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جراعم هروس  ياوتحم 

مظن باـتک  "و" میدـن نبا  تسرهف  " ساـسا رب  ،و  تسا یکم  ياـه  هروس  زا  " جراـعم " هروس هک  تسا  نیا  نارـسفم  ناـیم  رد  فورعم 
هک تسا  يا  هروس  نیمتفه  داتفه و  هروس  نیا  یناجنز  ّللا 

�
ه دـبع  وبا  " نآرقلا خـیرات  " لقن قباطم  " روسلا تایآلا و  قساـنت  و" "، رردـلا

.تسا هدش  لزان  هکم  رد 

رد ، تسین " جراعم " هروس هب  رـصحنم  نیا  ،و  دـشاب هدـش  لزان  هنیدـم  رد  نآ  تاـیآ  زا  یـضعب  هک  دوب  دـهاوخن  نآ  زا  عناـم  نیا  یلو 
ياه هروس  زا  یـضعب  سکع  هب  ،و  هدـش لزان  هنیدـم  رد  هک  دراد  دوجو  یتایآ  اـی  هیآ  تسا  یکم  هک  نآرق  ياـه  هروس  زا  يرایـسب 

.دراد یکم  تایآ  یندم 

.تسا (1) هدروآ  " ریدغلا " رد " ینیما همالع  " ار عوضوم  نیا  زا  يدایز  ياه  هنومن 

دهاوخ ادـخ  تساوخ  هب  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  تسا  يدایز  تایاور  هدـش  لزان  هنیدـم  رد  هروس  نیا  زاغآ  تاـیآ  هکنیا  رب  لـیلد 
.دمآ

هروس نیا  رد  نافلاخم  ناکرـشم و  راذنا  داعم و  اصوصخم  نید  لوصا  نوماریپ  ثحب  دـننام  یکم  ياه  هروس  ياهیگژیو  لاح  ره  هب 
: تسا شخب  راهچ  ياراد  هروس  نیا  هتفرمهیور  ،و  تسا نایامن  الماک 

قح نخـس  نیا  رگا  تفگ  ،و  درک راکنا  ار  ربمایپ ص  ياه  هتفگ  زا  یـضعب  هک  دیوگ  یم  نخـس  یـسک  عیرـس  باذع  زا  لوا  شخب 
لزان نم  رب  یباذع  تسا 

3  : ص

ات 257. هحفص 255  دلج 1  ریدغلا  ( 1 - 1
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.تسا هدـمآ  زور  نآ  رد  رافک  تالاح  نآ و  تامدـقم  تمایق و  تایـصوصخ  زا  يرایـسب  مود  شخب  ات 3 ) هیآ 1  ) دـش لزان  دوش و 
(. ات 18 تایآ 4  )

(. ات 34 تایآ 19  ) دنک یم  یخزود  ای  یتشهب  ار  وا  هک  تسا  دب  کین و  ياهناسنا  تافص  زا  ییاهتمسق  رگنایب  هروس  نیا  موس  شخب 

یم نایاپ  ار  هروس  ددرگ و  یم  رب  زیخاتسر  هلاسم  هب  رگید  راب  ،و  نارکنم ناکرشم و  هب  تبـسن  تسا  ییاهراذنا  لماش  مراهچ  شخب 
.دهد

***

هروس نیا  توالت  تلیضف 

�یلَع ْمُه  َنیِذَّلا  َنوُعا�ر َو  ْمِهِدـْهَع  ْمِِهتا�نا�مَِأل َو  ْمُه  َنیِذَّلَا  باوث  ّللا 
�

ه هاطعا  " لئاس لاس  " أرق نم  میناوخ : یم  ربمغیپ ص  زا  یثیدـح  رد 
نامیپ دهع و  تاناما و  هک  دهد  یم  وا  هب  ار  یناسک  باوث  دـنوادخ  دـناوخب  ار  " لئاس لاس  " هروس هک  یـسک   : " َنوُِظفا�ُحی ْمِِهتا�وَلَص 
نمدأ نم  تسا : هدمآ  رقاب ع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  . 1 دنشیوخ " ياهزامن  بقارم  بظاوم و  هک  یناسک  دننک و  یم  ظفح  ار  دوخ 

ار " لئاس لاس  " هروس هتـسویپ  هک  یـسک  (ص :) دمحم عم  هتنج  هنکـسا  هلمع و  بنذ  نع  همایقلا  موی  ّللا 
�

ه هلاسی  مل  لئاس " لاس  " هءارق
نیمه . 1 دهد " یم  تنوکـس  دمحم ص  اب  شتـشهب  رد  ار  وا  ،و  دنک یمن  یـسرپزاب  شناهانگ  زا  ار  وا  تمایق  رد  دـنوادخ  دـناوخب 

اب هک  تسا  یتوالت  دـنک  یم  میظع  باوث  همهنیا  لومـشم  ار  ناسنا  هچنآ  تسا  یهیدـب  .تسا  هدـش  لقن  قداص ع  ماـما  زا  نومـضم 
هتـشادن شلمع  رکف و  حور و  رد  یـساکعنا  چیه  دناوخب و  ار  هروس  تایآ و  هکنیا  هن  ، دشاب هارمه  لمع  اب  سپـس  ،و  نامیا هدـیقع و 

.دشاب

4  : ص
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مظن باـتک  "و" میدـن نبا  تسرهف  " ساـسا رب  ،و  تسا یکم  ياـه  هروس  زا  " جراـعم " هروس هک  تسا  نیا  نارـسفم  ناـیم  رد  فورعم 
هک تسا  يا  هروس  نیمتفه  داتفه و  هروس  نیا  یناجنز  ّللا 

�
ه دـبع  وبا  " نآرقلا خـیرات  " لقن قباطم  " روسلا تایآلا و  قساـنت  و" "، رردـلا

.تسا هدش  لزان  هکم  رد 

رد ، تسین " جراعم " هروس هب  رـصحنم  نیا  ،و  دـشاب هدـش  لزان  هنیدـم  رد  نآ  تاـیآ  زا  یـضعب  هک  دوب  دـهاوخن  نآ  زا  عناـم  نیا  یلو 
ياه هروس  زا  یـضعب  سکع  هب  ،و  هدـش لزان  هنیدـم  رد  هک  دراد  دوجو  یتایآ  اـی  هیآ  تسا  یکم  هک  نآرق  ياـه  هروس  زا  يرایـسب 

.دراد یکم  تایآ  یندم 

.تسا (1) هدروآ  " ریدغلا " رد " ینیما همالع  " ار عوضوم  نیا  زا  يدایز  ياه  هنومن 

دهاوخ ادـخ  تساوخ  هب  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  تسا  يدایز  تایاور  هدـش  لزان  هنیدـم  رد  هروس  نیا  زاغآ  تاـیآ  هکنیا  رب  لـیلد 
.دمآ

هروس نیا  رد  نافلاخم  ناکرـشم و  راذنا  داعم و  اصوصخم  نید  لوصا  نوماریپ  ثحب  دـننام  یکم  ياه  هروس  ياهیگژیو  لاح  ره  هب 
: تسا شخب  راهچ  ياراد  هروس  نیا  هتفرمهیور  ،و  تسا نایامن  الماک 

قح نخـس  نیا  رگا  تفگ  ،و  درک راکنا  ار  ربمایپ ص  ياه  هتفگ  زا  یـضعب  هک  دیوگ  یم  نخـس  یـسک  عیرـس  باذع  زا  لوا  شخب 
لزان نم  رب  یباذع  تسا 

5  : ص

هحفص 351. كردم  نامه  ( 1 - 1
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ات 3] تایآ 1  (: 70  ) جراعملا هروس  ]

هراشا

(3  ) ِجِرا�عَْملَا يِذ  ّللَا 
�

ِه َنِم  ( 2  ) ٌِعفا�د َُهل  َْسَیل  َنیِرفا�ْکِلل  ( 1  ) ٍِعقا�و ٍبا�ذَِعب  ٌِلئا�س  َلَأَس  ;lt;br/gt ِمیِحَّرلَا ِن�مْحَّرلَا  ّللَا 
�

ِه ِمِْسب 

: همجرت

،و تسا نارفاک  صوصخم  باذع  نیا  -2 دش ! عقاو  هک  درک  یباذع  ياضاقت  يا  هدننک  اضاقت  رگشیاشخب 1- هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
.دنک عفد  ار  نآ  دناوت  یمن  سکچیه 

(. دنک یم  دوعص  اهنامسآ  رب  شناگتشرف  هک  يدنوادخ  ) تسا جراعملا  يذ  دنوادخ  يوس  زا  -3

: لوزن ناش 

: تسا نینچ  نآ  لصاح  هک  دنا  هدرک  لقن  تایآ  نیا  يارب  یلوزن  ناش  ثیدح  بابرا  نارسفم و  زا  يرایسب 
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یلعف هالوم  تنک  نم  : تفگ وا  هراـبرد  دومرف و  بوصنم  تفـالخ  هب  " مخ ریدـغ  " زور رد  ار  یلع ع  ادـخ ص  لوسر  هک  یماـگنه  "

رـشتنم اهرهـش  دـالب و  رد  هلاـسم  نیا  هک  تشذـگن  يزیچ  " تسا وا  یلو  یلوـم و  یلع  متـسه  وا  یلو  یلوـم و  نـم  سک  ره  " هـالوم
وت هکنیا  ادـخ و  یگناگی  هب  تداهـش  يداد  روتـسد  ام  هب  وت  درک  ضرع  دـمآ و  ربمایپ ص  تمدـخ  " يرهف ثراـح  نب  ناـمعن  " دـش
زین ار  اهنیا  همه  ام  يداد  تاـکز  زاـمن و  هزور و  جـح و  داـهج و  هب  روتـسد  سپـس  ، میداد تداهـش  مه  اـم  میهد  یتسه  وا  هداتـسرف 
نم : یتفگ ،و  يدرک بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  ( تسا یلع ع  هب  هراشا   ) ناوج نیا  هکنیا  ات  يدـشن  یـضار  اـهنیا  اـب  اـما  ، میتفریذـپ

يدوبعم هک  ییادخ  هب  مسق  :" دومرف ربمایپ ص  ادخ !؟ يوس  زا  ای  تدوخ  هیحان  زا  هک  تسا  ینخـس  نیا  ایآ  ، هالوم یلعف  هالوم  تنک 
". تسا ادخ  هیحان  زا  نیا  تسین  وا  زج 

ِءاـ�مَّسلا َنِم  ًهَراـ�جِح  ـا�ْنیَلَع  ْرِْطمَأَـف  َكِدـْنِع  ْنِم  َّقَْـحلا  َوُـه  ا�ذـ�ه  َناـ�ک  ْنِإ  ّللَا 
�

َّمُـه تـفگ  یم  هـک  یلاـح  رد  دـنادرگ  رب  يور  " ناـمعن "

دورف شرس  رب  نامسآ  زا  یگنس  هک  دوب  اجنیا  نارابب !" ام  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  ، وت هیحان  زا  تسا و  قح  نخـس  نیا  رگا  ! ادنوادخ :"
". تشگ لزان  ٌِعفا�د  َُهل  َْسَیل  َنیِرفا�ْکِلل  ٍِعقا�و  ٍبا�ذَِعب  ٌِلئا�س  َلَأَس  هیآ  اج  نیمه  ، تشک ار  وا  دمآ و 

قداص ماما  " زا شدنـس  هلـسلس  اب  " یناکـسح مساـقلا  وبا   " زا " ناـیبلا عمجم  " رد هک  تسا  یتراـبع  نومـضم  میتفگ  ـالاب  رد  ار  هچنآ 
تسا (1). هدش  لقن  ع"

.دنا هدرک  لقن  توافت  يرصتخم  اب  ثیدح  تاور  ،و  تنس لها  نارسفم  زا  يرایسب  ار  نومضم  نیمه 

فورعم ياملع  زا  رفن  یس  زا  ار  نآ  " ریدغلا " رد " ینیما همالع  " موحرم

7  : ص
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: هلمج زا  ( ترابع نیع  لقن  كردم و  رکذ  اب  ) دنک یم  لقن  تنس  لها 

". يوره دیبع  وبا  ظفاح  " نآرقلا بیرغ  ریسفت 

". یلصوم شاقن  رکب  وبا  " رودصلا ءافش  ریسفت 

". یبلاعث قاحسا  وبا  " نایبلا فشکلا و  ریسفت 

". یبطرقلا " ییحی رکب  وبا  ریسفت 

". یبلاعث " قاحسا وبا  هرکذت 

". ینیومح " نیطمسلا دئارف  باتک 

". يدنرز دمحم  خیش  "" نیطمسلا ررد  " باتک

". یعفاش نیذلا  سمش  " رینملا جارس  ریسفت 

". یبلح هریس  " باتک

". یجنلبش نمؤم  دیس  "" راصبألا رون  " باتک

". یعفاشلا نیدلا  سمش  " زا یطویس  ریغصلا  عماج  حرش  باتک  و 

اهنیا (1). ریغ  و 

نب ثراح  " صخـش نیا  هکنیا  هرابرد  هتبلا  ، تسا هدـش  لزان  هطبار  نیمه  رد  قوف  تایآ  هک  هدـش  حیرـصت  بتک  نیا  زا  يرایـسب  رد 
.درادن بلطم  لصا  رد  يریثات  رما  نیا  میناد  یم  ،و  تسا فالتخا  " يرهف ثراح  نب  نامعن  " ای رذن " نب  رباج  " ای هدوب  " نامعن

دنا هتفرگ  لوزن  ناش  نیا  رب  یفلتخم  ياهداریا  دنریذپ  یم  يدونـشخان  اب  ار  یلع ع  لئاضف  هک  یناثدحم  ای  نارـسفم  زا  یـضعب  هتبلا 
.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ادخ  تساوخ  هب  يریسفت  ثحب  نایاپ  رد  هک 

***

8  : ص

ات 246. هحفص 239  دلج 1  " ریدغلا ( " 1 - 1
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: ریسفت

يروف باذع 

 (. ٍِعقا�و ٍبا�ذَِعب  ٌِلئا�س  َلَأَس  دش (" عقاو  هک  درک  یباذع  ياضاقت  يا  هدننک  اضاقت  : دیامرف یم  هک  دوش  یم  زاغآ  اجنیا  زا  جراعم  هروس 

یلع ندش  بوصنم  ماگنه  هب  هک  دوب  " ثراح نب  رـضن  " ای ثراح " نب  نامعن  " میتفگ لوزن  ناش  رد  هک  هنوگنامه  هدـننک  اضاقت  نیا 
دمآ و ادخ  لوسر  تمدخ  ،و  تشگ نیگمـشخ  رایـسب  اهرهـش  رد  ربخ  نیا  ندش  شخپ  مخ و  ریدغ  رد  تیالو  تفالخ و  ماقم  هب  ع 

تفگ ،و  دـش تحاران  رتشیب  وا  ، تسا ادـخ  هیحان  زا  : دومرف احیرـص  ربمایپ ص  ؟ دـنوادخ هیحان  زا  ای  ، تسا وت  هیحان  زا  نیا  اـیآ  : تفگ
وا رـس  رب  دمآ و  دورف  یگنـس  ماگنه  نیا  رد  ،و  روآ دورف  ام  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  تسا  وت  هیحان  زا  تسا و  قح  نیا  رگا  ادـنوادخ !

تشک (1). ار  وا  دروخ و 

لاؤس ربمایپ ص  زا  یـسک  هک  تسا  نیا  روظنم  ریـسفت  نیا  قباطم  تسا  رت  یلک  نیا  زا  هک  تسا  يرگید  ریـسفت  ریـسفت  نیا  ربارب  رد 
.دوب دهاوخ  نیرفاک  يارب  : دهد یم  باوج  دعب  هیآ  ؟و  دوش یم  عقاو  یسک  هچ  رب  ییوگ  یم  وت  هک  یباذع  نیا  هک  درک 

.دش لزان  درک و  رافک  يارب  باذع  ياضاقت  هک  تسا  ربمایپ ص  هدننک  لاؤس  نیا  یموس  ریسفت  قباطم  و 

9  : ص

نیا ،و  دـشاب یم  " نع " ینعم هب  یـضعب  هدـیقع  هب  و  تسا ، دـیکات  يارب  هدـئاز و  ءاب  ریـسفت  نیا  قبط   " ٍِعقا�و ٍبا�ذَِـعب  رد " " اب ( " 1 - 1
" رابختسا " ینعم هب  رگا  ،و  دوش یم  يدعتم  لوعفم  ود  هب  دشاب  اضاقت  ینعم  هب  لاؤس  رگا  دیشاب  هتشاد  هجوت  ) تسا مود  ریسفت  قفاوم 

(. دوب دهاوخ  " نع " اب امتح  نآ  مود  لوعفم  دشاب 
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.هدـش دراو  لوزن  ناش  رد  هک  تسا  يددـعتم  تایاور  رب  قبطنم  اقیقد  ، تسا رتراگزاس  هیآ  دوخ  اـب  هکنیا  رب  هوـالع  لوا  ریـسفت  یلو 
ٌِعفا�د َُهل  َْسَیل  َنیِرفا�ْکِلل  دنک ("  يریگولج  نآ  زا  دناوت  یمن  سکچیه  تسا و  نارفاک  صوصخم  باذع  نیا  :" دیازفا یم  سپس  ***

: دیوگ یم  ، هدرک هراشا  تسا  وا  هیحان  زا  باذع  نیا  هک  یسک  هب  دعب  هیآ  رد  و  . *** (1) ( 

 (. ِجِرا�عَْملا يِذ  ّللا 
�

ِه َنِم  دننک (" یم  دوعص  نآ  رب  ناگتشرف  هک  تسا  ییاهنامسآ  بحاص  هک  تسا  يدنوادخ  يوس  زا  باذع  نیا 

يارب یفلتخم  تاـماقم  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا  دـننک و  یم  دوعـص  اـجنآ  زا  هک  تسا  ییاـج  اـی  هلپ  ینعم  هب  " جرعم " عـمج " جراـعم "

.تسا هدش  فیصوت  " جراعملا يذ  " هب دنوادخ  ، دنور یم  شیپ  ادخ  برق  يوس  هب  بتارم  هلسلس  اب  هک  هداد  رارق  ناگتشرف 

ربخ وا  هب  ،و  دندش لزان  لیلخ ع  میهاربا  رب  هک  دندوب  اهنامه  ،و  دنراد نامرجم  نارفاک و  باذـع  تیرومام  هک  دنناگتـشرف  نیا  يرآ 
اهنامه دـندرک (2) ور  ریز و  ار  نیگنن  هدوـلآ و  موـق  نآ  ياهرهـش  ناهاگحبـص  ،و  میتـسه طوـل  موـق  يدوباـن  روماـم  اـم  هک  دـنداد 

.دنهد یم  ماجنا  زین  رگید  نامرجم  هرابرد  ار  باذع  تیرومام 

ینعم هب  یضعب  یهلا و  بهاوم  لئاضف و  " ینعم هب  ار  " جراعم " نارسفم زا  یضعب 

10  : ص

هدش هداد  زین  لامتحا  نیا  ، تسا موس  تفـص  ٌِعفا�د "  َُهل  َْسَیل  مود و " تفـص  " نیرفاکلل تسا و" باذـع  يارب  تفـص  " عقاو ( " 1 - 1
.دوب دهاوخ  " عقاو " هب قلعتم  دشاب  " یلع " ینعم هب  " مال " رگا و  دشاب ، هدوب  " باذع " هب قلعتم  " نیرفاکلل " هک

.دوش هعجارم  هحفص 98 و 106  دلج 11  هنومن  ریسفت  هب  ( 2 - 2
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.تسا رتراگزاس  هملک  يوغل  موهفم  اب  ،و  رتبسانم لوا  ینعم  یلو  ، دنا هدرک  ریسفت  " ناگتشرف "

***

! نایوج هناهب  یهاو  تالاکشا  هتکن 

ات دنراد  رارصا  یـضعب  دنک  یم  یلع ع  نانمؤم  ریما  هرابرد  یـصاخ  لئاضف  هب  هراشا  تایاور  ای  نآرق  تایآ  هک  يدراوم  رد  الومعم 
یلاح رد  ، دنیامن بیقعت  ار  هلاسم  یـصاخ  هسوسو  تقد و  اب  ،و  دننک یفارحنا  هیجوت  ای  ، هتفرگ هدـیدان  ار  بلطم  دـنناوت  یم  هک  اجنآ 

هناگتفه تالاکشا  مالک  نیا  هدنز  هنومن  دنرذگ ! یم  نآ  زا  یناسآ  تلوهس و  تحامس و  اب  دشاب  نارگید  يارب  لئاضف  نیا  رگا  هک 
هب ام  هک  هدرک  نایب  تسا  هدـمآ  قوف  تایآ  لوزن  ناش  رد  هک  یثیداحا  دروم  رد  " هنـسلا جاهنم   " باـتک رد  " هیمیت نبا  " هک تسا  يا 

.میزادرپ یم  نآ  نایب  هب  هدرشف  روط 

زا جراعم  هروس  هک  یلاح  رد  دـش  عقاو  ترجه  مهد  لاـس  رد  ینعی  عادولا  هجح  زا  ربماـیپ ص  تشگزاـب  زا  دـعب  ریدـغ  ناتـساد  -1
.تسا هدش  لزان  ترجه  زا  لبق  هک  تسا  یکم  ياه  هروس 

تایآ زا  یـضعب  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هدـیمان  یکم  مان  هب  تسا  اه  هروس  زا  يرایـسب  میدرک  هراـشا  زین  ـالبق  هک  هنوگناـمه  : خـساپ
یضعب یلو  دوش  یم  هدیمان  یندم  امـسر  هک  تسا  ییاه  هروس  سکع  هب  ،و  هدش لزان  هنیدم  رد  نارـسفم  حیرـصت  قبط  نآ  نیتسخن 

.تسا هتشگ  لزان  هکم  رد  نآ  تایآ  زا 

ربمایپ ص تمدخ  " نامعن نب  ثراح  " هک تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  -2
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.تسین بسانم  ریدغ  ناتساد  زا  دعب  هیآ  لوزن  اب  نیا  "و  هکم " رد تسا  يا  هرد  " حطبا " میناد یم  ،و  دیسر " حطبا " رد

يرازنش نیمز  ره  ینعم  هب  " ءاحطب حطبا و  "" ایناث ،و" تایاور همه  رد  هن  ، تسا تایاور  زا  یضعب  رد  طقف  " حطبا " هب ریبعت  " الوا " خساپ
،و دنمان یم  " ءاحطب " ای " حطبا  " ار نآ  هک  ، دراد دوجو  یقطانم  زین  هنیدـم  نیمزرـس  رد  اقافتا  ،و  دوش یم  يراج  نآ  زا  لیـس  هک  تسا 

.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  رایسب  تایاور  برع و  راعشا  رد 

لزان ردب  گنج  زا  دعب  املسم  (32- لافنا  ) ِءا�مَّسلا َنِم  ًهَرا�جِح  ا�ْنیَلَع  ْرِْطمَأَف  َكِدـْنِع  ْنِم  َّقَْحلا  َوُه  ا�ذـ�ه  َنا�ک  ْنِإ  ّللا 
�

َّمُه اُولا�ق  ْذِإ  هیآ و  -3
.تسا ریدغ  ناتساد  زا  لبق  اهلاس  ،و  هدش

.دشاب یم  ٍِعقا�و  ٍبا�ذَِعب  ٌِلئا�س  َلَأَس  هیآ  رد  نخس  هکلب  تسا  ریدغ  ناتساد  ، هیآ نآ  لوزن  ناش  هک  تسا  هتفگن  یسک  باوج 

لوزن ناـش  هب  یطبر  نیا  درک و  هدافتـسا  دوـخ  مـالک  رد  نآ  زا  " ناـمعن نـب  ثراـح  " هـک تـسا  يزیچ  لاـفنا  هروـس  هـیآ 32  اـما  و 
.ددرگ لفاغ  نشور  بلطم  نینچ  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  ببس  یطارفا  ياهبصعت  یلو  ، درادن

یمن باذع  ار  اهنآ  دنوادخ   :" َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو  ّللا 
�

ُه َنا�ک  ا�م  ْمِهِیف َو  َْتنَأ  ْمَُهبِّذَُعِیل َو  ّللا 
�

ُه َنا�ک  ا�م  َو  دیوگ : یم  دیجم  نآرق  -4
هیآ نیا  (33- لافنا ") دننک یم  رافغتـسا  هک  یلاح  رد  دنک  یمن  باذع  ار  اهنآ  دـنوادخ  ،و  یتسه اهنآ  نایم  رد  وت  هک  یلاح  رد  دـنک 

.دش دهاوخن  لزان  یباذع  زگره  ربمایپ ص  دوجو  اب  : دیوگ یم 

یـصوصخ و ياهباذـع  یلو  ، تشادـن دوجو  ربمایپ ص  رطاـخ  هب  یعمجتـسد  یمومع و  باذـع  هکنیا  تسا  لوبق  لـباق  هچنآ  : خـساپ
لزان دارفا  رب  ارارک  یصخش 
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اهنآ ریغ  "و  صاعلا یبا  نب  مکح  "و" هلالط نب  کلام  "و" هعمز وبا  " دننام يددعتم  دارفا  هک  تسا  هاوگ  مالـسا  خیرات  هک  نانچ  ، دـش
.دندش باذع  راتفرگ  نآ  نودب  ای  ربمایپ ص  نیرفن  رطاخ  هب 

دـلج 7 هنومن  ریـسفت  هب  ) تسین نکمم  اـجنیا  رد  نآ  هب  لالدتـسا  نآ  قـبط  هک  دراد  زین  يرگید  ياهریـسفت  قوـف  هیآ  نیا  رب  هوـالع 
(. دوش هعجارم  لافنا  هیآ 33  نامه  لیذ  هحفص 154 

.دوش فورعم  لیفلا " باحصا  " ناتساد دننام  دیاب  دوب  حیحص  یلوزن  ناش  نینچ  رگا  -5

ریـسفت و بتک  زا  باتک  یـسرد  لقا  دـح  هک  میدرک  هراشا  الاب  رد  تسا و  فورعم  روهـشم و  یفاک  ردـق  هب  لوزن  ناـش  نیا  : خـساپ
باحصا ناتساد  لثم  یمومع  هثداح  کی  دننامه  یـصخش  هثداح  کی  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  هک  تسا  بیجع  یهگناو  هدمآ  ثیدح 

دوبان نآ  یط  گرزب  رکـشل  کی  دوب و  هتفرگ  ار  هکم  رـس  ات  رـس  ، تشاد یناـگمه  هبنج  ناتـساد  نآ  هک  ارچ  ، دـبای ساـکعنا  لـیفلا 
نب ثراـح  " هـک دوـش  یم  هدافتــسا  ثیدـح  نـیا  زا  -6 تسا ! رفن  کـی  هـب  طوـبرم  اـهنت  " ناـمعن نـب  ثراـح  " ناتـساد یلو  ، تـشگ
نیا : خساپ دوش ؟ راتفرگ  یباذع  نینچ  هب  ربمایپ ص  رصع  رد  ناملسم  کی  تسا  نکمم  هنوگچ  تشاد  لوبق  ار  مالـسا  ینابم  " نامعن

تـشادن لوبق  ار  ربمایپ ص  هتفگ  اهنت  هن  وا  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  قوف  ثیداـحا  اریز  ، تسا دـیدش  بصعت  زا  یـشان  زین  داریا 
رفک و هبترم  نیرتدیدش  نیا  و  تسا !؟ هداد  شربمایپ  هب  یلع ع  هرابرد  ار  يروتـسد  نینچ  ارچ  هک  دوب  ضرتعم  زین  دـنوادخ  هب  هکلب 

.دوش یم  بوسحم  دادترا 

.مینیب یمن  " نامعن نب  ثراح  " زا یمسا  تسا  هدمآ  " هباحص " مان هک  " باعیتسا " دننام یفورعم  ياهباتک  رد  -7
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دـسا " باـتک رد  ـالثم  ، تسا هباحـص  زا  یتمـسق  هب  طوـبرم  اـهنت  هدـمآ  هباحـص  ياـهمان  زا  نآ  دـننام  باـتک و  نیا  رد  هچنآ  : خـساپ
ار رفن  راـهچ  هاـجنپ و  دـصناپ و  رازه و  تفه  اـهنت  درمـش  یم  رب  ار  ربماـیپ ص  باحـصا  هـک  تـسا  یبـتک  نیرتـمهم  زا  هـک  " هباـغلا
هک تسین  یکش  نیا  رب  انب  ، دندوب ربمایپ ص  رضحم  رد  رتشیب  ای  رفن  رازه  دص  عادولا  هجح  رد  اهنت  میناد  یم  هک  یلاح  رد  ، هدرمـشرب

تسا (1). هدماین  بتک  نیا  رد  ناشمان  ربمایپ ص  هباحص  زا  يرایسب 

14  : ص

هحفص دلج 1  " ریدغلا " سیفن باتک  رد  ار  مادـک  ره  يارب  یتیاور  ای  یخیرات  دـهاوش  ،و  قوف ياهخـساپ  هرابرد  رتشیب  حرـش  ( 1 - 1
.دیئامرف هعلاطم  ات 266   247
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ات 7] تایآ 4  (: 70  ) جراعملا هروس  ]

هراشا

ًابیِرَق ُها�َرن  َو  ( 6  ) ًادیَِعب ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ  ( 5  ) ًالیِمَج ًاْربَص  ِْربْصاَف  ( 4  ) ٍهَنَس َْفلَأ  َنیِـسْمَخ  ُهُرا�دْقِم  َنا�ک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلَا  ُهَِکئ�الَْملَا َو  ُجُْرعَت 
(7)

: همجرت

.تسا لاس  رازه  هاجنپ  شرادقم  هک  يزور  نآ  رد  دننک  یم  جورع  وا  يوس  هب  ( صوصخم هتشرف  ) حور ناگتشرف و  -4

.نک هشیپ  لیمج  ربص  نیا  رب  انب  -5

.دننیب یم  رود  ار  زور  نآ  اهنآ  اریز  -6

! مینیب یم  کیدزن  ار  نآ  ام  7-و 

: ریسفت

! لاس رازه  هاجنپ  هزادنا  هب  يزور 

نآ رد  نامرجم  يورخا  ياهباذع  داعم و  ياهثحب  دراو  دوب  هدرک  یهلا  باذع  ياضاقت  هک  یسک  يویند  باذع  ناتـساد  رکذ  زا  دعب 
: دیامرف یم  تسخن  ، دوش یم  زور 

شرادقم هک  يزور  رد  دننک  یم  جورع  ( دنوادخ ) وا يوس  هب  حور  ناگتشرف و  "
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 (. ٍهَنَس َْفلَأ  َنیِسْمَخ  ُهُرا�دْقِم  َنا�ک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلا  ُهَِکئ�الَْملا َو  ُجُْرعَت  تسا (" لاس  رازه  هاجنپ 

رد ،و  دنباتش یم  ادخ  برق  ماقم  هب  اهنآ  ینعی  ، تسا یناحور  جورع  هکلب  ، تسین ینامسج  جورع  " ناگتشرف جورع  " زا روظنم  املـسم 
هک میتفگ  " هقاح " هروس هیآ 17  ریسفت  رد  هک  هنوگنامه  ، دنـشاب یم  نآ  يارجا  ،و  نامرف نتفرگ  هدامآ  تسا  تمایق  زور  هک  زور  نآ 

درگادرگ اـهنآ  زور  نآ  رد  هک  تسنیا  " دـنریگ یم  رارق  نامـسآ  فارطا  رد  ناگتـشرف   " اـ�ِهئا�جْرَأ �یلَع  ُکَـلَْملَا  "و  هـلمج زا  روـظنم 
دننامرف (1). هنوگ  ره  ماجنا  هدامآ  هداتسیا و  اهنامسآ 

ُلَّزَنَت دیوگ : یم  هک  اجنآ  ، تسا هدش  هراشا  وا  هب  زین  " ردق " هروس رد  هک  تسا  ناگتشرف  گرزب  " نیمالا حور  " نامه " حور " زا روظنم 
یم لزان  روما  ریدـقت  يارب  ناشراگدرورپ  نامرف  هب  حور  ناگتـشرف  ردـق  بش  رد   :" ٍْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ا�هِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئـ�الَْملا َو 

(. 4- ردق ") دنوش

هب حور  ، ناسنا حور  : دـشخبب یـصاخ  موهفم  تسا  نکمم  دوجوم  نئارق  بسانت  هب  دروم  ره  رد  هک  دراد  یفلتخم  یناـعم  " حور " هتبلا
هراشا اهنآ  هب  نآرق  رگید  تایآ  رد  هک  تسا  حور  یناعم  زا  همه  یحو  هتـشرف  ینعم  هب  سدـقلا و  حور  ینعم  هب  حور  ،و  نآرق ینعم 

هدش (2).

هیآ رد  هچنآ  اب  ،و  دنک یم  ادیپ  همادا  دح  نیا  ات  ایند  ياهلاس  بسح  رب  زور  نآ  هک  تسا  رظن  نیا  زا  " لاس رازه  هاجنپ  " هب ریبعت  اما  و 
هدمآ هدجس  هروس   5

16  : ص

نیا روـظنم  : هکنیا هلمج  زا  ، دـسر یمن  رظن  هب  بساـنم  مادـکچیه  هک  هدـش  رکذ  " ناگتـشرف جورع  " يارب يرگید  ياهریـسفت  ( 1 - 1
یلو تسا  ایند  مامت  رمع  هک  دشاب  یم  لاس  رازه  اعومجم 50  نآ  نایاپ  ات  ایند  زاغآ  زا  هک  ناگتشرف  دوعـص  لوزن و  نامز  هک  تسا 

(. دینک تقد  ) ایند هن  تسا  تمایق  زور  هرابرد  نخس  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  دعب  تایآ 
.دوش هعجارم  ات 253  هحفص 250  هنومن  ریسفت  دلج 12  هب  ( 2 - 2
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هاجنپ تمایق  رد  تسا  هدش  دراو  تایاور  رد  هک  هنوگنامه  اریز  ، درادن یتافانم  دیامن  یم  نییعت  لاس  رازهکی  ار  نآ  رادـقم  هک  تسا 
دشک (1). یم  لوط  لاس  رازهکی  هزادنا  هب  فقوم  ره  ،و  تسا فقوم 

.تسا ینالوط  رایسب  زور  نآ  ینعی  دادعت  هن  دشاب  " ریثکت " يارب " لاس رازه  هاجنپ  " ددع دنا  هداد  لامتحا  زین  یضعب 

نیا لوزن  زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  " يردـخ دیعـس  وبا  " زا یثیدـح  رد  اذـل  ، تسا نارفاک  ناملاظ و  نامرجم و  هرابرد  نیا  لاح  ره  هب  و 
: دومرف ؟ تسا ینالوط  زور  نآ  ردقچ  ! ادخ لوسر  يا  درک  ضرع  یسک  هیآ 

هک یـسک  هب  مسق  : " ایندلا یف  اهیلـصی  هبوتکم  هالـص  نم  هیلع  فخأ  نوکی  یتح  نمؤملا  یلع  فخیل  هنا  هدیب  دمحم  سفن  يذـلا  و 
.(2) دناوخ " یم  ایند  رد  هک  بجاو  زامن  کی  زا  رتناسآ  دوش  یم  ناسآ  کبس و  نمؤم  يارب  زور  نآ  تسا  وا  تسد  هب  دمحم  ناج 

اهنآ رازآ  بیذکت و  ءازهتـسا و  ربارب  رد  ،و  نک هشیپ  لیمج  ربص  :" دیامرف یم  ، هتخاس بطاخم  ار  مرکا ص  ربمغیپ  دـعب  هیآ  رد  *** 
 (. ًالیِمَج ًاْربَص  ِْربْصاَف  شاب (" ابیکش 

نآ هب  يدیمون  سای و  ، دشاب هتشاد  موادت  هک  تسا  یتماقتسا  ربص و  نآ  ،و  تسا " هجوت لباق  ابیز و  ییابیکش  " ینعم هب  " لیمج ربص  "

تسین (3). لیمج  تروص  نیا  ریغ  رد  ،و  ددرگن هلان  هآ و  هوکش و  عزج و  یباتیب و  اب  مأوت  ،و  دباین هار 

17  : ص

(. هحفص 413 دلج 5  نیلقثلا  رون  لقن  قباطم  ) تسا هدش  لقن  (ع) یلع نانمؤم  ریما  زا  خیش  یلاما  رد  ثیدح  نیا  ( 1 - 1
هحفص 6761. دلج 10  " یبطرق هحفص 353 و" دلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 2 - 2

.میا هداد  يرتشیب  حرش  " فسوی "و" بوقعی  " ناتساد رد  هحفص 351) دلج 9  ) هنومن ریسفت  رد  " لیمج ربص  " هرابرد ( 3 - 3
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یم کیدزن  بیرق و  ار  نآ  ام  و   (. ***" ًادیَِعب ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ  دننیب (" یم  رود  دیعب و  ار  يزور  نانچ  اهنآ  اریز  " دـیازفا یم  سپـس  ***
 (. ًابیِرَق ُها�َرن  َو  مینیب ("

هبساحم اهنآ  رادرک  راتفگ و  نیرتکچوک  دنـسرب و  ار  قیالخ  همه  باسح  هک  دشاب  راک  رد  يزور  نانچ  دننک  یمن  رواب  الـصا  اهنآ 
کش و وا  تردق  رد  دنا و  هتخانـشن  ار  ادـخ  تقیقح  رد  اهنآ  یلو  ، دـماجنا یم  لوط  هب  لاس  رازه  هاجنپ  هک  يزور  رد  مه  نآ  ، دوش

.دنراد دیدرت 

راب تسا  هتـشگ  هدـنکارپ  يا  هشوگ  رد  نآ  زا  يا  هرذ  ره  هک  ییاهکاخ  ،و  هدیـسوپ ياهناوختـسا  تسا  نکمم  رگم  : دـنیوگ یم  اهنآ 
هدرک لـقن  اـهنآ  زا  ار  تاریبـعت  نـیا  شتاـیآ  ریاـس  رد  نآرق  هـک  هنوگناــمه  (؟ دــشوپب نـت  رد  تاــیح  ساــبل  و.دوـش  عـمج  رگید 

.!؟ تسا ریذپ  ناکما  لاس  رازه  هاجنپ  زور  رگم  یهگناو  ( تسا

رادـقم عباـت  اریز  ، تسا تواـفتم  تارک  رگید  اـب  ینامـسآ  تارک  زا  يا  هرک  ره  رد  زور  رادـقم  دـیوگ  یم  زورما  ملع  هکنیا  بلاـج 
یتح تسا ، نیمز  هرک  رد  هتفه  ود  هزادنا  هب  هام  هرک  رد  زور  اذل  ،و  دخرچ یم  دوخ  روحم  رود  هب  راب  کی  هرک  نآ  هک  تسا  ینامز 

ای هام  کی  لداعم  زور  کی  رادقم  دهاکب و  دوخ  یعـضو  تکرح  تعرـس  زا  نیمز  هرک  نامز  تشذـگ  اب  تسا  نکمم  دـنیوگ  یم 
.دوش لاس  اهدص  ای  لاس  کی 

.تسین یبیجع  زیچ  ایند  ملاع  ياهسایقم  اب  یتح  ، لاس رازه  هاجنپ  لداعم  زور  میئوگ  یم  هکلب  تسا  نینچ  تمایق  زور  میئوگ  یمن 

***
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ات 18] تایآ 8  (: 70  ) جراعملا هروس  ]

هراشا

ْنِم يِدَـتْفَی  َْول  ُمِرْجُْملَا  ُّدَوَی  ْمُهَنوُرَّصَُبی  ( 10  ) ًامیِمَح ٌمیِمَح  ُلَئْـسَی  َو �ال  ( 9  ) ِنْهِْعلاَک ُلـا�بِْجلَا  ُنوُکَت  َو  ( 8  ) ِلْهُْملاَک ُءاـ�مَّسلَا  ُنوُکَت  َمْوَی 
�یَظل ا�هَّنِإ  ّالَک 

�
( 14  ) ِهیِْجُنی َُّمث  ًاعیِمَج  ِضْرَأـْلَا  ِیف  ْنَم  َو  ( 13  ) ِهیِوُْؤت ِیتَّلَا  ِِهتَلیِصَف  َو  ( 12  ) ِهیِخَأ ِِهتَبِحا�ص َو  َو  ( 11  ) ِهِینَِبب ٍِذئِمْوَی  ِبا�ذَع 

(18  ) �یعْوَأَف َعَمَج  َو  ( 17  ) ّلَوَت
�

ی ََربْدَأ َو  ْنَم  اوُعْدَت  ( 16  ) �يوَّشِلل ًهَعا�َّزن  ( 15)
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: همجرت

.دوش یم  هتخادگ  زلف  نوچمه  نامسآ  هک  زور  نامه  -8

.دوب دهاوخ  یشالتم  نیگنر  مشپ  دننام  اه  هوک  9-و 

نتـشیوخ راک  راتفرگ  سک  ره  یلو  ) دنهد یم  ناشن  اهنآ  هب  ار  نانآ  -11 دریگ ! یمن  ار  شتسود  غارس  یمیمـص  تسود  چیه  10-و 
.دنک ادف  زور  نآ  باذع  ربارب  رد  ار  دوخ  نادنزرف  دراد  یم  تسود  راکهنگ  هک  تسا  نانچ  ( تسا

.ار شردارب  رسمه و  12-و 

.دندرک یم  تیامح  وا  زا  هشیمه  هک  شا  هلیبق  13-و 

.دوش شتاجن  هیام  ات  ار  نیمز  يور  مدرم  مامت  14-و 

.تسا شتآ  نازوس  ياه  هلعش  تسین  نینچ  زگره  اما  -15

.درب یم  دنک و  یم  ار  رس  تسوپ  اپ و  تسد و  -16

.دنز یم  ادص  دندرک  تشپ  ادخ  نامرف  هب  هک  ار  یناسک  17-و 

.دندرک هریخذ  عمج و  ار  لاوما  هک  اهنآ  18-و 

: ریسفت

دریگ یمن  ار  شتسود  غارس  یمیمص  تسود  چیه  هک  زور  نآ 

: دیامرف یم  ، دبای یم  همادا  يرتشیب  حیضوت  حرش و  اب  تمایق  هرابرد  هتشذگ  ياهثحب  ، تایآ نیا  رد 

نیگنر مشپ  دـننام  اه  هوک  و  . ***" (1) ِلْهُْملاَک )  ُءا�مَّسلا  ُنوُکَت  َمْوَی  دوش (" یم  هتخادـگ  زلف  نوچمه  نامـسآ  هک  يزور  ناـمه  "

" دوب دهاوخ  هدش  هدز 

20  : ص

قلعتم ای  ، دشاب لبق  هیآ  رد  " ابیرق " زا لدب  هک  تسا  نیا  همه  زا  رتهب  یلو  ، هدش هداد  يددعتم  تالامتحا  " موی " بارعا لحم  رد  ( 1 - 1
". رکذا " دننام یفوذحم  لعف  هب 
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 (. ِنْهِْعلاَک ُلا�بِْجلا  ُنوُکَت  َو  ) 

رد ،و  دوش یم  نیـشن  هت  نوـتیز  نغور  رد  هک  تسا  یـصاخ  درد  ینعم  هب  هاـگ  ،و  تسا هتخادـگ  زلف  ینعم  هب  ( لـفق نزو  رب  ") لـهم "

.دنرادن مه  اب  ینادنچ  توافت  هیبشت  ماقم  رد  دنچ  ره  ، تسا لوا  ینعم  نامه  بسانم  اجنیا 

.دشاب نیگنر  هک  تسا  يا  هدش  هدز  مشپ  ینعم  هب  " نهع "

هدنکارپ اضف  رد  يداب  دنت  اب  سپـس  درخ و  هدـیبوک و  مهرد  اه  هوک  ،و  دوش یم  بوذ  یـشالتم و  مه  زا  اهنامـسآ  زور  نآ  رد  يرآ 
هدـش نیگنر  ياهمـشپ  هب  هیبشت  دـنراد  یفلتخم  ياهگنر  اه  هوک  نوچ  دربب و  دوخ  اب  ار  نآ  داـب  دـنت  هک  یمـشپ  نوچمه  ، ددرگ یم 

زیخاتـسر هک  یماگنه   *** .دنریگ یم  رـس  زا  ار  دوخ  نیون  تایح  اهناسنا  ،و  ددرگ یم  داجیا  نیون  یناهج  ، یناریو نیا  زا  دعب  ،و  دنا
هب يدحا  ، دنشیوخ رکف  رد  همه  هک  تسا  كانتـشحو  لامعا  هب  یگدیـسر  باسح و  عضو  نانچ  نآ  دوش  یم  اپ  رب  ون  ناهج  نآ  رد 

.(1) ًامیِمَح )  ٌمیِمَح  ُلَئْسَی  َو �ال  دریگ (" یمن  ار  شتسود  غارس  یمیمص  مرگ و  تسود  چیه  ،و  دزادرپ یمن  يرگید 

ٍِذئَمْوَی ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  تسا : هدمآ  سبع  هیآ 37  رد  هک  هنوگنامه  ، تسا شیوخ  تاجن  رکف  رد  سک  ره  ،و  دنلوغـشم دوخ  هب  همه 
.(2) دنک " یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  رکف  مامت  هک  دراد  يراتفرگ  نانچ  زور  نآ  اهنآ  زا  کی  ره   :" ِهِینُْغی ٌنْأَش 

21  : ص

رایـسب مرگ و  ناتـسود  هب  سپـس  ، تسا نازوـس  غاد و  بآ  ینعم  هب  لـصا  رد  مـیا  هدرک  هراـشا  زین  ـالبق  هـک  ناـنچ  " مـیمح ( " 1 - 1
.تسا هدش  قالطا  زین  یمیمص 

زا همه  عضو  اریز  ، دنک یمن  لاؤس  يرگید  لاح  زا  سکچیه  هکنیا  هلمج  زا  ، هدش رکذ  زین  يرگید  ياهریـسفت  قوف  هیآ  يارب  ( 2 - 2
وا هک  دـهاوخ  یمن  يرگید  زا  سکچیه  هکنیا  رگید  ؟ تسا نایب  هب  یتجاح  هچ  تسا  ناـیع  هک  اـجنآ  ،و  تسا نشور  ناـشیاه  هرهچ 

.تسا الاب  ریسفت  نامه  حیحص  یلو  تسین  ریذپ  ناکما  هک  ارچ  دریذپب  ار  شلامعا  تیلوئسم 
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ره لاح  نیع  رد  دنهد  یم  ناشن  اهنآ  هب  ار  ناشناتسود   " اصوصخم هکلب  ، دنـسانشن اجنآ  رد  ار  دوخ  یمیمـص  ناتـسود  هکنیا  هن  ***
.(1) ْمُهَنوُرَّصَُبی )  تسا (" نتشیوخ  راک  راتفرگ  سک 

.دشیدنیب يرگید  هب  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تشحو  لوه و  هک  تسا  نیا  هلاسم 

ار دوخ  نادنزرف  دراد  یم  تسود  راکهنگ  " هک تسا  نانچ  عضو  : دیازفا یم  كانتشحو  هنحص  نآ  میسرت  نخس و  نیمه  همادا  رد  و 
تـسود هـکلب  شنادـنزرف  اـهنت  هـن   (. *** ِهـِینَِبب ٍذـِئِمْوَی  ِبا�ذَـع  ْنـِم  يِدَـتْفَی  ْوـَل  ُمِرْجُْملا  ُّدَوَـی  دـنک ( " ادـف  زور  نآ  باذـع  ربارب  رد 

وا زا  تـشاد و  قـلعت  نآ  هـب  هـک  يا  هلیبـق  لـیماف و  نـینچمه  و   (. *** ِهـیِخَأ ِِهتَبِحاـ�ص َو  َو  دـهدب ( " زین  ار  شردارب  رـسمه و  " دراد
هیاـم اـت  دـنک  ادـف  ار  یگمه  دنتـسه  نیمز  يور  رد  هک  ار  یناـسک  ماـمت  هکلب   (. ***" ِهیِوْؤـُت ِیتَّلا  ِِهتَلیِـصَف  َو  درک ( " یم  تیاـمح 

 (. ِهیِْجُنی َُّمث  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  دوش ("  شتاجن 
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ینعم اریز  هدمآ  عمج  تروص  هب  " مهنورصبی  " رد دوجوم  ریمض  ود  تسا  درفم  تروص  هب  هلحرم  ود  ره  رد  " میمح " هکنیا اب  ( 1 - 1
.دراد یسنج 
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اجنیا رد  هورگ  راـهچ  رد  هک  ار  نازیزع  نیرتزیزع  دـهاوخ  یم  ناـسنا  هک  تسا  كاـنلوه  زور  نآ  رد  ادـخ  باذـع  يردـق  هـب  يرآ 
طقف هن  ، دنک ادف  دوخ  تاجن  يارب  ار  همه  ( دنتـسه وا  روای  رای و  هک  کیدزن  لیماف  ،و  ناردارب ، نارـسمه نادنزرف ، ) دـنا هدـش  هصالخ 

هب ( بـح نزو  رب  ") دو " هداـم زا  " دوـی ! " دـنوش یناـبرق  باذـع  زا  وا  ییاـهر  يارب  نـیمز  يور  مدرم  ماـمت  تـسا  رـضاح  هـکلب  اـهنآ 
یم راـک  هب  زین  ( ینعم ود  ره  رد  هکلب  ) ینعم ود  نیا  زا  کـی  ره  رد  " بغار " هتفگ هب  ،و  تسا " ینمت " اـب مأوـت  " نتـشاد تسود  " ینعم

.دور

.تسا يزیچ  تخادرپ  هلیسو  هب  تالکشم  بئاصم و  زا  دوخ  ندرک  ظفح  ینعم  هب  " ءادف " هدام زا  " يدتفی "

.تسا هدش  ادج  لصفنم و  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  يا  هلیبق  لیماف و  "و  هریشع " ینعم هب  " هلیصف "

.هتفر راک  هب  نداد  هانپ  ینعم  هب  سپس  تسا  يرگید  هب  يزیچ  ندرک  مامضنا  ینعم  هب  " ءاویا " هدام زا  " هیؤت "

اریز ) دنک رثا  تسا  دیعب  اهادف  نیا  دنناد  یم  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  " هیجنی مث  " هلمج رد  " مث " هب ریبعت  دـنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یعمج 
" تسین نینچ  زگره  :" دیامرف یم  اهوزرآ  اهانمت و  نیا  همه  باوج  رد  یلو  (. *** دیآ یم  یخارت  هلـصاف و  دـعب و  يارب  الومعم  مث 

(. الک ) دوش یمن  هتفریذپ  ییادف  هیدف و  چیه 

 (. �یَظل ا�هَّنِإ  تسا (" شتآ  نازوس  ياه  هلعش  نآ  "

.دنازوس یم  دبای  یم  دوخ  ریسم  رانک و  رد  ار  زیچ  ره  ،و  دشک یم  هنابز  هتسویپ 

23  : ص

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


 (. �يوَّشِلل ًهَعا�َّزن  درب (" یم  دوخ  اب  دنک و  یم  ار  رس  تسوپ  اپ و  تسد و  ***

.تسا نکمم  ینعم  ود  ره  قوف  تایآ  رد  و  دشاب ، یم  زین  منهج  ياهمان  زا  یکی  ،و  تسا شتآ  صلاخ  هلعش  ینعم  هب  " یظل "

.دنک یم  ادج  یپ  رد  یپ  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  " هعازن "

لوا ینعم  ناـمه  روظنم  اـجنیا  رد  یلو  ، هدـمآ زین  ندرک  ناـیرب  ینعم  هب  هاـگ  ،و  تسا ندـب  فارطا  اـپ و  تسد و  ینعم  هب  " يوـش و"
دـنازوس و یم  ار  نآ  گرب  خاش و  بناوج و  فارطا و  لوا  دـسر  یم  يزیچ  هب  يرو  هلعـش  نازوس و  شتآ  هک  یماـگنه  اریز  ، تسا

.دنک یم  ادج 

ریسفت ، اپ قاس  تشوگ  ینعم  هب  یضعب  ،و  رـس تسوپ  ینعم  هب  یـضعب  و  نت ، تسوپ  ینعم  هب  اجنیا  رد  ار  " يوش " نارـسفم زا  یـضعب 
! تسین راک  رد  يریم  گرم و  تبیـصم  همهنیا  اب  هکنیا  بجع  ،و  تسا عمج  میتفگ  هک  یعیـسو  موهفم  نآ  رد  اهنیا  همه  ،و  دنا هدرک 

: دیامرف یم  ، دنتسه یشتآ  نانچ  همعط  هک  دنک  یم  هراشا  یناسک  هب  سپس  ***

یم دوخ  يوس  هب  دنز و  یم  ادص  دندش  نادرگ  يور  وا  تعاطا  زا  دندرک و  ادـخ  نامرف  هب  تشپ  هک  ار  یناسک  نازوس  هلعـش  نیا  "

َعَمَج َو  دندرکن ( " قافنا  ادخ  هار  رد  دندومن و  هریخذ  دندرک و  عمج  ار  لاوما  هک  اهنآ  و   (. ***" ّلَوَت
�

ی ََربْدَأ َو  ْنَم  اوُعْدَت  دناوخ ("
 (. �یعْوَأَف

هب تبسن  هک  یصوصخم  هبذاج  لاح و  نابز  اب  نازوس  شتآ  نیا  بیترت  نیا  هب 
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ياراد هک  اهنامه  ، دناوخ یم  ارف  دوخ  يوس  هب  دنز و  یم  ادـص  ار  اهنآ  هتـسویپ  ، هداد وا  هب  دـنوادخ  هک  لاق  نابز  اب  ای  ، دراد نامرجم 
مارح و زا  لام  عمج  رکف  رد  امئاد  " رگید يوس  زا  "و  هتفاترب رس  لوسر ص  ادخ و  تعاط  زا  هدرک و  نامیا  هب  تشپ  " دنتفص ود  نیا 
ار لاـم  ینعی  یهلا  تمعن  نیا  هفـسلف  الـصا  اـی  ،و  دـننک هجوـت  نادنمتـسم  قوـقح  هب  هکنآ  یب  دـنا  هدوـب  نآ  ندرک  هریخذ  لـالح و 

". دننادب

***
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ات 28] تایآ 19  (: 70  ) جراعملا هروس  ]

هراشا

ْمِِهت�الَـص �یلَع  ْمُه  َنیِذَّلَا  ( 22  ) َنیِّلَصُْملَا َّالِإ  ( 21  ) ًاـعُونَم ُْریَْخلَا  ُهَّسَم  ا�ذِإ  َو  ( 20  ) ًاـعوُزَج ُّرَّشلَا  ُهَّسَم  ا�ذِإ  ( 19  ) ًاعُولَه َِقلُخ  َناـ�ْسنِْإلَا  َّنِإ 
ْنِم ْمُه  َنیِذَّلَا  َو  ( 26  ) ِنیِّدلَا ِمْوَِیب  َنُوقِّدَُـصی  َنیِذَّلَا  َو  ( 25  ) ِموُرْحَْملَا ِِلئا�ّسِلل َو  ( 24  ) ٌمُوْلعَم ٌّقَح  ْمِِهلا�وـْمَأ  ِیف  َنیِذَّلَا  َو  ( 23  ) َنوُِمئا�د

(28  ) ٍنُومْأَم ُْریَغ  ْمِهِّبَر  َبا�ذَع  َّنِإ  ( 27  ) َنوُقِفْشُم ْمِهِّبَر  ِبا�ذَع 
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: همجرت

.هدش هدیرفآ  تقاط  مک  صیرح و  ناسنا  -19

.دنک یم  یباتیب  دسر  وا  هب  يدب  هک  یماگنه  -20

.دوش یم  نارگید  عنام  دسر  وا  هب  یبوخ  هک  یماگنه  21-و 

.نارازگزامن رگم  -22

.دنروآ یم  اجب  ابترم  ار  اهزامن  هک  اهنآ  -23

.تسا یمولعم  قح  ناشلاوما  رد  هک  اهنآ  24-و 

.نامورحم ناگدننک و  اضاقت  يارب  -25

.دنراد نامیا  ازج  زور  هب  هک  اهنآ  26-و 

.دنکانمیب ناشراگدرورپ  باذع  زا  هک  اهنآ  27-و 

.دننیب یمن  ناما  رد  راگدرورپ  باذع  زا  ار  دوخ  هاگچیه  هک  ارچ  -28

: ریسفت

هتسیاش ياهناسنا  فاصوا 

دوش مولعم  ات  دزادرپ  یم  نیتسار  نانمؤم  اهنآ  لباقم  رد  نامیا و  یب  دارفا  فاصوا  رکذ  هب  تمایق  ياهباذع  زا  يا  هشوگ  رکذ  زا  دعب 
.تاجن لها  یهورگ  دنباذع و  لها  یهورگ  ارچ 

دـسر وا  هب  يدب  هک  یماگنه   (. ***" ًاعُولَه َِقلُخ  َنا�ْسنِْإلا  َّنِإ  تسا (" هدش  هدیرفآ  تقاط  مک  صیرح و  ناسنا  :" دیامرف یم  تسخن 
 (. ًاعوُزَج ُّرَّشلا  ُهَّسَم  ا�ذِإ  دنک (" یم  یباتیب  عزج و  رایسب 

***
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 (. ًاعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  ا�ذِإ  َو  دراد (" یم  غیرد  نارگید  زا  دسر  وا  هب  یبوخ  هک  یماگنه  "و 

رد لوا  ریـسفت  رب  انب  ، دـنا هدرک  ریـسفت  " تقاط مک   " ینعم هب  یعمج  صیرح و  ینعم  هب  ار  " عوله " تغل باـبرا  نارـسفم و  زا  یعمج 
ود هب  مود  ریـسفت  رب  اـنب  "و  لـخب "و" عزج "و" صرح ،" هدـش هراـشا  اـهناسنا  هنوـگنیا  دوـجو  رد  یقـالخا  یفنم  هـتکن  هـس  هـب  اـجنیا 

(. عوله  ) ینعم يارب  تسا  يریسفت  موس  مود و  هیآ  اریز  " لخب "و" عزج " هتکن

ياـهمدآ ، دـنرگیدکی موزلم  مزـال و  فصو  ود  نیا  هک  ارچ  ، دـشاب عـمج  هژاو  نیا  رد  ینعم  ود  ره  هک  دراد  دوـجو  زین  لاـمتحا  نیا 
.تسا قداص  زین  نآ  سکع  ،و  لمحت مک  ءوس  ثداوح  ربارب  رد  ،و  دنلیخب ابلاغ  صیرح 

رش وا  تعیبط  رد  هنوگچ  هدیرفآ  لامک  تداعـس و  يارب  ار  ناسنا  دنوادخ  رگا  هک  دوش  یم  حرطم  ییاهلاؤس  ای  لاؤس  اجنیا  رد  ***
زا و  دنک ؟ تمذم  ار  دوخ  شنیرفآ  سپـس  ،و  دنیرفایب یتفـص  اب  ار  يزیچ  دنوادخ  تسا  نکمم  ایآ  یهگناو  تسا ؟ هداد  رارق  يدب  و 

نیرتهب هب  ار  ناسنا  ام   :" ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َناـ�ْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  دـیوگ : یم  احیرـص  " نیت " هروس هیآ 4  رد  نآرق  هتـشذگ  اـهنیا  همه 
". میدیرفآ نامتخاس  تروص و 

نـسحا " تروـص هب  ناـسنا  تـقلخ  لـک  هـکلب  تـسا ، دـب  تـشز و  شنطاـب  بوـخ و  ناـسنا  رهاـظ  هـک  تـسین  نـیا  روـظنم  املـسم 
؟ تسا راگزاس  هنوگچ  ثحب  دروم  هیآ  اب  تایآ  نیا  ، دنیاتس یم  ار  ناسنا  يالاو  ماقم  هک  يرگید  تایآ  نینچمه  ،و  تسا " میوقت
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ناـسنا رد  یتافـص  زئارغ و  اـهورین و  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  ،و  دوش یم  نشور  هتکن  کـی  هب  هجوت  اـب  تـالاؤس  نیا  همه  خـساپ 
دب اـتاذ  روبزم  زئارغ  تافـص و  نیا  رب  اـنب  ، دـنوش یم  بوسحم  وا  تداعـس  یقرت و  لـماکت و  هلیـسو  هوقلاـب  اـهنیا  هک  تسا  هدـیرفآ 

تبکن و هیام  ، دوش هدافتسا  ءوس  نآ  زا  ،و  دریگ رارق  یفارحنا  ریسم  رد  تافص  نیمه  هک  یماگنه  اما  ، تسا لامک  هلیـسو  هکلب  ، تسین
.دوب دهاوخ  داسف  رش و  یتخبدب و 

یتمعن هب  ندیـسر  اب  ،و  دتـسیازاب شـشوک  شالت و  زا  يدوز  هب  دـهد  یمن  هزاجا  ناسنا  هب  هک  تسا  ییورین  صرح  نیمه  لثملا  یف 
راـک هب  شناد  ملع و  لیـصحت  ریـسم  رد  تفـص  نیا  رگا  ، تسا طلـسم  ناـسنا  دوجو  رب  هک  تسا  نازوس  شطع  کـی  نیا  ، دوش ریس 

ریـسم رد  نآ  رگا  اما  ، تسا وا  لامک  هیام  املـسم  ، دشاب ملع  رارق  یب  قشاع  هنـشت و  رگید  ریبعت  هب  ای  ملع و  رد  صیرح  ناسنا  ،و  دـتفا
.ددرگ یم  لخب  یتخبدب و  رش و  هیام  دتفا  راک  هب  تایدام 

یم لاـمک  يوـس  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  تاذ  بـح  مـیناد  یم  ،و  تـسا تاذ  بـح  زا  يا  هخاـش  تفـص  نـیا  : رگید ریبـعت  هـب 
.دور یم  شیپ  نآ  دننام  دسح و  لخب و  ،و  یبلطراصحنا يوس  هب  دوش  عقاو  یفارحنا  ریسم  رد  رگا  اما  ، دتسرف

دنمدوـس دـیفم و  املـسم  هک  هدـیرفآ  مـتا  لد  رد  یمیظع  تردـق  دـنوادخ  ، تـسا هنوـگ  نـیمه  بـلطم  زین  رگید  بهاوـم  دروـم  رد 
لئاـسو قرب و  ياـههاگورین  هن  ، دـنزاسب رگناریو  ياـهبمب  نآ  زا  دوش و  هدافتـسا  ءوس  متا  ینورد  تردـق  نیا  زا  هاـگ  ره  یلو  ، تسا

.دوب دهاوخ  داسف  رش و  هیام  نیا  ، رگید یتعنص 

درک (1). عمج  تسا  هدش  دراو  ناسنا  هرابرد  دیجم  نآرق  رد  هک  یتایآ  مامت  نایم  ناوت  یم  ، قوف نایب  هب  هجوت  اب  و 
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: دیوگ یم  ، هتخادرپ هتسج  رب  فاصوا  زا  تفص  هن  نایب  نمض  انثتسا  کی  تروص  هب  هتسیاش  ياهناسنا  فاصوا  رکذ  هب  سپس  *** 

ْمِِهت�الَص �یلَع  ْمُه  َنیِذَّلَا  دنـشخب (" یم  موادت  ار  دوخ  ياهزامن  هک  ینارازگزامن  نامه   (. ***" َنیِّلَـصُْملا َّالِإ  نارازگزامن (" رگم  "

 (. َنوُِمئا�د

یم نیماـت  زاـمن  قـیرط  زا  طاـبترا  نیا  و  دـنراد ، لاـعتم  راـگدرورپ  هاـگرد  اـب  رمتـسم  طاـبترا  هـک  تساـهنآ  یگژیو  نیتـسخن  نـیا 
دای هب  هراومه  ار  وا  ،و  دـهد یم  شرورپ  ار  ناسنا  ناج  حور و  هک  يزامن  ، دراد یم  زاب  رکنم  ءاشحف و  زا  ار  ناسنا  هک  يزامن  ، ددرگ

سفن ياوه  ناطیش و  لاگنچ  رد  تراسا  ،و  تاوهش يایرد  رد  نتفر  ورف  ،و  رورغ تلفغ و  زا  عنام  رمتسم  هجوت  نیا  ،و  دراد یم  ادخ 
.دوش یم 

ار زامن  نیعم  تاقوا  رد  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، دنـشاب زامن  لاح  رد  هشیمه  هک  تسین  نیا  زاـمن  رب  تموادـم  زا  روظنم  تسا  یهیدـب 
.دنهد یم  ماجنا 

یم مرکا ص  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد  اذـل  ،و  دـشاب هتـشاد  موادـت  هک  دراذـگ  یم  تبثم  رثا  ناسنا  رد  هاـگ  نآ  يریخ  راـک  ره  ـالوصا 
: میناوخ

" دشاب مک  دنچ  ره  ، دـشاب هتـشاد  تموادـم  هک  تسا  يزیچ  ادـخ  دزن  لامعا  نیرتبوبحم  : " لق نا  ماد و  ام  ّللا 
�

ه یلا  لامعالا  بحا  نا 
.(1)

دنک یم  ضرف  دوخ  رب  ار  لفاون  زا  يزیچ  ناسنا  هاـگ  ره  تسا  نیا  روظنم  : میناوخ یم  رقاـب ع  ماـما  زا  یثیدـح  رد  هکنیا  هجوت  لـباق 
.(2) دهد " همادا  نآ  هب  هراومه 
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َنوُِظفا�ُحی ْمِِهت�الَـص  �یلَع  ْمُه  َنیِذَّلَا  هیآ و  ،و  تسا هلفان  هب  هراشا  هیآ  نیا  :" دومرف هک  هدش  لقن  ماما ع  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
.(1) هضیرف " زامن  هب  رظان  ( دیآ یم  دعب  هیآ  دنچ  رد  هک  )

نیعم ياهتقو  رد  دـیاب  ار  اهنآ  اقیقد  هک  تسا  بجاو  ياهزامن  بسانم  تظفاحم  هب  ریبعت  هک  دـشاب  اجنیا  زا  تسا  نکمم  توافت  نیا 
هب  *** .دنک كرت  هاگ  دهد و  ماجنا  ار  اهنآ  دناوت  یم  ناسنا  هک  ارچ  ، تسا ّبحتـسم  ياهزامن  بسانم  موادـت  هب  ریبعت  اما  ، داد ماجنا 
هک یناسک  :" دیازفا یم  هتخادرپ  اهنآ  یگژیو  نیمود  هب  ، تسا نانمؤم  تالاح  نیرتهب  ،و  لامعا نیرتهب  هک  زامن  رکذ  زا  دـعب  لاح  ره 

ِموُرْحَْملا ِِلئا�ّسِلل َو  نامورحم (" ناگدـننک و  اضاقت  يارب   (. ***" ٌمُوْلعَم ٌّقَح  ْمِِهلا�ْومَأ  ِیف  َنیِذَّلا  َو  تسا (" یمولعم  قح  ناشلاوما  رد 
(.

.ادخ قلخ  اب  ار  ناشدنویپ  مه  ،و  دننک یم  ظفح  قلاخ  اب  ار  ناشطابترا  مه  بیترت  نیا  هب  و 

فراـصم زا  ،و  دراد ینیعم  رادـقم  هـک  تـسا  " تاـکز  " ناـمه اـجنیا  رد  " موـلعم قـح  " زا روـظنم  هـک  دـندقتعم  نارـسفم  زا  یـضعب 
لزان رگا  اـی  ، دوب هدـشن  لزاـن  هکم  رد  تاـکز  مکح  تسا و  یکم  هروس  نیا  میناد  یم  هک  یلاـح  رد  تسا ، " مورحم "و" لـئاس " نآ

یم مزال  دوخ  رب  ناسنا  هک  تسا  تاکز  زا  ریغ  يزیچ  " مولعم قح  " زا دارم  : دندقتعم رگید  یـضعب  اذل  ، تشادن نیعم  رادقم  دوب  هدش 
هیآ نیا  ریسفت  زا  یتقو  هک  هدش  لقن  قداص ع  ماما  زا  هک  تسا  یثیدح  ریسفت  نیا  دهاش  دهد  نادنمزاین  هب  هک  درمش 
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: دومرف ؟ تسا تاکز  زا  ریغ  يزیچ  نیا  ایآ  هک  دندرک  لاؤس 

هب لمحی  ،و  همحر هب  لصیف  ، رثکالا لـقالا و  فـالآ و  هثـالثلا  نیفلـالا و  فلـالا و  هنم  جرخیف  ، لاـملا نم  هورثلا  ّللا 
�

ه هیتؤی  لـجرلا  وه 
هـس ای  رازه  ود  ای  رازه  رادـقم  هب  وا  دـشخب و  یم  وا  هب  یلام  تورث و  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  هرابرد  نیا  يرآ  : " هموق نع  لـکلا 

.(1) دراد " یم  رب  دوخ  موق  زا  تقشم  دنک و  یم  محر  هلص  نآ  اب  هدرک و  ادج  نآ  زا  رتمک  رتشیب و  ای  رازه 

یسک " مورحم و" دنک ، یم  اضاقت  دیوگ و  یم  ار  دوخ  تجاح  هک  تسا  یسک  " لئاس " هک تسا  نیا  " مورحم "و" لئاس " نایم توافت 
بسک و رد  تمحز  هک  تسا  یسک  مورحم  :" تسا هدمآ  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  ،و  تسا وا  ياضاقت  عنام  ایح  مرش و  هک  تسا 

.(2) تسا " هدش  هدیچیپ  وا  یگدنز  یلو  دشک  یم  راک 

.دنراد لاؤس  يور  رتمک  یصاخشا  نینچ  اریز  ، هدش رکذ  هک  تسا  يریسفت  نامه  بسانم  زین  ثیدح  نیا 

هیآ 19 لـیذ  ) تـسا هدـمآ  هحفـص 323  هنوـمن  ریـسفت  دـلج 22  رد  " مورحم "و" لـئاس " ریـسفت روبزم و  قـح  هراـبرد  يرتـشیب  حرش 
(. تایراذ

يور یقالخا  رثا  رگید  يوس  زا  ،و  دـنک یم  هزرابم  تیمورحم  رقف و  اب  ،و  دراد یعامتجا  رثا  وس  کی  زا  راـک  نیا  ماـجنا  لاـح  ره  هب 
هب دـعب  هیآ   *** .دـیوش یم  یتـسرپ  اـیند  لـخب و  صرح و  زا  ار  ناـشناج  بلق و  ،و  دراذـگ یم  دـننک  یم  لـمع  نآ  هب  هک  یناـسک 

 (. ِنیِّدلا ِمْوَِیب  َنُوقِّدَُصی  َنیِذَّلا  َو  دنراد (" نامیا  ازج  زور  هب  هک  یناسک  :" دیازفا یم  هدرک  هراشا  اهنآ  یگژیو  نیموس 

***

32  : ص
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 (. َنوُقِفْـشُم ْمِهِّبَر  ِبا�ذَـع  ْنِم  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  دـنکانمیب (" ناـشراگدرورپ  باذـع  زا  هـک  یناـسک  و  :" دـیوگ یم  مراـهچ  یگژیو  رد  و 
 (. ٍنُومْأَم ُْریَغ  ْمِهِّبَر  َبا�ذَع  َّنِإ  دننیب (" یمن  ناما  رد  راگدرورپ  باذع  زا  ار  سکچیه  هک  ارچ  ***"

اهنآ ، دراد رارمتـسا  رب  تلالد  تسا و  عراضم  لـعف  هک  نوقدـصی " " ریبعت هب  هجوت  اـب  ،و  دـنراد ازج  زور  هب  ناـمیا  وس  کـی  زا  اـهنآ 
.تسا راک  رد  یئازج  باتک و  باسح و  هک  دنراد  هجوت  هتسویپ 

قلطم هیآ  رهاظ  یلو  ، دـنا هدرک  ریـسفت  تاـمرحم  كرت  فئاـظو و  ماـجنا  ینعی  " یلمع قیدـصت  " ینعم هب  ار  نآ  نارـسفم  زا  یـضعب 
.دوش یم  لماش  ار  یلمع  مه  یملع و  قیدصت  مه  ، تسا

دوخ زگره  اهنآ  : دیوگ یم  ، درمشن تازاجم  لومشم  ار  دوخ  اما  دشاب  هتـشاد  ازج  زور  هب  نامیا  یـسک  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  یلو 
یم بوسحم  گرزب  ار  شیوخ  تائیـس  زیچان و  ار  دوخ  تانـسح  ، دـننک یم  تیلوئـسم  ساسحا  امئاد  ینعی  دـننیب " یمن  ناما  رد  ار 

! مدنزرف : دومرف درک و  تحیصن  شدنزرف  هب  هک  تسا  هدمآ  نانمؤم ع  ریما  زا  یثیدح  رد  اذل  ، دنراد

: کل اهرفغ  ضرالا  لها  تائیسب  هتیتا  ول  کنا  ءاجر  ّللا 
�

ه جرا  ،و  کنم اهلبقی  مل  ضرالا  لها  تانـسحب  هتیتا  ول  کنا  افوخ  ّللا 
�

ه فخ 
وا هب  نانچ  نآ  !و  دریذـپن وت  زا  هدـب  لاـمتحا  يرواـیب  ار  نیمز  يور  مدرم  تانـسح  ماـمت  رگا  هک  شاـب  فئاـخ  ادـخ  زا  ناـنچ  نآ  "

.(1) دزرمایب ! ار  وت  هد  لامتحا  یشاب  هتشاد  ار  نیمز  لها  ناهانگ  مامت  رگا  هک  شاب  راودیما 
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: دومرف یم  ربمایپ ص  دوخ  یتح 

تشهب دراو  شلمع  اب  سکچیه  !: " هتمحرب ّللا 
�

ه یندمغتی  نا  الا  ، انا لاق و ال  ؟ ّللا
�

ه لوسر  ای  تنا  اولاق و ال  هلمع  ادحا  هنجلا  لخدی  نل 
نم لـماش  ادـخ  تمحر  هکنآ  رگم  ، متـسه نینچ  مه  نم  يرآ  : دومرف ادـخ !؟ لوسر  يا  امـش  دوخ  یتـح  : دـندرک ضرع  ، دوـش یمن 

"! *** دوش

34  : ص

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


ات 35] تایآ 29  (: 70  ) جراعملا هروس  ]

هراشا

َِکل�ذ َءا�رَو  �یغَْتبِا  ِنـَـمَف  ( 30  ) َنیِموـُلَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَـف  ْمُُهناـ�ْمیَأ  ْتَکَلَم  ـا�م  ْوَأ  ْمِهِجا�وْزَأ  �یلَع  ّـالِإ 
�

( 29  ) َنوُِظفاـ�ح ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنـیِذَّلَا  َو 
�یلَع ْمُه  َنـیِذَّلَا  َو  ( 33  ) َنوُِمئا�ق ْمِِهتا�دا�هَِـشب  ْمُه  َنیِذَّلَا  َو  ( 32  ) َنوُعا�ر ْمِهِدـْهَع  ْمِِهتـا�نا�مَِأل َو  ْمُه  َنیِذَّلَا  َو  ( 31  ) َنوُدا�علَا ُمُه  َکـِئ�لوُأَف 

(35  ) َنُومَرْکُم ّنَج 
ٍتا� ِیف  َِکئ�لوُأ  ( 34  ) َنوُِظفا�ُحی ْمِِهت�الَص 

: همجرت

.دننک یم  ظفح  یتفع  یب  زا  ار  شیوخ  ناماد  هک  اهنآ  29-و 

دنهاوخن شنزرس  دروم  اهنیا  زا  يریگ  هرهب  رد  یلو  دنرادن  ( دنرسمه مکح  رد  هک  ) نازینک نارـسمه و  اب  زج  یـسنج  شزیمآ  30-و 
.دوب

.تسا زواجتم  دنک  بلط  ار  نیا  ءارو  ام  سک  ره  31-و 

.دننک یم  تیاعر  ار  دوخ  دهع  اهتناما و  هک  اهنآ  32-و 

.دنیامن یم  قح  تداهش  يادا  هب  مایق  هک  اهنآ  33-و 
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.دنراد تبظاوم  زامن  رب  هک  اهنآ  34-و 

.دنیمارگ یتشهب  ياهغاب  رد  دارفا  نیا  -35

: ریسفت

نایتشهب ياهیگژیو  زا  يرگید  شخب 

جنپ هب  تایآ  نیا  رد  ،و  دش رکذ  دنتـشهب  لها  تمایق  رد  هک  اهنآ  نیتسار و  نانمؤم  هژیو  فاصوا  زا  فصو  راهچ  هتـشذگ  تایآ  رد 
.دوش یم  فصو  هن  اعومجم  هک  دنک  یم  هراشا  رگید  فصو 

ْمُه َنـیِذَّلا  َو  دــننک (" یم  ظــفح  یتـفع  یب  زا  ار  شیوـخ  جورف (1) هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  :" دـیامرف یم  فیـصوت  نیتـسخن  رد 
") دنرادن شنزرس  تمالم و  هنوگچیه  اهنآ  زا  يریگ  هرهب  رد  هک  ناشنازینک  نارسمه و  هب  تبـسن  رگم   (. ***" َنوُِظفا�ح ْمِهِجوُرُِفل 

 (. َنیِمُولَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهنا�ْمیَأ  ْتَکَلَم  ا�م  ْوَأ  ْمِهِجا�وْزَأ  �یلَع  ّالِإ 
�

هدنورپ مامت  رد  دندقتعم  یضعب  هک  اجنآ  ات  تسا  ناهانگ  زا  يرایسب  همشچرس  ،و  ناسنا شکرس  زئارغ  زا  یسنج  هزیرغ  کش  نودب 
لیلد نیمه  هب  تسا و  يوقت  مهم  ياه  هناشن  زا  نآ  دودـح  ظفح  لرتنک و  اذـل  ، دوش یم  هدـید  هزیرغ  نیا  زا  يرثا  ییانج  مهم  ياـه 

.تسا هدش  رکذ  هزیرغ  نیا  لرتنک  یهلا  باذع  زا  سرت  تمایق و  زور  هب  نامیا  نادنمزاین و  هب  کمک  زامن و  رکذ  زا  دعب 

دننام یسک  دوش و  دوبان  وحم و  یلک  هب  هزیرغ  نیا  هک  تسین  نیا  زگره  مالسا  قطنم  هک  دهد  یم  ناشن  هدمآ  نآ  لیذ  هک  ییانثتسا 
ناکما ضرف  هب  ،و  نکمم ریغ  ابلاغ  تسا  یلمع  نیا  هک  درادرب  ماگ  تقلخ  نوناق  فالخ  رب  ناشیشک  نابهار و 
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دننک یمن  جاودزا  یمـسر  روـط  هب  رگا  ،و  دـننک فذـح  یگدـنز  هنحـص  زا  ار  هزیرغ  نـیا  دنتـسناوتن  زین  اـهنابهر  اذـل  ،و  یقطنم ریغ 
ناخروم تسین  مک  هدمآ  رابب  رذـگهر  نیا  زا  هک  ییاهییاوسر  دـننک ! یم  رگید  راک  نآ  دـنور  یم  تولخ  هب  نوچ  اهنآ  زا  يرایـسب 

.دنا هتشادرب  نآ  يور  زا  هدرپ  وا  ریغ  "و  تنارود لیو   " نوچمه یحیسم 

جاودزا " یفن هـیآ  نـیا  دـنا  هدرک  ناـمگ  یـضعب  هـکنیا  ،و  دوـش یم  لـماش  ود  ره  ار  تقوـم  یمئاد و  نارــسمه  " جاودزا " هـب ریبـعت 
نیمه يور  رتـشیب  دـیکات  يارب  دـعب  هیآ  رد   *** .تسا جاودزا  یعوـن  مه  نآ  دـنناد  یمن  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  ، دـنک یم  " تقوـم
َِکل�ذ َءا�رَو  �یغَْتبا  ِنَمَف  دنتـسه (" یهلا  ياـهزرم  زا  جراـخ  زواـجتم و  دـننک  بلط  ار  نآ  يارو  اـم  هک  یناـسک  :" دـیازفا یم  عوضوم 

 (. َنوُدا�علا ُمُه  َِکئ�لوُأَف 

داـسف ءاـشحف و  هدولآ  مه  ،و  دوـش یم  هداد  خـساپ  نآ  رد  يرطف  زئارغ  هب  مه  هک  دزیر  یم  يا  هعماـج  حرط  مالـسا  بیترت  نیا  هب  و 
.تسین نآ  زا  یشان  دسافم  یسنج و 

نآ عوضوم  ام  نامز  رصع و  رد  دنچ  ره  دنتسه  وا  ینوناق  ياهطابضنا  رسمه و  طیارش  زا  يرایـسب  ياراد  مالـسا  رظن  زا  نازینک  هتبلا 
یم تیاعر  ار  دوخ  دـهع  اهتناما و  هک  یناسک  :" دـیوگ یم  ، هدرک هراشا  اهنآ  فاـصوا  نیموس  نیمود و  هب  سپـس   *** .تسا یفتنم 

 (. َنوُعا�ر ْمِهِدْهَع  ْمِِهتا�نا�مَِأل َو  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  دننک ("

ناربماـیپ و یهلا و  ياـهتناما  هکلب  ، دریگ یم  رب  رد  عون  ره  زا  ار  مدرم  يداـم  ياـهتناما  اـهنت  هن  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  " تناـما " هتبلا
همه موصعم  نایاوشیپ 
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.دوش یم  لماش  ار 

اذل ،و  تسا تاناما  نیرتمهم  زا  تموکح  ماقم  اصوصخم  یعامتجا و  ياهتسپ  ، دنتـسه وا  تاناما  زا  یتناما  یهلا  ياهتمعن  زا  کی  ره 
تـسا هدمآ  احیرـص   " ا�ِهلْهَأ �یلِإ  ِتا�نا�مَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  ّللا 

�
َه َّنِإ  هیآ " ریـسفت  رد  قداص ع  ماما  رقاب ع و  ماما  فورعم  ثیدح  رد 

.(1) دیراذگاو " شلها  هب  ار  تموکح  تیالو و  " هک

ّنِإ
�
ا تسا : هدـش  یفرعم  یهلا  گرزب  تناـما  کـی  ناونع  هب  تیلوئـسم  فیلکت و  هلاـسم  هک  میدـناوخ  زین  بازحا  هروـس  هـیآ 72  رد 
رد دـیاب  هک  ، تسا وا  گرزب  تناـما  ، نآرق وا  باـتک  ادـخ و  نیئآ  نید و  رتمهم  همه  زا  ضرـالا و  تاومـسلا و  یَلَع  َهَنـا�مَْألا  اَنْـضَرَع 

.دیشوک شظفح 

.ار یهلا  ياهنامیپ  اهدهع و  مه  دوش و  یم  لماش  ار  یمدرم  ياهدهع  مه  هک  دراد  یعیسو  موهفم  زین  " دهع "

وا ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  هک  یـسک  کش  نودب  ،و  دهد یم  يرگید  هب  تبـسن  ناسنا  هک  تسا  يدهعت  مازتلا و  هنوگ  ره  " دـهع " اریز
.تسا هتفریذپ  ار  یعیسو  تادهعت  نامیا  نیا  اب  دروآ  یم 

یفرعم نامیا  ياه  هناشن  نیرتمهم  زا  ،و  هدش هداد  تادهعت  هب  ندوب  دـنب  ياپ  تناما و  ظفح  هب  يدایز  هداعلا  قوف  تیمها  مالـسا  رد 
.تسا هدیدرگ 

فصو نیمراهچ  رد  و   *** .میتشاد ءاسن  هروس  هیآ 58  لیذ  هحفص 432  هنومن  ریسفت  موس  دلج  رد  هنیمز  نیا  رد  يرتحورشم  ثحب 
 (. َنوُِمئا�ق ْمِِهتا�دا�هَِشب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  دننک (" یم  مایق  قح ، تداهش  يادا  يارب  هک  یناسک  : دنک یم  هفاضا 
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.تسا يرشب  هعماج  رد  تلادع  هماقا  ياه  هیاپ  نیرتمهم  زا  یکی  نآ  نامتک  كرت  هنالداع و  تداهش  هماقا  اریز 

دوـخ يارب  رــس  درد  مـیرخب و  ار  اـهنیا  توادــع  نآ  نـیا و  دــض  رب  نداد  یهاوـگ  تداهــش و  هـب  اـم  ارچ  دــنیوگ  یم  هـک  اــهنآ 
.دنتلادع يارجا  هب  تبسن  دهعتم  ریغ  یعامتجا و  حور  دقاف  یناسنا و  قوقح  هب  انتعا  یب  يدارفا  ، مینیرفایب

هقف رد  دـنا (1) هدرمـش  هاـنگ  ار  ناـمتک  ،و  تسا هدرک  قح  تداهـش  يادا  هب  توـعد  ار  ناناملـسم  يددـعتم  تاـیآ  رد  نآرق  اذـل  و 
.دراد يا  هژیو  ماکحا  هدش و  هدرمش  یعامتجا  يدرف و  قوقح  زا  يرایـسب  تابثا  هیاپ  دراد و  یـصاخ  تیمها  تداهـش  زین  یمالـسا 

هک هنوگناـمه  ، ددرگ یم  زاـب  زاـمن  هلاـسم  هب  رگید  راـب  تسا  هعومجم  نیا  زا  فیـصوت  نیمهن  عقاو  رد  هک  فصو  نیرخآ  رد  ***
: دیامرف یم  ، دوب زامن  زا  زین  نآ  زاغآ 

 (. َنوُِظفا�ُحی ْمِِهت�الَص  �یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  دننک (" یم  تظفاحم  ار  دوخ  زامن  هک  یناسک  "

هیآ رد  "و  بجاو زامن  " هب هراشا  اجنیا  رد  " زامن " هک دـسر  یم  رظن  هب  نئارق  زا  یـضعب  هب  هجوت  اب  میدرک  هراشا  البق  هک  هنوگنامه  و 
.تسا " هلفان زامن  " هب هراشا  هتشذگ 

تـسا نآ  تایـصوصخ  ناکرا و  طئارـش و  بادآ و  ظفح  زا  نخـس  اجنیا  رد  اما  ، دوب زامن  " موادت " هب هراشا  فصو  نیتسخن  رد  هتبلا 
،و دـیامن یم  تیوقت  تسا  بلق  روضح  هک  ار  زامن  حور  مه  ،و  دـنک یم  ظفح  تسا  داسف  هیام  هچنآ  زا  ار  زامن  رهاظ  مه  هک  یبادآ 

.دوش یمن  بوسحم  رارکت  زگره  نیا  رب  انب  ، درب یم  نیب  زا  تسا  نآ  لوبق  هار  دس  هک  ار  یقالخا  عناوم  مه 
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رد دـشابن  نینچ  ارچ  ، تسا اهنآ  نیرتمهم  نیرترب و  زامن  هب  هجوت  فاصوا  نیا  مامت  نایم  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  ناـیاپ  زاـغآ و  نیا 
ریسم نخـس  نیا  نایاپ  رد  و   *** .تسا " هعماج يزاسکاپ  سوفن و  بیذهت  هلیـسو  نیرتمهم  "و" تیبرت یلاع  بتکم  زامن  " هک یلاح 
کی رد  اجنیا  رد  ، داد حرـش  ار  نامرجم  ییاهن  ریـسم  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  هنوگنامه  دنک ، یم  نایب  ار  فاصوا  نیا  نابحاص  ییاهن 

یم هتـشاد  یمارگ  رظن  ره  زا  دـنراد و  ياج  تشهب  ياهغاب  رد  دنتافـص  نیا  ياراد  هک  یناسک  :" دـیامرف یم  ینعم  رپ  هاتوک و  هلمج 
.(1) َنُومَرْکُم )  ّنَج 

ٍتا� ِیف  َِکئ�لوُأ  دنوش ("

هتخاس مهارف  اهنآ  يارب  ار  ییاریذپ  لئاسو  مامت  نامحر  رداق و  دنوادخ  ،و  دنتسه ادخ  ياهنامهیم  هک  یلاح  رد  ؟ دنـشابن یمارگ  ارچ 
.تسا هورگ  نیا  لاح  لماش  هک  تسا  يونعم  يدام و  ياهتمعن  هب  هراشا  "( نومرکم "و" تانج )" ریبعت ود  نیا  تقیقح  رد  ،و  تسا

***

40  : ص

نآ هب  قلعتم  " تانج یف  تسا و" ربخ  " نومرکم " هکنیا اـی  مود  ربخ  " نومرکم دـشاب و" یم  " کـئلوا " يارب ربخ  " تاـنج یف  ( " 1 - 1
(. دینک تقد  ) تسا
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ات 41] تایآ 36  (: 70  ) جراعملا هروس  ]

هراشا

(38  ) ٍمیِعَن َهَّنَج  َلَخْدـُی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرِما  ُّلُک  ُعَمْطَی  َأ  ( 37  ) َنیِزِع ِلاـ�مِّشلَا  ِنَع  ِنیِمَْیلَا َو  ِنَع  ( 36  ) َنیِعِطْهُم َکَلَِبق  اوُرَفَک  َنیِذَّلَا  اـ�مَف ِل 
ُنَْحن ـا�م  ْمُْـهنِم َو  ًاْریَخ  َلِّدَُـبن  ْنَأ  �یلَع  ( 40  ) َنوُرِدا�َقل ّنِإ 

�
ا ِبِرـا�غَْملَا  ِقِراـ�شَْملَا َو  ِّبَِرب  ُمِْسقُأ  ـ�الَف  ( 39  ) َنوُمَْلعَی ا�ّمِم  ْمُها�نْقَلَخ  ّنِإ 

ـ�
ا ّـالَک 

�

(41  ) َنِیقُوبْسَِمب

: همجرت

.دنیآ یم  وت  دزن  تعرس  اب  هک  دوش  یم  هچ  ار  نارفاک  نیا  -36

دراو یهلا  تمعن  رپ  تشهب  رد  هـک  دراد  عـمط  اـهنآ  زا  کـی  ره  اـیآ  -38 دـنراد !) تشهب  عـمط  ) هورگ هورگ  ، پچ تـسار و  زا  -37
ام هک  اهبرغم  اهقرشم و  راگدرورپ  هب  دنگوس  -40 میا ! هدیرفآ  دنناد  یم  ناشدوخ  هچنآ  زا  ار  اهنآ  ام  ، تسین نینچ  زگره  -39 دوش ؟

.میرداق

.دش میهاوخن  بولغم  زگره  ام  ،و  دنرتهب اهنآ  زا  هک  میهدب  یناسک  هب  ار  اهنآ  ياج  هکنیا  رب  -41

: ریسفت

!؟ يراد تشهب  عمط  يدیفسور  مادک  هب 

رافک نانمؤم و  ياه  هناشن  نوماریپ  ییاهثحب  هروس  نیا  هتشذگ  تایآ  رد 
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هب تبسن  اهنآ  يازهتـسا  رافک و  عضو  نوماریپ  یحرـش  هب  رگید  راب  الاب  تایآ  رد  ، تسا هدمآ  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره  تشونرـس  و 
.ددرگ یم  زاب  تاسدقم 

ناناملسم يارب  ار  داعم  تایآ  هکم  رد  ربمایپ ص  یتقو  هک  هدش  لزان  ناکرـشم  زا  ییاه  هورگ  دروم  رد  تایآ  نیا  دنا  هتفگ  یـضعب 
نامیا وت  هب  هک  يدارفا  نیا  زا  ام  عضو  دـشاب  راـک  رد  يداـعم  رگا  : دـنتفگ یم  دـندمآ و  یم  راـنک  هشوگ و  ره  زا  اـهنآ  ، دـناوخ یم 

: دیوگ یم  نینچ  اهنآ  خساپ  رد  نآرق  دشاب ! یم  رتهب  اهنآ  زا  ام  عضو  ایند  نیا  رد  هک  هنوگنامه  ، تسا رتهب  ملاع  نآ  رد  دنا  هدروآ 

هورگ پچ  تسار و  زا   (. ***" َنیِعِطْهُم َکَلَِبق  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ا�مَف ِل  دـنیآ (" یم  وت  دزن  تعرـس  اب  هک  دوش  یم  هچ  ار  نارفاک  نیا  "

رپ تشهب  رد  هک  دراد  عمط  اـهنآ  زا  کـی  ره  اـیآ   (. ***" َنیِزِع ِلاـ�مِّشلا  ِنَع  ِنیِمَْیلا َو  ِنَع  دـنراد ( تشهب  عمط  "و  دـنیآ یم  هورگ 
 (. ٍمیِعَن َهَّنَج  َلَخُْدی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُعَمْطَی  َأ  دوش ( " دراو  یهلا  تمعن 

یم ندرگ  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  " عطهم " عمج " نیعطهم " !؟ دـنلئاق دوخ  يارب  یگتـسیاش  نینچ  لمع  مادـک  اب  نامیا و  مادـک  اـب 
.دیآ یم  نتفرگ  ربخ  يارب  ندیشک  ندرگ  ینعم  هب  اهنت  هاگ  ،و  تسا يزیچ  يوجتسج  رد  دور و  یم  هار  تعرس  اب  دشک و 

نداد تبـسن  ینعم  هب  ( بذج نزو  رب  ") وزع " نآ یلـصا  هشیر  تسا و  هدنکارپ  ياهتعامج  ینعم  هب  ( هبه نزو  رب  ") هزع " عمج " نیزع "

اجنآ زا  ،و  تسا
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تعاـمج و هب  ، دـننک یم  بیقعت  ار  يدـحاو  فدـه  اـی  ،و  دـنراد یطاـبترا  تبـسن و  رگیدـکی  هب  دنتـسه  مه  اـب  هک  یهورگ  ره  هـک 
.هدش هتفگ  " هزع " هورگ

ابلاغ هک  ار  دوخ  يدام  یگدنز  ندوب  هفرم  ،و  دنتشاد رایسب  ساسا  یب  ياهاعدا  نیا  زا  تسرپدوخ  هاوخ و  دوخ  ناکرـشم  لاح  ره  هب 
یم راگدرورپ  دزن  تیبوبحم  ادخ و  هاگشیپ  رد  ناشماقم  يدنلب  رب  لیلد  ، دوب هدش  لصاح  نآ  دننام  يرگتراغ و  عورشمان و  قرط  زا 

.دندوب لئاق  دوخ  يارب  تمایق  رد  ییالاو  تاماقم  ینعم  یب  هسیاقم  کی  اب  سپس  ، دنتشادنپ

.درک یم  نایب  نآرق  هک  یتروص  نآ  هب  هتبلا  " داعم " هب اهنآ  هک  تسا  تسرد 

نانچ نینچ و  رگید  ناهج  رد  اـم  دـشاب  يداـعم  رگا  هک  دـندرک  یم  ثحب  نآ  يور  لاـمتحا  تروص  هب  هاـگ  یلو  ، دنتـشادن هدـیقع 
زگره :" دیوگ یم  ، هتخادرپ اهنآ  خساپ  هب  دیجم  نآرق  اجنیا  رد   *** .دنتفگ یم  زین  ازهتـسا  يور  زا  ار  نخـس  نیا  دیاش  ، دوب میهاوخ 

ّنِإ
�
ا ّالَک 

�
میا (" هدـیرفآ  دـنناد  یم  ناشدوخ  هچنآ  زا  ار  اهنآ  اـم  هک  ارچ  ، دـنوش تشهب  تمعن  رپ  ياـهغاب  دراو  اـهنآ  هک  تسین  نینچ 

 (. َنوُمَْلعَی ا�ّمِم  ْمُها�نْقَلَخ 

ار امش  ام  هک  دیناد  یم  رتهب  ناتدوخ  : دیوگ یم  اریز  دنکـشب ، مهرد  ار  اهنآ  رورغ  الوا  هلمج  نیا  اب  دهاوخ  یم  دنوادخ  تقیقح  رد 
.؟ تسیچ يارب  توخن  رورغ و  همهنیا  سپ  ، تسپ هدیدنگ و  یبآ  زا  ، شزرا یب  يا  هفطن  زا  میا ؟ هدیرفآ  زیچ  هچ  زا 

،و دینک یـسررب  ار  هفطن  لاح  دیورب و  دـیراد  کش  داعم  رما  رد  امـش  رگا  هک  دـیوگ  یم  داعم  ناگدـننک  ازهتـسا  هب  یخـساپ  " ایناث "

تقلخ زور  ره  ینینج  تاروطت  رد  هک  میزاس  یم  عیدب  يدوجوم  شزرا  یب  بآ  هرطق  کی  زا  هنوگچ  دینیبب 
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.دریگ یم  دوخ  هب  يا  هزات  شنیرفآ  و 

.دناشوپب ناسنا  نت  رد  تایح  سابل  ندش  كاخ  زا  دعب  هک  تسین  رداق  هفطن  زا  ناسنا  قلاخ  ایآ 

یب يا  هفطن  زا  هک  يدوجوم  اریز  ، دـنراد هانگ  لمع  همهنیا  دوخ  لامعا  هفیحـص  رد  هکنیا  اب  دـنراد  تشهب  عمط  هنوگچ  اهنیا  " اثلاث "

سپ ، دـننآ دـقاف  اهنیا  هک  تسا  حـلاص  لمع  نامیا و  رطاخ  هب  تسه  یفرـش  رگا  ، درادـن یتفارـش  يداـم  رظن  زا  هدـش  هدـیرفآ  شزرا 
راـگدرورپ هب  دـنگوس  :" دـیازفا یم  بلطم  نیا  دـیکات  يارب  سپـس  . *** دـنهنب (1) ماـگ  یتشهب  ياـهغاب  رد  دـنراد  راـظتنا  هنوگچ 

یناسک هب  ار  اهنآ  ياج  هکنیا  رب   (. ***" َنوُرِدا�َقل ّنِإ 
�
ا ِبِرـا�غَْملا  ِقِراـ�شَْملا َو  ِّبَِرب  ُمِْسقُأ  ـ�الَف  ...میرداـق (" اـم  هک  اـهبرغم  اهقرـشم و 

 (. َنِیقُوبْسَِمب ُنَْحن  ا�م  ْمُْهنِم َو  ًاْریَخ  َلِّدَُبن  ْنَأ  �یلَع  دش (" میهاوخن  بولغم  راک  نیا  رد  زگره  ام  دنرتهب و  اهنآ  زا  هک  میهدب 

زاب نیون  تاـیح  یگدـنز و  هب  ندـش  كاـخ  زا  دـعب  ار  اـهنآ  هک  میرداـق  اـهنت  هن  اـم  هک  دـشاب  نآ  هب  هراـشا  تسا  نکمم  هلمج  نیا 
.دوب دهاوخن  راک  نیا  زا  یعنام  زیچ  چیه  ،و  مینک لیدبت  رتهب  رتلماک و  یتادوجوم  هب  ار  اهنآ  میناوت  یم  هکلب  ، مینادرگ
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ام هک  تسا  نیا   " َنوُمَْلعَی اـ�ّمِم  هلمج " زا  روظنم  هکنیا  هلمج  زا  تسا  هدـش  هداد  زین  يرگید  تـالامتحا  قوـف  هیآ  ریـسفت  رد  ( 1 - 1
نیا روظنم  هکنیا  رگید  ، دنراد تیلوئـسم  دوخ  لامعا  ربارب  رد  نیا  رب  انب  ، مئاهب تاناویح و  نوچ  هن  میدیرفآ  روعـش  لقع و  اب  ار  اهنآ 
رظن هب  دیعب  رایـسب  تالامتحا  نیا  یلو  ، میدیرفآ تعاطا  فیلکت و  ینعی  دـنناد  یم  ناشدوخ  هک  ییاهفدـه  يارب  ار  اهنآ  ام  هک  تسا 

.دنا هتفریذپ  میا  هدرک  رکذ  الاب  رد  هک  ار  ینعم  نامه  نارسفم  بلاغ  اذل  ، دسر یم 
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.تسا داعم  ثحب  رب  يا  همادا  قوف  ریبعت  ، بیترت نیا  هب  و 

نمؤم هاگآ و  هتـسیاش و  يدارفا  ،و  مینک دوباـن  ناـتلامعا  رفیک  هب  ار  امـش  درادـن  یعناـم  چـیه  اـم  يارب  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  اـی  و 
.دوب دهاوخن  راک  نیا  زا  ام  عنام  يزیچ  ،و  دنشاب ام  ربمایپ  روای  رای و  ات  ، میزاس امش  نیشناج 

باجیا رشب  تیاده  تیبرت و  یلک  تحلصم  هکلب  ، تسا زجع  زاین و  يور  زا  هن  دیروایب  نامیا  مینک  یم  امش  هب  رارـصا  رگا  نیا  رب  انب 
.دنک یم 

رداق هک  يدـنوادخ  نامه  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  ( اهبرغم اهقرـشم و  راگدرورپ   ") ِبِرا�غَْملا ِقِراـ�شَْملا َو  ِّبَِرب  هب " ریبعت 
لاس اهنویلیم  هک  دشاب  قیقد  باسح  نیا  نانچ  نآ  ،و  دهد رارق  يدیدج  برغم  قرـشم و  رد  يزور  ره  ار  تمظع  اب  دیـشروخ  تسا 

ای دـشخب و  ینیون  تایح  دـنادرگ و  زاب  یگدـنز  هب  ار  ناسنا  رگید  راب  تسا  رداق  ، دـنک یط  تساـک  مک و  یب  ار  دوخ  هنـالاس  هرود 
.دنک اهنآ  نیشناج  رت  هتسیاش  یهورگ  دربب و  ار  یهورگ 

***

: هتکن

" براغم "و" قراشم " دنوادخ

ُبِْرغَْملا ُقِرْـشَْملا َو  ِّلل 
�

ِه هرقب و  هیآ 115  دننام  تسا  هدمآ  درفم " " تروص هب  " برغم "و" قرـشم " ریبعت یهاگ  دـیجم  نآرق  تایآ  رد 
ِْنَیبِْرغَْملا ُّبَر  ِْنیَقِرْشَْملا َو  ُّبَر  نمحر  هروس  هیآ 17  دننام  ، تسا هدمآ  " هینثت " تروص هب  هاگ  "و  تسا ادخ  نآ  زا  برغم  قرشم و  :"

.ثحب دروم  هیآ  دننام  براغملا  قراشملا و  " عمج " تروص هب  هاگ  "و  برغم ود  راگدرورپ  قرشم و  ود  راگدرورپ  :"

حیـضوت ، تسا يا  هتکن  هب  هراشا  کی  ره  ،و  گنهامه یگمه  هک  یلاح  رد  ، دنا هتـشادنپ  داضتم  ار  تاریبعت  نیا  نارظن  هتوک  یـضعب 
زا زور  ره  دیشروخ  هکنیا 
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رگید يوس  زا  ،و  میراد برغم  قرـشم و  لاس  ياهزور  دادـعت  هب  نیا  رب  انب  ، دـنک یم  بورغ  يا  هزات  هطقن  رد  ،و  عولط يا  هزات  هطقن 
جوا رثکا  دـح  ینعی  ، ناتـسبات زاغآ  رد  یکی  هک  تسا  زاتمم  اهنآ  ناـیم  رد  برغم  ود  قرـشم و  ود  برغم  قرـشم و  همهنیا  ناـیم  رد 

هب ریبعت  یکی  زا  هک  ) تسا یبونج  رادم  رد  دیشروخ  ندمآ  نیئاپ  لقا  دح  ینعی  ناتسمز  زاغآ  رد  یکی  ،و  یلامش رادم  رد  دیـشروخ 
اـصوصخم نآ  يور  تسا  صخـشم  الماک  ود  نیا  نوچ  )و  دننک یم  يدجلا  سأر  رادم  هب  ریبعت  يرگید  زا  ناطرـسلا و  سأر  رادـم 

زیئاپ لوا  راهب و  لوا  رد  ) دنمان یم  یلادتعا  برغم  قرـشم و  ار  اهنآ  هک  رگید  برغم  ود  قرـشم و  ود  نیا  رب  هوالع  ، تسا هدش  هیکت 
نآ هب  هراشا  ار  ِْنَیبِْرغَْملا  ُّبَر  ِْنیَقِرْـشَْملا َو  ُّبَر  یـضعب  هک  دـشاب  یم  صخـشم  زین  ( تسا ربارب  ایند  مامت  رد  زور  بش و  هک  یماگنه 

.تسا هجوت  لباق  زین  نآ  دنا و  هتفرگ 

دارفا هب  رظن  هکنآ  یب  تسا  برغم  قرشم و  لصا  يور  اهنت  هجوت  هک  دراد  ار  سنج  ینعم  هدش  رکذ  " درفم " تروص هب  هک  اجنآ  اما 
باتفآ و بورغ  عولط و  فلتخم  تارییغت  هجوتم  ار  ناسنا  دراد و  يا  هتکن  کی  ره  الاب  فلتخم  تاریبعت  بیترت  نیا  هب  ، دشاب هتـشاد 

.دنک یم  سمش  تارادم  مظنم  رییغت 

***
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ات 44] تایآ 42  (: 70  ) جراعملا هروس  ]

هراشا

َنوُِضفُوی ٍبُُصن  �یلِإ  ْمُهَّنَأَـک  ًاعا�رِـس  ِثا�دْـجَْألَا  َنِم  َنوُجُرْخَی  َمْوَی  ( 42  ) َنوُدَـعُوی يِذَّلَا  ُمُهَمْوَی  اُوقـ�الُی  ّتَح 
ی� اُوبَْعلَی  اوُضوُخَی َو  ْمُهْرَذَـف 

(44  ) َنوُدَعُوی اُونا�ک  يِذَّلَا  ُمْوَْیلَا  َِکل�ذ  ٌهَّلِذ  ْمُهُقَهْرَت  ْمُهُرا�ْصبَأ  ًهَعِشا�خ  ( 43)

: همجرت

.دنیامن تاقالم  ار  دوخ  دوعوم  زور  هک  ینامز  ات  ، دننک يزاب  ،و  دنور ورف  دوخ  لطاب  رد  ات  راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  -42

زا اهنآ  ياهمـشچ  هک  یلاح  رد  -44 دـنود ! یم  ناشیاهتب  يوس  هب  ییوگ  ، دـنوش یم  جراخ  تعرـس  هب  اهربق  زا  هک  زور  ناـمه  -43
تـسا يزور  نامه  نیا  ( دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  (و  تسا هدـناشوپ  ار  اهنآ  يراوخ  تلذ و  زا  يا  هدرپ  ،و  هداـتفا ریز  هب  تشحو  تدـش 

.دش یم  هداد  هدعو  امش  هب  هک 

: ریسفت

! دنود یم  ناشیاهتب  يوس  هب  ییوگ 

یم ، جوجل هدـننک و  ءازهتـسا  تخـس و  رـس  نارفاک  دـیدهت  راذـنا و  ناونع  هب  تسا  جراـعم  هروس  تاـیآ  نیرخآ  هک  تاـیآ  نیا  رد 
ار دوخ  دوعوم  زور  هک  ینامز  ات  ، دنشاب لوغشم  يزاب  هب  ،و  دنور ورف  دوخ  لطاب  بلاطم  رد  ات  ، راذگاو دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  :" دیامرف

اُوق�الُی ّتَح 
ی� اُوبَْعلَی  اوُضوُخَی َو  ْمُهْرَذَف  دننک (" تاقالم 
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َنوُدَعُوی يِذَّلا  ُمُهَمْوَی 

.(1) ( 

فیجارا لیطابا و  رد  راذگب  ، دنراد ندش  رادیب  يارب  یگدامآ  هن  دـنقطنم و  لها  هن  اهنآ  ، تسین مزال  هظعوم  لالدتـسا و  نیا  زا  شیب 
دوخ مشچ  اب  ار  زیچ  همه  و  دـسر ، ارف  ، زیخاتـسر زور  ، اهنآ دوعوم  زور  ات  ، يزاب مرگرـس  ناکدوک  نوچمه  و  دنـشاب ، رو  هطوغ  دوخ 
زور نآ  یفرعم  هب  سپـس   *** .تسا هدـمآ  زین  هیآ 83  فرخز  هروس  رد  تواـفت  هنوگچیه  نودـب  ریبعت و  نیمه  اـب  هیآ  نیا  دـننیبب !

هب اهربق  زا  هک  يزور  ناـمه  :" دـیامرف یم  ،و  دـنک یم  ناـیب  ار  زیگنا  لوه  كانتـشحو و  زور  نیا  زا  ییاـه  هناـشن  ،و  هتخادرپ دوعوم 
ِثا�دْـجَْألا َنِم  َنوُجُرْخَی  َمْوَی  دـنود ( !" یم  ناـشیاهتب  يوس  هب  ییوگ  هک  دـننک  یم  تکرح  دـنت  ناـنچ  ،و  دـنوش یم  جراـخ  تعرس 

 (. َنوُِضفُوی ٍبُُصن  �یلِإ  ْمُهَّنَأَک  ًاعا�رِس 

هب هیبشت  دـننک  یم  تکرح  تعرـس  اب  یهلا  لدـع  هاگداد  يوس  هب  هک  یماـگنه  تماـیق و  رد  ار  اـهنآ  لاـح  عضو  ؟ یبیجع ریبعت  هچ 
هب تبـسن  تسا  يا  هیرخـس  تقیقح  رد  ؟و  اجک نیا  اجک و  نآ  اما  دنک  یم  ناشیاهتب  يوس  هب  ازع  ای  نشج  زور  کی  رد  اهنآ  موجه 

.دنتشاد ایند  ملاع  رد  هک  یچوپ  دئاقع 

.تسا " ربق " ینعم هب  ( ثبع نزو  رب  ") ثدج " عمج " ثادجا "

.دنک یم  تکرح  تعرس  هب  هک  تسا  يزیچ  ای  صخش  ینعم  هب  ( فیرظ فارظ و  لثم  ") عیرس " عمج " عارس "
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یم بصن  ییاج  رد  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  لصا  رد  فقس ) نزو  رب  ") بصن " عمج یضعب  هتفگ  هب  مه  نآ  " بیصن " عمج " بصن "

هدرک ینابرق  نآ  يور  دندومن و  یم  شتسرپ  دندرک و  یم  بصن  ییاهاج  رد  ار  اهنآ  یگنـس  هعطق  تروص  هب  هک  ییاهتب  هب  دوش و 
تروص لکـش و  ياراد  هک  دوب  یتب  " منـص " هک دوب  نیا  منـص " " اب شتوافت  ،و  دـش یم  هتفگ  دـنتخیر  یم  نآ  رب  ار  یناـبرق  نوخ  و 

هدئام هروس  هیآ 3  رد  هک  هنوگنامه  ، دندرک یم  شتسرپ  یتلع  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  یلکش  یب  ياهگنس  هعطق  بصن " " اما ، دوب یـصاخ 
 (. ِبُصُّنلا یَلَع  َِحبُذ  ا�م  َو  دش ( یم  حبذ  اهتب  نیا  يور  هک  درمش  یم  ار  یناویح  تشوگ  مارح  ياهتشوگ  هلمج  زا  هک  میناوخ  یم 

.همشچ رس  زا  بآ  عیرس  تکرح  هیبش  تسا  عیرس  تکرح  ینعم  هب  " هضافا " هدام زا  " نوضفوی "

یم اپ  رب  هطقن  کی  رد  اهناوراک  اب  اهرکشل  نایم  رد  هک  تسا  اهمچرپ  ثحب  دروم  هیآ  رد  " بصن " زا روظنم  هک  دنا  هتفگ  زین  یضعب 
یم هتخادرپ  يرگید  ياه  هناشن  هب  سپس   *** .تسا رتبسانم  لوا  ریـسفت  یلو  ، دناسر یم  نآ  هب  ار  دوخ  تعرـس  اب  سک  ره  ،و  دننک

ًهَعِـشا�خ دـننک ( " یم  هاـگن  هناعـضاخ  هداـتفا و  ریز  هب  تشحو  لوـه و  تدـش  زا  اـهنآ  ياهمـشچ  هک  تسا  یلاـح  رد  نـیا  :" دـیازفا
 (. ْمُهُرا�ْصبَأ

.(1) ٌهَّلِذ )  ْمُهُقَهْرَت  هتفرگ (" رب  رد  ار  اهنآ  دوجو  مامت  يراوخ  تلذ و  زا  يا  هدرپ  "و 

 (. َنوُدَعُوی اُونا�ک  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  َِکل�ذ  دش (" یم  هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  :" دیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  و 
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دـشاب راک  رد  يزور  نینچ  هک  ضرف  هب  : دـنتفگ یم  هاگ  و  دـنتفرگ ، یم  هرخـسم  داب  هب  ار  نآ  هک  تسا  دوعوم  زور  نامه  نیا  يرآ 
درگ ، دنروآ رب  رس  دنرادن  تارج  يراسمرش  تشحو و  سرت و  تدش  زا  زور  نآ  یلو  ، تسا رتهب  مه  نانمؤم  زا  زور  نآ  رد  ام  عضو 

هچ اما  دنوش  یم  نامیشپ  مدان و  زور  نآ  املسم  ، دنا هتفر  ورف  هودنا  مغ و  زا  يا  هلاه  رد  ،و  هتـسشن اهنآ  يور  رـس و  رب  تلذم  رابغ  و 
.هدب رارق  تتمحر  ششوپ  رد  ار  ام  كانلوه  زور  نآ  رد.ادنوادخ  *** ؟ دوس

مدع یهاگآ و  يرادیب و  تدوخ  وت  ، تسا هدنبیرف  زارد  رود و  ياهوزرآ  ،و  بلاغ سفن  ياوه  ،و  تخس ناطیـش  ياهماد  ! اراگدرورپ
.امرف تمحرم  ام  هب  ار  ریسم  زا  فارحنا 

هروس نایاپ  نیملاعلا  بر  ای  نیمآ  هد  رارق  دنا  هتـسب  تتعاطا  هب  رمک  دـنا و  هدرک  افو  وت  اب  دوخ  دـهع  رب  هک  ینانمؤم  زا  ار  ام  ! اهلاراب
مارحلا 1406 هجحلا  يذ  جراعم 21 
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تسا هیآ  ياراد 28  هدش و  لزان  هکم  رد  هروس  نیا  حون  هروس  ( 71)

هراشا

مارحلا 1406 هجحلا  يذ  عورش 22  خیرات 
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حون هروس  ياوتحم 

رـس هب  دیجم  نآرق  زا  يددعتم  ياه  هروس  رد  ، دنک یم  نایب  ار  ربمایپ ص  حون  تشذگرـس  تسا  ادـیپ  شمان  زا  هک  نانچ  هروس  نیا 
رد رتحورــشم  هـمه  زا  "و  ءاـیبنا "،" فارعا "،" نوـنمؤم "،" ارعــش " ياـه هروـس  هـلمج  زا  ، هدـش هراـشا  گرزب  ربماـیپ  نـیا  تشذــگ 

(. ات 49 هیآ 25  زا  ) دیوگ یم  نخس  مزعلا  ولوا  ربمایپ  نیا  هرابرد  هیآ  دودح 25  رد  هک  هدمآ  " دوه " هروس

تمـسق نیا  ،و  تسا هدـماین  کبـس  نیا  هب  رگید  ییاج  رد  هک  تسا  وا  یگدـنز  زا  یـصاخ  تمـسق  هدـمآ  حون  هروس  رد  هچنآ  یلو 
هلاسم نیا  رد  هک  تسا  ییاه  يراک  هزیر  و.توعد  نیا  رـصانع  ،و  تیفیک ،و  دـیحوت يوس  هب  وا  ریگ  یپ  رمتـسم و  توعد  هب  طوبرم 

.دنروآ دورف  رس  قح  ربارب  رد  دندوبن  رضاح  اقلطم  هک  يربکتم  هاوخ و  دوخ  جوجل و  موق  ربارب  رد  مه  نآ  ، تسا هتفر  راک  هب  مهم 

شنارای حون و  نامز  طئارش  هباشم  یطئارش  رد  نامز  نآ  كدنا  ناناملـسم  ربمایپ و  ،و  هدش لزان  هکم  رد  هروس  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
: هکنیا هلمج  زا  تسا  هدوب  نیمه  ارجام  نیا  رکذ  فادها  زا  یکی  ،و  دزومآ یم  اهنآ  هب  ار  يدایز  لئاسم  ، دنتشاد رارق 

هلیسو ره  زا  ،و  دننک غیلبت  ار  نانمشد  لماک  يزوسلد  تبحم و  اب  مأوت  یقطنم  لالدتـسا  قیرط  زا  هنوگچ  هک  دهد  یم  دای  اهنآ  هب  -1
.دنریگ هرهب  هار  نیا  رد  يرثؤم  دیفم و 

دنوشن هتسخ  ادخ  يوس  هب  توعد  قیرط  رد  زگره  هک  دزومآ  یم  اهنآ  هب  -2
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.دنک ینکشراک  نمشد  ،و  دشکب لوط  اهلاس  دنچ  ره 

توعد قیرط  رد  ود  ره  زا  ،و  دنشاب هتشاد  ار  راذنا  لماوع  رگید  تسد  رد  ،و  قیوشت لئاسو  تسد  کی  رد  هک  دزومآ  یم  اهنآ  هب  -3
.دنریگ هرهب 

دنهنن ندرگ  ادـخ  ناـمرف  هب  دـنوشن و  میلـست  قح  ربارب  رد  رگا  هک  جوجل  ناکرـشم  يارب  تسا  يرادـشه  هروس  نیا  رخآ  تاـیآ  -4
.دنراد شیپ  رد  یکاندرد  تبقاع 

دوخ ياه  همانرب  رد  هک  تسا  اهنآ  هباشم  دارفا  نیتسخن و  نانمؤم  ربمایپ ص و  يارب  رطاخ  یلـست  ببـس  هروس  نیا  اهنیا  رب  هوالع  -5
.دنشاب ابیکش  رباص و  اهیتخس  تالکشم و  ربارب  رد  مرگلد و  ادخ  فطل  هب 

دوخ ریسم  رد  قح  نارادفرط  هک  ییاه  همانرب  لطاب و  قح و  نارادفرط  یمئاد  هزرابم  نایب  زا  تسا  یمیسرت  هروس  نیا  رگید  ریبعت  هب 
.دندنب راک  هب  دیاب 

***

هروس توالت  تلیضف 

هک یـسک  : " حون هوعد  مهکردت  نیذـلا  نینمؤملا  نم  ناک  حون  هروس  أرق  نم  میناوخ : یم  مالـسا ص  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
ماما زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  . 1 دریگ " یم  ارف  ار  وا  ربمایپ  حون  توعد  عاعـش  هک  دوب  دـهاوخ  یناـنمؤم  زا  دـناوخب  ار  " حون " هروس
اهأرق دـبع  ياف   " ًاحُون ا�ْنلَـسْرَأ  ّنِإ 

�
ا هروس " أرقی  نا  عدـی  ـالف  هباـتک  أرقی  رخـآلا و  مویلا  ّللاـب و 

�
ه نمؤی  ناـک  نم  میناوخ  یم  قداـص ع 

ادخ و هب  نامیا  هک  یسک  : " ّللا
�

ه نم  همارک  هتنج  عم  نانج  ثالث  هاطعا  راربألا و  نکاسم  ّللا 
�

ه هنکسا  ، هلفان وا  هضیرف  یف  ارباص  ابستحم 
زامن رد  ییابیکش  اب  مأوت  ادخ و  يارب  ار  نآ  سک  ره  ، دیامنن اهر  ار  حون  هروس  توالت  دناوخ  یم  ار  وا  باتک  دراد و  زیخاتسر  زور 
يارب شدوخ  غاب  هارمه  تشهب  ياهغاب  زا  غاب  هس  ،و  دـهد یم  ياـج  ناـکین  لزاـنم  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  توـالت  هلفاـن  اـی  هضیرف 

گرزب و ربماـیپ  نیا  مسر  هار و  زا  هک  تـسا  نـیا  نآ  توـالت  زا  فدـه  هـک  تـسا  ادـیپ  هتفگاـن  . 1 دـنک " یم  تمحرم  وا  مارتـحا 
دقاف ندـناوخ  هن  ، دـهد رارق  وا  توعد  عاعـش  رد  ار  دوخ  ،و  دریگ ماـهلا  قح  يوس  هب  توعد  هار  رد  وا  ناراـی  ییابیکـش  تماقتـسا و 

.لمع زا  یلاخ  يا  هشیدنا  هن  رکف و  هشیدنا و 
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رـس هب  دیجم  نآرق  زا  يددعتم  ياه  هروس  رد  ، دنک یم  نایب  ار  ربمایپ ص  حون  تشذگرـس  تسا  ادـیپ  شمان  زا  هک  نانچ  هروس  نیا 
رد رتحورــشم  هـمه  زا  "و  ءاـیبنا "،" فارعا "،" نوـنمؤم "،" ارعــش " ياـه هروـس  هـلمج  زا  ، هدـش هراـشا  گرزب  ربماـیپ  نـیا  تشذــگ 

(. ات 49 هیآ 25  زا  ) دیوگ یم  نخس  مزعلا  ولوا  ربمایپ  نیا  هرابرد  هیآ  دودح 25  رد  هک  هدمآ  " دوه " هروس

تمـسق نیا  ،و  تسا هدـماین  کبـس  نیا  هب  رگید  ییاج  رد  هک  تسا  وا  یگدـنز  زا  یـصاخ  تمـسق  هدـمآ  حون  هروس  رد  هچنآ  یلو 
هلاسم نیا  رد  هک  تسا  ییاه  يراک  هزیر  و.توعد  نیا  رـصانع  ،و  تیفیک ،و  دـیحوت يوس  هب  وا  ریگ  یپ  رمتـسم و  توعد  هب  طوبرم 

.دنروآ دورف  رس  قح  ربارب  رد  دندوبن  رضاح  اقلطم  هک  يربکتم  هاوخ و  دوخ  جوجل و  موق  ربارب  رد  مه  نآ  ، تسا هتفر  راک  هب  مهم 

شنارای حون و  نامز  طئارش  هباشم  یطئارش  رد  نامز  نآ  كدنا  ناناملـسم  ربمایپ و  ،و  هدش لزان  هکم  رد  هروس  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
: هکنیا هلمج  زا  تسا  هدوب  نیمه  ارجام  نیا  رکذ  فادها  زا  یکی  ،و  دزومآ یم  اهنآ  هب  ار  يدایز  لئاسم  ، دنتشاد رارق 

هلیسو ره  زا  ،و  دننک غیلبت  ار  نانمشد  لماک  يزوسلد  تبحم و  اب  مأوت  یقطنم  لالدتـسا  قیرط  زا  هنوگچ  هک  دهد  یم  دای  اهنآ  هب  -1
.دنریگ هرهب  هار  نیا  رد  يرثؤم  دیفم و 

دنوشن هتسخ  ادخ  يوس  هب  توعد  قیرط  رد  زگره  هک  دزومآ  یم  اهنآ  هب  -2
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حون هروس 

ات 4] تایآ 1  (: 71  ) حون هروس  ]

هراشا

یِّنِإ ِمْوَق  ا�ی  َلا�ق  ( 1  ) ٌمِیلَأ ٌبا�ذَـع  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َکَمْوَق  ْرِذـْنَأ  ْنَأ  ِهِمْوَق  �یلِإ  ًاحُون  ا�ْنلَـسْرَأ  ّنِإ 
�
ا ;lt;br/gt ِمیِحَّرلَا ِن�مْحَّرلَا  ّللَا 

�
ِه ِمِْسب 

َءا�ج ا�ذِإ  ّللَا 
�

ِه َلَجَأ  َّنِإ  یمَـسُم  ٍلَجَأ  �یلِإ  ْمُکْرِّخَُؤی  ْمُِکبُونُذ َو  ْنِم  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ( 3  ) ِنوُعیِطَأ ُهوُقَِّتا َو  ّللَا َو 
�

َه اوُُدبُْعا  ِنَأ  ( 2  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  ْمَُکل 
(4  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  َْول  ُرَّخَُؤی  �ال 

: همجرت

باذـع هکنآ  زا  شیپ  نک  راذـنا  ار  دوخ  موق  : میتـفگ ،و  میداتـسرف شموق  يوس  هب  ار  حوـن  اـم  رگشیاشخب 1- هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
.دیآ ناشغارس  هب  كاندرد 

.متسه يراکشآ  هدنهد  میب  امش  يارب  نم  ! موق يا  : تفگ -2
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.دیئامن تعاطا  ارم  ،و  دیزیهرپب وا  تفلاخم  زا  ،و  دینک شتسرپ  ار  ادخ  هک  -3

يریخات دسر  ارف  یهلا  لجا  هک  یماگنه  اما  ، دهد یم  رمع  ار  امش  ینیعم  نامز  ات  ،و  دزرمآ یم  ار  ناتناهانگ  ادخ  دینک  نینچ  رگا  -4
.دیتسناد یم  رگا  تشاد  دهاوخن 

: ریسفت

حون مایپ  نیتسخن 

هنیمز رد  ار  یبلاـج  تاـکن  ،و  دـشاب یم  وا  توعد  هلاـسم  هب  طوبرم  هک  تسا  حون  تـالاح  زا  تمـسق  نآ  رگناـیب  هروس  نیا  میتـفگ 
.دزومآ یم  ادخ  هار  ناورهر  همه  هب  جوجل  ماوقا  ربارب  رد  اصوصخم  قح  يوس  هب  توعد 

زا شیپ  نک  راذـنا  ار  دوخ  موق  : میتفگ ،و  میداتـسرف شموق  يوس  هب  ار  حون  ام  :" دـیامرف یم  ، هدرک عورـش  وا  تثعب  هلاـسم  زا  تسخن 
 (. ٌمِیلَأ ٌبا�ذَع  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َکَمْوَق  ْرِْذنَأ  ْنَأ  ِهِمْوَق  �یلِإ  ًاحُون  ا�ْنلَسْرَأ  ّنِإ 

�
ا دیآ (" ناشغارس  هب  كاندرد  باذع  هکنآ 

رخآ تایآ  هنیرق  هب  دـنچ  ره  ، دـشاب ود  ره  هکنیا  رتبـسانم  ،و  ترخآ باذـع  ای  دـشاب  ایند  باذـع  تسا  نکمم  كاندرد  باذـع  نیا 
.تسا ایند  باذع  روظنم  رتشیب  هروس 

ابلاغ راذـنا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  " هدـنهد تراشب  " مه دـندوب و  " هدـنهد میب   " مه ناربمایپ  هکنیا  اب  ( نداد میب  و  ") راذـنا " يور هیکت 
نیا حون   *** .دوش یم  هیکت  تازاـجم  راذـنا و  يور  اـیند  ماـمت  رد  نیناوـق  ییارجا  تنامـض  يارب  هک  هنوگناـمه  ، دراد رتـیوق  ریثاـت 

یهلا نیئآ  تعیرش و  نیتسخن  بحاص  هک  " مزعلا ولوا  " ربمایپ
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: تفگ دمآ و  شموق  غارس  هب  نامرف  نیا  تفایرد  زا  دعب  تشاد  یناهج  توعد  دوب و 

اتکی هناگی  دنوادخ  هک  تسا  نیا  فده   ( ***" ٌنِیبُم ٌریِذَن  ْمَُکل  یِّنِإ  ِمْوَق  ا�ی  َلا�ق  متسه (" يراکشآ  هدنهد  میب  امش  يارب  نم  ! موق يا 
تعاـطا تسا  ادـخ  روتـسد  هک  نم  تاروتـسد  زا  ،و  هدوـمن هشیپ  ار  اوـقت  ، دـینکفا رود  هب  تسا  وا  زا  ریغ  هچ  ره  دـینک و  شتـسرپ  ار 

يادـخ شتـسرپ  : درک هصـالخ  هلمج  هس  رد  ار  دوخ  توعد  ياوتحم  حون  تقیقح  رد  ِنوـُعیِطَأ )  ُهوـُقَّتا َو  ّللا َو 
�

َه اوُدـُبْعا  ِنَأ  دـینک ("
.دوـب ماـکحا  قـالخا و  دـیاقع و  هعوـمجم  هک  هدروآ  ادـخ  يوـس  زا  وا  هـک  یتاروتـسد  نیناوـق و  زا  تعاـطا  اوـقت و  تیاـعر  ، اـتکی

ارم توعد  رگا  : دیوگ یم  دـنک و  یم  نایب  هاتوک  هلمج  ود  رد  ار  توعد  نیا  تباجا  مهم  جـئاتن  هتخادرپ  اهنآ  قیوشت  هب  سپـس  ***
.(1) ْمُِکبُونُذ )  ْنِم  ْمَُکل  ْرِفْغَی  دزرمآ (" یم  ار  امش  ناهانگ  دنوادخ  دینک  تباجا 

همه رد  هک  تسا  ینوناق  ( درب یم  نیب  زا  دـناشوپ و  یم  ار  دوخ  زا  شیپ  مالـسا  ") هلبق ام  بجی  مالـسالا  " فورعم هدـعاق  تقیقح  رد 
.تسین مالسا  هب  رصحنم  تسا و  هدوب  يدیحوت  یهلا و  نایدا 

ار ناترمع  ، دزادنا یم  ریخات  هب  ینیعم  نامز  ات  ار  امش  و  :" دیازفا یم  سپس 
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هچنآ هتبلا  ، دوش یم  هتشذگ  ناهانگ  مامت  یگدوشخب  ثعاب  ادخ  هب  نامیا  اریز  تسا  دیکات  يارب  هدئاز و  هلمج  نیا  رد  " نم ( " 1 - 1
دننام ) نارـسفم زا  یـضعب  هکنیا  دوش و  یم  زین  نآ  لـماش  یگدوشخب  تمرح  مکح  هاـنگ و  رظن  زا  یلو  تسا  ساـنلا  قح  هب  طوبرم 
هدنیآ هن  تسا  هتشذگ  ناهانگ  هب  رظان  هیضیعبت و  نم  هک  دنا  هداد  لامتحا  ( نازیملا رد  یئابطابط  همالع  ریبک و  ریـسفت  رد  يزار  رخف 

.تسین حرطم  هدنیآ  ناهانگ  هیآ  رد  اریز  ، دسر یم  رظن  هب  دیعب 
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 (. یمَسُم ٍلَجَأ  �یلِإ  ْمُکْرِّخَُؤی  َو  دراد (" یم  رود  امش  زا  ار  باذع  هدرک و  ینالوط 

َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  َْول  ُرَّخَُؤی  َءا�ج �ال  ا�ذِإ  ّللا 
�

ِه َلَجَأ  َّنِإ  دیتسناد (" یم  رگا  دنک  یمن  ادیپ  ریخات  دسر  ارف  یهلا  ییاهن  لجا  هک  یماگنه  اریز  "

(.

ریبعت هب  ای  "و  ییاهن لجا  "و" یمسم لجا  " تسا هنوگ  ود  ناسنا  رمع  دیـسر  رـس  "و  لجا " هک دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
تسا يدیسر  رس  لوا  مسق  قلطم ) ") یمتح لجا  )و" طورشم ") قلعم لجا  " ای )و  رترود ") یصقا لجا  و" رتکیدزن ) ") یندا لجا  " رگید

اهنآ زا  یکی  یهلا  ياهباذـع  هک  دـتفیب  ولج  رایـسب  تسا  نکمم  ناـسنا  تسرداـن  لاـمعا  رثا  رب  ،و  تسا ینوگرگد  رییغت و  لـباق  هک 
.دتفیب بقع  رایسب  تسا  نکمم  ریبدت  يراک و  وکین  اوقت و  رثا  رب  سکع  هب  تسا و 

هکنیا نآ  درک و  صخـشم  ناوت  یم  لاثم  کی  اـب  ار  عوضوم  نیا  ، تسین ینوگرگد  لـباق  هجوچیه  هب  ییاـهن  دیـسررس  لـجا و  یلو 
رثا رب  هک  دـسر  یم  ارف  ینامز  ماجنا  رـس  دـنک  راک  بوخ  ندـب  ياههاگتـسد  مامت  رگا  درادـن  نادـیواج  رمع  دادعتـسا  ناسنا  کـی 
رمع دناوت  یم  اهیرامیب  زا  عقوم  هب  يریگولج  تشادهب و  لوصا  تیاعر  یلو  ، دـتفا یم  راک  زا  دوخ  هب  دوخ  وا  بلق  دایز  یگدوسرف 

دهد (1). نایاپ  نآ  هب  يدوز  هب  دزاس و  هاتوک  رایسب  ار  نآ  تسا  نکمم  روما  نیا  تیاعر  مدع  هک  یلاح  رد  دنک  ینالوط  ار  ناسنا 

***

رمع یهاتوک  يدایز و  يونعم  لماوع  هتکن 

دـیروایب و نامیا  رگا  : دـیوگ یم  اریز  ، تسا رمع  یهاتوک  رد  ناهانگ  ریثاـت  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  یبوخ  هب  هک  يرگید  هتکن 
ادخ دینک  هشیپ  اوقت 
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.میا هتشاد  هحفص 148) مجنپ  دلج   ) ماعنا هروس  هیآ 2  لیذ  يرگید  ثحب  " قلعم لجا  "و" ییاهن لجا  " هرابرد ( 1 - 1
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هبرض ناسنا  حور  ای  مسج و  رب  هراومه  ناهانگ  هکنیا  هب  هجوت  اب  ، دزادنا یم  ریخات  هب  ار  امش  گرم  دهد و  یم  ینالوط  رمع  امـش  هب 
.تسا ناسآ  ینعم  نیا  كرد  دنک  یم  دراو  كانلوه  ياه 

میناوخ یم  قداص ع  ماما  زا  ینعم  رپ  ثیدح  کی  رد  هلمج  زا  ، تسا هدش  ناوارف  دیکات  ینعم  نیا  يور  زین  یمالسا  تایاور  رد 

!: رامعالاب شیعی  نمم  رثکا  ناسحالاب  شیعی  نم  ،و  لاجالاب تومی  نمم  رثکا  بونذلاب  تومی  نم 

رمع يراک  وکین  رثا  رب  هک  یناسک  ،و  دـنور یم  ایند  زا  یهلا  گرم  هب  هک  دنتـسه  اهنآ  زا  شیب  دـنریم  یم  ناـهانگ  رثا  رب  هک  اـهنآ  "

.(1) دوش !" یم  دایز  ناشرمع  یعیبط  لماوع  رثا  رب  هک  دنتسه  یناسک  زا  شیب  دننک  یم  ادیپ  ینالوط 

***
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ات 9] تایآ 5  (: 71  ) حون هروس  ]

هراشا

ِیف ْمُهَِعباـ�صَأ  اُولَعَج  ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  اـ�مَّلُک  یِّنِإ  َو  ( 6  ) ًارا�ِرف ّـالِإ 
�

ِیئاـ�عُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف  ( 5  ) ًارا�هَن ًـْالَیل َو  یِمْوَق  ُتْوَعَد  یِّنِإ  ِّبَر  َلـا�ق 
ًارا�رْسِإ ْمَُهل  ُتْرَرْـسَأ  ْمَُهل َو  ُْتنَلْعَأ  یِّنِإ  َُّمث  ( 8  ) ًارا�هِج ْمُُهتْوَعَد  یِّنِإ  َُّمث  ( 7  ) ًارا�بِْکتِْسا اوُرَبْکَتِْسا  اوُّرَصَأ َو  ْمَُهبا�ِیث َو  اْوَشْغَتِْـسا  ْمِِهنا�ذآ َو 

(9)

: همجرت

.مدرک توعد  ( وت يوس  هب  ) زور بش و  ار  دوخ  موق  نم  ! اراگدرورپ تفگ  ( حون -) 5

ار اهنآ  وت  دـنروایب و  نامیا  هک  مدرک  توعد  ار  اـهنآ  ناـمز  ره  نم  7-و  دوزفین ! اـهنآ  رب  " قح زا  رارف  " زج يزیچ  نم  توعد  اـما  -6
ادـیدش ،و  دـندیزرو رارـصا  تفلاخم  رد  ،و  دـندیچیپ ) دوخ رب  ار  ناشیاهـسابل  ،و  هداد رارق  اهـشوگ  رد  ار  شیوخ  ناتـشگنا  يزرماـیب 

.دندرک رابکتسا 

.مدرک توعد  ( وت یگدنب  دیحوت و  هب  ) اراکشآ ار  اهنآ  نم  سپس  -8

.مدناوخ وت  يوس  هب  ار  اهنآ  ناهنپ  9-و 
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: ریسفت

...اما ، مدرک هدافتسا  اهنآ  تیاده  يارب  یتصرف  ره  زا 

راگدرورپ هاگـشیپ  هب  هک  یماگنه  ، وا دوخ  نابز  زا  ینانخـس  شموق  توعد  يارب  حون  تیروماـم  تلاـسر و  همادا  رد  تاـیآ  نیا  رد 
.تسا هدنزومآ  رایسب  هک  هدش  لقن  ، درب یم  تیاکش 

تفگ حوـن  :" دــیامرف یم  ، دــشاب ینید  ناـغلبم  هـمه  يارب  اــشگهار  دــناوت  یم  هـک  تـسا  ینانخــس  هـنیمز  نـیا  رد  حوـن  ناــنخس 
داشرا رد  يا  هظحل  و  ًارا�هَن )  ًْالَیل َو  یِمْوَق  ُتْوَعَد  یِّنِإ  ِّبَر  َلا�ق  مدرک (" توعد  وت  يوس  هب  زور  بش و  ار  دوخ  موق  نم  ! اراـگدرورپ

ًارا�ِرف ّالِإ 
�

ِیئا�عُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف  دوزفین (" اهنآ  رب  قح  زا  رارف  زج  يزیچ  نم  داشرا  توعد و  نیا  اما   ***" .مدرکن یهاتوک  اـهنآ  غیلبت  و 
عون کـی  هب  زاـین  ياـهتوعد  ریثاـت  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  اـما  ، دوـش نآ  زا  رارف  ببـس  يزیچ  يوـس  هب  توـعد  هک  تسا  بیجع  نیا  و  ( 
رگید ریبعت  هب  ،و  دـشخبب یفنم  سوکعم و  رثا  هدامآ  ات  ياهلد  رد  هک  تسین  بجعت  ياج  دراد  لباقتم  هبذاج  تیخنـس و  یگداـمآ و 

تمواقم نیمه  ،و  دنهد یم  جرخ  هب  تمواقم  نآ  لباقم  رد  دنونش  یم  ار  ادخ  نادرم  توعد  هک  یماگنه  قح  نمـشد  جوجل و  دارفا 
.دزاس یم  رتخسار  ار  قافن  رفک و  دنک و  یم  رترود  ادخ  زا  ار  اهنآ 

ُدیِزَی َنِینِمْؤُْمِلل َو �ال  ٌهَمْحَر  ٌءا�فِش َو  َوُه  ا�م  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  تسا : هدمآ  ءارسا  هروس  هیآ 80  رد  هک  تسا  يزیچ  دننامه  تسرد  نیا 
اما تسا  نانمؤم  يارب  تمحر  ءافش و  هیام  هک  میا  هدرک  لزان  یتایآ  نآرق  رد  ام   " " ًارا�سَخ ّالِإ 

�
ّظلا 

�
َنیِِملا
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ناراگزیهرپ تیادـه  هیاـم  ینامـسآ  باـتک  نیا  میناوخ  یم  نآرق  تاـیآ  رد  هکنیا  و  دـیازفا !" یمن  ناـیز  نارـسخ و  زج  ار  ناـملاظ 
هدامآ ات  ، دشاب ناسنا  دوجو  رد  ، فیعـض دنچ  ره  اوقت  زا  يا  هلحرم  دـیاب  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  (2- هرقب  ") َنیِقَّتُْمِلل ًيدُه  تسا ""
همادا رد  حون  سپـس   *** .تسا قح  راتفگ  شریذـپ  يارب  یگداـمآ  "و  ییوج تقیقح  حور  " ناـمه هلحرم  نیا  ، ددرگ قح  شریذـپ 

رارق دوخ  شزرمآ  لومـشم  ار  اهنآ  وت  اـت  دـنروایب  ناـمیا  هک  مدرک  توعد  ار  اـهنآ  ناـمز  ره  نم  ! ادـنوادخ :" دـیازفا یم  نخـس  نیا 
رارـصا نامیا  مدع  تفلاخم و  رد  دندیچیپ و  دوخ  رب  ار  ناشیاهـسابل  ،و  هداد رارق  دوخ  ياهـشوگ  رد  ار  شیوخ  ناتـشگنا  اهنآ  ، یهد

اوُّرَـصَأ َو ْمَُهبا�ِیث َو  اْوَشْغَتْـسا  ْمِِهنا�ذآ َو  ِیف  ْمُهَِعباـ�صَأ  اُولَعَج  ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  اـ�مَّلُک  یِّنِإ  َو  دـندرک (" رابکتـسا  ادـیدش  دـندیزرو و 
 (. ًارا�بِْکتْسا اوُرَبْکَتْسا 

سابل هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ای  نتشیوخ  رب  سابل  ندیچیپ  دنونـشن و  ار  قح  يادص  هک  هدوب  نیا  يارب  اهـشوگ  رد  تشگنا  نتـشاذگ 
زا ،و  دسرن اهنآ  خامص  هدرپ  هب  یتوص  جاوما  نیرتمک  دشاب و  شوگ  رد  هدرک  ورف  ناتشگنا  يارب  يا  هناوتشپ  ات  دنتخادنا  یم  رـس  رب 

ربمایپ نیا  حون  یتوکلم  هفایق  رب  ناشنامـشچ  ادابم  دـنناشوپب  ار  دوخ  تروص  دنتـساوخ  یم  ای  !و  ددرگن لقتنم  زغم  هب  یمایپ  هک  اجنآ 
ناسنا هک  تسا  زیگنا  تریح  یتسار  نیا  ندید ! زا  مشچ  مه  دنام و  زاب  ندینـش  زا  شوگ  مه  دنتـشاد  رارـصا  عقاو  رد  دتفیب ، گرزب 

.دهدن دوخ  هب  ار  ندیشیدنا  ندینش و  ندید و  هزاجا  یتح  هک  دسرب  قح  اب  ینمشد  توادع و  زا  هلحرم  نیا  هب 

،و دندرب یم  " حون " دزن هتفرگ و  ار  شیوخ  نادنزرف  تسد  فرحنم  موق  نآ  زا  یضعب  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  ریـسافت  زا  یـضعب  رد 
: دنتفگ یم  نینچ  دوخ  دنزرف  هب 
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ات ) منک یم  وت  هب  ار  شرافـس  نامه  نالا  نم  و  هدرک ، نم  هب  مردـپ  هک  تسا  یتیـصو  نیا  دـنک  هارمگ  ار  وت  اداـبم  سرتب  درم  نیا  زا 
.(1) مشاب ) هدرک  ادا  ار  یهاوخ  ریخ  تیصو و  قح 

زگره داد و  یم  همادا  شیوخ  یهلا  توعد  هب  نانچ  مه  لـسن  دـنچ  یط  رد  دوخ  ینـالوط  رمع  اـب  حون  هک  دـهد  یم  ناـشن  هیآ  نیا 
.دش یمن  هتسخ 

ربارب رد  هک  دندید  یم  نیا  زا  رتالاب  ار  دوخ  اریز  ، دوب رورغ  رابکتسا و  اهنآ  یتخبدب  مهم  لماوع  زا  یکی  هک  دهد  یم  ناشن  انمض  و 
هشیمه رورغ  ربک و و  نیا  ، دنروآ دورف  میلست  رـس  اوقت  شناد و  ملع و  نوناک  شبلق  دشاب و  ادخ  هدنیامن  دنچ  ره  دوخ  دننام  یناسنا 

.مینک یم  هدـهاشم  ناـمیا  یب  دارفا  یگدـنز  رد  رـشب  خـیرات  لوـط  ماـمت  رد  ار  نآ  موـش  هرمث  هدوـب و  قـح  هار  مهم  عـناوم  زا  یکی 
: دیوگ یم  ، هداد همادا  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  دوخ  نانخس  هب  نانچ  مه  حون  ***

 (. ًارا�هِج ْمُُهتْوَعَد  یِّنِإ  َُّمث  مدرک (" توعد  وت  تدابع  دیحوت و  هب  اراکشآ  ار  اهنآ  سپس  ادنوادخ ! "

تقیقح ، ناهن اراکـشآ و  " مدرکن تعانق  زین  نیا  هب   *** .مدـناوخ ارف  نامیا  يوس  هب  ار  اهنآ  دـنلب  يادـص  اـب  یمومع و  تاـسلج  رد 
 (. ًارا�رْسِإ ْمَُهل  ُتْرَرْسَأ  ْمَُهل َو  ُْتنَلْعَأ  یِّنِإ  َُّمث  متشاد (" نایب  اهنآ  يارب  ار  نامیا  دیحوت و 

هاگ : درک لابند  فلتخم  قیرط  هس  زا  ار  دوخ  توعد  هاوخ  دوخ  جوجل و  تیعمج  نیا  رد  ذوفن  يارب  حون  ، نارسفم زا  یضعب  هتفگ  هب 
هنایفخم توعد  اهنت 
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رارصا رفک  رد  ،و  دندیچیپ دوخ  هب  ار  اهـسابل  هتـشاذگ  شوگ  رد  ار  اهتـشگنا  ) دش هناگراهچ  ياهلمعلا  سکع  اب  هجاوم  هک  دومن  یم 
هدافتسا ناهن  راکـشآ و  توعد  نتخیمآ  شور  زا  زین  هاگ  ،و  تشاد راکـشآ  ینلع و  توعد  اهنت  هاگ  )و  دندومن رابکتـسا  ،و  دندیزرو

داتفین (1). رثؤم  اهنیا  زا  کی  چیه  یلو  درک  یم 

،و ددرگ مکحتـسم  وا  دوجو  رد  داسف  ياه  هشیر  هک  دورب  شیپ  ردق  نآ  لطاب  ریـسم  رد  رگا  هک  تسا  نینچ  ناسنا  نامتخاس  الوصا 
ياسر ياهمایپ  هن  ،و  دـشخب یم  رثا  وا  رد  ادـخ  نادرم  توعد  هن  دـیآ  رد  يوناث  تعیبط  تروص  هب  هدرک  ذوفن  شدوجو  قاـمعا  رد 

.دهد یم  يا  هدیاف  یهلا 

***

: اه هتکن 

هراشا

غیلبت مسر  هار و  -1

هکم رد  هک  یکدنا  نانمؤم  ربمایپ ص و  رطاخ  یلست  يارب  يا  هلیسو  هک  نیا  نیع  رد  هدمآ  حون  توعد  هرابرد  قوف  تایآ  رد  هچنآ 
.دهد یم  هئارا  ادخ  هار  ناغلبم  همه  يارب  ار  یناگمه  یمومع و  همانرب  کی  دوب  دنتسویپ  وا  هب 

یلاح رد  رطاخ  شمارآ  اب  سپـس  دـنوش  عمج  رهـش  یمومع  زکرم  کی  رد  ، هدرک تباجا  ار  شتوعد  مدرم  تشادـن  راظتنا  زگره  وا 
یم هدافتـسا  تایآ  نحل  زا  هکلب  ، دـناسرب ناـنآ  هب  ار  یهلا  ماـیپ  دـنراد  شنانخـس  هب  شوگ  هتخود و  وا  ناـهد  هب  مشچ  ناـگمه  هک 
روط هب  ار  اهنآ  رازاب  هچوک و  رد  ای  ، تفر یم  ناشیاه  هناـخ  رد  مدرم  غارـس  هب  هاـگ  وا  هک  ( هدـمآ زین  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  (و  دوش

زا يرگید  ياهروظنم  هب  هک  یمومع  سلاجم  رد  هاگ  ،و  درک یم  غیلبت  يزیمآ  تبحم  نحل  هلـصوح و  اب  و  دز ، یم  ادص  یـصوصخ 
دنلب يادص  اب  دمآ و  یم  دوب  هدش  لیکشت  ازع  نشج و  لیبق 
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وربور حرج  برض و  هاگ  ،و  ءازهتسا نیهوت و  بولطمان و  ياهلمعلا  سکع  اب  هشیمه  اما  ، دناوخ یم  اهنآ  رب  ار  ادخ  نامرف  راکـشآ  و 
.تشادنرب دوخ  راک  زا  تسد  زگره  لاح  نیا  اب  یلو  ، دش یم 

.دوب قح  نیئآ  هب  توعد  هار  رد  وا  هیامرس  ریظن  یب  تماقتسا  راکتشپ و  ،و  رت بیجع  يزوسلد  نآ  ،و  بیجع هلصوح  نیا 

رب ار  ددع  ود  نیا  رگا  هک  دندروآ  نامیا  وا  هب  رفن  داتشه  دودح  اهنت  شتوعد  لاس  هاجنپ  دصهن و  لوط  رد  هکنیا  رتزیگنا  تفگش  و 
!!. درک غیلبت  لاس  هدزاود  دودح  طسوتم  روط  هب  رفن  کی  ره  تیاده  يارب  هک  دوش  یم  نشور  مینک  میسقت  رگیدکی 

دهاوخن ریگملاع  بلاج  ینغ و  ياوتحم  نیا  اب  مالسا  دنشاب  رادروخرب  يراکتشپ  تماقتـسا و  نینچ  کی  زا  یمالـسا  ناغلبم  رگا  ایآ 
*** !؟ دش

؟ ارچ تقیقح  زا  رارف  -2

قح فرح  ندینـش  هب  رـضاح  یتح  هک  دـنوش  ادـیپ  یناسک  نامـسآ  نیا  ریز  رد  تسا  نکمم  رگم  هک  دـنک  یم  بجعت  ناـسنا  هاـگ 
.تسا ندینش  زا  اهنت  نخس  تسین  شریذپ  زا  نخس  ؟ دننک رارف  نآ  زا  دنشابن و 

.دنا هدوب  رایسب  دارفا  هنوگ  نیا  دیوگ  یم  خیرات  یلو 

دندـیچیپ یم  تروص  رـس و  رب  هماج  هداهن و  شوگ  رد  تشگنا  درک  یم  دـیحوت  هب  توعد  ار  اهنآ  هک  یماگنه  هب  حون  موق  اـهنت  هن 
ربمایپ ص زیگنا  لد  يادص  یتقو  هک  دندوب  یهورگ  نآرق  حیرص  قبط  مالسا ص  ربمایپ  رـصع  رد  هکلب  ، دننیبن دنونـشن و  ار  قح  هک 
، دونشن ار  وا  يادص  سکچیه  هک  دنتخادنا  یم  هار  هب  ییاغوغ  نانچ  ریفـص  توس و  لاجنج و  راج و  اب  دش  یم  دنلب  نآرق  تایآ  هب 

اوُعَمْسَت اوُرَفَک �ال  َنیِذَّلا  َلا�ق  َو 
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زوریپ ات  دینک  لاجنج  نآ  توالت  ماگنه  هب  دیهدن و  ارف  نآرق  نیا  هب  شوگ  : دنتفگ نارفاک   :" َنُوِبْلغَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  اْوَْغلا  ِنآْرُْقلا َو  اَذـ�ِهل 
(. تلصف 26 ") دیوش

رادیب داشرا و  ار  فرحنم  نانمـشد  تساوخ  یم  نادیهـش  رالاس  نیـسح ع  ماما  هک  یماگنه  تسا  هدمآ  زین  البرک  نینوخ  خـیرات  رد 
دش (1). مگ  اهنآ  نایم  رد  ماما  يادص  هک  دنتخادنا  هار  هب  یلاجنج  نانچ  دنک 

ياهیقیـسوم ، ملاسان ياهیمرگرـس  عاونا  اب  لـطاب  نارادـفرط  رگید ، ياـه  هرهچ  لاکـشا و  رد  یهتنم  دراد  همادا  هماـنرب  نیا  زین  زورما 
ار ادـخ  نادرم  زاونلد  يادـص  دـنناوتن  ناـناوج  اـصوصخم  مدرم  هک  دـنا  هدرک  مهارف  يوج  ناـنچ  نآ  دـننام  ردـخم و  داوم  برخم 

.دنونشب
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ات 14] تایآ 10  (: 71  ) حون هروس  ]

هراشا

ّنَج َو
ٍتـا� ْمَُکل  ْلَـعْجَی  َنِیَنب َو  ٍلا�ْومَأـِب َو  ْمُکْدِدُْـمی  َو  ( 11  ) ًارا�رْدـِم ْمُْکیَلَع  َءا�مَّسلَا  ِلِـسُْری  ( 10  ) ّفَغ

�
ًارا َناـ�ک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتِْـسا  ُْتلُقَف 

(14  ) ًارا�وْطَأ ْمُکَقَلَخ  ْدَق  َو  ( 13  ) ًارا�قَو ِّلل 
�

ِه َنوُجْرَت  ْمَُکل �ال  ا�م  ( 12  ) ًارا�ْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَی 

: همجرت

.تسا هدنزرمآ  رایسب  وا  هک  دیبلطب  شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا  متفگ  اهنآ  هب  -10

رـس ياهغاب  ،و  دنک دادما  ناوارف  نادنزرف  لاوما و  اب  ار  امـش  12-و  دتسرف ، امـش  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامـسآ  تکرب  رپ  ياهناراب  ات  -11
.دهد رارق  ناترایتخا  رد  يراج  ياهرهن  زبس و 

.تسا هدیرفآ  فلتخم  لحارم  رد  ار  امش  هک  یلاح  رد  -14 دیتسین !؟ لئاق  تمظع  ادخ  يارب  امش  ارچ  -13

: ریسفت

نامیا يویند  شاداپ 

اهنآ هب  ،و  دـنک یم  هیکت  قیوشت  تراشب و  يور  راب  نیا  شکرـس  جوجل و  موق  نآ  تیادـه  يارب  دوخ  رثؤم  تاـنایب  همادا  رد  " حون "

زا رگا  هک  دهد  یم  دکؤم  هدعو 
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اهنآ هب  نم  ادنوادخ  :" دنک یم  ضرع  دیاشگ ، یم  اهنآ  يور  هب  وس  ره  زا  ار  شیوخ  تمحر  ياهرد  ادخ  دـننک  هبوت  هانگ  كرش و 
هن  (. *** ّفَغ

�
ًارا َنا�ک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ُْتلُقَف  تسا (" هدـنزرمآ  رایـسب  وا  هک  دـینک  شزرمآ  ياضاقت  شیوخ  راگدرورپ  زا  : متفگ

") دتـسرف یم  ورف  امـش  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامـسآ  تکربرپ  ياهناراب  دـینک  نینچ  رگا  " هکلب ، دزاس یم  كاپ  ناـهانگ  زا  ار  امـش  اـهنت 
.دریگ یم  ارف  ار  امش  وا  يدام  تکرب  رپ  ناراب  مه  يونعم و  تمحر  ناراب  مه  هصالخ  (1) ًارا�رْدِم )  ْمُْکیَلَع  َءا�مَّسلا  ِلِسُْری 

اما ! دوش یم  لزان  دراد  نامسآ  ییوگ  هک  دراب  یم  ناراب  ردق  نآ  ینعی  " دتسرف یم  امـش  رب  ار  نامـسآ  :" دیوگ یم  هکنیا  هجوت  لباق 
.تسا توارط  يزبس و  رـس  یمرخ و  هیام  اـج  همه  رد  هکلب  ، دـناسر یم  یبیـسآ  هن  ،و  دروآ یم  یناریو  هن  تسا  تمحر  ناراـب  نوچ 

 (. َنِیَنب ٍلا�ْومَِأب َو  ْمُکْدِدُْمی  َو  دنک ("، یم  نوزفا  ار  امش  نادنزرف  لاوما و  و  :" دیازفا یم  سپس  ***

 (. ًارا�ْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَی  ّنَج َو 
ٍتا� ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  .دهد ( " یم  رارق  يراج  بآ  ياهرهن  زبسرس و  مرخ و  ياهغاب  امش  يارب  "و 

ناهانگ و یگدوشخب  يونعم  گرزب  تمعن  ، هداد هدعو  اهنآ  هب  يدام  گرزب  تمعن  جنپ  ،و  يونعم گرزب  تمعن  کی  بیترت  نیا  هب 
یگدولآ زا  ندش  كاپ 
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راک هب  ناراب  شزیر  ینعم  هب  سپس  ،و  تسا ردام  ناتسپ  زا  ریش " " شزیر ینعم  هب  لصا  رد  ( رج نزو  رب  ") رد " هدام زا  " راردم ( " 1 - 1
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ياه هیامرـس  ) نادـنزرف ینوزف  ، لاوما ینوزف  تکرب ، رپ  عقوم و  هب  دـیفم و  ياهناراب  شزیر  : يدام ياهتمعن  اـما  ، تسا نایـصع  رفک و 
مه اـیند و  يداـبآ  بجوم  مه  دـیجم  نآرق  یهاوگ  قـبط  يوـقت  ناـمیا و  يرآ  يراـج  بآ  ياـهرهن  ،و  تکرب رپ  ياـهغاب  (، یناـسنا

.تسا ترخآ 

ارف ار  اـهنآ  یطحق  یلاسکـشخ و  ، دـندز زاـب  رـس  حون  توعد  لوبق  زا  جوجل  موـق  نیا  یتـقو  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
نامیا رگا  : تفگ اهنآ  هب  حون  ، دندروآ یم  هچب  رتمک  دنتـشگ و  میقع  نانز  ، دندش كاله  ناشنادـنزرف  لاوما و  زا  يرایـسب  ،و  تفرگ

ات دنداد  ناشن  یتخـس  رـس  نانچ  مه  دندرکن و  وا  هب  ییانتعا  اهنآ  یلو  ، دـش دـهاوخ  عفد  امـش  زا  اهالب  بئاصم و  نیا  همه  دـیروایب 
دیسرت یمن  ادخ  زا  امش  ارچ  :" دیوگ یم  ،و  ددرگ یم  زاب  راذنا  هب  رگید  راب  سپس  ! *** درک ورد  ار  همه  دیـسر و  ارف  ییاهن  باذع 

نوگانوگ ياه  شنیرفآ  ار  امش  ادخ  هک  یلاح  رد  . ***" (1) ًارا�قَو )  ِّلل 
�

ِه َنوُجْرَت  ْمَُکل �ال  ا�م  دیتسین (!؟" لئاق  تمظع  يادـخ  يارب  و 
هب سپ  نآ  زا  و  هقلع " " تروـص هب  ار  امـش  هک  تشذـگن  يزیچ  ، دـیدوب یـشزرا  یب  " هفطن " تـسخن ًارا�وْـطَأ )  ْمُـکَقَلَخ  ْدَـق  َو  داد ("

، داد امش  هب  یناسنا  مادنا  لکش و  سپس  ، دروآ رد  " هغضم " تروص
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زا سپ  یکی  ار  ینینج  فلتخم  لحارم  هنوگ  نیمه  داد ، تکرح  سح و  حور و  امـش  هب  ،و  دیناشوپ امـش  مادنا  رد  تایح  سابل  دـعب 
همادا یگدـنز  فلتخم  لاکـشا  تایح و  راوطا  زاب  دـیدش  دـلوتم  رداـم  زا  لـماک  یناـسنا  تروص  هب  اـت  دـیداهن ، رـس  تشپ  يرگید 

اب ناتـسآ  ربارب  رد  هنوگچ  ، دـیبای یم  يدـیدج  شنیرفآ  ،و  دـیوش یم  وـن  اـمئاد  ،و  دـیراد رارق  وا  تیبوـبر  تحت  هشیمه  امـش  ، تفاـی
ناج حور و  هرهچ  هک  ، دیریگ یم  دوخ  هب  یفلتخم  لاکشا  ینامسج  رظن  زا  اهنت  هن  دیروآ ؟ یمن  دورف  میظعت  رس  دوخ  قلاخ  تمظع 
امئاد امش  همه  ،و  تسا یقـشع  یلد  ره  رد  یقوذ و  يرـس  ره  رد  ،و  دیراد يدادعتـسا  امـش  زا  کی  ره  ، تسا رییغت  رد  امئاد  زین  امش 

تلوهک تاساسحا  هب  ار  دوخ  ياج  مه  نآ  ،و  دهد یم  یناوج  تاساسحا  هب  ار  دوخ  ناج  یکدوک  تاساسحا  ، دـیوش یم  نوگرگد 
.دشخب یم  يریپ  و 

نارفک همهنیا  ، وا تیانع  فطل و  همه  نیا  اب  دنک و  یم  تیادـه  يربهر و  ماگ  ره  رد  تسا و  امـش  اب  اج  همه  رد  وا  بیترت  نیا  هب  و 
*** ؟ ارچ یتمرح  یب  و 

: هتکن

" يدابآ نارمع و  "و" يوقت " هطبار

رفک و ،و  اه هعماج  يدابآ  هیام  تلادع  نامیا و  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  هتکن  نیا  ، قوف تایآ  هلمج  زا  ، نآرق فلتخم  تایآ  زا 
.تسا یناریو  هیام  هانگ  ملظ و 

اهرهـش و لها  رگا   :" ِضْرَْألا ِءا�مَّسلا َو  َنِم  ٍتا�کََرب  ْمِْهیَلَع  ا�نْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  �يرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  میناوخ : یم  " فارعا هیآ 96" رد 
". میئاشگ یم  اهنآ  يور  هب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  ياهرد  دننک  هشیپ  اوقت  دنروایب و  نامیا  اهیدابآ 
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لامعا رثا  رب  ایرد  یکشخ و  رد  داسف   :" ّنلا
ِسا� يِْدیَأ  ْتَبَـسَک  ا�ِمب  ِرْحَْبلا  ِّرَْبلا َو  ِیف  ُدا�سَْفلا  َرَهَظ  میناوخ : یم  " مور " هروس هیآ 41  رد  و 

". دش رهاظ  مدرم 

لامعا رطاخ  هب  دسر  یم  امـش  هب  یتبیـصم  ره   :" ْمُکیِْدیَأ ْتَبَـسَک  ا�ِمبَف  ٍهَبیِـصُم  ْنِم  ْمَُکبا�صَأ  ا�م  َو  تسا : هدمآ  " يروش هیآ 30" رد  و 
ْنِم ْمِِهقْوَف َو  ْنِم  اُولَکَأـَل  ْمِهِّبَر  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  ـا�م  َلـیِْجنِْإلا َو  َها�رْوَّتلا َو  اُومـا�قَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  تسا َو  هدـمآ  هدـئام  هیآ 66  رد  "و  تسا اـمش 

نیمز نامـسآ و  زا  ، دنراد اپ  رب  تسا  هدـش  لزان  نانآ  رب  ناشراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  لیجنا و  تاروت و  اهنآ  رگا   :" ْمِِهلُجْرَأ ِتْحَت 
.لیبق نیا  زا  يرگید  تایآ  )و  تفرگ دهاوخ  ارف  ار  اهنآ  نامسآ  نیمز و  تاکرب  و  ") دنروخ یم  يزور 

رد زین  ینشور  يدام  هطبار  مینیب  یم  یبوخ  هب  ار  شراثآ  هک  يونعم  هطبار  رب  هوالع  هکلب  ، تسین يونعم  هطبار  کی  اهنت  " هطبار " نیا
.دراد دوجو  هنیمز  نیا 

زا ببس  روما  نیا  ،و  تسا یقالخا  ياهـشزرا  ندرک  شومارف  ،و  ینکـش نوناق  ، تیلوئـسم ساسحا  مدع  همـشچرس  ینامیا  یب  رفک و 
ندروخ مه  هب  و  يداصتقا ، یناسنا و  ياهورین  نتفر  ردـه  ، نانیمطا دامتعا و  ياه  هیاپ  ندـش  لزلزتم  اه ، هعماج  تدـحو  نتفر  ناـیم 

.تسا یعامتجا  لداعت 

شیپ ار  يدوباـن  طوقـس و  هار  دـنک و  یم  ینیـشن  بقع  تعرـس  هب  ددرگ  مکاـح  نآ  رب  روـما  نیا  هک  يا  هعماـج  هک  تسا  یهیدـب 
.تفرگ دهاوخ 

نوهرم دیاب  زین  ار  نآ  دـنرادروخرب  يدام  عضو  یبسن  تفرـشیپ  زا  اوقت  نامیا و  مدـع  دوجو  اب  هک  دنتـسه  یعماوج  مینیب  یم  رگا  و 
لوط رد  املع  نادنمشناد و  یهلا و  ناربهر  تامحز  هجیتن  نیشیپ و  يایبنا  ثاریم  هک  مینادب  یقالخا  لوصا  زا  یـضعب  یبسن  تیاعر 

.تسا اهنرق 

هدش هیکت  دایز  ینعم  نیا  يور  زین  یمالسا  تایاور  رد  قوف  تایآ  رب  هوالع 
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: هلمج زا  ، دوش یم  یگدنز  يدوبهب  يزور و  ینوزف  ببس  هانگ  كرت  رافغتسا و  هک  تسا 

دومرف هک  هدمآ  یلع ع  زا  یثیدح  رد 

: قزرلا بلجت  رافغتسالا  رثکا 

.(1) ینک " بلج  دوخ  يوس  هب  ار  يزور  ات  نک  رافغتسا  دایز  "

: دومرف هک  هدش  لقن  نینچ  مرکا ص  ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

یسک : " ّللاب
�

ه الا  هوق  لوح و ال  :ال  لقیلف رما  هنزح  نم  و  ّللا ،
�

ه رفغتسیلف  قزرلا  اطبتـسا  نم  ،و  یلاعت ّللا 
�

ه دمحیلف  همعن  هیلع  ّللا 
�

ه معنا  نم 
هک یسک  ،و  دنک شزرمآ  بلط  ادخ  زا  هدرک  ریخات  شیزور  هک  یسک  ،و  دروآ اجب  ار  ادخ  رکـش  هدیـشخب  وا  هب  یتمعن  دنوادخ  هک 

.(2) ّللاب "
�

ه الا  هوق  لوح و ال  :ال  دیوگب ددرگ  نیگمغ  يا  هثداح  رثا  رب 

" میناوخ یم  زین  هغالبلا  جهن  رد 

َءا�مَّسلا ِلِسُْری  ّفَغ 
�
ًارا َنا�ک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتِْـسا  هناحبـس  لاـقف  ، قلخلا همحر  قزرلا و  روردـل  اببـس  رافغتـسالا  هناحبـس  ّللا 

�
ه لـعج  دـق  و 

بلط ناـتراگدرورپ  زا  هدومرف  ،و  هداد رارق  قلخ  تمحر  يزور و  ینوزف  ببـس  ار  رافغتـسا  ، ناحبـس دـنوادخ   . ..":" ًارا�رْدـِم ْمُْکیَلَع 
.(3) دتسرف " یم  امش  رب  ار  نامسآ  تکرب  رپ  ناراب  ، تسا هدنزرمآ  رایسب  وا  هک  دینک  شزرمآ 

هار دـنک و  هبوت  نآ  زا  ناسنا  هک  یماگنه  تسا و  ناهج  نیا  رد  ییاـهتیمورحم  ناـهانگ  زا  يرایـسب  تازاـجم  هک  تسا  نیا  تقیقح 
دزاس (4). یم  فرط  رب  وا  زا  ار  تازاجم  نیا  دنوادخ  دریگ  شیپ  ار  يوقت  یکاپ و 

***

73  : ص

هحفص 424. دلج 5  " نیلقثلا رون  " ریسفت 1 و 2 ) - 1
هبطخ 143. " هغالبلا جهن  ( " 3 - 2

دـلج 9 هنومن  ریـسفت  ) میتشاد دوه  هروس  هیآ 52  لـیذ  " اـه هعماـج  یناریو  هاـنگ و  " ناونع تحت  هنیمز  نیا  رد  يرگید  حرـش  ( 4 - 3
(. هحفص 131

-4
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ات 20] تایآ 15  (: 71  ) حون هروس  ]

هراشا

ِضْرَْألَا َنِم  ْمُکَتَْبنَأ  ّللَا 
�

ُه َو  ( 16  ) ًاجا�رِـس َسْمَّشلَا  َلَعَج  ًارُون َو  َّنِهِیف  َرَمَْقلَا  َلَعَج  َو  ( 15  ) ًاقا�بِط ٍتا�وا�مَس  َْعبَـس  ّللَا 
�

ُه َقَلَخ  َْفیَک  اْوَرَت  َْمل  َأ 
(20  ) ًاجا�ِجف ًالُبُس  ا�ْهنِم  اوُُکلْسَِتل  ( 19  ) ًاطا�ِسب َضْرَْألَا  ُمَُکل  َلَعَج  ّللَا 

�
ُه َو  ( 18  ) ًاجا�رْخِإ ْمُکُجِرُْخی  ا�هِیف َو  ْمُکُدیُِعی  َُّمث  ( 17  ) ًاتا�بَن

: همجرت

،و ییانشور هیام  اهنامـسآ  نایم  رد  ار  هام  16-و  هدیرفآ ؟ يرگید  يالاب  یکی  ار  نامـسآ  تفه  دنوادخ  هنوگچ  دـیناد  یمن  ایآ  -15
.تسا هداد  رارق  ینازورف  غارچ  ار  دیشروخ 

ار امـش  رگید  راب  ،و  دـنادرگ یم  زاب  نیمز  ناـمه  هب  ار  امـش  سپـس  -18 دـینایور ! نیمز  زا  یهایگ  نوچمه  ار  امـش  دـنوادخ  17-و 
.دزاس یم  جراخ 

.داد رارق  يا  هدرتسگ  شرف  امش  يارب  ار  نیمز  دنوادخ  19-و 

(. دیورب دیهاوخ  یم  هطقن  ره  هب  (و  دیرذگب نآ  ياه  هرد  عیسو و  ياههار  زا  ات  -20

: ریسفت

داد شرورپ  یلگ  نوچ  ار  امش  ، یتسه نابغاب 

جوجل ناکرشم  ربارب  رد  دوخ  لدتسم  قیمع و  تانایب  رد  " حون " ترضح

74  : ص
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سپس ( تشذگ لبق  تایآ  رد  هک  نانچ  ،) دننک هدهاشم  ار  یـسفنا  تایآ  ات  ، درب ناشدوجو  قامعا  هب  هتفرگ و  ار  اهنآ  تسد  تسخن  -
هب ار  نانآ  هدرک و  توعد  شنیرفآ  گرزب  ملاع  رد  ادخ  ياه  هناشن  هعلاطم  هب  ار  اهنآ  دـیوگ  یم  ثحب  دروم  تایآ  هک  هنوگ  نامه 

درب (1). یم  یقافآ  ریس 

َأ تسا (!؟" هدیرفآ  يرگید  يالاب  یکی  ار  نامسآ  تفه  دنوادخ  هنوگچ  دیناد  یمن  ایآ  :" دیوگ یم  ، هدرک عورش  نامسآ  زا  تسخن 
.(2) ًاقا�بِط )  ٍتا�وا�مَس  َْعبَس  ّللا 

�
ُه َقَلَخ  َْفیَک  اْوَرَت  َْمل 

ینعم هب  هاـگ  ،و  دـیآ یم  يزیچ  يـالاب  يزیچ  نـتفرگ  رارق  ینعم  هـب  هاـگ  ، تـسا " هقباـطم " ینعم هـب  " هلعاـفم " باـب ردـصم  " قاـبط "

.دنک یم  قدص  ینعم  ود  ره  اجنیا  رد  ،و  تسا رگیدکی  اب  زیچ  ود  تقباطم  یگنهامه و 

هتفگ هتشذگ  رد  هناگتفه  ياهنامسآ  ریسفت  رد  هک  يروط  هب  ،و  دراد رارق  يرگید  يالاب  یکی  هناگتفه  ياهنامـسآ  لوا  ینعم  قباطم 
ءزج همه  مینیب  یم  رایس  تباوث و  ناگراتس  زا  حلسم  ریغ  حلسم و  مشچ  اب  ام  ار  هچنآ  مامت  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  ریـسفت  کی  میا 

نوریب زورما  ناسنا  شناد  ملع و  سرتسد  زا  هک  دراد  رارق  نآ  زا  دـعب  يرگید  قوف  ام  یکی  رگید  ملاـع  شـش  ،و  تسا لوا  نامـسآ 
یکی ار  هدرتسگ  بیجع و  ملاوع  نآ  هک  دنک  ادیپ  ار  یگتسیاش  نیا  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  ،و  تسا

75  : ص

ناناملسم هب  باطخ  دنوادخ  يوس  زا  هضرتعم  روط  هب  هک  یلقتسم  ياه  هلمج  ای  تسا  حون  مالک  هلابند  نانخس  نیا  هکنیا  رد  ( 1 - 1
نیمه زین  تایآ  رهاظ  ،و  دشاب حون  مالک  هلابند  هک  دنا  هداد  حیجرت  اهنآ  زا  يرایسب  یلو  ، تسا وگتفگ  نارـسفم  نایم  رد  ، هدش رداص 

ور هدرک و  مامت  مدرم  اب  ار  شنانخـس  حون  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ، هدمآ " حون لاق  "و  هلمج تایآ  نیا  زا  دعب  رگا  و  دـنک ، یم  اضتقا 
.دنک یم  تیاکش  اهنآ  زا  هدروآ و  ادخ  هاگرد  هب 

". لاح " ای دشاب  " قلطم لوعفم  " تسا نکمم  " اقابط ( " 2 - 2
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دنک (1). فشک  يرگید  زا  دعب 

یم سپـس   *** .دنک یم  هراشا  ییابیز  تمظع و  مظن و  رد  هناگتفه  ياهنامـسآ  تقباطم  یگنهامه و  هب  نآرق  مود  لامتحا  رب  انب  و 
َلَعَج َو  ینازورف (" غارچ  ار  دیشروخ  ،و  داد رارق  امش  يارب  ییانشور  رون و  هیام  هناگتفه  ياهنامسآ  نایم  رد  ار  هام  دنوادخ  :" دیازفا

 (. ًاجا�رِس َسْمَّشلا  َلَعَج  ًارُون َو  َّنِهِیف  َرَمَْقلا 

یم رت  غورفرپ  زین  اـم  هاـم  دیـشروخ و  زا  هک  تـسا  هدـنزورف  بکوـک  نوـیلیم  اـهنویلیم  هناـگتفه  ياهنامـسآ  رد  هـک  تـسا  تـسرد 
ار ام  یگدنز  ياضف  هک  تسا  یـسمش  هموظنم  هام  دیـشروخ و  نیمه  دراد  رثا  ام  یگدنز  رد  تسا و  مهم  ام  يارب  هچنآ  یلو  ، دـشاب

دزاس (2). یم  نشور  اهبش  رد  يرگید  ،و  اهزور رد  یکی 

یم شدوخ  نورد  زا  " دیـشروخ " رون هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  هاـم " " دروـم رد  " روـن "و" دیـشروخ " هراـب رد  ( غارچ ") جارـس " هب ریبـعت 
هک " رون " هملک اذل  ،و  دوش یم  سکعنم  هنیئآ  زا  هک  تسا  یباتزاب  هیبش  تسین و  شدوخ  نورد  زا  " هام " رون اما  غارچ ، دـننام  دـشوج 

.تسا هتفر  راک  هب  نآ  دروم  رد  دراد  یمعا  موهفم 

76  : ص

هدرک ثحب  احورـشم  ( هنومن ریـسفت  لوا  دلج  ) هرقب هروس  هیآ 29  لیذ  رد  هناگتفه  ياهنامـسآ  نوگانوگ  ياهریـسفت  هراـبرد  ( 1 - 1
.میا

اریز ، دـنک یمن  داجیا  یلکـشم  چـیه  ددرگ  یم  رب  عبـس " تاوامـس  " هب ارهاظ  هک  " نهیف " ریمـض هک  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا  ( 2 - 2
" ایند نامـسآ  " ینعم هب  ار  " نه " ریمـض ای  " عم " ینعم هب  ار  " یف " هک درادـن  یموزل  نیا  رب  انب  ، تسا ام  يارب  ییانـشور  رون و  زا  نخس 

(. دینک تقد  ) میریگب
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.دوش یم  هدید  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد  ریبعت  توافت  نیا 

زاب ناسنا  شنیرفآ  هب  رگید  راب  سپـس  (. *** هحفص 226 دـلج 8  ) میا هدروآ  سنوی  هروس  هیآ 5  لـیذ  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  حرش 
.(1) ًاتا�بَن )  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُکَتَْبنَأ  ّللا 

�
ُه َو  دینایور (!" نیمز  زا  یهایگ  نوچمه  ار  امش  دنوادخ  :" دیازفا یم  ،و  ددرگ یم 

داوم مامت  ایناث  ،و  تسا كاخ  زا  ناسنا  نیتسخن  شنیرفآ  ـالوا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  ، ناـسنا دروم  رد  ، ندـینایور "و  تاـبنا " هب ریبعت 
هویم ییاذغ و  ياه  هناد  اهیزبس و  دننام  امیقتـسم  ای  ، تسا نیمز  زا  دنک  یم  ومن  دشر و  نآ  کمک  هب  دروخ و  یم  ناسنا  هک  ییاذغ 

ینیناوق زا  يرایـسب  دراد و  دوجو  هایگ  ناسنا و  نایم  رد  يدایز  تهابـش  اثلاث  ،و  تاناویح تشوگ  دننام  میقتـسم  ریغ  روط  هب  ای  ،و  اه
.تسا امرفمکح  زین  ناسنا  رب  تسا  ناهایگ  دشر  ومن و  لثم و  دیلوت  هیذغت و  رب  مکاح  هک 

داتـسا ملعم و  کی  راک  طقف  تیادـه  هلاسم  رد  دـنوادخ  راک  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا و  ینعم  رپ  رایـسب  ناـسنا  دروم  رد  ریبعت  نیا 
اهنآ هتفهن  ياهدادعتـسا  ات  دـهد  یم  رارق  دـعاسم  طیحم  رد  ار  ناـهایگ  ياهرذـب  هک  تسا  ناـبغاب  کـی  راـک  نوچمه  هکلب  ، تسین

.ددرگ افوکش 

ار میرم  دوجو  هایگ  يا  هتسیاش  زرط  هب  دنوادخ  " انـسح ًاتا�بَن  ا�هَتَْبنَأ  َو  میناوخ : یم  نارمع  لآ  هیآ 37  رد  زین  میرم  ترـضح  دروم  رد 
.تسا فیطل  هتکن  نامه  هب  هراشا  همه  اهنیا  داد " شرورپ  دیرفآ و 

***

77  : ص

ریـسفت ") اتابن متبنف  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُکَتَْبنَأ  تسا " نینچ  نآ  دراد و  يریدقت  هیآ  یلو  ، دوش هتفگ  " اتابنا " دـیاب اتدـعاق  هیآ  نیا  رد  ( 1 - 1
(. يزار حوتفلا  وبا  يزار و  رخف 
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نیمز نامه  هب  ار  امش  سپس  :" دیامرف یم  ، هتفر تسا  هدوب  ناکرـشم  يارب  هدیچیپ  لئاسم  زا  رگید  یکی  هک  داعم  هلاسم  غارـس  هب  دعب 
 (. ًاجا�رْخِإ ْمُکُجِرُْخی  ا�هِیف َو  ْمُکُدیُِعی  َُّمث  دنک (" یم  جراخ  نآ  زا  ار  امش  رگید  راب  ،و  دنادرگ یم  زاب  دیدیئور  نآ  زا  هک 

ییاناوت دنیرفایب  كاخ  زا  ار  امش  زاغآ  رد  تشاد  تردق  هک  یسک  نامه  ،و  دیدرگ یم  رب  كاخ  هب  رگید  راب  دیدوب  كاخ  زاغآ  رد 
.دناشوپب ناتمادنا  رد  تایح  سابل  ندش  كاخ  زا  دعب  رگید  راب  دراد 

هلاسم ود  نیا  کیدزن  هطبار  رگنایب  هدـش  سکعنم  قوف  تایآ  رد  یبلاج  رایـسب  زرط  هب  هک  " داـعم " هب " دـیحوت " هلاـسم زا  لاـقتنا  نیا 
لالدتـسا قیرط  نیا  زا  مه  دنک و  یم  دـیحوت  رب  لالدتـسا  مه  شنیرفآ  ماظن  قیرط  زا  نافلاخم  لباقم  رد  حون  بیترت  نیا  هب  ،و  تسا

یم نخـس  نیمز  دوـجو  تمعن  زا  ددرگ و  یم  زاـب  گرزب  ملاـع  رد  دـیحوت  ياـه  هناـشن  یقاـفآ و  تاـیآ  هـب  اددـجم   *** .داـعم رب 
.(1) ًاطا�ِسب )  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  ّللا 

�
ُه َو  داد (" رارق  يا  هدرتسگ  شرف  امش  يارب  ار  نیمز  دنوادخ  :" دیامرف یم  ، دیوگ

تردق دـیور و  ورف  نآ  رد  هک  تسا  مرن  نانچ  نآ  هن  و  دـینک ، دـمآ  تفر و  تحارتسا و  نآ  رب  دـیناوتن  هک  تسا  نشخ  نانچ  نآ  هن 
.دیشاب هتشادن  تکرح 

امـش يارب  نآ  يور  یگدنز  هک  تسا  ترارح  یب  درـس و  نانچ  هن  ،و  دیتفیب تمحز  هب  شیامرگ  زا  هک  تسا  نازوس  غاد و  نانچ  هن 
.امش یگدنز  ياهیدنمزاین  همه  ياراد  هدامآ و  هدرتسگ و  تسا  یطاسب  هوالع  هب  ، ددرگ لکشم 

***

78  : ص

کی هک  دوش  یم  هتفگ  يا  هدرتسگ  زیچ  ره  هب  طاسب " " هژاو اذـل  ،و  تسا يزیچ  ندرتسگ  ینعم  هب  " طـسب " هداـم زا  " طاـسب ( " 1 - 1
.تسا شرف  نآ  قادصم 
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دراد و دوجو  نآ  يالبال  رد  هک  ییاهفاکـش  هرد و  رطاخ  هب  اـه  هوک  هکلب  ، تسا يا  هدرتسگ  شرف  نوچمه  راومه  ياـهنیمز  اـهنت  هن 
دراد رارق  نیمز  نیا  رد  هک  ییاه  هرد  عیـسو و  ياههار  زا  هک  تسا  نیا  فدـه  ،" دـشاب یم  يا  هدرتسگ  طاـسب  زین  تسا  روبع  لـباق 

 (. ًاجا�ِجف ًالُبُس  ا�ْهنِم  اوُُکلْسَِتل  دیورب (" دیهاوخ  یم  هک  يا  هطقن  ره  هب  دیرذگب و 

زین عیـسو  ياه  هداـج  هب  ،و  دراد رارق  هوک  ود  ناـیم  رد  هک  تسا  يا  هرد  ینعم  هب  ( جـح نزو  رب  ") جـف " عمج ( جازم نزو  رب  ") جاـجف "

دوش (1). یم  هتفگ 

هب هاگ  ،و  دنک یم  هراشا  ینامسآ  بکاوک  اهنامسآ و  رد  ادخ  ياه  هناشن  هب  هاگ  دوخ  نانخس  زا  تمسق  نیا  رد  " حون " بیترت نیا  هب 
تخانـش يارب  تسا  یلیلد  مه  هک  وا  یگدـنز  تایح و  هلاسم  ناسنا و  دوخ  نامتخاس  هب  هاگ  ،و  نیمز هرک  رد  وا  نوگانوگ  ياهتمعن 

.داعم هلاسم  تابثا  مه  دنوادخ و 

رثا جوـجل  موـق  نـیا  هایــس  لد  رد  کـیچیه  یقطنم  تالالدتــسا  هـن  اـهقیوشت و  اــهتراشب و  هـن  نیتـسخن و  ياهراذــنا  نآ  هـن  یلو 
ار يرس  هریخ  نیا  ماجنا  رس  دعب  تایآ  رد  هک  دنتـسج  فاکنتـسا  قح  لوبق  زا  دنداد و  همادا  رفک  تفلاخم و  هب  نانچ  مه  ، تشاذگن

.دید میهاوخ 

***
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ات 25] تایآ 21  (: 71  ) حون هروس  ]

هراشا

ْمُکَتَِهلآ َو َّنُرَذَت  اُولا�ق �ال  َو  ( 22  ) ّبُک
ًارا� ًارْکَم  اوُرَکَم  َو  ( 21  ) ًارا�سَخ ّالِإ 

�
ُهُدـَلَو  ُُهلا�م َو  ُهْدِزَی  َْمل  ْنَم  اوُعَبَِّتا  ِینْوَصَع َو  ْمُهَّنِإ  ِّبَر  ٌحُون  َلا�ق 

اُوقِرْغُأ ْمِِهتا�ئیِطَخ  ا�ّمِم  ( 24  ) ًال�الَض ّالِإ 
�

ّظلَا 
�

َنیِِملا ِدِزَت  ًارِیثَک َو �ال  اوُّلَضَأ  ْدَق  َو  ( 23  ) ًارْسَن َقوُعَی َو  َثوُغَی َو  ًاعا�وُس َو �ال  ادَو َو �ال  َّنُرَذَت  �ال 

(25  ) ًارا�ْصنَأ ّللَا 
�

ِه ِنوُد  ْنِم  ْمَُهل  اوُدِجَی  ْمَلَف  ًارا�ن  اُولِخْدُأَف 

: همجرت

لاوما و هک  دـندومن  يوریپ  یناسک  زا  و  دـندرک ، نم  ینامرفان  اهنآ  ! اراگدرورپ درک  ضرع  ( اهنآ تیادـه  زا  ساـی  زا  دـعب  ) حون -21
.هدوزفین اهنآ  رب  يراکنایز  زج  يزیچ  ناشنادنزرف 

.دندرب راک  هب  یمیظع  رکم  ( هارمگ ناربهر  نیا  22-و(

! دینکن اهر  ار  " رسن "و" قوعی "و" ثوغی و" عاوس " "و" دو " ياهتب اصوصخم  ، دیرادن رب  دوخ  ياهتب  نایادخ و  زا  تسد  : دنتفگ 23-و 
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ناشناهانگ رطاخ  هب  یگمه  ( ماجنا رس  يرآ  -) 25 ازفیم ! تلالض  زج  ار  ناملاظ  ! ادنوادخ دندرک  هارمگ  ار  يرایسب  هورگ  اهنآ  24-و 
! دنتفاین دوخ  يارب  یناروای  ادخ  زج  و  دنتشگ ، دراو  خزود  شتآ  رد  ،و  دندش قرغ 

: ریسفت

...دنک اهارادم  وت  اب  قح  فطل 

یتسرپ تب  رفک و  رب  نانچ  مه  ، یکدنا هورگ  زج  ، موق نآ  ،و  دز راک  هب  لاس  اهدـص  یط  رد  ار  دوخ  شالت  نیرخآ  حون  هک  یماگنه 
دنوادـخ زا  یلدتـسم  تاجانم  نمـض  ،و  دروآ ادـخ  هاگرد  هب  ور  ، دـش سویام  اهنآ  تیادـه  زا  دـندیزرو  رارـصا  داسف  یهارمگ و  و 

: میناوخ یم  ثحب  دروم  تایآ  رد  هک  نانچ  ، درک اهنآ  يارب  تازاجم  ياضاقت 

وا رب  يراکنایز  زج  يزیچ  شنادـنزرف  لاوما و  هک  دـندومن  يوریپ  یـسک  زا  ،و  دـندرک نم  یناـمرفان  اـهنآ  ! اراـگدرورپ تفگ  حون  "

 (. ًارا�سَخ ّالِإ 
�

ُهَُدلَو  ُُهلا�م َو  ُهْدِزَی  َْمل  ْنَم  اوُعَبَّتا  ِینْوَصَع َو  ْمُهَّنِإ  ِّبَر  ٌحُون  َلا�ق  تسا (" هدوزفین 

رد زج  هک  ینادنزرف  لاوما و  مه  نآ  ، تسا دایز  نادنزرف  لاوما و  ناشزایتما  اهنت  هک  دنتسه  یتیعمج  موق  نیا  ناربهر  هکنیا  هب  هراشا 
هیام ناوارف  تاناکما  نیا  و  دـنراد ، قلاخ  ربارب  رد  یعوضخ  هن  ،و  دـننک یم  قلخ  هب  یتمدـخ  هن  ، دوش یمن  هتفرگ  راک  هب  داسف  ریـسم 

.تسا هدش  اهنآ  یشکرس  نایغط و  رورغ و 

ناشزایتما اهنت  هک  یناسک  ، دـنا هدوب  مدرم  شامق  نیمه  زا  فلتخم  ماوقا  ناربهر  زا  يرایـسب  مینیب  یم  مینک  هاگن  رـشب  خـیرات  هب  رگا 
ياه هدوت  رب  دوخ  راکفا  لیمحت  ماجنا  رس  ،و  نایغط یشک و  رس  سپـس  ،و  حلاصان نادنزرف  ندروآ  دوجو  هب  ،و  مارح لاوما  نتخودنا 

.تسا هدوب  اهنآ  ندیشک  ریجنز  هب  فعضتسم و 

***
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 (. ّبُک
ًارا� ًارْکَم  اوُرَکَم  َو  دندرب ( " راک  هب  یمیظع  رکم  لضم  لاض و  ناربهر  نیا  :" دیازفا یم  سپس 

میظع و یناطیـش  ياهحرط  اهنآ  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـش ، رکذ  هرکن  تروص  هب  اجنیا  رد  تسا و  " ربک " زا هغلابم  هغیـص  هک  " راـبک "

تـسرد تسا ؟ هدوـب  هچ  اـهحرط  نیا  اـما  ، دـندوب هتخیر  حوـن  توـعد  لوـبق  زا  تعناـمم  ،و  مدرم نتخاـس  هارمگ  يارب  يا  هدرتـسگ 
.تسین صخشم 

موق هکلب  ، تشادـن هقباس  حون  زا  لبق  یتسرپ  تب  تایاور  زا  یـضعب  قبط  اریز  ، دـشاب هدوب  یتسرپ  تب  هلاسم  نامه  هک  دراد  لاـمتحا 
هب مدرم  هک  دندوب  یحلاص  نادرم  حون  مدآ و  نامز  هلصاف  رد  هک  تفرگ  همـشچ  رـس  اجنیا  زا  هلاسم  ،و  دندروآ دوجو  هب  ار  نآ  حون 

نتخاس هب  قیوشت  ار  اهنآ  ،و  دومن هدافتـسا  ءوس  مدرم  هقالع  زا  ( تفـص ناطیـش  ياهناسنا  (و  ناطیـش ، دـندرک یم  هقـالع  راـهظا  اـهنآ 
.درک اه  همسجم  نآ  تشاد  یمارگ  ناگرزب و  نآ  همسجم 

یتادوجوم اه  همـسجم  نیا  هک  دندومن  روصت  هدرک و  شومارف  ار  عوضوم  نیا  یخیرات  هطبار  دعب  ياهلـسن  هک  تشذـگن  يزیچ  اما 
نیا زا  اهنآ  لافغا  اب  ملاظ  ناربکتسم  ،و  دندش مرگرس  اهتب  شتـسرپ  هب  بیترت  نیا  هب  ،و  دنریگ رارق  شتـسرپ  دروم  دیاب  هک  دنمرتحم 

هب هتسب  رس  هراشا  زا  دعب  اریز  ، دشاب بلطم  نیا  هاوگ  دناوت  یم  دعب  هیآ   *** .دش عقاو  گرزب  رکم  ،و  دندیـشک دنب  هب  ار  نانآ  قیرط 
 (. ْمُکَتَِهلآ َّنُرَذَت  اُولا�ق �ال  َو  دیرادنرب (" دوخ  ياهتب  نایادخ و  زا  تسد  : دنتفگ اهنآ  " ياسؤر : دیازفا یم  گرزب  رکم  نیا 

! تسین سمل  لباق  تسد  اب  ،و  دوش یمن  هدید  زگره  هک  ییادخ  ، دیریذپن هناگی  يادخ  هب  ار  حون  توعد  زگره  و 
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تـسد ،و  دینکن اهر  زگره  ار  " رـسن "و" قوعی "و" ثوغی و" عاوس " "و" دو "" ياهتب :" دنتفگ ،و  دندرک دیکات  تب  جنپ  يور  اصوصخم 
 (. ًارْسَن َقوُعَی َو  َثوُغَی َو  ًاعا�وُس َو �ال  ادَو َو �ال  َّنُرَذَت  َو �ال  دیشکن ( !" ناشنماد  زا 

نیمه هب  ، دـندوب هارمگ  موق  نآ  صاخ  هجوت  دروم  و  دنتـشاد ، يا  هژیو  تازاـیتما  تب  جـنپ  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  نئارق  زا 
.دندرک یم  هیکت  اهنآ  تدابع  يور  زین  نانآ  بلط  تصرف  ناربهر  لیلد 

: دراد دوجو  ینوگانوگ  تایاور  ؟ دندش ادیپ  اجک  زا  تب  جنپ  نیا  هکنیا  رد 

هب ار  نانآ  ياه  همـسجم  دنتفر  ایند  زا  هک  یماگنه  دنتـسیز ، یم  حون  زا  لبق  هک  تسا  حلاص  درم  جنپ  مان  اهنیا  دـنا  هتفگ  یـضعب  -1
.دمآ رد  یتسرپ  تب  تروص  هب  اجیردت  ،و  دنتشاد یمارگ  دنتخاس و  سیلبا  کیرحت  هب  راگدای  ناونع 

یلو ، دنتخاس یم  دوب  دای  يارب  ار  وا  همـسجم  تفر  یم  ایند  زا  مادک  ره  هک  تسا  مدآ  دنزرف  جـنپ  ياهمان  اهنیا  دـنا  هتفگ  یـضعب  -2
.تفرگ الاب  اهنآ  شتسرپ  جوم  حون  رصع  رد  دش و  شومارف  لئاسم  نیا  دعب  یتدم 

زا ار  مدرم  حون  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  ،و  دـش هتخاس  حون  دوخ  رـصع  رد  هک  تسا  ییاهتب  مان  اهنیا  هک  دـندقتعم  رگید  یـضعب  -3
دندش لوغـشم  اهنآ  شتـسرپ  هب  دنتخاس و  ییاه  همـسجم  نآ  ياجب  سیلبا  کیرحت  هب  یهورگ  ، درک یم  يریگولج  مدآ  ربق  فاوط 

.(1)

تـسا دیعب  رایـسب  هتبلا  ، دندیزگرب دوخ  يارب  ار  اهتب  نیا  زا  یکی  يا  هلیبق  ره  ،و  دش لقتنم  یلهاج  برع  هب  هناگجنپ  ياهتب  نیا  اقافتا 
زا یـضعب  یلو  ، دـنتخاس اهمان  نیا  هب  ییاهتب  دـش و  لقتنم  اـهنآ  ماـن  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هکلب  ، دـشاب هدـش  لـقتنم  اـهتب  نآ  دوخ  هک 

هناگجنپ ياهتب  نیا  هک  دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  نارسفم 
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دومن (1). توعد  نآ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  دیشک و  نوریب  ار  اهنآ  ناطیش  برع  تیلهاج  رصع  رد  دش و  نفد  حون  نافوط  رد 

.تسا وگتفگ  دش ؟ میسقت  هنوگچ  یلهاج  برع  لئابق  نایم  رد  اهتب  نیا  هکنیا  رد  زاب 

زورما هک  كوبت  یکیدزن  رد  يرهش  ) تشاد رارق  " لدنجلا همود  " نیمز رس  رد  " بلک ینب  " هفیاط هب  قلعتم  " دو " تب دنا  هتفگ  یـضعب 
ای " فـیطق ینب  " هفئاـطب ثوـغی " " تـب ،و  دوـب " طاـهر " نیمزرـس رد  لیذـه " " هلیبـق هـب  قـلعتم  " عاوـس و" دـنمان ) یم  " فوـج " ار نآ 

ریمح (2). لئابق  زا  " عالکلا يذ  " هفیاط هب  " رسن و" نادمه " " هفیاط هب  " قوعی ،و" تشاد قلعت  " حجذم ینب  " هفئاط

تفر نایم  زا  نمی  رب  " ساون وذ  " طلست اب  هک  تشاد  رارق  نمی  نیمزرس  رد  ( رسن قوعی و  ثوغی و  ) تب هس  تب  جنپ  نیا  زا  هتفرمهیور 
دندیورگ (3). دوهی  نیئآ  هب  ناماس  نآ  مدرم  و 

هب " قوعی "و" ریش " تروص هب  " ثوغی "و" نز " تروص هب  عاوس " دوب و" " درم " لکش هب  " دو تب  :" دیوگ یم  فورعم  خروم  " يدقاو "

.(4) فورعم ) هدنرپ  ") زاب " تروص هب  رسن " "و" بسا " تروص

بوسحم نانآ  ياهتب  نیرتگرزب  هک  دوب  " لبه " تب هلمج  زا  هک  دنتـشاد  زین  يرگید  ياهتب  هکم  یلاها  اصوصخم  یلهاـج  برع  هتبلا 
لباقم رد  " هلئان " تب دوسالا و  رجح  لـباقم  رد  " فاـسا " تب !و  دوب نآ  لوط  عارذ  ،و 18  تشاد رارق  هبعک  هناخ  لخاد  رد  دـش و  یم 

دوب (5). " يزع "و" تال " تب نینچمه  )و  هبعک هناخ  یبونج  هشوگ  ) ینامی نکر 
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.(1) ًارِیثَک )  اوُّلَضَأ  ْدَق  َو  دنتخاس (" هارمگ  ار  يرایسب  هورگ  هاوخ  دوخ  هارمگ و  ناربهر  نیا  ادنوادخ  :" دیازفا یم  حون  سپس  ***

 (. ًال�الَض ّالِإ 
�

ّظلا 
�

َنیِِملا ِدِزَت  َو �ال  ازفیم (" تلالض  زج  ار  ناملاظ  ! ادنوادخ "

،و دوش یم  اهنآ  یتخبدب  ببس  هک  تسا  اهنآ  زا  یهلا  قیفوت  بلس  نامه  ، نارگمتس ناملاظ و  یهارمگ  تلالـض و  ندوزفا  زا  روظنم 
نیـشناج ار  رفک  یکیرات  ،و  دریگ یم  اهنآ  زا  ار  نامیا  رون  ادخ  هک  دـنراد  یم  تفایرد  ناشملظ  رطاخ  هب  اهنآ  هک  تسا  یتازاجم  ای 

.دزاس یم  نآ 

تقد ) تسا وا  ناـمرف  هب  دراد  يریثاـت  ره  يدوجوم  ره  اریز  ، دوـش یم  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  هک  تساـهنآ  لاـمعا  تیـصاخ  نیا  اـی  و 
(. دینک

یمن زین  رایتخا  بلس  ببس  ،و  درادن تلالض  تیاده و  رفک و  نامیا و  هلاسم  دروم  رد  دنوادخ  تمکح  اب  یتافانم  چیه  دشاب  هچ  ره 
قرغ ناشناهانگ  رطاخ  هب  :" دیامرف یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ار  رخآ  نخـس  دـنوادخ  ، ثحب دروم  هیآ  نیرخآ  رد  ماجنارـس   *** .دوش

" دنک عافد  اهنآ  زا  وا  مشخ  ربارب  رد  هک  دنتفاین  ادخ  زج  یناروای  ،و  دنتخاس دراو  شتآ  رد  ار  اهنآ  ،و  دندش
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َّنُرَذَـت اُولا�ق �ال  َو  دـیوگ : یم  هک  لـبق  هیآ  هنیرق  هب  ، ددرگ یم  زاـب  هورگ  نیا  دـنمتورث  ناربهر  اـسؤر و  هب  " اولـضا " رد ریمـض  ( 1 - 1
اهنآ هک  ارچ  ، ددرگ یم  زاب  " اهتب " هب ریمـض  هک  دنا  هداد  لامتحا  نارـسفم  زا  یـضعب  یلو  " دـینکن اهر  ار  دوخ  ياهتب  دـنتفگ  ْمُکَتَِهلآ 
عمج ریمض  تروص  هب  هکلب  رکذم  عمج  ریمض  تروص  هب  هن  اما  تسا  هدمآ  زین  میهاربا  هیآ 36  رد  نآ  هیبش  (و  دندوب یهارمگ  هیام 

.دسر یم  رظن  هب  دیعب  رایسب  ثحب  دروم  هیآ  رد  لامتحا  نیا  یلو  ( ثنؤم
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.(1) ًارا�ْصنَأ )  ّللا 
�

ِه ِنوُد  ْنِم  ْمَُهل  اوُدِجَی  ْمَلَف  ًارا�ن  اُولِخْدُأَف  اُوقِرْغُأ  ْمِِهتا�ئیِطَخ  ا�ّمِم  ) 

شتآ دراو  اروف  بآ  زا  هک  تسا  بیجع  نیا  و  دـندش ، شتآ  دراو  هلـصافالب  ، ندـش قرغ  زا  دـعب  اهنآ  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  ریبعت 
یم تازاجم  خزرب  ملاع  رد  گرم  زا  دـعب  یهورگ  نآرق  تایآ  یهاوگ  قبط  هک  ارچ  ، تسا یخزرب  شتآ  ناـمه  شتآ  نیا  !و  دـنوش
هدـش هداد  زین  لامتحا  نیا  خزود ! ياه  هرفح  زا  يا  هرفح  ای  تسا  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  ای  " ربق " تاـیاور زا  یـضعب  قبط  ،و  دـنوش
هدـش رکذ  یـضام  لعف  تروص  هب  درادـن  يدایز  هلـصاف  تسا و  یعطق  تمایق  عوقو  هک  اجنآ  زا  یلو  ، تسا تماـیق  شتآ  روظنم  هک 

تسا (2).

اهنآ دش و  رهاظ  یـشتآ  نافوط  جاوما  نامه  نایم  رد  ادخ  نامرف  هب  دنیوگ  یم  ، تسا ایند  شتآ  روظنم  هک  دنداد  لامتحا  زین  یـضعب 
.(3) دیشک ! ورف  دوخ  ماک  رد  ار 

***
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.دشاب یم  دیکات  يارب  هدئاز و  اجنیا  رد  ام " تسا و" لیلعت  مال  ای  تیببس  ءاب  ینعم  هب   " ْمِِهتا�ئیِطَخ ا�ّمِم  رد " " نم ( " 1 - 1
هحفص 145. دلج 30  تسا  هدرک  لقن  لوق  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دوخ  ریسفت  رد  " يزار رخف  ( " 2 - 2

هحفص 280. دلج 11  " يزار حوتفلا  وبا  " ریسفت ( 3 - 3
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ات 28] تایآ 26  (: 71  ) حون هروس  ]

هراشا

ِّبَر ( 27  ) ّفَک
�
ًارا ًارِجا�ف  ّالِإ 

�
اوُِدلَی  َكَدا�بِع َو �ال  اوُّلُِـضی  ْمُهْرَذَت  ْنِإ  َکَّنِإ  ( 26  ) ّیَد

ًارا� َنیِِرفا�ْکلَا  َنِم  ِضْرَْألَا  یَلَع  ْرَذَـت  ِّبَر �ال  ٌحُون  َلا�ق  َو 
(28  ) ًارا�بَت ّالِإ 

�
ّظلَا 

�
َنیِِملا ِدِزَت  ِتا�نِمْؤُْملَا َو �ال  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ًانِمُْؤم َو  َِیْتَیب  َلَخَد  ْنَِمل  َّيَِدلا�ِول َو  ِیل َو  ْرِفِْغا 

: همجرت

.راذگم هدنز  ار  نارفاک  زا  يدحا  نیمز  يور  ! اراگدرورپ : تفگ " حون -" 26

.دنروآ یمن  دوجو  هب  رفاک  رجاف و  یلسن  زج  ،و  دننک یم  هارمگ  ار  تناگدنب  يراذگب  ار  اهنآ  رگا  هک  ارچ  -27

نانز نادرم و  عیمج  ،و  دـندش نم  هناخ  دراو  نامیا  اـب  هک  ار  یناـسک  ماـمت  ،و  مرداـم ردـپ و  نینچمه  ،و  زرماـیب ارم  ! اراـگدرورپ -28
! ازفیم تکاله  زج  ار  ناملاظ  ،و  ار نامیااب 

: ریسفت

! دنورب دیاب  دسفم  دساف و  موق  نیا 

: دیامرف یم  ، تسا اهنآ  هرابرد  نیرفن  ادخ و  هاگرد  هب  موق  زا  شتیاکش  حون و  نانخس  همادا  نانچ  مه  تایآ  نیا 

 (. ّیَد
ًارا� َنیِِرفا�ْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر �ال  ٌحُون  َلا�ق  َو  راذگم ( !" هدنز  نیمز  يور  ار  نارفاک  زا  يدحا  ! اراگدرورپ : تفگ حون  "
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نامیا يارب  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  نیرخآ  ،و  دوب هدـش  سویام  اهنآ  تیادـه  زا  لـماک  روط  هب  هک  تفگ  یماـگنه  ار  نخـس  نیا 
.دندروآ نامیا  وا  هب  كدنا  یهورگ  اهنت  ،و  تفرگن يا  هجیتن  دز و  راک  هب  اهنآ  ندروآ 

نآ زا  دـعب  هک  یباذـع  نافوط و  مه  ،و  هدوب یناـهج  حون  توعد  مه  هک  دـهد  یم  ناـشن  ( نیمز هحفـص  رب   ") ِضْرَأـْلا یَلَع  هب " ریبعت 
.دمآ

هب ماع  یفن  دراوم  رد  الومعم  هژاو  نیا  ، دنیزگ یم  ینکـس  يا  هناخ  رد  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  " راد " هدام زا  ( رایـس نزو  رب  ") راید "

لالدتسا دوخ  نیرفن  يارب  " حون " سپس . *** (1) تسین ) نکاس  يدحا  هناخ  رد  ) راید رادلا  یف  ام  دوش  یم  هتفگ  الثم  ، دور یم  راک 
"!) دنروآ یمن  دوجو  هب  رفاک  رجاف و  یلـسن  زج  ،و  دننک یم  هارمگ  ار  تناگدنب  يراذگاو  ار  اهنآ  رگا  اریز  :" دیازفا یم  دـنک و  یم 

 (. ّفَک
�
ًارا ًارِجا�ف  ّالِإ 

�
اوُِدلَی  َكَدا�بِع َو �ال  اوُّلُِضی  ْمُهْرَذَت  ْنِإ  َکَّنِإ 

کی يور  هکلب  ، دوـبن يزوـت  هنیک  ییوـج و  ماـقتنا  بضغ و  مشخ و  يور  زا  حوـن ع  هلمج  زا  ، ءاـیبنا نیرفن  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا 
هب ناـهد  دورب و  رد  اـج  زا  يزیچ  نیرتکچوک  اـب  هک  دوبن  يا  هلـصوح  مک  دارفا  دـننام  حون  ،و  تسا هتفرگ  تروص  یقطنم  باـسح 

نیرفن هب  نابز  لماک  سای  زا  دعب  ،و  ندروخ لد  نوخ  ییابیکـش و  ربص و  توعد و  لاس  هاجنپ  دصهن و  زا  دعب  هکلب  ، دـیاشگب نیرفن 
.دوشگ

یم هارمگ  دندوب  طیحم  نآ  رد  هک  ار  ادخ  ناگدـنب  ، نآ رب  هوالع  ،و  دـنروآ یمن  نامیا  رگید  اهنیا  هک  دـیمهف  اجک  زا  حون  هکنیا  رد 
هتشذگ نیا  زا  ،و  دنزاس
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ماــغدا نآ  رد  هدــش و  " ءاــی  " هــب لیدــبت  " واو " سپــس هدوــب  ( ناوــیح نزو  رب  ") راوــید " لــصا رد  دــنا  هــتفگ  یــضعب  ( 1 - 1
(. ثحب دروم  تایآ  لیذ  يزار  رخف  ریسفت  هحفص 465،و  دلج 2  نآرقلا  بئارغ  یف  نایبلا  ) تسا هتشگ  " راید ،و" هتشگ
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زین لامتحا  نیا  داد ، وا  هب  ادخ  هک  دوب  بیغ  رب  یهاگآ  قیرط  زا  نیا  دـنا  هتفگ  یـضعب  تسا !؟ دـسفم  دـساف و  زین  نانآ  هدـنیآ  لسن 
ّالِإ

�
َکِمْوَق  ْنِم  َنِمُْؤی  َْنل  ُهَّنَأ  ٍحُون  �یلِإ  َیِحوُأ  َو  دـیامرف : یم  هک  اـجنآ  درک  هدافتـسا  یهلا  یحو  زا  ار  بلطم  نیا  حون  هک  هدـش  هداد 

 : َنَمآ ْدَق  ْنَم 

هیآ 36 (1). - دوه هروس  "" دروآ دهاوخن  نامیا  دنا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  زج  يدحا  وت  موق  زا  هک  دش  هداتسرف  یحو  حون  هب  "

یموق اریز  ، دوب هدیـسر  تقیقح  نیا  هب  یلومعم  تابـساحم  یعیبط و  يارجم  يور  زا  " حون " هک تسا  لوبق  لباق  زین  لامتحا  نیا  یلو 
تیرثکا رفاک  هورگ  نیا  نوچ  ،و  تسین ناشتیاده  هب  يدیما  دنرواین  نامیا  دنوش و  غیلبت  تانایب  نیرترثؤم  اب  لاس  هاجنپ  دـصهن و  هک 

هدـنیآ ياهلـسن  ،و  دـندرک یم  شـشوک  نارگید  ياوغا  يارب  اعبط  دوب  اهنآ  رایتخا  رد  تاناکما  همه  دنتـشاد و  عاـمتجا  رد  ار  عطاـق 
.تسا نکمم  زین  هناگ  هس  تالامتحا  نیا  نایم  عمج  هدوب  دساف  اعطق  یموق  نینچ 

ود نیا  نایم  توافت  نیا  رب  انب  تسا ، " رفک " رد هغلابم  رافک " ،و" دوش یم  بکترم  یعینـش  تشز و  هانگ  هک  یـسک  ینعم  هب  " رجاـف "

.يداقتعا يرگید  تسا و  یلمع  ياه  هبنج  هب  طوبرم  یکی  هک  تسا  نیا  هژاو 

دنـشاب و دسفم  دساف و  هک  یتیعمج  ، تسا " تمکح  " ساسا رب  یهلا  ياهباذـع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تایآ  نیا  عومجم  زا 
نیمز ای  هقعاص  ای  نافوط  ، دـنرادن تایح  قح  دـنوادخ  تمکح  رد  دـنریگ  رارق  یهارمگ  داـسف و  رطخ  رد  زین  اـهنآ  هدـنیآ  ياهلـسن 

نآ دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  حون  نافوط  هک  هنوگنامه  دزادنا ، یم  رب  نیمز  هحفـص  زا  ار  اهنآ  دوش و  یم  لزان  ، يرگید يالب  ای  ، هزرل
.داد وشتسش  رورش  موق 

هجوت دیاب  ، تسین یناکم  نامز و  صوصخم  یهلا  نوناق  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  و 
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(. دوش هعجارم  هحفص 428  دلج 5  نیلقثلا  رون  ریسفت  هب  ) تسا هدش  هراشا  زین  يددعتم  تایاور  رد  ینعم  نیا  هب  ( 1 - 1
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رد هک  ارچ  ، دنشاب یهلا  باذع  رظتنم  دیاب  دندوب  رافک " "و" رجاف " ناشنادنزرف دسفم و  دساف و  یموق  مه  زورما  رگا  هک  میشاب  هتشاد 
.تسا یهلا  تنس  کی  نیا  درادن و  دوجو  یضیعبت  روما  نیا 

تدـم نیا  رد  هک  دـشاب  یناـنمؤم  كدـنا  هورگ  هب  هراـشا  تسا  نکمم  ( دـننک یم  هارمگ  ار  تناگدـنب   ") َكَدـا�بِع اوُّلُِـضی  هب " ریبعت 
نیئآ زا  هارمگ  ناربهر  راشف  رثا  رب  هک  دشاب  مدرم  فعـضتسم  ياه  هدوت  هب  هراشا  تسا  نکمم  زین  و  دندروآ ، نامیا  حون  هب  ینالوط 

ارم ! اراگدرورپ :" دننک یم  اعد  نینچ  دندوب  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  شدوخ و  يارب  حون  ، نایاپ رد   *** .دننک یم  يوریپ  اهنآ 
زج ار  ناملاظ  ،و  تانمؤم نینمؤم و  مامت  يارب  ،و  دندش نم  هناخ  دراو  نامیا  اب  هک  ار  یناسک  مامت  ،و  مردام ردـپ و  نینچمه  ،و  زرمایب

.(1) ًارا�بَت )  ّالِإ 
�

ّظلا 
�

َنیِِملا ِدِزَت  ِتا�نِمْؤُْملا َو �ال  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ًانِمُْؤم َو  َِیْتَیب  َلَخَد  ْنَِمل  َّيَِدلا�ِول َو  ِیل َو  ْرِفْغا  ِّبَر  ازفیم (" تکاله 

هجنکش رجز و  هنوگ  ره  ،و  متشاد رمتسم  غیلبت  لاس  اهدص  نم  هچرگ  دیوگب  دهاوخ  یم  حون  هک  تسا  نیا  يارب  شزرمآ  بلط  نیا 
یم وفع  ياضاقت  مه  نآ  زا  نم  دشاب  هدز  رـس  نم  زا  تدـم  نیا  رد  ییالوا  كرت  تسا  نکمم  نوچ  اما  ، مدرک لمحت  هار  نیا  رد  ار 

.میامن یمن  هئربت  تسدقم  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  زگره  ،و  منک

راتفرگ زگره  دنناد و  یم  رـصقم  ار  شیوخ  مه  زاب  ادخ  هار  رد  شالت  تمحز و  همه  نآ  زا  دعب  هک  " ّللا
�

ه ءایلوا  " لاح تسا  نینچ  و 
دنوش یمن  ینیب  گرزب  دوخ  رورغ و 
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رد حون  دـنراکبلط ! دـنوادخ  زا  ییوگ  هک  دـنوش  یم  رورغم  ناـنچ  کـچوک  راـک  کـی  ماـجنا  اـب  هک  تیفرظ  مک  دارفا  نوچمه  هن 
: دنک یم  شزرمآ  بلط  رفن  دنچ  يارب  تقیقح 

.دشاب هدز  رس  وا  زا  ییالوا  كرت  روصق و  ادابم  ، شدوخ يارب  " لوا "

.نانآ تامحز  زا  یسانش  قح  ینادردق و  ناونع  هب  ، شردام ردپ و  يارب  " مود "

زین یتشک  نآ  هک  دـندش  یتشک  رب  راوس  وا  هارمه  سپـس  ،و  دـندوب مک  دـنچ  ره  دـندروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  مامت  يارب  " موس "

.دوب حون  هناخ 

رارق رب  ملاع  رـسارس  نانمؤم  اب  ار  دوخ  هطبار  اجنیا  زا  و  خیرات ، لوط  مامت  رد  ناهج و  مامت  رد  نامیااب  نانز  نادرم و  يارب  " مراهچ "

.دزاس یم 

.دندوب یباذع  نینچ  قحتسم  ناشملظ  رطاخ  هب  اهنآ  هکنیا  هب  هراشا  ، دنک یم  ناملاظ  يدوبان  رب  دیکات  زاب  نایاپ  رد  یلو 

***

: اه هتکن 

هراشا

مزعلا اولوا  ربمایپ  نیتسخن  (ع) حون

ربماـیپ نـیا  هراـبرد  نآرق  زا  هروـس  هـن  تـسیب و  رد  هـتفر  مـه  يور  ،و  دـیوگ یم  نخــس  حوـن ع  زا  یناوارف  تاـیآ  رد  دـیجم  نآرق 
.تسا هدمآ  نآرق  رد  راب  وا 43  مان  و  هدش ، هتفگ  نخس  ، گرزب

دنپ و تیبرت و  میلعت و  ياه  هبنج  هب  طوبرم  رتشیب  هک  ییاهتمـسق  هداد ، حرـش  اقیقد  ار  وا  یگدنز  زا  یفلتخم  ياهتمـسق  ، دیجم نآرق 
.دوش یم  نتفرگ  زردنا 

هداد وا  هب  رظن  نیا  زا  " حون " بقل ،و  هدوب " یلعالا دبع  " ای کلملا " دبع  " ای " رافغلا دـبع  حون ع" مسا  ، دـنا هتـشون  نارـسفم  ناخروم و 
نایلاس هک  تسا  هدش 
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یضعب ، تسا فالتخا  شرمع  رادقم  رد  ،و  دوب کمال " " ای " کمل " شردپ مان  ، درک یم  يرگ  هحون  دوخ  موق  رب  ای  نتشیوخ  رب  زارد 
هچنآ ، دنا هتشون  لاس  دودـح 300  رد  ینالوط  ياهرمع  زین  وا  موق  هراب  رد  ،و  هدـمآ لاس  تایاور 2500  زا  یـضعب  رد  ،و  لاس  1490

(. دوب غیلبت  لوغشم  (و  درک گنرد  شموق  نایم  رد  لاس  نآرق 950  حیرص  قبط  ،و  تشاد ینالوط  رایسب  يرمع  وا  هکنیا  تسا  ملسم 

یم زاب  دـنزرف  هس  نآ  هب  نیمز  هرک  زورما  ياهداژن  مامت  هک  دـندقتعم  ناـخروم  "و  ثفاـی "و" ماـس "و" ماـح " تشاد دـنزرف  هس  حون 
هنایم و رواخ  رد  هک  دنتـسه  یماـس " " داژن زا  يرگید  هورگ  ،و  دـننکاس اـقیرفآ  هقطنم  رد  هک  دنتـسه  " یماـح  " داژن یهورگ  ددرگ ،

.دنناد یم  نیچ  نانکاس  ار  " ثفای " داژن ،و  دنراد ینکس  کیدزن  رواخ 

.دنا هتشون  لاس  یضعب 60  ،و  لاس یضعب 50  تسا  وگتفگ  زین  درک  یگدنز  لاس  دنچ  نافوط  زا  دعب  حون  هکنیا  رد 

زا ،و  تسا توافتم  نآرق  اب  يدایز  تاـهج  رد  هک  هدـمآ  حون  یگدـنز  نوماریپ  یحورـشم  ثحب  زین  ( ینونک تاروت  ) دوهی عباـنم  رد 
.دشاب یم  تاروت  فیرحت  ياه  هناشن 

.تسا هدش  رکذ  تاروت  " نیوکت " رفس زا  لصف 6 و 7 و 8 و 9 و 10  رد  اهثحب  نیا 

نادب اب  ،و  دوش قحلم  وا  هب  تاجن  یتشک  رد  دشن  رـضاح  یتح  دومن  تفلاخم  ردـپ  اب  هک  " ناعنک " مانب تشاد  يرگید  دـنزرف  " حون "

.دش قرغ  نافوط  رد  رافک  ریاس  نوچمه  ماجنا  رس  نآرق  حیرص  قبط  ،و  درک مگ  ار  توبن  نادناخ  شزرا  تسشنب و 

وا اب  ،و  دندروآ نامیا  حون  هب  ینالوط  تدم  نیا  رد  رفن  دنچ  هکنیا  رد 
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ساکعنا یسراف  یبرع و  تایبدا  رد  حون  ناتـساد  دنا  هتـشون  ! رفن یضعب 7  رفن و  یـضعب 80  : تسا وگتفگ  زین  ، دندش راوس  یتشک  رب 
تسا (1). هدش  هیکت  وا  تاجن  یتشک  نافوط و  يور  رتشیب  دراد و  یناوارف 

زا یحو  قطنم  رب  هوالع  اهناسنا  تیاده  يارب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  دنا  هتفگ  دوب و  تمواقم  رکش و  ربص و  زا  يا  هروطسا  " حون "

یگرزب قح  لیلد  نیمه  هب  )و  تسا سکعنم  یبوخ  هب  هروس  نیا  تایآ  رد  هک  هنوگنامه  ،) تفرگ کمک  زین  لقع  لالدتـسا و  قطنم 
.دراد ناهج  ناتسرپادخ  همه  رب 

:" دناوخ یم  ار  شیاین  اعد و  نیا  حبص  بورغ و  ماگنه  حون  : دومرف : میهد یم  نایاپ  رقاب ع  ماما  زا  یثیدح  اب  ار  حون  لاح  حرش 

لزناف "، اریثک رکشلا  یلع و  اهب  دمحلا  هل  ، هل کیرش  هدحو ال  ّللا 
�

ه نم  اهناف  ایند  وا  نید  یف  همعن  نم  یب  یـسما  ام  هنا  دهـشا  تیـسما 
: هرکش ناک  اذهف   " ًاروُکَش ًاْدبَع  َنا�ک  ُهَّنِإ  ّللا ":

�
ه

ار وا  ،و  درادـن کیرـش  هک  تسا  يا  هناگی  دـنوادخ  زا  مراد  اـیند  نید و  رد  یتمعن  ره  مهد  یم  یهاوگ  هک  یلاـح  رد  مدرک  ماـش  "

". میوگ یم  رکش  رایسب  منک و  یم  اهتمعن  نیا  رب  شیاتس 

.(2) دوب " نینچ  حون  رکش  دوب و  يرازگرکش  هدنب  وا  هک  هدومرف  لزان  نآرق  رد  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  "

هناخ رد  سک  ره  ار و  مردام  ردـپ و  شخبب و  ارم  اراگدرورپ   " ًاـنِمُْؤم َِیْتَیب  َلَـخَد  ْنَِمل  َّيَدـِلا�ِول َو  ِیل َو  ْرِفْغا  ِّبَر  هلمج  رد  -2 *** 
نآ یضعب  هدش  رکذ  نآ  يارب  ینعم  راهچ  هتفر  مه  يور  ،و  تسا وگتفگ  " تیب  " ینعم رد  " دوش دراو  نمؤم  نم 
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قداص ماما  زا  یثیدح  رد  دنا ، هتسناد  وا  تعیرش  نیئآ و  یضعب  ،و  حون یتشک  یضعب  ،و  دجسم یـضعب  ،و  یـصخش هناخ  ینعم  هب  ار 
" تسا هدش  دراو  ایبنا  هناخ  رد  ددرگ  تیالو  دراو  سک  ره  ، تسا تیالو  اجنیا  رد  تیب  زا  روظنم  :" دومرف هک  میناوخ  یم  ع 

مالسلا مهیلع  ءایبنالا  تیب  یف  لخد  هیالولا  یف  لخد  نم 

(1)

.

.میوش دراو  ایبنا  تیب  رد  تیب  لها  همئا  تیالو  شریذپ  قیرط  زا  هک  نک  تمحرم  قیفوت  ام  هب  ! ادنوادخ ***

،و میوشن هتـسخ  تنیئآ  هب  توعد  هار  رد  حون  دـننام  یگرزب  ناربماـیپ  نوچمه  هک  نک  تمحرم  یتماقتـسا  ناـنچ  اـم  هب  ! اراـگدرورپ
.مینیشنن ياپ  زا  زگره 

.شخبب ییاهر  تتمحر  فطل و  تاجن  یتشک  اب  ار  ام  دسر  یم  ارف  تبضغ  مشخ و  نافوط  هک  ماگنه  نآ  رد  اهلاراب 

مارحلا 1407 مرحم  لوا  حون  هروس  نایاپ  نیملاعلا  بر  ای  نیمآ 
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تسا هیآ  ياراد 28  هدش و  لزان  هکم  رد  هروس  نیا  نج  هروس  ( 72)

هراشا

مارحلا 1407 مرحم  عورش 2 

95  : ص

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


96  : ص

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


" نج " هروس ياوتحم 

ربمایپ هب  اهنآ  نامیا  زا  نخـس  ، دیوگ یم  نخـس  " نج  " مان هب  ییادیپان  قلخ  هرابرد  اتدـمع  ، تسا ادـیپ  شمان  زا  هک  نانچ  ، هروس نیا 
زا یلئاسم  نانآ و  نایم  رد  رفاک  نمؤم و  یهورگ  دوجو  ،و  داعم هب  اهنآ  داقتعا  نامیا و  ،و  دیجم نآرق  ربارب  رد  عوضخ  مالـسا ص،و 
رد ار  یفارخ  دـئاقع  زا  يرایـسب  ،و  دریگ یم  رب  رد  ار  هروـس  هیآ  تشه  تسیب و  زا  هیآ  هدزوـن  هروـس  زا  شخب  نیا  ، تسا لـیبق  نـیا 

.دشک یم  نالطب  طخ  اهنآ  رب  دنک و  یم  حالصا  نج " " هنیمز

.تسا هدمآ  داعم  دیحوت و  هلاسم  هب  يا  هراشا  هروس  نیا  زا  يرگید  شخب  رد 

هدرک هدارا  دـنوادخ  هچنآ  زج  درادـن  یهاـگآ  نآ  زا  سکچیه  هک  تسا  بیغ  ملع  هلاـسم  زا  نخـس  ، هروس نیا  شخب  نیرخآ  رد  و 
.تسا

***

هروس نیا  توالت  تلیضف 

(ص)و دـمحمب قدـص  ناطیـش  ینج و  لک  ددـعب  یطعا  نجلا  هروس  ءرق  نم  تسا : هدـمآ  مالـسا ص  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
تـسا هدرک  وا  بیذکت  ای  دمحم  هب  قیدصت  هک  یناطیـش  نج و  ره  دادعت  هب  دـناوخب  ار  " نج " هروس سک  ره  : " هبقر قتع  هب  بذـک 

یف هبصی  مل  یحوا  لق  هءارق  رثکا  نم  تسا  هدمآ  قداص ع  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد  و  . 1 دوش " یم  هداد  يا  هدرب  ندرک  دازآ  باوث 
الدب و ال هنم  دیرا  بر ال  ای  لوقیف  (ص) دمحم عم  ناک  ،و  مهدـیک ،و ال  مهرحـس مهثفن و ال  نجلا و ال  نیعا  نم  ءیـش  ایندـلا  هایحلا 

یمن وا  هب  اهنآ  رکم  رحس و  وداج و  نج و  مخز  مشچ  ایند  یگدنز  رد  زگره  دناوخب  ار  نج  هروس  رایسب  سک  ره  : " الوح هنع  یغبا 
يرگید هب  وا  زا  زگره  ،و  مهاوخ یمن  وا  ياج  هب  ار  یـسک  نم  ! اراگدرورپ :" دیوگ یم  و  دوب ، دـهاوخ  هارمه  دـمحم ص  اب  ،و  دـسر

.نآ نتسب  راک  هب  سپس  ،و  هروس ياوتحم  زا  یهاگآ  رب  تسا  يا  همدقم  توالت  نیا  هتبلا  . 1 موش " یمن  لیامتم 
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ربمایپ هب  اهنآ  نامیا  زا  نخـس  ، دیوگ یم  نخـس  " نج  " مان هب  ییادیپان  قلخ  هرابرد  اتدـمع  ، تسا ادـیپ  شمان  زا  هک  نانچ  ، هروس نیا 
زا یلئاسم  نانآ و  نایم  رد  رفاک  نمؤم و  یهورگ  دوجو  ،و  داعم هب  اهنآ  داقتعا  نامیا و  ،و  دیجم نآرق  ربارب  رد  عوضخ  مالـسا ص،و 
رد ار  یفارخ  دـئاقع  زا  يرایـسب  ،و  دریگ یم  رب  رد  ار  هروـس  هیآ  تشه  تسیب و  زا  هیآ  هدزوـن  هروـس  زا  شخب  نیا  ، تسا لـیبق  نـیا 

.دشک یم  نالطب  طخ  اهنآ  رب  دنک و  یم  حالصا  نج " " هنیمز

.تسا هدمآ  داعم  دیحوت و  هلاسم  هب  يا  هراشا  هروس  نیا  زا  يرگید  شخب  رد 

هدرک هدارا  دـنوادخ  هچنآ  زج  درادـن  یهاـگآ  نآ  زا  سکچیه  هک  تسا  بیغ  ملع  هلاـسم  زا  نخـس  ، هروس نیا  شخب  نیرخآ  رد  و 
.تسا

***

هروس نیا  توالت  تلیضف 

(ص)و دـمحمب قدـص  ناطیـش  ینج و  لک  ددـعب  یطعا  نجلا  هروس  ءرق  نم  تسا : هدـمآ  مالـسا ص  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
تـسا هدرک  وا  بیذکت  ای  دمحم  هب  قیدصت  هک  یناطیـش  نج و  ره  دادعت  هب  دـناوخب  ار  " نج " هروس سک  ره  : " هبقر قتع  هب  بذـک 

یف هبصی  مل  یحوا  لق  هءارق  رثکا  نم  تسا  هدمآ  قداص ع  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد  و  . 1 دوش " یم  هداد  يا  هدرب  ندرک  دازآ  باوث 
الدب و ال هنم  دیرا  بر ال  ای  لوقیف  (ص) دمحم عم  ناک  ،و  مهدـیک ،و ال  مهرحـس مهثفن و ال  نجلا و ال  نیعا  نم  ءیـش  ایندـلا  هایحلا 

یمن وا  هب  اهنآ  رکم  رحس و  وداج و  نج و  مخز  مشچ  ایند  یگدنز  رد  زگره  دناوخب  ار  نج  هروس  رایسب  سک  ره  : " الوح هنع  یغبا 
يرگید هب  وا  زا  زگره  ،و  مهاوخ یمن  وا  ياج  هب  ار  یـسک  نم  ! اراگدرورپ :" دیوگ یم  و  دوب ، دـهاوخ  هارمه  دـمحم ص  اب  ،و  دـسر

.نآ نتسب  راک  هب  سپس  ،و  هروس ياوتحم  زا  یهاگآ  رب  تسا  يا  همدقم  توالت  نیا  هتبلا  . 1 موش " یمن  لیامتم 
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ات 6] تایآ 1  (: 72  ) نجلا هروس  ]

هراشا

ّنَمآَف
ا� ِدْشُّرلَا  َیلِإ  يِدْهَی  ( 1  ) ًابَجَع ًانآُْرق  ا�نْعِمَس  ّنِإ 

�
ا اُولا�قَف  ِّنِْجلَا  َنِم  ٌرَفَن  َعَمَتِْـسا  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ُْلق  ;lt;br/gt ِمیِحَّرلَا ِن�مْحَّرلَا  ّللَا 

�
ِه ِمِْسب 

ّنَأ
�
ا َو  ( 4  ) ًاطَطَش ّللَا 

�
ِه یَلَع  ا�نُهیِفَس  ُلوُقَی  َنا�ک  ُهَّنَأ  َو  ( 3  ) ًاَدلَو ًهَبِحا�ص َو �ال  َذَخَِّتا  اَم  ا�نِّبَر  ُّدَج  �یلا�عَت  ُهَّنَأ  َو  ( 2  ) ًادَحَأ ا�نِّبَِرب  َكِرُْشن  َْنل  ِِهب َو 

(6  ) ًاقَهَر ْمُهوُدا�زَف  ِّنِْجلَا  َنِم  ٍلا�جِِرب  َنوُذوُعَی  ِْسنِْإلَا  َنِم  ٌلا�جِر  َنا�ک  ُهَّنَأ  َو  ( 5  ) ًابِذَک ّللَا 
�

ِه یَلَع  ُّنِْجلَا  ُْسنِْإلَا َو  َلوُقَت  َْنل  ْنَأ  ّنَنَظ 
ا�
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: همجرت

هتفگ سپـس  ، دـنا هداد  ارف  شوگ  منانخـس  هب  " نج " زا یعمج  هک  تسا  هدـش  یحو  نم  هب  وگب  رگشیاشخب 1- هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
کیرـش ار  يدـحا  زگره  ،و  میا هدروآ  نامیا  نآ  هب  اـم  اذـل  ، دـنک یم  تیادـه  تسار  هار  هب  هک  -2 میا ! هدینـش  یبیجع  نآرق  ام  : دـنا

.میهد یمن  رارق  نامراگدرورپ 

.تسا هدرکن  باختنا  يدنزرف  رسمه و  دوخ  يارب  زگره  وا  ،و  ام راگدرورپ  تمظع  اب  ماقم  تسا  دنلب  هکنیا  3-و 

.دنتفگ یم  اوران  نانخس  دنوادخ  هراب  رد  ام  ناهیفس  هکنیا  4-و 

.دندنب یمن  ادخ  رب  غورد  زگره  نج  سنا و  هک  میدرک  یم  نامگ  ام  هکنیا  5-و 

.دندش یم  ناشنایغط  یهارمگ و  شیازفا  ببس  اهنآ  ،و  دندرب یم  هانپ  نج  زا  ینادرم  هب  رشب  زا  ینادرم  هکنیا  6-و 

: لوزن ناش 

گنهامه الماک  ( نج هروس  ) ثحب دروم  هروس  بلاطم  اـب  هک  دوب  هدـمآ  ییاـهلوزن  ناـش  فاـقحا  هروس  ات 32  تایآ 29  ریـسفت  رد 
: تسا نینچ  هدرشف  روطب  اهلوزن  ناش  ، تسا هثداح  کی  هب  طوبرم  ود  ره  هک  دهد  یم  ناشن  ،و  تسا

توعد مالـسا  يوـس  هب  گرزب  عاـمتجا  زکرم  نآ  رد  ار  مدرم  اـت  ، دـمآ " فئاـط " رد " ظاـکع " رازاـب يوـس  هب  هکم  زا  ربماـیپ ص  -1
اجنآ رد  ار  بش  دـنتفگ  یم  " نج " يداو ار  نآ  هک  دیـسر  یلحم  هب  تشگ  زاب  رد  ، تفگن تبثم  خـساپ  وا  توعد  هب  یـسک  اما  ، دـنک

دنتشگزاب (1). دوخ  موق  يوس  هب  غیلبت  يارب  ،و  دندروآ نامیا  دندینش و  نج  زا  یهورگ  ، دومرف یم  نآرق  تایآ  توالت  دنام و 

100  : ص

(. صیخلت اب  "ج 5 ص 19( نیلقثلا رون  " لقن قبط  " میهاربا نب  یلع  " ریسفت ( 1 - 1
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زا قیقحت  ددص  رد  نج  زا  یهورگ  ، درک یم  نآرق  توالت  نآ  رد  ،و  دوب حبـص  زامن  لوغـشم  "ص  ربمایپ " دیوگ یم  " سابع نبا  -" 2
نیمه ام  زا  نامـسآ  رابخا  عطق  تلع  : دنتفگ دندینـش و  ار  دمحم ص  نآرق  توالت  يادص  دـندوب  دوخ  زا  اهنامـسآ  رابخا  عطق  تلع 

دندرک (1). توعد  مالسا  يوس  هب  ار  اهنآ  دنتشگ و  زاب  دوخ  موق  يوس  هب  ، تسا

ادــیپ یناراـی  اــت  : دوـمرف تـمیزع  " فئاــط  " يوـس هـب  ، هدــش تخــس  ادــخ ص  لوـسر  رب  راــک  " بلاــط وـبا  " تاــفو زا  دــعب  -3
شکرابم ياهاپ  زا  نوخ  هک  دندز  ربمایپ ص  هب  گنـس  رـس  تشپ  زا  ردق  نآ  ،و  دندرک بیذکت  ار  وا  ادیدش  " فئاط " فارـشا ، دـنک

نامیا ترـضح  هب  ، دوب " سادـع " شمان هک  ، غاب نآ  ناـبحاص  مـالغ  ماجنارـس  ،و  دـمآ یغاـب  راـنک  هب  تحاراـن  هتـسخ و  ، دـش يراـج 
یهورگ هک  دوـب  اـجنیا  رد  دـش و  زاـمن  لوغـشم  ، دیـسر یلخن  یکیدزن  هـب  هنابـش  ، تـشگ یم  زاـب  هـکم  يوـس  هـب  ربماـیپ ص  ، دروآ
دندروآ نامیا  دندینش و  حبـص  زامن  رد  ار  ترـضح  نآرق  توالت  يادص  دنتـشذگ  یم  اجنآ  زا  " نمی " ای " نیبیـصن " لها زا  " نج " زا

.(2)

اهنآ اب  هک  هدـمآ  اجنیا  رد  يرگید  لوزن  ناش  یلو  دـنا  هدروآ  زین  نج  هروس  زاغآ  رد  نارـسفم  زا  یعمج  ار  اهلوزن  ناش  نیمه  ریظن 
ربمایپ تمدخ  نج  بش  ثداوح  رد  ربمایپ ص  نارای  امش  زا  یسک  ایآ  : دندیـسرپ " دوعـسم نب  ّللا 

�
ه دبع  " زا هکنیا  نآ  تسا و  توافتم 

میدیسرت نیا  زا  ، میدیدن وا  زا  يرثا  میدرک  وجتـسج  هچ  ره  ،و  میتفاین ار  ربمایپ ص  هکم  رد  یبش  ام  ، دوبن ام  زا  يدحا  تفگ  دوب  ص 
، میتفر هکم  ياه  هرد  رد  ترضح  يوجتسج  هب  ، دنشاب هتشک  ار  ربمایپ ص  هک 
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(. صیخلت اب  هحفص 429( دلج 7  " لالظ یف  " لقن قباطم  " دمحا دنسم  "و" ملسم "و" يراخب حیحص  ( " 1 - 1
(. صیخلت اب   ) هحفص 62 و 63 دلج 2  " ماشه نبا  هریس  هحفص 92 و" دلج 9  " نایبلا عمجم  ( " 2 - 2
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نیرتدـب بشید  ،و  میدـش نارگن  تخـس  ام  ؟ ادـخ لوسر  يا  يدوب  اجک  میدرک  ضرع  ، دـیآ یم  " ارح " هوک يوس  زا  میدـید  ناهگان 
مناوخب (1). اهنآ  يارب  نآرق  متفر  نم  ،و  دمآ نم  غارس  هب  نج  هدننک  توعد  دومرف  ، دوب ام  یگدنز  بش 

***

: ریسفت

! میا هدینش  یبیجع  نآرق  ام 

: میدرگ یم  رب  تایآ  ریسفت  هب  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  نونکا 

یبیجع نآرق  ام  دـنا  هتفگ  ،و  دـنا هداد  ارف  شوگ  منانخـس  هب  نج  زا  یعمج  هک  هدـش  یحو  نم  هب  وگب  :" دـیامرف یم  تسخن  هیآ  رد 
.(2) ًابَجَع )  ًانآُْرق  ا�نْعِمَس  ّنِإ 

�
ا اُولا�قَف  ِّنِْجلا  َنِم  ٌرَفَن  َعَمَتْسا  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ُْلق  میا (" هدینش 

زا هکلب  ، هدرکن هدـهاشم  ار  نج  دارفا  اصخـش  ارجاـم  نیا  رد  ربماـیپ ص  هک  دـهد  یم  ناـشن  ( هدـش یحو  نم  هب   ") ََّیلِإ َیِحوُأ  ریبعت "
.تسا هدش  هاگآ  دیجم  نآرق  هب  تبسن  اهنآ  عامتسا  هب  یحو  قیرط 

ییانشآ ،و  تیلوئسم فیلکت و  ،و  كرد مهف و  روعش و  لقع و  ياراد  " نج " هفیاط هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هیآ  نیا  نمـض  رد  و 
زین نآرق  ياهباطخ  بطاخم  ،و  دنناد یم  قح  غیلبت  هب  فظوم  ار  دوخ  نینچمه  ، دـنراد زیمآ  زاجعا  مالک  نیب  قرف  هب  هجوت  ،و  تغل هب 

.دنتسه

هک دنراد  زین  يرگید  ياهیگژیو  اهنآ  ، دوش یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  اهنت  هک  تسا  ادیپان  هدنز  دوجوم  نیا  ياهیگژیو  زا  یتمـسق  نیا 
نایاپ رد  ادخ  تساوخ  هب 

102  : ص

هحفص 368. دلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 1 - 1
.دوش یم  هتفگ  رفن  ات 9  هب 3  ریسفت  تغل و  بابرا  زا  یعمج  هتفگ  هب  انب  " رفن ( " 2 - 2
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.داد میهاوخ  حرش  ثحب  نیمه 

اوتحم و مه  ، شا هبذاج  ذوفن و  مه  ،و  تسا بیجع  نآ  گنهآ  نحل و  مه  اریز  ، دنرمشب بیجع  ینخس  ار  نآرق  هک  دنتشاد  قح  اهنآ 
.تساخرب نییما  زا  دوب و  هدناوخن  سرد  هک  نآ  هدنروآ  مه  تسا و  بیجع  شریثات 

اهنآ  *** .دندومن نآرق  زاجعا  هب  فارتعا  اهنآ  بیترت  نیا  هب  ،و  رگید نخـس  ره  اب  توافتم  بیجع و  نطاب  رهاظ و  رد  تسا  یمالک 
مادـک ره  هک  هدرک  نایب  ار  اهنآ  ، هلمج هدزاود  رد  دـعب  تایآ  رد  نآرق  هک  دـنتفگ  دوخ  موق  هب  يرگید  نانخـس  هلمج  نیا  لاـبند  هب 

تسا (1). دیکات  هناشن  هک  هدش  عورش  " نا " اب

زگره و.میا  هدروآ  نامیا  نآ  هب  اـم  اذـل  ،و  دـنک یم  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ناـگمه  نآرق  نیا  : دـنتفگ اـهنآ  :" دـیامرف یم  تسخن 
 (. ًادَحَأ ا�نِّبَِرب  َكِرُْشن  َْنل  ِِهب َو  ّنَمآَف 

ا� ِدْشُّرلا  َیلِإ  يِدْهَی  میهد (" یمن  رارق  نامراگدرورپ  کیرش  ار  يدحا 

چـیپ و نودـب  ، فاـص تسا  یهار  ، دریگ یم  رب  رد  ار  يزاـیتما  هنوـگ  ره  هک  تسا  یعماـج  هدرتـسگ و  رایـسب  ریبـعت  " دـشر " هب ریبـعت 
ناگدنیوپ هک  حضاو  نشور و  ، مخ

103  : ص

رسک اب  لوا  هلحرم  رد  قوف  تایآ  رد  ،و  دوش هدناوخ  هرسک  اب  دیاب  لوق  لوقم  رد  " نا " هک تسا  فورعم  وحن  ياملع  نایم  رد  ( 1 - 1
نیا رد  هـک  دـنا  هدـش  راـچان  نارــسفم  زا  يرایــسب  اذـل  ،و  دــشاب یم  هـحتف  اـب  هدــش  فـطع  نآ  رب  هـک  دــعب  تاـیآ  رد  اـما  ، تـسا

نآ ،و  دراد زین  ییانثتسا  يوحن  هدعاق  نیا  هک  میئوگب  هک  دراد  یعنام  هچ  اما  ، دننک يرگید  تاهیجوت  ای  ،و  دنریگب ییاهریدقت  ، تایآ
.تسا هروس  نیا  تایآ  شلیلد  دوش و  هدناوخ  هحتف  اب  تسا  زیاج  دشاب  لوق  لوقم  رب  فطع  هک  يدراوم  رد  هکنیا 
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نینچ ادخ  تافص  هرابرد  ار  دوخ  نانخس  كرش  هنوگ  ره  یفن  نامیا و  زاربا  زا  دعب   *** .دناسر یم  لامک  تداعس و  لزنمرس  هب  ار 
دوخ يارب  زگره  وا  )و  صقن بیع و  هنوگ  ره  زا  ،و  نیقولخم هب  تهابـش  زا  ) نامراگدرورپ تمظع  اب  ماقم  تسا  دنلب  و  :" دـنداد همادا 

 (. ًاَدلَو ًهَبِحا�ص َو �ال  َذَخَّتا  اَم  ا�نِّبَر  ُّدَج  �یلا�عَت  ُهَّنَأ  َو  تسا (" هدرکن  باختنا  يدنزرف  رسمه و 

یلو ، دشاب یم  نآ  دننام  "و  ندش ون  "،" بیـصن هرهب و  " " تیدج "،" تدش "،" تمظع :" هلمج زا  دراد  يدایز  یناعم  تغل  رد  " دج "

تادوجوم زا  یتمظع  اـب  دوجو  ره  هک  اـجنآ  زا  ،و  تسا " عطق " ینعم هب  ، هدروآ " تادرفم " رد " بغار " هک يروط  هب  ، نآ یلـصا  هشیر 
.تسا هدمآ  تمظع  ینعم  هب  هژاو  نیا  ، دوش یم  ادج  رگید 

.تفرگ رظن  رد  ناوت  یم  ار  بسانت  نیمه  نآ  یناعم  ریاس  دروم  رد  نینچمه 

.تسا وا  نس  ای  ماقم  یگرزب  هطساو  هب  مهنآ  دوش  یم  هتفگ  دج  گرزب  ردپ  هب  رگا  و 

هب یــضعب  و  "، تافــص " ینعم هـب  ار  نآ  یــضعب  دــنا  هدرک  رکذ  يرتدودــحم  یناــعم  اــجنیا  رد  " دــج " يارب نارــسفم  زا  یعمج 
اهنیا همه  هک  دنا  هدرک  ریسفت  " مان " ینعم هب  یضعب  "و  تمعن " ینعم هب  یضعب  "و  تموکح کلم و  " ینعم هب  یضعب  "و  تردق " ینعم

.تسا عمج  تمظع  ینعم  رد 

هدمآ تایاور  زا  یـضعب  رد  دنک  یم  یعادت  تسا  گرزب  ردپ  نامه  هک  " دـج " فورعم ینعم  لاح  ره  هب  ریبعت  نیا  هک  اجنآ  زا  یلو 
هرابرد هنوگ  نیا  زگره  امش  ینعی  ، دندیزگرب ار  یبسانمان  ریبعت  نینچ  ینادان  يور  زا  نج  هفیاط  هک  تسا 
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دینکن (1). ریبعت  دنوادخ 

.دراد دوجو  یعادت  نینچ  هک  دشاب  يدراوم  هب  رظان  تسا  نکمم  ثیدح  نیا 

هبطخ زا  یـضعب  رد  هوالع  هب  ، دراذـگ یم  هحـص  نآ  رب  دـنک و  یم  لقن  قفاوم  نحل  اـب  تاـیآ  نیا  رد  ار  نج  نانخـس  نآرق  هنرگ  و 
: تسا هتفر  راک  هب  ریبعت  نیا  زین  " هغالبلا جهن  " ياه

: میناوخ یم  هبطخ 191  رد  هک  نانچ 

همه شیانث  دمح و  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس  : " هدج یلاعتملا  ،و  هدنج بلاغلا  هدمح و  قلخلا  یف  یـشافلا  ّلل 
�

ه دمحلا 
". تسا یلاعتم  شتمظع  دجم و  ،و  تسا زوریپ  اج  همه  شرکشل  ،و  هتفرگ ارف  ار  اج 

: دیوگ یم  " کلام نب  سنا  " هک تسا  هدمآ  زین  تایاور  زا  یضعب  رد 

گرزب ام  رظن  رد  ، درک یم  تئارق  تفرگ و  یم  دای  ار  هرقب  هروس  یسک  هک  یماگنه  :" اننیعا یف  دج  هرقبلا  هروس  ءرق  اذا  لجرلا  ناک 
.(2) دومن " یم 

لامعتـسا دراوم  اب  مه  تسا و  گنهامه  تغل  نوتم  اب  مه  هک  تسا  یبلطم  تمظع  دـجم و  ینعم  رد  هملک  نیا  لامعتـسا  لاح  ره  هب 
.نآ

نیا ،و  درادن يدنزرف  رـسمه و  دـنوادخ  هک  دـننک  یم  هیکت  بلطم  نیا  يور  اصوصخم  اجنیا  رد  نج  ناگدـنیوگ  هکنیا  هجوت  لباق 
زا يرـسمه  زا  دنتـسه  ادخ  نارتخد  هکئالم  : دـنتفگ یم  ، تشاد دوجو  برع  نایم  رد  هک  تسا  يا  هفارخ  یفن  هب  هراشا  الامتحا  ریبعت 

هدمآ زین  تافاص  هروس  هیآ 158  ریسفت  رد  لامتحا  کی  ناونع  هب  ینعم  نیمه  هدیزگرب ! دوخ  يارب  دنوادخ  هک  نج 
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فارتعا نونکا  ام  :" دندوزفا سپـس  ". *** دندش لئاق  يدنواشیوخ  نج  دنوادخ و  نایم  اهنآ   :" ًابَـسَن ِهَّنِْجلا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اُولَعَج  تسا َو 
 (. ًاطَطَش ّللا 

�
ِه یَلَع  ا�نُهیِفَس  ُلوُقَی  َنا�ک  ُهَّنَأ  َو  دنتفگ (" یم  ادخ  هرابرد  قح  زا  رود  اوران و  نخس  ام  ناهیفس  هک  مینک  یم 

،و دندوب لئاق  نادنزرف  رسمه و  ادخ  يارب  ام  ياهفس  ینعی  دشاب  هتشاد  یعمج  یسنج و  ینعم  تسا  نکمم  اجنیا  رد  " هیفـس " هب ریبعت 
.دنتفگ یم  فازگ  هب  ینخس  هدش و  فرحنم  قح  هار  زا  ،و  دندوب هدرک  باختنا  یکیرش  هیبش و 

زا دعب  هک  تسا  " سیلبا " هب هراشا  دراد و  ار  يدرف  موهفم  نامه  اجنیا  رد  " هیفس " هک دنا  هداد  نارـسفم  زا  يرایـسب  زین  ار  لامتحا  نیا 
ضارتعا امـسر.مدآ  رب  هدجـس  هب  رئاد  راگدرورپ  روتـسد  هب  یتح  ، داد وا  سدـقم  تحاس  هب  ییاوران  ياهتبـسن  ادـخ  نامرف  تفلاخم 

.تشادنپ مدآ  زا  رترب  ار  دوخ  ،و  درمش تمکح  زا  رود  ار  نآ  ،و  درک

دنچ ره  ، دنمان یم  ططش  هفازگ و  ار  وا  نخس  ،و  دننک یم  رفنت  زاربا  وا  زا  هلیسو  نیا  هب  نج  نانمؤم  ، هدوب نج  زا  " سیلبا " هک اجنآ  زا 
.تسا " هیفس " نشور ياهقادصم  زا  ، رورغم فرحنم و  هاوخ و  دوخ  دباع  لمع و  یب  ملاع  اما  ، دوب دباع  ملاع و  ارهاظ 

هتفگ ططـش  ، تسا قح  زا  رود  هک  ینانخـس  هب  اذل  ، تسا نداتفا  رود  لادتعا و  دح  زا  ندـش  جراخ  ینعم  هب  ( طسو نزو  رب  ") ططـش "

شیاه هراوید  دراد و  يدایز  هلصاف  بآ  زا  هک  گرزب  ياهرهن  هیشاح  لیلد  نیمه  هب  زین  ،و  دوش یم 
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ّنَأ
�
ا َو  دندنب (" یمن  ادخ  رب  غورد  ، زگره نج  سنا و  هک  میدرک  یم  نامگ  ام  :" دندوزفا سپس   *** .دوش یم  هدیمان  " طش " تسا دنلب 

 (. ًابِذَک ّللا 
�

ِه یَلَع  ُّنِْجلا  ُْسنِْإلا َو  َلوُقَت  َْنل  ْنَأ  ّنَنَظ 
ا�

هیبش و کیرـش و  ادخ  يارب  ،و  دنتـشاد نارگید  زا  البق  هورگ  نیا  هک  دـشاب  يا  هناروکروک  دـیلقت  هب  هراشا  تسا  نکمم  نخـس  نیا 
: دنیوگ یم  دندوب  لئاق  دنزرف  رسمه و 

دوخ هب  نج  سنا و  هک  میدرک  یمن  لایخ  زگره  دوب ، يرواب  شوخ  رطاخ  هب  میتفریذپ  لیلد  نودـب  نارگید  زا  ار  لئاسم  نیا  ام  رگا 
نامیا نآ  هب  میتفایرد و  ار  قح  میدمآرب و  قیقحت  ماقم  رد  هک  نونکا  یلو  ، دندنبب ادخ  هب  یگرزب  ياهغورد  نینچ  هک  دـنهد  تأرج 

.مینک یم  فارتعا  نج  ناکرشم  فارحنا  دوخ و  هابتـشا  هب  بیترت  نیا  هب  ،و  میرب یم  اوران  دیلقت  نیا  ندوب  طلغ  هب  یپ  الاح  میدروآ 
اهنآ ،و  دـندرب یم  هاـنپ  نج  زا  ینادرم  هب  اـهناسنا  زا  ینادرم  " هک دوب  نیا  سنا  نج و  تاـفارحنا  زا  رگید  یکی  : دـندوزفا سپـس  ***

 (. ًاقَهَر ْمُهوُدا�زَف  ِّنِْجلا  َنِم  ٍلا�جِِرب  َنوُذوُعَی  ِْسنِْإلا  َنِم  ٌلا�جِر  َنا�ک  ُهَّنَأ  َو  دندش (" یم  ناشنایغط  هانگ و  یهارمگ و  شیازفا  ببس 

اجنآ زا  ،و  تـــــــسا هـــــــبلغ  رهق و  اــــــــب  يزیچ  ندــــــــناشوپ  ینعم  هـــــــب  لــــــــصا  رد  ( قفــــــــش نزو  رب  ") قــــــــهر "

هدـش ریـسفت  یناعم  نیا  هب  ، دـناشوپ یم  ار  نآ  دوش و  یم  طلـسم  یمدآ  حور  بلق و  رب  " سرت "و" ناـیغط "و" هاـنگ "و" یهارمگ " هک
.تسا

زا یضعب  یتقو  : هکنیا نآ  ،و  تشاد دوجو  تیلهاج  رصع  رد  هک  دنا  هتـسناد  يرگید  هفارخ  هب  هراشا  ار  هلمج  نیا  نارـسفم  زا  یعمج 
ماگنه بش  ، برع ياه  هلفاق 
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ناهیفس رش  زا  نیمزرس  نیا  سیئر  گرزب و  هب  !:" هموق ءاهفس  رـش  نم  يداولا  اذه  زیزعب  ذوعا  : دنتفگ یم  دندش  یم  دراو  يا  هرد  هب 
.(1) دنک ! یم  ظفح  نج  ناهیفس  رش  زا  ار  اهنآ  ناینج  گرزب  ، نخس نیا  نتفگ  اب  دنتشاد  هدیقع  و  میرب " یم  هانپ  شموق 

.تسا هدمآ   " ًاقَهَر ْمُهوُدا�زَف  هلمج " ، هیآ رخآ  رد  ددرگ  یم  یهارمگ  سرت و  يرکف و  طاطحنا  شیازفا  اشنم  ، تافارخ هک  اجنآ  زا  و 

تسا (2). هدش  " نجلا نم  لاجر  " هب ریبعت  نآ  رد  اریز  دنراد  نز  درم و  ، زین نج  هفیاط  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  انمض 

هفارخ دوش و  یم  لماش  ار  نج  هب  اهناسنا  زا  يدارفا  ندرب  هانپ  هنوگ  ره  لـماش  هک  تسا  یعیـسو  موهفم  ، هیآ موهفم  لاـح  ره  هب  اـما 
هلیـسو هب  دـندوب  دـقتعم  هک  دنتـشاد  دوـجو  يداـیز  ناـنهاک  برع  ناـیم  رد  میناد  یم  هکنیا  هـچ  تـسا ، نآ  زا  قادـصم  کـی  ـالاب 

.دنهد یم  ربخ  هدنیآ  زا  دننک و  یم  لح  ار  تالکشم  زا  يرایسب  " نج " هفیاط

***
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هدرک رکذ  هیآ  ریسفت  رد  لامتحا  کی  ناونع  هب  ار  نآ  نارسفم  زا  یعمج  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  نایب  قوف  هیآ  ریسفت  رد  ( 2 - 2
یمهم ياـهراک  اـشنم  ءدـبم و  ار  دوـخ  اـهنآ  ،و  دـیدرگ نـج  ناـیغط  ببــس  نـج  هـب  اـهناسنا  زا  یعمج  ندرب  هاـنپ  : هـکنیا نآ  ،و  دـنا

هب " مه " ریمـض ددرگ و  یم  رب  " نج " هب " اوداز " رد ریمـض  لوا  ریـسفت  قباطم  ) دـسر یم  رظن  هب  رتحیحـص  لوا  ریـسفت  یلو  ، دنتـشادنپ
(. مود ریسفت  سکع  هب  ، اهناسنا
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ات 10] تایآ 7  (: 72  ) نجلا هروس  ]

هراشا

ا�ْهنِم ُدُعْقَن  ّنُک 
ا� ّنَأ 

�
ا َو  ( 8  ) ًابُهُش ًادیِدَش َو  ًاسَرَح  ْتَِئُلم  ا�ها�نْدَجَوَف  َءا�مَّسلَا  اَنْسََمل  ّنَأ 

�
ا َو  ( 7  ) ًادَحَأ ّللَا 

�
ُه َثَْعبَی  َْنل  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  ا�مَک  اوُّنَظ  ْمُهَّنَأ  َو 

(10  ) ًادَشَر ْمُهُّبَر  ْمِِهب  َدا�رَأ  ْمَأ  ِضْرَْألَا  ِیف  ْنَِمب  َدیِرُأ  ٌّرَش  يِرْدَن َأ  ّنَأ �ال 
�
ا َو  ( 9  ) ًادَصَر ًابا�هِش  َُهل  ْدِجَی  َنْآلَا  ِعِمَتْسَی  ْنَمَف  ِعْمَّسِلل  َدِعا�قَم 

: همجرت

.دنک یمن  ثوعبم  ( توبن هب   ) ار یسک  زگره  دنوادخ  هک  دیدرک  یم  نامگ  امش  هک  هنوگنامه  ، دندرک نامگ  اهنآ  هکنیا  7-و 

قارتسا هب  نیا  زا  شیپ  ام  هکنیا  9-و  میتفای ! بهش  ياهریت  يوق و  ناظفاحم  زا  رپ  ار  همه  ،و  میدرک وجتسج  ار  نامسآ  ام  هکنیا  8-و 
نیا اب  ) هکنیا 10-و  دبای ! یم  دوخ  نیمک  رد  ار  یباهش  دنک  عمس  قارتسا  دهاوخب  سک  ره  نونکا  اما.میتسشن  یم  اهنامـسآ  رد  عمس 

.دنک تیاده  ار  اهنآ  تسا  هدرک  هدارا  ناشراگدرورپ  ای  هدش  نیمز  لها  هراب  رد  يرش  هدارا  ایآ  میناد  یمن  ام  ( لاوحا عاضوا و 
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: ریسفت

...اما میدرک  یم  عمس  قارتسا  البق  ام 

يوس هب  ار  اهنآ  فلتخم  قرط  زا  ،و  دنتـشاد نایب  دوخ  موق  غیلبت  ماگنه  هب  هک  تسا  نج  نانمؤم  نانخـس  همادا  ناـنچ  مه  تاـیآ  نیا 
دعب ) ار یناسنا  چیه  دنوادخ  دندرک  یم  نامگ  امـش  دننام  اهناسنا  زا  یهورگ  و  :" دنیوگ یم  تسخن  دندومن ، توعد  نآرق  مالـسا و 

 (. ًادَحَأ ّللا 
�

ُه َثَْعبَی  َْنل  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  ا�مَک  اوُّنَظ  ْمُهَّنَأ  َو  دنک (" یمن  ثوعبم  توبن  هب  ( حیسم یسوم و  زا 

ارف شوگ  ینامسآ  باتک  نیا  تایآ  هب  تقد  اب  هک  یماگنه  ام  یلو  ، دنتساخرب مالـسا ص  ربمایپ  توبن  بیذکت  ،و  نآرق راکنا  هب  اذل 
اهنآ تشونرـس  هب  دـیریگ و  شیپ  رفک  هار  اـهناسنا  ناکرـشم  دـننام  مه  امـش  اداـبم  ، میدرک كرد  ینـشور  هب  ار  نآ  تیناـقح  میداد 

.دیوش راتفرگ 

نآرق و نماد  هب  دـنوش و  رادـیب  ، نینچ شیرواد  تسا و  نیا  شقطنم  ، نج یتـقو  دـننادب  هک  ناکرـشم  هب  تسا  يرادـشه  ریبـعت  نـیا 
.دننز گنچ  مرکا ص  ربمایپ 

دنا هتفگ  یضعب  زین  ،و  ناربمایپ تثعب  راکنا  هن  تسا  داعم  راکنا  هب  هراشا   " ًادَحَأ ّللا 
�

ُه َثَْعبَی  َْنل  ْنَأ  هلمج " هک  دنا  هداد  لامتحا  یضعب 
اهنآ نانخـس  طسو  رد  هضرتعم  ياه  هلمج  تروص  هب  ،و  نج نانمؤم  زا  هن  ، تسا ادـخ  مـالک  زا  یلک  روط  هب  لـبق  هیآ  هیآ و  نیا  هک 

.دنبرع ناکرشم  نآ  رد  بطاخم  ،و  هتفرگ رارق 

ار یلوسر  چیه  زین  ادخ  هک  دنتشادنپ  نینچ  امش  لثم  زین  ناینج  ، برع ناکرـشم  يا  هک  دوش  یم  نینچ  هیآ  موهفم  ، ریـسفت نیا  قباطم 
.دیوش رادیب  زین  امش  هک  هدیسر  نآ  تقو  ، دندرب یپ  دوخ  هابتشا  هب  نآرق  ندینش  زا  دعب  اما  ، دنک یمن  ثوعبم 
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رد بطاـخم  ،و  نج ناـنمؤم  راـتفگ  همادا  نانخـس  نـیا  هـک  تـسا  نـیا  رهاـظ  هـکلب  ، دـسر یم  رظن  هـب  دـیعب  رایـسب  ریـسفت  نـیا  یلو 
همه يارب  تعیبط  ناهج  رد  هک  دوخ  راـتفگ  قدـص  ياـه  هناـشن  زا  یکی  هب  ، نج ناـنمؤم  سپـس   *** .دنـشاب یم  " نج نارفاـک  " نآ

يوـق و ناـظفاحم  ناـنابهگن و  زا  رپ  ار  همه  میدرک و  وجتـسج  ار  اهنامـسآ  اـم  :" دـنیوگ یم  ، هدرک هراـشا  تسا  كرد  لـباق  ناـینج 
عمـس قارتسا  هب  نیا  زا  شیپ  ام  ، ***" (2)(1) ًابُهُـش )  ًادیِدَش َو  ًاسَرَح  ْتَِئُلم  ا�ها�نْدَجَوَف  َءا�مَّسلا  اَنْـسََمل  ّنَأ 

�
ا َو  میتفای ( " بهـش  ياهریت 

هک تسا  نانچ  نالا  یلو  ، میدناسر یم  دوخ  ناتـسود  عالطا  هب  میتشاد و  یم  تفایرد  ار  نآ  زا  يرابخا  ،و  میتسـشن یم  اهنامـسآ  رد 
َدِعا�قَم ا�ْهنِم  ُدُعْقَن  ّنُک 

ا� ّنَأ 
�
ا َو  دهد (!" یم  رارق  فده  ار  وا  هک  دبای  یم  دوخ  نیمک  رد  ار  یباهـش  ، دنک عمـس  قارتسا  دهاوخب  سک  ره 

 (. ًادَصَر ًابا�هِش  َُهل  ْدِجَی  َنْآلا  ِعِمَتْسَی  ْنَمَف  ِعْمَّسِلل 

خر ناهج  رد  یمیظع  ینوگرگد  وا  ینامـسآ  باتک  لوزن  ربمایپ و  نیا  روهظ  اب  هک  تسین  تقیقح  نیا  رب  ، لیلد هزاـت  عضو  نیا  اـیآ 
نیا دـیدج  عضو  موهفم  ایآ  !؟ درادـن راک  نیا  رب  ییاناوت  يدـحا  نالا  ،و  دـیتشاد عمـس  قارتسا  رب  تردـق  ـالبق  امـش  ارچ  ؟ تسا هداد 

توبن یحو و  باتملاع  باتفآ  هدیـسر و  نایاپ  هب  لهج  کیرات  بش  و  هتفرگ ، ناـیاپ  بیرف  تناـهک و  تنطیـش و  نارود  هک  تسین 
!؟ تسا هدرک  عولط 
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دتمم طخ  تروص  هب  نامسآ  رد  هک  ینیشتآ  ياه  هلعش  هب  ،و  دشک یم  هنابز  شتآ  زا  هک  تسا  يا  هلعش  ینعم  هب  لصا  رد  " باهش "

نوریب ياضف  رد  هک  دنتسه  یکچوک  ياهگنـس  هعطق  اهنآ  زورما  نادنمـشناد  تاقیقحت  قبط  دنیوگ  یم  " باهـش " زین دوش  یم  رهاظ 
طوقس نیمز  فرط  هب  تعرـس  هب  ،و  هتفرگ رارق  نآ  هبذاج  ریثات  تحت  دنوش  کیدزن  نیمز  هب  هک  یماگنه  ، دنتکرح رد  نیمز  هرک  زا 

هب ،و  نیـشتآ غاد و  ، نآ اب  دیدش  دروخ  رب  رطاخ  هب  دـنوش  ، نیمز هب  طیحم  هدرـشف  ياوه  رـشق  ینعی  ، وج دراو  هک  یماگنه  ، دـننک یم 
.دنیشن یم  نیمز  رب  اهنآ  رتسکاخ  ماجنارس  ،و  دنیآ یم  رد  ینازوس  هلعش  تروص 

رد عمـس  قارتسا  دـصق  هک  نیطایـش  يوس  هب  هک  تسا  ییاـهریت  " اهباهـش " هک هدـش  حرطم  هلاـسم  نیا  ارارک  دـیجم  نآرق  تاـیآ  رد 
.دوش یم  باترپ  دنراد  اهنامسآ 

ياهثحب ؟ دـنوش یم  هدـنار  نامـسآ  هنحـص  زا  اهباهـش  هلیـسو  هب  نیطایـش  نج و  هنوگچ  ؟و  تسیچ عمـس  قارتسا  زا  روظنم  هکنیا  رد 
هدروآ ( دعب هب  هحفص 15  دلج 19  ) تافاص هروس  هیآ 10  لیذ  )و  دعب هب  هحفص 40  دلج 11  ") رجح  " هروس هیآ 18  لیذ  یحورشم 

.میا

یم " ندرک نیمک  هب  " ریبعت نآ  زا  یـسراف  رد  هک  تسا  يزیچ  راظتنا  يارب  یگدامآ  ینعم  هب  ( دسح نزو  رب  ") دصر " هژاو لاح  ره  هب 
هب ینعم  نیمه  هب  قوف  تایآ  رد  ،و  تسا هدمآ  زین  هتسشن  نیمک  رد  هک  يزیچ  ای  یـسک  ینعی  لعاف  مسا  ینعم  هب  هاگ  هژاو  نیا  ، دوش

هدارا هک  تسا  نیا  رب  لیلد  عمـس  قارتسا  زا  تیعونمم  نیا  ایآ  میناد  یمن  ام  لاوحا  عاضوا و  نیا  اب  دـندوزفا  سپـس   *** .هتفر راـک 
!؟" دیامرف تیاده  ار  اهنآ  قیرط  نیا  زا  دهاوخ  یم  دنوادخ  ای  ، هدش نیمز  يور  مدرم  يارب  يرش 
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 (. ًادَشَر ْمُهُّبَر  ْمِِهب  َدا�رَأ  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَِمب  َدیِرُأ  ٌّرَش  يِرْدَن َأ  ّنَأ �ال 
�
ا َو  ) 

نج نانمؤم  یلو  اهنآ ؟ تیادـه  همدـقم  ای  تسا  ادـخ  يوس  زا  الب  باذـع و  لوزن  همدـقم  رما  نیا  ایآ  میناد  یمن  ام  رگید  ریبعت  هب  و 
هدیچ رب  ،و  اهناسنا تیاده  همدقم  ، هدوب نراقم  مالسا ص  ربمایپ  روهظ  اب  هک  عمس  قارتسا  زا  تیعونمم  هک  دنشاب  هدیمهف  دیاب  اتدعاق 

ینارون ینارود  زاغآ  ،و  کیرات هرود  کی  نایاپ  مالعا  زج  يزیچ  نیا  ،و  تسا نآ  دـننام  يرگید  تافارخ  تناهک و  هاگتـسد  ندـش 
.دشاب دناوت  یمن 

ریخ عون  کی  تیمورحم  نیا  هک  دنک  رواب  تسناوت  یمن  زونه  تشاد  یصاخ  یگتسبلد  عمس  قارتسا  هلاسم  هب  " نج " هک اجنآ  زا  اما 
هارمگ رد  یگرزب  مهـس  عمـس  قارتسا  هلاسم  نیمه  هب  ءاکتا  اـب  تیلهاـج  رـصع  رد  ناـنهاک  هک  تسا  نشور  هنرگ  ،و  تسا تکرب  و 

.دنتشاد مدرم  نتخاس 

ادخ هب  تبـسن  نودب  لوهجم  لعف  تروص  هب  ار  رـش  یلو  ، دنهد یم  تبـسن  ادخ  هب  ار  تیاده  هلمج  نیا  رد  اهنآ  هک  نیا  هجوت  لباق 
زا اهنآ  هدافتـسا  ءوس  مدرم و  دوخ  زا  داسف  رـش و  ،و  تسا تیاده  ریخ و  دسر  یم  ادخ  يوس  زا  هچنآ  هکنیا  هب  هراشا  ، دننک یم  رکذ 

.دوش یم  یشان  شنیرفآ  بهاوم  یهلا و  ياهتمعن 

نیمه يور  هدوب  " تیادـه " ینعم هب  اجنیا  رد  " ریخ " هژاو هک  اجنآ  زا  یلو  ، دوش رکذ  " ریخ " هژاو "، رـش " لـباقم رد  تسیاـب  یم  هچرگ 
.تسا هدش  هیکت  قادصم 

***
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ات 15] تایآ 11  (: 72  ) نجلا هروس  ]

هراشا

ا�َّمل ّنَأ 
�
ا َو  ( 12  ) ًابَرَه ُهَزِْجُعن  َْنل  ِضْرَْألَا َو  ِیف  ّللَا 

�
َه َزِْجُعن  َْنل  ْنَأ  ّنَنَظ 

ـا� ّنَأ 
ـ�

ا َو  ( 11  ) ًادَدـِق َِقئا�رَط  ّنُک 
ا� َِکل�ذ  َنوُد  ّنِم 

ا� َنوُِحلا�ّصلَا َو  اَّنِم  ّنَأ 
�
ا َو 

َِکئ�لوُأَف َمَلْـسَأ  ْنَمَف  َنوُطِـسا�ْقلَا  اَّنِم  َنوُِملْـسُْملَا َو  اَّنِم  ّنَأ 
�
ا َو  ( 13  ) ًاقَهَر ًاسَْخب َو �ال  ُفاـ�خَی  ـ�الَف  ِهِّبَِرب  ْنِمُْؤی  ْنَمَف  ِِهب  ّنَمآ 

ـا� �يدُْـهلَا  اَـنْعِمَس 
(15  ) ًابَطَح َمَّنَهَِجل  اُونا�کَف  َنوُطِسا�ْقلَا  اَّمَأ  َو  ( 14  ) ًادَشَر اْوَّرَحَت 

: همجرت

.میتسه یتوافتم  ياه  هورگ  ام  ،و  دنحلاص ریغ  يدارفا  حلاص و  يدارفا  ام  نایم  رد  هکنیا  11-و 

.مینک رارف  وا  تردق  هجنپ  زا  میناوت  یمن  ،و  میوش بلاغ  نیمز  رد  دنوادخ  هدارا  رب  میناوت  یمن  زگره  میراد  نیقی  ام  هکنیا  12-و 

ناصقن زا  هن  دروایب  نامیا  شراگدرورپ  هب  سک  ره  ،و  میدروآ نامیا  نآ  هب  میدینـش  ار  نآرق  تیادـه  هک  یماـگنه  اـم  هکنیا  13-و 
.ملظ زا  هن  دنسرت و  یم 

.هدیزگرب ار  تسار  هار  دنک  رایتخا  ار  مالسا  سک  ره  ، دنملاظ یهورگ  ،و  ناناملسم ام  زا  یهورگ  هکنیا  14-و 

! دنخزود هریگشتآ  ناملاظ  اما  15-و 
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: ریسفت

میدش میلست  میدینش و  ار  قح  ام 

رد : دـیوگ یم  اهنآ  نابز  زا  هیآ  نیتسخن  رد  ، تسا شیوخ  هارمگ  موق  غیلبت  ماگنه  هب  نج  نانمؤم  راـتفگ  همادا  ناـنچ  مه  تاـیآ  نیا 
َنوُد ّنِم 

ا� َنوُِحلا�ّصلا َو  اَّنِم  ّنَأ 
�
ا َو  میتسه ( " یتوافتم  فلتخم و  ياه  هورگ  ام  دراد و  دوجو  یحلاـص  ریغ  دارفا  حـلاص و  دارفا  اـم  ناـیم 

 (. ًادَِدق َِقئا�رَط  ّنُک 
ا� َِکل�ذ 

دوجو هب  اهنآ  زا  يا  هدـع  يارب  ار  مهوت  نیا  ، نج هفیاط  نایم  رد  " سیلبا " دوجو ادابم  هک  دـنتفگ  روظنم  نیا  هب  الامتحا  ار  هلمج  نیا 
.دبات یمن  وا  بلق  هب  تیاده  رون  زگره  ،و  تسا تنطیش  داسف و  رش و  رب  نج  تعیبط  هک  دروآ 

ره حلاص  ریغ  حلاص و  يدارفا  و.تسا  مکاح  زین  اهنآ  رب  هدارا  يدازآ  رایتخا و  لصا  هک  دنزاس  یم  نشور  نخس  نیا  اب  نج  نانمؤم 
تیـصخش ،" غیلبت ریثاـت  لـماوع  زا  یکی  ـالوصا  ،و  دـشاب یم  مهارف  اـهنآ  دوجو  رد  تیادـه  ياـه  هنیمز  نیا  رب  اـنب  ، دـنراد دوجو  ود 

.تسا لامک  تیاده و  ياه  هنیمز  دوجو  هب  وا  نداد  هجوت  ،و  لباقم فرط  هب  " نداد

هتفگ ار  نخـس  نیا  ، عمـس قارتسا  هلاـسم  زا  هدافتـسا  ءوس  عوضوم  زا  اـهنآ  هئربـت  يارب  نج  ناـنمؤم  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا 
دندراذگ یم  رورش  ياهناسنا  رایتخا  رد  دندروآ  یم  تسد  هب  عمس  قارتسا  قیرط  زا  هک  ار  يرابخا  ام  زا  یضعب  هچرگ  : ینعی ، دنـشاب

.دندوبن نینچ  نج  هفیاط  همه  یلو  ، دنوش مدرم  یهارمگ  هیام  ات 

اب " نـج " هژاو مدرم  زا  يرایــسب  روـصت  رد  اریز  دــنک ، یم  حالــصا  زین  نـج  هراـب  رد  ار  اـهناسنا  اـم  تاـینهذ  نمــض  رد  هـیآ  نـیا 
، دنراد یفلتخم  ياه  هورگ  زین  اهنآ  دیوگ  یم  هیآ  نیا  ، تسا هارمه  ، فارحنا یهارمگ و  داسف و  "و  تنطیش " یعون
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.حلاص ریغ  حلاص و 

ياه هعطق  هکنیا  رطاخ  هب  ، فلتخم ياه  هورگ  هب  ،و  تسا " هدش هدـیرب  " ینعم هب  ( دـض نزو  رب  ") دـق " عمج ( رـسپ نزو  رب  ") ددـق " هژاو
نیقی ام   " دنیوگ یم  دنهد و  یم  رادشه  نارگید  هب  دوخ  نانخس  همادا  رد  نج  نانمؤم   *** .دوش یم  قالطا  زین  دنتسه ، مه  زا  ادج 

َْنل ْنَأ  ّنَنَظ 
ا� ّنَأ 

�
ا َو  مینک (" رارف  وا  تردـق  هجنپ  زا  میناوت  یمن  میوش و  بلاـغ  نیمز  رد  دـنوادخ  هدارا  رب  میناوت  یمن  زگره  هک  میراد 

 (. ًابَرَه ُهَزِْجُعن  َْنل  ِضْرَْألا َو  ِیف  ّللا 
�

َه َزِْجُعن 

تاجن اهنامـسآ  زا  يا  هطقن  ای  نیمز  زا  يا  هشوگ  هب  ندرک  رارف  اب  ادـخ  تازاجم  رفیک و  زا  دـیناوت  یم  دـینک  روصت  رگا  نیا  رب  اـنب 
.دیهابتشا رد  تخس  ، دیبای

نیمز زا  معا  ، قلطم ندرک  رارف  هب  هراشا  مود  هلمج  ،و  نیمز رد  دنوادخ  تردق  هجنپ  زا  ندرک  رارف  هب  هراشا  لوا  هلمج  بیترت  نیا  هب 
.تسا نامسآ  و 

نیا هب  هراشا  یمود  ،و  دـش بلاغ  دـنوادخ  رب  ناوت  یمن  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  یلوا  هک  دراد  دوجو  هیآ  ریـسفت  رد  زین  لاـمتحا  نیا 
نامرف میلـست  زج  يا  هراـچ  ، زیرگ هار  هن  دراد و  دوجو  هبلغ  هار  هن  یتقو  نیا  رب  اـنب  ، تخیرگ وا  تلادـع  هجنپ  زا  ناوت  یمن  هک  تسا 
ناـمیا نآ  هب  میدینـش  ار  نآرق  تیادـه  هک  یماـگنه  اـم  :" دـنیازفا یم  دوـخ  مـالک  همادا  رد  نـج  ناـنمؤم  .تـسین ***  وا  تلادـع 

 (. ِِهب ّنَمآ 
ا� �يدُْهلا  اَنْعِمَس  ا�َّمل  ّنَأ 

�
ا َو  میدروآ ("

همانرب نیا  هب  نامدوخ  البق  ، میناوخ یم  ارف  نآرق  تیاده  هب  ار  امش  رگا  و 
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.میشاب هتفگ  كرت  ار  نآ  دوخ  هک  مینک  یمن  توعد  يزیچ  هب  ار  نارگید  نیا  رب  انب  ، میا هدرک  لمع 

دسرت و یم  یناصقن  زا  هن  ، دروایب نامیا  شراگدرورپ  هب  سک  ره  : دـنیوگ یم  هدرک  نایب  هاتوک  هلمج  کی  رد  ار  نامیا  هجیتن  سپس 
 (. ًاقَهَر ًاسَْخب َو �ال  ُفا�خَی  �الَف  ِهِّبَِرب  ْنِمُْؤی  ْنَمَف  ملظ (" زا  هن 

میا هدرک  هراشا  مه  البق  هک  نانچ  ( قفـش نزو  رب  ") قهر و" تسا ، " متـس ملظ و  قیرط  زا  ناصقن  " ینعم هب  ( صخـش نزو  رب  ") سخب "

.تسا " روز هب  يزیچ  ندیناشوپ  " ینعم هب 

دوش یمن  هتـساک  اـهنآ  " تانـسح " زا يزیچ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  " سخب :" هک دـنا  هتفگ  نینچ  ار  ریبـعت  ود  نیا  ناـیم  قرف  یـضعب 
.دش دهاوخن  هدوزفا  اهنآ  " تائیس " رب يزیچ  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  " قهر و"

.دنا هتسناد  " قاش فیلاکت  " هب ار  قهر  و  "، تانسح " دوبمک هب  رظان  ار  " سخب " زین یضعب 

یم تفایرد  تساک  مک و  یب  ار  نآ  شاداپ  رجا و  ، دـنهد ماجنا  ار  یگرزب  کچوک و  راک  ره  ناـنمؤم  : تسا نیا  روظنم  لاـح  ره  هب 
.دنیامن

هب نانآ  رجا  زا  ینخـس  دـنرادن  یحلاص  لمع  نانمؤم  ریغ  نوچ  یلو  ، تسین نانمؤم  هب  رـصحنم  راگدرورپ  تلادـع  هک  تسا  تسرد 
: دنیوگ یم  نارفاک  نانمؤم و  تشونرس  نوماریپ  رتشیب  حیضوت  يارب  دعب  هیآ  رد  و   *** .هدماین نایم 

.(1) َنوُطِسا�ْقلا )  اَّنِم  َنوُِملْسُْملا َو  اَّنِم  ّنَأ 
�
ا َو  دنرگدادیب ( " ملاظ و  یهورگ  ملسم و  ام  زا  یهورگ  مینادیم  نآرق  تیاده  قیرط  زا  ام  "

117  : ص

ینعم هب  ( طاسقا ) دـیآ رد  " لاعفا " باب تروص  هب  هک  یماگنه  هدام  نیا  ، تسا هنالداع  میـسقت  ینعم  هب  " طسق " هدام زا  " طساق ( " 1 - 1
.تسا قح  ریسم  زا  فارحنا  ملظ و  ینعم  هب  ( قوف هیآ  دننام  ) دوش لامعتسا  درجم  یثالث  تروص  هب  یماگنه  ،و  تسا تلادع  يارجا 
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َِکئ�لوُأَف َمَلْـسَأ  ْنَمَف  دنا ( هتـشاد  رب  ماگ  یهلا  باوث  تیاده و  يوس  هب  ،و  هدیزگرب ار  تسار  هار  ، دننک رایتخا  ، ار مالـسا  هک  اهنآ  اما  "
 (. ًابَطَح َمَّنَهَِجل  اُونا�کَف  َنوُطِسا�ْقلا  اَّمَأ  َو  دنخزود (" هریگشتآ  ، ناملاظ اما  و  . ***" (1) ًادَشَر )  اْوَّرَحَت 

نامه ، دراد یم  زاب  ملظ  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  هکنیا  هب  هراشا  هتفرگ ، رارق  " ملاظ " لباقم رد  " ملـسم ،" تایآ نیا  رد  هکنیا  هجوت  لباق 
یسک یعقاو  نمؤم  هک  دهد  یم  ناشن  نمض  رد  ،و  دش دهاوخ  متس  ملظ و  هدولآ  لاح  ره  هب  نامیا  یب  درف  کی  هنرگ  ،و  تسا نامیا 

میناوخ یم  مرکا ص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هک  نانچ  ، دوشن یمتس  ملظ و  هب  هدولآ  زگره  هک  تسا 

.(2) دنشاب " ناما  رد  وا  هیحان  زا  دوخ  لام  ناج و  رب  مدرم  هک  تسا  یسک  نمؤم  : " مهلاوما مهسفنا و  یلع  سانلا  هنمآ  نم  نمؤملا 

: تسا هدمآ  ترضح ص  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

.(3) دنشاب " هدوسآ  وا  نابز  تسد و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم  : " هدی هناسل و  نم  نوملسملا  ملس  نم  ملسملا 

دصق هجوت و  يور  زا  نانمؤم  هک  دهد  یم  ناشن   " ًادَشَر اْوَّرَحَت  هب " ریبعت 

118  : ص

.تسا يزیچ  ندرک  دصق  ینعم  هب  " يرحت " هدام زا  " اورحت ( " 1 - 1
هحفص 195. دلج 10  " نایبلا حور  " ریسفت ( 2 - 2

.هتافص هتامالع و  نمؤملا و  باب  دلج 2  " یفاک لوصا  ( " 3 - 3
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هیاس رد  هک  تسا  تقیقح  هب  لین  نامه  زین  اهنآ  شاداپ  نیرتالاب  ،و  هناروکروک هتسب و  مشچ  هن  ، دنور یم  تیاده  غارـس  هب  قیقحت  و 
زا شتآ  ینعی  دـنخزود ، مزیه  هک  تسا  نآ  ناراکمتـس  یتخبدـب  نیرتدـب  هک  یلاح  رد  ، دـنوش یم  لـئان  یهلا  ياـهتمعن  همه  هب  نآ 

! *** دشک یم  هنابز  ناشدوجو  نورد 
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ات 19] تایآ 16  (: 72  ) نجلا هروس  ]

هراشا

َّنَأ َو  ( 17  ) ًادَعَـص ًابا�ذَـع  ُهُْکلْـسَی  ِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ْضِْرُعی  ْنَم  ِهِیف َو  ْمُـهَِنتْفَِنل  ( 16  ) ًاقَدَـغ ًءا�م  ْمُها�ْنیَقْـسََأل  ِهَقیِرَّطلَا  یَلَع  اُوما�قَتِْـسا  َِول  ْنَأ  َو 
(19  ) ًادَِبل ِْهیَلَع  َنُونوُکَی  اوُدا�ک  ُهوُعْدَی  ّللَا 

�
ِه ُْدبَع  َما�ق  ا�َّمل  ُهَّنَأ  َو  ( 18  ) ًادَحَأ ّللَا 

�
ِه َعَم  اوُعْدَت  �الَف  ِّلل 

�
ِه َدِجا�سَْملَا 

: همجرت

.مینک یم  باریس  ناوارف  بآ  اب  ار  اهنآ  ام  دنزرو  تماقتسا  ( نامیا ) هقیرط رب  ( سنا نج و  ) اهنآ رگا  16-و 

باذع هب  ار  وا  دوش  نادرگ  يور  شراگدرورپ  رکذ  زا  سک  ره  میئامزایب و  ناوارف  تمعن  نیا  اب  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  نیا  فده  -17
.دزاس یم  راتفرگ  ینوزفا  زور  دیدش و 

هب (ص) دمحم ) ادخ هدنب  هک  یماگنه  هکنیا  19-و  دیناوخن ؟ ادخ  اب  ار  يدحا  دجاسم  نیا  رد  ، تسا ادخ  نآ  زا  دـجاسم  هکنیا  18-و 
.دندش یم  عمج  وا  فارطا  تخس  یهورگ  دناوخ  یم  ار  وا  ،و  تساخ یمرب  ( تدابع
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: ریسفت

میئامزآ یم  ناوارف  ياهتمعن  نیا  اب  ار  امش 

هب هک  هتـسناد  دـنوادخ  مالک  ار  نآ  نارـسفم  زا  یعمج  دـنچ  ره  ) تسا شیوخ  موق  اب  نج  ناـنمؤم  نانخـس  همادا  ارهاـظ  تاـیآ  نیا 
تاـیآ ریبعت  تسا و  رهاـظ  فـالخ  ندوب  هضرتـعم  هک  اـجنآ  زا  یلو  ( تسا هتفرگ  رارق  نج  تاـملک  ناـیم  رد  هضرتـعم  هلمج  ناونع 

دشابن (1). نج  مالک  زا  هک  تسا  دیعب  دراد  دوب  نج  نانمؤم  نانخس  هک  هتشذگ  تایآ  نحل  اب  يدایز  تهابش 

یم ، تساهنآ يویند  شاداپ  زا  نخـس  تاـیآ  نیا  رد  و  دوب ، تماـیق  رد  ناـنمؤم  ياهـشاداپ  زا  نخـس  هتـشذگ  تاـیآ  رد  لاـح  ره  هب 
یَلَع اُوما�قَتْسا  َِول  ْنَأ  َو  مینک ( " یم  باریس  ناوارف  بآ  اب  ار  اهنآ  ام  دنزرو  تماقتسا  نامیا  هقیرط  رب  سنا ) نج و  ) اهنآ رگا  :" دیامرف

 (. ًاقَدَغ ًءا�م  ْمُها�ْنیَقْسََأل  ِهَقیِرَّطلا 

بآ هک  اجنآ  ،و  میراذـگ یم  ناشرایتخا  رد  ار  شخبتایح  بآ  ياه  همـشچ  عبانم و  ،و  میراب یم  ورف  اـهنآ  رب  ار  دوخ  تمحر  ناراـب 
.میهد یم  رارق  اهتمعن  عاونا  لومشم  ار  اهنآ  بیترت  نیا  هب  ،و  تسا ناوارف  زیچ  همه  تسا  ناوارف 

.تسا ناوارف  بآ  ینعم  هب  ( قفش نزو  رب  ") قدغ "
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دننادــب هضرتـعم  هـلمج  ادــخ و  مـالک  ار  نآ  نارــسفم  زا  هورگ  نـیا  هـک  هدــش  ببــس  هـک  يزیچ  اـهنت  دــسر  یم  رظن  هـب  ( 1 - 1
رد ،و  میناشون یم  ناوارف  بآ  اهنآ  هب  ام  : دـیوگ یم  اـج  کـی  رد  ، هتفر راـک  هب  تاـیآ  نیا  رد  هک  تسا  " ریغلا عم  ملکتم  " ياـهریمض

داجیا یلکشم  مینادب  ینعم  هب  لقن  لیبق  زا  ار  تاریبعت  نیا  هاگ  ره  یلو  ، میئامزایب ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  فده  : دیامرف یم  رگید  ياج 
یبوـخ مدآ  نم  هک  تسا  دـقتعم  سک  نـالف  : دـیوگب دـنک و  تیاـکح  شتـسود  زا  یـسک  هک  تـسا  نـیا  هیبـش  تـسرد  ، دوـش یمن 

(. دنک یم  باختنا  ار  يریبعت  نینچ  هدنیوگ  یلو  ، هدرب راکب  ار  " وا " هملک هکلب  ، هدربن راکب  ار  " نم " هملک وا  هتبلا  ) متسه

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 136 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2663/J25/AKS BARNAMEH/#content_note_121_1
http://www.ghaemiyeh.com


تاـکرب " همـشچرس اـهنت  هن  " يوـقت ناـمیا و  " هک دـنک  یم  هیکت  بـلطم  نـیا  يور  دـیجم  نآرق  هـک  تـسا  راـب  نیمدـنچ  يارب  نـیا 
رد یحورـشم  ثحب  ، دـشاب یم  زین  " يدام تکرب  نارمع و" يداـبآ و  تمعن و  روفو  يداـم و  قازرا  ینوزف  بجوم  هک  تسا  " يونعم

.میتشاد " يدابآ نارمع و  اب  يوقت  نامیا و  " هطبار ناونع  تحت  هیآ 12  لیذ  حون  هروس  ریسفت  رد  دلج  نیمه  رد  هنیمز  نیا 

تقوم و ناـمیا  اریز  ، ناـمیا لـصا  هن  تسا  ناـمیا  رب  تماقتـسا  ، دوـش یم  تمعن  روـفو  هیاـم  هچنآ  ناـیب  نیا  قـبط  هکنیا  هجوـت  لـباق 
نازرل گنل و  نآ  رد  يرایـسب  ياپ  هک  تسا  يوقت  نامیا و  رب  تماقتـسا  مهم  ، دهد ناشن  دوخ  زا  یتاکرب  نینچ  دناوت  یمن  رذگدوز 

: دیازفا یم  ، هدرک هراشا  هطبار  نیمه  رد  يرگید  تقیقح  هب  دعب  هیآ  رد   *** .تسا

 (. ِهِیف ْمُهَِنتْفَِنل  میئامزایب (" تمعن  روفو  اب  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  نیا  روظنم  "

یم نشور  اجنیا  زا  و  ادخ ؟ هب  رتشیب  هجوت  يرازگ و  رکـش  يرادـیب و  ببـس  ای  ؟ دوش یم  اهنآ  تلفغ  رورغ و  هیام  تمعن  ینوزف  ایآ 
هب شیاــمزآ  زا  " تـمعن " هلیــسو هــب  شیاــمزآ  اــقافتا  ،و  تــسا تــمعن  روــفو  یهلا  ناــحتما  مــهم  بابــسا  زا  یکی  هــک  دوــش 

تاوهش ذئاذل و  رد  ندش  قرغ  تلفغ و  یلبنت و  یتسـس و  ، تمعن ینوزف  تعیبط  اریز  ، تسا رت  هدیچیپ  رت و  تخـس  "، باذع " هلیـسو
یم یناسک  اهنت  دنک  یم  هدامآ  ناطیش  تیلاعف  يارب  ار  نادیم  دزاس و  یم  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  تسرد  نیا  ،و  تسا

اب ،و  دـننکن شومارف  ار  وا  رکذ  ، دنـشاب ادـخ  دای  هب  مئاد  روط  هب  هک  دـننامب  ناما  رد  تمعن  روفو  ینوزف  بولطمان  ضراوع  زا  دـنناوت 
ظفح نیطایش  ذوفن  زا  ار  بلق  هناخ  موادم  ياهیروآدای 
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دنیامن (1).

" درب یم  ینوزفا  زور  دیدش و  باذع  هار  هب  ار  وا  ، دوش نادرگ  يور  شراگدرورپ  رکذ  زا  سک  ره  و  :" دیازفا یم  ، نآ لابند  هب  اذل  و 
 (. ًادَعَص ًابا�ذَع  ُهُْکلْسَی  ِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ْضِْرُعی  ْنَم  َو  ) 

هندرگ زا  نتفر  الاب  هک  اجنآ  زا  ،و  تسا هدمآ  " هندرگ " ینعم هب  هاگ  ،و  تسا نتفر  الاب  ندرک و  دوعص  ینعم  هب  ( رفس نزو  رب  ") دعص "

ریسفت هنوگ  نیمه  ار  قوف  هیآ  نارـسفم  زا  يرایـسب  اذل  ،و  دور یم  راک  هب  " راب تقـشم  روما  " ینعم هب  هژاو  نیا  تسا  راب  تقـشم  ، اه
: دیامرف یم  ناکرـشم  زا  یـضعب  هرابرد  هک  هدمآ  رثدم  هروس  هیآ 17  رد  هچنآ  هیبش  تسا  " راب تقـشم  باذع  " روظنم هک  دـنا  هدرک 

". مناشوپ یم  راب  تقشم  یباذع  رد  ار  وا  نم   :" ًادوُعَص ُهُقِهْرُأَس 

.دشاب زین  نآ  ندوب  نوزفا  زور  هب  هراشا  ، باذع نیا  ندوب  راب  تقشم  نایب  نمض  ، قوف ریبعت  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  یلو 

تمعن ینوزف  هطبار  رگید  يوس  زا  ،و  دنک یم  نایب  تمعن  ینوزف  اب  ار  يوقت  نامیا و  هطبار  وس  کی  زا  ، قوف تایآ  رد  ، بیترت نیا  هب 
رد هک  تسا  یقیاقح  اهنیا  ،و  نوزفا زور  راب و  تقـشم  باذع  اب  ار  ادـخ  دای  زا  ضارعا  هطبار  موس  يوس  زا  و  یهلا ، ياهنومزآ  اب  ار 

.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  زین  نآرق  رگید  تایآ 

نادرگ يور  نم  داـی  زا  سک  ره   : ًاْکنَـض ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَـف  يِرْکِذ  ْنَـع  َضَرْعَأ  ْنَـم  َو  میناوـخ : یم  هـط  هروـس  هیآ 124  رد  هک  ناـنچ 
یتخس گنت و  یگدنز  ، دوش
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لابند هب  هک  تمعن  ینوزف  ،و  تسا رفک  ریـسم  نامه  ، قوف هیآ  رد  " هقیرط " زا روظنم  هک  دـنا  هداد  لامتحا  نارـسفم  زا  یـضعب  ( 1 - 1
نحل اب  ریـسفت  نیا  یلو  ، تسا تمعن  رد  جاردتـسا  قادصم  ،و  تازاجم همدقم  تقیقح  رد  دوش  یم  لصاح  هقیرط  نیا  رد  تماقتـسا 

.درادن بسانت  ادبا  نآ  لبق  دعب و  تایآ  ثحب و  دروم  هیآ 
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". تشاد دهاوخ 

نم راگدرورپ  لضف  زا  نیا   :" ُرُفْکَأ ْمَأ  ُرُکْـشَأ  ِینَُوْلبَِیل َأ  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم  ا�ذـ�ه  میناوخ : یم  نامیلـس  ناـبز  زا  لـمن  هروس  هیآ 40  رد  و 
َو تسا : هدمآ  لافنا  هروس  هیآ 28  رد  و  منک ؟" یم  نارفک  ای  مروآ  یم  اجب  ار  وا  رکـش  ایآ  هک  دنک  شیامزآ  ارم  دـهاوخ  یم  تسا 

نج نانمؤم  نابز  زا  دعب  هیآ  رد  ". *** تسا امـش  ناحتما  هیام  امـش  نادنزرف  لاوما و  دـینادب   " ٌهَْنِتف ْمُکُد�الْوَأ  ْمُُکلا�ْومَأ َو  ا�مَّنَأ  اوُمَلْعا 
َو دیناوخن (  ادخ  اب  ار  يدحا  دجاسم  نیا  رد  ، تسا ادخ  نآ  زا  دجاسم  :" دیوگ یم  نینچ  دـیحوت  يوس  هب  نارگید  توعد  ماگنه  هب 

 (. ًادَحَأ ّللا 
�

ِه َعَم  اوُعْدَت  �الَف  ِّلل 
�

ِه َدِجا�سَْملا  َّنَأ 

: هدش رکذ  ینوگانوگ  ياهریسفت  ؟ تسیچ اجنیا  رد  "، دجاسم " زا روظنم  هکنیا  رد 

قادـصم ،و  مارحلا دجـسم  ، نآ لـمکا  قادـصم  هک  دوش  یم  هدجـس  ادـخ  يارب  اـجنآ  رد  هک  تسا  ییاـهناکم  روـظنم  : هکنیا تسخن 
یم هدجـس  ادخ  يارب  ،و  دـناوخ یم  زامن  اجنآ  رد  ناسنا  هک  تسا  ییاهناکم  مامت  ، شرت هدرتسگ  قادـصم  ،و  دـجاسم ریاس  شرگید 

: دومرف هک  ربمغیپ ص  فورعم  ثیدح  مکح  هب  ،و  دنک

همه (1) هدش " هداد  رارق  نم  يارب  ( ندرک ممیت   ) روهط هلیـسو  هاگ و  هدجـس  ، نیمز يور  مامت   " اروهط ادجـسم و  ضرالا  یل  تلعج 
.دوش یم  لماش  ار  اج 

نایحیـسم لامعا  هب  ،و  دـندوب هتخاس  هدـکتب  ار  هبعک  هناخ  هک  اهنآ  دـننام  برع و  ناکرـشم  لامعا  هب  تسا  یخـساپ  بیترت  نیا  هب  و 
: دیوگ یم  نآرق  ، دندیتسرپ یم  ار  هناگ  هس  نایادخ  دوخ  ياهاسیلک  رد  هتفر و  ثیلثت " " غارس هب  هک  فرحنم 

124  : ص

ثیدح 3. هحفص 970  دلج 2  " هعیشلا لئاسو  ( " 1 - 1

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 139 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2663/J25/AKS BARNAMEH/#content_note_124_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا عونمم  وا  ریغ  شتسرپ  درک و  ناوت  یمن  هدجس  ادخ  يارب  زج  ، دباعم نیا  رد  تسا و  ادخ  صوصخم  ، دباعم مامت 

زیاج وا  ریغ  يارب  تشاذگ و  نیمز  رب  دیاب  ادخ  يارب  اهنت  ار  ءاضعا  نیا  ، تسا هدجـس  هناگتفه  ياضعا  ، دجاسم زا  روظنم  هکنیا  مود 
زا هک  یـسلجم  رد  " یـسابع مصتعم  " هک تسا  هدش  لقن  ع  داوجلا " یلع  نب  دمحم  " مهن ماما  زا  یفورعم  ثیدح  رد  هک  نانچ  ، تسین

ممیت هیآ  هب  ،و  چم زا  : دنتفگ یـضعب  ؟ دیرب دیاب  تمـسق  مادک  زا  ار  دزد  تسد  هک  درک  لاؤس  دـندوب  عمج  نآ  رد  تنـس  لها  ياهقف 
هراب نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  " مصتعم ، " دندرک لالدتـسا  وضو  هیآ  هب  قفرم و  زا  : دنتفگ رگید  یـضعب  ، دندرک لالدتـسا 

رارـصا نوـچ  ،و  دـنک رظنفرــص  دوـخ  لاؤـس  زا  هـک  دوـمن  تساوـخ  رد  " وا زا  تـسخن  مالــسلا  هـیلع  ترــضح  ، تساوـخ حیــضوت 
تـشگنا تسد و  فک  ،و  دوش هدـیرب  ناتـشگنا  لصفم  زا  تشگنا  راهچ  دـیاب  اـهنت  ، تسا اـطخ  همه  دـنتفگ  اـهنآ  هچنآ  : دومرف ، درک

ود یناشیپ و  دشاب  وضع  تفه  رب  دیاب  دوجـس  هک  ربمغیپ ص  مالک  هب  ماما  ، دش لیلد  يایوج  مصتعم  هک  یماگنه  ، دنامب یقاب  تسش 
هدجس هک  دنام  یمن  یقاب  وا  يارب  یتسد  دوش  هدیرب  قفرم  ای  چم  زا  رگا  دوزفا  سپس  درک و  لالدتـسا  اهاپ  اهوناز و  رـس  ود  تسد و 

ادـخ صوصخم  هچنآ  و  تسا ، ادـخ  صوصخم  هناگتفه  ياضعا  نیا  ینعی  ِّلل 
�

ِه َدِـجا�سَْملا  َّنَأ  هدومرف َو  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  ، دـنک
لـصفم زا  ار  دزد  تسد  ترـضح  نآ  مکح  قبط  رب  داد  روتـسد  تخیگنارب و  ار  مصتعم  باـجعا  نخـس  نیا  درک ، عطق  دـیابن  تسا 

.(1) دنربب " تشگنا  راهچ 

تسا (2). هدش  لقن  زین  يرگید  ثیداحا  ، نومضم نیا  هب  و 

فیعض دنس  اب  ای  دنس و  نودب  ابلاغ  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  هک  یثیداحا  یلو 

125  : ص

(. ثیدح 5 باب 4  هقرسلا  دح  باوبا  هحفص 490( دلج 18  " هعیشلا لئاسو  ( " 1 - 1
هحفص 439 و 440. دلج 5  " نیلقثلا رون  ( " 2 - 2
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هک تـسا  ملــسم  اـم  ياـهقف  ناـیم  رد  ـالثم  ، تـسین ناـسآ  نآ  زا  ییوـگ  خـساپ  هـک  دراد  یــضقن  دراوـم  هتــشذگ  نـیا  زا  ،و  تـسا
هنشاپ دننک و  یم  عطق  ار  وا  ياپ  ولج  تمـسق  ( دشاب هدش  يراج  وا  يارب  دح  هک  نآ  زا  دعب  ) دنک يدزد  مود  هعفد  يارب  " قراس " رگا
یکی هک  " براحم " دروم رد  نینچمه  تسا و  هدجس  هناگتفه  ياضعا  زا  زین  اپ  گرزب  تشگنا  هک  یلاح  رد  دنراذگ  یم  ملاس  ار  اپ 

.تسا اپ  تسد و  زا  یتمسق  عطق  شیاهتازاجم  زا 

هدجـس ناوت  یمن  وا  ریغ  يارب  دشاب و  ادـخ  يارب  دـیاب  هدجـس  هراومه  ینعی  ، تسا " دوجـس " نامه " دـجاسم " زا روظنم  هک  نیا  : موس
.درک

.تسین نآ  رب  يدهاش  ،و  تسا هیآ  رهاظ  فالخ  زین  لامتحا  نیا 

اب یلماک  بسانت  ،و  تسا لوا  ریـسفت  ناـمه  دـشاب  یم  هیآ  رهاـظ  قفاوم  هچنآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـش  هتفگ  هچنآ  يدـنب  عمج  زا 
موهفم رد  هعـسوت  لیبق  زا  تسا  نکمم  مود  ریـسفت  ،و  دراد ادخ  يارب  تدابع  ندوب  صوصخم  دـیحوت و  دروم  رد  دـعب  لبق و  تایآ 

دیجم نآرق  هداعلا  قوف  ریثات  نایب  يارب  نخـس  نیا  همادا  رد  و   *** .درادن دوجو  نآ  يارب  يدهاش  موس  ریـسفت  اما  ،و  دشاب هدوب  هیآ 
نج زا  یهورگ  دـناوخ  یم  ار  ادـخ  تساخ و  یمرب  تدابع  هب  دـمحم ص  ادـخ  هدـنب  هک  یماگنه  " دـیازفا یم  ربمایپ ص  تداـبع  و 

.(1) ًادَِبل )  ِْهیَلَع  َنُونوُکَی  اوُدا�ک  ُهوُعْدَی  ّللا 
�

ِه ُْدبَع  َما�ق  ا�َّمل  ُهَّنَأ  َو  دندش (" عمج  وا  فارطا  تخس 

نج نانمؤم  بیجع  موجه  رگناـیب  ریبعت  نیا  ، دـشاب هدـش  مکارتم  مه  يور  نآ  يازجا  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  ( ردـپ نزو  رب  ") دـبل "

رد نآرق  ندینش  يارب 

126  : ص

زا " ملکتم " ياـج هـب  " بئاـغ  " ریمـض ندروآ  دـشاب  نـج  ناـنمؤم  نانخـس  زا  هـلمج  نـیا  هـکنیا  رب  اـنب  ،و  ریـسفت نـیا  قباـطم  ( 1 - 1
(. دینک تقد  ) دندرک یم  ار  يرگید  عمج  لاح  نایب  اهنآ  زا  یعمج  هک  رظن  نیا  زا  ای  ، تسا " تافتلا " باب
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.تسا ربمایپ ص  زامن  هداعلا  قوف  هبذاج  رگنایب  نینچمه  ،و  نآ اب  دروخرب  نیلوا 

نامه اب  هنوگچ  هک  دنهد  یم  حرش  ار  ربمایپ ص  نارای  لاح  نج  نانمؤم  هکنیا  تسخن  هدش : نایب  زین  رگید  ریـسفت  ود  هیآ  نیا  يارب 
اهنآ زا  نج  هفیاط  هک  دوب  نیا  روظنم  ،و  دنتفر یم  الاب  مه  شود  رـس و  زا  شنانخـس  ندینـش  يارب  دنتـشاد  هکم  رد  هک  یمک  دادـعت 

.دنباتشب نامیا  يوس  هب  ، هتفرگ قشمرس 

هب ،و  دنتفرگ یم  ار  وا  فارطا  تخس  دش  یم  نآرق  زامن و  لوغـشم  ربمایپ ص  یتقو  هک  تسا  برع  ناکرـشم  لاح  نایب  هکنیا  رگید 
.دنتخادرپ یم  شرازآ  ازهتسا و 

زا یکی  بسانم  ،و  درادن دننک  قیوشت  نامیا  هب  ار  نارگید  دنتـساوخ  یم  هک  نج  ناغلبم  فده  اب  ینادـنچ  بسانت  ریخا  ریـسفت  یلو 
.تسا لبق  ینعم  ود 

***

: هتکن

 " ِّلل
�

ِه َدِجا�سَْملا  َّنَأ  "و  هیآ ریسفت  رد  فیرحت 

تقیقح اب  هن  هک  تسا  یبلطم  نداد  رارق  ادـخ  هاگرد  رد  عیفـش  هلیـسو و  ار  اهنآ  ینعی  نید ع  يایلوا  ربمایپ ص و  هب  " لسوت " هلاـسم
نآرق تایآ  رد  ، تسا ادخ  هیحان  زا  زیچ  همه  هکنیا  ،و  دیحوت رب  تسا  يدیکات  هکلب  ، دـیجم نآرق  تایآ  اب  هن  و  دراد ، تافانم  دـیحوت 

تسا (1). هدش  هراشا  نانمؤم  يارب  ربمایپ ص  شزرمآ  بلط  رافغتسا و  نینچمه  تعافش و  هلاسم  هب  ارارک  زین 

127  : ص

هراــب رد  "و  هرقب " هروــس هــیآ 48  لــیذ  لوا  دـــلج  رد  احورـــشم  " ثیدـــح نآرق و  رظن  زا  تعافـــش  " هلاــسم هراــب  رد  ( 1 - 1
.میا هدرک  ثحب  هدئام  هروس  هیآ 35  لیذ  دلج 4  رد  " لسوت " تقیقح
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يارب ،و  دنوش رکنم  ار  یتعافـش  لسوت و  هنوگ  ره  هک  دنراد  رارـصا  نآرق  مالـسا و  تامیلعت  زا  ناگداتفا  رود  زا  یـضعب  لاح  نیا  اب 
یم اهنآ  ، دشاب یم  ًادَحَأ )  ّللا 

�
ِه َعَم  اوُعْدَت  �الَف  ِّلل 

�
ِه َدِجا�سَْملا  َّنَأ  َو  قوف ( هیآ  هلمج  زا  ، دنا هدرک  ادیپ  ییاهزیواتـسد  دوخ  دوصقم  تابثا 

یلو دـیبلطن ! تعافـش  ،و  دـیناوخن ار  وا  زج  ،و  دـیربن ادـخ  مان  هارمه  ار  سکچیه  مان  دـهد  یم  روتـسد  نآرق  هیآ  نیا  قباطم  : دـنیوگ
رد ادخ  فیدرمه  ار  يزیچ  ینعی  ، كرـش یفن  نآ  زا  فده  هکلب  ، درادن اهنآ  بلطم  هب  یطابترا  چـیه  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  فاصنا 

.تسا نداد  رارق  ، تجاح ندیبلط  ای  ، تدابع

كرشم درمـشب  نآ  ماجنا  رد  لقتـسم  رایتخا و  بحاص  ار  وا  دهاوخب و  ادخ  ریغ  زا  ار  ادخ  راک  یتسار  هب  یـسک  رگا  : رگید ریبعت  هب 
ادـخ " فیدرمه  " ار یـسک  دـیابن  هک  دـهد  یم  یهاوـگ  ینعم  نیا  هب  ّللا 

�
ِه َعَـم  اوُعْدَـت  ـالف  هلمج  رد  " عـم  " هژاو هک  هنوگناـمه  ، تسا

.تسناد " لقتسم ریثات  أدبم  و"

هاگ نآرق  هکلب  دنک  یمن  یفن  ار  نآ  اهنت  هن  دنک  راگدرورپ  هاگرد  رد  تطاسو  ياضاقت  ای  ، دهاوخب یتعافش  یهلا  ءایبنا  زا  رگا  یلو 
.دنهاوخب تعافش  ربمایپ ص  زا  هداد  روتسد  نارگید  هب  هاگ  ،و  هدرک توعد  ینعم  نیا  هب  ار  ربمایپ ص  دوخ 

اهنآ لاوما  زا   :" ْمَُهل ٌنَکَس  َکَت�الَـص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  ا�ِهب َو  ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلا�ْومَأ  ْنِم  ْذُخ  میناوخ : یم  هبوت  هیآ 103  رد 
". تسا اهنآ  شمارآ  هیام  وت  ياعد  هک  نک  اعد  اهنآ  هب  ( تاکز نتفرگ  ماگنه  ،و( يزاس كاپ  ار  اهنآ  نآ  هلیسو  هب  ات  ، ریگب تاکز 

ام يارب  ! ردپ يا   " َنِیئِطا�خ ّنُک 
ا� ّنِإ 

�
ا ا�َنبُونُذ  ا�َنل  ْرِفْغَتْسا  اَنا�بَأ  ا�ی  میناوخ : یم  ردپ  هب  باطخ  شناردارب  نابز  زا  فسوی  هروس  هیآ 97  رد  و 

هک نک  رافغتسا 
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". میدوب راک  اطخ  ام 

امـش يارب  يدوز  هب   :" یِّبَر ْمَُکل  ُرِفْغَتْـسَأ  َفْوَس  تفگ : داد و  دعاسم  لوق  اهنآ  هب  هکلب  درکن  راکنا  اهنت  هن  ار  اضاقت  نیا  زین  بوقعی 
". منک یم  شزرمآ  ياضاقت  دنوادخ  هاگرد  زا 

.تسا نآرق  حیرص  ياهروتسد  زا  دش  هتفگ  هک  یموهفم  هب  ندیبلط  تعافش  لسوت و  هلاسم  نیا  رب  انب 

***
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ات 24] تایآ 20  (: 72  ) نجلا هروس  ]

هراشا

َْنل ٌدَـحَأ َو  ّللَا 
�

ِه َنِم  ِینَریُِجی  َْنل  یِّنِإ  ُْلق  ( 21  ) ًادَشَر ارَـض َو �ال  ْمَُکل  ُِکْلمَأ  یِّنِإ �ال  ُْلق  ( 20  ) ًادَحَأ ِِهب  ُكِرْـشُأ  یِّبَر َو �ال  اوُعْدَأ  ا�مَّنِإ  ُْلق 
ا�ذِإ ّتَح 

ی� ( 23  ) ًاَدبَأ ا�هِیف  َنیِدـِلا�خ  َمَّنَهَج  َرا�ن  َُهل  َّنِإَف  َُهلوُسَر  ّللَا َو 
�

َه ِصْعَی  ْنَم  ِِهت�الا�سِر َو  ّللَا َو 
�

ِه َنِم  ًاغ�الَب  ّالِإ 
�

( 22  ) ًادَحَْتُلم ِِهنوُد  ْنِم  َدِجَأ 
(24  ) ًادَدَع ُّلَقَأ  ًارِصا�ن َو  ُفَعْضَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف  َنوُدَعُوی  ا�م  اْوَأَر 

: همجرت

.مهد یمن  رارق  وا  کیرش  ار  سکچیه  ،و  مناوخ یم  ار  مراگدرورپ  اهنت  نم  : وگب -20

.متسین امش  يارب  یتیاده  نایز و  کلام  نم  : وگب -21

.مبای یمن  وا  زج  یهاگهانپ  دهد و  یمن  هانپ  وا  ربارب  رد  ارم  سکچیه  ( منک راتفر  شنامرف  فالخ  رب  نم  رگا  :) وگب -22

وا نآ  زا  خزود  شتآ  دنک  شلوسر  ادخ و  ینامرفان  سک  ره  تسا و  وا  تالاسر  ندناسر  ،و  ادخ يوس  زا  غالبا  نم  هفیظو  اهنت  -23
.دننام یم  نآ  رد  هنادواج  ، تسا

یسک هچ  دنناد  یم  هاگ  نآ  ، دننیبب هدش  هداد  هدعو  اهنآ  هب  ار  هچنآ  هک  ینامز  ات  ( دبای یم  همادا  نانچ  مه  رافک  ینکشراک  نیا  -) 24
.تسا رتمک  شتیعمج  رتفیعض و  شروای 
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: ریسفت

متسین یسک  نایز  دوس و  کلام  نم  : وگب

ربمایپ ص هب  تسخن  دوب  هدـش  هراشا  نآ  هب  لبق  تایآ  رد  هک  كرـش  هنوگ  ره  یفن  ،و  دـیحوت ياه  هیاپ  میکحت  يارب  تایآ  نیا  رد 
") مهد یمن  رارق  وا  کیرـش  ار  سکچیه  ،و  منک یم  تدابع  ار  وا  طقف  مناوخ و  یم  ار  مراگدرورپ  اهنت  نم  وگب  :" دهد یم  روتـسد 

تیاده متسین و  امش  يارب  يدوس  نایز و  کلام  نم  وگب  :" دهد یم  روتسد  سپـس   (. *** ًادَحَأ ِِهب  ُكِرْـشُأ  یِّبَر َو �ال  اوُعْدَأ  ا�مَّنِإ  ُْلق 
نامرف فالخ  رب  زین  نم  رگا  وگب  :" دـنک یم  هفاضا  زاب  و   (. *** ًادَـشَر ارَـض َو �ال  ْمَُکل  ُِکْلمَأ  ـ�ال  یِّنِإ  ْلـُق  تسا (" يرگید  تسد  هب 

ٌدَـحَأ َو ّللا 
�

ِه َنِم  ِینَریُِجی  َْنل  یِّنِإ  ُْلق  مبای ( " یمن  وا  زج  یهاگهانپ  اجلم و  ،و  دـهد یمن  هانپ  وا  ربارب  رد  ارم  سکچیه  منک  راتفر  قح 
.(1) ًادَحَْتُلم )  ِِهنوُد  ْنِم  َدِجَأ  َْنل 

تیدوبع هب  فارتعا  وس  کی  زا  نانخس  نیا  دوش  عقاو  هاگهانپ  دناوت  یم  يزیچ  هن  دهد  هانپ  نم  هب  دناوت  یم  یـسک  هن  بیترت  نیا  هب 
یم ناشن  موس  يوس  زا  ،و  دـنک یم  یفن  ربماـیپ ص  دروم  رد  ار  " ولغ " هنوگ ره  رگید  يوس  زا  و  تسا ، دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  لـماک 
ادخ باذع  ربارب  رد  یلقتـسم  هانپ  اجلم و  تمظع  همه  نآ  اب  زین  ربمایپ ص  صخـش  هک  تسین  هتخاس  يراک  اهتب  زا  اهنت  هن  هک  دـهد 

ربارب رد  جوجل  دارفا  هک  يدروم  یب  تاراظتنا  اهیئوج و  هناهب  هب  مراهچ  يوس  زا  ،و  دشاب دناوت  یمن 

131  : ص

وت هب  ات  درگ  رب  دوخ  نید  زا  دنتفگ  ص)  ) ربمایپ هب  شیرق  رافک  هکنیا  نآ  دـنا و  هدرک  رکذ  یلوزن  ناش  هیآ  نیا  يارب  یـضعب  ( 1 - 1
(. هحفص 293 دلج 11  يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت   ) داد خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  قوف  هیآ  میهد  هانپ 
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نذا هب  زین  تعافـش  لسوت و  هک  دنک  یم  تباث  و  دـهد ، یم  نایاپ  دـندرک  یم  ییادـخ  ياهراک  ياضاقت  وا  زا  دنتـشاد و  ربمایپ ص 
.تسا ادخ 

هتفرگ رارق  رانک  رد  هک  تسا  يا  هرفح  ینعم  هب  ( دـهم نزو  رب  " ) دـحل " هدام زا  لصا  رد  ،و  تسا نئمطم  هاـگهانپ  ینعم  هب  " دـحتلم "

،و دننک یم  فرط  کی  هب  يورـشیپ  يرادقم  ربق  قمع  يوس  کی  رد  هک  دوش  یم  هدنک  ربق  قمع  رد  ناگدرم  يارب  هچنآ  هیبش  ، دشاب
ناکم و ره  هب  سپـس  ، دنامب رتظوفحم  زین  ناروناج  بیـسآ  زا  ،و  دوشن هتخیر  وا  يور  هب  كاخ  ات  ، دنراذگ یم  نآ  رد  ار  هدرم  مسج 

.تسا هدش  قالطا  يرگید  نئمطم  هاگهانپ 

لقتسم روط  هب  دنوادخ و  ربارب  رد  ربمایپ ص  هک  تسا  نیا  تاریبعت  نیا  زا  روظنم  میدرک  هراشا  زین  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  هنوگنامه 
هتسیاش دارفا  يارب  تیاده  ياضاقت  ای  ،و  دنک مدرم  يارب  تالکـشم  لح  ياضاقت  ادخ  زا  دناوت  یم  لاح  نیع  رد  ، درادن یـشقن  چیه 

.كرش هن  تسا  دیحوت  نیع  نیا  دیامنب و 

رد یقیقح  عفن  دوس و  هکنیا  هب  هراـشا  ، هدـش هداد  رارق  تیادـه ) ") دـشر (" ناـیز ") رـض " لـباقم رد  تاـیآ  نیا  رد  : هکنیا هجوت  لـباق 
رگیدـکی اب  ود  ره  نیا  و  دوب ، هتفرگ  رارق  " دـشر "،" رـش " ربارب رد  هتـشذگ  تاـیآ  رد  نج  نانخـس  رد  هک  هنوگناـمه  ، تسا تیادـه 

ّللا
�

ِه َنِم  ًاغ�الَب  ّالِإ 
�

تسا (" وا  ياهتلاسر  ندناسر  ادخ و  يوس  زا  غالبا  نم  هفیظو  اهنت  :" دـیازفا یم  دـعب  هیآ  رد   *** .تسا گنهامه 
.(1) ِِهت�الا�سِر )  َو 

، هدش هراشا  نآ  هب  ارارک  نآرق  تایآ  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  ریبعت  نیا 

132  : ص

ریدـقت رد  ار  " انئاک " هملک یـضعب  "و  نع " ینعم هب  ار  " نم " اجنیا رد  یـضعب  دوش  یم  يدـعتم  " نع " اب اهنت  " غالب " هک اجنآ  زا  ( 1 - 1
(. ّللا

�
ه نم  انئاک  اغالب  الا  ) دنا هتفرگ 
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و تسا ." راکشآ  غالبا  تسا  ربمایپ  هدهع  رب  هک  يزیچ  اهنت   " ُنِیبُْملا ُغ�الَْبلا  اَِنلوُسَر  �یلَع  ا�مَّنَأ  میناوخ : یم  هدئام  هیآ 92  رد  هک  نانچ 
ِْریَْخلا َو َنِم  ُتْرَثْکَتْسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  ّللا َو 

�
ُه َءا�ش  ا�م  ّالِإ 

�
ارَـض  ًاعْفَن َو �ال  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق �ال  تسا : هدمآ  فارعا  هیآ 188- رد 

،و دهاوخب ادخ  هچنآ  رگم  ، متـسین شیوخ  يارب  ینایز  دوس و  کلام  نم  وگب   " َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٌریَِـشب  ٌریِذـَن َو  ّالِإ 
�

اَنَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  َِینَّسَم  ا�م 
تراشب هدـنهد و  میب  اهنت  نم  ، دیـسر یمن  نم  هب  يدـب  چـیه  ،و  متخاس یم  مهارف  دوخ  يارب  یناوارف  عفانم  مدوب  ربخ  اب  بیغ  زا  رگا 

". دنروآ یم  نامیا  هک  یهورگ  يارب  ما  هدنهد 

دوخ تاجن  يارب  یهاـگهانپ  هنوگچیه  نم  :" هکنیا نآ  و  هدـش ، رکذ  نارـسفم  زا  یعمج  يوس  زا  زین  يرگید  ریـسفت  هلمج  نیا  يارب 
.(1) مرادن " وا  تلاسر  يادا  قح و  توعد  غالبا  زج 

نایب " تالاسر تسا و" نید  لوصا  غالبا  هب  هراشا  " غـالب  " دـنا هتفگ  یـضعب  ؟ تسا یتواـفت  هچ  " تـالاسر "و" غـالب " ناـیم هکنیا  رد 
.نید عورف 

.دنا هتسناد  اهنآ  يارجا  ینعم  هب  ار  " تالاسر یهلا و" تاروتسد  غالبا  ینعم  هب  ار  " غالب " یضعب

هب ار  ود  ره  هک  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  هنیرق  هب  ، دـشاب رگیدـکی  دـیکات  ،و  ددرگ زاب  ینعم  کی  هب  ود  ره  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو 
هب ار  مراـگدرورپ  ياـهتلاسر " " نم  : یِّبَر ِتـ�الا�سِر  ْمُکُغَِّلبُأ  دـیوگ  یم  هک  فارعا  هیآ 62  دـننام  ، دـنک یم  رکذ  ینعم  کـی  تروص 

(. رگید ددعتم  تایآ  و  ") منک یم  " غالبا " امش

شلوسر ادخ و  تیصعم  سک  ره  " هک دهد  یم  رادشه  هیآ  نایاپ  رد  لاح  ره  هب  و 

133  : ص

زا تسا  ییانثتسا  لوا  ریـسفت  قباطم  و   ، ًادَحَْتُلم ِِهنوُد  ْنِم  َدِجَأ  َْنل  لبق َو  هلمج  زا  تسا  ییانثتـسا  هلمج  نیا  ریـسفت  نیا  قباطم  ( 1 - 1
.هتشذگ هیآ 
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 (. ًاَدبَأ ا�هِیف  َنیِِدلا�خ  َمَّنَهَج  َرا�ن  َُهل  َّنِإَف  َُهلوُسَر  ّللا َو 
�

َه ِصْعَی  ْنَم  َو  دنام (" یم  نآ  رد  هنادواج  ،و  تسا وا  نآ  زا  منهج  شتآ  دنک  ار 

شتآ رد  دوـلخ  قحتـسم  يراـکهنگ  ره  اریز  تسا  نارفاـک  ناکرـشم و  روـظنم  هکلب  ، تسین يراـکهنگ  ره  روـظنم  هک  تسا  نشور 
دنرمش یم  فیعض  دننک و  یم  ازهتسا  ار  ناناملسم  هتسویپ  هک  ناکرشم  رافک و  عضو  نیا  :" دیازفا یم  سپس   *** .دشاب یمن  خزود 

،و رتفیعـض شروای  یـسک  هچ  دنناد  یم  هاگ  نآ  ، دـننیبب هدـش  هداد  هدـعو  اهنآ  هب  هک  ار  هچنآ  هک  ینامز  ات  دـبای  یم  همادا  نانچ  مه 
.(1) ًادَدَع )  ُّلَقَأ  ًارِصا�ن َو  ُفَعْضَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف  َنوُدَعُوی  ا�م  اْوَأَر  ا�ذِإ  ّتَح 

ی� تسا (" رتمک  شتیعمج 

تـسا نیا  بسانم  یلو  ، دنا هتفگ  يددعتم  ياهریـسفت  ؟ تسا ود  ره  ای  ، ترخآ ای  ایند  باذـع  " نودـعوی ام  " هلمج زا  روظنم  هکنیا  رد 
ایند هب  طوبرم  رتـشیب  رواـی  رـصان و  تردـق  فعـض و  ددـع و  یمک  ینوزف و  هکنیا  صوـصخب  ، دـشاب هدرتـسگ  ماـع و  نآ  ینعم  هک 

رد و  دنا ، هدرک  ریسفت  تشگ  راکشآ  ناناملسم  تردق  توق و  نآ  رد  هک  ردب  گنج  هلاسم  هب  ار  نآ  نیرسفم  زا  یعمج  اذل  ،و  تسا
ار اهنیا  همه  مینک  ریـسفت  شعیـسو  ینعم  هب  ار  هیآ  رگا  نیا  رب  انب  ، تسا هدش  ریـسفت  ( هادف انحاورا  ) يدهم روهظ  هب  يددـعتم  تایاور 

.دوش یم  لماش 

: تسا هدمآ  زین  میرم  هروس  هیآ 75  رد  هوالعب 

134  : ص

تــسخن : تـسا هدــش  هـتفگ  نآ  يارب  هـجو  ود  اــجنیا  رد  ،و  تـسا يزیچ  تیاــهن  تیاــغ و  ناــیب  يارب  ــالومعم  " یتــح ( " 1 - 1
ا�م اْوَأَر  ا�ذِإ  ّتَـح 

ی� نینمؤـملا  نوفعـضتسی  نوءزهتـسی و  نوـلازی  ـال  و   " تسا نینچ  ریدـقت  رد  تسا و  یفوذـحم  هـلمج  ، تیاـغ : هـکنیا
.تسا رتبسانم  لوا  لامتحا  یلو  ، هدمآ لبق  هیآ  دنچ  رد  هک  دشاب  یم   " ًادَِبل ِْهیَلَع  َنُونوُکَی  يارب " ، تیاغ هکنیا  رگید  َنوُدَعُوی "... 
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 : ًاْدنُج ُفَعْضَأ  ًانا�کَم َو  ٌّرَش  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف  َهَعا�ّسلا  اَّمِإ  َبا�ذَْعلا َو  اَّمِإ  َنوُدَعُوی  ا�م  اْوَأَر  ا�ذِإ  ّتَح 
ی�

: دننیبب دوخ  مشچ  اب  ار  یهلا  هدعو  هک  ینامز  ات  دبای  یم  همادا  نانچ  مه  عضو  نیا  "

". تسا رتاناوتان  شرکشل  رتدب و  شتیعقوم  یسک  هچ  دنناد  یم  زور  نآ  ، ترخآ باذع  ای  ، ایند نیا  باذع  ای 

،و دندیشک یم  اهنآ  خر  هب  ار  دوخ  تارفن  ترثک  تردق و  هتسویپ  مالسا  نانمـشد  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هیآ  نحل  لاح  ره  هب 
اهنآ و يزوریپ  زور  ماجنارـس  هک  دـهد  یم  دـیون  يرادـلد و  نانمؤم  هب  هلیـسو  نیا  هب  نآرق  دندرمـش  یم  ناوتان  فیعـض و  ار  اـهنآ 

.دیسر دهاوخ  ارف  نانمشد  یناوتان  تسکش و 

***

: اه هتکن 

هراشا

یهلا ناربهر  تقادص  -1

رورغم ربکتم و  نیب و  گرزب  دوخ  اعدـم و  رپ  زگره  " یناطیـش ناربهر  " فـالخ رب  هک  تسا  نیا  " یهلا ناربهر  " ياـهیگژیو زا  یکی 
.دنتسین

هخاش نیا   :" ِیتْحَت ْنِم  يِرْجَت  ُرا�ْهنَْألا  ِهِذ�ه  َو  متـسه !" امـش  گرزب  يادخ  نم   :" �یلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  هناقمحا  دایرف  نوعرف  هک  یلاح  رد 
زا یکچوک  هدنب  ار  دوخ  ینتورف  عضاوت و  تیاهن  رد  یهلا  ناربهر  ، درک یم  دنلب  " دراد نایرج  نم  رظن  ریز  همه  لین  دور  میظع  ياه 

.دنرادن دوخ  زا  یتردق  چیه  وا  هدارا  ربارب  رد  هک  دندومن  یم  یفرعم  ادخ  ناگدنب 

یحو نم  رب  هکنیا  زج  متسه  امش  نوچمه  يرشب  اهنت  نم  وگب   :" ََّیلِإ �یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  ا�مَّنِإ  ُْلق  میناوخ : یم  فهک  هیآ 110  رد 
". دوش یم 

دنوادخ مناد  یمن  نم   :" ٌنِیبُم ٌریِذـَن  ّالِإ 
�

اَنَأ  ا�م  ََّیلِإ َو  �یحُوی  ا�م  ّالِإ 
�

ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ْمُِکب  ِیب َو �ال  ُلَعُْفی  ا�م  يِرْدَأ  ا�م  َو  هدـمآ : رگید  ياج  رد  و 
؟ درک دهاوخ  هچ  امش  اب  نم و  اب 
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(. فاقحا 9 ") متسین يراکشآ  هدنهد  میب  زج  ،و  دوش یم  یحو  نم  رب  هک  منک  یم  يوریپ  يزیچ  زا  اهنت 

میوگ یمن  نم  وگب   :" ٌکَلَم یِّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َْبیَْغلا َو �ال  ُمَلْعَأ  ـ�ال  ّللا َو 
�

ِه ُِنئا�زَخ  يِدـْنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ـ�ال  ْلـُق  میناوخ : یم  رگید  هیآ  رد  و 
(. ماعنا 50 ") ما هتشرف  نم  هک  منک  یمن  اعدا  )و  دزومایب نم  هب  ادخ  هچنآ  زج  ) متسین هاگآ  بیغ  زا  نم  تسا  نم  دزن  ادخ  نئازخ 

ا�ذ�ه دنتفگ  یم  نامیلـس  نوچمه  و  دـندرک ، یمن  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  زگره  دندیـسر  یم  يدام  تردـق  جوا  هب  رگا  یتح  اهنآ 
(. لمن 40 ") تسا نم  راگدرورپ  لضف  زا  تکوش  تردق و  نیا   :" یِّبَر ِلْضَف  ْنِم 

وا هب  ،و  تسا ربمایپ ص  صخـش  نآ  رد  بطاخم  هک  دوش  یم  هدید  يدـنت  تاریبعت  دـیجم  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  هکنیا  بلاج 
.دشاب شیوخ  ياهتیلوئسم  بقارم  اقیقد  هک  دهد  یم  رادشه  دنک و  یم  باتع 

هن رگ  ،و  تسا گرزب  ربمایپ  نیا  تیناقح  رب  يا  هدـنز  دنـس  تسین  مک  نآرق  رد  نآ  دادـعت  هک  هتـشذگ  تایآ  تایآ و  نیا  هعومجم 
هک دنک  اعدا  دوخ  يارب  یمیظع  تاماقم  ، دندوب وا  يارب  یماقم  هنوگ  ره  شریذـپ  هدامآ  هک  یمدرم  هدوت  ربارب  رد  تشاد  یعنام  هچ 

رایـسب یناطیـش  ناربهر  دروم  رد  ار  نآ  ریظن  خیرات  هک  هنوگنامه  ، دـشاب ارچ  نوچ و  هنوگ  ره  زا  رود  ،و  رتالاب رـشب  رکف  سرتسد  زا 
.تسا هداد  ناشن 

.تسا ّللا 
�

ه لوسر  توعد  تیناقح  هدنز  دهاوش  زا  نآ  دننام  ثحب و  دروم  تایآ  نوچمه  یتاریبعت  يرآ 

***
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.تسا مهم  تیعمج  نامیا  ، تسین مهم  تیعمج  ینوزف  -2

یم نارگید  خر  هب  ار  دوخ  تیعمج  ینوزف  تارفن و  ناـمز  ره  ياـهتوغاط  هک  دروـخ  یم  مشچ  هب  داـیز  بلطم  نیا  نآرق  تاـیآ  رد 
.دندیلاب یم  نآ  هب  ءایبنا  ربارب  رد  ،و  دندیشک

 : َنُولِیلَق ٌهَمِذْرَِشل  ِء�الُؤ�ه  َّنِإ  تفگ : یم  یسوم  ناراداوه  ریقحت  رد  نوعرف 

(. 54- ارعش ") دنکدنا یهورگ  اهنیا  "

 : َنِیبَّذَعُِمب ُنَْحن  ا�م  ًاد�الْوَأ َو  ًالا�ْومَأ َو  ُرَثْکَأ  ُنَْحن  دنتفگ : یم  برع و  ناکرشم  و 

(. ابس 35 ") دش میهاوخن  تازاجم  زگره  ،و  میراد يرتشیب  نادنزرف  لاوما و  ام  "

ُّزَعَأ ًالا�م َو  َْکنِم  ُرَثْکَأ  اَنَأ  تفگ : یم  دیـشک  یم  وا  خر  هب  ار  شتارفن  تورث و  ، نمؤم درف  کی  لباقم  رد  نامیا  یب  درف  کـی  هاـگ  و 
زگره یهلا  ناربهر  ءایبنا و  يوریپ  هب  نمؤم  دارفا  ، لباقم رد  یلو  فهک 34) ") رتدنمورین یتارفن  مراد و  وت  زا  رتشیب  یتورث  نم   :" ًارَفَن

هورگ رایـسب  هچ   :" ّللا
�

ِه ِنْذِِإب  ًهَرِیثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  دوب  نیا  اهنآ  قطنم  دـندرک ، یمن  هیکت  تارفن  تیعمج و  ینوزف  يور 
(. هرقب 249 ") دندش زوریپ  ادخ  نامرف  هب  يرایسب  هورگ  رب  یکدنا 

دیامرف یم  یلع ع  نانمؤم  ریما 

دینکن (1). تشحو  تارفن  یمک  زا  زگره  تیاده  قیرط  رد  مدرم  يا  : " هلها هلقل  يدهلا  قیرط  یف  اوشحوتست  سانلا ال  اهیا 

همه نتـشاد  اب  نامیا  یب  هوبنا و  ياهتیعمج  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناشن  زین  مالـسا ص  ربمایپ  یگدـنز  خـیرات  اصوصخم  ایبنا  خـیرات 
ینب  " ناتــساد رد  دــیجم  نآرق  رد  ، دــندش یگدــنامرد  تسکــش و  راــتفرگ  وا  ناراــی  كدــنا  ناــنمؤم  ربارب  رد  تردــق  هنوــگ 
هدـش سکعنم  یبوخ  هب  ینعم  نیا  زین  " بازحا "و" ردـب  " گـنج هب  طوبرم  تاـیآ  و  "، تولاـج "و" تولاـط "و" نوـعرف "و" لیئارـسا

.تسا
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ات 28] تایآ 25  (: 72  ) نجلا هروس  ]

هراشا

ٍلوُسَر ْنِم  �یضَتِْرا  ِنَم  ّالِإ 
�

( 26  ) ًادَحَأ ِِهْبیَغ  �یلَع  ُرِهُْظی  �الَف  ِْبیَْغلَا  ُِملا�ع  ( 25  ) ًادَمَأ یِّبَر  َُهل  ُلَعْجَی  ْمَأ  َنوُدَعُوت  ا�م  ٌبیِرَق  يِرْدَأ َأ  ْنِإ  ُْلق 
ًادَدَع ٍءْیَـش  َّلُک  �یـصْحَأ  ْمِْهیََدل َو  ا�ِمب  َطا�حَأ  ْمِهِّبَر َو  ِت�الا�سِر  اوُغَْلبَأ  ْدَق  ْنَأ  َمَْلعَِیل  ( 27  ) ًادَصَر ِهِْفلَخ  ْنِم  ِْهیَدَی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَف 

(28)

: همجرت

بیغلا ملاع  -26 دهد !؟ یم  رارق  نآ  يارب  ینامز  مراگدرورپ  ای  ، تسا کیدزن  هدش  هداد  هدعو  امـش  هب  هچنآ  مناد  یمن  نم  وگب  -25
ور و شیپ  زا  ینیبقارم  تسا و  هدـیزگرب  ار  اهنآ  هک  ینـالوسر  رگم  -27 دزاس ، یمن  هاـگآ  شبیغ  رارـسا  رب  ار  سکچیه  ،و  تسا وا 

.دهد یم  رارق  اهنآ  يارب  رس  تشپ 

اـصحا ار  يزیچ  ره  ،و  دراد هطاحا  تسا  اهنآ  دزن  هچنآ  هب  وا  ،و  دنا هدرک  غالبا  ار  ناشراگدرورپ  ياهتلاسر  شناربمایپ  دـنادب  ات  -28
.تسا هدرک 
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: ریسفت

تسا ادخ  بیغلا  ملاع 

هدـعو هک  ینامز  ات  دـبای  یم  همادا  نانچ  مه  هورگ  نیا  یـشکرس  ازهتـسا و  " هک دوب  هدـش  تقیقح  نیا  هب  هراشا  لبق  تایآ  رد  نوچ 
هیآ لوزن  ناش  رد  نارسفم  هک  هنوگنامه  ؟ دبای یم  ققحت  یک  هدعو  نیا  هک  دزیگنا  یمرب  ار  لاؤس  نیا  " دسر ارف  باذع  رب  رئاد  یهلا 

نآرق ، دندرک حرطم  ار  لاؤس  نیمه  هتشذگ  تایآ  لوزن  زا  دعب  هک  ثراح " نب  رضن  " دننام ناکرشم  زا  یضعب  هک  دنا  هدرک  رکذ  زین 
: دیوگ یم  هتخادرپ  لاؤس  نیا  خساپ  هب  دیجم 

نآ يارب  ینامز  مراگدرورپ  ای  ، تسا کیدزن  زیخاتـسر ) مایق  ایند و  باذع  زا  ) هدش هداد  هدـعو  امـش  هب  ار  هچنآ  مناد  یمن  نم  وگب  "

 (. ًادَمَأ یِّبَر  َُهل  ُلَعْجَی  ْمَأ  َنوُدَعُوت  ا�م  ٌبیِرَق  يِرْدَأ َأ  ْنِإ  ُْلق  دهد "؟" یم  رارق 

لماـک قـلخ  نوـمزآ  ناـحتما و  عوـضوم  اـت  دـنامب  موـتکم  شناگدـنب  زا  هتـساوخ  وا  ،و  تسا ادـخ  كاـپ  تاذ  صوـصخم  ملع  نیا 
.دوب دهاوخ  رثا  مک  ناحتما  تروص  ود  ره  رد  کیدزن  ای  تسا  رود  دننادب  رگا  هک  ارچ  ، ددرگ

یم ود  ره  اهتنا  ادـتبا و  لماش  " نامز "" تادرفم " رد " بغار  " هتفگ هب  هک  توافت  نیا  اب  ، تسا نامز  ینعم  هب  ( دمـص نزو  رب  ") دـمأ "

.دنیوگ یم  يزیچ  نامز  ياهتنا  هب  اهنت  دما " " یلو ، دوش

یلاح رد  ، دوش یم  لـماش  ار  دودـحمان  تدـم  " دـبا " هک تواـفت  نیا  اـب  ، دـنکیدزن مه  هب  ینعم  رظن  زا  " دـبا "و" دـما " دـنا هتفگ  زین  و 
.دشاب ینالوط  دنچ  ره  ، ار يدودحم  تدم  " دمأ " هک

مرکا ص ربمغیپ  دـش  یم  تمایق  نامز  زا  لاؤس  تقو  ره  هک  مینک  یم  دروخرب  ینعم  نیا  هب  دـیجم  نآرق  تایآ  رد  اهراب  لاح  ره  هب 
دومرف یم  یعالطا  یب  راهظا 
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.تسا ادخ  صوصخم  نآ  ملع  : تفگ یم  و 

زا هک  یتالاؤس  هلمج  زا  ،و  دش رهاظ  ربمایپ ص  ربارب  رد  ینابایب  برع  کی  تروص  رد  " لیئربج " يزور هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
لوئـسملا ام  : دومرف ربماـیپ ص  دوش !؟" یم  اـپرب  تماـیق  یک  وگب  نم  هب  :" هعاـسلا نع  ینربخا  : تفگ هک  دوب  نیا  دومن  ترـضح  نآ 

اب برع  درم  نآ  رگید  راب  تسین !" هدـننک  لاؤس  زا  رت  هاگآ  ( هلاسم نیا  رد  ) ینک یم  لاؤس  وا  زا  هک  یـسک  " لئاسلا نم  ملعاـب  اـهنع 
: هعاسلا یتم  (! (ص دمحم ای  : تفگ دنلب  يادص 

منیبب.وگب ، دیآ یم  تمایق  وت  رب  ياو  ":!؟ اهل تددعا  امف  هنئاک  اهنا  کحیو  : دومرف ربمایپ ص  دمآ ؟" دهاوخ  یک  تمایق  ! دـمحم يا  "

.مراد تسود  ار  شلوسر  ادخ و  یلو  ، ما هدرکن  مهارف  يرایسب  هزور  زامن و  نم  تفگ  یبارعا  يا !؟" هدرک  مهارف  نآ  يارب  زیچ  هچ 

یم ربمایپ ص  ناراـی  زا  یکی  " سنآ "! " يراد شتـسود  هک  دوب  یهاوخ  یـسک  اـب  وت  سپ  :" تببحا نم  عم  تناـف  : دومرف ربماـیپ ص 
.(1) دـندشن " لاحـشوخ  نخـس  نیا  دـننام  ینخـس  چـیه  زا  ناناملـسم  :" ثیدـحلا اذـهب  مهحرف  ءیـشب  نوملـسملا  حرف  اـمف  : دـیوگ
وا تسا  ادـخ  بیغلا  ملاـع  :" دـیامرف یم  دراد و  یم  ناـیب  بیغ  ملع  دروـم  رد  ار  یلک  هدـعاق  کـی  ثحب  نیا  هـمادا  رد  سپـس  ***

" دزاس یمن  هاگآ  شبیغ  رارسا  رب  ار  سکچیه 
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ار وا  هک  یلوسر  رگم  :" دیازفا یم  یلک  هلاسم  نیا  زا  انثتسا  کی  ناونع  هب  سپـس  *** (1) ًادَـحَأ )  ِِهْبیَغ  �یلَع  ُرِهُْظی  �الَف  ِْبیَْغلا  ُِملا�ع  ) 
هب یحو  قیرط  زا  ،و  دزومآ یم  بیغ  ملع  زا  دهاوخب  ار  هچنآ  وا  هب  ٍلوُسَر )  ْنِم  �یـضَتْرا  ِنَم  ّالِإ 

�
هدش (" یـضار  نانآ  زا  ،و  هدـیزگرب

.دنک یم  غالبا  وا 

 ( ًادَـصَر ِهِْفلَخ  ْنـِم  ِْهیَدَـی َو  ِنـَْیب  ْنـِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَـف  دتـسرف ( " یم  وا  هارمه  رـس  تـشپ  ور و  شیپ  زا  یناـنابهگن  نیبـقارم و  سپـس  "

قـالطا زین  " لوعفم "و" لـعاف " مسا رب  ،و  تسا يزیچ  زا  تبقارم  يارب  یگداـمآ  ینعم  هب  دراد و  " يردـصم " ینعم لـصا  رد  " دـصر "

ود ره  ناـنابهگن  نیبـقارم و  تیعمج  اـی  ناـبهگن  بقارم و  درف  کـی  هب  ینعی  ، دور یم  راـک  هب  ود  ره  عمج  درفم و  رد  ،و  تسا هدـش 
.دوش یم  قالطا 

هطاحا وس  ره  زا  ار  شربماـیپ  دـهد  یم  روتـسد  اـهنآ  هب  یحو  لوزن  زا  دـعب  دـنوادخ  هک  تسا  یناگتـشرف  اـجنیا  رد  نآ  زا  روظنم  و 
ات ، دنیامن يرادساپ  تظفاحم و  ، دنک یم  راد  هشدخ  ار  یحو  تلاصا  هچنآ  اهنآ و  ياه  هسوسو  سنا و  نج و  نیطایش  رش  زا  ،و  دننک

.ددرگ غالبا  ناگدنب  هب  يا  هشدخ  نیرتمک  نودب  دایز و  مک و  یب  یهلا  مایپ 

اهـشزغل و زا  ، وا ناگتـشرف  تبقارم  ،و  یهلا ياهدادما  یبیغ و  ياهورین  اب  هک  تسا  ناربمایپ  ندوب  موصعم  لئالد  زا  یکی  دوخ  نیا  و 
.دنظوفحم نوصم و  اهاطخ 

***
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ای ، تفـص ار  نآ  یـضعب  ،و  دـشاب یم  بیغلا " ملاـعلا  وـه  " ریدـقت رد  ،و  تسا یفوذـحم  يادـتبم  يارب  ربـخ   " ِبـْیَْغلا ُِملاـ�ع  ( " 1 - 1
.دنا هتسناد  لبق  هیآ  رد  " یبر " يارب ، لدب
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نیا دوصقم  :" دـنک یم  نایب  نینچ  ار  نیبقارم  ناـنابهاگن و  نیا  دوجو  لـیلد  تسا  هروس  هیآ  نیرخآ  هک  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد 
تـسا اهنآ  دزن  هچنآ  هب  دنوادخ  ،و  دنا هدرک  غالبا  تساک  مک و  یب  ار  ناشراگدرورپ  ياهتلاسر  شناربمایپ  هک  دنادب  ادخ  هک  تسا 

ٍءْیَـش َّلُک  �یـصْحَأ  ْمِْهیَدـَل َو  ا�ِمب  َطا�حَأ  ْمِهِّبَر َو  ِت�الا�سِر  اوُغَْلبَأ  ْدَـق  ْنَأ  َمَْلعَِیل  تسا ( " هدرک  اصحا  اقیقد  ار  يزیچ  ره  ،و  دراد هطاحا 
.(1) ًادَدَع ) 

هتسناد یمن  شناربمایپ  هراب  رد  ار  يزیچ  دنوادخ  هک  تسین  نیا  هیآ  ینعم  رگید  ریبعت  هب  ،و  تسا یلعف  ملع  اجنیا  رد  " ملع " زا روظنم 
ققحت جراخ  رد  یهلا  ملع  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، تسا نایاپ  یب  يدـبا و  یلزا و  ادـخ  ملع  هکنیا  هچ  تسا ، هتـسناد  ادـعب  و 

.دنیامن تجح  مامتا  دننک و  غالبا  المع  ار  وا  تلاسر  ناربمایپ  ینعی  ، دریگب دوخ  هب  ینیع  تروص  دبای و 

***

: اه هتکن 

هراشا

بیغ ملع  نوماریپ  يا  هدرتسگ  قیقحت  -1

ملع هک  یتایآ  تسخن  دراد  دوجو  بیغ  ملع  هنیمز  رد  هیآ  هتـسد  ود  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  نآرق  فلتخم  تایآ  رد  تقد  اـب 
ماعنا هیآ 59  دننام  ، دیامن یم  یفن  وا  ریغ  زا  هدرک و  یفرعم  ادخ  صوصخم  ار  بیغ 
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ناظفاح و دـنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنا  هتفگ  ،و  دـنا هدـنادرگزاب  مالـسا  ربماـیپ  هب  ار  " ملعیل " ریمـض نارـسفم  زا  یعمج  ( 1 - 1
هنوگچیه ،و  دـنا هدرک  غالبا  وا  هب  ار  یهلا  یحو  اقیقد  اهنآ  دـنادب  ربمایپ  ات  دـهد ، یم  رارق  تلاـسر  یحو و  رارـسا  يارب  یناـنابهاگن 

ریبعت ،و  ناگتـشرف راک  هن  تسا  (ص) ربمایپ راک  تلاسر  هکنیا  هب  هجوت  اب  ریـسفت  نیا  یلو  ، دـنکن یحو  تلاصا  رد  يدـیدرت  کـش و 
نامه قح  ،و  دسر یم  رظن  هب  دیعب  ، دشاب یم  (ص) ربمایپ صخـش  دروم  رد  هتـشذگ  هیآ  دـنچ  رد  " تالاسر ،و" لبق هیآ  رد  " لوسر " هب

.تسا لوا  ریسفت 
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ُْلق �ال لمن  هیآ 65  و  "، دناد یمن  ار  اهنآ  یـسک  وا  زج  هک  تسا  ادخ  دزن  بیغ  ياهدـیلک   :" َوُه ّالِإ 
�

ا�هُمَْلعَی  ِْبیَْغلا �ال  ُحـِتا�فَم  ُهَدـْنِع  َو 
زج ، دـنناد یمن  ار  بیغ  دنتـسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  زا  کـیچیه  وگب  ّللا 

�
ُه ـَّالِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَأـْلا  ِتا�واـ�مَّسلا َو  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی 

". ادخ

نم وگب   :" َْبیَْغلا ُمَلْعَأ  ّللا َو �ال 
�

ِه ُِنئا�زَخ  يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق �ال  تسا  هدـمآ  ماعنا  هروس  هیآ 50  رد  ربمایپ ص  هراب  رد  هچنآ  دـننام  و 
ُمَلْعَأ ُْتنُک  ْوـَل  میناوـخ َو  یم  فارعا  هیآ 188  رد  و  مناد " یمن  ار  بیغ  نم  ،و  تسا نـم  دزن  دـنوادخ  نـئازخ  میوـگ  یمن  امـش  هـب 

سنوی هیآ 20  رد  هرخـآلاب  "و  مدومن یم  مهارف  دوـخ  يارب  یناوارف  ریخ  متـسناد  یم  ار  بیغ  نم  رگا   " ِْریَْخلا َنِم  ُتْرَثْکَتْـسَال  َْبیَْغلا 
.تایآ نیا  لاثما  و  تسا " ادخ  صوصخم  بیغ  وگب   : ِّلل

�
ِه ُْبیَْغلا  اَمَّنِإ  ْلُقَف  میناوخ ، یم 

لآ هیآ 179  رد  هک  نانچ  ، دنتـشاد یهاگآ  بیغ  زا  " الامجا " یهلا يایلوا  هک  دـهد  یم  ناشن  ینـشور  هب  هک  تسا  یتایآ  مود  هورگ 
ملع زا  ار  امـش  ادـخ  هک  دوبن  نانچ   :" ُءا�شَی ْنَم  ِِهلُـسُر  ْنِم  ِیبَتْجَی  ّللا 

�
َه َّنِک�ل  ِْبیَْغلا َو  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ّللا 

�
ُه َناـ�ک  ـا�م  میناوخ َو  یم  نارمع 

یم وا  رایتخا  رد  ار  بیغ  رارسا  زا  یتمسق  و  ") دنیزگ یمرب  دهاوخب  ار  سک  ره  دوخ  نالوسر  نایم  زا  دنوادخ  یلو  دنک  هاگآ  بیغ 
(. دراذگ

یم هچنآ  زا  ار  امـش  نم   :" ْمُِکتُوُیب ِیف  َنوُرِخَّدَـت  ا�م  َنُولُکْأَـت َو  اـ�ِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو  دومرف : هک  میناوخ  یم  حیـسم  ترـضح  تازجعم  رد  و 
نآ رد  هک  ییانثتـسا  هب  هجوت  اب  زین  ثحب  دروم  هیآ  ( 49- نارمع لآ  ".) مهد یم  ربخ  دینک  یم  هریخذ  دوخ  ياه  هناخ  رد  ای  ، دـیروخ

هشیمه یفن  زا  ءانثتسا  اریز  ) دهد یم  رارق  شا  هدیزگرب  نالوسر  رایتخا  رد  ار  بیغ  ملع  زا  یتمـسق  دنوادخ  هک  دهد  یم  ناشن  هدمآ 
( تسا تابثا 
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ُموُّرلا ِتَِبلُغ  مور : هروس  مراهچ  ات  مود  هیآ  دـننام  ، تسین مک  زین  تسا  یبیغ  ياـهربخ  رب  لمتـشم  هک  نآرق  زا  یتاـیآ  رگید  يوس  زا 
عقاو کیدزن  نیمزرـس  رد  تسکـش  نیا  ،و  دندش بولغم  نایمور   :" َنِینِـس ِعِْضب  ِیف  َنُوِبْلغَیَـس  ْمِِهبَلَغ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُه  ِضْرَْألا َو  یَنْدَأ  ِیف 

يِذَّلا َّنِإ  دیوگ : یم  هک  صصق  هروس  هیآ 85  "و  لاس دنچ  ضرع  رد  دش  دنهاوخ  بلاغ  يدوز  هب  تیبولغم  نیا  زا  دعب  اهنآ  اما  ، دش
هیآ 27 و  دـنادرگ " یمزاب  ( هکم ) تهاگیاج هب  ار  وت  درک  ضرف  وت  رب  ار  نآرق  هک  سک  نآ  ٍدا�عَم  �یلِإ  َكُّدا�َرل  َنآْرُْقلا  َکـْیَلَع  َضَرَف 

 : َنِینِمآ ّللا 
�

ُه َءا�ش  ْنِإ  َما�رَْحلا  َدِجْسَْملا  َُّنلُخْدََتل  دیوگ : یم  هک  حتف 

: تایآ نیا  دننام  و  تینما " تیاهن  رد  دیوش  یم  مارحلا  دجسم  دراو  املسم  ادخ  تساوخ  هب  امش  "

تفگ ناوت  یم  هنوگچ  ، دریگ یم  رارق  نانآ  راـیتخا  رد  هک  تسا  بیغ  یعون  دوش  یم  لزاـن  ناربماـیپ  رب  هک  ینامـسآ  یحو  ـالوصا 
.دوش یم  لزان  نانآ  رب  یحو  هک  یلاح  رد  دنرادن  بیغ  زا  یهاگآ  اهنآ 

هاگ ،و  دنتـشاد بیغ  زا  یهاگآ  الامجا  موصعم ع  ناماما  ربمایپ ص و  دهد  یم  ناشن  هک  میراد  يدایز  تایاور  ، هتـشذگ اهنیا  همه  زا 
ینز تسد  هب  تشون و  هکم  مدرم  هب  يا  همان  هک  " هعتلب یبا  نب  بطاح  " يارجام هکم و  حـتف  ناتـساد  رد  الثم.دـنداد  یم  ربخ  نآ  زا 
نایم رد  ار  همان  نز  نآ  ،و  دزاس هاگآ  مالـسا  رکـشل  عوقولا  بیرق  هلمح  زا  ار  اـهنآ  ،و  دـناسرب هکم  ناکرـشم  هب  اـت  ، داد " هراـس " ماـنب

،و داتـسرف وا  غارـس  هب  ار  ناناملـسم  زا  رگید  یـضعب  یلع ع و  ربماـیپ ص  ، دومن تکرح  هکم  يوس  هب  ،و  درک ناـهنپ  دوـخ  ناوـسیگ 
هکم ناکرـشم  هب  " بطاـح " زا يا  هماـن  هک  دـینک  یم  دروـخرب  ینز  نینچ  هب  تسا  خاـخ " " هضور شماـن  هک  یهاـگلزنم  رد  : دوـمرف

راکنا ادیدش  زاغآ  رد  وا  ، دنتفای ار  وا  دندمآ و  اهنآ  ،و  دیریگب وا  زا  ار  همان  ، دراد
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دنتفرگ (1). وا  زا  ار  همان  دومن و  فارتعا  ماجنارس  یلو  ، درک

ربمایپ ، عوقو هظحل  نامه  رد  هک  مالـسا  ناهدنامرف  زا  رگید  یـضعب  ،و  رفعج تداهـش  "و  هتوم " گنج يارجام  زا  نداد  ربخ  دـننام  و 
.تسین مک  ربمایپ ص  یگدنز  رد  نآ  دننام  درک (2)و  هاگآ  ار  ناناملسم  هنیدم  رد  ص 

یم ار  بیغ  رارـسا  نیا  یلع ع  دهد  یم  ناشن  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  هدنیآ  ثداوح  زا  يرایـسب  ياهییوگـشیپ  زین  " هغالبلا جـهن  " رد
: دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  هرصب  لها  تمذم  رد  هبطخ 13  رد  هچنآ  دننام  ، تسناد

.اهنمض یف  نم  قرغ  اهتحت و  نم  اهقوف و  نم  باذعلا  اهیلع  ّللا 
�

ه ثعب  دق  هنیفس  ؤجؤجک  مکدجسمب  یناک 

یتشک هنیس  نوچمه  ناتدجسم  دنلب  هلق  اهنت  ، دیا هدش  قرغ  همه  هدمآ و  دورف  امش  رب  نیمز  نامسآ و  زا  ادخ  باذع  منیب  یم  ایوگ  "

نآ زا  يددـعتم  ياهییوگـشیپ  ، هدـش لقن  هعیـش  تنـس و  لها  ياملع  بتک  رد  هک  يرگید  تایاور  رد  تسا !" ناـیامن  بآ  يور  رد 
دننک یم  نعل  هب  روبجم  نم  زا  دعب  ار  وت  هک  دومرف  " سیق نب  رجح   " هب هچنآ  دننام  ، تسا هدمآ  هدنیآ  ثداوح  هب  تبسن  ترـضح ع 

.(3)

دیشک (4). دهاوخ  شود  هب  يریپ  زا  دعب  ار  تلالض  مچرپ  وا  هک  دومرف  " ناورم " هراب رد  هچنآ  و 

.(5) ینم " لتاق  وت  هک  هداد  ربخ  نم  هب  یلع ع  نانمؤم  ریما  " هک تفگ  " جاجح " هب " دایز نب  لیمک  " هچنآ و 

، ام هورگ  زا  اهنآ  اب  گنج  رد  هک  دومرف  ناورهن  جراوخ  هراب  رد  هچنآ  و 
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هب نیـسح ع  ماما  ربق  لحم  هراـب  رد  هچنآ  دـش (1)و  نینچ  انیع  بلطم  دـبای و  یمن  تاجن  رفن  هد  اـهنآ  زا  ،و  دوش یمن  هتـشک  رفن  هد 
دومرف (2). " هتابن نب  غبصا  " هب البرک  نیمزرس  رانک  زا  روبع  ماگنه 

اهنآ همه  رکذ  هک  هدش  لقن  یلع ع  ملع  هداعلا  قوف  تعـسو  هراب  رد  تنـس  لها  بتک  زا  یناوارف  تایاور  هسمخلا  لئاضف  باتک  رد 
دماجنا (3). یم  لوط  هب  اجنیا  رد 

دلج یفاک  باتک  رد  هلمج  زا  تسا  هدـش  موصعم  ناماما  يارب  بیغ  ملع  هب  هراشا  يددـعتم  ثیداحا  رد  زین  تیب ع  لها  تایاور  رد 
.دوش یم  هدید  هنیمز  نیا  رد  یتاراشا  ای  حیرصت  ددعتم  باوبا  رد  لوا 

.تسا هدروآ  هنیمز  نیا  رد  دوش  یم  ثیدح  رب 22  غلاب  هک  يدایز  ثیداحا  دلج 26  راونالا  راحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم  و 

.تسا رتاوت  دح  رد  بیغ  رارسا  رب  موصعم ص  ناماما  ربمایپ ص و  یهاگآ  هنیمز  رد  تایاور  هتفرمهیور 

دننک یم  تابثا  یـضعب  ،و  یفن ادخ  ریغ  زا  ار  بیغ  ملع  یـضعب  هک  تایاور  تایآ و  نیا  نیب  هنوگچ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  نونکا 
.دراد دوجو  عمج  يارب  یفلتخم  قرط  اجنیا  رد  مینک ؟ عمج 

وا ریغ  نیا  رب  اـنب  ، تسا یلالقتـسا  یتاذ و  ملع  ادـخ  هب  بیغ  ملع  صاـصتخا  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  عمج  ياـههار  نیرتفورعم  زا  -1
.دراد یعبت  هبنج  ،و  تسا وا  تیانع  فاطلا و  اب  ، تسا ادخ  هیحان  زا  دنراد  هچ  ره  ،و  دنرادن بیغ  زا  یهاگآ  هنوگچیه  القتسم 

: دیوگ یم  هک  ، تسا ثحب  دروم  هیآ  نامه  عمج  نیا  دهاش 
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نیمه هب  زین  " هغالبلا جهن  " رد دنتسه " وا  تیاضر  دروم  هک  ار  ینالوسر  رگم  ، دنک یمن  هاگآ  بیغ  رارـسا  زا  ار  سکچیه  دنوادخ  "

یم ینیب  شیپ  یمالـسا  ياـهروشک  هب  ار  لوغم  هلمح  (و  داد یم  ربـخ  هدـنیآ  ثداوـح  زا  یلع ع  یتـقو  هک  تسا  هدـش  هراـشا  ینعم 
: دومرف دیدنخ و  ترضح  ؟ یتسه بیغ  ملع  ياراد  ایآ  نانمؤم  ریما  يا  : درک ضرع  شنارای  زا  یکی  ( دومرف

"! ما هتخومآ  ربمایپ ) ) یملع بحاص  زا  هک  تسا  یملع  نیا  ، تسین بیغ  ملع  نیا  ! " ملع يذ  نم  ملعت  وه  اـمنا  ،و  بیغ ملعب  وه  سیل 
.دنا هتفریذپ  ناققحم  نادنمشناد و  زا  يرایسب  ار  عمج  نیا  (1)

لیبق زا  يروما  ،و  تماـیق ماـیق  دـننام  دـناد  یمن  وا  زج  سکچیه  تسا و  ادـخ  هب  صوصخم  یتمـسق  تسا  هنوگ  ود  بیغ  رارـسا  -2
یم میدرک  هراشا  الاب  رد  هک  يا  هبطخ  نامه  لیذ  رد  هغالبلا  جـهن  رد  هک  نانچ  ، دزومآ یم  ءایلوا  ءایبنا و  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  ،و  نآ

: دیامرف

ا�م ،َو  ِما�حْرَْألا ِیف  ـا�م  ُمَْلعَی  ،َو  َْثیَْغلا ُلِّزَُنی  ،َو  ِهَعاـ�ّسلا ُْملِع  ُهَدـْنِع  ّللا 
�

َه َّنِإ  هلوقب : هناحبـس  ّللا 
�

ه هددـع  اـم  ،و  هعاـسلا ملع  بیغلا  ملع  اـمنا  و 
هیآ نیا  رد  دـنوادخ  هچنآ  تماـیق و  ملع  اـهنت  بیغ  ملع   :" ُتوُـمَت ٍضْرَأ  ِّيَأـِب  ٌسْفَن  يِرْدَـت  ـا�م  ًادَـغ َو  ُبِـسْکَت  ا�ذ  ـا�م  ٌسْفَن  يِرْدَـت 

،و دنک یم  لزان  ار  ناراب  هک  تسا  وا  تسا و  ادخ  صوصخم  تمایق  نامز  زا  یهاگآ  : دیامرف یم  هک  اجنآ  دشاب  یم  تسا  هدرمـشرب 
حرش رد  ماما ع  سپـس  دریم " یم  نیمزرـس  هچ  رد  ای  دنک  یم  هچ  ادرف  دناد  یمن  سکچیه  ،و  دناد یم  تسا  ناردام  محر  رد  هچنآ 
تسا دنمتواخس  ؟ ابیز ای  تسا  تشز  ؟ رتخد ای  تسا  رسپ  ، تسا هاگآ  دراد  رارق  اه  محر  رد  هچنآ  زا  ناحبس  دنوادخ  : دوزفا ینعم  نیا 

یبیغ مولع  اهنیا  ...؟ تشهب ای  تسا  خزود  لها  ؟ یقش ای  تسا  دنمتداعس  ؟ لیخب ای 
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.(1) تسا " هتخومآ  نم  هب  وا  هدرک و  میلعت  شناربمایپ  هب  ادخ  هک  تسا  یمولع  نآ  زا  ریغ  ،و  دناد یمن  یسک  ادخ  زا  ریغ  هک  تسا 

رب یهاگآ  یلیـصفت و  ملع  اـما  ، دـننک ادـیپ  نآ  دـننام  ناراـب و  لوزن  اـی  نینج  عضو  هب  یلاـمجا  ملع  اـهناسنا  زا  یـضعب  تسا  نکمم 
تاـیئزج و زا  اـما  ، میراد یلاـمجا  ملع  زین  اـم  تماـیق  دروم  رد  هک  هنوگناـمه  ، تسا ادـخ  كاـپ  تاذ  صوصخم  روما  نیا  تاـیئزج 
زا یـضعب  رمع  نایاپ  زا  ای  ، نادازون زا  یـضعب  زا  ناماما  ای  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  یتاـیاور  رد  رگا  ،و  میربخ یب  تماـیق  تایـصوصخ 

.تسا یلامجا  ملع  نامه  هب  طوبرم  ، دنداد ربخ  دارفا 

هنازخ ") ظوفحم حول  " رد : تسا تبث  اـج  ود  رد  بیغ  رارـسا  هکنیا  تاـیاور  تاـیآ و  زا  هورگ  ود  نیا  ناـیم  عمج  يارب  رگید  هار  -3
هک " تابثا وحم و  حول   " تسین و هاگآ  نآ  زا  سکچیه  دـهد و  یمن  خر  نآ  رد  ینوگرگد  هنوگچیه  هک  دـنوادخ ) ملع  صوصخم 

تمـسق نیمه  هب  طوبرم  دـنناد  یمن  نارگید  هچنآ  تسا و  ینوگرگد  لـباق  لـیلد  نیمه  هب  ،و  هماـت تلع  هن  تسا  تایـضتقم  هب  ملع 
.تسا

: میناوخ یم  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  اذل 

هک دراد  یملع  دنوادخ   " هملعن نحنف  هلسر  هءایبنا و  هتکئالم و  هملعا  امف  ، هلسر هتکئالم و  هملعا  املع  ،و  وه الا  هملعی  مل  املع  ّلل 
�

ه نا 
شنالوسر ناربمایپ و  ناگتـشرف و  هب  ار  هچنآ  ، هتخاس هاـگآ  نآ  زا  ار  ناربماـیپ  ناگتـشرف و  هک  دراد  یملع  دـناد و  یمن  شدوخ  زج 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  زین  نیسحلا ع  نب  یلع  ماما  زا  (2) میناد " یم  ام  هداد 

؟ هیآ هیا  هل  تلقف  ! همایقلا موی  یلا  نوکی  ام  ناک و  امب  مکتثدحل  ّللا 
�

ه باتک  یف  هیآ  ول ال 
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قافتا هتـشذگ  رد  هچنآ  زا  نم  دوبن  دـیجم  نآرق  رد  يا  هیآ  رگا   :" ِبـا�تِْکلا ُّمُأ  ُهَدـْنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاـ�شَی َو  ـا�م  ّللا 
�

ُه اوُحْمَی  ّللا :
�

ه لوق  : لاـقف
ّللا

�
ُه اوُحْمَی  دیامرف  یم  دنوادخ  : دومرف ؟ هیآ مادک  درک  ضرع  یسک  ، مداد یم  ربخ  ، دتفا یم  قافتا  تمایق  زور  ات  هک  یثداوح  ،و  هداتفا
" تسا وا  دزن  ( ظوفحم حول  ) باتکلا ما  دراد و  یم  تباث  دهاوخب  ار  يزیچ  ره  ،و  دنک یم  وحم  دهاوخب  ار  يزیچ  ره  ادـخ  : " ُءا�شَی ا�م 

تاـمولعم رادـقم  ساـسا  رب  قباـس  عمج  رد  تسا و  نآ  ندوبن  ندوـب و  یمتح  ساـسا  رب  عـمج  نیا  قباـطم  موـلع  يدـنب  میـسقت  (1)
لعفلاـب تسا  نکمم  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  یلو  ، تسا هاـگآ  بیغ  رارـسا  هـمه  زا  لـعفلاب  دـنوادخ  هـکنیا  رگید  هار  -4 دـینک ) تقد  ) تسا

ياضر نذا و  اب  زین  هدارا  نیا  هتبلا  ،و  دهد یم  میلعت  اهنآ  هب  دـنوادخ  دـننک  هدارا  هک  یماگنه  اما  ، دـننادن ار  بیغ  رارـسا  زا  يرایـسب 
.دریگ یم  ماجنا  ادخ 

هراشا دنناد  یم  دیوگ  یم  هک  اهنآ  تسا و  یلعف  نتـسنادن  هب  هراشا  دـنناد  یمن  اهنآ  دـیوگ  یم  هک  یتایاور  تایآ و  ، عمج نیا  رب  انب 
.تسا نآ  نتسناد  ناکما  هب 

همان ياوتحم  زا  وا  : تفگ ناوت  یم  اجنیا  رد  ، دناسرب يرگید  هب  هک  دهدب  ناسنا  هب  ار  يا  همان  یـسک  هک  دـنام  یم  نآ  هب  تسرد  نیا 
تروص نیا  رد  ، هداد وا  هب  ار  هعلاطم  هزاجا  همان  بحاص  هاگ  دوش  ربخ  اب  دنک و  زاب  ار  همان  دناوت  یم  لاح  نیع  رد  ،و  درادن یعالطا 

.تسا هدادن  هزاجا  وا  هب  هاگ  و  تسناد ، همان  ياوتحم  هب  ملاع  رظن  کی  زا  ار  وا  ناوت  یم 

هاـگ ره  ناـماما  :" اوملع اوملعی  نا  اؤاـش  اذا  همئـألا  نا  ناوـنع  تحت  یباـب  رد  یفاـک  باـتک  رد  هک  تسا  یتاـیاور  عـمج  نیا  دـهاش 
: میناوخ یم  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  "، دوش یم  هداد  میلعت  اهنآ  هب  دننادب  ار  يزیچ  دنهاوخب 

دارا اذا 
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عمج هجو  نیا  (1) دهد " یم  میلعت  وا  هب  ادخ  دنادب  ار  يزیچ  دنک  یم  هدارا  ماما  هک  یماگنه   : کلذب ّللا 
�

ه هملعا  ائیـش  ملعی  نا  مامالا 
الثم هک  ار  ییاذـغ  اـی  بآ  ، اـهنآ هنوگچ  : هکنیا هلمج  زا  ، دـنک یم  لـح  ماـما ع  ربماـیپ ص و  ملع  هنیمز  رد  ار  تالکـشم  زا  يرایـسب 
نیا رد  تفگ  دـیاب  ، دـنک مادـقا  تسا  وا  يارب  رطخ  بجوم  هک  يراک  هب  ناسنا  تسین  زیاج  هک  یلاح  رد  ، دـندروخ یم  دوب  مومـسم 

.ددرگ راکشآ  اهنآ  رب  بیغ  رارسا  ات  دننک  هدارا  هک  دنا  هتشادن  هزاجا  ماما ع  ای  ربمایپ ص  دراوم  هنوگ 

لماکت بجوم  هک  دریگ  تروص  وا  يارب  یشیامزآ  ای  دنادن ، ار  یبلطم  ماما ع  ای  ربمایپ ص  دنک  یم  باجیا  تحلـصم  هاگ  نینچمه 
ترـضح نآ  دوخ  زا  هک  یلاح  رد  ، دـیباوخ ربمغیپ  رتسب  رد  یلع ع  هک  تسا  هدـمآ  " تیبملا هلیل  " ناتـساد رد  هک  هنوگنامه  ، ددرگ وا 

تمالس هب  ناج  ای  دش  دهاوخ  دیهـش  دننک  یم  هلمح  رتسب  نآ  هب  شیرق  ناکرـشم  هک  ناهاگحبـص  تسناد  یمن  هک  تسا  هدش  لقن 
یم ماما ع  رگا  ،و  دـبای ققحت  یهلا  نومزآ  ات  ددرگن ، هاگآ  راک  نیا  ماجنارـس  زا  ماـما ع  هک  تسا  نیا  تحلـصم  اـجنیا  رد  درب ؟ یم 

نآرق و تایآ  رد  هچنآ  ،و  دش یمن  بوسحم  يراختفا  نادـنچ  دزیخ  یمرب  ملاس  حبـص  دـباوخ و  یم  ربمایپ ص  رتسب  رد  هک  تسناد 
.دیسر یمن  رظن  هب  هجوم  نادنچ  تسا  هدش  دراو  يرگراثیا  نیا  تیمها  رد  تایاور 

.تالاکشا هنوگنیا  مامت  يارب  تسا  یخساپ  يدارا  ملع  هلاسم  يرآ 

تاـیاور نیا  زا  یتمـسق  دروم  رد  طـقف  هار  نیا  دـنچ  ره   ) دراد دوجو  بیغ  ملع  رد  فلتخم  تاـیاور  يارب  زین  يرگید  عـمج  هار  -5
هکنیا نآ  )و  تسا قداص 
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بلطم قح  دنتشاد  ناماما  هراب  رد  ار  بیغ  ملع  هلاسم  شریذپ  یگدامآ  دادعتسا و  هک  اهنآ  ، دندوب فلتخم  تایاور  نیا  رد  نیبطاخم 
.تشگ یم  حرطم  هدنونش  مهف  هزادنا  هب  نخس  دادعتسا  مک  فیعض و  ای  فلاخم  دارفا  ربارب  رد  یلو  ، دش یم  هتفگ  اهنآ  هب 

سلجم دراو  كانبـضغ  ماما  دندوب  یـسلجم  رد  قداص ع  ماما  گرزب  نارای  زا  نت  دنچ  ریـصب و  وبا  هک  میناوخ  یم  یثیدح  رد  الثم 
: دومرف عمج  روضح  رد  تسشن  هک  یماگنه  دش 

یف تملع  امف  ینم  تبرهف  ، هنالف یتیراج  برضب  تممه  دقل  ، لج زع و  ّللا 
�

ه الا  بیغلا  ملعی  ام  ! بیغلا ملعن  انا  نومعزی  ماوقال  ابجع  ای 
هاگآ بیغ  زا  لاعتم  دـنوادخ  زج  سکچیه  ، میراد بیغ  ملع  اـم  دـننک  یم  ناـمگ  يا  هدـع  هک  تسا  بیجع   :" یه رادـلا  تویب  يا 

.(1) تسا !!" هناخ  ياهقاطا  زا  کیمادک  رد  متسنادن  ، تخیرگ نم  تسد  زا  منک  بیدات  ار  مزینک  متساوخ  یم  نالا  نم  ، تسین

میدش و لزنم  نوردنا  دراو  ترـضح  نارای  زا  رگید  یـضعب  نم و  تساخرب  سلجم  زا  ماما ع  هک  یماگنه  : دیوگ یم  ثیدح  يوار 
بیغ ملع  زا  یمان  ام  دـیراد و  يدایز  مولع  امـش  میناد  یم  ام  هک  یلاح  رد  ، یتفگ نینچ  ناتزینک  هراب  رد  امـش  میوش  تیادـف  : میتفگ

.دوب بیغ  رارسا  رب  وا  یهاگآ  شموهفم  هک  داد  هنیمز  نیا  رد  یحرش  سپس  ماما ع  میرب ؟ یمن 

.دنتشادن ماما  ماقم  تفرعم  یناعم و  نیا  كرد  يارب  مزال  دادعتسا  یگدامآ و  هک  دنا  هدوب  يدارفا  سلجم  نآ  رد  هک  تسا  حضاو 

(. دینک تقد  ) دشاب قداص  دناوت  یم  اهنآ  همه  دنرادن و  مه  اب  یتافانم  هناگجنپ  قرط  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

***
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نایاوشیپ بیغ  ملع  تابثا  يارب  يرگید  هار  -2

.دراد دوجو  دندوب  هاگآ  بیغ  رارسا  زا  الامجا  موصعم ع  ناماما  ربمایپ ص و  هک  تیعقاو  نیا  تابثا  يارب  رگید  هار  ود  اجنیا  رد 

ناماما ع تماما  ربمایپ ص و  تلاسر  هکلب  ، هدوبن یـصاخ  نامز  ناکم و  هب  دودـحم  اـهنآ  تیروماـم  هریاد  میناد  یم  : هک نیا  تسخن 
زج یهاگآ  هنوگچیه  هک  یلاح  رد  ؟ دشاب هتـشاد  يا  هدرتسگ  تیرومام  نینچ  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ، ینادواج  یناهج و 

دننک یم  يروشک  زا  یمیظع  شخب  يرادناتـسا  تراما و  رومام  الثم  هک  ار  یـسک  ایآ  ؟ دشاب هتـشادن  دوخ  دودحم  طیحم  نامز و  رب 
.!؟ دهد ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  تیرومام  لاح  نیع  رد  دشاب و  هتشادن  یهاگآ  هقطنم  نآ  زا  دناوت  یم 

ياهیدنمزاین يوگباوج  هک  دنک  ارجا  نایب و  ار  یهلا  ماکحا  نانچ  نآ  دیاب  دوخ  تایح  تدـم  رد  ماما ع  ربمایپ ص و  : رگید ریبعت  هب 
.دنادب ار  بیغ  رارسا  زا  یشخب  لقا  هکنیا ال  رگم  تسین  نکمم  نیا  ،و  دشاب ناکم  نامز و  ره  رد  اهناسنا  همه 

نشور نآ  زا  ناماما ع  ربمایپ ص و  بیغ و  ملع  هلاسم  مینیچب  مه  رانک  رد  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا  دیجم  نآرق  رد  هیآ  هس  هکنیا  رگید 
فصآ ینعی  ) دروآ " نامیلـس  " دزن ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  ار  " ابـس " هکلم تخت  هک  یـسک  دروم  رد  نآرق  هکنیا  تسخن  ، دوش یم 

ْنِم ا�ذ�ه  َلا�ق  ُهَْدنِع  ارِقَتْـسُم  ُهآَر  ا�ّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِبا�تِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  َلا�ق  دـیوگ : یم  ( ایخرب نب 
یماـگنه ،و  دروآ مهاوخ  وت  دزن  ینز  مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  ار  نآ  نم  تفگ  تشاد  باـتک  زا  یـشناد  هک  یـسک   :" یِّبَر ِلْـضَف 

(. 40- لمن ") تسا نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا  : تفگ دید  رقتسم  دوخ  دزن  ار  نآ  ( نامیلس ) هک
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نم و نایم  هاوگ  يارب  تسا  یفاـک  وگب   :" ِبـا�تِْکلا ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم  ْمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب َو  ًادیِهَـش  ّللاـِب 
�

ِه �یفَک  ْلـُق  میناوخ : یم  رگید  هیآ  رد 
(. دعر 43 ") تسا وا  دزن  باتک  ملع  هک  یسک  ،و  دنوادخ ، امش

زا دیوگ  یم  يردخ  دیعس  وبا  هک  میناوخ  یم  نینچ  هدش  لقن  هعیـش  تنـس و  لها  بتک  رد  هک  يددعتم  ثیداحا  رد  رگید  يوس  زا 
ْنَم َو  متفگ ": ، دوب دواد  نب  نامیلـس  مردارب  یـصو  وا  :" دومرف ، مدرک لاؤس  ار   " ِبا�تِْکلا َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلَا  ینعم " ادـخ ص  لوسر 

.(1) تسا " بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  وا  ! " بلاط یبا  نب  یلع  یخا  كاذ  : دومرف ؟ تسیک  " ِبا�تِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع 

یلع ع هراب  رد  هک   " ِبا�تِْکلا ُْملِع  ،و " دـیوگ یم  ار  یئزج " ملع  " هدـمآ " فصآ " دروم رد  هک   " ِبا�تِْکلا َنِم  ٌْملِع  هکنیا " هب  هجوت  اـب 
.ددرگ یم  نشور  یلع ع  "و  فصآ " یملع ماقم  نایم  توافت  ، دیوگ یم  ار  " یلک ملع  " هدمآ

رگنایب هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام   :" ٍءْیَش ِّلُِکل  ًانا�ْیِبت  َبا�تِْکلا  َْکیَلَع  ا�ْنلََّزن  َو  میناوخ : یم  لحن  هروس  هیآ 89  رد  موس  يوس  زا 
". تسا يزیچ  ره 

تسا نکمم  هکنیا  رب  راکشآ  تسا  یلیلد  نیا  ،و  دنادب ار  بیغ  رارسا  دیاب  ، دشاب یباتک  نینچ  رارـسا  هب  ملاع  هک  یـسک  تسا  نشور 
.ددرگ هاگآ  ادخ  نامرف  هب  بیغ  رارسا  زا  ، ّللا

�
ه ءایلوا  زا  یناسنا 

ياهثحب هحفص 46) دلج 7  ) فارعا هروس  هیآ 188  و  هحفص 245 و 268 ) دلج 5  ) ماعنا هروس  هیآ 50 و 59  لیذ  بیغ  ملع  هنیمز  رد 
.میا هتشاد  يرگید 

***
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" نج " شنیرفآ نوماریپ  یقیقحت  -3

رکذ وا  يارب  نآرق  رد  يداـیز  تاصخـشم  هک  ادـیپان  تسا  يدوجوم  دـیآ  یم  تسد  هب  هملک  نیا  يوغل  موهفم  زا  هک  ناـنچ  " نج "

: هکنیا هلمج  زا  ، هدش

ْنِم ٍجِرا�م  ْنِم  َّناَْجلا  َقَلَخ  َو  تسا (، هدش  هدـیرفآ  كاخ  زا  هک  ناسنا  فالخ  رب  ، هدـش هدـیرفآ  شتآ  هلعـش  زا  هک  تسا  يدوجوم  -1
(. نج هروس  فلتخم  تایآ   ) تسا لالدتسا  قطنم و  تردق  لطاب و  زا  قح  صیخشت  كاردا و  ملع و  ياراد  -2 ( 15- نمحرلا ٍرا�ن 

(. نمحرلا هروس  نج و  هروس  تایآ  ) تسا تیلوئسم  فیلکت و  ياراد  -3

(. نج 11  () َِکل�ذ َنوُد  ّنِم 
ا� َنوُِحلا�ّصلا َو  اَّنِم  ّنَأ 

�
ا َو  دنرفاک ( یهورگ  حلاص و  نمؤم  اهنآ  زا  یهورگ  -4

(. نج 15  ( ) ًابَطَح َمَّنَهَِجل  اُونا�کَف  َنوُطِسا�ْقلا  اَّمَأ  َو  دنداعم ( رشن و  رشح و  ياراد  اهنآ  -5

ْنَمَف ِعْمَّسِلل  َدِعا�قَم  ا�ْهنِم  ُدُعْقَن  ّنُک 
ا� ّنَأ 

�
ا َو  دندش ( عونمم  ادعب  ،و  دنتـشاد عمـس  قارتسا  يریگربخ و  اهنامـسآ و  رد  ذوفن  تردق  اهنآ  -6

(. نج 9  () ًادَصَر ًابا�هِش  َُهل  ْدِجَی  َنْآلا  ِعِمَتْسَی 

ياوغا هب  دنتـشاد  یناهن  رارـسا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هک  يدودـحم  یهاگآ  اب  دـندرک و  یم  رارقرب  طابترا  اهناسنا  یـضعب  اب  اهنآ  -7
(. نج 6  () ًاقَهَر ْمُهوُدا�زَف  ِّنِْجلا  َنِم  ٍلا�جِِرب  َنوُذوُعَی  ِْسنِْإلا  َنِم  ٌلا�جِر  َنا�ک  ُهَّنَأ  َو  دنتخادرپ ( یم  اهناسنا 

َلا�ق تسا ( نینچ  زین  اهناسنا  نایم  رد  هک  هنوگنامه  دـنرادروخرب ، يداـیز  تردـق  زا  هک  دـنوش  یم  تفاـی  يدارفا  اـهنآ  ناـیم  رد  -8
شیپ ار  ابـس  هکلم  تخت  نم  تفگ  نامیلـس  هب  نج  ناشکندرگ  زا  یکی   (" َکِما�قَم ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِّنِْجلا  َنِم  ٌتیِْرفِع 

"! مروآ یم  اجنیا  هب  وا  نیمزرس  زا  يزیخرب  ياج  زا  هکنآ  زا 
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(. لمن 39 )

ْنِم ُءا�شَی  ا�م  َُهل  َنُولَمْعَی  ِهِّبَر ...  ِنْذِِإب  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُلَمْعَی  ْنَم  ِّنِْجلا  َنِم  َو  دنراد ( ناسنا  زاین  دروم  ياهراک  یضعب  ماجنا  رب  تردق  اهنآ  -9
وا يارب  ،و  دــندرک یم  راـک  راـگدرورپ  نذا  هـب  نامیلــس  يور  شیپ  نـج  زا  یهورگ   (:" ِبا�وَْجلاَـک ٍنـا�فِج  َلــِیثا�مَت َو  َبیِراــ�حَم َو 

(. ابس 13-12 " ) دندرک یم  هیهت  اذغ  گرزب  فورظ  ،و  اهلاثمت ، اهدبعم

.رگید ياهیگژیو  رجح 27)و   () ُْلبَق ْنِم  ُها�نْقَلَخ  َّناَْجلا  َو  تسا ( هدوب  اهناسنا  تقلخ  زا  لبق  نیمز  يور  رد  اهنآ  تقلخ  -10

یم " نارتهب ام  زا  " ار اهنآ  تسا و  روهشم  ماوع  مدرم  هاوفا  رد  هچنآ  فالخ  رب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  تایآ  زا  هوالعب 
عون زا  هک  مالـسا  ربمایپ  هب  اهنآ  ،و  دندش هدیزگرب  اهناسنا  زا  یهلا  ناربمایپ  مامت  هکنیا  لیلد  هب  ، اهنآ زا  رترب  تسا  یعون  ناسنا  ، دـنناد
زور نآ  نآرق  حیرصت  هب  انب  هک  ناطیش  رب  مدآ  ربارب  رد  هدجس  ندش  بجاو  الوصا  ،و  دندرک تیعبت  وا  زا  ،و  دندروآ نامیا  دوب  رـشب 

.دشاب یم  نج  رب  ناسنا  عون  تلیضف  رب  لیلد  (50- فهک ) دوب نج  هفیاط  ( ناگرزب  ) زا

لئاسم هفارخ و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ادیپان  دوجوم  نیا  هراب  رد  دـیجم  نآرق  زا  هک  دوب  یبلاطم  زا  نخـس  اجنیا  ات 
یمن روج  قطنم  لقع و  اب  هک  دـنا  هتخاس  دوجوم  نیا  هراب  رد  يدایز  تاـفارخ  هاـگآان  ماوع و  مدرم  میناد  یم  یلو  ، تسا یملع  ریغ 

اب زین  تافارخ  یتشم  دوش  یم  هتفگ  نج  هملک  یتقو  هک  هداد  دوجوم  نیا  هب  یقطنم  ریغ  یفارخ و  هرهچ  کی  تهج  نیمه  هب  ،و  دیآ
رپ يذوم و  !، راد مس  راد و  مد  یتادوجوم  ،و  كانتـشحو بیجع و  بیرغ و  لاکـشا  اـب  ار  اـهنآ  هکنیا  هلمج  زا  دوـش  یم  یعادـت  نآ 

!و دنـشک شتآ  هب  ار  ییاه  هناـخ  ، یلاـخ هطقن  کـی  رد  غاد  بآ  فرظ  کـی  نتخیر  زا  تسا  نکمم  هک  راـتفر  دـب  زوت و  هنیک  ، رازآ
تاموهوم
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.لیبق نیا  زا  يرگید 

رب یلیلد  چـیه  هک  ارچ  ، تسا لوبق  لـباق  ـالماک  بلطم  لـصا  ، دوش هتـساریپ  تاـفارخ  نیا  زا  نج  دوـجو  عوـضوم  رگا  هک  یلاـح  رد 
اب ناسنا  هک  ار  یتادوجوم  : دنیوگ یم  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  ءاملع و  هکلب  ، میرادن ، مینیب یم  ام  هچنآ  هب  هدـنز  تادوجوم  راصحنا 

.تسا زیچان  دنتسین  كرد  لباق  ساوح  اب  هک  یتادوجوم  ربارب  رد  ، دنک كرد  دناوت  یم  دوخ  ساوح 

نارازه ، نوخ هرطق  کی  ای  ، بآ هرطق  کی  رد  هک  درک  یمن  رواب  یسک  ، دوب هدشن  فشک  ینیب  هرذ  هدنز  تادوجوم  هک  رخاوا  نیا  ات 
.دشاب هتشادن  ار  اهنآ  دید  تردق  ناسنا  هک  دشاب  هدنز  دوجوم  رازه 

اهگنر و ، دونـش یم  ار  يدودـحم  یتوص  جاوما  ام  شوگ  ،و  دـنیب یم  ار  يدودـحم  ياهگنر  اـم  مشچ  : دـنیوگ یم  نادنمـشناد  زین  و 
.تسا كرد  لباق  هک  تسا  نآ  زا  شیب  رایسب  تسین  كرد  لباق  ام  شوگ  مشچ و  اب  هک  ییاهادص 

اب میناوتن  اـم  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  ملاـع  نیا  رد  يا  هدـنز  تادوجوم  عاونا  هک  بجعت  ياـج  هچ  دـشاب  نینچ  ، ناـهج عضو  یتقو 
وس کی  زا  لاح  ره  هب  میریذپن ؟ ارچ  دهد  ربخ  نآ  زا  مالسا ص  ربمایپ  دننام  یقداص  رجف  یتقو  و  مینک ، كرد  ار  اهنآ  دوخ  ساوح 

یفن رب  یلقع  لیلد  چیه  رگید  يوس  زا  ،و  تسا هداد  دـش  رکذ  الاب  رد  هک  ییاهیگژیو  اب  نج  دوجو  زا  ربخ  ، قداص قطان  مالک  نآرق 
نیا رد  ماوع  تافارخ  زا  هک  هنوگنامه  دوب  رذح  رب  دیاب  اوران  طلغ و  تاهیجوت  زا  ،و  تفریذپ ار  نآ  دیاب  نیا  رب  انب  ، درادن دوجو  نآ 

.درک بانتجا  دیاب  تمسق 

یم لـماش  ار  ادـیپان  تادوجوم  عاونا  هک  دوـش  یم  قـالطا  رتعیـسو  موـهفم  کـی  رب  یهاـگ  نج  هک  تسا  هجوـت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
یم هدـید  مشچ  اب  هک  یتاناویح  زا  یهورگ  یتح  ،و  دـنرادن كرد  لقع و  هک  اهنآ  دـنکرد و  لـقع و  ياراد  هک  اـهنآ  زا  معا  ، ددرگ

.تسا دراو  عیسو  ینعم  نیا  رد  زین  ، دنناهنپ اه  هنال  رد  الومعم  دنوش و 

156  : ص

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ربمایپ ص  زا  هک  تسا  یتیاور  نخس  نیا  دهاش 

ینبک فنص  ،و  ضرالا تارشح  فنص  ،و  براقع فنص  تایح و  فنص  ،و  ءاوهلا یف  حیرلاک  فنص  : فانـصا هسمخ  نجلا  ّللا 
�

ه قلخ 
: باقعلا باسحلا و  مهیلع  مدآ 

تروص هب  یفنص  ،و  اهرام تروص  هب  یفنـص  و  دنتـسه ) ادیپان  ) اوه رد  داب  دننام  یفنـص  : تسا هدیرفآ  فنـص  جنپ  ار  نج  دنوادخ  "

.(1) تسا " باقع  باسح و  اهنآ  رب  هک  دنناسنا  دننام  اهنآ  زا  یفنص  و  دنا ، نیمز  تارشح  یفنص  ،و  اهبرقع

لح ، دوش یم  هتفگ  نج  دروم  رد  اهناتـساد  تاـیاور و  رد  هک  یتالکـشم  زا  يرایـسب  ، نآ هدرتـسگ  موهفم  تیاور و  نیا  هب  هجوت  اـب 
.دش دهاوخ 

: دومرف هک  میناوخ  یم  یلع ع  نانمؤم  ریما  زا  تایاور  زا  یضعب  رد  الثم 

هریگتسد فرط  فرظ و  هتسکش  تمسق  زا  : " هملثلا هورعلا و  یلع  دعقی  ناطیـشلا  ناف  هتورع  نم  ءانالا و ال  هملث  نم  ءاملا  برـشت  ال 
.(2) دنیشن " یم  هتسکش  تمسق  ،و  هریگتسد يور  ، ناطیش اریز  دیروخن  بآ  نآ 

اهبرکیم عاونا  عامتجا  لحم  نآ  هتـسد  نینچمه  ،و  فرظ هتـسکش  ياج  هکنیا  هب  هجوت  اب  ،و  تسا " نج " زا " ناطیـش " هکنیا هب  هجوت  اب 
دراد یـصاخ  ینعم  دنچ  ره  دوش  لماش  زین  ار  تادوجوم  هنوگنیا  " ماع موهفم  " هب " ناطیـش نج و  " هک دـسر  یمن  رظن  هب  دـیعب  ، تسا

.تسا فیلکت  تیلوئسم و  روعش و  مهف و  ياراد  هک  تسا  يدوجوم  هب  هک 

تسا (3). ناوارف  هنیمز  نیا  رد  تایاور  و 

***
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(. نج هدام  هحفص 186( لوا  دلج  " راحبلا هنیفس  ( " 1 - 1
ثیدح 5. یناوالا  باب  هبرشالا  باتک  هحفص 385  دلج 6  " یفاک " باتک ( 2 - 2
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رد ار  ام  دننامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  یگمه  ناراکدـب  دـنوش و  یم  رـضاح  وت  لدـع  هاگداد  رد  سنا  نج و  هک  زور  نآ  رد  ! اراگدرورپ
.هد رارق  تفطل  هیاس 

قح ریغ  هب  يرواد  اهاطخ و  اهـشزغل و  زا  ار  ام  دودـحم  اـم  تفرعم  تاـمولعم و  تسا و  هدرتسگ  عیـسو و  وت  کـلم  هنماد  ! ادـنوادخ
.راد ظوفحم  نوصم و 

توعد هب  نانمؤم  هرمز  رد  ار  ام  دندرک  تباجا  زین  نایرپ  اهناسنا  رب  هوالع  ار  وا  توعد  هک  تسا  الاو  ردـق  نآ  تربمایپ  ماقم  ! اهلا راب 
.هد رارق  وا 

مارحلا 1407 4\7\1365 مرحم  هعمج 21  زور  نج  هروس  نایاپ  نیملاعلا  بر  ای  نیمآ 
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دشاب یم  هیآ  تسیب  ياراد  تسا و  هدش  لزان  هکم  رد  هروس  نیا  لمزم  هروس  ( 73)

هراشا

مارحلا 1407 5\7\1365 مرحم  عورش 22  خیرات 
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" لمزم " هروس ياوتحم 

نآ لوزن  لاـمتحا  بـیترت  نـیا  هـب  ،و  تـسا گـنهامه  " یکم " ياـه هروـس  اـب  هـک  دــهد  یم  ناـشن  یبوـخ  هـب  هروـس  تاــیآ  نـحل 
نیا نایم  رد  هک  دهد  یم  ناشن  هیآ  ماجنا  زاغآ و  نحل  توافت  یلو  ، دسر یم  رظن  هب  دـیعب  دـنا ، هتفگ  یـضعب  هک  نانچ  "، هنیدـم " رد

هد " یتح یضعب  "و  لاس کی  " یضعب "و  هام تشه   " ار نآ  نارـسفم  زا  یـضعب  هک  تسا  هدوب  يا  هظحالم  لباق  ینامز  هلـصاف  تایآ 
دنا (1). هتشون  " لاس

رد نافلاخم  ،و  دوب هدرک  عورـش  ار  دوخ  ینلع  توعد  ربمایپ ص  هک  هدش  لزان  یماگنه  دهد  یم  ناشن  هروس  نیا  تایآ  زا  يرایـسب 
.دیامن ارادم  اهنآ  اب  هلحرم  نیا  رد  دنک  یم  ادیپ  روتسد  ربمایپ ص  ،و  دندوب هتساخرب  بیذکت  تفلاخم و  هب  وا  ربارب 

نیتسخن تایآ  تسا  نکمم  ، دسر یم  رظن  هب  دیعب  رایـسب  دشاب  هدش  لزان  ربمایپ ص  توعد  زاغآ  رد  هروس  مامت  هک  لامتحا  نیا  اذل 
ماـیق ،و  هکم حطـس  رد  لـقا  ـال  ، مالـسا شرتسگ  هناـشن  شتاریبـعت  هک  ارچ  ، تسین نینچ  نآ  تاـیآ  همه  املـسم  یلو  ، دـشاب نینچ  نآ 

.تشادن دوجو  توعد  زاغآ  لاس  هس  رد  يزیچ  نینچ  میناد  یم  ،و  تسا هزرابم  تفلاخم و  هب  نیفلاخم 

زین هدمآ  تایاور  رد  نآ  تایآ  زا  یتمسق  ای  هروس  يارب  هک  یلوزن  ناش 
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.تسا توافتم 

هجیدــخ دزن  هدز  تـشحو  درک  تفاـیرد  ار  یحو  یهلا و  ماـیپ  نـیلوا  ربماـیپ ص  یتـقو  هـک  تـسا  هدــمآ  تاــیاور  زا  یــضعب  رد 
لزان لیئربج  هک  دوب  اجنیا  " دـیچیپب يا  هعماـج  رد  ارم  :" دومرف )و  تخادرپ تحارتسا  هب  تشاد و  ینامـسج  یتحاراـن  ساـسحا  ) دـمآ

دروآ (1). ربمایپ ص  يارب  ار   " ُلِّمَّزُْملا اَهُّیَأ  ا�ی  ،و " دش

شیرق ،و  دوب هدرک  راکـشآ  ار  دوخ  توعد  ربمایپ ص  هک  دوب  ینامز  ارجاـم  نیا  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تاـیاور  رد  هک  یلاـح  رد 
دنتفگ یـضعب  ، دـننک باـختنا  يراعــش  ماـن و  وا  اـب  هلباـقم  يارب  ،و  دنــشیدنیب ربماـیپ ص  راـک  رد  اـت  دـندش  عـمج  " هودـنلا راد  " رد

تفلاخم یهورگ  زاـب  اـما  ، تسا " نونجم " وا دـنتفگ  رگید  یـضعب  ، دـندرک تفلاـخم  داهنـشیپ  نیا  اـب  یهورگ  یلو  ، تسا " نهاـک " وا
.دنتفریذپن زین  ار  نآ  ، دنداد حیجرت  ار  " رحاس " ناونع یضعب  دندرک 

.دندش هدنکارپ  ناکرشم  سپس  ( تسا رحاس  نیا  رب  انب  ") دزادنا یم  ییادج  ناتسود  نایم  وا  " تسه هچ  ره  دنتفگ  ماجنارس 

ُلِّمَّزُْملا اَهُّیَأ  ا�ی  دمآ و " لیئربج  ماگنه  نیا  رد  ( تخادرپ تحارتسا  هب  (و  دیچیپ شیاهسابل  رد  ار  دوخ  ، دیسر ربمایپ ص  هب  نخـس  نیا 
دناوخ (2). ترضح  نآ  رب  ار  ُرِّثَّدُْملا "  اَهُّیَأ  ا�ی  "و "

،و مالـسا ینلع  روهظ  زا  دعب  نآ  زا  یتمـسق  اعطق  ،و  هدـش لزان  هکم  رد  هروس  نیا  ارهاظ  میدرک  هراشا  البق  هک  روطنامه  هکنیا  هجیتن 
.دشاب هدش  لزان  تثعب  لوا  رد  هروس  زاغآ  زا  یتایآ  ، دراد لامتحا  دنچ  ره  ، تسا هدوب  هکم  رد  نآ  یبسن  ذوفن 
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: درک هصالخ  شخب  جنپ  رد  ناوت  یم  ار  هروس  ياوتحم  لاح  ره  هب 

يارب یگدامآ  يارب  ،و  دـنک یم  توعد  نآرق  توالت  تدابع و  يارب  هنابـش  مایق  هب  ار  ربمایپ  هک  تسا  هروس  زاغآ  تاـیآ  : لوا شخب 
.دزاس یم  هدامآ  نیگنس  همانرب  کی  شریذپ 

.دنک یم  توعد  صاخ  عطقم  نیا  رد  نافلاخم  اب  ارادم  تماقم و  ییابیکش و  ربص و  هب  ار  وا  : هروس مود  شخب 

نایب ار  وا  كاندرد  باذـع  سپـس  یـشکرس و  نوعرف و  يوس  هب  نارمع  نب  یـسوم  لاسرا  ،و  داعم نوماریپ  ییاهثحب  : موس شخب  رد 
.دراد یم 

فیفخت ناناملسم  ياهیراتفرگ  رطاخ  هب  تسا  هدمآ  هنابـش  مایق  نوماریپ  هروس  زاغآ  رد  هک  ار  يدیدش  تاروتـسد  : مراهچ شخب  رد 
.دهد یم 

ّللا
�

ه لیبس  یف  قافنا  تاکز و  نداد  زامن و  ندناوخ  ،و  نآرق توالت  هب  توعد  رگید  راب  ، هروس شخب  نیرخآ  ینعی  : مجنپ شخب  رد  و 
.دیامن یم  رافغتسا  و 

***

هروس توالت  تلیضف 

هروس سک  ره  : " هرخـآلا ایندـلا و  یف  رـسعلا  هنع  عفر  لـمزملا  هروس  أرق  نم  تسا : هدـمآ  مالـسا ص  یمارگ  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
أرق نم  میناوخ : یم  قداص ع  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  . 1 دوش " یم  هتـشادرب  وا  زا  ترخآ  ایند و  رد  اهیتخـس  دناوخب  ار  لمزم 
هتیم هتاما  هبیط و  هایح  ّللا 

�
ه هایحا  و  هروسلا ، عم  نیدـهاش  راهنلا  لـیللا و  هل  ناـک  لـیللا  رخآ  یف  وا  ، هرخـآلا ءاـشعلا  یف  لـمزملا  هروس 

رد ای  ( دوش یم  هتفگ  لوا  ءاشع  برغم  هب  هاگ  اریز  تسا  ءاشع  زامن  نامه  روظنم  ) مود ءاشع  زامن  رد  ار  لمزم  هروس  سک  ره  : " هبیط
هزیکاـپ و تاـیح  ار  وا  دـنوادخ  ،و  دوب دـهاوخ  تماـیق  زور  رد  وا  هاوگ  ، هروـس نیا  دوـخ  نینچمه  ،و  زور بش و  ، دـناوخب بش  رخآ 

نآرق توالت  هنابش و  مایق  هب  رئاد  هروس  ياوتحم  هک  تسا  یتروص  رد  گرزب  لئاضف  نیا  املـسم  . 1 داد !" دهاوخ  يا  هزیکاپ  گرم 
.لمع زا  یلاخ  یتوالت  هن  ، ددرگ یلمع  قافنا  راثیا و  تماقتسا و  ربص و  و 
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نآ لوزن  لاـمتحا  بـیترت  نـیا  هـب  ،و  تـسا گـنهامه  " یکم " ياـه هروـس  اـب  هـک  دــهد  یم  ناـشن  یبوـخ  هـب  هروـس  تاــیآ  نـحل 
نیا نایم  رد  هک  دهد  یم  ناشن  هیآ  ماجنا  زاغآ و  نحل  توافت  یلو  ، دسر یم  رظن  هب  دـیعب  دـنا ، هتفگ  یـضعب  هک  نانچ  "، هنیدـم " رد

هد " یتح یضعب  "و  لاس کی  " یضعب "و  هام تشه   " ار نآ  نارـسفم  زا  یـضعب  هک  تسا  هدوب  يا  هظحالم  لباق  ینامز  هلـصاف  تایآ 
دنا (1). هتشون  " لاس

رد نافلاخم  ،و  دوب هدرک  عورـش  ار  دوخ  ینلع  توعد  ربمایپ ص  هک  هدش  لزان  یماگنه  دهد  یم  ناشن  هروس  نیا  تایآ  زا  يرایـسب 
.دیامن ارادم  اهنآ  اب  هلحرم  نیا  رد  دنک  یم  ادیپ  روتسد  ربمایپ ص  ،و  دندوب هتساخرب  بیذکت  تفلاخم و  هب  وا  ربارب 

نیتسخن تایآ  تسا  نکمم  ، دسر یم  رظن  هب  دیعب  رایـسب  دشاب  هدش  لزان  ربمایپ ص  توعد  زاغآ  رد  هروس  مامت  هک  لامتحا  نیا  اذل 
ماـیق ،و  هکم حطـس  رد  لـقا  ـال  ، مالـسا شرتسگ  هناـشن  شتاریبـعت  هک  ارچ  ، تسین نینچ  نآ  تاـیآ  همه  املـسم  یلو  ، دـشاب نینچ  نآ 

.تشادن دوجو  توعد  زاغآ  لاس  هس  رد  يزیچ  نینچ  میناد  یم  ،و  تسا هزرابم  تفلاخم و  هب  نیفلاخم 

زین هدمآ  تایاور  رد  نآ  تایآ  زا  یتمسق  ای  هروس  يارب  هک  یلوزن  ناش 

 : ص

هحفص 375. دلج 10  نایبلا  عمجم  ( 1 - 1
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لمزم هروس 

ات 5] تایآ 1  (: 73  ) لمزملا هروس  ]

هراشا

ِلِّتَر ِهــْیَلَع َو  ْدِز  ْوَأ  ( 3  ) ًـالِیلَق ُْهنِم  ْصُْقنُا  ِوَأ  ُهَفِْـصن  ( 2  ) ًالِیلَق ّـالِإ 
�

َلـْیَّللَا  ُِمق  ( 1  ) ُلِّمَّزُْملَا اَهُّیَأ  ـا�ی  ;lt;br/gt ِمیِحَّرلَا ِن�مْحَّرلَا  ّللَا 
�

ِه ِمِْـسب 
(5  ) ًالیِقَث ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَس  ّنِإ 

�
ا ( 4  ) ًالِیتْرَت َنآْرُْقلَا 

: همجرت

نآ زا  یمک  اـی  ، ار بش  زا  یمین  -3 زیخ ! اـپ  هب  ، یمک زج  ، ار بش  -2 هدـیچیپ ! دوخ  هب  هماج  يا  رگشیاشخب 1- هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
.نک مک 

.ناوخب لمات  تقد و  اب  ار  نآرق  ،و  ازفیب نآ  فصن  رب  ای  -4

.درک میهاوخ  اقلا  وت  هب  ار  نیگنس  یتخس  يدوز  هب  ام  هک  ارچ  -5
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: ریسفت

! زیخاپب هدیچیپ  دوخ  هب  هماج  يا 

شریذـپ تهج  یگدامآ  ،و  تماقتـسا يارب  ربمایپ ص  زا  ینامـسآ  تسا  یتوعد  دـیآ  یم  رب  هروس  نیا  زاـغآ  نحل  زا  هک  هنوگناـمه 
: دیامرف یم  ، تسین نکمم  نآ  ماجنا  یلبق  يزاسدوخ  نودب  هک  نیگنس ، گرزب و  هفیظو  کی 

ار بش  زا  یمین   (. ***" ًالِیلَق ّالِإ 
�

َْلیَّللا  ُِمق  زیخ (!" اـپب  یمک  زج  ار  بش  . ***" (1) ُلِّمَّزُْملا )  اَهُّیَأ  ا�ی  هدـیچیپ (!" دوخ  هب  هماج  يا  "

 (. ِْهیَلَع ْدِز  ْوَأ  ازفیب (" فصن  رب  ای   (. ***" ًالِیلَق ُْهنِم  ْصُْقنا  ِوَأ  ُهَفِْصن  نک (" مک  نآ  زا  یمک  ای 

 (. ًالِیتْرَت َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  َو  نک ( " توالت  تحاصف  ینشور و  تیاهن  رد  تقد و  لمات و  اب  ار  نآرق  "و 

اَهُّیَأ ا�ی  ناونع " هب  هکلب  " یبنلا اـهیا  اـی  "و" لوسرلا اـهیا  اـی   " ناونع هب  هن  یلو  تسا  ربماـیپ ص  تاـیآ  نیا  رد  بطاـخم  هکنیا  بلاـج 
، تسین نتسشن  اوزنا  هشوگ  رد  "و  ندیچیپ دوخ  هب  هماج  " نارود هکنیا  هب  هراشا  ُلِّمَّزُْملا ،" 
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.دراد یکیدزن 
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.تسا میظع  یتلاسر  ماجنا  يارب  یگدامآ  يزاسدوخ و  مایق و  نارود  هکلب 

لیطعت یگدـنز  ياهراک  ایناث  ،و  تسا باوخ  رد  نانمـشد  شوگ  مشچ و  الوا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  راـک  نیا  يارب  بش  باـختنا  و 
.دراد سفن  تیبرت  رکفت و  هشیدنا و  يارب  يرتشیب  یگدامآ  ناسنا  لیلد  نیمه  هب  دشاب و  یم 

،و دراد رب  رد  هنیمز  نیا  رد  ار  مزال  ياهـسرد  مامت  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هماـنرب  نیا  یلـصا  نتم  ناونع  هب  " نآرق " باـختنا نینچمه 
.تسا سوفن  شرورپ  يوقت و  تماقتسا و  نامیا و  تیوقت  هلیسو  نیرتهب 

،و مزال مظن  ینات و  اب  نآرق  تایآ  ندناوخ  ینعم  هب  اجنیا  رد  تسا ، " نوزوم بیترت  "و" میظنت " ینعم هب  لصا  رد  هک  " لیترت " هب ریبعت 
.تسا نآ  جیاتن  رد  هشیدنا  ،و  تایآ میهافم  رد  لمات  تقد و  ،و  تاملک نییبت  و  فورح ، حیحص  ءادا 

يراـگزیهرپ اوقت و  ،و  یقـالخا تماهـش  ،و  يونعم ومن  دـشر و  ناـسنا  هب  تعرـس  هب  دـناوت  یم  یندـناوخ  نآرق  نینچ  تسا  یهیدـب 
مهم ياهـشخب  زا  یکی  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هـب  دـنا  هدرک  ریـسفت  ندـناوخ  زاـمن  ینعم  هـب  ار  نآ  نارـسفم  زا  یـضعب  رگا  ،و  دـشخبب

.تسا " نآرق توالت  " زامن

.تسا نداتسیا  اپ  يور  طقف  هن  ، تسا ندیباوخ  لباقم  رد  نتساخرب  ینعم  هب   " َْلیَّللا ُِمق  هلمج " رد  " مایق " هب ریبعت 

ار ربمایپ ص  ،و  تسا " رییخت " نایب يارب  تقیقح  رد  ، هدمآ تایآ  نیا  رد  " يراد هدنز  بش  " رادـقم هراب  رد  هک  یفلتخم  تاریبعت  اما  و 
زج ار  " بش مامت  " لوا هلحرم  رد  ، دنک نآرق  توالت  ،و  دنامب رادیب  ار  رتشیب  يزیچ  ای  ، رتمک يزیچ  ای  ، بش زا  یمین  هک  دنک  یم  ریخم 

.مین زا  رتمک  سپس  دناسر و  یم  بش  زا  یمین  هب  ار  نآ  هداد و  فیفخت  دعب  ،و  دنک یم  رکذ  یمک  رادقم 

هروس نیمه  رخآ  رد  هک  يا  هیآ  هنیرق  هب  ، تسا بش  موس " کـی  "و" فـصن "و" موـس ود  " ناـیم رد  رییخت  روـظنم  دـنا  هتفگ  یـضعب 
: دیامرف یم  هک  دمآ  دهاوخ 
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 . ُهَُثُلث ُهَفِْصن َو  ِْلیَّللا َو  ِیَُثُلث  ْنِم  �ینْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِإ 

رد زین  نانمؤم  زا  یهورگ  هکلب  ، دوبن اهنت  ، هنابش مایق  نیا  رد  ربمایپ ص  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  هروس  رخآ  هیآ  نیمه  زا  انمض 
هتفریذـپ هار  نیا  رد  ییوگلا  هوسا و  ناونع  هب  ار  وا  ،و  دـندوب ربمایپ ص  هارمه  ماگمه و  ، یگدامآ یتیبرت و  يزاسدوخ و  هماـنرب  نیا 

.دندوب

نیا هب  ،و  زیخ اپب  اهبـش  زا  یـضعب  زج  ار  اهبـش  مامت  هک  تسا  نیا  ًالِیلَق  ّالِإ 
�

َْلیَّللا  ُِمق  هلمج  زا  روظنم  هک  دنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یـضعب 
رتمک فصن و  هب  ریبعت  "و  لیل " ندوب درفم  هب  هجوت  اب  ریسفت  نیا  یلو  ، تسا اهبش  دارفا  رد  هکلب  ، تسین بش  ءازجا  رد  ءانثتـسا  بیترت 

ینخـس يدوز  هب  ام  :" دنک یم  نایب  نینچ  ار  مهم  تخـس و  روتـسد  نیا  " ییاهن فده  " سپـس  *** .دسر یمن  رظن  هب  تسرد  ، نآ زا 
هک دنراد  ینایب  مادک  ره  " لیقث لوق  " ریـسفت رد  نارـسفم  هچرگ  ًالیِقَث )  ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَـس  ّنِإ 

�
ا درک (" میهاوخ  اقلا  وت  هب  ار  نیگنس 

دیجم نآرق  کش  نودب  نآ  زا  روظنم  هک  لوق  نیا  ندوب  نیگنـس  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  یلو  ، تسا هلاسم  داعبا  زا  یکی  هب  رظان 
.تسا فلتخم  داعبا  تاهج و  زا  ، تسا

اَذـ�ه ا�ْنلَْزنَأ  َْول  دـیوگ : یم  نآرق  دوخ  هک  اجنآ  ات  ، اـهلد بولق و  رب  نآ  لـمحت  رظن  زا  نیگنـس  تاـیآ ! موهفم  ،و  اوتحم رظن  زا  نیگنس 
 : ّللا

�
ِه ِهَیْشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِشا�خ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  �یلَع  َنآْرُْقلا 

(. رشح 21 "! ) يدید یم  هتفاکش  مه  زا  عشاخ و  ار  نآ  میدرک  یم  لزان  اه  هوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا  "

.اهتیلوئسم نایب  ،و  اهدیعو ،و  اه هدعو  رظن  زا  نیگنس 

.توعد هار  تالکشم  ،و  غیلبت رظن  زا  نیگنس 
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.تمایق هصرع  رد  لمع و  يوزارت  رد  نیگنس 

.نآ لماک  يارجا  يزیر و  همانرب  رظن  زا  نیگنس  هرخآلاب  و 

لکشم نیگنس و  تبسن  نامه  هب  نآ  دافم  هب  ندیشخب  ققحت  یلو  ، تسا نیـشنلد  ابیز و  ناسآ و  لهـس و  هچرگ  نآرق  ندناوخ  يرآ 
ارف تافارخ  یتسرپ و  تب  لهج و  رات  هریت و  ياهربا  ار  طیحم  هک  هکم  رد  وا  مایق  ربمایپ ص و  توعد  زاغآ  رد  اصوصخم  ، دـشاب یم 

شکدنا نارای  مرکا ص و  ربمغیپ  یلو  ، دـندوب هداد  مه  تسد  هب  تسد  وا  ربارب  رد  محریب  جوجل و  بصعتم و  نانمـشد  ،و  دوب هتفرگ 
نیا ماـمت  رب  دنتـسناوت  ، راـگدرورپ كاـپ  تاذ  هب  برقت  زا  هدافتـسا  بش و  زاـمن  هب  تناعتـسا  ،و  دـیجم نآرق  تـیبرت  زا  دادمتـسا  اـب 

! *** دنناسرب دوصقم  لزنم  هب  دنشک و  شود  رب  ار  لیقث " لوق  " نیا راب  ،و  دنیآ قیاف  تالکشم 

: اه هتکن 

هراشا

شیاین نآرق و  توالت  يارب  هنابش  مایق  -1

اب هماـنرب  نیا  رد  مه  ناـنمؤم  هک  دـهد  یم  ناـشن  هروس  لـیذ  یلو  ، تسا ربماـیپ ص  صخـش  ، تاـیآ نیا  رد  بطاـخم  هچرگ  میتفگ 
رب ربمایپ ص  توعد  لئاوا  رد  يراد  هدـنز  بش  ماـیق و  نیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  نونکا  دـندوب ، ماـگمه  ربماـیپ ص  صخش 

،و هدرک خسن  ار  مکح  نیا  هروس  رخآ  هیآ  ادـعب  ، هدوب بجاو  رما  نیا  ، دـندقتعم نارـسفم  زا  یـضعب  هن ؟ ای  تسا  هدوب  بجاو  ناگمه 
.تسا هدوب  لاس  کی  دودح  نآ  هلصاف 

مکح نیا  ، دش عیرشت  هناگجنپ  ياهزامن  هکنآ  زا  سپ  و  هدوب ، هناگجنپ  ياهزامن  عیرـشت  زا  لبق  مکح  نیا  هک  دندقتعم  یـضعب  یتح 
.دیدرگ خسن 
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مـشچ هب  دشاب  " خسن " رب لیلد  هک  يزیچ  هروس  نیا  تایآ  رهاظ  رد  ، هدروآ زین  " نایبلا عمجم  " رد " یـسربط " موحرم هک  روطنامه  یلو 
زج ، تسا هتشادن  بوجو  هبنج  زگره  ،و  هدوب دکؤم  تنس  ّبحتـسم و  ، تدابع مایق و  نیا  ، دوش هتفگ  هک  تسا  نآ  رتهب  ،و  دروخ یمن 

نیا هک  درادـن  یعنام  ،و  تسا هدوب  بجاو  وا  رب  بش  زامن  نآرق  رگید  تاـیآ  زا  یـضعب  قبط  هک  مرکا ص  ربمغیپ  صخـش  دروم  رد 
زاـمن " هـب رــصحنم  هدـمآ  قوـف  تاـیآ  رد  هـچنآ  هتــشذگ  نـیا  زا  ، ّبحتــسم نیملــسم  رب  ،و  دــشاب بـجاو  ربماـیپ ص  يارب  هلاـسم 

هیآ رد  هچنآ  دـنک  یمن  لاغـشا  ار  بش  زا  ثلث  کـی  یتـح  اـی  بش و  زا  ثلث  ود  اـی  ، بش زا  یمین  بش  زاـمن  هک  ارچ  ، تـسین " بـش
.تسا نآرق  لیترت  يارب  مایق  تسا  حرطم 

ره زاغآ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  ،و  تسا هدش  هداد  فیفخت  دعب  ،و  هدوب يدکؤم  ّبحتسم  تروص  هب  مکح  نیا  راک  لئاوا  رد  نیا  رب  انب 
روتـسد نینچ  کی  هک  تسین  بجعت  ياج  ، تسا مزال  يرتشیب  يورین  ناوت و  هشیمه  گرزب  بالقنا  کی  لئاوا  رد  اـصوصخم  راـک 

دیدج و همانرب  نیا  ياوتحم  هب  ،و  دننامب رادـیب  ار  بش  زا  يدایز  تمـسق  هک  دـشاب  هدـش  هداد  ناناملـسم  ربمایپ ص و  هب  هداعلا  قوف 
.دنزاسب هیحور  رظن  زا  نآ  ندرک  هدایپ  يارب  ار  دوخ  ، یهاگآ رب  هوالع  ،و  دندرگ انشآ  نآ  یبالقنا  تامیلعت 

***

لیترت ینعم  -2

.تسا " لیترت " هلاسم هکلب  ، تسین نآرق  تئارق  هلاسم  هدش  هیکت  نآ  يور  قوف  تایآ  رد  هچنآ 

یکی هب  مادک  ره  هک  هدش  لقن  نیموصعم ع  زا  یتایاور  " لیترت " ریسفت رد 
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.دنک یم  هراشا  نآ  عیسو  داعبا  زا 

: هک میناوخ  یم  یلع ع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد 

هروـسلا رخآ  مکدـحا  مه  ننوـکی  ـال  ،و  هیـساقلا بوـلقلا  هـب  عرقا  نـکل  ،و  لـمرلا رثـن  هرثـنت  ـال  ،و  رعـشلا اذـه  هذـهت  ـال  اـنایب و  هـنیب 
هدنکارپ ار  نآ  نش  ياه  هناد  دننام  هن  ،و  ناوخب مه  رس  تشپ  عیرـس و  ، راعـشا دننام  هن  ، نک نایب  نشور  روط  هب  ار  نآ  ینعی  " لیترت :"

هروس رخآ  هب  امتح  هک  دـشابن  نیا  امـش  فدـه  زگره  ، ینک رادـیب  یبوکب و  نآ  اـب  ار  نیگنـس  ياـهلد  هک  ناوخب  ناـنچ  نکل  زاـس ،
.(1) دینک ) كرد  ار  تایآ  ياوتحم  هک  تسا  نآ  مهم  ) دیسرب

میناوخ یم  " لیترت " ریسفت رد  قداص ع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

یم يا  هیآ  رانک  زا  یتقو   :" رانلا نم  ّللاب 
�

ه ذوعتف  راـنلا  رکذ  اـهیف  هیآـب  تررم  اذا  ،و  هنجلا ّللا 
�

ه لاـساف  هنجلا  رکذ  اـهیف  هیآـب  تررم  اذا 
يا هیآ  زا  هک  یماگنه  )و  زاـسب نآ  يارب  ار  دوخ  (و  بلطب ار  تشهب  ادـخ  زا  نک و  فقوت  تسا  تشهب  زا  یماـن  نآ  رد  هک  يرذـگ 

.(2) راد ) رود  نآ  زا  ار  نتشیوخ  (و  رب هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  تسا  خزود  مان  نآ  رد  هک  يرذگ  یم 

: دومرف " لیترت " ریسفت رد  هک  هدمآ  ماما ع  نامه  زا  يرگید  تیاور  رد  و 

زین و  ، (3) یناوخب " ار  نآ  بوخ  يادـص  اب  و  ینک ، ثکم  تایآ  رد  هک  تسا  نآ  لیترت   :" کـتوص هب  نسحت  هیف و  ثکمتت  نا  وه 
: هدش لقن  نینچ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

عیرـس ار  نآرق   :" رانلا نم  ّللاب 
�

ه تذوعت  اهدنع و  تفقو  رانلا  رکذ  اهیف  هیآب  تررم  اذا  ، الیترت لتری  نکل  ،و  همرذـه أرقی  نآرقلا ال  نا 
هکلب ، دناوخ دیابن  دنت  و 

171  : ص

بتک "و  نسحلا توصلاب  نآرقلا  لـیترت   " باـب دـلج 2  یفاک  لوصا  رد  ثیدـح  نیا  هحفص 378- دـلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 1 - 1
.تسا هدمآ  زین  یتوافت  رصتخم  اب  رگید 

.كردم نامه  2 و 3 ) - 2
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هانپ ادخ  هب  خزود  شتآ  زا  ،و  یتسیا یم  تسا  خزود  زا  ینخس  نآ  رد  هک  يرذگ  یم  يا  هیآ  زا  هاگ  ره  ، دوش هدناوخ  لیترت  اب  دیاب 
.(1) يرب " یم 

دیـشک یم  ار  دوخ  يادص  ،و  درک یم  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  تایآ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  ربمایپ ص  تالاح  رد  هرخآلاب  و 
.(2)

ریاـــس "و  روـــثنملا رد  "و" نــیلقثلا روـــن  "و" یفاـــک لوـــصا  " رد ینعم  نـــیمه  هـــب  هـــک  يرگید  تاـــیاور  تاـــیاور و  نـــیا 
اوتحم و زا  یلاخ  یظافلا  ناونع  هب  ار  نآرق  تایآ  دـیابن  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  هاوگ  یگمه  هدـش  لقن  " ریـسفت "و" ثیدـح " بتک
هک درکن  شومارف  ،و  تشاد هجوت  دزاس  یم  قیمع  هدنونش  هدنناوخ و  رد  ار  نآ  ریثات  هک  يروما  مامت  هب  دیاب  هکلب  ، درک توالت  ، مایپ

.تسا نآ  ياوتحم  هب  ندیشخب  ققحت  فده  ،و  تسا یهلا  مایپ  نیا 

طقف ناشمه  ،و  دنا هدومن  ءافتکا  یظافلا  هب  اهنت  نآرق  زا  و  هتفرگ ، هلصاف  تیعقاو  نیا  زا  ناناملـسم  زا  يرایـسب  زورما  هنافـساتم  یلو 
هک تسا  تسرد  ؟ دـنک یم  غـالبا  ار  یماـیپ  هچ  ؟و  هدـش لزاـن  هچ  يارب  تاـیآ  نیا  دـننادب  هکنآ  یب  ، تسا نآرق  متخ  هروـس و  متخ 

اوتحم ناـیب  همدـقم  توـالت  ظاـفلا و  نیا  هک  درک  شومارف  دـیابن  یلو  ، تسا تلیـضف  ياراد  نآ  ندـناوخ  ،و  مرتحم زین  نآرق  ظاـفلا 
.تسا

***

بش زامن  تلیضف  -3

یم دزـشوگ  دـنباوخ  رد  نالفاغ  هک  ماـگنه  نآ  رد  ار  نآرق  توـالت  ،و  بش زاـمن  ،و  يراد هدـنز  بش  تیمها  رگید  راـب  تاـیآ  نیا 
رثا ، رجف عولط  کیدزن  ناهاگرحس و  رد  اصوصخم  ، بش رد  تدابع  میا  هدرک  هراشا  زین  البق  هک  نانچ  ،و  دنک

172  : ص

هحفص 447. دلج 5  " نیلقثلا رون  ( " 1 - 1
.ثحب دروم  تایآ  لیذ  " نایبلا عمجم  ( " 2 - 2
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میکحت ،و  هدارا نامیا و  تیوقت  لد و  يرادیب  بلق و  یکاپ  ،و  ناسنا يونعم  تیبرت  ،و  سوفن بیذـهت  ،و  حور يافـص  رد  هداعلا  قوف 
.دنک یم  ساسحا  دوخ  رد  ینشور  هب  ار  نآ  راثآ  ناسنا  شیامزآ  هبترم  کی  اب  یتح  هک  دراد  ناسنا  ناج  لد و  رد  اوقت  ياه  هیاپ 

.تسا هدش  نآ  يور  ناوارف  دیکات  زین  یمالسا  تایاور  رد  نآرق  تایآ  رب  هوالع  لیلد  نیمه  هب  و 

: میناوخ یم  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا 

تدابع : تسا یهلا  صوصخم  تایانع  زا  زیچ  هس   :" ناوخـالا ءاـقل  ،و  مئاـصلا راـطفا  لـیللاب و  دـجهتلا  : هثـالث یلاـعت  ّللا 
�

ه حور  نم  نا 
.(1) ناملسم " ناردارب  تاقالم  و  ناراد ، هزور  هب  نداد  راطفا  )و  بش زامن  ) هنابش

دب ياهراک  رثا  کین  ياهراک   ) ئِّیَّسلا
ِتا� َْنبِهُْذی  ِتا�نَسَْحلا  َّنِإ  هیآ  ریسفت  رد  هک  میناوخ  یم  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

: دومرف ( درب یم  نیب  زا  ار 

.(2) درب " یم  نیب  زا  ار  زور  ناهانگ  بش  زامن   :" راهنلا بونذب  بهذت  لیللا  هالص 

لقن اجنآ  رد  بش  زامن  تیمها  هراب  رد  بلاـج  تیاور  هد  ،و  میتشاد هنیمز  نیا  رد  یحورـشم  ثحب  زین  ءارـسا  هروس  هیآ 79  لیذ  رد 
میدرک (3).

***
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هحفص 143. دلج 87  " راونالا راحب  ( " 1 و 2 - 1
هحفص 227. مهدزاود  دلج  ( 3 - 2
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ات 10] تایآ 6  (: 73  ) لمزملا هروس  ]

هراشا

ُّبَر ( 8  ) ًـالِیْتبَت ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَت  َکِّبَر َو  َمِْـسا  ِرُکُْذا  َو  ( 7  ) ًالیِوَط ًاْحبَـس  ِرا�هَّنلَا  ِیف  َکـَل  َّنِإ  ( 6  ) ًالِیق ُمَْوقَأ  ًائْطَو َو  ُّدَـشَأ  َیِه  ِْلیَّللَا  َهَئِـشا�ن  َّنِإ 
(10  ) ًالیِمَج ًارْجَه  ْمُهْرُجُْها  َنُولوُقَی َو  ا�م  �یلَع  ِْربِْصا  َو  ( 9  ) ًالیِکَو ُهْذِخَّتاَف  َوُه  ّالِإ 

�
َه�لِإ  ِبِْرغَْملَا �ال  ِقِرْشَْملَا َو 

: همجرت

.تسا رت  تماقتسا  اب  رتاجرباپ و  هنابش  ( تدابع ) همانرب املسم  -6

.تشاد یهاوخ  ینالوط  رمتسم و  شالت  زور  رد  وت  7-و 

.دنبب لد  وا  هب  اهنت  نک و  دای  ار  تراگدرورپ  مان  -8

.نک باختنا  دوخ  لیکو  نابهاگن و  ار  وا  ، تسین وا  زج  يدوبعم  هک  برغ  قرش و  راگدرورپ  نامه  -9

.امن يرود  اهنآ  زا  هتسیاش  يزرط  هب  شاب و  ابیکش  دنیوگ  یم  ( نانمشد ) اهنآ هچنآ  ربارب  رد  10-و 

: ریسفت

بش لد  رد  شیاین  ریثات 

رد ،و  دـهد یم  همادا  ، بش لد  رد  نآرق  توالت  وترپ  رد  يونعم  ياهـشزومآ  ،و  هنابـش تدابع  نوماریپ  ثحب  هب  نانچ  مه  تاـیآ  نیا 
نایب هلزنم  هب  تقیقح 
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هک تـسا  نآ  رطاـخ  هـب  هنابـش  توـالت  تداـبع و  روتــسد  نـیا  :" دـیامرف یم  ، تـسا هدـمآ  لـبق  تاـیآ  رد  هـچنآ  يارب  تـسا  یلیلد 
.(1) ًالِیق )  ُمَْوقَأ  ًائْطَو َو  ُّدَشَأ  َیِه  ِْلیَّللا  َهَئِشا�ن  َّنِإ  تسا (" رت  تماقتسا  اب  رتاجرباپ و  بش  ( میلعت تدابع و  ) همانرب

: هدش رکذ  نآ  يارب  ریسفت  هس  تسیچ  اجنیا  رد  نآ  زا  روظنم  هکنیا  رد  تسا و  " هثداح " ینعم هب  ( رثن نزو  رب  ) أشن هدام  زا  " هئشان "

.هاگرحس بش و  رخآ  تاعاس  صوصخ  ای  ددرگ ، یم  ثداح  يرگید  زا  دعب  یکی  هک  تسا  بش  تاعاس  روظنم  هکنیا  تسخن 

قداص ع ماما  رقاب ع و  ماما  زا  یثیدـح  رد  هک  هنوگنامه  تسا  نآرق  توالت  تدابع و  زاـمن و  يارب  ماـیق  هماـنرب  روظنم  هکنیا  رگید 
: دندومرف هک  هدش  لقن 

.(2) تسا " بش  زامن  يارب  بش  رخآ  رد  مایق  روظنم   :" لیللا هالص  یلا  لیللا  رخآ  یف  مایقلا  یه 

: هدمآ هیآ  نیا  ریسفت  رد  قداص ع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

.(3) دشاب " هتشادن  ادخ  زج  یفده  هک  تسا  رتسب  زا  نتساخرب  روظنم   :" ّللا
�

ه الا  دیری  هشارف ال  نع  همایق 

تاـعاس نیا  رد  ناـسنا  ناـج  لد و  رد  هک  تسا  " یتوـکلم هبذـج  طاـشن و  "و" یناـحور يوـنعم و  تـالاح  " نآ روـظنم  هکنیا  موـس 
.تسا رتشیب  شماود  رتقیمع و  ناسنا  حور  رد  شراثآ  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  بش  صوصخم 

.دشاب عمج  هیآ  ینعم  رد  ود  ره  هک  تسا  بسانم  دنرگیدکی و  موزلم  مزال و  نآ  زا  لبق  ریسفت  ریسفت و  نیا  هتبلا 

175  : ص

". هیفاع " دننام دشاب  ردصم  هک  هدش  هداد  زین  لامتحا  نیا  یلو  تسا  لعاف  مسا  " هئشان ( " 1 - 1
هحفص 378. دلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 2 - 2
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.تسا ندرک  قفاوت  ینعم  هب  نینچمه  نداهن و  ماگ  ینعم  هب  لصا  رد  " ائطو "

هک تسا  یخسار  تباث و  تاریثات  ینعم  هب  ای  ،و  دراد هنابش  تدابع  مایق و  هک  تسا  یتمحز  تقشم و  ینعم  هب  ای  " ائطو دشا  " هب ریبعت 
(. تسا رت  بسانم  مود  ینعم  هتبلا  ) دوش یم  ادیپ  ناسنا  ناج  حور و  رد  تادابع  نیا  وترپ  رد 

همه جیـسب  ناسنا و  شوگ  مشچ و  بلق و  نایم  رد  تاظحل  نیا  رد  هک  تسا  يرتشیب  قفاوت  ینعم  هب  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
.دوش یم  ادیپ  تدابع  ریسم  رد  اهنآ 

ادـخ و رکذ  هب  هراـشا  اـجنیا  رد  هک  تسا  " نتفگ نخـس  " ینعم هب  لـیق " ،و" تسا رتفاـص  رتاـجرباپ و  ینعم  هب  " ماـیق " هداـم زا  " موقا "

.تسا نآرق  توالت 

،و ناهاگرحـس شیاین  "و  هنابـش تدابع  " هراب رد  ار  نخـس  نیرتاسر  شیاوتحمرپ  تاریبعت  اـب  هک  تسا  یتاـیآ  زا  هیآ  نیا  هتفرمهیور 
،و سفن بیذـهت  رد  نآ  ریثاـت  نینچمه  ،و  تسا رت  مهارف  ناـمز  ره  زا  رطاـخ  تغارف  بابـسا  هک  یتاـعاس  رد  ، بوبحم اـب  زاـین  زار و 
شیاین و يارب  یـصاخ  یگدامآ  تاـعاس  نآ  رد  یمدآ  حور  هک  دـهد  یم  ناـشن  ،و  تسا هدرک  ناـیب  ، یناـسنا ناـج  حور و  شرورپ 

یناوارف رمتـسم و  شـشوک  شالت و  زور  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  :" دـیازفا یم  دـعب  هیآ  رد  .دراد ***  رکف  رکذ و  تاجانم و 
 (. ًالیِوَط ًاْحبَس  ِرا�هَّنلا  ِیف  ََکل  َّنِإ  تشاد (" یهاوخ 

تدابع يارب  یفاک  لاجم  ،و  یتسه يدرف  یعمج و  یگدنز  تالکشم  لح  ،و  راگدرورپ تلاسر  غالبا  قلخ و  تیاده  لوغـشم  امئاد 
.نک نآ  نیشناج  ار  هنابش  تدابع  نیا  رب  انب  دوش ، یمن  لصاح  شیاین  و 

اب ،و  رتبلاج یتاهج  زا  دراد و  دوجو  هیآ  ریسفت  رد  هک  يرگید  لامتحا 
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رب ناوارف  شـشوک  شالت و  نیگنـس و  فئاظو  زور  لوط  رد  نوچ  :" دـیامرف یم  هک  تسا  نیا  تسا  رت  گنهامه  دـعب  لبق و  تاـیآ 
هب بش  مایق  نآ  زا  ار  هدرتسگ  گرزب و  ياهتیلاعف  نیا  يارب  مزال  یگدامآ  ،و  ینک تیوقت  ار  دوخ  هنابش  تدابع  اب  دیاب  ، يراد شود 

.يروآ تسد 

تاکرح هک  ارچ  ، ددرگ یم  قالطا  زین  ندرک  انـش  هب  هاگ  تسا و  دـمآ  تفر و  تکرح و  ینعم  هب  لـصا  رد  ( حدـم نزو  رب  ") حبـس "

.دراد یموادم 

جاوـما ، دنــشاب یم  ندـش  قرغ  لاـح  رد  نآ  رد  يریثـک  هورگ  هـک  دـنک  یم  هیبـشت  ینارکیب  سوناـیقا  هـب  ار  یناـسنا  هعماـج  ییوـگ 
رد قیرغ  یجنم  اهنت  مالـسا ص  ربمایپ  ،و  دنیوج یم  یهاگهانپ  نآ  رد  نادرگرـس  ياهیتشک  دـنک  یم  تکرح  وس  ره  هب  شناشورخ 

.تسا سونایقا  نیا  رد  تاجن  یتشک  اهنت  شنآرق  ،و  ایرد نیا 

مایق روتـسد  زا  دعب   *** .دزاس هدامآ  هنازور  میظع  تلاسر  تیرومام و  نیا  يارب  ار  دوخ  هنابـش  تادابع  اب  دـیاب  گرزب  رگانـش  نیا 
ار تراگدرورپ  مان  :" دیامرف یم  هتخادرپ  تسا  نآ  لمکم  هک  روتـسد  جنپ  رکذ  هب  نآ  قیمع  راثآ  هب  یلامجا  هراشا  هنابـش و  تدابع 

دای همدـقم  یظفل  داـی  هک  ارچ  تسا  ینعم  هب  هجوت  هکلب  ، تسین ماـن  رکذ  اـهنت  روظنم  تسا  ملـسم  َکِّبَر "  َمْسا  ِرُکْذا  َو  نک " " داـی 
.دنک یم  يرایبآ  لد  رد  ار  اوقت  تفرعم و  لاهن  ،و  دشخب یم  افص  ار  ناج  حور و  یبلق  رکذ  ،و  تسا یبلق 

هب تبـسن  وا  رمتـسم  تیبرت  نایاپ و  یب  ياـهتمعن  هب  هجوت  يرب  یم  ار  وا  سدـقم  ماـن  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  " بر " هب ریبعت 
.شاب هتشاد  شیوخ 

: هدرک نایب  یلحارم  راگدرورپ  رکذ  يارب  نارسفم  زا  یکی 
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.هدش هراشا  نآ  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  تسا  وا  مان  رکذ  لوا  هلحرم 

ِیف َکَّبَر  ْرُکْذا  تسا َو  هدش  رکذ  فارعا  هروس  هیآ 205  رد  هک  ، دسر یم  بلق  رد  وا  كاپ  تاذ  يروآدای  هب  تبون  دـعب  هلحرم  رد 
". نک دای  فوخ  عرضت و  يور  زا  دوخ  لد  رد  ار  تراگدرورپ   " ًهَفیِخ ًاعُّرَضَت َو  َکِسْفَن 

لالج لامج و  تافـص  هعومجم  ماقم  هب  دور و  یم  رتارف  دنوادخ  تیبوبر  ماقم  زا  هلحرم  نیا  رد  ، دسر یم  ارف  موس  هلحرم  ماجنارس 
ًارِیثَک ًارْکِذ  ّللا 

�
َه اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ـا�ی  دـیامرف : یم  بازحا  هروس  هیآ 41  رد  هک  نانچ  دـسر ، یم  تسا  عمج  ّللا 

�
ه رد  هک  ادـخ 

". دینک دای  رایسب  ار  ادخ  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  "

لامک جوا  هب  دوخ  اب  ار  نآ  بحاص  دـنک و  یم  ادـیپ  لـماکت  هلحرم  هب  هلحرم  دـبای و  یم  همادا  ناـنچ  مه  رکذ  نیا  بیترت  نیا  هب  و 
درب (1). یم 

.(2) ًالِیْتبَت )  ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَت  َو  زیخرب (" شتدابع  هب  هناصلاخ  نک و  دیما  عطق  وا  ریغ  زا  دنبب و  ادخ  هب  لد  :" دیامرف یم  مود  روتسد  رد 

يارب يرـسمه  چـیه  هک  ارچ  ، هدـش هتفگ  " لوتب " میرم هب  اذـل  ،و  تسا عاطقنا " " ینعم هب  لصا  رد  ( متح نزو  رب  ") لتب " هدام زا  " لـتبت "

زا وا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دوش  یم  هتفگ  لوتب " " زین ( اهیلع ّللا 
�

ه مالـس  ) ارهز همطاف  مالـسا  يوناب  هب  رگا  ،و  دوب هدرکن  باختنا  دوخ 
راتفر لامعا و  رظن  زا  دوخ  رصع  نانز 
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(. سابتقا اب  هحفص 177( دلج 30  يزار  رخف  ریسفت  ( 1 - 1
لیعفت باب  ردصم  نآ  ياجب  یلو  ، دوش رکذ  تسا  لعفت " " باب ردـصم  هک  " لتبت " دـیاب اجنیا  رد  " قلطم لوعفم  ،" هدـعاق قبط  ( 2 - 2
عاطقنا " هکنیا نآ  ،و  دشاب یفیطل  هتکن  هب  هراشا  تسا  نکمم  ، دـنک یم  ظفح  ار  تایآ  رخآ  یگنهامه  هکنیا  رب  هوالع  رما  نیا  ، هدـمآ

يوس زا  ،و  تسا طرـش  راگزیهرپ  هدنب  شـشوک  شالت و  وس  کی  زا  ، تسا یتبهوم  شمامت  هن  ،و  تسا یباستکا  شمامت  هن  " ّللا
�

ه یلا 
.راگدرورپ فطل  رگید 
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.دوب هدیسر  ّللا 
�

ه یلا  عاطقنا  تلاح  هب  ،و  رترب ادج و  تفرعم  و 

رطاخ هب  طقف  ار  شلامعا  ،و  دوش عطقنم  ّللا 
�

ه يوس  ام  زا  و  ددرگ ، ادخ  هب  هجوتم  شبلق  مامت  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  " لتبت " لاح ره  هب 
.ددرگ صالخا  رد  قرغ  دروآ و  اجب  وا 

: هدش لقن  مالسا ص  یمارگ  ربمغیپ  زا  تیاور  رد  رگا  و 

رد هک  ینعم  نآ  هب  ایند  كرت  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  (1) لتبت " هن  تسا و  تینابهر  هن  مالـسا  رد   " مالـسالا یف  لتبت  ،و ال  هینابهر ال 
هنوگ ره  مه  ،و  دـننک یم  كرت  ار  جاودزا  مه  اـیند  كرت  يارب  اـهنآ  درادـن  دوجو  مالـسا  رد  تسا  لوـمعم  یحیـسم  ناـبهار  ناـیم 

.تسا ادخ  هب  شهجوت  مامت  دنک  یم  یگدنز  عامتجا  بلق  رد  هکنیا  نیع  رد  یعقاو  ناملسم  کی  اما  ، ار یعامتجا  تیلاعف 

نیا هک  تسا  نشور  یلو  تسا (2) زامن  رد  تسد  ندرک  دنلب  ینعم  هب  " لتبت " هک هدش  لقن  نیموصعم  همئا  زا  ، تایاور زا  یـضعب  رد 
.دشاب یم  ّللا 

�
ه یلا  عاطقنا  صالخا و  رهاظم  زا  یکی  نایب  تقیقح  رد 

نیموس هب  سپس   *** .تسا قلخ  تیاده  نیگنـس  همانرب  رد  ادخ  نادرم  میظع  هیامرـس  صالخا  نیا  راگدرورپ و  دای  نآ  لاح  ره  هب 
باختنا دوخ  روای  ظفاح و  لیکو و  ار  وا  ، تسین وا  زج  يدوبعم  هک  برغم  قرـشم و  راگدرورپ  ناـمه  :" دـیازفا یم  هتخادرپ  روتـسد 

 (. ًالیِکَو ُهْذِخَّتاَف  َوُه  ّالِإ 
�

َه�لِإ  ِبِْرغَْملا �ال  ِقِرْشَْملا َو  ُّبَر  نک ( "

يراذگاو لکوت و  هلحرم  " صالخا "و" ّللا
�

ه رکذ  " هلحرم زا  دعب  اجنیا  رد 
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". لتب " هدام " نیرحبلا عمجم  "و" تادرفم ( " 1 - 1
ثیدح 27. هحفص 450  دلج 5  " نیلقثلا رون  ( " 2 - 2
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تموکح و هرطیـس  ریز  رد  یتـسه  ناـهج  هعوـمجم  ینعی  ، ملاـع برغم  قرـشم و  هک  يدـنوادخ  ، دـسر یم  ارف  ادـخ  هب  اـهراک  همه 
رب لـکوت  عوـضوم  يارب  تسا  یلیلد  هلزنم  هب  تقیقح  رد  ریبـعت  نیا  ، تسا وا  شتـسرپ  هتـسیاش  دوـبعم  اـهنت  ،و  دراد رارق  وا  تیبوـبر 

اورنامرف مکاح و  وا  زا  ریغ  یتسه  ناهج  هنهپ  رد  هک  یلاح  رد  ، دراپـسن وا  هب  ار  شیوخ  راک  ،و  دنکن لکوت  وا  رب  ناسنا  هنوگچ  ، ادـخ
رباص دنیوگ  یم  نانمشد  هچنآ  ربارب  رد  :" دیامرف یم  روتسد  نیمجنپ  نیمراهچ و  رد  هرخآلاب  و   *** .تسین دوبعم  یبرم و  معنم و  و 

 (. ًالیِمَج ًارْجَه  ْمُهْرُجْها  َنُولوُقَی َو  ا�م  �یلَع  ِْربْصا  َو  لیمج ( " هتسیاش و  يرود  اما  ، نک يرود  اهنآ  زا  ،و  شاب ابیکش  و 

ءاذـیا و ،و  نانمـشد ییوگدـب  ، قح يوس  هب  توعد  ریـسم  رد  هک  ارچ  ، دـسر یم  ارف  " نارجه "و" ربص " ماقم اجنیا  رد  بیترت  نیا  هب  و 
.دشاب هتشاد  لمحت  ربص و  راخ  نابز  ربارب  رد  دیاب  دنیچب  ار  یلگ  دهاوخب  نابغاب  رگا  ،و  تسا ناوارف  ، نانآ رازآ 

ناـنآ هب  قـیرط  نیا  زا  یـسرد  مه  ،و  دـنامب ناـما  رد  ناشرـش  زا  مـه  اـت  ، تـسا مزـال  يرود  ییاـنتعا و  یب  اـجنیا  رد  یهاـگ  هوـالعب 
.دشاب ادخ  يوس  هب  توعد  غیلبت و  ،و  یتیبرت ياه  همانرب  عطق  ینعم  هب  دیابن  يرود  نارجه و  نیا  یلو  ، دهدب

زا هک  دهد  یم  دنراد  یم  رب  ماگ  وا  طخ  رد  هک  یناسک  مامت  مالسا ص و  ربمایپ  هب  یلماک  عماج و  هخـسن  قوف  تایآ  بیترت  نیا  هب 
ربص و لکوت و  صالخا و  ادخ و  دای  بآ  اب  ار  لاهن  نیا  سپـس  ،و  دنریگب ددـم  ، ناهاگرحـس رد  راگدرورپ  شیاین  هنابـش و  تادابع 

!؟ یبلاج عماج و  هخسن  هچ  ، دننک يرایبآ  ، لیمج نارجه 
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هنوگنامه ، تسا یتسه  ناهج  مامت  رب  وا  تیبوبر  تیمکاح و  هب  هراشا  ( برغم قرشم و  دنوادخ   ") ِبِْرغَْملا ِقِرْشَْملا َو  ُّبَر  هب " ریبعت 
طقف هن  ، ار نیمز  يور  ماـمت  ینعی  ، داد رارق  دوخ  هرطیـس  رد  ار  نیمز  برغ  قرـش و  سک  نـالف  : میئوـگ یم  هرمزور  تاریبـعت  رد  هک 

.برغم قرشم و  هطقن 

يوس هب  غیلبت  توعد و  يزوسلد و  اب  مأوت  نارجه  ینعم  هب  میدرک  هراـشا  هک  هنوگناـمه  ( هتـسیاش ییادـج  يرود و  ") لـیمج رجه  "

ياه عطقم  رد  " داهج  " هلاسم اب  تافانم  زگره  ،و  دوش یم  بوسحم  یـصاخ  ياـه  عطقم  رد  یتیبرت  ياهـشور  زا  یکی  هک  ، تسا قح 
تـسا انتعا  یعون  دوخ  هکلب  ، تسین ییانتعا  یب  ، يرود نیا  رگید  ریبعت  هب  و  دراد ، یماقم  هتکن  ره  ییاج و  مادک  ره  هک  درادن  رگید 

.تسین حیحص  دنا  هتسناد  داهج  تایآ  اب  خوسنم  ار  قوف  هیآ  مکح  یضعب  هکنیا  لاح  ره  هب  و 

نیذلا و یلا  وعدی  نمل  ، يذالا یلع  ربصلا  بوجو  یلع  هلالد  اذه  یف  :و  دـیوگ یم  هیآ  لیذ  رد  " نایبلا عمجم  " رد " یـسربط " موحرم
توـعد ،و  مالـسا نیغلبم  هک  دـنک  یم  تلـالد  هیآ  نیا  :" هباـجالا یلا  برقا  اوـنوکیل  قـفرلا  لامعتـسا  قـالخالا و  نسحاـب  هرـشاعملا 

نانخس ات  ، دنیامن ترشاعم  مدرم  اب  ، ارادم ،و  قلخ نسح  اب  ،و  دننک هشیپ  ییابیکـش  تامئالمان  لباقم  رد  دیاب  ، نآرق يوس  هب  ناگدننک 
.(1) دوش " هتفریذپ  رتدوز  اهنآ 

***

181  : ص

هحفص 379. دلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 1 - 1

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 196 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2663/J25/AKS BARNAMEH/#content_note_181_1
http://www.ghaemiyeh.com


ات 19] تایآ 11  (: 73  ) لمزملا هروس  ]

هراشا

َمْوَی ( 13  ) ًامِیلَأ ًابا�ذَـع  ٍهَّصُغ َو  ا�ذ  ًاـما�عَط  َو  ( 12  ) ًامیِحَج ًـالا�ْکنَأ َو  ا�ْنیَدـَل  َّنِإ  ( 11  ) ًـالِیلَق ْمُْهلِّهَم  ِهَـمْعَّنلَا َو  ِیلوُأ  َنِیبِّذَـکُْملَا  ِینْرَذ َو  َو 
ًالوُسَر َنْوَعِْرف  �یلِإ  ا�ْنلَـسْرَأ  ا�مَک  ْمُْکیَلَع  ًادِـها�ش  ًالوُسَر  ْمُْکَیلِإ  ا�ْنلَـسْرَأ  ّنِإ 

�
ا ( 14  ) ًالیِهَم ًابِیثَک  ُلا�بِْجلَا  َِتنا�ک  ُلـا�بِْجلَا َو  ُضْرَأـْلَا َو  ُفُجْرَت 

َنا�ک ِِهب  ٌرِطَْفنُم  ُءا�مَّسلَا  ( 17  ) ًابیِش َنا�ْدلِْولَا  ُلَعْجَی  ًامْوَی  ُْمتْرَفَک  ْنِإ  َنوُقَّتَت  َْفیَکَف  ( 16  ) ًالِیبَو ًاذْخَأ  ُها�نْذَخَأَف  َلوُسَّرلَا  ُنْوَعِْرف  �یصَعَف  ( 15)
(19  ) ًالِیبَس ِهِّبَر  �یلِإ  َذَخَِّتا  َءا�ش  ْنَمَف  ٌهَرِکْذَت  ِهِذ�ه  َّنِإ  ( 18  ) ًالوُعْفَم ُهُدْعَو 

: همجرت

.تسا خزود  ( شتآ اهریجنز و( لغ و  ام  دزن  هک  -12 هد ! تلهم  یمک  ار  اهنآ  ،و  راذگاو تمعن  بحاص  ناگدننک  بیذکت  اب  ارم  -11
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مهرد ناـنچ  ) اـه هوک  ،و  دـتفا یم  هزرل  هب  تخـس  اـه  هوـک  نیمز و  هک  زور  نآ  رد  -14 كاندرد ! یباذـع  ،و  ریگولگ ییاذـغ  13-و 
امـش رب  هاوگ  هک  میداتـسرف  امـش  يوـس  هب  يربماـیپ  اـم  -15 دـیآ ! یمرد  مرن  نش  زا  ییاـه  هدوـت  لکـش  هـب  ( هـک دوـش  یم  هدـیبوک 

.میداتسرف یلوسر  نوعرف  يوس  هب  هک  هنوگ  نامه  ، تسا

.میدرک تازاجم  ادیدش  ار  وا  ام  ،و  تساخرب لوسر  نآ  ینامرفان  تفلاخم و  هب  نوعرف  -16

-18 دنک !؟ یم  ریپ  ار  ناکدوک  هک  زور  نآ  رد  دیراد  یم  رانکرب  ( یهلا دیدش  باذع  زا  ) ار دوخ  هنوگچ  دـیوش  رفاک  رگا  امـش  -17
.دبای یم  ققحت  وا  هدعو  ،و  دوش یم  هتفاکش  مه  زا  نامسآ  زور  نآ  رد 

.دنیزگ یم  رب  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخب  سک  ره  تسا و  يرکذت  رادشه و  نیا  -19

: ریسفت

! راذگاو نم  اب  ار  ربکتسم  ناراکهنگ  نیا  باسح 

اهنآ ثحب  دروم  تایآ  ، دوب مالسا  نانمشد  رازآ  تیذا و  اوران و  نانخس  اهینکـشراک و  هب  يا  هراشا  نیـشیپ  تایآ  زا  هیآ  نیرخآ  رد 
رد رظن  دیدجت  هب  توعد  ار  اهنآ  ،و  هداد رارق  ، دنوادخ يوس  زا  ترخآ  ایند و  ياهباذع  هب  رئاد  ، دـیدش تادـیدهت  زا  يرابگر  ریز  ار 
یم يدرمیاپ  ،و  دهد یم  يرادلد  نانمشد  نیا  تخـس  موجه  ربارب  رد  لوا  ردص  ناناملـسم  هب  مه  ،و  دنک یم  دوخ  موش  ياه  همانرب 

.دشخب

ِینْرَذ َو َو  هد ( !" تلهم  یمک  ار  اـهنآ  ،و  راذـگاو تمعن  بحاـص  دـنمتورث و  ناگدـننک  بیذـکت  نیا  اـب  ارم  :" دـیامرف یم  تـسخن 
 (. ًالِیلَق ْمُْهلِّهَم  ِهَمْعَّنلا َو  ِیلوُأ  َنِیبِّذَکُْملا 

،و ددرگ تجح  مامتا  مه  ات  ، هد تلهم  اهنآ  هب  یمک  و  راذـگاو ، نم  دوخ  هب  ار  اهنآ  رفیک  تازاجم و  ، منم ، یتسین وت  اهنآ  فرط  ینعی 
، دنزاس راکشآ  ار  دوخ  تیهام  مه 
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هک تشذـگ  یمک  تدـم  میناد  یم  و  درـشف ! دـهاوخ  ار  اهنآ  يولگ  نم  باذـع  هاگ  نآ  ، دـننک نیگنـس  هانگ  راب  زا  ار  دوخ  تشپ  و 
نمشد رکیپ  رب  نآ  دننام  "و  بازحا "و" نینح "و" ردب " ياهگنج رد  ار  دوخ  هدننکش  نیگنـس و  تابرـض  ،و  دندش دنمورین  ناناملـسم 
باذع دندش و  خزرب  رد  یهلا  باذع  راتفرگ  ،و  دـنتفر ایند  زا  ناشکندرگ  نیا  هک  تشذـگن  رتشیب  یمک  تدـم  زین  ،و  دـندروآ دراو 

.تسین رود  نادنچ  اهنآ  زا  زین  تمایق 

هک تسا  يدام  تاناکما  تورث و  لاـم و  ینوزف  زا  یـشان  تلفغ  رورغ و  هب  هراـشا  ( تمعن ناـبحاص   ") ِهَمْعَّنلا ِیلوُأ  هب " ریبعت  اـنمض 
رد هشیمه  هتسد  نیا  تسا  هاوگ  دهاش و  نآرق  هک  نانچ  ءایبنا  خیرات  لوط  رد  لیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  اهنآ  نابحاص  ریگنماد  ابلاغ 

.دنتشاد رارق  نافلاخم  لوا  فص 

ِِهب ُْمْتلِـسْرُأ  ا�ِمب  ّنِإ 
�
ا ا�هُوفَْرتُم  َلا�ق  ّالِإ 

�
ٍریِذَن  ْنِم  ٍهَیْرَق  ِیف  ا�ْنلَـسْرَأ  ا�م  َو  دـیوگ : یم  هک  تسا  أبـس  هروس  هیآ 34  هیبـش  هیآ  نیا  تقیقح  رد 

تمعن زاـن و  تـسم  هـک  یناـسک  ) اـهنآ نیفرتـم  هـکنیا  رگم  ، میداتــسرفن يا  هدـننک  راذـنا  يراـید  رهــش و  چــیه  رد  اـم   :" َنوُِرفاـ�ک
". میرفاک دیا  هدش  هداتسرف  نآ  هب  امش  هچنآ  هب  ام  : دنتفگ ( دندوب

اجب قیرط  نیا  زا  ار  یهلا  تمعن  همهنیا  رکش  ات  ، دنیوگ کیبل  ار  قح  نایدانم  توعد  نارگید  زا  لبق  دیاب  دارفا  هنوگنیا  هک  یلاح  رد 
ا�ْنیََدل َّنِإ  تسا (!" خزود  شتآ  اهریجنز و  لغ و  ام  دزن  :" دیوگ یم  رتحیرـص  تروص  هب  دیدهت  نیمه  همادا  رد  سپـس   *** .دـنروآ

 (. ًامیِحَج ًالا�ْکنَأ َو 

هتفرگ یناوتان  فعـض و  ینعم  هب  "، لوکن " هدام زا  لصا  رد  و  تسا ، نیگنـس  ياهریجنز  ینعم  هب  ( رکف نزو  رب  ") لکن " عمج " لاکنا "

هک اجنآ  زا  ،و  هدش
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هب " ریجنز " ینعم رد  هژاو  نیا  ، دزاس یم  ناوتان  دراد و  یم  زاب  تکرح  زا  ار  ناسنا  دـنهن  یم  ندرگ  اـپ و  تسد و  رب  هک  ییاـهریجنز 
! شتآ تسا و  تراسا  اجنآ  رد  اـهنآ  هرهب  دنتـشاد  اـیند  نیا  رد  هک  یمعنت  طرـش و  دـیق و  یب  يدازآ  ربارب  رد  يرآ  ، تسا هتفر  راـک 

 (. ًامِیلَأ ًابا�ذَع  ٍهَّصُغ َو  ا�ذ  ًاما�عَط  َو  كاندرد (" یباذع  ریگولگ و  ییاذغ  و  :" دیازفا یم  زاب  و  ***

ربارب رد  كاندرد  یگدنز  ،و  دوب اراوگ  تفر و  یم  ورف  ولگ  زا  یتحار  هب  هک  اهنآ  يایند  نیریـش  برچ و  ياهاذغ  سکع  رب  ییاذغ 
.ناهج نیا  رد  ربکتسم  هاوخ و  دوخ  نارورغم  نیا  باسح  یب  شیاسآ 

داعبا دهد  یم  ناشن  نیا  ،و  دنک یم  رکذ  هناگادج  ار  میلا  باذع  نآ  زا  دعب  ، میلا تسا  یباذع  دوخ  ریگولگ  نشخ و  ياذـغ  هکنیا  اب 
زا یکی  يزور  هک  میناوـخ  یم  یثیدـح  رد  اذـل  ،و  تسین موـلعم  ادـخ  زج  سکچیه  رب  تمظع  تدـش و  رظن  زا  ترخآ  میلا  باذـع 

دش (1). شوهدم  دز و  يا  هحیص  روبزم  صخش  ناهگان  : دومرف یم  عامتسا  ربمایپ ص  ،و  درک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  ناناملسم 

داد (2). تسد  وا  هب  یلاح  نینچ  دومرف و  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  ربمایپ ص  دوخ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و 

ییاذغ اهنآ   :" ٍعیِرَـض ْنِم  ّالِإ 
�

ٌما�عَط  ْمَُهل  َْسَیل  میناوخ  یم  هیـشاغ  هروس  هیآ 6  رد  هک  یلاح  رد  ؟ دشابن يریگولگ  ياذـغ  نیا  هنوگچ 
". دنرادن زادگناج  ياهراخ  زا  زج 

 : ِمِیثَْألا ُما�عَط  ِموُّقَّزلا  َهَرَجَش  َّنِإ  میناوخ : یم  ناخد  هروس  هیآ 43 و 44  رد  زین  و 

185  : ص

هحفص 380. دلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 1 - 1
هحفص 107. دلج 29  " یناعملا حور  ( " 2 - 2

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 200 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2663/J25/AKS BARNAMEH/#content_note_185_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2663/J25/AKS BARNAMEH/#content_note_185_2
http://www.ghaemiyeh.com


دزادرپ یم  يزور  حرـش  هب  سپـس  "! *** تسا ناراکهنگ  ياذغ  ( هدنـشک خلت و  معط و  دب  وب و  دب  خـلت  هایگ  نامه  ) موقز تخرد  "

دیآ و یم  رد  هزرل  هب  تخـس  اه  هوک  نیمز و  هک  دوب  دـهاوخ  يزور  رد  نیا  :" دـیامرف یم  دـنوش ، یم  رهاظ  نآ  رد  اهباذـع  نیا  هک 
ُلا�بِْجلا َو ُضْرَْألا َو  ُفُجْرَت  َمْوَی  دـیآ (" یم  رد  مرن  نش  لمر و  زا  ییاـه  هدوت  لکـش  هب  هک  دوش  یم  هدـیبوک  مه  رد  اـه  هوک  ناـنچ 

 (. ًالیِهَم ًابِیثَک  ُلا�بِْجلا  َِتنا�ک 

يزیچ رب  درآ  لمر و  دننام  یمرن  ءیش  نتخیر  ینعم  هب  ( لیک نزو  رب   ) لیه هدام  زا  " لیهم ،و" تسا مکارتم  ياهنـش  ینعم  هب  " بیثک "

.درادن تابث  رارقتسا و  زگره  هک  تسا  یمرن  ياهنش  روظنم  اجنیا  رد  و  تسا ،

نآ يور  اپ  رگا  هک  دنیآ  یم  رد  یمرن  ياهنش  تروص  هب  هک  دنوش  یم  یـشالتم  مه  زا  نانچ  نآ  تمایق  رد  اه  هوک  ، ینعم نیا  رب  انب 
.دور یم  ورف  دنراذگب 

ياهکاخ هب  اهنآ  لیدبت  يدوبان و  زا  تیاکح  یگمه  هک  دراد  یفلتخم  تاریبعت  نآرق  ، تمایق هناتـسآ  رد  اه  هوک  تشونرـس  هراب  رد 
هط هروس  هیآ 105  لیذ  رد  هنیمز  نیا  رد  نآرق  توافتم  تاریبعت  ،و  اه هوک  يدوبان  فلتخم  لحارم  هراب  رد  رتشیب  حرش  ) دنک یم  مرن 

لباقم رد  نارمع  نب  یـسوم  مایق  و  برع ، نادـنمروز  تفلاخم  ربماـیپ ص و  تثعب  ناـیم  رد  يا  هسیاـقم  هب  سپـس  تسا (1) . هدمآ 
یلوسر نوعرف  يوس  هب  هک  هنوگنامه  ، تسا امـش  رب  هاوگ  هک  میداتـسرف  امـش  يوس  هب  يربمایپ  اـم  :" دـیامرف یم  ، هتخادرپ ناـینوعرف 

 (. ًالوُسَر َنْوَعِْرف  �یلِإ  ا�ْنلَسْرَأ  ا�مَک  ْمُْکیَلَع  ًادِها�ش  ًالوُسَر  ْمُْکَیلِإ  ا�ْنلَسْرَأ  ّنِإ 
�
ا میداتسرف ("
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رب تراظن  ناینوعرف و  نوعرف و  تیاده  ، نارمع نب  یسوم  فده  هک  هنوگنامه  ، تسا امش  لامعا  رب  تراظن  امش و  تیاده  ، وا فده 
�یـصَعَف میتخاس (" راتفرگ  يدـیدش  تازاجم  هب  ار  وا  مه  ام  ، تساخرب ، لوسر نآ  اب  تفلاـخم  هب  نوعرف  یلو   *** .دوب اـهنآ  لاـمعا 

 (. ًالِیبَو ًاذْخَأ  ُها�نْذَخَأَف  َلوُسَّرلا  ُنْوَعِْرف 

تفرگ ار  راک  نیا  ولج  ناشنادنمتورث  لاوما و  تموکح و  تردق  تکلمم و  تعسو  هن  ،و  دش یهلا  باذع  زا  عنام  وا  میظع  رکشل  هن 
رارق اهنآ  زا  رتنیئاپ  رایسب  یحطس  رد  هک  امـش  ، دندش قرغ  دندرک  یم  تاهابم  نآ  هب  هک  لین  ناشورخ  جاوما  رد  یگمه  ماجنارـس  و 

رـصتخم نیا  هب  هنوگچ  ؟و  دیـشیدنا یم  هچ  دوخ  هراب  رد  دیرت  فیعـض  ناینوعرف  نوعرف و  زا  بتارم  هب  هدع  هدع و  رظن  زا  دـیراد و 
دیدش زیچ  ره  هب  سپس  ،و  تسا نیگنـس  دیدش و  ناراب  ینعم  هب  لصا  رد  " لبو " هدام زا  " لیبو " !؟ دیوش یم  رورغم  ناتتارفن  لاوما و 

ار صاخـشا  ییوگ  هک  تسا  باذع  تدـش  هب  هراشا  زین  ثحب  دروم  هیآ  رد  ،و  تازاجم دروم  رد  اصوصخم  ، هدـش قالطا  نیگنـس  و 
نینچ اهنآ  هب  ، هدرک مالـسا  ربمایپ  نامز  رافک  هب  ار  نخـس  يور  سپـس   *** .دهد یم  رارق  دوخ  رابگر  ریز  دـیدش  ناراب  کی  دـننام 

یم ریپ  ار  ناکدوک  زور  نآ  رد  دیراد  یم  رانکرب  یهلا  دـیدش  باذـع  زا  ار  دوخ  هنوگچ  دـیوش  رفاک  امـش  رگا  :" دـهد یم  رادـشه 
(1)و (2). ًابیِش )  َنا�ْدلِْولا  ُلَعْجَی  ًامْوَی  ُْمتْرَفَک  ْنِإ  َنوُقَّتَت  َْفیَکَف  دنک (!"
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فرظ هک  دـنا  هداد  لاـمتحا  یـضعب  ، تسا زور  نآ  باذـع  زا  زیهرپ  ینعم  هب  زور  نآ  زا  زیهرپ  تسا و  نوقتت  لوعفم  " اـموی ( " 1 - 1
.دسر یم  رظن  هب  دیعب  ود  ره  هک  دشاب  هدوب  " مترفک " لوعفم ای  " نوقتت " يارب
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تدش زا  هیانک  نیا  ،و  دنک یم  ریپ  ار  ناکدوک  هک  تسا  نکـشرمک  كانلوه و  ، دیدش ، نیگنـس ، دایز ردـق  نآ  زور  نآ  باذـع  يرآ 
یم رارق  دیدش  هداعلا  قوف  ياهانگنت  رد  ناسنا  هک  هاگ  ایند  نیمه  رد  دننک  یم  لقن  یضعب  تسا  لهـس  هک  ترخآ  باذع  تسا  نآ 

هب تسا  نیا  هب  هراـشا  قوف  هیآ  لاـح  ره  هب  دور ! یم  يدیفـس  هب  ور  وا  ياـهوم  رذـگدوز  هظحل  کـی  رد  هک  تسا  سوـسحم  دریگ 
!؟ درک دیهاوخ  هچ  ار  تمایق  باذع  تمایق و  ، دیوشن هدننک  دوبان  باذـع  راتفرگ  ناینوعرف  نوچمه  ناهج  نیا  رد  امـش  هکنیا  ضرف 

: دیازفا یم  ، هدرک نایب  كانتشحو  زور  نآ  هراب  رد  يرتشیب  فیصوت  دعب  هیآ  رد  ***

 (. ًالوُعْفَم ُهُدْعَو  َنا�ک  ِِهب  ٌرِطَْفنُم  ُءا�مَّسلَا  دبای ( " یم  ققحت  یهلا  هدعو  ،و  دوش یم  هتفاکش  مه  زا  ینامسآ  تارک  زور  نآ  رد  "

زا تیاکح  ( دریگ یم  تروص  زیخاتـسر  زاغآ  ناهج و  نایاپ  هناتـسآ  رد  هک  یثداوح  ") هعاسلا طارـشا  تماـیق و" تاـیآ  زا  يرایـسب 
هدومن هراشا  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  اهنت  ثحب  دروم  هیآ  هک  دـنک  یم  عیرـس  ياـهینوگرگد  ،و  دـیدش ياـه  هلزلز  ،و  میظع ياـهراجفنا 

.تسا

فیعـض و ناسنا  نیا  زا  دننک  تمواقم  زور  نآ  میظع  ثداوح  ربارب  رد  دـنناوتن  تمظع  همه  نآ  اب  ینامـسآ  تارک  نامـسآ و  یتقو 
.(1) تسا !؟ هتخاس  يراک  هچ  ریذپ  بیسآ  ناوتان و 

***
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نآ هطساو  هب  نامسآ  ینعی  ، دندرگ یمزاب  موی  هب  هب " " رد ریمض  تسا و  نتفاکش  قاقشنا و  ینعم  هب  " راطفنا " هدام زا  " رطفنم ( " 1 - 1
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") تسا يروآدای  رکذت و  دش  هتفگ  هچنآ  :" دیامرف یم  هدرک ، هتـشذگ  ياهراذنا  اهرادـشه و  مامت  هب  يا  هراشا  ثحب  نیا  نایاپ  رد 
 (. ٌهَرِکْذَت ِهِذ�ه  َّنِإ 

یم رب  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دشاب  يدبا  تداعس  بلاط  دوش و  تیاده  دهاوخب  سک  ره  و  ،" دیتسه دازآ  هار  باختنا  رد  امش 
 (. ًالِیبَس ِهِّبَر  �یلِإ  َذَخَّتا  َءا�ش  ْنَمَف  دنیزگ ("

هدارا و اـب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تلیـضف  ، یتلیـضف هن  ، تسا يراـختفا  هن  ، دریگ تروص  هارکا  راـبجا و  قـیرط  زا  هار  نیا  ندوـمیپ  رگا 
.دیوپب ،و  هدرک باختنا  ار  هار  نیا  دوخ  رایتخا 

ات هتخاس  ریخم  ار  مدرم  ،و  هدراذگ رایتخا  رد  ار  شخب  ینـشور  باتفآ  ،و  انیب هدید  ،و  هداد ناشن  ار  هاچ  هار و  دـنوادخ  هکنیا  هصالخ 
.دنوش لمع  دراو  میمصت  هدارا و  اب  شنامرف  تعاطا  رد 

هدش هداد  نارـسفم  يوس  زا  يددعتم  تالامتحا  ؟ تسیچ هب  هراشا  " تسا يروآدای  رکذت و  اهنیا   ") ٌهَرِکْذَت ِهِذـ�ه  َّنِإ  هلمج " هکنیا  رد 
مامت هب  هراشا  ای  ،و  تسا هروس  مامت  هب  هراشا  هدـش  هتفگ  هاگ  ،و  دـمآ لبق  تایآ  رد  هک  تسا  یظعاوم  هب  هراشا  دـنا  هتفگ  هاگ  : تسا

.دیجم نآرق 

رد بطاخم  دوب و  هدمآ  هروس  نیتسخن  تایآ  رد  هک  دشاب  هنابـش  تدابع  زامن و  روتـسد  هب  هراشا  تسا  نکمم  دنا  هتفگ  زین  یـضعب 
هلمج رد  ( هار ") لیبس  " زا روظنم  نیا  رب  انب  ، دهد ناناملسم  ریاس  هب  شرتسگ  میمعت و  ار  نآ  دهاوخ  یم  هلمج  نیا  ، دوب ربمایپ ص  نآ 

روتـسد زا  دعب  رهد  هروس  هیآ 26  رد  هک  هنوگناـمه  تسا  راـگدرورپ  يوـس  هب  مهم  ياـههار  هلمج  زا  هک  تسا  بش  زاـمن  زین  دـعب 
ِهِّبَر �یلِإ  َذَخَّتا  َءا�ش  ْنَمَف  ٌهَرِکْذَت  ِهِذ�ه  َّنِإ  دیامرف  یم  يرـصتخم  هلـصاف  اب   ( ًالیِوَط ًْالَیل  ُهْحِّبَـس  َُهل َو  ْدُجْـساَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  هنابـش (  تدابع 

تسا (1) ثحب  دروم  هیآ  نامه  انیع  هک  ًالِیبَس " 
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رب رد  هروس  نیا  زاس  ناسنا  ياه  همانرب  مامت  دـشاب و  هدرتسگ  هیآ  موهفم  هک  تسا  نیا  رتبـسانم  یلو  تسا  یبساـنم  ریـسفت  نیا  هتبلا 
 *** میدرک هراشا  الاب  رد  هک  نانچ  دریگ 

: هتکن

یهلا باذع  هناگ  راهچ  لحارم 

شتآ لاکنا ) ) اهریجنز لغ و  : دنک یم  دیدهت  كاندرد  باذع  راهچ  هب  ار  تمعن  تسم  رورغم و  ناگدـننک  بیذـکت  قوف  تایآ  رد 
ناسنا رکف  هب  هک  رگید  كاندرد  ياهتازاجم  عاونا  و  ٍهَّصُغ )  ا�ذ  ًاما�عَط  َو  رابگرم ( ریگولگ و  نشخ و  ياهاذـغ  میحج ) ) منهج نازوس 
يدازآ نتـشاد  وس  کی  زا  تسا  ایند  یگدنز  نیا  رد  اهنآ  عضو  لباقم  هطقن  تقیقح  رد  اهتازاجم  نیا  ًامِیلَأ )  ًابا�ذَـع  َو  دـجنگ ( یمن 

ار اهنیا  همه  نوچ  اهشیاسآ و  عاونا  مراهچ  يوس  زا  اراوگ و  ياهاذغ  موس  يوس  زا  و  هفرم ، یگدنز  رگید  يوس  زا  زرم و  دح و  یب 
راـتفرگ یتشونرـس  ناـنچ  هب  تماـیق  رد  دـنا  هدرک  ادـیپ  ادـخ  زا  تلفغ  رورغ و  ربـک و  نارگید و  قوـقح  هب  زواـجت  ملظ و  تمیق  هب 

.دش دنهاوخ 

***
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هیآ 20] (: 73  ) لمزملا هروس  ]

هراشا

َْنل ْنَأ  َِملَع  َراـ�هَّنلَا  َلـْیَّللَا َو  ُرِّدَُـقی  ّللَا 
�

ُه َکَـعَم َو  َنیِذَّلَا  َنِم  ٌهَِفئاـ�ط  ُهَُثُلث َو  ُهَفِْـصن َو  ِلـْیَّللَا َو  ِیَثـُُلث  ْنِم  �ینْدَأ  ُموـُقَت  َکَّنَأ  ُمَْـلعَی  َکَّبَر  َّنِإ 
ّللَا

�
ِه ِلْضَف  ْنِم  َنوُغَْتبَی  ِضْرَْألَا  ِیف  َنُوبِرْضَی  َنوُرَخآ  �یـضْرَم َو  ْمُْکنِم  ُنوُکَیَـس  ْنَأ  َِملَع  ِنآْرُْقلَا  َنِم  َرَّسَیَت  ا�م  اُؤَْرقاَف  ْمُْکیَلَع  َبا�تَف  ُهوُصُْحت 

ْمُکِـسُْفنَِأل اُومِّدَُـقت  ا�م  ًانَـسَح َو  ًاضْرَق  ّللَا 
�

َه اوُضِْرقَأ  َها�کَّزلَا َو  اُوتآ  َه�الَّصلَا َو  اوُمِیقَأ  ُْهنِم َو  َرَّسَیَت  ا�م  اُؤَْرقاَف  ّللَا 
�

ِه ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتا�ُقی  َنوُرَخآ  َو 
(20  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ّللَا 

�
َه َّنِإ  ّللَا 

�
َه اوُرِفْغَتِْسا  ًارْجَأ َو  َمَظْعَأ  ًاْریَخ َو  َوُه  ّللَا 

�
ِه َْدنِع  ُهوُدِجَت  ٍْریَخ  ْنِم 

: همجرت

یم اپب  ار  نآ  ثلث  ای  فصن  ای  بش  زا  موس  ود  کـیدزن  دنتـسه  وت  اـب  هک  یناـسک  زا  یهورگ  وت و  هک  دـناد  یم  تراـگدرورپ  -20
اذل دینک ، يریگ  هزادنا  ( اقیقد ) ار نآ  رادقم  دیناوت  یمن  امـش  هک  دناد  یم  وا  ، دنک یم  يریگ  هزادنا  ار  زور  بش و  دنوادخ  ،و  دیزیخ
یم رامیب  امـش  زا  یهورگ  يدوز  هب  دناد  یم  وا  ، دینک توالت  تسا  رـسیم  امـش  يارب  هک  نآرق  زا  رادـقم  نآ  نونکا  دیـشخب  ار  امش 
داهج ادخ  هار  رد  يرگید  یهورگ  ،و  دـنور یم  رفـس  هب  ( يزور بسک  (و  یهلا لضف  ندروآ  تسد  هب  يارب  رگید  یهورگ  ،و  دـنوش

توالت نآ  زا  تسا  نکمم  امش  يارب  هک  رادقم  نآ  سپ  ، دننک یم 
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ياهراک زا  ار  هچنآ  ( دینادب )و( دیئامن قافنا  وا  هار  رد  ، ) دیهد هنـسحلا  ضرق  ادخ  هب  ،و  دینک ادا  تاکز  دیراد و  اپ  رب  ار  زامن  ،و  دینک
هک دـیبلطب  شزرمآ  ادـخ  زا  ،و  تفاـی دـیهاوخ  شاداـپ  نیرتـگرزب  هجو و  نیرتـهب  هب  ادـخ  دزن  دـیتسرف  یم  شیپ  زا  دوـخ  يارب  ریخ 

.تسا میحر  روفغ و  دنوادخ 

***

دیناوخب نآرق  دراد  ناکما  امش  يارب  هچ  ره  ریسفت 

.دنک یم  لیمکت  ار  هتشذگ  تایآ  ياوتحم  هک  تسا  يرایسب  لئاسم  رب  لمتشم  تسا  هروس  نیا  تایآ  نیرت  ینالوط  هک  هیآ  نیا 

رد هیآ  نیا  ایآ  هکنیا  رد  نینچمه  ،و  نآ يارب  يریـسفت  حیـضوت و  ای  ، تسا هروس  نیا  زاـغآ  تاـیآ  روتـسد  خـسان  هیآ  نیا  هکنیا  رد 
.تسا وگتفگ  تخس  نارسفم  نایم  رد  ؟ هنیدم رد  ای  هدش  لزان  هکم 

.دش دهاوخ  نشور  هیآ  ریسفت  زا  دعب  اهلاؤس  نیا  خساپ 

ثلث ای  فصن  ای  بش  زا  موس  ود  کیدزن  دنتـسه  وت  اب  هک  یناسک  زا  یهورگ  وت و  هک  دـناد  یم  تراگدرورپ  :" دـیامرف یم  تسخن 
َکَّبَر َّنِإ  تسا (" وا  هلیـسو  هب  زور  بش و  يریگ  هزادـنا  هک  یلاح  رد  تسین  هاگآ  نآ  زا  دـنوادخ  هنوگچ  ، دـنزیخ یم  اـپ  هب  ار  نآ 

.(1) َرا�هَّنلا )  َْلیَّللا َو  ُرِّدَُقی  ّللا 
�

ُه َکَعَم َو  َنیِذَّلا  َنِم  ٌهَِفئا�ط  ُهَُثُلث َو  ُهَفِْصن َو  ِْلیَّللا َو  ِیَُثُلث  ْنِم  �ینْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی 

اهنت ، هدش هداد  ربمایپ  هب  هروس  زاغآ  رد  هک  تسا  يروتسد  نامه  هب  هراشا 
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دودح دوش  یم  نینچ  هلمج  موهفم  نیا  رب  انب  " لیللا یثلث  " رب هن  تسا  " یندا " رب فطع  " هثلث "و" هفـصن " هک تشاد  هجوت  دـیاب  ( 1 - 1
یم هتفگ  کیدزن  ناکم  يارب  الومعم  " یندا " هک تشاد  هجوت  دیاب  انمض  ، بش ثلث  کی  ای  مین ، هزادنا  هب  تسرد  ای  ، بش زا  ثلث  ود 

.تسا یبیرقت  نامز  هب  هراشا  اجنیا  رد  دوش و 
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هب ) دـندرک یم  یهارمه  ار  ربماـیپ ص  ، هنابـش تداـبع  نیا  رد  زین  ناـنمؤم  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  دراد  هفاـضا  اـجنیا  رد  هک  يزیچ 
هک نآرق  توالت  اب  اهنآ  هک  درک  یم  باجیا  مالسا  زاغآ  طئارـش  اریز  یبوجو  مکح  کی  الامتحا  ای  یبابحتـسا و  مکح  کی  ناونع 
زا عافد  مالسا و  غیلبت  هدامآ  دنزاسب و  ار  دوخ  هنابش  تادابع  نینچمه  تسا و  یقالخا  یلمع و  یتدیقع و  ياهسرد  عاونا  رب  لمتشم 

(. دندرگ نآ 

ود "و" فـصن "و" ثـلث " باـسح نتـشادهگن  رد  ناناملـسم  زا  یعمج  دوـش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب  زا  هـک  يا  هنوـگ  هـب  یلو 
طایتحا راچان  تهج  نیمه  هب  )و  تشادن دوجو  رصع  نآ  رد  نامز  شجنس  هلیسو  هک  ارچ   ) دندش یم  رسدرد  لاکشا و  راتفرگ  " ثلث

مایق رطاخ  هب  اهنآ  ياهاپ  هک  اجنآ  ات  ، دنشاب تدابع  لوغشم  ،و  دننامب رادیب  ار  بش  مامت  هاگ  هک  دش  یم  ببـس  رما  نیا  ،و  دندرک یم 
اقیقد ار  روبزم  رادـقم  دـیناوت  یمن  امـش  هک  دـناد  یم  وا  :" دومرف داد و  فیفخت  اهنآ  رب  ار  مکح  نیا  دـنوادخ  اذـل  درک ! مرو  هناـبش 

ْنَأ َِملَع  دینک ( " توالت  تسا  رسیم  امـش  يارب  نآرق  زا  هک  يرادقم  نآ  نونکا  ، دیـشخب ار  امـش  تهج  نیمه  هب  ، دینک يریگ  هزادنا 
 (. ِنآْرُْقلا َنِم  َرَّسَیَت  ا�م  اُؤَْرقاَف  ْمُْکیَلَع  َبا�تَف  ُهوُصُْحت  َْنل 

ثلث و ود  رادـقم  رظن  زا  ار  بش  تقو  اـقیقد  دـیناوت  یمن  امـش  ینعی  ، تسا ندرک  هرامـش  ینعم  هب  " ءاـصحا " هداـم زا  " هوـصحت نـل  "

.دیتفا یم  تمحز  هب  و  دینک ، نییعت  ثلث  کی  فصن و 

.دینک تموادم  لاس  مایا  مامت  رد  راک  نیا  رب  دیناوت  یمن  امش  هک  تسا  نیا  روظنم  دنا  هتفگ  زین  یضعب 

توافت اب  اصوصخم  ، لاس لوط  مامت  رد  ، ریداقم نیا  قیقد  نییعت  دش  رادـیب  باوخ  زا  عقوم  هب  ناوت  یم  یلئاسو  اب  هک  مه  زورما  یتح 
.تسین یناسآ  راک  ، زور بش و  رمتسم 

رکذ " فیلکت نیا  فیفخت  " ینعم هب  نارسفم  بلاغ  ار   " ْمُْکیَلَع َبا�تَف  هلمج "
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،و دریذپ یمن  تروص  یهانگ  دوش  هتشادرب  بوجو  مکح  یتقو  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  هانگ " زا  هبوت  " ینعم هب  هن  ، دنا هدرک 
.دوب دهاوخ  یهلا  شزرمآ  نوچمه  هجیتن  رد 

رایـسب وـگتفگ  ؟ تسیچ " دـیناوخب تسا  رـسیم  امـش  يارب  نآرق  زا  هچنآ   "" ِنآْرُْقلا َنِم  َرَّسَیَت  ـا�م  اوؤرقاـف  " هـلمج زا  روـظنم  هـکنیا  رد 
روظنم دنا  هتفگ  یـضعب  ،و  دوش یم  هدناوخ  نآرق  تایآ  امتح  نآ  يالبال  رد  هک  دـنا  هدرک  ریـسفت  بش  زامن  هب  ار  نآ  یعمج  : تسا
یـضعب ،و  هیآ دصکی  هب  یـضعب  ،و  هیآ هاجنپ  هب  ار  نآ  رادقم  یـضعب  سپـس  ، دـشابن زامن  ءانثا  رد  دـنچ  ره  تسا  نآرق  توالت  نامه 

ناسنا هک  يرادقم  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  موهفم  هکلب  ، درادن یصاخ  لیلد  دادعا  نیا  زا  کیچیه  یلو  ، دنا هدرک  ریـسفت  هیآ ، تسیود 
.دناوخب نآرق  زا  دتفا  یمن  تمحز  هب 

.اوقت نامیا و  شرورپ  يزاسدوخ و  يارب  يریگارف  سرد و  ناونع  هب  تسا  یتوالت  اجنیا  رد  " نآرق توالت  " زا روظنم  تسا  یهیدب 

یهورگ ،و  دنوش یم  رامیب  امش  زا  یهورگ  هک  دناد  یم  دنوادخ  :" دیازفا یم  هتخادرپ  فیفخت  نیا  يارب  يرگید  لیلد  نایب  هب  سپس 
عنام روما  نیا  ،و  دننک یم  داهج  ادخ  هار  رد  يرگید  هورگ  ،و  دندرک یم  رفس  یهار  یهلا  لضف  ءاغتبا  شاعم و  لیـصحت  يارب  رگید 

�یضْرَم َو ْمُْکنِم  ُنوُکَیَس  ْنَأ  َِملَع  دنهد (" ماجنا  موادم  روط  هب  هدش  نییعت  البق  هک  یباصن  رد  ار  هنابش  تادابع  هک  دش  دهاوخ  نآ  زا 
 (. ّللا

�
ِه ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتا�ُقی  َنوُرَخآ  ّللا َو 

�
ِه ِلْضَف  ْنِم  َنوُغَْتبَی  ِضْرَْألا  ِیف  َنُوبِرْضَی  َنوُرَخآ 

امـش يارب  هک  رادقم  نآ  تسا  نینچ  هک  لاح  " دـنک یم  رارکت  رگید  راب  اذـل  ، تسا همانرب  نیا  فیفخت  يارب  يرگید  ببـس  نیمه  و 
 (. ُْهنِم َرَّسَیَت  ا�م  اُؤَْرقاَف  دینک (" توالت  نآرق  زا  بش  رد  دیراد  ییاناوت  تسا و  نکمم 
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یلو ، تسا هجوم  ياهرذـع  يارب  لاثم  هس  ناونع  هب  ّللا ،
�

ه لـیبس  یف  داـهج  ،و  يرورـض ياـهترفاسم  ،و  يراـمیب رکذ  هک  تسا  نشور 
نیا ،و  دش دیهاوخ  زور  رد  یگدنز  فلتخم  تالکشم  راتفرگ  امـش  دناد  یم  دنوادخ  نوچ  تسا  نیا  روظنم  ، تسین اهنیا  هب  رـصحنم 

.تسا هداد  فیفخت  امش  هب  ، تسا نیگنس  همانرب  نآ  موادت  عنام 

ییانثتـسا تروص  هب  ای  ؟ دـنک یم  خـسن  تسا  هدـمآ  هروس  زاغآ  رد  هک  ار  هچنآ  مکح  نیا  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا 
زا روظنم  ،و  دـش ارجا  دوشب و  ارجا  یتدـم  همانرب  نیا  دوب  مزال  تقیقح  رد  ، دـشاب یم  قباس  مکح  خـسن  تایآ  رهاـظ  ؟ تسا نآ  يارب 
اریز ، دـنام یقاب  يرت  فیفخ  تروص  هب  تدـم  نیا  نایاپ  زا  دـعب  ،و  دـیدرگ لـصاح  تشاد  هداـعلا  قوف  تقوم و  هبنج  هک  مکح  نیا 

هب ،و  ناروذـعم هورگ  هراب  رد  طقف  هن  ، هدـش هداد  فیفخت  همه  هراب  رد  مکح  نیا  نیروذـعم  دوجو  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاـظ 
رادقم توالت  ایآ  : هک دیآ  یم  شیپ  يرگید  لاؤس  اجنیا  رد  دینک ) تقد  ) دشاب خـسن  دـیاب  هکلب  دـشاب  انثتـسا  دـناوت  یمن  بیترت  نیا 

،و تسا ّبحتسم  املسم  : دنا هتفگ  یضعب  دراد ؟ ّبحتسم  هبنج  ای  ، تسا بجاو  ، هدش رما  نآ  هب  راب  ود  هیآ  نیا  رد  هک  نآرق  زا  نکمم 
باـتک نیا  زاـجعا  ،و  لـسر لاـسرا  ،و  دـیحوت لـئالد  رب  یهاـگآ  بجوـم  نآرق  توـالت  هک  ارچ  ، دـنا هداد  بوـجو  لاـمتحا  یـضعب 

.دشاب یم  بجاو  تسا و  بجاو  همدقم  نآرق  توالت  نیا  رب  انب  ددرگ ، یم  نید  تابجاو  ریاس  يریگارف  ،و  ینامسآ

بجاو یفلکم  ره  رب  هکلب  ، بش زامن  ءانثا  رد  ای  و  دـنناوخب ، هنابـش  ار  نآرق  تسین  مزـال  تروص  نیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
ياهلـسن هب  نآ  ندـناسر  نآرق و  ظفح  نینچمه  ،و  مالـسا عورف  لوصا و  رب  یهاگآ  ،و  تیبرت میلعت و  يارب  مزال  رادـقم  هب  هک  تسا 

نآ رد  یصاخ  نامز  تقو و  هکنیا  نودب  دنک  توالت  هدنیآ 
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.دشاب حرطم 

دوـش هتفگ  هکنیا  رگم  ( هدـش ناـیب  هقف  لوـصا  رد  هک  ناـنچ  تسا  بوـجو  " ...اوءرقاـف " هلمج رد  رما  رهاـظ  هک  تسا  نـیا  قـح  یلو 
دوجو رطاخ  هب  مالـسا  زاغآ  رد  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  ،و  تسا یبابحتـسا  رما  کی  " بوجو مدع  رب  ءاهقف  عامجا  " هنیرق هب  " رما " نیا

کی تروص  هب  ،و  هدش هداد  فیفخت  مکح  رظن  زا  مه  رادقم و  رظن  زا  مه  دـعب  ،و  هدوب بجاو  هنابـش  تدابع  توالت و  نیا  یطئارش 
تباث رمع  رخآ  ات  مالـسا ص  ربمایپ  رب  بش  زامن  بوجو  لاح  ره  هب  یلو  ، تسا هدـمآ  رد  روسیم  رادـقم  هب  مه  نآ  یبابحتـسا  مکح 

(. تایاور نآرق و  تایآ  ریاس  هنیرق  هب  ) دنام

نآ ياج  هب  ،و  هدـش خوسنم  ، نآ ثلث  ای  ،و  نآ زا  یمین  ای  ، بش زا  ثلث  ود  هب  طوبرم  مکح  : میناوخ یم  زین  رقاـب ع  ماـما  زا  یتیاور  رد 
تسا (1). هتفرگ  رارق  ِنآْرُْقلا  َنِم  َرَّسَیَت  ا�م  اُؤَْرقاَف 

یلاـم هبنج  يرگید  )و  يراـمیب ) دراد ینامـسج  هـبنج  یکی  هـک  هدـش  رکذ  ثـحب  دروـم  هـیآ  رد  رذـع  عوـن  هـس  هـکنیا  هجوـت  لـباق 
یم هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  دـنا  هتفگ  یـضعب  اذـل  )و  ّللا

�
ه لیبس  یف  داهج  ) دراد ینید  هبنج  یموس  و  راـک ) بسک و  يارب  ترفاـسم  ) دراد

رد هیآ  نیا  صوصخ  هکنیا  رب  دنا  هتـسناد  یلیلد  ار  هلمج  نیا  زین  و  تسا ! ّللا 
�

ه لیبس  یف  داهج  فیدرمه  شاعم  يارب  شالت  هک  دوش 
تـسا نکمم  ( دوب دهاوخ  يدوز  هب  ) نوکیـس دیامرف  یم  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  ، دوبن هکم  رد  داهج  بوجو  هک  ارچ  ، هدش لزان  هنیدم 

یم ادـیپ  امـش  يارب  هدـنیآ  رد  ییاهرذـع  دـیراد و  لاح  رد  ییاهرذـع  نوچ  ینعی  ، دـشاب هدـنیآ  رد  داهج  عیرـشت  زا  ربخ  هلمج  نیا 
.درادن تافانم  هیآ  ندوب  یکم  اب  تروص  نیا  هب  ،و  دماین رد  یمئاد  تروص  هب  مکح  نیا  ، دوش
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یم ، دـنک یم  لیمکت  هلیـسو  نیا  هب  ار  هدـش  هئارا  يزاسدوخ  همانرب  ،و  هدرک هراـشا  هیآ  نیا  ناـیاپ  رد  رگید  روتـسد  راـهچ  هب  سپس 
ار هچنآ  دینادب  و  دیهد ، هنـسحلا  ضرق  دنوادخ  هب  یبحتـسم  ياهقافنا  قیرط  زا  ،و  دینک ادا  ار  تاکز  و  دیراد ، اپ  رب  ار  زامن  :" دـیامرف

.تفای دیهاوخ  شاداپ  ، نیرتگرزب هجو  نیرتهب  هب  دنوادخ  دزن  ار  نآ  دیتسرف  یم  شیپ  زا  دوخ  يارب  ریخ  ياهراک  زا 

 (. ًارْجَأ َمَظْعَأ  ًاْریَخ َو  َوُه  ّللا 
�

ِه َْدنِع  ُهوُدِجَت  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِسُْفنَِأل  اُومِّدَُقت  ا�م  ًانَسَح َو  ًاضْرَق  ّللا 
�

َه اوُضِْرقَأ  َها�کَّزلا َو  اُوتآ  َه�الَّصلا َو  اوُمِیقَأ  َو  ) 

 (. ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ّللا 
�

َه َّنِإ  ّللا 
�

َه اوُرِفْغَتْسا  َو  تسا ( " میحر  روفغ و  دنوادخ  هک  دیبلطب  شزرمآ  دنوادخ  زا  ،و  دینک رافغتسا  "و 

هدمآ لبق  ياه  هلمج  رد  هک  نآرق  رد  ربدت  توالت و  روتسد  همیمض  هب  ( رافغتسا ،و  یبحتسم ياهقافنا  ، تاکز ، زامن ) روتـسد راهچ  نیا 
ریثاـت مالـسا  زاـغآ  رد  صوـصخ  هب  ناـمز  رـصع و  ره  رد  هـک  دـهد  یم  لیکـشت  ار  يزاـسدوخ  لـماک  هماـنرب  کـی  اـعومجم  دوـب 

.دراد هتشاد و  يریذپانراکنا 

هب " هنـسحلا ضرق  " نداد زا  روظنم  ، تسا بجاو  تاکز  تاـکز " " زا روظنم  هناـگجنپ و  بجاو  ياـهزامن  اـجنیا  رد  " زاـمن " زا روظنم 
مامت کلام  هک  ارچ  ، دوش یم  روصت  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  يریبعت  نیرت  هناراوگرزب  نیا  ،و  تسا یبحتـسم  ياهقافنا  نامه  دـنوادخ 

نیا تلیـضف  بسک  راثیا و  قافنا و  هب  قیوشت  ار  وا  قیرط  نیا  زا  ات  ، دبلط یم  ضرق  درادـن  دوخ  زا  يزیچ  اقلطم  هک  یـسک  زا  ، اهکلم
.دبای لماکت  دوش و  تیبرت  قیرط  نیا  زا  ،و  دنک ریخ  لمع 

دینادب و یلماک  ناسنا  ار  دوخ  تاعاط  نیا  ماجنا  اب  ادابم  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  تاروتـسد  نیا  نایاپ  رد  رافغتـسا  رکذ 
راوازس هنر  و  ،" دیروآ ادخ  هاگرد  هب  رذع  ،و  دیرمشب رصقم  ار  دوخ  دیاب  هراومه  هکلب  ، دینک روصت  راکبلط  حالطصا  هب 
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". دروآ اجب  هک  دناوتن  سک  شیدنوادخ 

توالت هنابش و  مایق  هراب  رد  یفیفخت  رگا  دوشن  روصت  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تاروتسد  نیا  يور  هیکت  دندقتعم  نارـسفم  زا  یـضعب 
تسا (1). یقاب  دوخ  توق  هب  نانچ  مه  اهنآ  هکلب  دنک  یم  تیارس  زین  ینید  تاروتسد  اه و  همانرب  ریاس  هب  هدش  لئاق  نآرق 

رد هن  دش  لزان  هنیدـم  رد  تاکز  مکح  اریز  ، دـنا هتفرگ  هیآ  نیا  ندوب  یندـم  رب  يرگید  لیلد  اجنیا  رد  ار  بجاو  تاکز  رکذ  انمض 
عیرشت هنیدم  رد  هچنآ  دوب ، هدیدرگن  نایب  نآ  يارب  يرادقم  باصن و  اما  ، دش لزان  هکم  رد  تاکز  لصا  دنا  هتفگ  یـضعب  یلو  ، هکم

.دوب تاکز  رادقم  باصن و  هلاسم  دش 

***

: اه هتکن 

هراشا

یگنهرف یتدیقع و  یگدامآ  ترورض  -1

کی يزیچ  ره  زا  لبق  یگدـنز  نوؤش  مامت  رد  هدرتسگ  عیـسو و  بالقنا  کی  داجیا  اصوصخم  یعامتجا  مهم  ياهراک  ماـجنا  يارب 
ياهــشرورپ ،و  یگنهرف يرکف و  مزـال  تاـمیلعت  ،و  لـماک یهاـگآ  ،و  خــسار داـقتعا  اـب  هـک  تـسا  مزــال  یناــسنا  ممــصم  يورین 

.دشاب هدش  هتخاس  راک  نیا  يارب  ، یقالخا

نیمه هب  ،و  داد ماجنا  شرمع  نارود  مامت  رد  هکلب  تثعب  نیتسخن  ياهلاس  رد  هکم  رد  مالـسا ص  ربمغیپ  هک  دوب  يراک  اـقیقد  نیا  و 
.دروآ گرب  خاش و  ،و  دز هناوج  ،و  درک ومن  تعرس  هب  مالسا  لاهن  ، مکحم يانب  ریز  نیمه  دوجو  رطاخ  هب  لیلد و 
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لقا دح  ای  موس  ود  تدابع  هب  روتـسد  : تسا هدش  باسح  همانرب  نیا  زا  ییایوگ  رایـسب  هدنز و  هنومن  تسا  هدمآ  هروس  نیا  رد  هچنآ 
يارب ار  اهنآ  و  دراذـگ ، ناناملـسم  حور  رد  یبیجع  ریثات  دـیجم  نآرق  تایآ  رد  تقد  توـالت و  اـب  مأوت  مه  نآ  ، بش زا  موس  کـی 

دوب " الیق موقا  "و" اطو دـشا  " نآرق ریبعت  هب  هک  هنابـش  ياه  هئـشان  اـهتکرح و  نیا  ، تخاـس هداـمآ  " لـیوط حبـس  "و" لـیقث لوق  " لوبق
یگتسیاش هک  دندش  هتخاس  نانچ  دنب  رد  فعضتسم و  ياهرشق  مورحم و  ياه  هدوت  زا  كدنا  یهورگ  ،و  درک ار  دوخ  راک  ماجنارس 

.دندرک ادیپ  ار  ناهج  زا  یمیظع  شخب  رب  تموکح  يارب 

دیابن زگره  ، تسا همانرب  نیمه  همانرب  ،و  هار نیمه  هار  میبای ، زاب  ار  نیرید  تردـق  تمظع و  میهاوخب  ناناملـسم  اـم  رگا  مه  زورما  و 
دنا هتفاین  ار  یقالخا  یگنهرف و  مزال  ياهـشرورپ  هک  يدارفا  ، نامیا رکفت و  رظن  زا  ناوتان  فیعـض و  يدارفا  اب  میـشاب  هتـشاد  راـظتنا 
مینک هاتوک  یمالـسا  کلامم  زا  ار  ناراکتیانج  ربا  نایوگروز و  تسد  و  میزادـنا ، رب  یمالـسا  ياـهروشک  بلق  زا  ار  " دوهی " هرطیس

! *** تسا سب  فرح  کی  تسا  سک  هک  اجنآ  اما  ، راد هنماد  تسا  ینخس  نیا 

رکفت اب  هارمه  نآرق  توالت  -2

ربدت و ندناوخ و  بوخ  رد  هکلب  ، تسین نآ  ندناوخ  دایز  رد  نآرق  توالت  تلیضف  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  یمالـسا  تایاور  زا 
.تسا نآ  رد  هشیدنا 

زا یتیاور   " ُْهنِم َرَّسَیَت  ا�م  اُؤَْرقاَف  دـیناوخب " تسا  رـسیم  امـش  يارب  نآرق  زا  هچنآ  دـهد  یم  روتـسد  هک  قوف  هیآ  لیذ  رد  هکنیا  بلاـج 
نآ !:" رسلا ءافص  بلقلا و  عوشخ  هیف  مکل  هنم  رسیت  ام  : دیامرف یم  لقن  نینچ  شدج  زا  هک  تسا  هدمآ  اضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  ماما 

نطاب يافص  بلق و  عوشخ  نآ  رد  هک  دیناوخب  رادقم 
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.(1) دشاب !" يونعم  یناحور و  طاشن  و 

.تسا تیبرت  میلعت و  ، توالت یلصا  فده  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  ارچ 

.تسا رایسب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  و 

***

داهج فیدرمه  شاعم  يارب  شالت  -3

يارب مالسا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  ،و  هداد رارق  " ّللا
�

ه لیبس  یف  داهج  " رانک رد  ار  یگدنز  يارب  شالت  - میدید هک  نانچ  - قوف هیآ  رد 
لالقتسا و زگره  ، هناگیب هب  جاتحم  هنـسرگ و  ریقف و  تلم  کی  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  ارچ  ، تسا لئاق  يدایز  تیمها  عوضوم  نیا 

.تسا " نمشد اب  داهج  " زا یشخب  " يداصتقا داهج  " الوصا ،و  تفای دهاوخن  يدنلبرس  تمظع و 

نم هنیدم  یلا  ائیـش  بلج  لجر  امیا  : دیوگ یم  هک  تسا  هدش  لقن  فورعم  یباحـص  دوعـسم  نب  ّللا 
�

ه دـبع  زا  يا  هلمج  هنیمز  نیا  رد 
ره  "..." ِضْرَْألا ِیف  َنُوبِرْـضَی  َنوُرَخآ  َو  أرق " مث  ، ءادهـشلا هلزنمب  ّللا 

�
ه دـنع  ناک  ، هموی رعـسب  هعابف  ، ابـستحم ارباص  ، نیملـسملا نئادـم 

تمیق هب  ار  نآ  سپـس  ، دراد بوسحم  ادخ  يارب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  تامحز  ،و  دربب ناناملـسم  ياهرهـش  زا  یکی  هب  ار  یعاتم  سک 
ناونع هب  ار  لمزم  هروس  رخآ  هیآ  زا  هلمج  نیا  سپس  تسا  نادیهش  هلزنم  هب  ادخ  هاگشیپ  رد  یـسک  نینچ  دشورفب  زور  نآ  هنالداع 

ِضْرَْألا (2). ِیف  َنُوبِرْضَی  َنوُرَخآ  َو  درک : توالت  دهاش 
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هحفص 382. دلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 1 - 1
نیا هباشم  هک  يرگید  ثیدـح  زا  انمـض  ، ثحب دروم  هیآ  لیذ  " یبطرق " ریـسفت "و  يزار حوتفلا  وبا  " ریـسفت "و  ناـیبلا عمجم  ( " 2 - 2
دوخ زا  ار  نخـس  نیا  دوعـسم  نب  ّللا 

�
ه دـبع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدـش  لقن  (ص ) مرکا لوسر  زا  یبطرق  ریـسفت  رد  تسا و  ثیدـح 

.تسا هدرک  هدافتسا  (ص ) ربمایپ زا  هکلب  هتفگن 
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.امرف تمحرم  شداعبا  مامت  رد  داهج  قیفوت  ام  هب  ! ادنوادخ ***

.نک فطل  ام  همه  هب  ینامسآ  رون  نیا  وترپ  رد  نتشیوخ  نتخاس  میرک و  نآرق  توالت  هنابش و  مایق  قیفوت  ! اهلا راب 

.ناسرب نیرید  تمظع  هتسیاش و  ماقم  هب  اوتحم  رپ  هروس  نیا  زا  ماهلا  اب  ار  ام  یمالسا  هعماج  ! اراگدرورپ

رفص 1407 14\7\65 هام  لوا  لمزم  هروس  نایاپ  نیملاعلا  بر  ای  نیمآ 

201  : ص

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


202  : ص

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


دشاب یم  هیآ  ياراد 56  هدش و  لزان  هکم  رد  هروس  نیا  رثدم  هروس  ( 74)

هراشا

رفص 1407 عورش 2  خیرات 
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" رثدم " هروس ياوتحم 

تـسا يا  هروس  نیلوا  ایآ  هک  تسا  وگتفگ  هلاسم  نیا  رد  اما  ، هدـش لزان  هکم  رد  هک  تسا  ییاـهروس  زا  هروس  نیا  هک  تسین  یکش 
ناشن " رثدـم " هروس "و  أرقا " هروس ياوتحم  رد  تقد  یلو  تسا ؟ هدـیدرگ  لزان  " أرقا " هروس زا  دـعب  ای  و  دـش ، لزان  ربمایپ ص  رب  هک 

،و دـش راکـشآ  توعد  هب  روماـم  ربماـیپ ص  هک  تسا  یناـمز  هب  طوبرم  " رثدـم " هروس ،و  هدوب توعد  زاـغآ  رد  أرقا " " هک دـهد  یم 
،و هدـش لزاـن  تثعب  زاـغآ  رد  هک  تسا  يا  هروـس  نـیلوا  " أرقا " هروـس دـنا  هـتفگ  یـضعب  اذـل  ، تـفرگ ناـیاپ  یناـهنپ  توـعد  نارود 

.دسر یم  رظن  هب  یبوخ  عمج  نیا  ،و  تسا راکشآ  توعد  زا  دعب  هروس  نیتسخن  رثدم " " هروس

تـسا یهلا  باذع  هب  نافلاخم  دیدهت  راذنا و  و  كرـش ، اب  هزرابم  داعم و  أدبم و  هب  توعد  هک  یکم  ياه  هروس  تعیبط  لاح  ره  هب 
.تسا سکعنم  الماک  هروس  نیا  رد 

: دنز یم  رود  روحم  تفه  رب  هتفرمهیور  هروس  نیا  ياهثحب 

.راک نیا  يارب  مزال  ياهیگدامآ  لیصحت  ،و  قیرط نیا  رد  تماقتسا  ربص و  راکشآ و  غالبا  راذنا و  مایق و  هب  ربمایپ ص  توعد  -1

.دنتخادرپ قح  يازهتسا  هب  ،و  هتساخرب نآرق  اب  هلباقم  هب  هک  اهنامه  ، نایخزود تافص  ،و  زیخاتسر هب  هراشا  -2

.نارفاک راذنا  اب  مأوت  خزود  ياهیگژیو  زا  یتمسق  -3

.ررکم ياهدنگوس  قیرط  زا  زیخاتسر  رما  رب  دیکات  -4

.هنیمز نیا  رد  یقطنم  ریغ  راکفا  هنوگ  ره  یفن  ،و  وا لامعا  اب  یناسنا  ره  تشونرس  طابترا  -5
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.اهنآ زا  مادک  ره  تشونرس  نایخزود و  نایتشهب و  ياهیگژیو  زا  یتمسق  -6

.قح زا  هاوخ  دوخ  رورغم و  ربخیب و  لهاج و  دارفا  رارف  یگنوگچ  -7

***

هروس توالت  تلیضف 

قدـص نـم  ددـعب  تانـسح  رـشع  رجـالا  نـم  یطعا  رثدـملا  هروـس  أرق  نـم  تـسا : هدـمآ  مالـسا ص  یمارگ  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
هکم رد  ار  مالـسا ص  ربمایپ  هک  یناـسک  زا  کـی  ره  دادـعت  هب  دـناوخب  ار  رثدـم  هروس  سک  ره   : " هکمب هب  بذـک  (ص)و  دـمحمب

هـضیرفلا یف  أرق  نم  تسا : هدمآ  رقاب ع  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  . 1 دوش " یم  هداد  هنـسح  هد  وا  هب  دندرک  بیذکت  ای  قیدصت 
رثدم هروس  هک  یـسک   :" ادبا ءاقـش  ایندلا  هایح  یف  هکردی  ،و ال  هتجرد یف  (ص) دمحم عم  هلعجی  نا  ّللا 

�
ه یلع  اقح  ناک  رثدملا  هروس 

ایند یگدـنز  رد  ،و  دـهد رارق  وا  هجرد  ،و  راوـج رد  ربماـیپ ص و  هارمه  ار  وا  هک  تسا  قـح  دـنوادخ  رب  دـناوخب  هضیرف  زاـمن  رد  ار 
هکلب ، دش دهاوخن  بترتم  هروس  ظافلا  ندناوخ  رب  اهنت  یمیظع  جئاتن  نینچ  تسا  یهیدب  . 2 دریگن " زگره  ار  شنماد  جنر  یتخبدب و 

.درک ارجا  وم  هب  وم  تفرگ و  رظن  رد  زین  ار  هروس  ياوتحم  دیاب 
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رثدم هروس 

ات 10] تایآ 1  (: 74  ) رثدملا هروس  ]

هراشا

َو �ال ( 5  ) ْرُجْهاَف َزْجُّرلَا  َو  ( 4  ) ْرِّهَطَف ََکبا�ِیث  َو  ( 3  ) ْرِّبَکَف َکَّبَر  َو  ( 2  ) ْرِْذنَأَف ُْمق  ( 1  ) ُرِّثَّدُْملَا اَهُّیَأ  ا�ی  ;lt;br/gt ِمیِحَّرلَا ِن�مْحَّرلَا  ّللَا 
�

ِه ِمِْسب 
(10  ) ٍریِسَی ُْریَغ  َنیِِرفا�ْکلَا  یَلَع  ( 9  ) ٌریِسَع ٌمْوَی  ٍِذئَمْوَی  َِکل�ذَف  ( 8  ) ّنلَا

ِرُوقا� ِیف  َرُِقن  ا�ذِإَف  ( 7  ) ِْربْصاَف َکِّبَِرل  َو  ( 6  ) ُِرثْکَتْسَت ُْننْمَت 
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: همجرت

(. هد میب  ار  نایملاع  (و  نک راذنا  زیخرب و  -2 هدیمرآ ! باوخ  رتسب  رد  يا  رگیاشخب 1- هدنشخب  دنوادخ  مانب 

.رامشب گرزب  ار  تراگدرورپ  3-و 

.نک كاپ  ار  تسابل  4-و 

.زیهرپب اهیدیلپ  زا  5-و 

.بلطم ینوزف  ،و  راذگم تنم  6-و 

.نک ییابیکش  تراگدرورپ  رطاخ  هب  7-و 

.دوش هدیمد  روص  رد  هک  یماگنه  -8

.تسا یتخس  زور  زور  نآ  -9

.تسین ناسآ  نارفاک  يارب  10-و 

: ریسفت

! نک راذنا  ار  نایناهج  زیخرب و 

رد دوجوم  نئارق  یلو  ، هدـشن نآ  رد  ناونع  نیا  هب  یحیرـصت  دـنچ  ره  ، تسا ربمایپ ص  صخـش  تایآ  نیا  رد  بطاخم  کش  نودـب 
.تسا تیعقاو  نیا  رگنایب  تایآ  نیا 

نک و راذـنا  زیخرب و   (. ***" ُرِّثَّدُْـملا اَهُّیَأ  ـا�ی  هدیـشک ( !" رـس  هب  باوخ  هماـج  ،و  هدـیمرآ باوخ  رتسب  رد  يا  :" دـیامرف یم  تسخن 
 (. ْرِْذنَأَف ُْمق  " ) هد میب  ار  نایملاع 

.تسا هدیسر  ارف  غیلبت  مایق و  نامز  ،و  هتشذگ تحارتسا  باوخ و  تقو  هک 

مه تسا و  " ریشب " مه ربمایپ ص  هکنیا  اب  " راذنا " صوصخ رب  هیکت 
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.دراد هتفخ  حاورا  ندرک  رادیب  رد  يرتقیمع  ریثات  راک  زاغآ  رد  اصوصخم  " راذنا " هک تسا  نآ  رطاخ  هب  " ریذن "

: دنا هداد  يدایز  تالامتحا  نارسفم  درک  مایق  هب  توعد  ار  وا  باطخ  نیا  هک  دوب  هدیمرآ  رتسب  رد  ربمایپ ص  ارچ  هکنیا  رد 

نب رـضن  ،و  هریغم نب  دـیلو  ،و  نایفـس وبا  و  لـهج ، وبا  دـننام  اـهنآ  نارـس  ،و  دـندش عمج  جـح  مسوـم  هناتـسآ  رد  برع  ناکرـشم  -1
روهظ هراب  رد  یبلاطم  هتخیرگ  هتسج  ،و  دنیآ یم  هکم  هب  جراخ  زا  هک  یمدرم  تالاؤس  ربارب  رد  هک  دنتخادرپ  تروشم  هب...و  ، ثراح

يرگید و  دـناوخ ، شنهاک  یکی  ، دـنهدب يا  هناگادـج  باوج  دـنهاوخب  مادـک  ره  رگا  دـنیوگب ؟ هچ  دـنا  هدینـش  مالـسا ص  ربماـیپ 
رب ربمایپ ص  دض  رب  یتاغیلبت  هزرابم  هب  هملک  تدحو  اب  دیاب  تشاذـگ ، دـهاوخ  یفنم  رثا  ءارآ  تتـشت  نیا  ، رحاس يرگید  ،و  نونجم

ییادج " رحس " هدیدپ راثآ  زا  یکی  اریز  تسا  " رحاس " دنیوگب هک  تسا  نیا  همه  زا  رتهب  هک  دندیـسر  اجنیا  هب  وگتفگ  زا  دعب  ! دنزیخ
شوگ هب  نخـس  نیا  دوب ! هداد  ماجنا  ار  يراک  نینچ  مالـسا  نیئآ  هضرع  اب  ربمایپ  ،و  تسا دـنزرف  ردـپ و  ،و  رـسمه ود  نایم  ندـنکفا 

ار وا  هدـش و  لزان  قوف  تایآ  هک  دـیمرآ  رتسب  رد  دـمآ و  هناخ  هب  نیگمغ  هنوگ ، رامیب  هدـش و  تحاران  تخـس  هدیـسر  ربماـیپ ص 
.درک هزرابم  مایق و  هب  توعد 

نم : دومرف هک  هدش  لقن  ربمایپ ص  زا  " ّللا
�

ه دبع  نب  رباج  " زا اریز  ، دش لزان  مرکا ص  ربمایپ  رب  هک  دوب  یتایآ  نیتسخن  زا  تایآ  نیا  -2
يالاب هب  ، مدیدن يزیچ  مدرک  هاگن  پچ  تسار و  هب  "! ییادـخ لوسر  وت  !" دـمحم يا  تفگ  تساخرب  ییادـص  هک  مدوب  ارح  هوک  رب 

ارم دیناشوپب  ارم  : متفگ ،و  متشگزاب هجیدخ  يوس  هب  ،و  مدیسرت ، مدید نیمز  نامسآ و  نایم  رد  شرع  رب  ار  يا  هتـشرف  ، مدرک هاگن  رس 
دش لزان  لیئربج  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  ، دیزیرب نم  رب  درس  بآ  ،و  دیناشوپب
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.دروآ ار   " ُرِّثَّدُْملا اَهُّیَأ  ا�ی  و "

یناهنپ توعد  لاس  هس  زا  دعب  لقا  دح  تایآ  نیا  هک  دوش  یم  ملسم  تسا  راکشآ  توعد  رگنایب  هروس  تایآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو 
زاـغآ رد  هروس  نیا  زاـغآ  هیآ  دـنچ  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  ، تسین راـگزاس  تسا  هدـمآ  قوـف  تیاور  رد  هچنآ  اـب  نیا  ،و  هدـش لزاـن 

هدـنکفا دوـخ  رب  هماـج  دوـب و  باوـخ  لاـح  رد  ربماـیپ ص  -3 تسا ! دـعب  لاـس  دـنچ  هب  طوبرم  دـعب  تاـیآ  ،و  هدـش لزاـن  توـعد 
تلاسر ماجنا  هب  راذگب و  رانک  ار  باوخ  رتسب و  زیخ و  رب  هک  دـناوخ  وا  رب  ار  تایآ  نیا  درک و  رادـیب  ار  وا  دـش و  لزان  لیئربج  ، دوب

.زادرپ

ساـبل " يراـگزیهرپ هراـب  رد  هک  روطناـمه  ، تسا تلاـسر  توـبن و  ساـبل  هکلب  تسین  يرهاـظ  هماـج  ، هماـج ندیـشوپ  زا  روـظنم  -4
.تسا هدش  هتفگ  " يوقت

زا دـیوگ  یم  هیآ  نیا  رب  انب  ، دـنرب یم  رـس  هب  ییاهنت  اوزنا و  رد  ،و  هتفرگ رارق  تلزع  هشوگ  رد  هک  تسا  یـسک  " رثدـم " زا روظنم  -5
زادرپ (1). ادخ  ناگدنب  تیاده  قلخ و  راذنا  هب  و  يآ ، رد  هب  تلزع  اوزنا و 

.دسر یم  رظن  هب  رتبسانم  هناگجنپ  ياهریسفت  نیا  همه  زا  لوا  ریسفت 

نایب يارب  تقیقح  رد  نیا  ،و  دنک راذـنا  ؟ عوضوم هچ  ؟و  زیچ هچ  هراب  رد  دـنک  یمن  نایب  ( نک راذـنا  ") رذـناف " هلمج هکنیا  هجوت  لباق 
هب...و رـشحم  باسح  یهلا و  باذـع  هراب  رد  ، داسف يرگرادـیب و  ملظ و  رفک و  كرـش و  یتسرپ و  تب  هراب  رد  ینعی  ، تسا تیمومع 

ترخآ و باذع  مه  دوش و  یم  ایند  باذع  لماش  مه  نمض  رد  ( دراد مومع  رب  تلالد  قلعتم  فذح  حالطـصا  هب  (و  هد رادشه  مدرم 
ءوس جئاتن  مه 
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رگید یضعب  ،و  تسا هدروآ  دوخ  ریبک  ریسفت  رد  رگید  تالامتحا  زا  یـضعب  هفاضا  هب  ار  هناگجنپ  ياهریـسفت  نیا  يزار  رخف  ( 1 - 1
(. هحفص 190-189 دلج 30  يزار  رخف  ریسفت  ) دنا هدرک  سابتقا  وا  زا  نارسفم  زا 
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هک دهد  یم  مالـسا ص  ربمایپ  هب  مهم  روتـسد  جنپ  راذنا  مایق و  هب  توعد  لابند  هب  و   *** .دـش دـهاوخ  وا  ریگنماد  هک  ناسنا  لامعا 
َکَّبَر َو  رامـشب (" گرزب  ار  تراگدرورپ  اهنت  :" دیامرف یم  تسا ، دیحوت  هراب  رد  روتـسد  نیتسخن  ،و  نارگید يارب  تسا  یقـشمرس 

.(1) ْرِّبَکَف ) 

.يراد وا  زا  يراد  هچ  ره  ،و  تسا وت  یبرم  کلام و  هک  ییادخ  نامه 

وحم ار  یتسرپ  تب  كرش و  راثآ  هنوگ  ره  ،و  شکرد نیغورد  ياهدوبعم  مامت  رب  خرـس  طخ  ،و  نکفیب یـشومارف  هتوب  رد  ار  وا  ریغ 
.نک

هاتوک ترابع  نیا  رد  لیلد  رکذ  اب  ار  دـیحوت  هلاسم  ، تسا راصحنا  رب  لـیلد  هک  " ربک " رب نآ  نتـشاد  مدـقم  "و  بر " هملک يور  هیکت 
.تسا هدش  نایب  ینعم  همهنیا  هاتوک  ترابع  کی  رد  هک  نآرق  تاریبعت  ، تسا اوتحم  رپ  بلاج و  هچ  ، دنک یم  حرطم 

هب زین  تاـیاور  رد  هک  تسا  نآ  ياهقادـصم  زا  یکی  " ربکا ّللا 
�

ه " نتفگ دـنچ  ره  ، تسین " ربکا ّللا 
�

ه " نتفگ اـهنت  " ربکف " هلمج زا  روظنم 
فصتم ار  وا  نخـس و  رد  مه  ،و  لمع مه  ، داقتعا رظن  زا  مه  ، رامـشب گرزب  ار  دوخ  يادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، هدش هراشا  نآ 

رد هک  هنوگناـمه  ، نادـب رترب  دـجنگب  فیـصوت  رد  هکنیا  زا  ار  وا  هکلب  ، نادـب بیع  صقن و  هنوـگ  ره  زا  هزنم  لاـمج و  فاـصوا  هـب 
ناـسنا رکف  رد  ،و  دوـش فیـصوت  هک  تسا  نآ  زا  رترب  ادـخ  هک  تسا  نیا  " ربـکا ّللا 

�
ه " ینعم هـک  تـسا  هدـمآ  تـیب ع  لـها  تاـیاور 

" حیبست " زا رت  هدرتسگ  یموهفم  " ریبکت " نیا رب  انب  ، دجنگب

211  : ص

هلمج ینعم  ،و  تسا " طرـش " ینعم هدافا  يارب  یعمج  هدیقع  هب  ،و  تسا دیکات  يارب  "و  هدئاز " یـضعب هدیقع  هب  " ربکف " رد " اف ( " 1 - 1
(. تسا وگتفگ  نیمه  زین  دعب  تایآ  هراب  رد  ) نکم شومارف  ار  ادخ  تشادگرزب  دوش  عقاو  يا  هثداح  نایرج و  ره  : تسا نینچ 
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زا یگزیکاپ  هرابرد  ار  روتسد  نیمود  دیحوت  هلاسم  لابند  هب  و   *** .دوش یم  لماش  ار  صقن  بیع و  هنوگ  ره  زا  هیزنت  طقف  هک  دراد 
 (. ْرِّهَطَف ََکبا�ِیث  َو  نک (" كاپ  ار  تسابل  "و  دیازفا یم  ، هداد اهیگدولآ 

وا نطاب  رگنایب  وا  رهاظ  ،و  تسا وا  سابل  هلزنم  هب  سک  ره  لامعا  هک  ارچ  دـشاب  ناسنا  لـمع  زا  هیاـنک  تسا  نکمم  " ساـبل " هب ریبعت 
.تسا

دیاب هک  ییاج  ، نک كاپ  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  ار  تبلق  ینعی  ، تسا ناج  حور و  بلق و  اجنیا  رد  سابل  زا  روظنم  دنا  هتفگ  زین  یضعب 
.دراد تیولوا  سابل  بحاص  دوش  ریهطت  سابل 

تیبرت و ،و  تیـصخش ياه  هناشن  نیرتمهم  زا  رهاظ  سابل  یگزیکاپ  هک  ارچ  دنا  هدرک  ریـسفت  رهاظ  سابل  نامه  هب  ار  نآ  زین  یـضعب 
هدوـلآ رایــسب  ییاهــسابل  دــندومن و  یم  باــنتجا  اــهیگدولآ  زا  رتــمک  تیلهاــج  رــصع  رد  اــصوصخم  ، تـسا ناــسنا  گــنهرف 

یم دنلب  رایسب  ار  سابل  ناماد  ( تسا لومعم  زین  ریخا  رصع  تیلهاج  ناراتفرگ  نایم  رد  هک  هنوگنامه  ) دوب لومعم  اصوصخم  ، دنتـشاد
هک هدـش  لـقن  قداـص ع  ماـما  زا  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هکنیا  ،و  دـش یم  هدوـلآ  ،و  دیـشک یم  نیمز  يور  هک  يا  هنوـگ  هب  ، دـندرک

.تسا ینعم  نیمه  هب  رظان  زین  (1) نک ) هاتوک  ار  تسابل  ") رصقف کبایث  " تسا نیا  هیآ  ینعم  : دومرف

: دیوگ یم  نآرق  هک  ارچ  ، دنا هدرک  ریسفت  نارسمه  هب  ار  نآ  زین  یضعب 

ٌسا�ِبل َّنُه  دیرگیدکی  تنیز  ،و  دـینک یم  رگیدـکی  يوربآ  ظفح  هک  ارچ  ) امـش سابل  زین  ار  اهنآ  ،و  دـیتسه دوخ  نارـسمه  سابل  امش 
(. هیآ 187 هرقب   ) َّنَُهل ٌسا�ِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو 
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هحفص 385. دلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 1 - 1
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.تسا نکمم  زین  یناعم  نیا  نایم  عمج 

هنوگ ره  زا  ناشناماد  هک  دنـشاب  هتـشاد  هملک  ذوفن  دنناوت  یم  یماگنه  یهلا  ناربهر  هک  دراد  زین  هتکن  نیا  هب  هراشا  هیآ  تقیقح  رد 
.دهد یم  ینمادکاپ  نامرف  راذنا ، مایق و  نامرف  لابند  هب  اذل  ،و  ددرگ ملسم  رظن  ره  زا  ناشیراکزیهرپ  يوقت و  دشاب و  كاپ  یگدولآ 

 (. ْرُجْهاَف َزْجُّرلا  َو  زیهرپب (" تسا  یهلا  باذع  بجوم  هچنآ  اهیدیلپ و  زا  : دیامرف یم  روتسد  نیموس  رد  *** 

.دننک رکذ  نآ  يارب  ینوگانوگ  ياهریسفت  هک  تسا  هدش  ببس  ( يدیلپ ) زجر موهفم  شرتسگ 

هانگ هئیطخ و  ره  زاغآرـس  هک  ایند  بح  هب  هاگ  دنـسپان و  تشز و  قالخا  هب  هاگ  ،و  تیـصعم هنوگ  ره  هب  هاگ  ،و  اـهتب هب  ار  نآ  هاـگ 
ریـسفت ، دنک یم  لفاغ  ادخ  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  ینعم  هب  هاگ  تسا و  تیـصعم  كرـش و  هجیتن  هک  یهلا  باذع  هب  هاگ  ،و  تسا

.دنا هدرک 

هسوسو ، یتسرپ تب  ، كرش هانگ  هنوگ  ره  هب  سپس  تسا (1)و  لزلزت  بارطضا و  ینعم  هب  لصا  رد  " زجر " هک تسا  نیا  یلصا  هتکن 
قالطا ، دـنک یم  فرحنم  حیحـص  ریـسم  زا  ار  وا  ددرگ و  یم  ناسنا  بارطـضا  هیام  هک  یهلا  باذـع  همیمذ و  قالخا  ، یناطیـش ياه 

.تسا هدش 

باذع بلج  ایند  بح  ءوس و  قالخا  هانگ و  كرـش و  هک  اجنآ  زا  (2)و  دنناد ، یم  " باذع " ار تغل  نیا  ینعم  یـضعب  هک  یلاح  رد 
" زجر " زین اهنآ  هب  دنک  یم  یهلا 
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.بغار " تادرفم ( " 1 - 1
(. ثحب دروم  تایآ  لیذ  ") نآرقلا لالظ  یف  "و" نازیملا ( " 2 - 2
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تسا هدمآ  باذع  ینعم  هب  ابلاغ  ( كرش نزو  رب  ") زجر  " هژاو دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يروآ  دای  هب  مزال  زین  نیا.تسا  هدش  قالطا 
.(1)

تسا (2). فدارم  تسا  " يدیلپ " ینعم هب  هک  " سجر "و" زجر " هک دندقتعم  زین  یضعب 

یعماج موهفم  هیآ  لاح  ره  هب  ،و  دـنراد رگیدـکی  اب  یکیدزن  طابترا  لاح  نیع  رد  یلو  ، دـنتوافتم مه  اب  هچرگ  هناـگ  هس  یناـعم  نیا 
لماش ددرگ  یم  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  باذع  مشخ و  بجوم  هک  ار  يراک  ره  ،و  دـیلپ تشز و  لمع  فارحنا و  هنوگ  ره  هک  دراد 

.دوش یم 

نآ هب  نمشد  تسود و  هک  وا  یگدنز  خیرات  ،و  تشاد نارجه  زیهرپ و  روما  نیا  زا  توبن  زا  لبق  یتح  مالسا ص  ربمایپ  تسا  ملـسم 
وگلا و کی  ناونع  هب  زین  ،و  ّللا

�
ه یلا  توعد  ریسم  رد  یـساسا  لصا  کی  ناونع  هب  اجنیا  رد  یلو  ، تسا ینعم  نیا  رب  هاوگ  زین  دنفرتعم 

ُْننْمَت َو �ال  بلطم (" ینوزف  راذـگم و  تنم  :" دـیامرف یم  روتـسد  نیمراهچ  رد  و   *** .تسا هدـش  هیکت  نآ  يور  ، ناگمه يارب  هوسا 
.(3) ُِرثْکَتْسَت ) 

اجنیا رد  زاب  تسا  يدراوم  هچ  رد  ندیبلط  ینوزف  تنم و  زا  یهن  هکنیا  رد 

214  : ص

.دوش هعجارم  توبکنع  فارعا و 34  هرقب و 162  هیثاج و 59  ابس و 11  فارعا و 5  تایآ 134 و 135  هب  ( 1 - 1
(. هحفص 193 دلج 30  ) هدش رکذ  لامتحا  کی  تروص  هب  ینعم  نیا  يزار  رخف  ریسفت  رد  ( 2 - 2

هیآ موهفم  نیا  رب  انب  ( تسا هدمآ  عوفرم  تروص  هب  اریز  ) یهن باوج  هن  تسا  لاح  اجنیا  رد  " رثکتست " هک دیشاب  هتـشاد  هجوت  ( 3 - 3
". يرمش یم  گرزب  ار  تلمع  ای  یبلط و  یم  ینوزف  هک  یلاح  رد  راذگم  تنم  " دوش یم  نینچ 
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هک راذـگب  تنم  تراگدرورپ  رب  هن  ، دوش یم  لماش  ار  قلخ  قلاـخ و  رب  ندراذـگ  تنم  هنوگ  ره  ،و  تسا هدرتسگ  یلک و  هیآ  موهفم 
.تسا هتشاد  ینازرا  وت  هب  ار  عینم  ماقم  نیا  هک  هدراذگ  تنم  وت  رب  وا  هک  ارچ  ، ینک یم  شالت  داهج و  وا  يارب 

ار تدابع  ،و  نادب " ریصقت "و" روصق " دحرـس رد  ار  دوخ  هشیمه  هکلب  ، رمـشم رایـسب  ار  تحلاص  لامعا  تعاطا و  تدابع و  نینچمه 
.رامشب تدوخ  يارب  یهلا  گرزب  قیفوت  عون  کی 

رب تنم  هیام  ار  هانگ  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  ،و  بایث ریهطت  و  راگدرورپ ، تمظع  نایب  دیحوت و  رشن  ،و  وت راذنا  مایق و  دیابن  رگید  ریبعت  هب 
نونمم نآ  رطاخ  هب  ینادب و  تراگدرورپ  يوس  زا  ییاهبنارگ  يایاده  ار  اهنیا  دیاب  هکلب  ینادـب  گرزب  ار  اهنآ  ای  ، يرمـشب دـنوادخ 

.ینک باسح  زیچان  رایسب  ار  مهم  ياهراک  نیا  هک  يوش  قرغ  وا  تبحم  قشع و  رد  نانچ  نآ  ،و  یشاب

قاـفنا و دـننام  يداـم  تاـهج  رد  هچ  تیادـه و  غـیلبت و  دـننام  دـشاب  يوـنعم  تاـهج  رد  هچ  ینک  یم  قـلخ  هـب  یتمدـخ  رگا  زین  و 
رثا یب  لطاب و  ار  کین  لامعا  ، تنم هک  ارچ  ییامن  مأوت  رتنوزف  یناربج  مه  نآ  ، ناربج راظتنا  ای  تنم  اب  دـیابن  ار  مادـکچیه  ، شـشخب

(. 264: هرقب  ) �يذَْألا ِّنَْملِاب َو  ْمُِکتا�قَدَص  اُولِْطُبت  اُونَمآ �ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  دنک  یم 

يرگید هب  ناسنا  هک  تسا  یتمعن  تیمها  رگناـیب  هک  تسا  يراـتفگ  نخـس و  ینعم  هب  دراوم  هنوگنیا  رد  " تنم " هداـم زا  " ننمت ـال  "
درمـشب زیچاـن  ار  شتمدـخ  ناـسنا  رگا  هک  ارچ  ، دوش یم  نشور  ( ینوزف بلط  ") راثکتـسا " هلاـسم اـب  نآ  هطبار  اـجنیا  زا  ،و  تسا هداد 

هک یلمع  ، تسا " راثکتسا " همشچرس هشیمه  ندراذگ  تنم  بیترت  نیا  هب  و  دبلطب ، ینوزف  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  ، درادن یـشاداپ  راظتنا 
.درب یم  نیب  زا  یلک  هب  ار  تمعن  شزرا 
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هک نکم  اـطع  يرگید  هب  ار  يزیچ  " اـهنم رثکا  سمتلت  طـعت  ـال  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هکنیا  و 
.تسا هفیرش  هیآ  یلک  موهفم  ياه  هخاش  زا  یکی  نایب  تقیقح  رد  (1) یشاب " هتشاد  ار  نآ  زا  رتشیب  راظتنا 

راک " ّلل
�

ه ریخ  نم  تلمع  ام  رثکتـست  :ال  دومرف هیآ  نیا  ریـسفت  رد  قداـص ع  ماـما  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  هک  هنوگناـمه 
هب دـعب  هیآ  رد   *** .تسا یلک  موهفم  نآ  زا  يرگید  هخاش  مه  نیا  (2) رمـشم " دایز  زگره  یهد  یم  ماجنا  ادخ  يارب  هک  ار  یکین 

 (. ِْربْصاَف َکِّبَِرل  َو  نک (" هشیپ  ییابیکش  ربص و  تراگدرورپ  رطاخ  هب  و  :" دیوگ یم  ، هدرک هراشا  هنیمز  نیا  رد  روتسد  نیرخآ 

.دوش یم  لماش  ار  زیچ  همه  هک  مینک  یم  دروخرب  ییابیکش  تماقتسا و  ربص و  " زا يا  هدرتسگ  موهفم  اب  اجنیا  رد  زاب 

قیرط رد  ، شاب رباص  ناداـن  لـهاج و  نانمـشد  ناکرـشم و  رازآ  ربارب  رد  ،و  نک ییابیکـش  گرزب  تلاـسر  نیا  يادا  قیرط  رد  ینعی 
.شاب ابیکش  نمشد  اب  داهج  نادیم  رد  سفن و  اب  داهج  رد  و  امن ، تماقتسا  ادخ  نامرف  تعاطا  تیدوبع 

تیاده غیلبت و  هار  هیامرس  نیرتمهم  الوصا  ، تسا هتشذگ  ياه  همانرب  همه  يارجا  نماض  ساسا و  ییابیکـش  ربص و  هک  تسا  ملـسم 
یلع ع نانمؤم  ریما  راتفگ  رد  لیلد  نیمه  هب  ،و  تسا هدش  هیکت  نآ  يور  دـیجم  نآرق  رد  اهراب  اذـل  ،و  تسا ییابیکـش  ربص و  نیمه 

.(3) نت !" ربارب  رد  تسا  رس  نوچمه  نامیا  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  (:" دسجلا نم  سأرلاک  نامیالا  نم  ربصلا  ) میناوخ یم 

نیمه ادخ  نادرم  ءایبنا و  ياه  همانرب  نیرتمهم  زا  یکی  لیلد  نیمه  هب  زین  و 
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.دش یم  رتشیب  اهنآ  ییابیکش  تخیر  یم  ورف  اهنآ  رب  رتنیگنس  رتخس و  ثداوح  ردق  ره  ، تسا هدوب  تماقتسا  ربص و  همانرب 

: دیوگ یم  نارباص  رجا  دروم  رد  هک  : میناوخ یم  مالسا ص  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

موی هنم  تییحتـسا  ، لیمج ربصب  کلذ  لبقتـسا  مث  ، هدلو وا  هلام  وا  هندـب  یف  هبیـصم  يدـیبع  نم  دـبع  یلا  تهج  اذا و  : یلاعت ّللا 
�

ه لاق 
ای لام  ای  ندب  رد  مناگدنب  زا  یکی  هجوتم  یتبیـصم  هک  یماگنه  دـیامرف  یم  دـنوادخ   :" اناوید هل  رـشنا  وا  انازیم  هل  بصنا  نا  همایقلا 

،و منک بصن  وا  يارب  لامعا  شجنـس  نازیم  تمایق  رد  هک  منک  یم  ایح  دنک  یم  هلباقم  نآ  اب  لیمج  ربص  اب  وا  ،و  منک یم  شدـنزرف 
.(1) میاشگب !" ار  وا  لمع  همان  ای 

اـسر دکؤم و  رایـسب  ینایب  اب  ار  راذنا  ثحب  دروم  تایآ  رد  ، هدمآ لبق  تایآ  رد  راذنا  مایق و  هنیمز  رد  هک  يروتـسد  بیقعت  رد  *** 
: دیامرف یم  ،و  دنک یم  عورش 

 (. ّنلا
ِرُوقا� ِیف  َرُِقن  ا�ذِإَف  دوش (" یم  هدیمد  روص  رد  هک  یماگنه  "

.(2) ٌریِسَع )  ٌمْوَی  ٍِذئَمْوَی  َِکل�ذَف  تسا (" یتخس  زور  زور  نآ  *** "

 (. ٍریِسَی ُْریَغ  َنیِِرفا�ْکلا  یَلَع  تسین (" ناسآ  نارفاک  يارب  هک  تقشمرپ  رایسب  تسا  يزور  *** "
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هک ناگدـنرپ  " راقنم ،و" دوش ندرک  خاروس  هب  یهتنم  هک  تسا  یندـیبوک  ینعم  هب  " رقن " هداـم زا  لـصا  رد  " روقاـن " هکنیا هجوت  لـباق 
شوگ ییوگ  نآ  يادص  هک  يروپیش  هب  تهج  نیمه  هب  ، هدش هتفرگ  ینعم  نیمه  زا  زین  تسا  ءایشا  ندرک  خاروس  ندیبوک و  هلیـسو 

.دوش یم  هتفگ  روقان " " دور یم  ورف  زغم  رد  دنک و  یم  خاروس  ار  ناسنا 

قوف يادص  ود  ینعی  ، دوش یم  هدیمد  روص  رد  راب  ود  زیخاتـسر  زاغآ  ایند و  نایاپ  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  تایآ  زا 
یم ارف  ار  ناهج  رـسارس  تسا  تایح  يرادیب و  يادـص  یمود  ،و  تسا گرم  يادـص  یلوا  هک  هدـنهد  ناکت  زیگنا و  تشحو  هداعلا 

زیخاتـسر هک  تسا  " مود هخفن  " هب هراـشا  ثحب  دروم  هیآ  و  دوش ، یم  " مود روص  هخفن  "و" لوا روص  هخفن  " هب ریبعت  نآ  زا  هک  ، دریگ
.تسا نارفاک  رب  ینیگنس  تخس و  زور  و  ددرگ ، یم  اپ  رب  نآ  اب 

.میا هتشاد  ات 542) هحفص 534  دلج 9   ) رمز هروس  هیآ 68  لیذ  یحورشم  ثحب  " روص هخفن  "و" روص " هراب رد 

یم ناـیامن  يرگید  زا  دـعب  یکی  نارفاـک  تالکـشم  زیخاتـسر  هـخفن  رد  هـک  تـسا  تـیعقاو  نـیا  رگناـیب  قوـف  تاـیآ  لاـح  ره  هـب 
.دروآ یم  رد  وناز  هب  ار  اهناسنا  نیرتدنمورین  هک  اسرف  تقاط  راب و  تبیصم  كاندرد و  رایسب  تسا  يزور  ، ددرگ

***
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ات 17] تایآ 11  (: 74  ) رثدملا هروس  ]

هراشا

َدیِزَأ ْنَأ  ُعَـمْطَی  َُّمث  ( 14  ) ًادـیِهْمَت َُهل  ُتْدَّهَم  َو  ( 13  ) ًادوُهُـش َنِیَنب  َو  ( 12  ) ًادوُدْـمَم ًالا�م  َُهل  ُْتلَعَج  َو  ( 11  ) ًادـیِحَو ُْتقَلَخ  ْنَم  ِینْرَذ َو 
(17  ) ًادوُعَص ُهُقِهْرُأَس  ( 16  ) ًادِینَع ا�ِنتا�یِآل  َنا�ک  ُهَّنِإ  ّالَک 

�
( 15)

: همجرت

.مداد رارق  يا  هدرتسگ  لام  وا  يارب  هک  سک  نامه  -12 راذگاو ! مدیرفآ  اهنت  ار  وا  هک  یسک  اب  ارم  -11

.دنتسه ( وا تمدخ  رد  (و  وا دزن  هراومه  هک  ینادنزرف  13-و 

.متخاس مهارف  يو  يارب  رظن  ره  زا  ار  یگدنز  لئاسو  14-و 

.دزرو یم  ینمشد  ام  تایآ  هب  تبسن  وا  هک  ارچ  ، دش دهاوخن  نینچ  زگره  -16 میازفیب ! وا  رب  هک  دراد  عمط  مه  زاب  -15

(. منکفا یم  ریز  هب  ار  وا  سپس  ) دور الاب  یگدنز  هلق  زا  هک  منک  یم  روبجم  ار  وا  يدوز  هب  -17
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: لوزن ناش 

: تسا هدش  رکذ  لوزن  ناش  ود  تایآ  نیا  يارب 

عاـمتجا ( دـندش یم  عـمج  نآ  رد  مـهم  لـئاسم  رد  روـش  يارب  هـک  مارحلا  دجــسم  یکیدزن  رد  يزکرم  ") هودــنلا راد  " رد شیرق  -1
یم تروشم  هب  وا  اب  مهم  لئاسم  رد  دندوب و  دقتعم  وا  تیارد  لقع و  هب  ناکرشم  هک  هکم  سانشرس  فورعم و  درم  ") دیلو ،" دندرک
یم امـش  غارـس  هـب  وـس  ره  زا  برع  ،و  درخ لـقع و  ،و  ـالاو بـسن  ياراد  دـیتسه  یمدرم  امــش  : تـفگ هدرک  اـهنآ  هـب  ور  ( دـنتخادرپ

.دینک یکی  ار  دوخ  فرح  دنونش  یم  امش  زا  یفلتخم  ياهخساپ  )و  نآ ریغ  هبعک و  هناخ  ترایز  يارب  ) دنیآ

دیلو ! تسا " رعاش " میئوگ یم  دـنتفگ  ؟ دـیئوگ یم  هچ  مرکا ) ربمغیپ  هب  هراـشا  ) درم نیا  هراـب  رد  امـش  : تفگ هدرک  اـهنآ  هب  ور  سپس 
تفگ ، تسا " نهاک  " میئوگ یم  : دنتفگ ، درادن رعش  هب  یتهابـش  وا  نخـس  اما  ، میا هدینـش  رایـسب  رعـش  ام  تفگ  دیـشک و  مهرد  هرهچ 

یم دــنتفگ  ، دــیبای یمن  وا  رد  دــنیوگ  یم  ( یبــیغ راــبخا  لکــش  هـب  ) ناــنهاک هـک  ار  ینانخــس  دــیور  یم  وا  دزن  هــک  یماــگنه 
.تفای دیهاوخن  وا  رد  نونج  زا  يرثا  چیه  دیور  یم  وا  غارس  هب  یتقو  تفگ  ، تسا " هناوید " میئوگ

یم ینمـشد  داـجیا  ناتـسود  ناـیم  نانمـشد و  ناـیم  هک  یـسک  دـنتفگ  ؟ ینعم هچ  هب  رحاـس  تفگ  تسا  " رحاـس " میئوگ یم  ، دـنتفگ
یم ادـج  نارگید  زا  ار  دوـخ  هار  دـنوش و  یم  ناملـسم  اـهنآ  زا  یـضعب  اریز  !) دـنک یم  نینچ  تـسا و  رحاـس " " وا یلب  تـفگ  ، دـنک

(. دنزاس

! رحاس يا  ! رحاس يا  : تفگ یم  درک  یم  تاقالم  ار  مرکا ص  ربمغیپ  مادک  ره  هک  یلاح  رد  دندش  جراخ  " هودنلا راد  " زا سپس 
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(. داد يرادلد  ار  شربمایپ  (و  دومرف لزان  هیآ 25) ات  ) ار قوف  تایآ  هروس و  نیا  زاغآ  تایآ  دنوادخ  دمآ  نارگ  ربمایپ  رب  بلطم  نیا 

دوب هداتسیا  ( زامن هب  ) مارحلا دجسم  رد  ربمایپ ص  دش  لزان  رفاغ ) هروس  ) هدجـس ملا  هروس  تایآ  هک  یماگنه  : دنا هتفگ  زین  یـضعب  -2
ار تایآ  نیا  توالت  دش  ینعم  نیا  هجوتم  ربمایپ ص  هک  یماگنه  ، دینش یم  ار  وا  توالت  دوب و  ترضح  کیدزن  هریغم " نب  دیلو  و"

.درک رارکت 

نخـس هیبش  هن  هک  مدینـش  دـمحم ص  زا  نالا  یمالک  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ دـمآ و  - موزخم ینب  هفئاط  - شموق سلجم  هب  " دـیلو "

وا راتفگ  !: یلعی ام  ولعیل و  هنا  ،و  قدغمل هلفسا  نا  ،و  رمثمل هالعا  نا  هوالطل و  هیلع  نا  هوالحل و  هل  نا  و  نج ، نخـس  هن  ،و  تساهناسنا
ره زا  هک  تسا  ینخـس  ، دنمورین يوق و  شیاه  هشیر  ،و  هویمرپ شیاه  هخاش  یـصوصخم ، توارط  ییابیز و  ،و  دراد یـصاخ  ینیریش 
هب : دنتفگ رگیدکی  هب  شیرق  تشگزاب  شلزنم  هب  تفگ و  ار  نیا  دبای !" یمن  يرترب  نآ  رب  ینخـس  چیه  دور و  یم  رترب  رگید  نخس 

هناحیر " دیلو هب  اهنآ  ،و  درک دهاوخ  فرحنم  ار  شیرق  مامت  ،و  هتفر نوریب  ام  نیئآ  زا  ،و  هدـش دـمحم  نیئآ  هتخابلد  وا  دـنگوس  ادـخ 
.دنتفگ یم  شیرق ) هلیبق  دبسرس  لگ  ") شیرق

.تسشن دیلو  رانک  نیگمغ  يا  هرهچ  اب  دمآ و  درک و  تکرح  ، منک یم  ار  راک  نیا  هراچ  نم  تفگ  لهج  وبا 

نخـس وت  هک  دـننک  یم  نامگ  ،و  دـنهن یم  بیع  لاس  نس و  نیا  اـب  وت  رب  شیرق  : تفگ !؟ مردارب دـنزرف  ، ینیگمغ ارچ  : تفگ " دـیلو "

هناوید دـمحم  دـینک  یم  ناـمگ  امـش  : تفگ ،و  دـمآ رد  موق  سلجم  هب  تساـخرب و  لـهج  وـبا  هارمه  وا  يدیـشخب ، تنیز  ار  دـمحم 
هن : دنتفگ ؟ دیا هدید  وا  رب  نونج  راثآ  زگره  ایآ  ؟ تسا
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.هن : دنتفگ دیا ؟ هدید  وا  رب  تناهک  راثآ  زگره  ایآ  ؟ تسا نهاک  وا  دینک  یم  رکف  : تفگ

.هن : دنتفگ دیاشگب ؟ رعش  هب  بل  دیا  هدید  زگره  ایآ  ؟ تسا رعاش  وا  دینک  یم  روصت  : تفگ

قداص " ناونع هب  هشیمه  ام  دزن  وا  ، هن : دنتفگ ؟ دیراد وا  هراب  رد  یغورد  هقباس  زگره  ایآ  ؟ تسا وگغورد  وا  دینک  یم  رکف  سپ  : تفگ
.هدش هتخانش  شتوبن  ياعدا  زا  لبق  " نیما

دیـشک و مهرد  هرهچ  ،و  دومن یهاگن  درک و  رکف  دـیلو  میئوگب ؟ هچ  وا  هراب  رد  وت  هدـیقع  هب  سپ  : دـنتفگ " دـیلو " هب شیرق  اجنیا  رد 
وا هب  یهورگ  ( ؟ دزادنا یم  ییادج  شناتـسود  نادـنزرف و  هداوناخ و  درم و  نایم  دـیا  هدـیدن  رگم  ، تسا يرحاس  درم  طقف  وا  : تفگ

(. دنوش یم  ادج  دوخ  هداوناخ  زا  دندروآ و  یم  نامیا 

.(1) بلاج ! تسا  يرحس  دیوگ  یم  هچنآ  تسا و  رحاس  وا  نیا  رب  انب 

***

: ریسفت

! سانشن قح  رورغم  دنمتورث  نآ  " دیلو "

دارفا زا  یضعب  يور  صوصخلاب  ثحب  دروم  تایآ  ، داد یم  رارق  راذنا  دروم  یعمج  روط  هب  ار  نارفاک  هک  هتـشذگ  تایآ  بیقعت  رد 
نیرتدیدش رابگر  ریز  ار  وا  هدنبوک  اسر و  ایوگ و  یتاریبعت  اب  هدراذگ و  تشگنا  دندوب  رترثؤم  هک  اهنآ 
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یف "و" يزار رخف  "و" یغارم "و" یبطرق " دننام نارـسفم  زا  يرایـسب  ار  لوزن  ناش  نیا  هحفص 386- دـلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 1 - 1
.دنا هدرک  لقن  ( ییاهتوافت اب  ) اهنآ ریغ  "و  نازیملا "و" نآرقلا لالظ 

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 237 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2663/J25/AKS BARNAMEH/#content_note_222_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دریگ یم  اهراذنا 

ناش رد  هک  نانچ  دـعب  تایآ  هیآ و  نیا   ( ًادـیِحَو ُْتقَلَخ  ْنَم  ِینْرَذ َو  راذـگاو (" مدـیرفآ  اهنت  هک  یـسک  اـب  ارم  :" دـیوگ یم  تسخن 
.تسا هدش  لزان  شیرق  فورعم  نارس  زا  یکی  یموزخم  هریغم  نب  دیلو  دروم  رد  میتفگ  لوزن 

تسخن : دراد دوجو  لامتحا  ود  زین  لوا  تروص  رد  ، قولخم يارب  ای  ،و  دشاب قلاخ  يارب  یفیصوت  تسا  نکمم  ( اهنت ") ادیحو " هب ریبعت 
اما ، مدیـشخب وا  هب  اهتمعن  همهنیا  مدیرفآ و  ار  وا  مدوخ  اهنت  نم  هکنیا  ای  ، مهد دیدش  رفیک  ار  وا  مدوخ  هک  راذگب  اهنت  وا  اب  ارم  هکنیا 
هب ،و  ردام مکـش  رد  وا  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  : دراد دوجو  لاـمتحا  ود  زین  مود  تروص  رد  درک و  یـسانشن  کـمن  وا 

شدوخ وا  هکنیا  هب  هراـشا  اـی  مدیـشخب  وا  هب  ادـعب  همه  ار  اـهنیا  ،و  ینادـنزرف هن  تشاد و  یلاوما  هن  ، دوـب اـهنت  کـت و  ، دـلوت ماـگنه 
یف یل  سیل  ، دـیحولا نبا  دـیحولا  اـنا  تفگ  یم  هک  تسا  روهـشم  ،و  دـیمان یم  ( برع ناـیم  رد  درف  هب  رـصحنم  صخـش  ") دـیحو " ار

يارب هن  دراد و  دوـجو  نم  يارب  يریظن  هن  برع  رد  مدرف ! هـب  رـصحنم  دـنزرف  درف و  هـب  رـصحنم  نـم  !" ریظن یبـال  ـال  ،و  ریظن برعلا 
.تسا هدش  رارکت  هیآ  رد  ازهتسا  ناونع  هب  بلطم  نیا  (1) مردپ !"

 *** تسا رتبسانم  همه  زا  لوا  ریسفت  هناگ  راهچ  ياهریسفت  نیا  همه  نایم  زا  یلو 
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دوش یم  هدافتـسا  زین  تاـیاور  زا  یـضعب  زا  ثحب ، دروم  تاـیآ  لـیذ  " یبطرق "و" یغارم "و" فاـشک "و" يزار رخف  " ریـسفت ( 1 - 1
اب هوالعب  ، دشاب قوف  هیآ  ریـسفت  هک  درادن  دوجو  يا  هنیرق  تیاور  نیا  رد  یلو  تسا ، عورـشمان  دنزرف  ردپ و  یب  ینعم  هب  " دیحو " هک

.تسین قوف  هیآ  اب  بسانتم  ینعم  نیا  هک  دوش  یم  نشور  تقد 
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 (. ًادوُدْمَم ًالا�م  َُهل  ُْتلَعَج  َو  مداد (" رارق  یناوارف  يا و  هدرتسگ  لام  وا  يارب  نم  :" دیازفا یم  سپس 

رظن زا  ای  نامز و  رظن  زا  شـشک  اـی  وا  لاوما  مجح  یگدرتسگ و  هب  رظاـن  اـجنیا  رد  هک  تسا  " هدیـشک " ینعم هب  لـصا  رد  " دودـمم "

.تسا ناکم 

داـیز تالغتـسم  ناوارف و  ياهبـسا  رایـسب و  نارتش  فئاـط  هکم و  هلـصاف  رد  هک  دوب  هدرتـسگ  يردـق  هب  وا  لاوما  دـنا  هتفگ  یـضعب 
.تشاد

،و دوب الط  رانید  رازه  دص  ياراد  هوالعب  ، دیـسر یم  يرگید  هدشن  مامت  یکی  تالغ  هک  تشاد  یعرازم  اهغاب و  دـنا  هتفگ  یـضعب  و 
.تسا عمج  " دودمم  " هملک رد  یناعم  نیا  همه 

وا تمدـخ  رد  وا و  دزن  هراومه  هک  مداد  رارق  وا  يارب  ینادـنزرف  "و  دـیازفا یم  هدرک  هراشا  وا  یناـسنا  يورین  ینوزف  هب  سپـس  *** 
 (. ًادوُهُش َنِیَنب  َو  دنرضاح ("

ره دـندوبن  روبجم  تشیعم  یگنت  رطاخ  هب  زگره  و  دوب ، وا  تحار  سنا و  هیام  ناشروضح  ،و  دـندوب تمدـخ  کمک و  هدامآ  اـمئاد 
دنزرف هد  وا  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  ، دنراذگب ییاهنت  نارجه و  يرود و  جنر  رد  ار  ردپ  ،و  دننک رفـس  یتسد  رود  هطقن  هب  مادک 

.تشاد

مهارف رظن  ره  زا  ار  وا  یگدنز  لئاسو  :" دیامرف یم  هدرک  هراشا  یلک  روط  هب  دوب  هتشاد  ینازرا  وا  هب  هک  یبهاوم  ریاس  هب  دعب  و  *** 
 (. ًادیِهْمَت َُهل  ُتْدَّهَم  َو  متخاس ("

.دوب تمعن  رد  قرغ  رظن  ره  زا  ینامسج  ياه  هبنج  یعامتجا و  تاهج  رد  هکلب  ، دنمورب نادنزرف  لام و  طقف  هن 

هدامآ كدوک  يارب  هک  تسا  یلحم  ینعم  هب  لصا  رد  " دهم " هدام زا  " دیهمت "
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هدـش قالطا  یعامتجا  هتـسجرب  ماقم  تیعقوم و  تفرـشیپ و  تحارتسا و  لئاسو  هنوگ  ره  هب  سپـس  ( نآ دـننام  هراوهاگ و  ) دـننک یم 
.دوش یم  لماش  ار  تیقفوم  تفرشیپ و  لئاسو  تایح و  بهاوم  عاونا  هک  دراد  یعیسو  ینعم  هتفرمهیور  ،و  تسا

نارفک و ماقم  رد  ، دـیاسب شناتـسآ  هب  یناشیپ  و  دروآ ، دورف  میظعت  رـس  اـهتمعن  همهنیا  هدنـشخب  ربارب  رد  هکنیا  ياـجب  وا  یلو  *** 
 (. َدیِزَأ ْنَأ  ُعَمْطَی  َُّمث  میازفیب (" وا  ياهتمعن  رب  هک  دراد  عمط  مه  زاب  تمعن  لام و  همهنیا  اب  "و  دمآرب یبلط  نوزفا 

نیگن ریز  ار  میلقا  تفه  رگا  ،و  دنیشن یمن  ورف  اهنآ  شطع  زگره  ، دننینچ ناتسرپایند  همه  هکلب  ، دوبن " هریغم نب  دیلو  " هب رـصحنم  نیا 
.دنرگید یمیلقا  دنبرد  مه  زاب  دنهد  رارق  اهنآ 

: دیوگ یم  ،و  دراذگ یم  مرحمان  نیا  هنیس  هب  در  تسد  مامت  تدش  اب  دعب  هیآ  یلو  *** 

 (. ًادِینَع ا�ِنتا�یِآل  َنا�ک  ُهَّنِإ  ّالَک 
�

دیزرو (" یم  ینمشد  ام  تایآ  هب  تبسن  وا  هک  ارچ  ، میازفیب شتمعن  رب  هک  دش  دهاوخن  نینچ  زگره  "

هبذاج ،و  رمثرپ ییاه  هخاش  ،و  دنمورین ییاه  هشیر  رـشب ، مالک  هن  تسا و  نج  مالک  هن  نآرق  نیا  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  هکنیا  اب  و 
تفلاخم و عون  نآ  هب  یضعب  هتفگ  هب  " دانع " هدام زا  " دینع "! " رحاس ار  نآ  هدنروآ  ،و  دیمان یم  " رحس  " ار نآ  زاب  ، دراد دننام  یب  يا 

تفلاــخم هـب  نآ  اــب  دــنک و  كرد  ار  يزیچ  تیناــقح  ناــسنا  ینعی  ، دریگ یم  تروـص  هناــهاگآ  هـک  دوــش  یم  هـتفگ  ینمــشد 
.دوب ینعم  نیا  نشور  قادصم  " دیلو ،و" دزیخرب

.رذگ دوز  یعطقم و  هن  ، دوب یگشیمه  رمتسم و  رما  کی  قح  اب  وا  دانع  هک  دهد  یم  ناشن  " ناک " هب ریبعت 
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هب ام  :" دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  ینعمرپ  هاـتوک و  یتراـبع  اـب  وا  كاـندرد  تشونرـس  هب  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد  هرخـآلاب  و  *** 
ُهُقِهْرُأَس مینکفا () یم  ریز  هب  ار  وا  هلق  نآ  زارف  زا  سپـس  (و  دور ـالاب  یگدـنز  روبعلا  بعـص  هلق  زا  هک  مینک  یم  روبجم  ار  وا  يدوز 

 (. ًادوُعَص

هب نتخاس  التبم  ،و  تخـس ياهراک  لیمحت  ینعم  هب  تسا و  فنع " اب  يزیچ  ندناشوپ  " ینعم هب  لصا  رد  " قاهرا " هدام زا  " هقهراس "

.هدمآ زین  باذع  عاونا 

.تسا " نتفر الاب  " ینعم هب  ( دوعق نزو  رب  ") دوعص  " دنور و یم  الاب  نآ  زا  هک  تسا  یناکم  ینعم  هب  ( دوبک نزو  رب  ") دوعص "

یم راک  هب  تمحزرپ  لکشم و  راک  ره  دروم  رد  ریبعت  نیا  تسا  لکشم  قاش و  رایسب  راک  عفترم  ياه  هلق  زا  نتفر  الاب  هک  اجنآ  زا  و 
ار وا  هک  شتآ  زا  منهج  رد  تسا  یهوـک  " دوعـص " دـنا هتفگ  یـضعب  ،و  دـنا هدرک  ریـسفت  یهلا  باذـع  هب  ار  نآ  یـضعب  اذـل  ،و  دور

یم طوقس  دور  یم  الاب  نآ  زا  یتقو  هک  دایز  دنت و  بیـش  اب  روبعلا و  بعـص  تسا  یهوک  هکنیا  ای  ، دور الاب  نآ  زا  دننک  یم  روبجم 
.دوش یم  رارکت  هتسویپ  عوضوم  نیا  ،و  دتفا یم  ریز  هب  و.دنک 

وا تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  هک  روطنامه  اریز  ، دـشاب ناهج  نیا  رد  " دـیلو " يویند باذـع  هب  هراشا  هیآ  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
ار دوخ  نادنزرف  لاوما و  ابترم  رمع  رخآ  ات  هک  درک  طوقـس  نانچ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  يزوریپ  هلق  جوا  هب  ندیـسر  زا  دعب 

دش (1). هراچیب  داد و  یم  تسد  زا 

***
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ات 25] تایآ 18  (: 74  ) رثدملا هروس  ]

هراشا

(23  ) َرَبْکَتِْـسا ََربْدَأ َو  َُّمث  ( 22  ) َرََـسب َسَبَع َو  َُّمث  ( 21  ) َرَظَن َُّمث  ( 20  ) َرَّدَـق َْفیَک  َِلُتق  َُّمث  ( 19  ) َرَّدَـق َْفیَک  َِلتُقَف  ( 18  ) َرَّدَـق َرَّکَف َو  ُهَّنِإ 
(25  ) ِرَشَْبلَا ُلْوَق  ّالِإ 

�
ا�ذ�ه  ْنِإ  ( 24  ) َُرثُْؤی ٌرْحِس  ّالِإ 

�
ا�ذ�ه  ْنِإ  َلا�قَف 

: همجرت

.تخاس هدامآ  ار  بلطم  درک و  هشیدنا  ( نآرق اب  هزرابم  يارب  ) وا -18

.درک هدامآ  ار  بلطم  ( قح اب  هزرابم  يارب  ) هنوگچ داب  وا  رب  گرم  -19

.دومن هدامآ  ( ار دوخ  یناطیش  هشقن  (و  بلطم هنوگچ  وا  رب  گرم  مه  زاب  -20

.دنکفا یهاگن  سپس  -21

.دش راک  هب  تسد  هنالوجع  دیشک و  مه  رد  هرهچ  دعب  -22

.دیزرو ربکت  درک و  ( قح هب  ) تشپ سپس  -23
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یمن ناسنا  نخـس  زج  نیا  -25 تسین ! ناینیـشیپ  ياهرحـس  نوچمه  بلاج  رحـس  کی  زج  يزیچ  ( نآرق ) نیا تفگ  ماجنارـس  24-و 
! دشاب

: ریسفت

! دیشک یموش  هشقن  هچ  وا  رب  گرم 

ربمایپ اب  تفلاخم  ماقم  رد  وا  دوب و  هداد  وا  هب  ناوارف  نادـنزرف  لام و  دـنوادخ  هک  يدرم  نوماریپ  يرتشیب  تاحیـضوت  تایآ  نیا  رد 
.تسا هدمآ  - یموزخم " هریغم نب  دیلو   " ینعی - دمآ رب  مالسا ص 

َرَّدَق َرَّکَف َو  ُهَّنِإ  تخاس (" هدامآ  دوخ  نهذ  رد  ار  بلطم  و  دنک ؟ مهتم  زیچ  هچ  هب  ار  نآرق  ربمایپ و  هک  درک  هشیدـنا  وا  :" دـیامرف یم 
(.

کی تدابع  تلیضف  نآ  تعاس  کی  هاگ  هک  دشاب  قح  ریـسم  رد  هکنیا  طرـش  هب  اما  تسا  یبوخ  راک  اتاذ  ندرک  رکف  تسا  یهیدب 
رد رکف  رگا  یلو  ، دزاس نوگرگد  یلک  هب  ار  ناسنا  تشونرـس  دـناوت  یم  تعاس  کی  نامه  هک  ارچ  ، دراد ار  رمع  کی  یتح  ،و  لاـس

.دوب عون  نیمه  زا  دیلو  ندرک  رکف  ،و  تسا هدیهوکن  مومذم و  دوش  هتفرگ  راک  هب  تنطیش  داسف و  رفک و  ریسم 

.تسا موش  هشقن  نآ  يارجا  يارب  نتفرگ  میمصت  نهذ و  رد  بلطم  نتخاس  هدامآ  ینعم  هب  اجنیا  رد  " ریدقت " هدام زا  " ردق "

 (. َرَّدَق َْفیَک  َِلتُقَف  دیشک (" قح  اب  هزرابم  يارب  هشقن  هنوگچ  داب  وا  رب  گرم  :" دیازفا یم  وا  تمذم  يارب  سپس  *** 

بلطم هنوگچ  داب  وا  رب  گرم  مه  زاب  :" دیازفا یم  دیکات  ناونع  هب  سپس  *** 
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 (. َرَّدَق َْفیَک  َِلُتق  َُّمث  درک (" هدامآ  قح  اب  هزرابم  يارب  ار 

تهج اـهنآ  هب  ،و  دزاـس دـحتم  ار  ناکرـشم  راـکفا  تساوـخ  یم  وا  هک  دـمآ  لوزن  ناـش  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هب  هراـشا  نـیا  و 
دهد " رعاش " بقل ترضح  هب  هک  دندرک  داهنـشیپ  هک  یماگنه  دننک و  غیلبت  ربمایپ ص  دض  رب  ار  یبلطم  ، نابز کی  ات  دهد ، يدحاو 

ماجنارس ، دیدنسپن زین  ار  نآ  دش  داهنشیپ  " نونجم " ناونع دعب  ، درکن تقفاوم  وا  دندرک  داهنشیپ  ار  " نهاک " ناونع سپـس  ، تفریذپن وا 
نایم ندنکفا  ییادج  هک  رحـس  رثا  شرادنپ  هب  هک  ارچ  درک ، تقفاوم  نآ  اب  وا  ،و  دـنناوخب " رحاس " ار ربمایپ ص  هک  دـندرک  داهنـشیپ 
دعب هشقن  حرط و  نیا  نوچ  ،و  دوب هدش  ادـیپ  نآرق  مالـسا و  روهظ  اب  رما  نیا  دوب و  فلاخم  درف  ود  نایم  یتسود  داجیا  تسود و  ود 
رگا بیترت  نیا  هب  ،و  دـنک یم  تسا  ینعم  رپ  هاـتوک و  رایـسب  هک   " َرَّدَـق َرَّکَف َو  ریبعت " نآ  زا  نآرق  دـش  هداـمآ  هشیدـنا  هعلاـطم و  زا 

.تفرگ تروص  " دیلو " هیحان زا  باختنا  رکف و  یلو  دوب  نارگید  هیحان  زا  مه  داهنشیپ 

هک نانچ  نآ  ، تشاد تراهم  یناطیـش  راکفا  رد  وا  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  نآ  رارکت  هب  هجوت  اـب  اـصوصخم  هلمج  نیا  لاـح  ره  هب  و 
.دوب بجعت  هیام  شا  هشیدنا  رکف و 

 (. َرَظَن َُّمث  درک (" رظن  رگید  راب  وا  :" دیازفا یم  سپس  *** 

هاگآ و نآ  فلتخم  ياه  هبنج  مزـال و  ماجـسنا  ماکحتـسا و  زا  اـت  داد  رارق  ددـجم  یـسرزاب  دروم  ار  دوخ  رکف  هتخادرپ  هتخاـس و  و 
.ددرگ نئمطم 

 (. َرََسب َسَبَع َو  َُّمث  دش (" راک  هب  تسد  هنالوجع  دیشک و  مه  رد  هرهچ  دعب  *** "

 (. َرَبْکَتْسا ََربْدَأ َو  َُّمث  دیزرو (" ربکت  دومن و  قح  هب  تشپ  سپس  *** "
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 (. َُرثُْؤی ٌرْحِس  ّالِإ 
�

ا�ذ�ه  ْنِإ  َلا�قَف  تسین (" ، هدش لقن  ناینیشیپ  زا  هچنآ  دننامه  بلاج  رحس  کی  زج  يزیچ  نیا  : تفگ ماجنارس  و  *** "

 (. ِرَشَْبلا ُلْوَق  ّالِإ 
�

ا�ذ�ه  ْنِإ  درادن (! ینامسآ  یحو  اب  یطابترا  چیه  "و  تسا رشب  لوق  طقف  نیا  *** "

یتنطیش مامت  اب  ،و  تشاد راهظا  نآرق  اب  هزرابم  يارب  یناطیش و  رکفت  ررکم و  هعلاطم  زا  دعب  ار  دوخ  نخـس  نیرخآ  بیترت  نیا  هب  و 
هکنآ یب  درک  نآرق  زا  يا  هداـعلا  قوـف  دـیجمت  حدـم و  شنخـس  نیا  اـب  داد  جرخ  هب  كرـش  تیلهاـج و  رـصع  رکفتم  زغم  نیا  هـک 

يزیگنارحس ریثات  وا  هتفگ  هب  ،و  دنک یم  ریخـست  ار  یناسنا  ره  بلق  هک  دراد  يا  هداعلا  قوف  هبذاج  نآرق  داد  ناشن  وا  ، دنادب شدوخ 
یقطنم و دوب  ینانخس  هکلب  تشادن ، نارحاس  رحس  هب  یتهابش  چیه  نآرق  هک  اجنآ  زا  ،و  دزاس یم  روحـسم  ار  اهلد  هک  تسا  نآ  رد 

یب ملع  زا  ، تعیبط ءارو  ام  ناهج  زا  ، ینامـسآ یحو  کی  زا  تسین و  رـشب  لوق  هک  دوب  نآ  رب  لیلد  دوخ  نیا  هدـش  باسح  نوزوم و 
.تسا هدرک  عمج  دوخ  رد  ماکحتسا  ماجسنا و  اب  مأوت  ار  اهیئابیز  همه  هک  ، هتفرگ همشچرس  ، دنوادخ نایاپ 

هک تسا  یـسک  ینعم  هب  ( سوجم نزو  رب  ) سوـبع ،و  تسا هرهچ  ندیـشک  مه  رد  ینعم  هب  ( سوـلج نزو  رب  ) سوـبع هداـم  زا  " سبع "

.تسا تفص  نیا  ياراد 

هب هاگ  ،و  تسا نآ  تقو  ندیسرارف  زا  لبق  يراک  ماجنا  رد  ندرک  هلجع  ینعم  هب  هاگ  ( رـصن نزو  رب  ") رـسب "و" روسب " هدام زا  " رـسب "

.هرهچ نتخاس  نوگرگد  تروص و  ندیشک  مهرد  ینعم 

دوش یم  " سبع " هلمج اب  گنهامه  دشاب  دارم  مود  ینعم  رگا  ثحب  دروم  هیآ  رد 
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نآرق يارب  تسردان  " بسچرب " کی باختنا  يارب  هنـالوجع  يریگ  میمـصت  یگچاپتـسد و  هب  هراـشا  دـشاب  هدوب  لوا  ینعم  هب  رگا  و 
.تسا

زا ار  نآ  یـضعب  هدـنامیقاب و  اهنآ  زا  هک  تسا  يراثآ  هدـش و  لـقن  ناینیـشیپ  زا  هک  تسا  یتیاور  ینعم  هب  " رثا " هداـم زا  " رثؤی " هلمج
.دنا هتسناد  نتشاد  مدقم  ندیزگرب و  ینعم  هب  " راثیا " هدام

یم مود  ینعم  قباـطم  ،و  هدـش لـقن  ناینیــشیپ  زا  هـک  ییاهرحــس  دـننامه  تـسا  يرحــس  نـیا  : دـیوگ یم  " دـیلو " لوا ینعم  قباـطم 
.دنراد یم  مدقم  زیچ  همه  رب  ار  نآ  مدرم  ،و  دنک یم  رثا  اهلد  رد  شا  هبذاج  توالح و  رطاخ  هب  هک  تسا  يرحس  : دیوگ

نارحاـس هداـعلا  قراـخ  ياـهراک  هب  یتهابـش  هنوگچیه  نآرق  هک  ارچ  ، تسا نآرق  زاـجعا  هب  ینمـض  فارتـعا  کـی  نیا  لاـح  ره  هب 
دوب رـشب  لوق  " دـیلو " هتفگ قبط  رگا  هک  دـننام  یب  ذوفن  هبذاـج و  ياراد  ،و  تیوـنعم زا  وـلمم  راوتـسا ، نیتـم و  تسا  یمـالک  ، درادـن

نانمـشد زا  يدـحا  ،و  درک هلباـقم  هب  توـعد  اـهراب  نآرق  میناد  یم  هک  یلاـح  رد  ، دـنروایب ار  نآ  دـننامه  دـنناوتب  دـیاب  مه  نارگید 
تـسا نیا  ،و  نآ زا  رتمک  یتح  هن  دـنروایب و  نآ  ناسمه  يزیچ  دنتـسناوتن  دنتـشاد  هداعلا  قوف  تراهم  برع  نابز  رد  هک  تخـسرس 

.هزجعم ینعم 

***
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ات 30] تایآ 26  (: 74  ) رثدملا هروس  ]

هراشا

(30  ) َرَشَع َهَعِْست  ا�ْهیَلَع  ( 29  ) ِرَشَْبِلل ٌهَحا�َّول  ( 28  ) ُرَذَت یِْقُبت َو �ال  �ال  ( 27  ) ُرَقَس ا�م  َكا�رْدَأ  ا�م  َو  ( 26  ) َرَقَس ِهِیلْصُأَس 

: همجرت

.مینک یم  خزود  دراو  ار  وا  يدوز  هب  ( اما -) 26

تسوپ -29 دزاس ! یم  اهر  ار  يزیچ  هن  دراذـگ و  یم  یقاـب  ار  يزیچ  هن  ( هک تسا  یـشتآ  -) 28 تسیچ ؟ خزود  یناد  یمن  وـت  27-و 
.دنک یم  نوگرگد  یلک  هب  ار  نت 

! دنا هدش  هدرامگ  نآ  رب  ( باذع ناگتشرف  زا  ) رفن هدزون  -30

: ریسفت

وا موش  تشونرس  مه  نیا  و 

یم وگزاب  ربمایپ ص  تلاسر  دیجم و  نآرق  راکنا  یفن و  رد  ار  وا  نخس  كرش و  نارس  زا  یـضعب  عضو  هک  هتـشذگ  تایآ  همادا  رد 
.دنک یم  هراشا  تمایق  رد  وا  كانتشحو  تازاجم  هب  تایآ  نیا  رد  ، درک
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(. رقس هیلصاس  "! ) منازوس یم  خزود  شتآ  هب  منک و  یم  خزود  دراو  ار  وا  يدوز  هب  :" دیامرف یم 

یکی ناونع  هب  سپس  ، تسا باتفآ  شبات  رثا  رب  ندش  بوذ  ندش و  نوگرگد  ینعم  هب  ( رقف نزو  رب  ") رقـس " هدام زا  لصا  رد  " رقـس "

هک تسا  خزود  كانلوه  ياهباذـع  هب  هراشا  مان  نیا  باختنا  ،و  هدـمآ نآرق  تایآ  رد  ارارک  ،و  تسا هدـش  باختنا  منهج  ياـهمان  زا 
.دنا هتسناد  خزود  زیگنا  لوه  تاکرد  تاقبط و  زا  یکی  مان  ار  نآ  زین  یضعب  ، دریگ یم  ار  دوخ  لها  ناماد 

هب ینعی  ( رقس ام  کیردا  ام  و  ") تسیچ رقـس  هک  یناد  یم  هچ  وت  :" دیوگ یم  خزود  باذع  تدش  تمظع و  نایب  يارب  سپـس  *** 
ياهتمعن تیمها  هک  هنوگنامه  ، دجنگ یمن  سکچیه  رکف  هب  ،و  دـشاب یم  نوریب  روصت  هریاد  زا  هک  تسا  دـیدش  نآ  باذـع  يردـق 

.دنک یمن  روطخ  یسک  رکف  هب  نآ  تمظع  یتشهب و 

شتآ هک  دـشاب  نآ  هب  هراشا  تسا  نکمم  هلمج  نیا  رذـت ) یقبت و ال  ال  "!) دزاس یم  اهر  هن  ،و  دراذـگ یم  یقاـب  ار  يزیچ  هن  *** "
،و دراذگ یم  رثا  مسج  رد  هاگ  ،و  دنام یم  ملاس  رگید  هطقن  ،و  دنک یم  رثا  ندـب  زا  يا  هطقن  رد  هاگ  هک  ایند  شتآ  فالخ  رب  خزود 

.دنک یمن  اهر  ار  زیچ  چیه  ،و  دریگ یم  رب  رد  ار  ناسنا  دوجو  یمامت  هک  ریگارف  تسا  یشتآ  دشاب  یم  ناما  رد  نآ  زا  حور 

تایح گرم و  نایم  رد  هتـسویپ  هکلب  ،و  درادیم هگن  هدنز  هن  ،و  دناریم یم  ار  نایخزود  هن  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنا  هتفگ  زین  یـضعب 
"! دنام یم  هدنز  هن  دریم  یم  نآ  رد  هن   " �ییْحَی ا�هِیف َو �ال  ُتوُمَی  هدمآ �ال  یلعا  هروس  هیآ 13  رد  هک  هنوگنامه  ، دنراتفرگ
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یم یلک  هب  هک  تسین  نیا  هیآ  موهفم  نیا  رب  انب  ، دراذـگ یم  ملاس  ار  ناوختـسا  هن  دراذـگ و  یم  نت  رب  یتشوگ  تسوپ و  هن  هکنیا  ای 
ْتَجِضَن ا�مَّلُک  دیامرف : یم  هک  اجنآ  ، تسین راگزاس  هدمآ  ءاسن  هروس  هیآ 56  رد  هچنآ  اب  ینعم  نیا  هک  ارچ  دنک  یم  دوبان  دنازوس و 

 : َبا�ذَْعلا اُوقوُذَِیل  ا�هَْریَغ  ًادُولُج  ْمُها�ْنلََّدب  ْمُهُدُولُج 

نایب هب  سپس  دنـشچب *** !" ار  یهلا  تازاجم  ات  مینایور  یم  نآ  رب  يرگید  ياهتـسوپ  دزوس  یم  اهنآ  نت  ياهتـسوپ  هک  نامز  ره  "
رایـسب هلـصاف  زا  هک  دزاـس  یم  نوگرگد  ـالماک  ار  نت  تسوپ  :" دـیازفا یم  هتخادرپ  یهلا  رهق  نازوس  شتآ  نیا  زا  يرگید  فـصو 

.(1) رشبلل ) هحاول  ") تسا نایامن  اهناسنا  يارب  يرود 

: تسا کیرات  بش  زا  رت  هایس  هک  دنک  یم  کیرات  هایس و  ار  هرهچ  نانچ  نآ 

زا " هحاوـل ،و" دـشاب هدوـب  اـهناسنا  ینعم  هـب  تـسا  نـکمم  زین  تـسا و  نـت  تسوـپ  رهاـظ  ینعم  هـب  " هرــشب " عـمج اـجنیا  رد  " رــشب "

.نتخاس نوگرگد  نداد و  رییغت  ینعم  هب  هاگ  ،و  هدمآ ندش  راکشآ  رهاظ و  ینعم  هب  هاگ  " حول " هدام

هروس هیآ 36  رد  هک  هنوگنامه  ، ددرگ یم  نایامن  اـهناسنا  يارب  يرود  هلـصاف  زا  خزود  : دوش یم  نینچ  هیآ  ریـسفت  ، لوا ینعم  رب  اـنب 
". ددرگ یم  راکشآ  ناگدننیب  يارب  خزود   " �يرَی ْنَِمل  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب  َو  تسا ، هدمآ  تاعزان 

دروم هیآ  نیرخآ  رد  و  دزاـس *** " یم  نوگرگد  یلک  هب  ار  نت  تسوپ  گـنر  خزود  :" تسا نینچ  هیآ  ریـسفت  مود  ینعم  رب  اـنب  و 
باذع ناگتشرف  زا  رفن  هدزون  :" دیامرف یم  ثحب 
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.(1) َرَشَع )  َهَعِْست  ا�ْهیَلَع  دنا (" هدش  هدرامگ  خزود  رب 

.دنتنوشخ باذع و  رفیک و  هب  رومام  هکلب  ، دنتسین ینابرهم  تقفش و  محرت و  هب  رومام  اعطق  هک  یناگتشرف 

یم هدافتسا  یبوخ  هب  دعب  هیآ  زا  یلو  ، تسا هدشن  باذع  رومام  هکئالم  هب  حیرـصت  ،و  هدش رکذ  هدزون  ددع  اهنت  قوف  هیآ  رد  هچرگ 
.تسا ناگتشرف  زا  باذع  نارومام  ددع  هب  هراشا  ددع  نیا  هک  دوش 

نایرکـشل  " َوُه ّالِإ 
�

َکِّبَر  َدُونُج  ُمَْلعَی  ام  "و  هلمج و  رفن ، هدزون  هن  ، دـشاب یم  ناگتـشرف  زا  هورگ  هدزون  هب  هراشا  دـنا  هتفگ  زین  یـضعب 
.دنناد یم  ینعم  نیا  رب  يا  هنیرق  هدمآ  دعب  هیآ  رد  هک  دناد  یمن  یسک  وا  زج  ار  تراگدرورپ 

یعمج یلو  ، دـناد یمن  یتسرد  هب  اقیقد  یـسک  ؟ هدـش باختنا  یهلا  باذـع  نارومام  يارب  هدزون  ددـع  اـهنت  دادـعا  ناـیم  زا  ارچ  اـما 
ددـع ) تارـشع ددـع  نیرتـکچوک  )و  هن ددـع  ) داـحآ ددـع  نیرتـگرزب  هدزون  ددـع  رد  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  دـنا  هداد  لاـمتحا 

.تسا عمج  ( هد

قالخا هک  اجنآ  زا  ،و  ددرگ یم  زاب  نطاب  رهاظ و  قلخ  هدزون  هب  هلیذر  قالخا  ياه  هشیر  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنا  هتفگ  زین  یضعب 
زا یهورگ  اـی  هتـشرف  هقبط  ره  رد  ،و  اـهنآ دادـعت  هب  ، هقبط هدزون  خزود  تاـقبط.تسا  یهلا  باذـع  لـماوع  زا  یکی  مادـک  ره  هلیذر 

.دنباذع رومام  ناگتشرف 

اقیقد میریـسا  ایند  دودـحم  طیحم  رد  هک  ام  يارب  اهنآ  تایـصوصخ  تایئزج و  خزود و  تشهب و  تمایق و  هب  طوبرم  لئاسم  ـالوصا 
میناد یم  ام  هچنآ  ، تسین نشور 
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.دشاب یم  هفطاع  وا  ینعم و  نمضتم  هک  دنا  هتفگ  نیا  ار  شتلع  دریگ و  یمن  دوخ  هب  عفر 
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هب ار  یگرزب  هلیبق  دـنناوت  یم  هک  دـنراد  یمیظع  تردـق  هتـشرف  هدزون  نیا  زا  کی  ره  هک  دراد  تایاور  رد  اذـل  ،و  تسا نآ  تاـیلک 
.دننکفیب خزود  رد  یناسآ 

يور زا  دینـش  ار  هیآ  نیا  یتقو  وا  ، دوش یم  نشور  دـننک  یم  رکف  لهج  وبا  دـننام  هک  یناـسک  راـکفا  یناوتاـن  فعـض و  اـجنیا  زا  و 
یم هچ  (1) تسا ) مرکا  ربمغیپ  هب  هراشا  ") هشبک یبا  نبا  " دیونش یمن  ایآ  دننیشنب  ناتیازع  هب  ناتناردام  تفگ  شیرق  هفیاط  هب  ازهتسا 

ار اهنآ  زا  یکی  دناوت  یمن  امش  زا  رفن  هد  ره  ایآ  ، دیناعاجـش زا  یمیظع  هورگ  امـش  اما  ! دنرفن هدزون  خزود  نانزاخ  : دیوگ یم  ؟ دیوگ
باسح مه  امـش  میآ  یم  رب  اهنآ  زا  رفن  هدفه  هدهع  زا  نم  : تفگ ( شیرق دنمروز  دارفا  زا  یکی  ") یحمج دسالا  وبا  " !؟ دنک بولغم 

.(2) دیسرب ! ار  رگید  رفن  ود 

.دنهد تاجن  یمتح  يدوبان  زا  ار  دوخ  دنریگب و  ار  قح  رون  ولج  اه  هیرخس  نیا  اب  دنتساوخ  یم  نازغم  کبس  نیا 

***

236  : ص

زا يدرم  هـک  تـسا  نـیا  رطاـخ  هـب  دــنا : هـتفگ  یــضعب  دــندیمان  یم  ناوـنع  نـیا  هـب  ار  (ص) ربماــیپ شیرق  ارچ  هـکنیا  رد  ( 1 - 1
اب فلاخم  ادـیدش  (ص) ربمایپ هک  اجنآ  زا  ،و  دیـشک اهتب  تدابع  زا  تسد  تیلهاج  ناـمز  رد  هک  دوب  " هشبک وبا  " ماـنب " هعازخ " هفئاـط

یلو ، دوب (ص) ربمایپ يردام  دادجا  زا  یکی  " هشبک وبا  " دنا هتفگ  یـضعب  ،و  دندیمان " هشبک وبا  " دـنزرف ناونع  هب  ار  وا  دوب  یتسرپ  تب 
ره ، تسا " چوق " ینعم هب  برع  تغل  رد  " شبک " اریز هدوب  هیرخـس  مان  نیا  باختنا  زا  ناشدوصقم  اهنآ  هک  تسین  کـش  لاـح  ره  هب 

.دنیوگ یم  رکشل  ناعاجش  ناهدنامرف و  هب  هدمآ و  زین  حدم  نابز  رد  ناونع  نیا  دنچ 
.رگید ریسافت  هحفص 388 و  دلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 2 - 2
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: هتکن

.تسا باذع  ناگتشرف  ددع  ، هدزون ددع 

نیمه يور  زین  دعب  تایآ  رد  ،و  دنک یم  یفرعم  رکشل  هورگ و  هدزون  ای  ، رفن هدزون  ار  خزود  نانزاخ  ددع  ینـشور  هب  قوف  تایآ  رد 
یعـس یتح  ،و  دنراد ددع  نیا  ندوب  سدقم  رب  يرارـصا  یفارحنا  قرف  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  بجع  یلو  تسا ، هدـش  هیکت  بلطم 

ماکحا !و  دننک میظنت  هدزون  روحم  نیمه  رب  یکلف  یعیبط و  نیزاوم  مامت  فالخ  رب  ار  هام  ياهزور  ددع  ،و  لاس ياههام  ددع  دنراد 
.دنا هداد  رارق  نآ  قبط  رب  زین  ار  دوخ  یلمع 

رب ار  نآرق  زیچ  همه  هک  دراد  یکحضم  بیجع و  رارصا  دشابن ، اهنآ  تالیکـشت  اب  طابترا  یب  دیاش  هک  يا  هدنـسیون  هکنیا  رتبجع  و 
هب تسین  گنهامه  نآرق  تایآ  دوجوم  تایعقاو  اب  وا  هاوخلد  ددـع  نیا  هک  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ،و  دـنک هیجوت  هدزون  ساسا  نیمه 

بلاطم رکذ  هب  تقو  فرص  هک  ددرگ  گنهامه  هدزون  ددع  ياهبرضم  ای  ،و  هدزون ددع  رب  ات  دنک  یم  هفاضا  ای  مک  يزیچ  دوخ  لیم 
.دشاب تقو  فالتا  لیبق  زا  دیاش  نآ  زا  ییوگخساپ  اهنآ و 

ددـع اـب  گـنهامه  ار  دوخ  دـیاب  یخزود  تیعمج  کـی  ،و  دـنز رود  " یخزود ددـع  " روـحم رب  دـیاب  " یخزود بهذـم  " کـی يرآ 
!. دننک باذع  ناگتشرف 

***

237  : ص
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هیآ 31] (: 74  ) رثدملا هروس  ]

هراشا

اُونَمآ َنیِذَّلَا  َدا�دْزَی  َبا�تِْکلَا َو  اُوتوُأ  َنیِذَّلَا  َنِْقیَتْسَِیل  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًهَْنِتف  ّالِإ 
�

ْمُهَتَّدِـع  ا�ْنلَعَج  ا�م  ًهَِکئـ�الَم َو  ّـالِإ 
�

ّنلَا 
ِرـا� َبا�حْـصَأ  ـا�ْنلَعَج  ـا�م  َو 

َِکل�ذَـک ًالَثَم  ا�ذـ�ِهب  ّللَا 
�

ُه َدا�رَأ  ا�ذ  ا�م  َنوُِرفا�ْکلَا  ٌضَرَم َو  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلَا  َلوُقَِیل  َنُونِمْؤُْملَا َو  َبا�تِْکلَا َو  اُوتوُأ  َنیِذَّلَا  َبا�تْرَی  ـ�ال  ًاـنا�میِإ َو 
(31  ) ِرَشَْبِلل �يرْکِذ  ّالِإ 

�
َیِه  ا�م  َوُه َو  ّالِإ 

�
َکِّبَر  َدُونُج  ُمَْلعَی  ا�م  ُءا�شَی َو  ْنَم  يِدْهَی  ُءا�شَی َو  ْنَم  ّللَا 

�
ُه ُّلُِضی 

: همجرت

لها اـت  ، مـیدرکن نـیعم  نارفاـک  شیاـمزآ  يارب  زج  ار  اـهنآ  دادـعت  ،و  میدادــن رارق  ( باذــع ) ناگتــشرف زج  ار  خزود  ناروماـم  -31
دیدرت ینامسآ ) باتک  نیا  تیناقح  رد  ) نانمؤم باتک و  لها  ،و  دوش هدوزفا  نانمؤم  نامیا  ،و  دننک ادیپ  نیقی  ( يراصن دوهی و  ) باتک

هارمگ دهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  هنوگنیا  ( يرآ (؟ دراد يروظنم  هچ  فیـصوت  نیا  زا  ادـخ  : دـنیوگب نارفاک  ،و  دـنهدن هار  دوخ  هب 
يرکذت رادشه و  زج  نیا  ،و  دناد یمن  یـسک  وا  زج  ار  تراگدرورپ  نایرکـشل  ،و  دنک یم  تیاده  دـهاوخب  ار  سک  ره  دزاس و  یم 

! تسین اهناسنا  يارب 

238  : ص
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: ریسفت

؟ تسیچ يارب  خزود  نارومام  ددع  نیا 

زین ،و  دـنک یم  رکذ  ( هورگ هدزون  ای  ) رفن هدزون  ار  خزود  نارومام  نانزاخ و  ددـع  دـنوادخ  میدـناوخ  لـبق  تاـیآ  رد  هک  هنوگناـمه 
اهنآ یمک  دادعت  ،و  دنتفرگ هیرخس  داب  هب  ار  نآ  یهورگ  ،و  دش رافک  ناکرشم و  نایم  رد  وگتفگ  ببـس  ددع  نیا  رکذ  هک  میدناوخ 

خـساپ اهنآ  هب  تسا  هروس  نیا  هیآ  نیرت  ینالوط  هک  ثحب  دروم  هیآ  تسین ! یلکـشم  راک  اهنآ  رب  هبلغ  هک  دنتـشادنپ  نیا  رب  لیلد  ار 
.دزاس یم  نشور  هنیمز  نیا  رد  ار  يرتشیب  قیاقح  دیوگ و  یم 

.(1) ًهَِکئ�الَم )  ّالِإ 
�

ّنلا 
ِرا� َبا�حْصَأ  ا�ْنلَعَج  ا�م  َو  میدادن (" رارق  ناگتشرف  زج  ار  ( باذع نارومام  ) شتآ باحصا  ام  :" دیامرف یم  تسخن 

فیعـض و اهنآ  ربارب  رد  ناراکهنگ  مامت  هک  ریگ  تخـس  نشخ و  " دادش "و" ظالغ " نآرق ریبعت  هب  تردـق و  رپ  ، دـنمورین یناگتـشرف 
.دنناوتان

 (. اوُرَفَک َنیِذَِّلل  ًهَْنِتف  ّالِإ 
�

ْمُهَتَّدِع  ا�ْنلَعَج  ا�م  َو  میدادن ( " رارق  نارفاک  شیامزآ  يارب  زج  ار  اهنآ  دادعت  ام  :" دیازفا یم  سپس 

هک یلاح  رد  ، هدش باختنا  ددع 19  دادعا  مامت  نایم  زا  ارچ  هک  دندرک  یم  ازهتسا  اهنآ  هکنیا  تسخن  : دوب تهج  ود  زا  شیامزآ  نیا 
.تشاد دوجو  لاؤس  نیمه  ياج  دوب  هدش  باختنا  يرگید  ددع  ره 

239  : ص

هب هک  اجنیا  رد  زج  ، تسا " ناـیخزود " ینعم هب  اـج  همه  ،و  هدـش رکذ  رایـسب  دـیجم  نآرق  تاـیآ  رد  " راـنلا باحـصا  " هب ریبعت  ( 1 - 1
خزود مامت  ینعم  هب  هتـشذگ  تاـیآ  رد  " رقـس " هک دـهد  یم  ناـشن  اـهنآ  هراـبرد  ریبعت  نیا  رکذ  انمـض  ، تسا " خزود ناـنزاخ  " ینعم

.نآ زا  یصاخ  شخب  هن  ، تسا
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ات ، میهد یم  رارق  رفن  هد  اهنآ  زا  کی  ره  لباقم  رد  اـم  دـنتفگ  یم  هیرخـس  يور  زا  ،و  دندرمـش یم  مک  ار  دادـعت  نیا  رگید  يوس  زا 
یم طول  موق  تکاله  رومام  اهنآ  زا  رفن  دنچ  نآرق  هتفگ  هب  هک  دنتـسه  نانچ  ادـخ  ناگتـشرف  هک  یلاح  رد  مینکـشب ! مه  رد  ار  اهنآ 

هتکن خزود  نانزاخ  يارب  هدزون  ددع  باختنا  هتـشذگ  نیا  زا  ،و  دننک یم  ور  ریز و  هتـشادرب  نیمز  زا  ار  اهنآ  دابآ  ياهرهـش  دنوش و 
.دش نایب  لبق  تایآ  نمض  رد  هک  دراد  ییاه 

هدمآ یتیاور  رد  َبا�تِْکلا )  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِْقیَتْسَِیل  دننک (" ادیپ  نیقی  ( يراصن دوهی و  ) باتک لها  هک  دوب  نیا  فدـه  " دـیازفا یم  زاب  و 
شلوـسر ادــخ و  تـفگ  وا  ، دــندرک لاؤـس  مـنهج  ناـنزاخ  ددــع  زا  ربماـیپ ص  ناراــی  زا  یــضعب  زا  دوـهی  زا  یهورگ  هـک  تـسا 

نآ رب  ( هورگ هدزون  ای  ) رفن هدزون   " " َرَـشَع َهَعِْـست  ا�ْهیَلَع  داد ": ربخ  ربماـیپ ص  هب  دـش و  لزاـن  تعاـس  ناـمه  رد  لـیئربج  ، دـنرتهاگآ
.(1) دنا " هدش  هدرامگ 

توبن هب  اهنآ  نیقی  رب  ،و  دـنتفای دوخ  بتک  اـب  گـنهامه  ار  نآ  دوش  یم  مولعم  دـندرکن  عوضوم  نیا  هب  يداریا  اـهنآ  هک  اـجنآ  زا  و 
یم دعب  هلمج  رد  اذل  دنوش  رتخس  ار  دوخ  نامیا  هدیقع و  رد  زین  نانمؤم  هک  دیدرگ  ببـس  رما  نیمه  ،و  دش هدوزفا  مالـسا ص  ربمایپ 
يور هلمج  نیا  رکذ  زا  دـعب  هلـصافالب  و  ًانا�میِإ )  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدا�دْزَی  َو  دوش ( " هدوزفا  ناـنمؤم  ناـمیا  هک  دوب  نیا  فدـه  و  :" دـیازفا

دعب نانمؤم و  سپس  ، باتک لها  نامیا  يور  اددجم  ،و  ددرگ یم  زاب  دیکات  ناونع  هب  هناگ  هس  فادها  نامه 

240  : ص

(. هحفص 134 دلج 29  یغارم  ریسفت  ) دنا هدرک  لقن  (ص ) ربمایپ زا  " هیودرم نبا  "و" متاح یبا  نبا  "و" یقهیب " ار ثیدح  نیا  ( 1 - 1
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هار دوخ  هب  دیدرت  نآرق  تیناقح  رد  ، نانمؤم ،و  باتک لها  هک  دوب  نیا  فده  و  :" دیوگ یم  ، هدرک هیکت  ناکرـشم  رافک و  نومزآ  هب 
َو دراد (!؟" يروظنم  هچ  تسا و  هدرک  هدارا  هچ  فیصوت  نیا  زا  ادخ  : دنیوگب نارفاک  تسا و  يرامیب  ناشبولق  رد  هک  اهنآ  ،و  دنهدن

.(1) ًالَثَم )  ا�ذ�ِهب  ّللا 
�

ُه َدا�رَأ  ا�ذ  ا�م  َنوُِرفا�ْکلا  ٌضَرَم َو  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َلوُقَِیل  َنُونِمْؤُْملا َو  َبا�تِْکلا َو  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َبا�تْرَی  �ال 

دنا هتفگ  یعمج  ؟ دنتـسه یـصاخشا  هـچ  ( تـسا يراـمیب  ناـشیاهلد  رد  هـک  اـهنآ   ") ٌضَرَم ْمِِهبوـُُلق  ِیف  َنـیِذَّلَا  زا " روـظنم  هـکنیا  رد 
تایآ هنیرق  هب  هک  هرقب  هروس  هیآ 10  رد  هک  نانچ  ، تسا هدمآ  اهنآ  هراب  رد  ریبعت  نیا  نآرق  تایآ  رد  هک  ارچ  ، تسا " ناقفانم " روظنم

يرامیب عون  کی  اهنآ  ياهلد  رد   :" ًاضَرَم ّللا 
�

ُه ُمُهَدا�زَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  میناوخ : یم  ، دـیوگ یم  نخـس  ناقفانم  دروم  رد  دـعب  لبق و 
تردق ماگنه  هب  ناقفانم  هورگ  اریز  دـنا  هتفرگ  قوف  هیآ  ندوب  یندـم  رب  لیلد  ار  نیا  "و  دـیازفا یم  اهنآ  يرامیب  رب  دـنوادخ  تسا و 

.هکم رد  هن  دندش  ادیپ  هنیدم  رد  مالسا 

هک يرافک  مامت  هب  هکلب  ، تسین ناقفانم  هب  رـصحنم  ریبعت  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  ، نآرق تایآ  رد  ریبعت  نیا  رکذ  دراوم  یـسررب  یلو 
تسا نکمم  هک  هدش  ناقفانم  رب  فطع  یهاگ  یتح  ، تسا هدش  قالطا  دنتـشاد  قح  تایآ  هب  تبـسن  ینمـشد  جاجل و  دانع و  تلاح 
ِءـ�الُؤ�ه َّرَغ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َنوُِقفـا�نُْملا َو  ُلوُقَی  ْذِإ  میناوـخ : یم  لاـفنا  هروـس  هیآ 49  رد  الثم  ، دـشاب اهنآ  یگناگود  رب  لـیلد 

 : ْمُُهنیِد

نینچمه و  "، هتخاس رورغم  ناشنید  ار  ( ناناملـسم  ) هورگ نیا  دـنتفگ  یم  دوب  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  اهنآ  ناقفانم و  هک  یماـگنه  "

.رگید تایآ 
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رد هدش  رارکت  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  "و  تیاغ مال  " " لوقیل " رد ،و  تسا " تلع مال  "" نقیتسیل " رد " مال " هک تشاد  هجوت  دـیاب  ( 1 - 1
وا نامرف  ادـخ و  تساوخ  نانمؤم  ندرک  ادـیپ  نیقی  رگید  ریبعت  هب  ،و  تشادـن یترورـض  نآ  رارکت  دوب  ینعم  کی  هب  رگا  هک  یلاـح 

.دوب راک  نیا  تبقاع  هکلب  ، تسین وا  نامرف  تساوخ و  نارفاک  زیمآ  رفک  نانخس  یلو  تسا 
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هناشن هک  دراد  لبق  تایآ  اب  یلماک  طابترا  یگنهامه و  هکنیا  صوصخ  هب  ، درادن دوجو  هیآ  نیا  ندوب  یکم  یفن  رب  یلیلد  نیا  رب  انب 
(. دینک تقد  ) تسا نایامن  الماک  اهنآ  رد  ندوب  یکم  ياه 

هنوگنیا :" دیازفا یم  دوب  یهلا  نانخس  زا  لد  رامیب  نارفاک  نانمؤم و  يریگ  هرهب  یگنوگچ  هراب  رد  هک  اهوگتفگ  نیا  لابند  هب  سپس 
". دنک یم  تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  ،و  دزاس یم  هارمگ  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ 

 (. ُءا�شَی ْنَم  يِدْهَی  ُءا�شَی َو  ْنَم  ّللا 
�

ُه ُّلُِضی  َِکل�ذَک  ) 

یب ، رگید یـضعب  یهارمگ  ،و  یـضعب تیادـه  هراـب  رد  یهلا  هدارا  تیـشم و  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوـخ  هب  هتـشذگ  ياـه  هلمج 
دننمؤم میلـست و  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  هک  اهنآ  ،و  دـنرادن نیا  زج  یقاقحتـسا  دـنلد  راـمیب  جوجل و  دـناعم و  هک  اـهنآ  ، تسین باـسح 

.دنتسه تیاده  نینچ  قحتسم 

اهناـسنا يارب  يرکذـت  رادـشه و  زج  نیا  ،و  دـناد یمن  وا  زج  ار  تراـگدرورپ  نایرکـشل  ، لاـح ره  هب  :" دـیامرف یم  هـیآ  ناـیاپ  رد  و 
 (. ِرَشَْبِلل �يرْکِذ  ّالِإ 

�
َیِه  ا�م  َوُه َو  ّالِإ 

�
َکِّبَر  َدُونُج  ُمَْلعَی  ا�م  َو  تسین (!"

اهنیا هب  دودـحم  دـنوادخ  نایرکـشل  هک  تسین  نیا  شموهفم  هدـمآ  ناـیم  هب  خزود  ناـنزاخ  زا  رفن  هدزوـن  زا  نخـس  رگا  نیا  رب  اـنب 
ياج " یتح دنا ، هدرک  رپ  ار  نامـسآ  نیمز و  مامت  تایاور  زا  یـضعب  ریبعت  هب  هک  دندایز  ردق  نآ  راگدرورپ  نایرکـشل  هکلب  ، دنتـسه

"!. تسا لوغشم  ادخ  حیبست  هب  يا  هتشرف  اجنآ  رد  هکنیا  رگم  تسین  یتسه  ملاع  مامت  رد  ییاپ 

نارـسفم ددرگ  یمرب  زیچ  هچ  هب  ( تسین اهناسنا  يارب  يرکذت  زج  نیا  و   ) ِرَـشَْبِلل �يرْکِذ  ّالِإ 
�

َیِه  ام  هلمج و  رد  " یه " ریمـض هکنیا  رد 
.دنا هداد  يددعتم  تالامتحا 
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.دنخزود نانزاخ  نانآ  زا  یهورگ  هک  ددرگ  یمرب  " ادخ نایرکشل  دونج و  " هب : دنا هتفگ  هاگ 

.ددرگ یم  زاب  خزود  دوخ  ینعی  " رقس " هب ، دنا هتفگ  هاگ  و 

.تسا دیجم  نآرق  تایآ  هب  هراشا  : هدش هتفگ  هاگ  و 

اریز ، دسر یم  رظن  هب  رتبـسانم  تایآ  نحل  هب  هجوت  اب  لوا  ریـسفت  یلو  ، تسا یهاگآ  يرادیب و  رکذت و  هیام  اهنیا  زا  کی  ره  هچ  رگ 
دناوت یمن  دوخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هن  ، هدـیزگرب دوخ  يارب  ینایرکـشل  دونج و  دـنوادخ  رگا  هک  تسا  تقیقح  نیا  ناـیب  فدـه 

.تسا یهلا  باذع  هلاسم  ندوب  يدج  هب  هجوت  يرادیب و  رکذت و  يارب  اهنیا  هکلب  ، دهد رفیک  ار  ناراکهنگ  نادناعم و  همه 

***

: هتکن

!: راگدرورپ نایرکشل  ددع 

یم زاین  یب  رکـشل  روای و  رای و  هنوگ  ره  زا  ار  وا  كاپ  تاذ  ، یتسه ملاع  مامت  رد  شتردـق  شرتسگ  ،و  اج همه  رد  دـنوادخ  روضح 
دوـخ يارب  یناوارف  رکـشل  دوـنج و  ، اـهنآ يروآداـی  رکذـت و  يارب  ،و  قیـالخ هب  شتمظع  نداد  ناـشن  يارب  لاـح  نیا  اـب  یلو  ، دـنک

.دنملاع رسارس  رد  وا  نامرف  يرجم  هک  هدیزگرب 

هک ییاهسایقم  اب  نوچ  هک  تسا  هدش  دراو  یبیجع  تاریبعت  راگدرورپ  دونج  تردق  تمظع و  ترثک و  هراب  رد  یمالسا  تایاور  رد 
.تسا روآ  بجعت  رایسب  ام  يارب  نآ  ندینش  ، تسین راگزاس  میراد  راک  رس و  نآ  اب  ام 

نوچ ،و  مینک یم  تعانق  تسا  هدـش  لقن  هنیمز  نیا  رد  هغالبلا  جـهن  هبطخ  نیتسخن  رد  یلع ع  زا  هک  یتمظع  رپ  مالک  هب  اـجنیا  رد  "
همجرت اهنت  تسا  ینالوط  ترابع 

243  : ص

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 258 

http://www.ghaemiyeh.com


: میروآ یم  ار  نآ 

: تخاس ناگتشرف  فلتخم  فانصا  زا  ولمم  ار  اهنآ  ،و  درک زاب  مه  زا  ار  الاب  ياهنامسآ  هاگ  نآ 

.دنزادرپ یمن  عوکر  هب  دندوجس و  رد  هشیمه  نانآ  زا  یهورگ 

.دنراد یمنرب  عوکر  زا  رس  دنعوکر و  رد  امئاد  یهورگ  و 

.دنهد یمن  عضوم  رییغت  دنلوغشم و  تدابع  هب  دنا و  هداتسیا  امئاد  یهورگ  و 

.دنوش یمن  هتسخ  دنیوگ و  یم  حیبست  هراومه  یهورگ 

.ددرگ یمن  بلاغ  نانآ  لقع  رب  نایسن  وهس و  ،و  دناشوپ یمن  ار  اهنآ  نامشچ  باوخ  هاگچیه 

.دوش یمن  اهنآ  ضراع  یشومارف  تلفغ و  ،و  دیارگ یمن  یتسس  هب  اهنآ  مادنا 

.دندمآ تفر و  رد  وا  رما  نامرف و  غالبا  يارب  هتسویپ  هک  ناربمایپ  يوس  هب  وا  نابز  ،و  دنیوا یحو  يانما  رگید  یهورگ  و 

.نیرب تشهب  نانابرد  دنتسه و  وا  ناگدنب  ناظفاح  رگید  یعمج  و 

ناهج داعبا  زا  ناشدوجو  ناکرا  و  !، هتـشذگ نیرب  نامـسآ  زا  ناشیاهندرگ  ،و  تباث نیمز  نیئاپ  تاقبط  رد  ناشیاهاپ  اـهنآ  زا  یـضعب 
(1) تسا ." هدامآ  ادخ  شرع  ياه  هیاپ  ظفح  يارب  ناشیاه  هناش  ؟و  هتفر نوریب 

روعش و لقع و  ياراد  هک  دوش  یم  لماش  ار  یناگتشرف  مه  هک  دراد  يا  هدرتسگ  عیـسو و  موهفم  ( کلم ) میا هتفگ  زین  البق  هک  نانچ 
.ار یتسه  ملاع  ياوق  اهورین و  زا  يرایسب  مه  ،و  دنمیلست تعاطا و 

.میا هدرک  رکذ  ( دعب هب  هحفص 165  دلج 18  ) رطاف هروس  زاغآ  تایآ  ریسفت  رد  عوضوم  نیا  هراب  رد  يرتشیب  حرش 

***
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.لوا هبطخ  " هغالبلا جهن  ( " 1 - 1
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ات 37] تایآ 32  (: 74  ) رثدملا هروس  ]

هراشا

ْنَأ ْمُْکنِم  َءاـ�ش  ْنَِمل  ( 36  ) ِرَـشَْبِلل ًاریِذَن  ( 35  ) ِرَبُْکلَا يَدْـحَِإل  ا�هَّنِإ  ( 34  ) َرَفْـسَأ ا�ذِإ  ِْحبُّصلَا  َو  ( 33  ) ََربْدَأ ْذِإ  ِلـْیَّللَا  َو  ( 32  ) ِرَمَْقلَا ّـالَک َو 
�

(37  ) َرَّخَأَتَی ْوَأ  َمَّدَقَتَی 

: همجرت

.هام هب  دنگوس  ، دننک یم  روصت  اهنآ  هک  تسین  نینچنیا  -32

.دنک تشپ  دنیچرب و) نماد  ) هک یماگنه  بش  هب  33-و 

.دیاشگب هرهچ  هک  یماگنه  حبص  هب  34-و 

.تسا مهم  لئاسم  زا  ( تمایق كانلوه  ثداوح  ) نآ هک  -35

.اهناسنا همه  يارب  تسا  يراذنا  رادشه و  -36

(. دنورن ای  دنور  شیپ  تاریخ  تیاده  يوس  هب  ) دننامب بقع  ای  دنیوج  مدقت  دنهاوخ  یم  هک  امش  زا  یناسک  يارب  -37

: ریسفت

رد ، زیخاتسر راکنا  مالسا ص،و  ربمایپ  توبن  نارکنم  اب  ثحب  همادا  رد 
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.دیامن یم  دیکات  نآ  باذع  خزود و  زیخاتسر و  تمایق و  هلاسم  رب  هدرک و  دای  يددعتم  ياهدنگوس  تایآ  نیا 

 (. ِرَمَْقلا ّالَک َو 
�

هام (" هب  دنگوس  ، دننک یم  روصت  اهنآ  هک  تسین  نینچ  :" دیامرف یم 

دعب نانخـس  یفن  يارب  زین  یهاـگ  ،و  دـشاب یم  هدرک  رکذ  ـالبق  فرط  هک  ینانخـس  یفن  يارب  ـالومعم  ،و  تـسا " عدر " فرح " ـالک "

هب ار  منهج  نزاخ  ناگتـشرف  ددع  ،و  دندوب نآ  باذع  خزود و  رکنم  هک  ار  ناکرـشم  رادنپ  هتـشذگ  تایآ  هنیرق  هب  اجنیا  رد  ،و  تسا
.دنک یم  یفن  ، دنتفرگ یم  هیرخس  داب 

روـن و مه  ،و  مظنم شدرگ  مه  ،و  تقلخ رظن  زا  مه  ، تسا یهلا  گرزب  تاـیآ  زا  یکی  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  " هاـم " هب دـنگوس  رکذ 
هب دنگوس  و  :" دیازفا یم  سپـس  .تسا ***  اهزور  نتخاس  صخـشم  يارب  يا  هدنز  میوقت  دوخ  هک  یجیردت  تارییغت  مه  ،و  ییابیز

 (. ََربْدَأ ْذِإ  ِْلیَّللا  َو  دنیچرب ( " نماد  دنک و  تشپ  هک  یماگنه  بش 

.(1) َرَفْسَأ )  ا�ذِإ  ِْحبُّصلا  َو  دریگرب (" هرهچ  زا  باقن  هک  یماگنه  حبص  هب  مسق  و  *** "

ماگنه هب  هام  رون  ،و  تسا اهبـش  رد  هام  يرگ  هولج  : میناد یم  اریز  ، دنرگیدکی لمکم  ،و  طوبرم رگیدکی  هب  دـنگوس  هس  نیا  عقاو  رد 
.درادن يا  هولج  اقلطم  تسا و  دیشروخ  رون  عاعشلا  تحت  زور 
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هتفگ " تارفاس " باجح یب  نانز  هب  اذـل  ،و  باجح فشک  شـشوپ و  ندرک  زاب  ینعم  هب  ( رقف نزو  رب  ") رفـس " هدام زا  " رفـسا ( " 1 - 1
.تسا بلاج  ابیز و  هیبشت  عون  کی  رب  لمتشم  حبص  عولط  دروم  رد  ریبعت  نیا  ،و  دوش یم 
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تـشپ هک  تسا  بلاج  نامز  نآ  کیرات  بش  نیا  اما  ، قح ناقـشاع  زاین  زار و  ماگنه  ،و  شوماخ تسا و  شخب  مارآ  هچرگ  زین  بش 
لد رتاـبیز و  همه  زا  تسا  کـیرات  بش  رگناـیاپ  هک  حبـص  عولط  ،و  دـشاب هاگرحـس  رخآ  دور و  شیپ  ینـشور  حبـص  هب  ور  دـنک و 

.دنک یم  افص  رون و  رد  قرغ  دروآ و  یم  طاشن  دجو و  هب  ار  یناسنا  ره  هک  تسا  رتزیگنا 

هدـیپس ندـیمد  یتسرپ و  تب  "و  كرـش " تاملظ ندرک  تشپ  "و  نآرق " تیادـه رون  اب  یبسانت  نمـض  رد  هناگ  هس  ياهدـنگوس  نیا 
.دراد " دیحوت " ناهاگحبص

تمایق كانلوه  ثداوح  املسم  :" دیامرف یم  ، هدش دای  نآ  رطاخ  هب  دنگوس  هک  دزادرپ  یم  يزیچ  هب  اهدنگوس  نیا  نایب  زا  دعب  *** 
.(1) ِرَبُْکلا .)  يَدْحَِإل  ا�هَّنِإ  تسا (" مهم  لئاسم  زا  باذع  ناگتشرف  خزود و  و 

دـشاب مادـک  ره  ،و  تمایق ثداوح  هعومجم  ای  ،و  راگدرورپ نایرکـشل  "و  دونج " ای ، ددرگ یمرب  ( خزود ") رقـس " هب ای  " اـهنا " رد ریمض 
.تسا نشور  نآ  تمظع 

") اهناسنا راذـنا  يارب  تسا  يا  هلیـسو  نیا  هکلب  تسین ، ییوج  ماقتنا  زگره  خزود  شنیرفآ  زا  فدـه  " دـنک یم  هفاضا  سپـس  *** 
.(2) ِرَشَْبِلل )  ًاریِذَن 
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یم خزود  گرزب  تاـقبط  زا  یکی  رقـس  هک  تسا  نیا  روظنم  : دـنا هتفگ  یـضعب  ، تسا گرزب  ینعم  هب  " يربـک " عمج " ربـک ( " 1 - 1
.تسین راگزاس  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  زا  میدرک و  هراشا  نآ  هب  البق  هچنآ  اب  ریسفت  نیا  یلو  ، دشاب

تسا یتروص  رد  نیا  ،و  دنا هتفرگ  " زیمت " ار نآ  یضعب  ددرگ و  یمزاب  " رقس " هب هک  " اهنا " رد ریمـض  يارب  تسا  لاح  " اریذن ( " 2 - 2
.دسر یم  رظن  هب  رتحیحص  لوا  لامتحا  یلو  ، دیایب " راذنا " ینعم هب  دشاب و  هتشاد  يردصم  ینعم  " ریذن " هک
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.دراد رذح  رب  تسا  قح  نانمشد  ناراکهنگ و  نارفاک و  راظتنا  رد  هک  یکانتشحو  باذع  زا  ،و  دهد میب  ار  ناگمه  ات 

يارب " تسا رـشب  دارفا  همه  يارب  " هکلب تـسین  ینیعم  هورگ  صوـصخم  راذـنا  نـیا  : دـیازفا یم  رتـشیب  دـیکات  يارب  ماجنارـس  و  *** 
هلفاق نیا  زا  دنلیام  هک  اهنآ  هچ  ،و  دنور شیپ  ادخ  نامرف  تعاطا  تاریخ و  يوس  هب  ،و  دنیوج مدقت  دـنهاوخ  یم  هک  امـش  زا  یناسک 

 (. َرَّخَأَتَی ْوَأ  َمَّدَقَتَی  ْنَأ  ْمُْکنِم  َءا�ش  ْنَِمل  دننامب (" بقع 

.وا لاح  هب  ادب  دیامیپب  ار  درگ  بقع  و  رخات " " هار سک  ره  ،و  وا لاح  هب  اشوخ  دریگ  شیپ  ار  " مدقت " هار سک  ره 

.تسا نآ  زا  رخات  خزود و  شتآ  يوس  هب  مدقت  اجنیا  رد  رخات  مدقت و  زا  روظنم  هک  دنا  هداد  لامتحا  زین  یضعب 

.دشاب یم  وا  رخات  طاطحنا و  ای  وا و  لماکت  یناسنا و  سفن  مدقت  روظنم  دنا  هتفگ  زین  یضعب  و 

.درادن یبسانت  نادنچ  مود  ریسفت  تسا و  رتبسانم  موس  لوا و  ینعم 

***
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ات 48] تایآ 38  (: 74  ) رثدملا هروس  ]

هراشا

َرَقَس ِیف  ْمُکَکَلَـس  ا�م  ( 41  ) َنیِمِرْجُْملَا ِنَـع  ( 40  ) َنُولَءا�سَتَی ّنَج 
ٍتـا� ِیف  ( 39  ) ِنیِمَْیلَا َبا�حْـصَأ  ّالِإ 

�
( 38  ) ٌهَنیِهَر ْتَبَـسَک  ا�ِمب  ٍسْفَن  ُّلُک 

ِنیِّدلَا ِمْوَِیب  ُبِّذَُکن  ّنُک 
ا� َو  ( 45  ) َنیِِضئا�ْخلَا َعَم  ُضوَُخن  ّنُک 

ا� َو  ( 44  ) َنیِکْسِْملَا ُمِعُْطن  ُکَن  َْمل  َو  ( 43  ) َنیِّلَصُْملَا َنِم  ُکَن  َْمل  اُولا�ق  ( 42)
(48  ) ّشلَا

�
َنیِِعفا ُهَعا�فَش  ْمُهُعَْفنَت  ا�مَف  ( 47  ) ُنیِقَْیلَا اَنا�تَأ  ّتَح 

ی� ( 46)
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: همجرت

.تسا شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره  -38

(. دنهد یم  ناشتسار  تسد  هب  يوقت  نامیا و  هناشن  هب  ار  ناشلامعا  همان  هک  ") نیمیلا باحصا  " رگم -39

.دننک یم  لاؤس  دنتشهب و  ياهغاب  رد  اهنآ  -40

: نامرجم زا  -41

اب هتسویپ  45-و  میدرک ! یمن  دنمتسم  ماعطا  44-و  میدوبن ! نارازگزامن  زا  ام  : دنیوگ یم  -43 داتسرف ؟ خزود  هب  ار  امش  زیچ  هچ  -42
.میدوب ادصمه  نیشنمه و  لطاب  لها 

.میدرک یم  راکنا  ار  ازج  زور  هراومه  46-و 

.دیسر ارف  ام  گرم  هک  ینامز  ات  -47

.دیشخب یمن  يدوس  اهنآ  لاح  هب  ناگدننک  تعافش  تعافش  اذل  -48

: ریسفت

؟ دیدش خزود  لها  ارچ  امش 

" تسا شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره  :" دیازفا یم  تایآ  نیا  رد  ، دمآ لبق  تایآ  رد  نایخزود  خزود و  هراب  رد  هک  یثحب  همادا  رد 
 (. ٌهَنیِهَر ْتَبَسَک  ا�ِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  ) 

دوجو ماـمت  ییوـگ  ، دـنهد یم  " ماو " لـباقم رد  ـالومعم  هک  تسا  يا  هقیثو  نآ  ،و  تسا " ناـگورگ " ینعم هب  " نهر " هداـم زا  " هنیهر "

یقاب تراسا  دـیق  رد  هنرگ  ددرگ و  یم  دازآ  دـهد  یم  ماجنا  ار  نآ  هک  یماگنه  ، تسا وا  فیلاکت  فئاـظو و  ماـجنا  ورگ  رد  ناـسنا 
.دنام دهاوخ 

تمزالم " نهر " یناعم زا  یکی  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  تغل  لها  تاملک  زا  یضعب  زا 
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.ناراکدب هاوخ  ،و  ناراکوکین هاوخ  ، دنشیوخ لامعا  هارمه  همه  هک  دوش  یم  نینچ  هیآ  موهفم  ینعم  نیا  قبط  تسا (1) یهارمه  و 

.تسا رتبسانم  لوا  ریسفت  ، دعب تایآ  هنیرق  هب  یلو 

 (. ِنیِمَْیلا َبا�حْصَأ  ّالِإ 
�

دندازآ ( " تراسا  نیا  دیق  زا  هک  نیمیلا  باحصا  رگم  :" دیامرف یم  هلصافالب  اذل  *** 

دنوش (2). یم  تشهب  دراو  باسح  یب  و  دنا ، هتسکش  ار  تراسا  ياهریجنز  لغ و  ، حلاص لمع  نامیا و  وترپ  رد  اهنآ 

: تسا وگتفگ  نارسفم  نایم  رد  ؟ دنتسه یناسک  هچ  اجنیا  رد   " ِنیِمَْیلا َبا�حْصَأ  زا " روظنم  هکنیا  رد 

.دوش یم  هداد  ناشتسار  تسد  هب  ناشلامعا  همان  هک  دنا  هدرک  ریسفت  یناسک  هب  ار  نآ  یضعب 

.رگید تالامتحا  ،و  دنا هتسناد  ناگتشرف  هب  هراشا  ار  نآ  یضعب  ،و  دنرادن هانگ  اقلطم  هک  دنناد  یم  ینانمؤم  ار  اهنآ  یضعب  و 

نامیا و ياراد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ، تسا لوا  ینعم  نامه  ، دراد ینآرق  دـهاوش  ،و  دـیآ یم  رب  نآرق  فلتخم  تایآ  زا  هچنآ  یلو 
مکح هب  ،و  تساهنآ تانسح  عاعشلا  تحت  دنشاب  هتشاد  يرصتخم  ناهانگ  رگا  ،و  دنحلاص لمع 
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". نهر " هدام " برعلا ناسل  ( " 1 - 1
،و دنا هتفرگ  " عطقنم " ار نآ  " نایبت " رد یسوط  خیش  موحرم  دننام  یضعب  " عطقنم " ای تسا  " لصتم " اجنیا رد  " ءانثتسا " هکنیا رد  ( 2 - 2

رکذ " هنیهر " موهفم دروم  هک  تسا  یفلتخم  ياهریـسفت  هب  طوبرم  توافت  نیا  ، دـنناد یم  لـصتم  ار  نآ  " ناـیبلا حور  " دـننام یـضعب 
(. دینک تقد  ) دوب دهاوخ  لصتم  ءانثتسا  رگید  ریسفت  قبط  ،و  تسا عطقنم  ءانثتسا  میا  هدیزگرب  هک  يریسفت  قباطم  میدرک 
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(. دوه 114  ) ئِّیَّسلا
ِتا� َْنبِهُْذی  ِتا�نَسَْحلا  َّنِإ 

ناسآ هداس و  لهس و  دنشاب  هتشاد  یباسح  رگا  ای  دنوش و  یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  ای  ، دناشوپ یم  ار  دب  لامعا  ناشکین  لامعا 
 : ًاریِسَی ًابا�سِح  ُبَسا�ُحی  َفْوَسَف  ِِهنیِمَِیب  َُهبا�تِک  َِیتوُأ  ْنَم  ا�ّمَأَف  تسا : هدمآ  قاقشنا  هروس  هیآ 7  رد  هک  هنوگنامه  ، تسا

". دوب دهاوخ  ناسآ  وا  باسح  هدش  هداد  وا  تسار  تسد  هب  شلامعا  همان  هک  یسک  اما 

لک ،و  نیمیلا باحصا  انتعیش  نحن و  : دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  هیآ  نیا  ریسفت  رد  رقاب ع  ماما  زا  تنس  لها  فورعم  رسفم  " یبطرق "

تراسا رد  دراد  نمشد  ار  تیب  لها  ام  سک  ره  ،و  میتسه " نیمیلا باحصا  " نامنایعیـش ام و  :" نونهترملا مهف  تیبلا  لها  انـضغبا  نم 
.(1) تسا " شیوخ  لامعا 

ثحب دروم  تاـیآ  لـیذ  رگید  یـضعب  "و  نیلقثلا رون  " ریـسفت هدنـسیون  "و  ناـیبلا عمجم  " رد هلمج  زا  رگید  نارـسفم  ار  ثیدـح  نیا 
.دنا هدروآ 

اب تمعن و  رپ  ياهغاب  رد  اهنآ  :" دـیازفا یم  هتخادرپ  اهنآ  لباقم  هورگ  "و  نیمیلا باحـصا  " لاـح حرـش  زا  يا  هشوگ  هب  سپـس  *** 
.(2) َنُولَءا�سَتَی )  ّنَج 

ٍتا� ِیف  ...دننک ( " یم  لاؤس  هک  یلاح  رد  دنتشهب  تمظع 

***
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هحفص 6878. دلج 10  " یبطرق " ریسفت ( 1 - 1
اجنیا رد  یلو  ، دـیآ یم  تسا  رفن  دـنچ  ای  رفن  ود  نایم  ییاهراک  يارب  الومعم  هک  تسا  " لـعافت " باـب زا  هچرگ  " نولءاـستی ( " 2 - 2

نآ تمظع  نایب  يارب  " تانج " ندوب هرکن  انمـض  ، دشاب یم  نولاسی  ینعم  هب  ،و  هداد تسد  زا  ار  ینعم  نیا  رگید  دراوم  یـضعب  دننام 
.تسا تانج " یف  مه  " ریدقت رد  تسا و  یفوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  " تانج یف  " لاح ره  هب  تسا و 
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 (. َنیِمِرْجُْملا ِنَع  ناراکهنگ (" زا  "

 (. َرَقَس ِیف  ْمُکَکَلَس  ا�م  داتسرف (!؟" خزود  هب  ار  امش  زیچ  هچ  : دنیوگ یم  *** 

ملاع زا  دـنناوت  یم  نایتشهب  ، ددرگ یمن  عطق  یلک  هب  نایخزود  ناـیتشهب و  ناـیم  هطبار  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تاـیآ  نیا  زا 
.دنزادرپ وگتفگ  هب  اهنآ  اب  ،و  دننک هدهاشم  ار  نایخزود  عضو  دوخ 

هطبار نیا  رد  شیوخ  گرزب  هانگ  راهچ  هب  اهنآ  دنیوگ ؟ یم  هچ  " نیمیلا باحـصا  " لاؤس نیا  خـساپ  رد  نامرجم  مینیبب  نونکا  *** 
: دننک یم  فارتعا 

 (. َنیِّلَصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اُولا�ق  میدوبن (" نارازگزامن  زا  ام  : دنیوگ یم  " هکنیا تسخن 

توعد یهلا  میقتسم  طارـص  هب  ار  ام  ،و  درک یم  رکنم  ءاشحف و  زا  یهن  ،و  تخادنا یم  ادخ  دای  هب  ار  ام  زامن  میدناوخ  یم  زامن  رگا 
.دومن یم 

 (. َنیِکْسِْملا ُمِعُْطن  ُکَن  َْمل  َو  میدرک (" یمن  نیکسم  ماعطا  ام  " هکنیا رگید  *** 

يرورـض ياهیدـنمزاین  هب  کـمک  هنوگ  ره  ، نآ زا  روـظنم  ارهاـظ  یلو  ، تسا ناـیاونیب  هب  نداد  اذـغ  ینعم  هب  هچرگ  نیکـسم  ماـعطا 
.اهنیا ریغ  نکسم و  كاشوپ و  كاروخ و  زا  معا  ، دشاب یم  نادنمزاین 

رد دورو  ببـس  یبحتـسم  ياهقافنا  كرت  هک  ارچ  تسا  " بجاو تاـکز  " نآ زا  روظنم  دـنا  هدرک  حیرـصت  نارـسفم  هک  هنوگناـمه  و 
دنچ ره  دوب ، هدـش  لزان  زین  هکم  رد  لامجا  روط  هب  تاکز  هک  دـنک  یم  دـیکات  ار  بلطم  نیا  رگید  راـب  هیآ  نیا  ،و  دوش یمن  خزود 

.تسا هدوب  هنیدم  رد  لاملا  تیب  رد  نآ  زکرمت  اصوصخم  دودح و  تایصوصخ  نییعت  تایئزج و  عیرشت 
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 (. َنیِِضئا�ْخلا َعَم  ُضوَُخن  ّنُک 
ا� َو  میدش (" یم  ادصمه  نیشنمه و  لطاب  لها  اب  هتسویپ  ام  " هکنیا رگید  *** 

اب میدش ، یم  ربخ  اب  ام  دیدرگ و  یم  لیکشت  لطاب  جیورت  يارب  یـسلجم  ره  ،و  دش یم  دنلب  قح  دض  رب  يا  هشوگ  ره  زا  ییادص  ره 
یم هحـص  اهنآ  راکنا  بیذکت و  رب  ،و  میدرک یم  قیدصت  ار  اهنآ  نانخـس  ، میدـش یم  تعامج  گنرمه  میدرک و  یم  یهارمه  اهنآ 

.میدرب یم  تذل  قح  هب  تبسن  اهنآ  هیرخس  ازهتسا و  زا  ،و  میدراذگ

هب ندـش  هدولآ  دورو و  هب  سپـس  ،و  تسا بآ  رد  تکرح  دورو و  ینعم  هب  لـصا  رد  ( ضوح نزو  رب  ") ضوـخ " هداـم زا  " ضوـخن "

.دوش یم  لامعتسا  ساسا  یب  لطاب و  بلاطم  رد  دورو  دروم  رد  ابلاغ  دیجم  نآرق  رد  یلو  هدش ، هتفگ  زین  روما  ریاس 

ازهتسا داب  هب  ار  ادخ  تایآ  هک  دوش  یم  یناسک  سلاجم  رد  دورو  لماش  مه  هک  دراد  يا  هدرتسگ  عیسو و  ینعم  " لطاب رد  ضوخ  "

هداد ماجنا  هک  ار  یناهانگ  ای  ، دنراد کیکر  ياهیخوش  ای  ،و  دنیامن یم  تعدب  جیورت  ای  ، دننک یم  یمالـسا  دض  تاغیلبت  ، دـنریگ یم 
هیآ رد  یلو  ، اهنآ دننام  بعل و  وهل و  تمهت و  تبیغ و  سلاجم  رد  تکرـش  نینچمه  ،و  دـننک یم  لقن  ذذـلت  ای  راختفا  ناونع  هب  دـنا 

ینید یب  كرـش و  رفک و  جـیورت  ،و  تاسدـقم يازهتـسا  ادـخ و  نید  فیعـضت  يارب  هک  تسا  یـسلاجم  رب  رظن  رتـشیب  ثحب  دروـم 
.دوش یم  لیکشت 

 (. ِنیِّدلا ِمْوَِیب  ُبِّذَُکن  ّنُک 
ا� َو  میدرک ( " یم  راکنا  ار  ازج  زور  هراومه  ام  هکنیا  "و  دنیازفا یم  سپس  *** 

***
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 (. ُنیِقَْیلا اَنا�تَأ  ّتَح 
ی� دیسر (" ارف  ام  گرم  هک  ینامز  ات  "

هانگ باکترا  يارب  ار  ناسنا  ،و  دزاس یم  لزلزتم  ار  یقالخا  یهلا و  ياهـشزرا  مامت  ، ازج باـسح و  زور  داـعم و  راـکنا  تسا  نشور 
.دیآ رد  رمع  نایاپ  ات  موادم  رما  کی  تروص  هب  هلاسم  نیا  رگا  اصوصخم  ، دراد یم  رب  هار  نیا  زا  ار  عناوم  ،و  دنک یم  عیجشت 

زین نید  عورف  هب  دنتـسه  نید  لوصا  هب  فلکم  هک  هنوگناـمه  راـفک  ـالوا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  تاـیآ  نیا  زا  لاـح  ره  هب 
تیمها و " تمایق هب  نامیا  "و" لطاب لها  سلاجم  كرت  "و" تاکز "و" زامن " ینعی هناگ  راهچ  روما  نیا  دهد  یم  ناشن  زین  ،و  دنفلکم

ناکرات ،و  ناگدنهد تاکز  ،و  یعقاو نارازگزامن  ياج  منهج  بیترت  نیا  هب  ،و  دراد ناسنا  تیبرت  تیاده و  رد  يا  هداعلا  قوف  شقن 
.تسین تمایق  هب  نانمؤم  ،و  لطاب

هب داقتعا  نامیا و  يارب  تسا  يزمر  نآ  رکذ  نیا  رب  انب  تسین ، رـسیم  وا  هب  ناـمیا  نودـب  تسا  ادـخ  تداـبع  هک  اـجنآ  زا  زاـمن  هتبلا 
،و دریذـپ یم  نایاپ  داعم  هب  دوش و  یم  عورـش  دـیحوت  زا  هناگراهچ  روما  نیا  : تفگ ناوت  یم  وا و  نامرف  ربارب  رد  میلـست  ،و  دـنوادخ

.دریگ یم  ربرد  نتشیوخ " "و" قلخ "و" قلاخ " اب ار  ناسنا  طابترا 

بوسحم رفاک  نمؤم و  يارب  ینیقی  رما  کی  هک  ارچ  ، تسا گرم  اجنیا  رد  " نیقی " زا روظنم  هک  تسا  نیا  نارـسفم  نایم  رد  فورعم 
ّتَح

ی� َکَّبَر  ُْدبْعا  میناوخ َو  یم  زین  رجح  هروس  هیآ 99  رد  ، دنک کش  دناوت  یمن  گرم  رد  دـنک  کش  زیچ  ره  رد  ناسنا  ،و  دوش یم 
". دسر ارف  ( وت گرم  (و  نیقی ات  نک  تدابع  ار  دوخ  يادخ   :" ُنیِقَْیلا َکَِیتْأَی 

ناسنا گرم  زا  دعب  لصاح  یهاگآ  ینعم  هب  اجنیا  رد  ار  نیقی  یضعب  یلو 
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.تسا گنهامه  یتهج  زا  لوا  ریسفت  اب  هک  دنا  هدرک  ریسفت  تمایق  خزرب و  لئاسم  هب  تبسن 

: دیوگ یم  هدرک  هراشا  هورگ  نیا  موش  تبقاع  هب  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد  و  *** 

ْمُهُعَْفنَت ا�مَف  دننامب ( هشیمه  يارب  یهلا  باذع  رد  دـیاب  "و  درادـن يدوس  اهنآ  لاح  هب  ناگدـننک  تعافـش  زا  کیچیه  تعافـش  اذـل  "

 (. ّشلا
�

َنیِِعفا ُهَعا�فَش 

هب زاین  تعافـش  هک  ارچ  ، نیحلاص ءادهـش و  نیقیدـص و  ناگتـشرف و  تعافـش  هن  ،و  ناماما راگدرورپ و  نالوسر  اـیبنا و  تعافـش  هن 
یفیعـض لاهن  ياپ  رب  هک  تسا  یلالز  بآ  نوچمه  تعافـش  ، دنا هدرب  نایم  زا  یلک  هب  ار  اه  هنیمز  اهنیا  و  دراد ، دـعاسم  هنیمز  دوجو 

رد هک  هنوگنامه  رگید  ریبعت  هب  ،و  دنک یمن  هدنز  ار  نآ  لالز  بآ  نیا  دشاب  هدرم  یلک  هب  لاهن  رگا  تسا  یهیدب  ،و  دوش یم  هتخیر 
تسا نآ  نخس  نیا  موهفم  ،و  تسا رگید " زیچ  هب  يزیچ  ندرک  همیمض  " ینعم هب  عفـش  هدام  زا  " تعافـش " میا هتفگ  تعافـش  ثحب 

وا هب  هدننک  تعافش  صخش  ، هدناماو تخس  ياهبیشن  زارف و  رد  ،و  هدومیپ دوخ  ياپ  اب  ار  هار  زا  یتمسق  هدنوش  تعافـش  صخـش  هک 
دیامیپب (1). ار  هار  هیقب  ات  دنک  یم  يرای  ار  وا  دوش و  یم  همیمض 

اهنآ يارب  تسا  ینکش  نادند  خساپ  ،و  دنک یم  دیکات  ادخ  هاگرد  ناعیفش  ددعت  عونت و  تعافش و  هلاسم  رب  رگید  راب  هیآ  نیا  انمض 
.دنتعافش لصا  رکنم  هک 

یلماع هکلب  ، دوش یمن  بوسحم  هانگ  يارب  زبس  غارچ  ینعم  هب  ،و  تسین طرـش  دـیق و  یب  تعافـش  هکنیا  رب  تسا  يدـیکات  نینچمه 
هب وا  يایلوا  ادخ و  اب  وا  هطبار  ،و  دـناسرب دـشاب  هتـشاد  تعافـش  تیلباق  هک  يا  هلحرم  هب  ار  وا  لقا  دـح  هک  ناسنا  تیبرت  يارب  تسا 

.دوشن عطق  یلک 
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نآ شموهفم  هکلب  ، دـنزیخ یمرب  یناسک  نینچ  تعافـش  هب  ناعفاش  هک  تسین  نیا  قوف  هیآ  موهفم  هک  تسا  رکذ  لـباق  زین  هتکن  نیا 
.دنوش یمن  هدوهیب  وغل و  راک  بکترم  ّللا 

�
ه ءایلوا  اریز  دننک  یمن  تعافش  اهنآ  درادن  يدوس  اهنآ  لاح  هب  تعافش  نوچ  هک  تسا 

***

: هتکن

ازج زور  ناعیفش 

هریاد و  ،) دـنددعتم تمایق  زور  رد  ناعیفـش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ، دـیجم نآرق  تایآ  زا  رگید  یـضعب  نینچمه  ، ثحب دروم  تایآ  زا 
هدافتسا - تسا دایز  رایـسب  تایاور  نیا  -و  هدش لقن  تنـس  لها  هعیـش و  عبانم  زا  هک  یتایاور  عومجم  زا  ( تسا توافتم  اهنآ  تعافش 

.دننک یم  تعافش  تسا  دوجوم  اهنآ  رد  تعافش  ياه  هنیمز  هک  یناراکهنگ  يارب  تمایق  رد  ناعیفش  نیا  هک  دوش  یم 

، دومرف ّللا 
�

ه لوسر  میناوخ  یم  یثیدح  رد  هک  نانچ  ، تسا مالسا ص  ربمایپ  صخش  عیفش  نیتسخن  -1

هنجلا یف  عفاش  لوا  انا 

(1)

.

: دومرف هک  تسا  هدمآ  مرکا ص  ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  هک  نانچ  ، دنتمایق زور  ءاعفش  زا  ءایبنا  مامت  -2

هب صالخا  يور  زا  هک  یناسک  مامت  هراب  رد  ناربمایپ   :" اهنم مهنوجرخیف  اصلخم  ّللا 
�

ه الا  هلا  نأ ال  دهـشی  نم  لک  یف  ءاـیبنالا  عفـشی 
.(2) دنزاس " یم  جراخ  خزود  زا  ار  اهنآ  ،و  دننک یم  تعافش  دنهد  یم  یهاوگ  دنوادخ  تینادحو 
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: هدش لقن  ادخ ص  لوسر  زا  هک  هنوگنامه  ، دنرشحم زور  ناعیفش  زا  ناگتشرف  -3

" دننک تعافش  هک  دوش  یم  هداد  هزاجا  ءادهـش  ءایبنا و  ناگتـشرف و  هب  زور  نآ  رد  اوعفـشی  نا  ءادهـشلا  نییبنلا و  هکئالملل و  نذؤی 
.(1)

: دیامرف یم  یلع ع  هک  نانچ  دننک  یم  تعافش  زین  اهنآ  نایعیش  نیموصعم و  همئا  4 و 5-

.(2) تسا " تعافش  ماقم  زین  ام  ناتسود  ام  يارب  تسا و  تعافش  ام  يارب   :" هعافش انتدوم  لهال  هعافش و  انل 

: میناوخ یم  مرکا ص  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هک  نانچ  دنناعیفش  زا  ادخ  هار  نادیهش  نینچمه  نادنمشناد و  ءاملع و  6 و 7-

" ءادهـش اهنآ  زا  دعب  ،و  املع سپـس  دـننک  یم  تعافـش  ءایبنا  تسخن  تمایق  زور   " ءادهـشلا مث  ءاملعلا  مث  ءایبنالا  همایقلا  موی  عفـشی 
.(3)

هک تسا  هدمآ  ترضح ص  نامه  زا  یثیدح  رد  یتح 

.(4) دوش " یم  هتفریذپ  شا  هداوناخ  زا  رفن  داتفه  هرابرد  دیهش  تعافش   : هتیب لها  نم  اناسنا  نیعبس  یف  دیهشلا  عفشی 

یم هتفریذـپ  رفن  رازه  داتفه  هراـب  رد  اـهنآ  تعافـش  : هدروآ راونـالا " راـحب  " رد " یـسلجم همـالع  " موحرم هک  يرگید  ثیدـح  رد  و 
.(5) دوش !"

.تسین تیاور  ود  نیا  نیب  یتافانم  تسا  ریثکت  دادعا  زا  ود  ره  ، رازه داتفه  ،و  داتفه ددع  هکنیا  هب  هجوت  اب  و 

: دومرف یلع ع  هک  نانچ  دنک  یم  تعافش  تمایق  زور  رد  زین  نآرق  -8
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هحفص 43. دلج 5  " دمحا دنسم  ( " 1 - 1
هحفص 624. " قودص لاصخ  ( " 2 - 2

هحفص 1443. دلج 2  " هجام نبا  ننس  ( " 3 - 3
هحفص 15. دلج 2  " دواد یبا  ننس  ( " 4 - 4

هحفص 14. دلج 100  " راونالا راحب  ( " 5 - 5
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.(1) دوش " یم  هتفریذپ  شتعافش  هک  تسا  يا  هدننک  تعافش  نآرق  دینادب   " عفشم عفاش  ( نآرقلا ) هنا اوملعا  و 

: میناوخ یم  مرکا ص  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هک  نانچ  ، دنا هدرک  فرص  مالسا  رد  يرمع  هک  یناسک  -9

ریـسم رد  (و  دـسرب یگلاسدون  هب  ناسنا  هک  یماگنه   " هلها یف  عفـش  رخات و  ام  هبنذ و  نم  مدـقت  ام  ّللا 
�

ه رفغ  نیعـستلا  لـجرلا  غلب  اذا 
دوش (2). یم  هتفریذپ  شا  هداوناخ  رد  وا  تعافش  ،و  دشخب یم  ار  وا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  ( دنک ریس  نامیا 

: تسا هدمآ  ادخ ص  لوسر  زا  یثیدح  رد  هک  نانچ  ، دننک یم  تعافش  زین  تادابع  -10

.(3) دننک " یم  تعافش  تمایق  رد  ناگدنب  يارب  نآرق  هزور و   " همایقلا موی  دبعلل  ناعفشی  نآرقلا  مایصلا و 

زا تمایق  رد  زین  تسا  هدیـشوک  نآ  ظفح  رد  ناسنا  هک  یتناما  دـننام  کین  لاـمعا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  یـضعب  زا  -11
دنک (4). یم  تعافش  ناسنا 

ثیدـح رد  هک  نانچ  ، دـنک یم  ناراـکهنگ  تعافـش  مه  دـنوادخ  دوخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب  زا  هکنیا  بلاـج  -12
: تسا هدمآ  مرکا ص  لوسر  زا  يرگید 

 : یتعافش تیقب  رابجلا  لوقیف  نونمؤملا  هکئالملا و  نویبنلا و  عفشی 

.(5) تسا " هدنام  یقاب  نم  تعافش  دیوگ  یم  دنوادخ  ،و  دننک یم  تعافش  نانمؤم  ناگتشرف و  ناربمایپ و  تمایق  رد  "
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هبطخ 176. " هغالبلا جهن  ( " 1 - 1
هحفص 89. دلج 2  " دمحا دنسم  ( " 2 - 2

هحفص 174. دلج 2  " دمحا دنسم  ( " 3 - 3
هحفص 14. دلج 2  " بوشآرهش نبا  بقانم  ( " 4 - 4

هحفص 149. دلج 9  " يراخبلا حیحص  ( " 5 - 5
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دشاب (1). یم  نآ  زا  يا  هشوگ  میدرک  رکذ  هچنآ  تسا و  ناوارف  رایسب  هنیمز  نیا  رد  تایاور 

نیا احیرص  ثحب  دروم  تایآ  رد  هک  نانچ  ، تسین ریذپ  ناکما  نآ  نودب  هک  دراد  يدویق  طئارش و  تعافـش  هک  مینک  یم  رارکت  زاب 
اریز ، دشاب دوجوم  زین  لباق  تیلباق  هک  تسا  نآ  مهم  ، تسا رثا  یب  ناعیفش  مامت  تعافـش  نامرجم  زا  یهورگ  هرابرد  هک  هدمآ  ینعم 

(. میا هدروآ  تعافش  ثحب  رد  لوا  دلج  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  حرش  ) .تسین یفاک  ییاهنت  هب  لعاف  تیلعاف 

***
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.دیئامرف هعجارم  ات 311  هحفص 288  دلج 4  " نآرقلا میهافم  " باتک هب  دیناوت  یم  رتشیب  حیضوت  يارب  ( 1 - 1
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ات 56] تایآ 49  (: 74  ) رثدملا هروس  ]

هراشا

ًافُحُـص �یتُْؤی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرِما  ُّلُک  ُدـیُِری  َْلب  ( 51  ) ٍهَرَوْـسَق ْنِم  ْتَّرَف  ( 50  ) ٌهَرِْفنَتْـسُم ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَک  ( 49  ) َنیِـضِْرعُم ِهَرِکْذَّتلَا  ِنَع  ْمَُهل  ا�مَف 
ُلْهَأ َوُه  ّللَا 

�
ُه َءا�شَی  ْنَأ  ّالِإ 

�
َنوُرُکْذَـی  ـا�م  َو  ( 55  ) ُهَرَکَذ َءاـ�ش  ْنَمَف  ( 54  ) ٌهَرِکْذَـت ُهَّنِإ  ّالَک 

�
( 53  ) َهَرِخْآلَا َنُوفا�خَی  ْلـَب �ال  ّـالَک 

�
( 52  ) ًهَرَّشَنُم

(56  ) ِهَرِفْغَْملَا ُلْهَأ  �يْوقَّتلَا َو 

: همجرت

.هدیمر دنتسه  ینارخروگ  اهنآ  ییوگ  -50 دننازیرگ ؟ رکذت  زا  همهنیا  اهنآ  ارچ  -49

! دنا هدرک  رارف  ریش  زا  هک  -51
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.دوش هداتسرف  وا  يارب  ( ادخ يوس  زا  ) يا هناگادج  همان  دراد  راظتنا  اهنآ  زا  مادک  ره  هکلب  -52

.دنسرت یمن  ترخآ  زا  اهنآ  هکلب  ، دنیوگ یم  اهنآ  هک  تسین  نینچ  -53

.تسا يروآدای  رکذت و  کی  ( نآرق ) نآ ، دنیوگ یم  اهنآ  هک  تسین  نینچ  -54

.دریگ یم  دنپ  نآ  زا  دهاوخب  سک  ره  -55

.تسا شزرمآ  يوقت و  لها  وا  ، دهاوخب ادخ  هکنیا  رگم  دریگ  یمن  دنپ  سکچیه  56-و 

: ریسفت

هراشا

! ریش زا  نارخروگ  هک  دنزیرگ  یم  قح  زا  نانچ 

دناعم هورگ  نیا  تشحو  ثحب  دروم  تایآ  رد  دوب  هدـمآ  لبق  تایآ  رد  نایخزود  نامرجم و  تشونرـس  نوماریپ  هک  یثحب  همادا  رد 
.دنک یم  سکعنم  یهجو  نیرتنشور  هب  تحیصن  زردنا و  هنوگ  ره  قح و  نخس  ندینش  زا  ار  جوجل  و 

.(1) َنیِضِْرعُم )  ِهَرِکْذَّتلا  ِنَع  ْمَُهل  ا�مَف  دننادرگ ( ؟" يور  يروآدای  رکذت و  زا  همهنیا  اهنآ  ارچ  :" دیوگ یم  تسخن 

.تسا بجعت  ياج  یتسار  ؟ دننز یم  زوسلد  بیبط  هنیس  رب  در  تسد  ارچ  ؟ دننک یم  رارف  نآرق  شخبافش  يوراد  زا  ارچ 

 (. ٌهَرِْفنَتْسُم ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَک  يرارف (" هدیمر و  دنتسه  ینارخروگ  اهنآ  ییوگ  ***" 
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راـج و "" هرکذـتلا نـع  "و" مـهل " ریمــض يارب  لاـح " "" نیــضرعم "و" ربـخ "" مـهل تـسا و" " ادــتبم "" اـم " هـلمج نـیا  رد  ( 1 - 1
اهنت اهنآ  ینعی  دراد  رصح  رب  تلالد  " نیضرعم " رب " هرکذتلا نع  " نتشاد مدقم  هک  دندقتعم  یضعب  تسا  " نیضرعم " هب قلعتم  " رورجم
سأر رد  هک  تسا  دنمدوس  دیفم و  يروآدای  هنوگ  ره  اجنیا  رد  " هرکذـت " زا روظنم  لاح  ره  هب  ، دـننادرگ يور  دـیفم  ياهیروآدای  زا 

.دراد رارق  دیجم  نآرق  اهنآ 
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 (. ٍهَرَوْسَق ْنِم  ْتَّرَف  دنا (" هدرک  رارف  ( دایص ای  ) ریش زا  هک  *** 

رخروگ ای  یـشحو  رخ  روظنم  دایـص  ای  ریـش  لاگنچ  زا  ندرک  رارف  هنیرق  هب  اجنیا  رد  اهتنم  ، تسا غـالا  ینعم  هب  " راـمح " عمج " رمح "

.دوش یم  لماش  ار  نآ  یلها  یشحو و  هک  دراد  یعیسو  موهفم  هملک  نیا  رگید  ریبعت  هب  تسا (1)و 

دایص ای  زادناریت و  ینعم  هب  ار  نآ  یضعب  ،و  تسا " ریـش " ياهمان زا  یکی  ،و  هدش هتفرگ  ( هبلغ رهق و  ینعم  هب  ") رـسق " هدام زا  " هروسق "

.دسر یم  رظن  هب  رتبسانم  اجنیا  رد  لوا  ینعم  یلو  دنا ، هدرک  ریسفت  زین 

یلوتـسم وا  رب  یتشحو  نانچ  دونـش  یم  ار  ریـش  يادص  هک  یعقوم  یتح  ، دراد " ریـش " زا یبیجع  تشحو  " رخروگ " هک تسا  فورعم 
ره هب  دـنوش و  یم  هدـنکارپ  نانچ  دـسرب  اهنآ  زا  یهورگ  هب  ریـش  هک  یماگنه  اصوصخم  ، دود یم  وس  ره  هب  راو  هناوید  هک  دوش  یم 
هچ ات  دراد  تشحو  زیچ  همه  زا  ندوب  یـشحو  مکح  هب  ناویح  نیا  الوصا  دنک ، یم  بجعت  قرغ  ار  يا  هدـننیب  ره  هک  دـنود  یم  وس 

.ریش شراوخنوخ  نمشد  هب  دسر 

هیبشت رخروگ  هب  ار  اهنآ  ، نآرق رورپ  حور  تایآ  زا  ناکرـشم  رارف  تشحو و  زا  ایوگ  اسر و  رایـسب  تسا  يریبعت  هیآ  نیا  لاح  ره  هب 
زج يزیچ  اـهنآ  ربارب  رد  هک  یلاـح  رد  ، زیچ همه  زا  نازیرگ  ندوـب  یـشحو  تلع  هب  مه  ،و  تسا روعـش  لـقع و  دـقاف  مـه  هـک  هدرک 

.درادن رارق  ( يرایشوه يرادیب و  يروآدای و  هلیسو  ) هرکذت

زا مادک  ره  هک  دنربکتم  اعدا و  رپ  نانچ  نآ  يربخیب  ینادان و  همهنیا  اب  یلو  *** 
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.دنیوگ یم  زین  " ییارحص رخ  یشحو و" رخ  نآ  هب  اذل  ،و  تسا " رخ "و" ارحص " ینعم هب  " روگ " زا بکرم  " رخروگ ( " 1 - 1
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.(1) ًهَرَّشَنُم )  ًافُحُص  �یتُْؤی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُدیُِری  َْلب  دوش ( !" هداد  وا  هب  دنوادخ  يوس  زا  يا  هناگادج  ياه  همان  دراد  راظتنا  اهنآ 

زین نامسآ  هب  رگا   :" ُهُؤَْرقَن ًابا�تِک  ا�ْنیَلَع  َلِّزَُنت  ّتَح 
ی� َکِِّیقُِرل  َنِمُْؤن  َْنل  َو  تسا : هدمآ  ءارـسا  هروس  هیآ 93  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  نیا 

اُولا�ق دیوگ : یم  هک  ماعنا  هروس  هیآ 124  ای  و  "! ینک لزان  ام  رب  ( ادـخ يوس  زا  ) يا همان  هکنآ  رگم  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  اـم  يورب 
 : ّللا

�
ِه ُلُسُر  َِیتوُأ  ا�م  َْلثِم  �یتُْؤن  ّتَح 

ی� َنِمُْؤن  َْنل 

نیا هب  و  دوش !" هداد  زین  ام  هب  هدـش  لزان  یهلا  نـالوسر  هب  هک  يزیچ  ناـمه  هک  یناـمز  اـت  میروآ  یمن  ناـمیا  اـم  دـنیوگ  یم  اـهنآ 
رگا هزات  ،و  دوش لزان  نامسآ  زا  ادخ  يوس  زا  ناشمان  هب  یصوصخم  همان  !و  دنشاب مزعلا  ولوا  يربمایپ  دنتشاد  راظتنا  مادک  ره  بیترت 

.دنروایب نامیا  دوبن  مولعم  دش  یم  لزان  يزیچ  نینچ 

همان هک  ینامز  ات  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  ام  دمحم  يا  دـنتفگ  شیرق  زا  یتعامج  لهج و  وبا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد 
ام هک  دوش  هداد  روتسد  امسر  نآ  رد  نالف و  دنزرف  نالف  هب  نیملاعلا  بر  دنوادخ  زا  :" دشاب نیا  شناونع  هک  يروایب  نامـسآ  زا  يا 

(. الک ") دنیوگ یم  اهنآ  هک  تسین  نانچ  " دیازفا یم  دعب  هیآ  رد  اذل  و  میروایب (2) *** ! نامیا  وت  هب 

.تسا هناهب  همه  لیبق  نیا  زا  يرگید  بلاطم  اهنآ و  رب  ینامسآ  باتک  ندش  لزان 
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لـــصا نوــچ  ) دــننک یم  فرط  نآ  فرط و  نــیا  ار  نآ  هــک  تــسا  يا  هــقرو  ینعم  هــب  " هفیحـــص " عــمج " فحـــص ( " 1 - 1
.هدش قالطا  باتک  همان و  هب  سپس  ( تسا تروص  دننام  هدرتسگ  زیچ  ینعم  هب  " هفیحص "و" فحص " هدام

! رگید ریسافت  "و  یغارم " ریسفت "و  یبطرق " ریسفت ( 2 - 2
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 (. َهَرِخْآلا َنُوفا�خَی  َْلب �ال  دنسرت (" یمن  ترخآ  زا  تقیقح  رد  اهنآ  "

داب هب  ار  یهلا  تایآ  ، دندومن یمن  ادخ ص  لوسر  بیذکت  دندرک ، یمن  ییوج  هناهب  همهنیا  ، دنتـشاد میب  ترخآ  باذع  زا  اهنآ  رگا 
.دنداد یمن  رارق  ءازهتسا  هلیسو  ار  باذع  رومام  ناگتشرف  دادعت  دنتفرگ ، یمن  هیرخس 

.دوش یم  نشور  گرزب  یصاعم  عاونا  زا  ندش  كاپ  هانگ و  زا  زیهرپ  اوقت  رد  داعم  هب  نامیا  رثا  اجنیا  زا  و 

یب دارفا  دناوت  یم  ،و  دشخب یم  ناسنا  هب  يا  هزات  تیصخش  تمایق  رفیک  شاداپ و  زیخاتـسر و  ناهج  هب  نامیا  هک  تفگ  دیاب  قح  هب 
.دنک لیدبت  هشیپ  تلادع  عضاوتم و  یقتم و  دهعتم و  یناسنا  هب  ار  ملاظ  هاوخدوخ و  ربکتم و  رابودنب و 

(. الک ،) تسین دنشیدنا ، یم  نآرق  هراب  رد  اهنآ  هک  هنوگ  نآ  دنک  یم  دیکات  رگید  راب  سپس  *** 

 (. ٌهَرِکْذَت ُهَّنِإ  تسا (" يروآدای  رکذت و  نآرق  املسم  "

 (. ُهَرَکَذ َءا�ش  ْنَمَف  دریگ (" یم  دنپ  نآ  زا  دهاوخب  سک  ره  و  *** "

". شیوخ ياپ  شیپ  دنک  هاگن  یمدآ  ات  ، " ار باتفآ  رون  مه  ،و  هدراذگ رایتخا  رد  انیب  هدید  مه  ،و  هداد ناشن  ار  هار  مه  نآرق 

") دهاوخب ادخ  هکنیا  زج  دنریگ  یمن  زردنا  اهنآ  و   " تسین نکمم  یهلا  قیفوت  تیشم و  هب  زج  نآ  زا  نتفرگ  دنپ  لاح  نیع  رد  *** 
 (. ّللا

�
ُه َءا�شَی  ْنَأ  ّالِإ 

�
َنوُرُکْذَی  ا�م  َو 

ناسنا ینعی  ، میتفگ الاب  رد  هک  نامه  یکی  ، تسا ریسفت  دنچ  ياراد  هلمج  نیا 
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بناج زا  هک  ات  .دـبلط  دادـما  قیفوت و  وا  زا  و  دـیوج ، لسوت  راگدرورپ  تیاـنع  لـیذ  هب  هکنیا  زج  دـیوپب  ار  تیادـه  هار  دـناوت  یمن 
.ددرگ یم  لزان  دعاسم  ياه  هنیمز  رد  یهلا  دادما  نیا  هتبلا  دسرن و  ییاج  هب  هراچیب  قشاع  ششوک  یششک  دشابن  قوشعم 

دوخ هدارا  هب  هتـسب  زیچ  همه  هک  دـنک  داجیا  ار  مهوت  نیا  تسا  نکمم  ، هدـمآ لـبق  هیآ  رد  هک   " ُهَرَکَذ َءاـ�ش  ْنَمَف  هلمج " : هکنیا رگید 
هب هتسباو  ندوب  دازآ  راتخم و  نیع  رد  ناسنا  دیوگ  یم  هابتشا  نیا  عفر  يارب  هیآ  نیا  ، دراد لالقتسا  رظن  ره  زا  وا  هدارا  ،و  تسا ناسنا 
زین ناسنا  يدازآ  رایتخا و  نیمه  : رگید ریبعت  هب  ،و  تسا مکاح  شنیرفآ  ناهج  یتسه و  ملاع  رسارس  رب  هک  یتیشم  ، تسا یهلا  تیشم 

.دریگب ار  نآ  دناوت  یم  دهاوخب  هظحل  ره  ،و  تسا وا  تیشم  اب 

ادخ میناد  یم  ،و  دزاس روبجم  ار  اهنآ  دـهاوخب و  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـنروآ  یمن  نامیا  یتمیق  چـیه  هب  اهنآ  دـیوگ  یم  : هکنیا موس 
.دنک یمن  رفک  ای  نامیا  هب  رابجا  ار  یسک 

.تسا رتبسانم  رتهب و  مود  لوا و  ریسفت  هتبلا 

 (. ِهَرِفْغَْملا ُلْهَأ  �يْوقَّتلا َو  ُلْهَأ  َوُه  تسا (" شزرمآ  اوقت و  لها  وا  :" دیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  و 

وا شزرمآ  هب  هک  تسا  هتـسیاش  زین  دـنزیهرپب و  دـنهد  رارق  وا  کیرـش  ار  يزیچ  هکنیا  زا  ،و  دنـسرتب وا  باـقع  زا  هک  تـسا  هتـسیاش 
.دنشاب راودیما 

هیآ يارب  تسا  یلیلعت  تقیقح  رد  ،و  تسا یهلا  " ترفغم  " "و باذـع "و" ءاجر "و" فوخ " ماـقم هب  يا  هراـشا  هلمج  نیا  تقیقح  رد 
.لبق

: دومرف هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  میناوخ  یم  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  اذل 

: دیوگ یم  دنوادخ  "

نم زا  هک  متـسه  نیا  هتـسیاش  نم   :" هنجلا هلخدا  نا  ائیـش  یب  كرـشی  مل  نا  لها  انا  ائیـش و  يدبع  یب  كرـشی  ،و ال  یقتا نا  لها  انا 
زیهرپ
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لخاد ار  وا  دـهدن  رارق  نم  کیرـش  ار  يزیچ  ما  هدـنب  رگا  هک  ما  هتـسیاش  نم  ،و  دـهدن رارق  نـم  کیرـش  ار  يزیچ  ما  هدـنب  ،و  دوـش
.(1) منک " تشهب 

نیا هتـسیاش  ادخ  دنا  هتفگ  دـنا و  هدرک  ریـسفت  " یلوعفم  " ینعم هب  اجنیا  رد  ار  " اوقت ،" میا هدـید  ام  هک  اجنآ  ات  نارـسفم  مامت  هچرگ 
يوقت لها  ، ادخ ینعی  دوش  ریسفت  زین  یلعاف  ینعم  هب  هک  تسه  زین  لامتحا  نیا  یلو  ، دنزیهرپب ( وا تیصعم  كرش و  زا  ) وا زا  هک  تسا 

نآ زا  يوقت  ماقم  نیرتالاب  تقیقح  رد  ،و  دزیهرپ یم  تسا  تمکح  فالخ  رب  هک  يراـک  هنوگ  ره  حـیبق و  ملظ و  هنوگ  ره  زا  ، تسا
دروم رد  یلعاف  مسا  ینعم  هب  " اوقت  " هب ریبعت  دنچ  ره  ، تسا اهتنا  یب  ياوقت  نآ  زا  یفیعض  هلعش  ، تسا ناگدنب  رد  هچنآ  تسا و  ادخ 

.دوش یم  هتفگ  رتمک  دنوادخ 

تسا اجنیا  ،و  دریذپ یم  نایاپ  " ترفغم هدعو  "و" يوقت " هب توعد  اب  ،و  دش عورـش  " فیلکت "و" راذنا " هب رما  اب  هروس  نیا  لاح  ره  هب 
: میراد یم  هضرع  شسدقم  هاگشیپ  هب  عرضت  عوضخ و  تیاهن  اب  هک 

.هد رارق  دوخ  ترفغم  يوقت و  لها  زا  ار  ام  ! اراگدرورپ ***

.امرف تیانع  نیا  لومشم  ار  ام  ، میسر یمن  ییاج  هب  دریگن  ار  ام  تسد  وت  فاطلا  قیفوت و  ات  ! ادنوادخ

دادـما ار  ام  ، تسین رـسیم  وت  دادـما  هب  زج  هار  نیا  ندومیپ  يرگاوغا ، هدامآ  ناطیـش  ،و  مخ چـیپ و  رپ  هار  ،و  تسا تخـس  ماد  ! اهلا راب 
.نک

رفص 1407 هام  رثدم 19  هروس  نایاپ  نیملاعلا  بر  ای  نیمآ 
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تسا هیآ  ياراد 40  هدش و  لزان  هکم  رد  هروس  نیا  تمایق  هروس  ( 75)

هراشا
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تمایق هروس  ياوتحم 

رد هک  هیآ  دـنچ  زج  ، دـنز یم  رود  تمایق  زور  داعم و  هب  طوبرم  لئاسم  روحم  رب  نآ  ثحابم  تسا  ادـیپ  هروس  مان  زا  هک  هنوگناـمه 
راهچ رد  هتفرمهیور  هدمآ  هروس  نیا  رد  تمایق  دروم  رد  هک  ییاهثحب  اما  ،و  دـیوگ یم  نخـس  نآ  هب  نیبذـکم  "و  دـیجم نآرق  " هراب

.تسا روحم 

(. دهد یم  يور  تمایق  زاغآ  ناهج و  نیا  نایاپ  رد  هک  يزیگنا  لوه  رایسب  بیجع و  ثداوح  ) هعاسلا طارشا  هب  طوبرم  لئاسم  -1

.زور نآ  رد  ناراکدب  ناراکوکین و  لاح  عضو  هب  طوبرم  لئاسم  -2

.رگید ناهج  هب  ناهج  نیا  زا  لاقتنا  گرم و  بارطضا  رپ  تاظحل  هب  طوبرم  لئاسم  -3

.داعم هلاسم  اب  نآ  هطبار  ناسنا و  شنیرفآ  فده  هب  طوبرم  ياهثحب  -4

***

هروس توالت  تلیضف 

،و همایقلا مویب  انمؤم  ناک  هنا  همایقلا  موی  هل  لـیربج  اـنا و  تدهـش  هماـیقلا  هروس  أرق  نم  میناوخ : یم  مرکا ص  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
یهاوگ تمایق  زور  رد  وا  يارب  لیئربج  نم و  دناوخب  ار  تمایق  هروس  هک  یسک   " همایقلا موی  قئالخلا  هوجو  یلع  رفسم  ههجو  ءاج و 

ماما زا  یثیدح  رد  و  . 1 تسا " رت  هدنشخرد  مدرم  ریاس  تروص  زا  شتروص  زور  نآ  رد  ،و  هتشاد زور  نآ  هب  نامیا  وا  هک  میهد  یم 
هرـشبت و هروص  نسحا  یف  ، هربـق یف  هعم  هماـیقلا  موی  ّللا 

�
ه اـهثعب  ، اـهب لـمعی  ناـک  و  مسقا " ـال  " هءارق نمدا  نم  میناوخ : یم  قداـص ع 

دیامن لمع  نآ  هب  دـنک و  ( تمایق هروس  ") مسقا "ال  هروس رب  موادـت  هک  یـسک   :" نازیملا طارـصلا و  زوجی  یتح  ، ههجو یف  کحـضت 
یم شتروص  رد  دهد و  یم  تراشب  وا  هب  هتسویپ  ،و  دزیگنا یمرب  هرهچ  نیرتهب  اب  شربق  زا  وا  هارمه  تمایق  رد  ار  هروس  نیا  دنوادخ 

رگید دراوم  رد  نآرق  ياـه  هروس  توـالت  تلیـضف  رد  نئارق  زا  ار  هچنآ  هکنیا  هجوت  لـباق  . 1 درذگب " نازیم  طارـص و  زا  ات  ددـنخ 
لمع نآ  هب  "و  دـنک تموادـم  نآ  رب  یـسک  ره  : دـیامرف یم  اریز  تسا  هدـمآ  تیاور  نتم  رد  احیرـص  اجنیا  رد  میدرک  یم  هدافتـسا 

.تسا نآ  نومضم  نتسب  راک  هب  ندرک و  لمع  همدقم  اهنیا  همه  نیا  رب  انب  " دیامن
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رد هک  هیآ  دـنچ  زج  ، دـنز یم  رود  تمایق  زور  داعم و  هب  طوبرم  لئاسم  روحم  رب  نآ  ثحابم  تسا  ادـیپ  هروس  مان  زا  هک  هنوگناـمه 
راهچ رد  هتفرمهیور  هدمآ  هروس  نیا  رد  تمایق  دروم  رد  هک  ییاهثحب  اما  ،و  دـیوگ یم  نخـس  نآ  هب  نیبذـکم  "و  دـیجم نآرق  " هراب

.تسا روحم 

(. دهد یم  يور  تمایق  زاغآ  ناهج و  نیا  نایاپ  رد  هک  يزیگنا  لوه  رایسب  بیجع و  ثداوح  ) هعاسلا طارشا  هب  طوبرم  لئاسم  -1

.زور نآ  رد  ناراکدب  ناراکوکین و  لاح  عضو  هب  طوبرم  لئاسم  -2

.رگید ناهج  هب  ناهج  نیا  زا  لاقتنا  گرم و  بارطضا  رپ  تاظحل  هب  طوبرم  لئاسم  -3

.داعم هلاسم  اب  نآ  هطبار  ناسنا و  شنیرفآ  فده  هب  طوبرم  ياهثحب  -4

***

هروس توالت  تلیضف 

،و همایقلا مویب  انمؤم  ناک  هنا  همایقلا  موی  هل  لـیربج  اـنا و  تدهـش  هماـیقلا  هروس  أرق  نم  میناوخ : یم  مرکا ص  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
یهاوگ تمایق  زور  رد  وا  يارب  لیئربج  نم و  دناوخب  ار  تمایق  هروس  هک  یسک   " همایقلا موی  قئالخلا  هوجو  یلع  رفسم  ههجو  ءاج و 

ماما زا  یثیدح  رد  و  . 1 تسا " رت  هدنشخرد  مدرم  ریاس  تروص  زا  شتروص  زور  نآ  رد  ،و  هتشاد زور  نآ  هب  نامیا  وا  هک  میهد  یم 
هرـشبت و هروص  نسحا  یف  ، هربـق یف  هعم  هماـیقلا  موی  ّللا 

�
ه اـهثعب  ، اـهب لـمعی  ناـک  و  مسقا " ـال  " هءارق نمدا  نم  میناوخ : یم  قداـص ع 

دیامن لمع  نآ  هب  دـنک و  ( تمایق هروس  ") مسقا "ال  هروس رب  موادـت  هک  یـسک   :" نازیملا طارـصلا و  زوجی  یتح  ، ههجو یف  کحـضت 
یم شتروص  رد  دهد و  یم  تراشب  وا  هب  هتسویپ  ،و  دزیگنا یمرب  هرهچ  نیرتهب  اب  شربق  زا  وا  هارمه  تمایق  رد  ار  هروس  نیا  دنوادخ 

رگید دراوم  رد  نآرق  ياـه  هروس  توـالت  تلیـضف  رد  نئارق  زا  ار  هچنآ  هکنیا  هجوت  لـباق  . 1 درذگب " نازیم  طارـص و  زا  ات  ددـنخ 
لمع نآ  هب  "و  دـنک تموادـم  نآ  رب  یـسک  ره  : دـیامرف یم  اریز  تسا  هدـمآ  تیاور  نتم  رد  احیرـص  اجنیا  رد  میدرک  یم  هدافتـسا 

.تسا نآ  نومضم  نتسب  راک  هب  ندرک و  لمع  همدقم  اهنیا  همه  نیا  رب  انب  " دیامن
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ات 6] تایآ 1  (: 75  ) همایقلا هروس  ]

هراشا

(3  ) ُهَما�ظِع َعَمَْجن  ْنَّلَأ  ُنا�ْسنِْإلَا  ُبَسْحَی  َأ  ( 2  ) ِهَما�ّوَّللَا ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َو �ال  ( 1  ) ِهَما�یِْقلَا ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  lt;br/gt;�ال  ِمیِحَّرلَا ِن�مْحَّرلَا  ّللَا 
�

ِه ِمِْسب 
(6  ) ِهَما�یِْقلَا ُمْوَی  ّیَأ 

َنا� ُلَئْسَی  ( 5  ) ُهَما�مَأ َرُْجفَِیل  ُنا�ْسنِْإلَا  ُدیُِری  َْلب  ( 4  ) ُهَنا�َنب َيِّوَُسن  ْنَأ  �یلَع  َنیِرِدا�ق  �یَلب 

: همجرت

.تمایق زور  هب  دنگوس  رگیاشخب 1- هدنشخب  دنوادخ  مانب 

(. تسا قح  زیخاتسر  هک  ،) رگ تمالم  رادیب و  نادج  ،و  هماول سفن  هب  دنگوس  2-و 

نوزوم و ار  وا  ناتشگنا  ( رـس طوطخ  یتح  ) هک میرداق  يرآ  -4 درک ؟ میهاوخن  عمج  ار  وا  ياهناوختـسا  هک  درادنپ  یم  ناسنا  ایآ  -3
.مینک بترم 

.دنک هانگ  رمعلا  ماد  ام  دشاب و) دازآ  ) دهاوخ یم  وا  هکلب  ( درادن داعم  رد  کش  ناسنا  -) 5

.دوب دهاوخ  یک  تمایق  دسرپ  یم  ( اذل -) 6
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: ریسفت

هراشا

؟ رگ تمالم  نادج  تمایق و و  زور  هب  دنگوس 

 (. ِهَما�یِْقلا ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  �ال  تمایق (" زور  هب  دنگوس  :" دیامرف یم  ، هدش زاغآ  ینعم  رپ  دنگوس  ود  اب  هروس  نیا 

 (. ِهَما�ّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َو �ال  هدننک (" تمالم  سفن  اهناسنا و  رادیب  نادج  هب و  دنگوس  و  *** "

ای )و  دـنک یم  رتدـکؤم  ار  نآ  هکلب  ، دـنک یمن  یفن  ار  دـنگوس  نیا  رب  انب  ) تسا دـیکات  يارب  "و  هدـئاز " هیآ ود  نیا  رد  " ـال " هکنیا رد 
هکنیا لثم  ) منک یمن  دای  دـنگوس  نآ  هب  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  عوضوم  نیا  دـیوگب  هک  تسا  نآ  فدـه  ،و  تسا هیفاـن  " ـال " هکنیا

.تسا وگتفگ  نارسفم  نایم  رد  ( تسا دنگوس  زا  رترب  هک  منک  یمن  دای  مسق  وت  ناج  هب  دنیوگ  یم  رگیدکی  هب  مدرم  یهاگ 

مالک زاغآ  رد  هدئاز  "ال" هک دندقتعم  دنتسه و  مود  ریسفت  رادفرط  یـضعب  هک  یلاح  رد  دنا  هدیزگرب  ار  لوا  لامتحا  نارـسفم  بلاغ 
.دشاب مالک  طسو  رد  دیاب  هکلب  ، دیآ یمن 

نیا رب  انب  هدرک  دای  دنگوس  ، ادخ كاپ  تاذ  دننام  ، تمایق زا  رتمهم  يروما  هب  نآرق  اریز  ، دـسر یم  رظن  هب  رتحیحـص  لوا  ریـسفت  یلو 
راعـشا زا  هک  نانچ  دراد  هنومن  زین  مالک  زاغآ  رد  هدـئاز  "ال" نتفرگ رارق  ،و  دوشن دای  مسق  اجنیا  رد  تماـیق  زور  هب  هک  درادـن  یلیلد 

تسا (1). هدرب  راک  هب  ار  هدئاز  ءال  شدئاصق  زا  یضعب  زاغآ  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  سیقلا  أرما 
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نآ ،و  تسا یکی  ود  ره  ییاـهن  هجیتن  هک  ارچ  ، تسین مهم  نادـنچ  " ـال " ندوب هیفاـن  اـی  ندوب  هدـئاز  نوماریپ  ثحب  اـم  هدـیقع  هب  یلو 
.هدش دای  نآ  رطاخ  هب  دنگوس  هک  تسا  یعوضوم  تیمها 

؟ دراد دوجو  يا  هطبار  هچ  ( رادـیب نادـج  هب و  دـنگوس  تمایق و  زور  هب  دـنگوس  ) دـنگوس ود  نیا  ناـیم  رد  مینیبب  هک  تسا  نیا  مهم 
راک ماجنا  ماگنه  هب  هک  تسا  ناسنا  ناـج  نورد  رد  نادـج " همکحم و  " دوجو " داـعم " دوجو لـئالد  زا  یکی  هک  تسا  نیا  تقیقح 

باکترا ای  تشز  راک  ماجنا  ماگنه  هب  ،و  دهد یم  شاداپ  وا  هب  قیرط  نیا  زا  ،و  دـنک یم  طاشن  يداش و  زا  ولمم  ار  یمدآ  حور  کین 
مادقا نادج  باذع و  زا  تاجن  يارب  هاگ  هک  يدح  هب  ، دـنک یم  هجنکـش  تازاجم و  هداد و  رارق  راشف  رد  تخـس  ار  وا  حور  تیانج 

.دنک یم  یشکدوخ  هب 

اهناـسنا دوجو  رد  " هماول سفن  " باـتزاب دـنک ! یم  ارجا  شدوخ  تسد  هب  ،و  هدرک رداـص  ار  وا  مادـعا  مکح  نادـج  عقاو و  رد  ینعی 
.درک میهاوخ  نآ  هب  يرتشیب  هراشا  تاکن  ثحب  رد  ،و  تسا هعلاطم  تقد و  لباق  رظن  ره  زا  ،و  هدرتسگ عیسو و  رایسب 

همکحم شتمظع  نآ  اب  " ریبک ملاـع  " هنوگچ ، دراد یکچوک  هاـگداد  همکحم و  دوخ  لد  رد  ناـسنا  دوجو  ینعی  " ریغـص ملاـع  " یتقو
زا زین  میرب و  یم  " تمایق زیخاتسر و  " دوجو هب  یپ  " یقالخا نادج  "و  دوجو زا  ام  هک  تسا  اجنیا  زا  و  تشاد ؟ دهاوخن  یمیظع  لدع 

.لوا دنگوس  رب  تسا  یلیلد  مود  دنگوس  رگید  ریبعت  هب  و  دوش ، یم  نشور  دنگوس  ود  نیا  بلاج  هطبار  اج  نیمه 
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تسا نامه  فورعم  ریسفت  کی  دنا ، هدرک  رکذ  نآ  يارب  یفلتخم  ياهریـسفت  نارـسفم  ؟ تسیچ (1) هماوـل " سفن  " زا دارم  هکنیا  رد 
دیدجت ناربج و  هب  و  دنک ، یم  تمالم  ایند  نیا  رد  فالخ  لامعا  ماگنه  هب  ار  ناسنا  هک  " یقالخا نادج  و   " ینعی ، میتفگ الاب  رد  هک 

.دراد یم  او  رظن 

یم تمالم  ار  دوخ  تهج  نیا  هب  نانمؤم  ، تسا نتـشیوخ  هب  تبـسن  تمایق  رد  اهناسنا  همه  ندرک  تمالم  روظنم  هکنیا  رگید  ریـسفت 
هکنیا رگید  دنا ؟ هدومیپ  هانگ  كرـش و  رفک و  هار  ارچ  هک  تهج  نیا  زا  نارفاک  ؟و  دـنا هدروآ  اجب  مک  حـلاص  لامعا  ارچ  هک  دـننک 

.دنک یم  شنزرس  تمالم و  رایسب  ناشءوس  لامعا  رطاخ  هب  ار  اهنآ  تمایق  رد  هک  تسا  نارفاک  سفن  اهنت  روظنم 

نآ هب  دنوادخ  هک  دراد  مارتحا  تمظع و  ردق  نآ  نادـج  هاگداد و  نیا  يرآ  تسا  لوا  ریـسفت  نامه  دـعب  لبق و  هیآ  اب  بسانم  یلو 
یم بوسحم  ناسنا  تاجن  مهم  لماوع  زا  یکی  هک  ارچ  تسا ، گرزب  یتسار  هب  ،و  درمـش یم  گرزب  ار  نآ  ،و  دنک یم  دای  دـنگوس 

.ددرگن ناوتان  فیعض و  هانگ  ترثک  رثا  رب  دشاب و  رادیب  نادج  هکنآ و  طرش  هب  ، دوش

داـی دـنگوس  زیچ  هچ  يارب  هک  تسا  هدـشن  ناـیب  ینعم  رپ  تیمها و  رپ  دـنگوس  ود  نیا  لاـبند  هب  هک  تسا  هجوـت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
تایآ ، نیا رب  انب  تسا ، نشور  بلطم  دعب  تایآ  قایس  زا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  ، تسا فوذحم  هل " مسقم  " حالطـصا هب  ؟و  هدش

ناتلامعا يازـس  هب  دیوش و  یم  هتخیگنارب  تمایق  رد  امـش  همه  هک  هماول  سفن  ،و  تمایق زور  هب  دنگوس  " دـهد یم  ینعم  نینچ  قوف 
.(2) دیسر " یم 
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نانچ نآ  زیخاتـسر  هلاسم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسه ، يزیخاتـسر  تمایق و  هک  هدـش  دای  دـنگوس  تمایق  زور  هب  هکنیا  بلاج 
.درک دای  دنگوس  نآ  هب  ناوت  یم  نارکنم  ربارب  رد  یتح  هک  هدش  هدرمش  ملسم 

میهاوخن عمج  ار  وا  ياهناوختـسا  ام  هک  درادنپ  یم  ناسنا  ایآ  :" دیازفا یم  يراکنا  ماهفتـسا  کی  ناونع  هب  دـعب  هیآ  رد  سپـس  *** 
 (. ُهَما�ظِع َعَمَْجن  ْنَّلَأ  ُنا�ْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  درک (؟

َنیِرِدا�ق �یَلب  مینک (" بترم  نوزوم و  لوا  تروص  هب  هراـب  ود  ار  وا  ( ناتـشگنا رـس  طوطخ  ) ناتـشگنا یتح  هک  میرداـق  اـم  يرآ  *** 
 (. ُهَنا�َنب َيِّوَُسن  ْنَأ  �یلَع 

تمدـخ " هعیبر یبا  نب  یلع  " ماـن هب  درک  یم  یگدـنز  ربماـیپ ص  یگیاـسمه  رد  هک  ناکرـشم  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  یتـیاور  رد 
مـشچ اـب  نم  ار  زور  نآ  رگا  : دوزفا سپـس  ؟ دوـب دـهاوخ  یک  ؟و  تسا هنوـگچ  هک  درک  لاؤـس  تماـیق  زور  زا  دـمآ و  ترـضح ص 

نیا ؟ دـنک يروآ  عمج  ار  اهناوختـسا  نیا  دـنوادخ  تسا  نکمم  ایآ  مروآ ! یمن  نامیا  وت  هب  ،و  منک یمن  وت  قیدـصت  زاب  منیبب.مدوخ 
یم دـناعم  جوجل  درم  نیا  هراب  رد  ربمغیپ ص  اذـل  تفگ و  خـساپ  وا  هب  دـش و  لزان  قوف  تاـیآ  هک  دوب  اـجنیا  تسین ! یندرک  رواـب 

.(1) نک " رود  نم  زا  ار  دب  هیاسمه  نیا  رش  ادنوادخ  " ءوسلا يراج  رش  ینفکا  مهللا  : دومرف

هعطق داعم  نارکنم  زا  یکی  : میناوخ یم  سی  هروس  هیآ 78  رد  هلمج  زا  ، دروخ یم  مشچ  هب  زین  نآرق  رگید  تاـیآ  رد  ینعم  نیا  ریظن 
يا هدیسوپ  ناوختسا 
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یلاح رد  دـنک  یم  هدـنز  ار  اهناوختـسا  نیا  یـسک  هچ   :" ٌمیِمَر َیِه  َما�ظِْعلَا َو  ییحی  نم  تفگ  یم  ربمغیپ  هب  دوب و  هتفرگ  تسد  هب  ار 
هتفگ هب  زگره  نارکنم  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ( ناـمگ ینعم  هب  " نابـسح " هداـم زا  ") بسحی " هب ریبعت  انمـض  تسا ؟" هدیـسوپ  هک 

.دندرک یم  هیکت  ساسا  یب  یهاو و  ياهنامگ  رادنپ و  رب  اهنت  هکلب  دنتشادن  نامیا  دوخ 

یم اضعا  ریاس  زا  شیب  ناوختـسا  ماود  الوا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  ؟ تسا هدـش  هیکت  اهناوختـسا  يور  اـصوصخم  ارچ  مینیبب  اـما 
.تسا رتمک  یحطس  دارفا  رظن  رد  نآ  تشگزاب  دیما  ددرگ  هدنکارپ  شرابغ  تارذ  دوش و  كاخ  دسوپب و  هک  یماگنه  اذل  ،و  دشاب

تاکرح و ماـمت  ،و  دـنهد یم  لیکـشت  اهناوختـسا  ار  ندـب  ياهنوتـس  هک  ارچ  ، دـشاب یم  ناـسنا  ندـب  نکر  نیرتمهم  ناوختـسا  اـیناث 
رد اهناوختـسا  فلتخم  ياه  هزادنا  لاکـشا و  عونت و  ترثک و  ، دریگ یم  ماجنا  اهناوختـسا  هلیـسو  هب  ندب  مهم  ياهتیلاعف  ییاجباج و 
زا هک  دوش  یم  رهاظ  یماگنه  ناسنا  تشپ  کچوک  هرهم  کی  شزرا  و  دوش ، یم  بوسحم  دـنوادخ  تقلخ  بیاجع  زا  ناسنا  ندـب 

.دنک یم  جلف  ار  ندب  مامت  هک  مینیب  یم  دتفیب و  راک 

اهنت هن  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  تروص  ود  ره  رد  "و  ناتشگنا رـس  " ینعم هب  مه  ،و  هدمآ " ناتـشگنا " ینعم هب  مه  تغل  رد  " نانب "

ار ناتشگنا  قیقد  فیرظ و  کچوک و  ياهناوختسا  هکلب  ، دنادرگ یم  زاب  لوا  لاح  هب  ،و  دنک یم  يروآ  عمج  ار  اهناوختـسا  دنوادخ 
یم زاب  تسخن  تروص  هب  نوزوم  روط  هب  ار  وا  ناتـشگنا  رـس  یتح  دـنوادخ  رتـالاب  نآ  زا  ،و  دـهد یم  رارق  دوخ  ياـج  رـس  رد  همه 

.دنادرگ

هک دوش  یم  ادیپ  نیمز  يور  رد  یناسنا  رتمک  دنیوگ  یم  هک  دشاب  اهناسنا  تشگنا  رـس  طوطخ  هب  یفیطل  هراشا  دـناوت  یم  ریبعت  نیا 
اب وا  تشگنا  رس  طوطخ 
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وا صخـش  فرعم  تسا  شقن  یناسنا  ره  ناتـشگنا  رـس  رب  هک  يا  هدـیچیپ  فیرظ و  طوطخ  رگید  ریبعت  هب  ای  ، دـشاب ناسکی  يرگید 
،و هدـش هتخانـش  نامرجم  زا  يرایـسب  نآ  هلیـسو  هب  ،و  هدـمآ رد  یملع  تروص  هب  " يراگن تشگنا   " هلاسم ام  رـصع  رد  اذـل  ،و  تسا
رب ار  دوخ  تسد  دوش  یم  یلزنم  ای  قاتا  دراو  هک  یماگنه  قراس  کی  الثم  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  ، تسا هدیدرگ  فشک  اهمرج 
اب ، هدرک يرادرب  هنومن  نآ  زا  اروف  دنامب ، نآ  يور  شناتشگنا  طوطخ  رثا  دراذگب و  قودنص  لفق و  ای  قاطا  هشیش  ای  رد ، هریگتـسد 

.دننک یم  ادیپ  ار  مرجم  هدومن و  هقباطم  دنراد  نامرجم  ناقراس و  زا  هک  یقباوس 

: دیامرف یم  ، هدرک هراشا  داعم  راکنا  یقیقح  للع  زا  یکی  هب  دعب  هیآ  رد  *** 

نیا راکنا  زا  شفده  هکلب  ، دشاب هتـشاد  دیدرت  ناگدرم  ندرک  هدنز  اهناوختـسا و  عمج  رب  دنوادخ  تردق  رد  ناسنا  هک  تسین  نینچ 
 (. ُهَما�مَأ َرُْجفَِیل  ُنا�ْسنِْإلا  ُدیُِری  َْلب  دنک ( " هانگ  رمعلا  ماد  ام  هک  تسا 

ار دوخ  نادج  مه و  ، دیامنب هانگ  يرگرادـیب و  ملظ و  ینارـسوه و  هنوگ  ره  يارب  يدازآ  بسک  ، داعم راکنا  قیرط  زا  دـهاوخ  یم  وا 
زیخاتـسر و داعم و  هب  ناـمیا  هک  ارچ  ، دـشابن لـئاق  دوخ  يارب  یتیلوئـسم  ادـخ  قلخ  ربارب  رد  مه  ،و  دـنک بذاـک  عابـشا  قیرط  نیا  زا 

مه رد  ار  دـس  نیا  دریگ و  رب  ار  ماجل  نیا  دـهاوخ  یم  وا  ، هانگ نایـصع و  هنوگ  ره  لباقم  رد  تسا  یمیظع  دـس  ادـخ  لدـع  هاگداد 
.دهد ماجنا  تساوخ  ار  یلمع  ره  هنادازآ  دنکشب و 

يدازآ بسک  ، داـعم ءدـبم و  راـکنا  يرگیداـم و  هب  شیارگ  لـلع  زا  یکی  مه  زورما  ، تسا هدوـبن  هتـشذگ  ياـهنامز  هب  رـصحنم  نیا 
ءدبم لئالد  هنرگ  ،و  تسا یهلا  نوناق  هنوگ  ره  نتسکش  ،و  اهتیلوئسم زا  زیرگ  و  روجف " " يارب
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.تسا راکشآ  داعم  و 

: دومرف هیآ  نیا  ینعم  حیضوت  رد  هک  تسا  هدمآ  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد 

دزادنا یم  ریخات  هب  ار  هبوت  دراد و  یم  مدقم  ار  هانگ  هک  تسا  یـسک  هب  هراشا  هیآ  : بوتا فوس  لوقی  هبوتلا و  رخؤی  بنذلا و  مدقی 
". درک مهاوخ  هبوت  ادعب  دیوگ  یم  و 

تماـیق و دـهاوخ  یم  ناـسنا  : دوش یم  نینچ  هیآ  ینعم  نیا  رب  اـنب  ، تسا " بیذـکت ،" هیآ رد  " روـجف " زا روـظنم  دـنا  هتفگ  زین  یـضعب 
.تسا رتبسانم  لوا  ریسفت  یلو  ، دنک بیذکت  دراد  رارق  وا  يور  شیپ  رد  هک  ار  زیخاتسر 

 (. ِهَما�یِْقلا ُمْوَی  ّیَأ 
َنا� ُلَئْسَی  دوب ( !؟" دهاوخ  یک  تمایق  دسرپ  یم  " اذل : دیازفا یم  نآ  لابند  هب  و  *** 

.دیاشگب دوخ  روجف  يارب  ار  هار  ات  دنک ، یم  تمایق  مایق  تقو  هراب  رد  يراکنا  ماهفتسا  اهتیلوئسم  زا  زیرگ  يارب  وا  يرآ 

زا دنتـشاد و  لوبق  ار  نآ  لصا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هن  تمایق  ندـش  اپ  رب  تقو  زا  اهنآ  لاؤس  هک  تسا  يروآدای  هب  مزـال  هتکن  نیا 
نالف  " دـیوگ یم  یـسک  هکنیا  لثم  تسرد  ، تمایق لـصا  راـکنا  يارب  تسا  يا  همدـقم  لاؤس  نیا  هکلب  ، دـندرک یم  لاؤس  نآ  تقو 

یک رفاسم  نیا  سپ  : دیوگ یم  تسا  رفاسم  نآ  ندمآ  رکنم  هک  يرگید  دماین  دیشک و  لوط  هک  یماگنه  "و  دیآ یم  رفس  زا  صخش 
*** ؟ دمآ دهاوخ 

: اه هتکن 

هراشا

" يرغص تمایق  " ای " نادج همکحم و  -" 1

هس ياراد  یناسنا  سفن  حور و  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  دیجم  نآرق  زا 
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: تسا هلحرم 

تنیز وا  ربارب  رد  ار  روجف  تاوهش و  ،و  دنک یم  توعد  اهیدب  اهیتشز و  هب  ار  ناسنا  هتسویپ  هک  شکرس  حور  ینعی  " هراما سفن  -" 1
نآ هب  درک  هدهاشم  ار  دوخ  راک  موش  نایاپ  هک  یماگنه  زابـسوه  نز  نآ  ، رـصم زیزع  رـسمه  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ، دـشخب یم 

شکرـس سفن  هک  ارچ  ، منک یمن  هئربت  ار  دوخ  سفن  زگره  نم   :" ِءوُّسلِاب ٌهَرـا�ّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  یِـسْفَن  ئربأ  اـم  :و  تفگ دومن و  هراـشا 
(. هیآ 53 فسوی  هروس  ") دهد یم  نامرف  اهیدب  هب  هراومه 

تینوصم هانگ  ربارب  رد  زونه  دنچ  ره  ، هاگآ اتبسن  رادیب و  تسا  یحور  ، هدش هراشا  نآ  هب  ثحب  دروم  تایآ  رد  هک  " هماول سفن  -" 2
.دنک یم  ادیپ  شزغل  هاگ  هتفاین 

الماک وا  هراب  رد  فارحنا  ، ددرگ یم  زاب  تداعـس  ریـسم  هب  دنک و  یم  هبوت  دوش  یم  رادـیب  دـعب  یمک  اما  دـتفا  یم  هانگ  ناماد  رد  و 
هبوت شنزرـس و  تمالم و  هب  ار  دوخ  ياج  هک  درذگ  یمن  يزیچ  اما  ، دنز یم  رـس  وا  زا  هانگ  ، مئاد هن  تسا  یتقوم  یلو  ، تسا نکمم 

.دهد یم 

تسا و دـنمورین  يوق و  رایـسب  اهناسنا  زا  یـضعب  رد  ، دـننک یم  داـی  " یقـالخا نادـج  "و  ناونع هب  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
.دزادنیب راک  زا  یلک  هب  ار  نآ  هانگ  ترثک  اب  هکنیا  رگید  دراد  دوجو  یناسنا  ره  رد  لاح  ره  هب  یلو  ناوتان  فیعض و  رایسب  یضعب 

لماک و ياوقت  ماقم  هب  ،و  هدرک مار  ار  شکرـس  سفن  هدیـسر ، نانیمطا  هلحرم  هب  هک  يا  هتفای  لـماکت  حور  ینعی  " هنئمطم سفن  -" 3
.تسین ریذپ  ناکما  وا  يارب  شزغل  یناسآ  هب  رگید  هک  هدیسر  تیلوئسم  ساسحا 

يا  :" ًهَّیِـضْرَم ًهَیِـضا�ر  ِکِّبَر  �یلِإ  یِعِجِْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ا�ی  دـیامرف : یم  هیآ 27 و 28  رجفلا  هروـس و  رد  هک  تسا  ناـمه  نیا 
هب ! هنئمطم سفن 
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میتـفگ هک  ناـنچ  " هماول سفن  " نیا لاـح  ره  هب  وت " زا  وا  مه  يدونـشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاـح  رد  ، درگ زاـب  تراـگدرورپ  يوـس 
ناج نورد  رد  نآ  همکحم  هلـصاف  الب  ، دـب ای  کین  راک  کـی  ماـجنا  زا  دـعب  هک  ناـسنا  ره  ناـج  نورد  رد  تسا  یکچوک  زیخاتـسر 

.دسر یم  وا  باتک  باسح و  هب  ددرگ و  یم  لیکشت 

هک ، دوش یم  طاشن  يداش و  زا  زیربل  وا  حور  و  دـنک ، یم  ینورد  شمارآ  ساسحا  نانچ  مهم  کـین و  راـک  کـی  ربارب  رد  هاـگ  اذـل 
.تسین فیصوت  لباق  یملق  نایب و  چیه  اب  نآ  ییابیز  هوکش و  تذل و 

،و ددرگ یم  هودـنا  مغ و  زا  ینافوط  ،و  كانتـشحو سوباک  راتفرگ  نانچ  گرزب  تیانج  فالخ و  کی  لابند  هب  یهاگ  ، سکع هب  و 
هب هناـهاگآ  ار  دوخ  یتحاراـن  نیا  لاـگنچ  زا  ییاـهر  يارب  هاـگ  یتـح  ،و  دوش یم  ریـس  یلک  هب  یگدـنز  زا  هک  ، دزوـس یم  نورد  زا 

.دنک یم  میلست  راد  هبوچ  هب  یفرعم و  ییاضق  تاماقم 

: دراد زیخاتسر  هاگداد  هب  یبیجع  تهابش  ینورد  بیجع  هاگداد  نیا 

َْتنَأ ِهَدا�هَّشلا  ِْبیَْغلا َو  َِملا�ع  تسا : نینچ  تمایق  رد  هک  روطنامه  تسا  یکی  اجنیا  رد  تقیقح  رد  مکح  يرجم  دـهاش و  یـضاق و  -1
(. هیآ 46 - رمز ") درک یهاوخ  تواضق  تناگدنب  نایم  رد  وت  یهاگآ و  راکشآ  ناهنپ و  رارسا  زا  وت  ادنوادخ  َكِدا�بِع  َْنَیب  ُمُکْحَت 

زین تمایق  هاگداد  هراب  رد  هک  روطنامه  ، دریذپ یمن  ار  يرشب  جئار  يزاس  هدنورپ  یتراپ و  هوشر و  هیـصوت و  نادج  هاگداد و  نیا  -2
زور نآ  زا   : َنوُرَْـصُنی ْمُه  ٌلْدَع َو �ال  ا�ْهنِم  ُذَـخُْؤی  ٌهَعا�فَـش َو �ال  ا�ْهنِم  ُلَبُْقی  ًاْئیَـش َو �ال  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزْجَت  ًامْوَی �ال  اوُقَّتا  َو  میناوخ : یم 
یم يراـی  هن  ،و  يا هوشر  هیدـف و  هن  ،و  ددرگ یم  هتفریذـپ  یتعافـش  هن  ،و  دوـش یمن  تازاـجم  يرگید  ياـجب  سکچیه  هک  دیـسرتب 

(. هیآ 48 - هرقب هروس  ") دنوش

نیرتهاتوک رد  ار  اه  هدنورپ  نیرتروطق  نیرتمهم و  نادج  همکحم و  -3
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اههام و هن  ،و  رظن دـیدجت  هن  ،و  تسه نآ  رد  فاـنیتسا  هن  ، دـنک یم  رداـص  تعرـس  هب  ار  دوخ  ییاـهن  مکح  ، هدرک یگدیـسر  تدـم 
دنوادخ  ." ِبا�سِْحلا ُعیِرَس  َوُه  ِهِمْکُِحل َو  َبِّقَعُم  ُمُکْحَی �ال  ّللا 

�
ُه َو  میناوخ : یم  زین  زیخاتـسر  هاگداد  رد  هک  روطنامه  ، ینادرگرـس اهلاس 

(. هیآ 41 - دعر هروس  ") تسا عیرس  وا  باسح  دوش و  یمن  ضقن  در و  وا  مکح  دنک و  یم  مکح 

هتخورفا ناج  لد و  قامعا  رد  شیاه  هقرج  نیتسخن  ناهج ، نیا  یمـسر  ياههاگداد  ياـهتازاجم  فـالخ  رب  شرفیک  تازاـجم و  -4
ندش نوگرگد  هرهچ و  ،و  مسج رد  شراثآ  سپـس  ، درازآ یم  ار  ناسنا  حور  تسخن  ، دنک یم  تیارـس  نوریب  هب  اجنآ  زا  ،و  دوش یم 

ِهَدـِْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلَا  ُهَدَـقوُْملا  ّللا 
�

ِه ُرا�ن  میناوخ : یم  زین  تمایق  هاگداد  هراب  رد  هک  روطنامه  ، دوش یم  راکـشآ  وا  كاروخ  باوخ و 
(. هیآ 7-6 - هزمه هروس  "!) دشک یم  هنابز  اهبلق  زا  هک  یهلا  هتخورفا  رب  شتآ  ،"

عفن هب  " دوهش " ناونع هب  ار  مهتم  ناسنا  دوخ  ياهیهاگآ  تامولعم و  هکلب  ، درادن دوهش  رظان و  هب  زاین  نادنچ  نادج  هاگداد و  نیا  -5
لامعا رب  ناهاوگ  وا  نت  تسوپ  اپ و  تسد و  یتح  ناسنا  دوجو  تارذ  زین  زیخاتسر  هاگداد  رد  هک  روطنامه  دریذپ ! یم  وا  دض  رب  ای 

دنس رب  خزود  شتآ  رانک  هب  نوچ   :" ْمُهُدُولُج ْمُهُرا�ْصبَأ َو  ْمُهُعْمَس َو  ْمِْهیَلَع  َدِهَش  ا�هُؤا�ج  ا�م  ا�ذِإ  ّتَح 
ی� دیامرف : یم  هک  نانچ  دنتـسه  وا 

(. هیآ 20 - تلصف هروس  ) دهد یم  یهاوگ  اهنآ  دض  رب  اهنآ  نت  تسوپ  مشچ و  شوگ و 

رد درک  رواـب  ناوت  یم  هنوگچ  اریز  ، تسا داـعم  هلاـسم  ندوب  يرطف  رب  يرگید  هناـشن  هاـگداد  ود  نیا  ناـیم  رد  بیجع  تهابـش  نیا 
يزیمآ رارـسا  زومرم و  هاگداد  باتک و  باـسح و  ناـنچ  ، تسا یتسه  میظع  سوناـیقا  نیا  زا  یکچوک  هرطق  هک  ناـسنا  کـی  دوجو 

باسح اقلطم  گرزب  ملاع  نیا  نورد  رد  اما  ، دشاب هتشاد  دوجو 
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.تسین (1) یندرک  رواب  نیا  ، دشاب هتشادن  دوجو  يا  همکحم  هاگداد و  باتک و  و 

***

دیجم نآرق  رد  تمایق  ياهمان  -2

هک ارچ  ، دنز یم  رود  زیخاتـسر  تمایق و  هب  طوبرم  لئاسم  روحم  رب  ، نآ يداقتعا  لئاسم  ،و  نآرق فراعم  زا  یمهم  تمـسق  میناد  یم 
.دراد وا  لماکت  دنور  ناسنا و  تیبرت  رد  ار  ریثات  نیرتمهم 

هب ،و  دشاب یم  زور  نآ  داعبا  زا  يدعب  رگنایب  مادک  ره  تسا و  رایـسب  زین  هدـش  باختنا  گرزب  زور  نیا  يارب  نآرق  رد  هک  ییاه  مان 
.دنک وگزاب  هطبار  نیا  رد  ار  يرایسب  لئاسم  دناوت  یم  ییاهنت 

یمهم يانعم  یفیـصوت  ره  رد  ،و  هدش هتفهن  يرـس  اهمان  نیا  زا  کی  ره  ریز  رد  " ءاضیبلا هجحم  " رد " یناشاک ضیف  " موحرم هتفگ  هب 
.تفای ار  رارسا  نیا  ،و  درک كرد  ار  یناعم  نیا  ات  دیشوک  دیاب  ، هتشگ نایب 

موی "" هرسحلا موی  " دننام.درک هدافتسا  دیجم  نآرق  زا  ناوت  یم  ار  نآ  رثکا  ای  همه  هک  هدرک  رکذ  تمایق  يارب  مان  دصکی  زا  شیب  وا 
موی "" قارفلا موی  "" قالطلا موی  " " هفدارلا موی  "" هفجارلا موی  "" هعراقلا موی  "" هعقاولا موی  "" هلاسملا موی  " " هبساحملا موی  "" همادنلا
یلبت موی  "" نیدـلا موی  "" عمجلا موی  "" لصفلا موی  "" مکحلا موی  "" قحلا موی  " " رارفلا موی  "" باذـعلا موی  "" دانتلا موی  "" باـسحلا

.(2) ...و " نباغتلا  موی  "و" نونب لام و ال  عفنی  موی ال  "" هیخا نم  ءرملا  رفی  موی  "" ائیش یلوم  نع  یلوم  ینغی  موی ال  "" رئارسلا
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زا سپ  ملاـع  داـعم و  " باـتک )و  نادـج ثحب و  " ) گرزب ناربهر  " باـتک هب  نادـج  همکحم و  نوماریپ  رتشیب  حیـضوت  يارب  ( 1 - 1
.دیئامرف هعجارم  ( داعم لئالد  ثحب  ") گرم

(. راصتخا اب  هحفص 331( دلج 8  " ءاضیبلا هجحملا  ( " 2 - 2
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ناگدـنب و یمومع  مایق  زا  تیاکح  ،و  هدـش رکذ  دـیجم  نآرق  رد  راـب  داـتفه  هک  تسا  " هماـیقلا موی  " ناـمه نآ  ماـن  نیرتفورعم  یلو 
.دیامن یم  توعد  هفیظو  ماجنا  يارب  ایند  نیا  رد  مایق  هب  ار  ناسنا  زین  نآ  هب  هجوت  دنک و  یم  اهناسنا  میظع  زیخاتسر 

نیا رد  هک  تسا  یفاک  ، ناسنا تیبرت  میلعت و  ،و  شکرـس سفن  ندرک  راهم  ،و  رورغ تلفغ و  باوخ  زا  ندش  رادیب  يارب  ام  هدیقع  هب 
رانک اه  هدرپ  ،و  میوش یم  رـضاح  گرزب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  یگمه  هک  يزور  ، میظع زور  نآ  رد  ار  دوخ  عضو  میـشیدنیب و  اهمان 
یهلا لدـع  نازیم  ياـپ  رد  ناـگمه  ،و  دوش یم  هتخورفا  رب  منهج  ددرگ و  یم  نییزت  تشهب  ، دوش یم  رهاـظ  نورد  رارـسا  دور و  یم 

(. هد ياج  تدوخ  هانپ  رد  زور  نآ  رد  ار  ام  ادنوادخ  ) میریگب رظن  رد  میوش  یم  رضاح 

***
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ات 15] تایآ 7  (: 75  ) همایقلا هروس  ]

هراشا

�یلِإ ( 11  ) َرَزَو ّالَک �ال 
�

( 10  ) ُّرَفَْملَا َْنیَأ  ٍذـِئَمْوَی  ُنا�ْسنِْإلَا  ُلوُقَی  ( 9  ) ُرَمَْقلَا ُسْمَّشلَا َو  َعِـمُج  َو  ( 8  ) ُرَمَْقلَا َفَـسَخ  َو  ( 7  ) ُرَصَْبلَا َقَِرب  ا�ذِإَف 
(15  ) ُهَریِذا�عَم �یْقلَأ  َْول  َو  ( 14  ) ٌهَریَِصب ِهِسْفَن  �یلَع  ُنا�ْسنِْإلَا  َِلب  ( 13  ) َرَّخَأ َمَّدَق َو  ا�ِمب  ٍِذئَمْوَی  ُنا�ْسنِْإلَا  اُؤَّبَُنی  ( 12  ) ُّرَقَتْسُْملَا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر 

: همجرت

.دیآ یم  رد  شدرگ  هب  تشحو  تدش  زا  اهمشچ  ماگنه  نآ  رد  -7

.ددرگ رون  یب  هام  8-و 

.دنوش عمج  اج  کی  هام  دیشروخ و  9-و 

!؟ تساجک رارف  هار  : دیوگ یم  ناسنا  زور  نآ  -10
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.درادن دوجو  یهاگهانپ  رارف و  هار  ، تسین نینچ  زگره  -11

.تسا وت  راگدرورپ  يوس  هب  اهنت  ییاهن  هاگرارق  12-و 

.دننک یم  هاگآ  ، هداتسرف سپ  ای  شیپ  زا  هک  ییاهراک  مامت  زا  ار  ناسنا  زور  نآ  رد  13-و 

.تسا هاگآ  دوخ  عضو  زا  شدوخ  ناسنا  هکلب  -14

.دشارتب ییاهرذع  دوخ  يارب  ( رهاظ رد  ) دنچ ره  -15

: ریسفت

تسا شیوخ  رواد  نیرتهب  ناسنا 

تسا تسار  تمایق  رگا  : دنتفگ یم  اهنآ  ، دش یهتنم  دنتشاد  تمایق  هراب  رد  زیخاتـسر  نارکنم  هک  یلاؤس  هب  نخـس  هتـشذگ  تایآ  رد 
.لاؤس نیا  هب  تسا  ییایوگ  خساپ  ثحب  دروم  تایآ  دمآ !؟ دهاوخ  یک 

یم ، هدرک هراشا  ددرگ  یم  یـشالتم  نآ  ماظن  دوش و  یم  ادـیپ  ایند  رد  هک  یمیظع  لوحت  ینعی  زیخاتـسر  زا  لـبق  ثداوح  هب  تسخن 
.(1) ُرَصَْبلا )  َقَِرب  ا�ذِإَف  دوش (" برطضم  دیآرد و  شدرگ  هب  تشحو  لوه و  تدش  زا  اهمشچ  هک  یماگنه  :" دیامرف

 (. ُرَمَْقلا َفَسَخ  َو  ددرگ (" فسخنم  رون و  یب  هام  هک  ینامز  و  *** 

***
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ره هب  سپـس  ، دوش یم  رهاظ  اهربا  نایم  رد  هک  تسا  یقرب  ییانـشور و  ینعم  هب  لصا  رد  ( قرف نزو  رب  ") قرب " هداـم زا  " قرب ( " 1 - 1
زا نآ  زیمآ  بارطـضا  دـیدش و  تکرح  ینعم  هب  هدـش  هراـشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  اهمـشچ  ندز  قرب  ، هدـش قـالطا  ییانـشور  عون 

ابلاغ مه  نآ  هک  هطقن  کی  هب  ندرک  هاـگن  هریخ  مشچ و  هقدـح  ندـش  نکاـس  ینعم  هب  ار  نآ  زین  یـضعب  ، تسا سرت  لوه و  تدـش 
هدروآ تسا  ریحت  ینعم  هـب  مـشچ  ندز  قرب  هـک  ینعم  نـیا  رب  برع  راعـشا  زا  يدـهاوش  ،و  دـنا هدرک  ریـسفت  تـسا  تـشحو  هناـشن 

.دسر یم  رظن  هب  رتبسانم  لوا  ریسفت  یلو  ، دنا
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 (. ُرَمَْقلا ُسْمَّشلا َو  َعِمُج  َو  دنوش (" عمج  اج  کی  رد  هام  دیشروخ و  هک  ینامز  "و 

.دنا هدرک  رکذ  ینوگانوگ  ياهریسفت  نارسفم  ؟ تسیچ " دیشروخ هام و  عمج  " زا روظنم  هکنیا  رد 

.دننک یم  بورغ  برغم  رد  هدرک  عولط  قرشم  زا  مه  اب  ود  ره  ای  ،و  دنریگ یم  رارق  مه  رانک  رد  ود  ره  : دنا هتفگ  هاگ 

دوب (1). دنهاوخ  عمج  دنهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  رون  هک  تفص  نیا  رد  ود  ره  دنا  هتفگ  هاگ  و 

یم عمج  بذـج و  نآ  يوس  هب  ماجنارـس  کیدزن و  نآ  هب  دیـشروخ  هبذاج  ریثات  تحت  اجیردـت  هام  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
.دندرگ یم  غورف  یب  ود  ره  ،و  دوش

هام دیشروخ و  ندش  عمج  ،و  هام ندش  رون  یب  ینعی  ، ناهج رخآ  یبالقنا  ياه  هدیدپ  نیرتمهم  زا  تمـسق  ود  هب  اجنیا  رد  لاح  ره  هب 
ریوکت هروس  هیآ 1  رد  الثم  ، دوش یم  هدـید  نآ  هب  یتاراشا  شیب  مک و  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد  هک  ، هدـش هراشا  تسا  رگیدـکی  اـب 

هک یماـگنه  ، تـسا دیـشروخ  زا  هاـم  روـن  مـیناد  یم  "و  ددرگ کـیرات  دیـشروخ  هـک  یماـگنه   :" ْتَرِّوُـک ُسْمَّشلا  اَذِإ  دـیامرف : یم 
.دور یم  ورف  یکانتشحو  یکیرات  تملظ و  رد  نیمز  هرک  هجیتن  رد  ، ددرگ یم  کیرات  زین  هام  دوش  کیرات  دیشروخ 
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ءیش رد  فاصوا  عمج  ،و  نامز رد  عمج  ، ناکم رد  عمج  : تسا هنوگ  هس  عمج  دیوگ  یم  " نایبلا عمجم  " رد " یـسربط " موحرم ( 1 - 1
دیـشروخ هام و  ندش  رون  یب  لثم  " تفـص رد  زیچ  ود  كارتشا  " ینعم هب  عمج  یلو  ( ناسنا کی  رد  تلادع  ملع و  عمج  دننام  ) دحاو

(. هحفص 395 دلج 10  نایبلا  عمجم  () دوش هدافتسا  هنیرق  زا  دیاب  هک  ) تسا يزاجم  ریبعت  عون  کی  مه  اب 
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هخفن هک  مود  روص  هخفن  اب  ) يرگید میظع  لوحت  اب  سپـس  دـبای  یم  نایاپ  ناهج  ، میظع لوحت  بالقنا و  کی  اب  بیترت  نیا  هب  *** 
 ( ُّرَفَْملا َْنیَأ  ٍِذئَمْوَی  ُنا�ْسنِْإلا  ُلوُقَی  تساجک ("! رارف  هار  : دیوگ یم  ناسنا  زور  نآ  رد  ،و  ددرگ یم  زاغآ  اهناسنا  زیخاتسر  ( تسا تایح 

.(1)

زا ،و  دنیوج یم  یهاگهانپ  مرش  تلاجخ و  تدش  زا  زور  نآ  دندرک  یم  بیذکت  ار  تمایق  زور  هک  راکهنگ  رفاک و  ياهناسنا  يرآ 
لابند دندش  یم  یکانرطخ  هثداح  اب  هجاوم  یتقو  هک  ایند  نیا  دننامه  تسرد  ، دنبلط یم  رارف  هار  باذع  زا  سرت  هانگ و  راب  ینیگنس 

رارف و هار  ، تسین نینچ  زگره  " دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  يدوز  هب  یلو  دـننک *** ! یم  سایق  اجنیا  هب  زین  ار  اجنآ  دنتـشگ  یم  رارف  هار 
.(2) َرَزَو )  ّالَک �ال 

�
درادن (" دوجو  اجنیا  رد  یهاگهانپ 

 (. ُّرَقَتْسُْملا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  �یلِإ  درادن ( دوجو  یهاگهانپ  وا  زج  "و  تسا راگدرورپ  يوس  هب  ناگمه  ییاهن  هاگرارق  هکلب  *** "

.تسا ادخ  تسد  هب  ییاهن  مکح  زور  نآ  رد  : هکنیا هلمج  زا  دنا  هدرک  رکذ  زین  يرگید  ياهریسفت  قوف  ریسفت  زا  ریغ  هیآ  نیا  يارب 
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یم رظن  هب  دـیعب  اجنیا  رد  لامتحا  نیا  یلو  دـشاب ، هدوب  ردـصم  دـنا  هداد  لامتحا  یـضعب  "و  رارف " زا تسا  ناـکم  مسا  " رفم ( " 1 - 1
.دسر

دنیوگ یم  " ریزو " تهج نیا  زا  ار  " ریزو و" تسا ، نآ  دـننام  یناتـسهوک و  ياههاگهانپ  ینعم  لـصا  رد  ( رمق نزو  رب  ") رزو ( " 2 - 2
.تسا هاگهانپ  هنوگ  ره  ینعم  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  لاح  ره  هب  دنرب و  یم  هانپ  وا  هب  اهراک  رد  هک 
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.تسا وا  نامرف  هب  خزود  تشهب و  زا  ییاهن  هاگرارق  هکنیا  ای 

.تسا وا  هاگشیپ  رد  باسح  همکاحم و  يارب  رارقتسا  هکنیا  ای 

.تسا رتبسانم  همه  زا  میدرک  باختنا  هک  ار  يریسفت  دعب  هیآ  هب  هجوت  اب  یلو 

یم هک  تسا  یتایآ  هرمز  رد  ،و  دنک یم  نایب  ار  ناسنا  يدبا  لماکت  ریـس  طخ  هک  تسا  یتایآ  هلمج  زا  هیآ  نیا  هک  دندقتعم  یـضعب 
يا  :" ِهِیق�الُمَف ًاحْدَـک  َکِّبَر  �یلِإ  ٌحِدا�ک  َکَّنِإ  ُنا�ْسنِْإلا  اَهُّیَأ  اـی  و  (- 3: نباغت ") تسا وا  يوس  هب  همه  تشگزاب   " ُریِـصَْملا ِْهَیلِإ  َو  دـیوگ :

َکِّبَر �یلِإ  َّنَأ  َو  ( 6: قاقـشنا ") درک یهاوخ  تاـقالم  ار  وا  و  يور ، یم  شیپ  تراـگدرورپ  يوس  هب  تمحز  یعـس و  اـب  وـت  ناـسنا 
.(1) ( 42: مجن ") دندرگ یم  زاب  تراگدرورپ  يوس  هب  همه  هکنیا  و   :" �یهَْتنُْملا

میلقا نیا  رد  ،و  دنا هدمآ  ار  هار  همهنیا  دوجو  میلقا  هب  ات  هدرک و  تکرح  مدع  دح  رس  زا  هک  دنتسه  یناورهر  اهناسنا  رتنشور  ریبعت  هب 
نیا دنوشن  فرحنم  میقتسم  طارص  یلـصا و  ریـسم  زا  هاگ  ره  ،و  دنتکرح رد  دنوادخ  نایاپ  یب  یتسه  قلطم و  دوجو  يوس  هب  ور  زین 

فرحنم دوخ  ریـسم  زا  رگا  اما  ، دـنوش یم  ادـخ  برق  زا  يا  هزات  هلحرم  دراو  زور  ره  تفای و  دـهاوخ  همادا  دـبا  ات  یلماـکت  تکرح 
.دش دنهاوخ  دوبان  هدرک و  طوقس  دنوش 

هاگآ تسا  هدومن  " رخؤم " ای هتشاد  " مدقم " هک ییاهراک  مامت  زا  ار  ناسنا  زور  نآ  رد  : دیازفا یم  نخـس  نیمه  همادا  رد  سپـس  *** 
 (. َرَّخَأ َمَّدَق َو  ا�ِمب  ٍِذئَمْوَی  ُنا�ْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی  دنزاس (" یم 

: تسا هدش  رکذ  يدایز  ياهریسفت  ؟ تسیچ ریبعت  ود  نیا  زا  روظنم  هکنیا  رد 
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.میا هدرک  نایب  اهنآ  لیذ  رد  هک  تسه  زین  يرگید  تارظن  تایآ  نیا  ریسفت  رد  هتبلا  ( 1 - 1
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تنـس زا  معا  ، هدـنامیقاب وا  زا  گرم  زا  دـعب  هک  يراثآ  اـی  ، هداتـسرف شیپ  زا  دوخ  تاـیح  رد  هک  تسا  یلاـمعا  روظنم  هکنیا  تسخن 
ياهانب ،و  اه هتشون  باتک و  ای  ،و  دسر یم  وا  هب  شتائیس  تانسح و  دننک و  یم  لمع  نآ  هب  هتـشاذگ و  مدرم  نایم  رد  هک  دب  کین و 

.دسر یم  وا  هب  شراثآ  هک  ، حلاصان حلاص و  نادنزرف  ،و  رش ریخ و 

مامت زا  رگید  ریبعت  هب  ،و  تسا هداد  ماـجنا  شرمع  رد  هک  یلاـمعا  نیرخآ  ،و  هدروآ اـجب  هک  تسا  یلاـمعا  نیلوا  روظنم  هکنیا  رگید 
.دوش یم  ربخ  اب  شلامعا 

.تسا هتشاذگ  ناثراو  يارب  هک  ار  یلاوما  ،و  هداتسرف دوخ  زا  شیپ  هک  ار  یلاوما  هکنیا  رگید 

.سکعلاب ای  ، تسا هتشاد  رخؤم  هک  تسا  یتاعاطا  ،و  هتشاد مدقم  هک  تسا  یناهانگ  روظنم  دنا  هتفگ  زین  یضعب 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  رقاب ع  ماما  زا  یثیدح  رد  هکنیا  صوصخ  هب  ، تسا لوا  ریسفت  رتبسانم  همه  زا  یلو 

مهرزو نم  صقنی  و ال  مهرزو ، لثم  هیلع  ناک  ارـش  ناک  ناف  ، هدـعب نم  اـهب  سیل  هنـس  نم  رخا  اـم  و  رـش ، ریخ و  نم  مدـق  اـمب  ( ؤبنی )
 : ائیش مهروجا  نم  صقنی  ،و ال  مهروجا لثم  هل  ناک  اریخ  ناک  نا  ،و  ائیش

هب دوخ  زا  هک  ییاهتنـس  زا  ، تسا هدومن  رخؤـم  هچنآ  و  هتـشاد ، مدـقم  ار  رـش  ریخ و  زا  هچنآ  دـنهد  یم  ربـخ  ناـسنا  هب  زور  نآ  رد  "
وا رب  ناگدـننک  لمع  هانگ  هزادـنا  هب  هدوب  يدـب  تنـس  رگا  ، دـننک لمع  نآ  هب  دـنیآ  یم  وا  زا  دـعب  هک  یناسک  اـت  ، هدراذـگ راـگدای 

هکنآ یب  دوب  دـهاوخ  وا  يارب  اهنآ  ياهـشاداپ  دـننامه  هدوب  يریخ  تنـس  رگا  ،و  دـهاکب نانآ  هاـنگ  زا  يزیچ  هکنآ  یب  ، دوب دـهاوخ 
.(1) دوش " هتساک  اهنآ  رجا  زا  يزیچ 
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.تسا هدمآ  زین  هحفص 6891  دلج 10  یبطرق " ریسفت  " رد ثیدح  نیمه  ریظن  هحفص 406  دلج 4  " ناهرب ریسفت  ( " 1 - 1
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مالعا نیا  هب  يزاین  یلو  ، دـننک یم  هاـگآ  شلاـمعا  ماـمت  زا  ار  ناـسنا  وا  ناگتـشرف  دـنوادخ و  هچرگ  : دـیازفا یم  دـعب  هیآ  رد  *** 
ُنا�ْسنِْإلا َِلب  دنتسه (  وا  هاوگ  دهاش و  گرزب  زور  نآ  رد  شیاضعا  دوخ و  "و  تسا هاگآ  دوخ  عضو  زا  شدوخ  ناسنا  هکلب  ،" تسین

 (. ٌهَریَِصب ِهِسْفَن  �یلَع 

 (. ُهَریِذا�عَم �یْقلَأ  َْول  َو  دشارتب (" ییاهرذع  دوخ  يارب  رهاظ  رد  دنچ  ره  *** "

هدـمآ وا  لاـمعا  رب  ناـسنا  ياـضعا  یهاوـگ  هراـب  رد  نآرق  رگید  تاـیآ  رد  هک  دـیوگ  یم  ار  يزیچ  ناـمه  تقیقح  رد  تاـیآ  نـیا 
 : َنُولَمْعَی اُونا�ک  ا�ِمب  ْمُهُدُولُج  ْمُهُرا�ْصبَأ َو  ْمُهُعْمَس َو  ْمِْهیَلَع  َدِهَش  دیوگ : یم  هک  تلصف  هروس  هیآ 20  دننام  ، تسا

ْمِهیِْدیَأ ا�نُمِّلَُکت  َو  دیامرف : یم  هک  سی  هیآ 65  و  دنهد " یم  یهاوگ  دنداد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  ناشنت  ياهتسوپ  اهمشچ و  اهشوگ و  "

 : َنُوبِسْکَی اُونا�ک  ا�ِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْشَت  َو 

هاگداد نآ  رد  نیا  رب  انب  دـنهد !" یم  یهاوگ  دـنا  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  هب  ناـشیاهاپ  ،و  دـنیوگ یم  نخـس  اـم  اـب  اـهنآ  ياهتـسد  "

دنوادـخ دـنچ  ره  ، تسا هاگآ  نتـشیوخ  عضو  زا  رتهب  همه  زا  وا  هک  ارچ  ، تسوا دوخ  ناسنا ، لاـمعا  رب  هاوگ  نیرتهب  تماـیق  گرزب 
.تسا هداد  رارق  وا  يارب  زین  يرگید  دایز  ناهاوگ  تجح  مامتا  يارب 

لیلد تجح و  " ینعم هب  ار  نآ  یضعب  اذل  )و  هاگآ صخش   ) یفصو ینعم  مه  )و  یهاگآ ییانیب و  ) دراد يردصم  يانعم  مه  " هریـصب "

دنا (1). هدرک  ریسفت  تسا  شخب  یهاگآ  هک  " ناهرب و 
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هب اـجنیا  رد  ناـسنا  هکنیا  رطاـخ  هـب  تـسا  ثیناـت  " ءاـت " مود لاـمتحا  رب  اـنب  ،و  تـسا يردـصم  نآ  " ءاـت " لوا لاـمتحا  رب  اـنب  ( 1 - 1
یهاگآ تدش  زا  ربخ  هک  دنناد  یم  " هغلابم ءات  " ار نآ  زین  یـضعب  ،و  دراد يزاجم  ثینات  هک  تسا  " سفن " ینعم هب  ای  " حراوج " ینعم

.دهد یم  نتشیوخ  رب  ناسنا 
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هاگ ،و  تسا یعقاو  رذع  یهاگ  هک  دربب  نیب  زا  ار  هانگ  راثآ  هک  تسا  يزیچ  ندرک  ادیپ  ینعم  هب  لصا  رد  " ترذـعم " عمج " ریذاعم "

یم نینچ  هیآ  ینعم  ریـسفت  نیا  قبط  ، تسا شـشوپ  هدرپ و  ینعم  هب  " راذـعم " عمج " ریذاعم :" دـنا هتفگ  زین  یـضعب  ، يرهاظ يروص و 
لوا ریـسفت  یلو  ، دراد روتـسم  ار  شیوخ  ياهراک  ،و  دـنکفیب دوخ  لامعا  رب  اه  هدرپ  دـنچ  ره  دراد  یهاگآ  نتـشیوخ  رب  ناسنا  : دوش

.تسا رتبسانم 

ار ناسنا  دوخ  مه  ،و  تسا هاگآ  نورب  نورد و  رارـسا  زا  مه  هک  تسا  یـسک  گرزب  زور  نآ  رد  ازج  باسح و  رب  مکاح  لاح  ره  هب 
ًابیِسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  �یفَک  ََکبا�تِک  ْأَْرِقا  هدمآ : ءارـسا  هروس  هیآ 14  رد  هک  هنوگنامه  ، دـهد یم  رارق  شیوخ  لامعا  رگباسح 

داعم و هراـب  رد  یگمه  ثحب  دروم  تاـیآ  هچرگ  یـشاب !" شیوخ  رگباـسح  دوخ  زورما  هک  تسا  یفاـک  ، ناوخب ار  تلاـمعا  هماـن  "

ره ، دنهاگآ دوخ  لاح  زا  مدرم  زین  اجنیا  رد  ، دوش یم  لماش  زین  ار  ایند  ملاع  ، تسا هدرتسگ  نآ  موهفم  یلو  ، دـیوگ یم  نخـس  تمایق 
.دنراد یم  موتکم  ار  شیوخ  یعقاو  هرهچ  يراکایر  يزاسرهاظ و  يزادنا و  مه  تشپ  غورد و  اب  یهورگ  دنچ 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  اذل 

�یلَع ُنا�ْسنِْإلا  َِلب  لوقی : هناحبس  ّللا 
�

ه ،و  کلذک سیل  هنا  ملعی  هسفن  یلا  عجر  اذا  سیل  ائیس ا  رـسی  ،و  انـسح رهظی  نا  مکدحا  عنـصی  ام 
یم هچ  دشاب  راک  دب  یناهنپ  رد  اما  دیارایب  ار  دوخ  رهاظ  امش  زا  یکی  هاگ  ره   :" هینالعلا تیوق  تحلص  اذا  هریرسلا  نا   ، ٌهَریَِـصب ِهِسْفَن 
یم ناحبـس  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  ؟ تسین هنوگنیا  هک  دـناد  یمن  دـنک  هعجارم  نتـشیوخ  هب  هک  یماـگنه  اـیآ  ؟ دـهد ماـجنا  دـناوت 

.(1) دوش " یم  تیوقت  زین  وا  رهاظ  ددرگ  حلاص  ناسنا  نطاب  هک  یماگنه  ، تسا هاگآ  نتشیوخ  هب  ناسنا  هکلب  : دیامرف
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هحفص 396. دلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 1 - 1
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نازیم "؟ هبحاص رطفی  يذلا  ضرملا  دـح  ام  : درک لاؤس  قداص ع  ماما  نارای  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  زین  ضیرم  هزور  ثیداحا  رد  و 
عـضو زا  ناسنا  :" قیطی امب  ملعا  وه  ٌهَریَِـصب ، ِهِسْفَن  �یلَع  ُنا�ْسنِْإلا  َِلب  دومرف : باوج  رد  ماما  ؟ تسیچ تسا  راطفا  زوجم  هک  يرامیب  نآ 

.(1) دراد " ییاناوت  هزادنا  هچ  دناد  یم  رتهب  تسا و  رتهاگآ  دوخ 

***

294  : ص

باب هحفص 132  دلج 2  - تسا هدروآ  زین  مایـص  باتک  رد  رـضحی  نم ال  رد  قودص  موحرم  ار  ثیدـح  نیا  ) كردـم نامه  ( 1 - 1
(. ثیدح 1941 هبحاص  رطفی  يذلا  ضرملا  دح 
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ات 19] تایآ 16  (: 75  ) همایقلا هروس  ]

هراشا

(19  ) ُهَنا�َیب ا�ْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ( 18  ) ُهَنآُْرق ِْعبَّتاَف  ُها�نْأَرَق  ا�ذِإَف  ( 17  ) ُهَنآُْرق ُهَعْمَج َو  ا�ْنیَلَع  َّنِإ  ( 16  ) ِِهب َلَْجعَِتل  َکَنا�ِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  �ال 

: همجرت

.هدم تکرح  ( نآرق ) نآ ندناوخ  يارب  هلجع  رطاخ  هب  ار  تنابز  -16

.تسام هدهع  رب  نآ  ندناوخ  عمج و  هک  ارچ  -17

.نک يوریپ  نآ  زا  میدناوخ  ار  نآ  ام  هک  یماگنه  18-و 

.تسام هدهع  رب  زین  نآ  ( حیضوت (و  نایب سپس  -19

: ریسفت

! تسام دهع  رب  نآرق  ظفح  عمج و 

لوغـشم یـصخش  الثم  ، دروآ یم  شیوخ  نخـس  يالبال  رد  هدنیوگ  هاگ  هک  تسا  يا  هضرتعم  هلمج  هلزنم  هب  تقیقح  رد  تایآ  نیا 
یم عطق  ار  شیوخ  نانخـس  اتقوم  تسا  یلاخ  سلجم  ولج  هک  یلاح  رد  هدش  تیعمج  زا  ولمم  سلجم  رخآ  دـنیب  یم  تسا و  هباطخ 

ای دـهد و  یم  همادا  شیوخ  نانخـس  هب  دـعب  دوش و  زاب  ناگدـنیآ  يارب  اـج  اـت  دـنک  یم  ندـمآ  ولج  هب  توعد  ار  نارـضاح  ،و  دـنک
همادا ار  سرد  سپس  دهد  یم  رادشه  وا  هب  هدرک و  عطق  ار  شیوخ  نخس  دنیب  یم  دوخ  درگاش  زا  یتلفغ  سیردت  ماگنه  هب  يداتسا 

.دهد یم 

295  : ص

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


اه هلمج  نیا  طابترا  مدع  زا  ،و  دوش هابتشا  راتفرگ  تسا  نکمم  دونشب  راون  زا  ار  سیردت  نیا  ای  ینارنخـس  نآ  ، هاگآان یـصخش  رگا 
.دوش یم  نشور  هضرتعم  ياه  هلمج  نیا  هفسلف  ، سلجم صاخ  طیارش  رد  تقد  اب  یلو  ، دنک بجعت  دعب  لبق و  ياه  هلمج  اب 

.میزادرپ یم  ثحب  دروم  تایآ  ریسفت  هب  هداس  همدقم  نیا  هب  هجوت  اب 

یم نآرق  هراب  رد  شربمایپ  هب  يا  هدرشف  رکذت  و  هدرک ، اهر  ار  نارفاک  نانمؤم و  لاوحا  تمایق و  هراب  رد  نخس  هتـشر  اتقوم  دنوادخ 
: دیامرف یم  دهد و 

 (. ِِهب َلَْجعَِتل  َکَنا�ِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  �ال  هدم (" تکرح  ، نآ ندناوخ  يارب  هلجع  رطاخ  هب  ار  تنابز  "

.تسا هدش  رکذ  نآ  يارب  ریسفت  هس  هتفرمهیور  ،و  دنراد رایسب  وگتفگ  نارسفم  ، هیآ نیا  ریسفت  رد 

قشع و رطاخ  هب  ربمایپ ص  هکنیا  نآ  ،و  تسا هدـش  لـقن  ریـسفت  ثیدـح و  بتک  رد  ساـبع  نبا  زا  هک  تسا  یفورعم  ریـسفت  تسخن 
ار دوخ  ناـبز  وا  هارمه  ، دـناوخ یم  وا  رب  ار  تاـیآ  یحو  کـیپ  هک  یماـگنه  ، تشاد نآرق  ظـفح  تفاـیرد و  هب  هک  يدـیدش  هقـالع 

.مینک یم  عمج  وت  يارب  ار  نآ  ام  دوخ  ، نکم ار  راک  نیا  هک  دومرف  یهن  ار  وا  دنوادخ  ، درک یم  هلجع  داد و  یم  تکرح 

لزان ربمایپ ص  كاپ  بلق  رب  " ردق بش  " رد اج  کی  نآ  همه  ینعی  " یعفد لوزن  :" تسا لوزن  ود  ياراد  نآرق  میناد  یم  : هکنیا رگید 
زا لبق  هاگ  تشاد  توعد  غالبا  رد  هک  يا  هلجع  رطاـخ  هب  ربماـیپ ص  ، هتفرگ تروص  لاـس  یط 23  رد  هک  یجیردت " لوزن  ،و" دـش
هیآ ره  دراذگب  ،و  دنک يراد  دوخ  راک  نیا  زا  هک  دـش  هداد  روتـسد  وا  هب  درک ، یم  توالت  ار  تایآ  نآ  هارمه  ای  ،و  یجیردـت لوزن 

.ددرگ غالبا  توالت و  دوخ  عقوم  رد  يا 

ْلَْجعَت َو �ال  تسا ( هط  هروس  هیآ 114  دننامه  هیآ  نیا  نومضم  بیترت  نیا  هب  و 
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". دوش مامت  نآ  یحو  هکنآ  زا  شیپ  نکم  هلجع  نآرق  هراب  رد   :(" ُُهیْحَو َْکَیلِإ  �یضُْقی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِنآْرُْقلِاب 

دیابن مه  یحو  نتفرگ  رد  یتح  ربمایپ ص  هک  ددرگ  یم  زاب  ینعم  نیا  هب  عومجم  رد  ،و  دـنرادن مه  اب  يدایز  توافت  ریـسفت  ود  نیا 
.دنک هلجع 

یم هداد  روتـسد  اهنآ  هب  هک  دنتمایق  رد  ناراکهنگ  تایآ  نیا  رد  بطاخم  هک  تسا  نیا  دراد  یمک  رایـسب  رادفرط  هک  یموس  ریـسفت 
اهنآ تسا  یعیبط  دینکن  هلجع  نآ  ندناوخ  رد  : دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  ،و  دنـشاب شیوخ  رگباسح  دنناوخب و  ار  دوخ  لامعا  همان  دوش 

روتسد نیا  ، دنرذگب نآ  زا  هلجع  اب  دنهاوخ  یم  ،و  دنوش یم  تحاران  دنسر  یم  تائیس " " هب یتقو  دوخ  لمع  همان  ندناوخ  ماگنه  هب 
یم ار  اـهنآ  لاـمعا  هماـن  یهلا  ناگتـشرف  هک  یماـگنه  دـنوش  یم  فظوم  ،و  دراد یم  زاـب  هلجع  زا  ار  اـهنآ  دوش و  یم  هداد  اـهنآ  هب 

.دننک يوریپ  اهنآ  زا  زین  اهنآ  دنناوخ 

ارچ ، دراد دنویپ  مه  اب  یگمه  ،و  تسا طوبرم  هدنیآ  هتـشذگ و  تایآ  اب  ،و  درادـن هضرتعم  هلمج  لکـش  تایآ  نیا  ریـسفت  نیا  قباطم 
.دراد هضرتعم  هبنج  تایآ  نیا  میتفگ  هک  هنوگنامه  - مود لوا و  ریسفت  قبط  یلو  ، تسا داعم  تمایق و  لاوحا  هب  طوبرم  همه  هک 

هب تایآ  نحل  الوصا  ،و  دسر یم  رظن  هب  دیعب  رایـسب  ، دعب تایآ  رد  نآرق  مان  رکذ  هب  هجوت  اب  اصوصخم  ، موس ریـسفت  لاح  ره  هب  یلو 
قفاوم دـعب  تایآ  نحل  دـنچ  ره  ، درادـن یعنام  زین  ود  نآ  نایم  عمج  و  تسا ، لبق  ریـسفت  ود  زا  یکی  دارم  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ 

(. دینک تقد  ) تسا روهشم  ریسفت  ینعی  لوا  ریسفت 

َّنِإ میناوخب (" وت  رب  مینک و  عمج  ار  نآ  هک  تسا  ام  رب  " دیازفا یم  سپس  *** 
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ُهَنآُْرق ُهَعْمَج َو  ا�ْنیَلَع 

.(1) ( 

.میناوخ یم  وت  رب  یحو  کیپ  هلیسو  هب  مه  زاب  مینک  یم  عمج  ار  نآ  تایآ  ام  ، شابن نارگن  نآرق  يروآ  عمج  هیحان  زا  هصالخ 

 (. ُهَنآُْرق ِْعبَّتاَف  ُها�نْأَرَق  ا�ذِإَف  ناوخب (" نک و  يوریپ  نآ  زا  میدناوخ  وت  رب  ام  هک  یماگنه  و  *** "

 (. ُهَنا�َیب ا�ْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  مینک (" نییبت  ار  نآ  هک  تسا  ام  رب  سپس  *** "

نآ ، شابم نارگن  هجوچیه  هب  ، تسا ام  هدهع  رب  هس  ره  نآ  یناعم  لیصفت  نییبت و  مه  ،و  وت رب  نآ  توالت  مه  ،و  نآرق عمج  نیا  رب  انب 
زا ،و  یحو کیپ  توالت  زا  يوریپ  وس  کـی  زا  وت  هفیظو  اـهنت  ، تسا نآ  ظـفاح  لـحارم  ماـمت  رد  ، هدرک لزاـن  ار  یحو  نیا  هک  سک 

.تسا مدرم  هماع  هب  تلاسر  نیا  غالبا  رگید  يوس 

نآ ناسل  رد  نآ  توـالت  ربمغیپ ص و  هنیـس  رد  عمج  هکلب  ، تسین یحو  ناـسل  رد  عمج  ندرک  عمج  زا  روظنم  دـنا  هتفگ  زین  یـضعب 
یم يراج  تنابز  رب  ار  نآ  تئارق  سپـس  ،و  مینک یم  عمج  وت  هنیـس  رد  ار  تایآ  نیا  ماـمت  اـم  نکم  هلجع  ینعی  ، تسا ترـضح ص 

.میزاس

هلجع هتـسویپ  ، لیئربج هلیـسو  هب  یحو  لوزن  ماگنه  هب  ربمایپ ص  هک  دـنک  یم  دـییات  ار  لوا  ریـسفت  یگمه  تاریبعت  نیا  لاـح  ره  هب 
وا هب  دنوادخ  يوس  زا  هک  دوب  اجنیا  ،و  دورب وا  هظفاح  زا  ادابم  ، دنک رارکت  تعرس  هب  ار  تایآ  هک  تشاد 
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زا زین  نآ  نییبت  هکلب  ، نآ توالت  تایآ و  عمج  اـهنت  هن  هک  دـش  هداد  ناـنیمطا  زین  ،و  دـنک ظـفح  ار  دوخ  يدرـسنوخ  هک  دـش  مـالعا 
.تسا هدش  نیمضت  دنوادخ  يوس 

عمج و هدـعو  دـنوادخ  هک  ارچ  ، تسا ینوگرگد  فـیرحت و  هنوـگ  ره  زا  نآ  ظـفح  ،و  نآرق تلاـصا  رگناـیب  نمـض  رد  تاـیآ  نیا 
.تسا هداد  ار  نآ  نییبت  توالت و 

یم توکـس  الماک  دـش  یم  لزان  وا  رب  لـیئربج  هک  یماـگنه  تاـیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  مرکا ص  ربمغیپ  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 
دومن (1). یم  تایآ  توالت  هب  عورش  تفر  یم  لیئربج  هک  یماگنه  ،و  درک

***
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ات 25] تایآ 20  (: 75  ) همایقلا هروس  ]

هراشا

ُّنُظَت ( 24  ) ٌهَرِسا�ب ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو  ( 23  ) ٌهَرِظا�ن ا�هِّبَر  �یلِإ  ( 22  ) ٌهَرِضا�ن ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ( 21  ) َهَرِخْآلَا َنوُرَذَت  َو  ( 20  ) َهَلِجا�ْعلَا َنوُّبُِحت  َْلب  ّالَک 
�

(25  ) ٌهَِرقا�ف ا�ِهب  َلَعُْفی  ْنَأ 

: همجرت

ینارسوه (و  دیراد تسود  ار  رذگدوز  يایند  امش  هکلب  ( دیرمـش یم  یفخم  ار  داعم  لیالد  (و  دیرادنپ یم  امـش  هک  تسین  نینچ  -20
(. ار طرش  دیق و  یب 

.دینک یم  اهر  ار  ترخآ  21-و 

.تسا رورسم  باداش و  ییاهتروص  زور  نآ  رد  -22

.تسا هدیشک  مه  رد  ییاهتروص  زور  نآ  رد  24-و  درگن ! یم  شراگدرورپ  هب  23-و 

! دنکش یم  مه  رد  ار  تشپ  هک  دوش  یم  ماجنا  وا  دروم  رد  یباذع  دناد  یم  اریز  -25
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: ریسفت

تمایق هنحص  رد  سوبع  ياه  هرهچ  نادنخ و  ياه  هرهچ 

داعم راکنا  للع  نینچمه  ،و  تمایق زا  ار  يرگید  ياهیگژیو  ددرگ ، یم  زاب  داعم  هب  طوبرم  ياهثحب  همادا  هب  رگید  راب  تاـیآ  نیا  رد 
نیا امش  تقیقح  رد  هکلب  ، دیربب یپ  نآ  تیناقح  هب  دیناوتن  دشاب و  یفخم  داعم  لئالد  هک  تسین  نانچ  :" دیامرف یم  دنک ، یم  نایب  ار 

 (. َهَلِجا�ْعلا َنوُّبُِحت  َْلب  ّالَک 
�

دیراد (" تسود  ار  رذگ  دوز  يایند 

 (. َهَرِخْآلا َنوُرَذَت  َو  دینک (" یم  اهر  ار  ترخآ  لیلد  نیمه  هب  و  *** "

هب امش  دیدش  هقالع  هکلب  تسین ، هدنکارپ  ياهکاخ  و  میمر " ماظع  " يروآ عمج  دنوادخ و  تردق  رد  کش  داعم  راکنا  یلصا  لیلد 
شریذپ هک  اجنآ  زا  و  دیراد ، رب  دوخ  هار  رس  زا  ار  یعدار  عنام و  هنوگ  ره  هک  دوش  یم  ببس  شکرـس  ياهـسوه  تاوهـش و  ،و  ایند

،و دـیزیخ یمرب  بلطم  لـصا  راـکنا  هب  اذـل  ، دـنک یم  داـجیا  هار  نیا  رـس  رب  یناوارف  ياهتیدودـحم  عـناوم و  ، یهلا یهن  رما و  داـعم و 
.دیزاس یم  اهر  یلک  هب  ار  ترخآ 

ربارب رد  طرـش  دـیق و  یب  يدازآ  بسک  داعم  أدـبم و  راکنا  يرگیدام و  هب  شیارگ  مهم  للع  زا  یکی  میتفگ  زین  البق  هک  هنوگناـمه 
قداص يرتراکـشآ  تروص  هب  ینعم  نیا  زین  زورما  يایند  رد  هک  هتـشذگ  رد  اـهنت  هن  ، دـشاب یم  ، هاـنگ هنوگ  ره  ،و  تاذـل تاوهش و 

.تسا

ُمْوَی ّیَأ 
َنا� ُلَئْسَی  ُهَما�مَأ - َرُْجفَِیل  ُنا�ْسنِْإلا  ُدیُِری  َْلب  دومرف : یم  هک  تشذگ  لبق  تایآ  رد  هچنآ  رب  تسا  يدیکات  تقیقح  رد  هیآ  ود  نیا 

ِهَما�یِْقلا (1).
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اریز ، تسین حیحـص  ریـسفت  نیا  یلو  ، دـنا هتـسناد  دـیجم  نآرق  رد  اهنآ  ربدـت  یفن  هب  هراـشا  قوف  تاـیآ  رد  ار  " ـالک " یـضعب ( 1 - 1
تسا يا  همادا  ثحب  دروم  تایآ  اما  ، دراد هضرتعم  هبنج  تسا و  (ص) ربمایپ بطاخم  نآرق  هب  طوبرم  تایآ  رد  میتفگ  هک  هنوگنامه 

.تمایق نوماریپ  هتشذگ  تایآ  رب 
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زور نآ  رد  ییاـهتروص  :" دـیوگ یم  نینچ  هتخادرپ ، زور  نآ  رد  ، راـک دـب  نارفاـک  ،و  راـک وکین  ناـنمؤم  لاـح  ناـیب  هب  سپـس  *** 
 (. ٌهَرِضا�ن ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  تسا ( " ابیز  ینارون و  نادنخ و  باداش و 

رورـس و اب  مأوت  هک  دهد  یم  تسد  ناسنا  هب  هافر  تمعن و  روفو  رثا  رب  هک  تسا  یـصاخ  یباداش  ینعم  هب  " هرـضن " هدام زا  " هرـضان "

رد ، دـنا هدـش  یهلا  ياهتمعن  قرغ  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ربخ  ناـشلاح  عضو  زا  اـهنآ  هراـسخر  گـنر  ینعی  ، تسا تینارون  ییاـبیز و 
( نایتشهب ) اهنآ ياهتروص  رد   " ِمیِعَّنلا َهَرْضَن  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  هدمآ : نیففطم  هروس  هیآ 24  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  نیا  تقیقح 

". ینک یم  هدهاشم  ار  تمعن  یباداش 

یم ناشراگدرورپ  كاپ  تاذ  هب  طقف  اهنآ  :" دـیامرف یم  اهنآ  یناحور  ياهـشاداپ  دروم  رد  اما  ،و  يداـم ياهـشاداپ  رظن  زا  نیا  *** 
 (. ٌهَرِظا�ن ا�هِّبَر  �یلِإ  دنرگن (!

،و دـنک یم  قلطم  لامج  لامک و  نآ  ،و  لاثم یب  تاذ  نآ  بوذـجم  اهنآ  هک  یهاـگن  ، نطاـب دوهـش  قیرط  زا  لد و  مشچ  اـب  یهاـگن 
! تسا رتالاب  رترب و  تسا  ایند  رد  هچنآ  ایند و  مامت  زا  نآ  هظحل  کی  هک  دهد  یم  تسد  اهنآ  هب  ریذـپان  فیـصوت  یناحور و  یتذـل 

رصح هدافا  " هرظان " رب " اهبر یلا  " ندش مدقم  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت 
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.وا ریغ  هب  هن  ،و  دنرگن یم  وا  هب  اهنت  ینعی  ، دنک یم 

: میئوگ یم  ، دننک یم  هاگن  زین  وا  ریغب  املسم  نایتشهب  دوش  هتفگ  رگا  و 

یم ار  وا  اج  همه  رد  رگید  ریبعت  هب  ،و  تسا رثؤم  هب  هاگن  رثا  هب  ندرک  هاگن  ،و  دننیب یم  وا  راثآ  ار  همه  دـننک  یم  هاگن  وا  ریغ  هب  رگا 
دنوادخ تاذ  هب  رظن  زا  ار  اهنآ  زین  یتشهب  ياهتمعن  هب  هجوت  اذل  ، دننک یم  اشامت  ار  وا  لامج  لالج و  تردق و  زیچ  همه  رد  ،و  دـننیب

.دنک یمن  لفاغ 

: میناوخ یم  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  تایاور  زا  یضعب  رد  لیلد  نیمه  هب 

.تسا وا  سدقم  تاذ  هب  هاگن  زین  اهنیا  هب  هاگن  هک  ارچ  (1) دننک " یم  وا  باوث  وا و  تمعن  دنوادخ و  تمحر  هب  رظن  اهنآ 

نیمه اب  ار  ادـخ  زور  نآ  رد  دـنیوگ  یم  و.دـنا  هتفرگ  تماـیق  رد  دـنوادخ  یـسح  هدـهاشم  هب  هراـشا  ار  قوف  هیآ  ناربخیب  زا  یعمج 
تیفیک ناکم و  رد  دوجو  ،و  دنوادخ ندوب  ینامـسج  شا  همزال  يا  هدهاشم  نینچ  هک  یلاح  رد  درک ! دنهاوخ  هدـهاشم  رهاظ  مشچ 

نآرق فلتخم  تاـیآ  رد  هک  هنوگناـمه  ، تسا راـنک  رب  اـهیگدولآ  نیا  زا  شکاـپ  تاذ  میناد  یم  ،و  تسا ینامـسج  صاـخ  تلاـح  و 
وا اهمشچ   :" َرا�ْصبَْألا ُكِرُْدی  َوُه  ُرا�ْصبَْألا َو  ُهُکِرُْدت  �ال  میناوخ : یم  ماعنا  هروس  هیآ 103  رد  هلمج  زا  تسا  هدش  هیکت  نآ  يور  ارارک 

.درادن ایند  هب  صاصتخا  چیه  ،و  تسا قلطم  هیآ  نیا  " دنیب یم  ار  اهمشچ  وا  ،و  دنیب یمن  ار 

نیرتمک سک  ره  ،و  مینک ثحب  نآ  يور  نیا  زا  شیب  میهاوخب  هک  تسا  نآ  زا  رتحـضاو  دنوادخ  یـسح  هدـهاشم  مدـع  لاح  ره  هب 
.دنک یم  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  دشاب  هتشاد  یمالسا  فراعم  نآرق و  اب  ییانشآ 
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هحفص 464 و 465. دلج 5  " نیلقثلا رون  " ریسفت ( 1 - 1
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تاذ زا  اهنت  ناشراظتنا  زور  نآ  رد  نانمؤم  ینعی  ، تسا " راظتنا  " هدام زا  : دـنا هتفگ  ،و  هدرک رکذ  يرگید  ریـسفت  " هرظان " يارب یـضعب 
.دنیوا تمعن  تمحر و  رظتنم  هتسویپ  ،و  دننک یمن  هیکت  زین  دوخ  کین  لامعا  رب  یتح  و  تسا ، ادخ  كاپ 

.درادن دوجو  یتحاران  نانمؤم  يارب  اجنآ  رد  هک  یلاح  رد  ، دوب دهاوخ  یتحاران  یعون  اب  هتخیمآ  راظتنا  نیا  دوش  هتفگ  رگا  و 

يراظتنا نینچ  ، نانیمطا دوجو  اب  یلو  ، دشابن شماجنارـس  هب  ینانیمطا  هک  تسا  یتحاران  اب  هتخیمآ  يراظتنا  نآ  : دنیوگ یم  خساپ  رد 
تسا (1). شمارآ  اب  هتخیمآ 

اما ، تسا زئاج  ددعتم  یناعم  رد  دحاو  ظفل  لامعتـسا  اریز  دسر ، یمن  رظن  هب  دیعب  زین  " نتـشاد راظتنا  "و" ندرک رظن  " ینعم نایم  عمج 
.تسا لوا  ینعم  اب  حیجرت  دشاب  روظنم  ینعم  ود  نیا  زا  یکی  دوش  انب  رگا 

: دومرف : میهد یم  نایاپ  مرکا ص  ربمغیپ  زا  ییانعم  رپ  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

؟ رانلا نم  انیجنت  هنجلا و  انلخدت  مل  ؟ا  انهوجو ضیبت  مل  نولوقیف ا  مکدیزا ؟ ائیـش  نودیرت  یلاعت  ّللا 
�

ه لوقی  هنجلا  هنجلا  لها  لخد  اذا 
!: مهبر یلا  رظنلا  نم  مهیلا  بحا  ائیش  اوطعا  امف  باجحلا  یلاعت  ّللا 

�
ه فشکیف  لاق 

؟ میازفیب امش  رب  دیهاوخ  یم  يرگید  زیچ  : دیامرف یم  دنوادخ  دنوش  یم  تشهب  دراو  تشهب  لها  هک  یماگنه  "

304  : ص

يدهاوش یلو  ، دش دهاوخ  يدعتم  رج  فرح  نودب  هکلب  دوش ، یمن  يدعتم  " یلا " اب " راظتنا " ینعم هب  " رظن " دـندقتعم یـضعب  ( 1 - 1
دـلج 10 ناـیبلا  عمجم  هب  ) دوش یم  يدـعتم  " یلا " اـب زین  " راـظتنا " ینعم هب  " رظن " دـهد یم  ناـشن  هک  تسا  تسد  رد  برع  راعـشا  زا 

( دوش هعجارم  هحفص 6900  دلج 10  یبطرق  ریسفت  هحفص 398 و 
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شتآ زا  ییاهر  ؟و  يدومنن تشهب  دراو  ار  ام  ایآ  ؟ يدرکن دیفس  ار  ام  يور  ایآ  ( يا هداد  ام  هب  زیچ  همه  اراگدرورپ  :) دنیوگ یم  اهنآ 
دزن رتبوبحم  يزیچ  لاح  نآ  رد  )و  دـننک یم  هدـهاشم  لد  مشچ  اب  ار  دـنوادخ  (و  دور یم  رانک  اهباجح  ماـگنه  نیا  رد  يدیـشخبن ؟

.(1) تسین " ناشراگدرورپ  هب  هاگن  زا  نانآ 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  ترضح ص  نآ  زا  " کلام نب  سنا  " زا یثیدح  رد  : هکنیا هجوت  بلاج 

دودحم و دح  تیفیک و  نودب  دنرگن  یم  ناشراگدرورپ  هب  اهنآ   :" همولعم هفص  دودحم و ال  دح  تیفیک و ال  الب  مهبر  یلا  نورظنی 
.(2) یصخشم !" تفص 

.مشچ اب  هدهاشم  هن  ینطاب  دوهش  رب  تسا  يدیکات  ثیدح  نیا  و 

 (. ٌهَرِسا�ب ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو  تسا (" هدیشک  مه  رد  سوبع و  ، ناشیاهتروص هک  دنتسه  یهورگ  نانمؤم  هورگ  نیا  لباقم  هطقن  رد  و  *** 

نزو رب  ") رـسب ،" لـخن لاـک  هوـیم  هب  اذـل  ،و  تسا دـعوم  زا  لـبق  راـک  سراـن و  زیچ  ینعم  هب  ( رـصن نزو  رب  ") رـسب " هداـم زا  " هرـساب "

هک تسا  یلمعلا  سکع  هک  تهج  نیا  زا  ، تسا هدش  قالطا  ندوب  سوبع  تروص و  ندیشک  مهرد  هب  سپس  ،و  دوش یم  هتفگ  ( رـسع
.دراد یم  راهظا  یتحاران  باذع و  جنر و  ندیسر  ارف  زا  لبق  ناسنا 

هدهاشم ، تائیس زا  ولمم  ،و  تانسح زا  یلاخ  ار  شیوخ  لامعا  ياه  همان  ،و  دنرگن یم  ار  باذع  ياه  هناشن  هک  یتقو  اهنآ  لاح  ره  هب 
.دنشک یم  مه  رد  هرهچ  ،و  دنوش یم  نیگهودنا  نوزحم و  ناشیرپ و  تخس  ، دننک یم 

***

305  : ص

هحفص 145. دلج 29  " یناعملا حور  ( " 1 - 1
هحفص 204. دلج 20  " نازیملا ریسفت  ( " 2 - 2
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 (. ٌهَِرقا�ف ا�ِهب  َلَعُْفی  ْنَأ  ُّنُظَت  دش (" دهاوخ  ماجنا  اهنآ  هراب  رد  دنکش  یم  مه  رد  ار  اهنآ  تشپ  هک  تخس  یباذع  دنناد  یم  اهنآ  "

هک یلاح  رد  ، دـننک یم  ادـیپ  یباذـع  نینچ  هب  نیقی  اهنآ  ینعی  ، تسا ملع  ینعم  هب  اـجنیا  رد  " نظ " هک دـندقتعم  نارـسفم  زا  يرایـسب 
اما دـنوش  یم  باذـع  دـنراد  نیقی  الامجا  اهنآ  هتبلا  ، دـشاب یم  نامگ  ینعی  یلـصا  ینعم  نامه  هب  اجنیا  رد  نظ " :" دـنا هتفگ  یـضعب 

دنراد (1). نامگ  نکشرمک  باذع  نینچ  هب  تبسن 

یم ینیگنـس  هثداح  هب  " هرقاف " نیا رب  اـنب  ، تسا تشپ  ياـه  هرهم  ینعم  هب  " راـقف " نآ عمج  )و  هبرـض نزو  رب  ") هرقف " هداـم زا  " هرقاـف "

تسا (2). هتسکش  شتشپ  ییوگ  هک  دنا  هتفگ  ریقف  ور  نیا  زا  ار  " ریقف ،و" دنکش یم  مه  رد  ار  تشپ  ياه  هرهم  هک  دنیوگ 

ياهباذـع راظتنا  هورگ  نیا  ، تسا هورگ  نیا  راظتنا  رد  خزود  رد  هک  تسا  ینیگنـس  ياهتازاجم  عاونا  زا  هیاـنک  ریبعت  نیا  ، لاـح ره  هب 
ار باذـع  نیرتدـب  اهنیا  دـنبوبحم  ياقل  هدامآ  ،و  راـگدرورپ تمحر  راـظتنا  رد  قباـس  هورگ  هک  یلاـح  رد  دنـشک  یم  ار  نکـشرمک 

.ار یناحور  تذل  تبهوم و  ینامسج و  تمعن  نیرترب  اهنآ  ،و  دنراد

306  : ص

نآ زا  دـعب  " نا ،" دـشاب " مـلع " ینعم هـب  " نـظ " رگا هـک  تـسا  نـیا  دـنا  هدروآ  عوـضوم  نـیا  يارب  هـک  يدــهاوش  هـلمج  زا  ( 1 - 1
.تسا هداد  بصن  هکنیا  هنیرق  هب  تسا  هیردصم  ثحب  دروم  هیآ  رد  نا " " هک یلاح  رد  ، دشاب " هلقثم زا  هففخم  " دیاب

لعاـف هـک  تـسا  لـعف  " نـظت ،و" دـشاب یم  هرقاـف " هـیهاد  " ریدــقت رد  ،و  تـسا یفوذــحم  فوـصوم  يارب  تفــص  " هرقاـف ( " 2 - 2
.دشاب یم  " هوجولا تاوذ  " ای هوجولا " بابرا  " ریدقت رد  ،و  تسا " هوجو " نآ
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ات 30] تایآ 26  (: 75  ) همایقلا هروس  ]

هراشا

(30  ) ُقا�سَْملَا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  �یلِإ  ( 29  ) ِقا�ّسلِاب ُقا�ّسلَا  ِتَّفَْتِلا  َو  ( 28  ) ُقا�رِْفلَا ُهَّنَأ  َّنَظ  َو  ( 27  ) ٍقا�ر ْنَم  َلِیق  َو  ( 26  ) َِیقا�رَّتلَا ِتَغََلب  ا�ذِإ  ّالَک 
�

: همجرت

.دسر شهاگولگ  هب  ناج  ات  دروآ  یمن  نامیا  زگره  وا  ، تسین نینچ  -26

.دنک ادیپ  ایند  زا  قارف  هب  نیقی  28-و  دهد !؟ تاجن  گرم  زا  ار  رامیب  نیا  هک  تسه  یسک  ایآ  : دوش هتفگ  27-و 

.دیچیپ یم  مه  هب  ( نداد ناج  تدش  زا  ) اهاپ قاس  29-و 

.دوب دهاوخ  تراگدرورپ  ( هاگداد ) يوس هب  همه  ریسم  زور  نآ  رد  ( يرآ -) 30

: ریسفت

هک تسا  گرم  كاندرد  هظحل  زا  نخـس  تاـیآ  نیا  رد  نارفاـک ، ناـنمؤم و  تشونرـس  رگید و  ناـهج  هب  طوبرم  ياـهثحب  همادا  رد 
.رگید ناهج  يوس  هب  تسا  يا  هچیرد 

ناج هک  ینامز  ات  دروآ  یمن  نامیا  زگره  وا  ، تسین نینچ  :" دیامرف یم 
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.(1) َِیقا�رَّتلا )  ِتَغََلب  ا�ذِإ  ّالَک 
�

دسرب (" شهاگولگ  هب 

دوخ لاـمعا  هب  ،و  دـنیب یم  ار  رفیک  باذـع و  ياـه  هناـشن  دور ، یم  راـنک  اـهباجح  ، دوش یم  زاـب  وا  یخزرب  مشچ  هک  تسا  زور  نآ 
.دوب دهاوخن  وا  لاح  هب  دیفم  زگره  هک  ینامیا  یلو  ، دروآ یم  نامیا  هظحل  نآ  رد  ،و  دوش یم  فقاو 

نیرخآ زا  هیانک  ، هاـگولگ هب  ناـج  ندیـسر  و  تسا ، هتفرگ  ار  ولگ  درگادرگ  هک  تسا  ییاهناوختـسا  ینعم  هب  " هوقرت " عمج " یقارت "

تـسد و دـننام  ) دـنراد بـلق  زا  يرتـشیب  هلـصاف  هـک  ییاـضعا  ، دور یم  نوریب  ندـب  زا  حور  هـک  یماـگنه  اریز  ، تـسا رمع  تاـظحل 
.دسرب هاگولگ  هب  ات  دنیچ  یم  رب  ندب  زا  ار  دوخ  اجیردت  حور  ییوگ  ، دنتفا یم  راک  زا  رتدوز  ( اهاپ

دیایب و هک  تسه  یسک  ایآ  ، دوش یم  هتفگ  و   " دندرگ یم  یتاجن  هار  لابند  هب  هچاپتسد  همیـسارس و  وا  نایفارطا  ماگنه  نیا  رد  *** 
 (. ٍقا�ر ْنَم  َلِیق  َو  دهد ( " تاجن  گرم  زا  ار  رامیب  نیا 

زین بیبط  تسد  زا  ،و  تسا هتـشذگ  راک  زا  راک  دـنناد  یم  هک  یلاح  رد  ، دـنیوگ یم  یگراچیب  سای و  زجع و  يور  زا  ار  نخـس  نیا 
.تسین هتخاس  يراک 

بجوم هک  ییاهاعد  داروا و  هب  ( هیقر ) هژاو نیا  ، تسا " نتفر الاب  " ینعم هب  ( هیفخ نزو  رب  ") هیقر )و" یهن نزو  رب  ") یقر " هدام زا  " قار "

هتفگ " یقار " زین دـهد  یم  تاجن  دـشخب و  یم  ییاهر  ار  رامیب  هک  اجنآ  زا  بیبط  دوخ  هب  ، هدـیدرگ قـالطا  دوش  یم  ضیرم  تاـجن 
نایفارطا هک  تسا  نینچ  هیآ  موهفم  نیا  رب  انب  ، دنا
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،و رمالا هقیقح  هل  فشکنا  َِیقا�رَّتلا  ِتَغََلب  ا�ذِإ  تسا " نینچ  ریدقت  رد  ،و  تسا فوذحم  نآ  ءازج  تسا و  هیطرش  اجنیا  رد  " اذا ( " 1 - 1
.دوش یم  مولعم  ، مالک هنیرق  زا  دشاب و  یم  فوذحم  هک  تسا  " سفن " " تغلب " رد لعاف  انمض  " هلمع ام  دجو 
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رامیب نیا  دناوخب و  یئاعد  هک  تسه  یـسک  ایآ  دوش ؟ یم  ادـیپ  یبیبط  ایآ  دـنز  یم  ادـص  یتحاران  تدـش  زا  ، وا دوخ  هاگ  ،و  ضیرم
ایآ ؟ درب یم  الاب  دـنک و  یم  ضبق  ار  وا  حور  ناگتـشرف  زا  یـسک  هچ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـنا  هتفگ  زین  یـضعب  دـبای !؟ ییاـهر 
یب ناسنا  نینچ  حور  ندرب  الاب  نتفرگ و  زا  یهلا  ناگتشرف  هک  اجنآ  زا  دنا  هدوزفا  یضعب  و  تمحر !؟ ناگتشرف  ای  ، باذع ناگتـشرف 

رتبسانم رتحیحـص و  همه  زا  لوا  ریـسفت  یلو  درب ؟ الاب  دریگب و  ار  وا  حور  هک  تسیک  : دیوگ یم  توملا  کلم  دنراد  تهارک  ینامیا 
.تسا

هب نیقی  ،و  هدش سویام  قلطم  روط  هب  یگدنز  زا  وا  لاح  نیا  رد  :" دیوگ یم  ، هدرک هراشا  " رـضتحم " لماک سای  هب  دـعب  هیآ  رد  *** 
 (. ُقا�رِْفلا ُهَّنَأ  َّنَظ  َو  دنک (" یم  ادیپ  ایند  زا  ییادج  قارف و 

 (. ِقا�ّسلِاب ُقا�ّسلا  ِتَّفَْتلا  َو  دسر (  یم  ارف  گرم  هظحل  "و  دوش یم  هدیچیپ  مه  هب  اهاپ  قاس  و  *** "

زا ، حور ندـش  هدـیچ  رب  اپ و  تسد و  نداتفا  راک  زا  هجیتن  رد  ای  ، تسا نداد  ناج  یتحاران  تدـش  رطاخ  هب  اـی  ، یگدـیچیپ مه  هب  نیا 
.اهنآ

هب ایند  :" هرخآلاب ایندـلا  تفتلا  : میناوخ یم  رقاب ع  ماما  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا  ، تسا هدـش  لـقن  زین  يرگید  ياهریـسفت  هیآ  نیا  يارب 
.(1) دوش " یم  هدیچیپ  ترخآ 

تسا (2). هدمآ  ینعم  نیمه  زین  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  و 
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.تسا " ایند رما  هب  ترخآ  رما  تدش  ندیچیپ  مه  هب  " روظنم هک  هدش  لقن  زین  سابع  نبا  زا 

.تسا تمایق  دئادش  اب  گرم  دئادش  ندیچیپ  مه  هب  روظنم  : دنا هتفگ  زین  یضعب 

.ددرگ یم  زاب  هدش  لقن  رقاب ع  ماما  زا  هک  ینعم  نامه  هب  اهنیا  همه  هک  تسا  نیا  رهاظ 

.تسا میظع  يالب  تبیصم و  دیدش و  هثداح  برع ، تغل  رد  " قاس " یناعم زا  یکی  هک  هدش  هتفرگ  اجنیا  زا  ریسفت  نیا 

.تسا نفک  رد  اهاپ  قاس  ندیچیپ  مه  هب  روظنم  : دنا هتفگ  زین  یضعب  و 

.دشاب عمج  هیآ  ینعم  رد  اهنآ  همه  دناوت  یم  ،و  دنرادن مه  اب  يداضت  اهریسفت  نیا  هتبلا 

َکِّبَر �یلِإ  تسا (" وت  راـگدرورپ  هاـگداد  يوس  هب  زور  نآ  رد  قیـالخ  همه  ریـسم  :" دـیامرف یم  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد  و  *** 
 (. ُقا�سَْملا ٍِذئَمْوَی 

.تشگ دهاوخ  یهتنم  وا  هب  طوطخ  مامت  دنوش و  یم  رضاح  وا  لدع  هاگداد  رد  دندرگ و  یمزاب  وا  يوس  هب  همه  يرآ 

یلماکت تکرح  يریگ  تهج  هب  يا  هراشا  دـناوت  یم  مه  و  تسا ، ناگدـنب  یمومع  زیخاتـسر  داعم و  هلاسم  رب  يدـیکات  مه  هیآ  نیا 
.دشاب هدوب  ، تهج ره  زا  تیاهن  یب  تسا  یتاذ  هک  وا  كاپ  تاذ  يوس  هب  قیالخ 

***
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: هتکن

گرم كاندرد  هظحل 

هک دـهد  یم  رادـشه  اهناسنا  هب  ،و  دـنک یم  هیکت  نداد  ناج  هظحل  اصوصخم  گرم و  هلاسم  يور  اـهراب  نآرق  میناد  یم  هک  ناـنچ 
تسا (1). هدرک  ریبعت  گرم ) لاح  یجیگ  یتسم و  ") توملا هرکس  " هب نآ  زا  هاگ  ، دنراد شیپ  رد  ار  يا  هظحل  نینچ  یگمه 

.(2) گرم " دئادش  " ینعی " توملا تارمغ  " هب ریبعت  هاگ  و 

هدوـمن هاـگولگ  فارطا  ياهناوختـسا  ینعی  "، یقارت هب  حور  ندیـسر  " هـب ریبـعت  هاـگ  (3)و  موـقلح " هب  حور  ندیـسر  " هب ریبـعت  هاـگ 
- دنیوگ یم  نییدام  زا  یـضعب  هچنآ  فالخ  رب  - هظحل نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  اهنیا  عومجم  زا  ثحب ) دروم  تایآ  ) تسا

هنوگنامه ینعی  ، دـشاب یم  رگید  ناهج  هب  ناهج  نیا  زا  لاقتنا  هظحل  هک  یلاح  رد  دـشابن  نینچ  ارچ  ، تسا یکاندرد  تخـس و  هظحل 
.دوب دهاوخ  نینچ  اعبط  زین  رگید  ناهج  هب  لاقتنا  تسا ، ناوارف  جنر  درد و  اب  مأوت  ایند  ناهج  هب  نینج  ملاع  زا  ناسنا  لاقتنا  هک 

نامیا یب  دارفا  يارب  هک  یلاـح  رد  ، درذـگ یم  ناـسآ  نیتسار  ناـنمؤم  رب  هظحل  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  تاـیاور  زا  یلو 
، وا نایاپ  یب  ياهتمعن  تمحر و  راگدرورپ و  ياقل  هب  قوش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  ، تسا كاندرد  تخس 
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(. هیآ 19 هروس ق-  ") ِّقَْحلِاب ِتْوَْملا  ُهَرْکَس  ْتَءا�ج  َو  ( " 1 - 1
.93- ماعنا هروس  ( 2 - 2

(. هعقاو 83  ) َموُْقلُْحلا ِتَغََلب  ا�ذِإ  ْوَلَف �ال  ( 3 - 3
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.دننک یمن  ساسحا  ار  لاقتنا  هظحل  ياهدرد  هک  دنک  یم  دوخ  یب  دوخ  زا  ار  لوا  هورگ  نانچ 

ياهدرد ، رگید يوس  زا  دندوب  هتـسب  لد  نآ  هب  هک  ییایند  زا  قارف  تبیـصم  ،و  وس کی  زا  تازاجم  تشحو  مود  هورگ  هک  یلاح  رد 
.دنک یم  فعاضم  اهنآ  يارب  ار  ایند  زا  لاقتنا  هظحل 

نمؤم يارب  گرم  " دومرف دش  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  گرم  هراب  رد  هک  یماگنه  میناوخ  یم  نیـسحلا ع  نب  یلع  ماما  زا  یثیدـح  رد 
،و اهرطع نیرتوبشخ  ،و  اهسابل نیرتهب  هب  نآ  لیدبت  ،و  نیگنس ياهریجنز  لغ و  ندوشگ  ،و  هرـشحرپ نیکرچ  سابل  کی  ندنک  دننام 

لیدبت و  هفرم ، اهلزنم  زا  ناکم  لقن  ،و  رخاف سابل  کی  ندنک  دننام  رفاک  هب  تبسن  تسا و  ياهلزنم  نیرت  هفرم  ،و  اهبکرم نیرتراوهار 
تسا (1). اهباذع  نیرت  میظع  اهلزنم و  نیرتکانتشحو  ،و  اهسابل نیرت  نشخ  نیرت و  فیثک  هب  نآ 

: دومرف ماما  تساوخ  ار  گرم  فیصوت  شترضح  زا  یصخش  هک  میناوخ  یم  قداص ع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

تبـسن ! :" دشا وا  براقعلا  غدل  یعافالا و  عسلک  رفاکلل  ،و  هنع هلک  ملالا  بعتلا و  عطقنی  هبیطل و  سعنیف  همـشی  حیر  بیطاک  نمؤملل 
زا یلک  هب  جنر  درد و  ،و  دهد یم  تسد  وا  هب  باوخ  هیبش  یتلاح  دیوب و  یم  ار  نآ  هک  تسا  ییوبشخ  رایسب  رطع  نوچمه  نمؤم  هب 

.(2) تسا !" نآ  زا  رتدیدش  ای  اهبرقع و  اه و  یعفا  ندیزگ  دننام  رفاک  هب  تبسن  و  دوش ! یم  عطق  وا 

: دومرف هک  هدمآ  یلع ع  زا  یثیدح  رد  هک  نانچ  ، تسا اقب  ملاع  هچیرد  ، گرم لاح  ره  هب 

دراد يرد  يا  هناخ  ره   :" توملا هرخآلا  راد  باب  باب و  راد  لکل 
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هحفص 155. دلج 6  " راونالا راحب  ( " 1 - 1
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.(1) تسا " گرم  ، ترخآ هناخ  رد  و 

لد هـنیئآ  زا  تـلفغ  راـگنز  ندودز  ،و  زارد رود و  ياـهوزرآ  هـب  نداد  ناــیاپ  ،و  تاوهــش نتــسکش  رد  یقیمع  رثا  نآ  هجوـت  يرآ 
: میناوخ یم  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  اذل  ، دراد

و يوهلا ، مـالعا  رـسکی  ،و  عبطلا قری  ّللا و 
�

ه دـعاومب  بلقلا  يوـقی  ،و  هلفغلا تباـنم  عـلقی  سفنلا و  یف  تاوهـشلا  تیمی  توـملا  رکذ 
 : هنس هدابع  نم  ریخ  هعاس  رکف  (ص) یبنلا لاق  ام  ینعم  وه  ،و  ایندلا رقحی  ،و  صرحلا ران  ئفطی 

یهلا ياه  هدعو  هب  ار  بلق  ، دـنک یم  رب  لد  زا  ار  تلفغ  ياه  هشیر  ،و  دـناریم یم  یمدآ  نورد  رد  ار  شکرـس  ياهتوهـش  گرم  دای 
یم شوماخ  ار  صرح  شتآ  ، دنکـش یم  مه  رد  ار  یتسرپ  اوه  ياه  هناشن  ، دهد یم  تفاطل  یمرن و  یمدآ  عبط  هب  ،و  دـشخب یم  ورین 

کی زا  ندرک  رکف  تعاس  کی  : هدومرف ربمغیپ ص  هک  ینخـس  ینعم  تسا  نیا  ،و  دـنک یم  کـچوک  ناـسنا  رظن  رد  ار  اـیند  و.دـنک 
.(2) تسا !" رتهب  تدابع  لاس 

.دشاب هدوب  نآ  هب  رصحنم  رکفت  عوضوم  هکنیا  هن  تسا  رکفت  نشور  ياهقادصم  زا  یکی  نایب  روظنم  هتبلا 

.تشذگ هروس ق) هیآ 19  لیذ  هحفص 235( دلج 22  رد  يرگید  ثحب  هراب  نیا  رد 

***
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هحفص 345. "ج 20  دیدحلا یبا  نبا  جهن  حرش  ( " 1 - 1
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ات 40] تایآ 31  (: 75  ) همایقلا هروس  ]

هراشا

�یلْوَأَف ََکل  �یلْوَأ  َُّمث  ( 34  ) �یلْوَأَف ََکل  �یلْوَأ  ( 33  ) ّطَمَتَی
�

ی ِِهلْهَأ  �یلِإ  َبَهَذ  َُّمث  ( 32  ) ّلَوَت
�

ی َبَّذَک َو  ْنِک�ل  َو  ( 31  ) ّلَص
�

ی َقَّدَص َو �ال  �الَف 

ُْهنِم َلَعَجَف  ( 38  ) ي�ّوَسَف َقَـلَخَف  ًهَقَلَع  َناـ�ک  َُّمث  ( 37  ) �ینُْمی ٍِّینَم  ْنِم  ًهَـفُْطن  ُکَـی  ْمـَل  َأ  ( 36  ) ًيدُـس َكَْرُتی  ْنَأ  ُناـ�ْسنِْإلَا  ُبَسْحَی  َأ  ( 35)
(40  ) �یتْوَْملَا َِییُْحی  ْنَأ  �یلَع  ٍرِدا�ِقب  َِکل�ذ  َْسَیل  َأ  ( 39  ) �یْثنُْألَا َرَکَّذلَا َو  ِْنیَجْوَّزلَا 

: همجرت

.دناوخن زامن  درواین و  نامیا  زگره  وا  -31

314  : ص
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.دش نادرگ  يور  ،و  درک بیذکت  هکلب  -32

.تشاد یم  رب  مدق  هناربکتم  هک  یلاح  رد  تشگزاب  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  سپس  -33

ناسنا ایآ  -36 رت ! هتسیاش  ، تسا رت  هتـسیاش  وت  يارب  یهلا  باذع  سپـس  -35 رت ! هتـسیاش  ، تسا رت  هتـسیاش  وت  يارب  یهلا  باذع  -34
هب سپس  -38 دوـبن ؟ دوـش  یم  هتخیر  محر  رد  هک  ینم  زا  يا  هفطن  وا  اـیآ  -37 دوش ؟ یم  اهر  فدـه  یب  هدوهیب و  دـنک  یم  ناـمگ 

.دیرفآ ثنؤم  رکذم و  جوز  ود  وا  زا  39-و  تخاس ؟ نوزوم  دیرفآ و  ار  وا  ،و  دمآ رد  هتسب  نوخ  تروص 

!؟ دنک هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسین  رداق  یسک  نینچ  ایآ  -40

: ریسفت

...دیرفآ شزرا  یب  هفطن  زا  ار  ناسنا  هک  ییادخ 

زا ثحب  دروم  تاـیآ  رد  ، هدـمآ هتـشذگ  تاـیآ  رد  تسا و  ترخآ  رفـس  رد  ماـگ  نیتـسخن  هک  " گرم " هب طوبرم  ياـهثحب  همادا  رد 
.دیوگ یم  نخس  ترفاسم  نیا  هشوت  زا  نارفاک  تسد  ندوب  یلاخ 

َقَّدَص َو �الَف  دراذگن (" زامن  وا  يارب  درکن و  قیدصت  ار  ادخ  تایآ  درواین و  نامیا  زگره  داعم  رکنم  ناسنا  نیا  :" دیامرف یم  تسخن 
.(1) ّلَص ) 

�
ی �ال 

 (. ّلَوَت
�

ی َبَّذَک َو  ْنِک�ل  َو  درک ( تشپ  ادخ  نامرف  هب  تفرگ و  شیپ  ار  بیذکت  هار  هکلب  *** "

یهلا تایآ  ازج و  باسح و  تمایق و  قیدصت  مدع  َقَّدَص  �الَف  هلمج  زا  روظنم 

315  : ص

هروس زاغآ  رد  ،و  دوش یم  هدافتسا  مالک  نحل  زا  هک  ددرگ  یمزاب  " داعم رکنم  ناسنا  " هب " یلـص قدص و  " اه هلمج  رد  ریمـض  ( 1 - 1
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  زین 
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هنیرق هب  ، دـنا هتـسناد  نارفاک  هیحان  زا  " هقدـص قافنا و" كرت  هب  هراشا  ار  نآ  یـضعب  یلو  ، تسا مالـسا ص  ربمایپ  توبن  دـیحوت و  و 
.زامن رانک  رد  نآ  رکذ 

.دسر یم  رظن  هب  رتحیحص  لوا  ریسفت  نیا  رب  انب  ، تسا بیذکت  ، قیدصت نیا  لباقم  هطقن  هک  دهد  یم  یهاوگ  یبوخ  هب  مود  هیآ  یلو 

ِِهلْهَأ �یلِإ  َبَهَذ  َُّمث  تفر (" یم  هار  هناربکتم  هک  یلاح  رد  ، تشگزاب دوخ  هداوناخ  يوس  هب  وا  سپـس  :" دـیازفا یم  دـعب  هیآ  رد  *** 
 (. ّطَمَتَی

�
ی

،و دوب تسمرـس  رورغ  هداب  زا  ، هدروآ تسد  هب  یمهم  يزوریپ  یهلا ، تایآ  ربمایپ ص و  بیذـکت  ییانتعا و  یب  اب  هکنیا  ناـمگ  هب  وا 
هار یتح  ، دـنک وگزاب  اهنآ  يارب  هداد  خر  هناخ  جراخ  رد  هک  ار  زیمآ  راختفا  لئاسم  لومعم  قبط  ات  دـمآ  یم  دوخ  هداوناـخ  غارـس  هب 

.هدوب رورغ  ربک و  نیا  رگنایب  یگمه  شرکیپ  ءاضعا  تکرح  شنتفر و 

تلاسک و ای  ،و  رورغ ییانتعا و  یب  يور  زا  تشپ  ندیشک  ینعم  هب  " یطمت تسا و" تشپ  ینعم  هب  لصا  رد  " ططم " هدام زا  " یطمتی "

.تسا لوا  ینعم  نامه  روظنم  اجنیا  رد  و  تسا ، یلاح  یب 

یم تلاسک  ای  ییانتعا  یب  راهظا  ماگنه  هب  ندـب  ياضعا  ریاس  ای  اپ  ندیـشک  ینعم  هب  ( طخ نزو  رب  ") طـم " هداـم زا  ار  نآ  زین  یـضعب 
تسا (1). رتبسانم  ظفل  رهاظ  اب  " ططم " زا نآ  قاقتشا  یلو  ، دنناد

" نیففطم " هروس هیآ 31  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  ینعم  نیا  لاح  ره  هب 

316  : ص

رد " یطمتی " هلمج دـشاب  " طم " هدام زا  رگا  هک  یلاح  رد  ، هدـشن لصاح  ظفل  رهاظ  رد  يرییغت  دـشاب  " ططم " هداـم زا  رگا  اریز  ( 1 - 1
.تسا هدش  " ءای " هب لیدبت  نآ  رخآ  " ءاط " هک هدوب  " ططمتی " لصا
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ازهتـسا يور  زا  دـندرگ  یمزاب  دوخ  ياه  هداوناخ  يوس  هب  اـهنآ  هک  یماـگنه   :" َنیِهِکَف اُوبَلَْقنا  ُمِِهلْهَأ  �یلِإ  اُوبَلَْقنا  اَذِإ  َو  تسا : هدـمآ 
". دنیوگ یم  نخس  نانمؤم  هرابرد 

: دیوگ یم  دیدهت  ناونع  هب  ،و  هتخاس بطاخم  ار  نامیا  یب  دارفا  هنوگنیا  سپس  *** 

 (. �یلْوَأَف ََکل  �یلْوَأ  رت (!" هتسیاش  ، تسا رت  هتسیاش  وت  يارب  یهلا  باذع  "

 (. �یلْوَأَف ََکل  �یلْوَأ  َُّمث  رت (!" هتسیاش  ، تسا رت  هتسیاش  وت  يارب  یهلا  باذع  مه  زاب  *** "

: هکنیا هلمج  زا  دنا  هدرک  رکذ  زین  هیآ  نیا  يارب  يرگید  ددعتم  ياهریسفت 

.داب وت  رب  باذع  مه  زاب  داب  وت  رب  باذع  هک  اهنآ  هب  تسا  يدیدهت 

.رتراوازس ، تسا رتراوازس  وت  يارب  يراد  هک  ار  یتلاح  نیا  ای 

.رتهب مه  زاب  ، تسا رتهب  وت  يارب  تمذم  شنزرس و  ای 

.وت رب  ياو  مه  زاب  ، وت رب  ياو  ای 

.داب رود  زین  ترخآ  تاریخ  ،و  داب رود  وت  زا  ایند  تاریخ  ای 

.داب تریگنماد  باذع  رش و  مه  زاب  ، داب وت  ریگنماد  باذع  رش و  ای 

رت هتـسیاش  وت  يارب  زین  تمایق  ربق و  باذع  ،و  تسا رت  هتـسیاش  ایند  نیا  رد  وت  يارب  ینک  یم  هدهاشم  ردـب  نادـیم  رد  هک  یباذـع  ای 
.(1)

317  : ص

زا لاعفا  باب  زا  " یضام لعف  "" یلوأ " ریسافت زا  یضعب  قبط  تسا و  " لیضفت لعفا  " اجنیا رد  " یلوأ " اهریسفت زا  یضعب  قباطم  ( 1 - 1
،و تسا لاـعفا  ءامـسا  " زا " یلوأ " دـنا هـتفگ  یـضعب  و  "، باذـعلا ّللا 

ـ�
ه کـبراق  " دوـش یم  نـینچ  هـلمج  موـهفم  ،و  تـسا " یلو " هداـم

،و نازیملا ،و  یناــعملا حور  ،و  نارقلا بارعا  بــیرغ  یف  ناــیبلا  هــب  ) تــسا لوا  ینعم  ناـــمه  بساـــنم  یلو  ، دراد " براـــق " ینعم
(. دوش هعجارم  ، دجنملا
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باقع رـش و  تمذم و  باذع و  هب  دـیدهت  هک  ددرگ  یم  رب  عماج  یلک و  ینعم  کی  هب  یناعم  نیا  بلاغ  هک  تسا  ادـیپ  هتفگان  یلو 
.تمایق ،و  خزرب ، ایند باذع  زا  معا  دریگ  یم  رب  رد  ار 

�یلْوَأ دومرف : )و  تفرگ ار  وا  نابیرگ  تایاور  زا  یضعب  قبط  (و  تفرگ ار  لهج  وبا  تسد  ادخ ص  لوسر  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
هب دـناوت  یم  تراگدرورپ  هن  یناوت و  یم  وت  هن  ، ینک یم  دـیدهت  زیچ  هچ  هب  ارم  :" تفگ لهج  وبا  �یلْوَأَف  ََکل  �یلْوَأ  َُّمث  �یلْوَأَـف  َکـَل 

ینآرق تایآ  تروص  هب  ربمایپ ص  رب  اه  هلمج  نیمه  هک  دوب  اجنیا  متسه !"، نیمزرس  نیا  دارفا  نیرتدنمتردق  نم  ، دناسرب ینایز  نم 
دش (1). لزان 

،و تسا دـنوادخ  تمکح  شنیرفآ و  فدـه   " نایب قیرط  زا  یکی  هک  دزادرپ  یم  داـعم  هراـبرد  بلاـج  لالدتـسا  ود  هب  سپـس  *** 
.نینج ملاع  فلتخم  لحارم  رد  ناسنا  هفطن  لماکت  لوحت و  دانتسا  هب  وا  تردق  نایب  قیرط  زا  يرگید 

ًيدُس َكَْرُتی  ْنَأ  ُنا�ْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  دوش (!؟" یم  اهر  فده  یب  هدوهیب و  هک  دـنک  یم  نامگ  ناسنا  ایآ  :" دـیامرف یم  لوا  هلحرم  رد 
(.

نابراس نودب  هک  يرتش  دروم  رد  " يدس لبا  : " دیوگ یم  برع  ، تسا فده  یب  هدوهیب و  لمهم و  ینعم  هب  ( يده نزو  رب  ") يدس "

.دور یم  ارچ  هب  دهاوخ  یم  اج  ره  هدش و  اهر 

دنک یم  رواـب  هنوـگچ  وا  : دـیوگ یم  هیآ  ، دـشاب یم  زیخاتـسر  داـعم و  رکنم  هک  تسا  یناـسنا  ناـمه  هیآ  نیا  رد  " ناـسنا " زا روـظنم 
هنوگچ ؟، دشابن یفده  ناسنا  شنیرفآ  رد  یلو  ، دـنیرفایب ناسنا  يارب  ، اهیتفگـش همهنیا  ،و  تمظع نیا  اب  ، ار روانهپ  ناهج  نیا  دـنوادخ 

ياضعا زا  يوضع  ره  هک  ، درک رواب  دناوت  یم 

318  : ص

هحفص 401. دلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 1 - 1
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بآ نژیسکا و  اذغ و  ندیناسر  يارب  بلق  و  ندینش ، يارب  شوگ  ندید و  يارب  مشچ  ، دشاب هدش  هدیرفآ  یـصاخ  فده  يارب  ناسنا 
،و تسین راک  رد  یفده  چیه  وا  دوجو  عومجم  يارب  یلو  ، دراد یتمکح  زین  ناسنا  ناتشگنا  رـس  طوطخ  یتح.ندب  ياهلولـس  مامت  هب 

عونـصم رگا  يداـع  درف  کـی  تسا ؟ هدـش  هدـیرفآ  تیلوئـسم  فیلکت و  یهن و  رما و  هماـنرب و  هنوگچیه  نودـب  لـمهم و  هدوهیب و 
یلع میکح  دنوادخ  هنوگچ  ، دنیامن یم  فذح  لقاع  ياهناسنا  هرمز  زا  ار  شمان  و  دننک ، یم  داریا  وا  هب  دزاسب  فدـه  یب  یکچوک 
نیمه ، تسا ایند  هزور  دنچ  یگدنز  نیمه  فدـه  دوش  هتفگ  رگا  و  دـشاب !؟ هتـشاد  یفدـه  یب  شنیرفآ  نینچ  تسا  نکمم  قالطالا 

.دنک هیجوت  ار  گرزب  شنیرفآ  نآ  دناوتب  هک  تسین  يزیچ  نیا  اعطق  ، جنر درد و  هنوگ  رازه  اب  هتخیمآ  يرارکت و  باوخ  روخ و 

یب لماکت  ،و  قح تمحر  برق  راوج  رد  نادـیواج  یگدـنز  ینعی  يرتگرزب  فدـه  يارب  ناسنا  نیا  هک  میریگ  یم  هجیتن  نیا  رب  اـنب 
تسا (1). هدش  هدیرفآ  ، نایاپ یب  هفقو و 

َْمل َأ  دوش (!؟" یم  هتخیر  محر  رد  هک  دوبن  ینم  زا  يا  هفطن  زاغآ  رد  ناسنا  ایآ  :" دـیازفا یم  ، هتخادرپ مود  لیلد  نایب  هب  سپـس  *** 
، دمآرد هتسب  نوخ  تروص  هب  دراذگ و  رس  تشپ  ار  هلحرم  نیا  سپس   ( *** " �ینُْمی ٍِّینَم  ْنِم  ًهَفُْطن  ُکَی 

319  : ص

.میتشاد زین  هحفص 346) دلج 14  ) نونمؤم هروس  هیآ 115  لیذ  رد  يرگید  ثحب  هنیمز  نیا  رد  ( 1 - 1
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 (. ي�ّوَسَف َقَلَخَف  ًهَقَلَع  َنا�ک  َُّمث  تخاس (" نوزوم  ،و  دیشخب يا  هزات  شنیرفآ  ار  وا  دنوادخ  و 

 (. �یْثنُْألا َرَکَّذلا َو  ِْنیَجْوَّزلا  ُْهنِم  َلَعَجَف  دیرفآ (" ار  نز  درم و  تفج  ود  هفطن  نیمه  زا  دنوادخ  " دنامن فقوتم  هلحرم  نیا  رد  زاب  *** 

زا يا  هزات  سابل  ،و  دشخب یم  يدیدج  شنیرفآ  زور  ره  ، ردام محر  هدکتملظ  رد  ار  شزرا  یب  کچوک و  هفطن  هک  یـسک  ایآ  *** 
ردام زا  دوش و  یم  یلماک  ثنؤم  ای  رکذـم  ناسنا  ماجنارـس  اـت  ، دـهد یم  وا  هب  ینیون  هرهچ  ،و  دـنک یم  وا  نت  رد  یگدـنز  تاـیح و 

 (. �یتْوَْملا َِییُْحی  ْنَأ  �یلَع  ٍرِدا�ِقب  َِکل�ذ  َْسَیل  َأ  دنک (!؟" هدنز  ار  ناگدرم  تسین  رداق  یسک  نینچ  ایآ  " ددرگ یم  دلوتم 

هب تشگزاب  ناکما  ،و  دـندز یم  ندوب  لاحم  زا  مد  ابلاغ  ینامـسج  داعم  هلاسم  رد  هک  تسا  ینارکنم  لباقم  رد  تقیقح  رد  ناـیب  نیا 
زاغآ هب  ار  وا  هتفرگ و  ار  ناسنا  تسد  ینعم  نیا  ناکما  تابثا  يارب  نآرق  ،و  دندرک یم  یفن  ندش  كاخ  ندرم و  زا  دعب  ار  یگدـنز 

رب وا  دنادب  ات  ، دـهد یم  ناشن  وا  هب  لحارم  نیا  رد  ار  ناسنا  زیگنا  تفگـش  تاروطت  ،و  نینج بیجع  لحارم  ، دـنادرگ یمزاب  شتقلخ 
.تسا نآ  عوقو  ءیش  کی  ناکما  يارب  لیلد  نیرتهب  رگید  ریبعت  هب  ،و  تسا اناوت  رداق و  زیچ  همه 

***

: اه هتکن 

هراشا

! ررکم ياهزیخاتسر  ای  نینج  تاروطت  -1

یبآ تارطق  هب  سپس  ، تسا فاص  بآ  ای  مک  بآ  ینعم  هب  لصا  رد  " هفطن "

320  : ص
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.تسا هدش  هتفگ  دوش  یم  یناویح  ای  ناسنا  شیادیپ  ببس  حاقل  قیرط  زا  هک 

یم " یـسانش نینج  " ملع عوـضوم  هک  تسا  یتـسه  ناـهج  ياـه  هدـیدپ  نیرت  بیجع  زا  ینینج  نارود  رد  هفطن  لوـحت  تـقیقح  رد 
.تسا هدش  هتشادرب  يدایز  دح  ات  نآ  رارسا  يور  زا  هدرپ  ریخا  نورق  رد  ،و  دشاب

،و هدرک هیکت  نآ  يور  دنوادخ  تردق  ياه  هناشن  زا  یکی  ناونع  هب  ارارک  دوب  هدـشن  فشک  لئاسم  نیا  زونه  هک  زور  نآ  رد  نآرق 
.تسا ینامسآ  گرزب  باتک  نیا  تمظع  ياه  هناشن  زا  دوخ  نیا 

هروس لئاوا  ،و  جح هروس  زاغآ  تایآ  دننام  نآرق  رگید  تایآ  رد  یلو  هدـش  رکذ  ینینج  لحارم  زا  یـضعب  اهنت  تایآ  نیا  رد  هچرگ 
میا (1). هداد  هنیمز  نیا  رد  تایآ  نیا  لیذ  رد  يرتشیب  حرش  ام  ،و  تسا هدیدرگ  نایب  يرتشیب  لحارم  ، نونمؤم

تاذ يردقب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا و  وا  ماقم  تمظع  زا  هیانک  دنوادخ  دروم  رد  تسا  دیعب  هب  هراشا  مسا  هک  " کلذ " هب انمض 
.تسا نوریب  رشب  راکفا  سرتسد  زا  هک  تسا  الاو  شکاپ 

تـسین رداق  ، ییاناوت همهنیا  اب  دـنوادخ  ایآ   :" �یتْوَْملا َِییُْحی  ْنَأ  �یلَع  ٍرِدا�ِقب  َِکل�ذ  َْسَیل  تایآ َأ  هک  یماـگنه  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
نینچ يرآ  دـنوادخ  يا  وت  یهزنم  : یلب ،و  مهللا کناحبـس  : تشاد هضرع  ادـخ ص  لوسر  ؟ دـیدرگ لزان  دـنک ؟" هدـنز  ار  ناـگدرم 

". يراد ار  یتردق 

تسا (2). هدش  لقن  زین  قداص ع  ماما  رقاب و  ماما  زا  ینعم  نیمه 

***
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تیرشب ناهج  رد  تیسنج  ماظن  -2

یم " ثنؤم " ای " رکذم " سنج هب  لیدـبت  يروما  هچ  ریثات  تحت  هکنیا  ،و  هدـش نینج  تیـسنج  لماوع  هراب  رد  هک  ییاهوگتفگ  مامت  اب 
اهوراد زا  يا  هراپ  ای  ییاذغ  داوم  زا  یـضعب  هک  تسا  تسرد  تسیچ ؟ یلـصا  لماوع  هک  دناد  یمن  یتسرد  هب  سکچیه  زونه  ، دوش
یبلطم نیا  رگید  ریبعت  هب  و  دوش ، یمن  بوسحم  هدننک  نییعت  لماع  مادـکچیه  انیقی  یلو.دـشابن  ریثات  یب  هلاسم  نیا  رد  تسا  نکمم 

.تسا ملاع  دنوادخ  دزن  شملع  هک  تسا 

نانز دادـعت  عماوج  بلاغ  رد  هچرگ  دوش  یم  هدـید  عماوج  همه  رد  سنج  ود  نیا  نایم  رد  یبسن  لداعت  کی  هراومه  رگید  يوس  زا 
سنج ود  نیا  نایم  رد  یبسن  لداعت  کـی  هتفرمهیور  یلو  تسا  رتداـیز  یمک  نادرم  دادـعت  عماوج  یـضعب  رد  اتردـن  رتشیب و  یمک 

.دراد دوجو 

رکف ، دوش نانز  ربارب  هد  نادرم  دادـعت  ای  ، نادرم ربارب  هد  نانز  دادـعت  الثم  ،و  دروخب مه  هب  لداعت  نیا  هک  دـسر  ارف  يزور  اـضرف  رگا 
نز کی  ره  ربارب  رد  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  رذگهر  نیا  زا  یبیجع  دـسافم  هچ  ؟و  دروخ یم  مه  هب  یناسنا  هعماج  ماظن  هنوگچ  دـینک 

.دوش یم  اپ  رب  یلاجنج  هچ  ،و  دشاب هتشاد  دوجو  نز  کی  درم  هد  ره  ربارب  رد  ای  ،و  درم هد 

هب وس  کی  زا  : تسا عوضوم  ود  نیا  هب  يا  هتـسب  رـس  فیطل و  هراشا  �یْثنُْألا  َرَکَّذـلا َو  ِْنیَجْوَّزلا  ُْهنِم  َلَعَجَف  دـیوگ  یم  هک  قوف  تاـیآ 
یبسن (1). لداعت  نیا  هب  رگید  يوس  زا  ،و  دنک یم  هراشا  نینج  نارود  رد  سنج  ود  نیا  هب  اهنآ  میسقت  ،و  اهناسنا زومرم  عونت 
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دنریگ یم  تاجوز  ددـعت  لـئالد  زا  یکی  ار  نآ  تسا و  نادرم  زا  رتشیب  يا  هعماـج  ره  رد  ناـنز  دادـعت  تسا  فورعم  هکنیا  ( 1 - 1
نز و 24 نویلیم  تسا 26  نکمم  يرفن  نویلیم  هعماج 50  کی  رد  لثملا  یف  درادـن ، یبسن  لداعت  اب  تافانم  نیا  اما  ، تسا لوبق  لباق 

چیه رد  دشاب  هدوب  نادرم  ربارب  دنچ  نانز  دادعت  هکنیا  اما  دشاب  رتمک  ای  مهد  کی  دودح  اهنت  ود  نیا  توافت  ینعی  دشاب  درم  نویلیم 
.تسا هدشن  هدید  يا  هعماج 
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لباقم رد  يزیچ  ، یناشوپب تایح  سابل  ار  ناگدرم  مامت  هظحل  کـی  رد  هکنیا  رب  يرداـق  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  اـم  ! ادـنوادخ ***
.تسین هدیچیپ  لکشم و  وت  تردق 

.تسا وت  كاپ  تاذ  هب  نامدیما  اهنت  مینک  یم  دیما  عطق  زیچ  همه  زا  ،و  دسر یم  هاگولگ  هب  اهناج  هک  زور  نآ  رد  ! اراگدرورپ

.امرفب انشآ  شنیرفآ  فده  هب  ار  ام  ! اهلا راب 

لوالا 1407 عیبر  تمایق 7\7  هروس  نایاپ  نیملاعلا  بر  ای  نیمآ 
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دراد هیآ  هدش و 31  لزان  هنیدم  رد  هروس  نیا  رهد ) ) ناسنا هروس  ( 76)

هراشا
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" ناسنا " هروس ياوتحم 

: درک میسقت  شخب  جنپ  هب  ار  نآ  ناوت  یم  رظن  کی  زا  دراد و  یعماج  عونتم و  قیمع و  ياوتحم  یهاتوک  نیع  رد  هروس  نیا 

.دیوگ یم  نخس  وا  هدارا  يدازآ  تیاده و  سپس  )و  طلتخم ") جاشما " هفطن زا  وا  تقلخ  ناسنا و  شنیرفآ  زا  لوا  شخب  رد 

.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  تیب ع  لها  دروم  رد  یصاخ  لوزن  ناش  هک  تسا  ناکین  راربا و  شاداپ  زا  نخس  مود  شخب  رد 

.دنک یم  وگزاب  رثؤم  هاتوک و  ییاه  هلمج  رد  ار  اهشاداپ  نیا  قاقحتسا  لئالد  موس  شخب  رد 

.هدش هراشا  يزاسدوخ  بیشن  زارفرپ و  هار  ،و  نآ ماکحا  يارجا  قیرط  ،و  نآرق تیمها  هب  مراهچ  شخب  رد 

.تسا هدمآ  نایم  هب  ناسنا ) ندوب  راتخم  نیع  رد  ) یهلا تیشم  تیمکاح  زا  نخس  مجنپ  شخب  رد  و 

زا مادـک  ره  هک  تسا  " یتا له  " هروس "و  رهد " هروس و  ناسنا " " هروس اهنآ  نیرتروهـشم  هک  تسا  يددـعتم  ياهمان  هروس  نیا  يارب 
له " زا اـهنت  میناوخ  یم  هروس  تلیـضف  رد  ادـعب  هک  یتاـیاور  رد  دـنچ  ره  ، تسا هدـش  هتفرگ  هروس  لـئاوا  تاـملک  زا  یکی  زا  اـهنآ 

.تسا هدش  دای  " یتا

***

327  : ص

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 342 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  هروس  نیا  ایآ 

هک تسا  نیا  رب  هعیـش  نارـسفم  املع و  عامجا  یلو  ، تسا وگتفگ  نارـسفم  نایم  رد  ؟ تسا یکم  ای  یندـم  " یتا لـه  " هروس هکنیا  رد 
لوزن ناش  هک  ، هدش لزان  هنیدم  رد  دنک  یم  نایب  ار  اهنآ  حلاص  لامعا  راربا و  ماقم  هک  هروس  زاغآ  تایآ  زا  یتمـسق  لقا  دح  ای  همه 

نایم رد  روهشم  نینچمه  .دمآ و  دهاوخ  احورشم  هضف  نیـسح ع و  ماما  نسح و  ماما  ارهز و  همطاف  یلع ع و  رذن  ناتـساد  ینعی  نآ 
لاق :و  دـیوگ یم  شریـسفت  رد  ننـست  لها  روهـشم  رـسفم  یبطرق  هک  هنوگناـمه  تسا ، هنیدـم  رد  نآ  لوزن  زین  تنـس  لـها  ياـملع 

ار نآ  تایآ  زا  یتمـسق  ای  هروس  نیا  مامت  هک  یناسک  زا  . 1 تسا " هدش  لزان  هنیدم  رد  هک  دندقتعم  املع  روهـشم  :" هیندم روهمجلا 
ار یتایآ  دادعت  سابع  نبا  زا  یناکسح  مساقلا  وبا  مکاح  -1 درب : مان  ناوت  یم  ار  ریز  ءاملع  دنناد  یم  " یندم  " دش هراشا  الاب  رد  هک 
زا دـعب  هک  هدرمـش  یندـم  ياه  هروس  ءزج  ار  هروس  نیا  ،و  تسا هدرک  لقن  احورـشم  بیترت  هب  هدـش  لزاـن  هنیدـم  رد  هکم و  رد  هک 

سابع نبا  زا  ار  ینعم  نیمه  زین  دهاز  دمحا  داتسا  " حاضیا " باتک بحاص  هدیدرگ 2 . لزان  " قالط " هروس زا  لبق  و  "، نمحر " هروس
لها ناگرزب  زا  یعمج  زا  " روسلا تایآلا و  قسانت  رردلا و  مظن  " باتک زا  یناجنز  ّللا 

�
ه دبع  وبا  " نآرقلا خیرات  " رد -2 تسا 3 . هدروآ 

زا " میدـن نبا  تسرهف  " زا باتک  نامه  رد  زین  3-و  دـنا 1 . هدروآ  یندـم  ياه  هروس  فیدر  رد  ار  ناسنا  هروس  هک  هدرک  لـقن  تنس 
زا " هوبنلا لئالد  " رد یقهیب  زا  یطویس  " ناقتا " رد -4 درامش 2 . یم  یندم  هروس  نیمهدزای  ار  یتا  له  هروس  هک  هدش  لقن  سابع  نبا 

فلتخم قرط  هب  سابع  نبا  زا  ینعم  نیمه  زین  " روثنملا رد  " رد -5 تسا 3 . هدش  لزان  هنیدم  رد  یتا  له  هروس  هک  هدـش  لقن  همرکع 
رـسمه و یلع ع و  رذـن  دروم  رد  ار  هروس  نیا  زاغآ  تاـیآ  فورعم  لوزن  ناـش  " فاـشک ریـسفت  " رد " يرـشخمز -" 6 هدـش 4 . لقن 

َّنِإ ار ( هروس  نیا  زاغآ  تایآ  لوزن  تنس  لها  ناگرزب  زا  يرگید  ریثک  عمج  الاب  دراوم  زا  هتشذگ  -7 تسا 5 . هدرک  لقن  شنادنزرف 
دلوت میناد  یم  اریز  ) نآ ندوب  یندم  رب  تسا  یتداهش  هک  دنا  هدرک  لقن  نیسح ع  نسح و  ارهز و  همطاف  یلع ع و  هراب  رد   ...( َرا�ْربَْألا
يزوج نب  طبـس  " لـیزنتلا ملاـعم  " رد يوغب  لوزنلا " بابـسا  " رد يدـحاو  دـننام  ( تسا هدوب  هنیدـم  رد  نیـسح ع  ماـما  نسح و  ماـما 

نب دـمحم  " هک تسا  روهـشم  فورعم و  يردـق  هب  هلاـسم  نـیا  رگید 6 . یعمج  "و  بلاطلا هیاـفک   " رد یعفاـش  یجنگ  " هرکذـت " رد
اذه بح  یف  بتاعا  یتم ؟ یتح  یلا م و  یلا م  دـیوگ : یم  شفورعم  رعـش  رد  ، تنـس لها  هناگ  راهچ  همئا  زا  یکی  یعفاش " سیردا 

شنزرـس درمناوج  نیا  تبحم  رد  ارم  ؟ ینامز هچ  ات  یک و  ات  یک  ات  یتا !؟ له  یتا  له  هریغ  یف  و  هریغ ؟ مطاف  تجوز  لـه  و  یتفلا !
نیا رد  يرگید  ناوارف  كرادـم  1 تسا !؟ هدـش  لزان  وا  ریغ  هراب  رد  یتا  لـه  رگم  ؟و  دـش جـیوزت  وا  ریغ  هب  همطاـف  رگم  دـینک ! یم 
همه نیا  اب  اما  .درک  میهاوخ  هراشا   ... َنُوبَرْـشَی َرا�ْربَْألا  َّنِإ  تایآ  لوزن  ناش  ناـیب  ماـگنه  هب  اـهنآ  زا  یتمـسق  هب  هک  دراد  دوجو  هنیمز 
هروس نیا  لوزن  نینچمه  و  هنیدم ، رد  نآ  لوزن  هب  طوبرم  تایاور  مامت  و  دننادب ، " یکم " ار نآ  هک  دنراد  رارصا  نابصعتم  زا  یضعب 

تیب ع لها  یلع و  لئاضف  هب  یهتنم  یتیاور  هیآ و  اج  ره  ، تسا بیجع  یتسار  دـننک ! راکنا  نینـسح  ارهز و  همطاف  یلع ع و  هراب  رد 
اعدا هکنیا  اب  هداتفا ! رطخ  هب  مالـسا  ییوگ  دنهد  یم  ناشن  يا  هداعلا  قوف  تیـساسح  دننک و  یم  دـنلب  دایرف  داد و  یهورگ  دوش  یم 

هب ، دـننک یم  هقالع  راهظا  تیب ع  لها  هب  تبـسن  دـنناد و  یم  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  زا  ،و  نیدـشار ياـفلخ  زا  ار  یلع ع  دـننک  یم 
زا ار  ام  همه  ادـخ  ، موش نارود  نآ  تاغیلبت  هدـیئاز  تسا و  هورگ  نیا  راـکفا  رب  يوما  حور  تیمکاـح  هجیتن  تیبصع  نیا  اـم  داـقتعا 

 *** .دنک ظفح  تاهابتشا  هنوگنیا 
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: درک میسقت  شخب  جنپ  هب  ار  نآ  ناوت  یم  رظن  کی  زا  دراد و  یعماج  عونتم و  قیمع و  ياوتحم  یهاتوک  نیع  رد  هروس  نیا 

.دیوگ یم  نخس  وا  هدارا  يدازآ  تیاده و  سپس  )و  طلتخم ") جاشما " هفطن زا  وا  تقلخ  ناسنا و  شنیرفآ  زا  لوا  شخب  رد 

.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  تیب ع  لها  دروم  رد  یصاخ  لوزن  ناش  هک  تسا  ناکین  راربا و  شاداپ  زا  نخس  مود  شخب  رد 

.دنک یم  وگزاب  رثؤم  هاتوک و  ییاه  هلمج  رد  ار  اهشاداپ  نیا  قاقحتسا  لئالد  موس  شخب  رد 

.هدش هراشا  يزاسدوخ  بیشن  زارفرپ و  هار  ،و  نآ ماکحا  يارجا  قیرط  ،و  نآرق تیمها  هب  مراهچ  شخب  رد 

.تسا هدمآ  نایم  هب  ناسنا ) ندوب  راتخم  نیع  رد  ) یهلا تیشم  تیمکاح  زا  نخس  مجنپ  شخب  رد  و 

زا مادـک  ره  هک  تسا  " یتا له  " هروس "و  رهد " هروس و  ناسنا " " هروس اهنآ  نیرتروهـشم  هک  تسا  يددـعتم  ياهمان  هروس  نیا  يارب 
له " زا اـهنت  میناوخ  یم  هروس  تلیـضف  رد  ادـعب  هک  یتاـیاور  رد  دـنچ  ره  ، تسا هدـش  هتفرگ  هروس  لـئاوا  تاـملک  زا  یکی  زا  اـهنآ 

.تسا هدش  دای  " یتا

***

 : ص
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: درک میسقت  شخب  جنپ  هب  ار  نآ  ناوت  یم  رظن  کی  زا  دراد و  یعماج  عونتم و  قیمع و  ياوتحم  یهاتوک  نیع  رد  هروس  نیا 

.دیوگ یم  نخس  وا  هدارا  يدازآ  تیاده و  سپس  )و  طلتخم ") جاشما " هفطن زا  وا  تقلخ  ناسنا و  شنیرفآ  زا  لوا  شخب  رد 

.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  تیب ع  لها  دروم  رد  یصاخ  لوزن  ناش  هک  تسا  ناکین  راربا و  شاداپ  زا  نخس  مود  شخب  رد 

.دنک یم  وگزاب  رثؤم  هاتوک و  ییاه  هلمج  رد  ار  اهشاداپ  نیا  قاقحتسا  لئالد  موس  شخب  رد 

.هدش هراشا  يزاسدوخ  بیشن  زارفرپ و  هار  ،و  نآ ماکحا  يارجا  قیرط  ،و  نآرق تیمها  هب  مراهچ  شخب  رد 

.تسا هدمآ  نایم  هب  ناسنا ) ندوب  راتخم  نیع  رد  ) یهلا تیشم  تیمکاح  زا  نخس  مجنپ  شخب  رد  و 

زا مادـک  ره  هک  تسا  " یتا له  " هروس "و  رهد " هروس و  ناسنا " " هروس اهنآ  نیرتروهـشم  هک  تسا  يددـعتم  ياهمان  هروس  نیا  يارب 
له " زا اـهنت  میناوخ  یم  هروس  تلیـضف  رد  ادـعب  هک  یتاـیاور  رد  دـنچ  ره  ، تسا هدـش  هتفرگ  هروس  لـئاوا  تاـملک  زا  یکی  زا  اـهنآ 

.تسا هدش  دای  " یتا

***

 : ص
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ناسنا هروس  توالت  تلیضف 

یتا له  هروس  هک  یـسک   :" اریرح هنج و  ّللا 
�

ه یلع  هؤازج  ناک  یتا " له  " هروس أرق  نم  تسا : هدـمآ  مرکا ص  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
یسک ياهشاداپ  زا  یکی  " هک هدمآ  رقاب ع  ماما  زا  یثیدح  رد  و  . 1 تسا " یتشهب  ياهسابل  تشهب و  دنوادخ  رب  وا  شاداپ  دناوخب  ار 

. *** 2 دوب " دهاوخ  مرکا ص  ربمغیپ  اب  تمایق  رد  هک  تسا  نیا  دناوخب  هبنشجنپ  حبص  ره  رد  ار  یتا  له  هروس  هک 
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ات 4] تایآ 1  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

ٍهَفُْطن ْنِم  َنا�ْسنِْإلَا  اَنْقَلَخ  ّنِإ 
ـ�

ا ( 1  ) ًاروُکْذَـم ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدـلَا  َنِم  ٌنیِح  ِنا�ْسنِْإلَا  یَلَع  �یتَأ  ْلَـه  ;lt;br/gt ِمیِحَّرلَا ِن�مْحَّرلَا  ّللَا 
�

ِه ِمِْـسب 
ًاریِعَس ًال�الْغَأ َو  َلِس�الَـس َو  َنیِِرفا�ْکِلل  ا�نْدَتْعَأ  ّنِإ 

�
ا ( 3  ) ًاروُفَک ا�ّمِإ  ًارِکا�ش َو  ا�ّمِإ  َلِیبَّسلَا  ُها�ْنیَدَـه  ّنِإ 

�
ا ( 2  ) ًاریَِصب ًاعیِمَس  ُها�ْنلَعَجَف  ِهِیلَْتبَن  ٍجا�ْشمَأ 

(4)

: همجرت

ناسنا ام  -2 دوبن !؟ يرکذ  لباق  زیچ  هک  تشذـگ  ناسنا  رب  ینالوط  ینامز  هک  تسین  نینچ  اـیآ  رگشیاشخب 1- هدنشخب  دنوادخ  مانب 
.میداد رارق  انیب  اونش و  ار  وا  ( اذل ) میئامزآ یم  ار  وا  ،و  میدیرفآ یطلتخم  هفطن  زا  ار 

.دنک نارفک  ای  ( ددرگ اریذپ  (و  دشاب رکاش  هاوخ  ، میداد ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  -3

.میا هدرک  هدامآ  نازوس  ياه  هلعش  اهلغ و  اهریجنز و  نارفاک  يارب  ام  -4
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: ریسفت

میداهن شرایتخا  رد  ار  تیاده  لئاسو  مامت  ،و  میدرک ناسنا  ار  شزرا  یب  هفطن 

ارچ تسا  ناسنا  شنیرفآ  زا  نخـس  نآ  زاغآ  رد  یلو  تسا ، یتشهب  ياهتمعن  تمایق و  نوماریپ  هروس  نیا  ياهثحب  نیرتشیب  هکنیا  اـب 
لبق هحفـص  دنچ  رد  تمایق " " هروس ریـسفت  رد  هک  هنوگنامه  ، تسا زیخاتـسر  تمایق و  هب  هجوت  زاس  هنیمز  شنیرفآ  نیا  هب  هجوت  هک 

.میداد حرش 

َنِم ٌنیِح  ِنا�ْسنِْإلا  یَلَع  �یتَأ  ْلَه  دوبن (؟" رکذ  لباق  يزیچ  هک  تشذـگ  ناـسنا  رب  ینـالوط  یناـمز  هک  تسین  نینچ  اـیآ  :" دـیامرف یم 
.(1) ًاروُکْذَم )  ًاْئیَش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا 

وج رد  هک  ییاوه  رد  ، اـهایرد بآ  تارطق  يـالبال  رد  ، اـهکاخ ناـیم  رد  ، دوب هدـنکارپ  يا  هشوگ  رد  مادـک  ره  وا  دوجو  تارذ  ، يرآ
تقیقح رد  اهنآ  نایم  رد  وا  و  دوب ، هداتفا  روانهپ  طیحم  هس  نیا  زا  یکی  هشوگ  رد  مادک  ره  وا  دوجو  یلصا  داوم  دراد ، دوجو  نیمز 

.دوبن رکذ  لباق  چیه  ،و  هدش مگ 

.؟ تسا مدآ  ترضح  صوصخ  ای  ؟ دوش یم  لماش  ار  رشب  دارفا  مومع  ،و  تسا ناسنا  عون  اجنیا  رد  " ناسنا " زا روظنم  ایآ 

رد " ناسنا " هک دندقتعم  یـضعب  دنچ  ره  ، دشاب یم  لوا  ینعم  رب  ینـشور  هنیرق  میدیرفآ  هفطن  زا  ار  ناسنا  ام  دـیوگ  یم  هک  دـعب  هیآ 
ترضح ینعم  هب  لوا  هیآ 
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هداد یفلتخم  تالامتحا  يراکنا  ماهفتـسا  ای  يریرقت  ماهفتـسا  ینعم  هب  اـی  ، دـشاب یم  " دـق " ینعم هب  اـجنیا  رد  " لـه " هکنیا رد  ( 1 - 1
ْنُکَی َْمل  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنیِح  ِنا�ْسنِْإلا  یَلَع  �یتَأ  دق  سیل  "ا  تسا نیا  هلمج  موهفم  و  تسا ، يریرقت  ماهفتـسا  هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو  ، دـنا

 ". ًاروُکْذَم ًاْئیَش 
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.دسر یم  رظن  هب  دیعب  رایسب  هاتوک  هلصاف  نیا  رد  ییادج  نیا  یلو  ، تسا مدآ  نادنزرف  هب  هراشا  مود  هیآ  رد  " ناسنا "و" مدآ "

هب ناسنا  : هکنیا هلمج  زا  ، تسا هدـش  راـهظا  يرگید  تارظن  زین  " دوبن يرکذ  لـباق  زیچ   ":" ًاروُکْذَـم ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل  هلمج " ریـسفت  رد 
رکذ لـباق  يدوجوم  هب  دومیپ  ار  لـماکت  لـحارم  هک  ادـعب  یلو  ، دوبن يرکذ  لـباق  دوجوم  دوـب  نینج  هفطن و  ملاـع  رد  هک  یماـگنه 

.دش لیدبت 

دوبن (1). روکذم  " قلخ ملاع  " رد دنچ  ره  ، دوب روکذم  ادخ " ملع  " رد " ناسنا :" دومرف هک  هدش  لقن  رقاب ع  ماما  زا  یثیدح  رد 

رکذ لـباق  ملع  نتفرگ  ارف  زا  لـبق  هک  تـسا  نادنمـشناد  ءاـملع و  اـجنیا  رد  " ناـسنا " زا روـظنم  هـک  هدـمآ  زین  ریـسافت  زا  یـضعب  رد 
.تسا اهنآ  رکذ  اج  همه  ، ناشتوم زا  دعب  تایح و  رد  ، مدرم همه  نایم  رد  ملع  ماظن  هب  ندیسر  زا  دعب  اما  ، دندوبن

،و دوب هدنام  یقاب  روکذم  ریغ  نانچ  مه  مدآ  شاک  يا  تفگ  دینـش  یـسک  زا  ار  هیآ  نیا  " باطخ نب  رمع  " هک دنا  هدرک  لقن  یـضعب 
.(2) دندش ! یمن  التبم  شنادنزرف  ،و  دش یمن  هدازردام  زا 

.شنیرفآ هلاسم  هب  تسا  يداریا  عقاو  رد  هک  ارچ  تسا  روآ  بجعت  نخس  نیا  و 

.دیامرف یم  ، تسا ندش  رکذ  لباق  دوجوم  ،و  ناسنا شنیرفآ  تبون  هلحرم  نیا  زا  دعب  لاح  ره  هب  *** 

وا اذل  ،و  میئامزآ یم  ار  وا  ،و  میدیرفآ یطلتخم  هفطن  زا  ار  ناسنا  ام  "

334  : ص

هحفص 406. دلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 1 - 1
". كردم نامه  ( " 2 - 2
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 (. ًاریَِصب ًاعیِمَس  ُها�ْنلَعَجَف  ِهِیلَْتبَن  ٍجا�ْشمَأ  ٍهَفُْطن  ْنِم  َنا�ْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ّنِإ 
�
ا میداد (" رارق  انیب  اونش و  ار 

.تسا طولخم  ءیش  ینعم  هب  ( ضیرم نزو  رب  ") جیشم  " عمج ای  ( ببس نزو  رب  ای  جسن  نزو  رب  ") جشم " عمج " جاشما "

هک هنوگنامه  دـشاب  هدوب  " لووا "و" رپسا " بیکرت نز و  درم و  هفطن  طالتخا  هب  هراشا  تسا  نکمم  " طولخم هفطن  " زا ناسنا  شنیرفآ 
زا تثارو  لماع  رظن  زا  هفطن  نورد  رد  هک  یفلتخم  ياهدادعتـسا  هب  هراشا  ای.تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  الامجا  تیب ع  لها  تایاور  رد 

لیکـشت فلتخم  هدام  اههد  زا  هک  ارچ  ، تسا هفطن  یبیکرت  فلتخم  داوم  طالتخا  هب  هراشا  اـی  ،و  دراد دوجو  نآ  دـننام  اـهنژ و  قیرط 
.تسا رتبسانم  رتعماج و  همه  زا  ریخا  ینعم  ، رگیدکی اب  اهنیا  همه  طالتخا  ای  ،و  هتفای

تسا (1). ینینج  نارود  رد  هفطن  تاروطت  هب  هراشا  جاشما  هک  هدش  هداد  زین  لامتحا  نیا 

نیرتگرزب زا  یکی  نیا  ،و  تسا " ناحتما شیامزآ و  تیلوئـسم و  دـهعت و  فیلکت و  " ماـقم هب  ناـسنا  ندیـسر  هب  هراـشا  " هیلتبن " هلمج
.تسا هداد  رارق  " تیلوئسم فیلکت و  " هتسیاش ار  وا  هدومرف و  تمارک  ناسنا  هب  هک  تسا  ادخ  بهاوم 

هک دنک  یم  شوگ  مشچ و  تخانـش و  رازبا  هب  هراشا  هیآ  رخآ  رد  ، تسین نکمم  " یهاگآ " نودب " فیلکت شیامزآ و  " هک اجنآ  زا  و 
.تسا هداد  رارق  اهناسنا  رایتخا  رد 
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تـسا نآ  رطاخ  هب  نیا  ، هدـمآ عمج  تروص  هب  جاـشما " " نآ تفـص  تسا و  درفم  " هفطن " هکنیا دوجو  اـب  تشاد  هجوت  دـیاب  ( 1 - 1
درفم جاشما  هک  دنا  هتفگ  " فاشک " رد " يرـشخمز " دـننام زین  یـضعب  تسا و  عمج  مکح  رد  ،و  هتفای بیکرت  یفلتخم  ءازجا  زا  هفطن 

.دشاب یم  عمج  نزو  رب  دنچ  ره  تسا 
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کی هب  ندیـسر  ات  هفطن  هلحرم  زا  نینج  هب  هک  تسا  یتالوحت  تاروطت و  اجنیا  رد  شیامزآ  ءالتبا و  زا  روظنم  دـنا  هتفگ  زین  یـضعب 
.تسا رتبسانم  لوا  ریسفت  " ناسنا " هب ریبعت  نینچمه  "و  هیلتبن " ریبعت هب  هجوت  اب  یلو.دهد  یم  تسد  لماک  ناسنا 

تاـکاردا رگید  ریبـعت  هب  :و  تـسا وا  یـسح  تاـکاردا  زا  ناـسنا  تاـکاردا  هـمه  هـشیر  هـک  دوـش  یم  هدافتـسا  ریبـعت  نـیا  زا  اـنمض 
رادفرط زین  " وطسرا  " نانوی هفسالف  نایم  رد  ،و  تسا یمالـسا  هفـسالف  زا  يرایـسب  هیرظن  نیا  ،و  تسا تالوقعم " " همه " ردام " یـسح

.تسا هدوب  رظن  نیمه 

هب ینعی  رگید  لـماع  ود  هـب  زاــین  تخانــش  رازبا  یهاــگآ و  هلاــسم  رب  هوــالع  ناــسنا  شیاــمزآ  فـیلکت و  هـک  اــجنآ  زا  و  *** 
ای ، دـشاب اریذـپ  رکاش و  هاوخ  ، میداد ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  :" دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  نآ  هب  دـعب  هیآ  دراد  " رایتخا "و" تیادـه " هلاـسم

.(1) ًاروُفَک )  ا�ّمِإ  ًارِکا�ش َو  ا�ّمِإ  َلِیبَّسلا  ُها�ْنیَدَه  ّنِإ 
�
ا اریذپان (" هدننک و  نارفک 

"و يرطف " تیادـه مـه  دوـش و  یم  لـماش  ار  ینیوـکت " " تیادــه مـه  هـک  دراد  يا  هدرتـسگ  عیــسو و  ینعم  اـجنیا  رد  " تیادــه "

.تسا یعیرشت  تیاده  يور  رتشیب  هیآ  قوس  دنچ  ره  ار  " یعیرشت " مه

فده نیا  هب  لوصو  تامدقم  تسا  هدیرفآ  لماکت  "و  ناحتما ءالتبا و  " فده يارب  ار  ناسنا  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  هکنیا  " حیـضوت "

وا دوجو  رد  ار 
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.تسا " ینیوکت " تیاده نامه  نیا  هدیشخب  وا  هب  ار  مزال  ياهورین  ،و  هدیرفآ

رظن نیا  زا  ،و  هداد ناـشن  وا  هب  ار  ریـسم  يرطف  تاـماهلا  قیرط  زا  ،و  هداد رارق  ار  هار  نیا  ندومیپ  هب  قـشع  شترطف  قاـمعا  رد  سپس 
ثوعبم " قیرط هئارا   " يارب نشور  نیناوق  تامیلعت و  هب  ار  گرزب  يایبنا  ینامـسآ و  ناربهر  ، رگید يوس  زا  هدومن و  " يرطف " تیاده

ار اهناسنا  همه  ،و  دراد یمومع  هبنج  ، تیاده هناگ  هس  بعش  نیا  مامت  هتبلا  و  تسا ، هدومرف  " یعیرشت " تیاده اهنآ  هلیسو  هب  ،و  هدرک
.دوش یم  لماش 

: دنک یم  هراشا  ناسنا  یگدنز  رد  زاس  تشونرس  مهم و  هلاسم  هس  هب  هیآ  نیا  هتفرمهیور 

.دنرگیدکی لمکم  رگیدکی و  موزلم  مزال و  هک  " رایتخا هدارا و  يدازآ  " هلاسم "و  تیاده " هلاسم "، فیلکت " هلاسم

.دشک یم  ربج  بتکم  رب  نالطب  طخ   " ًاروُفَک ا�ّمِإ  ًارِکا�ش َو  ا�ّمِإ  َلِیبَّسلا  ُها�ْنیَدَه  ّنِإ 
�
ا هلمج " نمض  رد 

هک اهنآ  یهلا  تیاده  گرزب  تمعن  لباقم  رد  هک  ارچ  ، دراد ناکما  اجنیا  رد  هک  تسا  يریبعت  نیرتبسانم  " اروفک "و" ارکاش " هب ریبعت 
.دنا هدرک  نارفک  دننک  تفلاخم  هک  اهنآ  ،و  هدروآ اجب  ار  تمعن  نیا  رکش  ، دنریگ شیپ  تیاده  هار  ،و  دنوش میلست  اریذپ و 

رد ، هدرک لعاف  مسا  هب  ریبعت  " رکـش " دروم رد  دیآ ، ردب  شرکـش  هدهع  زا  هک  ، دـیآ یمن  رب  سکچیه  نابز  تسد و  زا  هک  اجنآ  زا  و 
نارفک نیرتالاب  دنریگب  هدیدان  ار  گرزب  تمعن  نیا  هک  اهنآ  اریز  ، هدـمآ ( هغلابم هغیـص  ") روفک " هب ریبعت  " نارفک " دروم رد  هک  یلاح 

دریگب و هدیدان  ار  همه  هک  تسا  نارفک  تیاهن  نیا  ،و  هدراذگ اهنآ  رایتخا  رد  ار  تیاده  لئاسو  عاونا  دنوادخ  هک  ارچ  ، دـنا هدرک  ار 
.دورب اطخ  هار 
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" يداـقتعا رفک  " دروم رد  مه  دور و  یم  راـک  هب  تمعن " نارفک  " دروم رد  مه  هک  تسا  يا  هژاو  " روفک " تشاد هجوـت  دـیاب  اـنمض 
هار هک  یناسک  تشونرـس  هب  ییانعمرپ  هاتوک و  هراشا  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد  تسا .) هدروآ  تادرفم  رد  بغار  هک  هنوگناـمه  )
ّنِإ

�
ا میا (" هدرک  هدامآ  شتآ  نازوس  ياه  هلعـش  اهلغ و  اـهریجنز و  نارفاـک  يارب  اـم  :" دـیامرف یم  ، هدرک دـنیوپ  یم  ار  نارفک  رفک و 

 (. ًاریِعَس ًال�الْغَأ َو  َلِس�الَس َو  َنیِِرفا�ْکِلل  ا�نْدَتْعَأ 

زا ندرک  هداـمآ  هک  تسا  تسرد  ، هورگ نیا  تازاـجم  ندوـب  یمتح  هلاـسم  رب  تسا  يدـیکات  ( مـیا هدرک  هداـمآ  ") اندـتعا " هـب ریبـعت 
هراب رد  ینعم  نیا  و  دـننکن ، ادـیپ  ییاناوت  زاین  ماگنه  هب  دـنهد  یم  لامتحا  دـنراد و  يدودـحم  ییاناوت  هک  تسا  یناـسک  راـک  ، لـبق
ندوب یعطق  ناـیب  يارب  لاـح  نیع  رد  ، دوش یم  دوجوم  اروف  " نک  " ناـمرف اـب  دـنک  هدارا  ار  هچ  ره  هک  ارچ  درادـن  يدروم  دـنوادخ 

هب " هلــسلس " عــمج " لسالــس ! " تـسا هداــمآ  نوــنکا  مـه  زا  اــهنآ  تازاــجم  لــئاسو  هـک  دــنک  یم  مــالعا  نارفاــک  تازاــجم 
دندنب یم  ریجنز  اب  ار  نآ  سپـس  ، دنهد یم  رارق  اهتـسد  ای  ندرگ  رب  هک  تسا  يا  هقلح  ینعم  هب  لغ " " عمج " لالغا "و" ریجنز " ینعم

.(1)

زین نآرق  رگید  تایآ  رد  هک  تسا  هورگ  نیا  میظع  تازاجم  رگنایب  شتآ  نازوس  ياه  هلعش  سپـس  ،و  ریجنز لغ و  رکذ  لاح  ره  هب 
.تسا عمج  نآ  رد  " تراسا و" باذع " ،و" هدش هراشا  نآ  هب 

، دوش یم  اجنآ  رد  اهنآ  تراسا  ببس  اجنیا  رد  تاوهش  رد  اهنآ  يدازآ 
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.دریگ یم  ار  ناشناماد  دبای و  یم  مسجت  اجنآ  رد  دنا  هدرک  اپ  رب  ایند  نیا  رد  هک  ییاهشتآ 

***

: هتکن

: نینج ياغوغ  رپ  ملاع 

یم لیکـشت  دراد  مان  " کـمخت " اـی " لووا " یمود و  کـمرک " " اـی " رپسا " یلوا هک  نز  درم و  هفطن  بیکرت  زا  ناـسنا  هفطن  میناد  یم 
.دوش

اب هک  تسا  شنیرفآ  ناهج  گرزب  ياهیتفگـش  بئاجع و  زا  ، نینج فلتخم  لحارم  دـعب  ،و  نآ بیکرت  سپـس  "و  هفطن " دوجو لـصا 
.تسا ناهن  هدرپ  رد  زونه  يرتشیب  رارسا  دنچ  ره  ، هدش هتشادرب  نآ  رارسا  زا  هدرپ  " یسانش نینج  " ملع تفرشیپ 

: تسا ریز  روما  دهد  یم  لیکشت  ار  یکچوک  هشوگ  هک  روبزم  ياهیتفگش  هلمج  زا 

ندرگ و رس و  کی  ياراد  هک  تسا  ینیب  هرذ  کچوک  رایسب  كرحتم  هدنز  دوجوم  دوش  یم  جراخ  درم  هفطن  بآ  اب  هک  " رپسا -" 1
قباطم هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  رپسا  ! نویلیم دـصناپ  ات  ود  زا  تسا  نکمم  درم  لازنا  راب  ره  رد  هکنیا  بجع  ،و  دـشاب یم  كرحتم  مد 

نیا دوجو  ، ددرگ یم  روراب  ،و  هدـش کمخت  دراو  ددـع  دـنچ  ای  کی  طقف  رامـشیب ، هدـع  نیا  زا  یلو  ، تسا روشک  نیدـنچ  تیعمج 
دادـعت نیا  رگا  ،و  دـنهد یم  يدایز  تافلت  نآ  اب  بیکرت  کمخت و  هب  ندیـسر  يارب  اـهرپسا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  رن  هفطن  دادـعت 

ندش روراب  رما  دیاش  دوبن  میظع 

339  : ص

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 354 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش یم  لکشم 

دوش یم  گرزب  يردق  هب  نینج  شرورپ  هفطن و  داقعنا  زا  دعب  اما  ! تسا ودرگ  کی  هزادنا  هب  طقف  يرادراب  نارود  زا  لبق  " محر -" 2
تمواقم الماک  میظع  مجح  نیا  ربارب  رد  هک  تسا  عاجترا  لباق  يردقب  نآ  رادج  هکنیا  بجع  دنک و  یم  لاغشا  ار  يدایز  ياج  هک 

.دنک یم 

دوجو یگر  رگا  اریز  ، تسا يراـج  تالـضع  ناـیم  رد  نادواـن  تروص  هب  هکلب  ! تسین اـهگر  قورع و  رد  محر  هراوید  رد  نوـخ  -3
نز هفطن  هک  دندقتعم  نادنمـشناد  زا  یـضعب  -4 دروآ ! یمن  تمواقم  باـت  محر  رادـج  هداـعلا  قوف  شـشک  ربارب  رد  املـسم  تشاد 

دراو رپسا  هک  یماگنه  اـما  ، دـنوش یم  هدیـشک  مه  يوس  هب  اذـل  و  "، یفنم " هتـسیرتکلا يراد  رپسا  تسا و  تبثم " " هتـسیرتکلا ياراد 
نآ زا  دـنراد  دوجو  نآ  فارطا  رد  هک  رگید  رامـشیب  ياهرپسا  لیلد  نیمه  هب  دـنک و  یم  یفنم  ار  نآ  یکیرتکلا  راـب  دـش  کـمخت 

.دنار یم  ار  اهرپسا  ریاس  هک  دوش  یم  حشرت  صوصخم  ییایمیش  هدام  ، رپسا دورو  اب  دنا  هتفگ  زین  یضعب  و  دنوش ، یم  هدنار 

عاوـنا لـباقم  رد  هبرـض  دـض  تیـصاخ  هک  تسا  رو  هطوـغ  سوـب " ینمآ  " ماـنب ظـیلغ  یبآ  رد  گرزب  يا  هسیک  ناـیم  رد  نـینج  -5
ترارح رییغت  و  دراد ، یم  هگن  مرگ  تخاون  کی  تروص  هب  ار  نینج  هوالعب  ، دراد ، مکـش هب  يزیچ  تباصا  ای  ،و  رداـم دـنت  تاـکرح 
ياضعا ندروآ  راشف  زا  ،و  دـهد یم  رارق  ینزو  یب  تلاـح  رد  ار  وا  هکنیا  رتبلاـج  همه  زا  دـنک و  یمن  رثا  يدوز  هب  نآ  رد  یجراـخ 

دنب "و" تفج " قیرط زا  نینج  هیذغت  -6 دـنک ! یم  يریگولج  دوش  یتاـعیاض  بجوم  تسا  نکمم  هک  رگیدـمه  يور  نینج  فلتخم 
زا يدیدج  هیفصت  اب  ،و  هدش تفج  دراو  نژیسکا  ییاذغ و  داوم  مامت  اب  ردام  نوخ  ینعی  ، دریگ یم  تروص  " فان
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.ددرگ یم  شخپ  ندب  ياضعا  مامت  هب  اجنآ  زا  ،و  دوش یم  نینج  بلق  دراو  فان  دنب  قیرط 

اریز ، تسین حرطم  اجنآ  رد  هیر  هقیرط  زا  هیفـصت  هلاسم  نوچ  تسا  طوبرم  رگیدـکی  اب  نینج  بلق  تسار  پچ و  نطب  هکنیا  بلاـج 
.(1) دتفا ! یم  راک  هب  سفنت  هاگتسد  ،و  دنوش یم  ادج  مه  زا  اه  هرفح  ، دلوت ، ضحم هب  اما  دنک  یمن  سفنت  نینج 
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ات 11] تایآ 5  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

ًامْوَی َنُوفا�خَی  ِرْذَّنلاـِب َو  َنُوفُوی  ( 6  ) ًاریِْجفَت ا�هَنوُرِّجَُفی  ّللَا 
�

ِه ُدا�بِع  ا�ِهب  ُبَرْـشَی  ًاْنیَع  ( 5  ) ًارُوفا�ک ا�هُجا�ِزم  َنا�ک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َرا�ْربَْألَا  َّنِإ 
ًءا�زَج َو �ال ْمُْکنِم  ُدـیُِرن  ّللَا �ال 

�
ِه ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  اـ�مَّنِإ  ( 8  ) ًاریِـسَأ ًامِیتَی َو  ًانیِکْـسِم َو  ِهِّبُح  �یلَع  َمـا�عَّطلَا  َنوُمِعُْطی  َو  ( 7  ) ًاریِطَتْسُم ُهُّرَـش  َنا�ک 

(11  ) ًاروُرُس ًهَرْضَن َو  َّقل 
�
ْمُها ِمْوَْیلَا َو  َِکل�ذ  َّرَش  ّللَا 

�
ُه ُمُها�قَوَف  ( 10  ) ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  ا�نِّبَر  ْنِم  ُفا�َخن  ّنِإ 

�
ا ( 9  ) ًاروُکُش

: همجرت

.تسا هتخیمآ  یشوخ  رطع  اب  هک  دنشون  یم  یماج  زا  ( ناکین ) راربا -5

افو دوخ  رذن  هب  اهنآ  -7 دنزاس ! یم  يراج  ار  نآ  دنهاوخب  اج  ره  زا  ،و  دنـشون یم  نآ  زا  ادـخ  صاخ  ناگدـنب  هک  يا  همـشچ  زا  -6
.دنسرت یم  تسا  هدرتسگ  شباذع  هک  يزور  زا  ،و  دننک یم 

.دنهد یم  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  دنراد  ( زاین (و  هقالع نآ  هب  هکنیا  اب  ار  ( دوخ ) ياذغ 8-و 

زا يرکشت  شاداپ و  چیه  مینک و، یم  ماعطا  ادخ  يارب  ار  امش  ام  :( دنیوگ یم  و  -) 9
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.میهاوخ یمن  امش 

.تسا دیدش  سوبع و  هک  زور  نآ  رد  میفئاخ  نامراگدرورپ  زا  ام  -10

.دنرورسم نامداش و  هک  یلاح  رد  دنک  یم  لابقتسا  اهنآ  زا  دراد و  یم  هگن  زور  نآ  رش  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  ور  نیا  زا  -11

: لوزن ناش 

"(. "ص ربمایپ تیب  لها  تلیضف  رب  گرزب  يدنس  )

وبا يا  : دـنتفگ یلع ع  هب  ،و  دـندمآ ناشتدایع  هب  نارای  زا  یعمج  اب  ربمایپ ص  دـندش  رامیب  نیـسح ع  نسح و  دـیوگ  یم  ساـبع  نبا 
رگا هک  دندرک  رذن  دوب  اهنآ  همداخ  هک  هضف  همطاف ع و  یلع ع و  ، يدرک یم  دوخ  نادـنزرف  يافـش  يارب  يرذـن  دوب  بوخ  ! نسحلا

(. میریگب هزور  مینک  یم  رذن  مه  ام  دنتفگ  زین  نیسح ع  نسح و  تایاور  زا  یضعب  قبط   ) دنریگب هزور  زور  هس  دنبای  افش  اهنآ 

همطاف ،و  دومن ضرق  وج  نم  هس  یلع ع  دندوب  یلاخ  تسد  ییاذغ  داوم  رظن  زا  هک  یلاح  رد  ، دنتفای افـش  ود  ره  هک  تشذگن  يزیچ 
مالـس دمحم ص" تیب  لها  مکیلع  مالـسلا  : تفگ دمآ و  هناخ  رد  رب  یلئاس  راطفا  ماگنه  ، تخپ نان  ،و  درک درآ  ار  نآ  موس  کی  س 

تمحرم یتشهب  ياهاذغ  زا  امش  هب  دنوادخ  دیهدب  نم  هب  ییاذغ  ، متسه نیملسم  نادنمتسم  زا  يدنمتسم  ! دمحم نادناخ  يا  امـش  رب 
.دندیشونن بآ  زج  بش  نآ  دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  مهس  ،و  دنتشاد مدقم  دوخ  رب  ار  نیکسم  یگمه  اهنآ  ، دنک

نآ دمآ  هناخ  رد  رب  یمیتی  ( نیوج نان  نامه  ) دندوب هدرک  هدامآ  ار  اذـغ  هک  یتقو  راطفا  عقوم  دـنتفرگ و  هزور  نانچ  مه  ار  مود  زور 
ار دعب  زور  دندرک و  راطفا  بآ  اب  رگید  راب  ) دنداد وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  دندرک و  راثیا  زین  زور 
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(. دنتفرگ هزور  زین 

یلع ع دش  حبص  هک  یماگنه  دنداد  وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  مهـس  زاب  دمآ  هناخ  رد  رب  باتفآ  بورغ  ماگنه  هب  يریـسا  زور  نیموس  رد 
تدـش زا  دـید  درک  هدـهاشم  ار  اهنآ  ربمایپ ص  هک  یماگنه  دـندمآ  ربمایپ ص  تمدـخ  دوب و  هتفرگ  ار  نیـسح ع  نسح ع و  تسد 

درک تکرح  اهنآ  اب  تساخرب و  سپـس  ، تسا نارگ  رایـسب  نم  يارب  منیب  یم  امـش  رد  هک  ار  یلاح  نیا  ! دومرف ! دـنزرل یم  یگنـسرگ 
تـشپ هب  وا  مکـش  یگنـسرگ  تدـش  زا  هـک  یلاـح  رد  ، هداتـسیا تداـبع  بارحم  رد  دـید  دـش  همطاـف س  هناـخ  دراو  هـک  یماـگنه 

.دش تحاران  ربمایپ ص  ، هتسشن يدوگ  هب  شیاهمشچ  ،و  هدیبسچ

یم تـینهت  وـت  هـب  ینادـناخ  نـینچ  اـب  دـنوادخ  ریگب ، ار  هروـس  نـیا  ! دــمحم يا  تـفگ  تـشگ و  لزاـن  لـیئربج  ماـگنه  نـیمه  رد 
اعومجم هک  ًاروُکْـشَم  ْمُُکیْعَـس  َنا�ک  هیآ  ات   " َرا�ْربَْألَا نا  " هیآ زا  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  ) دـناوخ وا  رب  ار  " یتا لـه  " هروس سپـس  ، دـیوگ

(. تشگ لزان  عقوم  نیا  رد  تسا  هیآ  هدجیه 

رد هک  يدایز  تایاور  نایم  " كرتشم ردـق  " ناونع هب  ریدـغلا " " رد راصتخا  یمک  اب  هک  تسا  یثیدـح  صن  میدروآ  الاب  رد  ار  هچنآ 
رد ار  ثیدـح  نیا  هـک  درب  یم  ماـن  تنـس  لـها  فورعم  ياـملع  زا  رفن  زا 34  باتک  ناـمه  رد  و  تسا ، هدـمآ  هدـش  لـقن  هراـب  نیا 

(. نآ هحفص  باتک و  مان  رکذ  اب  ) دنا هدروآ  دوخ  ياهباتک 

تسا (1). رتاوتم  هکلب  روهشم  تنس  لها  نایم  رد  هک  تسا  یتایاور  زا  قوف  تیاور  بیترت  نیا  هب 

344  : ص

زا رفن  زا 36  قوف  ثیدـح  ات 171  هحفص 157  دـلج 3  رد  " قحلا قاقحا  " باتک رد  ات 111 و  هحفص 107  دلج 3  " ریدغلا ( " 1 - 1
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نودب یگمه  ،و  تسا هدش  لزان  قوف  يارجام  رد  ، هروس نیا  عومجم  ای  هیآ  هدجیه  نیا  هک  دنراد  رظن  قافتا  همه  هعیـش  ياملع  اما  و 
ارهز و همطاـف  یلع ع و  مهم  لـئاضف  تاراـختفا و  زا  یکی  ناوـنع  هب  ار  نآ  هب  طوـبرم  تیاور  ، ثیدـح اـی  ریـسفت  بـتک  رد  ءانثتـسا 

.دنا هدروآ  ناشنادنزرف 

ماما " فورعم رعش  رد  یتح  ،و  ارعش راعشا  رد  هک  تسا  روهشم  فورعم و  يردق  هب  بلطم  نیا  میتفگ  هروس  زاغآ  رد  هک  نانچ  یتح 
.تسا هدمآ  " یعفاش

رد ار  تقد  ياهتنم  دـنهد  یم  ناـشن  يا  هداـعلا  قوف  تیـساسح  دنـسر  یم  یلع ع  لـئاضف  هب  تقو  ره  هک  یناـیوج  هناـهب  اـجنیا  رد 
: هلمج زا  دنراد  لوزن  ناش  نیا  رب  ییاه  يریگ  هدرخ - هدروآ و  لمع  هب  یشارت  لاکشا 

رد اعطق  هک  تسا  نیـسح ع  ماما  نسح ع و  ماما  دلوت  زا  دـعب  هب  طوبرم  لوزن  ناش  ناتـساد  هک  یلاح  رد  تسا  " یکم " هروس نیا  -1
مامت دـهد  یم  ناشن  هک  میراد  تسد  رد  ینـشور  لئالد  میدرک  نایب  احورـشم  هروس  نیا  زاغآ  رد  هک  نانچ  یلو  هدـش ! عقاو  هنیدـم 

.تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  " هیآ هدجیه  " لقا ای ال  "و  یتا له  " هروس

.داد ینیعم  دارفا  هب  صیصخت  ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  تسا  ماع  هیآ  ظفل  -2

ماع و موهفم  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  ، درادـن یـصاخ  دروم  رد  نآ  لوزن  اب  یتافانم  هیآ  موهفم  ندوب  ماع  هک  تسا  ادـیپ  هتفگان  یلو 
تیموـمع هک  تسا  بیجع  نیا  ،و  دـشاب یم  یـصاخ  دروـم  تسا  نآ  يـالعا  متا و  قادـصم  هک  لوزن  ناـش  یلو  ، دراد يا  هدرتـسگ 

.دریگب نآ  لوزن  ناش  یفن  رب  لیلد  یسک  ار  يا  هیآ  موهفم 

لقن " روثنملا رد  " رد " یطویـس " هکنیا هلمج  زا  ، تسین راگزاس  قوف  لوزن  ناش  اب  هک  دنا  هدرک  لقن  يرگید  ياهلوزن  ناش  ، یـضعب -3
.درک لاؤس  " لیلهت "و" حیبست " زا دمآ و  ربمایپ ص  تمدخ  یتسوپ  هایس  درم  هک  هدرک 
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رب " یتا له  " هروس ماگنه  نیا  رد  ،و  شاـب شوماـخ  رمع  دومرف  ربماـیپ ص  ، يدرک لاؤس  ادـخ  لوسر  زا  داـیز  تسا  سب  : تفگ رمع 
.(1) دش ! لزان  ربمایپ ص 

لاؤـس وا  زا  تساوـخ  یم  دـمآ و  ادـخ ص  لوـسر  تمدـخ  هشبح  زا  يدرم  هک  تـسا  هدـمآ  باـتک  ناـمه  رد  يرگید  ثیدـح  رد 
يرترب اـم  هب  توبن  تروص و  گـنر و  رظن  زا  امـش  هورگ  ادـخ  لوسر  يا  درک  ضرع  ، ریگ ارف  نک و  لاؤس  دوـمرف  ربماـیپ ص  ، دـنک
مهاوخ تشهب  رد  وت  اب  نم  ، منک لـمع  ینک  یم  لـمع  هچنآ  دـننامه  ،و  مرواـیب ناـمیا  يا  هدروآ  ناـمیا  وت  هچنآ  هب  نم  رگا  ، دـیراد

یم هدـید  هار  لاـس  رازه  زا  تشهب  رد  ناتـسوپ  هایـس  يدیفـس  تـسا  وا  تـسد  هـب  مناـج  هـک  یـسک  هـب  دـنگوس  ، يرآ دوـمرف  ؟ دوـب
لزان یتا  له  هروس  ماگنه  نیا  رد  دومرف و  نایب  هدمحب  ّللا و 

�
ه ناحبس  ّللا و 

�
ه الا  هلا  نتفگ ال  يارب  یمهم  ياهباوث  ربمایپ  سپـس  ، دوش

.(2) دش !

يارب هک  دـسر  یم  رظن  هب  ، درادـن " یتا له   " هروس تایآ  نومـضم  اـب  یبساـنت  هنوگچیه  اـبیرقت  تاـیاور  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  یلو 
.دشاب هدش  لعج  نانآ  دننام  ای  هیما  ینب  لامع  يوس  زا  قباس  لوزن  ناش  ندرک  لامیاپ 

بآ اب  اـهنت  دـنامب و  هنـسرگ  زور  هس  دـناوت  یم  ناـسنا  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دوش  حرطم  اـجنیا  رد  تسا  نکمم  هک  رگید  هناـهب  -4
زور هس  یبط  تاجلاعم  زا  یـضعب  يارب  هک  میا  هدید  ار  يددعتم  دارفا  ام  دوخ  هکنیا  يارب  تسا  یبیجع  داریا  نیا  یلو  دـنک !؟ راطفا 

هدروخن ییاذغ  اقلطم  !و  دنا هدیـشون  بآ  اهنت  مامت  زور  لهچ  ینعی  ، دـنا هداد  ماجنا  ار  " زور لهچ  " فورعم كاسما  تسا  لهـس  هک 
، هدش اهنآ  ياهیرامیب  زا  يرایسب  نامرد  ثعاب  رما  نیمه  !و  دنا
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همانرب رکذ  اب  یکاسما  نینچ  مهم  ینامرد  راثآ  هنیمز  رد  یباتک  " نیروفوس یـسکلا  " مانب ناملـسم  ریغ  فورعم  ياـبطا  زا  یکی  یتح 
تسا (1). هتشون  نآ  قیقد 

.دنا هداد  ماجنا  المع  زور  ات 22  ار  كاسما  نیا  ، هنومن ریسفت  رد  ناراکمه  زا  یضعب  دینکن  بجعت  رگا  یتح 

رگا : دیوگ یم  " یـسولآ " الثم ، دنا هدش  دراو  يرگید  قیرط  زا  دنرذگب  تلیـضف  نیا  رانک  زا  یگداس  هب  هکنیا  يارب  رگید  یـضعب  -5
رد اــهنآ  ندوـب  لــخاد  اریز  ، دــهاک یمن  اــهنآ  ردــق  زا  يزیچ  هدــشن  لزاــن  همطاــف س  یلع ع و  هراــب  رد  هروــس  نـیا  میئوــگب 
رد هچ  ناسنا  : دیوگ یم  ، هتخادرپ اهنآ  لئاضف  زا  یـضعب  نایب  هب  سپـس  دـناد ، یم  سک  ره  هک  تسا  يراکـشآ  بلطم  " راربا " ناونع

ادخ ص و لوسر  نت  هراپ  همطاف س  ربمایپ ص و  یـصو  نانمؤم و  يالوم  یلع ع  هکنیا  زج  دـیوگب  دـناوت  یم  راوگرزب  ود  نیا  هراب 
ره هکلب  ، تسین نارگید  كرت  نخـس  نیا  موهفم  اما  ، دنتـشهب ناناوج  نایاقآ  ،و  ناحیر حور و  نینـسح ع  يدمحم ص و  دوجو  ءزج 

تسا (2). هارمگ  دیوپب  ار  هار  نیا  ریغ  سک 

یم راچد  یتشونرـس  نینچ  هب  اجیردـت  زین  لئاضف  هیقب  میریگب ، هدـیدان  ترهـش  نیا  اـب  ار  یتلیـضف  دوش  اـنب  رگا  میئوگ  یم  اـم  یلو 
رد هکنیا  هجوت  لباق  دننک ! راکنا  زین  ار  نینسح ع  مالـسا و  يوناب  یلع و  تلیـضف  لصا  یـضعب  هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  يزور  ،و  دوش

نافلاخم لباقم  رد  شنادنزرف  دوخ و  دروم  رد  تایآ  نیا  لوزن  هب  ددعتم  دراوم  رد  هک  هدـش  لقن  یلع ع  دوخ  زا  تایاور  زا  یـضعب 
تسا (3). هدرک  لالدتسا 
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عورـش یمالـسا  تاوزغ  زونه  هک  نآ  مکح  هب  هکم  رد  ،و  تشاد دوجو  " هنیدم " رد الومعم  " ریـسا " هک تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 
.تسا هروس  نیا  ندوب  یندم  رب  يرگید  هاوگ  نیا  ،و  دش یم  هدید  ریسا  رتمک  دوب  هدشن 

زا یمالــسا  نادنمــشناد  زا  یعمج  هـتفگ  هـب  هـک  تـسا  نـیا  مـیناد  یم  يروآ  داــی  هـب  مزــال  اــجنیا  رد  هـک  ار  يا  هـتکن  نــیرخآ 
هک نیعلا " روح  " زا یلو  تسا  هدش  هدرمش  رب  هروس  نیا  رد  یتشهب  ياهتمعن  زا  يرایـسب  تنـس  لها  فورعم  رـسفم  " یـسولآ " هلمج
رد هروس  نیا  لوزن  رطاخ  هب  رما  نیا  تسا  نکمم  تسین ، حرطم  ینخـس  اقلطم  هدمآ  یتشهب  ياهتمعن  دادع  رد  دـیجم  نآرق  رد  ابلاغ 

.(1) هدماین ! نایم  هب  " روح " زا يرکذ  "س" مالسا يوناب  مارتحا  هب  هک  دشاب  یم  شنادنزرف  رسمه و  ارهز و  همطاف  هراب 

.دوبن نیا  زج  يا  هراچ  نایوج  هناهب  ياهیشارت  لاکشا - ربارب  رد  یلو  دش  ینالوط  لوزن  ناش  نیا  هنیمز  رد  ام  ثحب  هچرگ 

***

: ریسفت

: راربا میظع  شاداپ 

هراشا ، درک میـسقت  " هدـننک نارفک  "و" رازگرکـش " اـی روفک " "و" روکـش " هورگ ود  هب  ار  اـهناسنا  هک  نآ  زا  دـعب  هتـشذگ  تاـیآ  رد 
ناکین و ) راربا نارازگ و  رکش  ياهشاداپ  غارس  هب  ثحب  دروم  تایآ  ، دوب هدمآ  ناگدننک  نارفک  تخس  رفیک  تازاجم و  هب  یهاتوک 

.دنک یم  يروآدای  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  تاکن  ،و  دور یم  ( ناکاپ

" تسا هتخیمآ  یشوخ  رطع  اب  هک  دنشون  یم  یماج  زا  ناکین  :" دیامرف یم  تسخن 
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 (. ًارُوفا�ک ا�هُجا�ِزم  َنا�ک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْشَی  َرا�ْربَْألا  َّنِإ  ) 

یم " رب " ار عیـسو  ياهارحـص  تـهج  نـیمه  هـب  ،و  تـسا یگدرتـسگ  تعــسو و  ینعم  هـب  لـصا  رد  ( بر نزو  رب  ") رب " عـمج " راربا "

هب ") رب ،و" دوش یم  قالطا  اهنآ  رب  هژاو  نیا  دراد  هعماج  حطـس  رد  يا  هدرتسگ  جئاتن  ناشلامعا  راکوکین  دارفا  هک  اجنآ  زا  ،و  دـنیوگ
تـسا " هجوت اب  ماوت  یکین  " ینعم هب  " رب " هک تسا  نیا  " ریخ نآ و" نایب  قرف  دنا  هتفگ  یـضعب  ، تسا " يراک وکین  " ینعم هب  رـسک ب)

.دراد یمعا  ینعم  " ریخ " هک یلاح  رد 

رگید یکی  ،و  وبـشوخ تسا  یهایگ  نینچمه  تسا  شوخ  يوب  نآ  فورعم  یناعم  زا  یکی  دراد و  يددعتم  یناعم  تغل  رد  " روفاک "

.دور یم  راک  هب  ندرک  ینوفعدض  هلمج  زا  یبط  فراصم  يارب  ،و  دراد يدنت  يوب  هک  تسا  یلومعم  روفاک " " نامه نآ  یناعم  زا 

،و درب یم  تذل  نآ  زا  هقئاذ  مه  هک  تسا  وبـشوخ  رطعم و  رایـسب  یتشهب  روهط  بارـش  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  قوف  هیآ  لاح  ره  هب 
.هماش مه 

هک  " ًارُوفا�ک ا�هُجا�ِزم  َنا�ک  ریبعت " اب  ریـسفت  نیا  یلو  تسا ، یتشهب  ياه  همـشچ  زا  یکی  مان  " روفاک " دنا هتفگ  زین  نارـسفم  زا  یـضعب 
.تسین راگزاس  تسا  روفاک  اب  هتخیمآ  دیوگ  یم 

تغل باـــبرا  زا  یـــضعب  ، تـــسا شــــشوپ " " ینعم هـــب  " رفک " هداـــم زا  روفاـــک  هـــک  نـــیا  هـــب  هجوـــت  اـــب  رگید  يوـــس  زا 
نآ زا  هدام  نیا  هک  یتخرد  هویم  ندوب  هدیـشوپ  رطاـخ  هب  " روفاـک " يارب ماـن  نیا  باـختنا  هک  دـندقتعم  " تادرفم " رد " بغار " دـننام

.تسا اهفالغ  نایم  رد  دوش  یم  هتفرگ 

زا زین  یلوــمعم  روفاـــک  اریز  دـــنا ، هتـــسناد  نآ  یکنخ  هداـــعلا و  قوــف  يدیفـــس  هــب  هراـــشا  ار  " روفاـــک " ریبــعت زین  یـــضعب 
.تسا لثملا  برض  " يدیفس "و" یکنخ " رظن

صوصخ هب  ، دسر یم  رظن  هب  رتبسانم  همه  زا  تسخن  ریسفت  هتفر  مه  يور  اما 
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.تسا شوخ  ياهوب  نیرتهب  زا  هک  دنا  هدرمش  ربنع  کشم و  فیدرمه  ار  روفاک  تارابع  رد  یهاگ  هک  نیا 

هک تسا  یصاخ  همشچ  زا  نیا  :" دیازفا یم  هدرک  هراشا  دوش  یم  رپ  نآ  زا  روهط  بارـش  ماج  نیا  هک  يا  همـشچرس  هب  سپـس  *** 
ًاریِْجفَت اـ�هَنوُرِّجَُفی  ّللا 

�
ِه ُدـا�بِع  اـ�ِهب  ُبَرْـشَی  ًاـْنیَع  دـنزاس ( !" یم  يراـج  دـنهاوخب  اـج  ره  زا  ار  نآ  ،و  دنـشون یم  نآ  زا  ادـخ  ناگدـنب 

(. (2)(1)

بلاج ،و  دروآ یم  رب  رـس  اجنامه  زا  دـننک  هدارا  اج  ره  هک  تسا  ّللا 
�

ه دابع  راربا و  راـیتخا  رد  ناـنچ  روهط  بارـش  همـشچ  نیا  يرآ 
ءاـیبنالا و رود  یلا  رجفت  (ص) یبـنلا راد  یف  نـیع  یه  : دوـمرف نآ  فیــصوت  رد  هـک  هدــش  لـقن  رقاـب ع  ماـما  زا  یثیدــح  رد  هـکنیا 

.(3) دوش " یم  يراج  نانمؤم  ناربمایپ و  ریاس  هناخ  هب  اجنآ  زا  هک  مالسا ص  ربمغیپ  هناخ  رد  تسا  يا  همشچ  نیا  :" نینمؤملا

مرکا ربمایپ  هناخ  زا  تمحر  ملع و  ياه  همشچ  ایند  رد  هک  هنوگنامه  يرآ 
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زا یهلا  روهط  بارش  همـشچ  تسا  همانرب  نیا  زا  یگرزب  مسجت  هک  ترخآ  رد  ، دوش یم  ریزارـس  ناکین  ادخ و  ناگدنب  يوس  هب  ص 
زا لصا  رد  " ریجفت " هدام زا  " نورجفی ! " ددرگ یم  ریزارـس  ناـنمؤم  ياـه  هناـخ  هب  نآ  ياـه  هخاـش  و  دـشوج ، یم  یحو  تیب  نیمه 

ییوگ حبـص  رون  هک  اجنآ  زا  ،و  رگید زیچ  ای  ، دشاب نیمز  نتفاکـش  هاوخ  ، تسا عیـسو  نتفاکـش  ینعم  هب  هک  هدـش  هتفرگ  " رجف " هشیر
زا ،و  هدیرد ار  یکاپ  ایح و  هدرپ  هک  دنیوگ  یم  " رجاف " ور نیا  زا  قساف  صخش  هب  ،و  دنا هتفگ  " رجف " نآ هب  دفاکـش  یم  ار  بش  هدرپ 

.تسا هدش  جراخ  قح  ریسم 

.تسا نیمز  نتفاکش  ینعم  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  اما 

رکذ " یـصاخ رطعم  روهط  بارـش  " تمعن نیتسخن  تسا  هدـمآ  هروس  نیا  رد  هک  یتشهب  ناوارف  ياهتمعن  نایم  رد  هکنیا  هجوت  لـباق 
نیا زا  ندیـشون  اب  دنهن  یم  تشهب  رد  هک  ماگ  نیتسخن  رد  رـشحم  باسح  زا  غارف  زا  سپ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـیاش  نیا  ،و  هدـش

بهاوم ریاس  زا  هدافتسا  هب  قح  قشع  زا  تسمرس  ،و  دنیوش یم  دوخ  ناج  نورد  زا  ار  یـصلاخان  یتحاران و  هودنا و  هنوگ  ره  بارش 
.دنزادرپ یم  یتشهب 

ار اهنآ  قاقحتـسا  لیلد  فصو  جـنپ  رکذ  اب  هتخادرپ  دـنراد ، " ّللا
�

ه دابع  "و" راربا " هک یفاـصوا  لاـمعا و  رکذ  هب  دـعب  تاـیآ  رد  *** 
.دهد یم  حیضوت  دننام  یب  ياهتمعن  همه  نیا  هب  تبسن 

 (. ِرْذَّنلِاب َنُوفُوی  دننک (" یم  افو  دوخ  رذن  هب  اهنآ  :" دیامرف یم 

 (. ًاریِطَتْسُم ُهُّرَش  َنا�ک  ًامْوَی  َنُوفا�خَی  َو  دنکانمیب (" تسا  هدرتسگ  نآ  رش  باذع و  هک  يزور  زا  "و 
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رمتـسم و همانرب  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  هدمآ  " عراضم لعف   " تروص هب  همه  هک  نآ  زا  دـعب  ياه  هلمج  "و  نوفاخی "و" نوفوی " هلمج
.تسا نانآ  یگشیمه 

نسح و اهنآ  نادـنزرف  ارهز و  همطاف  یلع و  نانمؤم  ریما  تایآ  نیا  لـمکا  متا و  قادـصم  میتفگ  لوزن  ناـش  رد  هک  هنوگناـمه  هتبلا 
راـطفا بآ  اـب  زج  ،و  دـندرک ادا  نتـشاد  هزور  زور  هس  دروـم  رد  ار  دوـخ  رذـن  هک  دنـشاب  یم  نـیعمجا " مـهیلع  ّللا 

ـ�
ه مالـس  " نیـسح

.دوب لام  الام  تمایق  فوخ  ادخ و  فوخ  زا  نانآ  بلق  ،و  دندومنن

.دشاب یم  میظع  زور  نآ  عیسو  نوگانوگ و  ياهباذع  هب  هراشا  ،و  تسا هدنکارپ  هدرتسگ و  ینعم  هب  " ریطتسم "

هدرمـش و مرتحم  ار  یهلا  تابجاو  یلوا  قیرط  هب  دننک  یم  افو  دنا  هدرک  بجاو  نتـشیوخ  رب  هک  ییاهرذـن  هب  اهنآ  یتقو  لاح  ره  هب 
.دنشوک یم  نآ  ماجنا  رد 

.تسا یهلا  نامرف  ربارب  رد  دیدش  تیلوئسم  ساسحا  ،و  داعم هلاسم  هب  ناشنامیا  هب  هراشا  گرزب  زور  نآ  رش  زا  اهنآ  سرت 

الماک ناشلامعا  رد  نامیا  نیا  رثا  ،و  دـنراد نامیا  زور  نآ  رد  ناراکدـب  ياهرفیک  مامت  هب  ،و  دـنا هدرک  رواب  ار  داـعم  یبوخ  هب  اـهنآ 
.تسا نایامن 

تـسود دندنمزاین و  نآ  هب  هکنیا  نیع  رد  ار  دوخ  ياذـغ  اهنآ  :" دـیوگ یم  ، هتخادرپ اهنآ  هتـسیاش  لمع  نیموس  رکذ  هب  سپـس  *** 
 (. ًاریِسَأ ًامِیتَی َو  ًانیِکْسِم َو  ِهِّبُح  �یلَع  َما�عَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  دنهد (" یم  " ریسا و" میتی " "و" نیکسم " هب دنراد 

عاونا هک  هدرتسگ  تسا  یماعطا  رگید  يوس  زا  و  تسا ، دـیدش  زاـین  ماـگنه  رد  راـثیا  اـب  ماوت  هکلب  ، تسین هداـس  اـهنآ  ندرک  ماـعطا 
.تسا هدرتسگ  ناشتمدخ  ماع و  ناشتمحر  بیترت  نیا  هب  ،و  دوش یم  لماش  " ریسا و" میتی " "و" نیکسم " زا ار  نادنمزاین 

ماعط هب  هقالع  هکنیا  نیع  رد  ینعی  ، ددرگ یم  زاب  " ماعط " هب  " ِهِّبُح �یلَع  رد " ریمض 
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ّتَح
ی� َِّربـْلا  اُولـا�نَت  َْنل  تسا  هدـمآ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 92  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبـش  بیترت  نیا  هـب  ،و  دـننک یم  قاـفنا  ار  نآ  دـنراد 

ریمـض دـنا  هتفگ  زین  یـضعب  دـینک ." قافنا  دـیراد  تسود  هچنآ  زا  ات  دیـسر  یمن  يراکوکین  تقیقح  هب  زگره   :" َنوُّبُِحت ا�ّمِم  اوُقِْفُنت 
هکنیا هب  هجوت  اب  یلو  دننک  یم  ماعطا  ماعطا  راگدرورپ  قشع  هب  اهنآ  ینعی  هدـمآ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  ددرگ  یم  رب  " ّللا

�
ه " هب روبزم 

.دسر یم  رظن  هب  رتحیحص  لوا  ینعم  دیآ  یم  دعب  هیآ  رد  بلطم  نیا 

.تسا وگتفگ  نارسفم  نایم  رد  تسا  ریسا  مادک  هب  هراشا  ریسا  نیا  هکنیا  رد  اما  ، تسا نشور  " ریسا "و" میتی "و" نیکسم " ینعم

یم هنیدـم  رد  یمالـسا  تموـکح  ورملق  هـب  و  دـنتفرگ ، یم  راـفک  ناکرــشم و  زا  هـک  تـسا  یناریــسا  روـظنم  دـنا  هـتفگ  يرایــسب 
ناینادنز هب  ار  نآ  یضعب  ،و  دنشاب یم  دوخ  کلام  تسد  ریسا  هک  تسا  یناگدرب  نآ  زا  روظنم  هک  دنا  هداد  لامتحا  یـضعب  ، دندروآ

.تسا رتروهشم  رتبسانم و  همه  زا  لوا  ریسفت  یلو  ، دنا هدرک  ریسفت 

ینادـنز ناریـسا  رگم  ، دـمآ راطفا  ماگنه  هب  یلع ع  هناـخ  رد  رب  ریـسا  درم  لوزن  ناـش  قباـطم  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد 
دوجو ینادـنز  اقلطم  ربمایپ ص  نامز  رد  خـیراوت  لقن  قبط  هک  دوش  یم  نشور  لاؤس  نیا  خـساپ  هتکن  کی  هب  هجوت  اب  اما  دـندوبن ؟
یکین اـهنآ  هب  ،و  دیـشاب اـهنآ  بقارم  دومرف  یم  ،و  درپس یم  ناناملـسم  تسد  هب  هدرک و  میـسقت  ار  ناریـسا  ترـضح ص  ،و  تشادـن
هارمه ار  اهنآ  ،و  دـنتفرگ یم  کمک  ناریـسا  ماعطا  يارب  ناناملـسم  رگید  زا  ، دنتـشادن اهنآ  ياذـغ  نیمات  رب  ییاناوت  هک  هاگ  ،و  دـینک

.دننک کمک  اهنآ  هب  ات  ، دنداتسرف یم  ناناملسم  ریاس  غارس  هب  دوخ  یهارمه  نودب  یتح  ای  دوخ و 

.دندوب هقیضم  رد  تخس  نیملسم  عقوم  نآ  رد  اریز 

تفرگ الاب  ناریسا  دادعت  ،و  درک ادیپ  شرتسگ  یمالسا  تموکح  هک  ادعب  هتبلا 
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لاملا تیب  قیرط  زا  ناـمرجم  ناریـسا و  قازترا  و  دـمآ ، دوجو  هب  نادـنز  ، دـندش داـیز  تموکح  هنماد  شرتسگ  اـب  ناـمرجم  یتح  و 
تفرگ (1). یم  تروص 

نادنمزاین اهنت  هن  ، تسا نادـنمزاین  نامورحم و  ماعطا  لامعا ، نیرتهب  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  قوف  هیآ  زا  لاح  ره  هب 
ياـهراک زا  یکی  اـهنآ  ماـعطا  هک  اـجنآ  اـت  ، هتفرگ رارق  یمالـسا  روتـسد  نیا  شـشوپ  تـحت  زین  كرـش  دـالب  ناریـسا  هـک  ناملـسم 

.تسا هدش  هدرمش  " راربا " هتسجرب

راتفر یکین  هب  ناریـسا  اب  :" هماعطب هریـسا  رثؤی  مهدـحا  ناـک  اریخ و  يرـسالاب  اوصوتـسا  : میناوخ یم  ادـخ ص  لوسر  زا  یثیدـح  رد 
.(2) دندرمش " یم  مدقم  نتشیوخ  رب  ار  وا  هداد و  ریسا  هب  ار  دوخ  ياذغ  هاگ  دندینش  ار  نخس  نیا  هک  یماگنه  ناناملسم  ، دینک

یم ماعطا  ادـخ  يارب  اهنت  ار  امـش  ام  دـنیوگ  یم  اـهنآ  :" دـیامرف یم  ،و  درمـش یم  صـالخا  ار  راربا  هتـسج  رب  لـمع  نیمراـهچ  *** 
 (. ًاروُکُش ًءا�زَج َو �ال  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ّللا �ال 

�
ِه ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  ا�مَّنِإ  يرکشت (" هن  میهاوخ و  یم  امش  زا  یشاداپ  هن  ، مینک

هب یتشادمـشچ  چـیه  تسا و  دـنوادخ  كاپ  تاذ  يارب  هناصلخم و  ناشلامعا  ماـمت  هک  تسین  ماـعطا  هلاـسم  هب  رـصحنم  هماـنرب  نیا 
هزیگنا هک  یلامعا  هنرگ  ،و  تسا تین  صولخ  هب  لمع  شزرا  مالـسا  رد  الوصا  ،و  تسین اـهنآ  رکـشت  ریدـقت و  یتح  مدرم و  شاداـپ 

هنوگچیه ،و  يدام شاداپ  ای  ، مدرم ینادردق  رکشت و  ای  ،و  سفن ياوه  رطاخ  هب  ای  ،و  دشاب هناراکایر  هاوخ  ، دشاب هتشاد  یهلا  ریغ  ياه 
مرکا ص ربمغیپ  روهشم  ثیدح  ،و  درادن یهلا  يونعم و  شزرا 

امنا هینلاب و  الا  لمع  ال 
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.تسا ینعم  نیمه  هب  هراشا  تاینلاب  لامعالا 

تایآ ریاـس  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  ،و  درادـن ینامـسج  تروص " " ادـخ هنرگ  ،و  تسا ادـخ  تاذ  ناـمه  " ّللا
�

ه هجو  " زا روظنم 
دنوادخ يارب  زج  امش   :" ّللا

�
ِه ِهْجَو  َءا�ِغْتبا  َّالِإ  َنوُقِْفُنت  ا�م  َو  میناوخ : یم  هرقب  هیآ 272  رد  ، تسا هدش  دیکات  هیکت و  نآ  يور  زین  نآرق 

َنیِذَّلا َعَم  َکَـسْفَن  ِْربْصا  َو  تسا : هدـمآ  نینچ  ربماـیپ ص  هتـسیاش  نانیـشنمه  فیـصوت  رد  فهک  هروس  هیآ 28  رد  "و  دـینکن قافنا 
یم ار  وا  تاذ  اهنت  ،و  دنناوخ یم  ماش  حبص و  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  شاب  یناسک  اب   :" ُهَهْجَو َنوُدیُِری  ِّیِشَْعلا  ِها�دَْغلِاب َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی 

". دنبلط

") تسا دیدش  سوبع و  هک  زور  نآ  زا  میفئاخ  نامراگدرورپ  زا  ام  : دنیوگ یم  اهنآ  :" دیامرف یم  " راربا " فیصوت نیرخآ  رد  و  *** 
 (. ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  ا�نِّبَر  ْنِم  ُفا�َخن  ّنِإ 

�
ا

.اهنآ لاق  نابز  ای  دشاب  " راربا " لاح نابز  تسا  نکمم  نخس  نیا 

مه رد  ار  شا  هفایق  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  تسا و  ناسنا  تافص  زا  سوبع  هکنیا  اب  " تخـس "و" سوبع " زور هب  تمایق  زور  زا  ریبعت 
اهنت هن  هک  تسا  هدننک  تحاران  تخس و  زور  نآ  ثداوح  ردق  نآ  ینعی  ، تسا زور  نآ  كانتشحو  عضو  رب  دیکات  رطاخ  هب  ، هدیـشک

.تسا سوبع  زین  زور  نآ  دوخ  ییوگ  هکلب  دنسوبع  زور  نآ  رد  اهناسنا 

،و دـنناد یم  " رطمق " زا ار  نآ  یـضعب  ، تسا وگتفگ  تغل  بابرا  نارـسفم و  نایم  رد  ؟ هدـش هتفرگ  يا  هداـم  هچ  زا  " ریرطمق " هکنیا رد 
.دنناد یم  هدئاز  ار  میم  )و  غرم نزو  رب  ") رطق " هدام زا  قتشم  ار  نآ  یضعب 

تسا (1). سوبع  دیدش و  ینعم  هب  هک  تسا  لوا  نامه  روهشم  یلو 
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باذـع زا  ام  دـنیوگ  یم  ارچ  سپ  دـننک  یم  راک  ادـخ  كاپ  تاذ  يارب  اهنت  " راربا " رگا هکنیا  نآ  دـیآ و  یم  شیپ  یلاؤس  اجنیا  رد 
لاؤس نیا  خـساپ  هتکن  کی  هب  هجوت  اب  اما  تسا !؟ راگزاس  ، تمایق باذـع  زا  سرت  هزیگنا  اب  ، یهلا هزیگنا  اـیآ  ، میکاـنمیب تماـیق  زور 
تسا نآ  رطاخ  هب  دنسرت  یم  تمایق  باذع  زا  رگا  ،و  دنراد یم  رب  ماگ  ادخ  رطاخ  هب  لاح  ره  هب  اهنآ  هک  نیا  نآ  ،و  دوش یم  نشور 

رد هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ،و  تسا وا  هیحان  زا  اـهتمعن  نیا  نوچ  دـنراد  هقـالع  تشهب  ياـهتمعن  هب  رگا  ،و  تسا یهلا  باذـع  هک 
،و باقع زا  سرت  ،و  باوث هب  هقالع  هزیگنا  اب  تافانم  تادابع  رد  تبرق  دصق  : دـنیوگ یم  هک  تسا  حرطم  هقف  رد  تدابع " تین  " باب
هب تشگزاب  اهنیا  همه  اریز  ، درادـن ( ناراب لوزن  يارب  اقـستسا  زامن  دـننام   ) دـنوادخ يوس  زا  اـیند  نیا  يداـم  بهاوم  بسک  یتح  اـی 

تشهب ياهتمعن  هب  هقالع  هک  تسا  نیا  تدابع  یلاع  هلحرم  دنچ  ره  ، تسا " یعاد رب  یعاد  " لیبق زا  حالطـصا  هب  ،و  دنک یم  دنوادخ 
.دریگ ماجنا  " ّلل

�
ه ابح  " ناونع هب  هچراپ  کی  هکلب  دشابن  نآ  هزیگنا  زین  خزود  باذع  زا  سرت  و 

.تسا راگدرورپ  زا  فوخ  زین  فوخ  نیا  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  زین   " ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  ا�نِّبَر  ْنِم  ُفا�َخن  ّنِإ 
�
ا هب " ریبعت 

یلوا رد  هک  توافت  نیا  اب  ، تسا فوخ  هلاسم  ود  ره  فصو  نیمجنپ  ،و  هناـگجنپ فاـصوا  زا  فصو  نیمود  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
فیـصوت نینچ  تمایق  زور  دروم  کی  رد  ، تمایق زور  رد  راـگدرورپ  زا  فوخ  یمود  رد  تسا و  تماـیق  زور  فوخ  زا  نخـس  اـهنت 

يرگید دـناسر و  یم  ار  نآ  یگدرتسگ  یکی  عقاو  رد  هک  تسا  دـیدش  سوبع و  رگید  دروم  رد  تسا و  هدرتسگ  نآ  رـش  هک  هدـش 
.ار یفیک  یگدرتسگ 

هک یکاپ  تاین  کین و  لامعا  یلامجا  هجیتن  هب  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد  *** 
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اب هک  یلاح  رد  ،و  دـنک یم  يرادـهگن  زور  نآ  رـش  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  اه  نیمه  رطاخ  هب  :" دـیامرف یم  ، هدرک هراـشا  دـنراد  " راربا "

(. ارورس هرظن و  َّقل 
�
ْمُها ِمْوَْیلا َو  َِکل�ذ  َّرَش  ّللا 

�
ُه ُمُها�قَوَف  دنک ( یم  لابقتسا  اهنآ  زا  دنتسه  نامداش  رورسم و  توارط و 

راسخر گنر  يرآ  ، دهد یم  تسد  ناسنا  هب  هافر  تمعن و  روفو  رثا  رب  هک  تسا  یصاخ  یباداش  یمرخ و  توارط و  ینعم  هب  " هرظن "

.دهد یم  ربخ  نانآ  ینورد  طاشن  شمارآ و  زور  نآ  رد  اهنآ 

ینامداش قرغ  زور  نآ  رد  ار  اهنآ  ضوع  رد  دنوادخ  ، دـندوب كانمیب  زور  نآ  زا  تیلوئـسم  ساسحا  رطاخ  هب  ایند  رد  رگا  نیا  رب  انب 
.دنک یم  رورس  و 

شـصاخ فطل  اب  ردـقنارگ  نانامهیم  نیا  زا  گرزب  دـنوادخ  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  یبلاج  رایـسب  ياـهریبعت  زا  " مهاـقل " هب ریبعت 
.دهد یم  ياج  شتمحر  هیاس  رد  دنرورس  يداش و  قرغ  هک  ار  اهنآ  ،و  دنک یم  لابقتسا 

***

: هتکن

تسا تانسح  نیرتهب  زا  ناگنسرگ  ندرک  ریس 

نآرق تایآ  زا  يرایـسب  رد  هکلب  ، درمـش یم  ّللا 
�

ه دابع  راربا و  هتـسجرب  ياهراک  زا  یکی  ار  ماعط  ماعطا  ثحب  دروم  تایآ  رد  اـهنت  هن 
.دراد یصاخ  تیبوبحم  ادخ  هاگشیپ  رد  راک  نیا  دهد  یم  ناشن  ،و  تسا هدش  دیکات  هیکت و  ینعم  نیا  يور 

رگید قطانم  رد  هک  یلاح  رد  ، دـنریم یم  یگنـسرگ  زا  رفن  اهنویلیم  لاس  ره  هرـشتنم  رابخا  قبط  هک  مینک  زورما  يایند  هب  هاگن  رگا  و 
يرود وس و  کی  زا  یمالـسا  روتـسد  نیا  تیمها  ، تسین نآ  يارب  یباسح  هک  دـنزیر  یم  اهناد  هلابز  هب  یفاضا  ياذـغ  ردـق  نآ  ایند 

.ددرگ یم  نشور  رگید  يوس  زا  یقالخا  نیزاوم  زا  زورما  يایند 
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: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  ثیدح  دنچ  هنومن  ناونع  هب  هک  دوش  یم  هدید  هنیمز  نیا  رد  رایسب  دیکات  زین  یمالسا  تایاور  رد 

: تسا هدمآ  مرکا ص  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  -1

دنک ماعطا  ار  ناناملسم  زا  رفن  هس  هک  یـسک   :" تاومـسلا توکلم  یف  نانج  ثالث  نم  ّللا 
�

ه همعطا  نیملـسملا  نم  رفن  هثالث  معطا  نم 
.(1) درک " دهاوخ  ماعطا  اهنامسآ  توکلم  رد  یتشهب  غاب  هس  زا  ار  وا  دنوادخ 

: میناوخ یم  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  و 

بر ّللا 
�

ه الا  لسرم  یبن  ـال  ،و  برقم کـلم  ـال  ، هرخـآلا یف  رجـالا  نم  هل  اـم  ّللا 
�

ه قلخ  نم  دـحا  ردـی  مل  هعبـشی  یتح  اـنمؤم  معطا  نم 
ناگتشرف هن  ،و  دراد شاداپ  ترخآ  رد  ردقچ  دناد  یمن  ادخ  قلخ  زا  يدحا  دوش  ریـس  ات  دنک  ماعطا  ار  ینمؤم  هک  یـسک   :" نیملاعلا

.(2) تسا " نایملاع  راگدرورپ  هک  دنوادخ  زج  ، لسرم ناربمایپ  هن  ،و  یهلا برقم 

:" دومرف هک  تسا  هدمآ  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

منک ماعطا  ار  يدنمزاین  نمؤم  رگا   :" باقر رشع  قتعا  نا  نم  یلا  بحا  هروزا  نال  ،و  هروزا نا  نم  یلا  بحا  اجاتحم  انمؤم  معطا  نال 
"! منک دازآ  ار  هدرب  هد  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  مورب  وا  رادـیدب  رگا  ،و  مورب وا  رادـید  هب  اهنت  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن 

.(3)

ره نانمؤم  ماعطا  هک  تسا  هدمآ  احیرص  یضعب  رد  هکلب  هدشن  هیکت  ناگنـسرگ  نادنمزاین و  يور  اهنت  تایاور  رد  هکنیا  هجوت  لباق 
بلج اهیدـنمزاین  عفر  رب  هوالع  راـک  نیا  زا  فدـه  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  ،و  تسا هدرب  ندرک  دازآ  نوچمه  دنـشاب  زاـین  یب  دـنچ 

سکع هب  ، تسا تیمیمص  یتسود و  ياهدنویپ  میکحت  تبحم و 
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دیاب مادـک  ره  دـنور  یم  يا  هناخنامهم  هب  دـنواشیوخ  ود  ای  ، کیدزن تسود  ود  هاگ  هک  تسا  لومعم  زورما  يدام  ياـیند  رد  هچنآ 
.تسا روآ  تفگش  رایسب  نانآ  يارب  رایسب  تارفن  اصوصخم  ندرک  ینامهیم  هلاسم  ییوگ  ، دزادرپب ار  دوخ  مهس 

لامعا لضفا  زا  ( دنـشابن مه  ناملـسم  نمؤم و  دنچ  ره   ) قلطم روط  هب  ناگنـسرگ  ماعطا  هک  هدـش  حیرـصت  زین  تایاور  زا  یـضعب  رد 
: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسا ص  یمارگ  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد  هک  نانچ  ، تسا

یب نمؤی  هدیب ال  " هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  " دمحم سفن  يذلا  هعئاجلا و  دابکلا  عابـشا  هراحلا و  دابکلا  داربا  ّللا 
�

ه دنع  لامعالا  لضفا  نم 
: عئاج ملسملا  - هراج لاق  وا  - هوخا ناعبش و  تیبی  دبع 

ناج هک  یـسک  هب  دـنگوس  ، هنـسرگ ياهمکـش  ندرک  ریـس  ،و  تسا غاد  ياهرگج  ندرک  کـنخ  ادـخ  دزن  لاـمعا  نیرترب  زا  یکی  "

هدرواین نامیا  نم  هب  دشاب  هنـسرگ  شناملـسم  - هیاسمه دومرف  ای  - ردارب دـباوخب و  ریـس  بش  هک  يا  هدـنب  تسا  وا  تسد  رد  دـمحم 
.(1) تسا !"

تسین دیعب  ،و  دوش یم  لماش  ار  يا  هنسرگ  هنـشت و  ره  نآ  زاغآ  یلو  ، تسا ناناملـسم  ندرک  ریـس  هراب  رد  هچرگ  قوف  ثیدح  لیذ 
.دوش لماش  زین  ار  تاناویح  یتح  نآ  موهفم  یگدرتسگ 

تسا (2). رایسب  تایاور  هنیمز  نیا  رد  و 

***
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اهنآ زا  یـضعب  ،و  دـشاب یم  نید  ءادا  ندـناشوپ و  سابل  ندرک و  باریـس  نمؤم و  ماـعطا  هب  طوبرم  هک  تسا  هدروآ  نآ  رد  ثیدـح 

.دراد تیمومع 
-2
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ات 22] تایآ 12  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

اـ�ُهل�الِظ َو ْمِْهیَلَع  ًهَِینا�د  َو  ( 13  ) ًاریِرَْهمَز ًاسْمَـش َو �ال  ا�هِیف  َنْوَرَی  ِِکئا�رَْألَا �ال  یَلَع  اـ�هِیف  َنِیئِکَّتُم  ( 12  ) ًاریِرَح ًهَّنَج َو  اوُرَبَص  اـ�ِمب  ْمُها�زَج  َو 
َو ( 16  ) ًاریِدْقَت ا�هوُرَّدَـق  ٍهَِّضف  ْنِم  اَریِرا�وَق  ( 15  ) اَریِرا�وَق َْتناـ�ک  ٍبا�وْکَأ  ٍهَِّضف َو  ْنِم  ٍهَِینآـِب  ْمِْهیَلَع  ُفاـ�ُطی  َو  ( 14  ) ًالِیلْذَـت ا�ُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ 

ْمُهَْتبِـسَح ْمُهَْتیَأَر  ا�ذِإ  َنوُدَّلَُخم  ٌنا�دـْلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َو  ( 18  ) ًالِیبَْسلَس ی�ّمَُـست  ا�هِیف  ًاْنیَع  ( 17  ) ًالِیبَْجنَز ا�هُجا�ِزم  َنا�ک  ًاسْأَک  ا�هِیف  َنْوَقُْـسی 
ٍهَِّضف َو ْنِم  َرِوا�سَأ  اوُّلُح  ٌقَْربَتْسِإ َو  ٌرْـضُخ َو  ٍسُدنُـس  ُبا�ِیث  ْمُهَِیلا�ع  ( 20  ) ًارِیبَک ًاـْکُلم  ًاـمیِعَن َو  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  ا�ذِإ  َو  ( 19  ) ًارُوْثنَم ًاُؤلُْؤل 

(22  ) ًاروُکْشَم ْمُُکیْعَس  َنا�ک  ًءا�زَج َو  ْمَُکل  َنا�ک  ا�ذ�ه  َّنِإ  ( 21  ) ًاروُهَط ًابا�رَش  ْمُهُّبَر  ْمُها�قَس 
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: همجرت

.دهد یم  شاداپ  اهنآ  هب  ار  یتشهب  ریرح  ياهسابل  تشهب و  ، نانآ ییابیکش  ربارب  رد  دنوادخ  -12

.ار امرس  هن  دننیب ، یم  اجنآ  رد  ار  باتفآ  هن  ، دنا هدرک  هیکت  ابیز  ياهتخت  رب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  -13

.تسا ناسآ  رایسب  شیاه  هویم  ندیچ  ،و  هداتفا ورف  اهنآ  رب  ( یتشهب ناتخرد  ) نآ ياه  هیاس  هک  تسا  یلاح  رد  14-و 

ياهفرظ -16 اه ) یندیـشون  اهاذـغ و  نیرتهب  زا  ولمم  ) دـننادرگ یم  نیرولب  ییاهحدـق  ،و  هرقن زا  ییاهفرظ  اـهنآ  درگادرگ  رد  15-و 
.دنا هدرک  هدامآ  مزال  هزادنا  هب  ار  اهنآ  هک  ! هرقن زا  ینیرولب 

.تسا هتخیمآ  لیبجنز  اب  هک  تسا  يروهط  بارش  زا  زیربل  هک  دنوش  یم  باریس  ییاهماج  زا  اجنآ  رد  17-و 

.تسا لیبسلس  شمان  هک  تشهب  رد  يا  همشچ  زا  -18

! دنا هدنکارپ  دیراورم  ینک  یم  نامگ  ینیبب  ار  اهنآ  هاگ  ره  هک  دـندرگ  یم  ( ییاریذـپ يارب  ) ینادواج یناناوجون  اهنآ  درگ  رب  19-و 
كزان ریرح  زا  تسا  ییاهـسابل  ( نایتشهب ) اهنآ مادنا  رب  -21 ینیب ! یم  ار  یمیظع  کـلم  اـهتمعن و  ینیبب  ار  اـجنآ  هک  یماـگنه  20-و 

نیا -22 دناشون ! یم  اهنآ  هب  روهط  بارش  ناشراگدرورپ  ،و  دنا هدش  نییزت  هرقن  زا  ییاهدنبتـسد  اب  میخـض و  يابید  زا  ،و  گنر زبس 
.تسا ینادردق  دروم  امش  شالت  یعس و  تسا و  امش  يازج 
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: ریسفت

! یتشهب میظع  ياهشاداپ 

ياـقل هب  اـهنآ  ندیـسر  ،و  تماـیق زور  كاـندرد  ياهباذـع  زا  " ناـکین راربا و  " تاـجن هب  هتـشذگ  تاـیآ  رد  یلاـمجا  هراـشا  زا  دـعب 
رد ار  تمعن  هدزناپ  لقا  دح  ، هتخادرپ یتشهب  ياهتمعن  نیا  حرـش  هب  ثحب  دروم  تایآ  رد  ندـش ، ینامداش  رورـس و  قرغ  ،و  بوبحم

: درمش یم  رب  تایآ  نیا  یط 

: دیامرف یم  ،و  دیوگ یم  نخس  نایتشهب  نیا  سابل  نکسم و  زا  تسخن 

ًهَّنَج اوُرَبَص  ا�ِمب  ْمُها�زَج  َو  دهد (" یم  شاداپ  اهنآ  هب  ار  ریرح  زا  ییاهشرف  اهسابل و  تشهب و  اهنآ  ییابیکش  ربص و  ربارب  رد  دنوادخ  "

 (. ًاریِرَح َو 

هب راطفا  ماگنه  دوخ  زاین  دروم  ماعط  ندیـشخب  ،و  نتـشاد هزور  ،و  رذن هب  ءافو  نآ  هنومن  هک  راثیا  تماقتـسا و  همه  نآ  ربارب  رد  يرآ 
یم اهنآ  رب  ار  اهـسابل  نیرتهب  ،و  دـهد یم  ياـج  تشهب  زا  یـصوصخم  ياـهغاب  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  تسا ، ریـسا  میتی و  نیکـسم و 

.دناشوپ

ناسنا ییابیکش  ربص و  لباقم  رد  تمایق  ياهشاداپ  هک  هدش  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد  هک  هیآ  نیا  رد  اهنت  هن 
(. بئاصم تالکشم و  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  ،و  تیصعم ربارب  رد  ربص  تعاطا ، قیرط  رد  ربص  ) تسا

هب امـش  رب  دورد   :" ُْمتْرَبَص ا�ِمب  ْمُْکیَلَع  ٌم�الَـس  دـنیوگ : یم  دـماشوخ  نینچ  نایتشهب  هب  ناگتـشرف  میناوخ  یم  دـعر  هروس  هیآ 24  رد 
". دیتشاد هک  یتماقتسا  ربص و  رطاخ 

ناشتماقتسا ربص و  رطاخ  هب  ار  اهنآ  زورما  نم   :" َنوُِزئا�ْفلا ُمُه  ْمُهَّنَأ  اوُرَبَص  ا�ِمب  َمْوَْیلا  ُمُُهْتیَزَج  یِّنِإ  تسا : هدمآ  نونمؤم  هیآ 111  رد  و 
". دنراگتسر زوریپ و  اهنآ  ، مداد شاداپ 
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") ار اوه  يدرس  هن  ،و  دننیب یم  ار  باتفآ  یمرگ  هن  ، هدرک هیکت  ابیز  ياهتخت  رب  اهنآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  :" دیازفا یم  سپـس  *** 
 ": ًاریِرَْهمَز ًاسْمَش َو �ال  ا�هِیف  َنْوَرَی  ِِکئا�رَْألا �ال  یَلَع  ا�هِیف  َنِیئِکَّتُم 

رد شمارآ  تلاح  رد  الومعم  ناـسنا  هک  ارچ  ، تسا اـهنآ  لـماک  یتحار  شمارآ و  هب  هراـشا  ( اـهتخت رب  ندرک  هیکت  ) تلاـح نیا  رکذ 
.تسا تشهب  ياوه  لماک  لادتعا  هب  هراشا  زین  هیآ  لیذ  و  درب ، یم  رس  هب  یتلاح  نینچ 

ناتخرد ياه  هیاس  دوجو  اب  ، درادن دوجو  دیشروخ  هدننک  تحاران  شبات  هکلب  ، دشاب هتشادن  دوجو  اجنآ  رد  هام  دیشروخ و  هکنیا  هن 
.یتشهب

نامه روظنم  اجنیا  رد  ،و  دشاب یم  ، مشخ رثا  رب  مشچ  ندش  خرـس  ای  ، بضغ تدش  ای  ، امرـس تدش  ینعم  هب  " رهمز " هدام زا  " ریرهمز "

.تسا لوا  ینعم 

دوش (1). یم  یشالتم  مه  زا  ندب  ياضعا  امرس  تدش  زا  هک  دراد  دوجو  يا  هطقن  منهج  رد  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 

رخاف اـبیز و  ياـهتخت  اـجنیا  رد  روظنم  دـنهن و  یم  سورع  هلجح  رد  هک  دـنیوگ  یم  ییاـهتخت  هب  لـصا  رد  " هکیرا " عمج " کـئارا "

.تسا

اوار اذا  هنجلا  یف  هنجلا  لها  انیب  : دنک یم  لقن  نینچ  سابع  نبا  زا  یثیدح  رد  " یناعملا حور  " رد تنس  لها  فورعم  رسفم  " یـسولآ "

ًاریِرَْهمَز ًاسْمَـش َو �ال  ا�هِیف  َنْوَرَی  انبر �ال  لاق  دق  و  اذه ؟ ام  ناوضر  ای  هنجلا  لها  لوقیف  هب  نانجلا  تقرـشا  دـق  ،و  سمـشلا ءوضک  اءوض 
هک یماگنه  !:" امهیرغث رون  نم  نانجلا  تقرشا  ،و  اکحض (ع) همطاف (ع)و  یلع نکل  ،و  رمق ،و ال  سمشب اذه  سیل  ناوضر  مهل  لوقیف  ،

يرون ناهگان  دنتسه  تشهب  رد  نایتشهب 
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نیا : دنیوگ یم  ( تشهب رومام  هتـشرف  ) ناوضر هب  نایتشهب  ، هتخاس نشور  ار  تشهب  هنحـص  هک  دننک  یم  هدـهاشم  باتفآ  رون  نوچمه 
: دیوگ یم  خساپ  رد  وا  !؟ ار امرس  هن  دننیب و  یم  ار  باتفآ  هن  تشهب  رد  هدومرف  ام  راگدرورپ  هکنیا  اب  تسیچ  رون 

.(1) تسا !" هتشگ  نشور  ناشنادند  رون  زا  تشهب  دنا و  هدش  نادنخ  همطاف س  یلع ع و  یلو  ، تسین هام  دیشروخ و  رون  نیا 

هویم ندـیچ  ،و  هداتفا ورف  اهنآ  رب  یتشهب  ناتخرد  ياه  هیاس  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  :" دـیازفا یم  اـهتمعن  نیا  همادا  رد  دـعب  هیآ  *** 
ًالِیلْذَت (2). ا�ُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  ا�ُهل�الِظ َو  ْمِْهیَلَع  ًهَِینا�د  َو  تسا (:" ناسآ  لهس و  رایسب  اهنآ  يارب  شیاه 

يروآ دای  رگید  راب  تسا ! اه  هویم  ندیچ  يارب  یتکرح  شالت و  هب  جایتحا  هن  ،و  دور یم  تسد  رد  يراخ  هن  ، دراد دوجو  یلکشم  هن 
هراب رد  هچنآ  ،و  تسا توافتم  رایـسب  ناهج  نیا  اب  ناهج  نآ  رد  ناسنا  یگدنز  رب  مکاح  لوصا  هک  میناد  یم  يرورـض  ار  هتکن  نیا 

حیرـصت قبط  هنرگ  ،و  میظع بهاوم  نآ  هب  ینعم  رپ  تسا  یتاراشا  اـهنت  ، هدـمآ نآرق  رگید  تاـیآ  تاـیآ و  نیا  رد  یتشهب  ياـهتمعن 
.تسا هتشذگن  یسک  چیه  هشیدنا  رب  هدینشن و  یشوگ  چیه  هدیدن و  یمشچ  چیه  هک  تسا  ییاهتمعن  اجنآ  رد  تایاور  زا  یضعب 

زا نآرق  رد  دـنوادخ  ار  هچنآ  : دـیوگ یم  : تسا هدرک  ناـیب  هروـس  نیمه  تاـیآ  زا  یـضعب  لـیذ  رد  هـک  دراد  ینخـس  " ساـبع نـبا  "

لثم هدرب  مان  یتشهب  ياهتمعن 
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درب یم  مان  يروهط  بارـش  زا  الثم  ، درب یم  مان  تسا  هدش  هتخانـش  ام  يارب  هک  یمان  اب  ار  نآ  دنوادخ  یلو  ، درادن ایند  رد  يدـننام  و 
تشاد (1). هقالع  نآ  هب  برع  هک  دوب  يرطعم  هدام  نیا  تسا  جوزمم  " لیبجنز " اب هک 

ناگدننک ییاریذپ  ،و  اهنآ ییاریذپ  لئاسو  ادخ  یتشهب  نانامهیم  نیا  زا  ییاریذپ  یگنوگچ  زا  یتمـسق  حیـضوت  هب  دعب  هیآ  رد  *** 
ٍهَِّضف َو ْنِم  ٍهَِینِآب  ْمِْهیَلَع  ُفا�ُطی  َو  دننادرگ (" یم  نیرولب  ییاهحدـق  هرقن و  زا  ییاهفرظ  اهنآ  درگادرگ  رد  :" دـیامرف یم  دزادرپ و  یم 

 (. اَریِرا�وَق َْتنا�ک  ٍبا�وْکَأ 

 (. ًاریِدْقَت ا�هوُرَّدَق  ٍهَِّضف  ْنِم  اَریِرا�وَق  دنا ( " هدرک  هدامآ  مزال  هزادنا  هب  ار  نآ  هک  ! هرقن زا  ینیرولب  ياهفرظ  *** "

یم هک  يرادقم  هب  ، نیرفآ طاشن  شخب و  تذل  ياهیندیـشون  عاونا  نیرولب  ياهحدـق  نآ  رد  ،و  یتشهب ياهاذـغ  عاونا  اهفرظ  نیا  رد 
.دننک یم  هضرع  اهنآ  هب  دننز و  یم  رود  اهنآ  درگ  هتسویپ  یتشهب  ناراکتمدخ  ،و  تسا دوجوم  دنراد  هقالع  دنهاوخ و 

هتـسد هک  تسا  بآ  فرظ  ینعم  هب  ( بوـخ نزو  رب  ") بوـک  " عـمج " باوـکا ،و" تسا فرظ  هنوـگ  ره  ینعم  هب  " ءاـنا " عـمج " هینآ "

.دوش یم  " حدق " هب ریبعت  نآ  زا  هاگ  هک  دشاب  هتشادن 

.تسا يا  هشیش  نیرولب و  فرظ  ینعم  هب  " هروراق " عمج " ریراوق "

،و درادن دوجو  اقلطم  یفرظ  نینچ  ایند  ملاع  رد  هک  یلاح  رد  هدـش ! هتخاس  هرقن  زا  یتشهب  نیرولب  ياهفرظ  : دـیامرف یم  هکنیا  بجع 
ار نیرولب  ياهفرظ 
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هب لیدبت  لباق  هک  دیرفآ  هریت  گنس  رد  ار  ناکما  نیا  هک  ییادخ  نامه  یلو  ، دنزاس یم  دننک  یم  بوذ  هک  یصوصخم  ياهگنس  زا 
.دنیرفایب زین  هرقن  نوچمه  يزلف  رد  دناوت  یم  ، دشاب رولب  هشیش و 

یگدنـشخرد و مه  ،و  دراد ار  رولب  تیفافـش  افـص و  مه  یتشهب  ياـهماج  اـهفرظ و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  لاـح  ره  هب  و 
.تسا نایامن  الماک  تسا  نآ  رد  هک  ییاه  هباشون  ،و  ار هرقن  ییابیز 

هک تسا  هدمآ  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  : هکنیا هجوت  لباق 

رولب هشیـش و  رد  هک  نانچ  نآ  ، دنک یم  ذوفن  یتشهب  هرقن  رد  ناسنا  مشچ  رون  !: " جاجزلا یف  ذـفنی  امک  هنجلا  هضف  یف  رـصبلا  ذـفنی 
دراد (1). ذوفن  ایند 

دنک و یم  روبع  زین  هریت  ماسجا  زا  هک  ( سکیا هعـشا  دننام  ) دـنا هدرب  یپ  ییاه  هعـشا  هب  نادنمـشناد  ام  رـصع  رد  میناد  یم  زین  ار  نیا 
.دهد یم  ناشن  رولب  دننام  ار  نآ  نورد 

هیبش و ایند  رد  هک  تسا  هرقن  زا  هک  نیرولب  ياهفرظ  زج  دراد  اـیند  رد  يدـننام  هیبش و  یتشهب  ياـهتمعن  همه  : دـیوگ یم  ساـبع  نبا 
تسین (2). نآ  يارب  يدننام 

َنْوَقُْسی َو  هتخیمآ (" لیبجنز  اب  هک  تسا  يروهط  بارش  زا  زیربل  هک  دنوش  یم  باریس  ییاهماج  زا  اجنآ  رد  :" دیازفا یم  سپس  *** 
 (. ًالِیبَْجنَز ا�هُجا�ِزم  َنا�ک  ًاسْأَک  ا�هِیف 

يدـنت هک  اریز  درب  یم  تذـل  دوـب  لـیبجنز  اـب  هتخیمآ  هک  ییاهبارـش  زا  یلهاـج  برع  هـک  دـنا  هدرک  حیرـصت  نارـسفم  زا  يرایـسب 
هتخیمآ لیبجنز  اب  شروهط  بارش  هک  دیوگ  یم  نخس  ییاهماج  زا  اجنیا  رد  نآرق  و  داد ، یم  بارش  هب  یصوصخم 
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هحفص 410. دلج 10  " نایبلا عمجم  ( " 1 - 1
هحفص 159. دلج 29  " یناعملا حور  ( " 2 - 2
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ترخآ ات  ایند  زا  توافت  رگید  ریبعت  هب  ای  !و  تسا نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  بارـش  نآ  بارـش و  نیا  نایم  تسا  یهیدب  یلو  ، تسا
!. تسا

تـسس يرگید  ،و  كرحم روآ و  طاـشن  حالطـصا  هب  یکی  هتـشاد  فلتخم  تلاـح  ود  اـب  بارـش  عون  ود  برع  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
ظافلا بلاق  رد  ترخآ  ملاع  قیاقح  هک  اجنآ  زا  و  "، روفاک " اب ار  یمود  ،و  هتخیمآ یم  لیبجنز " " اب ار  یلوا  هک  شخب  مارآ  هدـننک و 

مادختـسا گرزب  قیاقح  نآ  يارب  يرتالاو  رت و  هدرتسگ  یناـعم  اـب  ظاـفلا  نیا  هک  تسین  نیا  زج  يا  هراـچ  دـجنگ  یمن  ناـهج  نیا 
.دوش

صوصخم هیودا  رد  هک  ییوبـشوخ  رطعم و  هشیر  نامه  هب  ابلاغ  یلو  ، هدـش لقن  یفلتخم  ياهریـسفت  " لیبجنز " ینعم هراـب  رد  هچرگ 
.دنا هدرک  ریسفت  دور  یم  راک  هب  اه  هباشون  ،و  اذغ

 ( ًالِیبَْسلَس ی�ّمَُـست  ا�هِیف  ًاْنیَع  دوش (" یم  هدیمان  لیبسلـس  هک  دوش  یم  رپ  تشهب  رد  يا  همـشچ  زا  اهماج  نیا  :" دیازفا یم  سپـس  *** 
.(1)

يرایـسب ، تسا اراوگ  ـالماک  دوش و  یم  يراـج  ولگ  ناـهد و  رد  یتحار  هب  هک  دـنیوگ  یم  ار  يذـیذل  رایـسب  یندیـشون  " لیبسلـس "

.دوش یم  هتفگ  سیلس " " زین بلاج  ناور و  تارابع  هب  هک  هنوگنامه  ، هدش هتفرگ  " یناور " ینعم هب  هسالس " " هدام زا  هک  دندقتعم 

یعادت ار  يزیچ  ندوب  ناور  هجیتن  رد  تسا  " یپ رد  یپ  تکرح  " ینعم هب  هک  هدش  هتفرگ  " لسلـست " هدام زا  دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب 
.دشاب یم  یفاضا  نآ  رد  ءاب  تروص  ره  رد  ،و  تسا کیدزن  مه  هب  ینعم  ود  ره  نیا  رب  انب  ، دنک یم 

" لیبس "و" لاس " هملک ود  زا  بکرم  تسا  يا  هژاو  نیا  هک  دندقتعم  زین  یضعب 
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بوصنم " لیبق زا  هک  تسا  نآ  بسانم  !و  تسا يراج  " انیع " میتفگ لبق  هیآ  دنچ  رد  هک  ینخـس  نامه  " انیع " بارعا لحم  رد  ( 1 - 1
.دشاب " ضفاخ عزن  هب 
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تروـص رد  "و  بلط هب  یهار  " تسا نیا  شموـهفم  لوا  تروـص  رد  هک  دـنناد  یم  " لـیبس "و" لاـس " زا بکرم  ار  نآ  زین  یـضعب  و 
.تسا " اراوگ  " ود ره  ییانک  ینعم  "و  دیبلط یهار  " مود

تسا (1). دیجم  نآرق  تاعادبا  زا  نیا  هتشادن و  دوجو  " لیبسلس " هملک برع  تغل  رد  هک  دنا  هدرک  حیرصت  زین  یضعب 

.تسا رتبسانم  رتروهشم و  همه  زا  لوا  ینعم  یلو 

یم ، هدروآ نایم  هب  نخس  دوش  یم  اپرب  نیرب  تشهب  رد  قح  تمحر  راوج  رد  هک  رورسرپ  مزب  نیا  ناگدننک  ییاریذپ  زا  سپس  *** 
ُفوُطَی َو  دنا (!" هدنکارپ  ياهدیراورم  ینک  یم  نامگ  ینیبب  ار  اهنآ  هاگ  ره  هک  دندرگ  یم  ینادواج  ناناوجون  اهنآ  درگ  رب  :" دیوگ

 (. ًارُوْثنَم ًاُؤلُْؤل  ْمُهَْتبِسَح  ْمُهَْتیَأَر  ا�ذِإ  َنوُدَّلَُخم  ٌنا�ْدلِو  ْمِْهیَلَع 

ندرک ییاریذـپ  مه  ،و  تسا ینادواـج  اـهنآ  یناوـج  طاـشن  ییاـبیز و  توارط و  مـه  ،و  دنتـسه ینادواـج  تـشهب  رد  ناـشدوخ  مـه 
تیعقاو نیا  رگنایب  رگید  يوس  زا  ( دـننک یم  فاوط  اـهنآ  رب   ") ْمِْهیَلَع ُفوُطَی  ریبعت " و  وس ، کـی  زا  " نودـلخم " ریبعت هک  ارچ  ، ناـنآ

.تسا

ناشروضح مه  ،و  اهنآ تیباذج  یگدنـشخرد و  افـص و  ییابیز و  هب  تسا  يا  هراشا  ( هدنکارپ ياهدـیراورم   ") ًارُوْثنَم ًاُؤلُْؤل  هب " ریبعت 
.یناحور یهلا و  مزب  نیا  ياج  همه  رد 
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رد هکنیا  ،و  تسا عمج  نآ  رد  همجع  تیملع و  اریز  ، تسا فرـصنی  ام ال  اتدعاق  " لیبسلـس " هک دنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یـضعب  ( 1 - 1
.تسا هروس  نیا  رگید  تایآ  رخآ  اب  یگنهامه  رطاخ  هب  هتفرگ  دوخ  هب  نیونت  اجنیا 
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یم هتـسبرس  تروص  هب  دعب  هیآ  رد  ، دشاب اسر  ایوگ و  ظافلا  ردـق  ره  دـیآ  یمن  فصو  هب  رگید  ناهج  ياهتمعن  هک  اجنآ  زا  و  *** 
.(1) ًارِیبَک )  ًاْکُلم  ًامیِعَن َو  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  ا�ذِإ  َو  ینیب (!" یم  ار  یمیظع  کلم  اهتمعن و  يرگن  یم  ار  اجنآ  هک  یماگنه  و  :" دیازفا

یکلم هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  " میناوخ یم  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ، هدش يدایز  ياهریـسفت  " ریبک کلم  "و" میعن " يارب
.(2) دریذپ " یمن  انف  دوش و  یمن  لئاز  زگره  هک  تسا 

.دیآ یمن  فصو  هب  ترثک  رظن  زا  هک  تسا  هدرتسگ  ردق  نآ  یتشهب  ياهتمعن  ای 

.دنیوگ یم  تیحت  اهنآ  هب  مالس  اب  ،و  دنریگ یم  نذا  نایتشهب  رب  لوخد  ماگنه  هب  ناگتشرف  هک  تسا  نآ  " ریبک کلم  " هکنیا ای 

.دنبای یم  تسد  نآ  هب  دننک  هدارا  هچ  ره  نایتشهب  ای 

کلم ینعم  هب  ای  دـنیب ! یم  ار  هار  لاس  رازه  هلـصاف  دـنک  یم  هاگن  یتقو  هک  تسا  هزادـنا  هب  شکلم  ورملق  یتشهب  درف  نیرت  نیئاپ  ای 
.تسا اهوزرآ  مامت  ققحت  اب  ماوت  يدبا و  یمئاد و 

دهد یم  ربخ  ناـیتشهب  ياـهغاب  تعـسو  تمظع و  زا  هک  ریبـک " کـلم  ،و" تسا " ناوارف ياـهتمعن  " ینعم هب  تغل  رد  هک  " میعن " هژاو
يا هدرتسگ  عیسو و  موهفم 
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هیآ ینعم  دراد و  مزال  لعف  ینعم  " تیار تسا و" " ناکم فرظ  " اجنیا رد  " مث " هکنیا هب  دنا  هدرک  حیرصت  نیرـسفم  زا  یـضعب  ( 1 - 1
دـشاب و " رود هب  هراشا  مسا  "" مث " هک دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا   " ًارِیبَک ًاْکُلم  ًامیِعَن َو  َْتیَأَر  َّمَث  كرـصبب  تیمر  اذا  " دوش یم  نینچ 

". تیار " هب لوعفم 
هحفص 411. دلج 10  نایبلا  عمجم  ( 2 - 2
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.دنوش یم  لماش  ار  قوف  ياهریسفت  همه  هک  دنراد 

هورگ "و" اهفرظ "و" اهیندیـشون "و" اه هویم  و" اه " هیاس  "و" اهتخت "و" نکاسم " لیبق زا  یتشهب  ياهتمعن  زا  یتمـسق  هب  اـجنیا  اـت  *** 
كزان ریرح  زا  تسا  ییاهـسابل  اهنآ  مادنا  رب  :" دیامرف یم  ، تسا نایتشهب  ینییزت  لئاسو  تبون  نونکا  دش ، هراشا  " ناگدننک ییاریذپ 

.(1) ٌقَْربَتْسِإ )  ٌرْضُخ َو  ٍسُدنُس  ُبا�ِیث  ْمُهَِیلا�ع  میخض (" يابید  زا  ،و  زبس

هملک زا  ار  نآ  یضعب  ، تسا میخض  نیمشیربا  هچراپ  ینعم  هب  قربتسا " " هک یلاح  رد  ، تسا كزان  نیمشیربا  هچراپ  ینعم  هب  سدنس 
و :" دیازفا یم  سپس.هدش  هتفرگ  ؤلالت  ینعم  هب  " قرب " یبرع هشیر  زا  هک  دنا  هداد  لامتحا  یضعب  ،و  دنناد یم  ربتس " " ای ربتسا  یسراف 

 (. ٍهَِّضف ْنِم  َرِوا�سَأ  اوُّلُح  َو  دنا ( " هدش  نییزت  هرقن  زا  ییاهدنبتسد  اب  اهنآ 

.تسا رتابیز  دیراورم  رد و  توقای و  زا  ،و  دشخرد یم  رولب  نوچمه  هک  فافش  ییاه  هرقن 

لـصا رد  هک  تسا  ( باتک نزو  رب  ) راوس ای  ( رابغ نزو  رب  ") راوس  " عمج دوخ  هبون  هب  زین  نآ  )و  هرفغم نزو  رب  ") هروسا " عمج " رواسا "

هب ،و  تسا هدش  ادیپ  نآ  رد  يرییغت  رصتخم  یبرع  نابز  هب  لقن  ماگنه  هب  ،و  هدش هتفرگ  " دنبتسد " ینعم هب  " راوتسد  " یـسراف هملک  زا 
.تسا هدمآ  رد  " راوس " تروص

370  : ص

یم نینچ  هیآ  موـهفم  نیا  رب  اـنب  " قوـف " ینعم هب  تسا  " فرظ " هـکنیا تـسخن  : تـسا لاـمتحا  ود  " مهیلاـع " بارعا لـحم  رد  ( 1 - 1
ینعم ددرگ و  یم  زاـب  " راربا " هب دوب و  لـبق  تاـیآ  رد  هک  " مه " ریمـض يارب  تسا  لاـح " " هکنیا رگید  " سدنـس باـیث  مهقوف  " دوـش

 ". ٌرْضُخ ٍسُدنُس  ُبا�ِیث  مهولعی  مهنوکلاح  " دوش یم  نینچ  هلمج 
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،و ناتخرد يابیز  ياهگرب  دننامه  نیرفآ ، طاشن  رایسب  تسا  یگنر  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  یتشهب  ياهـسابل  يارب  زبس  گنر  باختنا 
.تسا یفطل  ياراد  دوخ  مادک  ره  دراد و  یماسقا  عاونا و  زبس  گنر  هتبلا 

ا�هِیف َنْوَّلَُحی  دنوش " یم  نیئزت  الط  زا  ییاهدنبتـسد  ای  نایتشهب  هک  تسا  هدـمآ  فهک  هروس  هیآ 30  دننام  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد 
نییزت نیا  اب  هاگ  ، عونت تهج  زا  تسا  نکمم  اریز  ، درادـن هدـمآ  ثحب  دروم  هیآ  رد  هچنآ  اـب  یتاـفانم  نیا  و  ٍبَهَذ "  ْنِم  َرِواـ�سَأ  ْنِم 

.نآ اب  هاگ  ،و  دننک

؟ هدش رکذ  تنیز  نیا  یتشهب  نادرم  يارب  هنوگچ  ؟ تسین هنانز  تنیز  هرقن  الط و  دنبتـسد  رگم  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
دنچ ره  ) ناـنز يارب  مه  ،و  تسا نادرم  يارب  مه  هرقن  ـالط و  تنیز  اـهطیحم  زا  يرایـسب  رد  هـک  ارچ  تـسا  نـشور  نآ  باوـج  یلو 

فرخز هروس  هیآ 53  زا  ،و  تسا توافتم  ناـنز  نادرم و  ياهدنبتـسد  عون  هتبلا  یلو  ( هدرک میرحت  نادرم  يارب  ار  ـالط  تنیز  مالـسا 
هک دـیآ  یم  رب  ؟" هدـشن هداد  الط  زا  ییاهدنبتـسد  یـسوم  هب  ارچ   " ٍبَهَذ ْنِم  ٌهَرِوْسَأ  ِْهیَلَع  َیِْقلُأ  ْوَلَف �ال  هدـش : لـقن  نوعرف  لوق  زا  هک 

.دش یم  بوسحم  تمظع  هناشن  رصم  طیحم  رد  نادرم  يارب  الط  دنبتسد 

زج یهار  ، تسین یفاک  زگره  ایند  نیا  یلومعم  ظافلا  یتشهب  ياهتمعن  نایب  يارب  نوچ  میا  هدرک  هراشا  اـهراب  هک  هنوگناـمه  هوـالعب 
.دوش یندرکان  فیصوت  میظع و  ياهتمعن  نآ  هب  یتاراشا  ظافلا  نیا  اب  هک  درادن  دوجو  نیا 

اهنآ هب  روهط  بارش  ناشراگدرورپ  "و  دیامرف یم  اهتمعن  هلسلس  نیا  زا  تمعن  نیرتمهم  نیرخآ و  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد  ماجنارس  و 
 (. ًاروُهَط ًابا�رَش  ْمُهُّبَر  ْمُها�قَس  َو  دناشون (" یم 

زا نایتشهب  ،و  دوش یم  رپ  لیبسلس  همشچ  زا  هک  ییاهماج  زا  ، اراوگ ياهیندیشون  زا  نخس  زین  اهتمعن  نیا  يالبال  رد  هک  تسا  تسرد 
رد ، دندرگ یم  باریس  نآ 
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َنوُدَّلَُخم ٌنا�دـْلِو  یقاـس " اـجنآ  رد  وـس  کـی  زا  اریز.تسا  رایـسب  قرف  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هـچنآ  اـهنآ و  ناـیم  یلو  ، دوـب ناـیم 
ار ناسنا  نیا  هشیمه  هک  يدـنوادخ  " بر " هملک رب  هیکت  اب  اصوصخم  ؟ یبیجع ریبعت  هچ  ،و  تسا ادـخ " " یقاس اجنیا  رد  اـما  ، دـندوب "

تبون نونکا  ،و  هدیـسر هلحرم  نیرخآ  هب  ات  هدرب  شیپ  هب  هراومه  لماکت  لـحارم  رد  ار  يو  ، تسا وا  یبرم  کـلام و  هداد و  شرورپ 
شوخرس باریس و  ار  ناکین  راربا و  ناگدنب  روهط  بارـش  ماج  زا  شتردق  تسد  اب  ،و  دناسرب العا  دح  هب  ار  شتیبوبر  هک  تسا  نآ 

.دنک

ناسنا حور  مسج و  ، بارـش نیا  بیترت  نیا  هب  هدـننک  كاپ  مه  تسا و  كاـپ  مه  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  " روهط " رگید يوس  زا  و 
چیه رد  شفـصو  هک  ، دـشخب یم  وا  هب  طاشن  تینارون و  تیناحور و  نانچ  نآ  ،و  دـنک یم  كاپ  یکاـپان  یگدولآ و  هنوگ  ره  زا  ار 

: تسا هدش  لقن  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد  یتح  ، دجنگ یمن  یترابع 

.(1) دنک " یم  كاپ  دنوادخ  زج  زیچ  همه  زا  ار  اهنآ  ناج  بلق و  :" ّللا
�

ه يوس  ءیش  لک  نع  مه  رهطی 

نیا هئـشن  ، دـنک یم  ادـخ  برق  راوـج  رد  مئاد  روـضح  هتـسیاش  ار  ناـسنا  ،و  درب یم  نیب  زا  ار  اـهباجح  ، درد یم  ار  تلفغ  ياـه  هدرپ 
.تسا رتالاب  یتبهوم  ره  زا  ،و  رترب یتمعن  ره  زا  روهط  بارش 

هداد " تسلا " یقاس تسد  اب  هک  يروهط  بارـش  اما  دزاس ، یم  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  ،و  دنک یم  لیاز  ار  لقع  ایند  هدولآ  بارـش  رگا 
.دنک یم  وا  لالج  لامج و  رد  قرغ  ، هدرک هناگیب  ّللا "

�
ه يوس  ام  " زا ار  وا  ، دوش یم 

.تسا رتالاب  رترب و  همه  زا  تسا  هتفهن  تمعن  نیا  رد  هیآ و  نیا  رد  هک  یفطل  هکنیا  نخس  هاتوک 
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: دراد رارق  تشهب  رد  رب  روهط  بارش  همشچ  هک  دوش  یم  هدافتسا  هدش  لقن  ادخ ص  لوسر  زا  هک  یثیدح  زا 

 : ًاروُهَط ًابا�رَش  ْمُهُّبَر  ْمُها�قَس  لج َو  زع و  ّللا 
�

ه لوق  کلذ  و  !... دسحلا نم  مهبولق  اهب  ّللا 
�

ه رهطیف  هبرش  اهنم  نوقسیف 

كاپ ( هلیذر تافـص  هنوگ  ره  (و  دسح زا  ار  اهنآ  بولق  نآ  هلیـسو  هب  ادـخ  دوش و  یم  هداد  اهنآ  هب  روهط  بارـش  نیا  زا  يا  هعرج  "

.(1) دزاس " یم 

هدنز كاپ و  ار  زیچ  همه  هک  ناقرف 48) ) ناراب دروم  رد  یکی  هدـمآ  دروم  ود  رد  طقف  دـیجم  نآرق  رد  " روهط " هب ریبعت  هکنیا  بلاج 
رد و  تسا ***  شخب  تاـیح  هدـننک و  كاـپ  زین  نآ  هک  یتـشهب  صوصخم  بارـش  هراـب  رد  ثحب  دروم  هیآ  رد  رگید  دـنک و  یم 

ياهتمعن نیا  : دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  ادـخ  يوس  زا  :" دـیامرف یم  هدرک ، نایب  هنیمز  نیا  رد  ار  نخـس  نیرخآ  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ 
روکشم لوبقم و  قح  نامرف  تعاطا  قیرط  رد  امـش  شالت  شـشوک و  یعـس و  ،و  تسا امـش  لامعا  شاداپ  ریظن  یب  بهاوم  میظع و 

 (. ًاروُکْشَم ْمُُکیْعَس  َنا�ک  ًءا�زَج َو  ْمَُکل  َنا�ک  ا�ذ�ه  َّنِإ  تسا ("

شاداپ ،و  تسا لمع  یعـس و  يازج  همه  اهنیا  دنهد ، یم  باسح  یب  ار  میظع  ياهـشاداپ  بهاوم و  نیا  هک  دـنک  روصت  یـسک  ادابم 
تسا (2). هانگ  زا  یشوپ  مشچ  اهیزاسدوخ و  اهتدهاجم و 

ناونع هب  هتخاس و  بطاخم  ار  ناکین  راربا و  ، وا ناگتـشرف  ای  ، گرزب دـنوادخ  هک  دراد  یـصاخ  فطل  تذـل و  دوخ  بلطم  نیا  ناـیب 
هب هکلب  ، تسا روکشم  امش  یعس  ،و  تسا امش  لامعا  شاداپ  همه  اهنیا  : دیوگ یم  اهنآ  زا  رکشت  ینادردق و 
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.دنک رکشت  ناسنا  زا  ادخ  هک  بهاوم  همه  زا  رتالاب  تسا  یتبهوم  اهتمعن و  همه  قوف  ام  تسا  یتمعن  نیا  نارسفم  زا  یضعب  هتفگ 

مهارف امش  يارب  لبق  زا  اهتمعن  نیا  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  ، دهد یم  هتشذگ  زا  ربخ  تسا  یضام  لعف  هک  " ناک " هب ریبعت 
.دنک یم  هدامآ  شیپ  اهتدم  زا  ار  وا  ییاریذپ  لئاسو  دهد  تیمها  رایسب  دوخ  نامهیم  هب  یسک  تقو  ره  هک  ارچ  ، تسا هدش 
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ات 26] تایآ 23  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

ًالیِصَأ ًهَرُْکب َو  َکِّبَر  َمِْسا  ِرُکُْذا  َو  ( 24  ) ًاروُفَک ْوَأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َکِّبَر َو �ال  ِمْکُِحل  ِْربْصاَـف  ( 23  ) ًالیِْزنَت َنآْرُْقلَا  َْکیَلَع  ا�ْنلََّزن  ُنَْحن  ّنِإ 
�
ا

(26  ) ًالیِوَط ًْالَیل  ُهْحِّبَس  َُهل َو  ْدُجْساَف  ِْلیَّللَا  َنِم  َو  ( 25)

: همجرت

.میدرک لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  املسم  -23

.نکم تعاطا  نانآ  زا  يرفاک  راکهنگ و  چیه  زا  ،و  شاب ابیکش  تراگدرورپ  مکح  ( يارجا غیلبت و  ) رد سپ  -24

.روآ دای  هب  ماش  حبص و  ره  ار  تراگدرورپ  مان  25-و 

.يوگ حیبست  ار  وا  ، بش زا  ینالوط  يرادقم  ،و  نک هدجس  وا  يارب  هاگنابش  رد  26-و 

: ریسفت

ادخ مکح  يارجا  رد  تیقفوم  يارب  مهم  روتسد  جنپ 

يور ثحب  دروم  تایآ  رد  ، تفگ یم  نخـس  وا  زیخاتـسر  داعم و  سپـس  ناسنا و  تقلخ  هراب  رد  نونک  ات  زاغآ  زا  هروس  نیا  تاـیآ 
نیا عقاو  رد  دـهد ، یم  وا  هب  هار  نیا  رد  تمواقم  ربص و  اهناسنا و  تیادـه  يارب  يدـکؤم  تاروتـسد  هدرک ، ربماـیپ ص  هب  ار  نخس 

هک تسا  هداد  ناشن  ار  دننام  یب  ياهتمعن  همه  نآ  هب  لوصو  هار  تایآ 
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.تسا ریذپ  ناکما  وا  تاروتسد  زا  نتفرگ  ماهلا  مالسا ص و  ربمایپ  نوچ  يربهر  زا  يوریپ  نآرق و  هب  کسمت  قیرط  زا  اهنت 

 (. ًالیِْزنَت َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  ا�ْنلََّزن  ُنَْحن  ّنِإ 
�
ا میدرک (" لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  املسم  :" دیامرف یم  تسخن 

رثا هک  دـنا  هتـسناد  " نآرق یجیردـت  لوزن  " هب هراشا  هدـمآ  قوف  هیآ  رد  " قلطم لوعفم  " تروص هب  هک  ار  " الیزنت " نارـسفم زا  یـضعب 
اصوصخم ، دنوادخ هیحان  زا  نآرق  لوزن  رب  يدیکات  ینامـسآ و  باتک  نیا  ماقم  تمظع  هب  هراشا  یـضعب  و  تسا ، نشور  نآ  یتیبرت 

تسا یخساپ  تقیقح  رد  ،و  دنناد یم  "( هیمـسا هلمج  "و" نحن "و" نا  " هلیـسو هب  دیکات  ) هدمآ هیآ  رد  هک  رگید  تادیکات  هب  هجوت  اب 
.دندرک یم  مهتم  دنوادخ  رب  ارتفا  رحس و  تناهک و  هب  ار  ربمایپ ص  هک  یناسک  هب 

هک نونکا  :" دیامرف یم  ، تسا تماقتسا  ربص و  هب  توعد  نآ  نیتسخن  هک  دهد  یم  مالسا ص  ربمایپ  هب  مهم  روتسد  جنپ  سپـس  *** 
 (. َکِّبَر ِمْکُِحل  ِْربْصاَف  شاب (" ابیکش  رباص و  تراگدرورپ  ماکحا  يارجا  غیلبت و  قیرط  رد  تسا  نینچ 

.نک تکرح  شیپ  هب  نانچ  مه  ،و  هدم هار  دوخ  هب  یساره  سرت و  اهنآ  یتخسرس  نانمشد و  ترثک  هار و  عناوم  تالکشم و  زا 

نوچ ینعی  ، دریگ یم  ادخ  يوس  زا  نآرق  لوزن  رب  عرف  "( ربصاف  " رد " عیرفت ءاف  " هب هجوت  اب  ) ار تماقتـسا  هب  روتـسد  : هکنیا هجوت  لباق 
.تسا ینعم  نیمه  هب  يرگید  فیطل  هراشا  " بر " هب ریبعت  ،و  نک تماقتسا  هار  نیا  رد  اعطق  تسا  ادخ  وت  نابیتشپ 

اهنآ زا  يرفاک  راکهنگ و  چـیه  زا  :" دـیوگ یم  هتـشاد  رذـح  رب  ناـفرحنم  اـب  شزاـس  هنوگ  ره  زا  ار  ربماـیپ ص  روتـسد  نیمود  رد  و 
ْمُْهنِم ْعُِطت  َو �ال  نکم (" تعاطا 
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ًاروُفَک ْوَأ  ًاِمثآ 

(:

ربمایپ ص فلتخم  قرط  زا  هک  دندرک  یم  شالت  نانمـشد  تیعمج  هک  ارچ  لوا  مکح  رب  تسا  يدـیکات  مود  مکح  نیا  تقیقح  رد 
توعد زا  دنتفگ  یم  ربمایپ ص  هب  " هریغم نب  دیلو  "و" هعیبر نب  هبتع  " هک هدـش  لقن  هک  نانچ  ، دـنناشکب شزاس  هب  لطاب  ریـسم  رد  ار 

یم رد  وت  يرـسمه  هب  ار  برع  نارتخد  نیرتابیز  ،و  يوش یـضار  هک  میراذـگ  یم  وت  راـیتخا  رد  تورث  ردـق  نآ  اـم  ، درگ زاـب  دوخ 
ياـه هسوـسو  نیا  ربارب  رد  دـیاب  نیتـسار  گرزب  ربـهر  کـی  ناوـنع  هـب  ربماـیپ ص  ،و  لـیبق نـیا  زا  يرگید  ياهداهنـشیپ  ،و  مـیروآ

عیمطت میلـست  هن  ، دـهد جرخ  هب  تماقتـسا  ربـص و  ، دوش یم  ناونع  تاـعیمطت  نیا  ندـنام  رثا  یب  زا  دـعب  هک  یتادـیدهت  اـی  ، یناـطیش
.دیدهت هن  ،و  ددرگ

ترـضح ص و نآ  دروم  رد  عوضوم  نیا  تیمها  رب  تسا  يدیکات  نیا  یلو  ، دـشن میلـست  زگره  مالـسا ص  ربمایپ  هک  تسا  تسرد 
.ادخ هار  ناربهر  ریاس  يارب  ینادواج  تسا  یقشمرس 

برع ناکرـشم  زا  هس  ره  هک  " لـهج وبا  " اـی " هریغم نب  دـیلو   " هب ار  " روفک "و" هعیبر نب  هبتع  " هب ار  " مثآ " نارـسفم زا  یـضعب  هچرگ 
دراد يا  هدرتسگ  عیـسو و  موهفم  ( هدننک نارفک  رفاک و  ") روفک )و" راکهنگ " ) مثآ " هک تسا  نشور  یلو  دـنا ، هدرک  ریـسفت  دـندوب 

.دندوب نآ  نشور  ياهقادصم  زا  رفن  هس  نیا  دنچ  ره  ، ددرگ یم  لماش  ار  ناکرشم  نامرجم و  همه  هک 

لیبـق زا  " روـفک " رکذ نیا  رب  اـنب  ، دوـش یم  لـماش  زین  ار  " روـفک " هک دراد  یماـع  موـهفم  " مثآ " هک تسا  هجوـت  لـباق  زین  هـتکن  نـیا 
.تسا دیکات  يارب  "و  ماع " زا دعب  " صاخ " رکذ

یناسآ راک  میظع  تالکشم  نیا  موجه  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  هک  اجنآ  زا  یلو  *** 
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: دیازفا یم  دعب  هیآ  رد  ، دراد مزال  یصاخ  هشوت  ود  ار  هار  نیا  ندومیپ  ،و  تسین

 (. ًالیِصَأ ًهَرُْکب َو  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو  روآ (" دای  هب  ماش  حبص و  ره  ار  تراگدرورپ  مان  "

 (. ًالیِوَط ًْالَیل  ُهْحِّبَس  َُهل َو  ْدُجْساَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  يوگ ( " حیبست  ار  وا  بش  زا  يدایز  رادقم  ،و  نک هدجس  وا  يارب  هاگنابش  و  *** "

هار نیا  تالکـشم  اب  هزرابم  يارب  یفاک  هناوتـشپ  يونعم و  تردـق  مزال و  يورین  "، حـیبست "و" هدجـس " نیا "و  رکذ " نآ هیاـس  رد  اـت 
.يزاس مهارف 

.تسا زور  رخآ  ناهاگماش و  ینعی  نآ  لباقم  هطقن  " لیصا تسا و" زور  زاغآ  ینعم  هب  ( هتکن نزو  رب  ") هرکب "

لصا و زور  رخآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ، هدش هتفرگ  " لصا  " هدام زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  زور  رخآ  رب  هژاو  نیا  قالطا  دنا  هتفگ  یـضعب 
.دهد یم  لیکشت  ار  بش  ساسا 

(. بغار تادرفم  ) ددرگ یم  قالطا  بورغ  رهظ و  نایم  هلصاف  هب  هاگ  " لیصا " هک دوش  یم  هدافتسا  تاریبعت  زا  یضعب  زا 

زاغآ " یشع دنا و" هدرک  ریسفت  " یشع " هب ار  نآ  هک  اریز  ، دوش یم  هتفگ  زین  بش  لئاوا  هب  " لیصا " هک دیآ  یم  رب  رگید  یـضعب  زا  و 
رهظ لاوز  زا  " یشع  " هک دوش  یم  هدافتـسا  تاملک  یـضعب  زا  یتح  ، دنیوگ یم  " نیئاشع " ار اشع  برغم و  زامن  هک  نانچ  تسا  بش 

دوش (1). یم  لماش  زین  ار  ادرف  حبص  ات 

هب هنابش  تدابع  زا  نخس  زین  نآ  زا  دعب  ،و  هتفرگ رارق  ناهاگحبص ) ") هرکب " لباقم رد  هفیرـش  هیآ  رد  " لیـصا " هکنیا هب  هجوت  اب  یلو 
دوش یم  نشور  ، هدمآ نایم 

378  : ص

". بغار تادرفم  ( " 1 - 1

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 393 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2663/J25/AKS BARNAMEH/#content_note_378_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا زور  رخآ  فرط  نامه  روظنم  هک 

.تسا راگدرورپ  سدقم  تاذ  هب  رمتسم  يزور و  هنابش  هجوت  موزل  رگنایب  تقیقح  رد  هیآ  ود  نیا  لاح  ره  هب 

هدرک ریـسفت  اشع  برغم و  رـصع و  حبـص و  زامن  صوصخ  ای  ، بش زامن  هفاضا  هب  ای  ، هناـگجنپ ياـهزامن  صوصخ  هب  ار  نآ  یـضعب 
.تسوا سدقم  هاگشیپ  رد  هدجس  حیبست و  ،و  یهلا رمتسم  رکذ  نیا  زا  ییاهقادصم  اهزامن  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو  ، دنا

اضرلا ع یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  ، نک ادخ  حـیبست  ار  بش  زا  يدایز  رادـقم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا   " ًالیِوَط ًْالَیل  هب " ریبعت 
!. تسا (1) بش  زامن  روظنم  : دومرف ؟ تسیچ حیبست  نیا  زا  روظنم  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  هک  هدمآ  نآ  ریسفت  رد 

،و سوفن بیذهت  ،و  نامیا حور  تیوقت  رد  بش  زامن  هک  ارچ  ، دشاب نشور  قادصم  نایب  لیبق  زا  زین  ریـسفت  نیا  هک  تسین  دـیعب  یلو 
.دراد يا  هداعلا  قوف  ریثات  ، ادخ تعاطا  قیرط  رد  ناسنا  هدارا  نتشادهگن  هدنز 

مالسا ص ربمایپ  يارب  يا  همانرب  تروص  هب  هچرگ  قوف  تایآ  هناگجنپ  ياهروتـسد  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اجنیا  رد  ***
.دنراد یم  رب  ماگ  يرشب  هعماج  یناسنا  يونعم و  يربهر  ریسم  رد  هک  یناسک  همه  يارب  تسا  یقشمرس  تقیقح  رد  یلو  ، هدش رکذ 

هوبنا زا  ،و  دـننک هشیپ  تماقتـسا  ربص و  تسا  مزال  دـنراد  هک  یتلاسر  فدـه و  هب  لماک  نامیا  نانیمطا و  زا  دـعب  دـننادب  دـیاب  اـهنآ 
نانمشد هاگآان و  دارفا  ناسنا  لباقم  رد  هک  ینامز  صوصخ  هب  تیعمج  کی  تیاده  هک  ارچ  دنشاب ، هتشادن  تشحو  ، هار تالکـشم 

، تسه هدوب و  میظع  تالکشم  اب  ماوت  هشیمه  ، دنشاب هتشاد  دوجو  جوجل 
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.دسر یمن  رمث  هب  یتلاسر  چیه  دشابن  ناربهر  تماقتسا  ربص و  رگا  و 

نتخاس فرحنم  رد  یعس  ریوزت  لیح و  عاونا  اب  و  دنروفک ، مثآ و  قادصم  هک  ینیطایش  ياه  هسوسو  ربارب  رد  دیاب  دعب  هلحرم  رد  و 
زا يا  همهاو  هن  دنروخب و  عیمطت  بیرف  هن  ، دننک تمواقم  تردـق  لامک  اب  ، دـنام میقع  اهنآ  تلاسر  ات  ، دـننک یم  نایاوشیپ  ناربهر و 

.دنهد هار  دوخ  هب  دیدهت 

،و دنـشاب ادـخ  دای  هب  ماش  حبـص و  ره  ، نینهآ میمـصت  ،و  خـسار مزع  ، هدارا يورین  ،و  یحور تردـق  بسک  يارب  لـحارم  ماـمت  رد  و 
يزوریپ دوش  تیاعر  روما  نیا  رگا  هک  دنریگ  ددم  وا  اب  زاین  زار و  هنابـش و  ياهتدابع  زا  اصوصخم  دـنیاسب ، شهاگرد  رب  ار  یناشیپ 

.تسا یمتح 

ربمایپ یگدـنز  همانرب  ، درک ناربج  ار  اهنآ  ناوت  یم  لوصا  نیا  وترپ  رد  دـهد  خر  یتسکـش  تبیـصم و  لحارم  زا  يا  هراـپ  رد  رگا  و 
.تسا هار  نیا  ناورهر  يارب  يرثؤم  قشمرس  وا  تلاسر  توعد و  مالسا ص و 
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ات 31] تایآ 27  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

َّنِإ ( 28  ) ًالیِْدبَت ْمَُهلا�ْثمَأ  ا�ْنلََّدب  ا�ْنئِش  ا�ذِإ  ْمُهَرْسَأ َو  ا�نْدَدَش  ْمُها�نْقَلَخ َو  ُنَْحن  ( 27  ) ًالیِقَث ًامْوَی  ْمُهَءا�رَو  َنوُرَذَی  َهَلِجا�ْعلَا َو  َنوُّبُِحی  ِء�الُؤ�ه  َّنِإ 
ِیف ُءا�شَی  ْنَم  ُلِخُْدی  ( 30  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َنا�ک  ّللَا 

�
َه َّنِإ  ّللَا 

�
ُه َءا�شَی  ْنَأ  ّالِإ 

�
َنُؤاـ�شَت  ـا�م  َو  ( 29  ) ًالِیبَس ِهِّبَر  �یلِإ  َذَخَِّتا  َءا�ش  ْنَمَف  ٌهَرِکْذَت  ِهِذـ�ه 

(31  ) ًامِیلَأ ًابا�ذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ّظلَا 
�

َنیِِملا ِِهتَمْحَر َو 

: همجرت

.دننک یم  اهر  ار  ینیگنس  تخس و  زور  دوخ  رس  تشپ  هک  یلاح  رد  دنراد  تسود  ار  ایند  رذگدوز  یگدنز  اهنآ  -27

.میهد یم  يرگید  هورگ  هب  ار  نانآ  ياج  میهاوخب  نامز  ره  ،و  میدرک مکحم  ار  ناشدوجو  ياهدنویپ  میدیرفآ و  ار  اهنآ  ام  -28

يوس هب  یهار  ( نآ زا  هدافتسا  اب  ) دهاوخب سک  ره  تسا و  يروآ  دای  رکذت و  کی  نیا  -29

381  : ص

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  باختنا  شراگدرورپ 

.تسا میکح  ملاع و  دنوادخ  ، دهاوخب ادخ  هکنیا  رگم  دیهاوخ  یمن  ار  يزیچ  امش  30-و 

.تسا هتخاس  مهارف  یکاندرد  باذع  ناملاظ  يارب  ،و  دنک یم  دراو  دوخ  تمحر  رد  ( دنیبب هتسیاش  (و  دهاوخب ار  سک  ره  -31

: ریسفت

! تسامش اب  هار  باختنا  ،و  تسا رادشه  کی  نیا 

هب ،و  دوـشن عـقاو  زگره  ( رفاـک مرجم و  ") روـفک "و" مثآ  " دارفا ریثاـت  تحت  هک  هدـش  هداد  رادـشه  ربماـیپ ص  هب  هتـشذگ  تاـیآ  رد 
لام و هب  عیمطت  زا  دنتـساوخ  یم  ربمایپ ص  میمـصت  هدارا و  رد  ذوفن  يارب  ناشماخ  رادنپ  هب  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  ، خـیرات تداهش 

.دنریگب کمک  ابیز  ياهنز  ماقم و 

رد هک  یلاح  رد  ، دـنراد تسود  ار  ناهج  نیا  رذـگ  دوز  یگدـنز  اهنآ  :" دـیوگ یم  ، هدرک اهنآ  زا  يرتشیب  یفرعم  ثحب  دروم  تایآ 
ًامْوَی ْمُهَءا�رَو  َنوُرَذَـی  َهَلِجا�ْعلا َو  َنوُّبُِحی  ِء�الُؤ�ه  َّنِإ  دـنریگ (!" یم  هدـیدان  دـننک و  یم  اهر  ار  ینیگنـس  تخـس و  زور  دوخ  رـس  تشپ 

 (. ًالیِقَث

،و تسا يدام  طرـش  دـیق و  یب  ذـئاذل  نیمه  اـهنآ  دـید  هطقن  نیرخآ  ،و  دور یمن  رتارف  توهـش  باوخ و  روخ و  زا  اـهنآ  راـکفا  قفا 
.دنجنسب سایقم  نیمه  اب  زین  ار  ربمایپ ص  گرزب  حور  دنهاوخ  یم  هکنیا  بجع 

،و هبـساحم رظن  زا  نیگنـس  ، اهتازاجم رظن  زا  نیگنـس  ،!؟ دنراد شیپ  رد  ینیگنـس  زور  هچ  هک  دنرادن  هجوت  لدروک  ناربخ  یب  نیا  اما 
.نیگنس ییاوسر  تحاضف و  نامز و  لوط  رظن  زا  نیگنس 

تـسد هب  ار  زور  نآ  اـهنیا  تسا  نآ  رطاـخ  هب  دوش  هتفگ  اـهنآ  يور  شیپ  اتدـعاق  دـیاب  هکنیا  اـب  ( ناشرـس تشپ  ") مهءارو " هب ریبعت 
، دنراپس یم  یشومارف 
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راک هب  ور  شیپ  ینعم  هب  هاگ  ،و  رـس تشپ  ینعم  هب  هاگ  " ءارو " هملک نارـسفم  زا  یـضعب  هتفگ  هب  یلو  ، دنا هتخادـنا  رـس  تشپ  ییوگ 
دور (1). یم 

هب دهاوخب  نامز  ره  ،و  هداد ادخ  همه  ار  اهنیا  هک  دنوشن  رورغم  دوخ  تردق  ورین و  زا  هک  دهد  یم  رادشه  اهنآ  هب  دـعب  هیآ  رد  *** 
: دیامرف یم  ، دریگ یم  سپ  زاب  تعرس 

یم ار  اهنآ  میهاوخب  نامز  ره  ،و  میدیـشخب تردـق  توق و  اهنآ  هب  ، میدرک مکحم  ار  ناشدوجو  ياهدـنویپ  ،و  میدـیرفآ ار  اهنآ  اـم  "
.(2) ًالیِْدبَت )  ْمَُهلا�ْثمَأ  ا�ْنلََّدب  ا�ْنئِش  ا�ذِإ  ْمُهَرْسَأ َو  ا�نْدَدَش  ْمُها�نْقَلَخ َو  ُنَْحن  میزاس (" یم  ناشنیشناج  ار  يرگید  هورگ  میرب و 

یم ار  اهنآ  هک  دـنا  هدـیمان  " ریـسا " تهج نیا  زا  ار  ناریـسا  ،و  تسا ریجنز  اب  يزیچ  نتـسب  ینعم  هب  لـصا  رد  ( رـصع نزو  رب  ") رـسا "

یم وا  هب  مهم  ياهتیلاعف  ییاناوت  تکرح و  تردق  هک  تسا  ناسنا  يدوجو  ياهدنویپ  ماکحتسا  هب  هراشا  اجنیا  رد  " رـسا " یلو ، دندنب
.دهد

ياهبـصع زا  تسا  رـشب  دوـجو  يازجا  فـلتخم  ياهدـنویپ  نآ  ،و  هدراذـگ یـساسح  هطقن  يور  تشگنا  اـجنیا  رد  نآرق  یتـسار  هـب 
، فلتخم تالضع  اهطابر و  ات  ، هتفرگ دزاس  یم  طوبرم  رگیدکی  هب  ار  تالضع  نینهآ  ياهبانط  نوچمه  هک  گرزب  کچوک و 
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دحاو کی  اهنآ  عومجم  زا  هک  هتسب  مکحم  رگیدکی  هب  ار  ناسنا  مادنا  ياهتـشوگ  ناوختـسا و  گرزب  کچوک و  تاعطق  نانچ  نآ 
.تسا توق  تردق و  زا  هیانک  هلمج  نیا  هتفرمهیور  اما  ، هتخاس تسا  یتیلاعف  هنوگ  ره  ماجنا  هدامآ  هک  مجسنم  الماک 

يارب يرارصا  رگا  دننادب  ات  ، دزاس یم  نشور  ، ناشنامیا تعاطا و  زا  ،و  اهنآ زا  ، ار ادخ  كاپ  تاذ  يزاین  یب  انغ و  نمـض  رد  هیآ  نیا 
.راگدرورپ هیحان  زا  تسا  یتمحر  فطل و  تقیقح  رد  تسا ، اهنآ  نامیا 

ِْفلْخَتْسَی ْمُْکبِهُْذی َو  ْأَشَی  ْنِإ  ِهَمْحَّرلا  وُذ  ُِّینَْغلا  َکُّبَر  َو  دیامرف : یم  هک  اجنآ  ، تسا هدمآ  زین  ماعنا  هروس  هیآ 133  رد  ینعم  نیا  ریظن 
 : ُءا�شَی ا�م  ْمُکِدَْعب  ْنِم 

". دزاس یم  امش  نیشناج  دهاوخب  ار  سک  ره  و  درب ، یم  ار  امش  همه  دهاوخب  رگا  ، تسا نابرهم  زاین و  یب  وت  راگدرورپ  "

یم ، هدرک هراشا  دهد  یم  هئارا  ار  تداعس  عماج  همانرب  کی  اعومجم  هک  تسا  هدمآ  هروس  نیا  رد  هک  ییاهثحب  لک  هب  سپـس  *** 
َّنِإ دنک (" یم  باختنا  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  نآ  زا  هدافتـسا  اب  دهاوخب  سک  ره  ،و  تسا يروآدای  رکذت و  کی  نیا  :" دیوگ

.(1) ًالِیبَس )  ِهِّبَر  �یلِإ  َذَخَّتا  َءا�ش  ْنَمَف  ٌهَرِکْذَت  ِهِذ�ه 

،و دیهد صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  ، دوخ كرد  لقع و  اب  دیاب  هک  دیتسه  امـش  نیا  ، باختنا رب  رابجا  هن  ، تسا هار  نداد  ناشن  ام  هفیظو 
.دیریگب میمصت  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب 

: دومرف هک  هتشذگ  هروس  زاغآ  رد  هچنآ  رب  تسا  يدیکات  تقیقح  رد  نیا 

384  : ص

هبر هعاط  یلا  " ای "، الیبس هبر  اضر  یلا  ذختا  ءاش  نمف  " تسا نینچ  ریدقت  رد  : دنیوگ یم  ،و  دنلئاق یفوذـحم  هیآ  يارب  یـضعب  ( 1 - 1
.دوش یم  یهتنم  ادخ  يوس  هب  لماکت  ياههار  همه  هک  ارچ  ، درادن ریدقت  هب  يزاین  هک  تسا  نیا  فاصنا  یلو  " الیبس
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ضارعا و ای  ، دروآ اجب  ار  تمعن  نیا  رکش  دوش و  اریذپ  هاوخ  ، میداد ناشن  وا  هب  ار  هار  ام   :" ًاروُفَک ا�ّمِإ  ًارِکا�ش َو  ا�ّمِإ  َلِیبَّسلا  ُها�ْنیَدَه  ّنِإ 
�
ا

". دنک نارفک 

دعب هیآ  رد  ، دننک روصت  ناگدنب  هب  قلطم  يراذگاو  ضیوفت و  یعون  قوف  ریبعت  زا  رکف  هتوک  دارفا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  زا  و  *** 
.(1) ّللا ) 

�
ُه َءا�شَی  ْنَأ  ّالِإ 

�
َنُؤا�شَت  ا�م  َو  دهاوخب (" ادخ  هکنیا  رگم  دیهاوخ  یمن  ار  يزیچ  امش  :" دیازفا یم  مهوت  نیا  یفن  يارب 

 (. ًامیِکَح ًامِیلَع  َنا�ک  ّللا 
�

َه َّنِإ  تسا (" میکح  ملاع و  دنوادخ  هک  ارچ  "

امـش اب  باختنا  هداد و  ناشن  ار  هار  ادـخ  :" دـیامرف یم  وس  کی  زا  ، تسا " نیرمالا نیب  رمالا  " فورعم لصا  تاـبثا  تقیقح  رد  نیا  و 
ناوت تردق و  هکلب  دیرادن  لماک  لالقتسا  امش  ینعی  " تسا یهلا  تیـشم  هب  طونم  امـش  باختنا  :" دیازفا یم  رگید  يوس  زا  "و  تسا

.دنک بلس  ار  يدازآ  تردق و  نیا  دناوت  یم  دنک  هدارا  نامز  ره  ،و  تسا وا  هیحان  زا  ادخ و  تساوخ  هب  همه  امش  هدارا  يدازآ  و 

نیا ناـیم  رد  فیرظ  قیقد و  تسا  یتـقیقح  هکلب  راـیتخا ، بلـس  راـبجا و  هن  تسا و  لـماک  يراذـگاو  "و  ضیوفت " هن بیترت  نیا  هب 
ناگدنب مه  ات  ، دریگ سپ  زاب  ار  نآ  دناوت  یم  دهاوخب  هظحل  ره  هک  ، تسا یهلا  تیـشم  هب  هتـسباو  يدازآ  یعون  : رگید ریبعت  هب  ای  ، ود

.دننکن روصت  دنوادخ  زا  زاین  یب  ار  دوخ  مه  دنریگ و  شود  رب  تساهنآ  لماکت  زمر  هک  ار  تیلوئسم  فیلکت و  راب  دنناوتب 

تیاده زا  زاین  یب  ار  دوخ  ، ناگدنب هک  تسا  نآ  يارب  ریبعت  نیا  هصالخ 

385  : ص

نینچ ینعم  رد  ،و  تسا تیفرظ  هب  بوـصنم  دـنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یعمج  ؟ تـسیچ  " ّللا
ـ�

ُه َءاـ�شَی  ْنَأ  بارعا " لـحم  هـکنیا  رد  ( 1 - 1
"و تسا نینچ  ینعم  رد  ،و  دشاب ریدقت  رد  " ائیش " اجنیا رد  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  یلو  " ّللا

�
ه هیـشم  تقو  الا  نوءاشت  ام  " تسا

". ّللا
�

ه ءاشی  ائیش  الا  نوءاشت  ام 
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وا تیامح  تحت  ،و  دنراپـسب وا  هب  ار  دوخ  اهراک ، رد  يریگ  میمـصت  نیع  رد  ،و  دـننادن وا  سدـقم  تاذ  دـییات  قیفوت و  تیامح و  و 
.دنهد رارق 

ییاهیروادشیپ رطاخ  هب  دنا  هدیبسچ  هیآ  نیا  هب  يزار " رخف  " دننام کلسم  يربج  نارسفم  زا  یـضعب  هکنیا  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا 
ربـجلا و جاوـما  اـهیف  تمطـالت  یتـلا  تاـیآلا  هلمج  نم  هیـالا  هذـه  نا  مـلعا  :و  دـیوگ یم  وا  دـنا ، هتـشاد  هلاـسم  نـیا  رد  هـک  تـسا 

.(1) تسا ! مطالتم  نآ  رد  ربج  جاوما  هک  تسا  یتایآ  زا  هیآ  نیا  هک  نادب  !:" ردقلا

راـیتخا ریثاـت  ناـیب  هیآ  کـی  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  یلو  دراد  دوجو  مهوت  نیا  ياـج  مینک  ادـج  لـبق  تاـیآ  زا  ار  هیآ  نیا  رگا  ، يرآ
.ددرگ یم  تیبثت  " نیرمالا نیب  رمالا  " هلاسم یبوخ  هب  ، راگدرورپ تیشم  ریثات  نایب  رگید  هیآ  کی  رد  ،و  هدش

هب هک  يا  هیآ  هب  ربج  نارادفرط  ،و  دیوگ یم  قلطم  رایتخا  زا  نخس  هک  دنبسچ  یم  يا  هیآ  نامه  هب  ضیوفت  نارادفرط  تسا  بیجع 
(و یهلا مالک  حیحص  مهف  هک  یلاح  رد  ، دننک هیجوت  نآ  اب  ار  دوخ  ياهیروادشیپ  دنهاوخ  یم  مادک  ره  ،و  دهد یم  ربج  يوب  ییاهنت 

.دننک تواضق  یلبق  يروادشیپ  بصعت و  نودب  ،و  دنراذگب مه  رانک  رد  ار  همه  هک  دنک  یم  باجیا  ( رگید مالک  ره 

باجیا ادخ  تمکح  ملع و  هک  ارچ  دشاب  ینعم  نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  زین  ًامیِکَح  ًامِیلَع  َنا�ک  ّللا 
�

َه َّنِإ  دـیامرف : یم  هک  هیآ  لیذ 
وا تمکح  ملع و  هوالعب  ، تسین لماکت  یلیمحت  يرابجا و  لماکت  هنرگ  ،و  دراذگب دازآ  لماکت  هار  ندومیپ  رد  ار  ناگدنب  دـنک  یم 
مود هورگ  ،و  دهد شاداپ  ار  لوا  هورگ  دعب  ،و  دنک ، رش راک  هب  روبجم  ار  يدارفا  ریخ و  راک  هب  روبجم  ار  يدارفا  هک  دهد  یمن  هزاجا 

.دنک تازاجم  ار 

***

386  : ص

هحفص 262. دلج 30  " يزار رخف  " ریسفت ( 1 - 1
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یم ، هدرک هراـشا  ینعمرپ  هاـتوک و  هـلمج  کـی  رد  ناراکدـب  ناراـکوکین و  تشونرـس  هـب  ، هروـس نـیا  هـیآ  نـیرخآ  رد  ماجنارـس  و 
ْنَم ُلِخُْدی  تسا ( " هتخاس  مهارف  یکاندرد  باذـع  ناملاظ  يارب  ،و  دـنک یم  دراو  شتمحر  رد  دـهاوخب  ار  سک  ره  ادـخ  :" دـیامرف

 (. ًامِیلَأ ًابا�ذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ّظلا 
�

َنیِِملا ِِهتَمْحَر َو  ِیف  ُءا�شَی 

يور ار  باذـع  ، هیآ ناـیاپ  رد  یلو  " دـنک یم  دراو  دوـخ  تمحر  رد  دـهاوخب  ار  سک  ره  :" دـیوگ یم  هیآ  زاـغآ  رد  هـکنیا  بلاـج 
هلباقم هنیرق  هب  ،و  تسا هانگ  ملظ و  رب  ناسنا  تیشم  لابند  هب  باذع  رب  وا  تیـشم  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  ،و  دزاس یم  زکرمتم  ناملاظ 
میکح زا  نیا  زج  ،و  تسا لدع  يارجا  حلاص و  لمع  نامیا و  رد  ناسنا  هدارا  لابند  هب  زین  تمحر  رد  وا  تیـشم  هک  دوش  یم  نشور 

.تشاد راظتنا  ناوت  یمن 

رد هک  ار  هیآ  لیذ  هکنآ  یب  دنا  هتفرگ  ربج  هلاسم  رب  لیلد  ار  هیآ  ردص  يزار  رخف  دننام  يدارفا  زاب  نشور  هنیرق  نیا  اب  هکنیا  بجع 
.(1) دنهد ! رارق  هجوت  دروم  دیوگ  یم  نخس  ناملاظ  لمع  هدارا و  يدازآ  هراب 

.ناهرب تسا  ناملاظ  راظتنا  رد  هک  یمیلا  باذع  زا  ،و  نک لخاد  تتمحر  رد  ار  ام  ! ادنوادخ ***

رادتـسود میتسین  " راربا " زا رگا  ! اهلاراب امرف ! ددـم  ار  ام  میراد ، هار  نیا  ندومیپ  هب  میمـصت  زین  اـم  ، يداد ناـشن  ار  هار  وت  ! اراـگدرورپ
.امن قحلم  اهنآ  هب  ار  ام  ، میئاهنآ

یناثلا 1407 عیبر   1 رهد ) ) ناسنا هروس  نایاپ 

387  : ص

.دیئامرف هعلاطم  ( رمز هروس  هیآ 37  لیذ  هحفص 461-468( دلج 19  رد  ار  " تیشم " تایآ هراب  رد  رتشیب  حرش  ( 1 - 1
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تسا هیآ  ياراد 50  هدش و  لزان  هکم  رد  هروس  نیا  تالسرم  هروس  ( 77)

هراشا

389  : ص
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" تالسرم " هروس ياوتحم 

اوُعَکْرا �ال ُمَُهل  َلـِیق  ا�ذِإ  هیآ 48"و  هک  نیا  هب  دـنا  هدرک  حیرـصت  یـضعب  یلو  ، هدـش لزان  " هکم " رد هروس  نیا  هک  تسا  نیا  فورعم 
طابنتـسا نیا  ببـس  زاـمن " "و" عوـکر " هلاـسم رگا  ،و  دـنا هدرکن  رکذ  نآ  يارب  ینـشور  لـیلد  دـنچ  ره  تـسا ، " یندـم  "" َنوـُعَکْرَی

.دندرک یم  عوکر  دندناوخ و  یم  زامن  هکم  رد  ناناملسم  اهتدم  اریز  ، دسر یمن  رظن  هب  تسرد  ، هدش

.تسا نارکنم  نابذکم و  راذنا  دیدهت و  تمایق و  هب  طوبرم  لئاسم  ، تسا هدش  حرطم  هروس  نیا  رد  هک  یبلطم  نیرتشیب  لاح  ره  هب 

 ": َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  هیآ " هک  تسا  نیا  هروس  نیا  تازایتما  زا  و 

.يا هزات  بلطم  لابند  هب  راب  ره  ،و  هدش رارکت  نآ  رد  راب  هد  " ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  "

،و دنک یم  رکذ  ار  هیآ  نیمه  نآ  لابند  هب  ،و  دهد یم  ربخ  زیخاتسر  تخس  نیگنـس و  ثداوح  تمایق و  زا  ، ییاهدنگوس رکذ  زا  دعب 
.نیشیپ راکهنگ  ماوقا  زیگنا  مغ  تشذگرس  دعب  هلحرم  رد  زور !" نآ  رد  ناگدننک  بیذکت  رب  ياو  :" دیوگ یم 

.ناسنا شنیرفآ  ياهیگژیو  زا  يا  هشوگ  موس  هلحرم  رد  و 

.نیمز رد  یهلا  بهاوم  زا  یتمسق  مراهچ  هلحرم  رد  و 

.دهد یم  حرش  ار  ناگدننک  بیذکت  باذع  زا  ییاهتمسق  مجنپ  هلحرم  رد  و 

رد یتح  ،و  دـنک یم  رارکت  ار  هیآ  نیا  نآ  لاـبند  هب  و  هدرک ، هدـنهد  ناـکت  رگرادـیب و  یبـلطم  هب  يا  هراـشا  هلحرم  ره  رد  نینچمه 
ياهتمعن هب  نآ  زا  یشخب 
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.قیوشت اب  ار  دیدهت  دزیمایب و  تراشب  اب  ار  راذنا  ات  هدومن  هراشا  هدش  ناراگزیهرپ  بیصن  هک  یتشهب 

اهتمعن زا  نخـس  اجنآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  ، دـنک یم  یعادـت  نمحرلا  هروس  رد  ار  تایآ  زا  یـضعب  رارکت  ، رارکت نیا  لاـح  ره  هب  و 
.تسا نابذکم  ياه  باذع  زا  ابلاغ  اجنیا  رد  ،و  دوب

.تسا هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  بسانت  هب  هروس  نیا  يارب  " تالسرم " مان باختنا 

***

هروس نیا  توالت  تلیضف 

تالسرم هروس  هک  یسک   ":" نیکرشملا نم  سیل  هنا  بتک  تالسرملا  هروس و  ءرق  نم  میناوخ ": یم  مرکا ص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
ّللا

�
ه فرع  اهارق  نم  تسا ": هدـمآ  قداص ع  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  . 1 تسین " ناکرـشم  زا  وا  هک  دوش  یم  هتـشون  دناوخب  ار 

نیا کش  نودب  . 2 دزاس " یم  ( راوجمه (و  انـشآ ربمایپ  اب  ار  وا  دنوادخ  دـناوخب  ار  هروس  نیا  هک  یـسک  ( ":" (ص دـمحم نیب  هنیب و 
ربمایپ ص نارای  زا  یضعب  : تسا هدمآ  یثیدح  رد  اذل  ،و  دننک لمع  دنـشیدنیب و  دنناوخب و  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  تلیـضف  باوث و 
!؟" ادـخ لوسر  يا  هدـش  ناـیامن  امـش  رد  يریپ  راـثآ  دوز  هچ  (:" (ص ّللا

�
ه لوسر  اـی  کـیلا  بیـشلا  عرـسا  : دـندرک ضرع  شتمدـخ 

.1 هدرک !" ریپ  ارم  نولءاستی  مع  ،و  تالسرم ، هعقاو ، دوه ياه  هروس   "!:" نولءاستی مع  تالسرملا و  هعقاولا و  دوه و  ینتبیش  دومرف ":
هک هدوب  اه  نیمه  ،و  تسا سکعنم  گرزب  هاگداد  نآ  زیگنا  لوه  لئاسم  تمایق و  لاوحا  اه  هروس  نیا  ماـمت  رد  هک  نیا  هجوت  لـباق 

.دراذگب يرثا  نینچ  دناوت  یمن  لمع  رب  میمصت  رکف و  نودب  توالت  تسا  یهیدب  .دراذگ  رثا  ربمایپ ص  سدقم  حور  رد 
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اوُعَکْرا �ال ُمَُهل  َلـِیق  ا�ذِإ  هیآ 48"و  هک  نیا  هب  دـنا  هدرک  حیرـصت  یـضعب  یلو  ، هدـش لزان  " هکم " رد هروس  نیا  هک  تسا  نیا  فورعم 
طابنتـسا نیا  ببـس  زاـمن " "و" عوـکر " هلاـسم رگا  ،و  دـنا هدرکن  رکذ  نآ  يارب  ینـشور  لـیلد  دـنچ  ره  تـسا ، " یندـم  "" َنوـُعَکْرَی

.دندرک یم  عوکر  دندناوخ و  یم  زامن  هکم  رد  ناناملسم  اهتدم  اریز  ، دسر یمن  رظن  هب  تسرد  ، هدش

.تسا نارکنم  نابذکم و  راذنا  دیدهت و  تمایق و  هب  طوبرم  لئاسم  ، تسا هدش  حرطم  هروس  نیا  رد  هک  یبلطم  نیرتشیب  لاح  ره  هب 

 ": َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  هیآ " هک  تسا  نیا  هروس  نیا  تازایتما  زا  و 

.يا هزات  بلطم  لابند  هب  راب  ره  ،و  هدش رارکت  نآ  رد  راب  هد  " ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  "

،و دنک یم  رکذ  ار  هیآ  نیمه  نآ  لابند  هب  ،و  دهد یم  ربخ  زیخاتسر  تخس  نیگنـس و  ثداوح  تمایق و  زا  ، ییاهدنگوس رکذ  زا  دعب 
.نیشیپ راکهنگ  ماوقا  زیگنا  مغ  تشذگرس  دعب  هلحرم  رد  زور !" نآ  رد  ناگدننک  بیذکت  رب  ياو  :" دیوگ یم 

.ناسنا شنیرفآ  ياهیگژیو  زا  يا  هشوگ  موس  هلحرم  رد  و 

.نیمز رد  یهلا  بهاوم  زا  یتمسق  مراهچ  هلحرم  رد  و 

.دهد یم  حرش  ار  ناگدننک  بیذکت  باذع  زا  ییاهتمسق  مجنپ  هلحرم  رد  و 

رد یتح  ،و  دـنک یم  رارکت  ار  هیآ  نیا  نآ  لاـبند  هب  و  هدرک ، هدـنهد  ناـکت  رگرادـیب و  یبـلطم  هب  يا  هراـشا  هلحرم  ره  رد  نینچمه 
ياهتمعن هب  نآ  زا  یشخب 

 : ص
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ات 15] تایآ 1  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]

هراشا

(4  ) ًاـقْرَف ِتـا�قِرا�ْفلاَف  ( 3  ) ًارْـشَن ّنلَا 
ِتا�رـِـشا� َو  ( 2  ) ًافْـصَع ِتا�فِـصا�ْعلاَف  ( 1  ) ًاـفْرُع ِت�الَـسْرُْملَا  lt;br/gt;َو  ِمیِحَّرلَا ِن�مْحَّرلَا  ّللَا 

ـ�
ِه ِمِْـسب 

ُلـا�بِْجلَا اَذِإ  َو  ( 9  ) ْتَـجُِرف ُءاـ�مَّسلَا  اَذِإ  َو  ( 8  ) ْتَسِمُط ُموُجُّنلَا  اَذِإَـف  ( 7  ) ٌِعقا�َول َنوُدَـعُوت  ا�مَّنِإ  ( 6  ) ًارُْذن ْوَأ  ًارْذُـع  ( 5  ) ًارْکِذ ِتـا�یِْقلُْملاَف 
ٍِذئَمْوَی ٌلـْیَو  ( 14  ) ِلْـصَْفلَا ُمْوَـی  ـا�م  َكا�رْدَأ  ـا�م  َو  ( 13  ) ِلْـصَْفلَا ِمْوَِیل  ( 12  ) ْتَلِّجُأ ٍمْوَـی  ِّيَأـِل  ( 11  ) ْتَـتِّقُأ ُلـُـسُّرلَا  اَذِإ  َو  ( 10  ) ْتَفُِسن

(15  ) َنِیبِّذَکُْمِلل
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: همجرت

.دنوش یم  هداتسرف  یپ  رد  یپ  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس  -1

.دننک یم  تکرح  داب  دنت  نوچمه  هک  اهنآ  2-و 

.دنزاس یم  رشتنم  ،و  دننارتسگ یم  ( ار اهربا  ) هک اهنآ  هب  دنگوس  3-و 

.دننک یم  ادج  هک  اهنآ  4-و 

.دنیامن یم  اقلا  ( ءایبنا ) هب ار  ( یهلا ) هدننک رادیب  تایآ  هک  اهنآ  هب  دنگوس  5-و 

.ددنویپ یم  عوقو  هب  دوش  یم  هداد  هدعو  ( تمایق هراب  رد  ) امش هب  هچنآ  هک  -7 راذنا ! ای  ، تجح مامتا  يارب  -6

اج زا  اه  هوک  هک  نامز  نآ  رد  10-و  دنفاکشب ، مه  زا  نامسآ  ( بکاوک 9-و( دندرگ ، کیرات  وحم و  ناگراتس  هک  ماگنه  نآ  رد  -8
.دنوش هدنک 

.دوش تقو  نییعت  ( تداهش ءادا  روظنم  هب  ) ناربمایپ يارب  هک  ماگنه  نآ  رد  11-و 

؟ هداتفا ریخات  هب  يزور  هچ  يارب  رما  نیا  -12
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(. لطاب زا  قح  ) ییادج زور  يارب  -13

.ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  -15 تسیچ ؟ ییادج  زور  یناد  یم  هچ  وت  -14

: ریسفت

! ناگدننک بیذکت  رب  ياو  ، تسا قح  یهلا  ياه  هدعو 

: تسا رایسب  نخس  اهنآ  ینعم  ریسفت  رد  هک  هدمآ  دنگوس  جنپ  ، هیآ جنپ  رد  همدقم  هروس  نیا  زاغآ  رد 

ًافْرُع (1). ِت�الَسْرُْملا  َو  دنوش (" یم  هداتسرف  یپ  رد  یپ  هک  اهنآ  هب  دنگوس  :" دیامرف یم 

 (. ًافْصَع ِتا�فِصا�ْعلاَف  دننک (" یم  تکرح  داب  دنت  نافوط و  نوچمه  هک  اهنآ  و  *** "

 (. ًارْشَن ّنلا 
ِتا�رِشا� َو  دنزاس (" یم  رشتنم  دننارتسگ و  یم  هک  اهنآ  هب  دنگوس  و  *** "

 (. ًاقْرَف ِتا�قِرا�ْفلاَف  دننک (" یم  ادج  هک  اهنآ  و  *** "

 (. ًارْکِذ ِتا�یِْقلُْملاَف  دنیامن (" یم  اقلا  ار  هدننک  رادیب  تایآ  هک  اهنآ  و  *** "

***
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هب ار  نآ  هاـگ  دزیر و  یم  مه  يور  هک  تسا  " بـسا لاـی  " ینعم هـب  لـصا  رد  ،و  هدـمآ یپ  رد  یپ  عباـتتم و  ینعم  هـب  " فرع ( " 1 - 1
.دنا هدرک  ریسفت  زین  " هدش هتخانش  بوخ و  راک  " ینعم
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.(1) ًارُْذن )  ْوَأ  ًارْذُع  راذنا (" ای  تجح  مامتا  يارب  "

دوجو فورعم  ریـسفت  هس  اـجنیا  رد  تسیچ ؟ شموهفم  دـهد  یم  ربخ  یمهم  لـئاسم  زا  هک  هتـسبرس  ياهدـنگوس  نیا  مینیبـب  نونکا 
: دراد

رب انب  ، دـنراد تعیبط  ناهج  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  يرثؤم  شقن  هک  ، تسا " اهنافوط اهداب و  " هب هراشا  هناگجنپ  ياهتمـسق  نیا  مامت  -1
.دنزو یم  مه  رس  تشپ  هک  ییاهداب  هب  دنگوس  : دوش یم  نینچ  تایآ  موهفم  نیا 

.دننک یم  تکرح  ادیدش  هک  ییاهنافوط  هب  دنگوس  و 

.دننک یم  کشخ  ياهنیمزرس  هناور  اهنآ  يالبال  زا  ار  ناراب  شخبتایح  تارطق  دننارتسگ و  یم  ار  اهربا  هک  اهنآ  هب  مسق  و 

.دنزاس یم  هدنکارپ  ناراب  شزیر  زا  دعب  ار  اهربا  هک  اهنآ  هب  دنگوس  و 

.دنزادنا یم  ادخ  دای  هب  ار  اهناسنا  همانرب  نیا  اب  هک  اهداب  نیا  هب  مسق  و 

هب مه  نآ  هک  دنا  هتـسناد  تسا  شخبتایح  ياهداب  لباقم  هطقن  هک  باذـع  ياهنافوط  هب  هراشا  ار   " ًافْـصَع ِتا�فِـصا�ْعلاَف  زین " یـضعب  )
(. تسا يرادیب  رکذت و  هیام  دوخ  هبون 

ای ) دنوش یم  هداتسرف  ءایبنا  يوس  هب  یپ  رد  یپ  هک  یناگتشرف  هب  مسق  ینعی  ، تسا " نامسآ ناگتشرف  " هب هراشا  اهدنگوس  نیا  مامت  -2
.دنوش یم  هداتسرف  فورعم  هدش و  هتخانش  ياه  همانرب  اب  هک  یناگتشرف 

.دنور یم  دوخ  تیرومام  لابند  هب  مامت  تعرس  اب  نافوط  نوچمه  هک  اهنآ  هب  مسق  و 
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.دنا هتسناد  لاح  ار  نآ  یضعب  تسا و  هلجال  لوعفم  رطاخ  هب  بصن   " ًارُْذن ْوَأ  ًارْذُع  بارعا " لحم  ( 1 - 1
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.دنهد یم  رشن  دننارتسگ و  یم  ناربمایپ  ربارب  رد  ار  ینامسآ  بتک  تایآ  هک  اهنآ  هب  و 

.دنزاس یم  ادج  لطاب  زا  ار  قح  لمع  نیا  اب  هک  اهنآ  و 

.دننک یم  اقلا  ءایبنا  هب  ار  وا  تاروتسد  قح و  رکذ  هک  اهنآ  و 

هب قـح  تاـیآ  رـشن  هب  رظاـن  ار  مجنپ  مراـهچ و  موـس و  دـنگوس  ،و  تسا " اـهنافوط اـهداب و  " هلاـسم هـب  رظاـن  مود  لوا و  دـنگوس  -3
راذنا تجح و  مامتا  روظنم  هب  ، ناربمایپ هب  یهلا  ياهروتسد  رکذ و  ءاقلا  دعب  ،و  لطاب زا  قح  ندرک  ادج  سپس  و  "، ناگتـشرف " هلیـسو

.تسا

یلاح رد  ، تسا " واو " هلیـسو هب  تایآ  رد  اهدنگوس  زا  هتـسد  ود  نیا  يزاسادج  الوا  دشاب  موس  ریـسفت  رب  دهاش  دناوت  یم  هک  يزیچ 
.تسا اهنآ  دنویپ  طابترا و  هناشن  هک  هدش  فطع  ءاف " " هلیسو هب  هیقب  هک 

زیخاتـسر و تیعقاو  تیناـقح و  ینعی  ، هدـمآ متفه  هیآ  رد  هک  تسا  یبـلطم  يارب  اهدـنگوس  نیا  همه  دـید  میهاوـخ  هک  ناـنچ  اـیناث 
هدنهد ناکت  ثداوح  اه و  هلزلز  دیدش  ياهنافوط  ، دوش یم  ادـیپ  ملاع  رد  یمیظع  ینوگرگد  زیخاتـسر  هناتـسآ  رد  میناد  یم  ،و  داعم

نایم ،و  دـنهد یم  رـشن  ار  لامعا  ياه  همان  ناگتـشرف  اجنآ  رد  هک  رگید  يوس  زا  یهلا  لدـع  هاگداد  لیکـشت  سپـس  ،و  وس کـی  زا 
.دننک یم  اقلا  هنیمز  نیا  رد  ار  یهلا  مکح  ،و  دننکفا یم  ییادج  نارفاک  نانمؤم و  فوفص 

دهاوخ تسا  هدش  دای  دـنگوس  نآ  يارب  هک  يزیچ  ینعی  هب  مسقم  اب  یبسانت  دوش  نایب  ریـسفت  نیا  قبط  قوف  هناگجنپ  ياهتمـسق  رگا 
.دراد يرترب  رظن  نیا  زا  ریخا  ریسفت  تشاد و 

هتـشگ لزان  اهنآ  رب  هک  تسا  یتایآ  ای  ، هدـش اقلا  ءایبنا  هب  هک  تسا  ییاهـشناد  مولع و  ینعم  هب  اـی   " ًارْکِذ ِتـا�یِْقلُْملاَف  هلمج " رد  رکذ 
رجح هروس  هیآ 6  رد  هک  نانچ  ، تسا هدش  " رکذ " هب ریبعت  نآرق  دوخ  زا  نآرق  تایآ  رد  میناد  یم  ،و  تسا
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وت تسا  هدش  لزان  وت  رب  رکذ  هک  یـسک  يا  دـنتفگ  یم  ( نانمـشد  ) ٌنُونْجََمل َکَّنِإ  ُرْکِّذـلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  يِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  اُولا�ق  تسا َو  هدـمآ 
زا هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ، دوبن رتشیب  درف  کی  لیئربج  ینعی  یحو  هتـشرف  هکنیا  اب  " عمج " تروص هب  " تایقلملا " هب ریبعت  يا !" هناوید 
یم یهارمه  ار  لـیئربج  ناگتـشرف  زا  یمیظع  ياـه  هورگ  نآرق  تاـیآ  لوزن  يارب  هاـگ  هـک  دوـش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  یــضعب 

مالـسا ربمایپ  رب  ( ناگتـشرف ) یهلا ناریفـس  تسد  هب  ینآرق  تایآ  " ینعی ٍهَرَفَـس  يِْدیَِأب  تسا  هدمآ  زین  سبع  هروس  هیآ 15  رد  ، دندرک
". تسا هدش  لزان 

امش هب  هچنآ  : دیوگ یم  ، هتشادرب ینعم  نیا  يور  زا  هدرپ  دعب  هیآ  رد  ؟ تسا يروظنم  هچ  يارب  اهدنگوس  نیا  هک  دید  دیاب  لاح  *** 
 (. ٌِعقا�َول َنوُدَعُوت  ا�مَّنِإ  دش ( " دهاوخ  عقاو  دوش  یم  هداد  هدعو 

.تسین نآ  رد  يدیدرت  ،و  تسا قح  همه  ، ازج باسح و  ، باقع باوث و  ، روشن ثعب و 

یلو ، تسا هداد  ترخآ  رد  ای  ، ایند رد  نادـب  ای  ناکین  هب  هک  ییاه  هدـعو  زا  معا  ، یهلا ياـه  هدـعو  ماـمت  هب  هراـشا  ار  نآ  زین  یـضعب 
تسا (1). تمایق  هدعو  طقف  روظنم  هک  دهد  یم  ناشن  دعب  تایآ 

ياهمسق رد  هک  تسا  اجنیا  بلطم  فطل  یلو  ، هدیدرگ تعانق  اعدا  هب  اهنت  تسا و  هدشن  داعم  هلاسم  رب  یلالدتسا  هیآ  نیا  رد  هچرگ 
زا يا  هنومن  دوخ  هک  اهناراب  لوزن  هلیـسو  هب  هدرم  ياهنیمز  ندش  هدـنز  هلمج  زا  ، تسا داعم  لئالد  زا  دوخ  هک  هدـمآ  یبلاطم  نیـشیپ 
هک دهد  یم  ناشن  دوخ  ، تسا موهفمان  داعم  دوجو  نودب  هک  لسر  لاسرا  ناربمایپ و  رب  یهلا  فیلاکت  لوزن  رگید  تسا  داعم  هنحص 

زیخاتسر هدعو 
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.دنک یم  تیوقت  ار  بلطم  نیا  زین  " ءاف " اب فطع  ( 1 - 1
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.تسا یعطق 

راگدرورپ هب  دنگوس  :" قحل هنا  ِءا�مَّسلا  ِّبَر  َوَف  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  زین  تایراذ  هروس  هیآ 23  رد  بلطم  نـیا  ریظن 
یم باجیا  تسا  شنیرفآ  ناهج  رد  وا  ریبدت  راگدرورپ و  تیبوبر  هب  هراشا  هک  " بر " هب دنگوس  " تسا قح  امش  يزور  هک  نامـسآ 

.دراذگن يزور  یب  ار  ناگدنب  هک  دنک 

هحفـص زا  اه  هراتـس  هک  دسر  یم  ارف  ینامز  دوعوم  زور  نیا  :" دـیامرف یم  ، هتخادرپ دوعوم  زور  نیا  ياه  هناشن  نایب  هب  سپـس  *** 
". دندرگ کیرات  وحم و  نامسآ 

 (. ْتَسِمُط ُموُجُّنلا  اَذِإَف  ) 

َو دوش (" هدـنک  اج  زا  اه  هوک  هک  ینامز  و   ( *** " ْتَجُِرف ُءا�مَّسلا  اَذِإ  َو  دوش (" هتفاکـش  مه  زا  ( نامـسآ بکاوک  ) نامـسآ و  *** "
 (. ْتَفُِسن ُلا�بِْجلا  اَذِإ 

هراشا تسا  نکمم  اجنیا  رد  ،و  تسا يزیچ  راثآ  ندرک  لئاز  ندرک و  وحم  ینعم  هب  ( سمش نزو  رب  ") سمط " هدام زا  " تسمط ***"
اَذِإ تسا َو  هدمآ  ریوکت  هیآ 2 - رد  هک  هنوگنامه  ، تسا رتبسانم  لوا  ریسفت  یلو  ، اهنآ ندش  یـشالتم  ای  دشاب  ناگراتـس  رون  وحم  هب 

". دنوش کیرات  ناگراتس  هک  ماگنه  نآ  رد   :" ْتَرَدَْکنا ُموُجُّنلا 

زا تسوپ  ات  تسا  نآ  نداد  ناکت  لابرغ و  رد  ییاذغ  ياه  هناد  نتخیر  ینعم  هب  لصا  رد  ( فذح نزو  رب  ") فسن " هدام زا  " تفسن و"
.تسا اه  هوک  نتفر  داب  رب  سپس  ندش و  درخ  ینعم  هب  اجنیا  رد  ،و  دوش ادج  هناد 

ناهج نیا  نایاپ  هک  دوش  یم  هدافتسا  دیجم  نآرق  رد  يددعتم  تایآ  زا  الوصا 

400  : ص
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ناـهج ،و  دزاـس یم  یـشالتم  یلک  هب  ار  نآ  ماـظن  هک  يروط  هب  ، تسا هارمه  هدـنبوک  زیگنا و  لوه  رایـسب  ثداوـح  هلـسلس  کـی  اـب 
.ددرگ یم  نآ  نیزگیاج  نیون  یماظن  اب  ترخآ 

زا ار  اه  هوک  هک  یثداوح  ایآ  ، درک فیصوت  ار  نآ  ناوت  یمن  ینایب  چیه  اب  هک  تسا  كانتشحو  بیجع و  ثداوح  نیا  هک  يروط  هب 
فیـصوت لباق  دروآ  یم  رد  هدـش  هدز  ياهمـشپ  تروص  هب  ،و  دوش یم  راـبغ  هب  لیدـبت  هک  دـبوک  یم  مه  هب  ناـنچ  دـنک و  یم  اـج 

ربارب رد  هدید  مشچ  هب  ناسنا  هک  ییاه  هلزلز  نیرتمیظع  هک  تسا  يردق  هب  ثداوح  نیا  تمظع  نارسفم  زا  یضعب  ریبعت  هب  و  تسا ؟
.متا بمب  نیرتگرزب  ربارب  رد  دننک  یم  رجفنم  يزاب  يارب  اه  هچب  هک  تسا  یکچوک  ياه  هقرت  دننام  نآ 

.تسا ایند  تاماظن  اب  ترخآ  تاماظن  دایز  توافت  رب  لیلد  ینآرق  تاریبعت  نیا  لاح  ره  هب  و 

دوش یم  تقو  نییعت  ناربمایپ  يارب  هک  تسا  یماگنه  رد  نیا  و  :" دیازفا یم  هدرک  زیخاتسر  هنحـص  هب  يا  هراشا  نآ  لابند  هب  و  *** 
.(1) ْتَتِّقُأ )  ُلُسُّرلا  اَذِإ  َو  دنهدب (" اهتما  هراب  رد  ار  دوخ  تداهش  دنیایب و  تبون  هب  هک 

نالوسر هک  یناسک  زا  مه  ام   :" َنِیلَسْرُْملا َّنَلَئْـسََنل  ْمِْهَیلِإ َو  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  َّنَلَئْـسَنَلَف  تسا ، هدمآ  فارعا  هروس  هیآ 6  رد  هک  هنوگنامه 
". نالوسر زا  مه  ،و  مینک یم  لاؤس  دندش  ثوعبم  اهنآ  هب 

401  : ص

يارب " تقو تیقوت  " ینعم هب  ،و  هدـش هزمه  هب  لیدـبت  نآ  رد  مومـضم  واو  هک  هدوـب  " تقو " هداـم زا  " تتقو " لـصا رد  " تتقا ( " 1 - 1
ناشتداهـش ینعی  اهنآ  لـمع  يارب  هکلب  ، دوش یمن  نییعت  اـهنآ  دوخ  يارب  تقو  هک  تسا  مولعم  زین  نیا  ،و  تسا راـگدرورپ  نـالوسر 

.دراد یفوذحم  هیآ  هک  دنا  هتفگ  اذل  و  ددرگ ، یم  نییعت 
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.(1) ْتَلِّجُأ )  ٍمْوَی  ِّيَِأل  هداتفا (!؟" ریخات  هب  اهتما  رب  اهنآ  یهاوگ  نالوسر و  نیا  تداهش  يزور  هچ  يارب  :" دیازفا یم  سپس  *** 

 (. ِلْصَْفلا ِمْوَِیل  ییادج (" زور  يارب  *** "

.ناگمه هراب  رد  قح  قلطم  يرواد  زور  ،و  ناراکدب زا  ناراکوکین  ،و  نارفاک زا  نانمؤم  فوفص  ییادج  ، لطاب زا  قح  ییادج  زور 

"! اهییادـج زور  " تسا هدـش  زور  نآ  زا  ییایوگ  ینعم و  رپ  ریبعت  هچ  تسا و  گرزب  زور  نآ  تمظع  نایب  يارب  باوج  لاؤس و  نیا 
ُمْوَی ا�م  َكا�رْدَأ  ا�م  َو  تسیچ (؟" اهییادـج  زور  لـصفلا و  موی  یناد  یم  هچ  وت  :" دـیامرف یم  زور  نآ  تمظع  ناـیب  يارب  سپـس  *** 

 (. ِلْصَْفلا

ار زور  نآ  تمظع  داعبا  درک  یم  هدهاشم  ار  بیغ  رارسا  هک  ینیب  زیت  هدید  نآ  اب  ،و  هدرتسگ عیسو و  ملع  نآ  اب  ربمایپ ص  هک  ییاج 
ام يارب  تمایق  تمظع  اـب  رارـسا  ماـمت  كرد  میا  هتفگ  اـهراب  هک  هنوگ  ناـمه  ،و  تسا نشور  مدرم  هیقب  فیلکت  دـنادن ، یتسرد  هب 

.میراد نامیا  نآ  هب  مینیب و  یم  ار  نآ  زا  یحبش  اهنت  تسین  نکمم  ایند  سفق  ناینادنز 

***

402  : ص

هتفگ یضعب  یلو  ، دوش یم  هدافتسا  لبق  هیآ  زا  هک  ددرگ  یم  زاب  لسر  ایبنا و  تداهـش  هب  " تلجا " رد ریمـض  ریـسفت  نیا  قبط  ( 1 - 1
یمزاـب دـنداد  نآ  دـننام  تماـیق و  ثداوـح  باـقع و  باوـث و  دروـم  رد  اـهنآ  هک  يراـبخا  ءاـیبنا و  هـب  طوـبرم  روـما  ماـمت  هـب  : دـنا

تسا نشور  یلو  ، دنناد یم...و  ناگراتس  ندش  کیرات  دننام  هدمآ  لبق  تایآ  رد  هک  يروما  مامت  هب  هراشا  ار  نآ  زین  یـضعب  ، ددرگ
.تسا نآ  هب  لصتم  هیآ  رد  ریمض  عجرم  هک  ارچ  ، دشاب یم  رتبسانم  همه  زا  لوا  ریسفت  هک 

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 417 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2663/J25/AKS BARNAMEH/#content_note_402_1
http://www.ghaemiyeh.com


بیذکت رب  زور  نآ  رد  ياو  :" دیامرف یم  ، هداد رارق  دیدهت  دروم  ادیدش  ار  زور  نآ  ناگدننک  بیذکت  ، ثحب دروم  هیآ  نیرخآ  رد  و 
 (. َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ناگدننک ( "

ریـسفت " منهج رد  یباذع  رپ  يداو  " ینعم هب  ار  نآ  یـضعب  و  باذع " عاونا  " ینعم هب  یـضعب  و  "، تکاله " ینعم هب  یـضعب  ار  " لیو "

بیذـکت كاـندرد  تشونرـس  زا  تیاـکح  اـجنیا  رد  ،و  دور یم  راـک  هب  كانفـسا  ثداوـح  دروـم  رد  ـالومعم  هملک  نـیا  ، دـنا هدرک 
دنک (1). یم  زور  نآ  رد  ناگدننک 

لدع هاگداد  تمایق و  هب  نامیا  هک  یـسک  میناد  یم  و  دننک ، یم  بیذـکت  ار  تمایق  هک  تسا  یناسک  اجنیا  رد  " نیبذـکم " زا روظنم 
هب زور  نآ  هب  خـسار  نامیا  اما  ، دوش یم  يداسف  ملظ و  هانگ و  هنوگ  ره  بکترم  یناسآ  هب  دـشاب  هتـشادن  ازج  باـسح و  دـنوادخ و 

.دشخب یم  يراگزیهرپ  يوقت و  تیلوئسم و  ساسحا  دهعت و  ناسنا 

***

: هتکن

! اهدنگوس نیا  ياوتحم  -1

اهربا : دنراد شنیرفآ  ناهج  رد  اهنآ  هک  تسا  یمهم  شقن  رطاخب  نیا  ،و  هدـش دای  دـنگوس  اهنافوط  اهداب و  هب  تسخن  قوف  تایآ  رد 
یم قرفتم  ار  اهنآ  ناراب  لوزن  زا  دعب  ،و  دنهد یم  دنویپ  هدرم  کشخ و  اهنیمز  زارف  رب  ار  اهنآ  سپس  و  دنروآ ، یم  رد  تکرح  هب  ار 

.دنزاس

.دنروآ یم  دوجو  هب  اهعترم  اهلگنج و  ،و  دننک یم  اجباج  ار  ناهایگ  ياهرذب 

زا ار  تدورب  ترارح و  ،و  دنزاس یم  روراب  ار  اه  هویم  اهلگ و  زا  يرایسب 

403  : ص

هــیآ 60 لــیذ  هحفــص 402  دــلج 22  رد  " حــیو "و" سیو " اــب نآ  تواــفت  "و  لــیو " ینعم هـنیمز  رد  يرتـشیب  حیــضوت  ( 1 - 1
.تسا هدمآ  " تایراذ " هروس

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 418 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2663/J25/AKS BARNAMEH/#content_note_403_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دننک یم  لیدعت  ار  اوه  دنرب و  یم  رگید  طاقن  هب  نیمز  فلتخم  قطانم 

.دنتسرف یم  اهارحص  هب  هیفصت  يارب  ار  هدولآ  ياوه  ،و  دنرب یم  اهرهش  هب  اهارحص  عرازم و  زا  ار  نژیسکا  رپ  هدنز و  ياوه 

رد یتایح  میظع و  تامدخ  اهمیسن  اهداب و  يرآ  دننک  یم  نژیسکا  رپ  يزبآ  هدنز  تادوجوم  يارب  ،و  جاوم مطالتم و  ار  ایرد  ياهبآ 
.دنراد ناهج 

میسن شزو  اب  تهابش  ینعم  ملاع  رد  زین  دیوگ  یم  نخـس  ناگتـشرف  هلیـسو  هب  یحو  لوزن  همانرب  زا  هک  اهدنگوس  نیا  رگید  شخب 
،و دننک یم  لزان  ادخ  ناربمایپ  بولق  رب  تسا  هدننک  هدنز  ناراب  تارطق  نوچمه  هک  ار  یحو  تاملک  ناگتشرف ، ، دراد هدام  ملاع  رد 

ملاع نایبرم  مه  هدام و  ملاع  نایبرم  هب  مه  دنوادخ  بیترت  نیا  هب  و  دننایور ، یم  اهبلق  رد  ار  يوقت  یهلا و  فراعم  ياه  هویم  اهلگ و 
.تسا هدرک  دای  دنگوس  ینعم 

تمایق و زور  دنیشن  یم  رمث  هب  اهـششوک  اهـشالت و  نیا  مامت  هک  تسا  يزور  تیعقاو  نایب  يارب  اهدنگوس  نیا  مامت  هکنیا  بلاج  و 
.لصفلا موی 

***

404  : ص
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ات 28] تایآ 16  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]

هراشا

ٍءا�م ْنِم  ْمُکُْقلَْخن  َْمل  َأ  ( 19  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 18  ) َنیِمِرْجُْملِاب ُلَعْفَن  َِکل�ذَک  ( 17  ) َنیِرِخْآلَا ُمُهُِعْبُتن  َُّمث  ( 16  ) َنِیلَّوَْألَا ِِکلُْهن  َْمل  َأ 
ِلَعَْجن َْمل  َأ  ( 24  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 23  ) َنوُرِدا�ْقلَا َمِْعنَف  ا�نْرَدَقَف  ( 22  ) ٍمُوْلعَم ٍرَدَق  �یلِإ  ( 21  ) ٍنیِکَم ٍرا�رَق  ِیف  ُها�ْنلَعَجَف  ( 20  ) ٍنیِهَم
(28  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 27  ) ًاتا�ُرف ًءا�م  ْمُکا�ْنیَقْسَأ  ٍتا�ِخما�ش َو  َیِسا�وَر  ا�هِیف  ا�ْنلَعَج  َو  ( 26  ) ًاتا�ْومَأ ًءا�یْحَأ َو  ( 25  ) ًاتا�فِک َضْرَْألَا 
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: همجرت

.میتسرف یم  اهنآ  لابند  هب  ار  نیرخآ  سپس  -17 میدرکن ؟ كاله  ار  نیتسخن  ( مرجم ) ماوقا ام  ایآ  -16

.مینک یم  راتفر  نامرجم  اب  هنوگنیا  ( يرآ -) 18

.ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  -19

.میداد رارق  هدامآ  ظوفحم و  یهاگرارق  رد  ار  نآ  سپس  -21 میدیرفاین ؟ زیچان  تسپ و  یبآ  زا  ار  امش  ایآ  -20

.نیعم یتدم  ات  -22

(. تسا لهس  ام  يارب  داعم  رما  (و  میتسه یبوخ  دنمتردق  ام  سپ  میتشاد  راک  نیا  رب  تردق  ام  -23

.ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  -24

.ناشگرم مه  ناشتایح و  لاح  رد  مه  -26 میدادن ؟ رارق  اهناسنا  عامتجا  زکرم  ار  نیمز  ایآ  -25

.میدناشون امش  هب  اراوگ  یبآ  ،و  میداد رارق  دنلب  راوتسا و  ياه  هوک  نآ  رد  27-و 

.ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  -28

: ریسفت

!؟ دیراد کش  داعم  رد  زاب  تردق  رهاظم  همهنیا  اب 

تلفغ نیگنـس  باوخ  زا  ار  اهنآ  نوگانوگ  تاـنایب  اـب  و  دـهد ، یم  رادـشه  زیخاتـسر  نارکنم  هب  فلتخم  قرط  زا  زین  تاـیآ  نیا  رد 
.دنک یم  رادیب 

یم ، دهد یم  ناشن  اهنآ  هب  ار  نیـشیپ  رافک  ماوقا  هدـید  الب  ياهنیمزرـس  ،و  درب یم  خـیرات  هتـشذگ  هب  هتفرگ و  ار  اهنآ  تسد  تسخن 
 (. َنِیلَّوَْألا ِِکلُْهن  َْمل  َأ  میدرکن ( كاله  دنتفرگ  شیپ  ار  راکنا  رفک و  هار  هک  نیتسخن  ماوقا  ام  ایآ  :" دیامرف

، تسا نایامن  زین  نیمز  يور  هحفص  رب  هک  خیرات  تاحفص  رب  اهنت  هن  اهنآ  راثآ 
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يا هدـع  ،و  هقعاص اب  یعمج  ،و  نافوط اب  یهورگ  هک  نوعرف " " موق "و  طول " موق "و  حون " موق "و  دومث "و" داـع " موق نوچمه  یماوقا 
.دندش دوبان  تازاجم و  ناشلامعا  رفیک  هب  ینامسآ  ياهگنس  هلزلز و  اب  یموق  ،و  دابدنت اب 

 (. َنیِرِخْآلا ُمُهُِعْبُتن  َُّمث  میتسرف (  یم  اهنآ  لابند  هب  دنراد  یهباشم  لامعا  هک  ار  نیرخآ  ماوقا  ام  سپس  *** "

نامه دنک و  تازاجم  یمرج  هب  ار  یهورگ  تسا  نکمم  رگم  ، دراد یمنرب  انثتـسا  ضیعبت و  تسا و  رمتـسم  تنـس  کی  نیا  هک  ارچ 
ُلَعْفَن َِکل�ذَـک  مینک ( " یم  راـتفر  ناراـکهنگ  اـب  اـم  هنوگنیا  :" دـیازفا یم  دـعب  هیآ  رد  اذـل  و  ددنـسپب *** !؟ نارگید  يارب  ار  مرج 

 (. َنیِمِرْجُْملِاب

ياهباذـع هک  ارچ  ، تسا " نیرخآ ماوقا  " تکاله اـهنآ  لاـبند  هب  "و  نیلوا ماوقا  " تکـاله رب  لـیلد  ناـیب  هلزنم  هب  تقیقح  رد  هیآ  نیا 
.تسا تمکح  ياضتقم  قاقحتسا و  لصا  عبات  هکلب  ، تسا یصخش  باسح  هیفصت  هن  ،و  دراد ییوج  ماقتنا  هبنج  هن  یهلا 

یم یماوقا  " نیرخآ ،و" دومث داع و  حون و  موق  دننام  دندوب ، رود  هتـشذگ  رد  هک  دنتـسه  یماوقا  " نیلوا " زا روظنم  : دـنا هتفگ  یـضعب 
یلاح رد  هدمآ  " عراضم لعف  " تروص هب  " مهعبتن " هکنیا هب  هجوت  اب  یلو  ، نوعرف موق  طول و  موق  دننام  دندمآ ، اهنآ  زا  دعب  هک  دنشاب 

كـاله یهلا  باذـع  هب  هک  دریگ  یم  ار  نیـشیپ  ماوـقا  ماـمت  " نیلوا  " هـک دوـش  یم  نـشور  دراد  یـضام  ینعم   " ِکـِلُْهن ْمـَل  َأ  هـک "
مرج هدولآ  دنراذگ و  یم  دوجو  هصرع  هب  اپ  نآ  زا  دعب  ای  ، دندوب ربمایپ ص  رـصع  رد  هک  تسا  لماش  ار  يرافک  نیرخآ " ،و" دندش

.دنوش یم  داسف  ملظ و  هانگ و  و 

407  : ص
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 (. َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ناگدننک (" بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  :" دیازفا یم  ، هدرک يریگ  هجیتن  ماجنارس  و  *** 

دیکات يارب  رارکت  نیا  ،و  تسا زور  نآ  هب  طوبرم  اهنآ  مهم  یلـصا و  تازاجم  هک  تسا  زیخاتـسر  زور  هب  هراـشا  اـجنیا  رد  " ذـئموی "

باذع هب  رظان  دمآ  البق  هک  نآ  هباشم  هیآ  ،و  دشاب یم  ایند  باذع  هب  رظان  هیآ  نیا  هک  دنا  هداد  لامتحا  یـضعب  هکنیا  ،و  تسا بلطم 
.دسر یم  رظن  هب  دیعب  رایسب  تسا  ترخآ 

رارـسا ناهج  نیا  رد  ار  وا  بهاوم  ترثک  و  دنوادخ ، تردق  تمظع و  ،و  درب یم  نینج  ملاع  هب  ،و  هتفرگ ار  اهنآ  تسد  سپـس  *** 
نویدـم ار  دوخ  رگید  يوس  زا  ،و  دـنربب یپ  داعم  زیخاتـسر و  هلاسم  رب  ادـخ  تردـق  هب  وس  کی  زا  اـت  ، دـهد یم  ناـشن  اـهنآ  هب  ، زیمآ

.دنروآ دورف  شناتسآ  رب  میظعت  رس  ،و  دننادب شرامشیب  ياهتمعن 

 (. ٍنیِهَم ٍءا�م  ْنِم  ْمُکُْقلَْخن  َْمل  َأ  میدیرفاین (!؟" زیچان  تسپ و  یبآ  زا  ار  امش  ام  ایآ  " دیامرف یم 

.(1) ٍنیِکَم )  ٍرا�رَق  ِیف  ُها�ْنلَعَجَف  میداد ( " رارق  هدامآ  ظوفحم و  بسانم و  یهاگ  رارق  رد  ار  نآ  ام  سپس  *** 

بیجع و ردـق  نآ  ،و  هدـش نیمات  رظن  ره  زا  نآ  رد  ناسنا  هفطن  تظفاحم  دـشر و  شرورپ و  تاـیح و  طئارـش  ماـمت  هک  یهاـگ  رارق 
یناسنا ره  هک  تسا  نوزوم  بلاج و 

408  : ص

هب هــک  تــسا  " تناـــکم " زا لـــصا  رد  و  تــسا ، " ظوـــفحم " ینعم هــب  " نــیکم "و" رارقتـــسا لـــحم  " ینعم هــب  " رارق ( " 1 - 1
(. تسا هدمآ  زین  تلزنم  ینعم  هب  هاگ  " تناکم " هتبلا ) هدمآ " نکمت " ینعم
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.درب یم  ورف  یتفگش  رد  ار 

 (. ٍمُوْلعَم ٍرَدَق  �یلِإ  دراد (" همادا  ینیعم  تدم  ات  ظوفحم  هاگیاج  نآ  رد  هفطن  نتفرگ  رارق  :" دیازفا یم  سپس  *** 

زا يا  هزات  سابل  زور  ره  هک  رایـسب  تالوحت  اهینوگرگد و  تارییغت و  زا  ولمم  یتدم  ، دناد یمن  ادخ  زج  سکچیه  ار  نآ  هک  یتدـم 
.درب یم  شیپ  هاگیفخم  نآ  رد  لماکت  ریسم  رد  ار  وا  ،و  دوش یم  هدیناشوپ  هفطن  رب  یگدنز  تایح و 

فیرـش و ناسنا  نانچ  يزیچان  ریقح و  شزرا و  یب  هفطن  زا  هک  میتشاد  راـک  نیا  رب  تردـق  اـم  " دـنک یم  يریگ  هجیتن  سپـس  *** 
.(2)(1) َنوُرِدا�ْقلا )  َمِْعنَف  ا�نْرَدَقَف  میتسه (" یبوخ  ياناوت  رداق و  ام  سپ  ، میزاسب یلماک 

یم جـح  هروس  زاغآ  تایآ  رد  هلمج  زا  ، تسا هدرک  هیکت  نآ  يور  داعم  هلاـسم  تاـبثا  يارب  اـهراب  نآرق  هک  تسا  یلیلد  ناـمه  نیا 
یب هفطن  کی  زا  ناسنا  نیا  شنیرفآ  رد  ار  وا  تردق  هکنیا  اب  دینک  یم  دیدرت  دیدج  تایح  هب  ناگدرم  تشگزاب  رد  هنوگچ  : دـیوگ

يزیخاتسر داعم و  شزور  ره  هک  دینک  یم  هدهاشم  شزرا 

409  : ص

(. هدش فذح  حدملاب  صوصخم  حالطصا  هب  ) تسا " نحن نورداقلا  معنف  " ریدقت رد  دراد و  یفوذحم  هیآ  ( 1 - 1
،و فـلتخم تاردـقم  مزـال و  ياـهیریگ  هزادـنا  اـب  ار  هفطن  اـم  :" هک دـنا  هدرک  ریـسفت  نینچ  ار  هـیآ  نـیا  نارـسفم  زا  یـضعب  ( 2 - 2

تئارق نآرق و  نتم  هکنیا  هب  هجوت  اب  ریـسفت  نیا  یلو  " میتسه يا  هدننک  ریدـقت  بوخ  ،و  میدومن ریدـقت  ناج  مسج و  رد  ییاهیگژیو 
هدمآ يریگ  هزادنا  ینعم  هب  زین  درجم  یثالث  هدام  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  دنچ  ره  دسر  یم  رظن  هب  دـیعب  تسا  دـیدشت  نودـب  فورعم 

(. دینک تقد   ) .دوش یمن  لامعتسا  ینعم  نیا  هب  " رداق " لومعم تالامعتسا  رد  یلو  تسا 
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رد ياو  :" دـیوگ یم  ، هدومرف رارکت  ار  هلمج  نامه  زاب  نایاپ  رد  تسا *** ؟ شزرا  یب  هفطن  نآ  كاـخ و  ناـیم  یتواـفت  هچ  !؟ تسا
 (. َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ناگدننک (" بیذکت  رب  زور  نآ 

.دننک یم  راکنا  ار  وا  زاب  دننیب و  یم  ار  وا  تردق  راثآ  همهنیا  هک  اهنآ  رب  ياو 

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  یلع ع  نانمؤم  ریما 

رارق یف  تعـضو  ،و  نیط نم  هلالـس  نم  تئدـب  ، راتـسالا تافعاضم  ،و  ماحرالا تاـملظ  یف  یعرملا  اـشنملا  و  يوسلا ، قولخملا  اـهیا 
مل راد  یلا  كرقم  نم  تجرخا  مث  ، ءادـن عمـست  ،و ال  ءاعد ریحت  ،ال  انینج کما  نطب  یف  رومت  ، موسقم لـجا  ،و  مولعم ردـق  یلا  ، نیکم

!؟ کتدارا کبلط و  عضاوم  هجاحلا  دنع  کفرع  ،و  کما يدث  نم  ءاذـغلا  رارتجال  كادـه  نمف  ، اهعفانم لبـس  فرعت  مل  ،و  اهدهـشت
زا وت  شنیرفآ  ، فعاضم ياه  هدرپ  محر و  تاملظ  رد  يا ! هدـش  هدـیرفآ  ظوفحم  یطیحم  رد  بسانتم و  مادـنا  اـب  هک  یقولخم  يا  "

.يدش هداد  رارق  ینیعم  دمآرس  مولعم و  نامز  ات  یظوفحم  هاگرارق  رد  ،و  هدش زاغآ  لگ  هراصع 

.یسک يادص  ندینش  ییاناوت  هن  ،و  دوب وت  رد  ییوگخساپ  تردق  هن  یتشاد  تکرح  ردام  محر  رد  يدوب و  نینچ  هک  زور  نآ 

.یتخانش یمن  ار  نآ  عفانم  هار  ،و  يدوب هدرکن  هدهاشم  ار  نآ  زگره  هک  يدمآ  ییارس  هب  هاگرارق  نیا  زا  سپس 

" داد ناشن  وت  هب  ار  تیاهزاین  هب  لوصو  ياههار  یـسک  هچ  ؟و  درک تیاده  ار  وت  تردام  ناتـسپ  زا  ریـش  ندیکم  رد  یـسک  هچ  وگب 
*** ؟ (1)
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هبطخ 163. " هغالبلا جهن  ( " 1 - 1
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یم گرزب  ناهج  رد  وا  بهاوم  اهتمعن و  دـنوادخ و  یقافآ  ياه  هناشن  تاـیآ و  زا  یتمـسق  ناـیب  هب  تاـیآ  نیا  زا  يرگید  شخب  رد 
تایآ زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هک  یلاح  رد  ، داعم ناکما  رب  یلیلد  مه  ،و  تسا وا  هعـساو  تمحر  تردق و  رب  لیلد  مه  هک  دزادرپ 

.دوب ناسنا  دوخ  شنیرفآ  رد  دنوادخ  بهاوم  یسفنا و 

.(1) ًاتا�فِک )  َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ  میدادن ( !؟" رارق  اهناسنا  عامتجا  زکرم  ار  نیمز  ام  ایآ  :" دیامرف یم 

.(2) ًاتا�ْومَأ )  ًءا�یْحَأ َو  ناشگرم (" مه  تایح و  لاح  رد  مه  *** "

عیرس زاورپ  هب  ،و  تسا رگیدکی  هب  يزیچ  ندرک  همیمض  ندرک و  عمج  ینعم  هب  ( فشک نزو  رب  ") تفک )و" باتک نزو  رب  ") تافک "

هب دفاکشب و  ار  اوه  يرتشیب  تعرس  اب  ات  دنک  یم  عمج  ار  اهلاب  عیرـس  زاورپ  ماگنه  هب  هک  ارچ  ، دوش یم  هتفگ  تافک " " زین ناگدنرپ 
.دور شیپ 

ار ناشیاهزاین  جئاوح و  مامت  ،و  دنک یم  عمج  دوخ  يور  ار  ناگدـنز  ، اهناسنا همه  يارب  تسا  یهاگ  رارق  نیمز  هک  تسا  نیا  روظنم 
تنوفع و دوبن  ناگدرم  نفد  يارب  هدامآ  نیمز  رگا  هک  ، دـهد یم  ياج  دوخ  رد  زین  ار  اـهنآ  ناـگدرم  و  دراذـگ ، یم  ناـشرایتخا  رد 

.دروآ یم  دوجو  هب  ناگدنز  همه  يارب  يا  هعجاف  نآ  زا  یشان  ياهیرامیب 

ریز دنک و  یم  عمج  دوخ  رود  ار  نادنزرف  هک  يردام  نوچمه  نیمز  يرآ 

411  : ص

.تسا هدمآ  لعاف  مسا  ینعم  هب  هک  تسا  يردصم  "و  انلعج " يارب تسا  مود  لوعفم  " اتافک ( " 1 - 1
.دشاب یم  " اتاوما ءایحا و  مکل  اتافک   " ریدقت رد  یفوذحم و  یلوعفم  ریمض  يارب  تسا  لاح   " ًاتا�ْومَأ ًءا�یْحَأ َو  ( " 2 - 2
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یم نکسم  ، دناشوپ یم  سابل  ، دیامن یم  هیذغت  دنک ، یم  شزاون  ، دهد یم  ياج  دوخ  يور  ار  اهناسنا  دهد  یم  رارق  شیوخ  لاب  رپ و 
ار اهنآ  ءوس  راثآ  ،و  دنک یم  بذج  ،و  دراد یم  هاگن  دوخ  لد  رد  زین  ار  اهنآ  ناگدرم  دیامن و  یم  نیمات  ار  ناشجئاوح  همه  ،و  دـهد

.درب یم  نیب  زا 

یم رگید  تاکرح  باتفآ و  رود  هب  نیمز  تکرح  هب  هراشا  ار  هیآ  ،و  هدرک ریسفت  " عیرس زاورپ  " ینعم هب  ار  " تافک " اجنیا رد  یـضعب 
.دوب هدشن  فشک  املسم  نآرق  لوزن  نامز  رد  هک  دنناد 

.دسر یم  رظن  هب  رتبسانم  لوا  ریسفت   " ًاتا�ْومَأ ًءا�یْحَأ َو  ینعی " نآ  زا  دعب  هیآ  هب  هجوت  اب  یلو 

هفوک کـیدزن  هب  تشگ  یم  زاـب  نیفـص  نادـیم  زا  هک  یماـگنه  یلع ع  ناـنمؤم  ریما  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  هکنیا  صوصخ  هب 
: مهنکاسم يا  تاومالا  تافک  هذه  : دومرف داتفا  دوب  هفوک  هزاورد  نوریب  هک  یناتسربق  هب  شکرابم  نامشچ  هک  یماگنه  ، دیسر

تاـفک هذـه  : دوـمرف ،و  هدرک هفوـک  ياـه  هناـخ  هب  یهاـگن  سپـس  "و  تـسا اـهنآ  ياـههاگلزنم  ینعی  تـسا  ناـگدرم  تاـفک  نـیا  "

ًاتا�ْومَأ (1). ًءا�یْحَأ َو  ًاتا�فِک  َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ  دومرف : توالت  ار  قوف  تایآ  سپس  تسا " ناگدنز  لزانم  مه  نیا  :" ءایحالا

هرک رد  یهلا  گرزب  ياهتمعن  زا  یکی  هب  سپـس  درادـن *** ! دوجو  ناگدرم  ناگدـنز و  لزانم  نایم  يدایز  هلـصاف  هکنیا  هب  هراشا 
: دیازفا یم  ، هدرک هراشا  نیمز 

" میداد رارق  دنلب  راوتسا و  تباث و  ياه  هوک  نآ  رد  "

412  : ص

(. میهاربا نب  یلع  ریسفت  زا  لقن  هحفص 417( دلج 4  " ناهرب ریسفت  ( " 1 - 1

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 427 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2663/J25/AKS BARNAMEH/#content_note_412_1
http://www.ghaemiyeh.com


.(1) ٍتا�ِخما�ش )  َیِسا�وَر  ا�هِیف  ا�ْنلَعَج  َو  ) 

،و هتفرگ رب  رد  ار  نیمز  یهرز  نوچمه  وس  کی  زا  تسا  هتسویپ  رگیدکی  هب  نآ  ياه  هشیر  ،و  هدیشک نامسآ  هب  رس  هک  اه  هوک  نیا 
نیمز اب  ار  اوه  رشق  كاکطـصا  ولج  رگید  يوس  زا  ،و  دنک یم  ظفح  یجراخ  دم  رزج و  زا  یـشان  ياهراشف  یلخاد و  راشف  ربارب  رد 

یم لرتنک  ار  میظع  ياهداب  اـهنافوط و  موس  يوس  زا  و  دروآ ، یم  رد  شدرگ  هب  دوخ  اـب  ار  نآ  هتخادـنا و  اوه  رد  هجنپ  ،و  دریگ یم 
.دشخب یم  شمارآ  نیمز  لها  هب  فلتخم  تاهج  زا  بیترت  نیا  هب  ،و  دنک

: دیازفا یم  هدرک  هراشا  اه  هوک  تاکرب  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیمه  لیذ  رد  و 

 (. ًاتا�ُرف ًءا�م  ْمُکا�ْنیَقْسَأ  َو  میدناشون (" امش  هب  اراوگ  یبآ  "و 

.ناتیاهغاب اهتعارز و  امش و  تاناویح  يارب  مه  ،و  تسا تایح  هیام  اراوگ و  امش  يارب  مه  هک  یبآ 

اهتانق اه و  همشچ  زا  يرایسب  ، دنک یم  افیا  نآ  رد  ار  شقن  نیرتمهم  اه  هوک  یلو  ، تسا ناراب  زا  اراوگ  ياهبآ  مامت  هک  تسا  تسرد 
،و دنیشن یم  اه  هوک  ياه  هلق  رب  هک  تسا  یمکارتم  ياهفرب  زا  میظع  ياهطش  اهرهن و  زا  يرایسب  همـشچرس  ،و  دشوج یم  اه  هوک  زا 

.دهد یم  لیکشت  ار  اهناسنا  یبآ  رئاخذ  نیرتمهم 

اجیردت ات  دهد  ياج  دوخ  رد  زارد  نایلاس  ار  فرب  رئاخذ  دناوت  یم  تسا و  درس  هشیمه  نیمز  حطـس  زا  يرود  رطاخ  هب  اه  هوک  هلق 
.دبای نایرج  اهرهن  تروص  هب  دوش و  بآ  باتفآ  وترپ  رد 

***

413  : ص

تارابع زا  یضعب  رد  ،و  تسا دنلب  ینعم  هب  " خماش " عمج تاخماش " ،و" تسا اجرباپ  تباث و  ینعم  هب  " هیسار " عمج " یـساور ( " 1 - 1
(. بغار تادرفم  ) تسا ربکت  زا  هیانک  " هقتاب خمش  " دننام
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 (. َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ناگدننک ( " بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  :" دیامرف یم  زاب  تمسق  نیا  نایاپ  رد 

دنقرغ نآ  رد  هک  ار  یهلا  ياهتمعن  همهنیا  و  دـننیب ، یم  دوخ  مشچ  اب  ار  قح  تردـق  ياه  هناـشن  تاـیآ و  همهنیا  هک  یناـسک  ناـمه 
.دنیامن یم  راکنا  تسا  وا  تمکح  لدع و  رهظم  هک  ار  تمایق  هاگداد  زیخاتسر و  مه  زاب  دننک  یم  هدهاشم 

***

414  : ص
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ات 40] تایآ 29  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]

هراشا

ٍرَرَِشب یِمْرَت  ا�هَّنِإ  ( 31  ) ِبَهَّللَا َنِم  ِینُْغی  ٍلِیلَظ َو �ال  ـ�ال  ( 30  ) ٍبَعُـش ِث�الَث  يِذ  ٍّلِظ  �یلِإ  اوُِقلَْطنِا  ( 29  ) َنُوبِّذَُـکت ِِهب  ُْمْتنُک  ا�م  �یلِإ  اوُِقلَْطنِا 
ٌْلیَو ( 36  ) َنوُرِذَـتْعَیَف ْمَُهل  ُنَذُْؤی  َو �ال  ( 35  ) َنوُقِْطنَی ُمْوَی �ال  ا�ذ�ه  ( 34  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 33  ) ٌْرفُص ٌَتلا�مِج  ُهَّنَأَک  ( 32  ) ِرْصَْقلاَک

(40  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 39  ) ِنوُدیِکَف ٌْدیَک  ْمَُکل  َنا�ک  ْنِإَف  ( 38  ) َنِیلَّوَْألَا ْمُکا�نْعَمَج َو  ِلْصَْفلَا  ُمْوَی  ا�ذ�ه  ( 37  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی 

415  : ص
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: همجرت

هب دیورب  -30 دیدرک ! یم  راکنا  ار  نآ  هتـسویپ  هک  يزیچ  نامه  يوس  هب  دیورب  گنردیب  ( دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  زور  نآ  رد  و  -) 29
!(. شتآ راب  ناقفخ  ياهدود  ) هخاش هس  هیاس  يوس 

!. دنک یم  يریگولج  شتآ  ياه  هلعش  زا  هن  ،و  تسا شخبمارآ  هن  هک  يا  هیاس  -31

هب هک  ) دنتسه یگنر  درز  نارتش  نوچمه  ( ترثک تعرس و  رد  ) ییوگ -33 خاک ! کی  دننام  دنک  یم  باترپ  دوخ  زا  ییاه  هقرج  -32
(. دنوش یم  هدنکارپ  وس  ره 

.ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  -34

(. دنتسین شیوخ  زا  عافد  رب  رداق  (و  دنیوگ یمن  نخس  هک  تسا  يزور  زورما  -35

.دننک یهاوخ  رذع  هک  دوش  یمن  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  36-و 

.ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  -37

.میا هدرک  عمج  نآ  رد  ار  ناینیشیپ  امش و  هک  تسا  ( لطاب زا  قح  ) ییادج زور  نامه  زورما  -38

.دیهد ماجنا  دیراد  ( تازاجم لاگنچ  زا  رارف  يارب  ) نم ربارب  رد  يا  هراچ  رگا  -39

.ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  -40

: ریسفت

! رارف يارب  یهار  هن  دنراد  عافد  رب  تردق  هن 

ناسنا یتسار  هب  هک  ینایب  ، تسا هدش  نایب  یهلا  لدع  هاگداد  نآ  نارکنم  ،و  تمایق ناگدننک  بیذکت  ییاهن  تشونرس  تایآ  نیا  رد 
.دزاس یم  نشور  ار  هعجاف  داعبا  ،و  درب یم  ورف  قیمع  یتشحو  رد  ار 

اوُِقلَْطنِا دیدرک (!" یم  راکنا  ار  نآ  هتـسویپ  هک  يزیچ  نامه  يوس  هب  دیوش  راپـسهر  گنرد  یب  دوش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  :" دـیامرف یم 
 (. َنُوبِّذَُکت ِِهب  ُْمْتنُک  ا�م  �یلِإ 

ازهتسا داب  هب  ار  نآ  هشیمه  هک  نازوس  منهج  يوس  هب  دیوش  راپسهر 

416  : ص
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.دیتفرگ یم 

.دیا هتخاس  مهارف  شیپ  زا  ار  نآ  ناتلامعا  اب  هک  اهباذع  عاونا  يوس  هب  دینک  تکرح 

نیا ،و  هدش هتفهن  نآ  رد  زین  دنب  دیق و  زا  يدازآ  عون  کی  و  تسا ، فقوت  نودـب  ندرک  تکرح  ینعم  هب  " قالطنا " هدام زا  " اوقلطنا "

ار اهنآ  سپس  ، دنراد یم  هگن  باسح  يارب  ینالوط  یتدم  ار  اهنآ  هک  رشحم  هصرع  رد  اهنآ  عضو  يارب  تسا  یحیـضوت  تقیقح  رد 
.دینک تکرح  خزود  يوس  هب  فقوت  نودب  دنیوگ  یم  ، هتخاس اهر 

ینحل لاح  ره  هب  ،و  باذع ناگتشرف  ای  ،و  دنک یم  باطخ  اهنآ  هب  امیقتسم  هک  دشاب  لاعتم  دنوادخ  تسا  نکمم  نخـس  نیا  هدنیوگ 
.هاکناج كاندرد و  تسا  یباذع  دوخ  هک  قیمع  یشنزرس  اب  هتخیمآ  تسا 

هدننک هفخ  ياهدود  زا  يا  هیاس  يوس  هب  دـیوش  راپـسهر  :" دـیوگ یم  هتخادرپ  باذـع  نیا  هراب  رد  يرتشیب  حیـضوت  هب  سپـس  *** 
 (. ٍبَعُش ِث�الَث  يِذ  ٍّلِظ  �یلِإ  اوُِقلَْطنِا  تسا ( !" هبعش  هس  ياراد  هک  شتآ 

رابگرم ظـیلغ  دود  نیا  فرط  ره  زا  بیترت  نیا  هب  و  پچ ، فرط  زا  يا  هخاـش  ،و  تسار فرط  زا  يا  هخاـش  ،و  رـسالاب زا  يا  هخاـش 
.درب یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ،و  دنک یم  هطاحا  ار  اهنآ 

َنِم ِینُْغی  ٍلِیلَظ َو �ال  �ال  دـنک (" یمن  يریگولج  شتآ  ياه  هلعـش  زا  ار  نایخزود  زگره  ،و  تسین شخب  مارآ  هک  يا  هیاس  اـما  *** "
 (. ِبَهَّللا

.تسا شتآ  زا  هتساخ  رب  دوخ  هکنیا  هچ 

417  : ص

دلج 25 هنومن  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 451زکرم  هحفص 432 

http://www.ghaemiyeh.com


ياـه هلعـش  یگدـنزوس  زا  هک  دراد  دوـجو  يا  هیاـس  اـجنآ  رد  هک  دـنک  داـجیا  ار  روـصت  نیا  ( هیاـس ") لـظ " هب ریبـعت  تـسا  نـکمم 
روصت امـش  هک  يا  هیاس  زگره  هیاس  نیا  : دیوگ یم  ،و  دشک یم  نالطب  طخ  طلغ  رادـنپ  نیا  رب  هیآ  نیا  یلو  ، دـهاک یم  یمک  ، شتآ

الماک ار  اه  هلعـش  يامرگ  دناوت  یم  هک  شتآ  ظیلغ  ياهدود  زا  هتـساخ  رب  ،و  روآ ناقفخ  نازوس و  تسا  يا  هیاس  ، تسین دـینک  یم 
دنک (1). سکعنم 

ٍدِرا�ب َو ٍموُمْحَی �ال  ْنِم  ٍّلِظ  ٍمیِمَح َو  ٍموُمَس َو  ِیف  دیامرف : یم  لامـشلا  باحـصا  " هراب رد  هک  تسا  هعقاو  هروس  تایآ  نخـس  نیا  دهاش 
یم کنخ  هن  هک  يا  هیاس  ، از شتآ  مکارتم و  ياهدود  هیاس  رد  ،و  دنراد رارق  نازوس  بآ  هدنشک و  ياهداب  نایم  رد  اهنآ   :" ٍمیِرَک �ال 

(. هعقاو 44-41 هروس  ") شخب مارآ  دیفم و  هن  ،و  دشاب

ساــسا هــب  تبـــسن  اـــهنآ  هناـــگ  هــس  ياهبیذـــکت  زا  تــسا  یباـــتزاب  هناـــگ  هــس  ياـــه  هبعـــش  نــیا  دـــنا  هــتفگ  یـــضعب 
.تسین ادج  دیحوت  توبن و  بیذکت  زا  داعم  بیذکت  اریز  " داعم "و" توبن "و" دیحوت " ینعی ، نید

یمـسجت کیرات  دود  نآ  يرآ  " هیمهو و" هیوهـش "  " "و هیبضغ هوق  " هانگ هناگ  هس  ياهءدبم  هب  تسا  يا  هراشا  دـنا  هتفگ  یـضعب  و 
دور دیآ  رد  نوچ  بضغ  ددرگ ! هریت  لد  مشچ  نآ  دود  زا  هک  نک  رذـح  توهـش  مشخ و  یکیرات  ز  تاوهـش : ياهیکیرات  زا  تسا 
ییاه هقرج  :" دیازفا یم  نازوس  شتآ  نآ  زا  يرگید  فیـصوت  رد  سپـس  ددرگ *** ! هریخ  ناج  هریچ  دوش  نوچ  يوه  نوریب  لقع 

.(2) ِرْصَْقلاَک )  ٍرَرَِشب  یِمْرَت  ا�هَّنِإ  میظع (!" خاک  کی  دننام  دهد  یم  نوریب  دوخ  زا 

418  : ص

.تسا هدش  رکذ  رورجم  تهج  نیمه  هب  "و  لظ " يارب تسا  تفص  " لیلظ ال  ( " 1 - 1
،و ددرگ یم  باترپ  اوه  هب  ،و  دوش یم  ادج  شتآ  زا  هک  تسا  یکچوک  ءازجا  ینعم  هب  " هرارـش " عمج ( ررـض نزو  رب  ") ررـش ( " 2 - 2

.تسا هدش  هتفرگ  " رش " هدام زا 
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ییانعم رپ  ریبعت  اـجنیا  رد  ( خاـک ") رـصق " هب ریبعت  تسین  شیب  ینزوس  رـس  هزادـنا  هب  هاـگ  هک  اـیند  نیا  شتآ  ياـه  هقرج  نوچمه  هن 
هک هنوگ  نامه  اه  هوک  درک  شومارف  دـیابن  یلو  ، هوک نوچمه  ییاـه  هقرج  دوش  هتفگ  هک  دوب  نیا  رتبـسانم  دوش  روصت  دـیاش  ، تسا
هک دنتسه  ناراکمتس  ياهخاک  اهرصق و  نیا  ، اراوگ تارف و  بآ  ياه  همشچرس  تسا و  تاکرب  عاونا  عبنم  دش  هراشا  لبق  تایآ  رد 

دنرابررش (1). ياهشتآ  نازوس و  ياه  هلعش  اشنم 

درز ياهرتش  نوچمه  اهنآ  :" دیامرف یم  ، هتخادرپ نازوس  شتآ  نیا  ياه  هقرج  اه و  هرارش  زا  يرگید  فیـصوت  هب  دعب  هیآ  رد  *** 
.(2) ٌْرفُص )  ٌَتلا�مِج  ُهَّنَأَک  دنتسه (" یگنر 

درز هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  " رفصا " عمج ( لفق نزو  رب  ") رفص  " )و هراجح رجح و  دننام  ) تسا " رتش " ینعم هب  " لمج " عمج " هلامج "

ياه هقرج  اریز  تسا  لوا  ینعم  نامه  بسانم  اجنیا  رد  یلو  ، هدـش قالطا  زین  هایـس  هب  لیامتم  هریت و  ياهگنر  هب  هاگ  دـشاب و  گـنر 
.تسا خرس  هب  لیامتم  درز  شتآ 

تکرح و تعرـس  گـنر و  ترثک و  رظن  زا  هیآ  نیا  رد  ،و  دوب هدـش  هیبـشت  گرزب  خاـک  هب  مجح  رظن  زا  اـه  هقرج  نیا  لـبق  هیآ  رد 
.دنناور وس  ره  هب  هک  هدش  هیبشت  گنر  درز  نارتش  زا  یهورگ  هب  وس  ره  هب  ندش  هدنکارپ 

419  : ص

تسا ییاهبوچ  روظنم  تسا  هتفگ  " رـصق  " ریـسفت رد  هک  دنا  هدرک  لقن  " سابع نبا  " زا " يزار رخف  " دننام نارـسفم  زا  یـضعب  ( 1 - 1
هک دشاب  نآ  رطاخب  زین  ریـسفت  نیا  تسین  دیعب  ) دندیچ یم  مهیور  ناتـسمز  يارب  دندرک  یم  يروآ  عمج  دـندیرب و  یم  نابایب  زا  هک 

(. دندرک یم  دنلب  رصق  کی  هب  هیبشت  ار  هدش  هدیچ  مهیور  ياهمزیه  هوبنا 
رگم تسین  نکمم  لـیوات  نودـب  تسا  عمج  ررـش " " نوـچ یلو  " ررـش " هب اـی  ، ددرگرب " رـصق " هب تسا  نکمم  " هناـک " ریمـض ( 2 - 2

.مینادب عمج  مسا  ار  " ررش " هکنیا
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كاـندرد ياهباذـع  هچ  نآ  راـنک  رد  ؟و  تسا هنوگچ  نازوـس  شتآ  نآ  دوـخ  هک  تسا  ادـیپ  ، دـشاب نینچ  نیا  اـه  هقرج  هک  ییاـج 
(. دنک ظفح  نآ  زا  شفطل  تمحر و  هب  ار  ام  همه  دنوادخ  (؟ هتفرگ رارق  يرگید 

") ناگدـننک بیذـکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  :" دـیامرف یم  هدرک ، رارکت  ار  رادـشه  نامه  تایآ  زا  شخب  نیا  نایاپ  رد  رگید  راب  *** 
 (. َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

: دیازفا یم  ، هدرک عورش  ار  كانلوه  زور  نآ  تاصخشم  زا  يرگید  لصف  سپس  *** 

.(1) َنوُقِْطنَی )  ُمْوَی �ال  ا�ذ�ه  دنیوگ ( ": یمن  نخس  هک  تسا  يزور  ، زورما "

،" تسا هدمآ  سی  هروس  هیآ 65  رد  هک  هنوگنامه  دنز  یم  توکـس  رهم  ناراکهانگ  نامرجم و  ناهد  رب  زور  نآ  رد  دنوادخ  يرآ 
اهنآ ياپ  تسد و  " تسا هدـمآ  هیآ  نیمه  لیذ  رد  هک  هنوگنامه  زاب  "و  میهن یم  رهم  ناـشناهد  رب  زورما   ": ْمِهِها�ْوفَأ �یلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلَا 

.دنیوگ یم  ار  اهینتفگ  همه  دننک و  یم  زاب  نابز  نانآ  ياهتسوپ  نآرق  رگید  تایآ  قبط  یتح  "و  دنیآ یمرد  نخس  هب 

.(2) َنوُرِذَتْعَیَف )  ْمَُهل  ُنَذُْؤی  َو �ال  دننک ( " یهاوخ  رذع  هک  دوش  یمن  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  و  :" دیازفا یم  سپس  *** 

420  : ص

هدش هفاضا   " َنوُقِْطنَی �ال  هلمج " موهفم  هب  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  ،و  تسا نیونت  نودب  اجنیا  رد  " موی " هک دیشاب  هتشاد  هجوت  ( 1 - 1
.تسا

هتفگ یضعب  ، ددرگ فذح  نون  دشاب و  بوصنم  دیاب  هدعاق  هکنیا  اب  هدمآ  عوفرم  تروص  هب  " نورذتعیف " هلمج ارچ  هکنیا  رد  ( 2 - 2
.تسا یهلا  نذا  مدع  تلع  هب  هکنیا  هن  دنرادن  يرذع  هک  تسا  نآ  تلع  هب  نانآ  یهاوخرذع  كرت  هک  تسا  نآ  رطاخب  دنا 
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نتفگ يارب  يزیچ  ،و  تسا نشور  اجنآ  رد  قیاقح  همه  هک  ارچ  ، نتـشیوخ زا  عافد  یهاوخ و  رذع  هن  ،و  دنراد نتفگ  نخـس  هزاجا  هن 
لطاب ،و  ءایلوا ءازهتـسا  ،و  ءایبنا بیذـکت  هب  ، هدرک هدافتـسا  ءوس  دوخ  يدازآ  زا  اـیند  رد  هک  زادـنا  مه  تشپ  ناـبز  نیا  يرآ  ، دـنرادن

باذع و دوخ  نیا  هک  ، دـتفیب راک  زا  ،و  دوش لفق  لامعا  نآ  رفیک  هب  دـیاب  اجنآ  رد  تخادرپ  یم  ، لطاب نداد  هولج  قح  ،و  قح ندرک 
.دشاب هتشادن  یهاوخرذع  ای  و  شیوخ ، زا  عافد  رب  تردق  ناسنا  يا  هنحص  نانچ  رد  هک  تسا  یکاندرد  هجنکش 

دشاب و هتـشاد  یهجوم  رذع  شا  هدنب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  رتلداع و  رترب و  دنوادخ  " هک تسا  هدمآ  قداص ع  ماما  زا  یثیدح  رد 
.(1) دننک " حرطم  هک  دنرادن  یهجوم  رذع  چیه  تقیقح  رد  اهنآ  هکلب  ، دهدن یهاوخرذع  هزاجا  وا  هب 

هنوگ نامه  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  ، دنیوگ یم  نخس  یهاگ  نامرجم  تمایق  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  یضعب  زا  هتبلا 
ءاضعا یهاوگ  هب  تبون  دـتفا و  یم  راک  زا  نابز  فقاوم  زا  یـضعب  رد  ، تسا يدایز  فقاوم  تمایق  رد  میا - هدرک  هراشا  مه  البق  هک 

ینادرگرـس و دیدش و  هودنا  ترـسح و  هناشن  هک  دنک  یم  وگزاب  ار  یبلاطم  ،و  دوش یم  هدوشگ  نابز  رگید  یـضعب  رد  و  دسر ، یم 
.تسا اهنآ  یتخبدب 

 (. َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ناگدننک ( " بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  :" دیوگ یم  عطقم  نیا  نایاپ  رد  زاب  *** 

ییادـج زور  نامه  زورما  :" دـیوگ یم  ، زور نآ  هنحـص  زا  تیاکح  ناونع  هب  ، هدرک ناـمرجم  هب  ار  نخـس  يور  رگید  عطقم  رد  *** 
ار ناینیشیپ  امش و  همه  هک  تسا 

421  : ص

هحفص 49. دلج 5  " نیلقثلا رون  ( " 1 - 1
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 (. َنِیلَّوَْألا ْمُکا�نْعَمَج َو  ِلْصَْفلا  ُمْوَی  ا�ذ�ه  میا (" هدرک  عمج  نآ  رد 

هاگداد هصرع و  نیا  رد  تموصخ  لـصف  یـسرباسح و  يارب  ار  همه  ، نیرخآ اـت  ، هتفرگ نیلوا  زا  انثتـسا  نودـب  ار  اـهناسنا  همه  زورما 
.میا هدروآ  درگ  گرزب 

.(1) ِنوُدیِکَف )  ٌْدیَک  ْمَُکل  َنا�ک  ْنِإَف  دیهد (" ماجنا  دیراد  تازاجم  لاگنچ  زا  رارف  يارب  يا  هراچ  نم  ربارب  رد  امش  رگا  نونکا  *** "

دازآ يا  هیدف  نتخادرپ  اب  دیراد  ییاناوت  ای  دینک ؟ هبلغ  نم  تردق  رب  دـیناوت  یم  ای  دـیزیرگب ؟ نم  تموکح  ورملق  زا  دـیناوت  یم  ایآ 
زا يراک  دینادب  یلو  ، دیهد ماجنا  تسا  هتخاس  امش  تسد  زا  راک  ره  دیهد ؟ بیرف  ار  یـسرباسح  نارومام  دیراد  تردق  ای  و  دیوش ؟

رکذ لباقم  فرط  یناوتان  زجع و  نتخاس  نشور  يارب  هک  تسا  " يزیجعت رما  " حالطـصا هب  رما  نیا  تقیقح  رد  تسین ! هتخاـس  اـمش 
دیدرت میا  هدرک  لزان  دوخ  هدنب  رب  هچنآ  رد  رگا  :" دـیامرف یم  هک  تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق  دروم  رد  هک  يزیچ  نامه  لثم  ، دوش یم 

". دیروایب ار  نآ  دننام  يا  هروس  دیراد 

: دیوگیم " تادرفم " رد " بغار " هک يروط  هب  ( دیص نزو  رب  ") دیک "

لامعتسا دنچ  ره  ، تسا دیجمت  لباق  هاگ  هدیهوکن و  هاگ  هک  تسا  ییوج  هراچ  یعون 

422  : ص

فذـح " ءای ،" هدوب " ینودـیکف " لصا رد  و  دـشاب ، یم  ملکتم  ءاـی  ياـج  هب  نآ  هرـسک  ،و  تسا روسکم  " نودـیکف " رد " نون ( " 1 - 1
هب هکنیا  لامتحا  ددرگ و  یم  رب  ادـخ  كاپ  تاذ  هب  تایآ  رهاـظ  قبط  ملکتم  ریمـض  ،و  هدـنامیقاب تسا  نآ  لـیلد  هک  هرـسک  ،و  هدـش

.تسا دیعب  رایسب  ددرگرب  (ص ) ربمغیپ صخش 
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(. تسا نینچ  زین  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  هنوگنامه  ) تسا رتشیب  مومذم  دراوم  رد  نآ 

بابـسا و هنوگ  ره  زا  ناسنا  تسد  هک  تسا  يزور  زور  نآ  میناد  یم  هک  ارچ  ، تسین هتخاس  ناشتـسد  زا  يراـک  زور  نآ  رد  املـسم 
 ". ُبا�بْسَْألا ُمِِهب  ْتَعَّطَقَت  َو  تسا ": هدمآ  هرقب  هروس  هیآ 166  رد  هک  نانچ  ، ددرگ یم  هاتوک  لئاسو 

َمْوَی زور " نآ  دیامرف  یم  رگید  يوس  زا  ، تسا اهییادج  زور  ینعی   " ِلْصَْفلا ُمْوَی  زور "، نآ  : دـیامرف یم  وس  کی  زا  هکنیا  هجوت  لباق 
عمج گرزب  هاگداد  نآ  رد  ار  همه  تسخن  ، دوش یم  ماجنا  عطقم  کی  رد  ود  نیا  زا  مادـک  ره  هک  تسا  عاـمتجا  زور  ینعی   " ِعْمَْجلا
دنوش یم  تشهب  راپـسهر  هک  اهنآ  یتح  ، دنوش یم  ادج  مه  زا  یفلتخم  فوفـص  رد  ناشلامعا  دئاقع و  بسح  رب  سپـس  ،و  دننک یم 

.دنراد یتاکرد  توافتم و  فوفص  زین  خزود  نایهار  دنراد و  یفلتخم  تاجرد  نوگانوگ و  فوفص 

.تسا مولظم  زا  ملاظ  ،و  لطاب زا  قح  ییادج  زور  زور  نآ  يرآ 

ٍِذئَمْوَی ٌْلیَو  ناگدننک (" بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو   " دیامرف یم  ، هدرک رارکت  ار  هدننک  رادیب  زیمآ و  دیدهت  هلمج  نامه  زاب  و  *** 
 (. َنِیبِّذَکُْمِلل

***

423  : ص
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ات 50] تایآ 41  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]

هراشا

يِزَْجن َِکل�ذَـک  ّنِإ 
�
ا ( 43  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اـ�ِمب  ًاـئِینَه  اُوبَرِْـشا  اُولُک َو  ( 42  ) َنوُهَتْـشَی اـ�ّمِم  َهِکا�وَف  َو  ( 41  ) ٍنوـُیُع ٍلـ�الِظ َو  ِیف  َنـیِقَّتُْملَا  َّنِإ 

ُمَُهل َلـِیق  ا�ذِإ  َو  ( 47  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 46  ) َنُومِرُْجم ْمُکَّنِإ  ًـالِیلَق  اوُعَّتَمَت  اوـُلُک َو  ( 45  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 44  ) َنِینِسْحُْملَا
(50  ) َنُونِمُْؤی ُهَدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف  ( 49  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 48  ) َنوُعَکْرَی اوُعَکِْرا �ال 

424  : ص
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: همجرت

.دنراد رارق  اه  همشچ  نایم  رد  )و  یتشهب ناتخرد  ) ياه هیاس  رد  يوقت  اب  دارفا  -41

.دنشاب لیام  هچنآ  زا  ییاه  هویم  42-و 

.دیداد یم  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  ربارب  رد  اهنیا  ، اراوگ دیشونب  دیروخب و  -43

.میهد یم  ازج  ار  ناراکوکین  هنوگنیا  ام  -44

.ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  -45

امـش راـظتنا  رد  یهلا  باذـع  دـینادب  یلو  ) مک تدـم  نیا  رد  دـیریگ  هرهب  دـیروخب و  ( دوـش یم  هـتفگ  ناـمرجم  هـب  ، لـباقم رد  -) 46
.دیمرجم امش  هک  ارچ  ( تسا

.ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  -47

.دننک یمن  عوکر  دینک  عوکر  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  48-و 

.ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  -49

.دنروآ یم  نامیا  نآ  زا  دعب  نخس  مادک  هب  سپ  ( دنروآ یمن  نامیا  نآرق  نیا  هب  اهنآ  رگا  -) 50

: ریسفت

!؟ دنروآ یم  نامیا  نخس  مادک  هب  دنروآ  یمن  نامیا  نآرق  هب  رگا 

تـشونرس ربارب  رد  نانمؤم  تشونرـس  رکذ  نینچمه  و  تسا ، قیوشت  هب  دـیدهت  ،و  تراـشب هب  راذـنا  نتخیمآ  نآرق  هماـنرب  میناد  یم 
.دوش كرد  رتهب  لئاسم  هلباقم  هنیرق  اب  ات  نامرجم 

هراب رد  یهاتوک  ینعم و  رپ  هراشا  ، تمایق رد  نامرجم  نوگاـنوگ  ياـهتازاجم  ناـیب  لاـبند  هب  قوف  تاـیآ  رد  ، تنـس نیمه  ساـسا  رب 
َّنِإ دـنراد (" رارق  اـه  همـشچ  ناـیم  رد  ناـتخرد و  ياـه  هیاـس  رد  يوقت  اـب  دارفا  :" دـیامرف یم  ، هدرک زور  نآ  رد  ناراـکزیهرپ  عضو 

 (. ٍنُویُع ٍل�الِظ َو  ِیف  َنیِقَّتُْملا 

هیاس رد  دش  هتسناد  لبق  تایآ  زا  هک  نانچ  نامرجم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

425  : ص
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.دنا هدننک  هفخ  ياهدود  نازوس  راب و  ررش 

یم لصاح  بش  یکیرات  رد  هک  يا  هیاس  ای  ،و  زور رد  ناتخرد  هیاس  دـننام  يا  هیاس  هاوخ  ، تسا هیاـس  ینعم  هب  " لـظ " عمج " لـالظ "

ناتخرد هیاس  نوچمه  دـیآ  یم  دوجو  هب  ینارون  ءدـبم  کی  لباقم  رد  اهنت  هک  دوش  یم  هتفگ  يا  هیاس  هب  " ءیف  " هک یلاح  رد  ، دوش
.باتفآ لباقم  رد 

 (. َنوُهَتْشَی ا�ّمِم  َهِکا�وَف  َو  دنراد (" رارق  دنهاوخ  یم  دنشاب و  لیام  هچنآ  زا  اه  هویم  عاونا  نایم  رد  اهنآ  :" دیازفا یم  سپس  *** 

نابز اب  هک  يا  هشوگ  ، تسا اهنآ  رب  یهلا  میظع  بهاوم  زا  يا  هشوگ  هب  هراشا  " اه همـشچ  "و" اه هیاس  "و" اه هویم  " رکذ تسا  نشور 
رترب و بتارم  هب  نآ  زا  دـنک ، یمن  روطخ  ایند  نانکاس  رکف  هب  ،و  دـجنگ یمن  نایب  رد  هچنآ  اما  ، تسا میـسرت  نایب و  لـباق  اـیند  لـها 

.تسا رتالاب 

هب هک  هدمآ  دعب  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دنوش یم  ییاریذـپ  یهجو  نیرتیلاع  هب  یهلا  يارـس  نامهیم  نیا  رد  اهنآ  هکنیا  بلاج  *** 
ُْمْتنُک ا�ِمب  ًائِینَه  اُوبَرْـشا  اُولُک َو  دـیداد (!" یم  ماـجنا  هک  تسا  یلاـمعا  ربارب  رد  اـهنیا  ، اراوگ دیـشونب  دـیروخب و  " دوش یم  هتفگ  اـهنآ 

 (. َنُولَمْعَت

راکـشآ تسا  یتبحم  فطل و  اب  ماوت  ناگتـشرف  هلیـسو  ای  دشاب ، اهنآ  هب  باطخ  ناونع  هب  دنوادخ  يوس  زا  امیقتـسم  هاوخ  هلمج  نیا 
.اهنآ ناج  حور و  يارب  تسا  ییاذغ  هک 

یمن یسک  هب  باسح  نودب  ار  بهاوم  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ( دیداد یم  ماجنا  هک  یلامعا  لباقم  رد   ") َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ا�ِمب  ریبعت "
لایخ اعدا و  اب  ،و  دنهد
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.دوش یم  مهارف  حلاص  لامعا  هلیسو  هب  اهنت  ، دیآ یمن  تسد  هب  رادنپ  و 

اذل ،و  دنک یمن  دیلوت  یتحاران  ،و  درادن لابند  هب  یتقـشم  هک  تسا  يزیچ  ره  " تادرفم " رد " بغار " هتفگ هب  ( حـیلم نزو  رب  ") ءینه "

.ددرگ یم  قالطا  زین  اراوگ  یگدنز  هب  هاگ  ، دوش یم  هتفگ  " ءینه  " اراوگ بآ  اذغ و  هب 

ندـب رد  ییوس  راثآ  هاگ  هک  تسین  ایند  ياذـغ  بآ و  دـننامه  ، یتشهب ياه  هباشون  اهاذـغ و  اه و  هویم  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  نیا  و 
.دراد لابند  هب  یبولطمان  ضراوع  ای  دراذگ  یم 

رما اعقاو  ای  ،و  تسا اهتمعن  نیا  زا  هدافتسا  ندوب  حابم  نایب  يارب  ایآ  ندیشون  ندروخ و  هب  رما  نیا  هک  تسا  وگتفگ  نارسفم  نایم  رد 
هدنیوگ تساوخ  بلط و  یعون  دوش  یم  هتفگ  ییاریذپ  ماگنه  هب  هک  رماوا  هنوگنیا  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا ؟ روتـسد  نامرف و  و 

هدش وا  زا  يرتشیب  مارکا  ات  دروخب  رتشیب  ار  شیاذغ  دراد  تسود  نابزیم  و  ددرگ ، یم  نایب  نامهیم  مارتحا  تمظع و  يارب  هک  تسا 
.دشاب

ار ناراکوکین  ، هنوگ نیا  ام  املسم  :" دیازفا یم  ، تسین باسح  یب  اهتمعن  نیا  هک  دنک  یم  هیکت  بلطم  نیا  يور  زاب  دعب  هیآ  رد  *** 
 (. َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکل�ذَک  ّنِإ 

�
ا میهد (" یم  ازج 

ناـسحا و " يور هیآ  نیا  رد  "و  لـمع " يور نآ  زا  دـعب  هـیآ  رد  ،و  هدـش هـیکت  " يوـقت " هلاـسم يور  تـسخن  هـیآ  رد  هـکنیا  بلاـج 
". يراکوکین

حلاص لامعا  هب  رظان  زین  " لمع ،و" کین راک  ره  ماـجنا  ناـسحا " تسا و" رفک  كرـش و  داـسف و  هاـنگ و  زا  زیهرپ  هنوگ  ره  " يوقت "

، نامیا نیغورد  نایعدم  هن  ، تسا هورگ  نیا  هب  طوبرم  اهنت  یهلا  ياهتمعن  همانرب  دوش  نشور  ات  ، تسا
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.دنیآ رد  نامیا  لها  کلس  رد  ارهاظ  دنچ  ره  ، داسف عاونا  هب  ناگدولآ  و 

 (. َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ناگدننک (" بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  :" دنک یم  رارکت  زاب  عطقم  نیا  نایاپ  رد  و  *** 

خزود نازوس  شتآ  زا  رتمک  شرازآ  تیمورحم  نیا  ترـسح  هک  ، دـنوش یم  مورحم  اهتبحم  اـهتمعن و  نیا  ماـمت  زا  هک  اـهنآ  رب  ياو 
يارب طرـش  دـیق و  یب  يدازآ  هب  لیامت  و  ایند ، رذـگدوز  تاذـل  هب  نتخادرپ  داعم  راکنا  لماوع  زا  یکی  هک  اجنآ  زا  و  تسین *** ؟
هرهب دـیروخب و  :" دـیامرف یم  زیمآ  دـیدهت  ینحل  اـب  هدرک  ناـمرجم  هب  ار  نخـس  يور  دـعب  هیآ  رد  ، تسا تاذـل  نـیا  زا  يریگ  هرهب 
ًالِیلَق اوُعَّتَمَت  اُولُک َو  دیراکهنگ (" مرجم و  امش  هک  ارچ  ، تسا امش  راظتنا  رد  یهلا  باذع  دینادب  یلو  ، هاتوک زور  دنچ  نیا  رد  دیریگ 

 (. َنُومِرُْجم ْمُکَّنِإ 

یب ياهتمعن  ربارب  رد  ناهج  نیا  بهاوم  ندوب  زیچان  مه  و  دشاب ، ایند  رد  ناسنا  رمع  هاتوک  تدم  هب  هراشا  دـناوت  یم  " الیلق " هب ریبعت 
.ترخآ باسح 

هنوگ چیه  ترخآ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلو  ، دننک یم  نامرجم  هب  ترخآ  رد  ار  باطخ  نیا  هک  دنا  هتفگ  نارـسفم  زا  یـضعب  هچرگ 
نیا رد  اـهنآ  هب  تسا  یباـطخ  نخـس  نیا  هک  درک  لوبق  دـیاب  ، دوش یمن  روصت  تاـیح  بهاوم  زا  ناـمرجم  يارب  يریگ  هرهب  عتمت و 

.ایند

ًائِینَه اُوبَرْـشا  اوـُلُک َو  فـطل  زا  رپ  هلمج  اـب  ،و  دـنوش یم  ییاریذـپ  ترخآ  رد  مارتـحا  تیاـهن  اـب  ناراـگزیهرپ  "و  نیقتم " تـقیقح رد 
.دنبطاخم ًالِیلَق  اوُعَّتَمَت  اُولُک َو  زیمآ  دیدهت  هلمج  اب  ایند  نیا  رد  ناتسرپ  ایند  یلو  ، دندرگ یم  بطاخم 

یحلاص لامعا  ربارب  رد  اهنیا   ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ا�ِمب  دیامرف : یم  ناراکزیهرپ  هب 
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(. دیداد یم  ماجنا  هک  تسا 

.(1) دیمرجم " امش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دیدهت  نیا   ":" َنُومِرُْجم ْمُکَّنِإ  دیوگ ": یم  زین  اهنیا  هب  و 

تاوهـش لاگنچ  رد  تراسا  ای  ینامیا  یب  زا  هک  تسا  ناسنا  هانگ  مرج و  یهلا  باذـع  همـشچرس  هک  دـهد  یم  ناـشن  لاـح  ره  هب  و 
.دوش یم  یشان 

 (. َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  دنک ( یم  لیمکت  ناگدننک  بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  :" هلمج اب  رگید  راب  ار  دیدهت  نیا  سپس  *** 

.دندیرخ دوخ  يارب  ار  یهلا  باذع  و  دندش ، هتفیرف  رورغم و  نآ  تاوهش  تاذل و  ایند و  قرب  قرز و  هب  هک  اهنامه 

دنتسمرس رورغ  هداب  زا  نانچ  :" دیازفا یم  ، هدرک هراشا  اهنآ  یگدولآ  یتخبدب و  فارحنا و  لماوع  زا  رگید  یکی  هب  دعب  هیآ  رد  *** 
 (. َنوُعَکْرَی اوُعَکْرا �ال  ُمَُهل  َلِیق  ا�ذِإ  َو  دننک (" یمن  عوکر  دینک  عوکر  راگدرورپ  ربارب  رد  دوش  هتفگ  نانآ  هب  یتقو  هک 

ام : دنتفگ اهنآ  " دیناوخب زامن  :" دومرف اهنآ  هب  ربمایپ ص  هک  دش  لزان  " فیقث " هلیبق هراب  رد  هیآ  نیا  هک  دنا  هتفگ  نارسفم  زا  يرایـسب 
: دومرف ربمایپ ص  ! تسا بیع  ام  يارب  نیا  ،و  میوش یمن  مخ  یسک  ربارب  رد  زگره 

.(2) درادن !" یشزرا  دشابن  دوجس  عوکر و  نآ  رد  هک  ینید   :" دوجس عوکر و ال  هیف  سیل  نید  یف  ریخ  ال 

توخن رورغ و  حور  نیا  هکلب  دنتشاد  ابا  دوجس  عوکر و  زا  طقف  هن  اهنآ 
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هب ار  مدرم  قوقح  هن  ربمایپ ص، تاروتـسد  ربارب  رد  هن  ،و  دندوب میلـست  ادخ  ربارب  رد  هن  ، دوب سکعنم  ناشیگدـنز  راکفا و  یمامت  رد 
توهـش رورغ و   ) لـماع ود  نیا  تقیقح  رد  دنتـشاد  قـلخ  ربارب  رد  ینتورف  قلاـخ و  ربارب  رد  یعـضاوت  هـن  دنتخانـش و  یم  تیمـسر 

.تسا نایغط  ملظ و  رفک و  هانگ و  مرج و  لماوع  نیرتمهم  زا  ( یتسرپ

یم رظن  هب  دـیعب  لامتحا  نیا  یلو  ، دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  تمایق  رد  ( دـینک عوکر  ) اوعکرا باـطخ  نیا  هک  دـنا  هداد  لاـمتحا  یـضعب 
.دعب لبق و  تایآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  اصوصخم  ، دسر

َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ناگدننک ") بیذـکت  رب  زور  نآ  رد  ياو  :" دـیامرف یم  هروس  نیا  رد  راب  نیرخآ  نیمهد و  يارب  دـعب  و  *** 
".

تروص هب  ، شنزرس زا  ولمم  ،و  باتع زا  هتخیمآ  ینحل  اب  تسا  " تالـسرم " هروس هیآ  نیرخآ  هک  ثحب  دروم  هیآ  نیرخآ  رد  و  *** 
مامت رد  شتیناقح  و  تسا ، نایامن  شتایآ  مامت  زا  شقدص  لئالد  هک  نآرق  نیا  هب  رگا  :" دیامرف یم  بجعت  اب  هتخیمآ  ماهفتـسا  کی 

 (. َنُونِمُْؤی ُهَدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف  دنروآ (!؟" یم  نامیا  نآ  زا  دعب  نخس  مادک  هب  ، دنرواین نامیا  دشاب  یم  سکعنم  شتاریبعت 

چیه ربارب  رد  ، درواین نامیا  دنتفاکـش  یم  مه  زا  دـندش و  یم  عشاخ  نازرل و  دـش  یم  لزاـن  اـه  هوک  رب  رگا  هک  ینآرق  هب  هک  یـسک 
.تسا جاجل  دانع و  حور  هناشن  نیا  ،و  دش دهاوخن  میلست  ینالقع  قطنم  چیه  ،و  ینامسآ باتک 

***
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: هتکن

کی رب  دیکات  يارب  نیا  ،و  هدـش رارکت  نآ  رد  َنِیبِّذَـکُْمِلل "  ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو  هلمج " راب  هد  میدرک  هراشا  هروس  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه 
یصوصخم دیکات  تیانع و  هک  ار  یتمـسق  هک  تسا  ناوارف  اغلب  احـصف و  نانخـس  رد  نآ  هیبش  و  تسا ، هدنهد  ناکت  مهم و  تیعقاو 

.دننک یم  رارکت  رثن  رعش و  رد  دنراد  نآ  يور 

طوبرم نآ  زا  لبق  بلاطم  بیذکت  هب  هک  تسا  يدیدج  هتکن  هب  هراشا  هیآ  هد  نیا  زا  کی  ره  هک  دـندقتعم  نارـسفم  زا  یـضعب  یلو 
.تسین نیب  رد  يرارکت  نیا  رب  انب  دوش  یم 

رد " فیخ " دجـسم یکیدزن  رد  يراغ  رد  هروس  نیا  دـیوگ  یم  وا  ، میهد یم  همتاخ  " نایبلا حور  " ریـسفت زا  يا  هلمج  اب  ار  هروس  نیا 
.ما هدرک  ترایز  ار  راغ  نیا  اصخش  نم  ،و  دیدرگ لزان  ربمایپ  رب  " ینم " نیمزرس

.میوشن وت  تایآ  بیذکت  هدولآ  زگره  هک  نک  تمحرم  یقیفوت  ار  ام  ! ادنوادخ ***

.راد ظوفحم  دنمئارج  یلصا  ياه  همشچرس  هک  سوه  اوه و  توخن و  رورغ و  زا  ار  ام  ! اراگدرورپ

.هد رارق  نانآ  فص  رد  ار  ام  دنوش  یم  ییاریذپ  مامت  مارتحا  اب  وت  برق  راوج  رد  ناراگزیهرپ  هک  يزور  نآ  رد  ! اهلاراب

هنومن ریسفت  دلج 25  نایاپ  یناثلا 1407 23\9\1365  عیبر  نیملاعلا 11  بر  ای  نیمآ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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