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تسرهف
5تسرهف

لضفم دیحوت  ای ، (ع ،) قداص ماما  نابز  زا  شنیرفآ : 12ياهیتفگش 

باتک 12تاصخشم 

یلامجا 13تسرهف 

تاعوضوم یلیصفت  13تسرهف 

مجرتم 18راتفگشیپ 

18هراشا

رمع نب  لّضفم  زا  یهاتوک  لاح  حرش  - 118

تایاور رد  لّضفم  عیفر  هاگیاج  - 218

یمالسا نادنمشناد  رظن  زا  لّضفم  هاگیاج  - 320

ههبش کی  هب  خساپ  - 423

لّضفم دیحوت  باتک  - 524

میرک نآرق  اب  لّضفم  دیحوت  تهباشم  - 625

ع)  ) قداص ماما  مالک  تازجعم  - 726

ههبش کی  عفر  - 828

لّضفم دیحوت  ياههمجرت  اهحرش و  - 928

رضاح همجرت  - 1030

ینایاپ نخس  - 1130

[ لضفم دیحوت  ]31

31هراشا

[ ءاجوعلا یبا  نبا  لّضفم و  يوگتفگ  ]31

[ لّضفم رب  باتک  يالما  تلع  ]32

لّوا 32سلجم 
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32هراشا

[ شنیرفآ للع  بابسا و  هب  کش  لها  یهاگآان  ]32

[ نآ يریگلکش  ناهج و  تأیه  ]33

[ محر رد  نینج  ریبدت  یمدآ و  شنیرفآ  ]33

[ وا ندش  غلاب  نادند و  دشر  هیذغت ، كدوک ، دلوت  یگنوگچ  ]34

تروص رب  وم  شیور  34زار 

[ دمآیم ایند  هب  هشیدنا  شوه و  اب  ناسنا ، رگا  ]35

[ ناکدوک هیرگ  دیاوف  ]36

[ اهنآ بسانم  لکش  تعماجم و  تالآ  شنیرفآ  ]36

مادک ره  دیاوف  ندب و  36ياضعا 

[ نانآ هب  خساپ  تعیبط و  لها  رادنپ  ]37

[ ندب مامت  رد  نآ  نایرج  نوخ و  تخاس  اذغ ، مضه  ]37

[ محر رد  نآ  يریگلکش  یگنوگچ  ندب و  دشر  زاغآ  ]37

[ ناسنا يارب  يزیامت  هجو  نتسشن  نداتسیا و  ]37

[ وا تشادگرزب  یمدآ و  هب  هناگجنپ  ّساوح  صاصتخا  ]38

[ هناگجنپ ّساوح  رارسا  ]38

[ لقع شوگ و  مشچ و  زا  ياهّدع  ندوب  مورحم  تمکح  ]38

[ درف تفج و  ياضعا  شنیرفآ  ]39

[ یتوص هاگتسد  شنیرفآ  یگنوگچ  ]39

[ اضعا نیا  رگید  عفانم  ]40

[ اهظفاحم همجمج و  زغم و  ]40

[ مشچ کلپ  رد  یتفگش  ]40

[ نآ ششوپ  بلق و  ]41

[ يرم يان و  ]41
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[ دیاز داوم  یجورخ  ذفانم  ]41

[ دبک همضاه و  زاهج  ]41

[ نار شوگ و  اهنخان ، نوخ ، زغم ، ]41

[ هدام رن و  تروص  هب  ناسنا  شنیرفآ  ]42

[ هیر اب  نآ  دنویپ  بلق و  ]42

[ نآ شنیرفآ  رد  ریبدت  درم و  تلآ  ]42

[ جرخم شنیرفآ  یگنوگچ  ]43

[ اهنادند تفگش  شنیرفآ  ]43

[ اهنآ دیاوف  نخان و  وم و  ]43

[ لغب ریز  راهز و  يور  رد  وم  شیور  زار  ]44

[ ناهد بآ  دیاوف  ]44

]؟ درادن همکد  پیز و  سابل ، دننام  ناسنا  مکش  ارچ  ]44

[ ندرک تعماجم  ندیباوخ و  ندروخ ، رارسا  ]45

[ اهنآ هاگیاج  ینورد و  ياهورین  ]46

[ یشومارف هظفاح و  تمعن  ]46

[ تسایح اب  ناسنا  اهنت  تاناویح ، نایم  رد  ]47

[ نتشون قطن و  هب  یمدآ  نتفای  صاصتخا  ]47

[ ناسنا ییایند  ینید و  ياهزاین  عفر  ]48

[ دوخ رمع  تدم  هب  ناسنا  یهاگآ  مدع  ]49

[ نآ غورد  تسار و  یگتخیمآ  مهرد  زار  باوخ و  ]50

[ یمدآ زاین  عفر  يارب  ایشا  شنیرفآ  حرش  ]50

[ یمدآ تایح  شاعم و  یلصا  لماوع  بآ ، نان و  ]51

[ ناگدنرپ شوحو و  ینوگمه  مدرم و  ياهلکش  ینوگمهان  ]51

[ نآ فقوت  زار  ناویح و  ندب  دشر  ]52
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[ ناسنا يارب  نتفر  هار  تکرح و  يراوشد  ]52

[ تاناویح لسن  ياقب  لماع  هدام ، رن و  دلوت  ]52

[ نادرم يارب  شیر  دشر  راهز و  رب  وم  شیور  زار  ]52

مود 53سلجم 

53هراشا

تاناویح شنیرفآ  54یگنوگچ 

[ هناگهس تاناویح  شنیرفآ  ]54

[ راوختشوگ تاناویح  رد  هتفهن  ریبادت  اهتمکح و  ]54

[ نایاپراهچ ياههچب  لالقتسا  زار  ]55

[ تکرح یگنوگچ  ناویح و  ياهاپ  ]55

[ ناسنا ربارب  رد  تاناویح  زا  یخرب  دایقنا  زار  ]56

[ ناگدنرد رد  لقع  روعش و  مدع  زار  ]56

[ ناسنا عفادم  افو و  اب  ناویح  گس  ]56

[ اپراهچ مد  ناهد و  تروص ؛ لکش  رارسا  ]57

[ نآ موطرخ  لیف و  شنیرفآ  رارسا  ]57

57هراشا

[ هدام ناویح  هاگمرش  ]58

[ هفارز شنیرفآ  یتفگش  ]58

[ ناسنا اب  نآ  توافت  نومیم و  شنیرفآ  ]59

[ اهنآ ياهاپ  ینوگمهان  تاناویح و  مسج  ششوپ  زار  ]59

[ دننکیم ناهنپ  ار  دوخ  گرم  ساسحا  تقو  رد  تاناویح  ]59

[ نیفلد هابور و  یهوک ، زب  نوچ  یتاناویح  شوه  زار  ]60

[ ربا یعفا و  ]60

[ اهنآ تشرس  توبکنع و  سگم ، ریش  هچروم ، ]61
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[ هدنرپ شنیرفآ  رد  هتفهن  ياهتمکح  ]62

[ نآ رد  هتفهن  ریبادت  ناگدنرپ و  مخت  شنیرفآ  ]62

[ هدنرپ نادهنیچ  ]63

[ ناگدنرپ گنر  ینوگمهان  زار  ]63

[ ناگدنرپ رپ  یگنوگچ  ]63

[ ناگدنرپ زا  یخرب  ییاپزارد  زار  ]64

[ اذغ نتفای  یپ  رد  ناکشجنگ  ]64

[ هرپبش دغج و  شاعم  ]64

([ شافخ  ) هرپبش شنیرفآ  ]65

[ کسخ راخ  زا  هدافتسا  رد  هرّمت  نبا  هلیح  ]65

[ لسع تخاس  ات  هناخ  تخاس  زا  لسع ، روبنز  ]65

![ يوق لاح  نیع  رد  فیعض و  یناویح  خلم ، ]66

66هراشا

[ خلم لیس  ]66

[ اهیهام شنیرفآ  ]66

66هراشا

[ اهیهام لسن  ترثک  زار  ]67

[ ناگدیرفآ شناد  یهاتوک  رگشنیرفآ و  تمکح  یگدرتسگ  ]67

موس 67سلجم 

67هراشا

[ نامسآ گنر  رارسا  ]68

[ دیشروخ بورغ  عولط و  دیاوف  ]68

[ لاس هناگراهچ  ياهلصف  دوس  تمکح و  ]68

[ دیشروخ تکرح  قیرط  زا  لوصف  اهنامز و  تخانش  ]69
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[ يرمق ياههام  نتشگ  رادیدپ  لماع  هام ، ]69

[ هام رون  دیاوف  زا  يرامش  ]69

[ دناتکرح رد  ییاهنتب  یخرب  یگلمج و  یخرب  هکنیا  اهنآ و  تکرح  فالتخا  ناگراتس و  ]70

[ ناگراتس زا  یخرب  دیاوف  ]71

[ رگشنیرفآ دوجو  نیهارب  جورب ، ناگراتس و  هام ، دیشروخ ، ]71

[ زور بش و  ياههزادنا  ]72

[ ود نآ  دیاوف  امرس و  امرگ و  ]72

[ نآ ياهیگژیو  داب و  ]73

[ تاوصا اوه و  ]73

[ نیمز لکش  ]74

[ نآ ترثک  ببس  بآ و  دیاوف  ]75

[ نآ ینوزفا  ببس  اوه و  دیاوف  ]76

[ تسا هدش  هریخذ  ماسجا  رد  هکنیا  شتآ و  دیاوف  ]76

[ اوه تلاح  ینوگمهان  هدیاف  اوه و  یفاص  ناراب و  لوزن  ]76

[ نآ رد  ياهتمکح  نیمز و  رب  ناراب  لوزن  عفانم  ]77

[ اههوک دیاوف  ]78

[ اهنآ زا  ناسنا  هدافتسا  نداعم و  ]78

[ ناگدنیور دیاوف  ]79

[ تابوبح ترثک  زار  ]79

[ تابوبح ياههناد  ششوپ  زار  ]79

[ هایگ تخرد و  شنیرفآ  تمکح  ]80

[ ناتخرد گرب  فصو  شنیرفآ و  ]80

[ هایگ تخرد و  هناد  هتسه و  ]81

[ اهنآ تایح  دیدجت  ناتخرد و  گرم  رد  هتفهن  ياهتمکح  ]81
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[ تقلخ يدنمفده  ياههناشن  رانا و  یتفگش  ]81

[ گرزب ياههویم  فیعض و  ياههتوب  ]82

[ تسا گنهامه  جایتحا ، نامز  اب  اههویم  ندیسر  نامز  ]82

[ نآ بوچ  اههخاش و  هدیاف  لخن و  تخرد  ياهتمکح  ]82

[ ییوراد ناهایگ  ياهیگژیو  ]83

مراهچ 84سلجم 

84هراشا

[ نانآ ههبش  هب  خساپ  نانادان و  هدیقع  اهالب ، ]85

]؟ حلاص يارب  مه  تسا و  رجاف  يارب  مه  اهالب  ارچ  ]86

[ نانآ هب  خساپ  نالهاج و  داقتنا  یتسین و  گرم و  ]87

[ نآ خساپ  شنیرفآ و  ریبدت  رب  رگید  یلاکشا  ]88

[ یتسه ناهج  نیا  ینانوی  مان  ]89

[ درگنیمن ار  تمکح  لیالد  تسا و  روک  ینام  ]89

!![ دوشن سح  دیاین  لقع  رد  هک  يزیچ  ارچ  هک  هلّطعم »  » داقتنا ]90

[ ياهطاحا هن  دباییم ، رد  يرارقا  تخانش  اب  ار  يادخ  لقع ، ]90

[ نآ رادقم  لکش و  رد  هفسالف  فالتخا  دیشروخ و  شنیرفآ  ]91

91هراشا

[ تسا تروص  راهچ  هب  وا  تخانش  ]91

[ نانآ نخس  هشقانم  عیابط و  باحصا  ]92
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لضفم دیحوت  ای ، (ع ،) قداص ماما  نابز  زا  شنیرفآ : ياهیتفگش 

باتک تاصخشم 

، . 2ق نرق ،  رمع ، نب  لضفم  هسانشرس : 
یسراف  . لضفمدیحوت يدادرارق :  ناونع 

. ییازریم یلعفجن  شراگن  همجرت و  لضفم / دیحوت  ای ، (ع ،) قداص ماما  نابز  زا  شنیرفآ : ياهیتفگش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1373 ترجه ، مق : رشن :  تاصخشم 

171ص. يرهاظ :  تاصخشم 
( مهدزیس پاچ   ) لایر 9000 مهن ؛ )  پاچ  لایر (   4800 مشش ؛ )  پاچ  لایر (   4500 مود ؛ )  پاچ  لایر (   2750 لایر ؛  2200 کباش : 
22000 964-5875-08-0 ؛  مهدزناش : پاـچ  لاـیر :  17000 مهدزناـپ ؛ )  پاـچ  لاــیر (   14000 مهدراهچ ؛ ) پاـچ   ) لاـیر 11000  ؛

( مهدجه پاچ  ) لایر  26000 مهدفه ؛ ) پاچ  ) لایر
. تسا هدومن " الما  لضفم  رب  (ع ) قداص ماما  ترضح  ار  باتک  نیا  بلاطم   : " تشاددای

. تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  نامجرتم و  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  باتک  نیا  تشاددای : 
.1374 مود : پاچ  تشاددای : 

.1378 مشش : پاچ  تشاددای : 
.1381 مهن : پاچ  تشاددای : 

زییاپ 1384. مهدزیس : پاچ  تشاددای : 
راهب 1385. مهدراهچ : پاچ  تشاددای : 

.1385 مهدزناپ :  پاچ  تشاددای : 
.1386 مهدزناش :  پاچ  تشاددای : 

.1387 مهدفه :  پاچ  تشاددای : 
.1388 مهدجه :  پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. لضفم دیحوت  رگید :  ناونع 

تابثا ادخ --  عوضوم : 
تایهلا عوضوم : 

شنیرفآ عوضوم : 
148ق.  - 83 مشش ، ماما  ع ،)  ) دمحم نبرفعج  هدوزفا :  هسانش 

مجرتم  -، 1342 یلعفجن ، ییازریم ، هدوزفا :  هسانش 
BP217/2/م7ت9041 1373 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/42 ییوید :  يدنب  هدر 
م2978-73 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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یلامجا تسرهف 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
5 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

ناـنآ رب  ناـینهج  یتـسه و  قاـفآ  رد  ار  دوخ  ياـههناشن  يدوز  هب  ُّقَْـحلا » ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَـتَی  یَّتَـح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقاـفْآلا  ِیف  اـِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  »
. تسا قح  وا  هک  دوش  نشور  ناشیا  رب  ات  مینایامنیم 

هیآ 53) زا  یتمسق  تلصف  هروس  )
6 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

تاعوضوم 7 یلیصفت  تسرهف 
مجرتم 13 همدقم 

ناسنا 43 شنیرفآ  ياهیتفگش  هراب  رد  لوا : سلجم 
ناویح 87 شنیرفآ  ياهیتفگش  هراب  رد  مود : سلجم 

تعیبط 117 شنیرفآ  ياهیتفگش  هراب  رد  موس : سلجم 
بئاصم 151 تامیالمان و  هراب  رد  مراهچ : سلجم 

7 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

تاعوضوم یلیصفت  تسرهف 

مجرتم 13 راتفگشیپ 
رمع 13 نب  لّضفم  زا  یهاتوک  لاح  حرش  - 1

تایاور 14 رد  لّضفم  عیفر  هاگیاج  - 2
یمالسا 17 نادنمشناد  رظن  زا  لّضفم  هاگیاج  - 3

ههبش 23 کی  هب  خساپ  - 4
لّضفم 25 دیحوت  باتک  - 5

میرک 26 نآرق  اب  لّضفم  دیحوت  تهباشم  - 6
29 ع )  ) قداص ماما  مالک  تازجعم  - 7

ههبش 32 کی  عفر  - 8
لّضفم 33 دیحوت  ياههمجرت  اهحرش و  - 9

رضاح 36 همجرت  - 10
ینایاپ 37 نخس  - 11

لضفم 39 دیحوت 
ءاجوعلا 40 یبا  نبا  لّضفم و  يوگتفگ 

لّضفم 41 رب  باتک  يالما  تلع 
لّوا 43 سلجم 
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شنیرفآ 44 للع  بابسا و  هب  کش  لها  یهاگآان 
نآ 46 يریگلکش  ناهج و  تأیه 

محر 46 رد  نینج  ریبدت  یمدآ و  شنیرفآ 
وا 47 ندش  غلاب  نادند و  دشر  هیذغت ، كدوک ، دلوت  یگنوگچ 

تروص 48 رب  وم  شیور  زار 
8 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

دمآیم 49 ایند  هب  هشیدنا  شوه و  اب  ناسنا ، رگا 
ناکدوک 51 هیرگ  دیاوف 

اهنآ 52 بسانم  لکش  تعماجم و  تالآ  شنیرفآ 
مادک 52 ره  دیاوف  ندب و  ياضعا 

نانآ 53 هب  خساپ  تعیبط و  لها  رادنپ 
ندب 53 مامت  رد  نآ  نایرج  نوخ و  تخاس  اذغ ، مضه 

محر 54 رد  نآ  يریگلکش  یگنوگچ  ندب و  دشر  زاغآ 
ناسنا 55 يارب  يزیامت  هجو  نتسشن  نداتسیا و 

وا 55 تشادگرزب  یمدآ و  هب  هناگجنپ  ّساوح  صاصتخا 
هناگجنپ 56 ّساوح  رارسا 

لقع 57 شوگ و  مشچ و  زا  ياهّدع  ندوب  مورحم  تمکح 
درف 58 تفج و  ياضعا  شنیرفآ 

یتوص 59 هاگتسد  شنیرفآ  یگنوگچ 
اضعا 59 نیا  رگید  عفانم 

اهظفاحم 60 همجمج و  زغم و 
مشچ 61 کلپ  رد  یتفگش 

نآ 61 ششوپ  بلق و 
يرم 61 يان و 

دیاز 62 داوم  یجورخ  ذفانم 
دبک 62 همضاه و  زاهج 

نار 62 شوگ و  اهنخان ، نوخ ، زغم ،
هدام 63 رن و  تروص  هب  ناسنا  شنیرفآ 

هیر 64 اب  نآ  دنویپ  بلق و 
نآ 65 شنیرفآ  رد  ریبدت  درم و  تلآ 

جرخم 65 شنیرفآ  یگنوگچ 
اهنادند 66 تفگش  شنیرفآ 

9 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
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اهنآ 66 دیاوف  نخان و  وم و 
لغب 67 ریز  راهز و  يور  رد  وم  شیور  زار 

ناهد 68 بآ  دیاوف 
68 درادن ؟ همکد  پیز و  سابل ، دننام  ناسنا  مکش  ارچ 

ندرک 69 تعماجم  ندیباوخ و  ندروخ ، رارسا 
اهنآ 72 هاگیاج  ینورد و  ياهورین 

یشومارف 73 هظفاح و  تمعن 
تسایح 73 اب  ناسنا  اهنت  تاناویح ، نایم  رد 
نتشون 74 قطن و  هب  یمدآ  نتفای  صاصتخا 

ناسنا 76 ییایند  ینید و  ياهزاین  عفر 
دوخ 77 رمع  تدم  هب  ناسنا  یهاگآ  مدع 

نآ 80 غورد  تسار و  یگتخیمآ  مهرد  زار  باوخ و 
یمدآ 80 زاین  عفر  يارب  ایشا  شنیرفآ  حرش 

یمدآ 82 تایح  شاعم و  یلصا  لماوع  بآ ، نان و 
ناگدنرپ 83 شوحو و  ینوگمه  مدرم و  ياهلکش  ینوگمهان 

نآ 84 فقوت  زار  ناویح و  ندب  دشر 
ناسنا 84 يارب  نتفر  هار  تکرح و  يراوشد 

تاناویح 85 لسن  ياقب  لماع  هدام ، رن و  دلوت 
نادرم 85 يارب  شیر  دشر  راهز و  رب  وم  شیور  زار 

مود 87 سلجم 
تاناویح 89 شنیرفآ  یگنوگچ 

هناگهس 90 تاناویح  شنیرفآ 
راوختشوگ 90 تاناویح  رد  هتفهن  ریبادت  اهتمکح و 

نایاپراهچ 91 ياههچب  لالقتسا  زار 
تکرح 92 یگنوگچ  ناویح و  ياهاپ 

10 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
ناسنا 93 ربارب  رد  تاناویح  زا  یخرب  دایقنا  زار 

ناگدنرد 94 رد  لقع  روعش و  مدع  زار 
ناسنا 94 عفادم  افو و  اب  ناویح  گس 

اپراهچ 95 مد  ناهد و  تروص ؛ لکش  رارسا 
نآ 96 موطرخ  لیف و  شنیرفآ  رارسا 

هدام 97 ناویح  هاگمرش 
هفارز 97 شنیرفآ  یتفگش 
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ناسنا 99 اب  نآ  توافت  نومیم و  شنیرفآ 
اهنآ 100 ياهاپ  ینوگمهان  تاناویح و  مسج  ششوپ  زار 

دننکیم 101 ناهنپ  ار  دوخ  گرم  ساسحا  تقو  رد  تاناویح 
نیفلد 102 هابور و  یهوک ، زب  نوچ  یتاناویح  شوه  زار 

ربا 103 یعفا و 
اهنآ 103 تشرس  توبکنع و  سگم ، ریش  هچروم ،

هدنرپ 105 شنیرفآ  رد  هتفهن  ياهتمکح 
نآ 107 رد  هتفهن  ریبادت  ناگدنرپ و  مخت  شنیرفآ 

هدنرپ 108 نادهنیچ 
ناگدنرپ 108 گنر  ینوگمهان  زار 

ناگدنرپ 109 رپ  یگنوگچ 
ناگدنرپ 109 زا  یخرب  ییاپزارد  زار 

اذغ 110 نتفای  یپ  رد  ناکشجنگ 
هرپبش 111 دغج و  شاعم 

112 شافخ )  ) هرپبش شنیرفآ 
کسخ 112 راخ  زا  هدافتسا  رد  هرّمت  نبا  هلیح 

لسع 113 تخاس  ات  هناخ  تخاس  زا  لسع ، روبنز 
113 يوق ! لاح  نیع  رد  فیعض و  یناویح  خلم ،

خلم 114 لیس 
11 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

اهیهام 114 شنیرفآ 
اهیهام 115 لسن  ترثک  زار 

ناگدیرفآ 116 شناد  یهاتوک  رگشنیرفآ و  تمکح  یگدرتسگ 
موس 117 سلجم 

نامسآ 118 گنر  رارسا 
دیشروخ 118 بورغ  عولط و  دیاوف 

لاس 119 هناگراهچ  ياهلصف  دوس  تمکح و 
دیشروخ 120 تکرح  قیرط  زا  لوصف  اهنامز و  تخانش 

يرمق 121 ياههام  نتشگ  رادیدپ  لماع  هام ،
هام 121 رون  دیاوف  زا  يرامش 

دناتکرح 122 رد  ییاهنتب  یخرب  یگلمج و  یخرب  هکنیا  اهنآ و  تکرح  فالتخا  ناگراتس و 
ناگراتس 124 زا  یخرب  دیاوف 

رگشنیرفآ 125 دوجو  نیهارب  جورب ، ناگراتس و  هام ، دیشروخ ،
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زور 126 بش و  ياههزادنا 
ود 127 نآ  دیاوف  امرس و  امرگ و 

نآ 129 ياهیگژیو  داب و 
تاوصا 129 اوه و 

نیمز 130 لکش 
نآ 132 ترثک  ببس  بآ و  دیاوف 
نآ 134 ینوزفا  ببس  اوه و  دیاوف 

تسا 134 هدش  هریخذ  ماسجا  رد  هکنیا  شتآ و  دیاوف 
اوه 136 تلاح  ینوگمهان  هدیاف  اوه و  یفاص  ناراب و  لوزن 

نآ 137 رد  ياهتمکح  نیمز و  رب  ناراب  لوزن  عفانم 
اههوک 138 دیاوف 

اهنآ 139 زا  ناسنا  هدافتسا  نداعم و 
12 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

ناگدنیور 141 دیاوف 
تابوبح 141 ترثک  زار 

تابوبح 142 ياههناد  ششوپ  زار 
هایگ 143 تخرد و  شنیرفآ  تمکح 
ناتخرد 144 گرب  فصو  شنیرفآ و 

هایگ 145 تخرد و  هناد  هتسه و 
اهنآ 145 تایح  دیدجت  ناتخرد و  گرم  رد  هتفهن  ياهتمکح 

تقلخ 146 يدنمفده  ياههناشن  رانا و  یتفگش 
گرزب 147 ياههویم  فیعض و  ياههتوب 

تسا 147 گنهامه  جایتحا ، نامز  اب  اههویم  ندیسر  نامز 
نآ 148 بوچ  اههخاش و  هدیاف  لخن و  تخرد  ياهتمکح 

ییوراد 149 ناهایگ  ياهیگژیو 
مراهچ 151 سلجم 

نانآ 152 ههبش  هب  خساپ  نانادان و  هدیقع  اهالب ،
155 حلاص ؟ يارب  مه  تسا و  رجاف  يارب  مه  اهالب  ارچ 

نانآ 157 هب  خساپ  نالهاج و  داقتنا  یتسین و  گرم و 
نآ 159 خساپ  شنیرفآ و  ریبدت  رب  رگید  یلاکشا 

یتسه 162 ناهج  نیا  ینانوی  مان 
درگنیمن 162 ار  تمکح  لیالد  تسا و  روک  ینام 

163 دوشن !! سح  دیاین  لقع  رد  هک  يزیچ  ارچ  هک  هلّطعم »  » داقتنا
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ياهطاحا 163 هن  دباییم ، رد  يرارقا  تخانش  اب  ار  يادخ  لقع ،
نآ 165 رادقم  لکش و  رد  هفسالف  فالتخا  دیشروخ و  شنیرفآ 

تسا 166 تروص  راهچ  هب  وا  تخانش 
نانآ 168 نخس  هشقانم  عیابط و  باحصا 

13 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

مجرتم راتفگشیپ 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
فراعم رارسا و  نیا  لمح  راوازس  ار  وا  مالّسلا - هیلع  قداص - ماما  هک  تسا  یسک  تسا و  باتک  نیا  يوار  رمع » نب  لّضفم   » هک اجنآ  زا 
هدوزفا زین  باتک  رابتعا  رب  دوش ، نشور  رتشیب  شعیفر  هاگیاج  هک  ردق  ره  هدومرف ، الما  وا  رب  ار  تقلخ  بیاجع  اهیتفگـش و  نیا  هتـسناد و 

. دوشیم
هدش ششوک  رتشیب  همدقم  نیا  رد  هجیتن  رد  « 1  » تفاین تسد  یمالسا  تیصخش  نیا  زا  یلماک  لاح  حرـش  هب  درک  شالت  هچ  ره  هدنراگن 

. دوش نایب  مهیلع - هَّللا  ناوضر  یمالسا - گرزب  نادنمشناد  و  مالّسلا - مهیلع  موصعم - ناماما  دزن  رد  لّضفم  تلزنم  هاگیاج و  هک 

رمع نب  لّضفم  زا  یهاتوک  لاح  حرش  - 1

دبع وبا   » ای دمحم » وبا   » شاهینک و  رمع »  » شردپ مان  لّضفم ،»  » شمان
______________________________

هب يدودح  ات  هک  هدمآ  لّضفم »  » لاح حرـش  رد  ياهمدقم  رفظم » مظاک   » ياقآ ياههقیلعت  همدقم و  اب  لّضفم » دیحوت   » باتک رد  هتبلا  ( 1)
. تسا هدش  هتخادرپ  وا  تایح  داعبا 

14 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
ماما ردقلا  لیلج  باحـصا  زا  يو  « 2 . » تسا هدـمآ  ایند  هب  هفوک  رهـش  رد  يرجه  مود  نرق  زاـغآ  اـی  لوا  نرق  رخاوا  رد  و  « 1 . » تسا هَّللا »

هدوب و رادروخرب  یمیظع  تلزنم  عیفر و  هاگیاج  زا  مالّسلا - مهیلع  هّمئا - دزن  رد  وا  « 3 . » تسا هدوب  مالّسلا - امهیلع  مظاک - ماما  قداص و 
«. 4  » تسا هتفریم  رامش  هب  نانآ  صاخ  باحصا  زا 

هیلع قداص - ماما  بناج  زا  زین  هدوب ، نانآ  لیکو  هفوک  مدرم  نایم  رد  مالّـسلا - هیلع  مظاک - ماما  و  مالّـسلا - هیلع  قداص - ماـما  رـصع  رد 
ار مدرم  نایم  تشاد ، مدرم  زا  ار  اهنآ  ذـخا  هزاجا  ای  دوب و  هدـش  هتـشاذگ  شراـیتخا  رد  وا  فرط  زا  هک  یلاوما  اـب  تشاد  هفیظو  مالّـسلا -
نآ رکذ  لاجم  هک  هدـش  نایب  یعقاو  نیریـش و  یناتـساد  یفاک »  » فیرـش باـتک  رد  هراـب  نیا  رد  « 5 . » درادرب ار  اهفالتخا  دـنک و  حالـصا 

«6 . » دنناوخب ار  نآ  ناگدنناوخ  هک  تسا  بوخ  اّما  تسین 

تایاور رد  لّضفم  عیفر  هاگیاج  - 2

- مالّسلا مهیلع  ناماما - دوخ  زا  وا  يرترب  تلیضف و  رد  هک  تسا  يرایسب  تایاور  یمالسا ، ریظنمک  تیصخش  نیا  تمظع  لیلد  نیرتمهم 
نوچ اّما  دجنگیمن ، همدقم  نیا  رد  اهنآ  همه  رکذ  هک  تسا  دایز  يردق  هب  تایاور  نیا  تسا ، هدیسر 
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______________________________

ص 482. ج 4 ، ۀعیشلا ،» فیناصت  یلا  ۀعیرّذلا  ( » 1)
ص 4. رفظم ،» مظاک   » ياقآ ياههقیلعت  همدقم و  اب  لّضفملا » دیحوت  ( » 2)

ص 360. ع ،)  ) مظاک ماما  باحصا  ص 314 و  ع ،)  ) قداص ماما  باحصا  رد  یسوط ،» خیش  لاجر  ( » 3)
ص 208. دابعلا ،» یلع  هَّللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  ( » 4)

ص 209. ج 2 ، یفاک ،» لوصا  ( » 5)
ص 209. مدرم ، نیب  حالصا  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ج 2 ، یفاک ،» لوصا  ( » 6)

15 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
: مینک هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  میراچان  « 1 ، » دوریم رامش  هب  ردقلا  لیلج  درم  نیا  رابتعا  رد  ام  لیلد  نیرتمهم 

: دنکیم لقن  مالّسلا - هیلع  قداص - ماما  زا  حیحص  دنس  اب  دیفم ، خیش  - 1
، دنتـسنادیم ینادیم  وت  هک  ار  هچنآ  نم  باحـصا  همه  رگا  لّضفم ! يا  مراد . تسود  ار  وت  رادتـسود  ار و  وت  دنگوس  ادخ  هب  لّضفم ! يا 

: دیوگیم « 3 « » نانس نب  دمحم  - » 2 « 2 .« » دادیمن خر  یفالتخا  نانآ  زا  سک  ود  نایم  هاگ  چیه 
. دوب وا  دزن  رد  مالّسلا - امهیلع  یسوم - نب  یلع  شراوگرزب ، دنزرف  ماگنه ، نیا  رد  مدش . بایفرش  مالّـسلا - هیلع  مظاک - ماما  تمدخ  هب  »

شخب یتحار  مدمه و  سینا و  لّضفم  دّمحم ! يا  دومرف : دییامرفب ، هلب  مدرک : ضرع  دّمحم ! يا  دومرف : نم  هب  مالّـسلا - هیلع  مظاک - ماما 
رد هیلع - هَّللا  ناوـضر  ینیلک -» - » 3 « 4 .« » یتسه مالّـسلا ]- امهیلع  داوج - اـضر و  ماـما   ] ود نآ  یتحار  ثعاـب  مدـمه و  زین  وت  دوب و  نم 

: دنکیم لقن  لّضفم  زا  وا  نانس و  نبا  زا  هطساو ، دنچ  اب  یفاک »  » ردقنارگ باتک 
ام نایعیش  زا  رفن  ود  نایم  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا - هیلع  قداص - ماما  »

______________________________

هک تسایوگ  یبوخب  باتک  نتم  دـیآیم ، هدـنیآ  رد  هک  یـسلجم  موحرم  ریبعت  هب  اریز  میتسنادـن ؛ وا  رابتعا  هب  طونم  ار  باـتک  راـبتعا  ( 1)
 .. يوار و فعض  یتح  تسا و  موصعم  نانخس 

. دراد يرتشیب  شقن  نآ  رد  لقع  تسین و  ماکحا  هراب  رد  ثیدح  هکنآ  هژیوب  دناسریمن ، ثیدح  هب  ینایز 
(. ع  ) هّمئا زا  نایعیش  حاورا  شنیرفآ  لّضفم و  ثیدح  ص 216 ، صاصتخإلا ،» ( » 2)

. تسا مالّسلا - هیلع  ماما - دزن  رد  وا  تلزنم  رابتعا و  لیلد  تیاور  نیا  تسه و  لّضفم  تیاور  دنس  رد  نانس » نب  دمحم  ( » 3)
ثیدح 29. باب 4 ، ج 1 ، ع »)  ) اضرلا رابخا  نویع  ( » 4)
16 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

: دیوگیم بوقعی » نب  سنوی  - » 4 « 1 .« » نک رارقرب  یتشآ  نانآ  نیب  نم  لام  اب  داد  خر  ياهعزانم 
هیلع ماما - هاگنآ  میوگب . تیلست  وا  هب  ار  مالّسلا - هیلع  لیعامسا - گرم  مورب و  لّضفم  دزن  هب  هک  داد  منامرف  مالّسلا - هیلع  قداص - ماما  »
نیا رد  اـم  نوچ  زین  وت  میدرک . ربـص  دـش و  دراو  اـم  رب  لیعامـسا  گرم  تبیـصم  وگب : وا  هب  ناـسرب و  مالـس  لّـضفم  هب  دومرف : مالّـسلا -

- ییوخ موحرم  « 2 .« » میدـش الع  ّلج و  يادـخ  رما  میلـست  ام  درک و  هدارا  رگید  يزیچ  ادـخ  میتساوخ و  يزیچ  ام  شاـب . رباـص  تبیـصم 
ماما هقالع  تدـش  زا  ناشن  تیاور  نیا  : » دـیوگیم ثیدـح  نیا  لیذ  رد  ثیدـحلا » لاجر  مجعم   » ردـقنارگ باـتک  رد  هیلع - هَّللا  ناوضر 

: دیوگیم « 4 « » راتخم نب  ضیف  - » 5 « 3 .« » تسا حیحص  تیاور ، دراد و  رمع  نب  لّضفم  هب  مالّسلا - هیلع  قداص -
سب زا  منیشنیم ، هفوک  نادنمشناد  ياههورگ  نایم  رد  هک  هاگ  ره  نم  داب . امش  يادف  مناج  مدرک : ضرع  مالّـسلا - هیلع  قداص - ماما  هب  »

دنکیم هاگآ  نانچ  ارم  مروآیم ، يور  رمع » نب  لّضفم   » هب هک  یماگنه  یلو  متفایم ، دیدرت  رد  هاگ  منیبیم ، هدیقع  فالتخا  ناشنایم  رد 
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-6 « 5 .« » ییوگیم هک  تسا  ناـنچ  تقیقح  ضیف ! يا  هلب  دومرف : مالّـسلا - هیلع  قداـص - ماـما  دریگیم . مارآ  ملد  موـشیم و  تحار  هک 
: دیوگیم دمحا » نب  ماشه  »

______________________________

ص 209. ج 2 ، یفاک ،» لوصا  ( » 1)
ثیدح 16. ربص ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ج 2 ، یفاک ،» لوصا  ( » 2)

ص 302. ج 18 ، ثیدحلا ،» لاجر  مجعم  ( » 3)
- مالّسلا هیلع  قداص - ماما  باحـصا  ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  هب : نک  هاگن  تسا . هدوب  ع - قداص - ماـما  ردـقلا  لـیلج  هقث و  باحـصا  زا  ( 4)

ص 320.
. یشک لاجر  زا  لقن  هب  ص 303 ، ج 18 ، ثیدحلا ،» لاجر  مجعم  ( » 5)

17 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
، دوب ریزارس  ناشکرابم  هنیس  زا  قرع  دندوب و  راک  لوغشم  نآ  رد  مالّسلا - هیلع  قداص - ماما  هک  ینیمز  رد  نازوس ، مرگ و  زور  کی  رد  »
هک ییادخ  هب  دومرف : مالّسلا - هیلع  ماما - منزب ، یفرح  هکنآ  زا  شیپ  مسرپب . رمع » نب  لّضفم   » هراب رد  ات  مدیـسر  ترـضح  نآ  تمدخ  هب 

ار ترابع  نیا  راب  دنچ  یس و  مالّسلا - هیلع  ماما - مدرمش ، نم  هک  هنوگ  نآ  دوب . یبوخ  درم  یفعج  رمع  نب  لّضفم  تسین ، ییادخ  وا  زج 
. دـشاب گرزب  درم  نیا  يالاو  هاگیاج  تمظع و  زا  ناشن  هک  تسا  یفاک  ثیداحا  نیا  زا  یکی  اـهنت  هک  یتسارب  « 1 .« » درک رارکت  نانچمه 

. ددرگ هاگآ  لّضفم  هاگیاج  زا  یبوخب  اهنآ  رد  ربدت  رکفت و  اب  درذگن و  ثیداحا  زا  باتش  هب  زیزع  هدنناوخ  هک  دیما 

یمالسا نادنمشناد  رظن  زا  لّضفم  هاگیاج  - 3

هراـشا گرزب  درم  نیا  خـماش »  » هبترم هب  راوگرزب  ناثدـحم  ردـقیلاع و  ياـهقف  راـگن ، لاـح  حرـش  لاـجر و  ملع  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 
: میزادرپیم اههاگدید  نیا  زا  یکدنا  شخب  هب  اهنت  اجنیا  رد  دناهدرک .

زا تسا . هتفرگ  رارق  اهنآ  قیرط  رد  لّضفم »  » هک هدروآ  یتایاور  ثیداحا و  دوخ  ردـقنارگ  ياهباتک  ياج  ییاج  رد  هر »)  ) قودـص خیـش  »
تجح ادـخ  وا و  نیب  هک  اهنآ  ربتعم و  ثیداحا  هب  اهنت  هیقفلا » هرـضحی  نم ال  باتک   » رد هژیوب  هک  هدوب  نآ  قودـص  خیـش  يانب  هک  اـجنآ 
رابتعا هاگیاج و  زا  قودص  خیش  دزن  رد  لّضفم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  هتـسج  دانتـسا  لّضفم  ثیداحا  هب  اهراب  یفرط  زا  دزادرپب ، تسا 

ییالاب
______________________________

. یفعج رمع  نب  لّضفم  لاح  حرش  یّشک ،» لاجر  ( » 1)
18 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. تساهنآ يوار  لّضفم »  » هک هتخادرپ  یثیداحا  هب  یفاک »  » باتک ياج  ياج  رد  زین  ینیلک » بوقعی  نب  دـمحم  « » 1 . » تسا هدوب  رادروخرب 
. تسا لّضفم  میظع  تلزنم  نأش و  تلالج  رب  لیلد  حوضوب  هک  « 2 « » بوقعی هب  سنوی   » تیاور هژیوب 

: دیوگیم لّضفم  هراب  رد  هیلع - هَّللا  ۀمحر  دیفم -» خیش  »
يو هدومن . لقن  مالّسلا - هیلع  قداص - ماما  شراوگرزب ، ردپ  زا  ار  مالّـسلا - هیلع  مظاک - یـسوم  ماما  تماما  ّصن  هک  تسا  یناسک  زا  وا  »
خیش « » 3 .« » تسا هدوب  مهیلع - هَّللا  ۀـمحر  قوثو - دروم  حـلاص و  ناهیقف  زا  و  مالّـسلا - هیلع  قداص - ماما  ردـقلا  لیلج  صاخ و  نارای  زا 

زین « 4 . » تسا هدرمـش  مالّـسلا - امهیلع  مظاک - ماما  قداص و  ماما  باحـصا  زا  ار  یفعج  رمع  نب  لّضفم  مه  هیلع - هَّللا  ناوضر  یـسوط -»
: دیوگیم ۀبیغلا »  » باتک رد 
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.« تسا هدوب  نانآ  قیرط  هدنیوپ  هراومه  هدوب و  دامتعا  قوثو و  دروم  نانآ  دزن  رد  و  مالّسلا - مهیلع  همئا - یعقاو  نارای  باحصا و  زا  يو  »
، هدرک لقن  رمع  نب  لّضفم  زا  هک  هیلع - هَّللا  ناوضر  یسوط - خیش  ثیداحا  زا  یکی  حیضوت  رد  یمالسا ، گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی  « 5»

: دیوگیم
لّضفم رب  خیش  هک  تسا  یحیرص  عطاق و  لیلد  یسوط ، خیش  نخس  نیا  »

______________________________

ص 3. ج 1 ، هیقفلا ،» هرضحی  نم ال  باتک  ( » 1)
ثیدح 16. ربص ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ج 2 ، یفاک ،» لوصا  ( » 2)

ص 208. دابعلا ،» یلع  هَّللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  ( » 3)
تاحفص 314 و 360. بیترتب ، مالّسلا - امهیلع  مظاک - ماما  قداص و  ماما  باحصا  یسوط ،» خیش  لاجر  ( » 4)

ص 210. ۀبیغلا ،» ( » 5)
19 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

هیلع قداص - ماما  باحصا  ّصاوخ  زا  ار  وا  هیلع - هَّللا  ناوضر  بوشآ -» رهـش  نبا  « » 1 .« » تسین نوعطم  فیعض و  وا  دزن  هتـشاد و  دامتعا 
: دیامرفیم لّضفم  باتک  هراب  رد  هیلع - هَّللا  ۀمحر  سواط -» نب  دیس  « » 2 . » تسا هدرمش  مالّسلا -

ناهج نیا  شنیرفآ  رد  هتفهن  رارسا  ریبادت و  اهتمکح ، تخانـش  هراب  رد  هک  ار  لّضفم » دیحوت  باتک » هک  تسا  نآ  رفاسم  بادآ  هلمج  زا  »
: دیوگیم شدنزرف  هب  باطخ  نینچمه  « 3 .« » دشاب هتشاد  هارمه  هب  هدرک ، لقن  مالّسلا - هیلع  قداص - ماما  زا  ار  نآ  يو  تسا و 

الما وا  رب  الع  ّلج و  يادـخ  شنیرفآ  هراب  رد  مالّـسلا - هیلع  قداص - ماما  هک  رمع  نب  لّضفم  باتک  رد  نآ و  رارـسا  هغـالبلا و  جـهن  رد  »
ود ره  هدوب ، لئاق  « 5  » ثیدح ود  نیا  يارب  هک  یشزرا  رطاخ  هب  زین  هیلع - هَّللا  ناوضر  یسلجم -» هماّلع  « » 4 .« » نک هشیدنا  رگنب و  هدومرف ،

. تسا هداد  حیضوت  حرش و  ار  اهنآ  ياج  ياج  تسا و  هدروآ  « 6 « » راونالا راحب   » موس دلج  رد  لماک  روط  هب  ار 
: دیوگیم اهنآ  رکذ  زاغآ  رد  يو 

- مالّسلا هیلع  قداص - ماما  زا  هک  هلیله  هلاسر  لّضفم و  دیحوت  ندوب  « 7  » لسرم »
______________________________

ص 294. ج 18 ، ثیدحلا ،» لاجر  مجعم  ( » 1)
-. مالّسلا هیلع  قداص - ماما  تماما  باب  ج 4 ، بقانملا ،» ( » 2)

ص 372. ج 2 ، راحبلا ،» ۀنیفس  : » نک هاگن  زین  ص 78 . نامزألا ،» رافسألا و  راطخأ  نم  نامألا  ( » 3)
ص 50. ۀجحلا ،» ةرمثل  ۀجحملا  فشک  ( » 4)

. تسا هلیله »)  ) هیجیلها ثیدح  لها   » و لّضفم » دیحوت  ثیدح  ، » دوصقم ( 5)
ص 57 و 152. ج 3 ، راونالا ،» راحب  ( » 6)

همه رکذ  اب  ثّدحم »  » هک تسا  یثیدح  نآ  تسا و  دنـسم  ثیدح  لباقم ، رد  دشابن ، لصتم  نآ  دانـسا  هک  تسا  نآ  لسرم » ثیدـح  ( » 7)
ص 95. هماکحا ،» ثیدحلا و  لوصا  ، » رفعج یناحبس ، ك : رتشیب ر . حیضوت  يارب  دهد . تبسن  مالّسلا - هیلع  موصعم - هب  ار  نآ  دانسا ،

20 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
ار اهنآ  نارگید  و  سواط » نب  دیس   » هلمج زا  دراد . راهتشا  نادنمـشناد  نایم  رد  لّضفم  هب  اهنآ  باستنا  اریز  درادن ؛ ینایز  دناهدش ، تیاور 
رد نوچ  میریذپیمن ؛ ار  اهفعض  نیا  ام  اریز  درادن ؛ ینایز  مه  رمع » نب  لّضفم   » و نانـس » نب  دمحم   » ندرمـش فیعـض  زین  دناهدرک . دییأت 
رب هوالع  تساهنآ و  تحـص  رب  یقدص  دـهاش  ربخ ، ود  نتم  یهگناو  تسا . هدـش  هراشا  ود  نآ  تلزنم  ردـق و  تلالج  هب  یناوارف  تایاور 
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شیاتس هنوگ  نیا  ار  اهنآ  يوار  باتک و  ود  نیا  لّضفم ، دیحوت  همجرت  لوا  رد  زین  « 1 « » درادن ربخ  ندوب  حیحص  هب  يزاین  نوتم  عون  نیا 
: دنکیم

خیـش زا ] - ] هناهرب مظع  هناطلـس و  یلاعت  هنأش و  ّلج  وا - هیلامک  تافـص  ریاس  دـیحوت و  ریدـق و  عناص  تابثا  رد  یفیرـش  ثیدـح  نوچ  »
- قداص دـمحم  نب  رفعج  هَّللا ، دـبع  وبا  قراشملا ، براـغملا و  ماـما  راـهطا ، هلالـس  راـیخا ، صاوخ  زا  هک  یفعج  رمع  نب  لّـضفم  لـیلج ،
و هدـیدرگ ...  يراج  ماهلا  یحو و  عبنم  زا  هک  دـهدیم  دادیم و  تداهـش  شنیهارب  تقاثو  نیماضم و  تقاشر  و  دوب ...  مالّـسلا - اـمهیلع 

نیدلا ردص  دیـس  هماّلع  « » 2 .« » مدرک همجرت  یـسراف  هب  ار  نآ  دـندوب و ...  جاـتحم  نآ  هب  ناـمیا  ناـقیا و  نیقیب  تیوقت  رد  نایعیـش  هّفاـک 
: دیوگیم هیلع - هَّللا  ۀمحر  «- 3 « » یلماع

______________________________

: هک تسا  نآ  یسلجم  موحرم  رخآ  نخس  لیلد  ص 55 و 56 . ج 3 ، راونالا ،» راحب  ( » 1)
نآ نیماضم  مامت  لقع  هک  ینشور  ثیدح  نینچ  اما  دنشاب  يدابع  ریغ  ای  يدابع و  یمکح  رگنایب  هک  دنـشاب  دنّـسلا  حیحـص  دیاب  یثیداحا 

. دشاب حیحص  نآ  دنس  هک  دراد  يزاین  هچ  دنکیم  دییأت  ار 
ص 3 و 4. هر ،)  ) یسلجم موحرم  همجرت  لّضفم ،» دیحوت  همجرت  ( » 2)

ص 410. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  نک : هاگن  یمالسا  گرزب  ملاع  نیا  تخانش  يارب  ( 3)
21 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

غیلب و نانخس  نیا  مالّسلا - هیلع  ماما - هک  دباییم  رد  درگنب ، مالّـسلا - هیلع  قداص - ماما  زا  لّضفم  روهـشم  ثیدح  رد  تقدب  هک  یـسک  »
قیقد و رارـسا  لمح  هتـسیاش  دنمـشوه و  تواکذ ، اب  دنمـشناد ، ردقلا ، لیلج  گرزب ، يدرم  اب  زج  ار  « 1  » بیرغ ظافلا  تفگـش و  یناعم 
«2 .« » هیلع هَّللا  ناوضر  تسا ، ردـقلا  لـیلج  ماـقملا و  عـیفر  رایـسب  نم  دزن  رد  درم  نیا  دـهنیمن . ناـیم  رد  رگید  سک  اـب  عیدـب  فـیرظ و 

هدومن نایب  ار  فلتخم  ءارآ  هکنیا  اب  راحبلا » ۀنیفس   » ردقنارگ باتک  رد  هچ  رگا  زین  هر »)  ) یمق سابع  خیش  جاح  ، » یمالسا گرزب  ثدحم 
هیلع مظاک - یـسوم  ماما  باحـصا  رد  ثحب  ماگنه  لامآلا » یهتنم   » فیرـش باـتک  رد  نکیل  هدومنن و  رکذ  ار  شیوخ  هدـیقع  ییوگ  اـّما 

: دیوگیم گرزب  درم  نیا  زا  شیاتس  رد  هلمج  زا  هدومن و  ثحب  لّضفم  هراب  رد  لّصفم  روط  هب  مالّسلا -
رب دراد  تلالد  مه  هتـشذگ و  ایند  زا  ناشیا  جاـهنم  رب  هدوب و  ناـشیا  دزن  هدیدنـسپ  و  هّمئا » ماّوق   » زا وا  هک  دوشیم  مولعم  خیـش  باـتک  زا  »

نیباّوب زا  ار  وا  « 3 « » یمعفک  » و مالّسلا - امهیلع  مظاک - قداص و  ترضح  يالکو  زا  وا  ندوب  وا  تقاثو  تلالج و 
______________________________

« لّضفم دـیحوت   » هب نادنمـشناد  ناـیم  رد  تسا و  یلفـس  ملاـع  رد  هک  رادـقم  نیمه  شخب  کـی  تسا ، شخب  ود  رد  لّـضفم  دـیحوت  ( 1)
هیلع دـعولا - قداص   » هک تسا  یعیبطلا  ءارو  ام  یتوکلم و  فراعم  نامه  رگید  شخب  هتفاـی و  نیودـت  سلجم  راـهچ  رد  تسا و  روهـشم 

. تسا روهشم  لضفم  دیحوت  زا  رتتفگش  رتمهم و  بتارمب  شخب  نیا  درک . هدعو  لّضفم  هب  مالّسلا »-
هتفای و تسد  نآ  هب  اریخا  یبهذ » مساقلا  وبا  ازریم  دیس   » مان هب  یـصخش  دیآیم ، رب  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  موحرم  نانخـس  زا  هک  نانچ 
هب هک  میربیم  یپ  ردص  موحرم  نخس  یتسرد  قمع و  هب  رتشیب  یماگنه  تسا . هدروآ  درگ  ۀمکحلا » ریـشابت   » مان هب  یباتک  رد  ار  نآ  همه 

(. ص 488 ج 4 ، هعیشلا ، فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  ك : ر . . ) مینک هجوت  زین  هتکن  نیا 
ص 372. ج 2 ، راحبلا ،» ۀنیفس   » ص 132 و 133 و ج 10 ، ۀعیشلا ،» نایعا  ( » 2)

زین ص 277 ) حابـصملا ، ك : ر . .« » تسوا ياهـشناد  رارـسا و  باـب  ماـما ، باـب  زا  دوصقم  اـیوگ  : » دـیوگیم هاـگنآ  یمعفک  موحرم  ( 3)
نیا ص 544 ، رد ج 4 ، هعیشلا » نایعا   » بحاص شلاجر و  رد ص 319  یلع  وبا  ص 570 و  ج 3 ، لیاسولا ،» كردتسم   » رد يرون  موحرم 

. دناهدرک لقن  ار  نخس 
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22 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
ّدر رد  هک  یثیداحا  هراب  رد  نایاپ  رد  دیامنیم و  هراشا  هدمآ  لّضفم »  » تلیـضف رد  هک  « 2  » ثیدح دنچ  هب  هاگنآ  « 1 .« » تسا هدرمش  همئا 

شخب نیا  ناـیاپ  رد  هَّللا - ءاـش  نا  ار - نانخـس  نیا  اـم  هک  دراد  ینانخـس  اـملع ، زا  یخرب  دزن  رد  يو  ندوـب  فیعـض  زین  تـسا و  لّـضفم 
. میروآیم

: دراگنیم نینچ  شباتک  لّضفم و  تلیضف  رد  ینارهت » گرزب  اقآ  خیش  »
. تسا یفوک  یفعج  رمع  نب  لّضفم  دمحم ، وبا  ای  هَّللا  دبع  وبا  نآ  زا  باتک  نیا  »

( فراعم قیاقح و  هنیجنگ  « ) فراعملا قئاقحلا و  زنک   » مان نآ ، رب  نادنمـشناد  زا  یکی  هدیمان و  رکف »  » باتک ار  نآ  شلاجر  رد  یـشاجن » »
دوش هشیدنا  نآ  رد  دـشاب و  هارمه  باتک  نیا  هک  هدومن  رما  راطخالا » ناما   » و ۀـجحملا » فشک   » باتک رد  سواط » نب  دیـس  . » تسا هداهن 

بحاص « 5 .« » تسا هدروآ  « 4 « » راونالا راحب   » رد ار  ود  ره  انیع  یـسلجم  موحرم  «، 3  » باتک ود  نیا  ندوب  فیرـش  لیلج و  رطاخ  هب  زین  ... 
هداد خـساپ  تایاور  زا  یخرب  تاهبـش  هب  هدرک و  عافد  وا  عیفر  هاـگیاج  زا  هک  تسا  یناـملاع  هلمج  زا  زین  هیلع - هَّللا  ناوضر  كردتـسم -

: دیوگیم لّضفم  هراب  رد  گرزب  یلاجر  هیقف و  رّسفم ، هیلع - هَّللا  ناوضر  ییوخ -» هَّللا  تیآ  « » 6 . » تسا
روهـشم باتک  داد و  رارق  یتیانع  فطل و  نینچ  دروم  ار  وا  مالّـسلا - هیلع  قداص - ماما  هک  سب  ردـق  نیمه  لّضفم  تمظع  تلالج و  رد  »

وا هب  ار  لّضفم » دیحوت   » هب
______________________________

ص 442 و 443. متفه ، لصف  مهن ، باب  ج 2 ، لامآلا ،» یهتنم  ( » 1)
. میدروآ تایاور  هاگدید  زا  لّضفم  شخب  رد  ار  ثیداحا  نیا  ( 2)

«. هلیله دیحوت   » و لّضفم » دیحوت   » باتک ( 3)
ص 57 و 152. ج 3 ، راونالا ،» راحب  ( » 4)

ص 482 و 483. ج 4 ، ۀعیشلا ،» فیناصت  یلا  ۀعیرّذلا  ( » 5)
. دیآیم هراب  نیا  رد  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم  نخس  دعب ، تاحفص  رد  ( 6)

23 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
هک تسا  یحـضاو  لـیلد  دوخ  رما  نیا  هدـیمان . نک ) هشیدـنا  « ) رّکف  » باـتک ار  نآ  یـشاجن »  » هک تسا  ناـمه  باـتک  نیا  « 1 . » دومن ـالما 

تقاثو هب  دیفم » خیش   » و هیولوق » نبا  ، » نیا زا  هتـشذگ  تسا . هدوب  مالّـسلا - هیلع  قداص - ماما  تیانع  دروم  باحـصا و  صاوخ  زا  لّضفم 
«2 .« » تسا هدرمش  حودمم  ءارفس  زا  ار  وا  دیفم  خیش  دناهدرک و  حیرصت  وا 

ههبش کی  هب  خساپ  - 4

: هک تسا  نیا  نآ  مینک و  نشور  ار  ياهلأسم  دیاب  اههاگدید  نیا  رکذ  زا  سپ 
يردـق تلـالج  تبترم و  نینچ  زا  هصـالخ  ناـنآ و  رارـسا  مرحم  لـماح و  ناـنآ ، ماّوـق  زا  هّـمئا ، باّوـب  صاـخ ، باحـصا  زا  لّـضفم  رگا 

؟ دناهتسناد دساف و ...  نامیالا ، فیعض  ار  وا  يرامش  و  « 3  » هدیسر وا  ّدر  مذ و  رد  یتایاور  ارچ  تسا ، رادروخرب 
. دشاب هاگآ  نایسابع  ياهراشف  و  مالّسلا - هیلع  قداص - ماما  رصع  عاضوا  زا  ناسنا  هک  دیسر  تسرد  یعطق و  یخساپ  هب  ناوتیم  یماگنه 

هیلع ماما - هاگ  تسا . هدوب  نانآ  جیار  ياهراک  زا  یکی  هّیقت » ، » شنارای و  مالّـسلا - هیلع  ماما - رب  سابعلا  ینب  هاگتـسد  ياهراشف  رطاخ  هب 
نیرتکیدزن مالّسلا -

______________________________
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- ماما باتک ، نیا  مراهچ  سلجم  نایاپ  رد  اریز  تسا ؛ رتالاب  مه  نیا  زا  لّضفم  هب  مالّسلا - هیلع  ماما - تیانع  فطل و  هک  تسناد  دیاب  ( 1)
دعولا قداص  ماما ، کشیب  دیوگب ، شیارب  ار  توکلم  قیاقح  فراعم و  رگید ، یـسلاجم  رد  هک  دهدیم  هدـعو  لّضفم  هب  مالّـسلا - هیلع 

لاح ره  رد  میدرک . رکذ  زین  باتک  نآ  نتفای  هراب  رد  ار  ینارهت  گرزب  اقآ  موحرم  نخس  هتبلا  تشگ . زین  باتک  نآ  لابند  هب  دیاب  تسا و 
. تسا مالّسلا - هیلع  قداص - ماما  دزن  رد  لّضفم  شیاجنگ  هاگیاج و  رگنایب  دوخ  نآ  هب  لمع  هدعو و  نیا 

ص 303 و 304. ج 18 ، ثیدحلا ،» لاجر  مجعم  : » نک هاگن  ( 2)
«. يرئاضغ نبا  لاجر   » و یشاجن » لاجر   » ص 300 و ج 18 ، ثیدحلا ،» لاجر  مجعم  : » نک هاگن  ( 3)

24 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
هک هدیـسر  یباحـصا  مذ  رد  هک  یثیداحا  زار  تسا  نیا  دناهرب . نانمـشد  تسد  هب  يدوبان  گرم و  زا  ار  نانآ  ات  درکیم  مهتم  ار  شدارفا 

. دومن هّیقت »  » رب لمح  ار  وا  ّدر  رد  ثیداحا  دیاب  هک  تسا  هورگ  نیمه  زا  زین  لّضفم » . » درادن یکش  چیه  ياج  اهنآ  قوثو  تلادع و 
: دیوگیم نیعا » نب  ةرارز  نب  هَّللا  دبع   » هب مالّسلا - هیلع  قداص - ماما 

دننکیم شالت  هراومه  نانمشد  مدرم و  تسوت . زا  عافد  يارب  هک  نادب  میوگیم  وت  هیلع  ینخس  رگا  وگب : وا  هب  ناسرب و  مالس  تردپ  هب  »
دـننکیم و شهوکن  نانآ ، هب  ام  یتسود  رطاخ  هب  ار  دارفا  نیا  نانآ  دـنرازایب . دـنکیدزن ، اـم  هب  دـنراد و  هاـگیاج  اـم  دزن  رد  هک  ار  يدارفا 

شهوکن ار  وت  رهاظ  رد  رگا  تردپ ]: هب  وگب  . ] دننکیم شیاتس  مییامنیم  ّدر  مینکیم و  شهوکن  ام  هک  ار  هک  ره  ضوع ، رد  دنـشکیم .
مومذـم و مدرم  دزن  رد  ور  نیا  زا  ییام ؛ بلاط  هک  دـننادیم  همه  ياهدشهتخانـش و  اـم  تیـالو  هب  وت  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  منکیم  ّدر  و 

بوبحم مدرم  دزن  رد  ات  منک  شهوکن  ّدر و  رهاـظ  رد  ار  وت  متـساوخ  سپ  یلیاـم  اـم  بناـج  هب  يراد و  تسود  ار  اـم  هک  نوچ  يدنـسپان 
: دیوگیم هر - یمق - سابع  خیش  هراب  نیا  رد  « 1 .« » دوش هتشادرب  وت  زا  نانآ  ّرش  دسرن و  بیسآ  تنید  هب  بیترت  نیدب  یشاب و 

زا هداد و  طسب  وا  لاح  رد  ار  مالک  كردتـسم ، همتاخ  رد  ام  خیـش  دنتـسین . وا  حدم  رابخا  اب  هضراعم  لباق  لّضفم  رد  حدق  تایاور  اّما  «و 
تسناد دهاوخ  هدومرف ، وا  يارب  مالّسلا - هیلع  قداص - ماما  هک  لّضفم  دیحوت  هب  دنک  عوجر  هک  یسک  هداد و  باوج  وا  رد  حدق  تایاور 

هتشاد و میظع  یتلزنم  هبترم و  ترضح ، نآ  دزن  لّضفم  هک 
______________________________

ص 91. یشک ،» لاجر   » ص 584 و ج 3 ، ۀعیشلا ،» لئاسو  ( » 1)
25 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

لّضفم و ّمذ  حدـم و  ثیداحا  هناققحم  یـسررب  لـیلحت و  زا  سپ  زین  لاـجرلا » مجعم   » بحاـص « 1 .« » تسا هدوب  ناشیا  مولع  لـمحت  لـباق 
(: نومضم هب  لقن   ) دریگیم هجیتن  هنوگ  نیا  ثحب  نایاپ  رد  یلاجر ، نادنمشناد  نانخس  یسراو 

دیدـپ مالّـسلا - هیلع  موصعم - زا  اهنآ  رودـص  هب  یلامجا  ملع  ابلاغ  هک  هدیـسر  لّضفم  ردـق  تمظع  نأش و  تلالج  رد  یناوارف  تاـیاور  »
ثیداحا نیا  دنراد و  ّمات  دنـس  ثیدح ، هس  اهنت  ثیداحا  نیا  نایم  رد  تفگ : دـیاب  هدیـسر  وا  ّدر  مذ و  رد  زین  ثیدـح  دـنچ  رگا  دـیآیم .

هراـب رد  هک  مینک  رداـص  ار  یمکح  ناـمه  دـیاب  ثیداـحا  نیا  هراـب  رد  نینچمه  دروآیمن . باـت  ربتعم  ثیدـح  همه  نآ  ربارب  رد  كدـنا 
«3 .« » مینادب نآ  لها  رایتخا  رد  ار  ثیداحا  نیا  یعقاو  ملع  و  « 2  » میدومن نایب  نیعا » نب  ةرارز   » ّدر ثیداحا 

لّضفم دیحوت  باتک  - 5

. میوشیم روآدای  شباتک  هراب  رد  ار  یتاکن  کنیا  لّضفم ، تلیضف  نارکیب  يایرد  زا  یمن  رکذ  زا  سپ 
سلجم ره  يارب  ناوتب  دیاش  تسا . هدومرف  الما  لّضفم  رب  تسـشن ، راهچ  زور و  راهچ  رد  ار  دنلب  ثیدـح  نیا  مالّـسلا - هیلع  قداص - ماما 

. درمشرب ار  یلک  یناونع 
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ناویح شنیرفآ  ياهیتفگش  هراب  رد  مود : سلجم  ناسنا  شنیرفآ  ياهیتفگش  هراب  رد  لوا : سلجم 
______________________________

ص 443 و 444. ج 2 ، لامآلا ،» یهتنم  ( » 1)
ص 245. ج 7 ، ثیدحلا ،» لاجر  مجعم  : » نک هاگن  زین  دش . رکذ  هتشذگ  ياهرطس  رد  رما  نیا  تلع  ( 2)

ص 303. ج 18 ، ثیدحلا ،» لاجر  مجعم  ( » 3)
26 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

بئاصم تامیالمان و  هراب  رد  مراهچ : سلجم  تعیبط  شنیرفآ  ياهیتفگش  هراب  رد  موس : سلجم 

میرک نآرق  اب  لّضفم  دیحوت  تهباشم  - 6

رد یلامجا  رظن  کـی  اـب  دوخ . نوماریپ  تادوجوم  ایـشا و  هراـب  رد  ّربدـت  لـمأت و  هب  دـنوش  توعد  مدرم  هک  تسا  ینآرق  هویـش  کـی  نیا 
ره هظحل و  ره  هکلب  زور و  لوط  رد  مدرم  هک  هدناوخارف  ییاهزیچ  رد  نتـسیرگن  ربدت و  هب  ار  مدرم  اهراب  اهراب و  میرک  نآرق  هک  میباییم 

. دنتسه سامت  رد  نآ  اب  تعاس 
خـساپ رد  دناهدیدن ؟ ار  اهنآ  مدرم  رگم  یتسار  دـنرگنب . نیمز »  » و اههوک » «، » نامـسآ «، » رتش  » هب هک  دـنکیم  قیوشت  ار  مدرم  میرک  نآرق 

اهنآ رد  یتسارب  دنرگنب و  یهیدب » رهاظ  هب   » روما نیمه  رد  مدرم  رگا  دناهدرکن . هشیدنا  گنرد و  اهنآ  رد  اما  دناهدید ، يرآ  تفگ : دـیاب 
هب ار  مدرم  تسا  قطان  نآرق  هک  زین  مالّـسلا - هیلع  قداص - ماما  دنربیم . یپ  شنیرفآ  يازجا  مامت  ياهیتفگـش  هب  دنیامن ، ربدـت  هشیدـنا و 

. دناوخیم ارف  هدنرد و ...  هدنرپ ، ناسنا ، ناویح ، نیمز ، نامسآ ، ایرد ، تشد ، هوک ، رد  لمأت 
. تسا لوقعلا  ّریحم  ایشا  رد  یگنهامه  يریگهزادنا و  تمکح ، ریبدت ، مظن ،

انـشآ یتسه  ناـهج  نیا  اـب  اجیردـت  ناـسنا  نوچ  اـّما  تسا . هارمه  یتفگـش  تمکح  اـب  هّرذ  اـت  هراتـس  زا  ازجا ، همه  یتسه  ناـهج  نیا  رد 
دشر كدنا  كدنا  « 1 . » دمهفیمن زیچ  چیه  دـیآیم  ایند  هب  ناسنا  هک  یماگنه  دـنکیم . هولج  یعیبط  يداع و  زیچ  همه  وا  يارب  دوشیم 

مارآ و نانچ  تخانش  نیا  دوشیم . انشآ  دوخ  نوماریپ  اب  دنکیم و 
______________________________

. تسا هدمآ  مالّسلا - هیلع  ماما - نانخس  رد  زین  رما  نیا  ناوارف  ياهتمکح  ( 1)
27 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

تریح دشیم ، یتسه  ملاع  نیا  دراو  هاگان  دوب و  رادروخرب  ییالاب  كرد  زا  ّدلوت  زاغآ  رد  ناسنا  رگا  تسین . سوملم  هک  تسا  یجیردت 
. دندشیم وا  یعیبط  تایح  عنام  یتفگش  و 

تمکح مظن و  نیمه  رد  هشیدـنا  اب  هک  تسا  نیمه  تاجن  هار  ریگم . ناـسآ  مک و  تسد  ار  مالّـسلا - هیلع  ماـما - نانخـس  زیزع ، هدـنناوخ 
. يوش ماجرفکین  يربب و  یپ  لاعتم  أدبم  هب  ملاع ، همه  رب  مکاح 

. درک هدهاشم  ناوتیم  اهنآ  رد  ار  یهلا  تایآ  اریز  دناوخیم ؛ ارف  سفنا  قافآ و  رد  هشیدنا  هب  ار  مدرم  همه  لّضفم و  مالّـسلا - هیلع  ماما -
: دیامرفیم میرک  نآرق 

«1 .« » تسا قح  وا  هک  دوش  راکـشآ  ناشیا  رب  ات  داد  میهاوخ  ناشن  اهنآ  هب  ناشدوخ  دوجو  رد  قاـفآ و  رد  ار  دوخ  تردـق  تاـیآ  يدوزب  »
اج همه  رد  ار  ادـخ  دوجو  ناـسنا  دزاـسیم و  نومنهر  تقیقح  يوـس  هب  ار  ناـسنا  مالّـسلا - هیلع  قداـص - ماـما  نانخـس  رد  هشیدـنا  سپ 

: دیامرفیم روکذم  هیآ  همادا  رد  دنوادخ  دباییم .
، تفگـش ياهتمکح  رثا  رب  دـشیدنیب  سفنا  قافآ و  رد  ناسنا  رگا  ییوگ  تسین » یفاک  تسا ، رـضاح  اج  همه  رد  وت  راگدرورپ  هکنیا  ایآ  »
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. دنیبیم رگهولج  اج  همه  رد  زین  ار  يادخ 
زیچ همه  مالّسلا - هیلع  یلع - ترضح  لوق  هب  دشاب ، هتـشاد  نیبتربع  هدید  یـسک  رگا  دشیدنیب . زیچ  همه  رد  هک  دنک  تداع  ناسنا  دیاب 

. تسا روآتربع  شنیرفآ 
تدابع لاس  داتفه  زا  رترب  رکفت  یتعاس  تایاور  رد  هک  تسین  تهجیب  سپ 

______________________________

هیآ 52 تلّصف ، هروس  ( 1)
28 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

رد دیاب  تسین  یفاک  نتـسناد  یلو  دنادیم  ار  يزیچ  ناسنا  هاگ  دناسریم . ادخ  هب  ار  ناسنا  هشیدـنا ، رکفت و  اریز  1 ؛»  » تسا هدش  هدرمش 
ینیبیم وت  : » ینعی يرت ؛»...  ّکنا  : » دنکیم باطخ  نینچ  ار  لّضفم  اهراب  باتک ، نیمه  رد  مالّسلا - هیلع  قداص - ماما  دیشیدنا . اههتسناد 

ور نیا  زا  دهاوخیم ؛ تربع  هشیدنا و  وا  زا  ماما  دهاوخیم ؟ هچ  وا  زا  ماما  دنیبیم »  » هکنیا رتالاب  و  دـنادیم »  » لّضفم رگا  یتسارب  هک »... 
«. ریگب تربع  سرد  زا ...  نک و  هشیدنا  رد ...  لّضفم  يا  : » دیامرفیم هراومه 

هیلع ماما - اّما  تسین  نآ  رد  یـصاخ  هلأسم  تسا و  يداع  يرما  ناـنآ  رظن  رد  نیا  دـنامیم و  بآ  يور  رب  بوچ  هک  دـننادیم  مدرم  همه 
رهاظ هب  روما  نیمه  رد  هشیدنا  زا  ناسنا  دوش ، ندیـشیدنا  عنام  دیابن  رما  کی  ندوب  يداع  دینک  هشیدنا  رما  نیمه  رد  دیامرفیم : مالّـسلا -

. دسریم یگرزب  لئاسم  هب  هداس 
نیا رد  ارچ  اّما  دنـشاب  هتفگ  مه  یخآ ! دشاب و  هدروخ  ياهدع  رـس  رب  هاگ  اسب  يا  دناهدید و  تخرد  زا  ار  بیبس  طوقـس  اهراب  مدرم  همه 
اریز دربیم ؛؟ یپ  یمومع ) هبذاج   ) یملع گرزب  نوناـق  کـی  هب  ناوارف  ياهـشسرپ  حرط  نیمز و  رب  بیـس  طوقـس  زا  نتوین »  » اـهنت ناـیم 

. میرگنب هشیدنا  مشچ  هب  ار  ملاع  نیا  يازجا  همه  دیاب  تسا . هدشن  وا  ندیشیدنا  عنام  روما  ندوب  هداس  ندوب و  یهیدب 
قراخ روما  رگید  متا و  نتفاکـش  رگید ، تارک  هب  ناسنا  رفـس  امیپاوه ، کشوم ، نامـسآ ، اهناشکهک ، نوچ ، ییاهیتفگـش  زا  مدرم  بلاغ 

رد ادخ  ندوب  میکح »  » و لیلج »  » هک یلاح  رد  دنزاسیم ، يراج  نابز  رب  ار  قلاخلا » ّلج   » ترابع هداعلا 
______________________________

. نآ زا  دعب  ص 192 و  رکفتلا ، باتک  ج 8 ، ءاضیبلا ،» ۀجحملا  : » هب نک  عوجر  لمأت »  » و ربدت » «، » رکفت  » تلیضف هراب  رد  ( 1)
29 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. دبلطیم اهناسنا  همه  لّضفم و  زا  ماما  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا و  يراس  يراج و  زیچ ، همه 
. دیربب قح »  » دوجو هب  یپ  ات  دینک  هشیدنا  سفنا  نورد و  ناهج  رد  قافآ و  تعیبط و  ناهج  رد  میدرگرب ، هیآ  نومضم  هب 

ع)  ) قداص ماما  مالک  تازجعم  - 7

مان مالّـسلا - مهیلع  همئا - ياـههزجعم  زا  دـنهاوخب  مدرم  هک  یتقو  هشیمه  دنـشاب ، زجاـع  نآ  ندروآ  زا  نارگید  هک  تسا  یلمع  هزجعم » »
روما رگید  جالع و  ـال  راـمیب  نداد  افـش  هدـنرد ، ناویح  ندرک  مار  دیـشروخ ، ندـنادرگرب  هدرم ، ندرک  هدـنز  يوس ، هب  ناـشرکف  دـنربب ،

. دوریم
اهنآ هک  درادن  یترورض  تسا و  هزجعم  زین  لّضفم » دیحوت   » و تسا ، هزجعم  هیداجس » هفیحـص  ، » تسا هزجعم  هغالبلا » جهن   » هک یلاح  رد 

. مینیبب ییوگشیپ  کی  هدنیآ و  زا  نخس  کی  ات  میواکب  ار 
هب اهـسرد  نیا  ياقلا  رد  هتـشاد و  هطاحا  ـالماک  شنیرفآ  رارـسا  هفـسلف و  هب  مالّـسلا - هیلع  قداـص - ماـما  تسا ، هزجعم  کـی  باـتک  نیا 

يزرواشک و سانشراک  صصختم ، ياهدننکحیرـشت  نادیمیـش ، يرگلیلحت  قذاح ، یکـشزپ  یمالک ، يدنمـشناد  یهلا ، یفوسلیف  تروص 
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نیا زا  يزاجعا  هچ  یتسارب  « 1 . » تسا هدش  رگهولج  نیمز » نامسآ و  نایم  ياههدیدپ  همه  زا  هاگآ  ملاع و  ، » مالک کی  هب  يراکتخرد و 
ربدت هب  نآ  رد  زاجعا  كرد  هک  ّیلج »  » ياهزجعم عون  نامه  زا  دنامن ، هتفگان  رتالاب !؟

______________________________

ص 248. قداصلا ،» مامالا  ةایح  ، » رفظملا نیسح  دمحم  ( 1)
30 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

: هلمج زا  دراد ؛ دوجو  باتک  نیا  رد  درادن  زاین  دایز  هشیدنا  و 
زا دریگیم و  ناهد  زا  ار  بآ  یهام ، : » دنیامرفیم دنیوگیم ، نخس  یهام  شنیرفآ  بیاجع  هراب  رد  مالّـسلا - هیلع  ماما - هک  یماگنه  - 1

«. دربب هرهب  اوه  دیاوف  زا  تاناویح  رگید  نوچ  ات  دنکیم  نوریب  شوگ  ود 
. تسا هدش  فشک  ماما  نخس  زا  سپ  اهنرق  هک  تساوه  نژیسکا »  » زا یهام  هدافتسا  رگنایب  ینشورب  نخس  نیا 

، دـناهدرک رکذ  ار  تکرح  ود  هراتـس  ره  يارب  دـیوگیم ، نخـس  اهنآ  تکرح  ناگراتـس و  هراب  رد  مالّـسلا - هیلع  ماـما - هک  یماـگنه  - 2
هیبـشت تسار  تمـس  هب  گنـس  تکرح  پچ و  تمـس  هب  بایـسآ  گنـس  يور  رب  هچروـم  ندرک  تکرح  هـب  ار  تـکرح  ود  نـیا  هاـگنآ 

زا فلاخم و  بناج  هب  زین  دوخ  اّما  ددرگیم  گنـس  اب  هکنیا  اـب  هچروم  ددرگیم و  تسار  بناـج  هب  گنـس  یتروص  نینچ  رد  دـناهدرک .
. ددرگیم پچ  هب  تسار 

- مالّسلا هیلع  ماما - هتبلا  درب . یپ  ناگراتس  تکرح  تهج  و  یلاقتنا »  » و یعضو »  » تکرح هب  ناوتیم  مالّسلا - هیلع  ماما - لاثم  نخس و  زا 
ثحب هب  دنیآ و  مه  درگ  هب  هتـشر  ره  صـصختم  نادنمـشناد  رگا  دـناهدرک و  ثحب  الّـصفم  رگید  ياهتمـسق  زا  يرایـسب  شخب و  نیا  رد 
مهیلع نیموصعم - نانخـس  هب  ییانتعایب  اب  رـشب  هک  سوسفا  اما  دنباییم . رد  ار  هدشن  فشک  یتح  نوناق  اهدص  اههد و  کشیب  دننیـشنب 

. درادیم اور  دوخ  رب  ار  متس  نیرتگرزب  مالّسلا -
ییاوهیب ناکم  رد  هک  هدیـسر  تابثا  هب  زین  زورما  دناهتـسناد ، ادـص  جاوما  تکرح  لماع  ار  نآ  اوه ،»  » ثحب رد  مالّـسلا - هیلع  ماـما - - 3

یتروص رد  دوشیم  هدـیمهف  ع - ماما - نخـس  زا  یتسردـب  نآ  ندوب  مسج  اوه و  ندوب  بّکرم  زین  دـنیآیمن . رد  تکرح  هب  جاوما  ألخ ) )
نآ ندوب  مسج  اوه و  ندوب  بّکرم  هب  مدرم  راصعا  نآ  رد  هک 

31 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. دندوب هدربن  یپ 

: تسا هدومرف  مالّسلا - هیلع  ماما - دیمهف . اهشخب  نیا  رد  ماما  تارابع  زا  ار  اهنآ  ندوب  يورک »  » و نیمز » تکرح   » ناوتیم - 4
قرـشم بناج  زا  هک  دـش  هدـیرفآ  نینچ  دیـشروخ  ینعی : برغملا ؛» هجو  نم  اهلباق  ام  یلع  قرـشتف  قرـشملا  نم  راهّنلا  لّوا  علّطت  تلعجف  »

. دباتب دوشیم  ور  هب  ور  نآ  اب  برغم  بناج  زا  هک  هچنآ  رب  دنک و  عولط 
ددرگرب و دیـشروخ  هب  ریمـض  هک  هتلباق » : » دومرفن مالّـسلا - هیلع  ماما - هکنیا  و  تسا . برغملا » هجو  نم  اهلباق  ام   » يور رب  اـم  هیکت  هژیوب 

. دسریم نآ  ياج  همه  هب  دیشروخ  رون  نیمز  شدرگ  رثا  رب  هک  تسا  نآ  زا  ناشن  نیا 
هدیباتن حبص  زاغآ  رد  هک  هچنآ  رب  ات  دنکیم  بورغ  و  : » دیامرفیم هلمج  زا  دیـشروخ  ندرک  بورغ  دیاوف  رکذ  ماگنه  رگید  ياج  رد  زین 

هتفهن نآ  تکرح  نیمز و  ندوب  يورک  هلمج  نیا  رد  هک  دیباییم  دینک  تقد  تسرد  رگا  امـش  تسا ! یتفگـش  ترابع  هچ  یتسارب  دـباتب »
. تسا

رگنایب مه  زین  هلمج  نیا  دریگب ». نآ  رون  زا  ار  دوخ  بیصن  نیمز  زا  یـشخب  ره  ات  دباتیم  نیمز  رب  دیـشروخ  و   » دیامرفیم رگید  ياج  رد 
و میدرک . همجرت  بیـصن ،»  » ار نآ  ام  هک  تسا  طسق » - » مالّـسلا هیلع  ماـما - تراـبع  رد  اریز  تسا ؛ نآ  تکرح  مه  نیمز و  ندوب  يورک 

. تسا تسرد  نیمز  ندوب  يورک  تلاح  رد  نیا  تسا و  یبسن  يدننامه  یعون  رگنایب  طسق » »
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. درک ادیپ  نیقی  یلعا  أدبم  هب  دیشیدنا و  نآ  رد  دیاب  اهنت  یتفگش و  تسا و  زاجعا  باتک  رساترس  لاح  ره  رد 
32 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

ههبش کی  عفر  - 8

. دزاسیمن دیدج  ملع  اب  هک  دنک  لایخ  دناوخب و  ار  یترابع  یسک  تسا  نکمم 
: دنک هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  يدرف  نینچ 

یشناد امش  هب  یکدنا ، زج  ینعی : 1 ؛»  » اًلِیلَق اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو  دیامرفیم : دنوادخ  تسا و  كدنا  دودـحم و  يداع  ناسنا  شناد  - 1
ییاج هب  زونه  میراد و  كدنا  شناد  ام  اریز  دریگب ؛ هدرخ  موصعم  ماما  نخـس  ینعی  یهلا  شناد  رون و  عبنم  رب  دیابن  ناسنا  سپ  میاهدادن .

تمکح هب  زونه  هک  مینادـب  میتفاین  رد  ار  ياهتکن  رگا  ام . ملع  هن  تسا  مالّـسلا - هیلع  ماما - ملع  ملع ، رایعم  رگید  تراـبع  هب  میاهدیـسرن ،
. میاهدیسرن ماما  شناد 

. هدش نشور  اهنآ  تقیقح  هزات  ياهفشک  اب  هزورما  یلو  دومنیم  بیرغ  اههتشذگ  رد  مالّـسلا - هیلع  قداص - ماما  نانخـس  زا  يرایـسب  - 2
نیا رایتخا  رد  ار  شناد  همه  رگم  دنبای ، تسد  اهنآ  هب  شناد  تفرـشیپ  اب  هدـنیآ  ياهرـشب  ددرگن و  مولعم  هزورما  زین  نانخـس  نیا  اسب  يا 

؟ دشاب ام  اب  ییاهن  تواضق  ات  دناهتشاذگ  لسن 
« یظافلا  » اب اهزار  زا  يرایسب  اریز  دومن ؛ شسرپ  سانشتغل  ناصصختم  یمالـسا و  نادنمـشناد  زا  دیاب  دمآ  شیپ  ياههبـش  هک  اج  ره  - 3
راصعا و نآ  رد  نآ  يانعم  تغل و  نآ  رد  یتقو  یلو  دهدن  یصاخ  ینعم  لوا  هلحرم  رد  اسب  هچ  تسا و  هشیدنا  ربدت و  لباق  هک  هدش  نایب 

. میبای تسد  یمیظع  فشک  هب  دوش  ربدت  ... 
رب هَّللاب - ذایعلا  ترابع - نیا  ندید  ضحم  هب  یـسک  اسب  يا  دناهدرمـش . اهیتفگـش  زا  یکی  ار  نیمز  يدرـس  مالّـسلا - هیلع  ماما - ییاج  رد 

ناوارف ياـههنیرق  اـب  هکنیا  ماـما و  نخـس  قـمع  هب  لـفاغ ، صخـش  نیا  تسا ، نازوـس  غاد و  نیمز  نورد  هک  دریگب  هدرخ  یهلا  ملع  عـبنم 
هدربن و یپ  یتسردب  تسا ، هدوب  نیمز  هتسوپ  نیمه  ماما  دوصقم 

______________________________

هیآ 85. ءارسا ، هروس  ( 1)
33 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

؟ دنربب هرهب  نآ  بسانم  درس و  هتسوپ  زا  مدرم  اما  دشاب  شتآ  شنورد  نوریب و  ياهرک  هک  تسین  تفگش  یتسارب  تسا . هدرکن  هجوت 
تباـث هک  تسناد  دـیاب  مدرم »...  دوبن ، مارآ  تباـث و  نیمز  رگا  هک  ریگب  تربع  سرد  : » دـناهدومرف مالّـسلا - هیلع  ماـما - رگید ، ياـج  رد 

تمـسق نیا  رد  مالّـسلا - هیلع  ماما - تکرح . قلطم  ربارب  رد  يرگید  لداـعتمان و  ياـهتکرح  شزرل و  ربارب  رد  یکی  دراد ، ینعم  ود  ندوب 
يداضت نیمز  لداعتم  ینارود و  تکرح  اب  شمارآ  تابث و  نیا  سپ  دوب »...  بارطضا  هزرل و  رد  هراومه  نیمز  رگا  هک  دناهدومن  حیرصت 

. درادن
میدیـسرن رگا  میـسرب و  تقیقح  هب  مینک و  هشیدـنا  نآ  نئارق  تاملک و  یناعم  رد  هنوگ  نیا  دـیاب  میتفاین  رد  ار  ماما  زا  یتراـبع  هک  اـجره 

. مییامن مهتم  ار  قلطم  ملع  یحو و  نادناخ  هن  میرامشب  كدنا  ار  دوخ  شناد 

لّضفم دیحوت  ياههمجرت  اهحرش و  - 9

ار نآ  نانآ  زا  يدنچ  لاح  نیا  اب  دناهتخادرپن . گرزب  باتک  نیا  همجرت  حرش و  هب  دیاش ، هک  نانچ  یمالسا  ياملع  نادنمشناد و  نونکات 
: مینکیم هراشا  همجرت  حرش و  دنچ  هب  لاجم  نیا  اب  بسانم  دناهدز . ییاههقیلعت  نآ  رب  زین  ياهدع  دناهدرک و  همجرت  ای  حرش و 
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هراب رد  رثآملا » ةدبز   » باتک رد  تسا ، روکذم  حراش  ردارب  هک  دـمحم  خیـش  ینارهت ،» يروجک  لیعامـسا  یلوم  نب  رقاب  یلوم   » حرـش - 1
: دیوگیم شردارب  حرش 

ناماس لّضفم »! يا   » ياهناونع اب  سلجم  یس  رد  گرزب  رایسب  حرش  نیا  »
34 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

- یسلجم موحرم  - 3 « 2 « » يرهنلا ءارو  ام  نیدلا  رخف  لضاف  یلوم   » یـسراف حرـش  - 2 « 1 .« » تسا تیب  رازه  تـسیب  زا  شیب  هدـش و  هداد 
ياقآ - 4 « 3 . » دـناهدرک حرـش  ار  نآ  تارابع  تاملک و  زا  يرایـسب  راونالا » راحب   » رد دـنلب  ثیدـح  نیا  تیاور  ماگنه  هیلع - هَّللا  ناوضر 
قفوم دوخ  راک  رد  يدودح  ات  دنمدوس  ییاهیقرواپ  دیفم و  ياهمدقم  ندوزفا  اب  دننک و  قیقحت  ار  باتک  هک  دناهدیشوک  زین  رفظم » مظاک  »
تیب رازه  ود  رد  ار  لّضفم  دیحوت  باتک  مامت  وگهلأسم ،»  » هب روهشم  و  بئات »  » صّلخت اب  يزیربت ،» نیـسح  نب  لیعامـسا  - » 5 « 4  » دناهدوب

نآ و ندوب  هدـیاف  رپ  نیع  رد  همجرت  نیا  راونالا .» راحب   » بحاص یـسلجم ،» رقاب  دـمحم  هماـّلع   » همجرت - 6 « 5 . » تسا هدروآ  رد  رعـش  هب 
رد نکیل  تسا و  هدرک  رکذ  ار  يدـنمدوس  تاکن  دـیوگ » مجرتم   » ناونع اب  باتک  ياج  ياـج  رد  ردـقلا ، لـیلج  مجرتم  هکنآ  زا  هتـشذگ 

: رگید ترابع  هب  هدـش ؛ هتخیمآ  مالّـسلا - هیلع  ماما - نانخـس  اب  دـناهدرک و  هفاضا  دوخ  زا  يدـنمدوس  نانخـس  رگید ، ياـهاج  زا  يرایـسب 
نکمم لصا  اب  هلباقم  اب  اهنت  نتم ، حراش و  نانخس  نتخانش  زاب  هک  تسناد  یجزم »  » رصتخم و یحرش  ار  یـسلجم  موحرم  همجرت  ناوتیم 

«6 . » تسا
______________________________

ص 482. ج 4 ، ۀعیشلا ،» فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  ( » 1)
ص 482. ج 4 ، ذخأم ، نامه  ( 2)

ص 57 و 152. ج 3 ، راونالا ،» راحب  ( » 3)
. رفظم مظاک  ياقآ  یقرواپ  همدقم و  اب  موس ، ج  يروادلا ، ۀبتکم  لضفملا ،» دیحوت  ( » 4)

ص 288. ج 4 ، ۀعیشلا ،» فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  ( » 5)
یـسلجم موحرم  اسب  هچ  تسا ، طلغ  رپ  یپاچ  هخـسن  دنچ  ساسا  رب  اهنت  وا  ياهتواضق  هدیدن و  ار  همجرت  نیا  یطخ  هخـسن  هدنراگن ، ( 6)

. هتانج حیسف  هَّللا  هنکسا  هیلع و  هَّللا  ناوضر  دشاب . هدرک  ادج  لصا  زا  ار  دوخ  حیضوت  نخس و  اج  همه  یلصا  هخسن  رد 
35 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

-9 « 2 « » يرهنلا ءارو  ام  یناتـسکرت  نیدـلا  رخف  خیـش   » همجرت - 8 « 1 .« » ینغور ینیوزق  رقاـب  دـمحم  نب  حـلاص  دـمحم  یلوم   » همجرت - 7
کی رد  مالّـسلا ) هیلع  قداص - ماما  دزن  قالخا   ) مجرتم رگید  همجرت  هارمه  همجرت  نیا  یلاخلخ .» یمظاـک  نیداـبعلا  نیز   » ياـقآ همجرت 

هَّللا و ناوضر  یـسلجم - موحرم  همجرت  اب  ار  همجرت  نیا  رخاوا  طساوا و  لیاوا ، زا  یتاحفـص  راک ، ياضتقا  هب  « 3  » تسا هدش  پاچ  دلجم 
نامه رگید : تراـبع  هب  دـشن ؛ هدـهاشم  همجرت  ود  ناـیم  ینادـنچ  تواـفت  اریز  دوبن ؛ شخبتیاـضر  هجیتن ، مدومن . هلباـقم  هیلع - هتاـکرب 

. زیچان رایسب  ياهفالتخا  اب  دوب  هر )  ) یسلجم موحرم  همجرت 
اب هک  هدیـشوک  مرتحم  مجرتم  هکلب  تسین ، لّضفم  دـیحوت  زا  یلماک  همجرت  کچوک ، باتک  نیا  یهیقف .» رغـصا  یلع   » ياقآ همجرت  - 10

دنک هیهت  نازومآشناد »  » يارب بسانم  ياهتشون  ناور  اتبسن  یملق  ریوصت و  دنچ  اب  باتک  ندرک  هارمه  بلاطم و  زا  یخرب  فذح 
______________________________

. اههمجرت شخب  ج 4 ، ۀعیشلا ،» فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  ( » 1)
. نامه ( 2)

. تسا هدیسر  پاچ  هب  لاس 1361  رد  رجح  تاراشتنا  طسوت  باتک  نیا  ( 3)
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36 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

رضاح همجرت  - 10

هتکن دـنچ  رکذ  هراب  نیا  رد  تسا . لّضفم » دـیحوت   » زا ملق  نیا  همجرت  ناونع  ترابع  نیا  ع .»)  ) قداص ماما  نابز  زا  شنیرفآ  ياهیتفگـش  »
: تسین دوس  زا  یلاخ 

. مراذگب نورد ][  ار  دوخ  یحیضوت  ترابع  ای  هملک  منکن و  نتم  دراو  ار  یصخش  ياههقیلس  هک  ماهدرک  شالت  فلا -
دعاوـق زا  ار  ملق  نتم ، هب  هجوـت  دـیقت و  نیا  مه  مراد و  هاـگن  ار  ثیدـح  نتم  هب  يدـنبیاپ  تناـما و  بناـج  مـه  هـک  هدوـب  نآ  میعـس  ب -

. دوش ظفح  نآ  ییاسر  یناور و  ناکما  ّدح  ات  دزاسن و  رود  یشراگن 
. ماهدومن نتم  هب  يدنبیاپ  دیقت و  يادف  ار  ملق  یناور  مروآ ، درگ  ار  یگژیو  ود  ره  ماهتسناوتن  ماییاناوت  مدع  رطاخ  هب  هاگ  ره  ج -

اهلصف رس  باختنا  اب  هک  ماهدیشوک  دومنیم ، راوشد  یکدنا  نآ  بلاطم  هب  یسرتسد  تسا و  دنلب  ثیدح  کی  باتک ، نیا  هک  اجنآ  زا  د -
. منک ناسآ  یکدنا  هدنناوخ  رب  ار  راک  بسانم ، تسرهف  و 

وا هراب  رد  املع  فالتخا  رطاخ  هب  رما  نیا  دیاش  تسین  هتخانـش  یتسردب  مدرم  نایم  رد  تسا ، ثیدح  يوار  هک  یفعج  رمع  نب  لّضفم  ه -
باتک همدـقم  رد  هک  مدـید  مزال  ور  نیا  زا  دناهدرمـش ؛ فیعـض  ار  وا  يرئاضغ » نبا   » و یـشاجن »  » نوچ یگرزب  نادنمـشناد  ـالثم  دـشاب ؛

رذـگهر زا  مالّـسلا - امهیلع  مظاک - ماما  قداص و  ماما  صاـخ  یباحـص  نیا  تمظع  ردـق و  تلـالج  اـت  مرواـیب  ار  فلتخم  ياههاگدـید 
. دیاین دیدپ  زین  باتک  رد  يدیدرت  دوش و  نشور  ناگمه  رب  گرزب  نادنمشناد  ياههاگدید  نیا  رودصلا و  یعطق  تایاور 

، ماهدرب ناوارف  ياههرهب  یـسلجم  موحرم  همجرت  راونالا و  راحب  یبرع  نتم  زا  ییاوتحم  لئاسم  رد  همجرت  نیا  ندرک  هدامآ  لحارم  رد  و -
. ماهدرب دوس  رفظم  ياقآ  باتک  زا  اهلصف  رس  تسرهف و  هیهت  دننام : يروص ؛ لحارم  رد  زین 

37 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

ینایاپ نخس  - 11

رد رگا  هکنیا : لوا  ور  نیا  زا  هدـنراگن ؛ نوچ  ياهبرجت  مک  صخـش  راـک  رد  هژیوب  دـباییم ، هار  شزغل  اـهناسنا  بلغا  راـک  رد  دـیدرتیب 
مراودیما هکنیا : مود  مهاوخیم . ترذعم  مالّسلا - هیلع  قداص - ماما  سدقا  روضح  زا  تسا - نینچ  کشیب  هک  ماهتشاد - یشزغل  همجرت 

. مروآ حالطصا  هب  هدنیآ  ياهنامز  رد  هَّللا - ءاش  نا  و - منادب »  » ات دنروآ  دای  ار  میاهشزغل  زیزع  ناققحم  ناگدنناوخ و  هک 
ار تاجن  تداعس و  هارهاش  نادرگ و  كاپ  لد ، حول  زا  ار  ینیب  ود  كرش و  راگنز  شخبینـشور و  صالخا  رون  هب  ار  لد  هنیآ  ادنوادخ !

صتخم هک  دوخ  صاخ  ياههولج  تاحفن و  زا  و  امرف ، قلختم  هنامیرک  قالخا  هب  ار  ام  و  امنب ، تلالـض  تریح و  نابایب  ناـگراچیب  نیا  هب 
هب نامحر  تمکح و  ملع و  دونج  و  امرف ، جراخ  ام  بولق  تکلمم  زا  ار  لهج  ناطیـش و  رکـشل  و  هد ، یبیـصن  ار  ام  تسا  هاـگرد  ياـیلوا 
اب ام  اب  نآ  زا  دـعب  گرم و  تقو  رد  و  نارذـگرد ، يارـس  نیا  زا  تهاگرد  ناّصاخ  دوخ و  تمحر  اب  ار  ام  و  نک ، نیزگیاج  اـهنآ  ياـج 

. نک نیرق  تداعس  اب  ار  ام  راک  تبقاع  و  امرف ، راتفر  دوخ  تمحر 
لّوالا 1415 عیبر  ناتسبات 1373  مق - ییازریم  یلعفجن  « 1 . » نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  نیرهاطلا - هلآ  دمحم و  قحب 

______________________________

. تسا هدمآ  ثیدح » لهچ   » باتک زاغآ  رد  هک  هیلع - هَّللا  ناوضر  ینیمخ - ماما  یمالسا ، بالقنا  ریبک  ربهر  ياهتاجانم  زا  یشخب  ( 1)
39 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

لضفم دیحوت  ای ، (ع ،) قداص ماما  نابز  زا  شنیرفآ : www.Ghaemiyeh.comياهیتفگش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 30 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


[ لضفم دیحوت  ]

هراشا

: دنکیم لقن  رمع » نب  لّضفم   » زا نانس » نب  دّمحم  * » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
يدادادخ و ياهتلیضف  تفارش و  هراب  رد  مدوب و  هتـسشن  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ - لوسر  ربنم  ربق و  نایم  هضور ،»  » رد دوب . زور  نایاپ 

. مدیشیدنایم دندوبن ، هاگآ  اهنآ  هب  تبسن  تّما  روهمج  هک  شعیفر  هاگیاج  يرترب 
دزن شنارای  زا  یکی  هاگنآ  مونشب . ار  شنخس  متسناوتیم  هک  تسشن  ییاج  رد  دش و  دراو  ءاجوعلا » یبا  نبا   » هاگان هک  مدوب  لاح  نیا  رد 

، لامک هجرد  اهتنم  هب  شتالاح  مامت  رد  ربق  نیا  بحاص  کـشیب ، : » تفگ دوشگ و  نخـس  هب  بل  ءاـجوعلا  یبا  نبا  تسـشن . دیـسر و  وا 
نیا رب  تشاد و  گرزب  سب  یتـلزنم  میظع و  سب  ياهبترم  يوعد  هک  دوـب  یفوـسلیف  وا  : » تفگ وا  هارمه  دوـب ». هدیـسر  تمظع  تفارش و 

يایرد رد  اهنآ  تقیقح  كرد  يارب  ناگـشیپ  درخ  دومن . هتـشگرس  ناوتان و  ار  اهمهف  بولغم و  ار  اهلقع  هک  دروآ  یتازجعم  دوخ  ياعّدا 
. دندمآ زاب  تسدیهت  ماکان و  هتشگرس و  دنتفر و  ورف  هشیدنا  ناشورخ 

40 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
مان اب  وا  مان  دـندمآرد . شنید  هب  هورگ  هورگ  رگید ، مدرم  دـنتفریذپ ، ناج  هب  ار  شتوعد  نابیطخ ، ناحیـصف و  نادنمـشیدنا و  هک  هاـگنآ 

وا یهلا  تجح  توعد و  هک  ییاج  ره  اههاگتدابع و  هنذأم  زا  دایرف  نیا  هماقا  ناذا و  رد  راب  جـنپ  هنازور  تشگ و  نیرق  الع  ّلج و  يادـخ 
.« دیارگن یشومخ  هب  شتلاسر  دنام و  هزات  شدای  تعاس ، ره  ات  تساخ ...  اوه  هب  ایرد  هوک و  ارحص و  تشد و  رد  دوب ، هتفای  هار  اج  نادب 
راک رد  ماهشیدنا  هتشگرس و  وا  هراب  رد  نم  لقع  هک  رذگب  راذگب و  ار  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم - زا  نخـس  : » تفگ ءاجوعلا  یبا  نبا 

دیدـپ زاغآ  هب  ياهنوگب  هاگنآ  دـنیوپیم ». ار  نآ  ببـس  نادـب  مدرم  هک  وگب  نخـس  وا  راـک  هشیر  زار و  هراـب  رد  تسا . هتـسب  هارمگ و  وا 
دوخ و هب  دوخ  زیچ  همه  هکلب  درادن ، يرگریبدـت  عناص و  شنیرفآ ، هدوبن و  يریدـقت  ریبدـت و  شزادرپ ، چـیه  هک  تخادرپ ، ایـشا  ندـمآ 

. دوب دهاوخ  نینچ  هدوب و  نینچ  هشیمه  ایند  هدمآ و  دیدپ  يّربدم  ریبدت  نودب 

[ ءاجوعلا یبا  نبا  لّضفم و  يوگتفگ  ]

: متفگ وا ] هب  باطخ   ] تفر و نوریب  مفک  زا  نانع  هک  مدمآ  بضغ  مشخ و  هب  نانچ  اوران ] نانخس  نیا  ندینش  اب  : ] دیوگیم لّضفم 
ات ار  وت  دروآ و  تدیدپ  شنیرفآ  نیرتلماک  تروص و  نیرتوکین  هب  هک  ار  يدنوادخ  يزرویم و  داحلا  تیادخ  نید  رد  ادخ ! نمشد  يا  »

ّتیبوبر و نیهارب  هنیآ  ره  دتفین ، اطخ  رد  وت  فیطل  سح  ینک و  هشیدنا  کین  شیوخ  نورد  رد  رگا  ینکیم !؟ راکنا  هدیناسر ، اج  نیدـب 
. یباییم نشور  تشنیرفآ  رد  ار  الع - ّلج و  وا - لیالد  اههناشن و  هتفهن و  تدوجو  رد  ار  عناص  تعنص  راثآ 

: تفگ لّضفم ] نانخس  دنت  گنهآ  ندینش  زا  سپ   ] ءاجوعلا وبا  هداز 
41 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. درک میهاوخ  يوریپ  وت  زا  میتفای ، وت  دزن  ار  قح  يدـش و ] هریچ  ام  رب   ] هک یتروص  رد  مییوگیم . نخـس  وت  اب  یناملکتم  زا  رگا  درم ! يا  »
هنوگ نیا  ام  اب  وا  هک  نادب  یتسه ، مالّسلا ] هیلع   ] قداص رفعج  ماما ]  ] باحـصا نارای و  زا  رگا  يوگم . نخـس  چیه  یتسین  نانیا  زا  رگا  اما 

شحف و اب  ار  نخـس  هاگ  چیه  اّما  هدینـش ، ام  زا  يدینـش ، ام  زا  وت  هچنآ  زا  شیب  وا  دـنکیمن . هلداجم  ام  اب  وت  دـننامه  دـیوگیمن و  نخس 
شقلخ دمآیم و  هوتس  هب  ینامز  چیه  هدوب و  راوتـسا  رگهشیدنا و  راقواب ، ابیکـش ، دوخ  نانخـس  رد  هراومه  وا  تسا . هدومنن  هدولآ  يدعت 

زیچ همه  زین  ام  دبایرد ، یتسردب  ار  ام  لیلد  هک  دشوکیم  دهدیم ، ارف  شوگ  ام  نانخس  هب  کین  ادتبا  تفشآیمن . رب  تشگیمن و  گنت 
اب هاگان  میدـش ،] هریچ  وا  رب  و   ] میدرک موکحم  ار  وا  میرادـنپیم  دوشیم و ] ماـمت  اـم  نانخـس   ] هک یماـگنه  میروآیم . ناـیم  هب  ار  دوخ 
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هک ياهنوگهب  دنکیم ، دوخ  لیلد  میلـست  ار  ام  دربیم و  ار  نامرذع  دنکـشیم . ار  ناملیلد  دیآیم ]، بلاغ  ام  رب   ] كدـنا هاتوک و  ینخس 
. وگب نخس  وا  نوچ  ام  اب  زین  وت  ییوا  نارای  زا  رگا  لاح  میباییمن . شلیالد  هب  باوج  رد  یخساپ  چیه 

[ لّضفم رب  باتک  يالما  تلع  ]

نیا راکنا  رفک و  راچد  ناناملسم ، مالـسا و  هنوگچ  هک  مدوب  هشیدنا  نیا  رد  نیگهودنا و  نانخـس ، نیا  زا  هک  یلاح  رد  دیوگیم : لّضفم 
هچ دومرف : دید . نارگن  لد و  هتـسکش  ارم  ترـضح  نآ  متفر . هیلع - هَّللا  تاولـص  میالوم - دزن  هب  مدمآ . نوریب  دجـسم  زا  دـناهدش  هورگ 

. مدرک وگزاب  ار  دوخ  نانخس  مه  مدوب و  هدینش  يرهد  هورگ  نآ  زا  هک  ار  ینانخس  مامت  زین  نم  تسا ؟ هدش 
43 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

ّلوا سلجم 

هراشا

تارـشح و ناگدـنرپ ، نایاپراهچ ، ناگدـنرد ، ناهج ، شنیرفآ  رد  ـالع  ّلـج و  يادـخ  تمکح  اـت  يآ  نم  دزن  هب  نادادـماب  دومرف : ماـما 
هک منک  نایب  تیارب  نانچ  ار  یندروخاـن  یندروخ و  ياـهیزبس  هویمیب و  رادهویم و  ناـتخرد  ناـهایگ ، تاـناویح ، نوچ : رگید ؛ ناروناـج 

. دنوش هتشگرس  نآ  رد  ناگدننکراکنا  نادحلم و  دندرگ و  مارآ  نآ ، تخانش  اب  نانمؤم  دنریگ ، تربع  نآ  زا  ناگتسیاش 
راظتنا و  مالّسلا - هیلع  ماما - هدعو  رطاخ  هب  بش  نآ  مدش . جراخ  مالّسلا - هیلع  ترضح - نآ  دزن  زا  نامداش  دنسرخ و  دیوگیم : لّضفم 

. تشذگ رید  نم  رب  نآ ،
نآ رد  هک  تفر  یقاتا  هب  هاگنآ  نیـشنب . دومرف : مداتـسیا . بدا ] رـس  زا   ] شربارب رد  متفای . دورو  هزاجا  متفاتـش ، میـالوم  دزن  هب  نادادـماب ،
رس تشپ  زین  نم  دش و  دراو  قاتا  هب  متفر . ترضح  نآ  لابند  هب  ایب . نم  یپ  رد  دومرف : متساخ . اپ  هب  وا  نتـساخ  اب  زین  نم  درکیم . تولخ 
هک هچنآ  يارب  راظتنا  تدش  رطاخ  هب  منادیم  لّضفم ! يا  دومرف : متسشن . شربارب  رد  مه  نم  تسشن و  مالّسلا - هیلع  ماما - مدش . دراو  وا 

44 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. دیشک ازارد  هب  وت  رب  بشید  مداد ، تاهدعو 

یقاـب هشیمه  دـشاب و  يزیچ  وا  زا  شیپ  هکنآیب  تسا ، هدوـب  هشیمه  دـنوادخ  لّـضفم ! يا  دوـمرف : میـالوم ! دوـب ، هنوـگ  نیا  يرآ  متفگ :
اهشناد و نیرتالاو  نیرترب و  درک و  اطع  ام  هب  هک  رکش  ار  وا  درک و  ماهلا  ام  هب  هک  ساپـس  ار  وا  دشاب . هتـشاد  ینایاپ  هکنآیب  دوب ، دهاوخ 

. داد رارق  نانآ  رب  هاوگ  نیما و  ار  ام  شیوخ  تمکح  اب  دیزگرب و  شنیرفآ  عیمج  رب  ار  ام  دوخ  ملع  اب  دومن . ام  بیصن  هژیوب  ار  اهیرترب 

[ شنیرفآ للع  بابسا و  هب  کش  لها  یهاگآان  ]

تمکح باوـص و  كرد  زا  ناـنآ  ياههشیدـنا  هـک  هاـگنآ  دـنتفاین و  رد  ار  شنیرفآ  یناـعم  بابـسا و  ناکاّکــش ]  ] نـالد ود  لّـضفم ! يا 
هانپ دانع  بیذکت و  هب  دوخ  تریـصب  فعـض  اب  دندرک و  راکنا  ار  زیچ  همه  دوخ ، شناد  يزیچان  اب  دنامرد  ّلج - زع و  يراب - ناگدیرفآ 
چیه تمکح  تسین و  ایـشا  شنیرفآ  رد  يریدقت  ریبدت و  تعنـص ، چیه  هک  دندش  یعدـم  دـندومن و  راکنا  ار  ایـشا  شنیرفآ  نانآ  دـندرب .
مادک هب  تقیقح  زا  دشکب . ار  نانیا  يادـخ  تسا . رترب  دـنرادنپ  هچنآ  زا  دـنوادخ  کشیب  درادـن . دوجو  تقلخ  راک  رد  یعناص  ّربدـم و 

تیاهن رد  دنیآیم  رد  ییارس  رب  هک  دننامیم  یناروک  هب  ینادرگرـس  یتخبهریت و  یهارمگ و  رد  نانیا  هیآ 30 ) هبوت ، ( ؟ دنزیرگیم يوس 
ناشرگید زاین  ره  یندیـشوپ و  یندیـشون ، یندروخ ، عون  همه  هدش ، هدـنارتسگ  اهـشرف  نیرترخاف  نیرتهب و  اجنآ  رد  ییابیز ، ماکحتـسا و 
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نیا اما  تسا . دوخ  هتسیاش  ياج  رب  ریدقت  تمکح و  رس  زا  يزیچ  ره  اجنآ  رد  هدمآ . مهارف 
45 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

دننیبیم و ار  يارس  هن  دننیبیمن . يزیچ  چیه  یلو  دنهنیم  اپ  ریز  هب  ار  ارس  نآ  ياج  همه  دنوریم و  يوس  نآ  هب  يوس  نیا  زا  نارـصبیب 
ياج رد  دـندنمزاین و  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  دزغلب و  نانآ  زا  یکی  ياپ  هاگ  ییانیبان ] رطاخ  هب   ] اسب هچ  هکلب  تساّیهم . نآ  رد  هک  ار  هچنآ  هن 

ار نآ  بحاص  يارـس و  دـیآ و  بضغ  مشخ و  هب  زین  وا  دربب و  ناـیم  زا  تسین  هاـگآ  نآ  دوجو  تمکح  زا  وا  هدـش و  هداد  رارق  شبـسانم 
. دنک شهوکن 

. تسا هنوگ  نیمه  دننکیم  راکنا  شنیرفآ  راک  رد  ار  ریبدت  تمکح و  هک  هورگ  نیا  لاح 
، يراوتسا ناقتا ، هک  دندش  هتشگرس  نانچ  ناهج  نیا  رد  دنام ، ماکان  ایـشا  شنیرفآ  للع  بابـسا و  كرد  زا  نانیا  ياههشیدنا  هک  اجنآ  زا 

رطاخ هب  هورگ  نیا  زا  یسک  اسب  هچ  دنتفاین  رد  هدننیرفآ ] میکح و  کی  تسد  هب   ] ار نآ  يوکین  ینیرفآ  تأیه  یهد و  لکش  ریبدت ، نسح 
و ینام »  » نوچ یناـهارمگ  راـک  دـننام  دزادرپب . نآ  شزغل  راـکنا و  شهوکن و  هب  زیچ ، کـی  شنیرفآ  تمکح  ببـس و  هب  یهاـگآ  مدـع 

تعاطا زا  و  . ] دندرک مرگرس  ار  دوخ  نیغورد ، لاحم و  نانخس  اب  هک  یناسک  نید . زا  جراخ  قساف و  رجاف و  نادحلم  وا و  رفاک  باحـصا 
[. دندز زابرس  ناشراگدرورپ 

فرژ شنیرفآ  راک  رد  هک  هدومن  شقفوم  هداد و  وا  هب  شنیب  تیادـه و  تخانـش و  تمعن  الع ، ّلج و  دـنوادخ  هک  یـسک  رب  نیا ، رب  اـنب 
نیا رطاخ  هب  ار  دوخ  يالوم  هتـسویپ  هک  تسا  مزال  دبایرد ، ار  ریبعت  نسح  ریبدت و  فطل  یتسه ، عناص  دوجو  رب  عطاق  ناهرب  اب  دشیدنیب و 

: تسا هدومرف  الع ، ّلج و  دنوادخ  دبای . ینوزف  شتمعن  دنام و  مدـق  تباث  قیرط ، نیا  رد  هک  دـهاوخب  وا  زا  دـیوگ و  ساپـس  میظع  تمعن 
هیآ 7) میهاربا ، .« ) تسا تخس  مباذع  کشیب  دیدیزرو  رفک  رگ  مییازفیب و  ار  ناتتمعن  دییوگ ، ساپس  رگ  »

46 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ نآ يریگلکش  ناهج و  تأیه  ]

نیا زا  تسا ؛ ملاع  نیا  راک  رد  ینیرفآ  مظن  ازجا و  يروآدرگ  یهد ، تأیه  نیمه  الع ، ّلج و  قلاخ  رب  لیلد  تربع و  نیتسخن  لّضفم ! يا 
ناگدـنب ياهزاین  مامت  هک  یباییم  ییارـس  هناخ و  نوچ  ار  نآ  هنیآ  ره  ینک ، لمأت  قیمع  کین و  ملاع ، راک  رد  درخ  هشیدـنا و  اب  رگا  ور 

نوچ ناگراتـس  هدش ، هدینارتسگ  شرف ، ناسب  نیمز  هدش ، هدینادرگ  دنلب  فقـس ، دننامه  نامـسآ ، تسا . هدمآ  درگ  هدامآ و  نآ  رد  ادخ 
زین یمدآ  تسا . هدش  هدیچ  دوخ  هتـسیاش  ياج  رد  زیچ  همه  هدـش و  هتفهن  نآ  رد  ییاههریخذ  دـننامه  اهرهوگ  هدـش و  هدـیچ  ییاهغارچ 

فرـص زاین و  عفر  يارب  ناویح  هایگ و  عون  همه  دناهداهن . شرایتخا  رد  ار  نآ  زیچ  همه  دناهداد و  وا  هب  ار  هناخ  نیا  هک  تسا  یـسک  نوچ 
. تسایهم نآ  رد  وا  حلاصم  رد 

یکی نآ  هدننیرفآ  هدش . هدیرفآ  یگنهامه  بسانت و  مظن و  هنامیکح و  قیقد و  يریگهزادنا  اب  یتسه  ناهج  هک  تسا  نآ  لیلد  همه ، اهنیا 
شهجو هبترم و  دنلب  شراک  رد  لیلج و  شـسدق  رد  وا  هک  یتسارب  تسا . نآ  يازجا  هدننکگنهامه  نیرفآ و  مظن  هد ، لکـش  نامه  وا  و 
. تسا رتلیلج  رترب و  دنهدیم  تبسن  وا  هب  نادحلم  هچنآ  زا  هّزنم و  دنرادنپیم  نارکنم  هچنآ  زا  تسین و  وا  زج  ییادخ  تسا . میرک 

[ محر رد  نینج  ریبدت  یمدآ و  شنیرفآ  ]

. يریگ دنپ  نآ  زا  هک  شوکب  زین  وت  مینکیم ، زاغآ  ناسنا  شنیرفآ  نایب  اب  ار  دوخ  نخس  لّضفم ! يا 
یـشیدناهراچ ناوت  هک  ییاج  نادهچب ، محر و  مکـش ، دنام : هدیـشوپ  تملظ ، هس  سپ  رد  محر  رد  نینج ، هک  دش  نانچ  ریبدـت  هکنیا : لّوا 

اوران عفد  اذغ و  ذخا  يارب 
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47 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. دناریم شیوخ  ررض  هن  دنادیم و  شیوخ  حالص  هن  درادن . ار 

. تسا نینچ  شیاذغ  هتسویپ  هایگ . يارب  بآ  نوچ  تساذغ ، وا  يارب  ضیح  نوخ 

[ وا ندش  غلاب  نادند و  دشر  هیذغت ، كدوک ، دلوت  یگنوگچ  ]

، دناسر مه  هب  رون  ندید  بات  شاهدـید  دـیآ و  راگزاس  اوه  اب  دـناوتب  شتـسوپ  دوش ، تخـس  شندـب  ددرگ ، لماک  وا  شنیرفآ  هک  هاگنآ 
يانهپ هب  محر  ياـنگنت  زا   ] نوچ دـتفایم . نوریب  درد  راـشف  زا  نینج  هک  دـیآیم  تخـس  وا  رب  ناـنچ  درد ، دریگ و  ندـییاز  درد  شرداـم 
ناتـسپ زا  رگید ، ییاذـغ  لکـش  رد  دوب و  هچنآ  زج  ییوب  گنر و  اب  کنیا  دوب ، شیاذـغ  هک  ینوخ  نامه  تشگ ، دـلوتم  دـمآ و ] ناـهج 

. تسا رتراگزاس  زیچ  همه  زا  دازون  يارب  اذغ  نیا  دوشیم . ریزارس  ردام 
ار شردام  ياهناتسپ  نامز  نیا  رد  دناخرچیم . ناهد  نوماریپ  دنکیم و  نوریب  اذغ  نتـساوخ  هناشن  هب  ار  دوخ  نابز  دمآ ، ایند  هب  هک  یتقو 

. دشونیم نآ  زا  تسا  مرن  شیاضعا  فیرظ و  شنورد  رت و  وا  نت  هک  ینامز  ات  دباییم و  هتخیوآ ، وا  هنیس  زا  کشم  ود  نانوچ  هک 
ات دروآیمرب  رس  ایسآ  ياهنادند  فرط ، ره  رد  دبای ، ماکحتـسا  شنت  ات  دومن  ادیپ  زاین  يوق  تخـس و  ییاذغ  هب  درک و  تکرح  هک  هاگنآ 

. دهن غولب  رد  ياپ  هک  هاگنآ  ات  تسا  هنوگ  نیا  شلاح  هتسویپ  درب . ورف  یتحارب  دنادرگ و  مرن  دوجب ، ار  اذغ 
دنام و رودـب  ناگچب  نانز و  اب  يدـننامه  زا  دـشاب و  وا  تّزع  يدرم و  هناشن  ات  دـیوریم  شیور  رد  يوم  تسا ، رّکذـم  رگا  تقو  نیا  رد 

راگدنام و رشب  لسن  دیابرب و  ار  نادرم  لد  شاییابیز  توارط و  ات  دنام  هتساریپ  يوم  زا  شخر  تسا ، ثنؤم  رگا 
48 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. ددرگ رادیاپ 
وا هب  نوخ  محر ، رد  رگا  ینادیم  دشاب ؟ میکح  ّربدـمیب و  ریبدـت ] همه  نیا   ] هک دوشیم  ایآ  شیدـنیب . کین  لحارم ، نیا  رد  لّضفم ! يا 
درد ار  شرداـم  رگا  دـش  گرزب  هک  یتقو  ینادیم  اـیآ  تشگیم ؟ هدرمژپ  کـشخ و  دـسرن  يو  هب  بآ  هک  یهاـیگ  دـننامه  دیـسریمن 

اب ای  درمیم و  یگنـسرگ  زا  ای  تخاسیمن ، وا  اب  ریـش  تدالو ، ماـگنه  رد  رگا  دـنامیم و  محر  رد  روگب  هدـنز  نوچ  تفرگیمن  ندـییاز 
دیاب دوب و  ناوتان  اذغ  ندرب  ورف  ندیوج و  رب  دییوریمن ، شیاهنادند  بسانم ، تقو  رد  رگا  و  دشیم ؟ هیذـغت  رابنایز  بسانمان و  ییاذـغ 

؟ دنامیم زاب  شرگید  نادنزرف  تیبرت  زا  وا  رطاخ  هب  شردام  تفاییمن و  یماکحتسا  توق و  راک ، يارب  وا  ندب  دروخیم و  ریش  هشیمه 

تروص رب  وم  شیور  زار 

؟ راقو هن  تشاد و  تّهبا  هن  هجیتن  رد  دنامیم ، ناگچب  نانز و  تروص  تأیه و  هب  هراومه  دییوریمن ، يوم  شتروص  رد  رگا  ینادیم 
. تسا هدییورن  ناشیور  رب  ییوم  یلو  دناهدوب  لاسنهک  گرزب و  هک  ماهدید  ار  یناسک  نم  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع  دیوگیم : لّضفم 

: دومرف مالّسلا - هیلع  ترضح -
زج هیآ 51 ) لافنا ، «. ) درادیمن اور  متـس  شناگدنب  رب  هاگ  چیه  الع  ّلج و  يادـخ  دناهداتـسرف و  شیپ  زا  هک  تسا  یلامعا  رطاخ  هب  نیا  »

ار اهنآ  نیمأت  تسوا و  ياـهزاین  همه  نیا  يروآرب  هشیدـنا  رد  هراومه  یـسک  هچ  دیـشخب ، شایتسه  دـیناهر و  شایتسین  زا  هک  ییادـخ 
؟ تسا هتفرگ  هدهع  رب  دوخ 

49 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
یگنهامهان لالتخا و  زین  يدنمفده  ریدقت و  زا  تسیابیم  دوب ، دوخ  لاح  هب  روما  ندوب  اهر  لامها و  هدـییاز  یتمکح  ریبدـت و  نینچ  رگا 

هناشن باوصان و  تسیاشان و  ینخـس  نینچ  کشیب  دزاسن ] لامها  جـیاتن  اب  زین  اهنآ  هجیتن  دـیاب  و  . ] دـنالامها ّدـض  ود  نیا  اریز  دزیخرب ؛
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مظن و زین  داضت  دیآیمن و  دـیدپ  باوص  یتسرد و  يریبدـتیب ، لامها و  رثا  رد  هاگ  چـیه  هچ  تسا ؛ نآ  هدـنیوگ  یگیاممک  یهاگآان و 
هیآ 43) ءارسا ، . ) تسا نادحلم  هتفگ  زا  رتالاو  هزنم و  رایسب  هچ  دنوادخ  درادن . یپ  رد  ار  یگنهامه 

[ دمآیم ایند  هب  هشیدنا  شوه و  اب  ناسنا ، رگا  ]

رگید ناگدـنرپ و  تاـناویح ، اـب  هک  یماـگنه  درکیم و  راـکنا  ار  یتـسه  ناـهج  دـلوت  تقو  دـمآیم ، اـیند  هب  لـقاع  مـیهف و  دازوـن ، رگا 
، دیدیم دوب  هدـیدن  شیپ  زا  هک  ار  ملاع  تفگـش  فلتخم و  لاکـشا  زا  ياهراپ  زور  ره  تعاس و  ره  تشگیم و  وربور  بیرغ  تادوجوم 

. تشگیم هارمگ  هتشگرس و  شاهشیدنا  لقع و  هنیآ  ره 
تسا و هتـشگرس  هلاو و  هراومه  سونأمان ] ياهیتفگـش  ندید  زا   ] دنربب رگید  نیمزرـس  هب  ینیمزرـس  زا  يریـسا  هب  ار  یلقاع  رگا  هک  نادـب 

. دریگیمن ارف  ار  دیدج ] نیمزرس  نآ   ] بادآ نابز و  تعرسب ، دوش  ریسا  یکدوک  رد  هک  یکدوک  فالخب 
رب نارگید  دـیاب  راچان ] درادـن و  نتفر  هار  ناوت  هک  تسا  ناوتان  ردـقنآ   ] هکنیا زا  داهنیم  ناهج  رد  ياـپ  دنمـشوه  اـناد و  دازون ، رگا  زین 

رگید يوس  زا  درکیم  یتسپ  يراوخ و  ساسحا  تخس  دنناباوخب ، شراوهاگ  رد  دنچیپب و  شاهماج  رد  دنناشونب ، شریش  دنریگ ، ششود 
دـشر ای  داـتفایم و  تکـاله  رد  اـسب  هچ  هجیتن  رد   ] تسین زاـینیب  روما  نیا  زا  هاـگ  چـیه  ندـب ، تبوطر  توارط و  تفارظ و  رطاـخ  هب  وا 

یحور و]
50 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

هب یلاح  رد  نانآ  ور  نیا  زا  تشادـن ؛ ار  ناکدوک  تیبوبحم  يدـنبلد و  ینیریـش ، نآ  یلاح  نینچ  رد  نینچمه  درکیمن ]. بساـنم  یندـب  ]
. دنلفاغ نایناهج  ناهج و  راک  زا  هک  دنیآیم  ایند 

ياهتلاح رد  ماگ و  هب  ماگ  كدـنا و  كدـنا  اـّما  دـنوشیم ، وربور  زیچ  همه  اـب  دوخ  صقاـن  كدـنا و  تخانـش  فیعـض و  نهذ  اـب  ناـنیا 
تریح و هلحرم  زا  هکنآ  اـت  دـنکیم  تخانـش  بـسک  نـینچ  هتـسویپ  كدوـک ، دوـشیم . هدوزفا  ناـنآ  یهاـگآ  تخانـش و  رب  نوگاـنوگ 
، دراذگیم شاعم و ...  یشیدنا  هراچ  ریبدت و  فرصت و  يداو  رد  مدق  هشیدنا ، لقع و  کمک  اب  دهنیم و  رتارف  ياپ  لمأت ، یگتشگرس و 

. دنکیم طوقس  هانگ  تلفغ  یشومارف و  هابتشا و  رد  ای  دنکیم و  تعاطا  دریگیم ، دنپ  ثداوح ، زا 
: هلمج زا  تسا ؛ هتفهن  رما  نیا  سپ  رد  زین  يرگید  ناوارف  ياهتمکح 

هب رداـم  ردـپ و  تفریم . ناـیم  زا  يراد  دـنزرف  ینیریـش  دوبیم ، اـفکدوخ  لقتـسم و  تشاد و  لـماک  یلقع  دـلوت ، هاـگ  رد  كدوک  رگا 
دنزرف رب  يریپ  ماگنه  نانآ  رب  تقفـش  محر و  یتسرپرـس و  تیبرت ، هجیتن ، رد  دندیـسریمن ؛ تسا  هتفهن  كدوک  تیبرت  رد  هک  یحلاـصم 

زا زاینیب  لقتسم و  زاغآ ، زا  وا  دسرب . نانآ  هب  زاین ، یلاسنهک و  ّنس  رد  وا  هک  دناهدیشکن  یتمحز  وا  لابق  رد  ردام  ردپ و  اریز  . ] دوبن مزال 
[. تسا هدوب  نیدلاو 

زاینیب ناردـپ  یتسرپرـس  تیبرت و  زا  ناکدوک  اریز  دوبن ؛ مکاح  یتفلا  دـنویپ و  چـیه  نیدـلاو  نادـنزرف و  نایم  رد  ضرف ، نیا  اب  نینچمه 
نیا تخانشیمن و  ار ] شردارب  رهاوخ و  و   ] ار شردام  ردپ و  نآ ، زا  سپ  زین  وا  دنتشگیم . ادج  شیوخ  ناردپ  زا  دلوت  نامز  زا  دندوب و 

. دیاین دیدپ  یعنام  مراحم  رگید  رهاوخ و  ردام و  اب  جاودزا  هار  رس  رب  هک  دشیم  ثعاب  تخانش  مدع 
51 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

دنکفا رظن  يزیچ  رب  دلوت  ماگنه  رد  يدنمشوه ، لفط  نینچ  هک  تسا  یماگنه  یتشز - نیرتحیبق  نیرتعینـش و  هکلب  و  هدسفم - نیرتمک  و 
. دنک نینچ  هک  تسین  راوازس  دناهدناتس و  وا  زا  ار  لمع  نیا  تصخر  هک 

یباوصان للخ و  كدنا  یتسه ، يازجا  تشرد  زیر و  رد  هتشگ و  راوتـسا  دوخ  بسانم  ياج  رد  شنیرفآ  زیچ  ره  هنوگچ  هک  ینیبیمن  ایآ 
؟ تسین ادیپ 
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[ ناکدوک هیرگ  دیاوف  ]

ياهییاسران اهیرامیب و  دنامب  نآ  رد  رگا  هک  تسا  یتبوطر  ناکدوک  زغم  رد  هک  نادـب  شاب ، هاگآ  زین  ناکدوک  هیرگ  عفانم  زا  لّضفم ! يا 
هلیـسو نیدـب  دـنکیم و  نوریب  ریزارـس و  ناکدوک  رـس  زا  ار  تبوطر  نآ  هیرگ  نآ . زج  ییاـنیبان و  دـننام  دـناسر ؛ وا  هب  راوگاـن  تخس و 

شاهیرگ زا  كدوک  هک  دنوشیم  نآ  عنام  دنتـسین و  هاگآ  زار  نیا  زا  ردام  ردـپ و  دروآیم . مهارف  ار  ناشیا  هدـید  یتسرد  نت و  یتمالس 
. دربب دوس 

یلو دـنراد ، شزاـب  هیرگ  زا  شیاههتـساوخ  ندرک  مهارف  اـب  دـننک و  تکاـس  ار  وا  هک  دنـشوکیم  دـنتفایم و  یتخـس  رد  هراوـمه  ناـنیا 
. دنکیم ادیپ  یکین  ماجنارس  تسوا و  دوس  هب  ندرک  هیرگ  هک  دننادیمن 

، دنتسنادیم رگا  دنالفاغ و  نآ  زا  ملاع  راک  رد  يریبدتیب  لامها و  هب  نادقتعم  هک  دشاب  هتفهن  یعفانم  ایـشا ، رد  هک  اسب  هچ  بیترت  نیدب 
نافراع دننادیمن  نارکنم  هک  ار  هچ  ره  یتسارب  دنتسین . هاگآ  للع  بابسا و  زا  نانآ  اریز  تسا ؛ رمثیب  زیچ  نالف  هک  دنتفگیمن  هاگ  چیه 

. تسا هاگآ  نآ  زا  شنایاپیب  شناد  اب  شنیرفآ  قلاخ  هاتوک و  نآ  زا  ناگدیرفآ  كدنا  شناد  هک  ییاهزیچ  تسا  رایسب  هچ  دننیبیم .
. تسالاو شاهملک  میظع و  شتسادق 

52 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
ياجرب یمیخو  راثآ  دـنامب ، ناشیاهندـب  رد  رگا  هک  تسا  یتبوطر  ددرگیم ، جراخ  دوشیم و  ریزارـس  ناکدوک  ناـهد  زا  هک  یبآ  اـما  و 

مک یگناوید ، یندوک ، راچد  صخـش ، دنکیم ] هبلغ  رـصانع ، رگید  رب  و   ] دوشیم هریچ  ندب  تبوطر  هک  هاگ  یناد  هک  نانچ  دراذـگیم .
. ددرگیم نآ  زج  هوقل و  جلف و  یلقع ،

رادروخرب نت  تمالـس  زا  یگرزب  رد  دور و  نوریب  ناشناهد  زا  یکدوک  نارود  رد  تبوطر  نیا  هک  دومن  نانچ  ریبدت  الع  ّلج و  دـنوادخ 
وا رامشیب  ياهتمعن  اههداد و  زا  نانیا  رگا  دومن . لضفت  داهن و  تنم  نانآ  رب  ناگدیرفآ  ینادان  رطاخ  هب  راگدرورپ  بیترت ، نیدب  دندرگ .
رب وا  ياـهتمعن  تسا  گرزب  هچ  هـک  ییادـخ  هزنم  كاـپ و  دـنداتفایمن . ورف  شناـمرف  زا  شزغل  یتیـصعم و  رد  هاـگ  چـیه  دـندوب ، هاـگآ 

. دنرادنپیم نایارگلطاب  هچنآ  زا  تسا  رتالاو  هچ  و  ناگدیرفآ ! رگید  ناقحتسم و 

[ اهنآ بسانم  لکش  تعماجم و  تالآ  شنیرفآ  ]

دـنلب و یتـلآ  درم  يارب  تسا . هتـسیاش  هک  یتروص  رد  همه  دـیرفآ . تعماـجم  تـالآ  نز ، درم و  رد  هنوگچ  هک  رگنب  لّـضفم ! يا  کـنیا 
اج کی  ار  بآ  ود  ره  ات  دـیرفآ  ار  يدوگ  فرظ  زین  نز  يارب  دزیرب . نآ  رد  ار  شاهفطن  دـناوتب  دـسرب و  محر  رعق  هب  اـت  داد  رارق  هدیـشک 

؟ تسین فیطل  میکح و  ریبدـت  زا  نیا  اـیآ  دـبای . ماکحتـسا  وا  اـت  دوـش  هداـشگ  وا ] دـشر  بساـنت  هب   ] دـهد و ياـج  ار  دـنزرف  دروآ ، درگ 
هیآ 63) لمن ، هروس  . ) تسا ناکرشم  كرش  زا  هزنم  يادخ ، هک  یتسردب 

مادک ره  دیاوف  ندب و  ياضعا 

تسا هتفهن  اهنآ  رد  هک  يریبادت  یمدآ و  مسج  ياضعا  مامت  رد  لّضفم ! يا 
53 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

، ندرک مضه  يارب  هدعم  ندروخ ، يارب  ناهد  ندـید ، نتفای و  هار  يارب  ناگدـید  نتفر ، يارب  اهاپ  ندرک ، راک  يارب  اهتـسد  نک . هشیدـنا 
هدـیرفآ لسن  ظفح  يارب  جرف  اـهنآ و  لـمح  يارب  ییاـهفرظ  مسج ، تـالوضف  عفد  يارب  ندـب  یجورخ  ذـفانم  ندومن ، هیفـصت  يارب  دـبک 

هدمآ دـیدپ  يراوتـسا  ریبدـت و  تمکح و  رـس  زا  يزیچ  ره  هک  یباییم  ییامن  هشیدـنا  ندـب  ياهوضع  مامت  راک  رد  فرژ  رگا  دـناهدش ؟
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. تسا

[ نانآ هب  خساپ  تعیبط و  لها  رادنپ  ]

، دییوگیم هک  تعیبط  نیا  هک  سرپب  نانیا  زا  دومرف : تسا . تعیبط »  » راک زا  همه  نیا  هک  دنرادنپیم  یخرب  اقآ ! متفگ : دیوگیم : لّضفم 
؟ هن ای  دراد  تردق »  » و ملع » ، » لاعفا نیا  هب  تبسن 

هک دنیوگیم  رگا  و  شریبدت . تعنـص و  مه  نیا  دننزیم ؟ رـس  قلاخ  تابثا  زا  ارچ  سپ  دندرک ، تباث  تعیبط  يارب  ار  تردـق  ملع و  رگا 
شتعیبط هچنآ  تسا و  میکح  ياهدننیرفآ  زا  راک  هک  دوشیم  مولعم  هداد ، ماجنا  ار  ریبدـت  اب  هنامیکح و  لامعا  نیا  تردـق ، ملع و  نودـب 

. دراد نایرج  یهلا  تمکح  نامرف و  قباطم  هک  تسایشا  شنیرفآ  رد  یهلا  ّتنس  نامه  دنرامشیم 

[ ندب مامت  رد  نآ  نایرج  نوخ و  تخاس  اذغ ، مضه  ]

[. دنکیم مضه   ] دزپیم ار  نآ  هدعم  دسریم ، هدعم  هب  زاغآ  رد  اذغ  شیدنیب . کین  نآ  رد  هتفهن  ریبادت  ندب و  هیذـغت  هراب  رد  لّضفم  يا 
نیا دسریم . دبک  هب  دننکیم  راک  هدنلاپ  کی  دننام  هک  یکزان  زیر و  رایسب  يراجم  قیرط  زا  نآ  هراصع  هاگنآ 

54 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
راشف و بات  تسا و  یکزاـن  تفارظ و  تیاـهن  رد  دـبک  اریز  دـبای ؛ هار  نآ  هب  ظـیلغ  نشخ و  يزیچ  اداـبم  هک  تسا  نآ  يارب  زیر  يراـجم 

ریزارـس ندـب  مامت  هب  يراجم  قورع و  قیرط  زا  دوشیم و  لیدـبت  نوخ  هب  میکح  ریبدـت  اـب  دریذـپیم و  ار  نآ  دـبک ، درادـن . ار  تنوشخ 
رارق دوخ  صاخ  ياهفرظ  رد  هدولآ  دـیاز و  داوم  زین  دـنناسریم . نآ  ياج  همه  هب  ار  بآ  تسا و  نیمز  رد  هک  ییاـهیوج  ناـسب  دوشیم ،
هناثم بناج  هب  تسا  تبوطر  يرت و  زا  هچنآ  لاحط و  تمس  هب  تسا  ءادوس  زا  هچنآ  ارفـص ، هسیک  يوس  هب  تسارفـص  زا  هچنآ  دریگیم .
داوم هک  داهن  نانچ  ار  اهفرظ  نیا  هداد و  رارق  شیاج  رد  ار  يوضع  ره  هنوگچ  هک  نک  گنرد  ندب  بیکرت  رد  یهلا  تمکح  رد  دوریم .
یـسک تسا  هبترم  دنلب  هچ  دیامنن . راز  رامیب و  ار  مسج  ددرگن و  رـشتنم  ندب  رـسارس  رد  داوم  نیا  ات  دنروآ  درگ  دوخ  رد  ار  دساف  دیاز و 

. دزس دیاش و  هک  نانچ  ار  وا  ساپس  درک . راوتسا  ار  ریبدت  دومن و  وکین  ار  ریدقت  هک 

[ محر رد  نآ  يریگلکش  یگنوگچ  ندب و  دشر  زاغآ  ]

. دیهد حرش  ار  نآ  مامت  لامک و  هلحرم  ات  ندب  یجیردت  دشر  مدرک : ضرع  دیوگیم : لّضفم 
ریبدت نیا  دوشیم . هداد  تروص  لکـش و  دسریمن - نادب  یتسد  دنیبیمن و  ار  نآ  یمـشچ  هک  ییاج  محر - رد  نینج ، زاغآ ، رد  دومرف :

نآ رد  زیچ  همه  راوتسا و  لماک و  ناسنا ، نیا  ندب  دیآیم . نوریب  وا  ياهزاین  مامت  اب  راوتـسا  لماک و  یناسنا  هکنیا  ات  دراد  همادا  نانچمه 
یتقو اهفورـضغ . اهگر و  بصع و  زغم و  هیپ و  تشوگ و  ناوختـسا و  ات  هتفرگ  ندـب  لماوع  رگید  حراوج و  اشحا و  زا  تسا ، هدـش  هتفهن 

دشر نانچ  گنهامه  مه و  اب  همه  وا  ياضعا  مامت  ینیبیم  هک  نانچ  داهن  ياپ  ناهج  هب  هک 
55 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

صخش ات  دراد  همادا  نانچمه  ریس  نیا  دریذپیم . یتساک  هن  دباییم و  شیازفا  هن  دنامیم ، تباث  وا  ياضعا  تأیه و  لکش و  هک  دننکیم 
؟ تسا یمیکح  يربدم و  فطل  زا  زج  اهتمکح ] اهیگدیچیپ و   ] نیا ایآ  دسرب . شلامک  غولب و  نس  هب  دشاب  ریدقت  رگا 

[ ناسنا يارب  يزیامت  هجو  نتسشن  نداتسیا و  ]

شنیرفآ رد  هنوگچ  نایاپراهچ  رب  وا  يرترب  و  ناسنا ، تفارـش  تشادگرزب و  میرکت و  رطاخ  هب  یلع  ّلج و  دـنوادخ  هک  رگنب  لّضفم ! يا 
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. داد رارق  ياهیگژیو  وا 
رگا هک  نانچ  دنک . راک  شناتسد  اب  دناوتب  دشاب و  ایشا  هب  ور  شیاضعا  تسد و  اب  ات  دنیـشنیم  تسار  دتـسیایم و  هک  هدش  هدیرفآ  نانچ 

. دنک يراک  تسناوتیمن  داتفایم  رد  ورب  نایاپ  راهچ  نوچ 

[ وا تشادگرزب  یمدآ و  هب  هناگجنپ  ّساوح  صاصتخا  ]

هنوگچ هک  رگنب  شیدنیب . تسا  تاقولخم  رگید  رب  وا  يرترب  تفارـش و  هناشن  هک  یمدآ  ّساوح  شنیرفآ  یگنوگچ  رد  لّضفم ! يا  کنیا 
نوچ هلفاس  ياضعا  رد  دـنیبب و  لماک  یتسردـب و  ار  زیچ  همه  دـناوتب  اـت  هتفرگ  رارق  وا  رـس  رد  هراـنم  زارف  رب  ییاـهغارچ  نوچ  ناگدـید ،
اهنآ رد  ییاسران  اهدروخرب  نیا  دنـشابن و  سامت  رد  رازبا  راک و  اب  امیقتـسم  دـنوش و  يرادـهاگن  تافآ  زا  ات  دـنتفرگن  رارق  اهاپ  اهتـسد و 

. دوشن راوشد  اهنآ  ندید  ایشا و  رب  عالطا  ات  دنتفرگن ؛ رارق  ندب  طسو  رد  تشپ  مکش و  دننام  زین  درواین . دیدپ 
56 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ هناگجنپ ّساوح  رارسا  ]

هعموص هناخ و  دـننامه  ناسنا و  ساوح  هاگیاج  نیرتهب  رـس » ، » دـیدرتیب دوبن  بسانم  ییاج  ناگدـید  يارب  يرگید  وضع  چـیه  هک  یتقو 
. تساهنآ

ات دش  هدیرفآ  هدید  دنامن . زجاع  تاسوسحم  زا  يزیچ  كرد  زا  دـیامن و  كرد  ار  سوسحم  جـنپ  ات  دـش  هدـیرفآ  ّسح  جـنپ  ناسنا  يارب 
. دبایرد ار  اهتروص  اهگنر و 

؟ دنتشاد يدوس  هچ  دوبیمن  ناشندید  يارب  یناگدید  یلو  دندوب  اهگنر  اهتروص و  رگا 
. دوبن نآ  هب  يزاین  دوبن ، شوگ  دوب و  ییادص  رگا  دونشب . ار  اهادص  ات  دش  هدیرفآ  شوگ 

. تسا هنوگ  نیا  زین  اهسح  رگید 
دوبن ییادـص  یلو  دوب  شوگ  رگا  اـی  تشاد و  ینعم  هچ  دوبن ، یگنر  تروـص و  ماـما  دوـب  ياهدـید  رگا  تسا ، قداـص  زین  نآ  سکع  هب 

؟ دمآیم راک  هچ  هب  شوگ 
ار نآ  هک  دراد  یّـسح  سوـسحم ، ره  تسا و  یـسوسحم  ّسح ، ره  يارب  دـنبایرد . ار  يزیچ  مادـک  ره  هک  هدـش  ریدـقت  هنوـگچ  هک  رگنب 
رون و دننام  دریذپیم ؛ تروص  سح  اهنآ ، قیرط  زا  اهنت  هک  هتفرگ  رارق  سوسحم  ّسح و  نایم  رد  ییاهزیچ  همه ، نیا  اب  دنکیم . كاردا 

جاوما هک  دوبن  ییاوه  رگا  دـیدیمن . درکیمن و  كاردا  ار  نآ  هدـید  دوبن  دـنک  نایع  هدـید  يارب  ار  تروص  گنر و  هک  يرون  رگا  اوه .
. دومنیمن كاردا  ار  نآ  زین  شوگ  دناسرب  شوگ  هب  ار  ادص 

کین سح ، كاردا و  مزاول  رگید  زین  اهنآ و  هطبار  تاسوسحم و  ساوح و  صاخ  شنیرفآ  دننام  مداد ، حرـش  هچنآ  رد  هک  یـسک  رب  ایآ 
؟ تسین ریبخ  فیطل و  دنوادخ  بناج  زا  ریبدت  ریدقت و  فده ، هجیتن  زج  هنامیکح  لامعا  نیا  هک  دنامیم  هدیشوپ  دنک  هشیدنا  لمأت و 

57 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ لقع شوگ و  مشچ و  زا  ياهّدع  ندوب  مورحم  تمکح  ]

صخش نیا  دیآیم . دیدپ  ییاسران  شراک  رد  هنوگچ  هک  رگنب  نک . هشیدنا  تسا ، مورحم  هدید  نتشاد  زا  هک  یسک  لاح  رد  لّضفم ! يا 
یلادوگ رب  هاگان  رگا  دهدیمن . توافت  ار  ابیز  تشز و  دسانشیمن ، زاب  مه  زا  ار  اهگنر  دنیبیمن ، ار  شلباقم  دسانـشیمن ، ار  شهاگمدق 

، يرگرز  ) تغایـص تراـجت و  تباـتک و  ناوـت  یتسردـب  شدسانـشیمن . درب  موـجه  وا  هـب  ینمـشد  رگا  دـنیبیمن ، ار  نآ  دوـش  فرــشم 
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. تسا طوقس  لاح  رد  گنس  کی  دننامه  دشابن  رادروخرب  هشیدنا  نهذ و  زا  رگا  هک  ییاج  ات  درادن . يرگهتخیر )
تـسد زا  ار  هرواحم  و  دونـش ) تفگ و   ) هبطاخم تذل  حور و  دـیآیم . دـیدپ  شراک  رد  رایـسب  ییاسران  دونـشیمن ، هک  یـسک  نینچمه 

کی دـننام  دوشیم . روآلـالم  راوشد و  رایـسب  وا  اـب  وگتفگ  مدرم  يارب  تسا ، مورحم  ازفا  تحار  ناـحلا  اـبرلد و  ياـههمغن  زا  دـهدیم ،
. تسا هدنز  دنکیم و  هدهاشم  ار  زیچ  همه  هک  یلاح  رد  دوشیمن  هاگآ  رگید  مدرم  رابخا  زا  یتسردب  هدرم  بیاغ و 

رـس زا  تاناویح  اریز  دناوتن ؛[  دنادن و  ار  تاناویح  حلاصم  زا  يرایـسب  اسب  هچ  دنامیم و  ناویح  هب  دشاب ، هتـشادن  هشیدـنا  لقع و  رگا  اّما 
[. دننکیم یتفگش  ياهراک  هزیرغ 

خر شراک  رد  يراوشد  اهنآ  ندوب  صقان  ای  دوبن و  اب  ات  دـش  هدـیرفآ  اهیگژیو  رگید  لقع و  اضعا ، ناـسنا  يارب  هنوگچ  هک  ینیبیمن  اـیآ 
؟ تسا هناملاع  هنامیکح و  یتقلخ  رگنایب  زج  نیا  ایآ  دش ؟ نینچ  ارچ  دشاب . لماک  مامت و  وا  شنیرفآ  دهدن و 

هک ییاـهیراوشد  رد  نآ  رطاـخ  هب  دـنرادن و  ار  اـضعا  نیا  زا  يرامـش  مدرم  زا  یخرب  يور  هـچ  زا  سپ  مدرک : ضرع  دـیوگیم : لّـضفم 
؟ دنتفایم دیدومرف 

58 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
ناهاشداپ هاگ  هک  نانچ  دـنریگب . تربع  سرد  نآ ، زا  نارگید  زین  دوش و  بیدأـت  ـالتبم ، صخـش  هک  تسا  نآ  يارب  هاـگ  رما  نیا  دومرف :

. تسوکین يریبدت  هدیدنسپ و  هاگ  نانآ ، لامعا  نیا  کشیب  دننکیم . بیدأت  فادها  نیا  رطاخ  هب  ار  مدرم 
زا سپ  دـننک ، هبانا  شهاگرد  هب  دـنیوگ و  ساپـس  ار  يادـخ  دنـشابن و ] بیکـشیب   ] رگا دـنوشیم  اهالب  نیا  راچد  هک  یناـسک  نینچمه 
رد رگید  راب  هک  دنهاوخیم  نینچ  دنشاب  هتشاد  رایتخا  گرم  زا  سپ  رگا  هک  ییاج  ات  دندرگیم  دنمهرهب  رایـسب  میظع و  شاداپ  زا  گرم 

. دنربب دوس  یهلا  رجا  شاداپ و  زا  دنتفارد و  اهالب 

[ درف تفج و  ياضعا  شنیرفآ  ]

دوس هب  تسا . درف  ياضعا  زا  رـس » . » شیدنیب نآ  رد  هتفهن  تسرد  ياهریبدت  اهتمکح و  درف و  تفج و  ياهوضع  شنیرفآ  رد  لّضفم ! يا 
رگید يرـس  رگا  هتفرگ و  رارق  ناـسنا  زاـین  دروم  ّساوح  ماـمت  رـس  کـی  نیمه  رد  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  رـس  کـی  زا  شیب  هک  دوـبن  ناـسنا 

. تفریم نایم  زا  ندب  میظنت  دشاب  يزاین  نآ  هب  هکنآیب  تشادیم 
کی ود  ره  اب  رگا  دنامیم . هدیافیب  يرگید  تفگیم  نخـس  یکی  اب  رگا  دشیم . میـسقت  شخب  ود  هب  عقاو  رد  تشاد  رـس  ود  ناسنا  رگا 

زین دنک . هجوت  مادـک  هب  هک  دـنادیمن  هدنونـش  رگید ، نخـس  يرگید  اب  دـیوگب و  ینخـس  یکی  اب  رگا  تسا و  دـیاز  یکی  دـیوگب ، نخس 
. دمآیم شیپ  رگید  ياهیگتخیمآ 

، تخاـسیم دراو  لـلخ  وا  هرمزور  ياـهراک  رد  دیـسریمن و  ناـسنا  هب  ناوارف  دوـس  یتـسد ، کـی  زا  اریز  دـندش ؛ هدـیرفآ  تفج  اهتـسد 
اب هک  یضرف  رد  دوب و  دنهاوخن  شیوخ  راک  ماجنا  هب  رداق  دنشاب  هتشاد  تسد  کی  اّنب  راّجن و  رگا  هک  ینیبیمن 

59 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
؟ تشاد دهاوخن  ار  یتسد  ود  راک  دیاوف  يراوتسا و  نآ  دزادرپب  شیاهراک  هب  تسد  کی 

[ یتوص هاگتسد  شنیرفآ  یگنوگچ  ]

نابز دنکیم . جراخ  ار  ادص  ياهلول  دننام  هرجنح » . » نک هشیدنا  رایسب  ناسنا ، رد  اهنآ  رازبا  شنیرفآ  نتفگ و  نخس  ادص ، رد  لّضفم ! يا 
و فاک »  » درادن بل  هک  یـسک  و  نیـس »  » درادن نادـند  هک  یـسک  يرگنیمن  دنتـسه . اههمغن  فورح و  يادا  هلیـسو  زین  اهنادـند  اهبل و  و 

؟ دنکیمن ظفلت  یتسردب  ار  ر » ، » تسا نیگنس  شنابز  هک  یسک 
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نآ لخاد  داب  ات  دـنمدیم  نآ  رد  هک  تسا  ینابنا  ناسب  هیر  نآ و  يان  هیبش  هرجنح  دـنامیم . ینهرق  کـی  هب  زیچ  ره  زا  شیب  هاگتـسد  نیا 
نایرج رد  ینهرق  رد  داب  ات  دنهنیم  نابنا  نآ  رب  هک  تسا  یناتـشگنا  نوچمه  دـیآ  نوریب  ادـص  ات  دـنریگیم  ار  شـش  هک  یتالـضع  دوش .

زا ات  دنراذگیم  ینهرق  ناهد  رب  بترم  هتـسویپ و  هک  تسا  یناتـشگنا  نوچ  دننکیم  ادا  ار  تامغن  فورح و  هک  مه  ینادـند  بل و  دـتفا .
نیا عقاو  رد  اّما  میتسناد  هیبش  هلیـسو  نیا  هب  ار  یتوص  هاگتـسد  ییامنهار و ...  يارب  هچ  رگا  دیآ . دیدپ  فلتخم  ياهادص  نآ ، رد  ندیمد 

. تسا ناسنا  یتوص  هاگتسد  هیبش  دوخ  هلیسو 

[ اضعا نیا  رگید  عفانم  ]

وت هک  هتفهن  اضعا  نیا  رد  يرگید  دـیاوف  زاب  اـّما  مدرک . هاـگآ  فورح  يادا  یگنوگچ  یتوص و  هاگتـسد  اـب  نتفگ  نخـس  هویـش  زا  ار  وت 
. يدنمزاین اهنادب  تخس 

نیا رگا  تسا . بلق  هدننککنخ  هلیسو  اوه و  موادم  نایرج  ریسم  يان » »
60 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

روش سلم ، زا  شرت  خلت ، زا  نیریـش  دوشیم . هتخانـش  زاب  مه  زا  اههزم  نابز  اب  دتفا . تکاله  رد  یمدآ  اسب  هچ  ددرگ  عطق  یکدنا  نایرج 
. دنادرگیم ناسآ  ار  تاعیام  اذغ و  ندب  ورف  نایرج  همه  نیا  اب  دوشیم . ادج  هزم  دب  زا  هزمشوخ  و  نیریش ، زا 

یهاگهیکت دـننام  اهبل  يارب  زین  دور . ورف  یتحارب  ددرگ و  مرن  اـت  دـنوجیم  ار  اذـغ  فورح ] يادا  رد  اـهنآ  شقن  زا  هتـشذگ   ] زین اهنادـند 
. دـنراد نازرل  تباثان و  ییاهبل  نادـند ، نتـشادن  رطاخ  هب  هک  ياهدـید  ار  يدارفا  کشیب  درادیم . هاگن  ناهد  نورد  زا  ار  اـهنآ  هک  تسا 

نورد ای  دوشن و  دنب  هدنشون  يولگ  رد  ات  دوش  مکش  دراو  هزادناب  جیردتب و  دوشن و  هتخیر  هعفدکی  ات  دکمیم  ار  اهیندیشون  اهبل  اب  ناسنا 
. درازاین ار 

. ددنبیم تساوخ  هاگ  ره  دیاشگیم و  ار  اهنآ  تساوخ ، هک  هاگ  ره  ناسنا  هک  دنتسه  هتسب  رد  ود  نوچ  ناهد  يارب  نینچمه  اهبل 
؛ دـیآ راک  هب  راک  دـنچ  رد  يرازبا  هک  نانچ  دنتـسه  ینوگهنوگ  عفانم  ياراد  اضعا  نیا  زا  مادـک  ره  هک  تشگ  مولعم  میتفگ  هک  هچنآ  اـب 

. دوشیم هدافتسا  اهنآ  زج  ندنک و  يراجن ، رد  هشیت »  » الثم

[ اهظفاحم همجمج و  زغم و  ]

ثداوح زا  دـنام و  تباث  ات  هدـش  هدیـشوپ  فلتخم  ياـههیال  اـهلیاح و  هب  هک  یتفاـییم  رد  يدـیدیم ، ار  زغم  تفریم و  راـنک  عناوم  رگا 
اب ناـسنا  رـس  زین  درادیم . هاـگن  تامدـص  اههبرـض و  ربارب  رد  يریذپبیـسآ  زا  ار  زغم  هک  تسا  يدوخهـالک  زین  همجمج  دـنیبن . یبیـسآ 

هدیرفآ ار  زغم  هک  یسک  زج  یتسارب  دنک . ظفح  دیدش  يامرس  امرگ و  زا  ار  نآ  دشاب و  رـس  يارب  ینیتسوپ  ات  هدش  هدیـشوپ  وم  زا  یهوبنا 
ساسح و ندب و  رد  شندوب  هبترم  دنلب  رطاخ  هب  هداد و  شرارق  ساسحا  یهدنامرف  أشنم  و 

61 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
؟ تسا هداد  رارق  مکحتسم  يژد  رد  هنوگ  نیا  ار  نآ  یسک  هچ  هدومن  يرادهاگن  ظفح و  راوازس  ار  نآ  نآ ، تیعقوم  ندوب  ریطخ 

[ مشچ کلپ  رد  یتفگش  ]

اههقلح اهدـنب و  نآ  رانک  رد  دـناشوپیم . ار  ناگدـید  يور  ياهدرپ  ناـسب  هنوگچ  هک  رگنب  نک و  رکف  مشچ  کـلپ  هراـب  رد  لّـضفم ! يا 
. دوشیم ظفح  مشچ  هژم ، ياهوم  هدرپ و  نآ  اب  هدش و  هداد  رارق  يراغ  نایم  رد  هدید  دنشک و  الاب  دنهاوخ  هک  تقو  ره  ات  هدش  هیبعت 
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[ نآ ششوپ  بلق و  ]

نآ تساهنآ  رب  هک  یتسوپ  تشوگ و  اههدند و  اب  هدناشوپ و  ار  نآ  یمکحم  هدرپ  اب  هداهن و  هنیـس  نایم  رد  ار  بلق  یـسک  هچ  لّضفم ! يا 
؟ درادیم هاگن  همدص  زا  ار 

[ يرم يان و  ]

هب هک  اذـغ  روبع  لحم  يرم ، يرگید  تسا و  هیر  هب  لصتم  یمان  ناـمه  هک  ادـص  جورخ  يارب  یکی  دـیرفآ ، ولگ  رد  ارجم  ود  یـسک  هچ 
؟ دوشیم متخ  هدعم 

؟ دنادرگن كاله  ار  یمدآ  دسرن و  هیر  هب  اذغ  ات  دیرفآ  یشوپ  رد  ولگ  رد  یسک  هچ  و 
صخـش تکـاله  هب  دـیاین و  درگ  بلق  رد  یترارح  شاهتـسویپ  یگـشیمه و  راـک  اـب  اـت  داد  رارق  بلق  یکنخ  هلیـسو  ار  هیر  یـسک  هـچ  و 

؟ دماجنین
62 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ دیاز داوم  یجورخ  ذفانم  ]

هشیمه ات  دنیاشگب  دنهاوخ  هاگ  ره  دندنبب و  دنهاوخ  هاگ  ره  هک  دادرارق  ییاهریـش  طئاغ ، لوب و  یجورخ  ذفانم  يارب  یـسک  هچ  ادخ  زج 
هک هچنآ  کشیب  دروآ ؟ رد  هرامش  هب  ار  اهتمعن  نیا  دناوتیم  اجک  ات  ناسنا  یتسارب  دنناشکن ؟ داسف  هب  ار  یمدآ  یگدنز  دنشابن و  يراج 

. دنرامشیم دننادیم و  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دوشیمن  هدرمش 

[ دبک همضاه و  زاهج  ]

مرن و ردقنآ  ار  رگج  یسک  هچ  دنک ؟ مضه  زین  ار  نیگنس  ياهاذغ  ات  هدیرفآ  تبالـص  اب  تخـس و  هنوگ  نیا  ار  هدعم  ادخ  زج  یـسک  هچ 
؟ دشاب رتفیرظ  هدعم  لمع  زا  نآ  مضه  دریذپب و  ار  اذغ  تفاطل  هراصع و  ات  هدیرفآ  فیطل 

تبـسن شنیرفآ ، زا  شیپ  هک  تسا  میکح  يّربدم  ریبدت  هب  همه  اهنیا  هچ  زگره ! ینیبیم ؟ لامعا  نیا  رد  یگنهامهان  لامها و  یکدـنا  ایآ 
. تسا هاگآ  رایسب  فیطل و  وا  مه  دنادرگیمن و  ناوتان  ار  وا  يزیچ  دوب و  اناد  رداق و  ایشا  هب 

[ نار شوگ و  اهنخان ، نوخ ، زغم ، ]

نآ يرادـهاگن  ظـفح و  يارب  زج  نیا  هتفرگ ؟ رارق  لکـش  ياهلول  ياهناوختـسا  نورد  رد  فـیرظ  قـیقر و  زغم  ارچ  هک  شیدـنیب  لّـضفم !
؟ تسا

؟ تسا نآ  حیحص  تیاده  يرادهاگن و  يارب  زج  ایآ  دش ؟ فرظ  رد  بآ  ناسب  تفرگ و  رارق  اهگر  رد  ناور  نوخ  ارچ 
صخش يرای  ناتشگنا و  ظفح  يارب  زج  دییور ؟ ناتشگنا  رس  رب  اهنخان  ارچ 

63 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
شوگ دراو  ادـص  هک  تسا  نآ  يارب  زج  نیا  ایآ  داد ؟ رارق  هدـیچیپ  اههمخد  اهـسبحم و  دـننام  ار  شوگ  ناـیم  ارچ  تسا ؟ ندرک  راـک  رد 

؟ دناسرن بیسآ  شوگ  هدرپ  هب  دنکشب و  دوش ،
لیاحیب تخـس و  نیمز  رب  نتـسشن  هاگرد  هک  تسا  نآ  يارب  زج  دنکیم ؟ لمح  ار  اههاگنتـسشن  اهنار و  دایز  ياهتـشوگ  نیا  ناسنا  ارچ 
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؟ دتفین درد  یتخس  رد  رغال  فیحن و  دارفا  دننام 

[ هدام رن و  تروص  هب  ناسنا  شنیرفآ  ]

؟ دروآ دیدپ  لسانت  يارب  ار  وا  هکنآ  زج  دیرفآ ، هدام  رن و  ار  ناسنا  یسک  هچ 
؟ دیرفآ راودیما  ار  وا  هک  یسک  زج  دروآ  دیدپ  لسانت  يارب  ار  وا  یسک  هچ 

؟ درک قلخ  نک  راک  ار  وا  هک  یسک  زج  داد  وا  هب  راک  رازبا  دیرفآ و  راودیما  ار  وا  یسک  هچ 
؟ درک قلخ  دنمزاین  ار  وا  هک  یسک  زج  دیرفآ  نکراک  ار  وا  یسک  هچ 

یسک زج  دروآ  دیدپ  ار  زاین  عفر  بابسا  یسک  هچ  دروآ ؟ دیدپ  شیارب  ار  زاین  عفر  بابـسا  هک  یـسک  زج  دیرفآ  دنمزاین  ار  وا  یـسک  هچ 
؟ دش شتجاح  عفر  نماض  هک 

؟ دومرف ررقم  رفیک  شاداپ و  شیارب  هک  یسک  زج  درک  زاتمم  روعش  لقع و  اب  ناگدیرفآ ، نایم  رد  ار  وا  یسک  هچ 
؟ درک اطع  یشیدناهراچ  ناوت  ار  وا  هک  یسک  زج  داد  هراچ  ار  وا  یسک  هچ 

؟ درک مامت  ار  تجح  وا  رب  هکنآ  زج  داد  یتردق  نینچ  وا  هب  یسک  هچ 
زج هدرک  هراچ  تسین  اهنآ  یشیدناهراچ  هب  رداق  وا  هک  ار  وا  ياهراک  یسک  هچ 

64 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
، بیترت مظن و  یهدـنامزاس و  نیا  رد  ياهّرذ  اـیآ  اـمن ، هشیدـنا  بوـخ  متفگ  هچنآ  رد  تـسین ؟ وا  یعقاو  رکـش  رب  رداـق  سک  هـک  یـسک 

هیآ 100) ماعنا ، . ) تسا هتساریپ  دننکیم  فصو  هچنآ  زا  دنوادخ  هک  یتسارب  ینیبیم ؟ یگنهامهان 

[ هیر اب  نآ  دنویپ  بلق و  ]

: مهدیم حرش  تیارب  ار  بلق  کنیا  لّضفم ! يا 
دندرگ و گنهامهان  اههنزور  نیا  رگا  هک  ییاج  ات  دریگن ، ترارح  بلق  ات  تسا  بلق  رد  زین  ییاههنزور  شـش ، ياههنزور  ربارب  رد  نادب 
هک درادنپیم  يدنمدرخ  دنمشوه و  چیه  ایآ  ددرگیم ، كاله  یمدآ  دسریمن و  لد  هب  سفن  میسن و  دنهدب  تسد  زا  ار  لباقت  بیترت و 

؟ دیامنیم قیدصت  ار  شنخس  وا  لقع  ایآ  دشاب و  نینچ  دوخ  رس  زا  نیا 
؟ يرامشیم هدوهیب  ار  نآ  ایآ  تسا  ییالول  نآ  رد  هک  ینیبب  ار  يرد  هگنل  رگا 

ماجنا هب  ار  یفده  رگید  کی  هارمه  هب  دـنوش و  تفج  مه  اب  هک  هدـیرفآ  زین  ار  رگید  هگنل  هگنل ، نیا  هدـنزاس  هک  یباییم  رد  هکلب  زگره 
. دنام رادیاپ  یمدآ  لسن  ات  یثنؤم  دوش و  هدیرفآ  یتفج  وا  يارب  هک  دنکیم  مکح  لقع  تساتکی و  زین  رن  ناویح  دنهدب . دوس  دنناسر و 

ریبدت و تسا و  روک  تفگش  شنیرفآ  نیا  زا  ناشاهلد  ناگدید  یلو  دناتمکح  هفسلف و  یعّدم  هک  یناسک  رب  داب  گرم  نیرفن و  گنن و 
! دندرک راکنا  یتسه  راک  رد  ار  يدنمفده 

________________________________________

، مق ناریا ؛  ترجه -  تاراشتنا  هسـسؤم  دـلج ، 1 لضفم ،) دـیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگـش  یلع ، فجن  ییازریم ، رمع -  نب  لـضفم 
ص65 لضفم ؛ ؛ ) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش  1377ش . مجنپ ، پاچ :

65 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ نآ شنیرفآ  رد  ریبدت  درم و  تلآ  ]
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دوـب دـنلب  هداتـسیا و  هشیمه  رگا  اـی  داـهنیم ؟ نآ  رد  ار  هفطن  دیـسریم و  محر  رعق  هب  هنوـگچ  دوـبیم  هتخیوآ  تسـس و  درم ، تـلآ  رگا 
، تلاـح نیا  تفریم ؟ هار  مدرم  ناـیم  رد  اـی  دـیدرگیم و  رتـسب  ناـیم  رد  هنوگچ  تشاد  وـلج  رد  هک  دـنلب  تخـس و  زیچ  نیا  اـب  صخش 
دیاین و مشچ  هب  ابلاغ  هک  درک  نانچ  میکح  دنوادخ  دشیم . نانز  نادرم و  توهش  یمئاد  کیرحت  ثعاب  شندوب ، رظنملا  حیبق  زا  هتشذگ 
. دنامب یقاب  دورن و  نایم  زا  یمدآ  لسن  ات  دوش  تسار  دناوتیم  زاین  ماگنه  رد  هک  تسا  نانچ  ور  نیا  زا  دنتفین ؛ يراوشد  رد  نآ  زا  نادرم 

[ جرخم شنیرفآ  یگنوگچ  ]

تربع سرد  نک و  هشیدنا  داد  رارق  دـیاوز  عفد  یناسآ  ندـیماشآ و  ندروخ ، رد  الع  ّلج و  دـنوادخ  هک  ییاهتمعن  رد  لّضفم ! يا  کنیا 
. ریگب

رد ار  ناسنا  یجورخ  يارجم  زین  دـنوادخ  دریگ ؟ رارق  هاگیاج  نیرتهدیـشوپ  رد  حارتسم  ارـس ، کـی  نتخاـس  رد  هک  تسین  هناـمیکح  اـیآ 
. تسا هدیشوپ  ناگدید  زا  ییاج  رد  هکلب  داهنن . شیولج  رد  درکن و  رهاظ  وا  تشپ  رد  ار  نآ  داد . رارق  ياج  نیرتیفخم 

لومعم تأیه  نآ  هب  تشگ و  دـنمزاین  تجاح  ياضق  هب  ناسنا  هک  هاگ  ره  دـناهدناشوپ . دـناهتفرگ و  رب  رد  تشوگ  اب  ار  نآ  اهنگل  اهنار و 
نایع و شیاهتمعن  هک  یـسک  تسا ، هبترمالاو  دنوادخ ، دنکیم . عفد  یتحارب  ار  تالوضف  ینیگنـس و  هک  ددرگیم  نانچ  جرخم  تسـشن ،

. تسا نایاپیب  شیاطع 
66 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ اهنادند تفگش  شنیرفآ  ]

. دننادرگ درخ  دـنیاسب و  ار  اذـغ  ات  دـننهپ  یخرب  دـنربب و  دـننک و  عطق  ار  اذـغ  ات  دـنزیت  یخرب  شیدـنیب . اهنادـند  هراب  رد  يردـق  لّضفم !
. تسا زاین  ود  ره  هب  اریز  داد ؛ ناسنا  هب  ار  عون  ود  ره  دنوادخ 

[ اهنآ دیاوف  نخان و  وم و  ]

. دیرفآ ار  نخان  وم و  تمکح ، ریبدت و  نسح  اب  دنوادخ  هکنیا  رد  نک  لمأت  زاب 
. دنکن درد  ساسحا  اهنآ  نتفرگ  ماگنه  هب  ناسنا  ات  دنرادن  سح  دندرگ ، هاتوک  دیاب  دنوشیم و  دنلب  دننکیم و  دـشر  ود  نیا  هک  اجنآ  زا 

هکنیا ای  دنوش و  زارد  ات  درکیم  اهر  ار  ود  ره  هکنیا  ای  تفرگیم : رارق  روذـحم  ود  نایم  دیـشکیم  درد  نخان  وم و  نتفرگ  زا  ناسنا  رگا 
. درکیم هاتوک  ار  اهنآ  درد ، لمحت  يراوشد و  اب 

هب یمدآ  ات  دندرگن  هدوزفا  هک  دـیرفآیم  نانچ  ار  اهنآ  دـنوادخ  رگا  دـشیم  هچ  مدرک : ضرع  مالّـسلا - هیلع  ماما - هب  دـیوگیم : لّضفم 
؟. دشابن دنمزاین  ندرک  هاتوک  حالصا و 

! شاب هاگآ  دـیوگ . ساپـس  ات  تسین  هاگآ  اهنآ  زا  یمدآ  هک  هداـهن  ییاـهتمعن  راـک ، نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دومرف : مالّـسلا - هیلع  ماـما -
ره هک  هدش  هداد  نامرف  ناسنا  هب  ور  نیا  زا  ددرگیم ؛ جراخ  ناتـشگنا  رـس  زا  نخان  جورخ  اب  ندب و  ذفانم  زا  وم  جورخ  اب  ندـب  ياهدرد 

باتـش اب  نخان  يوم و  هک  دوشیم  ثعاب  راک  نیا  دـنک . مادـقا  راـک  نیا  هب  اـهنخان  ندرک  هاـتوک  ندیـشارت و  وم  ندـیلام و  هرون  اـب  هتفه 
اهدرد هجیتن ، رد  دوشیم ، كدنا  هاتوک و  اهنآ  دشر  دنکن ، نینچ  صخش  رگا  دننک . جراخ  رتعیرس  ار  اهیرامیب  اهدرد و  دنیورب و  يرتشیب 

. دیآیم دیدپ  فلتخم  ياهیرامیب  دنامیم و  ندب  رد 
67 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

ایآ دییوریم  ناگدید  رد  وم  رگا  هدش . يریگولج  تسا  نایز  جنر و  هیام  ناسنا  يارب  نآ  دوجو  هک  ندب  ياج  دـنچ  رد  وم  شیور  زا  زین 
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دشر تسد  فک  رد  رگا  تشگیمن ؟ تّذلیب  راوشد و  ناسنا  ندیماشآ  ندروخ و  ایآ  دییوریم  شناهد  رد  رگا  و  دشیمن ؟ انیبان  یمدآ 
تّذـل ایآ  دـییوریم  درم  تلآ  ای  نز و  جرف  رب  رگا  ای  دـنامیمن ؟ زاب  اـهراک  زا  یخرب  ماـجنا  ایـشا و  تسرد  سمل  زا  ناـسنا  اـیآ  درکیم 
ناسنا صوصخم  اهنیا  هدـییورن . تسین  راک  رد  یتحلـصم  دوس و  هک  ییاج  رد  هنوگچ  هک  رگنب  کین  سپ  تفرگیمن ؟ نانیا  زا  تعماجم 

هدیـشوپ وم  زا  اهنآ  ندـب  هکنیا  اب  ور  نیا  زا  تسا ؛ نینچ  زین  هدـننکلثم  دـیلوت  تاناویح  رگید  ناگدـنرد و  نایاپراهچ و  رد  هکلب  تسین ،
، اطخ ره  زا  شنیرفآ  هنوگچ  هک  نک  هشیدـنا  کـین  تسین . اـهنآ  رب  ییوم  دـش ، رکذ  هک  هچنآ  رطاـخ  هب  اـقیقد  قطاـنم ، نیا  نکیل  تسا و 

. دوس تحلصم و  تسا و  ریدقت  تمکح و  هرسکی  تسا و  رود  هب  یگنهامهان  نایز و 

[ لغب ریز  راهز و  يور  رد  وم  شیور  زار  ]

اوراـن ار  لـغب  ریز  راـهز و  يور  رد  وـم  شیور  دـنریگ ، لاکـشا  نآ  يدـنمفده  شنیرفآ و  رب  دنتـساوخ  هـک  نارگید  و  یناـم »  » باحـصا
وم دـیوریم ، بوطرم  ياج  رد  هایگ  هک  نانچ  تسا و  طبترم  اهنآ  رد  تبوطر  دوجو  اب  اهناکم  نیا  رد  وم  دـشر  هکنیا  زا  لفاغ  دـندرمش ،
رما نیا  یهگناو  تسا ؟ رتبـسانم  اج  همه  زا  ندـب  دـیاز  داوم  شریذـپ  يارب  اهیاج  نیا  هک  ینیبیمن  اـیآ  دـنکیم . دـشر  اـهیاج  نیا  رد  زین 

هتـشاد ملاس  ینت  تفاظن ، تشادهب و  رذگهر  زا  دسرب و  دوخ  ندب  هب  يردـق  زین  ناسنا  دوخ  یهلا ] ریبادـت  زا  هتـشذگ   ] هک دوشیم  ثعاب 
هیحور ندب ، دیاز  ياهوم  ندرک  هاتوک  اب  نینچمه  دشاب .

68 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. دیامن زیهرپ  يراکیب  هدننکهارمگ و  ياهیمرگرس  هب  نتخادرپ  زا  دوش و  هتسکش  وا  مشخ  یتسمرس و  يدنت ، نیشتآ ،

[ ناهد بآ  دیاوف  ]

ماک و ات  دشاب  ریزارـس  ناهد  يوس  هب  هراومه  بآ  نیا  هک  دومن  ریبدت  نانچ  الع  ّلج و  يادخ  شیدنیب . نآ  حلاصم  ناهد و  بآ  هراب  رد 
هک دنامیمن  ناهد  رد  یبآ  اریز  دوشیم ؛ كاله  یمدآ  هنیآ  ره  دـننامب  بوطرمان  اهیاج  نیا  رگا  دـنوشن . کشخ  دراد و  هاگن  رت  ار  ولگ 
هک نادب  تسا ] هدرک  كاله  ار  یمدآ  کشخ  ییاذغ ، هک  هدش  هدید  رایـسب   ] درب ورف  دـنادرگ و  مرن  ار  کشخ  ياذـغ  بآ ، نآ  اب  ناسنا 
هب الماک  نیا  دسریم و  ءادوس ] ای  و   ] ارفـص هب  يرت  نیا  زین  دـناسریم ] هدـعم  هب  ار  نآ  و   ] تساذـغ راوهار  بکرم  مکح  رد  تبوطر  نیا 

. دتفایم تکاله  رد  یمدآ  دوش  کشخ  ارفص  رگا  تسا و  ناسنا  دوس 

]؟ درادن همکد  پیز و  سابل ، دننام  ناسنا  مکش  ارچ  ]

زین ناسنا  مکش  هک  دشیم  هچ  دنیوگیم : یشیدناهتوک  یگیام و  مک  رـس  زا  دننکیم ، هفـسلف  مالک و  يوعد  غوردب  هک  نانادان  زا  یخرب 
هجلاعم هب  دنک و  نآ  رد  تسد  دنیبب ، یتسردب  ار  نآ  نورد  دیاشگب و  ار  نآ  درک ، هدارا  کشزپ  هک  هاگ  ره  ات  دشاب  شوپالاب  ابق و  دـننام 

لوب و رد  رظن  نوچ : صقان ؛ ياهییامنهار  اـهتلالد و  اـب  اـهنت  کـشزپ  اریز  دـشابن ؟ تسد  مشچ و  زا  هدیـشوپ  هتـسب و  هنوگ  نیا  دزادرپب و 
رامیب گرم  هب  اسب  هچ  حیحـص ] نامرد  مدع  و   ] روما نیا  دزادرپیم و  نامرد  هب  تسردان  زیمآهابتـشا و  روما  رگید  قرع و  سمل  هنیاعم و 

. دوش یهتنم 
69 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

اقب رورغ  تشادن و  گرم  زا  ياهرهلد  ساره و  چیه  رگید  ناسنا ، هکنآ  زا  هتشذگ  دشیم ، عقاو  رادنپ  نیا  رگا  هک  دننادیمن  نالهاج  نیا 
باوخ و دوش و  ریزارس  دنک و  حشرت  مکش  تاعیام  هک  تشگیم  ثعاب  دیناشکیم ، ینارذگشوخ  یتسمرس و  هطرو  هب  ار  وا  تمالس ، و 
ار صخـش  یگدنز  لک ، رد  دزاسیم و  هدولآ  ار  ناسنا  یگتـسارآ  سابل و  تاحـشرت ، نیا  زین  دنادرگ . دساف  دـنز و  مه  رب  ار  وا  يرادـیب 
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. دیامنیم بارخ 
هک تشاد  یفاکـش  مکـش  رگا  دـننکیم . راک  هداد  رارق  ناسنا  نورد  رد  دـنوادخ  هک  یـصّخشم  ترارح  کی  اب  زین  بلق  دـبک و  هدـعم و 

تخیمآیم رد  ندب  ترارح  اب  تفاییم . هار  ندب  لخاد  هب  جراخ  يامد  يدرـس  هنیآ  ره  دـسرب ، نآ  هب  تسد  درگنب و  ار  نآ  نورد  مشچ 
ایآ تشگیم . كاله  صخـش  دـشیم و  رمثیب  ناـسنا  نورد  اـشحا و  یعیبط  راـک  هجیتن  رد  دومنیم ؛ جراـخ  لداـعت  تلاـح  زا  ار  نآ  و 

؟ تساطخ باوصان و  ناسنا ، لایخ  ياهرادنپ  مامت  هدمآ ، دیدپ  شنیرفآ  رد  هچنآ  زج  ینیبیمن 

[ ندرک تعماجم  ندیباوخ و  ندروخ ، رارسا  ]

ینورد یلماع  كّرحم و  لاعفا ، نیا  زا  مادـک  ره  يارب  رگنب ، اهنآ  رد  هتفهن  ریبادـت  ندرک و  تعماجم  ندـیباوخ ، ندروخ ، رد  لّضفم ! يا 
. تسا ندب  تیوقت  تحارتسا و  باوخ ، لماع  ندز ، ترچ  یباوخیب و  تسا . ندب  ماوق  یتحار و  ندروخ و  لماع  یگنـسرگ  هدـمآ : دـیدپ 

. تسا لسن  يراگدنام  تعماجم و  لماع  نآ ] ندش  روهلعش  و   ] توهش
، دربیم یپ  اذغ  هب  شندب  زاین  هب  رگید  قیرط  زا  هکلب  تفاییمن ، ندروخ  يارب  یعیبط  ياضاقت  نورد ، رد  دشیمن و ] هنـسرگ   ] ناسنا رگا 

رثا رب  اسب  هچ 
70 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. دشیم كاله  سپس  رغال و  نآ ، رثا  رد  دروخیمن و  يزیچ  تلاسک و ...  ینیگنس و 
شايرامیب درد و  نآ ، زا  هدافتـسا  مدع  يراگنالهـس و  رثا  رب  یلو  تسا  دنمزاین  وراد  هب  ییاسران  کی  نامرد  يارب  یمدآ  هاگ  هک  نانچ 

. دوشیم یهتنم  گرم  هب  ای  دیدش و 
هچ دیباوخیم ، تیوقت  تحارتسا و  باوخ و  هب  ندب  زاین  هب  هجوت  اب  اهنت  دـیایب ] شباوخ  یعیبط  روط  هب  هکنآ  نودـب   ] ناسنا رگا  نینچمه 

. دیماجنایم وا  تکاله  هب  نایاپ  رد  درکیم و  راچد  یمسج  فعض  هب  ار  وا  رما  نیا  دیباوخیمن و  ای ...  یلبنت و  یتسس و  رثا  رب  اسب 
دوبن رود  چـیه  دادیم ، رد  نت  تعماجم  هب  دـنزرف  ندیـسر  مه  هب  هقالع و  رطاخ  هب  اهنت  ناسنا ، دوبن و ] نورد  رد  توهـش  يورین   ] رگا زین 

دنرادن یتبغر  يراددنزرف  هب  هک  یناسک  دنرایسب  اریز  تفریم ؛ نایم  زا  ای  دشیم و  هتساک  ناسنا  لسن  هجیتن ، رد  دنکن و  يراک  نینچ  هک 
. دنهدیمن تیمها  نآ  هب  و 

تکرح لـماع  كّرحم و  یعیبـط  روط  هب  نورد و  رد  تساـهنآ ، رد  ندـب  دوس  ماوـق و  هک  لاـعفا  نیا  زا  مادـک  ره  يارب  هنوـگچ  هک  رگنب 
. تسا هدش  هداد  رارق  نآ  هدنهد 

: تسا هدش  هتفهن  هاگتسد ] و   ] ورین راهچ  ناسنا  مسج ]  ] رد هک  نادب 
. دتسرفیم هدعم  يوس  دریگیم و  ار  اذغ  هک  اذغ ] ینورد  بلط  ای  یگنسرگ  ای   ] هبذاج يورین  - 1

. دوش ماجنا  نآ  يور  یعیبط  تایلمع  ات  درادیم  هاگن  نآ  زج  هدعم و  رد  ار  اذغ  هک  هدنرادهاگن ] ای   ] هکسام يورین  - 2
. دنکیم مضه ] ای   ] خبط هدعم  رد  ار  اذغ  هک  همضاه  زاهج ] ای   ] ورین - 3
. دنکارپیم ندب  مامت  رد  دنکیم و  ادج  ار  نآ  صلاخ  لصا  هراصع و 

71 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
[. دیامنیم عفد  و   ] دنکیم ریزارس  نییاپ  بناج  هب  همضاه  هاگتسد  زاین  عفر  زا  سپ  ار  اذغ  ياهینیگنس  دیاوز و  هک  هعفاد  يورین  - 4

. نک هشیدنا  نآ  رد  هتفهن  یهلا  ریبادت  اهتمکح و  رد  مه  اهنآ و  هب  ندب  زاین  اهنآ  ياهراک  هناگراهچ و  ياهورین  نیا  رد  ناوارف  لمأت  اب 
؟. داتفایم تسا ، نآ  هب  ندب  یگداتسیا  هک  اذغ  ییوجهراچ  هشیدنا  رد  هنوگچ  ناسنا  دوبن ، هبذاج  يورین  رگا 

؟ دنک مضه  ار  نآ  هدعم  ات  داتسیایم  نورد  رد  اذغ  هنوگچ  دوبن ، اذغ  هکسام  هدنرادهاگن و  يورین  رگا 
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؟ دوش ادج  نآ  زا  تسا ، ندب  ياهلولس ]  ] زاین هدنروآرب  هک  نآ  صلاخ  ات  تخپیم  دشیم و  مضه  اذغ  هنوگچ  دوبن ، همضاه  يورین  رگا 
؟ تشگیم جراخ  عفد و  همضاه  هاگتسد  ياههدنام  مضه و  لباق  ریغ  ياهاذغ  اهینیگنس ، هنوگچ  دوبن ، هعفاد  يورین  رگا 

يارب تحلـصم و  دوس و  هب  ات  درامگ  ندب  رب  ار  اهورین  نیا  دوخ  ریدقت  نسح  ریبدت و  فطل  اب  هنوگچ  الع  ّلج و  دـنوادخ  هک  يرگنیمن 
؟ دننک لمع  نآ  تیوقت 

: منزیم یلاثم  وت  يارب  هراب  نیا  رد 
عفر يارب  ناّربدم  نیا  زا  یکی  دراد ، یلخاد  نارگریبدت  ناراکتمدخ و  نارکون ، نامالغ ، هناخ  نیا  رد  وا  تسا . هاشداپ  هناخ  هلزنم  هب  ندـب 

هکنآ يارب  یکی  هکـسام .)  ) دزاس هریخذ  دریگب و  دوشیم  دراو  هک  ار  هچ  ره  هکنآ  يارب  یکی  هبذاج ،)  ) نانآ تاجاح  يروآرب  اـهزاین و 
هزیکاپ دـیاوز  اهیگدولآ و  زا  ار  هناـخ  هکنآ  يارب  یکی  و  همـضاه .) . ) دـنک شخپ  نادـنمزاین  ناـیم  دزاـس و  اـیهم  دروآ و  لـمع  هب  ار  نآ 

(. هعفاد . ) دیامن
72 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

مه ناّربدـم  نالکوم و  تسا و  نآ  ياضعا  مشح ، نامالغ و  هناخ و  نامه  زین  ندـب  نایملاع و  هاشداپ  میکح ، رگـشنیرفآ  زین  ام  نخـس  رد 
. تسا يدایز  اهنآ  درکلمع  هناگراهچ و  ياهورین  يوق و  نیا  حرش  هک  يرادنپب  دیاش  دنوریم . رامش  هب  هناگراهچ  ياهورین  نیا 

هک دناهداد  حیضوت  ار  ییاهزیچ  نانآ  تسین ؛ ناسکی  دناهدروآ  درگ  شیوخ  ياههتشون  رد  نابیبط  هک  هچنآ  اب  مدرک  حرـش  نم  هک  هچنآ 
رد یهارمگ  يرامیب  زا  اهناج  يافش  نید و  تحلـصم  هک  میتفگ  ياهنوگب  ار  نآ  ام  یلو  دراد  زاین  نآ  هب  ندب  تمالـس  یکـشزپ و  شناد 

. میدومن نایب  کین  لاثم  یفاک و  حرش  اب  ار  ریبادت  اهتمکح و  دوصقم ، نیا  يارب  تسا . هتفهن  نآ 

[ اهنآ هاگیاج  ینورد و  ياهورین  ]

، نک هشیدنا  ینطاب  ینورد و  ياوق  رگید  هظفاح و  لقع ، لایخ ، هشیدنا ، يورین  هراب  رد  کنیا ] يرهاظ  یندـب و  ياوق  زا  سپ  ! ] لّضفم يا 
ایآ درکیم ؟ ادـیپ  یتلاح  هچ  ناسنا  دوب  صقاـن  اـی ] تشادـن و  دوجو   ] هظفاـح طـقف  یناور  ياـهورین  نیا  ناـیم  رد  رگا  هک  ینادیم  چـیه 
دای هب  تسنادیمن و  ار  ّرـضم  دیفم و  دناهتفگ و  ودب  هچنآ  هتفگ و  هک  يزیچ  اههدینـش ، اههدید و  دتـس ، داد و  نایز ، دوس و  رگا  ینادیم 

ياهبرجت یتشیعم و  یگدنز  رد  ياهییاسران  للخ و  هچ  درکیم ، شومارف  هدومن  يدـب  ای  هدرک و  یکین  وا  هب  هک  ار  یـصخش  دروآیمن و 
؟ دمآیم دیدپ  وا 

هاگ چیه  داهنیم  سرد  يریگارف  ظفح و  يور  رب  ار  شرمع  مامت  رگا  تفرگیمن ، ارف  ار  نآ  تفریم  یهار  زا  هک  ردق  ره  دوب  نینچ  رگا 
تربع سرد  ياهتشذگ  زا  هن  درب و  دوس  ياهبرجت  زا  هن  دنیزگرب و  تسناوتیم  ینید  هن  تخومآیمن ، ار  نآ 

73 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
[. تشادن يرایتخا  هشیدنا و  چیه  تاناویح  دننام  و   ] دشیم جراخ  تیناسنا  زا  تقیقح  رد  دریگب .

[ یشومارف هظفاح و  تمعن  ]

راک رد  ییاسران  همه  نیا  دـشاب  هتـشادن  دوجو  رگا  هک   ] تسا مهم  هنوگ  نیا  ینطاب  ناوارف  ياهیگژیو  نیا  زا  یکی  اـهنت  هنوگچ  هک  رگنب 
[. تسا تمعن  همه  نآ  زا  یکی  اهنت  هظفاح  تمعن  هکنیا  اب  دیآیم ؟ دیدپ  ناسنا 

. تسا يروآدای  هظفاح و  تمعن  زا  رتگرزب  رایسب  یشومارف  تمعن  هک  نادب 
. درکیمن شومارف  ار  دوخ  یتخس  تبیصم و  سک  چیه  دوبن ، یشومارف  تمعن ]  ] رگا

يدیما تسجیمن . هرهب  نآ  زا  هاگ  چیه  ایند  تافآ  یشومارف ] مدع  و   ] نتشاد دای  اب  تشگیمن . مامت  شاهنیک  تفاییمن . نایاپ  شترـسح 
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. تشادن ناربکشر  دسح  زا  ییاهر  و  تسوا ] نمشد  هک  یمکاح  و   ] ناطلس تلفغ  یشومارف و  هب 
هدش هتفهن  یمدآ  داهن  رد  صاخ  یتحلـصم  يارب  مادک  ره  دنرگید ، کی  ّدض  هک  یـشومارف  هظفاح و  يورین  ود  هنوگچ  هک  ینیبیمن  ایآ 

؟ تسا
یمدآ يارب  مادـک  ره  دـننکیم و  راک  ناسنا  دوس  هب  دـنرگید  کی  ّدـض  هک  ـالع ] ّلـج و  يادـخ   ] تمعن ود  نیا  تسا و  نینچ  هک  لاـح 

؟ دنوش دقتعم  داضتم  رگشنیرفآ  قلاخ و  ود  هب  داضتم  ءایشا  نیا  رد  كرشم ] نادان و  مدرم  زا   ] یخرب دیاب  ارچ ، تسا ، يرورض 

[ تسایح اب  ناسنا  اهنت  تاناویح ، نایم  رد  ]

نایم رد  ءانغلا  میظع  ردقلا و  لیلج  دنوادخ  هک  هچنآ  رد  لّضفم ! يا 
74 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. تس ایح »  » مدوصقم رگنب . تسارآ  نآ  هب  ار  ناسنا  اهنت  ناگدیرفآ 
رذح رب  اهیکین  زا  تخاسیمن ، هدروآرب  ار  مدرم ] يا   ] اهزاین درکیمن ، افو  هدـعو  هب  تفریذـپیمن ، نامهیم  هاگ  چـیه  ناسنا  دوبن  ایح  رگا 

. دشیم بکترم  ار  اهیدب  دوب و 
، دندشیمن نیگمرـش  دندرکیمن و  ایح  رگا  هک  دنتـسه  مدرم  زا  يرایـسب  دوشیم . ماجنا  ایح  رطاخ  هب  زین  بجاو  مزال و  روما  زا  يرایـسب 

رذح رب  هشحاف  زا  دندادیمن و  سپ  زاب  یتسردب  ار  یتناما  چـیه  دـندرکیمن ، یمحر  چـیه  هلـص  دـندومنیمن ، تیاعر  ار  نیدـلاو  قوقح 
. دندوبن

؟ تسا هدمآ  درگ  وا  رد  تساهنآ ، رد  وا  لامک  تحلصم و  دوس و  دراد و  زاین  اهنآ  هب  ناسنا  هک  ییاهیگژیو  مامت  ناسچ  يرگنیمن 

[ نتشون قطن و  هب  یمدآ  نتفای  صاصتخا  ]

ناهن و رد  هک  ار  هچنآ  ورین  نیا  اب  دناوتیم  وا  درک و  اطع  قطن  تمعن  یمدآ  هب  هءامـسا - تسّدقت  دنوادخ - هنوگچ  هک  رگنب  لّضفم ! يا 
؟ دوش هاگآ  مدرم  نورد  زا  دیامن و  نایب  ار  شاهشیدنا  دیوگ و  زاب  دراد  بلق 

دزاس و هاگآ  دوخ  ياههشیدنا  نورد و  زا  ار  نارگید  دناوتن  هک  تسنامیم  اپراهچ  ناویح  کی  هب  هنیآ  ره  دوبن ، وا  رد  قطن  ناوت  نیا  رگا 
. دوش ربخ  اب  نارگید  ریمضلا  یف  ام  زا  هن 

نارضاح رابخا  نارضاح و  يارب  ناگتشذگ  رابخا  نتـشون ، اب  تسا . ناسنا  صوصخم  تیمها و ] اب   ] هنوگ نیا  زین  نتـشون  تباتک و  تردق 
. دوشیم لقتنم  ظفح و  ناگدنیآ  يارب 

75 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. دننامیم راگدنام  نادواج و  اهباتک  اههتشون و  بلاق  رد  فلتخم  بادآ  مولع و  اهشناد و  نتشون ، اب 

. دوشیم تبث  تالماعم  رد  اهناسنا  نیب  طباور  باتک و  باسح و  نتشون ، اب 
وحم سردنم و  اهـشناد  دیـسریمن ، ناشنهیم  هب  نابیاغ  زا  يربخ  تشگیم ، عطقنم  دوبان و  ناراگزور  ثداوح  رابخا و  دوبن ، نتـشون  رگا 

دنتـسناوتیمن مدرم  دمآیم ، دیدپ  يراوشد  ییاسران و  مدرم  تالماعم  یگدنز و  راک ، رد  تفریم ، نایم  زا  اهگنهرف ] و   ] بادآ دـشیم ،
. دنرگنب دننادیمن  ار  اهنآ  هک  هدش  لقن  تایاور  هدش و  هتشون  ماکحا  هب  تعیرش  هب  لمع  نید و  ظفح  يارب  هک 

. دباییم ار  نآ  ییوجهراچ  تسایک و  اب  وا  هکلب  تسین  ناسنا  شنیرفآ  تشرس و  رد  قطن  يورین  نیا  هک  دشاب  نینچ  ترادنپ  تسا  نکمم 
نیا زا  تسا ؛ يراج  ناشنایم  رد  دـناهدرک و  حالطـصا  دوخ  نایم  رد  ار  تاملک  ظاـفلا و  نیا  مدرم  دوخ  تسا . هنوگ  نیا  زین  نتفگ  نخس 

هب یـسک  ینایرـس ، هب  يرگید  یبرع ، هب  یکی  هجیتن  رد  دراد . اهتما  رگید  تاملک  نابز و  اب  توافتم  یتاـملک  ناـبز و  یتّلم  یتّما و  ره  ور 
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. دناهدومن عضو  ار  اهنآ  نانآ  دوخ  تسا و  رشتنم  ماوقا  نایم  رد  اهنابز  اهتغل و  نیا  دسیونیم . یمور و ...  هب  یکی  يربع و 
: دوش هتفگ  دیاب  یعّدم  نیا  رادنپ  خساپ  رد 

دنوادخ هک  تسا  نآ  زج  تسیچ ؟ روما  نیا  رازبا  هک  دیشیدنا  دیاب  یلو  دسریم  ود  نیا  هب  ییوجهراچ  تسایک و  اب  دوخ  ناسنا ، هچ  رگا 
يارب بسانم  ینابز  رگا  دیدرتیب  داهن ؟ تعیدو  هب  ار  نتشون  قطن و  رازبا  وا  تعیبط  شنیرفآ و  رد  الع  ّلج و 

76 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
بسانم یناتشگنا  تسد و  فک  رگا  دوبن . نتفگ  نخس  هب  رداق  هاگ  چیه  تشادن ، یناعم  ایشا و  كرد  يارب  ینهذ  هشیدنا و  ییوگنخس و 

نخـس هن  هک  باـیرد  یتاـناویح  رد  لـمأت  شرگن و  رد  ار  تقیقح  نیا  دوبن . وا  رد  يزیچ  نتـشون  ناوت  هاـگ  چـیه  تشادـن ، نتـشون  يارب 
. تسا ناگدیرفآ  رب  وا  لضفت  الع و  ّلج و  يادخ  هنامیکح  شنیرفآ  گرتس ، ياهتمعن  نیا  هشیر  لصا و  سپ  دنسیونیم ؛ هن  دنیوگیم و 

هروس . ) تسا زاینیب  نایملاع  همه  زا  الع  ّلج و  يادخ  دیدرتیب  دزرو  یـساپسان  رفک و  هک  نآ  دریگیم و  شاداپ  دـیوگ  ساپـس  هک  نآ 
هیآ 40) لمن ،

[ ناسنا ییایند  ینید و  ياهزاین  عفر  ]

وا هب  ار  ایند  نید و  شناد  دادن ؟ وا  هب  ار  مادک  دومن و  اطع  تخومآ و  یمدآ  هب  ار  یشناد  هچ  الع  ّلج و  دنوادخ  هک  شیدنیب  لّضفم ! يا 
تخانـش ار و  رگـشنیرفآ  تخانـش  تفرعم و  هدـش  هتفهن  شنیرفآ  نایم  رد  هک  ینیهارب  اههناشن و  اـب  ینید ، شناد  هراـب  رد  تشاد . ینازرا 

اطع وا  هب  ار  ینید و ...  ناردارب  هب  کمک  تناما ، يادا  ردام ، ردـپ و  هب  ناسحا  یکین و  مدرم ، ناـیم  رد  تلادـع  تیاـعر  نوچ ، یتاـبجاو 
. درک

فارتعا رارقا و  وا  هب  ناـشترطف  رد  دنـسانشب و  ار  يادـخ  دوخ  تشرـس  رد  قفاوم  فلاـخم و  ناـسنا  هک  دـندرگیم  ثعاـب  همه  روما  نیا 
. دنیامن

، نیمز زا  هدافتـسا  شناد  يراـکتخرد ، تعارز و  شناد  هب  ناوتیم  شناد  عون  نیا  هلمج  زا  دومن . هیدـه  وا  هب  زین  ار  اـیند  شناد  نینچمه 
شخب افـش  ياـهوراد  تخانـش  نآ ، يور  رب  نـیمز  لد  زا  اـهبآ  جارخا  ندرک و  يراـج  رگید ، ناـیاپراهچ  نادنفــسوگ و  زا  يرادـهاگن 

رد نتفر  ورف  اهیتشک ، رب  ندش  راوس  دوشیم ، جارختسا  رهاوج  اهنآ  زا  هک  فلتخم  نداعم  زا  يریگهرهب  تخانش و  نوگهنوگ ، ياهیرامیب 
عاونا بآ ، لد 

77 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
رگا کشیب  درک . هراشا  بسک  یناگرزاب و  تراجت و  اهتعنـص و  يریگراک  هب  نایهام ، ناگدنرپ و  یـشحو ، تاناویح  راکـش  رد  اههراچ 

. دشکیم ازاردب  اهنآ  حرش  تسا و  نوریب  هرامش  زا  میرامشرب  تسا  ناسنا  دوس  هب  هک  ار  رگید  يویند  دیفم  ياهشناد  میهاوخب 
نأش و رد  هک  ییاهـشناد  يریگارف  زا  ار  وا  تسوا و  يایند  نید و  دوس  هب  هک  دومرف  اـطع  ییاهـشناد  ناـسنا  هب  اـهنت  ـالع  ّلـج و  دـنوادخ 

قوـف شناد  نوـچ : هدـش ؛ عـقاو  هچنآ  زا  یخرب  ملع  دوـشیم ؛ عـقاو  هچنآ  هب  ملع  بیغ ، شناد  دـننام  تسا ؛ هتـشاد  زاـب  تـسین  وا  تقاـط 
ماحرالا و یف  ام  تخانـش  مدرم ، ياهلد  نورد  تخانـش  شناد  ناهج ، ياهـشخب  اهبآ و  زا  یخرب  ياـفرژ  شناد  نیمز ، نورد  اهنامـسآ و 

. تسا هدش  هدیشوپ  مدرم  زا  هک  اهشناد  نیا  نوچ  ییاهشناد 
نانآ ياعدا  نالطب  لیلد  دوخ  نانآ  ياهییوگشیپ  نانخس و  یتسردان  اهشزغل و  هکنآ  لاح  دنراد و  ار  اهـشناد  نیا  نتـسناد  يوعد  یهورگ 

. تسا
لامک صقن و  ات  هتشگ  مورحم  اهتخانش  رگید  زا  هدش و  هداد  وا  هب  تسوا  يایند  نید و  دوس  هب  هک  ییاهشناد  مامت  هنوگچ  هک  رگنب  کین 

. تسوا دوس  هب  ود  ره  رما  ود  نیا  اریز  دبایرد ؛ ار  دوخ 
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[ دوخ رمع  تدم  هب  ناسنا  یهاگآ  مدع  ]

ملع اب  دربیمن و  یتذل  چیه  دربیم ، یپ  شهاتوک  رمع  هب  وا  رگا  نک . هشیدنا  شرمع  تدم  هب  ناسنا  یهاگآ  مدـع  رد  لّضفم ! يا  کنیا 
فرـش رد  ای  هدـش و  دوبان  شلام  هک  تسا  یـصخش  دـننامه  یـسک  نینچ  دوبن ، نیریـش  اراوگ و  وا  يارب  یگدـنز  نآ ، راظتنا  گرم و  هب 

لاح هدرک . كانساره  ار  وا  لام ، يدوبان  رقف و  ساسحا  تسا و  يدوبان 
78 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

یندـشناربج لام  دوبمک  اریز  تسا ؛ رتراوشد  رتگرزب و  لام  يدوباـن  راـثآ  زا  بتارمب  رمع  ناـیاپ  تخانـش  راوگاـن  بقاوع  راـثآ و  هکنآ 
شرمع هچ  رگا  دـشاب  هتـشاد  رواـب  نیقی و  رمع  يریذـپنایاپ  هب  هک  یـسک  یلو  ددرگیم . صخـش  یبـسن  شمارآ  ثعاـب  رما  نیا  تسا و 

. درادن يدیما  چیه  دوش ، ینالوط 
رمع نایاپ  رد  هک  دـیما  نیا  هب  وا  ددرگیم . قرغ  یـصاعم  تاذـل و  يایرد  رد  دـبایب ، نانیمطا  دوخ  ياـقب  رمع و  لوط  هب  صخـش  رگا  زین 

شناگدنب زا  ار  نآ  تسین و  دونشخ  هدیقع  نیا  زا  الع  ّلج و  يادخ  کشیب  دشوکیم . تاوهش  هب  ندیسر  رد  هراومه  درک  دهاوخ  هبوت 
زا ایآ  دزاس . تدونشخ  هام  کی  ای  زور  کی  دوش و  ثعاب  ار  وت  یتیاضران  مشخ و  لاس  کی  هک  یشاب  هتـشاد  یمالغ  وت  رگا  دریذپیمن .

ار وا  دـهدن ، ارف  شوگ  ار  تشرافـس  دربن و  ار  وت  ناـمرف  تقو  همه  راـک و  همه  رد  هک  یتقو  اـت  يریذـپیمن و  دـیدرتیب  يریذـپیم ؟ وا 
. يرامشیمن حلاص  ياهدنب 

؟ تسا هدش  هتفریذپ  وا  هبوت  هدومن و  هبوت  هاگنآ  هدـنارذگ  هانگ  تیـصعم و  رد  ار  شتاقوا  مامت  یـصخش  هاگ  هک  هدـشن  رگم  ییوگب  رگا 
رب ار  راک  ساسا  هکنیا  هن  دوش ، زجاع  اهنآ  اب  تفلاـخم  زا  دـندرگ و  هریچ  ناـسنا  رب  تاوهـش  هک  تسا  یماـگنه  رما  نیا  میهدیم : خـساپ 
اّما دنکیم . لّضفت  وا  رب  شیاشخب  اب  درذگیم و  وا  زا  دنوادخ  تروص  نیا  رد  اهنت  دنک ]. هبوت  راک  رخآ  ات  ، ] دراذـگب تیـصعم  باکترا 
وا تسین ، ینتفیرف  هک  دبیرفب  ار  یـسک  ات  دـشوکیم  عقاو  رد  دـنک  هبوت  راک  نایاپ  رد  ات  دـنکیم  راک  هانگ  دـصق  اب  هجوت و  اب  هک  یـسک 

. دهدب هیسن  هبوت  لوق  دریگب و  ار  دقن  تذل  دهاوخیم 
ندنک لد  اریز  دنباییمن ؛ ینادنچ  قیفوت  دوخ  هدعو  نیا  هب  لمع  رد  یـصاخشا  نینچ  ابلاغ  دهدیم ]. نمرخ  رـس  هدـعو  فورعم : لوق  هب  ]

. تسا یندشان ] هاگ  و   ] راوشد رایسب  يراک  ندب  فعض  تلوهک و  نارود  رد  هژیوب  هبوت  يراوشد  هافر و  تذل و  زا 
79 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

ییادج شاهتـساوخ  وا و  نایم  و   ] دربن ایند  زا  هبوت  نودب  ار  وا  دنکن و  شریگلفاغ  گرم  ندرک ، ادرف  ادرف  رثا  رب  هک  تسین  مولعم  یهگناو 
شلوپ دسریم ، ارف  تخادرپ  نامز  هک  دنکیم  ادرف  ادرف  گنرد و  ردقنآ  وا  یلو  هتفرگ  یضرق  یتدم  يارب  یسک  هاگ  هک  نانچ  دنکفین ].

. تسا یقاب  وا  ندرگ  رب  ضرق  هدش و  مامت 
دشاب و گرم  رظتنم  رمع  لوط  رد  ات  دنام . هدیـشوپ  ادیپان و  ناسنا  رب  رمع  تدـم  گرم و  نامز  هک  تسا  نامه  زیچ  نیرتهب  بیترت  نیا  هب 

. دریگرب ار  وکین  حلاص و  ياهراک  دنک و  كرت  ار  ناهانگ  گرم ] دای  اب  ]
هتـشگ قرغ  تامّرحم  داسف و  رد  زاب  تسا ، گرم  راظتنا  هب  تعاـس  ره  هدـنام و  ناـهنپ  وا  زا  گرم  قیقد  ناـمز  هک  مه  نـالا  ییوگب : رگا 
داسف زا  تسین و  رذح  رب  هانگ  زا  زاب  لاح  نیا  اب  یمدآ  رگا  تشذگ و  هک  تسا  نامه  رما  نیا  رد  ریبدت  هجو  مییوگیم ! خـساپ  رد  تسا ،

ياهخـسن راـمیب  يارب  کـشزپ  هاـگ  هک  ناـنچ  باوصاـن . ریبدـت  زا  هـن  دریگیم  همـشچرس  وا  یلدگنـس  یتسمرـس و  زا  دریگیمن ، هلـصاف 
، دشابن رذـح  رب  ای  دـنک و  زیهرپ  هتفگ  هچنآ  زا  دـیامن و  تفلاخم  وا  اب  دربن و  نامرف  بیبط  زا  رامیب  رگا  اّما  تسوا . دوس  هب  هک  دـسیونیم 

نانخس زا  وا  اریز  تسا ؛ رامیب  دوخ  نایز  هب  هک  کشزپ  نایز  هب  هن  اوران  تشز و  راک  نیا  دشخبیمن و  وا  هب  يدوس  رتکد  هخسن  هاگ  چیه 
. تسا هدومنن  يوریپ  کشزپ  هنابیبط 
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گرزب ناهانگ  نایغط و  رد  رتشیب  رایسب  دشاب ، هتشاد  نانیمطا  یناهگان ] گرم  ندیسر  ارف  مدع  و   ] دوخ ياقب  لوط  هب  ناسنا  رگا  یهگناو 
لفاغ گرم  دای  زا  مدرم  زا  يرامـش  هچ  رگا  یهگناو  تسا ، رتدـیفم  اقب  ناـنیمطا  زا  لاـح  ره  رد  وا  يارب  گرم  راـظتنا  سپ  دـتلغیم . رد 
نیا دننیزگیم . رب  ار  حلاص  لمع  نانیا  درادیم و  ناشزاب  یصاعم  زا  دنریذپیم و  رثا  رگید  يرامش  اّما  دنریذپیمن ، تظعوم  دنوشیم و 

80 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
رطاخ هب  هک  تسین  تلادع  زا  فصو  نیا  اب  دننکیم . هقدص  قافنا و  نیکاسم  ناریقف و  رب  دوخ  تمیق  رپ  نارتش  ردقنارگ و  لاوما  زا  هتسد 

ییوجهرهب و زا  رگید  یهورگ  دنربیمن ، رما  نیا  زا  ار  دوخ  دوس  دـنریگیم و  هدـیدان  ار  دوخ  قح  هک  هورگ  کی  تلفغ  یهاگآ و  مدـع 
. دندرگ مورحم  رما  نیا  زا  هدافتسا 

[ نآ غورد  تسار و  یگتخیمآ  مهرد  زار  باوخ و  ]

همه دوب  قداص  تسار و  اـهباوخ  ماـمت  رگا  شیدـنیب . کـین  نآ  غورد  تسار و  یگتخیمآمهرد  تمکح  اـهباوخ و  هراـب  رد  لّـضفم ! يا 
نیا زا  تشادن . يدوس  دوب و  ینعمیب  دـیاز و  يزیچ  دوب ، بذاک  تسردان و  اهنآ  مامت  رگا  دـندوب و  هاگآ ] بیغ  رابخا  زا  و   ] ربمایپ مدرم 

غورد زین  اهنآ  زا  يرایـسب  دنیامنیم و  زیهرپ  يدب  زا  دنوریم و  یکین  يوس  هب  نآ  اب  دـنربیم و  دوس  نآ  زا  مدرم  تسا و  تسار  هاگ  ور 
. دوشن لماک  دامتعا  اهباوخ  رب  ات  تسا 

[ یمدآ زاین  عفر  يارب  ایشا  شنیرفآ  حرش  ]

رد هدافتـسا  يارب  نهآ  انب ، نتخاس  يارب  كاخ  نک . هشیدـنا  دنتـسه  ناسنا  زاـین  عفار  هک  ملاـع  رد  تادوجوم  ایـشا و  نیا  رد  لّـضفم ! يا 
هلماـعم و يارب  هرقن  ـالط و  فورظ ، تخاـس  يارب  سم  نآ ، زج  بایـسآ و  يارب  گنـس  نآ ، زج  یتـشک و  نتخاـس  يارب  بوـچ  تعنص ،

يارب اـهوراد  ذذـلت ، يارب  شوخ  يوب  ندروخ ، يارب  تشوـگ  تذـل ، هدافتـسا و  يارب  اـههویم  اذـغ ، يارب  تاـبوبح  تورث ، يزاـسهریخذ 
نیمز شرف  يارب  لمر  نتخاس و  جوراس  يارب  رتسکاخ  ندـنازوس ، يارب  مزیه  راب ، لمح  يارب  نایاپراهچ  تاناویح و  نامرد ، تشادـهب و 

رگم یتسار  دش . هدیرفآ 
81 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

اجنآ رد  ار  مدرم  زاین  دروم  يایـشا  مامت  دوش و  هناخ  کی  دراو  یـسک  رگا  ایآ  دروآ !؟ هرامـش  رد  ار  نآ  زج  همه و  نیا  دـناوتیم  ناـسنا 
هک دهدیم  هزاجا  دوخ  هب  یـسک  هنوگچ  دشاب ؟ دوخ  هب  دوخ  فدـهیب و  يروآدرگ ] یگنهامه و  و   ] شنیرفآ نیا  هک  درادـنپیم  دـبایب 

؟ دنادب تعیبط  راک  ار  گنهامه  ایهم و  يایشا  ملاع و  ریبدت  همه  نیا 
هدیرفآ تابوبح  تاّلغ و  وا  يارب  ریگب . تربع  سرد  ناسنا  زاین  عفر  يارب  ایـشا  هناّربدم  هنامیکح و  يزاس  هدامآ  شنیرفآ و  زا  لّضفم ! يا 

دیاب وا  هدش و  هدیرفآ  مشپ  شکاشوپ  يارب  دزپب . اذغ  نان و  نآ  اب  دـنادرگ و  ریمخ  ار  درآ  دـنک ، درآ  ار  اهنآ  دـیاب  هجیتن  رد  تسا . هدـش 
. دریگ هرهب  نآ  زا  دسرب و  نآ  هب  دهد و  بآ  دراکب ، نیمز  رد  ار  نآ  دیاب  وا  هدش و  هدیرفآ  تخرد  وا  يارب  دفابب . دـسیرب و  دـنزب ، ار  نآ 

ایشا رگید  دزاسب . شخب  افش  يوراد  دیامن و  هتخیمآ  رگید  داوم  اب  دریگرب ، نیمز ] زا   ] ار اهنآ  دیاب  وا  هدمآ و  دیدپ  شنامرد  يارب  اهوراد 
. تسا هدش  هدیرفآ  هنوگ  نیمه  زین 

ات  ] دـنک تکرح  شالت و  يردـق  اهنآ  هب  یـسرتسد  يارب  دـیاب  ناسنا  یلو  هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  يرورـض  ياـهزاین  ماـمت  هنوگچ  هک  رگنب 
رد هراومه  تشادیم ، رب  ار  وا  ياهزاین  یتکرح  شالت و  راک و  چیه  نودب  ایـشا  نیا  رگا  اریز  تسوا ؛ حالـص  دوس و  هب  نیا  دـبای ] تکرب 

هدامآ و ناسنا  ياهزاین  مامت  رگا  دنک . كاله  زین  ار  دوخ  هک  دزیم  یلامعا  هب  تسد  اسب  هچ  درکیم و  طوقس  نایغط  یتسمرـس و  يداو 
دشاب و نامهم  ياهدع  دزن  یحابص  دنچ  یسک  رگا  ینیبیم  هک  نانچ  دوبن . اراوگ  تشادن و  یتّذل  هزم و  چیه  یگدنز ، وا  يارب  دوب  یفاک 
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هک دنکیم  يراگزاسان  هعزانم و  دوخ  اب  دوشیم و  هدرزآ  يراکیب  زا  هنیآ  ره  دننک ، فرطرب  ار  شیاهزاین  رگید  یندیـشون و  اذـغ ، نانآ 
هب دوخ  جاتحی  ام  لیصحت  يارب  رمع  مامت  رد  ناسنا  رگا  لاح  ددرگ . لوغشم  يراک  هب  دیاب 

82 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. ددرگیم رتراوگان  رتراوشد و  بتارمب  راک  دشاب  هتشادن  زاین  یتکرح  شالت و  چیه 

ار وا  يراکیب  ییوس  زا  ات  دنیآ  تسد  هب  شالت  يردق  تکرح و  اب  ناسنا  ياهزاین  هک  تسا  نیا  رد  گرتس  يریبدت  میظع و  یتمکح  سپ 
. دشابن وا  دوس  هب  دسرب  رگا  ای  دسریمن و  وا  هب  هک  دشاب  يزیچ  یپ  رد  هک  دناوتن  رگید  يوس  زا  دنکفین و  يراوشد  رد 

[ یمدآ تایح  شاعم و  یلصا  لماوع  بآ ، نان و  ]

زاین رگنب . اهنآ  رد  هتفهن  ریبادـت  اهتمکح و  هب  دـنوریم . رامـش  هب  ناسنا  یگدـنز  شاعم و  سأر  لصا و  بآ  نان و  هک  نادـب  لّـضفم ! يا 
تـسا نآ  رطاخ  هب  نیا  تسا . یگنـشت  رد  وا  ربص  زا  شیب  یگنـسرگ  رب  وا  ییابیکـش  اریز  تسا ؛ نان  هب  شزاین  زا  رتدیدشت  بآ  هب  یمدآ 

ندرک باریـس  و  شفورظ ] و   ] ساـبل دوخ و  نتـسش  ندیـشون ، يارب  یمدآ  هک  نوچ  تسا . جاـتحم  ناـن  زا  رتـشیب  بآ  هب  ناـسنا  ندـب  هک 
ندیرخ يارب  ناسنا  ات  هتفرگ  رارق  سرتسد  رد  یتحارب  بآ  ناوارف ، ياهزاین  نیا  رطاخ  هب  تسا . دنمزاین  بآ  هب  هعرزم  يرایبآ  تاناویح و 
بـسک هب   ] ناسنا ات  دیآیمن  تسد  هب  تکرح  شالت و  تقـشم و  جـنر و  اب  زج  نان  اما  دـتفین . ناوارف  جـنر  يراوشد و  رد  نآ  لیـصحت  و 

شزومآ ّنس  هب  هکنیا  اب  ار  لفط  هک  ینیبیمن  ایآ  ددرگن . روهطوغ  داسف  یتسمرس و  رد  تلاطب  يراکیب و  رطاخ  هب  دوش و ] لوغـشم  لالح 
ناسنا دنام ؟ رود  هب  دنکفیب ، يراوگان  رما  رد  ار  شاهداوناخ  وا و  اسب  هچ  هک  يداسف  يزاب و  زا  ات  دنراذگیم  ّیبرم  دزن  رد  تسا  هدیـسرن 
كرد يارب  ددرگیم . شناکیدزن  دوخ و  نایز  ثعاب  يراـکیب ، یلاحـشوخ و  یتسمرـس و  رثا  رب  دـشابن  لوغـشم  رگا  تسا ، هنوگ  نیا  زین 

. دوشیم هدیشک  اجک  هب  ناشراک  هک  نیبب  و  دناهدش . گرزب  یشوخ  يزاینیب و  هافر ، تورث ، رد  هک  رگنب  یناسک  هب  تیعقاو  نیا 
83 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ ناگدنرپ شوحو و  ینوگمه  مدرم و  ياهلکش  ینوگمهان  ]

. دـنرگید کی  نوچ  نارادـناج  رگید  ناگدـنرپ و  تاناویح و  یلو  دنتـسین  رگید  کی  هیبش  مدرم  ارچ  هک  ریگب  تربع  سرد  رگنب و  کین 
ینیبیم نوگمهان  ار  مدرم  اما  تخانش . زاب  يرگید  زا  ار  یکی  ناوتیمن  هک  دندننامه  رگید  کی  اب  نانچ  يرگنب  ناوهآ  هّلگ  کی  هب  رگا 

دراد نایرج  ناشنایم  رد  هک  یتالماعم  رطاخ  هب  مدرم  اریز  تفاـی ؛ دـندننامه  یگژیو  کـی  رد  هک  ار  سک  ود  ناوتیم  یتخـسب  هک  ناـنچ 
. دـشاب ینتخانـش  هنوگ  نیا  هب  زاین  ات  درادـن  دوجو  نینچ  یتالماعم  ناشنایم  رد  تاناویح  یلو  دنـسانشب . ییاهیگژیو  اب  ار  رگید  کی  دـیاب 

هیبش ادـیدش  رگید  کی  هب  ولق  ود  ناسنا  ود  رگا  دـشابیمن ، نینچ  ناسنا  رد  یلو  تسین  ناـشنایز  هب  تاـناویح  مه  ناگدـنرپ و  يدـننامه 
يرگید یکی  ياج  هب  ای  دوشیم و  هداد  يرگید  هب  یکی  ياج  هب  هک  ییاج  ات  دنتفایم  يراوشد  جنر و  رد  نانآ  اب  هلماعم  رد  مدرم  دنـشاب 

. ددرگیم تازاجم 
. اهناسنا دوخ  يدننامه  هب  دسر  هچ  دتفایم  قافتا  ایشا  يدننامه  رد  هاگ  لکشم  نیا 

همه شتمحر  هکنآ  زج  دـنکیم  تیانع  فطل و  شناگدـنب  رب  دـنکیمن  روطخ  يدـحا  نهذ  هب  هک  فیرظ  قیقد و  روما  نیا  اب  یـسک  هچ 
؟ تسا هتفرگ  رب  رد  ار  زیچ 

رواـب ار  شنخـس  هتخاـسن  ار  نآ  یـسک  هدـمآ و  دوجو  هب  دوخ  هب  دوـخ  تسا  راوـید  يور  رب  هک  ناـسنا  تروـص  نیا  دـیوگب  یـسک  رگا 
راـکنا راوـید ] رب   ] ناـجیب دـماج و  تروـص  کـی  هراـب  رد  ار  رما  نیا  هک  تسا  هنوـگچ  يریگیم . ازهتـسا  هب  ار  وا  هکلب  زگره ! ینکیم ؟

؟ يریذپیم وگنخس  روعش و  اب  هدنز  ناسنا  دوخ  هراب  رد  ینکیم و 
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84 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ نآ فقوت  زار  ناویح و  ندب  دشر  ]

نایاپ اهنآ  دشر  هکلب  دنکیمن  دشر  هشیمه  اهنآ  ندب  اّما  دننکیم ، هیذغت  امئاد  تاناویح  هکنیا  اب  ارچ  تسین  راک  رد  یتمکح  ریبدت و  رگا 
یگرزب و زا  هتـشذگ  ناشیاهندب  هک  تسا  نآ  رما  نیا  ریبدـت  تمکح و  درذـگیمن ؟ دـح  نآ  زا  دتـسیایم و  نآ  زا  سپ  دراد و  يّدـح  و 

نیا اب  اما  دوریمن . رتشیب  ددرگیم و  فقوتم  نآ  دشر  دیـسر  هک  زرم  هب  دنکیم و  دشر  هجیتن  رد  دشاب . هتـشاد  صاخ  يرادقم  یکچوک 
دوشیم و جراخ  باسح  لرتنک و  زا  اههزادنا  دنوشیم و  گرزب  رایـسب  اهندب  دنـشاب  دـشر  لاح  رد  هراومه  رگا  دراد . همادا  هیذـغت  همه ،

. دنوش هتخانش  نآ ، اب  هک  دنرادن  يدح  مادک  چیه 

[ ناسنا يارب  نتفر  هار  تکرح و  يراوشد  ]

؟ دزادرپیمن فیرظ  فیطل و  تقد و  رپ  ياهراک  لامعا و  هب  تسا و  راوشد  یمدآ  يارب  اهنت  نتفر ، هار  تکرح و  تاناویح ، نایم  رد  ارچ 
چیه رگا  دتفا ؟ يراوشد  رد  يردق  ندرک  نفک  نکسم و  كاشوپ ، دننام : دوخ ؛ تایرورض  لیـصحت  يارب  هک  تسا  نآ  يارب  زج  نیا  ایآ 

؟ دـشاب نابرهم  مدرم  اـب  دزرو و  ینتورف  ـالع  ّلـج و  يادـخ  ربارب  رد  دـنام ، رود  اـشحف  داـسف و  زا  هنوگچ  دـسرن  ناـسنا  هب  یجنر  درد و 
بلط وا  زا  دوریم ، الع  ّلج و  يادـخ  تمـس  هب  دوشیم ، نتورف  عضاـخ و  ددرگیم  يراوشد  درد و  راـچد  ناـسنا  هک  هاـگ  ره  ینیبیمن 

ار نادـساف  هنوگچ  مکاح  ناطلـس و  درکیمن ، درد  ساسحا  ندز ، زا  رگا  دـیاشگیم . نداد  هقدـص  يارب  ار  شتـسد  دـیامنیم و  یتمالس 
نامالغ و و  دـنتفرگیم ؟ ارف  ار  اههفرح  اهـشناد و  هنوگچ  اههچب  و  دـنک ؟ نتورف  راوخ و  ار  نایغاط  ناراکمتـس و  دـنزب و  دـیامن و  هبقاعم 

ربارب رد  ناسچ  ناگدنب 
85 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

رد  ] ار تمکح  ریبدت و  هک  وا  نارای  و  ءاجوعلا ) یبا  نبا   ) خـیبوت نیا ، ایآ  دـنداهنیم ؟ ندرگ  ار  ناشنامرف  دنتـشگیم و  نتورف  ناشنابابرا 
؟ تسین دننکیم  راکنا  ار  جنر  درد و  تمکح  هک  ینام »  » باحصا خیبوت  و  شنیرفآ ] راک 

[ تاناویح لسن  ياقب  لماع  هدام ، رن و  دلوت  ]

تسا هدرک  مکح  نینچ  ریبدت  ریدقت و  هجیتن  رد  تشگیمن ؟ دوبان  عطقنم و  لسن ، ایآ  دشیم  هداز  هدام  ای  رن و  سنج  طقف  ناویح ، زا  رگا 
. ددرگن عطقنم  دبای و  همادا  لسن  شنیرفآ  ات  دنشاب  ثانا »  » رگید یخرب  و  روکذ »  » دالوا زا  یخرب  هک 

[ نادرم يارب  شیر  دشر  راهز و  رب  وم  شیور  زار  ]

« شیر  » درم يور  رب  یلو  دـیوریم  يوـم  ناـنآ  راـهز  رب  دندیـسر  غوـلب  نس  هب  رـسپ  رتـخد و  هک  یتـقو  ارچ  تسین  راـک  رد  يریبدـت  رگا 
؟ دنامیم هتساریپ  نآ  زا  نز  تروص  دیوریم و 

تّزع ات  داد  شیر »  » درم هب  هدینادرگ ، وا  تفج  عبات و  ار  نز  داد و  رارق  نز  بقارم  مّیق و  ار  درم  هبترمالاو ، میکح و  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا 
ناـنآ يرتـسبمه  یـشوخ و  يارب  هک  وا  تفارظ  توارط و  یباداـش ، تروص ، ییاـبیز  اـت  دادـن  نز  هب  دوش و  هدوزفا  وا  تبیه  تلـالج و  و 

تمکح اب  هدیرفآ و  باوص  رپ  هنامیکح و  ار  زیچ  همه  هنوگچ  یتسه  رگریبدت  میکح و  هک  ینیبیمن  ایآ  دوش . هتشاد  هاگن  تسا . رتبسانم 
؟ دریگیم دهدیم و  تحلصم  زاین و  ردق  هب  قیقد  ياهزادنا  و 

[ رگید راب   ] الع ّلج و  يادخ  تساوخ  اب  دومرف : نم  هب  تساخ و  اپ  هب  زامن  يارب  میالوم  دیسر و  ارف  رهظ  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم : لّضفم 
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يآ نم  دزن  هب  نادادماب 
86 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

قیفوـت ارم  هکنیا  تخانـش و  میظع  تمعن  رب  ّلـج  ّزع و  يادـخ  ساپـس  اـب  دـش و  هداد  نم  هب  متفرگ و  ارف  هچنآ  زا  لاحرـس  داـش و  زین  نم 
- وا زا  هچنآ  زا  مامت  رورس  اب  ار  هاگنابـش  متفرگ و  ار  دوخ  هار  داهن  متیانع  لّضفت و  دروم  داد و  مالّـسلا - هیلع  میالوم - نانخـس  يریگارف 

. مدیمرآ مدوب  هتفرگ  ارف  مالّسلا - هیلع 
87 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

مود سلجم 

هراشا

هیلع ترـضح - نآ  رما  هب  دش و  هداد  دورو  نذا  نم  هب  متفاتـش . مالّـسلا - هیلع  میالوم - دزن  هب  دوز  حبـص  مود ، زور  رد  دیوگیم : لّضفم 
: دومرف هاگنآ  متسشن . مالّسلا -

ار نانآ  لدع ، يور  زا  ات  دروآیم . یملاع  ملاع  ره  زا  سپ  ینرق و  نرق  ره  زا  دعب  ینامز و  نامز  ره  زا  سپ  هک  وا  تسار ، يادـخ  ساپس 
دنکیمن متس  سک  چیه  رب  ناوارف . شتامعن  تسا و  هّزنم  سدقم و  وا  يامسا  دنک . اطع  شاداپ  ار  ناراکوکین  دهد و  رفیک  دندرک  دب  هک 

: تسا هتفگ  نیا  لیلد  الع  ّلج و  وا  نخس  دنیامنیم . متس  دوخ  هب  مدرم  دوخ  هکلب 
نیا هیآ 7 ) هلزلز ، « ) دباییم ار  نآ  رفیک  دنک  يدب  ياهّرذ  ردق  هب  هکنآ  دنیبیم و  ار  نآ  شاداپ  دنک  یکین  ياهّرذ  هزادنا  هب  هک  سک  ره  »

دیآیمن و یلطاب  نآ  شیپ  سپ و  زا  تسا و  يزیچ  ره  رگنایب  هک  یباتک  تسا . هدمآ  میرک  نآرق  رد  زین  يرگید  رایسب  تایآ  رد  تقیقح 
نیا : » دومرف هلآ - هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا - ربمایپ  ام ، گرزب  ور  نیا  زا  تسا . دیمح  میکح و  يادخ  هداتسرف 

88 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
نییاپ ار  دوخ  كرابم ]  ] رـس یکدـنا  ماما  هاـگنآ  دوشیم ». هدـنادرگزاب  امـش  بناـج  هب  هک  تسامـش  لاـمعا  ناـمه  اـهرفیک ] اهـشاداپ و  ]

: دومرف درک و ] دنلب  رس   ] سپس تخادنا ،
[ ارهاظ . ] دـننکیم يوریپ  دوخ  ياهتوغاط  نیطایـش و  زا  ناـنیا  دنتـسمرس . دّدرتم و  دوخ  ناـیغط  رد  دناهتـشگرس و  همه  مدرم  لّـضفم ! يا 

نکیل دنونشیم و  رهاظ ] رد  ، ] دنشیدنایمن دنلال و  تقیقح ] رد   ] اّما دنیوگنخس ، ارهاظ ] . ] دننیبیمن دنروک و  عقاو ] رد   ] یلو دنراد  مشچ 
لها نادنمشوه و  هار  زا  دنتسه . میقتسم  هار  رب  هک  دنرادنپیم  دنتشگ و  دونشخ  تسپ  كدنا و  زیچ  هب  دنونـشیمن . دنرک و  تقیقح ] رد  ]

زا دنناما و  رد  یناهگان  گرم  ندیـسر  ارف  زا  هورگ  نیا  ایوگ  دناهتـشگ . لوغـشم  ارچ  هب  نادیلپ  نادـساف و  هاگارچ  رد  فرحنم و  تسایک 
. دنرانکرب رفیک  تازاجم و 

و  ] دنکیمن يرای  ار  رگید  رای  يرای  چیه  هک  يزور  رد  تسا ! زارد  نانآ  باذع  يراوشد و  ردقچ  و  دنتخب ! هریت  ردقچ  نانیا ! رب  ياو  يا 
. دنوشیمن يرای  مادک  چیه  دنک ، محر  شیادخ  هکنآ  زج  و  درادیمن ] رب  وا  شود  زا  يراب 

: دومرف مداتفا . هیرگ  هب  تخس  مالّسلا - هیلع  ماما - نانخس  زا  دیوگیم : لّضفم 
ياهزیچ دننامه  زین  نآ  هراب  رد  ات  منکیم  زاغآ  ناویح  زا  دومرف : هاگنآ  یباییم . تاجن  یـصالخ و  یتخانـش  یتفریذپ و  رگا  نکن ! هیرگ 

: مهد حیضوت  رگید 
تکرح ندرک و  راک  تقو  رد  دـشاب  نینچ  رگا  اریز  تسین ؛ تخـس  گنـس  دـننام  نک . هشیدـنا  اهنآ  ياهندـب  یهد  لکـش  راـتخاس و  رد 
اهتـشوگ ناـیم  رد  تسا . مرن  تشوـگ  زا  هـکلب  دتـسیان  دوـخ  ياـپ  رب  هـک  تـسین  تسـس  مرن و  رایـسب  زین  تـسین . ریذـپ  فاـطعنا  ندوـمن 
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اههشیر قورع و  بصع و  اب  هدش و  هدیرفآ  تبالص  اب  تخس و  ياهناوختسا 
89 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. تسا هتفرگ  ارف  ار  ندب  مامت  ظفاحم ، ناونع  هب  یمکحم  تسوپ  اهنآ  يور  رب  زین  دناهدروخ . دنویپ  مه  هب  همه 
ام هک  تسا  نآ  دننامه  راک  نیا  دنلامیم . غمص  ار  همه  يور  دندنبیم و  هچراپ  هب  نامـسیر  اب  ار  ییاهبوچ  همـسجم ، نتخاس  يارب  یخرب 

غمص نآ  و  قورع و ...  بصع و  هباثم  هب  اهنامـسیر  تشوگ ، مکح  رد  مرن  ياههچراپ  اهناوختـسا ، هلزنم  هب  تخـس  ياهبوچ  میداد . حرش 
هدنزاس نودب  دوخ و  هب  دوخ  مه  زاس  تسد  همسجم  نیا  دیآ ، دوجو  هب  دوخ  هب  دوخ  هدنز  ناویح  هک  دوشیم  رگا  تسا . تسوپ  هلزنم  هب 

و  ] هدنز تاناویح  رد  دیابن  یلوا  قیرط  هب  دیریذپیمن  اههمسجم  نیا  رد  ار  رگشنیرفآیب  يدوخ و  هب  دوخ  شنیرفآ  رگا  اّما  دیآیم ، دیدپ 
. دیدرگ دقتعم  ار  يدساف  نخس  نینچ  رتمّظنم ] هدیچیپ و  بتارمب 

تاناویح شنیرفآ  یگنوگچ 

ناسنا دـننامه  زین  اهنآ  هب  هدـمآ و  دـیدپ  بصع  گر و  ناوختـسا و  تشوگ و  زا  ناسنا  مسج  دـننام  هک  رگنب  نایاپراهچ  ندـب  رد  کـنیا 
شیاهزاین اهنآ  اب  و  تشگیمن . دنمهرهب  اهنآ  زا  ناسنا  دندوب  روک  رک و  رگا  دنروآرب . ار  یمدآ  زاین  دـنناوتب  ات  هدـش  هداد  مشچ  شوگ و 

ياهراب دشکیم و  اهنآ  زا  ناسنا  هاگ  هک  یتخـس  ياهراک  ربارب  رد  ات  دـناهدش  مورحم  لقع  هشیدـنا و  نهذ و  رکف و  زا  اما  دـشیمن . عفر 
. دنزرون عانتما  راب  ندرب  راک و  ماجنا  زا  دننکن و  یلاخ  هناش  دهنیم  اهنآ  رب  ینارگ 

یلاح رد  دنهدیم  ماجنا  دیدش  راک  دـندرگیم و  نامرف  هب  شوگ  راوخ و  عضاخ و  نابابرا ، ربارب  رد  زین  نامالغ  هاگ  دـیوگب : یـسک  رگا 
رضاح مدرم  رتشیب  دناكدنا . رایسب  مدرم  زا  هورگ  نیا  هک : دوشیم  هداد  خساپ  دنراد . هرهب  زین  نهذ  لقع و  زا  هک 

90 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
 ... دننک و بایسآ  دنربب و  راب  نایاپراهچ  دننام  هک  دنتسین 

زا يرامـش  دیاب  رتسا  رتش و  کی  ربارب  رد  اریز  دننامیم ؛ زاب  ناشرگید  لامعا  زا  دنزادرپب  روما  نیدب  اهناویح  دننامه  اهناسنا  رگا  نینچمه 
هب هک  دوشیم  ببس  یمسج  ناوارف  جنر  یگتسخ و  يراوشد ، زا  هتـشذگ  راک ، نیا  و  دنـشاب ]. دیفم  وا  هزادنا  هب  دیاش  ات   ] دننک راک  مدرم 

. دنوش مورحم  اهنآ  زا  دنزادرپن و  رگید  ياههفرح  يریگارف 

[ هناگهس تاناویح  شنیرفآ  ]

هب ار  مادـک  ره  نک . هشیدـنا  لمأت و  ناغرم ) نایاپراهچ و  ناـسنا ،  ) هناـگهس تاـناویح  نیا  حـلاصم  هناـمیکح و  شنیرفآ  رد  لّـضفم ! يا 
، یناگرزاب تخاس ، نوچ  ییاهراک  هب  دـناوتیم  دراد و  هشیدـنا  شوه و  ناسنا  هک  اـجنآ  زا  تساـهنآ . تحلـصم  هب  هک  هدـیرفآ  ياهنوگ 
هب دریگب و  ار  ایـشا  دناوتب  ات  هدش  هدیرفآ  بسانم  يوق و  یناتـشگنا  گرزب و  ییاهتـسد  وا  يارب  دزادرپب ، اهراک  رگید  یطایخ و  يرگرز ،

. دزادرپب اههفرح  نیا 

[ راوختشوگ تاناویح  رد  هتفهن  ریبادت  اهتمکح و  ]

ییاهلاگنچ اههجنپ و  اهتـسد ، تاناویح  نیا  يارب  ور  نیا  زا  دشاب ؛ تاناویح  راکـش  زا  راوختـشوگ  تاناویح  ياذـغ  هک  دـش  ریدـقت  نینچ 
. دنتسین بسانم  یناسنا  ياههفرح  يارب  لاگنچ  هجنپ و  تسد و  نیا  دش . هدیرفآ  ندرک  راکش  يارب  بسانم  مکحم و  زیت و  تخس ،

تعنص و هن  هک  هدرک  اضتقا  تمکح  هک  اجنآ  زا  زین  راوخفلع  تاناویح 
91 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

لضفم دیحوت  ای ، (ع ،) قداص ماما  نابز  زا  شنیرفآ : www.Ghaemiyeh.comياهیتفگش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 54 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


يراومهان یتخـس و  زا  هک  هدش  هدیرفآ  ییاهمـس  اهنآ  زا  یخرب  يارب  دننک ، راکـش  هن  دنـشاب و  هتـشاد  میدرب ] مان  هچنآ  دننامه   ] ياهفرح
نیمز رب  ات  یمدآ  ياپ  يدوگ  يوگ و  دننامه  هدش  هدیرفآ  راديوگ  ییاهمـس  ناراوخفلع ] نیا  زا   ] يرامـش يارب  دننیبن و  رازآ  اههاگارچ 

. دنشاب بسانم  يربراب  يراوس و  يارب  ددرگ و  قبطنم 
گرزب هداشگ و  ياضف  اب  ییاهناهد  زیت و  يوق و  ییاهلاگنچ  اههجنپ و  زیت ، ییاهنادـند  ناراوختـشوگ ، رد  هنوگچ  هک  نک  لمأت  نینچمه 

. تسا هدش  هدیرفآ 
فده نیا  بسانم  هک  دناهدش  هدیرفآ  ياهنوگ  هب  دـشاب ، تشوگ  زا  تاناویح  نیا  ياذـغ  هک  هدومن  اضتقا  تمکح ، ریدـقت و  هک  اجنآ  زا 

اهکون و ياراد  زین  هدـنرد  يراکـش و  ناگدـنرپ  دـناهدش . يرای  راکـش ، بسانم  رازبا  حالـس و  نتـشاد  اـب  تاـناویح  نیا  هجیتن  رد  دـشاب ؛
هدیرفآ نانآ  يارب  يزیچ  عقاو  رد  دوشیم  هداد  لاگنچ  راوخفلع  یـشحو و  تاناویح  هب  رگا  لباقم  رد  دنتـسه . راکـش  بسانم  ياهلاگنچ 
فالخ رما  نیا  دندوب  مس  ياراد  هدنرد  تاناویح  رگا  زین  دنروخیم . تشوگ  هن  دننکیم و  راکـش  هن  اریز  دنتـسین ؛ جاتحم  نادب  هک  هدش 

. دوب اهنآ  دوخ  بسانم  یگدنز  ندرک و  راکش  تهج  رد  اهنآ  ياهزاین 
اـقب و هیاـم  بساـنم و  دزاـسیم و  هقبط  فنـص و  نآ  اـب  هک  هدـش  هدـیرفآ  ییاـهزیچ  هتـسد  ود  نیا  زا  هتـسد  ره  يارب  هک  يرگنیمن  اـیآ 

. تسا نآ  تحلصم 

[ نایاپراهچ ياههچب  لالقتسا  زار  ]

ناسنا هچب  دـننام  دـنوریم و  دوخ  ردام  یپ  رد  دنتـسیایم و  اـپرب  دوخ  دـّلوت ] زا  سپ  هلـصاف  ـالب   ] هنوگچ هک  رگنب  ناـیاپراهچ  هب  نونکا 
تاناویح نیا  ناردام  هکنآ  رطاخ  هب  دنشاب . دنمزاین  یتسرپرس  تیبرت و  ندرک و  لمح  نتشادرب ، هب  هک  دنتسین 

92 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
هب هجیتن  رد  دنرادن  ار  اهراک  نیا  بسانم  ناتشگنا  ناتسد و  دنشاب و  دنمهرهب  یتسرپرـس  قفر و  ناوت  شناد و  زا  هک  دنتـسین  یمدآ  دننامه 

ياپ رب  دوخ  هب  دوخ  هنالقتـسم و  دنـشاب ] دنمزاین  ردام  یتسرپرـس  لمح و  هب  هکنآیب  دلوت  زا  سپ   ] هک هدش  هداد  یتردق  نانچ  ناشدالوا 
. دنتسیا

اّما دنتفایم ، هناد  یپ  رد  دنیآیم  نوریب  مخت  زا  هکنآ  زا  سپ  وکام  وهیت و  کبک ، غرم ، دننام  ناگدنرپ ؛ زا  يرایـسب  هک  ياهدید  نینچمه 
ناشناردام داهن  رد  لباقم  رد  دنرادن . نتساخرب  ناوت  گنر  خرـس  هدنرپ  یعون  یهوک و  رتوبک  رتوبک ، هجوج  دننام : فیعـض ؛ ياههجوج 

توق  ] اههجوج هک  یتقو  ات  دنارذگیم  ناشناهد  رد  جـیردتب  هدرک  عمج  دوخ  نادهنیچ  رد  ار  اههناد  هک  هدـش  هداهن  یتقفـش  رهم و  نانچ 
هداد داـیز  ياـههجوج  غرم  دـننامه  رتوـبک  هب  هک  ینیبیم  ظاـحل  نیا  زا  دـندرگب ]. اذـغ  یپ  رد  دـنناوتب  دوـخ  و   ] دـنوش لقتـسم  دـنبای و ]

. دندنمهرهب ریبخ  فیطل و  يادخ  تمکح  ریبدت و  زا  ود  ره  سپ  دنورن ، نیب  زا  دنک و  گرزب  ار  اههجوج  دناوتب  ردام  ات  دوشیمن 

[ تکرح یگنوگچ  ناویح و  ياهاپ  ]

هار هک  یسک  اریز  دوبن ؛ بسانم  دوبیم  درف  اهاپ  رگا  دشاب . بسانم  نتفر  هار  يارب  ات  تسا  تفج  تفج  هنوگچ  هک  رگنب  تاناویح  ياپ  هب 
نیا رد  دراد  اپ  ود  ناسنا ] نوچ   ] هک يدوجوم  دنکیم ، هیکت  رگید  ياهاپ  رب  درادیم ، رب  تکرح ] يارب   ] ار شیاهاپ  هک  یماگنه  دوریم 

. دنکیم هیکت  رگید  ياپ  ود  رب  درادیم و  رب  ار  اپ  ود  دراد ، اپ  راهچ  هک  یناویح  دنکیم ، هیکت  رگید  ياپ  رب  درادیم و  رب  ار  اپ  کی  تقو 
و شیپ ] زا  یکی  سپ و  زا  یکی  رگید ، بناج  زا  رگید  ياپ  یبناج و  زا  اپ  کی  ینعی  تسا ؛[  سکع  رب  اهندراذـگ  اهنتـشادرب و  نیا  نکیل 

ار ولج  ياپ  ود  هک  تسین  نینچ 
93 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
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رب دـنرادرب  ار  یـسرک  تخت و  هیاپ  ود  رگا  هک  نانچ  دـننامیمن  تباث  نیمز  رب  تلاـح  نیا  رد  اریز  دـنک ؛ هیکت  بقع  ياـپ  ود  رب  درادرب و 
پچ تسد  رگید  راب  درادیم ، رب  ار  پچ  ياپ  اهاپ ، زا  تسار و  تسد  تسا ،] ولج  رد  هک   ] اهتسد زا  هجیتن  رد  دنناوتیمن . نداتـسیا  نیمز 

. دتفایمن نیمز  رب  نتفر  هار  ماگنه  رد  دنامیم و  نیمز  رب  دوریم و  هار  بیترت  نیمه  هب  تسار و  ياپ  و 

[ ناسنا ربارب  رد  تاناویح  زا  یخرب  دایقنا  زار  ]

میلست ندرب  راب  ندرک و  بایسآ  رد  هنوگچ  اّما  دنیبیم  هافر  رد  فاعم و  راوشد  ياهراک  زا  ار  بسا  هکنیا  اب  ینیبیمن  ار  شوگزارد »  » ایآ
دورف میلست  رس  درخ  یلفط  ربارب  رد  هنوگچ  دنیآیمن  رب  شاهدهع  زا  يوق  درم  دنچ  هک  یتردق  نآ  اب  هک  ینیبیمن  ار  رتش  و  تسا ؟ ناسنا 

واگ اب  دراذـگب و  شندرگ  رب  ار  غوی  ات  تسا  عضاـخ  عیطم و  شبحاـص  ربارب  رد  هنوگچ  دـنمتردق  رن  واـگ  و  دوشیم ؟ داـقنم  دروآیم و 
ار دنفسوگ  ياهّلگ  و  دهد ؟ ماجنا  ار  شبحاص  هتساوخ  ات  دنزیم  هزین  ریـشمش و  هوبنا  هب  ار  دوخ  هنوگچ  بیجن  بسا  و  دنک ؟ مخـش  نهآ 

کی هنوگچ  دنتفریم  ییوس  هب  مادک  ره  دنتـشگیم و  هدنکارپ  نادنفـسوگ  رگا  دنکیم ؟]. يرادـهاگن  و   ] دـنارچیم سک  کی  هنوگچ 
روعـش كرد و  لقع و  هک  تسا  نآ  يارب  زج  تعاطا  دایقنا و  نیا  ایآ  دـناهنوگ ؟ نیا  زین  مار  تاـناویح  ماـمت  دیـسریم ؟ اـهنآ  هب  صخش 

نابراس و زا  رتش  دـندزیم . زابرـس  وا  ياهزاین  عفر  ناسنا و  ربارب  رد  دایقنا  زا  دنتـشاد  مهف  روعـش و  لقع و  اـهراک  رد  اـهنآ  رگا  دـنرادن ؟
. دندرکیمن تعاطا  يوریپ و  شبحاص  زا  هاگ  شاهدننار و 

رد دایقنا  زا   ] بیترت نیدب  مه  رگید  تاناویح  دنتفریم . ییوس  هب  مادک  ره  هکلب  دندمآیمن  مهدرگ  نابش  نامرف  تحت  رد  زین  نادنفسوگ 
.[ دندزیم زاب  رس  ناسنا  ربارب 

94 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ ناگدنرد رد  لقع  روعش و  مدع  زار  ]

هب ار  مدرم  ینامز ] كدـنا  رد   ] هنیآ ره  دنتـشگیم  گنهامه  تسد و  کی  مدرم  هیلع  دـندوب و  شوه  لقع و  اب  ناگدـنرد ، رگا  نینچمه 
يارای یسک  هچ  دنتشگیم ؛ تسدمه  دّحتم و  مدرم  هیلع  همه  ناگرگ  ناگنلپ و  ناربب ، ناریـش ، رگا  یتسار  دندیناشکیم . یناوتان  زجع و 

؟ تشاد ار  نانآ  اب  هلباقم  ییورایور و 
هرانک دنسارهیم و  نایمدآ  ياههاگیاج  زا  اهنآ  دنسارهب  اهنآ  تردق  زا  نایمدآ  هکنآ  ياج  هب  دندش و  هتـشاد  زاب  رما  نیا  زا  هک  ینیبیمن 

زا دنراد  هک  یتردق  ناوت و  مامت  اب  اهنآ  دنیآیم ؟ نوریب  دوخ  هاگیاج  زا  دنوشیم و  رهاظ  اهبـش  رد  ابلاغ ]  ] يزور بلط  يارب  دنریگیم و 
رب ناـیمدآ  رب  هـیآ  ره  دـناهدش ] هدـیرفآ  كرد  نودـب  هشیدـنا و  لـقع و  ییاـهنآ  هـک   ] دوـبن رگا  دنتـشحو و  ساره و  رد  تخــس  یمدآ 

. دندینادرگیم راوشد  ناشیا  رب  ار  راک  ناشنکاسم  رد  دنتسجیم و 

[ ناسنا عفادم  افو و  اب  ناویح  گس  ]

بـش رد  دـیامن . يرادـهاگن  تیامح و  عافد و  وا  زا  دزروب و  رهم  شبحاص  هب  هک  هدـش  هدـیرفآ  نانچ  گـس » ، » ناگدـنرد نیا  ناـیم  رد 
. دنک يرادهاگن  نامحازم ] و   ] نادزد ّرش  زا  ار  دوخ  بحاص  هناخ و  ات  دور  الاب  اهماب  اهراوید و  رب  کیرات 

شناج شبحاص  تاناویح  لام و  ناج و  زا  تظافح  يارب  هک  دسریم  ياهجرد  هب  هاگ  دوخ ، بحاص  هب  شاهقالع  گس و  یتسود  رهم و 
، دزرویم ییابیکـش  یگنـشت  یگنـسرگ و  ربارب  رد  وا  هارمه  هک  دراد  تفلا  سنا و  شبحاص  اب  نانچ  گس  دـنکفایم . گرم  رطخ  رد  ار 

؟ دشاب یمدآ  نابهاگن  گس  هک  تسا  نآ  يارب  زج  ایآ  تسا ؟ هدش  هداهن  ینابرهم  يزرورهم و  نیا  گس  شنیرفآ  رد  ارچ  یتسار 
95 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
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گس نآ  یتظافح  ورملق  رد  هک  يدزد  ات  هدمآ  دیدپ  هدنروآ  تشحو  زیگنالوه و  ییادص  هدنرد و  ياهلاگنچ  هدنرب ، ياهشین  نآ ، يارب 
. دیامن تسارح  یبوخب  هقطنم  نآ  زا  گس  دهد و  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  هدرک  عمط 

[ اپراهچ مد  ناهد و  تروص ؛ لکش  رارسا  ]

. شیدنیب اپراهچ  تروص  ياضعا  بیکرت  یگنوگچ  رد  لّضفم ! يا 
رگا تسا و  ریز  رد  شناهد  فاکـش  دتفین . ياهلاچ  رد  دروخن و  ياهراوید  هب  درگنب ، کین  ار  شلباقم  ات  هدـش  هداهن  شیپ  رد  شنامـشچ 
يزیچ شناهد  اب  ناسنا  هک  ینیبیمن  دروخب ، يزیچ  نیمز  يور  زا  هک  تسناوتیمن  دوبیم  هناچ  يور  رد  ناسنا  دـننامه  شناهد  فاـکش 

هک اجنآ  زا  تساههدـنروخ . ریاس  نایم  رد  ناسنا  تشادـگرزب  میرکت و  هناشن  رما  نیا  دراذـگیم ؟ ناـهد  رد  تسد  اـب  هکلب  دریگیمن  رب 
دریگ ناهد  هب  یتحارب ]  ] ار هایگ  ات  هدش  هدیرفآ  ریز  رد  ناهد  یگدیرب  فاکـش و  درادن  هزبس  هایگ و  ندروخ  يارب  بسانم  یتسد  اپراهچ 

. دنروخب ار  کیدزن  رود و  هایگ  هک  هدش  هداد  اهنادب  زارد  ياههزوپ  زین  دروخب . و 
: رگنب نآ  دیاوف  اهتمکح و  مد و  رد 

. دناشوپیم ار  ناویح  ياههاگمرش  هک  تسا  یششوپ  مکح  رد  -[ 1]
هک تسا  ینارپ  هشپ  دننام  ناویح  مد  دنیآیم . درگ  نآ  يور  رب  اههشپ  ناسگم و  هک  تسا  ییاهیگدولآ  ناویح  مکش  ربد و  نایم  رد  -[ 2]

. دنارپیم نآ  اب  ار  اههشپ  اهسگم و 
رب ندب  ینیگنـس  هداتـسیا و  اپ  راهچ  رب  هک  تسا  ینامز  نیا  دنکیم و  تحارتسا  تسار  پچ و  تمـس  هب  مد  نداد  تکرح  اب  ناویح  -[ 3]

هجیتن رد  تسا  نآ  تسد  ود 
96 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. دنکیم یتحار  ساسحا  مد  نداد  تکرح  اب  ناویح 
اهنآ زا  یخرب  تجاـح ، تقو  هب  هاـگ  یلو  تسین  اـهنآ  همه  كرد  هب  رداـق  ناـسنا  هشیدـنا  هک  دراد  زین  رگید  ناوارف  ياـهدوس  ناویح  مد 
دنلب يارب  یبوخ  هریگتـسد  نآ ، مد  تسین  وا  یـصالخ  يارب  يریگتـسد  چیه  دنامیم و  لگ  رد  ناویح  هک  هاگ  هلمج : زا  ددرگیم ، مولعم 

زا يرایـسب  عفر  رد  نآ  زا  هک  تسا  هدـش  هداهن  مدرم  يارب  یناوارف  ياـهدوس  زین  ناویح  مد  يوم  رد  تسا . ناویح  ندومن  نوریب  ندرک و 
. دنریگیم اههرهب  اهزاین 

هک تسا  يرهاـظ  ياـج  رد  نآ  هاگمرـش  زین  تسا . بساـنم  ندـش  راوس  يارب  فاـص و  نآ  تشپ  هجیتن  رد  دتـسیایم  اـپ  راـهچ  رب  ناویح 
هک تسین  رداق  ناویح  هک  ینیبیمن  دوبن . راک  نیا  هب  رداق  رن  ناویح  دوب  نانز  جرف  دننام  رگا  دـشاب و  يریگتفج  هب  رداق  یتحارب  رن  ناویح 

؟ دنک يریگتفج  ور  هب  ور  زا  نادرم  دننام 

[ نآ موطرخ  لیف و  شنیرفآ  رارسا  ]

هراشا

رگا دـنکیم . ار  تسد  راک  اهنآ  ندروخ  بآ و  هایگ و  نتفرگ  رد  موطرخ  نک . لمأت  لیف  موطرخ  رد  هدـش  هداهن  ياهتمکح  رارـسا و  رد 
نایاپراهچ رگید  دـننام  لیف  اریز  دروخب ، دریگرب و  نیمز  زا  يزیچ  هک  دوبن  رداـق  هاـگ  چـیه  تشادـن  موطرخ  دـشیمن و ] هدـیرفآ  نینچ  ]

. دنک زارد  اذغ  يوس  هب  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  زارد  یندرگ  هک  تسین 
فوطع نابرهم و  رگـشنیرفآ  زج  دسرب . شزاین  هب  نآ  اب  دنکب و  ار  ندرگ  راک  هک  هدـش  هداد  وا  هب  زارد  یموطرخ  درادـن  ندرگ  هک  لاح 
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هدـیقع اب  هنوگچ  نیا  و  دـهد ؟ ماجنا  ار  دوقفم  وضع  نامه  راک  هک  هداد  رگید  يوضع  درادـن  هک  يوضع  نآ  ياج  هب  یـسک  هچ  قلخ  رب 
؟ دزاسیم دنرادنپیم  دوخ  هب  دوخ  فدهیب و  ار  شنیرفآ  هک  نارگمتس 

97 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
ياهشوگ رـس و  هک : دوشیم  هتفگ  خساپ  هدشن ؟ هدیرفآ  زارد  یندرگ  تاناویح  رگید  دننامه  زین  ناویح  نیا  يارب  ارچ  دیوگب  یـسک  رگا 

ار ندرگ  نآ  هنیآ  ره  دـشیم  هداد  رارق  شوگ  رـس و  نآ  بسانم  گرزب و  یندرگ  رب  هک  دوب  رارق  رگا  دنانیگنـس ، گرتس و  رایـسب  لیف ،
موطرخ یندرگ  نینچ  ياج  هب  دیاین . دیدپ  شراک  رد  يراوشد  نیا  ات  هدش  هدیبسچ  لصتم و  شندب  هب  لیف  رـس  سپ  دـندیبوکیم . مهرد 

. ددرگن تخس  شراک  دسرب و  شزاین  هب  زین  ندرگ  نودب  هک  دش  نانچ  ریدقت  دروخب و  دریگرب و  نآ  اب  ار  شیاذغ  ات  هدش  هدیرفآ 

[ هدام ناویح  هاگمرش  ]

دیآیم و الاب  دریگیم  الاب  توهش  هاگ  ره  هتفرگ ؟ رارق  مکش  ریز  رد  هنوگچ  هک  رگنب  لیف » هدام   » هاگمرـش شنیرفآ  یگنوگچ  رد  کنیا 
[، همه نیا  اب  [ ؟ تسا نوگمهان  تاناویح  رگید  اب  لیف  هدام  جرف  هاگیاج  هنوگچ  هک  رگنب  دزیوآ . رد  وا  اب  دـناوتب  رن  لیف  ات  ددرگیم  رهاظ 

. دنامب یقاب  دوش و  راگدنام  نآ  لسن  هک  هدش  هدیرفآ  ياهنوگ  هب  نآ  لسانت  رازبا 

[ هفارز شنیرفآ  یتفگش  ]

نوچ شندرگ  بسا ، رـس  نوچ  نآ  رـس  نک . هشیدنا  ناویح  دنچ  ياضعا  اب  نآ  ياضعا  يدـننامه  اضعا و  ینوگمهان  هفارز ، شنیرفآ  رد 
. تسا گنلپ  تسوپ  نوچ  شتسوپ  واگ و  مس  نوچ  شیاهمس  رتش ، ندرگ 

: دناهتشادنپ وا ] شنیرفآ  رارسا  و   ] الع ّلج و  يادخ  هب  لهاج  هاگآان و  مدرم  زا  يرامش 
98 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

رد دـنوریم و  بآ  يوس  هب  یکـشخ  زا  نوگهنوگ  تاناویح  نوچ  دـنیوگیم : نانیا  دـیآیم . دـیدپ  ناویح  دـنچ  تعماجم  زا  ناویح  نیا 
هدنیوگ و ینادان  زا  نیا  دسریم ]![  مه  هب  ءاضعالا  فلتخم  ناویح  نیا  دـنهجیم و  راوخفلع  ناویح  کی  رب  یگلمج  دـنیآیم  درگ  بآ 
رد واگ  اب  رتش  ای  رتش و  اب  بسا  دـیامنیمن . یکیدزن  یفنـص  ره  اب  هک  یناویح  ره  اریز ] ، ] تسا هسدـق  ّلـج  رگـشنیرفآ  تخانـش  يزیچاـن 
هب شنیرفآ  رد  هیبش و  مه  اب  اـی ] دنـشاب و  سنج  کـی  زا   ] ناویح ود  هک  تسا  یماـگنه  يریگتفج  هکلب  دـنکیمن ، تبراـقم  دزیوآیمن و 

یناویح اهنآ  زا  هک  راتفک  اب  گرگ  یکیدزن  ای  دسریم و  مه  هب  رتسا »  » اهنآ زا  هک  رخ  اب  بسا  یکیدزن  دننام : دنشاب ، کیدزن  رگید  کی 
زا يوضع  بسا ، زا  يوضع  هک  هفارز  دـننام  دـسریم ؛ مه  هب  اهنآ  زا  هک  یناویح  هک  تسین  نینچ  یهگناو  دـیآیم . دـیدپ  عمـس »  » مان هب 
هن دـنام  اهنآ  عومجم  هب  شعومجم  و   ] تساهنآ زا  ياهتخیمآ  ایوگ  هکلب  دـشاب  هتـشاد  ار  اهنآ  ياـضعا  همه  دراد ، واـگ  زا  يوضع  رتش و 
هک ینیبیم  يرگنب  نآ  مس  مد و  نیرس و  شوگ و  رـس و  هب  رگا  رتسآ  رد  هک  نانچ  يرگید ] هب  رگید  وضع  دنام و  یکی  هب  يوضع  هکنیا 

هیبش يزیچ  رتسا  يادـص  یتح  تسا  ناویح  ود  نیا  ياضعا  نایم  يزیچ  تسا و ] شوگ  زارد  بسا و  زا  اـضعا  ناـمه  دـننام   ] اـهنآ لـکش 
تعماجم هرمث  نالهاج  رادـنپ  فالخب  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ  نیا  تسا . شوگزارد  رعرع  بسا و  ههیـش  هتخیمآ  ایوگ  ود و  نآ  يادـص 

یسک هکنیا  هداهن و  شتردق  ناهرب  ار  نآ  الع  لج و  دنوادخ  هک  تسا  تقلخ  ياهیتفگش  زا  تفگش  یـشنیرفآ  هکلب  تسین ، ناویح  دنچ 
ره رد  ار  ناویح  دـنچ  ياضعا  دـناوتیم  تسا و  تاـناویح  ماـمت  رگـشنیرفآ  وا  هک  دوش  هتـسناد  اـت  زین  تسین . وا  ندومن  ناوتاـن  ياراـی  ار 

هچ ره  دیازفیب و  شنیرفآ  رب  دهاوخ  هچ  ره  دنکارپب و  دهاوخ  هک  اج  ره  رد  ار  اهنآ  دروآ و  درگ  دهاوخب  هک  ناویح 
99 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. دنادرگیمن رب  ار  وا  هدارا  زیچ  چیه  تساناوت و  زیچ  همه  رب  وا  هک  تسا  نآ  لیلد  اهنیا  دهاکب ، نآ  زا  دهاوخ 
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. تسا هتـشارفارب  ناتخرد  اب  هوبنا  ياهلگنج  نایم  رد  ناویح  نیا  دشر  لحم  هاگارچ و  هک  هدش  هدیرفآ  زارد  تهج  نآ  زا  زین  هفارز  ندرگ 
. دنک هیذغت  ناتخرد  ياهشخب  رگید  هویم و  زا  دسرب و  ناتخرد  گرب  خاش و  هب  شناهد  هک  تسا  دنمزاین  زارد  یندرگ  هب  هجیتن  رد 

[ ناسنا اب  نآ  توافت  نومیم و  شنیرفآ  ]

. نک هشیدنا  یمدآ  ياضعا  اب  ینورد  ياضعا  هنیس و  اههناش ، تروص ، رس ، نوچ : نآ  ياضعا  زا  يرایـسب  ینوگمه  نومیم و  شنیرفآ  رد 
لاعفا رثکا  دربیم و  یپ  شایبرم  هدـنرورپ و  ياهنامرف  تاراشا و  هب  تواکذ  شوه و  نیا  اب  تسا و  دـنمهرهب  تسایک  شوه و  زا  هکنیا  و 

نیا اب  هک  دبایرد  دریگب و  تربع  سرد  نآ  زا  ناسنا  ات  تسا  ناسنا  هیبش  رایسب  اهیگژیو  شنیرفآ و  رد  ناویح  نیا  دنکیم . دیلقت  ار  ناسنا 
کی زین  وا  دوبن  روعـش  قطن و  لقع ، هشیدنا ، نهذ ، يرترب  یگژیو و  رگا  هدش و  هدـیرفآ  یناویح  تعیبط  تنیط و  زا  زین  وا  ینوگمه  همه 

هرـسکی ار  نومیم  نت  هک  ییوم  زارد و  مد  هزوپ ، دننام : تسین ؛ ناسنا  رد  هک  تسه  ییاهتوافت  نومیم  مسج  رد  یهگناو  دوبن  شیب  ناویح 
عناـم یئزج  ياـهتوافت  نیا  دـشیم  هداد  ناـسنا ] ياـهیگژیو  نیا  دـننامه   ] یقطن لـقع و  نهذ و  زین  نوـمیم  هب  رگا  هتبلا  تـسا . هدـیناشوپ 

. تسا قطن  نهذ و  هشیدنا ، ندوب  صقان  نامه  ناسنا  زا  نومیم  یلصا  هدننکادج  هجیتن  رد  دشیمن . ناسنا  کلس  هب  نومیم  نتسویپ 
100 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ اهنآ ياهاپ  ینوگمهان  تاناویح و  مسج  ششوپ  زار  ]

هدیناشوپ مشپ  كرک و  وم ، اب  هنوگ  نیا  ار  اهنآ  مسج  هنوگچ  تاناویح  هب  شرهم  فطل و  رـس  زا  الع  ّلج و  يادـخ  هک  رگنب  لّضفم ! يا 
يزاین و   ] دننیبن رازآ  نیمز  يراومهان  زا  ات  دیرفآ  هتفاکش  ياهمس  اهنآ  يارب  زین  دنشاب . ناما  رد  اهییاسران  تافآ و  زا  يرایسب  امرس و  زا  ات 

رد هجیتن  رد  دـنرادن  بسانم  تشگنا  تسد و  شوپاپ و ]...  سابل و   ] نتفاب ندیـسیر و  يارب  تاناویح  نیا  اریز  دنـشاب ؛] هتـشادن  شفک  هب 
. تسا هدروآرب  اهزاین  نیا  دناهدنز  ات  تسین و  اهنآ  لیدبت  دیدجت و  هب  يزاین  چیه  هدش و  هدیرفآ  هدوب و  رظن  رد  اهزاین  نیا  اهنآ  شنیرفآ 
ار نآ  شعضو  بسانت  هب  دنکیم و  هیهت  كاشوپ  دوخ  يارب  دفابیم و  دسیریم و  وا  دراد . راک  بسانم  یتسد  یشیدناهراچ و  ناسنا ، اّما 

: تسوا دوس  هب  راک  نیا  تهج  دنچ  زا  دیامنیم . ضیوعت  نوگرگد و 
. دنکفایمن ثبع  راک  رد  ار  وا  يزاینیب ، دنامیم و  رود  هب  یگدوهیب  داسف و  زا  كاشوپ  تخاس  راک  هب  لاغتشا  اب  [ 1]

. دربیم تذل  اهنآ  ندرک  نت  رب  زا  هاگ  ندروآ و  رد  زا  شعضو  اب  بسانتم  [ 2]
. دوشیم ذذلتم  اهنآ  لیدبت  رییغت و  زین  هوکش و  اب  ابیز و  ياهسابل  ندیشوپ  زا  دوخ  باختنا  نسح  اب  [ 3]

. دنکیم ظفح  ار  شیاهاپ  هلیسو  نیدب  دزادرپیم و  شفک  شوپاپ و  باروج ، عاونا  تخاس  هب  تعنص  نیا  زا  يریگهرهب  اب  [ 4]
شاعم و دنناوتیم  یتعنص  شخب  نیا  رد  ندرک  راک  اب  مدرم  زا  يرامش  دروآیم و  مهارف  ار  مدرم  زا  يرایـسب  لاغتـشا  مزاول  راک  نیا  [ 5]

. دنروآ تسد  هب  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  يزور 
101 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. تساهنآ شفک  مکح  رد  نوگهنوگ  ياهمس  تاناویح و  كاشوپ  مکح  رد  مشپ  كرک و  وم ، سپ 

[ دننکیم ناهنپ  ار  دوخ  گرم  ساسحا  تقو  رد  تاناویح  ]

رد ار  رگید  کی  هک  اهناسنا  دننام  دندرم  هک  یتقو  اهنآ  شیدنیب . هدـش  هداهن  نایاپراهچ  شنیرفآ  رد  هک  یتفگـش  یگژیو  رد  لّضفم ! يا 
ادـیپ هک  تساـجک  نآ  زج  ناگدـنرد و  یـشحو ، تاـناویح  رادرم  همه  نیا  دوـبن  نینچ  رگا  و  دـننکیم . یفخم  ار  دوـخ  دـنهنیم  كاـخ 

. تسا هتفگ  تسار  یتخس  تسا  مدرم  زا  شیب  اهنآ  هرامش  دیوگب  یسک  رگا  یتح  دنشابن . ادیپ  ات  دنتسین  كدنا  هک  تاناویح  نیا  تسین ؟
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، اهریش نوچ  یناگدنرد  هب  نینچمه  یهوک و  ياهزب  اهنزوگ و  نارخروگ ، یشحو ، ياهواگ  ناوهآ ، هوبنا  ياههتسد  هب  ارحص  هوک و  رد 
، اهزاغ اههراوخگنـس ، اهغالک ، نوچ  یناگدـنرپ  ياههتـسد  هب  نیمز و  يور  ناگدـنبنج  تارـشح و  هب  و  اهراتفک و ...  اـهگرگ ، اـهگنلپ ،
دنک و راکش  يدایص  هک  یکدنا  رامش  زج  دنریمیم  هک  یتقو  نوگهنوگ  ناویح  همه  نیا  رگنب . راوختشوگ  هدنرد و  ناگدنرپ  نارتوبک و 

. دنتسین ادیپ  مادک  چیه  دردب  ياهدنرد  ای 
. دنریمیم اج  نامه  رد  دنوشیم و  یفخم  يدوگ  تسپ و  ياج  رد  هدیـسر  ارف  ناشگرم  نامز  هک  دندرک  ساسحا  هک  یتقو  تاناویح  نیا 

رشتنم اج  همه  رد  ابو  نوچ  ياهدنـشک  ياهیرامیب  دشیم و  دساف  اهنآ  داسف  هدیدنگ و  يوب  زا  ایرد ] هوک و  و   ] تشد مامت  دوبن  نینچ  رگا 
. تشگیم

رد تفرگ  ارف  رگید  غـالک  طـسوت  یغـالک  يراپـسکاخ  هب  زا  ناـسنا ، شنیرفآ  زاـغآ  رد  ار  نآ  هک  یمدآ  تلـصخ  نیا  هنوـگچ  هک  رگنب 
هدش هداهن  تاناویح  تشرس 

102 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
؟ درب رد  هب  ملاس  ناج  نوگهنوگ  ياهیرامیب  یگدولآ و  زا  یمدآ  ات  تسا 

[ نیفلد هابور و  یهوک ، زب  نوچ  یتاناویح  شوه  زار  ]

لقعیب تاناویح  هکنآ  يارب  تمحر و  فطل و  رـس  زا  هنوگچ  الع  ّلج و  دنوادخ  هک  رگنب  نک و  هشیدنا  تاناویح  شوه  رد  لّضفم ! يا 
؟ داهن تسایک  شوه و  اهنآ  تشرس  رد  دندرگن  مورحم  یتمعن  زا  هشیدنا  و 

. دباییم یتخس  یگنشت  نآ ، رثا  رب  دنکیم  هیذغت  اهرام  زا  یهوک  رن  زب  یعون 
یلو دنکیم  ادص  دنزیم و  هلان  رایـسب  دتـسیایم ، بآ  هنارک  رب  دنادرگ ، كاله  ار  وا  دوش و  رـشتنم  شناج  رد  ّمس  ادابم  هکنآ  ساره  زا 

. ددرگیم كاله  يدوزب  دشونب  رگا  اریز  دشونیمن ؛ نآ  زا  ياهرذ 
؟ دزاـسیم راومه  دوخ  رب  ار  دـیدش  یگنـشت  نآ  بآ ، ندیـشون  ناـیز  ساره  زا  هک  هدـش  هدـیرفآ  هنوـگچ  ناوـیح  نیا  تشرـس  هک  رگنب 

. دناوتیمن يرادنتشیوخ  لمحت و  ینامز  نینچ  رد  ابلاغ  زین  لقاع  دنمشیدنا و  ناسنا  یتح  هک  یتسارب 
. درادنپب شاهدرم  ياهدنرپ  ات  دنکیم  داب  ار  شمکـش  دباوخیم . تشپ  هب  دـیآیم ، بلاغ  وا  رب  دـیدش  یگنـسرگ  هک  یماگنه  زین  هابور » »

هلیح نیا  هار  زا  هنوـگ و  نیا  هک  یـسک  نآ  زج  دروـخیم . ار  نآ  دروآیم و  شگنچ  هب  دـهجیم ، نآ  رب  هاـبور  تسـشن  نآ  رب  هک  یتـقو 
؟ تسا هداد  يرای  گنرین  نیا  رب  ار  هشیدنا  لقعیب و  هابور  یسک  هچ  هدش  هابور  يزور  لفکتم 

هدش هداد  تواکذ  شوه و  وا  هب  تسین  رادروخرب  ناگدـنرد  رگید  يروهلمح  ناوت  تردـق و  تلوص و  نآ  زا  هابور  هک  اجنآ  زا  نینچمه 
. دنک یگدنز  بیرف  گنرین و  هار  زا  ات 

103 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
، دریگیم ار  یهام  کی  تسا : هنوگ  نیا  راکـش  يارب  وا  گنرین  تسا ، بآ  نایم  رد  هک  یماگنه  دـنکیم ، راکـش  هدـنرپ  هک  مه  نیفلد » »

ادیپ بآ  نوریب  زا  ات  دهدیم  تکرح  ار  بآ  دوشیم . یفخم  نآ  ریز  رد  هاگنآ  دـنامب . بآ  رب  ات  دـهنیم  بآ  يور  رب  ار  نآ  دـشکیم و 
. دروآیم گنچ  ارف  ار  نآ  دربیم و  هلمح  تسشن  یهام  رب  هدنرپ  هک  یتقو  دشابن 

[ ربا یعفا و  ]

هک ییوگ  الع ] ّلج و  يادخ  بناج  زا   ] ربا دومرف : مالّسلا - هیلع  ماما  دییوگب . ربا  یعفا و  يارجام  زا  اقآ ! مدرک : ضرع  دیوگیم : لّضفم 
نیا تسا  ربا  ناراب و  لصف  هک  هاگنآ  ور  نیا  زا  دـیابریم . ار  نهآ  ابرنهآ  هک  ياهنوگهب  دـیابرب  دـبایب  ار  یعفا  هک  اج  ره  ات  تسا  لـیکو 
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. دشابن نامسآ  رد  يربا  دشاب و  مرگ  رایسب  اوه  هک  دروآیم  نوریب  رس  یماگنه  اهنت  دروآیمن ، نوریب  كاخ  زا  رس  ربا ، ساره  زا  ناویح 
؟ شدیابرب دید  ار  نآ  رگا  دشاب و  یعفا  نیمک  رد  ربا  دیاب  ارچ  مدرک : ضرع 

. دهد یصالخ  نآ  رش  زا  ار  مدرم  ات  دومرف :

[ اهنآ تشرس  توبکنع و  سگم ، ریش  هچروم ، ]

تربع سرد  تسا  راوازـس  لها و  هک  ره  هک  دـیدومرف  یتاکن  ناـیاپراهچ  یگدـنز  هراـب  رد  نم ! ياـقآ  مدرک : ضرع  دـیوگیم : لّـضفم 
رد ایآ  رگنب  هچروم  کچوک  تروص  رد  دومرف : مالّسلا - هیلع  ترـضح - دییامرفب . هدنرپ  تشرد و  زیر و  هچروم  هراب  رد  لاح  دریگیم ،

نیا شنیرفآ ، تشرد  زیر و  رد  رگـشنیرفآ  تمکح  زج  ینکیم ؟ هدهاشم  يدوبمک  تسا  دـنمزاین  نآ  هب  تسوا و  تحلـصم  هب  هک  هچنآ 
تمکح و

104 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
يروآدرگ رد  اهنآ  هوبنا  يراـکمه  و  روم »  » یگدـنز رد  دریگیم ؟ همـشچرس  اـجک  زا  زیر  ناویح  نیا  شنیرفآ  رد  هدـش  باـسح  ریدـقت 

هب ناسنا  دنزاسیم  هریخذ  دـنربیم و  یعفترم  ّلحم  هب  ار  اههناد  اهنآ  زا  ياهتـسد  هک  یماگنه  رگنب  رگنب . کین  نآ  ندرک  هدامآ  يزور و 
ینیبیمن دراد . شالت  ّدج و  ددـنبیم و  تّمه  رمک  ناسنا  زا  شیب  راک  نیا  رد  روم  هکلب  دـتفایم ، هناخ  هب  اذـغ  لاقتنا  رد  مدرم  شالت  دای 

زبس هنال  رد  هناد  ات  دننکیم  مین  ود  هب  ار  هناد  اهنآ  دنهدیم ؟ يرای  ار  رگید  کی  هنال ، هب  اذغ  هناد و  لاقتنا  لمح و  رد  زین  اهناسنا  دننامه 
الاب ياهاج  رد  زج  ناروم  زین  دننادرگیم . کشخ  دنروآیم و  نوریب  ار  اهنآ  دیسر ، اههناد  هب  یبآ  رگا  دنکن ، بارخ  ار  ناشراک  دوشن و 

. دزاس ناشقرغ  دزیر و  نآ  رد  بآ  ادابم  ات  دننیزگیمن  هنال  نکسم و  دنلب  و 
. تسا هتفهن  اهنآ  رد  تحلصم  رطاخ  هب  الع  ّلج و  يادخ  هک  تسا  یتشرس  هزیرغ و  زا  هک  روعش  لقع و  هشیدنا و  رس  زا  هن  همه  اهنیا 

هدـش هداد  وا  هب  ارادـم  یگدـنبیرف  يورین  شاـعم ، يزور و  بسک  رد  هنوگچ  هک  رگنب  دـنیوگیم  سگمریـش »  » ار نآ  مدرم  هک  ثیل »  » هب
؟ تسا

. درادیم هاـگن  تکرحیب  ار  دوخ  يردـق  دـهدیم و  تلهم  ار  نآ  تسا ، سگم  وا  یکیدزن  رد  هک  دـنکیم  سح  سگمریـش »  » هک یتقو 

. دریگیم ار  نآ  عیرـس  هدـش و  باـسح  قیقد ، یتـکرح  اـب  هاـگان  دـنکیم . تلفغ  نآ  زا  هجیتـن  رد  تسا  هدرم  هک  دوشیم  نئمطم  سگم 
سح هک  یتقو  ات  درادیم  شهاگن  تلاح  نیا  رد  ناـنچمه  دوش . دازآ  شگنچ  زا  اداـبم  هک  دریگیم  رب  رد  ار  نآ  دوجو  ماـمت  اـب  هاـگنآ 

. دنامیم هدنز  هلیسو  نیدب  دروخیم و  دردیم و  ار  نآ  تقو  نیا  رد  هدش  ناجیب  تسس و  دنکیم 
. دیامنیم هدیـشوپ  اهرات  نایم  رد  ار  دوخ  نامز  نیا  رد  دنکیم . هدافتـسا  اهـسگم  ماد  ناونع  هب  نآ  زا  دـنتیم و  ار  رات  نآ  زین  توبکنع » »

رد سگم  هک  هاگنآ 
105 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. دنامیم هدنز  هلیسو  نیدب  دنکیم و  هیذغت  نآ  زا  دنزیم و  شین  ار  نآ  تعاس  هب  تعاس  دمآ ، راتفرگ  شرات 
. تسا روت  ماد و  اب  راکش  زا  یکچوک  هنومن  ناویح  نیا  تسا و  ناریش  ناگس و  راکش  رگنایامن  ناویح  نآ 

رازبا و يریگراک  هب  هلیح و  اب  اهنت  یمدآ ، هک  هدـش  هدـیرفآ  يزیچ  نآ  تشرـس  رد  هنوگچ  هک  رگنب  کـچوک  فیعـض و  هدـنبنج  نیا  هب 
رطاخ هب  ار  نآ  تسه  ياهدنزومآ  سرد  تربع و  روم و ...  هچروم و  دـننام : کچوک ، يزیچ  رد  رگا  دـهد . ماجنا  ار  نآ  دـناوتیم  تالآ 

دوشیم و هدیجنس  زیچان  کچوک و  زیچ  کی  اب  يردقنارگ  سیفن و  رایسب  موهفم  ینعم و  کی  هاگ  اریز  رادم ، ریقح  اهنآ  ندوب  کچوک 
زا هاگ  چیه  دـننک  نزو  ینهآ  هنزو  اب  ار  الط  رانید  رگا  هک  نانچ  دـهاکیمن . دنمـشزرا  ینعم  نآ  شزرا  ردـق و  زا  يور  چـیه  هب  راک  نیا 

. دوشیمن هتساک  الط  نآ  تمیق 
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[ هدنرپ شنیرفآ  رد  هتفهن  ياهتمکح  ]

کبـس و شنت  دشاب ، نامـسآ  رد  هدنرپ  هک  تفرگ  قلعت  نآ  رب  تمکح  ریدـقت و  هک  هاگنآ  رگنب . هدـنرپ  شنیرفآ  مسج و  رد  لّضفم ! يا 
کی تالوضف  لوب و  جرخم  ود  ياج  هب  تشگنا و  راهچ  تشگنا  جنپ  ياج  هب  اپ و  ود  اهنت  اپ  تسد و  راهچ  ياج  هب  دـش و  هدـیرفآ  وکین 

. دش هداد  نآ  هب  جرخم 
یتشک هیبش  ياهنوگ  هب  زین  هدنرپ  يولج  هنیس و  دوریم ، شیپ  دفاکشیم و  ار  بآ  تسا و  کیراب  زیت و  یتشک  نیـشیپ  تمـسق  هک  نانچ 
يارب ار  وا  یتحارب  ات  هدـش  هداهن  يدـنلب  ياهرپ  شمد  اهلاب و  رد  نینچمه  دـیآ . رد  زاورپ  هب  دـهاوخ  هک  نانچ  دفاکـشب و  ار  اوه  ات  تسا 

اهنآ رد  اوه  ات  تسا  رپ  زا  هدیشوپ  شندب  مامت  دننک . دنلب  زاورپ 
106 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. دنک زاورپ  دنامب و  الاب  عافترا  رد  یتحارب  دنک و  ذوفن 

بل و دننامه  درب ، ورف  ندیوج  نودب  ار  اهنآ  دیاب  دشاب و  تشوگ  هناد و  زا  ناگدنرپ  ياذـغ  هک  تفرگ  قلعت  نینچ  تمکح ، هک  اجنآ  زا 
ندـیچ و زا  دـنروخب و  دـنریگرب و  نآ  اب  ار  اذـغ  ات  دـش  هداد  اهنآ  هب  تخـس  زیت و  يراـقنم  هکلب  دـشن  هدـیرفآ  اـهنآ  يارب  یمدآ  نادـند 

. دنکشن تشوگ  ندرک  هراپ  زا  دوشن و  هراپ  راومهان ] نیمز  زا   ] تخس ياههناد  نتسکش 
ار هناد  هک  هدـش  هداهن  یترارح  نآ  نورد  رد  دربیم  ورف  هتخپان  تخـس و  ار  تشوگ  ملاـس و  ار  هناد  درادـن و  نادـند  هدـنرپ  هک  اـجنآ  زا 

ورف هدیوجان  یمدآ  ار  اههناد  نیا  رگا   ] ناسنا رد  ورین  نیا  ندوبن  رطاخ  هب  ددرگیم . ینغتسم  ندیوج  زا  هک  دنکیم  بایـسآ  درخ و  نانچ 
. دنامیمن نآ  زا  يرثا  هک  ددرگیم  درخ  نانچ  هدنرپ  نورد  رد  ملاس  ياههناد  نیمه  یلو  ددرگیم  عفد  ملاس  لکش  نامه  هب  درب ]

يوق ات  دنامب  اهنآ  مکـش  رد  دنزرف  رگا  دنـشابن . نیگنـس  زاورپ  تقو  رد  ات  دنیازن  هچب  دنراذگ و  مخت  ناگدنرپ  هک  دـش  نانچ  ریدـقت  زین 
ناـنچ ناگدـنرپ  زیچ  همه  سپ  درادیم . هاـگن  زاورپ  نتـساخرب و  زا  ار  اـهنآ  نآ ، ینیگنـس  تسا ،] نینچ  نارادناتـسپ  رد  هک  ناـنچ   ] دوش

. دشاب گنهامه  بسانتم و  اهنآ  ياهیگژیو  اب  هک  هدش  هدیرفآ 
ار نآ  ات  دنباوخیم  دوخ  مخت  رب  هتفه  هس  رگید  یخرب  هتفه و  ود  یخرب  ياهتفه ، هاگ  تسا ، تشگ  زاورپ و  رد  ابلاغ  هک  ياهدـنرپ  هاگنآ 
ار اذغ  دـناوتب  ددرگ و  هداشگ  شنادهنیچ  ات  دـمدیم  هجوج  لد  رد  داب  دـمآ  نوریب  هجوج  نوچ  دـیآ . نوریب  مخت  زا  هجوج  دـننارورپب و 

. دنکیم گرزب  دهدیم و  راگزاس  بسانم و  ییاذغ  ار  وا  هاگنآ  دهد . ياج 
دزیر و نادهنیچ  رد  دنیچرب و  هناد  اذغ و  وا  هک  هدومن  نانچ  ریبدت  یسک  هچ 

107 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
زا درادـن و  هشیدـنا  لقع و  هکنآ  لاـح  دـنکفایم و  یتخـس  جـنر و  رد  ار  دوخ  هنوگ  نیا  ارچ  دروآرب ؟ ار  اـههناد  شاهجوج  يارب  هاـگنآ 

؟ درادن مان  يراگدنام  يرای و  تزع ، رخف ، دننام : دنراد ؛ دنزرف  زا  نایمدآ  هک  يراظتنا  شاهجوج 
ار شاهجوج  يدادادخ  هزیرغ  رـس  زا  روما ، نیا  رد  هشیدـنا  نودـب  وا  هک  هدومن  ریبدـت  نانچ  تمارک ، فطل و  رـس  زا  الع  ّلج و  دـنوادخ 

. دنام رادیاپ  اهنآ  لسن  ات  دهد  شیاذغ  دراد و  تسود 
نآ رد  اهمخت  ندروآ  درگ  يارب  یبسانم  هنال  ياـج و  هکنآ  لاـح  دراد  رـس  رد  هجوج  شرورپ  يراذـگمخت و  روش  هنوگچ  غرم  هک  رگنب 

ار اهنآ  دـنیآ و  درگ  شیاهمخت  ات  دروخیمن  يزیچ  دـنامیم و  هنـسرگ  دراذـگیم و  مخت  دوشیم . هتخیگنارب  نامز  نیا  رد  غرم  درادـن ؟
لـسن ياقب  يارب  ارچ  درادن - هشیدنا  كرد و  غرم  هکنیا  اب  و  تسا ؟ لسن  يراگدنام  يارب  زج  نیا  ایآ  یتسار  دنادرگ . هجوج  دـنارورپب و 

؟ تسا هداهن  وا  هزیرغ  تشرس و  رد  ار  ورین  نیا  میکح  رگشنیرفآ  هک  تسا  نآ  يارب  زج  ایآ  دشوکیم ؟ هنوگ  نیا 

[ نآ رد  هتفهن  ریبادت  ناگدنرپ و  مخت  شنیرفآ  ]
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دسر مه  هب  هجوج  هکنآ  يارب  یشخب  هدش . هداهن  دیفـس  قیقر و  بآ  گنر و  درز  هدام  نآ ، رد  ریگ . تربع  سرد  هدنرپ  مخت  شنیرفآ  زا 
دـشر هک  اجنآ  زا  رگنب . روما  نیا  رد  هتفهن  ریبادـت  رد  دـیآ . نوریب  دفاکـشب و  ار  مخت  هک  هاـگنآ  اـت  تسا  نآ  هیذـغت  يارب  رگید  شخب  و 

هک هدـش  هیبعت  اذـغ  ردـقنآ  نآ ، نورد  رد  درادـن ، هار  نآ  نورد  هب  زیچ  چـیه  تسا و  تخـس  ياـههیال  اههرادـج و  نآ  نورد  رد  هجوج 
تسا و سوبحم  ینادنز  نورد  رد  هک  دنامیم  ینادنز  کی  هب  هجوج  دشاب . سب  ندمآ  نوریب  ماگنه  ات  ار  هجوج 

108 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
تدم يارب  مزال  يزور  اذـغ و  هجیتن  رد  درادـن  دوجو  وا  هب  اذـغ  ندیـسر  يارب  یهار  چـیه  هتفرگ . ارف  تخـس  ياهژد  ار  نادـنز  نوماریپ 

. دنهنیم شرانک  رد  ار  سبح 

[ هدنرپ نادهنیچ  ]

مارآ و رایسب  اهنت  اذغ  تسا و  کیراب  نادگنس  هب  ات  نادهنیچ  زا  اذغ  هار  شیدنیب . نآ  رد  هتفهن  ریبادت  نادهنیچ و  شنیرفآ  رد  لّضفم ! يا 
وا هب  یفاک  ییاذغ  دشکیم و  ازاردب  وا  راک  دنیچنرب ، ار  مود  هناد  تسخن  هناد  ندیـسر  ات  هدـنرپ  رگا  دوشیم و  نآ  دراو  كدـنا  كدـنا 

. دسریمن
هجوت و تدش  زا  غرم  دنکیم ] نادهنیچ  هناور  دـنیچیم و  هناد  دـنت  دـنت  هکلب  دوشیمن  نادگنـس  هب  لوا  هناد  ندیـسر  رظتنم  وا  هجیتن  رد  ]

دریگرب تعرسب  دباییم  هک  ار  هچ  ره  ات  هدش  هتخیوآ  وا  شیپ  رد  ياهربوت  دننام  هدنرپ  نادهنیچ  سپ  دیابریم . نیمز  زا  ار  اههناد  ساره ،
. دنادرگ نادگنس  هناور  نادهنیچ  زا  مارآ  مارآ  یلو  دنک  نادهنیچ  دراو  و 

تروـص نیا  رد  دـنزیریم  هجوـج  ناـهد  هب  اذـغ  دوـخ  نورد  زا  ناگدـنرپ  زا  یخرب  هکنیا  نآ  تسه و  زین  يرگید  یگژیو  نادهنیچ ، رد 
. تسا رتتحار  رتکیدزن و  نادهنیچ  زا  اذغ  ندنادرگرب 

[ ناگدنرپ گنر  ینوگمهان  زار  ]

گنهامهان و دوخ و  هب  دوخ  یگتخیمآرد  زا  ناگدـنرپ  لکـش  گـنر و  ینوگمهاـن  هک  دناهتـشادنپ  نارکنم  زا  یخرب  دـیوگیم : لّـضفم 
: دومرف مالّسلا - هیلع  ماما - دریگیم . همشچرس  طالخا  باتک  باسحیب و 

109 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
اهنآ رب  دـننامیب  یـشاقن  ملق  اب  ایوگ  ینیبیم و  اهکبک  اهـسواط و  رد  هک  گنهامه  قیقد و  نوگانوگ و  ياـهیزیمآگنر  نیا  لّـضفم ! يا 

یگتخیمآ یگنهامهان و  نیا  ارچ  و  دیآ ؟ دیدپ  فدهیب  دوخ و  هب  دوخ  دوش و  یشان  يریبدتیب  لامها و  زا  دوشیم  هنوگچ  هتـسب  شقن 
؟ تسا هدروآ  دیدپ  ار  يدحاو  تروص  لکش و  طالخا ، یفداصت  فدهیب و 

رد یتسد  کی  یگنهامه و  مظن و  هنوگ  نیا  تسیاب  هنیآ  ره  دمآیم  دیدپ  دوخ  هب  دوخ  لامها و  زا  اهگنر ] اهـشقن و  نیا   ] رگا دـیدرتیب 
. دوب هتخیر  مه  رد  گنهامهان و  زیچ  همه  دوبن و  راک 

[ ناگدنرپ رپ  یگنوگچ  ]

دننام هدش و  هتفاب  یکزان  کیراب و  رایسب  ياههتشر  زا  سابل ، دننام  اهرپ ] نیا   ] هک ینیبیم  امن . هشیدنا  لمأت و  ناگدنرپ  رپ  یگنوگچ  رد 
ات دندرگیمزاب  یکدنا  هکلب  دنلسگیمن ، مه  زا  یشکیم ، ار  اهنآ  هک  یتقو  دناهتسب و  هتسویپ و  مه  هب  همه  وم  ياهرات  اهخن و  یگتـسویپ 
اب ات  هدـش  هداهن  لکـش  ياهلیم  تخـس و  ینوتـس  رپ ، نایم  رد  دوشن . نیگنـس  اوه  رد  دـنک و  زاورپ  یتحارب  هدـنرپ  دـشاب و  داب  ناشنایم  رد 

. درادن زاب  زاورپ  زا  ار  هدنرپ  نآ  ینیگنس  ات  تسا  یلاخ  وت  ماکحتسا ، یتخس و  نیا  اب  زاب  یلو  دراد . هاگن  ار  رپ  يازجا  دوخ  یتخس 
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[ ناگدنرپ زا  یخرب  ییاپزارد  زار  ]

دنلب قاـس  ود  ياراد  ینیبیم . اـهریگبآ  رد  اـبلاغ  ار  هدـنرپ  نیا  ياهدرب ؟ یپ  یگژیو  نیا  زار  هب  ياهدـید و  ار  اـپ  زارد  هدـنرپ  لّـضفم ! يا 
هک تسا  ینابدید  ایوگ  تسا .

110 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
نآ ات  درادیمرب  ماگ  مارآ  مارآ  دید ، ار  دوخ  يزور  هک  هاگ  ره  دراد . رظن  ریز  ار  نآ  درگنیم و  ار  بآ  نورد  ینابدید  کجرب  يالاب  زا 

. دروآ تسد  هب  ار 
بآ تفرگیم و  سامت  بآ  اـب  شمکـش  دریگب ، ار  نآ  اـت  درکیم  تکرح  دیـص  بناـج  هب  هک  یماـگنه  دوب ، هاـتوک  اـپ  هدـنرپ  نیا  رگا 

لـصاح شیاذغ  دبایرد ، ار  شاهتـساوخ  ات  هدش  هدیرفآ  شیارب  اپ  ود  نیا  سپ  تشاذگیم . رارف  هب  اپ  ساره  زا  راکـش  درکیم و  تکرح 
. دنامب هدنز  دوش و 

. درادرب نیمز  زا  ار  شیاذغ  دناوتب  ات  دراد  زین  زارد  یندرگ  دراد ، دنلب  قاس  ود  هک  ياهدنرپ  رگنب . هدنرپ  شنیرفآ  رد  گنهامه  ریبادـت  رد 
. درادرب نیمز  زا  يزیچ  هک  دوبن  رداق  دوب ، هاتوک  شندرگ  یلو  تشاد  زارد  ییاهاپ  هدنرپ ، رگا 

. ددرگ ناسآ  وا  رب  راک  ات  دنکیم  يرای  فده  هب  ندیسر  رد  ار  وا  ندرگ  شراقنم ، يزارد  هاگ 
ریدـقت ریبدـت و  اـب  هناـمیکح و  شدوـجو  ماـمت  تسا و  باوـص  يراوتـسا و  تیاـهن  رد  ینیبیم  هک  ار  هچ  ره  شنیرفآ  رد  هک  يرگنیمن 

؟ تسا

[ اذغ نتفای  یپ  رد  ناکشجنگ  ]

تـسد نآ  هب  موادم  شالت  تکرح و  اب  یلو  تسین  هدامآ  ناشیاذغ  هچ  رگا  دنتـسه . اذـغ  یپ  رد  زور  رد  هنوگچ  هک  رگنب  ناکـشجنگ  هب 
. تسا هدنکارپ  ناشنایم  رد  هنوگ  نیا  ار  يزور  هک  ییادخ  تسا  هزنم  دناهنوگ . نیا  همه  ناگدیرفآ  دنهدیمن . تسد  زا  ار  نآ  دنباییم و 

چیهیب هک  درک  نانچ  هن  دـیرفآ و  نآ  هب  دـنمزاین  ار  ناگدـیرفآ  اریز  دـشاب ؛ نکمماـن  تخـس و  يزور  رب  نتفاـی  تسد  هک  درک  ناـنچ  هن 
اریز دیآ ؛ تسد  هب  یجنر 

111 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
دنوش و كاله  هک  دندروخیم  ردقنآ  تاناویح  دوب  هدامآ  ایهم و  هرـسکی  اهنآ  يزور  زاین و  رگا  تسا . نیا  رد  ناگدیرفآ  دوس  حالص و 

. دندرکیم طوقس  شحاوف  باکترا  هانگ و  یتسمرس و  رد  تلاطب  يراکیب و  رطاخ  هب  اهناسنا 

[ هرپبش دغج و  شاعم  ]

؟ دوشیم نیمأت  هنوگچ  اههرپبش  ياذغ  هک  ینادیم  ایآ 
اوه رد  هک  تسا  ییاـهروبنز  اـهخلم و  اـهکرپاش ، اـههشپ ، عاونا  زا  اـهنآ  يزور  دومرف : مالّـسلا - هیلع  ماـما - نم ! يـالوم  هن  مدرک : ضرع 

ار یغارچ  ناهاگنابش ، یناوتیم  تقیقح  نیا  كرد  يارب  دنراد . دوجو  نامسآ  ياج  همه  رد  تادوجوم  تارشح و  نیا  اریز  دناهدنکارپ ؛
نوماریپ رد  ناگدـنرپ  نیا  رگا  دـنوشیم . عمج  نآ  درگ  هب  تارـشح  نیا  زا  ردـقچ  هک  ینیبب  يراذـگب و  طایح  نورد  ای  ماـب و  يـالاب  رد 
ياهظحل ای  یتعاس  رد  ار  رود  هار  نیا  دوشیم  تفگ : دیاب  دنیآیم  ارحـص  تشد و  زا  دیوگب  یـسک  رگا  دـنیآیم ؟ اجک  زا  دنـشابن  غارچ 

هک تسا  نآ  ناشن  نیا  سپ  دنباتـشیم ؟ نآ  يوس  دـننیبیم و  ياهناـخ  نورد  رد  ار  یغارچ  هنوگچ  رود  هقطنم  نآ  زا  یهگناو  دـنیامیپب ؟
. دنیامنیم هیذغت  اهنآ  زا  دننکیم  زاورپ  اوه  رد  هک  یماگنه  زین  هرپبش  ناگدنرپ  نیا  دناهدنکارپ . نامسآ  ياج  همه  رد  تارشح 
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کی  ] هب زین  دیآیم ؟ مهارف  اوه  رد  هدنکارپ  تارـشح  نیا  زا  دـننکیم  زاورپ  بش  رد  اهنت  هک  ناگدـنرپ  نیا  يزور  هنوگچ  هک  رگنب  لاح 
. تسین هتفهن  اهنآ  رد  يدوس  دندیاز و  هک  دنرادنپب  یناسک  اسب  هچ  هک  یتارشح  ربب . یپ  تارشح  نیا  شنیرفآ  رارسا ] زا  زار 

112 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

([ شافخ  ) هرپبش شنیرفآ  ]

نایاپراهچ هب  نآ  شنیرفآ  هتبلا  تسا . روآتریح  تفگش و  رایـسب  تسا  نایاپراهچ  ناگدنرپ و  شنیرفآ  نایم  يزیچ  هک  شافخ  شنیرفآ 
رب دوریم  هار  هک  یماگنه  دنکیم و  لوب  دهدیم و  ریـش  هچب  دـیازیم ، هچب  دراد ، كرک  نادـند و  دـنلب ، شوگ  ود  اریز  تسا ؛ رتکیدزن 

. تسا راگزاسان  ناگدنرپ  ياهیگژیو  اب  اهنیا  همه  هک  دوریم  هار  اپ  تسد و  راهچ 
شافخ دناهتـشادنپ ، یخرب  دننکیم . هیذغت  اوه  رد  هدـنکارپ  تارـشح  زا  دـننکیم و  زاورپ  بش  رد  هک  تسا  یناگدـنرپ  رامـش  زا  شافخ 

: تسا باوصان  يور  ود  زا  نیا  دنکیم . هیذغت  میسن  زا  درادن و  ییاذغ 
. تسین ریذپهیجوت  هیذغت  اب  زج  هک  نآ  زا  لوب  یگدولآ و  ندش  نوریب  - 1

تمکحیب زیچ  چیه  شنیرفآ ، رد  مینادیم  هکنآ  لاح  تسا ؛ ینعم  هچ  هب  نادـند  نتـشاد  دروخیمن  يزیچ  شافخ  رگا  دراد . نادـند  - 2
. تسین

شنیرفآ رتمهم ، زیچ  همه  زا  دـنریگیم و  راـک  هب  وراد و ]...  نتخاـس  راـک  رد   ] ار شاهلـضف  یتح  تسا  دـنمدوس  ناـسنا  يارب  هدـنرپ  نیا 
رد دهاوخ  دناد و  هک  یتحلـصم  ره  رطاخ  هب  هکنیا  دراد و  تلالد  الع  ّلج و  رگـشنیرفآ  تردق  رب  هک  تسا  نآ  لوقعلا ] ّریحم  و   ] تفگش

. دیامن فرصت  دنک  هدارا  هک  هچنآ 

[ کسخ راخ  زا  هدافتسا  رد  هرّمت  نبا  هلیح  ]

رب میظع  يرام  دید  هاگان  درک . هنال  یتخرد  ياههخاش  يال  هبال  رد  يزور  دنیوگیم : هرّمت » نبا   » نآ هب  هک  یکچوک  هدنرپ  هراب  رد  اّما  و 
هراچ یپ  رد  داتفا و  بارطضا  شیوشت و  رد  تخس  هدنرپ  تسا . هدوشگ  ار  ناهد  هتشگ و  فرشم  شاهنال 

113 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
دوخ هب  ردـقنآ  زین  رام  دـنکفا . رام  ناهد  رد  تشادرب و  ار  نآ  تفای . ار  نآ  درک و  هدـهاشم  ار  کسخ » راـخ   » هاـیگ هاـگان  هک  تشگیم 

. داد ناج  هک  دیچیپ 
دشاب هتشاد  یتحلـصم  دوس و  نینچ  کسخ » راخ   » هک درکیم  روطخ  نارگید  وت و  نهذ  هب  مدرکیمن  هاگآ  ربخ  نیا  زا  ار  وت  رگا  یتسار 

عفانم و هک  نادب  ریگب و  تربع  سرد  رگید  يایـشا  زا  يرایـسب  نیا و  زا  دـیآرب ؟ ياهراچ  هلیح و  نینچ  گرزب  ای  کچوک  ياهدـنرپ  زا  ای 
. دوش هتسناد  اهدوس ] نیا   ] ات ددرگ  رکذ  اهنآ  زا  يربخ  ای  دهد  خر  ياهثداح  دیاب  یلو  دنراد  يرامشیب  دیاوف 

[ لسع تخاس  ات  هناخ  تخاس  زا  لسع ، روبنز  ]

شـش ياههناخ  نیا  مامت ، ّتقد  تراهم و  تواکذ و  اب  هنوگچ  هک  نیبب  رگنب و  لسع  نتخاس  رد  اهنآ  یهورگ  يراکمه  لسع و  روبنز  هب 
. دنزاسیم ار  یعلض 

نآ ینکیم  هاگن  نآ  هجیتن  لمع و  هب  هک  هاگنآ  یباییم . فیطل  فیرظ و  تفگش ، ار  نآ  هنیآ  ره  ینک  هشیدنا  یتسردب  راک  نیا  رد  رگا 
یباییم دوخ  هب  نادان  لهاج و  یتح  ار  نآ  يرگنیم  لعف  نیا  لـعاف  هب  هک  یتقو  یلو  ینیبیم ، وکین  فیرـش و  میظع ، مدرم ، ناـیم  رد  ار 

لـسع روبنز  يارب  هن  راک  نیا  يراوتـسا ] ناـقتا و  و   ] تمکح باوص و  هک  تسا  یحـضاو  رپ  لـیلد  یبوخب  رما  نیا  نارگید ، هب  دـسر  هچ 
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راک نیا  رب  ار  نآ  مدرم  هب  یناـسر  دوس  يارب  هدـیرفآ و  نینچ  ار  نآ  ترطف  تشرـس و  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  هکلب  هشیدـنایب ] ناداـن و  ]
. تسا هدومن  لوبجم » »

![ يوق لاح  نیع  رد  فیعض و  یناویح  خلم ، ]

هراشا

نآ شنیرفآ  هب  هک  یماگنه  تسا ! يوق  فیعض و  ردقچ  یتسارب  رگنب ، خلم  هب 
114 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

ار اج  نآ  هک  دناوتن  سک  چیه  دـنتفا ، تکرح  رد  ینیمزرـس  بناج  هب  نآ  زا  ییاهرکـشل  رگا  یلو  تسا ، ناویح  نیرتناوتان  ییوگ  يرگنب 
نیمزرـس ات  دـنادرگ  جیـسب  ار  دوخ  ماظن  هدایپ  هراوس و  رکـشل  مامت  نیمز  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  رگا  هک  ینیبیمن  دـناهرب . اهنآ  تسد  زا 

بناج هب  ار  شاهدـیرفآ  نیرتفیعـض  هک  تسین  الع  ّلج و  يادـخ  تردـق  ياههناشن  زا  نیا  اـیآ  دـناوتن ؟ دـهد ، ییاـهر  اـهخلم  زا  ار  دوخ 
؟ دروآ بات  شربارب  رد  دناوتن  يوق  هدیرفآ  دراد و  لیسگ  هدیرفآ  نیرتیوق 

[ خلم لیس  ]

ششوپ نیا  دنناشوپیم . ار  اتسور  رهـش و  ارحـص و  هوک و  دندرگیم و  يراج  ینیمز  رب  ناشورخ  یلیـس  نوچ  هنوگچ  هک  رگنب  اهخلم  هب 
تـساوخیم الع ] ّلج و  يراب  دنمتردق  تسد  زج   ] يداع یتسد  رگا  ددرگیم . دیـشروخ  كانبات  میظع و  رون  شبات  عنام  هک  تسا  نانچ 

ار سک  هک  يادخ  دـننامیب  تردـق  تابثا  رد  ار  هنومن  نیا  دیـشکیم ؟ لوط  هب  لاس  دـنچ  دروآ  درگ  دـهد و  ناماس  ار  میظع  رکـشل  نیا 
. امن لالدتسا  نادب  دریگراک  هب  دسرن  نآ  يارای 

[ اهیهام شنیرفآ  ]

هراشا

اپ تسد و  هدنز ] دوجوم  نیا   ] شنیرفآ رد  رگنب . کین  تسا  نآ  بسانم  هک  نآ  رد  هتفهن  ریبادـت  تمکح و  بسانت ، یهام و  شنیرفآ  رد 
سفن بآ  ناـیم  رد  هک  نوچ  هدـشن ؛ هدـیرفآ  شـش  نآ ، يارب  زین  تسا . بآ  شهاـگیاج  درادـن و  يزاـین  نتفر  هار  هب  اریز  هدـشن ؛ هداـهن 
یهام شیپ  هب  ندز  وراپ  اب  نارقیاق  هک  نانچ  تسا و  هدـش  هداد  نآ  هب  يوق  تخـس و  ییاـههلاب  اـپ ، تسد و  لـباقم  رد  دـشک . دـناوتیمن 

اب زین  دوریم 
115 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

يازجا یگتفرورف  مه  رد  نوچ  هتفر  ورف  مهرد  تخس و  ییاهـسلف  اب  شندب  زین  دور . شیپ  دنز و  رانک  هب  ار  بآ  اههلاب  نیا  نداد  تکرح 
. دنام رانک  هب  اهبیسآ  تافآ و  زا  ات  هتشگ  هدیناشوپ  نیدالوپ  ياههرز 

ناربج يوق ، ياهّماش  ياطعا  اب  صقن  نیا  هجیتن ، رد  دوشیم ؛ وا  تسرد  قیقد و  دید  عنام  بآ  تسا و  فیعـض  وس و  مک  یهام ، ناگدید 
. دتفایم وجتسج  رد  نآ  یپ  رد  دنکیم و  وب  ار  دوخ  همعط  اذغ و  رود  رایسب  ياهلصاف  زا  تسا . هدش 

؟ تشگیم هاگآ  شهاگیاج  نآ و  زا  هنوگچ  دوبن  هداهن ] وا  رد  ناوت   ] نیا رگا 
. تسا نآ  شوگ  ناهد و  دنویپ  ثعاب  نآ  شوگ  یهام و  ناهد  نایم  رد  ییاههنزور 
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رد دربب و  دوس  اوه  میـسن و  يایازم  زا  رگید  تاناویح  دـننام  ات  دـنکیم . جراخ  شوگ  ياهخاروس  زا  دریگیم و  ناـهد  اـب  ار  بآ  یهاـم 
. دتفا یتحار 

[ اهیهام لسن  ترثک  زار  ]

هک تسه  رایواخ )  ) مخت ردقنآ  یهام  کی  نورد  رد  هک  ینیبیم  رگا  نک . هشیدـنا  لمأت و  نآ  ياهیگژیو  یهام و  لسن  ترثک  رد  کنیا 
يارب مه  اهلگنج  ناگدنرد  یتح  ددرگ . ناسآ  تسین  كدنا  اهنآ  هرامـش  هک  ناراوخیهام  رب  راک  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـیاین ، هرامـش  هب 

یکـشخ ناگدنرد  هک  لاح  دنیابریم . بآ  زا  ار  نآ  دـنبایب  ار  یهام  رگا  تاناویح  نیا  تقو  نیا  رد  دـنروآیم . هانپ  بآ  هب  یهام  راکش 
راک هب  نانچ  ریبدت  تمکح و  دنروخیم  یهام  مه  نایهام  یتح  دنروخیم و  یهام  مدرم  دنروخیم ، یهام  ناگدـنرپ  دـنروخیم ، یهام 

. دنشاب ناوارف  دنیاین و  هرامش  رد  هنوگ  نیا  اهیهام  هک  دمآ 
116 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ ناگدیرفآ شناد  یهاتوک  رگشنیرفآ و  تمکح  یگدرتسگ  ]

رگید اهفدص و  یبآ ، تاناویح  اهیهام ، هب  يدرگ  هاگآ  ناقولخم  شناد  یهاتوک  رگشنیرفآ و  تمکح  یگدرتسگ  زا  یتساوخ  هک  هاگ  ره 
رثا رب  هک  یکدـنا  رگم  يدرگیمن  هاگآ  ناگدـیرفآ  نیا  عفانم  زا  وت  و  رگنب . دـنیاین  هرامـش  رد  دـننکیم و  یگدـنز  اهبآ  رد  هک  یناـیزبآ 
نیا فشک  نیا  ناتساد   ] دنتخانـش ار  زمرق  گنر  هک  دندرب  یپ  نوزلح  یعون  هدیاف  هب  یماگنه  مدرم  الثم  دیامنیم . خر  ثداوح  زا  یخرب 

[: دوب هنوگ 
ناهد هک  هاگنآ  . ] درک نیگنر  ار  وا  ناهد  شنوخ  دروخ و  ار  نآ  تفاـی . ار  ینوزلح  دوب  شدرگ  رد  بآ  لـحاس  رد  یگـس  هک  یماـگنه 

رثا رب  یهاگ  هاگ  مدرم  هک  يدراوم  رگید  دندرک و  هدافتسا  گنر  ناونع  هب  نآ  زا  دندرب و  یپ  گنر  نآ  ییابیز  هب  مدرم  دندید ] ار  گس 
. دنربیم یپ  اهنآ  هب  یعیاقو  زورب 

تساوخ هب  دومرف : تساخرب و  ياج  زا  زامن  هماقا  يارب  مالّـسلا - هیلع  میالوم - و  دش . رهظ  دیـسر  اجنیدب  نخـس  نوچ  دیوگیم : لّضفم 
اب متـشگ و  رورـسم  نامداش و  تخـس  مالّـسلا - هیلع  ماما - ياهـشزومآ  میلاعت و  رطاخ  هب  يآ . نم  دزن  هب  دوز  حبـص  هبترم ، دـنلب  يادـخ 
نآ مدش و  صّخرم  مالّسلا - هیلع  ماما - تمدخ  زا  متفرگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  هار  دومرف  میاطع  هچنآ  رطاخ  هب  الع  ّلج و  يادخ  زا  ساپس 

. مدرک تحارتسا  رورسم  نامداش و  ار  بش 
117 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

موس سلجم 

هراشا

هیلع ماما - متسشن . هزاجا  اب  مدش و  لخاد  دنداد . دورو  هزاجا  نم  هب  مدش . بایفرش  مالّسلا - هیلع  میالوم - تمدخ  هب  نادادماب  موس ، زور 
: دومرف مالّسلا -

.[ درک نامیرای  و   ] دومن دییأت  ار  ام  شملح  اب  دـیزگرب و  ار  ام  شملع  اب  دـیزگنرب . ام  رب  ار  یـسک  هدـیزگرب و  ار  ام  هک  ار  ییادـخ  ساپس 
. دبای هار  تشهب  هب  تشگ  دنمهرهب  ام  دنمونت  تخرد  هیاس  ریز  رد  هکنآ  دتفا و  شتآ  رد  داتفا  ادج  ام  زا  هکنآ 

سرد هیام  هراب  نیا  رد  هک  هچنآ  وا و  نوگهنوگ  تالاح  نآ ، رد  هتفهن  ریبادـت  یمدآ ، شنیرفآ  ياـهتمکح  رارـسا و  هراـب  رد  لّـضفم ! يا 
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، نامـسآ ناـیب  هب  ار  دوـخ  نخـس  کـنیا  متفگ ...  زاـب  تیارب  زین  ار  تاـناویح  ياـهتمکح  شنیرفآ و  مدرک . حرـش  وـت  يارب  تسا  تربـع 
، ناراب شتآ ، اوه و  بآ ، كاـخ ، ینعی : هناـگراهچ ، ياـهرهوج  داـب ، امرـس ، اـمرگ و  زور ، بش و  کـلف ، ناگراتـس ، هاـم و  دیـشروخ و 

. میهدیم صاصتخا  هدش  هتفهن  اهنآ  رد  هک  یتربع  ياهسرد  نیهارب و  تخرد و  لخن ، گنس ، يال ، لگ و  اههوک ، گرزب ، ياهگنس 
118 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ نامسآ گنر  رارسا  ]

یتح تسا ، ناگدـید  رون  تیوقت  يارب  گـنر  نیرتـهب  نیرتبـسانم و  گـنر ، نیا  رگنب . نآ  ریبدـت  باوص  تمکح و  نامـسآ و  گـنر  رد 
هب قذاح  نابیبط  زا  یخرب  درگنب . هریت  هب  لیام  زبس  گنر  رد  هراومه  هک  دننکیم  شرافس  هدید  بیسآ  شناگدید  هک  یسک  هب  ناکـشزپ 

. درگنب دشاب  بآ  زا  هدنکآ  هک  يزبس  فرظ  رد  هک  دننکیم  شرافس  هدیسر  مه  هب  یفعض  وا  ییانیب  رد  هک  یسک 
دیدپ مشچ  رد  یفعض  نآ  یگشیمه  ندید  زا  دیابرب و  ار  ناگدید  ات  دیرفآ  گنر  نیا  رد  ار  نامسآ  هنوگچ  الع  ّلج و  دنوادخ  هک  رگنب 
تربع لها  ات  دراد  دوجو  شنیرفآ  راـک  رد  دناهدیـسر ، نآ  هب  ناوارف  هبرجت  شیاـمزآ و  اـب  ناـیاناد  ناـمیکح و  هک  ار  هچنآ  سپ  دـیاین ؟

هیآ 30) هبوت ، هروس  ( ؟ دنزیرگیم يوس  مادک  هب  قح  بناج  زا  دشکب  ار  نانیا  يادخ  دنشیدنیب . نادحلم  دنریگ و  سرد 

[ دیشروخ بورغ  عولط و  دیاوف  ]

ناهج راک  دوبن  دیـشروخ  عولط  رگا  نک . هشیدـنا  زور  بش و  شخرچ  ندـمآ و  دـیدپ  رطاـخ  هب  باـتفآ  بورغ  عولط و  رد  لّـضفم ! يا 
یگدنز رون  نودب  دوب و  نانآ  نایز  هب  یناتسکیرات  ایند  دندوبن . دوخ  روما  هب  ندیسر  یگدنز و  هب  رداق  مدرم  دنکـشیم و  مهرد  هرـسکی 
دیشروخ بورغ  زار  رد  یلو  تسین . يزاین  نیا  زا  شیب  حرـش  هب  تسادیپ و  دیـشروخ  عولط  هب  زاین  دندربیمن . تذل  نآ  زا  دوبن و  اراوگ 

ناـج و مسج و  تحارتـسا  شمارآ و  هب  زیچ  ره  زا  شیب  ناـنیا  هکنآ  لاـح  دنتـشادن . رارق  شمارآ و  مدرم  دوبن ، بورغ  رگا  نک . هشیدـنا 
ثعاب دازیمدآ  صرح  دوبن ] یبورغ  رگا   ] زین دـندنمزاین . اـضعا  ماـمت  هب  اذـغ  ندـناسر  اذـغ و  مضه  يارب  همـضاه  نتفاـی  تلهم  ساوح و 

تشگیم
119 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

صرح و رطاخ  هب  ددرگن  مکاح  نانیا  رب  یکیرات  دسرن و  ارف  بش  رگا  مدرم  زا  يرایـسب  دتفیب . راک  زا  نانآ  ندب  دـننک و  راک  هراومه  هک 
. دنتشادن رارق  مارآ و  چیه  لام  هریخذ  عمج و  زآ و 

سپ دـندشیم . دوبان  دایز  ترارح  زا  ناویح  هایگ و  زا  معا  نارادـناج  مامت  دـشیم و  هدـیتفت  باتفآ  یگـشیمه  شباـت  زا  نیمز  نینچمه 
رب يراک  يارب  هناخ  لها  هک  دـشاب  یغارچ  دـننام  ات  دوش  ناـهنپ  رگید  یتقو  دـیآرب و  یناـمز  هک  هدیـشیدنا  ریبدـت  ناـنچ  میکح  دـنوادخ 
هک دـناتعاطا  رد  نانچ  دـنرگید  کی  ّدـض  هک  تملظ  رون و  بورغ ] عولط و  نیا  اب  . ] دـننادرگیم شوماخ  شمارآ  يارب  دـنزورفایم و 

. دننکیم نیمأت  مه  اب  ار  ناهج  ماوق  حالص و 

[ لاس هناگراهچ  ياهلصف  دوس  تمکح و  ]

رد نک . هشیدـنا  اهنآ  رد  هتفهن  حـلاصم  رارـسا و  لاس و  زا  نامز  راهچ  نیا  نتـشگ  ياـپ  رب  يارب  دیـشروخ  ندوب  تسپ  دـنلب و  رد  هاـگنآ 
راشف مکارت و  نیا  زا  ددرگیم و  مکارتم  اوه  دیآیم . دـیدپ  هویم  اهنآ  زا  ددرگیم  زاب  تخرد  نورد  هب  یهد ] رمث  و   ] ترارح ناتـسمز » »

. ددرگیم يوق  تخس و  ناویح  ندب  دسریم . مه  هب  ناراب  ربا و  اوه و 
هدـش دـلوتم  هتخاس و  ناتـسمز  رد  هک  ار  يداوم  دـنکیم و  تکرح  دوب ] هتفهن  هایگ  تخرد و  رد  هک   ] ترارح داوم و  نامه  ناراهب »  » رد
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. دنتفایم ناجیه  رد  يریگتفج  لسن و  دیلوت  يارب  زین  تاناویح  دننکیم . هفوکش  ناتخرد  دیوریم و  هایگ  دزاسیم . ادیپ  تسا 
زاس تخاس و  يارب  دکشخیم و  نیمز  يور  دننکیم . حشرت  اهندب  دیاز  داوم  دنسریم ، اههویم  دوشیم و  مرگ  تخس  اوه  ناتـسبات »  » رد

. ددرگیم هدامآ  راک  و 
120 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

تـصرف نیا  رد  ناوتیم  دـشکیم و  ازارد  هب  بش  دـنوشیم . ملاـس  اهندـب  دـندرگیم . عفترم  اـهیرامیب  دوـشیم . فاـص  اوـه  زییاـپ »  » رد
. دناشکیم ازارد  هب  ار  نخس  اهنآ  رکذ  هک  تسه  يرگید  ياهتمکح  حلاصم و  زین  دوشیم . لدتعم  اوه  درک . ییاهراک 

[ دیشروخ تکرح  قیرط  زا  لوصف  اهنامز و  تخانش  ]

ثعاـب دیـشروخ  نتـشگ  نیا  شیدـنیب . نآ  رد  هتفهن  ریبادـت  لاـس و  شدرگ  يارب  هناـگهدزاود  ياـهجرب  رد  دیـشروخ  تکرح  رد  کـنیا 
[ دنوشیم فرصم  و   ] دنسریم اههویم  تالغ و  دیشروخ ، شدرگ  نیا  اب  ددرگیم . زییاپ » راهب و  ناتسبات ، ناتـسمز ،  » لوصف ندش  رادیدپ 
« لمح  » ات لمح »  » زا دیـشروخ  ریـس  تکرح و  ردق  هب  لاس  کی  هک  يرگنیمن  دننک . ومن  دشر و  ون ، زا  دیاب  دنـسریم و  دوخ  نایاپ  هب  و 
، نامز تشذگ  رمع و  نآ ، اب  مدرم  تسا و  نامز  شجنـس  هلیـسو  هام و ...  لاس و  نیمه  نونکات  یتسه  ناهج  شنیرفآ  ماگنه  زا  و  تسا ؟

لاس دیشروخ  ینارود  تکرح  اب  دننکیم و  باسح  میظنت و  ار  رگید  روما  تالماعم و  تازاجا و  رگید  نوید و  تفایرد  تخادرپ و  تقو 
. ددرگیم تسرد  نامز  هبساحم  دوشیم و  لماک 

هب نآ  تعفنم  عاعش و  دوب ، اج  کی  رد  دیـشروخ  علطم  قرـشم و  رگا  تسا ؟ هتفهن  ناهج  رب  نآ  قورـش  عولط و  رد  يریبدت  هچ  هک  رگنب 
قرـشم زا  زور  زاغآ  رد  هک  تشگ  نانچ  ریدـقت  سپ  دـندشیم . نآ  رون  شـشوپ  ثعاب  اههراوید  اههوک و  اریز  دیـسریمن ؛ تاهج  رگید 

برغم دـناشوپب و  ار  تاهج  همه  دـشاب و  شدرگ  رد  نآ ] رون   ] هاـگنآ دـباتب . دوش  وربور  نآ  اـب  برغم  بناـج  زا  هچ  ره  رب  دـنک و  عولط 
مورحم دیشروخ  رون  هدیاف  بیصن و  زا  نیمز  زا  یشخب  چیه  ات  دباتب  هدیباتن  زور  زاغآ  رد  هک  هچنآ  رب  و  دوش .

121 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
و دوشیم ؟ هنوگچ  مدرم  لاح  دباتن  دچیپبرس و  نامرف  زا  ار  لاس  زا  یشخب  ای  لاس  دیـشروخ ، رگا  یتسار  ددرگ . هدروآرب  شزاین  دنامن و 
دـنرادن و اهنآ  زا  ياهراچ  هک  هدـش  هدـید  یگرتس  ریبادـت  نینچ  مدرم  يارب  ناسچ  هک  ینیبیمن  دوب ؟ دـنهاوخ  اقب  هب  رداـق  هنوگچ  الـصا 

دنراک رد  نآ  يرادیاپ  ناهج و  هب  ندیشخب  تدیاف  رطاخ  هب  دنریگ ، شیپ  ینامرفان  هار  دوخ  راک  رد  دنریذپ و  یگتـسخ  لاوز و  هکنآیب 
. دنتکرح رد  دوخ  ریسم  رد  و 

[ يرمق ياههام  نتشگ  رادیدپ  لماع  هام ، ]

میظنت نآ  رب  لاس  باسح  دنیوجیم و  هرهب  يرمق ] ي   ] اههام تخانـش  يارب  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  نشور  حضاو و  یلیلد  هام  رگنب . هام  هب 
اههام و اب  يرمق  ياهلاس  اههام و  ور  نیا  زا  تسین . یفاک  اههویم  ندیـسر  دشر و  لصف و  راهچ  ندمآ  دیدپ  يارب  نآ  شدرگ  اریز  هتفاین ؛

. دتفا ناتسبات  رد  هاگ  ناتسمز و  هب  هاگ  ددرگب و  يرمق  هام  ره  هک  دش  نانچ  ریدقت  تشگ و  توافتم  نوگمهان و  يدیشروخ  ياهلاس 

[ هام رون  دیاوف  زا  يرامش  ]

ناگدنیور يارب  اوه  ترارح  شهاک  نارادـناج و  شمارآ  رطاخ  هب  هچ  رگا  نک . هشیدـنا  نآ  هب  زاین  بش و  یکیرات  رد  باتهم  شبات  رد 
دنمزاین مدرم  هاگ  اریز  دریذپن ؛ ماجنا  نآ  رد  يراک  چیه  دشاب و  مکاح  قلطم  یکیرات  هاگنابش  هک  دوبن  تحلصم  اّما  داتفا ، زاین  یکیرات  هب 

زا اوه  يامرگ  زور  رد  هاگ  زین  دنـسرن . ناشیاهراک  زا  یخرب  هب  اسب  هچ  دیآیم و  مک  تقو  زور  رد  اریز  دننک ؛ راک  هنابـش  هک  دـندرگیم 

لضفم دیحوت  ای ، (ع ،) قداص ماما  نابز  زا  شنیرفآ : www.Ghaemiyeh.comياهیتفگش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 69 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


، نیمز ندرک  مخش  نوچ : يدنچ ؛ ياهراک  هب  دوشیم  بش  رد  ددرگیم . نوزفا  ّدح 
122 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

هرهب نآ  زا  دوخ  ياهراک  رد  داـتفا  زاـین  رگا  هک  تسا  یکمک  مدرم  يارب  هاـم  رون  سپ  دیـسر . اـهنآ  زج  ندـیرب و  بوچ  تشخ ، ندـیلام 
. دنریگیم سنا  هرهب و  نآ  زا  ناوربش  نارفاسم و  زین  دنریگ .

نآ رد  مدرم  ات  دسریمن  دیشروخ  رون  هب  نآ  رون  همه ، نیا  اب  دنکیمن . عولط  یلایل  زا  يرامش  رد  دوشیم و  علاط  اهبـش  زا  یخرب  رد  هام 
ریبدت نانچ  الع  ّلج  يادخ  هکنیا  دزاسن . ناشکاله  يزورهنابش  لمع  دندرگن و  مورحم  رارق  شمارآ و  زا  دنتفین و  هنازور  شوج  بنج و 

رگـشنیرفآ تردـق  رب  یلیلد  همه  نیا  ات  فوسک ، رد  هاگ  تسا و  كدـنا  هاـگ  رایـسب و  هاـگ  ادـیپان ، هاـگ  تسادـیپ و  هاـگ  هاـم  هک  هدرک 
. دنریگ تربع  سرد  تربع  لها  دیاش  تسا . هدومن  رادیدپ  ار  تالاح  نیا  نایناهج  ناهج و  دوس  رطاخ  هب  هک  دشاب  هبترمالاو 

[ دناتکرح رد  ییاهنتب  یخرب  یگلمج و  یخرب  هکنیا  اهنآ و  تکرح  فالتخا  ناگراتس و  ]

رد ناگراتـس  زا  يرامـش  اـب  اـهنت  دـنوریمن و  نوریب  دوخ  کـلف  ارادـم  زا  یخرب  رگنب . اـهنآ  ریـس  فـالتخا  ناگراتـس و  رد  لّـضفم ! يا 
زا مادـک  ره  دـنیامیپیم . هار  ییادـج  هار  دـندرگیم و  جورب  رد  دـننانعلا و  قلطم  دـنرادن ، يدـنب  دـیق و  چـیه  رگید  یخرب  دـناتکرح و 

دننام قرـشم ؛ بناج  هب  دوخ و  هب  دوخ  يرگید  تسا و  برغم  يوس  هب  کلف  اب  ماع و  یکی  دـنراد : توافتم  تکرح  ریـس و  ود  ناگراتس 
هچروم پچ . بناج  هب  هچروم  و  ددرگیم ، تسار  بناج  هب  بایسآ  گنـس  تروص ، نیا  رد  دخرچیم  بایـسآ  گنـس  رب  هک  ياهچروم 

هک تسا  يراـبجا  تکرح  يرگید  تسا و  هجوتم  دوـخ  وـلج  هب  هک  تسا  دوـخ  هب  دوـخ  یکی  دراد : فـلتخم  تکرح  ود  تلاـح  نیا  رد 
ار وا  بایسآ  گنس 

123 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. دناخرچیم تشپ  زا  دخرچیم ، هچنآ  فالخ  رب 

فدـهیب و لاـمها ، اـب  دوخ ، رـس  زا  یفداـصت ، ناگراتـس  روآتفگـش ]  ] یگنهاـمه تاـکرح و  نیا  اـیآ  هک  سرپب  لـطاب  رادـنپ  لـها  زا 
؟ دناهدمآ دیدپ  رگشنیرفآیب 

رد تکرح  هب  اهجرب  رد  دـندوبن و  نانعلا  قلطم  همه  ارچ  ای  دـندرکن و  تکرح  یهورگ  ياهتـسب و  هریاد  رد  اـهنآ  همه  ارچ  دوب  نینچ  رگا 
هدـش و باسح  قیقد و  تکرح  ود  هنوگچ  سپ  تسا ] یتمکحیب  یگنهامهان و  يروعـشیب و  نآ  و   ] دراد ینعم  کـی  لاـمها  دـندماین ؟
باـتک و باـسح و  اـب  هناـمیکح و  ریبدـت ، اـب  دـنمفده ، هورگ  ود  ره  تـکرح  ریـس و  هـک  تـسا  نآ  لـیلد  اـهنیا  دروآ ؟ دـیدپ  هناـمیکح 

. دناهتشادنپ نارکنم  هلطعم و  هقرف  هک  نانچ  لامها  اب  فدهیب و  دوخ ، هب  دوخ  هن  تسا  يریگهزادنا 
يدح ات  دننکیم و  تکرح  یلاقتنا  هنوگ  نیا  يرامـش  دننکیم و  تکرح  یهورگ  هنوگ  نآ  ناگراتـس  زا  یخرب  ارچ  دـسرپب : یـسک  رگا 
یجرب زا  لاقتنا  ناگراتـس و  یلاقتنا  تکرح  زا  هک  دشیمن  رگید  دندرکیم  تکرح  اج  کی  رد  اهنآ  همه  رگا  میهدیم : خساپ  دـندازآ ؟

عقاو هچنآ  ناـهج و  عیاـقو  هب  ناـشلزانم  هب  ناگراتـس  رگید  دیـشروخ و  لاـقتنا  زا  ناوـتیم  اریز  تـسج ؛ ییاـمنهار  هرهب و  رگید  جرب  هـب 
. درب یپ  دوشیم 

نانچ دشاب  نایم  رد  یتباوث  هک  درب  یپ  لاقتنا  هب  ناوتیم  یماگنه  اریز  دنوش ؛ هتخانـش  هک  دنتـشادن  یلزانم  دـندوب  لاقتنا  رد  همه  رگا  زین 
رد رگا  سپ  دوشیم . هتخانش  شریسم  هار  لزانم  نامه  اب  دوشیم ] لقتنم  رگید  لزنم  هب  یلزنم  زا  و   ] تسا تکرح  رد  هک  رفاسم  کی  هک 
نآ زا  دـیوگب  هک  دـناوت  سک  تروص  نیا  رد  تفریم و  نایم  زا  تاکرح  نیا  دـیاوف  اههرهب و  دوبن و  ماظن  مظن و  نیا  دوبیم ، لاح  کی 

؟ تسا یگنهامهان  فداصت و  یلامها و  اهنآ  راک  رد  دش  رکذ  هک  تهج 
دوخ هتفهن ، اهنآ  رد  هک  یعفانم  حلاصم و  تاکرح و  ینوگمهان  نیا  سپ 
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124 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. تساهنآ راک  ندوب  هنامیکح  هناربدم و  يدنمفده ، لیلد  امنهر و  نیرتگرزب 

[ ناگراتس زا  یخرب  دیاوف  ]

: دننام دناهدیشوپ ؛ ار  رگید  دنچ  ادیپ و  ار  لاس  زا  يدنچ  هک  اههراتس  نیا  رد 
دندرکیمن هدافتسا  ییامنهار  رد  مادک  چیه  زا  مدرم  دندوب  ادیپ  نامز  کی  رد  یگلمج  رگا  رگنب . لیهس  يرعش و  هراتس  ود  ءازوج ، ایرث ،

دوجو دـننکیم ، هدافتـسا  اـهنآ  زا  دوخ  ياـهراک  رد  دـنربیم و  اـهنآ  بورغ  ماـگنه  اـی  ءازوج و  روث و  عوـلط  زا  نـالا  هک  ياهرهب  نیا  و 
. دنرب دوس  هدح  یلع  مادک  ره  زا  مدرم  ات  تسین  نوگمه  اهنآ  ندوب  ناهن  ییادیپ و  نیا  دنراد و  یبورغ  روهظ و  مادـک  ره  سپ  تشادـن .

يارب تسادـیپ  هشیمه  ربکا ] ّبد  ای  « ] هراتـس تفه   » هکنیا و  تسا . تحلـصم  يارب  اهنت  نآ  زج  اـیرث و  ندوب  یفخم  روهظ و  رد  ریبدـت  زین 
ییاـمنهار نآ  زا  اـیرد  تشد و  رد  هتخانـشان  ياـههار  رد  مدرم  هک  تسا  ییاـههناشن  هلزنم  هب  هعوـمجم  نیا  اریز  تـسا ؛ رگید  یتحلـصم 

ره سپ  دننک . هدافتـسا  اهنآ  زا  دنور  هک  اج  ره  دنهاوخ و  هک  هاگ  ره  ناهاگنابـش  مدرم  ات  دنوشیمن  بیاغ  هدید  زا  هاگ  چیه  دـنیوجیم .
. تسا هژیو  حلاصم  یعون  يارب  رما  ود 

: نوچ یلامعا ؛ صاخ  تاقوا  ددرگیم و  عفر  يرگید  ياهزاین  اهنآ  هلیسو  هب  زین 
. دوشیم هتخانش  امرس  امرگ و  داب ، نوچ ، دیآیم ؛ دیدپ  هک  هچنآ  ایرد و  تشد و  رد  رفس  يراکتخرد ، تعارز ،

. دنیوجیم ییامنهار  ناگراتس  نیا  زا  ایرد  كانلوه  جاوما  ازتشحو و  فوخم و  ياهتشد  زا  رذگ  يارب  بش  یکیرات  رد  مدرم 
ناوارف ییاهتربع  دـنوریم  ورف  هاگ  دـننکیم و  عولط  هاگ  دـننکیم ، تشپ  هاگ  دـنروآیم و  يور  هاگ  نامـسآ  لد  رد  هکنیا  رد  یهگناو 

اب ینامسآ  مارجا  نیا  تسا . هتفهن 
125 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. دنتکرح رد  ّدح  زا  نوریب  روصت و  قوف  یتعرس 
اهنآ شـشخرد  یگتخورفارب و  ایآ  میربب  یپ  اهنآ  ریـس  تعرـس  هب  ات  دـندرکیم  تکرح  ام  کیدزن  رد  ناگراتـس  هاـم و  دیـشروخ و  رگا 

؟ تفرگیمن مشچ  زا  ار  ییانیب  دوبریمن و  ار  ناگدید  اوه  رد  یپایپ  ياهدعر  يوق و  ياهرون  ندوب  یپ  رد  یپ  دننام 
ناشناگدـید زا  ار  ندـید  دـخرچب  نانآ  نوماریپ  هرـسکی  يرون  رپ  ياهغارچ  دنـشاب و  هدـش  هطاحا  ياهبق  نایم  رد  یهورگ  رگا  هک  ناـنچ 

. دنتفایم ور  رب  دندرگیم و  ناریح  دیابریم ،
. دزادنین راک  زا  ار  اهنآ  دهدن و  بیـسآ  ار  ناگدید  ات  دشاب  طاقن  نیرترود  رد  اهنآ  تکرح  ریـس و  هک  دش  نانچ  ریدـقت  هنوگچ  هک  رگنب 
ام هب  ناشرون  زا  یکدنا  زین  دننامن . زاب  دننک  تکرح  دـندرگب و  دـیاب  هک  يرادـقم  نآ  زا  ات  دـنتکرح  رد  باتـش  تعرـس و  نیرتشیب  اب  زین 

مزال دهدیم و  خر  ياهثداح  هاگ  هک  نانچ  درک . تکرح  ناوتب  دمآ  شیپ  یترورـض  رگا  دنیبب و  هدید  دوبن  هام  هاگنابـش  رگا  ات  دـسریم 
. دنامب شیاج  رب  هراومه  دیاب  دیآیمن و  رب  یتکرح  وا  زا  دشاب  قلطم  یکیرات  تلاح  نیا  رگا  دنیشنن . مارآ  بش  لد  رد  ناسنا  هک  تسا 
نایم رد  تسا و  زاین  یکیرات  هب  اریز  داهن ؛ ینامز  یکیرات  يارب  نک . هشیدنا  یهلا  باسح  هزادنا و  اب  راک  تمکح و  ریبدـت و  فطل و  رد 

. دروآ دیدپ  رون  يردق  میدرک  حرش  هک  ییاهزاین  رطاخ  هب  زاب  یکیرات  نیا 

[ رگشنیرفآ دوجو  نیهارب  جورب ، ناگراتس و  هام ، دیشروخ ، ]

نیا زا  ات  ددرگیم  ناهج  رب  مئاد  رمتـسم و  روط  هب  هنوگچ  هک  رگنب  شجورب  ناگراتـس و  هام و  دیـشروخ و  اـب  کـلف  هموظنم و ]  ] نیا رد 
، راوتسا ریبدت  تمکح و 

لضفم دیحوت  ای ، (ع ،) قداص ماما  نابز  زا  شنیرفآ : www.Ghaemiyeh.comياهیتفگش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 71 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


126 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
و  ] ناگدـنیور ناویح و  زا  معا  نآ  يور  رب  نارادـناج  نیمز و  دـنیایب و  دـیدپ  نیمز  رد  هناـگراهچ  لوصف  دـنیآ و  مه  یپ  رد  زور  بش و 

. دندرگ دنمهرهب  اهنآ  عفانم  دیاوف و  زا  مداد  حیضوت  حرش و  هک  هنوگ  نآ  ناسنا ]
، ریگهزادنا کی  راک  اهنت  راوتـسا ، هنامیکح و  قیقد و  ریبدت  يریگهزادنا و  ریدـقت و  نیا  هک  تسا  هدیـشوپ  یلقاع  دـنمدرخ و  چـیه  رب  ایآ 

؟ تسا ّربدم  میکح و 
نخس نیمه  ارچ  تفگ : خساپ  رد  دیاب  دشاب ؟ فداصت  يور  زا  یقافتا و  تاکرح ، تالاح و  نیا  مامت  هک  دوشیم  هچ  دیوگب  یـسک  رگا 

دنکیم يرایبآ  ار  اهنآ  ددرگیم و  تخرد  هاـیگ و  غاـب و  حالـص  هب  هدـش و  هتخاـس  هدـش  باـسح  هعطق  دـنچ  زا  هک  یخرچ  هراـب  رد  ار 
؟ دیوگیمن

رد ایآ  دنیوگیم ؟ هچ  دنشیدنایم و  هچ  شاهراب  رد  دنونشب  وا  زا  مدرم  دشاب و  هتشاد  ياهدیقع  نینچ  تمکح  اب  هاگتسد  نیا  هراب  رد  رگا 
هدـنزاسیب و هک  دـیوگیمن  هدـش  هتخاـس  نیمز  زا  ياهعطق  رد  هدافتـسا  يارب  كدـنا و  یتـمکح  اـب  هک  یبوچ  خرچ  بـالود و  نیا  هراـب 

لوقعلا ّریحم  یمظن  ریبدت و  تمکح و  اب  تسا و  ناینیمز  نیمز و  مامت  دوس  حالـص و  هب  هک  مظعا  خرچ  نیا  هراب  رد  یلو  تسا ، رگریبدت 
يداع و يرازبا  نانوچ  تفگـش ] گنهامه و  میظع و   ] خرچ نیا  رگا  تسا ؟ یگدننیرفآیب  یتمکحیب و  يریبدتیب ، هب  لئاق  هدمآ  دیدپ 

؟ دنشیدنیب هک  دنناوت  ياهراچ  هچ  مدرم  دیآ  دیدپ  نآ  رد  ییاسران  دتفیب و  راک  زا  کچوک 

[ زور بش و  ياههزادنا  ]

زا شیب  هب  زور  ای  بش و  تاعاس  ابلاغ ] . ] شیدـنیب کین  هدـش  ریبدـت  نینچ  مدرم  تحلـصم  هب  هکنیا  زور و  بش و  هزادـنا  رد  لّضفم ! يا 
. دسریمن تعاس  هدزناپ 

127 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
دوبان و ناویح  هایگ و  ات  ناسنا  زا  نارادـناج  مامت  تروص ، نیا  رد  اـیآ  دـشیم ؟ هچ  دوب  تعاـس  تسیود  اـی  دـص  زور  لوط  رگا  یتسارب 

تکرح ندـیرچ و  زا  ناویح  هن  تدـم  نیا  لوط  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنتـشگیم  دوبان  ناـسنا  ناویح و  هکنیا  دنتـشگیمن ؟ ناـجیب 
ناگدـنیور هایگ و  هکنیا  و  تشگیم . متخ  ناشتکاله  هب  راک  نیا  تفرگیم و  هراـنک  شـشوک  راـک و  زا  یمدآ  هن  تشادیم و  رب  تسد 

درکیم و دوباـن  کـشخ و  ار  اـهنآ  نآ  هرـس  کـی  ترارح  دیـشروخ و  موادـم  رمتـسم و  روـن  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  دـندشیم  کـشخ 
. دینازوسیم

زاب يزور  شاـعم و  بلط  شـالت و  تکرح و  زا  تاـناویح  تشذـگیم  ناـمز  نیا  زا  اـی  تشاد و  همادا  هرـسکی  رگا  تسا : نینچ  زین  بش 
زا یخرب  وت  و  دـندشیم . هدـیدنگ  دـساف و  دـندادیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یعیبط  ترارح  زین  ناهایگ  دـنریمب . یگنـسرگ  زا  ات  دـندنامیم 

. دنوشیم دوبان  نینچ  دندیشروخ و  زا  رود  هب  هک  ياهدید  ار  ناهایگ 

[ ود نآ  دیاوف  امرس و  امرگ و  ]

عونت لوصف و  نیا  هک  دناهدش  ثعاب  لداعت  یتساک و  ینوزف ، اب  امد  ود  نیا  دناهتشاد . هاگن  ار  ناهج  هنوگچ  هک  رگنب  امرس  امرگ و  نیا  هب 
. تساهنآ رد  یتسه  مامت  ناسنا و  تحلصم  اریز  دیآ ؛ دیدپ  لاس  رد  ياوه 

ار اهندب  دوبن و  امرس  امرگ و  نیا  رگا  دندرگیم . اهنآ  ماکحتسا  يرادیاپ و  ثعاب  دننکیم و  یغابد  ار  اهندب  امرگ  امرـس و  هک  ییوگ  زین 
. دندشیم دوبان  دساف و  هنیآ  ره  دندرکیمن  مرگ  درس و 

دوشیم يرگید  دراو  كدنا  كدنا  جیردتب و  ود  نآ  زا  یکی  هنوگچ  هک  رگنب 
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128 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
دوخ هجرد  اهتنم  هب  یتساک  ینوزف و  رد  مادک  ره  هکنیا  ات  دوشیم  هدوزفا  مارآ  مارآ  يرگید  دوشیم و  مک  كدنا  كدـنا  يرگید  نآ  و 

هک تسا  نآ  دـننام  رما  نیا  تشگیم . نادـبا  ماسجا و  نایز  يرامیب و  ثعاـب  دـشیم  يرگید  دراو  ناـهگان  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دنـسرب .
رب يرامیب  میظع و  ینایز  ثعاب  رما  نیا  دـیدرتیب  ددرگ . هدزخی  درـس و  ياهقطنم  دراو  ترارح  رپ  غاد و  ماـمح  زا  ناـهگان  امـش  زا  یکی 

. دوشیم وا  مسج 
تمالس تحـص و  ظفح  رطاخ  هب  دندرگ  دراو  كدنا  كدنا  جیردتب و  امرگ  امرـس و  هک  هدومرف  ریبدت  نینچ  الع  ّلج و  يادخ  رگا  سپ 

زیچ همه  ات  دنوریم  دنیآیم و  مارآ  مارآ  هکلب  دنوشیمن  دراو  یناهگان  ارچ  سپ  تسین  راک  رد  یتمکح  ریبدـت و  رگا  تسا . تادوجوم 
؟ دنامب ملاس 

اب نآ  هلصاف  یهاتوک  يدنلب و  دیشروخ و  ریس  ندوب  مارآ  یجیردت و  رطاخ  هب  امد  جورخ  دورو و  ندوب  یجیردت  نیا  دیوگب : یسک  رگا 
یجیردت لیلد  رگا  هدش ؟ هدـیرفآ  هنوگ  نیا  اهنآ  دایز  كدـنا و  هلـصاف  نیمز و  دیـشروخ و  تکرح  ارچ  دیـسرپ : وا  زا  دـیاب  تسا ، نیمز 

زین شسرپ  نیا  هراومه  دهد  خساپ  هچ  ره  دیسرپ . زین  ار  رما  نیا  ّتلع  دیاب  دوش  هتسناد  قرشم  برغم و  هلـصاف  دیـشروخ  رون  شبات  ندوب 
. میسرب یتسه  ناهج  يدنمفده  ریبدت و  هب  ات  تسا ؟ نینچ  ارچ  هک  تسا  حرطم 

هنوگ نیا  رازتشک  دوبن  امرس  رگا  دوش ...  هدروخ  شاهدشکشخ  رت و  ات  دشیمن  هدیسر  مرن و  خلت ، تخس و  ياههویم  دوبن ، ترارح  رگا 
. دننایورب دنشاپب و  نیمز  رد  زاب  هک  دمآیمن  تسد  هب  ردقنآ  دروآیمن و  رب  ار  یمدآ  يزور  تالغ و  تابوبح ، دزیمن و  هناوج 

تربع سرد  دشیدنیب  هک  یـسک  يارب  رما  نیا  رد  دنروآیم ؟ درد  هب  ار  ندـب  زاب  تحلـصم  دوس و  همه  نآ  اب  امرگ  امرـس و  هک  ینیبیمن 
تسا یلیلد  تسا و  هتفهن 

129 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. تسا نانآ  تحلصم  حالص و  يارب  نایناهج  میکح و  ریبدت  رما و  هکنآ  رب 

[ نآ ياهیگژیو  داب و  ]

اهناج دوشیم و  اپ  هب  تبیـصم  هنوگچ  داب ، دوکر  ندـیباوخ و  ماگنه  هک  يرگنیمن  منکیم . هاگآ  نآ  صاوخ  داب و  زا  ار  وت  لّضفم ! يا 
ار اهیزبس  اههناد و  دوبان و  دـساف و  ار  اههویم  راکان و  كـاله و  ار  ناراـمیب  راز و  راـمیب و  ار  ناـملاس  دـنکفایم ، تکـاله  ضرعم  رد  ار 
مـیکح و ياـهتمکح  ریبادـت و  زا  اـهداب  شزو  سپ  دزاـسیم . دوباـن  ار  تـالغ  دراد و  لاـبند  هـب  ار  اـبو » . » دـنادرگیم دوـسیب  هدوـلآ و 

. دتفایم نایرج  رد  نایناهج  ناهج و  حالص  هب  هک  تسا  رگشنیرفآ 

[ تاوصا اوه و  ]

« اوه  » دیآیم و دیدپ  اوه »  » رد ماسجا  كاکطصا  رثا  رب  هک  تسا  يرثا  ادص » : » منکیم هاگآ  اوه  رگید  تیـصاخ  یگژیو و  کی  زا  ار  وت 
نخـس رگید  کـی  اـب  بش  زا  یـشخب  زور و  لوط  رد  دوخ  تـالماعم  اـهتجاح و  رد  ادـص  نیمه ] اـب   ] مدرم دـناسریم . اهـشوگ  هب  ار  نآ 

. دنیوگیم
مامت نانیا  ررـض  نایز و  هب  دوشیم و  هدـنکآ  نآ  زا  ناهج  دـنامیم ، اوه  رد  دـنامیم ، ذـغاک  رب  هک  ياهتـشون  دـننام  نخـس ، نیا  رثا  رگا 

تاملک زا  شیب  ظوفلم  نانخس  اریز  ذغاک ؛ رب  نتـشون  دننام  هن  هتبلا  دنزادرپب . نآ  ضیوعت  دیدجت و  هب  دنت  دنت  هک  تسیابیم  زین  دشیم .
زاین ناهج  مامت  رد  دنک و  لمح  ار  نانخس  هک  هداد  رارق  هدیشوپ  يذغاک  نوچ  ار  اوه  نیا  الع - ّلج و  میکح - رگشنیرفآ  تسا . بوتکم 

راک نیا  و  دنادرگیم . شدیفس  هزیکاپ و  ون  زا  دنکیم و  وحم  ار  نآ  هاگنآ  درادرب . ار  یمدآ 
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130 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. دباییم همادا  دوش  هدیرب  هکنآیب 

ثعاـب جراـخ  زا  نآ  نتفرگ  سفنت و  اـب  تساهندـب و  نیا  تاـیح  لـماع  اوه  ریگب . تربـع  سرد  نآ ، رد  هتفهن  حـلاصم  و  اوـه »  » نیمه زا 
. ددرگیم مسج  نورد  تایح 

دیآیم داب  هک  یبناج  زا  ینیبیمن  دنکیم . لمح  رگید  ياج  هب  ییاج  زا  ار  شوخ  ياهوب  دناسریم . رود  رایـسب  ياههلـصاف  زا  ار  اهادص 
. تسا هنوگ  نیا  زین  ادص  دیآیم . ییوب 

هب ییاج  زا  ار  اهربا  دنکیم و  کنخ  ار  اهندب  داب  تساوه . سنج  زا  زین  هدنزو  داب  دریذـپیم . تسا  ملاع  دوس  هب  هک  ار  امرـس  امرگ و  اوه 
نتـسبآ ار  اهتخرد  دنکارپیم . ار  اهربا  داب  دـیراب ، هک  هاگنآ  ددرگ . همه  لماش  شدوس  ات  دـهد  ناراب  دوش ، مکارتم  ات  دربیم  رگید  ياج 

رت ياهزیچ  دزاسیم ، هتخورفا  ار  شتآ  درس و  ار  بآ  دنادرگیم ، یندروخ  فیطل و  ار  اهاذغ  دزادنایم ، تکرح  رد  ار  اهیتشک  دنکیم ،
زیچ همه  دندرمیم و  ناروناج  دندرمژپیم  ناگدنیور  دوبن  داب  رگا  دنکیم . هدـنز  نیمز  يور  رب  ار  يزیچ  ره  هصالخ  و  دناکـشخیم ، ار 

. تشگیم دساف  هدیتفت و 

[ نیمز لکش  ]

نیمز و نیا  یگدرتسگ  هلمج  زا  رگنب . دوش  زاین  عفر  هدرتسگ  روطب  ات  هدیرفآ  هناگراهچ  رهاوج  يارب  دـنوادخ  هک  يرتسب  رد  لّضفم ! يا 
، ناـتخرد اـهلگنج و  اـههاگارچ ، اـهرازتشک ، مدرم ، نکاـسم  اـهیاج و  هنوگچ  دوبن  هدرتـسگ  عیـسو و  هنوـگ  نیا  رگا  تسا . نآ  ندیـشک 

؟ دادیم ياج  دوخ  رد  ار  رایسب  هدیافرپ و  رامشیب و  نداعم  ناوارف ، ياهوراد 
هدوهیب رمثیب و  ار  روآتشهد  ياهتشد  کشخ و  ياهتالف  نیا  یسک  اسب  هچ 

131 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. تساهنآ هاگارچ  نکسم و  تاناویح و  هاگیاج  اهیاج ، نیا  هکنآ  لاح  دراگنیب .

اهتالف و رایـسب  هچ  دنوریم . قطانم  نیا  هب  دـننکفا  تماقا  لحر  رگید  ياج  هب  دوخ  نطو  زا  هک  دـنتفایم  رارطـضا  رد  مدرم  هک  هاگنآ  زین 
يراصح نایم  رد  مدرم  هک  ییوگ  دوبن  هدرتسگ  نیمز  رگا  دناهدیزگ ! ینکس  اهنآ  رد  مدرم  هدش و  لیدبت  اهتـشهب  اهخاک و  هب  هک  اهتـشد 

. دنتفاییمن یناکم  چیه  دننک  نطو  كرت  هک  درک  ناشراچان  راوگان  يرما  ترورض و  رگا  دنراتفرگ و  گنت 
يارب تسا و  تکاس  درادن و  یتکرح  چیه  ییوگ  هک  تسا  مارآ  هنوگ  نآ  نیمز  رگنب : تأیه  لکـش و  نیا  رد  نیمز و  شنیرفآ  رد  هاگنآ 

چیه دنباوخب و  یتحارب  دننیشنب ، مارآ  دنشوکب ، ناشیاهزاین  عفر  رد  نآ  يور  رب  دنناوتیم  مدرم  تسا . یبسانم  ياج  ایشا  تابث  رارقتـسا و 
. دیاین دیدپ  ناشراک  رد  یلزلزت 

دیزرلیم ناشیاپ  ریز  نیمز  رگا  دـندوبن و  رگید  هفرح  تعنـص و  ره  ای  يراجن و  انب ، تخاس  هب  رداق  نانیا  دوب  مارآاـن  نازرل و  نیمز ، رگا 
ار دوخ  هناـشاک  هناـخ و  ناـنیا  دـیآیم و  دـیدپ  رذـگ  دوز  هلزلز  عوقو  تقو  رد  هک  مدرم  لاـح  هب  رگا  دوبن . اراوـگ  ناـنیا  يارب  یگدـنز 

. يربیم یپ  رتشیب  نخس  نیا  هب  يرگنب  دننکیم ، رارف  اهنآ  زا  دنراذگیم و 
، دنوشن لفاغ  مدرم ، هک  تسا  نآ  يارب  نآ ، دننامه  هزرل و  نیمز  دوش : هتفگ  دیاب  هدمآ ؟ دـیدپ  اههزرل  نیمز  نیا  ارچ  دـیوگب : یـسک  رگا 
. دننام رود  هب  داسف  هانگ و  زا  رگشنیرفآ ] تردق  دوخ و  فعـض  ساسحا  اب   ] دنتفا و ساره  رد  و  دنناوتان ] فیعـض و  هک   ] دنـشاب شوه  هب 
. تسا نانآ  هب  ندیشخب  تماقتسا  تحلصم و  دوس و  هب  رما و  نیمه  يارب  دیآیم  دیدپ  ناشلام  مسج و  رد  هک  ییاهیراتفرگ  اهالب و  مامت 

132 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
سپ دنکن . يربارب  يویند  تمعن  چیه  اب  هک  ددرگ  هریخذ  صخش  يارب  ییاهشاداپ  نانچ  رگید  يارس  رد  هک  دوشیم  ثعاب  دنشاب ، حلاص 
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. دوش باتش  ایند  رد  اهالب  نیا  لوزن  رد  هک  تسا  نآ  رد  صاخ  ماع و  تحلصم  حالص و  هاگ 
قرف تسا . هنوگ  نیا  زین  گنـس  تسا ، کشخ  درـس و  هدیرفآ ، شیادـخ  هک  هنوگ  نآ  دـیآیم ] مدرم  راک  هب  هک  نیمز  هتـسوپ  حطـس و  ]
نیمز رب  ياهدنیور  ایآ  تشگیم ، تخس ، گنس  دننام  نیمز  همه  رگا  یتسارب  تسا . گنس  رتشیب  یکـشخ  گنـس ، اب  نیمز  زا  ییاهـشخب 

؟؟ تشگیم نکمم  تخاس ، مخش و  ای  دشاب و  یناویح  ياذغ  ات  دییوریم 
يراک نآ  اب  ناوتب  ات  هتشگ  مرن  تسس و  كاخ ] تروص  هب   ] نیمز ياج  ياج  هدش و  هتساک  گنس ، یتخس  یکشخ و  زا  هک  ینیبیمن  ایآ 

؟ داد دانتسا  نآ  رب  ار  یگدنز  درک و 

[ نآ ترثک  ببس  بآ و  دیاوف  ]

رما نیا  ایآ  تسا . هدش  هدیرفآ  رتدنلب  یبونج  تمـسق  زا  یلامـش  تمـسق  ابلاغ  هک  تسا  نآ  نیمز  شنیرفآ  رد  الع  ّلج و  میکح  ریبدت  زا 
؟ دنزیرب ایرد  هب  نایاپ  رد  دننادرگ و  باریس  ار  نیمز  دنبای ، نایرج  نیمز  يور  رب  اهبآ  هک  تسا  نآ  يارب  زج 

یبونج شخب  زا  رتدـنلب  یلامـش  شخب  هنوگ ، نیمه  دنـسپان ، نآ  رب  دزیرب و  نآ  زا  بآ  ات  دـنزاسیم  رتتسپ  ار  ماب  يوس  کی  هک  ناـنچ 
اههداج اههار و  زین  دندوبن . نآ  زا  يریگهرهب  هب  رداق  مدرم  دـنامیم و  نادرگرـس  دـکار و  تروص  هب  نیمز  رب  بآ  دوبن  نینچ  رگا  تسا .

. درکیم عطق  ار 
: لیبق زا  مدرم ؛ زاین  يارب  دوبن ، رپ  نآ  زا  اـهدور  اـهیوج و  اـههرد ، دیـشوجیمن و  ناراسهمـشچ  رد  رگا  دوبن و  ناوارف  بآ ، رگا  نینچمه 

هب ندناشون  ندیشون ،
133 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

هاگیاج يارب  زین  ناگدنرد و  ناگدـنرپ و  یـشحو ، تاناویح  ندیـشون  يارب  تالغ و  اهغاب و  اهرازتشک و  يرایبآ  نایاپراهچ ، تاناویح و 
. دوبن هزادنا  هب  یفاک و  یلفاغ  نآ  تمظع  تیمها و  زا  اسب  يا  یلو  ینادیم  هک  یعفانم  رگید  نایزبآ و  نایهام و  یگدنز 

یـساسا شقن  ناگدنیور  ناگدـنور و  یگدـنز  رد  تسا و  نیمز  يور  ناروناج  نارادـناج و  تایح  هیام  بآ ، هکنآ  زا  هتـشذگ  نینچمه 
. ددرگ معط  شوخ  ذیذل و  هدنشون  يارب  ات  دوشیم  هتخیمآ  اهیندیشون  رگید  اب  دراد ،

رت راک و ...  تشک و  يارب  ار  كاـخ  دـننکیم ، هزیکاـپ  دـنیوشیم و  كرچ  یگدولآ و  زا  ار  رگید  ياـهزیچ  اـهالاک و  اهندـب و  بآ ، اـب 
نآ اب  هداتفا  هتـسخ و  صخـش  دنناشنیم ، ورف  دهدیم  رارق  نایز  ضرعم  رد  ار  مدرم  لام  ناج و  هک  شتآ  هتخورفا  ياههلعـش  دـنیامنیم ،

. دنوشیم هتخانش  اهنآ ، هب  زاین  تقو  رد  هک  یعفانم  رگید  ددرگیم و  تحار  لاح و  رس  هدمآ  رد  یگتسخ  لالم و  زا  دنکیم و  مامحتسا 
: ییوگیم يدیدرت و  رد  هدمآ  درگ  اهایرد  رد  هک  رایسب  بآ  نیا  هدیاف  رد  رگا 

. تسا بآ  ییایرد  تاناویح  اهیهام و  عاونا  نوچ : يزبآ ؛ رامشیب  ناروناج  ياوأم  هاگیاج و  هک  نادب  تسا ؟ زاین  هچ  نآ  هب 
. تسا بآ  ددرگیم  جارختسا  بآ  زا  هک  ییایشا  عاونا  ربنع و  توقای ، رهوگ ، نزخم  ندعم و 

. دوشیم تفای  دنمدوس  ياهوراد  و  هدننکتسم ] يا   ] اهرطع وبشوخ و  ياهدوع  عاونا  نآ ، ياهلحاس  رد 
لقتنم یتحارب  تسد  رود  ياهنیمزرـس  زا  ار  دوخ  ياهالاک  دـنوشیم و  راوس  نآ  رب  ناـناگرزاب  هک  تسا  یبکرم  دـننامه  مدرم  يارب  بآ 

. دننکیم لمح  الاک  نیچ  هب  قارع  زا  قارع و  هب  نیچ  زا  اهبآ  هلیسو  هب  دننکیم .
134 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

ناشنابحاص تسد  رد  اهنیمزرس و  نامه  رد  الاک  همه  دشیم ، لمح  تشپ  اب  زیچ  همه  دوبن و  اهالاک  نیا  لمح  هلیـسو  بآ  رگا  دیدرتیب 
دمایپ ود  هجیتن ، رد  درکیمن ؛ مادـقا  اهنآ  لمح  هب  سک  چـیه  تشگیم و  رتشیب  اـهالاک  دوخ  شزرا  زا  اـهنآ  لـمح  هنیزه  اریز  دـنامیم ؛

: تشاد
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. دیسریمن نادنمزاین  تسد  هب  دوب  زاین  نآ  هب  هک  دیفم  ياهزیچ  زا  يرایسب  - 1
. دننارذگب یگدنز  دنروآرد و  يزور  هنوگ  نیا  یناگرزاب ، لمح و  هار  رد  دنتسناوتیمن  مدرم  زا  يرایسب  - 2

[ نآ ینوزفا  ببس  اوه و  دیاوف  ]

هم ربا و  هب  هک  تسناوتیمن  مه  راـخب  دـندشیم و  هفخ  رایـسب  راـخب  دود و  زا  قلخ  نیا  دوبن ، هدرتـسگ  ناوارف و  رگا  تسا . نینچ  زین  اوه 
. دوش لیدبت 

. تشذگ اوه  هراب  رد  یفاک  تاحیضوت  نیا  زا  شیپ 

[ تسا هدش  هریخذ  ماسجا  رد  هکنیا  شتآ و  دیاوف  ]

. دینازوسیم ار  نایناهج  ناهج و  دوب  هدنکارپ  بآ  میسن و  دننام  زین  شتآ  رگا 
زاین تقو  رد  هک  تسا  هدش  هداهن  ماسجا  رد  هریخذ  دننام  هتفهن  نآ  رد  رایسب  عفانم  دتفایم و  زاین  نادب  تخـس  یهاگ  هاگ  هک  اجنآ  زا  اّما 

ینغور هلیتف  اب  هشیمه  يارب  ار  شتآ  هک  دوب  رارق  رگا  دنروآیم . دیدپ  مزیه  نغور و  هلیتف و  اب  تسا  زاین  هک  يردق  هب  دیآیم و  تسد  هب 
هزادنا و هب  هکلب  دنازوسب  ار  زیچ  همه  هک  تسین  هدنکارپ  اوه  بآ و  دننام  زین  دشیم . مامت  نارگ  راوشد و  مدرم  يارب  دـنراد  هاگن  مزیه  و 

ات تسا  یصخشم  رادقم 
135 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. دنام زاب  ناسنا  هب  نایز  ندناسر  زا  مه  دیآ و  راک  هب  دناسر و  دوس  مه 
ناسنا هب  اـهنت  نآ  دوس  اریز  تسا ؛ ناـسنا  راـیتخا  سرتسد و  رد  اـهنت  هک  نیا  نآ  تسا و  هتفهن  زین  يرگید  تیـصاخ  یگژیو و  شتآ ، رد 

. دسریم
هدافتــسا نآ  زا  دـنریگیمن و  هرهب  شتآ  زا  ناـیاپراهچ  اـما  دـیدیم . رایــسب  ناـیز  شاـعم ، یگدـنز و  رد  دوـبن  وا  راـیتخا  رد  شتآ  رگا 

. دنیامنیمن
يارب بساـنم  یناتـشگنا  ییاهتـسد و  وا  هب  دربـن ] ناوـیح  درب و  دوـس  شتآ  زا  ناـسنا  هک  ، ] تفرگ قـلعت  نیا  رب  یهلا  ریدـقت  هـک  اـجنآ  زا 

ییابیکش و امرـس  یتخـس و  ربارب  رد  ناویح  هب  ضوع  رد  اما  هدشن  هداد  ناویح  هب  هچ  رگا  یلو  دومرف  اطع  نآ  لامعتـسا  شتآ و  نتخورفا 
. دسرن ناویح  هب  شتآ  ندوبن  تقو  رد  دسریم  ناسنا  هب  شتآ  ندوبن  تقو  رد  هک  ییاهیراوشد  ات  تسا  هدش  هداد  رتشیب  ربص 

مرج نیا  منکیم . هاگآ  تسا ، گرزب  شزرا و  رپ  عقاو  رد  یلو  کـچوک  رهاـظ  هب  هک  يزیچ  نتخورفارب ]  ] رد شتآ  دوس  زا  ار  وت  کـنیا 
. دننکیم عفر  نآ  اب  ار  دوخ  هنابش  ياهزاین  دنریگیم و  تسد  رد  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  یغارچ  نامه  ریغص 

. دندنارذگیم کیرات  ربق  رد  ار  دوخ  رمع  هک  ییوگ  مدرم  دوبن  ءیش  نیا  رگا 
کیرات لد  رد  رگا  دفابیم ؟ يزیچ  بش  یکیرات  رد  یـسک  هچ  ای  دراد ؟ ندرک  ظفح  نتـشون و  ندـناوخ ، ناوت  یـسک  هچ  نامز  نیا  رد 

؟ درکیم هچ  ییانشور ] نودب   ] دشیم دنمزاین  نامرد  وراد و  هب  تشگیم و  ضراع  تخس  يدرد  یسک  رب  بش 
دیاوف دیدرتیب  دیآیم . راک  هب  داوم  ندرک  لیلحت  هیزجت و  ایشا و  ندومن  کشخ  اهندب و  ندرک  مرگ  اهیندروخ و  نتخپ  ندیسر و  رد  زین 

. دشاب هتشاد  رکذ  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتحضاو  دیآیمن و  هرامش  رد  شتآ 
136 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ اوه تلاح  ینوگمهان  هدیاف  اوه و  یفاص  ناراب و  لوزن  ]
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اوه رد  ود  نیا  زا  یکی  رگا  نک . هشیدـنا  کین  تسا  یناراب  هاگ  فاـص و  هاـگ  نامـسآ  ملاـع ، تحلـصم  رطاـخ  هب  هکنیا  رد  لّـضفم ! يا 
؟ دندنگیم اهیزبس  ناهایگ و  دیآیم ، ناراب  هرسکی  هک  یتقو  ینیبیمن  دوب . رابنایز  کشیب  دشیم  راگدنام 

اسران و اههاگرذگ  اههار و  و  دنوشیم ؟ هدنکارپ  ادیپ و  اهیرامیب  دـتفایم ؟ يدرـس  رد  اوه  دوشیم ؟ لصاحیب  تسـس و  تاناویح  مسج 
؟ دندرگیم دوبان 

بآ دـنزوسیم . دـنوشیم و  کـشخ  ناـهایگ  ددرگیم . هدـیتفت  کـشخ و  نـیمز ، دـشاب ، یباـتفآ  فاـص و  هرــسکی  اوـه  رگا  نـینچمه 
زا يرگید  عاوـنا  دوـش  هریچ  اوـه  رب  یکـشخ  رگا  زین  تسا . مدرم  ناـیز  هب  تخـس  اهدـمایپ  نیا  دوریم و  ورف  اـهرابیوج  ناراسهمـشچ و 

. دنیآیم دیدپ  اهیرامیب 
يرگید نایز  مادک  ره  دتفایم ، لادتعا  رد  اوه  درابب ،] هاگ  دباتب و  هاگ  نامـسآ  و   ] ددرگ رادـیدپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ملاع ، رد  رگا  اّما 

. ددرگیم راوتسا  تسرد و  وکین و  زیچ  همه  دننکیم و  عفد  ار 
درد جنر و  رد  يردق  ناسنا  ایند ] رد   ] هکنآ يارب  دوشیم : هتفگ  دـشابن ؟ نایز  مادـک  چـیه  رد  هک  دـندرکن  نانچ  ارچ  دـیوگ : یـسک  رگا 

. ددرگ رود  هب  هانگ  زا  دتفا و 
دنکیم و نایغط  هک  زین  یماگنه  تسا . دنمزاین  راوگان  خـلت و  ياهوراد  هب  لماک  يافـش  تمالـس و  نتفای  زاب  يارب  رامیب  ناسنا  هک  نانچ 

. دتفیب تسار  هار  رد  دتفین و  رد  يدیلپ  هطرو  رد  ات  تسا  دنمزاین  یتخس  درد و  هب  دروشیم 
نیا لاح  ددرگیمن ؟ مانب  هبترم و  دـنلب  نانآ  دزن  ایآ  دـنک  شخپ  هرقن  الط و  يدایز  رادـقم  دوخ  نیمزرـس  نامدرم  نایم  رد  یهاشداپ  رگا 

! اجک تسا  رتنوزفا  نیمز  ياههرقن  الط و  مامت  زا  نآ  شزرا  دیازفایم و  ار  تالغ  هک  ریگارف  ناراب  اجک و 
137 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

یکی زا  ردـقیب  یتجاح  اسب  هچ  دـناتلفغ ؟ رد  نآ  زا  مدرم  یلو  تسا  یگرزب  تمعن  هچ  دراد و  یتمیق  هچ  ناراب  هناد  کـی  هک  ینیبیمن 
دوس هچ  تسا . نیمه  رد  وا  ریخ  هک  یلاح  رد  دیوگ ، ازسان  دیآ و  مشخ  هب  رتگرزب  یتمعن  هب  هجوت  نودب  وا  دوش و  هدروآرب  رید  ناشیا  زا 

. تسا هدش  مورحم  گرزب  ياهتمعن  تخانش  زا  وا  هک 

[ نآ رد  ياهتمکح  نیمز و  رب  ناراب  لوزن  عفانم  ]

. دیامن باریـس  زین  ار  هتـشارفارب  دنلب و  طاقن  ات  دزیرب  نیمز  رب  يدنلب  زا  ناراب  هک  دش  هدید  نانچ  ریبدت  نک . لمأت  ناراب  لوزن  تمکح  رد 
. تفاییم شهاک  نیمز  ياهرازتشک  هجیتن  رد  دیسریمن ، دنلب  ياهنیمز  زا  یخرب  هب  دیشوجیم  نییاپ  زا  رگا 

؟ تسا یمید  زا  شیب  یبآ  ياهنیمز  هک  ینیبیمن 
، هلیـسو نیدـب  زین  دنیـشنیم . راب  هب  ناوارف  هّلغ  ددرگیم و  رازتشک  اههوک  هنماد  هدرتسگ و  ياهتـشد  دوشیم ، هدـنز  نیمز  ناراب ، لوزن  اب 

متـس هرجاشم و  يریگرد و  نانآ  نایم  بآ ، رـس  رب  رگید  دوشیم و  هتـشادرب  مدرم  شود  زا  رگید  ياج  هب  ییاج  زا  بآ  لاـقتنا  يراوشد 
. ددرگ مورحم  نآ  زا  ناوتان  دریگ و  دوخ  دی  تحت  رد  ار  نآ  دنمورین ، زیزع و  هک  دوشیمن  نینچ  دیامنیمن و  خر 

زین نیمز  رد  ات  دزیریم  ورف  هناد  هناد  كدنا و  كدنا  دوش ، ریزارـس  نیمز  رب  الاب  زا  ناراب  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  ریدقت  هک  یتقو  نینچمه 
دوبان ار  هداتـسیا  هدـنیور و  ياهرازتشک  درکیمن و  ذوفن  نیمز  رد  تخیریم  نیمز  رب  هراـبکی  ناـهگان  رگا  دزاـس . باریـس  ار  نآ  دورف و 

. دشخب یگدنز  ار  هنشت  رازتشک  نیمز و  دنایورب و  ار  نیمز  لخاد  ياههناد  ات  دزیریم  هناد  هناد  جیردتب و  سپ  درکیم .
. دراد زین  يرگید  عفانم  ناراب  لوزن 

138 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
، دنمانیم ناقری »  » هک ار  ناهایگ  ناتخرد و  تافآ  دربیم ، نایم  زا  ار  ابو  دنادرگیم و  هزیکاپ  فاص و  ار  اوه  دنکیم ، مرن  ار  اهندب  ناراب ،
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ناراب ترثک  تدـش و  زا  اهلاس  زا  یخرب  رد  ایآ  دـیوگب : یـسک  رگا  دـشکیم ]. ازارد  هب  اـهنآ  رکذ  هک  ي   ] دـیاوف رگید  دـنکیم و  دوباـن 
ناوارف و ياهیرامیب  ثعاب  اوه  رد  نآ ، زا  لصاح  راخب  و  دزاسیمن ؟ دوبان  ار  تـالغ  گرگت  لوزن  اـی  دـسریمن ؟ مه  هب  ناوارف  ياـهنایز 

؟ ددرگیمن رایسب  تافآ 
رارمتـسا هانگ و  رد  نتفر  ورف  زا  راک  نیا  اب  تسا و  ناسنا  دوس  هب  اریز  دوشیم ؛ يورهدایز  ناراب  لوزن  رد  هاگ  دوشیم : هتفگ  خساپ ] رد  ]

. تسوا لام  رد  یلامتحا  نایز  زا  رتحجار  رتمهم و  يورخا  ینید و  تحلصم  تروص  نیا  رد  دنکیم . زیهرپ  نآ  رب  رارصا  و 

[ اههوک دیاوف  ]

دوس هکنآ  لاح  دنفرـصمیب ، دـیاز و  اهنآ  هک  دناهتـشادنپ  نالفاغ  رگنب . هدـمآ  دـیدپ  كاـخ  گنـس و  زا  هک  اـههوک  نیا  رد  لّـضفم ! يا 
. دنراد ناوارف 

دـشوجیم بآ  رپ  ناراسهمـشچ  دوشیم  بوذ  هک  هچنآ  زا  دـنرب . هرهب  نآ  زا  دـنجاتحم  نآ  هب  هک  اهنآ  ات  دنیـشنیم  اههوک  يـالاب  فرب 
. دیوریم دیوریمن  تشد  رد  هک  ییوراد  ناهایگ  ناگدنیور و  عاونا  اههوک  رد  هجیتن  رد  دنیآیم . دیدپ  اهرابیوج  اهدور و  اههمشچ ،

. هداد هانپ  ار  يذوم  ناگدنرد  یشحو و  تاناویح  هک  تساهنآ  رد  ییاههرد  اهراغ و  زین 
139 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. دنزاسیم مکحم  تخس و  ياههعلق  اهژد و  ناشنانمشد  ربارب  رد  هوک  زا  مدرم 
رهاوج نداعم و  عاونا  اههوک  رد  نینچمه  دننکیم . هدافتـسا  بایـسآ  گنـس  تخاس  اهنامتخاس و  رد  يریگراک  هب  يارب  نآ  ياهگنـس  زا 

. تسا هتفهن 
. دنادیم رتهب  نآ  میکح  ّربدم و  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  عفانم  حلاصم و  اههوک  رد 

[ اهنآ زا  ناسنا  هدافتسا  نداعم و  ]

، الط هرقن ، برـس ، سم ، هویج ، همرـس ، گنـس  گنـس ، رادرم  خـینرز ، کهآ ، چـگ ، نوچ : يرهاوج  اـهنآ  زا  هک  نداـعم  رد  لّـضفم ! يا 
. نک هراظن  دوشیم  جارختسا  اهگنس  عاونا  دّرمز و  توقای ، دجربز ،

. دنیامنیم هدافتسا  اهنآ  زا  دننکیم و  زاین  عفر  اهنآ  اب  مدرم  هک  ییاهزیچ  رگید  تفن و  درگوگ ، ایموم ، ریق ، نینچمه 
دنک جارختسا  اهنآ  زا  زاین  تقو  رد  ات  هدش  هریخذ  نیمز  رد  یمدآ  يارب  ریاخذ  نیا  مامت  هک  تسا  هدیـشوپ  يدنمدرخ  لقاع و  چیه  رب  ایآ 

؟ دیامن هدافتسا  و 
تارهاوج نتخاس  يارب  ناششالت  یـشیدناهراچ و  دنبای و  تسد  دیاب ، هکنآ  زا  شیپ  هب  دوخ  عمط  صرح و  قباطم  دنتـسناوتن  مدرم  هاگنآ 

هتخاس و هدرتسگ  روط  هب  دـیدرتیب  دـندرگ ، قفوم  دوخ  شالت  عمط و  صرح ، اـب  رگا  اریز  دـنتفاین ؛] تسد  اـیمیک  شناد  هب  و   ] دادـن رمث 
دوشیم هتساک  تخس  مدرم ، دزن  اهنآ  شزرا  هک  دباییم  شیازفا  ردقنآ  هرقن  الط و  دوشیم . رپ  اهنآ  زا  اج  همه  درک و  دنهاوخ  جارختسا 

تالماعم رگید  شورف و  دیرخ و  رد  اهنآ  هدیاف  یساسا و  شقن  بیترت  نیدب  دنتفایم . مدرم  مشچ  زا  و 
140 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. تفریم نایم  زا 
. دوبن ناگدنامزاب  يارب  اهنآ  هریخذ  هب  رداق  یسک  دمآیمن و  لمع  هب  ناهاشداپ  جارخ 

هداد وا  هب  دـنرادن  ار  اهنایز  نآ  هک  هرقن  زا  الط  برـس و  زا  هرقن  لمر و  زا  هشیـش  تخاس  و  درز ) سم   ) جـنرب تخاس  شناد  همه ، نیا  اـب 
. تسا هدش 
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. دنسریمن دصقم  هب  تسا  نانآ  نایز  هب  رایسب  هچنآ  رد  اّما  دوشیم  یلمع  نانآ  هدارا  درادن  نایز  هچنآ  رد  هنوگچ  رگنب 
بآ يافرژ  هب  وا  تسا و  يراج  نآ  رد  ناوارف  یبآ  هک  دسریم  میظع  ياهرد  هب  درب  ورف  تخس  دیامن و  قیمع  رایسب  ار  نداعم  هک  یـسک 

. تسا هتفهن  هرقن  زا  ییاههوک  نآ ، تشپ  رد  درک . دناوتن  روبع  نآ  زا  دیسر و  دناوتن 
دنبایرد ار  شنئازخ  یگدرتسگ  شتردق و  زا  يردق  شناگدنب  هک  دهاوخیم  الع  ّلج و  يادخ  رگنب . رما  نیا  ریبدـت  تمکح و  رد  کنیا 

هراشا هک  نانچ  اریز  تسین ؛ نیا  رد  نانآ  تحلصم  حالص و  نکیل  دهدیم و  ناشیدب  هرقن  زا  ییاههوک  دهاوخب ، يادخ  رگا  هک  دننادب  و 
. دوب دهاوخن  دنمدوس  دوشیم و  دوبان  رهاوج  شزرا  دبای  تیعقاو  يزیچ  نینچ  رگا  دش -

جرا و نیا  زا  یماـگنه  اـهنت  فیرظ ، ءیـش  نیا  دـنزاسیم . يدنمـشزرا  فیرظ و  ءیـش  مدرم  هاـگ  هک  باـیرد  هنوگ  نیا  ار  تقیقح  نیا 
شزرا زا  ناـنآ  دزن  دریگ  رارق  مدرم  سرتـسد  رد  هدرتـسگ  روط  هب  هک  هاـگنآ  یلو  دـشاب ، باـیمک  كدـنا و  هک  تسا  رادروخرب  تساـفن 

. تسا نآ  دوبن  یبایمک و  رد  يزیچ  ره  ندوب  سیفن  شزرا و  هصالخ ، دوشیم . هتساک  نآ  تمیق  دتفایم و 
141 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ ناگدنیور دیاوف  ]

كاروـخ يارب  هاـک  هیذـغت ، يارب  اـههویم  رگنب . دـهدیم  دوـس  دروآیم و  رب  ار  ناـسنا  زاـین  همه  نیا  هکنیا  هاـیگ و  نـیا  رد  لّـضفم ! يا 
عفانم و يارب  ناتخرد  غمص  هخاش و  هقاس ، هشیر ، گرب ، تسوپ  اههفرح ، عیانص و  زا  يرایـسب  يارب  بوچ  نتخوس ، يارب  مزیه  تاناویح ،

. تسا هدمآ  دیدپ  فلتخم  ياهراک 
هچ رگا  تلاح  نیا  رد  دیـسریم ؟ ام  هب  اهنایز  هچ  میتفاییم  نیمز  يور  رب  هدمآ  درگ  هدامآ و  تروص  هب  ار  اههویم  رگا  هک  ینادیم  چیه 

. میدوـب مورحم  میدرمـش  ار  یخرب  هک  یمهم  تمیق و  رپ  ییاـهزیچ  رگید  هاـک و  مزیه ، بوـچ ، رایـسب  دـیاوف  زا  اـّما  تشاد ، دوـجو  اذـغ 
. تسین اهنآ  زا  رتشوخ  رتتوارط و  اب  رتابیز ، ياهرظنم  چیه  ملاع  رد  دنرظنمشوخ و  ابیز و  رایسب  ناهایگ ، ناتخرد و  یهگناو 

[ تابوبح ترثک  زار  ]

هناد کی  اهنت  هناد  کی  هک  دشیم  دهدیم . هناد  دص  شیب  امک  هناد  کی  نک . هشیدنا  تابوبح  اهرازتشک و  ناوارف  دـشر  رد  لّضفم ! يا 
نیمأت نازرواشک  يزور  توق و  دنبای ، ینوزف  تابوبح  تالغ و  هک  تسا  نآ  يارب  زج  ایآ  دش ؟ هداهن  نآ  رد  ینوزفا  نیا  ارچ  یلو  دهدب ؛
تایح يزور  تشاک و  رذب  دیاب  دنک ، دابآ  ار  ینیمزرـس  دهاوخب  یهاشداپ  رگا  هک  ینیبیمن  دیآ ؟ تسد  هب  زین  هدـنیآ  لاس  رذـب  ددرگ و 

؟ دنروآ لمع  هب  ار  تشک  ات  دهدب  مدرم  هب 
دیآ و لصاح  ناشیزور  مه  ات  دهدیم  ناوارف  هناد  رذـب و  هنوگ  نیا  رازتشک  هدـمآ و  دـیدپ  هناّربدـم  هنامیکح و  رما  نیا  هنوگچ  هک  رگنب 

؟ دیآ دیدپ  تشک  رذب  مه 
، هنت هشیر و  کی  زا  ور  نیا  زا  دنهدیم . ناوارف  رمث  زین  لخن  هایگ و  تخرد ،

142 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
چیه اهندیرب  نیا  اب  دننک و  زاین  عفر  دنربب و  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  نآ  يارب  زج  ایآ  تسا ؟ نینچ  ارچ  ینیبیم . ناوارف  رمث  گرب و  خاش و 
زاین عفر  دنربب و  نآ  زا  هک  دنتـسناوتیمن  مدرم  دنامیم  اهنت  تفاییمن و  شیازفا  هلـصا  ره  رگا  دـنامب ؟ نیمز  رد  نآ  لصا  ددرگن و  دوبان 

. تشگیم دوبان  وحم و  دشاب  هتشاد  ینیشنياج  هکنآیب  دیسریم  نادب  یتفآ  رگا  زین  دنراکب . نیمز  رد  ار  ياهلصا  اب  دننک و 

[ تابوبح ياههناد  ششوپ  زار  ]
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. نک هشیدنا  اهنآ  زج  القاب و  شام ، سدع ، نوچ : یتابوبح ؛ هتوب  لکش  رد 
تفج و هک  نانچ  دننامب  ناما  رد  تافآ  زا  دنبای و  ماکحتـسا  دشر و  دنوش ، يرادهاگن  ات  هدـش  هداهن  یفورظ  اههسیک و  رد  اهنآ  ياههناد 

. تسا رطاخ  نیمه  هب  اقیقد  زین  نینج  نادهچب 
. دناهدش هداهن  تخس  ییاهتسوپ  رد  هشوخ ، تروص  هب  زین  نآ  دننامه  مدنگ و 

. دسرن نایز  نازرواشک  ناگدنراک و  هب  ات  درادیم  زاب  اهنآ  ندروخ  زا  ار  ناگدنرپ  هک  هتفرگ  رارق  هزین  نوچ  يزیچ  هناد  ره  رس  رب  زین 
: دوشیم هتفگ  دنروخیمن ؟ تابوبح  مدنگ و  زا  ناگدنرپ  ایآ  دیوگب : یسک  رگا 

نیا یلو  دراد ، یمهـس  بیـصن و  الع  ّلج و  يادخ  نیمز  زا  تسا  ناگدیرفآ  زا  ياهدـیرفآ  هک  اجنآ  زا  زین  هدـنرپ  تسا . نینچ  ریدـقت  هلب 
نایع و ار  اههناد  ناگدنرپ  رگا  دنرواین . رابهب  رایسب  نایز  دننکن و  شناریو  هرسکی  ناگدنرپ ، ات  دنوشیم  تظفاحم  هنوگ  نیا  زین  تابوبح 
، ناگدنرپ هیذغت  لداعت  مدع  ثعاب  لمع  نیا  اسب  ياو  دنزاس  دوبان  ار  هتوب  دننک و  هلمح  نآ  هب  هک  دـنرادن  یعنم  چـیه  دـنرگنب  هدیـشوپان 

هدنریگشیپ عناوم  نیا  هجیتن ، رد  دناشک  يدوبان  هب  مه  ار  رازتشک  ددرگ و  اهنآ  گرم  همضاه و  ءوس 
143 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

زا وا  اریز  دنامب ؛ یمدآ  يارب  نآ  رتشیب  دـنریگرب و  اهنآ  زا  زاین  يزور و  ردـق  هب  ناگدـنرپ  دـنوش و  يرادـهاگن  اههناد  هک  تسا  نآ  يارب 
. تسا هدیشک  شود  رب  ار  نآ  يروراب  تقشم  تمحز و  وا  مه  تسا و  رتدنمزاین  رتمهم و  ناگدنرپ 

[ هایگ تخرد و  شنیرفآ  تمکح  ]

ناهد ناویح  دننام  یفرط  زا  تسا ، جاتحم  اذغ  هب  هراومه  ناویح  ناسب  زین  تخرد  هک  اجنآ  زا  نک ، هراظن  ناهایگ  ناتخرد و  شنیرفآ  رد 
هویم گرب و  خاش و  هب  دریگب و  نیمز ] قامعا  زا  هاگ   ] ار اذغ  ات  هتفر  ورف  نیمز  لد  رد  نآ  ياههشیر  دریگب ، ار  اذـغ  هک  درادـن  تکرح  و 

هک نانچ  دریگیم  نیمز  زا  ار  اذغ  اهنآ  اب  هک  تسا  نآ  ناهد  نوچ  اههشیر »  » تسا و نآ  هدنهد  شرورپ  ردام  دـننام  نیمز »  » سپ دـناسر .
، دتسیا ياپ  رب  ات  هدش  هتسب  بانط  اب  وس  ره  زا  همیخ  ياهنوتـس  اههیاپ و  هنوگچ  هک  يرگنیمن  دنهدیم . ریـش  ار  دوخ  ناکدوک  تاناویح ،
ار نآ  ات  دـناهدیناود  یبناج  ره  هب  نیمز  لد  رد  ار  دوخ  ياههشیر  اـهنآ  ماـمت  تسا ، نینچ  زین  هاـیگ  دـشابن . جـک  اـی  ددرگن و  نیمز  شقن 

ياهنافوت رد  روانت  گرزب و  رانچ  ربونـص و  دـنلب و  دـنمونت و  لخن  کی  هنوگچ  دوبن  هشیر  رگا  دـنراد . هاگن  هداتـسیا  راوتـسا و  رادـیاپ و 
؟ دنداتسیایم ياپ  رب  نیگمهس 

رد دنتفرگ ، هرهب  نآ  زا  اههمیخ  يرادیاپ  رد  نانیا  هتفرگ و  یشیپ  مدرم  راک  تمکح  رب  هنوگچ  هک  رگنب  الع  ّلج و  رگشنیرفآ  تمکح  هب 
. تسا همیخ  نتـشاداپب  زا  شیپ  تخرد  شنیرفآ  اریز  تسا ؛ هدش  يراج  تخرد  شنیرفآ  رد  نانآ  زا  شیپ  هراچ  تمکح و  نیا  هک  یلاح 

. تسا هدش  هتفرگ  شنیرفآ  راک  زا  مدرم  تعانص  سپ  تسا ، ناتخرد  بوچ  زا  اههمیخ  نوتس  هیاپ و  هک  ینیبیمن 
144 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ ناتخرد گرب  فصو  شنیرفآ و  ]

، تسا هدـیناشوپ  گر  نوچ  ییاـهزیچ  ار  گرب  ماـمت  حطـس  ینیبیم  هک  ناـنچ  نک . لـمأت  رگنب و  گرب  شنیرفآ  رد  لّـضفم ! يا  کـنیا 
هنارهام یلصا  ياهگر  نایم  رد  هک  ییوگ  دنافیرظ و  كزان و  یخرب  دناهدش و  هدیشک  یضرع  یلوط و  تروص  هب  هک  دنرتگرزب  یخرب 

. دناهدش هتفاب 
راک و تکرح ، رازبا ، هب  دوخ  راک  رد  و  دوبن . زین  اهنآ  زا  یکی  تخاس  هب  رداـق  هلاـس  کـی  درکیم  يراـک  نینچ  دوخ  تسد  اـب  رـشب  رگا 

نیا زا  هدـنکآ  راشرـس و  ارحـص  هوک و  ایرد و  تشد و  راهب ، لصف  زا  زور  دـنچ  رد  اهنت  هک  یلاح  رد  تشاد ، زاین  نتفگ  نخـس  شالت و 

لضفم دیحوت  ای ، (ع ،) قداص ماما  نابز  زا  شنیرفآ : www.Ghaemiyeh.comياهیتفگش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 80 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


. درادن دوجو  یتکرح  شالت و  نخس ، چیه  یهلا  ریذپن  ّدر  هدارا  ذوفن  زج  راک  نیا  رد  دوشیم . اهگرب 
. ینادب ار  كزان  قیقد و  فیرظ ، ياهگر  نیا  زار  هک  تسا  بوخ  لاح  نیا  اب 

ار اذغ  ات  دندش  هدنکارپ  ندب  رد  اهگر  هک  نانچ  دناسرب  حالما  بآ و  نآ ، هب  هک  تسا  نآ  يارب  دـیناشوپ  ار  گرب  هرـسکی  هک  اهگر  نیا 
ياهگر نیا  دـنراد . زین  يرگید  راک  روکذـم ] فدـه  زا  هتـشذگ   ] یلـصا رتگرزب و  ياهگر  گرب ، رد  اما  دـنناسرب . ندـب  يازجا  ماـمت  هب 

هاگ ور  نیا  زا  ددرگن . هراپ  هراپ  هدرمژپ و  تسـس ، گرب ، دـنراد و  هاگن  ار  گرب  دوخ ، ماکحتـسا  یتخـس و  اب  هک  تسا  نآ  يارب  رتگرزب 
تسـس و ات  دـنریگیم  هرهب  یمکحم  ياهبوچ  زا  نآ  ضرع  لوط و  رد  دـنزاسب  ای ...  هچراـپ  زا  یگرب  هحفـص و  دـنهاوخیم  اـهناسنا  هک 
وا تعنـص  راک و  اّما  دسریمن ، تعیبط  رد  هتفهن  ياهتمکح  ریبادت و  تقیقح  هنک و  هب  هاگ  چیه  یمدآ  هچ  رگا  نادب ، سپ  ددرگن . نازرل 

. تسا تعیبط  رگتیاکح  یعونب 
145 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ هایگ تخرد و  هناد  هتسه و  ]

هتسه نیا  دیآ ، شیپ  تخرد  دوخ  نتـشاک  يارب  یعنام  رگا  ات  هتفرگ  رارق  هویم  لد  رد  هتـسه  نک . هشیدنا  اهنآ  زار  و  هناد »  » و هتـسه »  » رد
ات دوشیم  يرادهاگن  رگید  ياج  رد  نآ ] زا  يردـق  ، ] تسا ناوارف  زاین  يردـقنارگ  سیفن و  زیچ  هب  هک  هاگ  هک  نانچ  دـنک . رپ  ار  شیاج 

. میشاب هتشاد  رگید  ياج  رد  نآ  زا  دومن ، خر  ياهثداح  داتفا و  اهنآ  رد  یتفآ  رگا 
دساف يدوزب  و  تشگیم ، هدولآ  تسکشیم ، هویم  دوبن ، نینچ  رگا  درادیم . هاگن  ار  فیطل  مرن و  هویم  مکحم ، تخـس و  هتـسه  نینچمه 

. دشیم
. دننکیم هدافتسا  نوگانوگ  ياهاج  رد  دنریگیم و  نغور  رگید  یخرب  زا  دنروخیم و  دننکشیم و  ار  اههتسه  زا  یخرب 

دـشیم دمآ ؟ دیدپ  روگنا  هناد ، زا  امرخ و  هتـسه ، زا  ارچ  هک  شیدنیب  یتشگ ، هاگآ  اهنآ  هویم  هناد  هتـسه و  دـیاوف  زا ] یخرب   ] زا هک  لاح 
هک تسا  نآ  يارب  زج  نیا  ایآ  دـیآ . دـیدپ  رانچ  ورـس و  نوچ : رگید ؛ یندروخان  ياهزیچ  هزمـشوخ ، ذـیذل و  روگنا  امرخ و  ياـج  هب  هک 

؟ دنناسر تذل  دوس و  ار  ناسنا 

[ اهنآ تایح  دیدجت  ناتخرد و  گرم  رد  هتفهن  ياهتمکح  ]

نآ بوـچ  رد  نآ  يزیرغ  ترارح  یلو  دریمیم  لاـس  ره  هـک  ینیبیم  رگنب . تـخرد  شنیرفآ  رد  هـتفهن  ياــهتمکح  ریبادــت و  عاوـنا  رد 
، دنهدیم وت  هب  ار  ذیذل  عونتم و  ياهاذـغ  هک  نانچ  ددرگیم و  هدـنکارپ  اج  همه  رد  هاگنآ  دوشیم و  هداز  نآ  زا  اههویم  داوم  دـنامیم و 

. دننکیم میدقت  وت  هب  معط  شوخ  اراوگ و  نوگهنوگ و  ياههویم 
ترایتخا رد  ار  وکین  ياههویم  دنوشیم و  زارد  وت  يوس  هب  تسد  دننامه  اههخاش 

146 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. دننکیم هیده  وت  هب  ار  دوخ  ییوگ  هک  دناهداتسیا  وت  ربارب  رد  نانچ  اهناحیر  دنهنیم ،

یمدآ هک  تسا  نآ  يارب  زج  ایآ  تسا ؟ هنوگ  نیا  ارچ  تسیک و  نآ  زا  میکح  رگریدـقت  زج  میظع  تمکح  قیقد و  باتک  باـسح و  نیا 
؟ دنناسر هرهب  اههویم  نیا  دوس  تّذل و  زا  ار 

! دننکیم معنم  راکنا  تمعن ، رب  ساپس  ياج  هب  مدرم  هک  اتفگش !

[ تقلخ يدنمفده  ياههناشن  رانا و  یتفگش  ]
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ینیبیم هیپ  زا  ییاهیدـنلب  نآ ، زا  ییاهـشخب  رد  يرگنب ] نآ  رد  تقد  اب  رگا  . ] ریگب تربع  سرد  راـنا  هناّربدـم  زیمآتمکح و  شنیرفآ  زا 
زا زین  مسق  ره  هک  ینیبیم  مسق  نیدـنچ  ار  اـههناد  دـناهدیچ . تسد  اـب  ییوگ  هک  تسا  هدـش  هدـیچ  فص و  رد  نآ  رد  ناـنچ  اـههناد  هک 

. تسا هتفرگ  ياج  یمکحم  تسوپ  نایم  رد  یگلمج  هدش و  هتفاب  هنارهام  كزان  فیرظ و  ياههیال 
رارق اههناد  نایم  رد  هیپ  زا  اهیدـنلب  نیا  تمکح  ریبدـت و  قباطم  سپ  دوب ، هتـسب  اههناد  يوس  هب  اذـغ  هار  دوب  هناد  هرـسکی  راـنا ، ناـیم  رگا 
هدش هتـشاک  هیپ  نیا  نورد  رد  رانا  ياههناد  هک  ینیبیمن  رگم  دسرب . اذـغ  اههناد  هب  قیرط  نیا  زا  ات  تسا  لصتم  نآ  هب  اههناد  هت  هتفرگ و 
اهتفآ زا  اههناد  ات  هدش  هدـیناشوپ  مکحم  راوتـسا و  یتسوپ  اب  مه  اهنآ  يور  دـشابن و  نازرل  تسـس و  ات  هدـش  هدـیچیپ  اههیال  نآ  اب  هاگنآ 

. دنوش هتشاد  هاگن 
رتشیب اهتمکح  رارـسا و  دشاب  رتنوزفا  ياهیتسناد  فراعم و  نتفای  كرد و  یپ  رد  یـسک  رگا  تسا و  رانا  ياهیتفگـش  زا  یکدـنا  اهنت  اهنیا 

. تسا سب  یبایهار  تربع و  سرد  يارب  ّدح  نیا  ات  اّما  تسا 
147 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ گرزب ياههویم  فیعض و  ياههتوب  ]

دهدیم هناودنه  رایخ و  هزبرخ ، ودک ، نوچ : ینیگنس ؛ ياههویم  دنیـشنیم و  راب  هب  ناوتان  فیعـض و  ياهتوب  هایگ و  هکنیا  رد  لّضفم ! يا 
راب اههویم  نیا  نوچ  نیگنس  ياههویم  فیعض  هتوب  نیا  هک  دش  نآ  رب  ریدقت  هک  هاگنآ  نک ، رکف  راک  نیا  ریبدت  تمکح و  رد  شیدنیب و 

دوبن و نیگنـس  ياههویم  نیا  لمح  هب  رداق  داتـسیایم  تخرد  تشک و  دـننام  رگا  درتسگب . نیمز  يور  رب  هک  دـیدرگ  ررقم  ناـنچ  دـهد ،
. تسکشیم مهرد  زیچ  همه  دنوش  لماک  دنسرب و  اههویم  هکنآ  زا  شیپ 

هب وت  دـنکیم . لمح  شود  رب  ار  نیگنـس  ياههویم  هتوب ، ياج  هب  نیمز  دوشیم و  هدرتسگ  نیمز  يور  رب  شگرب  خاش و  هنوگچ  هک  رگنب 
هک نیمز  يور  رب  تسا  ياهبرگ  ییوگ  هتفرگ  ارف  هویم  دـنچ  ار  شنوماریپ  یلو  تسا  یکی  هنوگچ  هک  رگنب  هزبرخ  اـی  ودـک و  هتوـب  کـی 

. دنروخیم ریش  نآ  زا  دناهدش و  نهپ  نیمز  يور  شیاههچب 

[ تسا گنهامه  جایتحا ، نامز  اب  اههویم  ندیسر  نامز  ]

ناسنا ات  دنسریم  ناتسبات  ترارح  بیهل  رد  یخرب  الثم  تسا . زاین  اهنآ  هب  هک  دناهدافتسا  لباق  ینامز  رد  اههویم  ناتخرد و  عاونا  هک  نیبب 
ياـج هب  ندـب  رد  هک  یناـیز  زا  هتـشذگ  دیـسریم  ناتـسمز  رد  یناتـسبات  ياـههویم  نیا  رگا  دربـب . هرهب  اـهنآ  زا  ياهژیو  قوـش  لـیم و  اـب 
بناج هب  یلیمیب  تهارک و  اب  هجیتن  رد  دنشاب و  هتـشادن  اهنآ  فرـصم  رد  ار  قوش  تساوخ و  نآ  مدرم ، هک  تشگیم  ثعاب  دنراذگیم 

. دنورب اههویم 
، دنمدوس رابنایز و  هب  هجوتیب  تالابمیب و  دارفا  زج  دـننک ] هضرع  لصف  نیا  رد  ار  نآ  ای  و   ] دـسرب ناتـسمز  رد  يرایخ  هک  هاگ  ینیبیمن 

فرصم نآ  زا  یسک 
148 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

؟ دنکیمن

[ نآ بوچ  اههخاش و  هدیاف  لخن و  تخرد  ياهتمکح  ]

ات دـندش  هدـیرفآ  رن  زین  اهلخن  زا  یخرب  دـندنمزاین ، حـیقلت  هب  هدام و  يرامـش  اهلخن  نایم  رد  هک  اـجنآ  زا  نک . رکف  لـخن  رد  لّـضفم ! يا 
یلمح دوخ  ددرگ و  هلماح  وا  ات  دـنکیم  حاقل  هدام  ناویح  اب  هک  تسا  يرن  ناویح  دـننام  رن  لخن  دریگ . ماجنا  حاـقل  لـمع  سرغ ، نودـب 
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. دشاب هتشادن 
ماکحتسا یتخس و  ات  تسا  دوپ  رات و  ياراد  هدش  هتفاب  تسد  اب  هک  يزیچ  دننام  هنوگچ  هک  رگنب  نک و  هشیدنا  لخن  هخاش  یگنوگچ  رد 

مکحم و نانچ  دریگن و  همدـص  ینافوت  دـنت و  ياهداب  زا  دـنیبن و  بیـسآ  دنکـشن و  نیگنـس  ياههشوخ  يریگشود  رب  ناـمز  رد  دریگ و 
؟ دوش هدافتسا  اهاج  رگید  اهلپ و  اهفقس و  نامتخاس و  نتخاس  راک  رد  هک  دشاب  تخس 

رازبا نتخاس  راک  رد  هک  تسا  نآ  يارب  ماکحتـسا  یتخـس و  نیا  دراد . دوپ  رات و  هتفر و  ورف  مه  رد  هدـش و  هتفاب  هک  ییوگ  زین  نآ  بوچ 
اههبعج اهیسرک ، اههرجنپ ، رد و  اهفقس ، رد  هک  دشیمن  دوب  گنس  نوچ  نآ  ماکحتسا  یتخـس و  رگا  هک  نک  تقد  دوش . هدافتـسا  مکحم 

. دیآ راک  هب  ایشا  رگید  و 
________________________________________

، مق ناریا ؛  ترجه -  تاراشتنا  هسـسؤم  دـلج ، 1 لضفم ،) دـیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگـش  یلع ، فجن  ییازریم ، رمع -  نب  لـضفم 
ص148 لضفم ؛ ؛ ) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش  1377ش . مجنپ ، پاچ :

زا یلو  دـنهاگآ  بوچ  تیـصاخ  نیا  هب  همه  مدرم  دوریمن . ورف  دـنامیم و  بآ  يور  رب  هک  تسا  نآ  بوچ  زاتمم  گرزب و  ياـهیگژیو 
، یبآ ياـهبکرم  رگید  رکیپ و  لوـغ  ياـهیتشک  هنوـگچ  دوـبن  بوـچ  رد  تیــصاخ  نـیا  رگا  دـنربخیب . راـک  تـمکح  یگرزب  تـیمها و 

نیا رگا  دندشیم ؟ تحار  رگید  ياج  هب  ینیمزرس  زا  راب  راوشد  لمح  زا  هنوگچ  مدرم  و  دننک ؟ لمح  ار  هوک  نوچ  ياهراب  دنتـسناوتیم 
رد مدرم  دوبن  رما 

149 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. دشیم بایمک  ای  بایان و  ینیمزرس  رد  اهزیچ  یخرب  دنداتفایم و  یتخس 

[ ییوراد ناهایگ  ياهیگژیو  ]

لصافم قامعا و  قورع ، رد  هرت » هاش   » دننام یکی  شیدنیب : دنوریم  راک  هب  صاخ  ییوراد  هیهت  رد  مادک  ره  هکنیا  ییوراد و  ناهایگ  رد 
نوچ يرگید  دشکیم ، ندـب  زا  ار  ییادوس  داوم  نومیتفأ » : » نوچ رگید  یکی  دـنکیم ، عفد  ار  نیگنـس  دـیاز و  داوم  دوریم و  ورف  ندـب 

 ... درادیم و رب  ار  اهنآ  دننامه  اهمرو و  هنیبکس » »
و دروآ ؟ دیدپ  ار  اهنآ  هکنآ  زج  درک  هاگآ  اهنآ  هب  تبسن  ار  مدرم  یسک  هچ  و  تسا ؟ هدیرفآ  اههدیرفآ  نیا  رد  ار  حلاصم  نیا  یـسک  هچ 

؟ درب یپ  اهیگژیو  نیا  هب  یقافتا  یفداصت و  ناوتیم  اجک  دناهتشادنپ ، یخرب  هک  نانچ 
. دربب یپ  اهنآ  هب  دناوتیم  وا  هدش  تیانع  ناسنا  هب  هک  يايزومآهبرجت  تواکذ و  هشیدنا و  نهذ و  اب  عقاو  رد 

دننکیم نامرد  ییوراد  یهایگ  اب  ار  دوخ  مخز  ناگدنرد ، زا  یخرب  دـنهاگآ و  ناهایگ  ینامرد  ياهیگژیو  زا  یخرب  زا  هنوگچ  تاناویح 
؟] دننکیم هدافتسا  ییوراد  ناهایگ  زا  تاناویح  هک  ي   ] دراوم رگید  دیامنیم و  نامرد  ار  دوخ  تسوبی  ندرک ، هنقح  اب  ياهدنرپ  و 

نیا دـنکیمن  یگدـنز  یناسنا  هک  قطانم  نیا  رد  ییوگب  ینک و  دـیدرت  دـیوریم  ارحـص  تشد و  رد  هک  یناهایگ  رد  زاغآ ] رد   ] اـسب هچ 
کـشخ ياهبوچ  ناگدنرپ ، يارب  اههناد  تاناویح ، ياذغ  ناشگرب  خاش و  تسین ، نینچ  هک  یلاح  رد  دـنیآیمن  راک  هب  دـندیاز و  اهوراد 

. دنکیم هدافتسا  هجلاعم  نامرد و  رد  اهنآ  زا  يرایسب  زا  یمدآ  تسا و  ناسنا  هدافتسا  يارب 
. دوشیم هدافتسا  ءایشا و ...  يزیمآ  گنر  يارب  یضعب  زا  اهتسوپ ، یغابد  يارب  یضعب  زا  نینچمه 

150 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. دوریم رامش  هب  ناهایگ  نیرتکچوک  نیرتزیر و  زا  رزیپ »  » هایگ هک  ینادیم 

، دیآ راک  هب  ار  ایاعر  ناهاشداپ و  هک  دوشیم  هتخاس  اهذغاک  رزیپ  نیا  زا  تسا . هتفهن  ناوارف  تحلصم  دوس و  نآ ، دننامه  هایگ و  نیا  رد 
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هدافتسا نآ  ریغ  هنیگبآ و  فورظ  يرادهاگن  يارب  هک  دیآیم  تسد  هب  اهفالغ  دنربیم ، راک  هب  مدرم  همه  هک  دیآیم  تسد  هب  يریـصح 
 ... دنکشن و ات  دنهنیم  ینتسکش  ياهفرظ  نایم  رد  دوشیم و 

اهنآ نیرتتسپ  ریگب . تربع  سرد  هدش  هتفهن  ناوارف  حـلاصم  شنیرفآ  شزرایب  شزرا و  اب  تشرد و  زیر و  ریبک و  ریغـص و  رد  هکنیا  زا 
رادروخرب یـشزرا  نانچ  زا  اهیزبس  اهرازتشک و  يارب  یلو  هدـمآ  درگ  نآ  رد  تساجن  تفاثک و  هک  تسا  ناویح  نیگرـس  ناسنا و  هرذـع 

مدرم زا  هک  يزیچ  اب  رگم  دوشیمن  رادروخرب  يومن  دشر و  نانچنآ  زا  یهایگ  چـیه  هک  ییاج  ات  دریگیمن . ار  نآ  ياج  يزیچ  هک  تسا 
. دنوشیمن کیدزن  نآ  هب  هاگ  چیه  دوشیم و  عفد 

هچ دـنیآیم ، راک  هب  رازاب  ود  رد  هک  دـنتوافتم  تمیق  ود  ود ، نیا  هکلب  تسین . نآ  تمیق  بسح  هب  يزیچ  ره  تناـکم  تلزنم و  هک  نادـب 
. دشاب سیفن  هکلب  دنمشزرا و  شناد ، نادیم  رد  یلو  دشاب  هدیاف  مک  شزرایب و  بساک  رازاب  رد  يزیچ  اسب 

ار نآ  دندربیم  یپ  عوفدم  هرذع و  صاوخ  هب  ایمیک  شناد  نابلاط  ناگتفیـش و  رگا  رامـشم . رابتعایب  ار  يزیچ  یتمیق ، مک  رطاخ  هب  سپ 
. دندیرخیم اهتمیق  نیرتشیب  اب  نارگ و  یتمیق  اب 

الع ّلج و  يادخ  تساوخ  هب  دـندومرف : دنتـساخرب و  زامن  هماقا  يارب  مالّـسلا - هیلع  میالوم - دـش و  رهظ  تقو  نیا  رد  دـیوگیم : لّضفم 
ساپـس شتامعن  ربارب  رد  ار  يادخ  مدوب و  كانحرف  نامداش و  دوب  هتخومآ  نم  هب  هچنآ  زا  هک  یلاح  رد  زین  نم  يآ . نم  دزن  هب  نادادـماب 

. مدیمرآ مامت  یتحار  رورس و  اب  ار  هاگنابش  متساخرب و  متفگیم 
151 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

مراهچ سلجم 

هراشا

رب مالّسلا - هیلع  ماما - نامرف  هب  دش . هداد  دورو  هزاجا  نم  هب  متفاتش . مالّسلا - هیلع  میالوم - تمدخ  هب  مراهچ ، زور  دادماب  دیوگ : لّضفم 
: دومرف مالّسلا - هیلع  ماما - هاگنآ  متسشن . نیمز 

هبترم و دنلب  هک  یـسک  نآ  تسا ، رتگرزب  همه  زا  هک  يرون  رتمیدـق و  همه  زا  هک  یمـسا  سیدـقت  میظعت و  حـیبست و  دـیمحت و  تسام  زا 
روظحم و بیغ  روتسم و  ّرـس  بحاص  ناراگزور ، اهملاع و  مامت  هدننکیناف  یتسه ، همه  هدننیرفآ  مارکا ، تلالج و  بحاص  هاگآ ، رایـسب 

شنذا هـب  ریذـن و  ریـشب و  ار  وا  هـک  یــسک  داـب ، تلاـسر  یحو و  هدـنناسر  رب  وا  تاـکرب  تاولــص و  تـسا . نوـنکم  مـلع  نوزخم و  ماـن 
اب دباییم  تایح  هک  نآ  دشاب و  هنّیب  لیلد و  اب  دوشیم  كاله  هک  نآ  ات  دیزگرب  شخب  ییانـشور  غارچ  يادـخ و  يوس  هب  هدـننکتوعد 

. داب هدنیاز  هیکاز و  تایحت  هزیکاپ و  تاولص  شنادناخ  وا و  رب  الع  ّلج و  رگـشنیرفآ  بناج  زا  هیآ 42 ) لافنا ، هروس  . ) دشاب هنّیب  لیلد و 
. دنتسه نآ  قحتسم  هتسیاش و  نانآ  اریز  داب ؛ یهلا  تاکرب  تمحر و  مالس و  ناشیا  وا و  رب  لاح  هتشذگ و  رد  ناراگزور  هشیمه 

152 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
تیارب نانچ  ار  اهنآ  زج  تخرد و  هایگ ، ناویح ، ناسنا ، شنیرفآ  رد  يدنمفده  ریبدت و  تمکح و  ياههنومن  شنیرفآ ، لیالد  لّضفم ! يا 

. دنریگ تربع  نآ  زا  تربع  لها  هک  مداد  حرش 
وا راک  رد  تمکح  ریبدت و  فده و  رگشنیرفآ و  شنیرفآ و  دنریگیم و  هناهب  ار  اهنآ  نانادان  هاگ  هک  مزادرپیم  ییاهتفآ  حرـش  هب  کنیا 

راکنا ار  اـنف  گرم و  اهتبیـصم و  اهیتخـس و  تمکح  هک  مزادرپیم  یناـم  باحـصا  هلّطعم و  هورگ  هدـیقع  ناـیب  هب  زین  دـننکیم . راـکنا  ار 
نانیا يادخ ، دنرادنپیم . یقافتا  ضرعلاب و  ار  ایشا  شنیرفآ  همه  دنراد و  داقتعا  تعیبط  هب  هک  مزادرپیم  یناسک  ّدر  هب  نینچمه  دندرک .

هیآ 30) هبوت ، هروس  ( !؟ دنزیرگیم يوس  مادک  هب  قح  بناج  زا  دشکب  ار 
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[ نانآ ههبش  هب  خساپ  نانادان و  هدیقع  اهالب ، ]

هناهب دـنوشیم ] ناوارف  نایز  ثعاب  هک   ... ] خـلم و گرگت ، ناقری ، ابو ، نوچ : دـنیآیم ؛ دـیدپ  هاگ  هک  ار  ییاهالب  نادان ، مدرم  زا  یخرب 
. دنزادرپیم شنیرفآ  تمکح و  رگشنیرفآ و  راکنا  هب  دنریگیم و 

دیدـپ تافآ  نیا  زا  رتتخـس  نیا و  زا  شیب  ارچ  تسین ، راک  رد  يرگریبدـت  میکح و  رگـشنیرفآ و  رگا  تفگ : دـیاب  هورگ  نیا  خـساپ  رد 
؟ دیآیمن

؟ ددرگیمن یشالتم  دوریمن و  ورف  نیمز  و  دتفایمن ؟ نیمز  رب  نامسآ  ارچ 
؟ دیاین دیدپ  بآ  ياهرطق  ات  دنوشیمن  کشخ  ناراسهمشچ  اههناخدور و  دتسیایمن و  زاب  ندرک  عولط  زا  دیشروخ  هاگ  چیه  ارچ 

؟ دوش دساف  هدیدنگ و  زیچ  همه  ات  دتسیایمن  دایز ] ياهتدم  يارب   ] داب ارچ 
؟ دنک قرغ  ار  نیمزرس  هک  دنکیمن  ناروف  ردقنآ  بآ  ارچ 

153 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
زا سپ  دـنیآیم و  دـیدپ  هاگ  هکلب  دوش  دوبان  یتسه  ملاع  رد  زیچ  همه  ات  درادـن  همادا  هشیمه  يارب  اهالب  رگید  اهخلم و  موجه  ابو و  ارچ 

؟ دنوریم يدنچ 
نآ يارب  نیا  دوشیم ؟ راتفرگ  ناسآ  ياهالب  درد و  نیا  هب  هاـگ  اـهنت  تسا و  ناـما  رد  گرزب  ياـهالب  نآ  زا  یتسه  ناـهج  هک  ینیبیمن 

. دندرگیم فرطرب  دـنوشیم  دـیماان  مدرم  هک  هاگنآ  هکلب  درادـن ، همادا  هشیمه  اهالب  نیا  دـنبای . تماقتـسا  دـنوش و  بدا  مدرم  هک  تسا 
. تسا یهلا  فطل  تمحر و  زین  اهنآ  نتشادرب  نتفر و  هظعوم و  تربع و  سرد  مدرم  يارب  اهنآ  عوقو 

یتسه ناهج  رگا  دـنیوگیم : نانآ  دـننکیم . راکنا  دوشیم  دراو  مدرم  رب  هک  ار  ییاـهالب  اهیتخـس و  تمکح  یناـم  باحـصا  نادـحلم و 
دیابن ایند  نیا  رد  ناسنا  هک  دنهاوخیم  نینچ  نانآ  دیآیم ؟ دیدپ  نآ  رد  اهتبیصم  اهالب و  نیا  ارچ  تشاد ، ینابرهم  تفأر و  اب  رگـشنیرفآ 

. دشاب شوخ  هراومه  دیاب  وا  دشچب . ییالب  يراوشد و  چیه 
زا يرایـسب  هک  نانچ  دـنناشکیم . ایند  نید و  رد  داسف  هب  ار  وا  یتحار ، یتسمرـس و  رابکتـسا ، دـشاب ، هنوگ  نیا  ناـسنا  رگا  هک  یلاـح  رد 

ناسنا هک  دـننکیم  شومارف  یتح  هاگ  نانیا  دـننکیم . طوقـس  اهداسف  نیا  رد  دـننکیم  دـشر  شیاسآ  نما و  رد  هک  یناسک  نابلطهافر و 
، دننک يرای  ار  نافیعـض  دیاب  دوشیم ، عقاو  ناشیارب  ياهتـساوخان  دیـسر ، دهاوخ  نانآ  هب  ینایز  دـنراد ، یتسرپرـس  راگدرورپ و  دنتـسه ،
رد ناسنا  هک  یماگنه  اّما  دننازوسب . لد  ناگراچیب  ناناوتان و  يارب  دننک و  محر  ناگدمآ  راتفرگ  نایالتبم و  رب  دنناسر ، کمک  ار  ناریقف 
رد اهنآ  زا  تسنادیمن و  نیا  زا  شیب  هچنآ  ربارب  رد  ار  دوخ  مشچ  دوشیم و  هظعوم  دیـشچ ، ار  اهنآ  خـلت  معط  دـمآ و  راتفرگ  ییاهیتخس 

. دزادرپیم اهنآ  هب  دوشیم و  هاگآ  دوخ  فیاظو  زا  يرایسب  هب  دیاشگیم و  دوب  تلفغ 
154 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

ار شخبافـش  خـلت و  ياهوراد  هک  دنتـسه  یناکدوک  دـننام  دـنرادنپیم  تمکح  زا  یلاـخ  هدـیافیب و  ار  اهتبیـصم  اـهالب و  نیا  هک  ناـنآ 
هک دنراد  تسود  دـنزیرگیم و  راک  ندـش و  بدا  زا  دـنیآیم ، مشخ  هب  دـنوشیم  عنم  رابنایز  ياهاذـغ  زا  هکنیا  زا  دـننکیم و  شهوکن 

يراـکیب و میخو  راـثآ  اهدـمایپ و  زا  ناـنآ  دـننک . لـیم  یبارـش  اذـغ و  ره  دـنزادرپب و  اـهیزاب  اهیمرگرـس و  هـب  اـت  دنـشاب  راـکیب  هراوـمه 
ربخ دراد . يدوس  هچ  دیفم  هزم و  دب  ياهاذغ  ینایز و  هچ  ناشیا  رب  رابنایز  هزمـشوخ و  ياهاذغ  هک  دننادیمن  دنربخیب و  ینارذگـشوخ 

. دراد یتعفنم  دوس و  هچ  اّما  خلت  هچ  رگا  شخبافش  يوراد  ینیریش و  هویم  دمایپ و  هچ  اّما  راوگان  هچ  رگا  بدا  هک  دنرادن 
روما هراکم و  نیا  اب  هک  تشادـن  يزاین  رگید  دوب  موصعم  رگا  دـشن ؟ هدـیرفآ  موصعم  هانگ  شزغل و  زا  یمدآ  ارچ  دـنیوگب : تسا  نکمم 

. دوش رادیب  راوگان 
يرایتخا ناشیاهراک  اریز  . ] دـندوبن باوث  شاداپ و  قحتـسم  ناشیوکین  ياهراک  رد  هاگ  چـیه  دـندوب  نینچ  رگا  دوشیم : هتفگ  خـساپ  رد 
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[. تسا هدوبن 
شریخ ياـهراک  رب  هک  دراد  یناـیز  هچ  رگید  دـسرب ، اهیـشوخ  میعن و  هجرد  تیاـهن  هب  دوش و  وکین  شماجنارـس  هک  یتقو  دـنیوگب : رگا 

؟ ددرگن باوث  قحتسم  دوشن و  شیاتس 
هکنآیب دورب و  یتمعن  بحاص  هاگشیپ  هب  هک  دینک  داهنشیپ  تسا  ملاس  وا  لقع  مسج و  هک  یناسنا  کی  هب  امـش  دوشیم : هتفگ  خساپ  رد 

شالت و اب  هک  ار  یکدنا  وا  کشیب  دوشیم ؟ یـضار  نیا  هب  ایآ  دیامن ، رـضاح  هدامآ و  ار  شیاهزاین  همه  دـنک  یـشالت  یعـس و  كدـنا 
. دسرب ناوارف  دـیاوف  هب  شـشوک  شالت و  نودـب  هناقحتـسمان و  هکنیا  ات  تسا  رتلاحـشوخ  دراد و  تسود  رتشیب  دروآیم  فک  هب  تکرح 

هب شالت  یعس و  اب  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  رد  ریدقت  تمکح و  تسا و  هنوگ  نیا  زین  ترخآ  ياهتمعن 
155 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

وا هدهاجم  ششوک و  یعس و  ربارب  رد  رگا  تسا . فعاضم  یمدآ  تمعن  تروص  نیا  رد  دنشاب . اهنآ  هتـسیاش  قحتـسم و  دنروآ و  تسد 
ددرگ زاب  شیارب  شالت  قاقحتـسا و  بسک  هار  حلاص ] لمع  باختنا  رایتخا و  نتـشاد  اب   ] زین ایند  نیا  رد  دنهد و  شاداپ  وا  هب  ایند  نیا  رد 

. دوشیم ذذلتم  لاحشوخ و  رتشیب 
شمارآ ددرگیم و  نامداش  وا  دسریم و  وا  هب  یتمعن  دشاب  قحتـسم  دنک و  شالت  هکنآ  نودب  یناسنا  هک  دینیبیمن  هاگ  ایآ  دنیوگب : رگا 

؟ دشابن ناسنا  یلاحشوخ  یتحار و  ثعاب  رما  نیا  ترخآ  شاداپ  رما  رد  ارچ  سپ  دباییم ،؟
اـهداسف و نیرتدـب  هب  دـنوشیم و  راـه  گـس  نوچ  ییوگ  دوش ، هدوشگ  مدرم  يور  هب  رگا  هک  تسا  يرد  نیا  دوشیم : هتفگ  خـساپ  رد 
رب ار  يراوگان  یتخـس و  یکین  راک  رد  ای  درادیم  زاب  هشحاف  لمع  کی  ماجنا  زا  ار  شیوخ  هک  یـسک  دننزیم . تسد  تامّرحم  باکترا 

دنتـشادن ساره  تمایق  زور  باقع  باسح و  زا  مدرم  رگا  دوریم . تشهب  هب  دنیبیم و  شاداپ  ماجنارـس  هک  دنادیم  دـنکیم  راومه  دوخ 
نیا رد  زین  تفرگیم . ار  مدرم  نابیرگ  ایند  نیمه  رد  ترخآ  زا  شیپ  راـک  نیا  ناـیز  دوب ؟ ناـما  رد  شلاـم  سوماـن و  ناـج و  یـسک  هچ 

هب تفریم و  لاؤس  ریز  هب  شنیرفآ  راک  رد  ریبدت  تمکح و  تقو  نیا  رد  دنتـشادن و  ياهدـیاف  ینعم و  چـیه  تمکح  تلادـع و  تروص 
. تفرگیم رارق  دوخ  ياج  ریغ  رد  زیچ  همه  دندزیم و  هنعط  نآ 

]؟ حلاص يارب  مه  تسا و  رجاف  يارب  مه  اهالب  ارچ  ]

. دنهریم ناراکدب  دنوشیم و  راچد  راکوکین  ياهناسنا  زین  هاگ  دریگیم ، ارف  ار  راکدب  راکوکین و  هک  دـنوشیم  ییالب  راتفرگ  مدرم  هاگ 
؟ دراد یلیلد  هچ  سپ  دزاسیمن  تمکح  ریبدت و  اب  رما  نیا  دنیوگیم : نانیا 

156 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
هداهن اهنآ  رد  ار  ود  ره  دوس  الع  ّلج و  دنوادخ  اّما  دریگیم  رب  رد  ار  حلاط  حـلاص و  هاگ  اهالب  نیا  هچ  رگا  تفگ : دـیاب  نانآ  خـساپ  رد 

رب یناشیپ  دـنتفایم و  شیوخ  راگدرورپ  دـنوادخ و  هتـشذگ  تامعن  اهیکین و  دای  هب  دـنوشیم  راتفرگ  هک  یماـگنه  ناـحلاص  اریز  تسا ؛
، دنوشیم اهالب  نیا  راتفرگ  هک  یتقو  زین  نادساف  ناراکدب و  دنزاسیم . دوخ  هشیپ  ییابیکـش  دنرازگیم و  ساپـس  ار  وا  دنهنیم و  كاخ 

. دنزیهرپیم داسف  تیصعم و  زا  دنوشیم و  هتسکش  يردق 
تبغر و رب  اهتمعن  نیا  اب  رورسم و  دنداش و  دوخ  ندوب  حلاص  ییوکین و  زا  ناحلاص  تسا : هورگ  ود  ره  دوس  هب  مه  یتمالـس  تمعن و  زین 
هک دـنباییم  رد  دـنربیم و  یپ  ناشراگدـنوادخ  رهم  تفأر و  هب  زین  نادـساف  نارجاف و  دوشیم و  هدوزفا  حـلاص  لمع  يوس  هب  ناـشقوش 

یهلا تشذگ  تفأر و  نیا  هاگنآ  تسا  هدومرف  اطع  یتمالـس  تمعن و  نانآ  هب  دنـشاب  قحتـسم  راوازـس  نانآ  هکنآیب  الع  ّلج و  دـنوادخ 
. دنرذگرد نانآ  زا  دنزرو و  تفأر  مدرم  هب  تبسن  مه  دارفا  نیا  هک  ددرگیم  ثعاب 

نانآ ناج »  » رد الب  هک  یماگنه  دییوگیم  هچ  اّما  دتفیب  مدرم  لام  رد  اهالب  هک  تسا  یماگنه  دیتفگ  هک  نیا  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم 
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: دننام دتفیب ؛
؟ دنهدب تسد  زا  ار  ناشناج  هک  ددرگیم  ثعاب  هک  هلزلز  لیس و  ندش ، قرغ  يزوسشتآ ،

رد هدیچیپ  يارس  نیا  زا  ناحلاص  اریز  تسا ؛ هداهن  ار  هورگ  ود  ره  حالـص  ریخ و  مه  نیا  رد  الع  ّلج و  دنوادخ  دوشیم : هتفگ  خساپ  رد 
ثعاب ییوس  زا  دنریمب  اهالب  نیا  رثا  رب  رگا  زین  نادساف  نارجاف و  دنسریم ] یتحار  تمعن و  لزنم  هب  و   ] دنوشیم تحار  اهیتخـس  اهالب و 

. دنهدن همادا  قسف  داسف و  هب  هک  ددرگیم  ثعاب  رگید  يوس  زا  تسا و  نانآ  ترخآ  باذع  شهاک 
157 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

رگا هک  نانچ  دنادرگیم . همه  تحلـصم  دوس و  هب  ار  روما  نیا  همه  دوخ  تردـق  تمکح و  اب  هبترمالاو ، رگـشنیرفآ  هکنیا  نخـس  هاتوک 
. دریگیم راک  هب  ناوارف  ياهیاج  رد  درادیم و  رب  ار  نآ  رهام ، هدنزاس  دروآ  رد  هشیر  زا  ار  یلخن  ای  یتخرد  نافوت ،

. دنادرگیم مدرم  همه  تحلصم  دوس و  هب  ار  همه  دیآ  دورف  یلام  یناج و  ياهالب  رگا  تسا . نینچ  زین  ملاع  میکح  رگریبدت و 
؟ دنوشیم عقاو  ارچ  الصا  دیوگب : رگا 

دنیاین راتفرگ  رتنوزفا  ناهانگ  رتشیب و  روجف  قسف و  هانگ و  رد  یتحار  یتمالس و  زا  نادساف  نارجاف و  هکنآ  يارب  دوشیم : هتفگ  خساپ  رد 
خر ینامز  تلاـح  ود  نیا  اـبلاغ  دـننامن . زاـب  تساـهیراوگان ] اـهیراوشد و  لّـمحت  نآ  همزـال  هک   ] هدـهاجم شـالت و  زا  زین  ناراـکوکین  و 
نآ رد  نانآ  تحلـصم  دوس و  هچنآ  هب  درادیم و  زاب  طوقـس  زا  ار  نانآ  اهالب  نیا  دنـشاب و  تمعن  روفو  یتحار و  رد  مدرم  هک  دـنیامنیم 

. دزاسیم هاگآ  تسا 
تیصعم و رد  نانچ  دندوب و  نینچ  زاغآ  رد  مدرم  هک  نانچ  دنوریم ، ورف  تیصعم  نایغط و  رد  دنشاب ، تحار  ناما و  رد  اهالب  نیا  زا  رگا 

. دوش هزیکاپ  نانآ  ثول  زا  نیمز  ات  دنتشگ  راتفرگ  نافوط  الب و  هب  هک  دندش  قرغ  داسف 

[ نانآ هب  خساپ  نالهاج و  داقتنا  یتسین و  گرم و  ]

نیا رد  ناسنا  دـیاب  هک  دـندقتعم  نانآ  تسا . یتسین  گرم و  دـننکیم ، رکذ  ریدـقت  تمکح و  راکنا  يارب  نارکنم  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا 
. دسرن نانآ  هب  اهالب  اهتفآ و  نیا  همه  دنامب و  هدنز  هشیمه  دریمن و  ایند 

. تسادیپ نآ  داسف  دوش  هجوت  راک  نیا  هجیتن  قمع و  هب  رگا 
گنت نیمز  ایآ  درمیمن ، يدحا  دنامیم و  دشیم و  نیمز  دراو  هک  ره  رگا 

158 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
نکاسم و نیمزرـس و  رب  دـنریمیم ، یکی  یکی  هکنیا  اب  نانیا  دوبن ؟ كدـنا  ناـشیا  رب  یگدـنز  رازبا  اـهرازتشک و  اهنکـسم و  و  دـشیمن ؟

تروص نیا  رد  دـنریمن . دـنیآ و  ایند  هب  هکنآ  هب  دـسر  هچ  دزیریم ، اـهنوخ  دـهدیم و  خر  اـهگنج  ناـشنایم  دـننکیم و  تباـقر  رازتشک 
یـضار عناق و  تشاد  هچنآ  هب  سک  چـیه  دـنریمیمن ، هک  دـندشیم  نئمطم  رگا  تشگیم . مکاح  نانیا  رب  بلق  تواسق  عمط و  صرح و 

. دندرکیمن شومارف  ار  اهالب  اهیراوشد و  دندادیمن و  يزیچ  دیبلطیم  يزیچ  نانآ  زا  هک  یسک  هب  دشیمن ،
یگدـنز زا  دـباییم  ینالوط  يرمع  هک  یـسک  هاگ  هک  نانچ  دنتـشگیم  هتفرگلد  هتـسخ و  لولم و  ایند  روما  ماـمت  یگدـنز و  زا  نینچمه 

. دیامن ایند  زا  ییاهر  گرم و  بلط  اسب  هچ  دوشیم و  هتسخ 
. دنزرون قایتشا  نآ  هب  دننکن و  گرم  يانمت  ات  دشیم  هتشادرب  ناشیا  زا  اهیراوگان  اهیتخس و  هک  دوب  راوازس  دنیوگب : رگا 

دساف ار  شیوخ  يایند  نید و  دنروآ و  يور  رابکتسا  داسف و  هب  هک  دوشیم  ثعاب  رما  نیا  هک  میدرک  هراشا  ههبش ، نیا  هب  خساپ  رد  زین  ام 
. دننادرگ

. دوشن گنت  نانآ  رب  یگدنز  هاگیاج و  دیازفین و  نانآ  هرامش  ات  دندرکیمن  لسانت  دلاوت و  هک  دوب  بوخ  دنیوگب : رگا 
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زا اهناسنا  بلاغ  دـنتخادرپیمن ، لسن  دـیلوت  هب  هاگنآ  دـنداهنیم و  ایند  نیا  رد  ياپ  هرود  کی  ياهناسنا  اـهنت  رگا  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
. دنتشگیم مورحم  ترخآ  ایند و  ياهتمعن  زا  يرادروخرب  ملاع و  هب  دورو  زا  مه  شنیرفآ و  گرزب  تمعن 

اب نامزمه  دنوشیم  هدیرفآ  یتسه  ناهج  نایاپ  ات  هدنیآ و  رد  دناهدش و  هدیرفآ  هک  ییاهناسنا  مامت  لوا  هرود  نامه  رد  دیاب  دنیوگب : رگا 
. دندشیم هدیرفآ  مه 

يزور هاگیاج و  هک  میدرک  رکذ  هک  یلکشم  نامه  زاب  مییوگیم : خساپ  رد 
159 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

یلیماف و ياهتفلا  سنا و  دـشابن ، ناشنایم  رد  دـلاوت  لثم و  دـیلوت  رگا  یهگناو  دـیآیم . شیپ  مه  اـجنیا  دوشیمن ، نیمأـت  اـج  کـی  ناـنآ 
. دوریم نایم  زا  هرسکی  دوشیم  لصاح  دنزرف  زا  هک  يرورس  دنزرف و  تیبرت  دیاوف  اهیتخس و  تقو  رد  ندرک  يرای  يدنواشیوخ ،

. تسا رمثیب  باوصان و  رگید  ءارآ  لاوقا و  اهیزادرپلایخ و  مامت  هدمآ  دیدپ  تمکح  ریبدت و  اب  هچنآ  زج  هک  تسا  نآ  لیلد  همه  اهنیا 

[ نآ خساپ  شنیرفآ و  ریبدت  رب  رگید  یلاکشا  ]

هک یهورگ  دنزیزع ، یمدرم  هکنآ  لاح  تسا و  ریبدت  هچ  نیا  هک : دـنک  لاکـشا  ملاع  تمکح  ریبدـت و  رب  رگید  ياهنوگ  هب  یـسک  دـیاش 
، دندرگیم ایوقا  لامیاپ  ناگراچیب  دوشیم و  عقاو  متس  دروم  ناوتان  دنریگیم ، بصغب  ار  ناشلام  دننکیم و  متـس  ناناوتان  رب  دندنمروز ،

بقاعم يدوزب  هدـش  گرزب  یناـهانگ  بکترم  هک  یـسک  تسا و  هاـفر  تمعن و  رد  رجاـف  قساـف و  درف  راـتفرگ و  ریقف و  نمؤم ، حـلاص و 
، حـلاص هب  دوب ، هدـش  باسح  بساـنم و  زیچ  همه  تسیاـب  درکیم  تموکح  یقیقد  باـتک  باـسح و  ریبدـت و  ملاـع ، رد  رگا  ددرگیمن .

رگا نینچمه  تفاییمن . ناوتان  رب  يرگمتس  هزاجا  هاگ  چیه  دنمروز  دنتشگیم و  مورحم  نآ  زا  قساف  رفاک و  دیـسریم و  يزور  تمعن و 
. تشگیم باذع  راتفرگ  بقاعم و  تعرسب  راکهانگ  صخش  دیاب  دوب  يریبدت 

: مییوگب دیاب  لکشتسم  نیا  هب  خساپ  رد 
باوث رطاخ  هب  یسک  تفریم ، نیب  زا  تسا  ناگدیرفآ  رگید  زا  ناسنا  زایتما  هجو  هک  يراکوکین  و  ناسحا »  » عیفر هاگیاج  دوب ، نینچ  رگا 

هیبش تاناویح  هب  مدرم  تروص ، نیا  رد  نینچمه  دادیمن . ماجنا  حـلاص  لمع  کین و  راـک  یهلا  هدـعو  هب  ناـنیمطا  داـمتعا و  شاداـپ و  و 
دیاب هجیتن  رد  دنتشادن ، يرایتخا  دوخ  هک  دندوب 

160 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
باقع زا  ساره  باوث و  هب  نیقی  رطاخ  هب  سک  چـیه  زین  دـننک . راک  ات  دـندرگ  عیمطت  فلع  اب  دـنوش و  دـیدهت  اصع  اب  تعاس  هب  تعاس 

هب اهنت  دنتـشادن و  یهاگآ  یبیغ  روما  زا  دندمآیم . رد  تاناویح  ّدـح  رد  دـندشیم و  جراخ  ناسنا  زرم  زا  تروص  نیا  رد  درکیمن . راک 
. دندرکیم راک  ییایند  رضاح  ياهتمعن  رطاخ 

هب اهنت  درکیمن  متـس  یـسک  رگا  و  درکیم ، وکین  لمع  ییاـیند  روما  يزور و  رطاـخ  هب  اـهنت  راـکوکین ، صخـش  دوب  نینچ  رگا  نینچمه 
هب نامیا  نیقی و  چـیه  تفرگیم و  همـشچرس  ییایند  روما  زا  مدرم  لامعا  مامت  هکنیا  هصالخ  دوب . ایند  رد  ینآ  باذـع  لوزن  مدـع  رطاخ 

نانچ هشیمه  یهگناو  تشادـن . ار  اهنآ  یگنادواج  يورخا و  شاداپ  باوث و  قاقحتـسا  زین  دوبن . ناشراک  رد  تسوا  دزن  رد  هچنآ  ادـخ و 
دـندرگیمن و يراج  سایق  هدـعاق و  فالخ  الب  تیفاع و  رقف ، انغ ، نکمت ، هشیمه  تسین و  تسا  هتـشادنپ  هدننکلاکـشا  صخـش  نیا  هک 

يزور قزر و  هک  دننکن  لایخ  مدرم  هکنآ  رطاخ  هب  زین  یهلا و  تمکح  ریبدت و  رطاخ  هب  ور  نیا  زا  تسا ؛ سایق  قفو  رب  عقاوم  زا  يرایـسب 
يرایسب رطاخ  نیا  هب  دننیزگرب ، ار  روجف  قسف و  دایز  يزور  رطاخ  هب  رادنپ و  نیا  اب  دنمورحم و  قزر  زا  ناراکوکین  تسا و  نارفاک  يارب 

. ینیبیم رگناوت  ار  ناحلاص  زا 
هدوزفا رایـسب  ناشدوخ  مدرم و  رب  ناشنایز  دریگیم و  الاب  ناشنایغط  هک  هاگنآ  ناقـساف  زا  يرایـسب  صخـش ] نیا  رادنپ  فالخب   ] نینچمه
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. دیسر لتق  هب  سیبلب »  » دش و كاله  رصن » تخب  ، » تشگ قرغ  نوعرف »  » هک نانچ  دندرگیم . باذع  بقاعم و  ایند  نیمه  رد  دوشیم ،
یحلاصم رطاخ  هب  دوشیم  اطع  رگید  يارـس  رد  ناحلاص  زا  یخرب  باوث  ای  دناهتفای و  تلهم  نادساف ، رارـشا و  زا  یخرب  هک  ینیبیم  رگا 

هاگآ اهنآ  رب  ناگدنب  هک  تسا 
161 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

یبیع ناشریبدت  رب  دندربیم و  راک  هب  ار  هویش  نیا  هاگ  زین  نیمز  ناهاشداپ  یتح  درادن . تمکح  ریبدت و  اب  يداضت  یفانت و  چیه  دنتسین و 
نانآ هدعاق  سایق و  تسا . نانآ  یشیدناکین  ریبدت و  لیلد  دننادرگیم  مّدقم  ار  يزیچ  ای  دنزادنایم و  ریخأت  ار  يزیچ  رگا  هکلب  تسین و 

هـس رد  اهنت  هدننیرفآ  قلاخ و  اریز  تسین ؛ اهنآ  نایم  رد  ریبدت  يارجا  عنام  زیچ  چیه  دنراد و  یمیکح  رگـشنیرفآ  ایـشا  هک  تسا  نآ  ناشن 
ای تسا و  ربخیب  هاگآان و  ای  تسا ، زجاـع  ناوتاـن و  اـی  دراذـگیم : دوخ  لاـح  هب  دـنادرگیم و  لـمهم  ار  دوخ  شنیرفآ  قلخ و  تروص 

رداق دوب  زجاع  رگا  اریز  تسا ؛ یندشان  لاحم و  الع  ّلج و  وا  شنیرفآ  راک  رد  دراوم  نیا  مامت  تسوا . تشرـس  رد  يدـب  دراد و  ترارش 
رگا داـهنیمن و  اـهنآ  رد  تفگـش  ریبدـت  تمکح و  همه  نیا  دوـب ، لـهاج  رگا  دـنیرفایب و  ار  میظع  تفگـش و  ياههدـیرفآ  نیا  هک  دوـبن 

. درکیمن ناگدیرفآ  ياشنا  شنیرفآ و  هب  مادقا  دوب  رورش  هاوخدب و 
زا يرایـسب  رد   ] ریبدـت نیا  تقیقح  هنک و  هچ  رگا  دـشاب  زین  میکح  ّربدـم و  هلاحم  ـال  یتسه  نیا  قلاـخ  دـیاب ، سپ  تسا ، نینچ  هک  لاـح 

دنربخیب اهنآ  بابسا  زا  نانیا  تسا و  هتخانشان  مدرم  هّماع  دزن  رد  زین  ناهاشداپ  ياهتمکح  ریبادت و  زا  يرایـسب  اریز  دوشن ؛ كرد  عقاوم ]
. دنربیم یپ  وا  راک  ریبدت  باوص و  هب  دنوش  فقاو  اهنآ  رب  رگا  و 

فرطرب وت  کش  و  ینکیم ، نآ  یمرگ  ای  يدرـس  هب  مکح  هبرجت  راب  هس  ای  ود  هب  ینک ، دیدرت  نآ  رد  دشاب و  هدیـشوپ  وت  رب  ییوراد  رگا 
؟ دندرگیمن یتسه  رد  تمکح  ریبدـت و  نایرج  هب  دـقتعم  دـیاین  هرامـش  رد  هک  لیلد  همه  نیا  اب  نانادان  نارکنم و  نیا  ارچ  سپ  دوشیم ،
ار ناـهج  هک  تسا  رودـب  باوص  تیارد و  لـقع و  زا  ددرگن  موـلعم  نآ  رد  هتفهن  تمکح  دـشاب و  هدیـشوپ  شباوـص  ملاـع  زا  یمین  رگا 

هرسکی
162 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

لئاـسم نیا  تسا و  نآ  رد  یباوص  تمکح و  يراوتـسا ، هچ  هک  مینیبیم  ار  نآ  رگید  مین  اریز  مینادـب ؛ یفداـصت  دوخ و  هب  دوخ  مهرد و 
قیقحت و شیتفت و  ار  یتسه  ثداوح  ایـشا و  مامت  رگا  هکنآ  هب  دـسر  هچ  درادیم . زاب  نینچ  نیا  یندرک  مکح  رد  یگدزباتـش  زا  ار  لایخ 

رگم دنکیمن  روطخ  یتسرد  زیچ  يدحا ، نهذ  هب  هک  تسا  نانچ  اهتمکح  نیا  میـسریم و  تفگـش  يریدقت  تمکح و  هب  مینک  یـسراو 
. دنباییم یتسه  ملاع  رد  ار  نآ  زا  رتهنامیکح  ار و  نآ  زا  رتهب  هکنآ 

[ یتسه ناهج  نیا  ینانوی  مان  ]

هفـسلف و يوعد  هک  یناسک  تسا . یگتـسارآ »  » ینعم هب  هملک  نیا  تسا . سومـسوق »  » ناینانوی دزن  رد  ناهج  نیا  مان  هک  نادب  لّضفم ! يا 
ار تمکح  مظن و  قیقد و  باتک  باسح و  نآ ، رد  هک  تسا  نآ  يارب  زج  يراذگمان  نیا  ایآ  دناهداهن . هنوگ  نیا  ار  شمان  دنراد  تمکح 

یتمکح يراوتسا و  مامت  اب  هک  دنیوگب  ات  دنداهن  مان  تنیز »  » و یگتـسارآ »  » ار یتسه  ناهج  تیاهن  رد  دندشن و  اهنیا  هب  یـضار  دندید و 
. تسه زین  ییابیز  و  ءاهب »  » و نسح »  » تیاهن رد  هتفهن  نآ  رد  هک 

[ درگنیمن ار  تمکح  لیالد  تسا و  روک  ینام  ]

ار ملاع  زا  زیچ  چـیه  هکنیا  اـب  هورگ  نیا  دـننادیم  اـطخ  رب  ار  بیبط  دـننیبیمن و  یبیع  بط  رد  هک  یموق  زا  يآ  تفگـش  رد  لّـضفم ! يا 
یلو دـننکیم  تمکح  يوعد  یناسک  اتفگـش ! زین  دـنرادنپیم . دوخ  رـس  زا  یفداـصت و  ار  ناـهج  یلو  دـنرگنیمن  تمکحیب  دوخیب و 
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هک ینام )  ) تخب هریت  نآ  راک  زا  اتفگـش  هکلب  دناهدوشگ . الع  ّلج و  رگـشنیرفآ  شهوکن  هب  ار  نابز  دننیبیمن و  شنیرفآ  رد  ار  تمکح 
رارسا نتسناد  يوعد 

163 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
رگـشنیرفآ درادنپیم و  یباوصان  شزغل و  اطخ و  اب  مأوت  ار  ناهج  شنیرفآ  راک  تسا . روک  شنیرفآ  رد  تمکح  لیالد  ندید  زا  اّما  دراد 

! دهدیم تبسن  لهج  هب  ار  میرک  میکح و  هبترم ، دنلب 

!![ دوشن سح  دیاین  لقع  رد  هک  يزیچ  ارچ  هک  هلّطعم »  » داقتنا ]

ار نآ  دنتسناوتن  هک  یماگنه  دوشیمن . قفوم  نآ  كرد  هب  زین  لقع  هک  دننک  سح  ار  يزیچ  دنتساوخ  هک  هلّطعم  هورگ  زا  يآ  تفگش  رد 
؟ دوشیمن كاردا  مه  لقع  اب  ارچ  دنتفگ : دنتخادرپ و  بیذکت  راکنا و  دحج و  هب  دننک ، كرد 

ار یگنـس  رگا  درک . دناوتیمن  كرد  تسا  نآ  زا  رترب  هک  ار  يزیچ  مشچ  هک  نانچ  تسا ، رترب  هشیدنا  لقع و  زا  وا  اریز  دش : هداد  خساپ 
ار نآ  لقع  اریز  دنکیم ؛ نآ  هب  مکح  لقع  هکلب  تسین  مشچ  زا  داقتعا  نیا  تسا . هتخادنا  اوه  رد  ار  نآ  یسک  هک  ینادیم  ینیبب  اوه  رد 

دوخ ّدح  زرم و  زا  ناگدید  هک  ینیبیمن  دوشیمن . باترپ  اوه  هب  دوخ  هب  دوخ  گنس  کی  هک  دنکیم  مکح  لقع  تسا و  هداد  صیخشت 
رد دـنکیم و  رارقا  یلقع  اـب  ار  وا  ناـسنا  اـّما  درذـگیمن  دوخ  ّدـح  زا  تسا و  ناوتاـن  شنیرفآ  تخانـش  رد  زین  لـقع  سپ  دـنرذگیمن ؟

. دنکیمن كرد  ار  نآ  یسح  چیه  تسین و  یندید  یلو  تسه  يزیچ  دنادیم  هک  دباییم 

[ ياهطاحا هن  دباییم ، رد  يرارقا  تخانش  اب  ار  يادخ  لقع ، ]

. دنک ادیپ  هطاحا  وا  هب  هک  نانچ  هن  دنکیم و  رارقا  هب  راداو  ار  وا  هک  دنسانشیم  نانچ  ار  رگشنیرفآ  لقع  مییوگیم : ساسا  نیا  رب 
ار وا  فیطل  لقع  هب  هک  هتخاس  فلکم  ار  فیعض  هدنب  هنوگچ  دنیوگب : رگا 

164 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
ات دـیاب  ینعی  دـنفّلکم . تقاط  ناوت و  ّدـح  ات  ناگدـنب  دوشیم : هتفگ  خـساپ  رد  تسوا ؟ هب  هطاحا  زا  رـصاق  وا  لقع  هکنآ  لاح  دسانـشب و 

. دنربب نامرف  دنونشب و  ار  وا  یهن  رما و  دننک و  ادیپ  نیقی  وا  هب  هک  دننک  شالت  يّدح 
دیفـس دنلب ، ای  تسا  هاتوک  وا  ایآ  دننادب  هک  دنکیمن  بجاو  شناتـسدریز  رب  هاشداپ  هک  نانچ  دنتـسین . ياهطاحا  تخانـش  هب  فّلکم  نانیا 

و دسر ، یهاشداپ  ناتـسآ  هب  يدرف  هک  یتقو  ینیبیمن  دبلطیم . مدرم  زا  ار  دوخ  ياهنامرف  هب  فارتعا  رارقا و  وا  هکلب  نوگمدـنگ  ای  تسا 
زین ددرگیم . هاشداپ  نآ  باقع  باذع و  راوازس  مونشیمن ،» ار  تنانخس  هن  رگا  مسانـشب و  بوخ  ار  وت  ات  نایامنب  نم  رب  ار  دوخ  : » دیوگب

هدنکفا یهلا  مشخ  طخـس و  ضرعم  رد  ار  دوخ  دبای ، هطاحا  وا  رب  دناوتب  هک  دنکیم  رارقا  رگـشنیرفآ  دنوادخ  هب  یماگنه  اهنت  هک  یـسک 
. تسا

؟ تسا میرک » داوج و  میکح ، زیزع ، وا  : » مییوگیمن میروآیمن و  فصو  رد  ار  وا  ایآ  دنیوگب : رگا 
و داوج »  » و ریدـق » ، » میباییمن ار  نآ  هنک  اّما  تسا  میکح  وا  هک  مینادیم  هطاـحا . هن  تسا  رارقا  يارب  تافـص ، نیا  ماـمت  میهدیم : خـساپ 
هب یلو  میرگنیم  ار  ایرد  میربیمن ، یپ  نآ  هنک  رهوج و  هب  یلو  مینیبیم  ار  نامـسآ  هاـگ  هک  ناـنچ  تسا . هنوگ  نیمه  زین  تافـص  رگید 

لقع اـّما  تسوا . ناـیب  ناوـت  زا  رتهاـتوک  لاـثما  همه  تسا و  لاـثما  نیا  ماـمت  زا  رترب  تـسا و  ناـیاپیب  وا  هـکلب  میتـسین . هاـگآ  نآ  ناـیاپ 
. تسوا تخانش  يارب  ییامنهار 

؟ تسا نوگمهان  وا  هراب  رد  دیاقع  ارچ  دنیوگب : رگا 
وا دنهاوخیم  دوخ  فیعض  ناوتان و  ماهوا  اب  مدرم  هاگ  تسا . زجاع  وا  یگرتس  تمظع و  رادقم  كرد  زا  ماهوا  اریز  دوشیم : هداد  خساپ 
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وا هب  دنسانشب و  ار 
165 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

؟ دنباییم هطاحا  وا  هب  دنسانشیم و  ار  وا  هنوگچ  دنناوتان  دنرتتسپ ، وا  زا  افخ  رد  هک  دنچ  يروما  كاردا  زا  هک  نانیا  دننک . ادیپ  هطاحا 

[ نآ رادقم  لکش و  رد  هفسالف  فالتخا  دیشروخ و  شنیرفآ  ]

هراشا

هفـسالف تسا و  هتفگ  يزیچ  سک  ره  ور  نیا  زا  دوشیمن ؛ هدرب  یپ  نآ  هنک  هب  دـباتیم و  ملاـع  رب  هک  تسا  دیـشروخ  روـما  نیا  هلمج  زا 
دراد و ناهد  تسا . شتآ  زا  هدـنکآ  نآ  نورد  هک  تسا  یکلف  باتفآ  دـنیوگیم : ياهراپ  دـناهدرکن . رکذ  نآ  فصو  رد  یناسکی  نخس 

. دنکارپیم هلعش  هنوگ  نیا 
. تسا ربا  یعون  دناهتفگ : يرامش 

. دنکیم سکعنم  دریگیم و  ار  شتآ  هک  تسا  هنیآ  هشیش و  هیبش  دناهتفگ : ياهدع 
. دوشیم دقعنم  ایرد  بآ  زا  هک  تسا  یفیطل  مسج  دناهتفگ : يدنچ 

. تسا هدمآ  مه  درگ  هب  هک  تسا  شتآ  زا  يرایسب  يازجا  دناهتفگ : رگید  یخرب 
. دنتسین يأرمه  نآ  لکش  رد  یلو  دراد  قرف  هعبرا  رهاوج  اب  هک  تسا  یمجنپ  رهوج  دناهتفگ : رگید  یضعب 

. تسا یضیرع  هحفص  دناهتفگ : رگید  ياهدع 
. دناهدرک فالتخا  شرادقم  رد  یلو  تسا  لکش  يورک  ءیش  کی  دناهتفگ : رگید  ياهراپ 

. تسا نیمز  هیبش  هزادنا و  هب  اقیقد  دنیوگیم : یخرب 
. تسا رتکچوک  نیمز  زا  دنیوگیم : ياهدع 

. تسا رتگرزب  مه  نآ  زا  دیشروخ  دنیوگیم : يرامش 
166 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

. تسا نیمز  زا  رتگرزب  هبترم  داتفه  دص و  دیشروخ  دنیوگیم ؛ هسدنه  لها 
. دناهتفاین تسد  نآ  تقیقح  هنک و  هب  زونه  نانیا  هک  تسا  نآ  ناشن  دیشروخ  هراب  رد  رظن  فالتخا  همه  نیا 

نآ زا  رتفیطل  هک  يدوجوم  تسا  هنوگچ  تسا ، زجاع  نآ  تقیقح  نتفاـیرد  زا  اـهلقع  دـنیبیم ، ار  نآ  مشچ ، هکنآ  اـب  دیـشروخ  هک  لاـح 
؟ دیآ مهو  سح و  رد  هک  تسا 

؟ تسا هدش  هدیشوپ  ارچ  دنیوگب : رگا 
راوید رد و  تشپ  رد  ار  دوخ  هک  تسا  مدرم  دـننام  هدـیناشوپ و  ار  دوخ  يزیچ  کـمک  اـب  هک  تسین  نیا  اـم  دوصقم  دوشیم : هداد  خـساپ 

زا یکی  هک  سفن »  » هک نانچ  دسریمن ؛ نآ  هب  شنیرفآ  ماهوا  هک  تسا  فیطل  ردـقنآ  وا  هک : تسا  نآ  ام  دوصقم  هکلب  دـننکیم ، یفخم 
. درک هدهاشم  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  نینچ  تسوا  ناگدیرفآ 

زیچ همه  رگـشنیرفآ  هک  یـسک  اریز  تسا ؛ تسردان  ینخـس  نیا  تسا ؟ فیطل  ارچ  تساههتفگ - نیا  زا  رترب  رایـسب  هک  وا - دنیوگب : رگا 
. تسا نازادرپلایخ  رادنپ  زا  رتالاو  هزنم و  وا  هک  یتسارب  دشاب . رترب  اهنآ  همه  زا  دشاب و  نیابتم  توافتم و  اهنآ  همه  اب  دیاب  تسا 

[ تسا تروص  راهچ  هب  وا  تخانش  ]
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؟ دشاب رترب  زیچ  همه  زا  نیابم و  زیچ  همه  اب  هک  دوشیم  هنوگچ  دنیوگب : رگا 
: دراد تروص  راهچ  قح  تخانش  دوشیم : هتفگ  خساپ  رد 

. تسین ای  تسا و  دوجوم  ایآ  هک  دوش  یسررب  - 1
. دوش هتخانش  وا  رهوج  تاذ و  - 2

167 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. دوش هتخانش  وا  تفص  تیفیک و  - 3

؟ تسا هنوگ  نیا  تلع  هچ  هب  ارچ و  هک  دوش  هتسناد  - 4
. دراد دوجو  تسه و  وا  هک  دنادب  دناوتیم  اهنت  ناسنا  اهتخانش ، نیا  نایم  رد 

. تسوا اب  تفرعم  لامک  و  تسا . عنتمم  وا  هنک  تخانش  اریز  میباییمن ؛ یباوج  تسیچ ؟ هنوگچ و  وا  میسرپب : رگا 
تسا و يزیچ  ره  ببـس  تلع و  الع - ّلج و  وا - اریز  میاهتخادـنا ؛ يرگـشنیرفآ  تفـص  زا  ار  وا  عقاو  رد  میـسرپب  وا  ببـس  لیلد و  زا  رگا 
وا تیفیک  تیهام و  تخانش  اب  یمزالت  چیه  تسا  دوجوم  وا  هکنیا  هب  ناسنا  تخانش  شناد و  یهگناو  دشاب . دناوتیمن  وا  ّتلع  زیچ  چیه 
زین فیطل  یناحور و  روما  دسانـشب ، زین  ار  نآ  تیفیک  تیهام و  اـمتح  هک  تسین  مزـال  تخانـش  ار  شـسفن  ناـسنا  رگا  هک  ناـنچ  درادـن .

. تسا هنوگ  نیمه 
. تسین مولعم  الصا  ییوگ  هک  دینکیم  فصو  نانچ  ار  وا  وا ، هب  ملع  روصق  زا  دوش : هتفگ  رگا 

لیالد اب  رگا  رگید  بناج  زا  یلو  تسا  نینچ  دبای  هطاحا  وا  رب  دـسرب و  وا  هنک  هب  دـهاوخب  لقع  هک  تهج  نآ  زا  وا  دوشیم : هداد  خـساپ 
زا تسین و  هدیشوپ  یـسک  رب  تسادیپ و  حضاو و  هک  ییوگ  ییوس  زا  وا  دوشیم . رتکیدزن  یکیدزن  ره  زا  دوش  لالدتـسا  یفاک  تسرد و 

نـشور لیالد  دهاوش و  اب  تسا : نینچ  زین  لقع  دباییمن . رد  ار  نآ  یـسک  هک  تسا  یفخم  هدـیچیپ و  ضماغ و  نانچ  ییوگ  رگید  يوس 
. تسا هدیشوپ  اههدید  زا  دوخ  هب  دوخ  یلو  تسا  رهاظ 

168 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

[ نانآ نخس  هشقانم  عیابط و  باحصا  ]

هدـیقع نیا  لـیلد  ار  تمکح  ناـنآ  تسا . لـماک  ماـت و  نآ  رد  زیچ  همه  دـنکیمن و  ياهدـیافیب  راـک  تعیبـط  دـنیوگیم : تعیبـط  لـها 
: دوش هتفگ  نانآ  هب  رگا  دننادیم .

نآ زا  زاـب  هبرجت  همه  نیا  اـب  زین  اـهلقع  هک  يزیچ  ددرگن . جراـخ  شّدـح  زا  زیچ  چـیه  هک  هداد  تعیبـط  هـب  ار  تـمکح  نـیا  یـسک  هـچ 
؟ دنزجاع

تافـص همه  اهنیا  اریز  دناهدرک ؛ راکنا  هچنآ  هب  دناهدرک  رارقا  عقاو  رد  دراد ، ار  لامعا  نیا  تردـق  تمکح و  تعیبط  دوخ  دـنیوگب : رگا 
زا لعف  هک  دناسریم  دننادن  تعیبط  زا  ار  تافص  نیا  رگا  اّما  تسا ] میکح  رداق و  نیا  مان  رد  فالتخا  تروص  نیا  رد  . ] تسا رگـشنیرفآ 

. تسا میکح  یقلاخ  نا 
هدمآ دیدپ  یفداصت  یقافتا و  زیچ  همه  هک  دنتـشادنپ  دـندرک و  راکنا  ایـشا  رد  ار  تمکح  ریبدـت و  يدـنمفده و  ناگتـشذگ ، زا  یهورگ 

: دننام تسا ؛ هدعاق  فالخ  رهاظ ، رد  هک  دندرک  دانتسا  دنچ  يروما  هب  دوخ  باوصان  هدیقع  نیا  رب  نانیا  تسا .
هک دـنیوگیم  لیالد  نیا  اب  هورگ  نیا  تسا . هتخیمآ  مه  رد  هقلخلا و  صقان  اـی  دراد  دـیاز  یتشگنا  هک  یـسک  اـی  صقاـن و  یناـسنا  دـلوت 

. دناهدمآ دیدپ  یقافتا  یفداصت و  ایشا  ناهج و 
: تسا هداد  خساپ  نینچ  نانآ  هب  سیلاطاطسرا » »
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روما نتفر  نوریب  هلزنم  هب  دوشیم  جراخ  دوخ  یعیبط  هار  زا  دیآیم و  دـیدپ  يدـنچ  ياهلیلد  رطاخ  هب  يزیچ  قافتا  ضرعلاب و  هاگ  هکنیا 
نیا رطاخ  هب  ار  شنیرفآ  دندرگ و  تمکح  دوبن  لیلد  ات  ، ] دنتسین يراج  مئاد  روط  هب  هشیمه و  ردان  تاقافتا  نیا  تسین و  یعیبط  تلاح  زا 

ناسنا الثم  ینیبیم ، تباث  تروص  کی  هب  ار  تاناویح  ابلاغ  وت  لّضفم ! يا  میرامشب ]. لمهم  یقافتا ، روما 
169 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

دیدپ تروص  نیا  فالخ  هب  یسک  رگا  اّما  دناهنوگ . نیا  ابلاغ  اهناسنا  دراد و  تشگنا  جنپ  اپ و  ود  تسد ، ود  دیآیم ، ایند  هب  هک  یماگنه 
رد ناسنا  هاگ  هک  نانچ  دیآیم . دـیدپ  نآ  زا  نینج  هک  تسا  ياهدام  ّتلع  هب  ای  دـیآیم  دـیدپ  محر  رد  هک  تسا  یتلع  رطاخ  هب  دـیآیم 

نیمه هب  اهـصقن  روما و  نیا  دروآیم . شیپ  یعنام  تسا و  صقان  يرازبا  هاـگ  اـما  ددـنبیم  راـک  هب  تمکح  ریبدـت و  دـنکیم  هک  يراـک 
مهرد هّوشم و  ای  تسا و  صقان  ای  دراد ، دـیاز  يوضع  هچب  انایحا  هک  نانچ  دـیآیم ، دـیدپ  زین  ناویح  دالوا  رد  هاـگ  دـش  رکذ  هک  رطاـخ 

دهد خر  ياهلأسم  یـصاخ  رطاخ  هب  یعناص  راک  رد  رگا  هک  نانچ  دـنیآیم  ایند  هب  یعیبط  ملاـس و  مدرم  رثکا  اـّما  دـیآیم . اـیند  هب  هتخیر 
ریس ناوتیمن  دزاسیمن  تمکح  ریبدت و  اب  ارهاظ  هک  دومن  خر  دنچ  يدراوم  تعیبط  رد  رگا  نینچمه  تسین ، تمکحیب  شیاهراک  مامت 

هک تسا  نآ  یقافتا  هکلب   ] تسناد یقافتا  یفداصت و  ار  نآ  زیچ  همه  ای  تشادنپ و  تمکح  ریبدـتیب و  باوصان و  گنهامهان ، ار  تعیبط 
خر لیلد  هب  هاگ  هکنآ  رطاخ  هب  یسک  هک  تسین  تسرد  سپ  میرامش ] یلک  ار  ردان  میرادنپ و  یقافتا  ار  بلاغ  هکنیا  هن  دیآیم  شیپ  هاگ 

. دنادب هناریبدتیب  تعیبط و  فالخ  ار  نآ  دنزیم ، رس  ياهدعاق  فالخ  راک  تعیبط  راک  رد  يرما  ندومن 
؟ دیآیم دیدپ  یعیاقو  نینچ  ارچ  دنیوگب : رگا 

اب شنیرفآ  راک  هکلب  تسین . راک  رد  يزیچ  تعیبط  زج  دنزیم و  رـس  تعیبط  زا  اترورـض  زیچ  همه  هک  دوشن  لایخ  ات  دوشیم : هداد  خساپ 
دوجو رطاخ  هب  هاگ  دـشاب و  ریـسم  کـی  رب  تاـقوا  رتشیب  رد  هک  دـیرفآ  ناـنچ  ار  تعیبط  اریز  تسا ؛ میکح  رگـشنیرفآ  تمکح  ریدـقت و 

نوریب یگشیمه  فورعم و  ریسم  زا  یصاخ  للع  لیالد و 
170 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 

هب تیاغ ، هب  ندیسر  يارب  دنکیم و  ریبدت  ار  نآ  رگید  یـسک  هکلب ] تسین  نآ  دوخ  زا   ] تعیبط راک  هک  ددرگ  تباث  هلیـسو  نیدب  ات  دور 
. تسا نیقلاخلا  نسحا  وا  هک  یتسارب  تسا . دنمزاین  یلاعت - كرابت و  رگشنیرفآ - مامتا  تردق و  ءادبا و 

يوریپ وا  گرزب  يایلوا  زا  يوگ و  ساپـس  رکـش و  شتامعن  ربارب  رد  ار  تیادـخ  نک و  ظفح  ریگب و  مداد  وت  هب  هک  ار  هچنآ  لّـضفم ! يا 
شیدنیب کین  نک و  ربدت  متفگ  هچنآ  رد  مدرک . حرـش  نایب و  ار  ملاع  تمکح  ریبدت و  دهاوش  ار و  شنیرفآ  ناوارف  لیالد  زا  یکدنا  امن .

. ریگب تربع  سرد  اهنآ  زا  و 
. متـشگ شوهدـم  متفر و  لاـح  زا  متفگ و  ار  نخـس  نیا  هَّللا . ءاـش  نا  منکیم ، نینچ  امـش  يراـی  کـمک و  هـب  نـم ! ياـقآ  مدرک : ضرع 

: دومرف مدمآ  شوه  هب  هک  یماگنه 
؟ لّضفم يا  ینیبیم  هنوگچ  ار  دوخ 

اهنآ يور  زا  تسا و  نم  ربارب  رد  هک  ییوگ  فراعم  نیا  مدش و  زاینیب  متـشون  هچنآ  زا  وا  دییأت  و  مالّـسلا - هیلع  میالوم - يرای  هب  متفگ :
. تسا رکش  دمح و  قحتسم  هتسیاش و  راوازس و  وا  هک  ساپس  رکش و  ار  میالوم  مناوخیم .

شناد زا  هدـنیآ  رد  هک  راد  هاگن  ار  تشمارآ  هشیدـنا و  نهذ و  نادرگ و  غراف  ار  دوخ  لد  لّضفم ! يا  دومرف : مالّـسلا - هیلع  ماما - هاـگنآ 
ةردس ات  نانآ  بتارم  تاماقم و  فوفص ، ناگتـشرف و  عاونا  هراب  رد  اهنآ و  نایم  اهنآ و  رد  تفگـش  شنیرفآ  نیمز و  اهنامـسآ و  توکلم 

ینادیم نونکا  هچنآ  هک  هنوگ  نآ  درک . مهاوخ  حرـش  وت  يارب  تسا  نآ  تحت  رد  هچنآ  متفه و  نیمز  ات  سنا  نج و  شنیرفآ  یهتنملا و 
هاـگیاج و يراد . عیفر  ـالاو و  یتـلزنم  اـم  دزن  رد  وت  ییاـم . بحاـصم  وت  هک  اـیب  ورب و  یهاوخ  هک  هاـگ  ره  دوـشیم . اـهنآ  زا  یئزج  اـهنت 

ات تسا . هنشت  يارب  بآ  ناسب  نانمؤم  بلق  رد  وت  تیعقوم 
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171 ص : لضفم ،) دیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگش 
. بلطم نم  زا  ماهدرک  هدعو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  ماهتفگن ، دوخ 

هدرک ادیپ  یکرابم  تلاح  هنوگ  نآ  یـسک  تسا  دیعب  هک  مدـش  صّخرم  مالّـسلا - هیلع  میالوم - دزن  زا  یتلاح  نانچ  اب  دـیوگیم : لّضفم 
. دشاب

هیلع هَّللا  یلص  یمارگ - ربمایپ  دالیم  زور  لاس 1415 ، لوالا  عیبر  مهدفه  رد  لّضفم » دیحوت   » فیرش باتک  همجرت  هک  ساپـس  ار  يادخ 
. دیسر نایاپ  هب  هنع - هَّللا  یفع  ییازریم - یلعفجن  زیچان ، هدنب  تسد  هب  مالّسلا - هیلع  قداص - رفعج  ماما  شراوگرزب ، دنزرف  و  هلآ - و 

________________________________________

، مق ناریا ؛  ترجه -  تاراشتنا  هسـسؤم  دـلج ، 1 لضفم ،) دـیحوت  همجرت   ) شنیرفآ ياهیتفگـش  یلع ، فجن  ییازریم ، رمع -  نب  لـضفم 
1377ش . مجنپ ، پاچ :

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
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هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
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شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 
«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 

دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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