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تیباهو نییآ 

باتک تاصخشم 

رد هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  يارب   ] یناحبـس رفعج  تیباـهو  نییآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  - 1308، رفعج يزیربت  یناحبس  هسانـشرس : 
 : کباش 367ص . يرهاظ :  تاصخـشم  . 1375 رعشم ، نارهت : رـشن :  تاصخـشم  تساریو 3 .؟ تساریو :  تیعـضو  تراـیز  جـح و  روما 
 - هیباهو عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  مراهچ 1380 . پاچ  تشاددای :  مراهچ )  پاچ  لایر (  12000 لایر ؛  5500

BP207/6/س2آ9 1375 هرگنک :  يدـنب  هدر  ترایز  جـح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدـنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانـش  اههیدر  اـههیعافد و  - 
م8517-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/416 ییوید :  يدنب  هدر 

« كرش  » و دیحوت »  » هرابرد یمالسا  یملع  هرگنک  کی  لیکشت  موزل  راتفگشیپ :

هراشا

ریمعت هب  لیلخ  میهاربا  يدنا ، زا  سپ  دید ، بیـسآ  حون  نافوط  رد  و  « 1  » دش يزیریپ  حون  زا  شیپ  هک  تسا  دـیحوت  هناخ  نیتسخن  هبعک ،
ار دوخ  تیب  دنوادخ  « 3 . » دومن توعد  هَّللا »  » ناگدادلد ناقشاع و  هاگیاپ  نآ  ترایز  هب  ار  ناتسرپادخ  همه  و  « 2  » تخادرپ نآ  يدابآ  و 

ترایز دنوادخ  « 4 . » دـیامنب ینماان  رطخ و  ساسحا  اـج  نآ  رد  دـیابن  سک  چـیه  داد و  رارق  ناتـسرپادخ  نما »  » زکرم و  نادـحوم ، عّمجت 
يدام و یعامتجا ، يدرف و  تایح  جـح ، مسارم  ندومن  اپرب  اب  هک  دـش  روآدای  و  داد ، رارق  ناتـسرپاتکی  یگدـنز  ماوق  هیاـم  ار  دوخ  هناـخ 

ِتَماق ام  ًاِمئاق  ُنیّدـلا  ُلازَیال  : » دومرف ع - قداص - ماما  هیآ ، نیا  زا  ماهلا  وترپ  رد  «. 1  » ددرگیم نیمأت   6 ص : تیباهو ، نییآ  نانآ  يونعم 
نادب تسا  مزال  هچنآ  ددرگ ، سکعنم  راتفگشیپ  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ادخ ، مرح  یهلا و  تیب  ياهیگژیو  تایصوصخ و  ُۀَبْعَْکلا .»

. دننکیم تاهابم  رخف و  نآ  هرادا  هب  دنمانیم و  نیفیرش »! نیمرح  نامداخ   » ار دوخ  نآ ، نایلوتم  هک  تسا  هبعک  ینونک  عضو  دوش ، هجوت 
: مینکیم شسرپ  بلطم  ود  زا  هدش ، دای  ياهیگژیو  نایم  زا  ام 

؟ تسا سانلل » ًامایق   » قادصم جح  ینونک  مسارم  ایآ  - 1

؟ تسا اهنآ  یگدنز  ماوق  هیام  يونعم و  يدام و  تایح  رگنیمأت  نآ ، ترایز  هبعک و  درگادرگ  رد  ناملسم  نویلیم  ود  زا  شیب  عامتجا  ایآ 
حرطم گرزب  تاعامتجا  رد  ار  یمالـسا  هدـنزاس  لئاسم  نیمرح ، نابیطخو  ناّیلوتم  اـهلاس ، زا  کـی  مادـک  رد  دـییامرفب  تسا ، نینچ  رگا 

هب هدرفم  هرمع  ماجنا  روظنم  هب  نآرق ، لاـسدرخ  ناـظفاح  زا  یهورگ  اـب  ش . لاس 1356 ه . رد  دناهدومن ؟ میـسرت  ار  یطوطخ  دـناهدرک و 
رد اهینیطـسلف  عمق  علق و  يارب  نانبل ، بونج  هب  لیئارـسا  هلمح  رابخا  راید ، نآ  رد  ام  روضح  ياهزور  میدش . فرـشم  ادـخ  هناخ  ترایز 

فیرـش مرح  بنج  میرکلا » نآرقلا  ظیفحت   » لحم رد  نآرق  تئارق  هقباسم  رد  تکرـش  يارب  هعمج  زور  دوب . سکعنم  یهورگ  ياههناسر 
دیـسر و نایاپ  هب  هقباسم  تشاد ، هدـهع  رب  ناتـسبرع  روشک  ياهتیـصخش  زا  یکی  ار  هسلج   7 ص : تیباهو ، نییآ  تسایر  میدـش . رـضاح 

دهاوخ نخـس  زور  هثداح  نوماریپ  نآلا  متفگ ، دوخ  اب  تفرگ ، رارق  ربنم  زارفرب  مرح  بیطخ  دـش و  هتفگ  هعمج  زاـمن  ناذا  يدـنا ، زا  سپ 
هعمج زامن  دـجاسم و  رد  تکرـش  بادآ  نوماریپ  بیطخ ، دـش و  لیدـبت  نیقی » ءوس   » هب نم  نظ » نسح   » هک تشذـگن  يزیچ  یلو  تفگ 
وـضع يرـصم  تیـصخش  زا  درواین ! نابز  رب  زور  ثداوح  زا  ياهملک  وا  دومن ! تیاعر  ار  ناهد  اـپ و  تفاـظن  دـیاب  هک  نیا  تفگ و  نخس 

« لاح ياضتقم   » قباطم هبطخ ، نیا  مدیسرپ : دوب ، هدش  هدنهانپ  هکم »  » نیمزرس هب  هثداح ، ِدب  زا  هتسشن و  مرانک  رد  هک  نیملـسملا ،» ناوخا  »
طوطخ هدش و  کچ  زکارم  نیا  لاثما  رد  هعمج  زامن  ياههبطخ  مامت  دادن . یخساپ  درک و  فسأت  راهظا  دوب ، یفـصنم  درم  نوچ  وا  دوب !؟
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تحت ِناهج  رب  نآ  رامقا  راوخناـهج و  ياـکیرمآ  ياهررـض  رامعتـسا و  هراـبرد  زین  نخـس  کـی  یّتح  تسا . هدـیدرگ  صخـشم  نآ  یّلک 
رـشتنم یباتک  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  هک  اجنآ  ات  دـنناریم ، نخـس  سوجم ! هعیـش و  هرابرد  یهاوخب  هچنآ  اـّما  دوشیمن . هتفگ  رامعتـسا 

یهلا و مرح  نارادـساپ  ضایر ، دـجن و  نایاورنامرف  هک  تفگ  ناوتیم  عاضوا ، نیا  هب  هجوت  اب  لاح  سوجملا »! رود  َءاج   » مان هب  دـننکیم 
!؟ دنامالسا ناهج  رد  ساّنِلل »....  ًامایق   » نازاس هنیمز 

؟ تسا نما  هاگیاج  یهلا  مرح  ایآ  - 2

هراشا

هب سک  ره   » 8 ص : تیباهو ، نییآ  « 1 « » ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد  ْنَمَو  : » دیامرفیم دـنکیم و  یفرعم  یهلا  نما »  » مرح ار  نآ  یلاوح  هکم و  نآرق ،
هقطنم ار  هکم  تساوخ  ادخ  زا  ع )- لیلخ - میهاربا   ) ناناملسم ردپ  تسا ». ناما  رد  یضّرعت  ره  زا  یهلا ، عیرـشت  رظن  زا  ددرگ ، دراو  اجنآ 

ایآ تسا : نیا  شـسرپ  نوـنکا  هد ». رارق  نما »  » ار هقطنم  نیا  ادـنوادخ ! « » 1 .« » ًانِمآ َدَـلَبلا  اَذـه  ْلَعْجا  ِّبَر  : » تفگ هک  اجنآ  دـهد  رارق  نما 
یسایس لئاسم  هطقن ، نآ  رد  هک  دنراد  ینمیا  یمالسا  فیاوط  نارس  ًاعقاو  ایآ  دنتسه ؟ یهلا  عیرشت  نیا  نارادساپ  نیمرح ، ینونک  نایلوتم 

طخ دـنزاس و  هاگآ  مالـسا  ناهج  كاندرد  عاضوا  زا  دـناهدمآ ، درگ  اجنآ  رد  هک  ار  یمالـسا  لـلم  یعقاو  ناگدـنیامن  دـننک و  حرطم  ار 
نبا  » کشخ دماج و  ياههشیدنا  طقف  مالـسا  دنلب  فراعم  نایم  زا  دنراد و  نخـس  قح  اهیلبنح  اهنت  یمالـسا ، فیاوط  نایم  زا  ای  دنهدب ؟
دیاب اهنت  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا و  ثحب  اهدـص  ناـیم  زا  و  دوش ؟ حرطم  دـیاب  باهولادـبع » نب  دّـمحم   » ًاریخا و  میق » نبا   » و هیمیت »

ریفکت قامچ  اب  عافدیب ، فلاـخم  ددرگ و  وگزاـب  یهلا  ياـیلوا  میرکت  تلاـسر و  راـثآ  تشادـگرزب  تاوما و  تراـیز  هب  طوبرم  لـئاسم 
رگا طیارـش ، نیا  هب  هجوت  اب  ًاـنمآ ؟» ًاـمرح   » ياـنعم تسا  نیا  اـیآ  ددرگ !؟ وا  راـثن  ریفکت  نعل و  متـش و  برـض و  عون  ره  دوش و  هدـیبوک 
نییآ ناـیم  هقرفت  داـجیا  «، » یمالـسا قِرف  ِریفکت   » ِساـسا رب  تیباـهو  گـنهرف  میاهتفگ ؟ فازگ  ینخـس  تسا  هضبق ...  رد  هبعک  مییوـگب :
یتح ناربکتسم » نارابج و  مامت  اب  شزاس   » و یحو » تلاسر و  راثآ  وحم  «، » مالسا میلاعت  نداد  هولج  نشخ  «، » ناناملـسم  9 ص : تیباهو ،

ناریگب قوقح  و  نیطالـسلا » ظاعو   » یگمه دنراد ، رایتخا  رد  هک  یناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  نانآ  تسا . راوتـسا  هیواعم » نب  دیزی   » لاثما
نیا رد  اـم  هک  دـنک  رّوـصت  یمارگ  هدـنناوخ  دـیاش  دـننکیمن . وگزاـب  دـناهدناوخ ، ناشـشوگ  هب  ناداتـسا  هچنآ  زج  هک  دنتـسه  ییوـسرت 

ناتـسبرع روشک  رد  هک  مینکیم  سکعنم  ار  یباتک  دلج  يور  هنومن ، يارب  یلو  مییوگیم ، نخـس  كردـمیب  قطنم و  زا  رود  فیـصوت ،
لاوما ضرع و  ناج و  مامت  زور  هس  درک و  نارابگنـس  ار  هبعک  قینجنم  اب  هک  يدرم  زا  باتک  نیا  رد  تسا . هدـش  رـشتنم  پاچ و  يدوعس 

، تیباهو نییآ  ریوصت - يارب  یلاخ  هحفص  کی  تسا - . هدش  انث  حدم و  عافد و  تخاس ، حابم  دوخ  راوخنوخ  نایهاپـس  رب  ار  هنیدم  مدرم 
. تساـمرفمکح لـماک  قاـنتخا  عون  کـی  رارقرب و  قلطم  يدازآ  یعون  روشک  نیا  رد  هک  تفگ  ناوتیم  لـصا ، نیا  هب  هجوت  اـب   10 ص :

تیب لها  زا  نآ  رد  هک  ییاهباتک  اّما  تسا  دازآ  اًلماک  دریگ ، ماجنا  یـسابع  يوما و  نارابج  نارگمتـس و  زا  یحادـم  نآ ، رد  هک  ییاهباتک 
تاعالطا و ترازو  بیوصت  زا  دوش و  لرتنک  دورو  ماگنه  دـیاب  یباتک  عون  ره  هکلب  اهباتک ، عون  نیا  اهنت  هن  دـشابیم . عونمم  دوش ، عافد 
هک متـشاد  هارمه  ار  دوجولا » ردصم   » باتک دلج  هد  هنیدم ، هاگدورف  هب  دورو  ماگنه  ق ). لاس 1404 ه .  ) هتشذگ لاس  رد  درذگب ! تینما 

گنهرف هب  تمدـخ  متـسه ، نآ  فلؤم  دوخ  هک  باتک ، نیا  ندرب  زا  مفدـه  تسا . هتفای  شراگن  ادـخ  دوجو  لئالد  عناص و  تابثا  هرابرد 
باـتک باـتک ، نیا  هک  نیا  اـب  تفگ : هطوبرم  لوؤسم  هعلاـطم ، زا  سپ  یتـح  دـش و  فیقوت  هاـگدورف  رد  هنافـسأتم  یلو  دوب ، روـشک  نیا 
!؟» ًانِمآ ًادََلب   » يانعم تسا  نیا  دیریگب . لیوحت  اجنآ  زا  دوش و  لاسرا  تینما  تاعالطا و  ترازو  هب  دیاب  یلو  تسا  يدنمدوس  نیریش و 

! ناتسبرع رد  الاک  نیرتنازرا  نیرتناوارف و  كرش ،» »
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تأیه اب  دروخرب  رد  ناسنا  یلومعم . يداع و  تسا  يرما  روشک  نیا  رد  ناـگرزب ، اـملع و  زا  يرایـسب  ندـیمان  كرـشم  و  كرـش »  » ماـهتا
يرگید زیچ  نآ ، هب  ماـهتا  و  كرـش »  » زج ناـنآ ، ِیطوق  رد  ییوگ  وت  دونـشیم ، ار  ظاـفلا  عون  نیا  یظفل ، ره  زا  شیب  فورعم ، هب  نارمآ 

روشک رد  هک  دیسر  متسد  هب  عیشتلاو » هعیشلا   » مان اب  یناتسکاپ  هدنـسیون  کی  زا  یباتک  همدقم ، نیا  شراگن  ماگنه  هب  تسین ! شورف  يارب 
نیـسح دمحم  خیـش  دـیقف  داتـسا  موحرم  زا  ياهلمج  نآ ، تسیب  هحفـص  رد   11 ص : تیباهو ، نییآ  ّفلؤم  تسا . هدـش  پاـچ  ناتـسبرع 

هک دوـش  نـشور  اـت  مـیروآیم  ار  تراـبع  ود  ره  اـجنیا  رد  دـنکیم ، اـنعم  ریــسفت و  دوـخ  هاوـخلد  قباـطم  ار  نآ  هدرک و  لـقن  يرفظم » »
نیتسخن زا  عیشت ، دیوگیم : يرفظم  موحرم  دنزاسیم . مهتم  كرش » هب  توعد   » هب ار  دارفا  تحاقو ، لامک  اب  هنوگچ ، یباهو  ناگدنسیون 

زا يوریپ   » هب توـعد  دـیوگیم : نینچ  هاـگنآ  دـیدرگ . زاـغآ  درک ، توـعد  دوـخ  تلاـسر  ادـخ و  ییاـتکی  هب  ار  مدرم  ربماـیپ  هـک  يزور 
نخـس زا  داقتنا  رد  یناتـسکاپ  هدنـسیون  نیا  تفریم . شیپ  ربمایپ ،» تلاسر  ادخ و  دیحوت   » هب توعد  شوداشود  ع ،)- یلع - « ) نسحلاوبا

دوبن سوه  يوه و  ریسا  هدنسیون ، نیا  رگا  دادیم ! رارق  تلاسر  توبن و  کیرش  ار  یلع  يرفظم ، راتفگ  قباطم  ربمایپ ، دسیونیم : يرفظم 
مالـسا ناهج  گرزب  هدنـسیون  هب  یکحـضم ، ضارتعا  نینچ  دوب ، هاگآ  هعیـش  دـیاقع  يابفلا  زا  رگا  و  تخورفیمن ، نایباهو  هب  ار  دوخ  و 

؛ تسا هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  نآرق  دوخ  همه ، زا  شیپ  دـشاب ، تلاسر » رد  تکرـش   » اـی كرـش » هب  توعد  ، » یتوعد نینچ  رگا  درکیمن .
َهَّللا اوـُعیطأ  : » تسا هدوـمرف  هدرک و  توـعد  زین  ْرمأـْلا » ِیلوأ   » زا تعاـطا  هب  لوـسر ،» ادـخ و  زا  تعاـطا   » هـب توـعد  رب  هوـالع  نآرق  اریز 

، دیحوت هب  توعد  ياج  هب  ص - ادخ - لوسر  هدنـسیون ، نیا  هدیقع  ربانب   12 ص : تیباهو ، نییآ  « 1 « » مُْکنِم ِْرمَألا  یلوأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیطأَو 
عون ره  ار  رمألا  یلوا  تسا  یهیدب  هدروآ و  ادخ » تعاطا   » رانک رد  ار  رمألا » یلوا   » هک ارچ  تسا ! هدناوخ  یگناگود  كرش و  هب  ار  مدرم 

رذـنأو  » هیآ دـش و  نادـنواشیوخ  توـعد  هب  رومأـم  ربماـیپ  هک  يزور  مینادیم  یگمه  تسا . نآ  حـضاو  قیداـصم  زا  یلع  مـینک ، ریـسفت 
: دوزفا هاـگنآ  دومن . مـالعا  ار  دوخ  تّوبن  رادـلا ) موی   ) سلجم نآ  رد  درک و  توـعد  ار  دوـخ  ناگتـسب  دـمآ ، دورف  نیبرقـألا » کتریـشع 

ردارب ات  دنکیم  کمک  راک  نیا  رب  ارم  امش  زا  کی  مادک  « » ْمُکِیف یتَفِیلَخَو  یّیِـصَوَو  یخأ  َنوُکَی  ْنأ  یلَع  ِْرمألا  اذَه  یلَع  ینُرِزاُوی  مکُّیَأَف  »
یسک زا  خساپ  ندینشنو  رارکت  رابود  زا  سپ  ربمایپ  تساخنرب و  یلع  زج  یسک  ماگنه ، نآ  دشاب »؟ امش  نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  و 

، تساامش نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  نیا  « » اوُعیِطَأَو َُهل  اوُعَمْـساَف  ْمُکِیف  یتَفیلَخَو  یّیِـصَوَو  یخأ  اذه  َّنا  : » دومرف ع - یلع - زج 
، تیباهو نییآ  هب  ار  مدرم  دش  رومأم  ربمایپ  هک  يزور  دیوگیم : خیرات  نیا  مکح  هب  هعیـش  « 1 .« » دینک تعاطا  وا  زا  دیونشب و  ار  شنخس 
« تماما  » هب توعد  اب  توبن »  » هب توعد  دیامن و  توعد  زین  یلع  تفالخ  هب  تفای ، روتسد  دنک ، توعد  شیوخ  تلاسر  دیحوت و   13 ص :

توبن تلاسر و  کیرـش  ار  یلع  دوب  رومأم  ربمایپ  : » دـیوگیم هک  مینک  مهتم  ار  هعیـش  تسا  حیحـص  اـیآ  لاـح  تسا . هدوب  هارمه  مأوت و 
ناگدنـسیون هک  ییاهباتک  تفآ  توبن »!؟ تلاسر و   » هب توعد  ینعی  گرم ؛ زا  سپ  مه  نآ  تفـالخ »  » هب توعد  اـیآ  دـنک »؟ مـالعا  دوخ 

مکاح نورق  مامت  رد  تفآ  نیا  هعیـش ؛ دـیاقع  زا  یعالطایب  - 1 تسا : زیچ  ود  دنـسیونیم ، هعیـش  دیاقع  هرابرد  یباهو ، صوصخب  یّنس ،
تنـس لها  یملع  لفاحم  رد  ار  دوخ  دـیاقع  هعیـش  دادیمن  هزاـجا  هک  دوب  یـسابع  يوما و  یمنهج  ياهتردـق  دوجو  شلیلد  تسا و  هدوب 

، هعیش زج  تشاد  ار  يدابع  یملع و  زکارم  رد  نتفگ  نخـس  هزاجا  یـسک  ره  اریز  دوش ؛ هتخانـش  بتاکم  رگید  ناسب  عیـشت  دنک و  حرطم 
میلعت هویـش  رظن  زا  نّنـست  یملع  لفاحم  عماجم و  رد  هک  یبـالقنا  - 2 دوبن . یفاـک  بتک  نیا  یفرعم  يارب  هک  یـصاخ  ياـهعطقم  رد  رگم 

و فقاوملا »  » دـننام یقیمع  ياهباتک  هنیرید و  ياههویـش  نیـشناج  مالک ، دـیاقع و  رد  یحطـس  ياـهباتک  ون و  ياههویـش  داد و  ُخر  مّلعتو 
نرق رد  هک  قیمع ، ياهباتک  نیا  سیردت  هدهع  زا  ات  دوشن  ادیپ  یـسک  یمالـسا ، روشک  کی  رد  هک  دـش  ببـس  دـیدرگ ، دـصاقم » حرـش  »

ناسحا  » دننام ياهدنسیون  دوشیم  ببس  هک  تسا  قیمع  ریغ  ياهـشزومآ  يرگن و  یحطـس  عون  نیا  دیآرب . هدش ، هتـشون  یمالـسا  متـشه 
ِتفن لوپ  اب  دـسیونب و  خـیرات » قَِرف و   » رد یباتک  دراذـگن و  یقرف  تلاـسر » توبن و  هب  توعد   » و تفـالخ » هب  توعد   » ناـیم ریهظ » یهلا 

. دشابن  14 ص : تیباهو ، نییآ  هاگآ  هعیش »  » هدیقع يابفلا  زا  یلو  دنک  رشتنم  پاچ و  يدوعس  باسح  دحیب و 

میشیدنیب رتقیمع 
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دروم شیوخ ، نامز  عاضوا  زا  هاگآ  صخـش  ُِسباوَّللا » ِْهیَلَع  ُمُجْهَتال  ِِهنامَِزب  ُِملاْعلا  : » دیامرفیم ع - قداص - ترـضح  ربمایپ ، یمارگ  دنزرف 
، درذـگیم مالـسا  ناهج  رب  هک  يرابفـسا  خـلت و  ثداوح  نامز و  عاضوا  رد  یمک  دراد  اج  کنیا  دوشیمن . عقاو  راوگاـن  ثداوح  موجه 
هدش و زاغآ  مالـسا  دـض  رب  یتدـیقع  يرکف و  دربن  هک  تسا  لاس  دـص  زا  زواجتم  نونکا  میـسانشب . ار  مالـسا  یعقاو  نمـشد  میـشیدنیب و 

دض رب  نوگانوگ  نیوانع  هب  هک  تسین  یهام  هتفه و  دناهدش و  جیـسب  مالـسا  دض  رب  دوخ  راصنا  ناوعا و  اب  برغ ، قرـش و  ياههاگودرا 
، يدوعس روشک  رد  اهنت  كدنا ، رایسب  تدم  رد  هک  تسا  حیحـص  طیارـش ، عاضوا و  نیا  رد  ایآ  دوشن . رـشتنم  یباتک  نآ  میلاعت  مالـسا و 
زج یّلح  هار  هعیش و  دیاقع  تخانش  زج  یلکشم  و  عیشت ، زج  ياهلأسم  مالـسا  ناهج  رد  ییوگ  وت  هک  دوش  هتـشون  هعیـش  هرابرد  ییاهباتک 

نانخـس هعیـش  ياملع  تشادن . یلاکـشا  نادنچ  هک  دندوب  رادروخرب  یلالدتـسا  قطنم و  زا  اهباتک  نیا  شاک  يا  تسین !؟ نانآ  دیاقع  دـقن 
هب تراسج  ًانایحا  نآ و  ياملع  هعیـش و  هب  ازـسان  شحف و  زا  ولمم  شاهمه  هنافـسأتم  اّما  دنریذپب و  ای  دـنیوگب و  خـساپ  دـیاب  ای  ار  یقطنم 

نیا زراب  هنومن  تفر ، هراشا  نادـب  رتشیپ  هک  عّیـشّتلاو » هعیـشلا   » باـتک  15 ص : تیباهو ، نییآ  تسا ! ع - ناـنمؤمریما - سّدـقم  تحاـس 
هتخادرپ هتخاس و  ار  هعیـش  نودلخ ، نبا  ریثک و  نباو  يربط  دننام  یخیرات ؛ ياهباتک  هب  دانتـسا  اب  باتک  نیا  فلؤم  تسا . اههتـشون  شامق 

لیمکت يارب  سپس  دروآیم و  هاوگ  مالسالا » رجف   » باتک رد  ار  يرصم » نیما  دمحا   » راتفگ هاگنآ  دنادیم ، يدوهی  ي  ابـس » نب  هَّللادبع  »
ار هعیـش  ياملع  راتفگ  یلو  دریگیم  کـمک  نزواـهلو »  » و ّرلم »  » و يزود »  » دـننام یحیـسم ؛ يدوهی و  ناسانـشرواخ  یهورگ  زا  شبلطم 
: دیوگیم دریذپیمن و  هتفای ، شراگن  يافوتم 413 )  ) دیفم و  يافوتم 381 )  ) قودص دننام  ییاهتیـصخش  هماخ  هب  هک  دوخ ، دیاقع  هرابرد 

باتک رد  ار  یتیاور  دوجو  هک  نیا  همه  زا  رتدب  تسا ! اهباتک  نیا  ریغ  رد  هعیش ، ِیعقاو  دیاقع  تسا و  هعیـش  یتاغیلبت  ياهباتک  اهباتک ، نیا 
ثیدح نیقیرف ، ثیداحا  نایم  رد  مینادیم  یگمه  هک  یلاح  رد  دریگیم ! نآ  هب  تبـسن  هعیـش  هدـیقع  رب  لیلد  هینامعن » راونا   » ای و  راحب » »

دنچ هب  ار  عّیـشتلاو » هعیـشلا   » هدنـسیون هجوت  تسین . نآ  نومـضم  رب  داقتعا  هناشن  هشیمه  تیاور  کی  لقن  دراد و  دوجو  غورد  فیعض و 
اپ حیحـص و  نآ  تایوتحم  مامت  تفگ : ناوتب  هک  تسا  ياهیاپ  هب  يراوتـسا ، تحـص و  رظن  زا  يربط  خـیرات  ایآ  - 1 مینکیم : بلج  هتکن 

دانـسا رد  باّذـک  عاّضو و  دارفا  هک  ارچ  دراد ؛ نآ  دانـسا  یـسررب  هب  زاین  نآ ، ریاظن  يربط و  تالوقنم  رد  تواضق  هک  نیا  اـی  تساـجرب ؟
هعیـشللا  » باتک هدنـسیون  هک  میوشیم  روآداـی  هنومن  ناونع  هب  تسین . اـهنآ  ییوگزاـب  لاـجم  نونکا  هک  تسا  رایـسب  وا  ریـسفت  خـیرات و 

ار يرگيدوهی  دیاقع  دروآ و  مالسا  رهاظ  هب  يربط  هدیقع  هب  هک  ینمی - هدازيدوهی  ابس ؛ نب  هَّللادبع  راکفا  زا  هعیش  دسیونیم : عیـشتلاو »
نینچ ناهج  رد  ًالوصا  ایآ  یلو  تسا ! هتفریذـپ  ریثأت  درک - شخپ  ناناملـسم  نایم   16 ص : تیباـهو ، نییآ  رد  یلع  هب  توعد  شـشوپ  رد 

زا ار  بلطم  نیا  هک  يدنـس  يربط  هک  تسا  ینتفگ  مینکیمن . ثحب  نآ  هرابرد  اًلعف  تسا ، ریطاسا  اههناسفا و  وزج  ای  هتـشاد  دوجو  يدرف 
هَّللادبع ناک  یسعقفلا » دیزی   » نع هیطع ،»  » نع فیس ،»  » نع بیعش ،»  » نع يرسلا ،»  » ََّیلا َبَتَک  : » تسا ریز  رارق  هب  دنکیم  لقن  اهنآ  قیرط 

زا یبرغم  ِنودلخ  نبا  یماش و  ریثک  نبا  دننام  یناخّروم  ار  نآ  نتم  هک  دنس ، نیمه  هرابرد  یمک  لاح  ءاْعنَص »...  ِلْهأ  ْنِم  ًایدوهی  ءابس  نب 
نب يرسلا   » دوصقم هاوخ  يرسلا ؛ - 1 تسج : دانتـسا  ناوتیم  دارفا  نیا  راتفگ  هب  ایآ  مینیبب  مینک و  تقد  دناهدروآ ، زین  يربط  دوخ  شامق 
نب بیعش  - 2 « 1 . » دنثیدح خـیرات و  ناعاضو  راگزور و  ناباّذـک  زا  ود  ره  يافوتم 258 ) « ) مصاع نب  يرسلا   » ای دشاب  یفوک » لیعامـسا 

مانمگ تسا  يدرف  یسعقفلا ؛ دیزی  - 4 « 3 . » هقث دارفا  نابز  زا  غورد  رابخا  يوار  رمع ؛ نب  فیس  - 3 « 2 . » مانمگ لوهجم و  یفوک ؛ میهاربا 
ات 37 ياهلاس 11  عیاقو  نوماریپ  یخیراـت  تیاور   701 دوخ ، خیرات  4 و 5  دـلج 3 ، رد  يربط  تسا . هدـش  ناونع  لاجر  ياهباتک  رد  هک 

نیا یخیرات  قیاقح  هجیتن  رد  هدرک و  لقن  رفن  جنپ  نیمه   17 ص : تیباهو ، نییآ  قیرط  زا  نامثع ) رمع و  رکبوبا ، تفالخ  نارود   ) يرجه
اب تسا و  شخپ  يربط  خـیرات  و 5   4 دـلج 3 ، رد  هرود ، نیا  ثداوح  نوـماریپ  رفن ، دـنچ  نیا  تاـیاور  تسا . هداد  هوـلج  هنوراو  ار  هرود 

لقن رفن  جنپ  نیا  زا  یثیدح  دلج 10 ) رد  ثیدـح  کی  زج   ) رگید ثداوح  رد  هک  يروطب  دـباییم ، نایاپ  زین  نانآ  ثیداحا  دلج 5  نایاپ 
ثداوح طقف  مه  نآ  تسا ؟ هدوب  صاخ  هرود  نیا  ثداوح  هب  رـصحنم  رمع » نب  فیـس   » و يرـسلا »  » یخیرات تاعالطا  اـیآ  تسا . هدرکن 
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زا نانآ  فده  دوریم ، رامش  هب  ناناملسم  يارآ  دیاقع و  ساسا  هیاپ و  نامز ، نیا  ثداوح  نوچ  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  بهذم ؟ هب  طوبرم 
هجوتم دـنک ، تقد  تاـیاور  نیا  رد  سک  ره  تسا ؟ هدوـب  هرود  نیا  یخیراـت  قیاـقح  نداد  ناـشن  هنوراو  فـیرحت و  ثیداـحا ، نیا  لـقن 

نیا هک  دوریمن  نامگ  دـنکیم ، بیقعت  ار  فدـه  کی  بلاطم  همه  تسا و  رفن  کی  تسد و  کـی  هتخادرپ  هتخاـس و  همه ، هک  دوشیم 
تیاور نیا  هنافـسأتم  دـشاب . دـناوتیمن  اهنیا  زج  اهيزرو  ضرغ  اـهضغب و  ّبح و  هجیتن  درک ! دـیاب  هچ  دـشاب . هدیـشوپ  يربط  رب  بلطم 
شخپ و ...  نودلخ » نبا  خیرات  «، » هیاهنلاو هیادبلا  «، » ریثا نبا  لماک  « ؛» رکاسع نبا   » خیرات ياهباتک  رد  يربط  زا  دـعب  لوعجم ، یگتخاس و 

ناخروم بیترت  نیدـب  تسا ، تیعقاو  نامه  هدرک  لقن  وا  هچنآ  هک  دناهتـشادنپ  هدومن و  يوریپ  يربط  زا  قیقحت  نودـب  یگمه  هک  هدـش ،
، تیباهو نییآ  دـناهدومن . لقن  یخیرات » تایاور   » ناونع هب  ار  اهغورد  نیا  يرگید  زا  سپ  یکی  هدـنامن و  ظوفحم  بیذاکا  زا  زین ، رخأتم 
، ساسایب غورد و  تایاور  صیخشت  صخشم . تایاور  دنس  تسا و  دنـسم »  » يربط خیرات  هک  تسا  یتخبـشوخ  یـسب  ياج  هتبلا   18 ص :
. دنـشابیم رابتعا  شزرا و  دقاف  دسریم ، اهنآ  هب  تایاور  نیا  دنـس  هک  يدارفا  میدرک : هراشا  هکنانچ  تسا و  یندـشو  نکمم  يرما  اًلماک 

قیقحت رـصع  رد  ایآ  دنـشاب  و ...  يرـسلا »  » دـننام لاّعج  عاّضو و  باّذـک و  يدارفا  شنایوار  نینچ و  نیا  یتایاور  نآ ، رداصم  هک  یباـتک 
نالماح یمالسا و  مولع  نانکفا  یپ  هک  ار ، یمالـسا  میظع  هفیاط  کی  هک  تسا  حیحـص  ایآ  و  دشاب ؟ هتـشاد  یهاگیاج  شزرا و  دناوتیم 

هتخاس و غورد ، اپارـس  خیراوت  بلاطم و  نینچ  دانتـسا  هب  دنتـسه ، بصاغ » لیئارـسا   » اب دربن  نادـیم  رد  یعقاو  نارگداهج  تلاسر و  مولع 
!؟ تسناد مانمگ  ِيدوهی  درف  کی  هتخادرپ 

یتسیلوایکام راکفا 

و درک ؟ هلجع  هیواعم  لزع  رد  ارچ  هک : دنکیم  ضارتعا  ع - نانمؤمریما - هبیحیولتروطب  خساپو ، شسرپ  سابلرد  رـسهریخ ، هدنـسیوننیا 
حلاصم هک  تسا  يداع  نایاورنامرف  ماکح و  زا  ماما  دنکیم  رّوصت  هک  نیا  نآ  درادـن و  شیب  ساسا  کی  ضارتعا  نیا  « 1  ... » ارچ ارچ و 
شسرپ تروص  هب  ار  یضارتعا  نینچ  تهج  نیا  زا  دنرامشیم ، هلیسو  رگهیجوت  ار  فده  دنرادیم و  مدقم  یهلا  فیلاکت  رب  ار  یـصخش 

ناج و رب  ار  نارگمتس  دشیدنیب و  هدنـسیون  ناسب  تشاد  اج  دوب ، تسیلوایکام  درف  کی  ماما  رگا   19 ص : تیباهو ، نییآ  دنکیم . حرطم 
اه هبعش » نب  ةریغم   » دننامه ینارگتحیصن  خساپ  رد  هک  تسا  يدرم  وا  یلو  دزاس  طلسم  یصخش  حلاصم  هتـشر  کی  رطاخ  هب  مدرم  لام 
ار امش  هاتوک ، رصتخم و  حیـضوت  نیا  هک  میراودیما  مینکیم و  هاتوک  ار  نخـس  اج  نیا  رد  « 1 « » ًادُضَع َنیّلِضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  امَو  : » دومرف
هب هک  میهدیم  دـیون  و  دـشاب . نومنهر  خـیرات ، لقن  رد  شیاهيزرو  ضرغ  مالـسا و  ینابم  زا  وا  تاعالطا  هیاپ  هدنـسیون و  تاـیحور  هب 

. دش دهاوخ  رشتنم  گرزب  نادنمشناد  هلیسوب  عیشتلاو ) هعیشلا   ) هتشون نیا  نکشنادند  خساپ  يدوز ، نیمه 

یمالسا ياهرانیمس  اههرگنک و  لیکشت  ترورض 

هضرع یقطنم  یملع و  تروص  هب  فلتخم  راکفا  نآ  رد  هک  یمالـسا  یملع - هرگنک  لیکـشت  فالتخادروم ، لئاسمزا  يرایـسب  ّلح  يارب 
رگید تیباهو و  نارادـفرط  نایم  كرـش ، دـیحوت و  هب  طوبرم  لـئاسم  هتـشر  کـی  هک  رـضاح  رـصع  رد  تسا . رثؤم  دـیفم و  رایـسب  دوش ،
ددرگ لیکشت  ياهرگنک  هکلب  یملع ، يرانیمس  هورگ ، ود  نیا  بیرقت  يارب  هک  تسین  هتـسیاش  ایآ  تسا ، فالتخا  دروم  یمالـسا  فیاوط 

؟ دزاس نشور  همه  يارب  ار  قفا  دهج و  یقرب  نوگانوگ ، راکفا  كاکطصا  زا  هک  نآ  دیما  هب  دوش ، حرطم  نآ  رد  فالتخا  دروم  لئاسم  ات 
نارکفتم و ماـمت  زا  - 1 20 ص : تیباهو ، نییآ  دوش : تیاـعر  یطیارـش  نآ ، رد  ددرگ و  لیکـشت  يّدـج  تروص  هب  دـیاب  عمجم  نیا  هتبلا 
زا هن  دـیآ ، لـمع  هب  توعد  دـنوریم ، رامـش  هب  شیوخ  بهذـم  ِيرکف  یملع و  ناگدـنیامن  قح ) هب   ) هک یمالـسا ، فـیاوط  نادنمـشناد 

ياهتیـصخش هناگراهچ ، بهاذم  نارـس  زا  عمجم ، نیا  رد  - 2 هدیدمتس . رـصم »  » و ناتـسکاپ » «، » دنه  » راید رد  يدوعـس  ناریگب  قوقح 
لوقعم ياهیدازآ  هب  - 3 دـیآرد . یمالـسا  عیـسو  رمتؤم  کی  تروص  هب  رمتؤم ، دوش و  توعد  هیدـیز  نینچمه  هیماـما و  ِيرکف  یملع و 
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يدوعـس دالب  رد  جیار  ياهتناها  يرگـشاخرپ و  عون  ره  دننک و  عافد  دوخ  هشیدنا  رکف و  زا  دنناوتب  هندازآ  دارفا ، ات  دوش ، هدراذگ  مارتحا 
هتخیمآ طلتخم و  تأیه  کی  لقاال  ای  دوش و  هرادا  فرطیب  یهورگ  هلیـسوب  رمتؤم  تاـسلج  - 4 ددرگ . عونمم  یمالسا  ياملع  هب  تبـسن 
تکرـش رایتخا  رد  حـضاو  تروص  هب  شیپ  زا  رظن ، دروم  لـِئاسم  سوؤر  - 5 دـنک . تراظن  تاسلج  هرادا  رب  ناگدـننک ، تکرـش  هیلک  زا 

دبای و رشن  يرییغت ، نیرتکچوک  نودب  اهثحب ، هیلک  - 6 دنک . ثحب  نآ  نوماریپ  دنیزگرب و  ار  یعوضوم  يدرف  ره  دریگ و  رارق  ناگدـننک 
ناوتیم يداهنـشیپ ، حرط و  نینچ  ندش  یلمع  تروص  رد  دـندرگ . هاگآ  نآ  جـیاتن  زا  نادـنمقالع  ات  دریگ ، رارق  یملع  زکارم  رایتخا  رد 

. دوش لصاح  یمهافت  لئاسم ، هتشر  کی  رد  هک  دوب  راودیما 

باتک فده 

هراشا

باتک و قیرط  زا  هدرک و  ناونع  ار  یمالسا   21 ص : تیباهو ، نییآ  فیاوط  ریاس  اب  نایباهو  فالتخا  دروم  لئاسم  تایلک  هلاسر ، نیا  رد 
ره هک  ار  رگید  هلاسر  ود  زین  اًلبق  هکلب  میاهتـشاگن ، دروم  نیا  رد  هک  تسین  ياهلاسر  اهنت  نیا ، میاهتخاس و  نشور  ار  مالـسا  هیرظن  تنس ،

: زا دنترابع  ود ، نآ  و  میاهدرک ، رشتنم  هتشون و  تسا  هتفرگ  هدهع  رب  ار  لئاسم  نیا  لیلحت  ياهنوگ ، هب  کی 

؛ نآرقلامیهافم - 1

رد هک  تسا  نآرق » رظن  زا  كرـش  دـیحوت و   » هب طوبرم  لئاسم  هراـبرد  ( 378 - 528 تاحفـص : « ) تدابعرد دیحوت   » شخب تسخن ، دلج 
پاچ و توریب  ناریا و  رد  هدـمآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  يداـهلا » رفعج   » هنازرف دنمـشناد  هنالـضاف  ملق  هب  هدـش و  سیردـت  مق  هیملع  هزوح 

. تسا هدش  رشتنم 

؛ هسّدقم حاورا  هب  لسوت  - 2

ربانب دـننکیم . كاخ  درَگ و  اج  همه  زا  شیب  دروم ، نآ  رد  ناـیباهو ، هک  تسا  سدـقم » حاورا  هب  لـسوت   » لـئاسم هب  طوبرم  هلاـسر ، نیا 
نیمرح و ضایر و  رد  ناشناگدنـسیون  نایباهو و  زا  ددرگیم و  میدقت  یمالـسا  هعماج  هب  هک  تسا  ياهلاسر  نیمّوس  رـضاح ، باتک  نیا ،
دنزادرپب و باتک  نیا  یقطنم  دـقن  هب  تسا ، یفنم  ام  راتفگ  لباقم  رد  ناشعـضوم  رگا  هک  میهاوخیم  رگید ، دالب  رد  نانآ  ناراداوه  هیلک 

مرح رد  دنراذگب و  دازآ  نیفیرش  نیمرح  رد  ار  ناناملسم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنهاکب . دوخ  ناگدروخ  بیرف  هب  تبسن  نآ  ياهررـض  زا 
هعماج هدرک و  اهر  درادن ، ياهجیتن  یگتـسدود  هقرفت و  داجیا  زج  هک  ار  يرگیباهو  تاغیلبت  دنرادرب و  تسد  بیـسآ  رازآ و  زا  یهلا  نما 

لاوش 1405 ه. یناحبس 26  رفعج  ع - قداص - ماما  هسسؤم  هیملع ، هزوح  مق - دنراذگاو . ناملسم  نادنمهشیدنا  نارکفتم و  هب  ار  یمالـسا 
23 ص : تیباهو ، نییآ  ش . 1364 ه . / 4 / 24 ق :.

تیباهو کلسم  راذگهیاپ  یگدنز  لاح  حرش   1 لصف :

« باهولادبع  » وا ردپ  مان  زا  هتفرگرب  تبـسن  نیا  هک  يدـجن  باهولادـبع »  » دـنزرف دـمحم  خیـش  هب  تسا  بوسنم  تیباهو  نییآ  کلـسم و 
هک تسا  نیا  دناهتفگن ، هیدمحم »  » هدادن و تبـسن  دـمحم  خیـش  دوخ  مان  هب  ار  کلـسم  نیا  هک  نیا  نادنمـشناد ، زا  یخرب  هتفگ  هب  تسا .
رد باهولادبع  نب  دّمحم  دنیامن . هدافتسا  ءوس  تبسن  نیا  زا  و  « 1  » دننکب ادیپ  ص - ربمایپ - مان  اب  تکرش  یعون  بهذم  نیا  ناوریپ  ادابم 
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هعلاطم هب  یکدوک  زا  خیـش  دوب . یـضاق  رهـش  نآ  رد  شردپ  دوشگ . ایند  هب  مشچ  دجن »  » ياهرهـش زا  هَنیَیُع »  » رهـش رد  ق . لاس 1115 ه .
، دوـب یلبنح  ياـملع  زا  هک  شردـپ   24 ص : تیباـهو ، نییآ  دزن  ار  یلبنح  هقف  تـشاد و  هقـالع  تخـس  دـیاقع ، ثیدـح و  ریـسفت ، بـتک 
زا دعب  تفر  ادخ  هناخ  ترایز  هب  هک  يرفس  رد  درمـشیم . تشز  ار  دجن »  » مدرم یبهذم  لامعا  زا  يرایـسب  یناوج  زاغآ  زا  يو  تخومآ .

تعجارم دجن  هب  سپس  درمش . دنـسپان  ترـضح ، نآ  ربق  دزن  رد  ار ، ربمایپ  هب  مدرم  لسوت  اجنآ  رد  دش ، راپـسهر  هنیدم  هب  کسانم ، ماجنا 
تفلاخم هب  مدرم  لامعا  زا  يرایـسب  اـب  دـنام و  هرـصب  رد  یتدـم  دور ، ماـش  هب  هرـصب  زا  هک  دـصق  نیا  هب  تفر  هرـصب  هب  اـجنآ  زا  دومن و 

یگنشت و امرگ ، تدش  زا  دوب  کیدزن  ریبز  هرصب و  ياهرهش  نایم  هار  رد  دندنار . نوریب  دوخ  رهش  زا  ار  يو  هرصب  مدرم  نکیل  تخادرپ ،
رب دیناشون و  وا  هب  بآ  ياهعرج  دیـشوک ، شتاجن  رد  دید  تیناحور  سابل  رد  ار  وا  نوچ  ریبز  لها  زا  يدرم  اّما  دوش ، كاله  يور  هدایپ 

، تشادـن یفاـک  ردـق  هب  رفـس  جرخ  هشوت و  نوچ  یلو  دـنک  رفـس  ماـش  هب  ریبز  زا  تساوخیم  يو  درب . ریبز  رهـش  هب  درک و  راوس  یبکرم 
باهولادبع شردپ  دوب ، لاس 1139  هک  ماگنه  نیا  رد  دومن . ار  دجن  ياهرهش  زا  هلمیرح  رهش  گنهآ  اجنآ  زا  دش و  اسحا  رهش  راپـسهر 

هب تخادرپ  دجن  مدرم  دیاقع  راکنا  هب  تفرگ و  ارف  وا  دزن  ار  ییاهباتک  دش و  ردپ  مزالم  دمحم ، خیش  دوب . هتفای  لاقتنا  هلمیرح  هب  هنیَیُع  زا 
ماود لاس  دنچ  رما  نیا  داد و  خر  یتخـس  تاعزانم  دجن  مدرم  وا و  نیب  نینچمه  تفرگرد . لادـج  عازن و  شردـپ  وا و  نایم  تبـسانم  نیا 

راکنا دوخ و  دیاقع  راهظا  هب  ردـپ  گرم  زا  سپ  دـمحم  خیـش  تفر . ایند  زا  باهولادـبع  خیـش  شردـپ  لاس 1153  رد  هک  نیا  اـت  تفاـی 
رهش هب  هلمیرح  رهش  زا  يو  تفای . ترهش  شراک  دندرک و  يوریپ  وا  زا  هلمیرح  مدرم  زا  یعمج  تخادرپ . مدرم  یبهذم  لامعا  زا  یتمسق 

ص: تیباهو ، نییآ  شايرای  تفرگ  رظن  رد  تشاد و  یمارگ  ار  وا  نامثع  دوب . دـمح  نب  نامثع  راـگزور  نآ  رد  هنییع  سیئر  تفر . هنییع 
دمحم و خیـش  توعد  ربخ  دننک . تعاطا  دمح  نبا  نامثع  زا  دجن  لها  همه  هک  درک  يراودیما  راهظا  لباقم  رد  زین  دمحم  خیـش  دنک .  25
ار وا  رذـع  دـناوخ . دوخ  دزن  ار  خیـش  نامثع  هک  دـش  نیا  شاهجیتن  تشون و  ناـمثع  يارب  ياهماـن  يو  دیـسر . اـسحأ  ریما  هب  وا  ياـهراک 

هنییع رهـش  زا  درک و  ضارعا  وا  زا  ناـمثع  اـما  يوـشیم . کـلام  ار  دـجن  ماـمت  ینک  يراـی  ارم  رگا  تفگ : وا  هب  دـمحم  خیـش  تساوـخ .
رد دیدرگ . دجن  فورعم  ياهرهش  زا  هیعرد  راپـسهر  دش ، هدنار  نوریب  هنییع  زا  هک  نآ  زا  سپ  لاس 1160  رد  دمحم  خیش  دنار . شنوریب 
زین خیـش  داد . هدژم  وا  هب  ار  یکین  تّزع و  تفر و  خیـش  ندـید  هب  يو  دوـب . دوعـس ) لآ  دـج   ) دوعـسم نبا  دـمحم  هـیعرد  ریما  نارود  نآ 

رد «. 1  » دـیدرگ زاـغآ  دوعـس  لآ  دـمحم و  خیـش  ناـیم  طاـبترا  بیترت  نیدـب  داد و  تراـشب  يو  هب  ار  دـجن  دـالب  همه  رب  هبلغ  تردـق و 
زا یـسولآ  دندوب . جایتحا  یتسدگنت و  تیاهن  رد  اجنآ  مدرم  درک ، قفاوت  دوعـس  نب  دمحم  اب  دمآ و  هّیعرد  هب  دمحم  خیـش  هک  يراگزور 

هدـهاشم دوعـس  نامز  رد  ار  رهـش  نآ  سپـس  مدوب  هیعرد  مدرم  یتسدـگنت  دـهاش  راک ، لوا  رد  نم  : » دـنکیم لقن  يدـجن  رـشب  نبا  نابز 
بیجن لیصا و  نابسا  رب  دوب . هتفای  تنیز  میس  رز و  اب  ناشیا  ياهحالس  دندوب و  رادروخرب  ناوارف  تورث  زا  نآ  مدرم  هک  یلاح  رد  مدرک ،
رـصاق نآ  نایب  حرـش و  زا  نابز  هک  يّدح  هب  دندوب ، دـنمهرهب  تورث ، مزاول  مامت  زا  دـندرکیم و  رب  رد  رخاف  ياههماج  دـندشیم و  راوس 
دنتشاد رارق  يرگید  فرط   26 ص : تیباهو ، نییآ  رد  نانز  یفرط و  رد  نادرم  هک  مدوب  رظاـن  هیعرد  ياـهرازاب  زا  یکی  رد  يزور  تسا .

هک دوب  دایز  يردـق  هب  تالوکأم ، رگید  مدـنگ و  تشوگ و  رخاف و  ياهـسابل  بسا و  دنفـسوگ و  رتش و  هحلـسا و  هرقن و  الط و  اـجنآ  رد 
دننام هک  مدینـشیم  ار  ینارادـیرخ  ناگدنـشورف و  دایرف  نم  دـشیم و  هدـید  رازاب  درکیم  راک  مشچ  ات  تسا . زجاع  نآ  فصو  زا  نابز 

هک تسا  هدادن  حرش  رـشب  نبا  هتبلا  « 1 .« » مدـیرخ تفگیم  يرگید  متخورف و  تفگیم  یکی  هک  دوب  هدـیچیپ  مهرد  لسع  روبنز  همهمه 
هب  ) دجن رگید  ياهرهش  لئابق و  ناناملسم ، هب  هلمح  زا  هک  دوشیم  مولعم  خیرات  قایـس  زا  یلو  دوب ، هدش  ادیپ  اجک  زا  تفگنه  تورث  نیا 

دروم رد  دـمحم  خیـش  شور  و  دوب . هدـمآ  تسد  هب  نانآ  لاوما  ندرک  تراغ  نتفرگ و  تمینغ  هب  و  يو ) دـیاقع  اب  ندرکن  تقفاوم  مرج 
ار یمیانغ  مامت  یهاگ  و  دیناسریم ، فرصم  هب  دوب  لیام  روط  ره  ار  نآ  هک  دوب  نیا  تفرگیم ) راید  نآ  ناناملسم  زا  هک   ) یگنج میانغ 

خیش رایتخا  رد  دوب  هچ  ره  میانغ  درکیم و  اطع  رفن  هس  ای  ود  هب  اهنت  دوب ، دایز  رایـسب  مه  نآ  رادقم  دوب و  هدش  وا  بیـصن  یگنج  رد  هک 
اب هک  تسا  نیمه  خیـش  یگدـنز  هماـنرب  فعـض  طاـقن  نیرتـگرزب  زا  دربـب . یمهـس  تسناوـتیم  وا  هزاـجا  اـب  زین  دـجن  ریما  تشاد و  رارق 
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هاتوک دوبن . لئاق  یشزرا  نانآ  سومان  ناج و  يارب  درکیم و  یبرح »! رفاک   » هلماعم دندرکیمن ، يوریپ  وا  ییاذک  دیاقع  زا  هک  یناناملسم 
شلام نوخ و  تفریذپیم  سک  ره  تفگیم . وا  هک  یطلغ  دیحوت  اما  درکیم ، توعد  دیحوت  هب  باهولادـبع » نب  دـمحم   » هک نیا  نخس 

دننام نآ ؛ جراخ  دـجن و  رد  نایباهو  هک  ییاهگنج  دوب . حابم  لـالح و  یبرح  راـفک  دـننام  هنرگ  27 و  ص : تیباهو ، نییآ  دـنامیم  ملاس 
لالح ناشیا  رب  دنتفاییم  تسد  نآ  رب  هبلغ  گنج و  اب  هک  يرهـش  ره  دوب . هیاپ  نیمه  رب  دندرکیم ، قارع  هیروس و  فارطا  زاجح ، نمی ،

. دندرکیم افتکا  دـندوب  هدروآ  تسد  هب  هک  یمیانغ  هب  ّالا  دـندادیم و  رارق  دوخ  كالما  تافرـصتم و  وزج  ار  نآ  دنتـسناوتیم  رگا  دوب .
دیاب دنزیخرب  هلباقم  هب  یناسک  رگا  دنیامن و  تعیب  وا  اب  دیاب  دنتفریذپیم ، ار  وا  توعد  دـندرکیم و  تقفاوم  وا  دـیاقع  اب  هک  یناسک  « 1»
لتق هب  ار  درم  دصیـس  اـسحأ  رهـش  رد  لوصف »  » ماـن هب  هیرق  کـی  یلاـها  زا  اًـلثم  هیور ؛ نیا  قـبط  ددرگ . میـسقت  ناـشلاوما  دـنوش و  هتـشک 

وا شور  هـب  زین  شناوریپ  يو  زا  سپ  « 3  » تشذگرد لاس 1206  رد  باهولادبع  نب  دمحم  « 2 . » دندرب تراغ  هب  ار  ناشلاوما  دـندیناسر و 
. درب هلمح  ـالبرک  رهـش  هب  درک و  زیهجت  یگنج  درم  رازه  تسیب  زا  بکرم  یهاپـس  یباـهو ، دوعـس  ریما  لاس 1216  رد  اًلثم  دـنداد ؛ همادا 
، رهش هرصاحم  زا  سپ  دوعس  دندروآیم . يور  نادب  برع  كُرت و  یناریا و  نارئاز  دوب و  تمظع  ترهـش و  تیاهن  رد  مایا  نیا  رد  البرک 
رد هک  دروآ ، راب  هب  ییاوسر  نانچ  نآ  البرک  رد  یباهو  هاپس  دومن . نآ  نانکاس  ناعفادم و  زا  یتخـس  راتـشک  دیدرگ و  نآ  دراو  ماجنارس 

ریما هک  نآ  زا  سپ  دندیناسر .  28 ص : تیباهو ، نییآ  لتق  هب  ار  دناهتـشون ) مه  رازه  تسیب  ات   ) رتشیب ای  نت  رازه  جنپ  دـجنگیمن . فصو 
هتـشابنا سیفن  ءایـشا  ناوارف و  لاوما  زا  نئازخ  نیا  دـش ، ع - نیـسح - ماما  مرح  ياههنیزخ  هجوتم  تفای  تغارف  یگنج  ياهراک  زا  دوعس 

. دنتفگیم هیثرم  نآ  يارب  ارعش  هک  دمآرد  یعـضو  هب  هثداح  نیا  زا  سپ  البرک  درب . تراغ  هب  تشادرب و  تفای ، اجنآ  رد  هچ  ره  يو  دوب .
دـندربیم و هلمح  فجن  رهـش  هب  روط  نیمه  نآ و  فارطا  البرک و  رهـش  هب  هاگان ، هاگ و  لاس ، هدزاود  زا  زواجتم  تدـم  رد  اـهیباهو  « 1»
رد موجه  نیا  هعیش ، ناگدنـسیون  هتـشون  هب  تشذگ . نآ  حرـش  هک  دوب  لاس 1216  رد  موجه  تالمح ، نیا  نیتسخن  دـندرکیم . تراـغ 

حاتفم دوخ ، جرا  رپ  یهقف  باتک  زا  متفه  دلجم  رخآ  رد  یلماع  داوج  دمحم  دیـس  همالع  موحرم  تفرگ . ماجنا  لاس  نآ  ِریدـغ  دـیع  زور 
لد هک  یلاح  رد  تفای ، همتاخ  نآ  فّنصم  تسد  هب  كرابملا 1225  ناضمر  مهن  بش  همین  زا  دعب  باتک ، زا  ءزج  نیا  دیوگیم : همارکلا 

اههار دناهدرک . هطاحا  ار  ع - نیسح - دهشم  فارـشا و  فجن  فارطا  دنتـسه ، یباهو »  » هک هزینع  بارعا  اریز  دوب ؛ شیوشت  ینارگن و  رد 
راّوز زا  رتشیب  و   ) نانآ زا  يریثک  عمج  دندومن و  تراغ  دنتشگیم ، زاب  دوخ  ياهنطو  هب  نابعـش  همین  ترایز  زا  هک  ار  شراّوز  هتـسب و  ار 

«2 . » دـناهتفگ مه  نیا  زا  رتمک  هتبلا  تسا . هدوب  نت  هاجنپ  دـصکی و  راـب ) نیا   ) نیلوتقم ددـع  دوشیم  هتفگ  دـندیناسر . لـتق  هب  ار  یناریا )
نیا دندرمـشیم ، حابم  ار  شلام  ناج و  تفریذپیمن  سک  ره  دندرکیم و  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  شناوریپ  دمحم و  خیـش  هک  يدـیحوت 

ار وا  29 و  ص : تیباهو ، نییآ  دـندرکیم  تهج »!  » تابثا یلاعت  يراب  تاذ  يارب  ثیداحا ، تایآزا و  ياهراـپ  رهاـظ  زا  يوریپ  هب  هک  دوب 
ندـمآ دورف  رب  هک  یثیداحا  هب  هیمیت ، نبا  زا  يوریپ  هب  ناـیباهو  هک  تسا  هتفگ  هراـب  نیا  رد  یـسولآ  دنتـسنادیم ! حراوج  اـضعا و  ياراد 

و دـیآیم »! دورف  ایند  نامـسآ  هب  شرع  زا  ادـخ  : » دـنیوگیم دـنراد و  قیدـصت  دـنکیم ، تلالد  لوا ) نامـسآ   ) ایند نامـسآ  هب  دـنوادخ 
رد هک  نیا  هب  دنراد  رارقا  نینچمه  و  دنک »؟ شزرمآ  بلط  شناهانگ  زا  هک  تسه  ياهدـننک  رافغتـسا  ایآ  « ؛» ٍرِفْغَتْـسُم ْنِم  ْلَه  : » دـیوگیم
زا کـی  ره  هب  دـنوادخ  و  « 1 « » ًاّفَـص ًاّفَـص  َکَلَْملاو  َکُّبَر  َءاجَو  : » تسا هدومرف  دوخ  اریز  دیآیم ؛ رـشحم  يارحـص  هب  ادـخ  تمایق ، زور 

، هیمیت نبا  «. 2 « » دـیرَْولا ِلـْبَح  ْنِم  ِْهَیلا  ُبَْرقأ  ُنَْحنَو   » تسا هتفگ  دوخ  هک  ناـنچمه  دوشیم ، کـیدزن  دـهاوخب  هک  هنوـگره  شتاـقولخم 
رگا تسا : هتفگ  هتـسناد و  لوعجم  ار  ص - ربمایپ - ترایز  هب  طوبرم  ثیداحا  دـیآیم ، رب  وا  یئانخالا » یلع  درلا   » باتک زا  هک  روطناـمه 
ریظنو تسا ! هدش  بکترم  یگرزب  طلغ  تسا ، تایح  نامز  رد  وا  دوجو  دننام  تافو  زا  دـعب  ترـضح  نآ  دوجو  هک  دـشاب  دـقتعم  یـسک 

زا ار  مالـسا  هک  يدارفا  تسا  هدـش  ثعاب  نایباهو  لطاب  ياـههتفگ  دـیاقع و  دـناهتفگ . رتدـیدش ، وا  ناوریپ  دـمحم و  خیـش  ار  نخـس  نیا 
: دیوگ درادوتس » پورتول  ! » دروخیمن اهنامز  همه  درد  هب  هک  تسا  يدماج  کشخ و  نید  مالسا  دنیوگب  دناهدرک ، هعلاطم  نانآ  هاگدید 
ار نایباهو  راعش  نامه  هتـساخرب ، ریگهتکن  یهورگ  روما ، نیا   30 ص : تیباهو ، نییآ  رثا  رد  دـناهتفر و  طارفا  هار  هب  بصعت ، رد  نایباهو 
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نامز رییغت  اب  دنکیمن و  قیبطت  هعماج  لیدبت  یقرت و  لاوحا  اب  تسین و  روج  اهنامز  تایضتقم  اب  مالسا  تعیبط  تقیقح و  هک : دناهداد  ادن 
يدایز هورگ  درک ، توعد  اهنآ  نتفریذپ  هب  ار  مدرم  زاربا و  ار  دوخ  دیاقع  باهولادبع  نب  دـمحم  خیـش  هک  تقو  نامه  زا  « 1 . » دزاسیمن
سپـس باهولادبع و  شردپ  تساخرب  تفلاخم  هب  وااب  تدـش  هب  هکیـسک  نیتسخن  دـنتخادرپ . وا  دـیاقع  اب  تفلاخم  هب  گرزب  ياملع  زا 
ناوـنع تحت  یباـتک  نامیلـس  خیـش  دـندشیم . بوـسحم  یلبنح  ياـملع  زا  ود  ره  هک  دـندوب  باهولادـبع » نـب  نامیلـس  خیـش  ، » شردارب
يدرم دمحم ، خیـش  ردپ  دـیوگ : نالحد  ینیز  درک . در  ار  شردارب  دـیاقع  نآ  رد  درک و  فیلأت  هیباهولا » یلع  درلا  یف  هیهلإلا  قعاوصلا  »

لاغتـشا لیـصحت  هب  هنیدم  رد  دمحم  خیـش  هک  ینامز  زا  دشیم . بوسحم  ملع  لها  زا  زین  نامیلـس  خیـش  شردارب  دوب . ملع  لها  زا  حلاص 
شنزرـس ار  وا  ور  نیا  زا  دراد ، ياهیعاد  ناـنچ  هک  دـندوب  هتفاـیرد  وا  ياـهراک  نانخـس و  زا  نامیلـس  خیـش  باهولادـبع و  خیـش  تشاد ،

خیـش شردارب  دـمحم ، خیـش  فلاخم  نیرتگرزب  دـیوگیم : داقع  دومحم  سابع  « 2 . » دنتــشادیم رذـح  رب  يو  زا  ار  مدرم  و  دـندرکیم ،
وا نافلاخم  نیرتگرزب  زا  هک  دـمحم  خیـش  ردارب  نامیلـس  خیـش  تسا : هتفگ  نینچمه  داّقع  تسا . هیهلالا  قعاوصلا  باتک  بحاص  نامیلس 

كرش بجوم   31 ص : تیباهو ، نییآ  ار  نآ  نایباهو  هک  يروما  دیوگیم : دنکیم ، در  تّدش  هب  ار  شردارب  نانخس  هک  نیا  نمـض  دوب ،
زا کی  چیه  زا  یلو  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  مالسا  همئا  نامز  رد  دنرادنپیم ، ناناملسم  ناج  لام و  ندش  حابم  هناهب  ار  نآ  دننادیم و  رفک  و 
هک نیا  ای  دنشاب و  هداد  ار  نانآ  اب  داهج  روتسد  هتسناد و  دترم  ای  رفاک  ار  لامعا  نیا  نیبکترم  هک  تسا  هدشن  تیاور  هدینش و  مالـسا  همئا 

باهولادبع نب  دمحم  خیش  هک  تسناد  دیاب  نایاپ  رد  « 1 . » دنمان رفکلاراد  كرش و  دالب  دییوگیم ، امش  هک  هنوگ  نآ  ار ، ناناملـسم  دالب 
وا درگاش  هیمیت و  نبا  دننام  يدارفا  زا  نوگانوگ ، ياهتروص  هب  دیاقع  نیا  وا ، زا  لبق  اهنرق  هکلب  تسین . نایباهو  دـیاقع  هدـنروآ  رکتبم و 
هب فورعم  میلحلادبع  نب  دمحا  سابعوبا  تشادن . يدایز  نارادفرط  دوب و  هدماین  رد  ياهزات  بهذم  تروص  هب  یلو  هدـش ، راهظا  میق  نبا 

یمالـسا ياههقرف  مومع  تادـقتعم  فالخ  رب  ییارآ  دـیاقع و  نوچ  وا  تشذـگرد . ق . رد 728 ه . هک  تسا  یلبنح  ياـملع  زا  هیمیت  نـبا 
تادقتعم ساسا  ًادعب  هک  تسا  هیمیت  نبا  دیاقع  نیمه  نیققحم ، هدـیقع  هب  دوب . هجاوم  رگید  ياملع  تفلاخم  اب  هتـسویپ  تشادیم ، راهظا 

مالسا و ياملع  فرط  زا  دومن ، رشتنم  ار  ییاهباتک  هنیمز  نیا  رد  تخاس و  راکشآ  ار  دوخ  دیاقع  هیمیت  نبا  یتقو  داد . لیکـشت  ار  نایباهو 
وا ءارآ  دـیاقع و  دـقن  رد  ییاهباتک  فلا - تفرگ : تروص  راک  ود  داسف ، راـشتنا  زا  يریگولج  يارب  تنـس ، لـها  ياـملع  ناـنآ  سأر  رد 

نیدلا یقت  شراگن  مانالاریخ » ربق  ةرایز  یف  ماقـسلا  ءافـش  - » 1 32 ص : تیباهو ، نییآ  مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـش  هتـشون 
، یکلام هقرف  تاضقلا  یضاق  فیلأت  هیضرملا ،» ۀلاقملا  - » 3 تسوا . شراگن  زین  نیا  هیمیت ،» نبا  یلع  درلا  یف  ۀئیـضملا  ةردلا  - » 2 یکبس .

یقت شراگن  ههبـشلا ،» عفد  - » 5 یـشرق . ملعم  نب  رخف  شراـگن  يدـتقملا ،» مجر  يدـتهملا و  مجن  - » 4 یئانخا ». هَّللادبعوبأ  نیدـلا  یقت  »
هیمیت نبا  دـیاقع  رب  هک  تسا  ییاههیّدر  اـهنیا  نیدـلا . جاـت  شراـگن  هراـیزلا ،» رکنم  یلع  دّرلا  یف  هراـتخملا  ۀـفحتلا  - » 6 ینـصحلا . نیدلا 

شریفکت هب  یهاگ  قیسفت و  هب  وا ، رصع  رد  ننست  لها  ياوتف  عجارم  ب - دناهتخاس . راکشآ  نشور و  ار  وا  تارظن  یگیاپیب  دناهتـشون و 
« هعامج نب  ردب   » رصم تاضقلا  یضاق  هب  ص ،- ربمایپ - ترایز  هرابرد  ار ، وا  دیاقع  یتقو  دنتخاس . شاف  ار  وا  يراذگ  تعدب  هتـساخرب و 

رظن قاـفتا  نآ  رب  اـملع  همه  تسا و  تنـس  تلیـضف و  مّلـسو - هلآو   ] هیلع هّللا  یّلـص  ربماـیپ - تراـیز  : » تشون هقرو  ریز  رد  يو  دنتـشون ،
يراتفگ نینچ  زاربا  زا  دوش و  خیبوت  املع  دزن  دـیاب  دـنادیم ، مارح  ار  مّلـسو - هلآو   ] هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ - ترایز  هک  سک  نآ  دـنراد .

وا هرابرد  یعفاش  هقرف  تاضقلا  یـضاق  اهنت  هن  دننکن ». يوریپ  وا  زا  مدرم  ات  دوش  یفرعم  ددرگ و  ینادنز  داتفین  رثؤم  رگا  دوش و  هتـشادزاب 
دندرک  33 ص : تیباهو ، نییآ  دییأت  ار  وا  رظن  ياهنوگ  هب  مادک  ره  رصم ، روشک  رد  رگید  بهذم  هس  تاضقلا  یضاق  هک  داد . رظن  نینچ 

زا هک  یبهذ ،»  » وا ِرصاعم  هدنسیون  نیا ، زا  هتشذگ  دینیبب . ینصحلا  نیدلا  یقت  ههبشلا » عفد   » باتک رد  دیناوتیم  ار  تمسق  نیا  حورـشم  و 
وا هتشون ، هیمیت  نبا  هب  هک  ياهناتسود  همان  رد  دراد ، لاجر  خیرات و  رد  ياهدنزرا  راثآ  تسا و  يرجه  متشه  نرق  رد  گرزب  ناگدنـسیون 

هحفـص 190 دوخ ، باتک  رد  لقیـصلا » فیـسلا  ۀـلمکت   » فلؤم ار  همان  نیا  تسا ! هدـناوخ  جاّجَح  ياتمه  تلالـض ، داسف و  هعاـشا  رد  ار 
اجنآ هب  دنناوتیم  نادـنمقالع  تسا . هدرک  لقن   87 ص 89 - ریدـغلا » : » مجنپ دـلج  رد  ار  نآ  نتم  زین  ینیما  هماـّلع  موحرم  تسا و  هدروآ 
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راکفا جیورت  هب  دنچ  ره  میق  نبا  شفورعم  درگاش  درک و  شکورف  ماش  نادنز  رد  لاس 728  رد  وا  گرم  اب  هیمیت  نبا  هلئاغ  دننک . هعجارم 
هیمیت نبا  راکفا  ریثأت  تحت  باهولادـبع  دـنزرف  هک  هاگنآ  ات  دوبن ، ءارآ  راـکفا و  نینچ  زا  يرثا  دـعب ، ياـهنامز  رد  نکیل  تخادرپ ، داتـسا 
دیاـقع رگید  راـب  هجیتـن ، رد  دنتـساخرب ، وا  زا  تیاـمح  هب  دـجن ، هقطنم  رد  دوخ  تراـما  ياـههیاپ  میکحت  يارب  دوعـس ، لآ  هتفرگ و  رارق 
تحت نوخ  لیـس  دیحوت »!  » مان هب  هنافـسأتم  کشخ و  ياهبصعت  لابند  هب  دز و  هناوج  دـجن  مدرم  زا  یخرب  زغم  رد  هیمیت  نبا  زا  یثوروم 

رد يدـیدج  هقرف  رگید  راب  دـندش و  نآ  ینابرق  كدوک  نز و  درم و  زا  رازه  نارازه  داتفا و  هار  هب  ناکرـشم »! نارفاک و  اب  داـهج   » ناونع
شزاس رثا  رب  یباّهو  ياهیدجن  دمآرد و  هورگ  نیا  هضبق  رد  نیفیرش  نیمرح  هک  تفای  شیازفا  ینامز  فسأت  دمآ و  دیدپ  نیملسم  هعماج 

هکم و رب  اهتردـقربا ، نایم  یبرع  ياهروشک  میـسقت  ینامثع و  يروتارپما  ندـش  یـشالتم  ساسا  رب  تقو ، ياهتردـقربا  رگید  ایناتیرب و  اـب 
زا شیب  یهلا ، تویب  روبق و  بابق و  يرگناریو  اهتلاصا و  راثآ و  مدـه  رد  دـنتفای و  تسد  یمالـسا  راـثآ  34 و  ص : تیباهو ، نییآ  هنیدـم 

ناوارف ياهـششوک  تنـس ، لها  ياملع  شوداشود  باهولادبع ، تارظن  ءارآ و  دقن  رد  هعیـش  ياملع  ماگنه  نیا  رد  دندرک . شـشوک  دح 
تنس لها  ياملع  فرط  زا  هک  ّيدر  نیتسخن  دندرک . زاغآ  ار  یملع  یقطنم و  داهج  وکین ، هدیدنسپ و  وحن  هب  هورگ  ود  ره  دنداد و  ماجنا 
ردارب باهولادـبع  نب  نامیلـس  ملق  هب  دوب ، هیباهولا » یلع  دّرلا  یف  هیهلالا  قعاوصلا   » باتک دـش ، هتـشون  باهولادـبع  نب  دـمحم  دـیاقع  رب 

تسا و داشرلا » جهنم  ، » دش هتـشون  باهولادبع  نب  دمحم  دیاقع  ّدر  رب  هعیـش ، ياملع  يوس  زا  هک  یباتک  نیتسخن  باهولادبع . نب  دمحم 
ياهلاسر خساپ  رد  ار  باتک  نیا  يو  تشذـگرد . لاس 1228  رد  هک  تسا  ءاطغلا  فشاـک  رفعج  خیـش  موحرم  راوگرزب  خیـش  نآ  فلؤم 

نب دـمحم  دـیاقع  عوـمجم  هلاـسر  نآ  رد  تشوـن و  دوـب  هداتـسرف  وا  يارب  دوعـس » نـب  زیزعلادـبع   » ماـن هـب  دوعـس  لآ  يارما  زا  یکی  هـک 
هب یناوارف  یملع  ياهدقن  تیصخش ، نیا  زا  سپ  تسا . هدش  پاچ  فجن  رد  ق . لاس 1343 ه . رد  باتک  نیا  دومن و  عمج  ار  باهولادبع 

تورث رثا  رب  یباهو ، ياهتکرح  نونکا  یلو  تسا  هدـش  پاچ  اهنآ  مهم  تمـسق  هتفای و  شراگن  هقطنم  رد  يرگیباـهو  ياـهتکرح  بساـنت 
ياهنوگب نانآ ، فرط  زا  هک  تسین  یهام  یّتح  ای  لاس و  هتفای و  شیازفا  دـنروآیم ، گنچ  هب  تفن  شورف  قیرط  زا  ناـیباهو  هک  یتفگنه 
ياهتراشا نامه  هتخاس ، دـنت  ار  اـهنآ  تکرح  هک  يزیچ  دورن . نیب  زا  یمالـسا  راـثآ  يوحن  هب  زور  ره  دوشن و  هلمح  مالـسا  تاسّدـقم  هب 

ياهراچ 35 و  ص : تیباهو ، نییآ  دنـسارهیم  یللملا  نیب  مسینومک  زا  شیب  نیملـسم  تدـحو  زا  هک  تسا  اهنآ  یبرغ  نابابرا  هدرپ  تشپ 
( يدوعـس  ) یباـهو تلود  هب  هک  ار  تفن  لوـپ  زا  یـشخب  دنـشخب و  یغاد  يزاـس ، نید  یـشارت و  بهذـم  رازاـب  هب  هک  دـننیبیمن  نـیا  زج 

رگیدکی قیسفت  ریفکت و  لوغـشم  ار  اهنآ  دنیامن و  يریگولج  تدش  هب  نیملـسم  تدحو  زا  ماجنارـس  دننک و  هلفن  قیرط  نیا  زا  دزادرپیم 
میزاس نشورو  مینزب  الاب  ار  ماهبا  ياههدرپ  ملق  شین  اب  میزیرب و  هریاد  يور  ار  نانآ  دیاقع  هک  میدومن  ششوک  هلاسر  نیا  ردام  و  دنزاس .
لوسر تنس  نآرق و  فالخ  رب  اهیباهو  يرطف  دض  ياهتکرح  لامعا و  تسا و  تنس  باتک و  زا  هتفرگرب  ناهج  ناناملـسم  مامت  دیاقع  هک 

. مینکیم يوریپ  ییوگ  هصالخ  زا  دروم  نیا  رد  دشابیم و  ص - مالسا - یمارگ 

ادخ يایلوا  روبق  ریمعت  نایباهو و   2 لصف :

هراشا

یهلا و يایلوا  ناربماـیپ و  روبق  يور  رب  اـنب ، نتخاـس  روبق و  ریمعت  هلأـسم  دـنراد ، یـصاخ  تیـساسح  نآ  هراـبرد  ناـیباهو  هک  یلئاـسم  زا 
یناریو موزل  انب و  نتخاس  ِمیرحت  رب  هدرک و  ناونع  میق  نبا  وا  فورعم  درگاش  هیمیت و  نبا  ار  هلأسم  نیا  راب  نیتسخن  يارب  تسا . ناـحلاص 

هدـش هتخاس  روبق  يور  هک  ییاـنب  ندرک  ناریو  : » دـیوگیم « 1 « » داـبعلا ریخ  يدـه  یف  داـعملا  داز   » باـتک رد  میق  نبا  دـناهداد . اوتف  نآ ،
نییآ « 2 !« » تسین زیاـج  مه  زور  کـی  یتـح  تروـص  ناـمه  هب  اـهنآ  ءاـقبا  نآ ، ندرک  ناریو  مدـه و  رب  تردـق  زا  سپ  تـسا و  بـجاو 

بیرخت يارب  هک  دنداتفا  رکف  هب  دندرک ، ادیپ  هطلـس  نآ  فارطا  هنیدـم و  هکم و  رب  اهیدوعـس  هک  ق . لاس 1344 ه . رد   37 ص : تیباهو ،
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نآ بیرخت  رب  ار  هار  هنیدم ، ياملع  زا  اوتف  نتفرگ  اب  دنروآ و  تسد  هب  یکـسمتسم  ربمایپ  هباحـص  تلاسر و  نادناخ  راثآ  عیقب و  دـهاشم 
یـضاق تهج  نیا  زا  دـنزاس . هدامآ  راک  نیا  يارب  دـندوبن ، قفاوم  لامعا  نیا  اب  زگره  هک  ار  زاـجح  مدرم  یمومع  راـکفا  دـنیامن و  راومه 

وا تهج  نیا  زا  دنک . هدافتـسا  اجنآ  ياملع  زا  ار  نانآ  رظن  دروم  لئاسم  يو  هک  دندرک  هنیدم  هناور  ار  دهیلب » نب  نامیلـس  ، » دجن تاضقلا 
نایتفم هب  قیرط  نیا  زا  و  دوب . هدش  هدـیناجنگ  اهلاؤس  ِدوخ  رد  نایباهو ) هیرظن  اب  قباطم  ، ) اهنآ خـساپ  هک  درک  حرط  ياهنوگب  ار  اهـشسرپ 

دندرگیم و كرش  هب  موکحم  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک ، هیهت  تسا  هدمآ  اهـشسرپ  رد  هک  ییاهباوج  قباطم  ار  خساپ  دیاب  هک  درک  مالعا 
، نآ راشتنا  اب  « 1 . » دش رشتنم  لاّوش  هام  هرامـش 1344 ، هکم ، ارقلا » ما   » هدیرج رد  اهباوج  اهلاؤس و  دیـسر . دنهاوخ  لتق  هب  دننکن  هبوت  رگا 

باعرا قیرط  زا  ولو  اوتف ، ذخا  زا  سپ  هک  دنتسنادیم  همه  اریز  دمآ ؛ دیدپ  هعیش  ینس و  زا  معا  ناناملسم ؛ نایم  ياهّجض  نامز ، نامه  رد 
نآ شخپ  هنیدم و  ملاع  هدزناپ  زا  اوتف  نتفرگ  زا  سپ  دش ، مه  نامه  هک  دش ، دهاوخ  زاغآ  مالـسا  نایاوشیپ  روبق  انب و  بیرخت  دـیدهت ، و 

38 و ص : تیباهو ، نییآ  تیب  لها  راثآ  مامت  دیدرگ و  زاغآ  لاس  نامه  لاوش  متشه  رد  تلاسر  نادناخ  راثآ  نامایب  بیرخت  زاجح ، رد 
نآ ندـید  زا  ناسنا  هک  دـمآرد  یتروص  هب  عیقب  ناتـسربق  دـش و  تراغ  عیقب  همئا  مرح  ياـهبنارگ  هیثاـثا  تفر و  ناـیم  زا  ربماـیپ ، هباـحص 
نآ رد  ار  اـهلاؤس  باوج  هنوگچ  رگـشسرپ  هک  دوـش  نشور  اـت  مینکیم  لـقن  ار  اـهلاؤس  زا  یتمـسق  نوـنکا  اـم  دوـشیم . تحاراـن  تخس 

ناریو مدـه و  يارب  دوب  ماوع  دزن  رد  یکـسمتسم  هب  یبایتسد  دوصقم  هکلب  دوبن ، ءاتفتـسا  لاؤس و  فدـه ، اـهنت  هن  ینعی  تسا ! هدـیناجنگ 
شـسرپ دوخ  رد  ار  دوخ  خساپ  هلاسم ، هدـننک  شـسرپ  هک  تشادـن  انعم  دوب ، ینیب  عقاو  مهف و  فدـه  یتسار  هب  رگا  تلاسر . راثآ  ندرک 

ياـملع دزن  اـضما  ذـخا  يارب  طـقف  هدرک و  میظنت  ياهقرو  رد  شیپ  زا  ار  باوج  لاؤس و  هک  دز  سدـح  ناوتیم  نئارق  زا  هکلب  دـناجنگب ،
نارئاز يوبن و  راثآ  ظفاح  جورم و  ناشناکاین  دوخ و  يزارد  ناـیلاس  هک  هنیدـم  ياـملع  ریهاـشم  دوریمن  روصت  اریز  دـندوب ؛ هدرب  هنیدـم 

دوخ لاؤس  رد  دـهیلب  نامیلـس  دـنهد ! اوتف  نآ  ندرک  ناریو  موزل  انب و  میرحت  ربو  دـننک  ادـیپ  يرگید  رّکفت  زرط  هبترم  کی  دـندوب ، اـهنآ 
َناک اذإو  ْوأ ال  ٌزئاج  َوه  ْله  َدِجاسَم  اهِذاخِّتاو  ِرُوبُقلا  یَلَع  ءانبلا  ِیف  ًاْملِعو  ًامْهَف  ُهَّللا  مُهَداز  ةِرّونملا  ِۀنیدملا  ِءاملع  ُلْوَق  ام  دیوگیم : نینچ 
نم ٌعنام  وُهو  عیقبلاک  ٍۀَلَبْـسَم  یف  ءانبلا  َناک  اذإَو  مأ ال . اهَْدنع  ِةالـصلا  ُعنم  اهُمَده و  ُبِجَی  لهف  ًادـیدش  ًایهن  هنع  ٌّیهنم  ٌعونْمَم  َلب  ٍِزئاج  َریغ 

- هرونم هنیدـم  ياملع  « ؟ ْمأ ال مُهَقاقحتـسا  ُمِهِْعنَمو  َنیِّقِحَتْـسُملا  ِْملُظ  ْنِم  ِهیف  اِمل  ُهُْعفَر  ُبِجَی  ٌبْصَغ  َوه  ْلهف  هیلع  ّینبملا  رادـقملاب  عافتنالا 
نییآ زیاج  اـیآ  دـنیوگیم ، هچ  نآ ، نداد  رارق  دجـسم  و  روبق ، رب  اـنب  نتخاـس  هراـبرد  دزاـس - نوزفا  زور  ار  ناـنآ  شناد  مهف و  ادـخ  هک 

ندرازگ زا  يریگولج  ندرک و  ناریو  بیرخت و  ایآ  دشابیم ، عونمم  مالسا  رد  تدش  هب  تسین و  زیاج  رگا  هن ، ای  تسا   39 ص : تیباهو ،
زا هدافتـسا  عناـم  روـبق ، يور  رب  ناـمتخاس  هبق و  هک  عـیقب  دـننام  یفقو ؛ نیمز  رد  رگا  و  هن ؟ اـی  تسا  بـجاو  مزـال و  نآ ، راـنک  رد  زاـمن 
هک یملظ  ات  ددرگ  عفر  دیاب  رتدوز  هچ  ره  هک  تسین  فقو  زا  یتمسق  بصغ  راک  نیا  ایآ  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  يور  هک  تسا  ییاهتمسق 

ُءانبلا اّما  دنتفگ : نینچ  یخـساپ  نامیلـس  شـسرپ  هب  دیدهت ، باعرا و  زا  رپ  طیحم  رد  هنیدم  ياملع  دورب ». نیب  زا  تسا ، هدـش  قحتـسم  رب 
- ٍیلع ِثیدِحب  نیدنَتْـسُم  هِمْدـه  ِبوجِوب  ِءاملعلا  نم  ٌریثک  یْتفا  اذَِـهلو  هِعنَم  یف  ةِدراولا  ثیداحألا  ۀّحـصل  ًاعامجا  ٌعونمم  وَهَفو  ِروبُقلا  یَلع 

هَتْسَمَط اَّلا  ًالاثِمت  ْعَدَت  نا ال  مّلـسو - هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  هَّللا - ُلوسر  ِهیلَع  ینَثعب  ام  یلَع  َُکثَْعبأ  الا  جاّیهلا  یبأل  لاق : هنإ  هنع - هَّللا  یِـضر 
نیا زا  دـننکیم . تلالد  نآ  تیعونمم  رب  هک  یثیداحا  یهاوگ  هب  تسا ، یقافتا  روبق ، رب  ءانب  نتخاس  ِّتیعونمم  . » هَْتیَّوَس ّالا  ًافِرـشُم  ًاربَق  ـالو 

دانتـسا تسا  هدرک  لقن  یلع ع - زا  جایهلا  یبا  هک  یثیدـح  هب  بلطم  نیاردو  دـناهداد  اوتف  نآ  ندرک  ناریو  بیرخت و  رب  یهورگ  تهج ،
رگم ینیبیمن  ار  يریوصت  چیه  تخیگنارب ، نآ  يارب  ارم  ادخ  لوسر  هک  منکیم  ثوعبم  يراک  رب  ار  وت  نم  تفگ  وا  هب  یلع  دـنیوجیم .

ما  » هدیرج رد  هک  ياهلاقم  رد  يدجن  خیش  امنب ». ربارب  يواسم و  ار  نآ  هک  نیا  رگم  ینکیمن  هدهاشم  ار  يربق  نک و  وحم  ار  نآ  هک  نیا 
هدرگ لومعم  ترجه  مجنپ  نرق  زا  انب  هبق و  نتخاس  دیوگیم ، تخاس  رـشتنم   1345 40 ص : تیباهو ، نییآ  یناثلا  يدامج  هرامـش  ارقلا »
قافتا - 1 دـننکیم : هیکت  لیلد  ود  رب  دوخ  ياههتـشون  رد  ًابلاغ  نانآ  تسا و  روبق  ریمعت  هرابرد  ناـیباهو  نانخـس  زا  ياهنومن  اـهنیا  تسا .
کنیا ام  ثحب  هک  دومن  هجوت  دیاب  نآ . دننام  رگید  یخرب  و  ع - یلع - نانمؤمریما  زا  جایهلا  یبا  ثیدح  - 2 نآ . میرحت  رب  مالسا  ياملع 
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. درک میهاوخ  ثحب  هناگادـج  روبق » ترایز   » عوضوم رد  اما  تسا . نآ » يور  رب  اـنب  اـی  فقـس و  ناـبیاس ، نتخاـس  روبق ، ریمعت   » دروم رد 
زا نآ  مکح  اـیآ  تسیچ ، ربـق  يور  رب  ریمعت و ...  اـنب ، هراـبرد  نآرق  رظن  مینکیم * : حرطم  ار  ثحب  دـنچ  عوـضوم ، ندـش  نـشور  يارب 
رب نایرج  یمالـسا ، راودا  مامت  رد  ای  دنراد ، قافتا  نآ  میرحت  رب  یتسار  هب  یمالـسا  تما  ایآ  دروآ *؟ تسد  هب  ناوتیم  ار  نآرق  هاگدـید 

ثیدح زا  دوصقم  تسا *؟ هتشاد  دوجو  نآ ، رب  نابیاس  هناخ و  نتخاس  روبق و  ریمعت  وا  نارای  ربمایپ و  دوخ  نامز  رد  تسا و  هدوب  فالخ 
؟ تسیچ معان  هملس و  ما  رباج ، ثیداحا  زا  دوصقم  تسیچ *؟ تسا  یباهو  هورگ  هدافتسا  دروم  هک  جایهلا  یبا 

روبق ریمعت  هرابرد  نآرق  هیرظن  - 1

هراشا

دراو نآرق  رد  هک  یتاـیلک  زا  ار  عوضوم  مکح  ناوـتیم  لاـح ، نیع  رد  یلو  تسا ، هدـشن  عوـضوم  نیا  مکح  ِضّرعتم  صوـصخب  نآرق ،
: تمسق نیا  نایب  کنیا  دومن . هدافتسا  هدش ،

تسا یهلا  رئاعش  میظعت  ایلوا ، روبق  ظفح  ریمعت و  فلا -

ِهَّللا َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  : » دیامرفیم هک  اجنآ  دنادیم ، اهلد  رب  يراگزیهرپ  ّطلـست  بولق و  ياوقت  هناشن  ار  یهلا  رئاعـش  میظعت  دـیجم  نآرق 
رئاعـش تشادگرزب  زا  دوصقم  تسا ». اهلد  ياوقت  هناشن  نآ  دـنک ، میرکت  میظعت و  ار  یهلا  رئاعـش  سک  ره  « » 1 « » ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّناَف 

ملاع همه  اریز  تسین ؛ ادـخ  دوجو  ياههناشن  هیآ ، رد  دوصقم  تسا . هناـشن » تمـالع و   » ياـنعم هب  هریعـش »  » عمج رئاعـش » « ؟ تسیچ یهلا 
وا نید  ياـههناشن  دوصقم ، هکلب  تسا . اوقت  هناـشن  تسا  یتسه  ملاـع  رد  هچنآ  میظعت  هک  تسا  هتفگن  سکچـیه  تسا و  وا  دوجو  هناـشن 

يرتش و  « 3  » هورم افـص و  نآرق ، رد  رگا  « 2 « » ادخ نید  ياههناشن  « ؛» هَّللا نید  َِملاعَم  : » دننکیم ریـسفت  نینچ  ار  هیآ  نارّـسفم ، اذل  تسا و 
ياههناشن اهنیا  هک  تس  نیا  رطاخ  هب  هدش ، هدرمش  یهلا  رئاعـش  زا  « 1 ، » دوشیم  42 ص : تیباهو ، نییآ  هداد  قوس  انم  رد  حـبذ  يارب  هک 

، نآ رد  فوقو  تسا و  یهلا  نید  هناشن  نآ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـنیوگیم  رَعْـشَم » ، » هِفلَدُْزم هب  رگا  تسا . میهاربا  نییآ  فینح و  نید 
ياههناشن لامعا ، نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنمانیم ، رئاعـش »  » ار جـح » کسانم   » عومجم رگا  تسا . ادـخ  تعاطا  نید و  هب  لمع  هناشن 

. تسا یهلا  هاگرد  هب  برقت  هیام  نآ ، تشادگرزب  دشاب ، ادخ  نید  هناشن  راعـش و  هک  يزیچ  ره  هصالخ ، دشابیم . فینح  نید  دـیحوت و 
نایم رد  نآ  شرتسگ  هیام  نید و  غالبا  هلیـسو  هک  دنتـسه  یهلا  نید  ياههناشن  نیرتزراب  نیرتگرزب و  زا  یهلا  يایلوا  اـیبنا و  مّلـسم  روطب 
نیا ياههناشن  مالـسا و  لئالد  زا  تیب ، لها  همئا  ربمایپ و  دوجو  هک  دوش  بلطم  نیا  رکنم  دناوتیمن  یفاصنا  اب  ناسنا  چیه  دـناهدوب ، مدرم 

يدوبان وحم و  یگدوسرف و  ساردنا و  زا  نآ  تنایص  نانآ و  روبق  راثآ و  ظفح  اهنآ ، تشادگرزب  قرط  زا  یکی  دنشابیم و  سدقم  نییآ 
شرتسگ هار  رد  هک  نانآ  صوصخب  یهلا ، يایلوا  تسا * : نشور  ادـخ  يایلوا  روبق  میرکت  مکح و  زیچ  ود  هظحالم  اـب  لاـحرههب ، تسا .

، ناشتـشذگ رد  زا  سپ  هورگ ، نیا  میظعت  ياـههار  زا  یکی  دنتـسه ** . ادـخ  نید  ياـههناشن  یهلا و  رئاعـش  زا  دـناهدرک ، يزاـبناج  نید 
، للم مامت  ناـیم   43 ص : تیباـهو ، نییآ  رد  تهج  نیا  زا  تسا . ناـنآ  روبق  ریمعت  ظـفح و  ناـمه  اـهنآ ، بتکم  راـثآ و  ظـفح  رب  هوـالع 

يارب هک  دنراپـسیم  كاخ  هب  یطاقن  رد  تسا ، اهنآ  شور  هار و  بتکم و  هناشن  ناـنآ  ربق  هک  ار ، ینید  یـسایس و  گرزب  ياهتیـصخش 
. تسا اهنآ  بتکم  ظفح  هناشن  ماجنارـس  دوجو و  ظفح  هناشن  یگدوسرف ، ساردـنا و  زا  نانآ  ربق  ظـفح  ییوگ  وت  دـنامیم ، ظوفحم  دـبا 
، دوخ لزنم  زا  ادـخ  هناخ  نارئاز  زا  یخرب  مینک . لـیلحت  هیزجت و  تقد  هب  ار  جـح  هروس  زا  هیآ 36  دافم  تسا  مزـال  تقیقح ، كرد  يارب 

صاصتخا ادـخ  هار  رد  حـبذ  يارب  ار  نآ  ندرگرب ، ياهداّلق  نتخادـنا  اـب  دـنروآیم و  هارمه  هب  ادـخ ، هناـخ  راـنک  رد  حـبذ  يارب  ار  يرتش 
« هَّللا رئاعـش   » زا هیآ ، ناـمه  مکح  هب  تسا  هتـسباو  ادـخ  هب  ياهنوگ  هب  رتش  نیا  هک  اـجنآ  زا  دـنزاسیم ، ادـج  نارتـش  رگید  زا  دـنهدیم و 
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راوس نآ  رب  دـیابن  رگید  اًلثم  دریگ ؛ رارق  مارتحا  دروم  دـیاب  هَّللا ) ِرئاعَـش  مِّظَُعی  ْنَمَو   ) جـح هروس  زا  هیآ 32  نومـضم  هب  دوشیم و  هدرمش 
هناخ رانک  رد  حبذ  يارب  ندش  هدـیزگرب  رطاخ  هب  يرتش  یتقو  دوشیم . حـبذ  هک  ياهظحل  ات  داد  ار  نآ  فلع  بآ و  دـیاب  عقوم  هب  و  دـش ،

، نازابناج نادیهـش و  نادنمـشناد ، املع و  ناربمایپ و  ارچ  دراد ، مزال  تشادگرزب  میظعت و  دوخ  ِبسانتم  ددرگیم و  رئاعـش »  » وزج ادـخ ،
ادخ و نایم  طابترا  هلیسو  هدنکفا و  ندرگرب  ار  وا  نییآ  هب  تمدخ  ادخ و  یگدنب  تیدوبع و  هدالق  دوخ  یگدنز  ياهزور  نیتسخن  زا  هک 

تیعقوم ماقم و  بسانت  هب  دشابن و  هَّللا » رئاعـش   » وزج دناهتخانـش ، نانآ  ياهـشالت  وترپ  رد  ار  وا  نییآ  ادـخ و  مدرم  دـناهدیدرگ و  وا  قلخ 
نینچمه دنیوا و  نید  ناظفاح  ادخ و  نییآ  نارـشان  هک  یهلا  يایلوا  ارچ  دـنوشن و  هتـشاد  گرزب  میظعت و  تامم ، تایح و  لاح  رد  دوخ ،

نییآ رد  ایآ  هک  میهدیم  رارق  رواد  یـضاق و  دروم  نیا  رد  ار  یباهو  نادـجو  اـم  « 1 . » دنشابن رئاعـش  وزج  تسا ، اهنآ  هب  هتـسباو  هک  هچنآ 
؟ تسین نداهن  جرا  میظعت و  اهنآ  هب  هتسباو  يایشا  راثآ و  ظفح  ایآ  و  تسه ؟ يدیدرت  لسر ، ایبنا و  ِندوب  یهلا » رئاعش   » 44 ص : تیباهو ،

؟ اهنآ ربق  ندروآرد  هناریو  تروص  هب  ندرک و  ناریو  ای  تسا  میرکت  میظعت و  اهنآ ، كاخ  ِطیحم  فیظنت  روبق و  ریمعت  ایآ  هصالخ  و 

نآرق رد  تیب  لها  هب  مارتحا  ب -

ًارْجَأ ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  : » دیامرفیم هک  اجنآ  میزرو ، رهم  یمارگ  ربمایپ  نادنواشیوخ  ناگتسب و  هب  هک  دهدیم  روتسد  ام  هب  دیجم  نآرق 
رظن زا  تسا  یهیدـب  مهاوخیمن ». منادـنواشیوخ  هب  یتسود  هقالع و  زاربا  زج  يرجا  دزم و  تلاسر  رب  نم  وگب  « » 1  » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدوَْملا  اَّلا 
مـسر هار و  نیا  تساهنآ و  ریمعت  روبق و  نامه  تلاسر ، نادناخ  هب  هقالع  زاربا  قرط  زا  یکی  دنتـسه ، هیآ  نیا  باطخ  دروم  هک  نایناهج ،

یـسایس و گرزب  ياهتیـصخش  اذل  دـننادیم و  ربق  بحاص  هب  هقالع  راهظا  یعون  ار  نآ  یگمه  دراد و  دوجو  ناهج  للم  مامت  نایم  رد 
. دننکیم يراک  تخرد  يراک و  لگ  ار  نآ  فارطا  هدرک و  نفد  فورعم  رباقم  ای  اهاسیلک و  رد  ار  یملع 

نیشیپ ياهتما  روبق و  ریمعت  ج -

هدوب مالـسا  زا  لبق  للم  ناـیم  رد   45 ص : تیباـهو ، نییآ  جـیار  يرما  ناـمیا ، اـب  ِدارفا  ربق  هب  مارتحا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  زا 
راغ هناهد  هب  مدرم  و  دش ، نشور  نامز  نآ  مدرم  رب  فهک  باحصا  عضو  هک  یماگنه  دیوگیم : فهک  باحـصا  هرابرد  هک  اجنآ  تسا ،
یلَع اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاقَو  .« ** » دـیزاسب ییانب  ناـنآ  ربق  يور  رب  «. » ًاـناْیُنب ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  : * » دنتـشاد زاربا  رظن  ود  اـهنآ  نفدـم  هراـبرد  دـندمآ ،

ینتفگ مینکیم ». باختنا  دجـسم  ار  نانآ  نفدم  دنتفگ : دندوب ، هدش  زوریپ  راک  نیا  رد  هک  رگید  هورگ  « » ًادِجْـسَم ْمِْهیَلَع  َّنَذِـخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ 
نآرق دندوب ، فالخ  رب  رظن  ود  نیا  رگا  هک  تفگ  ناوتیم  نیا ، ربانب  دـنک . داقتنا  هک  نآ  یب  دـنکیم ، لقن  ار  رظن  ود  نیا  نآرق  هک  تسا 

قرط زا  یکی  هک  تسا  یکاح  رظن  ود  نیا  لاح  ره  رد  دومنیم . لقن  داقتنا  ضارتعا و  نحل  اب  ار  اهنآ  لـمع  اـی  درکیم و  داـقتنا  ناـنآ  زا 
يایلوا روبق  ریمعت  ناوتیمن  زگره  هکرابم ، هیآ  هس  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدوب  ناـنآ  نفدـم  روبق و  ظـفح  ناـحلاص ، اـیلوا و  تشادـگرزب 

دومن و یقلت  یبرق  رد  تّدوم  هب  رهاظت  رئاعـش و  میظعت  یعون  ار  نآ  دـیاب  هکلب  درک ، دادـملق  هورکم  ای  مارح و  یلمع  ار  ناحلاص  یهلا و 
. درمش اهنآ  میرکت  هیام 

صوصخم تویب  عیفرت  د -

لثم نیا  و  تسا ...  یغارچ  نآ  لخاد  رد  هک  ینادغارچ »  » هب هدش  هیبشت  ادخ  رون  نآ ، رد  هک  بلاج  عیدب و  سب  یلَثَم  حرط  زا  سپ  نآرق 
هتفای نایاپ  ٌمیلَع » ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  : » هلمج اب  هدـش و  زاغآ  ضرَـألاَو » ِتاواـمَّسلا  رُون  هَّللا   » 46 ص : تیباـهو ، نییآ  هلمج : اـب  فرژ  زغن و 
ُحِّبَُسی ُهُمْسا  اهیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنا  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  : » دیامرفیم دراد ، ياهدرتسگ  ثحب  دوخ  يارب  هک  لثم ، نیا  حرط  زا  سپ  نآرق  تسا .

هداد نذا  دـخ  هک  تسا  ییاههناخ  رد  حابـصم ) رون و  نیا  « » ) 1 .« » ِهَّللا رکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  الَو  ٌةَراِجت  ْمِهیْهُلت  ٌلاجِر ال  ِلاـصآلاو  ِّوُدـُْغلِاب  اـهیف  َُهل 
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وا ماش  حبـص و  درادیمن ، زاب  ادخ  دای  زا  ار  اهنآ  دتـس ، داد و  یناگرزاب و  هک  ینادرم  دوش . هتفگ  اجنآ  رد  ادخ  مان  دبای و  تعفر  ات  تسا 
« تویب  » زا دوصقم  ددرگ * : نشور  بلطم  ود  زیچ  ره  زا  لبق  هک  دراد  نیا  هب  زاین  هیآ  نیا  اب  لالدتسا  دنیوگیم ». حیبست  تویب ، نآ  رد  ار 

لزانم دننام  یلزانم  دـجاسم و  هکلب  تسین ، دـجاسم »  » هب رـصحنم  هدـش ، دای  ظفل  دافم  هک  میوشیم  روآدای  تویب »  » ظفل هرابرد  تسیچ ؟
درادن و دوجو  دجـسم  رب  نآ  موهفم  راصحنا  رب  یلیلد  تسا و  لماش  دنـشابیم  اراد  ار  هیآ  رد  هدـش  دای  یگژیو  هک  ار  یهلا  يایلوا  ایبنا و 
ادـخ و رون  زکرم  درادیمن ، زاب  ترخآ  زا  ار  نانآ  ایند  ياهراک  هک  حـلاص  لاجر  ناربمایپ و  لزانم  دـجاسم و  زا  معا  تویب ؛ نیا  عومجم 

اریز تسا  دـجاسم  زا  ریغ  تویب »  » 47 ص : تیباهو ، نییآ  زا  دوصقم  هک  تفگ : ناوتیم  هکلب  تسا ، حـیبست  هیزنت و  دـیحوت و  ياـههلعش 
فقـس هک  تسا  تهج  نادـب  دـنیوگیم  هَّللا » تیب   » هبعک هب  رگا  دـشاب و  فقـس »  » ياراد ًامتح  هک  دـنیوگیم  يراوید  راـهچ  نآ  هب  تیب 
یکاح نآرق  تایآ  تسا و  فقـس  دـقاف  مارحلا » دجـسم   » نونکا مه  دنـشابن و  فقـس  ياراد  دـجاسم  تسا  بحتـسم  هک  یلاح  رد  دراد .
رُفْکَی ْنَِمل  اْنلَعََجل  ًةدـحاو  ًۀـّمُأ  ساّنلا  ُنوُکَی  ْنَأ  ـالَْول  : » دـیامرفیم هکناـنچ  دـشاب ، فقـس  ياراد  هک  دـنیوگیم  ییاـج  هب  تیب »  » هک تسا 

، دنزرویم رفک  ادخ  هب  هک  ار  یناسک  هناخ  فقس  دنشاب ، هورگ  کی  دیاب  مدرم  همه  هک  دوبن  رگا  « » 1 «. » ٍۀَِّضف ْنِم  ًافُقُس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنمْحَّرلاب 
هب هک  عفری »  » زا دوصقم  لزاـنم ** . دـجاسم و  زا  معا  اـی  تسا و  دـجاسم  ریغ  تویب »  » زا دوصقم  اـی  لاـح  ره  رد  میدادیم ». رارق  هرقن  زا 

تعفر و زا  دوصقم  دبای و  تعفر  اههناخ  نیا  تسا  هداد  نذا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  حیرـص  تسیچ ؟ تسا ، نتـشارفارب  عیفرت و  يانعم 
ندرب الاب  رد  ار  ظفل  نیمه  نآرق  هکنانچ  تسا ، نتخیر  ورف  زا  نآ  تنایـص  اهراوید و  اههیاپ و  ندرب  الاب  يرهاظ و  تعفر  ای  یگتـشارفارب 

48 ص : تیباـهو ، نییآ  « 2 .« » ُلیعامْـساَو ِْتیَبـْلا  َنِم  َدِـعاوَْقلا  ُمیهاْربا  ُعَفْرَی  ْذاَو  : » دـیامرفیم تسا و  هدرب  راـک  هب  يرهاـظ  ریمعت  راوـید و 
هک نیا  تسا و  دارم  ینطاب  تمظع  يونعم و  تعفر  ای  و  دـندرب ». الاب  ار  هبعک )  ) تیب ياهراوید  لیعامـسا  وا  دـنزرف  میهاربا و  هک  هاـگنآ  »

ینشور هب  دشاب ، يرهاظ  تعفر »  » دوصقم رگا  تسا . هدرب  الاب  ار  اهنآ  تیعقوم  ماقم و  هدیـشخب و  یـصاخ  زایتما  اههناخ ، عون  نیا  هب  ادخ 
؛ تسا يدابآ  ریمعت و  هتـسیاش  لاح  ره  رد  دنـشابیم ، تویب »  » نیا یعقاو  یقیقح و  قادـصم  هک  اـیلوا ، اـیبنا و  هناـخ  هک  دـهدیم  یهاوگ 
- يرکـسع ماما  يداه و  ماما  ربمایپ ، هناخ  دـننام   ) دـنوش هدرپس  كاـخ  هب  اـجنآ  رد  هاوخ  تاـمم ، لاـح  رد  هاوخ  تاـیح و  لاـح  رد  هاوخ 

یبارخ یناریو و  زا  دـنوش و  ریمعت  اهتیب  هنوگ  نیا  دـیاب  لاح ، ره  رد  رگید . ياج  رد  اـی  تسا ) ناـشلزنم  اـهنآ  نفدـم  هک  مالـسلاامهیلع -
مارتـحا و دروم  اـههناخ  عون  نیا  تسا  هداد  نذا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتـن  دـشاب ، يونعم  تعفر »  » دوـصقم رگا  و  دـننامب . نوـصم 

تفاظن يزیمت و  رد  شـشوک  ینادابآ و  ریمعت و  یناریو و  زا  اهنآ  ظفح  اههناخ ، عون  نیا  هب  مارتحا  رهاـظم  زا  یکی  دـنریگ و  رارق  میرکت 
عیطم ادـخ و  هدـنب  یگمه  هک  یهلا  تسا  یلاجر  ِنآ  زا  اـههناخ  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  ینطاـب ، يرهاـظ و  تعفر  نیا  همه  و  تسا . اـهنآ 

نانآ ياههناخ  ندرک  ناریو  تلاسر و  راثآ  بیرخت  هب  اهیباهو  هک  تسا  هنوگچ  رگید ، تاـیآ  هیآ و  نیا  دوجو  اـب  دـناهدوب . وا  ياـهنامرف 
نابحاص یگتـسباو  رطاخ  هب  دناهدومن و  هیزنت  حیبست و  ار  ادخ  اجنآ  رد  زور  بش و  ینادرم  نانز و  هک  ار  ینارون  دهاشم  نیا  دنتخادرپ و 

هنیک قیرط  نیا  زا  دنتخاس و  لیدبت  ياهناریو  هب  دناهتـشگ ، للذت  اعد و  زاین و  زار و  لوغـشم  هدـمآ و  درگ  اهاجنآ  رد  ادـخ ، هب  تویب  نیا 
رظن دروم  نیا  رد  دنتخاس !؟ راکشآ  حضاو و  وا ، هباحص  نادناخ و  تلاسر و  بحاص  هب  ار  دوخ  هنیرید   49 ص : تیباهو ، نییآ  توادعو 

رد دـناوخ ، ار  هَّللا ...  َنِذا  ٍتویب  یف  هیآ : یمارگ  ربمایپ  يزور  : » دـیوگیم کلام  نب  سنا  مینکیم : بلج  یثیدـح  هب  ار  یمارگ  هدـنناوخ 
نیا ایآ  دیسرپ : تساخرب و  رکبوبا  هاگنآ  ناربمایپ . هناخ  دومرف : ربمایپ  تسا ؟ اههناخ  مادک  دوصقم  دیـسرپ : تساخرب و  يدرم  ماگنه  نآ 
اهنآ نیرتتلیـضف  اب  نیرتمهم و  زا  يرآ ، 1 ؛ » « » اِهلِـضافَأ ْنِم  ْمَعَن  : » دومرف تسا ؟ اههناخ  نآ  زا  همطاف ) یلع و  هناخ  هب  درک  هراشا   ) هناـخ

.« تسا

روبق ریمعت  یمالسا و  تما  - 2

هراشا
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یناربمایپ روبق  زور  نآ  رد  تفرگرب ، رد  ار  هنایم  رواخ  زا  یمهم  تمـسق  جـیردتب  نآ  رون  تفای و  راشتنا  هریزج  هبـش  رد  مالـسا  هک  هاگنآ 
. تسا یقاب  لکش  نامه  هب  نانآ  روبق  زا  یتمسق  نونکا  مه  تشاد و  هاگراب  هبق و  هکلب  نابیاس  فقس و  دوب ، هدش  هتخانـش  نانآ  نفدم  هک 

عقاو قارع  رد  لفکلاوذ  سنوی و  حلاص و  دوه و  شوش ، رد  لایناد  ربق  تسا . هتفرگ  رارق  رْجِح  رد  رجاه  شردام  لیعامسا و  ربق  هکم ، رد 
تیب هب  رـصم  زا  یـسوم  ترـضح  ار  همه  هک  فسوی ، بوـقعی و  زین  قاحـسا و  شدـنزرف  لـیلخ و  میهاربا  دـننام  یناربماـیپ  روـبق  هدـش و 
هدـج رد  اّوح  ربق  و  دنـشابیم . انب  هناشن و  تمالع ، ياراد  یگمه  نانآ   50 ص : تیباهو ، نییآ  تسا . یلاغـشا  سدق  رد  دروآ ، سدـقملا 
اجنآ رد  اّوح  ربـق  ندوب  رطاـخ  هب  دـنیوگیم ، هدـج »  » نیمزرـس نآ  هب  هک  نیا  و  تفر . نیب  زا  اهیدوعـس  ّطلـست  زا  سپ  نآ  راـثآ  هک  تسا 

تحاران راثآ  نیا  هدهاشم  زا  زگره  دندرک ، حتف  ار  دالب  نیا  ناناملسم ، هک  يزور  تسردان . ای  دشاب  تسرد  تبـسن  نیا  هاوخ  لاح  تسا ،
، دوب مارح  مالـسا  رظن  زا  هدـش ، هدیـشوپ  ِرباقم  رد  تیم  نفد  روبق و  ریمعت  یتسار  هب  رگا  دـندرکن . رداص  ار  نآ  بیرخت  ناـمرف  دـندشن و 
رد نآ  يانب  دیدجت  زا  دننک و  ناریو  دـناهتفرگ ، ارف  ار  قارع  ندرا و  هک  ار ، رباقم  نیا  دنتـسنادیم  مزال  دوخ  رب  زیچ  ره  زا  لبق  ناناملـسم 

ظفح ریمعت و  رد  نرق ، هدراهچ  تدم  رد  هکلب  دندرکن  ناریو  ار  رباقم  نیا  اهنت  هن  هک  یتروص  رد  دنیامن ، يریگولج  تدش  هب  راودا  مامت 
نیا ماجنا  اب  ار  دوخ  هتسناد و  نانآ  هب  مارتحا  يادا  یعون  ار  ناربمایپ  راثآ  ظفح  يدادادخ ، لقع  اب  نانآ  دناهدیشوک . فلـس  ناربمایپ  راثآ 
روبق سدقملا ، تیب  حتف  ماگنه  دیوگیم : میقتـسملا » طارـصلا   » باتک رد  هیمیت  نبا  دناهداد . رارق  راکوکین  روجأم و  دارفا  رامـش  رد  راک ،
دیاب ًاعبط  دوب ، مارح  لـمع  ربق ، رب  اـنب  نتخاـس  یتسار  هب  رگا  « 1 . » دوب هتـسب  يرجه  دـصراهچ  لاس  ات  نآ  برد  یلو  تشاد  انب  ناربماـیپ 

گنلک لـیب و  مد  زا  ار  اـنب  فقـس و  رتدوز  هچ  ره  دوب  مزـال  و  دوبن ، نآ  ياـقب  زّوجم  شندوـب ، دودـسم  دـشاب و  بجاو  نآ  ندرک  ناریو 
51 و ص : تیباهو ، نییآ  املع  راظنا  ربارب  رد  تدـم ، نیا  لوط  رد  باـبق  هینبا و  نیا  دوجو  هصـالخ ، دـنزاس . ناریو  ار  اـهنآ  دـننارذگب و 

. دشابیم مالسا  سدقم  نییآ  رد  نآ  زاوج  رب  يزراب  هناشن  دوخ  مالسا ، نارس 

تسا نید  تلاصا  هناشن  یمالسا  راثآ 

ییاههناخ وا و  نارای  هباحص و  نادنزرف و  نارسمه و  ربق  ترـضح و  نآ  نفدم  دننام  یمارگ ؛ ربمایپ  راثآ  صوصخب  توبن ، راثآ  ظفح  رد 
هراـشا نآ  هب  نوـنکا  مه  هک  تـسا  یمیظع  هدـیاف  شزرا و  ياراد  هدرازگ ، زاـمن  اـهنآ  رد  هـک  يدـجاسم  هدرک و  یگدـنز  اـجنآ  رد  هـک 

میرم و شردام  ترـضح و  نآ  دوجو  ع ،- حیـسم - ترـضح  دـالیم  زا  نرق  تسیب  تشذـگ  زا  سپ  هزورما  هک  مینادیم  یگمه  مینکیم :
نینچ دوجو  رد  ناسانـش  قرـش  زا  یهورگ  هک  تسا  هدـمآرد  یخیرات  هناسفا  تروص  هب  برغ  رد  وا ، نویراوح  نارای و  لیجنا و  شباتک 

و يرماع » نونجم   » هناسفا ناسب  ياهناسفا  ار  نآ  هدرک و  کیکـشت  تسا ، لیجنا  شباتک  میرم و  شردام  حیـسم  شماـن  هک  ینامـسآ ، درم 
یعقاو رثا  کـی  هک  نیا  رطاـخ  هب  ارچ ،؟ تساههشیدـنا . اـهزغم و  هدـییاز  هک  دـننکیم  رکف  نـینچ  دـننکیم و  یّقلت  یلیل ،»  » يو قوـشعم 

رد هک  ییاج  درک و  یگدنز  هک  ياهناخ  دـیدرگ و  دـلوتم  نآ  رد  وا  هک  ياهطقن  صخـشم  روطب  اًلثم  تسین ؛ تسد  رد  حیـسم  زا  سوملم 
لیجاـنا نیا  هدـیدرگ و  فـیرحت  شوختـسد  وا  ینامـسآ  باـتک  تسین . نشور  موـلعم و  دـش ، هدرپـس  كاـخ  هب  يراـصن ، هدـیقع  هب  نآ ،

هک دهدیم  یهاوگ  اراکـشآ  تسین و  وا  هب  طوبرم  ملـسم  روطب  تسا ، هدمآ  یـسیع  نفد  لتق و  نایرج  مادـک  ره  رخآ  رد  هک  هناگراهچ ،
مامت رگا  یلو  دناهتسناد  يدالیم  مود  نرق  یبدا  راثآ  زا  ار  اهنآ  ناققحم ، زا  يرایسب  تهج  نیا  زا  دناهدش ، نیودت  يو  تشذگرد  زا  سپ 

ناـفابلایخ و نیا  يارب  و  دادیم ، یهاوـگ  وا  تلاـصا  رب  ینـشور  هب   52 ص : تیباـهو ، نییآ  دـنامیم ، ظوفحم  وا  هب  طوبرم  تایـصوصخ 
زا شیپ  لاس  دص  راهچ  رازه و  مدرم ! دنیوگیم : ناهج  مدرم  هب  زاب ، ياهرهچ  اب  ناناملسم  اّما  دراذگیمن . یقاب  کیکشت  ياج  ناکاکش ،

تایصوصخ مامت  دروآ ، تسد  هب  یگرزب  تیقفوم  هار  نیا  رد  دش و  هتخیگنارب  يرشب  هعماج  يربهر  يارب  يدرم  زاجح  نیمزرس  رد  نیا ،
صخـشم هدـش ، دـلوتم  نآ  رد  هک  ياهناـخ  یّتح  ددرگ ، هدـهاشم  نآ  رد  یماـهبا  هطقن  نیرتکچوک  هک  نآیب  تسا ، ظوفحم  شیگدـنز 

ياهناـخ نیا  درازگیم . زاـمن  نآ  رد  هک  تسا  وا  دجـسم  نیا  تشگیم . لزاـن  وا  رب  یحو  اـجنآ  رد  هک  تسا  ياهقطنم  ارِح  هوک  و  تسا ،
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افلخ و ایـصوا و  نادنزرف و  روبق  اهنیا  تسا و  وا  ناگتـسب  نارـسمه و  نادـنزرف و  ياههناخ  اهنیا  دـش . هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  هک  تسا 
نانمشد يارب  ار  هنیمز  میاهدرک و  دوبان  ار  وا  تلاصا  ياههناشن  دوجو و  مئالع  میربب ، نایم  زا  ار  راثآ  نیا  همه  رگا  لاح  شنارسمه و .... 

ییانتعایب تمرح و  کته  یعون  هک  نیا  رب  نوزفا  تمـصع ، نادـناخ  تلاـسر و  راـثآ  ندرک  ناریو  نیا ، رباـنب  میاهتخاـس . هداـمآ  مالـسا 
تمایق زور  ات  تسا و  ینادواج  يدـبا و  نییآ  مالـسا ، نییآ  دـشابیم . زین  ربمایپ  تلاسر  تلاصا  مالـسا و  تلاصا  رهاظم  اب  هزراـبم  تسا ،

، فده نیا  نیمأت  يارب  اذل  دنـشاب . نعذم  نمؤم و  نآ ، تلاصا  هب  دیاب  دنیآیم ، لاس  نارازه  زا  سپ  هک  ییاهلسن  دشابیم . اهرـشب  نید 
، میرادرب هدـنیآ  راصعا  رد  نید  ياقب  هار  رد  یماگ  قیرط  نیا  زا  مینک و  ظفح  ار  تلاسر  بحاـص  ياـههناشن  راـثآ و  ماـمت  هتـسویپ  دـیاب 
رب ياهزادنا  هب  ناناملـسم  ددرگ . راچد  ع - یـسیع -  53 ص : تیباهو ، نییآ  ترـضح  تشونرـس  هب  مالـسا  ربمایپ  توبن  هک  منیکن  يراـک 

طبـض تقد  هب  ار  شتلاسر  نارود  صوصخب  ار ، ترـضح  نآ  یگدـنز  تایـصوصخ  مامت  هک  دناهتـشاد  تیانع  یمارگ  ربمایپ  راثآ  ظـفح 
یتح دـناهدرک و  نایب  ار  وا  مالغ  رتش و  بسا ، هزین ، هرز ، ریـشمش ، ناـشن  كاوسم ، شفک ، رتشگنا ، تایـصوصخ  هک  اـجنآ  اـت  دـناهدرک ،

تسود ار  نآ  هک  یماعط  عون  ندروخ و  اذغ  نتفر ، هار  تیفیک  رتالاب ، هکلب  هدومن ، فقو  هک  یضارا  هدیماشآ و  بآ  نآ  زا  هک  ییاههاچ 
هعجارم اب  « *** 1 . » تسا یقاب  راثآ  نیا  زا  یتمسق  نونکا  مه  هدومن و  تشاددای  ار  نآ  باضخ  تیفیک  نساحم و  تایصوصخ  هتـشاد و 

ساردنا و زا  اهنآ  تنایص  ظفح و  روبق و  ریمعت  هک  تفایرد  ناوتیم  نیقی  هب  یمالسا ، هدرتسگ  دالب  رد  راذگ  تشگ و  مالسا و  خیرات  هب 
هب راکوکین ، حـلاص و  لاجر  نید و  يایلوا  ناربمایپ و  رباقم  یمالـسا ، دالب  ماـمت  رد  نونکا  مه  تسا و  هدوب  ناناملـسم  هریـس  یگدوسرف ،

دمآرد هک  دراد  دوجو  یتافوقوم  دنشابیم ، یمالسا  ِیناتـساب  راثآ  زا  ًابلاغ  هک  اهنآ ، روبق  راثآ و  ظفح  يارب  تسا و  دوجوم  رازم  تروص 
قطانم رگید  نیمرح و  رب  نانآ  طلـست  زا  شیپ  و  دـجن ، رد  یباهو  هورگ  شیادـیپ  زا  شیپ  دوشیم . فرـصم  اهنآ  ظفح  رد  تاـفوقوم  نآ 

نیا تفرگیمن ، داریا  نآ  رب  مالـسا  ياملع  زا  يدـحا  تسا و  هدوب  ناگمه  هجوت  دروم  دابآ و  رومعم و  یهلا ، يایلوا  روبق  یمامت  زاجح ،
دالب اهروشک و  ماـمت   54 ص : تیباـهو ، نییآ  رد  هکلب  هدـمآرد  رازم  تروـص  هب  نآ ، رد  ناـحلاص  اـیلوا و  روـبق  هـک  تـسین  ناریا  اـهنت 
هورگ هورگ  ناناملسم  دشابیم و  دابآ  رومعم و  مالـسا ، ناگرزب  املع و  رباقم  سنوت  برغم و  قارع ، هیروس ، رـصم ، صوصخب  یمالـسا ،

یهورگ دراد و  نابهگن  مداخ و  دوخ  يارب  هنکما ، نیا  یماـمت  دـنوشیم و  ناـنآ  رباـقم  راپـسهر  نآرق  هحتاـف و  ندـناوخ  تراـیز و  يارب 
ریمعت ناوتیم  هنوگچ  مالـسا ، دالب  مامت  رد  مه  نآ  شرتسگ ، هعاشا و  نیا  اب  دنـشابیم . فیرـش  ياه  مرح »  » يرادهاگن تفاظن و  رومأم 

رد شور  نیا  هب  دراد و  هتـشاد و  دوجو  زورما  هب  ات  مالـسا  ردـص  زا  يدـتمم  شور  نینچ  هک  یلاح  رد  درک ، یّقلت  مارح  رما  کی  ار  روبق 
ضارتـعا نآ  هب  هک  نآ  یب  هریـس ، نینچ  دوجو  ددرگیم ، ربماـیپ  ناـمز  هب  یهتنم  هک  دـنیوگیم ، نیملـسم » هریـس   » نادنمـشناد حالطـصا 

هب زین  یباهو  ناگدنسیون  زا  یکی  هک  تسا  ياهیاپ  هب  ترورض »  » رظن زا  بلطم  نیا  تسا . نآ  تیبوبحم  تیبوغرم و  زاوج و  هناشن  ددرگ ،
اهیف ّالإ  ِمالـسالا  ِدِالب  ْنِم  َةدلب  ثیحب ال  ًابرغو  ًاقرـش  َضْرَألا  َقَّبَطو  َدالبلا  َّمَع  ٌرمأ  اذه  دیآیمرب . خـساپ  ددـص  رد  دـیامنیم و  فارتعا  نآ 

ُتُکْسَیو ِۀَعانَّشلا  َنِم  َترکَذ  ام  یلا  ُغلبَی  ٌرَکنُم  اذه  ّنا  ِلقاع  ُلقع  ُعَسَیالو  ٍدهشمو  ٍربق  نَع  ُولَْختال  ًابلاغ  َنیِِملْسُْملا  ُدجاسم  َْلب  ٌدهاشمو  ٌروُبق 
اجنآ رد  هک  تسین  ياهطقن  یمالسا  دالب  زا  هک  ياهنوگب  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  برغ  قرـش و  دالب و  مومع  بلطم ، نیا  « » 1 . » ِمالْسإلا ُءاملع 
مارح يراک   55 ص : تیباهو ، نییآ  نینچ  هک  دریذـپیمن  لقع  تسین و  ربق  زا  یلاخ  زین  ناناملـسم  دـجاسم  یتح  دـشابن ، يدهـشم  ربق و 

مه زاب  يراکشآ ، فارتعا  نینچ  اب  یباّهو  هدنسیون  نیا  هک  تسا  تفگـش  یـسب  ياج  دننک ». توکـس  نآ  ربارب  رد  مالـسا  ياملع  دشاب و 
زا یخرب  رد  یهورگ  رگا  تسین و  نآ  زاوـج  رب  لـیلد  اـملع ، توکـس  بـلطم و  کـی  جاور  : » دـیوگیم دـشکیمن و  تجاـجل  زا  تـسد 
.« دـننکیم وگزاب  ار  تقیقح  دنـشابیم ، تواـفتم  طیارـش  رظن  زا  هک  يرگید ، هورگ  نیقی  هب  دـندنب ، ورف  بل  یحلاـصم  رطاـخ  هب  فورظ 
رد نانآ ، همه  ایآ  دـناهتفگن . دروم  نیا  رد  ياهملک  هتـسب و  ورف  بل  مامت  نرق  تفه  املع ، اریز  تسا ؛ نشور  حـضاو و  راـتفگ  نیا  خـساپ 

نامز ناکرـشم  اب  مه  وا  ایآ  درکن ؟ دوبان  ار  ناربمایپ  روبق  راثآ  سدقملا » تیب   » حتف ماگنه  مود  هفیلخ  ارچ  دندوب !؟ راکهظفاحم  تدم  نیا 
ۀّحـِصل ًاعامْجا  ٌعْونَمَم  َوُهَف  ِرُوبُقلا  یلع  ُءاِنبلا  اّمأ  : » دنیوگیم نانآ  تسا ، رتروآ  تفگـش  هنیدـم ، ياملع  هب  بوسنم  خـساپ  تخاس !؟ دوخ 
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رطاـخ هب  تسا ، عونمم  اـملع  قاـفتا  هب  روبق ، رب  نداـهن  اـنب  .« » ِهِمْدَـه ِبوُجِوب  ِءاـمَلُعلا  َنِم  ٌریثک  یتـْفا  اذـهلَو  اـهِْعنَم  یف  ِةَدراولا  ِثیداـحَألا 
هنوگچ دـناهداد ». اوـتف  نآ  ندرک  ناریو  رب  اـملع ، زا  يداـیز  هورگ  تهج  نیا  زا  تسا ، هدـش  دراو  دروـم  نیا  رد  هک  یحیحـص  ثیداـحا 

رد هشیاع  شرـسمه  هک  یقاتا  رد  ار  یمارگ  ربمایپ  ناناملـسم ، هک  یتروص  رد  دومن ، روبق  رب  انب  ِنتخاس  ِمیرحت  رب  قافتا »  » ياعدا ناوتیم 
هرجح هاگنآ  دندش . نفد  هرجح ، نامه  رد  ترضح ، نآ  رانک  رد  كّربت ، رطاخ  هب  رمع  رکبوبا و  سپس  دندرک  نفد  درکیم ، یگدنز  نآ 

دش  56 ص : تیباهو ، نییآ  هداد  صاصتخا  هشیاع  یگدنز  هب  نآ ، زا  یشخب  دنداهن ، نایم  رد  يراوید  دندرک و  تمسق  طسو  زا  ار  هشیاع 
هدوزفا نآ  عافترا  رب  ریبز  نبهَّللادـبع  نامز  رد  دوب ، هاتوک  طسو  راوید  هک  اجنآ  زا  دـیدرگ . نیخیـش  ربمایپ و  ربق  هب  طوبرم  رگید  شخب  و 

رد دیدرگ و  انب  دـیدجت  ای  ریمعت و  هدـیدرگ  نفد  نآ  رد  ربمایپ  هک  ياهناخ  رـصع ، نآ  صاخ  ِيرامعم  قباطم  ینامز ، ره  رد  سپـس  دـش ،
يانب نیرخآ  تسا . هدـیدرگ  انب  یـصاخ  يرامعم  اب  ینامز  ره  رد  هدوب و  هجوت  دروم  هتـسویپ  ربق  يانب  اهیـسابع  اهیوما و  تفالخ  نارود 

لاس راهچ  تدم  دیدرگ و  زاغآ  لاس 1270  زا  نآ  نامتخاس  هک  تسا  دـیمحلادبع  ناطلـس  يانب  تسا ، یقاب  زین  نونکا  مه  هک  ربق ، يور 
ءافو  » باتک رد  دیناوتیم  ار  يدوهمس  رصع  ات  یمالـسا  راودا  خیرات و  لوط  رد  ربمایپ  يانب  دیدجت  ریمعت و  خیرات  حورـشم  دیـشک . لوط 

. دیروآ تسد  هب  هنیدم  خیرات  هب  طوبرم  ياهباتک  رد  ار  يدوهمس  ِنارود  زا  سپ  و  « 1 . » دیناوخب يدوهمس  ي  افولا »

جایهلا یبا  ثیدح  - 3

هراشا

حیحـص زا  يدنـس  اب  ثیدـح  نتم  میهد . رارق  هجوت  دروم  تقد  اب  ار  یباهو  ياـملع  رظن  دروم  ثیدـح  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا 
ْنَع َنایْفُـس  ْنَع  ٌعیِکَو ) انَثَّدَـح : ِنارَخآلا ، َلاَقَو  انَرَبْخَأ . ییحَی  لاق   ) ٍبْرَح ُْنب  ُْریَهُزو  َۀَْبیَـش  یبأ  ُْنب  رَْکبوباو  ییحَی  ُنب  ییحَی  انثَّدَـح  : » ملـسم

ِینَثََعب ام  یلَع  َُکثَْعبَأ  الَأ  ٍِبلاط  یبأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِیل   57 ص : تیباهو ، نییآ  َلاق  ِّيِدَسْألا  ِجاَّیَهلا  یبأ  ْنَع  ٍِلئاو ، یبا  ْنَع  ٍتباث ، یبَأ  ِْنب  ِبِیبَح 
هب رفن  هس  زا  دوخ ، حیحص  رد  ملـسم  « » 1 .« » ُهَْتیَّوَس ّالا  ًافِرـشُم  ًاْربَق  الَو  ُهَتْـسَمَط  ّالا  ًالاثِْمت  عَدـَتال  ْنا  ِِهلآو - ِهیلع  ُهَّللا  یّلـص  هَّللا - ُلوُسَر  ْهیَلَع 

جاّیَهلا یبا  زا  لئاووبا  ماجنارـس  لئاو ، یبا  زا  مه  وا  بیبح ، زا  وا  نایفـس و  زا  عیکو  هک : دـنکیم  لقن  ریهز »  » و رکبوبا » «، » ییحی  » ياـهمان
ار يریوصت  تخیگنارب ، نآ  رب  ارم  ادـخ  ربمایپ  هک  مزیگنارب  يراک  يوس  هب  ار  وت  تفگ  جاّیَهلا  یبا  هب  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دـننکیم  لـقن 
ار ثیدـح  نیا  ناـیباهو  يزاـس ». ربارب  يواـسم و  ار  نآ  هـک  نـیا  رگم  ار  يدـنلب  ربـق  هـن  و  ینک ، وـحم  ار  نآ  هـک  نـیا  رگم  نـکم  كرت 

. دننک تقد  ثیدح  تلالد  دنس و  رد  هک  نیا  نودب  دناهداد ، رارق  دوخ  کسمتسم 

ثیدح هرابرد  ام  هاگدید 

هراشا

حیحص ثیدح  دنس  - 1 دشاب : اراد  ار  طرش  ود  ثیدح  نآ  دیاب  دنک ، لالدتسا  ادخ  ماکحا  زا  یمکح  رب  یثیدح  اب  دهاوخب  یسک  هاگره 
رب ثیدـح  تلالد  - 2 درک . داـمتعا  ناـنآ  لوق  هب  ناوتب  هک  دنـشاب  يدارفا  ياهقبط ، ره  رد  ثیدـح  ناـیوار  هک  تسا  نیا  دوـصقم  دـشاب ؛

کی تسد  هب  ار  ثیدح  نامه  رگا  هک  يروطب  دنک ، تلالد  ام  دوصقم  رب  یبوخب  ثیدح  ياههلمج  ظافلا و  ینعی  دـشاب ؛ نشور  دوصقم 
نیا هنافسأتم  دمهفب . زین  وا  میمهفیم ، نآ  زا  ام  هک  ار  نامه  یهدب ، نآ  تایصوصخ  زا  هاگآ  نابز و  هب  انـشآ  درف   58 ص : تیباهو ، نییآ 

ار نآ  هک  یصاخشا  دنس ، رظن  زا  اّما  درادن . نانآ  دوصقم  هب  یطبر  هک  تلالد »  » رظن زا  صوصخب  تسا ، داریا  دروم  رظن  ود  ره  زا  ثیدح 
نایفـس «، » عیکو : » ياـهمان هب  يدارفا  نآ  دنـس  رد  اریز  تسین ؛ سانـش  ثیدـح  نادنمـشناد  قاـفتا  دروم  ناـشندوب  قثوم  دـناهدرک  تیاور 

ینالقـسع رجح  نبا  ظفاح  نوچ  یـسانش  ثیدح  هک  یلاح  رد  دـنروخیم ، مشچ  هب  يدـسا » لئاو  یبا   » و تباث » یبا  نب  بیبح  «، » يروثلا
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نیا ثیداحا  رگید  روکذم و  ثیدح  تحـص  رد  اًلماک  ناسنا  هک  ياهنوگب  تسا ؛ هدرک  داقتنا  دارفا  نیا  زا  بیذـهتلا » بیذـهت   » باتک رد 
رد وا  « » 1 « » ٍثیدَح ِةَِأم  ِسْمَخ  یف  َأَطْخا  ّهنإ  : » هک دـنکیم  لقن  لبنح  دـمحا  ماما  زا  عیکو  هرابرد  اًلثم * : دـنکیم ؛ دـیدرت  کش و  هورگ ،
ْنِم نُکَی  َْملو  ینْعَْملِاب  ُثُدْحَی  َناک  : » هک دنکیم  لقن  عیکو  هرابرد  يزورم  رـصن  نب  دّـمحم  زا  زین  و  تسا »! هدرک  هابتـشا  ثیدـح  دـصناپ 

رد وا  تارییغت  ات   ) دوبن نابز  برع  هک  یلاح  رد  دومنیم ) لقن  ار  ثیدح  ظافلا  نتم و   ) درکیم انعم  هب  لقن  ار  ثیدـح  « » 2 « » ِناسِّللا ِلْهأ 
َوهو ُُهْتئِجَف  ٍثیدحب  ُنایفس  َثّدَح  : » دنکیم لقن  كرابم  نبا  زا  يروث  نایفس  هرابرد   * 59 ص : تیباهو ، نییآ  دشاب ».) لاکشایب  ثیدح 

هدنمرش دید  ارم  یتقو  دنکیم ، سیلدت  ثیدح  رد  هک  مدید  مدیسر و  ناهگان  تفگیم ، ثیدح  نایفس  « » 1 « » ییْحتْسإ ینآر  اَّمَلَف  ُهُسِّلَُدی 
عقاو ییوگتـسار و  ای  تلادع و  هکلم  ثیدح ، يوار  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دوش ، ریـسفت  انعم  ره  هب  ثیدـح ، ره  رد  سیلدـت » .« » دـش

ار هقث  ریغ  درم  درک ، ششوک  نایفـس  هک  دنکیم  لقن  وا  زا  ناطق » ییحی   » همجرت رد  دهدیم . هولج  عقاو  ار  عقاو  ریغ  درادن و  دوجو  ینیب 
رد وا  « » ًاسِّلَدُم َناک  : » هک دنکیم  لقن  نابح » یبا   » زا تباث ،» یبا  نب  بیبح   » هرابرد « * 2 . » تسناوتن ماجنارس  یلو  دنک ، دادملق  هقث  نم  رب 

يوریپ تباـث ) یبا  نب  بیبـح   ) وا ثیدـح  زا  « » ًهَظوـُفْحَم تَسیلو  ِْهیَلَع  َُعباـُتی  ـال  : » هک دـنکیم  لـقن  ناـطق  زا  و  درکیم ». سیلدـت  ثیدـح 
60 ص : تیباهو ، نییآ  ماما  زا  نافرحنم  زا  بصاون و  زا  يو  دـنیوگیم : لئاو » یبا   » هرابرد « * 3 .« » تسین طوبضم  شثیداحا  دوشیمن و 
، هدرک لقن  ثیدح  کی  هناگشش ، حاحـص  مامت  رد  جایهلا » یبا   » ثیدح يوار  هک  نیا  هجوت  لباق  « 1 . » تسا هدوب  ع - یلع - نانمؤمریما 

نیا رد  تسا . هدوبن  ثیدح  درم  يو  هک  دـنکیم  تباث  دـشاب ، ثیدـح  کی  يوبن  مولع  زا  وا  هرهب  هک  يدرف  تسا و  ثیدـح  نیمه  مهنآ 
يدنس نینچ  اب  دناوتیمن  یهیقف  چیه  تسا ، وربور  یتالاکشا  نینچ  اب  ثیدح ، دنس  رگا  دوب . دهاوخ  لکـشم  وا  طبـض  هب  دامتعا  تروص 

« هتَیّوَس اَّلا  ًافرشُم  ًاربق  الو  : » تسا ریز  هلمج  ثیدح  رد  داهشتسا  دروم  اریز  درادن ؛ نآ  دنس  زا  یمک  تسد  ثیدح ، تلالد  اّماو  دهدب . اوتف 
: مینک ّتقد  هتیّوس »  » و ًافِرْشُم » : » ظفل ود  يانعم  هرابرد 

افِرْشُم فلا :

ناکم فرشم ؛ « » 2 « » ِهِْریَغ یلَع  ُّلِطُملاو  یلاعلا  نِکامألا : َنِم  ُفِرـشُملا  : » دناهتفگ هدمآ و  دنلب » یلاع و   » يانعم هب  تغل  رد  فرـشم »  » ظفل
61 ص : تیباهو ، نییآ  دیوگیم : دراد ، ظافلا  یناعم  میظنت  رد  يرتشیب  تلاصا  هک  سوماق  بحاص  دـنیوگ ». ار  فارطا  رب  ّطلـسم  دـنلب و 

ظفل نیا  ربانب  دنیوگیم ». نآ  ناهوک  تمسق  هب  رتش  زا  و  دنلب ، ینعی  ءار ) تکرح  اب   ) فرـش « » ُهُمانَـس ِریعَبلا  َنِمو  ُّولُعلا  ًۀکرحم )  ) فَرَّشلا »
هچ دوصقم  دید  دیاب  نئارق ، هب  هعجارم  اب  دوشیم . هتفگ  دـشاب ، رتش  ناهوک  لکـش  هب  هک  يدـنلب  صوصخب  يدـنلب و  قلطم  هب  فرـشم » »

. تسیدنلب عون 

هتیوس ب :

ُتیوس ُلاـُقی : ًاـّیِوَس  ُهلَعَج  َءْیَـشلا ؛ ّيوس  . » تسا ندرک  تسار  ار  جوعم  جـک و  ندرک و  ربارب  نداد ، رارق  يواـسم  تغل ، رد  هتیوس »  » هژاو
يانعم هب  زین  و  دشن . منک ، تسار  ار  جک  متساوخ  دیوگیم : برع  درک . تسار  ار  نآ  ءیـشلا : يوس  ًایِوَتْـسُم » ُهَعَنَـص  يوَتْـسا  امَف  َجَْوعُملا 

زا سپ  تخادرپ ». نآ  لیمکت  هب  و  دیرفآ ، هک  ییادخ  « » 1  » يّوَسَف َقَلَخ  يذَّلا  : » دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  و  دیآیم . مه  بیعیب  عونـصم 
اب دـیاب  دراد ؛ دوجو  لامتحا  ود  ثیدـح  نیا  رد   62 ص : تیباهو ، نییآ  تسیچ ؟ ثیدـح  دوصقم  دـید  دـیاب  تادرفم ، یناعم  زا  یهاگآ 

دنلب ياهربق  داد  روتسد  جاّیَهلاوبا  هب  ترـضح  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 1 دـیزگرب : ار  اهنآ  زا  یکی  رگید ، نئارق  تادرفم و  یناعم  هب  هجوت 
هب هیوست  ظـفل  تسا * . دودرم  یتاـهج  زا  دـناهدیبسچ  نآ  هب  ناـیباهو »  » هک لاـمتحا  نیا  دزاـس . ناـسکی  نیمز  اـب  ار  نآ  دـنک و  ناریو  ار 

دیاب ینعی  ِضْرألاب » ُهَتیوَس  ّالا  ًافِرـشم  ًاربق  الَو  : » دشیم هتفگ  نینچ  دیاب  دوب  نیا  دوصقم  رگا  تسا و  هدـماین  ندرک  ناریو » مدـه و   » يانعم
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ارچ تسا ، دارم  نیمز  اب  اهربق  يزاس  ناسکی  رگا  تسا ** . هدماین  ثیدـح  رد  ضرا »  » هژاو هک  یتروص  رد  ینک ، ناسکی  نیمز  اب  ار  نآ 
یمالسا تنس  تسا و  یمالسا  تنـس  فالخ  رب  نیمز  اب  ربق  يربارب  تفگ  دیاب  سپ  تسا ؟ هدادن  اوتف  نآ  قبط  رب  مالـسا  ياملع  زا  يدحا 

باتک رد  دناهداد . اوتف  بجو  کی  رادقم  هب  نیمز  زا  ربق  يدنلب  بابحتـسا  رب  مالـسا  ياهقف  مامت  دشاب و  رتدنلب  يرادقم  ربق  هک  تسا  نیا 
َقْوَف بارُّْتلا  ُعاِفترا  ُبُدـْنَیَو  : » میناوخیم نینچ  تسا ، قباطم  نّنـست  لها  فورعم  ماما  راـهچ  ياوتف  اـب  هک  هعبرـألا » بهاذـملا  یلع  هقفلا  »

نیا هب  هجوت  اب   63 ص : تیباهو ، نییآ  دشاب ». رتدنلب  نیمز  زا  بجو  کی  هزادـنا  هب  ربق ، كاخ  هک  تسا  بحتـسم  « » 1 .« » ٍْربِش ِرْدَِقب  ِْربَْقلا 
ربق يور  هک  تسا  نیا  نک » يواسم  ار  ربق   » زا دوصقم  - 2 درک . ریسفت  مینکیم  نایب  نونکا  مه  هک  رگید  هنوگ  هب  ار  ثیدح  دیاب  بلاطم ،

هتخاس رتش  ناهوک )  ) مانس ناسب  ای  یهام و  تشپ  تروص  هب  هک  ییاهربق  ربارب  رد  زاس ، تخاونکی  ناسکی و  حطـس و  مه  نک و  فاص  ار 
رد هک  منسم  ای  یهام و  تشپ  تروص  هب  هن  دشاب ، يواسم  فاص و  ربق  يور  دیاب  هک  تسا  نیا  هب  رظان  ثیدح  تروص  نیا  رد  دنوشیم .

نیا رد  « 1 . » دناهداد اوتف  ربق  مینست  بابحتسا  هب  یگمه  یعفاش ، زج  ننست  فورعم  ماما  راهچ  زا  تسا و  موسرم  ننـست  لها  زا  یخرب  نایم 
. دشاب تخاونکی  فاص و  نیمز ، زا  عافترا  نیع  رد  دیاب  ربق  حطـس  دـنیوگیم : هک  تسا  هعیـش  ياملع  ياوتف  دـیؤم  ثیدـح  نیا  تروص ،
و ربقلا » ۀیوستب  رمألا  باب   » ناونع تحت  میروآیم ، کنیا  هک  ار  رگید  ثیدح  ثیدح و  نیا  دوخ ، حیحص  رد  ملـسم  هک  نیا  بلاج  هتکن 
هک تسا  نیا  ناونع  نیا  زا  دوصقم  و  دـناهدروآ . هدـش  دای  ناونع  رد  ار ، ثیدـح  نیا  دوخ  ننـس  رد  کـی  ره  یئاـسن  يذـمرت و  نینچمه 

تروص هب  ار  باب  ناونع  دوب  مزال  دینک  ناسکی  نیمز  اب  ار  دنلب  ياهربق  هک  دوب  نیا  دوصقم  رگا  و  دـشاب ، تخاونکی  ناسکی و  ربق  حـطس 
، تیباهو نییآ  دـنهد ، تبـسن  ربق  لثم  يزیچ  هب  ار  هیوست »  » رگا برع ، نابز  رد  ًاقافتا  دروایب . اهمدـه » رُوبُقلا و  ِبیرختب  رمألا   » لثم رگید ؛
. ددرگ حطـس  مه  يواـسم و  نیمز ، لـثم  يرگید  زیچ  اـب  هک  نآ  هن  دـشاب  يواـسم  فاـص و  زیچ  نآ  دوخ  هک  تسا  نیا  دوصقم   64 ص :

ِضْرَِأب ٍدـْیَبُع  نب  َۀـلاضف  َعَم  اّنُک  : » میدرک دـییأت  ام  هک  تسا  نامه  زین  نآ  نومـضم  هک  هدروآ  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  ار  يرگید  ثیدـح 
هلاضف اب  دیوگ : يوار  « » 1 .« » اهتیوْسَِتب ُُرمْأی  هَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاق  َُّمث  َيِّوُسَف  ِهِْربَِقب  ٍدـیَبُع  ُنب  ُۀـَلاضَف  َرَمَأَف  اَنل  ٌبِحاص  یّفوَتَف  ٍسَدْوَِرب  ِموُّرلا 

ادخ لوسر  زا  تفگ  دننک و  يواسم  ار  وا  ربق  هک  داد  روتسد  هلاضف  تفر ، ایند  زا  ام  ناهارمه  ناتسود و  زا  یکی  میدوب ، مور  نیمزرس  رد 
هـس نآ  رد  تسا و  هیوست »  » ظفل يانعم  ندروآ  تسد  هب  تیاور ، مهف  دیلک  دننک ». يواسم  حیطـست و  ار  اهربق  دادیم  روتـسد  هک  مدـینش 

رد روبق  اریز  تسا ، لطاب  لامتحا  نیا  هک  ربق  يور  يانب  ندرک  ناریو  - 1 دیزگرب : ار  یکی  نئارق ، هب  هجوت  اب  دیاب  هک  دراد  دوجو  لامتحا 
کی هزادنا  هب  ربق  هک : تسا  یعطق  ّتنـس  فالخ  رب  رظن  نیا  نیمز ، اب  ربق  حطـس  ندومن  ناسکی  - 2 تسا . هدوبن  ياهّبق  انب و  ياراد  هنیدـم 

و ندروآ ؛ نوریب  یناهوک  لکـش  یهام و  تشپ  تروص  زا  نتخاـس و  راومه  حطـس و  مه  ار  ربق  - 3 دشاب . هتـسجرب  دنلب و  نیمز  زا  بجو 
حیحـص فورعم  حراش  يوون » . » درادن لدتـسم  دوصقم   65 ص : تیباـهو ، نییآ  هب  یطاـبترا  چـیه  تروص  نیا  رد  تسا . نّیعتم  اـنعم  نیا 

رادقم هب  هکلب  دیاینرد ، رتش  ناهوک  لکش  هب  دشابن و  دنلب  دایز  نیمز  زا  ربق  هک  تسا  نیا  تنس  : » دنکیم ریسفت  هنوگنیا  ار  ثیدح  ملسم ،
ام هک  تسا  هدیمهف  ار  انعم  نامه  هیوست »  » ظفل زا  ملسم ، حیحص  حراش  هک  تسا ، یکاح  هلمج  نیا  « 1 .« » دشاب حطسم  دنلب و  بجو  کی 
نآ دروآ و  نوریب  ندوب  یهام  تشپ  تروص  زا  ای  یمینست و  تلاح  زا  ار  اهربق  حطس  هک  درک  هیصوت  شرافس و  ماما  ینعی  میدرک ؛ راهظا 
اهنت تسا  نتفگ  هب  مزال  دزاس ! دوبان  ار  ربق  يور  يانب  ربق و  ای  دنک و  ناسکی  نیمز  اب  ار  اهنآ  هک  نیا  هن  دـنک ، ربارب  فاص و  حطـسم و  ار 

ثیدح زین  يراخبلا » حیحص  حرش  یف  يراسلا  داشرا   » باتک رد  ینالطسق  رجح  نبا  هکلب  مینکیم ، ریـسفت  نینچ  ار  ثیدح  هک  میتسین  ام 
حیطست هک  نیا  رطاخ  هب  ار  تنس  دیابن  زگره  ام  دوش و  حیطـست  هک  تسا  نیا  ربق  رد  تنـس  دیوگیم : يو  تسا . هدرک  ریـسفت  هنوگنیا  ار 

ربارب دوصقم  هک : ارچ  درادن ؛ تافانم  جاّیَهلا  یبا  ثیدح  اب  تسا ، ربق  حیطست  تنس  مییوگیم : هک  نیا  مینک . كرت  تسا  اهیـضفار  راعش 
ِضرألاب هَتیِوسَت  دُِری  مل  . ) ددرگ فاص  حطـسم و  ربق  يور  نیمز ، زا  عافترا  نیع  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسین ، نیمز  اب  ربق  ندرک 

، تیباهو نییآ  جاّیَهلا  یبا  هب  شرافـس  زا  ع - بلاطیبا - نب  یلع  دوصقم  رگا  نیا ، رب  هتـشذگ  رابخألا )....  َنِیب  ًاعمَج  ُهَحیِطـسَت ، َدارا  امَنإو 
روبق يور  رب  هک  ار  دوخ  نامز  رد  دوجوم  ياههبق  ارچ  سپ  دـنک ، ناریو  دراد  رارق  اهربق  يور  هک  ار  ياهینبا  بابق و  هک  دوب  نیا   66 ص :
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ياهنیمزرـس وا  ناگدـید  ربارب  رد  دوب و  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رب  قالطالا  یلع  مکاح  زور  نآ  هک  وا  درکن ، ناریو  دوب ، یهلا  ناربماـیپ 
اههتفگ نیا  همه  زا  تشاد !؟ رارق  ناربماـیپ  روـبق  يور  رب  هک  دوـب  اـهانب  نیا  زا  وـلمم  نمی ، ناریا و  قارع و  رـصم و  هیروـس و  نیطـسلف و 

یلو دـنک ، ناسکی  نیمز  اـب  ار  دـنلب  ياـهربق  ماـمت  تسا  هداد  روتـسد  جاـّیَهلا » یبا   » هب ع - ماـما - هک  مینکیم  ضرف  و  مینکیم ، رظنفرص 
ماما هک  هدمآ  ثیدح  رد  اریز  دوش ، دوبان  بیرخت و  دراد  رارق  اهربق  يور  هک  ینامتخاس  انب و  دیاب  هک  تسین  نیا  رب  هاوگ  زگره  ثیدـح 

ام ثحب  هکلب  تسین ، ربق  دوخ  هرابرد  ام  نخـس  هک  یلاح  رد  امهتیّوس » ّالا  ًۀـبق  الو  ًءانبالو  : » دومرفن و  هَتیّوَس » ّالا  ًافرـشُم  ًاربقالو  دومرف ...« :
زامن ندرازگ  اعد و  ندـناوخ  نآرق و  توالت  هب  اـنب  نیا  هیاـس  رد  مدرم  هتفرگ و  ماـجنا  ربق  يور  هک  تسا  ییاـهنامتخاس  اـهانب و  هراـبرد 
نآرق توالت  تدابع و  ماجنا  ناکما  رئاز  هب  هک  ار ، راثآ  نیا  دینک و  ناریو  ار  روبق  فارطا  ياهانب  دـیوگیم  هلمج  نیا  ياجک  دنلوغـشم ،

. دیزاس ناریو  دنکیم ، ظفح  امرس  امرگ و  زا  ار  مدرم  دهدیم و 

: رگید لامتحا  ود 

ذاختا هلبق  ار  ایلوا  ناحلاص و  ياهربق  نارود  نآ  مدرم  هک  قباس ، للم  زا  يروبق  هب  دـشاب  رظاـن  نآ ، لاـثما  ثیدـح و  نیا  تسا  نکمم  - 1
. دندزیم زابرس  دوب ، هدرک  نیعم  ادخ  هک  یعقاو ، هلبق  هب  زامن  زا  دندرازگیم و  زامن  دوب ، اهنآ  رانک  هک  يریوصت  اهنآ و  يوس  هب  هدرک و 

طوبرم تسا ، هداتسیان  نآلباقمرد  هدجـسو ، زامن  يارب  یناملـسم  زگره   67 ص : تیباـهو ، نییآ  هک  يروبق  هب  ثیدـح  تروـص  نیا  رد 
نانآ كاپ  نفدم  رهاط و  داسجا  رانک  رد  ار  ادخ  تدابع  و  دنباتـشیم ، ناحلاص  ربق  ترایز  هب  ناناملـسم  رگا  هک  تسا  یهیدـب  دوشیمن .

دوصقم - 2 درک . میهاوخ  ثحب  نآ  هرابرد  هک  نانچ  تسا ؛ هدرک  ادیپ  نانآ  نفد  اب  نکاما  نیا  هک  تسا  یفَرَـش  رطاخ  هب  دـنهدیم ، ماجنا 
ياملع ياوتف  تسا . هتفرگیم  رارق  نارگید  ناگدـنامزاب و  هجوت  دروم  هک  هدوب  ناکرـشم  روبق  ربق ،»  » زا دارم  اـهتب و  لاـثمت  تروص ،»  » زا

، ربق يور  هک  تسا  هورکم  « » 1  ...« » ٌدِجْسَم وأ  ٌۀسرْدَم  وأ  ٌۀُبق  وأ  ٌْتَیب  ِْربَقلا  یَلَع  َینُبی  ْنَأ  هَرُکی  : » اهربق رب  انب  تخاس  رد  هناگراهچ  بهاذم 
یضاق هک  تسا  هنوگچ  دنراد ، ربق  يور  رب  انب  ِتهارک »  » رب ماما  راهچ  نیا  هک  یقافتا  اب  دوش »...  هتخاس  يدجـسم  ای  هسردم و  هبق ، هناخ ،

تدابع و هنیمز  نامتخاس ، انب و  رگا  صوصخب  درادن ؛ یعطق  حیحـص و  كردـم  زین  تهارک  نیا  هزات  دراد ، نآ  تمرح »  » رب رارـصا  دـجن 
. دنک مهارف  ناحلاص  ناربمایپ و  ربق  نارئاز  يارب  ار  نآرق  ندناوخ 

معان هملس و  ّما  رباج ، ثیداحا  اب  لالدتسا  - 4

رباج ثیدح 

حاحص رد  ثیدح  نیا  دنیوجیم .  68 ص : تیباهو ، نییآ  دانتـسا  نآ  رب  روبق  میرحت  رد  هک  تسا  اهیباهو  كرادم  زا  یکی  رباج  ثیدـح 
، نآ نوماریپ  قیقحت  تسا . هدش  دراو  ریبزلا  یبا  جیرج و  نبا  نآ ، دانـسا  مامت  رد  هدش و  لقن  نوگانوگ  ياهتروص  هب  تنـس ، لها  ننـس  و 

نایب لالدتـسا » رب  نآ  تیحالـص  هیاپ   » هرابرد ار  دوخ  رظن  هاگنآ  هدرک ، لقن  اـهنآ  دانـسا  اـب  ار  ثیدـح  روص  ماـمت  هک  تسا  نیا  ورگ  رد 
. مینک

ننس حاحص و  ثیدح  فلتخم  روص 

انَثَّدَح - 1 دنکیم : لقن  نتم  ود  اب  قیرط  هس  هب  ار  رباج  ثیدـح  هیلع » ءانبلاو  ربقلا  صیـصجت  نع  یهنلا   » باب رد  دوخ ، حیحـص  رد  ملـسم 
هلآو  ] هیلع ُهَّللا  یّلـص  ِهَّللا - ُلوُسَر  یهَن  : » لاق ٍِرباـج ؛ ْنَع  ْرَیبُّزلا ، یبأ  نع  جـیرُج ، ِنبا  ْنَع  ٍثاـیِغ ، ُْنب  ُصْفَح  انثَّدَـح  ۀبیَـش ، یبأ  ُْنب  ُرَْکبوبأ 

نامتخاس ای  دننیشنب و  نآ  يور  هک  نیا  زا  اهربق و  ندرک  يراک  چگ  زا  ربمایپ  « » ِْهیَلَع یْنُبی  ْنأَو  ِْهیَلَع . َدَعُْقی  ْنأَو  ُْربَْقلا . َصَّصَُجی  ْنأ  مّلسو -
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ْنَع ًاعیمَج ، ِقاَّزَّرلاُْدبَع . انَثَّدَح  ٍِعفار ، ُْنب  ُدَّمَُحم  ینَثَّدَحَو  ٍدَّمَحُم . ُْنب  ُجاَّجَح  انَثَّدَـح  ِهَّللاِدـْبَع ، ُْنب  ُنوُراه  ینَثَّدَـح  - 2 درک .» یهن  دـننک ، انب 
قیرط یلو  تسا  یکی  نتم  تمـسق ، نیا  رد  ِِهْلثِِمب ». َِّیبَّنلا . ُْتعِمَـس  ُلوُقَی : ِهَّللاِدـْبَع  ُْنب  ُِرباـج  َعِمَـس  ُهَّنأ  ِْرَیبُّزلا : ُوبأ  ینربخأ  لاـق  ٍجـْیَرُج . ِْنبا 

ِیبأ ْنَع  بوُّیَأ ،  69 ص : تیباهو ، نییآ  ْنَع  ۀَّیَلُع  ُْنب  ُلیِعامْـسا  انَرَبْخأ  ییْحَی  ُْنب  یَیْحَی  انَثَّدَحو  - 3 دراد . فالتخا  يرادقم  یلّوا  اب  یمود 
صیـصجت ۀیهارک   » باب رد  يذمرت  ننـس  « 1 .« » درک یهن  روبق  يراک  چـگ  زا  ربماـیپ  .« » ِرُوبُقلا ِصیِـصْقَت  ْنَع  یهَن  : » َلاـق ٍِرباـج  ْنَع  ِْرَیبُّزلا ،

، َۀَعِیبَر ُْنب  ُدَّمَُحم  انَثَّدَح  ُّيِرُْـصبلا ، ٍورْمَع  ُوبأ  ِدَوْسَْألا ، ُْنب  ِنمْحَّرلاُْدبَع  انَثَّدَح  - 4 دنکیم : لقن  دنـس  کی  هب  یثیدح  اهیلع » ۀباتکلاو  روبقلا 
یْنُبی ْنأَو  اْهیَلَع  َبَتُْکی  ْنأَو  ُرُوبُْقلا  َصَّصَُجت  ْنَأ  مّلـسو - هلآو   ] هیلع هَّللا  یّلـص  ُِّیبَّنلا - یَهَن  : » َلاق ٍِرباج  ْنَع  ِْرَیبُّزلا ، یبأ  ْنَع  ٍجـْیَرُج ، ِْنبا  ْنَع 
سپس درک ». یهن  دنورب ، هار  نآ  يور  ددرگ و  انب  نامتخاس  دوش و  هتـشون  نآ  رب  هک  نیا  زا  روبق و  يراک  چگ  زا  ربمایپ  « » َأَطُوت ْنأَو  اْهیَلَع 

ام  » باب رد  دوخ  حیحص  رد  هجام » نبا  « » 2 . » دناهداد ار  روبق  يراک  لِگ  هزاجا  ود ، نیا  هک  دنکیم  لقن  یعفاش  يرصب و  نسح  زا  يذمرت 
ُْنب ُرَهْزأ  انَثَّدَح  - 5 تسا : هدرک  لقن  دنـس  ود  نتم و  ود  اب  ار  ثیدـح  اهیلع » ۀـباتکلاو  اهـصیصجتو  روبقلا  یلع  ءاـنبلا  نع  یهنلا  یف  ءاـج 
هلآو  ] هیلع هَّللا  یّلـص  ِهَّللا - ُلوُسَر  یهَن  : » َلاق ٍِرباج ، ْنَع  ِْرَیبُّزلا ، یبأ  ْنَع  َبوُّیأ ، ْنَع  ِثِراْولاُدـْبَع ، انَثَّدَـح  َلاـق : ٍداـیِز ، ُْنب  ُدَّمَُحمَو  َناورخم ،

ْنَع ٍجیَرُج ، ِنبا   70 ص : تیباهو ، نییآ  ْنَع  ٍثایِغ ، ُْنب  ُصْفَح  انَثَدَـح  َلاق : ٍدیعَـس ، ُْنب  ِهَّللاُدـْبَع  انَثَّدَـح  - 6 ِرُوبُْقلا ». ِصیصَْجت  ْنَع  مّلـسو -
، ثیدح حراش  يدنس ، « 1 .« » ٌءیَش ِْربَْقلا  یَلَع  َبَتُْکی  ْنأ  مّلسو - هلآو   ] هیلع هَّللا  یّلص  ِهَّللا - ُلوُسَر  یهَن  : » َلاق ٍِرباج ، ْنَع  یسُوم  َْنب  َناْمیَلُس 
ار اهربق  يور  برغ ، ات  قرش  زا  مالـسا  نایاوشیپ  اریز  تسین ؛ لمع  دروم  یلو  تسا  حیحـص  ثیدح  دیوگیم : مکاح ، زا  نآ  لقن  زا  سپ 
اب ار  ثیدح  ربقلا » یلع  ءانبلا   » باب رد  دوخ  حیحـص  رد  یئاسن  دناهدرک . ذخا  ناگتـشذگ  زا  ناگدـنیآ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنتـشونیم و 

ًاِرباج َعِمَـس  ُهَّنأ  ِْرَیبُّزلاُوبأ  ینَرَبْخأ  َلاق  ٍجیَرُج  ِْنبا  ْنَع  ُجاَّجَح  انَثَّدَـح  َلاق  ٍدیعَـس  ُْنب  ُفُسُوی  انَرَبْخأ  - 7 تسا . هدرک  لقن  نتم  ود  دنـس و  ود 
ُْنب ُنارْمُع  انَرَبَخأ  - 8 ٌدَـحَأ ». اهیَلَع  َسِلْجَی  ْوأ  اـْهیَلَع  یْنُبی  ْوأ  ِرُوبُْقلا  ِصیِـصْقَت  ْنَع  مّلـسو - هلآو   ] هیلع هَّللا  یّلـص  ِهَّللا - ُلوُسَر  یهَن  : » َلوُقَی
ْنَع مّلـسو - هلآو   ] هیلع هَّللا  یّلـص  ِهَّللا - ُلوُسَر  یهَن  : » َلاق ٍِرباج ، ْنَع  ِْرَیبُّزلا ، یبأ  ْنَع  ُبوُّیأ ، انَثَّدَـح  َلاق : ِثِراْولاُدـْبَع  انَثَّدَـح  َلاـق : یـسوُم 

ُدَمْحأ انَثَّدَح  - 9 دنکیم : لقن  نتم  ود  دنـس و  ود  اب  ار  رباج  ثیدح  ربقلا ،» یلع  ءانبلا   » باب رد  دواد  یبا  ننـس  رد  « 2 .« » ِرُوبُْقلا ِصیصَْجت 
- مّلسو هلآو   ] هیلع هَّللا  یّلص  َهَّللا - َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ُلوُقَی : ًاِرباج  َعِمَـس  هَّنَأ  ِْرَیبُّزلاُوبأ  ینَرَبْخأ  جیرُج ، ُنبا  انَرَبْخا  ِقاَّزَّرلاُْدبَع ، انَثَّدَح  لَْبنَح ، ُْنب 

ُصْفَح انَثَّدَح  الاق : ِۀَْبیَش  یبأ  ُنب  ُناْمثُعَو  دّدَسُم  انَثَّدَح  - 10 « 1 . » ِْهیَلَع یْنُبیَو   71 ص : تیباهو ، نییآ  َصَّصَُجی  ْناَو  ِْربَْقلا  یَلَع  َدَعُْقی  ْنأ  یهَن 
َدازَو ِْهیَلَع  ُداُزیْوأ  : » نامثع لاق  دُواد : ُوبأ  َلاق  ثیِدَْحلا . اذـهب  ٍِرباج  ْنَع  ْرَیبُّزلا ، یبأ  ْنَعَو  یـسُوم  ُْنب  ِناْمیَلُـس  ْنَع  ٍجـْیَرُج  ِْنبا  ْنَع  ٍثایِغ ، ُْنب 

رد لبنح  ماما  تسا . هدومن  یهن  نآرب ، ندوزفاو  ربق  يور  نتـشون  زا  ربماـیپ  دـیوگیم : دوادوبا  ِْهیَلَع »....  َبَتُْکی  ْنا  ْوأ  یـسُوم  نب  ناـْمیَلُس 
ِهَّللاِْدبَع ُْنب  ِرباج  َعِمَـس  ُهَّنأ  ِْرَیبُّزلا  اُوبأ  ینرَبْخَأ  جیَرُج ، نبا  ْنَع  ِقاَّزَّرلاِدـْبَع ، ْنَع  - 11 تسا : هدرک  لقن  هنوگنیا  ار  رباج  ثیدح  دوخ  دنـسم 

ياهتروص اهنیا  « 2 .« » ِْهیَلَع یْنُبی  وأ  َصَّصَُجی  نأَو  ِْربَْقلا  یَلَع  ُلُـجَّرلا  َدَـعُْقی  ْنأ  یْهنَی  - » مّلـسو هلآو   ] هیلع هَّللا  یّلـص  ِّیبَّنلا - ُْتعِمَـس  ُلوُقَی :
. هن ای  درک  جاجتحا  لالدتسا و  ناوتیم  ثیدح  نیا  اب  دید ، دیاب  نونکا  دناهدش . لقن  یفلتخم  نوتم  دانسا و  اب  هک  تسا  ثیدح  نوگانوگ 

ثیدح تالاکشا 

جیرج نبا  ثیدح ، دانسا  مامت  رد  فلا - دزادنایم : جاجتحا  لالدتـسا و  تیحالـص  زا  ار  نآ  هک  تسا  وربور  یتالاکـشا  اب  رباج ، ثیدح 
تـسین يزاین  رگید  ددرگ ، نشور  رفن  ود  نیا  عضو  رگا  اهنآ . زا  یکی   72 ص : تیباهو ، نییآ  ای  دناهدمآ و  ود  ره  ای  «، 4  » ریبزلاوبا و  « 3»
بیذـهت رد  رجح  نبا  دنتـسه . فاعـض  ای  لیهاجم و  زا  نایوار  زا  يدادـعت  دـنچ  ره  دوش ، وگتفگ  ثحب و  دنـس ، رد  دارفا  هیقب  هرابرد  هک 

، باتک يورزا  جیرج  نبا  رگا  : » دیوگیم دیعـس  نب  ییحی  دـنکیم * : لقن  لاجر  ياملع  زا  ار  اههلمج  نیا  جـیرج ، نبا  هرابرد  بیذـهتلا 
ءاج ُتِْربْخاو  نالف  نالف و  لاق  : » دیوگب جیرج  نبا  رگا  تسا : هتفگ  لبنح  نب  دمحا  درک * ». دامتعا  نآ  هب  ناوتیمن  دـنکن ، لقن  ثیدـح 
عمج رد  جـیرج  نبا  : » دـسیونیم کـلام  دـنکیم * ». لـقن  ار  رکنم  ثیداـحا  دـنتفگ : نینچ  نیا  ینـالف  ینـالف و  دـیوگب  رگا  « ؛» ریکاـنمب
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هک هدش  لقن  دزگیم * ».) رام  برقع و  ار  وا  تسد  ًاعطق   ) دـنک عمج  مزیه  یکیرات  تقو  رد  ماگنه  بش  هک  تسا  یـسک  ناسب  ثیدـح ،
ناشن عقاو  ار  عقاو  ریغ  و   ) سیلدت زا  «. » حورجم نم  هعمس  امیف  ّالا  ُسِّلَُدی  ِسیلدَّتلا ال  ُحیبق  ُّهناف  ٍجیرَج  نبا  َسِیلْدَت  ْبَّنََجت  : » تفگ ینطقراد 

هک دهدیم  هولج  يروط  دونـشب ، فیعـض  درف  زا  ار  ثیدـح  عقوم  ره  دـنکیم . سیلدـت  تشز  تروص  هب  اریز  زیهرپب ، جـیرج  نبا  نداد )
ص: تیباهو ، نییآ  « 1 .« » دنکیم سیلدت  ثیدح  رد  جیرج  نبا  : » هک دـنکیم  لقن  نابح  نبا  زا  زین  و  تسا * ». هدینـش  هقث  زا  ار  ثیدـح 

هریس ربارب  رد  درک و  دامتعا  اکتا و  يدرف  نینچ  ثیدح  هب  ناوتیم  لاجر ، ملع  نادنمشناد  املع و  ياهيرواد  اهتواضق و  نیا  اب  ایآ   73
؟ دومن دامتعا  يوار  نینچ  لقن  هب  دـندومنیم ، ظفح  ار  اهنآ  مارتحا  دـندرکیم و  ریمعت  ار  یهلا  يایلوا  روبق  هتـسویپ  هک  ناناملـسم  یعطق 

بویا زا  وا  دمحا و  زا  لبنح  نب  دـمحا  دـنزرف  دـنکیم * : لقن  لاجر  نادنمـشناد  زا  ار  ریز  ياههلمج  ریبزلاوبا  هرابرد  نینچمه  رجح  نبا 
: دنکیم لقن  وا  زا  زاب  دوبن * » دلب  تسرد  ار  دوخ  زامن  يو  : » هک دنکیم  لقن  هبعـش  زا  درکیم * ». فیعـضت  ار  وا  يو  : » هک دنکیم  لقن 

تمهت ناملـسم  درف  کـی  رب  متفگ : تسب ، ارتـفا  درم  نآ  رب  ناـهگان  دیـسرپ ، يزیچ  وا  زا  دـش ، دراو  ریبزلاوبا  رب  يدرم  مدوب  هکم  رد  نم  »
مهاوخن لقن  ثیدح  وت  زا  نم  رگید  يدنبیم ! ارتفا  وا  رب  دـنک  تحاران  ار  وت  سک  ره  متفگ : وا  هب  درک . تحاران  ارم  وا  تفگ : ینزیم !؟

نبا زا  دوشیم * ». بکترم  دـب  لمع  وا  مدـید  تفگ : يدرک ؟ كرت  ار  ریبزلاوبا  زا  ثیدـح  لقن  ارچ  : » دیـسرپ هبعـش  زا  نینچمه  درک * ».
.« دومن جاجتحا  نآ  اب  ناوتیمن  یلو  دوشیم  هتـشون  وا  ثیدح  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  ریبزلاوبا  دیـسرپ  شردپ  زا  : » دـنکیم لقن  متاح  یبا 
وا ثیدـح  اب  ایآ  دـییوگیم ، هچ  امـش  دـننکیم ، لـقن  ثیدـح  ریبزلاوبا  زا  مدرم  مدرک : لاؤس  هعرزوبا  زا  نم  : » دـنکیم لـقن  وا  زا  زاـب  * 

نیا  74 ص : تیباهو ، نییآ  تسین .) هقث  وا  هک  نیا  زا  هیاـنک   ) درک لالدتـسا  دوشیم  هقث  دارفا  ثیدـح  هب  تفگ  دومن ؟ جاـجتحا  دوشیم 
لالدتسا دننکیم ، لقن  ار  نآ  ود ، نیا  هک  یثیدح  اب  ناوتیم  ایآ  دنراد ، دوجو  ثیدح  دانسا  مامت  رد  هک  ریبزلاوبا  جیرج و  نبا  عضو  دوب 

، دانـسا نیا  زا  یخرب  رد  هک  یلاـح  رد  دنـشاب ، هقث  حیحـص و  دارفا  دـنراد ، رارق  دانـسا  رد  هک  يرگی  دارفا  هک  یتروـص  رد  مـه  نآ  درک ؟
راثآ تسانینچنیا ، نآ  دنـس  عضو  هک  یثیدـح  اب  تسا  اور  یتسار  هب  تسا . ییوگ  غورد  هب  مهتم  هک  دراد  دوجو  دوسا  نب  نمحرلادـبع 
نتم رظن  زا  ثیدح  ب - دومن *** ؟ هئطخت  نرق  هدراهچ  نیا  رد  ار  ناناملـسم  لمع  مدهنم و  ناریو و  ار  ربمایپ  هباحـص  تلاسر و  نادناخ 

هب بارطضا  دناهدادن . جرخ  هب  یفاک  تقد  نآ  نتم  ظفح  رد  ربخ ، نایوار  هک  تسا  یکاح  بارطضا  نیا  تسا و  برطضم  نازرل و  رایسب 
ربمایپ هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  لقن  تروص  تفه  هب  رباج  ثیدـح  اًلثم : دـنکیم ؛ بلـس  نآ  هب  تبـسن  ار  ناسنا  دامتعا  هک  تسا  ياهنوگ 

ياهثیدح ، ) تسا هدرک  یهن  نآ ، يور  انب  نتخاس  نآ و  رب  هیکت  ربق و  يراک  چگ  زا  ربمایپ  - 1 تسا : هدرک  نایب  تروص  کی  هب  ار  نآ 
نتـشون روبق و  يراک  چگ  زا  ربمایپ  - 3 متـشه ). مجنپ و  ياهثیدح   ) تسا هدرک  یهن  ربق  يراک  چـگ  زا  ربمایپ  - 2 مهن ). مود و  مـکی و 

تسا هدومرف  یهن  ربق  يور  رب  نتشون  زا  ربمایپ  - 4 مراهچ ). ثیدـح   ) تسا هدرک  یهن  ربق  يور  نتفر  هار  نامتخاس و  نتخاس  نآ و  يور 
هدرک یهن  نآ  رب  نتشون  نآ و  يور  انب  نتخاس  نآ ، يراک  چگ  ربق ، يور  رب  نتسشن  زا  ربمایپ  - 5 75 ص : تیباهو ، نییآ  مشش ). ثیدح  )

رد مهدزای ) ثیدـح   ) تسا هدرک  يریگولج  نآ  يور  انب  نتخاس  يراک و  چـگ  ربق و  يور  رب  نتـسشن  زا  ربمایپ  - 6 مهد ). ثیدح   ) تسا
زا اج  نیا  رد  اما  هدـش ، یهن  ربق  رب  هیکت  دامتعا و  زا  تسخن  تروص  رد  هک  تسا  نیارد  تسخنتروصاـب ، تروص  نیا  تواـفت  تقیقح 

هدرک یهن  نآ  يور  نتشون  نآ و  كاخ  رب  ندوزفا  نداهن و  نآ  يور  انب  يراک و  چگ  ربق و  يور  نتـسشن  زا  ربمایپ  - 7 نآ . يور  نتسشن 
نایم یهاـگ  اـهنیا ، رب  نوزفا  تسا . هدـش  عونمم  زین  نآ  نتـشون  ربق و  كاـخ  رب  ندوزفا  لّوا ، ياـت  هس  رب  هوـالع  ریخا ، تروص  رد  تسا .
مجنپ تروص  رد  تسا و  نتفر ) هار  ندز و  اپ  « ) ءاطو  » موس تروص  رد  و  دامتعا » ، » تسخن تروص  رد  تسا ، نیابت  فـالتخا و  اـهریبعت ،
دروم دناوتیمن ، ثیدح  نیا  یبارطضا  نینچ  اب  تسا . نتـسشن  زا  ریغ  و  نتفر ، هار  زا  ریغ  دامتعا  ملـسم  روط  هب  نتـسشن ) « ) دوعق  » مشـش و 

ربق رب  انب  زا  ربمایپ  هک  دـنکیمن  تلـالد  نیا  زا  شیب  نآ ، زا  ضاـمغا  دنـس و  تحـص  ضرف  رب  ثیدـح  نیا  ج - دـشاب . هیقف  کـی  داـمتعا 
یهن و  یتهارک »  » یهاگ تسا و  یمیرحت »  » یهاـگ یهن  اریز  تسین ؛ نآ  میرحت  رب  لـیلد  ءیـش  کـی  زا  یهن  یلو  تسا ، هدرک  يریگولج 

«، یهن  » ِیقیقح حالطصا  هب  ییادتبا و  يانعم  هک  تسا  تسرد  تسا . هتفر  راک  هب  تهارک  رد  رتشیب  نایاوشیپ ، ریاس ، ربمایپ و  تاملاکم  رد 
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یلو درک ، هدافتسا  تهارک  نآ  زا  ناوتیمن  زگره  دشابن ، راک  رد  رگید  يانعم  رب  ياهنیرق  ات  تسا و  میرحت   76 ص : تیباهو ، نییآ  نامه 
ۀیهارک : » ناونع تحت  ار  ثیدح  دوخ ، ننـس  رد  يذـمرت  اًلثم  دـناهدرکن ، تشادرب  يزیچ  تهارک  زج  ثیدـح  نیا  زا  نادنمـشناد ، املع و 

دـنکیم و لقن  مکاح  زا  هجام ، نبا  ننـس  حراش  يدنـس »  » هک تسا  ناـمه  تهارک ، رب  نشور  هاوگ  تسا . هدروآ  روبقلا و »...  صیـصجت 
همه هـک  نـیا  هاوـگ  هـب  تـسا ، هدرکن  یقلت  یمیرحت  یهن  ار  نآ  ینعی  تـسا ؛ هدرکن  لـمع  یهن  نـیا  رب  ناناملــسم  زا  يدـحا  دـیوگیم :

رب انب  زاوج  رب  یمالـسا  بهاذم  ياملع  قافتا  تسا ، یتهارک  یهن  یهن ، نیا  هک  نیا  رب  رگید  دـهاش  دنـسیونیم . ار  اهربق  يور  ناناملـسم 
ربق بحاص  کلم  رد  ربق  يور  رب  انب  دسیونیم : ثیدح  حرـش  رد  ملـسم  حیحـص  حراش  دـشاب . یفقو  نیمز  هک  نیا  رگم  تسا  اهربق  يور 

« هیلع ءانبلاو  ربقلا  صیصجت  ۀهارک   » ناونع اب  ار  ثیدح  یّتح  هدرک و  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  یعفاش  مارح . یفقو  نیمز  رد  تسا و  هورکم 
یلو باحْـصْألاو ) یعفاَّشلا  ِْهیَلَع  « 1  » َّصَن ٌمارَحَف  ٍۀَلَّبَـسَم  ٍةربْقَم  یف  ناک  ْناَو  ٌهوُرْکمف  یناْبلا  ِکـِْلم  یف  َناـک  ْناَـف  ءاـنبلا  اـّمأ  . ) تسا هدروآ 

هاگره دوش . تهارک  عفر  نآ  زا  يروما ، هتشر  کی  رطاخ  هب  یهاگ  هک  تسین  نآ  زا  عنام  ءیـش ، کی  ندوب  هورکم  هک  تسا  ادیپ  هتفگان 
ای تسا و  هدرک  بجاو  ضرف و  ار  نآ  تبحم  دـنوادخ  هک  ربق  بحاص  رب  یتسود  تّدوم و  راهظا  مالـسا و  تلاصا  ظفح  هیاـم  ربق ، ریمعت 

ندـناوخ نآرق و  توالت  هب  ربق  رب  انب  هیاس  رد  رئاز  هورگ  هک  دوش  ببـس   77 ص : تیباهو ، نییآ  ای  ددرگ و  یمالسا  رئاعـش  ظفح  بجوم 
ببـس هکلب  دـنکیم ، تهارک  عفر  ددرگیم ، بترتـم  روـبق  نیا  ياـنب  رب  هک  یمیظع ، دـیاوف  نینچ  اـهنت  هن  عـطق  روـطب  ددرگ ، قـفوم  اـعد 

اسب هچ  ددرگیم ، نوگرگد  ینیوانع ، هلیـسو  هب  بحتـسم ، ای  هورکم و  مکح  دشاب . زین  بحتـسم  یمالـسا » رئاعـش   » ناونع هب  هک  دوشیم 
؛ دنوشیم هدرمش  حوجرم  یضراوع  رطاخ  هب  یبحتسم ، روما  هتـشر  کی  ای  دوشیم و  بوبحم  یناونع ، ندش  همیمـض  رثا  رب  هک  یهورکم 

یتروص رد  تایضتقم  نیا  یلو  تسین ، يرگید  زیچ  تیبوبحم  ای  تّیحوجرم و  ِیضتقم  ِندوب  زج  زیچ ، کی  ندوب  بحتسم  هورکم و  اریز 
هقف هب  تبـسن  هک  يدارفا  رب  بلاـطم  نیا  دـیامنن و  هبلغ  نآ  ياـضتقا  رب  اـی  دریگن  ار  اـهنآ  ریثأـت  اـضتقا و  ولج  یعناوم  هک  دـنوشیم  رثؤـم 

. تسا نشور  رایسب  دنراد  ییانشآ  یمالسا 

رگید ثیدح  ود  اب  لالدتسا 

: میهد رارق  یسررب  دروم  تسا ، کسمتسم  یباهو  هورگ  يارب  هک  ار  يرگید  ثیداحا  تسا  هتـسیاش  هدیـسر ، اج  نیا  هب  نخـس  هک  نونکا 
انَثَّدَـح بَهَو ، انَثَّدَـح  یـشاقِرلا ، هَّللاُدـْبَع  نب  دّـمحُم  انَثَّدَـح  ییحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  انَثَّدَـح  - 1 دـنکیم : لـقن  نینچ  دوخ  حیحـص  رد  هجاـم  نبا 

.« ِْربَقلا یَلَع  یْنُبی  ْنا  یهَن  مّلسو - هلآو   ] هیلع هَّللا  یّلـص  ِّیبَّنلا - َنا  : » دیعَـس یبا  نَع  ةرمَیَُخم ، ِْنب  ِمِساْقلا  ِنَع  ٍِرباج ، ِنب  َدیزَی  ُنب  ُنمْحَرلاْدبَع 
دنس ود  اب  ار  ثیدح  کی  دوخ ، دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  درک ». یهن  ربق  يور  رب  نتخاس  انب  زا  ص - ربمایپ -  » 78 ص : تیباهو ، نییآ  « 1»

ُلوُسَر یهن  : » َْتلاق ۀَمَلَـس  ّما  ْنَع  ۀمَلَـس ، ّما  یلُوم  ٍمِعان  ْنَع  ٍبیبَح ، یبا  ُْنب  ُدیُرب  انَثَّدَح  ۀِعیَْهل ، نبا  انَثَّدَـح  ٌنَسَح ، انَثَّدَـح  - 2 دنکیم : لقن 
-3 نآ ». ندرک  يراک  لِگ  ربق و  يور  رب  نتخاـس  اـنب  زا  تشاد  رذـح  رب  ص - ربماـیپ - « » 1 .« » َصَّصَُجی ْوا  ْربـَـقلا  َیلَع  یْنُبی  ْنا  ص - هَّللا -
- مّلسو هلآو   ] هیلع هَّللا  یّلص  ِّیبَّنلا - َّنأ  : » ۀَمَلَس ّما  یلوُم  ْمعان  نَع  ٍبیبَح ، یبا  ُْنب  دیرب  ینَثَّدَح  ۀِعیَْهل ، ُْنب  ِهَّللاُْدبَع  انَثَّدَح  ٍقاحـسا ، ُْنب  ِّیلَع 

ربق رب  نتسشن  ای  نآ و  يور  رب  نتخاس  انب  ربق ، ندرک  يراک  لِگ  زا  ص - ادخ - لوسر  « » 2 .« » َسَلُْجی ْوا  ِْهیَلَع  یْنُبی  ْوا  ٌْربَق  َصَّصَُجی  ْنا  یهَن 
صخشم زگره  دشابیم و  لوهجم  اًلماک  وا  تسا . بهو »  » نآ نایوار  زا  یکی  هک  سب  نیمه  تسخن ، تیاور  فعض  رد  تشاد ». رذح  رب 

زا کـی  مادـک  بهو  نیا  هک  تسین  موـلعم  دربیم و  مسا  ماـن ، بهو »  » هدـفه زا  لادـتعالا  نازیم  رد  تـسیک و  وا  زا  دوـصقم  هـک  تـسین 
هعیهل نب  هَّللادـبع  دوجو  موـس ، مود و  ثیدـح  تفآ  « 3 . » دـندوب راگزور  ناباذـک  ثیدـح و  ناعاض  ءزج و  نانآ  زا  يرایـسب  تساهنآ و 
ییحی درک و  لالدتسا  شتیاور  اب  ناوتیمن  تسا و  فیعض  وا  هتفگ  نیعم  نبا  : » دسیونیم  79 ص : تیباهو ، نییآ  وا  هرابرد  یبهذ  تسا .

هریس مامت  هک : نیا  نآ  میوشیم و  روآدای  ار  ياهتکن  میرذگیم و  دانـسا  رد  هشقانم  زا  اجنیا  رد  « 1 .« » هدرمشیمن يزیچ  ار  وا  دیعس ، نب 
هناخ و رد  ترـضح ، نآ  هباحـص  بیوصت  هب  یمارگ ، ربمایپ  رّهطم  دسج  هک  دـناهدرک  لقن  یمالـسا  ناثدـحم  ناراگن و  خـیرات  ناسیون و 
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دنتسج و دانتـسا  درک ، لقن  ربمایپ  زا  رکبوبا  هک  یثیدح ، هب  يو  نفدم  شنیزگ  رد  هباحـص  دش و  هدرپس  كاخ  هب  هشیاع  شرـسمه  هرجح 
یمارگ ربمایپ  رگا  تسا : نیا  شسرپ  نونکا  « 2 . » دوشیم هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  درذـگرد ، هک  ياهطقن  ره  رد  يربمایپ  ره  هک  نیا  نآ 

انب ياراد  هک  دـنروآرد  یتلاـح  هب  ار  شربـق  هدرک و  نفد  فقـس  ریز  رد  ار  وا  دـسج  هنوگچ  دوـب ، هدرک  یهن  ربـق  يور  رب  اـنب  نتخاـس  زا 
داجیا  » نامه تسا ، مارح  هچنآ  دیوگیم : هک  تسا  اهیباهو  زا  یخرب  کشخ  دماج و  ناگدنسیون  زا  یخرب  راتفگ  رتروآهدنخ ، دیدرگ !؟
هیجوت زج  يریسفت  نینچ  « 3 . » دنزاسب انب  شربق  رب  هک  نیا  هن  دندرپس ، كاخ  هب  انب  ریز  ار  ربمایپ  و  انب ! ریز  دـسج  نفد  هن  تسا ، ربق  رب  انب »

وربور تیعقاو  نینچ  اـب  ناـیباهو  رگا  درادـن و  يرگید  هزیگنا   80 ص : تیباهو ، نییآ  انب ) ریز  ربمایپ  دـسج  نفد   ) یجراـخ تیعقاو  کـی 
رگا تسا و  مارح  تیم  ربق  رب  انب  ِثادـحا  داجیا و  لصا  اهنت  ایآ  میـسرپیم : یباّـهو  زا  لاـح  دـندرکیم ! مکح  ود ، ره  میرحت  هب  دـندوبن ،

؟ تسا مارح  اقب »  » و داجیا »  » تهج زا  انب  هک  نیا  ای  تسین ؟ مارح  نآ  ياقبا  رگید  درک  داجیا  ییانب  دومن و  تفلاخم  لـصا  نیا  اـب  یـسک ،
تویب تلاسر و  راثآ  روز ، رهق و  هب  يدوعس  تموکح  ارچ  میسرپیم : دشابن ) مارح  نآ  ياقبا  مارح و  انب  داجیا  هک   ) تسخن تروص  رب  انب 

نیا نیا ، زا  هتـشذگ  و  نآ . ياقبا  هن  دوب  مارح  انب  ثادحا  طقف  هک  یتروص  رد  درک  دوبان  ار  وا  نادنزرف  هباحـص و  بابق  ربمایپ و  نادـناخ 
روـبق يور  هک  ییاـهانب  ندرک  ناریو  : » دـیوگیم میق ) نـبا   ) یلوا تـسا . هـیمیت  نـبا  مـیق و  نـبا  دـننام  هیباـهو ؛ ياواـتف  فـالخ  رب  ضرف 

نآ اب  و  نایب »  » نیا اب  تسین »! زیاج  مه  زور  کی  اهنآ  ندرک  ناریو  رب  ییاـناوت  زا  سپ  اـهنآ ، يرادـهگن  اـقبا و  تسا و  بجاو  دـناهتخاس 
رب نداهن  انب  دیوگب : دریذپب و  ار  مود  قش  دیاب  ریزگان  هکلب  دنیزگرب  ار  شسرپ  زا  تسخن  شخب  یباهو  هک  تسین  حیحـص  زگره  لمع !» »

ار ربمایپ  رهطم  دسج  ناناملسم ، ارچ  دوشیم : حرطم  شسرپ  نیا  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  تسا . مارح  اقبا ) داجیا و   ) تلاح ود  ره  رد  ربق ،
، تیباهو نییآ  ددرگ . نامتخاس  انب و  ياراد  ربمایپ  ربق  هک  دـندرک  يراک  اما  دـنتخاسن ، شیارب  ییانب  هچرگ  دـندرک ؟ نفد  فقـس  ریز  رد 
رب نآ  ثادـحا  هک  تسا  مارح  ییاقبا  : » دـیوگب نیملـسم ، یجراخ  لمع  هیجوت  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  نایباهو  رارف  يارب  هار  اهنت   81 ص :

و تسین . مارح  دـشاب ، ربق  رب  انب  تروص  هب  دـنچ  ره  نآ ، ياقبا  دـشابن ، راک  رد  يربق  نامتخاس ، ثادـحا  ماگنه  هب  رگا  دـشاب و  ربق  يور 
.« تسین نیملسم ) لمع   ) یجراخ تیعقاو  کی  هیجوت  زج  یکیکفت  نینچ 

« ناناملسم لمع   » و بتکم »  » ضقانت شکمشک  رد  تیباهو 

دراوم رد  نانآ  هکلب  دـناهتفرگ  رارق  ناناملـسم » لمع   » و بتکم »  » نایم ضقاـنت  شکمـشک  رد  ناـیباهو  هک  تسین  يدروم  اـهنت  هطقن ، نیا 
گنس زا  دیوگیم : هتسویپ  درامـشیم و  عونمم  تدش  هب  ار  یبن  راثآ  هب  كربت  تیباهو  دننزیم . اپ  تسد و  شکمـشک  نیا  رد  زین  رگید 

نآ راوید  رد و  هبعک و  هدرپ  ندیـسوب  نآ و  سمل  رجح و  ندیـسوب  اـب  هتـسویپ  ناناملـسم  رگید ، يوـس  زا  تسین . هتخاـس  يراـک  لِـگ ، و 
ار ایلوا  ربق  رانک  رد  دجـسم  نتخاس  نانآ  تسین . هتخاس  اـهنآ  زا  يراـک  اـهنآ  رظن  زا  هک  دنـسوبیم  ار  یلگ  گنـس و  دـنیوجیم و  كربت 

هزمح ترـضح  ربق  رانک  رد  یتح  دراد ، دوجو  يدـجاسم  دـهاشم ، رانک  رد  یمالـسا  ياهروشک  مامت  رد  هک  یلاـح  رد  دـناهدرک ؛ میرحت 
نآ فارطا  ناناملسم  دراد و  رارق  دجسم  نایم  یمارگ  ربمایپ  ربق  زین  نونکا  مه  دندرک و  ناریو  ار  نآ  يدوعس  نامکاح  هک  دوب  يدجـسم 

. دنتسیایم زامن  هب 

« ینیب عقاو   » ياج هب  يزاس » لیلد  »

نآ دناهدروآ و  تسد  هب  يرگید  هناهب  حالطـصا ، هب  هتخادرپ و  یـشارت  لیلد  هب  عیقب ، رد  نوفدم  ناماما  ربق  دـبنگ و  بیرخت  يارب  یباهو 
زا محازم  عون  ره  دـیاب  دومن و  ار  هدافتـسا  رثکادـح  فـقاو ، دـصاقم  هب  تبـسن  یـضارا ، نیا  زا  دـیاب  تسا و  فـقو  عـیقب ، نیمز  هک : نیا 
هب اریز  تسا ؛ عیقب  نیمز  زا  تمسق  کی  زا  يرادربهرهب  زا  عنام  تلاسر ، نادناخ  روبق  يور  رب  نامتخاس  يانب  درب و  نیب  زا  ار  يرادربهرهب 

نینچ دیاب  سپ  تسین  نکمم  يزیچ  نینچ  فارطا ، ياهراوید  اهیپ و  ریز  یلو  دـشاب ، ریذـپ  ناکما  مرح  نحـص و  رد  نفد  هک  نیا  ضرف 
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یعوـن زج  یلالدتـسا ، نینچ  هک  تـسین  یکـش  ددرگ ! یلمع  فـقاو  دـصاقم  عـیقب ، نیمزرـس  ماـمت  رد  اـت  تـشادرب ، ناـیم  زا  ار  ییاـهانب 
هب یفده  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  دربب و  نیب  زا  ار  تلاسر  نادناخ  راثآ  هدش  هک  تمیق  ره  هب  دهاوخیم  یباهو  یـضاق  تسین ! يروادـشیپ 

شیب يرادـنپ  عیقب ، ندوب  فقو  هشیدـنا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدیـشک  شیپ  ار  عیقب  نیمزرـس  ندوب  فقو  هلأسم  هداتفا و  يزاـس  لـیلد  رکف 
تاوم عیقب ، هک  دراد  لامتحا  هکلب  مینک  هیکت  نآ  يور  ات  تسا  هدـماین  یثیدـح  یخیرات و  باتک  چـیه  رد  عیقب  ندوب  فقو  اریز : تسین ؛

نآ رد  فرـصت  عون  ره  هک  دوب  دهاوخ  هیلوا » تاحابم   » زا تروص ، نیا  رد  دناهدرکیم ، نفد  اجنآ  رد  ار  دوخ  تاوما  هنیدم  مدرم  هدوب و 
رب ینادـنچ  تنکم  تردـق و  دوب و  مک  تاوم  ریاب و  ياـهنیمز  کـلمت  رب  مدرم  زآ  صرح و  هک  هتـشذگ ، ياـهنامز  رد  دـشابیم . زیاـج 

، تیباهو نییآ  مان  هب  يدارفا  و  نیمز »  » مان هب  ياهلأسم  دوب و  هدـشن  زاغآ  اهرهـش  هب  ناییاتـسور  موجه  تشادـن و  دوجو  يداـبآ  نارمع و 
هحابا رب  تشادن و  یکلام  بحاص و  یـضارا ، زا  يرایـسب  دوب ، هدـماین  دوجو  هب  نیمز  سروب  مسا  هب  یتاسـسؤم  و  راوخ » نیمز   » 83 ص :

هد و شخب و  ای  رهـش و  ره  مدرم  نامز ، مایا و  نیا  رد  دـشیم و  بوسحم  تاوم  ياـهنیمز  ءزج  حالطـصا  هب  و  دوب ، یقاـب  دوخ  نیتسخن 
، دیدرگیم ماگـشیپ  ینیمز ، رد  دوخ  هدرم  نفد  رد  یـسک  رگا  ای  دـندادیم ، صاصتخا  دوخ  تاوما  نفد  يارب  ار  ینیمز  هعطق  ياهدـکهد 

نفد يارب  سپس  دنک و  کلمت  ار  اجنآ  رفن  کی  هک  نآ  یب  دندروآیم ، رد  ناتسربق  تروص  هب  ار  نآ  و  دندرکیم . يوریپ  وا  زا  نارگید 
اب و  تشادن ، یتمیق  نادنچ  هنیدم  زاجح و  رد  نیمز  تسا . هدوبن  ینثتسم  نوناق  نیا  زا  عیقب  نیمزرـس  هک  تسا  نشور  دیامن . فقو  تاوما 

نیمز هک  ياهقطنم  رد  دـنکیمن . فقو  تاوما  نفد  رب  ار ، تشک  لباق  یکلم و  نیمز  یلقاع  چـیه  هنیدـم ، فارطا  رد  تاوم  یـضارا  ندوب 
نیا زین  خیرات  دننکیم . هدافتـسا  تسا  هیلوا  تاحابم  وزج  هک  تاوم »  » نیمز زا  ًاعطق  دـشاب ، مک  رایـسب  زیخلـصاح  نیمز  ناوارف و  تاوم » »

نوعظم نب  ناـمثع  دـیدرگ ، نفد  عیقب  رد  هک  یـسک  نیتسخن  دـسیونیم : اـفولا » ءاـفو   » رد يدوهمـس  دـنکیم : تاـبثا  دـییأت و  ار  تقیقح 
هک دندش  لیام  مدرم  نامز  نیا  زا  دیدرگ . نوفدم  نامثع  رانک  رد  ربمایپ  رما  هب  تشذگرد ، ربمایپ  دنزرف  میهاربا  یتقو  دوب . ربمایپ  یباحص 

: دیوگیم سپـس  تفای . صاصتخا  ياهلیبق  يارب  ياهطقن  ره  و  دندیرب ، ار  اهتخرد  تهج  نیا  زا  دننک ؛ نفد  عیقب »  » رد ار  دوخ  ياههدرم 
عطق تخرد  نآ  دـندرک ، نفد  اـجنآ  رد  ار  نوعظم  نبا   84 ص : تیباهو ، نییآ  ناـمثع  یتقو  تشاد  دـقرغ »  » ماـن هب  یتخرد  عیقب  نیمزرس 

ینـشور هب  ترابع  نیا  زا  دنوشیم . هدید  ییاههلـصاف  رد  هنیدم  ياهنابایب  رد  هک  تسا  ینابایب  تخرد  نامه  دـقرغ ، تخرد  « 1 . » دیدرگ
رد درک و  تزاـیح  دوخ  هلیبـق  يارب  ار  ياهعطق  یـسک  ره  یباحـص ، کـی  نفد  رطاـخ  هب  هک  دوب  ياهدرم  نیمز  عیقب  هک  دوشیم  هدافتـسا 

نفد اجنآ  رد  عیقب  همئا  هک  ياهطقن  هک  دوشیم  هدافتـسا  خـیرات  زا  هکلب  تسا . هدـماین  عیقب  عفانم  ندوب  لـیبس  اـی  فقو و  زا  یماـن  خـیرات 
. تسا هدـش  نفد  دوب ، مشاهینب  هب  قلعتم  هک  ياهناخ  رد  ماما ، راهچ  نیا  كاپ  رهاط و  داسجا  هدوب و  بلاطیبا  نب  لـیقع  هناـخ  دـناهدش ،
. دش هدرپس  كاخ  هب  دوب ، لیقع  هناخ  رد  هک  مشاهینب - رباقم  رد  دـسا - تنب  همطاف  ربق  دزن  بلطملادـبع  نب  سابع  دـسیونیم : يدوهمس 
. تسا هدید  دوب ، یلع  نب  دیز  نب  دمحم  کلم  هک  ياهناخ  رد  ار  ربمایپ  دنزرف  میهاربا  ربق  وا  هک  دـنکیم  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  زین  و  « 2»

نیا درپس . كاخ  هب  تشاد  ینامتخاس  دبنگ و  دوب و  عیقب  رانک  رد  هک  حلفا  نبا  هناخ  رد  ار  ذاعم  نب  دعـس  ندب  ربمایپ ، هک  دنکیم  لقن  زاب 
كاخ هب  دوخ  كولمم  ياههناخ  رد  ام  همئا  رهاط  داـسجا  تسا و  هدوبن  لـیبس  فقو و  عیقب ، نیمزرـس  هک  تسا  یکاـح  یگمه  اـههلمج 
كاخ اـب  فقو ،  85 ص : تیباهو ، نییآ  اب  تمحازم  هناهب  هب  تلاسر  نادـناخ  راـثآ  هک  تسا  حیحـص  عضو ، نیا  اـب  اـیآ  دـناهدش . هدرپس 
يارب فـقاو  دـیاش  تسه ، تـسد  رد  يرثا  نآ ، فـقو  تـیفیک  زا  اـیآ  هدوـب ، فـقو  عـیقب  نـیمز  هـک  مـینک  ضرف  لاـح  دوـش !؟ ناـسکی 

هب مهتم  ار  نانآ  و  مییامن ، تّحـص  رب  لمح  ار  نمؤم  راک  دیاب  مینادیمن ، نوچ  تسا و  هداد  نامتخاس  انب و  هزاجا  گرزب ، ياهتیـصخش 
یضاق دوب . دهاوخ  نشور  عرش  فالخ  نّیب و  مارح  اههناخ ، اههبق و  نیا  ندرک  ناریو  مده و  تروص  نیا  رد  تسا  یهیدب  مینکن . فالخ 

نینچ مه  رگا  تسا و  یشارت  لالدتـسا  يزاس و  لیلد  عون  کی  ندوب ، فقو  هشیدنا  هک  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  يو ، نارکفمه  دهیلب و  نب 
رد هکلب ، دناهدرک ، ناریو  ار  تلاسر  راثآ  هورگ  نیا  هک  تسین  راب  نیتسخن  نیا  اریز  دندرکیم ؛ ناریو  ار  تلاسر  راثآ  زاب  دنتـشادن  یلیلد 

زاجح نیمزرس  زا  نانآ  درط  زا  سپ  سپس  دندرک ، ناریو  بارخ و  ار  تلاسر  راثآ  دندش ، طلسم  هنیدم  رب  راب ، نیلوا  يارب  هک  لاس 1221 
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. دندش انب  دیدجت  یگمه  ینامثع ، ياهورین  هلیسو  هب 

ناحلاص روبق  رانک  رد  يزاس  دجسم   3 لصف :

هراشا

دوهی و لمع  دروم  رد  ربمایپ  زا  هک  یثیدـح  دافم  زاوج ، تروص  رد  هن و  ای  تسا  زیاج  ناحلاص  ربق  يور  رب  ای  رانک  رد  يزاس  دجـسم  ایآ 
ار دوخ  ناربمایپ  روبق  هک  نیا  يارب  ار  يراصن ) دوهی و   ) هورگ ود  نیا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  تسیچ ؟ تسا ، هدـش  لقن  يراصن 

هدمآ تیاور  نیا  رد  هک  هچنآ  اب  مزالم  ایلوا ، روبق  رانک  رد  يزاس  دجسم  ایآ  هک  تسا  نیا  شسرپ  کنیا  درک ، نعل  دناهدرک  ذاختا  دبعم 
اریز درادـن ؛ یعنام  نیرتکچوک  مالـسا ، یلک  لوصا  هب  هجوت  اب  ناـحلاص ، اـیلوا و  روبق  راوج  رد  يزاـس  دجـسم  خـساپ : تسین !؟ تسا ،
نییآ يرگید  زیچ  تسا - هدـیدرگ  هطقن  نآ  كربـت  هیاـم  هـک  وا - بوـبحم  نفدـم  راوـج  رد  ادـخ  شتـسرپ  زج  دجـسم ، ياـنب  زا  فدـه 

ای ترایز و  زا  لبق  ادخ ، يایلوا  نارئاز  هک  تسا  نیا  دراوم ، نیا  رد  دجـسم  سیـسأت  زا  فده  نخـس : رگید  هب  تسین .  87 ص : تیباهو ،
هماقا هن  تسا و  مارح  روبق  ترایز  لصا  هن  اهیباهو ) رظن  زا  یتح   ) هک اجنآ  زا  دـنهد ، ماجنا  اـجنآ  رد  ار  دوخ  يداـبع  ضیارف  نآ ، زا  سپ 

مارح یهلا  ضیارف  ماجنا  ادخ و  شتـسرپ  روظنم  هب  ایلوا  روبق  راوج  رد  دجـسم  يانب  هک  درادن  تهج  نآ . زا  لبق  ای  ترایز و  زا  سپ  زامن 
ار نآ  نآرق  هدوب و  نیـشیپ  عیارـش  رد  یتنـس  لمع و  کی  راک  نیا  هک  دوشیم  طابنتـسا  فهک ، باحـصا  تشذگرـس  هب  هجوت  اـب  دـشاب .

فـشک نامز  نآ  مدرم  يارب  لاس  هن  دصیـس و  زا  سپ  فهک  باحـصا  نایرج  یتقو  تسا . هدومن  لقن  دـنک ، داـقتنا  نآ  زا  هک  نیا  نودـب 
نیا زا  لیلجت  نمـض  ات   ) میزاسب نانآ  ربق  رب  ییانب  دنتفگ : یهورگ  - 1 دندش . میـسقت  هورگ  ود  هب  اهنآ  لیلجت  هوحن  هرابرد  مدرم  دیدرگ 

ْمِْهیَلَع اُوْنبا  اُولاقَو  : » دـنکیم هراشا  ریز  هلمج  اب  رظن ، نیا  هب  نآرق  میراد ) هاگن  هدـنز  ار  ناشراثآ  ناشن و  ماـن و  اـهنآ و  هرطاـخ  نادرمدار ،
(. مییوج كربت  قیرط  نیا  زا  و   ) میزاسب دجسم  راغ ) يور   ) نانآ ربق  يور  رب  دنتفگ : رگید  یهورگ  - 2 دیزاسب ». اهنآ  ربق  رب  ییانب  « » ًاناْیُنب

نییآ تسا ؛ هدوب  ناتسرپادخ  نادّحوم و  هب  طوبرم  مود  داهنشیپ  ناکرشم و  هب  طوبرم  تسخن ، داهنـشیپ  هک  « 1  » دنراد رظن  قافتا  نارسفم 
هک هورگ  نآ  « » 1 . » ًادِجْسَم ْمِهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  ْمِهِرمأ ، یلَع  اُوبَلَغ  َنیَّذلا  َلاقَو  دیامرفیم : نینچ  لوق ، نیا  لقن  رد  نآرق  اریز   88 ص : تیباهو ،

هرود فهک ، باحصا  نایرج  روهظ  هرود  دیوگیم : خیرات  میزاسب ». دجسم  نانآ  نفدم  رب  هک  دنتفگ  دندوب ، هدش  زوریپ  تسخن  هورگ  رب 
. دوبن يربخ  دندرکیم ، توعد  تب  شتسرپ  رب  ار  مدرم  هک  وا ، فالخا  كرـشم و  ياورنامرف  نآ  زا  رگید  دوب ، كرـش  رب  دیحوت  يزوریپ 

هدوب ادخ » شتسرپ  يارب  يزاس  دجسم   » عوضوم نانآ ، يداهنـشیپ  نتم  هک  صوصخب  دوب ، دنهاوخ  نادحوم  نامه  بلاغ ، هورگ  نیا  ًاعبط 
ای ربق و  يور  رد  يزاس  دجـسم  رگا  دناهدوب . رازگ  زامن  هورگ  دحوم و  دارفا  ناگدـننک ، داهنـشیپ  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  دوخ  نیا  تسا و 
ار ناشیارجام  دنک ، داقتنا  اهنآ  راک  زا  هک  نآ  نودب  نآرق  ارچ  و  دندرک ، داهنـشیپ  نینچ  نادّحوم  ارچ  دـشاب ، كرـش  هناشن  ایلوا  ربق  رانک 
، یهورگ زا  ار  كرـش  هناشن  دنوادخ  هک  تسین  حیحـص  زگره  تسین ؟ نآ  زاوج  رب  هاوگ  توکـس ، اب  مأوت  نآرق ، لقن  ایآ  دنکیم !؟ لقن 

ثحب نآ  زا  لوصا  ملع  رد  هک  تسا  ریرقت »  » نامه لالدتـسا  نیا  دـیامن و  داقتنا  نآ  زا  حیرـصت  ای  حـیولت  روطب  هک ، نآ  نودـب  دـنک  لقن 
رامـش هب  كربت  ای  ربق و  بحاص  هب  مارتحا  یعون  تسا و  ناـهج  نادّـحوم  ناـیم  رد  رمتـسم  هریـس  یعون  زا  یکاـح  راـک  نیا  تسا . هدـش 

هب سپـس  دندرکیم ، هضرع   89 ص : تیباهو ، نییآ  نآرق  رب  ار  هلأـسم  ثیدـح ، هب  لالدتـسا  زا  شیپ  اـهیباهو  هک  دوب  هتـسیاش  دوریم .
. دنتخادرپیم ثیداحا  حرط 

ایلوا روبق  راوج  رد  دجسم  يانب  میرحت  رب  نایباهو  لئالد 

رد يراخب  مینکیم . یـسررب  ار  همه  هک  دناهدرک  لالدتـسا  ثیدح  دـنچ  هب  ناحلاص ،» ربق  راوج  رد  دجـسم  يانب  میرحت   » يارب هورگ  نیا 
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ٍِّیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُنَسَْحلا  َتاـم  اََّمل  - » 1 دنکیم : لقن  ار  ریز  ثیدـح  ود  ِرُوبُْقلا » یَلَع  ِدِـجاسَملا  ِذاخِّتإ  نم  ُهَرْکی   » باب رد  دوخ  حـیحص 
.« اُوبَلَْقناَف اوُِسئَی  َْلب  ُرَخآلا  َُهباجأَف  ْاوُدَقَفام  اوُدَجَو  ْلَهالا  ُلوُقَی  ًاحئاص  اوُعِمَسَف  ْتَعَفَر  َُّمث  ًۀَنَـس  ِهِْربَق  یلَع  َۀَّبُْقلا  ُُهتَأَْرما  َِتبَرَـض  ْهنَع  ُهَّللا  َیـضر 
داد یصخش  هک  دندینش  تشادرب . لاس  کی  زا  سپ  دز و  وا  ربق  رب  ياهمیخ )  ) ياهبق وا  رسمه  تشذگ  رد  یلع  نب  نسح  نب  نسح  یتقو  »

َدوُـهَْیلا ُهَّللا  َنََعل  - » 2 دـنداد ». عضو  رییغت  دـندش و  دـیماان  هن ، داد : خـساپ  يرگید  دـندرک ، ادـیپ  دـندوب  هدرک  مگ  هک  ار  هچنآ  ایآ  دزیم ،
دوهی و دنوادخ  « » 1 « » ًادِجْسَم َذَخَُّتی  نأ  یـشْخأ  ّینَأ  َْریَغ  ُهَْربَق  اوُزَْربَأل  کلذ  الَْولَو  ۀشئاع )  ) َْتلاق ًادِجْـسَم  ْمِِهئایْبنأ  َروُبق  اوُذَخَّتإ  يراصَّنلاَو 

ربمایپ ربق  هک  دوبن  نیا  میب  رگا  تفگ ): هشئاع   ) دـناهدرک ذاـختا  دجـسم  ار  دوخ  ناربماـیپ  ياـهربق  دـنک ، رود  دوخ  تمحر  زا  ار  يراـصن 
مراد نآ  میب  هک  نیا  زج  دندادیمن )  90 ص : تیباهو ، نییآ  رارق  یلئاح  وا  رود  و   ) دندرکیم راکشآ  ار  وا  ربق  ناناملـسم  ددرگ ، دجـسم 

، ود نآ  زا  یکی  لقن  هب  تهج  نیا  زا  تسا ، هدرک  لقن  یتوافت  رصتخم  اب  ار  مود  ثیدح  دوخ ، حیحص  رد  ملسم  دوش ». دجـسم  وا  ربق  هک 
ْمُکاْهنأ ّینا  َدِجاسَم . َرُوبُْقلا  اوُذِخَّتَت  الَفالا  ًادِجـسَم . ْمِهیِِحلاصَو  ْمِِهئاِیْبنا  َروُبق  َنوُذِخَّتَی  اُوناک  ْمُکَْلبَق  َناک  ْنَم  َّناَو  الَأ  - »... 3 مینکیم : افتکا 

ذاختا دجـسم  ار  روبق  زگره  دـندادیم  رارق  دجـسم  ار  دوخ  ناحلاص  ناربمایپ و  ياهربق  امـش ، زا  ناینیـشیپ  دیـشاب  هاگآ  « » 1 .« » َِکلذ ْنَع 
هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - ِلوُسَِرل  ٌریِواصَت  اهیف  ِۀَشَبَْحلِاب  اهَْنیَأَر  ًۀَسینَک  اتَرَکَذ  َۀَمَلَـس  َّماَو  َۀَبِیبَح  َّما  َّنإ  - » 4 مرادیم ». زاب  نآ  زا  ار  امـش  نم  دینکن 

َِکئلوا َرَوُّصلا  َْکِلت  ِهِیف  اورَّوَصَو  ًادِجْـسَم  ِهِْربَق  یلَع  اوََنب  َتامَف  ُحـِلاَّصلا ، ُلُجَّرلا  ُمْهِیف  َناک  اذِإ  َکـِئلوا  َّنإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاـقَف  مّلـسو - هلآو  ]
ترجاهم اجنآ  هب  یهورگ  هارمه  هک   ) هشبح روشک  رد  ادخ ) لوسر  نارسمه   ) هملـس ّما  هبیبح و  ّما  « » 2 « » ِۀَمایِْقلا َمْوَی  هَّللا  َْدنِع  ِْقلَْخلا  ُرارِش 

وا ربق  رب  درمیم ، نانآ  زا  یحلاـص  درم  هاـگ  ره  هک  دنتـسه  یمدرم  ناـنآ  دومرف : ربماـیپ  دـندید . ادـخ  ربماـیپ  زا  يریواـصت  دـندوب ) هدرک 
91 ص : تیباهو ، نییآ  دنـشابیم ». تمایق  زور  رد  ادخ  دزن  مدرم  نیرتدب  نانآ  دندرکیم ، ریوصت  ار  ییاهتروص  دـنتخاسیم و  يدجـسم 

هلآو  ] هیلع هَّللا  یّلـص  هَّللا - ُلوُسر  َنََعل  : » دنکیم لقن  سابع  نبا  زا  ِروبقلا » یلع  جُرُـسلا  ذاختا  یف  ظیلغتلا   » باب رد  دوخ ، ننـس  رد  یئاسن 
هک یناسک  دـننکیم و  ترایز  ار  روبق  هک  ار  ینانز  ص - ادـخ - لوسر  « » 1 « » َجُرُّسلاَو َدِجاسَْملا  اْهیَلَع  َنیِذِخَّتُْملاَو  ِرُوبُقلا  ِتاِرئاز  مّلـسو -

باهولادبع نب  دـمحم  و  تسا ، دـیاقع  عون  نیا  راذـگهیاپ  هک  هیمیت ، نبا  درک ». نعل  دـننکیم ، نشور  غارچ  هدرک ، ذاختا  دجـسم  ار  اهنآ 
راوج ای  حلاص و  درم  ربق  يور  تسین  زیاج  زگره  هک : دنکیم  ریـسفت  نینچ  ار  هدـش  دای  ثیداحا  دریگیم ، هرهب  وا  هدروخ  مین  زا  هتـسویپ 

.« درک انب  يدجسم  ربق  يور  هب  تسین  زیاج  زگره  هک  دناهتفگ  ام  ياملع  « » 2 : » دسیونیم هیمیت  نبا  زاب  دوش . هتخاس  دجسم  نآ ،

ثیداحا دافم  رد  یقیقحت 

هک روطنامه  هک : نیا  نآ  درکن و  تلفغ  لصا  کی  زا  و  دروآ ، تسد  هب  ار  اهنآ  حیحـص  دافم  درک و  تقد  ثیداحا  نوتم  رد  دـیاب  نونکا 
اب ناوتیم  نینچمه  دومن ، ریـسفت  ناوتیم  رگید  هیآ  اـب  ار  ياهیآ  رگید : ینخـس  هب  درک و  فرط  رب  ار  رگید  هیآ  ماـهبا  ناوتیم  ياهیآ  اـب 

نیا نآ ، زا  هدیبسچ و  ثیدـح  کی  ِرهاظ  هب  یباهو ، یهورگ   92 ص : تیباهو ، نییآ  درک . ماهبا  عفر  ریـسفت و  ار  رگید  ثیدح  یثیدـح ،
همه نانآ  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، عونمم  مارح و  نانآ ، راوج  اـی  اـیلوا و  ربق  يور  رب  يزاـس  دجـسم  عون  ره  هک  دـناهدرک  تشادرب  نینچ 

هب ار  داهتجا  باب  هک  اجنآ  زا  هورگ  نیا  دنربب . یپ  نعل ، نیا  زا  ادـخ  لوسر  فدـه  هب  دنتـسناوتیم  دـندرکیم ، یـسررب  مهاب  ار  ثیداحا 
هقث و شنایوار  حیحـص و  نآ  دانـسا  هک  تسا  حیحـص  ینامز  تیاور  دنوریم . اطخ  هب  ثیداحا  زا  يرایـسب  مهف  رد  دناهتـسب ، دوخ  يور 

فالتا نخس و  یگدرتسگ  هیام  ثیداحا ، نیا  دانسا  رد  ثحب  نوچ  دوب و  دهاوخن  لالدتسا  لباق  تروص  نیا  ریغ  رد  دنـشاب ، دامتعا  لباق 
: مییوگیم نخس  اهنآ  نومضم  هرابرد  طقف  تسا ، تقو 

يراصن دوهی و  لمع  نوماریپ  ام  رظن  کنیا 

زا ار  ام  یمارگ ، ربمایپ  اریز  مینادب ؛ ار  ناربمایپ  روبق  رانک  رد  يراصن  دوهی و  لمع  هوحن  هک  تسا  نآ  هب  هتـسب  تایاور ، فده  زا  یهاگآ 
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دهاوخ صخـشم  زین  مالـسا  رد  تمرح  هدودحم  دوش ، نشور  نامیارب  نانآ  راک  دودح  رگا  درادیم . زاب  دـندادیم  ماجنا  نانآ  هک  یلمع 
یعقاو هلبق  هب  هجوت  زا  هداد و  رارق  دوخ  هلبق  ار  دوخ  ناربمایپ  روبق  مدرم  دنهدیم  یهاوگ  هک  تسه  هتـشذگ  ثیداحا  رد  ییاههنیرق  دـش .

ادخ اب  ار  نانآ  ای  دندیتسرپیم و  ار  دوخ  ناربمایپ  دنتـسرپب ، ار  ادـخ  هک  نیا  ياج  هب  ناربمایپ ، روبق  رانک  رد  رتالاب ، هکلب  دـندزیم . زابرس 
« مینکن ذاختا  دوخ  هلبق  ار  نانآ  روبق   » هک دـشاب  نیا  ثیداحا  دافم  رگا   93 ص : تیباهو ، نییآ  دنتخاسیم . کیرش  شتـسرپ  تدابع و  رد 

راوج ای  روبق و  يور  رب  يزاس  دجـسم  میرحت  رب  ثیداحا ، نیا  اب  ناوتیمن  زگره  و ،....  مینکن » تدابع  رد  کیرـش  ادـخ  اب  ار  نانآ   » اـی و 
ار هناگی  يادخ  نانیا  هکلب  دنتسرپیم  ار  نانآ  هن  دنهدیم و  رارق  دوخ  هلبق  ار  ربق  هن  نانآ  نارئاز  هک  ارچ  درک ، لالدتسا  ناکاپ  ناحلاص و 

مهم نیا ، ربانب  تسا . اهنآ  ناکم  زا  كربت  ایلوا ، راوج  رد  دجسم  نتخاس  زا  ناشفده  دنتـسیایم و  هبعک  هب  ور  زامن  لاح  رد  دنتـسرپیم و 
. دش هتفگ  هک  تسا  نامه  مینکن ،» ذاختا  دجسم  ار  نانآ  روبق   » هک نیا  زا  تایاور  فده  دوش  تباث  هک  تسا  نیا 

: هتشذگ تایاور  رد  اههنیرق 

: هک دـندرک  ضرع  شترـضح  هب  ربمایپ  رـسمه  ود  یتقو  اریز  تسا ؛ رگید  تایاور  رگنـشور  مراـهچ ) تیاور   ) ملـسم حیحـص  تیاور  - 1
، تشذـگیم رد  یحلاص  درم  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  : » دومرف ربمایپ  دـندید » هشبح  ياهاسیلک  رد  ار  ادـخ  ربماـیپ  زا  يریواـصت  »

نیا نانآ ، ربق  رانک  رد  ناحلاص ، ریوصت  زا  فدـه  « 1 .« » دندادیم رارق  دجـسم  رد  نآ  زا  يریوصت  دنتخاسیم و  يدجـسم  ار  شربق  يور 
. دننک هدجـس  نآ  رب  هک  دشاب  یتب  ریوصت ، ربق و  هکلب  دـشاب و  اهنآ  هلبق  تروص  ربق و  هک  يروطب  دـننک  هدجـس  ربق ، تروص و  رب  هک  دوب 
94 ص : تیباـهو ، نییآ  دـنزادرپب . میظعت  عوـضخ و  هب  وا  ربارب  رد  دـنهد و  رارق  دوـخ  ربارب  رد  ار  تب  هک  تسین  نـیا  زج  تـب  رب  تداـبع 
ریواصت و دـنراد و  هتـشاد و  لماک  شیارگ  یتسرپ  رـشب  هب  هتـسویپ  هک  نایحیـسم  لـمع  هب  هجوت  اـب  میداد - ثیدـح  نیا  رد  هک  یلاـمتحا 

تمرح رب  نآ  اب  ناوتیمن  زگره  يوق  لامتحا  نینچ  دوجو  اب  تسا و  هجوت  لباق  رایـسب  دشابیم - نانآ  شتـسرپ  دروم  هراومه  اههمـسجم 
نینچمه دنسم و  رد  لبنح  نب  دمحا  - 2 دومن . لالدتـسا  تسا ، اههیاریپ  هنوگ  نیا  زا  یلاخ  هک  ایلوا ، ربق  يور  ای  رانک  رد  دجـسم  نتخاس 

ًانَثَو يْربَق  ْلَعَْجت  َّمُهّللأ ال  : » دومرف یهن  زا  سپ  ربمایپ  هک  نیا  نآ  دـننکیم و  لقن  ثیدـح  يارب  زین  یلیذ  أـطوملا ، باـتک  رد  کـلام  ماـما 
، هدوب نآ  رانک  هک  يریوصت  ربق و  اب  نانآ  هک  تسا  یکاح  هلمج  نیا  هدـم ». رارق  دـشاب ، تدابع  دروم  هک  یتب  ارم ، ربق  اهلاراب ! « » 1 « » ُدَبُْعی
رد تقد  - 3 دـندیتسرپیم . تب  تروص  هب  ار  نآ  هکلب  دـندادیم ، رارق  هلبق  ار  حـلاص  درف  تروص  اـی  ربـق  دـندرکیم و  راـتفر  تب  ناـسب 

دوبن نآ  میب  رگا  : » دیوگیم نینچ  ربمایپ ، زا  ثیدح  لقن  زا  سپ  يو  دزاسیم . رتحضاو  ار  قوف  تقیقح  مود ) ثیدـح  « ) هشیاع  » ثیدـح
رگا هک   ) دوریم نآ  میب  هک  نیا  زج  دـندادیمن ) رارق  لئاح  وا  رود   ) دـندرکیم راکـشآ  ار  وا  ربق  ناناملـسم  ددرگ ، دجـسم  ربمایپ  ربق  هک 

زا عنام  لئاح ، ملسم  روطب  دنکیم ؟ يریگولج  زیچ  هچ  زا  ربق ، رود  راوید  لئاح و  دید ، دیاب  نونکا  ددرگ ». دجسم  وا  ربق  ددرگ ) راکـشآ 
رد زامن  اما  دـنهد . رارق  هلبق  ار  نآ  لقاال  ای  دنتـسرپب ،  95 ص : تیباهو ، نییآ  تب  لکـش  هب  ار  نآ  دـنرازگب و  زاـمن  ربق  رب  هک  دوشیم  نآ 

؛ ناهنپ ای  دشاب  راکشآ  ربق  نآ ، نودب  ای  دشاب  لئاح  هاوخ  تسا ، ریذپ  ناکما  دنهد ، رارق  هلبق  ار  نآ  ای  دنتسرپب  ار  ربق  هک  نآ  یب  ربق ، رانک 
نیا زا  عنام  ربق ، ِلئاح  دننکیم و  تدابع  ار  ادخ  دـنرازگیم و  زامن  هبعک  هب  ور  ربمایپ  ربق  رانک  رد  ناناملـسم ، هک  تسا  نرق  هدراهچ  اریز 

هب دـیوگیم ، نینمؤملا »! ما   » اریز دزاسیم ؛ نشور  ار  ثیدـح  دافم  تسا ، هشیاع  مالک  نتم  هک  ثیدـح  لیذ  هصـالخ : تسا . هدـشن  راـک 
هچ زا  لئاح  نیا  هک  دید  دیاب  نونکا  دندیشک . شرود  رب  یلئاح  دندرک و  ناهنپ  ناگدید  زا  ار  نآ  دوشن ، دجـسم  ربمایپ  ربق  هک  نیا  رطاخ 

دنتـسیاب شربارب  رد  مدرم  دیآرد و  تب  تروص  هب  ربق  دراذگیمن  فلا - دنک : يریگ  شیپ  زیچ  ود  زا  دـناوتیم  لئاح  دوشیم ؟ عنام  زیچ 
رارق هلبق  اریز  دـنهد ؛ رارق  هلبق  ار  ربق  دـنناوتیمن  ب - دـننک . راتفر  تب  تروص  هب  وا  اب  دـنناوتیمن  دـننیبن ، یتقو  اریز  دـننک ؛ شـشتسرپ  و 
هبعک اریز  دوشن ؛ هدید  ای  دوش  هدید  تسا ، هلبق  تالاح  مامت  رد  هک  درک  سایق  هبعک  هب  ار  نآ  ناوتیمن  زگره  تسا و  ندید  رب  عرف  نداد 
رارق هلبق  یلو  درادـن ، يریثأت  نآ  رد  ندـشن  ندـش و  هدـید  دـشابیم ، ناناملـسم  هلبق  تالاح ، مامت  رد  هک  تسا  یناهج  یمـسر  هلبق  کی 
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تروص رد  یفارحنا  نینچ  دنرادیم . اپ  هب  زامن  وا  دجسم  رد  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  هب  طوبرم  دجسم ، رد  نارـضاح  يارب  ربمایپ  ربق  نداد 
، نآرب هدجـس  هشیدنا  تسین ، ربق  هجوتم  هدید  نوچ  ندوبن . دید  ضرعم  رد  افتخا و  ات  دراد  ققحت  ناکما  رتشیب  ربق ، ندوب  رهاظو  راکـشآ 
ص: تیباهو ، نییآ  نداد  رارق  دجـسم  لامتحا  رگا  دیوگیم : نینمؤملا »! ما   » تهج نیا  زا  دوشیم ، نهذ  دراو  رتمک  هلبق ، تروص  هب  ولو 

تروص رد  دراد و  ققحت  ناکما  رتشیب  ربق ، يراکـشآ  تروص  رد  یفارحنا  نینچ  دـندرکیم و  راکـشآ  ار  وا  ربق  دوبن ) نآ  رب  هدجـس   ) 96
داشرا  » رد ینالطسق  دناهدرک : ریسفت  میدرک ، انعم  هک  ياهنوگ  هب  ار  ثیدح  ملسم ، يراخب و  حیحص  ناحراش  زا  يرایسب  - 4 رتمک . افتخا 

دندرکیم بصن  ناشیاهربق  رانک  رد  ار  دوخ  ناحلاص  ياهتروص  ناشناگتـشذگ ، هرطاخ  يایحا  يارب  يراصن  دوهی و  دیوگیم : يراسلا »
روبق رانک  رد  دـنتفرگ و  رارق  یناطیـش  ياههسوسو  ریثأت  تحت  نانآ ، نانیـشناج  فالخا و  یلو  دـندیتسرپیم  ار  ادـخ  نانآ  ربق  رانک  رد  و 

ِءاِیْبنْألا ِروبُِقل  َنوُدُجْـسَی  يراصَّنلاو  ُدوهیلا  َِتناک  اّمل  : » دـنکیم لقن  يواـضیب »  » ریـسفت زا  سپـس  دـندرکیم . شتـسرپ  ار  اـهتروص  ناـنآ ،
یف ًادِجْـسَم  َذَـخَّتا  ِنَم  اَّمأَف  َِکلذ  ِْلثِم  یف  َنوُِملْـسُْملا  َِعنُم  ًاناثْوأ ، اهوُذَـخَّتاَو  اهَوَْحن  ةالَّصلا  یف  َنوُهَّجوتَی  ًۀَـلِبق  اهَنُولَعْجَیَو  ْمِِهنْأَِـشل  ًاـمیظْعَت 
روبق يراصن  دوهی و  هک  اجنآ  زا  « » 1 .« » ِروُکْذَْملا ِدیعَْولا  یف  ُلُخْدَیالَف  ِْهَیلا  ِهُّجَوَّتِلل  الَو  ِمیظْعَّتِلل  ُْهنِم ال  ِبْرُقلِْاب  َكُّربَّتلا  َدَصَقَو  ٍحـِلاص  ِراوَج 
ادیپ  97 ص : تیباهو ، نییآ  تب  تیعقوم  نانآ  روبق  دـندومنیم ، هجوت  نآ  هب  زامن ، ماگنه  هدـیزگرب و  هلبق  میظعت ، يارب  ار  دوخ  ناربمایپ 

، دزاسب يدجسم  كّربت  ناونع  هب  یحلاص  درم  ربق  راوج  رد  یـسک  رگا  اما  دندیدرگ . عونمم  راک  نیا  زا  ناناملـسم  تهج  نیا  زا  درکیم ،
رد هک  تسا  ینالطسق  اهنت  هن  نیا  دوب ». دهاوخن  رابخا  نیا  لومشم  زگره  زامن ، عقوم  رد  نآ  هب  هجوت  رطاخ  هب  هن  نانآ و  شتسرپ  يارب  هن 

یخرب هک  دراد  نومضم  نیمه  هب  ینخس  یئاسن ، حراش  يدنس ، هماّلع  هکلب  دنکیم ، ریسفت  نینچ  نیا  ار  رظن  دروم  ثیداحا  يراخب ، حرش 
ِۀَهارکلا َهجو  َّلعلو  اهیف  َنوُّلَُـصی  اهیلع  َدجاسَم  اُوَنب  وأ  اهیلا  َنوُّلَُـصیَو  ِةالَّصلل  ًۀلِبق  يأ  َدِجاسَم ؛» ْمِِهئاِیْبنأ  َرُوُبق  اوُذَخَّتإ  : » میروآیم ار  نآ  زا 

ار ربق  رگا  تسا  هورکم  ًانایحا  مارح و  ربق ، يور  رب  دجسم  نتخاس  هک  تسا  نیا  وا  نخس  لصاح  « 1 . » ِْربَقلا ِسْفَن  ةَدابِع  یلا  یضُفی  ْدَق  ُهَّنأ 
ُرِّذَُحی : » دیوگیم زاب  ددرگ . ربق  بحاص  تدابع  هب  رجنم  تسا  نکمم  اریز  تسا ؛ هورکم  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  مارح  دهد  رارق  هلبق 
اِهْلعَِجب َْوأ  اَهل  ًامیِظْعَت  اْهَیلا  ِدوُجُّسلِاب  اّمإ  َدِجاسَم  َروبُقلا  َْکِلت  مِهِذاخِّتإ  ْنِم  مِِهئایْبنَأ  ِروبُِقب  يراصَّنلاو  ُدوهَْیلا  َعنَـص  ام  ِهِْربَِقب  اوُعَنْـصَی  ْنَأ  ُهَتَّمُأ 

دوخ ناربمایپ  ربق  اب  يراصن  دوهی و  هک  دـننک  راتفر  روط  ناـمه  وا  ربق  اـب  هک  نیا  زا  ار ، دوخ  تما  وا  « » 2 « » اْهَیلا ِةالَّصلا  یف  َنوُهَّجَوَتَی  ًۀْلِبق 
رارق دوخ  هلبق  ار  نآ  ای  و  دـندرکیم ، هدجـس  روبق  رب  میظعت ، ناونع   98 ص : تیباهو ، نییآ  هب  نانآ  اریز  درادیم ، زاب  دـندرکیم ، راـتفر 
نیا رطاخ  هب  تشاد ، زاب  دجسم  ذاختا  زا  ار  يرگید  دوخ و  ربق  یمارگ  ربمایپ  رگا  دیوگیم : هراب  نیا  رد  ملسم ، حیحص  حراش  دندادیم ».

ار ربمایپ  دجـسم  هک  دندش  روبجم  ناناملـسم  یتقو  تهج  نیا  زا  دـشکب ، رفک  هب  راک  دـننک و  هغلابم  وا  میظعت  رد  ناناملـسم  ادابم  هک  دوب 
رود رب  يرّودم  راوید  دنهد ، رارق  دجـسم  طسو  رد  تسا ، ربمایپ  نفدم  هک  ار ، هشیاع  هرجح  ربمایپ و  نارـسمه  ياههرجح  دنهد و  هعـسوت 

ْنا َیِـشُخ  هَّنَأ  َریِغ  هَْربَق  اوُزَْربأل  َِکلذ  الَْول   ) هشیاع نخـس  و  دـننک ، هدجـس  وا  ربق  رب  ناناملـسم  ددرگ و  رهاظ  وا  ربق  اداـبم  هک  دندیـشک  ربق 
سپ دوب ، هدرکن  ادیپ  هعسوت  دجسم  هک  تسا  ینارود  هب  طوبرم  هشیاع  نخس  دیوگیم : رگید  حراش  تسا . نیمه  رب  رظان  ًادِجْـسَم ) َذَخَُّتی 

دیوگیم سپـس  درازگب . زامن  ربق  رب  دناوتن ، يدحا  هک  دـندروآرد  ثلثم  تروص  هب  ار  هرجح  دجـسم ، رد  يو  هرجح  لاخدا  هعـسوت و  زا 
، ثیدح ناگدننک  حرش  مهف  نئارق و  نیا  اب  دندادیم . رارق  تدابع  کیرش  ای  دندیتسرپیم و  ار  نانآ  ربق ، رانک  رد  دوهی ، يراصن و  هورگ 

لح رگید  هنوگ  هب  ار  لکـشم  مینک و  رظن  فرـص  نئارق  نیا  همه  زا  میناوتیم  داد . اوتف  نآ  ریغ  هب  دـیمهف و  نیا  زج  ثیداحا  زا  ناوتیمن 
. درادن هفرشم  دهاشم  هب  یطبر  بلطم  نیا  دوش و  هتخاس  ربق  يور  رب  يدجسم  هک  تسا  ییاج  ثیدح  دروم  فلا - مییوگب : ینعی  مییامن ؛
هب و  تسا . ادـج  مرح  زا  دجـسم  هک  يروط  هب  هتفرگ ؛ رارق  اـیلوا  همئا و  نفدـم   99 ص : تیباهو ، نییآ  رانک  رد  دجـسم  دـهاشم ، مامت  رد 

. ادخ شیاتـس  تدابع و  يارب  نآ ، رانک  رد  دجـسم  تسا و  لسوت  ترایز و  ندناوخ  يارب  مرح  يدجـسم . میراد و  یمرح  رگید : ترابع 
اًلـصا و  تسا . نوریب  دنیوگیم ) اهیباهو  هک  دشاب  نامه  ثیداحا  دافم  هک  نیا  ضرف  رب   ) ثیدح دافم  زا  هفرـشم ، نکاما  تروص  نیا  رد 

رارق ترضح  نآ  ربق  رانک  رد  ربمایپ  دجسم  هک  یلاح  رد  تسا ، هورکم  ای  مارح و  ربق ، رانک  رد  دجـسم  نتخاس  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ 
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نانآ مینکن ؟ يوریپ  ناـنآ  زا  دروم  نیا  رد  ارچ  درک ، ادـتقا  اـهنآ  هب  دـیاب  هک  دنتـسه  ناگراتـس  ناـسب  ربماـیپ ، هباحـص  رگا  تسا !؟ هتفرگ 
، ادخ يایلوا  ربق  رانک  رد  يزاس  دجسم  رگا  تسا . هتفرگ  رارق  دجسم  نایم  رد  نیخیش  ربمایپ و  ربق  هک  دناهداد  هعسوت  نانچ  نآ  ار  دجـسم 
هک یلاح  رد  تفرگ ، رارق  دجـسم  طـسو  رد  ربق  هک  يروطب  دـنداد ؟ هعـسوت  فرط  ره  زا  ار  ربماـیپ  دجـسم  ناناملـسم  ارچ  دوب ، عورـشمان 

يوریپ يانعم  ایآ  دش . دجسم  وزج  زین  ربق  لحم  ِیبرغ  تمسق  هعسوت ، رثا  رب  تشاد  رارق  ربق  لحم  یقرش  علض  رد  ربمایپ ، نامز  رد  دجـسم 
و مینک ، يوریپ  نانآ  زا  دروم  کی  رد  طـقف  هک  تسا  نیا  دـنزرویم ، راـختفا  نآ  هب  یباـهو  هورگ  هتـسویپ  هک  ندوب  یفلـس  و  فلـس »  » زا

عمج مه  رانک  رد  دجسم  ربق و  مالـسا  رد  : » دیوگیم هک  میق  نبا  نخـس  هک  ددرگیم  نشور  نایب  نیا  زا  میریگب !؟ هدیدان  ار  رگید  دراوم 
دشن هدافتـسا  نیا  زا  شیب  تایاور ، نیا  زا  100 ب - ص : تیباهو ، نییآ  تسا . ناناملـسم  هریـس  فلاخم  هیاپیب و  ّدح  هچ  ات  ددرگیمن »
تباث هک  درادـن  دوجو  یعطق  لیلد  زگره  یلو  تسا ، هدرک  یهن  نآ  زاوج  ای  ایلوا و  نفدـم  رب  يزاس  دجـسم  زا  ص - یمارگ - ربماـیپ  هک 

ار ثیداحا  يراخب  هکنانچمه  دشاب  یتهارک  حالطصا  هب  و  یهیزنت » یهن   » هک دراد  لامتحا  هکلب  تسا  یمیرحت » یهن   » کی یهن  نیا  دنک 
ندوب یهیزنت  رب  رگید  هاوگ  « 1 .« » روبقلا یلع  دجاسملا  ذاّختا  نم  هرکی  باب ، « ؛ تسا هدروآ  هنوگنیا  ار  ثحب  ناونع  هدرک و  لمح  نیا  هب 

، ملسم روطب  « 2 . » تسا هدـش  دراو  هارمه  دـننک ) تراـیز  ار  روـبق  هک  یناـنز  « » روـبقلا تارئاز   » رب نعل  اـب  بلطم  نیا  هـک  تـسا  نآ  یهن ،
میرحت رب  هاوگ  نعل  دـنکیم ، نعل  ار  هورگ  نیا  ربماـیپ  رگا  مارح . هن  تسا  هورکم  ضراوع - هتـشر  کـی  رطاـخ  هب  نز - يارب  ربق  تراـیز 
هلـصاف تهارک و  تدش  نعل ، زا  دوصقم  دـناهتفرگ و  رارق  نعل  دروم  زین  هورکم » ياهراک  نابکترم  ، » تایاور زا  يرایـسب  رد  اریز  تسین ؛

رارق نعل  دروم  زین  دنروخیم  اهنت  دنباوخیم و  اهنت  دـنوریم و  ترفاسم  اهنت  هک  یناسک  تایاور ، رد  تسا . ادـخ  تمحر  زا  نتفرگ  دایز 
جیار يرما  مالسا  ردص  رد  حلاص ، دارفا  ربق  يور  رب  يزاس  دجـسم  هکنیا  نآ  میروآیم و  دای  ار  يرگید  هتکن  نایاپ ، رد  دناهتفرگ *** .

رد هک  داد  روتـسد  ربمایپ  تشذـگرد ، دـسا  تنب  همطاف  یلع ، ردام  یتقو  « 1 : » دیوگیم يدوهمـس   101 ص : تیباـهو ، نییآ  تسا . هدوب 
دجـسم تروص  هب  اهدعب  همطاف  ربق  لحم  هک  تسا  نیا  ناشیا  دوصقم  دننک . نفد  دـنیوگیم ، همطاف  ربق  نآ  هب  زورما  هک  يدجـسم  لحم 

. دندش هدرپس  كاخ  هب  تسا  هدش  هتخاس  هزمح  ربق  رب  هک  يدجسم  ریز  شحج ، نب  هَّللادبع  ریمع و  نب  بعـصم  دیوگیم : زاب  و  دمآرد ،
يور نانآ  هک  نایباهو ، طلست  نامز  ات  دوب  نانچمه  دجسم  نیا  « 2 . » دوب اپ  هب  يدجسم  هزمح  ربق  يور  رب  مّود  نرق  رد  دیوگیم : نینچمه 

. دندرک شناریو  یهاو ، ّهلدا  نیا 

« تّنس  » و باتک »  » رظن زا  نانمؤم  روبق  ترایز   4 لصف :

هراشا

يارب هدرک و  زیوجت  ار  ناحلاص  ناربمایپ و  روبق  ترایز  صوصخب  روبق ، ترایز  ثیداحا ، تایآ و  زا  يوریپ  هب  مالسا ، نادنمشناد  املع و 
يارب رفـس  یلو  دـننادیمن  مارح  رهاظ ) بسح  هب   ) ار روبق  ترایز  لصا  یباهو ، هورگ  نایم  نیا  رد  دـناهدش . لـئاق  یتمارک  تلیـضف و  نآ 

ار ایلوا » روبق  ترایز  يارب  رفـس   » هلأسم تراـیز ، لـصا  زا  غارف  زا  سپ  اـم  کـنیا  دـننکیم . مـالعا  عونمم  میرحت و  ار  اـیلوا  روبق  تراـیز 
هراـشا نادـب  هدرـشف  ياهنوـگ  هب  اـجنیا ، رد  و  دراد . یناوارف  یتـیبرت  یقـالخا و  تارثا  روـبق ، تراـیز  هک  تسا  نـشور  مییاـمنیم : حرطم 

یـشوماخ هب  اناوت  دنمورین و  ریقف و  ینغ و  زا  دارفا ؛ همه  یگدنز  غارچ  هک  مارآ ، يداو  نآ  هدـهاشم   103 ص : تیباهو ، نییآ  ددرگیم :
. دهاکیم تدش  هب  ناسنا  عمط  زآ و  زا  دهدیم و  ناکت  ار  ناج  لد و  دـناهدیمرآ ، كاخ  ریز  سابل ، هعطق  هس  اب  نآ ، نانکاس  هدـییارگ و 
ای تصـش  ِّتقوم  یگدنز  دیوگیم : نینچ  دوخ  اب  دریگیم و  ارف  تربع  سرد  رذـگهر  نیا  زا  دـشاب ، هتـشاد  نیب  تربع  مشچ  ناسنا  رگا 
رد ناسنا  هک  درادـن  شزرا  هزادـنا  نیا  تسا ، يدوبان  وحم و  یگدیـسوپ و  كاخ و  اهراورخ  ریز  ندـش  ناهنپ  نآ  نایاپ  هک  هلاس ، داـتفه 

نیرتتخس هک  ناشوماخ ، يداو  نیا  هدهاشم  درادب . اور  متس  ملظ و  هناگیب  يدوخ و  رب  دنک و  شالت  همه  نیا  نآ ، ماقم  لام و  لیـصحت 
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هماـنرب رد  ناـسنا  هک  ددرگیم  ببـس  دـشخبیم ، غورف  اهمـشچ  نیرتوس  مک  هب  دزاـسیم و  اونـش  ار  اهـشوگ  نیرتنیگنـس  مرن و  ار  اـهلد 
زا دـشیدنیب و  یعاـمتجا  يدرف و  فیاـظو  مدرم و  ادـخ و  لـباقم  رد  دوـخ ، دــیدش  تیلوؤـسم  رد  دــنک و  رظن  دــیدجت  دوـخ  یگدــنز 

يراوتسا تحص و  « 1 . » تسا ترخآ  يارـس  يروآدای  هیام  روبق  تراـیز  ص :- ادـخ - لوسر  هدومرف  هب  دـهاکب . دوخ  ياـهیگماکدوخ 
دزـشوگ رواـب  رید  هورگ  يارب  ار  نآ  لـیالد  زا  یخرب  یلو  درادـن ، لـیلد  هماـقا  هب  زاـین  نادـنچ  هک  تسا  نشور  يردـق  هـب  روـبق  تراـیز 

: مینکیم

: روبق ترایز  نآرق و 

هراشا

دتـسیاب وا  ربق  رانک  رب  دـیابن  درازگن و   104 ص : تیباهو ، نییآ  زامن  قفانم  هزانج  رب  هاگ  چـیه  هک  دـهدیم  ناـمرف  ربماـیپ  هب  میرک  نآرق 
یسک يارب  « » 1 « » َنوُقِساف ْمُهَو  اُوتامَو  ِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنا  هِْربَق  یلَع  ْمُقَتالَو  ًاَدبا  َتاّم  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  یلَع  ِّلَُصتالَو  : » دیامرفیم هک  اجنآ 

دندیزرو و رفک  شربمایپ  ادـخ و  هب  نانآ  تسیان ، ترفغم ) بلط  يارب   ) نانآ ربق  رب  رازگن و  زامن  هاگ  چـیه  دریمب ، رگا  ناقفانم )  ) نانآ زا 
ادخ ربمایپ  هب  بزح ، نیا  ياضعا  هب  لامشوگ  نداد  و  قفانم ، تیـصخش  مده  يارب  هیآ ، نیا  رد  دناهدرم ». دنراکدب ، قساف و  هک  یلاح  رد 
هدرک ادا  هربق » یلع  مقت  الو   » هلمج اـب  ار  تقیقح  نیا  تسیاـن . ناـنآ  ربق  رب  - 2 رازگم . زامن  نانآ  زا  يدـحا  هزانج  رب  - 1 دهدیم : نامرف 

هتـسیاش بوخ و  قفانم  ریغ  هرابرد  راک  نیا  هک  تسا  نآ  شموهفم  هدـن ، ماجنا  ار  راک  ود  نیا  قفانم  هرابرد  دـیامرفیم : هک  نیا  زا  تسا .
تسین و زیاج  قفانم  هرابرد  هک  تسا  نفد  ماگنه  هب  مایق  اهنت  دوصقم  ایآ  تسیچ ؟ ِهِْربَق » یلَع  ْمُقَت  الَو   » زا دوصقم  مینیبب  دیاب  نونکا  تسا .

نفد ناـمز  هب  رظاـن  ار  هیآ  نارّـسفم  زا  یخرب  تسا ؟ عـقاوم  رگید  نفد و  ناـمز  زا  معا  دوـصقم  اـی  تسا ؟ هتـسیاش  مزـال و  نمؤـم  هراـبرد 
ِْنفَّدِلل ِهِْربَق  یلَع  ْمُقَت  الو  : » دننکیم ریـسفت  نینچ  ار  هیآ  هتـسیرگن و  عیـسو  دـید  اب  هریغ ، يواضیب و  دـننام  رگید ؛ یهورگ  یلو  دناهتـسناد 

ای نفد  ماگنه  فقوت  زا  معا  تسا ؛ عیـسو  يانعم  کی  دوصقم  هک  دـناسریم  هیآ  داـفم  رد  تقد   105 ص : تیباهو ، نییآ  « 2 .« » ٍةَرایِِزلْوأ
: زا دنترابع  اهنآ  دهدیم و  لیکشت  ار  هیآ  نومضم  ِعومجم  هلمج ، ود  اریز  نآ . زا  سپ  فوقو 

« ًادَبا َتام  ْمُهْنِم  ٍدَحَأ  یلَع  ِّلَصُتال  - » فلا

هلمج يانعم  تسا و  ینامز  قارغتـسا  دیفم  ًادبأ »  » ظفل تسا و  دارفا  قارغتـسا  دیفم  هدش ، عقاو  یهن  قایـس  رد  هکنیا  مکح  هب  ٍدَحَأ »  » ظفل
هک دروآ  تسد  هب  ینـشور  هب  ناوتیم  ظفل ، ود  نیا  هب  هجوت  اب  رازگم ». زامن  ناـمز  چـیه  رد  ناـقفانم و  زا  سک  چـیه  يارب  : » تسا نینچ 

، تسین رارکت  لباق  رگید  دریگیم و  ماجنا  نفد  زا  لبق  راب  کی  طـقف  تیم  رب  زاـمن  اریز  تسین ؛ تیم  رب  زاـمن  ِصوصخ  هلمج ، زا  دوصقم 
« يدارفا قارغتـسا   » هدافا روظنم  هب  ظفل  نیا  هک  نیا  روصت  دوبن و  ًادـبأ »  » ظفل ندروآ  هب  يزاین  دوب ، تیم  زامن  صوصخ  دوصقم  رگا  سپ 

نایب هب  رگید  راب  هک  درادن  یموزل  رگید  تسا ، بابحتسا  لومـش و  نینچ  دیفم  ٍدَحا » یلَع  ِّلَُصتال   » هلمج اریز  تسا ؛ درومیب  اًلماک  تسا ،
ِهِدَْعب ْنِم  هَجاؤْزَأ  اوُحِْکنَت  ْنَأ  الو  : » دننام يدارفا ؛»  » هن تسا  ینامز »  » قارغتسا يارب  برع  تغل  رد  ادبا »  » ظفل نیا ، زا  هتـشذگ  دزادرپب . نآ 

ترفغم تمحر و  بلط  ناقفانم   106 ص : تیباهو ، نییآ  زا  يدـحا  يارب  هاگچیه  : » هک تسا  نیا  تسخن  هلمج  دافم  نیا  رباـنب  « 1 .« » ًاَدبا
.« نآ ریغ  هب  هاوخ  زامن و  ندرازگ  اب  هاوخ  نکم ،

« هِرْبَق یلَع  ْمُقَتال  - » ب

دوجو هیلع  فوطعم  رد  هک  يدویق  اریز  ًاَدبا » مُْهنِم  ٍدَحا  ِْربَق  یلَع  ْمُقَت  الَو  : » تسا نینچ  نیشیپ ، هلمج  رب  فطع  مکح  هب  هلمج ، نیا  موهفم 
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تـسا نیا  ضرف  اریز  تسا ؛ نفد  ماگنه  مایق  نامه  ماـیق »  » زا دوصقم  تفگ : ناوتیمن  تروص  نیا  رد  دوشیم . دراو  زین  فوطعم  رب  دراد 
لمع نیا  هک  تسا  یکاح  تسا ، ریدـقت  رد  زین  هلمج  نیا  رد  هک  ًادـبا »  » ظفل و  تسین ، رارکت  لـباق  يدرف  ره  هراـبرد  نفد ، عقوم  ماـیق  هک 

يزاین ٍدحأ »  » دوجو اب  اریز  دش ؛ هتفگ  لبق  هلمج  رد  نآ  خـساپ  تسا ، دارفا  قارغتـسا  يارب  ظفل  نیا  هک  نیا  روصت  دـشابیم و  رارکت  لباق 
بلط  » عون ره  زا  ار  ربمایپ  دـنوادخ  تفگ : ناوتیم  مقتال »  » و لـصتال » : » ظاـفلا رد  بلطم  ود  نیا  هب  هجوت  اـب  تسین . نآ  ددـجم  هداـفا  هب 
یهن نآ ، زا  سپ  اـی  نفد  ماـگنه  هاوخ  وا ، ربق » رب  فوقو   » عون ره  زا  اـعد و  قلطم  اـی  وا و  هدرم  رب  زاـمن  قیرط  زا  هاوخ  قفاـنم ، رب  تمحر »

تسا و هتـسیاش  زیاـج و  تاـقوا ، ماـمت  رد  نمؤم  ربـق  رب  فوقو  ماـیق و  تمحر و  بلط  لـمع ؛ ود  نیا  هک  تسا  نآ  موهفم  و  تسا ، هدرک 
. تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  تسا  اهلاس  هک  تسا ، نمؤم  رب  نآرق  ندناوخ  ترایز و  رب  فوقو  تاقوا ، نآ  زا  یکی 

روبق ترایز  ثیداحا و 

زا ّتقوم  روطب  یتّلع ، هب  ادـخ  ربمایپ   107 ص : تیباهو ، نییآ  هک  دوشیم  هدافتسا  دناهدرک ، لقن  ار  اهنآ  ننـس  حاحـص و  هک  یثیداحا  زا 
ًابلاغ نانآ ، هتشذگ  تاوما  هک  هدوب  نیا  یهن  تلع  دیاش  دنوش . اهنآ  ترایز  ِیهار  مدرم  هک  داد  هزاجا  سپـس  دوب  هدرک  یهن  روبق  ترایز 
هدوب يرگید  زیچ  یهن  تلع  تسا  نکمم  دوب . هدرک  عطق  كرـش  ناهج  اب  ار  نانآ  دنویپ  هقالع و  مالـسا  دـناهدوب و  تسرپتب  كرـشم و 
نابز هب  یمالسا  ِبدا  زا  جراخ  نانخس  دندرکیم و  ییارـسهحون  لطاب  هب  ناگدرم  كاخ  رـس  رب  ناملـسم ، هزات  هورگ  هک  نیا  نآ  دشاب و 

یتیبرت عفانم  رطاخ  هب  یمارگ  ربمایپ  دش و  هتشادرب  یهن  نیا  دارفا ، لد  رد  نامیا  لاهن  ییاجرب  اپ  مالسا و  شرتسگ  زا  سپ  یلو  دندناریم .
-1 دننکیم : لقن  نینچ  هنیمز  نیا  رد  حاحص  ننـس و  ناگدنـسیون  دنباتـشب . روبق  ترایز  هب  مدرم  ات  داد  هزاجا  تسه  روبق  ترایز  رد  هک 

ُْتنُک - » 2 ددرگیم ». رگید  يارـس  يروآدای  هیام  اهنآ ، ترایز  اریز  دینک ؛ ترایز  ار  اهربق  « » 1  ...« » َةَرِخآلا مکُرِّکَُذت  اهنإف  َروبقلا  اُورُوز  »
یهن روبق  تراـیز  زا  ار  امـش  نم   » 108 ص : تیباـهو ، نییآ  « 2 « » َةَرِخآلا ُرِّکَذـُتَو  اْینُّدـلا  ِیف  ُدِّهَُزت  اـهَّناَف  اوُروُزَف ، ِرُوبُْقلا  ِةَراـیِز  ْنَع  ْمُُکْتیَهَن 
يور دروآیم ». دای  هب  ار  ترخآ  دزاسیم و  انتعایب  ایند  هب  تبـسن  ار  امـش  روبق ، ترایز  اریز  دـینک ؛ تراـیز  دـعب  هب  نیا  زا  مدوب ، هدرک 
روبق ترایز  اریز  دومرفیم ؛ شرافـس  روبق  ترایز  هب  ار  مدرم  درکیم و  ترایز  ار  دوخ  رداـم  ربق  یمارگ ، ربماـیپ  هک  تسا  ساـسا  نیمه 

َرُوبُْقلا اوُروُزَف  ِیل ، َنِذاَف  اـهربَق ، َرُوزَأ  ْنا  یف  یِّبَر  ُْتنَذْأتـسإ  َهلوَح ...  ْنَم  یْکباو  یکَبَف  ِهِّما  َْربَق  ّیبّنلا  َراز  - » 3 تسا . ترخآ  يروآدای  هیام 
هدـمآ درگ  شرود  هک  ار  یناسک  تسیرگ و  وا  ربق  رانک  رد  درک و  تراـیز  ار  دوخ  رداـم  ربق  ص - ربماـیپ - « » 1 « » َتْوَْملا ُمُکُرِّکَُذت  اهَّنِإَف 

اهنآ ترایز  اریز  دـینک ، ترایز  ار  اهربق  زین  امـش  منک ، ترایز  ار  مردام  ربق  هک  ماهتفرگ  هزاجا  میادـخ  زا  دومرف : هاگنآ  دـنایرگ ، دـندوب 
رب ادخ  ربمایپ  « » 1 « » ِرُوبُْقلا ِةَراـیِز  یف  َصَّخَر  ِهَّللا  َلوُـسَر  َّنأ   » 109 ص : تیباهو ، نییآ  دـیوگیم : هشیاع  - 4 دروآیم ». داـی  هب  ار  گرم 

َعیِقْبلا یتآ  یِّبَر  ینَرَمأَف  : » تخومآ میارب  نینچ  نیا  ار  روبق  ترایز  تیفیک  ربمایپ  دـیوگیم : نینچمه  هشیاـع  - 5 داد ». هزاجا  روبق  ترایز 
اّنِم َنیمِدْقَتْـسُملا  هَّللا  ُمحْرَی  َنیِملْـسُملاو  َنینمؤُْملا  َنِم  ِرایِّدـلا  لهأ  یلع  ُمالـسلا  یلُوق : َلاق : َهَّللا ، لوسر  اـی  ُلُوقأ : َفیَک  ُْتُلق  ْمَُهلَرِفْغَتْـسَأَف ،

، منک شزرمآ  بلط  نآ  رد  ناـگتفخ  رب  میاـیب و  عـیقب  هب  هک  داد  روتـسد  مراـگدرورپ  « » 2 « » َنوقِحال ْمُِکب  هَّللاءاـش  ْنإ  اَّنإو  َنیرِخأتْـسُملاَو 
زا ناینیشیپ  دنوادخ  ناناملسم . نانمؤم و  زا  راید ؛ نیا  لها  رب  مالس  وگب  دومرف : میوگب ؟ هنوگچ  ادخ  لوسر  يا  متفگ  دیوگیم : هشیاع ) )
هچ اب  ربمایپ  هک  هدش  دراو  ثیداحا  رد  - 6 میوشیم ». قحلم  امش  هب  يدوز  نیمه  هب  ام  دنک ، تمحر  ار  دنیآیم  ام  لابند  هب  هک  نانآ  ام و 

ُهَّللاءاش ْنا  اَّناو  َنُولِکاُومو ، ًادَـغ  َنودِـعاوتُم  ْمُکاَّیاو  ّانإو  َنینمُؤم  ٍمْوَق  َراد  مُْکیَلَع  ُمـالَّسلا  : » دـننام تخادرپیم ، روبق  تراـیز  هب  ییاـههلمج 
َنِم ِرایِّدلا  َلْهأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » هدمآ نینچ  رگید ، ثیدح  رد   110 ص : تیباهو ، نییآ  « 3 « » ِدَقْرَغلا عیقب  ِلْهِأل  رِفْغا  َّمهّللأ  َنوُقِحال ، مُِکب 

هدافتسا هشیاع  ثیدح  زا  « 1 « » ْمَُکلَو اَنل  َۀِیفاْعلا  هَّللا  ُلَئْسأ  ٌعَبَت  مَُکل  ُنَْحنو  ٌطَرَف  انل  ُمتنا  َنوقِحال ، ْمُِکب  ُهَّللاءاش  ْنا  اَّنإَو  َنیِِملْـسُْملاَو  َنینِمْؤُْملا 
، َنوُدَعُوت ام  ْمُکاتاَو  َنینِمُْؤم  ٍمْوَقراد  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » تفگیم تفریم و  عیقب  يوس  هب  ربمایپ  دیـسریم ، ارف  بش  رخآ  هاگره  هک  دوشیم 

یمارگربماـیپهک دوشیمهدافتـسا  يرگید  ثیدـحزا  « 2 « » ِدَـقْرَْغلا ِعـیَِقب  ِلـْهِأل  ْرِفْغا  َّمُـهَّللَأ  َنوُقِحـال  ْمُِـکب  ُهَّللاَءاـش  ْنا  اَّناَو  َنوـُلِّجَُؤم ، ًادـَـغ 
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اذا ْمُهُمِّلَُعی  َهَّللا  ُلُوسر  َناک  . » دـننک ترایز  هنوگچ  ار  روبق  لـها  هک  درکیم  میلعت  ناـنآ  هب  تفاتـشیم و  روبق  تراـیز  هبیعمجتـسدروطب 
ُهَّللاَءاش ْنإ  ّانإو  َنیِِملْـسُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِرایِّدـلا  َلْهأ  ُمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ای )  ) ِرایِّدـلا ِلهأ  یَلَع  ُمالَّسلا  لوُقَی : ْمُُهِلئاق  َناکَف  ِِرباقَْملا  َیلا  اوجَرَخ 

 ...«« َۀَِیفاْعلا مَُکلَو  اَنل  َهَّللا  ُلَئْسَأ  َنوُقِحال 

روبق ترایز  نانز و 

زا ص - ربمایپ - هک  هدـش  لقن   111 ص : تیباهو ، نییآ  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا . نانز  تراـیز  عوضوم  دـنام  یقاـب  هک  ياهلأـسم  اـهنت 
.« درک نعل  دنور ، روبق  ترایز  هب  رایـسب  هک  ار  ینانز  ادـخ ، ربمایپ  « » 1 « » ِرُوبُْقلا ِتاراّوَز  ِهَّللا  ُلوُسَر  َنََعل  . » تسا هتـشاد  زاب  ار  نانز  تراـیز 

نیا املع  زا  يرایسب  - 1 تسین : حیحص  یتاهج  زا  نانز ، يارب  ترایز  تمرح  رب  ثیداحا ، هنوگنیا  اب  لالدتـسا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 
ثیدـح ناحراش  زا  یکی  هک  تسا  هدوب  مکاـح  ناـمز  نآ  رب  هک  تسا  یـصاخ  طیارـش  تهارک ، تلع  دـننادیم و  یتهارک  یهن  ار ، یهن 

َبَهَذ ٍهیزنَت  َْوأ  ٍمیِرَْحت  ۀَهارِک  َیِه  ْلَه  ِۀَهارَْکلا  یف  اوُفَلَتْخإ  : » دـیوگیم هجام  نبا  حیحـص  رب  دوخ  حرـش  رد  هجاحلا » حاتفم   » فلؤم دـننام 
املع رثکا  یلو  یتهارک . ای  تسا  یمیرحت  یهن  ایآ  هک  دـنلوق  ود  رب  ربماـیپ ، یهن  هراـبرد  اـملع  « » 2 .« » ِۀَْـنتِْفلِاب ْتَنمآ  اذا  ِزاوَْجلا  یلا  ُرَثکَْألا 

زا هشیاع  هک  میدناوخ  « 3  » هتشذگ ثیداحا  رد  - 2 دورب ». ربق  ترایز  هب  دـناوتیم  دـشاب  نئمطم  هنتف  زا  هک  یتروص  رد  نز  هک  دـندقتعم 
نیا دوش  روآدای  هک  دوب  مزال  دـندوب  ینثتـسم  مکح  نیا  زا  نانز  رگا  درک . مـالعا  دازآ  ار  روبق  تراـیز  ربماـیپ  هک  دوب  هدرک  لـقن  ربماـیپ 
نییآ یبطاخم  ره  تسا و  هتشاد  دوجو  نز  وا  ياهبطاخم  نایم  رد  ًاعبط  تسا و  نز  هدنیوگ  هک  صوصخب  تسا  اهدرم  صوصخم  مکح 
هوحن هشیاع  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدش  دراو  ثیداحا  زا  یخرب  رد  - 3 تسا . هجوتم  وا  هب  فیلکت  مکح و  هک  دشیدنایم   112 ص : تیباهو ،
هشیاع ردارب  یتقو  دنکیم  لقن  يذمرت  - 4 تفریم . روبق  ترایز  هب  یمارگ  ربمایپ  زا  سپ  هشیاع  صخـشو  « 1 . » دادمیلعت ار  روبق  ترایز 

زا هشیاع  يو  رهاوخ  یتقو  دـندرپس ، كاخ  هب  اجنآ  رد  هدرب و  هکم  هب  ار  وا  هزانج  تشذـگرد ، یـشبُحلا »  » رد رکبیبا ) نب  نامحّرلادـبع  )
حیحص حراش  « 2 . » تفگ ینانخـس  دورـس و  وا  كوس  رد  رعـش  ود  شکاخ  رانک  رد  تفاتـش و  ردارب  ربق  تراـیز  هب  دـمآ ، هکم  هب  هنیدـم 

هب ربمایپ  هک  تسا  نیا  حیحـص  دـسیونیم : حیحـص  رب  شیاـههقیلعت  رد  لاس 543  ياـفوتم  دـلوتم 435  یبرعلا » نبا  ظفاح  ماما  ، » يذـمرت
و ربق ، رس  رب  يربصمک  یباتیب و  رطاخ  هب  درامـشیم  هورکم  ار  نانآ  ترایز  یخرب  رگا  دنورب ، روبق  ترایز  هب  هداد  هزاجا  نانز  نادرم و 

شاهتفر تسد  زا  زیزع  رـس  رب  هک  دـید  ار  ینز  ربمایپ  دـنکیم : لقن  سنا »  » زا يراـخب  - 5 تسا . هدوب  لماک  باجح  نتـشادن  رطاخ  هب  اـی 
راتفرگ نم  هک  یتبیـصم  هب  نک ، اـهر  ارم  تفگ : تخانـشن ، ار  ربماـیپ  نز  نآ  اـمنب ، ربص  زاـس و  دوخ  هشیپ  ار  اوقت  دومرف : دـنکیم . هیرگ 

ار امـش  نم  هک  تساوخ  ترذـعم  دـمآ ، ربمایپ  هناخ  درک و  اهر  ار  دوخ  زیزع  ربق  تسا ، ربمایپ  وا  دـنتفگ  وا  هب  یتقو  ياهدـشن . وت  ماهدـش 
یمارگ ربمایپ  دوب ، مارح  نانز  يارب  ربق  ترایز  رگا   113 ص : تیباهو ، نییآ  « 3 . » تسا بولطم  تبیصم  رد  ربص  دومرف : ربمایپ  متخانشن .

، وا هناـخ  هب  نز  تشگزاـب  زا  سپ  ربماـیپ  نخـس  و  درک . شرافـس  ربص  هب  ار  وا  اـهنت  ربماـیپ  هک  یلاـح  رد  درکیم . یهن  راـک  نیا  زا  ار  وا 
-6 دورن . دوخ  زیزع  ربـق  تراـیز  هب  رگید  هک  درکیم  رما  هنرگ  و  ربـق » تراـیز   » هلأـسم هن  دوب ، بئاـصم » رد  تماقتـسا  ربـص و   » عوضوم
. درکیم هیرگ  درازگیم و  زامن  وا  ربق  رانک  رد  تفریم و  هزمح »  » دوخ يومع  ربق  ترایز  هب  هعمج  ره  رد  یمارگ  ربمایپ  تخد  همطاـف » »
هک نیا  هاوگ  هب  دورب ، روبق  ترایز  هب  هتـسویپ  هک  درک ، نعل  ار  يرئاز  نز  هکلب  درکن ، نعل  ار  رئاز  نز  ره  ربمایپ  دیوگیم : یبطرق  - 7 « 1»

جوز قح  عییـضت  هیام  دح ، زا  شیب  ترایز  هک : تسا  نیا  نعل  تلع  دیاش  و  « 2 . » تسا هغلابم  هغیص  راوز »  » و روبقلا » تاراوز  : » دیوگیم
؛ تشاد دهاوخن  یلاکشا  دشابن ، لیبق  نیا  زا  يروما  نز  ترایز  رد  رگا  تسا و  دایرف  داد و  اب  هارمه  ياههیرگ  و  راظنا ، رد  جّربت  هلیسو  و 
ایند و زا  يریگهرانک  هیام  روبق ، تراـیز  رگا  - 8 دنـشابیم . دـنمزاین  نآ  هب  ود  ره  نانز  نادرم و  هک  تسیروما  زا  گرم ، يروآداـی  اریز 
هتفخ و كاـخ  اـهراورخ  ریز  هک  یـسک  تیم ؛ لاـح  هـب  تـسا  يرگید  عـفن  ددرگیم . رئاز  رد  ترخآ  يروآداـی  زآ و  صرح و  شهاـک 

هیده نیرتهب  نیا  دشابیم و  هارمه  نآ ، باوث  يادها  هحتاف و  ندناوخ  اب  اهترایز  ًالومعم  اریز  تسا ؛ هدیدرگ  هاتوک  زیچ  همه  زا  شتسد 
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، تیباهو نییآ  دومرف : ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  دوخ  ننـس  رد  هجام  نبا  دنک . میدقت  دوخ  كاخ  رد  هتفهن  زیزع  هب  دناوتیم  هدـنز  هک  تسا 
یکی هک  تسین  درم  نز و  نیب  یتوافت  چـیه  تروص  نیا  رد  دـیناوخب ». سی  هروس  دوخ  ناگدرم  رب  « » مُکاـتْوَم یلَع  سی  اؤَرقا   » 114 ص :

. دش هراشا  نادب  هتشذگ  رد  هک  دنشاب  هتشاد  صاخ  طیارش  نانز  هک  نیا  رگم  دشاب ، زاجم  يرگید  عونمم و 

یبهذم ياهتیصخش  روبق  ترایز  هدنزاس  راثآ   5 لصف :

هراشا

هدوب و یتلاسر  ياراد  یعامتجا  رد  هک  تسا  یهورگ  نفدم  ًابلاغ  تسا ، ناناملـسم  صوصخب  ناهج ، ناتـسرپادخ  هجوت  دروم  هک  يروبق 
هتفرگ و شود  هب  ار  یهلا  تلاسر  هک  یبهذم  نایاوشیپ  ناربمایپ و  - 1 زا : دنترابع  هورگ  نیا  دناهدناسر . ماجنا  هب  هتسیاش  ياهنوگب  ار  نآ 

ناسب هک  گرزب  نادنمشناد  املع و  - 2 دنتـشامگ . تّمه  مدرم  تیاده  هب  درد ، جـنر و  لّمحت  نازیزع و  نوخ  راثن  لام و  ناج و  نداد  اب 
116 ص : تیباـهو ، نییآ  هنیجنگ  هتخاـس و  یتومیـال  توق  اـب  یتاـقیقحت  لـفاحم  رد  دـناهتخاس و  نشور  ار  دوخ  فارطا  هتخوس و  عـمش 

مولع دـناهتخاس و  انـشآ  شنیرفآ  نابز  و  تعیبط ، باتکو  یهلا ، باتک  اب  ار  وا  دـناهداهن و  رـشب  رایتخا  رد  شناد  ملع و  ماـن  هب  ار  یگرزب 
نوزفا و زور  ياهیــشک  قـح  عاـمتجا و  ملاـظم  زا  ناـشربص  ماــج  هـک  یهورگ  - 3 دــناهدومن . يزیریپ  ار  یعیبــط  یناــسنا و  ینید و 

دربن هب  هاوخدوخ  رگمتـس و  مکاح  اب  فک ، هب  ناـج  یعاـمتجا ، تلادـع  یناـسنا و  قوقح  ياـیحا  يارب  هدـش و  زیربل  اوراـن ، ياـهضیعبت 
اهبیب عامتجا  رد  یمرفر  بالقنا و  چـیه  مالـسا ) هار  يادهـش  . ) دناهتـسش عامتجا  زا  ار  رئاج  مکاـح  ملاـظم  دوخ  نوخ  اـب  و  دـناهتخادرپ .
سدقم نوخ  درـشفب ، ار  نانآ  هدیکورچ  يولگ  و  دزیر ، ورف  ار  نارگمتـس  ياهخاک  دهاوخیم  هک  یـسدقم  بالقنا  ياهب  دوب و  دـهاوخن 

هک دنتـسه  اههورگ  نیا  دـننادرگ . زاب  روشک  هب  ار  يدازآ  تیّرح و  يرگداد و  تلادـع و  دـنهاوخیم  هک  تسا  ناگدـنمزر  زا  هورگ  نآ 
نانآ سدـقم  ياهیزابناج  هدـنزرا و  تامدـخ  دای  هب  دـنزیریم و  ناـنآ  دـقرم  راـنک  رد  یقوش ، کـشا  دـنوریم و  ناـنآ  تراـیز  هب  مدرم 

و یناسنا ، لئاضف  و  اهیراکادف ، هرابرد  يراعشا  ندورس  اب  دنهدیم و  شزاون  ار  نازیزع  نآ  حور  نآرق ، زا  ياهروس  ندناوخ  اب  دنتفایم و 
ترایز دـنیامنیم . توعد  نانآ ، هار  ندومیپ  يارب  ار  اههدوت  دـنزاسیم و  هدـنز  ایحا و  ار  نانآ  بتکم  هرطاخ و  ناـنآ ، یقـالخا  تاـکلم 

هک رـصاعم  لسن  هب  يروآداـی  تسا و  ناـنآ  ياهیراکادـف  يزاـبناج و  زا  ینادردـق  يرازگـساپس و  یعون  اهتیـصخش  زا  هورگ  نیا  روبق 
هاگ چیه  هک  تسا  نیا  دراپـسب ، ناج  يدازآو  تیرح  شرتسگ  هدیقع و  زا  عافد  رد  دنیزگرب و  ار  تلیـضف  قح و  هار  هک  سک  نآ  شاداپ 

نییآ رتهب  هچ  سپ  دزاـسیم . رتروهلعـش  رتغاد و  كاـپ ، فاـص و  ياـهلد  رد  ار  زیچ  همه  هک  ناـمز  رورم  ددرگیمن و  وحم  اـههرطاخ  زا 
. دناهدید ار  قح  لاجر  يزابناج  شاداپ  دوخ  ناگدید  اب  اریز  دنیامیپب ؛ ار  نانآ  هار  زین ، هدنیآ  ياهلسن  رِصاعم و  لسن   117 ص : تیباهو ،

نایب نیا  يور  تخاس . هاگآ  تقیقح ، قح و  هار  نازابناج  یبهذم و  گرزب  ياهتیصخش  تشادگرزب  تیمها  زا  ار  ام  هدش ، دای  یـسررب 
. مییامنب تنایص  ظفح و  ار  نانآ  ياهيراگدای  راثآ و  میشوکب و  تایح  لاح  ناسب  تامم ، لاح  رد  دارفا  نیا  تشادگرزب  رد  هتسویپ  دیاب 
مـیظع و سلاـجم  نتخاـس  اـپ  رب  اـب  مـینک و  مـالعا  يراوـگوس  زور  ار ، ناــنآ  تاــفو  زور  مـیریگب و  نـشج  ار  ناــنآ  زور  داز  دــالیم و 
. مییامن توعد  هدـنیآ ، راصعا  رد  نآ  يرادـهگن  ظـفح و  ناـنآ و  بتکم  ییاسانـش  هب  زور  نآ  رد  ار  مدرم  دـیفم ، رثؤم و  ياـهینارنخس 
بتکم و هب  مارتحا  ناـنآ ، كاـخ  هب  مارتحا  اریز  مینک ؛ يراددوخ  ریقحت  تناـها و  عون  ره  زا  هدرمـش و  مرتـحم  ار  ناـنآ  كاـخ  نفدـم و 
هب ناسنا  یتقو  ماّیا  نیا  رد  دوریم . رامـش  هب  نانآ  مسر  هار و  هب  تناها  نانآ ، راثآ  نفدم و  ریقحت  تناها و  هکنانچمه  تسا ، اهنآ  توعد 

، یـشوک تخـس  يراکادف و  شالت و  همه  نآ  اب  هک  دنیبیم  ار  ربمایپ  زیزع  هباحـص  مالـسا و  نایاوشیپ  روبق  دـهنیم و  ماگ  عیقب  ناتـسربق 
نییآ جورم  ار  دوخ  هک  ناـیباهو ، هورگ  یلد  گنـس  زا  و  دروخیم ، ناـکت  تخـس  دـناهتفرگ ، رارق  تناـها  ضرعم  رد  یتروص  هب  کـنیا 

دننکیم و دای  مارتحا  اب  ربانم ، يالاب  ار  ربمایپ  هباحص  نید و  نایاوشیپ  مان  فرط  کی  زا  اریز  دنامیم ؛ تفگش  رد  تخس  دننادیم ! مالسا 
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هدولآ ار  نانآ  نفدم  شوح  لوح و  تاناویح ، هک  نیا  زا  یتح  و  دننکیمن ، مارتحا  نیرتمک  دنـسریم ، نانآ  روبق  هب  یتقو  رگید ، يوس  زا 
ناونع نیا  تحت  ار  ایلوا  میظعت  مارتحا و  عون  ره  هداد ، رارق  دوخ  زیواتسد  ار  كرـشم »  » و كرـش »  » ظفل دنرادن و  ساره  میب و  ًادبا  دننک ،
مـشچ شوگ و  نابز و  هشیدنا و  دننکیم و  دودحم  ایلوا  تشادگرزب  دروم  رد  ار  ناسنا  نانچ  نآ  دـنبوکیم و   118 ص : تیباهو ، نییآ 

يایلوا اب  نانآ  ییوگ  وت  دنمانیم . كرـشم  ار  هدنهد  ماجنا  كرـش و  ایلوا ، تامدخ  ساپ  هب  ار  ناسنا  تکرح  هک  دنـشکیم ، ریجنز  هب  ار 
. دنوشیم تحاران  تخس  نانآ ، هب  مارتحا  عون  ره  زا  هک  دنراد  توادع  یعون  یهلا 

ربمایپ ربق  ترایز 

. دنک رتشیب  تقد  تمسق  نیا  رد  هک  میهاوخیم  یمارگ  هدنناوخ  زا  هدومن و  سکعنم  ار  دوخ  یثیدح  ینآرق و  لئالد  اج  نیا  رد 

نآرق زا  یهاوگ 

بلط ادـخ  زا  نانآ ، هرابرد  هک  دـننک  تساوخرد  وا  زا  دنـسرب و  ادـخ  ربماـیپ  روضح  هک  دـهدیم  روتـسد  راـکهنگ  دارفا  هب  دـیجم ، نآرق 
هَّللا اوُرَفْغَتْساَف  كوءاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذا  ْمُهَّنا  َْولَو  : » دیامرفیم هکنانچ  ددرگیم . باجتـسم  نانآ  هرابرد  ربمایپ  ياعد  اریز  دیامن  شزرمآ 
دننک هبوت  دوخ  مه  دنسرب ، وت  روضح  دندرک ، متـس  شیوخ  سفن  رب  یتقو  نانآ  رگا  « » 1 « » ًامیحَر ًاباَّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتساَو 
نیمه اهنت  میدوب و  ام  رگا   119 ص : تیباهو ، نییآ  دنباییم ». میحر  باّوت و  ار  ادخ  دنک ، شزرمآ  بلط  نانآ  هرابرد  ادـخ  لوسر  مه  و 

یّلک مکح  کی  هیآ  نیا  زا  ناوتیم ، یتاهج  يور  یلو  دـشاب . مدرم  نایم  رد  ربماـیپ  هک  تسا  يزور  هب  طوبرم  هیآ  میتفگیم : هیآ ، کـی 
تایح ییاههورگ ، يارب  هکلب  اـیلوا  اـیبنا و  يارب  ینآرق ، تاـیآ  فلا - اریز : درک ؛ هدافتـسا  دـشابن  يویند  تاـیح  ناـمز  هب  صوصخم  هک 

« هسدقم حاورا  هب  لسوت   » ثحب رد  همیرک  تایآ  زا  شخب  نیا  هک  دـنکیم  یفرعم  اونـش  انیب و  ناهج  نآ  رد  ار  نانآ  تسا و  لئاق  یخزرب 
نیا دـنناسریم و  ناربمایپ  متاخ  هب  ار  دارفا  ياهمایپ  ناگتـشرف  هک  دـنهدیم  یهاوگ  ینـشور  هب  تایاور ، ثیداـحا و  ب - دـمآ . دـهاوخ 

«1 « » َمالَّسلا ِهیلع  َّدُرا  یتح  یحوُر  َّیَلَع  ُهَّللا  َّدَر  ّالإ  َّیلَع  ُمِّلَُسی  ٍدَحَأ  ْنِم  ام  َلاق : ِهَّللا  َلوُسَر  َّنإ  : » دننام تسا ؛ هدش  دراو  حاحـص  رد  ثیداحا 
ار وا  خـساپ  نم  دـناسریم و  نم  حور  هب  ار  وا  مالـس  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـنک ، مالـس  نم  رب  تسین  سک  چـیه  دومرف : یمارگ  ربماـیپ  »
ج- دـسریم ». نم  رب  امـش  دورد  اریز  دـیتسرفب ؛ دورد  نـم  رب  « » 2 « » ُمتنُک ُْثیَح  ِینُُغْلبَی  مُکَتالَـص  َّناَـف  َّیَلَع  اوُّلَـص  : » دومرف و  میوـگیم ».

نآ قبط  رب  هدیمهف و  تسین ، نآ  زا  عنام  ربمایپ  توم  هک  یّلک ، عیـسو و  يانعم  کی  هیآ  نیا  زا  تسخن  ياهزور  نامه  زا  یمالـسا  هعماج 
تاـشقانم هب  هدولآ  ریغ  فاـص و  ناـهذا  اـب  اـهبرع ، زا  یهورگ  ربماـیپ ، تشذـگرد  زا  سپ  120 و  ص : تیباهو ، نییآ  دـناهدرک  لـمع 

نیدـلا یقت  دـیامن . رافغتـسا  نانآ  هرابرد  هک  دنتـساوخیم  ربمایپ  زا  دـندناوخیم و  ار  هیآ  نیا  دـندمآیم و  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  یمالک ،
زا تسا  یعفاش  خیاشم  زا  هک  ربنع  نب  نایفس  دناهدروآ : ار  ییاههنومن  افولا » ءافو   » باتک رد  يدوهمس  و  ماقسلا » ءافـش   » باتک رد  یکبس 

اوُمَلَظ ْذإ  مُهَّنَأ  َْولَو  : » ُلوقی هَّللا  ُْتعِمَـس  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  مالَّسلا  : » تفگ دمآ و  یبرع  مدوب  ربمایپ  ربق  رانک  رد  هک  دنکیم  لقن  یبتع » »
« ّیبَر یلإ  َِکب  ًاعِفْشَتْسُم  یْبنَذ  ْنِم  ًارِفْغَتْـسُم  َُکتئِج  ْدَقَو  ًامیحر » ًاباّوت  هَّللا  اودَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرفغَتْـساَو  َهَّللا  اوُرفْغَتْـساَف  َكوُءاَج  ْمُهَـسُفنَأ 

ُعاقلا َّنِهْبیِط  ْنِم  َباطَف  هُمُظعا  عاـقلاب  ْتِنفُد  نَم  َْریَخ  اـی  تفگ : كرت  ار  ربماـیپ  مرح  درک و  رافغتـسا  دورـس و  يرعـش  درک و  هیرگ  سپس 
يور ار  دوخ  دمآ و  یبرع  دوب ، هتـشذگ  ربمایپ  نفد  زا  زور  هس  « 1  » ُمَرَْکلاو ُدوُْجلا  هیفَو  ُفافِْعلا  هیف  ُهنِکاس  َْتنأ  ٍْربَِقب  ُءادِْفلا  یـسفن  ُمُکالاو 

زا میتفرگ ، وت  زا  ام  هچنآ  یتفرگ  ادخ  زا  میدینـش ، زین  ام  یتفگ و  وت  ادخ ! ربمایپ  : » تفگ تخیر و  رـس  رب  ار  ربق  كاخ  دنکفا و  ربمایپ  ربق 
نم هرابرد  مدـمآ  مدرک و  متـس  شیوخ  سفن  رب  نم  تسا ، اوُمَلَظ »....  ْذا  ْمُهَّنأ  َْولَو   » هیآ تسا  هدـش  لزان  ادـخ  بناـج  زا  هک  هچنآ  هلمج 
هداد یمارگ  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  مکح  هب  هک  هبتر  ماقم و  نیا  دـنهدیم ، یهاوگ  لاـمعا  نیا   121 ص : تیباهو ، نییآ  ینک ». شزرمآ  بلط 

هک ار  یتایآ  ناناملسم  مّلـسم ، روطب  تسا . تباث  وا  يارب  ماقم  نیا  زین  یخزرب  لاح  رد  هتـشادن و  صاصتخا  وا  تایح  لاح  هب  تسا ، هدش 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 47 

 
www.ketabtopdf.ir

http://www.ghaemiyeh.com


رـس و ربق ، رانک  رد  یخرب  یلع  نب  نسح  هزانج  نفد  ماگنه  رد  دننادیمن . وا  تایح  هب  صوصخم  تسا  هدـش  دراو  ربمایپ  مارتحا  دروم  رد 
َقْوَف ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َِنیذَّلا  اهُّیا  ای  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  نانآ ، ِندومن  تکاس  يارب  یلع  نب  نیـسح  ًاروف  دنتخادنا ، هار  هب  ییادص 

نیا هک  دنتفگن  نایوما  یتح  سک ، چیه  دییوگن ». نخـس  ربمایپ  زا  رتدنلب  و  دیهاکب ، دوخ  يادـص  زا  نامیا ، اب  دارفا  يا  « » 1 « » یبَّنلا ِتْوَص 
دناهدز و راوید  رب  هتـشون و  ار  هیآ  نیا  ربمایپ  ربق  يور  شیپ  یباهو »  » هورگ نیمه  نونکا  مه  تسا . ربمایپ  یگدـنز  نارود  صوصخم  هیآ 

عیسو ییانعم  هیآ  زا  ناوتیم  تاهج ، نیا  يور  مییوگن . نخـس  دنلب  میهاکب و  شیوخ  يادص  زا  دیاب  هک  دنیوگب  دنهاوخیم  لمع  نیا  اب 
ترایز دننک و  ادخ  زا  شزرمآ  بلط  ِتساوخرد  وا  زا  دنـسرب و  ربمایپ  روضح  هب  دـنناوتیم  ناناملـسم  نونکا  هک  تسا  نیا  نآ  دـیمهف و 

وا روضح  ناوتیم  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  - 1 دراد : تلالد  بلطم  ود  رب  هیآ  نیا  درادن . نآ  هباشم  هیآ و  نیا  دافم  زج  يدافم  مالسا  ربمایپ 
اهدـعب هک  تسا  یبلطم  نیا  دـنک و  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  ناـسنا ، هراـبرد   122 ص : تیباـهو ، نییآ  هـک  درک  تساوـخرد  وا  زا  دیـسر و 

اریز یمارگ ؛ ربمایپ  ترایز  ندوب  عورشم  رب  تسا  هاوگ  هیآ  نیا  - 2 درک . میهاوخ  ثحب  ادخ » يایلوا  هب  لسّوت   » ناونع تحت  نآ ، نوماریپ 
وا زا  میریگ و  رارق  ربمایپ  ربق  راـنک  رد  هک  تسا  زیاـج  رگا  تسین ، يرگید  زیچ  هدـنوش » تراـیز  دزن  رئاز  روضح   » زج تراـیز »  » تقیقح
قح رد  هک  میاهدرک  تساوخرد  وا  زا  فلا - میاهداد : ماجنا  راک  ود  تقیقح  رد  دنک ، شزرمآ  بلط  ام  يارب  ادخ  زا  هک  مینک  تساوخرد 

نیماضم ًابلاغ  درادن و  نیا  زج  یتقیقح  ترایز  میاهتخادرپ و  نخـس  هب  وا  اب  هدـش و  رـضاح  وا  دزن  ب - دـنک . ادـخ » زا  شزرمآ  بلط   » ام
. تسا بلطم  ود  ره  رب  هاوگ  هیآ  نیا  تهج  نیا  زا  تسا . هتفای  لیکشت  لئاسم  نیمه  زا  ترایز 

رگید هاوگ 

ترایز رب  قافتا  تسا ، نآ  يراوتـسا  قدـص و  رب  هاوگ  نیرتنشور  ماکحا ، زا  یمکح  رب  نوگانوگ  راصعا  رد  ناناملـسم  عامجا  قاـفتا و 
هب طوبرم  صوصخب  خیرات ، قالخا و  هقف و  ثیدح و  ياهباتک  هب  هعجارم  اب  تسا . هدـعاق  نیا  نشور  قیداصم  زا  یکی  یمارگ ، ربمایپ  ربق 

لقن ار  ربمایپ  ربق  ترایز  بابحتسا  یمالـسا ، عبنم  ود  لهچ و  زا  ینیما ، همالع  موحرم  ددرگیم . نشور  بلطم  نیا  تقیقح  جح ، کسانم 
هک ییاهباتک  زا  و  تسا . هدرک  لقن  تقد  لامک  اب  ار ، نانآ  تاملک  صوصن و   106 ص 129 - ج 5 ، ریدغلا ، باتک  رد  ناشیا  تسا . هدرک 

یکبـس نیدلا  یقت  شراگن  مانألا » ریخ  ةرایز  یف  ماقـسلا ، ءافـش  - » 1 زا : دـنترابع  میاهدرک ، هعجارم   123 ص : تیباهو ، نییآ  اـهنآ  هب  اـم 
يدوهمـس فیلأت  افولا » ءاـفو  - » 2 تـسا . هدرک  لـقن  ار  اـملع  تاراـبع  صوـصن و  زا  یـشخب  باـتک  نـیا  رد  يو  يافوتم 756 .)  ) یعفاـش

-3 تسا . هدرک  لقن  دـشابیم ، دـکؤم  بابحتـسا  زا  یکاح  یگلمج  هک  ار  اـملع  تاـملک  صوصن و  باـتک ، نیا  رد  يو  يافوتم 911 .) )
زا ناگمه  تسا و  ننـست  لها  ماما  راهچ  راکفا  رگنایب  هناگراهچ و  بهاذـم  ياملع  زا  نت  راهچ  ملق  هب  هک  هعبرألا » بهاذـملا  یلع  هقفلا  »

«1 « » ُثیِداحأ اهیف  دَرو  ِتابوُْدنَْملا ، ُلَْضفأ  یبَّنلا  ِربق  ةرایز  : » دنیوگیم یگمه  نانآ  دننکیم . يوریپ  نانآ  ءارآ  راکفا و 

یمارگ ربمایپ  ترایز  نوماریپ  ثیداحا 

دزاسیم و زاینیب  تایاور  دانسا و  رد  تقد  زا  ار  ام  هک  تسا  ياهزادنا  هب  ینـس ، ناثدحم  قیرط  زا  یمارگ ، ربمایپ  ترایز  هرابرد  ثیداحا 
زا یکی  ربمایپ  ربق  ترایز  هک  تسا  یکاح  نیا  دـناهدرک و  لقن  دوخ  ياهباتک  رد  ار  اهنآ  ياهقرف ، ره  رد  تنـس  لها  ناـگرزب  زا  ناـظفاح 

نییآ نیا  ربانب  تسا . نخـس  یگدرتسگ  هیاـم  یمالـسا ، لیـصا  كرادـم  زا  ثیداـحا  نیا  همه  لـقن  تسا . هدوب  ناـنآ  ناـیم  رد  تامّلـسم 
ارم ربق  سک  ره  .« » یتَعافَـش َُهل  ْتَبَجَو  يْربَق  َراز  ْنَم  : » َرَمُع نب  هَّللاِْدبَع  نَع  - » 1 میزادرپیم : نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  اهنت   124 ص : تیباهو ،

ياملع هدمآ و  ص 590  ج 1 ، هعبرألا ،» بهاذملا  یلع  هقفلا   » باتک رد  روکذم  ثیدح  دوب ». دـهاوخن  هرهبیب  متعافـش  زا  دـنک  ترایز 
نونک ات  مود  نرق  همین  زا  ار  نآ  ظافح  املع و  هک  یثیدح  نینچ  تسا  یهیدـب  « 1 . » دناهداد اوتف  نآ  قبط  رب  تنس  لها  هناگراهچ  بهاذم 

یکبـس یفاکلادـبع  نب  یلع  نیدـلا  یقت  بلطم ، لـیمکت  يارب  و  دـشاب . ساـسایب  دـناوتیمن  زگره  دـناهدرک ، طبـض  دوـخ  ياـهباتک  رد 
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هتخادرپ قیقحت  ثحب و  هب  ( 11 تاحفص 13 - رد   ) ثیدح قرط  رد  « 2  ...« » ماقسلا ءافش   » مانب دوخ  هدنزرا  باتک  رد  لاس 756 ) يافوتم  )
َموی ًاعیِفَـش  َنوُکَأ  ْنا  َّیَلَع  ًاقح  َناَک  یتَرایِز  اَّلا  ُهلِمَْحتال )  ) ًاِرئاز ین  َءاـج  ْنَم  - » 2 تسا . هدرک  تباث  ار  ثیدح  قرط  يراوتسا  تحـص و  و 
ظفاح هدزناش  ار  ثیدح  نیا  مشاب . وا  عیفـش  تمایق  زور  رد  هک  نم  رب  تسا  هتـسیاش  دیآ ، نم  يوس  هب  ترایز  دصق  هب  سک  ره  « » ِۀَمایِْقلا
قرط رد  هفحص 13 ) رد   ...« ) ماقـسلا ءافـش   » باتک رد  لاس 756 ) يافوتم   ) یکبـس نیدلا  یقت  دـناهدروآ و  دوخ  ياهباتک  رد  ثدـحم  و 
يْربَق َرازَف  َّجَح  ْنَم  - » ص 1340 3 125 ج 4 ، ص : تیباهو ، نییآ  افولا ،» ءافو   » هب دینک  هعجارم  زین  تسا و  هدومن  وگتفگ  ثحب و  ثیدح 
ترایز تایح  لاح  رد  ارم  هک  تسا  نآ  لثم  دنک ، ترایز  ارم  ربق  هاگنآ  ادخ و  هناخ  سک  ره  « » یتایَح ِیف  ینَراز  ْنَمَک  َناک  ِیتافَو ، دـَْعب 

رد یکبـس  نیدـلا  یقت  دـناهدرک و  طبـض  دوخ  ياهباتک  رد  روهـشم  ظافح  ناثدـحم و  زا  نت  جـنپ  تسیب و  ار  ثیدـح  نیا  تسا ». هدرک 
ص ج 4 ، افولا ، ءافو  هب  دینک  هعجارم  زین  تسا و  هتفگ  نخـس  هدرتسگ  روطب  ثیدـح  دنـس  رد  ات 16  تاحفص 12  ماقسلا ،» ءافـش   » باتک

نیا تسا ». هدرک  متس  نم  رب  دیامنن ، ترایز  ارم  دنک و  ترایز  ار  ادخ  هناخ  سک  ره  « » ینافَج دَقَف  ینْرُزَی  َْملو  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَم  - » 4 1340
ْنَم وأ   ) يِْربَق َراز  ْنَم  - » ص 1342 5 ج 4 ، افولا ، ءافو  هب  دینک  عوجر  تسا . هدش  لقن  ثیدح  ظافح  خـیاشم و  زا  نت  هن  هلیـسوب  ثیدـح 
لقن ظافح  ناثدحم و  زا  نت  هدزیس  هلیسو  هب  ثیدح  نیا  مدرگیم ». وا  عیفـش  نم  دنک ، ترایز  ارم  ربق  سک  ره  « » ًاعیِفَـش َُهل  ُْتنُک  ینَراز )

ارم مگرم  زا  سپ  سک  ره  .« » یتایَح یف  ینَراز  امَّنَأَکَف  یتْوَم  َدَْعب  ینَراز  ْنَم  - » ص 1347 6 ج 4 ، افولا » ءافو   » هب دینک  عوجر  تسا . هدش 
ثیداحا زا  تسا  ییاههنومن  اـهنیا   126 ص : تیباهو ، نییآ  تسا ». هدرک  تراـیز  تاـیح  لاـح  رد  ارم  هک  تسا  نیا  لـثم  دـنک ، تراـیز 

ریدغلا یسررب  عّبتت و  قباطم  ثیداحا  نیا  دادعت  تسا و  هدرک  توعد  دوخ  ربق  ترایز  هب  ار  مدرم  ص - ادخ - ربمایپ  اهنآ ، رد  هک  یناوارف 
هزادـنا هب  اهنآ  دانـسا  رد  هدروآ و  درگ  تیاور  هدـفه  ات 1346  تاحفص 1338  ج 4 ، افولا ، ءافو  باـتک  رد  يدوهمـس  دـسریم و  هب 22 
يونعم يدام و  دیاوف  هتشر  کی  رطاخ  هب  تسا ، هدرک  توعد  شیوخ  ربق  ترایز  هب  ار  مدرم  یمارگ  ربمایپ  رگا  تسا . هدومن  ثحب  یفاک 

هدش و انشآ  مالسا  نییآ  رشن  زکرم  اب  ربمایپ ، ربق  ترایز  وترپ  رد  مدرم  تسا . هتفهن  یمالـسا  گرزب  ياهتیـصخش  ترایز  رد  هک  تسا ،
ناهج فاـنکا  فارطا و  هب  هدومن ، تفاـیرد  اـجنآ  زا  ار  حیحـص  ثیداـحا  مولع و  و  دـندرگیم ، هاـگآ  درذـگیم  نآ  رد  هک  یثداوح  زا 

. دننکیم شخپ 

: روبق ترایز  يارب  رفس  میرحت  رد  نایباهو  لئالد 

نب دّـمحم  دـننادیمن . زیاج  ار  روبق » ترایز  يارب  ترفاسم   » زگره یلو  دـننکیم  زیوجت  ار  ربمایپ  ترایز »  » لصا رهاظ ، بسح  هب  نایباهو 
ِةالَّصلاو ِدِجْسَْملا  ِةَرایِزل  ّالإ  ُلحَّرلا  ُّدُشیال  هَّنَأ  ّالإ  ِیبَّنلا  ُةَرایز  ْنُّنَُست  : » دسیونیم نینچ  هّینسلا » ۀیدهلا   » لئاسر زا  مود  هلاسر  رد  باهولادبع 

ص: تیباهو ، نییآ  تسین ». زیاج  اجنآ ، رد  زامن  و  مارحلا )  ) دجـسم ترایز  يارب  زج  ترفاسم  یلو  تسا ، بحتـسم  ربماـیپ  تراـیز  « » ِهِیف
، دیوگیم هک  تسا  هریرهوبا  ثیدح  يوار  تسا و  هدش  لقن  حاحـص  رد  هک  تسا  ریز  ثیدح  ترایز ، میرحت  يارب  نانآ  مهم  لیلد   127

يارب رگم  دوشیمن  هتسب  رفس  راب  « » یصقألا دِجسمو  ِمارحلا ، دِجْـسَمَو  اذه ، يدجـسَم  َدجاسم : ِۀَثالث  یلإ  ّالإ  ُلاحِّرلا  ُدَُّشتال  : » دومرف ربمایپ 
ِۀثالث یلإ  رَفاُسی  اـّمنإ  : » تسا هدـش  لـقن  مه  رگید  هنوگب  ثیدـح  نیا  نتم  یـصقا ». دجـسم  مارحلا و  دجـسم  مدوخ ، دجـسم  دجـسم ؛ هس 

«1  ...« » َدِجاسَم ۀثالَث  یلا  ُلاحِّرلا  ُّدَُشت  : » تسا هدش  لقن  زین  موس  هنوگب  ثیدح  نیا  ایلیا .» دجـسمو  يدجـسمو ، ۀبعکلا ، ِدِجْـسَم  َدـجاسَم ،
یلو تسا ،» هریره  وبا  نآ  يوار   » هک مینکیمن  هشقانم  هاگچیه  تسین و  ینخـس  هدـش ، دراو  حاحـص  ياهباتک  رد  ثیدـح  نیا  هک  نیا  رد 

انثتسا ّالا »  » ظفل ملسم ، روطب  َدِجاسَم »...  ِۀَثالَث  یلا  ّالا  ُلاحِّرلا  ُّدَُشتال  ، » تسا نینچ  ثیدح  نتم  مینک  ضرف  تسا . ثیدح  دافم » مهف   » مهم
: تفرگ ریدقت  رد  روج  ود  ار  هنم  ینثتـسم  ناوتیم  نئارق ، هب  هعجارم  زا  شیپ  تفرگ و  ریدقت  رد  دـیاب  دراد و  مزال  هنم » ینثتـسم   » تسا و

ِۀثالث یلا  ّالا  ِۀَـنِْکمَألا  َنِم  ٍناـکَم  یلا  ُّدَُـشتال  - » 2 َدِجاسَم »...  ُۀـثالث  ّالإ  ِدِـجاسَْملا  َنِم  ٍدجـسم  یلا  ُّدـُشتال  - » 1 128 ص : تیباـهو ، نییآ 
نیا رد  دشاب ، لوا  ضرف  ثیدح ، دافم  هاگره  مینیزگرب . ار  ریدقت  ود  نیا  زا  یکی  هک  دراد  یگتـسب  ثیدح  دافم  كرد  يارب  َدِجاسَم »... 
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چیه يارب  لاحر » دش   » هک نیا  هن  دجـسم ، هس  نیا  هب  رگم  دوشیمن  هتـسب  رفـس  راب  دـجاسم ، زا  يدجـسم  چـیه  هب  مییوگب : دـیاب  تروص 
لومشم زگره  ددنبب  رفـس  راب  حلاص ، ياهناسنا  ناماما و  ناربمایپ و  ترایز  يارب  یـسک  هاگره  تسین و  زیاج  دشابن  دجـسم  ولو  یناکم ،

تسا و هدش  انثتـسا  دجـسم  هس  نیا  دجاسم ، مامت  نایم  زا  تسا و  دجاسم  يارب  رفـس  مزع  ثحب ، عوضوم  اریز  دوب ؛ دهاوخن  ثیدـح  یهن 
رد دشاب ، مود  ضرف  ثیدح  دافم  هاگره  دـشابیمن . یهن  رد  لخاد  تسا ، نوریب  ثحب  عوضوم  زا  هک  دـهاشم  ترایز  يارب  رفـس  مزع  اما 

ترایز يارب  ای  دشاب ، دجـسم  ترایز  يارب  رفـس  هاوخ  دوب ، دـهاوخ  عونمم  هطقن  هس  نیا  هب  رفـس  زج  يونعم ، ياهرفـس  مامت  تروص  نیا 
، ینثتـسم فلا - تسا : یلّوا  ناـمه  دنـس ، تحـص  ضرف  رب  ثیدـح  داـفم  هک  مینکیم  تباـث  نشور و  یعطق ، نئارق  اـب  یلو  رگید . طاـقن 

رگا ب - « 1 « » ناکم  » هن دوب  دهاوخ  دجاسم »  » ظفل هنم  ینثتسم  نیقی  هب  تسا  لصتم  يانثتسا  انثتـسا ، هک  اجنآ  زا  تسا ، هناگ » هس  دجاسم  »
ناسنا جح ، لامعا  رد  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  حیحـص   129 ص : تیباهو ، نییآ  رـصح  دـشاب ، يونعم  ياهترفاسم  مامت  نتخاس  عونمم  فدـه 

سپ تسین ، زیاج  دروم  هس  نیا  ریغ  يارب  زج  یبهذم  ترفاسم  رگا  ددنبیم ، رفـس  راب  هدرک و  لحر  دـش  انم ،»  » و رعـشم » «، » تافرع  » يارب
تراـیز محر و  هلـص  شناد و  ملع و  شزوـمآ  ادـخ و  هار  رد  داـهج  يارب  ترفاـسم  ج - تسا !؟ زیاـج  هناـگ  هس  طاـقن  نیا  هـب  رفـس  ارچ 

ٍۀَقِْرف ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  الْوَلَف  : » دیامرفیم هک  هیآ  نیا  دـننام  هدـش ؛ حیرـصت  اهنادـب  تایاور  تایآ و  رد  هک  تسا  ییاهترفاسم  هلمج  زا  نیدـلاو ؛
نید هک  دننکیمن  چوک  یهورگ  ياهلیبق  ره  زا  ارچ  « » 1 « » َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلا  اوُعَجَر  اذا  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیلَو  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم 

ریـسفت میتفگ ، هک  ياهنوگ  هب  ار  ثیدـح  گرزب ، ناققحم  دنـسرتب ». نانآ  دـیاش  دـنناسرتب  تشگزاـب ، زا  سپ  ار  دوخ  هلیبقو  دـنزومایب  ار 
يارب ترفاسم  دننام  دنک ؛ ترفاسم  تدابع  يارب  هک  تسا  نیا  ترفاسم  زا  مود  مسق  : » دیوگیم مولعلا » ءایحا   » باتک رد  یلازغ  دناهدرک :

زین تامم  لاح  رد  دـشاب ، كربت  هیام  تایح  لاح  رد  سک  ره  ترایز  ایلوا . ناعبات و  هباحـص و  ناربماـیپ و  روبق  تراـیز  جـح و  داـهج و 
. درادن یتافانم  دنادیمن ، زیاج  دجسمهس  زا  ریغهب  ار  لحرّدش  هک  یثیدح  اب  درادن و  یلاکـشا  ضارغا  نیا  يارب  لاحر  ّدش  تسا و  كّربت 

زیاج اهنآ  يارب  ترفاسم  هک  تسا  هدش  هتفگ  دشابیم ، ناسکی  تلیـضف  رظن  زا  دجاسم  رگید  نوچ  تسا و  دجاسم  اهنآ  رد  عوضوم  اریز 
بتارم تاـجرد و   130 ص : تیباهو ، نییآ  ياراد  دـنچ  ره  دراد ، تلیـضف  ایلوا  اـیبنا و  تراـیز  مینک ، رظنفرـص  دـجاسم  زا  رگا  تسین و 

ای ترایز و  يارب  لاحر  ّدش  هن  تسا ، هناگ  هس  دـجاسم  زا  ریغ  يدجـسم  هب  لاحر » ّدـش  ، » تسا یهن  دروم  هچنآ  نیا  ربانب  « 1 .« » دنشابیم
هتـسب رفـس  راـب  دجـسم  هس  نآ  ریغ  هـب  : » دـیامرفیم یمارگ  ربماـیپ  رگا  هـک  نـیا  نآ  میریزگاـن و  ار  ياهـتکن  رکذـت  رگید . يوـنعم  روـما 
ناسنا هک  دـنرادن  ار  نآ  شزرا  اهنآ  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسا ، مارح  اـهنآ  ریغ  يارب  لاـحر » ّدـش   » هک تسین  نیا  دوصقم  دوشیمن ،»
توافت نادنچ  تلیـضف  رظن  زا  دجـسم ، هس  نیا  ریغ  اریز  دورب ، اهنآ  ترایز  هب  دزاس و  راومه  دوخ  رب  ار  جنر  ددـنبب و  رفـس  راب  اهنآ  يارب 
یموزل  » رگید دـنراد ، يواسم  هبتر  باوث ، رظن  زا  همه  هلیبق  دـجاسم  ای  و  هلحم ، دـجاسم  اـی  ناـهج  عماـج  دـجاسم  دـنرادن و  يریگ  مشچ 

يراک نینچ  کی  رگا  هکنیا  هن  ددنبب . رود  هطقن  رد  عماج  دجسم  يارب  رفس  راب  کیدزن ، هطقن  رد  عماج  دجـسم  ندوب  اب  ناسنا  هک  درادن »
یمارگ و ربمایپ  دـناهدرک : لقن  ننـس  حاحـص و  ناگدنـسیون  هک  تسا  نیا  قوف  بلطم  هاوگ  تسا . تیـصعم » مارح و   » وا راک  داد ، ماـجنا 

یتأَی َناک  ِّیبَّنلا  ّنإ  : » هدرک لقن  يراخب  حیحص  دندرازگیم . زامن  سدقم  ناکم  نآ  رد  و  دندمآیم ، ابق  دجسم  هب  هبنـش  ياهزور  هباحص 
هدایپ و هبنش ، ره  رد  یمارگ ، ربمایپ   » 131 ص : تیباهو ، نییآ  « 2 « » ِکلذَک ُلَعْفی  َناک  رَمُع  َْنبا  َّنإو  ًابکارَو  ًایِشام  ٍتبَس  َّلُک  َءابق  َدِجْـسَم 

مه نآ  دجاسم ، زا  یکی  رد  زامن ، ندرازگ  يارب  تفاسم  یط  درکیم ». نینچ  زین  رمع  دنزرف  دـندمآیم و  ابق  دجـسم  ترایز  يارب  هراوس 
همدقم دیاب  سپ  دشاب ، بحتـسم  دجـسم  رد  ندرازگ ، زامن  رگا  دشاب ؟ هنع  یهنم  مارح و  دـناوتیم  هنوگچ  ایر ، هبئاش  نیرتکچوک  نودـب 

.« دریگب دوخ  هب  ار  تیصوصخ  گنر و  نامه  زین  نآ 

ایلوا روبق  دزن  اعد ، زامن و  يرازگرب   6 لصف :

نـشور ایلوا و  روبق  دزن  اعد  ندـناوخ  زامن ، ندرازگ  هلأسم  هتفرگ ، رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  نایباهو ، ياـهباتک  رد  هک  یبلاـطم  هلمج  زا 
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ّنا فَلَّسلا  ِۀِمئأ  َنِم  ٌدَحأ  رُکْذَی  مل  : » دسیونیم روبقلا » ةرایز   » هلاسر رد  تیباهو )  ) بتکم نیا  راذگهیاپ  تسا . نانآ  رباقم  رد  غارچ  ندرک 
ِتُوُیبلاَو ِدِجاسَْملا  یَف  َةالَّصلا  ّنا  یلَع  مُهُّلُک  اوُقَفَّتا  َْلب  ُلضفأ ، َكانَه  ءاعُدلاو  َةالَّصلا  ّنا  الو  ٌۀَّبَحَتـسُم ، اهِدِهاشم  یفَو  ِرُوبُقلا  َدـْنع  َةالَّصلا 

روبق و دزن  زامن  هک  تسا  هتفگن  هتشذگ ، نایاوشیپ  زا  سک  چیه   » 133 ص : تیباهو ، نییآ  « 1 .« » َنیِحلاَّصلاَو ءایلوألا  ِرُوُبق  ْدنِع  اْهنِم  ُلَْضفأ 
رد زامن  هک  دنراد  رظن  قافتا  یگمه  هکلب  تسا  رگید  ياج  زا  لضفا  اجنآ  رد  اعد  زامن و  هک  دناهتفگن  زین  تسا و  بحتـسم  ایلوا  دـهاشم 

: میناوخیم هنیدـم  ياملع  هب  بوسنم  یـشسرپ ، خـساپ  رد  تسا ». ناحلاص  ایلوا و  روبق  دزن  رد  اهنآ  يرازگرب  زا  لضفا  اـههناخ  دـجاسم و 
ُۀَهَج تاهجلا ، َلَْضفأ  َّنألَو  ِبهذـْملا  بتُک  ِتاربَتعم  ْنِم  ٌفوُْرعَم  َوُه  امَک  ُهُعنَم  یلوـألاَف  ِءاعُّدـلا  َدـنِع  ص - ِیبَّنلا - ِةَرجُح  یلإ  هُّجوَتلا  اـّما  »

و دـشابیم ، نآ  تیعونمم  ربتعم ، ياـهباتک  رد  فورعم  تسا و  نآ  عنم  رتهب  اـعد ، ماـگنه  رد  نداتـسیا  ربماـیپ  ربـق  هب  ور  هجوت و  « » ِۀـْلبِقلا
نایم رد  نونکا  مه  و  تسا ، هدیسر  كرش » ، » هلحرم هب  تیعونمم »  » هلحرم زا  نامز ، رورم  هب  هلأسم  نیا  تسا ». هلبق  ِتمـس  تهج ، نیرتهب 
يارب روبق ، دزن  رد  یسک  هاگره  هک  میوشیم  روآدای  دوشیم . هدرمش  كرـشم  نآ  هدنهد  ماجنا  و  دراد . كرـش  گنر  يراک  نینچ  نانآ 

یناملـسم نیمز  يور  رد  یلو  دوب ، دهاوخ  كرـشم  ملـسم  روط  هب  دـهد ، رارق  دوخ  هلبق  ار  وا  ای  دتـسرپب ، ار  وا  درازگب و  زامن  ربق  بحاص 
دننکیم و تدابع  ار  ربق  بحاص  هن  ناناملـسم  هک  تسا  یهیدب  دهد . ماجنا  يراک  نینچ  ایلوا ، ناربمایپ و  ربق  رانک  رد  هک  دوشیمن  تفای 

دزن اعد  ندناوخ  زامن و  ندرازگ  زا  ناناملـسم  هزیگنا  تسین . شیب  يرادنپ  كرـش ،»  » هشیدـنا نیا ، ربانب  دـنهدیم . رارق  دوخ  هلبق  ار  وا  هن 
روصت و  تسا ، هدش  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  ادخ  بوبحم  هک   134 ص : تیباهو ، نییآ  تسا  یناکم  هب  كربت  هشیدنا  نامه  ایلوا ، روبق 

ناشلمع هجیتن  رد  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  تفارـش  زا  ادخ ، نازیزع  زا  يزیزع  دسج  نتفرگ  رب  رد  رطاخ  هب  ناکم  نآ  نوچ  هک  دننکیم 
زا ياهطقن  رد  ناکاپ  ناحلاص و  دـسج  نفد  رطاـخ  هب  اـیآ  هک : مینک  ثحب  هراـب  نیا  رد  تسا  مزـال  نونکا  تشاد . دـهاوخ  يرتشیب  باوث 
رد اعد  ندناوخ  زامن و  ندرازگ  دیاب  ددرگ ، تباث  تنس  نآرق و  زا  یمکح  نینچ  رگا  هن ؟ ای  دنکیم  ادیپ  صاخ  تفارش  ناکم  نآ  نیمز ،
رد اعد  ندـناوخ  زامن و  ندرازگ  هنکما ، رگید  ناسب  هکلب  دوش ! مالعا  مارح  عونمم و  هک  نآ  هن  دـشاب  تلیـضف  ياراد  نید  نایاوشیپ  عاقب 

نفدـم و ایآ  هک  مینکیم  زکرمتم  تمـسق  نیا  رد  ار  دوخ  ثحب  نونکا  دـشابن . تلیـضف  ياراد  دـنچ  ره  دـشابیم ، عورـشمو  زیاـج  اـجنآ 
ار تقیقح  نیا  هن ؟ ای  دراد  دوجو  تنـس  باـتک و  زا  یهاوگ  بلطم  نیا  رب  تسا و  رادروخرب  صاـخ  تلیـضف  تفارـش و  زا  اـیلوا  دـهاشم 
: هک دـناهداد  رظن  نینچ  دـحوم ، هورگ  فهک ،» باحـصا   » نفدـم هرابرد  - 1 درک : هدافتـسا  ریز  رد  هدـش  داـی  تاـیآ  هب  هجوت  اـب  ناوتیم 

ضئارف هک  دوبن  نیا  زج  نانآ ، نفدم  نداد  رارق  دجسم  زا  فده  مینکیم ». ذاختا  دجـسم ، ار  نانآ  نفدم  ام  « » 1 « » ًادِجْسَم ْمِْهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  »
روصت نینچ   135 ص : تیباـهو ، نییآ  نیا  ناـنآ  « 2 . » دـنزادرپب شیاین  زامن و  هب  اـجنآ  رد  حالطـصا  هب  دـنهدب ، ماـجنا  اـجنآ  رد  ار  دوخ 
كربت ناکم  نآ  تلیـضف  زا  دـیاب  دراد و  یـصاخ  تلیـضف  ادـخ ، بوبحم  ناگدـنب  داسجا  نتفرگ ، رظن  رد  اـب  ناـکم ، نیا  هک  دـندرکیم 

، راک نیا  رگا  دـنکیم . توکـس  نآ  ربارب  رد  هدومن و  لقن  دـحوم  هورگ  زا  ار  بلطم  نیا  نآرق  مییامن . بسک  ار  يرتشیب  باوث  مییوجب و 
روـطب نآ  زا  دوـمنیم و  هئطخت  ار  نآ  ياهنوـگب  درکیمن و  توکـس  نآ  ربارب  رد  نآرق  زگره  دوـب ، تهجیب  وـغل و  اـی  فـالخ و  یلمع 

ینعی میهاربا ؛ ماـقم  رد  هک  دـهدیم  روتـسد  دوخ  هناـخ  نارئاز  هب  دـیجم ، نآرق  - 2 تشذـگیمن . تسا - اضر  هناـشن  ًاـعبط  هک  توکس -
يارب میهاربا  ماقم  زا  « » 1 .« » ًیّلصُم َمیهاْربا  ِماقَم  ْنِم  اوُذَخَّتا  : » دیامرفیم هکنانچ  دنرازگب  زامن  تسا ، هداتسیا  اجنآ  رد  میهاربا  هک  ياهطقن 

تدابع اجنآ  رد  ار  ادخ  دیاش  هداتسیا و  هطقن  نیا  رد  میهاربا  نوچ  هک : دمهفیمن  نیا  زج  یسک  هیآ  نیا  زا  دینک ». ذاختا  یهاگزامن  دوخ 
رد ناناملسم  هک  دهدیم  روتسد  دراد ، هک  یتفارـش  و  ناکم ، نیا  تنمیم  رطاخ  هب  تسا و  هدرک  ادیپ  تفارـش  تلیـضف و  ناکم  نآ  هدرک ،

نادیهش داسجا  نفد  ایآ  ددرگیم ، اجنآ  یکرابم  تفارش و  بجوم  ییاج ، رد  میهاربا  مایق  یتقو  دنیوجب . كربت  دنرازگب و  زامن  هطقن  نآ 
نییآ يرتشیب  تباجتـسا  زا  اعد  يرتدایز و  تلیـضف  زا  اـجنآ  رد  زاـمن  دوشیمن و  تلیـضف  تفارـش و  هیاـم  تلیـضف ، اـب  نادرم  قح و  هار 

ایآ یلو  تسا  هدـیدرگ  لزاـن  میهاربا  ترـضح  دروـم  رد  طـقف  هیآ ، نـیا  هـک  تـسا  تـسرد  ددرگیمن ؟ رادروـخرب   136 ص : تیباـهو ،
لوسر دجـسم  رد  تنـس ) لها  یهقف  نایاوشیپ  زا  یکی   ) کلام ماما  اـب  یقیناود  روصنم  درک ؟ هدافتـسا  یلک  مکح  کـی  نآ ، زا  ناوتیمن 
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زا ارچ  داد : خساپ  ادـخ ؟ لوسر  نفدـم  هب  ور  ای  منک ، اعد  متـسیاب و  هلبق  هب  ور  اعد  ماگنه  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  تخادرپ و  هرکاذـم  هب  ادـخ ،
زا هدب و  رارق  عیفـش  ار  وا  نک و  ادخ  لوسر  ربق  هب  ور  هکلب  تسا ، مدآ  وت  ردپ  هلیـسو  وت و  هلیـسو  وا  هک  یلاح  رد  ینادرگرب ، يور  ربمایپ 

تسا لاکشایب  ربمایپ ، ربق  دزن  اعد  هک  دوشیم  هدافتسا  خساپ  شسرپ و  نیا  زا  « 1 . » دنک تعافش  وت  قح  رد  ات  نک  تساوخرد  شترضح 
رتنشور رتشیب و  ار  تقیقح  جارعم ، رابخا  هب  هعجارم  اـب  - 3 تسا . هدوب  يرگید  رب  یکی  يرترب  هرابرد  هنیدـم ، ياوشیپ  اب  روصنم  ثحب  و 

يا تفگ : وا  هب  لیئربج  درازگ . زامن  محل » تیب   » و انیـس » روط   » و هبیط » : » دـننام یطاقن  رد  ربماـیپ  هک : تیاور  نیا  دـننام  دـیمهف ؛ ناوتیم 
رد ندرازگ  زامن  دوشیم : هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  « 2 . » دوب یـسیع  هاگداز  اجنآ  يدـناوخ ؟ زامن  هک  دوب  اجک  اجنآ  ینادیم  ادـخ ، ربمایپ 

137 ص : تیباـهو ، نییآ  زج  یتّلع  یناـکم  نینچ  كّربـت  تسا و  هدوب  تلیـضف  ياراد  هتـشاد ، ساـمت  ربماـیپ  ندـب  اـب  هک  ياهطقن ، نینچ 
یماقم هب  تبرغ ، لمحت  ادـخ و  هار  رد  ربص  رطاـخ  هب  لیعامـسا  رجاـه و  - 4 تسین . يرگید  زیچ  ناکم ، نآ  رد  حیـسم  ترـضح  تدالو 

رگا دیوگیم ! هیمیت  نبا  درگاش  مّیق  نبا  هک  تسا  ینخس  نیا  « 1 . » دش تدابع  لحم  هورم ) افص و  نایم   ) نانآ ياهماگ  ياج  هک  دندیسر 
روتـسد ناناملـسم  هب  هک  ددرگیم  كرابم  نانچ  نآ  دنتـشاد ، ادخ  هار  رد  هک  یلمحت  ربص و  رطاخ  هب  ود ، نیا  ياهمدـق  لحم  یتسار ، هب 

، هعماج حالـصا  هار  رد  هک  ربمایپ  نفدـم  ارچ  دـنروآ ، اـج  هب  ار  هوکـش  اـب  یعـس  دـنزادرپب و  ادـخ  تداـبع  هب  هطقن  نیا  رد  دوشیم : هداد 
زا هطقن ، نآ  رد  اعد  زامن و  دـشابن و  كربتم  داد ، ناشن  دوخ  زا  ار  اهتماقتـسا  نیرتالاب  تخاس و  راومه  دوخ  رب  ار  اهیتخـس  نیرتگرزب 
هک دوخ ، هرجح  رد  يرمع  هنوگچ  نینمؤملا  ما  دـشابن ، عورـشم  ربق  راـنک  رد  زاـمن  رگا  یتـسار  هب  - 5 ددرگن . رادروخرب  یـصاخ  تفارش 
ارچ هک  درک  نعل  ار  يراصن  دوهی و  ادخ  : » هک میدروآ  یثیدح  نیا  زا  شیپ  تخادرپ !؟ ادخ  تدابع  هب  درازگ و  زامن  تسا ، ربمایپ  نفدـم 
ادـخ يایلوا  روبق  دزن  زاـمن  ندرازگ  میرحت  رب  ثیدـح ، نیا  اـب  ناـیباهو  هک  میتفگ  و  « 2 .« » دـناهدرک ذاختا  دجـسم  ار  دوخ  ناربمایپ  روبق 
رارق هلبق  ار  اهنآ  روبق  ای  دندومنیم و  تدابع  ار  اهنآ  دندرکیم و  هدجس  ناربمایپ  روبق  رب  نانآ  هک  تسا  نتفگ  هب  مزال  دننکیم . لالدتسا 
نییآ ثیدـح ، يوار  هشیاـع  ارچ  سپ  دـنیوگیم ، ناـنآ  هک  تسا  ناـمه  ثیدـح  ياـنعم  رگا  فـالخ . تسا  یلمع  ود  ره  هـک  دـندادیم 

، درادن یصاخ  تفارش  ربمایپ  نفدم  رگا  - 6 دومن . شتسرپ  ار  ادخ  درازگ و  زامن  هرجح  نآ  رد  لاس  هاجنپ  هب  کیدزن   138 ص : تیباهو ،
رانک رد  ار  شرهطم  مسج  هک  درک  تیصو  ع - یلع - نب  نسح  ارچ  دننک ؟ نفد  هطقن  نآ  رد  ار  ناشهزانج  هک  دندرک  رارصا  نیخیـش  ارچ 

ثیدح نیا  هرخألاب  و  دنراپـسب ؟ كاخ  هب  عیقب  ناتـسربق  رد  ار  وا  دندش ، عنام  شنانمـشد  هک  یتروص  رد  دـنیامن و  نفد  شراوگرزب  دـج 
!؟ تسا ناکم  نآ  تلیضف  كرد  شفده  درازگیم و  زامن  ادخ  يارب  هلبق  هب  ور  ربمایپ  ربق  رانک  رد  هک  یناملسم  راک  هب  دراد  یطابترا  هچ 

هعمج ره  تسا » رمایپ  ادخ و  مشخ  وا  مشخ  و  لوسر ، ادخ و  يدونشخ  وا  يدونشخ  ، » حاحص ثیداحا  مکح  هب  هک  ربمایپ ، یمارگ  تخد 
اهِّمَع َْربَق  ُروَُزت  اهنع ) هَّللا  یضر   ) ۀمطاف تناک  - » 7 درکیم : هیرگ  درازگیم و  زامن  اجنآ  رد  تفریم و  هزمح  دوخ  يومع  ربق  تراـیز  هب 

هار نازابناج  ادخ و  نازیزع  هک  ياهنکما  رد  هتسویپ  هک  نیملسم ، هریس  همیمـض  هب  لئالد ، نیا  « 1 « » ُهَْدنِع یْکبَتَو  یِّلَُصتَف  ٍۀَعمُج  َّلُک  َةَزْمَح 
زا اهناکم ، نیا  رد  زامن  اعد و  هک  دـناسریم  دـنزادرپیم ، شیاین  اعد و  هب  دـندرازگیم و  زاـمن  دـناهدش  هدرپس  كاـخ  هب  تلیـضف  قح و 

ماجنا یّلحم  رد  ار  دوخ  لمع  هتـسج و  كّربت  لحم  تفارـش  اب  هک  تسین  نیا  زج  فده  تسا و  رادروخرب  رتشیب  تفارـش  رترب و  تلیـضف 
اهناکم و نیا  تفارـش  رب  ثیدح  نآرق و  زا  یلیلد  هک  دینک  ضرف  امـش   139 ص : تیباهو ، نییآ  تسا *** . ادـخ  هجوت  دروم  هک  دـنهد 

ياج همه  : » هک مالـسا  یّلک  نوناق  تحت  طاقن ، نیا  ارچ  دـشاب و  عونمم  نآ  رد  زامن  ارچ  درادـن ، دوجو  اهاج  نیا  رد  اعد  زامن و  تلیـضف 
فده هتـشذگ  رد  دنرازگب ؟ زامن  ادـخ  نازیزع  روبق  رانک  رد  دـنناوتن  ناناملـسم  ارچ  دـشابن و  لخاد  « 1 « » تسا ادـخ  تدابع  لحم  نیمز 

ثیداحا نآ  زگره  هک  میتفگ  میدروآ و  دای  ار  دـناهدرک ،» ذاختا  دـجاسم  ار  دوخ  ناربمایپ  روبق  يراـصن  دوهی و   » دـیوگیم هک  یثیداـحا 
زا تّدش  هب  نایباهو  هک  ادـخ ، نازیزع  رباقم  رد  غارچ  ندرک  نشور  ددرگیمن . روبق  دزن  اعد  هلبق و  هب  ور  ادـخ  يارب  زامن  ندرازگ  لماش 
ادخ لوسر  : » دـنکیم لقن  هک  تسا  یئاسن  ننـس  زا  سابع  نبا  ثیدـح  نامه  نانآ  كردـم  اریز  تسین ؛ یمهم  هلأسم  دـننکیم ، یهن  نآ 

یتروصب رظان  ثیداحا  نیا  « 2 .« » تسا هدرک  نعل  دننکیم  نشور  غارچ  دناهدرک و  ذاختا  دجـسم  ار  اجنآ  هک  ار  یناسک  روبق و  رئاز  نانز 
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، غارچ ندرک  نشور  زا  فدـه  رگا  یلو  دـشاب  هتـشادن  ناهج ، للم  یخرب  هب  هّبـشت  ای  لام  عییـضت  زج  ياهجیتن  غارچ  نتخورفارب  هک  تسا 
مهنآ طاقن ، نیا  رد  غارچ  نتخورفا  رب  هکلب  تشاد  دهاوخن  لاکشا  نیقی  هب  دشاب ، عورشم  عفانم  رگید  زامن و  يادا  اعد و  نآرق و  ندناوخ 

هک تسا  ینتفگ   140 ص : تیباهو ، نییآ  دوب . دـهاوخ  « 3  » يْوقَّتلا َو  ِِّربلا  یَلَع  اُونَواعَت  ، » نشور قادـصم  سدـقم ، فادـها  نیا  رطاخ  هب 
ُّهنأل ْهنَع  ُیهَّنلاو  دیوگیم ...« : یئاسن  ننس  هیـشاح  رد  يدنـس  هک  اجنآ  دناهدرک ، حیرـصت  تقیقح  نیمه  هب  ثیدح ، ناحراش  زا  یهورگ 

، تیباهو نییآ  درادـن ». يدوس  لام  عییـضت  زج  يراـک  نینچ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  غارچ  ندرک  نشور  زا  یهن  « » 1 « » ٍعْفَنِالب ٍلام  ُعِییْضَت 
141 ص :

یهلا يایلوا  هب  لّسوت   7 لصف :

هراشا

هب مالسا  تعیرـش  هک  يزور  زا  دراد و  لماک  جاور  ناهج  ناناملـسم  نایم  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  يدنوادخ ، هاگرد  نازیزع  هب  لسوت 
دروم ار  مّلـسم  رما  نیا  متـشه  نرق  رد  هک  دوب  هیمیت  نبا  اهنت  دیدرگ . مالعا  ثیداحا  قیرط  زا  لّسوت  تیعورـشم  دـش ، غالبا  ربمایپ  هلیـسو 

تعدب عورشمان و  یهلا  يایلوا  هب  لّسوت  تفای و  دیدشت  باهولادبع  نب  دمحم  هلیسو  هب  نایرج  نیا  نآ ، زا  سپ  نرق  ود  داد و  رارق  راکنا 
هک میوشیم  روآدای  نآ  رد  تشاد و  میهاوخ  ياهناگادج  ثحب  تدابع  يانعم  هرابرد  دش . هدناوخ  ایلوا » تدابع   » ًانایحا دیدرگ و  یفرعم 

تداـبع زا  ییوب  تسا و  بحتـسم  بولطم و  رگید ، تروص  هب  هدـش و  بوسحم  كرـش »  » و تداـبع »  » تروص کـی  هب  اـیلوا ، هب  لّـسوت 
لثم نانآ ، تاذ  هب  لسوت  - 1 دریگیم : ماجنا  تروص  ود  هب  یهلا  يایلوا  هب  لسوت  هک  مینادـب   142 ص : تیباهو ، نییآ  دیاب  ادتبا  درادـن ،

، میوجیم وت  هب  لّسوت  اهلاراب ! « » یتَجاح َیِضْقَت  ْنَأ  مّلسو - هلآو  هیلع  هَّللا  یّلص  ٍدّمُحم - َکِِّیبَِنب  َکیلا  ُلَّسَوتَأ  ّینا  َّمُهّللأ  : » مییوگب هک  نیا 
هک نیا  لثم  اهنآ ؛ قوقح  یهلا و  هاگرد  رد  ناـنآ  برق  ماـقم و  هب  لـسوت  - 2 امرف ». اور  ارم  تجاح  هک  ص - دـمحم - تربمایپ  هلیـسو  هب 

مارتحا ماقم و  اهلاراب ! « » یتَجاح َیِـضْقَت  ْنَأ  ِهّقَحو  ِِهتمرحَو  مّلـسو - هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ٍدَّمُحم - ِهاـِجب  َکـَیلا  ُلَّسوتَأ  ّینا  َّمُهّللَأ  : » مییوگب
رد تسا . عونمم  تروص  ود  ره  اهیباهو ، هاگدـید  زا  ییامرف ». ادا  ارم  تجاح  هک  مهدیم  رارق  دوخ  هلیـسو  دـنراد ، وت  دزن  هک  ار ، ناـنآ 

تـسخن دـننکیم . زیوجت  تروـص  ود  ره  هب  ار  اـیلوا  هب  لـسوت  تسا و  اـهیباهو  هیرظن  فـالخ  رب  نیملـسم  هریـس  ثیداـحا و  هک  یلاـح 
دوخ هب  دوخ  ندوب ، عورـشمان  تعدـب و  هلأسم  لیلد ، ود  نیا  نایب  اـب  میزادرپیم . نیملـسم  هریـس  ناـیب  هب  هاـگنآ  میروآیم و  ار  ثیداـحا 

« تدابع يانعم   » شخب رد  هن ، ای  تساهنآ  شتـسرپ  تدابع و  یهلا ، ياـیلوا  هب  ییوج  لّـسوت  اـیآ  هک  نیا  اـّما  و  ددرگیم . یفتنم  نشور و 
، تیباهو نییآ  رامـش  هب  ثحبم  نیا  ِساّسح  سب  طاقن  زا  شخب ، نآ  تسا  ینتفگ  دـش . دـهاوخ  هداد  حیـضوت  شنوماریپ  دـمآ و  دـهاوخ 

. دوریم  143 ص :

ثیدح هاگدید  زا  لّسوت 

کنیا ام  یهلا و  يایلوا  تاماقم  ای  تاوذ و  هب  لّسوت  يراوتسا  تحـص و  رب  دنهاوگ  هک  هدمآ  خیرات  ثیدح و  بتک  رد  یناوارف  ثیداحا 
: لاَقَف ینَِیفاعی  ْنأ  َهَّللا  ُعدا  َلاقَف  مّلسو - هلآو  هیلع  هَّللا  یّلص  یبَّنلا - یلإ  یتأ  ًاریرَض  اًلُجر  َّنإ  : » مینکیم سکعنم  ار  نآ  زا  یکچوک  شخب 

ّینإ َّمُهَّللأ  ءاعُّدلا : اذِهب  وُعْدَیَو  ِنیتعْکَر  َیِّلَُصیَو  ُهَءوضو  َنِسُْحیَف  أّضوَتَی  ْنأ  ُهَرَماَف  ُهُعْداَف ، َلاق : ٌریخ . وُهَو  َتْرَبَص  َتئِش  ْناَو  ُتْوَعَد  َتئِش  ْنإ 
ُنبا َلاق : َِّیف . ُهْعِّفَـش  َّمُهّللا  یِـضْقَِتل ، یتَجاح  یف  یِّبَر  یلإ  َِکب  ُهَّجََوتَأ  ّینإ  ُدَّمَُحم  ای  ِۀَـمحَّرلا ، ِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبََنب  َکـَْیلِإ  ُهَّجََوتَأَو  َکـُلَأْسَأ ،

دنوادـخ زا  تفگ : دـمآ و  ربمایپ  رـضحم  ییانیبان  درم  « » ٌّرُـض ِِهب  نُکَی  َْمل  ْنأَک  اْنیَلَع  َلَخد  یّتَح  َثیدـحلا  اِنب  َلاطَو  اـنقَّرَفَت  اـم  ِهَّللاَوَف  ٍفینح 
، تفگ انیبان  درم  تسا . رتهب  نیا  هک  نک  ربص  یتسه  لیام  رگا  و  منک ، اعد  یتسه  لـیام  رگا  دومرف : ربماـیپ  دـشخب ، تیفاـع  نم  هب  هاوخب ،
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: دـنک اـعد  نینچ  نیا  درازگب و  زاـمن  تعکر  ود  دـنک و  تـقد  دوـخ  يوـضو  رد  دریگب و  وـضو  داد  روتـسد  وا  هـب  ربماـیپ  دـییامرفب . اـعد 
هب متجاح ، هرابرد  نم  دمحم  يا  موشیم . هجوتم  وت  هب  تمحر ، ربمایپ  دـمحم ، تربمایپ  هلیـسو  منکیم  تساوخرد  وت  زا  نم  اراگدرورپ !

 ...« ریذپب نم  هرابرد   144 ص : تیباهو ، نییآ  ار  وا  تعافش  اراگدرورپ ! دروآرب ، ار  متجاح  ادخ  ات  موشیم  هجوتم  میادخ  هب  وت  هلیسو 

: ثیدح دنس  رد  ینخس 

هراشا

: تسا هتفگ  هدـناوخ و  حیحـص  ار  نآ  دنـس  هیمیت  نبا  اـهیباهو  ياوشیپ  یتـح  تسین ، ینخـس  ثیدـح ، دنـس  تّحـص  ندوب و  یقاـفتا  رد 
هک یباهو  رصاعم  هدنـسیون  یعافر ، « 1 . » تسا هقث  وا  تسا و  یمطخ  رفعج  وـبا  ناـمه  تسا . ثیدـح  دنـس  رد  هک  رفعج  وـبا  زا  دوـصقم 
ِهیف َتَبَث  ْدَقَو  ٌروُهْـشَمَو  ٌحیِحَـص  َثیِدَْحلا  اذه  ّنإ  َّکش  ال  : » دیوگیم ثیدح  نیا  هرابرد  دزادـنایب ، رابتعا  زا  ار  لسوت  ثیداحا  دـشوکیم 

، یقهیب یئاسن ، ار  ثیدح  نیا  دیوگیم : لصوتلا »  » باتک رد  یعافر  تسا ». روهشم  حیحص و  ثیدح  نیا  هک  تسین  یکش  « » 2 « » ٍّکَشِالب
«3  ...« » ِهِیف ینْعِّفـش  مهّللا   ...« » َِّیف ُهْعِّفَـشَو   » هلمج ياج  هب  ریخا  رفن  ود  دـناهدرک و  لـقن  دوخ ) كردتـسم  رد   ) مکاـح يذـمرت و  یناربط ،
( كردتـسم رد   ) مکاح و  هجام ، نبا  و  دوخ ) خیرات  رد   ) يراخب ار ، ثیدح  نیا  دسیونیم : مالکلا » ۀصالخ   » رد نالحد  ینیز  دـناهدروآ .

ریز كرادم  زا  ار  ثیدح  نیا  هدنراگن ،  145 ص : تیباهو ، نییآ  دناهدرک . لقن  دوخ ) عماج  رد   ) یطویس نیدلا  لالج  حیحص و  دانسا  اب 
دمحم قیقحت  ءاکرش ، یبلحلا و  یبابلا  یسیع  هیبرعلا  بتکلا  ءایحاراد  تاراشتنا  زا  هحفص 441 ، دلج 1 ، هجام ، نبا  ننس  - 1 دنکیم : لقن 

نیا دـیامنیم : هفاضا  سپـس  ٌحیحـص » ٌثیدـح  اذـه  : » دـنکیم لقن  قاحـسا » وبا   » زا هجام » نبا  . » ثیدح 13885 هرامـش  یقابلادـبع  داؤف 
دلج 4، لبنح  نب  لمحا  دنسم  - 2 ٌبیرغ » ٌحیحص  ُقح  ٌثیدح  اذَه  : » تسا هتفگ  هدرک ، لقن  هیعدألا » باوبا   » باتک رد  يذمرت  ار  ثیدح 

هدرک لقن  قیرط  هس  زاار  ثیدـح  نیا  يو  توریب . رداصلاراد  هسـسؤم  یمالـسالا  بتکملا  عبط  فینح  نب  ناـمثع  دنـسم  زا  هفحص 138 ،
یلع ٌحیحـص  ٌثیدح  اذه  : » دیوگیم ثیدـح  لقن  زا  سپ  وا  دابآردـیح . عبط  تسفا ، هحفص 313 ، دلج 1 ، مکاح ، كردتـسم  - 3 تسا .

شراگن ریغـصلا ، عماجلا  - 4 دـناهدرکن ». لـقن  ار  نآ  نیخیـش و  طرـش  رباـنب  تسا ، یتـسرد  ِثیدـح  نیا  « » هاـجِرُخی ْملَو  ِنیخیـشلا  ِطرش 
كردتـسم لیذ  رد  هک  يافوتم 748 ، یبهذ  شراـگن  كردتـسم ، صیخلت  هحفـص 59 5 - مکاح ، كردتـسم  يذـمرت و  زا  لقن  یطویس ،

عمج ار  هجام ،» نبا   » زج هناگجنپ ، حاحص  ثیداحا  باتک  نیا  هحفص 286 ، دلج 1 ، جاتلا ، - 6 تسا . هدش  پاچ   146 ص : تیباهو ، نییآ 
زا وا  نهذ  هک  یبرع ، نابز  هب  انشآ  يدرف  تسد  هب  رگا  ار  ثیدح  نیا  تسین . وگتفگ  ثحب و  ياج  ثیدح  دنس  رد  نیا  ربانب  تسا . هدرک 
هب يروتـسد  هچ  درک ، میلعت  انیبان  هب  هک  ییاعد  رد  ربمایپ  دیـسرپب : وا  زا  دیهدب و  دشاب ، یلاخ  یلک  هب  لسوت  هلأسم  رد  اهیباهو  تاشقانم 

تمحر ربمایپ  هک  داد ، میلعت  وا  هب  ربمایپ  تفگ : دـهاوخ  امـش  هب  باوج  رد  درک ؟ داشرا  هنوگچ  دوخ ، ياعد  تباجتـسا  رد  ار  وا  داد و  وا 
هب ریز  ياههلمج  زا  بلطم  نیا  دروآرب و  ار  وا  تجاـح  دـنوادخ  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  دـیوجب و  لـسوت  وا  هب  دـهد و  رارق  دوخ  هلیـسو  ار 

: دوشیم هدافتسا  یبوخ 

« َکِّیِبَنِب َکْیَلا  ُهَّجوَتأو  َکُلَأْسَأ  یّنإ  َّمُهَّللأ  : » فلا

و َکـُلَأْسأ » « ؛ شیپ هلمج  ود  هب  تسا  قلعتم  کـیبن »  » ظـفل تربماـیپ » هلیـسو  هب  وت ، هب  مروآیم  يورو  منکیم  تساوخرد  وت  زا  اـهلاراب ! »
دـیامنیم و ادـخ  هب  ور  وا  هلیـسو  هب  مه  دـنکیم و  تساوخرد  اضاقت و  ادـخ  زا  ربمایپ  هلیـسو  هب  مه  رتنشور ؛ ترابع  هب  َْکَیلا .» ُهَّجََوتأ  »
تسا و لیلد  دـقاف  رهاظ و  فالخ  رب  تسا ، کـّیبَن » ءاعدـب   » دوصقم هک  روصت  نیاو  یبن . ياـعد  هن  تسا ، یبن  دوخ  یبن ،»  » زا شدوصقم 

ریدـقت رد  ار  یظفل  نینچ  هـک  يدرف  اریز   147 ص : تیباهو ، نییآ  درادـن ؛ يرواد  شیپ  زج  یتلع  دـنکیم ، رّدـقم  ار  اعد  ظفل  هک  یـسک 
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وا هشیدـنا  فلاخم  ات  دـیامن ، ردـقم  ار  اعد »  » ظفل هک  دـنکیم  اپ  تسد و  ًارهق  دـنادیمن ، حیحـص  ار  صاخـشا  هب  لـسوت  نوچ  دریگیم ،
. درادن لاکشا  دارفا  ياعد  هب  لسوت  و  وا ، تاذ »  » هب هن  تسا  ربمایپ » ياعد   » هب لسوت  دوصقم  دیوگب : هجیتن  رد  ات  دشابن .

: هَمْحَّرلا ِّیِبَن  دَّمحم  ب :

دّمحم  » هلمج اب  ار  کیبن »  » ظفل تسا ، وا  هلیـسو  هب  ادـخ  هب  هجوت  و  ربمایپ ، رطاـخ  هب  ادـخ  زا  لاؤس  دوصقم  هک  دوش  نشور  هک  نیا  يارب 
« ّیبَر یلا  َِکب  هَّجوتأ  ّینا  ُدمحم  ای   » هلمج ج : دزاسیم . رتحضاو  ار  فدـه  رتنشور و  ار  تقیقح  هک  تسا  هدرک  فیـصوت  همْحَّرلا » ّیبن 
: هک تسا  نیا  َِّیف » هعِّفشو   » هلمج دافم  د : شیوخ . ههجو  ار  وا  ياعد  هن  دهدیم ، رارق  دوخ  ياعد  ههجو  ار  دمحم  ترضح  هک  دناسریم 

نامه تسا ، نخـس  ثحب و  دروم  هچنآ  اههلمج ، نیا  مامت  رد  ریذـپب . نم  دروم  رد  ار  شتعافـش  هدـب و  رارق  نم  عیفـش  ار  وا  اراـگدرورپ !
هک ياهناگ  جـنپ  تالاکـشا  نایب  نیا  اب  تسین . راک  رد  ربماـیپ  ياـعد  زا  ینخـس  تسا و  وا  ماـقم  ـالاو  تیـصخش  یمارگ و  ربماـیپ  صخش 

تالاکشا و حورـشم  ام  ددرگیم و  فرط  رب  یگمه  تسا ، هدرک  حرطم  لسوتلا » ۀقیقح  یلا  لصوتلا   » باتک رد  یباهو  هدنـسیون  یعافر ،
. دنیامرف هعجارم   147 تاحفص 153 - هب  دنناوتیم  نادنمقالع  میاهدروآ ، لسوت »  » باتک رد  ار  اهنآ  ياهخساپ 

نالئاس قح  هب  لسوت  مود : ثیدح 

نیا رد  دورب و  نوریب  زامن  يارب  دوخ  هناخ  زا  سک  ره  : » دومرف ص - یمارگ - ربماـیپ  هک  دـنکیم  لـقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  یفوع  هیطع 
َّمُهّللَأ « » 1 .« » دننکیم شزرمآ  بلط  وا  يارب  هتـشرف  رازه  ددرگیم و  هجاوم  ادخ  تمحر  اب  دـناوخب ، هدـمآ ) ریز  رد  هک   ) ار اعد  نیا  لاح 

َکِطَخَـس َءاقِّتإ  ُتْجَرَخَو  ًۀَعْمُـسالو  ًءایِر  الو  ًارََطب  الو  ًارَـشا  جُرْخا  َْمل  ینإف  اذـه  َياشْمَم  ّقَحب  َُکلَأْسأَو  َْکیَلَع  َنیِلئاَّسلا  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ّینإ 
منکیم تساوخرد  وت  زا  اراگدرورپ !  ...« » َْتنَأ ّالإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَیال  هَّنإ  ِیبُونُذ  یلَرِفغَت  ْناو  ِراّنلا  َنِم  ینَذیُعت  ْنا  َُکلَئْـسأَف  َِکتاضْرَم  َءاِغْتباَو 

هعمـس ایر و  ای  ینارذـگ و  شوخ  يارب  ینامرفان و  يور  زا  نم  مرادیم ، رب  وت  يوس  هب  هک  ییاهماگ  تمرح  هب  ناگدـننک و  لاؤس  قح  هب 
يراد و زاـب  شتآ  زا  ارم  مهاوـخیم  وـت  زا  ماهدـش ، جراـخ  وـت  ياـضر  لیـصحت  وـت و  مشخ  زا  زیهرپ  يارب  نم  ماهدـماین ، نوریب  هناـخ  زا 
: دـهدیم یهاوگ  هک  تسا  نشور  رایـسب  ثیداحا  زا  هدـش ، دای  ثیدـح  دـشخبیمن ». یـسک  وت  زج  ار  ناهانگ  اریز  یـشخبب ؛ ار  مناهانگ 
رب ثیدح  تلالد  و  دهد ، رارق  شیوخ  هطساو  ار  ناحلاص  نأش  قح و  تلزنم  ماقم و  دناوتیم  ادخ ، زا  تجاح  تساوخرد  ماقم  رد  ناسنا 

. تسا نشور  ام  دوصقم 

ربمایپ قح  هب  لسوت  موس : ثیدح 

هراشا

: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  دومن ، هبوت  دوب ، هدرک  یّقلت  ادخ  زا  هک  یتاملک  وترپ  رد  « 1 ، » ادخ ینامرفان  زا  سپ  ع - مدآ - ترضح 
يور و  دومن ، ذخا  تعاط  عوضخ و  اب  ار  یتاملک  دوخ  يادخ  زا  مدآ  « » 2 « » میحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُّهنا  ِْهیَلَع ، َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف  »

تیاور دانتـسا  هب  هدش ، دراو  هیآ  رد  هک  یتاملک  ریـسفت  رد  ناثدحم ، نارّـسفم و  زا  یهورگ  تسا ». ریذپ  هبوت  وا  هک  اقح  درک ، هبوت  اهنآ 
وبا حاحـص و  كردتـسم  رد  يروباشین  مکاح  ریغـصلا و  مجعملا  رد  یناربط  ددرگیم . نشور  نآ  نتم  هب  هجوت  اـب  هک  دـنراد  يرظن  ریز ،

یناعملا حور  رد  یسولآ  روثنملا و  ردلا  رد  یطویس  دوخ و  خیرات  رد  یماش  رکاسع  نبا  هّوبنلا و  لئالد  باتک  رد  یقهیب  یناهفـصا و  میعن 
ُهَبَنْذَأ يذـّلا  ُمدآ  َبنذَأ  اَّمل   » 150 ص : تیباهو ، نییآ  دـندومرف : ص - یمارگ - ربمایپ  هک  دـناهدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  يدنـس  اـب  « 3»
ُتعفَر َْتقَلَخ  اّمل  َکُمْـسا ، َكَرابت  لاقف  ُدـمحم ؟ ْنَمو  ِهَیلا : هَّللا  یَحواَف  یل  َتْرَفغ  اـّلا  ٍدـمحم  ِّقَِحب  َکـُلَأسَأ  َلاـقف  ءاـمَّسلا  یلإ  هَسأر  َعَفَر 
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َعَم ُهَمْـسا  َتْلعَج  ْنَّمِم  ًارْدَـق  َكَدـْنِع  َمَظْعأ  ٌدَـحأ  َسیل  ّهنإ  ُتلقف  هَّللا  ُلوسر  ٌدـمحم  هَّللا و  ّالا  َهلا  ٌبُوتْکَم ال  هِیف  اذاـف  َکِـشرَع  یلإ  یـسأر 
درک و دنلب  نامسآ  هب  رـس  دش ، یهانگ  بکترم  مدآ  یتقو  « » 1 « » َُکتْقَلَخ اَمل  َوُه  َْولَو ال  َِکتَّیِّرُذ  ْنِم  َنیِّیبَّنلا  ُرخآ  ُهَّنا  ِهَیلا  یحوأَـف  َکِمْـسا 

یتقو داد : خساپ  مدآ  تسیک ؟ دمحم  هک  دومن  یحو  وا  هب  ادخ  یـشخبب ، ارم  هک  منکیم  تساوخرد  دمحم ، قح  هب  ار  وت  ایادخ )!  ) تفگ
اب تسا » ادخ  ربمایپ  دمحم  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم   » تسا هتـشون  نآ  رد  مدـید  ماگنه  نیا  رد  مدومن ، دـنلب  شرع  هب  رـس  يدـیرفآ ، ارم 
وا هک  دـش  یحو  وا  هب  ماگنه  نیا  رد  ياهدروآ ، دوخ  مان  رانک  ار  وا  مان  هک  تسا  وت  قولخم  نیرتالاو  نیرتگرزب و  دـمحم  هک  متفگ  دوخ 

.« مدرکیمن قلخ  ار  وت  دوبن ، وا  رگا  تسا و  وت  هیرذ  زا  ربمایپ  نیرخآ 

: اههتکن

: دـننام تسا ؛ هدـیدرگ  قالطا  اه  تیـصخش » تاوذ و   » رب تاملک »  » ظفل دراد ، جاور  اـم  ناـیم  هک  هچنآ  فـالخ  رب  دـیجم » نآرق   » رد - 1
ياهملک هدننک  قیدصت  هک  ییحی  هب  ار  وت  دـنوادخ   » 151 ص : تیباهو ، نییآ  « 2 « » ِهَّللا َنِم  ٍۀَمَلَِکب  ًاقِّدَـصُم  ییْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنا  : » فلا

هب دنوادخ  میرم ، يا  « » 1 .« » َمَیرَم ُْنب  یَسیع  ُحیسَْملا  ُهْمْسا  ُْهنِم  ٍۀَِملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنا  ُمَیْرَم  ای  : » ب دهدیم ». تراشب  ادخ ، بناج  زا  تسا 
«2 « » ُُهتَِملَکو ِهَّللا  ُلوُسَر  َمَیْرَم  ُْنب  یَـسیع  ُحیـسَْملا  اَّمنا  : » ج دـهدیم ». تراشب  تسا ، میرم  دـنزرف  یـسیع  حیـسم ، وا  مان  هک  وا  زا  ياهملک 

تاملک يارب  ایرد  رگا  وگب  « » 3 « » ُرْحَْبلا َدِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادِم  ُرْحَْبلا  َناک  َْول  ُْلق  : » د تسا ». وا  هملک  ادخ و  ربمایپ  میرم ، دنزرف  حیسم ، »
تفه ار ، اـیرد  و  « » 4 « » ُهَّللا ُتاِملَک  ْتَدـِفَناّم  ٍرُْحبا  ُۀَْعبَـس  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهُّدُـمَی  ُرْحَْبلاَو  : » ه دـسریم ». نایاپ  هب  ایرد  ددرگ ، بکرم  نم ، يادـخ 

ناوتیم تسا  هدش  دراو  تاملک »  » ظفل ثحب ، دروم  هیآ  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دسریمن ». نایاپ  هب  ادخ  تاملک  دنک ، ددـم  رگید  يایرد 
، هدش دای  ِتیاور  رد  تسا و  هدیدرگ  لسوتم  اهنآ  هب  هک  تسا  سدقم ) تاوذ   ) مرتحم ياهتیـصخش  نامه  تاملک  زا  دوصقم  هک  تفگ 

لقن تروص  ود   152 ص : تیباهو ، نییآ  هب  تقیقح  نیا  هعیش  تایاور  رد  اذل  و  تسا . هدمآ  دمحم »  » مان طقف  اهتیـصخش  نآ  یماسا  زا 
شرع رد  هک  دید  ار  ییاهمان  مدآ  . » اهنآ ینارون » حابـشا   » هب یهاگ  هدش و  ریـسفت  سدقم » تاوذ  یماسا   » هب تاملک »  » یهاگ تسا ؛ هدش 

، یلع دمحم ، زا  دنترابع  اهمان  نآ  تسادخ و  تاقولخم  نیرتیمارگ  ياهمان  اهنآ  هک  دـش  هتفگ  وا  هب  تسج . لسوت  اهنآ  هب  تسا ، هتـشون 
« ینارون حابشا   » مدآ هک  دناسریم  هعیـش  ثیداحا  رگید  « 1 .« » دـیدرگ لسوتم  اهنآ  هب  دوخ  یلاعت  هبوت و  رد  مدآ  نیـسح . نسح و  همطاف ،
، ثیدح خیرات و  ياهباتک  هب  هعجارم  اب  - 2 « 2 . » دییامرف هعجارم  ناهرب  ریـسفت  هب  تایاور ، نیا  زا  یهاگآ  يارب  درک . هدهاشم  ار  نت  جـنپ 

یقیناود روصنم  هب  ربمایپ  مرح  رد  کلام  ماما  اریز  تسا ؛ هدوب  لومعم  روهشم و  یبلطم  ربمایپ ، هب  مدآ  ترـضح  لسوت  هک  دوشیم  نشور 
مظن هب  ار  تقیقح  نیا  ناملـسم  يارعـش  تسا ». مدآ  تردـپ  هلیـسو  وـت و  هلیـسو  ربماـیپ  « » 3 « » مَدآ َکـِیبأ  ُۀلیـسوو  َُکتَلیِـسو  َوُه  : » دومرف

َمَدآ ُۀَـئیِطَخ  ْتَرِفُغ  ْمِِهب  ٌمْوَق  ٌحُون  ِۀَـنیفَّسلا  ِنِْطب  ِیف  یَجنَو  اعَد  ْذإ  َمَدآ  ُهَّللا  َباـجأ  ْدَـق  ِهب   » 153 ص : تیباهو ، نییآ  دـناهتفگ : هدروآرد و 
داد تاجن  یتشک  لخاد  رد  ار  حون  درک و  تباجا  ار  مدآ  ياعد  دـنوادخ ، متاخ ) ربماـیپ   ) وا هطـساو  هب  « » 1 « » ُعَّلُّطلا مُوُجُّنلاو  ُۀَلیسَولا  ُمُهَو 

.« دنناشخرد ناگراتس  ادخ و  هاگرد  هطساو  هک  تشگ  هدوشخب  یناسک  هطساو  هب  مدآ  هانگ 

نیشیپ ناربمایپ  دوخ و  ّقح  هب  ربمایپ  لسوت  مراهچ : ثیدح 

یِّمُأ َدَْعب  یِّمُأ  ای  ُهَّللا  َکَمِحَر  َلاقَف  اهِسأر ، َْدنِع  َسلَجَف  مّلـسو - هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا - ُلوسر  اْهیَلَع  َلخَد  ٍدَسأ ، ُْتِنب  ُۀَمِطاف  ْتَتام  اّمل  »
اوُرفَحَف َنوُرِفْحَی ، َدَوْسا ، ًامالُغَو  ِباَّطَْخلا  َْنبَرَمُعَو  يِراْصنألا  َبوُّیأ  ابأَو  ٍْدیَز ، َْنب  َۀَماسُأ  مّلـسو - هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا - ُلوُسَر  اعَد  َُّمث 

: َلاق َُّمث  ِهیف ، َعَجَطْضاَف  مّلسو - هلآو  هیلع  هَّللا  یّلص  ِهَّللا - ُلوُسر  َلَخَد  َغرَف  اَّمَلَف  َُهباُرت ، َجرْخَأَو  ِهدِیب  ِهَّللا  لوُسَر  َرَفَح  َدْحَّللا ، اوُغََلب  اَّمَلَف  اهَْربَق ،
.« یْلبَق ْنِم  َنیّذـلا  ءایبنألاو  کَِّیبَن  ِّقَِحب  اهَلَخْدَـم  اـْهیَلَع  ُهْعِّسَوَو  ٍدَـسأ  َْتِنب  َۀَـمِطاف  یِّمـأل  ْرفغإ  ُتوُمَیـال ، ٌّیَح  َوهَو  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  يذـّلا  ُهَّللا 
زا سپ  مردام  يا  دومرف : تسشن و  شنیلاب  رب  يو ، گرم  زا  عالطا  زا  سپ  ص - ادخ - لوسر  تشذگرد ، دسا  رتخد  همطاف  هک  یماگنه  »
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ربق یتقو  دنزاس ، هدامآ  يربق  هک  تساوخ  ار  یهایـس  مالغ  باطخ و  نب  رمع  بویا و  وبا  هماسا و  سپـس  دنک . تمحر  ار  وت  ادـخ  مردام ،
دیشک و زارد  ولهپ  هب  ور  ربق ، رد  دروآرد و  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  كاخ  تخاس و  يدحل   154 ص : تیباهو ، نییآ  ادخ  ربمایپ  دش ، هدامآ 
ار وا  هاگیاج  زرمایب و  ار  دسا  رتخد  همطاف  مردام  دریمیمن ، تسا و  هدـنز  وا  دـناریمیم و  دـنکیم و  هدـنز  هک  ییادـخ  درک : اعد  هنوگنیا 

نیا : » دـیوگیم مـالکلا » ۀـصالخ   » باـتک هدنـسیون  دـندوب ». نم  زا  شیپ  هک  یناربماـیپ  قح  هب  تربماـیپ و  قح  هب  نادرگ ، خارف  عیـسو و 
دمحا دیـس  دناهدومن ». قیدـصت  ار  نآ  تحـص  دـناهدرک و  لقن  مکاح  نابح و  نبا  زین  دوخ و  طسوا  ریبک و  مجعم  رد  یناربط  ار  ثیدـح 

هدرک لقن  رباج  زا  ار  ثیدح  نیا  هبیش  یبا  نبا  فورعم ، ثدحم  : » دسیونیم هیباهولا » یلع  دّرلا  یف  ۀینسلا  رردلا   » باتک رد  نالحد  ینیز 
.« تسا هدروآ  ریبک  عماج  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  ار  بلاطم  نیا  همه  و  دـناهدومن . لـقن  سنا  زا  میعن  وبا  ساـبع و  زا  ربلادـبع  نبا  زین  و 

یخرب تسه و  ثحب  دروم  ياعد  رب  لمتـشم  نآ  زا  یخرب  هک  دـنکیم ، لقن  باتک  ود  زا  هدـش  داـی  تروص  هب  ار  ثیدـح  نیا  هدـنراگن ،
هحفص 899 موس ، دلج  يدوهمس »  » يافولا ءافو  هحفص 121 2 - موس ، دلج  یناهفصا » میعنوبا   » يایلوالا ۀیلح  - 1 تسین : رگید 

ربمایپ صخش  هب  لسوت  مجنپ : ثیدح 

ْدََقل : » تفگ درک و  نخس  هب  عورش   155 ص : تیباهو ، نییآ  دش و  دراو  ربمایپ  رب  نیشن  هیداب  یبرع  هک  دناهدرک  لقن  ناثدحم  زا  یهورگ 
هک یکدوک  هن  دـنک و  هلاـن  میراد  يرتـش  هن  هک  یلاـح  رد  میاهدـمآ ، وت  يوـس  هب  « » 2 « » ُطِغَی ٌِّیبَص  اـَنل  ـالَو  « 1  » ُِطئَی ٌریَِعب  اَنل  اـمَو  َكاـنیَتأ 

يَوَس انَدنِع  ُسانلا  ُلُکأی  اّمِم  َءیَشالَو  ِلْفِّطلا  ِنَع  ِِّیبَّصلا  ُّمُأ  ْتَلِغُش  ْدَقَو  اُهناِبل  یمُدت  ُءارْذَعلاَو  َكاْنیَتا  دورس : ار  راعشا  نیا  هاگنآ  دناوخب ».
هنیـس زا  هک  یلاح  رد  میاهدـمآ ، وت  يوس  هب  ام   » ِلُسُّرلا یلإ  ّالإ  ساَّنلا  ُراِرف  َنیأَو  انُراِرف  َْکَیلا  ّالإ  انل  َسیلَو  ِلَسِفلا  ِزَْهلعلاَو  ِیماـعلا  ِلَْـظنَحلا 

رد هک  یخلت  لظنح  رگم  دنروخب ، مدرم  هک  تسین  ام  دزن  يزیچ  .« » تسا هدش  هتشادزاب  دوخ  لفط  زا  كدوک  ردام  دکچیم ، نوخ  اهبسا 
يوس هب  زج  مدرم  هانپ  و  میرادـن ، وت  يوس  هب  هانپ  زج  ياهراچ  ام  .« » نوخ كرک و  زا  يدـب  ياذـغ  دـنروخیم و  یطحق  تعاـجم و  لاـس 

یتَح ْهیدَی  ُیبَّنلا  َّدَر  امَف  ًاثیغُم ...  ًاثیِغ  انِقْـسا  َّمُهّللا  هیدَی : َعفَرَف  رَْبنِملا ، دَعَـص  یَّتَح  ُُهئادِر  ُّرَُجی  َهَّللا  ُلوسر  َماقَف  دشاب »! دـناوتیم  اجک  ناربمایپ 
، ٍِبلاط یبأ  ُْنب  ُِّیلَع  َماقَف  َُهلْوَق ؟ انُدِـشُنی  نَم  ُهانیع ، ْتَّرََقل  ًاّیح  َناک  َْول  ٍِبلاط  یبَأ  ُّرَد  هَّلل   156 ص : تیباهو ، نییآ  لاق : مَث  ُءامّـسلا ...  ْتَْقلا 

مِـشاه ِلآ  ْنِم  ُكاّلُهلا  ِِهب  ُفوُطَی  ِلِمارِألل  ُۀمـصِع  یماتَیلا ، ُلامَث  ِهِهجَِوب  ُمامَغلا  یَقْـسَتُْسی  ٌضیبأو  َهلْوَق : ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُدـیُرت  َکَّنأکو  َلاـقَو 
نانز هویب  تسد  هدـنریگ  نامیتی و  هاگهانپ  دوشیم و  هدـیبلط  ناراب  اهربا  زا  وا  يور  هب  هک  ياهرهچ  دیفـس   » ِلِضاوَفَو ٍۀَـمِْعن  یف  ُهَدـنِع  مُهَف 

- هلآو هیلع  هَّللا  یّلـص  ربمایپ - شـشخب ». تمعن و  رد  وا ، دزن  دـننانآ  دـنخرچیم و  وا  دوجو  درگ  رب  مشاه  نادـنزرف  زا  یناراتفرگ  « » تسا
ربنم يالاب  ادـخ  ربمایپ  درک و  تئارق  ار  وا  هدیـصق  زا  یـشخب  مالـسلاهیلع - یلع - سپـس  یتفگ . هک  تسا  نامه  نم  دوصقم  يرآ  دومرف :
يا تسا  وت  يارب  : » هلمج زا  دـناوخ ؛ یتیب  دـنچ  تساخرب ، هنانک  ینب  هلیبق  زا  يدرم  نآ  زا  دـعب  دومن ، شزرمآ  تساوخرد  بلاـطوبا  يارب 
لقن تمسق  نیا  يارب  يرایسب  كرادم  میدش ». باریـس  ناراب  هلیـسوب  ربمایپ  يور  هب  ام  ترازگـساپس ، ناگدنب  زا  شیاتـس  شیاتـس ، ادخ 

هتشاگن هحفص 31 ، دلج 7 ، يراخبلا ،» حیحـص  حرـش  یف  يراقلا  ةدـمع  - » فلا دروآیم : ریز  كرادـم  زا  ار  نآ  هدـنراگن  نکیل  هدـش ،
دلج 14، دیدحلا ،» یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  - » ب هیرینملا . ۀـعابطلا  ةرادا  پاچ  لاس 855 ، يافوتم  نیعلا ، دمحا  نب  دومحم  نیدـلاردب 

هتـشون بلاط » یبأ  ریفکت  یلا  بهاذـلا  یلع  ۀّـجحلا  - » د هفحص 263 . دـلج 3 ، یبلح » هریـس  - » 157 ج ص : تیباـهو ، نییآ  هحفص 80 .
هریس هیشاح  رد  نالحد ،» ینیز  هریس  - » ه هحفص 79 . يولع ، هعبطم  فجن  پاچ  لاس 630 ، يافوتم  دعم ، نب  راخف  یلع  یبأ  نیدلا  سمش 

هحفص 81. لوا ، دلج  یبلح ،

ربمایپ تاذ  هب  لسوت  مشش : ثیدح 

ٌنومأم َکنإو  هُریغ  َّبرال  هَّللا  ّنأ  ُدَهْشاو  تسا : هدورس  نینچ  هتسج ، لّسوت  ص - ادخ - لوسر  هب  نآ  رد  هک  ياهدیصق  رد  براق  نب  داوس 
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ُْبیَـش هیف  امیف  َناک  ْنإو  ٍلَسُرم  َریخ  ای  کیتأی  اِمب  انْرُمَف  ِبئاطَألا  َنیمرکألا  َنبای  هَّللا  یلإ  ًۀلیـسَو  َنیلَـسرُْملا  ینْدا  کـّناو  ٍبئاـغ  ِّلُـک  یلَع 
هدیشوپ ره  رب  وت  تسین و  ییادخ  ادخ ، زج  هک  مهدیم  یهاوگ   » ٍبراق نب  ِداوس  ْنَع  اًلیتَف  ٍنْغُِمب  ٍۀعافِشوُذ  َموَی ال  ًاعیفش  یل  ْنُکَو  ِبئاوَّذلا 

هچنآ هد  روتـسد  ام  هب  .« » اهنیرتهزیکاپ نیرتیمارگ و  دنزرف  يا  یناربمایپ ، رگید  زا  ادخ ، يوس  هب  هلیـسو  نیرتکیدزن  وت  « » ینیما یـسح ، زا 
هک يزور  شاب  نم  عیفش  ،« » دشاب رس  يوم  يدیفـس  بجوم  وت  روتـسد  هب  لمع  هک  دنچ  ره  ناگداتـسرف ، نیرتوکین  يا  دسریم ، وت  هب  ار 

ثیداحا زا  یخرب  اجنیا  ات   158 ص : تیباهو ، نییآ  « 1 .« » دشخبیمن يدوس  براق  نب  داوس  لاح  هب  امرخ  هتشر  هزادنا  هب  ناعفاش  تعافش 
، هعیـش نایاوشیپ  ثیداحا  رد  هک  مییوگب  دـیاب  میدروآ . هدـش ، دراو  تنـس  لها  خـیرات  ثیدـح و  ياهباتک  رد  هک  ار  لـسوت  تاـیاور  و 
ام ایآ  میسرپیم  لاح  تسا . هدش  دراو  زین  ناراوگرزب  نآ  هیعدا  زا  يرایسب  رد  هک  نشور  ملـسم و  تسا  یتقیقح  سدقم ، تاوذ  هب  لسوت 

مکح هب  هک  یمارگ  ربمایپ  ترتع  تلاسر و  نادناخ  زا  ای  میریگ ، ارف  باهولادـبع » نب  دـمحم   » و هیمیت » نبا   » زا ار  مالـسا  تاروتـسد  دـیاب 
نیسح ترضح  هفرع  ياعد  رد  ای  و  « 1 « » هیولع هفیحص   » رد هک  يرایـسب  هیعدا  نایم  زا  نونکا  دننآرق ؟ لدع  رغـصا و  لقث  نیلقث ، ثیدح 

: مینکیم افتکا  نآ  زا  شخب  کی  لقن  هب  اهنت  هدش ، دراو  مالسلامهیلع - هیداجس -» هفیحص   » رد ای  یلع و  نب 

: متفه ثیدح 

هراشا

َِکلوُسرَو َکِّیبن  ٍدَّمَحُِمب  اـهَتْمَّظَعَو  اهَتْـضرَف  یّتلا  ِۀیِـشَْعلا  ِهِذـه  ِیف  َکـَْیلإ  ُهَّجَوتَن  اـّنإ  َّمُهَّللأ  : » دـیوگیم هفرع » ياـعد   » رد نادیهـش  رـالاس 
، دمحم هب  ار  وت  هدرک و  هجوت  وت  هب  ياهتشاد ، گرزب  بجاو و  نم  رب  ار  نآ  وت  هک  یماگنه  نینچ  رد  ایادخ ! « » 2 « » کِْقلَخ ْنِم  َِکتَرَیِخو 

.« مهدیم دنگوس   159 ص : تیباهو ، نییآ  تاهدیرفآ ، نیرتمهم  هداتسرف و  ربمایپ و 

« لّسوت  » رد ناناملسم  هریس 

لـسوت نانآ  تلزنم  ماقم و  یهلا و  ياـیلوا  تاذ  هب  ناناملـسم  هک  دوب  يراـج  نیا  رب  هتـسویپ  وا ، زا  سپ  ربماـیپ و  ناـمز  رد  نیملـسم  هریس 
يافوتم 630 يرزج ، میرکلادبع  نب  دمحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نیدـلازع  ریثا  نبا  - » 1 میروآیم : اجنیا  رد  ییاههنومن  کنیا  دنتـسجیم .

هطـساو ناراب  بلط  يارب  ار  سابع  رمع  دیـسر ، جوا  هب  یطحق  یتقو  هدامر  لاس  رد  دسیونیم : هباحـصلا » ۀفرعم  یف  هباغلا  دـسا   » باتک رد 
سابع دنگوس : ادخ  هب  تفگ  درک و  مدرم  هب  ور  رمع  سپ  دیدرگ ، زبسرس  اهنیمز  و  درک ، باریس  ار  نانآ  وا  هلیسو  هب  دنوادخ  داد . رارق 
ُانبْدَـج َعباَتَت  ْدَـقَو  ُمامألا  لاس  تفگ : دورـس و  يراعـشا  وا  دروم  رد  تباث  نب  ناسح  دراد . ماقم  تلزنم و  ادـخ و  يوس  هب  تسا  اـم  هلیـسو 

دَْعب بانجألا  َةَرَّضَخُم  ْتَحَبْصَأَف  َدالِْبلا  ِِهب  ُهلْإلا  ایْحَأ  ِساَّنلا  َنُود  َكاِذب  ِِّیبَّنلا  َثرِو  يذلا  هِدلاو  ِونصو  ِّیبَّنلا  ُّمَع  ِساَّبَعلا  ِةَّرُِغب  ُمامَْغلا  یَقَـسَف 
ار مدرم  سابع  تینارون  هب  نامـسآ  ربا  هاگنآ  دومن ، ناراب  تساوخرد  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  دـیدش  یطحق  هک  یماگنه  اوشیپ   » ِسْأَْـیلا
وا هلیـسو  هب  دـنوادخ  .« » تسا هدرب  ثرا  هب  وا  زا  ار  تلزنم  ماـقم و  تسا ، ربماـیپ  ردـپ  ياـتمه  ربماـیپ و  يومع  هک  ساـبع  .« » درک باریس 

مدرم تفرگ ، ارف  ار  اج  همه  ناراب  بآ  یتقو   160 ص : تیباهو ، نییآ  دیدرگ ». زبسرس  يدیمون  زا  سپ  اج  همه  درک ، هدنز  ار  اهنیمزرس 
رد نآ  زا  یتمسق  هک  یخیرات ، هعطق  نیا  هظحالم  « 1 . » مرح ود  یقاس  يا  وت  رب  نیرفآ  دنتفگیم : دنتـسجیم و  كربت  سابع  ندب  حسم  اب 

برق و هیام  دوخ  هک  تسا  تلزنم  بحاص  مرتحم و  تاذ  هب  لسوت  هلیـسو ،»  » قیداصم زا  یکی  هک  دناسریم  هدمآ ، زین  يراخب » حیحـص  »
-2 ْهنِم » ُناـکملاو  ِهَّللا  َیلا  ُۀلیـسولا  هَّللاو  اذـه  : » تفگ هک  نیا  زا  رتنـشور  يریبـعت  هـچ  ددرگیم ، لّـسوتم  یعاد و  رد  یگتـسیاش  بـبس 

حنملاـب هیندـللا  بهاوملا   » باـتک رد  لاس 923 ) ياـفوتم   ) یطویـس نیدـلا  لـالج  اـب  رـصاعم  رکب ، یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ینالطـسق ، »
ربمایپ مدرم ، يا  تفگ : دومن ، ناراب  بلط  سابع  هلیـسو  هب  رمع  یتقو  : » دسیونیم هدش ، پاچ  رـصم  رد  هک  هیوبنلا » ةریـسلا  یف  هیدمحملا 
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هک ار  یناسک  هشیدنا  لمع  نیا  دیهد ». شرارق  ادخ  يوس  هب  دوخ  هلیـسو  دینک و  يوریپ  وا  زا  تسیرگنیم ، ردـپ  هدـید  هب  سابع  رب  ادـخ 
: دیـسرپ هنیدم ، گرزب  یتفم  کلام ، زا  روصنم  یتقو  - 3 « 2 . » دـنکیم لطاب  دـناهدرک ، میرحت  ار  ربمایپ  ریغ  هب  لّسوت  ای  ًاقلطم و  ار  لسوت 
رب يو  زا  هرهچ  ارچ   » 161 ص : تیباهو ، نییآ  داد : خساپ  کلام  مّلـسو ؟- هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ادـخ - ربمایپ  هب  ور  ای  منک  اعد  هلبق  هب  ور 
وا تعافش  ادخ  هد ، رارق  دوخ  عیفش  ار  وا  نک و  شیوس  هب  ور  تسا ، زیخاتـسر  زور  رد  ع - مدآ - وت  ردپ  هلیـسو  وت و  هلیـسو  وا  یباتیم ؟
هک هقرحملا ،» قعاوصلا   » باـتک رد  یمثیه » رجح  نبا  - » 4 دننک »....  متـس  نتـشیوخ  سفن  هب  نانآ  رگا  دیامرفیم : دنوادخ  دریذپیم . ار 
ِْهَیلا ْمُه  یتَعیرَذ  ِِّیبَّنلا  ُلآ  : » تسا هدرک  لقن  ار  ریز  رعـش  ود  یعفاش  زا  هدرک ، دـقن  هقرهملا » مراوصلا   » مان اـب  ار  نآ  هَّللارون  یـضاق  موحرم 

هک مدنمدیما  نانآ  هلیسو  هب  .« » دنتـسه ادخ  يوس  هب  نم  هلیـسو  ربمایپ  نادناخ  « » 1  » یتَفیحَص ِنیِمَیلا  يدیب  ًادغ  یطعا  مِهب  اوُجْرا  یتَلیـسَو 
، هتسجرب ياهتیصخش  ناربمایپ و  هک  دومن  اعدا  ناوتیم  تاملک ، دهاوش و  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوش ». هداد  متس  ار  تسد  هب  ملمع  همان 
« هلیسو  » هک تسا  یهیدب  « 2 « » َۀَلیِـسَْولا ِْهَیلإ  اوُغَْتباَو  َهَّللا  وُقَّتا  اُونمآ  نیِذَّلا  اهُّیَأ  ای  : » تسا هدرک  رما  نآ  هب  نآرق  هک  دنتـسه  یلئاسو  زا  یکی 

نیا ناوتیم  ایآ  دشابیم . هلیـسو  زین  تسا  ایبنا  هب  لسوت  اهنآ  هلمج  زا  هک  تابحتـسم ، هکلب  تسین ، تامّرحم  تابجاو و  ماجنا  هب  رـصحنم 
نیا هب  هک  یناسک  دـنثیدح . ظافح  مکح و  رداصم  نانآ ، هک  یلاح  رد  دومن ؟ هئطخت  هلیـسو »  » يانعم مهف  رد  ار  نادنمـشناد  اـملع و  همه 
نییآ نیـشیپ ، يرواد  رطاـخ  هب  هک  دنتـسه  ینارواد  شیپ  دنـشابیم ، اـهنآ  لـیوأت  هیجوت و  رکف  هب  دـنرادن و  هجوـت  اـههاوگ  اهحیرـصت و 

يراخب هک  ار  یبلطم  اهیرواد ، شیپ  بصعت و  نیا  زا  ياهنومن  هئارا  يارب  دننکیمن . يریگهرهب  دهاوش  نئارق و  نیا  زا   162 ص : تیباهو ،
هتخادـنا هار  هب  ار  ییاغوغ  فیرحت و  هچ  دروم ، نیا  رد  بصعت »  » باجح هک  دوش  نشور  ات  میروآیم  هدرک  لقن  یخیرات  هثداـح  نیا  رد 

نب رمع  : » هک دـنکیم  لقن  دوخ  حیحـص »  » رد يراخب  - 5 میاهدروآ .  135 تاحفـص 140 - لسوت »  » باتک رد  ار  اهنآ  خـساپ  اـم  و  تسا !
میدشیم لسوتم  تربمایپ  هب  هتـشذگ  رد  ام  اراگدرورپ ! تفگیم : دشیم و  لسوتم  بلطملادبع  نب  سابع  هب  یطحق ، ياهلاس  رد  باطخ 

شزیر ناراـب  ماـگنه  نیا  رد  تسرفب . ار  دوـخ  تمحر  مییوـجیم ، لـسوت  تربماـیپ  يوـمع  هب  نوـنکا  يداتـسرفیم ، ار  دوـخ  تـمحر  و 
نوگانوگ نیوانع  هب  هک  یعاـفر  یتح  تسین . نخـس  ياـج  روکذـم ، ثیدـح  ناـقتا  تّحـص و  رد  دـندشیم ». باریـس  یگمه  درکیم و 

لیلد ثیدح ، دافم  رگا  تسا ...  حیحص  ثیدح  نیا  : » دیوگیم دراد و  ناعذا  ثیدح  نیا  تّحص  هب  دنکیم  در  ار  لسوت  رتاوتم  ثیداحا 
هب هجوت  اب  مینکیم ». لمع  نآ  هب  هدرک ، ذـخا  ار  نآ  داـفم  هک  میتسه  یناـسک  نیرتماگـشیپ  زا  اـم  دـشاب ، صاخـشا  هب  لـسوت  تّحـص  رب 

ُهَّللاو اذـه  : » هک دـنکیم  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  يو  ًاصوصخم  هک  نیا  هدـش و  لقن  سابع  هب  لسوت  دروم  رد  هفیلخ ، ِدوخ  زا  هک  ییاههلمج 
ای صخش  تاذ و  هب   163 ص : تیباهو ، نییآ  لسوت  دروم ، نیا  رد  لسوت  تیعقاو  هک  ددرگیم  نشور  « 1 « » ُْهنِم ُناکَْملاَو  ِهَّللا  یلإ  ُۀلیِسَْولا 

دوخ باـتک  رد  زین  لاس 683 ) يافوتم   ) یکلام نامعن  نب  دـمحم  هَّللادـبعوبا  نیدـلا  سمـش  تسادـخ . دزن  رد  سابع »  » ماقم تیـصخش و 
َکِِّیبَن ِّمَِعب  کَیِقتْـسَن  اـنإ  َّمُهَّللَأ  : » تسا هدرک  لـقن  نینچ  ساـبع  نبا  زا  ار  رمُع  لّـسوت  هوحن  ماـنألا » ریخب  نیثیغتـسملا  یف  مـالظلا  حابـصم  »

عیفش مالسا  رد  ار  وا  هقباس  دیفس و  نساحم  مینکیم و  ناراب  بلط  تربمایپ  يومع  هلیسو  هب  اراگدرورپ ! « » اوقُسَف ِِهتَْبیَِشب  َْکَیلِإ  ُعِفْـشَتْسَنَو 
ُهَّللا یَقَـس  یِّمٍَعب  تفگ : دورـس و  يرعـش  هبتع  نب  سابع  هک  دوب  اـجنیا  تفرگار ». اـج  همه  قح  تمحر  عقوم  نیا  رد  میهدیم ، رارق  دوخ 

هب رمع  هک  یهاگبورغ  دـندش . باریـس  نآ  لها  زاـجح و  نیمزرـس  نم  يومع  تکرب  هب  « » 1 « » ُرَمُع ِِهتَْبیَِشب  یقْـسَتُْسی  ًۀَّیِـشَع  هَلْهأَو  َزاجِْحلا 
ّتینارون هب  ربا  « » ِساّبعلا ِةَّرُِغب  ُماَمَغلا  یَقَـسَف  : » دورـس يرعـش  هراب  نیا  رد  زین  تباـث » نب  ناـسح   » روطنیمه و  دـیدرگ ». لـسوتم  وا  نساـحم 

: تفگ دوخ  ياعد  رد  سابع  دیوگیم : يراخبلا » حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف   » باتک رد  ینالقسع  رجح  نبا  درک ». باریس  سابع  هرهچ 
اب هک  يدنواشیوخ  دنویپ  رطاخ  هب  دندروآ ، نم  هب  ور  مدرم   » 164 ص : تیباهو ، نییآ  « 2 « » َکِِّیبَن ْنِم  ِیناکَِمل  َکَیلا  یب  ُمْوَْقلا  َهَّجَوَت  ْدَقَو  »

مینادیم و  دوب ، سابع  تیعقوم  ماقم و  هب  لسوت  فده ، هک  دنامیمن  یقاب  یکش  ياج  چیه  دییامرفیم ، هظحالم  هکنانچ  مراد ». وت  ربمایپ 
نآ تلاخد  رب  هاوگ  یناونع ، فصو و  رب  مکح  ندرک  هتسباو  « » ِۀَّیِّلِْعلِاب ٌرِعْشُم  ِفصولِاب  ِمکُحلا  ُقیْلعَت  : » دناهتفگ نیرید  ياههتـشذگ  زا  هک 
هک تسا  یـسک  هب  طوبرم  نانز  یگدنز  نیمأت  « » 1 « ؛» َّنُُهقزِر َُهل  ِدوـُلوُملا  یلعَو  : » دـیامرفیم نآرق  رگا  ینعی  تسا ». مکح  نآ  رد  تفص ،
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دیاب نادرم  سپ  دـناهدروآ ، يدـنزرف  نادرم  يارب  نانز  نوچ  هک  نیا  تسا و  مکح  ّتلع  نایب  رطاخب  نیا  دـنروایب ». دـنزرف  وا  يارب  ناـنز 
ربانب سپ  تسا . وا  شناد  ملع و  رطاخ  هب  نک ، مارتحا  ار  دنمشناد  ملاع و  مییوگیم : یسک  هب  رگا  و  دنزاس . مهارف  ار  نانآ  یگدنز  هنیزه 

وا هب  رگید  دارفا  ناـیم  رد  ارچ  هک  دـناسرب  ار  ساـبع  هب  لـسوت  ّتلع  دـهاوخیم  َکِِّیبـَن » ِّمَِعب  َکـَْیلا  ُلَّسَوَتَن  اَّنا  : » دـیوگیم رمع  رگا  نیا ،
هک تفگ  نیقی  عطق و  روطب  ناوتیم  تاهج ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  َکِِّیبَن ». ْنِم  یناـکَِمل  : » تفگ ساـبع  دوخ  هکناـنچمه  میوش ، لـسوتم 

هیفص ربمایپ : گوس  رد  هیفص  رعش  - 6 165 ص : تیباهو ، نییآ  دندشیم . لسوتم  حلاص  نمادکاپ و  صاخشا  هب  مالسا  ردص  ناناملـسم 
َتنَأ ِهَّللا  َلوُسَر  اـی  ـالَأ  تسا : نیا  نآ  تیب  ود  هک  دورـس  يراعـشا  ترـضح ، تلحر  ماـگنه  هب  یمارگ ، ربماـیپ  همع  بلطملادـبع و  رتخد 

، یتسه ام  دیما  وت  یمارگ ، ربمایپ  يا  « » 1  » ًایکاب َناک  ْنَم  ُمْوَْقلا  َْکیَلَع  ِْکبََیل  انِّیبَن  ًافوؤَر  ًاِّرب  اِنب  َتنُکَو  ًایفاج  ُکَت  َْملو  ًاِّرب  اِنب  َتنُکَو  انُؤاجَر 
رب دـیاب  تسا ، نایرگ  سک  ره  موق  نیا  زا  ام  ربمایپ  يا  يدوب . نابرهم  راکوکین و  ام  هب  وت  يدومنن  افج  زگره  يدوب و  يراکوکین  درف  وت 

روما دناهدومن ، لقن  ار  نآ  ناسیون  هریس  ناراگن و  خیرات  هدش و  هدناوخ  ربمایپ  هباحص  رـضحم  رد  هک  رعـش  هعطق  نیا  زا  دزیرب ». کشا  وت 
کی وا ، تشذـگرد  زا  سپ  هَّللا )...  لوسر  ای  الأ   ) یمارگ لوسر  هب  باطخ  حالطـصا  هب  حاورا و  اب  هملاـکم  فلا - دوشیم : هدافتـسا  ریز 
ربمایپ انُؤاجر ،» َتنأ   » هلمج مکح  هب  ب - وغل . هن  تسا و  كرـش  هن  اهباطخ  عون  نیا  نایباهو ، هشیدنا  فالخ  رب  و  تسا ، هدوب  یجیار  راک 

اهباتک و زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  تسا . هدـشن  عطق  ام  اب  وا  هطبار  زین  گرم  زا  سپ  یتح  دوب ، لاوحا  مامت  رد  یمالـسا  هعماج  دـیما  یمارگ 
نییآ نیا  هعلاطم  مینکیم ، هراـشا  هدـش ، هتـشون  یمارگ  ربماـیپ  هب  لّـسوت  نوماریپ  ننـست ، لـها  ناـگرزب  ملق  هب  هک  ياهدـنزرا  ياههتـشون 

، اهیباهو رادنپ  فالخ  رب  هک  ددرگیم  مولعم  دزاسیم و  نشور  مالسا  نادنمشناد  املع و  دزن  ار  هلأسم  ّتیعقوم  اهباتک   166 ص : تیباهو ،
یفطـصملا لئاضف  یف  ءافولا   » مان هب  یباـتک  لاس 597 ) ياـفوتم   ) يزوج نبا  - 1 تسا . هدوب  ناناملـسم  نایم  رد  جـیار  يرما  لّسوت  هلأسم 

سمش - 2 تسا . هداد  صاصتخا  شربق » زا  افـش  بلط   » هب ار  رگید  باـب  و  یمارگ » ربماـیپ  هب  لـسوت   » هب ار  باـتک  نآ  زا  یباـب  هتـشاگن و 
نیدلارون دیس  هتشون و  مانألا » ریخب  نیثیغتـسملا  یف  مالظلا  حابـصم   » ناونع هب  یباتک  لاس 673 ) يافوتم   ) یکلام نامعن  نب  دمحم  نیدـلا 

نایبلا  » باتک رد  یلذاـش  یکلاـم  دواد  نبا  - 3 تسا . هدرک  لقن  دایز  وا  زا  ربماـیپ » هب  لـسوت   » باـب رد  اـفولا » ءاـفو   » باـتک رد  يدوهمس 
يافوتم  ) یکبس نیدلا  یقت  - 4 تسا . هدروآدرگ  باتک  نآ  رد  يراتفرگ  عقاوم  رد  ار  ربمایپ  هب  ناحلاص  ناملاع و  ياهلـسوت  راصتخالاو »

يدوهمس نیدلارون  دیـس  - 5 تسا . هتخادرپ  هلأـسم  لـیلحت  هب  ، 120 تاحفـص 133 - ماقـسلا ،» ءافـش   » مان هب  دوخ  باتک  رد  لاس 756 )
هدومن و ثحب  هلأسم  نوماریپ  ، 413 تاحفص 419 - ج 2 ، یفطصملاراد ،» رابخال  افولا  ءافو   » دوخ فورعم  باتک  رد  لاس 911 ) يافوتم  )

يرـصم یناقرز  هَّللادبع  وبا  - 7 هینّدـللا .» بهاوملا   » باـتک رد  لاس 932 ) يافوتم   ) ینالطـسق ساـبعلاوبا  - 6 تسا . هدرک  لقن  يدـهاوش 
يدادغب يدـلاخ  - 8 167 ص : تیباـهو ، نـییآ  هحفـص 317 . متـشه ، دـلج  رد  هینّدـللا » بهاوملا  حراش  ( » لاس 1122 ياـفوتم   ) یکلاـم
عوضوم رد  يدادـغب  یـسولآ  دومحم  دیـس  خـساپ  رد  ياهلاسر  نیا ، رب  هوالع  يو  ناوخـالا » حلـص   » باـتک فلؤم  لاس 1299 ) ياـفوتم  )

باتک رد  لسوت  هرابرد  یثحب  يو  لاس 1303 .) يافوتم   ) يوازمح يودع  - 9 تسا . هدش  پاچ  لاس 1306  رد  هتشون و  ربمایپ ، هب  لسوت 
ءامـسالا  » باتک اـب  باـتک  نیا  نآرقلا .» ناـقرف   » باـتک فلؤم  یعاـضق  یعفاـش  یمازع  - 10 تـسا . هدرک  هحفـص 198  بلاطملا ،» زنک  »

حلـص  » باـتک هدرک و  ادا  ار  بلاـطم  قح ، هب  یخرب  هک  اـهباتک  نیا  هب  هعجارم  اـب  تسا . هدـش  پاـچ  هحفـص  رد 140  یقهیب  تافـصلاو »
هب یمارگ  ربمایپ  هب  لسوت  هب  تبسن  ینامز  رصع و  ره  رد  ار  نیملسم  هریـس  ناوتیم  دنراد ، رارق  اهنآ  سأر  رد  نآرقلا » ناقرف   » و ناوخالا »

روآداـی ار  هتکن  نیا  زاـب  ناـیاپ ، رد  تخاـس . شاـف  ار  وا  لالـض  بتکم  نادرگاـش  هیمیت و  نبا  ییوـگ  هـفازگ  هار ، نـیا  زا  دروآ و  تـسد 
اب دارفا  يا  « » 1 « » نوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  یف  اوُدِـهاجَو  ۀَلیـسَْولا ، ِْهَیلا  اوُغَْتباَو  َهَّللا  اوقتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » دـیامرفیم نآرق  هک  میوشیم 

یلک تروص  هب  هیآ  نیا  دیوش ». راگتـسر  ات  دـییامن  داهج  وا  هار  رد  دـینک و  لیـصحت  ياهلیـسو  ادـخ  يوس  هب  دیـشاب و  راکزیهرپ  نامیا ،
لیاسو زا  ینید  فیاظو  ماجنا  هک  تسین  یکـش  تسا . هدشن  نایب  هیآ  نیا  دوخ  رد  تسیچ ، هلیـسو  اما  دینک ، لیـصحت  هلیـسو »  » دیوگیم
نـشور یهلا ، يایلوا  هب  لسوت  هچخیراـت   168 ص : تیباـهو ، نییآ  هب  هجوـت  اـب  هکلب  تسین  نآ  هب  رـصحنم  هلیـسو  یلو  تسا  يراگتـسر 
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نینچمه روصنم و  اـب  کـلام »  » ماـما يوگتفگ  هب  هجوت  اـب  بلطم  نیا  تسا و  يراگتـسر  لـیاسو  زا  یکی  زین  لـمع  نیا  دوخ  هک  دوشیم 
. ددرگیم نشور  اًلماک  ربمایپ  يومع  هب  لسوت  قیرط  زا  مود  هفیلخ  ندیبلط  ناراب 

؟ تسا تعدب  ادخ  يایلوا  تایفو  دیلاوم و  تشادگرزب  ایآ   8 لصف :

هراشا

نانآ ییوگ  وت  دـننادیم  مارح  تعدـب و  ار  نانآ  تافو  دـلوت و  رد  عامتجا  ینامـسآ و  لاجر  ایلوا و  تافو  دـّلوت و  تشادـگرزب  ناـیباهو 
رب دوخ  ياهیقرواپ  رد  هیدّمحملا » ۀنسلا  راصنا   » تعامج سیئر  یقف  دماح  دمحم  دنتسه . یهلا  يایلوا  نید و  ناگرزب  تخسرس  نمـشد 

ندرک اپ  رب  اههراودای و  « » 1 .« » ْمِهِمیِظْعَتَو ْمَُهل  ِةَدابِْعلا  َنِم  ٌعون  َیِه  ِءاِیلْوَْألا  ِمْسِاب  َدالِْبلا  ِتألَم  یتَّلا  ُتاّیِرْکِّذلا  : » دسیونیم دیجملا » حـتفلا  »
.« ددرگیم بوسحم  نانآ  هب  تبسن  میظعت  یعون  هکلب  تسین  نانآ   170 ص : تیباهو ، نییآ  شتسرپ  ایلوا ، تافو  ای  تدالو  مایا  رد  نشج 

نییعت يزرم  دح و  تدابع »  » موهفم صوصخب  دـیحوت و  كرـش و  يارب  نوچ  هک : نیا  نآ  تسا و  هملک  کی  نانآ  تاهابتـشا  مامت  هشیر 
دوخ مالک  رد  يو  دـییامرفیم  هظحالم  هکنانچمه  دـناهدومن . روصت  شتـسرپ  تدابع و  ار  تشادـگرزب  عون  ره  تهج  نیا  زا  دـناهدرکن ،

ياـنعم هدـنیآ  شخب  رد  اـم  و  دـنراد . اـنعم  کـی  ظـفل  ود  ره  هک  تسا  هدرک  روـصت  هداد و  رارق  مه  راـنک  ار  مـیظعت »  » و تداـبع »  » ظـفل
« ناگدنب  » هک نیا  دیق  هب  ادخ ، حلاص  ناگدنب  زا  میظعت  میرکت و  ره  هک  درک  میهاوخ  تباث  ینشور  هب  داد و  میهاوخ  حیـضوت  ار  تدابع » »

یـسررب دروم  تدابع ) رد  كرـش  زا  ریغ   ) رگید تهج  زا  ار  ثحب  نیا  ور  نیا  زا  تسین ، نانآ  فرط  شتـسرپ  هجو  چیه  هب  دنتـسه ، ادخ 
ترـضح هرابرد  نآرق  تسا . هدوتـس  غیلب  حیـصف و  ياـههلمج  اـب  ار  اـیلوا  اـیبنا و  زا  یهورگ  رّرکم  نآرق  هک  تسین  یکـش  میهدیم . رارق 

وکین ياهراک  هب  نانآ  « » 1 «. » َنیعِـشاخ اَنل  اُوناکَو  ًابَهَرَو  ًابَغَر  انَنوُعْدَیَو  ِتاْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراُسی  اُوناک  ْمُهَّنا  : » دـیوگیم ییحی و ...  ایرکز و 
، ددرگ اپ  رب  ناربمایپ  نآ  مانب  هک  یسلاجم  رد  یـسک  رگا  لاح  دندوب ». نتورف  ام  ربارب  رد  دندناوخیم و  ار  ام  میب ، دیما و  اب  دنتفاتـشیم و 
زا يوریپ  زج  ایآ   171 ص : تیباهو ، نییآ  دـنک ، لیلجت  قیرط  نیا  زا  ار  نانآ  دـیامن و  فیـصوت  نآ  لاثما  هیآ و  نیا  نومـضم  هب  ار  نانآ 

«1 « » ًاریِساَو ًامِیتَیَو  ًانیِکْـسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطیَو  : » دیامرفیم نینچ  تلاسر  نادناخ  هرابرد ، دنوادخ  تسا ؟ هداد  ماجنا  يراک  نآرق 
- ناـنمؤمریما دـالیم  زور  رد  یلع  ناوریپ  رگا  لاـح  دـنهدیم ». ریـسا  میتـی و  نیکــسم و  هـب  ار  نآ  دـنراد ، تـسود  ار  ماـعط  هـک  نـیا  اـب  »

تداـبع ار  وا  اـیآ  دادیم ، ریـسا  میتـی و  نیکـسم و  هب  ار  دوـخ  ماـعط  هک  تـسا  یـسک  یلع  دـنیوگب : دـنیآ و  درگ  مـه  رود  مالـسلاهیلع -
رد میزیرب و  رعـش  بلاق  رد  ای  مینک و  همجرت  یبرع  نابز  ریغ  هب  تسا ، هدوتـس  ار  ربمایپ  هک  ار  یتایآ  ربمایپ ، دالیم  زور  رد  رگا  دناهدرک !؟

ششوپ رد  دنتسه و  یهلا  يایلوا  ربمایپ و  میرکت  نانمشد  نانآ  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  میـشاب !؟ هدش  مارح  راک  راچد  ارچ  میناوخب  یعمجم 
رتشیب اهیباهو  ياهوگدنلب  هک  تسا  حرطم  یـشسرپ  اج  نیا  رد  دـننک !؟ يریگولج  ایلوا  ربمایپ و  میرکت  زا  دـنهاوخیم  تعدـب » اب  هزرابم  »

، دـنوشیم هداد  تبـسن  مالـسا  هب  دـندرگیم و  اپ  رب  بهذـم »  » مان هب  نوچ  لفاحم ، سلاجم و  نیا  هک : نیا  نآ  دـننکیم و  هیکت  نآ  يور 
دهاوخ مارح »  » و تعدب »  » تروص نیا  ریغ  رد  دنریگ ، رارق  بیوصت  دروم  یمومع ، ای  یصوصخ و  تروص  هب  مالـسا  نییآ  فرط  زا  دیاب 

، دنکیم توعد  ربمایپ » میرکت   » 172 ص : تیباهو ، نییآ  موزل  رب  ار  ام  هک  نآرق ، تایآ  اریز  تسا ؛ نشور  رایـسب  شـسرپ  نیا  خساپ  دوب .
هدـناوخ تعدـب »  » يزیچ ددرگیمن و  اـپرب  ینامـسآ  لاـجر  تشادـگرزب »  » ناونع هب  زج  سلاـجم  عوـن  نیا  تسا و  یفاـک  دروـم  نیا  رد 

مامت نایم  هک  اهتشادگرزب  نیا  زا  فده  دشابن . یمومع »  » ای و  یـصوصخ »  » تروص هب  ربمایپ  تنـس  ای  نآرق و  بیوصت  دروم  هک  دوشیم 
« يدـجن  » تشم کی  زج  ناهج - ناناملـسم  مامت  نایم  رد  تسین و  مارتحا  میرکت و  زج  تسا ، موسرم  دوخ  ناگرزب  هب  تبـسن  ملاـع  لـلم 

مالسا ياملع  دوبن  نکمم  دشیمن ، قبطنم  یمالسا  یّلک  نیزاوم  اب  دوب و  روهظون »  » يراک ای  و  تعدب »  » رگا دراد و  لماک  جاور  کشخ -
. دنشخب هوکش  سلاجم  رب  نیریش ، زغن و  راعشا  تالاقم و  ندناوخ  اب  دنریگب و  نشج  ار  ربمایپ  دالیم  یمالسا  راطقا  رد 
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نآرق زا  اهتشادگرزب  زاوج  لئالد 

تسخن لیلد 

َروُّنلا اوُعَبَتاَو  ُهوُرَـصَنَو  ُهوُرَّزَعَو  ِِهب  اُونَمآ  َنیذَّلاَف  : » دیامرفیم درازگیم و  جرا  دنرادیم  یمارگ  ار  مالـسا  ربمایپ  هک  یناسک  رب  دیجم  نآرق 
هک يرون  زا  دـندرک و  شیراـی  هتـشاد ، یمارگ  ار  وا  دـندروآ و  ناـمیا  ربماـیپ  هب  هک  ناـنآ  « » 1 «. » َنوُِـحْلفُْملا ُمُه  َکـِئلوا  ُهَعَم  َلِزنا  يِذَّلا 

، تسا هدـش  دراو  هیآ  نـیا  رد  هـک  ییاـههلمج   173 ص : تیباـهو ، نییآ  دنناراگتـسر ». دـننک ، يوریپ  تسا  هدـش  هداتـسرف  وا  هـب  نآرق ) )
اوعبَّتاو هورـصن ، هب ، اونمآ  ياههلمج : هک  دـهدیم  لامتحا  یـسک  ایآ  رّونلا ....  اوعبَّتاو  هورصن 4 - هورَّزَع 3 - هب 2 - اونمآ  - 1 زا : دنترابع 

هب هک  هورَّزع »  » هلمج ًاعطق  دوشیمن ، هداد  هلمج  هس  نیا  هرابرد  یلامتحا  نینچ  رگا  هن ، ملـسم  روطب  دـشاب ؟ ربمایپ  ناـمز  صوصخم  رونلا ،
بیترت ایآ  ددرگ . میظعت  مارتحا و  دروم  دـیاب  هتـسویپ  ردـقیلاع ، ربهر  نیا  تسین و  ربمایپ  ناـمز  صتخم  « 1  » تسا میرکت  میظعت و  ياـنعم 

؟ تسین هورّزعو »  » نشور قادصم  هدـنزاس ، راعـشا  تئارق  ینارنخـس و  هباطخ و  ياقلا  تدالو ، تثعب و  ياهزور  رد  دوبدای  سلاجم  نداد 
اجب لیلجت  نانچ  يداع  رـشب  کـی  زا  دـننکیم و  شنرک  میظعت و  ناـنچنآ  دوخ ، نارادـمامز  اـسؤر و  ربارب  رد  یباـهو  هورگ  هک  اـتفگش !
کی ناهج ، للم  رظن  رد  ار ، مالسا  ماجنارس  دنناوخیم و  تعدب  وا ، بارحم  ربنم و  ربمایپ و  هرابرد  ار  نآ  مدص  کی  ماجنا  هک  دنروآیم 
بذج رد  یناسنا و  فطاوع  ترطف و  قباطم  ناسآ ، لهس و  هک  ار  یتعیرش  دنیامنیم و  یفرعم  هفطاع  ساسحازا و  يراع  کشخ و  نییآ 

بذـج و ییاـناوت  هتفرگ و  هدـیدان  ناـگرزب  میرکت  میظعت و  رد  ار  یناـسنا  فـطاوع  هک  کـشخ  نییآ  تـسا ، رظن  دـنلب  دارفا ، شریذـپ  و 
. دنناسانشیم درادن ، ار  ناهج  للم  ماوقا و  شریذپ 

: مود لیلد 

ترضح تشذگرس  هرابرد  دنفلاخم ،  174 ص : تیباهو ، نییآ  ادخ  هار  نادیهـش  يارب  يراوگوس  سلجم  عون  ره  سیـسأت  اب  هک  نایباهو 
وا هرابرد  درکیم ، یگدـنز  باهولادـبع  نب  دـمحم  ناوریپ  اهیدـجن و  ناـیم  رد  زورما  راوگرزب ، ربماـیپ  نیا  رگا  دـنیوگیم ؟ هچ  بوقعی 
رد دومنیم . ار  دوخ  دنبلد  دـنزرف  يوجتـسج  سک  همه  زا  تسیرگیم و  فسوی  قارف  رد  زور  بش و  وا  دنتـسشنیم ؟ يرواد  هب  هنوگچ 

فـسوی یـشومارف  هیام  بوقعی ، ییانیب  نادقف  يرامیب و  « 1 . » داد تسد  زا  ار  دوخ  ییاـنیب  هک  تسیرگ  ردـقنآ  وا  ییادـج  هودـنا  قارف و 
يوب هار ، اهگنـسرف  زا  اذل  و  دیدرگیم ، رت  روهلعـش  شلد  رد  دنزرف  هب  وا  قشع  شتآ  دشیم ، رتکیدزن  لصو  هدعو  هچ  ره  هکلب  دیدرگن ،
لابند هب  ردب  رد  وا  هشیدنا  باتفآ  دشاب ، بوقعی )  ) دیشروخ لابند  هب  فسوی )  ) هراتس هک  نیا  ياج  هب  و  « 2 . » درکیم مامشتسا  ار  فسوی 
زادـگ زوس و  ناسنا ، لد  هک  گرم ، زا  سپ  یلو  تسا  دـیحوت  نیع  حیحـص و  تاـیح ، لاـح  رد  ياهقـالع  راـهظا  نینچ  ارچ  دوب . فسوی 

ياهفسوی تافو  زور  رد  لاس ، ره  رد  ام ، نامز  ياهبوقعی  رگا  لاح  دشاب !؟ كرـش  مرج و  دـنکیم ، ادـیپ  رتدایز  یبات  چـیپ و  رتشیب و 
هب ایآ  دنزیرب ، کشا  يردـق  رثأت ، رثا  رب  دـنیوگب و  نخـس  اهفسوی  یناسفن  تاکلم  یقالخا و  ياهشزرا  رد  دـنیآ و  درگ  مه  رود  دوخ 

«3 . » دناهدرک شتسرپ  ار  دوخ  نادنزرف  لمع ، نیا 

موس لیلد 

رگا لاـح  تسا ، هدومن  توعد  نآ  هب  ار  اـم  تحارـص  اـب  نآرق  هک  تسا  یمالـسا  ضئارف  زا  یکی  یبرقلا ، يوذ  تّدوـم  هک  تسین  یکش 
، نانآ ینامداش  ياهزور  رد  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  تسیچ ؟ نآ  هار  دنک  لمع  نرق ، هدراهچ  زا  سپ  یبهذم ، هضیرف  نیا  هب  دهاوخب  یـسک 

خیرات لفحم ، نآ  رد  هک  دـیامن  اپ  رب  یـسلجم  دوخ  يدنـسرخ  زاربا  يارب  رگا  ددرگ ؟ كانهودـنا  ناـنآ  هودـنا  مغ و  ماـیا  رد  ناـمداش و 
هقالع و زاربا  زج  دـیامن ، نایب  شیوخ  هقح  قوقح  زا  ار  نانآ  تیمورحم  تیمولظم و  ای  دـنک و  وگزاب  ار  ناـنآ  ياهيراکادـف  یگدـنز و 
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رد دنزب و  نانآ  نامدود  هب  يرـس  رتشیب ، هقالع  زاربا  يارب  يدرف  نینچ  رگا  و  تسا ؟ هداد  ماجنا  يرگید  راک  یبرقلا  يوذ  هب  تّدوم  راهظا 
زج انیب  ریـصب و  نادنمدرخ  ناهج و  يالقع  رظن  رد  دنک ، اپ  رب  نانآ  روبق  رانک  رد  ار  سلاجم  هنوگ  نیا  ددرگ و  رـضاح  نانآ  نفدـم  رانک 

ددرگ و موتکمو  سبح  اههنیـس  رد  تبحم  تدوم و  دـیاب  دـیوگب : یباهو  هک  نیا  رگم  تسا !؟ هدرک  يرگید  راـک  تّدوم ، هقـالع و  زاربا 
، دوب اههشیدـنا  بالقنا  دـیاقع و  لوحت  نارود  هک  يو ، زا  سپ  یمارگ و  ربمایپ  نامز  درادـن . ار  نآ  زاربا  تدوم و  راهظا  قح  سک  چـیه 

دشیم هتفریذپ  نانآ  مالسا  نیتداهش ، نتفگ  اب  دندروآیم و  يور  مالسا  هب  نوگانوگ  موسر  بادآ و  اهگنهرف و  اب  فلتخم  ماوقا  للم و 
هریاد سیسأت  اب   176 ص : تیباـهو ، نییآ  ار  ماوقا  لـلم و  موسر  بادآ و  ماـمت  هک  دوبن  نیا  يو  زا  سپ  ناربـهر  ربماـیپ و  ياـنب  زگره  و 

نیـشیپ ياهبلاق  اب  تهابـش  هنوگ  چیه  هک  دنروآرد  يرگید  بلاق  رد  دنزیرب و  هتوب  رد  ار  همه  دـننک و  بوذ  روسناس و  دـیاقع ، شیتفت 
ناهج ماوقا  للم و  مامت  موسرم  نانآ ، راثآ  هب  هقالع  زاربا  كاخ و  رس  رب  روضح  دوب ، دای  سلاجم  سیسأت  ناگرزب ، مارتحا  دشاب . هتـشادن 
راظتنا فص  رد  اهتعاس  دوخ  هنیرید  ناربهر  نفدـم  ییایموم و  داـسجا  تراـیز  يارب  برغ ، قرـش و  ياـهتلم  نونکا  مه  تسه و  هدوب و 

زا هک  مارتحا  یعون  ار  نیا  دنزیر و  ورف  دوخ  نامـشچ  هشوگ  زا  قوش  کشا  دـننک و  هقالع  زاربا  نانآ  ربق  دـسج و  رانک  رد  ات  دنتـسیایم 
یـسررب زا  سپ  دارفا و  دیاقع  شیتفت  زا  سپ  ربمایپ  هک  هدشن  هدـید  زگره  دـنیامنیم . باسح  دریگیم ، همـشچرس  نانآ  ینورد  فطاوع 

، موسر بادآ و  هنوگ  نیا  رگا  دـیزرویم و  افتکا  نیتداهـش  زاربا  نامه  هب  هکلب  دریذـپب ، ار  ناـنآ  مالـسا  اـهنآ ، یناگدـنز  بادآ  موسر و 
زگره هک  یتروص  رد  دریذـپب  ار  للم  ماوقا و  مالـسا  اهنآ ، زا  يّربت  رب  نامیپ  تعیب و  ذـخا  زا  سپ  دـیاب  دوب ، ناگرزب  شتـسرپ  اـی  مارح و 

. تسا هدوبن  نینچ 

مراهچ لیلد 

: دیامرفیم دنکیم و  یفرعم  دیع  زور  ار  نآ  لوزن  زور  دبلطیم و  ینامسآ  هدئام  گرزب  دنوادخ  زا  ع - حیسم - ترـضح  هک  مینیبیم  ام 
177 ص : تیباهو ، نییآ  « 1  ...« » َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َْتناَو  اْنقُزْراَو  َْکنِم  ًۀـیآَو  انرِخآَو  اِنلَّوِأل  ًادـیع  اَنل  ُنوُکَت  ِءامَّسلا  َنَم  ًةَدـئام  اْنیَلَع  ْلِْزنَأ  انَّبَر  »

يزور نیرتـهب  وت  هدـب ، يزور  دـشاب . وـت  زا  ياهناـشن  اـم و  رخآ  لوا و  يارب  يدـیع  اـت  تسرفب  اـم  رب  نامـسآ  زا  ياهدـئام  اراـگدرورپ ! »
مالعا دـیع  ار ، نآ  لوزن  زور  ع - حیـسم - ترـضح  هک  تسا  ینامـسآ  هدـئام  کی  زا  رتمک  یمارگ  ربمایپ  دوجو  شزرا  ایآ  یناگدـنهد ».
یناسک رب  فا  تسین . یهلا  تیآ  نیرتگرزب  مالـسا  ربمایپ  ایآ  دوب ، یهلا  ِتیآ  هدئام  هک  دوب  نیا  رطاخب  زور  نآ  نتفرگ  دیع  رگا  درادیم .

هک ناربمایپ  تثعب  نآرق و  لوزن  زور  زا  یلو  دـنریگب  نشج  دـنکیم  ریـس  ار  اهمکـش  هک  ار  يوامـس  هدـئام  کی  لوزن  زور  دنرـضاح  هک 
. دنشیدنایم تعدب »  » ار ینامداش  زاربا  عون  ره  هتشذگ و  ییانتعایب  اب  دشخبیم ، لماکت  نامز  لوط  رد  ار  اهناسنا  ياههشیدنا 

مجنپ لیلد 

ربمایپ دوعـسم  دالیم  زور  رد  نشج  سلاجم  بیترت  ایآ  میدرک » دـنلب  ناهج  رد  ار  وت  هزاوآ  « » 1 « ؛» كَرْکِذ ََکل  انْعَفَرَو  : » دـیامرفیم نآرق 
هوسا و اـم  يارب  نآرق  رگم  مینکن ، يوریپ  نآرق  زا  دروـم  نیا  رد  اـم  ارچ  دراد ؟ ياهجیتـن  وا ، هزاوآ  ناـشن و  ماـن و  ندرب  ـالاب  زج  یمارگ ،
ار یسک  دننادیم و  كرـش  ار  ایلوا  راثآ  هب  كربت  نایباهو  ایلوا  راثآ  هب  افـشتسا  كربت و   9 لصف :  178 ص : تیباـهو ، نییآ  تسین . وگلا 

ربمایپ هب  تدوم  رهم و  هکلب  دشابن ، دقتعم  تیهولا  عون  چـیه  هب  نآ  رد  دـنچ  ره  دـنناوخیم ، كرـشم  دـسوبب  ار  ربمایپ  ربنم  بارحم و  هک 
اذه یـصیِمَِقب  اُوبَهْذا  : » تفگ هک  دـنیوگیم  هچ  فسوی  نهاریپ  هرابرد  دیـسرپ : نانآ  زا  دـیاب  دـسوبب . ار  وا  هب  طوبرم  راثآ  هک  دوش  ببس 

نهاریپ زین  بوقعی  دباییم » زاب  ار  دوخ  ییانیب  وا  دینکفیب ، مردپ  ناگدـید  رب  دـیربب و  ارم  نهاریپ  « » 1 « ؛» ًاریَِـصب ِتأَی  یبأ  ِهْجَو  یلَع  هُوُْقلأَف 
ْنَأ اَّمَلَف  : » دیامرفیم هکنانچ  دباییم . زاب  ار  دوخ  ییانیب  مد  نامه  رد  دنکفایم و  دوخ  ناگدید  رب  دوبن ، ياهتفاب  ادـج  هتفات  هک  ار ، فسوی 
نب دمحم   » ناوریپ اه و  يدجن »  » ربارب رد  ار  يراک  نینچ  بوقعی  رگا  ًاریَِصب ». َّدَتْراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاْقلأ  ُریشَْبلا  َءاج   179 ص : تیباهو ، نییآ 
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لاح دـندومنیم ؟ فیـصوت  هنوگچ  ار  اطخ  هانگ و  زا  نوصم  ربمایپ  لمع  و  دـندرکیم ؟ هلماعم  هنوگچ  وا  اب  دادیم ، ماـجنا  باهولادـبع »
اهنآ هب  ای  دـسوبب و  مارتحا  هب  ار  نایاوشیپ  حیرـض  ربق و  دراذـگب و  هدـید  رب  ار  ناربمایپ  متاخ  دـقرم  حیرـض و  ربق و  كاخ  یناملـسم  رگا 
ّبـس دروم  دیاب  ارچ  دیامن ، يوریپ  نامز  بوقعی  زا  راک  نیا  رد  تسا و  هدراذگ  رثا  نینچ  كاخ  نیا  رد  دنوادخ  دیوگب : دیوج و  كّربت 

هتسویپ ترضح  نآ  نارای  هک  دننادیم  دنشاب ، هتشاد  ییانـشآ  یمارگ  ربمایپ  یناگدنز  خیرات  اب  هک  یناسک  « 1 . » دوش عقاو  ریفکت  نعل و  و 
حـصا هک  ملـسم  يراخب و  حیحـص  ود  هب  هک  تسا  یفاک  دروم  نیا  رد  دنتـسجیم و  تقبـس  رگیدـکی  هب  ربمایپ  يوضو  بآ  اب  كّربت  رد 

رد يراـخب  - 1 میوـشیم : روآداـی  هنوـمن  ناوـنع  هب  ار  یخرب  کـنیا  مییاـمنب . يرـصتخم  هـعجارم  دـنوریم  رامـش  هـب  هناگـشش  حاـحص 
رگیدکی رب  ترضح  نآ  يوضو  بآ  تارطق  ندوبر  يارب  وا  نارای  تفرگیم ، وضو  ربمایپ  هاگره  دسیونیم : هّیبیدح » حلـص   » تشذگرس

ارم ماهلاخ   180 ص : تیباهو ، نییآ  تفگیم : هک  دنکیم  لقن  دـیزی  نب  بئاس  زا  توبن » متاخ  باب   » رد زین  و  - 2 « 2 . » دنتفرگیم تقبس 
تفرگ وضو  هک  ینامز  تساوخ و  تکرب  نم  يارب  ادخ  زا  تفرگ و  وضو  ربمایپ  تسا ، رامیب  مرهاوخ  دـنزرف  تفگ  درب و  ربمایپ  تمدـخ 

ياهتـسد مدرم  هک  تسا  هدرک  لقن  هَّللادـبع » نب  بهو   » زا ربمایپ » تافـص   » باـب رد  نینچمه  يو  - 3 « 1 . » مدیـشون شیوضو  بآ  زا  نم 
کشم زا  رتوبشوخ  وا  تسد  مدیشک و  دوخ  تروص  هب  هتفرگ ، ار  ترـضح  نآ  تسد  زین  نم  دندیـشکیم و  شیوخ  تروص  هب  ار  ربمایپ 

دمآ و نوریب  همیخ  زا  لالب  هک  دوب  ياهمیخ  نایم  حطبا »  » رد ربمایپ  دـنکیم : لقن  ربمایپ » تافـص   » باب رد  يراخب  هرخالاب  و  - 4 « 2 . » دوب
ار بآ  دندروآ و  موجه  مدرم  دروآ و  نوریب  ار  ربمایپ  يوضو  بآ  هدـنام  زاب  تفر و  همیخ  نورد  هب  هاگنآ  درک ، توعد  زامن  هب  ار  مدرم 
رد شنارای  دیـشارتیم و  ار  دوخ  رـس  ربمایپ  هک  دـنکیم  لـقن  سنا  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  - 5 « 3 . » دنتـسجیم كّربت  نادـب  هتفرگ و 

نانآ ییوج  كّربت  ربمایپ و  هب  هباحـص  هقالع  زا  ییاههنومن  اهنیا  « 4 . » دوب نارای  زا  یکی  تسد  رد  وا  يوم  زا  يراـت  ره  دـندوب و  شفارطا 
رد يراخب ، حیحـص  هب  هعجارم  اب  دیناوتیم  امـش  دـبلطیم . ار  یّلقتـسم  باتک  فیلأت  اهنایرج  نیا  يروآدرگ  تسا و  ادـخ  لوسر  راثآ  هب 
اب ربماـیپ  ِنـفک  وـم و  رتـشگنا ، رهم ، فورظ ، ریـشمش ، اـصع ، هرز ،  » 181 ص : تیباـهو ، نـییآ  باـب : رد  نـینچمه  داـهج و  باـتک  رخاوا 

لوسر حیرـض  هب  كربت  زا  يریگولج  يارب  هک  ار ، تیباهو  گنهرف  یگیاپیب  ثیداحا  نیا  دـیوش . هاگآ  اهکّربت  نیا  زا  يزراب  ياههنومن 
. دزاسیم راکشآ  حضاو و  دنرادیم ، زاب  هقالع  راهظا  زا  ار  ناناملسم  هثداح ، داجیا  متش و  برـض و  اب  هدرک و  مادختـسا  ار  یهورگ  ادخ 
یمارگ و لوسر  راثآ  هب  كّربت  زا  يریگولج  هلأسم  تسا . هتشاد  جاور  زین  وا  رضحم  رد  ادخ و  لوسر  رصع  رد  یلمع  نینچ  هک  یلاح  رد 
، نآ ماجنا  زا  يریگولج  يارب  يدوعس  یباهو  تلود  هک  تسا  يرگیباهو  گرزب  رهاظم  زا  ترضح ، نآ  ربنم  حیرـض و  ندیـسوب  لیبقت و 
تنوشخ و لامک  اب  زین  نانآ  تسا و  هتخاس  رقتسم  فیرش  حیرـض  فارطا  رد  رکنم » زا  نایهان  فورعم و  هب  نارمآ   » سابل رد  ار  ینارومأم 

يریثک هورگ  سومان  ضرع و  دوشیم و  هتخیر  یکاپ  ياـهنوخ  دروم  نیا  رد  اـسب  هچ  دـننکیم و  راـتفر  فیرـش  ربق  نارئاز  اـب  یمحریب 
یمارتحا ره   » ییوگ تسا . ربق  بحاص  شتـسرپ  تدابع و  حیرـض ، ندیـسوب  هک  تسا  نیا  نانآ  هشیدنا  هشیر  و  دـنیبیم ، بیـسآ  همطل و 

يداو رد  ماجنارـس  دـننک ، فیرعت  یقطنم  تروص  هب  ار  تداـبع  دنتـسناوتن  نوچ  مالـسا ، فراـعم  زا  رود  ناـگراچیب  نیا  تسا »! تداـبع 
میـسرت یقیقد  زرم  ّدـح و  تداـبع ، يارب  هدـنیآ  لـصف  رد  اـم  دـندرک و  یّقلت  شتـسرپ  ار  تیم »  » زا میظعت  عون  ره  دـندش و  جـیگ  تریح 

هنیمز نیا  رد  هوبنا  بلاطم  زا  ياهدرشف  رصتخم و  هب  هک  تسا  دروم  نیا  رد  نیملسم  هریـس  زا  یهاگآ  تسا ، مهم  اًلعف  هچنآ  درک ، میهاوخ 
داتسیا و يو   182 ص : تیباهو ، نییآ  ربق  راـنک  شراوگرزب ، ردـپ  نفد  تشذـگرد و  زا  سپ  ربماـیپ ، یمارگ  تخد  - 1 مینکیم : هدنسب 

َيْدَم َّمُشَی  ْنَأ ال  اَدَمْحَأ  َۀبُرت  َّمَش  ْنَم  یَلَع  اذ  ام  دورس : ار  تیب  ود  نیا  درک و  هیرگ  داهن و  تروص  رب  تشادرب و  ار  ربق  كاخ  زا  يرادقم 
َّیَلَع ْتَّبُص  دیوبن ». ار  تمیق  نارگ  ياهگشم  تسا  هدنز  ات  رگید  دیوبب و  ار  دمحا  ربق  كاخ  هک  یسک  نآ  رب  دوشیم  هچ   » ایلاوَغ ِنامَّزلا 

لیدبت رات  بش  هب  دشیم ، دراو  نشور  ياهزور  هب  رگا  هک  دش  دراو  نم  رب  ییاهتبیـصم   » اِیلاَیل َنْرِـص  ِماَّیْألا  یَلَع  ْتَّبُـص  اهَّنأ  َْول  ُِبئاصَم 
رد تسج ، لاغتـشا  یناب  زرم  رما  هب  ماش  یحاون  رد  تفگ و  كرت  ار  هنیدـم  یللع  هب  هک  یـشبح  لالب  لیلج ، یباحـص  - 2 « 1 .« » دندشیم

هودنا تلاح  اب  يو  ینک ؟ ترایز  ار  ام  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  لالب ، يا  تسا  ییافج  هچ  نیا  دومرف : وا  هب  ربمایپ  هک  دـید  باوخ 
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ار دوخ  تروص  درک و  هیرگ  هب  عورش  دمآ ، ربمایپ  ربق  رانک  یتقو  درک . هنیدم  گنهآ  هتـشگ ، راوس  دوخ  بکرم  رب  دش و  رادیب  باوخ  زا 
هتـشذگ ربمایپ  نفد  زا  زور  هس  دیوگیم : ع - یلع - نانمؤمریما  - 3 « 2 . » دیـسوب ار  ود  ره  دید ، ار  نیـسح  نسح و  یتقو  دیلامیم و  ربق  رب 

درک و ربمایپ  اب  نتفگ  نخـس  هب  عورـش  دیـشاپ و  دوخ  رَـس  رب  ار  وا  ربق  كاخ  دـنکفا و  ربمایپ  ربق  رب  ار  دوخ  دـمآ و  یناـبایب  یبرع  هک  دوب 
، تیباهو نییآ  ییاهزیچ  هلمج  زا  میتفرگ  وت  زا  زین  ام  یتفرگ  دـنوادخ  زا  ار  قیاقح  میدینـش ، زین  ام  یتفگ  نخـس  ادـخ ، ربماـیپ  يا  تفگ :

میارب ادـخ  زا  ماهدرک ، متـس  نتـشیوخ  رب  نم  لاح  مُهَـسُْفنَأ ،» اوُمَلَظ  ْذإ  مّهنَأ  َْولَو  : » هک تسا  نیا  هدرک ، لزان  وترب  دـنوادخ  هک   183 ص :
؛ دناهدروآ هریس  خیرات و  ناگدنسیون  زا  يرایـسب  ار  ناتـساد  نیا  دش »! هدوشخب  وت  ناهانگ  : » هک دینـش  ییادن  ناهگان  امرف ! شزرمآ  بلط 
رد مکاح  - 4 هریغ . ناوخـالا و  حلـص  رد  يافوتم 1299 )  ) يدـلاخ دواد  خیـش  ص 612 و  ج 2 ، اـفولا ، ءاـفو  رد  يدوهمـس   » هلمج نآ  زا 

ینادیم تفگ  تفرگ و  ار  وا  ندرگ  تسا ، هداهن  ربق  رب  تروص  يدرم  دید  دش و  دجـسم  دراو  مکح  نب  ناورم  دنکیم : لقن  كردتـسم 
ربمایپ دزن  ماهدماین ، گنـس  دزن  نم  تفگ : ناورم  هب  باطخ  تسا و  يراصنا  بویا  وبا  هک  دـش  مولعم  تشادرب  رـس  یتقو  وا  ینکیم ؟ هچ 

ان هک  دـییامن  هیرگ  هاگنآ  دـینکن  هیرگ  نآ  رب  دـننک  يربهر  ناـحلاص  ار  نید  هک  هاـگنآ  دومرف : هک  مدینـش  ربماـیپ  زا  ناورم  يا  ماهدـمآ .
دـهدیم و تسد  هب  ار  ربماـیپ  ربـق  هب  كربـت  زا  يرادزاـب  هشیر  خـیرات  زا  شخب  نیا  « 1 (. » وت يوما  تیب  وت و  ینعی   ) دنـشاب ربـهر  نـالها 

لمع نیا  زا  ار  نانآ  هک  دندوب  اهمکح  نب  ناورم  نیا  دنتسجیم ، كّربت  ربمایپ  فیرش  ربق  هب  هتـسویپ  ربمایپ  یمارگ  هباحـص  هک  دناسریم 
. تسا نخـس  يزارد  هلاـطا و  هیاـم  اـهنآ  لـقن  هک  تسا  داـیز  يردـق  هـب  یخیراـت  ياهتـشذگرس  دروـم  نـیا  رد  دنتـشادیم . زاـب  عورـشم 
، تیباهو نییآ  دنیامرف . هعجارم   146 ص 156 - ج 5 ، ریدغلا ،»  » هدنزرا باتک  هب  هباحـصلا » كربت   » باتک رب  نوزفا  دنناوتیم  نادنمقالع 

الاح دـشاب ، ساسایب  غورد و  دـناوتیمن  هاگچیه  یخیرات  ياهلقن  همه  نیا  هک : نیا  نآ  مریزگان و  ياهتکن  رکذـت  زا  ناـیاپ  رد   184 ص :
ای تعدـب و  كرـش ، ییاـهراک  نینچ  رگا  اریز  دـنهدیم ؛ یهاوگ  اـم  دوـصقم  رب  زاـب  یلو  تسا ، غورد  هیاـپیب و  یگمه  هک  مینک  ضرف 
رد وـگغورد  دارفا  اریز  دـندادیمن ، تبـسن  یمالـسا  ياهتیـصخش  هـب  ار  اـهنآ  نازادرپ  غورد  زگره  تـفریم  رامـش  هـب  مارح  عورـشمان و 
هک ار  يراک  زگره  دـننک و  رواب  دـنریذپب و  ار  اهنآ  نخـس  مدرم  اـت  دـشاب  هعماـج  شریذـپ  دروم  هک  دـننکیم  يزادرپ  غورد  ییاـههنیمز 

وربور مدرم  شریذپ  مدع  تمواقم و  اب  تروص  نیا  رد  اریز  دنهدیمن ؛ تبـسن  ناحلاص  هب  تسا ، عورـشمان  مارح و  ای  تعدـب و  كرش و 
. دنسریمن دوخ  تسپ  فده  هب  دروخیم و  گنس  هب  نانآ  ریت  دنوشیم و 

ایلوا راثآ  هب  افشتسا  كربت و   9 لصف :

چیه هب  نآ  رد  دنچ  ره  دنناوخیم ، كرشم  دسوبب  ار  ربمایپ  ربنم  بارحم و  هک  ار  یسک  دننادیم و  كرـش  ار  ایلوا  راثآ  هب  كربت  نایباهو 
نهاریپ هرابرد  دیـسرپ : نانآ  زا  دیاب  دـسوبب . ار  وا  هب  طوبرم  راثآ  هک  دوش  ببـس  ربمایپ  هب  تدوم  رهم و  هکلب  دـشابن ، دـقتعم  تیهولا  عون 

مردپ ناگدـید  رب  دـیربب و  ارم  نهاریپ  « » 1 « ؛» ًاریَِـصب ِتأَی  یبأ  ِهْجَو  یلَع  هُوُْقلأَـف  اذـه  یـصیِمَِقب  اُوبَهْذا  : » تفگ هک  دـنیوگیم  هچ  فسوی 
نامه رد  دنکفایم و  دوخ  ناگدید  رب  دوبن ، ياهتفاب  ادج  هتفات  هک  ار ، فسوی  نهاریپ  زین  بوقعی  دباییم » زاب  ار  دوخ  ییانیب  وا  دـینکفیب ،

رگا ًاریَِـصب ». َّدـَتْراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاْقلأ  ُریـشَْبلا  َءاج   179 ص : تیباهو ، نییآ  ْنَأ  اَّمَلَف  : » دـیامرفیم هکناـنچ  دـباییم . زاـب  ار  دوخ  ییاـنیب  مد 
لمع و  دـندرکیم ؟ هلماعم  هنوگچ  وا  اب  دادیم ، ماـجنا  باهولادـبع » نب  دـمحم   » ناوریپ اـه و  يدـجن »  » ربارب رد  ار  يراـک  نینچ  بوقعی 
هدید رب  ار  ناربمایپ  متاخ  دـقرم  حیرـض و  ربق و  كاخ  یناملـسم  رگا  لاح  دـندومنیم ؟ فیـصوت  هنوگچ  ار  اطخ  هانگ و  زا  نوصم  ربمایپ 

تسا و هدراذگ  رثا  نینچ  كاخ  نیا  رد  دنوادخ  دیوگب : دیوج و  كّربت  اهنآ  هب  ای  دسوبب و  مارتحا  هب  ار  نایاوشیپ  حیرض  ربق و  دراذگب و 
ربمایپ یناگدـنز  خـیرات  اب  هک  یناسک  « 1 . » دوش عقاو  ریفکت  نعل و  ّبس و  دروـم  دـیاب  ارچ  دـیامن ، يوریپ  ناـمز  بوـقعی  زا  راـک  نیا  رد 

رد دنتسجیم و  تقبس  رگیدکی  هب  ربمایپ  يوضو  بآ  اب  كّربت  رد  هتسویپ  ترضح  نآ  نارای  هک  دننادیم  دنشاب ، هتشاد  ییانـشآ  یمارگ 
کنیا مییامنب . يرصتخم  هعجارم  دنوریم  رامـش  هب  هناگـشش  حاحـص  حصا  هک  ملـسم  يراخب و  حیحـص  ود  هب  هک  تسا  یفاک  دروم  نیا 
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وا نارای  تفرگیم ، وضو  ربمایپ  هاگره  دسیونیم : هّیبیدح » حلص   » تشذگرـس رد  يراخب  - 1 میوشیم : روآدای  هنومن  ناونع  هب  ار  یخرب 
لقن دـیزی  نب  بئاس  زا  توبن » متاخ  باب   » رد زین  و  - 2 « 2 . » دنتفرگیم تقبس  رگیدکی  رب  ترـضح  نآ  يوضو  بآ  تارطق  ندوبر  يارب 

تفرگ و وضو  ربمایپ  تسا ، رامیب  مرهاوخ  دـنزرف  تفگ  درب و  ربمایپ  تمدـخ  ارم  ماهلاخ   180 ص : تیباهو ، نییآ  تفگیم : هک  دـنکیم 
زا ربمایپ » تافص   » باب رد  نینچمه  يو  - 3 « 1 . » مدیشون شیوضو  بآ  زا  نم  تفرگ  وضو  هک  ینامز  تساوخ و  تکرب  نم  يارب  ادخ  زا 
هب هتفرگ ، ار  ترضح  نآ  تسد  زین  نم  دندیشکیم و  شیوخ  تروص  هب  ار  ربمایپ  ياهتـسد  مدرم  هک  تسا  هدرک  لقن  هَّللادبع » نب  بهو  »
رد ربمایپ  دـنکیم : لقن  ربمایپ » تافـص   » باب رد  يراـخب  هرخـالاب  و  - 4 « 2 . » دوب کـشم  زا  رتوبـشوخ  وا  تسد  مدیـشک و  دوخ  تروـص 
بآ هدـنام  زاـب  تفر و  همیخ  نورد  هب  هاـگنآ  درک ، توعد  زاـمن  هب  ار  مدرم  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  لـالب  هک  دوب  ياهمیخ  ناـیم  حـطبا » »
سنا زا  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  - 5 « 3 . » دنتـسجیم كّربت  نادـب  هتفرگ و  ار  بآ  دـندروآ و  موجه  مدرم  دروآ و  نوریب  ار  ربمایپ  يوضو 
اهنیا « 4 . » دوب نارای  زا  یکی  تسد  رد  وا  يوم  زا  يرات  ره  دندوب و  شفارطا  رد  شنارای  دیـشارتیم و  ار  دوخ  رـس  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن 

ار یّلقتـسم  باتک  فیلأت  اهنایرج  نیا  يروآدرگ  تسا و  ادـخ  لوسر  راثآ  هب  نانآ  ییوج  كّربت  ربمایپ و  هب  هباحـص  هقالع  زا  ییاههنومن 
، اصع هرز ،  » 181 ص : تیباهو ، نییآ  باب : رد  نینچمه  داهج و  باتک  رخاوا  رد  يراخب ، حیحـص  هب  هعجارم  اب  دیناوتیم  امـش  دـبلطیم .

تیباهو گنهرف  یگیاپیب  ثیداحا  نیا  دیوش . هاگآ  اهکّربت  نیا  زا  يزراب  ياههنومن  اب  ربمایپ  ِنفک  وم و  رتشگنا ، رهم ، فورظ ، ریـشمش ،
زا ار  ناناملـسم  هثداح ، داجیا  متـش و  برـض و  اـب  هدرک و  مادختـسا  ار  یهورگ  ادـخ  لوسر  حیرـض  هب  كربت  زا  يریگولج  يارب  هک  ار ،

هتـشاد جاور  زین  وا  رـضحم  رد  ادخ و  لوسر  رـصع  رد  یلمع  نینچ  هک  یلاح  رد  دزاسیم . راکـشآ  حـضاو و  دـنرادیم ، زاب  هقالع  راهظا 
تسا يرگیباهو  گرزب  رهاظم  زا  ترضح ، نآ  ربنم  حیرض و  ندیسوب  لیبقت و  یمارگ و  لوسر  راثآ  هب  كّربت  زا  يریگولج  هلأسم  تسا .
حیرـض فارطا  رد  رکنم » زا  نایهان  فورعم و  هب  نارمآ   » سابل رد  ار  ینارومأم  نآ ، ماـجنا  زا  يریگولج  يارب  يدوعـس  یباـهو  تلود  هک 

ياهنوخ دروم  نیا  رد  اسب  هچ  دننکیم و  راتفر  فیرش  ربق  نارئاز  اب  یمحریب  تنوشخ و  لامک  اب  زین  نانآ  تسا و  هتخاس  رقتسم  فیرش 
، حیرـض ندیـسوب  هک  تسا  نیا  ناـنآ  هشیدـنا  هشیر  و  دـنیبیم ، بیـسآ  همطل و  يریثـک  هورگ  سوماـن  ضرع و  دوـشیم و  هتخیر  یکاـپ 
ار تدابع  دنتسناوتن  نوچ  مالسا ، فراعم  زا  رود  ناگراچیب  نیا  تسا »! تدابع  یمارتحا  ره   » ییوگ تسا . ربق  بحاص  شتـسرپ  تدابع و 

لصف رد  ام  دندرک و  یّقلت  شتسرپ  ار  تیم »  » زا میظعت  عون  ره  دندش و  جیگ  تریح  يداو  رد  ماجنارـس  دننک ، فیرعت  یقطنم  تروص  هب 
هب هک  تسا  دروم  نیا  رد  نیملـسم  هریـس  زا  یهاگآ  تسا ، مهم  اًلعف  هچنآ  درک ، میهاوخ  میـسرت  یقیقد  زرم  ّدـح و  تداـبع ، يارب  هدـنیآ 

، شراوگرزب ردپ  نفد  تشذـگرد و  زا  سپ  ربمایپ ، یمارگ  تخد  - 1 مینکیم : هدنسب  هنیمز  نیا  رد  هوبنا  بلاطم  زا  ياهدرـشف  رـصتخم و 
: دورس ار  تیب  ود  نیا  درک و  هیرگ  داهن و  تروص  رب  تشادرب و  ار  ربق  كاخ  زا  يرادقم  داتسیا و  يو   182 ص : تیباهو ، نییآ  ربق  رانک 

هدنز ات  رگید  دـیوبب و  ار  دـمحا  ربق  كاخ  هک  یـسک  نآ  رب  دوشیم  هچ   » ایلاوَغ ِنامَّزلا  َيْدَـم  َّمُشَی  ْنَأ ال  اَدَـمْحَأ  ۀـَبُرت  َّمَش  ْنَم  یَلَع  اذ  ام 
رگا هک  دش  دراو  نم  رب  ییاهتبیصم   » اِیلاَیل َنْرِص  ِماَّیْألا  یَلَع  ْتَّبُص  اهَّنأ  َْول  ُِبئاصَم  َّیَلَع  ْتَّبُـص  دیوبن ». ار  تمیق  نارگ  ياهگشم  تسا 

تفگ و كرت  ار  هنیدم  یللع  هب  هک  یشبح  لالب  لیلج ، یباحـص  - 2 « 1 .« » دندشیم لیدبت  رات  بش  هب  دـشیم ، دراو  نشور  ياهزور  هب 
نآ تقو  اـیآ  لـالب ، يا  تسا  ییاـفج  هچ  نیا  دومرف : وا  هب  ربماـیپ  هک  دـید  باوـخ  رد  تسج ، لاغتـشا  یناـب  زرم  رما  هب  ماـش  یحاوـن  رد 

یتقو درک . هنیدم  گنهآ  هتـشگ ، راوس  دوخ  بکرم  رب  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  هودـنا  تلاح  اب  يو  ینک ؟ ترایز  ار  ام  هک  تسا  هدیـسرن 
-3 « 2 . » دیـسوب ار  ود  ره  دـید ، ار  نیـسح  نسح و  یتقو  دـیلامیم و  ربق  رب  ار  دوخ  تروص  درک و  هیرگ  هب  عورـش  دـمآ ، ربمایپ  ربق  راـنک 
ار وا  ربق  كاخ  دنکفا و  ربمایپ  ربق  رب  ار  دوخ  دمآ و  ینابایب  یبرع  هک  دوب  هتـشذگ  ربمایپ  نفد  زا  زور  هس  دیوگیم : ع - یلع - نانمؤمریما 

دنوادـخ زا  ار  قیاقح  میدینـش ، زین  ام  یتفگ  نخـس  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : درک و  ربمایپ  اب  نتفگ  نخـس  هب  عورـش  دیـشاپ و  دوخ  رَـس  رب 
اوُمَلَظ ْذإ  مّهنَأ  َْولَو  : » هک تسا  نیا  هدرک ، لزان  وترب  دـنوادخ  هک   183 ص : تیباهو ، نییآ  ییاهزیچ  هلمج  زا  میتفرگ  وت  زا  زین  اـم  یتفرگ 

نیا دش »! هدوشخب  وت  ناهانگ  : » هک دینـش  ییادن  ناهگان  امرف ! شزرمآ  بلط  میارب  ادخ  زا  ماهدرک ، متـس  نتـشیوخ  رب  نم  لاح  مُهَـسُْفنَأ ،»
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يدلاخ دواد  خیش  ص 612 و  ج 2 ، افولا ، ءافو  رد  يدوهمس   » هلمج نآ  زا  دناهدروآ ؛ هریـس  خیرات و  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  ار  ناتـساد 
تروص يدرم  دید  دش و  دجسم  دراو  مکح  نب  ناورم  دنکیم : لقن  كردتسم  رد  مکاح  - 4 هریغ . ناوخالا و  حلص  رد  يافوتم 1299 ) )

تسا و يراـصنا  بویا  وبا  هک  دـش  موـلعم  تشادرب  رـس  یتـقو  وا  ینکیم ؟ هچ  ینادیم  تفگ  تفرگ و  ار  وا  ندرگ  تسا ، هداـهن  ربـق  رب 
ناحلاص ار  نید  هک  هاگنآ  دومرف : هک  مدینـش  ربمایپ  زا  ناورم  يا  ماهدـمآ . ربماـیپ  دزن  ماهدـماین ، گنـس  دزن  نم  تفگ : ناورم  هب  باـطخ 

هشیر خیرات  زا  شخب  نیا  « 1 (. » وت يوما  تیب  وت و  ینعی   ) دنـشاب ربهر  نالها  ان  هک  دییامن  هیرگ  هاگنآ  دـینکن  هیرگ  نآ  رب  دـننک  يربهر 
، دنتسجیم كّربت  ربمایپ  فیرش  ربق  هب  هتـسویپ  ربمایپ  یمارگ  هباحـص  هک  دناسریم  دهدیم و  تسد  هب  ار  ربمایپ  ربق  هب  كربت  زا  يرادزاب 
هک تسا  دایز  يردق  هب  یخیرات  ياهتشذگرس  دروم  نیا  رد  دنتشادیم . زاب  عورشم  لمع  نیا  زا  ار  نانآ  هک  دندوب  اهمکح  نب  ناورم  نیا 

ص ج 5 ، ریدغلا ،»  » هدنزرا باتک  هب  هباحـصلا » كربت   » باتک رب  نوزفا  دنناوتیم  نادـنمقالع  تسا . نخـس  يزارد  هلاطا و  هیام  اهنآ  لقن 
یخیراـت ياـهلقن  همه  نیا  هک : نـیا  نآ  مریزگاـن و  ياهـتکن  رکذـت  زا  ناـیاپ  رد   184 ص : تیباـهو ، نییآ  دـنیامرف . هـعجارم   146 - 156

؛ دـنهدیم یهاوگ  ام  دوصقم  رب  زاب  یلو  تسا ، غورد  هیاپیب و  یگمه  هک  مینک  ضرف  الاح  دـشاب ، ساسایب  غورد و  دـناوتیمن  هاگچیه 
یمالـسا ياهتیـصخش  هب  ار  اهنآ  نازادرپ  غورد  زگره  تفریم  رامـش  هب  مارح  عورـشمان و  ای  تعدـب و  كرـش ، ییاهراک  نینچ  رگا  اریز 

دنریذپب ار  اهنآ  نخس  مدرم  ات  دشاب  هعماج  شریذپ  دروم  هک  دننکیم  يزادرپ  غورد  ییاههنیمز  رد  وگغورد  دارفا  اریز  دندادیمن ، تبسن 
اب تروص  نیا  رد  اریز  دـنهدیمن ؛ تبـسن  ناحلاص  هب  تسا ، عورـشمان  مارح و  ای  تعدـب و  كرـش و  هک  ار  يراک  زگره  دـننک و  رواـب  و 

. دنسریمن دوخ  تسپ  فده  هب  دروخیم و  گنس  هب  نانآ  ریت  دنوشیم و  وربور  مدرم  شریذپ  مدع  تمواقم و 

( نایباهو زیواتسد  ای   ) شتسرپ تدابع و  رد  دیحوت   10: لصف

هراشا

زا دنتـسرپب و  ار  هناگی  يادخ  دـیاب  اهناسنا  همه  ینعی  دـهدیم ؛ لیکـشت  راودا ، مامت  رد  ار  ینامـسآ  ناربمایپ  توعد  ساسا  یتسرپ  اتکی 
رد هک  تسا  ینامسآ  ياهروتسد  نیرتیـساسا  زا  یتسرپ ، هناگود  ياهریجنز  نتـسکش  یتسرپاتکی و  دنزیهرپب . رگید  تادوجوم  شتـسرپ 

یتسرپاتکی تیبثت  نآ  دناهدش و  هدـیزگرب  فدـه  کی  يارب  ناربمایپ  مامت  ییوگ  وت  تسا ، هتفرگ  رارق  ناربمایپ  مامت  ياههمانرب  هحول  رس 
هدـش و روآدای  ینـشور  هب  ار  تقیقح  نیا  دـیجم  نآرق  دـشابیم . صوصخب - تدابع - رد  كرـش  قلطم و  تروص  هب  كرـش  اب  هزرابم  و 

يربمایپ یّتما  ره  نایم  رد  « » 1 « » َتوُغاَّطلا اُوِبنَتْجاو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنا  ًالوُسَر  ٍۀَـما  ِّلُک  یف  اْنثََعب  ْدََـقلَو  - » 1 186 ص : تیباهو ، نییآ  دیوگیم :
اَنا ّالا  َهلا  ُهَّنَأ ال  ِْهَیلا  َیِحُون  ّالا  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرا  اـمَو  - » 2 دنزیهرپب ». ادخ  زج  يدوبعم  ره  زا  دنتـسرپب و  ار  ادـخ  هک  میتخیگنارب 

نآرق دـیتسرپب ». ارم  تسین و  يدوـبعم  نم  زج  میدرک : یحو  وا  هب  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  ار  يربماـیپ  چـیه  وـت ، زا  شیپ  « » 2 « » ِنوُُدبْعاَف
انَْنَیب ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلا  اَْولاعَت  ِباتْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  : » دیامرفیم هدرک و  یفرعم  ینامـسآ  عیارـش  مامت  نایم  كرتشم  لصا  ار  یتسرپ  اتکی  دیجم 

نآ دـیریذپب و  تسا ، ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ار  ياهملک  دـییایب  باتک  لها  يا  وگب  « » 3 « » ًاْئیَش ِِهب  َكِرُْـشن  َالَو  َهَّللا  اَّلا  َُدبْعَن  ّالَأ  ْمُکَْنَیبَو ،
نایم رد  هک  تسا  يراوتـسا  ملـسم و  لصا  تداـبعرد  دـیحوت  میهدـن ». رارق  يزاـبنا  کیرـش و  وا  يارب  میتسرپن و  ار  يادـخ  زج  هک : نیا 
رظن فالتخا  یلاعفا  دیحوت  رد  هلزتعم  هورگ  رگا  دنراد . يدـحاو  رظن  نآ  هرابرد  فئاوط  مامت  هدرکن و  تفلاخم  نآ  اب  يدـحا  ناناملـسم 

تدحو لصا  نیا  رد  یمالسا  فیاوط  مامت  یلو  دنفلاخم  هلزتعم  اب  تافص   187 ص : تیباهو ، نییآ  دیحوت  رد  هرعاشا  هورگ  ای  و  دـنراد ،
یهورگ ینعی  تسا ؛ قیداصم  هب  طوبرم  دشاب ، نایم  رد  یفالتخا  رگا  دوش و  رکنم  ار  لصا  نیا  دناوتیمن  یناملـسم  درف  چیه  دنراد و  رظن 

عازن هچ  ره  حالطصا  هب  دننادیم و  میظعت  میرکت و  ار  نآ  رگید  فیاوط  هک  یلاح  رد  دنراگنایم ، تدابع  ار  لاعفا  زا  یخرب  ناناملسم  زا 
اج نیا  تسا . مارح  كرـش و  ادـخ  ریغ  تدابع  هک  نیا  نآ  يربک و  رد  هن  هن ، اـی  تسا  تداـبع  راـک  نیا  اـیآ  هک  تسا  يرغـص  رد  تسه 
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دوخ هب  دوخ  وگتفگ  دروم  قیداصم  دراوم و  فیلکت  هاـگنآ  مینک ، نشور  اًـلماک  نآرق  تغل و  رظن  زا  ار  تداـبع »  » ياـنعم دـیاب  هک  تسا 
ماـمت هکلب  دـهد  تبـسن  دوخ  هب  ار  نآ  یـصاخ  هورگ  طـقف  هک  تسین  يزیچ  تداـبع  رد  دـیحوت  مییوـگب : رتنشور  دـش . دـهاوخ  نشور 

هک تسا  لامعا  هتـشر  کی  هرابرد  وگتفگ  ثحب و  تسه  هک  يزیچ  دنراد ، يدحاو  رظن  دروم  نیا  رد  ناناملـسم  صوصخب  ناتـسرپاتکی 
نوماریپ شخب  نیا  رد  دیاب  تهج  نیا  زا  درادن ، تدابع  هب  یطابترا  نارگید  رظن  رد  هک  یلاح  رد  دننکیم ، یقلت  تدابع  ار  اهنآ  یهورگ 

میهدب فرط  تسد  هب  یکحم  میزاس و  نشور  ار  نآ  زرم  دح و  مینک و  فیرعت  یقطنم  تروص  هب  ار  تدابع  مینک و  وگتفگ  ثحب و  نآ 
. دهد زیمت  ینشور  هب  نآ  ریغ  زا  ار  تدابع »  » نآ وترپ  رد  هک 

نآ عماج  لماک و  فیرعت  تدابع و 

هراشا

یحـضاو نشور و  موهفم  ام  دزن  شتـسرپ  ظفل  هک  روط  نامه  تسا ، یـسراف  ناـبز  رد  شتـسرپ »  » ظـفل لداـعم  برع ، تغل  رد  تداـبع » »
فیرعت  188 ص : تیباهو ، نییآ  کی  تروص  هب  ياهلمج  اب  ار  نآ  میناوتن  دـنچ  ره  دراد ، ینـشور  اًـلماک  موهفم  زین  تداـبع  ظـفل  دراد ،

ام زا  يرایسب  هک  یتروص  رد  دراد ، یحضاو  نشور و  اًلماک  موهفم  ام  دزن  نامسآ  نیمز و  هک  تسین  یکـش  مینک . هئارا  ریـسفت و  یقطنم ،
يانعم ظفل ، ود  ره  ندینـش  زا  هک  تسین  نآ  زا  عنام  بلطم  نیا  یلو  دـهد ، حیـضوت  ای  دـنک و  فیرعت  لماک  تروص  هب  ار  نآ  دـناوتیمن 
فقاو نآ  یعقاو  يانعم  هب  یگمه  هک  تسا  نامسآ  نیمز و  ظفل  ناسب  زین  شتـسرپ  تدابع و  ددرگ . مسجم  ام  نهذ  رد  نآ ، زا  یحـضاو 

و تداـبع »  » زا کـی  ره  یعقاو  قیداـصم  هکناـنچمه  میزیرب ، یقطنم  فیرعت  کـی  بلاـق  رد  ار  دوـخ  كرد  میناوـتن  دـنچ  ره  میهاـگآ  و 
قـشاع دـشابیم . ناسآ  رایـسب  يرگید  زا  کی  ره  قیداـصم  يزاسادـج  تسا و  نشور  اـم  دزن  تشادـگرزب »  » و شتـسرپ »  » اـی و  میظعت » »

ار وا  تبرت  ربـق و  گرم ، زا  سپ  اـی  دـلامیم و  هنیـس  هب  ار  وا  نهاریپ  ساـبل و  اـی  دـسوبیم و  ار  دوخ  قوشعم  راوـید  رد و  هک  ياهدادـلد 
، ناهج گرزب  ناربهر  ییایموم  ياهدسج  رادید  يارب  هک  یناسک  راک  لمع و  دوشیمن . هدناوخ  رگـشتسرپ  یتلم  چیه  نایم  رد  دسوبیم ،

هقیقد دـنچ  نانآ  مارتحا  ياربو  دـنوریم  اهنآ  هناشاک  هناخ و  راثآ و  ندـید  يارب  ای  دنباتـشیم و  تساههدوت ، زا  یهورگ  هقالع  دروم  هک 
عوضخ هیاپ  رد  نانآ  هقالع  راهظا  عوضخ و  دنچ  ره  دوشیمن ، بوسحم  شتـسرپ  تدابع و  دـننکیم ، اپ  رب  ار  یمـسارم  هدرک و  توکس 
تدابع  » زا ار  میظعت » مارتحا و   » ات دشاب  رواد  یـضاق و  دناوتیم  رادیب  ياهنادـجو  اهنت  ثحب  نیا  رد  دـشاب . ادـخ  لباقم  رد  ناتـسرپادخ 
لیلحت 189 و  ص : تیباـهو ، نییآ  هیزجت  مینک و  فیرعت  یقطنم  تروص  هب  ار  تداـبع  دـشاب  اـنب  رگا  نیا  رباـنب  دزاـس . ادـج  شتـسرپو »

ار یفیرعت  ود  نآ ، زا  شیپ  یلو  دننکیم  بیقعت  ار  يدحاو  فدـه  فیرعت  هس  نآ  هک  مینک  فیرعت  هنوگ  هس  هب  ار  نآ  میناوتیم  مییامن ،
: میروآیم دننکیم  هیکت  نآ  يور  اهیباهو  هک 

! لّلذت عوضخ و  تدابع ؛ فلا -

حیحـص و قیقد ، يانعم  رگنایب  دـناوتیمن  ییانعم  نینچ  « 1  » تسا هدـمآ  للذـت » راهظا   » و عوضخ »  » يانعم هب  تدابع » ، » تغل ياـهباتک  رد 
رداص يدیحوت »  » همانسانش یـسک  يارب  ناوتیمن  ناهج  رد  دشاب ، فدارم  للذت  عوضخ و  اب  تدابع »  » رگا - 1 اریز : دشاب ، تدابع  لماک 

؛ ددرگیم عشاخو  عضاخ  رترب ، رتالاب و  ياهناسنا  ِيونعم  يدام و  لامک  ربارب  رد  ًاترطف  رَشب  اریز : دناوخ ؛ دّحوم  ار  يدرف  ناوتیمن  درک و 
نادنزرف هب  دیجم  نآرق  - 2 بوبحم و ....  قوشعم و  لباقم  رد  هدادلد  ناسنا  ردام ، ردپ و  ربارب  رد  دنزرف  راگزومآ ، ربارب  رد  درگاش  دننام 

ِّبَر ُْلقَو  ِۀَمْحَّرلا  َنِم  ِّلُّذلا  َحانُج  امَُهل  ْضَفْخاَو  : » دیامرفیم هک  اجنآ  دنروآ  دورف  ردام  ردپ و  ربارب  رد  ار  تلذ  ياهلاب  هک  دهدیم  روتسد 
رب ایادـخ ! وگب : روآ و  دورف  اـهنآ  ربارب  رد  ّتبحم  هناـشن  هب  ار  ّتلذ  ياـهلاب   » 190 ص : تیباـهو ، نییآ  « 2 « » ًاریغَـص ینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا 
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نادـنزرف دـیاب  دـشاب ، صخـش  تدابع  هناشن  هنالیلذ  عوضخ  رگا  دـناهدرک ». تیبرت  یکچوک  نارود  رد  ارم  هک  نانچنآ  امرف ، محر  ناـنآ 
. دندرگ دادملق  دحوم  قاع ، نادنزرف  دنوش و  هدرمش  كرشم  عیطم ،

! تیاهنیب عوضخ  تدابع ؛ ب -

عوضخ تدابع ، : » دناهتفگ هنوگنیا  هدمآرب و  ناربج  ددـص  رد  دـندش ، فقاو  تغل  لها  ریـسفت  انعم و  صقن  هب  یتقو  نارّـسفم  زا  یهورگ 
روتـسد ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  اریز : درادـن  تسخن  ریـسفت  زا  یمک  تسد  يریـسفت  نینچ  تسا »! تمظع  لامک و  ساـسحا  رد  تیاـهنیب 

هب هک  هاـگنآ  «. » 1 « » َسیْلبا اَّلا  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِـکئالَْمِلل  اـْنُلق  ْذاَو  : » دـیامرفیم هکناـنچ  دـننک ؛ هدجـس  مدآ  ربارب  رد  هک  دـهدیم 
عوضخ راهظا  للذت و  قیداصم  زا  يدوجوم ، لباقم  رد  هدجس  سیلبا ». زج  دندرک  هدجس  ناگمه  دینک ، هدجـس  مدآ  رب  دومرف : ناگتـشرف 

نادنزرف دومن . دادملق  دحوم  ار  رگنایصع  ناطیش  كرشم و  ار  عیطم  ناگتشرف  دیاب  دشاب ، تدابع  هناشن  يراک  نینچ  رگا  تسا . تیاهنیب 
َُهل اوُّرَخَو  : » دـیامرفیم هکنانچ  دـندرک ،  191 ص : تیباـهو ، نییآ  هدجـس  فسوی  تمظع  ربارب  رد  شرـسمه  اـب  وا  دوخ  یتـح  بوـقعی و 

: تفگ فسوی  دـنداتفا و  هدجـس  هب  فسوی  ربارب  رد  ناـگمه  « » 1 .« » ًاّقَح یِّبَر  اهَلَعَج  ْدَـق  ُْلبَق  ْنِم  َيایْؤُر  ُلیِوْأت  اذـه  َِتبا  اـی  َلاـقَو  ًادَّجُس 
لقن دـید ، شایکدوک  نارود  رد  هک  ار ، فسوی  باوخ  نآرق  مدوب ». هدـید  اًلبق  هک  تسا  یباوخ  لیوأت  مردارب ) هدزاـی  اهامـش و  هدجـس  )

رب ار  هام  باتفآ و  هراتـس و  هدزای  « » 2 « » َنیِدِجاس ِیل  مُُهتیَأر  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  ًابَکْوَک  َرَـشَع  َدَحَأ  ُتیَأَر  ّینا  : » دیامرفیم هک  اجنآ  دـنکیم 
تسد نآ  رب  دنـسوبیم و  ص - یمارگ - ربمایپ  نادحوم ، ياوشیپ  زا  يوریپ  هب  ار  دوسألارجح  ناناملـسم ، همه  مدید ». نانک  هدجـس  دوخ 

اب تسا . كرش  نیع  نانآ  راک  دیحوت و  نیع  ام  راک  فصو ، نیا  اب  دندادیم . ماجنا  دوخ  ياهتب  اب  ناتسرپتب  هک  يراک  دننامه  دنلامیم ؛
للذت عوضخ و  دنچ  ره  درک . وجتسج  قلطم  ياهعوضخ  اهّللذت و  رد  لمع و  تروص  رد  اهنت  ار  تدابع  تیعقاو  دیابن  لصا ، نیا  هب  هجوت 

مأوت زین  یصاخ  هدیقع  اب  للذت  عوضخ و  دیاب  هکلب  تسین ، رِصحنم  نآ  هب  رُصنع  نکر و  یلو  تسا  نآ  یعقاو  رِصانع  زا  ناکرا و  زا  یکی 
، دریگب همـشچرس  یـصاخ  هدـیقع  زا  نآ - زا  رتگـنرمک  تروـص  هب  اـی  تیاـهنیب  تروـص  هب  هاوـخ  عوـضخ - رگا  تقیقح  رد  دـشاب و 
، هدیقع نودب  لمع  دشخبیم و  تدابع   192 ص : تیباهو ، نییآ  گنر  لمع  هب  هک  تسا  هدیقع  تقیقح  رد  دوشیم و  هدرمـش  تدابع » »

. تسین تدابع 

: تدابع فیرعت  نیتسخن 

هطقن و  تسیچ ؟ تیهولا »  » مینیبب نونکا  دریگب . همـشچرس  تیهولا »  » هب داقتعا  زا  هک  تسا  ینابز  یظفل و  اـی  یلمع و  عوضخ  نآ  تداـبع 
« هلا  » ظفل ًانایحا  رگا  تسا . ادـخ  يانعم  هب  هلاو  ییادـخ  يانعم  هب  تیهولا  میبایرد . تقد  هب  ار  تیهولا  يانعم  هک  تسا  نیا  ثحب  ساـسح 

يرادنپ ياههلا  ای  یقیقح و  هلا  هک  اج  نآ  زا  هکلب  تسا . هلا  یعقاو  يانعم  دوبعم ، هکنیا  هن  تسا  مزال  هب  ریـسفت  هدش ، ریـسفت  دوبعم »  » هب
ندوب هلا  مزاول  زا  ندوب  دوبعم  هنرگ  تسا و  دوبعم  ياـنعم  هب  هلا  هک  هدـش  رّوصت  دـناهدوب ، شتـسرپ  دروم  دوبعم و  ناـهج ، لـلم  ناـیم  رد 

. تسا هَّللا  ّالا  هلاال  ینعی  صالخا ؛ هملک  نامه  دوبعم ، هن  تسادـخ  يانعم  هب  هلا  ظفل  هک  نیا  رب  نشور  هاوگ  نآ . ییادـتبا  ياـنعم  هن  تسا 
نارازه هَّللا  زج  هک  تسا  یهیدـب  نشور و  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  شیب  یغورد  هملک  نیا  دـشاب ، دوبعم  يانعم  هب  هلمج  نیا  رد  هلا »  » ظفل رگا 

دننک فرط  رب  ار  غورد  قیرط  نیا  زا  ات  دناهتفرگ  ریدقت  رد  ار  قحلاب »  » ظفل لاکشا ، زا  تاجن  يارب  یهورگ  اذل  و  تسه . زین  رگید  دوبعم 
هاوگ تسین . يزیچ  فّلکت  زج  ياهملک  نینچ  ریدـقت  یلو  هَّللا » اـّلا  قحلاـب  دوبعم  ـال  : » هک دوـشیم  نیا  هلمج  ياـنعم  تروـص  نآ  رد  هک 

ددرگیم نشور  تایآ ، نیا  یـسررب   193 ص : تیباـهو ، نییآ  زا  تسا . هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یتاـیآ  فیرعت ، نیا  رب  نشور 
، دـشابن يدوجوم  هرابرد  يداقتعا  نینچ  ات  دریگب و  همـشچرس  « 1 « » تیهولا  » هب داقتعا  زا  هک  تسا  يراـتفر  راـتفگ و  عون  نآ  تداـبع  هک 
هب دهدیم  ار  ادخ  تدابع  روتـسد  یتقو  نآرق  هک  نیا  هاوگ  هب  دوب ، دـهاوخن  شتـسرپ  تدابع و  وا  میرکت  میظعت و  ای  شنرک و  عوضخ و 
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ار ادـخ  نم  موـق  يا  « » 2 « » ُهُْریَغ ٍهلا  ْنِم  ْمَُکلاـم  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَـق  اـی  : » دـیامرفیم هکناـنچ  تسین ، یهلا  وا  زج  هک  دـنکیم  للدـم  شلاـبند 
هب دـنناوتیم  یمارگ  ناگدـنناوخ  تسا و  هدـش  دراو  رتشیب  اـی  دروم  ُهن  رد  هیآ  نیا  نومـضم  تسین ». وا  زج  ییادـخ  امـش  يارب  دـیتسرپب ،

. دننک هعجارم  هیآ 14  هط ، هیآ 23 و 32 و  نونمؤم ، هیآ 25 و  ایبنا ، 61 و 84 و  تایآ 5 ، دوه ، 73 و 58 و  تایآ 65 ، فارعا ، ياههروس 
راک رد  يداقتعا  نینچ  رگا  دریگیم و  همـشچرس  تیهولا  هب  داقتعا  زا  هک  تسا  یّللذـت  عوضخ و  نآ  تدابع ، هک  دـناسریم  اهریبعت  نیا 
اُوناک ْمُهَّنا  : » دننام دهدیم ؛ یهاوگ  تقیقح  نیا  رب  زین  يرگید  تایآ  هک  نآ ، نومضم  هیآ و  نیا  اهنت  هن  دنمانیمن . تدابع  ار  نآ  دشابن ،

هَّللا زج  ییادخ  دوشیم  هتفگ  نانآ  هب  هاگره  هک  دنتسه  یناسک  نانآ   » 194 ص : تیباهو ، نییآ  « 3 « » َنوُِربْکَتْسَی ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ْمَُهل ال  َلیق  اذا 
ِهَّللا َناْحبُـس  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلا  ْمَُهل  ْما  . » دندقتعم رگید  تادوجوم  تیهولا  هب  نوچ  دـننکیمن ؛ انتعا  نخـس  نیا  هب  ینعی  دـنزرویم ». ربک  تسین ،

كالم هیآ  نیا  رد  دـنزرویم ». كرـش  وا  يارب  هک  هچنآ  زا  ادـخ  تسا  هزنم  تسه ، هَّللا  زج  ییادـخ  اـهنآ  يارب  اـیآ  « » 1 « » َنوُکِرُْشی اَّمَع 
نانآ « » 2 « » َنُومَْلعَی َفْوَسَف  َرَخآ  ًاهلا  ِهَّللا  َعَم  َنُولَعْجَی  َنیِذَّلا  . » ددرگ دقتعم  ادخ  ریغ  تیهولا  هب  صخـش  هک  تسا  هدـش  یفرعم  نیا  كرش 
هاوگ « 3 « » َرَخآ ًاهلا  ِهَّللا  َعَم  َنْوُعْدَیال  َْنیِذَّلاَو  .« » دنوشیم هاگآ  دوخ  لامعا  جیاتن  زا  يدوزب  دنهدیم ، رارق  رگید  يادـخ  ادـخ ، هارمه  هک 
ْمَُهل اُونوُکَِیل  ًۀَِـهلآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتاَو  : » تسا ریز  ياههیآ  هدوب ، دوخ  ياهتب  تیهولا  هب  داقتعا  اب  هارمه  ناکرـشم  توعد  هک  نیا  رب 

يرْخا ًۀَِهلا  ِهَّللا  َعَم  َّنَأ  َنوُدَهْـشََتل  ْمُکِّنئَأ  !« » دشاب نانآ  تزع  هیام  هک  دناهتفریذپ  ار  ینایادخ  ادـخ ، زج   » 195 ص : تیباهو ، نییآ  « 4 « » ًاّزِع
میهاربا یتقو  « » 2 « » ًۀَِهلآ ًامانْصا  ُذِخَّتَتأ  َرَزآ  ِهِیبَأل  ُمیِهاْربا  لاقْذاَو  « »؟ تسه مه  يرگید  نایادخ  ادخ ، اب  هک  دیهدیم  یهاوگ  امش  ایآ  « » 1»
تقیقح نیا  هدمآ ، اهنآ  رد  ناتـسرپتب  كرـش  هلأسم  هک  یتایآ  هب  هعجارم  اب  ینکیم »؟ ذاختا  اهتب  زا  ینایادخ  ایآ  تفگ : دوخ  ردپ  هب 
قولخم هک  ار  اهنآ  دـناهدوب و  دـقتعم  دوخ  ياـهدوبعم  تیهولا  هب  هک  هدوب  نیا  لولعم  ناتـسرپتب ، كرـش  هک  ددرگیم  نشور  یبوخ  هب 

يارب تسا و  هدش  هدرپس  نانآ  هب  گرزب  يادـخ  ياهراک  زا  یخرب  ندوب ، قولخم  نیع  رد  هک  دنتـسنادیم  ییاههنوگ  ادـخ  دـندوب ، ادـخ 
توعد هناگی  يادـخ  هب  ناـمز  ره  هک  دوب  ناـنآ  ییادـخ  تیهولا و  هب  داـقتعا  نیمه  رطاـخ  هب  دـندومنیم . شتـسرپ  ار  اـهنآ  لـمع  نیمه 

دای هیآ  رد  نومـضم  نیا  هک  نانچ  دندروآیم ، نامیا  وا  هب  دشیم ، هداد  رارق  یکیرـش  وا  يارب  رگا  دـندیزرویم و  رفک  وا  رب  دـندشیم ،
نیا رطاخ  هب  نیا  « » 3 « » ِریبَْکلا ِِّیلَْعلا  ِهَّلل  ُمْکُْحلاَف  اُونِمُْؤت  ِِهب  كَرُْـشی  ْناَو  ُْمتْرَفَک  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  َیِعُد  اذا  ُهَّنَِأب  ْمُِکلذ  : » تسا هدـمآ  ریز  رد  هدـش 

، دـیروآیم ناـمیا  دوـش ، هداد  رارق  یکیرـش  وا  رب  رگا  دـیزرویم و  رفک  وا  هب  دوـشیم ، هدـناوخ  ییاـهنت  هب  دـنوادخ  هاـگ  ره  هک  تـسا 
هدنزرا ریسفت  رد  یغالب  داوج  دمحم  خیـش  هَّللا  ۀیآ  موحرم   196 ص : تیباهو ، نییآ  تسا ». گرزب  هبترم و  دنلب  يادـخ  نآ  زا  تموکح 

ًارِعْـشَتْسُم ُهَنْوَرَیام  ٌةَداـبِعلا  : » دـنکیم فیرعت  نینچ  ار  نآ  دـسریم ، تداـبع  تقیقح  یفاکـشوم  ریـسفت و  هب  یتقو  ناـمحرلا ) ءـالآ   ) دوخ
عوضخ زا  یکاح  هک  تسا  یلمع  نامه  تدابع  « » 1 « » ِۀَّیِهلْإلِاب ِزایْتمإلا  ِّقَح  ْنِم  َهل  ُهارَیام  َِکلِذب  هیفُوِیل  ًاهلا  ُعِضاْخلا  ُهُذِـخَّتی  ْنَِمل  عوُضُْخلِاب 
یغالب موحرم  دـیامن ». ادا  تیهولا  ماقم  نتـشاد  تهج  زا  ار  وا  يرترب  قح  ات  تسا  هدرک  ذاـختا  هلا  ار  وا  هک  تسا  یـسک  ربارب  رد  ناـسنا 

يراوتسا تّحـص و  رگنـشور  دیؤم و  اًلماک  هدش  دای  تایآ  تسا و  هدرک  نایب  هتخیر و  ظفل  بلاق  رد  تدابع  زا  ار  دوخ  ینادجو  تفایرد 
ار رظن  نیمه  رارـسألا ) فـشک   ) شاهدـنزرا باـتک  رد  هر - ینیمخ - یمظعلا  هَّللا  ۀـیآ  ترـضح  راوـگرزب  داتـسا  دـشابیم . فـیرعت  نـیا 

شیاتـس تسا ، ادخ  هک  نیا  ناونع  هب  ار  یـسک  : » هک تسا  نآ  زا  ترابع  یـسراف ، رد  شتـسرپ  یبرع و  رد  تدابع  دیامرفیم : هدیزگرب و 
اب هزراـبم  تاـیآ  عومجم  هظحـالم  رظن  نیا  رب  هاوگ  نیرتنشور  « 2 .« » کچوک يادـخ  ناونع  هب  ای  گرزب  يادـخ  ناونع  هب  هاوخ  دـننک ،
زا معا  ادـخ ؛ « ) هلا  » ار همه  دـندرکیم ، شیاتـس  ار  اهنآ  عوضخ و  اهنآ  ربارب  رد  هک  ار  یتادوجوم  كرـش ، ياههقرف  ماـمت  تسا و  كرش 

نیا دـیلک  و  دـندرکیم . ّللذـت  اهنآ  ربارب  رد  ناونع  نیا  هب  هتـشادنپ و   197 ص : تیباهو ، نییآ  يزاجم ) اـی  یقیقح  کـچوک ، اـی  گرزب 
تسا یفاک  ندوب ، ادخ  رد  و  دوبعم »  » يانعم هب  هن  تسا  ادخ »  » يانعم هب  هلا »  » هک میزاس  نشور  تایآ ، هب  هعجارم  اب  هک  تسا  نیا  فیرعت 

ای راک و  کی  اما  دشاب . قولخم  وا  دوخ  دـنچ  ره  ددرگ ، قلاخ  يادـخ  ياهراک  لاعفا و  زا  یخرب  کلام  رگـشتسرپ ، رظن  زا  يدوجوم  هک 
. دوب نینچ  یلهاج  برع  رظن  زا  اهتب  زا  یخرب  هرابرد  نایرج  هکنانچ  دشاب ؛ هدش  ضیوفت  وا  هب  یهلا  ياهراک 
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: تدابع فیرعت  نیمود 

میزیرب و يرگید  بلاق  رد  تدابع »  » ظفل زا  ار  دوخ  تفایرد  میناوتیم  ام  مینادیم . ّبر »  » ار وا  هک  یسک  ربارب  رد  تسا  یعوضخ  تدابع 
. تسا تیبوبر  ربارب  رد  تیدوبع  ظفل  دریگب و  همـشچرس  ناسنا  تیبوبر  هب  داقتعا  زا  هک  تسا  یلمع  ای  یلوق و  عوضخ  تداـبع  : » مییوگب
وا ربارب  رد  هشیدنا  نیا  اب  دشابن و  ای  دشاب  وا  ِّبر  وا  هاوخ  دـنادب ؛ دوخ  ینیوکت  ّبر  ار  لباقم  فرط  هدرب و  دـبع و  ار  دوخ  یناسنا  هاگره 

نوؤش زا  تدابع  هک  دومن  هدافتـسا  ناوتیم  میوشیم ، روآداـی  نونکا  مه  هک  یتاـیآ  زا  دـنمانیم . تداـبع  ار  یلمع  نینچ  دـنک ، عوضخ 
يا تفگ  حیـسم  « » 1 « » ْمُکَّبَرَو یِّبَر  َهَّللا  اوُدـُبْعا  َلِیئارْـسا  یَنب  ای  ُحیِـسَْملا  َلاـقَو  : » دوشیم هراـشا  تاـیآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  تسا ، تیبوبر 

«1 « » ٌمیقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَرَو  یِّبَر  َهَّللا  َّنا   » 198 ص : تیباهو ، نییآ  تسا ». امش  نم و  ّبر  وا  هک  دیتسرپب  ار  ادخ  لیئارساینب ،
زا یخرب  رد  هدش . دراو  زین  رگید  تایآ  رد  نومـضم  نیا  میقتـسم ». هار  تسا  نیا  دیتسرپب ، ار  وا  سپ  تسا ، امـش  نم و  بحاص  دنوادخ  »

«2 « » ُهوُدـُبْعاَف ءیَـش  ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه  ّالا  هلا  ْمُکُّبَر ال  ُهَّللا  ُمُِکلذ  : » دـیامرفیم هک  نانچ  تسا ، هدـش  هدرمـش  تیقلاخ  نوؤش  زا  تدابع  تاـیآ 
.« دیتسرپب ار  وا  سپ  ءایشا ، مامت  هدننیرفآ  تسا  وا  تسین ، يدوبعم  وا  زج  امش ، بحاص  تسا  نیا  »

؟ تسیچ ّبر »  » زا دوصقم 

سپ دشاب . وا  رایتخا  رد  نآ  تشونرـس  هدش و  راذـگاو  وا  هب  يزیچ  ینادرگراک  ریبدـت و  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  ّبر  برع ، تغل  رد 
وا هب  اـهنآ  هرادا  راـیتخا  هک  تسا  تهج  نادـب  دـنیوگیم ، ّبر »  » هعرزم زرواـشک  كدوک و  هیاد  هناـخ و  کـلام  هب  برع ، تغل  رد  رگا 

؛ ام نوؤش  هیلک  تشونرس  هک  تسا  نیا  يارب  مینادیم  دوخ  ّبر  ار  ادخ  ام  رگا  دراد . رارق  نانآ  تسد  رد  اهنآ  تشونرـس  هدش و  راذگاو 
روصت یـسک  رگا  لاح  دراد ، رارق  وا  تسد  رد  شزرمآ  ترفغم و  عیرـشت و  نینقت و  يزور ، قزر و  تاـمم ، تاـیح و  یتسه ، دوجو و  زا 

نینقت و يزور ، قزر و  تامم ، تایح و  رما  ادخ  اًلثم  دراد ؛ رارق  يرگید  تسد  رد  ام  تشونرس  هب  طوبرم  روما  نوؤش و  زا  یکی  هک  دنک 
هب لقتـسم و  روطب  درف ، نآ  هک  ياهنوـگ   199 ص : تیباـهو ، نییآ  هب  تسا ؛ هدرک  راذـگاو  يرگید  هب  ار  شزرمآ  ترفغم و  اـی  عیرـشت و 
رد هدیقع  نیا  اب  ام  رگا  میاهتشادنپ ، دوخ  بر »  » ار وا  تروص  نیا  رد  دشابیم ، تاماقم  نیا  زا  یکی  ای  همه و  رادهدهع  یضیوفت  تروص 

دریگیم و همـشچرس  یگدـنب  ساسحا  زا  شتـسرپ ، تدابع و  رگید : ترابع  هب  میاهدرک . شتـسرپ  تداـبع و  ار  وا  مینک ، عوضخ  وا  ربارب 
لقاال ای  يزور ، قزر و  تایح ، توم و  یتسه ، دوجو و  کلام  ار  رتالاب  ماقم  كولمم و  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسین  نیا  زج  یگدنب  تقیقح 

روصت دوـخ  ّبر  ار  وا  تروـص  نیا  رد  دـنادب ، « 3  » فیلاـکت نیناوق و  عـضو  و  « 2  » تعافـش و  « 1  » ترفغم صوصخ  رادراـیتخا  کـلام و 
لمع و بلاق  رد  ار  دوخ  ساسحا  هدیقع و  دـیامن و  مسجم  جراخ  رد  لمع  ای  نابز و  قیرط  زا  ار  یـساسحا  نینچ  يدرف  ره  تسا و  هدرک 

. تسا هدرک  تدابع  هدومن و  شتسرپ  ار  وا  کشیب  دزیرب ، ظفل  ای 

تدابع يارب  موس  فیرعت 

عوضخ تدابع  هک : نیا  نآ  تخیر و  فیرعت  نآ  بلاـق  رد  ار  دوخ  ینادـجو  تشادرب  درک و  ناـیب  یموس  فیرعت  تداـبع  يارب  ناوتیم 
ناهج هب  طوبرم  ياهراک  هک  تسین  یکـش  ییوس  زا  میـشیدنیب . مینادب و  ییادخ  ياهراک  أدـبم  ای  ادـخ و  ار  وا  هک  تسا  یـسک  ربارب  رد 

ترفغم و 200 و  ص : تیباهو ، نییآ  نارادناج  هب  نداد  يزور  دارفا ، ندناریم  ندرک و  هدنز  ناهج ، روما  ریبدت  دـننام  شنیرفآ ؛ تقلخ و 
رایسب رارصا  اب  نآرق  هک  دید  دیهاوخ  دیهد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  روما  نیا  هب  طوبرم  « 1  » تایآ رگا  تسا . ادخ  ِنآ  زا  ناهانگ ، ندیشخب 
ناـهج هک  مینادیم  يوس ، رگید  زا  و  دـنکیم . يریگولج  تدـش  هب  وا ، ریغ  هب  اـهنآ  باـستنا  زا  هتـسناد و  ادـخ  نآ  زا  ار  اـهراک  عون  نیا 

ادخ هب  یهتنم  یگمه  هک  یناوارف  بابـسا  نودـب  دـهدیم ، خر  ناهج  نیا  رد  هک  لعف  ره  تسا و  یمّظنم  هتفای و  نامزاس  ناهج  شنیرفآ ،
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حیرـصت دـننکیم ، راک  وا  نامرف  هب  یلو  دنتـسه  ادـخ  زج  هک  لاعفا ، نیمه  للع  هب  يدراوم  رد  نآرق  دوخ  دریذـپیمن و  ماجنا  ددرگیم ،
َُهلَو ُتیُمیَو  ییُْحی  يِذَّلاَوُهَو  : » دیامرفیم هک  نانچ  تسا ؛ ادـخ  تیمُم  ییُحم و  هک  دـنکیم  نایب  یـصاخ  دـیکأت  اب  نآرق  اًلثم  تسا ؛ هدرک 
رد نآرق  نیمه  یلو  دزاسیم ». رگیدـکی  نیـشناج  ار  زور  بش و  دـناریمیم و  دـنکیم و  هدـنز  هک  تسا  وا  « » 2 « » ِراهَّنلاَو ِْلیَّللا  ُفـالِتْخا 

یتقو « » 3 « » اُنلُـسُر ُْهتَّفََوت  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َءاج  اذا  یَّتَح  : » دـیامرفیم دـنکیم و  یفرعم  تایح ) هدـنریگ   ) تیمُم ار  ناگتـشرف  رگید ، تایآ 
للع نیا  ّتیببـس  تیلعاـف و  : » مییوگب هک  تسا  نیا  عـمج  هار  نیا  رباـنب  دـنریگیم ». ار  اـهنآ  ناـج  اـم  ناگداتـسرف  دـسر ، ارف  یکی  گرم 
ِدوخ لقتـسم  لعاف  تسا و  ادخ   201 ص : تیباهو ، نییآ  نامرف  روتـسد و  نذا و  هب  ناگتـشرف ، دـننام  يدام ؛ ریغ  يداـم و  زا  معا  یعیبط ؛
دنلب فراعم  زا  یکی  نیا  عبتلاب و  لعاف  يرگید  لقتـسم و  لعاف  یکی  دنرگیدکی ؛ لوط  رد  لعاف  ود  نیا  : » نخـس رگید  هب  و  تسا ». ادـخ 

دـنادب و عطقنم  وا  زا  ار  یهلا  لاعفا  یناـسنا  رگا  نیا  رباـنب  دوشیم . هدافتـسا  ادـخ  لاـعفا  هراـبرد  ناوارف  تاـیآ  هعلاـطم  زا  هک  تسا  نآرق 
نانآ ربارب  رد  داقتعا  نیا  اب  تسا و  هدیدرگ  ضیوفت  نانآ  هب  هدش و  راذگاو  ایلوا  هتـشرف و  زا  ینارون  تادوجوم  هب  اهراک  نیا  هک  دـیوگب 

ماجنا دنوادخ  هک  دوش  دـقتعم  رگید ، ترابع  هب  دوب . دـهاوخ  تدابع  رد  كرـش  وا  لمع  تدابع و  وا  عوضخ  ملـسم  روطب  دـنک ، عوضخ 
و لثم »  » ار اهنآ  تروص  نیا  رد  دننکیم . مادـقا  مایق و  ییاهراک  نینچ  هب  لقتـسم  روطب  نانآ  تسا و  هدرک  ضیوفت  اهنآ  هب  ار  اهراک  نیا 

شتسرپ تدابع و  داقتعا ، نینچ  اب  عوضخ  تساوخرد و  عون  ره  كرش و  نیع  يداقتعا  نینچ  هک  تسین  یکش  تسا ، هدروآرد  ادخ  ِّدن » »
يارب مدرم  زا  یخرب  « » 1 « » ِهَّللا ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًاداْدنا  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُذِخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو  : » دـیامرفیم نآرق  هکنانچمه  دوب ، دـهاوخ  اهنآ 

ادخ لثم »  » و ِّدن » ، » هشیدـنا طیحم  رد  دـناوتیمن  يدوجوم  چـیه  دـنراد ». تسود  ادـخ  ناسب  ار  اهنآ  دـناهداد و  رارق  کیرـش  لثم و  ادـخ 
، دنک راک  وا  نذا  نامرف و  هب  رگا  ینعی  تروص ؛ نیا  ریغ  رد  دنک . لمع  رایتخالا  مات  لقتسم و  اهراک ، ای  راک  ماجنا  رد  هک  نیا  رگم  دشاب ،

نایادـخ هرابرد  تلاسر ، نارود  ناکرـشم  ًاقافتا  دـنکیم . هفیظو  ماجنا  وا  ناـمرف  هب  هدوب ، یعیطم  دوجوم  هک  تسین  وا  لـثم  ّدـِن و  اـهنت  هن 
نارود رد  كرـش  هدیقع  نیرتگنر  مک  دناهدوب . دقتعم  یهلا  روما  ماجنا  رد  لالقتـسا   202 ص : تیباهو ، نییآ  یعون  هب  شتـسرپ ، دروم 

هک ترفغم ، تعافـش و  ای  و  « 1  » هدـیدرگ ضیوفت  نابهر  رابحا و  هب  عیرـشت  نینقت و  قح  دـندرکیم  رکف  یهورگ  هک  دوب  نیا  تیلهاـج ،
تعافش هب  طوبرم  تایآ  اذل  دنشابیم و  لقتسم  راک  نیا  رد  نانآ  تسا و  هدش  راذگاو  نانآ  ياهدوبعم  اهتب و  هب  تسا ، ادخ  صتخم  قح 
دنوادـخ نذا  هب  نانآ  ياهدوبعم  هک  دوب  نیا  ناـنآ  هدـیقع  رگا  « 2 . » دنک تعافـش  دناوتیمن  ادخ  نذا  نودب  سک  چـیه  هک  دراد  رارـصا 

يارب نانوی  يامکح  زا  یهورگ  تشادن . یموزل  نادنچ  دنوادخ ، نذا  نودب  تعافـش  یفن  هلأسم  رب  رارـصا  رگید  درک ، دـنهاوخ  تعافش 
هب تسا  دنوادخ  لعف  هک  ناهج  ریبدت  ضیوفت و  نانآ  هب  عاونا  نیا  ریبادت  هک  دندرکیم  روصت  هتـشادنپ و  ییادخ  ناهج ، عاونا  زا  عون  ره 

روصت هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  دندیتسرپیم ، ار  تباث  رایـس و  ناگراتـس  ناگتـشرف و  هک  یلهاج  برع  زا  هورگ  نآ  تسا . هدـش  هدرپس  نانآ 
، مات رایتخا  اب  نانآ  تسا و  هدـش  لوزعم  یلکب  ریبدـت  ماقم  زا  دـنوادخ  هدـش و  ضیوفت  نانآ  هب  ناسنا ، تقلخ و  ناـهج  ریبدـت  دـندرکیم 
، دـشاب ساسحا  نیا  هدـننک  مسجم  هارمه و  هدـیقع  نیا  اب  هک  یـشنرک  عوضخ و  عون  ره  تهج  نیا  زا  « 3 . » دنـشابیم ناهج  ریبدت  کلام 

دوخ راگدیرفآ  قلاخ و  ار  يزلف  یبوچ و  ناثوا  مانصا و  هک  یلاح  رد  یلهاج ، برع  زا  يرگید  هورگ  دوشیم . هدرمش  شتسرپ  تدابع و 
ِءالُؤه  » 203 ص : تیباهو ، نییآ  دـنتفگیم : دندرمـشیم و  تعافـش  ماقم  ناکلام  ار  اـهنآ  یلو  دنتـسنادیمن  ناـسنا  ناـهج و  ّربدـم  اـی  و 

شتسرپ ار  اهنآ  دنتسه ، تعافـش  ماقم  کلام  اهنآ  هک  لطاب  هشیدنا  نیمه  يور  « 1 .« » دنتسه ادخ  دزن  ام  ناعیفـش  نانیا  « » ِهَّللاَْدنِع انُؤاعَفُش 
اهنآ ام  « » 2 « » یْفلُز ِهَّللا  َیلا  انُوبِّرَُقِیل  ّالا  ْمُهُُدبْعَن  ام  : » دنتفگیم هک  اجنآ  دنتشادنپیم ، یهلا  هاگرد  هب  برقت  هیام  ار  اهنآ  شتـسرپ  و  هدرک ،

یکاح دریگب و  همـشچرس  یـساسحا  نینچ  زا  هک  یلمع  عون  ره  هصالخ ، دنزاس ». کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  هک  نیا  يارب  رگم  میتسرپیمن  ار 
يدرف دریگن و  همـشچرس  يداقتعا  نینچ  زا  هک  يراتفر  هنوگره  نآ ، ربارب  رد  دـش . دـهاوخ  هرمـش  تدابع  دـشاب ، یگدرپسرـس  عونکی  زا 
قشاع هدجس  اًلثم  دوب ؛ دهاوخن  كرش  تدابع و  دیامن ، میظعت  میرکت و  ای  دنک و  عوضخ  يدوجوم  ربارب  رد  يداقتعا  نینچ  نتـشاد  نودب 

چیه ادخ  نذا  نودب  اریز  تسا ، مارح  مالـسا  سدقم  نید  رد  هچ  رگ  تسین ، تدابع  رهوش و ...  رب  نز  هدـنامرف ، رب  ربنامرف  قوشعم ، يارب 
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وا نذا  نامرف و  هب  هک  نیا  رگم  دـهد ، ماجنا  یـسک  هراـبرد  نآ ) دوخ  هن  تداـبع  تروص  هتبلا   ) ار تداـبع  تروص  یتح  دـناوتیمن  سک 
. دشاب

ثحب هجیتن 

ثحب نیا  زا  تسا  مزـال  نونکا  مینک و   204 ص : تیباهو ، نییآ  انـشآ  تدابع »  » تقیقح اب  نشور ، ياهنوگ  هب  ار ، امـش  میتسناوت  اجنیا  ات 
، دشیدنیب ییادخ  ياهراک  أدبم  هنو  ّبر  هن  دنادب و  هلا  ار  اهنآ  هن  دنک ، عضاوت  عوضخ و  ییاهناسنا  ربارب  رد  یسک  رگا  هک  میریگب  هجیتن 
رد دنتسه ، ادخ  زیزع  ناگدنب  « » 1 « » َنُولَمْعَی ِهِْرمَِأب  ْمُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسَیال  َنُومَرْکُم  ٌدابِع  : » نانآ هک  دـنک  مارتحا  رظن  نیا  زا  ار  ناـنآ  هکلب 

يرگید زیچ  ینتورف  عضاوت و  میرکت و  میظعت و  زج  یلمع  نینچ  ًاـعطق  دـنیامنیم ». لـمع  وا  روتـسد  هب  دـنریگیمن و  تقبـس  وا  هب  نخس 
مارتحا میرکت و  میظعت و  يارب  ار  یناسنا  ره  هقالع  هک  تسا  هدرک  یفرعم  یتافـص  اب  ار  دوخ  ناگدـنب  زا  یهورگ  دـنوادخ  دوب . دـهاوخن 

حون و مدآ و  دنوادخ  « » 2 « » َنیَِملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآَو  َمیِهاْربا  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنا  : » دیامرفیم هک  اجنآ  دنکیم ، بلج  نانآ 
هدیزگرب ییاوشیپ  تماما و  ماقم  يارب  ار  ع - میهاربا - دیجم ، نآرق  حیرـصت  هب  دـنوادخ  تسا ». هدـیزگرب  ار  نارمع  دالوا  میهاربا و  دالوا 

205 ص : تیباهو ، نییآ  مدـیزگرب ». ییاوشیپ  يارب  ار  وت  نم  تفگ  ادـخ  « » 3 « » ًاماما ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّینا  َلاق  : » دـیامرفیم هکنانچ  تسا ؛
یلاع تافـص  هلـسلس  کی  اـب  ار  ص - دـمحم - ترـضح  حیـسم و  یـسوم و  نامیلـس و  دواد و  میهاربا و  حون و  ترـضح  لاـعتم  يادـخ 

بجاو ام  يارب  ار  یخرب  تبحم  هک  اجنآ  ات  تسا  اهلد  رد  ذوفن  ببس  بولق و  بلج  هیام  تافص  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  هدرک  فیـصوت 
، دنتـسه دـنوادخ  یمارگ  ناگدـنب  نانآ  هک  رظن  نیا  زا  تامم ، تاـیح و  لاـح  رد  ار  ناگدـنب  نیا  اـهناسنا  رگا  « 1 . » تسا هدرمـش  مزال  و 

چیه نایم  رد  ار  یمارتحا  نینچ  دنـشیدنایب ، ییادخ  ياهراک  أدبم  ای  دننادب و  ادـخ  ار  نانآ  هک  نیا  نودـب  دـنیامن ، میظعت  دـننک و  مارتحا 
، اهناسنا رورـس  زا  يوریپ  هب  ام  دـیعلطم ، یگلمج  هک  روطنامه  دـننکیمن . یفرعم  كرـشم  ار  هدـننک  مارتحا  دـنناوخیمن و  شتـسرپ  یتّلم 

هورم افـص و  ياهمانب  هوک  ود  نایم  مییامنیم ، فاوط  تسین  شیب  گنـس  لگ و  تشم  کی  هک  ار  ادخ  هناخ  رود  یفطـصم ص - دّـمحم 
رکف هب  نونکات  لاح  نیع  رد  دـندادیم ، ماجنا  دوخ  ناتب  هرابرد  ناتـسرپ  تب  هک  میهدیم  ماجنا  ار  ییاـهراک  ناـمه  ینعی  مینکیم ؛ یعس 

يررـض عفن و  نیرتکچوک  لِگ  گنـس و  رد  ام  زگره  اریز  میتسرپیم ؛ ار  لِـگ  گنـس و  لـمع ، نیا  اـب  اـم  هک  تسا  هدرکن  روطخ  یـسک 
رد میدادیم ، ماجنا  دنتـسه ، ییادـخ  راثآ  أدـبم  ادـخ و  اههوک ، اهگنـس و  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  ار  لامعا  نیمه  اـم  رگا  اـما  میـشیدنایمن ،

نآرق و ندیـسوب  ای  ردام ، ردـپ و  اـی  راـگزومآ ، ملعم و  اـی  ماـما ، ربماـیپ و  تسد  ندیـسوب  نیا  رباـنب  میتفرگیم . رارق  ناتـسرپ  تب  فیدر 
هب دـقتعم  یعوـن  هب  هک  نیا  رگم  تسا ، میرکت  میظعت و  طـقف  تسا ، یمارگ  ناگدـنب  هب  قـلعتم  هـک  هـچنآ  حیرـض و  اـی  ینید و  ياـهباتک 
رب ناگتشرف  هدجس  هک  تسا  هدرکن  روطخ  یـسک  هشیدنا  رب  زگره   206 ص : تیباهو ، نییآ  میوش . نانآ  دروم  رد  تیبوبر  اـی  تیهولا و 
هک تسا  نیا  شاهتکن  تسا . هدوب  فسوی  تدابع  اـی  مدآ و  شتـسرپ  « 1 ، » هدـمآ نآرق  رد  هک  فسوی ، رب  فسوی  ناردارب  هدجـس  مدآ و 

أدبم هن  دنتـسنادیم و  ادخ  هن  ار ، اهنآ  دناهدوبن و  لئاق  تیبوبر  تیهولا و  زا  یماقم  نیرتکچوک  هب  دوخ  دوجـسم  هرابرد  ناگدننک  هدجس 
ربارب رد  یتقو  اهیباهو  شتسرپ . تدابع و  هن  تسا  هدیدرگیم  بوسحم  میرکت  میظعت و  طقف  نانآ  لمع  تهج  نیا  زا  ییادخ ، ياهراک 

ادخ نامرف  هب  هک  تسا  نیا  هدوبن ، نادوجسم  شتـسرپ  لامعا  نیا  هک  نیا  تلع  دنیوگیم : باوج  رد  دنریگیم ، رارق  تایآ  زا  هتـسد  نیا 
فـسوی ناردارب  لمع  یتح  لامعا  نیا  مامت  هک  تسا  تسرد  هک  نیا  نآ  دنلفاغ و  هتکن  کی  زا  نانآ  تفگ  دـیاب  تسا . هتفریذـپ  تروص 

نادـب ادـخ  تهج  نیا  زا  و  هدوبن ، شتـسرپ  تدابع و  زین  لمع  تیهام  نکیل  تسا ، هدوب  وا  ياضر  هب  ای  ادـخ و  رما  هب  بوقعی  روضح  رد 
ِءاشْحَْفلِاب ُُرمأَی  َهَّللا ال  َّنا  ُْلق  . » دادیمن نامرف  نادب  ادـخ  زگره  دوب ، دوجـسم  تدابع  تاذ ، ّدـح  رد  لمع  تیعقاو  رگا  و  تسا . هداد  نامرف 

»!؟ دیهدیم تبـسن  دینادیمن  هک  ار  يزیچ  ادخ  رب  ایآ  دـهدیمن ، نامرف  دـب  ياهزیچ  هب  ادـخ  وگب  « » 2 « » َنوُمَْلعَت ـال  اـم  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَتَأ 
رما هاگنآ  دشاب ، يدابع  ریغ  لمع  ادخ ، نامرف  زا  شیپ  لمع  تاذ  دیاب  دزاسیمن ، نوگرگد  ار  لمع  تیهام  نامرف ، رما و  هک  نیا  هصالخ 
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هک نیا  هب  ادخ  نامرف  اب  اما  دشاب  تدابع  تاذ  دـح  رد  هک  یلمع  درادـن  روصت  زگره  دریگب و   207 ص : تیباهو ، نییآ  قلعت  نآ  رب  ادـخ 
ناوارف هنیدم  هکم و  رد  یباهو  خیاشم  زا  ام  هک  ار ، خساپ  نیا  دوش . جراخ  ندوب  شتسرپ  تدابع و  زا  میهدب ، ماجنا  یناسنا  هرابرد  ار  نآ 

هک دراد  یلقتـسم  موهفم  تیهام و  دوخ  يارب  شتـسرپ ، تداـبع و  تسا و  ینآرق  فراـعم  لـیلحت  رد  دومج  یعون  زا  یکاـح  میاهدـینش ،
زامن و دـننام  دـنکیم  رما  ادـخ  هاگنآ  تسا ، تدابع  دوخ  تاذ  ّدـح  رد  ءیـش  ینعی  دریگیم ؛ رارق  یهن  دروم  یهاـگ  رما و  دروم  یهاـگ 
مدآ و شتـسرپ  تدابع و  تاذ ، دـح  رد  بوقعی  نادـنزرف  کئالم و  دوجـس  هاـگ  ره  نیدـیع .»  » زور دـننام  دـنکیم  یهن  یهاـگ  هزور و 

. دربیمن نوریب  زرم  دح و  نیا  زا  ار  نآ  نآ ، ماجنا  هب  رما  دشاب ، فسوی 

عازن لح  ساسا 

هب تدابع  ات  تسا و  تدابع  موهفم  لیلحت  اهیباهو ، ام و  نایم  یفالتخا  لئاسم  زا  يرایسب  رد  عازن  لح  ساسا  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب 
تهج نیا  زا  دیـسر ، دـهاوخن  هجیتـن  هب  وگتفگ  ثحب و  عونره  میـسرن ، قفاوت  هب  فصنم  دارفا  اـب  نآ  رد  دوشن و  فیرعت  یقطنم  تروص 

ًابلاغ هک  ار  تغل  لها  ياهفیرعت  زا  يرایـسب  بیرف  دنک و  یـسررب  روغ و  میدش ، روآدای  هک  هچنآ  زا  شیب  شخب ، نیا  رد  ققحم  درف  دیاب 
هنافـسأتم تسا . امنهار  نیرتهب  تایآ  رد  روغ  دروم  نیا  رد  دروخن و  نآ - یعقاو  لیلحت  هن  دنتـسه - ظفل  يانعم  یلامجا  میهفت  ددـص  رد 

تیمها نیرتشیب  دنزاس ، دراو  هطقن  نیا  رب  ار  راشف  هک  نیا  ياج  هب  اهنآ ، دیاقع  رب  در  ناگدنـسیون  زا  یهورگ  یباهو و  ناگدنـسیون  همه 
ص- ربمایپ - هرابرد  امش  هک  یلامعا  نیا  زا  يرایـسب  دنیوگیم : اهیباهو  هصالخ   208 ص : تیباهو ، نییآ  دـنهدیم . یبنج  لئاسم  هب  ار 
وا تدابع ، ِقیقد  ریسفتاب  دیاب  تهج  نیا  زا  دشابیم ، تدابع  رد  كرـش  شاهمزال  و  تسا ، ماما  ای  و  ص - ربمایپ - تدابع  دیهدیم ، ماجنا 
رد دننکیم ، یقلت  ّتیم  تدابع  ار  نآ  نایباهو  هک  ار  لامعا  اهراک و  زا  ياهنومن  دوصقم ، ندش  نشور  يارب  نونکا  مینک . حالـس  علخ  ار 

تدابع ود ، نآ  زا  یکی  دریگیم ؛ ماجنا  تروص  ود  هب  يداع ، ياهراک  رگید  دـننام  اـهنیا  ماـمت  هک  میوشیم  روآداـی  میروآیم و  اـجنیا 
-3 یهلا . ياـیلوا  زا  افـش  تساوـخرد  - 2 ناـحلاص . ربماـیپ و  زا  تعافـش  بـلط  - 1 درادــن : نآ  هـب  یطاـبترا  يرگید  دوـشیم و  هدرمش 

ناـنآ ریغ . یمارگ و  لوسر  زا  یهاوخکـمک  تناعتـسا و  - 5 ربـق . بحاـص  میرکت  میظعت و  - 4 ینید . ناـیاوشیپ  زا  تجاـح  تساوخرد 
هکنانچ تسا ؛ ادخ  ياهراک  زا  نداد  افـش  هک  هنوگنامه  تسا ، ادخ  لاعفا  زا  ًاعیِمَج » ُۀَـعافَّشلا  ِهَّلل  ُْلق  : » هیآ مکح  هب  تعافـش  دـنیوگیم :

. دوب دهاوخ  ادخ  ریغ  تدابع  وا ، ریغ  زا  ادخ ، لعف  تساوخ  رد  و  ِنیِفْشَی .» َوُهَف  ُتْضَرَم  اذَاو  : » دیامرفیم

؟ تسیچ ادخ  لعف 

هن  ) دشاب لقتسم  نآ  ماجنا  رد  لعاف   209 ص : تیباهو ، نییآ  هک  رامیب ، يافش  تعافـش و  قح  عون  ره  تفگ : دیاب  شـسرپ  نیا  خساپ  رد 
تـسا یهلا  لعف  یلعف ، نینچ  دشاب ) هتـشاد  رترب  دوجوم  ییاناوت  تردق و  هب  زاین  نآ  ماجنا  رد  هدرک و  بسک  ییاج  زا  ار  قح  نآ  هک  نیا 

یلو دوب . دهاوخ  وا  شتسرپ  تدابع و  ًاعبط  تسا و  وا  تیبوبر  تیهولا و  هب  داقتعا  اب  مزالم  یـسک ، ره  زا  یلعف  نینچ  کی  تساوخ  رد  و 
دوخ راک  لعف و  رد  ادـخ ، یگدـنب  نیع  رد  هک  دـشیدنایب  یلعاف  ار  وا  هکلب  دـشابن ، هارمه  دـیاقع  نیا  اـب  یـسک ، زا  یهاوخ  تعافـش  رگا 

تیهولا تیبوبر و  هب  داقتعا  اب  مزالم  تروص  نیا  رد  دـهدیم ، تروص  ار  راک  وا  تساوخ  تیـشم و  اب  دـشابیم و  رترب  تردـق  هب  یکتم 
تناعتـسا بلط  ای  و  تجاح ، تساوخرد  هلأسم  رد  نایب  نیا  نیع  دوب . دهاوخن  ادخ  ریغ  زا  ادـخ ، راک  تساوخرد  زین ، تساوخرد  هدوبن و 

يرگید دوـشیم و  بوـسحم  تداـبع  ود ، نآ  زا  یکی  دراد ؛ تروـص  ود  تجاـح  تساوـخرد  تـسا و  مکاـح  يراـج و  زین  ادـخ  ریغ  زا 
یلک هطباض  کی  هکلب  تسا ، لامعا  نیا  صوصخ  رد  تدابع  ریغ  تدابع و  نایم  لصاف  دـح  اهنت  هن  نایب  نیا  درادـن . تدابع  هب  یطاـبترا 
عطق برکیم و  يدوبان  رد  کیتویب » یتنآ   » ریثأت هب  داقتعا  دزاسیم . ادج  مه  زا  تارثؤم ، لعاوف و  هیلک  رد  ار ، كرـش  دـیحوت و  هک  تسا 

ود زا  یکی  رد  ار  شزاین  میراـگنا و  لقتـسم  لـعف  ریثأـت  اـی  یتسه و  دوجو و  رد  ار  نآ  رگا  دـشاب ؛ تروص  ود  زا  یکی  هب  دـناوتیم  بت ،
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دوـخ لاـعفا  لاـمعا و  رد  هک  میاهدرک  روـصت  یکچوـک  يادـخ  ار  نآ  تروـص  نیا  رد  میـشیدنیب  عوـطقم  هَّللا »  » رترب دوـجوم  هب  هلحرم ،
نکمم يدوجوم  رگا  یلو  دوب  دـهاوخ  تدابع  ام  لـمع  هتـشادنپ و  هَّللا  ار  نآ  مینک ، میظعت  هنـالهاج  نآ  لـباقم  رد  رگا  دراد و  لالقتـسا 
نودـب دـشابیم و  هتـسباو  شخب  یتسه  دوجوم  و  رترب ، ماـقم  هب  لـعف ، ریثأـت و  یتسه و  دوجو و   210 ص : تیباـهو ، نییآ  رد  هک  مینادـب 
دوجُْولا یف  رثّؤُمال   ) هدوب دیحوت  نیع  ام  هدیقع  تروص  نیا  رد  دـهدیم ، تروصار  يراک  هن  دـنکیم و  ادـیپ  یتسه  هن  هنامیکح ، تیـشم 

زا فرط  علخ  عازن و  لح  هیلک  هک  میدروآدای  نیا  ربانب  دوب . دهاوخ  نآ  تدابع  كرـش و  زا  هتـساریپ  نآ ، زا  تجاح  تساوخرد  و  وُهّالا )
و تیهوـلا »  » ياـنعم زا  یهاـگآ  تداـبع و  لـیلحت  هب  طوـبرم  دـنزیم ، رود  كرـش »  » و دـیحوت »  » روـحم رب  هک  لـئاسم  رتـشیب  رد  حـالس ،

مانصا تیبوبر  ناثوا و  تیهولا  هب  داقتعا  اب  مأوت  همه  همه و  یلهاج ، برع  لامعا  ًاقافتا  تسا . نآ  ریغ  زا  یهلا  لاعفا  تخانش  و  تیبوبر » »
هدرپس اهنآ  هب  ار  اهراک  نیا  مامز  دنوادخ  هک  دندرکیم  روصت  دنتسنادیم و  یهلا  ياهراک  زا  یشخب  رد  رایتخإلا  مات  ار  اهنآ  همه  هدوب و 

هک يدارفا  تسا ، ثحب  لامجا  نیا  دننکیمن . تعافش  دنهاوخب  ار  یسک  ره  دننکیم و  شتعافش  دنهاوخب  ار  یسک  ره  هک  دنتسه  اهنآ  و 
. دننک هعجارم  نآرقلا » یف  كرشلاو  دیحوتلا   » و دیحوتلا » ملاعم   » باتک ود  هب  دننک ، هعلاطم  هدرتسگ  تروص  هب  ار  ثحب  نیا  دنهاوخب 

تایح لاح  رد  ادخ  يایلوا  زا  دادمتسا   11 لصف :

هراشا

نتخاس رد  ار  ام  هک  مینک  تساوخرد  هدنز  درف  زا  - 1 اًلثم : دریگیم ؛ ماجنا  نوگانوگ  ياهتروص  هب  یهلا ،» ياـیلوا   » زا يزیچ  تساوخرد 
دنک و اعد  ام  قح  رد  هک  میهاوخب  هدنز  درف  زا  - 2 دیامن . باریس  ار  ام  دراد ، رارق  وا  رانک  رد  هک  یبآ  فرظ  زا  ای  دنک و  کمک  ياهناخ 

مینکیم تساوخرد  ار  يراک  هدش ، شـسرپ  صخـش  زا  هک  دنکرتشم  تهج  نیا  رد  تروص  ود  ره  دیامن . شزرمآ  بلط  ادخ  زا  ام  يارب 
یمود تسا و  ییایند  روما  هب  طوبرم  تسخن  شسرپ  تسه  هک  يزیچ  دشابیم ، وا  رایتخا  رد  یعیبط  رما  کی  تروص  هب  دص  رد  دص  هک 

ار يراک  یعیبط ، يداع و  بابـسا  نودب  هک  مینک  اضاقت  هدـنز  صخـش  زا  - 3 212 ص : تیباـهو ، نییآ  يورخا . ینید و  روما  هب  طوـبرم 
مینک اضاقت  رگید  ترابع  هب  دیامن ؛ ادا  ار  ام  ضرق  و  دنادرگزاب ، ار  ياهدشمگ  دشخب ، افـش  ار  يرامیب  اوادـم ، نودـب  اًلثم  دـهد ؛ تروص 

تساوخرد وا  زا  هک  یسک  لوؤسم و  - 4 دروآرب . ار  ام  هتساوخ  يداع ، یعیبط و  بابسا  هب  ّثبـشت  نودب  تمارک ، ای  زاجعا و  قیرط  زا  هک 
وا زا  دروـخیم ، يزور  قزر و  تـسا و  هدـنز  رگید  يارـس  رد  مـیراد  داـقتعا  هـک  اـجنآ  زا  یلو  تـسین  هدـنز  ّیح و  مـینکیم ، اـضاقت  و 

هداد وا  هب  دـنوادخ  هک  يوـنعم ، تردـق  زا  هدافتـسا  اـب  هک  مینکیم  تساوـخرد  يدرف  نینچ  زا  - 5 دـنک . اعد  اـم  قح  رد  هک  میهاوخیم 
، تسا ّیح  زا  اضاقت  لاؤس و  موس  مود و  ياهتروص  ناسب  تروص ، ود  نیا  دنادرگ و ....  زاب  ار  ام  هدشمگ  دهد ، افش  ار  ام  رامیب  تسا ،
هب ریخا ، دروم  ود  رد  تسا و  تعیبط  هدام و  ناهج  رد  هدنز  ّیح و  هدنوش  تساوخرد  لوؤسم و  موس  مود و  تروص  رد  تسه  هک  يزیچ 

؛ دیامن يرای  ار  ام  يداع  بابسا  قیرط  زا  يدام  روما  رد  هک  درک  تساوخرد  ناوتیمن ، یـسک  نینچ  زا  تسا . هدنز  عقاو  رد  هدرم و  رهاظ 
ات جنپ  ماسقا  عومجم  بیترت  نیدب  تسا . هدش  هاتوک  يداع  بابسا  زا  وا  تسد  هتسبرب و  تخر  ناهج  نیا  زا  يو  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز 

مکح اـم  دـشابیم . ناـهج  نیا  ریغ  رد  هدـنز  هب  طوبرم  تروـص  ود  هداـم و  ناـهج  رد  هدـنز  زا  لاؤـس  هب  طوـبرم  تروـص  هس  هک  تسا ،
رگید ناـهج  رد  هک  ار  ادـخ  ياـیلوا  زا  دادمتـسا  مکح  ناـیب  مینکیم و  ناـیب  شخب  نیا  رد  ار ، هداـم  ناـهج  رد  هدـنز  درف  زا  تساوـخرد 

: تسخن شخب  زا  تروص  هس  ره  مکح  نایب  کنیا   213 ص : تیباهو ، نییآ  مییامنیم . لوکوم  دعب  شخب  هب  دناهدنز ،

تسخن تروص 

رشب یگدنز  دهدیم . لیکـشت  ار  رـشب  ندمت  ساسا  دراد ، يداع  یعیبط و  بابـسا  هک  يداع  روما  رد  ءایحا ، زا  کمک  راک و  تساوخرد 
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تروص نیا  مکح  دنبلطیم و  کمک  رگیدکی  زا  یگدنز  روما  رد  ناهج  يالقع  همه  تسا و  راوتـسا  نواعت  هیاپ  رب  یکاخ  ناهج  نیا  رد 
افتکا ياهیآ  لقن  هب  تسا  یثیدـح  ینآرق و  ام  ثحب  هک  نیا  يارب  تسا و  هدرکن  یلاکـشا  نآ  رد  يدـحا  زگره  هک  تسا  حـضاو  نانچنآ 
ْمُکَْنَیب ْلَعْجا  ٍةَّوُِقب  ینُونیِعَأَف  : » تفگ درک و  ور  هقطنم  نانکاس  هب  جوجأم  جوجأی و  زواـجت  ربارب  رد  دـس  نتخاـس  رد  نینرقلاوذ » : » مینکیم

.« مهد رارق  يّدس  نانآ  امش و  نایم  ات  دینک  کمک  ارم  دیراد ، رایتخا  رد  هک  ییورین  اب  « » 1 « » ًامْدَر ْمُهَْنَیبَو 

ّمود تروص 

تایرورـض زا  ءایحا ، زا  تساوخرد  نینچ  کی  يراوتـسا  تّحـص و  هدام . ناهج  رد  ناگدنز  زا  شزرمآ  بلط  ای  ریخ و  ياعد  تساوخرد 
رد  214 ص : تیباهو ، نییآ  هک  دوب  نیا  ناربمایپ  هویـش  هک  دنادیم  دشاب ، هتـشاد  نآرق  اب  ییانـشآ  رـصتخم  سک  ره  تسا و  دیجم  نآرق 

نیا رد  هک  ار  یتاـیآ  عومجم  کـنیا  دـندومنیم . یتساوخرد  نینچ  ناربماـیپ  زا  تما  دوخ  اـی  دـندرکیم و  ترفغم  بلط  دوخ ، تما  قح 
: دننام دنک ، شزرمآ  بلط  نانآ  هرابرد  هک  دهدیم  روتسد  دوخ  ربمایپ  هب  دنوادخ  یهاگ  - 1 مینکیم : سکعنم  تسا ، هدش  دراو  تمسق 

تروشم اهنآ  اب  دوخ ، روما  رد  امنب و  شزرمآ  بلط  نانآ  قح  رد  رذگرد و  نانآ  زا  « » 1 « » ِْرمَألا ِیف  ْمُهْرِواشَو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْساَو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف  »
هدنشخب و دنوادخ  انامه  نک ، شزرمآ  بلط  ادخ  زا  اهنآ  يارب  امن و  تعیب  نانز  اب  « » 2 « » ٌمیحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنا  َّنَُهل  ْرِفْغَتْساَو  َّنُهِْعیابَف  .« » نک

هقدص نانآ  لاوما  زا  « » 3 « » ٌمیلَع ٌعیمَس  ُهَّللاَو  ْمَُهل  ٌنَکَس  َکَتالَص  َّنا  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَو  ْمِهیکَُّزتَو  ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص  ْمِِهلاْوما  ْنِم  ْذُخ  .« » تسا میحر 
اونش اناد و  دنوادخ  تسا . اهنآ  شمارآ  هیام  نانآ ، قح  رد  وت  ياعد  اریز  نک ؛ اعد  نانآ  قح  رد  نادرگ ، كاپ  لمع  نیا  اب  ار  نانآ  ریگب ،

، دارفا هک  تسا  عیرـس  نانچنآ  وا  ياعد  ریثأت  دنک و  اعد  نانآ  قح  رد  هک  دهدیم  روتـسد  ربمایپ  هب  ًامیقتـسم  دنوادخ  هیآ ، نیا  رد  تسا ».
دندادیم هدعو  ناراکهنگ  هب  ناربمایپ  دوخ  یهاگ  - 2 دننکیم . شمارآ  ساسحا   215 ص : تیباهو ، نییآ  نطاب  رد  ربمایپ ، ياعد  زا  سپ 

هب میهاربا  هدـعو  رگم  « » 1 « » ََکل َّنَرِفْغَتْـسَأل  ِهیبَأل  َمیهاْربا  َلْوَق  اَّلا  : » دـننام درک ؛ دـنهاوخ  شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  یـصاخ  طیارـش  رد  هک 
يدوز هب  تفگ ) میهاربا  « » ) 2 « » ًاّیِفَح یب  َناک  ُهَّنا  ّیبَر  ََکل  ُرِفْغَتْـسَأَس  .« » درک مهاوخ  شزرمآ  بلط  وت  يارب  هک  دوخ  يومع ) ینعی   ) ردپ

بلط « » 3 « » ُهاَّیا اهَدَـعَو  ٍةَدِـعْوَم  ْنَع  اـّلِإ  ِهِیبَأـِل  َمیهاْربا  ُرافِْغتْـسا  َناـک  اـمَو  .« » تسا راـکوکین  میادـخ  اریز  منکیم ؛ شزرمآ  بلط  وت  يارب 
هب ناربماـیپ  هک  تسا  یکاـح  تاـیآ  نیا  دوب ». هداد  يو  هب  هک  دوـب  ياهدـعو  رطاـخ  هب  دوـخ ، يوـمع ) ینعی   ) ردـپ يارب  میهاربا  شزرمآ 

رادیاپ یتسرپ  تب  رد  ار  وا  یتقو  یلو  دوب ، هداد  يدیون  نینچ  رزآ  هب  زین  میهاربا  هک  اجنآ  ات  دندادیم  رافغتـسا  دـیون  هدـعو و  ناراکهنگ 
-3 كرـشم . هن  دـشاب  دّـحوم  فرط  هک  تسا  نیا  اعد  تباجتـسا  طیارـش  زا  یکی  اریز  درک ؛ يراددوخ  وا  هرابرد  شزرمآ  بلط  زا  دـید ،

دنهاوخب وا  زا  دنورب و  ص - یمارگ - ربمایپ  روضح  ادخ ، ترفغم  بلج  يارب  راکهنگ ، یلو  نامیا  اب  هورگ  هک  دـهدیم  روتـسد  دـنوادخ 
ار نانآ  ناهانگ  دـنوادخ  دـنک ، شزرمآ  بلط  اهنآ  هراـبرد  ربماـیپ  رگا  دـنک و  شزرمآ  بلط   216 ص : تیباهو ، نییآ  ناـنآ  هراـبرد  هک 
رب هک  یعقوم  نانآ  رگا  « » 1 . » ًامیحَر ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهَّللا  اُورَفْغَتْساَف  َكُوءاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذا  ْمُهَّنَأ  َْولَو  دشخبیم .

ياهیآ هچ  دنتفاییم ». میحر  ریذپ و  هبوت  ار  دنوادخ  دندرکیم ، شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  دـندمآیم و  وت  شیپ  دـندرک ، متـس  نتـشیوخ 
قح رد  هک  دنهاوخب  وا  زا  دنـسرب و  ربمایپ  روضح  ادخ ، ترفغم  بلج  يارب  دهدیم  روتـسد  راکهنگ  تما  هب  دنوادخ  هک  نیا  زا  رتنشور 
زا رافغتـسا  تساوخرد  فلا : دراد : نشور  هدـیاف  ود  وا ، زا  رافغتـسا  تساوخرد  ندیـسر و  ص - ادـخ - لوسر  روـضح  دـنک ؟ اـعد  ناـنآ 

ربمایپ زا  هک  یماقم  ساسحا  رطاـخ  هب  ناـنآ  هک  دوشیم  ببـس  دـنکیم و  هدـنز  ار  ربماـیپ  زا  يوریپ  تعاـطا و  حور  راـکهنگ  رد  ربماـیپ ،
دروآیم و دیدپ  ربمایپ  هب  تبسن  عوضخ  زا  یـصاخ  تلاح  ناسنا ، رد  يدمآ  تفر و  نینچ  ًالوصا  دنیامن . يوریپ  یبوخ  هب  وا  زا  دننکیم ،
رد ار  ربمایپ  تیعقوم  ماقم و  لمع  نیا  ب : دیامن . لمع  لد  میمص  زا  ار  « 2 « » َلوُسَّرلا اوُعیطاَو  َهَّللا  اوُعیطا   » هیآ هک  دزاسیم  هدامآ  ار  ناسنا 

ضیف دسریم ، یهلا  ناگدنب  هب  یصاخ  بابسا  قیرط  زا  يدام  ياهضیف  هک  روط  نامه  دناسریم  دنکیم و  میسرت  یبوخ  هب  تما  ناهذا 
، تیباهو نییآ  دیآیم . دورف  ادخ ، هاگرد  نازیزع  ربمایپ و  ياعد  دـننام  ینیعم ؛ بابـسا  قیرط  زا  تسا ، ادـخ  ترفغم  نامه  هک  زین  يونعم 
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، دسریم ناگدنب  هب  باتفآ  قیرط  زا  ضیف  نیا  تسا و  يژرنا  ورین و  ترارح و  یمرگ و  شزیر  ببـس  نامـسآ ، دیـشروخ  رگا   217 ص :
ناهج هلحرم ، ود  ره  رد  یتسه  ناهج  دسریم و  یهلا  ناگدنب  هب  تلاسر ، نامسآ  دیـشروخ  هلیـسو  یهلا ، فطل  يونعم و  ضیف  نینچمه 

ناناملسم هک  دوشیم  هدافتسا  تایآ  یخرب  زا  - 4 تسا . ببس  اب  هارمه  ناهج  ود  ره  رد  يونعم  يدام و  فاطلا  تسا و  تاببسم  بابسا و 
اب دندرکیم ، داهنـشیپ  نینچ  ناقفانم  هب  ناناملـسم  یتقو  اذـل  و  دـندرکیم ، اعد  تساوخرد  دندیـسریم و  ادـخ  لوسر  روضح  هب  هتـسویپ 

ْمُهَـسُؤُر اْوََّول  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْـسَی  اَْولاـعَت  ْمَُهل  َلـیق  اذاَو  : » دـیامرفیم هکناـنچ  دـندیدرگیم ، هجاوم  اـهنآ  ینادرگ  يور  یهجوـتیب و 
دوخ ياهرس  دنک ، شزرمآ  بلط  اهامـش  هرابرد  ادخ  ربمایپ  ات  دییایب  دوشیم  هتفگ  نانآ  هب  یتقو  « » 1 « » َنوِربْکَتْسُم ْمُهَو  َنوُّدُصَی  ْمُهَْتیَأَرَو 
مدرم دوخ  هک  دنهدیم  یهاوگ  تایآ  زا  یخرب  - 5 دنوشیم ». قح )  ) عنام ربکت  اب  هک  ینیبیم  ار  نانآ  دننادرگیم ، هرخسم ) ناونع  هب   ) ار

نیا زا  تسا ، اریذـپ  دـص  رد  دـص  دراد و  یـصاخ  رثا  نانآ  هرابرد  ادـخ ، هاگرد  رد  ربمایپ  ياعد  هک  دنتـسنادیم  كاپ ، ترطف  زا  ماهلا  اب 
دوب شخب  ماهلا  وا  يارب  یناسنا  كاپ  تشرس  دندرکیم . دوخ  هرابرد  ادخ  زا  ترفغم  بلط  تساوخرد  دندیسریم و  نانآ  روضح  تهج 
نیا زا  تسا ، ناربمایپ  قیرط  زا  دنوادخ  تیاده  هکنانچمه  دـسریم ، مدرم  هب  ناربمایپ   218 ص : تیباـهو ، نییآ  قیرط  زا  یهلا  ضیف  هک 
نیا تایآ  کنیا  دنک . ترفغم  بلط  دـنوادخ  زا  نانآ  قح  رد  هک  دـندرکیم  اعد  تساوخرد  نانآ  زا  دندیـسریم و  ناربمایپ  روضح  رظن 
يا دنتفگ : بوقعی  نادنزرف  « » 1 « » ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  وُه  ُهَّنا  ّیبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس  َلاق  َنیئِطاخ  اّنُک  ّانا  اَنبُونُذ  اَنلْرِفْغَتْـسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  : » شخب

يارب میادخ  زا  يدوز  نیمه  هب  تفگ : ردـپ )  ) میدوب راکاطخ  امنب ، ترفغم  بلط  ادـخ ) زا   ) میراد هک  یناهانگ  رطاخ  هب  ام  يارب  ام ، ردـپ 
قح رد  وا  شزرمآ  بلط  هک  دـنکیم  راطخا  ربماـیپ  هب  تاـیآ  زا  یـشخب  - 6 تسا ». میحر  رگـشیاشخب و  وا  منکیم ، شزرمآ  بـلط  اـمش 

تسا شیپ  تایآ  زا  انثتسا  یعون  تایآ  نیا  دسریمن و  تباجا  فده  هب  دنتسه ، یقاب  دوخ  ییارگ  تب  رد  زونه  هک  یناقفانم  صاخـشا و 
« ْمَُهل ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  ًةَّرَم  َنیْعبَس  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  ْنا  : » دیامرفیم هک  اجنآ  دراد ، یـصاخ  ریثأت  ربمایپ  ياعد  دروم ، نیا  ریغ  رد  هک  تسا  یکاح  و 

َْنل ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  َْمل  ْما  ْمَُهل  َتْرَفْغَتْسا  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  .« » دیشخب دهاوخن  ار  نانآ  دنوادخ  ییامن  شزرمآ  بلط  راب  داتفه  نانآ  هرابرد  رگا  « » 2»
دهاوخن ار  نانآ   219 ص : تیباهو ، نییآ  دـنوادخ  ینکن ، ای  ینک  شزرمآ  بلط  ناـنآ  هراـبرد  تسا  ربارب  يواـسم و  « » 3 « » ْمَُهل ُهَّللا  َرِفْغَی 

یَنب َکَعَم  َّنَلِـسُْرَنلَو  ََکل  َّنَنِمُْؤَنل  َزْجِّرلا  اَّنَع  َْتفَـشَک  ِْنَئل  َكَدـْنِع  َدِـهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  یَـسُوم  ای  اُولاقُزْجِّرلا  ُمِْهیَلَع  َعَقَو  اََّملَو  .« » دیـشخب
ار وت  ياعد  هک  تسا  هداد  هدعو  و   ) يراد ادخ  اب  هک  يدهع  يور  دنتفگ : یسوم  هب  تفرگ ، ارف  ار  نوعرف  لآ  باذع  یتقو  « » 1 « » َلیئارْسا

هناور تهارمه  ار  لیئارـساینب  میروآیم و  نامیا  وت  هب  يدرک  فرط  رب  ار  باذـع  دوخ  ياعد  اب   ) رگا نک ، اعد  ام  يارب  دـنک ) باجتـسم 
ناـنآ َكَدـْنِع » َدِـهَع  اـِمب   » هـلمج یهاوـگ  هـب  دـننکیم و  اـعد  تساوـخرد  ع - نارمع - نـب  یـسوم  زا  یناراـکهنگ  اـجنیا  رد  مـینکیم ».

هک دنتساوخیم  ع - یسوم - زا  نانآ  هک  دشاب  نیا  هب  رظان  َکَّبَر » اَنل  ُْعدا   » هلمج رگا  دراد . يدهع  نینچ  یسوم  اب  دنوادخ  هک  دنتسنادیم 
ناربمایپ زا  تسا  حیحص  ایآ   ) موس مسق  لئالد  زا  هیآ  نیا  تروص  نیا  رد  دنتشاد ، غارـس  ار  یتردق  نینچ  وا  رد  دنک و  فرط  رب  ار  باذع 

ار لامتحا  نیا  َکَّبَر » اَنل  ُْعدا   » هلمج یلو  دوریم  رامـش  هب  هن ،) اـی  دـنهد  ماـجنا  یهلا  تردـق  هب  هک  دوش  هتـساوخ  ياهداـعلا  قراـخ  روما 
، نیا ربانب  باذـع ، عفرو  ناهج  رد  فرـصت  هن  سب ، دوب و  ندرک » اعد   » یـسوم راک  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  رهاظ  اریز  دزاـسیم ؛ فیعض 

ناکرـشم قح  رد  ع - هَّللا - میلک  ترـضح  ياعد  هک : نیا  رب  تسا  هدش  حیرـصت  هیآ  نیا  رد  يرآ  دوب . دـهاوخ  مسق  نیمه  هب  طوبرم  هیآ 
هک دوـشیم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  زا  - 7 220 ص : تیباـهو ، نییآ  دـنهدیم . یهاوـگ  نیا  رب  يرگید  تاـیآ  هکلب  دوـشیمن ، باجتـسم 

اَِنناوْخ ِالَو  اَنل  ْرِفْغا  انَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدَْعب  ْنِم  اُوءاج  َنیذَّلاَو  : » دیامرفیم هک  اجنآ  دندرکیم ، اعد  رگید  هورگ  يارب  هتسویپ  نامیا ، اب  ياهتسد 
تقبـس و نامیا  رد  ام ، رب  هک  ار  ام  ناردارب  ام و  اراگدرورپ ! دـنیوگیم : دـندمآ ، ناـنآ  زا  سپ  هک  یهورگ  « » 1 .« » ِنامیْالِاب انوُقَبَس  َْنیِذَّلا 

رارق نآ  فارطا  رد  هک  یهورگ  شرع و  نـالماح  هـکلب  دـننکیم ، اـعد  ار  ناـمیا  اـب  دارفا  هورگ  نـیا  اـهنت  هـن  - 8 زرمایب ». دنتسج ، یـشیپ 
ْمِهِّبَر ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  َُهلْوَح  ْنَمَو  َشْرَْعلا  َنُولِمْحَی  َنیذَّلا  : » دیامرفیم هکنانچ  دـنیامنیم ، شزرمآ  بلط  نامیا  اب  دارفا  يارب  زین  دـناهتفرگ ،

«2 « » ِمیحَْجلا َباذَـع  ْمِِهقَو  َکَلِیبَس  اوُعَبَّتاَو  اُوبات  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَف  ًاْملِعَو  ًۀَـمْحَر  ٍءْیَـش  َّلُک  َْتعِـسَو  اـنَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَیَو  ِِهب  َنُونِمُْؤیَو 
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يارب دننکیم و  هیزنت  صقن  بیع و  زا  ار  وا  ادخ ، شیاتـس  اب  دـنراد ، رارق  نآ  فارطا  رد  هک  يدارفا  دـننک و  لمح  ار  شرع  هک  یهورگ  »
هبوت هک  ار  يدارفا  سپ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  وت  ملع  تمحر و  اراگدرورپ ! دـنیوگیم ) و   ) دـنیامنیم شزرمآ  بلط  نامیا  اـب  دارفا 
هورگ نیا  هنادنسپ  ادخ  هویش  زا  زین  ام  رتهب  هچ  نیا  ربانب  رادزاب ». خزود  باذع  زا  ار  ناشیا  شخبب و  دننکیم ، يوریپ  وت  هار  زا  دناهدرک و 

هناگجنپ ياهتروص  زا  تروص  ود  مکح  اجنیا  ات  مییامن . شزرمآ  بلط  هتسویپ  نامیا  اب  دارفا   221 ص : تیباهو ، نییآ  ياربو  مینک  يوریپ 
دنام یقاب  تروص  کی  ایحا ، زا  تساوخرد  هب  طوبرم  تروص  هس  زا  دیدرگ و  نشور  ینآرق  كرادم  زا  ادخ ، ریغ  زا  تجاح  تساوخرد 

. دریگیم رارق  یسررب  دروم  نونکا  هک 

موس تروص 

ماجنا یعیبط ، يارجم  ریغ  زا  ار  يراک  هک  میهاوخیم  مییامنیم و  دادمتـسا  دراد ، تداع  قراـخ  روما  رب  تردـق  هک  هدـنز  درف  زا  کـنیا 
تساوخرد عون  نیا  یمالسا  ناگدنـسیون  زا  یخرب  دزاس و ...  يراج  ار  يراس  همـشچ  دشخب ، افـش  ار  يرامیب  زاجعا ، قیرط  زا  اًلثم  دهد ؛

ادا ار  وا  ضرق  دهد . افـش  ار  وا  ضیرم  دـنوادخ  دـهاوخب  ادـخ  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنیوگیم : دـننادرگیم و  زاب  مود  تروص  هب  ار 
هدننک اعد  هب  ادخ  راک  ًازاجم  تهج  نیا  زا  تسا ، ماما  ربمایپ و  ياعد  نآ  هلیـسو  نوچ  تسا و  ادخ  راک  اهراک ، عون  نیا  اریز  دـیامن و ... 
زاجم تسا و  حیحـص  ناربمایپ  زا  یتجاح  نینچ  تساوخرد  هک  دـنهدیم  یهاوگ  ینـشور  هب  نآرق  تاـیآ  یلو  « 1 . » دوشیم هداد  دانتـسا 

هّوق لوح و  هب  ار  ام  جالعلا  بعـص  رامیب  ددرگ و  دراو  زاـجعا  رد  زا  اـی  دـنک و  تمارک  موصعم  هک  میهاوخیم  ًاّدـج  ینعی  تسین ؛ ییوگ 
« ِنیفْشَی َوُهَف  ُتْضِرَم  اذَاو   » 222 ص : تیباهو ، نییآ  دیوگیم : دهدیم و  تبسن  ادخ  هب  ار  افـش  نآرق  هک  تسا  تسرد  دشخب . افـش  یهلا 

اِهنوُُطب ْنِم  ُجُرْخَی  : » دیامرفیم دهدیم و  تبسن  نآرق »  » و لسع »  » هبار افش  رگید  تایآرد  یلو  دهدیم ». افش  ارم  وا  مدش  رامیب  یتقو  « » 1»
ینامرد نآ  رد  هک  دـیآیم  نوریب  نوگانوگ  ياهگنر  اب  یعیام  لسع ، ناروبنز  ياهمکـش  زا  « » 2 « » ِساَّنِلل ٌءافِـش  ِهیف  ُُهناْولَأ  ٌِفلَتْخَم  ٌبارَش 

افـش نامیا  اب  هورگ  يارب  هک  میتسرفیم  ورف  ار  يزیچ  نآرق  زا  « » 3 .« » َنینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَرَو  ٌءافِـش  َوُه  ام  ِنآرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُننَو  .« » مدرم يارب  تسا 
افش دمآ و  ياهظعوم  امش  يوس  هب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  « » 4 « » ِروُدُّصلا یف  اِمل  ٌءافِشَو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ْمُْکتَئاج  ْدَق  .« » تسا تمحر  و 

يارب نآ  تابثا  ادـخ و  هب  افـش  صاصتخا  راصحنا و   ) تاـیآ زا  هورگ  ود  نیا  ناـیم  عمج  هار  تسا ». امـش  ياههنیـس  رد  هچنآ  يارب  تسا 
نذا هب  رگید  لماوع  ریثأت  تسا و  یکتم  دوخ  هب  ریثأت  رد  تسا و  لالقتـسالاب  رثؤم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  یهلا ) حـیاصن  نآرق و  لـسع و 
للع و  تسادخ ،  223 ص : تیباهو ، نییآ  یبیبست  لعف  لعاوف ، لماوع و  مامت  یفسلف ، یمالـسا و  ینیب  ناهج  رد  تسا . وا  تّیببـس  ادخ و 

لـسع هب  هک  ییادخ  نامه  هک  تشاد  دهاوخن  یعنام  نآرق ، تایآ  درخ و  لقع و  رظن  زا  نیا  ربانب  دنرادن ، یلالقتـسا  نیرتکچوک  دوخ  زا 
هب ار  ورین  تردـق و  نامه  تسا ، هدومرف  فطل  یـشخب  تمالـس  دوبهب و  يورین  ییایمیـش  اـی  یهاـیگ و  ياـهوراد  هب  هداد و  افـش  تردـق 
هچ تروص  نیا  رد  دنروآ ، تسد  هب  یگرزب  یحور  ياهتردـق  دـنناوتیم  تضایر  هار  زا  ناضاترم  هکنانچمه  دـهدب ، ناماما  ناربمایپ و 

طیارـش رد  اهنآ  ات  دـشخب  ییورین  تردـق و  ناـنآ  هب  یگدـنب ، تیدوبع و  قیرط  یط  رثا  رب  اـی  لـضفت و  قیرط  زا  ادـخ  هک  دراد  یلاکـشا 
ماما و ربمایپ و  یـشخب  افـش  « 1 . » دـنیآرب ییاهراک  نینچ  هدـهع  زا  یعیبط  بابـسا  نودـب  دـنهد و  ماجنا  ار  لوقعلاریحم  ياهراک  صاـخ ،
هب هک  دشاب  ادخ  هدشمگ و ...  یقیقح  هدننادرگرب  یعقاو و  یفاش  هک  درادـن  تافانم  هداعلا ، قراخ  ياهراک  ماجنا  یهلا و  يایلوا  ییآراک 
هک دهدیم  یهاوگ  ینـشور  هب  نآرق  تایآ  ًاقافتا  دـننک . فرـصت  ناهج  رد  یحلاصم  يور  وا ، نذا  هب  هک  هداد  ورین  تردـق و  لماوع  نیا 
ریز رد  هدـش  دای  هیآ  رهاظ  میوشیم : روآدای  ار  ییاههنومن  کنیا  دنتـساوخیم ؛ نانآ  ریغ  زا  ًانایحا  ناربمایپ و  زا  ار  اراک  نینچ  نیا  مدرم ،

هن تداع ، قراخ  يارجم  زا  هکلب  یعیبط  يارجم  زا  هن  مهنآ  دـندومن ، بآ  بلط  دوخ  ربمایپ  زا  یلاسکـشخ  رد  لیئارـساینب  هک  دـناسریم 
نییآ دیامرفیم : هکنانچ  راذگب . ام  رایتخا  رد  بآ  نک و  باریـس  ار  ام  دنتفگ  هکلب  دناسرب ، ام  يارب  بآ  ادـخ  ات  نک  اعد  دـنتفگ  هک  نیا 

بآ يو  زا  وا  موـق  هک  یعقوـم  یـسوم ، هـب  « » 1 « » َرَجَْحلا َكاـصَِعب  ْبِرْـضا  ِنا  ُهُمْوَق  ُهاقْـسَتْساِذا  یـسُوم  یلا  اـْنیَحْوَأَو   » 224 ص : تیباـهو ،
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سلجم رد  نارـضاح  زا  نامیلـس  ترـضح  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  زا  رتنشور  نزب ». اههرخـص  هب  دوخ  ياصع  اب  هک  میدرک  یحو  دندیبلط 
ْنا َْلبَق  اهِـشْرَِعب  ینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  : » تفگ هک  اجنآ  دننک ، رـضاح  قئاوع  عناوم و  ندوب  اب  خسرف  اهدص  زا  ار  سیقلب  تخت  هک  درک  تساوخرد 

، فده دنکیم »؟ رضاح  دنوش  دراو  میلست  تلاح  اب  نم  روضح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ار  وا  تخت  اهامـش  زا  کیمادک  « » 2 « » َنیِملْسُم ِینُوتْأَی 
هدمآ لمن  هروس  ياههیآ 39 و 40  رد  هک  ایخرب » فصآ   » و تیرفع »  » خـساپ زا  هکنانچمه  دوب ، يداع  ریغ  قیرط  زا  سیقلب  تخت  راضحا 

ریغ راک  يداع ، ناسآ و  ياهراک  دننکیم  روصت  یخرب  هک  نیا  نآ  تسا و  هملک  کی  رد  نخس  ناج  دوشیم . هدافتسا  ینشور  هب  تسا ،
ییادـخ و ياهراک  رد  نازیم  هک  یتروص  رد  تسا . ادـخ  راک  تسا  جراخ  یلومعم  رـشب  تردـق  زا  هک  يداع  ریغ  ياـهراک  تسا و  یهلا 
، يرگید هوق  زا  دادمتـسا  نودب  دوخ و  ریغ  تلاخدیب  لعاف  هک  تسا  نیا  ییادخ  ياهراک  تسا . لالقتـسا  مدع  لالقتـسا و  ییادخ ، ریغ 

دنمزاین اًلـصا  دوخ  ریغ  هب  هدوب و  مات  لقتـسم  نآ  ماجنا  رد  لعاف  هک  تسا  نآ  ییادـخ  ياهراک  رگید : ترابع  هب  دـهد ؛ ماـجنا  ار  يراـک 
ماجنا رد  لعاف  هک  تسا  نیا  يداع  ریغ  لکـشم و  ای  يداع ، ناـسآ و  زا  معا  ییادـخ  ریغ  ياـهراک  یلو   225 ص : تیباهو ، نییآ  دـشابن ،

رب تردق  دوخ  يایلوا  هب  دنوادخ  هک  درادن  یعنام  چیه  نیا  ربانب  دریگیم . ماجنا  یلقتسم  يورین  لعاف و  وترپ  رد  هکلب  دشابن  لقتسم  اهنآ 
ار اهراک  هنوگنیا  هک  میهاوخب  نانآ  زا  زین  ام  دـیامرفب و  تمحرم  تسا ، نوریب  يداع  رـشب  تردـق  زا  هک  هداـعلا ، قراـخ  ياـهراک  ماـجنا 
، وت « » 1  » ِینْذِاب یتْوَْملا  ُجِرُْخت  ْذاَو  ِینْذِاب  َصَْربألاَو  َهَمْکَْألا  ُئِْرُبتَو  : » دیامرفیم ع - حیسم - ترضح  هب  مامت  تحارـص  اب  نآرق  دنهد . ماجنا 

تسا نآ  رب  هاوگ  تایآ  نیا  عومجم  ینکیم ». هدنز  نم  هزاجا  هب  ار  ناگدرم  یهدیم و  افـش  ار  صرب  يرامیب  هب  التبم  انیبان و  نم  نذا  هب 
تحـص هب  زین  نآرق  هدوب و  یجیار  رما  کی  اهنآ  زا  هداعلا  قراخ  ياهراک  تساوخرد  دـناهدوب و  اهتردـق  نینچ  ياراد  یهلا  ياـیلوا  هک 

هک میدـید  دـیدرگ و  نشور  نآرق  رظن  زا  ءایحا » زا  لاؤس   » تروص هس  ره  مکح  اجنیا  اـت  دـهدیم *** . یهاوگ  ییاـهتساوخرد  نینچ 
زا لاؤس  هب  طوبرم  ود  ره  هک  ار  هدنام  یقاب  تروص  ود  مکح  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  دنداد . رظن  نآ ، تحـص  رب  ینآرق  تایآ 

226 ص : تیباهو ، نییآ  دیناوخیم . هدنیآ  شخب  رد  ار  بلطم  نیا  میزاس و  نشور  ثیدح  نآرق و  ّهلدا  رظن  زا  تسا ، سدقم  حاورا 

ایلوا حاورا  زا  دادمتسا   12 لصف :

هراشا

هب هاوخ  تسا ، رگید  يارـس  هب  نانآ  لاقتنا  رگید  ترابع  هب  و  تامم »  » ماـگنه هب  دادمتـسا  یهلا ، ياـیلوا  زا  دادمتـسا  هراـبرد  مهم  هلأـسم 
هب هک  دنتسین  یماما  ای  ربمایپ و  رضحم  رد  زورما  ناناملسم  اریز  هداعلا ؛ قراخ  راک  تساوخرد  تروص  هب  ای  دشاب  اعد  تساوخرد  تروص 

، تسا ایلوا  ایبنا و  سدقم  حاورا  زا  نانآ  ياهتساوخرد  اهلاؤس و  ًابلاغ  هکلب  دنیامنب ، يروضح  تساوخرد  نانآ  زا  دنـسرب و  اهنآ  روضح 
تسا و بلطم  راهچ  حیرشت  ورگ  رد  عوضوم  نیا  قیقحت  تسا . رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  تروص  ود  نیا  مکح  حیرـشت  تهج  نیا  زا 
، تیباهو نییآ  زا : دنترابع  اهنآ  درک و  ادیپ  ناعذا  اههثاغتسا  اهدادمتسا و  نینچ  تحص  هب  ناوتیم  بلطم  راهچ  نآ  زا  حیحص  یهاگآ  اب 

ناکما حاورا  ناهج  اب  طابترا  - 3 تسا . وا  ناور  حور و  نامه  ناـسنا  تیعقاو  - 2 گرم . زا  سپ  ناسنا  ناور  حور و  ياـقب  - 1 227 ص :
تسا و اهدادمتـسا  نینچ  يراوتـسا  تحـص و  رب  ایوگ  يدهاش  دـناهدرک ، لقن  یمالـسا  ناثدـحم  هک  یحیحـص  ثیداحا  - 4 تسا . ریذـپ 

: هناگراهچ طاقن  زا  کی  ره  حیرشت  کنیا  تسا . هدوب  نینچ  نیا  راصعا ، مامت  رد  ناناملسم  شور  هتسویپ 

تسین ناسنا  يانف  گرم  - 1

زا روبع  اب  ناسنا  نیون و  یگدنز  کی  يارب  تسیاهچیرد  هکلب  تسین ، یگدـنز  نایاپ  گرم  هک  دـهدیم  یهاوگ  ینـشور  هب  نآرق  تایآ 
يانف ار  گرم  هک  یهورگ  تسا . تعیبط  هدام و  ناهج  زا  رترب  هک  یملاع  دـهنیم ، ماگ  ون  اًلماک  یملاع  دـیدج و  تاـیح  هب  رذـگهر  نیا 
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هب یحابـص  دنچ  زا  سپ  هک  حوریب  دسج  کی  زج  ناسنا - زا  ياهناشن  دوریم و  نیب  زا  زیچ  همه  گرم  اب  هک  دـندقتعم  دـننادیم و  ناسنا 
تـسا یکاح  رکفت  زرط  نیا  دنیامنیم . يوریپ  يرگ  يدام  هفـسلف  زا  هاگآ  دوخان  دنامیمن ، یقاب  دوشیم - لیدبت  رـصانع  رگید  كاخ و 

رگید يزیچ  باصعا  هلـسلس  زغم و  ییایمیـش  یکیزیف و  ياهـشنکاو  ندب و  ءازجا  يدام  راثآ  زج  ار  یگدنز  تایح و  رظن ، نیا  هدنراد  هک 
هدرک و شکروف  ناـسنا  تاـیح   228 ص : تیباـهو ، نییآ  دـیلوت ، تکرح و  زا  اهلولـس  فقوت  ندـب و  یمرگ  نتـسشن  ورف  اـب  دـنادیمن و 

نیا نالطب  اب  تسین و  يرگید  زیچ  نآ ، صاوخ  هداـم و  ساـکعنا  زج  بتکم  نیا  رد  ناور  حور و  دـیآیم ، رد  داـمج  تروص  هب  صخش 
نآ و ياقب  حور و  دوجو  زا  رگید  هدـش و  لطاب  یّلکب  ناور  حور و  رگیدـکی ، رد  ندـب  يازجا  لـباقتم  تاریثأـت  نتفر  ناـیم  زا  صاوخ و 

ناسنا بتکم ، نیا  رد  دریگیم و  ماهلا  مسیلایرتام  لوصا  زا  ناسنا ، ناور  حور و  هرابرد  يرظن  نینچ  تسین . يربخ  حاورا  ماـن  هب  یناـهج 
رد كرد ، رکفت و  يورین  هدـنروآ  دـیدپ  نآ ، يازجا  لباقتم  تاریثأت  هتفای و  بیکرت  فلتخم  تالآ  رازبا و  زا  هک  تسین  نیـشام  کی  زج 

رظن رد  ناور ، حور و  هرابرد  اهتـسیلایرتام  هیرظن  دوشیم . دوبان  یّلکب  تایح  رکفت و  راثآ  نآ ، يازجا  یگدنکارپ  اب  تسا و  هدیدرگ  زغم 
باـصعا و هلـسلس  ندـب و  يداـم  ماـظن  رب  هوـالع  ناـسنا ، يارب  نوـیهلا  هدوـب و  دودرم  یلکب  یهلا  نادنمـشناد  ناـهج و  گرزب  هفــسالف 
زا ار  دوخ  دنویپ  ًادعب  دـشابیم و  هارمه  ندـب  نیا  اب  یتدـم  هک  دـنلئاق  ناور ، حور و  مان  هب  لیـصا  يرهوج  نآ ، يدام  لباقتم  ياهـشنکاو 
رد ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  ياهلأسم  ناسنا ، گرم  زا  سپ  حاورا  ياقب  دربیم . رـس  هب  رتفیطل  ندـب  اب  دوخ  هژیو  طیحم  رد  هدـیرب و  ندـب 

نویحور نیرفآ  نیقی  براجت  یفـسلف و  قیقد  لئالد  نآرق ، تایآ  اب  ناسنا ، حور  سفن و  ياقب  اریز  دومن ؛ نهربم  تباـث و  تاحفـص ، نیا 
: میزادرپیم دـنهدیم ، ندـب  زا  ییادـج  زا  سپ  حور  ياقب  رب  یهاوگ  هک  نآرق ، تایآ  لـقن  هب  کـنیا  اـم  و  تسا . هدـیدرگ  تباـث  زورما 

ادخ هار  رد  هک  یناسک  هب   » 229 ص : تیباهو ، نییآ  « 1 « » َنوُرُعْـشَتال ْنِکلَو  ٌءایْحا  َْلب  ٌتاْوما ، ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  ـالَو  - » فلا
ًاتاْوما هَّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  الَو  - » ب دینکیمن ». ساسحا  امـش  یلو  دنناگدنز ، نانآ  هکلب  دناهدرم ، دییوگن  دنوشیم ، هتـشک 

ناشیادخ دزن  هک  دـنناگدنز  نانآ  هکلب  دـیرادنپم  هدرم  دـنوشیم ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یهورگ  « » 1 .« » َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحا  َْلب 
هب دوخ  مرک  زا  دنوادخ  هچنآ  هب  نانآ  « » 2  ....« » ْمِِهب اوُقَْحلَی  َْمل  َنیذَّلِاب  َنورِْشبَتْسَیَو  ِِهلْـضَف ، ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیحِرَف  .« » دنروخیم يزور 

«3  ...« » ٍلْضَفَو ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمِْعِنب  َنوُرِْشبَتْسَی   ....« » دنهدیم تراشب  دناهتسویپن ، اهنآ  هب  هک  یناسک  هب  دننامداش و  دنسرخ و  تسا ، هداد  ناشیا 
، َنوُمَْلعَی یِمْوَق  َْتَیلای  َلاق  َۀَّنَْجلا ، ِلُخْدا  َلیق  ِنوُعَمْـساَف ، ْمُکِّبَِرب  ُْتنَمآ  ّینا  - » ج دـننکیم ». یلاحـشوخ  زاربا  وا  لضف  یهلا و  ياـهتمعن  هب  »
وا هب  نامیا ) نیمه  رطاخ  هب   ) مدروآ ناـمیا  اههداتـسرف )  ) اهامـش يادـخ  هب  نم  تفگ  يو  « » 4 « » َنیمَرْکُْملا َنـِم  ینَلَعَجَو  یِّبَر  یل  َرَفَغ  اـِمب 

230 ص : تیباهو ، نییآ  تشاد ». یمارگ  دیـشخب و  ارم  نم  يادـخ  هک  دنتـسنادیم  نم  موق  شاـک  يا  تفگ  وش ، تشهب  دراو  دـش  هتفگ 
شاـک يا  هک  دـنکیم  وزرآ  يو  هک  نیا  هاوگ  هب  يورخا ، هن  تسا  یخزرب  تشهب  دوش ، نآ  دراو  دـش  هتفگ  وا  هب  هک  تشهب ، زا  دوصقم 

ربارب زا  اههدرپ  اـهباجح و  هک  ترخآ  ناـهج  اـب  یهاـگآ  نینچ  يوزرآ  تسا . هتـشاد  یمارگ  هدیـشخب و  ارم  میادـخ  دنتـسنادیم  نم  موق 
يویند ناهج  اب  یهاگآ  ان  نینچ  هکلب  تسین . راگزاس  دـنامیمن ، هدیـشوپ  رگیدـکی  رب  اهناسنا  عضو  و  دوشیم ، هتـشادرب  ناسنا  ناگدـید 
یهاوگ بلطم  نیا  رب  نآرق  تایآ  دـنرادن و  یهاگآ  خزرب )  ) رگید تأشن »  » ياـهناسنا عضو  زا  تأـشن »  » نیا ياـهناسنا  هک  تسا  بساـنم 

موق یگدنز  غارچ  تشهب ، هب  وا  دورو  ندش و  هدیـشخب  تشذگرد و  زا  سپ  هک  دزاسیم  نشور  يدعب  تایآ  نیا ، زا  هتـشذگ  دـنهدیم .
ْنا َنیلِْزنُم  اّنُک  امَو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍْدنُج  ْنِم  ِهِدَْعب  ْنِم  ِهِمْوَق  یلَع  اْنلَْزنا  امَو  - » د دـیامرفیم : هکنانچ  تشگ ، شوماخ  ینامـسآ  هحیـص  کی  اب  وا 

کی زج  دوبن  يزیچ  میدرکیمن ، نینچ  زگره  میداتسرفن و  نامـسآ  زا  یهاپـس  وا  موق  رب  « » 1 « » َنوُدِماخ ْمُه  اذاَف  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَـص  ّالا  َْتناک 
ناهج نیا  رد  يو  موق  تشهب ، هب  دورو  زا  سپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  ود  نیا  زا  دـندییارگ ». یـشوماخ  هب  یگمه  هک  یناـهگان  هحیص 
اْهیَلَع َنوُضَْرُعی  ُراـّنلا  - » ه دـشاب . دـناوتیمن  يزیچ  یخزرب  تشهب  زج  یتـشهب  نینچ  تفرگ و  ارف  ار  ناـنآ  گرم ، ناـهگان  هک  دنتـسیزیم 
ناشن شتآ  رب  رصع  حبـص و  نوعرف  لآ   » 231 ص : تیباهو ، نییآ  « 2 « » ِباذَْعلا َّدَشا  َنوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدا  ُۀَعاّسلا  ُموُقَت  َمْوَیَو  ًاّیِـشَعَو  ًاّوُدُـغ 

دافم هب  هجوت  اب  دیزاس ». دراو  باذـع  نیرتتخـس  رب  ار  نوعرف  لآ  هک  دوشیم  مکح  ددرگیم ، اپ  رب  ترخآ  هک  يزور  دـنوشیم ، هداد 
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هداد ناشن  هضرع و  شتآ  رب  رـصع  حبـص و  تمایق ، ندیـسر  زا  شیپ  اریز  ددرگیم ؛ نشور  خزرب  ناـهج  رد  ناـنآ  تاـیح  اـقب و  هیآ ، ود 
، تسخن زارف  ِدافم  دوبن ، ُۀَـعاَّسلا ) ُموُقَت  مْوَیو   ) هیآ لیذ  رگا  دـندرگیم . دراو  باذـع  نیرتتخـس  هب  نآ ، ندیـسر  زا  سپ  یلو  دـنوشیم 

هلمج ود  لـباقت  هنرگ  تسا و  خزرب  نارود  ناـمه  دوـصقم ، هک  ددرگیم  نشور  هیآ  لـیذ  هـب  هجوـت  اـب  یلو  تـشگیمن  نـشور  نادـنچ 
حبص ارس  نآ  رد  اریز  تسین ؛ زیخاتسر  يارس  دوصقم  هک  دهدیم  یهاوگ  زین  رصع  حبص و  عوضوم  نیا ، زا  هتشذگ  دوب . دهاوخن  حیحص 

. هناگراهچ بلاطم  زا  تسخن  بلطم  دوب  نیا  و  درادن . دوجو  يرصع  و 

تسوا حور  نامه  ناسنا ، تیعقاو  - 2

زا ار  هلأسم  نیا  ام  تسا . هارمه  ندب  اب  هک  دشابیم  وا  حور  نامه  ناسنا  تیعقاو  یلو  تسا ، حور  مسج و  زا  یبیکرت  رظن ، ودـب  رد  ناسنا 
حرطم ار  عوضوم  نیا  نآرق  هاگدید  زا  اهنت  هکلب  میرادن ، يراک  مالسا  نانوی و  هفسالف  تارظن  اب  اًلعف  مینکیمن و  ثحب  یفسلف  رظن  هطقن 

هدافتـسا یبوخ  هب   232 ص : تیباـهو ، نییآ  تقیقح  نیا  تـسا ، هدـش  دراو  نآرق  رد  ناـسنا  نوـماریپ  هـک  یتاـیآ  یـسررب  زا  مییاـمنیم .
، ْمُِکب َلِّکُو  يذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ْمُکافَوَتَی  ُْلق  : » دـینک تقد  هیآ  نیا  دافم  رد  کنیا  تسوا . سفن  حور و  نامه  ناـسنا ، تیعقاو  هک  دوشیم 

زاب دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  هاگنآ  دریگیم . ار  ناتنابیرگ  هدـش ، هدرامگ  امـش  يارب  هک  گرم  هتـشرف  وگب  « » 1 .« » َنوُعَجُْرت ْمُکِّبر  یلا  َُّمث 
، نیا ربانب  « 2 . » تسا نتفرگ  ذـخا و  يانعم  هب  هکلب  تسین  ندـناریم  ياـنعم  هب  تسا ، فورعم  هچنآ  فـالخ  رب  یّفََوت ،   » ظـفل دـیدرگیم ».

دهاوخ حیحـص  هیآ  ریبعت  دـشاب ، وا  ناور  حور و  نامه  ناسنا  تیعقاو  هاـگره  دریگیم ». ار  اهامـش  : » هک تسا  نیا  مُکاَّفوَتَی »  » هلمج داـفم 
نینچ تروص  نیا  رد  دـشاب ، وا  یجراخ  ندـب  وا  رگید  مین  دـهد و  لیکـشت  ار  ناـسنا  تیـصخش  زا  یتمـسق  ناور ، حور و  رگا  یلو  دوب ،

تسا و یقاب  دوخ  عضو  نامه  هب  دـسج  هکلب  دریگیمن ، ار  ام  یجراخ  هدام  ندـب و  گرم ، هتـشرف  زگره  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  زاجم  يریبعت 
ناونع هب  ام  تسین و  هیآ  نیا  هب  ًارـصحنم  دزاسیم ، نشور  ناسنا  هب  تبـسن  ار  ناور  حور و  تیعقوم  هک  یتایآ  دناتـسیم . ار  ام  حور  اهنت 
ندـب و  تسا ، حور  ناـمه  وا  يوـنعم  یحور و  تـالامک  زکرم  ناـسنا و  تیعقاو   » هک تقیقح  نیا  میزرویم . اـفتکا  هیآ  کـی  هـب  هنوـمن ،

، دش حیرـشت  تسخن  بلطم  رد  هک  گرم ، زا   233 ص : تیباهو ، نییآ  سپ  حور  ياقب  هب  هجوت  اـب  دـناهدیناشوپ » نآ  رب  هک  تسا  یـسابل 
«، ناراکتیانج  » و ناحلاص » نادیهـش و   » يارب هکلب  دـنادیمن ، رـشب  یگدـنز  نایاپ  تیناسنا و  يانف  ار  گرم  نآرق  ددرگیم . حـضاو  اًلماک 

 .... و كاندرد » باذع   » اب هارمه  و  دیون » ریشبت و  «، » يداش حرف و   » اب هارمه  یتایح  تسا ، دقتعم  زیخاتسر  زور  ندیسر  ارف  زا  شیپ  یتایح 
لیدبت نوگانوگ  رصانع  هب  هدش و  یشالتم  یحابص  دنچ  زا  سپ  ندب  هک  تسین  یکش  دشاب ، وا  يرصنع  ندب  نامه  ناسنا  تیعقاو  هاگره 

. دوب دهاوخ  موهفمان  یخزرب  تایح  ای  ناسنا ، ياقب  تروص  نیا  رد  ددرگیم 

رگید ناهج  اب  طابترا  ناکما  نآرق و  - 3

هراشا

زا طابترا  دوجو  ناکما  نآ ، ياقب  رب  هوالع  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاک  هثاغتـسا  ندوب  دـیفم  زیوجت و  يارب  هدام ، زا  درجم  حور  ياقب  تاـبثا 
لامجا روطب  اجنیا  رد  میاهتفگ و  نخـس  هراب  نیا  رد  هدرتسگ  روط  هب  حور » تلاـصا   » باـتک رد  اـم  هک  ددرگ ، تباـث  ینآرق  یملع و  رظن 

- فلا تسا : هدشن  عطق  دـنویپ  نیا  زونه  تسا و  یقاب  ناگتـشذگ  اب  رـشب  طابترا  هک  دـنهدیم  یهاوگ  دـنچ ، یتایآ  هک  میوشیم  رکذـتم 
«1 .« » َنیلَسْرُْملا َنِم  َْتنُک  ْنا  انُدِعَت  اِمب  اِنْتئا  ُِحلاص  ای  اُولاقَو  ْمِهِّبَر  ِْرما  ْنَع  اْوَتَعَو  َۀَقاَّنلا  اوُرَقَعَف  : » دیوگیم نخس  شیوخ  موق  حاورا  اب  حلاص 

هدـعو اـمب  هک  یباذـع  يربماـیپ ، رگا  دـنتفگ ، دـندیچیپ و  رـس  دوخ  راـگدرورپ  روتـسد  زا  دـندرک و  یپ  دوب ) حـلاص  هزجعم  هک   ) ار رتش  »
ار نانآ  ینامسآ ) هیحص  رثا  رب   ) ياهلزلز « » 1 «. » نیِمثاج ْمِهِراد  یف  اوُحَبْصاَف  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخاَف   » 234 ص : تیباهو ، نییآ  روایب ». یهدیم 
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َنوُّبُِحتال ْنِکلَو  ْمَُکل  ُتْحَـصَنَو  یِّبَر  َۀـَلاسِر  ْمُُکتْغَْلبا  ْدََـقل  ِمْوَقاـی  َلاـقَو  ْمُْهنَع  ّیلَوَتَف  .« » دـنداتفا ناـجیب  شیوخ  ياـههناخ  رد  تفرگ و  ارف 
ار ناحـصان  امـش  مدـیناسر و  ار  دـنوادخ  ياهمایپ  نم  موق ، يا  تفگ : تفاترب و  رـس  دـنادرگرب و  يور  ناـنآ  زا  هاـگنآ  « » 2 .« » َنیِحِصاَّنلا

.« دیرادیمن تسود 

تشذگ هک  ییاههیآ  رد  تقد 

یهلا باذع  هک  تسا  یکاح  مود  هیآ  دـندرک . تساوخرد  یهلا  باذـع  وا  زا  دـندوب ، هدـنز  هک  یماگنه  نانآ  تسا ؛ یکاح  تسخن ، هیآ 
نخـس اهنآ  اب  نانآ ، يدوبان  گرم و  زا  سپ  حـلاص  ترـضح  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  موس  هیآ  درک . دوباـن  ار  ناـنآ  همه  دیـسر و  ارف 

هک نیا  رب  نشور  هاوگ  دیرادیمن .» تسود  ار  نایوگ  تحیصن  اهامـش  نکیل  مدیناسر ، ار  راگدرورپ  ياهمایپ  نم  : » دیامرفیم دیوگیم و 
-2 هدـش . هتفگ  هک  یلکـش  هب  تایآ  مظن  - 1 تسا : زیچ   235 ص : تیباهو ، نییآ  ود  دـیوگیم ، نخـس  نینچ  نانآ  اب  يدوباـن  زا  سپ  وا 

هلمج تفگ : نینچ  ناـنآ  هب  تفاـترب و  يور  اـهنآ  زا  ناـنآ ، يدوباـن  زا  سپ  ینعی  تسا ؛ بیترت  رب  هاوگ  هک  یلوتف »  » ظـفل رد  اـف »  » فرح
هیحور نینچ  ياراد  زین  گرم  زا  سپ  یتح  هک  دـندوب  هتفر  ورف  تواقـش  دانع و  رد  نانچ  ناـنآ  دـناسریم  َنیحِـصاَّنلا » َنوُّبُِحت  ـال  نکلو  »
يدـج روط  هب  دوخ  تما  حاورا  اـب  وا  هک  تسا  نیا  نآرق  حیرـص  دنتـشادیمن . تسود  زین  ار  وگزردـنا  هد و  دـنپ  دارفا  هک  دـندوب  ثیبـخ 

، دـهدیم ربخ  دوب  هارمه  ناـنآ  اـب  زین  گرم  زا  سپ  هک  ناـنآ  رمتـسم  داـنع  زا  دـهدیم و  رارق  باـطخ  فرط  ار  ناـنآ  دـیوگیم و  نخس 
یف اوُحَبْصاَف  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف  : » دیوگیم نخس  ناگتشذگ  حاورا  اب  بیعش  ب - دیرادیمن . تسود  ار  ناحصان  زین  نونکا  مه  دیوگیم :

َنیذَّلا اهیف  اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک  ًاْبیَعُـش  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  .« » دـندش كاله  دوخ  ياـههناخ  رد  تفرگ و  ارف  ار  ناـنآ  هزرل  نیمز  « » 1 « » َنیِمثاج ْمهِراد 
بیذکت ار  وا  هک  یهورگ  دندوبن  راید  نآ  رد  ییوگ  وت  دندرک ، بیذـکت  ار  بیعـش  هک  یهورگ  « » 2 « » َنیِرِساخلا ُمُه  اُوناک  ًاْبیَعُـش  اُوبَّذَک 

یـسآ َْفیَکَف  ْمَُکل  ُتْحَـصَنَو  یِّبَر  ِتالاسر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََقل  ِمْوَق  ای  َلاقَو  ْمُْهنَع  ّیلَوَتَف   » 236 ص : تیباهو ، نییآ  دندوب ». ناراکنایز  دـناهدرک ،
هنوگچ مدرک ، تحیـصن  ار  اهامـش  مدیناسر و  ار  میادخ  ياهمایپ  نم  نم ، موق  يا  تفگ : تفاترب و  يور  نانآ  زا  « » 1 « » َنیِرفاک ٍمْوَق  یلَع 

ایبنا حاورا  اب  مالسا  ربمایپ  ج - تسا . یکی  حلاص ، هب  طوبرم  ياههیآ  اب  هیآ  نیا  رد  لالدتسا  هویش  مروخب »؟ هودنا  دنرفاک ، هک  یهورگ  رب 
زا ریغ  ایآ  سرپب  نیـشیپ  ناربمایپ  زا  « » 2 « » َنوُدَبُْعی ًۀَِهلا  ِنمْحَّرلا  ِنُود  ْنِم  اْنلَعَجا  اِنلُـسُر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرا  ْنَم  ْلَئْـسَو  : » دیوگیم نخس 
اب یعیبط ، تأـشن  نیمه  زا  دـناوتیم  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاـظ  دریگ »؟ رارق  شتـسرپ  دروم  هک  میداد  رارق  ییادـخ  ناـمحر  يادـخ 

نیا ناربمایپ  مامت  هب  راصعا  اهنرق و  مامت  رد  دـنوادخ  روتـسد  هک  دوش  نشور  ات  دریگب  سامت  دـنربیم  رـسب  رگید  تأشن  رد  هک  ناربماـیپ 
هداتـسرف دورد  مالـس و  ناربمایپ  رب  يدراوم ، رد  دیجم  نآرق  دتـسرفیم : دورد  ناربمایپ  رب  نآرق  د - دنتـسرپن . ار  هناگی  يادخ  زج  هک  دوب 

رود یسب   237 ص : تیباهو ، نییآ  تسا . هدوبن  یتافیرشت  انعمیب و  ياهفراعت  کشخ و  تایحت  اهدورد ، اهمالـس و  نیا  زگره  تسا و 
زورما هک  تسا  تسرد  دریگ . دوخب  لاذـتبا  گنر  هک  مینک  هدایپ  یحطـس  رد  ار  زیزع  نآرق  یلاـع  یناـعم  میهاوخب  رگا  تسا  فاـصنا  زا 
يدام بتکم  ناراذـگ  هیاپ  ناربهر و  میظعت  يارب  دوخ  ياهقطن  رد  دنتـسین ، لئاق  یتلاصا  ناور  حور و  يارب  هک  ناـهج  ياـهتسیلایرتام 

نیا رد  تسا ، تیعقاو  تقیقح و  کی  زا  یکاح  هک  ار  نآرق  یلاع  میهافم  تسا  حیحص  ایآ  یلو  دنیوگیم  مالس  هداتـسرف و  دورد  يرگ ،
یتشم میناوخیم ، زور  بش و  ار  اهنآ  زین  ناناملـسم  ام  هداتـسرف و  ناربماـیپ  رب  نآرق  هک  اـهدورد ، نیا  ماـمت  مییوگب  مینک و  هداـیپ  حـطس 
یسُوم یلَع  ٌمالَس  میهاْربا 3 - یلَع  ٌمالَس  نیَملاْعلا 2 - ِیف  ِحُون  یلَع  ٌمالَس  - 1 دیامرفیم : هک  نآ  دـننام  تسا ؛ انعمیب  کشخ و  تافراعت 

ییاهفالتخا اب  ناهج ، ناناملسم  مامت  دهـشت : لاح  رد  ربمایپ  رب  دورد  ه - « 1 . » َنیلَسْرُْملا یَلَع  ٌمالَس  نیسای 5 - ْلآ  یلَع  ٌمالَـس  نوُراهَو 4 -
َْکیَلَع ُمالَّسلا  : » دنیوگیم هداد ، رارق  باطخ  دروم  ار  ادخ  نأشلا  میظع  ربمایپ  زامن ، دهشت  رد  ماش  حبـص و  ره  دنراد ، یهقف  عورف  رد  هک 

238 ص : تیباهو ، نییآ  بجاو  مزال و  دهـشت  رد  ار  نآ  رگید ، یخرب  یعفاـش و  تسه ، هک  يزیچ  اـّما  ُُهتاـکََربَو » ِهَّللا  ُۀَـمْحَرَو  ُّیبَّنلا  اـهُّیا 
«1 . » تسا هداد  میلعت  نینچ  ناناملسم  هب  ربمایپ  هک  دنراد  رظن  قافتا  یگمه  نکیل  دنرامـشیم . بحتـسم  رگید  بهاذم  ناوریپ  دننادیم و 
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نینچ سپ  تسا ، هدـیرب  عوطقم و  ربمایپ ، اـب  اـم  دـنویپ  طاـبترا و  یتسار  هب  رگا  تسا . یقاـب  وا  تاـمم  تاـیح و  لاـح  رد  ربماـیپ  تنـس  و 
نیارد هکلب  تسین  دـش  هتفگ  هک  هچنآ  هب  رـصحنم  نآ ، عوقو  طابترا و  ناکما  لئالد  دراد ؟ ییانعم  هچ  باـطخ ، تروصب  مهنآ  یمـالس ،

زا حور  تلاصا   » باتک رد  ار  شخب  نیا  حورـشم  دـنناوتیم  نادـنمهقالع  دـشنحرطم . راصتخا  رطاخهب  هک  میراد  زین  يرگید  تایآ  دروم 
رطاخ هب  دهشت ، رد  مالس  هب  لالدتسا  هک  میوشیم  روآدای  نایاپ  رد  تسا . هدش  لقن  تایآ  زا  یتمـسق  اجنآ  رد  دننک و  هعلاطم  نآرق » رظن 

. تفرگ رارق  ثحب  دروم  تایآ ، نمض  رد  نآ  ندوب  یعطق 

ثحب هجیتن 

بلطم رد  رگید . ناهج  هب  وا  لاقتنا  يارب  تسا  ياهچیرد  هکلب  تسین ، ناسنا  يانف  یگدنز و  نایاپ  گرم  هک  دش  تباث  تسخن  بلطم  رد 
وا ناور  حور و  رگا  هدش و  هدیناشوپ  نآ  رب  هک  تسا  یـسابل  ندب  و  تسا ، وا  ناور  حور و  نامه  ناسنا ، تیعقاو  هک  دـیدرگ  نشور  مود 

يدام و ندـب  ورگ  رد  هک  ییاناوت  زا  عون  نآ  ياهنم   ) وا ییاـناوت  ماـمت  تیـصخش و  تیعقاو و  ًارهق  تسا ،  239 ص : تیباهو ، نییآ  یقاـب 
، ادـخ نذا  هب  تسناوتیم  ای  تشاد ، اعد  شیاین و  رب  تردـق  وا  سفن  ناهج  نیا  رد  رگا  نیا  ربانب  دـشابیم . یقاب  زین  تسا ) نآ  هب  هتـسباو 

يدام ندـب  هب  راین  هک  ییاهراک  زج  تساناوت و  رداق و  ادـخ  نذا  هب  وا  یـسدق  سفن  زین  ارـس  نآ  رد  دـهد ، ماجنا  هداعلا  قراـخ  ياـهراک 
ریذـپ ناکما  تأشن  نآ  ياهناسنا  اب  تأشن  نیا  ياهناسنا  طابترا  هک  دـش  تباث  موس  بلطم  رد  دـشابیم . اناوت  رداق و  اهراک  مامت  رب  دراد ،

؛ دـیدرگ تباث  بلطم  یفـسلف  ناکما  تشذـگ ، هک  یبلطم  هس  هب  هجوت  اب  دنـشابیم . ام  تاملک  نانخـس و  ياونـش  سدـقم  حاورا  تسا و 
رظن زا  يراک  نینچ  ایآ  یلو  دـنیوگب  خـساپ  زین  یهلا  نذا  هب  و  دـننک ، تفایرد  ار  ام  نانخـس  دـنناوتیم  یهلا  ياـیلوا  هک  دـش  تباـث  ینعی 

: میروآیم هک  دراد  هدهع  رب  مراهچ  بلطم  ار  نآ  خساپ  هن ، ای  تسا  عورشم  یمالسا  نیناوق 

: سدقم حاورا  زا  تجاح  تساوخرد  ناناملسم و  - 4

یتجاح تساوخرد  ربمایپ  زا  هباحـص ، زا  دعب  ياههورگ  ربمایپ و  هباحـص  هک  دننآ  رکنم  صاخ ، يروادـشیپ  اب  وا  ناوریپ  و  هیمیت » نبا  - » 1
زامن و نیعبات ، نیعبات  ای  نیعبات و  رـصع  رد  هن  هباحـص و  رـصع  رد  تما  ناگتـشذگ  زا  سک  چیه  : » دنیوگیم هراب  نیا  رد  دنـشاب و  هدرک 

نییآ رد  هن  دنتـسجیمن  هثاغتـسا  ناـنآ  هب  دـندرکیمن و  تساوخرد  ناـنآ  زا  زگره  دـندرکیمن و  باـختنا  ار  ناربماـیپ  ربق  راـنک  رد  اـعد 
نیا هک  دـنک  روصت  نیعبات  هباحـص و  خـیرات  زا  علطم  ریغ  درف  کـی  دـیاش  « 1 .« » ناشروبق راـنک  رد  هن  ناـنآ و  باـیغ   240 ص : تیباهو ،

رد : » میوشیم روآدای  ار  يدراوم  هنومن  باب  زا  اـم  دـنکیم . تباـث  ار  نآ  فـالخ  تسرد ، خـیراوت  هب  هعجارم  یلو  دراد  تقیقح  تبـسن 
نانآ هک  بلطب  بآ  دوخ  تما  يارب  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : دـمآ و  ربمایپ  ربق  راـنک  يدرم  دـمآ و  شیپ  یلاسکـشخ  رمع  تفـالخ  نارود 

.« دش دنهاوخ  باریـس  یگمه  هک  نک  شهاگآ  ناسر و  مالـس  وا  رب  ورب و  رمع  شیپ  دومرف : دمآ و  وا  باوخ  هب  ربمایپ  سپ  دـندش . دوبان 
تساوخ و يزیچ  وا  زا  ناوتیم  تسا  خزرب  رد  ربمایپ  هک  یلاح  رد  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  ناـیرج  نیا  : » دـیوگیم يدوهمـس »  » سپـس « 2»
وا زا  تاـیح  لاـح  ناـسب  هک  درادـن  عناـم  تهج  نیا  زا  تسا ؛ هاـگآ  دارفا ، تساوـخرد  زا  وا  اریز  درادـن ؛ لاکـشا  بلطم  نیا  درک و  اـعد 
نب یـسوم  نب  دـمحم  هَّللادـبعوبا  ظـفاح   » زا نینچمه  يدوهمـس » - » 2 241 ص : تیباـهو ، نـییآ  « 3 .« » دوـمن ییاـعد  درک و  یتـساوخرد 

جراخ زا  یبرع  هک  دوب  هتـشذگ  ص - ربمایپ - نفد  زا  زور  هس  هک  دـنکیم  لـقن  ع »- بلاـط - یبا  نب  یلع   » هب یهتنم  يدنـس  اـب  ناـمعنلا »
َناکَو ْکنَع ، اْنیَعَو  ام  ُهَناحبس  هَّللا  ِنع  َْتیَعَوَو  ََکلُوق  انْعِمَـسَف  َْتُلق  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  : » تفگ دیـشاپ و  رـس  رب  ار  ربمایپ  ربق  كاخ  دمآ ، هنیدم 

وت ادخ ، لوسر  يا  « » 1  ....« » یل ْرِفْغَتْـسَت  َُکْتئِجَو  ُتْمَلَظ  ْدـقَو  َهَّللا »...  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاج  ْمُهَـسُْفنا  اوُمَلَظ  ْذا  ْمُهَّنَأ  َْولَو   » َْکیَلَع َلَْزنا  امیف 
: تسا هیآ  نیا  تسا ، هدش  لزان  وت  رب  هک  ییاهزیچ  زا  میدومن ، ذخا  وت  زا  ام  هچنآ  يدرک ، ذخا  ادـخ  زا  میدینـش ، ار  وت  راتفگ  ام  یتفگ و 
ار ادخ  ییامن ، شزرمآ  بلط  نانآ  هرابرد  زین  وت  دننک ، شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دنیایب و  وت  دزن  دندرک ، متـس  شیوخ  سفن  رب  نانآ  هاگره  »
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راـبخال اـفولا  ءاـفو   » هدنـسیون اـمنب و »...  شزرمآ  بلط  میارب  ماهدـمآ ، وـت  شیپ  هدرک و  متـس  شیوـخ  سفن  رب  نم  دـنباییم ». هدـنزرمآ 
ربمایپ زا  تجاح  تساوخرد  هثاغتسا و  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یگمه  دنکیم و  لقن  یناوارف  عیاقو  متشه ، باب  همتاخ  رد  یفطـصملاراد »
ناونع تحت  یباـتک  عوضوم  نیا  نوماریپ  ناـمعن  نب  یـسوم  نب  دـمحم  ماـما  دـسیونیم : یتح  وا  تسا ، هدوب  ناناملـسم  هرمتـسم » هریـس  »
تناما ناونع  هب  مردپ  دزن  رانید  داتـشه  يدرم  : » دیوگیم ردکنم » نب  دمحم  - » 3 تسا . هتشون  مانالاریخب » نیثیغتسملا  یف  مالظلا  حابصم  »

ار اهنآ  مردـپ  دـمآ و  شیپ  ینارگ  ًاقافتا  تفر . داهج  هب  دوخ  هاـگنآ  نک ، جرخ  يدرک  ادـیپ  زاـین  لوپ  نیا  هب  رگا  تفگ : وا  هب  دراذـگ و 
هعجارم ادرف  هک  تفگ  وا  هب  مردـپ  دومن . ار  دوخ  لوپ  هبلاـطم   242 ص : تیباهو ، نییآ  دـمآ و  لوپ  بحاص  يزور  ماجنارـس  درک ، جرخ 

رد ماگنه  نیمه  رد  دوب ، هثاغتسا  لاح  رد  حبص  کیدزن  ات  درکیم ، هراشا  ربمایپ  ربنم  ربق و  هب  هک  یلاح  رد  دمآ ، دجسم  هب  ار  بش  دنک و 
رکبوبا - » 4 « 1 .« » دوب رانید  داتـشه  نآ  رد  هک  داد  مردپ  هب  ياهسیک  يو  ریگب ، دمحم  ابا  يا  تفگ : دش و  رادـیدپ  يدرم  دجـسم  یکیرات 

ربق راـنک  هب  دیـسر  ارف  بش  نوچ  میدوب ، ربماـیپ  ربق  راـنک  اـم  درک و  هبلغ  خیـشلاوبا  یناربـط و  نم و  رب  یگنـسرگ  : » دـیوگیم يرقم » نب 
رد دندش ، دراو  ناوج  ود  اب  يولع  يدرم  دش ، هدیبوک  دجسم  برد  هک  تشذگن  يزیچ  عوجلا »....  هَّللا  لوسر  ای  : » متفگ متفر و  ترضح 

ار ادخ  لوسر  تفگ ...  يولع  درم  نآ  میدـش  غراف  اذـغ  ندروخ  زا  هک  یعقوم  دوب ...  اذـغ  زا  ولمم  یلیبنز  مادـک  ره  تسد  رد  هک  یلاح 
رقف تیاهن  رد  هک  مدش  هنیدم  دراو  ینامز  : » دیوگیم داّلج » نبا  - » 5 « 2 .« » مروایب اذغ  امـش  يوس  هب  هک  درک  رما  نم  هب  مدید ، باوخ  رد 

باوخ رد  سپ  تشگ ، یلوتـسم  نم  رب  باوخ  ناهگان  متـسه ...  وت  نامهیم  ادخ ، ربمایپ  يا  متفگ : هدـمآ ، ادـخ  لوسر  ربق  کیدزن  مدوب .
نیا هک  تسا  نیا  ام  نخس  میرادن . اههعقاو  اهنایرج و  نیا  مقس  تّحص و  اب  يراک  کنیا  ام  « 3  ....« » داد متسد  هب  ینان  هک  مدید  ار  ربمایپ 
نیا رگا  تسا و  هدوب  یعیاش  لمع  يراـک  نینچ   243 ص : تیباهو ، نییآ  هک  دـنهدیم  یهاوگ  غورد - هاوخ  دنـشاب  تسار  هاوخ  عیاقو -

راظنا زا  ار  نانآ  هک  دـندرکیمن ، لقن  ار  یبلاطم  نینچ  ياهفرح  ناعـضاو  نالعاج و  زگره  دوب ، رفک  كرـش و  ای  مارح ، تعدـب و  لاـمعا 
تحـص زا  یکاـح  یگمه  هـک  مـیدرک  لـقن  یثیداـحا  تاـیاور و  حاورا ،» طاـبترا   » شخب حور » تلاـصا   » باـتک رد  اـم  دـنزادنیب . مدرم 
یهورگ جازم  اب  ثداوحو  ایاضق  عون  نیا  هک  اـجنآ  زا  - 1 میریزگان : یتاکن  رکذـت  زا  اج  نیا  رد  تسا . سدـقم  حاورا  زا  اعد  تساوخرد 

رب اوران  راـکنا  عون  نیا  اـیآ  دـننکیم ، دادـملق  عوضوم  لوعجم و  ار  همه  اـهنآ ، ناـیوار  دانـسا و  زا  قیقحت  نودـب  اذـل - تسین - راـگزاس 
نیا دادعت  اریز  ددرگیم ؛ خیرات  يدوبان  بجوم  یخیرات ، ثداوح  اب  دروخرب  عون  نیا  تفگ : دیاب  خساپ  رد  دناسریم ؟ ررض  ام  لالدتسا 

اهلقن و عون  نیا  يروآدرگ  رکف  رد  یـسک  رگا  تشاگنا . هیاپیب  غورد و  ار  همه  ناوتیمن  هک  تسا  ياهزادنا  هب  تجاح ، تساوخرد  عون 
یلو تسا  هیاپیب  غورد و  اهتیاکح  اهلقن و  نیا  هک  مینک  ضرف  لاح  دنک . نیودت  ار  روطق  میخـض و  سب  یباتک  دناوتیم  دشاب ، اهتیاکح 

اهتساوخرد نینچ  رگا  هک : نیا  نآ  دنکیم و  تیاکح  میتسه ، نآ  لابند  هب  ام  هک  تقیقح  کی  زا  خیرات ، لوط  رد  هیاپیب  ياهاعدا  نیمه 
رتـالاب ار  دوخ  ماـقم  اـهنت  هن  تروص  نیا  رد  اریز  دـندرکیمن ؛ عضو  لـعج و  راـختفا  ناونع  هب  زگره  دوـب ، عرـش  فـالخ  رب  اههثاغتـسا  و 

عضو لعج و  ار  ییاهزیچ  دنشوکیم  خیرات  ثیدح و  نالعاج  ناعـضاو و  دندیدرگیم . هعماج  مشخ  رد  طوقـس  لّزنت و  هیام  دندربیمن ،
تنـس نآرق و  فالخ  رب   244 ص : تیباهو ، نییآ  یلامعا  نینچ  هاگره  دـشاب . هتـشاد  ار  نآ  زا  ییاریذـپ  یگدامآ  هعماج  جازم  هک  دـننک 
تروص هب  هاوـخ  سدـقم ، حاورا  زا  دادمتـسا  - 2 دـندروآیمن . نییاـپ  مدرم  راـظنا  رد  ار  دوـخ  هدزن و  اـهنآ  عـضو  هب  تسد  زگره  دوـب ،

نایب هک  لصا  راهچ  هب  هجوت  اب  هدشمگ و )...  ندینادرگ  زاب  و  رامیب ، يدوبهب   ) لعف ماجنا  تساوخرد  تروص  هب  ای  دـشاب  اعد  تساوخرد 
زا ربمایپ  سدقم  حور  هک  نیا  اعد و  تساوخرد  نامه  سدقم ، حاورا  هب  لسوت  ماگنه  هب  ناناملـسم  نایم  رد  جـیار  تسا . عنامالب  دـیدرگ 

: دـننام لعف  ماـجنا  تساوخرد  همه  نیا  اـب  دروآرب و  ار  وا  يورخا  اـی  يویند و  تجاـح  دـشخبب و  ار  وا  هاـنگ  ادـخ  هک  دـهاوخب  دـنوادخ 
هب هجوت  اب  ییاهتساوخرد ، نینچ  - 3 دنـشابیم . ناسکی  لیلد  رظن  زا  اعد  تساوخرد  اب  یگدنز  رد  هافر  ریـسا ، ندش  دازآ  رامیب ، يدوبهب 
هب هن  اـهنآ  رد  هدـننک ، تساوخرد  اریز  تسین ؛ اـهنآ  شتـسرپ  سدـقم و  حاورا  تداـبع  زگره  میدروآداـی ، تداـبع »  » هراـبرد هک  ینازیم 
زا یـشخب  ای  شنیرفآ و  ناهج  نادرگراک  هنو  دشیدنایم  کچوک ) يادـخ  ولو   ) ادـخ ار  اهنآ  هن  و  تیبوبر ، هب  هن  تسا و  دـقتعم  تیهولا 
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ادخ هاگرد  ربنامرف  كاپ و  ناگدـنب  ار  نانآ  هکلب  تسا ، هدـش  راذـگاو  اهنآ  هب  ادـخ ، لاعفا  زا  یـشخب  هک  تسا  دـقتعم  هن  دـنادیم و  نآ 
رب نانآ ، زا  یخرب  ییاناوت  تردق و  هناگراهچ  ینابم  هب  هجوت  اب  دناهدشن . بکترم  ار  یفالخ  نیرتکچوک  يویند  یگدنز  رد  هک  دننادیم 

تسه هک  يزیچ  تسا ، رارقرب  اهنآ  اب  ام  طابترا  دناهدنز و  تادوجوم  نانآ  هک  تسین  دیدرت  کش و  ياج  نالـسوتم ، ياههتـساوخ  ماجنا 
245 ص : تیباـهو ، نییآ  اـمو   » نشور قادـصم  ناـنآ  تسا و  یهلا  نذا  هب  طونم  نآ ، ریغ  اـعد و  زا  معا  يراـک ؛ ره  ماـجنا  هک  تسا  نیا 

تساوخرد ادخ  زا  يدارفا  هرابرد  تسناوتیم  يویند  تایح  رد  هک  روط  نامه  ع - حیسم - ترـضح  دنـشابیم . هَّللا » َءاشَی  ْنَأ  ّالإ  َنوُءاشَت 
هب رگید ، يارـس  هب  لاقتنا  زا  سپ  نینچمه  دشخب ، افـش  صرب  يرامیب  هب  نایالتبم  داز و  ردام  نایانیبان  هب  راگدرورپ  نذا  هب  ای  دـنک و  ریخ 
هک يزیچ  دشابیم ، راک  ود  ره  ماجنا  رب  رداق  زین  وا ، نت  مسج و  هب  هن  تسا  وا  ناور  حور و  هب  طوبرم  اهناوت  اهتردـق و  نیا  هک  نیا  مکح 

عضاوت و عوـن  نیا  - 5 تـسا . مزــال  یمتح و  طرــش  ارجم  نـیا  زا  ضیف  لوزن  رب  وا  تیــشم  قـلعت  یهلا و  نذا  هـلحرم ، ود  ره  رد  تـسه 
بولطم میفاکـشب ، ار  اهلـسوت  هجوت و  نیا  نطاب  رگا  اما  تسا  اهنآ  دوخ  هب  هجوت  رهاظ  هب  دنچ  ره  موصعم ، نایاوشیپ  هب  تبـسن  اهینتورف 

لئاسم رد  هک  یناسک  دشابیم و  بابسألا  ببسم  هب  هّجوت  نیع  بابـسا ، هب  هجوت  تقیقح  رد  تسا و  ادخ  دوخ  یقیقح  لوؤسم  و  یعقاو ،
یتلاصا هن  لئاسو ، اهبابسا و  نیا  رب  تفرعم  اب  نالّسوتم  دنهاگآ . فقاو و  لد  هدید  اب  تقیقح  نیا  رب  دنراد ، راوتسا  ياهماگ  كولـس  ریس 

هداد و رارق  دوخ  تمحر  لوصو  قیرط  ضیف و  يارجم  ار  اهنآ  زاس ، ببـس  يادخ  هک  دنـشیدنایم  ياهلیـسو  هکلب  یلالقتـسا ، هن  دنلئاق و 
یف اوُدِهاجَو  َۀَلیِسَولا  ِْهَیلا  اوغَْتباَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » تسا هدومرف  هک  اجنآ  تسا . هدومن  رما  نآ  لیصحت  رب  ار  نانمؤم  زین  دوخ 

، دینک لیصحت  هلیسو  وا  يوس  هب  دیزیهرپب و  ادخ  اب ) تفلاخم   ) زا نامیا ، اب  دارفا  يا   » 246 ص : تیباهو ، نییآ  « 1 « » نوُِحلُْفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس 
مکح هب  زین  ایلوا  ایبنا و  كاپ  ياعد  تسا ، هلیـسو  یهلا  ضیارف  هیلک  هزور و  زامن و  رگا  دیوش ». راگتـسر  دـیاش  دـینک ، داهج  وا  هار  رد  و 

هب لـمع  و  تسا ، هلیـسو  هدـننیرفآ  هب  هجوـت  نیع  لـئاسو ، نیا  هب  هجوـت  تسا و  هلیـسو  شزرمآ ) بلط  هب  طوـبرم  تاـیآ   ) نیـشیپ تاـیآ 
. تسا هدش  دراو  هدش  دای  هیآ  رد  هک  تسا  يروتسد 

ادخ يایلوا  زا  تعافش  بلط   13 لصف :

هراشا

اپ یـصخش  دیآیم و  نایم  هب  درف  کی  تیموکحم  هانگ و  مرج و  زا  نخـس  هک  یماگنه  میراد ، لماک  ییانـشآ  تعافـش »  » هژاو اب  یگمه 
. درک تعافـش  وا  قح  رد  ینالف  مییوگیم : دـشخب ، تاجن  فیقوت  نادـنز و  اـی  مادـعا  گرم و  زا  ار  وا  اـت  دـنکیم  تطاـسو  یناـیمرد و 

يارب صخـش  تطاسو  هب  هک  نیا  تلع  تسا . هدـش  هتفرگ  قاط ، ياـنعم  هب  رتو »  » لـباقم رد  تفج ، ياـنعم  هب  عفـش »  » هداـم زا  تعافـش » »
دوجو رد  هک  یتاجن  لماوع  اب  وا ، ریثأت  يورین  هدـننک و  تعافـش  تیعقوم  ماـقم و  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هتفگ  تعافـش  راـکهنگ  تاـجن 

، تیباهو نییآ  دندرگیم . راکهنگ  صخش  صالخ  بجوم  مه ، کمک  همیمـض و  هب  دشاب ) كدناو  مک  دنچ  ره   ) تسه هدنوش  تعافش 
دنوادـخ هاگـشیپ  رد  هک  یتـیعقوم  برق و  يور  یهلا ، نازیزع  هک  تسا  نیا  رهاـظ  رد  ناراـکهنگ  يارب  ادـخ  ياـیلوا  تعافـش   248 ص :

زا دننک و  تطاسو  ناراکهنگ  اهمرجم و  يارب  دنناوتیم  يدرف ) هن  دراد  یلک  هبنج  هک  یـصاخ  طباوض  تحت  ادخ و  نذا  هب  هتبلا  ، ) دـنراد
تعافـش ندـش  هتفریذـپ  ندرک و  تعافـش  هتبلا  درذـگ ، رد  نانآ  هانگ  ریـصقت و  زا  هک  دـنهاوخب  گرزب  دـنوادخ  زا  شیاین ، اعد و  قیرط 

هب دـشابیم . هانگ )  ) تعافـش دروم  هب  طوبرم  یخرب  راـکهنگ و  صخـش  هب  طوبرم  یخرب  هک  تسا  یطیارـش  هتـشر  کـی  ورگ  رد  ناـنآ ،
اب ار  دوخ  يونعم  دنویپ  ندوب  راکهنگ  نیع  رد  هک  يدارفا  هب  ادخ ، نذا  اب  تسا  ادـخ  يایلوا  ندرک  کمک  نامه  تعافـش  رگید ، ترابع 

تـسا نیا  تعافـش  انعم  کی  هب  و  دشاب . ظوفحم  دیاب  هتـسویپ  هطباض  نیا  دناهدرکن و  عطق  ادخ  يایلوا  اب  ار  شیوخ  یحور  دنویپ  ادخ و 
ددـم هتبلا  دـبلطیم ، ددـم  يرای و  ینوناق ، رما  کی  تروص  هب  الاب ، دوجوم  زا  دراد ، تفرـشیپ  شهج و  دادعتـسا  هک  نودام  دوجوم  کی 
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ناسنا کی  هب  وا  لیدـبت  ناکما  دـهدب و  تسد  زا  ار  لماکت  شهج و  يورین  هک  دـنکن  طوقـس  يدـح  هب  دـیاب  یحور  لامک  رظن  زا  هاوخ 
و هدوب ، نیتسار  ناعفاش  زا  تعافـش  تساوخرد  ناناملـسم  شور  دـعب ، ياـهنامز  اـت  ص - یمارگ - ربماـیپ  ناـمز  زا  دورب . ناـیم  زا  كاـپ ،

چیه اب  یمالسا ، نادنمشناد  زا  کی  چیه  ار  یتساوخرد  نینچ  دندرکیم و  تعافـش  تساوخرد  تامم ، تایح و  لاح  رد  نانآ  زا  هتـسویپ 
رکفت زرط  اب  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  هیمیت  نبا  یمالـسا  متفه  نرق  رد  هک  نیا  اـت  دنتـسنادیمن . فلاـخم  مالـسا  لوصا  یناـبم و  زا  کـی 

باهولادبع نب  دمحم  يو  زا  سپ  نرق  هس  و  درک ، تفلاخم  ناناملسم  نایم  رمتـسم  ياهـشور  ننـس و  زا  يرایـسب  هلأسم و  نیا  اب  یـصاخ 
زا یکی  درک . هدـنز  ون  زا  دـیدش  ياهنوگ  هب  ار  هیمیت  نبا  بتکم  تشارفارب و  ار  تفلاـخم   249 ص : تیباهو ، نییآ  مچرپ  ًاددجم  يدـجن 

لـصا کی  ناونع  هب  ار  تعافـش  ناناملـسم  رگید  ناسب  هک  نیا  اب  نانآ  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ياههقرف  رگید  اب  اـهیباهو  فـالتخا  طاـقن 
تمـسق نیا  رد  یمارگ  ربمایپ  درک و  دـنهاوخ  تعافـش  تما  ناراکهنگ  هرابرد  ناعفاش  تمایق  زور  هک  دـنیوگیم  دـناهتفریذپ و  یمالـسا 

هب عوضوم  نیا  رد  مینک و  تعافـش  بلط  نانآ  زا  ناهج  نیا  رد  میرادـن  قح  زگره  اما  دـیوگیم : لاـح  نیع  رد  دراد ، ار  يرتگرزب  مهس 
رگید مالـسا و  ربمایپ  هک : تسا  نیا  نانآ  راتفگ  هصالخ  تسا ، یحور  یتحاران  هیاـم  ناـنآ  نانخـس  نتم  لـقن  هک  دـناهتفر  دـنت  ياهزادـنا 

، دشاب ادخ  هک  نآ ، هدنهد  نذا  تعافش و  کلام  زا  ار  تعافش  دیاب  یلو  دنراد  تعافش  قح  زیخاتسر  زور  رد  ایلوا  ناگتشرف و  ناربمایپ و 
ُبَلُْطی اَّمِم  َِکلذ  ُوَْحن  ْوأ  َکَتَِکئالَم  َْوأ  َنیِحلاَّصلا  َكَدابع  انیف  ْعِّفَـش  َّمُهّللَأ  َْوأ  ِۀـِمایْقلا  َمْوَی  انیف  ًادـمُحم  انَِّیبَن  ْعِّفَـش  َّمُهّللَأ  : » تفگ تساوخ و 
ِخَزْرَْبلا ِماَّیأ  یف  َِکلذ  َتَبَلَط  اذإَف  ُهَّللا  اَّلا  ِْهیَلَع  ُرِدْقَی  اَّمِم ال  اهَْریَغ  ْوأ  َۀَـعافَّشلا  َُکلَأْسَأ  ِهَّللا  َِّیلَو  ایْوأ  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُلاُقی : الَف  ْمُْهنِم  ِهَّللا ال  َنِم 
میرادن قح  ام  یلو  هد ، رارق  تمایق  زور  رد  ام  ناعیفـش  ار  دوخ  حـلاص  ناگدـنب  رگید  ربمایپ و  اراگدرورپ ! « » 1 .« » ِكْرِّشلا ِماْسقَأ  ْنِم  َناک 

هاگره تسین ، رداق  نآ  رب  یسک  ادخ  زج  هک  تسا  يزیچ  تعافش  اریز  امن ؛ تعافش  نم  قح  رد  ادخ ، یلو  يا  ای  ادخ ، ربمایپ  يا  مییوگب :
اهرادنپ هتشر  کی  اب  اهیباهو  ياهدیزرو ». كرـش  یهاوخب   250 ص : تیباهو ، نییآ  دربیم ، رـسب  خزرب  رد  هک  ربماـیپ ، زا  ار  يزیچ  نینچ 

هک نآ  زا  شیپ  ام  دنمانیم . كرـش  ار  وا  لمع  كرـشم و  ار  هدننک  تساوخرد  هدرک و  میرحت  ار  نیتسار  ناعفاش  زا  تعافـش  تساوخرد 
نانآ لئالد  هب  هاگنآ  میهدیم ، رارق  یـسررب  دروم  نیملـسم  هریـس  تنـس و  باتک و  رظن  زا  ار  هلأسم  دوخ  مینک  یگدیـسر  ار  نانآ  لـئالد 

. مییامنیم یگدیسر 

: تعافش تساوخرد  يراوتسا  رب  ام  لئالد 

تـساوخرد فلا - ددرگیم : نشور  اًـلماک  بلطم  ود ، نآ  توـبث  اـب  تسا و  زیچ  ود  زا  بکرم  تعافـش ، تساوـخرد  زاوـج  رب  اـم  لـیلد 
. تسا بحتسم  يرما  هتسیاش  دارفا  زا  اعد  تساوخرد  ب - تسا : اعد  تساوخرد  نامه  تعافش ،

تسا اعد  تساوخرد  نامه  تعافش  تساوخرد 

هاگـشیپ رد  نانآ  هک  یماقم  برق و  هیاس  رد  تسین و  یهلا  هاگرد  هب  شیاـین  اـعد و  زج  نیتسار ، ناـعفاش  رگید  یمارگ و  ربماـیپ  تعاـفش 
دارفا لاح  لماش  ار  دوخ  هدرتسگ  رهم  فطل و  ناـبرهم  دـنوادخ  دـنهدیم ، ماـجنا  ناراـکهنگ  هراـبرد  هک  ییاـعد  رثا  رب  دـنراد ، دـنوادخ 
ياملع زا  کیچیه  نسحتـسم و  تسا  يرما  ربمایپ - هب  دـسر  هچ  نمؤم - ردارب  زا  اعد  تساوخرد  دـشخبیم و  ار  ناـنآ  هدومن و  راـکهنگ 
تقیقح هک  تفگ : ناوـتیمن  هتبلا   251 ص : تیباهو ، نییآ  تسا . هدرکن  يدـیدرت  نآ  تحـص  رد  یباهو ، ریغ  یباـهو و  زا  معا  مالـسا ؛

تسا و اعد  نامه  نآ  نشور  یناـعم  زا  یکی  هک  تفگ  ناوتیم  اـما  تسا  یهلا  هاـگرد  هب  اـعد  ناـمه  رـشحم ، فقاوم  ماـمت  رد  تعاـفش 
ْنَم : » هیآ ریـسفت  رد  يروباشین » نیدلا  ماظن  . » دننکیم دصق  ار  انعم  نیمه  « 1 « » هَّللاَْدنِع اَنل  ْعَفْـشا  ِهَّللاَْدنِع  ًاهیجَو  ای  : » دنیوگیم هک  یناسک 

نامه تعافـش  تقیقح  « » ٍِملْـسُِمل ُةوْعَّدلا  َیِه  امَّنا  ِهَّللا  َیلا  ُۀَعافَّشلا  : » هک دنکیم  لقن  لتاقم  زا  « 2 « » اْهنِم ٌلْفِک  ُهَّل  ْنُکَی  ًۀئِّیَس  ًۀَعافَش  ْعَفْـشَی 
دوشیم باجتـسم  دـنک ، اعد  دوخ  ناملـسم  ردارب  يارب  سک  ره  هک  تسا  هدـش  لقن  ص - ربمایپ - زا  و  تسا ». ناملـسم  يارب  ندرک  اعد 
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حیحـص ار  هدنز  صخـش  زا  اعد  تساوخرد  هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  هیمیت  نبا  دوب ». دهاوخ  نآدننام  زین  وت  يارب  : » دیوگیم ياهتـشرفو 
یـشزرا جرا و  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  ینمؤم  ره  زا  ناوتیم  هکلب  درادـن  ایلوا  ربمایپ و  هب  صاصتخا  تعافـش  تساوخرد  نیا  ربانب  دـنادیم .

هدرک و ریـسفت  یهلا  هاگرد  هب  شیاین  اعد و  هب  ار  تعافـش  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  يزار  رخف  دومن . ار  یتساوخرد  نینچ  دشاب ، هتـشاد 
دهدیم یهاوگ  هیآ   252 ص : تیباهو ، نییآ  نیا  دیوگیم : « 3 « » ًۀَمْحَر ٍءیَش  َّلُک  ْتَعِسَو  انَّبَر  اونَمآ  َنیذَِّلل  َنوُرِفْغَتْسَیَو  : » هیآ ریـسفت  رد 

؛ تسا هورگ  نیمه  هرابرد  زین  رگید  ناربمایپ  ربماـیپ و  تعافـش  هکناـنچمه  « 1 . » تسا ناراکهنگ  هرابرد  اهنت  شرع  نـالماح  تعافـش  هک 
شزرمآ بلط  نامیا  اب  دارفا  دوخ و  ناهانگ  هب  تبـسن  « » 2 « » ِتانِمْؤُْملاَو َنینِمْؤُْمللَو  َِکْبنَِذل  ْرِفْغَتْساَو  : » دهدیم روتـسد  نینچ  دنوادخ  اریز 

بلط دنیآیم  تمایق  هنماد  ات  هک  ینامیا  اب  دارفا  همه  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  شنیدـلاو و  دوخ و  هرابرد  زین  حون  ترـضح  امنب ».
ار تعافـش  يو  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  يزار  رخف  ناـیب  نیا  « 3 . » تسا هداد  ماجنا  ار  دوخ  تعافـش  تلاـسر  قیرط  نیا  زا  هدرک و  شزرمآ 

رایسب یمالسا  ثیداحا  رد  تسا . هتسناد  اعد  تساوخرد  نامه  ار  تعافـش  تساوخرد  هدرک و  یقلت  راکهنگ  قح  رد  عیفـش  ياعد  نامه 
ُموُقَیَف ُتوُمَی  ٍِملْـسُم  ٍلُجَر  ْنِم  ام  : » دنکیم لقن  ربمایپ  زا  سابع  نبا  دنادیم . تعافـش  ار  ناملـسم  قح  رد  ناملـسم  ياعد  هک  تسا  هدـمآ 

وا هزانج  رب  دریمب و  یناملـسم  هاگره   » 253 ص : تیباـهو ، نییآ  « 4 « » ِهِیف ُهَّللا  ُمُهَعَّفَـش  ّالا  ًائیَـش  ِهَّللاب  َنوُکِرُْـشیال  اًلُجَر  َنوَُعبْرا  ِِهتَزانَج  یلَع 
ناونع هب  هدننک  اعد  ثیدح  نیا  رد  دریذپیم ». يو  هرابرد  ار  اهنآ  تعافـش  دنوادخ  دنرازگب ، زامن  دـنزرویمن - كرـش  هک  درم - لهچ 

زامن ندرازگ  يارب  شگرم  زا  سپ  هک  دهاوخب  شیافو  اب  تسود  لهچ  زا  دوخ  تایح  لاح  رد  یـسک  رگا  لاح  تسا . هدـش  یفرعم  عفاش 
مهارف ار  ادخ  ناگدنب  تعافـش ، تامدقم  هدرک و  تعافـش  بلط  اهنآ  زا  عقاو  رد  دنیامن ، اعد  يو  قح  رد  دـندرگ و  رـضاح  شاهزانج  رب 

دوخ ماما  زا  مدرم  هک  یماگنه  « » ْمُهَّدُرَی َْمل  ْمَُهل  َیِقْـسَتْسََیل  ِمامْإلا  یلا  اوُعَفْـشَتْسا  اذا  : » ناونع اب  تسا  یباب  يراخب  حیحـص  رد  تسا . هدرک 
َنوُکِرْشُملا َعَفْشَتْسا  اذا  : » ناونع اب  دراد  یباب  زین  و  دنکیمن ». در  ار  نانآ  تساوخرد  دبلطب ، ناراب  نانآ  يارب  هک  دننک  تعافش  تساوخرد 

هک دـنهدیم  یهاوگ  باب  ود  نیا  تاـیاور  « 1 .« » دنیامن تعافـش  بلط  یطحق  دروم  رد  نیکرـشم  هک  یماگنه  « » ِطْحَْقلا َدـْنِع  َنیِِملْـسُْملِاب 
تشگ و نشور  لالدتسا  هیاپ  کی  اجنیا  ات  درک . ریسفت  رگید  تروص  هب  ار  نآ  دیابن  تسا و  اعد  تساوخرد  نامه  تعافـش ، تساوخرد 

تساوخرد  » هک نیا  نآ  میزادرپیم و  لالدتسا  مود  هیاپ  حیرشت  هب  نونکا  تسین . یهاوخ » اعد   » زج یبلط » تعافش   » تقیقح هک : نیا  نآ 
. تسا بحتسم  بولطم و  رما  اًلماک  یهلا - يایلوا  هب  دسر  هچ  نمؤم - ردارب  زا   254 ص : تیباهو ، نییآ 

بحتسم تسا  يرما  هتسیاش  دارفا  زا  اعد  تساوخرد 

: هتسیاش دارفا  زا  اعد  تساوخرد  نآرق و 

َِکْبنَِذل ْرِفْغَتْساَو  - » 1 ریز : ياههیآ  دننام  دشابیم  دیفم  ّرثؤم و  اًلماک  دارفا ، قح  رد  ربمایپ  شزرمآ  بلط  هک  دنهدیم  یهاوگ  نآرق  تایآ 
اعد نانآ  قح  رد  « » 2 « » ْمَُهل ٌنَکَس  َکَتالَـص  َّنا  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَو  - » 2 امن ». شزرمآ  بلط  نامیا  اـب  دارفا  دوخ و  هاـنگ  يارب  « » 1 « » َنِینِمْؤُْمِللَو

رد دوش  هتـساوخ  وا  زا  هک  دراد  یعنام  هچ  دراد ، ناسنا  لاح  هب  یعفن  نینچ  ربمایپ  ياعد  هاگره  تسا ». اهنآ  شمارآ  هیاـم  وت  ياـعد  نک ،
اوُمَلَظ ْذا  ْمُهَّنا  ْوـَلَو  - » 3 تسین . يرگید  زیچ  تعافـش ، تساوخرد  زج  اـعد  تساوخرد  رگید  فرط  زا  دـنک و  ییاـعد  نینچ  یناـسنا  قح 
شیپ دندرک ، متس  شیوخ  رب  هک  یماگنه  نانآ ، رگا  « » 3 « » ًامیحَر ًاباَّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكوءاج  ْمُهَسُْفنا 

.« دنتفاییم میحر  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  درکیم ، شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  زین  ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  دـندمآیم و  وت 
زا شزرمآ  بلط  اعد و  تساوخرد  دـندمآیم و  هک : تسا  نیا  دـندمآیم » وت  يوس  هب  « ؛» َكوءاج  » زا دوصقم   255 ص : تیباهو ، نییآ 
رب تسا  هاوگ  دوخ  اعد ، تساوخرد  ربمایپ و  روضح  یبایفرـش  دـشیم و  وغل  نانآ  ندـمآ  دوب ، نیا  زا  ریغ  فدـه  رگا  دـندرکیم و  ربمایپ 

ردـپ زا  نانآ  هک  دـنکیم  لـقن  بوقعی  نادـنزرف  زا  دـیجم  نآرق  - 4 دزاـسیم . هداـمآ  ار  هنیمز  اـعد  تباجتـسا  يارب  هک  یحور ، بـالقنا 
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اَنل ْرِفْغَتْـسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  . » دومن لـمع  دوخ  هدـعو  هب  تفریذـپ و  ار  ناـنآ  تساوخرد  بوقعی  دـنک و  شزرمآ  بلط  ناـشقح  رد  دنتـساوخ 
: تفگ وا  و  میدوب ، راکاطخ  ام  نک ، شزرمآ  بلط  ام  قح  رد  ناجردپ ! دـنتفگ : « » 1 « » ّیبَر ْمَُکل  ُرِفْغَتْـسا  َفوَس  لاق  َنیئِطاخ  اَّنُک  ّانا  اَنبُونُذ 
هک ناحلاص ، رگید  ربمایپ و  زا  اعد  بلط  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تایآ ، نیا  همه  درک ». مهاوخ  شزرمآ  بلط  امـش  يارب  يدوز  نیمه  هب 

هدرـشف يارب  ار  ناحلاص  زا  اـعد  تساوخرد  تاـیاور  و  درادـن . يداریا  نیرتکچوک  یمالـسا  نیزاوم  رظن  زا  تسا ، تعافـش  بلط  ناـمه 
. میدرکن لقن  ییوگ 

هباحص هریس  یمالسا و  ثیداحا 

، ٌلِعاَف اَنَأ  َلاقَف  ِۀَمایِقلا  َموی  ِیل  َعَفشَی  ْنا  َِّیبَّنلا  ُْتلَأَس  : » دنکیم لقن  سنا  زا  ننست ، لها  حاحص  زا  یکی  هدنسیون  يذمرت ، فورعم  ثدحم 
زور رد  هک  مدرک  تساوـخرد  ربماـیپ  زا  دـیوگیم ): سنا  « » ) 1  ....« » ِطارِّصلا یَلَع  َلاـقَف : َکـُُبلْطا ؟  256 ص : تیباهو ، نییآ  َْنیَأَـف  ُْتُلق 

اب سنا  طارـص ». رانک  دومرف : منک ؟ ادیپ  ار  وت  اجک  متفگ  درک . مهاوخ  تعافـش  تفگ  تفریذپ و  يو  دـنک . تعافـش  نم  قح  رد  تمایق 
ربمایپ نارای  زا  براق  نب  داوس  دهدیم . وا  هب  لمع  دیون  دریذـپیم و  زین  يو  دـنکیم ، تعافـش  تساوخرد  یمارگ  ربمایپ  زا  عبط  تفارظ 

ِنب ِداوَس  ْنِع  اًلِیتَف  ٍنْغُِمب  ٍۀَعافَـشوُذال  َمْوَی  ًاعیِفَـش  یل  ْنْکف  دـیامرفیم : دـنکیم و  تعافـش  تساوخرد  ربمایپ  زا  يراعـشا  نمـض  رد  تسا ،
دهاوخن دـنمدوس  دـیفم و  براق  داوس  لاح  هب  نارگید  تعافـش  هک  يزور  شاب . نم  عیفـش  زیخاتـسر  زور  یمارگ ، ربماـیپ  يا  « » 2  » ٍبراق

ادخ بناج  زا  ناتسبرع ، نیمزرـس  زا  يربمایپ  يدوز  نیمه  هب  هک  دوب  هدینـش  ربمایپ  دلوت  زا  شیپ  ریمح »  » هلیبق زا  عبت »  » مان هب  يدرم  دوب ».
ثوعبم يربمایپ  نینچ  يزور  رگا  هک  دومن  تساوخرد  دوخ  ناکیدزن  زا  درک و  میظنت  ياهمان  گرم  زا  شیپ  يو  دش . دـهاوخ  هتخیگنارب 

افو مرمع  رگا  « » ینِْسُنتالَو ِۀَمایِقلا  َمْوَی  یل  ْعَفْـشاَف  َکْکِرْدا  َْمل  ْناِو  : » دوب هتـشون  نینچ  همان  نآ  رد  دیناسرب و  وا  هب  ارم  همان  دش ، تلاسر  هب 
هب همان  یتقو   257 ص : تیباهو ، نییآ  نکم ». شومارف  ارم  امن و  تعافـش  نم  هراـبرد  تماـیق  زور  متـشذگرد ، وت  كرد  زا  شیپ  درکن و 

كرش تعافـش  تساوخرد  رگا  سپ  نم ». حلاص  ردارب  عّبت  رب  نیرفآ  « » 1 « » ِِحلاَصلا ِخَألا  ٍعَُّبِتب  ًابحرم  : » دومرف هبترم  هس  دیـسر  ربمایپ  تسد 
. تفگیمن نیرفآ  وا  رب  هبترم  هس  دناوخیمن و  دوخ  ردارب  ار  وا  ربمایپ  زگره  دوب ،

گرم لاح  رد  تعافش  بلط 

کی زا  تسا . لاکـشایب  اًلماک  وا ، یناگدـنز  تایح و  لاح  رد  نیتسار ، عیفـش  زا  تعافـش  بلط  هک  تسا  یکاح  ثیداـحا  زا  شخب  نیا 
: هنومن باب  زا  دندرکیم . تعافش  بلط  وا  كاپ  حور  زا  يو ، تافو  زا  سپ  ربمایپ  هباحص  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیداحا  تایاور و  هتـشر 

َْتبِط یّمُأو  َْتنَأ  ِیبِأب  : » تفگ درک و  زاب  ار  وا  يور  دـیدرگ  غراف  ربمایپ  نفک  لسغ و  زا  ناـنمؤمریما  هک  یماـگنه  دـیوگ : ساـبع  نبا  - 1
شیپ ام  زا  یتسه ، هزیکاپ  كاپ و  تامم  تایح و  لاـح  رد  داـب ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  « » 2  ...« » َکِّبَر َدـنَع  انرکْذاَو  ًاتِّیَم ...  َْتبِطو  ًاـّیَح 

ردـپ و تفگ  دیـسوب و  درک و  زاب  ار  وا  هرهچ  لزنم  رد  رکبوبا  تشذـگرد ، یمارگ  ربماـیپ  هک  یماـگنه  - 2 نک ». يدای  دوخ  راـگدرورپ 
هب نک و  دای  دوخ  راـگدرورپ  شیپ  اـم  زا  یتسه ، هزیکاـپ   258 ص : تیباهو ، نییآ  كاپ و  تامم  تایح و  لاـح  رد  داـب  وت  يادـف  مرداـم 
هب هجوت  اب  سپ  تسین . یتوافت  عیفـش ، ِتامم  تایح و  لاح  نایم  تعافـش  بلط  رد  هک  دناسریم  روکذم  تایاور  « 1 . » شاب هتشاد  رطاخ 

یهیدـب هلأسم  کی  تروص  هب  تعافـش  تساوخرد  عوضوم  راصعا ، ماـمت  رد  ناناملـسم  ناـیم  رد  يراـج  تنـس  تاـیاور و  تاـیآ و  نیا 
، وا تشذگرد  زا  سپ  ربمایپ  هباحص  نیا ، زا  هتـشذگ  داد . هار  دوخ  هب  يدیدرت  کش و  نیرتکچوک  نآ  هرابرد  دیابن  زگره  هک  دیآیمرد 
، تسا اعد  تساوخرد  یعون  هک  زین  تعافـش  بلط  دـشاب ، حیحـص  يو  تافو  زا  سپ  اـعد  تساوخرد  رگا  دـندرکیم و  اـعد  بلط  وا  زا 

«2 . » دوب دهاوخ  حیحص 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 88 

 
www.ketabtopdf.ir

http://www.ghaemiyeh.com


تعافش تساوخرد  عنم  هرابرد  اهیباهو  لئالد  یسررب   14 لصف :

هراشا

. میوش انشآ  هدیقع  نیا  نافلاخم  لئالد  اب  هک  مینآ ، ددص  رد  نونکا  میدش و  انـشآ  تعافـش  تساوخرد  زاوج  لئالد  اب  هتـشذگ  شخب  رد 
رارق یسررب  دروم  هدرـشف  ياهنوگ  هب  کنیا  هک  دناهدرک  عنم  ار  یهلا  يایلوا  زا  تعافـش  تساوخرد  اهرادنپ  هتـشر  کی  اب  فلاخم  هورگ 

: میهدیم

! تسا كرش  تعافش  تساوخرد  - 1

شخب رد  تسا . عیفش  شتسرپ  تعافش ، تساوخرد  هک  دننکیم  دومناو  نینچ  و  تسا . تدابع  رد  كرش  كرـش ، زا  هورگ ، نیا  دوصقم 
ای صخـش و  زا  شتـسرپ  عون  ره  هک  میتخاس   260 ص : تیباـهو ، نییآ  نشور  میدرک و  ثحب  تداـبع  نوماریپ  هدرتـسگ ، تروص  هب  مُهن 

أدـبم و  » ای و  شنیرفآ » ناهج  نادرگراـک  «، » بر «، » ادـخ «، » هلا  » ار فرط  هک  دوشیم  هدرمـش  تداـبع  یتروص  رد  تعافـش ، تساوخرد 
دهاوخن هدرمـش  تدابع  عوضخ  میظعت و  عون  ره  زین  تساوخرد و  لاؤس و  عون  ره  تروص ، نیا  ریغ  رد  مینادب  ییادخ » ياهراک  بحاص 

هک ارچ  تسین ؛ كرـش  هدش ) هداد  تعافـش  نذا  دنوادخ  بناج  زا  نانآ  هب  هک   ) یهلا هاگرد  ِیعقاو  ناعیفـش  زا  تعافـش  تساوخرد  دش .
؛ ییادخ ياهراک  هن  دنتـسه و  ادخ  هن  زگره  هک  دنادیم ، شهاگرد  ناگدـیزگرب  برقم و  ناگدـنب  ار  نانآ  تعافـش  هدـننک  تساوخرد 

تعافـش دنناوتب  دنهاوخب  سک  ره  هرابرد  یهلا  نذا  نودب  هنارـسدوخ و  روط  هب  هک  تسا  هدش  ضیوفت  نانآ  هب  تعافـش  ترفغم و  دننام 
رارقرب ادخ  اب  نانآ  يونعم  طباور  هک  یـصاخ  دارفا  هرابرد  دنناوتیم  یهلا » نذا   » بوچراچ رد  هورگ  نیا  دنرذگرد . وا  هانگ  زا  ای  دننک و 

زگره یتساوخرد  نینچ  دـنیامن و  ترفغم  بلط  هانگ و  شزرمآ  تساوخرد  دـشاب ، هتـسسگن  یهلا  ناعیفـش  اب  اـهنآ  یحور  دـنویپ  هدوب و 
نیمه دـیاب  دوش ، هدرمـش  عیفـش  ِشتـسرپ  تاـمم ، لاـح  رد  یتساوخرد ، نینچ  رگا  هک  میوشیم  روآداـی  هتبلا  دوشیمن . هدرمـش  تداـبع 

اناملسم هک  دهدیم  روتسد  ّتنس  نآرق و  هک  میتخاس  ناشن  رطاخ  هتشذگ  ثحب  رد  و  دوش . هدرمش  تدابع  زین  تایح  لاح  رد  تساوخرد 
يرگید زیچ  تایح ، لاح  رد  تعافش  بلط  زج  یلمع  نینچ  دنک و  رافغتسا  ناشقح  رد  هک  دننک  تساوخرد  وا  زا  دنـسرب و  ربمایپ  روضح 

، رتحضاو ترابع  هب  و  دشاب . دیحوت  نیع  رگید  فرظ  رد  كرش و  یفرظ  رد  یلمع ، هک  تسین  نکمم  261 و  ص : تیباهو ، نییآ  تسین .
تـسا وا  تدابع  ادـخ  ریغ  زا  ادـخ  لعف  تساوخرد  تسا و  وا  قح » : » رتحیحـص ریبعت  هب  ای  تسا و  ادـخ  لعف »  » تعافـش دـنیوگیم : نانآ 

عوـن نـیا  دـنیوگیم : دـننکیم و  رارکت  نآ  هباـشم  اـیلوا و  زا  راـمیب  يافـش  تساوـخرد  هراـبرد  ار  نخـس  نـیا  نـیع  ناـنآ  هـک  ناـنچمه 
اب لالدتـسا ، نیا  خساپ  دوب . دهاوخ  فرط  شتـسرپ  تدابع و  یتساوخرد  نینچ  ًاعبط  تسا و  وا  ریغ  زا  ادخ  لعف  تساوخرد  اهتـساوخرد ،

درادـن و یفالتخا  نیملـسم  زا  يدـحا  یمومع ، هطباض  یلک و  نوناق  نیا  رد  هک : نیا  نآ  تسا و  نشور  اًلماک  هتـشذگ ، ياـهثحب  هب  هجوت 
نخس ناج  یلو  دشابیم ، وا  تیبوبر  تیهولا و  هب  داقتعا  اب  مزالم  تسا و  وا  تدابع  ادخ  ریغ  زا  ادخ ، لعف  تساوخرد  دنیوگیم  ناگمه 

و دناهدرکن ، نایب  ادخ  لعف  يارب  ياهطباض  نرق  هس  نیا  لوط  رد  یباهو  ناگدنـسیون  زونه  تسیچ ؟ ادخ  لعف  زا  دوصقم  هک  تسا  اج  نیا 
رد هک  میدـش  روآدای  تدابع ، دـیدحت  فیرعت و  ثحب  رد  دوب . دـهاوخ  میقع  لالدتـسا  ياهطباـض ، نینچ  نییعت  نودـب  هک  تسا  یهیدـب 

هکناـنچ تـسا ، وا  صتخم  لـعف  هـک  ندـناریم  هتاـما و  لـثم  تـسا ؛ هدـش  هداد  تبـسن  زین  وا  ریغ  هـب  ادـخ ، صتخم  لاـعفا  یناوارف ، تاـیآ 
ُْهتَّفََوت ُتْوَْملا  ُمُکَدَحا  َءاج  اَذإ  یّتَح  : » دـیامرفیم هکنانچ  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  زین  وا  ریغ  هب  « 1 « » ُتیُمیَو ِییُحی  يذَّلا  َوُهو  : » دـیامرفیم
تسین ندناریم »  » اهنت نیا   262 ص : تیباهو ، نییآ  دنریگیم ». ار  نانآ  ناج  ام  ناگداتسرف  دیـسر ، ارف  یکی  گرم  هک  هاگنآ  « » 2 « » اُنلُسُر
هزاجا درک ، بلط  دیاب  وا  رد  طقف  هک  ییاهزیچ  ادـخ و  لاعفا  زا  یتمـسق  هکلب  هدـش ، هداد  تبـسن  وا  ریغ  هب  تسا و  وا  صوصخم  لعف  هک 
َكاـّیاَو  » دـنیوگب زور  هنابـش  ره  هک  دـهدیم  روتـسد  ناناملـسم  هب  نآرق  هنوـمن : باـب  زا  مینک ، بلط  زین  وا  ریغ  زا  هـک  تـسا  هدـش  هداد 
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زین ربص  زامن و  دننام : وا  ریغ  زا  هک  دهدیم  روتسد  رگید  تایآ  رد  لاح ، نیع  رد  یلو  مییوجیم » تناعتـسا  وت  زا  طقف  طقف و  « ؛» ُنیِعَتْـسَن
دـیریگ و کمک  زامن  يرابدرب و  زا  « » 1 « » َنیعِشاْخلا یَلَع  اَّلا  ٌةریبََکل  اهَّناَو  ِةولَّصلاَو  ِْربَّصلِاب  اُونیعَتْساَو  : » دیامرفیم هکنانچ  مییوج  تناعتـسا 

هداد تبـسن  زین  وا  ریغ  هب  ادـخ ، صتخم  ِلعف  اهنآ ، رد  هک  ار  یتایآ  میهاوخب  رگا  ام  و  عوشخ ». نابحاص  رب  رگم  تسا  يراوشد  راک  زاـمن 
هتخادرپ و فـالتخا  عفر  هب  ینآرق ، شنیب  اـب  هک  تسا  نیا  تسا  مزـال  هچنآ  « 2  » دشکیم ازارد  هب  نخـس  مینک  لقن  اجنیا  رد  تسا ، هدـش 

یلعاف - 1 دراد : تروص  ود  ام ، تساوخرد  زا  رظن  عطق  اب  اـهراک ، نیا  زا  کـی  ره  هک : نیا  نآ  میروآ و  تسد  هب  ار  نآرق  یعقاو  دوصقم 
ار يرادناج  اًلثم  دهد ؛ ماجنا  ار  يراک  یـسک ، ياضر  زارحا  نودب  یماقم و  زا  تردق  بسک  نودب  يدوجوم ، هب  اکتا  نودب  ار  دوخ  لعف 

ییاناوت تردـق و  وترپ  رد  رترب و  دوجوم  هب  اکتا  اب  ار  لعف  نیمه  لعاف  - 2 263 ص : تیباهو ، نییآ  دشخب . يرای  ار  يدوجوم  دـناریمب و 
. یهلا ریغ  يرـشب و  يراک  مود  راک  و  یهلا ، تسا  يراک  تسخن ، راک  دـنک . داجیا  وا ، صاخ  نذا  ّتیـشم و  اب  رتالاو و  ماـقم  زا  بستکم 
زا یهلا ؛ لعف  یهلا . ریغ  زا  یهلا  لعف  تخانـش  يارب  یّلک  تسا  ياهطباض  نیا  دنکیم و  یلجت  تروص  ود  نیا  هب  یناسنا  راک  یهلا و  راک 

یلعف یهلا  ریغ  لعف  لباقم ، رد  دشابن . دنمزاین  يزیچ  هب  نآ  ماجنا  رد  لعاف  هک  تسا  یلعف  يزور  قزر و  افش و  نداد  هتاما ، ءایحا و  لیبق :
تروص يراک  دـناوتن  وا  تیـشم  تردـق و  نودـب  هتـشاد و  زاین  رتالاو  رترب و  دوجوم  هب  ینعی  دوخ ؛ ریغ  هب  نآ  ماـجنا  رد  لـعاف  هک  تسا 

تـساوخرد حلاص  ناگدنب  زا  هک  تسا  یتعافـش  زا  ریغ  تسا ، ادخ  صتخم  قح  هک  یتعافـش  دوشیم  نشور  لصا : نیا  هب  هجوت  اب  دهد .
تیشم نذا و  وترپ  رد  زج  نآ ، زا  ناحلاص  يریگهرهب  هک  یلاح  رد  درادن ، زاین  دوخ  ریغ  هب  هاگچیه  قح ، نیا  لامعا  رد  دنوادخ  دوشیم .

هدـش تساوخرد  وا  ریغ  زا  یهلا  لعف  دوش ، تساوخرد  تسخن  يانعم  هب  تعافـش  یهلا ، يایلوا  زا  هاگره  دریگیمن . تروص  وا  هنامیکح 
تروص هب  نوذأم و  دودحم و  تعافش  ینعی  مود ؛ يانعم  هب  تعافش  نانآ  زا  رگا  یلو  دوشیم  هدرمش  تدابع  یتساوخرد  نینچ  و  تسا ،

اب  264 ص : تیباـهو ، نییآ  تسا . هدـش  تساوخرد  رـشب  کـی  زا  یهلا  ریغ  لـعف  تروص  نیا  رد  ددرگ ، تساوخرد  یباـستکا  قح  کـی 
؛ اهتـساوخرد عون  نیا  هک  ددرگیم  نشور  و  دوشیم ، زاب  دروم  نیا  رد  یباهو  ناگدنـسیون  زا  نارگ  هطلاـغم  تشم  هطباـض ، نیا  هب  هجوت 

تروص هب  ار  لعف  نآ  يدّـحوم  چـیه  دریگیم و  ماـجنا  تروص  ود  هب  نآ ، لاـثما  افـش و  لـیبق  زا  نآ ؛ ریغ  تعافـش و  تساوخرد  زا  معا 
ار نانآ  دـشاب ، نییاپ  هجرد  رد  مالـسا ، فراعم  زا  یهاگآ  رظن  زا  مه  هچره  حـلاص ، ناگدـنب  زا  کیچیه  دـنکیمن و  تساوخرد  تسخن 

نانآ هب  ار  دوخ  لاعفا  نوؤش و  دـنوادخ  هک  یتادوجوم  ار  نانآ  دراگنایمن و  عیرـشت  نیوکت و  هاگتـسد  نازادرپراک  ناهج و  نادرگراـک 
نوذأم و تعافش  تساوخرد  هصالخ : دنادیمن . تسا ، هتساریپ  یطرش  تیدودحم و  ره  زا  جئاوح ، ياضق  تعافـش و  لامعا  رد  هدرپس و 
، نآ تاصتخم  ادخ و  لعف  هرابرد  دنوادخ ، يرای  هب  وا . ریغ  زا  ادخ  لعف  تساوخرد  هن  تسا ، رَشب  دوخ  زا  رَـشب  لعف  تساوخرد  دودحم ،

. تفگ میهاوخ  نخس 

اهتب زا  تعافش  بلط  رطاخ  هب  نیکرشم  كرش  - 2

تسا هدناوخ  كرشم  ور  نآ  زا  ار  زاجح  ناتـسرپ  تب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ادخ ، يایلوا  زا  تعافـش  میرحت  رب  نایباهو  لالدتـسا  نیمود 
ریز هیآ  هک  نانچ  دندرکیم . تطاسو  تساوخرد  هتخادرپ و  يراز  هلان و  هب  اهنآ  لباقم  رد  دندومنیم و  تعافـش  بلط  اهتب  زا  اهنآ  هک 

265 ص : تیباهو ، نییآ  « 1 « » ِهَّللا َْدنِع  انُؤاعَفُش  ِءالُؤه  َنُولوُقَیَو  مُهُعَْفنَی  الَو  ْمُهُّرـضَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَیَو  : » دهدیم یهاوگ  نآ  رب 
عون ره  نیا  ربانب  دنتـسه ». ادخ  دزن  رد  ام  ناعیفـش  اهنآ  هک  دنیوگیم  دنناسریمن و  يدوس  نایز و  اهنآ  هب  هک  دنتـسرپیم  ار  یتادوجوم  »
رگا درادن و  نانآ  دوصقم  رب  یتلالد  نیرتکچوک  هیآ  نیا  ًالوا ؛ خساپ : دوب . دهاوخ  عیفش  شتـسرپ  كرـش و  ادخ ، ریغ  زا  یهاوخ  تعافش 

هک تسا  نیا  نانآ  ندوب  كرـشم  ّتلع  هکلب  دنتـساوخیم  تعافـش  اهتب  زا  اهنآ  هک  تسا  رظن  نیا  زا  هن  دنادیم  كرـشم  ار  نانآ  نآرق 
زا دعب  هک  درادن  یلیلد  رگید  دوب ، اهنآ  شتسرپ  اهتب ، زا  یهاوخ  تعافش  رگا  دننک . تعافش  ار  اهنآ  ماجنارـس  ات  دندیتسرپیم  ار  اهتب 

نیا زا  یکاح  دناهدمآ ، فطع  تروص  هب  هلمج  ود  نیا  هیآ ، رد  هک  نیا  دروایب . ار  انُؤاعَفُـش » ِءالُؤه  َنُولوُقَیَو   » دـننام ياهلمج  َنوُدـُبْعَیَو » »
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تسا و یتسرپ  هناگود  كرش و  هناشن  اهتب  شتسرپ  تسا . هدوب  نانآ  زا  یهاوخ  تعافش  هلأسم  زا  ریغ  اهتب  شتـسرپ  عوضوم  هک  تسا 
زا یهاوخ  تعافش  هک  درادن  تلالد  زگره  هیآ  دوریم . رامش  هب  ملع  قطنم و  زا  رود  هناقمحا و  لمع  بوچ  گنس و  زا  یهاوخ  تعافش 

ضرف ًایناث ؛ دشاب . اهنآ  شتـسرپ  هناشن  يو  هاگرد  نازیزع  قح و  يایلوا  زا  یهاوخ  تعافـش  هک  نیا  هب  دسر  هچ  تسا ، اهنآ  شتـسرپ  اهتب 
ِیهاوخ تعافـش  یهاوـخ و  تعافـش  عوـن  نیا  ناـیم  یلو  تسا  هدوـب  ناـتب »  » زا اـهنآ  یهاوـخ » تعافـش   » ناـنآ كرـش »  » ّتلع هک  دـینک 
شزرمآ  » هب طوبرم  لئاسم  رد  یهلا  هاگرد  رایتخا  بحاص  تعافـش و  ناکلام  ار  ناتب  اـهنآ  تسا . هلـصاف  نامـسآ  اـت  نیمز  زا  ناناملـسم ،

هب ار  روما  عون  نیا  هدـش و  لـصفنم  روما  نیا  زا  دراوـم  نیا  رد  ادـخ   266 ص : تیباهو ، نییآ  ییوگ  وت  دنتـسنادیم ، تعافـش »  » و هانگ »
یهلا ياهراک  أدبم   » و تیبوبر »  » و تیهولا »  » هب داقتعا  اب  اریز  دوب ؛ دهاوخ  نانآ  تدابع  یهاوخ ، تعافـش  نینچ  ًاعبط  تسا ، هدرپس  ناتب » »

دنموربآ و هدنب  کی  برقم و  درف  کی  ناونع  هب  یهلا  يایلوا  زا  ناملسم  درف  کی  هک  یلاح  رد  دشیم ، تعافـش  تساوخرد  نانآ » ندوب 
ره تمظع  مهب و  عون  ود  نیا  هسیاقم  دیامنیم و  اعد  بلط  تعافش و  تساوخرد  تعافش » هلأسم  رد  دنوادخ  بناج  زا  نوذأم  دبع   » کی

. تسا ینیب  عقاو  فاصنا و  زا  رود  یسب  يرگید  رب  مادک 

تسا مارح  ادخ  ریغ  زا  تجاح  تساوخرد  - 3

میناوخب و ار  ادخ  ریغ  اعد ، ماقم  رد  دیابن  نآرق ، حیرـص  مکح  هب  هک  تسا  نیا  ایلوا ، زا  تعافـش  تساوخرد  میرحت  رب  نانآ  لیلد  نیمّوس 
، ادخ اب  « » 1 « ؛» ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  : » دیامرفیم دیجم  نآرق  تسادخ . ریغ  زا  تجاح  تساوخرد  یعون  وا ، ریغ  زا  تعافش  تساوخرد 

عمج هار  دشابیم ، تباث  وا  يایلوا  يارب  تعافـش  رگید ، فرط  زا  تسا و  مارح  ادخ  ریغ  توعد  دوش  هتفگ  هاگره  دیناوخن ». ار  ادـخ  ریغ 
ریز هیآ  تسا  شتـسرپ  تدابع و  اهتوعد  عون  نیا  هکنیا  رب  هاوگ  و  نانآ . دوخ  زا  هن  میهاوخب  ادـخ  زا  ار  ایلوا  تعافـش  هک  تسا  ناـمه 

دیناوخب ارم  « » 1 «. » نیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس   267 ص : تیباهو ، نییآ  یتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیِذَّلا  َّنا  ْمَُکل  ْبِجَتْـسا  ینوُعْدا  : » دشابیم
زاغآ رد  هک  دید  میهاوخ  تقد ، یمک  اب  دش ». دـنهاوخ  خزود  دراو  يدوز  هب  دـنزرویم ، ربک  نم  شتـسرپ  زا  هک  یناسک  منک ، تباجا  ات 

رد دـنراد . موهفم  کی  تدابع  توعد و  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  نیا  تسا و  هتفر  راک  هب  تداـبع »  » ظـفل نآ  رخآ  رد  و  توعد »  » ظـفل هیآ 
رد ادخ  ریغ  توعد  ندوب  مارح  زا  دوصقم  ًالوا ؛ خساپ : تسا ». شتسرپ  زغم  ندرک  اعد  « ؛» ِةَدابِعلا ُخُم  ُءاعُّدلا  : » تسا هدمآ  قالخا  ياهباتک 

لبق ام  هاوگ  هب  تسا ، ادخ  ریغ  شتسرپ  تمرح  توعد ، ندوب  مارح  زا  دوصقم  هکلب  تسین  تساوخرد  ندناوخ و  ِقلطم  اوُعْدَتالَف »  » هلمج
اب مزـالم  هک  تسا  یـصاخ  توعد  هیآ ، رد  توـعد  زا  دوـصقم  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  هلمج  نیا  ِهَّلل » َدِـجاسَْملا  َّناَو  : » دـیامرفیم هک  هیآ 

ناهج و رادرایتخا  بر و  ناهج و  يادخ  هَّللا و  ار  وا  هک  تسا  یـسک  ربارب  رد  تیاهنیب  عوضخ  ّتلذ و  اب  مأوت  مایق  نآ  تسا و  شتـسرپ 
هدرک اـطعا  ار  یقح  نینچ  وا  هب  ادـخ  هک  ياهدـنب  زا  تعافـش  تساوـخرد  رد  دوـیق  نیا  و  « 2 . » مینادیم شنیرفآ  هنحـص  رب  قلطم  مکاـح 
هارمه ار  یـسک  هک  تسا  نیا  هدش ، میرحت  هیآ  رد  هچنآ  ًایناث ؛  268 ص : تیباهو ، نییآ  درادن . دوجو  دنک ، تعافـش  وا  نذا  هب  هک  تسا ،

وا قح  رد  هک  دهاوخب  ربمایپ  زا  یسک  رگا  تسا . بلطم  نیا  رگنشور  هَّللا » عم   » ظفل هکنانچ  میشیدنایب ؛ ادخ  هبتر  رد  ار  وا  میناوخب و  ادخ 
زج توعد  نیا  تقیقح  هکلب  تسا  هدناوخن  ار  یـسک  ادـخ  هارمه  زگره  درَوآرب ، ار  وا  تجاح  ای  دـشخبب  ار  وا  ناهانگ  ادـخ  ات  دـنک  اعد 

ار اهنآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هدـش ، یفرعم  كرـش  تایآ  زا  یخرب  رد  تب ، زا  تجاح  تساوخرد  رگا  تسین . يرگید  زیچ  ادـخ  توعد 
ماقم رد  دیجم  نآرق  اذل  دنتـسنادیم و  شیوخ ، دـصاقم  ماجنا  رب  رداق  ادـخ و  ياهراک  زا  یـشخب  ای  همه و  رادرایتخا  کچوک ، نایادـخ 

زج هک  ار  ییاهتب  « » 1 .« » َنوُرُْـصنَی ْمُهَـسُْفنَأ  الَو  ْمُکَرْـصَن  َنوُعیِطَتْـسَی  ِهنِوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلاَو  : » دیامرفیم اههشیدنا  عون  نیا  زا  داقتنا 
یناسک « » 2 « » ْمُُکلاْثمَأ ٌدابِع  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیَّذلا  ّنا  : » دیامرفیم زین  و  دننک ». کمک  ار  دوخ  ار و  امـش  دنناوتیمن  دیناوخیم ، ادخ 

فرصتم ار  اهنآ  دندیشیدنایم و  کچوک  نایادخ  ار  اهتب  نیکرشم  هصالخ ، دنتسه ». ادخ  ناگدنب  امـش  ناسب  دیناوخیم ، ادخ  زج  هک  ار 
، تسا هداد  ار  یماقم  قح و  نینچ  وا  هب  ادـخ  هک  یـصخش  زا  اعد  تعافـش و  تساوخرد  یلو  دنتـسنادیم  یهلا  لاـعفا  رادراـیتخا  قلطم و 
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لامعتسا تدابع »  » رد زاجم  روطب  ًانایحا  دراد و  ياهدرتسگ  عیسو و  يانعم  توعد » « ؛ ًاثلاث  269 ص : تیباهو ، نییآ  تسا . طیارش  نیا  دقاف 
زاجم تروص  هب  یئزج  تالامعتـسا  نینچ  هک  یتروص  رد  تسا  هدرک  لالدتـسا  نآ  هب  لدتـسم  هک  « 2  » یثیدح و  « 1  » هیآ دننام  دوشیم ؛

هب موکحم  ار  لوقعم  لکـش  هب  یـسک  زا  اعد  تجاح و  تساوخرد  مینک و  ریـسفت  تدابع  ياـنعم  هب  ار  توعد  هشیمه  هک  دوشیمن  لـیلد 
توعد يانعم  هب  رتشیب  دریگیم و  دوخ  هب  تدابع  لکـش  یهاگ  هک  تسا  ندـناوخ  توعد »  » یقیقح يانعم  هک  یلاح  رد  مییاـمنب . كرش 

توعد و ره  هک  درک  میهاوخ  تباث  تشاد و  میهاوخ  نآرق  رد  اهتوعد »  » يانعم هرابرد  یلـصف  ام  و  تداـبع . تروص  هب  هن  تسا  نارگید 
. تسین شتسرپ  تدابع و  اب  مزالم  ندناوخ 

تسا ادخ  صتخم  قح  تعافش  - 4

ْنِم اوُذَـخَّتا  ما  « ؟ دراد انعم  هچ  يرگید  زا  تعافـش  تساوخرد  تروص  نیا  رد  تسا ، ادـخ  قح  تعافـش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ریز  هیآ 
وگب دناهدرک ، ذاختا  یناعیفش  ادخ  زج  نانآ  هکلب  « » 3 « » ًاعیِمَج ُۀَعافَّشلا  ِهَّلل  ُْلق  َنُولِقْعَی  الَو  اَْئیَش  َنوُِکلْمَی  اُوناک ال  َْولَوا  ُْلق  َءاعَفُـش  هَّللا  ِنود 

تسا و ادخ  نآ  زا  اهنت  تعافـش  وگب  دنـشاب )؟ امـش  ناعیفـش  دنناوتیم  هنوگچ   ) دـننکن لقعت  ار  يزیچ  دنـشابن و  کلام  يزیچ  نانآ  رگا 
قح يرگید  سب و  دنکیم و  تعافـش  ادخ  هک  تسین  نیا  ًاعیمَج » ُۀَـعافَّشلا  ِهَّلل   » هلمج زا  دوصقم  خـساپ :  270 ص : تیباهو ، نییآ  سب ».
اهنت هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دنکیمن ، تعافـش  یـسک  دزن  یـسک  هرابرد  هاگ  چیه  ادخ  هک  تسین  یکـش  اریز  درادـن ؛ ندرک  تعافش 

دشاب و رادروخرب  يزیچ  تیکلام  كرد و  لقع و  زا  هک  دوشیم  تعافـش  کلام  یـسک  اریز  اهتب  هن  تسا  تعافـش  لصا  کلام  دنوادخ 
تسا نیا  هیآ  ثحب  روحم  نیا ، ربانب  ًاْئیَش »....  َنوُِکلْمَی  اُوناک ال  َْولَوا  ُْلق  : » دیامرفیم هک  نانچ  دنطرش  ود  ره  دقاف  شتـسرپ  دروم  ياهتب 

نیا رد  دنک . تعافش  دارفا  هرابرد  ات  دهدیم  نذا  وا  هب  دید  یگتـسیاش  تیلباق و  سک  ره  رد  اهتب و  هن  تسا  تعافـش  کلام  دنوادخ  هک 
یناسک اهنت  دندقتعم  ار و  ایلوا  هن  دننادیم  تعافش  کلام  ار  ادخ  طقف  ناناملسم  نوچ  درادن ، ام  ثحب  لحم  هب  یطابترا  هیآ  نیا  تروص 

نیا زا  دنک ، تعافش  هک  تسا  هداد  نذا  ربمایپ  هب  ادخ  تایاور ، تایآ و  مکح  هب  دندقتعم  زین  و  دهد ، نذا  وا  هک  دننک  تعافـش  دنناوتیم 
. دراد هیآ  دافم  هب  یطابترا  هچ  نخس  نیا  لاح  دنیامنیم . تعافش  تساوخرد  تعافش ) کلام  هن   ) نوذأم درف  کی  ناونع  هب  وا  زا  تهج 

تسا وغل  هدرم  زا  تعافش  تساوخرد  - 5

سح دقاف  هک  تسا  هدرم  زا  تجاح  تساوخرد  ناهج ، نیا  رد  یهلا  يایلوا  زا  تعافـش  تساوخرد  هک  تسا  نیا  نانآ  لالدتـسا  نیرخآ 
- فلا  271 ص : تیباهو ، نییآ  دـیامرفیم : هک  اجنآ  دـنادیم  مهف  لباق  ریغ  ار  ناگدرم  لـماک ، تحارـص  اـب  دـیجم  نآرق  تسا . ییاونش 

دنهدیمن وت  نخـس  هب  شوگ  هک  ار  نارک  ناـگدرم و  یناوتیمن  وت  « » 1 « » َنیِربْدُم اْوَّلَو  اذا  َءاعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْـستالَو  یتْوَْملا  ُعِمُْـستال  َکَّنا  »
كرد و ياراد  هدرم  هک  روطنامه  دـناسریم  دـنکیم و  هیبشت  ناگدرم  هب  ار  ناکرـشم  هیآ ، نیا  رد  نآرق  ییامن ») تیادـهو   ) ینک میهفت 

هیبـشت دنتـشاد ، ییاونـش  سح  دـنیوگب و  نخـس  دنتـسناوتیم  ناـگدرم  رگا  تسین . رودـقم  یـسک  يارب  زین  هورگ  نیا  میهفت  تسین ، مهف 
ار سک  ره  دنوادخ  « » 2 « » ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  امَو  ُءاشَی  ْنَم  ُعِمُْسی  َهَّللا  َّنا  - » ب دوبن . حیحص  ناگدرم  هورگ  هب  لد ، هدرم  ناکرشم 

هیآ هب  لالدتـسا  ناسب  زین ، هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  ییامنب ». عامـسا  دناهتفهن ، روگ  رد  هک  ار  يدارفا  یناوتیمن  وت  دنکیم و  میهفت  دـهاوخب 
رد هتـسویپ  هورگ  نیا  خـساپ : دوب . دـهاوخ  داـمج  کـی  زا  تساوخرد  ناـسب  هدرم ، صخـش  زا  تعافـش  تساوـخرد  سپ  تسا . هتـشذگ 
رد یلو  دنیآیمرب  نارگید  ریفکت  ددص  رد  دیحوت »! زا  يرادـفرط   » مان هب  دـنوشیم و  دراو  كرـش  رد  زا  یمالـسا ، ياههقرف  رگیدهئطخت 

نانآ اما  دناهدیـشک . شیپ   272 ص : تیباـهو ، نییآ  ار  اـیلوا  هب  هجوت  ندوب  وغل  عوضوم  هدرک و  نوگرگد  ار  راـتفگ  هفاـیق  لالدتـسا  نیا 
رد هک  يداسجا  تسین  نیا  تایآ  نیا  فدـه  و  دـناهدنز » یح و  «، 2  » یلقن و  « 1  » یلقع لئالد  تکرب  هب  یهلا  ياـیلوا  : » هک دـنلفاغ  یلکب 

يدامج تروص  هب  دوریم و  نوریب  مهف  كرد و  ورملق  زا  دـش  ادـج  نآ  زا  حور  هک  يدـسج  ره  دنتـسین و  میهفت  لباق  دـناهدیمرآ  نیمز 
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یخزرب داسجا  اب  هک  هدنز ، كاپ و  حاورا  اب  ام  هکلب  دنتـسین  روبق  رد  هتفهن  داسجا  ام ، باطخ  فرط  هک  دومن  هجوت  دیاب  یلو  دـیآیمرد .
اب هن  مییامنیم  تعافش  تساوخرد  نانآ  زا  مییوگیم و  نخس  دنتـسه ، هدنز  یح و  نآرق  حیرـصت  هب  دنربیم و  رـس  هب  یخزرب  ناهج  رد 

حاورا و هک  تسین  نآ  رب  لیلد  دـنرانک ، رود و  میهفت  ورملق  زا  كاخ ، لد  رد  هدـش  ناهنپ  داسجا  ناـگدرم و  رگا  كاـخ . رد  هتفهن  ندـب 
مییوگیم و مالس  ام  رگا  دنـشابن . میهفت  لباق  دنروخیم ، يزور  دناهدنز و  رگید  ناهج  رد  نآرق  صن  هب  هک  نانآ ، هزیکاپ  بیط و  سوفن 
هب ام  رگا  كاخ . لد  رد  هتفهن  داسجا  اب  هن  تسا  هدنز  كاپ و  حاورا  نآ  اب  ام  راک  رس و  مییوگیم ، نخـس  ای  مینکیم و  تعافـش  بلط  ای 
اب ات  مییامن  داجیا  یگدامآ  دوخ  رد  میهاوخیم  هار  نیا  زا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  میوریم  ناـنآ  هناـشاک  هناـخ و  كاـخ و  ربق و  تراـیز 

273 ص : تیباهو ، نییآ  تایاور  دـنچ  ره   ) تسا هدـش  كاخ  هب  لدـبم  نانآ  دـسج  مینادـب  رگا  یتح  مینک ، رارقرب  یحور  طاـبترا  ناـنآ 
كاپ حاورا  نآ  اب  طابترا  یگدامآ  هار ، نیا  زا  ات  میروآیم ، دوجو  هب  ار  اههنحص  عون  نیا  زاب  دنهدیم ،) یهاوگ  نآ  فالخ  رب  یمالـسا 

. مینک ادیپ  ار 

؟ تسا كرش  هیام  یبیغ ، هطلس  هب  داقتعا  ایآ   15 لصف :

هراشا

تـساوخرد ماجنا  رب  ار  فرط  هدـننک ، تساوخرد  هک  تسا  ریذـپناکما  یتروص  رد  يدـج ، روطب  تجاـح ، تساوخرد  هک  تسین  یکش 
ریش زا  ار  بآ  فرظ  وا  میهاوخب و  بآ  یـسک  زا  هک  نیا  لثم  تسا ؛ يدام  يرهاظ و  تردق  تردق ، نیا  یهاگ  دنادب . اناوت  رداق و  دوخ ،

یناسنا هک  نیا  لثم  تسا ؛ يدام  نیناوق  یعیبط و  يراجم  زا  رود  یبیغ و  تردق  تردق ، نیا  مه  یهاگ  و  دراذگب . ام  رایتخا  رد  دنک و  رپ 
، يرـشب تردـق  اب  هن  مهنآ  دـنک ، رب  اج  زا  تسا ، يداع  ناسنا  ییاناوت  زا  رود  هک  ار  ربیخ  ِرد  دـناوتیم  ع - یلع - ماـما  هک  ددرگ ، دـقتعم 

نودب دشخب ،  275 ص : تیباهو ، نییآ  افـش  ار  جالعلا  بعـص  رامیب  دوخ ، شخبافـش  ِمَد  اب  دـناوتیم ، حیـسم  ای  و  یبیغ . تردـق  اـب  هکلب 
ادـخ تیـشم  نذا و  تردـق و  هب  دنتـسم  رگا  یبیغ ، تردـق  نینچ  هب  داقتعا  دریگ . رارق  یحارج  لمع  دروم  ای  دروخب و  وراد  رامیب  هکنآ 
درف نآ  رایتخا  رد  ار  يّدام  تردق  نآ  هک  ییادخ  نامه  اریز  تسین ؛ كرـش  مزلتـسم  هک  دوب  دهاوخ  يدام  تردق  هب  داقتعا  ناسب  دـشاب ،

رّوصت ادـخ  زا  زاینیب  يرـشب ، ددرگ و  ضرف  قلاخ  یقولخم  هک  نآیب  تسا ، هدرک  اطع  يرگید  هب  زین  ار  یبیغ  تردـق  ادـخ  نامه  داهن ،
. دوش

: اهیباّهو هیرظن 

ار شاهدشمگ  ای  دشخب و  افـش  ار  وا  رامیب  هک  دنک  تساوخرد  هدرم ، ای  هدنز  زا  معا  ادخ ؛ يایلوا  زا  یکی  زا  یـسک  رگا  دـنیوگیم : نانآ 
هطلـس و هب  هدـنوش ، تساوخرد  لوؤسم و  هراـبرد  يو  هک  تسا  نآ  اـب  مزـالم  تساوخرد  نیا  دـنک و ...  ادا  ار  وا  ضرق  اـی  دـنادرگزاب و 

نیع ادخ ، ریغ  رد  یتردق  هطلس و  نینچ  هب  داقتعا  تسا و  مکاح  تقلخ  ناهج  رد  يراج  نیناوق  یعیبط و  ماظن  رب  هک  تسا  دقتعم  ییورین 
بلط بآ  دوخ  مداخ  زا  رگا  نابایب ، رد  هنـشت  مدآ  دوب . دهاوخ  كرـش  دـیق ، نیا  اب  تجاح  تساوخرد  تسا و  لوؤسم  تیهولا  هب  داقتعا 
كاخ لد  رد  هک  یبن  ماما و  زا  رگا  یلو  دوب ، دهاوخن  كرش  یتساوخرد  نینچ  هدرک و  يوریپ  تعیبط  نیناوق  رب  مکاح  ماظن  زا  يو  دنک ،

دناوتیم هک  تسا ، وا  یبیغ  هطلـس  هب  داقتعا  اب  مزالم  یتساوخرد  نینچ  دـبلطب ، بآ  دـنکیم ، یگدـنز  يرگید  ياج  رد  ای  تسا و  هتفهن 
276 ص : تیباهو ، نییآ  دوب . دـهاوخ  فرط  تیهولا  هب  داقتعا  نیع  يداقتعا ، نینچ  دـناسرب و  بآ  لئاس  هب  يدام ، للع  بابـسا و  نودـب 
وا هب  دناوخیم و  ار  ادـخ  ناسنا  هک  نیا  تلع  : » دـیوگیم هک  اجنآ  هدرک ، حیرـصت  بلطم  نیا  هب  هک  تسا  یناسک  زا  يدودوم  يالعا  وبا 

ذوفن دودـح و  زا  هک  تسا  ییاهورین  رب  مکاـح  تعیبط و  نیناوق  رب  مکاـح  هطلـس  ياراد  وا  دـنکیم  رکف  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، هثاغتـسا 
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«1 . » دشابیم نوریب ، يدام  نیناوق 

ام هیرظن 

هراشا

رگید تسا ، یتسرپ  هناگود  كرـش و  هیاـم  ًاـقلطم - دارفا - رد  یبیغ ، هطلـس  هب  داـقتعا  دـناهدرک  رّوصت  ناـنآ  هک  تسا  نیا  هابتـشا  ساـسا 
تسا كرش  هیام  هچنآ  دنراذگب . قرف  ادخ ، زا  ادج  لقتسم و  هطلس  و  ادخ ، هطلس  هب  یکتم  هطلـس  هب  داقتعا  نایم  دناهتـسناوتن  ای  هتـساوخن 
هدوب تعیبط  نیناوق  رب  مکاح  نانآ  هدارا  هدوب و  یبیغ  هطلـس  ياراد  یگمه  هک  دربیم  مان  يدارفا  زا  مامت  تحارـص  اب  نآرق  تسا . یمود 

: مینکیم هراشا  دناهدوب  یتردق  نینچ  ياراد  نآرق  رظن  زا  هک  یهلا  يایلوا  زا  یهورگ  مان  هب  اجنیا ، رد  ام  تسا و 

فسوی یبیغ  هطلس  - 1

ُهیقلَأ ُریشَْبلا  َءاج  ْنا  اَّمَلَف  ًاریَصب  ِتْأَی  یبَأ  ِهْجَو  یلَع  ُهوُْقلأَف  اذه  یِـصیِمَِقب  اُوبَهْذا   » 277 ص : تیباهو ، نییآ  تفگ : دوخ  ناردارب  هب  فسوی 
نهاریپ دمآ و  ریـشب  یتقو  دوشیم . انیب  زاب و  وا  ناگدید  دینکفیب ، مردپ  راسخر  رب  دـیربب و  ار  منهاریپ  نیا  « » 1 « » ًاریَِصب َّدَتْراَف  ِهِهْجو  یلَع 

یباستکا تردـق  تساوخ  هدارا و  هیاس  رد  بوقعی  ناگدـید  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  دـش ». انیب  زاب و  وا  ناگدـید  دـنکفا ، وا  راسخر  رب  ار 
دوخ ناردارب  هب  هک  تشادن  تهج  ّالاو  بیبست »  » قیرط زا  دوب  ادخ  راک  هکلب  دوبن  ادخ  میقتسم  لعف  راک ، نیا  زگره  دیدرگ و  انیب  فسوی 
نذا هب  ناهج  زا  یئزج  رد  ادخ  ّیلو  فرصت  زج  راک  نیا  دنک و  اعد  هک  دوب  یفاک  هکلب  دننکفیب  ردپ  راسخر  رب  ار  وا  نهاریپ  دهد  روتسد 

. تسا هداهن  وا  رایتخا  رد  یصوصخم  دروم  رد  دنوادخ  هک  تسا  یبیغ  هطلس  ياراد  نآ ، لعاف  تسین و  يزیچ  راگدرورپ 

یسوم یبیغ  هطلس  - 2

، دیآ نوریب  نآ  زا  لیئارسا  نادنزرف  لیابق  دادعت  هب  همشچ  هدزاود  ات  دنزب  هوک  رب  ار  دوخ  ياصع  هک  دوشیم  رومأم  ادخ  بناج  زا  یسوم 
هدزاود ات  نزب  گنس  رب  دوخ  ياصع  اب  میتفگ  یـسوم  هب  « » 2 « » ًاْنیَع َةَرْشَع  اتَْنثا  ْهنِم  ْتَرَجَْفناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْـضا  : » دیامرفیم هکنانچ 

بآ زا  یتمـسق  ره  ات  دـنزب  ایرد  رب  ار  دوخ  ياصع  هک  دوشیم  رومأـم  رگید  ياـج  رد   278 ص : تیباهو ، نییآ  دوش ». زاـب  نآ  زا  همـشچ 
ُّلُک ناکَف  َقَلَْفناَف  َرْحَْبلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  ِنا  یسُوم  یلا  اْنیَحْوَأَف  : » دیامرفیم هک  اجنآ  دننک ، روبع  نآ  زا  لیئارساینب  هک  دوش  یهوک  دننام 

زا یشخب  ره  دز ، بآ  زا  یشخب  رب  ار  دوخ  ياصع  وا  دنزب ، ایرد  رب  دوخ  ياصع  اب  هک  میدرک  یحو  یسوم  هب  « » 1 .« » ِمیظَْعلا ِدوَّطلاَک  ٍقِْرف 
اههمـشچ و شیادـیپ  رد  ار ، ایرد  رب  شیاصع  ندـیبوک  یـسوم و  تساوخ  هدارا و  ناوتیمن ، اج  نیا  رد  دـمآرد ». یهوک  تروص  هب  بآ 

. تسناد تلاخدیب  اههوک  ندمآ  دیدپ 

نامیلس یبیغ  هطلس  - 3

ِّلک نِم  انیتوُأَو   » هلمج اب  یهلا  گرزب  بهاوم  نیا  زا  دوب و  ياهدرتسگ  یبیغ  تردـق  ياراد  هک  تسا  ادـخ  گرزب  يایلوا  زا  یبن ، نامیلس 
هروس هیآ 81 و  ایبنا  هروس  و  هیآ 12 ، ابس  هروس  17 و  ياههیآ 44 - لـمن ، هروس  رد  بهاوم  نیا  لیـصفت  تسا و  هدروآ  ریبعت  « 2 « » ٍءیش

ناگدـنناوخ هک  نیا  يارب  دزاسیم ، انـشآ  نامیلـس  یبوهوم  تردـق  تمظع  اب  ار  ام  تاـیآ ، نیا  هعلاـطم  تسا و  هدـمآ   36 هیآ 40 - ص 
نـشور ات  مینکیم  حرطم  ار  یهلا  ّیلو  نیا  هب  طوبرم  تاـیآ  زا  یتمـسق  دـندرگ ، هاـگآ  اهتردـق  نیا  زا  لاـمجا  هدرـشف و  هنوگ  هب  یمارگ 

رظن زا  نامیلس   279 ص : تیباهو ، نییآ  تسا . هداد  ربخ  نآ  زا  نآرق  هک  تسا  ياهلأسم  ادـخ ، ناگدـنب  یبیغ  تردـق  هب  داقتعا  هک  ددرگ 
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اَهُّیا ای  َلاقَو  َدُواد  ُناْمیَلُس  َِثرََوو  : » دیامرفیم هکنانچ  تسنادیم  ار  تارشح  ناگدنرپ و  نابز  تشاد و  ناگدنرپ  ّنج و  رب  ياهطلس  نآرق ،
. َنوُعَزُوی ْمُهَف  ِْریَّطلاَو  ِسنِإلاَو  ِّنِْجلا  َنِم  ُهُدُونُج  َنامْیلُِـسل  َرِـشُحَو  ُنِیبُْملا . ُلْضَْفلا  َوَُهل  اذه  َّنا  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  انیتواَو  ِْریطَّلا  َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساَّنلا 

ْنِم ًاکِحاض  َمَّسَبَتَف  َنوُرُعْـشَیال . ْمُهَو  ُهُدُونُجَو  ُناْمیَلُـس  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکَنِکاسَم ال  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیا  ای  ٌۀَلْمَن  َْتلاق  ِلْمَّنلا  ِداو  یلَع  اَْوتَأ  اذا  یَّتَح 
نابز ام  هب  مدرم ، يا  تفگ : دش و  دواد  ثراو  نامیلـس  « » 1 « » َّيَدـِلاو یلَعَو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  یتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشا  ْنَأ  ِینْعِزْوا  ِّبَر  َلاقَو  اِهلْوَق 

اب ناغرم ، سنا و  ّنج و  هورگ  زا  نامیلس  نایهاپـس  تسا . گرزب  شـشخب  لضف و  نیا  دندرک . اطع  تمعن  هنوگ  ره  زا  دنتخومآ و  ناغرم 
ات دـیدرگ  زاـب  دوخ  ياـههنال  هب  همه  ناروم ، يا  تفگ : يروم  دندیـسر ، ناروم  يداو  هب  هک  یتـقو  اـت  دـندش  رـضاح  وا  باـکر  رد  مظن 
هک یتمعن  رکش  ات  هد  قیفوت  ارم  اراگدرورپ ! تفگ : دیدنخ و  روم  راتفگ  زا  نامیلس  دننکن . لامیاپ  ار  امـش  هتـسنادن  وا  نایهاپـس  نامیلس و 

تیرومأم ابـس  هکلم  هب  مایپ  ندناسر  يارب  نامیلـس  فرط  زا  هک  ار  دُـهدُه »  » ناتـساد یـسک  رگا  مروآ ». اجب  يدومرف  اطع  مردـپ  نم و  رب 
هروس  20 تایآ 44 - تسا  دنمشهاوخ  نیا  ربانب  دریگیم ، نادند  هب  بّجعت  تشگنا  نامیلس  یبیغ  تردق  زا  دنک ، هعلاطم  نآرق  رد  تفای ،

، تیباهو نییآ  قبط  وا و  نامرف  هب  داب  دوب و  یبیغ  هطلـس  ياراد  نآرق  حیرـصت  هب  نامیلـس ، دـینک . تقد  تایآ  تاکن  رد  هعلاطم و  ار  لمن 
ِّلُِکب اَّنُکُو  اهیف  انْکَراب  یَّتلا  ِضرْألا  َیلا  ِهِْرمَأب  يرَْجت  ًۀَفِـصاع  َحیِّرلا  َناْمیَلُِـسلَو  : » دـیامرف هک  اجنآ  درکیم . تکرح  شاهتـساوخ   280 ص :

درکیم ادیپ  نایرج  میاهداد ، تکرب  هک  نیمز ، يوس  هب  يو  نامرف  هب  هک  میدرک  مار  نامیلس  يارب  ار  دنت  هدنَزَو و  داب  « » 1 « » نیِملاع ٍءْیَش 
. دوب نایرج  رد  وا  نامرف  هب  داب  دناسریم  هک  تسا  ِهِرمأب » يرَْجت   » هلمج هجوت  لباق  هتکن  میتسه ». ِملاع  زیچ  همه  هب  ام  و 

یبیغ هطلس  حیسم و  - 4

حیسم زا  هک  میروآیم  ار  ياهیآ  وا ، تیعقوم  ماقم و  هب  هراشا  يارب  درب . یپ  حیسم  ترضح  یبیغ  ناوت  هب  ناوتیم  نآرق ، تایآ  یسررب  اب 
ِنْذِاب یتْوَْملا  ِیْحاَو  َصَْربألاَو  َهَمْکَألا  ُئِْرباَو  ِهَّللا . ِنْذِاب  ًاْریَط  ُنوُکَیَف  ِهیف  ُخـُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِۀَْـئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِّم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  یِّنا  : » دـنکیم لقن  نینچ 

همسجم لِگ  زا  نم  تفگ : نانآ  هب  حیـسم  « » 2 « » َنینِمُؤم ُْمْتنُک  ْنا  ْمَُکل  ًۀَـیال  َکلذ  ِیف  َّنا  ْمُِکتُوُیب  یف  َنوُرِخَّدـَتامَو  َنُولُکَْأتاِمب  ْمُُکئِّبَناَو  ِهَّللا 
رما  281 ص : تیباهو ، نییآ  هب  ار  یـسیپ  يرامیب  هب  التبم  داز و  ردام  روک  ددرگ و  غرم  ادـخ  نامرف  هب  اـت  ممدیم  نآ  رب  مزاـسیم و  غرم 

رد مهدیم . ربخ  دینکیم  هریخذ  دوخ  ياههناخ  رد  دیدروخ و  هچنآ  زا  ار  امش  منکیم . هدنز  ادخ  رما  هب  ار  ناگدرم  مهدیم و  افـش  ادخ 
دنکیم ادخ  نذا  هب  هتسباو  ار  دوخ  ياهراک  حیسم  رگا  دیـشاب ». نامیا  لها  رگا  تسه ، نم  تیناقح  هناشن  تجح و  امـش  يارب  اهراک  نیا 

اَّلا ٍۀَیاب  َِیتْأَی  ْنَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  امَو  : » دـیامرفیم هکنانچ  تسین ، فرـصت  نینچ  ياراد  ادـخ  نذا  نودـب  يربمایپ  چـیه  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب 
تبسن دوخ  هب  ار  یبیغ  ياهراک  حیسم  ترضح  لاح ، نیع  رد  و  دروایب ». ياهزجعم  دناوتیمن  ادخ  نذا  نودب  یلوسر  چیه  « » 1 « » ِهَّللا ِنْذِاب 
یگمه هک  ْمُُکئَّبَنُأ » ییْحا ، ُئِربأ ،  » ياـههلمج هکناـنچ  منکیم ، ربخ  نم  منکیم ، هدـنز  نم  مشخبیم ، يدوبهب  نم  دـیوگیم : دـهدیم و 
قوفام هطلـس  یبیغ و  تردـق  هک  دنتـسین  حیـسم  نامیلـس و  یـسوم و  فسوی و  اهنت  نیا  دـنراد . تلالد  بلطم  نیا  رب  تسا ، ملکتم  هغیص 

و « 3  » يوُْقلا ُدیدَش   » هب لیئربج  زا  نآرق  دنشابیم و  هدوب و  یبیغ  هطلس  ياراد  ناگتشرف  و  « 2  » ناربمایپ زا  یهورگ  هکلب  دناهتشاد ، یعیبط 
نییآ ناـظفاح  و  اـهناج ، ناگدـنریگ  ناـهج ، روـما  ناربدـم  نآرق ، رد  ناگتـشرف  دروآیم . ریبـعت  « 4 « » ًاْرمَأ ِتارِّبَدُْـملاَو   » هـب ناگتـشرف  زا 

اب هک  سک  ره  دناهدش و  یفرعم  رگنایـصع و ...  للم  ماوقا و  ناگدننک  دوبان  لامعا ، ناگدنـسیون  اهناسنا ، نانابهگن  282 و  ص : تیباهو ،
ياهراک ادخ ، تردق  ياکتا  نذا و  هب  هدوب و  یبیغ  ياهورین  اهتردـق و  ياراد  ناگتـشرف  هک  دـنادیم  دـشاب  هتـشاد  ییانـشآ  نآرق  يابفلا 

یفرعم هِهلآ  نآرق  رظن  زا  اهنیا  همه  دیاب  دـشاب ، صخـش  تیهولا  اب  مزالم  یبیغ ، هطلـس  هب  داقتعا  رگا  دـنهدیم . ماجنا  ار  ياهداعلا  قراخ 
یلالقتساتردقهب داقتعا  دشلئاق ، قرف  یباستکاتردق  یلالقتسا و  تردق  نایم  دیاب  هک  نیا  دش و  هتفگ  هک  تسا  نامه  لح  هار  دندرگ .

هک دیدرگ  نشور  اج  نیا  ات  تسا . دیحوت  نتم  یلمع ، ره  هرابرد  یباستکا  تردق  هب  داقتعا  هک  یلاح  رد  تسا  كرش  هیام  يدرومرهرد ،
رب ادـخ  هک  مینادـب  ییاهببـس  ار  ناـنآ  دـشاب و  یهلا  لازیـال  تردـق  هب  یکتم  هـک  یتروـص  رد  یهلا ، ياـیلوا  رد  یبـیغ  يورین  هـب  داـقتعا 
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هب یکتم  یعیبط و  ياوق  هب  یکتم  لاعفا  هک  تسین  نیا  دیحوت  كالم  تسا و  دیحوت  نیع  هکلب  تسین ، كرش  اب  مزالم  اهنت  هن  دزیگنایم ،
هک تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  مینک . یقلت  اهـشالت  اهتیلاعف و  و  ورین ، يوق و  عون  همه  أدبم  ار  وا  هتـسناد و  ادخ  هب  دنتـسم  یبیغ ، ياوق 

: میهد رارق  تقد  ثحب و  دروم  ار  یهلا  يایلوا  زا  تداع  قراخ  ياهراک  تساوخرد 

!؟ تسا كرش  تداع  قراخ  ياهراک  تساوخرد  ایآ 

ریذـپ ناکما  تلع ، نآ  نودـب  نآ   283 ص : تیباـهو ، نییآ  دوجو  هک  دراد  یتـّلع  دوخ  يارب  لوـلعم » تلع و   » نوناـق قـبط  ياهدـیدپ  ره 
هک يزیچ  تسین ، تلع  نودب  زین  ناربمایپ  ایلوا و  تازجعم  تامارک و  دشابیمن . تلع  نودب  ناهج  رد  ياهدـیدپ  چـیه  هجیتن  رد  تسین و 

لیدـبت یعفا  هب  یـسوم  ياـصع  رگا  تسین . یتـّلع  اـهنآ  يارب  مییوـگب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  و  دـنرادن ، یعیبـط  يداـم و  تلع  تـسه ،
ادخ لوسر  تسد  رد  اههزیر  گنس  ددرگیم و  مین  ود  مالسا  ربمایپ  هلیـسو  هب  هام  دنوشیم و  هدنز  حیـسم  هلیـسو  هب  ناگدرم  ددرگیم و 
راک رد  يدام  هدـش  هتخانـش  تلع  اـی  یعیبط و  تلع  دراوم ، نیا  رد  تسه  هک  يزیچ  تسین ، تلعیب  کـی  چـیه  دـنیوگیم و ...  حـیبست 

تـساوخرد یلو  تسین  كرـش  ناسنا ، کی  زا  یعیبط  ياهراک  تساوخرد  هک  دوشیم  روصت  یهاگ  درادن . یتّلع  ًاساسا  هکنیا  هن  تسین 
زا نآ  رد  هک  دوشیم  روآداـی  ار  يدراوـم  نآرق  خـساپ : مینکیم : یـسررب  ار  هیرظن  نیمه  نوـنکا  تسا . كرـش  هداـعلا  قراـخ  ياـهراک 

دنـشابیم نوریب  يدام  یعیبط و  نیناوق  دودح  زا  هک  تسا  هدش  تساوخرد  ياهداعلا  قراخ  ياهراک  هتـشر  کی  رگید  دارفا  ای  ناربمایپ و 
وا زا  دندروآ و  یسوم  هب  ور  نآرق ، حیرصت  هب  یـسوم  موق  اًلثم  دنک ؛ داقتنا  اهنآ  زا  هکنآ  نودب  دنکیم و  لقن  ار  تساوخرد  نیا  نآرق  و 
ِنا ُهُمْوَق  ُهاقْـسَتْسا  ِذا  یـسُوم  یلا  اْنیَحْوَأَو  : » دیامرفیم هکنانچ  دننک . ادیپ  تاجن  یلاسکـشخ  هقیـضم  زا  ات  دندرک  ناراب  بآ و  تساوخرد 
دوخ ياصع  هک  میدرک  یحو  وا  هب  دندرک ، بآ  بلط  وا  زا  یـسوم  موق  یتقو  « » 1  ...« » َرَجَْحلا  284 ص : تیباهو ، نییآ  َكاصَِعب  ْبِرْضا 

زا يراک  نینچ  ِنتـساوخ  رد  نخـس  درادـن و  یلاکـشا  هدـنز ، زا  هداعلا  قراـخ  تساوخرد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  نز »...  نیمز  هب  ار 
هب دنک ، داجیا  یتوافت  تسا ، دیحوت  لصا  اب  قباطم  هک  یلمع  رد  دناوتیمن  تایح  گرم و  اریز  تسا ؛ نشور  نآ  خساپ  یلو  تسا ، هدرم 
هن دراذگب ، رثا  ندوبن  دیفم  ای  ندوب و  دیفم  رد  دناوتیم  گرم  تایح و  دنک ، دادملق  دیحوت  نیع  ار  يرگید  كرش و  ار  یکی  هک  يروط 

. كرش دیحوت و  رد 

دهاوخیم ار  سیقلب  تخت  نامیلس 

اهِشْرَِعب ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  : » تفگ تساوخ و  ار  ياهداعلا  قراخ  راک  دوخ ، سلجم  رد  نارـضاح  زا  سیقلب  تخت  راضحا  رد  نامیلـس  ترـضح 
َنِم ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يذَّلا  َلاَق  ٌنیمَأ  ٌّيِوََقل  ِْهیَلَع  ّیناَو  َکِماَقم  ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َلـْبَق  ِِهب  َکـیتآ  اـَنا  ِّنِْجلا  َّنِم  ٌتیْرفِع  َلاـق  َنیِملْـسُم  ینُوتْأَـی  ْنَأ  َلـْبَق 

اهامش زا  کیمادک  تفگ : نامیلس  « » 2 « » یِّبَر ِلِْضف  ْنِم  اذه  َلاَق  ُهَْدنِع  ًاّرِقَتْـسُم  ُهآَر  اَّمَلَف  َُکفْرَط  َکَیلا  َّدـَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  انا  ِباتِْکلا 
وت يارب  ار  نآ  نم  تفگ : نج  هورگ  زا  يدرف  دـیروآیم ؟ نم  دزن  دـندرگ ، دراو  نـم  رب  میلـست  تلاـح  هـب  هـک  نآ  زا  شیپ  ار ، وا  تـخت 
نآ متسه ، نیما  اناوت و  نآ  يارب  نم  و  ددرگ .) قرفتم   285 ص : تیباهو ، نییآ  سلجم   ) يزیخرب دوخ  ياج  زا  هک  نآ  زا  شیپ  مروآیم 
دید رِـضاح  ار  نآ  نامیلـس  یتـقو  منکیم ! رِـضاح  ینزمههب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  ار  تخت  نم  تـفگ : دوبباـتک  زا  یهاـگآ  وا  دزن  هـک 

نایعدـم زا  راـصعا  نورق و  ماـمت  رد  هزجعم  تساوخرد  دـیاب  دـشاب ، حیحـص  ياهیرظن  نینچ  رگا  تسا ». نم  راـگدرورپ  مرک  نیا  تفگ :
هدنتسرف يادخ  زا  هن  دنتساوخیم ، توبن  یعدم  زا  دوب  ياهداعلا  قراخ  راک  هک  ار  هزجعم  مدرم  اریز  دوش ؛ بوسحم  كرش  رفک و  توبن ،

ار نآ  ياهدروآ  ياهزجعم )  ) ياهناــشن رگا  « » 1 « » َنیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنا  اـِهب  ِتْأَـف  ٍۀَـیِآب  َْتئِج  َْتنُک  ْنا  : » دـنتفگیم نینچ  نیا  وا  هـب  وا و 
ناربمایپ دـندشیم و  دراو  هار  نیا  زا  نیغورد ، یّبنتم  زا  نیتسار  ّیبن  ییاسانـش  يارب  ناهج ، للم  ماـمت  یتسه ». نایوگتـسار  زا  رگا  رواـیب .

، توبن نایعدم  اب  ار  للم  يوگتفگ  زین  نآرق  دـننک و  هدـهاشم  ار  نانآ  هزجعم  دـنیایب و  هک  دـندرکیم  توعد  ار  ناهج  للم  مامت  هتـسویپ 
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دنسرب حیسم  روضح  هنارگ  وجتسج  یتّلم  رگا  دنکیم . لقن  تسا ، نآ  ندوب  لوبقم  زا  یکاح  هک  راکنا ، نودب  زاجعا  تساوخرد  نوماریپ 
رامش رد  هکلب  دنوشیمن ، كرشم  اهنت  هن  هدب ، افش  ار  یسیپ  يرامیب  هب  التبم  ای  انیبان و  نیا  یتسه  وگتسار  دوخ  ياعدا  رد  رگا  دنیوگب : و 
حور زا  يو  تما  حیـسم ، ترـضح  تشذگرد  زا  سپ  رگا  لاح  دش . دنهاوخ  هدوتـس  راک  نیا  رد  دـنیآیم و  باسح  هب  تقیقح  نایّرحتم 

توم و هک  یتروص  رد  دنیآ   286 ص : تیباهو ، نییآ  باسح  هب  كرشم  دیاب  ارچ  دشخب ، افـش  ار  نانآ  رگید  رامیب  هک  دنهاوخب  وا  كاپ 
ماجنا رب  تردق  ياراد  ادخ ، هدیزگرب  ناگدنب  زا  یهورگ  نآرق ، حیرصت  هب  انب  هصالخ  « 1 . » تسین ّرثؤم  دیحوت  كرش و  رد  یمدآ  تایح 

هک دندرکیم  تساوخرد  هدرک و  هعجارم  نانآ  هب  زین  يدارفا  دندرکیم و  هدافتـسا  تردق  نیا  زا  يدراوم  رد  دـندوب و  هداعلا  قراخ  روما 
رب تایآ  نیا  تروص  نیا  رد  تسین ، رداق  روما  نیا  ماجنا  رب  ادـخ  زج  سک  چـیه  دـیوگیم : یباهو »  » رگا دـننک . هدافتـسا  تردـق  نیا  زا 

. دندرک تساوخرد  نارگید ، نامیلـس و  ارچ  تسا ، كرـش  قیرط  نیا  زا  يراک  تساوخرد  دـیوگیم : رگا  دـنهدیم . یهاوگ  نآ  فالخ 
داقتعا هک  تسا  نیا  نآ  خـساپ  تسا  نانآ  یبیغ  هطلـس  هب  داقتعا  اب  مزالم  هداعلا  قراخ  روط  هب  ایلوا  زا  تجاح  تساوخرد  دـیوگیم  رگا 

هدـنز يایلوا  زا  تامارک  تساوخرد  دـیوگیم : رگا  دـشابیم . كرـش  هیام  يرگید  دـیحوت و  نیع  یکی  تسا ؛ عون  ود  رب  یبیغ  هطلـس  هب 
تساوخرد دیوگیم : رگا  تسین . دیحوت  كرش و  كالم  تایح  توم و  هک  تسا  نیا  نآ  خساپ  هتـشذگرد ، دارفا  زا  هن  تسا  لاکـشایب 

لوؤسم هک  تسا  نیا  كرـش  كالم  مییوگیم  تسا ...  ادخ  ریغ  زا  ادخ  راک  تساوخرد  يداع ، ریغ  قیرط  زا  نیَد  يادا  يرامیب و  يافش 
راک نازیم  اریز  تسین ؛ ادـخ  ریغ  زا  ییادـخ  راک  تساوخرد  یعیبط ، ریغ  راک  تساوخرد  مینادـب و  ییادـخ  ياـهراک  أدـبم  اـی  ادـخ و  ار 
راک نازیم  هکلب  دـشاب ، وا  هدـنب  زا  وا  راک  تساوخرد  اهتساوخرد ، نینچ  ات  دـشاب ، رترب  يداـع  نیناوق  دودـح  زا  هک  تسین  نیا  ییادـخ 

، دـهد ماجنا  یهلا  يورین  ياکتا  هب  يراک  یلعاـف  رگا  287 و  ص : تیباهو ، نییآ  دشاب  لقتـسم  نآ  ماجنا  رد  لعاف  هک  تسا  نیا  ییادـخ 
صوصخ تساوخرد  هرابرد  يداع . ریغ  هاوخ  دشاب  يداع  راک  هاوخ  تسین ، ادـخ  ریغ  زا  ادـخ ، راک  تساوخرد  يراک ، نینچ  تساوخرد 

ریغ زا  ییادخ  راک  تساوخرد  نآ ، هباشم  ياهراک  ایلوا و  زا  افـش  تساوخرد  هک  دوشیم  روصت  یهاگ  مییوگیم : ادخ ، ناگدـنب  زا  افش 
يا مییوگیم  هنوگچ  لاح ، نیا  اب  دهدیم ». افـش  ارم  وا  مدش ، رامیب  هاگره  « » 1 « » ِنیفْشَی َوُهَف  ُتْضِرَم  اذاَو  : » دیامرفیم نآرق  تسا و  ادخ 

زا ار  یهلا  ياهراک  هورگ ، نیا  خساپ : دراد . هداعلا  قراخ  هبنج  هک  ییاهتساوخرد  مامت  تسا  نینچمه  و  هد ، افش  ار  میرامیب  ادخ ، ربمایپ 
ره دراذـگ و  یهلا  راک  دـیاب  ار  نآ  مان  دـشاب  نوریب  یعیبط  يارجم  زا  هک  يراک  ره  دـناهدرک  روصت  دناهتخانـشن و  زاـب  يرـشب  ياـهراک 
ریغ زا  ار  یهلا  راک  نازیم  دناهتسناوتن ، ای  دناهتـساوخن و  هورگ  نیا  تسناد . يرـشب  راک  ار  نآ  دیاب  دراد  يدام  تلع  یعیبط و  هبنج  يراک 

یهلا راک  ار  ناضاترم  ياهراک  دیاب  هنرگ  تسین و  ندوب  يداع  ریغ  يداع و  یهلا ، يرشب و  ياهراک  رد  نازیم  زگره  دنسانش و  زاب  یهلا ،
ریغ زا  هدوب و  شیوخ  هب  یکتم  دوخ  راک  رد  لماع ، هک  تسا  نیا  ییادـخ  ياـهراک  رد  نازیم  هکلب  تسناد ! هِهلآ »  » ار اـهنآ  همه  دـیمان و 

یهلا ریغ  وا  راک  دـهد  ماجنا  ییادـخ  تردـق  وترپ  رد  ار  دوخ  راک  هک  یلماع  یلو  تسا . یهلا  راک  يدرف  نینچ  راک  دریگن . کـمک  دوخ 
ماجنا رد  رشب  دیآ . باسح   288 ص : تیباهو ، نییآ  هب  نوریب  تداع  ورملق  زا  ای  دـشاب ، هتـشاد  يدام  يداع و  هبنجر  اـک  نآ  هاوخ  تسا ،

ره دـیوجیم و  دادمتـسا  وا  تردـق  زا  هدوب و  ادـخ  هب  یکتم  تعیبط ، نیناوق  تداع و  ورملق  زا  جراخ  هاوخ  دـشاب  يداـع  هاوخ  یلمع  ره 
لامعا نینچمه  تردق و  نینچ  نتـشاد  تروص  نیا  رد  تسا ، هتفرگ  ادـخ  زا  هک  دـهدیم  ماجنا  ییورین  وترپ  رد  دـهدیم ، ماجنا  ار  يراک 

نیا دنوادخ  مییوگیم : لحارم  همه  رد  اریز  ددرگ ؛ كرـش  هیام  دناوتیمن  مادک  چـیه  نآ ، لامعا  تساوخرد  ای  دـصاقم و  ماجنا  رد  نآ 
هراـبرد هّرـس - سدـق  ینیمخ - ماـما  ترـضح  راوـگرزب  داتـسا  دریگب . هرهب  نآ  زا  هـک  تـسا  هداد  نذا  وا  هـب  هدیـشخب و  وا  هـب  ار  تردـق 

، رگید هوق  زا  دادمتـسا  نودب  دوخ و  ریغ  تلاخد  نودب  لعاف  هک  تسا  يراک  زا  ترابع  ییادخ  راک  : » دیامرفیم ییادخ  راک  یـسانشزاب 
دشاب يرگید  زا  زاینیب  مات و  لقتسم و  نآ  ماجنا  رد  نآ ، هدننک  هک  تسا  نآ  ییادخ  راک  رگید ، ترابع  هب  و  دهد ؛ تروص  دوخ  راک  هب 

ياهراک دشخبیم . افـش  تحـص و  دهدیم ، يزور  دنکیم ، قلخ  ار  ناهج  دنوادخ  تسا . نیا  لباقم  هطقن  تسرد  ییادخ  ریغ  ياهراکو 
وا هوق  تردق و  و  درادـن ، یئزج - هن  یّلک و  هن  یتلاخد - وا  ياهراک  رد  سک  چـیه  دریذـپیم و  تروص  رگید  هوق  زا  دادمتـسا  نودـب  وا 
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، تسین وا  دوخ  زا  وا  هوق  لکـشم ، يداع و  ریغ  هچ  ناسآ و  يداع و  هچ  دهد ، ماجنا  يراک  رگا  ادخ  ریغ  یلو  تسین . يرگید  زا  بستکم 
، ریثأـت اـی  دوجو  رظن  زا  يدوـجوم  يارب  هاـگره  رگید ؛ تراـبع  هب   289 ص : تیباـهو ، نییآ  « 1 . » دـهدیمن ماجنا  ار  نآ  دوخ  تردـق  اـب 
زا یتسه  رد  وا  يزاینیب  اب  يواسم  یتسه ، لصا  رد  لالقتسا ، هب  داقتعا  اریز  دش ؛ میهاوخ  فرحنم  دیحوت  هداج  زا  میوش ، لئاق  یلالقتـسا 

رگا نینچمه  تسین . تسوا - دوخ  هب  طوبرم  وا  دوجو  درادـن و  زاین  يزیچ  هب  یتسه  رد  هک  ادـخ - زج  يدوجو ، نینچ  و  دـشابیم . ادـخ 
لالقتـسا يداع ، ریغ  لکـشم و  ای  ناسآ و  يداع و  زا  معا  دوخ ؛ ياهراک  ماجنا  رد  هک  میوش  دقتعم  یلو  مینادب  ادخ  قولخم  ار  وا  دوجو 

دوب و دهاوخ  زین  یتسه  دوجو و  لصا  رد  لقتسم  ماجنارس  راک ، لعف و  رد  لقتسم  اریز  میاهدش  كرش  یعون  راچد  تروص  نیا  رد  دراد ،
اهنآ نایادخ  هب  ناگدنب  روما  ای  ناهج و  روما  هرادا  هک  دندوب  دقتعم  نانآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  میناوخیم  كرـشم  ار  یلهاج  برع  رگا 

هدیقع مالـسا ، عولط  ماگنه  تیلهاج و  نارود  رد  دنراد . لالقتـسا  دوخ  زا  ناگدنب  ناهج و  روما  ریبدت  رد  اهنآ  هدش و  راذگاو  ضیوفت و 
یتمسق لقاال  ای  و  « 1  » هدوب ناهج  ّربدم  دنتسه  قولخم  هک  ناگراتس  ای  ناگتشرف و  هک  دندوب  دقتعم  نانآ  دوب . نیمه  ناکرشم  زا  يرایـسب 

هک هلزتعم  هورگ  دـنراد . لماک  لالقتـسا  اهراک  نیا  رد  اهنآ  تسا و  هدـش  راذـگاو  اهنآ  هب  ترفغم  تعافـش و  دـننام  ییادـخ  ياهراک  زا 
یفاک تقد  دوخ  نخـس  رد  رگا  دنلئاق ، لالقتـسا  وا  يارب  راک ، ماجنا  ریثأت و  لباقم  رد  یلو  دننادیم ، ادخ  قولخم  یتسه  رظن  زا  ار  ناسنا 
تّدش هب  دنچ  ره  دنراد ، تلفغ  نآ  زا  هک  تسا  یفخ  كرـش  عون  کی  ياهدیقع  نینچ  هک  دید  دنهاوخ  دنیامن   290 ص : تیباهو ، نییآ 

ياهراک ناهج و  روما  ریبدت  رد  لالقتسا  یعّدم  یکی  تسا ؛ نشور  رایسب  كرش ، عون  ود  نیا  توافت  دشابیمن . ناکرشم  كرش  هنوگ  و 
. دشابیم دوخ  ياهراک  رد  ناسنا  لالقتسا  یعدم  يرگید  تسا و  یهلا 

نداد دنگوس  ایلوا  ماقم  قح و  هب  ار  ادخ   16 لصف :

هراشا

ًانایحا مارح و  ار  ریز  رد  هدـش  دای  دـنگوس  عون  ود  نانآ  هک  تسا  نیا  یمالـسا ، فیاوط  رگید  اـب  یباـهو »  » هقرف فـالتخا  طاـقن  زا  یکی 
ادخ ریغ  هب  ندرک  دای  مسق  ایلوا * ماقم  قح و  هب  ادخ  نداد  دنگوس  زا * : دنترابع  دنگوس  عون  ود  نیا  و  دننکیم . یقّلت  تدابع  رد  كرش 

: میهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  عوضوم  ود  ره  کنیا 

ایلوا تلزنم  هب  ادخ  نداد  دنگوس  - 1

هراشا

«1 « » ِراحْسْألِاب َنیرِفْغَتْـسُْملاَو  َنیقِْفنُْملاَو   292 ص : تیباـهو ، نییآ  َنیِتناـْقلاَو  َنیقِداّـصلاَو  َنیِرباَّصلا  : » ناونع تحت  ار  یهورگ  دـیجم  نآرق 
دنگوس هورگ  نیا  تلزنم  ماقم و  هب  ار  ادـخ  دـنک و  یهلا  هاگرد  هب  ور  بش  زامن  هماـقا  زا  سپ  بش ، لد  رد  یـسک  رگا  لاـح  دیاتـسیم .

، ناهاگرحـس رد  ناگدننکرافغتـسا  قحهب  اروت  اهلاراب ! « » ِیبُونُذ یل  ْرِفْغا  ِراحْـسْألِاب  َنیِرِفْغتـسُملا  ِّقَِحب  َُکلَأْسأ  ّینا  َّمُهَّللَأ  : » دیوگب دـهد و 
میتسرپب و ار  ادـخ  ریغ  هک  تسا  نآ  تداـبع  رد  كرـش  دـیمان ؟ تداـبع » رد  كرـش   » ار لـمع  نیا  ناوتیم  هنوگچ  شخبب ». ارم  ناـهانگ 

یسک زا  وا  زج  هدومنن و  هجوت  ادخ  هب  زج  شیاین  نیا  رد  ام  هک  یتروص  رد  مینادب . ییادخ  ياهراک  أدبم  ای  ادخ و  ار ، ادخ  ریغ  نینچمه 
يارب اجنیا  رد  ام  و  دـشاب . هتـشاد  كرـش »  » زا ریغ  يرگید  تلع  دـیاب  دـشاب ، مارح  یلمع  نینچ  رگا  نیا  رباـنب  میاهتـساوخن . يزیچ  رگید ،

« دـحوم  » زا تدابع ) رد  كرـش  هتبلا  « ) كرـشم  » يزاسادـج يارب  یکحم  نآرق  هک  نیا  نآ  میروآیم و  ار  ياهتکن  یباهو »  » ناگدنـسیون
ُهَدْحَو ُهَّللا  َرِکُذ  اذاَو  : » زا تسا  ترابع  کحم  نآ  تسا . هتسب  كرشُم »  » يانعم رد  ار  يأر  هب  ریسفت  عون  ره  هار  هلیـسونیدب  هدش و  روآدای 
ياهلد دوش ، دای  ییاهنت  هب  ادـخ  هک  یماگنه  « » 2 « » َنوُرِْـشبَتْسَی ْمُه  اذا  ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلا  َرِکُذ  اذاَو  ِةَرِخْالِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  ُبُوُلق  ْتَّزَأَمْـشا 
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نامداش  293 ص : تیباهو ، نییآ  دـنوش ، دای  دنتـسه ، وا  ریغ  هک  یناسک  رگا  دوشیم و  هدـیمر  دـنرادن ، رواب  ار  رگید  يارـس  هک  یناسک 
ُهَّللااَّلا َهلاـال  ْمَُهل  َلـیق  اذا  اُوناـک  ْمُهَّنا  : » دـنکیم فیـصوت  نینچ  دنتـسه ، ناکرـشم  ناـمه  هـک  ار  نـیمرجم »  » رگید هـیآ  رد  و  دـندرگیم ».

، تسین ییادخ  هَّللا »  » زج دوش  هتفگ  نانآ  هب  نامز  ره  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  « » 1 .« » ٍنُونْجَم ٍرعاِشل  اِنتَِهلآ  اوُکِراَتل  اَِّنئَأ  َنُولوُقَیَو  َنُوِربْکَتْسَی 
تسا یسک  كرشم  هیآ : ود  نیا  نومـضم  قبط  مییوگ »؟ كرت  ياهناوید  رعاش  رطاخ  هب  ار  دوخ  يادخ  ام  ایآ  دنیوگیم  دنزرویم و  ربک 

ربک ادخ  ییاتکی  هب  فارتعا  زا  ای  دوشیم و  نامداش  نیغورد ) نایادخ   ) نارگید دای  زا  ددرگیم و  زئمشم  هناگی  يادخ  دای  زا  وا  بلق  هک 
تّذل ياهزادـنا  هب  وا  دای  زا  و  دـناوخیمن ، ار  یـسک  ادـخ ، زج  یکیرات  هدرپ  رد  بش ، لد  رد  هک  سک  نآ  ایآ  نازیم ، نیا  قبط  دزرویم .
هاگرد نازیزع  هک  دّحوم  ناگدنب  تلزنم  ماقم و  هب  ار  وا  دزادرپیم و  وا  تاجانم  هب  دـنکیم و  مارح  دوخ  رب  ار  نیریـش  باوخ  هک  دربیم 

ارچ دزرویم !؟ ربک  ادخ  ییاتکی  هب  فارتعا  زا  دمریم و  ادخ  دای  زا  یک  وا  دشاب ؟ كرـشم  دناوتیم  هنوگچ  دهدیم ، دنگوس  دنتـسه  وا 
، تیباهو نییآ  دناهتسناد . ادخ  هاگرد  نازیزع  ار  دوخ  هدیمان و  كرشم  ار  نادحوم  هیلک  یلایخ ، لوعجم و  طباوض  اب  یباهو  ناگدنـسیون 
. تسناد دحوم  ار  نایدجن  زا  يدادـعت  طقف  دـناوخ و  كرـشم  ار  هلبق  لها  دـصرد  هن  دون و  ناوتیمن  کحم ، نینچ  هب  هجوت  اب   294 ص :

كرـشم میهاوـخب  ار  یهورگ  ره  مینک و  ریـسفت  ار  نآ  میهاوـخب  یعوـن  ره  هک  دـناهدراذگن  اـم  راـیتخا  رد  ار  تداـبع  رد  كرـش  ریـسفت 
! میناوخب

ایلوا ماقم  هب  ادخ  نداد  دنگوس  نانمؤمریما و 

: درکیم همزمز  ار  اعد  نیا  بش ، لفاون  يرازگرب  زا  سپ  ترـضح  نآ  میباییم : حوضو  هب  ار  ییاهدـنگوس  نینچ  نانمؤمریما  ياهاعد  رد 
! اراگدرورپ « » 1 « » َِکب اَّلإ  ِْقثَی  َْملَو  َِکْلبَِحب ، َمَصَتْعاَو  َِکْئیَِفب ، َّلَظَتْـساو  َكِّزِع  یلا  َأََجلَو  َْکنِم ، َِکب  َذاَـع  ْنَم  ِۀَـمْرُِحب  َکـُلَأسَأ  ّینا  َّمُهَّللَأ  »

یجتلم وت  تّزع  هب  و  تسا ) هدیشیدناین  یهاگهانپ  وت  زج   ) تسا هدرب  هانپ  وت  هب  وت  زا  هک  سک  نآ  مارتحا  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  نم 
هب ییاعد ، رد  ترضح  زین  و  تسا ». هتسبن  لد  يرگید  هب  وت  زج  هب  هدز و  گنچ  وت  نامسیر  هب  تسا و  هتفرگ  رارق  وت  هیاس  ریز  رد  هدش و 
ٍْدبَع ِّلُک  ِّقَِحبو  َکیلا ، َنیِعِّرَضَتُملاو  َِکب ، َنیِذِّوَعتُملاَو  َْکَیلا ، َنیبِغاَّرلاَو  َکیَلَع ، َنیِلئاَّسلا  ِّقَِحبَو  : » دیوگب هک  تخومآ  دوخ  نارای  زا  یکی 
لاؤس قح  هب  اهلاراب !  » 295 ص : تیباهو ، نییآ  « 2  ...« » ُُهتَقاف ْتَّدَتْـشا  ِنَم  َءاعُد  َكوُعْدَأ  ٍلَبَج  وأ  ٍلْهَـس  وأ  ٍرَْحب  وأ  ٍَّرب  ّلک  یف  َکـَل  ٍدِّبعَتُم 

ای یکـشخ  رد  ار  وت  هک  يرگـشتسرپ  هدنب  ره  قح  هب  تهاگرد و  ناگدـننک  عوضخ  قح  هب  و  وت ، هب  ناگدـنهانپ  ناهجوتم و  ناگدـننک و 
حور تاجانم  نینچ  تسا ». هدیـسر  تیاهن  هب  وا  یگراچیب  هک  سک  نآ  ندـناوخ  ناسب  میناوخیم ، ار  وت  دتـسرپیم ، هوک  ای  نابایب  اـیرد ،

هچ تسا ، ادخ  هب  هجوت  یعون  دوخ  هک  ادـخ  ناتـسود  هب  هقالع  زاربا  دـیحوت و  میکحت  زج  ياهجیتن  قح ، هاگرد  هب  اهّللذـت  زاربا  زیگنا و 
، دوشیم تفای  اهیباهو  طاسب  رد  یـسنج ، عون  ره  زا  شیب  هک  كرـش ، رفک و  تمهت  زا  دـیاب  نیا  ربانب  دـشاب ؟ هتـشاد  دـناوتیم  ياهجیتن 

ادخ نداد  مسق   » عوضوم نانآ ، ياهور  هنایم  زا  یخرب  ساسا ، نیا  يور  داد . رارق  هعلاطم  دروم  رگید  هیواز  زا  ار  هلأسم  درک و  رظن  فرص 
نخس هداد ، رارق  كرش  رفک و  هرئاد  رد  ار  هلأسم  هک  وردنت  یناعنـص »  » فالخ رب  هدرک و  حرطم  تهارک  میرحت و  هدودحم  رد  ار  ایلوا  هب 

مارح و بوچراهچ ، رد  ار  عوضوم  دـیاب  هک  دـش  مولعم  دـیدرگ و  نشور  نخـس  روحم  هک  نونکا  دـناهدرواین . ناـیم  هب  كرـش  رفک و  زا 
: میزاس نشور  ار  یلسوت  نینچ  تّحص  لیلد  تسا ، مزال  میهد ، رارق  ثحب  دروم  هورکم 

مالسا رد  اهدنگوس  عون  نیا  عوقو 

هراشا

وا تیب  لها  زا  رگید  یـشخب  ربماـیپ و  زا  یـشخب  هک  راوتـسا  تاـیاور  نینچ  دوجو  اـب  تسا و  هدـش  دراو  ییاهدـنگوس  نینچ  تاـیاور  رد 
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: وگب هک  درک  میلعت  نینچ  اـنیبان ، يدرف  هب  یمارگ  ربماـیپ  دیـشیدنا . هورکم  اـی  مارح و   296 ص : تیباـهو ، نییآ  ار  نآ  ناوتیمن  هدیـسر ،
َّمُهّللا : » تسا هدومن  لقن  ار  اعد  نیا  یمارگ  ربمایپ  زا  يردخ  دیعـسوبا  « 1 « » ِۀـمْحَّرلا ِِّیبَن  ٍدَّمُحم  َکِّیبَِنب  َْکیلا  ُهَّجََوتأو  َُکلَأْسَأ  یِّنا  َّمُهَّللأ  »
َتْرَفَغ اـّلا  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َکـُلَأْسا  : » درک هبوت  نینچ  نیا  مدآ  ترـضح  « 2 « » اذـه َياشْمَم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأَو  َکـْیَلَع  َنیِلئاَّسلا  ِّقَِحب  َکـُلَأْسَأ  ّینا 
ْعِّسَوَو ٍدَسَأ  َْتِنب  َۀَمِطاَف  یِّمُأل  ْرِفْغِإ  : » دومن اعد  نینچ  وا  هرابرد  درک ، نفد  ار  دسا ) تنب  همطاف  - ) ع یلع - ردام  یتقو  مرکا  ربمایپ  « 3 .« » ِیل

، نیـشیپ ناربمایپ  تربمایپ و  قح  هب  زرمایب و  ار  دـسا ) رتخد   ) همطاـف مرداـم  « » 4  ....« » یْلبَق ْنِم  َنیذَّلا  ِءاـِیْبنألاَو  َکِِّیبَن  ِّقَِحب  اهَلَخْدَـم  اـْهیَلَع 
، اهنآ یعقاو  دافم  یلو  تسا ، هدشن  دراو  مسق  ظفل  دـنچ  ره  اههلمج ، عون  نیا  رد  راد ») نوصم  ربق  راشف  زا  و   ) نادرگ عیـسو  ار  وا  هاگیاج 

تـساوخرد وت  زا  ایادخ ! دـنیوگیم :  297 ص : تیباـهو ، نییآ  هک  نیا  تسا . اـیلوا  قوـقح  هب  ادـخ  نداد  دـنگوس  مسق ، ءاـب »  » مـکح هـب 
یهاوگ هدـش ، لقن  مراهچ  ماما  زا  هیداجـس  هفیحـص  رد  هک  ییاهاعد  مهدیم . دـنگوس  ناـنآ  قح  هب  ار  وت  ینعی  نـالئاس ؛ قح  هب  منکیم 

عون ره  زا  ار  ام  اهنآ ، یناعم  تغالب  هملک و  تحاصف  هفیحص و  ياهاعد  یناعم  تمظع  یلّسوت . نینچ  يراوتسا  تحـص و  رب  نشور  تسا 
َْتبَجَْتنا ْنَم  ِّقَِحب  درکیم : زاین  زار و  نینچ  ادـخ  اب  هفرع  زور  رد  ع - داجـس - ماما  دزاسیم . زاینیب  ماما  هب  نآ  باـستنا  تحـص  رد  نخس 

ْنَمَو َِکتَعاِطب ...  ُهَتَعاـط  َْتلَـصَو  ْنَم  ِّقَِحب  کـِنأَِشل ، َْتیَبَتْجا  ِنَمو  َکـِتَّیَِرب ، ْنِم  َتْرَتْخا  ِنَم  ِّقَِحب  َکِـسْفَِنل ، ُهَْتیَفَطْـصا  ْنَِمبو  َکـِْقلَخ ، ْنِم 
هب يدـیزگرب ، دوخ  يارب  يدرک و  باختنا  دوخ  ياهقولخم  رگید  زا  ار  نانآ  هک  یناـسک  قح  هب  اـهلاراب ! « » 1 « » َِکتاداعُِمب ُهَتاداعُم  َتُْطن 
هب ار  نانآ  تعاطا  هک  یناـکاپ  نآ  قح  هب  يدـیرفآ ، دوخ  ماـقم  هب  ییانـشآ  يارب  ار  اـهنآ  يدومن و  راـیتخا  مدرم  ناـیم  زا  هک  يدارفا  قح 

راوگرزب ّدـج  ربق  یتقو  ع - قداص - ماما  یتخاس ». هارمه  نراـقم و  شیوخ  ینمـشد  اـب  ار  ناـنآ  ینمـشد  و  يدومن ...  نیرق  دوخ  تعاـطا 
ٍدّمَُحم ِّقَِحب  یئایلْوَأ  َْنَیبو  یْنَیب  ْعَمْجاَو  یئانَث  ْلَْبقاَو  یئاعُد  ْبِجَتْـسا  َّمُهلَّلا  : » درک اـعد  نینچ  ناـیاپ  رد  دومن ، تراـیز  ار  ناـنمؤمریما  دوخ ،

تئایلوا نم و  نیب  ریذپب و  ارم  شیاتس  نک و  باجتسم  ارم  ياعد  ایادخ !  » 298 ص : تیباهو ، نییآ  « 2 « » ِْنیَسُْحلاَو ِنَسَْحلاَو  َۀَمِطافو  ٍِّیلَعَو 
رد هک  دنتسین  مالسلاامهیلع - قداص - ترضح  داجس و  ترضح  اهنت  نیا  ع »- نیسح - نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قحب  امرف ، عمج 

نیا ًابلاغ  تسا  هدش  دراو  هعیش  كاپ  نایاوشیپ  زا  هک  ییاهاعد  رد  هکلب  دنهدیم  دنگوس  شهاگرد  نازیزع  قح  هب  ار  ادخ  دوخ ، ياهاعد 
ِِدقاعمَو َِکتاِملَِکب  َُکلَأْسَأ  یِّنا  َّمُهلَّلا  : » دیوگیم نینچ  ییاعد  رد  ع - یلع - نب  نیسح  ترضح  ناگدازآ  رورس  تسا . دوجوم  لّسوت  عون 
ٍدَّمَُحم یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأف  ٌرْـسُع ، يْرمَأ  ْنِم  ِینَقِهر  ْدَقَف  ِیل  َبیِجَتْـست  ْنَأ  َِکلُـسُرَو  َِکئاِیْبنأو  َکِضْرَأَو  َِکتاوامَـس  ِناَّکُـسَو  َكِّزِع 

ناربمایپ و تنیمز و  نامـسآ و  نانکاس  تتّزع و  زکارم  تتاملک و  هب  مهدیم  مسق  ار  وت  اهلاراب ! « » ًارـُسی يْرمأ  ْنِم  َلَعَْجت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو 
ارم راک  یتسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  مهاوخیم  وت  زا  تسا . هدیناشوپ  یتخس  ارم  راک  اریز  نک ؛ باجتـسم  ارم  ياعد  تناگداتـسرف ،

هاتوک ار  نخـس  نماد  اج  نیمه  رد  ور  نیا  زا  تسا ، نخـس  هلاطا  هیام  اهنآ  لـقن  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  اـهاعد ، هنوگ  نیا  يزاـس ». ناـسآ 
: میزادرپیم لباقم  فرط  تاضارتعا  لئالد و  نایب  هب  مینکیم و 

: تسخن ضارتعا 

هک تسا  نیا  عامجا  يانعم  خـساپ : « 1 . » تسا مارح  قولخم  قح  ای  قولخم و  رب  ادـخ ، نداد  دـنگوس  هک  دـنراد  رظن  قافتا  مالـسا  ياملع 
لها نادنمـشناد  رظن  زا  تروص  نیا  رد  دـننک ، ادـیپ  رظن  قافتا  ماکحا  زا  یمکح  رب  راصعا ، مامت  رد  اـی  يرـصع و  ره  رد  مالـسا  ياـملع 

تقفاوم موصعم و  اما  يأر  زا  هک  تسا  تجح  رظن  نیا  زا  هعیش  ياملع  رظن  زا  تسا و  یهلا  ياهتجح  زا  یکی  رظن ،» قافتا   » ِدوخ ننـست 
رد ام  دراد ؟ دوجو  يرظن  قافتا  نینچ  هلأسم  نیا  هرابرد  ایآ  میـسرپیم : لاح  دـیامنیم . تیاکح  دـنکیم ، یگدـنز  تما  ناـیم  رد  هک  وا 

راهچ نیا  ایآ  مینکیم . دانتـسا  هناگراهچ  بهاذم  نایاوشیپ  رظن  هب  اهنت  هدراذـگ و  رانک  ار  ننـست  لها  ياملع  رگید  هعیـش و  ياملع  اجنیا 
ياهباتک رد  ًالوصا  دینک . نایب  هحفـص  نییعت  باتک و  رکذ  اب  ار  نانآ  ياواتف  نتم  دناهداد  رگا  دـناهداد ؟ اوتف  یبلطم  نینچ  میرحت  هب  اوشیپ 
هدنسیون هک  یعامجا  قافتا و  تروص  نیا  رد  دنهد . رظن  نآ  هرابرد  ات  تسا ، هدشن  ناونع  لسوت ، عون  نیا  تنس ، ياملع  یثیدح  یهقف و 
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«، مالسلادبع نب  زعلا   » مان هب  تسا  ییانشآان  هرهچ  دنکیم ، لقن  میرحت  وا  زا  يو  هک  یـسک  اهنت  تساجک ؟ دنکیم ، اعدا  هّینـسلا » ۀیدهلا  »
لقن فسوی  وبا  وا  درگاش  هفینحوبا و  زا  سپـس  دـناهدش ! هصالخ  مالـسلادبع  نب  زعلاو  هینـسلا  ۀـیدهلا  فلوم  رد  مالـسا  ياملع  ییوگ  وت 
هلأسم نیا  رد  عامجا  مان  هب  یلیلد  هصـالخ ،  300 ص : تیباـهو ، نییآ  تسا . هورکم  نـالف » ّقحب   » نتفگ زین  ود  نیا  رظن  هب  هک  تسا  هدرک 

رغـصا و لقث  تنـس ، لها  ناثدحم  قافتا  هب  هک  وا  تیب  لها  یمارگ و  ربمایپ  زا  راوتـسا  تایاور  ربارب  رد  رفن  ود  نیا  ياوتف  درادن و  دوجو 
. تسین تباث  هفینحوبا »  » هب اوتف  نآ  باستنا  تحص  هزات  دشاب ، هتشاد  دناوتیم  یشزرا  هچ  « 1 ، » تسا تجح  نانآ  لوق 

: مود ضارتعا 

هراشا

اریز تسین ؛ زیاج  قولخم  قح  هب  ادـخ ، زا  تساوخرد  لاؤس و  « » 2 « » ِِقلاْخلا َیلَع  ِقُولْخَْمِلل  َّقَح  ُهَّنَِأل ال  ُزوُجتَال  ِقُولْخَْملا  ِّقَِحب  َۀـَلَأْسَْملا  َّنا  »
قولخم یتسار  هب  رگا  تسین ، يرگید  زیچ  حیرـص ، صن  ربارب  رد  داهتجا  زج  یلالدتـسا  نینچ  خساپ : درادن ». یقح  قلاخ  هّمذ  رد  قولخم 

زا دنداد و  مسق  یقوقح  نینچ  رب  ار  ادخ  ص - مالـسا - ربمایپ  مدآ و  ترـضح  هتـشذگ  ثیداحا  رد  ارچ  سپ  درادن ، یقح  ناهج  قلاخ  رب 
ناگدنب يدراوم  رد  نآرق  اریز  مینک ؟ هیجوت  هنوگچ  ار  نآرق  تایآ  نیا ، زا  هتـشذگ  دندومن ؟ ییاهلاؤس  قوقح ، نیمه  رطاخ  هب  دـنوادخ 

. یمالسا ثیداحا  نینچمه  و  تسا . هدرک  یفرعم  ادخ  رب  یقوقح  ياراد  ار  دوخ 

: تایآ

هدهعو « » 2 « » ِلیِْجنِْإلاَو ِةاروَّتلا  ِیف  ًاّقح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  .« » تسام رب  اـهنآ  قح  نمؤم ، دارفا  ندرک  يراـی  « » 1 « » َنینِمْؤُْملا ُرْـصَن  اْنیَلَع  ًاّقَح  َناکَو  »
.« تسام رب  اهنآ  قح  نمؤم  دارفا  نداد  تاجن  « » 3 « » َنینِمْؤُْملا ِْجُنن  اْنیَلَع  ًاّقَح  َِکلذَک  .« » تسا هدمآ  لیجنا  تاروت و  رد  هک  تسا  یهلا  قح 

ماجنا ینادان  رـس  زا  ار  يدب  هک  یناسک  هبوت  لوبق  شریذپ و  تسادـخ  رب  یتسارب  « » 4 « » ٍَۀلاهَِجب َءوُّسلا  َنوُمَْلعَی  َنیِذَِّلل  ِهَّللا  یَلَع  ُۀـَبْوَّتلا  امَّنا  »
لیوأت ار  تایآ  همه  نیا  ساسایب ، رادنپ  هتـشر  کی  رطاخ  هب  هنارـسدوخ  هک  تسا  حیحـص  ایآ  دـننکیم ». هبوت  ریخأت  نودـب  دـنهدیم و 

؟ مینک

: ثیداحا

زا شیوخ  تفع  ظفح  رطاخ  هب  هک  یـسک  هب  کمک  تسا  ادـخ  رب  « » 5 « » ُهَّللا َمَّرَح  اَّمِم  ِفافِْعلا  َساـِمْتلا  َحَـکَن  ْنَم  ُنْوَع  ِهَّللا  َیلَع  ٌّقَح  - » 1
َُبتاکُْملاَو ِهَّللا ، ِلـِیبَس  ِیف  يزاـغلا  مُُهنوَع : ِهَّللا  َیلَع  ٌقَح  ٌۀـَثالَث  : » ِهَّللا ُلوسر  َلاـق  - 2 دـنک ». جاودزا  تامرحم ،  302 ص : تیباـهو ، نییآ 

اب هک  ياهدرب  ادخ ، هار  رد  دهاجم  دنک ؛ يرای  ار  نانآ  تسا  ادخ  رب  هک  دنهورگ  هس  « » 1 « » َفُّفَعَّتلا ُدیُری  يذَّلا  ُحِکاَّنلاَو  َءادَألا ، ُدیُری  يذَّلا 
-3 دـنک ». ظـفح  ار  دوخ  تفع  جاودزا ، قیرط  زا  دـهاوخیم  هک  یناوـج  دوـش و  دازآ  یغلبم  نداد  اـب  هک  تسا  هتـسب  رارق  دوـخ  يـالوم 

ًاتاذ يدرف  چیه  هک  تسادیپ  هتفگان  يرآ ، ینادیم »؟ تسا ، راگدرورپ  رب  هک  ار  ناگدنب  قح  ایآ  « » 2  ....« » ِهَّللا َیلَع  ِدابِْعلا  ُّقَح  ام  ِيرْدَتَأ  »
هیحان زا  دراد  هچ  ره  ادـخ  هدـنب  اریز  ددرگ ؛ عشاـخ  عضاـخ و  وا  ربارب  رد  دـنک و  شتـسرپ  ار  ادـخ  اـهنرق  دـنچ  ره  درادـن ، یقح  ادـخ  رب 

، دراوم نیا  رد  قح »  » زا دوصقم  نیا ، ربانب  دشاب . شاداپ  قحتـسم  تاذل  اب  هک  تسا  هدرکن  فرـص  ادخ  هار  رد  دوخ  زا  يزیچ  تسادـخ و 
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رب ار  اهنآ  هدرک و  فطل  نانآ  هب  دوخ ، صاخ  تایانع  يور  قح  ترـضح  هک  تسا  ییاهتلزنم  ماقم و  یهلا و  تانـسح  شاداـپ و  ناـمه 
ادخ هک  نیا  رگم  درادن  یقح  ادخ  رب  ياهدنب  چیه  تسوا . یگرزب  تمظع و  هناشن  یقح ، نینچ  ِندوب  ادخ  هدهع  رب  تسا و  هتفرگ  هدـهع 
نیا  303 ص : تیباهو ، نییآ  دهد . هولج  راکهدب  ار  دوخ  راکبلط و  ار  قولخم  درادب و  اور  دوخ  رب  ار  قح  نآ  تمحرم ، فطل و  يور  زا 

هک تسا ، یتمارک  فطل و  يور  زا  نیا  و  « 1  » تسا ریقف  هدنب  زا  ینغ  يادخ  یهاوخ  ماو  هیبش  دراد ، یقح  ادـخ  همذ  رب  قولخم  هک  هلأسم 
دادملق راکهدـب  دـهعتم و  ار  دوخ  قح و  نابحاص  ار  نانآ  تسا و  هدومن  حـلاص  ناگدـنب  راکهدـب  ار  دوخ  فطل ، لامک  اب  هداد و  هدـعو 

. تسا هدرک 

ادخ ریغ  هب  دنگوس  - 2

هراشا

یناعنص مانب  هورگ ، نیا  ناگدنسیون  زا  یکی  دنراد . یصاخ  تیـساسح  نآ  يور  اهیباهو  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  ادخ ، ریغ  هب  دنگوس 
هدناوخ کچوک  كرش  ار  ادخ  ریغ  هب  دنگوس  زین  هینسلا » ۀیدهلا   » فلؤم « 2 . » تسا هتسناد  كرش  هیام  ار  نآ  داقتعالا » ریهطت   » باتک رد 

ربمایپ و حیحص  ياهتنـس  ادخ و  باتک  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  هلأسم  بصعت ، زا  رود  طیحم  رد  یهلا ، لضف  هب  ام ، اّماو  « 3 . » تسا
. میهدیم رارق  هار  غارچ  ار  موصعم  نایاوشیپ 

ادخ ریغ  هب  مسق  زاوج  رب  ام  لئالد 

: لوا لیلد 

هک تسا  هدـش  دراو  ادـخ  ریغ  هب  مَسَق  اـههد  باـتک  نیا  رد  تسا . یناملـسم  ره  هدـنز  يوگلا  ربـکا و  لـقث  ـالعا و  ياوشیپ  دـیجم ، نآرق 
دوخ تاقولخم  زا  زیچ  ُهن  هب  سمـش ، هروس  رد  اهنت  دنوادخ ، دوشیم . ثحب  هلاطا   304 ص : تیباهو ، نییآ  بجوم  اهنآ  همه  يروآدرگ 
هروس رد  نینچمه  « 1 «. » یناسنا سفن  نیمز و  نامـسآ ، بش ، زور ، هام ، دیـشروخ ، رون  دیـشروخ ، : » زا دنترابع  هک  تسا  هدروخ  دنگوس 

« رصع «، » ملق «، » قراط «، » جورب  » ياههروس رد  و  تسا . هدش  دای  دنگوس  « 3  » زیچ ود  هب  تالسرم »  » هروس رد  و  «، 2  » زیچ هس  هب  تاعزان ،» »
اذهَو َنینیِـس  ِروُطَو  ِنُوْتیَّزلاَو  ِنیّتلاَو  : » دییامرفیم هظحالم  ار  تایآ  نیا  زا  يرگید  ياههنومن  نینچمه  و  تسا . هدـش  دای  مسق  زین  دـلب »  » و

یـشْغَی اذا  ِْلیَّللاَو  (« » همظعم هکم   ) ناـما نما و  رهـش  نیدـب  دـنگوس  انیـس ، روط  هب  دـنگوس  نوتیز ، ریجنا و  هب  دـنگوس  « » 4 « » ِنیِمَألا ِدَـلَْبلا 
دوخ روهظ  هب  ار  ملاع  هک  یماگنه  زور  هب  مسق  دناشوپب و  یهایـس  رد  ار  ناهج  هک  یماگنه  رات ، بش  هب  دـنگوس  « » 5 « » یلََّجت اذا  ِراهَّنلاَو 
بش هد  هب  مسق  ناهاگحبص و  هب  دنگوس   » 305 ص : تیباهو ، نییآ  « 6 « » ِرْسَی اذا  ِْلیَّللاَو  ِْرتَْولاَو  ِعْفَّشلاَو  ٍرْشَع  ٍلاَیلَو  ِرْجَْفلاَو  .« » دزاس نشور 

لدـبم زور  هب  هک  یماگنه  رات  بش  هب  مسق  و  اتکی ) دـنوادخ  تاذ   ) دوخ هب  و  ملاـع ) تادوجوم  هیلک   ) تفج هب  دـنگوس  و  هجحیذ ) لوا  )
باتک روط و  هوک  هب  دـنگوس  « » ِروُجْـسَملا ِرْحَْبلاَو  عُوفرَْملا  ِفْقَّسلاَو  ِروُمْعَْملا  ِْتیَْبلاَو  ٍروُْشنَم  ٍّقِر  یف  ٍروُطْـسَم  ٍباتکَو  ِرُوّطلاَو  .« » ددرگیم

ياـیرد هب  دـنگوس  نامـسآ و  هدـش  هتـشارفا  فقـس  هب  مسق  داـبآ ) هناـخ   ) رومعم تیب  هب  دـنگوس  و  هدوـشگ ، ياهحفـص  رد  هدـش  هتـشون 
اب ایآ  دننادرگرـس ». دوخ  تاوهـش  یتسم  رد  اهنآ  هک  دـنگوس  تناج  هب  ربمایپ  يا  « » 1 « » َنوُهَمْعَی ْمِِهتَرْکَـس  یَفل  ْمُهَّنا  َكُرْمََعل  .« » مطالترپ

، تیاده باتک  نآرق  مارح !؟ تسا و  كرـش  ادـخ  ریغ  هب  دـنگوس  هک  تفگ  ناوتیم  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  هک  یلاوتم  ياهدـنگوس  نیا 
. تسا ادخ  صیاصخ  زا  اهدنگوس  عون  نیا  دیوگب  دهد و  رکذت  دوب  مزال  دوب ، مارح  ادخ  ناگدنب  رب  يزیچ  نینچ  رگا  تسا . وگلا  هوسا و 
دـشاب و ابیز  ادـخ  زا  يزیچ  رودـص  تسا  نکمم  هک : دـنیوگیم  خـساپ  نینچ  دـنرادن ، یهاـگآ  نآرق  فادـها  زا  هک  اـهقوذیب  زا  یخرب 
هب ادخ  ریغ  هیبشت  كرـش و  ادـخ  ریغ  هب  دـنگوس  تیعقاو  ًاعقاو  رگا  اریز  تسا ؛ نشور  نآ  خـساپ  یلو  ابیزان ! وا  ریغ  زا  زیچ  نامه  رودـص 
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يارب اًلمع  ادخ  هک  تسا  حیحـص  ایآ  تسا ؟ هدش  بکترم  ادخ  دوخ  ار  کچوک  كرـش  ای  قالطإلا و  یلع  كرـش  نینچ  ارچ  تسا ، ادخ 
!؟ دراد زاب  یکرش  نینچ  زا  ار  ادخ  ریغ  ددرگ و  لئاق  یکیرش  شیوخ 

: مود لیلد 

ای َلاقَف  ِِّیبَّنلا  َیلا  ٌلجر  َءاج  : » ملسم حیحـص  زا  یثیدح  - 1 هلمج : نآ  زا  تسا ؛ هدرک  دای  دـنگوس  ادـخ  ریغ  هب  يدراوم  رد  یمارگ  ربمایپ 
يدرم « » 1 « » َءاقَْبلا ُلـُمَْأتو  َْرقَْفلا  یَـشخَت  ٌحیحـش  ٌحیحَـص  َْتنَأَو  َقَّدَـصَت  ْنا  ُهَّنَأِّبَُنتل  کـیبأَو  اـما  َلاـقَف  ًارْجأ ؟ ُمَظْعُأ  ِۀَـقَدَّصلا  ُّيَأ  هَّللا  َلوُسَر 

نیا نآ  يوشیم و  هاگآ  نآ  زا  تردپ  هب  دنگوس  دومرف  تسا ؟ رتگرزب  هقدص  مادک  شاداپ  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : دـمآ و  ربمایپ  روضح 
زا رگید  ثیدح  زاب  و  - 2 یتسه ». هدنیآ  رد  نتسیز  رکف  هب  یـسرتیم و  رقف  زا  يراد ، صرح  نآ  هب  ملاس و  هک  یلاح  رد  یهد  هقدص  هک 
ِیف ٍتاوَلَص  ُسْمَخ  مّلسو :- هلآو   ] هیلع هَّللا  یّلص  ِهَّللا - ُلوُسَر  َلاقَف  ِمالْسْالا ، ِنَع  ُلَأْسَی  ٍدَْجن ، ْنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلا  ٌلُجَر  َءاج  : » ملسم حیحص 

َُهل َرَکَذَو  عَّوَطَت ، نا  اَّلا  لاق ال ، ُهُْریَغ ؟ َّیَلَع  ْلَه  َلاقَف : َناضَمَر ، ِرْهَـش  ُمایِـصَو  َعَّوَطَت ، ْنا  ّالا  ـال ، َلاـق : َّنُهُْریَغ ؟ َّیَلَع  ْلَـه  َلاـقَف : ِلـْیَّللاَو ، ِمْوَْیلا 
یلَع ُدـیِزأ  ِهَّللاو ال  ُلوُقَی : َوُهَو  ُلُجَّرلا  ََربْدَأَف  َعوطَت ، ْنا  ّالإ  َلاق ال ، ُهُْریَغ ؟ َّیَلَع  ْلَه  َلاقَف : َةاـکَّزلا  مّلـسو - هلآو   ] هیلع هَّللا  یّلـص  ِهَّللا - ُلوُسَر 
دجن لها  زا  يدرم   » 307 ص : تیباهو ، نییآ  « 2 « » َقَدَص ْنا  ِهِیبَأَو  َۀَّنَْجلا  لَخَدَو  َقَدَص ، ْنا  ِهِیبَأو  َحَْلفَأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاقَف  هنِم ، ُصُُقنا  الو  اذَه 

درم بش ، زور و  رد  زاـمن  جـنپ  فلا - زا : تسا  تراـبع  مالـسا  ياـههیاپ  دومرف : ربماـیپ  دومن ، لاؤس  مالـسا  زا  دیـسر و  ربماـیپ  روضح  هب 
زاب نآ  زا  ریغ  دیسرپ : درم  نآ  ناضمر ، هام  هزور  ب - بحتـسم . روطب  رگم  ریخ ، دومرف : تسه ؟ يزامن  زاب  اهنیا  زا  ریغ  ایآ  تفگ : يدجن 

روطب رگم  ریخ ، دومرف : تسه ؟ يرگید  تاکز  ایآ  دیـسرپ  صخـش  نآ  تاکز ، ج - بحتـسم . روط  هب  رگم  ریخ ، دومرف : تسه ؟ ياهزور 
دنگوـس يو  ردـپ  رب  دوـمرف : ربماـیپ  داـیز . هن  منکیم و  مک  هن  تـفگیم : هـک  یلاـح  رد  درک  كرت  ار  ربماـیپ  روـضح  درم  نآ  بحتـسم .

: لبنح دمحا  دنـسم  زا  ثیدـح  - 3 دـیوگب . تسار  رگا  دوـشیم  تشهب  دراو  دـنگوس  يو  ردـپ  رب  تفگ ، تسار  رگا  دوـشیم ، راگتـسر 
رتهب ینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  دـنگوس . مناج  هب  « » 1 .« » َتُکْـسَت ْنأ  ْنِم  ٌریخ  ٍرَکنُم  ْنَع  یْهنتَو  ٍفوُْرعَِمب  َمَّلَکَت  ْنَال  يِرْمَعَلَف  »
نییآ « 2 . » دـماجنایم لوط  هب  اهنآ  کی  کی  لقن  هک  هدـش  دراو  هطبار  نیا  رد  يرگید  ثیداحا  زاب  و  ییاـمن ». توکـس  هک  نیا  زا  تسا 
روطب دوخ  تاملک  اههمان و  اـههبطخ و  رد  تسا  یمالـسا  تیبرت  یلاـع  هنومن  هک  ع - بلاـطیبا - نب  یلع  ناـنمؤمریما   308 ص : تیباهو ،

داـی دـنگوس  شیوخ  بطاـخم  درف  ردـپ  هب  دوخ  نانخـس  رد  یتح  مه  تسخن  هفیلخ  و  « 1 . » تسا هدرک  داـی  دـنگوس  دوخ  ناـج  هب  ررکم 
«2 . » دنکیم

ادخ ریغ  هب  دنگوس  هناگراهچ و  بهاذم 

نوچمه ییاهدنگوس  دـندقتعم : اهیفنح  « 3 . » میوش هاگآ  بهذـم  راهچ  نایاوشیپ  ياواتف  اب  تسا  مزال  نایباهو ، لـئالد  یـسررب  زا  شیپ 
کیرـش ناونع  هب  هن  ادـخ ، ریغ  هب  دـنگوس  رگا  دـندقتعم : اهیعفاش  تسا . هورکم  اهنیا  دـننام  و  تیناگدـنز » هب  مسق   » و تردـپ » هب  مسق  »
نوچمه تاسدقم ؛ ناگرزب و  هب  ندروخ  دنگوس  رد  دنیوگیم : اهیکلام  تسا . هورکم  دشاب ، تناما  ناونع  هب  هن  میظعت و  تهج  یـشارت 

ندروخ دنگوس  هک  دنرواب  نیا  رب  اهیلبنح  دشابیم . نآ  تمرح  روهـشم  و  مارح »  » و هورکم » : » تسا لوق  ود  اهنآ  دـننام  هبعک و  ربمایپ و 
. دـشاب وا  يایلوا  زا  یییلو  ای  ربمغیپ و  هب  مسق ، نآ  هک  دـنچ  ره  تسا ، مارح   309 ص : تیباهو ، نییآ  وا ، تافـص  لاعتم و  يادخ  ریغ  هب 

داهتجا باب  دادسنا  رثا  رب  تسا و  یهلا  يایلوا  ربمایپ و  ياهتنـس  نآرق و  صوصن  ربارب  رد  داهتجا  یعون  اواتف  نیا  مامت  هک  نیا  زا  میرذگب 
داـشرا  » رد ینالطـسق  هک  نیا  زا  میرذـگب  زین  و  دـنرادن . ار  ناـنآ  ءارآ  زا  يوریپ  زج  ياهراـچ  ناـنآ  رـصاعم  ياـملع  ننـست ، لـها  دزن  رد 
یمسق نینچ  میرحت  تبـسن  هک  نیا  زا  میرذگب  ماجنارـس  تسا و  هدرک  لقن  ار  تهارک  هب  لوق  کلام ، زا  هحفص 358 ، دلج 9 ، يراسلا ،»

باحصا زا  یهورگ  : » دسیونیم تسا ، هتشون  هلبانح  هقف  يایحا  ساسا  رب  ار  نآ  هک  ینغملا ، رد  همادق  نبا  اریز  تسین ؛ مّلـسم  اهیلبنح  هب 
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سک ره  تسا : هتفگ  يو  هک  تسا  هدش  لقن  دمحا  زا  دراد . هرافک  نآ  نتـسکش  هک  تسا  یمـسق  ادخ ، لوسر  هب  دنگوس  هک  دناهتفگ  ام 
هب دنگوس  نیا  ربانب  و  تسا . تداهش  ياههیاپ  زا  یکی  ربمایپ  قح  اریز  دراد ؛ هرافک  دنکـشب ، ار  نآ  دنک و  دای  دنگوس  ادخ  لوسر  قح  هب 

هناگراهچ بهاذـم  زا  یماما  تفگ : ناوتیمن  زگره  هک  دوشیم  نشور  اـهلقن  نیا  زا  « 1 .« » دراد هرافک  ود  ره  تسادخ و  هب  دـنگوس  وا 
اهیباهو هک  ار  ثیدـح  ود  نونکا  هناگراهچ ، بهاذـم  ياـهقف  تارظن  ءارآ و  زا  یهاـگآ  زا  سپ  تسا . هداد  میرحت  هب  اوتف  یعطق ، روطب 

دروم دنداد ، رارق  ریفکت  نیگآرهز  ياهریت  فدـه  ار  ناملـسم  اهنویلیم  و  « 2  » دنتخیر قحانب  ار  ییاهنوخ  نآ  هلیـسوبو  هداد  رارق  زیواتـسد 
ْمُِکئاـبِآب اوُِفلَْحت  ْنَأ  ْمُکاـْهنَی  َهَّللا  ّنا  َلاـقَف  یبَأَو  ُلوُقَی : َوُهَو  َرَمُع  َعِمَـس  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنا   * » 310 ص : تیباهو ، نییآ  میهدیم : رارق  یـسررب 

زا ار  امـش  ادخ  دومرف : دنکیم ، دای  دنگوس  دوخ  ردپ  ناج  هب  رمع  هک  دینـش  ادـخ  ربمایپ  « » 1 « » َتُکْـسَی َوأ  ِهَّللاب  ِْفلْحَْیلَف  ًاِفلاَح  َناَک  ْنَمو 
ناج هب  دنگوس  زا  یهن  ًالوا : دشاب ». تکاس  ای  دروخب و  مسق  ادخ  هب  دنکیم ، دای  دنگوس  سک  ره  تسا ، هتشادزاب  اهردپ  ناج  هب  دنگوس 

دناهتشادن یتسادق  مارتحا و  شزرا و  يدارفا  نینچ  دناهدوب و  تسرپ  تب  كرـشم و  ًابلاغ  نانآ  ناردپ  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاخ  هب  ناردپ ،
« دینکن دای  دنگوس  برع ) ياهتب   ) توغاط هب  هن  ناردپ  هب  هن   » هک هدمآ  ثیداحا  زا  یخرب  رد  هکنانچ  دنک . دای  دـنگوس  اهنآ  هب  ناسنا  هک 

لـصف يارب  مالـسا ، ياـملع  قاـفتا  هـب  اریز  تـسا ؛ تموـصخ  لـصف  يرواد و  ماـقم  رد  مـسق  ردـپ ، رب  دـنگوس  زا  یهن  زا  دوـصقم  ًاـیناث :
هنوگچ نشور ، نئارق  نیا  هب  هجوت  اب  تسین . یفاک  يدنگوس  چـیه  دراد ، تاذ  هب  هراشا  هک  وا  تافـص  ادـخ و  هب  دـنگوس  زج  تموصخ ،

رد وا  یهن  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  يریگولج  یهن و  یهلا  لسر  ایلوا و  دـننام  یتاسدـقم ؛ هب  دـنگوس  زا  یمارگ  ربماـیپ  تفگ ، ناوتیم 
ِهِیبَِأب ُِفلْحَی  َناک  َرَمُع  َّناَف  ِۀَـبْعَْکلا ، ِّبَِرب  ِْفلْحا  ْنِکلَو  َلاَق ال  ِۀَـبْعَْکلِاب ، ُِفلْحَأ  َلاـقَف : ٌلُـجَر  َرَمُع  َنبا  َءاـج  . ** » تسا هدوب  یـصاخ  دروم 
يدرم « » 1 «. » َكَرْشا ْدقَف  ِهَّللا   311 ص : تیباهو ، نییآ  ِْریََغب  َفَلَح  ْنَم  َّنإَفَکیبَِأبِْفلَْحتال  مّلسو :- هلآو   ] هیلع هَّللایّلـص  هَّللا - ُلوُسَر  َلاقَف 

دوخ ردپ  هب  رمع  اریز  روخب ، دنگوس  هبعک  يادخ  هب  تفگ : رمع  دـنزرف  منکیم . دای  دـنگوس  هبعک  هب  نم  تفگ  دـمآ و  رمع  دـنزرف  دزن 
.« تسا هداد  رارق  کیرش  ادخ  يارب  دنک ، دای  دنگوس  ادخ  ریغ  هب  سک  ره  اریز  روخم ؛ دنگوس  تردپ  هب  دومرف : ربمایپ  درک ، دای  مسق 

: خساپ

زا ثیدح  نیا  هک : نیا  ددرگ و  هیجوت  ياهنوگ  هب  ثیدح  نیا  دیاب  دنکیم ، زیوجت  ار  ادخ  ریغ  رب  دـنگوس  هک  هتـشذگ  لیالد  هب  هجوت  اب 
نینچ زا  ار  فرط  وا  یلو  دروـخب ، دــنگوس  هـبعک  هـب  هـک  تساوـخیم  دــمآ و  رمع  نـبا  دزن  يدرم  - 1 تسا : هتفاـی  لیکـشت  شخب  هـس 
تفگ تشادزاـب و  يدـنگوس  نینچ  زا  ار  وا  ربماـیپ  دروخ ، دـنگوس  باّـطَخ )  ) دوخ ردـپ  هب  ربماـیپ  دزن  رد  رمع  - 2 تشادزاب . يدنگوس 

هداد و میمعت  َكَرْشَأ ،» ْدَقَف  ِهَّللا  ِْریَِغب  َفَلَح  ْنَم  : » دومرف هک  ار ، ربمایپ  نخس  رمع ، رـسپ  داهتجا  - 3 تسا . كرش  هیام  ادخ  ریغ  هب  دنگوس 
مالک رد  زین  ار  هبعک  دننام  تاسدقم ؛ هب  دنگوس  یّتح  هداد و  شرتسگ  تسا ، هدش  دراو  باّطخ )  ) كرـشم هب  دنگوس  دروم  رد  هک  ار  نآ 

نارگید ربمایپ و  هک  هتـشذگ - تاـیاور  تیاور و  نیا  ناـیم  عمج  هار  دروم ، نیا  رد   312 ص : تیباهو ، نییآ  تسا . هتـسناد  لخاد  ربماـیپ 
هچنآ ای  سک  نآ  هب ؛» مسقم   » هک تسا  يدروم  هب  دودحم  ربمایپ  شیامرف  هک  تسا  نیا  دندروخیم - دنگوس  ادخ  ریغ  رب  هغدـغد  نودـب 
ربمایپ مالک  يانعم  هک  رمع  نبا  داهتجا  ربمایپ و ...  هبعک ، نآرق ، دننام  سدقم ؛ هن  ناملـسم و  هن  دشاب  كرـشم  دنروخیم ، مسق  نآ  هب  هک 
تـسا نیا  تسا ، كرـش  یعون  كرـشم » ردـپ   » رب دـنگوس  هک  نیا  ّتلع  و  نارگید . يارب  هن  تسا  تجح  وا  دوخ  يارب  هداد ، شرتسگ  ار 

زا هک  تسا  رمع  نبا  داهتجا  هئطخت  نآ  ساسا  ثیدح و  يارب  لیلحت  کی  نیا  تسا . اهنآ  شور  هار و  قیدـصت  رهاظ  هب  يدـنگوس  نینچ 
. تسا هدومن  قیبطت  زین  تاسدقم  رب  یّتح  هدیمهف ، عیسو  يانعم  تسا ، هدش  دراو  كرشم  هب  دنگوس  دروم  رد  هک  یثیدح 

رتحضاو لیلحت 

هن تسا ، يّزُع » تال و   » دـننام یتیغاوط ؛ صوصخ  هب  دـنگوس  هب  طوبرم  َكَرْـشَأ ،» ْدَـقَف  ِهَّللا  ِْریَِغب  َفَلَح  ْنَم  : » دـیامرفیم هک  ربمایپ  نخس 
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ِصوصخ هب  طوبرم  نوناق  نیا  هک  تسا  رمع  نبا  داهتجا  نیا  و  هبعک ، دننام  یتاسدقم  رب  دنگوس  هب  دسر  هچ  ات  كرـشم  ردـپ  رب  دـنگوس 
هب تسا ، هتـشادن  یـشرتسگ  نینچ  ربمایپ  نخـس  هنرگ  تسا و  هدرک  قیبطت  هبعک ) رب  دـنگوس  كرـشم و  رب  دـنگوس   ) دروم ود  رب  ار ، اـهتب 
هَّللا  313 ص : تیباهو ، نییآ  ّالا  َهلا  ال  لُقَْیلَف : يّزُْعلاَو  تاّللِاب  ِهِْفلَح  ِیف  َلاقَف  َفَلَح  ْنَم  : » دـیامرفیم رگید  ثیدـح  رد  ربماـیپ  هک  نیا  هاوگ 
زونه هک  دناسریم  ثیدح  نیا  هَّللا » ّالا  هلاال  دیوگب : ًاروف  دـنگوس ، يزع  تال و  هب  دـیوگب  نآ  رد  دـنک و  دای  دـنگوس  سک  ره  « » 1 ...« »

و دـندرکیم ، دای  دـنگوس  تیغاوط  رب  یتح  هنیرید ، تداع  هویـش  هب  هاگیب  هاگ و  هدوب و  یقاـب  ناناملـسم  نهذ  رد  یلهاـج  نارود  بوسر 
رب دـنگوس  مه  و  تاسدـقم ، رب  دـنگوس  رب  مه  ار ، نآ  رمع  نبا  یلو  دومرف ، ار  یّلک  هلمج  نآ  تشز ، لمع  نیا  ِندودز  علق و  يارب  ربمایپ 

هدوب كرـشم  ردپ  رب  دـنگوس  اب  نورقم  هن  تاسدـقم و  رب  دـنگوس  اب  نورقم  هن  ربمایپ ، نخـس  هک  نیا  رب  هاوگ  درک . قیبطت  كرـشم  ردـپ 
ماـما تسا : بلطم  نیا  هدرک ، عمج  دوخ  ردـپ  رب  رمع  دـنگوس  اـب  یتح  دروم  ود  اـب  ار ، ادـخ  لوسر  مـالک  هک  تسا  رمع  نبا  نیا  تسا و 

نتم کنیا  تسا . هدوب  رمع  نبا  بناج  زا  قیبطت  دناسریم  هک  دیامنیم  لقن  یلکش  هب  ار  مود  ثیدح  ص 34 ، دلج 2 ، دنسم ، رد  هلبانحلا 
ادخ لوسر  سپ  درکیم ، دای  دنگوس  شردپ  رب  رمع  « » َكَرْشأ ْدَقَف  ِهَّللا  َنُود  ٍءْیَِـشب  َفَلَح  ْنَم  َلاق : ُِّیبَّنلا  ُهاهَنَف  یبأ  ُِفلْحَی  َناک  : » ثیدح
هلمج دییامرفیم : هظحالم  هک  روطنامه  تسا ». هدیزرو  كرـش  دروخب ، دنگوس  ادـخ  زا  ریغ  يزیچ  هب  سک  ره  دومرف : دومن و  یهن  ار  وا 

مزال دوب ، ردپ  رب  دنگوس  ثیدح  لیذ  مود  ثیدح  رگا  تسا و  هدمآ  ءاف »  » ای هفطاع   314 ص : تیباهو ، نییآ  واو »  » نودب َفَلَح »...  ْنَم  »
نایرج نودب  لقتسم ، روطب  ار  َفَلَح »...  ْنَم  : » ثیدح ص 67 ، مود ، دلج  رد  دنسم  فلؤم  زاب  دیایب . فطع  فرح  اب  مود  ثیدح  هک  دوب 

نآ دنک ، دای  دنگوس  ادـخ  ریغ  هب  هک  یـسک  « » ًادـیِدَش ًالْوَق  ِهِیف  َلاق  هَّللا  ِْریَِغب  َفَلَح  ْنَم  : » دـیوگیم نینچ  تسا و  هدرک  لقن  رمع  دـنگوس 
نییآ تسا ») هدیزرو  كرش  هتفگ : اًلثم  ، ) تسا هتفگ  وا  هرابرد  يدنت  نخس  ربمایپ ، ای  تسا و  هتفگ  ییاوران  نخـس  دروم ، نیا  رد  صخش 

315 ص : تیباهو ،

روبق لها  رب  رذن   17 لصف :

زا یکی  حیرـض  هب  ار  یغلبم  دوش ، هدوشگ  نانآ  راـک  زا  هرگ  فرطرب و  ناـنآ  يراـتفرگ  رگا  هک  دـننکیم  رذـن  دـنمدرد ، راـتفرگ و  دارفا 
رد بلطم  نیا  و  اذک » ناک  ْنا  اذَک  َّیَلَع  ِهَّلل  : » دنیوگیم نینچ  و  دـننک ، حـبذ  اهنآ  نارئاز  ماعطا  يارب  ار  يدنفـسوگ  ای  و  دـنزیرب ، دـهاشم 

نیا هب  تبـسن  اهیباهو  تسا . یهلا  يایلوا  ناحلاص و  روبق  اهنآ  رد  هک  يزکارم  صوصخب  دراد ، لماک  جاور  ناهج  ناناملـسم  مامت  نایم 
، وا نادنزرف  یلع و  تیهولا  هب  داقتعا  رطاخ  هب  هعیش  : » دسیونیم یمیـصق ) هَّللادبع   ) اهنآ نابز  دب  هدنـسیون  دنراد و  تیـساسح  اهرذن  عون 

نانآ ترایز  هب  ناهج ، هشوگ   316 ص : تیباهو ، نییآ  ره  زا  هدرک و  دابآ  ار  اهنآ  نفدـم  تهج  نیا  زا  دنتـسرپیم ، ار  نآ  نابحاص  ربق و 
مان زا  هک  نابز ، دب  حیقو و  هدنـسیون  نیا  « 1 « » دنزیریم اهنآ  ربق  رَـس  رب  کشا  نوخ و  دننکیم و  اهنآ  میدقت  ینابرق  رذـن و  دنباتـشیم و 

ار هلأسم  هیمیت ) نبا   ) تیباهو یناب  هشیر و  هک  یلاح  رد  هتسناد ، هعیـش  هب  طوبرم  ار  هلأسم  تسا ، ادیپ  وا  بدا  گنهرف و  هیاپ  « 2  » باتک و
ِرُوبُْقلا ِلْهَأ  ْنِم  ِهِْریَغ  َْوأ  ِِّیبَّنِلل  ًاْئیَشَرَذَن  ْنَم  : » دیوگیم هک  اجنآ  تسا ؛ هتسناد  نیملسم  عون  هب  طوبرم  ار  نآ  هدرک و  ثحب  عیسو  عاعـش  رد 
ربمایپ يارب  سک  ره  « » 3 « » ًاِرفاک َِکلِذب  ُنوُکَیَف  ِهَّللا  ِْریَِغل  ٌِدباع  َوُهَف  اَهل  َنوُرُْذنَیو  ْمِِهناثْوَِأل  َنوَُحبْذَی  َنیذَّلا  َنیِکِرـشُْملاَک  َناک  ًۀَحِیبَذ  ََحبَذ  َْوأ 

حبذ اهنآ  يارب  ای  دندرکیم و  رذن  دوخ  ياهتب  يارب  هک  ددرگیم  ناکرـشم  ناسب  دنک ، ینابرق  رذن و  ار  يزیچ  ایلوا  رگید و  ناربمایپ  ای  و 
تهابـش  » مکح هب  هدروخ و  ار  رهاظ  بیرف  ود  ره  درگاش  داتـسا و  ددرگیم ». رفاک  هلیـسو  نیدب  دتـسرپیم و  ار  ادـخ  ریغ  وا  دـندرکیم .

تین و كالم  هکلب  تسین ، رهاظ  تواضق  كالم ، نازیم و  كرتشم ، لامعا  رد  هک  یلاح  رد  دـناهدنار  بوچ  کی  اـب  ار  ود  ره  يرهاـظ ،»
تب لامعا  هیبش   317 ص : تیباهو ، نییآ  جح  هضیرف  لامعا  زا  يرایـسب  دشاب ، تواضق  رد  یفاک  يرهاظ  تهابـش  رگا  تسا . یبلق  دـصق 

ماجنا زین  ام  ار  راک  نیمه  هیبش  و  دندیـسوبیم ، ار  دوخ  يزلف  یبوچ و  ياهتب  دندرکیم و  فاوط  لگ  گنـس و  درگ  رب  هک  تسا  ناتـسرپ 
اهیرواد اهتواضق و  كالم  میزیریم و ...  نوخ  انم  رد  میـسوبیم و  ار  رَجَح  میدرگیم و  تسا ، لِگ  گنـس و  زا  هک  هبعک  رود  میهدیم ،
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مکح تسا ، هیبش  مه  هب  لمع  رهاظ  هک  نیا  مکح  هب  ناوتیمن  زگره  تسا و  اهدـصق  اـهتین و  اـههزیگنا ، كرتشم ، رهاـظ  هب  ياـهراک  رد 
هک اـجنآ  تسا  هلأـسم  عـضو  رگنـشور  نآ  لـقن  هک  دراد  ياهلمج  ناوخـإلا » حلـص   » باـتک فـلؤم  دروـم  نیا  رد  تسناد . یکی  ار  اـهنآ 

ْزُجَی َْمل  َِکلِذب  ِْهَیلا  َبُّرَقَّتلاَو  ُهَسفَن  َتِّیَْملا  ِرِذاَّنلا  ُدْصَق  َناَک  ْناَف  ِتاّیِّنلاب ، ُلامْعَْألا  اّمنإَو  َنیرِذانلا  ِتاّینَرادَـم  ُروُدـَت  َۀـَلَأْسَْملا  َّنا  : » دـیوگیم
«1 « » ِرْذَّنلِاب ُءافَْولا  ُبِجَیَف  ِتِّیَْملا ، َُهل  ِروُْذنَْملا  َِکلذـِل  َُهباَوثَو  ِهوُجُْولا  َنِم  ٍهْجَِوب  ِءایْحَْألا  َعاِفْتناَو  یلاعَت  ِهَّللا  َهْجَو  ُهُدْـصَق  َناک  ْناَو  ًادِـحاو  ًالْوَق 
دـنکیم و یـسررب  اههزیگنا  اهتین و  هاگدـید  زا  ار  هلأسم  هاتوک  تراـبع  نیا  رد  تسا  اـهیباهو  دـیاقع  داـقن  دوخ  هک  ینـس  دنمـشناد  نیا  »
هب برقت  رذن ، زا  فده  رگا  تسا ، نآ  تین  یلمع  ره  رد  رایعم  كالم و  انامه  تسا . ناگدننکرذن  تین  رادـم ، رئاد  اجنیا  رد  : » دـیوگیم
وا هب  برقت  يارب  ادخ و  يارب  رذن  رگا  و  دـشاب ) وا  هب  برقت  يارب  ادـخ و  يارب  رذـن  دـیاب  اریز   ) تسین زیاج  هک  تسین  یکـش  تسا  تیم 

تسین یلاکشا  نآ  رد  تسا ، تیم  هب  نآ  باوث  يادها  و  نآ ، زا  مدرم   318 ص : تیباهو ، نییآ  زا  یهورگ  يدنمهرهب  نآ ، هجیتن  تسا و 
تسا نامه  رذن  هزیگنا  ناناملـسم  نایم  رد  تسا و  هدروآ  راتفگ  نیا  رد  دنمـشناد  نیا  هک  تسا  نامه  قح  نخـس  دوش ». افو  رذن  رب  دیابو 

نانآ فده  ددرگیم ، راکشآ  ناتسرپ  تب  لمع  اب  ناناملـسم  لمع  يرهوج  توافت  اج ، نیمه  زا  تسا و  هدمآ  وا  نخـس  مود  قش  رد  هک 
هب برقت  بسک  تب و  زج  يراک  دندرکیم و  حبذ  اهنآ  مان  هب  ار  هحیبذ  یتح  هدوب و  ناتب  هب  برقت  بسک  ناویح ، حبذ  ایاده و  میدـقت  زا 

( هَّللا  ) هلالج ظفل  دوخ  ياهرذن  رد  اذل  تسا و  تیم  هب  نآ  باوث  يادها  ادخ و  ياضر  بسک  ناناملسم  فده  هک  یلاح  رد  دنتـشادن ، وا 
تسا یهلا  هاگرد  هب  بّرقت  بسک  رذن ، زا  فده  تقیقح  رد  اذَک » َلَْعفَأ  ْنَأ  ِیتَجاح  ْتَیُِـضق  ْنا  َّیَلَع  ِهَّلل  : » دنیوگیم دنروآیم و  نایم  هب 

ار لمع  نیا  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دشابیم . هیریخ  فراصم  رگید  نایاونیب و  ارقف ، رذـن ؛ فرـصم  و  ربق . بحاص  هب  نآ  باوث  يادـها  و 
ناربمایپ و بناج  زا  نداد  هقدـص  یعون  اهرذـن  هنوگنیا  نیا  ربانب  داد ؟ رارق  فیدر  کـی  رد  ناکرـشم  لـمع  اـب  دـناوخ و  كرـش  ناوتیم 

هدرکن يداریا  لاکـشا و  تاوما  فرط  زا  هقدص  ياطعا  رد  مالـسا  نادنمـشناد  زا  يدحا  ددرگ و  زاب  اهنآ  هب  نآ  باوث  هک  تسا  ناحلاص 
رد یبرع  نابز  رد  میوگیم : نخـس  رتهدرـسگ  یمک  هراب  نیا  رد  ددرگ ، انـشآ  نانآ  هطلاغم  هویـش  هب  یمارگ  هدنناوخ  هک  نیا  يارب  تسا .

یهاـگ و  َّیَلَع » ِهَّلل   » دـننام تسا  ضرغ  تیاـغ و  فدـه و  فرح  نیا  زا  دوصقم  یهاـگ  یلو  دوـشیم  ادا  مـال »  » اـب بلطم  هقدـص ، دروـم 
ار مال »  » ود ره  رذن ، هغیص  يارجا   319 ص : تیباهو ، نییآ  ماقم  رد  و  ءارَقُْفِلل » ُتاقَدَّصلا  امَّنا  : » دـننام تسا ؛ فرـصم  نایب  نآ  زا  دوصقم 

دوصقم تسا و  تیاغ  ضرغ و  مال  نامه  هَّلل »  » تسخن مال  ِِّیبَّنِلل » َحـَبْذا  ْنا  یتَجاح  ْتَیُِـضق  ْنا  ِهَّلل  ُتْرذـَن  : » دـنیوگیم دـنربیم و  راک  هب 
يدروم نایب  نامه  مود ، مـال  زا  دوصقم  هک  یلاـح  رد  تسا  وا  هاـگرد  هب  بّرقت  ادـخ و  ياـضر  بسک  رذـن ، نیا  زا  فدـه  هک  تسا  نیا 

فدـه و نایب  يارب  ِهَّلل » ُتْرظَن   » اـی و  ِهَّلل » ُْتیَّلَـص   » رد مـال  هصـالخ  دوشیم . ادـها  وا  هب  نآ ، باوث  دریگیم و  هرهب  رذـن  نیا  زا  هک  تسا 
رد مال »  » هک یلاح  رد  مدرک . رذـن  مدرازگ و  زامن  يو ، هب  بّرقت  تهج  اضر و  بسک  ادـخ و  نامرف  تعاطا  رطاخ  هب  ینعی  تسا ؛ تیاـغ 
نآ باوـث  زا  دریگیم و  ماـجنا  وا  بناـج  زا  لـمع  نیا  هک  نیا  تسا و  عاـفتنا  دروـم  نییبـت  يارب  یتَدـِلاِول » ْوأ  َّيَدـِلاِول ، ْوأ  ِِّیبَّنِلل ، ُحـَبْذا  »
رد و  ادـخ . قولخم  عاـفتنا  تهج  رد  تسا  ادـخ  تداـبع  هکلب  تسین ، صخـش  نآ  تداـبع  اـهنت  هن  ییاهرذـن  نینچ  ددرگیم و  دـنمهرهب 

: دیسرپ ترضح  نآ  زا  دعـس »  » مان هب  ربمایپ  نارای  زا  یکی  - 1 میروآیم : ار  یخرب  هک  تسا  يدایز  ریاظن  بلطم  نیا  رب  یمالـسا  ثیداحا 
، یلب دومرف : ربمایپ  دراد ؟ يدوس  وا  لاح  هب  مهدـب ، هقدـص  وا  فرط  زا  نم  رگا  دادیم ، هقدـص  دـنامیم  وا  رگا  تسا و  هتـشذگرد  مردام 

دییامرفیم هظحالم  هک  روط  نامه  ٍدْعَس » ِّمُأل  ِهِذه  : » تفگ درک و  رفح  یهاچ  دعس  بآ . دومرف : تسا ؟ رتعفان  هقدص  مادک  دیـسرپ  هاگنآ 
مال هزیگنا و  نایب  يارب  تسخن ، مال  تسا . هدمآ  ِهَّلل » ُتْرَذـَن   » هلمج رد  هک   320 ص : تیباهو ، نییآ  تسا  یمال »  » زا ریغ  هلمج  نیا  مـال » »
نآ دمآ و  ربمایپ  رضحم  هب  دنک ، رحن  هناوب »  » رد ار  يرتش  هک  درک  رذن  ادخ  لوسر  نامز  رد  يدرم  - 2 « 1 . » تسا عافتنا  دروم  رگنایب  مّود 

ضرع دـندرکیم ؟ شتـسرپ  هک  تشاد  دوجو  یتب  تیلهاج  رـصع  رد  اجنآ ، رد  ایآ  : » دومرف ربماـیپ  تخاـس ، علّطم  ناـیرج  زا  ار  ترـضح 
ِفوأ : » دومرف ماـگنه  نیا  رد  هن ، درک : ضرع  دـشیم ؟ لیکـشت  یعاـمتجا  یلهاـج ، داـیعا  زا  یکی  رد  اـجنآ ، رد  اـیآ  دوـمرف : ریخ . درک :

تـسرد دروم  ود  رد  رذـن  اریز  ناشوپب ؛ لمع  هماج  دوخ  رذـن  هب  « » َمَدآ ُْنبا  ُِکلْمَی  امِیف ال  الَو  ِهَّللا  ِۀَیِـصْعَم  یف  ٍرْذَِـنل  َءافَو  ُهَّناَف ال  َكِرْذَِـنب 
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رذن درک : ضرع  ربمایپ  هب  باطخ  ینز  - 3 « 2 .« » تسین نآ  کلام  ناسنا  هک  يزیچ  رد  ادـخ ب - ینامرفان  هانگ و  دروم  رد  فلا - تسین :
ردپ - 4 نک ». لمع  دوخ  رذن  هب  دومرف : ریخ ، تفگ : يدرک ؟ رذن  منـص  يارب  ایآ  دومرف : منک ، حـبذ  ار  یناویح  یـصاخ  لحم  رد  ماهدرک 
رذن هب  دومرف : ریخ ، درک : ضرع  تسه ؟ یتب  اجنآ  رد  ایآ  : » دیسرپ ربمایپ  مربب ، رَس  دنفسوگ  هاجنپ  هناوب »  » رد مدرک  رذن  هک  تفگ  هنومیم 

هب هطقن  نآ  رد  یعامتجا  دوجو  زا  ای  لاح و  هتـشذگرد و  تب  دوجو  زا  ربمایپ ، یپایپ  ياهـشسرپ   321 ص : تیباهو ، نییآ  نک ». افو  دوخ 
رد دوشیم ، حـبذ  نآ  ماـن  هب  یتـح  نآ ، هب  برقت  تب و  نآ  يارب  یناـبرق  هحیبذ و  ییاـههنیمز ، نینچ  رد  هک  تسا  نیا  يارب  دـیع ، ناوـنع 

هکناـنچ ددرگ  حـبذ  تب  ماـن  هب  هک  تسا  يزیچ  نآرق ، رظن  زا  تاـمرحم  زا  یکی  تب و  يارب  هـن  دـشاب ، ادـخ  يارب  دـیاب  حـبذ  هـک  یلاـح 
هب ادخ ، لوسر  زا  ناگدننک  شـسرپ  ددرگ ». حبذ  نآ  ياضر  بسک  يارب  تب و  مان  هب  هک  يزیچ  « » 1 « » ِبُصُّنلا یَلَع  َِحبُذ  امَو  : » دیامرفیم
راک رَس و  هفرشم  دهاشم  نارئاز  اب  هک  یناسک  دندرکیم . نیعم  ار  حبذ  لحم  راک ، ماجنا  ندوب  ناسآ  ای  نادنمزاین و  ناریقف و  دوجو  رطاخ 

باوث و زا  یهلا  يایلوا  عافتنا  فده  یلو  دوشیم ، حبذ  وا  مان  هب  تسوا و  تیاضر  بسک  ادخ  يارب  رذـن  هک  دـننادیم  یبوخ  هب  دـنراد ،
322 ص : تیباهو ، نییآ  دشابیم . نآ  يدام  عفانم  زا  دهاشم  دوخ  ای  ناریقف و  عافتنا 

یهلا يایلوا  يادن   18 لصف :

دیادش رد  یهلا  يایلوا  حلاص و  ياهناسنا  يادن  هثاغتسا و  هلأسم  یمالسا ، فیاوط  رگید  یباهو و  هورگ  نایم  هشقانم  دروم  لئاسم  زا  یکی 
اًلماک هریغ  روبق و  رانک  رد  یمالسا ، فیاوط  نایم  رد  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  زا  یهاوخ  کمک  هثاغتـسا و  تسا . یگدنز  ياهیراومهان  و 

هدرک و راکنتسا  ار  نآ  تدش  هب  یباهو  هورگ  هک  یلاح  رد  یمالسا . ینابم  اب  یفانم  هن  دننادیم و  كرـش  اب  مزالم  هن  ار  نآ  تسا و  جیار 
راعـش هتـسویپ  دـننکیم و  ثحب  نادـیم  دراو  درادـن ، اهنآ  ياعدـم  هب  ياهطبار  نیرتمک  هک  ار  تاـیآ  زا  یهورگ  ناـفلاخم ، باـعرا  يارب 

سپ تسا ، ادخ  نآ  زا  اههاگهدجس ، ای  دجاسم و  « » 1 « » ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الف  ِهَّلل  َدِجاسَملا  َّنأَو   » 323 ص : تیباهو ، نییآ  هک : دنهدیم 
، تسا نایباهو  تسد  رد  کسمتسم  نیرتگرزب  هک  تایآ  زا  هورگ  نیا  عومجم  اب  یمارگ  هدنناوخ  هک  نیا  يارب  دیناوخن ». ار  یسک  ادخ  اب 

هتشذگ هیآ  رب  نوزفا  هورگ  نیا  میزادرپیم . اهنآ  دافم  حیرـشت  هب  هاگنآ  میروآیم ، اج  نیا  رد  ار  تایآ  زا  شخب  نیا  ددرگ ، انـشآ  اًلماک 
نآ زا  قح  توعد  « » 2 « » ٍءْیَِشب ْمَُهل  َنُوبیِجَتْسَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلاَو  ِّقَْحلا  ُةَوْعَد  َُهل  : » دننکیم لالدتسا  زین  ریز  رد  هدش  دای  تایآ  هب 
الَو ْمُکَرْـصَن  َنوُعیِطَتْـسَی  ِهنِوُد ال  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیذَّلاَو  .« » دـنیوگیمن خـساپ  ناـنآ  يارب  زگره  دـنناوخب ، ار  وا  ریغ  هک  یناـسک  تسا ، ادـخ 

.« دنرادن دوخ  يرای  رب  هکلب  امـش  يرای  رب  تردق  کی  چـیه  اتکی  يادـخ  زج  دـیناوخیم ، ادـخ  امـش  هک  ار  نانآ  « » 3 « » َنُورُْصنَی ْمُهَسُْفنا 
هتـسه تسوپ  ياراد  ناهج  رد  دیناوخیم ، ییادـخ  هب  هک  ار  ینادوبعم  وا  ریغ  هب  و  « » 4 « » ٍریِمِْطق ْنِم  َنوُِکلْمَی  ام  ِِهنوُد  ْنِم  َنْوُعْدـَت  َنیذَّلاَو  »
ییادخ هب  امـش  سک  نآ  ره  ادـخ  ریغ  « » 1 « » ْمُُکلاـْثمَأ ٌداـبِع  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنا   » 324 ص : تیباهو ، نییآ  دنتـسین ». ییاـمرخ 
لوسر يا  « » ) 2 « » اًلیوْحَت الَو  ْمُْکنِم  ِّرُّضلا  َفْشَک  َنوُِکلْمَی  الَف  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْمَعَز  نیذَّلا  اوُعْدا  ُِلق  .« » دنتـسه یناگدنب  امـش  دننام  دـیناوخیم 

َنوُعْدَـی َنیذَّلا  َِکئلوا  .« » دنتـسین امـش  زا  نآ ، ندـینادرگرب  ررـض و  عفد  رب  رداق  زگره  دـیناوخیم ، دنتـسه  ادـخ  زج  هک  ار  نانآ  وگب  ام )
ُعْدَت الَو  .« » دنتـسه راگدرورپ  يوس  هب  هلیـسو  ناهاوخ  دوخ  دنناوخیم ، ییادـخ ) هب  نارفاک   ) هک ار  نانآ  « » 3 « » َۀَلیـسَْولا ُمِهِّبَر  یلا  َنوُغَْتبَی 

اوُعَمْسَی ْمُهوُعْدَت ال  ْنا  « » يررض هن  دنناسریم و  وت  هب  یعفن  هن  هک  ناوخم  ار  یسک  ادخ  زج  « » 4 « » َكُّرُضَی الَو  َکُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
ِمْوَی یلا  َُهل  ُبیِجَتْـسَی  ـال  ْنَم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَـی  ْنَّمِم  ُّلَـضَأ  ْنَمَو  .« » دنونـشیمن دـندامج ) نوچ  ، ) دـیناوخب ار  ناـنآ  رگا  « » 5 « » ْمُکَءاعُد

تماـیق زور  اـت  وا  هب  زگره  هک  دـناوخیم ، ار  ادـخ  زج  هک  تسا  يدرف  نآ  زا  رتهارمگ  یـسک  هچ   » 325 ص : تیباـهو ، نییآ  « 6 « » ِۀَمایِقلا
نانآ شتسرپ  تدابع و  ناشتشذگرد ، زا  سپ  ناحلاص ، ایلوا و  توعد  هک  دنریگیم  هجیتن  نینچ  تایآ  نیا  زا  نایباهو  دهدیمن ». باوج 

. تسا شتسرپ  تدابع و  توعد ، ادن و  نیا  دوخ  دّمحم » ای  : » دیوگب رود  ياهطقن  رد  ای  ربمایپ و  ربق  رانک  رد  یسک  رگا  دوریم . رامـش  هب 
ْبِجَتْسَأ ینوُعْدا  : » ِِهلْوَِقب ًةَدابِع  َءاعُّدلا  ُهَّللا  یَّمَـس  ْدَقَو  : » دسیونیم ص 274  بایترإلا ، فشک  زا  لقن  هب  داقتعالا  هیزنت  باتک  رد  یناـعنص 
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یلا ِکب  ُعِفْشَتْشا  ْوا  یتَجاح  یف  ِهَّللا  َیلا  یل  ْعَفْـشإ  َلاق  ْوا  ٍءْیَِـشب  ٍِحلاص  َْوأ  ٍِّیبَن  ِمْسِاب  َفَتَه  ْنمَو  یتَدابِع » ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیّذلا  ّنإ  ْمَُکل ،
ُنوُکَیَف اهُُّخم  َْلب  ٌةَدابِع  ُءاعُّدلاَو  َِحلاَّصلاَو ، َِّیبَّنلا  اعَد  ْدَقَف  ِکلذ  َوَحن  ْوا  یضیِرَم  ِفْشإ  ْوا  یْنیَد  ِْضقإ  َلاق  ْوأ  کلذ  َوَْحن  ْوأ  یتَجاح  یف  هَّللا 

ِةَدابِع ِمَدَِعب  ِةَدابِْعلا  ِیفَو  ُهُریغ  َقِزار  الَو  َِقلاخ  ْنَأ ال  ِداِقتْعِاب  ِۀَّیِهلإلا  یف  یلاعَت  ِهِدـیِحْوَِتب  ّالا  ُدـیحوَّتلا  ُِّمُتیال  ْذإ  ًاکِرْـشُمَراصو  ِهَّللاَْریَغ  َدَـبَع  ْدَـق 
تدابع ار  ادـخ  ریغ  يادـن  توعد و  قلطم  نآرق  «. » ِةَدابِْعلا ِیف  ِهَّللا  ِدـیحَوت  ِمَدَِـعل  اوُکرْـشَأ  امَّنإ  ِمانْـصَألا  ُداّبُعو  ِتاداـبِْعلا ، ِضْعَِبب  َْولَو  ِهِْریَغ 

ربانب یتَدابِع » ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  : » دـیوگیم نآ  لیذ  رد  و  ْمَُکل » ْبِجَتْـسا  ینوُعدا  : » دـیوگیم هیآ  زاغآ  رد  هک  نیا  هاوگ  هب  تسا ، هدـناوخ 
بلط دوخ  تجاح  هرابرد  وت  زا  دیوگب : ای  نک ، تعافش  نم  تجاح  هرابرد  دیوگب  ای  دناوخب  ار  یحلاص  صخش  ای  ربمایپ و  یسک  ره  نیا 

اب صخش  نیا  تروص  نیا  رد  اهنیا ، دننام  هدب و  افش  ار  مرامیب   326 ص : تیباهو ، نییآ  ای  امنب ، ادا  ارم  ضرق  دیوگب  ای  منکیم . تعافش 
هدـیتسرپ و ار  ادـخ  ریغ  توـعد ، نینچ  هجیتـن  رد  تسین ، يزیچ  ندـناوخ ، زج  شتـسرپ  تقیقح  تسا و  هدرک  تداـبع  ار  وا  راـتفگ ، نـیا 
، تسا ندیتسرپن  ار  وا  ریغ  هک  تدابع  دـیحوت  اب  تسین ) یقلاخ  قزار و  ار  ادـخ  زج   ) هک « 1  » یهولا ِدیحوت  دیاب  اریز  تسا ؛ هدش  كرـشم 

يانعم هب  برع  تغل  رد  اعد »  » ظفل هک  تسین  یکش  خساپ : دندیتسرپیم ». ار  وا  ریغ  هک  دوب  نیمه  اهنت  ناتـسرپ  تب  تکرـش  دشاب . هارمه 
ینعی درمـش ؛ اـنعم  مه  فدارتم و  مه  اـب  ار  ظـفل  ود  نیا  ناوتیمن  زگره  تسا و  شتـسرپ »  » ياـنعم هب  تداـبع »  » هژاوو ندـناوخ » ادـن و  »

هک تسا  هتفر  راکب  يدراوم  رد  توعد  ظفل  دـیجم  نآرق  رد  اـًلوا ؛ اریز : تسا ؛ شتـسرپ  تداـبع و  یتساوخرد  ادـن و  ره  تفگ  ناوتیمن 
بش و نم  اراـگدرورپ ! تفگ : « » 2 « » ًاراهَنَو اًْـلَیل  یمْوَق  ُتْوَعَد  ّینا  ِّبَر  َلاـق  : » دـننام تسا ؛ تداـبع  نآ  زا  دوصقم  تفگ  ناوتیمن  زگره 

نییآ بش و  ار  دوخ  موق  نم  هک  تسا  نیا  حون  ترـضح  دوصقم  تفگ  ناوتیم  اـیآ  مدرک ». توـعد  وـت ) يوـس  هب   ) ار مدوـخ  موـق  زور 
رب نم  دیوگیم ): ناطیش  « » ) 1 « » یل ُْمْتبَجَتْـساَف  ْمُُکتْوَعَد  ْنا  ّالا  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  یل  َناک  امَو  « !؟ مدرک تدابع  زور   327 ص : تیباهو ،
هک دـهدیم  لامتحا  یـسک  ایآ  دـیدرک ». تباـجا  زین  امـش  مدرک  توعد  تشز ) ياـهراک  هب   ) ار امـش  هک  نیا  زج  متـشادن  یطّلـست  اـمش 

فرط زا  دشاب  شتسرپ  رگا  هک  یتروص  رد  دیتسرپ ؟ ار  دوخ  ناوریپ  ناطیش  هک  تسا  نیا  درک ، توعد  ار  نانآ  ناطیش  هک  نیا  زا  دوصقم 
يانعم رد  توعد  ظفل  دوشیم . يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  هک  رگید  هیآ  اههد  تایآ و  نیا  رد  ناطیش . دوخ  فرط  زا  هن  تسا  ناطیش  ناوریپ 

درم ای  ربمایپ  زا  یسک  رگا  دنرگیدکی و  فدارتم  تدابع  توعد و  تفگ  ناوتیمن  تهج  نیا  زا  تسا ، هتفر  راکب  شتـسرپ  تدابع و  ریغ 
؛ ًایناث « 2 . » تسا شتـسرپ  زا  معا  ادـن  توعد و  اریز  تسا ؛ هدرک  تدابع  ار  اهنآ  تروص  نیا  رد  دـناوخ  ار  نانآ  درک و  دادمتـسا  یحلاص 

اریز دشاب ؛ فدارم  شتـسرپ  ظفل  اب  دناوتیم  هک  تسا  یـصاخ  توعد  هکلب  تسین ، ندناوخ  ِقلطم  تایآ ، نیا  عومجم  رد  اعد  زا  دوصقم 
هب یهلا  نوؤش  زا  یخرب  هک  دنتـشادنپیم  یکچوک  نایادخ  ار  دوخ  ياهتب  هک  تسا  هدش  دراو  یناتـسرپ  تب  هرابرد  تایآ  نیا  عومجم 

، تیباهو نییآ  رد  راتفر  راتفگ و  عون  ره  ای  ّللذت  عوضخ و  هک  تسادیپ  هتفگان  دـنراد ؛ لالقتـسا  یعون  دوخ  راک  رد  هدـش و  هدرپس  اهنآ 
ترفغم تعافـش و  روما  کـلام  بر و  هَّللا و  وا  هک  رظن  نیا  زا  کـچوک  يادـخ  اـی  گرزب و  يادـخ  ناونع  هب  يدوجوم  ربارب   328 ص :

هب ار  اهنآ  هک  دوب  ییاهتب  ربارب  رد  نانآ ، هثاغتـسا  اعد و  ناتـسرپ و  تب  عوضخ  هک  تسین  یکـش  دوب . دـهاوخ  شتـسرپ  تدابع و  تسا ،
هتفگان دنتخانشیم و  ترخآ  ایند و  هب  طوبرم  روما  رد  لقتـسم  ِفّرـصتم  ار  اهنآ  دندرکیم و  فیـصوت  تعافـش و ...  قح  ناکلام  ناونع 

هک نیا  رب  هاوگ  نیرتنشور  دوب . دهاوخ  شتسرپ  تدابع و  تادوجوم ، نیا  زا  یتساوخرد  توعد و  عون  ره  طیارـش ، نیا  رد  هک  تسادیپ 
« ٍءْیَش ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَی  یّتلا  ْمُُهتَِهلآ  ْمُْهنَع  ْتَنْغا  امَف  : » تسا ریز  هیآ  دوب ؛ نانآ  تیهولا  هب  داقتعا  اب  هارمه  نانآ  ندناوخ  توعد و 
. درادـن ام  ثحب  لحم  هب  یطابترا  ثحب  دروم  تایآ  نیا ، ربانب  تخاسن ». زاینیب  ار  نانآ  دـندیتسرپیم ، ادـخ - زج  هک - ار  ینایادـخ  « » 1»

روما رد  راـیتخإلا  ماـت  فرـصتم  کـلام و  هن  دـنادیم و  بر  هلا و  ار  وا  هن  هک  تسا  رگید  هدـنب  زا  ياهدـنب  تساوخرد  اـم  ثحب  عوـضوم 
تـسا هداد  هدعو  هدیزگرب و  تماما  تلاسر و  ماقم  هب  ار  وا  هک  دسانـشیم  ادـخ  یمارگ  زیزع و  هدـنب  ار  وا  هکلب  ترخآ  ایند و  هب  طوبرم 

ُمَُهل َرَفْغَتْـساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : » تسا هدومرف  هک  اجنآ  دریذـپب ، دوخ  ناگدـنب  هرابرد  ار  وا  ياعد  هک 
شزرمآ تساوخرد  ادـخ  زا  دـندمآیم و  وت  دزن  دـندرکیم ، متـس  نتـشیوخ  رب  یتـقو  ناـنآ  رگا  « » 2 « » ًامیِحَر ًاـباَّوت  َهَّللا  اودَـجََول  ُلوُسَّرلا 
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دوخ ًاثلاث ؛ دنتفاییم ». میحر  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  ًانیقی  درکیم ،  329 ص : تیباهو ، نییآ  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  زین  ربمایپ  دندومنیم و 
، تسا یـشتسرپ  یتدابع و  توعد  هکلب  تسین  تجاح  راک و  تساوخرد  قلطم  توعد ، زا  دوصقم  هک  تسا  نشور  هاوگ  هدـش  دای  تایآ 

ینوُعْدُأ ْمُکُّبَر  َلاقَو  : » دـننام تسا ؛ هدروآ  ریبعت  تدابع  ظفل  هب  انعم  نامه  زا  هلـصافالب  توعد »  » ظفل زا  سپ  هیآ ، کـی  رد  تهج  نیا  زا 
ظفل هیآ ، زاـغآ  رد  دـییامنیم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه  « 1 « » َنیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَـس  یتداـبِع  ْنَع  َنوُِربکَتْـسَی  َنیذَّلا  َّنإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسا 

ای تساوخرد و  توعد ، نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  نشور  هاوگ  نیا  تسا و  هدـش  هدرب  راکب  یتدابع »  » ظفل هیآ ، نامه  لیذ  رد  و  ینوُعْدا » »
دوخ ياعد  رد  نیدباعلا ، نیز  ماما  نیدجاس  دیس  دندوب . هتخانش  یهلا  تافص  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  یتادوجوم  ربارب  رد  صاخ  هثاغتسا  هلان و 

كرت و  شتسرپ ، ار  دوخ  ندناوخ  « » 2 « » َنیرِخاد َمَّنَهَج  َلوُخُد  ِهِکَْرت  یلَع  َتْدَّعََوتَو  ًارابِْکتْسا ، ُهَکَْرتَو  ًةَدابِع ، َكَءاعُد  َْتیَّمَسَف  : » دیامرفیم
نومـضم کـی  هب  هک  هـیآ  ود  رد  یهاـگ  و  يداد ». تـلذ  تلاـح  رد  شتآ  رد  دورو  هدـعو  نآ  ناـکرات  هـب  يدـیمان و  يزرو  ربـک  ار  نآ 

ِنُود ْنِم  َنوُُدبْعَتَأ  ُْلق   » 330 ص : تیباهو ، نییآ  دـننام : تسا ؛ هدـش  دراو  توعد  ظفل  يرگید  رد  تدابع و  ظفل  اج  کـی  رد  دنـشابیم ،
هیآ رد  و  تسین ». کلام  ار  يدوس  نایز و  امـش  يارب  هک  دیتسرپیم  ار  يزیچ  ادـخ  زج  ایآ  وگب  « » 1 « » ًاعْفَن الَو  ًاّرَـض  ْمَُکل  ُِکلْمَی  الام  ِهَّللا 

ینایز دوس و  ام  يارب  هک  میناوخب  ار  يدوجوم  ادـخ ، زج  اـیآ  وگب  « » 2 « » انُّرُـضَی الَو  انُعَْفنَی  الام  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَنا  ْلَق  : » دـیامرفیم رگید 
ییادـخ هب  هک  ار  ینادوبعم  وا  ریغ  هب  و  « » ریمِْطق ْنِم  َنوُِکلْمَی  اـم  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلاَو  : » دـیامرفیم هیآ 13  رطاف ، هروس  رد  دـنرادن »؟

هب هک  يرگید  هیآ  رد  هک  یلاح  رد  هتفر  راکب  نوعدـت »  » ظـفل هیآ  نیا  رد  دنتـسین ». ییاـمرخ  هتـسه  تسوپ  ياراد  ناـهج  رد  دـیناوخیم ،
نآ ره  ادخ  ریغ  « » 3 « » ًاقْزِر ْمَُکل  َنوُِکلْمَی  ِهَّللا ال  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  َنیِذَّلا  َّنا  . » تسا هدش  هدرب  راکب  نودـبعت »  » ظفل تسا ، نومـضم  نیمه 
هتفر راک  هب  انعم  کی  رد  هدـش و  دراو  ظفل  ود  ره  هیآ ، کی  رد  یهاگ  دنتـسین ». امـش  قزر  کلام  دـیتسرپیم ، ییادـخ  هب  امـش  ار  سک 

ار اهنآ  امش  هک  متسرپب  ار  اهنآ  معونمم  نم  وگب   » 331 ص : تیباهو ، نییآ  « 4 « » ِهَّللا ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َُدبْعَأ  ْنا  ُتیُهن  ّینا  ُْلق  : » تسا
ات دنک  هعجارم  اعد »  » و دـبع » : » ياههدام سرهفملا » مجعملا   » هب هک  دوشیم  تساوخرد  یمارگ  هدـنناوخ  زا  « 1 (« » دیتسرپیم  ) دیناوخیم

تسا و هدش  دراو  توعد »  » ظفل هب  نومضم ، نامه  هب  رگید  هیآ  رد  تدابع و  ظفل  هب  ياهیآ  رد  نومـضم  کی  هنوگچ  هک  دیامن  هدهاشم 
عومجم رگا  امـش  ندرک . ادـص  ادـن و  قلطم  هن  تسا  شتـسرپ  تدابع و  تایآ ، نیا  رد  توعد  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  دوخ  نیا 

نیا هک  دید  دـیهاوخ  دـیهد ، رارق  یـسررب  دروم  تقد  هب  تسا ، هتفر  راک  هب  تدابع »  » يانعم رد  توعد »  » ظفل اهنآ  رد  هک  ار  نآرق  تایآ 
هک تسا  اـهتب  دروـم  رد  اـی  دـنراد ، فارتـعا  وا  تیکلاـم  تیبوـبر و  تیهوـلا و  هب  نادـحوم  همه  هک  تـسا  دـنوادخ  هراـبرد  اـی  تاـیآ 
هک ثحب - دروم  يارب  تایآ  نیا  اب  لالدتسا  تروص  نیا  رد  دنتسنادیم ، تعافش  ماقم  ناکلام  کچوک و  نایادخ  ار  اهنآ  نارگشتـسرپ 

! تسا روآ  تفگش  یتسار  هب  تسین - هارمه  نیرق و  تافص  نیا  زا  کی  چیه  اب  هک  نانآ ، زا  یکی  هب  يدرف  هثاغتسا  ایلوا و  زا  یکی  توعد 
332 ص : تیباهو ، نییآ 

جح یعامتجا  یسایس و  داعبا   19 لصف :

هراشا

لماکت هب  ور  دشابیم ، فلاخم  اًلماک  بتکم  اب  فده ، رظن  زا  هک  اهدادیور ، ثداوح و  دروخرب  اب  مسیسکرام »  » ناسب يرگیباهو ، بتکم 
رد یمالسا  بالقنا  يزوریپ  دیامنیم . رداص  ار  يدیدج  ماکحا  دشکیم و  ناناملـسم  يارب  ياهزات  طوطخ  طخ و  نامز  رورم  هب  هداهن و 

دـندش و نارگن  تخـس  رواجم ، قطانم  رد  نآ  ذوفن  زا  دروآ و  دـیدپ  يرگیباـهو  بتکم  یـسایس  نارـس  رد  ياهداـعلا  قوف  تشحو  ناریا 
هب یبالقنا  هفیظو  مکح  هب  ناریا  هتساخ  اپب  فیرـش و  زیزع و  تلم  هک  جح  مسوم  رد  دهدیم . جنر  ار  نانآ  هراومه  تلم ، يرادیب  هشیدنا 

، راوخ ناـهج  ياـکیرمآ  لـباقم  رد   333 ص : تیباـهو ، نـییآ  یگناـگی  تدـحو و  هـب  ار  ناـهج  ناملـسم  ياـهتلم  هـتخادرپ و  تارهاـظت 

تیباهو www.Ghaemiyeh.comنییآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 120زکرم  هحفص 109 

 
www.ketabtopdf.ir

http://www.ghaemiyeh.com


يوس هب  تسد  جـح ، مایا  رد  تارهاـظت  میرحت  يارب  يدوعـس  ناراذـگ  تسایـس  دـندرکیم ، توعد  مسینویهـص  یللملا و  نیب  مسینومک 
هب ار ، تارهاظت  هیلک  يدوعـس ، یتفم  زاب ، نب  زیزعلادبع  دنیامن . میرحت  ار  نآ  دـننک  يرکف  هراب  نیا  رد  ات  دـندرک  زارد  بتکم  نویناحور 

تسدـب و قامچ  ياههطرـش  هجیتن  رد  درک و  میرحت  دوش ، طولخم  رگید  لئاسم  اب  دـیابن  تسا و  يدابع  لمع  کی  جـح »  » هک نیا  هناـهب 
رب مدرم  کیرحت  ّبَس و  متش و  اب  هداتفا و  وا  زیزع  نانامهیم  ادخ و  هناخ  نارئاز  ناج  هب  شروش » دض   » حالطصا هب  لیاس  رگید و  اب  حّلسم 

، باتک زا  شخب  نیا  دراد . همادا  نانچمه  يدوعس  ماظن  تیساّسح  نیا  دندرک و  ییاریذپ  ادخ  هناخ  نارئاز  زا  حرج ، برض و  نانآ و  دض 
نیملسم هریـس  تایاور و  تایآ و  قیرط  زا  گرزب ، هضیرف  نیا  یعامتجا  یـسایس و  داعبا  هدش و  هتـشون  يدوعـس  یتفم  ياوتف  هب  خساپ  رد 

اًلماک جـح ، لامعا  هب  هجوت  اـب  بلطم  نیا  تسادـخ و  ربارب  رد  عوضخ  هب  توعد  جـح ، هضیرف  عیرـشت  زا  فدـه  تسا : هدـیدرگ  حیرـشت 
تسا و راکـشآ  نآ ، لمع  نیرخآ  ات  هتفرگ  جح  لامعا  نیتسخن  زا  وا ، ریغ  شتـسرپ  درط  قح و  شتـسرپ  تدابع و  تسا . ادیوه  نشور و 
زا ددرگ و  مأوت  تسا  هدـش  دراو  اـهنآ  نوماریپ  هک  يراـکذا  بحتـسم و  ياـهاعد  اـب  لاـمعا  نیا  رگا  صوصخب  درادـن ، رکذـت  هب  يزاـین 

عوضخ جح ؛ نکمم . تروص  نیرتابیز  نیرتهب و  رد  تسا ، قح  شتـسرپ  تدابع و  جح ؛ دوشیم : هتفرگ  هجیتن  نینچ  لامعا ، نیا  عومجم 
عون نیرتقیمع  رد  تسا ، قح  هاگرد  هب  يراز  عرضت و  جح ؛  334 ص : تیباهو ، نییآ  لکش . نیرتهب  رد  تسا ، تمظع  اب  يادخ  ربارب  رد 

تاوهش زا  یگتـسراو  اوقت و  تیدوبع ، عوضخ و  هدمآ و  درگ  یگدنب ، تیدوبع و  ِراهظا  ِرـصانع  همه  نآ  رد  هک  تسا  یتدابع  جح ؛ نآ .
هب يدام  رهاظم  زا  ار  دوخ  یگتـسراو  سابل ، هعطق  ود  ندیـشوپ  اب  ادـخ ، هناخ  نارئاز  دروخیم . مشچ  هب  نآ  رد  اًـلماک  اـیند ، زا  یگدـیرب 

یـشومارف تسد  هب  ار  همه  همه و  نهیم ، هداوناـخ و  دـنزرف ، یتـح  زیچ  هـمه  ادـخ ، زج  هـک  دـننکیم  دوـمناو  نـینچ  هدراذـگ و  شیاـمن 
نیا تسین . رگید  زیچ  هناگی ، يادـخ  يادـن  هب  نتفگ  کیبل  زج  دزاسیم ، لوغـشم  ار  ادـخ  هناـخ  رئاز  رکف  طـیحم  هک  يزیچ  دـناهدرپس و 

، دـنک فقوت  اجنآ  رد  رئاز  دـیاب  هک  یفقاوم  دریگیم و  ماجنا  اهاجنآ  رد  لامعا  نیا  هک  ینکاما  جـح و  هضیرف  لامعا  هب  هجوت  اـب  هلأـسم ،
بلطم نیا  رانک  رد  یلو  درمـش . یبهذـم  ضیارف  يدابع و  لامعا  نیرتگرزب  زا  ار  جـح  دـیاب  تهج  نیا  زا  تسا ، نشور  حـضاو و  اًـلماک 

زامن ناسب  هک  نیا  ای  هن ؟ ای  دراد  زین  یعامتجا  یسایس و  دُعب  تدابع ، نیع  رد  يدابع  لمع  نیا  ایآ  هک  نیا  نآ  تسه و  زین  يرگید  نخس 
رگید هب  ددرگیم ؟ هصالخ  دـشاب ، هتـشاد  طابترا  یمالـسا  یمومع  لـئاسم  اـب  هک  نآ  یب  قح ، شتـسرپ  تداـبع و  رد  طـقف  طـقف و  بش 

، دنتـسرپب لمع  نیا  اب  ار  دوخ  يادخ  هک  هدومن  بجاو  ناوج  ریپ و  درم و  نز و  زا  معا  ناناملـسم ؛ همه  رب  ار  جح  هضیرف  ادـخ  ایآ  نخس ،
تسایس و اب  تدابع  ياقتلا  هطقن  هضیرف ، نیا  هک  نیا  ای  دنـشاب !؟ هتـشاد  رظن  رد  ار  نآ  یعامتجا  یـسایس و  دُعب  تدابع - زج  هک - نآ  یب 

نیا رد  ام ، هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  تسا و  يداصتقا  یعاـمتجا و  لـئاسم   335 ص : تیباهو ، نییآ  رگید  اب  ادخ  شتـسرپ  دنویپ  زکرم 
: بلطم نایب  کنیا  دنکیم . دییأت  ار  یمود  حلاص ، ِفلس  ِلمع  یمالسا و  ثیداحا  نآرق و  تایآ  میشابیم . نآ  قّقحت  لابند  هب  ثحب 

میدرگ جح  عفانم  رظان  - 1

ٍّجَف ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَعَو  ًالاجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساّنلا  ِیف  ْنِّذاَو  : » دنکیم فیصوت  تروص  نیا  هب  ار  یمیهاربا  جح  میرک ، نآرق 
َُّمث َریِقَْفلا . َِسئاْبلا  اوُمِعْطاَو  اْهنِم  اُولُکَف  ِماْعنَألا  ِۀَـمیَهب  ْنِم  ْمُهَقْزَر  اـم  یلَع  ٍتاـمُوْلعَم  ٍماَّیا  یف  ِهَّللا  َمْسا  اورُکْذَـیَو  ْمَُهل  َِعفاـنَم  اوُدَهْـشَِیل  ٍقیمَع .

یلُتی ام  ّالا  ُماْعنَْألا  ْمَُکل  ْتَّلِحاَو  ِهِّبَر  َْدنِع  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  ِهَّللا  ِتامُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  َِکلذ  قِیتَْعلا . ِْتیَْبلِاب  اُوفَّوَّطَْیلَو  ْمُهَروُذـُن  اُوفُویلَو  ْمُهَثَفَت  اوُضْقَیل 
ُْریَّطلا ُهَفَّطَخَتَف  ِءامَّسلا  َنِمَّرَخ  امَّنَأَکَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَمَو  ِِهب . َنیِکِرْشُم  َْریَغ  ِهَّلل  َءافَنُح  روُّزلا . َلْوَق  اُوِبنَتْجاَو  ِناثْوَألا  َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  ْمُْکیَلَع 

َیلا اهُّلِحَم  َُّمث  یمَـسُم  ٍلَجا  یلا  ُِعفانَم  اهیف  ْمَُکل  ِبُولُْقلا . يَْوقَت  ْنِم  اهَّناَف  ِهَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  َِکلذ  قیحَـس . ٍناکَم  یف  ُحیّرلا  ِهب  يوْهَت  وأ 
زا رغال ، ياهبکرم  رب  هراوس  هدایپ و  ات  نک ، توعد  جـح  هب  ار  مدرم  همه  میتفگ  میهاربا  هب  ام   » 336 ص : تیباهو ، نییآ  « 1 « » ِقیتَْعلا ِْتیَْبلا 
هک ینایاپ  راچ  رب  ینیعم  مایا  رد  ار  ادـخ  مان  دنـشاب و  شخب ) تایح  همانرب  نیا  رد   ) شیوخ نوگانوگ  عفانم  دـهاش  ات  دـنیایب . رود  هار  ره 
زا دعب  دییامن . ماعطا  زین  ار  اونیب  ریقف  دیروخب و  اهنآ  تشوگ  زا  دندرک ) ینابرق  ار  اهنآ  یتقو   ) دـنربب تسا  هتـشاذگ  ناشرایتخا  رد  ادـخ 
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جح و کسانم  تسا  نیا  دنیامن . فاوط  نهک  هناخ  درگ  رب  دننک و  افو  دوخ  ياهرذن  هب  دنزاس و  فرطرب  دوخ  زا  ار  اهیگدولآ  دیاب  نآ 
ًادعب هک  هچنآ  رگم  هدـش ، لالح  امـش  رب  نایاپ  راهچ  تسا ، رتهب  وا  رب  شراگدرورپ  دزن  درامـش ، گرزب  ار  یهلا  نییآ  هناشن  هک  سک  ره 

ره دیزرون ، كرـش  وا  يارب  دیتسرپب و  ار  ادخ  هناصلاخ  یگمه  دـیزیهرپب . روز  لطاب و  نخـس  زا  دـینک و  بانتجا  اهنیا  زا  تفگ ، میهاوخ 
ای دنیابریم و  هار  همین  رد  ار  وا  ناگدنرپ  هدش و  ترپ  نیمز  يوس  هب  نامـسآ  زا  هک  تسا  نآ  دننامه  دوش  لئاق  یکیرـش  ادخ  يارب  سک 

. تساهبلق یکاپ  هناشن  درامش ، گرزب  ار  یهلا  رئاعش  سک  ره  جح و  کسانم  تسا  نیا  دنکیم . ترپ  يرود  راید  هب  ار  وا  دابدنت  هک  نیا 
مارحا هک  یتروص  رد   ) تسا یمیدق  هناخ  رانک  اهنآ  حبذ  لحم  سپس  اهنآ ، حبذ  زور  ات  تسا  یعفانم  امـش  يارب  ینابرق ، تاناویح  نیا  رد 

اوُدَهْـشَِیلو  » هلمج دافم  رد  دیریگب و  رظن  رد  ار  مود  هیآ  اهنت  تایآ ، نیا  نایم  زا  امـش   337 ص : تیباهو ، نییآ  دـشاب ») هدرفم  هرمع  يارب 
. تسیچ دنـشاب  نآ  دهاش  دیاب  ادخ  هناخ  نارئاز  هک  عفانم  نیا  زا  دوصقم  ًالوا ؛ هک : دوش  نشور  ات  دـیروآ ، لمع  هب  یفاک  تقد  ْمَُهل » َِعفانَم 
هک يدابع  يدُعب  تسا ؛ دُعب  ود  ياراد  جح  هک  دـناسریم  یعون  هب  هدـش ، دراو  ِهَّللا » َمْسا  اوُرُکْذَـیَو   » هلمج لباقم  رد  هلمج  نیا  هک  نیا  زا 

رگنایب هک  عفانم »  » هیآ نیا  رد  ًایناث ؛ ددرگیم . هصالخ  عفانم  هدهاشم  هلأسم  رد  هک  یعامتجا  يدـُعب  دـباییم و  مّسجت  ادـخ  ِدای  رکذ و  رد 
هب ار  عفانم  ظفل  نآرق  ًاثلاث ؛ تسا . هدش  هدرمـش  مدـقم  تسوا ، يدابع  هبنج  رگمیـسرت  هک  هَّللا ،» رکذ   » رب تسا ، یـسایس  یعامتجا و  داعبا 
قح زگره  ام  دشاب و  یعامتجا  یـسایس و  يداصتقا ، زا  معا  عفانم ؛ عون  ره  لماش  ات  تسا  هدروآ  يدیق  هنوگ  چیه  نودـب  قلطم و  تروص 

هلمج نیا  مینادب ، معا  ای  مینک و  رصحنم  يداصتقا  عفانم  رب  ار  نآ  هاوخ  لاح  ره  رد  مینک و  قیبطت  یـصاخ  تعفنم  رب  ار  هلمج  نیا  میرادن 
هرهب زین  نآ  زا  دـیاب  هک  دراد  يرگید  ورملق  تدابع ، رب  هوالع  جـح  هک  تسا  یکاح  ّهَّللا ) مسا  اورکذـیو   ) يدـعب هلمج  اب  هلباـقم  هنیرق  هب 
ياپ اجنیا  رد  تسا  بوخ  دیـشیدنا . دشاب ، هتـشاد  نیملـسم  یگدنز  اب  يدنویپ  هکنیا  نودـب  کشخ ، تدابع  کی  ار  نآ  دـیابن  تفرگ و 

یعفانم : » دیوگیم يو  دنکیم . ریسفت  هنوگچ  ار  هلمج  نیا  وا  مینیبب  ات  مینیشنب  توتلش  دومحم  خیش  رهزألا ، هاگشناد  قبـسا  سیئر  نخس 
هک دراد  یعماج  هدرتسگ و  موهفم  تسا ، هدش  حرطم  جـح  هفـسلف  نیتسخن  تروص  هب  دـشابیم و  نآ  لیـصحت  دوهـش و  هلیـسو  جـح  هک 

عفانم همه  دراد ، هک  یلومش  تیمومع و   338 ص : تیباهو ، نییآ  اب  هلمج  نیا  هکلب  ددرگیمن ، هصالخ  یتیصوصخ  ای  یعون و  رد  زگره 
ملع و شرتـسگ  طوطخ  میـسرت  رد  هرواـشم  تسا ، تعفنم  ادـخ  يوـس  هب  بّرقت  سفن و  هیکزت  رگا  دریگیمرب . رد  ار  یعاـمتجا  يدرف و 
رد ار  دوـخ  شـالت  تّمه و  یگمه  هک  نیا  رب  ناناملـسم  توـعد  دـنوریم ، رامـش  هب  تعفنم  ود ، نیا  رگا  دـشابیم . تعفنم  زین  گـنهرف 

ناناملـسم عاضواو  نامز  ياضتقم  هب  عفانم  نیا  تهج  نیا  زا  نینچمه ...  و  دوشیم ، بوسحم  تعفنم  زین  دنزاس  زکرمتم  مالـسا  شرتسگ 
یفادها دراد و  مالسا  رد  هک  یصاخ  تیعقوم  هب  هجوت  اب  جح  : » دیوگیم رگید  ياج  رد  ره  زا  قبسا  خیـش  « 1 . » دنکیم قرف  نامز  ره  رد 

نـالوؤسم یگنهرف و  یملع و  ياهتیـصخش  رکف ، شناد و  نادرم  هک  تـسا  هتـسیاش  هدـش ، هـتفرگ  رظن  رد  هعماـج  درف و  يارب  نآ  رد  هـک 
ره و   ) دـنیامنب یـصاخ  هجوت  نآ  هب  داهج  دربن و  نادرم  نید و  عرـش و  ناملعم  یلام و  يداصتقا و  لئاسم  زا  ناهاگآ  يرادا و  یـسایس و 

، داهتجا رظن و  هشیدنا ، رکف و  ناگدنراد  دنباتـشب ، یهلا  مرح  نیا  رب  تاقبط  همه  زا  تسا  هتـسیاش  دنریگرب ). نآ  زا  ار  دوخ  هرهب  یهورگ 
ار نانآ  دیحوت  هملک  هدیـشکرب و  اهنآ  رب  ار  دوخ  تمحر  ياهلاب  هکم  هنوگچ  هک  دوش  هدید  ات  دنیآ ، درگ  اجنآ  رد  دنلب  فادـها  نامیا و 
هب یگمه  هاگنآ  دـنزادرپب  رگیدـکی  تنواعم  و  مه ، اب  هرواشم  رگیدـکی و  ییاسانـش  هب  هجیتن  رد  تسا و  هدرک  عمج  ادـخ  هناـخ  درگ  رد 

نییآ « 2  ...« » تسا یکی  زین  نانآ  تاساسحا  روعـش و  و  یکی ، اهلد  هک  یلاـح  رد  دـندرگزاب  يدـحاو  تما  تروص  هب  دوخ  ياـهنیمزرس 
هب ار  نخـس  دـشابیم ، جـح  عفانم  نوؤش و  رگنایب  یگمه  هک  هدـش ، دای  تاـیآ  زا  سپ  نآرق  هک  تسا  تقد  هتـسیاش   339 ص : تیباهو ،

. ٍروُفَک ٍناَّوَخ  َّلُک  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِنَع  ُِعفاُدی  َهَّللا  َّنا  : » دیامرفیم هک  اجنآ  دزاسیم  یهتنم  مالسا  میرح  زا  عافد  داهج و  تایآ 
ِهَّللا ُْعفَد  الُْولَو  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنأ  اـّلا  ٍّقَح  ِْریَِغب  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُجِرْخا  َنیِذَّلا  ٌریدََـقل . ْمِهِرْـصَن  یلَع  َهَّللا  َّناَو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَأـِب  َنُوَلتاـُقی  َنیذَِّلل  َنِذا 

. ٌزیزَع ٌّيِوََقل  ِهَّللا  َّنا  ُهُرُْـصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْـصنََیلَو  ًاریثَک ، ِهَّللا  ُمْسا  اَهیف  ُرَکْذـُی  ُدِجـسَمَو  ٌتاوَلَـصَو  ٌعَیبَو  ُعِماوَص  ْتَمِّدَُـهل  ٍضْعَِبب  ْمُهَـضَْعب  َساَّنلا 
زا هک  اـهنآ  هب  « » 1 .« » ِروُمـألا ُۀَِـبقاع  ِهَّللَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  اْوَهَنَو  ِفوُْرعَْملاـِب  اوُرَماَو  َةوکّزلا  اَُوتآَو  َةوـلَّصلا  اُوماـقَأ  ِضرَـألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنا  َنیذَّلا 
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. تسا اناوت  نانآ  ترـصن  رب  ادخ  دناهتفرگ و  رارق  متـس  دروم  هک  اریز  دننک ؛ عافد  دوخ  زا  دـش  هداد  نذا  تسا ، هدـش  زواجت  گنج  قیرط 
یخرب ادخ  رگا  تسام و  راگدرورپ  ادخ  دنتفگیم ) هک  نیا  زج  دنتـشادن  یمرج   ) دناهدش هدنار  نوریب  دوخ  ياههناخ  زا  قح  انب  هک  نانآ 

هدرب رایـسب  اهنآ  رد  ادخ  مان  هک  يدجاسم  دباعم و  اههعموص و  اهرید و  لیبق  زا  تدابع  زکرم  دنکن  عفد  رگید  یخرب  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  زا 
، تیباهو نییآ  تسا . دـنمتردق  اناوت و  دـنوادخ  دـیامنیم  يرای  دـننکیم  يرای  ار  وا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  و  ددرگیم ، ناریو  دوشیم 
هب رما  دـنهدیم و  ار  تاکز  دـنرادیم و  اپب  ار  زامن  دـننک  ادـیپ  تردـق  نیمز  يور  رد  هاگره  هک  دنتـسه  یناـسک  ادـخ  ناراـی   340 ص :

جح و تایآ  زا  سپ  عافد ، داهج و  هب  طوبرم  تایآ  ندروآ  ایآ  تسادخ ». تسد  رد  اهراک  ماجنارـس  دـننکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
درگ اج  کی  رد  ار  بسانتمان  تایآ  نآرق  هک  اشاح  تسا !؟ فداصت  يور  زا  تهجیب و  رگیدـکی ، اب  داهج  جـح و  تایآ  نتخاـس  هارمه 
نایم میریذـپب  هک  درادیم  نآ  رب  ار  ام  تایآ ، زا  هورگ  ود  نیا  نایم  طابترا  موزل  قایـس و  تدـحو  دـنکن . تیاعر  ار  اهنآ  دـنویپ  دروایب و 

هک تسا  ياهطقن  نیرتهب  جـح  نیمزرـس  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  یـصاخ  هطبار  لـمع ، عاـفد و  نادـیم  يرکف و  هرگنک  داـهج و  جـح و 
هک دـننک  ادـیپ  یحور  يرکف و  یگدامآ  نانچنآ  نیمزرـس ، نیا  رد  دوخ  تماـقا  تدـم  رد  یحور ، يرکف و  ياـمعز  قیرط  زا  ناناملـسم 
زا هک  یهلا ، يامظع  هرگنک  نیا  يرآ  دـنروآرد . وناز  هب  ار  رگرامعتـسا  رامعتـسا و  دـنلامب و  كاـخ  هب  ار  رابکتـسا  ربک و  غاـمد  دـنناوتب 

یعافد یـسایس و  فقوم  دـنوش و  عمج  مه  رود  اهنآ  نارکفتم  هک  تسا  یتصرف  نیرتهب  دـنیآیم ، درگ  اـجنآ  رد  ياهطقن  ره  ناگدـنیامن 
ره دنکن . شومارف  زگره  هک  دنهدب  ار  یسرد  نمـشد  هب  دنهد و  لیکـشت  ار  يدحاو  فص  نانمـشد  ربارب  رد  دنراذگب و  ثحب  هب  ار  دوخ 

نمـشد اب  دربن  هب  یناکم ، ینامز و  دودح  عون  ره  فذح  اب  دیاب  ناناملـسم  هکلب  تسین  نآ  ناکم  جح و  مایا  هب  رـصحنم  هفیظو  نیا  دـنچ 
« توتلـش  » خیـش اهنت  نیا  تسا . یهلا  هفیظو  نیا  ماجنا  يارب  تصرف  نیرتهب  فقاوم ، نآ  رد  ناناملـسم  عامتجا  جـح و  مایا  یلو  دـنزادرپب 
، نآ نوماریپ  یلاوقا  لقن  زا  سپ  يربط » « ؛ تنـس لها  هنیرید  رّـسفم  هکلب  دـنکیم  ریـسفت  مومع  تروصب  ار  هیآ  رد  دراو  عفاـنم  هک  تسین 

تسا هدرک  دصق  ار  یلک  يانعم  هلمج ، نیا   341 ص : تیباهو ، نییآ  زا  ادخ  مییوگب : هک  دنادیم  نیا  ار  هیآ  ریسفت  رد  لوق  نیرتهتـسیاش 
هب ار  يورخا  يویند و  عفاـنم  عون  ره  نخـس  رگیدـب  دـننک و  كرد  درادربرد ، ار  نآ  مسوم  هک  یعفاـنم  عوـن  ره  ناناملـسم  هک  نیا  نآ  و 

«1 . » تسا هدادن  صیصخت  صاخ  يانعم  هب  نآ ، عیسو  يانعم  زا  ار  هلمج  نیا  یلقع  مکح  ای  تیاور و  زگره  دنروایب و  تسد 

تسا یگدنز  ماوق  هبعک  - 2

ِساَّنِلل ًاماِیق  َمارَْحلا  َْتیَْبلا  َۀَبْعَْکلا  ُهَّللا  َلَعَج  : » دیامرفیم هک  اجنآ  دنکیم  فیـصوت  ساّنِلل » ًامایق   » هلمج اب  ار  مارح  تیب  هبعک و  دیجم  نآرق 
هبعک دنوادخ  « » 2 .« » ٌمیلَع ٍءیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّناَو  ِضْرَألا  ِیف  امَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنا  اوُمَْلعَِتل  َِکلذ  َِدئالَْقلاَو  َيْدَْهلاَو  َمارَْحلا  َرْهَّشلاَو 

دنوادخ دـینادب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ماکحا  نیا  ار . ناشن  اب  ناشنیب و  ياهینابرق  مارح و  هام  نینچمه  هداد و  رارق  مدرم  تایح )  ) ماوق ار 
اجنآ تسا ، هدمآ  زین  يرگید  هیآ  رد  هدـمآ ، هیآ  نیا  رد  هک  مایق  هملک  تسا ». اناد  زیچ  همه  هب  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  هچنآ  هب 
رارق امش  یگدنز  ماوقهلیـسو  دنوادخهک  ار  دوخ  لاوما  زگره  « » 3 .« » ًاماِیق ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  یتَّلا  ْمَُکلاْومَأ  َءاهَفُّسلا  اُوتُؤت  الَو  : » دـیامرفیم هک 

و دامع »  » ظافلا اب  فدارم  تقیقح  رد  تسا و  ماوق »  » يانعم هب  اجنیا  رد  مایق » .« » دیراپسن ناهیفس   342 ص : تیباهو ، نییآ  تسد  هب  هداد ،
يورخا يویند و  یگدـنز  ماوق  ادـخ ، هناخ  رانک  رد  روضح  هبعک و  ترایز  جـح و  مسارم  : » هک تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  دـشابیم و  دانـس » »

هک تسا  يرـصنع  عون  همه  نیمأت  هیام  هکلب  دـنکیم  نیمأت  ار  ناناملـسم  يونعم  تایح  اهنت  هن  مسوم ، رد  عامتجا  تسا ». یمالـسا  هعماج 
حلاصم اب  هچنآ  هکنیا  نآ  دنکیم و  يربهر  عیسو  يانعم  کی  هب  ار  ام  هیآ  يانعم  رد  تقد  دراد ، تلاخد  ام  یعامتجا  يدرف و  تایح  رد 

، ییوگهدرتسگ قالطا و  نینچ  اب  ایآ  دوشیم ، نیمأت  مسارم  نیا  رد  دوریم  رامش  هب  اهنآ  نایک  تایح و  ماوق  تسا و  طابترا  رد  نیملـسم 
هب هک  یسایس  لمع  کی  زا  رتالاب  یتحلصم  هچ  مینک ؟ هصالخ  شتسرپ  تدابع و  هب  طوبرم  حلاصم  رد  طقف  طقف و  ار  نآ  ام  هک  دراد  اج 
هک دهد  رارق  يدحاو  فص  رد  ار  نانآ  دشخب و  یگداتسیا  تمواقم و  سپس  تدحو و  لکشت و  رامثتـسا  رامعتـسا و  ربارب  رد  ناناملـسم 
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یگدنز ماوق  هیام  هک  ار ، دوخ  لاوما  هک  دهدیمن  هزاجا  ناهیفـس  يایلوا  هب  نآرق  دـنهد . لیکـشت  يدـحاو  ههبج  نمـشد  ربارب  رد  یگمه 
هجوت اب  ایآ  دیراپسن ». ناهیفس  تسد  هب  تسا  امش  یگدنز  ماووق  هلیـسو  هک  ار  دوخ  لاوما  : » دیامرفیم دنراپـسب و  ناهیفـس  هب  تسا ، اهنآ 

نیملسم يایوپ  تایح  رد  نآ  شقن  زا  دسانشیمن و  ار  نآ  هک  دریگ  رارق  یناسک  رایتخا  رد  جح  مسوم  تسا  حیحص  هیآ ، نیا  نومضم  هب 
هاگآ دننزیم ، رود  يدحاو  روحم  رب  یگمه  هک  نارّـسفم ، رظن  زا  یمارگ  هدنناوخ  هک  نیا  يارب  دـنلفاغ ؟  343 ص : تیباهو ، نییآ  یلکب 
مدرم يارب  ار  مارحلا  تیب  هبعک و  دـنوادخ  دـیوگیم : يربط  میروآیم : ساَّنِلل » ًاماِیق   » هلمج نوماریپ  ار  ناـنآ  تاحیرـصت  زا  یخرب  دوش ،

مدرم و نییآ  ياههناشن  لحم  ار  هبعک  « » ْمهِرُومُأ َِحلاصَمَو  ْمِِهنیدـِل  َِملاعَم  اهَلَعَجَو  : » دـنکیم هفاضا  هاگنآ  تسا . هداد  رارق  یگدـنز )  ) ماوق
ياهراک ماوق  ار  هبعک  دنوادخ  : » دـسیونیم نینچ  هدـش  دای  هیآ  ریـسفت  رد  رانملا »  » فلؤم « 1 .« » تسا هداد  رارق  اهنآ  روما  حـلاصم  هاگیاپ 

نیرتگرزب هک  جح  هضیرف  قیرط  زا  مهنآ  تسا ، ناشـسوفن  هدنهد  شرورپ  نانآ و  قالخا  رگبیذـهت  هک  ياهنوگب  هداد ؛ رارق  مدرم  ینید 
هیآ رد  لعج »  » نیا دـنکیم : هفاضا  هاـگنآ  درادرب ». رد  ار  یعاـمتجا  يداـصتقا و  داـعبا  هک  يونعم  تسا  یتداـبع  نآ  تساـم و  نید  نکر 

«2 . » تسا مدرم  يویند  ینید و  حلاصم  عون  همه  رگ  نیمضت  هک  تسا  یعیرشت  ینیوکت و  لعج  زا  معا  هَّللا »...  َلَعَج  »

جح مسوم  رد  يرازیب  مالعا  - 3

ربمایپ هدنیامن  لمع  رد  دـیناوتیمن  زگره  دـینک ، دـیدرت  کش و  ساَّنلل » ًاماِیق   » ای و  مهل » َِعفانم  اودُهْـشَِیل   » ياههلمج تیمومع  رد  رگا  امش 
- یلع ترجه  مهن  لاس  رد  یمارگ  ربمایپ  اریز  دیهد . هار  دوخب  يدیدرت  هدوب ، یسایس  لمع  کی  دص  رد  دص  هک  جح ، مسوم  رد  یمارگ 

هیآ هدزناش  هک  دوب  ینامز  نیا  دیامن و  تئارق  جـح  مسوم  رد  دوب  ناکرـشم  زا  يرازیب  مالعا  نمـضتم  هک  ار  ياهمانعطق  درک  رومأم  ار  ع -
َنِم ُْمتْدَـهاع  َنیِذَّلا  َیلا  ِهلوُـسَرَو  ِهَّللا  َنِم  ٌهَءاَرب  : » زا تسا  تراـبع  اـهنآ  زاـغآ  هک  دـش  لزاـن  یمارگ  ربماـیپ  بلق  رب  تئارب  هروـس  زاـغآ  زا 

ساَّنلا َیلا  هلوُسَرَو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذاَو  َنیِرفاْکلا . يِزُْخم  َهَّللا  َّناَو  ِهَّللا  ِيِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنا  اوُمَلْعاَو  ٍرُهْـشَأ  َۀََـعبْرا  ِضْرَـألا  ِیف  اوُحیـسَف  َنیکِرْـشُْملا .
َنیِذَّلا رَِّشبَو  ِهَّللا  يزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنا  اُومَلْعاَـف  ُْمْتیَّلََوت  ْناَو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُـهَف  ُْمْتُبت  ناَـف  ُُهلوُـسَرَو  َنیکِرْـشُْملا  َنِم  ٌءيَرب  َهَّللا  َّنا  ِرَبْکَـألا  ِّجَـحلا  َمْوَـی 

نانآ هب   ) دیاهتـسب ناـمیپ  اـهنآ  اـب  هک  ناکرـشم  زا  هورگ  نآ  هب  وا  لوسر  ادـخ و  بناـج  زا  تسا  يرازیب  مـالعا  « » 1 « » ٍمیلا ٍباذـِعب  اوُرَفَک 
ار نارفاک  ادخ  درک و  دیهاوخن  زجاع  ار  ادـخ  امـش  هک  دـینادب  دـینک و  شدرگ  هنادازآ  هام  راهچ  نیمز  يور  رد  دـیناوتیم  هک ) دـیناسرب 
. تسا رازیب  ناکرـشم  زا  وا  لوسر  ادخ و  هک  ربکا  جح  زور  رد  مدرم  هب  وا  لوسر  ادـخ و  بناج  زا  تسا  یمالعا  نیا  دومن . دـهاوخ  راوخ 

هورگ درک و  دیهاوخن  زجاع   345 ص : تیباهو ، نییآ  ار  ادخ  امش  هک  دینادب  دینادرگرب ، يور  رگا  تسوکن و  امش  يارب  دیدرک  هبوت  رگا 
حرش نیا  هب  دوب ، هناگراهچ  داوم  نمـضتم  هک  ار  ياهمانعطق  تایآ ، نیا  تئارق  زا  سپ  نانمؤمریما  هد » تراشب  كاندرد  باذع  هب  ار  رفاک 

زا دعب  - 3 تسا . عونمم  هنهرب  ندب  اب  فاوط  - 2 دنوش . ادخ  هناخ  دراو  دنرادن  قح  ناتسرپ  تب  - 1 ناکرشم : يا  ناه  تفگ : درک و  داریا 
دوخ نامیپ  هب  لّوا  زا  دناهتـسب و  ضرعت  مدـع  نامیپ  ربمایپ  اب  هک  یناسک  - 4 درک . دهاوخن  تکرـش  جح  مسارم  رد  یتسرپ  تب  چیه  نیا ،

ناناملـسم اب  هک  یناکرـشم  هب  یلو  دـشابیم ، مرتحم  ناشلام  ناج و  نامیپ ، تقو  ياضقنا  ات  تسا و  مرتحم  نانآ  ناـمیپ  دـناهدوب ، راداـفو 
اب ار  دوخ  فیلکت  هک  دوشیم  هداد  تلهم  هام  راهچ  هجح ) يذ  مهد   ) خـیرات نیا  زا  دـناهدرک ، ینکـش  ناـمیپ  اًـلمع  اـی  دـنرادن و  یناـمیپ 

مهرد ار  یتسرپ  هناگود  كرـش و  رهاظم  عون  ره  دندنویپب و  ناتـسرپاتکی  نادـحوم و  هورگ  هب  دـیاب  ای  دـنزاس ، نشور  یمالـسا  تموکح 
ناکرـشم و هک  یلاـح  رد  مهنآ  جـح  هضیرف  هحوـبحب  رد  هک  نیا ، زا  رتیـسایس  یلمع  هچ  « 1 . » دـندرگ دربن  گنج و  هدامآ  ای  دـنبوکب و 

تردابم اهنامیپ  زا  یشخب  وغل  هب  دریگیم و  رارق  يدنلب  هطقن  يور  یلع  ناهگان  دندوب ، هرمج  یمر  لوغشم  ای  فاوط و  مرگرس  ناناملسم 
هدامآ ای  دندنویپب و  نادـحوم  فوفـص  هب  دـنیوگ و  كرت  ار  كرـش  ای  هک  دـهدیم  تلهم  هام  راهچ  هریزج  هبـش  ناکرـشم  هب  دزرویم و 

. دنوش دربن  گنج و 
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مارحلا دجسم  رد  قدزرف  یسایس  هدیصق  - 4

راب نیدنچ  ماشه  دوب ، وربور  یبیجع  ماحدزا  اب  هناخ  فاوط  تشاد و  روضح  کلملادبع  دـنزرف  ماشه  هک  جـح  مسارم  زا  یکی  رد  يزور 
ناهگان تخادرپ . اشامت  هب  تسـشن و  ياهشوگ  راچان  هب  ماشه  دادن و  لاجم  وا  هب  تیعمج  جوم  اما  دـنک . مالتـسا  ار  دوسا  رجح  تساوخ 

وا هب  مدرم  همه  درادیمرب و  ماگ  دوسالارجح »  » يوس هب  هتـسهآ  هتـسهآ  هک  داتفا  ینارون  امیـس و  شوخ  مادـنا ، رغـال  يدرم  هب  شمـشچ 
نیا دندیـسرپ  وا  زا  دندوب  کلملادبع  دنزرف  رود  هک  ماش  مدرم  دـنک ، مالتـسا  ار  رجح  وا  هک  دـنوریم  بقع  رایتخایب  دـننکیم و  مارتحا 

ماگنه نیا  رد  مسانـشیمن . تفگ : غورد  هب  درک و  يراددوخ  ماما  یفرعم  زا  تخانـشیم  یبوخ  هب  ار  وا  هک  یلاح  رد  ماشه  تسیک ؟ درم 
یفرعم یبوخ  هب  ار  داجـس  ماما  دورـس و  دنچ  يراعـشا  گنردیب  دوب ، رادروخرب  یـصاخ  يدازآ  تیّرح و  زا  هک  قدزرف »  » مان هب  يرعاش 

ِهَّللا ِدابِع  ِْریَخ  ُنب  اذـه  ُمَرَْحلاو  ُّلِْحلاَو  ُُهفِْرعَی  ُْتیَْبلاَو  ُهَتَأْطَو  ُءاحطبلا  ُفِْرعَت  يذـلا  اذَـه  تسا : نینچ  قدزرف  نیـشتآ  تاـیبا  زا  یـشخب  درک ،
َءاج ام  اذا  ِمیطَْحلا  ُنْکُر  ِِهتَحار  ُنافْرِع  ُهُکِـسُْمی  ُداکَی  ُمتُخ  ْدَق  ِهَّللا  ُءایبنأ  هّدَِجب  ُهَلِهاج  َْتنُک  ْنا  َۀَمِطاف  ُنب  اذه  ُمَلَعلا  ُرهاّطلا  ٌّیِقَّتلا  اذـه  ُمُهِّلک 

نییآ دنیانـشآ » وا  اـب  یبوـخ  هب  نآ  جراـخ  مرح و  هبعک و  دسانـشیم و  ار  وا  ياـپ  ياـج  ءاـحطب  كاـخ  هک  تسا  یـسک  نیا  « » 1  » ُِملَتْسَی
، یسانشیمن ار  وا  رگا  « » هدش هتخانـش  كاپ و  هتـساریپ و  راگزیهرپ و  تسا  وا  تسا . ادخ  ناگدنب  نیرتهب  دنزرف  نیا   » 347 ص : تیباهو ،
هک تسا  کـیدزن  « » تسا هدـش  متخ  هـشیمه  يارب  وا  هلیـسو  هـب  توـبن  باـب  هـک  يربماـیپ  تـسا  یمارگ  ربماـیپ  تـخد  همطاـف  دـنزرف  وا 

ار ماشه  هک  داتفا  رثؤم  نانچ  نآ  قدزرف  راعـشا  دزاسن » اهر  ار  انـشآ  تسد  نآ  رگید  دـنک ، مالتـسا  ار  نآ  وا  هک  یماگنه  دوسـالارجح ،» »
. درک ییوجلد  يو  زا  وا ، دهعت  زا  یهاگآ  زا  سپ  ماما  دش و  رداص  وا  فیقوت  روتسد  ًاروف  درک ، نیگمشخ 

یمالسا ثیداحا  رد  جح  یسایس  یعامتجا و  داعبا  - 5

دوخ هک  دراد  يزراب  یـسایس  داعبا  تسا ، يدابع  لمع  کی  هک  یلاح  رد  جـح  هک  تشگ  نشور  ربمایپ  راک  هویـش  تایآ و  زا  اـج  نیا  اـت 
زا میروآیم : ار  یخرب  هک  تسا  هدش  هراشا  داعبا  نیا  هب  زین  ربمایپ  تاملک  ثیداحا و  رد  دیـشخبیم و  تینیع  نادب  یهاگ  یمارگ  لوسر 

یجح داهج  نیرتهب  - 1 تسا : هدش  لقن   98 هحفص 99 - دلج 2 ، لوصالل » عماجلا  جاتلا   » باتک رد  بیترت  نیا  هب  ینانخس  یمارگ  لوسر 
تکرـش اناوت  ناوتاـن و  درم و  نز و  نآ ، رد  تسا و  یناـگمه  داـهج  هدرفم ، هرمع  جـح و  - 2 « 1 . » دشاب هدـش  لوبق  هتفریذـپ و  هک  تسا 

تسین و حرطم  گنج  نآ  رد  هک  تسا  يداهج  نانز  يارب  هلب  تسا ؟ يداهج  ناـنز  يارب  اـیآ  - 3 348 ص : تیباهو ، نییآ  « 2 . » دننکیم
يارب ادخ  هناخ  رئاز  جح و  يارب  ادخ  هناخ  رئاز  دهاجم ، دناهفیاط : هس  ادخ  دزن  هدیزگرب  هورگ  - 4 « 1 . » تسا جح  مسارم  رد  تکرش  نآ 

هب ادخ  هناخ  رئاز  اب  هدننک  داهج  رخآ ، ثیدـح  رد  تسا و  هدـش  یفرعم  نز  داهج  ای  یناگمه و  داهج  جـح ،»  » ثیداحا نیا  رد  « 2 . » هرمع
نایم دیاب  تسا ، هدش  هدناوخ  داهج  جح ، تیاور ، نیا  رد  رگا  تسا . هدرک  توعد  ار  اهنآ  ادخ  هک  دناهدش  یفرعم  هدـیزگرب  هورگ  ناونع 
داهج هب  جح  يراذگ  مان  للع  زا  یکی  درک و  قالطا  جح »  » رب ار  داهج »  » مان ناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  یگنرمه  هناشن و  یعون  ود ، نیا 

تسا و ینیعم  عضوم  رد  یـصاخ  شالت  تداـبع ، نیع  رد  یهلا  هضیرف  نیا  و  فادـها ، راـثآ و  رد  تسا  داـهج  ناـسب  جـح  هک : تسا  نیا 
. دوشیم يزیر  حرط  مسارم  نیمه  رد  رگیدکی  اب  ناناملسم  يراکمه  هوحن  طابترا و  لئاسو  یلمع و  داهج  ياههشقن 

جح مسارم  رد  ربمایپ  یسایس  نانخس  - 6

رارق مه  رانک  رد  نمشد  تسود و  ناکرشم و  ناناملسم و  دوب ، هدمآ  دیدپ  ادخ  هناخ  درگ  مارحلا ، دجسم  رد  یهوکش  اب  میظع و  عامتجا 
ربمایپ ماگنه  نیا  رد  دوب . هتفرگ  ارف  ار  دجـسم  هطوحم  ربمایپ ، يراوگرزب  مالـسا و  تمظع  زا   349 ص : تیباهو ، نییآ  ياهلاه  دنتـشاد و 

ییاهزارف درک . میسرت  مدرم  يارب  تشذگیم ، نآ  زاغآ  زا  لاس  تسیب  ًابیرقت  هک  ار  دوخ  توعد  یعقاو  يامیـس  داد و  نخـس  داد  یمارگ 
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هلیسو هب  تاهابم  تیلهاج و  نارود  تاراختفا  مالـسا  وترپ  رد  دنوادخ  مدرم ، يا  فلا : مینکیم : هعلاطم  لیذ  رد  ار  یخیرات  راتفگ  نآ  زا 
هانگ زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهب  تسا . هدش  هدیرفآ  لِگ  زا  زین  وا  دیاهدمآ و  دوجوب  مدآ  زا  یگمه  تشادرب ، امـش  نایم  زا  ار  باسنا 

هفیظو ماجنا  رد  سک  ره  تسا و  اـیوگ  یناـبز  اـهنت  نآ  هکلب  تسین ، امـش  تاذ  ءزج  ندوب  برع  مدرم ! ب : « 1 . » دشوپب مشچ  ینامرفان  و 
راـگزور رد  مدرم  هـمه  ج : « 2 . » دـنکیمن ناربج  ار  وا  راک  دوبمک  دـناسریمن و  ییاـج  هب  ار  وا  يردـپ  تاراـختفا  دـنک ، یهاـتوک  دوخ 

اوـقت و تلیـضف  كـالم  دـنرادن . يرترب  هایـس  رب  خرـس  مجع و  رب  برع  و  دـنربارب ، يواـسم و  هناـش  ياههنادـند  دـننام  لاـح ، هتـشذگ و 
مامت و  هداهن ، دوخ  ياپ  ریز  ار  هتـشذگ  نارود  موهوم  تاراختفا  همه  لام و  ناج و  هب  طوبرم  يواعد  ماـمت  نم  د : « 3 . » تسا يراگزیهرپ 
کی مکح  بناجا  ربارب  رد  دـنرگیدکی و  ردارب  ناناملـسم  همه  تسا و  ناملـسم  ردارب  ناملـسم  ه : « 4 . » میامنیم مالعا  ساسایب  ار  اـهنآ 

. دیامن دهعت  دناوتیم  ناناملسم  فرط  زا  اهنآ  نیرتکچوک  تسا .  350 ص : تیباهو ، نییآ  ربارب  يرگید  اب  کی  ره  نوخ  دنراد . ار  تسد 
امـش لاوما  اهنوخ و  ز : « 2 . » دـیوشب رگیدـکی  کـلام  هدرک و  هارمگ  ار  رگید  ضعب  یخرب  هک  دـینکن  درگبقع  نییآ  نیا  زا  سپ  و : « 1»

یگمه تسا ، هدـش  هتخیر  تیلهاج  رد  هک  ییاـهنوخ  ح : « 3 . » دـلب نیا  هاـم و  نیا  زورما و  مارتحا  دـننام  مرتحم ؛ تسا و  مارح  امـش  يارب 
ناملسم ردارب  یناملـسم  ره  ط : « 4 . » تسا ثراـح  دـنزرف  هعیبر  نوخ  مهنیم  ياـپ  ریز  هک  ار  ینوخ  نیتسخن  دوشیم و  مـالعا  رثا  نودـب 

زیچ هس  ي : « 5 . » دـشخبب ار  نآ  رطاخ  بیط  اب  هک  نیا  رگم  دوشیمن  لالح  يرگید  رب  وا  لام  زا  يزیچ  دـنردارب  ناناملـسم  تسا و  رگید 
عامتجا هب  تمزالم  - 3 قح . نایاوشیپ  هب  یهاوخریخ  - 2 ادخ . يارب  لمع  صالخا  - 1 دـنکیمن . تنایخ  نآ  رب  نمؤم  درم  بلق  هک  تسا 

«6 . » نانمؤم

هکم حتف  رد  یسایس  ياهراعش  - 7

ار ریز  رد  هدش  دای  ياعد  جح  هضیرف  ماجنا  نمض  رد  هک  دندش  رومأم  ناکرـشم  هدز  تریح  ناگدید  ربارب  رد  هکم  حتف  ماگنه  ناناملـسم 
ییُحی دمحلا  هلو  کلملا  هلو  هل  کیرـشال  هدحو  هَّللاالا  هلاال  : » دنیوگب یگمه  دنهد و  رـس  تسا  یـسامح  يدـیحوت و  راعـش  رـسارس  هک 

زج ییادخ  تسین  « » 1 «. » هدحو بازحالا  مزهو  هدبع  رـصنو  هدعو ، زجنأ  هدحو ، هدحو  هَّللا  ّالا  هلاال  .« » ریدـق ٍءیـش  لک  یلع  وهو  تیمیو 
اناوت زیچ  همه  رب  وا  دـناریمیم . دـنکیم و  هدـنز  دراد . صاـصتخا  وا  هب  شیاتـس  و  تسا . وا  نآ  زا  تموکح  تسین ، یکیرـش  وا  يارب  وا ،
مهب ياهتردق  ییاهنت  هب  هدرک و  کمک  ار  دوخ  هدـنب  هدـیناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  هدـعو  تسا ، اهنت  ياهنت  وا ، زج  ییادـخ  تسین  .« » تسا

.« تسکش مهرد  ار  هتسویپ 

تاحیولت تاراشا و  - 8

حیولت هراشا و  روط  هب  یهاـگ  هدرکن ،  352 ص : تیباهو ، نییآ  افتکا  نایب  زا  رادـقم  نیا  هب  جـح ، یـسایس  دـُعب  نییعت  رد  یمارگ ، لوسر 
هار یشم و  هب  یـصاخ  هطقن  رد  هورم  افـص و  نایم  یعـس  رد  هک  اجنآ  ات  تسین  رود  یـسایس  دعب  زا  جح ، لامعا  نیرتیئزج  هک  دناسریم 

فیعـض و هنیدـم ، ياوه  بآ و  يدـب  رثا  رد  ربمایپ  نارای  نارجاهم و  هک  ار  ناکرـشم  هعیاـش  قیرط  نیا  زا  اـت  دیـشخب  تعرـس  دوخ  نتفر 
ندـیود تلاحب  تعرـس و  هب  ات  داد  روتـسد  فاوط  رد  مه  یعـس و  رد  مه  اضق » هرمع   » رد تهج  نیا  زا  دـنک ، بیذـکت  دـناهدش ، ناوتاـن 

هروس تسخن ، تعکر  رد  فاوـط  زاـمن  رد  یمارگ  لوـسر  « 1 . » دـننک هئارا  ناکرـشم  هب  ار  دوخ  توق  تردـق و  ات  دـننک  یعـس  فاوط و 
ره هنوگچ  درادرب و  رد  ار  يداعبا  هچ  هروس  ود  نیا  میهافم  هک  میهاگآ  یگمه  درک ، توالت  ار  نورفاک  هروس  مود  تعکر  رد  دـیحوت و 

مالتـسا ماگنه  ناناملـسم  هک  تسا  خیرات  رد  دنکیم . عنم  در و  ار  رفک  ياههاگودرا  زا  یکی  هب  نتـسویپ  ای  يدـیحوت و  ریغ  هشیدـنا  عون 
«2 .« » توِغاطلاب ُتْرَفکَو  ِهَّللِاب  ُتنمآ  َهل  َکیرَش  هَّللا ال  ّالا  َهلإ  انادَه ال  ام  یلع  ُربکا  ُهَّللاو  ِهَّللا  ِمِْسب  دنتفگیم : نینچ  رجح 
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موصعم نایاوشیپ  نانخس  رد  جح  یسایس  داعبا  - 9

اُوفَراعَتَِیل ِبِْرغَْملاو  ِقِرْـشَملا  َنِم  َعامتجإلا  ِهِیف  لَـعَجَو  : » دـیامرفیم نینچ  نآ  عیرـشت  رارـسا  جـح و  هفـسلف  نوماریپ  ع - قداـص - ماـما  - 1
، اوُکَلَه اهیف  امو  ْمِهِدِالب  یلَع  َنُولکَّتَی   353 ص : تیباهو ، نییآ  امَّنإ  ٍمْوَق  ُّلک  َناک  ولو  یـْسُنت  الو  ُهُرابخأ  َفْرُعتو  ِهَّللا  ِلوسر  ُراثآ  َفَْرُعِتلو 
زا یعامتجا  هکم  نیمزرـس  رد  « » 1 «. » ِّجَْـحلا ُۀَّلِع  کلذو  َِکلَذ ، یلَع  اوُفِقَی  َْملَو  ُرابْخَْألا  ِتَیِمَعو  ُحاـبْرَألاَو  ُْبلَْجلا  َطَقَـسَو  ُدـالِْبلا  َِتبِرَخو 

یهورگ ره  رگا  دوشن و  شومارف  دوش و  هتخانـش  رابخا ) ثیداحا و   ) هَّللا لوسر  راثآ  دنـسانشب و  ار  رگیدمه  ات  دروآ  دیدپ  برغ  قرش و 
تراجت و رما  تشاذگیم و  یناریو  هب  ور  نیمز  يور  دالب  دندشیم و  دوبان  درکیم ، هیکت  دراد  نایرج  دوخ  ياهنیمزرس  رد  هک  هچنآ  هب 

ياراد جح  هک  دـناسریم  هلمج  نیا  جـح ». هفـسلف  تسا  نیا  دیـسریمن  دارفا  تسد  هب  اهـشرازگ  رابخا و  دـییارگیم  یهابت  هب  یناگرزاب 
رابخا و لدابت  هب  قیرط  نیا  زا  هک  ناناملـسم  نایم  تسا  یلاـصتا  هقلح  جـح  مسوم  تقیقح  رد  تسا و  یـسایس  يداـصتقا و  یملع ، داـعبا 

ملاع برغ  قرـش و  رد  ناثدـحم  ناعبات و  هباحـص و  قیرط  زا  هک  ادـخ  لوسر  ياهتنـس  راثآ و  زا  یهاگآ  بسک  ناهج و  يراـج  عاـضوا 
هتخانـش اهالاک  هلدابم  هوحن  یناگرزاب و  هار  هدرک و  هضرع  اجنآ  رد  ار  دوخ  دـالب  عاـتم  یهورگ  ره  نمـض  رد  دـنزادرپب و  هدـش ، شخپ 

ناهج زا  ياهطقن  چیه  « 2 «. » ٍراَّبَج ُّلُک  ِهِیف  ُّلَُذی  هَّنِأل  یعْـسَملا  َنِم  ِهَّللا  َیلا  ُّبَحَأ  ٍۀـعُْقب  ْنِم  ام  : » دـیامرفیم ع - قداص - ماما  زاب  و  - 2 دوش .
نییآ تیدوبع و  دـنوشیم و  لیلذ  راوخ و  ناشکندرگ  همه  هطقن  نیا  رد  اریز  تسین  هورم  افـص و  نیب  یعـس  لحم  زا  رتبوبحم  ادـخ  يارب 

زا ناعبات ، هباحص و  زا  حلاص  فلس  هک  دهدیم  شرازگ  ینشور  هب  خیرات  - 3 دنراذگیم . شیامن  هب  ار  دوخ  یگدنب   354 ص : تیباهو ،
دشیم و هتـسب  مسوم  نیا  رد  شخبیدازآ  ياهـشبنج  اهتکرح و  زا  يرایـسب  هفطن  دنتفرگیم و  هرهب  ناناملـسم  مالـسا و  عفن  هب  مسوم  نیا 

انم زور  رد  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  هب  تسا  یفاک  دروم  نیا  رد  دـندرکیم  توعد  ملاظ  ماّکُح  اب  ییوجهزیتس  يرگـشاخرپ و  هب  ار  اهتلم 
راصنا زا  یهورگ  یتح  نانآ و  نادنمقالع  نانز و  گرزب و  ياهتیـصخش  مشاه و  نادـنزرف  جـح  مسوم  رد  ترـضح  نآ  میهد . ارف  شوگ 

رد دندش . رضاح  شاینارنخـس  ياپ  رفن  رازه  زا  زواجتم  یتیعمج  هک  ياهنوگب  دروآ ، درگ  انم  نیمزرـس  رد  دنتـشاد ، هقالع  يو  هب  هک  ار ،
َۀیِغاّطلا اَذه  َّنِاف  ُدَْعب  اّما  درک : زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نانخـس  دندوب  شوگ  اپارـس  ناشنادنزرف  هباحـص و  هک  یلاح  رد  ربمایپ  دنزرف  عقوم  نیا 
اوُعَمسا ینُوبِّذَکَف  ُْتبِذَک  ْنإو  ینُوق  ِّدَصَف  ُْتقَدَص  ْناَف  َءایْشأ  ْنَع  ْمَُکلَأْسا  ْنَأ  ُدیرُأ  ّینإو  مُکَغََلبو  ُْمتْدِهَشَو  ُْمتیأرَو  ُمتِْملَع  دق  ام  اِنب  َعَنَص  ْدَق 

اَذـه َسِرَدـْنَی  ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإَف  َنوُمَْلعَت  ام  یلإ  مُهوُعْداَف  ِِهب  ُْمتْقَثَوَو  ُهوُُمْتنَّمَأ  ْنَم  مُِکِلئابَقو  ْمُکِراْـصمَأ  یلإ  اوُعِجْرا  َُّمث  یلْوَق  اوُمتْکاَو  یَتلاـقَم 
رگنایغط نیا  هک  دـینادب  مدرم  يا  وا ، ربماـیپ  رب  دورد  ادـخ و  شیاتـس  زا  سپ  « » 1  ...« » نوِرفاـْکلا َهِرَک  َولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللاَو  َبَهْذَـیَو  ُّقَْـحلا 

لاؤس ار  يروما  امـش  زا  نم  داد ! ماجنا  ام  هرابرد  يدـب  ياهراک  هچ  تسا ، هدیـسر  امـش  هب  دـیاهدید و  دـینادیم و  هک  روطنامه  هیواعم ) )
نونکا مه  دـینک ، بیذـکت  ارم  نخـس  میوگیم  غورد  رگا  دـینک و  قیدـصت  ارم  میوگیم  تسار   355 ص : تیباـهو ، نییآ  رگا  مـنکیم 

دیرامشیم نیما  ار  وا  هک  يدرف  ره  دیدرگ ، زاب  دوخ  لئابق  نایم  ناطوا و  دالب و  هب  سپس  دیراد  ناهنپ  لد  رد  ار  نآ  دیونـشب و  ارم  نخس 
ره دوش  وحم  ددرگ و  هدوسرف  قح  نییآ  هک  مسرتیم  نم  دینک  توعد  یعرـش ،) هفیظو   ) دینادیم هک  هچنآ  هب  ار  وا  دیراد  دامتعا  وا  هب  و 

نادناخ قح  رد  هک  ار  یتایآ  زا  یـشخب  ع - نیـسح - هاگنآ  دنرامـش ». دـب  ار  نآ  نارفاک  هچ  رگا  تسا ، دوخ  رون  ناسر  نایاپ  ادـخ  دـنچ 
دامتعا هک  مدرم  زا  هورگ  نآ  هب  ار  وا  نانخـس  دوخ  دالب  هب  تشگزاب  رد  هک  داد  دنگوس  مدرم  هب  درک و  توالت  تسا ، هدـمآ  دورف  ربمایپ 

میظع عامتجا  نیا  زا  هک  تسین  یلع  نب  نیـسح  اهنت  نیا  دندش *** . قرفتم  مدرم  دمآ و  نییاپ  هباطخ  یـسرک  زا  سپـس  دـنناسرب  دـنراد 
رد دنتفرگیم ، رارق  يدعت  دروم  هک  یهاگ  دنتسیزیم ، یمالسا  تموکح  تیامح  تحت  هک  باتک  لها  زا  یخرب  یتح  درک ، يرادربهرهب 

. دشابیم ناناملـسم  نایم  رد  یتّنـس  نینچ  دوجو  رب  هاوگ  نیا  دندیبلطیم و  یمالـسا  مکاح  زا  ار  دوخ  قح  هدرک و  یهاوخداد  مسارم  نیا 
یـشیپ هقباسم  رد  تخادرپ و  هقباـسم  هب  مکاـح  دـنزرف  اـب  رـصم  رد  صاـع  ورمع  تموکح  نارود  رد  ناـیطبق  زا  یکی  دـیوگیم : خـیرات 

356 ص : تیباهو ، نییآ  دنزرف  هلیـسو  هب  ماجنارـس  دمآ و  نارگ  شدنزرف  صاعورمع و  رب  مکاح ، دـنزرف  رب  یطبق  کی  يزوریپ  تفرگ ،
رمع درک ، حیرـشت  ار  دوخ  تیمولظم  دـیناسر و  باطخ ) نب  رمع   ) تقو مکاـح  هب  ار  ناـیرج  جـح  مسوم  رد  یطبق  دـش . بورـضم  ورمع 
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هچ زا  « » 1 .« » ًارارْحَأ ْمُُهتاهَّما  ْمُْهتَدـَلَو  ْدَـقو  َسانلا  ُُمتْدَبْعَتْـسإ  یتَم  : » تفگ دروم  نیا  رد  ار  دوخ  فورعم  هلمج  دـیبلط و  ار  صاـع  دـنزرف 
براض زا  ار  بورـضم  درف  صاصق  هاگنآ  دـناهدش »!؟ هدـییاز  ناردام  زا  دازآ  نانآ  هک  یلاح  رد  دـیاهداد  رارق  دوخ  هدرب  ار  مدرم  یناـمز 

رگید ياهنم  شتـسرپ  تداـبع و  مسوم  اـهنت  مسوم  نیا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  دوخ  هدرک ، لـقن  رایـسب  ثداوح  نیا  زا  هک  خـیرات  تفرگ .
. دشابن برغ  قرش و  نارگرامعتسا  تسد  زا  تیاکش  حرط  ياج  ارچ  تسا ، تیاکش  حرط  زکرم  جح  هک  ییاج  تسین . داعبا 

جح هفسلف  نوماریپ  رصاعم  نارکفتم  نانخس  - 10

راتفگ هس  لقن  هب  کنیا  میناسر و  نایاپ  هب  جح  هضیرف  نوماریپ  مالـسا  ناققحم  زا  یهورگ  زا  یتاملک  لقن  اب  ار  ثحب  نیا  دراد  اج  نونکا 
يدجو دیرف  : » فلا تسا : يدوعس  ناتسبرع  رد  زیزعلادبع  هاگشناد  رد  راشتسم  نانآ  زا  یکی  هک  مینکیم  هدنـسب  رـصاعم  هدنـسیون  هس  زا 

رد ناوتب  هک  تسین  يزیچ  ناناملسم  رب  جح  عیرشت  هفـسلف   357 ص : تیباهو ، نییآ  دسیونیم : جـح  هدام  رد  یمالـسا  فراعملا  ةرئاد  رد 
تدحو داجیا  رد  مسارم  نیا  زا  یمالـسا  ياهتموکح  نارـس  رگا  هک  تسا  نیا  دـنکیم  روطخ  نهذ  هب  نونکا  هچنآ  درک ، نایب  باتک  نیا 

هطقن رد  ناهج  فلتخم  طاقن  زا  رفن  رازه  اههد  ندـمآ  درگ  اریز  دنـسریم ؛ هجیتن  هب  اًلماک  دـنریگ ، هرهب  ناملـسم  ياـهتلم  ناـیم  یمالـسا 
هتفگ هک  هچنآ  زا  هچراپ  کی  هک  ددرگیم  ببـس  دوشیم ، اـقلا  ناـنآ  اـب  هطقن  نیا  رد  هک  يزیچ  هب  ناـنآ  ياـهبلق  اـهلد و  هجوت  دـحاو و 
دوخ ناردارب  نایم  دناهتخومآ ، دناهدینـش و  هک  ار  هچنآ  دندرگزاب و  دوخ  ناطوا  هب  لد  کی  حور و  کی  یگمه  دندرگ و  رثأتم  دوشیم 

نتفای نایاپ  زا  سپ  هاگنآ  دـنیآ  درگ  نآ  رد  ملاع  طاقن  همه  زا  هک  تسا  یگرزب  هرگنک  کـی  ياـضعا  لَـثَم  هورگ  نیا  لَـثَم  دـننک ، غیلبت 
سپـس فقوم و  نیا  رد  عامتجا  دـشاب ، هچ  ره  میظع  هرگنک  نیا  رثا  دـندرگ . هرگنک  مایپ  لماح  دـنوش و  شخپ  ناهج  فارطا  هب  هرگنک ،

هک ار  ياهجیتن  نیرتگرزب  دسیونیم : مالسإلا » یف  ةدابعلا   » باتک رد  رصاعم  هدنسیون  يواضرق  رتکد  ب : دراد . ار  رثا  نامه  دالب  رد  قّرفت 
تهج نیمه  هب  تسا و  هنیرید  باوخ  زا  مالـسا  تما  ندرک  رادیب  يارب  لماع  نیرتمهم  جـح  هک  تسا  نیا  تفرگ  عامتجا  نیا  زا  ناوتیم 

دننادیم اریز  دنیایب ؛ ادخ  هناخ  تایز  هب  ناناملسم  هک  دنتسه  نآ  زا  عنام  یمالـسا ، دالب  رگلاغـشا  ای  هدناشن و  تسد  ياهتموکح  زا  یخرب 
جحلاو نیدلا   » باتک رد  نینچمه  يو  تشادزاب . تکرح  زا  ار  نآ  ناوتیمن  یلماع  چـیه  هب  دریگب  اپ  ناناملـسم  نایم  رد  یتکرح  رگا  هک 

ندمآ دیدپ  هیام  رگیدکی و  اب  ناناملـسم  ییانـشآ  هلیـسو  جح  دـسیونیم :  358 ص : تیباـهو ، نییآ  هحفـص 51  هعبرألا » بهاذملا  یلع 
هدـش و یکی  اـهنآ  بوـلق  مسارم  نیا  رد  اریز  دـننکیم ؛ یگدـنز  دـیحوت  مچرپ  ریز  هک  تسا  فـلتخم  ياهتیـسنج  ناـیم  دـنویپ  هقـالع و 

راشتـسم كرابم  دـمحم  رتکد  دـننکیم . مایق  هعماج  ياهیجک  ندرک  تسار  دوخ و  عضو  حالـصا  يارب  هاـگنآ  هتـشگ  دـحتم  ناـشنخس 
ادخ شتـسرپ  يارب  يدحاو  حطـس  رد  ناناملـسم  همه  هک  تسا  یناهج  هرگنک  کی  جح  دـسیونیم : نینچ  زیزعلادـبع » کلملا   » هاگـشناد

دروم نیا  رد  نآرق  دراد . ناـنآ  یگدـنز  اـب  یـصاخ  دـنویپ  هکلب  تسین  ناـنآ  یگدـنز  زا  ادـج  هناـصلاخ  تداـبع  نیا  یلو  دـنیآیم  درگ 
کی زج  يزیچ  اهدوس ، كرد  عفاـنم و  هدـهاشم  نیا  زا  دوصقم  ٍتاـمُوْلعَم » ٍماـّیا  ِیف  َهَّللا  َمْسا  اورُکْذَـیَو  ْمَُهل  َِعفاـنم  اودَهْـشَِیل  : » دـیامرفیم

: تسین درادرب ، رد  ار  نیملسم  حلاصم  ياههبنج  همه  هک  ماع  يانعم 

هجیتن

ام رصاعم ، ناگدنسیون  راکفا  هتشذگ و  ناناملسم  هریس  تنس و  باتک و  هک  تسا  یتیعقوم  فقوم و  نینچ  ياراد  جح  هضیرف  یتسارب  رگا 
طخ داجیا  هملک و  دـیحوت  بولق و  فیلأت  هلیـسو  جـح  رگا  میزروب . یهاـتوک  نآ  زا  يریگهرهب  رد  دـیاب  ارچ  دـننکیم ، يربهر  نآ  هب  ار 
هیلع ار  نیملـسم   359 ص : تیباهو ، نییآ  هدـنیازف  ياـهورین  یمالـسا و  ياهتردـق  قیرط ، نیا  زا  دـیابن  ارچ  تسا ، ناناملـسم  يارب  دـحاو 

مسوم رد  دیاب  ارچ  دراد ، یملع  یگنهرف و  يداصتقا و  دُعب  جح  رگا  مینکن ؟ جیسب  ناتسناغفا  نیطسلف و  دننام  یمالـسا ؛ دالب  رب  نازواجتم 
ناگدیدمتـس يارب  دیابن  ارچ  دنـشخبن . ناماس  دننکن و  ییوج  هراچ  دوخ  ناماسبان  عاضوا  يداصتقا و  ياهانگنت  دوبهب  رد  ناناملـسم  جح 
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يارب ار  ناناملـسمو  دنناسرب  ناناملـسم  شوگ  هب  ار  دوخ  نینوخ  دایرف  ات  دنهد  لاجم  نانبل و ...  اقیرفآ و  ناتـسناغفا و  قارع و  نیطـسلف و 
دـض رب  ياهدرتسگ  گرزب و  ياههرگنک  تاعامتجا و  جح  مسوم  رد  دیابن  ارچ  دـنناوخب . يرای  کمک و  هب  شیوخ ، ّقحب  قوقح  زا  عافد 

دندرگزاب و دوخ  ياهروشک  هب  يدحاو  همانرب  رادیب و  راکفا  اب  ناناملسم  ات  دوش  اپ  رب  نانآ  یمنهج  ياههمانرب  برغ و  قرـش و  رامعتـسا 
ار اـهتراسخ  نیا  میهدـب و  تسد  زا  ار  ییـالط  ياهتـصرف  نیا  دـیاب  اـم  یک  اـت  دـننک ؟ تموکح  عماوج  همه  رب  یمجـسنم  هشیدـنا  رکف و 

ملاعم یهلا و  دـهاشم  ددرگ و  هاتوک  نیفیرـش  نیمرح  زا  دـنکیم ، راک  هدرپ  تشپ  هک  بناجا ، تسد  هک  يزور  دـیما  هب  میوش ؟ لّـمحتم 
هّنمب دنک . ادیپ  ققحت  رظن  ره  زا  نآ  هدنزاس  راثآ  جح و  فادها  و  ددرگ ، هرادا  یمالـسا  هعماج  زا  بختنم  تیعمج  کی  هلیـسو  هب  مالـسا 

همرکو

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

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

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

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
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لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

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

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

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

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

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

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

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