
 اروشاع هعقاو زا اهتئارق ددعت لیلحت
 یفیرش نیسحدمحا
 و هتفرگ تروص ام نامز رد و خیرات لوط رد هللادبعیبا مایق هفسلف و ییارچ زا یفلتخم ياهیقلت و اهتئارق
 هعقاو هب يدعبکت یهاگن مغریلع و دنتشاد هک ییاهصقن و اهفعض مغریلع اهتئارق نیا زا یخرب .دریگیم
 نیزورما و دیدج ییاهشناوخ و اهتئارق اهنآ زا رگید یخرب ؛دنتشاد تیمکاح عیشت نایرج رد لاس اهدص ،اروشاع
 تئارق ؛اروشاع زا ینافرع تئارق ؛اروشاع زا ياهیثرم و اثر تئارق :دنوشیم هضرع فلتخم دارفا يوس زا هک دنتسه
 زا یتسیرالوکس تئارق ؛اروشاع زا ینیدارف و یهقفارف تئارق ؛نیسح راوهیدف گرم تئارق ؛اروشاع زا یسامح
 نآ لاثما و اروشاع زا هنازیتسهقف تئارق ؛اروشاع زا یتسیلاربیل تئارق ؛اروشاع
 یخرب هتبلا .مشاب هتشاد ياهراشا هثداح نیا زا اهتئارق و اهمهف فالتخا لماوع و للع هب مهاوخیم هسلج نیا رد
 .دنراد عوقو ناکما یخیرات ۀثداح ره ۀعلاطم رد هکلب دنرادن هثداح نیا هب یصاصتخا للع نیا زا

  :یخیرات تاعلاطم یسانششور فعض .کی
 ۀبرجت شور ؛ینافرع و يدوهش شور ؛یناهرب و یلقع شور :دراد دوجو اههدیدپ مهف يارب یفلتخم ياهشور
 ۀجرد و فعض و توق رظن زا اهشور نیا ؛دنتسه اهشور نیا نیرتروهشم زا یخیرات و یلقن شور ؛یسح
 هک ینانیمطا ۀجرد اما ؛تسا الاب یلیخ یلقع شور و ینافرع و يدوهش شور نانیمطا هجرد ؛دناتوافتم نانیمطا
 .تسین یبرجت ياهشور یتح و يدوهش و یلقع شور زا لصاح نانیمطا ةزادنا هب ،دهدیم ام هب یخیرات شور

 ،دهدیم خر هدنیآ نرق کی رد ای هدنیآ لاس 20 رد الثم هک یفوسک ای فوسخ زا ییالاب رایسب نانیمطا اب نالا(
 و يرایتخا يراک ،نیعم هلأسم کی لیلحت شور و هعلاطم شور باختنا هک تسا نیا مهم ۀتکن )دنهدیم ربخ
 هک روطنامه ؛درک لیلحت یناهرب شور اب ناوتیمن ار یبرجت هلأسم کی .تسا هلأسم عبات شور ؛تسین یهاوخبلد
 زا ناوتیم طقف زین ار یخیرات لئاسم .درک لیلحت یسح ۀبرجت شور هار زا ناوتیمن ار یفسلف و یلقع هلأسم کی
  :لیلد هب اما .درک لیلحت یخیرات و یلقن شور هار

 اهنآ نیودت خیرات زا لاس نارازه و اهدص ًاضعب هک یعبانم ،یخیرات عبانم رب یخیرات شور ءاکتا .１
  درذگیم
  ثداوح یشنیزگ و يراصتخا لقن رب ناخروم يانب لیلد هب نینچمه و .２
  ،اههدیدپ بناوج همه طبض رب ناخروم ییاناوت مدع لیلد هب نینچمه و .３

 یخیرات لئاسم رگلیلحت فعض نیا ناربج يارب .تسا فیعض ،یخیرات تاعلاطم یسانششور هک تفگ ناوتیم
 ؛دشاب هتشاد نآ شیادیپ یگنوگچ و شیادیپ لماوع و هثداح کی ینوماریپ لئاسم ةرابرد ياهدرتسگ تاعلاطم دیاب
 دشاب هتشاد هثداح نآ یلصا ياهتیصخش ای تیصخش یگدنز و هشیدنا زا قیمع و قیقد یتاعالطا دیاب نینچمه
 اروشاع هثداح دروم رد هک تسا رکذ هب مزال .دهد هئارا ار هثداح نآ زا قیمع یهاگن اهنآ ۀمه ۀظحالم اب دناوتب ات
 .تسا یخیرات و یلقن ام عبنم اهنت زین

  :اهنآ اب مود تسد طابترا و یخیرات كرادم و دانسا مهف رد یناوتان .ود
 یبهذم ناگدنیوگ زا یخرب یتح و ،ینید ياههزومآ و نید زا دیدج ياهتئارق و يرکفنشور نایعدم زا یشخب
 .دنرادن اهنآ هب هعجارم يارب یتمه ای دنرادن ار یخیرات لوا تسد و لیصا عبانم زا يریگهرهب ییاناوت هنافسأتم
 ؛دنانانیمطا لباقریغ دراوم زا يرایسب رد هک تسا یتسدمد عبانم ای و نارگید ياههتفگ اهنآ لیلحت عبنم و عجرم
  .تسا هدش هثداح نیا زا یعقاوریغ و تسردان ياهلیلحت ۀئارا بجوم هلأسم نیمه
 توافتم لیلحت و يریگعضوم ود اروشاع هعقاو رد هک دناهتفگ تایاور یضعب هب لسوت اب یخرب هنومن يارب      
 هتسناد تموکح راوازس ار دوخ کی ره ،هیواعم نادنزرف و مالسلا هیلع یلع نادنزرف هک يروط هب ،تشاد دوجو
 :دندومرف دعس نبا ياهورین هب باطخ هک مالسلا هیلع نیسح اما هتفگ نیا رد اهنیا عقاو رد .دندوب نآ یعدم و

 دنزرف ،هیامورف هک دیشاب هاگآ :ُۀَّلِّذلا اَّنِم َتاْهَیه َو ِۀَّلِّذلا َوِ ۀَّلِّسلا َْنیَب ِْنَیَتنْثا َْنیَب َزَکَر ْدَق 	یِعَّدلا َنْب 	یِعَّدلا َّنِإ الَأ«

 ار یعد ینعم ،»میورب ّتلذ راب ریز ام هک تاهیه و تسا هداد رارق ّتلذ و ریشمش 	یهار ود نیب رد ارم ،هیامورف
  .دناهدشن هجوتم



  :یمالسا ياههزومآ و مالسا زا صقان مک تسد ای تسردان و طلغ ياهضرفشیپ .هس
 فده هک دوب دقتعم یفرط زا و تسنادیم فده هباثم هب ار هللادبعیبا رب يرادازع ،يدنبرد لضاف ،لاثم ناونع هب
 تسا تسرد شور نآ هکنیا اما ؛تسا شور نیرتدولآنزح و نیرترابمغ اب يرادازع مهم .دنکیم هیجوت ار هلیسو
 فده هک دوب دقتعم ناشیا :تسا تسرد سپ تسا يرادازع يارب یهار و شور نوچ .درادن یتیمها ،تسردان ای

 و 5ص ،ةداهشلا رارسا( »اهیف نیسحلا ءازع ۀماقا لجال قلخ ایندلا نا« :تسا نیسح ماما يارب ازع ۀماقا ،تقلخ زا
 راگزاسان و تسردان هکلب و صقان یهاگن هک تسا مولعم دوش هعلاطم یهاگن نینچ اب ینیسح مایق رگا )115ص
 .دوشیم هیجوت یصاخ راتخاس و بلاق رد نیسح ماما نانخس همه اما تسا مایق هفسلف اب
 شزرا هب رظان یناوارف تایاور نینچمه و مالسلا مهیلع تیب لها تعافش ماقم هرابرد يددعتم تایاور :مود لاثم
 تسا نیملسم تیرثکا و یعیش ملسم ياهرواب زا نیا و .میراد ترضح نآ رب يازع شاداپ و هللادبعیبا رب هیرگ
 هب و يرکف ياهناینب فعض لیلد  هب یخرب اما .دناتعافش ماقم ياراد مالسلا مهیلع راهطا همئا و مرکا ربمایپ هک
 تعافش زا یتسرد ریسفت دناهتسناوتن 1حیسم راوهیدف گرم هب رواب هژیو هب یحیسم ياهرواب زا يریذپریثأت لیلد
 .تسا هدش ینیسح مایق زا فالخ دصرددص و تسردان یتئارق هئارا بجوم هلأسم نیمه و .دنشاب هتشاد یمالسا
 يارب زین نیسح اساسا ؛تسا هدوب نیمه هللادبعیبا تداهش و مایق هفسلف :دناهتفگ یعیش ناگدنسیون زا ياهدع
 رد یقارن يدهمالم لثملا یف .تساهیلمعیب و ناهانگ همه ةرافک نیسح رب هیرگ و .دش دیهش ناوریپ تعافش
 ناّبحم ۀمه صالختسا یضتقم هک يربک تعافش هب ندیسر يارب ... نیسح ماما« :دنسیونیم بولقلا قرحم باتک
 يارب زا هبترم نیا هب لوصو ،تداهش نودب و دشاب وا يارب زا هبترم نیا ات دش یضار تداهش هب ... دشاب نایلاوم و
  2».تسا ناشیا ملأت و نوخ رب فوقوم ،ناشیا تعافش و تّما یصاعم ترودک عفر هک اریز ،دوبن نکمم وا
 نکل و ...« :تسا هتشاگن مهیلع هللا تاولص هللا لآ ةداهش رارسا باتک رد زین ییابطابط فیرش رقابدمحم ازریم
 و هیرگ و دننک عزج وا رب نیرخآ و نیلّوا نینمؤم هکنیا يارب زا دوش هتشک هک تساوخیم ]نیسح ماما[ نوچ
 ناشیا ناهانگ ،هطساو نیا هب ات دندوب زیاف تداهش زوف هب و دندوب وا اب شاک هک دننک نیا ياّنمت و دنیامن يراز
 يراوگرزب نینچ ِتداهش نودب هودنا و هیرگ نیا و دشاب ناشیا هانگ ةرافک ،ناشیا هودنا و هیرگ و دوش هدیزرمآ
   3».تسا ناراکهانگ عیمج هانگ ةرافک ،راوگرزب نآ تداهش ،عقاو رد سپ ،تفاییمن عوقو تروص
 ،دوش دیهش لکش نآ هب هکنآ نودب نیسح ماما و ؛دراد دوجو همئا همه يارب تعافش ماقم هک تشاد هجوت دیاب
  .دوب یماقم نینچ دجاو مه زاب
 فیلاکت هنادماع هک یناسک و دراد ار دوخ صاخ ةرافک یهانگ ره ،یمالسا هشیدنا ملسم لوصا ساسا رب ًایناث
  .دنوشیمن تعافش لومشم زگره ،دنراذگب اپریز ار یعرش

  :فلتخم ضارغا و اههزیگنا .راهچ
 نوگانوگ سدقمان و سدقم ضارغا و اههزیگنا دوجو ،اروشاع ۀثداح رد مهف فالتخا لیالد نیرتمهم زا یکی
 حرطم یموق و یفنص ای يدرف ياههتساوخ و لایما و یصخش ضارغا یخیرات ةدیدپ کی هعلاطم رد رگا و .تسا
 زا باجح دص /دش هدیشوپ رنه دمآ ضرغ نوچ :دوب دهاوخ رفص هب کیدزن تیعقاو هب یبایتسد لامتحا ،دوش
 و تسردان ییاهتشادرب ،زین دوجوم كدنا تاعالطا نامه زا یتح یتروص نینچ رد ].دش هدید يوس هب لد
  .دهدیم هئارا یمالسادض یتح و یملعریغ
 ءادهشلادیس يارب زامن تیمها و هاگیاج ؛تسین هدیشوپ یسک رب مالسا هاگن زا زامن تیمها ،لثملا یف :لوا هنومن
 دناوخیم ار رهظ زامن هلصافالب اروشاع زور ؛اعد و زامن يارب دریگیم تلهم ار اروشاع بش ؛دننادیم ناگمه ار
 نب دیعس .دهدیم تسد زا هنحص نیمه رد ار شدمآرس و رادافو نارای زا يدادعت و تعامج تروص هب مه نآ و
 رد ینایلاس هک یسک کی هک دنیبیم امش ،تافیصوت نیا ۀمه اب .دهدیم تسد زا هنحص نیا رد ار یفنح هللادبع
 رد ،دنکیم سیردت مه ار اههزوح یلاع حوطس سورد و دراد داهتجا ياعدا یتح و تسا تیناحور توسک
 دنتسناوتن ... و ناخاضر و مادص و سابعینب و هیماینب :دیوگیم ... و يرادازع تیمها و اروشاع ةرابرد ياهبحاصم
 یلیخ مدید یملیف نم .مینکن تیذا و میهدن رازآ ار مدرم و میوشن دراو دوخیب مه ام« سپ .دننزب ار يرادازع ۀشیر
 یلیخ زامن درادن یبیع ؛دیناوخب تقو لوا زامن دییایب هک درک ضرعت تئیه هب دمآ رهظ لوا ییاقآ .دوب روآرثأت

                                         
 ادخ هب ،نآ رثا رب و هدــش بکترم مدرم هک دــشاب یناهانگ مامت ةرافک ،رــشب زا یگدنیامن هب ات ،تفریذپ لماک يدازآ اب ار دوخ گرم و اهجنر یــسیع« .1

 )89ص ،یقیفوت نیسح ۀمجرت ،یحیسم مالک ،لشیم ساموت( ».دناهدرک یتمرحیب
  .4ص ،)یگنس پاچ( ،بولقلا ُقِرْحُم ،یقارن يدهم .2
  .134 ـ 133 ،]ات یب ،ان یب ،اج یب[ ،)مهیلع هللا تاولص( هللالآ ةداهش رارسا ،ییابطابط فیرش رقابدّمحم ازریم .3



 هدرکن قسف ،دنک لمع بحتسم نیا هب تساوخن یسک رگا اما تسا بحتسم مه تقو لوا زامن و تسا بوخ
 حرطم تقو لوا زامن رگید عقاوم ؛تسا هداد تصخر عرش دوخ ... ؛دراد تصخر تقو رخآ ات زامن نوچ تسا
 مدرم هب ... ؛دوشیم مهم تقو لوا زامن دسریم هک نیسح ماما طاسب و يرادازع تاجهتسد و اروشاع هب اما تسین
 رترید يردق رادازع صخش نیا ... ؟موشب شضرعتم ارچ نم دنکیم يرادازع دراد اقآ نیا اجنیا ؛میراذگب مارتحا
 دیهدیم ار تصخر نیا اج همه امش ... ؛منکب شایهن نم هک تسین رَکنم نیا ؛تسا هدرکن عرش فالخ دناوخ زامن
 اهراک .دوشیمن هداد یسک هب رگید تصخر نیا و دیریگیم تخس دوشیم هک نیسح ماما يرادازع يارب طقف اما

 سراف يرازگربخ تیاس رد هدش پاچ 97 /7 /4 خیرات رد يدرجورب يولع ياقآ نانخس( ».مینکن بارخ ار

 »97 /7 /8 خیرات رد ،هشیدنا و نید شخب ردزوین
 هب ناگدش هتشک دادعت 4يدنبرد لضاف ،لاثم ناونع هب ای و ]سدقمان ًالماک هجیتن و سدقم الثم تین[ :مود هنومن
 :نارهت ،يدنبرد لضاف ،ةداهشلا رارسا[ دنادیم نآ زا رتشیب و رفن رازه دص هکلب ،رازه هاجنپ ار نیسح ماما تسد

 هب و رفن رازه 330 ار نیسح ماما تسد هب ناگدش هتشک دادعت ینارحب روفصع نبا نینچمه ] .418ص ،یملعا

 345ص ،نامه[ .تسا هتسناد رفن رازه 25 ار لضفلاوبا ترضح نیلوتقم رامش و ،رفن رازه دص راهچ رگید یتیاور

 دادعت هکنیا یکی :دندش رگید ۀفازگ ود راچد ،هفازگ نیا نداد ناشن یقطنم يارب نایوگ هفازگ نیا ]417ص و

 دناهتفگ رفن رازه دصشش و نویلیم کی ات هکلب و رفن رازه دصناپ ات هکلب و رفن رازه 460 ات ار دایز نبا رکشل

 161-160ص ،یسربط يرون نیسح ازریم ... ناجرم و ؤلؤل :ك.ر نآ دقن رد 418-417ص و 345ص ،نامه[

 دناهتفگ نآ هیجوت رد ،تسین نکمم زور کی رد صخش همه نیا ندش هتشک نوچ هکنیا مود و ]185-184ص و

 :ك.ر[ .تشاد هگن تباث نیمز يالاب رد ار دیشروخ ،زور نیا رد دنوادخ و دوب تعاس 72 ای داتفه اروشاع زور هک

 یعیبط تلاح زا رتالاب هجرد 70 ار زور نآ ترارح ۀجرد يامرگ ]418-417ص و 300ص ،ةداهشلا رارسا
 ]!تسا هتسناد
 رد يرازبا رفص و مرحم و اروشاع هک نامگ نیا هب هیقف تیالو و یمالسا بالقنا نافلاخم زا یخرب :موس هنومن
 و یهقفارف تئارق کی دننکیم شالت تسا شدوخ یهقف ینارمکح هیجوت و ءاقب يارب یمالسا يروهمج رایتخا
 هن و تسا ءانثتسا کی نیسح ماما تکرح هک دنراد يدایز دیکأت :دننک هضرع نیسح ماما تکرح زا یمالساارف
 !تسا یگشیمه راعش کی »هلذلا انم تاهیه« راعش هک درک نامگ دیابن ؛تفرگ وگلا نآ زا دیابن لیلد نیمه هب ؛هدعاق
 لثم دیابن« :دیوگیم نایعدم نیمه زا یکی !دنفلاخم تدش هب البرک ضرا لک و اروشاع موی لک هک قطنم نیا اب و
 قح لباقت و گنج هنحص زور ره .مینیبن دص و رفص .تسا البرک اج همه و اروشاع زور ره هک مینک رکف یتعیرش
 ماما هک دنک ساسحا یسک رگا .تسا لطاب و قح زا ياهتخیمآ هشیمه ناسنا یگدنز اقافتا هکلب ؛تسین لطاب و
 خر اردان اروشاع موی لک و البرک ضرا لک اذل .دوشیم عورش اوعد تسا رمش شلباقم فرط و تسا نیسح
 ار اهنیا دیابن .دنهدیم ناشن ار دوخ یلاهدیا ياهپیت لکش هب هک دنتسه ياهدش هروطسا ياهتیعقاو کی .دهدیم
 نوریب دیاب اهنیا زا .تساهندرک دیفس و هایس زا رتهدیچیپ یگدنز .مینک دراو نامدوخ یگدنز رد تماق مامت هب
	 ».مینک رظن تیعقاو هب رتهنانیبعقاو و مییایب
 و فیلکت کی هن تسا یهقفارف تکرح کی نیسح ماما تکرح« دیوگیم ناگدنسیون تسد نیمه زا رگید یکی
 و نادنزرف و دوخ ناج همه هک درادن راظتنا امش زا و دهدیمن نامرف امش هب یتعیرش و هقف چیه .یعرش لمع
 و یعرش تابجاو ءزج اهنیا همه و وربآ ظفح و سومان ظفح و لام و ناج ظفح اقافتا ؛دینک ادف ار ناتهداوناخ
 ».دیرامشب منتغم و دیراد هگن ار اهنیا هک دیتسه مزلم امش و تسا یناسنا قوقح
 هیلع مایق یلک روط هب و طیارش نآ رد مایق هک دنکیم مالعا تحارص هب نیسح ماما دوخ هک تسا یلاح رد نیا
 ینیدارف و یهقفارف هفیظو کی زگره و تسا هتشادن وا هب یصاصتخا زگره .تسا یناگمه ياهفیظو روج و ملظ
 :دیامرفیم ناورم خساپ رد يو ،دنک تعیب دیزی اب هک دهاوخیم ترضح زا هنیدم رد مکح نبا ناورم یتقو .تسین

                                         
 نب دباع نب اقآالم لماک مان .تیباب اب نازرابم زا و یناردنزام ياملعلا فیرـش و ءاطغلا فـشاک رفعج نب یلع نادرگاـش زا ،)ق1286 م( يدنبرد لـضاف .4

 ماما هرابرد ،هداهشلا رارسا هب فورعم ؛،تاداهشلا رارسا یف تادابعلا ریسکا باتک بحاص يدنبرد لضاف و يدنبرداقآ هب فورعم یناورش دهاز نب یلع ناضمر
 .تفرگ رارق مدرم لابفتـسا دروم رایـسب ؛دمآ نارهت هب البرک و فجن زا .تـسنادیم زیاج ار نیـسح ماما يازع رد ندز غیت هک دوب یناـسک نیتـسخن زا ؛نیـسح
 همجرت یـسراف هب هداهـشلا رارـسا یف هداعـسلاراونا مان هب )ق1331م( يزیربت رادمتعیرـش نیـسح ازریم ار هداهـشلا رارـسا باتک .دمآ وا ندید هب هاـش نیدلارـصان
  .درک



 مشاه ینب هب ياهمان رد هکم زا جورخ ماگنه هب ترضح نآ .»دنکیمن تعیب دیزی لثم اب نم دننام« ؛5ِهلْثِمِل عِیاَبُیال یِلْثِمَف
 .»تسا هدیسرن يراگتسر و يزوریپ هب ،ددنویپن نم هب هکره« ؛6»َحْتَفْلا كِرْدُی ْمَلیبْ قَْحلَیْ َمل ْنَم َو«  :تشون نینچ

 �هللالوسر َّنِا !ساَّنلا اَهُّیَا« :دیامرفیم ینانخس نمض ،دریگیم رارق ور رد ورّ رح يرفن رازه هاپس اب هک یماگنه و
 َو ِمْثاِلاِب ِهللاِدابِع یِفُ َلمْعَی ،�هللالوسر ِۀَّنُِسل ًافِلاخُم ،ِهللاِدْهَعِلً اثِکان ،ِهللا ِمُُرِحًل ِالَحتْسُم ًارِئاجً اناطُْلس يأَر ْنَم :َلاق
 یسک :دندومرف �ادخلوسر ،مدرم يا 7؛َ...َُهَلخْدُمُ َهِلخْدُی ْنَا ِهللا یَلَع ًاَّقَح َناک ،ٍلْوَقال َو ٍلْعِفِبِ ْهیَلَع رِّیَغُْیمَلَف ِ،ناوْدُعْلا
 �ادخلوسر ّتنس اب و هتسکش ار یهلا نامیپ و هدرک لالح ار ادخ مارح هک دنیبب ار يرگمتس ياورنامرف هک
 دوخ راتفگ و رادرک اب وا ربارب رد یلو ،دنکیم راتفر يرگزواجت و هانگ اب ادخ ناگدنب نایم رد هدیزرو تفلاخم
  .»دهد رارق رگمتس نآ )روآباذع( هاگیاج رد ار وا هک تسا ادخ رب ،دزیخنرب

  :رگلیلحت ندوب یعبنمکت و يدعبکت .جنپ
 یهاگن .تسا يدایز ناهنپ و ادیپ ياههیال و داعبا ياراد ،ینیسح مایق و اروشاع لثم ياهثداح و گرزب ثداوح
 هثداح نیا نارگلیلحت زا يرایسب فسالا عم .دهد هئارا نآ زا هنانیبعقاو يریوصت دناوتب ات دهاوخیم رگنهبناجهمه
 لیلد هب یضعب ؛دناهدید يداصتقا ياهشنک و داصتقا رظنم زا ار زیچ همه ًاضعب .دناهتشادن يرگنعماج هاگان نینچ
 مشاهینب و هیماینب نایم تباقر و عازن و ياهلیبق لئاسم هب ار هثداح همه ،دناهتشاد هک یصقان یتخانشهعماج هاگن
 نیا ،دناهتشاد تردق تابسانم و یسایس طباور و یسایس تاعلاطم رد هک یصصخت لیلد هب یضعب .دناهداد لیلقت
 ياههیال طقف ،دناهتشاد هک ياهنایفوص و ینافرع هاگن لیلد هب یخرب .دناهدید هچیرد نیمه زا طقف زین ار هثداح
  .دناهدید و هدرک هتسجرب ار نآ ۀنافراع
 هاگن نامه لیلد هب يزیربت سمش شداتسا عبت هب ،)ق672-604( يولوم :هنایفوص و هنافراع تئارق :لوا هنومن
 رب يدنجخ سمش« سمش تالاقم رد .دنتفاتیمن رب ار رگید ياهمهف و اهتئارق و دنتشاد یتئارق نینچ ،يدعبکت

 ]271ص ،سمش تالاقم[ »!دیرگیم يو رب ،تسویپ ادخ هب یکی ،میتسیرگ يو رب ام و تسیرگیم ربمایپ نادناخ
 نیشن هعیش میدق زا هک هیروس بلح هب اروشاع زور رد ار رعاش هبیرغ کی دورو ناتساد ،مشش رتفد رد زین يولوم
 و تسا هدوب بلح رد یلاس دنچ مه شدوخ و تسا بلح کیدزن هک هدوب هینوق رد يولوم[ .دنکیم لقن ،دوب
 هللادبعیبا يارب رهش نوریب رد ار اروشاع بورغ ات حبص بلح مدرم ].تسا هدید کیدزن زا ار نایعیش ياهيرادازع
 هب باطخ ،تسیچ ناشيرادازع تلع هک دش هجوتم یتقو نانآ اب ییوگتفگ زا دعب و دش دراو دندرکیم يرادازع
 :تفگ اهنآ

 نارگ باوخ نیا تسیگرمدب هک ناز /ناگتفخ يا دینک دوخ رب ازع سپ
 تسد مییاخ نوچ و مییّرد نوچ هماج /تسجب ینادنز ز یناطلس حور
 دنب دنتسسگب وچ ،دش يداش تقو /دناهدوب نید ورسخ ،ناشیا هک نوچ

 نینچ هب کسمت اب ناوتیمن ؛تسا يدعبکت اما دنمشزرا رایسب و تسا تسرد دوخ هبون هب دنچ ره زین هاگن نیا
 دیرگیم نیسح ماما رب لیلد نیا هب هک تسا هعیش مادک .تفرگ هدیدان ار ینیسح مایق رگید داعبا یهاگن و تئارق
 طقف هیرگ لیلد رگم »!؟تسا هدمآ لئان تداهش يامظع ضیف هب و تسا هتفای تاجن ایند نادنز زا وا ناج ارچ« هک
 ِبوُلُق یِف ًةَراََرح ِْنیَسُْحلاِ لْتَقِلَ نِإ« :دیامرفیم مالسلا هیلع قداص ماما ؟میرادن هناقشاع هیرگ ایآ !؟تسا نیمه
 »ادَبَأ ُدُرْبَت اَل َنیِنِمْؤُمْلا

 نآ تمظع و هثداح یگرزب .شش
 دوخ یگرزب ،تسا هتفرگ تروص هثداح نیا زا هک یعونتم ياهشناوخ و مهف رد فالتخا لماوع زا رگید یکی
 راک ،یلاع ياهحور و ،گرزب ياهتیصخش راتفر كرد ای ،گرزب ثداوح مهفً اساسا .تسا نآ تمظع و هثداح
 .دریگیم داریا ،رضخ ترضح ياهراتفر هب ،میرک نآرق حیرصت هب ،یسوم لثم یتیصخش یتح .تسین یسک ره

                                         
  .184ص ،1ج ،�نیسحلالتقم ،یمزراوخ ؛14 ص ،5ج ،حوتفلا باتک ،مثعانبا .5
 330ص ،44ج ،81ص ،42ج ،راونالاراحب ،یسلجم ؛)یقرواپ( 121ص ،فوُفُّطلا یَلْتَق یلع فوُهْلَمْلَا ،سوواطنبا دیس ؛157ص ،تاراّیزلالماک ،هیولوقنبا .6
 .85ص ،45ج و
 اب ار هبطخ نیا یمزراوخ و مثعانبا .دمآ دهاوخ هدنیآ تاحفص رد يدوز هب ،ماما نانخس نیا لماک تروص .403ص ،5ج ،كولملا و ممالا خیرات ،يربط .7
 ،یمزراوخ ؛81 ـ 82ص ،5ج ،حوتفلا باتک ،مثعانبا :دناهدروآ ،دناهتشون هفوک ناگرزب و فارشا هب باطخ ترضح هک ياهمان بلاق رد ،تارابع رد توافت یکدنا
 حرطم ،فلتخم ياهبلاق رد و دّدعتم دراوم رد ار مایپ نیا ،ترضح تسا نکمم .381 ـ382ص ،44ج ،راونالاراحب ،یسلجم ؛234 ـ235ص ،1ج ،نیسحلالتقم
 .تسا هدرکیم



 ؛دوب گنت ياهچیرد وا هاگن ۀچیرد اما ؛یعرش ۀفیظو کی و دوب تسرد درکیم هاگن هک ياهچیرد نآ زا وا داریا
 للع زا داضتم یتح و فلتخم ياهریسفت هئارا دهاش مه نالا .دنک مهف تسناوتیمن ار رضخ ياهراتفر داعبا همه
 ياهثداح تمظع و یگرزب ،تافالتخا نیا لیالد زا یکی .میتسه نآ يزوریپ لیالد و یمالسا بالقنا يریگلکش
 ًالوا هک ام بالقنا .دنرادن ار تقیقح نیا كرد ییاناوت رگنیئزج و کچوک ياهنهذ .تسا هداد خر هک تسا
 و اهملیف و كرادم و دانسا همه و تسا هتشذگن نآ زا مه يدایز نامز ًایناث و ،دوب اروشاع بالقنا زا ییوترپ
 دنچ ره .تسا هدش ههجاوم فلتخم ياهتئارق شلاچ اب ؛تسه رایتخا رد روشک رانک و هشوگ زا زین نآ ریواصت
 هثداح یگرزب تافالتخا نیا لماوع و للع زا یکی اما تسا ضغب و بح يور زا و هنازروضرغ اهنآ زا يرایسب
 هک اروشاع هثداح اب دینک هسیاقم لاح .دنیبب و دجنسب ار هلأسم داعبا همه هک درادن باقع مشچ یسک ره .تسا
 .تسین رایتخا رد زین نآ هب طوبرم كرادم و دانسا زا يرایسب و درذگیم نآ زا اهنرق
 سپس و دید ار نآ يایاوز و داعبا همه هک ياهنوگ هب تشاد رایتخا رد هثداح زا قیقد ییاوه ریوصت کی دیاب ادتبا
  .تخادرپ لیلحت هب
 ییابیز هب شدوخ ار شمایق هفسلف و ،]هللا راث[ تسا ادخ نوخ نیسح ،]ثراو ترایز[ تسا ناربمایپ ثراو نیسح
  .نآ ياههیال و داعبا همه رد نید هماقا :تسا هدرک نایب

 ْنِمَ ِملاََعْملا َِيُرِنل ْنِکَل َو ِمَاُطْحلاِ لُوضُف ْنِمً اساَِمْتلا اَل َو 8ٍنَاطْلُس یِف ًاسُفاَنَت اَّنِم َناَک اَم ْنُکَی ْمَل ُهَّنَأ ُمَلْعَت َکَّنِإ َّمُهَّللا
ْ مَلْ نِإَف َکِماَکْحَأ َو َکَِنُنس َو َِکضِئَارَفِبَ َلمْعُی َوَ كِداَبِع ْنِمَ نوُمُوْلَظْملا َنَمْأَی َوَ كِداَلِب یِفَ حاَْلصِْإلاَ رِهُْظن َو َِکنیِد
ِ هْیَلِإ َو َانْبَنَأ ِهْیَلِإ َو اَنْلََّکوَتِ ْهیَلَع َوُ هَّللا اَنُبَْسح َوْ مُکِّیِبَن ِرُونِ ءاَفْطِإ یِف اُوِلمَع َوْ مُکْیَلَعُ َۀَملَّظلا َِيوَق اَنوُِفصْنُت َو اَنُوُرْصنَت

 9.ُریِصَمْلا
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