مغامد  دیاش  مدیسرت  هک  دیبوک  متروص  رب  نانچ  تشم  اب  یشاجن  يزور  هک  مدیشوک  هشبح 
ادخ هب  تسا ؟ قح  ینخـس  ایآ  ییوگیم  دمحم  دیات  رد  هک  همه  نیا  متفگ  یـشاجن  هب  موش . ناهنپ  نآ  رد  مرـش  زا  ات  دـنکاو  ناهد  نیمز 

تافارتعا اـهنیا  «. دوشیم لزاـن  وا  رب  یهلا  سوماـن  هک  تسا  یـسیع  یـسوم و  ناـنوچ  یلوسر  قح و  نیتسار  ربماـیپ  وا  هک  دروخ  دـنگوس 
غورد زج  همه  نیا  اما  متفریذپ ». ار  مالـسا  مدروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  مدینـش  یـشاجن  زا  ار  نخـس  نیا  هک  نآ  زا  سپ   » دـیازفایم و  تسوا .

ییاههنومن هک  رمایپ  هیلع  شیوخ  ریذپاننایاپ  تادیهمت  اههئطوت و  رد  تشگزاب و  هکم  هب  هلـصافالب  اریز  تسین . خیرات  فیرحت  ملـسم و 
ای هدادن و  تداهش  دوخ  مالسا  هب  هاش  رضحم  رد  اج  نامه  ارچ  دوب  هدروآ  مالسا  رگا  یهگناو  دومن ... تکرش  درمـش  میهاوخرب  ار  نآ  زا 

یـشیدنامه یماگمه و  یـشیکمه ، زا  ار  نانآ  لد  درکن و  شیوخ  مالـسا  هب  فارتعا  امـسر  تفرن و  هشبح  نارجاهم  دزن  ارچ  نیرب  نوزفا 
نامثع هن  نوعظم ، نب  نامثع  هن  رفعج ، هن  هشبح ، ناناملسم  زا  مادک  چیه  اریز  دوب . هتفگ  غورد  يرآ  درکن ... شوخ  ناشمالـسا  اب  شیوخ 
هگرج هب  زین  تعاس  کی  یتح  هکلب  زور ، کی  هن  دنتفاینرد و  ار  شمالسا  ربخ  هباحص  زا  کی  چیه  هن  دوعسم و  نب  هللادبع  هن  نافع و  نب 
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ییوجلد و رد  مدـق  کـی  درکن و  ناـشکمک  راـنید  کـی  دـناوخن و  زاـمن  ناـشیا  اـب  تعکر  کـی  دـماینرد . هشبح  نارجاـهم  ناناملـسم و 
، دوب دوخ  هحفـص 91 ] هاوگ [  دهاش و  دوخ  هابور ، مد  نوچمه  رگهلیح و  سایک و  يدرم  هک  وا  . تشادنرب ناشروما  تیافک  ییوگریخ و 

اما تشاد ... ناهنپ  ار  ياهراپ  دز و  اج  نامیا  مان  هب  تفگزاب و  مدرم  رب  ار  دوخ  یلایخ  تایونم  یلامتحا و  تاین  لئاسم ؛ زا  ياهراـپ  اهدـعب 
دناوتیمن هشیمه  دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  ار  حور  ياهیزاسرهاظ  اهیزابهسیـسد و  رعق  مه  اهیراوگرزب و  اهیراکادف و  قمع  مه  هک  خیرات 

هرهچ دردیم و  يو  نطاب  ثبخ  قمع  زا  هدرپ  زاب  تسا  هدرک  شرازگ  ام  رب  درذـگیم و  حوطـس  رد  هک  هچ  نامه  طبـض  اب  دـنک ، طـبض 
هب ندیورگ  رد  شریخات  نامیا و  ترتف  وا -  تایانج  هئربت  رد  ننست  لها  نادنمشناد  زا  یضعب  . دیامنیم الم  رب  حوضو  هب  ام  رب  ار  وا  تاذ 

موصعم و يدرف  هنوگ  هب  تدـم  مامت  رد  ینعی   ) دروآ مالـسا  دـمآ و  هنیدـم  هب  هشبح  نارجاهم  اب  ربیخ ، حـتف  لاـس  رد  دناهتـشون  مالـسا - 
( دـعب لاس  ود   ) ترجه متـشه  لاس  هب  هکم  حـتف  لاس  رد  وا  مالـسا  اـب  هنوگچ  تیاور  نیا  تسا  نینچ  رگا  دوب ) هدـنام  هشبح  رد  رازآیب ،

یلاح رد  درکیم ؟ هچ  هنیدم  ناناملسم  هن  هدوب و  هشبح  نارجاهم  هرمز  رد  هن  هک  یلاح  رد  ار  لاس  ود  نیا  یهگناو  داتفا ؟ دناوتیم  قفاوم 
رگید ياج  کی  هک  نیا  ربیخ ... حـتف  لاـس  رد  هن  دروآ و  مالـسا  هشبح  رد  هن  يرآ  . تسا هدرکیم  اـههچ  هدوب و  اـهاجک  مینادیم  اـم  هک 

زین نیا  منک ». راهظا  ارنآ  متسناوتیمن  شیرق -  مدرم  دوخ -  یموق  تاظحالم  مدرم و  رطاخ  هب  اما  دوب  مالـسا  اب  ملد   » تسا هتفگ  شدوخ 
نیا ماـمت  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دـیآیمرب و  شماـقم  عقوم و  زا  یتسرد  هب  يربخ  غورد  نیمه  نطب  رد  اـما  تسا . رگید  یغورد  هعدـخ و 

زا رود  هنوگچ  هدوب  هشبح  رد  رگا  یهگناو  . تسا هدوب  کیدزن  دـنویپ  رد  نانآ  اب  هتـسیزیم و  شیرق  دوخ -  كرـشم  موق  نایم  رد  تدـم 
نانوچ یهاشداپ  تسا  هنوگچ  دروآ ؟ مالـسا  دوب  هتـسناوتن  نانآ  هظحالم  هب  شیرق  زا  ادـج  گنـسرف  هحفـص 92 ] نارازه [  دوـخ و  مدرم 

نآ تفرگ ؛ رارق  شمدرم  ضارتعاو  تفلاخم  دروم  لـیلد  نیمه  هب  داد و  تداهـش  مالـسا  هب  دوب  شناـمیا  رطخ  رد  شتنطلـس  هک  یـشاجن 
مهارف وا  هیلع  یلخاد  یگنج  رد  ار  زیرگ  دربن و  زیتـس و  هنیمز  دنتـشارفارب و  بـالقنا  ملع  دـندرک و  بوشآ  وا  هیلع  امـسر  مدرم  هک  ناـس 
راموط دوب  هدـشن  زوریپ  رگا  دـمآ و  شراکیپ  هب  رگـشل  يوق  رواـگنج و  یبیقر  یلم ، یگتخیـسگ  یگتـسد و  ود  نیا  هیاـس  رد  دـندروآ و 

دیشکن تسد  ربمایپ  هب  نامیا  قشع و  زا  ناقیرطب  ناشیـشک و  یمامت  تفلاخم  مغریلع  همه و  نیا  اب  دوب و  هدش  هدیدرونرد  شایهاشداپ 
ترارـش و تیاعـس و  زج  يراک  هک  راعیب  راکیب و  راکم ، یناوج  صاعورمع ، وا ، تشاذـگ و  واد  هب  ار  دوخ  تنطلـس  ماـقم و  هاـج و  و 

يور رب  دیگنج و  ربمایپ  هیلع  تاوزغ  زا  يرایسب  رد  تشگزاب و  هکم  هب  صاعنبورمع  يراب  ؟ درواین مالسا  تشادن  گنراگنر  ياههعدخ 
رد هحفص 93 ] هشبح [  تیرومام  نامز  زا  مالسا  هک   » نخس نآ  اب  ار  ناقمحا  ناحولهداس و  زج  دوب و  وگغورد  وا  [ 21 . ] دیشک ریشمش  وا 
مه دز . ریـشمش  وا  هیلع  راگزآ  نایلاس  مه  تشاد و  ناـمیا  یـسک  هب  ناوتیم  مه  هنوگچ  اریز  تقیرف ، تسناوتیمن  دوب » هدرک  هنخر  ملد 

شراعـشا اب  دوب و  رعاش  يو  دربیم . راک  هب  ربمایپ  يدوبان  رد  ار  دوخ  ناوت  یمامت  زاغآ  زا  وا  ؟ دوب هنـشت  شنوخ  هب  مه  دوب و  شیدناریخ 
نوچ هک  درکیم  قیوشت  ار  ناکدوک  دـنناوخب . ربمایپ  هیلع  رازاب  هچوک و  رد  اـت  تخومآیم  ناـکدوک  هب  ار  اـهنآ  درکیم و  وجه  ار  ماـیپ 
دمآ نارگ  تخس و  ربمایپ  رب  نانچ  حیبق  راتفر  نیا  دناهتشون  . دنناوخب ار  زیمآلزه  عینش و  راعـشا  نآ  زاوآ  دنلب و  يادص  هب  دننیبب  ار  ربمایپ 

:- دومرف نینچ  تشادرب و  اعد  هب  تسد  تسا  موتحم  اعد  تباجتسا  هک  اج  نآ  لیعامسا -  رجح  مارحلادجسم ، رد  زامن  زا  سپ  يزور  هک 
زین . امرف شتنعل  راعـشا  نآ  زا  یفرح  ره  ضوع  هب  وت  اما  متـسین  رعاش  نم  دنکیم . وجه  شرعـش  اب  ارم  رگنب . ار  صاعورمع  اراگدرورپراب 

ياههمین ات  تخیریم  گنس  ترـضح  نآ  هار  رـس  رب  ماگنهابـش  تفگیم  ربمایپ  رب  هک  ینلع  ياهازـسان  مانـشد و  رب  هوالع  هک  دناهتـشون 
نینچمه . دنیبب بیسآ  دروخب و  نیمز  شدننازغلب ، اهگنس  تفریم  مارحلادجـسم  هب  تاجانم  زامن و  ادخ ، هناخ  فاوط  هب  هناخ  زا  هک  بش 

دنتفای و رواییب  ار  ربمایپ  شیرق  نیکرـشم  هک  هجیدـخ ، تلحر  بلاطوبا و  تافو  زا  سپ  و  بلاطیبا » بعـش   » هرـصاحم نتفای  نایپ  زا  سپ 
هدولآ نادهز  ثراح ، نب  رـضن  طیعمیبا و  نب  هبقع  صاعنبورمع و  ینعی  وا ، يزور  دـندید  زاب  ودـب  یبیـسآ  هنوگ  ره  رد  ار  دوخ  تسد 
هدجس رد  ار  ربمایپ  نوچ  و  دوب . ناشلغاش  هحفص 94 ] لغش [  یمسر و  هفرح  نیا  ییوگ  دندمآرد . دجسم  هب  مه  اب  دنتـشادرب و  ار  يرتش 

. دـنتخادنا شترـضح  تشپ  رب  ار  رتش  فیثک  دولآنوخ و  نادهچب  هک  دوب -  اعد  هدجـس  رد  هدرب و  نایاپ  هب  ار  زامن  ربمایپ  دـندید -  زاـمن 
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نادنمـشناد دنام . هدجـس  رد  نینچمه  درکن و  دنلب  رـس  يو  تخیر . شفارطا  وا و  ندب  رب  شتافاثک  دش و  هراپ  ترـضح  تشپ  رب  نادـهز 
ناود تفایرد . ار  ربخ  همطاف  شلاسدرخ  رتخد  هک  نآ  ات  دومن . نیرفن  ار  نانآ  تسیرگ و  اعد  يهدجـس  ناـمه  رد  دناهتـشون  ننـست  لـها 

تافاثک تسوپ و  یمارآ  هب  شنابرهم  کچوک  ياهتسد  اب  تسیرگیم  هک  یلاح  رد  ردپ ، زا  عافد  هب  ردامیب  رتخد  دمآ . دجـسم  هب  ناود 
« شیرقلاـب کـیلع  مهللا  : » تفگ راـب  هـس  درک و  نامـسآ  هـب  ور  تـشادرب و  رـس  سپـس  ربماـیپ  دـناهتفگ  تـفرگ . ندرتـس  ردـپ  نـت  زا  ار 

ینا هبر  اعدف  دناوخ . تما  يافج  هیلع  شایسکیب  یگدناماو و  هظحل  رد  ار  حون  ياعد  نآ  سپـس  و  داب » وت  رب  شیرق  خساپ  اراگدرورپ  »
هب هشبح  زا  نتـشگزاب  زا  سپ  وا ! یگدنز  ناشخرد  همانراک  ياهزارف  زا  زین  .و  نک مايرای  مدمآرد  اپ  زا  اراگدرورپ  [ 22 : ] رصتناف بولغم 

صاعلاوبا رـسمه  بنیز ، مانب  ناشیکی  دنتـشاد . رهوش  هکم  رد  وا  نارتخد  زا  نت  ود  [ 23 . ] درک ترجاهم  هنیدـم  هب  ربمایپ  : دوب نینچ  هکم 
عیبر نب  صاعلاوبا  هب  مه  بهلوبا و  نب  ۀـبتع  مه  ربماـیپ  داـماد  ود  هب  شیرق  نارـس  بهلوبا . رـسپ  هبتع  رـسمه  هیقر  يرگید  دوب و  عیبر  نب 
هبتع دننک . ناشنوریب  رهـش  زا  دنهد و  قالط  رازآ  ریقحت و  رـس  زا  دـندوب  هحفص 95 ] ناملـسم [  هک  ار  ربمایپ  نارتخد  هک  دندرک  داهنـشیپ 

نآ اب  ار  بنیز  دوب  كرشم  رفاک  هک  نیا  اب  عیبر  نب  صاعلاوبا  ربمایپ  رگید  داماد  داتـسرف . هنیدم  هب  هکم  زا  داد و  قالط  ار  هیقر  تفریذپ و 
تـسود ار  وا  بنیز  تـشادیم و  تـسود  ار  يو  اریز  دـش . ادـج  وا  زا  هـن  درک و  ریقحت  هـن  ار  شرـسمه  دادـن . قـالط  دوـب  ناملـسم  هـک 

دنتشکن و ار  وا  ناناملسم  دش . ریـسا  درک و  تکرـش  ردب  گنج  رد  رافک  یهارمه  هب  عیبر  نب  صاع  هک  نیا  ات  تشذگ  یتدم  تشادیم .
تخادرپ نودب  ار  عیبر  نب  صاع  دنتفریذپن و  ار  لاوما  نآ  ناناملـسم  ربمایپ و  اما  داتـسرف . شتاجن  يارب  هیدـف  هب  یلاوما  شرـسمه ، بنیز 

اما يورب . هکم  دوخ  رهش  هب  یناوتیم  يدازآ و  دومرف : دروآیمن  مالسا  مه  زونه  هک  عیبر  نب  صاع  هب  ربمایپ  نکیل  دندرک . دازآ  ياهیدف 
يدیسر هکم  هب  نوچ  يرفاک . وت  تسا و  ناملـسم  ینز  وا  اریز  تسین . لالح  وت  رب  بنیز  ترـسمه  وت ، رفک  ببـس  هب  سپ  نیزا  هک  نادب 

هارمه دوب  يدرم  ریپ  هک  ار  يراصنا  هثراج  نب  دـیز  ربماـیپ  تفریذـپ . ار  داهنـشیپ  نیا  عیبر  نب  صاـع  تسرفب . نم  دزن  هنیدـم  هب  ار  بنیز 
نیکرـشم اما  دوش . راپـسهر  هنیدـم  هب  ات  دـناشن  نآ  رد  ار  بنیز  تسب و  رتش  هب  یجدوه  هکم  رد  دوب  هداد  لوق  هک  ناـنچ  عیبر  نب  صاـع 

نوچ دوریم . هنیدم  هب  هک  تسا  دـمحم  رتخد  نیا  دـنتفگ -: هدرک  زاغآ  تفلاخم  دـندیروش و  رما  نیرب  نایفـسوبا  یگدرکرـس  هب  شیرق 
غورد هب  هک  صاعورمع  نیمه  و  نایفـسوبا ، دنربب ... هنیدم  هب  ار  وا  میراذـگیمن  تسا ، هتـشک  ردـب )  ) رد ار  ام  زا  يدایز  تیعمج  دـمحم 
دوسا هحفـص 96 ] نب [  راـبه  اـهنآ  شیپاـشیپ  رد  هک  رگید  یتعاـمج  و  مدرکیمن ) رظن  راـهظا  اـما  و   ) متـشاد لد  رد  ار  مالـسا  دـیوگیم 
سرت رابه و  هنایـشحو  هلمح  رثا  رد  دوب  رادراب  نوچ  بنیز  دندرک . هلمح  ربمایپ  رتخد  اهنت ، ینز  جدوه  هب  هدیـشکرب  ياههزین  اب  تخاتیم 
نیرفن تیاـنج  نیا  نیلماـع  رب  هک  دـمآ  راوگاـن  تخـس و  ربماـیپ  رب  ياهزادـنا  هب  لـمع  نیا  و  ... تخادـنا ار  شاهـچب  مجاـهت  هرظنم  نـیزا 

لبق هام  دنچ  طقف  وب د ، هدیـشک  وب  ار  يدج  رطخ  تشاد  هک  يزیت  هماش  اب  هدیمهف و  ار  كرـش  رفک و  نایاپ  هک  صاعنبورمع  يراب  . درک
هتفایرد دننک  ینیبشیپ  دنبایرد و  دنتسناوتیم  همه  هک  نانچ  ار  كرش  رفک و  تسکش  زین  وا  دروآ . مالسا  دش و  میلست  ناکرشم  میلست  زا 

نیک متـس و  رهـش  نآ  ربمایپ ، دیآرد و  وناز  هب  هکم  هک  نآ  زا  لبق  هام  دنچ  طقف  نطاب  تیاضریب  قافن و  هعدخ و  زا  لامالام  یلد  اب  دوب .
نیقفانم زا  يرگید  يرایسب  نوچ  و  دروآ . مالـسا  دیاشگب ، دوخ  رب  ملـسم  حتف  يزوریپ و  اب  دوش ، هتخیر  ینوخ  هک  نآیب  ریـشمشیب و  ار 

رب تسناوتن  زور  نآ  رگا  تشاد ... رتناهن  تسا  هتفهن  مدرم  بلغا  زا  هک  ار  شنطاب  دوب ، هتفهن  ناشناج  نب  رد  هعدـخ  قافن و  هک  ناملـسم 
قریب ریز  يزور  هاگ  نآ  دیـسریم . ارف  بولطم  تصرف  تقو  نآ  دـنامیم و  رظتنم  دـیاب  دزیم . ادرف  دـنزب ، هبرـض  نآرق  و  مالـسا ، ربماـیپ 

ربمایپ و مامت  لامک و  هولج  هک  بلاطیبا  نب  یلع  اـب  ناطیـش ، تماـعز  هب  هیواـعم و  يهیواـه  نوچمه  يهیاـس  رد  ینعی  ریگملاـع ، ترارش 
... درکیم دیاب  هک  هچنآ  درک  دوب ، نآرق  مالسا و 

یشاجن هصق 

تـشاد وا  زا  هک  يرابخا  تاعالطا و  دـنمجرا  هحفـص 97 ] هنیزخ [  دوخ و  هظفاح  هنیجنگ  هب  تخادرپ . روغ  هب  ربماـیپ  راـک  رد  یـشاجن  و 
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رسارس يراعشا  هک  دوب  هدیـسر  وا  هب  نارجاهم  يوگنخـس  درم  نیمه  رفعج ، ردپ  بلاطوبا  زا  ياهمان  ردقنارگ  هنیجنگ  نآ  رد  تشگزاب ...
رهم قشع و  یعون  دوب  ناـمیا  تمرح و  زا  هدـنکآ  ناـیاپ  اـت  زاـغآ  زا  هک  هماـن  نیرد  دوـب . هدورـس  ربماـیپ  صوـصخ  رد  حدـم  شیاـتس و 

ياههیال ناج و  ياههیام  زا  دشیمن و  دودحم  تاملک ، فصو  رد  ور و  چیه  هب  هک  دوب  هتـشگ  ربمایپ  راثن  هناهاگآ  هنافراع و  هناراکادـف ،
هک نانچ  نآ  ار  ربمایپ  ردق  هک  تساوخیم  هنادجم  لوؤسم ، فظوم و  یتردـق  ناونع  هب  وا  زا  هدنـسیون  دوب ... هدرک  شوارت  ناور  حور و 

کیلم ملعت  : » دادیم شایهاگآ  هناملاع  بلاـطوبا  دـبایرد ... وا  دـح  رد  ار  وا  یهلا  عیفر  عینم و  ماـقم  دـنادب و  تسوا  روخ  رد  هتـسیاش و 
میرم نب  حیسم  یـسوم و  نانوچ  يربمایپ  یتسار ، هب  دمحم  هک  دنادب  هشبح  هاشداپ  « » میرم نب  حیـسملا  یـسومک و  یبن  دمحم  نا  شبحلا 

رایرهـش  » نآ ربمایپ  يوس  زا  هک  تشاد  هناناج  هناگی و  ياهماـن  دوخ  تمیقنارگ ، تالـسارم  تابـسانم و  نیا  هنیجنگ  ناـیم  رد  زین  و  تسا »
ار وا  دوب و  هدروآ  شیارب  يرمـضلا  هیما  نبورمع  مان  هب  يدرم  ادـیدج  هک  ياهمان  وا . اـضما  رهم و  هب  ياهماـن  دوب . هدـمآ  وا  يارب  تبحم »

توعد بطاخم  ردـتقم  اما  هنامیمـص  ار  وا  ربمایپ  ناـیاپ ، رد  هدرک و  دـیکا  شرافـس  تقفارم  رهم و  هب  يو  رجاـهم  ناراـی  رفعج و  هراـبرد 
نیا عضاوت  هب  دـمآیم و  دورف  شتخت  زا  داـهنیم و  دوخ  نامـشچ  رب  ار  نآ  تفرگیم و  ار  هماـن  . دوب هدـناوخ  دوخ  نید  هب  هدرک  شیوخ 

وت تلاسر  هناتسآ  رب  زاین  قشع و  اب  رگید ، راب  کی  ینعی  دیزخیمورف . نیمز  رب  هناعـشاخ  تشاد  تسد  رد  تسود  زا  هک  هیامنارگ  يهمان 
لامالام یناج  اب  تسـشن و  یم  . مهنیم ندرگ  میروآیم و  ناـمیا  هحفـص 98 ] متـسیایم [ ، يدمآ  يربمایپ  هب  شیوس  زا  وت  هک  ییادخ  و 

ار يادخوت  رب  دوردهشبح  هاشداپ  محـصا  یـشاجن  هب  ادخ  ربمایپ  دمحم  زامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  . دناوخیم نینچ  قوش  يهبذج  قوذ و 
هک مهدیم  یهاوگ  مروآیم و  رارقا  زیزع  نمیهم  شخبینمیا و  سودق  هاشداپ  نآ  دنوادخ ، یگناگی  رب  میریگیم و  شیاتـس  هب  تربارب 

روراب یـسیع  هب  هاگ  نآ  ودومرف  اقلا  هانگ  زا  هدنزیهرپ  دازکاپ  يهدیزگرب  نمادکاپ  میرم  رب  هک  . تسوا هملک  ادخ و  حور  میرم  نب  یـسیع 
نآ يوس  هب  ار  وت  یتـسار  هب  دـیرفآ ... دـیرفایب  شیوخ  مد  تسدـب و  ار  مدآ  هک  ناـسنامه  شیوخ ، مد  حور و  زا  ار  یـسیع  ادـخ  دـش و 
ارف شتعاـط  هب  توـعد  یتـسود و  رب  زین  تسین و  وا  اـب  یتکرـش  یتـسه  کـلم  رد  ار  سک  چـیه  درادـن و  زاـبنا  هـک  مناوـخیم  ياهناـگی 

رـسپ وـت  دزن  و  ادـخ ... روآماـیپ  منم  يارگب ... روآ و  ناـمیا  ماهدروآ  قـح  يوـس  زا  هک  هچنآ  نم و  هب  نک و  يوریپ  ارم  ناـه  مناوـخیم .
... ياریپب دوخ  زا  ار  رابکتسا  نک و  ینابزیم  ییوکین  هب  ار  نانآ  متشاد . لیسگ  ناناملسم  زا  یهورگ  اب  ار  بلاطیبا  نب  رفعج  شیوخ  يومع 
ناه مدومن ... مامت  وت  رب  ار  متحیـصن  مدرک و  غالبا  ار  ممایپ  هک  شاـب  هاوگ  مناوخیم و  لاـعتم  هناـگی  نآ  هب  ار  تمدرم  ار و  وت  یتسار  هب 
کی و  داهنیم . دوخ  هنیـس  رب  دیـسوبیم و  ار  همان  . درک يوریپ  ار  تیاده  هک  سک  نآ  رب  دورد  ریذـپب و  متـشاد  هضرع  وت  رب  هک  ار  هچنآ 
همان نینچ  ربارب  رد  هحفـص 99 ] هراومه [  تسیرگیم . رکـش  يداش و  زا  هاگ  نآ  دوب و  هدـناوخ  ار  نآ  راب  اههد  دـناوخیم . شرگید  راب 

ار وا  قح  هب  ربمایپ  دوب و  يروشک  راکماک  هاشداپ  وا  يرآ  . داتفایم هدجـس  هب  قح  فصو  تمظع  یلاعت و  رگتیاکح  همه  ياهمان  هدـنزرا ،
هنییآ دوب . هداد  نامرف  تسا  زیخالب  ياهنیمزرس  نیا  یموب  بلغا  هک  تنطلس  تردق و  ورملق  هموثرج  نیا  یگماکدوخ ، رابکتسا و  درط  هب 

هدش توعد  تمحر  تفرعم و  قشع و  تفایض  هب  هک  یتسود  نوچمه  تشادن . ار  يدیدرت  یمهف و  جک  رابکتـسا ، راگنز  نیرتمک  شناج 
هب ناج  یمامت  اب  هداهن و  ردق  هتفایرد و  دوخ  هب  تبسن  ار  ربمایپ  دنمجرا  صاخ و  توعد  دوب . يداش  رکش و  همه  تخانشیمن و  اپ  زا  رس 

شناـج تشاد . دوخ  ناـج  نورد  رد  حیـسم  یـسیع  میلاـعت  تباـهم  رپ  اـبرلد و  ياوآ  زا  ار  ادـص  نیا  كاوژپ  همادا  دوب . هتفگ  يرآ »  » نآ
ساکعنا دباین و  باتزاب  تفرعم ، قشع و  تابث  هب  یناتـسهوک  رد  ادص  نآ  هنوگچ  دوب و  راوتـسا  تباث و  خماش  دنلب و  یناتـسهوک  نانوچ 

نیرتدـنمدرخ یتیگ و  ناهاشداپ  راختفا  هک  يدرم  تسا . هدرک  ریوصت  یبوخ  هب  ناهج  ناهاشداپ  ناـیم  رد  ار  وا  هاـگیاپ  خـیرات  .و  دریذـپن
تخانـش ییوکین  هب  مدرم  ادخ و  ربارب  رد  ار  دوخ  ماقم  درکن و  كولـس  هنارابج  كولم  یمامت  نوچ  نیمز  رد  زگره  هک  يدرم  دوب . نانآ 

ناسحا و شناوخ  داد و  شتواضق  تمارک و  شرضحم  هک  وجقح  يدرم  درک . راتفر  لدع  هب  يو  قلخ  اب  دوب  عشاخ  قح  ربارب  رد  نوچ  و 
نومزآ و شایهاشداپ  هوشریب و  شایسرداد  هاگداد و  شهاگراب  ایریب و  شنامیا  تیبرت و  شتسایس  قفر و  شراتفر  قدص و  شنخس 

یتسار نیمزرـس  نابغاب  هک  يدرم  نینچ  هحفـص 100 ] دوب [ . كانبات  شگرم  كاپ و  شیگدـنز  یناهج و  نآ  شتزع  ینامرآ و  شتاـیح 
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راگدـنام يوربآ  شایتسه  دوج و  شدوجو  هک  يدرم  دروآ . راب  تمعن  تمحر و  دوخ  ورملق  ياههنارک  یمامت  رب  باحـس  نانوچ  تسا 
هاتوک ینامز  رد  وا  نیمزرس  وا  رطاخ  هب  تفای و  شیاسآ  شیارآ و  تایح  ياهنیذآ  یمامت  هب  شایهاشداپ  میلقا  دش ... شروشک  يراج  و 

شاداپ باوث و  رد  دوب  هداد  هدعو  ربمایپ  هک  نانچ  و  دش . لدب  اقیرفا  هراق  یمامت  رد  مالسا  تمحر  رشن  ياههاگیاپ  نیرتمیظع  زا  یکی  هب 
ناهاشداپ و هب  قح  هب  ربمایپ  اریز  دوب . هتـسج  تکرـش  دییارگیم  قح  هب  هراق  یمامت  رد  زورما ) نیمه  ات   ) وا زا  سپ  هک  یحور  ناج و  ره 
، دنوادخ هاگـشیپ  رد  دنامیهـس و  ناشیایاعر  رفک  ای  شریذپ و  هانگ  ای  باوث و  رد  هک  دوب  هداد  دـیکا  دـیون  دـیعو و  اهروشک  نارادـمامز 

هللا مسب  : دوب هتـشون  نینچ  ربمایپ  خـساپ  رد  یـشاجن  هاـگ  نآ  . دوب دـهاوخ  ناـنآ  ندرگ  رب  اـههدوت  گـنهرف  ناـمیا و  تیلووسم  زا  یـشخب 
یهاوگ . وا تاکرب  تمحر و  رابرپ  یمالس  داب . قح  ربمایپ  وت  رب  ادخ  مالسرحبا  رسپ  محصا  یشاجن  زا  ادخ  ربمایپ  دمحم  هبمیحرلا  نمحرلا 

حیسم یسیع  هرابرد  هک  هچنآ  اب  ار  تاهمان  درک . تیاده  مالـسا  هب  ارم  هک  یلاعتم  تاذ  نآ  تسین ... هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هک  مهدیم 
هدرک فصو  وت  هچنآ  زا  تبحم -  رایرهش  نآ  حیسم -  یسیع  هک  نیمز  نامسآ و  هدنروآدیدپ  هب  دنگوس  متشاد . تفایرد  يدوب  هتـشاگن 
نما راوج  رد  وت  نانامهیم  میدروآ . نامیا  نادب  میتفایرد و  ياهتشگ  ثوعبم  نآ  غالبا  هب  وت  هک  ار  هچنآ  قیقحت  هب  ام  تسین و  رتشیب  يدوب 

ار تتیاده  هحفـص 101 ] ياهدـمآ [ . یتـسار  هب  هک  وگتـسار  يربماـیپ  ییادـخ . لوسر  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  قح  هب  دـنانم و  تحار  و 
رگتوعد ياهتـسد  نیا  ربارب  مداد و  ناـمیپ  تسد  مدومن و  تعیب  وت  بناـج  زا  یگدـنیامن  هب  تیوـمع  رـسپ  ریفـس و  اـب  زین  مدرک و  تیعبت 

هچ ره  تنامرف  ماوت . نآ  زا  ناج  یمامت  هب  متـسین و  کلام  دوخ  رب  زج  نم  ادخ  ربمایپ  يا  ناه  مدروآ . مالـسا  متـشگ و  میلـست  ار  يادـخ 
قح همه  ياهدـناوخ  منادـب  وت  هک  هچنآ  هک  مهدیم  تداهـش  رگید  راب  کی  دـمآ و  مهاوخ  تیوس  هب  مایناوخب  رگا  نک . مهاـگآ  دـشاب 

... تسا

تشونرس هصق  نیرتابیز 

تشذگیم و شاهلیخم  زا  یپایپ ، اما  هتسسگ  يریواصت  نوچمه  هک  ییاههصق  دنارذگ . رطاخ  زا  ار  ناتساد  نیا  محـصا ) هاش   ) یـشاجن و 
تسنامیم نیا  هب  دوب  لوقعلاریحم  یندرکن و  رواب  سبزا  هلئـسم  تبارغ  و  یکانلوه . بیجع و  ناتـساد  هچ  دندوب . شدوخ  هب  طوبرم  همه 
شناگدـید ربارب  زا  ماـمت  تعرـس  هب  ریواـصت  دـیدیم . نآ  نتم  رد  رود و  يرگتیاور  رظاـن و  هـک  اـهارجام  نآ  لـعاف  هـن  ار  دوـخ  وا  هـک 

هعجاف سب  زا  اریز  دوب ؟ نینچ  ارچ  دوب : هداد  خر  يرگید  سک  هرابرد  همه  نیا  ییوگ  تفاییمن و  ناـیم  نآ  رد  ار  دوخ  وا  دنتـشذگیم .
هاگ ره  دوب  هدمآ  شرس  رب  هک  هچنآ  زا  زیرگ  یناور و  عفادت  يارب  دوب ، ریذپانلمحت  نیگنس و  شحور  تبیصم  نیگمهـس و  يو  یتخبدب 

محصا هدازهاش  مان  هب  دوب  يرـسپ  اج  نآ  . دیدیمن ارجام  یـساسا  روحم  یلـصا و  شقن  رد  ار  دوخ  دروآیم  رطاخ  هب  ار  ياهصق  نانچ  هک 
اما رادـتقا ، تیاـهن  رد  هک  دوب  يدرمهاـش  دوب ... هدازآ  ناـبرهم و  قـلخشوخ ، يدرم  ردـپ  تشاد . هشبح  هاـشداپ  رحبا ، ماـن  هب  يردـپ  هک 
رب رتنوزفا  ار  نآ  تخادرپیم  نآ  یباـیزرا  هب  هاـگ  ره  هک  یتورم  درکیم . هحفـص 102 ] يرادمامز [  تورم  تمحر و  هب  هتخیمآ  یتردق 

. دندرگیم طقاس  دوز  ای  رید  ینالداع  نینچ  دوشیمن و  عمج  اج  کی  راکماک  تردق  اب  لدع  هک  تسا  یتقیقح  نیا  . تفاییم هاش  رادـتقا 
روراب و هشیمه  تخرد  تلادع ، ساسا  نیرب  دننک . هدافتـسا  ءوس  دـنناوتیمن  تلادـع  تیلووسم  تهج  هب  دوخ  دودـحمان  تردـق  زا  اریز 

یمدرمان تسد  ینعی  دوشیم . هدز  مقر  دشر  راب  کی  طقف  ناهایگ  هدر  رد  تسایس  یسانشهایگ  رد  تفگ  ناوتیم  تسین و  زبسرـس  میاد 
؟ تلیضف نیرترب  ای  تهالب و  راتفرگ  دوب  يدرم  داد . تبسن  هاش  هب  ناوتیم  ار  هصیصخ  ود  نیا  زا  مادک  . دنکیم شعطق  دوز  هنامز  نابغاب 
هب نانچ  نآ  بلغا  هک  یتمحر  تقر ، تمحر و  هب  هتخیمآ  دامتعا  یـضعب  رظن  رد  ایآ  و  ایاجـس ؟ نیرتلماک  اـی  اـیاطخ و  نیرتگرزب  راـتفرگ 

شیپ راـتفرگ  دـهاوخن  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  تلادـع  ؟و  تسین بیع  دـماجنایم  هناهیفـس  یـشوپ  مشچ  هب  هک  دزادرپیم  ینیع  ضمغ 
یتح یگدنز و  ناهج و  تروص  نیرد  دراگنا . هدیدان  ار  یلئاسم  دـنک و  یـشوپمشچ  هشیمه  دـیاب  دوش  تیانج  زا  لبق  صاصق  يرواد و 

زا رپ  یتیگ  درگنب  نظءوس  يهدید  هب  یمدآ  رگا  اما  دزابیم ... زین  ار  دوخ  ناج  الامتحا  و  دریگیم ... هداس  لهـس و  ار  شیوخ  ناج  ظفح 
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شیوخ شنیب  ناما  رد  شرگن و  عون  نیمه  تسارح  ظفح و  نوناک  رد  يو  دوخ  اما  دناهئطوت و  راک  رد  ناحارط  اج  همه  تسا و  ینمشد 
. هن تفگیم : نینچ  هناهجوم  دادیم و  یفنم  خساپ  يدرکیم  وا  دوخ  زا  ار  لاوس  نیا  رگا  دـیاش  دوب ؟ هلبا  يدرم  ردـپ  نآ  ایآ  اما  تسا ...

همه نیا  اـب  منک . هاـبت  ار  یگدـنز  هحفـص 103 ] نارازه [  متـساوخن  دوـخ  یگدـنز  ظـفح  يارب  نم  تسا و  متـس  رد  یعقاو  تهـالب  اریز 
یبیجع زیچ  تشاد . يو  يریگـشیپ  يدـنمدرخ و  یـشیدناهراچ ، زا  رتدـنمروز  ینایرج  دوب  هدرک  راتفرگ  دوخ  ماد  رد  ار  يو  هک  یبادرگ 

هدازهاـش ناوج ، نآ  يومع  هک  تشاد ، يردارب  هاـش  ... دـمآ قئاـف  ریدـقت  رب  ناوـتیم  هن  داد و  رییغت  ار  تلادـع  ياـنعم  ناوـتیم  هن  تسا .
لوؤسم وا  هک  یتلادـع  تسا و  ریدـقت  ردارب  نیا  دوبن . قداص  ردارب  اـب  هجو  چـیه  هب  هک  هتـسارآ  يرهاـظ  اـب  قفاـنم و  يدرم  دوب . محـصا 

رطخ و ساـسحا  درجم  هب  اـیآ  دـیوگیم : دوخ  هب  یقتم  درم  هشیمه  اریز  وا . یناـسنا  ياوـقت  هماـنراک  وا ، یگدـنز  نوـمزآ  دوـب  شماـجنا 
ياههنوگ هب  هشیمه  تاذ ، تنایـص  سواسو  هک  اج  نآ  زا  شیوخ و  ناج  ظفح  يارب  هک  دـنکن  میراد ؟ ار  رفیک  هزاجا  یلاـمتحا  تینءوس 

هدیـشک هناهاوخدوخ  يریگهجیتن  نیا  هب  ار  ام  دـناشکیم  چـیه  هبترم  هب  ار  ام  نانمـشد  ناج  ربارب و  نارازه  ار  اـم  ناـج  شزرا  زیمآقارغا 
هک يدوـجوم  دوـب . ییو  هدـنرد  هعدـخ و  لاـثمت  هک  ییوـمع  ریوزت و  رپ  محریب و  يدرم  تشاد . دوـجو  ردارب  نیا  هـمه  نـیا  اـب  دـشاب .

دراد هک  ینابهگن  ياهگس  دوجو  اب  ار  اههلگ  هک  هابور  نیلمخم  مرن و  تسوپ  رد  یگرگ  اهتنم  دوب ؛ هابور  گرگ و  زا  ياهزیمآ  شتـشرس 
. تشاد رـسپ  هدزاود  درم  نیا  . تشاد موصعم  لالز و  امنسدـقم ، تلاحرپ ، ینامـشچ  فیرظ ، ياهناچ  دـنامریمن ؛ دـناسرتیمن و  نادـنچ 
مه و اب  ندش  خاش  هب  خاش  تواقـش و  گنـس  هب  ندروخ  یگدول و  زاب و  رد  طارفا  ببـس  هب  ناشزغم  ییوگ  هک  لوغ  هرن  الویه و  هدزاود 

... دوب هدمآرد  هب  ضرم  ضرغ و  ربک و  ياهماین  زا  هتخیهآ  ریشمش  هدزاود  ناشنایم  هک  رکش  ار  ادخ  دوب . هدرک  بیع  دسح  یبیرف و  دوخ 
یمامت هعومجم  دنتـشادن و  یهارمه  زین  ناشردپ  هحفـص 104 ] اب [  ناشیمامت  دنتـشادن و  یلدمه  رگیدمه  اب  ات  هدزاود  نیزا  مادک  چیه 
یمومع راظنا  رد  تشاذگیمن  نادنچ  ناشندوب  بویعم  نیمه  تهج  هب  ردپ  و  دنتـشادن . لقع  یلومعم  هچب  کی  هزادـنا  هب  ناشیاتهدزاود 

يرآ دوب . فلاخم  دوخ -  ردارب  محـصا -  هدازهاش  ردپ  اب  دوخ  دالوا  نیمه  رب  هیکت  اب  شیدناژک  ردپ  اما  . ناشدـننیبب مدرم  دـنوش و  رهاظ 
ناهنپ هاگ  راکـشآ و  ناوارف ، يرادـتقا  زا  هاشداپ  رابرد  رد  ردارب  . تخپیم هشیدـنا  گید  رد  ییاـهادوس  دزیم و  مقر  رـس  رد  ییاـههشقن 

هنوگ هب  یهاگآ  راک و  هقباس  زارد  نایلاس  یط  هک  درم  نیا  دوب . هدرک  دوخ  رارـسا  زین  اههنیجنگ و  رادهنازخ  ار  وا  هاـشداپ  دوب . رادروخرب 
هدرک تیبثت  هشبح  تسایس  هنهپ  رب  ار  دوخ  رادتقا  هلیسو  نیدب  تشاد و  لماک  فوقو  یلفق  ره  ندوشگ  رب  دوب  هدمآرد  يدیلک  یتیصخش 

رب هدرک و  هیکت  راوخنوخ  يدرم  هب  شردپ  دزیم . جوم  یکدوک  نارود  نامه  زا  محـصا  ناوج  يهدازهاش  تینهذ  ياضف  رد  يزیچ  دوب .
ار هچنآ  تسا  تورم  هحماسم و  نآ  رتقیقد  مان  هک  يداـمتعا  نیا  و  دوب ... هدـیزگ  انکـس  دوب  هدوشگ  نهد  همعط  ندـیعلب  هب  هک  یماد  هبل 

ياهئطوت خرط  هب  دندیدیم  یلجتم  هاش  ردارب  رد  ار  روشک  عزانمالب  تردق  اهنت  کنیا  هک  هشبح  مدرم  . دـش بجوم  دوش  بجوم  دـیاب  هک 
دندیشیدنا دوب . تردق  تینما و  هب  نانآ  لین  رد  هعماج  یـسایس  نوئـش  اب  بسانتم  یلپ  هک  هئطوت  هن  نانآ  نامگ  رد  حرط  نیا  دندیـشیدنا .

تردـق یحور  نینچمه  دراد ... تسد  رد  ار  تکلمم  روما  مامت  یمـسر  همین  هنوگ  هب  کـنیا  دوخ  تسا و  رـسپ  هدزاود  بحاـص  درم  نیا 
میـشکب و درادـن  شیب  رـسپ  کی  هک  ار  شردارب  وا ، قفاوت  اب  تسا  رتهب  سپ  دراد . ار  هشبح  نایک  ظفح  ینعی  ماـقم ، هاـج و  هنـشت  بلط و 

هدزاود اما  تسا ... میقع  تخس  هثراو  کی  تکلمم  يرآ  مییامن ... نیمات  دیدم  ياهتدم  ات  ار  دوخ  لالقتـسا  هحفص 105 ] یتآ و [  تابث 
دننک تیادـه  هضبق و  ار  روشک  کی  نوئـش  رگیدـکی  رانک  رد  ای  دـنریگ  تسد  هب  ار  تردـق  ماـمز  يرگید  زا  سپ  کـی  ره  هک  ناوجون 

دهاوخ هچ  شدنـشکب  ییوس  هب  کی  ره  هدرک  مر  شومچ و  بسا  هدزاود  هک  ياهبارا  زا  هک  نآ  زا  لفاغ  اههراچیب ... دوب . دـهاوخن  نینچ 
هدیـشچ لاصو  ياهایور  لایخ و  مزب  رد  ار  نآ  زا  ییاههعرج  هاگهگ  هک  دـمآ  يدهـش  نانوچ  ردارب  ناـج  قاذـم  رد  مدرم  داهنـشیپ  . دـمآ

يداش نارگ  ياهلطر  دشیم و  هدرتسگ  ییازیتسم  يراوخـشون  بولطم و  تفایـض  نانچ  يهرفـس  مدرم  جرخ  باسح و  هب  هک  نیا  دوب ...
تردـق تیبثت  رما  نیا  دـنچ  ره  اما  مشکب ؟ ار  مردارب  ... دوب یللعت  دـیدرت و  ياج  هچ  دـندوب  وا  رواـی  مدرم  هک  کـنیا  دـشیم ، هدیـشونرد 

ریمـض و ياهتـساوخ  يرجم  ار  اـههلاجر  کـنیا  هک  گرزب  ياههسیـسد  حارط  دـنرواین . ورف  ار  رجنخ  نم  ياهتـسد  نکل  تسا  نم  قـلطم 
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یبصع و تخس  یتلاح  اب  اهنت  دولاین . نآ  هب  ار  شنماد  ياههبل  تفرگ و  رتالاب  نوخ  جوم  زا  ار  شیادر  دیدیم  دوخ  ریرـش  نطاب  تایونم 
هب ار  گرزب  تراغ  زور  رود ، زا  محـصا » ، » ناوج هدازهاش  ینعی  رـسپ ، . دـنربیم نایاپ  هب  ار  راک  مدرم  هنوگچ  هک  درک  هراـظن  هغدـغد  رپ 

لوه تدـش  زا  شدوخ  دـیاش  تسیرگن . یبوخ  هب  ار  اهزیچ  زا  يرایـسب  دـشیمن  ییوگ  دوب و  هتفرگ  همد  دود و  ییاضف  دروآیم . رطاـخ 
روجاترس راکش  زور  دوب . گرزب  تراغ  زور  زور ، نآ  . دیدیم هتخیرگو  هتسج  ار  ییاهزیچ  اههنزور  زا  هاگهگ  دوب و  هتسب  ار  شنامـشچ 

ماگنه نآ  رد  محـصا  هدازهاش  ییاـفویب . هطلـس  زور  میظع ؛ گـنرین  گـنن و  تمرح ، کـته  زور  راتـشک ، هحفــص 106 ] زور [  تورم .
نوگژاو ار  ثاثا  تراغ . زا  ولمم  رپ و  ياهبیج  هدرک و  هرگ  ياهتـشم  اب  دـنتخیر . اهخاک  هب  مدرم  لاـس . هدزون  دودـح  دوب . سرون  یناوج 

هک ییایـشا  تراغ  زا  لد  قمع  رد  دنچ  ره  راکماک  ردارب  دیدج ، هاش  دندوبریم و  ار  سیفن  يایـشا  دندیردیم و  ار  اههدرپ  دـندرکیم و 
رجنخ اهدص  . دشیم تخادرپ  دـیاب  يدزم  دـشیم  ماجنا  هک  يراک  ره  يازا  رد  درک ، دـشیم  هچ  اما  دوب  دونـشخان  دوب  شدوخ  هب  قلعتم 

کنیامه زا  هک  تخت  زارف  زا  و  دوب . رگهراظن  هدیمل و  طقف  گرزب  گرگ  هنامحریب ، یباصق  نیرد  دندیرد و  مه  زا  ار  هراچیب  ردـپ  ندـب 
رگوهایه مشخ  هدـنفوت و  دابدرگ  دـنک . عافد  ریپ  ردـپ  زا  تسناوتن  ناوج  محـصا  . تسیرگنیم همه  نیا  هب  دوب  هتفرگ  رگنـس  نآ  يالاب  رب 

. تفرگ دوخ  دگل  تشم و  تابرض  نایم  رد  ار  وا  تخیـسگ و  راهم  وا  يوس  هب  تسارکی  درکیم  هلمح  نیمجاهم  هب  هک  وا  ندید  هب  مدرم 
زورید دندومنیم . ناریو  ار  همه  نآ  زورما  دندرکیم  سیدـقت  شتـسرپ  سیدـنت  نوچ  ار  نآ  ثاثا  هعومجم  خاک و  زورید  ات  هک  یمدرم 

نآ تبیغ  ببـس  هب  زورما  دـندرکیم ، شنرک  ار  زیچ  همه  تسا  هتفهن  روز  تورث و  رد  هک  یتمرح  تسادـق و  تمظع  تردـق و  لـیلد  هب 
شتآ دندرکیم و  جارات  دنتـسکشیم ، ار  زیچ  همه  دندرکیمن . اقبا  زین  راوید  رد و  ایـشا و  رب  دندوب  هدروآ  دیدپ  دوخ  هک  یلایخ  تمظع 

همه هب  یتریـصبیب  رـس  زا  دندیـسرتیم ، زیچ  همه  زا  دوب  هتفهن  روز  تورث و  رد  هک  یتسادق  تمظع و  تردق و  لیلد  هب  زورید  دندزیم .
غیرد و هحفـص 107 ] دـنتفگیم [ . روز  عاـفدیب  يایـشا  هب  یتح  زیچ  همه  هب  روز  نآ  تبیغ  ببـس  هب  زورما  دـنتفگیم و  روک  قلمت  زیچ 
.و مینک مامت  مه  [ 24  ] یـشاجن هچمین  نیا  اب  ار  راک  ات  دـییایب  تشادرب -: گناب  یـسک  رهـش  شابوا  هورگ  نایم  زا  هاـگان  ! یمدرم هچ  ردد !
دـندزیم و دروآ . دراو  ناوـج  رـسپ  رب  ياهمطل  دندیـشوکیم  کـی  ره  دـندرک . هلمح  دوـخ ! بوـبحم  هدازهاـش  يوـس  هـب  هـمه  ناـهگان 

نانآ دندزیم . ار  رگیدمه  هابتـشا  هب  دننزب  ار  وا  هک  نآ  ياج  هب  لیلدیب و  مدرم  هک  دوب  يدح  هب  تابرـض  تدش  عمج و  راشف  دـندزیم .
نیا هک  رتهب  هچ  و  دننک . دوخ  رهق  جامآ  ات  دنتساوخیم  یفده  درکیمن . یقرف  قحان  ای  قح و  هب  دنـشاب . هدز  ار  یـسک  دنتـساوخیم  طقف 
نوچ يزور  هک  ياهدازهاش  دنراد . وا  اب  ياینمشد  هچ  دننزیم و  هچ  يارب  دنتـسنادیمن  دنتخانـشیمن و  یتح  هک  دوب  ياهدازهاش  فده 

دندزیم تفگ . شمانشد  نعل و  تسا  لوفا  طوقس و  راک  رد  نوچ  رگید  يزور  و  دیـشک ؛ اروه  شیارب  ناوتیم  تسا  تردق  بصنم  رد 
دندیرد نت  زا  ار  شایهاش  رخاف  ياههماج  تشادربرد . ناوجون  كرسپ  يارب  يدیدش  یحور  ریقحت  ینامسج  درد  رب  هوالع  هبرـض  ره  و 

وا اب  ار  اهراتفر  نیرتدیدش  دوب ، هدرک  راتفر  لدـع  هب  ناشیا  اب  هژیوب  دوب و  هتـشاد  اور  ناشیارب  ردـپ  هک  یتدوم  تمحر و  رفیک  هب  دـبال  و 
هزیگنا و نامه  دننادب  دـننیبب و  دـنهاوخیمن  یماع  ياههدوت  هک  يزیچ  اهنت  یعمج ، روک  ياهبوشآ  گرزب و  ياهاغوغ  رد  يرآ  . دـندرک

يومع اما  . تساوخیم ار  شلتق  مکح  ذـیفنت  شاـبوا  هورگ  ربهر  . دوبن یفاـک  همه  نیا  هحفـص 108 ] تسا [ . ناشدوخ  یعمج  راتفر  لـیلد 
هب ار  وا  يزیرنوخ ...؟ همه  نیا  ارچ  دیتشک ... مربارب  ار  شردپ  کنیا  مه  دیهاوخن . نم  زا  هن  مهدیمن . ار  هزاجا  نیا  نم  تفگ -: زاسهلیح 

طوبرم ناتدوخ  هب  خاک  نیا  زا  نوریب  دـینکب ، دـیهاوخیم  هک  يراک  ره  شدیـشکن ... نم  يور  شیپ  طقف  هدرب . ناونع  هب  مدیـشخب . اـمش 
ار ناـمرف  یناـهن  هفیطل  شاـبوا ، يهدـنامرف  . درکیم روـک  ار  شیاهتـشا  ـالامتحا  دزیم و  مـهب  ار  شلد  نوـخ  ياـشامت  نـیزا  شیب  . تـسا

هچب نیا  دیرادرب . وا  زا  تسد  دیشکرب -: دایرف  رهش  نادنب  هرادق  شابوا و  سیئر  اما  دوب . یکریز  رادمتسایس و  هاشداپ  هچ  یتسار  . تفایرد
اهرجنخ دوب . نشور  عطاق و  نامرف  دروآ . دورف  مکح  ذـیفنت  تمالع  هب  ار  شتـسد  هاش  . نم يهدرب  یـصوصخ و  کلمی  ام  تسا . نم  لاـم 

... دندرب رهش  نادیم  هب  دندیـشک و  نوریب  خاک  زا  ناشک  ناشک  ار  نوبز  ریـسا  نانز ، غیت  سیئر  يربهر  هب  رگهلهله  هدوت  دیطلغ . اهماین  رد 
سیئر هاگ  نآ  و  دـنتفر . دوخ  ياههناخ  هب  دـندش  هتـسخ  نوچ  دـندنادرگ و  یمخز  يراکـش و  یناویح  نوچمه  اـج  نآ  اـج و  نیا  یمک 

تبحم رایرهش  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 5  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


تخیر و بیج  رد  ار  اهلوپ  . تخورف هناگیب  یناگرزاب  هب  مرد  دصشش  هب  اج  نآ  ار  وا  درب و  ناگدرب  رازاب  هب  اهنت  ار  هدازهاش  نادنب ، هرادق 
... دش تسدرود  ياهراید  راپسهر  زور  نامه  درک و  یتشک  راوس  ار  هدرب  دیدج  بحاص  هحفص 109 ] تفر [ . هناخ  هب  زین  وا 

یسکیب رفس 

نآ یماـمت  حوضو  هچ  اـب  رگید ... يزیچ  اـی  يداـش و  اـی  تخیگنایم  وا  لد  رد  یهودـنا  تقیقح ، همه  نآ  ندروآ  رطاـخ  هب  کـنیا  اـیآ 
ار یـسکیب  ياـهورملق  هناـگیب و  رود ، ياهنیمزرـس  تشاد ... مـحریب  لـیخب و  جازم ، دـنت  وخدـب ، یبحاـص  دروآیم . داـی  هـب  ار  اـهارجام 

نایاپیب ياهبش  حور ... هاکناج  تبرغ  باذع و  اهلحاس و  هدزبت  ياهرهش  ار ... الب  مغ و  تبیصم و  ياهنیمزرـس  یمامت  دوب . هدیدرونرد 
رگید راب  کی  سپس  مد و  هدیپس  ات  ياهنتسیرگ  رات و  راز و  ياهبش  دوب . هدناسر  حبص  هب  هنادیمون  ار  نامایب  ياههثاغتسا  هودنا و  ياوجن 

رهم هنامیرک  هرهچ  هن  ... ار یـسرداد  عون  ره  غورف  ندشمگ  هودـنا و  یـسردایرفیب  ياهبـش  ندـیناسر . ماش  هب  اسرفتقاط  ياهراک  اب  ار  ماب 
هتـشر هتخیر و  شیوربآ  هدیرد ، شتمرح  تشادـن . زیچ  چـیه  دوخ  هتـشذگ  زا  چـیه ... رگرامیت ... یتسد  شزاون  هن  ردام ، هاگن  هن  ردـپ و 

تنکـسم و ضیـضح  نیرتقیمع  رد  تلذـم ، تراقح و  هاگترپ  رد  وا  هتخیـسگ و  زور  کی  یط  ناهگان و  هب  شاینیمز  ياهتداعـس  ماـمت 
نارازه اب  هک  رگید  ياهزور  همه  نوچمه  داش و  يزور  دوب ... هدش  زاغآ  هنوگچ  ردقم  هریت  دوعوم و  زور  نآ  و  ... دوب هداتفا  ورف  اهتبیصم 

نآ دوب و  هدمآ  دـیدپ  نارغ  هایـس و  وس ، ره  زا  ییاهربا  ناهگان  فاص  کلیب و  نشور ، نامـسآ  رد  دوب . هدـش  عورـش  يدـنوادخ  تمعن 
هب تسود  انـشآ و  يرهـش  لیلد ، چیهیب  ناهگان  دـشیم . هناوید  هودـنا  زا  ادـنوادخ  هآ  هحفـص 110 ] دوب [ . هدرک  ماـش  نوـچمه  ار  زور 

كاخ دندرکیم و  نارابلگ  ار  شهاگرذگ  دـندادیم و  رـس  يداش  هلهله  وا  ندـید  هب  هزورید  ات  هک  یمدرم  دوب . هدـمآ  رد  وا  اب  ینمـشد 
هچ ناشیا  هب  وا  رگم  دوب و  هدش  ناشهچ  اهنآ  دنتفرگیم ... تقبـس  رگیدکی  رب  وا  هب  ندنکفا  ناهد  بآ  رد  زورما  دندیـسوب  یم  ار  شهار 

يزیرنوـخ و هـقرفت و  هـب  دوـخ  يزیرنوـخ ، هـقرفت و  یگدـنکارپ و  زا  تـشحو  رثا  رب  هـک  يرهــش  اـفویب ... غمدـم و  یمدرم  دوـب ؟ هدرک 
دزن مراد و  هیالگ  هک  زا  مناوخ . يرای  هب  ار  هک  مرب . هانپ  هک  هب  میظع  تواقش  ییاهنت و  نیرد  ایادخ  ... دوب هدیزای  تسد  لماک  یگدنکارپ 

نامسآ يرگداد  دروآ و  تمحر  نم  رب  هک  تسه  یـسک  ایآ  . تسا رایـسب  منمـشد  رازن و  ملاح  رادبت ، مرـس  میظع و  ممغ  مرب . اوکـش  هک 
، تسا هتفر  وا  رب  هک  یمتس  هزادنا  ...؟ دوش رقتسم  دوخ  ناکرا  رب  ددرگزاب و  هک  تلادع  و  درگنب ؟ یمد  تسا  هتفر  نم  رب  هک  یمتـس  نیرب 
. تشگیمن زاب  زگره  هک  ییوج  يهتفر  بآ  ندـنادرگزاب  ماـقتنا و  نتفرگ  کـلم ، ندناتـس  زاـب  دوب . رتنوزفا  یلمحت  يوزارت  ره  نازیم  زا 
هب ار  كاخ  نیمز و  هب  ار  نامسآ  دهاوخب  یـسک  هک  دومنیم  هرخـسم  ییایور و  رود ، نانچ  نآ  تیثیح ، هداعا  تشگزاب و  يوزرآ  کنیا 

رارطـضا رـس  زا  هدارا و  ـالب  یمدآ  هک  ییاـعد  زج  هاـگ  دوب ، كانـسرت  رود و  ییاـهوزرآ  نینچ  لوـصح  سب  زا  يرآ  دـناسرب ... كـالفا 
نیمه و  دـناوخ ... یمن  اعد  دربیم  نامـسآ  رب  هثاغتـسا  هیالگ و  اوعد ، حرط  طقف  دـنکیم و  رارکت  هک  یتاملک  نتم  هب  هجوتیب  دـنکیم ،

ار ياهتـشذگ  ناـنچ  تشگزاـب  دادیم ... نیکــست  يدودـح  اـت  ار  شمغ  درکیم و  مارآ  هحفـص 111 ] ار [  شناـج  هک  دوـب  ظـفل  رارکت 
. دناوخیم اعد  دناوخیم و  اعد  همه  نیا  اب  تسا . زاجعا  نکممان و  دح  رد  يزیچ  نیا  تساوخ ... ادخ  زا  ای  داد و  هار  هلیخم  رد  ناوتیمن 
هب ار  نامـسآ  ناوتیم  هاگ  هثاغتـسا  اعد و  اـب  تسنادیمن  دیـشیدنایم  نیزا  شیپ  هک  هچنآ  مغر  یلع  هک  یلاـح  رد  دـناوخیم . هنادـیمون 

رـشب هب  ار  اعد  ارچ  هنرگ  و  درک . لزان  نادکاخ  نیب  ار  لاعتم  تمحر  توکلم و  هجوت  نیرب و  لدع  دـناسر و  كالفا  هب  ار  كاخ  نیمز و 
هتـشذگ وا  يارب  اما  ...؟ دـندوب هداد  دای  وا  هب  دوب  ینیمز  مدآ  ياعد  بطاـخم  هک  ار  ییادـخ  ینامـسآ  لاـعتم و  هاـگیاج  دـندوب و  هتخومآ 

هتـشذگ و زا  سرت  نامه  دـشیم . رابنارگ  دـیازتم  راـبلوه و  ياهـسوباک  زا  هک  دوب  هدـنیآ  طـقف  دوب و  هتـشذگ  لاـیخ  باوخ و  نوچمه 
نت رازه  اهدص  یـشحو و  ياقیرفا  زیخالب  هنارک  رد  يروشک  ناگرگ ، مانک  زا  تشحو  دوب ؛ یفاک  شیارب  رابهجنکـش  تارطاخ  يروآدای 

دنیایب شنتشک  يارب  ادابم  هک  نآ  سرت  ینتفگان ، یسرت  تفریم  ورف  هتشذگ  هشیدنا  هب  هک  هاگ  ره  وا ... نوخ  هنـشت  هدنرد  راه و  دوجوم 
یناسک شیوخ  شیاسآ  هدنورپ  ندرک  لماک  دوخ و  لایخ  یتحار  يارب  شنتشاد و  هگن  هدنز  زا  نامیشپ  دیـسرتیم  رایـسب  وزا  هک  ومع  و 
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ار شخلت  ماـک  دـیما و  هدـیپسیب  ار  شهایـس  بـش  رتراـب و  هجنکـش  ار -  شدـیعبت  رد  راـبمغ  یگدـنز  نـیمه  دتـسرفب - شغارـس  هـب  ار 
رد زورما و  بارطـضا  رد  هشیمه  تسا  لهـس  هکلب  دوبن ، دوخ  ییاورماک  تردـق و  هداعا  تشگزاب ، دـنموزرآ  يرآ  . درکیم رتنیگآرهز 

دشاب هک  لاح  ره  رد  یمدآ  هک  نانچ  نآ  هدارایب و  زاب  اما  هحفص 112 ] دوب [ . دوخ  نادالج  دورو  بقارم  رامش و  هظحل  گرم و  راظتنا 
تردـق زا  منکیم و  هیکت  وـت  یناـمحر  تیـشم  هب  اـهنت  دـناوخیم -: نینچ  درکیم و  نامـسآ  هـب  ور  دـنام ؛ زاـب  اـعد  زا  دـناوتیمن  زگره 

... میوجیم يرای  وت  یهانتمان 

شکردارب رفیک 

هتـسشن دارم ، نس  وت  رب  هک  دومنیم  نینچ  و  دـناریم . نامرف  تردـق  تیاهن  رد  رهاظ  هب  دوب . اورماک  دنمتداعـس و  يدرم  بصاغ  هاـشداپ 
ياهرابیوج همه  اب  رمع  ناتـسبات  تداعـس و  زیخایور  نیرز و  ياهتـشد  دومنیم . نینچ  ناـگمه  نامـشچ  رد  شیگدـنز  دـناریم . شوخ 

تخاتیم و وا  هک  ياهنارک  ره  اـت  شاهنازور  تشهب  دوب . وا  نآ  زا  اـج  همه  درکیم  راـک  مشچ  اـت  تسا . هدرتسگ  شیاـپ  ریز  شخبتاـیح 
زیچ چیه  اهزور  تداعـس  ینامداش و  زا  ناور . اج  همه  شایماکداش  ناراسهمـشچ  و  دوب . هدرتسگ  دیدیم  ار  تسدرود  ياهقفا  شاهدید 

رتدرز و رتینالوط و  زور  هب  زور  شناج  مسج و  نوچ  زین  اهزور  نیمه  اما  تشذگیم . یلوغـشم  لد  هب  ارهاظ  شزور  يرآ  تشادن . مک 
كانفوخ و حابـشا  یناملظ  هبادرـس  اهبـش  تفگ . ناوتیمن  اهبـش  زا  دوب . يرگید  زیچ  یتسار  هب  شیاهبـش  هک  یلاـح  رد  دـشیم . رترغـال 

هدناسر حبـص  هب  تشحویب  ردارب  گرم  زا  سپ  هک  دوبن  یبش  چیه  دوب . ساره  میاد  هجنکـش  شیاهبـش  دوب . كانمهـس  رابدرد  ياهریفن 
رابگرم راـشف  تشاذـگیم  نیلاـب  رب  رـس  هک  نآ  درجم  هب  هچ  دروآیمنرد . اـپ  زا  شفک  رتسب  رد  قرع . بت و  یباوخیب و  ياهبـش  دـشاب .

هحفص 113] دزیخرب [  باوخ  زا  همیسارس  درکیم  شروبجم  دروآیم . راشف  شبلق  ولگ و  رب  نارب  غیت  درس  هبل  نوچمه  هشیپمتـس  هشیدنا 
. دوب نادـیواج  يرفیک  نیا  و  دوب . هدـش  راـچد  لـیباق  تبوقع  ناـهج ، رفیک  نیرتدـب  میلا ، یباذـع  هب  يرآ  . ددرگ لوغـشم  ندز  مدـق  هب  و 

زین وا  رب  یهلا  مکح  هملک و  تفرگ و  دوخ  هنگنم  رد  مه  ار  وا  دوی ، هتـشگ  ردـقم  هدز و  مقر  ناشکردارب  شقندـب  یناشیپ  رب  هک  ییاـضق 
! یبش چیه  دباوخب . تسناوتن  یبش  چیه  رگید  دش و  التبم  میاد  نزح  نمزم و  نیرفآتشحو  عادص  درد ، رـس  دیدش  يالب  هب  تفای . ققحت 

نانآ ندنار و  باوخ  هحفص  زا  ار  رابدرد  ياهسوباک  ندز و  مه  رب  مشچ  زج  دیشوک  هچ  ره  اما  درک ، رایسب  شالت  لوا  ياهبش  هک  نیا  اب 
نیگآرهز و ياههتوب  راخ  راـخ  رد  ياهرـشح  نوچمه  شایگدـنز  درواـین . تسدـب  رگید  زیچ  چـیه  ندـید  دوخ  ربارب  هدـنز  هنیع و  هب  ار 

ییولامـشپ توبکنع  بش  ره  دوب و  هدش  هدینت  شدرگادرگ  لایخ  یهانتمان  تعـسو  هب  ییاهرات  دمآ ... راتفرگ  هدـنلخ  تالایخ  كانبـسچ 
شیاسآ و دـیما  دوبن ... نتـسیز  تحار  دـیما  دوبن ... ییاهر  دـیما  هن ... دـیکمیم ... ار  شنوخ  وا  دـسج  رـس  رب  حبـص  هدـیپس  ات  ماشآنوخ 

رسب خاک  ناویا  رد  ندز  مدق  رد  ار  شیاهبش  سپ  نیزا  دوب ... هدولاین  وا  نوخ  هب  ار  شتسد  شاک  يا  دوبن ... یشوهیب  شمار و  یـشومارف ،
راـخب ار  شنوخ  نارگنهآ و  هروـک  نوـچ  ار  شیوـلگ  هدرمژپ و  ار  شبلق  هدرم ، ار  شحور  هک  كانـساره  ياـهیباوخ  رادـیب  رد  دربیم و 

زا شاهلک  دیـشکیم . دوخ  اب  تمحز  نارازه  هب  ار  شاهدـنز  رهاظ  هب  دـسج  ناوتاـن و  نت  دزیم و  ماـگ  هدوهیب  . تشگ راـتفرگ  دوب  هدرک 
بآ جوم  نوچمه  هک  نورد  ياهـشیوشت  شرغ  زا  دشیم و  شوهیب  درد  زا  ییوگ  هظحل  ره  دـشیم . گنم  ینامـسج  درد  باوخ و  راشف 

هحفص 114] هقدح [  زا  نامـشچ  اب  تخیـسگیم ... مه  زا  شدنب  دنب  دیزرلیم و  دمآیم . شوه  هب  هرابود  دیودیم  شکانبت  نت  مامت  رد 
ریفــص ینوریب  ياــهنافوت  نوـچمه  نورد  ياــههساولت  اــهبوشآ و  نـیا  خآ ، دــیدیمن . يزیچ  تـسیرگنیم و  ار  دوــخ  ربارب  هدز  نوریب 

تـسدب ار  شرـس  تقو  نآ  دندرکیم . دراو  ون  هب  ون  ياههبرـض  دـیکرتیم ، ییوگ  ماسرـس  تدـش  زا  هک  يرادـبت  رـس  رب  دندیـشکیم و 
هب دربیم  هانپ  هک  اج  ره  هب  درکیم و  هلان  تخیرگیم ، دـیودیم ، رـصق  رد  ریز  نآ  هک  ردارب  نینوخ  حبـش  هب  نانک  ساـمتلا  تفرگیم و 

نیزا شیب  هک  تساوخیم  يراز  هب  درکیم و  هاگن  داهنیم ، ياج  هب  دایرف  زا  يریفن  رتسکاخ و  زا  ياهگر  نوخ و  زا  یجوم  دوخ ، لاـبند 
. دوب وا  دوخ  نورد  رد  ادص  یلو  دونشن . ات  تفرگیم  ار  دوخ  ياهشوگ  ...؟ تشاد یمامت  رس  عطقنی  ياهدایرف ال  نیا  رگم  یلو  . دنزن دایرف 
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نوچمه و  دـمآیم . نوریب  وا  حور  تاملظ  تشحو و  ياـهباقرغ  یناـملظ  ياـههلاچ  یناتـسهوک ، سوبع  ياـههرد  یتسه ، ياـهافرژ  زا  و 
باوخ زا  ار  ناگمه  هدرک و  رپ  دوخ  زا  ار  رهـش  همه  دایرف  نآ  هآ ... . تشگیم زاـب  وا  دوخ  هب  ددرگزاـب  يراـسهوک  هراوید  زا  هک  ییادـن 

خاک نیا  هب  مدرم  همه  رگنب  ینکیم . هتفـشآ  ار  همه  ینکیم ... رادیب  باوخ  زا  ار  مدرم  نونکا  مه  یلانیم ؟ ردق  نیا  ارچ  دـناهجیمرب -.
نیرخآ اب  نانچمه  دادیمن و  خساپ  نینوخ  دـسج  اما  ... دـنروآیم دای  هب  ارم  تیانج  دـنرگنیم و  ار  وت  نوخ  هب  هقرغ  نت  دـننکیم و  هاگن 
یمامت ناـکچنوخ و  تنت  رگنب . دیـشکیم -. وس  نآ  هب  وس  نیا  زا  ار  دوخ  ياـههراپ  هکت  هحرج و  هحرج  نت  هناحوبذـم ، یـشالت  قمر و 

همه هب  ار  دوخ  ياهمخز  نیا  هآ ... نک ... ناـهنپ  ار  دوخ  ینکیم ... میاوسر  يزرلیم و  هحفص 115 ] هشیمه [  تسا ... نایرع  تیاهمخز 
دوخ ورب و  تسا . سب  توکس -... دوب و  توکس  تفگیمن و  خساپ  دسج  اما  ؟ یهاوخیم هچ  نم  ناج  زا  رخآ  یهدیم ... ناشن  نایناهج 
رطاخ هب  تسیفاک . ؟ تسا گرم  ریرهمز  يامرـس  تدـش  زا  دـیاش  ای  يزرلیم و  ياهتـساخرب  هک  يروگ  تشحو  زا  منادیم  نک . ناهنپ  ار 
دیفس ياهرهچ  اب  دوب و  هداتسیا  اج  نآ  حبش  اما  . هدن مرازآ  نیا  زا  شیب  ورب و  حیسم  ياهجنر  رطاخ  هب  درگزاب . تروگ  هب  درگزاب . حیـسم 

هرارشیب یباتهم و  يرتسکاخ ، ياههقدح  رد  ینامشچ  اب  درکیم ... شهاگن  فرب  نوچ  هدز  گرم  نوخیب و  ياهرهچ  اب  نفک ، گنر  هب 
ار وت  مدرم  هن  یتشک -! ارم  وت  هملک -. کی  طـقف  حیـسم . رطاـخ  هب  نزب . فرح  تفگیمن -. یخـساپ  درکیم و  شهاـگن  طـقف  یگدـنز ،
وا هـب  شدوـخ ، ناـج  قاـمعا  زا  زاـب ، ادـص  نآ  .و  وـش ناـهنپ  ورب ... مدرک ... اـطخ  یتـشک -! ارم  وـت  مدرکیم -. هاـگن  طـقف  نـم  دنتـشک .

ناهنپ تفریم و  دـنچ  ره  حبـش  !و  یتشک ارم  وت  دـنک -. رارکت  ار  محرتیب  زیگناباذـع  هملک  نامه  تساوخیم  راب  رازه  تشگیمزاب و 
، دوب فافـش  هشیـش  نوچ  دوـبن و  ءارواـم  بجاـح  رگید  ییوـگ  هک  دـنلب  لـخن  نآ  تشپ  زا  هشوـگ ، نآ  زا  رگید  ياهظحل  زاـب  دـشیم و 

تخرد [ 25 [ ؛» رفاسم تخرد   » نآ تشپ  زا  زاب  تشگیم و  رهاظ  هحفص 116 ] رتسکاخ [  زا  ياهقراب  قرب و  هقعاص و  زا  ياهلعش  نوچمه 
زین ار  هاش  بشما  هنوگ  نیدـب  . دومنیم راکـشآ  ار  دوخ  تشاد  هدزرتچ  سوواط  مد  نوچمه  ناشفا  ییاـههخاش  هک  هشبح  نیمزرـس  یموب 

كانسرت و ییوج  تسج و  هب  اهرالات  رد  هدیشک و  نوریب  دوخ  هاگباوخ  زا  ار  وا  دوب و  هتفشآ  هدرک و  بارخ  رگید  ياهبـش  همه  نوچمه 
یپ رد  ار  وا  هدرک و  هراشا  وا  هب  ینوتس  تشپ  زا  سپس  هدناوخ و  دوخ  هب  ار  وا  هدش و  ناهنپ  اههدرپ  تشپ  ییوگ  . دوب هدرک  لوغشم  یهاو 

سوبع و اوه  تشاد . وا  لد  نوچمه  یـشچیپ  بارطـضا و  نامـسآ  دوب . ینافوت  یناـملظ و  یبش  بشما  ... دوب هدـناوخ  رـصق  ناویا  هب  دوخ 
یمنرب نافوط  هزوز  داب و  شرغ  زج  ییادص  چیه  ... يزیگنامهو هریت و  بش  هچ  دوب . وا  ناور  ناج و  هفیحص  نوچمه  هابت  نییآدب و  هایس ،

زا شیپ  ياهبش  هآ  . تسنامیم انف  توم و  تبیصم و  بش  الب ، تدش  بش  هب  بشما  ییوگ  دوبن . يربخ  نیشیپ  ياهبـش  باتهم  زا  تساخ .
نامه زین  کنیا  داتفا ... یباتهم  ياهبـش  نآ  دای  دوب . نشور  شکلد و  شوخ و  هچ  دوب . هنوگچ  یگدنز  ردارب  نتـشک  زا  شیپ  ارجام ، نیا 

، تشز اـج  همه  دوب ... هدرک  رییغت  یتسه  همه  ییوگ  اـما  دوب ... هدرکن  رییغت  وا  نورد  زج  زیچ  چـیه  و  لاـمج ، هولج و  ناـمه  دوب و  خاـک 
شلد تـخیریم و  مـه  هـب  نآ  زا  شنورد  درکیم  هاـگن  هـک  ار  هـچ  ره  دوـب ... رازآ  لد  هورکم و  هـتفرگ ، نوـخ  يرتسکاـخ ، گـنریب ،

ياهبـش نآ  رد  نیا ، هحفـص 117 ] زا [  شیپ  درواـیب ... ـالاب  عوهت  بوشآ و  يرازیب ، زا  ار  دوخ  بلق  تساوـخیم  ییوـگ  تفـشآیمرب و 
نیمیس هفوکش  تخیریم و  رون  دیراورم  گرب ، خاش و  ره  رـس  رب  درکیم . رابمیـس  راسدیپس و  نشور ، ار  غاب  قامعا  ات  ردب  راب ، شمارآ 

نت و  هدـنزغل ، ياهرولب  نوچمه  دـندادیم و  رـس  همغن  نارابیوج  دندیـصقریم ... میـسن  رد  اههتوب  اهتخرد ، ... دـشیم راـثن  يداـش  دوش و 
، ماعط ماج و  ریرح ، ریرس و  رتسب ، ربلد و  غار ، غاب و  زیچ ، همه  زا  ارجام  نآ  زا  سپ  اما  دنتخیرگیم ... نانب  ورـس  ریز  زا  قاس  رمرم  ناربلد 
لکـش و دـندومنیم و  گـنریب  باـتهم  رون  رد  هک  ییاـهلگ  یتح  نیا  زا  شیپ  . دوب هدـش  رازیب  رازآلد  تاـیح  زیچ  همه  مارـالد ، ماـک و 

هولج اج  همه  دوب . نابرهم  ایشا  لکـش  گنر و  حرط و  همه  دنتـشاد و  ار  دوخ  راکـشآ  تیموصعم  دوب ، مولعم  اهنآ  زا  وحم  رود و  ییامش 
دوب و وا  و  دوب ... تحار  تینما و  تزع ، ياههناشن  رمع و  یکاپ  راسدیپس  ياههیاس  اج  همه  تشاد ... ار  تداعس  شمار  حلـص و  شمارآ 
رد هناـقداص  هظحل  نآ  اـت  وا  هدرپس و  وا  هب  ار  دوخ  ياـههنیجینگ  هدرک و  ناـنیمطا  وا  هب  تشاد و  شتـسود  ردارب  نآ  هک  هاـشداپ  يردارب 

اهتـشهب نیا  همه  ارجام  نآ  زا  سپ  یلو  دوب ... هدادن  روطخ  رطاخ  رد  ار  شگرم  یعطق  يوزرآ  دوب و  هدرکن  تنایخ  زونه  دوب و  شتمدخ 
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هدـش لیدـبت  رایع  لماک  رارـشرپ  خزود  کی  هب  یگدـنز  دـنتخیرگ و  ینامداش  ياههرتسگ  ناشفاردـب و  ياهبـش  ازتهکن و  ياـههحاو  و 
حابـشا هچورق  نادـند  سپـس  دـشیم و  زاب  یناملظ  راـت و  خزود  نآ  ياـهرد  بش  همه  بش  و  دوبن ... نینچ  رگید  ارجاـم  نآ  زا  سپ  . دوب

ناـمه بـش ، ره  يرآ  هحفـص 118 ] دـندرکیم [ . هلاـن  دنتـسیرگیم و  دندیـشکیم ، هزوز  دنتـساوخیمرب و  اـهروگ  زا  هک  دوـب  هجنکش 
ياـههدرپ لوا  هدـننک  رک  يردـنت  نیگمهـس  ویرغ  ناـفوط و  شرغ  . دوب بشید  نوـچ  زین  بشما  .و  دوـشیم رارکت  نیـشود  بش  يارجاـم 

، كوس نآ  یموب  موش  یناهگان و  ریفص  نآ  بقاعتم  تفرگربرد و  ار  اضف  یمامت  توکس  نوکـس و  زا  یجوم  سپـس  دیرد . ار  شـشوگ 
هک ار ، وا  روآسرت  مارآ و  تماص ، ندزلاب  يادـص  دـعب  یقیاقد  و  دـش . شوماـخ  دـغج  ... دـمآرب هریت  درـس و  نکاـس ، ياـههچفخ  يـال 
ریج ریج  دش و  هدینش  یلـصلص  عطقم  هدزسرت و  يوقبقب  هدیمر و  يادص  نآ  بقاعتم  هاگ  نآ  دینـش . دوب ، حابـشا  ندش  يراج  نوچمه 
... دوب هدوبر  ار  شیاههجوج  دوب و  هدز  هشبح  تداعـس  رتوبک  یموب و  هدنرپ  نیا  لصلـص ، نایـشآ  هب  دغج ، دـبال  ... هدـنرپ نآ  ياههجوج 

مدهدـیپس هب  دـیمدیم و  دوخ  روص  رد  گرم  هتـشرف  ناهگان  هب  بشما  ییوگ  وت  نآ  بقاعتم  تفرگارف و  ار  غاب  رـسارس  یـشوماخ  سپس 
اهنآ و  تفوکیم ... ناتخرد  رب  هک  دوب  كالوک  هدنشورخ  جوم  نافوط و  هدنوش  نوزفا  ياههزوز  هاگ  نآ  تسویپیم ... زیختسر  كانسرت 

هنامولظم دایرف  نوچ  ناـشدایرف  هک  ناـنچ  تشادیماو ... هرعن  هب  دـنازرلیم و  دوخ  رب  دـننزیم ، ناـشهنایزات  هک  ریـسا  نارازه  نوچمه  ار 
نامـسآ ینافوط ... هچ  هآ ... دـنازرلیم ... تسبیپ  زا  ار  غاب  ياـههرجنپ  تفرگیمورف و  ار  رهـش  یماـمت  تخانـشیم  یبوخ  هب  هک  یـسک 

زا تساوخیم  هشیمه  هک  یـسک  هلان  ریفن و  يادص  هدنبوک  ياهادص  نیا  نایم  رد  هاگنآ  دیرغیم ... هتـسویپ  دـعر  دزیم و  هقعاص  یپایپ 
رد ار  رگید  ياـههرعن  هحفـص 119 ] یمامت [  هک  ریگجوا  ییادـص  دروخیم ... شوگ  هب  انـشآ  يدایرف  دریگب ، شاهدینـشان  دزیرگب و  نآ 

شیاـههقاس زارف  رب  هـک  [ 26 ، ] يدرب تخرد  راـنک  رد  دوـب . هداتـسیا  اـج  نآ  يرآ  شدـید ... هاـگان  شدـید . سپـس  . درکیم هـفخ  دوـخ 
هچ ره  هک  هن . تسـشیم ؟ تسـشیم . ناراب  رد  ار  دوخ  نایرع  همین  نت  هتفرگرب و  نت  زا  ار  شیادر  اج  نآ  دراد ... دـننام  رتچ  ياهباعـشنا 

دـمآیمورف و رتشیب  نوخ  راـبگر  دودزیم ، دوخ  نت  زا  اسآلیـس  ناراـب  نیا  ریز  ار  نوخ  هدـنیازف  ياههبارـش  ار ، نوخ  تسـشیم و  رتشیب 
. دادیم ماجنا  وا  يور  شیپ  دمآیم و  كانسرت ، دسج  نآ  ار  همه  نیا  و  دوب . هدیافیب  هن ... ... دشیم يراج  ششود  رب و  زا  شیپ  زا  شیب 
زا ییوگ  دشیم ، هتسش  رتشیب  هچ  ره  نوخ  و  ياهبوشآ ... لد  رپ  هدننک و  درخ  مامح  هچ  و  يزیگناعوهت ... رابتشهد و  يوش  تسـش و  هچ 

جوم ار  غاب  ياهیوج  یمامت  هرابکی  هب  ییوگ  وت  درکیم . زیررـس  شیپ  زا  شیب  دوب  هدـیوارت  نت  همه  رب  هک  اهگر  رابیوج  یناهن و  یعبتنم 
رظانم یناهج و  نیا  تارـصبم  نیرترابتـشحو  زا  ياهنحـص  شناگدـید  ربرب  هاگ  نآ  ... يراـبلوه بیارغ و  هنحـص  هچ  ... دوب هدرک  رپ  نوخ 

وناز نیمز  رب  هک  نانچمه  دوب ، هدروآ  ردب  نت  زا  ار  شیادر  هک  ردارب  حبش  : دوب نینچ  دیدیم  هک  ياهنحص  داد . خر  نکمم ، هدنهد  ناکت 
هکیراب ار  نآ  درکیم . هراپ  ار  نفک  نآ  دوب و  هدش  مخ  شدوب  هدیـشوپ  بشما  ارچ  دوبن  مولعم  هک  دولآنوخ  هدـیرد و  ینفک  اب  دوب ، هدز 

ار شیاهمخز  راـبگرم  یـشمارآ  اـب  و  هحفـص 120 ] باتـشیب [  سپـس  داـهنیم و  دولآلـگ  نـیمز  رب  ار  اـههراپ  درکیم و  هراـپ  هکیراـب 
دیـشوجیم نوریب  نامـسآ  نیمز و  زا  ییوگ  هک  یناراب  نیا  ناسب  اهنزور ، یمامت  زا  هدـنوارت  نوخ  اریز  تشادـن ... هدـیاف  اـما  تسبیم ...

، دورب شکیدزن  تسناوتیم  شاـک  دوب . روآسرت  هچ  هجیتـنیب  شـالت  محریب و  هرظنم  نیا  . درکیم رپ  ار  اـج  همه  تفاکـشیم و  نوریب 
سرت زا  تشادن . درادرب  وا  يوس  هب  یماگ  هک  نآ  تردق  هن ، اما  دورب ... دنک  شاهناور  ددـنبب و  ار  شیاهمخز  يوحن  هب  و  دـنک ، شکمک 

رد يرهز  اشحا و  رد  یـشتآ  درکیم ... سح  دوخ  ياپارـس  رد  قیمع  يدرد  درکیم ... یهت  بلاـق  شاییاـنتعایب  توکـس و  هرظنم  وا و 
زیرکشا و ناتخرد  نیا  دـندشیم و  عطق  یک  اههزوز  نیا  و  دـمآیم . دـنب  یک  ناراب  نیا  سپ  هآ  تشاد ... دوخ  بلق  رد  يرجنخ  اعما و 
رپ یناراب  تشادـن ... یمامت  رـس  تخیرورف و  رتراو  بالیـس  رتدـنت و  ناراب  اما  ... دـشیم زاـب  شوماـخ و  یک  ناـیرگ  سوبع  نامـسآ  نیا 
هک نارب  درـس و  ياـههقعاص  نیا  و  تفوـکیمورف ... غاـب  عاـفدیب  رکیپ  رب  هناـیزات  نارازه  نوـچمه  هک  یناراـب  ... ناـمایب هدـنرغ  وهاـیه ،

لمع نیا  دوب ... هداد  رارق  نازوس  قعاوص  ضرعم  رد  ار  دوخ  هنهرب  رس  اب  درم  کنیا  ... تفاتیم یپ  رد  یپ  دزیم و  هبرض  غیت  هبل  نوچمه 
همه اب  وا  یلو  درکیمن ... كرت  ار  دوخ  هانپرـس  یطیارـش  نینچ  رد  یلقاع  چـیه  اریز  دوب ... نتفر  گرم  لابقتـسا  هب  راوهنویدو ، هداراـالب ،

تبحم رایرهش  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 5  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ار  وا  رحبا  دوب . هدرک  شیادص  ردارب  حبش  دیشکیم . دوخ  باقرغ  هب  ردارب  هرظنم  و  نوخ ، راحس  يوداج  ار  وا  بشما  هچ  تشاد . قرف 
هدـیبوشآ و رب  وا  و  دیـشکیم ... هحفـص 121 ] دوخ [  ماـقتنا  هطرو  هب  مارآ  مارآ  اهبـش  نیا  یماـمت  تدـم ، ماـمت  رد  دوب و  هدـناوخ  دوـخ 

ناراب ضرعم  رد  امیقتسم  ار  شنت  کنیاو  هدناسر  غاب  هب  ار  دوخ  راوهناوید  درم  ... درک تسناوتیمن  ار  گرم  نامرف  زا  یچیپرـس  عافدیب ،
ار وا  ياهمغ  نتسش  تردق  تسـشیمن ، تسـشیم و  ار  نوخ  نآ  هک  رگوشوتسـش  ناراب  نیا  غیردیب ، بآ  نیا  ایآ  هآ  دوب ... هداد  رارق 
ار اـهنوخ  نتـسش  ندروآدـنب و  تردـق  دوب  هداد  خر  حبـش  كانـسرت  نت  دروـم  رد  هک  ناـنچ  دوـبن و  نکمم  يزیچ  نینچ  هن . تشاد ؟ زین 
هک اج  نآ  رفاسم » لخن   » تخرد يوس  هب  هدیـشک و  رب  هودنا  درد و  زا  يدایرف  . دربیم هانپ  دیاب  اجک  هب  درکیم و  دیاب  هچ  سپ  تشادن ...

نارابو داب  غاب و  رد  شیادص  . نک هرسکی  ار  مراک  ایب و  نوریب  وشن . ناهنپ  اج  نآ  تشادرب -: دایرف  تفاتـش . دوب  هدید  ار  حبـش  راب  نیرخآ 
هرابود ؟ دوب هدش  ماهوا  راتفرگ  ایآ  دهدیمن . خساپ  ارچ  ... دینشیمن ار  شیادص  یـسک  اریز  دادیمن . ار  شخـساپ  یـسک  و  دشیم ... وحم 

نخس و نیا  یپ  رد  هاگان  ... نک متحار  رآ و  دورف  ار  تاهبرض  کنیا  ییآیم . نم  غارـس  هب  بش  ره  ياهدمآ . نم  يارب  وت  دیـشک -: دایرف 
دورف هدیدبآ  كانرهز و  یغیت  نیدالوپ  هبل  نوچمه  دـنت ، نارب و  هدـنزگ و  یقرب  . دـمآ دورف  ياهقعاص  نامـسآ ، يهدـنرغ  راجفنا  بقاعتم 
دیود یعفا  شین  يهدنلخ  مد  نوچمه  شسیخ ، رکیپ  رسارس  رد  قرب  دیزگ . تفرگ و  ورف  ار  شنت  مامت  يزیچ  داتفا ... درم  ناج  رد  دمآ و 

وا و . دنامن اجرب  رتسکاخ  یتشم  زج  وا  زا  دونـشب ، ار  رگید  یـشخرذآ  كانفوخ  راجفنا  يادص  هک  نآ  زا  شیپ  دعب  هحفص 122 ] یمد [  و 
غیت يرآ  دوب ... هدـنامن  نیمز  رب  چـیه  همه  نآ  زا  رتسکاخ  زج  دـندوب و  هتخوس  ناحیر  لگ و  دـنچ  ییاههتوب  زین  وا و  راـنک  رفاـسم  لـخن 

. دوب هدیشک  ار  وا  ینیمز  تیانج  ماقتنا  نامسآ ، نارب  هشیمه  نیساملا و 

تفر داب  رب  دادیب  داب  دنت 

یتسار و  دندید . دوخ  نامـشچ  هب  دوب  هتفر  راکماک  هاش  رب  هک  ار  هچنآ  دندمآ و  خاک  هب  همیـسارس  دنتفایرد . ار  ربخ  مدرم  ادرف  مد  هدیپس 
رد دربیم  دوخ  اب  دیوشیم و  ار  راثآ  یمامت  هک  یناراب  يزور  زا  سپ  ار ، هتفر  داب  رب  يرتسکاخ  ناوتیم  رگا  دید . دنتـسناوتیم  هچ  وا  زا 
وا زا  ار  مودعم  رتسکاخ  یتشم  دنتفای و  كانمهـس  موش و  ياهدنامزاب  هناشن و  نینچ  نیزورید  لالج  همه  نآ  زا  دید ، هوبنا  روانهپ و  یغاب 

هدزتفگـش دندوب ... هتفای  ار  دوخ  شاداپ  مدرم  ناگدنیامن  ... دوب هتفر  داب  رب  ناسنیا  رگمتـس  دندیزرل ... دوخ  ییرمان  يهدید  رب  دندید و 
، هاـش رـسپ  هدزاود  ره  هک  دوب  تقیقح  نیا  نتفاـیرد  دـش  ناشتـشحو  تریح و  بجوم  هاـش  گرم  زا  رتـشیب  هک  يزیچ  دـندمآ و  خاـک  هب 
نارـسخ و رهظم  ییاهمدآ  يراودا ... کحـضم و  ییاههناوید  نمجنا  دوب . یناهن  یناتـسرامیت  خاک ، دنالقع . صقان  رکف و  لولعم  ینادرم 

دورداز هرجش و  دوب  نینچ  : دراذگب ماع  ياشامت  ضرعم  رد  ار  ناشیگدنز  دوب  هتساوخن  هاش  هک  يراوخ  تفخ و  مرـش ، نالطب ، ياههناشن 
ناربج هک  یتسکـش  دوب . يرتـگرزب  حاـضتفا  یگرزب و  تسکـش  هحفـص 123 ] دوـب [ . هشیریب  هک  هوـیمیب  اـهنت  هن  هـک  هدزهقعاـص  درم 

نیا هرادا  يارب  هآ  دـندوب . هدرک  دراو  هتـشاد و  اور  دو  رب  دوخ  ياهتـسد  اب  دوخ  ار  تبیـصم  نیا  دومنیمن و  ناسآ  هجو  چـیه  هب  شندرک 
دنمورین دـنمدرخ و  یهاشداپ  هب  تسا  یبونج  ياهتراغ  ییایرد و  ياهموجه  ضرعم  رد  هک  يایقرـش  هنارک  یـشحو -  ياـقیرفا  زا  هنارک 

مدرم هاگآناهج ، دنمتردق و  یهاشداپ  ربدم ، ریدم و  يدرم  هطلـس  نادقف  رد  ناشتایح  کنیا  . دندوب هدرب  شنایم  زا  دوخ  هک  دنتـشاد  زاین 
رسپ محـصا ، ندنادرگزاب  ار  روشک  تاجن  هار  اهنت  دندرک و  روش  مه  اب  دنتـسشن و  دوب . میاد  رطخ  فلت و  ضرعم  رد  هاوختلود  تسود و 
مسج يهجنکش  رازآ و  همه  نآ  زا  سپ  رگا  يرآ . . دنتفای دندوب ، هتخورف  یگدرب  هب  هدرک و  شدیعبت  متـس  هب  هک  یمولظم  هدازهاش  رحبا ،

 - دوب شناور  حور و  یلاعت  ناج و  مسج و  تابث  رب  لیلد  نیرتگرزب  ناونع  هب  اسآزاجعا  ندنام  هدنز  نیمه  دوب و -  هدنام  هدـنز  ناور ، و 
یناگدنیامن دنتساخرب . شبلط  هب  تفاییم . تاجن  لالحمـضا  ینوبز  لاوز و  زا  ار  روشک  هک  دوب  وا  ینادراک  تردق و  ياول  هیاس  رد  اهنت 

هدشمگ ياپ  در  الامتحا  مک و  مک  دندرک . هناور  اهایرد  رب  روظنم  نیدـب  ییاهیتشک  هدومزآ و  هاگآ و  ییاههورگ  دـندش . راک  نیا  رومام 
هدنکفا رگنل  دوب  تسرد  دنتشاد  وا  زا  هک  ییاهیناشن  رگا  شبحاص  یتشک  هنارک ، نیرد  دنتفاییم . رامشیب  ياهوج  سرپ و  رثا  رب  ار  دوخ 
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يرایسب هدید ، تخس  یبیسآ  نافوت  رد  ناشیتشک  كورتم ، هریزج  نآ  هرانک  رد  اج  نآ  هتفرگ و  رس  زا  رفـس  فقوت ، یتدم  زا  سپ  دوب و 
ار ناشرفـس  درک و  ریمعت  ارنآ  تمحز  رازه  هب  هدناسر و  هریزج  هنارک  هب  ار  یتشک  سپـس  هدش و  قرغ  جاوما  ماک  رد  ایرد  رد  ناگدرب  زا 

یعرازم اهزارتشک و  دوب و  مان  بحاـص  يدرم  يو  دـندمآرد . هدرب  بحاـص  هحفـص 124 ] هاگداز [  رهـش  هب  ماجنارـس  دندوب . هداد  همادا 
شیاههدرب اما  تساجک . تسنادیمن  یـسک  دوبن . رهـش  رد  يو  دوخ  کنیا  درامگیم . راک  هب  اهنآ  رد  ار  شیاه  هدرب  هک  تشاد  هدنکارپ 

اج نیا  ات  ایآ  دنتـشگیم . زاب  دوخ  يدارفنا  ياههبلک  هب  اهبورغ  دندرکیم و  راک  دوب  لحاس  دادما  رد  یطخ  هک  هدنکارپ  عرازم  نامه  رد 
یـشخبنانیمطا خـساپ  اکتا و  هطقن  چـیه  دوخ ، يوجو  سرپ  یمامت  زا  نونکات  دـندوب . هتفای  وا  زا  ار  ییاـپ  در  و  دـندوب ؟ هدـمآ  تسرد  ار 

زا یکی  سپـس  دندرک و  وجوتسج  ار  یلحاس  طخ  نآ  زور  نیدنچ  دـنتفاییم ؟ ایآ  و  دنتـسجیم . یـسونایقا  رد  ار  ینزوس  دـندوب . هتفاین 
دوجوم نیا  دوب . نیا  ناشهدشمگ  دوب ، شدوخ  ایآ  تسا . لوغـشم  ياهعرزم  رد  هک  دندید  ار  یـسک  محـصا ، هبلک  هیـشاح  رد  اهزور  نیا 

ناوـج هدازهاـش  ناـمه  تبیـصم  متاـم و  گـنژآ  هـقرغ  ياهرهچ  اـب  هتــشگ و  اـت  ود  یتـشپ  اـب  نـیزوورما  هتــسکش  مـهرد  رازن  فـیحن و 
دورف ات  ددرگزاب و  ات  دندیشک  ار  شنیمک  ؟ دوب هدشن  قرغ  ایرد  رد  محصا  هدازهاش  نآ  الصا  ایآ  دنتسنادیمن ... چیه  دوب ... ناشنیزورید 

ییاهـساپ ... دنتـسشن شتـشگزاب  راظتنا  رد  دنداد و  ساپ  یلاوح  نامه  رد  تسا ، رتنئمطم  اهراک  همه  نآ  رد  هک  بش  راتتـسا  هدرپ  ندمآ 
دندناشنیم و یتشک  هب  دوش  رادربخ  یـسک  هک  نآیب  دـندوبریم و  ار  وا  دـیاب  دوب  ومه  ناشهدـشمگ  رگا  بش  نامه  بورغ  زا  هتـشذگ 
دـندید و هن . دـندیدن . دـندید و  ار  وا  دـندمآ و  هبلک  رانک  ات  . دنتـشارفایم نابداب  یهاـشداپ  راـید  رهـش و  يوس  هب  دوخ  اـب  ادرف  مدهدـیپس 

هحفـص دندرکیم [ . تعجارم  روشک  هب  یلاخ  تسد  دنتـشگیمزاب و  دـیاب  دـشاب . وا  ناشهدازهاش  تشادـن  ناکما  دوبن . وا  هن . دنتخانـشن .
دوب و هدید  دوب  هدیخرچ  هدیخرچ و  هفقویب  هک  ار  نآ  ناهن  راکشآ و  ياهشخرچ  یمامت  ار  یگدنز  ناطلغ  يوگ  محـصا  هدازهاش  [ 125

مه ییوگ  وت  دوب  هدونغ  دوخ  یبوچ  هبلک  رد  شبحاـص  هدـنیامن  هعرزم و  رـشابم  هناـخ  يوـس  نآ  هک  ار  يزور  نآ  بورغ  دوـب ... هدـیدن 
قفـش جدوه  رد  دوش . راوس  دوخ  لصاحیب  يرارکت و  زیمآلالم ، رفـس  يهواجک  رد  ات  تفریم  دیـشروخ  دـنارذگیم . هرطاخ  زا  نونکا 

ار هواــجک  هدرپ  هـک  نآ  زا  شیپ  تشگیمزاــب . زورما  زا  رترازمغ  ییادرف  رد  هراــبود  تـفریم و  دورف  هریت  ياهتــشد  رد  تســشنیم و 
رتش نیا  شیوخ ، ینامـسآ  ناوراک  هنودرگ  مارآ  تکرح  هب  ار  دوخ  سپـس  دـنکفایم و  شیوخ  ردـقم  قفا  رب  لالم  رپ  یهاگن  دـنکفاورف 
... تسیرگنیم ار  یتسه  یگدـنز و  هنابیرغ  هرظنم  تسـشنیم و  دوخ  ياـهدرد  رتسب  رد  هدرب  . درپسیم تشاد  نار  ریز  رد  هک  يوم  خرس 

هتشگ اهر  وا  يوس  هب  هک  تسا  ینمشد  ياهریت  زا  رپ  ناهج  ... یسرداد هن  تسین و  یـسردایرف  ... یـسکیب هودنا  خلت . ياههشیدنا  ییاهنت .
رد دوب  دنمدرد  يارگیب  يزور  ياسرفتقاط  راک  زا  هک  ار  شا  ینامک  هتفوک و  نت  تسا . هتـشگ  راتفرگ  دوخ  بشونرـس  ملظم  هاچ  رد  وا  و 
دوز اهحبـص  اـت  دـیباوخیم  دوز  اهبـش  دـناوخیم ... اـعد  باوخ  زا  شیپ  هشیمه  تداـع  هب  درک و  مخ  نامـسآ  یهاـنتمان  يورین  نآ  ربارب 
اهر هلی و  زور  یگتـسخ  ياـهغوی  زا  هک  ار  شنت  یماـمت  ... تشاد يايداـش  اهبـش ، هشیمه  همه  نـیا  اـب  دوـش . لوغـشم  راـک  هـب  دزیخرب و 

ياهدـیما تذـل و  رپ  تحار  هب  ار  دوخ  هدـش  درخ  نت  دیـشکیم و  زارد  دوخ  یهاک  رتسب  رد  سپـس  درپسیم . شیاسآ  شمار  هب  درکیم 
دیما میب و  لسوت ، هبدن و  یگدیروش  تاظحل  اعد ، تاعاس  نیا  زا  رتالاب  یتذـل  چـیه  ناهج  رد  هحفـص 126 ] درپسیم [ . اعد  زیگنايداش 

و درکیمنرد ... یگتـسخ  قیقد  قیمع و  همه  نیا  دونغیم  راترز  ياهنیدـنرپ  رد  یهاش  کشوک  رد  هک  ناـمز  نآ  یتح  رمع  همه  دوبن ...
همه هک  ار  یتیانع  هاگن  وترپ  زاجعا و  هظحل  ققحت  يداش  همه  نیا  تحار ، تذل و  رتسب  تداعـس و  همه  نآ  نتم  رد  هک  نآ  همه  زا  رتالاب 

رتتسرد تشادـن ... زاین  زجع و  یگتـسخ  هنوگ  نیا  زا  زگره  نامز  نآ  اریز  دوب ... هدرکن  هبرجت  هدربن و  راـظتنا  دوب  نآ  نیتسار  تداـعس 
زاـغآ هـیآ  نـیا  اـب  ار  شاهـیعدا  بـلغا  دـناوخیم و  اـعد  دـناوخیم و  اـعد  . تشادــن يایگدــنامرد  یگدــناماو و  یگتــسخ و  میوـگب 

زین وت  ایآ  یتسه  دنوادخ  يا  دوب . وا  اب  ادخ  اما  .« دوب وا  اب  ادخ  اما  دنتخورف . رصم  یگدرب  هب  ار  فسوی  دسح ، زا  بوقعی  نارـسپ  :» درکیم
دنوادخ يا  :» دناوخیم دواد  ریمازم  زا  هدنکارپ  هنوگ  هب  ار  ییاههراپ  هکت  هاگ  نآ  يونـشیم و  ار  میادـص  ایآ  یتسه  دـنوادخ  يا  ینم ؟ اب 
نومنهر دوخ  تلادع  هب  یهاکنمـشد  نیزا  ارم  ادخ  يا  ناهرب ، ارم  دـنوادخ  يا  زیخرب ، دـنوادخ  يا  زورفارب ، نم  رب  ار  شیوخ  هرهچ  رون 
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، مدرک رت  کـشا  زا  ار  دوخ  رتسب  بش  یماـمت  هد ، یـصالخ  ار  مناـج  نک و  عوجر  دـنوادخ  يا  تسا ، هداـتفا  نم  رب  توم  ياهـسرت  وش ،
مدآینب نایم  رد  نانیما  و  تسا ، هدش  دوبان  سدقم  درم  هک  اریز  هدب  تاجن  دنوادخ  يا  تشگ ، رازن  منت  و  دـش ، هدـیهاک  هصغ  زا  ممـشچ 

ناج وت  يوس  هب  ادخ  يا  دنناریم ، نخس  قفانم  هحفص 127 ] لد [  سولپاچ و  ياهبل  هب  دنیوگیم ، غورد  رگیدکی  هب  همه  دنتشگ ، بایان 
، دشابن راسمرش  تست  راظتنا  رد  هک  ره  دننک ، رخف  نم  رب  منانمـشد  و  موش ، لجخ  هک  راذگم  منکیم ، لکوت  وت  رب  و  مزارفایمرب ، ار  دوخ 

نم ناج  ادخ  يا  نانچمه  دراد ، قایتشا  تدش  بآ  ياهرهن  يارب  وهآ  هک  نانچمه  . ماهدوب وت  رظتنم  زور  یمامت  و  نم ، شخبتاجن  ییوت 
زور و میاهکـشا  موش ، رـضاح  ادخ  روضح  رد  میایب و  یک  هک  یح ، يادخ  هنـشت  تسادخ ، هنـشت  نم  ناج  دراد ، وت  يارب  دـیدش  قایتشا 

يا دوریم ، وت  هانپ  رد  مناج  اریز  امرف ، محر  نم  رب  ادـخ  يا  تساجک ، وت  يادـخ  دـنتفگیم  ارم  زور  یمامت  نوچ  دوبیم ، نم  ناـن  بش 
و تسا ، میظع  اهنامـسآ  ات  وت  تمحر  اریز  دناوخ ، مهاوخ  حیبست  اهموق  نایم  رد  ار  وت  تفگ ، مهاوخ  دـمح  اهتما  نایم  رد  ار  وت  دـنوادخ 
، منکیم اوکش  هلان و  رهظ  حبص و  ناهاگماش و  داد ، دهاوخ  تاجن  ارم  دنوادخ  . مادتسم ناهج  یمامت  رب  وت  لالج  و  كالفا ، ات  وا  یتسار 
، مروآرب دایرف  دنوادخ  دزن  دوخ  زاوآ  هبونشب  ارم  ياعد  ادخ  يا  امن ، يرواد  نم  رب  شیوخ  توق  هب  و  هدب ، تاجن  ارم  دوخ  مان  هب  ادخ  يا 

نآ رد  درک ، مهاوخ  نایب  وا  دزن  ار  دوخ  ياـهیگنت  تخیر ، مهاوخ  وت  روضح  رد  ار  دوخ  هلاـن  منکیم . عرـضت  دـنوادخ  دزن  دوخ  زاوآ  هب 
، دناهدرک ناهنپ  هحفص 128 ] نم [  يارب  ماد  هک  موریم  یهار  هب  ياهتسناد ؟ ارم  تقیرط  وت  سپ  دوش ، شوهدم  نم  رد  نم  حور  هک  هاگ 

دنوادخ يا  وت  دزن  دشاب ، نم  ناج  هشیدنا  رد  هک  تسین  یسک  دش ، دوبان  مهاگهانپ  دسانـشب ، ارم  تسین  یـسک  هک  نیبب  رگنب و  تسار  هب 
مناگدننک افج  زا  ارم  مدش ، لیلذ  رایسب  هک  اریز  امرف  تیانع  نم  هلان  هب  ناگدنز ، نیمز  رد  نم  مهس  هاگهانپ و  ییوت  متفگ ، مدرک و  دایرف 

نم هب  هک  اریز  روآ  نم  درگادرگ  ار  نالداع  میوگ ، دـمح  ار  وت  مان  ات  روآ  ردـب  نادـنز  زا  ارم  ناـج  دـنرتروآروز ، نم  زا  هک  اریز  ناـهرب 
يهدـنب رب  و  امرف ، تباجا  ارم  شیوخ  تلادـع  تناما و  رد  راپـسب ، شوگ  نم  عرـضت  هب  ونـشب و  ارم  ياعد  دـنوادخ  يا  ... ياهدومن ناسحا 

هب ارم  تایح  هدرک ، افج  نم  ناج  رب  نمـشد  هک  اریز  دوش ، هدرمـش  لداع  وت  روضح  رد  هک  تسین  ياهدـنز  اریز  ایم ، رب  همکاـحم  هب  دوخ 
رد ملد  و  دش ، شوهدم  نم  رد  نم  حور  سپ  دنـشاب ، هدرم  یتدـم  هک  نانآ  نوچ  دـینادرگ . نکاس  تملظ  رد  ارم  و  تسا ، هدـیبوک  نیمز 

ار دوخ  ياهتسد  مدرک ، لمات  وت  تسد  ياهراک  رد  مدومن ، رکفت  وت  لامعا  همه  رد  مروآیم ، دای  هب  ار  میدق  مایا  دیدرگ ، ریحتم  منوردنا 
هدـیهاک نم  حور  اریز  امرف  تباجا  ارم  يدوز  هب  دـنوادخ  يا  هالـس ، تست  هنـشت  کـشخ  نیمز  لـثم  نم  ناـج  منکیم ، زارد  وت  يوس  هب 

لکوت وت  رب  هک  اریز  ناونـشب  نم  رب  ار  دوخ  تمحر  نادادماب  موش ، هیواه  هب  ناگدـنورورف  نوچ  دابم  ناشوپم  نم  زا  ار  دوخ  يور  هدـش ،
هانپ وت  دزن  هک  اریز  ناهرب ، منانمشد  زا  ارم  دنوادخ  يا  مزارفایمرب ، ار  دوخ  ناج  وت  دزن  اریز  زومایب  ارم  موریم  نآ  رب  هک  ار  قیرط  مراد ،

رگتیادـه هراومه  نیمز  رد  ارم  وت  نابرهم  حور  یتسه ، وت  هحفـص 129 ] نم [  يادـخ  اریز  مروآ  اج  هب  ار  وت  هدارا  ات  هد  میلعت  ارم  ماهدرب ،
عطقنم ار  منانمـشد  دوخ  تمحر  هب  و  ناهرب ، یگنت  زا  ارم  ناج  تتلادع  تهج  هی  و  زاس ، هدنز  ارم  دنوادخ  يا  دوخ  سدقم  مان  هب  تسا ،

. متسه وت  هدنب  نم  هک  اریز  نادرگ  كاله  ارم  ناج  نافلاخم  همه  و  امرف ،

دنامن تباجایب  دناوخب  میاعد  هب  سک  ره 

ربارب هشبح  نایرگشل  سابل  حیلـس و  اب  ار  دوخ  روشک  يوجگنج  روشحلـس و  نادرم  نیرتيوق  زا  نت  هدزای  دش و  هدوشگ  هبلک  رد  ناهگان 
، نشور تشذـگ  شرطاخ  زا  هک  ياهشیدـنا  . دـندوب هتفرگ  ار  شیاپ  در  وا  راک  نایاپ  يارب  کـشیب  هک  نشخ  راـبج و  ینادرم  دـید . دوخ 
زا نت  ود  مد  نیرخآ  رد  . دوب هتـشگ  نامیـشپ  ناشیرپ و  شنتـشگ  اهر  زا  تشاد و  تشحو  يو  ندوب  هدـنز  زا  ومع  دوب ؛ یناـهرب  یقطنم و 
لام ادبم و  هدید و  بیـسآ  يایتشک  تشونرـس  زا  دراد  هدازهاش  نآ  زا  رود  ياهرهچ  هک  ار  هدرب  نیا  هک  دندوب  رـصم  نارگ  وج  تسج و 

رب تشاد ؛ یتمالع  دوب ، هدـید  خاک  رختـسا  هنارک  رب  يزور  هک  نانچ  ار  محـصا  هدازهاش  دوب  هتفگ  ناشیکی  اما  و  دـنوش . ایوج  شبحاص 
نامـسآ و رب  ور  هک  یلاح  رد  وا  و  دوب . لخن  گرب  زا  لـماک  یگرب  لکـش  هب  یگتفرگ  هاـم  زا  دوبک  ياهناـشن  قاـس  کـیدزن  شپچ  ياـپ 
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یتفگـش تیاهن  رد  يرآ  دیدیم . هچ  اما  دوبن . يربخ  چـیه  دـعب  ياهظحل  دـنکفاورف . ار  شناگدـید  تشاد ، بل  رب  ار  دوخ  ياعد  نیرخآ 
سپـس دیـسوب و  ار  شایگتفرگ  هاـم  هکل  و  تـسیرگن . ار  شقاـس  ناـشیکی  هحفـص 130 ] دـناهداتفا [  كاـخ  هب  شربارب  ناـنآ  هک  دـید 

يارب هتخانـش و  ار  وا  يرآ  دندناوخ . دوخ  هاشداپ  دندرب و  شنرک  ار  وا  راثن  ناج  ییادـف و  ینادرم  عوشخ  اب  و  دـندرک . نینچ  ناشیمامت 
راید یهار  دندناشن و  یتشک  رب  هدرک  راوس  دوخ  شود  رـس و  رب  دشاب  هتـشاد  ییوج  سرپ و  لاجم  هک  نآیب  ار  وا  دندوب . هدـمآ  شندرب 

هک ار  يرهـش  هدرب ، . دندرک فیرعت  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ار  رابج  رفیک  هقعاص و  ناتـساد  دندزیم  وناز  شربارب  هک  نانچمه  و  دنتـشگ ... دوخ 
شیاپ هب  هداتـسیا و  اهنابایخ  رد  نانکهلهله  هک  دندوب  درم  نز و  راکماک . نامداش و  هتـسب و  نیذآ  يرهـش  دـید . زین  دوب  هاش  مودـق  رظتنم 

لگ نیا  گنراگنر  زیر و  ياهگربلگ  ار  نیمز  دنتخیریم و  ینامداش  قشع و  لگ  هزیرب »  » ياهلگ شهار  شود و  رب و  رب  دنتخیریم ، لگ 
ییانـشآ زاوـنلد  يهـحیار  ییانـشور و  رهم و  هقراـب  روـشک ، میـسن  هآ ... . دوـب هدرک  رپ  تـشاد ، رایـسب  عاوـنا  هـک  هـشبح  یموـب  دـنیاشوخ 

يزاب نیا  رد  نایم ، نیا  رد  همه  و  شابداش ، ياـههلهله  اـههدوت و  لاـبقا  جوم  ندز و  فد  یناـمداش و  روس و  یبوکیاـپ  اـج  همه  ... تشاد
، هدزتریح ! دزیم شقن  ار  وا  یباـیماک  قرو  دـیدرگیم ، وا  دوـس  هب  زورما  هک  ریدـقت  يوـگ  زیگناتریح  راود  یگدـنز و  زیگناتـفگش 

يدنمدرخ جوا  هطقن  رکفت و  زاغآ  تریح  اریز  تسـشن ... یهاشداپ  تخت  رب  ردـپ  زا  رتدـنمدرخ  اما  یتسه و  بیاجع  زا  هدزتریح  اقیمع 
هچ و  تشگ . نیگمـشخ  دوخ  يراک  يهدرب  نادقف  زا  دـمآ و  زاب  دوب  مالغ  بحاص  هک  يدرم  هحفص 131 ] تشذگ [ . هام  نیدنچ  . تسا
هب دوب و  هدمآ  ایندب  فیرش  ياهناخ  رد  الامتحا  هک  ییوگ  وت  نیما ... رادرک و  تسار  نیذآ ، هب  نادبادآ ، ابیکـش ، یناوج  وا . دوب  ياهدرب 

، بذهم ياهدرب  ناوارف و  ياهیگتسیاش  دجاو  هک  ار  یسک  دنازوسیم ، ار  شلد  رتشیب  نیمه  اقافتا  و  دوب . هدشن  قلخ  یگدرب  يارب  ورچیه 
هدـیدزد وا  یگدرب  زا  دیـشکیم -  تخـس  يراـگیب  قاـش و  راـک  يو  زا  طـقف  وا  هک  دـنچ  ره  دوب -  نادبادآ  اـسیون  اـناوخ و  هتخیهرف ،
شیمالغ هب  هرابود  دمآیمنرب و  شیوج  تسج و  هب  دنازوسیمن و  لد  شنادقف  رب  همه  نیا  دوب  يداع  یماع و  یمالغ  رگا  دـیاش  . دـندوب

کلمت رخافت  دروخیم و  شایگدرب  قاش  راک  هب  رتهب  دیدرتیب  دوب ، هدرب  زا  رتدنمـشزرا  رترب و  يدوجوم  وا  هک  کنیا  اما  تساوخیمن .
رگید ینادزد  مدآ  ناملاظ و  هک  نیا  زا  دزد ، مدآ  ملاظ و  درم  . دروآیم ناغمرا  هب  شبحاص  يارب  ار  يرترب  تیعقوم  تیبثت  ياهدرب ، نانچ 

دیمهفیم و رگید  تاقوا  زا  رتهب  ار  نآ  دیدیم  دوخ  لامآ  لام و  رب  ار  ملظ  جامآ  نوچ  راب  نیا  دوب و  نیگمـشخ  دندوب ، هدوبر  ار  شعاتم 
يرآ دوب . هداد  لوپ  شیارب  مرد  دصشش  تفگیم ؟ دیاب  هک  هب  ار  دوخ  درد  ادنوادخ ! . دیجنسیم نارگید  زا  شیب  ار  شیوخ  درد  شزوس 

رد تسا . ینکـشنوناق  یمحریب و  لامک  رگید  نیا  دندزدب . ار  شاهدرب  دنیایب و  نشور  زور  دهدب و  یمالغ  دـیرخ  رد  ياهیامرـس  نینچ 
نوناق نیا  یناسک  هچ  ارچ و  دـیچیپیم ! دوخ  هب  مشخ  زا  رجات  درم  دـنرادیم ؟ اور  یملظ  نینچ  یمدآ  اب  يرادهدرب  حاـبم  ياـیند  ياـجک 

راثآ هدیروگ  هتشر  نایم  رد  ماجنارس  هحفص 132 ] تفاییمنرد [ . ار  شتلع  دندوب ، هتـشاذگ  اپ  ریز  تشاد  یناهج  تمرح  هک  ار  یمومع 
راوس یتشک  رب  دوخ  اب  هدوبر و  ار  وا  مالغ  دناهدمآ و  هشبح  زا  حلـسم  قراس  یهورگ  تفایرد  دروآ و  تسدـب  یخن  رـس  مرج ، هدـنامیقاب 
ملظت تفر . هاشداپ  رابرد  هب  تسار  دـمآ و  هشبح  هب  دـش و  راوس  یتشک  درمـشن . زیاج  ار  گنرد  ربخ  تفاـیرد  درجم  هب  ... دـناهدرب هدرک ،

. دربیم یهاـشداپ  راـبرد  هب  دـیاب  زین  شدوـب  هدـیرخ  خاـک  ناگدنـشورف  زا  یکی  زا  تسا و  یهاـشداپ  راـبرد  زا  دـنتفگیم  هک  ار  ياهدرب 
هک هن  هاش  . داد شوگ  وا  نانخس  هب  هاش  اج  نآ  . دادرـس یهاوخداد  گناب  درب و  هاش  رب  اوعد  ضرع  دیچیپیم  دوخ  هب  مشخ  زا  هک  نانچمه 

یساملا دیشخردیم . ساملا  ياهراپ  نوچمه  هک  دوب  هتسشن  تردق  دنسم  رب  ابرلد  يدرم  اج  نآ  اهبلق - ناطلس  اهناج ... نت و  راگدنوادخ 
دـننامه و ياهولالت  لامک ، ییابیز  لامج و  رف  نآ  داـعبا  حوطـس و  یماـمت  زا  هک  ینارون  يروشنم  ناـنوچ  هدـش ؛ ناـیلرب  هدروخ و  شارت 

ینیرفآزاجعا شریذـپلد  يهرهچ  هماج و  ریرـس ، جات و  نیذآ  رد  راک  رهاوج  راگنرنه و  تسد  دـص  ییوگ  تشاد . دنمهوکـش  ياههولج 
یهاـشداپ دوـب . هدـید  وا  هک  ناـهاش  ریاـس  زا  رترب  یهاـشداپ  كاردا . قـفر و  هتـسیاش  تافـص  كاـنبات و  ياهعاعـش  اـب  يدرم  دـناهدرک .

يدنـسم رب  دوب و  قئاف  دوخ  رب  هک  یناوج  هاشداپ  دوب . صیخـشت  لباق  وا  رد  هوکـش  تافـص  نیا  حوضو  هب  هک  راقواب  مارآ و  تخبناوج ،
ياهرطیـس یهاشداپ  زا  شیب  هک  دومنیم  هدید  تضایر  هدیـشک و  جـنر  ینیـسیدق  نانوچ  وا  مالک  کی  رد  دوب . قیال  هدز  هیکت  نادـب  هک 
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هحفـص 133] یتمکح [  مکح و  يهلاـه  راوهاـش و  یهوکـش  رف و  توسک  رد  يدرم  يرآ  . تشاد دوخ  یتوکلم  ناـج  رب  یهلا  راکـشآ و 
دوب هتـسشن  تنطلـس  هکیرا  رب  کـنیا  هک  ار  دوخ  هدرب  زگره  هنوگنیدـب  و  ... دوب هدـیدن  ار  نآ  دـننامه  رمع  یماـمت  رد  هک  رادـقم  یلاـع 

ار شیاهمخز  دوب ، هدز  وناز  شربارب  رد  زورما  هک  یهاجیلاع  نیا  رخاف  يادر  هک  یلاـح  رد  دسانـشب  ار  وا  دوب  نکمم  هنوگچ  .و  تخانـشن
رب هک  منبـش  نانوچ  شوپدـیراورم  ناغ  ياهگرب  زا  یجاتمین  هک  یلاح  رد  دـهد  صیخـشت  ار  شاهرهچ  دوب  نکمم  هنوگچ  دوب . هدـناشوپ 

یلاح رد  درگنب  شندرگ  رب  ار  یگدرب  غاد  دوب  نکمم  هنوگچ  دوب . هدرک  ناهنپ  ار  شايراگیب  نیبج  ياـهگنژآ  دنیـشنیم ، لـگ  كاـسب 
هتسشن کشا  هب  هرهچ  نآ  دوب  نکمم  هنوگچ  . دیـشخردیم شوخ  هتخیوآ و  شنابیرگ  رب  هدناشوپ و  ار  اههحرق  ناطلغ  دیراورم  یجر  هک 

عطاـس يدازآ  ولـالت  يداـش و  راونا  رکاـش  دنـسرخ و  رخاـف ، ریما و  هرهچ  نیا  زا  کـنیا  هک  یلاـح  رد  دـهد  صیخـشت  ار  نیزورید  ریـسا 
، تشادرب تشک و  عرازم  رد  هک  دوب  تماق  هاـتوک  یناوج  وا  هدرب  هک  یلاـح  رد  دـهد  صیخـشت  شتماـق  زا  دسانـشب و  ار  وا  هنوگچ  ... دوب
هک یلاح  رد  تشگیم  رتهاتوک  تراقح  ياسرفتقاط  راـشف  زا  شتماـق  زور  هب  زور  ییوگ  وت  تشگیم و  فعاـضم  شایمیاد  یگدـیمخ 

نادرم نیرتتماق  دنلب  زا  ار  يو  ییالط ، يهیاپ  دنلب  ریرس  رب  شاهتـسشن  تلاح  نیمه  یتح  هک  دوب  هتـسشن  يدرم  تردق  هکیرا  رب  اج  نیا 
هلبق دراد  تورث  هک  ره  تسا : نینچ  ناـیمدآ  لد  مشچ و  رد  تنکم  تورث و  تردـق ، يرآ ، دوـمنیم ... رتعـیفر  كـالفا  زا  هـکلب  زربـالاب 

 ] دـنامک دـیامنیمن . نیلگ  ياهناخ  هناریو و  زج  رهاظ ، لامج  رپ  يادر  رخاف و  دنمهوکـش  هدرپیب  زین  هبعک  تساـهناور و  دوبعم  اـهناج و 
تریـصب هب  ار  اهناج  كاـنبات  رهوگ  كاـنرز ، ساـبل  هیاریپیب  و  كاـخ ، لـگ و  یتشم  نطاـب  رد  هک  يرگفیـصوت  نامـشچ  هحفص 134 ]

ییاـهاپ وا  هدرب  هک  یلاـح  رد  دسانـشب  ار  وا  دوـب  نـکمم  هنوـگچ  . دـننک یفارـص  يداـقن و  ار  ياییرماـن  رهاوـج  ناـنچ  دـننک و  یفاـصو 
يرطع هک  یلاح  رد  يرذـگب  شرانک  زا  یتسناوتیمن  قرع  يوب  تدـش  زا  دوب و  شیاپ  تسد و  رب  نینهآ  ياهدـیق  تشاد و  ناکچنوخ 

ییوگ تساخیمرب ، دوب  عیفر  زین  انعم  دعب  رد  هک  ادـنلب ، دـعب  رد  اهنت  هن  هک  دـنلب  لاپوک و  يوق  درم  نیا  يزاجح » میدا   » ياههزوم زا  هک 
اهاشداپ . تشادرب گناب  دـمآ و  هاش  تخت  رانک  تسار  هدـیدنایز  هدیـسر و  متـس  درم  . تشاد دوخ  رد  ار  لگ  غاـب  کـی  هراـصع  هحیار و 
ياهدرب یتـسار  هب  هک  ار  ممـالغ  شاـبوا ، یعمج  مدـیرخ . مرد  دصـشش  هـب  ياهدرب  رهـش  نـیا  مدرم  روـشک و  نـیا  رازاـب  زا  شیپ  يدـنچ 

نیا رگنب  دندرک . عانتما  شتمیق  تخادرپ  زا  ناشمتخانـش  مدمآ و  نادزد  يوج  تسج و  هب  نوچ  دندیدزد . نم  زا  دوب  يراک  دنمـشزرا و 
شابوا ناهدـنامرف  کنیا  . مراد ار  قح  هب  تواضق  يرگداد و  راظتنا  وت  زا  نم  تسا و  هتفر  نم  رب  وت  مدرم  تسد  هب  وت و  تکلمم  رد  نایز 

راـبرد هـب  ار  درم  دوـخ ، ناـنیا  يرآ  دـنرگنیم . هاوـخداد  درم  رگیدـکی و  هـب  زمغ  زنط و  هـب  دناهداتــسیا -  ياهشوـگ  رد  خاـک -  رد  هـک 
زغم دـنناکرتب و  کتپ  هب  ار  درم  هلک  یهاوخداد  ماگ  نیلوا  ناونع  هب  ات  دـهد  ناـمرف  هاـش  هک  دـنرظتنم  تسا و  یبلاـج  یخوش  دنداتـسرف .

هداتفین قافتا  ناهج  ياج  چیه  رد  شریظن  هک  دناهنکمم  ياههثداح  نیرتکحـضم  رظتنم  هحفـص 135 ] دنناکپب [ . همجمج  رد  ار  شکوپ 
جنر ار  دوخ  هدرب  نارادهدرب  همه  نوچمه  هک  يرجات  نیرب  ات  دنرگنب  دنکیم و  هچ  تردـق  بالقنا  نیرد  هاش  دـنرگنب  ات  دـنرظتنم  تسا .
مسج ياههجنکش  مامت  یهانگیب  هب  ار  اهتدم  هک  تسا  یهاشداپ  نیا  . دنیبیم اور  ار  تافاکم  نیرتتخس  تازاجم و  نیمادک  هداد  رایسب 
مارآ دـنکن  یفالت  ات  تسا و  يرـشب  تنیط  یعیبط  هک  وا -  ییوجماقتنا  سح  ربرب  رد  لاح  ره  هب  و  تسا ، هدـید  هودـنا  تراقح و  حور ، و 
یمدآ دوب  هتفایرد  هک  دوب  یهاشداپ  نیا  تساخرب . تخت  زا  تاملک  نیا  ندینش  درجم  هب  یشاجن  ... دوش هدنکفا  ياهمعط  دیاب  دریگیمن -

یگدنز هبارع  یتسه و  هنودرگ  دوب  هتفایرد  هک  يدرم  دشاب . زین  شیوخ  لیاضف  درم  دازآ  دناوتیم  ددرگ  دوخ  تاردقم  يهدرب  هدنچ  ره 
زا رذـگیب  یلمع  دـب  یگیامورف و  هصرع  رد  یبلط  زارف  يوج  اـیربک  چـیه  ماجنارـس  هک  دوریم  بیـشن  زارف و  رپ  ياهریـسم  رد  ناـسنآ 

رکم بیرف و  هب  يرگید  رب  دوخ  دوب  هدرک  مکح  یتـسار  هب  وا  رب  نامـسآ  هک  يدرم  ور  نیزا  . دوشیمن تبوـقع  تخـس  ياهزادـنا  تسد 
مرد دصـشش  مهدیم . درم  نیا  هب  ار  قح  تفگ - : شابوا  هب  باطخ  تفرگ و  ورف  دوخ  رـس  زا  ار  جاـت  هناکانمـشخ  خاـش  . درکیمن مکح 

رد دوزفا -: سپـس  تسـشن . كاخ  رب  وناز  ود  ناگدرب  نوچ  تفرگرب و  نت  زا  ادر  هاگ  نآ  رتدوز ... هچ  ره  دـینادرگزاب . وا  هب  ار  شقوقح 
هدرب دهاوخیم  هک  اج  ره  ات  دـینکیم  شیاهر  دـیراذگیم و  شتـسد  رد  ارم  ینعی  شمالغ ، تسد  تسا : نیا  نم  مکح  تروص  نیا  ریغ 
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ياهزرل . تسا نیمه  زین  قح  تسا و  نم  هنـالداع  مکح  نیا  و  مهاوـخیمن . متـس  هب  ار  ناـتیهاشداپ  يرآ  دربـب ... هحفـص 136 ] ار [  دوخ 
عیاـض ار  یقح  شاورملق  رد  زین  یخوـش  هـب  دـیچیپ و  ناوـتیمن  وا  اـب  هـک  تـسیدرم  نـیا  اـبجع ... تـفرگ . ورف  ار  عـمج  یماـمت  رـالات و 

. درادیم اـقبا  دــنکیم و  لـیمحت  شیوـخ  سفن  رب  دــشاب  وا  دوـخ  هـیلع  دــنچ  ره  ار  قـح  هـک  هدازآ  هدارا و  نـینهآ  يدرم  تـسوا  . درک
هب دـنداد و  ار  وا  مهرد  دصـشش  اـج  رد  تخانـش و  ار  دوخ  هدرب  وا  هظحل  نیرد  دـنداتفا . رجاـت  ياـپ  هب  هدیـساره  كاـنمیب و  ناگدـنیامن 
زا یهاشداپ  يادر  تفرگرب و  رـس  زا  جات  تشگزاب ، شیوخ  یهاشداپ  کشوک  هب  یتقو  بش ، . دندرک شروشک  هناور  رایـسب  یهاوخرذع 

هدرک تیصو  تشاد و  دوخ  اب  رمع  رخآ  ات  هتـسویپ  هک  ار  شیوخ  بیاصم  هدنروآدای  يالوش  نیا  یگدرب ، يهدنژ  سابل  دروآ و  ردب  نت 
نانوچ تشاذـگ و  نآ  رب  هنوگ  داهن ، كاخ  رب  ار  اهتـسد  دز ؛ نیمز  رب  وناز  هنارکاـش  هاـگ  نآ  درک . نت  رب  دنراپـسب  شروگ  هب  نآ  اـب  دوب 

نینچ نیا  ار  دوخ  بلق  ياعد  هدجـس  تلاـح  رد  تشاد  یهاـشداپ  یگدرب و  يدازآ ، تراـسا و  رد  هک  ییاهبـش  یماـمت  نیـشیپ ، ياـهبش 
ار وت  زور  یماـمت  دابآلادـبا ، اـت  میوگیم  كراـبتم  ار  وت  ماـن  و  مناوخیم ، لاـعتم  ار  وت  هاـشداپ ، يا  نم ، يادـخ  يا  : درک زاـغآ  ندـناوخ 

ناوت نیمخت  هنوگچ  ار  وا  تمظع  و  یهانتمان ، شحدم  تسا و  میظع  دنوادخ  دابآلادبا ، ات  میوگیم  دمح  ار  وت  مان  و  مناوخیم ، كرابتم 
ایربک بحاص  لیلج  دجم  رد  دومن ، دنهاوخ  نایب  ار  وت  میظع  ياهراک  و  دـنناوخیم ، حـیبست  ار  وت  لامعا  نآ ) نانکاس   ) هقبط ات  هقبط  دز ،

وت تمظع  نم  و  تفگ ، دنهاوخ  نخـس  وت  بیهم  ياهراک  توق  رد  منکیم ، هحفص 137 ] هشیدنا [  وت  تفگـش  ياهراک  رد  نم  و  ییوت ،
میحر میرک و  دـنوادخ  دییارـس ، دـنهاوخ  ار  وت  تلادـع  و  درک ، دـنهاوخ  تیاکح  ار  وت  ناـسحا  ترثک  راـگدای  و  دومن ، مهاوخ  ناـیب  ار 
عیمج دنوادخ  يا  تسا ، يو  لامعا  همه  اب  يو  ياهتمحر  و  تسوکین ، ناگمه  يارب  دـنوادخ  رگـشیاشخب ، رایـسب  بضغ و  رید  و  تسا ،

ار وت  ییاناوت  و  دـنیوگیم ، نخـس  وت  توکلم  لالج  هرابرد  دـنناوخیم ، كراـبتم  ار  وت  ناسدـقم  و  دـننکیم ، دـمح  ار  وت  وت ، ياـهراک 
عیمج ات  تسا  یتوکلم  وت  توکلم  ار ، وت  توکلم  دـیجم  ییایربک  و  دـنهد ، میلعت  مدآینب  هب  ار  وت  میظع  ياهراک  اـت  دـننکیم ، تیاـکح 

ناگمه نامـشچ  دنازیخیمرب ، ار  ناگدـش  مخ  و  دـنکیم ، دـییات  ار  ناگداتفا  عیمج  دـنوادخ  راودا ، یمامت  ات  یقاب  وت  تنطلـس  و  اهرهد ،
، ییامنیم ریـس  ار  ناگدـنز  همه  يوزرآ  ینکیم و  زاب  ار  شیوخ  تسد  یهدیم ، شمـسوم  رد  ار  ناشیا  ماعط  وت  و  دـشابیم ، وت  رظتنم 
هب دـنناوخیم ، ار  وا  هک  نانآ  هب  تسا  کیدزن  دـنوادخ  شیوخ ، لامعا  لک  رد  میحر  و  دوخ ، ياـهقیرط  عیمج  رد  تسا  لداـع  دـنوادخ 

، دهدیم تاجن  ار  ناشیا  هدینش  ار  ناراکزیهرپ  عرضت  و  دروآیم ، اج  هب  ار  دوخ  ناگدنسرت  يوزرآ  دنناوخیم ، یتسار  هب  ار  وا  هک  نانآ 
یمامت و  تفگ ، دهاوخ  ار  دنوادخ  حیبست  نم  ناهد  تخاس ، دهاوخ  كاله  ار  ناریرـش  همه  و  دسانـشیم ، ار  دوخ  نابحم  همه  دـنوادخ 

یـشم و  تواضق ، نیلوا  رد  هک  تسین  یهاـشداپ  نیا  يرآ  هحفص 138 ] [ . ] 27 . ] دابآلادبا ات  دنناوخیم  كرابتم  ار  وا  یـسودق  مان  رـشب 
يادص زا  یتسار  يادص  زا  زج  دسرتب و  شیوخ  يوربآ  رادتقا و  زا  یتح  یـسک و  زا  درادرب . تلادع  زج  یماگ  یندـم  یقوقح و  یئازج ،
شابوا هدنیامن  هب  يو  هک  دوب  ببـس  نیمه  هب  و  ... دشکب هوشر  هنهادم و  گنز  رد  ار  نادجو  يادن  دشاب و  هتـشاد  یـشوین  فرح  يرگید 
نیدـب یقح  ناـمتک  رد  نم  اـت  تفرگن  هوـشر  نم  زا  نم  هب  مقح  يهداـعا  تنطلـس و  ندـنادرگزاب  رد  دـنوادخ  تفگ : صاـعورمع  هکم ،

زا ضارعا  رد  ناشهدوهیب  ضارغا  تهج  هب  زین  نم  ات  دندرکن  يوریپ  نم  زا  هلاجر  ياههدوت  مدرم ، زین  و  مریگب . هوشری  رگید  زا  يراکشآ 
تبحم رایرهـش  نیا  ماـگ  نیلوا  دوب  نینچ  ... نم شنیزگ  بهذـم و  تسا  نیا  نم و  شنیب  تسا  نیا  . منک يوریپ  ار  ناـشیا  يورژک ، قح و 

رد هک  يدرم  . درک شیالاو  ياهنامرآ  راثیا  ناج ، یمامت  هب  ار  دوخ  هک  داهن  داینب  تلادـع  تورم و  هیاـپ  نادـب  اـت  داد ، يراوتـسا و  رد  هک 
اهناج و اهدرم ، اهدرد و  قامعا  هب  انـشآ  یهاگن  بدوم ، هتخومآ و  یهاگن  برجم ، هاگآ و  بذـهم ، ناج و  هتخوس  یهاـگن  هاـگن ، نیلوا 

شربارب رد  دـید و  ار  وا  هار  گنـسرف  نارازه  زا  تخانـش . دـید و  ار  ربمایپ  اهتلاصا  اهتمظع و  قشعو ، تمکح  قدـص ، تفرعم و  اـهناور ،
لد هب  تخادرپ ، شیوخ  یتسه  یهاشداپ و  ندرک  ادف  یتح  تمیق  هب  ار  شنامیا  دیزگ و  ناج  هب  ار  شرهم  درک و  هحفص 139 ] شنرک [ 

درخ و هیامرـس  مهف و  ددم  قشع و  هزجعم  هب  طقف  تداع و  قرخ  شیامن  يدام و  زاجعا  چیهیب  مالـسا  تقیقح  یمامت  مالـسا -  دیرخ و 
نیا یبـلق  شبلق ، هناـخ  رد  یتـسپ  وـالاب  تفرعم  یتـسه و  تمکح  قح و  ربارب  رد  عوشخ  مهف و  قوش  يراـسکاخ و  تربـع  درد و  هبرجت 
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هحفص 141 ] [ . ] 28 . ] تفرگ ياج  مالس  ملاس و  میلس و  نینچ 

بلاطوبا بعش 

میلست اما  رابدرب  یناحور ، یناسنا و  ياهرهچ  اب  یهاشداپ  تسا . دنمورین  یلدع  رهظم  هک  دناهدمآرد  یتردق  تیامح  رد  ناناملـسم  کنیا 
شزرایب ریقح و  رسکبس  مدرم  یهورگ  رارف  هحنج ، مرج و  رارف  یعون  ناونع  هب  ار  نانآ  ترجه  دیشوک  شیرق  عطاق . اما  عضاوتم  ریذپان .
صوصخب دندرک و  لمحت  ار  هناگیب  يروشک  رد  تماقا  نوچ  هک  لصاحیب  رارف  یعون  دـهد . هولج  دـنزیرگیم ، نوناق  نافوت  زا  هک  ریقف 

هب ار  كاشاخ  سخ و  ایرد ك  جوم  نوچ  نانآ ، تیاکـش  تیاعـس و  نایغط  یپ  زا  دندیرخ ، ناج  هب  هدوهیب  ار  ایرد  رفـس  تقـشم  بعت و 
هنیآ رد  ار  اهتاذ  دوب و  نیبرهوگ  هک  ایرد  نآ  اـما  دـننار . سپزاـب  زاـجح  يارحـص  روشک و  هنارک  هب  زین  ار  ناـنآ  دـنادرگیمزاب ، لـحاس 

شرورپ هیاس  رد  تشاد و  هگن  دوخ  تمحر  كانبات  فدص  هحفص 142 ] رد [  تفش  رهم و  هب  ار  نانآ  تخانشیم  دیدیم و  دوخ  یفاص 
، دندوب هدشن  فیفخ  راوخ و  دوخ  ریزگان  تبرغ  رد  هشبح  نیرجاهم  اهنت  هن  تشگ . هدنامرد  هتفـشآ و  ربخ  زج  نیا  زا  شیرق  . تشاد دوخ 

دندوبن نمیا  نیا  زا  هچ  دوب . هصق  رهاظ  نیا  هزات  و  دندوب ... لوغشم  دوخ  راک  هب  ینمیا  لامک  رد  اج  نآ  هتشگ و  یـشاجن  نیبرقم  زا  هکلب 
. دوش نید  نیا  تایانعم  لماتم و  هاگن  رد  ياهنزور  هجیتن  رد  نارجاهم و  هشبح و  مدرم  ینامیا  تابـسانم  رد  یباـب  حـتف  ترجاـهم ، نیا  هک 

نیمه و  تشاذگ . دـهاوخن  بیـصنیب  دوخ  ریزگان  ریثات  زا  ار  ایاعر  اراکـشآ  دـنک ، ریثات  دـح  نیدـب  ات  يروشک  هاشداپ  رد  هک  ینید  اریز 
هب اجیردـت  مالـسا  نیا  يرآ  دوب ... هتـشگ  بجوم  ار  نآ  دوخ  تسدـب  شیرق  هک  دوب  ياهعجاـف  یندوشگاـن و  لکـشم  نیرتیـساسا  اـنعم 
ره سپ  رد  نآ -  راهم  هک  دومنیم -  ازنایغط  هدـنفوت و  یـشتآ  بیهل  نانوچ  نانآ  رظن  رد  و  دوب . هدـش  لیدـبت  میظع  رتسگنماد و  يرطخ 
نآ یمامت  دندیـشوکیم ، شندرک  شوماخ  يارب  دندرکیم و  هچ  ره  دادیم . سکع  هجیتن  نانآ  هناهلبا  تادـیهمت  ییوجهراچ و  داب  دـنت 
زا رود  هناگیب و  يروشک  هب  لوا  . درکیم تیارس  اج  همه  هب  مالـسا  دشیم ... یهتنم  يرتدیدج  ياههلعـش  ندز  نماد  رد  یعون  هب  شالت ،

درکیم و رفـس  اهاج  نآ  هب  هراومه  دـمحم  هک  يریاشع  لیابق و  نایم  رد  يدوزب  الامتحا و  سپـس  نانآ و  ییوجهراـچ  رادـتقا و  سرتسد 
نامیپ شیرق  اب  هک  یلهاج -  لیابق  میقع  نورتس و  خالگنـس  رد  دنچ  ره  ار  شاهشیدنا  ذفان  رذب  دـنوش -  شعنام  دـنناوتب  نانآ  هک  نآیب 
نارازه نانآ  زا  مادک  ره  شاکیا  دندربیم . وا  زا  یجنر  هچ  دوب . هدش  ناشناج  لد و  يارب  یباذع  هچ  دمحم  نیا  هآ ... دیشاپیم ... دنتشاد 

حالـسیب و عافدیب و  و  هحفـص 143 ] هاپـسیب [  هنت و  کی  هک  ار  يدرم  نیا  نیگآرهز و  ریـشمش  نارازه  تسد  ره  رد  دنتـشاد و  تسد 
، راب کی  یتح  نونکات  اما  دـندرکیم ... هعطق  هعطق  دـندزیم و  تشذـگیم  ناشربارب  زا  تشد -  هوک و  هرد و  هچوک و  رد  راب -  نارازه 
ناکدوک و دـندادیم و  مانـشد  دـندرکیم و  وه  دـنچ  ره  دـننک ... دراو  دـندوب  هتـسناوتن  وا  رب  یحطـس  مخز  کی  راـب ، کـی  هنومن  روطب 

درم نیا  راک  هتخیهآرب  ياهغیت  اب  دننک و  مه  تشپ  هب  تشپ  ناشیمامت ، راب  کی  هک  نیا  اما  دنتشادیماو ، شاییوگ  مانشد  هب  ار  ناهیفس 
رد هک  نیا  تفگـش  و  دندوب ... هتفاین  قیفوت  زونه  دنتفاییمن ... قیفوت  دنزاسب  دوب  ناشرهق  مشخ و  میاد  سرتسد  رد  دـح  نیا  ات  هک  ار  اهنت 

نادنبریشمش و نآ  زا  نت  کی  یتح  وجنیک ، شین  رپ  شیدنادب و  يازبرقع  رام و  ناتسریوک  نآ  و  وخ ، نمشد  یلهاج و  هدوت  نآ  نایم 
 - دنناوتیمن دـنراد -  وا  اب  هک  ینمیرها  ینمـشد  رهق و  رهز  همه  نآ  اب  تسا  هنوگچ  هک  دوب  هدیـشیدنین  انعم  نیا  هب  مدیعفا  ناشکهرادـق 

ییاهنت و تولخ  رد  شوماخ و  رکفت  ضوع  هب  اما  دندوب ! هدیـشیدنین  انعم  نیرب  تعاس  کی  یتح  دـنریگب ؟ ار  شناج  دـننز  وا  رب  یبیـسآ 
مه اب  مامت  تدـح  اب  دـنلب و  يادـص  هب  و  دنتـسشنیم ، هشیدـنا  هلدابم  هلداجم و  هب  مه  اب  ماـع  عماـجم  رد  یهاوخب  اـت  شیوخ ، بلق  قمع 

وهایه و اب  رگید  راب  دننک ... شوماخ  دنـشکب و  دنتـسناوتیم  ار  دوخ  ییاهنت  رکفت  يادص  ناسنیدب  اریز  دـندرکیم . وگوتفگ  وهایه و 
ار هتشذگ  تادیهمت  یمامت  یتسار  هب  نوچ  راب  نیا  دندمآ و  درگ  اروش -  هناخ  ای  هودنلاراد -  شیوخ  یگـشیمه  نمجنا  رد  مامت  تیدج 
نانیدون و تمواقم  نیرخآ  ندیبوک  مهرد  يارب  ینعی  دندیـشیدنا ... ياهمانرب  دوب  هدیـسر  ناشناوختـسا  هب  دراک  دـندوب و  هدـید  هدـیافیب 

هحفـص ظیلغ [  دیدش و  يدراوم  نآ  رد  دنتـشون و  یبوتکم  دوب : نینچ  دیدج  حرط  و  دندرک . هئارا  ون  یحرط  ناناملـسم  قمر  يهدـنامزاب 
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دندوب بلطملادبع ) ینب   ) مشاه ینب  نادناخ  زا  ترابع  هک  نانآ  یساسا  هشیر  يزکرم و  هتسه  هکلب  نانآ  همه  هن  اما  ناناملـسم  هیلع  [ 144
نآ رب  دـندناجنگ و  دنتـشاد ، دوخ  ناج  نایم  رد  ار  ربمایپ  دریگیم ، دوخ  نایم  رد  ار  نیگن  هک  يرتشگنا  باکر  نانوچ  هک  دـندوب  نانیا  و 

یتردق هک  دشیم  ییاهمیرحت  رهق و  مشخ و  یمامت  هدـنریگرب  رد  دوب و  یـساسا  هدـمع و  هلاسم  راهچ  لماش  هماندـهع  نیا  دنتـسب . دـهع 
. کی قاثیم : نیا  قبط  رب  . دنک لیمحت  یناسک  رب  یقالخا  یفطاع و  یعامتجا ، يداصتقا ، ياههزوح  یمامت  رد  تسناوتیم  محریب  يذوم و 

نیرتمک ود . دش . عونمم  ادیکا  بلطملادـبع ) ینب   ) مشاه ینب  نادـناخ  دـمحم و  اب  عون  وحن و  رهب  شورف ، دـیرخ و  دتـس ، داد و  هنوگ  ره 
یفطاع و طابترا  قح  ناونع  چـیه  هب  سک  چـیه  هس . تشگ . میرحت  نانآ  اب  یگداوناخ  یلیماـف و  یعاـمتجا ، یتدـیقع ، طاـبترا  ساـمت و 
وخ و عمج  زا  دـیاب  درم  هچ  نز و  هچ  ار  نانآ  و  تشادـن . نادـناخ  نیا  اب  ار  روما  لیبق  نیزا  حاکن و  جاودزا و  هزاجا  ییوشانز ؛ تادوارم 

نتـشگ زرحم  دوخ و  یگدـنز  کیرـش  مالـسا  فشک  درجم  هب  یتـسرپتب  درم  نز و  ره  دـننک و  درط  دوخ  هفطاـع  هقلع و  لـئاسم  هقلح 
تاـقوا یماـمت  رد  شیرق  یماـمت  راـهچ . دوش . ادـج  هتفگ  قـالط  دـنک و  كرت  هیوس  کـی  ار  دو  نز  اـی  رهوش و  تسا  فظوم  شهاـنگ 

دح و شاهنماد  ینمـشد  نیا  دنتـسه ... وا  نادناخ  ینعی  مشاه  ینب  دمحم و  اب  دوخ  هنادواج  ریذـپانلیطعت و  ینمـشد  هب  فلکم  فظوم و 
ره يریاشع ، یموق و  هچ  یـصخش و  يدارفنا و  هچ  یلامتحا  گنج  دمآ و  شیپ  هضراعم و  يریگرد ، ره  رد  ینعی  دسانـشیمن ، ار  يزرم 

، نمشد زا  يرادفرط  هب  اقلطم  ياهقادم ، یسررب و  چیهیب  دراد  هفیظو  شیرق  دگنجیم ، دشوکیم و  دمحم  هیلع  هک  یهورگ  ورین و  رفن ،
بصعت ینمشد ، هفیحص  . دنک وا  يدوبان  فقو  ار  دوخ  تردق  تورث و  هیامرـس ، دوس و  هحفص 145 ] یمامت [  دیآرب و  دمحم  نافلاخم  و 

دودـح ياضما  اب  زین  دـش و  جولفم  لش و  شتـسد  ات  دـماین  رب  يدـنچ  هک  همرکع  نب  روصنم  طخ  هب  هک  ار  ناشریذـپان  یتشآ  ییوخدد  و 
اههمان و ناـمیپ  هاـگیاج  هک  نآ -  ناـکم  نیرتریگمـشچ  هبعک ، لـخاد  رد  ار  نآ  دنتـشون و  ربماـیپ  نانمـشد  شیرق و  نارـس  زا  نت  لـهچ 

یعمج نامیپ  یگـشیمه  ندرپس  هظفاح  هب  زین  دوخ و  ياضما  ارآ و  تیمها  رد  دیدش  يدیکات  ناونع  هب  دوب -  سدـقم  مرحت و  ياهبوتکم 
هب هک  ياهمان  دـهع  نینچ  . دیـشوک دـنهاوخ  قاثیم  نیا  ظفح  رد  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  دـنتخیوآ و  شیوخ ،

هجنکش و نونج  یمحریب ، تعیبط  رب  هوالع  هک  دیآیمرب  ینارگمتـس  نارگتیانج و  زا  اهنت  شناگدننک -  اضما  تیعبـس  تواسق و  ظاحل 
نینچ ریظن  نونکات  یلهاـج  ياـهقاثیم  اـهگنج و  زا  مادـک  چـیه  رد  دوب . ریظنیب  زین  یلهاـج  ياـهنارود  ناـمه  رد  یتح  دـنراد -  زین  رازآ 

هرـسکی يزیرنوخ  اب  ار  دمحم  نایفارطا  مشاه و  ینب  راک  دندرکیم و  هلمح  شیرق  رگا  هچ  دندوب ... هتـشونن  ینمـشد  هیلع  ار  ياهماندـهع 
نایم رد  اریز  دندوب . هدرک  راتفر  نامیپ  نیا  زا  رتهنادرمناوج  یـسب  دراد -  تاهابم  نادب  زین  دنکیم و  برع  بلغا  هک  يراک  دندرکیم - 

تلـصخ برع  یهگناو  دـندوب . هدرکن  یهانگ  نانیا  دوب و  ناوتان  ناکدوک  ناریپ و  رامیب و  درم  نز و  ربمایپ ، هب  ناگدـیورگ  مشاه و  ینب 
ار نمـشد  راک  تخاـتیم و  دوخ  مصاـختم  يهلیبق  هیلع  مدـکی  رد  درکیم و  هلمح  بلغا  تشادـن . ار  هنایـشحو  هجنکـش  هناـیذوم و  رازآ 
دنک و اضما  هجنکش  باذع و  هفیحص  هک  نیا  اما  دورسیم . تعاجش  رورس و  هسامح  تراغ و  رورغ و  هزوجرا  سپس  و  درکیم . هرـسکی 
ار ناریپ  دهد ، رازآ  ار  نارامیب  دنک ، مورحم  هقوذآ  بآ و  زا  یتح  زیچ  همه  زا  دهدب ، یگنسرگ  دراد ، هحفص 146 ] نمشد [  هک  ار  نانآ 
دـنکرب و هفطاع  هناخ  رهم و  هناشاک  زا  ار  نانز  درد ، او  ناغف  دایرف و  هب  هنـسرگ  یلاـخ و  مکـش  اـب  ار  ناـکدوک  دراد ، او  هلاـن  هجـض و  هب 
دومنیم و ار  شیرق  ینطاب  تلاذر  تواسق و  تیاهن  رگید  نیا  دزاس ، مورحم  جاودزا  تمعن  يدازآ و  زا  ار  ناـناوج  دـنک و  درط  هراوآ و 
ار نآ  تمائـش  نطاـب  تواقـش و  حور  یماـمت  ربخ ، تفاـیرد  درجم  هب  بلاـطوبا  . دوب روفنم  زین  یلهاـج  تنـس  ظاـحل  هب  روهظون و  يزیچ 

یناهن حرط  و  شیوخ ) نادـناخ  مشاه ، ینب   ) عاضوا تماخو  هب  یپ  یفطاع  یعامتجا و  يداـصتقا و  میرحت  ربخ  تفاـیرد  زا  و  تفاـیرد ...
لهس و ياهشقن  هن  نیا  و  دوب . نآ  كرادت  راک  رد  تشادن و  شیب  یـساسا  فده  کی  نمـشد  درب . ناشینمـشد  تیاهن  شیرق و  هشیدنا 

ناگدیورگ یلـصا  هخاش  ندرب  نایم  زا  نتـشک و  هرذ  هرذ  هظحل و  هب  هظحل  یجیردـت و  گرم  گرزب ؛ ياهجنکـش  لماک  حرط  هک  هداس ،
شحو دد و  هک  نما  مرح  راوج  رد  سدـقم و  رهـش  رد  هزات  و  دوب ... نوخ  تنایخ و  زیمآنونج  حرط  هک  هداس  ياهشقن  هن  نیا  دوب . ربماـیپ 

هدرک اضما  ار  نآ  شیرق  ناگرزب  هک  ياهفیحـص  تفایرد . ار  زیچ  همه  بلاطوبا  زاغآ  نامه  زا  دـشیم . ارجا  دـندوب  نمیا  نآ  هاـنپ  رد  زین 
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اما دناینلع . هلمح  جامآ  امیقتـسم  شنادـناخ  وا و  تفایرد  بلاطوبا  دوب . ریقحت  باذـع و  ریظنیب ، گرم  هجنکـش  کی  همانـساسا  دـندوب 
يزیرنوخ گنج و  نیرتمکیب  هدیـشیدنا و  يدـیهمت  دـناوخب  يور  ردور  گنج  هب  ار  مشاه  ینب  نادـناخ  هک  نآ  ياج  هب  كریز  نمـشد 

رود شنوماریپ  زا  جـیردت  هب  دـناهدیورگ ، ربمایپ  هب  هک  ار  یناسک  یمامت  دنتـسناوتیم  هلیـسو  نیدـب  دروآرد . ياپ  زا  ار  نانآ  تساوخیم 
هب دنتسیزیم و  ترجه  رد  هک  نانآ  ماقتنا  هب  زین  و  دنیامن ... ارجا  هدنام » اهنت  درم   » هرابرد هحفص 147 ] دنراد [  رس  رد  هک  ار  هچنآ  دننک ،

ناشیارب ار  عوضوم  هدروآ و  درگ  ار  دوخ  نادـناخ  دارفا  بلاطیبا  ... دـننک هجنکـش  هنوگ  نیا  ار  ناگدـنامزاب  دـنتخادرپیم ، نید  غیلبت  رما 
اما دوب . هدیـسر  همه  هب  هدیچیپ و  رهـش  یمامت  رد  ینافوت  مومـس  دابدنت و  نوچ  رثا  تشحو  ربخ  دیوگب  وا  هک  نآ  زا  شیپ  دومن ... حرطم 

کی طـقف  نیا  دوـمنیم . همه  زا  رتقـیمع  تشاد  ناناملـسم  عاـضوا  تماـخو  رب  وا  هک  یـشرگن  دادیم و  هیـضق  زا  بلاـطوبا  هـک  یلیلحت 
ناشیعمج روگ  يوس  هب  ار  نانآ  دوب و  هدـش  دـیهمت  اـیالب  بیرف و  زا  هدیـشوپرس  یقدـنخ  نآ  يارواـم  رد  هکلب  دوبن . زیمآرهق  کـیرحت 

هب تسد  دوخ  هک  نآیب  نشور  زور  هتشون و  ار  نانآ  گرم  مکح  دوخ  موش  هفیحص  رب  شیرق  دندوب . هدیمهف  ار  زیچ  همه  همه ، دناریم .
هب گـنج  کـنیا  ناملـسم  كدـنا  یهورگ  تیموـلظم  زین  برع و  یموـمع  راـکفا  تهج  هب  اریز  دزیرب -  ینوـخ  رهاـظ  هـب  درب و  ریـشمش 
هک نآیب  هک  هنایذوم ، هنـالیذر و  ناـنچ  نآ  يدـیهمت  دوب ... هدـنک  ار  ناـشیعمج  روگ  مرتحم  مارح و  رهـش  نیمه  رد  دوبن -  شحـالص 

بلاطوبا دنروایب . ناناملسم  رس  رب  دنراد  هشیدنا  رد  هک  ار  هچنآ  تسا » هتشذگ  هچ  دادیب  رهـش  رد   » دنبایرد برع  دار  ریاشع  دازآ و  لیابق 
هک کنیا  . درمـشیمرب ناشنید  ربمایپ و  ربارب  رد  ار  ناشدـیدج  تیلووسم  درکیم و  حیرـشت  دوخ  نادـناخ  يارب  ار  عاضوا  میظع  تماـخو 
ره اب  ربمایپ - نایماح  يدوبان  زج  ارجام  نیا  نایاپ  ات  هدـیرد و  ار  اهفالغ  ناشیا  متـس  ریـشمش  هتـشگ و  نایع  شیپ  زا  شیب  شیرق  ینمـشد 

نت و يهراپ  هک  وا  نید  ربمایپ و  زا  دیاب  هحفص 148 ] تشادن [ ، ییابا  تیانج -  ره  زا  دهد و  تسد  هک  متس  هعدخ و  نیک و  حالـس  عون 
رگید و راب  کی  . دنیآرب يرادساپ  يرادبناج و  هب  رگید  نامز  ره  زا  رت  هنادـجم  تسا ، ناشیگدـنز  فدـه  رورـس و  رون و  یتسه و  رهوج 

شیپ رد  رابگرم  رابدرد و  یناراـگزور  دـینک . لـمات  نآ  رد  دیونـشب و  ار  منخـس  نم ، هریـشع  يا  ناـه  تفگ -: نینچ  راـب  نیمرازه  يارب 
چیه رب  ادخ  دزن  دوش ، مک  وا  زا  ییوم  رـس  رگا  میوگب  امـش  هب  و  تسوا . هیلع  ناشهعدخ  ملظ و  تادـیهمت  همه  ادـخ ، هب  دـنگوس  میراد .

. دیـشاب هدامآ  دوشخب . میهاوخن  دوخ  هریـشع  دارفا  نیرتیمارگ  نیرتزیزع و  یتح  سک  چـیه  رب  و  دـنامیمن . يرذـع  امـش  اـم و  زا  مادـک 
هب میورب -. اجک  هب  اـجک . هب  نوریب ؟ اـج -... نیا  زج  اـج ... ره  رطخ ... زکرم  نیزا  نوریب  هب  اـجک -؟ هب  میورب ؟ میورب -. هک  دیـشاب  هداـمآ 

و دوب . يرابتشهد  تیعضو  هچ  اتبیصم ... ادرد و  . میربب هانپ  هرد  هب  و  دینک . باتش  همه  رتهب . رتعیرس  هچ  ره  میربب . هانپ  هرد  ارحص و  هوک و 
نیرتمک دیشیدنایم . ياهراچ  دیاب  دوز  دوب . هدرک  كرد  رگید  سک  ره  زا  رتعیرـس  و  مامت ، يدنمـشوه  هب  ار  عاضوا  تماخو  موق  سیئر 

هب ناناملـسم  یگدـنز  یکانمهـس ، نافوت  نانچ  نتم  رد  بیجع و  هدام  راهچ  هماندـهع و  نینچ  دوجو  اـب  اریز  دوبن . زیاـج  لـلعت  گـنرد و 
... دـناهدنک ییاههرفح  نآ ، فک  ياههتخت  رد  هدرک و  خاروس  ارنآ  زین  بناج  راهچ  زا  هک  تسناـمیم  یناکـس  ناـبداب و  رگنلیب ، یتشک 

نما یلحاس  هب  مامت  باتـش  هب  گرم  هعدـخ و  نافوت  هطرو  زا  ار  هحفـص 149 ] یتشک [  نآ  هک  دوب  نآ  درک  تسناوتیم  هک  يراک  اـهنت 
دوب یتشک  یتشک ، نآ  هن  رگید  اریز  نما ... اتبسن  يرقتسم  رد  هثداح . تسدرود  رد  بآ و  زج  اج  ره  دشاب . دهاوخیم  هک  اج  ره  دناسرب .

رد رهـش ، نوریب  ار  ياهرد  وا  و  دـنزیرگب . اـجک  هب  دندیـسرپیم  بلطملادـبع  ینب  ... لوادـتم یلوـعم و  تارطاـخم  ياـیرد  اـیرد ، نآ  هن  و 
هرـصاحم راک  هک  يو  ناسنیدـب  . دوب فورعم  بلاطیبا » بعـش   » شدوخ مان  هب  هک  دادیم  ناشن  رهـش  هنارک  رد  یناتـسهوک و  ياههاگترپ 

ياهقلح نوچ  هک  نمـشد -  هنایـشحو  راب و  نونج  ياههلمح  تارطخ و  زا  زیهرپ  يارب  دـیدیم  گنت  دوخ  هریـشع  ربماـیپ و  رب  ار  راـبگرم 
ياهرد هب  دوب ... يو  نآ  زا  نآ  هلاسم  تیلووسم و  همه  دوب و  وا  ورملق  هک  ياهرد  هب  داد ... ار  یناگمه  چوک  روتـسد  دوب -  هتفرگ  ناشارف 

چوک نادـب  ار  شاهدـیقع  تاـیح و  هنیجنگ  همه  هک  ییوراـب  ناـمیا و  ژد  ریذپانریخـست ، گرا  دوـب ... وا  رگنـس  نما و  مرح  مکح  رد  هک 
هناشاک هناخ و  مکح  رد  زین  يو  نانمـشد  رظن  رد  هرد  نیا  اریز  درکیمن . غیرد  شیوخ  یتسه  همه  راثن  زا  نآ  هناقـشاع  عافد  رد  دادیم و 

همه رب  ات  اریز  تشاد . راـک  نیا  يارب  یلیـالد  دوب . هدرک  یفرعم  ار  دوخ  هرد  ارچ  دوب . وا  سوماـن  مرح و  هناـخ و  بلق و  ورملق  همادا  وا و 
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، یبـلق تاـیونم  همه  وا و  نادـناخ  وا ، اـب  گـنج  هک  دـمحم -  اـب  گـنج  هن  دـندوب -  هدرک  اـپ  رب  ربماـیپ  هیلع  هک  یگنج  نیا  دـنک  تاـبثا 
هنماد زا  ار  ربمایپ  اب  گنج  دیـشوکیم  دوخ  ياهیکریز  تادـیهمت و  یمامت  اـب  شیرق  اریز  دوب ... وا  یتسه  ياـهنامرآ  تاـیح و  تاسدـقم 

دادملق شاهعماج  همه  دمحم و  طقف  نایم  گنج  هنارگبوکرس  هینمز  رتسب و  رب  قشع  رهم و  هفطاع  هقلع و  ياهیگتـسباو  يریاشع و  گنج 
هک دنک  نانچ  و  دیامن . یقلت  هعماج  دارفا  ریاس  تارظن  ءارآ  زا  درجم  عزتنم و  ارنآ  و  یتسرپتبو . مالـسا  نایم  هحفص 150 ] گنج [  دنک .

بلاطیبا و  ... دراذگب اهنت  رواییب و  دراد و  يوزنم  شاهعماج  یعافد  ياهتردق  زا  ادج  شیوخ ، یـسکیب  ییاهنت و  هانپ  رد  جیردت  هب  ار  وا 
هک مشاه  ینب  ربمایپ ؛ نادناخ  اب  شیرق  گنج  هب  ربمایپ ، اب  ار  شیرق  گنج  دنادرگیم . زاب  ناشدوخ  هب  ار  نانآ  هعدـخ  دـیهمت و  اقیقد  زین 

بعش شیوخ -  ینیـشنبقع  رگنـس  هانپ و  ورملق  هب  ار  یناگمه  چوک  روتـسد  ور  نیا  زا  درکیم و  لیوحت  ریبعت و  دوب  ناشسار  رد  دوخ 
هیلع گنج  رگید  نیا  ینعی  . دادیم دوب ، يو  یعفادـت  ورملق  مشاه و  ینب  نادـناخ  گرزب  هانپ  ناـج  مدرم ، یماـمت  رظن  رد  هک  بلاـطیبا - 

هب ناشیمامت ، مشاه  ینب  ناناملـسم  هنوگ  نیدـب  ... تسوا دوخ  هیلع  نایع  اراکـشآ و  یگنج  مشاه و  ینب  یمامت  هکلب  تسین . اـهنت  ربماـیپ 
نیرتمهم نیا  تسخن و  هبترم  رد  تشاد . یتازاـیتما  یـشیجلا  قوس  ظاـحل  هب  هرد  نیا  دـندربیم . هاـنپ  دـیاب  دوب ، هکم  زا  نوریب  هک  وا  هرد 

رد گنج  اریز  دـننک . تمواقم  ناشربارب  رد  شیبامک  دنتـسناوت  یم   - دومنیمن زین  دـیعب  هک  دـندرکیم -  هلمح  نانمـشد  رگا  دوب ، هلاسم 
 - شبعاتم بیاصم و  یمامت  اب  هرد  نیا  اج ، نیا  اـما  دـیماجنایم . ناناملـسم  تسکـش  هب  ناـشدارفا ، ترثک  زین  یمرگلد و  تهج  هب  رهش ،

هدنکارپ رهش  رد  هک  ار  ناناملسم  ایناث  دوب و  رهش  زا  هداتفا  ترپ  رود و  روصحم ، اتبسن  ياهرد  الوا  هک  تشاد  ار  نسح  کی  نیمه  لقادح 
یب رتمامت و  هچ  ره  تعرـس  هب  درم  نز و  بیترت  نیدب  هحفـص 151 ] دادیم [ . هانپ  دحاو  كرتشم و  نوناک  کی  اج و  کی  رد  دـندوب - 

ار ناشیاههناخ  دـنرادرب -  رهـش  زا  دوخ  يارب  اشگراک  زیچاـن و  دـنچ  ره  ياهناـخ  هثاـثا  یگدـنز و  يرورـض  لـیاسو  زج  دـنناوتب  هک  نآ 
لوپ یکاروخ و  داوم  دنربب  دوخ  اب  دنتسناوت  هک  يزیچ  اهنت  دنتشگ . راپـسهر  هوک  هرد و  لد  هب  دندرک و  اهر  ینوعاط  ییاهنوناک  نوچمه 

تثعب متفه  لاس  کنیا  . دـندش دوخ  یمومع  هاگهجنکـش  نادـنز و  یهار  نینچ ، نیا  دنتـشاد و  اههناخ  رد  هک  دوب  يدودـحم  ياـهزیچ  و 
هنیک زومآرفک و  زور  نیمه  زا  مشاه ، ینب  نادـناخ  ياغوغرپ  ياروشاـع  و  دـش ، عورـش  مرحم  هاـم  لوا  بش  زا  بعـش  هرـصاحم  و  تسا .

زا . دـشیم کیدزن  دوخ  راجفنا  هظحل  هب  مد  ره  نآ ، مکارتم  ياههرابنا  نزخم و  رد  شیرق  نوزفا  زور  ینمـشد  و  [ 29  ] تشگ زاغآ  یلزا 
يزارف اریز  دوب . ریذپانهراچ  ریزگان و  دح  هچ  ات  بلاطیبا  بعش  هب  مشاه  ینب  نادناخ  هانپ  ریگباتش و  تمیزه  هک  تفایرد  ناوتیم  ور  نیا 

ات دنام  دیهاوخ  رادـیاپ  دوخ  توق  رب  نانچ  نآ  قاثیم  نیا  رد  :» دوب نیا  دومنیم  ناشیا  هیلع  ار  شیرق  ینمـشد  تدـش  هک  هماندـهع  نآ  زا 
ناگدننک اضما  نآ  و  .« دنناسرب شگرم  رفیک  هب  شیرق  ات  دنهد  شلیوحت  ریزگان  هب  دـنرادب . تسد  دـمحم  تیامح  زا  اراکـشآ  مشاه  ینب 

 ] مهرد بلاـطیبا و  راـک  تسکـش  دوب ، ینیب  شیپ  لـباق  ناـشیارب  هک  يزیچ  دـندوب . هدروخ  دـیکا  دـیدش و  ياهدـنگوس  یبلطم  نینچ  رب 
. دش دنهاوخ  لیان  ناشینطاب  يوزرآ  هب  دوز  ای  رید و  هک  دنتشادن  يدیدرت  نانآ  دوب . گرزب  نادناخ  نیا  تمواقم  نتسکش  هحفص 152 ]
فیارظ و زا  ناشدوخ  معز  هب  هماندـهع  نآ  اریز  دنتـشاد ؟ ناـمیا  هتـسب و  لد  دـح  نیدـب  اـت  دوخ  تیقفوم  هب  دندیـشیدنایم و  نینچ  ارچ 
. دمآ یمنرد  زین  اههاگن  نیرتكاکـش  رظن  هب  یتح  نآ  تفاخم  تباهم و  تدـش  لوا  هلهو  رد  هک  دوب  رابنارگ  ياییارجا  یلمع و  فیاطل 

عقاو رد  دوب . هدـشن  بوتکم  هک  دـنریگ  شیپ  رد  ربمایپ  نایماح  اب  هماندـهع  نآ  هیاس  رد  دنتـسناوتیم  هک  دوب  اهـشنکاو  طباور و  يرایـسب 
اسب هک  دنتسنادیم  همه  نینچمه  تشاذگیم . جرا  تفای و  یمرد  ناناملـسم  هیلع  قاثیم  نآ  زا  سپ  ار  دوخ  تیلووسم  رفک  يایند  یمامت 
رظن قمع  راتفر و  تفارظ  رب  سپ  نیزا  تسارآ . طخ  هب  دـناجنگ و  ناوتیمن  بوتکم  ینتم  رد  ار  يراتفر  ياهییوخدد  ناهنپ و  سیاسد  زا 
راتفر ناناملـسم  اـب  دـهاوخیم  هک  هنوگ  ره  یلاـجترا  یعفد و  هنوگ  هب  دوخ و  راـکتبا  قوذ و  روخارف  هب  هک  دوب  كرـش  هعماـج  رادرک  و 

هنیک و جوا  ینمـشد و  تیاـهن  هک  زیچ  کـی  اـما  دوب ، هدـماین  هماندـهع  رد  ناناملـسم » رازآ  رد  راـیع  ماـمت  يدازآ   » زارف نیا  يرآ  دـنک .
قح نیکرـشم  زا  يدحا  سپ  نیا  زا  : » دوب هدش  دیق  هماندهع  رد  هک  دوب  نومـضم  نیا  دومنیم  ناناملـسم  و  مشاه ، ینب  هیلع  ار  ناشتوادع 

يور زا  و  رایـسب ، تقد  اـب  هلیذر  هفیحـص  نیا  داـفم  هک  تسا  هنوـگ  نیدـب  «... دـنرادن ار  مشاـه  ینب  زا  ندینـش  خـساپ  زین  نتفگ و  نـخس 
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، یگنـشت تدش  زا  مشاه  ینب  مدرم  زا  یکی  لثملایف  هک  تفریم  نآ  لامتحا  اسب  يا  اریز  دوب . هدش  هتـشون  رادـغ  یهاگآ  یهاوخنیک و 
قیرط زا  دـنک و  دادمتـسا  وا  زا  دـنیبب و  ياهرد  هوک و  هنماد  رد  ار  دوخ  هریـشع  ناتـسود و  ماوقا ، زا  یـصخش  یلاح ، هتفـشآ  یگنـسرگ و 

ار رهم  هفطاـع و  تقر و  زا  یجوـم  دوـخ  اـب  هک  یطاـبترا  هلیـسو  نیرتيداـع  نیرتیعیبـط و  هحفـص 153 ] نیا [  نتفنـش ؛ نتفگ و  نـخس 
دـنک و یـششوک  تمحر  هاگ  اـی  تیمح و  يور  زا  هک  دراداو  ار  یـشوگ  تسد و  دزیگنارب . یلدـمه  هجوت و  هب  ار  ياهعماـس  دزیگنایم ،

يرطخ زین  ندینـش  ندز و  فرح  سفن  شیرق  رظن  زا  اما  دریذپب . يریثات  دونـشب و  ینخـس  لقادـح  ای  و  دـنک ، یکمک  ریگباتـش ، هنادزد و 
ار راک  نامیپ ، نآ  هک  دوب  هنوگ  نیدب  ... دوب هدـش  مرحت  عونمم و  ادـیدش  دربیم و  نوریب  نانآ  تسد  زا  ار  هعماج  دارفا  راهم  دوب و  هوقلاب 
ار ناشیادر  دنزیرگب . نانآ  زا  یماذج  ینامدرم  رادید  نانوچ  دـیاب  مشاه  ینب  ندـید  هب  نیکرـشم  قاثیم -  نآ  اب  و  دوب . هدرک  ناسآ  هه  رب 
ییادص و ندینش  راظتنا  نیب  دنرذگیم -  ناینوعاط  ناتسروگ  رب  هک  نانچمه  دنریگب و  اهتسد  اب  ار  ناشیاهشوگ  هدنکفا  رـس  رب  هتفرگالاب 

ناناملسم زاغآ  رد  دوب . نیگنس  نارگ و  تخس  ياهئطوت  حرط و  نینچ  . دننک تمیزه  نانآ  ربارب  زا  باتش  هب  يرطخ -  تیارـس  لامتحا  زین 
ار دوخ  راک  نایاپ  هشیدنا  تصرف  دمآ . دهاوخ  ناشرس  رب  اههچ  دیـشک و  دهاوخ  اجک  هب  هرـصاحم  درط و  نآ  راک  هک  دنتـسنادیمن  چیه 

نادـقف يزوتنیک و  یلددـب ، همه  نیا  زا  هک  بلاطوبا  ناج  اما  . دوب هدـش  زاغآ  تمیزه  چوک و  ، بلاـطوبا ناـمرف  يادرف  زا  دنتـشادن و  زین 
هرانک شیرق  یلهاج  عمج  زا  يداـیرف  شاـخرپ و  گـنابیب  تفگن و  كرت  ار  رهـش  شوماـخ  مارآ و  دوب ، هدـمآ  درد  هب  دوخ  موق  تورم 
هدومن ربمایپ  رب  ار  ناشنییآ  نیک و  نادـند  گنچ و  یمامت  هداد و  شیاـمن  نشور  زور  ار  دوخ  ییوخدد  تلاذر و  تیاـهن  ناـنآ  تفرگن .

سک و چیه  زا  دادیم و  ناشن  ناشیا  رب  تشاد  ربمایپ  هب  هک  ار  ینامیا  بصعت و  شیوخ و  تدارا  رهم و  یمامت  نشور  زور  زین  وا  دـندوب .
، شیوـخ نادـناخ  دارفا  شیپاـشیپ  دـیوگ ، كرت  ار  رهـش  هک  نآ  زا  شیپ  هحفـص 154 ] رگید [ ، راب  کی  تشادـن . كاـب  ياهئطوت  چـیه 
ار دوخ  نادـناخ  ناناوج  وا  اما  دوب . سدـق  مرح  زا  ناشعادو  نیرخآ  نیا  تشگ . راپـسهر  هبعک  يوس  هب  هدرک  هناش  لیامح  ار  شریـشمش 
هچ ات  دـنانارگن  رهـش  همه  دربیم . قیتعلاتیب  يوس  هب  دوخ  اب  شیرق  هملاـظ  هفیحـص  زا  رتمیظع  یناـمیپ  شیاـمن  میرک و  يرما  يارب  زین 

ناربج و هب  دندوبن . ناملـسم  ناشيرایـسب  یتح  هک  زابناج  لهچ  دوب . هدروآ  دوخ  اب  ار  ربمایپ  ناییادـف  نادرمدار و  زا  نت ، لهچ  دـنکیم .
؛ مشاه ینب  ناـگتخاب  كاـپ  ناـیماح و  زا  نت  لـهچ  دـندوب . هدرک  اـضما  حرط و  ار  هفیحـص  هک  شیرق  ناگدرکرـس  نت  لـهچ  نآ  یفـالت 

درمریپ هاگ  نآ  دنتشادن . كاب  میب و  ناج  ياپ  ات  يدوبان  گنج و  رابدرد و  تشونرس  هثداح و  چیه  زا  هک  ار  راثنناج  روآمزر و  یهورگ 
نانمـشد هئطوت  حرط و  یمرـشیب  ربمایپ و  سدق  ماقم  تمظع  زا  ناشربارب  رد  تخیوآ و  هبعک  هدرپ  رب  یهلا  تعیب  هناشن  هب  ار  شیاهتـسد 

تنعلم و دنگوس  نآ  ضوع  هب  تفگ و  مانشد  ار  متـس  هفیحـص  ناگدنروخ  دنگوس  ناگدننک و  اضما  ناگدنـسیون و  تفگ و  نخـس  يو 
ربارب رد  نوخ  و  رفن . ربارب  رد  رفن  دنگوس . ربارب  رد  دنگوس  داد . ناشدنگوس  دروخ و  دـنگوس  دروخ ! تیامح  تبحم و  دـنگوس  تلیذر ،
ریطخ تیعقوم  درب . مان  یتشز  هب  هانگیب  كدوک  نز و  یتشم  هیلع  ار  ناشهنامرشیب  دیهمت  و  تفگ . دب  ار  نمـشد  همهاویب  يرآ  ... نوخ

هب انثتـسا  نودب  همه  بلطملادـبع ، ینب  مشاه و  ینب  ناناوج  نادرمدار و  درمـشرب . نایم  نیرد  ار  ناشیهلا  گرزب  تیلووسم  مشاه و  ینب 
وا هک  تقیقح  نیا  يرادـساپ  رب  هار  نایاپ  ات  دـندوب و  وا  اب  ماگ  هب  ماگ  دـنتفریذپ . ناج  هب  دندینـش و  ار  شنخـس  دـندوب . وا  اب  بهلوبا  زج 

دـنزرف و رـسمه و  هک  دوخ  هن  دـندوب . وا  نآ  زا  نوـخ  هرطق  هحفـص 155 ] نیرخآ [  مد و  نیرخآ  ات  دـندرک . دای  دـنگوس  دوب  نآ  عفادـم 
، بش زور و  يریـس ، یگنـسرگ و  مغ ، يداش و  راکـشآ ، ناهن و  تنحم ، جنر و  رد  دنتـساوخیم . تسود  يادـف  ار  دوخ  نادـناخ  یمامت 

داـی دــنگوس  هـمه  نـیرب  دــندوب و  وا  نآ  زا  یمــسج  یحور و  دــیادش  یماـمت  لـمحت  رد  مـالآ  بیاـصم و  یماــمت  رد  ماــش  حــبص و 
هدـنار نیا  ناور ، ناج و  رگـشیاشخب  نادـنوادخ  نیا  ناگنهرباپ ؛ نازیچیب و  ناقـشاع ، نادرمدار ، نارادافو ، نانموم ، هنوگنیدـب  . دـندرک

همه زا  رتبیجع  دمآ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  و  دندش . ریزارس  تمیزه  يرابدرب و  تشحو ، هرد  هب  يراکبان  هعدخ و  نمیاان  رهش  ناگدش 
تیامح و زا  یلیماف  قرع  تهج  هب  اما  دندوب ، هدرواین  مالسا  هک  دندوب  مشاه  ینب  هریت  زا  نارفاک  يرایسب  هرد  ناگدنهانپ  نایم  رد  هک  نآ 

بلاطوبا عنم  درادن . رتشیب  هار  کی  زج  ربمایپ  ندرب  نیب  زا  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  شیرق  يراب  دنتـشادیمنرب . تسد  ربمایپ  یهارمه 
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ناگدرب تشادن . یلکـشم  ناشیا  رب  ناگدرب  عفد  راتـشک و  هچ  دندیـسرتیم . هک  دوب  هزیت  نیا  زا  اریز  وا . تیامح  زا  مشاه  ینب  نادـناخ  و 
هک نانچ  دـننک ؛ لامعا  ناشیا  رب  ار  اههجنکـش  نیرتدـیدش  دنتـسناوتیم  دنتـساوخیم  هک  تقو  ره  دـندوب و  ناـشماقتنا  تسد  رد  هراومه 

بولغم و دنتـسناوتیم  یناسآ  هب  دنتـشادن و  یتیمها  نادنچ  زین  نانآ  دـندوب  هتفر  هشبح  هب  هتخیرگ و  هک  زین  يرفن  داتـشه  نآ  . دـندرکیم
طقف دندمآیمن . باسح  هب  ییاهتردق  دندوبن ، مشاه  ینب  نادناخ  زا  دندوب و  رهـش  رد  هک  زین  یناناملـسم  كوت  کت و  دـننک . ناشبوکنم 

ار تخرد  نب  دنتفاییم و  قیفوت  راک  نیا  رد  رگا  دنتـشادیمرب . ناشنایم  زا  دیاب  هک  هحفـص 156 ] دندوب [  مشاه  ینب  وا ، نایفارطا  ربمایپ و 
انف داب  هب  شلاچ  يریگرد و  ششوک ، تمحز و  چیهیب  تخیریم و  درمژپیم ، دوخ  هب  دوخ  مالسا  یعرف  ياهگرب  خاش و  ریاس  دندزیم 

. تفریم

نایدعبت هرد 

هتخت اج  نآ  و  هدمآ ، مهارف  رازگیر  ياهدوت  اج  نآ  اج و  نیا  زیت ... نارب و  ياهگنـس  اب  ياهرد  تسا . هکم  هرانک  رب  ياهرد  بلاطیبا  بعش 
و باتفآ ، ترارح  بات  فت و  زا  ییوگ  هک  ياهرد  تسا . راکـشآ  هدیـشکرب  ماین  زا  ياهغیت  نوچمه  زیتتخـس  یلقیـص و  دنلب ، ياهگنس 
رب لدگنس  ینالوارق  نانوچ  دنطاحم و  نآ  رب  اههوک  فارطا ، زا  تسا . هدیسامآرب  نآ  رب  هتشگ  هملد  هدش و  هتخل  ینوخ  نآ  شبات  تدش 

رابیوج چـیهیب  نورتس و  ياهرد  دـنامیم . تیدـبا  كرحتیب  مارآ و  رتسب  هب  تسا و  هوک  لد  رد  قیمع  یفاکـش  هرد  دـنهدیم . ساپ  نآ 
هاگ اج  نآ  اج و  نیا  درادـن . نتـسر  تارج  یتاـبن  رذـب  هناد و  هاـیگ  یتح  نآ  رد  هک  خرـس ، هتفت و  یلقیـص و  کـشخ و  هاـچ ، اـی  بآ و 

دزوسیم دهدیم ، زک  رونت  هبل  رب  هک  كاشاخ  نانوچ  نآ  ياهراخ  ینزوس  كون  نازوس  دیـشروخ  هتفت  مد  زا  دیوریم و  خـلت  ینانبراخ 
نآ رب  هایگ  هک  ياهیاس  تهج  هب  دروآیم  رظن  هب  ار  هدـنرتسگ  یجوم  هک  نبراـخ  راـنک  هنـشت  هتـسب و  هلـس  نیمز  اـما  ددرگیم ... هایـس  و 
زیت كون  ياهراخ  هک  نالیغ » ما   » غیت زین  نبراخ و  عون  نیا  زج  . دنامیم ریوک  نایم  یناتسراخ  کچوک ؛ گنراگنر و  ياهحاو  هب  هدرتسگ 

ره رد  هک  ییاهفلع  اهگرب و  رهاوج  هناوج  نآ  ياههام  زا  یـساپ  اـت  راـهب ، ره  طـقف  و  تسین . نآ  رد  زیچ  چـیه  هحفـص 157 ] دراد [ ، دنلب 
هک شیرق  نارس  یمامت  تنس  رب  انب  بلاطوبا  . تفای ناوتیمن  نآ  رد  یشیور  یگدنز و  هناشن  چیه  دوشیم ، هدرمژپ  دوز  و  دیوریم ، ریوک 
هب ابیرقت  ياهگنـس  نیا  زا  شیپ  تشاد . هرد  نیرد  گنـس  زا  ياهناخ  دنراد ، ادابم  راگزور  يارب  رهـش و  زا  نوریب  يرارطـضا و  یهاگهانپ 
نآ فقـس  رب  بوچ  ياههکت  لخن و  رتسب  زا  ینابیاس  هدروآ و  الاب  هرد  ياهرخـص  ياههراوید  لیاح  هدـیچ و  مه  يور  رب  ار  هزادـنا  کی 

مهارف هب  عورـش  ناگدشهدنار  اما  ... هدیکـشخ گرب  هقاس و  بوچ و  زا  یفقـس  اب  هداوناخ و  کی  يارب  کچوک ، ییانب  دـندوب ... هدرتسگ 
زا نآ ، رب  تفرگیم و  راک  هب  نوتـس  ياج  هب  ار  یعیبط  ياههراوید  دوب و  لوغـشم  هرد  زا  ياهشوگ  رد  سک  ره  دـندرک . اهگنـس  ندروآ 

. تخاسیم یهانپرـس  شاهداوناخ  دوخ و  يارب  سک  ره  دوب  هک  هنوگ  ره  هب  . تخاسیم یهانپرـس  هریغ  اپراهچ و  تسوپ  تخرد و  هخاش 
يرـصتخم ياهناب  هیاس  رقحم و  یهانپرـس  دـمآیم  شیپ  هک  هچ  ره  رتش ، مشپ  زب و  تسوپ  بوچ و  گنـس و  راخ و  كاشاخ و  هتوب و  زا 

داد و بیترت  ماشحا  لغآ  ای  هراـغم و  نوچ  ناوتیم  هک  ار  یفاکـش  ره  و  نراـقتمان ؛ نوزوماـن و  ییاـهیراوید  راـهچ  دـندرکیم ... تسرد 
طقف هک  ماـشحا  تسوـپ  زا  ییاـههمیخ  دنتـشارفایمرب ... ار  دوـخ  ياـهرداچ  بـیجع  یگنـس  ياـهکقاتا  هراـنک  رب  زین  یناـسک  تـسارآ ...
هنوگ نیا  هب  نانیا  اما  دوبن . ناشیاهزاین  ياشگهراچ  یعیبط  ياهدادخر  ریاس  ینافوت و  درس و  ياهبش  رد  دوب و  دیشروخ  ترارح  نادهیاس 

هد هام ، ود  سوبع  ترپ و  هرد  نیرد  ناشگنرد  تدم  ایآ  دنتسنادیمن . هحفص 158 ] دوخ [  هدنیآ  زا  چیه  دنشیدنیب . دنتسناوتیمن  لئاسم 
يوفاکت مدـع  تعیبط و  رهق  ربارب  رد  اوزنا ، راصح  تلزع و  هطرو  نیزا  ایآ  دنتـسنادیمن ... چـیه  دوب ؟ دـهاوخ  لاس ، ود  لاس ، کـی  هاـم ،

باذع و هدـکتنحم  نیرد  ناشتـشونرس  هک  تسنادیمن  ناشمادـک  چـیه  دنتـسنادیمن . درب ؟ دـنهاوخ  رد  هب  ملاس  ناج  هقوذآ ، تاناکما و 
. دوب نموم  دوخ  هدنیآ  هبو  دیـشوک  دیاب  دنام . درک و  تمواقم  دیاب  دش . دـهاوخ  هچ  یگدـنز  بهاوم  تسود و  رهـش و  زا  هدـیرب  هودـنا ،

نـشور یغارچ  نوچ  ینامیا ، دیما و  هقراب  نینچ  ناشیمامت  لد  رد  و  تشذـگ . زین  رطخ  فوخ و  هطرو  نیا  زا  هنادرم  درک و  تمه  دـیاب 
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نامیا دیما و  زا  هدنکآ  ناشناج  دنتـشادن .... یتشحو  نیرتمک  هرطاخم  چیه  زا  دندیـسرتیمن . زیچ  چـیه  زا  نانآ  دیـشخردیم . تاملظ  رد 
ناـشناج نورد  زا  اـما  دوب ، راـبتقر  سوبع و  دودـحم ، دـنچ  ره  ناـشيرهاظ  ياـیند  لاـمک ... قـیفوت و  مرخ  مدهدـیپس  هارب  مشچ  دوـب و 

هب نآ  تاظحل  نیرتریذپانلمحت  نیرتدیدش و  رد  یتح  ار  تخـس  بعـص و  هرد  نیا  هک  دوب . هدوشگ  قیاقح  مرخ  تولکم  رب  ییاههنزور 
بلق و رب  نآرق  میاد  روضح  دوشگیم ، نانآ  رب  ار  نیرب  ملاوع  اهتشهب و  تجهب  یمرخ و  همه  هک  يولع  يهنزور  نآ  دنتفرگیمن . يزیچ 
ود دـندرکیم ... یگدـنز  تشهب  ود  نآ  نتم  رد  دنتـشاد و  دوخ  ربارب  رد  ار  تشهب  ود  دوـب ... يدـمحم  سدـق  ماـقم  برق  زین  ناـشناج و 

نماد تشهب ، لصا  ساسا و  اـج  نیا  دوب ... تشهب  ود  نآ  لـصا  هکلب  رظتنم  سودرف  ینامـسآ و  تشهب  نآ  زا  یلظ  هیاـس و  هن  هک  تشهب 
ره ساـسا  هک  تشهب ، ود  نیا  ... دـنوش رادروخرب  دنتـسناوتیم  تشاد  لـماکت  جارعم  ناـشناج  هک  ردـق  ره  اـت  تیدـبا ، اـت  دوب و  هدرتسگ 

اهجنر و ارچ  دنـسرتب و  هچ  زا  سپ  دوب ... ناـنآ  اـب  هک  دوب ، ترتع  نآرق و  تسا  هحفـص 159 ] یناهج [  نآ  تیانع  ره  بجوم  تمحر و 
، یناـیرع یگنـشت ، دـیادش ، نیرتتخـس  ربارب  رد  هـک  دـندوب  یناـمیا  یهورگ  ناـنیا  دـننکن . لـمحت  تـسود  ترــضح  رد  ار  اـهتیمورحم 
ناج و نورد  رد  ار  نآ  ياههمـشچرس  هک  یناـبر  تمحر  تیاـنع و  ینطاـب و  يورین  نآ  رگا  دـندرکیم و  تمواـقم  يراـمیب  یگنـسرگ ،

نآ ات  دوب  هداد  نامرف  بلاطوبا  تکرح ، زا  شیپ  زور  . دندشیم میلست  يدوزب  دوبن و  ناشتمواقم  قیفوت و  ناکما  دوبن ، دنتشاد  دوخ  نورد 
هرد هب  هقوذآ  كاروـخ و  ره  نوـچمه  ار  یتاـیح  لوا  تسد  يرورـض و  ياـهالاک  دوـخ  ياـههناخ  و  وا ، يارـس  زا  تسا  رودـقم  هک  اـج 

اب هک  ییوناـب  تسا . هداد  ار  دوخ  نومزآ  نیا  زا  شیپ  اـفو  و  تمارک ، يوناـب  نیا  هچ  دوب . رتمهم  همه  زا  هجیدـخ  شقن  نینچمه  دـنروآ .
یمامت دـیلک  نیا  زا  شیپ  درپس ... تسود  ياطع  تسد  هب  دروآ و  راثیا  هناخ  هب  ار  شنامیا  بلق و  ياـههنیجنگ  همه  ار ، شزیچ  همه  دوخ 

لامج و رپ  ياهناسفا  تورث  نآ  زا  هکنیا  دوب . وا  ياهـشیاشخب  یمدرم و  روما  شیاشگ  لیاسو  ربمایپ و  تسد  رد  شلاوما  نیازخ  تورث و 
زاب دربیم ، داصح  نافوت  هک  ار  یگرزب  هعرزم  هرتسگ  مرخ و  غاـب  یتح  اـما  دوب . هدـنامن  اـج  رب  لاـیخ  هرطاـخ و  زج  ینادـنچ  زیچ  لـالج 

بیترت نیدب  و  دنامیم . یقاب  دنزیمرب و  رس  نآ  ياج  نآ  اج و  نیا  زا  تاجن  شیور  تکرب و  ياههناوج  تایح و  ياهرذب  اههدنامیقاب و 
يزیچ دوب ، دنراد  نانز  همه  هک  ناسنآ  وا  يراصحنا  کلمیام  نز و  صخـشم  ياههصح  یمامت  هب  دوب و  هدنام  هک  زین  ینادـنچ  هن  نامه 

، دراذگیم رتخد  نآ  رتخد و  نیا  یسورع  هیده  يارب  ردام  الومعم  هک  تمیقنارگ  يدنبتـسد  ای  دنمـشزرا و  يدنبندرگ  نوچمه  لثملایف 
ره داد  نامرف  راوگرزب  يوناب  نآ  هک  لیبق ، نیزا  ییاههدنامزاب  اهنت  هن  درب ... هحفص 160 ] نایاپ [  هب  درک و  مامت  هرصاحم  راک  زین  ار  نآ 

.و دننک میـسقت  هرد  ناگراوآ  نای  رد  دنروایب و  زین  ار  درآ  ياهسیک  امرخ و  يراب  هقوذآ و  ياههدنام  نیرتمک  یتح  دنتـشاد ، هناخ  رد  هچ 
رد دندروآرب و  ار  دوخ  تمواقم  رقف و  نامیا ، كرابم  ون و  ياههناخ  باتش  هب  دنتفای و  ناکسا  بلاطیبا  بعـش  رد  نانآ  هک  دوب  هنوگ  نیا 
اج نآ  یلع ، اج  نیا  بلاطیبا ، رتوس  نآ  هجیدـخ ، اج  نآ  تسا . ربمایپ  اج  نیا  . دـندش دوخ  يایالب  تاثداح و  يادرف  یهلا و  ردـقم  راظتنا 
هک هزمح  رتوس  نآ  و  هثراح ، نب  دیز  اج  نآ  یلع ... ردام  بلاطیبا و  رسمه  دسا ، رتخد  همطاف  رتوس  نآ  ربمایپ ، زابناج  هباحـص  زا  یهورگ 
زا بعـش  هرـصاحم  تدـم  یمات  رد  هک  مییازفیب  اـج  نیمه  دـناینابهگن . نیـسقت  صیـصخت و  هرد و  تیعقوم  یباـیزرا  یـسررب و  راـک  رد 

، دنرادن يروضح  نیرتمک  نآ  ياهانگنت  یتخـس و  هرد ، هاگدیعبت  رد  هجو  چیه  هب  نانیا  مینیبیمن و  يربخ  نامثع  رمع و  رکبوبا ، روضح 
نادـناخ زا  رکبوبا  هک  نانآ  هیلع  زگره  زین  هناملاظ  هماندـهع  هدرکن و  دـیعبت  درط و  ار  نانآ  نمـشد  دنتـسین و  مشاـه  ینب  نادـناخ  زا  اریز 

تهب و هحفـص 162 ] [ . ] 30 . ] تسا هدـشن  هتـشون  دناسمـشدبع  نب  ۀـیماینب  نادـناخ  زا  ناـمثع  يدـعینب و  نادـناخ  زا  رمع  میتینب و 
علاط زا  ادرف ، دش ؟ دهاوخ  هچ  دنشیدنایم ... تشونرس  هدنیآ  قافآ  هب  دنرگنیم و  اهتسدرود  هب  هتفرگ و  ورف  ار  نایدیعبت  قیمع  یبارطضا 

دهاوخ زوریپ  رمایپ  ایآ  تسا . ریذپناکما  کلاهم  نیا  زا  تاجن  ایآ  دز ... دـهاوخ  رـس  هچ  دـمآ و  دـهاوخرب  هچ  تیـشم  مدهدـیپس  بیغ و 
قدـص هب  ار  شمیرک  میظع و  تفگـش  ياهدرواتـسد  ققحت  نآرق  تسا و  نورق  یمامت  هزجعم  یتسار  هب  هک  نید  نیا  يزوریپ  اـیآ  دـش ؟

هچنآ یمامت  هب  دش و  دهاوخ  زئاف  حتاف و  یک  تسا  هدرک  هدعو  وا  يادخ  هک  نانچ  نآ ، ربمایپ  و  دیسر . دهاوخ  ارف  یک  تسا  هداد  هدعو 
تریصب مشچ  ار  وا  تقیقح  یمامت  دنرادن و  وا  ملـسم  يزوریپ  رد  يدیدرت  نیرتمک  يرآ  دیـسر . دهاوخ  تسا  هداد  ار  شاققحت  تراشب 
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ناشکیاکی يانف  ادـف و  الب ، تمحم و  نومزآیب  يزوریپ  همه  نآ  رگم  اما  دـنراد . رواب  همه  نادـب  هتفایرد و  دوخ  شیدـنا  هدـنیآ  هاـگن  و 
بـش راـضتحا . بش  نوچمه  یبش  ناـیاپیب . رحـسیب و  یبش  یگراوآ . درط و  بش  نیلوا  دیـسر . ارف  بش  مک  مک  ؟ تسا رـسیم  نکمم و 

دندوب هدناباوخ  گیر  گنس و  تسوپ ، ریصح و  شلاب  رب  ار  ناکدوک  هراغم  كاغم و  هانپ  رد  اج  نآ  اج و  نیا  ییاهنت . یسکیب و  راظتنا ،
بش مرحم . هام  بش  نیلوا  دوب . باتهمیب  یبش  . دندیـشیدنایم هتـسشن و  ناگراتـس  يوسمک  غارچ  وترپ  رد  رادهدنز  بش  رادیب و  دوخ  و 
برغ قـفا  تسدرود  رد  ياهظحل  ناـشخر  هراتـس  هس  ود  راـنک  وـن ، هاـم  باـتک  زاـن  لـاله  زور ، ناـمه  بورغ  زا  متاـم ... ازع و  يازفامغ 

و توکس ... دوب و  توکس  دوب ... هتشگ  مگ  دوبک  نامسآ  هنهپ  رد  هدش و  دیدپان  هحفص 163 ] اهرظن [  زا  مامت  يدنت  هب  سپس  هدیوارت و 
مکارتم باقرغ  یهایس و  فرط  ره  زا  هظحل و  ره  هک  دناهتـسشن  یلین  هایـس و  نکاس ، قیمع ، ییایرد  نتم  رد  هتـسکش  يایتشک  رب  ییوگ 

ار ناکدوک  زج  دوب . نارگید  زا  شیب  ناکدوک  ناریپ و  نانز ، تشحو  دـنتفریم . رتورف  مد  ره  بیرقنع  دوب و  هتفرگ  ناـشنایم  رد  تاـملظ 
زا هک  ناـنچ  همه  نیا  اـب  تفخ ؟ دوـخ  نادـنز  تراـسا و  تـشحو  بـش  نـیلوا  رد  ناوـتیم  هنوـگچ  دـندوب . هدنابـسچ  دوـخ  شوـغآ  هـب 

ار هدـنیآ  ياهـسوباک  باوـخ  رادـیب  نامـشچ  اـب  یــضعب  و  دـندوب . لاـبغراف  مارآ و  ناشیــضعب  دـیآ ، یمرب  يرــشب  عیاـبط  یگنراـگنر 
دـندوب و بقارم  دوخ ، ینابهگن  ياهناکم  رد  یـضعب  دـندرکیم و  زامن  هداهن  كاخ  رب  یناشیپ  اههمیخ  زا  نوریب  یـضعب  دنتـسیرگنیم و 
دشیدنیب و ناشهیلع  ياهنازوتنیک  هئطوت  نینچ  نیا  نمشد  هک  تشذگیمن  ناشيرایـسب  هلیخم  رد  زگره  نیزا  شیپ  . دندرکیم يرادساپ 
رد تسه  هچ  ره  دوبن ، شمارآ  نیرق  ناشیگدـنز  رهـش  رد  هک  نیا  اب  دـننک . هناـشاک  هنایـشآ و  كرت  اـت  دریگب  گـنت  ناـشیارب  ناـسنآ 

هدزاود هد  دـننک ؟ ینیبشیپ  دوخ  يارب  ار  ياهدـنیآ  نینچ  دنتـسناوتیم  شیپ  بش  هدزاود  هد  ناشنیمادـک  دـندوب . دوخ  شیاسآ  ياههناخ 
گرزب و اسآتریح  يدـیراورم  نیرولب ، ییوگ  نوچ  هک  دـندیدیم  ار  هاـم  صرق  دـندرکیم  نامـسآ  رب  يور  بش  همین  رگا  شیپ ، بش 
رب ییاروح  زاونحور ... ماف و  هرقن  ینامسآ ... ءاروح  دنبلد  هرهچ  نآ  دیباتیم . هرد  رهـش و  رب  دوخ  ناشخر  لماک و  وترپ  یمامت  اب  نونکم 

هعیلط نادـنمزاین  یمامت  رب  زان ، هب  هحفـص 164 ] توافتیب و [  دـیآیمرب  ییابیز  هرهچ  ره  زا  هک  نانچ  و  دوخ . ییاـبرلد  لاـمج و  هکیرا 
یمامت رب  ییانـشور  زا  يدنخبل  تفریم و  دنمهوکـش  مارآ و  دیباتیم . تشذگیم و  هرد  رهـش و  نایگهراظن  نارادیب و  ناگتفخ و  دوخ ،
ینادـنچ داـب  دـنچ  ره  دوب . زیمآزار  زیگنازاـجعا و  شوماـخ ، یبش  بشما  اـما  ... تخیریم ورف  نوماریپ  ناراـسهوک  لـلق  نوماـه و  هرد و 
نانبراخ میـسن ، سفن  ربارب  رد  دشیم ... بجوم  ار  فیفخ  ياهزوز  دنامیم  يریگداب  هب  هک  هرد  يولگ  رد  میـسن  شچیپ  اما  دـیدزویمن ،

رب کنیا  و  دندرکیم ... هریخذ  دندیـشونیم و  دوخ  هنـشت  هتفت و  ياهگرب  رد  بآ  ياج  هب  ار  بش  ياکنخ  دـندزیم و  نت  دـندیزرلیم و 
... اسآرحس ياهولالت  اب  میظع  یکلف  ياههرهچ  دوب ... ناگراتـس  ياغوغ  ناتـسهوک ، ریوک و  زیگناتفگـش  ناتـسغاب  نآ  جوا  رب  نامـسآ ،

دناهتخیوآ نآ  نیدالوپ  زیت و  ياههبل  رب  هوک ، غیتس  هلق و  رب  هک  تسنامیم  نآ  هب  یگدنشخرد  ینشور و  تدش  زا  ناشیضعب  هک  نادنچ 
دوخ نماد  سرتسد  رد  دـنیچب و  كات  هشوخ  تخرد و  هویم  نوچ  ار  اهنآ  دـناوتیم  دور  هوک  داـکچ  رب  دراذـگ و  ارف  مدـق  یـسک  رگا  و 
واگ روث )  ) ناهوک رد  هک  کچوک  هراتس  شـش  اب  تسنامیم . رپشـش  یلگ  هب  هک  خرچ ، سگرن  ای  ایرث ، دوب ... نیورپ  هشوخ  نآ  دریگب .

يرگید نآ  دندوب و  روهـشم  ینامـسآ  دنبندرگ  دیراورم ؛) دقع   ) هب ولالت  شبات و  تدش  زا  هک  ییاههراتـس  دندوب ؛ هدـش  عمج  خرچ ، رن 
ینارتخد نانآ ، هشیدـنا  يامیـس  رد  هک  شعنلا ؛ تانب  یکلف  هعومجم  يرگید  نآ  ارحـص و  ایرد و  ناگدـشمگ  ياـمنهار  بطق ، يهراـتس 

نآ دوب و  هنادنمتداعـس  یگدنز  رهظم  هک  دوب  يرتشم  نآ  دننکیم ... تعیاشم  ناتـسروگ  هب  ار  ياهزانج  هک  دنتـسنامیم  ار  ناشیرپوسیگ 
اب دوب و  هداتسیا  رهـش  يالاب  رب  تسار  هک  تواقـش  هراتـس  دزیم ؛ مقر  ار  تسوحن  هحفـص 165 ] تمائـش و [  یگدنز  علاط  هک  دوب  لحز 

، بیکـش شمارآ و  رهظم  هام  و  دنک ... راکـش  ار  فوخ  هرد  ناگدـنهانپ  تداعـس  هدـنامزاب  نیرخآ  نیا  تساوخیم  دوخ  نیـشتآ  دـنمک 
؛ ینامسآ یناشیرپ  ياهارجام  نیا  یمامت  رب  ات  دنیشنیم  دوخ  باسح  تواضق و  هاگیاج  رب  هک  مکح  تردق و  ههلا  نانوچ  بیز ، تنیز و 

ياههناد نوچمه  رایـسب ، ییاهبـش  زور و  ... دوب دوقفم  هتـشگمگ و  تشادن و  روضح  دوخ  هاگیاج  رب  دـنارب ، مکح  تانونکم  تاردـقم و 
ماگنه هب  تسا ... هدیـشوپ  ورف  هرد  رب  ار  دوخ  هایـس  دنلب و  يادر  رگید  یبش  کنیا  ... دنتـشذگ مه  یپ  زا  هایـس  دیپس و  اهتنایب و  یحیبست 
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روص ینامسآ و  لاکشا  دننکیم و  رییغت  یکلف ، نانشور  هرهچ  نامسآ  رب  بش  طقف  تسا و  نیـشیپ  ياهزور  نوچ  نیمز  رب  زیچ  همه  زور 
بارـس زا  يراـبیوج  نوچ  زین ، هرد  نیا  رتـسب  رب  ناـمز  ... دـندرگیم ناـهن  راکـشآ و  اـجباج و  دوـخ  راوـمه  یمیاد و  تکرح  رد  یکلف ،

دوخ يادرف  قفا  رب  مشچ  مدهدیپس ، نوچ  دـیآیم و  رـس  هب  زین  ییابیکـش  جـنر و  ياپرید  بش  نیا  سپـس  دباتـشیم ... شیپ  درذـگیم و 
زا شیب  کـنیا  تسا ... هتـشذگ  رطخ  لوه و  هرد  نیرد  ناـشگنرد  تدـم  زا  یلاـس  زا  شیب  هکلب  اهلـصف و  اـههام ، اـهزور ، دـیاشگیم ...

هحفـص 166] رد [  دـنچ  ره  دیـسر . نایاپ  هب  ناـشهقوذآ  هریخذ  نیرخآ  لوا ، لوصف  ناـمه  رد  . دـناهرد رد  هک  تسا  هاـم  دـنچ  لاـسکی و 
، زیچ همه  ناشدـیمون ، نارگن و  نامـشچ  ربارب  رد  ناـشیور و  شیپ  ییوگ  وت  دـندرکیم . هدافتـسا  رتمک  دـندیزرویم و  كاـسما  ندروخ 
هچ ره  دوب . هدیافیب  دیسریم ... نایاپ  هب  تفریم و  لیلحت  نانآ  روصت  راظتنا و  زا  رتعیرس  هنامحریب و  ناگدزیطحق  رهـش  هقوذآ  نانوچ 

روتف فعـض و  راچد  ناشیمامت  دنامب ... ات  دنتـشادن  ياهریخذ  هدربن و  دوخ  اب  يزیچ  عقاو  رد  اریز  دنامیمن ... يزیچ  دـندروخیم ، رتمک 
بلاطوبا نینچمه  تشگ . یساسا  يرامیب  فعض و  راچد  هجیدخ  رتشیب . همه  زا  دندوب  رتناوتان  رامیب و  هک  نانآ  دندوب و  هدش  ینامـسج 

رتخد همطاف  دندوب . هنسرگ  نادرم  نانز و  دندوب . هنسرگ  هدنامرد و  همه  انثتـسایب  دندوب . هتـسرگ  همه  اریز  نانز . نادرم و  زا  رگید  اسب  و 
. دوب هنسرگ  یلع  ردام  بلاطیبا و  رـسمه  دسا  رتخد  همطاف  دندوب . هنـسرگ  نادرم  نانز و  دندوب . هنـسرگ  یلع  ردام  بلاطیبا و  رـسمه  دسا 
، دوب هتـشاد  مدقم  دوخ  نادنزرف  همه  رب  ار  وا  دوب و  هدرورپ  دوخ  رهم  نماد  رد  بلطملادـبع  گرم  زا  سپ  ار  ربمایپ  هک  یمارگ  يوناب  نآ 

دناشوپیم نیذآ  هب  يهماج  ار  وا  لوا  دندوب ، نایرع  رگا  درک و  یم  ریس  ار  دمحم  لوا  دندوب  هنـسرگ  شنادنزرف  رگا  هه  نابرهم  ردام  نآ 
وا دودنایم ، نادب  ار  شیور  رـس و  دـیرخیم و  دوع  رطع و  شیارب  دـشیم  اسب  توق  هقوذآ و  يالغ  طحق و  یکدوک و  نامه  رد  یتح  و 

مـشاه ینب  نادـناخ -  نیا  نارورـس  يارب  اـجک  ره  زا  هـچ  ره  هـمه  نـیا  اـب  . دروآیمن وربا  هـب  مـخ  وا  هار  رد  دوـب . هنـسرگ  يهنـسرگ  زین 
یگنسرگ يرآ  ... دنتفرگیم رظن  رد  نارگید  يارب  ار  نیرتشیب  دوخ و  يارب  ار  هرهب  نیرتمک  دندرکیم و  میسقت  نارگید  اب  لوا  دیسریم ،

درد و دربیم . لیلحت  دروخیم و  ار  نانآ  ناج  رهوج  دـنکیم ، شدوبان  دروخیم و  دـتفا ، هچ  ره  رد  هک  هلعـش  دـننامه  درکیم و  دادـیب 
یگنـسرگ ریفن  زا  بش  همه  بش  دوب ... ناکدوک  یگدنز  هحفـص 167 ] تیفیک [  رترابدرد  همه  زا  تخانـشیمن و  يزرم  دح و  ناشزاین 

تذل چیه  ناهج  رد  . دنتفاییمن ندروخ  يارب  يزیچ  دوب و  هدیکـشخ  ناردام  ناتـسپ  رد  ریـش  دنتـشادن . باوخ  هرد  نادرم  ناردام و  نانآ 
يراوخمک تضایر و  هب  طرفم  تداع  هک  هاگنآ  یتح  یمدآ  نوردنا  تسین . یبآ  ریـس  يریـس و  عابـشا ، ندروخ ، تذـل  نوچ  یلوادـتم 

هدیشک یگنسرگ  یطحق و  جنر  هک  سک  نآ  دوشیم ... رابنارگ  تحار  يامرگ  تذل و  ییاراوگ  طاشن ، هلعش  زا  ندروخ ، ماگنه  هب  دراد 
شوگ دـنیبیم و  رتهب  مشچ  ياینیب ، يریـس و  ماگنه  هب  تسا . رتتخـس  نادـند  گـنگ  يذوم و  درد  یتح  درد ، ره  زا  نآ  درد  دـنادیم 
نورد رد  ریذپانبیکش ، ارادمیب و  ياهرفح  دنمهفیم ... دنباییمرد و  رتهب  ییانـشور  هب  یگتـسخیب و  ینالقع  ياوق  دونـشیم و  رتقیقد 

... ندیعلب يهنسرگ  هزرش و  هدوشگ و  نهد  ياهرفح  دراد . دنویپ  وا  حور  بصع و  نوخ و  یپ و  گر و  یمامت  اب  هک  هدوشگ  نهد  یمدآ 
رپ ار  شاءالخ  هک  ریگنادـند  يزیچ  يوجوتسج  رد  دـلانیم  درغیم و  مد  ره  دوخ  تعیبط  ساـسا  رب  هک  ازجـنر  بیکـشیب و  ياهرفح 

ساسحا حور  تذـل ، تحار و  رب  هوـالع  نآ  عابـشا  اـب  دوشیم  رپ  نوچ  هک  ياهرفح  دـنکیم ... نیمک  دزودیم و  مشچ  اسآدایـص  دـنک ،
دعلبیم و مارآ  یگنـسرگ  تدش  ببـس  هب  ار  ياهمقل  یمدآ  هک  ار  ياهظحل  شمار  اسآزاجعا و  يداش  یتسار  هب  ... دنکیم حوتف  طاشن و 

نانز ناغف  هلان و  بش  ره  . دنک فصو  دناوتیم  وا  دوخ  زج  یسک  هچ  دشونیم  شطع  ششوج  یگنـشت و  تدح  تهج  هب  ار  ياهعرج  ای 
باو هک  نآ  همه  زا  رتتفگـش  هک  دادیم  باذـع  ار  ناگراوآ  اهنت  هن  ناغف  هحفـص 168 ] دایرف و [  نآ  دوب ... دنلب  نامـسآ  رب  ناکدوک  و 

هب بش  زا  یـساپ  ات  دـندشیم و  عمج  مه  درگادرگ  اهبـش  هک  ناکرـشم  . دوبریم زین  رهـش  ناکرـشم  هکم و  نامحریب  مشچ  زا  ار  تحار 
ناوریپ رب  هک  دوب  یثداوح  تارطاخم و  نیریش  حرـش  ناشلفحم ، لقن  بلغا  دنتخادرپیم ... دوخ  هنازور  ياهقیفوت  راوخـشن  يراوخداش و 

مزب سلجم  زا  یتقو  همه  نیا  اب  دمآ ... دنهاوخ  رد  رد  اپ  زا  بیرقنع  هنوگچ  دناهدرک و  هچ  نانآ  اب  تفریم ... هرد  ناگدش  هدنار  ربمایپ و 
هک ییادـص  زیگنادرد و  ریفن  نآ  راکـش ، حور  فاکـش و  ناج  هلان  نآ  دـنتفریم ، شیوخ  نما  ياـههناشاک  هب  دوخ  ریذـپلد  ياهتفایـض  و 
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زا مه  هک  داـیرف  نیا  درکیمن ... ناـشیاهر  تسـشنیم و  ناـشناج  نت و  رب  نیگآرهز  ییاـهکوان  نوچمه  دـلخیم ، تسوپ  رد  راـخ  نوچ 
اهبـش صوصخب  تدم و  مامت  تشاذگیمن . ناشیاهنت  مدـکی  دـمآیمرب -  ناشنادـجو  قامعا  هریت و  ياهافرژ  زا  نورد -  زا  مه  نوریب و 

زا هک  هوتـسن  ناتـسگنس  هوک و  لد  زا  ییادـص  كاوژپ  تشگزاب و  نوچمه  دـسریم ، شوگ  هب  رتحـضاو  اـهاوآ  بش ، یـشوماخ  رد  هک 
هوـک هرد و  لد  رد  هراوـمه  هک  نویـش  هلاـن و  يادـص  ... درکیم ناـشیهارمه  تشگیمزاـب و  ناـنآ  هـب  ددرگیم  زاـب  وا  دوـخ  هـب  یمدآ 
قاور اهکـشوک و  زارف  رب  رهـش و  ماب  رب  دوب  نانآ  اب  اج  همه  دوب ... نانآ  اب  ناشیاههناخ ، رد  هناتـسآ  رد  یتح  درکیم ، ناریط  دـیچیپیم و 

رس هیرگ  حبص  ات  یگنسرگ  طرف  زا  هک  اههچب  همه  يهزوز  هرد ، نآ  لد  زا  هشیمه  هک  نآ  لاح  و  دوب ... روآسرت  بیجع و  هچ  ... اههناخ
هورد زا  نیچرواپ  مارآ و  بش  ياـههمین  هک  هاـگره  دومنیم ؟ نینچ  ناـنآ  رظن  رد  دـیاش  دـشیمن ... هدینـش  دنتـشادن  باوخ  دـندادیم و 

دـندرکیم و هرد  بناـج  هب  ار  دوـخ  شوـگ  دـندمآیم و  نوریب  دوـخ  شیاـسآ  تمالـس و  هحفـص 169 ] شمارآ [ ، تذـل و  ياـههفرغ 
نوکس توکس و  همه  تفاتیم و  هام  دیشخردیم و  هراتس  هک  شوماخ  بش  نتم  رد  اج  نآ  دنونشب و  نآ  يادص  زا  يزیچ  دندیشوکیم 

زا ار  رابدرد  موش و  يهتـسهآ  ریفن  هلان و  نآ  ییوگزاب  دشیمن ، هدینـش  يزیچ  گرگ  رود  هزوز  گس و  سراپ  هاگهگ  زج  دوب و  ضحم 
هب باتـش  هب  دنونـشن ، ار  شوماـخ  يادـص  نآ  هک  نآ  يارب  و  دـندیزرلیم ... دوخ  رب  تشحو  مرـش و  زا  دندینـشیم و  دوـخ  ناـج  نورد 

شور عون  نیرتهب  نیا  دندوب ... هتفای  قیفوت  هچ  رهاظ  هب  يرآ  . دندربیم هانپ  دوخ  یشوماخ  باوخ و  رتسب  یـشومارف و  بارـش و  ياههفرغ 
يریـشمش يهغیت  هک  نآیب  يدام ، نارکیب  معن  يداصتقا و  تردق  زا  رادروخرب  ناکرـشم  کنیا  دوب . نانآ  تمواقم  ندـیبوک  مهرد  يارب 

رب ار  دوخ  ریذپانششخب  هرهچ  رهق و  زا  ياهمـش  ناسنیدب  دندوب ... هدز  نانآ  رب  ار  اههبرـض  نیرتتخـس  دنروآ  ورف  دوخ  نانمـشد  رب  ار 
یکیرات و هب  دنچ  ره  دندوب . هدروآ  مهارف  ناسکیب  نآ  يارب  هک  يرابگرم  نادنز  هچ  دوب . دیهمت  نیرتهب  نیا  و  دندوب . هدومن  ناناملـسم 

کی نویـش  راب و  کی  گرم  هک  دهدیم  یمدآ  هب  ار  تبهوم  نیا  روگ  اریز  دوب . رتدب  نآ  زا  ظاحل  کی  هب  اما  دوبن ، روگ  يریذـپانهراچ 
ار روگ  نآ  هدش و  میلست  يزور  دیاب  ماجنارـس  دندادیم  ناج  هظحل  هب  هظحل  دوخ ، یجیردت  هجنکـش  یعمج و  روگ  رد  هک  نانآ  اما  اب ...
... دوب هدیـسرن  ارف  تشگزاب  تمادن و  هظحل  نآ  زونه  هن ... اما  ... دـنروآ هانپ  تایح  یگدـنز و  ییانـشور  يوس  هب  بیکـشیب  دـننک  كرت 

وچمه هدـمآرب  مهب  ياهولهپ  هتـسبورف و  ياهبل  اـب  دـنچ  ره  نادرم  ریپ  ناـنز و  ریپ  دنتـشاد . ار  ناـگراوآ  روما  شرازگ  راـبخا و  ناکرـشم 
رـس هدرم  ورف  ياـههلان  هاـگهگ  دـندوب و  دوخ  تاـیح  مد  نیرخآ  رظتنم  دـندادیم  ساـپ  ار  هحفـص 170 ] دوخ [  ياـهروگ  هک  يداـسجا 

يرازیب و راهظا  هن  هتفگ و  يزیمآرفک  نخـس  هن  زین -  ناشنارفاک  یتح  ناـشنت  کـی  یتح  ناشمادـک -  چـیه  زونه  همه  نیا  اـب  دـندادیم ،
ییوگ دوب . بلاطوبا  ربمایپ و  مارتحا  هتـسیاش  راذگ و  شزرا  میظع ، دوجو  رطاخ  هب  همه  نیا  دـندوب و  هدرک  ربمایپ  زا  یبیکـشیب  تئارب و 

یمـشچریس يریـس و  یعون  الاو و  تمواقم  تردـق  یعون  تفاییم ، ینوزف  ناشیالغ  طـحق و  یتسدـگنت و  رقف و  بیـصم و  مغ و  هچ  ره 
یتح درکیم و  ناشمارآ  دـیرابیمورف و  ناـشناج  رـس و  رب  ياهرفـس  زا  ياهمـشچرس ، زا  ییاـج ، زا  ضیف ، تمحر و  یعون  هدـئام  رگید ،

ار نانآ  يایگنـسرگ  نانچ  يراب  . تشادیم رادروخرب  ناسحا  تبحم  تریغ و  نامیا ، ینورد  یهبرف  يزیربل و  یعون  زا  زین  ار  ناـشنارفاک 
توتف و هدـئام  یهلا ؛ يهرفـس  زاجعا  یگنـسرگ ، نیا  شاداپ  اریز  تساکن . ناـشینطاب  حوتف  رورـس و  طاـشن  زا  ياهرذ  درواـینرد و  اـپ  زا 
ره رب  یگنـسرگ  جـنر  هک  تسا  هنادواج  ماع و  نوناق  کی  نیا  اریز  دـندوب ... رپ  نامیا  زا  اـما  یهت و  ناـن  زا  دوب . قشع  هار  رد  يدرمناوج 

نارفاـک يارب  يرآ  . دوب ناـشناور  توق  ناـج و  توق  تسود  رکذ  قشع و  دـنکیم ... زیربـل  تقر  تمکح و  جـنگ  زا  ار  نآ  دـنز  هک  یلد 
رد اریز  دشیمن ... رسیم  دنریگب  هدیدان  ار  نانآ  عضو  دندیشوکیم  نیکرشم  دنچ  ره  و  تشادن . ناکما  ناگراچیب  نیا  تیعضو  یشومارف 

همه نآ  دندربیم و  جنر  گرم  رقف و  یهانپیب و  هرد  رد  هک  دندوب  ناشدوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  لیماف و  دارفا  زا  یـسب  ناگراوآ  نایم 
مانـشد دوخ  رب  دوب  هدرک  هک  هچنآ  زا  يرازیب  مشخ و  تدش  زا  شیرق  زا  یکرـشم  هک  دشیم  اسب  تقو  نآ  دندرکیم ... لمحت  ار  دیادش 

بلق رب  زین  نانآ و  رب  هک  یتواسق  زا  درکیم و  مژد  هرهچ  دوخ  رب  دیزرلیم ، مرزآ  زا  اپارس  شیوخ  تولخ  هحفص 171 ] رد [  تفگیم ...
شیوخ بلق  رب  درک و  لـمحت  ناوتب  یناـسآ  هب  هک  دوبن  يزیچ  نیا  ... دـش یم  تخـس  خـلت و  یهودـنا  راـچد  دوب  هتـشاد  اور  دوخ  حور  و 
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هقرج زونه  هک  ار  ناشیـضعب  طقف  ار -  ناشیـضعب  حور  دوب . زین  ناکرـشم  دوخ  باذـع  هجنکـش و  رتسب  ییوگ ، هرد  نآ  دومن ... راومه 
دنچ هرد  نآ  رد  اج ، نآ  يرآ  . دوب هدوبر  ناشنامـشچ  زا  ار  تحار  باوخ  دادیم و  رازآ  دنتـشاد -  يايرادـیب  یهاگآ و  وترپ  نادـجو و 

هب تایح  هبارا  ياهخرچ  اما  تسا ... هتفگن  يزیچ  هراب  نیرد  خیرات  دندرپس ؟ ناج  ردام  شوغآ  رد  ای  دندش و  رامیب  یگنسرگ  زا  كدوک 
نآ رد  یتح  تفایرد  ناوتیم  یناسآ  هب  يراب  دنامیمناو . تکرح  زا  مدـکی  يرـشب  عیابط  تعیبط و  ریذـپانهفقو  ناوراک  تفریم و  شیپ 

تذـل قـشع و  رهم و  رتـسب  رد  اـمرخ ، کـی  تفایـض  راـبنارگ  گـنراگنر و  يهرفـس  رد  باـتهم و  غورف  رد  ییاـهناج  تـنحم  درد و  هرد 
بعـش ناـمه  رد  و  دـنتفای ... دـیمارپ  نشور و  دوخ ، يادرف  ناـمیا  یـشوغامه و  نیریـش  مرگ  رتـسب  رد  ار  خـلت  درـس و  بش  دـندیمارخ و 

رب نامیا  گرم و  رب  یگدنز  يزوریپ  نشور  ملـسم و  ياههناشن  یناکدوک  دننک . میدقت  ایند  هب  ار  یناکدوک  ادرف  ات  دندش  رادراب  یناردام 
لالز راشرـس و  يدور  نوچمه  ناشیگدنز  دـنامن و  زاب  تکرح  زا  تاجن  شیاز و  تایح و  قشع و  هخرچ  هک  دوب  هنوگنیدـب  و  رفک ...

دح زا  ناشباذـع  دــناکپیم . هحفـص 172 ] ار [  اـههمجمج  درکیم و  خاروـس  ار  اههدـعم  یگنــسرگ  راـشف  هـمه  نـیا  اـب  ... تفاـی هـمادا 
رد ناگراچیب  نآ  و  دوب ... تپ  تپ  نیرخآ  راک  رد  تخوسیب  یغارچ  ناـنوچ  یگدـنز ، ياریم  هلعـش  تاـیح ، قمر  نیرخآ  تشذـگیم .

ياهمر نوچمه  هک  دشیم  هاگ  دنتـشاد ... نآ  رب  ار  دوخ  مک  مک  دـندز و  راک  هب  تفگـش  يدـیهمت  دوخ  یگنـسرگ  تالاح  نیرتدـیدش 
نیا يرآ و  دـنتفریم ... راخ  ياههتوب  غارـس  هب  هدزبت  گنم و  ییاهرـس  اب  دـندزیم و  نوریب  دوخ  ياههانپ  رـس  زا  هدزیطحق  هنـسرگ و 

نوچمه نانآ   » هک تسا  هتشون  یشوپهدرپ  چیهیب  خیرات  تسا . هناقداص  ضحم  تیعقاو  هک  هنارعاش  زیمآهغلابم و  فیصوت  کی  هن  هلاسم 
ای هپت و  نآ  يالاب  غیتس و  نیا  زارف  رب  اج  نآ  اج و  نیا  دندروخیم ». ار  نبراخ  ياهگرب  فلع و  هتوب  دـندرکیم و  عوج  دـس  نادنفـسوگ 
زیت هاتوک و  ییاهراخ  اب  هارمه  کچوک  ییاهگرب  تسا و  نانبراخ  هریت  زا  هک  یتخرد  دوب . هدـییور  رمـس »  » تخرد كوت  کـت و  هرخص 
ناج هدـنلخ و  ياهغیت  زا  ار  اهگرب  دـندرکیم . ور  نآ  هب  تسا . هدـمآرد  زرپ  کچوک  ياهراخ  فالغ  زا  هک  دـهدیم  ياهویم  زین  دراد و 

اههچب هب  دـندیبوکیم و  ار  اهنآ  هآ و  دـنتخادرپیم ... اهگرب  ندروخ  هب  هناکاندرد  هتـسهآ و  سب  طایتحا و  اـب  دـندرکیم و  ادـج  راـکش 
شیپ هک  دندوب  یناسک  ناشنایمرد  دندرکیم ... رواب  ینیبشیپ و  دوخ ، یگدنز  هار  ارف  ار  یتشونرس  نینچ  ناشنیمادک  اتفگـش  دندادیم .
بـسک هار  رد  و  میظع ، درم  نیا  هار  رد  ار  همه  نآ  یماـمت  کـنیا  دـندوب و  رادروـخرب  تورث  رهم و  رپ  هناـشاک  تمعن ، هاـفر و  زا  نیا  زا 

.و دندوب هداد  تسد  زا  دوب  وا  تمکح  تمحر و  راگدرورپ  نامه  هک  اهتریغ  اهتیمح و  رالاس  راگدنوادخ و  زین  شیوخ و  نادجو  ياضر 
، ینمی میدا  ای  زاـجح و  شوخ  تسوپ  زا  یـشفک  هحفص 173 ] یبش [ ، هک  دوب  نیا  ناشینامداش  گنراگنر  هرفـس  گنـسنارگ و  تفایض 
هک نآ  ياج  هب  و  دندروآ -  ارف  ار  نآ  تشادـن -  رازفااپ  لکـش  رگید  هدـش و  هتخیـسگ  هراپ و  دوب ، هدرک  راک  سب  زا  هک  یمرچ  یـشفک 
بآ رد  يزید  نتـشاذگ  راب  نوچمه  ار ، یمرچ  شفک  هاگ ، نآ  دندروآ و  شوج  ار  بآ  لوا  ینعی  دندرک : ییاذغ  هدام  دزادـنیب ، شرود 

، دـش هدامآ  ناشیاذـغ  ات  دـنتخود  دوخ  راک  لصاح  هب  مشچ  دنتـسشن و  شتآ  رانک  قوش  روش و  ینامداش و  هب  دـنتخپ ... ارنآ  دـندنکفا و 
دوب نینچ  [ . 31 . ] دندروخ ناشدوخ  ار -  مرچ  ینعی  ار -  تشوگ  دـنداد و  ناشناکدوک  هب  شفک -» تشوگبآ   » نآ عیام  زا  هاگ  نآ  سپس 
نیا و  دـیبسچیم ، اهتـشپ  رب  اهمکـش  هک  ناـنچ  دنتـسبیم ؛ دوخ  ياهمکـش  رب  گنـس  هدـعم  شزوس  یگنـسرگ و  تدـش  زا  هک  ناـشراک 

باوخ رد  رتشیب  و  دنناماو ، تیلاعف  سح و  مضه و  زا  دنک و  درد  ساسحا  رتمک  دیدش  ضبق  راشف و  رد  اههدور  هدعم و  هک  دوب  يدیهمت 
رهـش تسا . هدرتـسگ  نماد  تحار  تمعن و  رهـش  هرد ، زارف  رب  ناـشیور و  شیپ  ... یگدـنز درد  كرد و  اـت  دـنور  ورف  گرم  یـسحیب و 
لامش ياصقا  زا  هراومه  هک  ییاهالاک  معن و  هاگیاج  زادناراب و  تسا ... تمعن  تورث و  میظع  دور  ود  ياقتلم  هک  يرهش  طاشن ، تورث و 

دربیم و سنج  دوریم ، هیروس  هب  رابنارگ  ياهناوراک  اب  ناتـسبات  لصف  یماـمت  رد  شیرق  اریز  دـیآیم . هکم  هب  نمی ، هیروس و  بونج  و 
دربیم و الاک  زین  یناتسمز  تراجت  نیرد  دوریم و  نمی  هب  اهناتـسمز  رد  دروآیم و  هکم  هب  ار  یمور  بوخ  ياهدرواتـسد  ناوارف ؛ هعتما 

الاک روفو  زا  هک  تسا ، تمعن  رهش  هکم  اج ، نآ  دروآیم . ار  دالب  ریاس  ناریا و  ياهنیمزرـس  ياههدروآرف  هحفص 174 ] نیرتهب [  نمی  زا 
زکرم رهش  اریز  یگدنز ... ياهنیذآ  هیارآ و  كاشوپ و  نیرتهب  اهبارش و  نیرتهب  هیذغا . نیرتهب  دوشیم . تفای  زیچ  همه  اج  نآ  دکرتیم .
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، اـهرازاب نیا  نارادمدرـس  تسا و  فیـصلا » ءاتـشلا و  ۀـلحر   » یناتـسبات یناتـسمز و  تراـجت  چوـک  مـیاد ، يراـجت  ناوراـک  ود  دـصقم  و 
يازتوخر رهـش  يداش ، ناغارچ  نشور ، ياهبـش  رهـش  ییوجتذـل ، مزب و  رهـش  یبوکیاپ ، یـشوخ و  رهـش  هکم  دـناشیرق ... نادـنمتورث 

یناناوج هرد  نیرد  و  تسا ... تمالس  هافر و  رهـش  اج  نآ  تسا . ناگیار  هاگ  نازرا و  نایورهم  شوغآ  نارکیپ و  يرپ  اهرطع و  اهرتسب و 
زا شیپ  هک  یناناوج  دناهداهنن ... دوخ  باوخ  یگنس  شلاب  رب  رـس  ریـس  مکـش  اب  راب  کی  یتح  هک  درذگیم  راگزآ  ییاههام  هک  دنتـسه 
هک هاگ  نآ  یبش ، مین  تسیفاک  . دناهدرک هبرجت  ار  ینامـسج  هیـضرت  هنوگ  ره  دنمهوکـش  يداش  مرگ و  ریذپلد  نت  مرن و  رتسب  تدـل  نیا ،
نآ دننزب و  نوریب  تلذم  يدوبان و  گرم و  راب  ناقفخ  يانگنت  نیا  زا  دنریگ . شیپ  ار  هکم  هار  دـنیآرد و  موش  هرد  نیا  زا  دـناهتفخ  همه 

ناشعنام سک  چیه  يرآ  دنورب ... ناشدنناوخیم  دوخ  هب  دننزیم و  وسوس  مزب ، ناتف  ناشخرد  گنراگنر  ياهغارچ  هک  بناج  نادـب  اج ،
مه زا  هک  اج  نآ  دنـسرب . رهـش  هب  ات  دننک  روبع  ار  نوماه  هرد و  هتـشپ و  هس  ود  دنرذگب و  هرد  نیا  هلاچ  زا  طقف  تسیفاک  دوب و  دـهاوخن 

دـنور و رهـش  هب  تسیفاک  دـسریم . شوگب  ناشـشوناشون  گناب  صقر و  يذاغوغ  يداـش و  هلهله  اـنرک و  ياوآ  فد و  يادـص  اـج  نیا 
هب و  دناهتـشگزاب . مالحا  تذـل  طاشن و  مانـصا و  رهـش  شوغآ  هب  هدرک و  كرت  ار  یگرم  رادـیب  یگدـنز  هنوگ  نآ  هرد و  رگید  دـنیوگب 

ییاهجات زین  اهییوگتینهت و  اهشابداش و  اب  هحفص 175 ] تفرگ و [  دهاوخ  ناشربرد  ناگدننک  لابقتـسا  هقلح  دننک ، نینچ  هک  نآ  درجم 
بالگ ریبع و  هب  ار  ناشوسیگ  رـس و  تسـش و  دـنهاوخ  ار  ناشیاهاپ  تفگ . دـنهاوخ  دـماشوخ  ار  ناشتـشگزاب  اـمرخ  هفوکـش  گرب و  زا 

هک نانچ  نآ  وا  راب  راک و  نتـسکش  مهرد  دمحم و  مغریلع  دیـشوپ و  دنهاوخ  نیرز  رخافتم و  ياههماج  ناشنایرع  نت  رب  دوس . دنهاوخ 
اههماکچ یلیابق  تیمح  تیبصع و  شوغآ  هب  ناشتشگزاب  شیاتس  رد  ناشتحدم ، رد  درکیم ، دیکات  دوخ  ناگدیورگ  نامیا  يراوتـسا  رب 

کی یتح  هرد ، ناگدـنهانپ  زا  یکی  یتح  اما  . تشاذـگ دـنهاوخ  راب  رورـس  روس و  ياهگید  درک و  دـنهاوخ  رحن  اهرتش  دورـس . دـنهاوخ 
دنداد حیجرت  تفرن . تایح  گنراگنر  هرفس  تحار و  هلعـشم  تذل و  هلعـش  يوس  هب  دماین و  نوریب  گرم  تفاخم  رپ  يانگنت  نیزا  ناشنت 

هرد كرت  رد  هک  ار  ياهتخاب  قمر  رامیب  دـننکن . كرت  ار  دوخ  سدـق  ینامیا  هاگـساپ  دوخ و  داهج  هاگمزر  دوخ ، عاـفد  رگنـس  دـنریمب و 
تذـل رهـش  يوس  هب  ار  دوخ  هاگن  خرمین  یتح  دـننک و  نوفدـم  اج  نامه  دریمیم  هرد  رد  الامتحا  هک  ار  ياهچب  ای  تفای و  دـهاوخ  دوبهب 

ور دروآ ، رظن  رد  ناوتیم  هک  هچ  ره  زا  رتمرخ  یتشهب  هب  هدوشگ  ياهرجنپ  اب  ار  اهبـش  دننک . یگدنز  نینچ  نیا  دنداد  حیجرت  دـننادرگن .
اب ار  بعـص  خلت و  ياهزور  و  دنناسر . حبـص  هب  شیاین  زامن و  نآرق و  رکذ و  اب  دننک و  دینـشیم  دیدیم و  ار  زیچ  همه  هک  وا -  يوس  هب 

كاخ نوچ  هک  ناشهتـسب ، همغاد  ياهبل  دـننک . لمحت  تسود  هار  رد  ار  ناـکدوک  ریفن  درد و  مغ و  دنراذگرـس و  تشپ  لـمات  لـمحت و 
شیر گنژآ و  نیچرپ و  هدـش ، شیخ  ینیمز  نوچ  ار  ناشیاههرهچ  درد  مغ و  گنژآ  دوب و  هتـشگ  كاچ  كاچ  دوب ، هتـسب  هلـسو  هتـشت 

تـشگزاب رـس  دـندرکیم و  فرـص  مامت  طایتحا  اب  ار  ناشهریخذ  هحفـص 176 ] دـندیماشآیم و [  اـههلاچ  رد  هدـنام  بآ  زا  دوـب .. هدرک 
زا هک  نانچ  و  ضوع -  هب  اما  درکن . نشور  داش و  ار  نیکرـشم  هدـید  لد و  تشگنزاب و  رطب  برط و  هعماج  هب  ناـشیکی  یتح  دنتـشادن .
زا تشذگ  تقیقح و  حور  هار  رد  یگدنز ، عون  نیا  بلط  هب  هک  دشیم  هدید  دیآیمرب  وجنامرآ  وگقح و  کلسم  ره  يازیتفگش  ریثات 
هک یناوج  يزور  بورغ  لثملایف  هاگ  و  دندمآیم . گرم  هرد  هب  ربمایپ  رادـید  يارب  یناسک  كوت  کت و  اج  نآ  اج و  نیا  زا  شیوخ - 

عمج هب  هدـیمخ  يدـق  اـب  يدرمریپ  اـی  هتفگ و  كرت  ار  شرفاـک  رـسمه  هک  ناوج  ینز  اـی  دوب و  هداـهن  وـسکی  هب  ار  شیفارـشا  ياـههماج 
نآ رب  ار  نانیا  رانک  رد  غورفرپ  تقیقح و  اب  گرم  يرآ  داهنیمورف ... ار  دوخ  راب  دـمآیم و  راثیا  هرد  نادـنمدرد  قح و  هار  ناشکتمحز 

یتخس و بعاتم ، بیاصم و  تدش  زا  دناهتشون  ینیثدحم  صوصخب  نیخروم و  زا  یضعب  هک  نیا  . دندادیم حیجرت  غورد  هرسکی  یگدنز 
رب اوکش  دوخ  یتسین  گرم و  رب  تفر و  نامسآ  رب  ناشدایرف  هک  دش  قاط  ناشتقاط  دندمآ و  ناغف  هب  نانچ  تایح  ياهانگنت  یگنـسرگ و 

ار اهزور  سپ  نآ  زا  دش و  رهاظ  رابتجهب  مرخ و  یتشهب  ناشیور  شیپ  دندمآرب و  بعش  يالاب  رب  ربمایپ  زاجعا  هب  هاگ  نآ  دندرب و  رمایپ 
ثیداحا دانتسا  رب  نیخروم  هنوگ  نیا  هک  تسادیپ  تسین و  هدوهیب  ینخس  زج  دندربیم ، رـسب  شکلد  ياهـسودرف  مرخ و  ياهرازغرم  رد 

ياهغاب نتـشگ  رادیدپ  یبیغ و  دادما  هب  باستنا  رد  یتخـس  همه  نآ  زا  ار  ناناملـسم  ندرب  ردـب  ملاس  ناج  دناهدیـشوک  فازگ  فاعض و 
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ار راک  هراچ  نتشون و -  هنوگ  نیا  زج  کلاهم ، همه  نآ  زا  ناشهداعلاقراخ  تاجن  اسآزاجعا و  ياقبا  هیجوت  رد  يرآ  دنهد . تبـسن  مرخ 
يرظن نینچ  تسا و  هدوبن  نینچ  هک  نآ  لاـح  و  تسا . هدیـسرن  ناـشلقع  هب  يزیچ  نداد -  هحفص 177 ] تبسن [  ینامـسآ  يزجعم  هب  زج 

رفک لها  رب  نیا  زا  شیپ  هک  نامیا  لها  رب  هن  دروآرب ، ییاهغاب  ریوک ، رد  تساوخیم ، ادخ  رگا  اریز  دیامنیم . روما  رد  ار  ناشقمعت  مدع 
ياهرد رد  تمواقم  باوث  هدیاف  یهگناو  دوش . مامت  دنتفریذپیمن  زین  زاب  هک  دنچ  ره  نانآ  رب  تجح  هنوگنیدب  هک  دیاش  دروآیم . دیدپ 

یتلیـضف هیجوت و  هچ  تشاد  تسد  نادـب  دزیم و  بقن  ناهن  ياهجنگ  هب  هک  يرقف  لمحت  تشاد و  هار  اسآتشهب  مرخ  ياـهرتسب  رب  هک 
هک ناج  نآ  يارب  اـنعم ، نیرب  نوزفا  داد ؟ ار  یناـشفناج  راـثیا و  ماـن  تحار  تمعن و  زا  يرادروخرب  هب  ناوتیم  هنوگچ  ـالوصا  و  تشاد ؟

نامـشچ اـب  ار  ربماـیپ  هرهچ  هک  سک  نآ  تـسا ، هدوـشگ  تـفرعم  یهاـنتمان  کـلف  نـیزا  ياهرجنپ  هـنزور و  نآرق و  قیاـقح  زا  یتوـکلم 
... دنامیم گنراگنر  ياههویم  مرخ و  ياهغاب  تشهب و  هب  يزاین  هچ  دـنیبیم ، نآرق  نآ  لوسر  ار  وا  و  دـنیبیم ، تبحم  نیقی و  بایقمع 

دعب اـهلاس  اـهلاس و  دراد ؟ يزاـین  هچ  غورد  غاـب  هب  تسوا  راـنک  رد  ربماـیپ  هک  اـج  نآ  تسا -  نموم  یتـسار  هب  هک  يدرم  نموم -  يرآ 
هک سک  نآ  يارب  :» تفگ نینچ  داجس  ماما  نادجاس ، ندرگ  نازورف  رهوگ  نادباع و  یمامت  نیذآ  تنیز و  رمایپ ، نیمه  نادناخ  زا  يدرم 

چیه وا  دوـخ  زج  و  دوـش ، ناگدـنز  زا  يراـع  ناـنکاس و  زا  یلاـخ  اـیند  یماـمت  رگا  دراد ، تـسد  رد  ار  نآرق  تـسا و  نموـم  یتـسار  هـب 
رگنب لاح  ددرگن »... نزح  ییاهنت و  فوخ  تشحو و  راچد  شناج  تسوا  اب  نآرق  رگا  دـنامن -  ضرا  هرک  كاخ و  هرتسگ  رب  ياهدـنبانت 

هب ناـنآ  هن ... هحفـص 178 ] تسا [ ؟ هنوگچ  دراد  دوخ  راـنک  رد  ربماـیپ  ینعی  نآ  هتفاـی  دـسجت  حور  اـب  ار  نآرق  هک  نآ  يداـش  تجهب و 
ملظ نیا  دندرک و  ییابیکـش  دنتفای و  هیحور  يوبن  دوجو  سدق  هیاس  رد  دندرک و  تمواقم  دوخ  حور  حوتف  ینطاب و  توق  نامیا و  زاجعا 

رکبوبا و هژیوب  ربمایپ  رگید  نارای  هک  انعم  نیا  حیرصت  رد  يرآ  تفر . مشاه  ینب  ناملسمریغ  ناملسم و  نادناخ  رب  طقف  هنامرشیب  متـس  و 
زا مان  نیا  . تسین مشاه  ینب  زا  اما  تسا و  ناناملـسم  وزج  هک  دنکیم  يروآدای  ار  یمان  خیرات  دـنرادن  يروضح  بعـش  رد  نامثع  رمع و 

دعـس تسا : هنوگ  نیا  زا  هک  هتـشاد  نیاب  بعـش  رد  دعـس ، تماقا  دروم  رد  ار  ییارجام  ننـست  لها  خـیرات  تسا . صاقویبا  نب  دعـس  نآ 
ادخ هب  مدروخ و  هداهن و  ناهد  هب  دوب  هچ  متسنادیمن  هک  ار  سیخ  رت و  يزیچ  یگنـسرگ  تدش  زا  بعـش  رد  یبش  تملظ  رد  دیوگیم :

نیمه میباییم  بعـش  رد  مشاه  ینب  نادناخ  زا  زج  ياهناگیب  زا  هک  یمان  اهنت  يراب  دوب . هچ  مدیعلب  هک  هچنآ  مدیمهفن  زگره  هک  دـنگوس 
رگا اما  دـشاب ... تقیقح  اب  قبطنمان  یـشرازگ  يدـعب و  یلعج  ياههتخاس  زا  فیعـض و  نآ  ثیدـح  دراد  زین  یلامتحا  هک  تسا  دعـس  مان 
هدوب بش  کی  طقف  تقوم و  هچ  بعـش  رد  يو  تماقا  هک  تسانعم  نیا  رگنایب  زاب  میریگب  یعقاو  حیحـص و  اـقح  ار  شرازگ  نیمه  یتح 

هک یناملسم  هرهچ  طبض  زا  خیرات  هک  درادیمرب  هدرپ  تقیقح  نیزا  ریدقت  ره  هب  دشاب  لصفنم  هتسویپان و  هنوگ  هب  هچ  میاد و  هچ  دشاب و 
رگید ياهنسرگ  رگید  يزور  و  ... تشذگ یناراگزور  هحفص 180 ] [ . ] 32 . ] تسا هدرکن  یهاتوک  دناهتشاد  يروضح  بعش  رد  لاح  رهب 

نوچمه دـباییم . هدـش  رغچ  کشخ و  کنیا  هتـشذگ و  نآ  رب  یناراگزور  هک  ار  ياهدرم  رتش  تسوپ  هداتفا ، گرم  ءامغا و  لاـح  رد  هک 
. دیادزیم نآ  زا  ار  اهلاس  هدیکـشخ  یگدولآ  تافاثک و  دـنکیم و  كاپ  دوخ  هماج  اب  دروآیم . دوخ  اب  درادیمرب و  ار  نآ  نارگ  یجنگ 

تسوپ تفگـش -  یئیـش  نیا  زا  دنکیم و  شطولخم  بآ  اب  دعب  دبوکیم . سپـس  دزپیم و  دهدیم و  بات  هداهن  شتآ  رب  ار  نآ  هاگ  نآ 
... تسین یخوش  . درادیم هگن  ریس  نآ  اب  ار  شناتـسود  دوخ و  مکـش  زور  هس  ات  دنکیم و  تسرد  هنوگریمخ  بیجع و  ییاذغ  هدیدنگ - 
نیا رد  دـیاب  راگزآ  لاس  هس  هک  تسنادیم  ناشنیمادـک  دوب ؟ دـهاوخ  ناـشراظتنا  رد  یبیرغ  تشونرـس  نینچ  هک  تسنادیم  ناشنیمادـک 

. نداد فک  زا  ار  ندروخ  اذـغ  شخبطاشن  يایور  يداـش و  راـگزآ  لاـس  هس  دـنرواینرب ...؟ مد  دـننک و  ییابیکـش  درد  جـنر و  هدـکتنحم 
ینامـسج تذـل  مه  هک  ار  هداوناـخ  يانـشور  زیگنارورغ و  نیگنر ، هرفـس  رب  نتـسشن  تذـل  ندرک . مـگ  ار  شراوـگ  زیگنارکـس  شمارآ 

هک هچ  ره  اما  ...؟ تسا نآ  ناوت  بات و  ار  یناج  ره  و  تسا ؟ ناسآ  لهس و  همه  نیا  رگم  و  ندرک ؟ شومارف  یناحور  روش  مه  دهدیم و 
. دنیبیم فظوم  روبجم و  اهنآ  تیاعر  هب  ار  دوخ  دراد و  ییاههطباض  زاب  دوخ ، تواسق  یمحریب و  جوا  رد  هک  تسا  ياهلیبق  شیرق  دوب 
رب هک  تسا  لاس  اهدـص  زا  شیب  هناتخبـشوخ  هک  هحفص 181 ] تسا [  ییاهتنـس  هتـشر  نانآ و  یگدنز  یـساسا  طبر  طخ و  طباوض ، نیا 
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زا تاقوا  نیرد  و  دننک . ناشتیاعر  دیاب  هک  دنراد  یکسانم  مارح و  یتاقوا  درذگیم و  اهلاس  تسا ... هدش  هتسب  نانآ  یشحو  ياپ  تسد و 
اب راگزآ  نایلاس  تسا و  حابم  ناشنوخ  نتخیر  هک  یناـسک  رب  یتح  و  دنـشابن . ملـس  حلـص و  رب  زج  دـنیوشب و  تسد  يزوتنیک  گـنج و 

، ملس حلص و  تقو  ود  ینعی  مارح ، مسوم  ادخ و  هناخ  میهاربا و  رهـش  هکم -  رد  هک  تسیزاب  رید  . دنرادن اور  متـس  زین  دنراد  گنج  نانآ 
یتح یـسک  رب  ای  دنک و  لمح  هحلـسا  رهـش  رد  مایا ، نیرد  درادـن  قح  سک  چـیه  تسا . هدـش  اضما  صخـشم و  مرتحم ، تاقوا  ناونع  هب 

يدابع ضیارف  ماـجنا  يارب  بارعا  رود ، ياـهناماس  لـیابق و  زا  فاـنکا ، فارطا و  زا  اریز  دراد . اور  یبیـسآ  نیرتمک  دوخ  ینوخ  نمـشد 
هک بجر  هام  رد  هرمع  کسانم  ماـجنا  مسوم  یکی  زا : دـنترابع  صخـشم  مسوم  ود  نیا  . دـنروآیمور قیتعلاتیب  تراـیز  رهـش و  هب  دوخ 

مایا رد  . دوشیم رازگرب  هجحلايذ  هام  رد  هک  تسا  یمسر  جح  مسوم  يرگید  دنهدیم و  ماجنا  نآ  رد  ار  دوخ  جح  ضیارف  مدرم  یمامت 
الاـب دوـخ  ياوزنا  ياـهمانک  جـنر و  ياـههراغم  زا  هرد ، قاـمعا  زا  هعماـج  ناگدـشدورطم  هک  تسا  ییاـهزور  نینچ  دودـعم  رذـگدوز و 

زا اتقوم  هک  یسک  نانوچ  دشاب  رذگدوز  راومیسن و  دنچ  ره  يدازآ ، مد  یسیع  سفن  دزویم . ناشنت  رب  حبص  میسن  رهش و  ياوه  . دنیآیم
تـسوپ زا  هک  رام  نوچ  دنراد . نوگرگد  يروش  قوش و  تسا . هدـناهج  رب  ار  نانآ  ددرگ ، زاب  نادـب  رابجالاب  سپـس  دوش و  دازآ  نادـنز 

هایگ و هولج  هحفـص 182 ] هب [  مشچ  دنیآیم . الاب  گنت  هرد  زا  دننکفایم و  ورف  دوخ  نت  زا  ار  تبرغ  اوزنا و  يهماج  دیآیم ، ردـب  دوخ 
نآ کنآ  دوشیم . لامالام  ینامداش  هبذج و  زا  ناشبلق  دننکفایم و  رهش  ياهتخرد  کت  بآ و  هاچ  انشآ و  يارحص  تخرد و  همـشچ و 
ره زا  رتهب  نیگنر و  یکاسب  نانوچ  بطر ، رپ  ناشفا و  ياههخاش  رتچ  اب  رامشتشگنا ، هکلب  رایـسب ، نادنچ  هن  ییاهلخن  رهـش  هنارک  رب  اج 

ینامز هک  يرهـش  دوشیم . عورـش  نانآ  يانـشآرهش  یبیـشارس ، رتسب  رد  اج ، نآ  و  دـشورفیم . هولج  هتـشارفا و  تماق  ناشربارب  لگ  جات 
ياهرهچ نانآ  اب  تسین و  ناشیا  نآ  زا  رگید  هک  بوبحم  یمارگ و  هرطاخ  نارازه  اب  يرهـش  تشاد . رارق  نآ  رد  نانآ  ياههناشاک  هناخ و 

تقوم ناگدشدازآ  نیا  يراب  دراشفیم . ار  ناشیولگ  يدرد  مغ و  زین  دنوشیم و  داش  نآ  ندید  زا  ردـقچ  هآ  دراد ... وخنمـشدو  هناگیب 
هب دنتـسه  شماجنا  هشیدنا  رد  هک  ار  هچنآ  دنناسرب و  اهرازاب  هب  ار  دوخ  دیاب  دوز  دنرادن . ینادنچ  تقو  تمحم ، نادنز  میاد  نایدـیعبت  و 

طقف دـنرادن . دـننکب  دوخ  ناکیدزن  هناشاک و  هناخ و  زا  يرادـید  دـنوش و  دراو  رهـش  هب  هک  نیا  هزاجا  یتح  دـنهد . ماـجنا  رایـسب  باـتش 
دـننکیم و اهطاسب  نآ  رد  اج -  همه  زا  جـح ، مایا  رد  هک  هدـش -، اپرب  ياهرازاب  هب  نآ ، هیـشاح  هب  ار  دوخ  دـنرذگب و  رهـش  زا  دـنناوتیم 
دیرخ و دننادیم  همه  يرآ  . دنرخب يزیچ  دوخ  عوج  دس  يارب  دنناسرب و  دـنراد  ار  دوخ  هعتما  شورف  دـیرخ و  اهالاک و  هضرع  قح  همه ،
متس و زا  بانتجا  ینعی  مارح ، ياههام  اههام ، نیا  دوش . نانآ  عنام  دناوتیمن  سک  چیه  تسا و  دازآ  ملـس  حلـص و  ياههام  نیرد  شورف 
ور نیا  زا  . درادـن ار  دوخ  يدادـجا  ابآ و  نهک  ياهتنـس  زا  یطخت  تارج  زین  شیرق  یتح  سک -  چـیه  تسا و  ییوگروز  گـنج و  ملظ ،

نیا زا  شیپ  ار  ناشزیچ  همه  هچ  دنراد -  هجدوب  ظاحل  هب  هک  یمک  تاناکما  تهج  هب  دنناسریم و  اهرازاب  هب  ار  دوخ  باتش  هب  نایدیعبت 
ار دوخ  شوخ  هچ  هک  هو  . دنرخیم كاروخ  يارب  ار  اهزیچ  نیرتاهب  مک  نیرتنازرا و  دـناهتخاب - تشونرـس  گنج  نیرد  هحفص 183 ] ] 
. دـنناشنیم ورف  ار  ناشیگنـشت  دـنریگیمرب و  نآ  زا  ار  اراوـگ  ياهعرج  ناداـش  راودـیما و  هچ  دـنناسریم و  تاـیح  ناـشوج  همـشچ  هـب 
دوخ و مکـش  دـندرگیم و  زاب  دوخ  هاگدـیعبت  هب  رپ  ياهتـسد  اب  اریز  دراد . شیپ  رد  ناوارف  طاشن  روش و  ناـشیارب  مسوم  هیلوا  ياـهزور 

سپ زا  يراهب ، هدـیمد  ون  ياـههناوج  نوچمه  ناـکدوک  تساـپ . هب  دـیما  يراوخداـش و  زا  یمزب  اـج  نآ  دـننکیم . ریـس  ار  ناـشناکدوک 
زین و  دنراد . اراوگ  بآ  اهفرظ  اهکشم و  دفکشیم . اههرهچ  دنیآیم و  راب  هب  اهگید  دنوشیم . هدنز  دنباییم و  زیختـسر  يزییاپ  زیرگرب 

دـنناشونیم و دــنروخیم . دــنناروخیم و  دــننکیم . فراـعت  رگیدــکی  هـب  دوـشیم . تفاـی  ریــش  راـب  نـیلوا  يارب  ناشیاههنیلافــس  رد 
هنخر نیا  هار  نمـشد  دـیاپیمن . يدـنچ  زین  راوگـشوخ  ندروخ  شمار  رپ  طاشن  نیا  راثیا ، دـیرخ و  لیاضف  رپ  يداش  نیا  اما  ... دنـشونیم

هک ادرف  مدهدـیپس  . دـیامنیم هاتوک  زین  نآ  زا  ار  ناشدـیما  تسد  ددـنبیم و  نانآ  رب  زین  ار  طاشن  هنزور  اهنت  يداش و  یگدـنز و  کچوک 
هدش نینچ  هنوگچ  هآ  هدیـسر ... شورف  هب  همه  اهالاک  تسیلاخ و  اهرازاب  دنباییمن . دیرخ  يارب  يزیچ  دنوریم  رازاب  هب  دـیرخ  نیرومام 

نیـشیپ زور  نوچ  زین  راب  نیا  و  دـنیآیم ... رتدوز  ادرف  درک . ناربج  ار  يایـسناشدب  نانچ  ناوتیم  همه  نیا  اـب  دـنمهفیمن . يزیچ  تسا ؟
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زا رتخـلت  یتقیقح  اب  هاگ  نآ  و  تسا ... هداد  خر  ياهلاـسم  ییوگ  تسا . یبیرغ  زیچ  دـنناوتیمن . دـنرخب  يزیچ  دـنهاوخیم  هچ  ره  تسا .
يدـیهمت نانآ  دـناهدرک . هضبق  ار  رازاب  هکم  نادـنمتورث  شیرق و  نارـس  دـنوشیم . ورهبور  دیـشیدنا  هحفـص 184 ] ناوـتیم [  هک  هچنآ 

نارگ تمیق  هب  ار  اهالاک  یمامت  دنیایب  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  مدحبص  ره  هک  دناهتشامگ  ینیرومام  دناهدیشیدنا . بیرغ  ياهویش  هنایذوم و 
و دنباین ، دوخ  ربارب  زیچ  چیه  دنیآیم  وا  یبسن  نارگتیامح  ربمایپ و  نادناخ  ینعی  مشاه  ینب  نوچ  دنرخب و  انشآ  هناگیب و  ناگدنـشورف  زا 
فارطا و زا  هک  ناگدنـشورف  و  ناشیا ... هنادحتم  تراغ  يداصتقا و  نوخیبش  تسا  نینچ  دشاب ... هدـش  شورفشیپ  دـنتفای ، يزیچ  رگا  ای 

تمیق هب  هک  یمدرم  نیزا  داشلد  دنـسرخ و  دناهدرک ، طاسب  نآ  رد  هدروآ و  ور  هکم  ياهرازاب  هب  نوگانوگ  ریاشع  لیابق و  هارمه  فانکا 
رد . دنـشورفیمن يزیچ  رگید  سک  چـیه  هب  دوخ  زابلد  تسد و  رخنارگ و  ياهیرتشم  هب  زج  دـنرخیم ، ار  ناشیالاک  داـیز  رادـقم  ـالاب و 

سک چـیه  تسا و  نایدـیعبت  نیا  هیلع  تسا  ناشیا  هضبق  رد  اهرازاب  هک  هکم  فارـشا  شیرق و  لد  هک  دـناهدیمهف  ینـشور  هب  نانآ  نمض 
هب درادیمرب و  دایرف  رازاب  رد  بهلوبا  دندید . يرتبیرغ  زیچ  ادرف  مدهدیپس  زا  هاگ  نآ  . دنک يراک  نانآ  رظن  فالخ  هب  دناوتیمن  دیابن و 

. مدرک دیرخشیپ  تمیق  ربارب  ود  هب  اجکی و  ار  ناتیاهالاک  یمامت  نم  نایرازاب . ياه  :- دیوگیم نینچ  یـشوپهدرپ  چیهیب  مامت و  حوضو 
ار شنیـشتآ  خرـس و  اـههرهچ  یماـمت  درگنیم  توهبم  ناـکدوک  ناـنز و  ناـنآ -  راوگوس  اپارـس  متاـم و  قرغ  هرهچ  هب  هک  یلاـح  رد  و 

زور هس  ود  زا  سپ  دنـشاب ، هتـشاد  ار  ینایاپ  نینچ  راـظتنا  هک  نآیب  ناـیاونیب  نآ  هنوگنیدـب  ... دریگیمارف زیمآدـیدهت  يذوم و  ياهدـنخ 
. دندومن تراغ  ار  ناشدـیما  هفوکـش  ياهناروزم  یمحریب  هحفـص 185 ] هچ [  اب  هک  هو  دننکب ... دـیاب  هچ  دـننادیمن  دـننامیماو و  يداش 

دندـنمتورث یتسار  هب  ناشیـضعب  هک  هناکر ... سابع و  لیقع و  هزمح و  نوچ  ینادرم  و  دـنتخیر . ورف  يرگمتـس  كاخ  رب  دـندرک و  رپرپ 
یـسک دننک و  يزیرنوخ  دنهاوخیمن  جح  هرمع  مسوم  رد  هک  یمدرم  هنامرـشیب  راشف  تسا  نینچ  . دـندرگیم زاب  اهرازاب  زا  یلاخ  تسد 
دنرادن يدرمناوج  زین  ردق  نآ  اما  دهدیمن . نانآ  هب  ار  تیانج  رازآ و  هزاجا  دناهتـشون  دوخ  هک  ییارجالامزال  نوناق  اریز  دـنهد ؛ رازآ  ار 
اهرازاب زا  ار  ناشیاپ  الماک  هک  نیا  يارب  شیرق -  شابوا  هاگ  نآ  . دنیامنن راسنوگن  گرم  یگنـسرگ و  هاگترپ  هبل  رب  ار  دوخ  نیفلاخم  هک 

ناگدنـشورف همه  هب  مامت  یگماکدوخ  رورغ و  اب  دـنیآیم و  شدرگ  هب  اهرازاب  نایم  رد  مرزآ  مرـش و  نیرتمکیب  ینلع و  راـب  نیا  دـنربب 
دینادب دیهد و  داهنشیپ  دیبغار ، دیهاوخیم و  امش  هک  تمیق  ره  هب  دیهاوخیم و  هچ  ره  دیربب . الاب  ار  ناتیاهتمیق  دننکیم -: داهنشیپ  نینچ 

دنشورفب رتنارگ  هچ  ره  ردقنارگ  نایرازاب  مرتحم و  ناگدنشورف  ناه  تسا ... یعقاو  گنج  کی  هنحـص  نیا  میرادیرخ ... بلاط و  ام  هک 
حرط و نینچ  اب  دراد  تسایر  نآ  رب  سیلبا  بلغا  ایند  ياج  همه  رد  هک  يرازاـب  تسادـیپ  و  ... میوشیم رتلاحـشوخ  میرخیم و  رتشیب  اـم 

ههبج زیتس و  هنهپ  رد  یمدآ  اریز  دـننکب  دنتـسناوتیمن  يراک  چـیه  اـهنآ ! هراـچیب  هآ ... دـمآ . دـهاوخرد  راـک  زا  هچ  يراذـگتمیق  هویش 
يدیما هراچ و  چیه  ناسنیدـب  هحفـص 186 ] دبوکیم [ . مهرد  دـهدیم و  تسکـش  اهرازاب  خرن  زا  رتناسآ  ار  اسآلوغ  نمـشد  رازراک ،

زا تسد  ور  نیا  زا  درک . دنتـسناوتیم  هچ  دوب  هتفر  شورف  هب  نانآ  زا  شیپ  همه  هک  ییاهالاک  تمیق  شیازفا  اب  اریز  دوب . هدـنامن  ناشیارب 
هک یتبیـصم  هرد  رد  ناشیگدنز  تیفیک  دوب  نینچ  دنتـشگیمزاب ... دوخ  هاگدـیعبت  هب  دـیاب  هودـنا  مغ و  لامالام  ییاهبلق  اب  رتزارد و  اپ  زا 

هدمآ ناغف  هب  دوخ  رسمه  نادنزرف و  مغ  زا  هکلب  دوخ  هودنا  زا  هن  بلغا  هک  ینادرمدار  یگدنز  دوب  نینچ  .و  دوب هداد  ناشناکسا  بلاطوبا 
هدوشگان ناشیور  هب  رهـش  تشد و  رد و  ارحـص ، هنهپ  دیما ، هرتسگ  اما  دـندوب ، هتـسب  ناشیورب  ار  اهرازاب  نآ  دـنچ  ره  همه  نیا  اب  دـندوب .

هداد و ار  شراب  یتخرد  هتشذگ  لاس  هک  ییامرخ  تسا . هداتفا  ییامرخ  اج  نآ  دندیواکیم . اهارحـص  رد  دندمآ و  نوریب  رگید  راب  دوبن .
رد هک  يدـیراورم  نوچ  بایان ، زیزع و  ییایـشا  نوچمه  ار  اهنآ  رگید . یکی  اجنآ  رگید . یکی  اج  نآ  هداتفا . كاـخ  رب  هدیکـشخ  کـنیا 

تقو نآ  و  دنتـشگیمزاب . هرد  هب  هایـس  دـیراورم  ینماد  اب  و  دـندرکیم . عمج  دـنداهنیم و  نماد  رد  دـنریگیم  تسدـب  نایرهاوج  رازاـب 
دندرکیم و مین  ود  ار  نآ  دنداهنیم و  دوخ  نایم  ار  هدیکـشخ  يامرخ  دوب . رهم  نامیا و  يهدئام  اب  هدرتسگ  ياهرفـس  ناشهنابـش  تفایض 
اب ار  دوخ  زاین  یگدنامرد و  هرفـس  ياوکـش  و  دندروخیم . دـندرکیم . زاغآ  قازر  مان  كربت  اب  هنینامط و  اب  ار  دوخ  ماش  يهرهب  کی  ره 
وا زا  دـنتفگیم و  دوب و  هدرک  ریـس  هتـشاد و  ناربج  ربص  ناـمیا و  تریغ و  تبحم و  تمکح و  هدـئام  اـب  ار  ناشیگنـسرگ  هک  سک  نآ 
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هب هرد  نایدـیعبت  هنوگنیدــب  . دنتــشاد رکــش  ار  شیاـهتمعن  هـمه  شیوـخ  ناـج  قـمع  رد  دــندیبلطیم و  ار  دوـخ  تالکــشم  شیاـشگ 
دـنروایب و يزیچ  دوب  راخ  عترم  ناشهرفـس  هک  دوخ  يهداوناـخ  ناگنـسرگ  هحفـص 187 ] يارب [  اـت  دـنتفریم  نوریب  يزیچ  يوجوتسج 
« ناسنا  » هشیدنا رد  هکلب  دوخ ، دنزرف  رـسمه و  دوخ و  هغدغد  مغ و  رد  هن  هک  یهاگآ  سدق و  ملاوع  ریفـس  و  یهلا ، هناگی  ناج  نآ  وا ،» »

دیـص « ؛ دوب يزیچ  راکـش  يوجوتسج  رد  زین  وا  تساوخیم ، شیوخ  نامرآ  يادـف  ار  دوخ  نامناخ  حور و  ناـج و  یتسه و  همه  دوب و 
ياهناماس رود ، لیابق  هار  هنت  کی  دنزیم . نوریب  بعـش  زا  تنکـسم  تبوعـص و  مایا  نیرد  هک  دندیدیم  ار  وا  هک  دوب  ناسنیدـب  «. یمدآ

نوریب هک  انـشآان  هناگیب و  لیابق  ریاشع و  هاگرخ  همیخ و  اهرداچ و  ورملق  هب  دریگیم . شیپ  ار  ییوخنمـشد  فوخ و  ياههنماد  تخس ،
كانـشیدنا عمج  هب  ور  توهبم ، هدزتریح و  ياههرهچ  ربارب  رد  اج  نآ  ... دـناوخیم دوخ  هب  ار  ناـگناگیب  دوریم و  دـناهدرک  اـپ  رب  رهش 

ارم هناگی  هملک  ارم و  دنک ؟ يرای  ارم  هک  امش  نایم  زا  تسیک  یتسار ... تقیقح و  ریفـس  منم  ادخ ... ربمایپ  منم  مدرم  يا  :- دیوگیم نینچ 
، دـلخم تمالـس  دـبا ، شیاسآ  تداعـس ، نییآ  یتسرپهناـگی و  نید  نیا  يـالتعا  رد  دریذـپب و  تسا  یتسرپتب  كرت  دـیحوت و  هملک  هک 
ار شخـساپ  چیه  دـنرگنیم و  زیمآکش  سوبع و  خـلت ، ياههرهچ  هسیپالک و  نامـشچ  اب  مدرم  و  درب ؟ شاداپ  ار  ادـخ  ناوضر  تشهب و 
هک يروآمایپ  يازهودنا  راب  نیا  گرزب ، ناغمرا  رابهلوک  نیا  راشف  زا  شتشپ  دشیم . هتـسخ  شیاپارـس  دزیم . لوات  شیاهاپ  ... دنهدیمن
وت هک  دیـسریم  ارف  نانچ  هاگ  و  دشیم ... ات  ود  دننکیمن  يراک  دوخ  تاجن  هب  دنونـشیمن و  ار  شنخـس  دنریذپیمن و  ار  شاهیده  ارچ 

هتسخ همه  نیا  اب  تشادن . هلصاف  گرم  تکاله و  اب  یماگ  دیسریم و  بل  هب  ناشیمهفان  هحفص 188 ] ترسح [  مغ و  زا  شناج  ییوگ 
کت هاگهگ و  زج  تمحر  یناوخارف  توعد و  گناب  همه  نآ  زا  دادیمن و  فک  زا  دیما  مدکی  دمآیم و  زاب  هدوسرف  هتسخ و  تفریم و 

رب نامسآ  هک  درم  نآ  دیپطیم ، يرشب  تداعس  راک  رد  شلد  یمامت  هک  هلدکی  درم  نآ  نینچ  نیا  . دینـشیمن یخـساپ  ییادص و  كوت  و 
و وا ، كرابتم  دوجو  تکرب  هب  نیمز  نامسآ و  هکلب  هتفرگنرب -  رد  ار  وا  زا  رتضایف  رتگرزب و  نیمز  هدنکفین و  هیاس  وا  زا  رتعاجش  یسک 

ناـبهگن ناـینوعرف  شیرق و  فارـشا  هکم و  تشپ  هک  دـیزای  تسد  ریطخ  يراـک  هب  دـنتفای ، دوجو  دوـج و  وا ، تمحر  ضیف و  يارجم  زا 
ارحص برع  یمامت  هناگیب ، انـشآ و  لیابق  هک  تراجت  جح و  مایا  رد  تسرد  هک  دندید  ار  وا  سپ  نیا  زا  ... دنازرل تشحو  زا  ار  قیتعلاتیب 

دنریگیمارف و برع  رامـشیب  نانیـشنرداچ  ریاشع و  لیابق و  ار  رهـش  درگادرگ  دنروآیم و  موجه  هکم  هب  کسانم  ضیارف و  مامتا  يارب 
نوچ اهتب  فاوط  هدروآ  بل  رب  فک  نشخ و  بادرگ  رد  همه  هک  كانفوخ  بوشآرپ و  هحوبحب  نآ  رد  دنیآیمرب ، هناخ  فاوط  هب  سپس 

صوصخب ناشیا و  هب  باطخ  داتـسیایم و  ناشیور  هبور  هک  دندیدیم  ار  وا  دـنخرچیم ، شیوخ  درگ  دـنچیپیم و  مهب  كاشاخ  سخ و 
ار اـهتب  نـیا  شتـسرپ  دـیورگب و  هناـگی  يادـخ  هـب  مدرم  يا  : تـشادیمرب داـیرف  نـینچ  ناشناگدرکرـس  فارـشا و  ناـگرزب و  يورردور 

شهاگن هدزتریح  دنامیمزاب . راتفر  زا  تفوکیمورف و  اسر  اهنت و  يادص  نیا  ربارب  رد  جح  هدروآ  بل  رب  فک  جوم  هاگان  دـیراذگباو .
سک چیه  زا  هک  ریگملاع  هحفص 189 ] تفگش [  مایپ  نیا  هرظنم و  ریگسفن  تمظع  دنتشادن . دنیوگب  ینخـس  هک  نآ  تردق  دندرکیم و 

تبارغ يرآ  ... دندنکفایمورف اههنیس  رب  ار  اهرس  هدزتشحو  درکیم و  ناشبوکخیم  اج  رب  تفگیم  ار  شنخس  اج  همه  رد  تشادن و  كاب 
نآ ریذپانفصو . تباجن  فافع و  هرهچ  نآ  دوب . ناشیورهبور  هک  یکاپ  كانبات و  تمصع  هرهچ  نآ  تشاد . دوجو  هرهچ  نآ  رد  هلاسم 

. تشاد كاـب  یـسک  زا  هن  تـفگیم و  غورد  هـن  تـشاد : مـیظع  هصخاـش  ود  هـک  بـیرغ  یهلا  و  موـصعم ، هرهچ  نآ  هوکـش . رف و  هرهچ 
هدـیمهف ار  ندـیمهف  هک  ار  اـهنآ  ار -  اـهناج  هک  ياهرهچ  دوـب ... حوـتف  تمحر و  حور و  تسادـق  همه  تمظع ، همه  هرهچ  نآ  ادـنوادخ 

قوش کـشا  زا  دـناهتخومآ  ار  نتخوس  ندرک و  هاـگن  هک  ار  ییاهمـشچ  درکیم و  زیربل  تبحم  زا  ار  اـهلد  تشادیماو و  ناـغف  هب  دـندوب 
دندیدیم ار  چول  ورخرـس و  يدرم  دندنادرگیمرب و  ور  دندینـشیم . ار  ییادص  هظحل  نیمه  رد  . دـنازرلیم ار  اهوناز  دومنیم و  لامالام 

رحاـس و هدازردارب  ناـمه  نیا  مدرم  يا  :- دزیم داـیرف  دوب . بهلوبا  نیا  دوب . نوخ  شتآ و  هلعـش  گـنر  هب  مشخ  تدـش  زا  شاهرـشب  هک 
نییعت رازاب ، مظان  نیا  مدرم  .و  دیرذگن شرانک  زا  دیونـشن و  ار  شنخـس  مداد  ناتزیهرپ  هک  رگوداج  نونجم  نامه  تسا . نم  يوگغورد 

هک دوب  مولعم  حوضو  هب  نینچمه  دنداهنیم ... جرا  وا  هب  دـندربیم و  باسح  يو  زا  دنتخانـشیم . ار  اهتمیق  يهدـنرب  الاب  اهخرن و  هدـننک 
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هک کنیا  دنتـشاد ، تشحو  وا  زا  یفاک  هزادنا  هب  دوخ  هک  نانیا  ور  نیا  زا  . دناهدرک رپ  دمحم  هلاسم  زا  ار  نادراوهزات  ياهـشوگ  نیکرـشم 
دنتـسشنیم و بـقع  شربارب  رد  دـندوب  هحفـص 190 ] هتفایرد [  ار  ربماـیپ  اـب  رهـش  فارـشا  یماـمت  ینمـشد  دـندوب و  هکم  مدرم  ناـمهیم 

روـهظ دوـب و  ناـشهشیپ  تواقــش  ناـج  رد  ياهـعفاد  يرآ  دندیــشکیم ... سپاو  تـفریم  ناـشیوس  هـب  نوـچ  و  دــندشیمن . شکیدزن 
راتفر دوب  نینچ  دونـشیمن . ار  شیادـص  یـسک  تشگیمزاب و  هرد  هب  كانمغ  كاله و  . تشاد یپ  رد  ار  نانآ  یعیبط  زیرگ  شرابتداعس 

وا هزادنا  هب  ایند  نیا  یمامت  رد  سک  چیه  زا  نینچمه  دنتشادن . نمشد  وا  هزادنا  هب  ار  یسک  ناشیگدنز  نارود  مات  رد  دیاش  . وا اب  نیکرشم 
هچ یهگناو  تسا . وگغورد  هن  تسا و  نونجم  هن  دنتـسنادیم  اقیمع  هک  یلاح  رد  دـندیمانیم ، وگغورد  نونجم و  ار  وا  دـندوب . هدیـسرتن 

دوس و ینعی  دوخ  درخ  رب  هک  ياهناوید  رگم  و  دـنبوشآرب ...؟ نونجم  يدرم  هیلع  ار  کیدزن  رود و  لیابق  ارحـص و  یماـمت  هک  دوب  يزاـین 
جیـسب وا  هیلع  عافد  گنج و  هب  ار  اـیند  دـیاب  هک  دراد  ییورین  هچ  تسا  دوخ  نمـشد  دوخ  درادـن و  یتردـق  کـلمت و  نتـشیوخ  تداـعس 

یـسکیب ییاـهنت و  تسب  نب  رد  درم  نیا  هک  لـیلد  نیا  هب  تسرد  دـندناوخیم . شیوگغورد  دنتـسنادیم و  شنونجم  ارچ  سپ  دومن ...؟
نیا یمامت  ربارب  رد  دندوب -  هدمآرب  وا  اب  يزوتنیک  زیتس و  هب  شدنمروز  نانمـشد  نادنواشیوخ و  زا  يرایـسب  هک  هکم  نیمه  رد  دوخ - 
یهلا تنطلـس  دـمآ و  دـهاوخ  قیاف  زوریپ و  ملاع  برغ  قرـش و  رب  ناهج ، یمامت  رب  ماجرف ، هب  وا -  هک  دوب  هتفگ  اهراب  اـهراب و  نانمـشد 

دوب ملاع  قدص  هرهچ  نیرتدنمدرخ  تفگیم و  تسار  وا  هک  نآ  تهج  هب  طقف  نانآ  تقو  نآ  و  درک ... دهاوخ  نید  نیا  نآ  زا  ار  ناهج 
رهاظ و هب  هک  یلاح  رد  دندوب و  هدیسرت  هک  دوب  وا  یتسار  زا  هشیمه  دندیسرتیم . شمالک  یتسار  هجهل و  قدص  زا  دندوب . هدیـسرت  وا  زا 

هدرک ینیبشیپ  وا  هک  ناـنچ  يزور ، هک  دوـبن  نئمطم  هحفـص 191 ] ناشبلق [  قمع  دنتفرگیم  شاهرخـسم  هب  دوخ  هرخـسم  ياهنمجنا  رد 
رگا تروص  نآ  رد  هآ  درواینرد ... دوخ  هرطیس  هب  ار  یتیگ  برغ  قرـش و  دیاراین و  رفظ  حتف و  مچرپ  ناهج  ماب  رب  وا  نید  دیاین و  ارف  دوب 

ياهیرق زا  هکم ، زا  زیچیب  سکیب و  یمیتی  دوب ؟ یندرک  رواب  ایآ  هچ ...؟ دـشیم  ملاع  ياورنامرف  اـهناج و  بوبحم  ناـهج و  بحاـص  وا 
ياهیرق زا  نوزفا  شاهنکـس  یمامت  اـب  دادیم و  جاـب  ملاـع  همه  هب  یناداـبآ و  هن  تشاد و  بآ  هن  هک  ملاـع  توهرب  رد  هداـتفا  رود  ترپ و 

حتاف اهبلق و  هاشداپ  وت  میراذـگب  دـیابن  هن  دـشیم ! اهناور  حور و  ناج و  مسج و  اهبلق ، باـقرلاکلام  یتیگ و  ياـهناج  هاـشداپ  دومنیمن 
هد نیمه  يادخدک  زینک  هدرب و  زیزع و  دنواشیوخ  لایع ، دنزرف و  لانم ، لام و  تنکم ، تورث و  همه  نیا  اب  ام  هک  یلاح  رد  یشاب . اهناور 

ماـج دوب و  هدرک  نوخ  هب  لیدـبت  ار  ناشیگدـنز  ياراوگ  همقل  هعرج و  هک  سک  نآ  هشیدـنا و  نآ  دوـب  نیا  يرآ  میـشابن ... زین  ناـمدوخ 
اب هاگ  ره  اما  دندروخیم . شلتق  رب  دیکا  ياهدنگوس  افخ  رد  ناسنیدـب  دوب . هدرک  نوگژاو  ار  ناشروما  ییاورماک  رثاکت و  رورغ ، دـهش 
هچ وا  اب  اههراچیب  دنتشادن . ار  شنامشچ  رد  ندرک  هاگن  تارج  هک  ناشدرشفیم  رهق  هب  ناسنآ  رترب  یلالج  هرطیـس  دندشیم  ورهبور  وا 

رجنخ اب  ار  قح  هرز  ناوتیم  رگم  و  دوب . شیگدـنز  غارچ  يو  رهم  هانپ و  وا  هملک  هرز ، تسود ، ظـفح  هک  یلاـح  رد  درک ؟ دنتـسناوتیم 
ینمـشد ناشلد  يداش  اهنت  همه  نیا  اب  درک ؟ اـنعمیب  لـطاب  ظـفل  اـب  ار  تقیقح  هملک  تشک و  ناـهد  داـب  اـب  ار  وا  نازورف  غارچ  دـیرد و 

ره تفگیم  شمانـشد  رتتشز  درکیم و  شرازآ  رتشیب  هک  سک  نآ  دنتفرگیم . تقبـس  هار  نیرد  رگیدـکی  رب  و  دوب ... وا  اب  نوزفازور 
هحفـص دادیم [  یهاوگ  ناـشلد  درکیم . دوخ  نارقا  رب  يرترب  يدنلبرـس و  يارب  ار  همه  نیا  اـما  دوب  رتنیگمرـش  دوخ  ناـج  نورد  دـنچ 

ینعی وا ؛ تاجن  ینارون  هملک  زا  دـنزیتسیم و  ادـخ  اب  نآ  رد  هک  دـناهداتفا  یلهاجت  باقرغ  رـساجت و  تملظ  رخافت ، بادرگ  هب  هک  [ 192
یتسرپدوخ و مدکی  اما  دـنوریم ... رتورف  یماکخلت  یتخبدـب و  ياههطرو  رد  شیپ  زا  شیب  و  دـنزیرگیم ... دوخ  تایح  ینامحر  قروز 

لـصاحیب زیتـس  زا  تسد  دوب و  هدـمآ  شوـج  هب  ناـشیلهاج  قرع  دـنیآ . شیوـخ  هب  دـننک و  سب  هک  تشاذـگیمن  ناـشیتسود  سفن 
نانامرهق ناونع  هب  ام  هک  ياهناگی  هاگدروآ  دـمحم . نامحر  ام و  هاگمزر  تسام ... هکرعم  نیا  دـنتفگیم  دوخ  هب  دنتـشادیمنرب . شیوخ 

نیفرط زا  یکی  يزوریپ  زج  یناـیاپ  رگید  هدــش  مــالعا  اــم  يوـس  زا  نوـچ  هـک  تـسا  یگنج  نـیا  و  مـیگنجیم ... وا  يادــخ  اــب  برع 
يادخ اما  دندوب . هدرک  ریذـپانیتشآ  گنج  مایپ و  نیا  غالبا  لوسر  ار  وا  تمحر  ربمایپ  دـندوب و  هدـمآرد  ادـخ  زیتس  هب  اهتخبدـب ! . درادـن

... درکیمن ناشبضغ  رهق و  دیبوکیمن و  ناشمهرد  دمحا  فطل  هرهچ  دمحم و  ماع  تمحر  ببـس  هب  دمرـس  میحر  دبا و  نامحر  دمحم ،
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گرم و ماک  رد  ار  ناشیمامت  دـنکیمن و  لزان  نانآ  رب  یباذـع  ارچ  سپ  قداـص ، تسا  قح  لوسر  یتسار  هب  رگا  هک  دنتـساوخیم  وا  زا 
يدوباـن راوآ  رد  ار  ناـشناوج  ریپ و  ناـشهمه ، دریگیمن و  ناـشورف  تکـاله  يهعراـق  تلذ و  هلزلز  رهق و  يـالب  ارچ  دریگیمن ؟ تـسین 

« وت  » هک یلاح  رد  منک ، لزان  باذـع  رهق و  نانآ  رب  هنوگچ  دوب : نیا  ناشهناهلبا  تساوخرد  نینچ  ربارب  رد  ادـخ  مایپ  و  دـنکیمن ؟ كاله 
اب هک  ار  اهنآ  اهنت  دنتفگیم -: نینچ  دندوزفایم و  دوخ  دانع  رب  اطع  نیا  ینامحر  شیاشخب  ادـن و  نیا  خـساپ  هب  نانآ  و  ... یناشیا نایم  رد 
رب هنوگچ  :- دوب ینامـسآ  باوج  زاب  و  نزب ... باذـع  هنایزات  رادرب و  نایم  هحفـص 193 ] زا [  ییادخ  رهق  اب  ار  اهنامه  دنراد ، زیتس  رـس  وت 
ام رهـش  رب  ار  باذـع  ریگب و  هرانک  ام  زا  تناروای  وت و  بوخ . رایـسب  یناشیا -. نایم  رد  وت »  » هک یلاـح  رد  مراـب  ورف  باذـع  رهق و  ناـنآ 
... اههراچیب . ینانیا ناـیم  رد  وت »  » هک یلاـح  رد  منک ، ناشباذـع  رهق و  هنوگچ  تفگیم -: خـساپ  نینچ  ینامـسآ  تیاـنع  هراـبود  .و  زیرورف
هک دهدیم  انعم  نینچ  قح  هملک  هک  دنتـشادنپیم  دـندیمهفیمن . دوب  هدروآ  ناغمرا  هب  ناشیا  رب  وا »  » دوجو هک  یتمحر  تفاطل  تفارظ و 

یناـبر تفوطعو  ینامـسآ  هقیقد  هک  یلاـح  رد  دـش . دـنهاوخن  راـچد  باذـع  هب  تسا  هکم  رواـجم  زاـجح و  نکاـس  نوـچ  وا ، دوـجو  اـب 
نامـسآ و نیمز و  تکرب  تیادـه ، رون  دوـجو ، تداعـس  ناـیناهج ، تمحر  وـت  هک  یلاـح  رد  منک ، باذـع  ار  ناـنیا  هنوـگچ  تفگیم -:
هب نم  ییوت  هک  اج  نآ  یتسه و  یتسه ، ناج  نایم  رد  نانیا و  نایم  رد  وت  هک  منک ، باذـع  ار  نانآ  هنوگچ  ینیمز ؟ رب  نم  رهم  روآماـیپ و 

ناشباذع هنوگچ  مدرک ... لزان  تیادـه  ملـس و  وت  اب  مدـیزگ و  مامت  مات و  هقلطم و  تیانع  تمحر و  هویـش  مدیـشخب ؛ اهتراشب  وت ، تهج 
حون و مدآ و  هن  ار و  وت  طقف  ار ، وت  مدرک و  اطع  یتسه  ناهج  هب  دوخ  تبحم  هیدـه  تیانع و  ناـغمرا  ناونع  هب  ار  وت  هک  یلاـح  رد  منک ،
اب هک  یلاح  رد  منک  ناشباذع  هنوگچ  . مدرک تیرشب  نیملاعلل » ۀمحر   » ینییبنلا متاخ  مامت  ماقم  رد  ار  وت  هکلب  ار  یسوم  یـسیع و  بیعش و 
رد ناشيداش  راختفا و  همه  نیا  اب  هحفص 194 ] ار [ ... ماقتنا  تبوقع و  تمقن  هن  مدیشخب  ناگمه  رب  ار  مالسا  مالـس و  تمحر  وت  دوجو 

هعیلط قفا  هشوگ  چـیه  زا  تفاییم و  همادا  بعـش  هجنکـش  اـما  ... دوب شیوخ  تاـجن  هملک  دوخ و  حور  سفن و  اـب  هناـهلبا  ینمـشد  نیمه 
ینب زا  میتفگ  هک  نانچ  و  تشذگیم ... انع  باذـع و  هاگودرا  الب و  جـنر و  راصح  نیا  رد  ناشتراسا  زا  لاس  هس  دیـشخردیمن ... یتاجن 

هلاسم ینید  داقتعاو  نامیا  هلاسم  زج  هب  نایم  نیرد  اریز  دـندوب . هدـمآ  بعـش  هب  بلاطوبا  اب  همه  ربماـپپ  نادـنواشیوخ  ینعی  بلطملادـبع 
رد ار  نتشیوخ  تنحم و  رد  ار  شیوخ  ماوقا  دناوتیمن  یبرع  يهریشع  تنس و  اریز  دوب . حرطم  زین  مولظم  يرایمه  يدنواشیوخ و  تیمح 

رقف و يودرا  هب  اهنت  هن  تسا ، لهـس  تسویپن . ناگراوآ  عمج  هب  ربمایپ  يومع  بهلوبا  طقف  مشاه ) ینب   ) ناشیا یمامت  زا  اما  دـنیبب . تمعن 
ناشسار رد  هک  ربمایپ ، نانمشد  لد  تشادشوخ  يارب  ترارش و  یلددب و  تیاهن  رد  دنام و  هکم  رد  هکلب  دماین ، رد  یـسکیب  تبیـصم و 

وا ناشیدـنادب  نانمـشد و  نیلوا  هرمز  رد  دنتـشاد  رارق  طیعمیبا و ... نب  هبقع  هریغم و  نیدـیلو  لـئاو و  نب  صاـع  لـهجوبا و  نایفـسوبا و 
هرد قامعا  رد  ار  ناناملسم  دنتسناوتیم  هک  ییاج  دنتشذگیم ، هاگودرا  هرانک  زا  دید . ار  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  بهلوبا  يزور  ... دمآرد

ناشهنسرگ ناکدوک  دایرف  هک  ییاج  دندوب . هداتفا  دورطم  هتـسخ و  ماکهنـشت و  تخادگیم و  نازوس  باتفآ  رد  ناشنت  هک  اج  نآ  دید ...
هب چیه  دندوب و  هدـید  ار  همه  نیا  يرآ  دـننکیم . هیذـغت  ناتخرد  گرب  زا  اههراچیب  دـندوب  هدـید  هاگهگ  هک  ییاج  زا  دـشیم ... هدـینش 

دوخ معز  هب  هک  هبناج  همه  تفگش  هرصاحم  نیا  زا  داش  دندوب . داش  همه  نیا  زا  لد  قامعا  رد  هک  تسا  لهس  دندوب . هدرواین  دوخ  يور 
ار هبتع  رتخد  دنه  بهلوبا ، دوب ، هرد  رب  فرشم  هک  يرادگ  هحفص 195 ] زا [  روبع  رد  دناهداتسرف . تلذم  تنکسم و  كاغم  هب  ار  دمحم 
:- تفگ مامت  رورـس  رورغ و  اـب  دز و  وا  هب  يدـنخبل  درک . دـس  ار  دـنه  هار  بهلوبا  دـناملظ . رفک و  ناگدرکرـس  ناراـی و  زا  ناـنیا  دـید .

ار شخـساپ  نانکقیوشت  دوب ، یهابت  هانگ و  ره  هنتف  هک  كاپان  نز  .و  ینیبیم يزع  تال و  ناماهتب  يراـی  رد  ارم  يرادـیاپ  وناـب ؟ ینیبیم 
نادنواشیوخ هتفت  هنشت و  رگج  رب  هک  موئـشم  یلدگنـس  همه  نیا  زا  داشلد  مورحم ، نآ  .و  یتشاذگ مامت  گنـس  هک  یتسار  يرآ ... داد -.

و  - دوب هیواعم  ردام  نایفـسوبا و  رـسمه  هک  ار  راکهبت  ینز  تیاـضر  تقر ، تیمح و  ضوع  هب  هدوشخبن و  هدربن و  تمحر  دوخ  کـیدزن 
يداش زا  تسا  هداد  حیجرت  شیوخ  هدازردارب  وا و  ربمایپ  ادخ ، ياضر  رب  دش ، روهشم  راوخرگج  دنه  هب  هزمح -  رگج  ندروخ  رد  اهدعب 

يرادـیاپ يزوریپ و  نیرب  ییولگ  ناتـسود  اب  اج  نآ  رهاظ  هب  اـت   - تفر هودـنلاراد  هب  ناـمارخ  زوتنیک  درم  هاـگ  نآ  تخادـنا . ـالاب  هناـش 
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شمار حور و  شیاسآ  زین  بهلوبا  نیمه  هک  اتریح  نارازه  ابجع و  اما  دنیوگ ... نخـس  بعـش  نارای  تبیـصم  مغ و  زا  و  دننک - رتگرزب 
ریذپاننایاپ هنیک  زا  ياهولج  دنه  دزن  هک  نیا  زا  هودنا ... يدنسرخ و  مغ  يداش و  دش . داضتم  ياهادوس  هقرغ  شلد  تفر و  . تشادن نطاب 

هوک نوچ  یهودنا  ناقفانم  ناکرـشم و  همه  نوچمه  شترطف  قامعا  بلق و  يافرژ  رد  اما  دوب ... نامداش  دوب  هتـشاذگ  شیامن  هب  ار  دوخ 
اوه و يافـص  زا  دوب . هدنز  دوب . هدرمن  هدنامناو و  راب  گرب و  زا  تشاد ، تایح  زونه  وا  نادـجو  زبس  رـس  هناوج  اج  نآ  دزیم ... جوم  زین 
هحفـص 196] یگدنز [  زین  نآ  زیتكون  جـسن و  نیرتزیر  رد  هک  راخ  نزوس  ناسب  درکیم و  قازترا  دربیم و  هرهب  زیچان  دـنچ  ره  يرون 
هچ نیا  دـنکیم ؟ نینچ  تسا  قدـص  قح و  رب  دـنادیم  هک  دـمحم ، دوخ  هدازردارب  اب  ارچ  ... تشاد تایح  تاوارط و  زونه  دراد ، ناـیرج 

يزیچ شبلق  لامعا  رد  . تسا هتفرگ  شیپ  شیوخ  قدـص  قح و  هیلع  دوخ و  ترطف  بلق و  نایز  هب  دوخ ، نایز  هب  وا  اب  هک  تسیاینمـشد 
اهراب دناوخیم ... قافر  میلـست و  يوس  هب  رگید ، هارهاش  هب  ار  وا  قاقـش ، رفک و  يهقیرط  زا  فیلکت  هبرقع  تشادیم . شرذح  رب  هراومه 
ربارب رد  میلـست  هزاجا  یگماکدوخ  یتسرپسفن و  رورغ و  اما  تسا . قح  رب  ربمایپ  نآ  هک  دوب  هدرک  رورم  دوخ  اـب  دوب و  هدـیمهف  اـهراب  و 

همه نیا  اب  راب ... تذـل  ناسآ و  رفک ، هار  دوب و  راببعت  تخـس و  نید  هار  دـیمهفیم . ینـشور  هب  ار  زیچ  کـی  اـما  دادیمن . وا  هب  ار  قح 
. تسا هتـشون  خیرات  داد ... عضوم  رییغت  شیرق  هنارگمتـس  هقیرط  هیلع  ربمایپ و  زا  يرادبناج  هب  لماکان  دنبمین و  دـنچ  ره  رابود  یکی  یتح 

ماد نیما  درم  رهم  رپ  راتفر  نیمه  دـیاش  درکن ... يرادوخ  شقح  رد  تبحم  افـص و  تدوم ، ملـس و  زا  دـید و  ار  وا  ربماـیپ  اـهراب  اـهراب و 
تـشذگیمن نآ  رانک  زا  اوادـمیب  درکیمن و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  یتملظ  ضرم و  تواقـش ، چـیه  هک  ربماـیپ  دوب  هچ  ره  دوب . وا  هفطاـع 

ناتـسود تمالم  شیرق و  شهوکن  تهج  هب  طقف  طقف و  وا ، اما  دـناشک ... دوخ  تفرعم  تمالـس و  افـش ، ورملق  هب  زین  ار  وا  اهراب  اهراب و 
هناهاگآ ار  دوخ  تداعس  تمالس و  هدرک  اهر  ار  ربمایپ  يدرک  اهر  ار  رفک  ناتسود  هقلح  یتسویپ و  تاهدازردارب  زا  يرادبناج  هب  ارچ  هک 

هژیو تبقارم  هب  ار  ینادرم  نیکرـشم  دوبن . یفاک  همه  نیا  . دـیزگرب ار  تواقـش  تخادـنا و  تشپ  سپ  شیوخ ، حور  نادـجو و  فلاخم  و 
هک دنروآ  ربخ  زین  دوش و  کیدزن  هحفص 197 ] نانآ [  هب  دیابن  یـسک  دنراد . رظن  تحت  ار  زیچهمه  دنهد و  ساپ  ات  دندوب ، هتـشامگ  هرد 

نیا زا  یگشیپمتس و  ینامیشپ  يزوسلد ، يدنواشیوخ ، تبحم  تهج  هب  هکم  مدرم  زا  یسک  دیسریم  شرازگ  رگا  نینچمه  دننکیم . هچ 
رفیک هب  هلـصافالب  دوب -  هداد  خر  راب  نیدـنچ  ياهلاسم  نینچ  اریز  تسا -  هداد  نانآ  هب  كاروخ  یتشم  ای  هدـش و  کیدزن  ناـنآ  هب  لـیبق 

هن یگراوآ  راصحنا و  هلاس  هس  نیا  یط  رد  هک  دومنیم  نینچ  حوضو  هب  . دندرکیمن راذگورف  شرازآ  خیبوت و  زا  دـنتخادرپیم و  یطاخ 
هناملاظ دیدش و  يارجا  رد  نانمشد  هک  دیسریم  رظن  هب  تسا . هتشگ  نوزفازور  هکلب  هتفاین  شهاک  هرد  ناگدنهانپ  اب  شیرق  ینمشد  اهنت 
هتخیوآ هبعک  راوید  رب  لیاوا  هک  ار  هفیحص  دوب ؛ دیـسر  ربخ  نینچمه  درک . دنهاوخ  يرادیاپ  ییاهن  هجیتن  لوصح  هظحل  ات  دوخ ، هماندهع 

هربنچ جـنگ  رب  هک  راـم  نوچمه  دـنا . هدرپس  وا  رداـم  تسد  هب  لـهجوبا و  هناـخ  نما ، یناـکم  رد  هتـشادرب و  نیکرـشم  رخاوا  نیا  دـندوب ،
ناکم رییغت  رب  تبظاوم  نیا  . دندوب هدرپس  یعفا  زا  رترابرهز  ياهتیرفع  ینابهگن  هب  ار  ناشیلهاج  متس  ياقب  هناوتشپ  موش ؛ هنیجنگ  دنزیم ،

ات ینعی  دومنیم ؛ ار  شیرق  رتشیب  لمع  تدـش  صوصخب  عاـضوا و  تماـخو  تشادیمرب و  هدرپ  خـلت  یتقیقح  زا  هناـطاتحم ، يرادـساپ  و 
یسک ادابم  دندوب  هدیسرت  دناممصم ... دحتم و  قفتم ، هملاظ ، هفیحص  رب  دوخ ، ياهتساوخ  یمامت  يافیتسا  هماندهع و  هملک  نیرخآ  ماجنا 
شیپ دوبن . ربخیب  هکم  نورد  عاضوا  زا  زین  بلاطیبا  دروآ . دـیدپ  نآ  داـفم  رد  ياهشدـخ  ور  نیا  زا  درادرب و  هنابـش  ارنآ  هدز ، يدربتـسد 

خیب رطخ ، دوزفایم . دوخ  ششوک  هحفـص 198 ] رب [  کنیا  تشاد  رایـسب  تیدج  شـشوک و  ربمایپ  ظفح  تشادهگن و  رد  دنچ  ره  نیزا 
. دوب ربمایپ  لاوحا  بقارم  هناکانمیب  دوخ  هدوزفا و  هرد  نارادساپ  دادعت  رب  ببـس  نیدـب  دوبن ؛ یخوش  ارجام  دوب و  هدرک  نیمک  ناشـشوگ 

بـش زا  یـساپ  نوـچ  اـما  دـنباوخب . ادـخ  لوـسر  ياـج  هـب  هـک  دادیم  ناـمرف  ار  ربماـیپ  ناـگدازومع  نارـسپ ، ناردارب ، زا  یکی  بـش  ره 
ره ربمایپ  دادیم . شايرادساپ  تبقارم و  دنامیم و  رادیب  دوخ  تسـشنیم و  ربمایپ  نیلاب  رب  هدـمآ  درکیمن . افتکا  زین  نیدـب  تشذـگیم 

نینچ رد  درمریپ  داتـسیایم و  تدابع  زامن و  هب  لـماک  روط  هب  ار  بش  زا  هراـپود  شرمع ، یماـمت  تفخیمن . رتشیب  ار  بش  زا  یثلث  بش ،
ار هرد  نارادساپ  هزمح ، هک  نآ  زا  سپ  دناهتـشون  دوب . هزمح  اب  هرد  لماک  يرادساپ  راک  دوب . وا  نارگن  رادـیب و  ياهشوگ  رد  زین  یلاوحا 
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هدـنیازف یگریت  هک  هاگ  نآ  دوبن - یفتنم  شیرق  نوخیبش  هلمح و  میب  هجو  چـیه  هب  اریز  تشامگیم  تظفاحم  هب  دوخ  هژیو  ياـهناکم  رد 
تـسناوتیم تحار  لایخ  اب  بلاطوباو  دومنیم  نما  نارادـساپ  ناظفاحم و  هانپ  رد  اج  همه  و  داتفایمورف ، لـیاه  نیگمهـس و  هرد  رب  بش 

یسررب ار  نانابهدید  رگنـس  دزیم و  یتشگ  یهایـس  توکـس و  فوخ ، تاملظ و  هرد  رد  دمآیم و  نوریب  دوخ  هانپ  رـس  زا  زاب  دباوخب - 
هب دادیم . ساپ  دوب  شزامن  هداجـس  ربمایپ و  ناکم  هک  یهاگیاج  کـیدزن  وس ، نآ  تسرد  هک  دوب  هدـید  ار  یلع  راـب  ود  یکی  درکیم ...
هک .- دوش هچ  هک  .- مهاوخیم دیهـش  هاوگ و  وت  رب  ار  تناج  یلع . يا  ناـه  تفگیم -: نینچ  وا  شوگ  رد  هتـسهآ  تفریم و  رـسپ  يوس 

یناج هک  رسپ  .و  يرخب دوخ  ناج  رب  وا  ياج  هب  ار  ملاع  ياهمخز  اهریت و  اهجنر و  همه  هحفص 199 - ] هنوگچ [ ؟ .- ینک شدمحم  يادف 
هاچ رعق  زا  دبایرد و  رتشیب  ار  وا  رظن  قامعا  رـصب و  يافرژ  هک  نآ  يارب  یخوش و  رهم و  هب  تشاد  ردـپ  زا  رتراکادـف  رتروشرپ و  راب  رازه 
:- تفگیم نینچ  درکیم  قیوشت  شنتفگ  رتـشیب  هب  هک  یلاـح  رد  دـماشایب ، رتفیطل  ياـهلالز  رتفیرظ و  ياـههعرج  شتفرعم  تبحم و 

یکیرات رد  هملک ... کی  یتح  تفگیمن . چیه  درکیم و  شهاگن  طقف  بلاطیبا  ؟و  یهاوخیم تاهدازردارب  يادـف  ار  ترـسپ  ردـپ . رخآ 
نیا زا  ار  اـیوگ  يداـش  اـنعم و  تاذ  همه  ود ، ره  دنتـسیرگنیم و  رگیدـکی  ياـیوگ  نامـشچ  هب  شوماـخ  و  دزیم . يدـنخبل  وا  يوـس  هب 

بلاطیبا هک  دنتسنادیم  همه  . دنتخانشیم ار  رگیدمه  بوخ  هچ  يرآ  دنتفاییمرد ... لیصفت  حرـشیب و  توکـس  شوماخ و  يوگوتفگ 
همه دوب . ینابر  یتبهوم  ینامسآ و  یناغمرا  یلع  نیا  اریز  ... ار رفعج  وا  زا  سپ  یلع و  درادیم . تسود  رتشیب  دوخ  نارسپ  همه  زا  ار  یلع 

هن یماـع و  يداـع و  ياهدـیدپ  هن  نس  یمک  یکچوک و  نیرد  یتـح  شمیظع  تشونرـس  یلع و  ياـمن  وشن و  تدـالو و  هک  دنتـسنادیم 
هدمآ دـیدپ  شتدالو  رد  هک  ییاهدادـخر  تهج  هب  یکدوک -  نامه  زا  یتح  یلع -  هک  دنتـسنادیم  همه  دوب . کچوک  درخ و  ياهلاسم 

نیا بلاطوبا ، هک  ار  یماقم  تمظع  دندوب و  هتفایرد  ار  رـسپ  هب  تبـسن  ار  ردپ  مارتحا  هجوت و  رادـقم  همه ، دوب . ینیمز  ياهثداح  هن  دوب و 
همه دندوب . هدیمهف  ینشور  هب  دوب  لیاق  لاس ، نس و  مک  كرسپ  هحفص 200 ] نیا [  يارب  حیطابا  یمامت  ياقآ  رورـس و  هکلب  احطب ، خیش 
نینچ هب  ار  وا  ربمایپ  اریز  عوبتم . رـسپ  تسا و  عبات  ردـپ  دراد و  یتسرپرـس  تیالو و  هبترم  شردـپ  هب  تبـسن  رـسپ  نیا  هک  دـندوب  هتفاـیرد 
یتح دنتسنادیم  همه  هچ  دهن . ردق  دریذپب و  دوخ  رب  ار  رسپ  یملعم  يداتـسا و  ییامنهار و  هک  دوب  هدرک  رما  ار  ردپ  هدیـشکرب و  ياهبترم 

دناوخ و ماللـسا  هب  ار  نانآ  درک و  توعد  دوخ  هناخ  تفایـض  هب  ار  شیرق  ناگرزب  زا  نت  لهچ  ربمایپ ، هک  توبن  نیلوا  ياهزور  نامه  رد 
و داد ، تبثم  خساپ  یلع  و  دشاب » نم  ریزو  نیـشناج و  هفیلخ و  ات  دیآرب  نم  ترـصن  يرای و  هب  هک  سک  نآ  تسیک  امـش  نایم  رد   » تفگ

یلاح رد  ربمایپ ، دومن و  عمج  نایم  رد  ار  دوخ  نامیا  قمع  رظن و  تابث  یلع  راب  هس  ره  درک و  رارکت  ار  لاوس  نیا  راب  هس  ربماـیپ  هاـگ  نآ 
ءزج زین  شیرق  ناـگرزب  همه  بهلوبا و  ساـبع و  رفعج و  هزمح و  بلاـطوبا و  هک  هدزتفگـش  عمج  رب  ار  وا  و  دوب ، هتفرگ  ار  شتـسد  هک 

شرماوا دیونشب و  ار  شنخس  نم -  یصو  ریزو و  نم ، نیشناج  هفیلخ و  یلع ، تسا  نیا  : » دوب هتفگ  نینچ  نیا  هدرک و  یفرعم  دندوب  نانآ 
دنونـشب دیاب  هک  نانآ  شوگ  زا  خیرات  نایچوه  ناقفانم و  رگید  اهبهلوبا و  ههقهق  نایم  رد  دنچ  ره  ربمایپ  نخـس  و  ...« دـینک تعاطا  ار - 
یکدوک نامه  زا  هک  ار  ربمایپ  نآ  نخس  تفایرد ... ینشور  هب  دیمهف و  ار  ربمایپ  نخس  شیرق  رورس  خیـش و  بلاطوبا  نیمه  دنامن ، ناهنپ 

هب دیآیمنرب و  شرهاظ  ناهد  بل  ود  زا  نخـس  نیا  هک  دـیمهف  دـیمهف . تفایرد و  دوب ، رظتنم  هدـید و  شاهرهچ  رد  ار  يربمایپ  ياههعیلط 
. دیارـسیمن دیآیمرب  شایهلا  رینم و  ریمـض  قمع  زا  هک  ینامـسآ  یحو  ساسا  رب  زج  ار  ینخـس  چیه  دیوگیمن و  نینچ  دوخ  لد  ياوه 

هنعط هب  دندنخب و  ههقهق  هب  شیرق  ناتـسرپتب  همه  دنچ  هحفص 201 ] ره [  ار  شکرـسپ  میرک  هبترم  ولع  میخف و  ناش  . دیمهف ار  همه  نیا 
... دیمهف ینکب » ار  شرما  تعاطا  یشاب و  هتشاد  يونـشفرح  تاهچب  نیزا  دیاب  سپ  نیا  زا  هک  رگنب  شیرق  دیـس  اقآ و  يا   » دنیوگب وا  هب 

ياـضترم نامـسآ ، يهدیدنـسپ  یتسه ، مظعا  ماـما  یلع ، نیا  دوبن . یلومعم  هچب  کـی  وا  رـسپ  نیا  هن . دـیمهف ... دـیاب  هک  ار  هچنآ  دـیمهف 
جراعم جرادـم  یمامت  رب  دوب و  كاردا  ملع و  كاـنبات  عاعـش  نیقیدـصلا ، ماـما  ناـفوت ، حون  ناـگدرم ، یـسیع  قشع ، مرکم  حور  یتیگ ،

ياهاروام کلاس  نید ، بطق  بیاـجعلارهظم ، حوتف ، ره  حور  ملاـع ، ياهیتفگـش  رهظم  هک  هچب  کـی  هن  هچب  نیا  دوب . هدـمآ  ـالاب  دـیحوت 
ملع و هیآ  هیآ  رون و  هروس  هروس  نآرق و  هراـپ  هراـپ  هچب ، نیا  دوب . يدـمحم  رون  ياـتمه  نیرخآ و  نیلوا و  رون  روـضح ، روـهظ و  یلجت 
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ياتمه ناقیدـص و  نافراع و  یمامت  ياوشیپ  ایبنا ، يادـتقم  ملعم و  هک  دوخ  ردـپ  يالوم  یبرم و  طقف  هچب و  کـی  هن  هچب  نیا  دوب . لـمع 
هللاۀفیلخ و هک  یلع  نیا  دوب ، وا  رسپ  هک  یلع  نیا  تسیک . یلع  هک  دیمهف  زور  نامه  زا  دیمهف و  بلاطوبا  . دوب یـسیع  یـسوم و  نوراه و 

رسپ هیامنارگ  يولع و  ناج  دیاب  داهنیم  ردق  ار  دمحم  هک  نانچمه  سپ  نیزا  هک  دوب  هدیمهف  ردپ  دوب و  زین  وا  ماما »  » دوب ربمایپ  نیـشناج 
ار ربمایپ  رگم  و  دوب ؟ یخوش  مظعا  هللا  لوسر  نامرف  رگم  و  دـنک . شتعاطا  زیچ  همه  رد  يربمایپ  ناـمرف  صن  ساـسارب  دـهن و  ردـق  زین  ار 

یلع نیا  يرآ  درکیم ؟ نییعت  ماما  ربمایپ و  فازگ  فراعت و  فـالخ ، یخوش و  هب  نامـسآ  رگم  و  تشاد ؟ هبیاـطم  هنهادـم و  رـس  یـسک 
دـسا تنب  همطاف  یتقو  مینیبیم  اهدعب  هک  نانچ  ... دوب زین  دسا  تنب  همطاف  وا  رـسمه  شردام -  ماما  ادتقم و  الوم و  وا ، ماما  ادتقم و  الوم و 

... دوب زین  نم  ردام  هکلب  هحفص 202 ] تفگ [  تسیرگ و  زین  ربمایپ  دناسر  ربمایپ  هب  ار  ربخ  نالان  نایرگ و  هک  یلع  تفای ، تافو  هنیدم  رد 
ار شاهزانج  اما  دنیامن  نیفکت  دنناشوپب و  نم  نهاریپ  هب  ار  شنت  دنهد و  شلسغ  وگب  دومرف  داد و  یلع  هب  ار  دوخ  راتـسد  نهاریپ و  سپس 
رد سپـس  تفگ . ریبکت  راب  لهچ  وا  زامن  رد  دناوخ و  ار  همطاف  زامن  دوخ  دمآ و  هاگ  نآ  موش . رـضاح  شعییـشت  رب  نم  ات  دنهدن  تکرح 

درک و راومه  ار  شروگ  كاخ  دوخ  ياهتـسد  اب  هاگ  نآ  تفخ ... وا  روگ  رد  ار  یقیاـقد  دـش و  وا  ربق  دراو  عمج  باـجعا  تریح و  ربارب 
رورـس اقآ و  دـمحم ... منم  همطاف  يا  تفگ : نینچ  ودـب  هداتـسیا ، هدرم  رـس  يالاب  رب  ماگنه  نیرد  داهن . روگ  رد  یلع  کمک  اب  ار  همطاـف 

درب و نز  هرهچ  هب  کیدزن  ار  دوخ  هرهچ  دش ، مخ  هدرم  رـس  رب  سپـس  مزرویمن ... ایربک  منکیمن و  راختفا  هتفگ  نیدـب  مدآ و  نادـنزرف 
دناوتیم هدرم  ره  هک  تسیتاـملک  هشوـت  نیرخآ  يدـبا و  رفـس  هارداز  نیرخآ  هک  ار  تفرعم  ياـهزارف  نیرتمیظع  دـناوخ و  نیقلت  شیارب 

، دـسا رتخد  يا  همطاف  ناه  : دـناوخ نیقلت  شیارب  تفرگ و  نتخومآ  ودـب  دـهد  ییانـشور  نآ  وترپ  رد  ار  شحور  ناـج و  غارچ  دریگرب و 
باتک و نید و  ربمایپ و  ادـخ و  زا  دـندمآ و  رظان  رـضاح و  تدـسج  حور و  رب  رکنم  ریکن و  نومزآ ، هتـشرف  ود  نوچ  ادـخ ، هدـنب  زینک و 

همطاف يا  ناه  تسا . نم  ماما  یلع  نم و  باتک  نآرق  نم ، نید  مالسا  نم ، ربمایپ  دمحم  نم ، يادخ  هلالج  لج  هللا  وگب  دندیـسرپ : تماما 
لد و ادـنوادخ  : تفگ درک و  شیاعد  سپـس  وگب . خـساپ  باوص  هب  شاـب و  شوهب  یلع ... نیا  یلع ، نیا  تست ... ماـما  وت  رـسپ  یلع ، نیا 

نیا درک . راصنا  نارجاهم و  رامشیب  لیخ  دنمجرا ، هباحـص  نامـشچ  ربارب  رد  ار  همه  نیا  ربمایپ  . امرف تیبثت  تباث  راتفگ  هب  ار  همطاف  نابز 
هک يدـح  هب  نز -  کی  زا  ربمایپ  لیلجت  میرکت و  زازعا و  تیاهن  دـنداتفا . هحفـص 203 ] یتفگـش [  هب  همه  هک  دوب  میظع  يدح  هب  هرظنم 

. يدرکن سک  چـیه  هراـبرد  هک  يدرک  يراـتفر  دـسا  تنب  همطاـف  هراـبرد  اربماـیپ  : تفگ نینچ  ربماـیپ  هـب  راوـگرزب  یباحـص  رـسای  راـمع 
هدرک و شقح  رد  یکدوک  ماگنه  هب  هک  ار  همطاف  ياهتبحم  رامع ، خـساپ  هب  ربمایپ  . یتفگ ریبکت  شزامن  رد  راب  لـهچ  یتفخ و  شروگرد 

نآ زا  هک  ربق -  باذع  زا  ات  متفخ  شروگ  رد  تهج  نیدب  دومرف  هاگ  نآ  دومن . يروآدای  دوب  هداد  يرترب  دوخ  نادنزرف  رب  هراومه  ار  وا 
ناگتـشرف و زا  فص  لهچ  هک  متفگیمن  ریبکت  لهچ  شزامن  رد  هنوگچ  يدمآ ؟ یتفگـش  هب  رامع  يا  ناه  مراد ... شنمیا  دوب -  ناسرت 
رد زاب  تزع ، ماقم و  نآ  اب  همطاف  يراب  . متفگیم يریبکت  ناشیا  زا  فص  ره  يارب  نم  دنتشاد و  تکرش  همطاف  زامن  رد  ینامسآ  نایبورک 
مان هب  دزیم و  گنچ  یلع  شرـسپ  تیالو  تسادـق  ماقم  هب  کسمت  تماما و  تیانع  لـیذ  رد  دـیاب  دوخ ، تشحو  تبرغ و  رفـس  نیرخآ 

کنیا ... دوب هدرکن  انثتسم  زین  ار  وا  هتخومآ و  ار  وا  ربمایپ  هک  دوب  يزیچ  نیا  تفرگیم و  تایح  تاکرب  تاجن و  هشوت  شیوخ  مامه  ماما 
رهم و نیا  همـشچرس  دیمهفیم و  یلع  هژیوب  شنادـنزرف  هب  ار  بلاطیبا  هجوت  تبحم و  تدـش  تفاییمرد ... دـیدیم و  ار  همه  نیا  شیرق 

بوبحم یلع  نیمه  ناج  زاب  دراد ، یلع  هژیوب  شیوخ ، نادنزرف  هب  هک  تبحم  همه  نآ  اب  درم  ریپ  هک  دـیدیم  شیرق  تسنادیم . ار  هجوت 
و دنکیم ... نابرق  يو  هار  هحفص 204 ] رد [  ار  دوخ  نامناخ  نادناخ و  یمامت  هک  یلع  اهنت  هن  و  دهاوخیم ... دمحم  يادف  راب  نارازه  ار 

رعش نابز  هب  هچ  ار  شنامیا  تشاد و  ربمایپ  هب  هک  ياهقالع  رهم و  هجوت و  همه  نآ  اب  دوب . يدرخ  کچوک و  تیصخش  بلاطیبا  نیا  رگم 
میرک درف  نیرتهتـسجرب  میظع و  درم  نیا  هب  تبـسن  تسناوتیمن  شیرق  زاـب  دوب  هدومن  وا  هب  صـالخا  يراکادـف و  لـمع و  ناـیب  هب  هچ  و 

هب تسا و  هتفگ  دـعمنبا  هک  نانچ  اریز  ؟ دوب نینچ  ارچ  درادرب . نایم  زا  ار  وا  لوا  ربمایپ  ندرب  نایم  زا  يارب  یتح  دیـشیدنیب و  يرـش  برع 
نانامیپ و مه  دـندوب و  فانمدـبع  نب  بلطمینب  زا  نانیا  ناردارب  دـندوب و  مشاه  ینب  زا  بلاطوبا  موق  تسا  هداد  لیلحت  زین  یـشیدنافرژ 
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رگا و  [ 33 ... ] دندوب نامیپ ) مه   ) مشاه ینب  اب  هجیتن  رد  فانمدبع و  نب  بلطمینب  اب  رفاک ، هچ  نموم و  هچ  فانمدـبع ، نیعباتم  ناگدرب و 
شیرق یمامت  اب  ینعی  دوخ ، موق  یمامت  اب  دیاب  دیآرب  وا  اب  يدـج  یماک  نمـشد  درط و  هب  المع  دـنارب و  دوخ  زا  ار  وا  تساوخیم  شیرق 

دوب لیلد  نیمه  هب  و  درادرب ... نایم  زا  ار  شدوخ  هجیتن  رد  درادرب و  نایم  زا  دوب ، نادب  شتیموق  ماوق  هک  ار  دوخ  یساسا  هتـسه  دزیتسرب و 
شتیامح نداد  نایاپ  و  وا -  لتق  الامتحا  بلاطوبا و  راک  یشیدناهراچ  رد  ار  شیرق  میمصت  ربمایپ  راکم  رادغ و  نمشد  بهلوبا ، نوچ  هک 

نوخ زا  دیقمحا . همه  دنگوس  ادخ  هب  دیشیدنایم ؟ درم  ریپ  نتشک  هب  : تفگ تشاد  ربمایپ  هیلع  هک  يزوتنیک  همه  نآ  اب  دینش -  ربمایپ  رب 
ار دمحم  رگا  تشک . دوشیمن  تسا  هدنز  بلاطوبا  ات  ار  ناشمادـک  چـیه  هن  دـیرذگب ... هدـش  شاهدازردارب  ییادوس  هتفیرف و  هک  ریپ  نیا 

رگا دش و  دنهاوخ  هتـشک  مشاه  ینب  یمامت  دوش ، هتـشک  بلاطوبا  رگا  و  دش . دـهاوخ  هتـشک  شعافد  هحفص 205 ] هب [  بلاطوبا  دیـشکب 
رگا دش و  دنهاوخ  هتشک  شیرق  یمامت  دنوش  هتشک  فانمدبع  ینب  رگا  دش و  دنهاوخ  هتشک  فانمدبع  ینب  یمامت  دنوش  هتشک  مشاه  ینب 

رد بذکم ، وگغورد و  نآ  تفگیم . تسار  بهلوبا  . دش دنهاوخ  هتـشک  رواجم  ياهناماس  ءاحطب و  نینکاس  یمامت  دـنوش  هتـشک  شیرق 
میظع گرزب و  هریشع  کی  هیاپ  نوتس  ساسا و  تیموق و  کی  عماج  هک  درف ، کی  هن  بلاطوبا  اریز  دوب . قداص  رایسب  دادیم  هک  یلیلحت 

هداد هانپ  هصق  رد  بلاطوبا  شردارب  زا  عافد  هب  مه  نآ  شیرق و  هیلع  تیبصع  مشخ و  تیاهن  رد  بهلوبا ، نیمه  رگید  راب  کـی  یتح  . دوب
مورگیم دمحم  نید  هب  دیشیدنیب  يزیچ  وا  هیلع  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیهاوخیم  هچ  درمریپ  ناج  زا  دوب : هتفگ  نینچ  هملـسابا  هب  بلاطوبا 

بلاطیبا هک  یلاح  رد  بعش  ياهبش  . تشذگیم بعـش  ياهبـش  هک  دوب  ناس  نیدب  هحفص 207 ] [ . ] 34 . ] میآیمرد مردارب ، فـص  رد  و 
روـن يارب  ار  ربماـیپ  تسارح  نارگ  هـفیظو  نیرتـشیب  وا  دوـب و  شبقارم  دـیدرگیم و  ربماـیپ  درگادرگ  دوـب و  هتـسب  رمک  رب  ار  شریـشمش 

هب ار  یلع  هاـگ  نآ  تسا و  هتفخ  نآ  رد  ربماـیپ  ییوگ  هک  تسارآیم  ناـنچ  ار  لوسر  رتـسب  دوب . هدیـشیدنا  دوخ » یلع   » شیوخ نامـشچ 
یـسررب يارب  ار  یناروهدـید  ناسوساج و  دـنبقارم و  اج  نآ  اج و  نیا  زا  کـشیب  هک  شیرق  اداـبم  دوب  كاـنمیب  داتـسرفیم . ربماـیپ  رتسب 

راوج رد  ار  هناورپ  افو و  نیرمت  ار  رـسپ  هنوگنیدب  دنروآ . دراو  ربمایپ  ناج  رب  یبیـسآ  دننک و  نوخیبش  ناهگان  دنتـسرفیم  هنابـش  عاضوا 
هب ارم  یتقو  ینادیم  دوب -: هتفگ  ردپ  هب  راب  کی  دادیمرد . نت  راک  نیا  هب  ینامیا  قشع و  هچ  اب  یلع  و  تخومآیم . انف  زوس  قشع ، عمش 

دنهاوخ وا  ياج  هب  ارم  اج  رد  دـننک  هلمح  رگا  ینکیم ؟ سح  ار  رطخ  نیا  يردـقنارگ  دوریم و  ياهثداح  هچ  میب  یتسرفیم  ربمایپ  رتسب 
حور ندرک  نابرق  رد  هناقداص  تبحم  فیلکت  رب  يرورض  يرورم  هناقـشاع و  هلزاغم  همه  هک  اهوگ  تفگ و  نیا  هک  دوب  حضاو  رپ  . تشک

هدـنامزاب ناشود  ره  هحفـص 208 ] زا [  هک  يراعـشا  لـیلد  هب  دوب ؛ تسود  هار  رد  شیوـخ  همه  ياـنف  بوـبحم و  هار  رد  شیوـخ  ناـج  و 
- رـسپ خـساپ  هب  درم  ریپ  . دوب نامیا  حور و  ناور ، بلق و  يایحا  هلزنم  هب  ناج و  توارط  هشیدـنا ، طاـشن  قاذـم ، توـالح  یعون  ناـشیارب 

بیبحلا ءادفل  دیدش  ءالبلا  كانلذب و  دقبوعشل  هریصم  یح  لک  یجح  اربصلااف  ینب  ای  نربصأ  : دورـسیم نینچ  تسا  برع  مسر  هک  نانچ 
یح و لکبیصم  ریغ  اهنم و  بیـصمف  يرتت  لبنلا  اف  نونملا  کبـصت  نابیجنلا  میرکلا  عابلا و  بق و  اثلا  بسحلا  يذ  زعالا  ءادفلبیبحلانبا  و 

رصن یف  ربصلااب  ینرماتا  : تفگیم خساپ  نینچ  رعش  نابز  هب  زین  وا  ردپ -  باوج  رد  رـسپ  و  [ . 35  ] بیصنب اهقاذم  نم  ذخآ  رمعب  یلمت  نا 
یبن دمحا  رـصن  یف  هللا  هجول  یعـساساعئاط  کل  لزا  مل  ینا  ملعت  یترـصنرت و  نا  تببحا  ینکل  واعزاج  تلق  يذـلا  تلق  ام  هللاو  دـمحا و 

فوخ زا  متفگ  هک  ار  هچنآ  ادخ ، هب  دنگوس  هحفص 209 ] یناوخیم [  مدمحا  يرای  هب  ییامرف و  مبیکش  هباعفای  الفط و  دومحملا  يدهلا 
هب شايراـی  رد  هراومهمرادربناـمرف  ار  وت  هراومه  هک  ینادـب  وینیبـب  وا  قح  رد  ار  مايراـی  هک  دوب  نآ  نخـس  نآ  زا  مدارم  ومتفگن  سرت  و 

یلع هک  هچنآ  . متـسه ناوج  هک  نونکا  هچ  مدوب ، یکدوک  هک  هاگ  نآ  هچ  رگتیادـه ، يهدوتـس  ربمایپ  يرای  هبمنک  اهـششوک  قح  ياـضر 
هناگی هناصلاخ  لمع  اب  تشذـگیم و  نابز  رب  دـمآیمرب ، ناـج  قاـمعا  زا  هک  دوب  قشاـع  یلد  ياـهادوس  یگتفیـش و  تاـملک  تفگیم ،

زج ناهج  نیرد  ییوگ  هک  دوب  ربمایپ  يهتسبلد  هتسباو و  نانچ  نآ  تشاد . یبیرغ  ياهایند  رـسپ  نیا  دیمهفیم . ار  نیا  بلاطوبا  و  دشیم .
شرـسپ ياهنامرآ  یمامت  دوب . وا  زیچ  همه  نییآ و  نید و  هلیبق و  هلبق و  ردام و  ردپ و  دمحم  درادن . دوجو  رگید  زیچ  چیه  وا  يادـخ  وا و 

داحتا نیا  هناـگی و  یتسود  نیا  اـیآ  دوب . رارقرب  ناـشنایم  ياهیوسود  تبحم  هناـناج و  تفلا  هچ  یتسار  هب  و  دـشیم ... هصـالخ  ربماـیپ  رد 
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ياهدارا تسد  ای  دوب و  یخیرات  فداصت  یعون  شنیزگ  باختنا و  ساسا  رب  دندیـشیدنایم  نانیبرهاظ  یـضعب  هک  نانچ  اـهناج -  سدـقم 
یتاظحل بلاطیبا  هاگ  نآ  دوب ... هداهن  مرکم  یبن  مظعا و  لوسر  شرورپ  ناماد  رد  ار  يو  دوب و  هتفرگ  ار  یلع  تسد  اـناد ، اـناوت و  اـقلطم 

، درکیم روغ  نآ  ياهافرژ  رد  هچ  ره  هک  ياهشیدـنا  دزیم ، اههطوغ  جاوم  هشیدـنا  نیا  نایاپیب  ياهـسونایقا  رد  سپـس  درکیم و  ثکم 
دمحم همه  نیا  اـب  دیـشیدنایم : نینچ  دروآیم : ناـغمرا  هب  شیارب  يداـبآ  اـنغ و  يدازآ ، تداعـس و  يداـش ، سپ  زا  يداـش  ياـهرهوگ 
گرزب نم  هناشاک  هناخ و  رهم و  هحفص 210 ] نوناک [  رد  نم و  نماد  رد  رهطا ، مظعا و  دوجوم  نایناهج ، روظنم  دومحم ، دمحا  دوعوم ،

رطاخ هب  درکیم و  رکـش  گرزب  ناغمرا  نارگ و  تبهوم  نیرب  ار  ادـخ  یتیگ  رمع  رخآ  ات  رگا  وا  و  تفای . تیبرت  درک و  اـمن  وشن و  دـش .
تنیز تناما و  هتـساوخ و  يو  تیبرت  تدارا و  نماد  رب  ار  شربمایپ  یکدوک  ینعی  دوب  هداد  وا  هب  ادـخ  هک  ناش  تمظع  تعفر و  همه  نآ 

نیا هب  بلاطوبا  دوب ... رتشیب  رکش  ياج  دوب و  هدرکن  يراک  تشاد ، هفیظو  تفگیم  ساپس  دوب ، هتسارآ  يو  ياهتسد  هب  ار  دوخ  ینامسآ 
قح هک  یفیلکت  تماـخف  تیلووـسم و  تمظع  زا  تسیرگنیم ... یناـبر  تیاـنع  ناـیاپیب  لسلـست  رود و  تیناـمحر و  هریاد  ضیف ، هقلح 
ود دـمحم ، ردـپ  هللادـبع  گرم  زا  سپ  هک  نیا  هن  رگم  دوب . یناریح  یناریح و  شراک  همه  يرآ  دـشیم . جـیگ  دوب  هدرک  دـیهمت  شیارب 

دمحم زا  هک  دوب  هدرک  شرافـس  بلاطوبا  هب  وا -  هب  گرم  ماـگنه  دوب و  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  دـمحم  تلاـفک  بلطملادـبع  وا ، ردـپ  لاـس 
لد هویم  نیمز ، نامـسآ و  غارچ  تاکـشم ؛ حابـصم  نآ  تاکرب ، رهظم  نآ  هک  دوب  سپ  نآ  زا  دـنک . تبظاوم  دوخ  ناگدـید  رون  نوچمه 

ردارب دای  هب  تسیرگنیم  دمحم  هب  بلاطوبا  هاگ  ره  سپ  نآ  زا  دوب ... هدمآ  وا  هناشاک  هناخ و  هب  هللادـبع  هتفر  داب  رب  نامدود  هرمث  هنمآ و 
... هآ دندوب ... ردام  کی  زا  وا  هللادبع و  هچ  تسیرگیم ... كاخ  رد  هتفر  ردارب  تسود و  دای  هب  كانمغ  هچ  داتفایم و  هللادبع  شایمارگ 

ياههفوکـش شیارب  هتـشذگ  رابرد  هصق  نآ  زاب  درکیم  رورم  ار  هصق  نیا  يداش  مغ و  هرطاخ  دیـشیدنایم و  هلاسم  نیا  هب  راـب  رازه  رگا 
: تشاد فیاطل  بیارغ  اهیگزات و  هناربون  ياههویم  و  توارط ،

قشع قوش و  تارطاخ 

تاقشم یتخس  تشونرـس ، تسد  ییوگ  هحفـص 211 ] هک [  میتی  كدوک  نیا  تشونرـس  داتفا و  دمحم  ردپ  هللادـبع ، هنابیرغ  رفـس  دای  هب 
تزع و یماـمت  ناـهج  رد  اتفگـش ... دوب . هداد  تسد  زا  یگلاـس  شـش  رد  زین  ار  رداـم  دـمحم ، هاـگ  نآ  دوب ... هدز  مقر  شیارب  ار  رایـسب 
، شیاسآ غورف  دنزرف  يارب  وا  هقاف  يهیاس  رقف و  هلاه  نامه  دشاب  زیچیب  ریقف و  هک  دنچ  ره  ردپ  تسوا . ردپ  دوجو  هتسباو  دنزرف  تمارک 
هک دراد  ياهدازهاـش  زا  رتنوزفا  یهاـنپ  تشپ و  دراد ، ردـپ  اـما  تسا و  ریقف  هک  یکدوک  تسا ... تفارـش  تزع و  جاـت  طاـشن و  طاـمس 

ناکـس و زونه  هک  تسیایتشک  نابرهم ، ردام  دوجو  اب  دهدیم  تسد  زا  ار  شردپ  هک  یکدوک  همه  نیا  اب  تسا ... هدنام  میتی  سکیب و 
، تبحم همه  یساسا  راب  بلغا  اریز  دیاشگب . تاجن  تسدرود  ياهلحاس  هب  یتخس  ترارم و  هب  دنچ  ره  ار  شهار  دناوتیم  دراد و  نابداب 
رد تسا . هتـسکش  شلاب  ود  ره  هک  یناج  هتـسخ  يهدـنرپ  هجوج  و  میتی ... رب  ياو  اما  تسا . رداـم  شود  رب  هناقـشاع  يراکادـف  تبقارم و 

ریوک رد  یکدوک و  رد  دـمحم  .و  درادـن ار  ود  ره  رداـم ، مه  ردـپ و  مه  هک  تسین  یکدوک  زا  رتمولظم  رتراوخ و  يدوجوم  چـیه  ناـهج 
نآ هناخ و  نیا  تسد  هب  تسد  یکدوک  ناوا  نامه  زا  يرآ  دوب ... هداد  تسد  زا  ار  تبحم  تردـق و  هیاپدـنلب  هیاس  ود  نیا  یگدـنز  هتفت 
مگ ار  دوخ  فرـش  تزع و  هناخ ، چـیهرد  رواییب ، سکیب و  هچب  نیا  دروآ  دای  هب  ناوتیم  هک  اج  نآ  ات  هاگچیه ، دوب و  هتـشگ  هناـشاک 

اقافتا .و  دوب يردام  ردـپ و  نوچمه  وا  يارب  درک و  رپ  یکدوک  یگدـنز  رد  ار  ردام  ردـپ و  ياـج  ناوتیم  رگم  همه  نیا  اـب  دوب ... هدرکن 
مان هب  دـمحم ، زا  دوخ ، تارواحم  یمامت  رد  اهراب  اهراب و  نانآ  دوب . انعم  نیمه  دـنتفاتیمنرب  شیرق  ناکرـشم  نونکا  مه  ات  هک  ار  يزیچ 

یکدوک ناوا  زا  هک  يدنزرف  هنوگچ  ینعی  هحفـص 212 ] تشاد [ . ییانعم  موهفم و  نانآ  هشیدنا  رد  مان  نیا  و  دندربیم . مان  هللادـبع  میتی 
هب دامتعا  هنوگ  ره  زا  يراع  یـسک ، نانچ  هنوگچ  هدـمآ -  راـب  داـقنم  ریقح و  هدرمژپ ، بلغا  اـتعیبط  هدـنام و  دوخ  نیدـلاو  فطل  مورحم 

امظع و ترادص  هب  دیآ . لیان  فرـش  ياههاگیاپ  اههاگیاج و  نیرترب  هب  نانآ  نایم  رد  هک  دـسر  یماقم  هب  دـناوتیم  حور  هطلـس  سفن و 
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... اههراچیب ...؟ دـسر شنیب  تفرعم و  رودـص  عبنم  اهناهج و  اهناج و  یهاشداپ  شنیزگ ، تلاسر و  سدـق  هبترم  الاب ، ناهج  يایلع  ترافس 
هناخ رد  نانوچ  بلاطوبا  هناخ  رد  هشیمه  بلطملادبع و  ناماد  رد  یکدنا  ربمایپ  هک  دنتفاین  زگره  ار  گرزب  يانعم  نیا  نانآ  هک  یلاح  رد 

رد هک  نارود  نیرد  مه  تسیزیم و  همیلح  اب  ارحـص  رد  هک  نس  یکچوک  نارود  رد  مه  و  دوب . دوخ  هفطاع  رهم و  نمیا  هناـشاک  دوخ و 
ریخ یبر و  ینبدا  : » دوـب هدوـمرف  صوـصخ  نیرد  اهدـعب  يو  دوـب : یبوـبر  نیرب  تسد  شرورپ  تیبرت و  تـحت  رد  دوـب ، بلاـطوبا  هناـخ 

هلزنم هب  وا  يارب  هک  دـسا  تنب  همطاف  بلاطوبا و  هناخ  رد  هک  دـنتفاینرد  نانآ  . درک متیبرت  بوخ  تخومآ و  بدا  ارم  مراگدرورپ  یبیداـت »
كولـس میتی  نآ  اب  نانچ  دسا  تنب  همطاف  بلاطوبا و  هک  دنتفاینرد  زین  دناسر و  لامک  هب  ار  شتیبرت  نارود  دـنوادخ  دـندوب ، ردام  ردـپ و 

هوکـش و تزع و  بسح و  رهوـگ  یماـمت  ناـج و  مسج و  حور و  زا  هک  دوـخ  نادـنزرف  زا  اـهنت  هن  ار  وا  تفاـییمرد  دـمحم  هـک  دـندرک 
يالاو عینم و  ماقم  هب  تشگ و  بلاطوبا  بیـصن  هک  مات  فرـش  نیا  یهز  و  دـنهنیم . رترب  دـنراد و  تسود  رتشیب  دوخ  تمرح  تمـشح و 

يراددیلک و يرادهدرپ و  تدافر و  تیاقس و  رما  هک  ناقفانم  زا  یضعب  وا  زا  سپ  زین  شیرق و  و  تشگ ... بوصنم  يدمحم  يونعم  توبا 
دندید و ای  دنبایرد و  دنتـسناوتن  ار  بلاطیبا  میظع  هبترم  نیا  دندیدیم ، هحفـص 213 ] نآ [  نیا و  يارب  میظع  یناش  ار  هبعک  بصانم  ریاس 

تمظع هلاسم و  قمع  نانآ  دوب . نایناهج  يادخ  هدیدنسپ  هدیزگرب و  هچ  ات  یهلا  شنیزگ  نیمه  ببـس  هب  بلاطیبا  هک  دنتـسب  نآ  رب  هدید 
هب رمع  هظحل  نیرخآ  ات  بلاطوبا  ایآ  هک  دندرک  اهروغ  شیوخ  فیخـس  هنالدروک و  ثحب  نیرد  هک  غیرد  نارازه  دـندیمهفن و  ار  ارجام 
هک دنتفاییمرد  دنتشاد  نییآتبحم  يدرخ  نیبنشور و  یمشچ  یمک  رگا  هک  یلاح  رد  هن ؟ ای  تفریذپ  ار  مالسا  ایآ  دروآ و  نامیا  ربمایپ 

رهاظم همه  میلـست  شبلق  ناج و  یمامت  اب  دوب و  ضحم  مالـسا  هدروآ و  نامیا  وا  هب  دوب ، شاهناخ  رد  ربمایپ  هک  نارود  نامه  زا  بلاطوبا 
هاوگ هدنام ، یقاب  وا  ناوید  رد  هک  يرعش  تیب  رازه  هس  و  درم ، نیا  یگدنز  رسارس  دوب ... هتشگ  وا  توفـص  سدق و  تمظع و  نییآ  نیرب 

دیـشروخ رون  دمهفن و  ار  تبحم  هلعـش  دنیبن و  ار  یتقیقح  نینچ  هک  یناج  هدید و  تسا و  بلاطوبا  میدق  مالـسا  میظع و  نامیا  رب  قداص 
، شاهناـخ هب  دـمحم  ندروآ  اـب  ... دوـب دـهاوخ  اـجک  هدرـسفا  هدروـخمن و  ياـهباتک  يارواـم  زا  ار  لـیلد  ثحب و  هدرم  هـقرج  دـباینرد ، ار 

نکمم يزیچ  نینچ  هنوگچ  ادنوادخ  تفکشیم ... شیور  شیپ  دمحم  دوب . هتـشگ  نشور  وا  كرابتم  دوجو  هتـسجخ  رون  هب  ناشهناشاک 
ینامـسآ ترافـس  تلاسر و  غورف  نهک و  ياهینیبشیپ  نآ  یمامت  هک  يرآ  دوش ... یبوبر  هولج  لمکا  متا و  تآرم  يدوجوم  هک  دوب ؟

دوخ ات  مدآ  زا  ناقداص  ناحلاص و  یمامت  لیعامسا و  میهاربا و  نیرب  همشچرس  نینچمه  دوخ و  ناکاین  نیتسار  هلالـس  وا  دوبن . غورد  يو 
زا ینک . ینیبشیپ  وا  رد  ار  همه  نیا  یتسناوتیم  شیکدوک  ناـمه  زا  تیناـمحر ... تیـشم  ناـمه  تقبـس  هولج  قح و  لاـمج  هنیآ  دوب ...

هدیشکربرس اهاجک  ات  تایح  هولج  هزور  راهچ  هس  نامه  رد  یتح  لد  لقع و  هناوج  اما  ، لگ و  هحفص 214 ] بآ [  دوجو  نآ  زاغآ ، نامه 
باجعا هب  بلاطوبا  ناج  هک  دـشیم  دـنمورب  لامک  اـب  عیرـس و  ناـنچ  يدـشر  اـب  لاـمج  لـقع و  فرـش و  هلق  جوا  رد  دوب ... هتفر  ـالاب  و 

ار يو  تثعب  زا  لبق  لاس  نیدـنچ  دوخ  يور  شیپ  بلاطوبا  هاگ  نآ  و  ... دـیدرونیم ياهحمل  رد  ار  یقفا  یتعاس و  رد  ار  یناهج  داـتفایم .
تبحم و هروک  ینیبب ... ار  شکانبات  بلق  ياههنارکیب  یتسناوتیم  دوب  هلاس  دنچ  تسیب و  هک  شایناوج  نارود  نامه  رد  یتح  دـیدیم ...

يو رب  تسناوتیم  بلاطوبا  زور  ره  . دوب هدـش  بوذ  گرزب  یمهف  قشع و  مغ و  رد  دوب ... هدرک  یفاص  هدولاـپ و  صلاـخ و  ار  وا  تفرعم 
رتهب و شیپ  زا  زور  ره  ینوزفا ... زور  لامک  قادصم  وت  یتسین . زگره  یتسین ... تنیزورید  دوجوم  نآ  وت  نم -  یمارگ  يا  :- دیوگ نینچ 

 - یناهن جارعم  نانچ  دـهاش  لاس  هاجنپ  زا  شیب  هک  بلاطوبا  اـشوخ  .و  ینکیم رفـس  اـهاجک  ینیبیم و  هچ  وت  رخآ  منیبب  وگب  رتینارون ...
... يایـشوماخ هچ  تفگیمن . چـیه  وا  هب  و  دوب . شوماـخ  شاهدازردارب  اـما  تشگ . دوب  هدـنام  روتـسم  وا  زج  شیرق -  همه  مشچ  زا  هک 
دوخ تما  نیما  وا  و  تفرگیمورف . ار  ناهج  یمامت  شیاهجوم  هک  ینافرع  تمکح  دوب . يراج  یتسه  تمکح  شیاـهولهپ  زا  ادـنوادخ ،

نآ و  توکلم -  تناما  بیغ و  راب  نآ  لمح  تهج  هب  هکلب  کلم ، ناهج  ورملق  يداـم و  يرادـتناما  تهج  هب  اـهنت  هن  نیما ، دوب ... هتـشگ 
هک وا -  يرادان  هقاف و  هناهب  هب  ياهناهب ... هب  يزور  هاـگان  درک و  جاودزا  دـش و  رتدـنمورب  دـنمورب و  شزیزع  یمارگ و  دـمحم  نیا  تقو 

ار شنارـسپ  نیرتفیرـش  نیرتزیزع و  دمآ و  وا  هناخ  هب  تسین  ياهناهب  هحفـص 125 ] زج [  همه  نیا  تسنادیم  ینـشور  هب  بلاطوبا  دوخ 
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ینامـسآ هرجـش  دوـخ ، تخرد  هب  درب و  تفرگرب و  كاـخ  زا  درک و  عـطق  ار  شاهملق  تفرگ ... وا  زا  تشاد  شتـسود  رـشتیب  همه  زا  هک 
هنادرد و یکدوک  نوچمه  دـمحم  شوغآ  رد  هک  دـیدیم  ار  یلع  بلاـطوبا  سپ  نآ  زا  درک ... دـنویپ  دوخ  دوج  یناـبر  ياـبوط  دوجو و 

ینامحر تیـشم  یهلا و  تیانع  يزور  رگا  يرآ  دـشوکیم . ناجب  شتیبرت  رد  کی  نیا  دـشورفیم و  هولج  هناشاک  هناخ و  غارچ  مشچ و 
هدرکن و هدنسب  همه  نیدب  شاهدنیازف  تمحر  سپـس  دوب و  ارجام  زاغآ  نیا  هزات  دراپـسب  بلاطوبا  تیبرت  تسد  هب  ار  ربمایپ  هک  دوب  نانچ 
هب تبحم  تیبرت و  شاداـپ  هب  تیبرت  رون ، ضوع  رد  رون  دوب . هداد  دـمحم  تیبرت  شزاوـن و  تسد  هب  ار  یلع  بلاـطوبا ، نادـنزرف  نیرترب 

دوخ هنیـس  هب  تفرگیم و  شوغآ  رد  ار  یلع  دمحم ، [ . 36 . ] دوب هدرک  اهتمارک  هچ  بلاطوبا  نادـناخ  اب  ادـخ  هک  یتسار  تبحم ... ناربج 
یمد هک  تفگیم  ییاهزار  هاگ  نآ  دیمهفیمن ... سک  چیه  هک  تفگیم  ینانخس  دناوخیم . ییاهزیچ  اوجن  هب  شـشوگ  رد  درـشفیم ...

تسادق و شناد و  یهانتمان  سونایقا  همه  یکی  ود ، نآ  نایم  ادـنوادخ ، . دادیم رـس  هدـنخ  ینامداش  هب  رگید  یمد  تسیرگیم و  كدوک 
شناهد رد  دوخ  تسد  هب  ربمایپ  تشذـگیم . اههچ  دوب ، هتفای  هار  ودـب  شناج  هدـش و  دـنویپ  سوناـیقا  نآ  هب  هک  ياهچب  یکی ، لاـمج و 

هب ار  شنت  رـس و  داهنیم . یلع  ناهد  هب  دوخ  ياههمقل  زا  قفـشم ، يردام  نوچمه  هک  دندوب  هدـید  اهراب  هحفص 216 ] داهنیم [ ... همقل 
دوخ ار  یلع  ییوگ  یتیگ  دنمتواخـس  همیرک  نیا  يولع و  يولع و  يوناب  نیا  هجیدـخ  و  تسارآیم ... شوخ  ياهوب  كاـپ و  ياـههماج 

ياـهناغمرا شاهنارک  رب  اـهزور  اـیرد  اـیرد  دوب . هدیـسر  یبـصنم  زازعا  ماـقم و  جارعم  هچ  هب  یلع  شکرـسپ  نیا  هک  هو  دوب . هدروآ  ایندـب 
ياهچنغ نوـچ  کـی  نیا  دـمحم . شوـغآ  هب  هجیدـخ  نماد  زا  ... دروآیم راـب  هفطاـع  تمحر و  ياهدـیراورم  دیـشکیم و  جوـم  تـبحم 

هب هک  دوب  هدـید  ار  یلع  یکدوک  ناـمه  زا  ردـپ  تقو  نآ  و  دادیم ... شايرگید  هب  ناـحیر  لـگ و  نوـچمه  يرگید  نآ  شدـییوبیم و 
، حابـصم تاکـشم و  ود  نآ  نایم  تفاییمرد  ینـشور  هب  تشاد  تریـصب  هدـید  هک  سک  نآ  یتسار  هب  تسا ... هداـتفا  هارب  دـمحم  لاـبند 

ناشرفن نیلوا  یبرم  هک  یتوکلم  میظع  دوجوم  ود  نآ  نایم  تسا . یمیظع  تیخنـس  یناحور و  تبارق  ینارون ، يدننامه  هچ  یلع  ربمایپ و 
ار هلاس  هدزیس  هد -  یکرسپ  دمحم  ارچ  هن ، رگا  تشاد ... دوجو  يردقنارگ  تیخنس  هچ  دوب  ربمایپ  شایبرم  هک  كرسپ  نیا  اب  دوب ، ادخ 

همه نآ  یتـسار  هب  اـما  دـندوب . هدـیدنخ  ناـنآ  دوب ؟ هدرک  دوـخ  ریزو  هفیلخ و  نیـشناج ، برع ، نادـناعم  ناـشکندرگ و  یماـمت  ربارب  رد 
ناکم اـج  نیا  دـندیمهفیم ... هچ  ناـنآ  اـما  تشاد . تسیرگ  ندز و  وناز  ياـج  تبحم  يداـش و  قوش ، باـجعا و  هب  لـب  دوبن . رادهدـنخ 

تیانع و ریدقت  درب و  شنرک  یناویک  زومر  نیا  تبارغ  رب  دز و  وناز  دیاب  دوب . ینامـسآ  تاردـقم  اهزاجعا و  نیمزرـس  اهزار و  تیـشم و 
و ياهتشاد ...؟ اههچ  هچب  نیا  يارب  تمولعم  نیازخ  هنیجنگ و  رد  ینامـسآ  ردقم  يا  هآ  دومن . شنرک  درب و  هدجـس  ار  يو  تیاده  ریبدت 

... دوب يراد  هشیدـنا  رد  هچ  ره  زا  رتگرزب  گرزب و  یکدوک  هحفـص 217 ] نامه [  زا  هک  هن  دش ؟ گرزب  دـش . گرزب  هچب  نیا  تقو  نآ 
ار مهف  دنـشاب ، هدرب  تسا  مالـسا  هبترم  نیرتالاو  هک  ناسحا  زا  يوب  مالـسا ، نایعدـم  لاجر  نیا  زا  يدـحا  هک  نآ  زا  لبق  لاـس  تفه  هچ 
دیشون و دیشک و  رس  هعرجال  اهناج  یقاس  تسد  زا  ار  نامیا  ماج  همه  تخانـش و  ار  نامیا  درب و  هار  قشع  هب  دید و  ار  دیحوت  تخومآ و 

تـسیب هدزون  دودح  کنیا  دـش و  گرزب  یلع  نآ  ناسنیدـب  . درب زامن  ار  اهناج  ياتکی  دوبعم  اهناج و  هلبق  اهنت  نآ  دـمحم ، اب  لاس  تفه 
نآ يدیپس  هک  دراد  گنرهیـس  تشرد و  گرزب ، ینامـشچ  انعم . افـص و  فطل و  رهظم  همه  امیـسشوخ و  دـنمورب و  یناوج  تسا . هلاس 

و باتهم ... نوگ  هنوگ  هلها  نوچ  يایناشیپ  رپ و  هایس و  شوخ و  یناوربا  موصعم ... قیمع و  لالز ، یهاگنت  اب  ینامشچ  تسا . دیپس  دیپس 
هرگ هرگ  مکحم و  هدیچیپ و  مه  رد  شاهلضع  یپ و  گر و  یمامت  نینهآ . هدرشف و  مکحم و  بلـص و  دالوپ ، زا  ياهرخـص  نوچمه  ینت 

یگرتـس و یگدـیچیپ و  ناـمه  شچم ، دـعاس و  هک  ناـنچ  دراد . راومه  تسدـکی و  روطق و  ریـش ، تسد  نوـچ  ییوزاـب ، تسد و  تسا .
مهب شیاپارس  هدمآرب ... یمک  شمکـش  و  تسا . تشرد  نینهآ و  شیاههجنپ  دراد و  شاهدیچیپ  ربطـس و  ياهوزاب  هک  دراد  ار  يایبللص 
میظع یتردق  میـسج و  یتبالـص  زا  هتـشگ  يراجح  یـسیدنت  نهآ و  زا  هدش  هتخیر  ینوتـس  هب  دراد و  هنایم  یتماق  تسا . نینهآ  هدیچیپ و 

هناکدوک يهولج  دنک . ریوصت  دناوتیم  دـمحم  يادـخ  زج  یـسک  هچ  ار  شحور  نطاب و  تیـصخش  اما  تسوا  رهاظ  هرهچ  نیا  دـنامیم .
ینوخ نانمشد  نیرتهاوخدب  رب  یتح  درکن و  بیرف  رکم و  سک  چیه  اب  رمع  همه  هک  ار  شیامیس  هتشرف  اسآفطل و  يوخ  قلخ و  الص و 
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يرآ دنک . فیصوت  دناوتیم  هک  دمحم  يادخ  زج  تساوخن ، ار  دوخ  ناشیدنادب  هحفـص 218 ] دب [  راب  کی  یتح  زگره  دوشخب و  دوخ 
ار یعوشخ  قشع و  نآ  اریز  دنک ؟ ریوصت  دناوتیم  ینسحلاءامسا  بحاص  هاشداپ  روصم  ملق  زج  یسک  هچ  ار  انعم  يافورپ  تیـصخش  نآ 

شلوـسر ادـخ و  زج  یـسک  هچ  دـهاوخیم  ناـبرق  قـح  هملک  هار  رد  راـب  نارازه  هک  ار  یحور  ناـج و  نآ  دراد و  دـمحم  يادـخ  هب  هک 
ربمایپ يارب  یلع  ... دوب ینابر  ياهیطع  ینامـسآ و  يدیهمت  هک  یفداصت  قافتا  کی  هن  دادخر  نآ  يرآ ، ؟ دنک میـسرت  دـبایرد و  دـناوتیم 

نیرترب نیبم و  ماما  نیبم ، باتک  ظوفحم و  حول  رد  زاغآ  نامه  زا  تفای و  تیالو  تدالو  وا  يارب  دوب و  هدمآ  ایندب  وا  رطاخ  هب  ثوعبم و 
زا شیب  : تشذـگ بلاطوبا  رظن  زا  میظع  دنمهوکـش و  ياهرطاخ  هاـگان  هب  دوب . ناربماـیپ  متاـخ  نیما و  لوسر  نیرتهب  یلو  یـصو و  ریزو ،

هدـناوخ و ار  ناینیـشیپ  سدـقم  بتک  يرایـسب  هدـیزگ و  فاکتعا  يرید  رد  هک  دـنمدرخ  یبهار  ماش ، رفـس  رد  يزور  شیپ ، لاـس  تسیب 
... يراد هدـنبات  هدـنخرف و  یعلاـط  وت  درم . يا  ناـه  دوب -: هداد  یتراـشب  وا  هب  دوـب  هتفاـیرد  ار  لیعامـسا  لـسن  زا  يربماـیپ  روـهظ  میـالع 

ناماما ایصوا و  ناروای ، نیرتهب  ردپ  وت  تسیچ ؟ ینادیم  تشاد -. دهاوخن  يدننامه  ناهج  رد  هک  دهاوخ  علاط  وت  قرشم  زا  يدیـشروخ 
. ] دش دهاوخ  ناربمایپ  متاخ  ملاع و  تادوجوم  نیرترب  روای  هک  دمآ  دهاوخ  ناهج  هب  وت  زا  يرسپ  هک -؟ روای  روای . دوب -. یهاوخ  ناهج 
يا [ .- 37 : ] دوب هتفگ  نینچ  وا  هب  هدناوخ و  ارف  ار  وا  بلطملادبع  شردپ  يزور  :» دروآ دای  هب  ار  رگید  ياهرطاخ  وا  نینچمه  هحفص 219 ]

متـشحو هب  دـنازرل و  ار  میاپارـس  هک  یباوخ  مدـید ... یکاـنلوه  باوخ  مدوب و  هتفخ  رجح  راـنک  رب  مرح  رد  شیپ  یتدـم  مرـسپ  بلاـطوبا 
رد رخاف  ياهماج  مراد . دای  هب  یبوخ  هب  ار  زور  نآ  متفر . دوب  نایوگـشیپ  نیرتهاگآ  شیرق  رظن  رد  هک  ياهنهاـک  دزن  ریزگاـن  دـنکفاورف ...
رب مدیـشوکیم  دوـب . هـتخیر  ورف  ماهناـش  رب  مناوـسیگ  دوـب و  مـنت  رب  زخ  زا  تـمیقنارگ  ییادر  دوـب . شیرق  سیئر  روـخ  رد  هـک  متـشادرب 
هب ماهرهچ  گنر  رییغت  زا  دـیمهف و  ار  زیچ  همه  ییوگ  تخادـنا  رظن  ماهرهچ  رب  هک  نآ  ضحم  هب  هنهاـک  اـما  میآ ... قیاـف  دوخ  بارطـضا 
دب ناهج و  ياهدادـخر  زا  اـیآ  تسا . هتـشگ  ناـشیرپ  دـح  نیا  اـت  هک  تسا  هدیـسرت  هچ  زا  برع  رورـس  تفگ  درب . یپ  منطاـب  بارطـضا 

سب یتخرد  هک  مدـید  باوخ  رد  مدـید . كانتـشهد  یباوخ  هک  مدوب  هتفخ  رجح  رد  یبش  يرآ : متفگ ، تسا . هداتفا  تشحو  هب  راـگزور 
هتفرگ ار  ملاع  برغ  قرـش و  نآ  ياههخاش  هتفر و  الاب  اهنامـسآ  جوا  رب  ات  نآ  كون  هک  يدح  هب  تسرب . دروآربرـس و  متـشپ  زا  دـنمورب 

تخرد نآ  ربارب  رد  مجع  برع و  یمامت  مدید  هاگ  نآ  دوب ... دیشروخ  رون  ربارب  اهدص  ییوگ  هک  تفاتیمرب  تخرد  نآ  زا  يرون  دوب و 
نیمه هحفـص 220 ] زا [  یهورگ  سپـس  و  دشیم . رتراب  گرب و  رپ  رتدـنمورب و  رتینارون و  هزور  ره  تخرد  نیا  دـندمآرد و  هدجـس  هب 

تخرد کـیدزن  نوچ  اـما  دـننک ، شعطق  اـت  دنـشوکیم  دـندش و  روهلمح  تخرد  نآ  يوس  هب  هک  مدـید  ار  شیرق  شیوخ -  موق  مدرم 
تشاد و نت  رب  رهاـط  كاـپ و  ياهماـج  ناوج  نآ  دوـب . هداتـسیا  تخرد  راـنک  رد  هک  مدـید  ار  ورـشوخ  رظنم و  وـکین  یناوـج  دـندمآرب ،
رب هک  مدـید  ار  ناوـج  نیا  دـندرک ، هلمح  نانمـشد  نآ  نوـچ  مدوـب . هدـیدن  نآ  يارآ  لد  ییاـبیز و  هب  رمع  همه  نم  هک  تشاد  ياهرهچ 

مدرک و زارف  تسد  ارجام  نیا  زا  سپ  هاـگ  نآ  دـنکیمرب . ار  ناشنامـشچ  تسکـشیم و  مهرد  ار  ناشیاهتـشپ  دزیم و  درب . هلمح  ناـشیا 
نم رب  ناوج  نامه  اما  مربب ... ياهرهب  منیچب و  ياهویم  نآ  راب  رب و  زا  مریگ و  تسدـب  ار  تخرد  نآ  ياـههخاش  زا  ياهخاـش  اـت  مدیـشوک 
نم زا  شاهویم  اما  تسا و  نم  نآ  زا  تخرد  اـبجع . متفگ  تسین . نآ  زا  ياهرهب  ار  وت  اریز  ریگورف . تسد  نک و  ربص  : تفگ دز و  گـناب 

هتخیرورف و نانآ  يوس  هب  همه  ار  شیاههخاش  تخرد ، دناهتخیوآ و  نادب  هک  تسا  یناسک  نیا  نآ  زا  تخرد  نآ  هویم  هرهب و  تفگ  هن ؟
یتـخل دینـش ، ار  منخـس  نوچ  هنهاـک  مدـیرپ ... باوخ  زا  هدزتشحو  هاـگان  هظحل  نیرد  تسا . هدرک  لذـب  فطع  هدومن و  راـثن  ناـنآ  رب 

یتفگ نم  هب  هچنآ  رگا  درم  يا  :- تفگ نینچ  نم  هب  هاـگ  نآ  درک . رییغت  شگنر  دـمآرد و  تشحو  هب  زین  وا  هک  مدـید  اـما  درک . گـنرد 
ثوعبم و يربمایپ  هب  مدرم  نایم  و  دشاب ... وا  کلم  ورملق  ملاع  برغ  قرـش و  هک  دیآ  دوجو  هب  يدنزرف  وت  تشپ  زا  يدوزب  دشاب ، تسار 

یگرزب باوخ  هچ  رگنب  بلاطوبا . يا  ناه  درک ... داش  ار  ملد  تخیرورف و  ار  مهودنا  مغ و  یمامت  ریبعت ، نیا  مرـسپ  يرآ  . دوش هدـیزگرب 
یشاب وت  دمآرب  تخرد  تیامح  هب  هک  رظنمشوخ  روالد  رواگنج و  عاجش  ناوج  نآ  هک  ایآ  هحفص 221 ] دوب [  میوگیم ، وت  هب  مدید و 
شقن نسح و  هللا  ۀغبـص  شایتوکلم  نیبج  ینامـسآ و  هرهچ  رد  دمآ . ناهج  هب  دـمحم  هک  تشذـگن  رب  ینیبشیپ  نیا  زا  يدـنچ  »...؟ ای و 
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راک ققحت  یهلا ، هدـعو  نآ  رظتنم  تثعب ، ياهلاس  ات  دـنتفریذپ ، ار  يو  یتسرپرـس  بلاطوبا  نادـناخ  هک  نامز  نآ  زا  دوب . راکـشآ  تلاسر 
هناورپ نوچمه  دوب . هتخیمآ  وا  رهم  هب  شناج  بلق و  بلاطوبا  رـسمه  دـسا ، رتخد  همطاف  دـندوب ... شمیکح  گرزب و  تشونرـس  میظع و 

شرهوش دوخ و  رب  هکلب  شناکدوک ، ریاس  رب  ار  وا  اهنت  هن  هناخ  رد  دوب . وا  شایقیقح  ردام  کنیا  تخوسیم ... شلامج  عمـش  درگادرگ 
ترـضح رد  ینعی  وا ، روضح  رد  هک  دوـب  هدـنامهف  ار  اـنعم  نیا  كاردا  شیاـههچب  هب  دوـب ... وا  هناـخ ، يـالوم  اـقآ و  دادیم . حـیجرت  زین 

ار ییانعم  نینچ  دوب ... تماخف  میرکت و  تمرح و  تمـشح و  روآدای  ناشماهفا  رد  وا  مان  و  دمحم ، هملک  دـنارتدنمجرا . رترب و  يدوجوم 
هدرک شرافس  هتخومآ و  نانآ  هب  بیجع  یتیـصو  نمـض  گرم ، هظحل  رد  هلاسجنپ  دص و  درم  ریپ  موق و  رالاس  شردپ ، بلطملادبع  یتح 

هب ار  همه  نیا  دوخ  راتفر  هنومن  اب  نیدلاو ، يرآ  دندرکیمن . یتسدشیپ  ردام  ردـپ و  دربیمن  ناوخ  هب  تسد  وا  ات  بلاطوبا  هرفـس  رب  دوب .
وت يادف  مناج  داب . وت  يادف  مردام  ردـپ و  تشاد : اهاوجن  وا  اب  شناج  يافرژ  رد  درکیم و  شهاگن  همطاف  ... دـندوب هتخومآ  ناشناکدوک 

هحفـص تلاسر [ ، نیا  تشونرـس  یناشیپ  رب  هک  دوب  هتفگ  يو  هب  اهراب  بلاطوبا  ... داب وت  يادف  یخرب و  منادنزرف  یتسه و  یمامت  يا  ... داب
اـهایور و رد  رداـم  و  دوب . دـهاوخ  لوسر  نآ  رواـی  هک  تسا  هتـسب  شقن  زین  تیـالو  بحاـص  يرـسپ  يـالاو  ماـن  تماـما و  بصنم  [ 222
، راسکاخ هدنب و  هک  مدروآیم  تیارب  يرـسپ  دـشیم  هچ  دوبیم . ام  مان  هب  عمال  علاط  نآ  دـشیم  هچ  دیـشیدنایم : نینچ  دوخ  ياهوزرآ 
ار تتبحم  شیوخ و  ناج  فرـش  ار  وت  هار  رد  نتخاب  ناج  هک  هاگآادـخ  دـنمدرخ و  نانچ  نآ  يرـسپ  تشگیم . وت  راـثنناج  دازهناـخ و 

... تشگ ههام  هن  دش و  رادراب  هک  نیا  ات  دیشیدنایم . نینچ  همطاف  يرآ  تسنادیم . شیک  نییآ و 

هبعک دولوم  اهنت 

تفوکیمورف شناج  لحاس  رب  ترکف  ياهجوم  دوب ... هتفرگورف  ار  بلاطوبا  ناج  یبارطـضا  تشحو و  دوب ... هدش  رپ  همطاف  هام  کنیا  و 
هک دوب  هدینـش  نآ  نیا و  زا  اهراب  نیا  زا  شیپ  اریز  دوب . دوخ  ياههدـیدپ  نیرتزیگناتفگـش  روهظ  راـک  رد  اـیند  دـمآیم . زاـب  هراـبود  و 

چیه بلاطوبا  تسنادیمن . چیه  دوب . هچ  میالع  تازجعم و  نآ  اما  هک ... تشاد  دهاوخ  يرون  روضح و  هک  دـش  دـهاوخ  يرـسپ  بحاص 
تفریمورف و بارطـضا  بوشآ و  نیگمهـس  قیمع و  ياهجوم  رد  درم  هشیدـنا  قروز  همه  نیا  اب  تسنادیمن ... زین  همطاف  تسنادیمن و 
؟ دوب دوعوم  كدوک  نامه  كدوک  نیرخآ  نیا  ایآ  دوب ؟ ناـمداش  اـیآ  دوب ؟ نیگمغ  اـیآ  تشاد . یبیرغ  لاـح  هچ  هک  هو  دـمآیم ... ـالاب 
هحفـص 223] وا [ ... هدـنیآ  ياهمیلقا  زئاف  كانبات و  ياهورملق  حـتاف  وا و  نومن  رفظ  ياول  بحاـص  وا ؟ ناـبیتشپ  رظتنم و  ربماـیپ  نآ  رواـی 

يهلصاف لاس  هد  رادقم  هب  کی  ره  دندوب ؛ رفعج  و  لیقع ، بلاط ، شنارـسپ  تشاد . رتخد  ود  رـسپ و  هس  یلع  ندمآ  ایندب  زا  لبق  بلاطوبا 
ار شرـسمه  همطاف ، دوب . هدش  هدوبر  موق  ياوشیپ  سدق و  هناخ  رالاس  حـطبا ، خیـش  مشچ  زا  باوخ  نیـشود ، بش  اما  ... رگیدـکی اب  ینس 
ارچ دوـب ؟ شاهچ  رادراـب  نز  دروـخیم . باـت  چـیپ و  بیرغ ، يدرد  هچیپلد و  بارطـضا ، داـبدرگ  رد  یلاـهن  نوـچمه  هک  تسیرگنیم 
زین يو  دوخ  اریز  تسنادیمن . بلاـطوبا  تشاد ؟ ياهبذـج  يايداـش ، تشاد . میب  زین  وا  اـیآ  تشادـن ؟ مارآ  رارق و  لمـسب  غرم  نوـچمه 

رب ییرمان  یتسد  ییوگ  هک  نانچ  نآ  همیـسارس  برطـضم و  رادراب ، نز  هک  دید  هظحل  کی  رد  اما  تسنادیمن . چیه  دوب و  ردام  نوچمه 
تـسویپیم هناخ  كرابم  هاگیاج  سدقم و  نیمزرـس  ءاحطب ؛ نطب  هب  هک  ار  یهار  و  دمآ ... نوریب  هناخ  زا  دش و  هدنازیخ  شدوب ، هدـناهج 

رد نیـشود  بش  هنومن  روطب  درـشفیم . ار  شبلق  دیما  میب و  دوب و  رظتنم  تدم  نیا  مامت  رد  دـمآرد ... یتفگـش  هب  بلاطوبا  تفرگ . شیپ 
هراتس و بش  همه  بش  ریخا ، ياهبش  نیا  یـسب  نانوچ  تسیرگنیم و  نامـسآ  هب  دیـشیدنایم و  دوخ  يادرف  هب  هتـسشن و  رادیب  هک  یلاح 

ياـج هب  نز ، هک  دـید  هاـگان  دوـب ... هدـمآرب  زور  کـنیا  و  داـهننورف .... نیمز  رب  ار  شراـب  رداـم  تشذـگ و  زین  بش  درمـشیم ... نیورپ 
ادـنوادخ دز ... نوریب  هناخ  زا  راوهدـیروش  اسآهتفیـش و  لمح ، عضو  يارب  ندـش  هدامآ  تسا و  نانز  هویـش  هک  نانچ  رتسب ، رد  تحارتسا 
بلاـطوبا تـفریم ؟ اـجک  دـنامیم  لـمح  رتـسب  مزـالم  دـیاب  هـک  ساـسح  ریطخ  يهـظحل  رذــح ، رطخ و  هـظحل  نـیرد  تـفریم ؟ اـجک 

وس نآ  هب  يرآ  دیـشکیم ... دوخ  يوس  هب  هحفـص 224 ] ار [  شناج  یـسیطانغم  ییوگ  دوب ... هدش  رود  دوب و  هتفر  نز  اما  تسنادیمن ...
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دنلب ییادر  هک  يدـیدیم  ار  همطاف  احرف ... يا  ... تشادـن ياهلبق  بارحم و  بناج ، نآ  زج  دوب . لیام  وس  نآ  هب  طقف  شناـج  هک  تفریم 
سدـقم هبعک  ناـمیا و  هناـخ  مارحلادجـسم ، يوـس  هب  درروـنیمرد و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اـههچوک  دـنک  مارآ و  هدـیچیپ و  دوـخ  هـب 

اهناـج بارحم  اـهناج و  يهلبق  هب  ار  دوخ  همطاـف  هاـگ  نآ  ... یبـیرغ نارکیب و  لاـثمت  هچ  يزیگناتفگـش و  میظع و  ریوـصت  هچ  ... دوریم
هدمآ شیاین  اعد و  تجاح و  ضرع  ترایز و  هب  دوب ... هدمآ  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  تخـس  هظحل  نیرد  یتح  هک  ابجع  اشوخ و  دـناسر ...

هناخ و اج  نیا  ... دز گنچ  دیما  تایح و  دـیون ، تاجن و  ینتـسسگان  نامـسیر  هب  تخیوآ و  هبعک  ياههدرپ  رد  تسار  هظحل  نیرد  دوب ...
. یبوبر زاجعا  تردق و  رهظم  ياهناخ ، دوب ... اخـس  هاشداپ  ياطع  هنیجنگ  اوجن و  بارحم  وگ ، تفگ و  میرح  اج  نیا  دوب . ادـخ  نما  مرح 
. دوب هدرک  نابرق  ار  لیعامسا  دوخ  حور  نت و  هراپ  یگدنز و  هصح  نیرتزیزع  تسود ، هار  رد  هک  یمیهاربا  دووب . هدروآ  الاب  ارنآ  میهاربا 

دهد دنگوس  ار  وا  نیمز  رد  يو  سدق  ناکم  ادخ و  دبعم  نیرتیمارگ  هناخ ، نیا  قح  هب  هک  دوبن  یـسک  دوب . تیانع  تکرب و  يهناخ  نیا 
هن یلگ و  يراوید  راهچ  کی  تعـسو  هب  هطقف  ار  یناکم  ار -  كاخ  زا  ياهشوگ  نیمز  یمامت  رد  ادخ  ... دروآرب ار  شتجاح  هک  نآ  رگم 
نآ رد  هناتـسآ  رب  هک  ياهناخ  دوب ... هدرک  نایمدآ  تجاح  باب  ترفغم و  هاگرد  تمحر ، هناتـسآ  ارنآ  دوب و  هدیزگرب  دوخ  نآ  زا  رتشیب ،
هب ار  دوخ  تسد  هاگ  نآ  دوب و  هدرک  نامیپ  دوخ  ار  يزیچ  نینچ  يرآ  یبای ... هار  قح  لد  نورد  هب  تسار  نآ  زا  یبای و  هانپ  یتسناوتیم 

كاخ رب  یمدآ  اب  تعیب  يارب  دوسالارجح »  » مان هب  یگنس  رد  تیانع ، قاثیم و  نآ  يروآدای  و  تبحم ، اطع و  هناشن  ناونع  هحفص 225 ] ] 
دـبایرد و ار  سدـقم  ناکم  نیا  تمرح  سک  ره  دوب ، هتفگ  دوخ  اریز  وا ... ربارب  هناخ  نآ  دوب و  نیمز  رب  کـنیا  تسد  نآ  و  دوب ... هداـهن 

هماج شـشوپ  رد  هبعک ، کنیا  . ددرگن مورحم  نم  ضیف  شیاشخب و  زا  دراذـگ  نم  تسد  رد  تسد  دـیوج و  کسمت  نآ  تیانع  لـظ  رد 
ینامـسآ تمظع  تمرح و  همه ، دوب ... زاجح  يوربآ  برع و  راختفا  هک  زازعا ، اـب  یمارگ و  هناـخ  نیا  دوب . وا  ربارب  شایناـحور  هداـس و 

، ینامسآ ناگتشرف  دناسر و  بیسآ  ار  نآ  دوب  هتسناوتن  ینمشد  چیه  نونکات  هک  دنتسنادیم  زین  ءاحطب  ناکدوک  یتح  دنتـسنادیم . ار  نآ 
رد ار  ههربا  يزاتکرت  ناتـساد  نت  نارازه  هکلب  نت  اهدص  هن  برع ، نایم  رد  دندوب ... هدرک  شظفح  یـشیدنادب  یهاوخدب و  ره  زا  هشیمه 

ار شایمارگ  هناخ  ادخ  هنوگچ  هک  دندوب  بیجع  يارجام  نآ  ینیع  دهاش  ناشدوخ  دندوب . هدید  مشچ  هب  هک  هدینشن  هبعک ، ندرک  ناریو 
كاشاخ كاخ و  نامیاپ  هدـش ، هدروخ  فلع  ناـنوچ  ار  لـیپ  رارج  رگـشل  نآ  داد و  تاـجن  لـیبابا »  » هدـنرپ یهورگ  نداتـسرف  هزجعم  اـب 

دوب و هتخیوآ  هناخ  هقلح  رد  دنمدرد  نز  کنیا  تسا . تاکرب  ینامداش و  هنارک  تاجن ، هنیفس  یهاشداپ ، راصح  نما ، مرح  اج  نیا  ... دومن
هب و  ... میهاربا و يادخ  يا  ... نم راگدرورپ  اهاشداپ . ادنوادخ . دناوخیم -. رابهودـنا  ییاوآ  هب  ار  وا  دـیلانیم و  تیب  دـنوادخ  رب  يراز  هب 

بلق و هنیـس و  نورد  ات  ندرگ  تشپ  هرهم  همجمج و  زا  دنزیم و  ولهپ  گرم  اب  هک  هظحل  نیرخآ  درد  نامیاز ، درد  مد  نیمه  رد  ناهگان 
دعب ياهظحل  هناتخبـشوخ  اما  دش ... هلاچم  دوخ  هحفـص 226 ] رد [  اونیب  نز  دیچیپ . وا  رد  دنکـشیم  دوخ  محریب  دابدرگرد  ار  نت  قامعا 
باتش هب  دیاب  ... دنک هزات  یسفن  تسناوت  طقف  دمآ ... دیدپ  ییاهر  شمارآ و  همه  نافوت ، ریگهاگ  نتـسشنورف  نوچمه  تسـشنورف و  درد 

تمواقم نآ  ربارب  رد  تسناوتیم  هنوگچ  دمآیم  درد  مود  راب  يارب  رگا  اریز ، تشگیمزاب ... هناخ  هب  مامت  تعرس  هب  دناوخیم و  ییاعد 
يادخ يا  . اراگدرورپ دیلان : نینچ  زاین  درد و  کشا ، هقرغ  ینامـشچ  اب  دـنراد -  اوجن  تردـق  هظحل  نیرد  اهبل  هک  نانچ  مارآ و  دـنک ...؟

هب مهدیم  تدنگوس  ادنوادخ  مراد . نامیا  تناربمایپ  ینامـسآ و  بتک  هب  ادـنوادخ  مراد . نامیا  هدـمآ  وت  يوس  زا  هک  هچنآ  وت و  هب  تیب 
و هآ ... هآ ... ینک ... ناسآ  نم  رب  ار  شتدالو  مراد ، دوخ  ناج  نورد  رد  هک  يدولوم  نیا  قح  هب  هناخ و  نیا  راـمعم  میهاربا ، نامردـپ  قح 
ود دوخ  رد  دش و  مخ  شیاهوناز  نآ ، يازگناج  لیقث و  ياهراب  راشف  تدش  زا  هک  نانچ  دمآ . دورف  شیپ  هظحل  زا  رتهدنشک  درد  راب  نیا 

داتفایم كرابتم  مرح  راوج  رد  اج  نیا  هک  یقافتا  نیزا  شتـشحو  دیلانیم . يراز  هب  دوب و  هدیچیپ  هبعک  هدرپ  رد  . دیزرل میب  زا  تشگات و 
تسا هتخیوآ  دوخ  تاجن  هراپ  هتخت  هب  هدارایب  هک  یقیرغ  نوچمه  شیاهتسد  اما  ددرگ ... زاب  دیـشوک  هظحل  نیرد  دوب . رتشیب  شدرد  زا 

لمح رتـسب  هناـخ و  هب  ار  دوخ  دوز  دـیاب  تفریم  دـیاب  درادرب . ماـگ  زا  ماـگ  تسناوتیمن  ارچ  . دوـب هدـش  شاهچ  دـشیمن . ادـج  هدرپ  زا 
هنگنم رد  ار  وا  مدرم  نامـشچ  ربارب  رد  سدـقم  ناـکم  نیرد  اـج  نیا  دـمآیم و  درد  نآ  هاـگان  رگا  اریز  رتدوز . هچ  ره  يرآ  دـناسریم .
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دوخ عضو  تماخو  یسررب  هشیدنایب و  رایتخایب و  ارچ  دوب . يدب  عضو  هچ  هآ  درک ... تسناوتیم  هچ  تفرگیم  دوخ  رابگرم  هدنشک و 
دندرکیم فاوط  ار  هناخ  هک  ینادرم  نامرحمان و  نامشچ  ربارب  رد  هک  هو  دوب ... هدمآ  یکرابتم  مرتحم و  هحفص 227 ] هاگیاج [  نینچ  هب 

دوب هتفرگن  رب  یماگ  مین  زونه  اما  درادرب ، یماگ  دیـشوک  دوب ... يدنـسپان  بسانمان و  عضو  هچ  هناشاک ، هناخ و  زا  رود  ینز ، لمح  عضو 
دـشیم و هدوشگرب  مه  لد  زا  ییاهگنـس  دـیکرتیم و  ياهراوید  ییوگ  گنـس ... راجفنا  نوچمه  ییادـص  تساخرب . ییادـص  هاـگان  هک 
تشادیمرب و فاکـش  شاهنوردنا  نیرتریذپانرذگ  نیرتیناهن و  زا  لخاد  زا  هبعک  هناخ  هناخ ، دوش ، هدوشگ  یتحار  هب  هک  يرد  نوچمه 

زوـنه دـشیم . هدینـش  زوـنه  گنـس  نتفاکـش  بیجع  يادـص  نآ  اـما  ددرگزاـب ... دیـشوک  هراـبود  تفاکـشیم ... ناـج  بـلق و  نرود  زا 
يزیچ ییوگ  هنوـگچ ، ارچ و  دـنادب  هک  نآیب  هظحل  نیرد  اـما  دوـب . یگنـس  راوـید  لـیاح  هبعک  هدرپ  اریز  تسا ... هدـش  هچ  تسنادیمن 
يوس زا  هن  یـششک  نیا  دیـشک ... دوخ  هب  ار  شنت  دنار و  شیپ  هب  دیدش  يراشف  اب  نورد  زا  ار  وا  ریذپانتمواقم ، میظع و  ییورین  ردتقم ،

هب هدـش  هتفاکـش  راوید  گنـس و  يارو  زا  ار  وا  اهناج ، ییرمان  يابرهک  میظع ، سیطانغم  نآ  دوب . هناـخ  نوناـک  بلق و  زا  هک  وا  ياـهماگ 
نآ ربارب  رد  يرادیاپ  زین  دوخ و  لداعت  ظفح  يارب  هاگان و  هظحل  نیرد  دربیم ... ورف  دوخ  نوردنا  هب  دوخ ، نوناک  هب  دیـشکیمرد . دوخ 
ارف ار  شتـسد  باتـش  هب  هاـگ  نآ  دوـشیم و  باـترپ  ییاـج  هب  هدارایب  هک  يایمدآ  نوـچ  دـناریم  شیپ  هب  ار  وا  هـک  یندـیمهفان  يورین 
نآ تفر و  وس  کی  هب  سپـس  تسـسگ و  ییوگ  زین  هدرپ  اما  تخیوآ . هدرپ  هب  دـنز ، گنچ  دـنیبب  شهارارف  هک  يزیچ  ره  هب  اـت  دروآیم 

هبذاج هظحل  کی  رد  دوب و  هدش  هتفاکـش  هناخ  راوید  شمـشچ  ربارب  يرآ  درک ... هدـهاشم  راوید  ياپارـس  رد  ار  بیجع  فاکـش  نآ  هاگ 
یمدرم دیشک . هناخ  نورد  هب  ار  وا  بیرغ  و  هحفص 228 ] تمواقم [  هنوگ  ره  قوفام  یـششک  بیجع و  یندیمهفان و  یتردق  زیگناتریح 
يهدرپ رب  ار  رادراب  ینز  زیگنالمات  بیرغ و  ندـش  کیدزن  شیپ ، زا  هک  نانآ  و  دـندرکیم -  فاوط  هک  نانآ  دـندوب - ناماس  نآ  رد  هک 

نورد هب  نز  نآ  دش و  هتفاکـش  راوید  تفر و  وسکی  هب  هدرپ  دندید  دندید ... ار  هرظنم  نیا  همه ، همه و  دـندوب  بقارم  يواکجنک  اب  هبعک 
سپس درب و  ورف  دوخ  رد  ار  وا  دشکیم ، ورف  دوخ  هناخ  رد  ار  دیراورم  هک  فدص ، نوچمه  قیتع  تیب  هظحل  کی  رد  سپس  تفر و  هناخ 

ياهثداح دنتفاتـش ... وس  نآ  هب  همیـسارس  مدرم  ... داتفا ورف  هدرپ  دش و  تسدکی  بلـص و  و  هچراپکی ، دمآرب و  مهب  لبق  مد  نوچمه  راوید 
راوید ارچ  تسا . هداد  خر  ياهثداح  هچ  هدـش و  ربخ  هچ  دـنرگنرد  ات  دنتفاتـش  راوهتفیـش  كانمیب و  دوب . هداد  خر  روصت  هنوگ  ره  قوفاـم 

. دندرک یـسررب  ار  راوید  درک . ادص  ار  يرگید  نآ  نیا ، دندز . الاب  ار  هدرپ  تسا . هتفای  هار  نآ  نورد  هب  رادراب  ینز  دـش و  هتفاکـش  هناخ 
هرابود دشاب  هتخیر  نیمز  رب  اهگنـس  نتفاکـش  زا  یکاخ  دشاب و  هداتفا  نآ  زا  تشخ  کی  هک  نآیب  دوب ، هدوشگ  هظحل  نیمه  هک  يراوید 

هچ دادـخر  نیا  دوب . هتفر  كاپ  هناخ  نورد  هب  لمح  هظحل  رد  رادراب و  ینز  اـبجع ! دوب . قیتعلاتیب  رد  بیجع  نز  نآ  و  دوب ، هدـش  هتـسب 
اما دنیآرد . رد ، زا  دندیـشوک  دوب . هتـسب  راوید  اما  تسا . هداد  خر  ياهثداح  هچ  دندیدیم  ات  دنتفریم  نورد  هب  دـیاب  تشاد . يزار  زمر و 
لفق نورد  رد  هک  نآ  اب  دـیلک  و  دنتـسناوتن ، دـندرک  هچ  ره  اما  دـننک . زاب  ار  لفق  دنتـساوخ  دـندروآ و  ار  هناخ  راددـیلک  دوب . لفق  زین  رد 

ینامـسآ یتیـشم  هکلب  هداس  يداـع و  هن  ياهثداـح  نیا  هک  دـندیمهف  هظحل  نیرد  دـشیمن . زاـب  يور  چـیه  هب  لـفق  نآ  تفرگیم ، ياـج 
هتفاین دورو  يو  هناخ  هب  نابزیم  يهزاـجایب  ناـمهیم  هدـناوخن و  دوخ  هحفـص 229 ] مرح [  هب  یتـمکحیب  ار  نز  تیب ، بحاـص  و  تسا ...
یمامت ینعی  ناراـبج ؛ تشپ  رادـتقا ، زاـجعا  هب  لـیبابا )  ) ناگدـنرپ هاپـس  اـب  هک  ياهناـخ  بحاـص  میظعت  تمرح و  هب  هظحل  نیرد  تسا ...
دنداهن سپاو  مدق  دوب ، هداد  هار  دوخ  سدق  تزع و  فرش ، مرح  هب  ار  رادراب  نالان و  ینز  راب  نیا  اما  هدیلام و  كاخ  هب  ار  لیف  نایرگـشل 

تیمتح و يهظحل  لوصح  ات  همه  نیا  اب  دولوم -  نآ  هک  هو  دیمهف ... ار  زیچ  همه  کنیا  دـندناسر ... بلاطوبا  هب  ار  ربخ  دـندنام . رظتنم  و 
مهب يادـص  رگید  راب  کی  دـمآرد  تیب  نورد  هب  نوچ  همطاـف ، ... درک اـعد  دوخ  ناـج  قمع  رد  دـیزگ و  ییابیکـش  دـیاب  ارجاـم ، تیعطق 
نیا یشوهدم ... یـشوماخ و  بعر  دوب و  توکـس  همه  کنیا  دوب . هدش  هدنار  هناخ  نورد  هب  هنوگچ  ادنوادخ ، ... دینـش ار  راوید  ندمآرب 

یناهگان و توکـس  نآ  هک  داـتفا ... شناـج  رب  یمیب  مرح ... ياـهناکم  نیرتكاـپ  سدـق و  نوناـک  نآ  زکرم  بلق و  دوب . ادـخ  هناـخ  اـج 
سدق رهاط و  نیمزرـس  نآ  نطاب  اج  نیا  تشاد . ار  دوخ  هژیو  تلزنم  صاخ و  تالج  هبعک  نورد  دوزفایم ... ار  میب  نآ  شهدم  یکیرات 
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اـههیاس و مکارت  عارذ ... نیدـنچ  رد  مکارتـم  هدونغ و  عاعـش ... رپ  لـالج و  اـب  و  میظع ، ياـیند  دوب ... دوجو  ینیمز  ياـهورملق  سادـقالا 
نآ سپـس  و  داهن ... مه  رب  ار  شناگدید  درب و  ورف  سفن  تشحو  زا  دیبنجیم . يزیچ  چـیه  هن  تساخیمنرب و  ییادـص  چـیه  اهیگهریت ...

رزعم هتـسجخ و  هناخ  نیرد  اج ، نیا  ادـنوادخ ...! هآ  دـش . زاغآ  رگید  راب  دـیردیم  ار  شئاشحا  یمامت  ناج و  قامعا  ات  هک  ازگناج  درد 
هبعک ارچ  دوب ؟ هدـش  نینچ  ارچ  دروآیم ... اـیند  هب  ار  شکدوک  هظحل  نیمه  ییوـگ  دوـب و  هحفـص 230 ] هتفرگ [  ورف  ار  وا  ناـمیاز  درد 
هچب نآ  و  هآ ... دوب . هدزتشحو  جیگ و  زونه  دوب ؟ هدمآرب  مهب  هاگان  دوب و  هتفاکـش  راوید  ارچ  دوب . هدناوخ  دوخ  نورد  هب  ار  وا  سدـقم 

و داد ؟ ار  ياهشیدنا  نینچ  روطخ  یتح  تارج و  دوخ  هب  ناوتیم  هنوگچ  دیاب ... دیاب ... دش ... عنام  دیاب  ادنوادخ  دمآیم ... ایند  هب  تشاد 
. تفرگ ورف  ار  شنوماریپ  يرون  ناهگان  هب  مد  نیرد  اما  دیزرل . دوخ  رب  تشحو  مرـش و  زا  دوب ؟ نوخ  تشخ و  نامیاز ، رتسب  اج  نیا  رگم 

هاـگ نآ  و  تفاـیرد ... دـید و  ینـشور  هب  یتـسناوتیم  ار  نآ  شریذـپ  تـمحر و  هدرتـسگ  ياـهورملق  زیچ  هـمه  نآ  وـترپ  رد  هـک  يروـن 
یجدوه تشگ . هدنکآ  نوگرگید  يریبع  شوخ و  ياهحیار  زا  اضف  و  دش ... هدینـش  یتشهب  تامغن  نیرتفیطل  نوچ  رورپرهم  ییاهادص 
هدیروش هتفـشآ و  تسنادیمن ... دوبن ... ایور  رد  دیدیم  هک  هچنآ  دوب و  رادیب  ای  دـیدیم و  باوخ  ایآ  تسیرگن ... دـمآیم : ورف  هانابرهم 

وت دـندزیم و  دـنخبل  دنتـسیرگنیم و  وا  هب  هک  یـسدق  نوتاخ  راهچ  دـید ... ار  وناب  راهچ  یلـالجا  لوزن  تسنادیمن ... چـیه  زونه  دوب و 
دروخ و جـیگ  دـندوب ... هتخود  وا  هب  فطل  هاـگن  اهقفـش  نیرتریذـپلد  ناـمک  نیگنر  باحـس و  يهمیخ  يارواـم  زا  قفـش  نتم  رد  ییوگ 
، یتشهب یناگیاد  تفوطع  ینامـسآ و  يرهم  هیاس  رد  تسـشن و  ورف  نیمز  رب  رادراب  نز  ... داتفا ورف  درد  زا  شوهیب  دش و  هدیمخ  شناوناز 

ورف ار  هناخ  دازون  دایرف  هاـگ  نآ  دروآ ... ایندـب  ار  شکدوک  دوب و  هدز  وناز  وا  هلبق  نوناـک  رد  تشاد و  بل  رب  ار  ادـخ  ماـن  هک  یلاـح  رد 
ياههمغن حیبست و  ياهاون  هیرگ ، نآ  نطب  رد  هاگ  نآ  دادرـس و  هیرگ  راب  لوا  هک  ییادص  ریگملاع ... ییادص  بیرغ ... ییادص  تفرگ ...

ياههنر ناسرب  ریذـپانفصو ، ییاهادـص  ریجنز  رد  همغن  ناـنوچ  رمآ و  ییادـص  هاـگ  نآ  دیـسر . شوگ  هحفـص 231 ] هب [  یهلا  دـیجمت 
تـسوا العا و  یلع  راگدرورپ  هللا . منم  مدرک . قتـشم  دوخ  مان  زا  ار  شماـن  راذـگب . یلع  ار  رـسپ  نیا  ماـن  :» دیـسر شوگ  هب  ماـهلا  یحو و 

اهتب زا  ارم  هناخ  هک  تسوا  ردام  يا  ناه  مدرک . اطع  رامـشیب  ياهـشناد  اـهتمکح و  يو  هب  مدـنادرگ و  بدوم  دوخ  بدا  هب  ار  وا  یلع ...
هب ارم  هک  تسوا  دناوخ . زامن  هب  دهد و  رس  ناذا  دنز و  گناب  نم  يوس  هب  ار  مدرم  دیآرب و  نم  تیب  يالاب  رب  هک  تسوا  تساریپ . دهاوخ 
هک نآ  رب  ياو  دراد و  شیوخ  هیامرـس  ار  شرهم  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ناج  نآ  اشوخ  دراد . گرزب  دـنک و  سیدـقت  حـیبست و  یکاـپ 

. دید دوخ  ربارب  ار  یتشهب  هدـئام  ینعی  طامـس  طاسب  نامـسآ و  تفایـض  ردام  هاگ  نآ  ...« دراد شیپ  رد  ار  شینامرفان  دوش و  شایمـصخ 
زا رادبآ  نیریش و  يهزات  رت و  ياهامرخ  هداد و  ناکت  هدیشک ، دوخ  يوس  هب  ار  هدیکـشخ  لخن  وا  رگا  دشیم . رارکت  ارذع  میرم  ناتـساد 

. دراد شوغآ  رد  ار  شکدوک  ردام  کنیا  . دوب تشرـس  تنج  ياطع  ياههویم  نماد  رد  نماد  تشهب و  غاب  رد  غاب  اج  نیا  دوب ، هتخیر  نآ 
ایند هب  هک  اـج  ناـمه  ار  شکدوک  دروآیم ... نوریب  یهلا  هناـخ  زا  تسا . یبوبر  ناـغمرا  ياهراـپرهم  دوـعوم و  دوـجوم  هک  ار  شکرـسپ 

نیرترب هناـخ  بحاـص  نآ  زا  رـسپ  نیا  هک  تفاـی  یمرد  ینـشور  حوضو و  هب  سپ  نآ  زا  يرآ  درکیم . میدـقت  زین  اـج  ناـمه  دوب  هدروآ 
نونک ات  . دوب ناماس  نآ  تعیبط  تازجعم  اههردان و  زا  نیا  و  دوب . دـهاوخ  هبعک  دوعـسم  دوجوم  هناخ و  بحاـص  هنادرد  اـهجنگ و  رهاوج 

. تاداع قرخ  تازجعم و  ناکم  تسا . سدـق  ناکم  هحفـص 232 ] اج [  نیا  دیآ . ایندب  ادخ  هناخ  رد  يدولوم  هک  درادن  غارـس  سک  چیه 
مرح میرح  نیا  تسادـیپ  شمان  زا  هک  نانچ  ییایند و  ياـهیگدولآ  اـب  دراذـگ و  نآ  میرح  هب  هدولآ  مدـق  هک  تسین  نآ  ياراـی  ار  یـسک 
هدرپ هک  یتقو  دراد  تداع  یلهاج  برع  یتح  دـیالایب . ار  تراهط  سدـق و  هاگیاج  ینعی  ار ، مرح  دـبا  ات  لزا  زا  ناکم  نیا  ار ، یهلا  كاپ 
هناهب هب  يزور  هک  يدرم  نز و  هلئان ؛»  » و فاسا »  » ناتـساد ... دشاب رطاع  اربم و  اهیگدولآ  زا  رهاط و  كاپ و  دـنکیم  سمل  ار  هناخ  ینوریب 

زا درک و  ناشگنس  یهانگ  نانچ  تبوقع  هب  ینامـسآ  رفیک  ياهظحل  رد  سپـس  هدش و  انز  بکترم  اج  نامه  دنتفر و  ادخ  هناخ  هب  ترایز 
مدرم يور  شیپ  دـنامیم ، لفق  نوریب  زا  هشیمه  تیب  رد  دـندادن و  هناخ  نورد  هب  دورو  هزاجا  ترایز ، يارب  یتح  ار  سک  چـیه  سپ  نآ 

نآ یگنس  همـسجم  ءاحطب ، مدرم  سپ  نآ  زا  دنادیم . نایع  هدرپیب و  تقیقح  کی  ناونع  هب  ار  نآ  ناماس  نآ  یمامت  برع  تسا و  هکم 
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زازعا زاجعا و  زا  زراب  ياهنومن  هناخ و  تسادق  تردق و  روآدای  هک  ار  ناشرفیک  ياهسیدنت  یلقن  هب  هداد و  رارق  هوک  ود  يالاب  رب  ار  ود 
، ادخ تسد  باذجنا  هب  و  هتفر ، ادخ  هناخ  رد  هب  بلاطوبا ، رـسمه  همطاف  کنیا  .و  دـنراد دوخ  مشچ  شیپ  تیب  نورد  تسا ، تراهط  تیب 

نیمزرـس خیرات  یمامت  رد  راختفا  نیا  و  تسا . هدروآ  ایندب  يرـسپ  ادخ  تسد  ياطع  تکرب و  تمحر ، هب  اج  نآ  دش و  هدیـشک  نورد  هب 
دهاوخن ایندب  هدماین و  ایندـب  هبعک  هناخ  رد  يدولوم  چـیه  وا ، زا  سپ  هن  وا و  زا  شیپ  هن  تسوا . بوبحم  بوخ و  دازون  نآ  زا  طقف  برع 

دلوت هنومن  یخروم  چیه  زگره  درادن و  دای  هب  ار  يدادخر  نینچ  ماجرف  زاجعا  دروم  نیا  زج  ماجنا ، ات  زاغآ  زا  برع ، خیرات  یمامت  دمآ .
تاذ تسا و  ناربماـیپ  یماـمت  یلع و  زا  رترب  هک  ربماـیپ  دروم  رد  یتح  تسا . هدزن  مقر  هحفـص 233 ] هبعک [  رد  ار  تسد  نیا  زا  یهباشم 

ربمایپ هچ  تسا . راکشآ  زین  رما  لیلد  و  تسا ... هدادن  خر  ياهلاسم  نینچ  زین  تسا  نآ  يانب  نیچگنس  نیرتیلصا  هبعک و  ساسا  شـسدقا 
هک دنتـشادن  تردق  ردق  نآ  دننک  رپ  ار  نیمز  تشپ  مریگ  وا  نانمـشد  ای  تشادن و  ینمـشد  شمیظع  تردـق  تیبثت  میخف و  تثعب  زا  سپ 
اما دـنیامن . نامتک  در و  دـندوبن ، لیمیب  زین  وا  دروم  رد  هک  دـنچ  ره  ار  شنایاپیب  لیاضف  دـننک و  ناهنپ  راکنا و  ار  شتازجعم  لثملا  یف 

نیرتیلاع زین  یلع و  ناج  مسج و  تراهط  یکاپ و  هناشن  نیرترب  هک  ار  يدالیم  ریذپانراکنا  تزع  ملـسم و  راختفا  نیمه  تساوخیم  ادـخ 
رطاخ هب  یلع ، تسنادیم  وا  هچ  دیامن . تیبثت  دوخ  یلو  يارب  درفب  رـصحنم  هنوگ  هب  خیرات و  لوط  رد  تسوا ، ناور  حور و  تسادق  دنس 

دهاوخ رامـشیب  رادغ  راهق و  نادناعم  رایـسب و  نانمـشد  وا » هجو   » رطاخ هب  شراوربمایپ و  یتسرپاتکی  ریظنیب و  ییوجتقیقح  تلادع و 
بارحم رد  نوچ  قشع ، دیحوت و  هروک  رد  دوجس  عمش  نآ  هناقشاع  ندش  بوذ  يهظحل  هظحل  لاس  تصش  زا  سپ  هک  ینانمشد  تفای ...

هب دجـسم  بارحم  رد  یلع  : » درک دـنهاوخ  عیاش  نینچ  مدرم  نایم  رد  دـسریم  تداهـش  هب  زاین  زاـمن و  تبحم ، دوجـس  هب  رـس  تداـبع و 
خیرات مولظم  نیا  رامشیب  لیاضف  دیشوک  دنهاوخ  طیارش ، ره  رد  اج و  ره  هک  ینانمشد  دناوخیم »؟ مه  زامن  وا  رگم  و  دیـسر !؟ تداهش 

دوخ نامـشچ  اب  مدرم  هک  دوب  یلئاسم  زا  رگید  دادخر  اهدص  هبعک و  رد  تدالو  هک  یلاح  رد  دـنیامن ... نامتک  ای  یفن و  هلیـسو  ره  هب  ار 
يارآ رابخا و  رتاوت  دنشاب ، زاسرکم  مرشیب و  زابگنرین و  هک  دنچ  ره  نانمـشد  يرآ  دندوب ... نآ  هاوگ  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  یتح  هدید و 

زا ... دنریگب هدیدان  دنتسناوتیمن  تشگیم  تبث  يو  هحفص 234 ] یخیرات [  هظفاح  رد  دوب و  نآ  دهاش  برع  هعماج  هک  ار  هچنآ  مدرم و 
طوبرماـن و هراوـمه  دـناهداد  غارـس  یلع  رد  ار  یتلیـضف  ره  اـج  ره  هک  هیمیتنبا  یلاگـسدب  ضغب و  يزوـتنیک ، هـب  يدرم  یتـح  ور  نـیا 

هیمیتنبا نیا  تسا . هدومن  قیدـصت  هدرکن و  راـکنا  هدومن ، یفن  هبعک  رد  ار  وا  تدـالو  یـسک  نینچ  یتـح  هتخادرپ  نآ  یفن  هب  هنادرخباـن 
زج ياهفیظو  چیه  ریسفت  تیاور و  ثیدح و  ناهج  رد  ییوگ  تسا . هنیک  دقح و  يهدولآ  شیاپارس  هک  تسا  یبیجع  لد و  رامیب  دوجوم 
هک تسا  نیا  يارب  الصا  شتقلخ  درادن . هتشگ -  تیبثت  يو  يارب  هک  ياییابیز  ره  ندومن  تشز  و  یلع -  اب  یـشیدنا  فالخ  ینمـشد و 

یعاسم یمامت  دیامن ... شودخم  هدرک و  یفن  ارنآ  دـید  يو  تلادـع  لامک  لامج و  یلع و  حدـم  رد  ینخـس  اج  ره  دریگ و  تسدـب  ملق 
تیاصو تواضق و  ملع ، تعاجش ، نامیا ، تقبس  تلیـضف ، اوقت ، زا  ینخـس  اج  ره  ات  دربیم  راک  هب  ناکما  يالعا  دح  ات  ار  شاهناحوبذم 

داتفه نامـسآ ، سمـش  تیالو  و  نابات ، دیـشروخ  راونا  یفن  رد  مریگ  دنک ... شودخم  شوشغم و  دزادـنیب و  رابتعا  زا  ار  نآ  دـید  ار  یلع 
رـسب تسفن  دـمآرد و  هب  تکیرات  مسج  زا  حور  ناج و  یهابت ، یهایـس و  همه  نآ  رد  هن  رخآ  یتخاب ... ناـج  یتخاـس و  هیـس  قرو  لاـس 
هرهب هـچ  بارخ  هتـشگ و  هـبت  رمع  نآ  زا  باـتفآ ، تیـالویب  بادرـس ، يازيراـمیب  هدرـسف و  يامرــس  ضحم و  یکیراـت  رد  وـت  دـمآ ؟

رکفمه نادنمـشناد  ناخروم و  يوس  زا  مه  نآ  لوا و  یتح  هک  تسا  هتفر  شیپ  هار  نیرد  هانمـشد  دناعم و  يدـح  هب  ات  وا  يرآ  ...؟ يدرب
، ضغبم طبخم ، ار  وا  دناهداد . رایسب  ياواتف  شرفک  قمح و  هب  یگلمج  و  هدش ، ریفکت  عیشت  ياملع  لیخ  سپـس  زین  شیوخ و  ننـست  لها 
دناهدرمـش و دورطم  دودرم و  فیعـض ، هیجوت ، لباق  ریغ  دـنکیم  رکذ  هک  ار  یتایاور  اـشنم  هحفـص 235 ] بلغا [  دـناهدناوخ و  لهاج  و 
یناـمحر و هرهچ  ییانــشور و  تلادــع و  اـب  هـک  ياهناـهاگآ  هنادــماع و  ینمــشد  نآ  تـهج  هـب  ار  شایخزود  کـیرات ، ملاــظ ، حور 

هنایذوم اما  تسا ... هدرکن  یفن  هبعک  رد  ار  یلع  تدالو  زین  همیمیتنبا  نیمه  يراب  دناهدرک . نیرفنو  نعل  دراد  یضترم  یلع  ياسآتشهب 
شودخم ار  يردیح  تلیـضف  روز  دوخ  معز  هب  و  دـهاکب ، ینامـسآ  زاجعا  نینچ  تراهط  تسادـق و  يهبنج  زا  هک  نآ  يارب  هناراکم و  و 
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کی قبط  رب  دـنک ؛ شوماخ  هک  يدـحاو  ربخ  ینعی  صقان  فیعـض و  تیاور  کی  قبط  رب  دـنک ؛ شوماـخ  ار  يردفـص  غارچ  رون  دـنک و 
شنیب شناد و  لـها  قیدـصت  دروم  زگره  تسا و  راـکب  نب  ریبز  طـقف  طـقف و  نآ  ياور  هک  يدـحاو  ربخ  ینعی  صقاـن  فیعـض و  تیور 

نیا اما  . تسا هدوب  مازح » نب  میکح  : » وا هدمآ و  ایند  هب  هبعک  رد  زین  رگید  نت  کی  وا -  زجب  یلع و  زا  شیپ  هک  تسا  هتفگ  هدمآ و  تسین 
دییارگن و مالسا  هب  اهتدم  تسا . موق  ناگدرکرـس  شیرق و  فارـشا  زا  تیلهاج  رد  تسا . هجیدخ  هدازردارب  يو  . تسیک مازح  نب  میکح 

نآ رد  هک  هناخ  نامه  دوب ، ربماـیپ  هیلع  هکم  رد  شیرق  ياروش  سلجم  يریگ و  میمـصت  هئطوت ، زکرم  هک  هودـنلاراد » . » دـنام ربماـیپ  هیلع 
هب مهرد  رازه  دص  هب  ار  نآ  اهدعب  هک  دوب  وا  کلمت  رایتخا و  رد  دنتفرگ  ربمایپ  هنابش  لتق  هب  میمصت  دنتسشن و  شیرق  رارـشا  زا  نت  لهچ 

ناـگراوآ هب  زین  بعـش  رد  دـنام . وا  نییآ  نیفلاـخم  زا  هکلب  دـیورگن ، وا  هب  ربماـیپ  توـعد  ياـهلاس  نیلوا  رد  اـهنت  هن  وا  . تخورف هیواـعم 
دندوب هدرک  اهر  ییوکین  اسب  شقح  رد  ود  ره  هک  وا  يوش  هجیدخ و  شیوخ  راکادف  نابرهم و  همع  هب  تبـسن  هک  اج  نآ  زا  اما  تسویپن ،

ردب رد  داتسرف . بعش  هب  تسب و  هقوذآ  راب  ار  يرتش  هبترم  نیدنچ  درکیم ، ساسحا  هحفص 236 ] هنادرمناوج [  قیمع و  يرهم  تبحم و 
. تفای تاجن  ندش  هتشک  زا  هناتخبشوخ  اما  دمآ . شزیتس  گنج و  هب  تشادرب و  ریـشمش  وا  هیلع  هک  دوب  ربمایپ  نیفلاخم  نیکرـشم و  وزج 
، دندیورگ مالـسا  هب  دندش و  میلـست  نیکرـشم  یمامت  هک  هاگ  نآ  رفک ، رب  يرادیاپ  هب  لاس  تسیب  دودح  يزیچ  ینعی  هکم  حتف  رد  سپس 
وا هب  لاپوک  هلچ  قاچ و  لامج  اب  يالاب  دق و  شوخ  رتش  سار  دص  گنج  نیا  میانغ  زا  نینح  گنج  رد  ربمایپ  سپس  دروآ . مالـسا  زین  وا 
رت مرگ  بوذـجم و  مالـسا  هب  ار  یـضعب  ياهلد  تشاد و  مان  بولقلل » ۀـفلوم   » هک اخـس  شـشخب  و  اـطع - هنوگ  نیا  ببـس  هب  اـت  دیـشخب 

يدرم دنچ  ره  يو  . دش وکین  زین  شمالسا  دش و  ناملسم  بیترت  نیدب  دناورگب . قح  نید  هب  دنادرگب و  مالـسا  يوس  هب  ار  شناج  درکیم 
ات تسا  هدـنناوخ  رب  طقف  کنیا  اـما  تشگ ، ریخ  هب  تبقاـع  ماجنارـس  شنطاـب  نیمه  لـیلد  هب  اـقافتا  دوب و  اخـسرپ  بدوم و  داـهن ، شوخ 

ماما نآ  اب  یـشودمه  هبعک و  رد  دـلوت  یگتـسیاش  تایح ، همانراک  تاـعقاو و  همانیگدـنز  نیا  اـب  يدرم  اـیآ  هک  دـنک  تواـضق  دـبایرد و 
نت اهدص  دوب  لیاصخ  یگتسجخ  لیاضف و  كالم  ساسا  رب  هبعک  رد  دلوت  رگا  هچ  تسا ...؟ هتشاد  ار  تمحر  تیانع و  يامه  تیاده و 

زا راب  نارازه  يرگنب  هک  رظن  ره  زا  هک  ياهباحـص  دـندوب ؛ یتداعـس  نانچ  قیال  مازح  نب  میکح  زا  رتشیپ  رتشیب و  راـب  نارازه  هباحـص ، زا 
، دادـقم ناملـس ، رذوبا ، يراصنا ، بویاوبا  نرق ، سیوا  ریمع ، نب  بعـصم  رفعج ، هزمح ، ناـنوچ  ياهباحـص  دـندوب ؛ حـجرا  رترب و  میکح 
هحفص 237] و [ ... ناهیتلا و ... مثیهلاوبا  هثراح ، نب  دیز  دوعسم ، نب  هللادبع  هیمس ، شاهدیهـش  ردام  هکلب  رـسای ، رامع  رامع ، رـسای ، لالب ،
هب تفرگ و  شوغآ  رد  ار  رـسپ  دوب . رظتنم  هناخ  رد  بلاطوبا  . تشگیمزاـب هناـخ  هب  هناـمداش  هتفرگرب و  رد  ار  شاینامـسآ  هنیجنگ  رداـم 
يو يوس  هب  راب  لوا  دینـش ، سدـق  هناـخ  هب  ار  رـسمه  دورو  تفگـش  هثداـح  نوچ  هک  هن ... دـیود ؟ دـمحم  يوس  هب  دـیود . دـمحم  يوس 
نس رتمک  هکلب  لاس  یس  دودح  دوب و  هدشن  ثوعبم  زونه  قداص  نیما  نآ  هک  دوب  یتقو  رد  نیا  تفگ و  زاب  ودب  ار  بیجع  ربخ  تفاتش و 

دسوبب یتح  هک  نآیب  و  تفرگ ، ردام  زا  ار  رـسپ  ردپ ، دوب . يرگید  سک  ره  زا  رتهارب  مشچ  رظتنم و  دوخ  نانآ و  هناخ  رد  دمحم  تشاد .
شنخس نیلوا  هاگن و  نیلوا  هظحل ، نیلوا  يرآ  داتسیا ... يرانک  دوخ  داهن و  دمحم  شنیتسار  بحاص  ریخ و  کلام  شوغآ  هب  شدیوبب  و 

لصا و  كانبات ، هب  ار  كاپ  درکیم ؛ اضتقا  نینچ  دوجو  بدا  يرآ  ... دوب هتفخ  ییوگ  دوب و  هتسب  مشچ  دازون ، و  دوبیم ... يو  نآ  زا  دیاب 
هرهچ دیدیم ، هک  ياهرهچ  نیلوا  دازون ، نآ  دیاب  دراپسب . العا  هب  ار  یلع  یناویک و  نابغاب  تیبرت  هب  ار  ینامسآ  هرجش  لاهن  لصو و  هب  ار 

تهکن دیشکیمرد و  ار  شناج  ماشم  دییوبیم و  هک  ياهحیار  نیتسخن  نیزگ و  نآ  نخس  دینشیم  هک  ینخـس  نیلوا  نیما و  نآ  نیـشنلد 
هب ار  رهوگ  تاکـشم ، هب  ار  حابـصم  ردـپ  . دوبیم نیرب  تشهب  نآ  هحیار  دربیم  ورف  دوخ  ناور  ناج و  يهظفاح  قامعا  رد  ارنآ  یناـحور 

ملاع نابهنیجنگ  ياهتسد  هب  ار  شرهاوج  همه  داتسیا . يرانک  دوخ  درپس و  تلاسر  هنیـس  فدص  هب  ار  تیالو  نونکم  دیراورم  يرهوج و 
ناشنامشچ هحفـص 238 ] داتـسیا [ ... يرانک  وا  نوچمه  زین  دـسا  تنب  همطاف  دیـشک .... يراـنک  دوخ  درپس و  دوج  رارـسا  نزخم  دوجو و 

نیلوا نیا  دش ... هریخ  یمارگ  میرک  هرهچ  نآ  يافرژ  رد  دـید و  ار  وا »  » دوشگ و مشچ  كدوک  مد  نیمه  رد  دوب . گشرـس  جوم  رابنارگ 
هاگ نآ  و  دوب ... هدرکن  هاگن  زین  ردام  هرهچ  هب  نیا  زا  شیپ  یتح  دـیدیم ... هک  ياهرهچ  نیلوا  دـیدیم . تایح  ملاـع  رد  هک  دوب  ياهرهچ 
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و دـناوخیمارف ، شایتسه  قامعا  زا  ار  وا  هک  ار -  وا  يادـص  دینـشیم . دوجو  ملاع  رد  هک  دوب  ییادـص  نیلوا  نیا  دینـش و  ار  وا  يادـص 
تخـس یناکت  دروخ ، یبات  چیپ و  كدوک  هاگ  نآ  ... نم یلع  يا  ... یلع دـناوخیم -. مان  هب  ار  كدوک  دـناشکیم ... شیپ  شیوخ  يوسب 
يانـشآ حور  قامعا  ات  دندید و  ار  رگیدکی  ود  ره  مدـکی  رد  تسیرگ . زین  تشاد  دوخ  ناج  شوغآ  رد  ار  وا  هک  نآ  تسیرگ و  دروخ و 
دوهــش بـیغ و  ملاـعم  هـمه  دـنلب و  نامــسآ  قـفا و  نـیا  ینــشور  هـب  ار -  هدـنیآ  هـمه  ار ، زیچ  هـمه  و  دنتخانــش ... دــنتفایرد و  دوـخ ،

هب مردام  ردپ و  دیشوجیم : نخس  جوم  شوماخ  درم  لد  رد  تسیرگنیم : اتمهیب  هرظنم  نیا  هب  دوب و  هداتـسیا  يرانک  بلاطوبا  . دنتفایرد
تشپ هک  نآ  تسا  نیا  داب . وت  ییادف  و  وت ، شکشیپ  وت ، نابرق  هک  نم  رسپ  تسا  نیا  نایناهج ... تمحر  یتسه و  هیامرس  يا  . داب وت  يادف 

هوکـش و نم ، غارچ  مشچ و  نیا  رگنب ... درک . دـهاوخ  راـختفا  تناتـسآ  رب  یگدرپسرـس  يراکتمدـخ و  هب  دـش و  دـهاوخ  مکحم  ودـب  وت 
لاس رازه  نارازه  ياهراپ ، رون  ناسب  شکانبات  حور  ياهتفگ  دوخ  وت  هک  هبیط  هرجـش  نآ  هرمث  تسا ... نم  راهبون  بلق و  هویم  نم ، راختفا 

کنیا وت ... نطاـب  رهاـظ و  رخآ و  لوا و  وت . بلق  هرز  ناـج و  رپس  یلع ، تسا  نیا  تسا . هتفگ  حـیبست  ار  ادـخ  وت  رون  اـب  شرع  قاـس  رد 
. دیدیم هچ  وا  رد  ادـنوادخ  تسیرگن . وا  رد  رتقیمع  سپـس  درگنیم . وا  هب  دراد و  شیخ  ناج  شوغآ  رد  ار  یلع  هحفص 239 ] دمحم [ ،
وا شوغآ  رد  درب و  شیپ  وا  يوس  هب  هدارایب  ییوگ  ار  شیاهتسد  درک و  عطق  ار  نتسیرگ  دوشگ . ار  شیاهتسد  كرـسپ  هظحل ، نیمه  رد 

. دش مخ  هاگان  دوب ... هدش  زارد  شتیموصعم  هنامولظم و  یهانپیب  یمامت  اب  وا ، يوس  هب  هک  دش  هریخ  اهتسد  نآ  هب  دمحم  داد . رس  ياهلان 
ار شانیلجحملا ) رغلا  دـئاق   ) ناگرهچ دـیپس  ياوشیپ  ناشخر  نیبج  ار و  ناـبات  یناـشیپ  نآ  دیـسوب ، ار  شیاـهبل  دیـسوب . ار  شنامـشچ  و 
نابرهم و کـچوک ، ياهتـسد  دیـسوب . ار  شیاهتـسد  هآ ... هآ ... سپـس  دیـسوب و  ار  شاهنیـس  درب و  ورف  دوخ  سفن  هب  ار  شـسفن  دیـسوب .

نیا رتسب  رد  شیوخ  رمع  مد  نیرخآ  ات  ناهج ، خیرات  رخآ  ات  سپس  دیسوب و  ار  شدنمتواخـس  گرزب و  ياهتـسد  دیـسوب . ار  شاهشیپافو 
نیا ییاهنت  تیمولظم و  یـسکیب ، قامعا  رد  تفر ... ورف  درک و  هناشیورد  هناقـشاع و  هنافراع و  كولـس  ریـس و  رادافو  میظع و  ياهتـسد 

، یتـیگ ياـهمخز  وا ، ناـمرف  و  وا ، هار  رد  تفرگیم . تسد  هب  ار  وا  مچرپ  هک  دوـب  ییاهتـسد  نیا  درک . اهریـس  تـفر و  ورف  اـفو  اـب  ناـج 
. دـیرخیم دوخ  ناج  هب  ار  ملاع  ياهغیت  یتسه و  ياهجنر  ار  وا  يالب  درد و  دـیرخیم . دوخ  ناج  هب  ار  ملاـع  ياـهغیت  یتسه و  ياـهجنر 

ناج هب  ار  ملاع  ياهغیت  یتسه و  ياهجنر  ار  وا  يالب  درد و  دـیرخیم . دوخ  ناج  هب  ار  ملاع  ياهغیت  یتسه و  ياهجنر  ار  وا  يـالب  درد و 
. دـیرخیم دوخ  ناجب  ار  وا  يـالب  درد و  دـیرخیم . دوخ  ناـج  هب  ار  ملاـع  ياـهغیت  یتسه و  ياـهجنر  ار  وا  يـالبو  درد  دـیرخیم . دوخ 

ياهتسد نیا  داتفایم . رفک  ناتسین  رد  هرارـش  نوچ  تفرگیم و  دوخ  هجنپ  رد  ار  ینامـسآ  راقفلاوذ  هک  سک  نآ  وا ، رالاسهپـس  ياهتـسد 
حتف نامسآ  ماب  رب  دروآیمرد و  زازتها  هب  ار  وا  يزوریپ  مچرپ  نانمشد  هدنفوت  جوم  ربارب  رد  ادرف  هک  بارتوبا  ياهتسد  مولظم ... مومهم و 
دوب وا  مه  زین ، راب  نیرخآ  درکیم و  زامن  دشیم و  هتشارفارب  وا  تشپ  سپ  رد  ریبکت  هب  راب  لوا  هک  افو  اب  ياهتسد  نیا  دیبوکیم . زازعا  و 

شیاهنت دنتفریم و  همه  هک  هحفص 240 ] هاگ [  نآ  رطخ ، فوخ و  رخآ  هظحل  رد  هک  دوب  اهتسد  نیمه  درازگیم ... زامن  وا  رب  وا و  اب  هک 
شیاهنت دنتفریم و  همه  هک  شگرم  هظحل  رد  یتح  تشاذگیمن ... شیاهنت  یمد  دوب و  وا  اب  اهگنج ، هظحل  نیرتتخس  رد  دنتـشاذگیم 

تـسد جارات  وا و  ثاریم  میهـست  هب  هناحتاف  هناـمداش و  دـنتخادرپیم و  وا  میاـنغ  ندرک  میـسقت  هب  هدـعاسینب  هفیقـس  رد  دنتـشاذگیم و 
هک دنتـشاذگیم  دـندرکیمن و  تیاعر  ار  شايربمایپ  تمرح  زین  يزاببیرف  يزاسرهاظ و  هب  یتح  دـنتخادرپیم و  وا  سدـقم  ياهدروآ 

شیارب رابت  یلع  رابک  باحـصا  نآ  همه  ناـگمه ، تبیغ  رد  هک  دوب  اـفو  اـب  ياهتـسد  نیمه  طـقف  دـنامب ، كاـخ  رب  زور  هس  اـت  شدـسج 
نیفکت لسغ و  نیمالاحور  لیئربج و  کمک  اب  ار  وا  دـیزرویم و  يدرمیاپ  شیافو  رد  دوخ  قمر  نیرخآ  ات  دـنامیم ، شیاپ  هب  دـنامیم ،

مه زا  يرآ  دادیم ... شیوش  تسـش و  تخیریم و  کشا  وا  ناجیب  نت  رب  دوب و  هدنام  وا  اهنت  دـندوب ، هتفر  همه  هک  هاگ  نآ  دومنیم ...
هظحل نآ  رد  دیـشیدنایم ... یهلادی  مدـق و  تباث  ياهتـسد  نیا  تشونرـس  تشرـس و  هب  دـیدیم و  ار  دوخ  يادرف  يارجام  یمامت  کنیا ،

وزا دـندوب و  تردـق  تنطلـس و  يوج  تسج و  رد  هک  ناهاوخایند  نایافویب و  ناـنابرهمان ، نآ  همه  هک  مد  نآ  تاـفو ، هثداـح  نیرخآ و 
هدـنام بیاغ  هتـساوخ  دوخ  زین  شنیفکت  لسغ و  ریطخ  هظحل  رد  هجیتن  رد  دـندوب و  ناهنپ  بیاـغ و  وا  زا  يرمع  هک  ناـنآ  دـندوب ، بیاـغ 
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زیچ همه  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  دنامیم و  دوب و  هدنام  مد  نیرخآ  ات  هک  دوب  نابات  یمارگ  هرهچ  نابرهم و  ياهتسد  نیمه  طقف  دندوب و 
وا زا  مدـکی  دوب و  دـهاش  دیهـش  درکیمن . ییافویب  هظحل  کی  یتح  مدـکی ، شثاریم  قح و  تمامت  نتفر  فک  زا  ياـهب  هب  یتح  دوخ و 

هرهچ رب  دش ، مخ  هحفص 241 ] كدوک [  شوغآ  رب  يو  هک  دندید  ردام  ردپ و  دندید ، هاگ  نآ  تشاذگیمن . شیاهنت  درکیمن و  تبیغ 
هن دـسا و  تنب  همطاف  هن  دندینـشیمن ... هک  یتاـملک  درک ... نتفگ  نخـس  هب  عورـش  درب و  ورف  وا  شوگ  هب  بل  و  دز ، همیخ  دـش و  مخ  وا 

دندینشیمن سدق  نامسآ  نایبورک  یتح  هدنونش ، یکی  دوب و  هدنیوگ  یکی  هک  ود  نآ  زج  سک  چیه  دندینـشیمن ... مادک  چیه  بلاطوبا 
دباترب و ار  نآ  ینیگنس  تمظع و  تماخف ، هزادنا  تسناوتیمن  سک  هس ، نآ  زج  هک  یتاملک  دینشیمن ... اهنامسآ  سودق  دنوادخ  زج  و 

روگ هینس  هب  ار  وا  هک  اهتـسد  نآ  دیـشکیم . رپ  شیوس  هب  هک  مه  زا  هدوشگ  ياهتـسد  نآ  درکیمن . اهر  ار  اهتـسد  نآ  هن ... ... دنک لمحت 
ياتمه رـسمه و  و  وا ، راد  ثاریم  وا . نامدود  هلالـس و  يهرهاط  روخـشبآ  رهظم و  وا . تاکرب  ضایف  همـشچرس  تسا  نیا  يرآ  ... درپسیم

هب هک  نوراـه  نوـچمه  و  داـهن . تنم  يو  رب  وا  ندیـشخب  هب  دـنوادخ  هک  سک  نآ  وا ... رمع  هوـیم  تسا  یلع  نیا  وا ... يهرهاـط  هقیدـص 
رد ار  وا  و  دیشخب . وا  هب  يریزو  شلها  زا  درک . مکحم  ودب  ار  شتشپ  دومن . وا  ناغمرا  ار  شتایح  تبهوم  دوجو و  هزجعم  دیشخب  یـسوم 
 - هعمج زور  اهزور -  نیرتهب  رد  هک  يرـسپ  دوب . وا  رـسپ  نیا  يرآ  ... دنادرگ وا  هاگآ  كراشم  هارمه و  شمدرم  تیاده  شتـسرپ و  راک 
رب هاوگ  يدادخر  نینچ  دوب . هدمآ  ایند  هب  هبعک  نورد  رد  ادـخ و  هناخ  دـجاسم - نیرتکاپ  اهناکم و  نیرتسدـقم  عاقب و  نیرتفیرـش  رد 
زا رهاط  يدلو  شدندوب . هدروآ  ایندب  ناردام  ناردپ و  نیرتهب  هک  يرسپ  تسا : رسپ  نیا  میظع  ناش  دننامیب و  هجرد  تعفر و  ماقم و  ولع 

هدونغ شبحاص  الوم و  شوغآ  رد  شدـنزرف  هک  یلاح  رد  بلاـطوبا  هک  دوب  نینچ  هحفص 244 ] [ . ] 38 . ] رهاط یناکم  رد  رهاط و  یلـسن 
نآ زا  دوب و  فرشم  ءاحطب  نیمزرس  همه  رب  هک  افص  يوس  هب  داد . رس  رورـس  روس و  گناب  دز و  نوریب  هناخ  زا  راوهتفیـش  نامداش و  دوب ،

ایندب ادـخ  هناخ  رد  ادـخ  راوگرزب  یلو  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  مدرم  يا  ناه  تشادرب -: دایرف  تفر و  دـندادیمرد  ماع  يالـص  ار  رهـش  اج 
نزرب يوک و  ره  رد  تفریم و  دـییآ ... هبعک  هحفص 245 ] دازون [  دالیم و  همیلو  هب  نم . رـسپ  روس  تفایـض و  هب  دییایب . نم  هناخ  هب  . دمآ
هدعو دییآ ... گرزب  تفایض  هب  دییآ ... نم  هناخ  هب  همه  تشادیمرب -: گناب  هنارکاش  دورسیم و  انث  هماکچ  دناوخیم و  يداش  هزوجرا 

ار ربخ  هکم  مدرم  همه  نیا  زا  شیپ  اریز  دوب ... هدادـن  خر  یکچوک  زیچ  یتسار  و  تخانـشیمن ... اپ  زا  رـس  يداـش  زا  . تشگ ققحم  ادـخ 
مـشاه نادـناخ  يرازگـساپس  نشج و  هب  دـییآ . ارف  مدرم  يا  ناه  دنتـسنادیم -. ار  گرزب  كرابم  هثداح  گرتس و  قاـفتا  نآ  هتفاـیرد و 
یمامت اخس و  قدص و  نطاب ، يافـص  ببـس  هب  هک  ار  وا  دنتخانـشیم ... ار  دوخ  رهـش  ياقآ  دوخ و  گرزب  شیرق ، ياوشیپ  مدرم  و  دییآ .

ار یشنمدار  یتسار و  نادناخ  نیا  مدرم  يرآ  دنتخانشیم . دندوب ، هدرک  باختنا  شیوخ  تدایس  تسایر و  هب  تلیضف  تمارک و  يایاجس 
رمع همه  تفگیمن : غورد  يو  تسین . فازگ  ءاـحطب  خیـش  توعد  تسین و  فـالخ  ینامـسآ  تبهوم  نینچ  دنتـسنادیم  دنتخانـشیم و 

ینامداش و ياج  دوب  هداتفا  هک  یقافتا  یتسار  هب  دنتفگیمن . غورد  مادـک  چـیه  مشاه ، وا  ردـپ  بلطملادـبع و  وا  ردـپ  دوب ... هتفگن  غورد 
رد هک  مشاه  نارود  نامه  زا  ار  گرزب  نادناخ  نیا  تفارـش  هقباس  دـندرکیم و  سح  ار  يرما  نینچ  تمظع  مدرم  تشاد . رایـسب  ساپس 
رید زا  دنتخانشیم ... دندرکیم  ناگدنامرد  ناگنسرگ و  ماعطا  ندرک و  ریس  فقو  ار  دوخ  تورث  اهتنکسم  بیاصم و  اهترسع ، اهیطحق و 

. دنتخانـشیم تفای  تاجن  هبعک  وا  ياعد  هب  هک  ار  ادـخ  درم  نآ  بلطملادـبع  دنتـسنادیم ... ار  نادـناخ  نیا  تفارـش  تمظع و  هقباس  زاب 
ریخ و رد  هچ  ره  تشادـن . هقباـس  يزیچ  نینچ  ناـنآ  تاراـختفا  هحفـص 246 ] نایم [  رد  اما  دنتخانـشیم . ار  نادـناخ  نیا  هوکـش  قباوس 
هوکـش و رادـتقا ، نسح و  تازایتما  هناشن  اهـشقن و  زا  رابنارگ  ياهبیتک  نیمزرـس  نیا  خـیرات  دـندوب و  شاهدـنبیز  یتفگیم  ناـنآ  یگرزب 

رورس هب  دندمآیم و  هتسد  هتسد  مدرم  دوب ... اپ  رب  میظع  يروس  اج  نآ  دنتفاتـشیم . بلاطوبا  هناخ  هب  مدرم  : دوب نانآ  ياسآزاجعا  راختفا 
ینینج شیپ ، زا  ساسا  نیرب  دوب ... میرم  لثم  رب  زین  همطاف  هچ  ... هداوناخ نیرب  اشوخ  ... دـنتفگیم تینهت  دورد و  دوخ  هعماج  ياقآ  رهش و 

كاپ و نز  نیا  ناتساد  تسا  ردقنارگ  هچ  و  اشوخ ... دوب ... وا  رون  یلجت  روهظ و  يوزرآ  رد  تخانشیم و  تشاد  دوخ  نورد  رد  هک  ار 
فاـکتعا هدرک و  تداـبع  بارحم  فقو  ار  دوخ  هک  تسا  نارمع  میرم  نیا  ییوگ  نارمع ... همطاـف  كاـنبات  تمحر  زاـجعا و  نآ  رارکت 
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هنوگ همه  بارحم  رد  اـج  نآ  تسا ... هتـشاد  وا  صولخ  ناـمحر و  ناـمیا  فدـص  رد  نوـنکم  يرد  ناـنوچ  ار  شناـج  رهوـگ  هدـیزگ و 
هک یناحور  يدوجوم  تسا . نایملاع  ناهج و  تکرب  هک  دباییم  تراشب  يدوجوم  هب  ماجنارس  دیآیم و  ورف  وا  رب  یهلا  ضیف  ياههدئام 
هب ار  يو  ردام  ادـخ  هک  تسا  بلاـطیبا  هداز  نیا  و  ... داـب یهلا  دورد  مالـس و  شگرم  زور  هتـسجخ  زین  كراـبتم و  تاـیح  دـالیم ، زور  رب 

هـشوگ رد  دندرب ، بارحم  دبعم و  زا  رود  ياهشوگ  یقرـش و  ناکم  هب  یـسیع  نامیاز  رد  ار  میرم  رگا  دناوخ . بارحم  زا  رتسدـقم  ییاج 
تراهط و نوناـک  رد  دـندناوخ و  ناـمیا  ياـههلبق  هلبق  دـیحوت و  ياـهبارحم  زکرم  هب  هحفـص 247 ] ار [  همطاف  دـندناشک ، ارحـص  تولخ 

حیبست ادخ و  مان  هک  هاگ  نآ  هدجـس و  لاح  رد  هک  تسیاهتـسجخ  هدنخرف و  دولوم  نآ  نیا  اریز  دشاب  نیا  زج  هنوگچ  دندنار ... تسادـق 
رد درک . دـهاوخ  میلـست  هنادواج  بوبحم  هناگی و  دوبعم  هب  ار  شـسفن  نیرخآ  نینچ  نیا  تفاکـش و  دـنهاوخ  ار  شقرف  دراد  بل  رب  ار  وا 
زور رب  مالـس  ... دومن دهاوخ  میدقت  ناج  هناخ  بحاص  هب  وا  هناخ  رد  دومیپ و  ار  شرمع  لوط  يو  هار  رد  دوشگ ، ناهج  هب  هدـید  وا  هبعک 

نآ تشگ ، تشک  كرابتم  ياهعقب  رد  هک  تایح  يهرمث  هدـنلاب و  رذـب  نآ  هنوگچ  و  داب . شتداهـش  زور  رب  كرابتم و  تاـیح  رب  دـالیم ،
یلع دالیم  خـساپ  رد  ربمایپ  اهدـعب  ؟ دـهدب ار  شاهویم  دجـسم ، كاخ  رب  سدـق و  هناخ  رد  زج  دـش  سرغ  شرع  قاس  رد  هک  يرون  لاـهن 
ناهج ياهدولوم  نیرتهب  زا  یتسار  هب  یـسرپیم ؟ یلع  دالیم  زا  : تفگ نینچ  يراـصنا  هللادـبع  نب  رباـج  دوخ  یمارگ  یباحـص  هب  ینارمع 

ارم دیرفآ و  نم  رون  زا  ار  یلع  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  رباج  يا  ناه  تسنامیم . میرم  نب  یـسیع  ناسرب  هک  يدولوم  تدالو  يدیـسرپ .
یبلص چیه  هب  نم  درک . لقن  كاپ  رهاط و  بالصا  هب  مدآ  بلص  زا  ار  ام  لجوزع  يادخ  سپس  میاهناگی . رون  کی  ود  ره  ام  دوخ . رون  زا 

هب ار  یلع  درپس و  هنمآ  اهمحر  نیرتهب  هب  ارم  دـنوادخ  هک  نآ  ات  دوب . نینچ  هتـسویپ  سپ  دوب ... نم  اب  یلع  رون  هک  نآ  رگم  متـشگن  لـقن 
ياههدرپ هک  هحفص 248 ] دوب [  یضترم  یلع  دالیم  لاس  ینعی  قداص ؛ نیما  یگدنز  لاس  نیمایس  رد  : دناهتشون «. همطاف « ؛ اهمحر نیرتهب 

نشور توربج  قیاقح  يامن  مامت  توکلم  ینامسآ و  لکایه  راونا و  ندید  هب  شناگدید  تشگ و  هدوشگ  یفطصم  نامشچ  ربارب  نامسآ 
توبن هب  تداهش  دنتفگ و  مالس  ار  وا  تخرد  گنـس و  هک  دوب  سپ  نیزا  دوشخب و  اهناغمرا  وا  هب  دولوم  نیا  تکرب  هب  ادخ  يرآ  تشگ .

مدق يدمحا ، مارم  مهف  يدمحم و  ماقم  كرد  ملعم  کنیا  اریز  دـشاب . نیا  زج  ارچ  و  دـنداد . شنایناهج  تمحر  مدرم و  یتآ  تداعـس  و 
شراک هک  ملع  هنیدم  هعساو  باب  نیا  ضیف و  ياریگ  عبنم  نیا  هلیسو  هب  ملاع  تارذ  هلمج  سپ  نآ  زا  دوب و  هداهن  دوجو  ملاع  هب  دوعـسم 

نانچ ار  يو  مان  . دندومنیم زاب  ناکما  ملاع  رد  ار  دوخ  میلست  مالسا و  یهاوگ  دوب ، تداهش  بیغ و  رتسب  رد  تیاده  ملع و  جاوما  يرست 
زییمت ناور و  ماهفا  ناهن و  ماهلا  مادـک  قایـس  هب  مینادیمن  دـسا  تنب  همطاف  شرداـم  اـما  دنتـشاذگ و  یلع »  » دوب هداد  ناـمرف  نامـسآ  هک 

مان هب  یلع »  » زج یکدوک  یگراوخریش و  نارود  نامه  زا  و  درکیم . ادص  زین  هردیح »  » ار وا  دنکیمن  اطخ  ناردام  رد  زگره  هک  هزیرغ - 
تردـق و ربژه  راوهاـش  هرهچ  ریلد و  توطـس  ياـنعم  ریـش و  موـهفم  ماـن  نیا  اریز  هردـیح ؟»  » و ردـیح »  » ارچ تـشگ . رهتـشم  زین  هردـیح 
؛ ناگدـنرد ناـنک  ناکرـشم ، هشیپ  رفک  هشیب  نیرد  ار  وا  رارک  ردـیح  يهوـلج  راوریـش و  تلوـص  رداـم  ییوـگ  تـشادربرد . ار  تعاـجش 

رطاخ هب  ار  همه  نیا  بلاطوبا  ... تسا هدرکیم  وزرآ  ینیبشیپ و  يرگننشور ، یهاگآ و  هب  قاقش  ملظ و  ناگرگ  قافن و  رفک و  ناهابور 
 ] وا تارطاخم  یمامت  هدیمرآ و  ربمایپ  رتسب  رد  هک  تسا  یلع  نیا  کنیا  . دناریم شیپ  شوخ  ینایرج  رب  ار  شاهشیدـنا  قروز  دروآیم و 

يور زا  هن  يدنواشیوخ و  هقلع  رطاخ  هب  بلاطوبا  دناهتشون  ننـست  لها  ناروشناد  زا  یـضعب  هک  نیا  . تسا هدیرخ  ناج  هب  ار  هحفص 249 ]
رد ار  ناش  يواکفرژ  مدـع  تشگ  لمحتم  ار  رازآ  همه  نآ  درک و  ربمایپ  هار  رد  يراکادـف  یناشفناج و  راثیا ، همه  نآ  ناـمیا  صـالخا و 

نیا دوب ؟ هدرک  نانچ  يدـنواشیوخ  هقلع  رطاخ  هب  وا  رگا  اریز  دـناسریم . نامیا  قشع و  ياههفطاع  ناج و  لد و  لقعت  ياههزیگنا  قامعا 
، يدنواشیوخ هقلع  ارچ  دنک ؟ شیوخ  هدازردارب  يادف  ار  دوخ  دنبلد  رسپ  یمدآ  هک  دوب  یلهاج  هاگآان  هزیرغ  یلیماف و  هارمگ  هفطاع  هچ 

ماجنا هب  ار  بلاطوبا  یلیابق ، تیبصع  قرعو  یلیماف  گر  زگره  هن . دوب ؟ هدیزگرب  ار  ردارب  رـسپ  و  هداهناو ، تسا  رتدنواشیوخ  هک  ار  رـسپ 
هک دـندوب ؛ یهلا  دوجوم  ود  وا ، يارب  دوجوم ، ود  نیا  دوبن . دـنواشیوخ  کـیدزن و  يدوـجوم  وا  يارب  دـمحم  دوـب . هدـنارن  يراـک  ناـنچ 
درک ادف  يرگید  ياقب  هار  رد  ار  یکی  دیاب  هک  دوب ، نینچ  قیال  راوازس و  و  تشاد ، ققحم  تیلـضفا  قلطم و  ناحجر  يرگید  رب  ناشیکی 
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. دوب یلع  دوب ، هداتـسیا  ندـش  نابرق  لامج  لامک  تقاـیل و  يهلق  فرـش و  جوا  رد  هک  نآ  و  دوب ، دـمحم  دوب  رترب  هک  نآ  دومن . ناـبرق  و 
تفرعم  » رتشیب همه  زا  هک  سب  نیمه  وا  نامیا  صالخا و  ماقم  رد  و  دوب . هدیسر  میرک  تفرعم  میظع و  مهف  نیا  هب  میکح ، بلاطوبا  يرآ 

زا رترب  شاینامسآ  ترافـس  میرک  هبترم  تلاسر و  يالاو  ياههغبـص  تهج  هب  هک  یلیماف  قرع  رطاخ  هب  هن  ار  ربمایپ  وا  دوب . هتفای  يوبنلا »
گرم بش ، اهدـص  و  نابات ، تازایتما  ناشخر و  هرهچ  همه  نآ  اب  وا ، نوچ  ینادـنزرف  تشاد ؛ یلع  نوچ  دـنزرف  اههد  رگا  داـهنیم . همه 

. دوبیم مدق  تباث  قشع  يادخ  هار  رد  درکیمن و  یهاتوک  هناقـشاع  راثیا  نیزا  زاب  هحفـص 250 ] دوبریم [ ، ار  نادنزرف  نآ  ربمایپ  هار  رد 
نیا زا  شیپ  هن  رگم  تسا ... میهاربا  لیعامـسا و  بلطملادـبع ، شیوخ ، دنمتواخـس  ناردـپ  هتـسیاش  رادثاریم  هشیپاـفو و  رـسپ  وا  هن  رگم 

ندرک و نابرق  ناشوج  نوخ  نیا  دناهدومن . میدـقت  هدرک و  راثن  ار  ناشیاهنیرتهب  قح  تبحم  بارحم  تسود و  هار  رد  وا ، نادـناخ  یمامت 
. دـناهدرکن ادـف  ار  ناشنادـنزرف  نیرتهب  هللا »  » هاگنابرق رد  رمع  همه  رگم  دراد ... نایرج  نایرـس و  ناشیاهگر  رد  راـگزآ  ناـیلاس  هیحـضت ،
، درک هبعک  يادخ  نیا  نابرق  ار  شلیعامـسا  میهاربا ، تسا ... ناردپ  نامه  حلاص  فلخ  هدـنامزاب و  وا  و  دناهتـشذگرد ، وا ، ناردـپ  کنیا 

... ار شایلع  وا  و  ار ... شاهللادبع  بلطملادبع 

هنارگمتس هماننامیپ 

، یگنادرم زور  زونه  همه  نیا  اب  دـناهدرک . كاسما  لـمحت و  ربص و  ادـخ  هار  رد  مادـم  لاـس  هس  دریگیمورف . ار  هرد  نوزفا  زور  تشحو 
یـسراو تقد  هب  دوشیم  جراخ  هکم  زا  هک  ار  يا  هقوذآ  رابنارگ  رتش  ره  هک  محریب  داهندب و  نانچ  نآ  شیرق  و  تسا . توتف  يرادیاپ و 

دناهتـشون یـضعب  . دهد نانآ  هب  يزیچ  یـسک  ادابم  دناظفاحم  بقارم و  دننکیم و  ینابهدـید  هرد  هاگولگ  رب  ناشیا  ناسوساج  دـنیامنیم .
سپ دیسر ، تیاهن  هب  هرد  رد  شنارای  هجنکش  راک  نوچ  هکلب  درکن . نیرفن  راک  زاغآ  رد  ار  هماندهع  هدنـسیون  همرکع ، نب  روصنم  ربمایپ 

شیرق هرـصاحم  يراـب  تشگ . جولفم  شتـسد  ناتـشگنا  درک و  شنیرفن  مدرم  ياـنع  جـنر و  همه  نآ  ریذـپانلمحت  ياـههنماد  ندـید  زا 
لمع نیا  رب  ناـشدوخ  وس  نآ  وـس و  نیا  زا  دـمآرد . زین  شیرق  دوـخ  هحفـص 251 ] يادـص [  مک  مک  هک  دوب  یمدرمان  میظع و  ناـسنآ 

یگـشیپ تواسق  يدرمناوجان و  لامک  رگید  نیا  دـندوشگیم . دوخ  نعط  وجه و  هب  نابز  دـندرکیم و  داقتنا  دـندوب  هدرک  هک  يراـبمرش 
لمحت و ياروام  رد  يزیچ  نینچ  هن . دشاب . ناشگرم  دهاش  دـنکفا و  ورف  ياهرد  هب  ار  دوخ  نطب  زا  عافدیب  نانز  نادرم و  ياهلیبق  هک  دوب 

دوب ياهلیبق  نیا  هچ  دوب . هتفر  داب  رب  ارحص  یمامت  رد  ناشیوربآ  دوب . ناشیا  بسن  بسح و  ياهیگژیو  برع و  مامت  مات و  تمارک  تیفرظ 
تحامـس شـشخب و  زیمآبیرف  ياهنیذآ  تمارک و  دوج و  ياههیارآ  هب  ار  دوخ  رهاـظ  هدرک و  یناـسنا  گرزب و  ياـهاعدا  رمع  همه  هک 

ودوش هتخانش  تفارش  يراوگرزب و  تواخـس ، تمظع و  ياههناشن  ناونع  هب  زاجح  مدرم  مشچ  رد  هک  دوب  هدیـشوک  هشیمه  دوب . هتـسارآ 
ياهجنکـش هرد  رد  کنیا  تسا و  شیرق  تزع  هصخاش  هک  تمارک  فرـش و  نطب  نآ  دـهد  ناشن  برع  يایند  هب  ات  دوب  هدیـشوک  هشیمه 

نامهب نالف و  يدـع و  ینب  میت و  ینب  موزخم و  ینب  سمـش و  نب  هیما  ینب  هک  فانمدـبع  ینب  مشاه و  ینب  هن  دـشیم ، كاله  كاـنمهس 
هنوگچ اجک و  هدـنیاشخب  رگداد  مولظم  تسیک و  رگـشیاشخبان  رگدادـیب و  ملاظ  دـندوب  هدـیمهف  ارحـص  همه  کنیا  هک  یلاـح  رد  تسا .

هداد داـب  رب  ار  دوـخ  يوربآ  يراـکبان  يراد و  نشیوخاـن  نـیا  اــب  يرآ  دراپــسیم . ناــج  یتخــس  یگنــسرگ و  زا  هرذ  هرذ  جــیردتب و 
زا ناهنپ  هنابش و  هاگهگ  هدربن و  ار  هناملاظ  نامرف  نیکمت  هتسکش و  ار  نوناق  نیکرشم  زا  یـضعب  هک  دوب  يدح  هب  ات  ناشینامیـشپ  . دندوب
هرد لخاد  هتـسب  شندرگ  درگ  ار  رتش  راسفا  هاگ  نآ  دـنروآیم و  هرد  ياهیکیدزن  ات  هدز و  راب  مدـنگ  اـی  اـمرخ و  ار  يرتش  نارگید  دـید 
نیا نایم  رد  دنتـشاد . میب  شیرق  رفیک  زا  اریز  دنوش  هدـید  هک  دندیـسرتیم  دـنتخیرگیم و  هحفـص 252 ] هنادزد [  دندرکیم ... شیاهر 
نوچ یناسک  زین  و  دنداتـسرفیم . ياهقوذآ  ناگدش  هرـصاحم  رب  نینچ  نیا  هاگهگ  هک  دـندوب  ورمع  نب  ماشه  عیبر و  نب  صاعلاوبا  نادرم 

ارنآ لوا  نامه  زا  هماندهع  ندوب  هناملاظ  رطاخ  هب  دندوب  ربمایپ  رادـغ  تخـسرس و  رایـسب  نانمـشد  زا  هک  نیا  اب  لفون  نب  يدـع  نب  معطم 
شرـس درک ... رتش  راب  هقوذآ  يرادقم  هجیدخ  هدازردارب  مازح  نب  میکح  يزور  . دندوب هدرمـش  نیگنن  سب  ار  یلمع  نینچ  هدرکن و  اضما 
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. دوب هتسب  دوخ  هب  وا  هک  دوب  یهانگیب  رهاظ  هب  هرهچ  نیا  تفرگ .. شیپ  ار  رهش  زا  ندش  جراخ  گنهآ  طاتحم  مارآ و  تخادنا و  نییاپ  ار 
نوچ درک و  شبیقعت  تفریم ؟ اجک  هقوذآ  راب  اب  زور  عقوم  نیا  دش . نامگدب  هلومحم  هب  شدـید و  لهجوبا  رهـش ، هزاورد  هناتـسآ و  رد 

! اوسر يا  مربیم . شیرق  نارـس  دزن  ار  وت  کنیا  مه  درک -. زاغآ  مانـشد  ییوگدب و  تفرگ و  ار  شنابیرگ  دوریم  هرد  يوس  هب  هک  دـید 
يوس هب  شیوخ  لابند  هب  ار  وا  نینچ  نیا  و  منک . تحضتفم  مهد و  داب  رب  ار  تیوربآ  ات  ایب  يربیم . ياهقوذآ  یناهنپ  رهـش  نانمـشد  يارب 

. دیـسر هار  درگ  زا  زین  ربمایپ  کـی  هجرد  نانمـشد  زا  [ 39  ] يرتخبلاوباو دـنتفرگ  ار  ناشورد  مدرم  تفرگ . جوا  شکمـشک  . دیـشک شیرق 
بات بآ و  اب  ار  دوخ  هنانامرهق  يهرداصم  درک ، دهاوخ  دـییات  ار  وا  راک  يرتخبلاوبا  هک  نیا  نامگ  هب  تفگ و  زاب  وا  هب  ار  ارجام  لهجوبا 
يدرم هک  نیا  زا  ایآ  دورب . نک  اهر  ار  درم  [ - هحفص 253 دیوگ [ : یم  مارآ  يرتخبلاوبا  هک  دید  تریح  بجعت و  نارازه  اب  اما  داد . حرش 
ییوگ دیـشک . سپاو  هاـگان  دروخ و  هکی  لـهجوبا  ؟ يوشیم شعناـم  ینکیم و  يریگولج  دربیم  دوـخ  [ 40  ] همع يارب  ار  دوـخ  هقوذآ 
هجیتـن رد  دوبن ، یندرک  رواـب  دوب  يردارب  نوچ  شیارب  هک  رفک  ناگدرکرـس  زا  يرتـخبلاوبا  زا  ینخـس  نینچ  دـیزگ . ار  وا  برقع  نارازه 

يرتخبلاوبا . دورب مراذگیمن  دش ؟ هچ  نامهفیحص  هماندهع و  سپ  دح ؟ نیا  ات  یمرـشیب  یحولهداس و  دز -: دایرف  داد و  وا  هب  يدنت  خساپ 
نم هزانج  يور  زا  رگم  دوشیمن . نیا  هن . تشادرب -: دایرف  لهجوبا  دورب . راذگب  ام ، لمع  نیا  ام و  رب  گنن  ردارب  مییام  مرـشیب  داد : خساپ 

هدـنبوشآرب ریفن  اهبـش  اـیآ  درادـن ؟ فاـصنا  رـس  رد  بلق و  هنیـس  رد  اـیآ  تسا ... لـهجوبا  درم  نیا  هک  یتسار  دـید  يرتخبلاوبا  . دـنرذگب
رد درـشفیم و  ار  شبلق  ییوـگ  دـشیم و  هدینــش  تساـخیمرب  باوـخ  زا  يرتـخبلاوبا  تـقو  ره  هـک  ییادـص  دونــشیمن ؟ ار  ناـکدوک 

یتسار ... نیا تسا  یمحریب  هدنرد و  قمحا ، دوجوم  هچ  درکیم ... بوذ  شدننازوسیم  هدـنز  هدـنز  هک  یمادـنا  نوچ  دوخ  ياههزادـگ 
هک تسا ...؟ هدیـشک  اـجک  هب  شراـک  دوب  رهـش  ناـسکیب  نایادـگ و  رتـسگ  هرفـس  ناـهانپیب و  رواـی  نیکاـسم و  رداـم  هک  هجیدـخ  نیا 

رگید دروآ . راشف  يرتخبلاوبا  ياپارس  رب  مشخ  هلعـش  مینک ؟ شفیفخ  راوخ و  میهدب و  شایگنـسرگ  مینک و  عنم  وا  دوخ  زا  ار  شاهقوذآ 
مکحم يایلیس  هحفص 254 ] هتـشگرب [  تخادگیم . ریعـس  هلعـش  نانوچ  شیاهگر  رد  بضغ  دیردیم و  ار  شنابیرگ  تلجخ  دوب . سب 
ناـفوت رد  هک  یگرب  نوچ  لـهجوبا  شدـنزب . دیـشوکیم  هتخیوآ و  يو  رد  زین  وا  دز . لـهجوبا  شایناـج  ناـج  یناـمیا و  ردارب  هنوـگ  رب 

نآ هبرـض  اما  دـنادرگرب . ار  شاهبرـض  ات  دیـشوک  درک . دروآیم  ورف  ياهبرـض  هتفر و  الاب  هک  درم  تسد  لئاح  ار  شدـعاس  دـیآ  راتفرگ 
تمواقم دیشوک  دمآ . دورف  شاهنوگ  رب  لوا  راب  زا  رتمکحم  ياهمطل  راب  نیا  دناکـش و  مهرد  ار  شیوزاب  تمواقم ، هک  دوب  مکحم  نانچ 

کف دوخ  ربارب  اج  نآ  تسیرگن و  رفاک  درم  دوب  هدرکن  شکورف  يرتخبلاوبا  بضغ  زاب  لاح  نیرد  نوچ  دروخ و  رگید  یتشم  اـما  دـنک .
يامیس هبرض  ره  رد  تفرگ . ندز  لهجوبا  تروص  رـس و  رب  زیت  یحالـس  نوچ  هتـشادرب و  ار  نآ  دیهجرب و  دید . هداتفا  نیمز  رب  ار  يرتش 

رتشیب دـیدیم و  دـندروخیم  فلع  دـندرکیم و  تمواقم  هنادرم  روآتلاجخ ، هرد  نآ  رد  هک  ار  ياهنـسرگ  ناـمولظم  ناروگ و  هب  هدـنز 
شدـنزب و دیـشوکیم  لـهجوبا  تشگ . ناور  موق  هشیپتواقـش  محریب و  درم  تروص  رـس و  رب  نوـخ  جوـم  هک  نیا  اـت  دز  دز و  دزیم .

هاگ نآ  دز . شنیمز  رب  مکحم  درک و  دنلب  تفرگرب و  ار  شرمک  دش و  مخ  يرتخبلاوبا  هاگان  دوب . رتيوق  وا  زا  فیرح  اما  دـنک . تمواقم 
و درکیم . شبوکدگل  مشخ  ریقحت و  رس  زا  سپس  دیلامیم و  شکاخ  رد  و  دروآیمورف ... شتروص  رس و  رب  هک  دوب  دگل  تشم و  ناراب 

تفگ تسیرگنیم  مازح  نب  میکح  هب  تلجخ  مرـش و  رـس  زا  هک  یلاح  رد  درک و  اهر  دوب  هداتفا  شیاـپ  ریز  ياهشـال  نوچمه  هک  ار  درم 
نوخ كاخ و  تساخرب . لهجوبا  . تفر تفرگ و  ار  شایگدوسآ  هناشاک  نما و  هناخ  هار  نیگهودـنا  دوخ  و  ربب . ادـخ  هانپ  رد  ار  تیالاک 
هدید هحفص 255 ] ار [  همه  نیا  دوب و  اج  نآ  هزمح  دیدیم . هچ  اتفگـش ... ادرد و  هآ ... تخادنا ... فارطا  هب  یهاگن  دناکت و  دوخ  زا  ار 

دزیم و یتشگ  رهـش  رد  اهنت  هنت و  کی  دـمآیم ، الاب  هرد  قامعا  زا  دـیآیمرد  شماـنک  زا  هک  ریـش  نوچ  یهاـگ  زاره  هزمح  يرآ  دوب .
دوخ اب  لهاج  درم  دنکفاورف . رـس  كانمرـش  لهجوبا  تشگیم . زاب  هرد  هب  ددرگ  وا  ضرعتم  زین  یـسک  دوش و  یـسک  ضرعتم  هک  نآیب 

. یمارگ زیزع و  لبه  يا  هآ  دشاب ... رـضاح  اج  نیا  هظحل  نیمه  رد  تسرد  دیاب  یـسک  نانچ  اضق  رب  تسد  دش ... دب  هچ  هک  هو  دیـشیدنا :
و تفگ . دهاوخ  دمحم  هب  ار  نامزورما  ناتـساد  تفر و  دهاوخ  نونکا  مه  يایتخبدب ... تبیـصم و  هچ  یتخیر ؟ كاخ  رب  ار  میوربآ  ارچ 
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، نامناردارب ناسک ، نیرتکیدزن  نیرتهب و  هک  تفای  دنهاوخرد  دمحم  نارای  میدش و  ماکنمـشد  دـیمهف ... دـنهاوخ  ارم  يارجام  هرد  همه 
نایدیعبت بلاطوبا  اما  ... درک دنهاوخ  نامتتامش  مدآ  ملاع و  همه ، سپ  نیزا  دننزیم ... کتک  میاهتشاد  اور  وا  رب  هک  يراک  رطاخ  هب  ار  ام 

رب مدرم  دیـسریم و  رهـش  هب  هرد  قامعا  زا  يو  راعـشا  درکیمن . یهاتوک  شیرق  نعل  نعط و  ییوگدـب و  زا  مدـکی  دادیم و  يرادـلد  ار 
رـس نینچ  ربمایپ  نانمـشد  شیرق و  فلتخم  نوطب  هب  لاطخ  راشرـس  ییورین  ناوج و  یتینهذ  اب  ءاحطب ، دنملاس  خیـش  . دنناوخیم رگیدـکی 

ام زا  تسیکبتکلا  لوا  یف  طخ  یـسومک  ایبن  ادمحم  اندجو  انا  اوملعت  ملابعک  نب  يول  نم  اصخ  ایول و  اننیب  تاذ  یلع  ینع  اغلبا  الا  : دادیم
ماقم نانوچ  ام ، نایم  رد  دـمحم  ماقم  دـینادیمن  اـیآ  هک  دـناسرب  ار  ربخ  نیا  بعک  نب  يول  هریت  صوصخب  اـم  نادـنواشیوخ  هب  دـیآرد و 
نیا تسا ، برع  تداع  تنـس و  هک  نانچ  هحفص 256 ] تسا [ ...؟ هتشگ  شرافس  هبترم  تمظع  هب  یلوا  فحـص  هک  تسا  یـسوم  خماش 

يرگید رب  ار  ناشمادـک  چـیه  ود  نیزا  فیـس ... نخـس و  ای  و  ریـشمش . رعـش و  دـهدیم : ناشن  زیچ  ود  اب  ار  شایبلق  نامرآ  داقتعا و  موق 
رتارب و رعـش  يرونخـس و  هبرح  ناـشنایم  رد  هـک  هدـشیم  هدـید  اـسب  یتـح  تـسا ... يرگید  لوارق  شیپ  یکی ، عـقاو  رد  تـسین و  يرترب 

يرآ دـشاب ... هدـشن  زاغآ  نخـس  غیت  نتـشگ  هتخیهآ  اب  لوا  هک  تسین  یگنج  چـیه  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  ارچ  دـیآیم . زیت  غیت  زا  رتزیرنوخ 
برح و نادـیم  رد  یتح  هک  تسا  هتخیمآ  ناشناج  اب  نانچ  رعـش  نیا  تسا و  رعـش  لوا  ناشزیت  ریـشمش  ره  روآماـیپ  زیتس و  ره  رادهیـالط 

روعش رعش و  ریمض و  مشخ  رگتیاکح  هزوجرا ، ههیدب و  يهنوگ  هب  ار  یتاملک  لوا  دنرب ، ریشمش  هب  تسد  هک  نآ  زا  شیپ  لاتق ، يهکرعم 
هزوـجرا ریـشمش ، نیبوز و  ریت ، هزین و  نابرـض  ناـیم  رد  یتـح  دـنربیم . راـک  هـب  ار  اهریـشمش  سپـس  دـنهدیم و  رـس  ناـشیگنج  نطاـب 

دننک فیعضت  فیفخت و  دننزب ، مخز  ار  فیرح  رتشیب  مالک ، نیگآرهز  يزیت  نخس و  شین  اب  دنشوکیم  دنیارسیم و  رعـش  دنناوخیم و 
نیرتیـصخش ینطاب و  رکفت  یفطاع ، ياههنیمز  کفنی  وزج ال  رعـش  هک  تسا  یتلم  نیا  اهتلم ، یماـمت  مغریلع  يرآ  دـنروآرد . اـپ  زا  و 

برع تسوا . مزر  گنج و  رعش  برع ، رعش  هچ  درک . هسیاقم  ناوتیمن  ياهعماج  چیه  رعش  اب  ار  برع  رعـش  ور  نیدب  تسوا . بلق  حالس 
و دـنکیم ... نالعا  ار  دوخ  بلق  یهاوخنیک  زیتستلاسر و  گـنج و  هناـقداص  ماـیپ  رعـش  اـب  دـنکیمن . ییارآ  هلمج  یظاـفل و  رعـش ، رد 

طبض شناوید  رد  کنیا  هک  يراعـشا  تیب  رازه  هس  زا  هک  نانچ  وا -  نانمـشد  اب  قیمع  تفلاخم  ربمایپ و  هب  شاینطاب  داقتعا  رد  بلاطوبا 
رفک و هعماج  اب  ربمایپ ، زا  عاـفد  رد  راعـشا  نیا  اـب  وا  دراذـگیم . شیاـمن  هب  ار  دوخ  هدـیقع  نطاـب و  دـیآیمرب  تساـم  لـمات  تسد  رد  و 

رعش رد  ار  شداقتعا  لوا  برع  يرآ  تسا . هداد  گنج  نالعا  شیرق  هب  شیوخ  رعش  اب  دراد و  زیتس  رـس  شیوخ  هحفص 257 ] تیلهاج [ 
یـسب اما  دـنزیم . غیت  دروآیمرب و  ریـشمش  شیوخ  روعـش  رعـش و  زا  عافد  يارب  سپـس  دـنکیم و  نایب  ارنآ  یمـسر  يهیمالعا  دزیریم ،
ربمایپ هب  ار  شنامیا  بلاطوبا ، رادرک  رعش و  ینعی  راتفر ، هشیدنا و  حوضو  نانچ  اب  ننست  هعماج  ارچ  هک  تسا  یتفگـش  یتخبدب و  بجوم 

اب هک  ره  هچ و  ره  یلع و  هیلع  هیواعم  زین  ردتقم و  هفیلخ  هس  تفالخ  نارود  رد  هک  تسایس  راکشآ  ناهنپ و  ياهتسد  لیالد  هب  هتفاینرد و 
یفن هناملاع  ار  گرزب  كاپ و  صلاخ و  نامیا  نآ  تسا ، هتخادرپ  شنادناخ  وا و  هیلع  هنانمشد  ثیداحا  لعج  هب  تسا  هتشاد  تبـسن  یلع 

مینکیم دقن  هدیصق  کی  ياوتحم  زا  ار  برع  یلهاج  ناراونخس  هعبس و  يارعش  هزورما  ام  هن  ایآ  تسا  یندیـسرپ  تسا ... هدومن  نامتک  و 
طبض تعیبط و  ياهییابیز  میسرت  قشع و  فاصو  رعاش  ار  سیقلاورما  لثملایف  ایآ  میفاکـشیم ؟ میـسانشیم و  ار  ناشیلک  حور  عبط و  و 

هاگ مینادیمن ؟ هریغ  راکش و  مزر و  مزب و  ياههنحص  شاقن  فیطل و  تاساسحا  یگتشگرس و  ارحـص و  یگدنز  زیگنارب  لمات  ياههقیقد 
. میربیم هار  رعاش  نآ  سنا  تولخ  فطاوع و  لیلحت  هب  يدیلک  نانچ  اب  ام  دنکیم و  تیافک  يرعاش  هیحور  ندنایامن  يارب  هدیـصق  کی 

لقن ربمایپ  هار  رد  ار  بلاطوبا  يرابناج  يرادیاپ و  نامیا ، رب  رعشم  رعـش  تیب  رازه  هس  دوخ  ناشباتک  اهدص  رد  ننـست  لها  هک  نآ  لاح  و 
یفن دناهتخاس  بلاطوبا  هیلع  هیواعم  نارادتسود  یلع و  نانمشد  روتسد  هب  هک  هنافـصنمان  یلعج  ثیدح  نیا  اب  ار  وا  نامیا  زاب  دنیامنیم و 

رد بلاطوبا   » ای و  دشوجیم » نآ  زا  شرس  زغم  هک  دراد ، اپ  رب  شتآ  زا  ییاهشفک  تسا ، خزورد  رد  شرفک  تهج  هب  بلاطوبا  : » دننکیم
لمع هشیدـنا و  ار ، نامیا  رفک و  كالم  مالـسا  رگا  و  یبیجع ... ثیدـح  هچ  یتسار  هب  تسا .» هحفص 258 ] خزود [  رد  قمع  مک  یـشتآ 

قمریب ییاهتسد  هک  هنوگخزود  رابتقر و  هرظنم  نآ  نتم  رد  يدمآیمرد  بلاطوبا  بعـش  هب  رگا  ...؟ تسناد دهاوخ  هچ  سپ  دنادیمن ؟
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دندوـب هدرک  مـهارف  کـیرات  گـنت و  ییاـهکنولآ  رقحم و  ياـهنابیاس  هدروآ ، مـهارف  هموـک  كاـشاخ و  گنــس و  اــجنآ  اــجنیا و  زا 
ياههناخ یلع  بلاطوبا و  نادناخ  یمامت  ینعی  بلطملادبع ، ینب  هک  يدـیدیم -  لامج  ییابیز و  زا  یتشهب  اج  نامه  رد  یتسیرگنیم - 

لـصا ناج و  نت و  نوچمه  وا  زا  دناهتفرگ و  نایم  رد  ینیگن  نوچمه  ار  ربمایپ  هبلک  هداد و  رارق  ربعم  هگنت  هرد و  يولگ  رد  رتشیب  ار  دوخ 
ماـگنه هب  هلاـس و  هـمه  هـک  دوـب  هناراوـگرزب  یناـشفناج  یمدرم و  يرادـیاپ  رهم و  نـیا  هاـنپ  رد  وا  .و  دـننکیم تـسارح  دوـخ  ساـسا  و 

هب کیدزن  رود و  ياههار  زا  هک  نوگهنوگ  لیابق  ياسور  رب  ار  دوخ  دشیم و  رادـیدپ  مدرم  نایم  تفریم ، نوریب  برع  جـح  ياهمسوم 
نیا اب  درکیم . سامتلا  ار  ناشمالـسا  تفگیم و  نخـس  ماوقا  ناگرزب  یمامت  اب  کت  کت  درکیم و  هضرع  دـندمآیم  هکم  هناخ  ترایز 

نیرترب هک  ناشتیامح  تیمح و  نتخیگنارب و  يارب  تسـشنیمن و  اپ  زا  وا  اما  دندادیمن . وا  توعد  هب  یتبثم  خساپ  ناشمادـک  چـیه  همه 
اور نم  رب  هچ  ره  تسین و  نم  ناـج  رب  یهارکا  دـینکیمن  تباـجا  ار  متوـعد  هک  نیا  زا  :» تفگیم نینچ  تسا  برع  زیگناشیاتـس  تنس 
زا دریذپن ، هک  سک  نآ  تسوا و  ریخ  سپ  دیآرف  شمناوخیم  هحفص 259 ] هک [  هچنادب  رگا  امـش  زا  سک  نآ  تسین . مهم  میارب  دیراد 

ممدرم هب  ار  منخس  طقف  ات  دینک  متیامح  دنتـسه  ممایپ  عنام  دنراد و  ار  مناج  دصق  هک  نانآ  ربارب  رد  مهاوخیم  امـش  زا  مباتیمنرب . ور  وا 
ربارب رد  یتح  اما  .« منادرگ مامت  تسا  هتـشاگن  امـش  نم و  رب  هک  ار  ییاضق  دوش و  يرجم  دـنوادخ  هدارا  ات  منک ، تلاسر  غـالبا  مناـسرب و 

شیرق نیکرشم  راذنا  دیدهت و  دندادیمن و  ودب  یتبثم  خساپ  نانآ  زا  سک  چیه  زین  تیاده ، تفرعم و  تیانع ، رهم و  روشرپ  نانخـس  نیا 
ام راک  حالـصا  رد  درم  نیا  هنوگچ  دـنفقاو ، ام  زا  رتهب  شلاـح  هب  وا  موق  يدرم ! تفگـش  هچ  دـنتفگیم -: اـهنت  دـندشیم . شروآداـی  ار 

ناشیا نایم  زا  دناهدنار و  دوخ  زا  ار  وا  شاهعماج  و  دـیوگیم ؟ دـب  ار  نانآ  هتـساخرب و  دوخ  موق  داسفا  هب  هک  یلاح  رد  دیـشوک ، دـهاوخ 
... تسا هتشگ  دودرم  دورطم و 

ینامیشپ مرش و  خزود 

اریز دندوبن . راکماک  زارفارس و  نادنچ  دندوب  هدرک  شدرط  هتشاد و  اور  وا  هیلع  هک  یتیانج  رطاخ  هب  زین  وا  موق  اریز  دندرکیم . هابتـشا  اما 
درکیم و ینیگنـس  ناشهناش  رب  مرـش  نارـسخ و  راـخ  راـخ  مغ و  راـب  دوب  هدـش  ناشبیـصن  هک  یحتف  يداـش  زا  شیب  راـصح  يارجاـم  رد 

ورمع نب  ماشه  يزور  . تفـشآیم رتدـب  دروخیم و  ار  ناشزغم  دروخیم  رتهب  ار  كوپ  بوچ  هک  هنایروم  نوچمه  یناـشیرپ  ینامیـشپ و 
هحفـص شناج [  تارـسح  شیوخ و  نورد  يارجاـم  زا  تسـشن و  شراـنک  دـمآ و  دوب  بلطملادـبع  يرتخد  هون  هک  هیمایبا  نب  ریهز  دزن 

رد هک  روآمرـش  راـک  نیزا  تفرگ و  داـقتنا  داـب  هب  يدرمناوج  تیاـهن  رد  ار  ربماـیپ  نانمـشد  دوخ و  يدرمناوجاـن  تشادرب و  هدرپ  [ 260
قطنم دوب و  هتـسارآ  لقعت  تفارـش  هب  شیب  مک و  هک  دوب  يدرم  ماشه  تفگ . نخـس  دوب  هدش  ناشیناشیپ  شقن  یگنن  هکل  نانوچ  خیرات 

دوب یضاران  هنارگمتس  يهتـشون  ملظ و  يهمان  نامیپ  نینچ  زا  زاغآ  زا  . تشاد ار  نتـشیوخ  هیلع  فارتعا  وج و  تسج و  تراسج  هشیدنا و 
زا یناهنپ  ناهاگنابش  هاگهگ  هک  دوب  یسک  وا  دوب . هدیشیدنا  هدوهیب  شنتسکش  مهرد  ییوجهراچ و  يارب  هدرک و  رکف  نآ  هرابرد  اهراب  و 

هنوگچ میتسه ... ینامدرم  هچ  هک  یتسار  ریهز  يا  ناـه  تفگ -: يو  درکیم . اـهر  بعـش  هراـنک  درکیم و  راـب  ار  يرتش  نیکرـشم  دـید 
محر هب  ناملد  دـننک و  هجنکـش  لاس  هس  زا  شیب  ار  عافدیب  كدوک  نز و  یتشم  میهدیم  هزاجا  مینکیم و  اشامت  شوماـخ  میاهتـسشن و 

هب مرن و  مرگ و  رتسب  رد  مینک و  نت  رب  ار  اـهکاشوپ  نیرتـهب  میـشونب و  اراوگ  بآ  میروخب و  اذـغ  وت  نم و  تسا  راوازـس  اـیآ  دـیآیمن ...
ناشنادنزرف نامیاهییاد و  نادنواشیووخ و  نیرتهب  اما  مینارذگب  راگزور  يداش  هب  میریگب و  دیدج  رسمه  میمارایب . نامنازیزع  رانک  ینمیا 

تـشپ رب  هک  تسا  يراک  نیرتتشز  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دنـشاب . مورحم  تایح  بهاوم  همه  زا  و  دـننامب . نمیاان  رامیب و  هنـسرگ ، هنهرب ،
نیا هک  یتـسار  : دیـشیدنایم ماـشه  تفگیمن  چـیه  دیـشیدنایم و  شوماـخ  دادیم و  شوـگ  شنانخـس  هب  ریهز  . میاهدـش بکترم  نـیمز 

 ] کقمحا نآ  يدونـشوخ  يداشلد و  يارب  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  نیرتهب  ام  تسا . هدـش  نامیارب  یگنن  هچ  هناـقمحا  تیبصع  تیلهاـج و 
لد شهاوخ  هب  دوب  ناهاش  جات  ناکاپ و  ندرگ  بیز  هک  ار  نامیاهرهوگ  میدرک . ادف  درادـن  دانع  لهج و  زج  هک  یموزخم  هحفص 261 ]
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درپسیم و شوگ  شیوخ  نادـجو  وا و  شوماخ  ياهاوجن  هب  دوخ  ناج  قامعا  رد  دوب و  توهبم  ریهز  . میتخیر يو  ياپ  هب  فیثک  یکوخ 
یتفرگیم یمیمـصت  نینچ  مکحلاوبا -  لهج -  ردپ  نآ  نادنواشیوخ  هرابرد  وت  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگیم : ماشه  دـیزرلیم . مرـش  زا 

تـسد ناـشتیامح  زا  ناـج  ياـپ  اـت  هکلب  دـیبنجیم  شایلیماـف  گر  تساـخیمرب و  هناتخـسرس  تفلاـخم  هـب  دـشیمن و  میلـست  اـهنت  هـن 
هچ ناقمحا  ام  هک  رگنب  هآ  ام ... هک  یلاـح  رد  تشگیمن ... سک  چـیه  میلـست  دوخ  نادـنواشیوخ  هیلع  یماـگمه  رد  يرآ  تشادیمنرب .

. دوـب رهتـشم  یـشیدناتسرد  قدـص و  هب  ناـشنایم  رد  درم  نیا  تفگیم . تسار  ورمع  نب  ماـشه  نیا  ادـنوادخ . . ادرد امرـش و  مـیاهدرک .
تقادـص تزع و  رد  دـنلب ، یهوک  نانچمه  ام  نایم  رد  ماشه  : » دـنتفگیم نخـس  ریبعت  نیا  اب  ماشه  زا  دوخ  ناـیم  ناـنآ  تفگیم . تسار 

هک ینانخس  نیا  هک  نآ  رتتفگش  تفگیم و  تسار  ماشه  يرآ  تشادیمنرب . هنیس  زا  رس  ریهز  ... اترسح اغیرد و  تسا ...». هدنام  راوتسا 
اب تقادص  تزع و  راوتسا  راسهوک  نآ  ماشه ، هک  دیـسریم  شرظنب  دمآیمرب . زین  وا  دوخ  ناج  قامعا  زا  هک  دوب  اهتدم  تفگیم ، ماشه 

نخـس باتزاب  ددرگیمزاب - شدوخ  هب  شنخـس  كاوژپ  دـنزیم و  گناب  یگنـس  لد  رد  هک  یـسک  نوچمه  هکلب  دـیوگیمن ، نخـس  وا 
؟ مینک هچ  یلو  ییوگیم . تسار  تفگ : خساپ  ریهز  هاگان  هحفـص 262 ] ددرگیمزاب [ ... يو  دوخ  هب  ماشه  ههبج  زا  هک  تسا -  شدوخ 
ار ییاوسر  تیانج و  رـسارس  هماننامیپ  نیا  درکیم ، مایهارمه  يدرم  رگا  میآرب ؟ هنوگچ  شیرق  راهق  رادغ و  يورین  نیا  اب  هنت  کی  نم 

بقع هار  نیرد  ماوت و  اـب  نم  راونهآ -. تشم  راوتـسا و  تشپ  نیدـنچ  مهاوخیم ... هارمه  طـقف  مدزیم . ناـشتروص  هب  درکیم و  هراـپ 
ماـشه . بوـخ رایـسب  میهد -. مه  تشپ  هب  تشپ  اـت  نک  ادـیپ  مه  ار  یموـس  رفن  دـشاب . اـهنیزا  شیب  ناـمیورین  راذـگب  رگنب ، منیـشنیمن -.

دیپس زا  معطم  دوب . هدرک  ییاسانـش  شیپ  زا  تخانـشیم و  ار  موق  نادرمناوج  يو  تفر ... يدـع  نب  معطم  غارـس  هب  تساخرب و  هناـمداش 
هدرک يدج  تفلاخم  نآ  اب  هدرکن و  اضما  ار  نآ  تسخن  زور  نامه  زا  هماندهع  رد  هحرطم  هشیدـنا  تیعبـس  تهج  هب  هک  دوب  یناگهرهچ 

؟ دنوش كاله  مشاه  ینب  بلطم و  ینب  فانمدـبع ، نادـنزرف  نیرتهب  زا  هورگ  ود  هک  یهدیم  اضر  ایآ  معطم  يا  :- تفگ ودـب  ماشه  دوب .
یـشاب و ياهلیذر  نینچ  هاوگ  ینک . هاگن  وت  دروخب و  ار  ناشتـشوگ  هدـنز  هدـنز  گرم  سکرک  يراد ؟ قلعت  نانآ  هب  زین  وت  هک  ینادـناخ 
. وت رب  ياو  تشادرب -: دایرف  هناکانمشخ  معطم  . ینک کمک  ناتسود  مغریلع  ار  نانمشد  یشومارف  یـشوماخ و  نیا  اب  و  ینامب ؟ شوماخ 

ادیپ مه  ار  يرگید  رفن  هحفـص 263 - ] درک [ . مناوتیم  هچ  اهنت  تسد  اما  مدوب . ینیگنن  لمع  نینچ  فلاخم  زاـغآ  زا  نم  ییوگیم . هچ 
ماشه ... نک ادیپ  مه  ار  یمراهچ  هیمایبا -. نب  ریهز  تسیک -؟ ماهدرک -. ادـیپ  .- نک ادـیپ  مه  ار  موس  رفن  نم -. دوخ  تسیک -؟ ماهدرک -.

یتدـعاسم چـیه  زا  مد  نیرخآ  اـت  هک  دوب  یناـسک  نتفاـی  قیفوت ، ماـگ  نیلوا  ریطخ  هار  نیرد  تفگیم . تسار  معطم  تساـخرب . هناـمداش 
میقع ار  راک  مک  دادعت  دندرکیم . لماک  هاپـس ، کی  روآمزر  دـحتم و  ياههیالط  نوچمه  ار ، دوخ  تارفن  دـیاب  دـندرکیمن . يراددوخ 

وا هلمح  هصق  دناسر . يرتخبلاوبا  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  ... تشگیمن لصاح  یقیفوت  نیرتمک  دزیم و  مه  رب  ار  ناشیاههشقن  تشاذگیم ،
نادنچ هک  دوبن  زاین  ياهدیـسر  هتخپ و  هویم  نینچ  ندیچ  يارب  دوب . هدینـش  بعـش  هدـید  جـنر  مدرم  زا  ار  شاهنادرم  عافد  لهجوبا و  رب  ار 

هک دوب  هتفگن  ینخـس  زونه  دوب . هدروآ  ورف  ار  دوخ  ياهراسخاش  یمامت  هنابیجن  درم ، يدوجو  يهرجـش  دوج و  تخرد  دنک ، زارف  تسد 
نب دوسالا  نب  ۀـعمز  غارـس  هب  ماشه  . نک ادـیپ  مه  ار  مجنپ  رفن  ناج . ياپ  ات  مأوت . اب  مأوت . اب  تفگ -: تفایرد و  ار  ارجام  همه  يرتخبلاوبا 
موق نادـنواشیوخ و  تفگ : تخیگنارب  ار  شنادـجو  داد و  تلجخ  زین  ار  وا  دوب  هتفگ  نخـس  نارگید  اب  هک  نانچمه  تفر و  بلطملادـبع 

هنادرمناوجان هچ  ام . رب  ياو  میتشاذگ ... ناشیاهنت  اههظحل  نیرتریطخ  رد  هحفص 264 ] دننک [ . لامیاپ  ار  ناشقوقح  ات  میدرک  اهر  ار  دوخ 
جاجتحا لالدتسا و  هناقداص  دید  دیـشیدنا و  شنانخـس  هب  هعمز  ؟ میدرک ام  هک  دنکیم  نینچ  دوخ  مدرم  اب  یـسک  هچ  رگنب  میدرک . راتفر 

اهر ار  اـههرک  تشحو  فوـخ و  ماـگنه  هـب  اـهرتش  دـندرکیم . عاـفد  دوـخ  هـلگ  زا  رطخ  ماـگنه  هـب  اـهواگ  تـفگیم : تـسار  دـنکیم .
ياههدناماو نافیعـض و  ناگدنرد ، هلمح  ماگنه  هب  نایاپراهچ  ياههلگ  ارحـص و  یـشحو  ياهچوق  دنداتـسیایم . ناشیاپ  هب  دندرکیمن و 

ناسک نیرتزیزع  اب  هک  دندوب  یتاناویح  زا  رتمک  يرترب و  یعدم  فارـشا  هچ  نانآ  باسح ، نیا  اب  دـندرکیمن ... اهر  دوخ  لاح  هب  ار  همر 
نایم رد  ار  نامیوربآ  يرآ  تفگ -: هعمز  . دـندوب هدرک  نینچ  دوخ  ناـجو  مسج  نت و  ياـههراپ  نادـنواشیوخ و  ناـعونمه ، نیرتکیدزن  و 
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مینیبب ار  رگیدمه  دیاب  بوخ . رایسب  ریهز -.... يرتخبلاوبا و  معطم و  وت و  نم و  یلب  دنک -؟ نامیرای  تسه  یسک  ایآ  میداد . داب  هب  برع 
دوخ میمـصت  نوماریپ  دندمآ و  درگ  هکم  يالاب  یناکم  نوجح »  » رد بش  نامه  درمناوج  كرـشم  جنپ  نآ  ناسنیدب  . میـشیدنیب یحرط  و 

 - شیرق نارس  نیکرشم و  یمامت  ربارب  همهاو  سرت و  نیرتمکیب  ار -  دوخ  ینلع  تفلاخم  ادرف  هک  دنتـشاذگ  نیا  رب  رارق  دنتفگ و  نخس 
نییاپ نوجح  زا  داباداب ، هچ  ره  ادرف  هک  نآ  زا  دنـسرخ  دنـسرخ ، نامداش و  ياهلد  اب  هاـگ  نآ  دـشاب . ریهز  ناشیوگنخـس  دـننک و  نـالعا 

... ] دـندیباوخ مامت  شمار  هب  سوباکیب و  تلذـم  مرـش و  هجنکـش  یباوخ و  رادـیب  ساره و  لاـس  هس  زا  سپ  ار  بش  نآ  اـهنت  دـندمآ و 
زا یسابل  دیشوپیم ، رخاف  ياههماج  بلغا  هک  ریهز  دندوب . مارحلادجسم  رد  دوب ، هتشگ  ررقم  شیپ  زا  هک  نانچ  حبص ، ادرف  هحفص 265 ]
زا سپ  يو  دندوب . وا  بقارم  هدـنکارپ و  اج  نآ  اج و  نیا  شنامیپمه  نارای  تشادیمرب . ماگ  دنمـشیدنا  ممـصم و  تشاد و  نت  رب  ناینرپ 

نینچ هداد  رارق  بطاخم  دـندوب  هداد  هیکت  شیوخ  تردـق  ياهدنـسم  رب  هک  ار  شیرق  رگفاوط و  مدرم  هناخ ، درگ  فاوط  راب  تفه  ماجنا 
انف تکاله و  هب  افج  راشف  انگنت و  تدـش  زا  مشاه  ینب  میـشوپب و  سابل  میروخب و  اذـغ  ام  اـیآ  شیرق . ناـگرزب  هکم و  مدرم  يا  :- تفگ

نیگنن هماندهع  نیا  ات  منیشنیمن  اپ  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  دنـشورفب . يزیچ  هن  دنرخب و  يزیچ  دنناوتب  هن  دنـشاب و  نایرع  نالان و  دنـسرب ؟
ار لهجوبا  ياپارـس  مشخ  زا  ياهزرل  ... دور داب  رب  دوش و  هراپ  هراپ  تسا  هدیرب  ار  نامماحرا  هتـشر  هدیرد و  ار  نامیوربآ  هدرپ  هک  هناملاظ 

شوپناـینرپ درم  نیا  حبـص  زورما  اتفگـش  دوب . ومه  داـتفا  تشحو  هب  دینـش و  ار  یناوخفلاـخم  جوـم  نیا  هک  یـسک  نیلوا  تفرگ و  ورف 
یماخ يایؤر  هچ  نیا  هو ... هدوب ؟ هچ  يارب  هعماج  یلک  تساوخ  هناخدور و  تهج  فـالخ  رد  تفلاـخم  يانـش  نیا  و  دوب ؟ هدـش  شاهچ 
زونه اما  . دوشیمن هراپ  هماننامیپ  هک  ادخ  هب  یتفگ . غورد  يدناوخ و  روک  درم . یه  دز -: دایرف  لهجوبا  دـیرورپیم . شاهلک  رد  هک  دوب 
دایرف نیا  دروآ . دورف  شایندچ  هلک  هب  يرگنلت  کتپ ، هبرـض  نوچمه  رگید  ییادـص  رگید  يوس  نآ  زا  هک  دوب  هدیـشکن  ورف  شیادـص 

زا ادـخ  هب  لهجوبا  يا  وت  تفگیم -: هحفـص 266 ] نینچ [  يو  تیامح  رد  هتفرگ و  ار  نیـشیپ  درم  فرح  هلابند  هک  دوب  دوسا  نب  ۀـعمز 
یضار زگره  دشیم  هتشون  یتقو  میتشاد . گنن  میب و  نآ  زا  لوا  زا  و  میدوبن . یضار  ینیگنن  هماننامیپ  نینچ  هب  ام  ییوت . رتوگغورد  همه 

ار شتروص  هدرـشف و  ار  شیولگ  شیپ  يدنچ  هک  دوب  سک  نآ  موقلح  زا  ادص  نیا  و  تساخرب . رگید  ییوس  زا  رگید  ییادـص  .و  میدوبن
هتـشون نآ  رد  هک  هچنآ  هب  ام  دـیوگیم . تسار  هعمز  دز -: دایرف  يرتخبلاوبا  دوب . هدـنکفا  شکاخ  رب  نیلام  نینوخ و  هدز و  تخـس  همطل 

... دیچیپ دوخ  هب  بضغ  زا  دیشک و  دوخ  هدروخ  یلیس  تروص  هب  یتسد  لهجوبا  هآ ... هآ ... . میرادن فارتعا  نآ  هب  میدوبن و  یـضار  هدش 
مـشخ زا  هک  دید  ار  يدع  نب  معطم  تشگرب ، دـیکرت . شـشوگ  خـیب  شخرذآ  راجفنا  نوچمه  رگید  ییادـص  دوب . راک  لوا  نیا  هزات  اما 
شوگ دز -: دایرف  معطم  دشیم  عطاس  نیک  هقعاص  نیشتآ و  هنابز  شرابررش ، نامشچ  زا  هنـسرگ  یگرگ  نوچ  دییاسیم و  مه  رب  نادند 
همادا دـش و  هریخ  دوخ -  راکـش  فعـض  هطقن  لـهجوبا -  يولگ  هب  تسار  هاـگ  نآ  دـنیوگیم ... تسار  درم  ود  نیا  مکحلاوـبا ، يا  نک 

دروآتلجخ هماننامیپ  نیا  ببس  هب  ادخ  زا  تسوگغورد ... تیمحیب و  دیوگب  دنیوگیم  درم  ود  نیا  هچنآ ، زج  ینخـس  سک  ره  داد -:
تساخرب و ورمع  نب  ماشه  دـمآ . دراو  رگید  ياهبرـض  هاگ  نآ  ... مییوجیم تئارب  يرازیب و  شاهنارگمتـس  تاـیوتحم  زا  میبلطیم و  وفع 
ار نامیپ  یلصا  ناببسم  دومن و  حیبقت  ار  شیرق  لمع  درک و  دییات  ار  نارگید  نآ  نخس  یمامت  درک . تجح  هماقا  نارگید  نآ  زا  رتمکحم 

شدانع ببـس  هب  دوب و  مکحلاابا  شمان  دنچ  ره  تشادرب ... نویـش  دایرف و  هنادـنمدرد  هنادـیمون و  لهجوبا  هحفص 267 ] تفگ [ . مانـشد 
یقافتا دناوتیمن  ارآ  يهشدخیب  تقفاوم  نانخس و  هنوگ  نیا  حرط  هک  تفایرد  يدنمـشوه  تسارف و  هب  اما  تشاد  بقل  یموزخم  قمحا 

نارس . دیتخیر همانرب  دیتخاس و  نمجنا  دیدیشک ، هشقن  دیتسشن و  هنابـش  متفایرد . ار  زیچ  همه  مدیمهف و  هآ ... هآ .. تفگ : ور  نیا  زا  دشاب .
زا هماندهع  فلاخم  قفاوم و  مصاختم ، هورگ  ود  نایم  زور  نآ  دنتفر . ورف  هشیدنا  هب  دندینش و  ار  همه  نیا  دندوب ، ارجام  دهاش  هک  شیرق 

هورگ دنتسیاب ... شنارای  ربمایپ و  هیلع  مالسا ، لماک  يدوبان  راک و  نایاپ  ات  دندوب  ممصم  دنتـشادیمنرب و  تسد  دوخ  هناریگتخـس  عضوم 
دافم نتسسگ  ضقن و  رد  يهتشون  نافلاخم  رامـشتشگنا  هورگ  نیا  هک  دوب  راکـشآ  حوضو  هب  دنراد . راهظا  شیرق  رب  ار  شیوخ  كدنا 

رابمرش و قیمع ، رایسب  یفاکـش  ناشیلهاج  يارآ  بلـص  هچراپکی و  يانب  رب  هنوگنیدب  دوب ، هچ  ره  اما  درب ، دنهاوخن  شیپ  زا  يراک  نآ 
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. دوب هدمآ  دراو  رگناریو 

يزوریپ ییاهر و 

رمع و ناراگزور  ناوتان  توترف و  هتخیر و  شیور  رـس و  رب  يریپ  فرب  دوب . شیوخ  ياههشیدـنا  هقرغ  هتـسشن و  هرد  رد  بلاطوبا  يزور 
: دزیم خرچ  شرـس  رد  دننکیم  زاورپ  ینافوت  ینامـسآ  رد  هک  هدنرپ  عون  اهدص  نوچمه  توافتم  هشیدنا  نارازه  دوب . شیوخ  یلاسنهک 
كاخ و كاـغم  رد  وزرآ  هحفـص 268 ] يور [  تفر و  مهاوخ  يدوز  هب  تسا . هدـنامن  یقاب  رگید  یـسب  دـمآ و  ماب  بل  رب  مرمع  باتفآ 
یتسه و دوجوم  نیرتزیزع  اب  شیرق -  كاـته  كافـس و  هعماـج  نیا  مدرم -  دـش و  دـهاوخ  هچ  نم  زا  سپ  اـما  دیـشک . مهاوخ  باـجح 

راـکفا نیا  رگا  هک  هو  درک ؟ دـنهاوخ  هچ  وا »  » اـب مدرم  نم  زا  سپ  ادـنوادخ ... هآ ... درک ؟ دـنهاوخ  هـچ  ناـمناکاین  راـگدای  نـیرتیمارگ 
، نامـسآ تسدرود  رد  دیـشروخ  دومنیم ... راـهب  مدهدـیپس  ناـنوچ  زورما  یناـشخر ... لـالز و  زور  هچ  دوـب ... یـشوخ  زور  هچ  دـندوبن 
زا یگنر  نوگقفـش ، يهدـنکارپ  ياـهربا  هتـشپ  هتـشپ  رد  نآ  رون  شوارت  دومنیم و  لاـیخ  وزرآ و  قفا  رد  ناـغمرا  زا  یجدوـه  نوـچمه 

، یگدـنز توارط و  يوب  تشاد و  رگید  ییالج  گنر و  زیچ  همه  ياهتـسجخ ... مرخ و  حبـص  هچ  تشاد . تفرگنـش  اب  هتخیمآ  يهزوریف 
هچ دشیم . مامـشتسا  اوه  كاخ و  ياج  همه  رد  راهب  میـسن  شزو  ابـص و  حرفم  سفن  نوچمه  ینامداش  دـیما و  شیاز  زیختـسر و  یعون 

. دـناوخیم یبیلدـنع  تشاد . ار  شمار  يدازآ و  نوگهنوگ  ياهؤلألت  رولبت و  يداـش ، روشنم  ناـهج ، تارذ  گر  گر  يزور ... تفگش 
ییارحـص ياـهراخ  لـگ  یـشحو و  ياـههچنغ  رب  ارحـص ، تشد و  رب  هوـک ، ياـههراوید  هـهبج و  رب  ناـشییرمان  ياهودـنک  زا  اـهروبنز 

همه نیا  اـب  دومنیم .. بیرغ  دـیوارتیم  یگدـنز  هرذ ، ره  زا  هک  ياهتـسجخ  زور  نینچ  رد  گرم ، هشیدـنا  ... دنتـساخیمرب دنتـسشنیم و 
مد نیمه  رد  . تسویپ مهاوخ  كاخ  هب  تسسگ و  مهاوخ  رمع  دنویپ  تفر ، مهاوخ  يدوز  هب  دیـشیدنایم : دوخ  عاضوا  تیعقاو  هب  درمریپ 

تهکن تخانـشیم ، ار  اـسآتشهب  هـحیار  نـیا  تـفرگ . شناـج  ناـبیرگ  رد  انـشآ  دوـعوم و  يرطع  نآ ، زا  شیب  دینـش و  ییاـپ  يادـص 
ریذـپلد و رطع  نآ  زا  ار  شدوـجو  دیــسریم ، هحفـص 269 ] هک [  ره  رب  تشذـگیم و  هـک  اـج  ره  هـب  دوـب ... وا »  » هنادواـج یگـشیمه و 

نیا اما  تشاد ... ار  ناویک  لامک  تعلط  نامـسآ ، ردب  نوچمه  شاهرهچ  دید . ار  شندـش  کیدزن  تشگرب و  درکیم ... یلتمم  رورپحور 
رد یتسناوتیم  ار  ینامـسآ  تجهب  نآ  حوضو  هب  يرآ  تشاد . دوخ  رد  زین  ار  ینامتک  لـباقریغ  یندـیمهفان و  يداـش  ؤلـألت  تعلط و  راـب 

هرهچ نیا  رادید  يرآ  دش . رتداشلد  ییازفامغ ، هرد  نینچ  رد  اباحمیب  ینامداش  نیا  زا  بلاطوبا  و  دوب . داش  ربمایپ  یبایزاب . شمرخ  هرهچ 
ومع تفگ -: رتهنامداش  یتلاح  اـب  تفرگ و  ار  وا  ياهتـسد  ربماـیپ  زورما  اـما  تفرگ ... وکین  لاـف  هب  یتسناوتیم  هشیمه  ار  ونیم  ورـشوخ و 

ملاـظ و هفیحـص  يراد -؟ هچ  وگب  داـب . تیادـف  هب  مایتسه  ناـمناخ و  داـب . تیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و  مراد -. تیارب  یـشوخ  ربـخ  مناـج .
اجک زا  ار  ربـخ  نیا  وت  اـما  تسا -. نینچ  يرآ  تسا -؟ نینچ  ادـنوادخ ؟ ییوگیم ؟ هچ  تخیر -. مهرد  دـش و  هتـسسگ  متـس  هماـننامیپ 

.- تشگ دوباـن  هماندـهع  يرآ  ییوـگیمن -. غوررد  زگره  زین  ياهدـیدن و  ار  هفیحـص  اـهلاس  ياهتفرن و  ناشمادـک  چـیه  دزن  اریز  يراد .
يا ...- داد متراشب  دمآ و  لیئربج  ياهتفای -؟ اجک  زا  ار  نیا  تسا -. هدروخ  ار  نآ  نیمز  يهرشح  هداتسرف و  ار  هنایروم  دنوادخ  هنوگچ -؟

تسا و قدـص  ییوگیم  هچ  ره  ییوـگیم و  قـح  هحفـص 270 ] وت [  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ  يراب . ترـسم  ربخ  هچ  اشوخ ... اـحرف و 
شیرق دزن  زیخرب و  کـنیا  رابتداعـس -... هتـسجخ و  ربخ  نیرب  رکـش  ساپـس و  زور ... نیرب  اـشوخ  ياهتفگن ... فـالخ  هب  ینخـس  زگره 

منتفر زا  شیپ  اما  تشگ -... راسنوگن  ناشمتـس  يارغط  تسکـش و  ناشرفک  ملع  میزوریپ . نانآ  رب  تسام . اـب  تجح  موریم . يرآ  ورب -.
... درک دوبان  دروخ و  هللا »  » مان زج  ار  هفیحص  نآ  یمامت  هنایروم  وگب -... ییاهر  هدژم  شوخ و  ربخ  نیا  زا  رتشیب  وگب . هثداح  نآ  زا  رتشیب 
اب يزوریپ  هک  نادب  ناج و  ومع  ورب  تشاد ... دهاوخن  یقح  ام  رب  رگید  شیرق  و  تشگ ، دوبان  نامیپ  نامحر ، تیانع  نامـسآ و  زاجعا  هب 

بعـش زا  وا  اب  زین  ناهارمه  هریـشع و  زا  یهورگ  هک  داد  ناـمرف  تفرگ و  شود  رب  ار  شیادر  تساـخرب . هناـمداش  ءاـحطب  خیـش  ... تساـم
وـس نادب  تشاذگ و  رهـش  يوس  هب  ور  باتـش  هب  دزیرگیم ، دس  راصح  زا  هک  بآ  نوچمه  ناریـسا ، ییاهر  يدازآ و  جوم  ... دنیآ نوریب 
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. دندوب هدمآ  هچ  يارب  داتفا ... یتفگش  هب  نانآ  لیلدیب  یناهگان و  تشگزاب  ربخ  زا  رهش  و  دنتخیر ... رهـش  هب  نایراصح  درک ... شـشوج 
رارطضا هب  هتشگ و  لیمحت  ناشیارب  ياهزاورد  رد و  چیهیب  هک  شیرق  رادتقا  رهق و  نادنز  نآ  زا  و  دندوب ؟ هدز  نوریب  یسک  هچ  هزاجا  هب 

اب بلاطوبا  ناشـشیپاشیپ  ارچ  دنتـشاد و  لیلدیب  تشگزاب  نیزا  ياهزیگنا  هشقن و  هچ  دـندوب ...؟ هداـهن  ماـگ  نوریب  دـندوب  هتفریذـپ  ار  نآ 
هحفـص 271] دوب [ ؟ تکرح  رد  دوریم  رهـش  یمجنا  هب  ییوگ  هک  ناسنآ  شاهبقرتم ، ریغ  یمـسر  تلاح  تأـیه و  هوکـش ، تبیه  نینچ 

گنهآ ییوگ  دـندنویپیم و  لوا  تیعمج  هب  دـناهدز و  نوریب  اههرد  قامعا  زا  ناـیراصح  سپ  زا  رگید  یهورگ  هک  دیـسر  ربخ  نینچمه 
... ابجع دوب ... لوا  ربخ  زا  رتنیرفآتشحو  رگید  نیا  دنتـشگ ... یمزاب  دوخ  هیثاثا  بابـسا و  اـب  ناشیـضعب  اریز  دـنراد ... ار  ناـشیاههناخ 
هک نانآ  یمامت  هکم ، ءاحطب و  زاجح ، رـسارس  ناناملـسم  ...؟ تشاد یپ  رد  ياییاهر  زیمآيداـش و  ياـههدژم  و  دوب ؟ هدـش  يربخ  ییوگ 
ربخ ندینـش  هب  زین  نانآ  دـندوب ، هریـشع  نآ  هلیبق و  نیا  هانپ  رد  ای  و  دوخ -  ياههناشاک  هناـخ و  رد  دـندوبن و  بعـش  ناگدـشهدنار  هارمه 

رب هدناسر و  مارحلادجـسم  هب  ار  دوخ  باتـش  هب  شیرق  نارـس  ... دـندناسریم حـتاف  تیعمج  جوم  هب  ار  دوخ  هنامداش  نایدـیعبت ، تشگزاب 
مییوگب رتهب  ای  دروخرب و  يهظحل  رظتنم  دنتـسیرگنیم و  رگیدکی  هرهچ  رب  تاهابم  رورغ و  هب  نانیا  دنداد . هیکت  دـخ  تردـق  ياهدنـسم 

اما دناهتـشگزاب . ناگدشهدنار  ارچ  هداتفا و  یقافتا  هچ  تسنادیمن  نیکرـشم  یمامت  نوچ  زین  وا  دوب . ددرم  لهجوبا  دـندوب . دوخ  يزوریپ 
ماجنارـس نایراصح ، هک  دیـشیدنایم  نینچ  نیکرـشم  یمامت  نوچ  زین  وا  دزیم و  وسوس  شلد  هت  رد  گرزب  يراودـیما  کی  لاـح  ره  هب 

... دناهتفای تعاطا  میلست و  تشگزاب و  رد  ار  راک  هراچ  شیوخ -  یگدنز  رابتقشم  عضو  زا  هدمآ  گنت 

يدمحا قدص  قح و  هزجعم 

هدیروش مدرم  شایپ  رد  دمآیم . هوکشرپ  نامارخ و  تشاد و  تسد  رب  ار  دوخ  تدایس  ياصع  دوب . تکرح  رد  مدرم  شیپاشیپ  بلاطوبا 
نیا و  دوبن . ناشنایم  رد  دمحم  دنتشگ . هحفص 272 ] نامداش [  هرظنم  نیا  ندید  زا  شیرق  دندمآیم . نامداش  ممصم و  یتلاح  اب  هتـسخ  و 

هب ریزگاـن  هـب  هدیــشک و  نوریب  ناـشیاههنال  زا  ار  ناـنآ  یگنــسرگ  هـک  دیــسریم  رظنب  نـینچ  اریز -  دادیم . ار  یــشوخ  لـئاسم  دــیون 
. دوب هتـشاداو  میلـست  هب  ار  نانآ  هتـسشن و  ناشیولگ  رب  ریدـقت  ریت  هک  هتـسجخ  تعاس  نیرب  اشوخ  هآ  دوب . هدرک  ناـشراداو  یـشیدناهراچ 

ندرگ حلص ، يارب  دناهدیسر و  ییوجهراچ  ریبدت و  یناوتان ، تیاهن  هب  دوخ  راب  تکالف  دب و  عاضوا  زا  هک  دیمهف  دشیم  حوضو  هب  يرآ 
هک یتازاجم  ره  هجنکـش و  گرم و  زا  دنتفگیم ، وا  تشونرـس  صوصخ  رد  شیرق  هچ  ره  هک  دوب  نآ  هناشن  نیا  و  تعاطا ، ره  هب  نداهن 
ورف هلئاـغ  تفاـی و  دـهاوخ  ناـیاپ  رهـش  نهک  تاـفالتخا  یگتـسد و  ود  نارود  ناسنیدـب  تفریذـپیم . ناـنیا  دنتـشادیم ، اور  شقح  رد 

تسکش درم  ریپ  دوخ ؛ رهش  سیئر  نیـشیپ و  رورـس  رب  دنتـساخرب و  اج  زا  موق  نارورـس  ناگرزب و  یگمه  بلاطوبا  ندید  اب  دیباوخیم ...
، تینهت اب  ار  وا  نتفگ و  مالـس  دوب  نخـس  ره  شریذـپ  هب  رـضاح  هجیتن  رد  هدـمآ و  راذـتعا  حلـص و  نمجنا  هب  دوخ  ياپ  هب  هک  ياهدروخ 

بلاطوبا يا  :- دنتفگ هدرک و  یتسدشیپ  دـیوگب  ياهملک  وا  هک  نآ  زا  لبق  دـندناشن . هاگیاپ  هاگیاج و  نیرتهب  رب  تشادـگرزب  دـماشوخ و 
. ینکیم ار  ام  يهمه  هظحالم  یتسه و  دخ  نادنواشیوخ  هشیدنا  رد  دح  هچ  ات  هک  مینادیم  ام  تسا و  راکـشآ  ام  نایم  رد  وت  يالاو  ماقم 

ییاقآ رهـش و  تنطلـس  هب  يرادرب ، قاقـش  قافن و  یگتـسد ، ود  همه  نیا  زا  تسد  يدرگزاب و  ام  هب  هک  میتشاد  ارنآ  راـظتنا  هراومه  يرآ 
يداش و و  ملح ، حلـص و  هب  ار  اهراک  یهد و  لیوحت  هتـشگ  ارآ  تتـشت  همه  نیا  بجوم  هک  ار  سک  نآ  و  ینک ... عوجر  شیوخ  هعماج 

هرهچ ياهتـشگزاب و  دوخ  یگـشیمه  تدایـس  تزع و  شوغآ  هب  ياهدـمآ . هک  مینیبیم  کنیا  یـشخب . هحفـص 273 ] ناماس [  رـس و  ملس 
هک تسا  نینچ  هلب . تفگ -: تسیرگن و  ار  ناـنآ  یتـخل  بلاـطوبا  میـشوینب . ناـج  هب  اـت  وگب  ار  تیاهداهنـشیپ  يرآ  يراد . رهم  یتـشآ و 
نم هب  دوب ... دـهاوخ  نامهماندـهع  نوماریپ  دـنار  میهاوخ  هک  ینخـس  ره  اتمدـقم  اما  ماهدـمآ . ناـتدزن  ناـمراک  حالـصا  يارب  دـییوگیم .

رد هچ  ره  اریز  يرآ  مرتحم ؟ سدقم و  هماندهع  نآ  هآ . دنتفگ -: خساپ  تسا ؟ یمارگ  ربتعم و  امـش  يارب  زونه  هماندـهع  نآ  ایآ  دـییوگب 
زین نم  رب  هماندهع  نآ  دافم  ماجنا  مقفاوم . نخس  نیا  اب  هلب . مینآ -. رس  رب  ام  دوش و  ارجا  نایاپ  ات  دیاب  وم ، هب  وم  هتکن و  هب  هتکن  هدمآ  نآ 
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. دـندرکیم ینیبشیپ  لبق  زا  هک  دوب  نامه  يرآ  دـناشوپرد ... ار  موق  نارورـس  هرهچ  يداش  تیاضر و  رـس  زا  ياهدـنخ  ... تسارجالامزال
ربـتعم ار  نتم  نآ  ياههتـشون  مه . وت  سپ  دوـب -. هدـمآ  یهاوخرذـع  تمادـن و  یهاـنپیب ، رارطـضا و  رد  زا  حلـص  میلـست و  يارب  درمریپ 

زا ار  نخس  نیا  هک  میلاحشوخ  بوخ . رایسب  متسه -. نآ  يارجا  هب  مزلم  امش  نم و  دنراد  دوجو  اههتشون  نآ  هک  مادام  يرآ ، ینادیم -؟
درک ناشدزشوگ  دنتشاد -  دوجو  هک  مادام  ار ، اههتـشون  نآ  رابتعا  تیاعر و  مازلا  رگید  راب  کی  هک  نآ  زا  سپ  بلاطوبا ، . میونـشیم وت 
زاین کنیا  دماین و  هتشاگن  هک  دوب  لئاسم  اسب  و  میداد . شماجنا  ام  دمآ و  هتشاگن  هک  دوب  بلاطم  اسب  هملاظ  هفیحـص  نآ  رد  يراب  تفگ :

نآ هب  يرظن  ات  دنروایب ، اج  نیا  ار  هفیحـص  دـیهد  روتـسد  تسا  نیا  مراد  امـش  زا  هک  هحفص 274 ] یـشهاوخ [  میراد . ددجم  یـسررب  هب 
بلاطوبا . دش دهاوخ  ماجنا  نامه  یهاوخیم  وت  هک  هچنآ  لیم ، لامک  اب  بوخ . رایسب  میوگب -. نآ  هرابرد  یبلاطم  نم  تقو  نآ  مینکفا و 

دیجنـسیم و ار  لـئاسم  دوـخ  صاـخ  هژیو و  يدنمـشوه  ینیبنشور و  هب  وا  تفگن . ینخـس  ناـشیارب  دوـب  هتفگ  وا  هب  ربماـیپ  هک  هچنآ  زا 
نتفر نیب  زا  يارجام  تفایرد  وا و  ربخ  ندینـش  هب  شیرق  هک  تشاد  ار  نآ  میب  دیدیمن . نمیا  شیرق  هعماج  رکم  هعدخ و  زا  ار  نتـشیوخ 

. ییوگیم تسار  وت  يراب  دنرادرب -... نایم  زا  ار  نآ  ای  دنرواین و  ار  هفیحـص  دـنرب ، راک  هب  ياهعدـخ  دوخ  ییاوسر  هنارگمتـس و  هتـشون 
ود ام  زا  هورگ  کی  قح  دتفا و  ام  نایم  یشزاس  حللص و  نآ ، دافم  یـسررب  اب  دیاش  يرآ . میزاس -؟ رـضاح  اج  نیا  یهاوخیم  ار  هفیحص 

دوب هدنامن  يدیدرت  نیرتمک  شیرق  يارب  کنیا  دـنروایب . ار  هتـشون  نآ  مییوگیم  نونکا  مه  یهاوخب . وت  هک  هچ  ره  دوش -. نشور  هورگ 
یشیدناهراچ ار  دوخ  موق  دادس  حالص و  دنک و  میلـست  ار  شردارب  رـسپ  نآ ، نتم  هفیحـص و  دافم  هب  هعجارم  اب  دراد  رظن  رد  بلاطوبا  هک 

ردام دزن  ظفاحم ، لوؤسم و  ییاهتـسد  تبقارم  هب  هدیچیپ و  ياهچراپ  رد  تقد  هب  هک  ار  هفیحـص  دنداد و  ار  هفیحـص  دروآ  روتـسد  . دـیامن
هتسب نادب  ناشنامیا  دیما و  یمامت  رهش و  همه  تشونرس  هک  سدقم  یئیـش  نوچمه  ار  نآ  دندروآ . دندوب  هتـشاد  ناهنپ  هدرپس و  لهجوبا 

هک نآ  زا  شیپ  زین  هحفـص 275 ] داتـسیا و [  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  دربن . شیپ  نادـب  تسد  بلاطوبا  اما  دنتـشاذگ . دوخ  ربارب  رد  دوب 
شیرق و مدرم  يا  ناه  تفگ -: نینچ  سپـس  تفرگ و  نتـسیرگن  کیاکی  ار  ناکرـشم  یمامت  ياهظحل  دـنیاشگب  ار  نآ  دـنهاوخب  شیرق 
ام تسا و  ام  يور  شیپ  شیرق  يارجالامزال  هفیحـص  نیا  دیونـشیم ، ارم  نخـس  دـیراد و  روضح  ناکم  نیا  رد  هک  یمدرم  یمامت  يازین 

يرآ ییوگیم -. وت  هک  تسا  نینچ  راوگرزب . يا  نیرفآ  دـنتفگ -: نینچ  لدـکی  نابز و  کی  شیرق  . میاهدوب نآ  نتم  تیاـعر  هب  فظوم 
يربخ هفیحص  نیا  هرابرد  مردارب  مرسپ  یلب  دوزفا -: سپـس  درک و  ثکم  ياهظحل  دیراپـسب ... شوگ  تقد  هب  و  میوگیم . هچ  دیرگنب  اما 

هک هدومرف  نینچ  ادخ ، ربمایپ  دـمحم ، دـیوگیمن . هتفگن و  غورد  دوخ  رمع  یمامت  رد  زگره ، وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا و  هداد  نم  هب 
. تسا هدرک  دوبان  هدروخ و  هللا »  » مان زج  ار  ناتروفنم  موئشم و  هفیحص  یمامت  هنایروم  تسا و  هداتسرف  هنایروم  امش  هماننامیپ  رب  دنوادخ 

یشیدنافالخ يرگمتـس ، رب  ریاد  رظان و  هک  هچنآ  یمامت  يرآ  تسا ... هدرب  نایم  زا  ادخ  سدقم  مان  زج  ار ، ملظ  متـس و  نتم  نآ  یمامت 
غورد رگا  دـییاشگب . ارنیا  کنیا  تسا . هدرک  دوبان  هدروخ و  ياهناـیروم  یـضرالا ، ةرـشح  يزیچاـن ، هدـنبنج  یناویح ؛ تسا ، محر  عطق  و 
شقح رد  دیهاوخ  هچ  ره  ات  مینک  شمیلست  امش  هب  نونکا  مه  هدومن ، نایب  یفالخ  تسا  هداد  هک  ياینامـسآ  بیغ و  ربخ  نیا  رد  هتفگ و 

هب دشاب و  هتفگ  تسار  وا  رگا  اما  دیهد . ماجنا  دیهاوخ  هچ  ره  دـینک و  دوبان  دیـشکب ، دـیریگب ، تراسا  هب  ار  شناگدـیورگ  دـیراد ... اور 
اور ام  قح  رد  هک  ياهنالهاج  اپرید و  متـس  نینچ  زا  یهلا  هزجعم  تروص  نآ  رد  ایآ  دـشاب  هدروآ  نخـس  هحفص 276 ] یتسار [  قدص و 
وا هک  دشاب  نانچ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیامنیمن ؟ حـیبقت  ار  ناتیلهاج  راتفر  همه  نآ  دـهدیمن و  ناتزیهرپ  دـنکیمن ، ناتیهن  دیاهتـشاد 

میهدیم و شهار  رد  ار  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  تسا . نیبم  لوسر  نیمالاقداص و  اریز  تسا  نانچ  هک  مینادیم  ام  و  تسا ، هداد  ربخ 
یقاب هدروخن  تسد  ملاس و  ناتهفیحـص  هن و  رگا  اما  میناـمیم . نیک  هزیتس و  رد  دوخ  رمع  مد  نیرخآ  اـت  شنیفلاـخم  اـب  میرادـن و  كاـب 

شمیراپسیم و امـش  هب  . میهدیم شلیوحت  زورما  نیمه  میوگیم  ار  نآ  زا  رتشیب  یتح  و  تسا . مزال  ام  رب  نآ  یمامت  يارجا  تسا ، هدنام 
روضح ربارب  رد  درم ، ریپ  درک . تسناوتیمن  يرگید  راک  توکـس  زج  بیجع  نانخـس  نیا  ربارب  رد  شیرق  . دـناباوخ میهاوخ  ورف  ار  هلئاـغ 

نیرتقـمحا و اـما  درتـسگ . هیاـس  ناـشیمامت  ناـج  رب  كانمهـس  یتـشهد  سرت و  تـملظ ، دوـب ... هـتفگ  یبـیرغ  نانخـس  هـچ  مدرم  هـمه 
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یتالئاط نایب ال  اهیفابایؤر و  هچ  هب  ار  درم  ریپ  هرد  بیاـصم  یتحاراـن و  راـشف  ـالامتحا  هک  هو  دیـشیدنایم : نینچ  زین  ناـشنیرتلایخشوخ 
هنافـصنم يرآ  .- دـنداد باوج  مه  اب  همه  راچان و  هب  شیرق  ؟ مدادـن ياهنالداع  هنافـصنم و  داهنـشیپ  اـیآ  دـیرغ -: بلاـطوبا  دوب . هدـناشک 

هحفص 277 ] یهاوخب [ . وت  هک  هچ  ره  میهدیم . لوق  مهاوخیم -. قاثیم  امش  زا  صوصخ  نیرد  نم  تسا -.

دش بجوم  ضرالا  ةرشح  هک  ياییاوسر 

نوریب ار -  دـمحم  لـتق  مکح  نآ  فوـج  زا  ماـمت  يداـش  هب  نوـنکا و  مه  اریز  هفیحـص -  ياـهفافل  ندوـشگ  يارب  باتـش  هـب  هاـگ  نآ  و 
یقاب نآ  زا  چیه  ناشیمامت  تریح  ربارب  رد  اتفگش  دندرک . زاب  ار  هفیحـص  دندوشگ و  ار  اههچراپ  داتفا ... راک  هب  ناشیاهتـسد  دندروآیم 

مه دندیدن . دندرکیم  زاغآ  ار  ناشیاههمان  نآ  اب  هک  مهللا » کمـساب   » هللا مان  زج  يزیچ  تردـق  يارغط  هوکـشرپ و  هفیحـص  نآ  زا  دوبن .
راموط نآ  رب  کنیا  دوب و  هدروخ  ار  اهاضما  یمامت  دوب . هدـیوج  اقیقد  ار  همان  نتم  دافم و  یمامت  هنایروم  دوب . هتفگ  یبن  نآ  هک  ناـسنآ 
یتسه راگدنوادخ  و  هللا »  » ار ومه  طقف  ناتسرپاتکی  هک  دمحم  میکح  میلع و  ردتقم و  راگدرورپ  سودق ، نمیهم  لالجرپ ، هاشداپ  مان  زج 

طقف طقف و  زج  دندوب  هدنک  ناج  شمیظنت  يارب  همه  نآ  هک  لوطم  راتـشون  لصفم و  نتم  همه  نآ  زا  دوبن ... چیه  هفیحـص  رد  دنناوخیم 
تفخ و راکنا  لباقریغ  دنـس  ناونع  هب  ازتریح  هفیحـص  و  دوب . هتفگ  تسار  دـمحم  يرآ  دوبن . چـیه  وا  تردـق  تیبثت  و  هللا »  » مسا هناـشن 

هدرم شاک  دادیم . ياج  دوخ  نورد  رد  ار  اهنآ  درکیم و  او  ناهد  نیمز  شاـک  هآ ... دوب . ناشنامـشچ  ربارب  يراسمرـش  تلذ و  يراوخ ،
هدنام اج  رب  راسنوگن  راوخ و  هچ  کنیا  دنریذپیم . ار  شطیارـش  هک  دنتفگیمن  بلاطوبا  هب  یهاوخ  تردق  مکحت و  همه  نآ  اب  دـندوب و 
باقلا یمامت  اب  زیمآتراسج  تردق  تأرج و  هچ  هب  زیچان  ياهرشح  ياهنایروم ، هک  هو  . دندرکیم لمحت  دیاب  ار  يایتخبدب  مرش و  هچ  و 

و هحفص 278 ] هدروخ [  هدیرد و  ار  ناشتزع  يارغط  هدیدنخ ، ناشتردق  يهرهچ  هب  هدرک  يزاب  نانآ  ززعم  ياههتشون  یفارشا و  يامسا  و 
لواطت و راثآ  بوغرم  ینتسسگان و  هفیحص  مرچ  مولظم و  يارغط  نآ  رد  هنوگچ  هک  هو  . دوب هتـشاذگن  اج  رب  ناشیارب  یماندب  گنن و  زج 

هدرک توکس  شیرق  ؟ درکیم هچ  هنایروم  وا -  ردام  تبقارم  تحت  رد  و  لهجوبا -  هناخ  رد  ابجع ... دوب . دوهشم  ياهنایروم  ذوفن  یناریو 
زا دیرگنب . تشادرب - دایرف  هناکانمشخ  بلاطوبا  . دندوب هدنکفا  ورف  ار  ناشیاهرس  ترسح  مرش و  زا  تفگ . دنتـسناوتیمن  ینخـس  دندوب و 

تست ردارب  رسپ  زا  رگید  يرحس  زاب  نیا ، : دز دایرف  دیوگب . ینخـس  تساوخ  لهجوبا  ؟ میرتراوازـس یگراوآ  دیعبت و  هب  مادک  هورگ  ود  ام 
هک شیرق  دوخ  زا  ینارگید  نآ  يرتخبلاوبا و  معطم ، ریهز ، تفرگرد . زین  نیفلاخم  نخس  جوم  وس  نآ  زا  اما  دیـسر . دهاوخن  نایاپ  هب  هک 

فلاخم و نانخـس  جوم  تفرگرد و  ییاغوغ  دـندوب . هدرک  تفلاخم  راهظا  هدومن و  تخـس  داـقتنا  شیرق  هناـملاظ  راـتفر  رب  شیپ  يدـنچ 
میاهتفرگ هک  ار  ياهناعطاق  میمصت  دیونشب و  ارم  نخـس  کنیا  دیهدب . شوگ  دینک و  توکـس  دیـشک -: دایرف  بلاطوبا  تفرگ . الاب  قفاوم 

دنوادخ اریز  درک . میهاوخن  كرت  ار  دوخ  رهـش  رگید  ياهظحل  تشگ و  میهاوخن  زاب  هجنکـش  هرد  نآ  هب  رگید  دنگوس  ادخ  هب  دـیبایرد .
همه مهدیم  روتسد  دومن . نوبز  اوسر و  نوگن ، راوخ و  ار  ناتتسپ  ياهتجح  درک و  يرواد  امش  ام و  نایم  لدع  قح و  هب  نیمز  نامـسآ و 

ره رب  تقیقح ، هک  نآ  لاح  مینامب و  ناتهجنکش  نادنز  رد  ارچ  یتسار  تسین . یقح  نیرتمک  ام  رب  ار  امش  رگید  دنیوگ و  كرت  ار  بعش 
امش هک  دنتفایرد  ناهج  همه  رهش ، هحفص 279 ] همه [  بعش ، مدرم  همه  تشگ و  راکشآ  نشور و  دراد  بایتقیقح  نامـشچ  هک  سک 

، ربمایپ ات  تشگزاب  هرد  هب  تساخرب و  بلاطوبا  . دیتلذم یهلا و  تبوقع  عون  ره  هتسیاش  دیاتنعلم و  ره  بجوتـسم  نارگدادان  نارگمتس و 
ربمایپ هب  هکم  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دش  بجوم  میظع  تفگـش و  هعقاو  نیا  و  ... دروایب رهـش  هب  ار  ناگدـنامزاب  ریاس  ناظفاحم و  هجیدـخ ،

دوخ ینیمزریز  ياههلاچ  یگنتلد و  ياهراغ  زا  نانآ  درذـگیمن . هرد  نادورطم  ییاـهر  زا  يدـنچ  [ . 41 . ] دنیآرد وا  نید  هب  دـنورگب و 
دنمارخیم و هدمآ  ردب  ریگسفن  یهاچ  قامعا  زا  هک  یسک  نانوچ  تسا  حرفم  یگدنز  میسن  نوچمه  هک  يدازآ  ياوه  رد  دناهدمآ . ردب 
. یگدنیاپ تمالـس و  ياوه  یگدنز ، ياوه  دننکیم . رپ  هحفص 280 ] راب [  تذل  ياهیدنلب  ياوه  زا  ار  ناشهتـسخ  ياههیر  لد  يریـس  هب 

دنمدرد نت  دناهتفایزاب . ار  یگدنز  دـننزیم .... هطوغ  يدازآ  يداش و  يریثا  ياهجوم  رد  هداتفا ، كاپ  بآ  رد  كاخ  زا  هک  یهام  وچمه 
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ياههناخ هب  نانآ  ناور ... حور و  دـعب  رد  مه  ناکم و  دـعب  رد  مه  يايدازآ  دـناهدرک ... دازآ  حور  مسج و  نیگنـس  ياهدـیق  زا  ار  دوخ 
مـیظع و دـیامنب  ریقف  ریقح و  دـنچ  ره  دـیامنیم  ار  یمدآ  تـیکلم  هـک  هدودـحم  نـیا  هزادـنا  دـنچ  ره  یمدآ ؛ هناـخ  دناهتــشگزاب . دوـخ 

... ار شیوخ  تیکلم  ییـالاو و  دراد و  ار  دوخ  دوـخ ، هناـخ  رد  یمدآ  تسا . شیوـخ  نآ  زا  یمدآ  هک  تسا  هناـخ  رد  تسین . دـنمهوکش 
تـسا هناخ  رد  دنراد . ار  شیوخ  کلم  یهاشداپ و  ورملق  هناخ ، رد  زین  يداع  مدرم  دـنراد . ار  دوخ  کلم  هک  كولمو  ناهاشداپ  نوچمه 

. تسوا فعاضم  تیصخش  زا  یعون  دباییم . زاب  ار  دوخ  نآ  رد  تسوا . هرهچ  هنییآ  یمدآ  يهناخ  دیامنیم . ار  شیوخ  هغبـص  یمدآ  هک 
تخرد راب  گرب و  تیـصخش و  یناهن  رذـب  هک  ياینمیا  میرح  هناخ ، . تسوا لقتـسم  دوجو  زا  يریوصت  درم و  هیاس  اـنعم ، تیوه  هناـخ ،

هچ هناخ  بحاـص  هک  دـیمهف  ناوتیم  هناـخ  ياـهنیذآ  بابـسا و  ایـشا و  زا  یتح  دـباییم ... دـشر  دریگیم و  لکـش  نآ  رد  یمدآ  دوجو 
ياههناشاک هب  نانآ  . دنیوا يدوجو  راثآ  هناخ و  بحاص  تیصخش  تایوه  یمامت ، هب  هناخ  يایـشا  اریز  دراد . ياهشیدنا  هچ  زین  ياهشیپ و 

نوزفازور ذوفن  هعسوت و  ببـس  هب  و  دنتخورفیم . دندیرخیم . دنتـشگیم ... شمار  یـشوخ و  هب  رازاب  يوک و  رد  دندوب . هتـشگزاب  دوخ 
غیت زیت  هبل  کنیا  شیرق  دـندشیمن ... هجنکـش  رازآ و  تثعب  نیزاـغآ  ناـیلاس  نیتسخن و  ياـهزور  ناـنوچ  ربماـیپ  ناراـی  رگید  قح ، نید 

ار نآ  لـصا  أـشنم و  ددـنبب و  همـشچرس  زا  ار  بآ  هک  دوب  نآ  هشیدـنا  رد  دوـب ... هدرک  ربماـیپ  يوـس  هب  ار  دوـخ  هحفص 282 ] ینمـشد [ 
دوب هدـنز  ناشنامیا  رادـمچرپ  ربمایپ و  هک  مادام  نانآ ، اب  هزراـبم  و  دـندوب . یبسن  هاـفر  رد  نونکا  يداـع  مدرم  يراـب  دـنک ... ییوجهراـچ 

هب هک  يربتعم  كردـم  هرخـسم ، ناسآ و  هچ  اتفگـش  دوب ... هفیحـص  يدوبان  هثداح  نیا  رتزیمآاوسر  رتدـب و  همه  زا  و  تشادـن . ياهدـیاف 
یـشقندب و همه  و  دوب ... هتفر  تسد  زا  هتـشگ و  دوبان  دـندادیم  ماجنا  ربماـیپ  ناـیماح  نادـناخ و  هیلع  ار  ناـشینوناق  هجنکـش  نآ  راـبتعا 

نآ اب  رادقمیب  روعـشیب و  ياهرـشح  دوب . هدش  بجوم  ياهنایروم  هنایذوم  لمع  ار  ییاهبنارگ  كردم  نانچ  هک  دوب  نآ  رد  رما  ییاوسر 
قح الماک  دوب  هدروخ  ار  بوچ  رگا  هچ  دوب . هدرب  نیب  زا  هدروخ و  ار  يايرورـض  ریغ  هزمیب و  زیچ  نانچ  دوب  شرانک  هک  ياهقوذآ  همه 

رگید نیا  دروخب  مرچ  دیایب و  ياهنایروم  هک  نیا  اما  دناهتشون . بوچ  رب  ار  یظفحلابجاو  هتشون  نانچ  هک  دوب  نانآ  اب  ریصقت  دوب و  وا  اب 
ار يراک  نانچ  هدمآرب و  شیرق  تاداس  ناگرزب و  یمامت  اب  هزیتس  هب  هنادماع  ییوگ  ریقح  هدنبنج  ریغـص و  هرـشح  يرآ  دوب . یبیرغ  زیچ 

یمامت مامت ، تقد  هب  ییوگ  هک  نانچ  نآ  دوب و  هدـمآ  مامت  تریـصب  هب  هناهاگآ و  راکبان  نادان و  هرـشح  هآ ... دوب ... هداد  ماجنا  هناـملاع 
زیچ همه  دوب ، هتشاذگ  شیاج  رب  هک  دمحم  يادخ  مان  زج  هب  هدروخ و  ار  نانآ  ياضما  نتم و  یمامت  تسا  هدناوخ  ار  هفیحـص  تایوتحم 

هلـصیف بیرغ  يارجام  نآ  همه  هب  هک  دوب  یعطاق  قداص و  قوراف  هنایروم ، هک  هو  . دوب هداد  گنج  نـالعا  ناـنآ  هب  هدرب و  نیب  زا  ار  رگید 
 ] وا دوس  هب  دوهـش  بیغ و  ملاوع  دوجو و  يوزارت  هنابز  دـمآیمرب و  وا  زا  يرادـبناج  هب  ییاهتـسد  اج  همه  رد  باسح  نیا  اب  دوب ... هداد 

ياههزیرغ گنت  کیرات و  ياهزیلهد  رد  یتح  و  حور ، مسج و  سح ، رصنع و  انعم ، هدام و  ناهج  رد  ناسنیدب  تشگیم . هحفص 282 ]
ریقحت و دنچ  ره  ناناملـسم  يراب  . دوب دوجوم  وا  اب  یگنهامه  یماگمه و  رد  فیرظ ، تیارد  مهف و  فیطل و  تیامح  یعون  گنم  روک و 

راـفک هک  موق ، خیـش  بلاـطوبا  دوـب . ناشـسیئر  يداـش  هب  مئاـق  ناـشیداش  دـندوب . دنـسرخ  داـش و  اـما  دـندیدیم  ار  شیرق  هاـگهگ  رازآ 
مارحلادجـسم رهـش و  ياج  ره  رد  مارخرپ  یـسوواط  نانوچ  دنلبرـس  دنمزوریف و  دناهتـسخ  هدنک و  بعـش  رد  ار  شلاب  رپ و  دنتـشادنپیم 

يداع و مدرم  دوب . هتـشگ  وا  نایماح  ربمایپ و  بیـصن  يزوریپ  رورـس و  هودنا  جنر و  لاس  هس  زا  سپ  اریز  دـشابن . نامداش  ارچ  تشگیم .
هک نانآ  دـندوب . هتفایرد  یتسرپتب  رفک و  رب  دوب ، مولظم  بیرغ و  کنیا  دـنچ  ره  ار ، نید  نیا  زایتما  يرترب و  هوجو  شیباـمک  زین  یماـع 
هک هناگی  نید  نیا  هب  دنتفاییم و  ار  نیا  یتحار  هب  دوب  راکنا  دسح و  زا  هتساریپ  ناشناج  هک  نانآ  دوب ، ضارغا  ءاوها و  زا  یلاخ  ناشیاهلد 

نید نیا  دـندیورگیم ... دوب  ناور  هدام و  نیریزو و  نیربز  ناهج  دـییات  رظن و  رظنم  رد  هکلب  نانموم ، داقتعا  اکتا و  دـیما و  عجرم  اهنت  هن 
... دندرکیم شتابثا  هداهن  ندرگ  نآ  تیناقح  زاجعا  هب  كاخ  يهرشح  تابن  دامج و  ات  هتفرگ  كالفا  نامسآ و  و  [ 42  ] هام زا  هک 

ادرف ياههمهاو  ءاحطب و  رالاس 
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هنادـنمزوریپ عزانمالب و  تشگزاـب  دوب . هدرک  هحفـص 283 ] هیکت [  دوخ  دنـسم  رب  مارحلادجـسم  رد  هتـشگزاب و  رهـش  هب  بلاطوبا  کنیا 
هب مزلم  شیرق  . دروخیم مشچ  هب  ناشیلک  طباور  رد  طاتحم  يزیهرپ  همه  نیا  اب  تخاسیم  رتشیب  ار  نیکرـشم  هنیک  دـنچ  ره  ناـیریجنز ،

نیا بلاطوبا  هک  یمادام  یهگناو  دوب . هدوبر  شتـسد  زا  ار  روما  هزاریـش  ریخا  روآتلجخ  هثداح  نیا  دوب . دوجوم  عضو  لمحت  تیاـعر و 
هداهن رگج  رب  نادند  دنهد . ماجنا  وا  هیلع  دنتـسناوتیمن  يراک  چیه  دوب  هدنز  تشاد و  راوهتفیـش  یبصعت  ربمایپ  رهم  رد  هدندکی  درم  ریپ 

لتق زا  نخـس  دوخ ، یـصوصخ  ياهوگ  تفگ و  تارواحم و  رد  دنچ  ره  دندادیم . ورف  ار  مشخ  نیگآرهز  ياههعرج  هصغ  تیاهن  رد  و 
همه تسین و  یلمع  يزیچ  نینچ  رضاح  لاح  رد  هک  دنتسنادیم  ناشدوخ  اما  دندناریم ، ربمایپ  نتشک  رب  نوگهنوگ  تادیهمت  یناهگان و 

وا زا  ییوم  رس  رگا  اریز  دنشکب . ار  دمحم  دنتـسناوتیم  هن  تسا ... هلـصاف  اهگنـسرف  لمع  يایند  ات  لما  يادوس  زا  تسا و  فازگ  فال و 
، هچ دندوبن . ناما  رد  دیـشیدنایم  روما  تاعبت  هب  هن  تخانـشیم و  یقطنم  هن  هک  بلاطوبا  ياباحمیب  ماقتنا  اورپیب و  راتفر  زا  دـشیم  مک 

راتفر رب  ضارتعا  اوکش و  رد  ینمجنا  بلاطوبا ، هناخ  رد  حبـص  ياهفرط  اهزور  نیمه  يزور ، : دوب ناشرطاخ  رد  بیرغ  ناتـساد  نیا  زونه 
هرگ دنکب و  ار  ضماغ  هلاسم  نیا  يهراچ  ياهنوگ  هب  دنادیم ، حالـص  هنوگ  ره  هک  دندوب  هتـساوخ  بلاطوبا  زا  دـندوب . هدرک  اپرب  دـمحم 

دریگن و زاب  وا  زا  هلیبق  نایادخ  رب  مانـشد  كرت  رب  ار  شايرگتحیـصن  لقاال  اب  دـنک و  زاب  ربمایپ  ضفر  كرت و  اب  ار  بیجع  نید  نیا  روک 
يراثنناج رگنـس  یعافد و  هحفـص 284 ] عضوم [  زا  درمریپ  دوب . هدـیافیب  هشیمه  نوچ  ناشتارکذـت  یمامت  اـما  . دـنک شتوکـس  هب  مزلم 

يزیچ هب  ار  ناـشیاهفرح  تـشاد  شیرق  اـب  هـک  يروبـص  يرهاـظ و  تـقفارم  يروـص و  مارتـحا  زج  تـشادیمنرب و  تـسد  شاهدازردارب 
هناخ هدرک و  ربمایپ  هب  ور  هک  یلاح  رد  موق ، خیش  يارادم  یگدرپسرس و  همه  نیا  زا  كانمشخ  طیعمیبا  نب  ۀبقع  ماجنارس  تفرگیمن ...

ار راک  نیا  يرآ  میهدیم . همتاخ  تیگدـنز  هب  میریگیم و  تسا : نیا  تراک  هراچ  اهنت  ادـخ  هب  تفگ : دـنلب  يادـص  هب  درکیم  كرت  ار 
زا زین  ربمایپ  نانآ ، نتفر  زا  سپ  یتعاس  دـنتفگ . كرت  ار  بلاطوبا  هناخ  فالخو  مشخ  هب  نینچ  نیا  دـنتفر و  . دـید دـیهاوخ  درک . میهاوخ 

تـشحو هب  دیـسرت و  یمرزآیب  دـیدهت  مرـشیب و  نخـس  نانچ  زا  درمریپ  ربمایپ ، نتفر  زا  سپ  تفر . دوخ  راک  یپ  دـش و  نوریب  ومع  هناخ 
تراسج و نیدـب  هک  تشاد  ناـکما  هنوگچ  هنرگ  و  دـندوب ، ربماـیپ  یگدـنز  هب  نداد  ناـیاپ  راـک و  هشیدـنا  رد  زورما  نیمه  ییوگ  داـتفا .

راتفرگ شناـج  هاـگان  دـشیمن . رـسیم  دزیرگب و  هشیدـنا  نآ  زا  دیـشوک  هچ  ره  دـنیوگب . نخـس  شلتق  هئطوت  زا  يو  ربارب  مه  نآ  تأرج 
ار ناشتیمیهب  ریذپان  نایاپ  ياهزرم  تشاد و  یهاگآ  ناشیاهناج  تواسق  تیعبس و  تیاهن  هب  اریز  دوب . هتشگ  لیاه  یهودنا  بارطـضا و 

رسب كانمهس  يهدنشک و  هغدغد  كانمهس و  خلت و  هشیدنا  نیا  رد  مادم  زور  نآ  ؟ هچ دنشاب  هتشک  هتفرگ و  ار  وا  رگا  هآ ... ... تخانشیم
دندوب ممـصم  شلتق  رب  هدرک و  دـیدهت  هک  ناـنچنآ  شیرق  رگا  هآ ... دـماین . دـش و  رـصع  نینچمه  دـماین . ربماـیپ  دـمآ و  ادرف  رهظ  درب ...

، تشاد ناکما  هک  اج  ره  دنتفاین . ار  وا  اما  داتـسرف . ربمایپ  يوجوتسج  هب  ار  یناسک  اج  نآ  اج و  نیا  هچ ؟ دندوب  هداد  ماجنا  ار  ناشهشقن 
راکبان و دـیدهت  نآ  زا  سپ  شرظتنمان  یناـهگان و  تبیغ  نیا  هنرگ  و  دناهتـشک ... ار  هحفـص 285 ] وا [  هک  درک  متح  تفاـین . وا  زا  يربخ 

دنزگ زا  دیابن  دـناهدناشوپ ، لمع  هماج  دوخ  هنالیذر  دـیدهت  رب  نانآو  هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  هکنیا  دیـشیدنا ، تشاد . ییانعم  هچ  رادـغ 
تفرگیم و ماـقتنا  تفرگورف . ار  شناگدـید  نوـخ  زا  ياهدرپ  دوـشخبیمن ... ار  ناـشرفن  کـی  یتـح  دـنزیرگب . يو  خـلت  رفیک  ماـقتنا و 
؛ بلطملادـبع ینب  مشاه و  ینب  نادـنزرف  غارـس  مامت  باتـش  هب  ور  نیا  زا  دیـشکیم ... تکاله  حـبذم  تلذـم و  كاـخ  هب  ار  ناـشیمامت 

مارحلادجـسم هب  وا  اب  دوخ -  ياهادر  ریز  رد  ناهن  هتخآ و  يریـشمش  اب  مادـک  ره  هک  داد  نامرف  داتـسرف و  دوخ  موق  نزریـشمش  ناـناوج 
متـس دمحم  رب  شیرق  يا  :» تشادرب دایرف  وا  هک  ياهظحل  دننیـشنب و  شیرق  فارـشا  ناگرزب و  زا  یکی  رانک  نانآ  زا  کی  ره  و  دـنیآرد -

دنارپب هناش  زا  ار  شرس  دنزب ، یناهگان  ياهبرض  اب  تسا ، هتسشن  يو  رانک  هک  ار  سک  نآ  کی ، ره  دنزیخرب و  ياج  زا  هلـصافالب  دیدرک »
نب دیز  هک  دربیم  نوریب  هناخ  زا  ار  نیمجاهم  هتـسب و  رمک  رب  ممـصم  ار  اهریـشمش  هدرک  هامآ  ار  دوخ  هورگ  نینچ  نیا  ... دروآرد اپ  زا  و 

تفایرد ار  ناشهشقن  درک و  هدـهاشم  اهادر  ریز  رد  ار  هتخیهآ  ناهنپ و  ياهریـشمش  دـید و  ار  هنحـص  نوچ  دـش . هناخ  دراو  اقافتا  هثراـح 
ات عمج ، ییوگ  اما  تسا . هدید  نارای  زا  یکی  هناخ  رد  ار  وا  کنیا  مه  تسا و  هدنز  ربمایپ  هک  دروخ  دـنگوس  بلاطوبا  رب  دـش و  ناشعنام 
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ارجاـم زا  دـیناسر . ربماـیپ  هب  ار  دوخ  باتـش  هب  دـیز  ور  نیا  زا  درکیمن . رواـب  ار  شتمالـس  تسـشنیمن و  مارآ  دـیدیمن  هدـنز  ار  ربماـیپ 
هـسوب ار  ناشیمارگ  هرهچ  دید ، نادنخ  مرخ و  ار  وا  نوچ  بلاطوبا  دنتـشگزاب . بلاطوبا  هناخ  هب  مامت  باتـش  هب  ربمایپ  اب  درک و  شعلطم 

ناما رد  يرآ  يدوب -؟ ریخ  ناما و  رد  ملد ... هویم  تفگ -: نینچ  يو  هب  تسیرگیم  قوش  و  هحفص 286 ] يداش [  زا  هک  یلاح  رد  داد و 
صخرم ار  ناناوج  تیعمج  یمامت  ناگدازردارب و  ناگدازومع ، ناردارب ، نادنزرف ، هاگ  نآ  تفرگ و  مارآ  درمریپ  . رکـش ار  ادخ  ریخ -. و 

ناگـس سراپ  دیـشوپرد و  ار  رهـش  هرهچ  اـپریدو  نیگنـس  تملظ  هک  هاـگنآ  بش ، اـما  تفر ... شیوخ  قاـتا  هب  داـش  یلد  اـب  دوخ  درک و 
هب ار  نشور  هام  هرهچ  نافوت  مشخ  دابدنت و  هظحل  نوچ  یناملظ  ياهربا  دیچیپ و  رهـش  لد  رد  ارحـص  هوک و  ناگدـنرد  هزوز  تساخرب و 

خاش و اهگر و  رد  بآ  من  نوچمه  هراومه  اما  دوب و  هتـسبرب  تخر  شناج  زا  رهاظ  هب  هک  اپرید  تشحو  نآ  هرابود  دـناشوپ ، قافن  قاحم 
هب دوـشیم  يراـج  شنت  ياههمـشچ  زا  گشرـس  ناـنوچ  هرطقهرطق  ناهاگرحـس  تسا و  دوـجوم  كاـت  هژیوـب  هدـنز و  تخرد  ره  گرب 

تداع هک  شیرق  رورـش  زا  ینمیا  تشادـن و  ناکما  ییاـهر  شمارآ و  هن ... هتخیر . ورف  شنامـشچ  زا  ار  کـشا  بالیـس  دـمآ و  شغارس 
هچ دنـشکن  ار  وا  زورما  رگادیـشیدنایم  نینچ  تدـم  ماـمت  . دـمآیمن تسدـب  دوب  شتعیبـط  ياـضتقا  راـم  نادـند  رد  رهز  نوچ  توادـع ،

دیدهت ار  ربمایپ  وا  يورهبور  وا و  هناخ  رد  هنامرشیب ، دح  نیا  ات  هک  شیرق  یهگناو  دننکن ؟ ار  يراک  نینچ  ادرف  هک  دراد  دوجو  یتنامض 
هماج ار  شتین  دادیمن و  ناشن  ار  شنیگآرهز  ياهنادند  یـشیندب  یـشیدنادب و  ات  دـنامیم و  دوخ  لوق  رـس  رب  کشیب  درکیم  گرم  هب 
یمرب يریـشمش  اج  نامه  دیاب  هنرگ  و  دـندوب . هحفـص 287 ] وا [  ناـمهم  وا و  هناـخ  رد  هک  فیح  تفرگیمن ... مارآ  دـناشوپیمن  لـمع 

ماجنارس درک و  رکف  تدم  مامت  بش  نآ  درک . يراک  دیشیدنا و  ياهراچ  دیاب  ... دادیم نآ  هدنیوگ  تسدب  ار  نخس  نآ  يازـس  تفرگ و 
هک داد  روتسد  هرابود  داتسرف و  بلطملادبع  ینب  ناروآمزر  ناناوج و  زا  نت  لهچ  نامه  غارس  هب  هرابود  ادرف  مدهدیپس  تفرگ ، یمیمـصت 

يوس هب  دوخ  ياههناخ  زا  شیرق  نارـس  دعب  یتعاس  دنیآ ... مارحلادجـسم  هب  وا  اب  دـنراد و  ناهنپ  اهادر  ریز  دـنریگرب . ار  ناشیاهریـشمش 
وا شیرق  دنداتفا . هار  هب  وا  یپ  رد  شنارای  داد و  تکرح  نامرف  وا  هاگ  نآ  دنریگ ... رارق  دوخ  ياههاگیاج  رد  ات  دـنتفریم  سدـقم  دـبعم 

تایه نیدب  اریز  دوب . كانحرف  یمیمصت  ای  كانفوخ و  يرابخا  رابنارگ  شاهرهچ  ییوگ  دیآیم . یمشاه  ناناوج  شیپاشیپ  هک  دندید  ار 
ینوخیبش مه  دـیاش  نایع و  یمزب  ای  ناهن و  یمزر  هب  ییوگ  دـندوب -  هتفرگ  شنایم  رد  مارآ  هداـمآ و  یهورگ  هک  یلاـح  رد  تلاـح -  و 

درک ثکم  یتاظحل  تفرگ . رارق  ناشربارب  بلاطوبا  دنتفگن . چیه  دش و  کیدزن  درمریپ  ات  دنداتـسیا  دندوب . هدیدن  ار  وا  دـمآیم  یناهگان 
مداتــسرف و شایپ  رد  داـتفا . بیاـغ  مرظن  زا  ربماـیپ  یتاـعاس  زورید  شیرق . يا  - تـفگ نـینچ  يدرــسنوخ  تیاـهن  رد  مارآ و  هاـگ  نآ  و 

شلتق هب  مـیریگیم و  : » دوـب هـتفگ  ناتنامرـشیب  زا  یکی  هدرک و  دـیدهت  نـینچ  اریز  دـناهدروآ . شرـس  رب  ییـالب  مدرک  ناـمگ  شمتفاـین .
مارحلادجـسم دصق  ناتماقتنا  يارب  متخیگنارب و  ار  ناناوج  نیا  زورید  ببـس  نیدـب  . تسا هتفر  تسد  زا  راک  مدرک  نامگ  نم  میناسریم .»

مدز دایرف  مدمآرد و  هاگان  نوچ  دنیشنب و  امش  زا  یکی  رانک  ناشیکی  ره  دییآرد و  دجسم  هب  هدنکارپ  هک  مدوب  هتفگ  نانیا  هب  متـشاد . ار 
يو راـک  ینارگن  تـشحو و  زا  ياهـظحل  يرآ  دـنریگرب ... ناـتنت  زا  رـس  زیت  غـیت  اـب  دـنزیخرب و  هحفـص 288 ] دیدرک [ » متـس  دـمحم  رب  »

دینیبب ات  مدروآ  اج  نیا  هب  یناهن  هنهرب  ياهغیت  اب  ار  ناناوج  نیا  زورما  میوگب  امـش  هب  دیراذگب  اما  دمآ ... تمالـس  هب  هک  نآ  ات  مدییاساین 
هتخآ ياهغیت  اهادر  ریز  زا  دـندرب و  اهریـشمش  هب  تسد  ناناوج  هظحل  کی  رد  . دـییرگنب کنیا  منکیمن -. یخوش  امـش  اـب  هک  دـیبایرد  و 
زورید رگا  یتسار  هب  دوب . يزیگناتفگـش  یناهگان و  بیجع ، هرظنم  دنتـشارفارب . رارـشا  زا  نت  کی  رـس  رب  کی  ره  دندیـشکرب و  ار  دوخ 

ار دوخ  قیمع  ریثات  كانلوه  هرظنم  ات  درک  گنرد  یمد  بلاطوبا  . دنتـشادن ییاهر  دیما  ناشمادک  چیه  دـندشیم  ياهنحـص  نینچ  راتفرگ 
زا ار  ياهناهاوخدـب  هشقن  هنوگ  ره  هئطوت و  هشیدـنا  دیـشاب . هاگآ  دـینادب و  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ نینچ  هاگ  نآ  دـشخبب . ناـشیاهلد  رد 

تیعقاو قدـص و  هب  زج  هک  دیـسانشیم  ارم  امـش  تسین و  فازگ  فال و  رهاظت  یخوش و  شیاـمن  کـی  نیا  دـینک . نوریب  دوخ  ياـهرس 
رب دـیدید و  نونکا  هک  نانچ  اریز  دـیرادن . اور  ربمایپ  قح  رد  هناهلبا  يراتفر  دـینک و  میب  دوخ  راک  تبقاـع  ناـیاپ و  رب  میوگیمن . ینخس 

شوـغآ رد  نما و  رتـسب  رد  یتـح  ار  ناتمادـک  چـیه  دوـش  مک  وا  زا  ییوـم  رـس  رگا  دـنگوس  تیب  نیا  راـگدرورپ  هـب  تـشگ  تباـث  اـمش 
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تخس و یگنج  مگنجیم -  امـش  اب  يرآ  ... مهنیمن بیـصنیب  تخـس  رفیک  ماقتنا و  زا  مراذگیمن و  هدنز  دیـشاب  هک  اج  ره  ناتنارـسمه 
یخوش هحفص 289 ] میورب [ ... نایم  زا  میوش و  یناف  نامتارفن  اهورین و  یمامت  هب  امـش  مه  ام و  مه  ام ، همه  نآ  رد  هک  یگنج  ارادمیب -
یمامت اریز  تشاد ... ار  يراک  ناـنچ  ناـمیا  تمه و  ناـج و  لد و  ءاـحطب ، خیـش  دنتـسنادیم  ناـشیمامت  تفگیمن و  غورد  درکیمن و 

ناشیولگ رد  یناوختـسا  مشچ و  رد  يراخ  شتایح  دوب  هدـنز  اـت  وا  و  دوب . هداـهن  صـالخا  قبط  رد  اـنعم  نیمه  تاـبثا  رد  ار  شایگدـنز 
هاگان رفظ  جوا  رد  ناناملـسم ، رب  دییاپن و  يرید  ناشهودنا  هک  نیا  راگزور  ياهیتفگـش  زا  اما  دوب ... ناشیا  میاد  هودنا  يو  یگدنز  دوب ...
كاخ هکرعم  مرگامرگ  رد  ناهگان  دش : راکشآ  تشادیم  ناهن  اهلد  رد  ار  شدیما  شیرق  هک  يايداش  نآ  دمآ و  دورف  کلهم  ياهبرض 
نیمز رب  تسار  دز و و  وناز  يادـساپ  شیدـنارهم  رادهیـالط  يرادـیاپ و  شیکاـفو  ناـنامرهق  هدـنامرف و  هک  دـندید  نت ، نهآ و  نوـخ ، و 
....... دننکب شیارب  يراک  دنتسناوتن  برع  ناکشزپ  نیرتهب  يرآ  دز . هطوغ  گرم  يولهپ  رد  داتفا و  يرامیب  رتسب  رد  بلاطوبا  دیطلغرد ...

؛ دوب يریذپلد  هرظنم  هچ  هک  هو  ار ... شتایح  قمر  نیرخآ  ندز  رپرپ  دید و  درم  دـسج  رد  ار  گرم  نیکرـشم ، راوسکرک  زیت و  نامـشچ 
هک يرذب  دوب و  هدروآ  شرد  اپ  زا  بعش  تاقشم  هناتخبشوخ  دوب ... ییانشآ  نشور  عمش  نآ  تپ  تپ  نیرخآ  ییانـشور و  لوفا  همه  نیا 

. ياهناخ هچ  ددـماین ... نوریب  رگید  هداتفا و  دوخ  هناخ  رد  درم  . دوب هداد  گرم  ياههلبنـس  دـندوب  هتـشاک  شیارب  راصح  رازهروش  رد  نانآ 
نیرتهدـنفوت رد  ار  شتاـیح  گرب  گرب  دوب و  هدـمآ  گرم  دابدـنت  تفاـیرد . دـیمهف و  ار  زیچ  همه  هاـگان  هآ . بیهم ... کـیرات و  هریت و 

انب یمارگ  بوبحم و  يزیزع  يارب  هک  ار  یتیامح  فیعـض  هناشاک  نیا  یتح  ار ، زیچ  همه  دوبریم و  دـنکیمرب و  اج  زا  تمواقم  تاـظحل 
نیرتيدج و رب  دیـسریم  ارف  یتقو  تفریذپیمن و  یتنامـض  چیه  هک  دوب  گرم  هحفـص 290 ] نیا [  تشاذگیم . اجرب  ناریو  دوب ، هدرک 

گرم اریز  دوب . ياهرخـسم  ظفل  هچ  یتایح »  » يهملک تامم »  » گرم و سوماق  رد  هک  هو  درکیمن . اـقبا  اـههمانرب  فادـها و  نیرتیتاـیح 
هک هو  دوب ... هدرک  وراج  ار  محازم  موهوم و  ظفل  نآ  نعط  رهق و  اب  دوب  هدیـسر  ارف  نوچ  هدز و  دـنخزوپ  نآ  رب  دوخ  هاـگنیمک  زا  هشیمه 

لوسر یتسه و  دوجوم  نیرتزیزع  نم ، ردارب  رسپ  اج  نآ  يدمآ ! باتش  هب  محریب و  هچ  هآ . دوب ... اج  نآ  ریذپانهثاغتـساو  محریب  گرم 
. تسا لاگنچ  هتخـس  نمـشد  یتشم  روصحم  رواییب و  دـناهدرک . جامآ  ار  شایمارگ  نت  هتخآ  غیت  نارازه  اب  نانآ  هدـنام و  اهنت  ناـیناهج 

سیدنت نیا  دینشیمن . ار  شیادص  گرم  اما  مشاب ... شیارب  يرپس  دوخ  هتـسخ  ناوتان و  نت  نیا  زا  دیاش  منامب و  راذگب  تسا . یمحریب 
دوبن شاییاونش  تردق  هک  ياهعماس  نآ  رب  شیوخ  درد  زا  تیاکش  دادیمن و  ار  شخساپ  دینشیمن و  ار  ياهجـض  چیه  گنگ  تماص و 
تقد هب  هدـنارذگ و  رظن  زا  رگید  راب  کی  دوب  هدز  زاـغآ  زا  هک  ار  ییاههبرـض  یماـمت  شیرق  دـیچیپ . هکم  رد  شراـضتحا  ربخ  ؟ دوس هچ 
بعـش نادـنبرد  راصحنا و  نارود  يرآ  دوب . شخبتیاضر  بوخ و  هجیتن  دـندوب  هدیـشیدنا  زاـغآ  رد  هک  هچنآ  مغریلع  درک . هظحـالم 

رد ربمایپ  رادـفرط  نالاسنهک  ناگهینبیب و  ناجازملیلع ، زا  يرایـسب  بلاطوبا و  هک  دنتـشاد  راظتنا  دـنچ  ره  دوب . يزوریپ  کی  نانآ  يارب 
اما دنریمب ، دنیآرد و  اپ  زا  بعـش  تامدص  زا  رگید ، یهورگ  زین  دـنوش و  میلـست  دـنیآرد و  وناز  هب  یتخـس  یگنـسرگ و  هرـصاحم  نیمه 
هک نآ  لاح  و  تسا . هدادن  ار  دوخ  بولطم  هجیتن  هرـصاحم  هک  دندرب  نامگ  هدزباتـش  دوب ، هدادن  خر  تلاح  ود  نیا  زا  مادـک  چـیه  نوچ 

رطاخ هب  شتوف  ندیسر  ارف  درمریپ و  نداتفا  ورف  هنومن  روط  هب  دمآیم . تسدب  يرگید  زا  سپ  یکی  نونکا  مه  نآ ، هحفص 291 ] جیاتن [ 
تردـق دودـح  هب  رگید  راب  کی  ار  شیرق  هک  دوب  ینیبشیپ  لباقریغ  جـیاتن  نآ  زا  یکی  نادـنبرد ، نارود  زا  یـشان  ياهیرامیب  اـهیتخس و 

تدایع و نمض  دور و  هبعک  رورس  هناخ  هب  دیشیدنا  شیرق  رگید  راب  کی  گرم  زا  شیپ  نونکا  دنازیخیمرب . اپارسو  درکیم  فقاو  دوخ 
. دـنک هاگآ  هدـش  بجوم  ار  تارطاخم  همه  نآ  شاهدازردارب  راـتفر  هدـناشک و  نآ  هاـگترپ  هب  ار  شیرق  هک  ياهعجاـف  زا  ار  يو  ییوجلد 

تاعاس دننکیم و  شکورف  اهورین  گرم  مد  هچ ، دروآ . تسدب  وا  ءاحما  ياضما  ربمایپ و  يدوبان  رد  ار  شتقفاوم  راب  نیرخآ  يارب  دیاش 
نیزا نوریب . ياهبوشآ  گنج و  ات  تسا  نورد  كانفوخ  ياهگنج  ریگرد  یفاک  هزادنا  هب  دوخ  رامیب  دروآیم . رارطـضا  تقر و  راضتحا ،

يوگنخس نایفسوبا  . دریذپ یم  ار  اهداهنشیپ  اسب  هحماسم  یناسآ و  هب  تسا و  رهم  حلـص و  شریذپ  نادردنت و  میلـست و  لاح  شتلاح  ور 
ببـس هب  همه  نیا  دوزفا : تشاد و  راهظا  دوب  هتـشگ  نآ  راچد  درمریپ  هک  یتیعـضو  زا  ار  شیرق  فسأت  يو  دوب . ناگدـننک  تدایع  تأیه 
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ات هک  وا  هجیتن  رد  و  دـنک . يراکمه  شندوشگ  رد  نارگید  نآ  اب  دوب  هتـساوخن  وا  دوخ  هک  تسا  یمگردرـس  فالک  ناـمه  یگدیـشیرپ 
هدنکفا ياهرطاخم  نینچ  هب  تسردان  ياهدـیقع  هدوهیب و  یـشور  زا  عافد  رطاخ  هب  ار  دوخ  دنتـشاد  زاین  شتمالـس  هب  هعماج  همه  دـح  نیا 
هـشیدنا تدـحو  هیاس  رد  دـندوب و  شتارظن  نارگن  همه  دراد و  ار  ناشیلیابق  تدایـس  یلیماف و  تسایر  هک  اج  نآ  زا  لاح و  رهب  اما  دوب .

فیح و هحفص 292 ] هچ [  هآ ... دندیبلطیم . ار  شايدج  يرایمه  يراکمه و  زا  دندوب و  هدمآ  دنسرب  یعماج  رظن  هسقن  هب  دنتـسناوتیم 
ایآ تشادـن . دوجو  یتشگزاـب  هار  دوب و  هتـسب  ار  اـههار  همه  دوـب و  هدـمآ  گرم  کـنیا  اریز  دـندرکیم ... مادـقا  يرما  نینچ  هب  رید  هچ 

ناوتان و ياهتـسد  اب  دـنچ  ره  گرم  مد  رد  دـنک و  محر  شیوخ  تلم  هب  دـیآ و  دوخ  هب  درم  ریپ  هار . کی  طـقف  هار ! کـی  يرآ  ... تشاد
هبرـض کـی  هـب  ار  يدـمحم  تیاـمح  هدیـسوپ  باـنط  دـنک و  عـطق  ار  یندـشان  زاـب  هدـیروگ  هتـشر  نـیا  ماـمت  تعاجـش  اـب  اـما  رـضتحم 

ناشفرح تشاذگ  دیزغلیم ، ورف  شایناشیپ  رب  قرع  ياههناد  تخوسیم و  گرم  بت  رد  هک  نانچمه  دیزگ و  توکس  بلاطوبا  . دلـسگب
زا هک  ار  یفعـض  يو ، ینامـسج  دـیدش  فعـض  يرامیب و  تسا ، راـمیب  راـمیب ، يار  هک  لوادـتم  هشیدـنا  نیا  مغر  یلع  . دـننزب رخآ  اـت  ار 
رـس زا  ار  نیـشیپ  نانخـس  نامه  هرابود  هآ ... . دروآراب ار  نآ  ریاغم  يزیچ  سکع ، هب  ـالماک  تشگن و  بجوم  دنتـشاد  وزرآ  وا  تیـصخش 

ياسآلیـس نایغط  تاررکم و  رارکت  دنتفرگ . شیپ  ندز  فرح  مهرب  مهرد و  یپایپ و  دش و  دـنلب  ناشیوهایه  اجنآ  اج و  نیا  زا  دـنتفرگ ،
دوخ لاح  هب  ار  هعماج  دـیاب  بلاطوبا  دـندرکیمن : هدنـسب  هداد و  همادا  زیر  کـی  ماـمت ، لاـس  هد  دودـح  هک  ياهدوهیب  ررکم و  ياـههوای 

شیدناهقرفت شیک  نیا  اب  ناسنیا  دراذگاو و  ار  مدرم  دهاوخب  وا  زا  ای  دنک و  میلـست  ار  دمحم  دنـشوکب . نآ  حالـصا  رد  نانآ  ات  دراذگب 
نآ دنادیم و  ادخ  ار  لبه  تب  یکی  نآ  دنـشاب . تحار  ناگمه  راذگب  دـنکیم ؟ نینچ  ارچ  رخآ  دـهدن ... رازآ  ار  یگمه  شایتسرپاتکی 

یکی نآ  تخرد ، یکی  نآ  یگنس ، ياهمسجم  یکی  نآ  دتسرپب . ار  نآ  دشارتب و  ار  بوچ  تسا  لیام  یکی  نیا  ادخ . رتخد  ار  تال  یکی 
ره سک و  ره  و  هحفص 293 ] دنک [  باختنا  دوخ  ار  شیادخ  هک  تسا  دازآ  یمدآ  سکرک ... يرگید  نآ  ناطیش و  يرگید  نآ  هراتس و 

تب ادخ  ياج  هب  لثملا  یف  دراد  لاکـشا  هچ  دنادب . یتسه  عونلاۀـبر  نیرب و  رهظم  ای  یتسه و  قلاخ  دیدنـسپ  دوخ  هک  ار  یئیـش  ره  زیچ و 
یگدـنز نامناردـپ  هک  روط  نیمه  میراد  شوخ  میـشابن ؟ دـقتعم  خزود  تشهب و  داـعم و  هب  میتـسرپن و  ار  زیچ  چـیه  الـصا  اـی  میتـسرپب و 

يزیختسر تشگزاب و  دیمایب  میتسرپب و  ار  اهنآ  میزاسب ، ار  نامیاهگنـس  اهبوچ و  نامیاهتب ، مینک و  یگدنز  داقتعا  نیرتمکیب  دندرکیم 
وا مه  زین  ار  اهنامـسآ  تسا . اـتکی  دـنوادخ  نیمز  قلاـخ  دـیوگیم  يو  . تسا هتـسب  دوخ  نانخـس  نیزا  یفرط  هچ  دـمحم  نیا  و  میریمب ...
زا تسوا . عنـص  شنیرفآ  تردـق و  ياـههدروآرف  یکلف  مجنا  رازه  نارازه  باـتفآ و  يرعـش و  نـیورپ و  هراتـس و  هاـم و  تـسا . هدـیرفآ 

بیغ و ملاوع  و  ینامسآ ، مارجا  نارازه  اب  همه  همه و  نامسآ  تفه  اهنآ  يارو  هراتس و  نیرترب  ات  هدنبنج  نیرتزیچان  هایگ ، نیرتکچوک 
شتاذ فصویال و  شتمظع  دودـحمان و  شتردـق  هک  لازی  لزی و ال  مل  هنادواج ، هناگی  تسوا  تسوا . تردـق  شنیرفآ  یمامت ، هب  دوهش 

ار اهنیمز  اهنامسآ و  یمامت  شاییایربک  تخت  دراد ، ییانمت  ضرغ و  هن  دباوخیم و  هن  يرـسمه . هن  دراد و  يدنزرف  هن  تسا . كردی  مل 
فـصو رادـنپ و  هنوـگ  ره  زا  رترب  تـسوا  دـباین و  نارگ  وا  رب  زگره  هـمه  نآ  يرادـهگن  تـسا و  رتهدرتـسگ  زین  اـهنآ  زا  هدیـشوپ و  ورف 

اهفرح نیا  دراد ؟ یطابترا  هچ  ام  هب  و  دـیآیم ؟ ام  راک  هچ  هب  همه  نیا  اـما  دـنزیم . ار  اـهفرح  نیا  ناربماـیپ  نآ  يرآ  يداـم . ینامـسج و 
نیا ام  هن  دبوکیم . ام  زغم  رب  ار  زغن ؛ نانخس  هنوگ  نیا  دریگیم و  ام  زا  ار  ام  یبوچ  یگنـس و  يادخ  تسا . رگید  ییاهلقع  اهزغم و  يارب 

ناهنپ بیاغ و  ام  ساوح  ناگدید  زا  هک  ار  وا  ار ، لامج  لالج و  تردق و  تیعماج  لامک و  تیقلطم  يادـخ  نآ  میریذـپیمن . ار  نانخس 
زین ام  ات  دروآیمن  نیمز  هب  ناگتـشرف  اـب  ار  وا  ارچ  دراد  دوجو  ادـخ  رگا  میاهتفگ  هحفـص 294 ] اهراب [  میراد ؟ رواب  هدیدن  هنوگچ  تسا 

ای میروخب و  شیاههویم  زا  میمارخب و  نآ  رد  هک  ار -  تشهب  نینچمه  مییاـمن . رواـب  مییوگ و  نخـس  وا  اـب  مینیـشنب و  مینک ، سمل  مینیبب ،
ام هلک  وا  میریذپیمن . ار  نانخس  نیا  ام  هن  دنک . رادروخرب  ار  شناوریپ  دروخب و  تسا  نموم  اهنآ  هب  هک  ییاهتـشهب  میعن  زا  وا  دوخ  لقاال 

راکفا اب  ام  هک  دراذگب  دنیشنب و  تحار  دناوتیمن  هک  دیامنیم  نینچ  دنکیم و  هتـسخ  لایخ  باوخ و  ياهایور  لاحم و  تاملک  نیا  اب  ار 
ام مینارذـگب . راـگزور  شمار  هب  میـشاب و  شوخ  دـناوخیم  شتیبـصع  لـهج و  يو  هک  دوخ  يدادـجا  اـبآ و  تارکفت  شیوـخ و  یتـنس 
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، یقاب حور  ترکف ؛ هیلاعتم  تادوجوم  هن  میتسه . ییایند  یگدنز  نیمه  تاذل  تادوهـشم و  یناف و  مسج  هب  هدنز  و  زاین ، سح و  ياهمدآ 
لوصا ات  هک  تسا  ادیپ  و  ییاهفرح ! هچ  تسا ... هدمآ  اهناج  هیکزت  تمکح و  میلعت  يارب  دیوگیم  ناگتـشرف ... دوجـسم  ادخ و  نیـشناج 

مزع راک و  نایاپ  زا  تسا و  راکـشآ  هک  نانچ  يرآ  تشاد . دـهاوخنرب  ام  ناج  زا  تسد  دـنکن  لیمحت  ام  رب  ار  دوخ  هشیدـنا  نییآ  تخس 
نانچ نآ  اهناسنا  هک  نآ  رگم  دنارذگ . دهاوخ  غیردیب  غیت  مد  زا  ار  نانآ  تشاذـگ و  دـهاوخ  مدرم  يهلگ  رد  ریـشمش  دـیآیمرب  وا  مزج 

هچ و  دیدیشیدنا . تسرد  دیتفگ و  تسار  تسا . نینچ  يرآ  دنیآرد -... دهاوخیم  وا  هک  یشقن  تعیبط و  لکـش و  رب  دهاوخیم و  وا  هک 
دهاوخن ناتیاهر  دـنکن  تسار  شایهلا  تیلووسم  لظ  رد  ار  یمدآ  راک  ات  يو  دـیدرک . ار  دوخ  يانف  نایاپ  دوخ و  راـک  ینیبشیپ  شوخ 
لبطـصا زا  دـهد و  زاب  ار  يو  تیمدآ  نیتسار  يانعم  ناسنا ، هب  ات  دـنکفایم  نادان  یـشاوم  ناـیاپراهچ و  ماـشحا ، يهمر  رد  ریـشمش  درک .

ات تسا  هدـمآ  تسا ... هدـمآ  هیزنت  ریهطت و  هیکزت ، میلعت ، يارب  وا  دـناشکب . شنوریب  هحفـص 295 ] تیعبـس [  لهج و  مانک  زا  تیناویح و 
یمدآ و تیوـه  زارحا  اـطعا و  يارب  دـناشکب . یگدـنب  جارعم  هب  یگدد  جاـجوعا  زا  دربـب و  تیهوـلا  تماد  هب  تیمیهب  لـغآ  زا  ار  یمدآ 

هاگدـید ارف  هچنآ  ره  بیغ و  توـکلم  هب  دـییاشگب ، ملع  نامـسآ  هب  ار  ناتنامـشچ  دـیاب  تسا . هدـمآ  يو  هـب  وا  نیتـسار  ناـش  شیاـشخب 
هدمآ امـش  يدوجو  هملک  هب  ندوشخب  انعم  يارب  تسا ... هدمآ  امـش  هدـنیآ  ناج و  یگدـنز و  هب  نداد  ینعم  يارب  تسا ... نآ  رب  ناتیلک 

ادخ  » دییوگب هک  رهطم  يهملک  نآ  دییآردب . رفک  ملظ و  تساجن  سجر و  زا  دیوش و  ریهطت  نآ  وترپ  رد  اهنت  هک  دیحوت  هملک  نآ  تسا .
ینعی ندوب ، ناسنا  ییامـسالاملع »  » ناشن يرهاط و  ناشو  يرهاظ  ناـش  ، تفرعم نیا  تمکح  وترپ  رد  اـت  تسا » یکی  یتسه  راـگدرورپ  و 

يهربنچ ترثک و  تاملظ  رد  هک  دراذگب  هنوگچ  دییآرب ... یهللا  ۀفیلخ  ملع و  ماقم  تماخف  لامک و  عیفر  هلق  هب  دـیبایب و  ار  یتسه  كرد 
اپ زا  میلا  هقاـف  هب  میرک  میعن  چـیهیب  تفرعم ، تشهب  هنارک  رب  یناوتاـن  یناداـن و  لـفقم  هزاورد  رب  دـیرب و  رـسب  لـهج  هرتسگ  تواـقش و 

رفک و لغآ  رد  انمرک  جات  ناـهاشداپ  امـش  دراذـگب  هنوگچ  دراد ؟ غیرد  امـش  زا  ار  یتسه  ياـهجنگ  حـتف  ناـهج و  مهف  دـیلک  دـییآرد و 
قح ناسنا و  هب  ار  ناسنا  قح  ادخ و  هب  ار  ادخ  قح  ات  تسا  هدمآ  يرآ  دینامب . مورحم  رورس  تمحر و  رون و  ياه  هلق  زا  رورش ، ینادان و 

، هملک نآ  مهف  تردق  ار  شیرق  اما  . دهد میلعت  رـشب  هب  ار  قوقح  همه  نیا  دراذگباو و  دیامناو و  ادخ  هب  ار  ناسنا  قح  ناسنا و  هب  ار  ادـخ 
نآ یتاذ  هحفـص 296 ] تیمویق [  تردق و  تدحو  دوب ... اجک  هللا » الا  هلا  ال   » يادا تعاجـش  تقایل و  هجیتن  رد  دـیحوت و  كاردا  تفرعم 

ياـهزار یماـمت  لـیلعت  لـیوحت و  دـیمهفیم ؟ هچ  دوب  دوجو  رـسفم  يهملک  نیا  نطب  رد  هک  ار  یمیظع  شناد  نینچمه  دـحاو و  تردـق 
زج رگنرهاظ و  لقع  ره  يارو  يراک  هک  تردق  ضیف و  تیقلطم  عبنم  کی  هب  ار  یتسه  یندیدان  یندید و  ياهتمظع  دوجو و  یندوشگان 

دوب ینارگ  هملک  نیا  دنتشادن . ار  شیادا  تردق  نانآ  اما  دوب . هتـساوخ  نانآ  زا  ار  هملک  نیمه  اهنت  ربمایپ  ؟ دیمهفیم هچ  تسا  شیدنا  يو 
یتقو دوب و  هداتـسیا  ربمایپ  زا  عافد  هب  مکحتـسم  يداـینب  نوچمه  زین  گرم  رتسب  رد  یتح  درم  ریپ  دـمآیمن و  نوریب  كرـش  ناـهد  زا  هک 

هنوگچ و  .« یتفگن يدرخ  زا  رود  هدـنکارپ و  راتفگ  وت  دـنگوس  ادـخ  هب  :» تفگ بلاطوبا  دـناوخ  دـیحوت  هملک  هب  ار  نانآ  زاب  ادـخ  لوسر 
بلاطوبا شیپ  زا  رگید  تقو  ره  زا  رتهدروختسکـش  یـضاران و  شیرق  هک  دوب  يراـب  نیرخآ  نیا  .و  دـنریذپیمن نـالهاج  نیا  هک  تسا 

رد بلاطوبا  ربمایپ و  کنیا  . تشاد دـهاوخنرب  ربمایپ  تیامح  زا  تسد  زین  تاـیح  مد  نیرخآ  رد  یتح  درمریپ  هک  دنتـسناد  دـنتفر و  نوریب 
نیرخآ هب  يزیچ  دـشیدنایم . وا  هب  دراد و  تسد  رد  ار  شدـمحم  ياهتـسد  تسا . شیوـخ  هودـنا  رتـسب  رد  درمریپ  دـناهدنام . اـهنت  هناـخ 

ربمایپ تسا . هدنامن  یقاب  رگید  هاتوک  طخ  هس  ود  زارف و  هس  ود  زج  شتایح  هدنورپ  زا  هک  دراد  نیقی  تسا . هدنامن  زاب  شیگدـنز  ياهمد 
نیا دنزیم . اضر  رـس  زا  يدنخبل  دنکیم و  وا  هب  ور  درمریپ  «... هللا الا  هلا  ال  : » وگب دـناوخیم -: نینچ  شـشوگ  رد  دراشفیم و  ار  شتـسد 

هناتسآ هب  هتـسجخ  يدورو  هحفـص 297 ] گرم و [  راـبلوه  زیلهد  زا  روبع  زمر  تسا . بش  مسا  روـبع و  زمر  تاـجن ، هملک  گرم ، نیقلت 
دـنک و ادا  ار  شبوبحم  بوخ  هملک  نآ  تسناوتیمن  مرحمان  چـیه  ربارب  رد  دـنلب و  يادـص  هب  هاـگچیه  نونکاـت  رگا  يرآ  رگید . ییاـیند 

نایاپ هب  هداد و  ماجنا  یکاپ  یکین و  هب  ار  شیاههمانرب  فیاظو و  یماـمت  هک  نونکا  [ 43 ، ] دراد موتکم  ار  شنامیا  تشاد  هفیظو  هنادـجم 
رمع همه  هک  وا  اتفگـش و  يا  . دـیوگن ار  كاـپ  هملک  نآ  تسناوتیم  هنوگچ  دوب  هدیـسر  دوـخ  تادـییات  هطقن  نیرخآ  تادـیهمت و  طـخ 
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« هللا الا  هلا  ال   » هلمج نیا  نآ ، زا  شیپ  هنوگچ  هتفگ ، هللا » لوسر  دمحم  ، » هراومه تسا ) دهاش  هدورس  هک  يرعـش  تیب  رازه  هس  هک  نانچ  )
هتـشاد لوبق  ار  ادخ » ربمایپ   » یـسک دشاب ؟ هتفریذپ  لک  شریذپیب  ار  ءزج  یـسک  هک  دـیآیم  تسار  قطنم  لقع و  هب  ایآ  تسا ؟ هتفگن  ار 

یفن ار  تسد  اما  ریذپب ، ار  تشگنا  رثا  یـسک  دنک ؟ یفن  ار  نامـسآ  اما  دریذپب و  ار  هام  یـسک  دـشاب . هتـشادن  لوبق  ار  ادـخ »  » اما دـشاب و 
رس زا  یسفن  هاگ  نآ  و  دکچیمورف . شنیگنس  هتسخ و  ياهکلپ  رب  یکشا  هرطق  و  دیوگیم : هللا » الا  هلا  ال   » دنلب يادص  هب  ور  نیا  زا  ؟ دنک

كانبات كاپ و  کنیا  هدناسر و  ماجنا  هب  یبوخ  هب  ار  شاهفیظو  رمع ، تدـم  مامت  رد  يرآ  دـشکیم ... يدنـسرخ  هحفص 298 ] اضر و [ 
ار نیدرمز  ریذپلد و  نامـسآ  درگنب و  اضف  هب  دناوتب  ات  دننز  الاب  ار  شقاتا  هدرپ  دـهدیم  روتـسد  ... تسا هتفر  ربمایپ  دـعب  ياهظحل  دوریم .
زا تسا ... بورغ  هب  هدنام  یتعاس  دنکارپیم و  دوب  هدـمآ  درگ  نامـسآ  تسدرود  رد  هتـشپ  هتـشپ  ییاج  هک  ار  ییاهربا  هدرپ  داب  درگنب ...
قفا ياج  ياج  رد  ینایغط  ییاـههناخدور  بالیـس ، نوچمه  شیر  شیر  ياـهگنر  اـب  قفـش  یناوغرا  ياـهغورف  ارحـص ... رداـن  ياـهزور 

يریوصت دـنیبیم . ار  بیجع  ياهنحـص  ددرونیم و  ار  هتـشذگ  رود  ياهقفا  ياهظحل  رد  شاهشیدـنا  رئاط  هظحل  نیرد  دـنکیم . هدـنکارپ 
يزور زین  بلطملادـبع  شردـپ  دوب : زورید  نیمه  ییوگ  تسا . رتقیمع  ینانعم  دـجاو  صوصخب  هظحل  نیرد  هک  زیگناتفگـش  هناـناج و 

تیـصو دمحم ، هرابرد  يو  دندوب  هدمآ  همه  نوچ  هاگنآ  دوب . هدناوخارف  دوخ  درگ  ار  شنادنزرف  یمامت  هداتفا و  گرم  رتسب  رد  وا  نوچ 
[44 . ] مدرپس وت  هب  ار  دـمحم  فانمدـبع  يا  :- دوب هتفگ  هدرک و  وا  هب  ور  ردـپ ، هاگ  نآ  دوب . يو  نوماریپ  شتاشرافـس  نیرتدـیکا  هدرک و 

مدکی و  دوب .. هتـشذگ  نامز  نآ  زا  لاس  ود  لهچ و  زا  شیب  کنیا  دوب . هلاس  تشه  دمحم  تشادـن و  رتشیب  لاس  یـس  وا  راگزور  نآ  رد  .
و تسا . یگرزب  شوخ  فیلکت  هچ  یـسانش  هفیظو  یگرتـس و  تناـما  هچ  يرادـتناما ، يرآ  دوـب ... هدرکن  شوـمارف  ار  شایمارگ  دـمحم 

هاگ دنرذگیم و  هحفـص 299 ] ییاهلـسن [  اشوخ ... يا  ... دوب نینچ  دمحم  هرابرد  زین  شردـپ  تسا . نیمه  زین  ندوب  حـلاص  فلخ  يانعم 
... دننکیم ادف  هملک  نامه  يارب  ار  دوخ  ناج  دنیآیم و  رگید  ییاهلسن  سپس  دننادیم و  كاپ  هشیدنا  کی  هملک و  کی  رادساپ  ار  دوخ 

دوب و هتفر  بلطملادبع  دوب . هتـشذگ  دوز  هچ  نامز  هک  هو  دوب ... نامدود  نیا  هناراکادف  تلـصخ  مشاه و  ینب  نادناخ  نییآ  يزیچ  نینچ 
احرف ندرم و  بوخ  رب  اشوخ  شتایح ... مد  نیـسپزاب  وا و  نیرخآ  هظحل  تبون  دوب ... وا  تبون  کنیا  دوب و  هدرب  نایاپ  هب  ار  دوخ  تلاـسر 

ییاـهر و هظحل  نیرتـهب  دـیزخ . نورد  رد  درک و  هنخر  شمادـنا  رـسارس  رد  يايداـش  هظحل  نـیرد  . ندرب رـسب  هنوـگ  نیدـب  ار  يرمع  رب 
داقتعا نادـب  اقیمع  هک  هچنآ  هابرد  ار  ماهفیظو  زین  نم  هآ . : دیـسریم نت  یمامت  هب  نوخ  نانوچ  بلق ، زکرم  زا  هک  يايداـش  يراگتـسر ...
شهار رد  چیه  همه  نیا  اب  متخیر ... وا  ياپ  هب  مداهن و  صولخ  هملک  يرادیاپ و  نامیا و  رد  ار  مایگدـنز  همه  مدـناسر . ماجنا  هب  متـشاد 

. میوگب دـیاب  دـبلطیم ... ار  مد  نآ  صاخ  نخـس  نیرخآ  مد ، نیرخآ  و  تسین ... یفاک  همه  نیا  يرآ  مدرکن ... شنابرق  ار  مناجو  مدرکن 
ار مبلق  نامرآ  نامیا و  نخـس  نیرخآ  مناوخارف و  ار  بلطملادـبع  ینب  مشاه و  ینب  دوخ ، نادـناخ  یماـمت  رگید  راـب  کـی  نتفر ، زا  شیپ 

نییاپ ـالاب و  دزیم و  هطوغ  گرم  تادرگ  تاـظحل  نیرتهدـنفوت  رد  شتاـیح  قروز  هک  یلاـح  رد  هنوگ ، نیدـب  ... منک تیـصو  میوگب و 
درگ شگرم  نیلاب  رب  ار  شنادناخ  یمامت  باتـش ، هب  هک  تفگ  دناوخ و  دوخ  هب  ار  همطاف  شرـسمه  درک و  دنلب  هلان  هب  ادص  دـیخرچیم ،

هحفص 300] دیسر [ ... شرطاخ  هب  يزیچ  ییوگ  دیشیدنا . یتخل  درک و  گنرد  یمد  اما  . دیوگب نانآ  هب  ار  دوخ  نانخـس  نیرخآ  ات  دروآ 
همه سمـشلادبع و  ینب  موزخم ، ینب  رادلادبع ، ینب  فانم ، دبع  ینب  بلطملادبع ، ینب  مشاه ، ینب  دـییوگب  .- داد همادا  هنوگ  نیا  هرابود  و 

شیاـسآ و مد  هک  یگدـنز  مد  نیرخآ  یتـح  گرم ، مد  رد  هـک  دوـب  هنوـگچ  هآ ... . شیرق همهـس  يرآ ، شیرق -؟ هـمه  ددـنیایب -. شیرق 
هچنآ اما  ؟ دـناوخیم هچ  يارب  ار  شیرق »  » هرابود ادـنوادخ  ... تشادیمنرب نامیا  نیا  هار  رد  زیتس  شیوخ و  ناـمیا  زا  تسد  تسا  ییاـهر 

هچ يارب  ... تسا هدرک  بلط  ار  نانآ  شیوخ  تایح  هظحل  نیرخآ  عزن و  رتسب  رد  هک  دنتفایرد  شیرق  ... دوب ارجالامزال  دوب  هداد  نامرف  هک 
یعون هب  و  درکیم ... زاس  ياهزات  نخـس  دیاش  دوب ... هداد  ماجنا  زورید  نیمه  هک  ار  راک  نیا  دمحم ؟ زا  عافد  يارب  دوب ؟ هتـساوخ  ار  نانآ 

[ . 45 ... ] درکیم ناشدنسرخ  یضار و  الماک  راب  نیا  الامتحا  هک  تفگیم  یبلاطم 

یقرواپ

تبحم رایرهش  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 5  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


یقرواپ

هراومه ربمایپ  تاـملک  زین  و  نآرق )  ) یهلا نخـس  رد  اـما  دـهدیم . اـنعم  هتفر و  راـک  هب  هک » دـیاش  « » هک دوب   » موهفم هب  یـسع »  » هملک [ 1]
. دوشیم هجیتن  نآ  زا  تیمتح  ققحت و  یعطق  يانعم 

. تسا بالک  نب  رفعج  نب  کلام  نب  ۀعیبر  نب  دیبل  يو  [ 2]
. ییوگ دننامه  هب  توعد  يانعم  هب  [ 3]

نامه دمآ . ءارح » ات  یناوجون  یکدوک و  زا   » مود دلج  رد  شبیجع  هرخسم و  لاوحا  زا  یضعب  حرش  هک  هریح ، هاشداپ  رذنم  نب  نامعن  [ 4]
زور ود  نیرد  دوب و  هدرک  صخشم  تافاکم » یتخس و  زور  ناونع  هب  ار  يزور   » و شمار » شیاشگ و  زور   » ناونع هب  ار  يزور  هک  هاشداپ 

. درکیم دنمهرهب  لیلدیب  رفیک  شاداپ و  زا  دمآیمرد  شورملق  رب  هک  ار  یهاگآان  دراوهزات  ره  صاخ 
همه هک  یتسب  لد  هچ  ایند  تمعن  هب  تسا . ینتـشگ  دوبان  ریذپیهابت و  یتمعن  ره  تسا و  هدوهیب  لطاب و  ادـخ  زج  زیچ  ره  شاب  هاگآ  [ 5]

دندرگ راچد  ییالب  نانچ  هب  نایمدآ  یمامت  يرآ  تسین . لاوز  لاحم و  زج  نادکاخ  نیرد  تشیع  تحار و  تسا و  یبیرفدوخ  ترسح و 
زور نآ  دـبای ، یهاـگآ  تسا  هدرک  هک  هچنآ  رب  يزور  ناـهج  نیرد  سک  ره  دوش و  هدرمژپ  درز و  ناشناتـشگنارس  روگ ) رد   ) نآ زا  هک 

. دنروآ درگ  ار  اههدرک  مهارف و  ار  اهلصاح  ادخ ، هاگشیپ  رد  هک 
منت رب  مالـسا  زا  ياهماج  هک  هاگ  نآ  ات  دناریمن  ارم  هک  ساپـس  ار  ادخ  الابرـس  مالـسالا  نم  تسبل  یتح  یلجا  ینتای  مل  ذا  دمحلا هللا  [ 6]

سفن نوچ  روشناد  یظعاو  ار  دنمدرخ  حلاصلا  سیلجلا  هحلصی  ءرملاو  هسفنک  بیبللا  ءرملا  تباع  ام  زین : دناشوپ و  مناج  رب  یهرز  درک و 
. دروآ حالص  هب  هتسیاش  نیشنمه  ار  یمدآ  يرآ  تسین  وا  دوخ 

صوصخب شیاسآ و  تمعن و  ره  لالز  همـشچرس  راشرـس ، الاو و  تمکح  رایـسب ، دودـحمان  ياـطع  ریثک ، ریخ  میهاـفم  هب  رثوک  زا  و  [ 7]
.... دناهدرک هراشا  ار  يدمحا  يدمرس  يایاطع  رثوک  يدمحم و  ریخ  دور  داز و  راسهمشچ  همطاف ؛ سدقم  ینارون و  دوجو 

نم هل  دـمن  لوقی و  ام  بتکنـس  الک  ادـهع ، نمحرلا  دـنع  ذـختا  ما  بیغلا  علطأ  ادـلو ، الام و  نیتوال  لاق  اـنتایآب و  رفک  يذـلا  تیأرفا  [ 8]
(. دعب هب  تایآ 76  میرم ، يهروس   ) ادرف انیتأی  لوقی و  ام  هثرن  و  ادم ، باذعلا 

. ] دنتفرگیم ینز  هب  ار  دوخ  يردامان  ینعی  وا  رسمه  ردپ ، توف  زا  سپ  لوا ، رسپ  هژیوب  نانآ ، زا  یضعب  [ 9]
توکـس هزور  ادخ  يارب  وگب  يدیدب  ار  یـسک  نوچ  داب و  نشور  تناگدـید  ماشایب و  روخب و  تسا : نینچ  میرم  هروس  تایآ  همادا  [ 10]

تـسیاشان يزیچ  یتـسار  هب  میرم  يا  دـنتفگ  دـنربب ، ار  وا  اـت  دـندمآ  ارف  يو  موق  تفگ  مهاوـخن  نخـس  يرـشب  چـیه  اـب  زورما  ماهدرک و 
هک یکدوک  اب  هنوگچ  دنتفگ  درک . یـسیع »  » وا و هب  هراشا  رادرکدب . تردام  زین  دوبن و  يراکدب  درم  تردپ  نوراه  رهاوخ  يا  ياهدروآ .

تکرب و هیام  مشاب  هک  اـج  ره  و  دـینادرگ . مبماـیپ  داد و  ینامـسآ  باـتک  ارم  هک  ادـخ  هدـنب  منم  تفگ : مییوگ . نخـس  تسا  هراوهگ  رد 
ادخ مالس  و  دادن . رارق  هشیپمتس  سکندرگ  ارم  مردام و  قح  رد  راکوکین  و  دومرف . شرافس  ةوکز  زامن و  هب  ماهدنز  ات  داد و  رارق  تمحر 

هب وا  رد  مدرم  هک  میرم  رسپ  یسیع  هرابرد  قح  نخس  تسا  نیا  مبای . زیخاتـسر  هدنز  هک  زور  نآ  گرم و  زور  دالیم و  زور  هب  داب ، نم  رب 
ات وشب  شدیوگ  دنک  يرما  ماجنا  هدارا  هاگره  تسا . كاپ  تسا و  هزنم  دریگ . يدنزرف  هک  نآ  دزـسن ، ار  يادـخ  دـنداتفا . فالخ  کش و 

بازحا و سپ  تسا . نیا  تسار  هار  هک  دـینک  یگدـنب  ار  وا  تسامـش . راگردورپ  نم و  راگردورپ  هک  تسادـخ  یتسار  هب  انامه  و  دوشب .
ام دزن  هک  زور  ناز  گرزب . زور  هاگتداهـش  زا  دـندیزرو  رفک  هک  نانآ  رب  ياو  يا  دـندرک . فالتخا  حیـسم ) هرابرد   ) دوخ شیپ  اههورگ 
نآ ناسرتب . تمایق )  ) ترسح زور  زا  ار  نانآ  دنراکشآ . یهارمگ  رد  زورما  ناشیکمتس  هک  هدیاف  هچ  اما  نادرگ . ناشیانیب  ناونـشب و  دنیآ 
نآ رب  هک  ره  زین  میربیم و  ثاریم  هب  ار  نیمز  ام  انامه  دـندرواین . نامیا  دـناتلفغ و  رد  همه  ناشیا  دـشاب و  هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  هاگ 

(. ات 39 هیآ 1  میرم ، يهروس   ) دندرگیم زاب  ام  هب  همه  تسا و 
ام اوعمـس  اذا  و  نوربکتـسی . مهنا ال  انابهر و  نیـسیسق و  مهنم  ناب  کلذ  يراصن  انا  اولاق  نیذلا  اونمآ  نیذـلل  ةدوم  مهبرقا  ندـجتل  و  [ 11]
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هیآ 85- هدـئام ، يهروس  ... ) نیدـهاشلا عم  انبتکاف  انمآ  انبر  نولوقی  قحلا  نم  اوفرع  اـمم  عمدـلا  نم  ضیفت  مهنیعا  يرت  لوسرلا  یلا  لزنأ 
(. 82

. انحوی لیجنا  لصف 4 و 16  [ 12]
دییات دندرک  شفذح  لیجنا  زا  اهدعب  نایحیـسم  هک  ار  مایپ  هیآ و  نیا  زین  نآرق  تفگ و  دوخ  ناوریپ  نایم  رد  اهراب  هک  حیـسم  مالک  [ 13]

تراشب تسا  دـمحا  شماـن  دـیآیم و  نم  زا  سپ  هک  يربماـیپ  هب  ار  امـش  نم  دـمحا » همـسا  يدـعب  نم  یتاـی  لوسرب  ارـشبم  و  : » دـنکیم
هدژم تهج  هب  طقف  ار  دوخ  یموهفم  ناونع  تسا  رابترـسم  ربخ  ای  تراشب و  هدژم  شموهفم  هک  لیجنا »  » بناـج نیا  معز  هب  و  مهدیم .

. تسا هدوب  یفطصم  تراشب  شوخ ) ربخ   ) لیجنا زا  حیسم  یسیع  یساسا  دارم  تسا و  هتفای  متاخ  ربمایپ  تثعب  روهظ و 
. انحوی لیجنا  لصف 14 و 16  [ 14]

. لوتبلا ءارذعلا  میرم  یلا  اهاقلا  هتملک  هحور و  هلوسر و  هللادبع و  وه  [ 15]
زا زارف  ره  دنتـشاد و  نامیا  نآ  هب  نارخاتم  زا  ياهراپ  تیحیـسم و  ردص  نایحیـسم  بلغا  هک  تسا  ینخـس  نیا  مینادیم  هک  نانچ  و  [ 16]

دوب و تیحیسم  زا  یبتاکم  يهمیش  هویش و  تسادخ  هملک »  » و حور » « » ربمایپ « » هدنب  » وا دومرف  هک  حیـسم  یـسیع  هرابرد  يوبن  فیرعت  نآ 
رب ار  يو  هک  دوب  ادخ » هملک   » و حور » «، » ربمایپ «، » یـسیع  » هک نیا  رد  نانآ  زا  يرایـسب  اما  دمآ ... دیدپ  صوصخ  نیرد  یتافیرحت  اهدعب 

رـسپ وا  هک  نآ  شایگدنب و  رب  سکع  هب  یـضعب  دندوبن و  دقتعم  وا  تیهولا  هب  یـضعب  يرآ  دنتـشادن . دیدرت  درک  اقلا  نمادـکاپ » میرم  »
زا يرایسب  دنتشاد و  فالتخا  مه  اب  راگزآ  ياهلاس  انعم  نیمه  ریبعت  رد  اتـسار و  نیمه  رد  تیحیـسم  یفـسلف  بتاکم  اقافتا  تسا و  ناسنا 
درط اسیلک  زا  ای  دندرکیم  ریـسفت  دوخ  يدیحوت  ياههتفای  ساسا  رب  ار  لیجانا  دـندوبن و  دـقتعم  حیـسم  تیهولا  هب  هک  یحیـسم  نیرکفتم 

هک دمآرب  تیحیسم  لد  زا  ناهج  رسارس  رد  یفلتخم  رامشیب و  قرف  ماجنارس  دندش و  هدنازوس  هدناشک و  شتآ  هب  هدنز  هدنز  ای  دندش و 
باتکلا ال لها  ای  تفگ : نینچ  یـسیع  هرابرد  هنیدم  رد  هدش  لزان  روس  زا  ءاسن »  » هروس رد  نآرق  اهدـعب  دوب . حیـسم  هیلوا  میلاعت  اب  ریاغم 
هلسر و ال هللااب و  اونماف  هنم  حور  میرم و  یلا  اهیقلا  هتملک  هللا و  لوسر  میرمنبا  حیـسملا  امنا  قحلا  الا  هللا  یلع  اولوقت  مکنید و ال  یف  اولغت 

نل ـالیکو . هللااـب  یفک  ضرـالا و  یف  اـم  تاومـسلا و  یف  اـم  هل  دـلو  هل  نوکی  نا  هناحبـس  دـحاو  هلا  هللا  اـمنا  مکل  اریخ  اوـهتنا  هثلث  اوـلوقت 
اونما و نیذلا  اماف  اعیمج . هیلا  مهرشحیسف  ربکتسی  هتدابع و  نع  فکنتسی  نم  نوبرقملا و  ۀکئلملا  هللادبع و ال  نوکی  نا  حیسملا  فکنتسی 

نود نم  مهل  نودجی  امیلا و ال  اباذع  مهبذعیف  اوربکتسا  اوفکنتـسا و  نیذلا  اما  هلـضف و  نم  مهدیزی  مهروجا و  مهیفویف  تاحلاصلا  اولمع 
رد ینامسآ  بتک  لها  يا  ات 174 .) تایآ 170  ءاسن ، . ) انیبم مکیلا  انلزنا  مکبر و  نم  ناهرب  مکءاج  دـق  سانلا  اهیا  ای  اریـصن . ایلو و ال  هللا 
اقلا میرم  رب  هک  تسوا  هملک  ادخ و  ربمایپ  میرم ، رسپ  حیسم  یسیع  انامه  دییوگن . قح  نخـس  زج  ادخ  يهرابرد  دینکن و  هغلابم  دوخ  نید 

. دیشابن سدقلاحور ) رـسپ و  ردپ ، ثیلثت ، هب  لئاق   ) وگ هس  زگره  دیروآ و  شنامیا  شناربمایپ  ادخ و  هب  سپ  تسوا . زا  یحور  زین  درک و 

. دشاب يدنزرف  ار  يو  هک  نآ  زا  تسا  هزنم  تساتکی و  يهناگی  دنوادخ  دنوادخ ، هک  تسین  نیزج  انامه  تسامش . ریخ  نیا  هک  دینک  سب 
برقم ناگتـشرف  زین  حیـسم و  زگره  تسا . تیافک  یتسه )  ) تلاکو دوخ  ار  دنوادخ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ  ره  تسار  وا 

دریگ شیپ  يزارفندرگ  ربک و  دـچیپ و  رـس  قح  شتـسرپ  زا  هک  ره  سپ  دـننکن . فاکنتـسا  دـنچیپن و  رـس  دنـشاب  ادـخ  يهدـنب  هک  نآ  زا 
. دهد رشح  دزیگنارب و  دوخ  يوس  هب  قح  ار  ناشیمامت 

ات 21. تایآ 19  یتم ، لیجنا  [ 17]

ات 30. تایآ 28  یتم ، لیجنا  [ 18]
تایآ 34 و 35. یتم ، لیجنا  [ 19]

. دنکیم دوبان  ار  هتشذگ  ياهاطخ  مالسا  هلبق : ام  بجی  مالسالا  دوب : هتفگ  ربمایپ  [ 20]
ینز زا  هک  تسا  نشور  ناگمه  رب  وت  هقباـس  صاـع  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  هیواـعم  سلجم  رد  يزور  ع ،)  ) نسح ماـما  ار  نخـس  نیا  [ 21]
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مامت رد  هک  یتسین  نآ  وت  ایآ  دنتخادرپ . هعزانم  وگ و  تفگ و  هب  مه  اب  دنتـسه  وت  ردپ  هک  نآ  هرابرد  درم  راهچ  يدـش و  دـلوتم  هراکدـب 
وت يداد ؟ رازآ  ار  وا  يدرک و  رکم  ترـضح  نآ  اب  گنرین  هعدـخ و  همه  اب  يدرک و  وجه  ار  وا  تراعـشا  اب  يدـیگنج و  ربمایپ  اب  اهگنج 
درک سویام  ار  وت  یشاجن  یتقو  اما  ینک  تیاعس  نارجاهم  هیلع  ات  یتفر  هشبح  هب  یتشاد . ششوک  ربمایپ  بیذکت  رد  سک  ره  زا  شیب  هک 

.... یتشادنرب زین  دیلو  نب  ةرامع  تتسود  هیلع  یتح  گنرین  هعدخ و  زا  تسد 
(. هیآ 9 رمق ، يهروس  ...) نک مايرای  ماهدروخ ، تسکش  نم  هک  دناوخ ؛ اعد  هب  ار  شیادخ  رصتناف : بولغم  ینا  هبر  اعدف  [ » 22]

. دمآ دهاوخ  لماک  هنوگ  هب  ایاضق  نیا  حرش  [ 23]
بقل زین  هشبح  رد  دندناوخیم ، نوعرف  رصم  رد  ناقاخ و  نیچ  رد  رصیق و  مر  رد  و  ورسخ ، ناریا  رد  ار  ناهاشداپ  بقل  هک  نانچمه  [ 24]

. دندرکیم صخشم  یشاجن »  » هملک اب  ار  یهاشداپ  لالج  رپ 
. اعم لخنلا  زوملا و  هبشی  تایزوملا  نم  رجش  سنج  رفاسملا : ةرجش  [ 25]

. دیوریم هشبح  رصم و  لین ، طش  لحاوس  رد  هک  اهنگج  هریت  زا  ابیز  رایسب  یتخرد  [ 26]
و تشگ ... لقن  قیتع  دـهع  تاروت  سدـقم  باتک  دواد  ریمازم  زا  محـصا  هدازهـش  هیعدا  یمامت  داـتفا  روکذـم  نیزا  شیپ  هک  ناـنچ  [ 27]

دنلب نانخـس  رهاوج  تسد و  نیزا  يدیحوت  یقیاقح  رطاخ  هب  دناوخیم ، تمکح  رون و  سدـقم  باتک  ار  تاروت  نآرق »  » هک نیا  میرگنب 
حیبست تمظع  یکاپ و  هب  ار  ادخ  هک  سک  ره  هک  تسا  نآ  دیوم  زاب  همه  نیا  و  تسا ... هنوگ  نیا  زا  هتفایان  فیرحت  دـنمجرا و  یتایآ  و 

اب ییاجک  ره  و  یحیسم ، هچ  يدوهی و  هچ  هتخانش  لالج  لامج و  يانسحلا  ءامسا  لامک و  تافـص  دیحوت و  هب  ار  وا  هک  ناج  ره  هدرک و 
. تسا هتفگ  نخس  دعاص » نآرق   » نامه تیاده ؛ رون و  باتک  ناقرف ، نابز  هب  و  یحو ، يهقطان 

یتیعقاو هدش  ینیرفآزاب  هک  ضحم ، لیخت  هداز  فرـص و  هصق  هن  هدمآ  محـصا  یـشاجن  هرابرد  هچنآ  دبایرد  هدـنناوخ  هک  نآ  يارب  [ 28]
ناخروم یـسب  ماشهنبا و  منکیم . شرازگ  ار  وا  نوماریپ  یخیرات  قیاـقح  نیع  تسا ، هدـش  طبـض  یمالـسا  ریـس  خـیراوت و  رد  هک  تسا 

: دناهدرک رکذ  هنوگ  نیا  ار  وا  ياسآزاجعا  تشگزاب  دیعبت و  سپـس  ردارب و  تسدب  ار  شردپ  ندـش  هتـشک  زیگناتفگـش  ناتـساد  رگید 
جوز هملـسما  نع  نمحرلادبعنبا  رکبیبا  ثیدح  ریزلا  نب  ةورع  تثدـحف  يرهزلا : لاق  قاحـسانبا : لاق  ص 363 . ج 1 ، ماـشهنبا ، هریس 

لاق هیف ؟ سانلا  عیطاف  یف  سانلا  عاطا  ام  هیف و  ةوشرلا  ذـخآف  یکلم  یلع  در  نیح  ةوشرلا  ینم  ذـخا  ام  هلوق : ام  يردـت  له  لقف : یبنلا ص 
هبلص نم  هل  مع ، یـشاجنلل  ناک  و  یـشاجنلا ، الا  دلو  هل  نکی  مل  و  هموق ، کلم  ناک  هابا  نا  ینتثدح  نینموملا  ما  هشئاع  ناف  لاق : ال ، تلق :

و مالغلا ، اذه  ریغ  هل  دلو  هناف ال  هاخا  انکلم  یـشاجنلاابا و  انلتق  انا  ول  اهنیب : هشبحلا  تلاقف  هشبحلا . ۀکلمم  تیب  لها  اوناک  الجر و  رـشعانثا 
، هاخا اوکلم  هولتقف و  یـشاجنلانبا  یلع  اودـغف  ارهد ، هدـعب  ۀـشبحلا  تیقب  هدـعب ، نم  هکلم  اوثراوتف  الجر ، رـشعینثآ  هبلـص  نم  هیخال  نا 

تأر املف  هتلزنم ، لکب  هنم  لزن  و  همع ، رما  یلع  بلغف  لاجرلا ، نم  امزاح  ابیبل  ناک  و  همع ، عم  یـشاجنلا  أـشن  و  اـنیح . کـلذ  یلع  وثکمف 
، نیعمجا انلتقیل  انیلع  هکلم  نا  و  انیلع ، هکلمی  نا  فوختنل  انا  و  همع ، رما  یلع  یتفلا  اذـه  بلغ  دـقل  هللاو  اهنیب : تلاق  هنم )  ) هناـکم ۀـشبحلا 
: لاق انسفنا ؛ یلع  هانفخ  دق  اناف  انرهظا ، نیب  نم  هجرخت  نأ  اما  یتفلا و  اذه  لتقت  نا  اما  اولاقف : همع  یلا  اوشمف  هابا . انلتق  نحن  انا  فرع  دقل 

ۀئم تسب  راـجتلا  نم  لـجر  نم  هوعاـبف  قوسلا ، یلا  هب  اوجرخف  تلاـق : مکدـالب  نم  هجرخا  لـب  مویلا  هلتقا  و  سمـالاب ، هاـبا  تلتق  کـلیو !
، اهتحت رطمتسی  همع  جرخف  فیرخلا ، بئاحس  نم  ۀباحس  تجاه  مویلا ، کلذ  نم  یشعلا  ناک  اذا  یتح  هب ، قلطناف  ۀنیفس  یف  هفذقف  مهرد :
ام مهیلع  قاض  امف  مهرما  هشبحلا  یلع  جرمف  ریخ  هدلو  یف  سیل  قمحم  وه  اذاف  هدلو ، یلا  ۀشبحلا  تعزفف  تلاق : هتلتق ، ۀـقعاص و  هتباصاف 

ۀـشبحلا رماب  مکل  ناک  ناف  ةودـغ ، متعی  يذـلل  هریغ  مکرمأ  میقی  ـال  يذـلا  مکلم  نأ  هللاو  اوملعت  ضعبل : مهـضعب  لاـق  کـلذ ، نم  هیف  مه 
بلط و  هبلط ، یف  اوجرخف  تلاق : فنالا )) ضورلا  عجار : .( ) مهنع یـشاجنلا  بیغم  یف  ةدملا  لوط  یلع  لدی  اذه  (. ) نآلا  ) هوکرداف ۀجاح 

رجاتلا مه  ءاجف  هوکلمف . کلملا ، ریرـس  یلع  هودعقاو  جاتلا ، هیلع  اودقعف  هباو ، ءاج  مث  هنم ، هوذخاف  هوکردا  یتح  هنم  هوعاب  يذـلا  لجرلا 
کنودـف و اولاق  هملکا ؛ هللاو  اذا  لاق : ائیـش ؛ کیطعن  اولاق ال  کلذ ؟ یف  هملکا  نا  اما  و  یلام ، ینوطعت  نأ  اما  لاقف : هنم  هوعاب  اوناک  يذـلا 
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اوذـخا یمالغ و  یلا  اوملـساف  مهرد ، هئم  تسب  قوسلاب  موق  نم  امالغ  تعتبا  کـلملا ، اـهیا  لاـقف : هیدـی ، نیب  سلجف  هءاـجف  تلاـق : هاـیا .
نعـضیلوا همهارد ، هنطعتل  یـشاجنلا : مهل  لاقف  تلاق ، یمهارد  ینوعنم  و  یمـالغ ، اوذـخاف  ینوکردأ ، یمـالغب  ترـس  اذا  یتح  یمهارد ،

، یکلم یلع  در  نیح  ةوشر  ینم  هللا  ذـخا  ام  لوقی : کلذـلف  تلاق : همهارد . هیطعن  لب  اولاق : ءاش ، ثیح  هب  نبهذـیلف  هدـی ، یف  هدـی  همـالغ 
لاق همکح . یف  هلدـع  و  هنید ، یف  هتبالـص  نم  ربخ  ام  لوا  کلذ  ناک  و  تلاق : هیف . سانلا  عیطاف  یف  ساـنلا  عاـطا  اـم  و  هیف ، ةوشرلا  ذـخآف 
هربق یلع  يری  لازی  هنا ال  ثذـحتی  ناک  یـشاجنلا  تام  امل  تلاق : هشئاع ، نع  ریبزلا  نب  ةورع  نع  نامور  نب  دـیزی  ینثدـح  و  قاحـسایبا :

هلماجم و هب  ناخروم  یمامت  نانوچ  ار  شیگدنز  حرش  متخادرپ و  ینتشاد  تسود  میظع و  يهرهچ  نیا  ریوصت  هب  دح  نیا  ات  هک  نیا  رون .
ياـیفارغج خـیرات و  لـک  رب  بیجن  فیرـش و  يهرهچ  نیا  هک  تسا  یگنـسنارگ  تنم  تیمها و  تهج  هب  متـشذگن  متـشاذگن و  راـصتخا 
نیرتگرزب هب  هشبح  هک  دوب  وا  تیامح  تیمح و  تمه ، نمی  هب  تسا و  اقیرفا  رد  مالسا  زاغآ  گنهاشیپ  رشبم و  وا  دراد . تیرـشب  يونعم 

هـس كرـش  هب  وا  روشک  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  تفای ... شرتسگ  هراق  رـسارس  رد  جـیردت  هب  مالـسا  هدـش و  لیدـبت  یمالـسا  ياههاگیاپ 
قشع نانچ  اب  اقیرفا  هراق  لک  هک  دومنیمن  دیعب  دوبن ، دیحوت  زا  عافد  رد  وا  هناناج  يدرمیاپ  وا و  رگا  دوب و  راتفرگ  تیحیسم  یتسرپمونقا 

یتسرپ هناگ  هس  كرش  هب  دنبياپ  مینیبیم  شیکافو  شیدنادیحوت و  شوکتخـس ، هدیدجنر ، يافـص  اب  مدرم  نیرد  زورما  ات  هک  ینامیا  و 
، ناوتان يدـمحم ، میکح  میخف و  ماقم  تمظع  مهف  رد  نایناریا  ام  دـنمجرا  روشک  ناـهاشداپ  ناـیناساس ، هنافـساتم  ردـق  ره  يرآ  دنـشابن .

ماـن درب و  هار  یهلا  يهرهچ  رون  نآ  هب  دوـخ  میظع  درخ  میرک و  مهف  ددـم  هب  یـشاجن  گرزب -  درم  نآ  دـندمآ -  رـسهریخ  تسیاـشان و 
، ینادردق هنوگ  ره  هتـسیاش  ياهرهچ  نینچ  یتسار  هب  و  درک . هدنبات  هدنیاپ و  دبا  ات  روشناد  رتسگداد و  ناهاشداپ  مان  كرات  رب  ار  شیوخ 

. دوب یناورسخ  ساپس  هوکش و  رف و 
« یمـشاه بلاطیبا  ، » ینیـسح ياروشاع  البرک و  يارحـص  يارجام  مامت  رد  هک  ربمایپ  ياهارجام  رد  طقف  هن  هک  دید  دیهاوخ  اهدـعب  [ 29]

راوگرزب یمارگ و  نامدود  رس  نیا  دوجو  تکرب  زا  دش  دیهش » رورس  نآ   » راثن هک  ياهناقشاع  ياهراثیا  اهیزابناج و  همه  تشاد و  روضح 
. دوب وا  يافورپ  لسن  ینعی  مشاه ؛» ینب   » راکادف نادناخ 

روضح زا  هک  دیباییمن  هعیـش  هچ  ینـس و  هچ  سیونهریـس  خروم و  کی  یتح  یمالـسا  نوتم  یمامت  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  زین  و  [ 30]
اب هنارگمتس ، هماندهع  نیرد  ناکرشم  دش  هتفگ  هک  نانچ  اریز  دنیوگب . ینخس  بعش  رد  بش  کی  زور و  کی  تدم  هب  یتح  نت  هس  نیا 

دننکیم و رفیک  دناهدرک  يو  زا  هک  یتیامح  تهج  هب  ار  نانیا  دنراد و  راک  ربمایپ ) نادناخ   ) مشاه ینب  اب  هکلب  دـنرادن ، يراک  ناناملـسم 
تیاور هب  زین  رکبوبا  دوب و  هشبح  رد  ناـمثع  تسا . رارق  نیزا  هیـضق  یلیـصفت  حرـش  دـناهدومن . دوخ  ياههرـصاحم  اهیریگتخـس و  جاـمآ 

هانپ رد  ار  یتدم  دمآرد و  هنغدلانبا  شیباحا  سیئر  تیامح  هب  هدرک و  هکم  زا  هار  زور  ود  هلصاف  هب  هاتوک و  رایـسب  يرفـس   » قاحـسانبا
زا يرگید  ناسک  نوچ  زین  رمع  و  دوب . هدماین  بعـش  رد  هجو  چیه  هب  سپـس  و  دوب » هدمآ  زاب  هکم  هب  هدمآرد ، شهانپ  زا  سپـس  دوب و  وا 
هن يدـقاو ، هن  ماشهنبا ، هن  قاحـسانبا ، هن  میتفگ  هک  نانچ  يراب  تشادـن ... يروضح  بعـش  رد  تسیزیم  هکم  رد  هک  نآ  اب  ناناملـسم 

هتشون ياهملک  بعـش  هب  نانیا  نتـسویپ  زا  هک  دیباییمن  ار  هعیـش  ای  ینـس و  ناخروم  زا  مادک  چیه  هن  ریثکنبا و  هن  يدوعـسم و  هن  يربط ،
هتکن نیا  يروآدای  دوب ، هدـش  هتـشون  ناشیا  رازآ  ربمایپ و  نادـناخ  صوصخ  رد  طقف  طقف و  هماندـهع  میباـیرد  رتهب  هک  نآ  يارب  دنـشاب .
قرع تهج  هب  نانیا ، اما  دنتـشادن ... ینامیا  ربمایپ  هبو  دـندوب  ناکرـشم  ءزج  ناشيرایـسب  مشاه  ینب  نادـناخ  ناـیم  رد  هک  تسا  يرورض 
لها خـیرات  دـندمآ ... بعـش  هب  وا  اب  هتـشاذگن و  اهنت  ار  ربمایپ  دـنواشیوخ ، زا  تیامح  زین  دوب و  برع  یتاذ  هک  یلیاـبق  بصعت  یلیماـف و 

مشاه و ینب  نادناخ  سیئر  هک  بلاطوبا  ناشرورـس  دـندوب و  ناملـسم  هک  یلع  هزمح و  زج  وا ، نایماح  نایم  رد  هک  دراد  حیرـصت  ننـست 
نب ثراح  نب  ةدیبع  دناهلمج : نآ  زا  دندوب : رفاک  دندوب  هدمآ  ربمایپ  تیامح  هب  بعـش و  هب  هک  ناشرگید  يرایـسب  تسا  بلطملادبع  ینب 

دنزرف سابع  نینچمه  دوب . رفاک  هک  یلاح  رد  دـیرخ ، ناج  هب  ار  هرـصاحم  ياهدرد  اهجنر و  دـمآ و  بعـش  هب  هک  فانمدـبع  نب  بلطملا 
نب ثراحلا  نب  لفون  نینچمه  دوب ... رفاک  دمآ و  بعش  هب  زین  وا  هک  بلاطیبا  دنزرف  لیقع  نینچمه  دوب . رفاک  دمآ و  بعش  هب  بلطملادبع 
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ۀناکر زین  و  میریگن ) هابتشا  هیواعم  ردپ  برح  نب  نایفـسوبا  اب  ار  نایفـسوبا  نیا   ) بلطملادبع نب  ثراحلا  نب  نایفـسوبا  زین  بلطملادبع و 
هـس نآ  رد  ناشیمامت  نانیا  هک  و  و .. دـش ... بولغم  تفرگ و  یتشک  ربمایپ  اب  هک  برع  ناولهپ  بلطملادـبع  نب  مشاه  نب  دـیزی  دـبع  نب 

.... دندش ناملسم  اهدعب  سپس  دندوب و  ربمایپ  نایماح  اما  ناکرشم  وزج  بعش  يهرصاحم  لاس 
. تسا هدمآ  یمالسا  خیراوت  ریس و  بتک  یضعب  رد  تسین و  ناتساد  هغلابم و  دوریم ، نآ  حرش  هک  یلئاسم  زا  مادک  چیه  [ 31]

روضح زا  ياهلمج  مین  شرازگ  کی  یتح  خـیرات  نیمه  هک  تسا  ضحم  تیعقاو  نیا  حیرـصت  هلأـسم  نیرب  مدـیکأت  همه  نیا  يراـب  [ 32]
نآ عطاق  هناشن  همه  نیا  تسا و  هدادن  بعـش  رد  زین  صاقویبا  نب  دعـس  نیمه  روضح  هزادـنا  هب  نامثع ، رمع و  رکبوبا و  هناگهس  يافلخ 

يوـس زا  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  بلاـطیبا  نب  یلع  شرازگ  رب  هیکت  حیرـصت و  همه ، نـیا  زا  رتـمهم  دـناهدوبن . بعـش  رد  ناـنآ  هـک  تـسا 
نیقداصلا ماـما  هک  تسا  اـنعم  نیمه  دـییات  رد  زین  نآ  ص 76 و  نینچمه ج 15 ، دـعب و  هب  ص 47  ج 14 ، یلزتعم ، ینـس  دیدحلایبانبا 

هیواعم و خساپ  رد  یلع  نانخس  نتم  نیع  دندمآرب : وا  تیامح  هب  هک  دندوب  نانآ  زج  هن  و  ربمایپ ، نادناخ  طقف  بعش  هرـصاحم  رد  دومرف :
تسا هدوب  نارگید  هن  وا و  زارفارس  نایماح  زابناج و  نادناخ  نآ  زا  رمایپ  بعاتم  لمحت  بیاصم و  یمامت  هک  مالسا  ردص  لئاسم  هب  هراشا 
انوعنم لیعاف و  الا  انباولعف  مومهلا و  انباومه  و  انلـصا ، حایتجا  و  انیبن ، لتق  انموق  داراف  هیواعم  یلا  مالـسلاهیلع  هل  باـتک  نم  و  هنوگ : نیدـب 

ءارو نم  یمرلا  هتزوح و  نع  بذـلا  یلع  اـنل  هلللا  مزعف  برحلا . راـن  اـنل  دـقوا  رع و  لـبج و  یلا  انورطـضا  فوـخلا و  اـنوسلحا  بذـعلا و 
موقت ةریـشع  وا  هعنمی  فلحب  هیف . نحن  امم  ولخ  شیرق  نم  ملـسا  نم  لصالا و  نع  یماحی  اـنرفاک  رج و  ـالا  کلذـب  یغبی  اـننمؤم  هتموح ،

نیرتدیدش هدمآرب و  نامهشیر  لصا و  ندنکرب  ندز و  خـیب  زا  نامربمایپ و  نتـشک  هشیدـنا  رد  شیرق  موق  نما  ناکمب  لتقلا  نم  وهف  هنود 
مد ره  هک  لیاه  ياهرخـص  هلق و  كون  رد  ییانگنت  هرد و  رد  ییوگ  دـندرب ، راک  هب  نامدروم  رد  ار  لامعا  نیرتهناریگتخـس  اـههجنکش و 
هب ار  ام  دنوادخ  اما  دندوب . هتخورفا  ینمـشد  نیک و  شلاچ و  شتآ  نامربارب  هک  دوب  ناسنیدب  میدیزگ و  لزنم  دوریم  نآ  زا  نداتفا  میب 

درب و یهلا  شاداپ  هتسیاش  لمع  نیا  زا  نامنانموم  ناملـسم و  هک  نانچ  داد ، قیفوت  شتـسارح  ظفح و  هار  رد  يرادبناج  وا و  زا  يرادساپ 
زا دـندوب ، شیرق  زا  هک  ناناملـسم  هورگ  نآ  تشگ و  رجا  نیـسحت و  ناـیاش  دوـخ  نادـنواشیوخ  نادـناخ و  زا  تیاـمح  تهج  هب  رفاـک ،

تحار و دندوب  ياهریشع  ای  وا و  هانپ  رد  هتـشاد و  یـسک  ای  ياهلیبق و  اب  هک  ینامیپ  تهج  هب  میدوب  نآ  رد  ام  هک  ییاههجنکـش  اهانگنت و 
میب و یگنـسرگ و  بیـسآ ، هنوگ  همه  ضرعم  رد  هک  میدوب  ام  طقف  تشادن . ار  نانآ  لتق  دصق  یطیارـش  نانچ  رد  نمـشد  دندوب و  نمیا 

. میدوب انگنت  فوخ و 
. مدومن همجرت  رکذ و  ص 391 ، ج 7 ، ریدغلا ، زا  لقن  هب  ص 30 ، دعمنبا ، ۀجحلا  دیسلا  فیلات  ۀجحلا » : » باتک زا  ار  قوف  بلطم  [ 33]
هداد هانپ  ار  هملسابا  مان  هب  ناناملـسم  زا  یکی  بلاطوبا  تسا : هدرک  تیاور  هنوگ  نیا  ار  قوف  يارجام  ص 10  ج 2 ، ماشهنبا ، هریس  [ 34]
رـسپ هک  دوبن  سب  تراـک  نیا  دـنتفگ  هتفر و  شدزن  شیرق )  ) موزخم ینب  ناـمدرم  زا  یعمج  دوب . هداد  رارق  دوـخ  تیاـمح  ظـفح و  رد  و 

رسپ دروآ ، هانپ  نم  هب  هملسابا  تفگ : خساپ  بلاطوبا  یهدیم . هانپ  تسام  نامدرم  زا  هک  ار  هملسابا  کنیا  يداد و  هانپ  ار  دمحم  تردارب 
نخس ... ) داد مناوتن  هانپ  زین  ار ) دمحم   ) مردارب رسپ  هنوگنامه  رب  مهد  هانپ  ار  مرهاوخ  رـسپ  مناوتن  نم  رگا  مداد و  شهانپ  دوب و  مرهاوخ 
گنت مرتحم  ریپ  نیا  رب  دـح  زا  شیب  هک  دـیرادشه  شیرق  هورگ  يا  تفگ : بلاطوبا  تیامح  هب  تساخرب و  بهلوبا  تفرگ ) الاب  ناشنایم 

ار راک  نامه  مدـنویپیم و  وا  هب  زین  نم  هک  نآ  ای  دـیرادرب و  رازآ  همه  نیا  زا  تسد  اـی  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینکیم . شرازآ  دـیریگیم و 
مینکیم و ار  نامه  ییوگ  وت  هک  هچنآ  بهلوبا ) هنامرتحم  هینک   ) هبتعابا يا  دنتفگ : هناکانمیب  دندینش  نوچ  شیرق  دنکیم . وا  هک  منکیم 

یشم بلاطیباب ، راجتـسا  امل  هملـسابا  نا  تسا : نینچ  دمآ  شاهمجرت  هک  ماشهنبا  نتم  نیع  میرادیمرب ... بلاطوبا  اب  تفلاخم  زا  تسد 
و یبراجتـسا ، هنا  لاق : انم ؟ هعنمت  انبحاصل  کل و  امف  ادمحم ، کیخانبا  انم  تعنم  دـقل  بلاطابا  ای  هل )  ) اولاقف موزخم ، ینب  نم  لاجر  هیلا 

نولازت ام  خیـشلا ، اذه  یلع  مترثکا  دـقل  هللاو  شیرق  رـشعم  ای  لاقف : بهلوبا  ماقف  یخانبا ؛ عنما  مل  یتخانبا  عنما  مل  انا  نا  و  یتخانبا ، وه 
امع فرـصنن  لب  اولاقف : لاق : دارا  اـم  غلبی  یتح  هیف ، ماـق  اـم  لـک  یف  هعم  نموقتل  وا  هنع  نهتنتل  هللاو  هموق ، نیب  نم  هراوج  یف  هیلع  نوبثوت 

تبحم رایرهش  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 5  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


يرازگـساپس و قیوشت و  هب  دینـش  ربماـیپ  دوخ و  هاـبرد  ار  بهلوبا  هنارگتیاـمح  نخـس  نوـچ  بلاـطوبا  هک  دوـب  ناـنچ  هبتعاـبا ... اـی  هرکت 
هب هک  دیاش  دورـس  ادخ  لوسر  تیعقوم  ماقم و  زا  ناج  ياپ  ات  عافد  رد  زیگناقوش  ياهماچ  یـسامح و  يرعـش  بهلوبا  ماقم  تشادـگرزب 
هنم نیا  و  هل ، لوقا  املاظملا  ماسی  نا  ام  ۀـضور  یفل  همع  ۀـبیتعوبا  أرما  نا  و  دوب . هدـیافیب  اـما  دـیآرب  ربماـیپ  يراـی  هب  دـیارگ و  قح  نید 

کناف مهنم  كریغ  زجعلا  لیبس  لو  اساوملا و  تطبه  اما  اهب  بست  ۀطخ  تشع  ام  رهدلا  نلبقت  امئاق و ال  كداوس  تبث  بتعمابا  یتحیـصن 
ادمحم يزبن  هللا  تیب  متبذـک و  املاسی  یتح  فسخلا  یطعی  برحلا  اخا  يرت  نل  فصن و  برحلا  ناف  براح  امزال و  زجعلا  یلع  قلخت  مل 

مرخ و یغاب  رد  انامه  ربمایپ ،) ینعی   ) تسوا رگتیامح  ومع و  بهلوبا )  ) هبیتعوبا هک  يدرم  یتسار  هب  امئاق  بعـشلا  يدـل  اـموی  اورت  اـمل  و 
رد زگره  شاـب . مدـق  تباـث  درم  يا  هک  دراد  نم  تحیـصن  هب  يزاـین  هچ  وا  میوگیم و  بهلوـبا  هب  تسا . متـس  ملظ و  هنوـگ  ره  زا  نمیا 

زیتسب و ییارگب . ینوبز  زجع و  هب  هک  يدماین  ایند  هب  وت  اریز  دننک . تشنزرس  مدرم  ییورایور  ماگنه  هب  هک  ورم  ار  یهار  شیوخ  یگدنز 
هورگ يا  . ) دوش میلـست  هک  نآ  زج  دـیارگن  ینوبز  هب  وـجگنج  زگره  تسا و  لدـع  ییاـبیز و  گـنج  اریز  گـنجب  ربماـیپ )  ) تیاـمح رد 

درگ و اغوغ و  ناگدشروصحم ) بعـش  ( ؛ هرد رد  هک  نآ  زج  میراذگناو  ار  دمحم  زگره  ادخ  هناخ  هب  دنگوس  دییوگیم و  غورد  شیرق )
.... میزیگنارب یناشفناج  گنج و  كاخ 

يایرد هب  یگدنز  ياهدور  هک  رـسپ  يا  ینادن  تسا  رتهنادنمدرخ  ییابیکـش  هک  نک  ییابیکـش  شهار  رد  قوف : راعـشا  دازآ  همجرت  [ 35]
هبترم دنلب  كانبات  یمارگ  نآ  يادف  مینک  بیبح  رـسپ  بیبح  يادف  ناج  دـشاب و  رایـسب  الب  دـنچ  ره  شهار  رد  مییاشخبب  دزیریم  گرم 

هن و یسب  دننیشنیم و  فده  هب  اهنآ  زا  یـسب  دنیآ  یپایپ  بیاصم  گرم و  ياهریت  دنچ  ره  بیجن  میرک و  نآ  دراد ، بسن  رهوگ  هک  نآ 
. ددرگ خلت  نآ  رهز  زا  ماجنارس  شناج  قاذم  تسا  رمع  توالح  رابنارگ  هک  روماک  هدنز  ره 

، میظع يانعم  هک  میروایب  دای  هب  و  تسا ؟ یکین  ناسحا و  زج  یکین  ناسحا و  شاداپ  ایآ  نآرق »  - » ناسحالا الا  ناـسحالا  ءازج  لـه  [ 36]
. تسین يرگید  زیچ  مالسا »  » هنالماع هناملاع و  تیونعم  مهف  هبترم  نیرترب  زج  ناسحا ؛ يالاو  هنافراع و 

ذا رجحلا  یف  مثانانا  انیب  بلطملادبع ، لاق  لاق ، بلاطیبا  نع  مدرک . همجرت  لقن و  ص 158 ، قودص ، یلاما  باتک  زا  ار  قوف  بلطم  [ 37]
.... ریغتلا یهجو  یف  تفرع  یلا  ترظن  امف  یتبکنم ، برضت  یتمج  زخ و  فرطم  یلع  شیرق و  ۀنهاک  تیتاف  ینتلاه  ایؤر  تیأر 

شررازگ ننست  لها  ثیداحا  همه  همه و  هک  هعیش  ثیداحا  دانتـسا  هب  زگره  هن  دمآ  هبعک  رد  یلع  درفب  رـصحنم  دلوت  هرابرد  هچنآ  [ 38]
رد ع )  ) یلع  » هک بلطم  نیا  لیذ  متفه ، باب  هسمخ ، لیاضف   » باتک رد  ار  ننـست  لها  تاشرازگ  زا  ياهنومن  يداـبآزوریف  همـالع  دـش ...

كردتسم رد  يروباشین  مکاح  تسا : هدرک  شرازگ  هنوگنیدب  ننـست و  لها  ياملع  لوق  زا  تسا » هبعک  هلزنم  هب  دوخ  دمآ و  ایندب  هبعک 
دح هب  دروآ و  ایندب  هبعک  هناخ  نورد  ار  وا  دسا ، تنب  همطاف  هک  هههجو  هللا  مرک  یلع  دالیم  رابخا  دیوگیم : ص 483  ج 3 ، نیحیحصلا ،

مارحلا هللا  تیب  هبعک ، هناخ  نورد  رد  هکم  رد  هنع ، هللا  هضر  یلع  دـیوگ  ص 69  راصصبالارون ، رد  یجنلبش  نینچمه  تسا . هدیـسر  رتاوت 
نورد رد  يدحا  وا  زا  دـعب  زین  وا و  زا  شیپ  داد و  خر  لیفلا ، ماع  زا  سپ  لاس  یـس  بجر ، مهدزیـس  هعمج  زور  هثداح  نیا  دـمآ و  ایندـب 
بحاص يوانم  فوئرلادبع  تسا . هدرک  حیرـصت  لوق  نیا  رب  هتفگ و  ار  نخـس  نیمه  زین  یکلام  غابـصنبا  تسا . هدشن  دـلوتم  هبعک  هناخ 

نیرب زین  یملید  ياهبعک » نانوچ  ماقم  تلزنم و  رد  وت  یلع  يا  : » دومرف هک  دنکیم  ثیدح  نینچ  مرکا  ربمایپ  زا  ص 188 ، قیاقحلازونک » »
ار ثیدح  نیمه  یجلانص  زا  دوخ  دنـس  هب  ص 31  ج 3 ، هباغلادسا ، هدنسیون  ریثانبا  تسا . هدروآ  ار  تیاور  نیمه  دراد و  تحارـص  انعم 

يور وت  يوس  هب  دـیاب  ناگمه  هک  ياهبعک  نانوچ  ملع و ... ماقم  سدـق و  تلزنم و  رد  وت  دومرف : یلع  هب  ربماـیپ  هک  تسا : هدرک  شرازگ 
یلع هک  ننست  لها  گرزب  ياملع  لوق  زا  ص 22  ج 6 ، ریدغلا ، رد  ینیما  همالع  نینچمه  يورن . یـسک  يوس  هب  زگره  وت  دندروآ و  زاین 

رد یعفاـش  یجنک  ظـفاح  زین  ص 483 و  ج 3 ، كردتـسم ، رد  مکاـح  تسا : هدروآ  نـینچ  دـمآ  ایندـب  هـبعک  هناـخ  نورد  رد  وا  طـقف  و 
وا زا  دـعب  زین  وا و  زا  شیپ  دـمآ و  ایند  هب  لیفلاماع  زا  سپ  لاس  یـس  هعمج ، زور  هبعک  هناخ  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دـناهدروآ  هیافکلا » »

یعرم وا  ماقم  ناش و  تمظع  وا و  قح  رد  دـنوادخ  هک  دوب  تمارک  تماخف و  تهج  هب  رما  نیا  و  دـماین . ایندـب  ادـخ  هناخ  رد  سک  چـیه 
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ةرشع ثلثل  هعمجلا  ۀلیل  مارحلا  هللا  تیب  یف  ۀکمب  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  دلو  : » تسا نینچ  یجنک  ظفاح  هلمج  نیع  تسا : هتـشاد 
نینچمه میظعتلا » یف  هلحمل  الالجا  و  کلذـب ، هل  امارکا  هاوس  مارحلا  هللا  تیب  یف  دولوم  دـعب  هلبق و ال  دـلوی  مل  و  بجر ... نم  تلخ  ۀـلیل 

« ءافخلا ۀلازا   » دوخ باتک  رد  هعیـشلا ،» یلع  درا  یف  هیرـشع  ینثالا  ۀفحتلا  : » فنـصم هللا  یلو  هاش  هب  ریهـش  يولهد ، میحرلادبع  نب  دـمحا 
سک چیه  زگره  دمآ و  ایندب  لیفلاماع  زا  سپ  لاس  یـس  بجر ، مهدزیـس  هبعک  هناخ  فوج  رد  یلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدروآ  نینچ 

هیبیغلا هدیرخلا  حرـس   » يهلاسر رد  ریبکلا  ریـسفت  بحاص  یـسولآ  نیدلاباهـش  نینچمه  تشگن . دلوتم  هبعک  هناخ  رد  وا  زا  سپ  شیپ و 
« اعضوذا تیبلا  دنع  ۀکم  نطبب  اعفر - یلعلا  قوف  يذلا  یلعلا  تنا   » تیب نیا  ریسفت  رد  يرمع : يدنفا  یقابلادبع  هینیعلا » ةدیصقلا  حرـش  یف 

نینچ يدـش » هداز  هبعک  هناـخ  نورد  رد  هکم ، رد  هک  هاـگ  نآ  يدـمآرب -  ماـقم  هاـگیاج و  نیرتیمارگ  رب  هک  هیاـپ  دـنلب  یلع  نآ  ییوت  »
لها يهقرف  ود  ره  بتک  رد  تسا و  فورعم  اـیند  رد  روهـشم و  سب  يرما  هبعک  هناـخ  نورد  رد  هـهجو  هللا  مرک  ریما ، ندـش  هداز  دـیوگ :

رد هههجو  هللا  مرک  یلع  زج  یـسک  ندش  هداز  زگره  دیوگ و  هک  اج  نآ  ات  تسا ... هتـشگ  دییات  دـیکات و  تحارـص  هب  زین  عیـشت  ننـست و 
ماما دالیم  هک  تسا  نینچ  هتسیاش  يرآ و  تسا . هدوبن  بترتم  انعم  نیرب  ياهملک  قافتا  نونکات  هک  تسا  لهس  تسین ، روهشم  هبعک  هناخ 

هاگیاج رد  ار  زیچ  ره  هک  يراگدـنوادخ  تسا  ناحبـس  هزنم و  دوش و  ملاع  نینموم  هلبق  هک  دـشاب  یهاگیاج  رد  ناـیداه ، ياوشیپ  ناـما و 
رهتشی مل  و  لاق -  نا  یلا  هعیـشلا -  ۀنـسلا و  نیقیرفلا  باتکلا  یف  رکذ  ایندلا و  یف  روهـشم  رما  نیرتمیکح  وا  دهدیم و  رارق  نآ  هتـسیاش 

و نینموملل ؟ ۀلبق  وه  امیف  هعـضو  نوکی  نا  ۀمئالا  ماماب  يرحا  ام  و  هیلع ، ۀملکلا  قفنت  مل  لب  هعـضو  رهتـشا  امک  ههجو  هللا  مرک  هریغ  عضو 
 - مدق هل  تطح  يذلا  تنا  تنا  و  ص 75 : يرمع ، تیب  نیا  حرش  رد  زین  نیمکاحلا و  مکحا  وه  اهعضاوم و  یف  ءایـشالا  عضی  نم  ناحبس 
هک نآ  یفالت  هب  ار  هبعک  تشاد  تسود  داب ، وا  رب  ادخ  دورد  مالس و  رد  اپ ، هک  سک  نآ  وت  ییوت ، و  . » اعـضو دق  نمحرلا  هدی  عضوم  یف 

دیلان و ادخ  رب  هبعک  : » تسا هدمآ  راثآ  رابخا  رد  هک  نانچ  دهد ؛ شاداپ  نآ  زا  اهتب  نتخیر  نوریب  نتـساریپ و  رد  تسا ، هدمآ  ایندب  نآ  رد 
ار وا  دنوادخ  و  دنوش ؟ هدـیتسرپ  نم  نوماریپ  رد  اهتب  نیا  یک  ات  اراگدرورپ  تفگ : هدرب  هوکـش  دوخ  نوماریپ  رد  اهتب  مانـصا و  تدابع  زا 
: دراد هراشا  شراعـشا  نیرد  يدنهلا  اضر  دیـسلا  همالع  هک  تسا  انعم  نیمه  رب  دـیوگ و  ینیما  همالع  هاگ  نآ  داد . هدـعو  اهتب  زا  ریهطت  هب 
ار وت  دـنوادخ  نیزا  شیپ  نوچ  .« » هتیب مهمانـصا  نم  ترهط  ناب -  شیرق  نیب  هترکـش  هتیبلف  تیبلا  یف  دـلوت  نأل -  امدـق  هللا  كاعد  اـمل  »

اهتب زا  ار  شاهناـخ  هک  یتـفگ  ساپـس  شیرق  ناـیم  رد  ار  يادـخ  یتـساوخ و  اـپب  یتـفگ و  کـیبل  يوـش  هداز  هبعک  هناـخ  رد  هـک  دـناوخ 
نآ زارف  زا  ار  لـبه  تـب  دوریم و  هـبعک  ماـب  رب  هدــمآ  ربماــیپ  هناــش  رب  یلع  هـکم ، حــتف  رد  دــید  میهاوـخ  هـک  ناــنچ  و  ...« ) یتـساریپب
رد یلع  درفب  رصحنم  دلوت  هعیش ، هن  ننست و  لها  راثآ  زا  باتک  هدزناش  زا  شیب  رد  دش  رکذ  هک  هچنآ  رب  هوالع  نینچمه  دنکفایمورف )...

لوصف ص 7 ؛ يزوجنبا ، همالاصاوخ ، ةرکذت  ص 2 ، ج 2 ، يدوعـسم ، بهذلاجورم ، تسا : هدش  شرازگ  هنوگنیدب  هبعک  هناخ  نورد 
ملاسیبا لؤسلا ، بلاـطم  ص 151 ، ج 1 ، يراـق ، یلع  افـشلا ، حرـش  ص 150 ، ج 1 ، یبـلح ، هیوبنلاةریـس ، ص 14 ؛ غابـصنبا ، ۀمهملا ،

، بقانم یـشخدبلا ، دـمحم  ازریم  ابع ، لآ  بقانم  یفاـجنلا  حاـتفم  ص 120 ؛ يراوتکـسلا ، نیدلاءالع  لیاوالاةرـضاحم ، ص 11 ؛ یعفاـش ،
، نیدلالالج یلع  دیسلا  نسحلا ، باتک  ص 204 ؛ ج 2 ، يروفـصلا ، سلاجملا ، ۀهزن  يولهدلا ؛ قحلادبع  ةوبنلا ، جرادم  يذمرتلا ؛ حلاص 

ص 37. یطیقنشلا ، بلاطلا ، ۀیافک  ص 76 ؛ یجنلبشلا ، راصبالارون ، ص 16 ؛ ج 1 ،
. دسا نب  ثراحلا  نب  ماشه  نب  يرتخبلاوبا  [ 39]

. دوب هجیدخ  شروظنم  [ 40]
نآ زا  تسا : طوبـضم  يو  ناوید  رد  هک  دراد  هجوـت  لـباق  زغن و  زین  يراعـشا  يزورهب  زور  يزوریپ و  هزجعم  نیا  هراـبرد  بلاـطوبا  [ 41]

سانلااب هللاو  مهیأن  یلع  انبر - عنـص  اـنیرحب  یتا  لـه  ـالا  ددرگیم : زاـغآ  علطم  نیا  اـب  هک  تیب  تشه  تسیب و  رد  ياهدیـصق  تسا  هلمج 
ربارب رد  ار  شیرق  ییاوسر  دوشیم  زاغآ  هشبح  نیرجاهم  رب  زیگناتفگش  هعقاو  نیا  رابخا  نالعا و  اب  نآ  علطم  هک  قوف  هدیـصق  رد  دورا .

هک دنک  هاگآ  تقیقح  نیا  زا  ار  نارجاهم  تسیک  دوشیم : زاغآ  هنوگ  نیا  هدیـصق  دـیامنیم ؛ يوبن  ماقم  تمظع  هنادـنمتردق و  تساوخ 
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كانبات سب  دنلب و  یتایبا  هک  هدیصق  نیا  دمآ ؟ دهاوخرد  هفیحص  تشونرس  هب  دشابن  نآ  رد  قح  ياضر  هچنآ  ره  دش و  هراپهراپ  هفیحص 
هب نموم  هک  فراـع  یعبط  نطاـب  بدا  رگناـیامن  زین  تسا و  میکح  يرکف  تحاـصف  بدا و  زا  ناـشنرهاوج  ياهعوـمجم  یتـسار  هب  دراد 

. تسا اضر  كولس و  تقیرط  هب  هاگآ  ادخ و  تقیقح 
هراپ ود  هام  ربمایپ ) زاجعا  هب  و   ) دـش کـیدزن  تماـیق  رمتـسم ... رحـس  اولوقی  اوضرعی و  ۀـیآ  اوری  نا  رمقلا و  قشنا  ۀـعاسلا و  تبرتقا  [ 42]

«. رمقلا  » ةروس نآرق  تسا . نارذگ  ییوداج  رحس و  دنتفگ ) دندید  ار  ياهزجعم   ) نانچ نارفاک  نوچ  تشگ و 
ینلع هنوگ  هب  ار  شمـشخ  هنیک و  زین  وا  تسا  هدرک  راهظا  ینلع  ار  شناـمیا  هدـیورگ و  مالـسا  هب  وا  هک  دـیمهفیم  شیرق  رگا  اریز  [ 43]
یبسن یبسن و  تیاعر  وا و  رظن  بلج  هب  دح  نیا  ات  درکیمن و  يراددوخ  نید  هیلع  یکلهم  هبرض  ره  زا  دربیم و  راک  هب  مالسا  نایک  هیلع 

یشیکتیامح و تلصخ  یشیدناتیمح و  رطاخ  هب  طقف  طقف و  بلاطوبا  هک  دوب  هتشادنپ  مد  نیرخآ  ات  شیرق  يرآ  دیشوکیمن ... ربمایپ 
بلاطوبا اب  يدـج  زیتس  هب  یلیماف  یـشیدناتیامح  نامه  لیلد  هب  زین  شیرق  دوخ  اقافتا  و  درادیمنرب ، ربمایپ  يرای  زا  تسد  یلیماـف  هجوم 

دوخ غیلبت  نییآ و  غالبا  یناسآ  هب  ربمایپ  دنام و  یقاب  هنادنمدرخ  دیهمت  نیا  ناما  رد  مالـسا  مامت  لاس  هد  هنوگ  نیدـب  دـیزاییمن و  تسد 
. دناسر يرگید  ياهزرم  شریذپ  هناتسآ  هب  ار  مالسا  درک و  ار 

. يدرف هیبا  دعب  دعومب  يدعب  فانمدبع  ای  کیصوا  [ 44]
. دراد مان  فئاطل » رفس  فئاط ؛ (» دلج 6  ) باتک نیا  يدعب  دلج  ناونع  [ 45]

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 
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یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

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 
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زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
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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