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( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، هغالبلاجهن :

: هدنسیون

نایوار زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

يدازآ مایپ 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، 47هغالبلاجهن :

باتک 47تاصخشم 

مجرتم 48راتفگشیپ 

( مالّسلا هیلع   ) نینمؤملا ریما  تیصخش  زا  ییامن  50رود 

هغالبلا جهن  هدنروآ  درگ  یضر  52فیرش 

فلؤم همدقم  یضرلا  فیرشلا  53ۀمدقم 

دنلب نانخس  اههبطخ و  تسا . هدمآ  هدش  داریا  اهدماشیپ  اهگنج و  رد  یمومع و  سلاجم  رد  تسا و  هبطخ  دننامه  هک  ترضح  هدش  باختنا  تاشیامرف  زا  یضعب  باب  نیا  رد  و  مالّسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  ياهنامرف  اههبطخ و  زا  هدش  باختنا  باب  لوا  باب 

56هراشا

دنکیم جح  زا  يدای  دهدیم و  حیضوت  ار  مدآ  نیمز و  نامسآ و  شنیرفآ  يادتبا  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1001  ) 156

56هراشا

ناهج 56شنیرفآ 

ناگتشرف 57شنیرفآ 

ع)  ) مدآ شنیرفآ  فصو  رد  هبطخ  نیا  زا  یتمسق  . 57

ناربمایپ 58شنیزگ 

ص)  ) مالسا ربمایپ  59ثعبم 

یعرش ماکحا  59نآرق و 

جح هراب  رد  هبطخ  نیا  زا  59یتمسق 

نیّفص زا  تشگ  زاب  زا  سپ  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1002  ) 260

60هراشا

تسا مالّسلا  مهیلع  ربمایپ  لآ  هراب  رد  نآ  زا  60یتمسق 

رگید یموق  هراب  رد  نآ  زا  61یتمسق 

هّیقشقش هب  فورعم  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1003  ) 361
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61هراشا

مالّسلا هیلع  ماما  اب  62تعیب 

هدومرف داریا  ریبز  هحلط و  ندش  هتشک  زا  دعب  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1004  ) 463

دنتشاد تعیب  لوبق  تساوخرد  ترضح  زا  هفیقس  عاضوا  زا  سپ  هک  نایفس  وبا  سابع و  هب  باطخ  رد  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  دعب  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1005  ) 5

ددرگن نانآ  اب  گنج  هدامآ  دنکن و  لابند  ار  ریبز  هحلط و  دنتساوخ  وا  زا  هک  یماگنه  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1006  ) 663

دیامنیم تمذم  ار  ناطیش  نادیرم  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1007  ) 764

تعیب هب  ریبز  ندنادرگرب  يارب  یضتقم  یطیارش  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1008  ) 864

لمج رد  شنانمشد  دوخ و  فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1009  ) 964

نانآ میخ  بقاوع و  لمج و  لها  هب  تبسن  ناطیش  کیرحت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1010  ) 1064

داد هیفنح  دّمحم  شدنزرف  تسد  هب  ار  مچرپ  لمج  دربن  رد  هک  یتقو  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1011  ) 1165

دش زوریپ  لمج  دربن  رد  هک  یتقو  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1012  ) 1265

لمج دربن  زا  سپ  نآ  لها  هرصب و  شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1013  ) 1365

( نآ مدرم  هرصب و   ) عوضوم نیمه  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1014  ) 1465

دوب هدیشخب  نارگید  هب  شدوخ  لیم  هب  نامثع  هک  لاملا  تیب  كالما  ندنادرگرب  اب  هطبار  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1015  ) 1566

دش تعیب  وا  اب  هنیدم  رد  هک  یماگنه  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1016  ) 1666

66هراشا

اوقت 66هانگ و 

نامدرم ماسقا  تسا  هبطخ  نیمه  زا  67و 

دشابن نآ  هتسیاش  یلو  دوش  تواضق  بصنم  راد  هدهع  مدرم  نایم  رد  هک  یسک  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1017  ) 1767

يواتف رد  املع  فالتخا  شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1018  ) 1868

سیق نب  ثعشا  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1019  ) 1968

قح ترضح  هب  هجوت  تلفغ و  زا  يرادیب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1020  ) 2069

تمایق هب  هجوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1021  ) 2169

دیسر شترضح  هب  لمج  نانکش  تعیب  ربخ  هک  یماگنه  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1022  ) 2269
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نادنمتورث بیدأت  ناتسدیهت و  هب  يرادلد  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1023  ) 2370

70هراشا

نادنواشیوخ هب  شرافس  رد  تسا : هبطخ  نیا  زا  یتمسق  70و 

نافلاخم اب  گنج  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1024  ) 2471

: دومرف تفر و  ربنم  هب  دوب  رطاخ  هدرزآ  بانج  نآ  يأر  اب  ناشتفلاخم  داهج و  زا  شنارای  ینیگنس  زا  هک  یلاح  رد  ماما  دندیسر . شروضح  هب  ةاطرا  نب  رسب  زا  تسکش  زا  سپ  نارمن  نب  دیعس  سابع و  نب  هّللا  دیبع  نمی  رد  وا  لماع  ود  و  دناهدرک ، يزادنا  تسد  اهرهش  هب  هیواعم  شترا  هک  دیسر  ربخ  ترضح  هب  یپ  رد  یپ  هک  هاگ  نآ  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1025  ) 25

دوخ توکس  نارود  یلهاج و  مدرم  لاح  فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1026  ) 2672

72هراشا

: تسا هبطخ  نیا  زا  72و 

صاع ورمع  هیواعم و  هراب  رد  تسا : هبطخ  نیا  زا  72و 

داهج هب  نتفرن  زا  باحصا  شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1027  ) 2772

ترخآ هب  هجوت  ایند و  ییافویب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1028  ) 2873

هدومرف بیغرت  حالص  مظن و  داجیا  هب  ار  شناوریپ  هدومن و  هراشا  هدمآ  دوجو  هب  شتموکح  ورملق  فارطا  رد  هچنآ  هب  هبطخ  نیا  رد  هک  سیق ، نب  كاّحض  زات  تخات و  نیمکح و  همانرب  زا  سپ  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1029  ) 29

نامثع لتق  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1030  ) 3075

دنادرگ زاب  ترضح  تعاطا  مظن و  هب  ار  وا  ات  داتسرف  ریبز  دزن  ار  سابع  نب  هّللا  دبع  هک  یتقو  هب  لمج  گنج  زا  لبق  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1031  ) 31

دوخ نامز  شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1032  ) 3275

75هراشا

مدرم 76فانصا 

هرصب لها  اب  گنج  يارب  شجورخ  ماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1033  ) 3376

نایماش اب  گنج  يارب  مدرم  کیرحت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1034  ) 3477

تیمکح نایرج  زا  دعب  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1035  ) 3578

ناورهن لها  ندناسرت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1036  ) 3678

دوخ لئاضف  رکذ  رد  هدش  داریا  هنوگ  هبطخ  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1037  ) 3778

ههبش فیرعت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1038  ) 3879

داهج هب  توعد  و  نارای ، شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1039  ) 3979
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دومرف هّلل ، ّالإ  مکح  ال  دنیوگیم : ناورهن  جراوخ  دینش  هک  ینامز  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1040  ) 4079

هلیح رکم و  زا  ریذحت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1041  ) 4180

سفن ياوه  زا  يوریپ  زارد و  يوزرآ  شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1042  ) 4280

دندرک حرطم  ماش  لها  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  ترضح  نارای  داتسرف و  ماش  هب  هیواعم  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  یلجب  هّللا  دبع  نب  ریرج  هکنآ  زا  سپ  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1043  ) 43

درک رارف  هیواعم  يوس  هب  ینابیش  هریبه  نب  ۀقلصم  هک  یتقو  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1044  ) 4481

تسا هدرک  داریا  ایند  شهوکن  رد  رطف  زور  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1045  ) 4581

تفرگ میمصت  ماش  هب  تکرح  يارب  هک  یتقو  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1046  ) 4681

هفوک هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1047  ) 4782

ماش يوس  هب  نتفر  نامز  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1048  ) 4882

یهلا دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1049  ) 4982

هنتف نایب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1050  ) 5083

دندش عنام  بآ  نتشادرب  زا  ار  ماما  رگشل  دندرک و  لاغشا  ار  تارف  بآ  هب  دورو  هار  هتفرگ ، یشیپ  ترضح  نآ  نارای  رب  نیفص  گنج  رد  هیواعم  شترا  هک  ینامز  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1051  ) 51

تسا تیاور  ود  نیا  رد  هک  یفالتخا  رطاخ  هب  مینکیم  لقن  رگید  تیاور  هب  اجنیا  رد  دش ، لقن  یتیاور  هب  نیا  زا  شیپ  هبطخ  نیا  زا  یتمسق  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1052  ) 52

83هراشا

تسا ینابرق  هصخشم  نابرق و  دیع  هراب  رد  هبطخ  نیا  زا  یتمسق  84و 

تعیب هلأسم  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1053  ) 5384

دومن ریخأت  نیفص  گنج  زاغآ  يارب  هزاجا  رد  شنارای  رظن  هب  هک  یتقو  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا   54 ( 1054  ) 5484

دوخ نارای  اب  ربمایپ  نارای  هسیاقم  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1055  ) 5585

هیواعم فصو  رد  دوخ  نارای  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1056  ) 5685

ناورهن جراوخ  هب  باطخ  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1057  ) 5785

دناهدرک روبع  ناورهن  لپ  زا  نانآ  هک  دنداد  ربخ  ترضح  نآ  هب  تشاد و  جراوخ  گنج  رب  مزع  هک  ینامز  تسا  ترضح  نآ  راتفگ  ( 1058  ) 5886

دندش كاله  نانآ  همه  دش  هتفگ  ترضح  نآ  هب  دندیسر و  لتق  هب  جراوخ  هک  یتقو  رد  تسا  ترضح  نآ  راتفگ  ( 1059  ) 5986

جراوخ هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  راتفگ  ( 1060  ) 6086

دندناسرت رورت  زا  ار  وا  هک  ینامز  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1061  ) 6186
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ایند شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1062  ) 6286

حلاص لمع  هب  قیوشت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1063  ) 6387

یهلا دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا   64 ( 1064  ) 6487

دومرف شباحصا  هب  نیفص  ماّیا  زا  یضعب  رد  هک  گنج  بادآ  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1065  ) 6588

دیسر ترضح  نآ  هب  هفیقس  رابخا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  یتقو  دنیوگ : راصنا . قح  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1066  ) 6688

دیسر تداهش  هب  هتفر و  نوریب  وا  تسد  زا  رصم  تشاذگاو و  رکب  وبا  نب  دمحم  هب  ار  رصم  تراما  هک  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1067  ) 6789

شنامیپ تسس  باحصا  شنزرس  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1068  ) 6889

دیسر شکرابم  قرف  هب  تبرض  هک  يزور  هاگرحس  تسا  ترضح  نآ  راتفگ  و  ( 1069  ) 6989

قارع لها  شنزرس  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1070  ) 7090

دهدیم میلعت  ار  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) ربمایپ رب  نداتسرف  دورد  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1071  ) 7190

دومرف مکح  نب  ناورم  هراب  رد  هرصب  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1072  ) 7290

درک نامثع  اب  تعیب  دصق  تفالخ  ياروش  هک  ینامز  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1073  ) 7391

دننکیم نامثع  لتق  هب  مهتم  ار  وا  هّیما  ینب  دینش  هک  ینامز  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1074  ) 7491

حلاص لمع  هب  قیوشت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1075  ) 7591

تشاد زاب  ار  وا  قح  صاع  نب  دیعس  هک  یماگنه  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1076  ) 7691

درکیم اعد  نآ  اب  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1077  ) 7792

دومن جراوخ  يوس  هب  تکرح  دصق  هک  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1078  ) 7892

نانز تّمذم  رد  لمج  گنج  نایاپ  زا  سپ  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1079  ) 7992

دهز هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1080  ) 8093

ایند فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1081  ) 8193

تسوا زیگنا  باجعا  ياههبطخ  زا  هک  ءاّرغ »  » هب موسوم  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1082  ) 8293

93هراشا

قح ياهتمعن  یخرب  يروآ  دای  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  95یتمسق 

ناسنا شنیرفآ  یگنوگچ  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  96و 
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صاع ورمع  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1083  ) 8397

دنوادخ تافص  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1084  ) 8498

98هراشا

تربع دنپ و  رد  تسا  هبطخ  نیا  98زا 

تشهب فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  . 98

تروشم اوقت و  هب  شرافس  یهلا و  دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1085  ) 8598

توبن نادناخ  ماقم  ناقساف و  ناراکزیهرپ و  فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1086  ) 8699

99هراشا

ناراک هابتشا  یخرب  هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  101زا 

مدرم تکاله  لماوع  نایب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1087  ) 87101

نآ زا  سپ  تثعب و  زا  شیپ  مدرم  لاح  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1088  ) 88101

زردنا دنپ و  یهلا و  دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1089  ) 98102

تسا حابشا  هبطخ  هب  فورعم  هبطخ  نیا  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1090  ) 90102

102هراشا

/ شنیرفآ هراب  رد  تسا / هبطخ  نیا  104زا 

نامسآ فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  105و 

ناگتشرف فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  105زا 

بآ يور  رب  نآ  شرتسگ  نیمز و  فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  107و 

دننک تعیب  وا  اب  دنتساوخ  نامثع  ندش  هتشک  زا  سپ  مدرم  هک  یماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1091  ) 91109

هیما ینب  هنتف  زا  ربخ  و  دوخ ، ملع  لضف و  نایب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1092  ) 92109

زردنا دنپ و  و  ص )  ) مرکا لوسر  لضف  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1093  ) 93110

110هراشا

ناربمایپ فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  110و 

ص)  ) ربمایپ تلیضف  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1094  ) 94111
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ص)  ) ربمایپ تلیضف  رد  مه  زاب  تسا  رگید  ياهبطخ  زا  ( 1095  ) 95111

111هراشا

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  111زا 

ص)  ) ادخ لوسر  نارای  اب  دوخ  نارای  هسیاقم  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1096  ) 96112

هیما ینب  متس  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1097  ) 97113

ایند زا  زیرگ  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1098  ) 98113

وا نادناخ  ربمایپ و  هراب  رد  تسا  رگید  ياهبطخ  زا  و  ( 1099  ) 99114

راوگان ثداوح  زا  ربخ  رب  لمتشم  تسا  رگید  ياهبطخ  زا  و  ( 1100  ) 100114

اهیتخس هنیمز  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1101  ) 101115

115هراشا

تسا هبطخ  نیا  115زا 

دهز هب  قیوشت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1102  ) 102115

116هراشا

تسا هبطخ  نیا  116زا 

تسا هبطخ  نیا  زا  و  . 116

شیوخ تلیضف  ربمایپ و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1103  ) 103117

مدرم هب  دنپ  هیما و  ینب  دیدهت  و  ص )  ) ربمایپ فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1104  ) 104117

باحصا خیبوت  هاگ  نآ  مرکا ، ربمایپ  فیصوت  و  مالسا ، يرترب  هنیمز  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1105  ) 105118

118هراشا

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  118زا 

شنارای هب  باطخ  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  119و 

نیّفص ماّیا  زا  یکی  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1106  ) 106119

هدنیآ ثداوح  زا  ییوگشیپ  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1107  ) 107119

119هراشا
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هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  120زا 

تسا هبطخ  نیا  زا  و  . 120

تمایق گرم و  ثداوح  دنوادخ و  تردق  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1108  ) 108121

121هراشا

ناگتشرف هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  121زا 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هراب  رد  هبطخ  نیا  زا  123یتمسق 

تسا ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1109  ) 109123

ایند شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1110  ) 110124

مدرم حور  ضبق  توملا و  کلم  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1111  ) 111125

ایند شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1112  ) 112126

مدرم زردنا  دنپ و  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1113  ) 113126

ناراب بلط  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1114  ) 114128

128هراشا

هبطخ نیا  سونأمان  تاغل  129ریسفت 

نارای هب  زردنا  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1115  ) 115129

129هراشا

تسا هبطخ  نیا  129زا 

دنزرویم لخب  ناج  لام و  هب  هک  یناسک  شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1116  ) 116130

دوخ هتسیاش  نارای  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1117  ) 117130

تسا ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1118  ) 118130

نارای هظعوم  دوخ و  تلیضف  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1119  ) 119131

ریرهلا ۀلیل  زا  دعب  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1120  ) 120131

: دومرف دنتشاد ، رارصا  نیمکح  يرواد  راکنا  رب  هک  یلاح  رد  تفر  نانآ  هاگرگشل  هب  یتقو  جراوخ ، هب  باطخ  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1121  ) 121

دومرف شنارای  هب  نیفص  دربن  ماگنه  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1122  ) 122132
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نارای رارف  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1123  ) 123133

داهج هب  شنارای  بیغرت  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1124  ) 124133

دومرف دیامنیم . شنزرس  تیمکح  هب  تبسن  ار  دوخ  باحصا  مالک  نیا  رد  دندرک ، راکنا  ار  تیمکح  هک  یتقو  جراوخ  اب  هطبار  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1125  ) 125

دریگیمن رظن  رد  ار  دارفا  تفارش  هقباس و  دنکیم و  تاواسم  همه  نایم  لاملا  تیب  میسقت  رد  ارچ  هک  دنتفگ  وا  هب  يدنت  اب  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1126  ) 126

جراوخ هب  مه  زاب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1127  ) 127135

دهدیم ربخ  هرصب  ياههنتف  اهدماشیپ و  زا  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1128  ) 128136

136هراشا

دیامرفیم هراشا  لوغم  هب  نآ  رد  هک  تسا  مالک  نیمه  136زا 

اهوزارت اههنامیپ و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1129  ) 129137

دندرک دیعبت  هذبر  هب  ار  وا  هک  یماگنه  هّللا - همحر  رذ - وبا  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1130  ) 130137

قح ماما  فیصوت  تموکح و  لوبق  هفسلف  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1131  ) 131138

گرم زا  ندیشیدنا  زردنا و  دنپ و  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1132  ) 132138

138هراشا

گرم زا  ندیشیدنا  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  138و 

ایند اب  هطبار  رد  ربمایپ و  نآرق ، دنوادخ ، تمظع  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1133  ) 133139

139هراشا

تسا هبطخ  نیا  139زا 

تسا هبطخ  نیا  زا  139و 

تسا هبطخ  نیا  زا  139و 

تسا هبطخ  نیا  زا  140و 

درک تروشم  ترضح  اب  نایمور  اب  گنج  هب  نتفر  يارب  باّطخ  نب  رمع  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1134  ) 134140

دومرف وا  هب  ترضح  متسه . یفاک  وت  زا  عافد  يارب  وا  ربارب  رد  نم  تفگ : نامثع  هب  سنخا  نب  ةریغم  تفرگرد ، ياهرجاشم  نامثع  ترضح و  نآ  نیب  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1135  ) 135

دوخ تعیب  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1136  ) 136141

ریبز هحلط و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1137  ) 137141
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141هراشا

تسا نخس  نیا  141زا 

دیامرفیم هراشا  رصع ) ماما  تموکح  و   ) اههنتف هب  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1138  ) 138142

142هراشا

تسا هبطخ  نیا  142زا 

ناورم کلملا  دبع  هنتف  ای  ینایفس ، جورخ  هب  هراشا  رد  تسا  هبطخ  نیا  142زا 

اروش ماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1139  ) 139142

مدرم تبیغ  زا  یهن  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1140  ) 140142

تبیغ زا  یهن  هراب  رد  نینچمه  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1141  ) 141143

لها ان  هب  یکین  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1142  ) 142143

ناراب بلط  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1143  ) 143144

تیب لها  لضف  ربمایپ و  تثعب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1144  ) 144144

144هراشا

تسا هبطخ  نیا  145زا 

تعدب شهوکن  ایند و  يانف  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1145  ) 145145

145هراشا

تسا هبطخ  نیا  145زا 

درک تروشم  ترضح  اب  نایناریا  گنج  هب  نتفر  يارب  هک  یتقو  باطخ  نب  رمع  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1146  ) 146146

زردنا دنپ و  هدنیآ و  ثداوح  تثعب ، هفسلف  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1147  ) 147146

هرصب لها  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1148  ) 148147

ایند زا  تشذگ  رد  زا  شیپ  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1149  ) 149148

دراد اههنتف  هب  هراشا  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1150  ) 150148

148هراشا

تسا هبطخ  نیا  149زا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


اههنتف زا  ریذحت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1151  ) 151149

149هراشا

تسا هبطخ  نیا  150زا 

نید نایاوشیپ  دنوادخ و  تافص  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1152  ) 152150

150هراشا

تسا هبطخ  نیا  151زا 

تسا هبطخ  نیا  151زا 

تسا هبطخ  نیا  زا  . 151

تسا هبطخ  نیا  152زا 

تسا هبطخ  نیا  152زا 

دنکیم نایب  ار  هرپ  بش  شنیرفآ  ياهیتفگش  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1154  ) 154153

تخس ياهدماشیپ  زا  ربخ  رد  هرصب  لها  هب  باطخ  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1155  ) 155153

153هراشا

تسا مالک  نیا  154زا 

تسا مالک  نیا  زا  154و 

يراکزیهرپ هب  قیوشت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1156  ) 156155

هّیما ینب  تلود  و  نآرق ، ربمایپ و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1157  ) 157156

156هراشا

تسا هبطخ  نیا  156زا 

مدرم اب  دوخ  يراتفرشوخ  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1158  ) 158156

ناربمایپ زا  یخرب  لاح  حرش  یهلا و  دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1159  ) 159157

157هراشا

تسا هبطخ  نیا  157زا 

ترضح نآ  نادناخ  ربمایپ و  فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1160  ) 160159
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: دومرف دیدوب !؟ رتراوازس  همه  زا  هک  یتروص  رد  دنتشاد  زاب  تفالخ  زا  ار  امش  ناتموق  هنوگچ  دیسرپ : هک  یماگنه  شنارای  زا  یکی  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1161  ) 161

یهلا دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1162  ) 162160

160هراشا

تسا هبطخ  نیا  161زا 

دومرف تفر و  نامثع  دزن  ماما  سپ  دنک . بلج  ار  مدرم  تیاضر  هک  دهاوخب  دوش و  وگتفگ  دراو  نامثع  اب  نانآ  فرط  زا  دنتشاد  تساوخ  رد  و  دندرک ، تیاکش  نامثع  دنسپان  لامعا  زا  دندمآ و  ترضح  نآ  دزن  هک  یماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1163  ) 163

دیوگیم نخس  سوواط  شنیرفآ  ياهیتفگش  زا  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1164  ) 164162

162هراشا

سوواط تقلخ  163بیاجع 

تشهب فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  164زا 

هبطخ نیا  سونأمان  تاغل  164ریسفت 

شیوخ نارای  هّیما و  ینب  فصو  و  تفلا ، هب  رما  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1165  ) 165165

165هراشا

( هّیما ینب  هراب  رد   ) تسا هبطخ  نیا  165زا 

شتموکح يادتبا  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1166  ) 166166

: دومرف ماما  يدادیم ! رفیک  دنتشاد  تکرش  نامثع  نتشک  رد  هک  ار  نانآ  رگا  دوب  بوخ  هچ  دنتشاد : هضرع  شرضحم  هب  ياهّدع  ترضح ، اب  تعیب  زا  سپ  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1167  ) 167

هرصب رهش  هب  لمج  باحصا  نتفر  ماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1168  ) 168167

، دش کیدزن  هرصب  هب  نوچ  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1169)167

نیّفص رد  هیواعم  رگشل  اب  ییورایور  میمصت  تقو  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1170  ) 170167

لمج لها  شهوکن  و  شیوخ ، قح  زا  عافد  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1171  ) 171168

168هراشا

تسا هبطخ  نیا  168زا 

لمج باحصا  هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  168زا 

ایند زا  زیرگ  اوقت و  هب  شرافس  و  تسا ، تفالخ  هتسیاش  یسک  هچ  هکنیا  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1172  ) 172169

هّللا دیبع  نب  ۀحلط  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1173  ) 173169
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ربمایپ هب  دوخ  یکیدزن  نایب  و  زردنا ، دنپ و  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1174  ) 174170

تعدب زا  یهن  نآرق و  لضف  زردنا و  دنپ و  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1175  ) 175170

نیمکح هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1176  ) 176173

یهلا ياوقت  دیحوت و  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1177  ) 177173

؟ ياهدید ار  تراگدرورپ  ایآ  نینمؤملا ، ریما  ای  دیسرپ : ترضح  زا  ینامی  بلعذ  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1178  ) 178174

شباحصا شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1179  ) 179174

دومرف ترضح  نانمؤم . ریما  يا  دندرک  چوک  هکلب  تشاد : هضرع  دندرک ؟ چوک  دندیسرت و  ای  دنداتسیا ، دندش و  نمیا  ایآ  دیسرپ : ترضح  تشگرب ، نوچ  دروایب ، ربخ  دنوش  قحلم  جراوخ  هب  ترضح  سرت  زا  دنتشاد  دصق  هک  هفوک  هاپس  زا  یهورگ  زا  ات  داتسرف  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  ماما  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1180  ) 180

هدش تیاور  یلاکب  فون  زا  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1181  ) 181175

175هراشا

تسا هبطخ  نیا  176زا 

اوقت هب  شرافس  نآرق و  لضف  دنوادخ و  تردق  نایب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1182  ) 182177

177هراشا

نآرق هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  178زا 

دومرف دینشیم ، ترضح  هک  درک  دایرف  نانچنآ  ار  هّلل » ّالا  مکح  ال   » راعش دوب و  جراوخ  زا  هک  ییاط  رهسم  نب  جرب  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1183  ) 183

: تشاد هضرع  ترضح  هب  دوب  دباع  يدرم  دنتفگیم و  ماّمه  ار  وا  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  یکی  هدش : تیاور  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1184  ) 184

نیقفانم هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1185  ) 185181

زردنا دنپ و  ربمایپ و  ادخ و  شیاتس  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1186  ) 186182

ایند زا  زیرگ  ربمایپ و  تثعب  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1187  ) 187183

ربمایپ هب  دوخ  صاصتخا  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1188  ) 188183

ص)  ) ربمایپ مالسا و  فصو  اوقت و  هب  شرافس  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1189  ) 189184

شنارای هب  تّیصو  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1190  ) 190186

هیواعم هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1191  ) 191187

قح هار  رد  يرادیاپ  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1192  ) 192187

تفگ مالس  اهیلع  همطاف  ترضح  ناهج  نانز  رورس  نفد  ماگنه  هب  ار  نخس  نیا  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1193  ) 193187
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ایند زا  زیرگ  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1194  ) 194188

دادیم دنپ  نآ  هب  تاقوا  زا  يرایسب  رد  ار  دوخ  نارای  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1195  ) 195188

دنتشاد تیاکش  هتسجن  يرای  اهنآ  زا  تموکح  روما  رد  هدادن و  رارق  تروشم  فرط  ار  اهنآ  ترضح  هکنیا  زا  نانآ  و  دومرف ، اهنآ  هب  ریبز  هحلط و  تعیب  زا  دعب  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1196  ) 196

دنهدیم مانشد  ماش  لها  هب  نیفص  دربن  تقو  هب  شنارای  زا  ياهدع  دینش  هک  یماگنه  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1197  ) 197189

تسا ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1198  ) 198189

دندش فالتخا  راچد  وا  اب  تیمکح  هراب  رد  شنارای  هک  ینامز  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1199  ) 199189

دومرف دید  عیسو  ار  وا  هناخ  نوچ  دش ، دراو  دوب  شنارای  زا  یکی  هک  یثراح  دایز  نب  ءالع  تدایع  تهج  هرصب  رد  هک  ینامز  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا   200 ( 1200  ) 200

: دومرف خساپ  رد  دندیسرپ ، تسا  شخپ  مدرم  نایم  رد  هک  ضیقن  دض و  رابخا  غورد و  ثیداحا  هراب  رد  وا  زا  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1201  ) 201

نیمز تقلخ  دنوادخ و  تردق  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1202  ) 202191

نایماش اب  داهج  هب  دوخ  نارای  کیرحت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1203  ) 203192

دنوادخ دیجمت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1204  ) 204192

192هراشا

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  192زا 

مدرم زردنا  و  ناملاع ، ربمایپ و  فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1205  ) 205193

دناوخیم دایز  هک  تسا  ترضح  نآ  ياهاعد  زا  ( 1206  ) 206193

دومرف نایب  نیفص  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1207  ) 207194

شیرق زا  تیاکش  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1208  ) 208195

195هراشا

دنتفر هرصب  هب  ترضح  اب  گنج  دصق  هب  هک  نانآ  هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  196و 

هداتفا بیرغ  اجنیا  رد  دّمحم  وبا  درک  روبع  دیسا  نب  باّتع  نب  نمحّرلا  دبع  هحلط و  هتشک  رانک  زا  لمج  رد  هک  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1209  ) 209

ناکلاس فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1210  ) 210196

دنکیم داهج  هب  بیغرت  ار  شنارای  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1211  ) 211196

دومرف َرِباقَْملا » ُمُتْرُز  یَّتَح  ُرُثاکَّتلا  ُمُکاْهَلأ   » هیآ توالت  زا  دعب  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1212  ) 212197

دومرف ِهَّللا » ِرْکِذ  ْنَع  ٌعَْیب  َو ال  ٌةَراجِت  ْمِهیِهْلُت  ٌلاجِر ال   » هیآ توالت  تقو  هب  ار  نآ  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1213  ) 213199
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« ِمیِرَکْلا َکِّبَرِب  َكَّرَغ  ام  ُناسْنِْإلا  اَهَُّیأ  ای  : » توالت ماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1214  ) 214200

ملظ زا  يرازیب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1215  ) 215201

يزور یناوارف  رد  تسا  ترضح  نآ  ياهاعد  زا  ( 1216  ) 216201

ایند زا  زیرگ  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1217  ) 217202

ادخ ناقشاع  فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  ياهاعد  زا  ( 1218  ) 218202

تسا ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1219  ) 219203

تفالخ رب  بانج  نآ  اب  مدرم  تعیب  فیصوت  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1220  ) 220203

لمع رد  ششوک  اوقت و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1221  ) 221203

203هراشا

نادهاز فیصوت  رد  تسا  هبطخ  نیا  204زا 

دومرف داریا  هرصب  هب  تکرح  تقو  هب  راق  يذ  رد  ار  نآ  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1222  ) 222204

درک یلام  تساوخرد  دمآ و  شرضحم  هب  بانج  نآ  تموکح  مایا  رد  دوب و  نایعیش  زا  هک  هعمز  نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1223  ) 223

دوخ هنامز  شهوکن  تیب و  لها  لضف  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1224  ) 224205

تسا ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1225  ) 225205

دومرف نایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زیهجت  لسغ و  تقو  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1226  ) 226205

شنیرفآ بیاجع  ربمایپ و  شیاتس  یهلا و  دمح  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1227  ) 227206

206هراشا

تاناویح زا  یفانصا  شنیرفآ  بیاجع  فیصوت  رد  تسا  هبطخ  نیا  206زا 

قح دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1228  ) 228207

راوگان ياهدماشیپ  نایب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1229  ) 29210

گرم دای  اوقت و  هب  شرافس  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1230  ) 30210

ترجه نامیا و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا   231211

اوقت هب  شرافس  یهلا و  شیاتس  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1232  ) 32211

اوقت هب  شرافس  یهلا و  شیاتس  رد  مه  زاب  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1233  ) 33212
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دنمانیم ناربکتم ) هدنبوک  « ) هعصاق  » ار نآ  مدرم  زا  یهورگ  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1234  ) 34214

214هراشا

ناهانگ سأر  214ربکت 

یهلا شیامزآ  214هفسلف 

يزومآ تربع  215بلط 

ناطیش زا  215زیرگ 

یلهاج تّیمح  ربک و  زا  216زیهرپ 

ناگتشذگ زا  216تربع 

ناربمایپ ینتورف  217هفسلف 

ادخ هناخ  218هاگیاج 

تادابع 218هفسلف 

اوران 219ياهبصعت 

اور 219ياهبصعت 

نیشیپ نانمؤم  زا  219تربع 

ص)  ) ربمایپ دوجو  220تمعن 

نامرفان نارای  221شنزرس 

دوخ لیاضف  نایب  221رد 

: دومرف يو  باوج  رد  ماما  تشاد ، یتساوخرد  نینچ  بانج  نآ  زا  هک  دوب  راب  نیمود  نیا  ددرگ ، مارآ  ترضح  هب  تفالخ  داهنشیپ  يارب  مدرم  يوهایه  ات  دورب  عبنی  رد  دوخ  نیمز  هب  دوش و  جراخ  هنیدم  زا  ماما  هک  دروآ  ماما  رضحم  هب  وا  بناج  زا  ياهمان  دوب  هرصاحم  رد  نامثع  هک  ینامز  رد  سابع  نب  هّللا  دبع  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1235  ) 235

دنکیم نایب  ترضح  نآ  هب  ندش  قحلم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  ار  دوخ  عضو  نخس  نیا  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1236  ) 236

لمع هب  قیوشت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1237  ) 237223

ماش لها  شنزرس  نیمکح و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  (- 1238  ) 238224

مالّسلا مهیلع  دّمحم  لآ  لئاضف  اب  هطبار  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1239  ) 239224

اههمان تسا . هدمآ  شنارای  تیب و  لها  نارازگراک و  هب  ترضح  نآ  تاشرافس  زا  ياهدیزگ  باب  نیا  رد  و  اهرهش ، نارادنامرف  نانمشد و  هب  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ام  رورس  ياههمان  هدیزگ  باب  مود  باب 

225هراشا
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تفریم هرصب  هب  هنیدم  زا  هک  ینامز  هفوک  مدرم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2001  ) 1225

هرصب حتف  زا  سپ  هفوک  مدرم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2002  ) 2225

یضاق حیرش  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2003  ) 3225

دوخ شترا  ناهدنامرف  زا  یضعب  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2004  ) 4226

ناجیابرذآ لماع  سیق  هب  ثعشا  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2005  ) 5226

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2006  ) 6227

هیواعم هب  زاب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2007  ) 7227

227هراشا

تسا همان  نیا  227زا 

داتسرف هیواعم  دزن  ار  وا  یتقو  یلجب ، هّللا  دبع  نب  ریرج  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2008  ) 8227

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2009  ) 9228

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2010  ) 10228

دومرف تیصو  نیا  داتسرف  نمشد  يوس  هب  ار  يرگشل  هک  یماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهتیصو  زا  ( 2011  ) 11229

داتسرف ماش  هب  دوخ  رگشل  همدقم  ناونع  هب  رفن  رازه  هس  اب  ار  وا  هک  ینامز  یحایر ، سیق  نب  لقعم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهتیصو  زا  ( 2012  ) 12230

شرگشل ناریما  زا  رفن  ود  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2013  ) 13230

نیّفص رد  نمشد  اب  رادید  زا  شیپ  شرگشل ، هب  تسا  ترضح  نآ  ياهتیصو  زا  ( 2014  ) 14230

: دومرفیم گنج  تقو  رد  نمشد  اب  دروخرب  ماگنه  ( 2015  ) 15230

: دومرفیم گنج  تقو  شنارای  اب  ( 2016  ) 16231

هیواعم همان  باوج  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2017  ) 17231

هرصب رد  شرادنامرف  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2018  ) 18231

شنارازگ راک  زا  یضعب  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2019  ) 19232

دوب نارمکح  نامرک  سراف و  زاوها و  یحاون  هرصب و  رب  ترضح  بناج  زا  تقو  نآ  رد  هّللا  دبع  و  دوب ، سابع  نب  هّللا  دبع  نیشناج  هرصب  تموکح  رد  هک  ینامز  هیبا  نب  دایز  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2020  ) 20

هیبا نب  دایز  هب  زاب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2021  ) 21232

مدشن دنمهرهب  نخس  نیا  هزادنا  هب  ینخس  چیه  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مالک  زا  دعب  هتفگیم : سابع  نبا  و  ساّبع ، نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2022  ) 22
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دز تبرض  ار  يو  داب - وا  رب  ادخ  تنعل  مجلم - نبا  هک  ینامز  دومرف ، تیصو  ناونع  هب  شگرم  زا  شیپ  ار  نآ  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 2023  ) 23233

تشون نیّفص  زا  تشگرب  زا  دعب  هک  گرم ، زا  سپ  شلاوما  فرصم  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياهتیصو  زا  ( 2024  ) 24233

233هراشا

تسا تیصو  نآ  زا  233یتمسق 

دشیم ترضح  فرط  زا  تاکز  يروآ  عمج  رومأم  هک  یسک  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهتیصو  زا  ( 2025  ) 25234

داتسرف تاکز  يروآ  عمج  يارب  ار  وا  هک  ینامز  شنارازگ  راک  زا  یکی  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهنامیپ  زا  ( 2026  ) 26235

تشامگ رصم  تموکح  هب  ار  وا  یتقو  هنع  هّللا  یضر  رکب  وبا  نب  دّمحم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهنامیپ  زا  ( 2027  ) 27236

236هراشا

تسا نامیپ  نیا  237زا 

تساههمان نیرتهب  زا  هک  هیواعم ، باوج  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2028  ) 28237

هرصب لها  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2029  ) 29239

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2030  ) 30239

هتشون نیّفص  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  نیرضاح  نیمزرس  رد  هک  هّیفنح ) دّمحم  ای   ) مالّسلا هیلع  یبتجم  ترضح  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهتیصو  زا  ( 2031  ) 31

239هراشا

گرم 244دای 

بلط رد  هزادنا  . 244

رگید نوگانوگ  245ياهشرافس 

نانز هراب  246رد 

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2032  ) 32247

هّکم رد  شرادنامرف  سابع  نب  مثق  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2033  ) 33247

تفر ایند  زا  رصم  هب  ندیسر  زا  شیپ  کلام  و  دوب ، هدش  گنتلد  وا  ياج  هب  رتشا  کلام  نتفرگ  رارق  و  رصم ، تموکح  زا  شلزع  تّلع  هب  هک  رکب  وبا  نب  دمحم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2034  ) 34

رصم رد  رکب  وبا  نب  دّمحم  تداهش  زا  سپ  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2035  ) 35248

تسا لیقع  همان  خساپ  همان  نیا  و  دوب ، هداتسرف  نانمشد  یخرب  يوس  هب  هک  يرکشل  هراب  رد  بلاط  یبا  نب  لیقع  شردارب  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2036  ) 36

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2037  ) 37249
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دومن نانآ  رادمامز  ار  رتشا  هک  ینامز  رصم ، لها  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2038  ) 38249

صاع نب  ورمع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2039  ) 39249

شنارازگ راک  زا  یکی  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2040  ) 40250

شنارازگ راک  زا  یکی  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2041  ) 41250

تشامگ وا  ياج  هب  ار  یقرز  نالجع  نب  نامعن  دومن و  لزع  ار  وا  هکنیا  زا  سپ  نیرحب ، رد  ترضح  رازگراک  یموزخم ، هملس  یبا  نب  رمع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2042  ) 42

دوب هّرخ  ریشدرا  رد  ترضح  لماع  هک  ینابیش  هریبه  نب  ۀلقصم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2043  ) 43251

دبیرفب دوخ  بسن  هب  ندرک  قحلم  اب  ار  وا  دهاوخیم  هتشون  همان  دایز  هب  هیواعم  دیسر  ربخ  ترضح  هب  یتقو  هیبا ، نب  دایز  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2044  ) 44

هرصب رد  شرازگ  راک  يراصنا ، فینح  نب  نامثع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2045  ) 45252

252هراشا

تسا نآ  نایاپ  هک  تسا  همان  نیا  زا  253و 

شنارازگ راک  زا  یکی  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2046  ) 46254

دز تبرض  وا  هب  هیلع  هّللا  ۀنعل  مجلم  نبا  هک  یتقو  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهتیصو  زا  ( 2047  ) 47254

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2048  ) 48255

هیواعم هب  زاب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2049  ) 49255

شهاپس ناریما  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2050  ) 50256

تایلام نارومأم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2051  ) 51256

زامن عضو  اب  هطبار  رد  اهرهش  نارازگراک  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2052  ) 52257

تساهنآ نیرتعماج  اهیبوخ  نتشادرب  رد  تهج  زا  همان و  دهع  نیرتینالوط  همان  دهع  نیا  تشاد . رارق  یگتفشآ  رد  رکب  وبا  نب  دمحم  رصم  مکاح  راک  هک  دوب  یتقو  هب  همانرب  نیا  دومن و  باختنا  نآ  هعبات  قطانم  رصم و  تراما  هب  ار  وا  هک  ینامز  هّللا - همحر  یعخن - رتشا  کلام  يارب  تسا  ترضح  نآ  بوتکم  همان  دهع  ( 2053  ) 53

257هراشا

259نارواشم

259ناریزو

راکدب 259راکوکین و 

260اهشور

نادنمشناد 260اب 
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هعماج 260تاقبط 

260نایهاپس

تّنس باتک و  هب  261عوجر 

261نایضاق

نارازگراک راک  هب  262یگدیسر 

262تایلام

263نابتاک

نارگتعنص 263نارجات و 

هعماج نییاپ  264هقبط 

نادنمزاین اب  264تاقالم 

یهلا تابجاو  هب  265هجوت 

مدرم نایم  265رد 

266حلص

يزیرنوخ زا  267زیهرپ 

نوگانوگ 267تاشرافس 

دشابیم نآ  نایاپ  هک  نامیپ  نیا  زا  268یتمسق 

داتسرف ریبز  هحلط و  بناج  هب  یعازخ  نیصح  نب  نارمع  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2054  ) 54268

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2055  ) 55269

داتسرف ماش  فرط  هب  رگشل  یهدنامرف  هب  ار  يو  هک  یماگنه  هدومن ، شرافس  یناه  نب  حیرش  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  ياهشرافس  زا  ( 2056  ) 56269

دوب هرصب  مزاع  هنیدم  زا  هک  ینامز  هفوک ، لها  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2057  ) 57269

هدومن شرازگ  ار  نیّفص  نایرج  نآ  رد  هک  اهرهش ، یلاها  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2058  ) 58269

ناولح هاپس  هدنامرف  هبطق  رسپ  دوسا  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2059  ) 59270

دنتشذگیم نانآ  تیرومأم  هقطنم  زا  نایهاپس  هک  ینارازگ  راک  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2060  ) 60270

دنکیم خیبوت  دناهتفر  ناناملسم  جارات  يارب  هتشذگ و  وا  هقطنم  زا  هک  نمشد  نتشاذگاو  تلع  هب  ار  وا  دوب ، تیه  رد  وا  لماع  هک  یتقو  هب  یعخن ، دایز  هب  لیمک  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2061  ) 61
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درک بوصنم  رصم  تموکح  هب  ار  وا  هک  ینامز  داتسرف ، رتشا  کلام  اب  هک  رصم  لها  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2062  ) 62271

271هراشا

تسا همان  نیا  زا  یتمسق  271و 

وب هفوک  رد  شرازگ  راک  هک  يرعشا  یسوم  وبا  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2063  ) 63272

هیواعم همان  باوج  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2064  ) 64272

هیواعم هب  مه  زاب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2065  ) 65273

تسا هدمآ  رگید  یتروص  هب  نیا  زا  شیپ  هک  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2066  ) 66274

دوب هکم  رد  ترضح  لماع  هک  سابع  نب  مثق  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2067  ) 67274

ترضح تفالخ  زا  شیپ  هیلع  هّللا  ۀمحر  یسراف  ناملس  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2068  ) 68275

ینادمه ثراح  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2069  ) 69275

، دوب هنیدم  رد  ترضح  رازگراک  هک  يراصنا  فینح  نب  لهس  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2070  ) 70276

درک تنایخ  شیرازگ  راک  تناما  رد  وا  درامگ و  راک  هب  یحاون  یضعب  رد  ار  وا  هک  يدبع  دوراج  نب  رذنم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2071  ) 71276

هیلع هّللا  ۀمحر  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2072  ) 72277

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2073  ) 73277

هدش تیاور  یبلک  نب  ماشه  طخ  زا  و  تشاگن ، نمی  لها  هعیبر و  هلیبق  نایم  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  دهع  زا  ( 2074  ) 74277

. تشون هیواعم  هب  هنیدم  زا  تفالخ ، هب  ترضح  نآ  اب  مدرم  تعیب  زاغآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2075  ) 75277

داد رارق  دوخ  ياج  هب  هرصب  رد  ار  وا  هک  یتقو  سابع ، نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترضح  نآ  تاشرافس  زا  ( 2076  ) 76278

داتسرف جراوخ  اب  وگتفگ  يارب  ار  وا  هک  ینامز  سابع ، نب  هّللا  دبع  هب  مه  زاب  تسا  ترضح  نآ  تاشرافس  زا  ( 2077  ) 77278

تشون ترضح  نآ  هب  دندوب  هدش  هدناشن  يرواد  يارب  نآ  رد  هک  یلحم  زا  يرعشا  یسوم  وبا  هک  ياهمان  خساپ  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2078  ) 78

دیسر تفالخ  هب  هک  یتقو  هب  رگشل  نارادرس  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2079  ) 79279

راوگرزب نآ  رگید  دصاقم  اب  هطبار  رد  هاتوک  ياههتفگ  هدش و  ترضح  نآ  زا  هک  ییاهشسرپ  ياهخساپ  هدیزگ  تسا  نآ  زا  مالّسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  ياههظعوم  اهتمکح و  هدیزگ  باب 

279هراشا

(3001  ) 1279

(3002  ) 2279

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


(3003  ) 3279

(3004  ) 4279

(3005  ) 5280

(3006  ) 6280

(3007  ) 7280

(3008  ) 8280

(3009  ) 9280

(3010  ) 10280

(3011  ) 11281

(3012  ) 12281

(3013  ) 13281

(3014  ) 14281

(3015  ) 15281

(3016  ) 16281

(3017  ) 17281

(3018  ) 18282

(3019  ) 19282

(3020  ) 20282

(3021  ) 21282

(3022  ) 22282

(3023)282

(3024  ) 24283

(3025  ) 25283

(3026  ) 26283
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(3027  ) 27283

(3028  ) 28283

(3029  ) 29283

(3030  ) 30283

(3031  ) 31284

(3032  ) 32285

(3033  ) 33285

(3034  ) 34285

(3035  ) 35285

(3036  ) 36285

(3037  ) 37285

(3038  ) 38285

(3039  ) 39286

(3040  ) 40286

(3041  ) 41286

(3042  ) 42286

(3043  ) 43287

(3044  ) 44287

(3045  ) 45287

(3046  ) 46287

(3047  ) 47287

(3048  ) 48287

(3049  ) 49288

(3050  ) 50288
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(3051  ) 51288

(3052  ) 52288

(3053  ) 53288

(3054  ) 54288

(3055  ) 55288

(3056  ) 56289

(3057  ) 57289

(3058  ) 58289

(3059  ) 59289

(3060  ) 60289

(3061  ) 61289

(3062  ) 62289

(3063  ) 63290

(3064  ) 64290

(3065  ) 65290

(3066  ) 66290

(3067  ) 67290

(3068  ) 68290

(3069  ) 69290

(3070  ) 70290

(3071  ) 71291

(3072  ) 72291

(3073  ) 73291

(3074  ) 74291
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(3075  ) 75291

(3076  ) 76291

(3077  ) 77291

(3078  ) 78292

(3079  ) 79292

(3080  ) 80292

(3081  ) 81293

(3082  ) 82293

(3083  ) 83293

(3084  ) 84293

(3085  ) 85293

(3087  ) 87294

(3088  ) 88294

(3089  ) 89294

(3090  ) 90294

(3091  ) 91294

(3092  ) 92294

(3093  ) 93295

(3094  ) 94295

(3095  ) 95295

(3096  ) 96295

(3097  ) 97296

(3098  ) 98296

(3099  ) 99296
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(3100  ) 100296

(3101  ) 101296

(3102  ) 102297

(3103  ) 103297

(3104  ) 104297

(3105  ) 105297

(3106  ) 106298

(3107  ) 107298

(3108  ) 108298

(3109  ) 109298

(3110  ) 110298

(3111  ) 111299

(3112  ) 112299

(3113  ) 113299

(3114  ) 114299

(3115  ) 115299

(3116  ) 116300

(3117  ) 117300

(3118  ) 118300

(3119  ) 119300

(3120  ) 120300

(3121  ) 121300

(3122  ) 122301

(3123  ) 123301
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(3124  ) 124301

(3125  ) 125301

1 ( 3126  ) 126301

1 ( 3127  ) 127302

1 ( 3128  ) 128302

(3129  ) 129302

(3130  ) 130302

(3131  ) 131303

(3132  ) 132303

(3133  ) 133303

134 ( 3134)304

(3135  ) 135304

(3136  ) 136304

(3137  ) 137304

(3138  ) 138304

(3139  ) 139304

(3141  ) 141305

(3142  ) 142305

(3143  ) 143305

(3144  ) 144305

(3145  ) 145305

(3146  ) 146305

(3147  ) 147306

(3148  ) 148307
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(3149  ) 149307

(3150  ) 150307

(3151  ) 151308

(3152  ) 152308

(3153  ) 153308

(3154  ) 154308

(3155  ) 155308

(3156  ) 156309

(3158  ) 158309

(3159  ) 159309

(3160  ) 160309

(3161  ) 161309

(3162  ) 162309

(3163  ) 163309

(3164  ) 164310

(3165  ) 165310

(3166  ) 166310

(3167  ) 167310

(3168  ) 168310

(3169  ) 169310

(3170  ) 170310

(3171  ) 171310

(3172  ) 172311

(3173  ) 173311
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(3174  ) 174311

(3175  ) 175311

(3176  ) 176311

(3178  ) 178311

(3179  ) 179312

(3180  ) 180312

(3181  ) 181312

(3182  ) 182312

(3183  ) 183312

(3184  ) 184312

(3185  ) 185312

(3186  ) 186312

(3187  ) 187313

(3188  ) 188313

(3189  ) 189313

(3190  ) 190313

(3191  ) 191313

(3192  ) 192313

(3194  ) 194314

(3195  ) 195314

(3196  ) 196314

97 ( 3197  ) 197314

(3198  ) 198314

(3199  ) 199315
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(3200  ) 200315

(3201  ) 201315

(3202  ) 202315

(3203  ) 203315

(3204  ) 204315

(3205  ) 205316

(3206  ) 206316

(3207  ) 207316

(3208  ) 208316

(3209  ) 209316

(3210  ) 210316

(3211  ) 211317

(3212  ) 212317

(3213  ) 213317

(3214  ) 214317

(3215  ) 215317

(3216  ) 216317

(3217  ) 217318

(3218  ) 218318

(3219  ) 219318

(3220  ) 220318

(3221  ) 221318

22 ( 3222  ) 222318

(3223  ) 223318
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(3224  ) 224319

(3225  ) 225319

(3226  ) 226319

(3227  ) 227319

(3228  ) 228319

(3229  ) 229319

(3230  ) 230320

(3231  ) 231320

(3232  ) 232320

(3233  ) 233320

(3234  ) 234320

(3235  ) 235321

(3236  ) 236321

(3237  ) 237321

(3238  ) 238321

(3239  ) 239321

(3240  ) 240322

(3241  ) 241322

(3242  ) 242322

(3243  ) 243322

(3244  ) 244322

(3245  ) 245322

(3246  ) 246322

(3247  ) 247323
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(3248  ) 248323

(3249  ) 249323

(3250  ) 250323

(3251  ) 251323

(3252  ) 252323

(3253  ) 253324

(3254  ) 254324

(3255  ) 255324

(3256  ) 256324

(3257  ) 257324

(3258  ) 258324

(3259  ) 259325

دراد ریسفت  هب  زاین  هک  تسا  ترضح  نآ  لکشم  نانخس  هدیزگ  زا  يرادقم  نآ  325رد 

325هراشا

(4001  ) 1325

(4002  ) 2325

(4003  ) 3325

(4004  ) 4326

(4005  ) 5326

(4006  ) 6326

(4007  ) 7327

(4008  ) 8327

(4009  ) 9327

راصق تاملک  328همادا 
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328هراشا

(3261  ) 261328

(3262  ) 262328

(3263  ) 263329

(3264  ) 264329

(3265  ) 265329

(3266  ) 266329

(3267  ) 267329

(3268  ) 268330

(3269  ) 269330

(3270  ) 270330

(3271  ) 271330

(3272  ) 272331

(3273  ) 273331

(3274  ) 274331

(3275  ) 275331

(3276  ) 276331

(3277  ) 277332

(3278  ) 278332

(3279  ) 279332

(3280  ) 280332

(3281  ) 281332

(3282  ) 282332

(3283  ) 283333
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(3284  ) 284333

(3285  ) 285333

(3286  ) 286333

(3287  ) 287333

(3288  ) 288333

(3289  ) 289333

(3290  ) 290334

(3291  ) 291334

(3292  ) 292334

(3293  ) 293334

(3294  ) 294335

(3295  ) 295335

(3296  ) 296335

(3297  ) 297335

(3298  ) 298335

(3299  ) 299335

(3300  ) 300336

(3301  ) 301336

(3302  ) 302336

(3303  ) 303336

(3304  ) 304336

(3305  ) 305336

(3306  ) 306336

(3307  ) 307337
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(3308  ) 308337

(3309  ) 309337

(3310  ) 310337

(3311  ) 311337

(3312  ) 312337

(3313  ) 313338

(3314  ) 314338

(3315  ) 315338

(3316  ) 316338

(3317  ) 317338

(3318  ) 318338

(3319  ) 319339

(3320  ) 320339

(3321  ) 321339

(3322  ) 322339

(3323  ) 323339

(3324  ) 324340

(3325  ) 325340

(3326  ) 326340

(3327  ) 327340

(3328  ) 328340

(3329  ) 329340

(3330  ) 330340

(3331  ) 331341
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(3332  ) 332341

(3333  ) 333341

(3334  ) 334341

(3335  ) 335341

(3336  ) 336341

(3337  ) 337342

(3338  ) 338342

(3339  ) 339342

(3340  ) 340342

(3341  ) 341342

(3342  ) 342342

(3343  ) 343342

(3344  ) 344343

(3345  ) 345343

(3346  ) 346343

(3347  ) 347343

(3348  ) 348343

(3349  ) 349343

(3350  ) 350344

(3351  ) 351344

(3352  ) 352344

(3353  ) 353344

(3354  ) 354344

(3355  ) 355344
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(3356  ) 356345

(3357  ) 357345

(3358  ) 358345

(3359  ) 359345

(3360  ) 360345

(3361  ) 361345

(3362  ) 362346

(3363  ) 363346

(3364  ) 364346

(3365  ) 365346

(3366  ) 366346

(3367  ) 367346

(3368  ) 368347

(3369  ) 369347

(3370  ) 370347

(3371  ) 371347

(3372  ) 372348

(3373  ) 373348

(3374  ) 374348

(3375  ) 375349

(3376  ) 376349

(3377  ) 377349

(3378  ) 378349

(3379  ) 379349
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(3380  ) 380350

(3381  ) 381350

(3382  ) 382350

(3383  ) 383350

(3384  ) 384350

(3385  ) 385351

(3386  ) 386351

(3387  ) 387351

(3388  ) 388351

(3389  ) 389351

(3390  ) 390351

(3391  ) 391352

(3392  ) 392352

(3393  ) 393352

(3394  ) 394352

(3395  ) 395352

(3396  ) 396352

(3397  ) 397352

(3398  ) 398353

(3399  ) 399353

(3400  ) 400353

(3401  ) 401353

(3402  ) 402353

(3403  ) 403353
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(3404  ) 404354

(3405  ) 405354

(3406  ) 406354

(3407  ) 407354

(3408  ) 408354

(3409  ) 409354

(3410  ) 410355

(3411  ) 411355

(3412  ) 412355

(3413  ) 413355

(3414  ) 414355

(3415  ) 415355

(3416  ) 416355

(3417  ) 417356

(3418  ) 418356

(3419  ) 419356

(3420  ) 420357

(3421  ) 421357

(3422  ) 422357

(3423  ) 423357

(3424  ) 424357

(3425  ) 425358

(3426  ) 426358

(3427  ) 427358
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(3428  ) 428358

(3429  ) 429358

(3430  ) 430358

(3431  ) 431359

(3432  ) 432359

(3433  ) 433359

(3434  ) 434359

(3435  ) 435359

(3436  ) 436360

(3437  ) 437360

(3438  ) 438360

(3439  ) 439360

(3440  ) 440360

(3441  ) 441360

(3442  ) 442361

(3443  ) 443361

(3444  ) 444361

(3445  ) 445361

(3446  ) 446361

(3447  ) 447361

(3448  ) 448362

(3449  ) 449362

(3450  ) 450362

(3451  ) 451362
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(3452  ) 452362

(3453  ) 453362

(3454  ) 454362

(3455  ) 455362

(3456  ) 456363

(3457  ) 457363

(3458  ) 458363

(3459  ) 459363

(3460  ) 460363

(3461  ) 461363

(3462  ) 462363

(3463  ) 463364

(3464  ) 464364

(3465  ) 465364

(3466  ) 466364

(3467  ) 467364

(3468  ) 468365

(3469  ) 469365

(3470  ) 470365

(3471  ) 471365

(3472  ) 472365

(3473  ) 473366

(3474  ) 474366

(3475  ) 475366
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(3476  ) 476366

(3477  ) 477366

(3478  ) 478366

(3479  ) 479367

(3480  ) 480367

زکرم 367هرابرد 
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( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، هغالبلاجهن :

باتک تاصخشم 

40 ق. ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  هسانشرس : 
یبرع یسراف -  هغالبلاجهن .  يدادرارق :  ناونع 

؛ یـضر دیـس  هدـنروآدرگ  مالـسلاهیلع /)  ) یلع نانمومریما  ترـضح  ياهتمکح  اههمان و  اـههبطخ ، هغالبلاجـهن : روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
. یلوداتسا نیسح  راتساریو  نایراصنا ؛ نیسح  مجرتم 

.1378 يدازآ ، مایپ  نارهت : رشن :  تاصخشم 
912 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

؛ ) مراهچ پاچ   ) لاـیر  32000 موس ؛ ) پاچ   ) لاـیر  32000 مود ؛ ) پاـچ   ) لاـیر  3000 964-302-326-5 ؛  لایر :  30000 کباش : 
لایر  32000 متـشه ؛ ) پاچ   ) لایر  32000 متفه ؛ ) پاچ   ) لاـیر  32000 مشـش ؛ ) پاچ   ) لایر  32000 مجنپ ؛ ) پاچ   ) لاـیر  32000

3-326-302-964-978 مهدزیس : پاچ  لایر :  55000 مهد ؛ ) پاچ  )
. یبرع یسراف -  تشاددای : 

. مود پاچ  تشاددای : 
.1379 متشه : ات  موس  پاچ  تشاددای : 

.1380 مهد : پاچ  تشاددای : 
.1385 مهدزاود : پاچ  تشاددای : 
.1386 مهدزیس : پاچ  تشاددای : 

. هاتوک نانخس  اههمان و  اههبطخ ، هغالبلاجهن ، ع )  ) بلاطیبا نبیلع  ماما  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
. هاتوک نانخس  اههمان و  اههبطخ ، هغالبلاجهن ، ع )  ) بلاطیبا نبیلع  ماما  دلج :  يور  ناونع 

اههبطخ 40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
راصق تاملک  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

تموکح تسایس و  هرابرد  هاگدید  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
هدنروآدرگ 406ق ،.  - 359 نیسح ، نبدمحم  یضرلافیرش ، هدوزفا :  هسانش 

مجرتم  -، 1323 نیسح ، نایراصنا ، هدوزفا :  هسانش 
راتساریو  -، 1331 نیسح ، یلوداتسا ، هدوزفا :  هسانش 

هغالبلاجهن 40ق . . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  هدوزفا :  هسانش 
BP38/041 1378ث هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9515 ییوید :  يدنب  هدر 
م15579-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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مجرتم راتفگشیپ 

. تسا مالک  نیرترب  نخس و  نیرتهب  ربمایپ ، راتفگ  دیجم و  نآرق  زا  سپ  هغالبلا ، جهن  یلعألا  ّیلعلا  وه 
. تسا ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعس  بجوم  رهوگ ، نیا  لیصحت  هک  تسا ، تیونعم  يایرد  ریظنیب  رهوگ  هغالبلا ، جهن 
. تسا ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعس  بجوم  رهوگ ، نیا  لیصحت  هک  تسا ، تیونعم  يایرد  ریظنیب  رهوگ  هغالبلا ، جهن 

يدبا نآ  یـشخب  رون  شـشخرد و  و  هدرک ، عولط  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لقع  قفا  زا  هک  تسا ، تیاده  غورف  رپ  غارچ  هغالبلا ، جـهن 
. تسا

. دنکیم باریس  ار  تفرعم  ماج  ناگنشت  هک  تسا ، یلالز  راوگشوخ و  بآ  هغالبلا ، جهن 
. تسا ناج  مسج و  تمالس  لماع  و  حور ، رپ  لاب و  و  سفن ، رون  و  بلق ، قزر  و  لقع ، يزور  هغالبلا ، جهن 

ناگدـش مگ  يامنهار  و  نافراع ، تایح  هیامرـس  و  ناهلا ، مزب و  رون  و  ناملاع ، تریح  هیام  و  ناقـشاع ، هدـننک  تسم  هداـب  هغـالبلا ، جـهن 
. تسا

. تسا شنیرفآ  رارسا  يواح  و  شنیب ، رتفد  شناد ، باتک  هغالبلا ، جهن 
و تسایس ، هفیحص  و  حلاص ، لمع  يوس  هب  رگتیاده  قالخا ، نّیبم  دیاقع ، نایب  تقیقح ، ریسفت  قح ، رگنایامن  دیحوت ، حرش  هغالبلا ، جهن 

. تسا توکلم  کلم و  لئاسم  ناشوج  همشچ 
18 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ترـضح لصف  الب  تفالخ  رب  مکحم  یّـصن  و  يوبن ، سفن  تماما  رب  راوتـسا  یلیلد  و  يولع ، نینزان  بلق  رب  یلزا  ملع  هولج  هغالبلا ، جهن 
. تسا يوضترم 

. تسا یگدنیاپ  ءاقب و  بجوم  یگدازآ و  لماع  یگدنب ، روتسد  یگدنز ، نوناق  هغالبلا ، جهن 
. تسا یناسنا  تایح  تالکشم  لاّلح  و  یعامتجا ، یگداوناخ و  ياهدرد  يوراد  و  یسفن ، يرکف و  ضارما  قذاح  بیبط  هغالبلا ، جهن 

تدابع زا  رترب  قدنخ  زور  رد  ار  وا  تبرـض  گرزب  ربمایپ  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  كاپ  لد  كانبات و  هشیدنا  زا  يوترپ  هغالبلا ، جهن 
. تسناد سنا  نج و 

: دومرف وا  هراب  رد  ایبنا  متاخ  هک  تسا  یناسنا  یشرع  حور  هجیتن  هغالبلا ، جهن 
. تسناد سنا  نج و  تدابع  زا  رترب  قدنخ  زور  رد  ار  وا  تبرض  گرزب  ربمایپ 
: دومرف وا  هراب  رد  ایبنا  متاخ  هک  تسا  یناسنا  یشرع  حور  هجیتن  هغالبلا ، جهن 

. تسین راقفلا  وذ  زج  ادخ ) هار  رد  ادخ و  يارب   ) يریشمش یلع ، زج  يدرمناوج 
. دشیم هدوشگ  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  تخومآ  وا  هب  ملع  باب  رازه  مرکا  یبن  هک  تسا  ییالاو  دوجوم  شناد  زا  یکدنا  هغالبلا ، جهن 

راـچد و  دوشیمن ، هارمگ  دـنک  داـشرا  بلط  یلع  زا  هک  نآ  دومرف : وا  هراـب  رد  یهلا  لوـسر  هک  تسا  يدرم  دوـجو  هوـیم  هغـالبلا ، جـهن 
. ددرگیمن تکاله 

یهارمگ و راتفرگ  یلع  تیالو  هب  يدـنبیاپ  تروص  رد  مدرم  دومرف : وا  هراب  رد  مرکا  لوسر  هک  تسا  ياهبّیط  هرجـش  هرمث  هغـالبلا ، جـهن 
. دنوشیمن یهابت 

: دومرف وا  قح  رد  متاخ  لوسر  هک  تسا  یناسنا  كاپ  دوجو  لصاح  هغالبلا ، جهن 
. دنتسه یضار  یلع  زا  لیئربج  ربمایپ و  ادخ و 

هب یلع  هب  زور  ره  دـنوادخ  دومرف : وا  قح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  تسا  یـضیف  عبنم  نآ  یتوکلم  بلق  عاعـش  هغـالبلا ، جـهن 
: دومرف وا  هب  زیزع  ربمایپ  هک  تسا  یکرابم  دوجو  تکرب  رپ  لوصحم  هغالبلا ، جهن  دنکیم ! تاهابم  دوخ  ناگتشرف 
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: دومرف وا  هب  زیزع  ربمایپ  هک  تسا  یکرابم  دوجو  تکرب  رپ  لوصحم  هغالبلا ، جهن  دنکیم ! تاهابم  دوخ  ناگتشرف 
. میتسه ّلج  ّزع و  دنوادخ  رون  زا  وت  نم و 

«1»
______________________________

. تسا يرتشوش  هّللا  رون  یضاق  قحلا  قاقحا  مشش  دلج  زا  هتفرگ  رب  نتم  ثیداحا  ( 1)
19 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رادیب نادجو  زا  هک  نانآ  رب  تسا . بیرغ  هعیش  هعماج  رد  و  روجهم ، ناناملسم  نایم  رد  و  هتخانشان ، تیرـشب  يایند  رد  ریظنیب  باتک  نیا 
قاحم زا  ناناملـسم  نایم  رد  دنناسانـشب ، یمالـسا  ریغ  ياهّتلم  مامت  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  دـنیامنیم ، فیلکت  ساـسحا  دـنرادروخرب و 

. دننک جالع  هعیش  هعماج  رد  تسا  نیگنس  سب  یتراسخ  هک  ار  شتبرغ  دنروآ و  رد  تیروجهم 
رب دـنروایب . دوخ  ياههتـشون  رد  ار  شیاههمان  تسا  بجاو  ناگدنـسیون  رب  دـنناوخب . مدرم  رب  ار  شیاـههبطخ  تسا  مزـال  ناگدـنیوگ  رب 

. دنهد جاور  مدرم  نایم  رد  ار  شیاهتمکح  هک  تسا  ضرف  یناحور  نابیبط 
ناوج لسن  ات  دریگ ، رارق  اههاگشناد  اهناتـسریبد و  یـسرد  بتک  ءزج  تسا  مزال  باتک  نیا  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ و  زا  ياهدیزگ 

نیا زا  و  دـنوش ، انـشآ  تبثم  تسایـس  قیرط  و  زیمآ ، تملاسم  یتسیزمه  شور  و  یقالخا ، تانـسح  و  یگدـنز ، ماظن  و  یهلا ، فراـعم  اـب 
. دنوش حلاص  لمع  تفرعم و  زا  یعبانم  هب  لیدبت  و  دنزیخرب ، یناسنا  لوصا  يایحا  هب  رذگهر 

مه رصع  نیا  ناملاع  زا  یخرب  دناهدرک . همجرت  ای  ریـسفت و  ار  باتک  نیا  ّتلم ، تیاده  و  تّما ، يرادیب  يارب  نادنمـشناد ، زا  ناگتـشذگ 
، دوخ نامز  یگنهرف  ياـهزاین  هب  هجوت  اـب  ناراوگرزب  نیا  زا  کـی  ره  دـناهدیزای و  تسد  هدیدنـسپ  راـک  نیا  هب  هعماـج ، دـشر  تهج  رد 
هب نادنمهقالع  و  تلیـضف ، ناقـشاع  و  لد ، لها  تریـصب و  نابحاص  رب  و  دـناهدومن . انـشآ  یهلا  رثوک  نیا  اب  ار  مدرم  هدرب و  ملق  هب  تسد 

جرا ریـسم  نیا  رد  ار  نانآ  شـشوک  دـنیامن و  یناد  ردـق  نامجرتم  نارّـسفم و  تامحز  زا  تسا  مزال  نانمؤم  ریما  هب  ناگدادـلد  تیالو و 
. دننک يرازگساپس  ناشتامحز  زا  هداهن ،

ملع لیـصحت  تهج  ملاع ، نابیدا  و  گرزب ، نارـسفم  و  ماظع ، ياـهقف  بتکم  رد  مق ، هسدـقم  هزوح  رد  ار  مرمع  زا  یناـیلاس  هک  ریقف  نیا 
قیفر قح  ترـضح  قیفوت  قیرط  نیا  رد  و  مدرک ، مادقا  ملق  غیلبت و  قیرط  زا  نآ  رـشن  هب  یمالـسا  شناد  يریگارف  زا  سپ  و  مدومن ، يرپس 

رد باتک  دلج  یس  فیلأت  هب  قفوم  نونکات  و  تسه ، هدوب و  مهار 
20 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تمکح ياـیرد  و  یهلا ، هعیدو  نیا  همجرت  قیـال  ار  دوخ  هکنیا  نیع  رد  ماهدـش ، یهلا  فراـعم  یتیبرت و  یگداوناـخ ، یعاـمتجا ، لـئاسم 
رـصع ياههمجرت  و  مدروآیمن ، نهذ  رد  ار  اسرف  تقاط  نیگنـس و  رایـسب  همانرب  نیا  لایخ  و  منادیمن ، يولع  هشیدـنا  رون  و  يدـنوادخ ،
یکی هک  يدازآ  مایپ  تاراشتنا  نیدتم  دهعتم و  ریدم  رارصا  ربارب  رد  یلو  متسنادیم  یفاک  ون  لسن  صوصخب  مالسا ، تّما  يارب  ار  رضاح 

سیون ریز  همجرت  هب  یناوارف  قایتشا  اریز  مدش ، میلست  تسا  نامز  نیا  رد  یمالـسا  فراعم  رـشن  ياههسـسؤم  نیرتتعفنم  اب  نیرتهب و  زا 
میهافم یناسآ  هب  دناوتب  ندوب  رـصتخم  نیع  رد  هک  ياهمجرت  دنتـشاد ، یئاشنا  ياهیگدـیچیپ  زا  رود  ناور و  یملق  اب  فیرـش  باتک  نیا 

. دیامن سکعنم  ار  نیدحوملا  یلوم  ترضح  تالمج 
یبا نبا  حرـش  هاگ  نآ  مدرکیم ، هعجارم  تغل  هب  سپـس  مدومنیم ، تقد  ار  هغـالبلا  جـهن  یتوکلم  تـالمج  ادـتبا  همجرت ، نیا  هنیمز  رد 

راک و هام  تفه  تّدم  رد  ات  مدیدیم ، ار  رگید  حورش  زا  یخرب  ینیوزق و  حلاص  الم  حرـش  و  یئوخ ، حرـش  و  مثیم ، نبا  حرـش  و  دیدحلا ،
. دش هدامآ  همجرت  نیا  يزور ، هنابش  تیلاعف 

اب الوم  ترضح  و  دنیامن ، دادملق  دوجو  رـصم  فسوی  نارادیرخ  ءزج  تمایق  رازاب  رد  مه  ارم  فالک ، نیا  نتـشاد  تسد  رد  اب  تسا  دیما 
دنوادخ زا  ار  مناهانگ  تاریـصقت و  شـشخب  زیچان ، كدـنا و  راک  نیا  دزم  هب  و  دـنک ، زاب  الب  نافوط  نآ  رد  ار  متاجن  هار  یمـشچ  هشوگ 
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. دهاوخب نابرهم 
تردق هزادنا  هب  تداعـس ، ریخ و  تسایـس و  قالخا و  لمع ، ملع و  تلیـضف ، شناد و  نافرع ، تمکح و  ناقاتـشم  تسا  دـیما  لاح  ره  هب 

. دنهد ققحت  دوخ  هّرم  زور  یگدنز  رد  ار  نآ  قیاقح  دنوش و  دنمهرهب  همجرت  نیا  زا  دوخ 
نآ هب  ام  تفرعم  هب  شیپ  زا  شیب  هک  دشاب  منک ، هراشا  نینمؤملا  ریما  تیـصخش  زا  یئامن  رود  هب  منادیم  فظوم  ار  دوخ  تمـسق  نیا  رد 

. میسانشب ار  هغالبلا  جهن  عولط  قفا  شیوخ  ناوت  ّدح  رد  دیازفیب و  لئاضف  تالامک و  عبنم 
نایراصنا نیسح 

21 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

( مالّسلا هیلع   ) نینمؤملا ریما  تیصخش  زا  ییامن  رود 

هب ار  تاـیح  ياـضف  هدومن و  نتورف  شتمظع  ربارب  رد  ار  یتسه  هدرک ، هدز  تفگـش  ار  تاـیح  خـیرات  هک  ییـالاو  ناـسنا  زا  نتفگ  نخس 
. نکمم ریغ  ای  راوشد  رایسب  تسا  يراک  هتخاس ، نشور  شرون 

ناـیب زا  ناـهاگآ  و  شتقیقح ، تخانـش  زا  ناـفراع  و  شدوـجو ، تمکح  فـیرعت  زا  ناـمیکح  و  شتاذ ، هفـسلف  قـمع  ناـیب  زا  ناـفوسلیف 
. دناهدنامرد زجاع و  شدوجو  قیاقح  حیضوت  زا  ناگدنیوگ  و  شیانث ، رد  رعش  ندورس  زا  نارعاش  و  شتیعقاو ،

كـاله باـقرغ  زا  ار  دوخ  یتـشک  حون  و  دـناشن ، یلوبق  هصرع  هب  ار  شاهبوت  وا ، هب  لـسوت  اـب  مدآ  هک  تسا  یـسدقم  رون  جـنپ  نآ  زا  وا 
تاجن دوهی  هنتف  زا  یـسیع  و  دمآ ، نوریب  لین  بآ  زا  شموق  اب  یـسوم  و  دومن ، ناتـسلگ  دوخ  رب  ار  دورمن  شتآ  میهاربا  و  دیـشک ، نوریب 

. تفای هبلغ  نیکرشم  اب  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  و  تشگ ، زاب  هرابود  یگدنز  هب  یهام  مکش  زا  سنوی  و  تفای ،
، ّتنج ران و  میسق  تیرشب ، يوربآ  تیاده ، غارچ  رارسا ، هنبزخ  تامارک ، يایرد  لئاضف ، ندعم  تایعقاو ، عبنم  قیاقح ، ناشوج  همشچ  وا 

ایند و رد  ربمایپ  هاگ  هیکت 
22 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ّیلو و  هّللا ، لوسر  نید  هدننک  ادا  هّللا ، نیع  هّللا ، دی  هّللا ، دسا  و  موصعم ، ناماما  دوجو  هشیر  نیـسح ، نسح و  ردـپ  ارهز ، رـسمه  ترخآ ،
. تسا هّللا 

زا لقع  ددرگیم ، هتخانش  وا  هب  قح  دوشیم ، ریسفت  وا  هب  نآرق  درادن ، هتـشادن و  هنومن  نیرخآ  نیلوا و  نایم  رد  هک  تسا  یناسنا  گرزب 
ارف شناد  وا  زا  هکئـالم  دریگیم ، راـبتعا  وا  هب  نامـسآ  نیمز و  دوشیم ، علاـط  وا  دوجو  قـفا  زا  يدـمحم  باـن  مالـسا  دریگیم ، وربآ  وا 

. دننکیم هیذغت  وا  زا  تیونعم  تقادص و  ّتیمح و  تیاده و  تفالخ و  تمارک و  تلیضف و  تیناسنا و  و  دنریگیم ،
نیرتهتـسجرب تیاکح  هب  و  ناگدـننک ، لقن  نیرتنئمطم  لقن  هب  و  نایوار ، نیرتربتعم  تیاور  هب  و  قوثو ، رابتعا و  لها  هتـشون  هب  شتدالو 

اب راوگرزب ، يردـپ  دـسا و  تنب  همطاف  ربمایپ : روما  هدـننک  تلاـفک  و  تشرـس ، هزیکاـپ  داـهن ، كاـپ  هموصعم ، هفیفع ، يرداـم  زا  اـهباتک ،
ترـضح شیرق : نمؤم  ربمایپ ، ناج  نابهگن  تلاسر ، ظفاح  توبن ، دیحوت و  عفادم  بادآب ، بّدوم  تلزنم ، گرزب  ردـقلا ، میظع  تمارک ،

«1  » هبعک هناخ  رد  هعمج  زور  بجر  هام  مهدزیس  رد  بلاط  وبا 
______________________________

ص 5. راحب ج 35 ، ( 1)
. دمآ ایند  هب  سنا ، نج و  ناگتشرف و  فاطم  و  قح ، تمحر  رظنم  و  زامن ، لها  هلبق  ، 

. دش دلوتم  كاپ  یلحم  رد  كاپ ، یلسن  زا  كاپ ، يدنزرف  دیوگیم : تسا  هیماما  هعیش  ریغ  نادنمشناد  زا  هک  یکلام  غاّبص  نبا 
زا و  تسا ، هـبعک  مارحلا  دجـسم  لـحم  نیرتفیرـش  و  مارحلا ، دجـسم  مرح  عـضوم  نیرتفیرـش  و  مرح ، نـیمز  يور  ياـج  نیرتفیرـش  يرآ 
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. دشابیم هعمج  زور  راگزور  ياهزور  نیرتفیرش  زا  و  بجر ، هام  هدرمش  مارح  هام  شیادخ  هک  اههام  نیرتفیرش 
يردام ردـپ و  زا  لسن ، نیرتفیرـش  زا  زور ، نیرتفیرـش  رد  هام ، نیرتفیرـش  رد  ایند ، لـحم  نیرتفیرـش  رد  ربماـیپ ، زا  سپ  ناـسنا  نیرتفیرش 

ینعی باتک  نیرتفیرش  رانک  رد  و  توبن ، نماد  ینعی  نماد  نیرتفیرش  رد  و  دمآ ، ایند  هب  میکح  دنوادخ  هدارا  هب  فیرش ،
23 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رس هوسا و  هکنیا  يارب  ار ، قالخا  لمع و  نامیا و  نیرتفیرش  دوخ ، فیرش  رمع  رد  و  تفای ، شرورپ  مالـسا  ینعی  نید  نیرتلماک  و  نآرق ،
و ناضمر ، كرابم  هام  ینعی  هام  نیرتتمیق  رپ  نیرت و  تکرب  اب  نیرتفیرـش و  رد  وا  داد ! زورب  دوخ  زا  دـشاب  تمایق  زور  ات  ناـیناهج  قشم 

نیرتابیز هب  بارحم ، ینعی  ناکم  نیرتیلاـع  رد  و  رحـس ، ینعی  راـگزور  تعاـس  نیرترب  رد  و  ردـق ، بش  ینعی  یتسه  بش  نیرت  میظع  رد 
. درک زاورپ  قوشعم  بناج  هب  تداهش ، ینعی  گرم 

هب ربمایپ  هلیسو  هب  ار  ادخ  مالـس  یحو  نیما  اهراب  دندوب ، عضاخ  شتمظع  ربارب  رد  قح  ناگتـشرف  دوب ، لوسر  ادخ و  بوبحم  تدش  هب  وا 
. درک غالبا  وا 

هدهع ناوارف  یتبحم  راشرـس و  یقـشع  اب  ادخ  لوسر  تشاد . رارق  ربمایپ  تحارتسا  تماقا و  لحم  کیدزن  شاهراوهگ  دوب ، هراوهگ  رد  ات 
رد ار  وا  و  دادیم ، تکرح  ار  شاهراوهگ  ربمایپ  باوخ  ماگنه  هب  و  تشاذـگیم ، اذـغ  شناهد  هب  ربمایپ  اذـغ ، تقو  هب  دوب ، وا  تیبرت  راد 
نم هناوتشپ  نابیتشپ و  هاگهانپ و  هریخذ و  هدیزگرب و  روای و  تسود و  ردارب و  نیا  تفگیم : دنابـسچیم و  هنیـس  هب  تفرگیم و  شوغآ 

«1 . » تسا
______________________________

ص 9. یفطصملا ، ةراشب  ( 1)
ریاس قالخا و  تماقتـسا و  ربص و  داهج و  نامیا و  تایآ  لـمکا  ّمتا و  قیداـصم  زا  ترـضح  نآ  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اـب  نادنمـشناد 

اب و  راوگرزب ، نآ  یناسنا  یهلا و  تایصوصخ  هب  هجوت  اب  و  تسا ، باوبا  نیا  تایاور  زراب  قیداصم  زا  و  دیجم ، نآرق  رد  هدش  دای  لیاضف 
اهمان نآ  میهافم  ای  موهفم  هک  دناهدرمش ، وا  يارب  مان  دصیس  زا  شیب  هدش ، دای  ترضح  نآ  زا  روآ  تفگـش  ریباعت  اب  هک  یتایاور  هب  هیکت 

، لکوتم قدصم ، قداص ، دسا ، لطب ، نیما ، یصو ، ءایـصوالا ، دیـس  نینمؤملا ، ریما  یلع - تشاد : یّلجت  شترـضح  دوجو  رد  العا  ّدح  رد 
 ... نسحلا و وبا  بارت ، وبا  نیلجحملا ، ّرغلا  دئاق  نیدلا ، بوسعی  هیعاو ، نذا  بلقلا ، وذ  فراع ، نسحم ، میرک ، فیرش ، نمؤم ، دهاجم ،

24 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
«1 . » دومرفیم دای  یلعا  لثم  میقتسم ، طارص  میظع ، أبن  هّللا ، یلا  قیرط  هّللا ، باب  هّللا ، تجح  ناونع  هب  ترضح  نآ  زا  مرکا  ربمایپ 

______________________________

ص 181. اضرلا ، رابخا  نویع  ( 1)
صـالخا رد  و  نیرتعاجــش ، راـکیپ  هـکرعم  رد  و  نیرتدـهاز ، دـهز  هـصرع  رد  و  مدرم ، نیرتدــباع  تداـبع  نادــیم  رد  ربماـیپ  زا  سپ  وا 

رد و  نیرتلداع ، تلادع  رد  و  نیرتدّجهتم ، هنابش  تدابع  دّجهت و  رد  و  نیرتدنمشناد ، شناد  رد  و  نیرتنمادکاپ ، عرو  رد  و  نیرتصلاخ ،
. دوب نیرخآ  نیلوا و  زا  راگزور ، مدرم  نیرترب  لئاضف  تالامک و  مامت  رد  و  نیرتدنمتواخس ، اخس  دوج و 

«2 . » درک مالعا  وا  داهج  هجیتن  ار  نید  ییاپ  رب  ادخ  لوسر  هک  ییاج  ات  دوب ، وا  يراکادف  نوهرم  اهگنج  مامت  رد  مالسا  شترا  يزوریپ 
ص 266. دحللا ، یلا  دهملا  نم  ءارهزلا  ۀمطاف  باتک  همجرت  ( 2)

و تخانشن ، یـسک  دیاب  هک  هنوگ  نآ  یلع  نم و  زج  ار  ادخ  دومرف : ادخ  لوسر  اریز  تخانـش ، ناوتیمن  ربمایپ  ادخ و  فیرعت  اب  زج  ار  وا 
. تخانشن ادخ  نم و  زج  ار  یلع  و  تخانشن ، یلع  ادخ و  زج  ارم 

هعیش هک  یبتک  نیرت  لصفم  هب  دیاب  وا  یهلا  تایح  الاو و  تیـصخش  زا  ییامنرود  ياشامت  يارب  زیزع ، ناگدنناوخ  امـش  منکیم  رکف  نم 
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، همجرت نیا  همدقم  رد  مه  نآ  كدنا ، روطس  نیا  اب  هن  رگ  و  دینک ، هعجارم  دناهتشون  برغ  قرش و  رد  ناناملسم  ریغ  یتح  و  هعیش ، ریغ  و 
. درادن ناکما  ترضح  نآ  تیصخش  تایح و  ندرک  وگ  زاب 

ریاس وا و  تریصب  شنیب و  شناد و  زا  و  وا ، تازجعم  تامارک و  زا  و  وا ، تدابع  زا  و  تمایق ، ات  نید  ندش  راوتسا  يارب  وا  داهج  زا  نخس 
رب هدرپ  رارـسا  ندـعم  نیا  زا  ات  ربمایپ  ادـخ و  نوچ  یفرعم  و  تسا ، مزال  تمایق  نوچ  يزور  تسین ، کلم  سنا و  نج و  راـک  شتـالامک 

تاذ هناشن  و  قح ، تافص  ءامسا و  لماک  هولج  یلع  هک  دوش  مولعم  ات  ددرگ ، نشور  نیرخآ  نیلوا و  رب  وا  دوجو  تقیقح  و  دوش ، هتـشاد 
. تسا دنوادخ 

يارب نابرهم  دنوادخ  هک  دوب  لئاضف  تالامک و  همه  نیا  رطاخ  هب  دیدرت ، نودب 
25 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، تمایق ات  قیالخ  تیاده  بان و  مالسا  تموکح  همادا  لطاب و  زا  قح  زییمت  میقتسم و  طارـص  يراوتـسا  نید و  يرادیاپ  تعیرـش و  ظفح 
هک هرتاوتم ، رابخا  و  هربتعم ، تایاور  ربانب  یّنـس و  یعیـش و  ملاع  نارازه  رارقا  هتـشون و  هب  انب  مخ ، ریدـغ  رد  هجحلا  يذ  مهدـجه  زور  رد 

يرایسب لقن  رد  هدش  دای  ياهباتک  و  هدمآ ، ّتنس  لها  بتک  نیرتربتعم  قحلا و  قاقحا  ریدغلا ، تاقبع ، فیرـش  باتک  رد  اهنآ  زا  یتمـسق 
و درک ، یفرعم  تما  یتسرپرـس  رما و  تیالو  تفالخ و  ینیـشناج و  هب  ار  وا  مالـسا  ربمایپ  نابز  زا  دـناهدرک ، هیکت  اهنآ  هب  تاـیاور  نآ  زا 
و ملع ، لـها  دنمـشناد و  نارازه  رارقا  و  یّنـس ، هعیـش و  بتک  تاـیاور  نیرت  مکحم  رب  اـنب  ار  تـمعن  ماـمتا  نـید و  لاـمکا  هـیآ  دـنوادخ 
یتسرپ و رـس  تیالو و  لوبق  نودـب  يرادـنید  دـننادب  تمایق  زور  ات  نامدرم  هک  درک ، لزاـن  رطاـخ  نیمه  هب  تیاور  تیارد و  نادـنوادخ 
ار نیا  تردـق  یلع  نودـب  نید  و  تسین ، قح  ياضر  دروم  يرادـنید  هنوگ  نیا  و  هدوب ، مامتان  صقان و  يراک  یلع ، ییاـمنهار  تلـالد و 

. دناسرب ادخ  ّتنج  تیاضر و  هب  ار  شبحاص  هک  درادن 
يرادنید و تخرد  هک  تسا ، بجاو  یلع  تیادـه  تماما و  تریـصب و  تیالو و  نداد  هولج  یناسنا ، ره  لمع  قالخا و  نامیا و  رد  يرآ 

. دهدیمن هویم  ترخآ  ایند و  رد  یلع  تیالو  نودب  تایح  هرجش  و  تدابع ،
نیمه هب  یلع  زا  يوریپ  نودـب  ایند  و  مامتان ، صقان و  یلع  تیالو  هب  لاصتا  نودـب  اهناسنا  ياهتـسایس  اههشیدـنا و  تارکفت و  تاداـبع و 
دنزرف نامزلا  بحاص  يدـهم  هکنیا  زج  تسین ، یجالع  روما  نیا  رب  و  دوب ، دـهاوخ  راچد  دـینیبیم  هک  يدـسافم  بئاصم و  اـهیراتفرگ و 

. دیامن هرادا  یلع  تیالو  ربمایپ و  توبن  اب  ار  ناهج  و  دنک ، روهظ  یلع 
رـس ات  دینک و  يوریپ  یلع  زا  دوجو  مامت  اب  دوخ  هک  دیراد  مزال  فیلکت  بجاو و  هفیظو  مهدزاود  ماما  تبیغ  رد  هعیـش ، مدرم  يا  امـش  و 

هرادا يارب  ناهج  ات  دـییامن ، مهارف  ار  نآرق  گنهرف  لئاضف و  تالامک و  دـشر  هنیمز  و  دـینک ، هزرابم  دـسافم  اـب  ناـج  لاـم و  راـثیا  دـح 
ندش رپ  زا  سپ  و  دوش ، ایهم  یلع  دنزرف  تسد  هب  شروما 

26 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. ددرگ طسق  تلادع و  زا  رپ  متس ، روج و  زا 

هک ارچ  تسا ، یگدـنز  ياههنیمز  مامت  رد  نآ  هب  لمع  هغالبلا و  جـهن  تخانـش  راک ، نیرترب  هار و  نیرتهب  نینمؤملا ، ریما  زا  يوریپ  يارب 
هب تبسن  وا  ملاس  كاپ و  هشیدنا  هوحن  یلع و  تاذ  تقیقح و  تیهام و  رگشیامن  شیاهتمکح  اههمان و  اههبطخ و  اب  هارمه  هغالبلا  جهن 

. تسا ناهج  هدنیآ  هتشذگ و  قیاقح و  ناسنا و  یتسه و  ادخ و 
مالسلا و 

27 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هغالبلا جهن  هدنروآ  درگ  یضر  فیرش 
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نب میهاربا  نب  یسوم  نب  دّمحم  نب  یسوم  نب  نیـسحلا  دمحا  یبا  نیتبقنملا  يذ  رهاطلا  نب  دمحم  نیبسحلا ، وذ  هب  فورعم  یـضر  فیرش 
. تسا لاس 406  هب  یّفوتم  يرمق و  لاس 359  دلوتم  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم 

ناملاع نیرتهتسجرب  نیرتگرزب و  زا  ار  دوخ  شناد  تسا . ملع  لها  دارفا  نیرتراکرپ  زا  و  نادنمـشناد ، نیرتردان  زا  و  راگزور ، غباون  زا  وا 
وبا يدسا ، دمحم  نبا  هّللا  دبع  دّمحم  وبا  یـسراف ، یلع  وبا  يربط ، دمحا  نب  میهاربا  نوچ  ینادنمـشناد  بتکم  رد  تفرگارف و  دوخ  نامز 

مولع عاونا  صصختم  يربکعّلت ، دمحم  نوراه  وبا  دیفم ، خیش  رابجلا ، دبع  یـضاق  یناب ، زرم  هّللا  دبع  وبا  ینانک ، دمحا  نب  میهاربا  صفح 
وبا نوچ  ینادرگاـش  دوخ  راشرـس  شناد  راـثیا  اـب  و  تشگ ، رعـش  تمکح و  و  لوصا ، هقف و  و  ثیدـح ، ریـسفت و  و  ناـیب ، یناـعم  یبدا و 
دمآ رس  وا  زا  سپ  کی  ره  هک  یـسوط  خیـش  یناولح و  دمحم  خیـش  یملید ، رایهم  همادق ، نبا  یناجرج ، هّللا  دبع  دیـس  یمـشاه ، نسحلا 

رد و  صلاخ ، یناسنا  یگدنب  تدابع و  رد  و  قداص ، يرازگتمدخ  نیملسم  مالـسا و  هب  تبـسن  وا  درک . تیبرت  دندش  ناشراگزور  ياملع 
هشیدنا راکفا و 

28 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دوب ریظن  مک  یتیصخش  نیمورحم  روما  هب  یگدیسر  تّوتف و  يدرمناوج و  رد  و  ریظن ، مک  يدوجوم 

راوتسا و ياههتشون  و  لدتسم ، مکحم و  ياههباطخ  و  رثن ، رعش و  و  تمکح ، ریسفت و  نابز  اب  هدمآ ، یلاجر  بتک  رد  هکنانچ  وا  تامدخ 
. دجنگب راتشون  ملق و  هدودحم  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تیب  لها  بتکم  هب  يدمحم و  تعیرش  هب  يوق ،

. دوب ریبخ  یثدحم  و  صصختم ، يرسفم  قذاح ، یملکتم  رّحبتم ، یهیقف  عراب ، یبیدا  وا 
قیلعت ۀمئالا ، صئاصخ  دادغب ، ةاضق  رابخا  نایبلا ، صیخلت  ۀیوبّنلا ، راثآلا  تازاجم  لیوأتلا ، قیاقح  نوچ  شیاهباتک  زا  وا  شناد  صولخ و 

. تسادیپ شیریسفت  یهقف و  یخیرات و  يوحن و  بتک  رگید  و  ءاهقفلا ، فالخ  باتک  رب 
يارب تلیضف  شناد و  و  مالـسا ، يارب  تعفنم  تکرب و  زا  رپ  هاتوک  رمع  نیا  رـسارس  یلو  درکن ، رمع  ایند  رد  لاس  زا 48  شیب  هکنیا  اب  وا 

و تایبدا ، بدا و  هصرع  و  ملع ، شناد و  ناهج  هب  یـضر  فیرـش  تامدخ  نیرتمیظع  زا  دوب . نیمورحم  يارب  تیلاعف  تمدـخ و  و  مدرم ،
زا ییایرد  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هاتوک  تاملک  اههمان و  اههبطخ ، باختنا  تیناـسنا ، تیادـه  دـشر و  و  تیبرت ، تیونعم و  نادـیم 
هک درک  رکف  دید و  هدنکارپ  هعیش  ریغ  هعیش و  زا  یناوارف  بتک  رد  ار  اهرهوگ  نیا  هدمع  وا  تسا . ترضح  نآ  زا  هدنام  اج  هب  ياهرهوگ 

، دز رمک  هب  تمه  نماد  اهرهوگ  نآ  زا  یتمسق  باختنا  هب  صالخا ، صولخ و  اب  تهج  نیا  زا  تسین ، رّسیم  مومع  يارب  اهنآ  هب  یسرتسد 
ملاـع نآ  و  ریـصب ، سانـش  رهوـگ  نآ  يرآ  دروآ . دوـجو  هب  دـش  نآرق  ردارب  هب  فورعم  هک  ار  ریظن  یب  هعوـمجم  نـیا  يدـنچ  زا  سپ  و 

. مجرتم دش  تمایق  زور  ات  ناسنا  هار  غارچ  هک  تشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  يراگدای  میکح ،
29 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1000)

فلؤم همدقم  یضرلا  فیرشلا  ۀمدقم 

يوس هب  هلیـسو  و  شیالب ، زا  هاگهانپ  و  شیاهتمعن ، ياـهب  ار  ساپـس  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
زا هدـش  باـختنا  تما ، غارچ  و  ناـیاوشیپ ، ماـما  و  تمحر ، ربماـیپ  شلوسر  رب  دورد  و  هداد ، رارق  شناـسحا  شیازفا  بجوـم  و  شتـشهب ،

شتیب لها  رب  دورد  و  رمث ، گرب و  رپ  دـنلب  هخاـش  و  راد ، هشیر  كاـپ  راـختفا  هاگنتـسر  و  نیـشیپ ، تفارـش  هصـالخ  و  يراوگرزب ، تنیط 
، تلیضف نیگنس  ياهنازیم  و  نید ، نشور  هاگلعشم  و  اهتما ، نابهاگن  و  اهیکیرات ، ياهغارچ 

32 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هدیپس هک  ینامز  ات  ناشلصا ، عرف و  یکاپ و  روخ  رد  و  ناشلمع ، رب  یشاداپ  و  ناشلضف ، ربارب  رد  يدورد  داب ، نانآ  مامت  رب  ادخ  دورد  هک 

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


(: میوگ ، ) دنکیم بورغ  هدرک  عولط  هراتس  و  دشخردیم ،
وکین ياهربخ  يواح  هک  مدرک  عورـش  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ياهیگژیو  رد  ار  ار  یباتک  فیلأت  یگدنز ، یباداش  و  یناوج ، يادتبا  رد  نم 

زا یتقو  مداد . رارق  نخـس  همدـقم  ار  نآ  و  مدرک ، رکذ  باتک  نامه  يادـتبا  رد  همانرب  نیا  رد  ار  ماهزیگنا  دوب ، ناـنآ  مـالک  ياـهرهوگ  و 
، تشاد زاب  باتک  هیقب  مامتا  زا  ارم  مایا  هدـنراد  زاب  ثداوح  و  نامز ، عناوم  مدـش  غراـف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  صوصخم  ياـهیگژیو 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  يوکین  نانخس  يواح  دوب  یشخب  شنایاپ  رد  و  مدوب ، هداد  ماظن  یلوصف  باوبا و  هب  ار  نآ  هدامآ 
33 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. لصفم ياههمان  ینالوط و  ياههبطخ  ریغ  بادآ ، لاثما و  اهتمکح و  اهدنپ و  رد  هاتوک  نانخس  زا 
هدز و تفگش  بلاج  یناعم  عیدب و  نانخس  نآ  زا  دنتـسناد و  وکین  دوب  رکذلا  مدقتم  شخب  نآ  رد  ار  هچنآ  ناردارب  ناتـسود و  زا  ياهدع 

ياهعومجم و  شنونف ، عیمج  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هدیزگ  نانخـس  رب  لمتـشم  دندرک  یفیلأت  تساوخرد  نم  زا  و  دندش ، بجعتم 
و تحاـصف ، بئارغ  و  تغـالب ، بئاـجع  نمـضتم  فیلأـت  نیا  دنتـسنادیم  اریز  بادآ ، ظـعاوم و  و  اـههمان ، اـههبطخ ، زا  شعون ، همه  زا 

تروص نیدـب  لماک  یباتک  رد  و  هدـماین ، مهارف  یمالک  رد  هک  تسا ، ییایند  ینید و  نانخـس  زا  شزرا  اـب  تاـکن  و  تیبرع ، ياـهرهوگ 
أشنم و  نآ ، روخشبآ  تحاصف و  همشچرس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  ارچ  هدشن ، عمج 

34 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
وا زا  يرونخـس  هدنیوگ  ره  و  هدـش ، هتفرگ  وا  زا  شنیناوق  و  هتـشگ ، راکـشآ  وا  زا  تحاصف  تغالب و  هدیـشوپ  تسا ، نآ  دـلوم  تغالب و 

شیپ وا  هدیسرن ، وا  هب  همه  نیا  هدوبر و  تقبس  يوگ  همه  زا  وا  فصو  نیا  اب  هتفرگ ، کمک  وا  نخس  زا  یغیلب  ظعاو  ره  و  هدرک ، يوریپ 
. تسا ربمایپ  نخس  زا  ییوب  قح و  ملع  زا  یگنر  ار  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  مالک  هک  ارچ  دناهدنام ، سپ  نانآ  هداتفا و 

هریخذ شرجا  و  هزاوآ ، رپ  شمان  و  میظع ، شدوس  هک  مدوب  هاگآ  ینعم  نیا  رب  و  متفریذـپ ، فیلأت  نیا  نداد  ماظن  هب  ار  نانآ  هتـساوخ  نم 
نیا نادـیم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماـقم  تمظع  رایـسب ، لـئاضف  ناوارف و  نساـحم  رب  هوـالع  هک  دوب  نیا  مدـصق  تسازج . زور 

زا و  هدنام ، نانآ  زا  ینانخس  هک  یناینیشیپ  همه  نایم  زا  هک  تسا  یتیـصخش  اهنت  مالّـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  هک  نیا  و  منایامنب ، تلیـضف 
شترضح نانخس  دوشیم  لقن  يزیچان  هلحرم  مالک  تلیضف  زا  یکدنا و  تغالب  تحاصف و  زا  اهنآ 

35 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
سوناـیقا و  درادـن ، يربارب  نآ  اـب  ینخـس  چـیه  هک  تسا  ینارکیب  ياـیرد  شراـتفگ  هدیـسر ، تغـالب  تحاـصف و  زا  هلحرم  نـیرخآ  هـب 

لوـق هب  متخرد ) نآ  زا  ياهخاـش  هک   ) ترـضح نآ  هب  ندرک  راـختفا  رد  متـسناد  هتـسیاش  و  تسین . شیارب  ییاـتمه  هک  تـسا  ییاـهتنایب 
: منزب لثم  رعاش  قدزرف 

«. دروآ مه  درگ  هب  ار  ام  تاعامتجا  هک  ینامز  روایب  ار  ناشیا  دننام  ریرج  يا  دنتسه ، نم  ناردپ  نانآ  »
رب ممزع  اهدنپ . اهتمکح و  موس  اههلاسر ، اههمان و  مود  رماوا ، اههبطخ و  لوا  دخرچیم : بطق  هس  رب  مدرک  هدـهاشم  ار  ترـضح  مالک 
هک یلاح  رد  منک ، باختنا  ار  ابیز  بادآ  اهتمکح و  سپـس  بلاج ، ياههمان  هاگ  نآ  وکین ، ياههبطخ  ادـتبا  یهلا  قیفوت  هب  هک  دـش  نیا 
هب دوبن  سرتسد  رد  العف  هک  متفای  ار  يرگید  دراوم  هدنیآ  رد  رگا  ات  مهنب ، يدیپس  ياهگرب  باب  ره  رد  و  مهد ، رارق  یباب  مادـک  ره  يارب 

يانثا رد  هک  دمآ  تسد  هب  ترضح  زا  ینخس  رگا  و  منک . هفاضا  نآ 
36 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رب ار  باتک  هدعاق  هک  یبطق  هس  تسین ، بطق  هس  نآ  زا  هک  هدـش  رداص  ترـضح  نآ  زا  يرگید  روظنم  ای  یـشسرپ ، خـساپ  ای  ییوگتفگ ،
یلوـصف ماهدوـمن  باـختنا  هچنآ  ناـیم  رد  اـسب  هچ  مروآ ، دوـب  رتـشیب  نآ  هب  شتهابـش  رتبـسانم و  هک  یباـب  رد  ار  نآ  سپ  ماهداـهن ، اـهنآ 

و منکیم ، يروآ  درگ  ار  هدنـشخرد  نانخـس  تاکن و  نم  هک  تسا  نآ  هلأـسم  نیا  تلع  هدـمآ ، مظنماـن  ییاـبیز  نانخـس  و  گـنهامهان ،
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. تسین اهنآ  نایم  یگتسویپ  مظن و  مدصق 
يدنمشیدنا رگن و  فرژ  صخش  رگا  هک : نیا  درادن  ییاتمه  تسا و  درف  هب  رصحنم  نآ  رد  هک  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياهیتفگـش  زا  و 

هک دنکن  رکف  نآ  هب  و  دنک ، هشیدنا  تسا  باذع  تابجوم  زا  نتـشاد  زاب  ترخآ و  هب  هجوت  ظعاوم و  دهز و  رد  هک  شترـضح  راتفگ  رد 
دیدرت تسا ، ناگمه  رب  طیحم  یتموکح  و  ذفان ، ینامرف  و  میظع ، یتلزنم  ياراد  هک  مالّـسلا ) هیلع   ) تسوا نوچ  یتیـصخش  زا  نخـس  نیا 

و تسین ، یلغـش  یگدنب  تدابع و  هب  یمرگرـس  ریغ  وا  يارب  و  درادن ، ياهمانرب  دـهز  زج  هک  تسا  يدـهاز  نخـس  نیا  هک  درک  دـهاوخن 
تسا یسک  مالک 

37 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
و دـنیبیمن ، ار  دوخ  ریغ  و  دونـشیمن ، ار  دوخ  همهمه  زج  هک  هتفرگ  ياج  یهوک  رانک  رد  ای  مدرم ، زا  رود  اهنت و  ياهناـخ  هشوگ  رد  هک 

ندب زا  ار  ناشکندرگ  ندرگ  هدیشک  ریشمش  اب  و  هدوب ، روهطوغ  گنج  ياهنادیم  رد  هک  تسا  یناسنا  زا  نخـس  نیا  هک  دوشیمن  شرواب 
نیرتدـهاز وا  فصو  نیا  اب  و  تشگیم ، زاب  رازراـک  زا  ناـکچ  نوخ  ریـشمش  اـب  و  تخادـنایم ، كاـخ  هب  ار  ناـناولهپ  و  درکیم ، ادـج 

رد ار  دادضا  نآ  اب  هک  تسا  ترـضح  نآ  فیرظ  صئاصخ  زیگنا و  تفگـش  لئاضف  زا  نیا  تسادخ . ءایلوا  لادبا و  هدـیزگرب  نادـهاز و 
، میوگ نخس  ناردارب  اب  تیعقاو  نیا  هراب  رد  هک  تسا  هدش  رایسب  و  تسا ، هداد  دنویپ  تفلا و  ار  هدنکارپ  تافص  و  هدرک ، عمج  شدوجو 

. تسا ترکف  ماقم  تربع و  ياج  تقیقح  رد  هک  مزیگنا ، رب  ار  نانآ  بجعت  و 
تاـیاور رد  هک  تسا  نیا  هنیمز  نیا  رد  مرذـع  دوشیم ، هدـید  هدـش  تیاور  رتـشیب  اـی  تروـص  ود  هب  هک  یظفل  باـتک  نیا  رد  هک  اـسب  و 

تروص نامه  هب  هدمآ و  یتیاور  رد  ترضح  زا  یمالک  هک  هداتفا  قافتا  اسب  دراد ، دوجو  يدیدش  فالتخا  ترضح  تاشیامرف  هب  طوبرم 
اجنیا رد 

38 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب ای  هدـش ، نایب  رت  لصفم  هلمج  ای  ظفل  مود  تیاور  رد  هکنیا  تلع  هب  ای  هدـش ، هدـید  رگید  لکـش  هب  یتیاور  رد  نآ  زا  سپ  هدـش ، لـقن 

دوش نایب  هرابود  نخـس  نآ  هک  تشاد  اضتقا  نیا  رب  انب  تسا ، رتابیز  رتوکین و  هدمآ  لوا  تیاور  رد  هک  یترابع  زا  نآ  ترابع  هکنآ  ببس 
هتفگان نآ  زا  يزیچ  میراذگن  هدیزرو  تریغ  بانج  نآ  نانخس  نیرتهب  ظفح  رب  مه  و  دشاب ، هتشذگ  هدش  باختنا  نخس  رب  يدییأت  مه  ات 

وهس يور  زا  نامز  ندش  ینالوط  رطاخ  هب  هکلب  دمع  باب  زا  هن  مه  نآ  هدش  باختنا  ماما  زا  ینخـس  فلتخم  ياج  ود  رد  یهاگ  و  دنامب .
منادیمن دیعب  هکلب  مرادن ، دشاب  هتفرن  تسد  زا  ینخس  چیه  هک  يوحن  هب  ار  ماما  نانخس  مامت  هب  هطاحا  ياعدا  همه  نیا  اب  هدوب ، نایـسن  و 

رد هک  دشاب  نآ  زا  رتمک  مراد  نآ  هب  یهاگآ  نم  هک  ینانخـس  و  ماهدروآ ، تسد  هب  هک  دشاب  نآ  زا  شیب  ماهدرواین  تسد  هب  ار  هچنآ  هک 
هب ار  هار  هک  تسا  دـنوادخ  رب  و  تسین ، نانخـس  نیا  يروآ  عـمج  يارب  شـشوک  شـالت و  زج  ياهفیظو  ارم  همه  نیا  اـب  تسین ، مراـیتخا 

. هّللا ءاش  نا  دیامن  تیاده  ارم  هنیمز  نیا  رد  و  دنک ، زاب  میور 
39 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و دنکیم ، زاب  هدننیب  يور  هب  ار  تغالب  ياهرد  سیفن  هنیجنگ  نیا  اریز  مراذگب ، هغالبلا » جهن   » ار شمان  هک  دـش  نیا  رب  مرظن  نآ  زا  سپ 
نانخس باتک  نیا  يانثا  رد  تسا . باتک  نیا  رد  دهاز  غیلب و  بولطم  و  وجشناد ، دنمـشناد و  زاین  دیامنیم . کیدزن  وا  هب  ار  نآ  بلط  هار 

، يرامیب ره  يافش  و  یگنشت ، ره  زوس  هدنناشنورف  هک  دوشیم  هدهاشم  قلخ  هب  تهابش  زا  قح  هیزنت  لدع و  دیحوت و  رد  يزیگنا  باجعا 
و منکیم ، تساوخرد  وا  زا  ار  يرای  ییامنهر و  و  مهاوخیم ، ادـخ  زا  ار  اطخ  زا  ظفح  قیفوت و  تسا . ياههبـش  ره  راگنز  هدـننک  كاپ  و 

تسا یلیکو  وکین  تسا و  سب  ارم  وا  و  مربیم ، هانپ  وا  هب  مدق  شزغل  زا  لبق  نخس  شزغل  زا  نابز و  ياطخ  زا  شیپ  لد  ياطخ  زا 
.

41 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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ترضح هدش  باختنا  تاشیامرف  زا  یضعب  باب  نیا  رد  و  مالّـسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  ياهنامرف  اههبطخ و  زا  هدش  باختنا  باب  لوا  باب 
دنلب نانخس  اههبطخ و  تسا . هدمآ  هدش  داریا  اهدماشیپ  اهگنج و  رد  یمومع و  سلاجم  رد  تسا و  هبطخ  دننامه  هک 

هراشا

43 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1001)

دنکیم جح  زا  يدای  دهدیم و  حیضوت  ار  مدآ  نیمز و  نامسآ و  شنیرفآ  يادتبا  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1001  ) 1

هراشا

ناگدنـشوک دنیاین و  رب  شیاهتمعن  ندرمـش  هدهع  زا  نارگ  هرامـش  دنـسریمن و  شـشیاتس  هصرع  هب  ناگدنیوگ  هک  ساپـس  ار  يادـخ 
شفاصوا هک  ییادخ  دنباین ، تسد  شتقیقح  هب  فرژ  ياهشوه  و  دنیامنن ، كرد  ار  وا  دنلب  ياههشیدنا  هک  ییادـخ  دـننکن  ادا  ار  شّقح 

ار قیالخ  شتردق  اب  دریگن . رارق  دودحم  تدم  و  دودعم ، تقو  رادم  رد  و  دیاین ، رد  فصو  فرظ  هب  و  دـجنگن ، دودـح  بوچ  راهچ  رد 
. دومن راهم  اههوک  اب  ار  شنیمز  بارطضا  و  داد ، ندیزو  ار  اهداب  شتمحر  اب  و  دیرفآ ،

44 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
شنتـسناد هناگی  تیاغ  و  وا ، نتـسناد  هناـگی  شندرک  رواـب  زا  تیاـهن  و  وا ، ندرک  رواـب  شتخانـش  لاـمک  و  تسوا ، تخانـش  نید  زاـغآ 
فوصوم ریغ  هک  تسا  نیا  هاوگ  یتفـص  ره  هکنیا  هچ  تسوا ، زا  تاذ ) رب  دئاز   ) تافـص یفن  وا  هب  صالخا  يالعا  ّدح  و  وا ، هب  صالخا 

دنویپ ینیرق  اب  ار  وا  دنک  فصو  یتفص  اب  ار  ناحبس  يادخ  سک  ره  سپ  تسا . تفـص  ریغ  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  یفوصوم  ره  و  تسا ،
ءازجا ياراد  ار  وا  هک  ره  و  هتسناد ، شیازجا  ياراد  دراگنا  شیاتود  هک  ره  و  هتشاگنا ، شیاتود  دهد  دنویپ  ینیرق  اب  ار  وا  هک  ره  و  هداد ،

درادـنپ هراـشا  تهج  وا  يارب  هـک  ره  و  هتـشادنپ ، هراـشا  تـهج  شیارب  دـیمهفن  ار  وا  تـقیقح  هـک  ره  و  هدـیمهفن ، ار  وا  تـقیقح  دـنادب 
ار شترضح  تسیچ ؟ رد  دیوگ : هک  یسک  و  هدروآ ، شاهرامـش  هب  دودعم  نوچ  دنادب  شدودحم  هک  ره  و  هدروآ ، باسح  هب  شدودحم 

. هدرک روصت  وا  زا  یلاخ  ار  نآ  تسیچ ؟ زارف  رب  تفگ : هک  نآ  و  هدروآ ، رد  يزیچ  نمض  رد 
ره ریغ  و  نآ ، اـب  یگتـسویپ  ياـهنم  یلو  تسا  يزیچ  ره  اـب  هدوبن ، مدـقم  شایتسه  رب  یتسین  و  هتـسجن ، یـشیپ  وا  رب  يزیچ  تسا و  یلزا 

، دشاب هلیـسو  رازبا و  يریگ  راک  هب  دنمزاین  دنک و  یتکرح  هکنآیب  تسا  تادوجوم  هدـنروآ  دـیدپ  نآ ، زا  يرود  نودـب  اّما  تسا  يزیچ 
یسنوم ار  وا  هک  ارچ  تسا  هناگی  شیاههدیرفآ ، زا  یهاگرظنم  هب  جایتحا  نودب  تسانیب 

45 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دوش تشحو  راچد  نآ  نادقف  زا  دریگ و  سنا  نآ  هب  ات  هدوبن 

ناهج شنیرفآ 

هبرجت و زا  نتـسج  دوس  هشیدنا و  يریگ  راک  هب  نودب  درک ، زاغآ  ار  شنیرفآ  و  دـناشوپ ، یتسه  سابل  ار  تاقولخم  داوم  هدام و  هقباسیب 
هب زا  سپ  ار  تادوجوم  دراد . اور  نآ  رد  بارطـضا  دیدرت و  هک  یلایخ  رکف و  و  هدروآ ، دـیدپ  دوخ  زا  یتکرح  هکنآ  نودـب  و  شیامزآ ،

نیعم یتعیبط  رثا و  ار  کی  ره  تاذ  درک ، رارقرب  یگنهامه  طابترا و  نوگانوگ  ءایـشا  نیب  و  داد ، لیوحت  ناشتاقوا  رادـم  هب  ندـمآ  دوجو 
طیحم و ناشراک  ماجنا  دودح و  هب  و  اناد ، ناشندمآ  دوجو  هب  زا  شیپ  ءایشا  مامت  هب  هک  یلاح  رد  دومن ، وا  دوجو  همزال  ار  رثا  نآ  و  داد ،
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. دوب انشآ  هاگآ و  اهنآ  همه  بناوج  ازجا و  هب  و  هاگآ ،
. درک داجیا  نآ  رد  ار  یلاخ  ياهاضف  و  دوشگ ، زاب  ار  نآ  فارطا  و  تفاکش ، ار  اهوج  ناحبس  يادخ  سپس 

تخس يداب  تشپ  رب  ار  نآ  دومن . ناور  هدش  زاب  ياضف  نآ  رد  دوب  مکارتم  هوبنا و  دوخ  و  هدننکـش ، مه  رد  شجاوما  هک  ار  یبآ  هاگ  نآ 
و داد ، طلـست  بآ  يرادهگن  رب  ار  نآ  و  دراد ، زاب  نایرج  زا  ار  بآ  ات  دومرف  داب  نآ  هب  درک ، راب  هدننکـش  هدننک و  رب  هدـننابنج و  نازو و 

داب ریز  رد  اضف  تشامگ . نیرق  بآ  بناوج  دودح و  ظفح  يارب  ار  داب 
46 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و درک ، راهم  ار  نآ  شزو  أشنم  هک  دروآ  دوجو  هب  يرگید  داب  سپـس  ناـیرج . رد  نآ  رـس  يـالاب  هدـنهج  بآ  و  زاـب ، هداـشگ و  دـنمورین 
رب و  مکارتم ، بآ  ندز  مهرب  هب  ار  نآ  تخیگنا ، رب  شرود  ياج  زا  و  دـیناز ، يدـنت و  هب  ار  نآ  و  داد ، رارق  شبآ  کیرحت  مزالم  هتـسویپ 

. داد نامرف  اهایرد  جاوما  نتخیگنا 
رب دزویم  یلاخ  ياضف  رد  هک  هنوگ  نآ  و  دروآ ، تکرح  هب  دننابنجب  هرک  نتفرگ  يارب  هک  ریـش  کشم  نوچمه  ار  بآ  هتفرگ  نامرف  داب 

و دـمآ ، الاب  يدایز  عافترا  هب  بآ  زا  یهوبنا  هکنآ  ات  دـنادرگیم ، رب  شکرحتم  هب  ار  شنکاس  و  شرخآ ، هب  ار  شلوا  دـیزو ، تخـس  نآ 
فک نآ  زا  ار  هناگتفه  ياهنامـسآ  و  درب ، الاب  خارف  ياضف  هداشگ و  ياوه  رد  ار  فک  نآ  دـنوادخ  هاگ  نآ  درک ، فک  مکارتم  هیاـم  نآ 
رارق هتـشارفا  رب  یقاط  ظوفحم و  یفقـس  تروص  هب  ار  نآ  نیرتالاب  و  هدش ، هتـشاد  هاگن  یجوم  تروص  هب  ار  نامـسآ  نیرتنییاپ  تخاس ،

ینشور ناگراتس و  رویز  هب  ار  نامـسآ  هاگ  نآ  دنک . ظفح  ار  اهنآ  ماظن  هک  یبانط  خیم و  یب  و  دراد ، اپ  رب  ار  اهنآ  هک  ینوتـس  نودب  داد ،
ناور دوب  نابنج  ياهحفـص  ناور و  یفقـس  نادرگ و  یکلف  هک  نآ  رد  ار  ناشخرد  هام  نازورف و  باتفآ  و  داد ، شیارآ  ناشخرد  بکاوک 

تخاس
.

47 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ناگتشرف شنیرفآ 

. درک رپ  دوخ  فلتخم  ناگتشرف  زا  و  دوشگ ، مه  زا  ار  دنلب  ياهنامسآ  نایم  سپس 
لاح رد  دوخ  ياج  زا  تکرح  نودب  ياهدع  و  مایق ، رب  تردق  نودب  دنعوکر  رد  یخرب  تسین ، یعوکر  ار  نانآ  دناهدجـس و  رد  یهورگ 

هب یـشومارف  تلفغ  و  دبلاک ، رد  یتسـس  لقع ، رد  یـشوهیب  هدید ، رد  باوخ  دناحیبست ، رد  یگتـسخ  تلالم و  ياهنم  يرامـش  و  دنمایق ،
. دناقح رما  مکح و  يارجا  هطساو  و  ناربمایپ ، يوس  هب  ایوگ  نابز  و  دنوادخ ، یحو  نیما  یخرب  و  درادن . هار  نانآ 

نیرترب زا  رتالاب  ییاهندرگ  و  اهنیمز ، رعق  رد  تباث  ییاهمدق  یضعب  دنیاهتشهب . ياهرد  نانابرد  و  ثداوح ، زا  ناگدنب  ناظفاحم  یهورگ 
هب شرع  تمظع  ربارب  رد  ناشناگدید  دنراد ، شرع  ياههیاپ  بسانم  ییاهـشود  و  رتهدرتسگ ، یتسه  تشدـنهپ  زا  ییاهلکیه  و  نامـسآ ،

تردق زا  ییاههدرپ  تزع و  زا  ییاهباجح  ناشنود  ام  تادوجوم  نانآ و  نیب  دناهدیچیپ ، دوخ  ياهلاب  رد  هاگیاج  نآ  ریز  رد  و  هداتفا ، ریز 
دنوادخ يارب  دوخ  لایخ  رد  هدش ، هدنکفا 

48 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
لاثما دـننامه و  هب  ار  وا  و  دـنزاسن ، شدودـحم  نکاما  هب  و  دـنراگنین ، تاقولخم  فاصوا  نوچ  ار  وا  تافـص  و  دـنیامنن ، ریوصت  یتروص 

دننکن هراشا 

ع)  ) مدآ شنیرفآ  فصو  رد  هبطخ  نیا  زا  یتمسق  . 
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، دش صلاخ  كاپ و  ات  دیشاپ  بآ  نآ  رب  درک و  عمج  ار  یکاخ  نیمز  روش  نیریش و  مرن و  تخس و  ياهتمسق  زا  ناحبس  دنوادخ  سپس 
بناوج ياراد  درک  دـیدپ  یتروص  لـگ  نآ  زا  سپـس  دروآ ، رد  هدنبـسچ  لـگ  تروص  هب  بآ  تبوطر  اـب  ار  صلاـخ  هّداـم  نآ  هاـگ  نآ 

. اهیگتخیسگ هفلتخم و  ياضعا  و  اهیگتسویپ ، نوگانوگ و 
لاح هب  ررقم  تقو  نیعم و  نامز  ات  ار  وا  و  دـش ، نیلافـس  کشخ و  ات  تخاس  مرن  مکحم و  و  تفرگ ، ار  دوخ  ات  دناکـشخ  ار  تروص  نآ 

تهج رد  هک  يراکفا  ناهذا و  ياراد  دمآ  رد  هدنز  یناسنا  تروص  هب  ات  دیمد  هتفرگ  لکش  هدام  نآ  رب  دوخ  مد  زا  سپـس  تشاذگ . دوخ 
زیمت لطاب  قح و  نیب  ات  داد  شتفرعم  و  دـناخرچب ، ار  یگدـنز  هک  يرازبا  و  دریگ ، تمدـخ  هب  هک  ییاضعا  و  دریگ ، راک  هب  شتایح  ماـظن 

دهد
49 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و فلتخم ، ياهگنر  تنیط  زا  دوب  ینوجعم  دوجوم  نیا  هک  یلاح  رد  دسانش ، زاب  مه  زا  ار  نوگانوگ  ياهـسنج  اهگنر و  اهوب و  اههزم و  و 
. یشوخ یشوخان و  یکشخ و  تبوطر و  يدرـس و  یمرگ و  زا  مه ، اب  توافتم  یطالخا  و  مه ، فلاخم  يدادضا  و  مه ، ریظن  ییاهناسمه 
مدآ و رب  هدجـس  ماـجنا  رد  دوب  هدرک  شرافـس  ناـنآ  هب  هک  يدـهع  هب  اـفو  و  تشاد ، ناـنآ  دزن  هک  یتناـما  يادا  هب  تساوخ  ناگتـشرف  زا 
هک سیلبا » زج  دـندرک  هدجـس  ناـگمه  دـینک . هدجـس  مدآ  رب  : » تفگ ناگتـشرف  هب  تقو  نآ  رد  دـنیامن ، مادـقا  وا  هب  مارکا  يارب  ینتورف 
زا هدمآ  دوجو  هب  و  دومن ، يرترب  تزع و  ساسحا  شتآ  زا  شندـش  هدـیرفآ  هب  و  دـش ، هریچ  وا  رب  یتخبدـب  و  تفرگ ، ار  وا  ربکت  رورغ و 
هب شیامزآ و  ندناسر  لامک  هب  و  قح ، مشخ  هب  شندـش  قحتـسم  يارب  ار  وا  مه  دـنوادخ  درمـش . رادـقمیب  تسپ و  ار  هدیکـشخ  كاخ 
رد ار  مدآ  هاگ  نآ  تسا .» نانآ  رایتخا  رد  تلهم  نیعم  تقو  ات  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  : » تفگ وا  هب  داد ، تلهم  شاهدعو  ندیـسر  ماجنا 
اما دـناسرت . وا  ینمـشد  سیلبا و  زا  ار  وا  و  تسارآ ، تینما  هب  ار  شهاگیاج  و  درک ، نکاس  دوب  راـیتخا  رد  تمحزیب  شـشیع  هک  ییارس 

وا يابیز  هاگیاج  هب  شنمشد 
50 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ار يداش  و  یلد ، ود  هب  ار  مکحم  مزع  و  دیدرت ، هب  ار  نیقی  نمشد ) هسوسو  هب   ) مدآ تفیرفب . ار  وا  درب و  کشر  ناکین  اب  شاینیـشنمه  و 
هملک و  دوشگ ، شیور  هب  ار  هبوت  رد  ناحبـس  دنوادخ  هاگ  نآ  دـیرخ . ناج  هب  ندروخ  بیرف  رطاخ  هب  ار  تمادـن  و  درک ، اجباج  سرت  هب 

تـسا لسن  داید  زا  شیامزآ و  لحم  هک  اـیند  نیا  هب  ار  وا  سپـس  داد ، هدـعو  وا  هب  ار  تشهب  هب  تشگ  زاـب  و  درک ، نیقلت  وا  هب  ار  تمحر 
دروآ دورف 

ناربمایپ شنیزگ 

نامز نآ  تفرگ ، نامیپ  نانآ  زا  تلاسر  غالبا  رد  يراد  تناما  و  یحو ، همانرب  رد  هک  دیزگرب  مدآ  نادنزرف  زا  یناربمایپ  ناحبـس  دنوادخ 
ار نانآ  نیطایـش  و  دنتفرگ ، اتمه  ناتب  زا  وا  يارب  و  دندیزرو ، لهج  وا  قح  هب  و  هدومن ، لیدبت  لطاب  روما  هب  ار  ادخ  دـهع  اهناسنا  رثکا  هک 
هب ار  شناربمایپ  و  تخیگنا ، رب  ار  شنالوسر  دـنوادخ  سپ  دـندیرب . قح  اب  ار  ناشیا  یگدـنب  هطبار  و  دنتـشاد ، زاـب  دـنوادخ  هب  تفرعم  زا 

دنرآ و ناشدای  هب  ار  وا  هدش  شومارف  ياهتمعن  و  دنهاوخب ، مدرم  زا  ار  یهلا  ترطف  دـهع  يادا  ات  تشاد ، لیـسگ  نانآ  يوس  هب  مه  لابند 
یهلا ياههناشن  و  دننازیگنا ، رب  ار  نانآ  لوقع  ناهنپ  ياهورین  و  دننک ، تجح  مامتا  نانآ  رب  لیالد  هئارا  اب 

51 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ار نانآ  هک  ییاهتـشیعم  و  هداهن ، ناشیاپ  ریز  هراوهگ  هک  نیمز  و  هتـشارفا ، ناشرـس  يالاب  رب  هک  نامـسآ  دنلب  نیا  زا  دـننایامنب : نانآ  هب  ار 

لابند هب  هک  یثداوح  و  دناشنیم ، يریپ  هب  ار  نانآ  هک  ییاهیراوگان  و  دراپـسیم ، گرم  تسد  هب  ار  ناشیا  هک  ییاهلجا  و  درادیم ، هدـنز 
اهر نشور  هار  نداد  ناشن  ای  مزال ، یتجح  ای  ینامـسآ ، باتک  ای  ربمایپ ، نودب  ار  شناگدنب  ناحبـس  دنوادخ  دروآیم . موجه  نانآ  رب  مه 
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. تخاسن
ربمایپ مان  زا  ار  وا  هک  ياهتـشذگ  ربمایپ  زا  تشادـن ، زاـب  غیلبت  زا  ار  ناـنآ  ناشناگدـننک  بیذـکت  ترثک  و  ناشددـع ، یمک  هک  یناربماـیپ 

رد ناردپ  دش ، يرپس  راگزور  و  تشذگ ، اهنرق  لاونم  نیا  رب  درک . یفرعم  ار  وا  هتـشذگ  ربمایپ  هک  ياهدـنیآ  ربمایپ  و  دـنداد ، ربخ  هدـنیآ 
دنتفرگ ار  اهنآ  ياج  نادنزرف  دنتشذگ و 

ص)  ) مالسا ربمایپ  ثعبم 

رد درک ، ثوعبم  توبن  ماقم  ندرب  نایاپ  هب  و  شاهدـعو ، ندـناسر  ماـجنا  هب  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  دّـمحم  دـنوادخ  اـت 
نیمز لها  راگزور  نآ  رد  دوب . تمارک  تزع و  اب  شدالیم  و  نشور ، شیاههناشن  دوب ، هتفرگ  ایبنا  مامت  زا  ار  وا  تلاـسر  یلوبق  هک  یلاـح 

ییاههتساوخ ياراد  هدنکارپ ، یللم 
52 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ار وا  ریغ  یخرب  و  هدوب ، فرحنم  قح  زا  وا  مان  رد  ياهدع  هدرک ، قولخم  هب  هیبشت  ار  ادخ  یهورگ  دـندوب ، فلتخم  ییاهـشور  و  توافتم ،
. دروآ رد  هب  تلاهج  هاچ  زا  وا  ّتیـصخش  ببـس  هب  و  دناسر ، تیاده  هب  یهارمگ  زا  ربمایپ  هلیـسو  هب  ار  یمدرم  نینچ  دندومنیم . تدابع 

مارکا وا  هب  ایند  نیا  زا  شندناوخارف  اب  دیدنسپ ، وا  يارب  ار  دوخ  راوج  درک و  رایتخا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  يارب  ار  شیاقل  هاگ  نآ 
وا رب  ادخ  دورد   ) درب دوخ  يوس  هب  هنامیرک  ار  وا  و  دیزگ ، رب  اهیتخـس  تائالتبا و  هب  ندوب  نیرق  ياج  هب  ار  العا  سودرف  وا  يارب  و  دومن ،
هب امـش  نایم  رد  دـنداهن  تعیدو  هب  دوخ  تما  رد  هتـشذگ  ءایبنا  ار  هچنآ  ره  ترخآ ) هب  لاقتنا  تقو  هب   ) ترـضح نآ  و  داب ) شنادـناخ  و 

دنتشاذگن اهر  نادرگ و  رس  اجرب ، اپ  هناشن  و  نشور ، هار  نودب  ار  اهتما  ناربمایپ  هک  داهن ، تعیدو 

یعرش ماکحا  نآرق و 

ریغ دازآ و  رما  شخوـسنم ، خـسان و  شبحتـسم ، بجاو و  شمارح ، لـالح و  هک  تسامـش ، ناـیم  رد  ناـتراگدرورپ  باـتک  تعیدو  نـیا 
ریسفت ار  شمهبم  درک ، نایب  ار  شهباشتم  مکحم و  و  شدّیقم ، قلطم و  شلاثما ، اهدنپ و  شماع ، صاخ و  شدازآ ،

53 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
زومر نتـسناد  و  بجاو ، نآرق  زا  یتمـسق  هب  یهاگآ  لیـصحت  هتفرگ  ناگدـنب  زا  هک  ینامیپ  اب  ربارب  داد . حیـضوت  ار  شتالکـشم  و  دومن ،

انب شیارجا  لئاسم  زا  یتمـسق  و  تسا ، نشور  ثیدح  رد  نآ  خسن  و  نیعم ، نآرق  رد  یماکحا  بوجو  تسین ، مزال  تایآ  زا  رگید  یخرب 
. تسا دازآ  نآرق  رب  انب  شکرت  و  بجاو ، تنس  رب 

، هداد باذع  هدعو  نآ  رب  هک  هریبک  ناهانگ  نیب  تسا . یندش  لئاز  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  و  تباث ، نیعم  ینامز  ات  ماکحا  زا  یخرب  بوجو 
قرف تسا  دازآ  شرایسب  كرت  و  لوبقم ، شکدنا  يارجا  هچنآ  نایم  و  هتشاذگ ، توافت  تسا  نآ  رد  ترفغم  دیما  هک  هریغـص  یـصاعم  و 

هداهن

جح هراب  رد  هبطخ  نیا  زا  یتمسق 

و دننکیم ، موجه  نآ  هب  هدیسر  بآ  هب  نایاپراهچ  نوچ  ناقاتشم  هک  هدومن ، بجاو  امـش  رب  هداد  رارق  مدرم  هلبق  هک  ار  دوخ  هناخ  ترایز 
زا یناگدنونش  دراد . رارق  شیدنوادخ  تزع  هب  فارتعا  و  تمظع ، ربارب  رد  يراسکاخ  هناشن  ار  جح  دنربیم . هانپ  نآ  هب  نارتوبک  دننامه 

هک دیزگرب  ار  شدابع 
54 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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یناگتشرف دوخ و  نیب  و  دنداتسیا ، دنتساخرب  تدابع  هب  وا  ناربمایپ  هک  اجنآ  رد  دندومن ، قیدصت  ار  وا  نخـس  و  دنتفگ ، کیبل  ار  شتوعد 
وا ترفغم  هاگهدـعو  هب  و  دـننکیم ، لیـصحت  اهدوس  وا  تدابع  هناختراجت  رد  دـندرک ، داجیا  تهابـش  دـندرگیم  شرع  درگادرگ  هک 

و مزال ، ار  شّقح  و  ضرف ، ار  شترایز  داد . رارق  ناگدـنهانپ  نما  مرح  مالـسا و  هناـشن  ار  هبعک  ناحبـس  يادـخ  دـنروآیم . يور  ناـباتش 
يور اـب  هک  نآ  و  تسا ، بجاو  تیب  تراـیز  دـنراد  نتفر  ییاـناوت  هک  ناـنآ  رب  : » درک مـالعا  و  دومن ، بجاو  امـش  رب  ار  شیوـس  هب  نتفر 

« تسا زاین  یب  نایناهج  همه  وا و  زا  ادخ  هک  دنادب  دزرو  رفک  ندنادرگ 
(1002 . )

نیّفص زا  تشگ  زاب  زا  سپ  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1002  ) 2

هراشا

شینامرفان زا  ار  وا  هانپ  و  میایوج ، ار  شتّزع  ربارب  رد  ینتورف  و  مبلاط ، ار  شتمعن  میمتت  هک  ساپس  ار  يادخ 
55 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

درادـب نمـشد  وا  ار  هک  ره  و  دوشن ، هارمگ  دـنک  تیادـه  وا  هک  ار  نآ  مدـنمزاین ، شتیافک  هب  هک  مراد  يرای  تساوخرد  وا  زا  مناـهاوخ ،
هک مهدیم  تداهـش  و  تساههتخودنا . نیرتهب  و  اههنزو ، نیرتنیگنـس  وا  اریز  ددرگن ، جاتحم  دـنک  تیافک  وا  ار  هک  ره  و  دـباین ، تاجن 
نآ هب  مدـنبیاپ . شتقیقح  رب  و  هتـشذگ ، ناحتما  زا  شـصولخ  هک  یتداهـش  دـشابیمن ، یکیرـش  ار  وا  تسین و  يادـخ  هناـگی  يادـخ  زج 

يراوتـسا یهاوگ  نیا  هک  مینکیم ، هریخذ  تمایق  ياهیراوشد  يارب  ار  نآ  و  درادیم ، نامهدنز  ادخ  هک  ینامز  ات  میراد  کسمت  تداهش 
. تسا ناطیش  درط  لماع  و  قح ، يدونشخ  هیام  ناسحا ، هحول  رس  نامیا ،

غارچ و  ناشخرد ، رون  و  روطسم ، باتک  و  فورعم ، هناشن  و  روهـشم ، نید  هب  ار  وا  و  تسوا ، لوسر  هدنب و  دّمحم  هک  مهدیم  تداهـش  و 
تجح مامتا  نانآ  رب  نشور  لیالد  اب  و  دزاس ، فرط  رب  ار  نانآ  ياهههبـش  ات  داتـسرف ، مدرم  يوس  هب  راکـشآ  نشور و  روتـسد  و  نازورف ،

راچد مدرم  هک  دوب  یتقو  هب  وا  تلاسر  دـناسرتب ، تیـصعم  موش  بقاوع  زا  و  هتـشاد ، رذـح  رب  تکاله  زا  ار  مدرم  نآرق  تایآ  هب  و  دـنک ،
نیقی ياههیاپ  و  هتسسگ ، نآ  رثا  زا  نید  نامسیر  هک  دندوب  ياهنتف 

56 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
امنهار غارچ  هدیـشوپ ، تیاده  ردـصم  و  گنت ، مدرم  رب  ییاهر  هار  دوب ، هتخیر  مهرد  روما  همه  و  فالتخا ، راتفرگ  نید  لصا  و  لزلزتم ،

ورف شیاههیاپ  هتسکشرو ، نامیا  دشیم ، هداد  يرای  ناطیـش  و  دشیم ، ینامرفان  دنوادخ  دوب . ریگارف  همه  هب  تبـسن  یهارمگ  و  شوماخ ،
وا ياههار  هدرب ، نامرف  ار  ناطیش  دوب . هتفر  نیب  زا  شیاههداج  راثآ  و  هدیشوپ ، ناریو و  شیاههار  هتخانـشان ، ریغتم و  شیاههناشن  هتخیر ،
رد دوب ، هدـش  هتـشارفا  رب  شمچرپ  و  هداتفا ، راک  هب  شناعباتم  هلیـسو  هب  ناطیـش  راثآ  دـندوب . هدـش  دراو  وا  ياهروخـشبآ  هب  و  هدومیپ ، ار 
مـس رـس  رب  شیب ) ياهنتف  راظتنا  هب   ) مه زاب  و  دیبوکیم ، دوخ  مس  ریز  و  درکیم ، لام  دگل  ار  نانآ  شومچ  ناویح  نوچمه  هک  ییاههنتف 

نیرتدـب رانک  هناـخ و  نیرتهب  رد  راوگرزب  نآ  دـندوب . ناطیـش  هلیح  راـچد  ناداـن و  ناریح و  نادرگ و  رـس  هنتف  نآ  رد  دوب . هداتـسیا  دوخ 
شناهد ناـشهاگآ  هک  دنتـسیزیم  ینیمزرـس  رد  نازوس ، کـشا ، ناشمـشچ  همرـس  و  دوب ، يرادـیب  ناـشباوخ  تشاد . ياـج  ناـگیاسمه 

. دوب هتسشن  تزع  تخت  هب  ناشنادان  و  هتخود ،
57 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا مالّسلا  مهیلع  ربمایپ  لآ  هراب  رد  نآ  زا  یتمسق 
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و راگدرورپ ، ياهباتک  نزاخم  و  ادـخ ، روتـسد  عجرم  و  ناـمحر ، ملع  فرظ  و  نادزی ، رما  هاـگهانپ  و  قح ، زار  هاـگیاج  لوسر  تیب  لـها 
دومن مارآ  ار  نییآ  هندب  شزرل  و  تسار ، ار  نید  ياهیژک  نانآ  هلیسو  هب  دنایهلا . نید  هناوتشپ  ياههوک 

رگید یموق  هراب  رد  نآ  زا  یتمسق 

. دندرک ورد  طوقس  یتخبدب و  و  دنتخیر ، نآ  ياپ  بیرف  بآ  و  دندیشاپ ، فارحنا  ینامرفان و  رذب  قح  نافلاخم 
هب دّـمحم  لآ  تمعن  هک  ار  نانآ  هاگ  چـیه  و  درک ، هسیاقم  ناوتیمن  ار  تما  نیا  زا  يدـحا  داب - وا  لآ  وا و  رب  ادـخ  دورد  دّـمحم - لآ  اب 

بقع و  دندرگ ، زاب  نانآ  هب  نایارگ  طارفا  دنانیقی . نوتس  نید و  هیاپ  نانآ  تسناد . نانآ  هیاپمه  دوشیمن  تسا  يراج  نانآ  رب  مئاد  روط 
نونکا تسا . ناشیا  صاخ  ربمایپ  ثرا  تیـصو و  و  نانآ ، صوصخم  تیالو  ّقح  ياهیگژیو  دنوش ،) تیاده  ات   ) دنـسر ناشیا  هب  اههدـنام 

قح
58 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا هتشگ  زاب  شدوخ  هاگیاج  هب  تفالخ  و  هدیسر ، راد  قح  هب 
(1003 . )

هّیقشقش هب  فورعم  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1003  ) 3

هراشا

ایسآ گنس  روحم  نوچ  تفالخ  رد  نم  هاگیاج  تسنادیم  هک  یلاح  رد  دیشوپ  ار  تفالخ  هماج  هفاحق  وبا  رسپ  رکب  وبا  مسق  ادخ  هب  ناه !
و مدیشوپ ، مشچ  تفالخ  زا  اما  دسریمن . متلزنم  هّلق  هب  هشیدنا  غرم  و  دوشیم ، ریزارس  لیس  نوچمه  مدوجو  زا  شناد  لیس  تسایسآ ، هب 
، میامن لمحت  ار  روک  تملظ  هاگ  هصرع  نآ  ای  مگنجب ، رواـی  نودـب  هدـیرب و  تسد  اـب  هک  مدرک  هشیدـنا  اـقیمع  و  متفاـت ، رب  نآ  زا  يور 

رما نیا  رد  يرادنتـشیوخ  مدـید  دوـشیم ! تقـشم  راـچد  قـح  رادـید  اـت  نمؤـم  و  ریپ ، نـالاس  مک  و  هدوـسرف ، نآ  رد  ناریپ  هـک  ییاـضف 
، دوب كاشاخ  ماهدید  رد  ییوگ  هک  یلاح  رد  مدرک  ربص  سپ  تسا ، رتهنالقاع 

59 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
باطخ رسپ  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ  و  دش ، يرپس  یلوا  تبون  ات  دوریم . تراغ  هب  مثاریم  هک  مدیدیم  دوب ! هتسب  ار  میولگ  هار  هصغ  و 

ناّیح زور  و  تالکشم ، همه  نیا  اب  نم  زورما  نیب  تسا  یشحاف  توافت  هچ  :[ » دز لثم  یشعا  رعش  هب  ار  دوخ  عضو  ماما  سپـس  . ] دراذگاو
«. تسا یشوخ  قرغ  هک  رباج  ردارب 

هچ تسب . يرگید  تهج  ار  تفالخ  دقع  دوخ  دعب  يارب  یلو  دراذـگاو ، ار  تموکح  تساوخیم  شتایح  نامز  رد  هکنیا  اب  یلوا  اتفگش !
، تشرد شمالک  هک  دیسر  یسک  هب  و  هدیناشک ، نشخ  ییاضف  هب  ار  تموکح  دندیبسچ ! تموکح  ناتسپ  ود  زا  یکی  هب  مادک  ره  تخس 

. دوب دایز  شیهاوخ  ترذعم  و  ناوارف ، شیاهشزغل  و  راوشد ، وا  اب  یهارمه  و 
دنک شیاهر  رگا  و  دوش ، مخز  شاینیب  دشکب  ار  شراهم  رگا  هک  تسا ، راوس  شومچ  رتش  رب  هک  دنامیم  ار  یـسک  وا  تموکح  اب  ندوب 

. دندش ادـخ  هار  زا  فارحنا  جازم و  نّولت  و  یمارآ ، ان  هابتـشا و  راچد  وا  نامز  رد  تما  مسق  ادـخ  هب  دزادـنا ! تکاله  هب  ار  بکار  دوخ و 
. مدیشک شود  هب  ار  ییالب  ره  نیگنس  راب  و  مدرک ، ربص  زین  ار  ینالوط  تدم  نآ 

. منانآ زا  یکی  ییادخ ) تلزنم  نیا  اب   ) مه نم  شنامگ  هب  هک  درپس  ییاروش  هب  ار  تموکح  رما  و  دش ، يرپس  مه  وا  نامز  ات 
زورما هک  مدوب  کش  دروم  یگتسیاش  يرترب و  رد  اهنآ  نیلوا  ربارب  رد  ینامز  هچ  نم  ییاروش ! هچ  ادنوادخ 
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60 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رطاخ هب  یکی  اجنآ  رد  مدش ، گنهامه  نانآ  اب  اروش  زارف  بیـشن و  رد  قح ) قاقحا  رطاخ  هب   ) یلو مریگ !؟ رارق  اروش  ياضعا  نیا  هیاپمه 

هب یموـس  اـت  تسین . بساـنم  شرکذ  هک  رگید  یلیاـسم  و  درک ، لـیامت  شداـماد  هـب  تـعیب  يارب  يرگید  و  دادـن ، يأر  نـم  هـب  شاهـنیک 
نوچ دنتـساخ و  رب  وا  یهارمه  هب  هیما ) ینب   ) وا يردـپ  نامدود  و  تشادـن ، نآ  هیلخت  مکـش و  نتـشابنا  زج  ياهمانرب  هک  دیـسر  تموکح 

وا راک  شلامعا  و  دش ، هبنپ  شاهتشر  عاضوا  نیا  هجیتن  رد  دندز ، تسد  لاملا  تیب  تراغ  هب  دروخیم  علو  اب  ار  راهب  هزات  هایگ  هک  يرتش 
. دومن شنوگنرس  یگرابمکش  و  تخاس ، مامت  ار 

مالّسلا هیلع  ماما  اب  تعیب 

يروط هب  دنروآ ، موجه  نم  هب  فرط  ره  زا  و  دنتخیر ، مرس  رب  راتفک  لای  دننامه  مدرم  هکنیا  زج  تخادنین  تشحو  هب  ارم  يزیچ  هاگ  نآ 
هک نیمه  اما  دندرک . ماهرصاحم  دنپـسوگ  هلگ  نانوچ  مدرم  دش ، هراپ  بناج  ود  زا  میادر  و  دندش ، هدیبوک  ماحدزا  نآ  رد  مدنزرف  ود  هک 

ییوگ دنداهن ، نایغط  هار  هب  رس  رگید  یعمج  و  دنتفر ، نوریب  نید  رادم  زا  ياهدع  و  دنتسکش ، نامیپ  یهورگ  مدومن  مادقا  تفالخ  رما  هب 
ار ادخ  نخس  نیا  هفیاط  هس  ره 

61 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
شوخ تبقاع  و  دنتسین ، نیمز  رد  داسف  يرترب و  ناهاوخ  هک  میهد  رارق  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يارس  نیا  : » دیامرفیم هک  دندوب  هدینـشن 

رویز و و  درک ، رپ  ار  ناشمـشچ  ایند  قرب  قرز و  اـّما  دنتـشاد ، ظـفح  زا  ار  نآ  دـندوب و  هدینـش  مسق  ادـخ  هب  ارچ ، تسا ». ناراـکزیهرپ  زا 
. تفیرف ار  نانآ  شتنیز 

روای دوجو  رطاـخ  هب  نم  رب  تجح  ندوب  ماـمت  و  رـضاح ، روضح  رگا  دروآ ، دوجو  هب  ار  ناـسنا  و  تفاکـش ، ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  ناـه !
توکـس یمولظم  چیه  یگنـسرگ  رگمتـس و  چـیه  یگرابمکـش  ربارب  رد  هک  هتفرگ  نادنمـشناد  زا  دـنوادخ  هک  يدـهع  دوبن  رگا  و  دوبن ،

دیدیدیم تقو  نآ  مدرکیم ، باریـس  شلوا  یلاخ  هنامیپ  اب  ار  تفالخ  نایاپ  و  متخادنایم ، شناهوک  رب  ار  تموکح  رتش  هنهد  دـنیامنن ،
هب ياهمان  تساخ و  رب  قارع  لها  زا  يدرم  دیسر  اجنیا  هب  الوم  نخس  نوچ  ! ] تسا رتمک  زب  غامد  طالخا  زا  نم  دزن  امش  يایند  شزرا  هک 

: تفگ سابع  نبا  ندناوخ ، زا  سپ  دش ، ندناوخ  مرگ  رس  ترضح  داد ، وا 
:[ دومرف يدادیم ! همادا  يدیرب  هک  اج  نامه  زا  ار  تنخس  شاک  نینمؤملا ، ریما  يا 

62 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دننام هب  ینخس  چیه  رب  مسق  ادخ  هب  تفگ : سابع  نبا  ! ] تسشن ورف  سپس  دیشک  هلعش  هک  دوب  ینورد  شتآ  نیا  سابع ، رـسپ  يا  تاهیه 

نیا رد  ترضح  نآ  نخـس  دربن ]. نایاپ  هب  ینارنخـس  نیا  اب  ار  شلد  درد  الاو  ناسنا  نآ  هک  مدروخن  هصغ  نینمؤملا  ریما  مامتان  مالک  نیا 
شرس هک  یلاح  رد  ار  رتش  نیا  راهم  هاگره  بکار  هک  تسا  نآ  روظنم  مّحقت » اهل  سلسا  نا  مرخ و  اهل  قنشا  نا  ۀبعـصلا  بکارک  : » هبطخ
رگید دـبوکیم و  نیمز  هب  ار  وا  دـنک  اهر  دراد  هک  يایـشومچ  اـب  رگا  دـنکیم و  هراـپ  ار  شاینیب  دـشکب  یتخـس  هب  دـشکیم  راـنک  ار 

. دنک شلرتنک  دناوتیمن 
باتک رد  ّتیکـس  نبا  ار  ینعم  نیا  دنیوگ . مه  اهقنـش »  » و دشکب . الاب  دراد و  هگن  راهم  اب  ار  رتش  رـس  هک  یماگنه  ۀقاّنلا » قنـشا  : » دـنیوگ

نآ ایوگ  اهل ،» سلسا   » اب دشاب  نزومه  تساوخیم  اریز  اهقنشا » : » دومرفن و  اهل » قنشا  : » دومرف ماما  هک  نیا  و  تسا . هتفگ  قطنملا  حالصا 
یّلـص ادخ  لوسر  : » هدمآ ثیدح  رد  و  دراد . هاگن  الاب  وا  راهم  اب  ار  رتش  رـس  هک  ینعم  نیدب  دشکب ، الاب  ار  شرـس  رگا  هدومرف : ترـضح 
يانعم هب  قنشا  هک  يدهاوش  زا  دوب .» راوخشن  لاح  رد  رتش  دیشکیم و  الاب  ار  وا  راهم  دناوخیم و  هبطخ  دوخ  رتش  يور  رب  هلآ  هیلع و  هّللا 

نخس هدمآ  قنش 
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63 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تسا يدابع  دیز  نب  يدع 

(1004)

هدومرف داریا  ریبز  هحلط و  ندش  هتشک  زا  دعب  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1004  ) 4

يادـن هک  یـشوگ  داب  نارگ  دـیدمآ . رد  کیرات  بش  زا  و  دیدیـسر ، يرترب  جوا  هب  و  دـیتفای ، تیادـه  ام  کمک  هب  اهیکیرات  هصرع  رد 
زا ادـخ  فوخ  زا  هک  یبلق  داب  مارآ  دونـشب !؟ ارم  میالم  يادـص  هنوگچ  هدومن  رک  ار  شـشوگ  دـنلب  ياوآ  هک  نآ  و  دونـشن ، ار  تحیـصن 

مشچ میدیدیم . امـش  هرهچ  رد  ار  ناگدروخ  بیرف  تمالع  و  مدوب ، امـش  ینکـش  دهع  بقاوع  راظتنا  رد  هتـسویپ  دتـسیایمن . زاب  نابرض 
یهارمگ ياهریسم  رانک  دادیم . ربخ  امش  ناهنپ  زا  ارم  مبلق  رون  هک  یلاح  رد  دوب ، نید  سابل  ریز  ناتندوب  ناهنپ  رطاخ  هب  امـش  زا  میـشوپ 

بآ هب  دـیدنکیم و  هاـچ  تیادـه  بآ  يارب  و  دـیتشادن ، اـمنهار  دـیدشیم و  عـمج  هک  ناـمز  نآ  مرآ ، قـح  هار  هـب  ار  امـش  اـت  مداتـسیا 
. دیدیسریمن

64 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
قح هک  ینامز  زا  تسا . هدیرپ  شرس  زا  لقع  دنامزاب  نم  يوریپ  زا  هک  نآ  مروآیم . نخس  هب  ناتیارب  ار  هتسب  نابز  زومر ) رارسا و   ) زورما

لاّهج يزوریپ  زا  شتشحو  دیسرتن ، شدوخ  رب  یسوم  هکنانچ ) تسین ، مدوخ  زا  متـشحو  سپ  . ) مدومنن دیدرت  نآ  رد  دندنایامن  نم  هب  ار 
دراد بآ  دوجو  هب  نانیمطا  هک  یـسک  لطاب .) امـش  میّقح و  ام   ) میلطاب قح و  یهار  ود  رـس  رب  امـش  ام و  زورما  دوب . هارمگ  ياهتموکح  و 

دنامیمن هنشت 
(1005 . )

ترضح زا  هفیقس  عاضوا  زا  سپ  هک  نایفس  وبا  سابع و  هب  باطخ  رد  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  دعب  تسا  ترـضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1005  ) 5
دنتشاد تعیب  لوبق  تساوخرد 

زا ار  ییوج  يرترب  ترخافم و  ياهجات  دیور ، رانک  فالتخا  ینمشد و  هداج  زا  دیفاکـشب ، ار  اههنتف  جاوما  تاجن  ياهیتشک  اب  مدرم ، يا 
تموکح دراذگ . تحار  ار  نارگید  دریگ و  تمالـس  هار  یتردقیب  رد  ای  دیامن ، مایق  رای  نتـشاد  اب  هک  نآ  ددرگ  راگتـسر  دـیزادنیب . رس 

. تسا ریگولگ  ياهمقل  و  نفعتم ، یبآ  تروص  نیدب 
65 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دشاپب يرگید  نیمز  رد  ار  رذب  هک  تسا  يزرواشک  نوچ  دنیچن  عقوم  هب  ار  هویم  سک  ره 
نآ زگره ، هدیـسرت . گرم  زا  دنیوگیم  منامب  تکاس  رگا  و  تسا ، صیرح  تموکح  رب  هک  دـننزیم  متمهت  میوگب  متلزنم  ردـق و  زا  رگا 

. تسا رتشیب  ردام  ناتـسپ  هب  راوخریـش  كدوک  هقالع  زا  گرم  هب  بلاط  وبا  رـسپ  قشع  مسق  ادـخ  هب  اـهگنج ! تازراـبم و  همه  نآ  اـب  مه 
هزرل هب  هاچ  قامعا  رد  ولد  رد  هتسب  ياهنامسیر  نوچمه  مدرم  امـش  همه  میوگب  رگا  هک  مراد  هنیـس  رد  هک  تسا  يرارـسا  ضحم  متوکس 

دمآ دیهاوخ 
(1006 . )

ددرگن نانآ  اب  گنج  هدامآ  دنکن و  لابند  ار  ریبز  هحلط و  دنتساوخ  وا  زا  هک  یماگنه  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1006  ) 6

اب هشیمه  هکلب  دنک . شراکش  هدومن  شریگلفاغ  دسر و  رد  یچراکش  ات  دباوخیم  میالم  گنهآ  اب  هک  متسین  راتفک  دننام  هب  مسق  ادخ  هب 
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مگرم ات  مبوکیم ، ار  لد  دب  یصاع  ربنامرف ، هدنونش  کمک  اب  و  منزیم ، ار  قح  زا  نادرگیور  يوج ، قح  يرای 
66 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دناهدرک مدقم  نم  رب  هدوبن  مناسمه  هک  نآ  دناهدز و  رانک  مّقح  زا  ارم  نونکات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تافو  نامز  زا  هّللا  و  دسر . ارف 
(1007 . )

دیامنیم تمذم  ار  ناطیش  نادیرم  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1007  ) 7

ناشنماد رد  و  درک ، هنـال  ناـشنورد  رد  درک ، هدافتـسا  ماد  ناونع  هب  ناـنآ  زا  مه  وا  دـنتفرگ ، دوخ  یگدـنز  هناوتـشپ  كـالم و  ار  ناـطیش 
دساف روما  و  درک ، ناشراوس  اهشزغل  بکرم  رب  دش ، ناطیش  نابز  نتفگ  رد  ناشنابز  و  ناطیـش ، مشچ  ندید  رد  ناشمـشچ  تفای ، شرورپ 

رب ییارس  هوای  هب  وا  نابز  اب  و  هداد ، رارق  دوخ  تنطلـس  کیرـش  ار  وا  ناطیـش  هک  تسا  یـسک  راک  ناشراک  داد ، هولج  ناشناگدید  رد  ار 
تسا هتساخ 

.
67 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1008)

تعیب هب  ریبز  ندنادرگرب  يارب  یضتقم  یطیارش  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1008  ) 8

تابثا رب  دیاب  تسا ، یعّدم  ینطاب  رما  هب  تبسن  و  هدرک ، رارقا  نم  اب  شتعیب  هب  سپ  بلق . اب  هن  هدومن  تعیب  تسد  اب  اهنت  دنکیم  نامگ  وا 
ددرگ زاب  لوا  تعیب  نامه  هب  تسا  بجاو  هن  رگ  و  دروایب ، لوبقم  لیلد  شیاعدم 

(1009 . )

لمج رد  شنانمشد  دوخ و  فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1009  ) 9

لیس میرابن  ناراب  ات  و  میشورخیمن ، میربن  هلمح  ات  ام  دش . تسکش  یتسس و  نیرق  ناشراک  یلو  دندیشورخ ، دندیشوج و  لمج  باحصا 
مینکیمن يراج 

.
68 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1010)

نانآ میخ  بقاوع و  لمج و  لها  هب  تبسن  ناطیش  کیرحت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1010  ) 10

رب ار  قح  هن  تسا ، نم  هارمه  قیاـقح  هب  متریـصب  هدـناوخ ، ارف  لـمج ) رد   ) ار شاهداـیپ  راوس و  و  هدروآ ، درگ  ار  شبزح  ناطیـش  دـینادب 
. هدومن هبتشم  نم  رب  یسک  هن  هدرک و  هبتشم  شیوخ 

زاب نآ  هب  نایرارف  و  دـنیاین ، نوریب  نآ  رد  ناگداتفا  دـشابن ، مدوخ  زج  نآ  شکبآ  هک  مزاسب  رپ  ناشیا  رب  گنج  زا  یـضوح  مسق  ادـخ  هب 
دندرگن

(1011 . )
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داد هیفنح  دّمحم  شدنزرف  تسد  هب  ار  مچرپ  لمج  دربن  رد  هک  یتقو  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1011  ) 11

. راپسب دنوادخ  هب  ار  دوخ  رس  راشفب . نادند  رب  نادند  شاب . تباث  وت  دبنجب  ياج  زا  اههوک  رگا 
69 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. ریگورف مشچ  هلمح  تقو  هب  زادنیب . نمشد  رگشل  رخآ  هب  هدید  نک . بوکخیم  نیمز  رب  ار  تیاهمدق 
تسا ناحبس  يادخ  بناج  زا  يزوریپ  هک  شاب  هاگآ  و 

(1012 . )

دش زوریپ  لمج  دربن  رد  هک  یتقو  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1012  ) 12

وا هب  ماما  داد .» يرای  تنانمـشد  رب  ار  وت  دنوادخ  هنوگچ  دـیدیم  دوب و  هنحـص  نیا  رد  مردارب  متـشاد  تسود  : » تفگ شنارای  زا  یکی  ، 
: دومرف يرآ ، تفگ : تسام ؟ اب  تردارب  لیم  ایآ  دومرف :

هک نانآ  دنتسه ، اهنز  محر  ناردپ و  بلص  رد  نونکا  مه  هک  دنتشاد  روضح  رکشل  نیا  رد  ام  اب  یماوقا  هکلب  هتشاد ، روضح  ام  اب  کشیب 
دوشیم تیوقت  نانآ  هلیسو  هب  نامیا  و  دهدیم ، ناشروهظ  هدنیآ  ياهنامز 

.
70 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1013)

لمج دربن  زا  سپ  نآ  لها  هرصب و  شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1013  ) 13

. دیدومن رارف  دش  یپ  نوچ  دیدرک ، تباجا  داد  زاوآ  رتش  هتسب ، نابز  ياپ  راهچ  وریپ  و  دیدوب ، نز  رگشل  امش 
. تسا روش  ناتبآ  و  یئورود ، ناتنید  تسس ، ناتنامیپ  تسپ ، ناتفالخا 

هک منیبیم  نینچ  تسادخ . تمحر  لومـشم  هتفر  امـش  نیب  زا  هک  نآ  و  تسا ، دوخ  هانگ  ورگ  رد  دنکیم  یگدـنز  امـش  نایم  رد  هک  نآ 
. دناهدش قرغ  شنانیشنرس  همه  و  هداتسرف ، نآ  رب  نییاپ  الاب و  زا  ار  باذع  دنوادخ  و  تسا ، بآ  رد  یتشک  هنیس  نانوچ  ناتدجسم 

یتشک هنیس  دننام  هک  مرگنیم  نآ  دجسم  هب  ایوگ  هکنآ  ات  دش ، دهاوخ  قرغ  امـش  رهـش  هک  مسق  ادخ  هب  و  تسا ): يرگید  تیاور  رد  (و 
. تسا هتفر  ورف  بآ  رد  هتسشن  هنیس  رب  هک  یغرم  رتش  ای 

. ایرد جاوما  نایم  رد  یغرم  هنیس  دننام  تسا ): يرگید  تیاور  رد  (و 
71 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و تسا ، رترود  نامسآ  زا  و  رتکیدزن ، بآ  هب  تسادخ : ياهنیمزرس  نیرتوب  دب  كاخ  رظن  زا  امش  ياهرهـش  تسا ): يرگید  تیاور  رد  (و 
امـش رهـش  نیا  هب  ییوگ  دوب . ادـخ  وـفع  هب  تفر  نوریب  هک  ره  و  تسوا ، هاـنگ  هب  تسا  راـتفرگ  نآ  رد  هک  ره  تسا . نآ  رد  رـش  مهد  هن 
ناـیم رد  تسا  یغرم  هنیـس  ییوگ  تسا ، ناـیامن  دجـسم  ياـههرگنک  طـقف  هک  ياهنوگ  هب  هتفرگ  ارف  ار  نآ  ياـج  همه  بآ  هک  مرگنیم 

ایرد جاوما 
(1014 . )

( نآ مدرم  هرصب و   ) عوضوم نیمه  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1014  ) 14

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


همقل و  زادناریت ، ره  فده  سپ  تسا . هناهیفـس  ناتاهدرخ  و  کبـس ، ناتلوقع  تسا . رود  نامـسآ  ناراب  زا  و  کیدزن ، ایرد  هب  امـش  نیمز 
دیتسه یچراکش  ره  راکش  و  هدنروخ ، ره 

.
72 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1015)

دوب هدیشخب  نارگید  هب  شدوخ  لیم  هب  نامثع  هک  لاملا  تیب  كالما  ندنادرگرب  اب  هطبار  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1015  ) 15

. دنشاب هدیرخ  اهزینک  نآ  اب  ای  دشاب ، هدش  نانز  هیرهم  هچ  رگ  منادرگیم  رب  نیملسم  هب  مبایب  ار  كالما  نآ  رگا  مسق  ادخ  هب 
دنکیم داجیا  وا  يارب  يرتشیب  هقیضم  متس  ملظ و  دزادنا  هقیضم  رد  ار  وا  تلادع  هک  یسک  تسا ، تلادع  اب  روما  شیاشگ  اریز 

(1016 . )

دش تعیب  وا  اب  هنیدم  رد  هک  یماگنه  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1016  ) 16

هراشا

وا رب  ار  شیور  شیپ  ياهرفیک  راگزور  ياهتربع  هک  یسک  مدنب . ياپ  نماض و  نآ  هب  تبسن  و  دراد ، رارق  منخس  یتسرد  ورگ  رد  ماهدهع 
. ددرگ عنام  تاهابتشا  رد  نداتفا  رد  زا  ار  وا  اوقت  دنک  راکشآ 

امش هب  ص )  ) ربمایپ تثعب  زور  رد  دوخ  لکش  نامه  هب  شیامزآ  راگزور  هک  دیشاب  رایشه 
73 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

گید ياوتحم  نوچمه  و  دیدرگیم ، لابرغ  هنیآ  ره  و  دیوشیم ، هتخیر  مهرد  همه  هنیآ  ره  داتسرف  قح  هب  ار  وا  هک  ییادخ  هب  هتشگ . زاب 
و دنتفا ، شیپ  دندرک  یهاتوک  هک  اههدـنام  سپاو  دوش . تسپ  ناتنیـشن  الاب  یمارگ و  امـش  لیلذ  هک  اجنآ  ات  هتـشگ  مهرب  مهرد و  ناشوج 

ینامز نینچ  عاضوا و  نیا  هب  و  ماهدرواین ، نابز  رب  یغورد  و  هدومنن ، یفخم  ار  ینخـس  مسق  ادخ  هب  دـننام . سپ  هتـشذگ  ياههداتفا  شیپ 
. دناهداد میهاگآ 

اوقت هانگ و 

اوقت هک  دیـشاب  هاگآ  دـننک . دراو  منهج  هب  اـت  دـنربیم  شیپ  هب  ار  دوخ  ياـههراوس  هتخیـسگ  راـسفا  هک  دنـشکرس  نابـسا  اـهاطخ  دـینادب 
قح و عضو  نیا  دـنیامنیم . تشهب  دراو  ار  نانآ  هجیتن  رد  هدـش ، هدرپس  اهنآ  ياههراوس  تسد  هب  ناشراهم  هک  تسا  راوهار  ياـهبکرم 

دیما ار  شندش  دایز  دشاب  كدنا  قح  رگا  و  هدوب ، نینچ  هتـشذگ  زا  دـشاب  رایـسب  لطاب  رگا  تسا ، يرادـیرخ  ار  کی  ره  هک  تسا ، لطاب 
. ددرگرب دوخ  یلصا  ياج  هب  هتفر  تسد  زا  هک  ینایرج  تسا  مک  هنیآ  ره  تسه .

74 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب مالک  نیا  رد  یتفگـش  زا  هک  ياهرهب  تسا ، نوریب  فیـصوت  هنوگ  ره  زا  هک  تسا  ییابیز  زا  یهاگیاج  هاتوک  نخـس  نیا  رد  میوگیم :

. دراد دوجو  نآ  رد  هک  تسا  یقیاقح  كرد  زا  شیب  دسریم  ناسنا 
. تسا ناوتان  شیافرژ  هب  ندیـسر  زا  هشیدنا  و  زجاع ، شنایب  زا  نابز  هک  تسه  تحاصف  زا  یتافاضا  میتفگ  هچنآ  رب  هوالع  نخـس  نیا  رد 
و ، » دشاب هدرک  ذوفن  نآ  ياههشیر  هب  شاهشیدنا  و  هدرک ، فرص  تحاصف  تعنص  رد  ار  شرمع  هک  یسک  رگم  دمهفیمن  ارم  راتفگ  نیا 
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« درادن ار  مالک  نیا  لّقعت  تردق  يدحا  نایاناد  زج 

نامدرم ماسقا  تسا  هبطخ  نیمه  زا  و 

رد رّصقم  و  تسه ، دیما  ار  ور  دنک  هدنیوج  و  تفای ، تاجن  باتش  اب  هدنشوک  تسین . هدوسآ  دراد  ور  شیپ  ار  خزود  تشهب و  هک  یـسک 
و تسا ، هار  نیا  رب  توبن  راثآ  یهلا و  راگدنام  باتک  تسا ، یلصا  هداج  هنایم  هار  و  تسا ، یهارمگ  پچ  تسار و  تسا . نوگنرس  شتآ 

، دش كاله  قحان  هب  یعّدم  تسا . هاگیاج  نیا  هب  همه  راک  تشگزاب  و  تسا ، هار  نیا  زا  ّتنس  هاگرذگ 
75 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دسانـشن ار  دوخ  هزادـنا  هک  سب  نیمه  ناـسنا  تلاـهج  رد  و  دـسر . تکـاله  هب  دتـسیاب  قـح  ربارب  رد  هک  نآ  دـید . ناـیز  فاـب  غورد  و 
، دینامب اههناخ  رد  هنتف ) زا  يرود  يارب   ) سپ دوشن . هنـشت  هدروخ  اوقت  بآ  هک  یموق  تعارز  و  ددرگن ، دوبان  هدییور  اوقت  رب  هک  ياهشیر 
ار دوخ  زج  يرگتمالم  چیه  و  دیاتـسب ، ار  ادخ  زج  يرگـشیاتس  چیه  دـیابن  تسامـش . يور  شیپ  هبوت  دـینک ، حالـصا  ار  دوخ  نیب  روما  و 

دیامن تمالم 
(1017 . )

دشابن نآ  هتسیاش  یلو  دوش  تواضق  بصنم  راد  هدهع  مدرم  نایم  رد  هک  یسک  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1017  ) 17

، هدش فرحنم  تسار  هار  زا  هک  ییاج  ات  هتـشاذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  یناسنا  دناسک : ود  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرت  ضوغبم 
. تسا هدومن  شوخ  لد  یهارمگ  هب  توعد  تعدب و  اب  هتخیمآ  نخس  هب 

وا ندوب  هدنز  تقو  هب  هک  تسا  یناسک  هدـننک  هارمگ  ناگتـشذگ ، نشور  هار  زا  تسا  ياهدرک  مگ  هر  نایوج ، هنتف  يارب  تسا  ياهنتف  وا 
ناهانگ راب  مه  دننک ، يوریپ  وا  زا  شگرم  زا  سپ  ای 

76 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دشاب دوخ  ياهاطخ  ناگورگ  مه  و  دشک ، شود  هب  ار  نارگید 

ياهیکیرات رد  دباتـشیم  ناشبیرف  تهج  تما  نـالهاج  ناـیم  رد  و  هدرک ، عمج  دوخ  رد  ار  یناداـن  زا  یهوبنا  هک  تسا  یناـسنا  رگید  و 
زا تسا . شنادیب  هک  یلاح  رد  دنناد  شدنمـشناد  اهامن  ناسنا  تسانیبان . تسا  حلـص  نامیپ  رد  هک  یحلاصم  هب  تبـسن  و  دزاتیم ، اههنتف 

هدوهیب روما  و  دش ، بارس  هدیدنگ  بآ  زا  هک  نیمه  تسا ، رتهب  شرایـسب  زا  شکدنا  هک  هدرک  ییاهزیچ  نتـشابنا  فرـص  ار  شتقو  زاغآ 
نوچ دریگ ! هدهع  هب  هدش  هبتشم  نارگید  رب  هک  ار  یلیاسم  نایب  ات  دنیشنیم ، مدرم  نایم  تواضق  یـسرک  رب  قحان  هب  تشابنا ، مه  يور  ار 
دننام هب  تاهبـش  ربارب  رد  ور  نیا  زا  دـنکیم . مکح  هناعطاق  هدروآ ، نادـیم  هب  ار  شاهیاپیب  هدـیافیب و  ءارآ  دوش  وربور  یمهبم  هلأسم  اـب 

دنار باوص  هب  یمکح  رگا  اطخ ؟ رب  ای  تسا  باوص  رب  شیأر  دـنادیمن  هیامیب  نیا  تسا ، راتفرگ  توبکنع  تسـس  ياـهرات  رد  یـسگم 
هدید اب  هدـش ، مگ  ناشیاهتلاهج  جاوما  رد  دـشاب . هتفر  باوص  هار  هک  تسا  راودـیما  دـنک  مکح  اطخ  هب  نوچ  و  دـشاب ، اطخ  رب  دـسرتیم 

. دنکیمن لح  شناد  ساسا  رب  هناعطاق  ار  یهبتشم  رما  چیه  دیوپ ، هار  ینادان  ياهیکیرات  رد  روک 
77 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

زا ياهیام  دوشیم  دراو  وا  رب  هک  یلیاسم  لح  رد  هن  ار  درخیب  نیا  مسق  ادـخ  هب  دـنکارپیم . دوریم  داب  رب  هک  یهاک  نوچمه  ار  تایاور 
نامگ دشاب  وا  راکنا  فالخ  رب  هک  ار  یملع  هدرک  راکنا  هچنآ  رد  هدش ، راذگاو  وا  هب  هک  تسا  يدنسم  هتـسیاش  هن  و  تسا ، ملع  شناد و 

. دنیبیمن يرگید  يارب  دوخ  يأر  زا  رتالاب  ییأر  و  دربیمن ،
. تسا فقاو  دوخ  ینادان  هب  اریز  دهن  شوپ  رس  نآ  رب  ددرگ  کیرات  وا  رب  يرما  نوچ 
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. دنراد اهدایرف  هتفر  تراغ  هب  ياهثاریم  و  هدش ، هتخیر  وا  تواضق  هب  هک  ییاهنوخ  شاهناملاظ  ياهیرواد  زا 
. مربیم تیاکش  دنوادخ  هب  دنریمیم  هارمگ  و  دننکیم ، یگدنز  نادان  هک  ياهفیاط  نیا  زا 

زا رتاهبنارگ  رتقنور و  رپ  ییالاک  چیه  و  دوش ، ینعم  حیحص  هویش  هب  هک  هاگ  نآ  تسین  نآرق  زا  رتشزرایب  یعاتم  ناگیامیب  نیا  دزن  هب 
تسین رکنم  زا  رتابیز  ياهلأسم  و  فورعم ، زا  رتتشز  يزیچ  نانیا  يارب  و  دوش ، ینعم  سوه  اوه و  ساسا  رب  هک  ینامز  تسین  نآرق 

.
78 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1018)

يواتف رد  املع  فالتخا  شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1018  ) 18

دوشیم هئارا  يرگید  رب  نامه  سپـس  دـهدیم ، مکح  دوخ  يأر  هب  وا  ددرگیم  حرطم  ناشیا  زا  یکی  دزن  ياهیـضق  ماکحا  زا  یمکح  رد 
ار مکح  ود  ره  تّحـص  مه  وا  تسا  هدرپس  نانآ  هب  ار  اضق  دنـسم  هک  دـنوریم  يربهر  دزن  هب  هاگ  نآ  دـیامنیم ، رداص  رگید  یمکح  وا 

شتعاطا نانآ  هداد و  روتـسد  فالتخا  هب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  اـیآ  تسا . یکی  ناـشباتک  ربماـیپ و  ادـخ و  هک  یلاـح  رد  دـیامنیم ! قیدـصت 
؟ دناهدرک

لماک يارب  نانآ  زا  هدومن و  لزان  صقاـن  ینید  دـنوادخ  اـی  دـناهدومن ؟ یچیپرـس  وا  یهن  زا  ناـنآ  هدومرف و  یهن  فـالتخا  زا  ار  ناـنآ  اـی 
تـسا دنوادخ  رب  دنیامن و  مکح  دوخ  يأر  هب  دنناوتیم  هک  دندنوادخ  کیرـش  مکح  رد  ناگدنهد  اوتف  نیا  ای  هتـساوخ ؟ يرای  شندومن 

هداتسرف یلماک  نید  دنوادخ  ای  دهد ؟ تیاضر  نانآ  مکح  هب  هک 
79 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

؟ هدرک یهاتوک  نآ  غیلبت  رد  داب - شلآ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  شلوسر - یلو 
: دیامرفیم و  میتشاذگنورف ». ار  يزیچ  باتک  رد  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  یتروص  رد 

نیا رگا  : » هدوـمرف و  تسین ، نآ  رد  یفـالتخا  و  تـسا ، رگید  ضعب  هاوـگ  نآرق  ضعب  هـک  هداد  رکذـت  و  تـسا ». نآ  رد  يزیچ  ره  ناـیب  »
، تسادـیپان قـیمع و  شنطاـب  و  اـبیز ، شرهاـظ  نآرق  دـنتفاییم ». ناوارف  فـالتخا  نآ  رد  دوـب  هدـش  لزاـن  دـنوادخ  ریغ  يوـس  زا  باـتک 

ددرگن هدودز  تایح  ياضف  زا  نآرق  اب  زج  اهیکیرات  و  درادن ، ینایاپ  شبیارغ  و  تسین ، یندش  مامت  شیاهیتفگش 
(1019 . )

سیق نب  ثعشا  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1019  ) 19

ریما ای  تفگ : هدومن ، ضارتعا  ترضح  نآ  رب  ثعشا  هک  درک  ناونع  یبلطم  شراتفگ  نمـض  رد  دومرفیم ، ینارنخـس  هفوک  ربنم  رب  ماما  . 
. تدوس هب  هن  تسوت  نایز  هب  بلطم  نیا  نینمؤملا 

: دومرف تخود و  وا  هب  ار  شهاگن  ماما 
80 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ادـخ هب  هداز ! رفاک  قفانم  هدـنفاب ، رـسپ  هدـنفاب  يا  داب ، وت  رب  ناگدـننک  تنعل  ادـخ و  تنعل  داد ؟ ربخ  یـسک  هچ  نم  نایز  دوس و  هب  ار  وت 
. دیسر تداد  هب  ترابت  هن  داد و  يدوس  ار  وت  تتورث  هن  هبترم  ره  رد  و  مالسا ، رد  رگید  راب  يدش و  ریسا  رفک  نامز  رد  راب  کی  دنگوس 

و دنزرو ، ینمشد  وا  اب  شناکیدزن  هک  تسوا  قح  دناشک  نانآ  نانآ  يوس  هب  ار  گرم  و  دراپسب ، ریشمش  مد  هب  ار  دوخ  هریـشع  هک  يدرم 
. دنشابن نمیا  وا  زا  ناگناگیب 
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: دومرف هک  نیا  و  تفر . تراسا  هب  مالسا  رد  رگید  راب  رفک و  رد  راب  کی  ثعشا  هک  تسا  نیا  ماما  دوصقم  میوگیم :
داد بیرف  ار  دوخ  موق  ثعشا  هتشاد ، دیلو  نب  دلاخ  اب  همامی  رد  ثعشا  هک  تسا  ياهمانرب  شروظنم  درپس » ریـشمش  مد  هب  ار  دوخ  هریـشع  »
مدآ يارب  تسا  یحالطـصا  برع  دزن  رد  نخـس  نیا  و  دـندیمان ، رانلا » فرع   » ار وا  ثعـشا  موق  سپ  نآ  زا  درک . موجه  نانآ  رب  دـلاخ  اـت 

زابلغد
.

81 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1020)

قح ترضح  هب  هجوت  تلفغ و  زا  يرادیب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1020  ) 20

رب تعاطا  هب  هتشگ  قح  عمتسم  و  دیدشیم ، كانشیدنا  دیتسشنیم و  نویش  هب  دیدرکیم  هدهاشم  دندید  امش  ناگدرم  ار  هچنآ  امـش  رگا 
رگا دـندرک  ناتیانیب  مدرم ) يا  . ) دوشیم هتـشادرب  اـههدرپ  يدوز  هب  و  تسا ، هدیـشوپ  امـش  دـید  زا  دـندید  ناـنآ  هچنآ  یلو  دـیتساخیم ،

و تسا ، راکشآ  امش  يارب  اهتربع  میوگیم : یتسرد  هب  دیریذپ ، تیاده  رگا  دندرک  ناتتیاده  و  دیونشب ، رگا  دندومن  ناتیاونش  و  دیرگنب ،
قح غیلبت  طیارـش ) دـجاو   ) ناسنا زج  دـنوادخ  بناج  زا  نامـسآ  ناگتـشرف  زا  سپ  و  دـیدش ، یهن  تسا  هدـنراد  زاـب  لـماع  هک  يزیچ  هب 

دنکیمن
.

82 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1021)

تمایق هب  هجوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1021  ) 21

. دناریم ار  امش  رس  تشپ  زا  تمایق  تامدقم  و  تسامش ، يور  شیپ  ترخآ  انامه 
. دندرگ قحلم  اهنآ  هب  امش  نیرخآ  ات  دناهتشاد  زاب  ار  امش  ناگتفر  هک  دیدرگ ، قحلم  ات  دیوش  رابکبس 

نآ زا  و  دراد ، يرترب  نآ  رب  دنجنـسب  رگید  نخـس  ره  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  راـتفگ  قح و  مـالک  زا  سپ  ار  نخـس  نیا  میوگیم :
: دومرف هک  نیا  دریگیم . یشیپ 

تفرعم و زا  ياهمـشچ  رـس  و  قیمع ، ياهلمج  هچ  هدـشن ، هدینـش  رتاـنعم  رپ  رتهاـتوک و  نیا  زا  ینخـس  دـیدرگ » قحلم  اـت  دـیوش  رابکبـس  »
میاهداد حرش  ار  مالک  نیا  تفارش  تمظع و  صئاصخ  باتک  رد  ام  و  تسا ! تمکح 

.
83 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1022)

دیسر شترضح  هب  لمج  نانکش  تعیب  ربخ  هک  یماگنه  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1022  ) 22

شیاـج هب  لـطاب  و  شلحم ، هب  يرگمتـس  اـت  هدروآ ، درگ  وـس  ره  زا  ار  دوـخ  شترا  و  هتخیگنا ، رب  ار  شهورگ  ناطیـش  هـک  دـیراد  شه 
دوخ هک  دـنهاوخیم  ار  یقح  نم  زا  و  دـندادن ، فاـصنا  ناـشدوخ  نم و  نیب  و  دـندیدن ، نم  زا  ياهتـسیاشان  ناـنآ  مسق  ادـخ  هب  ددرگرب .

يزیرنوخ نیا  زا  مه  ناشدوخ  سپ  مدوب  ناشراکمه  يزیرنوخ  نیا  رد  رگا  دناهتخیر . دوخ  هک  دنیوجیم  ار  ینوخ  و  دناهدرک ، نآ  كرت 
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دوخ ررض  هب  ناشلیلد  نیرتگرزب  و  تسین ، نانآ  رب  زج  یتبوقع  دندوب  نآ  راد  هدهع  دوخ  نم  نتـشاد  تلاخد  نودب  رگا  و  دنراد ، بیـصن 
! يراکنایز هدننک  توعد  هچ  هآ  دنبلطیم . تسا  هدرم  هک  ار  یتعدب  ندرک  هدنز  و  دنهاوخیم ، ریش  هدش  کشخ  هک  یناتسپ  زا  تساهنآ .

؟ تسیک هدننک  توعد 
. میضار نانیا  هراب  رد  وا  یهاگآ  ادخ و  تجح  هب  نم  دوشیم ؟ تباجا  زیچ  هچ  هب  و 

84 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نادیم هب  دـنهاوخیم  نم  زا  اتفگـش ! قح . هدـنهد  يرای  و  تسا ، لطاب  زا  ناشیا  نامرد  هک  منکیم ، نانآ  هلاوح  زیت  غیت  دـنبات  رب  رـس  رگا 

تـشحو هب  ریـشمش  زا  و  هدـناسرتن ، دربن  زا  ارم  یـسک  نونک  اـت  دنیـشنب ، ناـشیازع  هب  رداـم  مزرو ! ربص  ناـنآ  اـب  دربـن  رد  و  میآ ، گـنج 
مرادن منید  رد  ياههبش  و  مراد ، نیقی  مراگدرورپ  هب  نم  هتخادنین .

(1023 . )

نادنمتورث بیدأت  ناتسدیهت و  هب  يرادلد  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1023  ) 23

هراشا

هاگره دسریم ، یهلا  میـسقت  ساسا  رب  نیمز  رد  یـسک  ره  هب  مک  شیب و  ناراب  ياههناد  دـننامه  ینامـسآ  تاریدـقت  قح ، دـمح  زا  سپ 
ناملسم درف  هکنیا  هچ  دزرون ، دسح  وا  رب  دید  شیوخ  زا  رتهفاضا  ار  دوخ  ینید  ردارب  دوجو  لام و  لها و  امش  زا  یکی 

85 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تسا يزابرامق  دننامه  دنزیخرب  ششنز  رـس  هب  هتـسشن  ّتلذ  هب  نارظن  گنت  ات  هدادن  تسد  زا  وربآ  هدومنن و  رب  هب  یتسپ  هماج  هک  ینامز 

هب تسا  تنایخ  زا  رود  هب  هک  یناملـسم  ناسنا  نینچمه  دـشاب . نتخاـب  راـظتنا  رد  هکنیا  نودـب  دراد ، ندرب  لاـمتحا  دوخ  ریت  نیلوا  اـب  هک 
رتهب وا  يارب  دراد  ادـخ  دزن  هچنآ  اجنآ  رد  هک  درب ، رگید  ناـهج  هب  ار  وا  دـنوادخ  اـی  تسادـخ : يوس  زا  وکین  هماـنرب  ود  زا  یکی  راـظتنا 

بیـصن حـلاص  لمع  و  ناهج ، نیا  هرهب  دـنزرف  تورث و  انامه  دـسرب . وا  هب  فرـش  نید و  نآ  هارمه  لام و  لها و  رد  یهلا  قزر  ای  تسا ،
رذح رب  نآ  زا  ار  امش  هچنآ  هب  تبسن  دنوادخ  زا  نیا  رب  انب  دنکیم . عمج  یهورگ  رد  ار  ود  نیا  دنوادخ  هاگ  هک  تسا ، ترخآ  رد  ناسنا 

هک یسک  اریز  ییامندوخ ، ایر و  نودب  یلو  دینک  لمع  و  دشاب ، هناهب  رذع و  لوصحم  هک  یسرت  هن  دیسرتب  اّدج  وا  زا  و  دینک ، اورپ  هتشاد 
و نادنمتداعـس ، اـب  یگدـنز  و  نادیهـش ، تبتر  دـنک . راذـگاو  ریغ  ناـمه  هب  دزم  تفاـیرد  يارب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  لـمع  قح  ریغ  يارب 

. میناهاوخ ادخ  زا  ار  ایبنا  اب  ینیشنمه 
86 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، دـننک عافد  وا  زا  نابز  تسد و  اب  نانآ  هک  تسا  دـنمزاین  تسین ، زاینیب  دوخ  هریـشع  زا  دـشاب  تورث  بحاـص  دـنچ  ره  ناـسنا  مدرم ، يا 
همه زا  وا  هب  تبسن  راوگان  ياهدماشیپ  تقو  هب  و  دنمدرم ، نیرتمهم  شیراتفرگ  یگدنکارپ و  عفر  و  وس ، ره  زا  وا  را  ینابیتشپ  يارب  نانآ 

. دنرتنابرهم
. دهنیم ثرا  هب  نارگید  يارب  ار  نآ  هک  تسا  یتورث  زا  رتهب  دراذگ  ياج  هب  ناسنا  زا  مدرم  نایم  رد  دنوادخ  هک  یکین  مان 

نادنواشیوخ هب  شرافس  رد  تسا : هبطخ  نیا  زا  یتمسق  و 

دیاین دیدپ  شتورث  رد  یشهاک  دشخبب  رگا  و  دیازفین ، شتورث  هب  دشخبن  رگا  هک  یلام  هب  دوخ  تسدگنت  دنواشیوخ  زا  امش  زا  یکی  دابم 
و هدـش ، هتـشاد  زاب  نانآ  زا  وا  يرای  تسد  کی  دـیامن  لخب  دوخ  موق  هب  مرک  دوج و  زا  هک  نآ  دزرو . غیرد  شیرای  زا  دـنادرگرب و  يور 
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تبحم و هشیمه  شاهریـشع  زا  دـنک  یمرن  دوخ  ماوقا  اـب  هک  نآ  و  تسا . هدـیدرگ  عطق  وا  يراـی  زا  ناـنآ  زا  يرایـسب  ياهتـسد  ضوع  رد 
. دید دهاوخ  یتسود 

87 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نم ةوفع  : » یتیاور رد  ریفغلا . ءامجلا  ریفغلا و  ّمجلا  دنیوگ : ریثک  عمج  هب  هکنانچ  تسا ، تدایز  يانعم  هب  هبطخ  نیا  رد  هریفغ » : » میوگیم

: دوشیم هتفگ  تسا ، يزیچ  هدیزگ  هوفع »  » هدمآ و لام » لهأ و 
نآ اریز  تسا ، ییوکین  مالک  هچ  درادرب » شماوقا  زا  ار  دوخ  ترـصن  هک  یـسک   » ماما مالک  و  ار . نآ  هدـیزگ  ینعی  مدروخ  ار  ماعط  هوفع 

نانآ يراکمه  هب  دـنک و  ادـیپ  زاین  نانآ  يرای  هب  رگا  یلو  هتـشاد ، غیرد  ناـنآ  زا  کـمک  کـی  دـنک  عنم  دوخ  ریخ  زا  ار  شناـشیوخ  هک 
ریثـک یعمج  تعفنم  زا  ار  دوخ  تروص  نیا  رد  هک  دـنهدیمن ، شوگ  وا  فرح  هب  و  هدومن ، عنم  وا  زا  ار  دوخ  ياـهکمک  دوـش  جاـتحم 

تسا هتشاد  زاب  دوخ  يرای  زا  ار  یموق  هدرک و  مورحم 
(1024 . )

نافلاخم اب  گنج  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1024  ) 24

هداهن مدق  یهارمگ  رد  و  هدرک ، تفلاخم  قح  اب  هک  یسک  اب  گنج  رد  مسق  مدوخ  ناج  هب 
88 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هب و  دیهن ، مدق  هداد  رارق  امـش  يارب  هک  یهار  رد  و  دیزیرگب ، ادخ  هب  ادخ  زا  و  دینک ، اورپ  ادخ  زا  ادخ ! دابع  منکیمن . یتسـس  هنهادـم و 
تسا ترخآ  رد  امش  يزوریپ  نماض  یلع  دیوشن  زوریپ  ایند  رد  رگا  هک  دینک ، مایق  فیلاکت  يادا 

(1025 . )

يزادـنا تسد  اهرهـش  هب  هیواعم  شترا  هک  دیـسر  ربخ  ترـضح  هب  یپ  رد  یپ  هک  هاگ  نآ  تسا  ترـضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1025  ) 25
رد ماما  دندیسر . شروضح  هب  ةاطرا  نب  رسب  زا  تسکـش  زا  سپ  نارمن  نب  دیعـس  سابع و  نب  هّللا  دیبع  نمی  رد  وا  لماع  ود  و  دناهدرک ،

: دومرف تفر و  ربنم  هب  دوب  رطاخ  هدرزآ  بانج  نآ  يأر  اب  ناشتفلاخم  داهج و  زا  شنارای  ینیگنس  زا  هک  یلاح 

تاهنتف ياهداب  هک  یلاح  رد  دـشابن  وت  زج  ارم  رگا  هفوک ، يا  هدـنامن . میارب  تسا  نم  تسد  رد  شطـسب  ضبق و  راـیتخا  هک  هفوک  زا  ریغ 
: دروآ لاثم  ار  رعاش  لوق  اجنیا  و  دنک . تشز  تیادخ  دزوب ،

89 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ماهدینـش دومرف : سپـس  تسین » میارب  ياهرهب  كدنا  ياهدنام  هت  زج  تموکح )  ) فرظ نیا  زا  هک  ورمع  يا  تبوخ  ردپ  ناج  هب  دـنگوس  »

و دنراد ، ناشلطاب  رب  نانآ  هک  یعامتجا  رطاخ  هب  دنوش  هریچ  امـش  رب  يدوز  هب  موق  نیا  هک  منیبیم  ادخ  هب  دنگوس  هدـش ، نمی  دراو  رـسب 
و دنشیوخ ، ربهر  عیطم  لطاب  هار  رد  نانآ  و  دیتسه ، یصاع  دوخ  ماما  هب  قح  هار  رد  امـش  هکنیا  ضحم  و  دیراد ، قح  زا  امـش  هک  ياهقرفت 

دساف امش  دنراکتسرد و  دوخ  ياهرهش  رد  نانآ  هکنیا  تهج  هب  و  دیزرویم ، تنایخ  امـش  دننکیم و  ادا  ار  وا  تناما  نانآ  هکنیا  ّتلع  هب 
. دیربب ار  نآ  شزرایب  دنب  مسرتیم  مراذگب  امش  رایتخا  رد  ینیبوچ  حدق  رگا  نم  دیتسه .

نم ياج  هب  و  نک ، تیانع  نم  هب  ار  نانیا  زا  رتهب  سپ  نم ، زا  نانآ  ماهدرـسفا و  نانیا  زا  نم  نم ، زا  نانآ  ماهدـش و  لولم  نانیا  زا  نم  یهلا 
رازه امـش  ياج  هب  مراد  تسود  مسق  ادـخ  هب  دوش . ّلح  بآ  رد  هک  یکمن  نوچ  نک  بآ  ار  ناشلد  ادـنوادخ ، رامگب . ناـشیا  رب  ار  يّرش 

. متشاد منغ  نب  سارف  ینب  هلیبق  زا  راوس 
90 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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: میوگیم دـمآ . دورف  ربنم  زا  سپـس  دنتفاتـشیم » وت  کمک  هب  تعرـس  هب  ناتـسبات  هدـنراب  ياهربا  نوچ  يدرکیم  توعد  ار  ناـنآ  رگا  »
. تسا ربا  يانعم  هب  ّیمر »  » عمج هیمرا » »

بآ رپ  ربا  درادن . یناراب  اریز  رذگدوز ، تسا و  رابکبس  نوچ  هدرک  دای  یناتسبات  ربا  زا  رعاش  تسا . ناتسبات  يانعم  هب  اجنیا  رد  میمح »  » و
ربا هب  ندـناسر ، يرای  توعد و  نتفریذـپ  رد  باتـش  رطاخ  هب  ار  هلیبق  ناراوس  رعاـش  تسا . ناتـسمز  رد  رتشیب  نیا  و  تسا ، دـنک  شتکرح 

. تسا هدرک  هیبشت  یناتسبات 
: .. دیوگ هک  تسا  نآ  شلیلد 

(1026 . )

دوخ توکس  نارود  یلهاج و  مدرم  لاح  فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1026  ) 26

هراشا

، نایملاع هدنهد  میب  ناونع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  دنوادخ 
91 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ياهگنـس نایم  رد  ناتلزنم  دـیدوب ، هناخ  نیرتدـب  رد  و  نید ، نیرتدـب  ياراد  تقو  نآ  رد  برع  ّتلم  امـش  و  تخیگنا ، رب  نآرق  رب  نیما  و 
محر عـطق  دـیتخیریم ، ار  رگیدـکی  نوـخ  دـیدروخیم ، نشخ  ياذـغ  دیدیـشونیم ، هریت  بآ  دوـب ، رادرهز  ياـهرام  نـیب  رد  و  تـخس ،

. دوب هتسب  امش  هب  ناهانگ  و  دوب ، هدش  بصن  امش  نایم  رد  ناتب  دیدرکیم ،

: تسا هبطخ  نیا  زا  و 

رد كاشاخ  رب  مشچ  مدرک ، غیرد  مراپـس  گرم  تسد  هب  ربارباـن  گـنج  رد  ار  ناـنآ  هکنیا  زا  دوبن ، میارب  يراـی  متیب  لـها  زج  مدرک  رظن 
مدرک يرادیاپ  مقلع  تخرد  زا  رتخلت  هثداح  رب  و  مدیزرو ، ربص  مشخ  ندربورف  رب  و  مدیماشآ ، هصغ  مغ و  رهز  متس ، هب  هدید 

.
92 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

صاع ورمع  هیواعم و  هراب  رد  تسا : هبطخ  نیا  زا  و 

دهع داب  اوسر  و  هدنـشورف ، تسد  دابم  زوریپ  سپ  دـنک ، تخادرپ  وا  هب  ینمث  هک  طرـش  نیا  اـب  رگم  درکن  تعیب  هیواـعم  اـب  صاـع  ورمع 
. هدیـشک رـس  نآ  ییانـشور  و  دـشکیم ، هنابز  گنج  ياههلعـش  دـینک ، هدامآ  داهج  گرب  زاس و  و  دـیوش ، گنج  هدامآ  نونکا  رادـیرخ .

تسا يزوریپ  هلیسو  نیرتهب  هک  دینک ، دوخ  راعش  ار  يرادیاپ 
(1027 . )

داهج هب  نتفرن  زا  باحصا  شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1027  ) 27

، يراگزیهرپ هماج  داهج  هدوشگ ، دوخ  ّصاخ  ءایلوا  يور  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تشهب ، ياهرد  زا  تسا  يرد  داهج  ادـخ ، دـمح  زا  سپ 
. تسادخ نئمطم  رپس  و  راوتسا ، هرز 

93 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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راتفرگ یتسپ  يراوخ و  ّتلذ و  هب  و  دیامن ، الب  قرغ  و  دـناشوپب ، تلذ  هماج  وا  رب  دـنوادخ  دـنک  كرت  ییانتعایب  باب  زا  ار  نآ  سک  ره 
مورحم و  يراوخ ، تلذ و  هب  موکحم  و  دوش ، هتفرگ  وا  زا  قح  داهج  ندرک  عیاض  ربارب  رد  و  دوش ، هدز  یلقعیب  ياـههدرپ  شلد  رب  دـیآ ،

. ددرگ فاصنا  زا 
اب هکنیا  زا  شیپ  دیگنجب  نانیا  اب  هک  متفگ  امش  هب  مدرک ، توعد  موق  نیا  گنج  هب  ار  امـش  راکـشآ ، ناهن و  زور و  بش و  نم  هک  دینادب 

رگیدکی هب  ار  داهج  تیلوئـسم  امـش  اما  دش . لیلذ  هکنیا  رگم  تفرگن  رارق  هلمح  دروم  شاهناخ  رد  یتّلم  چیه  مسق  ادخ  هب  دـنگنجب ، امش 
يدماغ درم  نیا  تفرگ . امـش  تسد  زا  ار  اهرهـش  و  تخات ، امـش  رب  وس  ره  زا  نمـشد  ات  دـیتساخن  رب  رگیدـکی  يرای  هب  دـیدرک و  هلاوح 
هدیـسر ربـخ  نم  هب  دـنار . دوخ  ياـج  زا  ار  امـش  ناـناب  زرم  و  تشک ، ار  يرکب  ناّـسح  نب  ناّـسح  دـش ، دراو  راـبنا  هب  شرکـشل  هک  تسا 

رد اونیب  نآ  و  هدرب ، امغی  هب  ار  وا  هراوشوگ  دنب و  ندرگ  دبنتسد و  لاخلخ و  هتخات و  مالسا  هانپ  رد  نز  ناملسم و  نز  رب  نانآ  زا  یمجاهم 
نارگتراغ نیا  هاگ  نآ  هتشادن ، یهار  يزوسلد  بلط  عاجرتسا و  هملک  زج  رگتراغ  نآ  ربارب 

94 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. هدیسرن لتق  هب  نانآ  زا  يدحا  و  هدشن . یمخز  اهنآ  زا  رفن  کی  هک  یلاح  رد  هتشگ ، زاب  رایسب  تمینغ  اب 

. تسا هتسیاش  نم  رظن  رد  وا  گرم  هکلب  تسین ، تمالم  ياج  دریمب  هصغ  زا  یناملسم  هثداح  نیا  زا  دعب  رگا 
. تسا هصغ  مغ و  بلج  ثعاب  و  دناریمیم ، ار  لد  ناتّقح  زا  امـش  یگدنکارپ  و  ناشلطاب ، رب  نانیا  عامتجا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ابجع ! ابجع 

تـسد هب  يزیچ  امـش  دـندرک و  تراـغ  ار  امـش  ناـنآ  دـیداد ، رارق  نمـشد  ریت  فدـه  ار  دوـخ  هک  داـب  مغ  قرغ  ناـتبلق  تشز و  ناـتیور 
منکیم نانآ  داهج  هب  توعد  ار  امش  ناتسبات  رد  دیدونشخ . امـش  دننکیم و  تیـصعم  ار  ادخ  دیدیگنجن ، امـش  یلو  دندیگنج  دیدرواین ،

همه دنیشنب . امرـس  ات  هد  تلهم  تسا ، درـس  اوه  دییوگ : مناوخیم  ار  امـش  ناتـسمز  رد  و  دورب . امرگ  ات  هد  تلهم  تسا ، مرگ  اوه  دییوگ :
. دوب دیهاوخ  رتنازیرگ  ریشمش  زا  دنگوس  ادخ  هب  سپ  دیزیرگیم  امرس  امرگ و  زا  هک  امش  تسامرس . امرگ و  زا  رارف  يارب  اههناهب  نیا 

95 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
مدوب و هدـیدن  ار  امـش  شاک  يا  نیـشن ، هلجح  ناـنز  لـقع  هزادـنا  هب  ییاـهلقع  و  هناـکدوک ، ياـهایؤر  ناگدـنراد  اـمن ، درم  نادرماـن  يا 

ماهنیس و  دیدرک ، نوخ  زا  رپ  ار  ملد  هک  دشکب ، ار  امش  ادخ  تسا . هصغ  مغ و  ینامیشپ و  امش  نتخانش  لصاح  مسق  ادخ  هب  متخانشیمن .
هک ییاج  ات  دـیدرک ، هابت  يرای  كرت  ینامرفان و  هب  ار  مریبدـت  و  دـیتخیر ، مماک  هب  هودـنا  هعرج  یپ  رد  یپ  و  دـیدومن ، مشخ  لاـمالام  ار 

: تفگ شیرق 
گنج رد  ارم  هبرجت  ششوک و  نانآ  مادک  چیه  ایآ  دهد ، ازج  ار  ناشناردپ  ادخ  درادن . ندیگنج  شناد  یلو  تسا  عاجش  بلاط  وبا  رـسپ 

تـصش زا  مرمع  نونکا  مدـش ، گـنج  هداـمآ  هک  مدوب  هدیـسرن  یگلاـس  تسیب  نس  هب  زوـنه  هدوـب ؟ رتـشیب  نم  زا  شیمدقـشیپ  و  هتـشاد ؟
تسین يریبدت  دوشن  تعاطا  هک  یسک  يارب  یلو  هتشذگ ،

.
96 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1028)

ترخآ هب  هجوت  ایند و  ییافویب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1028  ) 28

، نیرمت زور  زورما  هک  دیشاب  هاگآ  تسا ، هدروآ  رب  رس  هدومن و  يور  ترخآ  و  دهدیم ، عادو  هب  ربخ  هدرک  تشپ  ایند  قح ، دمح  زا  سپ 
؟ دنک هبوت  شگرم  ندیسر  زا  لبق  هک  تسین  یسک  ایآ  تسا . شتآ  هدنزاب  ماجرف  تشهب ، هدنرب  دزم  تسا ، هقباسم  نامز  ادرف  و 

گرم شلابند  هب  هک  دیتسه  وزرآ  راگزور  رد  امش  هک  دیراد  شه  دشیدنا ؟ هراچ  شایتخـس  زور  ندیـسر  زا  شیپ  هک  تسین  یـسک  ایآ 
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رد هک  نآ  و  دناسرن ، نایز  وا  هب  شگرم  و  تسا ، دنمدوس  شلمع  دنک  لمع  دسر  ارف  شگرم  هکنآ  زا  لبق  وزرآ  مایا  رد  هک  یسک  تسا .
. دراد نایز  وا  يارب  شگرم  و  تسا ، تراسخ  شراک  لوصحم  دنک  ریصقت  شگرم  ندیسر  زا  شیپ  شیوزرآ  راگزور 

شناهاوخ هک  تشهب  دننام  هک  دینادب  دینکیم . لمع  سرت  تقو  هک  دینک  لمع  نانچ  یشوخ  تقو  هب  هک  دیشاب  هاگآ 
97 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

وا لطاب  دهدن  شدوس  قح  هک  یسک  دیشاب  رایشه  مرادن . غارس  دشاب  تلفغ  رد  نآ  زا  نازیرگ  هک  باذع  نوچمه  و  مدیدن ، دشاب  باوخ 
هشوت هیهت  رب  و  هدش ، رما  ایند  زا  چوک  هب  امش  دینادب  دناشک . تکاله  هب  ار  وا  یهارمگ  دیامنن  میقتسم  تیاده  هک  ار  نآ  و  دنز ، ررـض  ار 

. دیاهدش تلالد 
. تسا زارد  يوزرآ  اوه و  يوریپ  مسرتیم  امش  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتکانسرت 

. دینک تظفاحم  باذع  زا  ار  دوخ  ترخآ  رد  هک  دیریگرب  ياهشوت  ایند  زا  ایند  نیا  رد  سپ 
نیا هک  سب  نیمه  و  تسا . نخـس  نیمه  دـنک  راداو  ترخآ  هب  طوبرم  لمع  ایند و  رد  دـهز  هب  ار  مدرم  هک  دـشاب  ینخـس  رگا  میوگیم :

نیرتبیجع و  دزورفا . رب  لد  رد  ار  هاـنگ  زا  ناـسنا  نتـشاد  زاـب  تردـق  هظعوم و  رون  و  دـنک ، عطق  اـهوزرآ  هب  یگتـسباو  زا  ار  لد  مـالک 
.« تسا شتآ  هدنزاب  تبقاع  و  تشهب ، هدـنرب  دزم  و  هقباسم ، زور  ادرف  و  نیرمت ، زور  زورما  : » دـیامرفیم هک  تسا  نیا  هبطخ  نیا  تالمج 

لوق نآ  و  هتفهن ، فیطل  ییانعم  تفگش و  يّرس  یعقاو ، هیبشت  و  تسرد ، لیثمت  انعم و  یگرزب  ظفل و  تمظع  دوجو  اب  نخس  نیا  رد  اریز 
تیاغ هقبس و  ینعم  نوچ  هک  راّنلا » ۀیاغلا  و  ۀّنجلا ، ۀقبّسلا  و  : » دیامرفیم هک  تسا  ترضح 

98 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
یفدـه بوبحم و  يراـک  رد  هقباـسم  اریز  هدومرف ، ریبـعت  تیاـغ » هقبـس -  » فـلتخم ظـفل  ود  هب  یتماـیق  تقیقح  نآ  زا  تسا  مه  فلاـخم 

رطاخ نیدب  رانلا ،» ۀقبـسلا  و  : » دیوگب دوبن  هتـسیاش  و  میربیم ، هانپ  نآ  زا  ادـخ  هب  هک  خزود  هن  تسا ، تشهب  تفـص  نیا  تسا و  بولطم 
: دومرف

هک تسا  نیا  حیحـص  نیا  رب  انب  دـیآ ، شوخ  تسا  نکمم  و  دـیاین ، شوخ  ار  یـسک  هار  کی  نایاپ  تسا  نکمم  هکنیا  هچ  رانلا ،» ۀـیاغلا  »
َّناَـف اوُعَّتَمَت  ْلـق  هدومرف : قح  هکناـنچ  تسا ، لآـم  ریـصم و  دـننام  هنیمز  نیا  رد  تیاـغ  دوـش . ریبـعت  تیاـغ  هملک  اـب  تروـص  ود  ره  يارب 

ییافرژ تفگش و  یناهن  هک  نک  هشیدنا  نخس  نیا  رد  دیآ . هقبس »  » هملک ریصم »  » ياج هب  اجنیا  رد  تسین  حیحص  هک  ِراَنلا ، َیلا  ْمُکَریصَم 
دزن نیس  ّمض  هب  هقبس  و  هدش . دراو  نیس  ّمض  هب  هقبس »  » اههخسن زا  یخرب  رد  تسا . نینچ  ترضح  نانخـس  رتشیب  و  دراد ، فیطل  قیمع و 
نیـس مض  هب  هقبـس  اریز  تسا ، کیدزن  مه  هب  مض  حتف و  هب  هقبـس  ینعم  و  دنهدیم . هزیاج  هقباسم  هدنرب  هب  هک  تسا  یعاتم  ای  لام  برع 

تسا بوخ  راک  شاداپ  هکلب  تسین  دنسپان  لمع  ءازج 
.

99 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1029)

فارطا رد  هچنآ  هب  هبطخ  نیا  رد  هک  سیق ، نب  كاّحـض  زات  تخات و  نیمکح و  همانرب  زا  سپ  تسا  ترـضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1029  ) 29
هدومرف بیغرت  حالص  مظن و  داجیا  هب  ار  شناوریپ  هدومن و  هراشا  هدمآ  دوجو  هب  شتموکح  ورملق 

هب امش  هب  تبسن  ار  نمشد  ناتلمع  و  دنکشیم ، ار  تخس  گنـس  ناتمالک  تسا ! فلتخم  ناتاهـشهاوخ  و  مه ، اب  ناتاهندب  هک  یمدرم  يا 
ار امش  هک  یـسک  توعد  وش ! رود  ام  زا  گنج  يا  دینکیم : دایرف  گنج  تقو  هب  و  دینزیم ، فازگ  فال و  سلاجم  رد  دزادنایم . عمط 
هک يراکهدب  دننامه  دیروآیم ، قطنم  زا  رود  ياههناهب  درادن . شیاسآ  دـنک  لمحت  ار  امـش  جـنر  هک  نآ  بلق  و  دـباین ، شزرا  دـناوخب 
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هناخ مادک  زا  دیآیمن . تسد  هب  شالت  نودـب  قح  و  درادیمن ، زاب  دوخ  زا  ار  متـس  وسرت  لیلذ و  دـبلطیم . دـیدمت  راک  بلط  زا  لیلدیب 
وا امش  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف  مسق  ادخ  هب  دیوریم ؟ گنج  هب  نم  زا  سپ  اوشیپ  مادک  هارمه  و  دینکیم ؟ عافد  دوخ  هناخ  زا  دعب 

، دیاهداد بیرف  ار 
100 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

يریت تخادنا  ریت  امـش  کمک  هب  هک  نآ  و  هتفای ، تسد  درادـن  یمهـس  هک  ياهعرق  ریت  هب  هک  مسق  ادـخ  هب  دـیوش  وا  هرهب  امـش  هک  نآ  و 
امـش زا  ار  نمـشد  هن  و  مراد ، امـش  يرای  هب  یعمط  هن  و  منکیم ، رواب  ار  امـش  هتفگ  هن  دـنگوس  ادـخ  هب  درک . باترپ  ناـکیپ  هنادـندیب و 

؟ تسیچ ناتدرد  ياود  هدش ؟ هچ  ار  امش  مناسرتیم .
!؟ قح ریغ  رد  عمط  و  عرو !؟ نودب  تلفغ  و  لمع !؟ نودب  نخس  ارچ  تسامش . دننام  مه  نمشد  تسا ؟ مادک  ناتجالع  هار  و 

(1030)

نامثع لتق  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1030  ) 30

دیوگب دـناوتیمن  داد  يرای  ار  وا  هک  یـسک  هتبلا  مدوب . شرای  مدوب  هدرک  یهن  رگا  و  مدوب ، شلتاق  مدوب  هدرک  رما  ناـمثع  نتـشک  هب  رگا 
ار شعضو  نم  تسا . رترب  نم  زا  درک  شیرای  هک  نآ  دیوگب  دناوتیمن  دادن  يرای  ار  وا  هک  نآ  و  مرتهب . دادن  يرای  ار  وا  هک  یسک  زا  نم 

: منکیم هصالخ  امش  يارب  هلمج  دنچ  رد 
101 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

فارـسا روج و  هک  وا  هراب  رد  تسا  یّقح  مکح  ادخ  يارب  دـیدرک . یباتیب  دـح  زا  شیب  مه  امـش  و  دـنار ، تموکح  فارـسا  روج و  هب  وا 
دیدرک لمع  دح  زا  جراخ  هک  امش  يارب  و  تشاد ،

(1031 . )

تعاطا مظن و  هب  ار  وا  ات  داتسرف  ریبز  دزن  ار  سابع  نب  هّللا  دبع  هک  یتقو  هب  لمج  گنج  زا  لبق  تسا  ترضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1031  ) 31
دنادرگ زاب  ترضح 

دوشیم و راوس  شوـمچ  بکرم  رب  هدرک ، جـک  شـشوگ  يور  ار  شخاـش  هک  ینیب  يواـگ  نوـچمه  ار  وا  اریز  نکم ، تاـقالم  هحلط  اـب 
رد و  یتخانـش ، مزاجح  رد  دـیوگیم : تاییاد  رـسپ  وگب : وا  هب  تسا ، مرن  یتعیبط  ار  وا  اریز  نک ، رادـید  ریبز  اب  اـما  تسا . مار  دـیوگیم 

؟ هدمآ شیپ  یعنام  هچ  یتشاد  نم  اب  هک  یتعیب  زا  وت  يارب  يدرک ! راکنا  مقارع 
. هدش هدینش  وا  زا  ادب » اّمم  ادع  امف   » هلمج نیا  هک  تسا  یسک  نیلوا  ترضح  نآ  میوگیم :

102 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1032)

دوخ نامز  شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1032  ) 32

هراشا

رب هشیپ  متس  و  دوشیم ، هدرمش  راکدب  راکوکین  هک  تسا  ینامز  میاهدمآ ، رد  نارفک  قرغ  ینامز  و  فرحنم ، يراگزور  رد  ام  مدرم ، يا 
. دیآ دورف  نامرس  رب  ات  میرادن  یسرت  تارطخ  زا  میسرپن ، مینادن  هچنآ  زا  و  میربن ، يدوس  میناد  هچنآ  زا  دیازفایم ، شنایغط 
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مدرم فانصا 

: دناهتسد راهچ  رب  مدرم 
. لام یمک  و  هحلسا ، يدنک  و  سفن ، یتسپ  رگم  دنرادن  نیمز  رد  داسف  زا  یعنام  نانآ  زا  یهورگ 

هار دوخ  لابند  هدایپ  هراوس و  هدرک ، راکشآ  ار  دوخ  رش  هدیشکرب ، هحلسا  رگید  هورگ 
103 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

شلابند هب  هک  یناراوس  ای  درب ، تراغ  هب  هک  ایند  لام  زا  یکدـنا  يارب  دـنک  هابت  ار  دوخ  نید  هدومن ، هداـمآ  داـسف  يارب  ار  دوخ  هتخادـنا ،
وت يارب  ادـخ  دزن  هچنآ  ضوـع  ار  نآ  و  یناد ، دوـخ  شزرا  ار  اـیند  هک  تسا  يدـب  تراـجت  هچ  دنیـشن . نآ  رب  هک  يدنـسم  اـی  و  دـنتفیب ،

ینتورف راهظا  دـیوجن . يویند  حـلاص  لمع  هلیـسو  هب  ار  ترخآ  و  دـهاوخ ، ایند  ترخآ  لمع  اـب  هک  نآ  رگید  هورگ  یهد ! رارق  تساـیهم 
هورگ دهد ! رارق  تیصعم  هلیـسو  ار  قح  یـشوپ  هدرپ  و  دنز ، اج  نیما  ار  دوخ  و  دیامن ، هاتوک  هماج  نماد  درادرب ، کچوک  ار  اهماگ  دنک ،

تعاـنق مسا  هب  ار  دوخ  هدرک ، دودـحم  ار  وا  یتسدـیهت  نیا  هدـناشن ، اـج  رب  تموکح  بلط  زا  هلیبق  موق و  نتـشادن  سفن و  یتسپ  ار  رگید 
. تسین دهز  تعانق و  ناونع  لها  زور  بش و  رد  هک  یلاح  رد  هداد ، تنیز  دهز  سابل  هب  ار  شیوخ  و  هتسارآ ،

، دنمدرم دورطم  نانیا  زا  یهورگ  هدرک . يراج  ار  ناشکشا  رشحم  زا  سرت  و  هتسب ، مارح  زا  ار  ناشمـشچ  تمایق  دای  هک  نانآ  دندنام  یقاب 
تکاس ياهتسد  و  تیروهقم ، تشحو  رد  یضعب  و 

104 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دناهدیشک رجز  هدز و  متام  مه  نانیا  زا  یضعب  و  دنراد ، هناصلخم  تاجانم  دنوادخ  اب  رگید  هدع  و  شوماخ ، و 

حورجم ناشبلق  و  هتـسب ، نخـس  زا  ناشناهد  دـنروهطوغ ، یخلت  زا  ییایرد  رد  هدـش ، قرغ  يراوخ  رد  هدیـشک ، یماـنمگ  هب  ار  ناـنآ  هیقت 
مشچ رد  دیاب  ایند  دندش . مک  ات  دندش  دیهش  و  دنتشگ ، راوخ  ات  هدش  مدرم  روهقم  دندش ، هتـسخ  لولم و  ات  دندرک  هظعوم  ار  ّتلم  تسا .

زا دزیریم . یچیق  مد  زا  ندـیچ  عقوم  هک  دـشاب  زب  مشپ  زا  رتشزرایب  و  دـیاین ، راک  هب  یغابد  رد  زج  هک  دـشاب  ییاهگرب  زا  رتزیچان  امش 
هک هدرک  اهر  ار  یناسک  ایند  نیا  اریز  دینک ، اهر  ار  هدیهوکن  يایند  و  دنریگ ، دنپ  امـش  زا  ناگدنیآ  هکنآ  زا  شیپ  دیریگ  دنپ  ناگتـشذگ 

. دندوب نآ  هب  امش  زا  رت  قشاع 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخس  زا  دیدرت  نودب  هک  یتروص  رد  دناهداد ، تبـسن  هیواعم  هب  ار  هبطخ  نیا  شناد  زا  ناگهرهبیب  میوگیم :

: ریصب دقان  ار  نآ  هدرک  دقن  و  رهام ، يامنهر  هدرک  تلالد  اعدم  نیا  رب  خلت !؟ بآ  اجک و  نیریـش  بآ  كاخ !؟ اجک و  بان  يالط  تسا ،
هداد تبسن  هیواعم  هب  ار  نآ  هک  ار  یسک  و  هدروآ ، نییبتلا » نایبلا و   » باتک لوا  رد  ار  هبطخ  نیا  هک  ظحاج  رحب  نب  ورمع 

105 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تیبولغم و هب  نانآ  فصو  و  مدرم ، میسقت  رد  ترضح  نآ  شور  هب  و  رتهیبش ، یلع  تاشیامرف  هب  نخـس  نیا  هتفگ : هاگ  نآ  هدومن و  رکذ 
ار نادباع  راتفر  نادهاز و  شور  شراتفگ  رد  هک  لاوحا  زا  یلاح  رد  ار  هیواعم  میدید  اجک  هتفگ : و  تسا . رتراوازس  سرت ، هیقت و  ّتلذ و 

!؟ دیوگ نخس  نانآ  دننام  دریگ و  شیپ 
(1033)

هرصب لها  اب  گنج  يارب  شجورخ  ماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1033  ) 33

: دیـسرپ نم  زا  دزیم ، هلـصو  ار  دوخ  شفک  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رب  راق  يذ  رد  تفگ : سابع  نب  هّللا  دـبع 
رگم تسا ، رتبوبحم  امـش  رب  تموکح  زا  نم  رظن  رد  هراپ  شفک  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : چـیه . متفگ : تسا ؟ دـنچ  شفک  نیا  شزرا 
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. منک عفد  ار  یلطاب  هماقا و  ار  یّقح  مناوتب  هکنیا 
: دومرف دناوخ و  مدرم  يارب  ياهبطخ  دمآ و  نوریب  سپس 

106 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
توبن ياعّدا  و  دوبن ، ناوخ  باـتک  برع  زا  يدـحا  هک  یلاـح  رد  تخیگنا  رب  توبن  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ناحبـس  دـنوادخ 

ياهیجک ات  دناسر ، شخب  تاجن  یگدـنز  هب  و  تخاس ، رقتـسم  تیمدآ  یلـصا  لحم  رد  ات  درک  يربهر  ار  ناشیا  ترـضح  نآ  تشادـن .
موجه رفک  هاپـس  هب  هک  مدوب  رکـشل  نیا  تیعمج  نایم  رد  نم  مسق  ادـخ  هب  دـیدرگ . مارآ  ناـنآ  لزلزتم  لاوحا  و  تفاـی ، تماقتـسا  ناـنآ 

. دندرک رارف  ات  میدرب 
نوریب نآ  يولهپ  زا  قح  ات  مفاکـشیم  ار  لطاب  کشیب  تسا ، نامز  نآ  دـننام  نم  عضو  مه  راب  نیا  مدیـسرتن ، مدـشن و  زجاع  گـنج  زا 
زورید منکیم ، راکیپ  نانآ  اب  ناشفارحنا  ضحم  مه  زورما  مدـیگنج ، نانآ  اب  ناشرفک  راگزور  رد  ادـخ  هب  راک !؟ هچ  شیرق  اـب  ارم  دـیآ .

، دیزگرب نانآ  رب  ار  ام  ادخ  هکنآ  زج  درادن  ام  زا  ياهنیک  شیرق  مسق  ادخ  هب  ماهداتسیا . ناشلباقم  رد  مه  زورما  متـشاد ، رارق  ناشیورایور 
: هتفگ رعاش  هک  دندوب  نانچ  سپ  میروآ ، رد  دوخ  هرمز  رد  ار  نانآ  و 

. يدروخ هتسهیب  يامرخ  ریش و  رس  و  يدیشون ، صلاخ  ریش  هتسویپ  نادادماب  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  »
« میتخاس مهارف  اههزین  وم و  هاتوک  نابسا  وت  نوماریپ  هک  میدوب  ام  یتشادن ، یماقم  وت  میداد و  وت  هب  ار  یلاع  ماقم  نیا  ام 

.
107 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1034)

نایماش اب  گنج  يارب  مدرم  کیرحت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1034  ) 34

لد تلذ  هب  تزع  ياج  هب  و  دیاهدش ؟ یـضار  ایند  یگدنز  هب  یمئاد  تایح  ضوع  رد  ایآ  ماهدـمآ . گنت  هب  ناتخیبوت  زا  هک  امـش ، رب  فا 
رد و  هدـش ، راچد  ندـنک  ناج  یتخـس  هب  ییوگ  دـتفایم  شدرگ  هب  ناتناگدـید  منکیم  توعد  داهج  هب  ار  امـش  نوچ  دـیاهدرک ؟ شوخ 

ییوگ دیوشیم  ینادرگرـس  راچد  نم  خساپ  رد  دوشیم و  هتـسب  نم  اب  ناتدونـش  تفگ و  هار  هک  يروط  هب  دیاهتفر ، ورف  تلفغ  یـشوهیب 
و دیـشابیمن ، یهجوت  لباق  هناوتـشپ  و  دیتسین ، یّنئمطم  مدرم  نم  يارب  هاگ  چیه  تسا . هداتفا  راک  زا  ناتلقع  هدـش و  لالتخا  راتفرگ  ناتلد 

رگید فرط  زا  دـننک  ناشعمج  یفرط  زا  نوچ  هک  دـیتسه  ینابراسیب  نارتش  دـننام  امـش  دـتفا . زاین  امـش  هب  هک  دـیتسین  يدـنمناوت  ناراـی 
، دـییامنیمن بـیرف  هراـچ  دـیروخیم و  بـیرف  دـیتسه ، یمدرم  دـب  گـنج  شتآ  نتخاـس  روهلعـش  يارب  مـسق  ادـخ  هـب  دـنوش . هدـنکارپ 

دوریم نمشد  فرصت  هب  ناتیاهرهش 
108 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

یهارمه رگیدکی  اب  هک  نانآ  دندروخ  تسکـش  مسق  ادخ  هب  دـیتسه . يربخیب  رد  امـش  تسا و  رادـیب  نمـشد  هدـید  دـییآیمن ، مشخ  هب 
زا رس  ندش  ادج  دننام  امش  دوش ، مرگ  گرم  رونت  و  دریگ ، تدش  گنج  رگا  هک  تسا  نیا  امـش  قح  رد  منامگ  ادخ  هب  دنگوس  دندرکن .

. دیوش ادج  بلاط  وبا  رسپ  زا  ندب 
ار شتسوپ  و  دنکشب ، ار  شناوختسا  و  دروخب ، ار  شتشوگ  نمشد  ات  دنک  مهارف  دوخ  رب  ار  نمشد  هطلس  هنیمز  هک  یسک  قح ، هب  دنگوس 
، شاب هنوگ  نیا  یهاوخیم  رگا  وت  تسا . فیعـض  ناوتان و  دراد  ياـج  شاهنیـس  هسفق  رد  هک  شلد  و  گرزب ، شیتریغیب  زجع و  دـنکب ،
وزاب و و  درپب ، شرس  ياههزیر  ناوختسا  هک  منزب  نانچ  یفرشم  ریشمش  اب  مهدب  نمشد  هب  هطلـس  تصرف  هکنآ  زا  لبق  مسق  ادخ  هب  نم  اما 

. دهد ماجنا  دهاوخ  ار  هچ  ره  دنوادخ  نآ  زا  دعب  و  دوش ، عطق  شمدق 
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وحن هب  ار  امش  تمینغ  و  مشاب ، امش  هاوخ  ریخ  هک  تسا  نیا  نم  رب  امش  قح  اما  یّقح . نم  رب  ار  امش  و  تسا ، یّقح  امـش  رب  ارم  مدرم ، يا 
هب افو  مراد  امش  رب  نم  هک  یقح  اما  و  دیزومایب . ات  میامن  بادآ  هب  بدؤم  و  دینامن ، لهاج  ات  مهد  میلعت  ار  امش  و  مزادرپب ، امـش  هب  لماک 

، دیاهدومن نم  اب  هک  تسا  یتعیب 
109 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رداص يروتـسد  نوچ  نم  زا  تعاـطا  و  مناوخب ، ار  امـش  هک  یتقو  هب  متوعد  تباـجا  و  باـیغ ، روضح و  رد  نم  هب  تبـسن  یهاوخ  ریخ  و 
. منک

(1035)

تیمکح نایرج  زا  دعب  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1035  ) 35

. هدروآ شیپ  گرزب  ياهثداح  و  هدننکش ، میظع و  يرما  راگزور  هچ  رگا  ساپس  ار  يادخ 
. تسین وا  اب  يرگید  يادخ  و  کیرشیب ، تسا و  هناگی  هک  تسین  هّللا  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  تداهش  و 

. داب شلآ  وا و  رب  ادخ  دورد  تسوا ، لوسر  هدنب و  دّمحم  و 
رما تیمکح  ناتساد  رد  نم  تسا . ینامیشپ  ّتلع  ینادرگرس و  بجوم  تسا  هدید  هبرجت  هاگآ و  هک  ینابرهم  حصان  زا  یچیپرس  دعب ، اما 

«! دوش تعاطا  ریصق  روتسد  رگا  اما  ، » متفگ امش  يارب  نشور  فاص و  متشاد  لد  رد  هچنآ  هصالخ  اب  ار  دوخ 
110 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هب شیهاوخ  ریخ  رد  هاوخ  ریخ  هک  ییاج  ات  نامرفان ، نانکـش  نامیپ  و  راک ، اـفج  ناـفلاخم  یچیپ  رـس  دـیدرک ، یچیپرـس  مروتـسد  زا  یلو 
: هتفگ ینزاوه  ردارب  هک  تسا  نانچ  امش  نم و  ناتساد  درک . عانتما  نداد  شتآ  زا  هنز  شتآ  و  داتفا ، دیدرت 

« دوب هتشذگ  راک  زا  راک  هک  ادرف  رهظ  رگم  دیدیمهفن  ارم  رما  امش  متفگ و  امش  هب  ار  مروتسد  يّوللا  جرعنم  رد  نم  »
(1036 . )

ناورهن لها  ندناسرت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1036  ) 36

زا یناـهرب  هکنآ  نودـب  مناـسرتیم ، دیـشاب  هداـتفا  كاـخ  يور  تسپ  ياـهنیمز  نیا  ناـیم  رهن و  نیا  فارطا  رد  ادرف  هکنیا  زا  ار  امـش  نم 
. دشاب ناتهارمه  راکشآ  یتجح  هتشاد و  ناتراگدرورپ 

دننامه نم  اب  امش  و  متشاد ، زاب  تیمکح  نیا  زا  ار  امـش  نم  دیداتفا . ردق  اضق و  ماد  هب  دوخ  تسد  هب  و  درک ، تکاله  راچد  ار  امـش  ایند 
روبجم ات  دیدرک ، تفلاخم  نکش  نامیپ  نافلاخم 
111 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ناتیارب يّرـش  هک  نم  هشیریب ، مدرم  يا  دیتسه . هناقمحا  تالایخ  رد  قرغ  رـسکبس و  یمدرم  امـش  منک . یکی  امـش  يأر  اب  ار  میأر  مدش 
! متساوخن امش  يارب  ینایز  و  مدرواین ،

(1037)

دوخ لئاضف  رکذ  رد  هدش  داریا  هنوگ  هبطخ  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1037  ) 37

متفگ نخس  دندوب ، نابیرگ  رد  رـس  نارگید  هک  نامز  نآ  مدومن  راکـشآ  ار  دوخ  دندش ، ناوتان  نارگید  هک  یتقو  هب  مدرک  مایق  هفیظو  هب 
. دندش فقوت  راچد  نانآ  هک  یتقو  مدومیپ  هار  ادخ  رون  هب  و  دندناماو ، نانآ  هک  یماگنه 
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ار هقباسم  هزیاج  و  مدرک ، زاورپ  لئاضف  نانع  اب  مدوب . رترب  همه  زا  ریخ  هب  نتفرگ  یشیپ  رد  یلو  دوب ، رتنییاپ  همه  زا  میادص  نامز  نآ  رد 
. دنکن اج  زا  ار  نآ  نافوط  و  دنابنجن ، ار  نآ  هدننکش  داب  هک  یهوک  دننامه  مدرب ،

مدزن يوق  و  مریگب ، ملاظ  زا  ار  شّقح  ات  تسا  زیزع  مدزن  رد  فیعـض  دـنک . زاب  میئوگ  دـب  هب  نابز  ای  دریگب ، بیع  نم  زا  هتـسناوتن  یـسک 
. مناتسب يو  زا  ار  مولظم  قح  ات  تسا  ناوتان 
112 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. میتسه وا  رما  میلست  و  یضار ، یهلا  ءاضق  هب  ام 
لوا و  مدرک ، رواب  ار  وا  هک  متـسه  یـسک  لوا  ادخ  هب  مدنب ؟ غورد  داب - شلآ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادـخ - لوسر  هب  هک  ینیبیم  ارم  ایآ 
هدرک رما  ارادـم  هب  ارم  هک   ) لوسر زا  تعاطا  بوجو  مدـید  مدرک  رکف  دوخ  تفالخ  هلأسم  رد  مدـنب . غورد  وا  رب  هک  دوب  مهاوخن  یـسک 

مدرک لمع  مالسا  یبن  اب  دوخ  نامیپ  ساسا  رب  مدرک و  تعیب  تسا ، نم  هدهع  رب  دوب )
(1038 . )

ههبش فیرعت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1038  ) 38

. تسا تیاده  هار  ناشیامنهار  و  نیقی ، كانههبش  روما  رد  ادخ  ءایلوا  غارچ  اما  تسا . قح  هیبش  هک  دنیوگیم  ههبش  رطاخ  نیا  هب  ار  ههبش 
قشع هن  و  تسا ، تاجن  تلع  گرم  زا  سرت  هن  تسا . یلد  روک  ناشامنهار  و  تلالض ، ههبـش  ریـسم  رد  ادخ  نانمـشد  هدننک  توعد  یلو 

تسا یگنادواج  لماع  اقب  هب 
.

113 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1039)

داهج هب  توعد  و  نارای ، شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1039  ) 39

هب قح  يرای  يارب  اههشیریب ، يا  دنیوگیمن . خساپگیمن  خساپ  ار  متوعد  و  دننکیمن ، يوریپ  ار  مروتـسد  هک  ماهدـش  راتفرگ  یمدرم  هب 
امش نیب  رد  نانز  دایرف  دروآ ؟ رد  تکرح  هب  ار  امش  مشخ  هک  دیرادن  یتریغ  دنک ؟ دحتم  ار  امـش  هک  تسین  ینید  ایآ  دیتسه ؟ هچ  راظتنا 

روما تبقاع  يدـب  هک  یتقو  ات  دـیربیمن  ار  منامرف  و  دـیهدیمن ، شوگ  ار  منخـس  مهاوخیم ، يرای  امـش  زا  دـنلب  يادـص  اب  و  متـسیایم ،
. تسین يدوصقم  هب  ندیسر  ناکما  امش  طسوت  هب  و  تفرگ ، ناوتیمن  امش  هلیسو  هب  ار  ینوخ  ماقتنا  دوش . راکشآ 

ینیگنـس تکرح  زا  هدـیدمخز  رغال  رتش  نوچمه  و  دـیدرک ، دایرف  هتـسخ  رامیب و  رتش  دـننامه  یلو  مدـناوخ  ناتناردارب  يرای  هب  ار  اـمش 
هنحـص دنوشیم و  هدـنار  گرم  يوس  هب  ییوگ   » هک دـمآ  نم  يوس  هب  ناوتان  برطـضم و  كدـنا و  يرگـشل  امـش  زا  هاگ  نآ  دـیدومن ،

«. دنرگنیم دوخ  مشچ  هب  ار  گرم 
114 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

برطضم داب  ینعی  حیّرلا » تبءاذت  : » دنیوگیم هک  هدش  هتفرگ  برع  راتفگ  زا  انعم  نیا  و  تسا ، برطـضم »  » ینعم هب  بئاذتم » : » میوگیم
تسا برطضم  نتفر  هار  تقو  هک  دنیوگیم  بئذ »  » ار گرگ  رطاخ  نیا  هب  و  دیزو .

(1040 . )

دومرف هّلل ، اّلإ  مکح  ال  دنیوگیم : ناورهن  جراوخ  دینش  هک  ینامز  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1040  ) 40
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صوـصخم يرادـمامز  دـنیوگیم : ناـنیا  یلو  ادـخ ، يارب  رگم  تسین  یمکح  يرآ  هدـش . هدارا  یلطاـب  نآ  هب  هـک  تـسا  یّقح  راـتفگ  : 
همادا شّقح  هار  هب  وا  تموکح  هصرع  رد  نمؤم  هک  راکدـب ، هچ  راکوکین و  هچ  تسا  مزال  یمکاـح  مدرم  يارب  هک  یلاـح  رد  تسادـخ .
مکاح نآ  هلیـسو  هب  زین  و  درآ ، رـس  هب  تموکح  نآ  رد  ار  رفاک  نمؤم و  راگزور  مه  ادـخ  و  ددرگ ، یگدـنز  زا  دـنمهرهب  رفاـک  و  دـهد ،
يوق زا  ناوتان  قح  يو  تراما  رد  و  ددرگ ، نما  وا  ببـس  هب  اـههار  دریگ و  ناـماس  نمـشد  اـب  گـنج  وا  طـسوت  هب  و  ددرگ ، عمج  مئاـنغ 

. دندرگ ناما  رد  راکدب  ّرش  زا  مدرم  و  دوش ، تحار  راکوکین  نمؤم  ات  دوش ، هتفرگ 
115 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

:[ دومرف و  . ] متـسه ادخ  مکح  راظتنا  هب  امـش  هراب  رد  دومرف ]: دینـش  تیمکح  هنیمز  رد  ار  جراوخ  راتفگ  یتقو  هدمآ : يرگید  تیاور  رد  ]
دنمهرهب ایند  تایح  زا  تواقـش  لها  راکدـب ، تموکح  رد  یلو  دـنهد . همادا  دوخ  هار  هب  اوقت  لـها  حـلاص ، ناـسنا  تموکح  هیاـس  رد  اـما 

دسر ارف  شگرم  و  دیآ ، رس  هب  کی  ره  راگزور  ات  دندرگیم ،
(1041 . )

هلیح رکم و  زا  ریذحت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1041  ) 41

رکم تسا  هنوگچ  تمایق  هب  شتشگ  زاب  دنادب  هک  یـسک  مرادن ، غارـس  دهع  هب  يافو  زا  رتهدنراد  زاب  يرپس  نم  تسا ، یتسرد  دازمه  افو 
ییوج هراچ  رد  تراهم  هب  ار  یناسک  نینچ  نانادان  و  دـنرادنپ ، یکریز  ار  رکم  نآ  مدرم  رثکا  هک  میاهتفرگ  رارق  یناـمز  رد  اـم  دـنکیمن .

؟ دوش هچ  ار  نانآ  دنهد . تبسن 
هلیح زاب  مشچ  اب  سپ  تسوا ، يرگهلیح  زا  عنام  قح  یهن  رما و  یلو  دـنیبیم ، ار  هلیح  هار  تالوحت  هب  فقاو  ناسنا  دـنک ! ناشدوبان  ادـخ 

، دراد نآ  يریگ  راک  هب  رد  تردق  هکنیا  اب  دراذگیماو  ار 
116 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دهدیمن تسد  زا  ار  يرگهلیح  تصرف  درادن  نید  رد  یکاب  هک  نآ  و 
(1042 . )

سفن ياوه  زا  يوریپ  زارد و  يوزرآ  شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1042  ) 42

يوریپ اـما  وزرآ . ندوـب  زرمیب  يرگید  و  سفن ، ياوـه  يوریپ  یکی  تسا : زیچ  ود  مـسرتیم  امـش  رب  هـک  يزیچ  نیرتکانـسرت  مدرم ، يا 
، هدنادرگ يور  امش  زا  تعرس  هب  ایند  هک  دینادب  دربیم . دای  زا  ار  ترخآ  وزرآ  ندوب  زرمیب  و  درادیم ، زاب  قح  زا  ار  ناسنا  سفن  ياوه 

کی ره  يارب  و  تسا ، هدومن  يور  ترخآ  هک  دیشاب  هاگآ  و  هدنامن . دشاب  هداهن  یقاب  هساک  رد  ار  نآ  یـسک  هک  ياهدنام  هت  زج  نآ  زا  و 
. دوشیم قحلم  شردام  هب  ترخآ  رد  يدرف  ره  اریز  ایند ، نادنزرف  زا  هن  دیشاب  ترخآ  نادنزرف  زا  امـش  تسا ، ینادنزرف  ترخآ  ایند و  زا 

. دشابیمن رّسیم  نآ  رد  یلمع  تسا و  تساوخ  زاب  زور  ادرف  و  تسین ، یتساوخ  زاب  تسا و  لمع  نامز  زورما 
117 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تسا هدش  عطق  نآ  ياهیبوخ  ریخ و  همه  ینعی  دناهدروآ ، لاذ  میج و  هب  ءاّذج »  » یهورگ و  تسا ، ناباتش  ینعم  هب  ءاّذح » : » میوگیم ]
(1043 [ )

نارای داتسرف و  ماش  هب  هیواعم  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  یلجب  هّللا  دبع  نب  ریرج  هکنآ  زا  سپ  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1043  ) 43
دندرک حرطم  ماش  لها  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  ترضح 
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ندـنادرگ يور  ثعاب  و  نانآ ، يور  هب  تجح  رد  نتـسب  تسا ، نانآ  دزن  ریرج  هک  یلاح  رد  ماش  لها  اـب  گـنج  يارب  نم  ندـش  هداـمآ  . 
رگم دـنامیمن  نآ  ناـیاپ  زا  سپ  هک  ماهدرک  نیعم  ار  یتـقو  ریرج  ترافـس  يارب  نم  یلو  دنـشاب . ریخ  ناـهاوخ  رگا  تسا  ریخ  زا  ناـیماش 

اب هتبلا  دـیزاس ، دوخ  هشیپ  ار  ناـمه  مه  امـش  و  تسا ، ارادـم  نم  رظن  تقو  نیا  رد  دوـش . نم  یناـمرفان  هب  هدوـلآ  اـی  هدروـخ  بیرف  هکنیا 
. مرادن یتفلاخم  دربن  تهج  امش  یگدامآ 

، ماهدرک ور  ریز و  ار  نآ  نطاب  رهاظ و  و  هدیجنس ، ار  راک  نیا  بناوج  همه 
118 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. مدیدن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هدروآ  هب  رفک  ای  گنج  زج  ياهراچ  دوخ  يارب 
رد مه  مدرم  درک ، زاب  مدرم  يارب  ار  دوخ  هیلع  وگتفگ  ضارتعا و  ياج  و  دروآ ، دیدپ  ار  یثداوح  هک  دوب  یمکاح  مدرم  يارب  نم  زا  لبق 

دندز تسد  وا  رییغت  هب  دنتفرگ و  اههدرخ  وا  رب  هاگ  نآ  دنتفگ ، ینانخس  وا  هراب 
(1044 . )

درک رارف  هیواعم  يوس  هب  ینابیش  هریبه  نب  ۀقلصم  هک  یتقو  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1044  ) 44

هک ینامز  دوب .) هتخادرپن  ار  غلبم  زا  یمین  دودـح  و   ) دوب هدومن  دازآ  هدـیرخ و  ع )  ) نینمؤملا ریما  لماع  زا  ار  هیجان  ینب  يارـسا  هقلـصم  . 
. تخیرگ ماش  هب  هدرک  تنایخ  تساوخ  ار  نآ  ياهب  ترضح 

شوماخ هدرکن  ایوگ  زونه  ار  دوخ  هدـننک  شیاتـس  وا  ناگدرب . رارف  درک  رارف  و  ناـگرزب ، لـمع  درک  لـمع  دـهدن ، ریخ  ار  هلقـصم  ادـخ 
راظتنا هب  و  میتفرگیم ، وا  زا  دوب  شرودقم  هچنآ  دنامیم  ام  شیپ  رگا  درک . بوکرـس  هدرکن  قیدصت  زونه  ار  شاهدـننک  فصو  و  دومن ،

میدنامیم نآ  هیقب  هیوست  يارب  شلام  یناوارف 
.

119 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1045)

تسا هدرک  داریا  ایند  شهوکن  رد  رطف  زور  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1045  ) 45

گنن راع و  شیگدنب  رد  و  درادن ، هار  سأی  ششزرمآ  هب  تسا ، ریگارف  شتمعن  و  تسین ، يدیمون  ياج  ار  شتمحر  هک  ساپـس  ار  يادخ 
شلها رب  و  هدـش ، ردـقم  نآ  رب  انف  هک  تسا  ياهناـخ  اـیند  دوشیمن . دوقفم  شتمعن  و  ددرگیمن ، لـیاز  شتمحر  هک  ییادـخ  دـشابیمن .

قشع شاهدننک  رظن  لد  رد  و  دیآیم ، ناباتش  شناهاوخ  يوس  هب  تسا ، مّرخ  زبس و  اهرظن  رد  نیریـش و  اهماک  رد  هتـشگ ، متح  ندیچوک 
زا شیب  و  دـیهاوخن ، نآ  رد  فافک  هزادـنا  قوف  و  دـینک ، چوک  دـیاهدومن  مهارف  هک  ياهشوت  نیرتهب  اب  اـیند  نیا  زا  دـنکیم . اـج  ار  دوخ 

دیبلطن نآ  زا  تسا  مزال  یگدنز  يارب  هچنآ 
.

120 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1046)

تفرگ میمصت  ماش  هب  تکرح  يارب  هک  یتقو  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1046  ) 46

، مرفس رای  اهلا ، راب  منیب . تشز  مدنزرف  لام و  لها و  رد  هچنآ  زا  و  تشگ ، زاب  هودنا  مغ و  و  رفـس ، یتخـس  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ ،
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رفاسم اب  یهارمه  ییاناوت  نیـشناج  يارب  اریز  درادـن ، راک  ود  نیا  رب  تردـق  وت  زج  یـسک  و  ییوت ، مدـنزرف  نز و  هماـن  رب  رد  نیـشناج  و 
. درادن ینیشناج  تردق  مه  رفاسم  هارمه  و  تسین ،

نخس و نیرتغیلب  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ار  دعب  هب  نآ  هلابند  و  هدش ، تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  قح  لوسر  زا  نخـس  نیا  يادتبا 
تسا هدرب  نایاپ  هب  دعب  هب  امُهُعَمْجَی » و ال   » زا لیمکت  نیرتوکین 

.
121 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1047)

هفوک هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1047  ) 47

رب اهبارطـضا  و  يدرگیم ، اهدماشیپ  لامیاپ  يوشیم ، هدیـشک  ثداوح  ياپ  ریز  یظاکع  مرچ  دـننامه  هک  مرگنیم  ار  وت  ایوگ  هفوک ، يا 
ای تخاس ، التبم  ياهدـننک  لوغـشم  هماـنرب  هب  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  رگم  تساوخن  يدـب  وت  رب  يراکمتـس  چـیه  منادیم  دوشیم . راوس  وت 

دومن ياهدنشک  ریت  فده 
(1048 . )

ماش يوس  هب  نتفر  نامز  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1048  ) 48

هک ار  يادخ  ساپـس  و  دنک . بورغ  دشخرد و  هراتـس  هاگره  ار  يادخ  دـمح  و  دوش . کیرات  دـیآرد و  بش  هک  راب  ره  ار  يادـخ  دـمح 
. ددرگن ربارب  یشاداپ  ازج و  چیه  ار  شناسحا  و  دریگن ، نایاپ  شتمعن 

122 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
زا هک  تسا  نیا  میأر  دسرب . اهنآ  هب  مروتسد  ات  دننامب  تارف  یـشاوح  رد  هک  مدرک  رما  نانآ  هب  و  مداتـسرف ، ار  دوخ  هاپـس  همّدقم  دعب ، اّما 

و مربب ، ناتنانمشد  اب  گنج  هب  امـش  هارمه  هدرک  جیـسب  ار  نانآ  و  مسرب ، دناهلجد  رانک  رد  هک  امـش  زا  كدنا  ياهتـسد  هب  مرذگب و  تارف 
. مهد رارق  امش  رای  ار  اهنآ 

لحاس هب  طاـطلم  و  دوب . تارف  راـنک  هک  دـنریگب ، ار  تهج  نآ  داد  روتـسد  دوخ  رگـشل  هب  هک  تسا  یتکرح  تهج  طاـطلم » : » میوگیم ]
. تسا راومه  نیمز  تغل  نیا  يانعم  لصا  و  دوشیم ، هتفگ  مه  ایرد 

. تسا زیگنا  باجعا  بیرغ و  تارابع  زا  نیا  و  تسا ، تارف  بآ  هفطن  زا  ترضح  روظنم  و 
(1049 [ )

یهلا دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1049  ) 49

شدوجو رب  راکشآ  ياههناشن  و  تساناد ، یناهنپ  روما  همه  هب  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 
123 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

شتاذ هنک  هب  هدرک  رواب  ار  شدوجو  هک  یـسک  لد  و  دنکیمن ، شراکنا  هدیدن  ار  وا  هک  یمـشچ  دـیاین . رد  انیب  هدـید  هب  و  دراد ، تلالد 
هن تسین . وا  زا  رتکیدزن  يزیچ  تسا و  کـیدزن  يزیچ  ره  هب  تسین ، رترب  وا  زا  يزیچ  هتفرگ و  یـشیپ  زیچ  همه  زا  يرترب  رد  دـسریمن .
رب ار  اهلقع  هتـشگ . ناکم  رد  اهنآ  اب  شندوب  يواسم  بجوم  تادوجوم  هب  وا  یکیدزن  هن  و  هدومن ، رود  تاقولخم  زا  ار  وا  شماقم  يرترب 

. هتشادن زاب  شدوجو  هراب  رد  مزال  تفرعم  زا  ار  اهنآ  و  هدرکن ، هاگآ  شتفص  دودح  نایب 
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. دهدیم یهاوگ  ار  شرکنم  یبلق  رارقا  یتسه  راثآ  هک  تسا  يدنوادخ  وا 
. تسا رتالاب  یسب  شنارکنم  ماهوا  زا  دنیوگیم و  تادوجوم  هب  شناگدننک  هیبشت  هچنآ  زا  دنوادخ 

(1050)

هنتف نایب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1050  ) 50

، دنکیم ییامندوخ  تعدب  هرهچ  رد  هک  یماکحا  و  دوشیم ، يوریپ  هک  تسا  ییاهاوه  اههنتف  روهظ  يادتبا 
124 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

زا لطاب  رگا  دنیامنیم . يوریپ  يرای و  ادخ  نید  ریغ  رب  ار  رگید  نادرم  ینادرم  و  دوشیم ، تفلاخم  ادخ  باتک  اب  ماکحا  اههنتف و  نیا  رد 
وگ هوای  نانمشد  نابز  تشگیمن  ناهنپ  لطاب  شـشوپ  رد  قح  رگا  و  دنامیمن . هدیـشوپ  نایوج  قح  رب  هار  دشیم  صلاخ  قح  اب  شزیمآ 

شناتـسود رب  ناطیـش  تقو  نیا  رد  دوشیم ، هتخیمآ  مه  رد  هدـش و  مهارف  لـطاب  زا  ياهراـپ  قح و  زا  ياهراـپ  یلو  تشگیم . عطق  نآ  زا 
دنباییم تاجن  هدش  ناشلماش  قح  فطل  هک  نانآ  و  دوشیم ، طلسم 

(1051 . )

بآ هب  دورو  هار  هتفرگ ، یشیپ  ترضح  نآ  نارای  رب  نیفص  گنج  رد  هیواعم  شترا  هک  ینامز  تسا  ترـضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1051  ) 51
دندش عنام  بآ  نتشادرب  زا  ار  ماما  رگشل  دندرک و  لاغشا  ار  تارف 

، دیراذگب تسد  زا  ار  دوخ  فرش  هداد و  نت  یتسپ  هب  ای  دنتساوخ ، گنج  كاروخ  امش  زا  نانآ 
125 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

زا تسکش  شلوصحم  هک  تسا  یگدنز  نآ  رد  امش  يدوبان  اریز  دیوش . باریـس  بآ  زا  ات  هدرک  باریـس  نانآ  نوخ  زا  ار  ناتریـشمش  ای 
. تسا نمشد  رب  يزوریپ  شاهجیتن  هک  تسا  یگرم  نآ  رد  امش  یگدنز  و  تسا ، نمشد 

ار دوخ  ياهولگ  ناربخیب  نیا  ات  هدرک ، ناهنپ  نانآ  زا  ار  تقیقح  و  هدروآ ، دوخ  لابند  هب  ار  فرحنم  ناهارمگ  ياهتـسد  هیواـعم  دـینادب 
دناهدومن گرم  ریت  جامآ 

(1052 . )

هب مینکیم  لقن  رگید  تیاور  هب  اجنیا  رد  دش ، لقن  یتیاور  هب  نیا  زا  شیپ  هبطخ  نیا  زا  یتمسق  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1052  ) 52
تسا تیاور  ود  نیا  رد  هک  یفالتخا  رطاخ 

هراشا

. تسا هدـنادرگ  يور  ناباتـش  و  هدـنام ، هتخانـشان  شتقیقح  و  هدرک ، مـالعا  ار  شتدـم  ناـیاپ  هداـهن و  یتسین  هب  ور  اـیند  هک  دـیراد  شه 
، هدش هریت  شیفاص  و  خلت ، شینیریش  دناریم ، گرم  هنایزات  هب  ار  شناگیاسمه  و  دربیم ، انف  يوس  هب  ار  شنانکاس 

126 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دکمب ياهنـشت  رگا  هک  كدـنا  یبآ  هعرج  نوچ  ای  و  کچوک ، یفرظ  رد  یبآ  هدـنام  هت  دـننامه  یبآ  هدـنام  هت  زج  هدـنامن  يزیچ  اـیند  زا 
بولغم ار  امـش  اجنیا  رد  وزرآ  دینک ، مزج  هدش  ررقم  شلها  يارب  انف  هک  ییایند  نیا  زا  چوک  رب  ار  مزع  ادـخ ، ناگدـنب  يا  دوشن . باریس 

. دیاین ینالوط  ناترظن  هب  نآ  رد  تایح  تدم  و  دنکن ، دوخ 
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يراز ایند  كرات  یبهار  لثم  هب  و  دینک ، ادص  مدمه  زا  رود  رتوبک  دننام  هب  و  دـیلانب ، هدز  مغ  هدرم  دـنزرف  رتش  نوچمه  رگا  مسق  ادـخ  هب 
هک یناـهانگ  شزرمآ  يارب  اـی  ـالاب ، ياهبترم  رد  قح  برق  تساوخرد  يارب  دـیرادرب ، لد  ناتنادـنزرف  لاوـما و  زا  ادـخ  هار  رد  و  دـییامن ،
زا هک  یباقع  و  مراد ، دیما  ادخ  زا  امش  يارب  هک  یشاداپ  ربارب  رد  هنیآ  ره  هدومن ، ظفح  ار  نآ  شناگتـشرف  و  هدرک ، هرامـش  قح  ياهباتک 

نوخ ناتناگدید  و  دوش ، بآ  امـش  ياهلد  وا  زا  سرت  قح و  قوش  رطاخ  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسا . كدنا  مک و  مسرتیم  امـش  رب  نآ 
غیرد یششوک  چیه  زا  دنچ  ره  امش - بوخ  ياهدرک  راک  مه  زاب  دینک ، رمع  ایند  ياقب  هزادنا  هب  سپس  درابب ،

127 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دهاوخن يربارب  هدومرف  تمحرم  امـش  هب  نامیا  زا  يرادروخ  رب  تهج  هک  یتیادـه  اب  و  هداد ، امـش  هب  هک  یمیظع  ياـهتمعن  اـب  دـینکن -

. تشاد
(1053)

تسا ینابرق  هصخشم  نابرق و  دیع  هراب  رد  هبطخ  نیا  زا  یتمسق  و 

تسا لماک  ملاس و  ینابرق  دشاب  ملاس  شمـشچ  شوگ و  رگا  نیا  رب  انب  تسا . نآ  مشچ  تمالـس  شوگ و  ندوب  لماک  ینابرق  تیمامت  زا 
. دشکب ینابرق  لحم  هب  ار  شیاپ  دشاب و  هتسکش  شخاش  دنچ  ره 

.[ تسا هاگنابرق  يانعم  هب  اجنیا  رد  کسنم » ] »
128 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1054)

تعیب هلأسم  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1053  ) 53

هدرک اهر  ار  اهنآ  نابراس  هک  بآ  هب  دورو  زور  رد  هنـشت  نارتش  ندروخ  مه  هب  دننام  دندروخیم  مه  هب  تدش  هب  نم  اب  تعیب  يارب  مدرم 
. درک دنهاوخ  دوبان  ار  رگید  ضعب  یـضعب  مروضح  رد  ای  تشک  دـنهاوخ  ارم  مدرب  نامگ  هک  ییاج  ات  دـشاب ، هتـشادرب  ناشیاپ  زا  لاقع  و 
هک هچنآ  راکنا  ای  نانمـشد  اب  گنج  زج  ياهراچ  هار  تفرگ ، منامـشچ  زا  ار  باوخ  هک  یتروص  هب  مدرک  هشیدنا  ار  تموکح  يور  ریز و 
زا رتلهـس  میارب  ایند  نیا  ياهتقـشم  و  یهلا ، رفیک  لمحت  زا  رتناسآ  میارب  گنج  لمحت  سپ  متفاین ، هدروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم 

. دوب ترخآ  ياهتّقشم 
129 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1055)

دومن ریخأت  نیفص  گنج  زاغآ  يارب  هزاجا  رد  شنارای  رظن  هب  هک  یتقو  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا   54 ( 1054  ) 54

ای موش  دراو  گرم  رب  نم  هک  مرادن  یکاب  مسق  ادخ  هب  تسا !؟ گرم  ندوب  راوگان  يارب  دربن  زا  گنرد  همه  نیا  ایآ  هک : امـش  نخـس  اما 
. دیآ نم  يوس  هب  گرم 

عمط هب  زج  متخادـنین  ریخأت  هب  ار  گنج  زور  کی  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، نایماش  هب  تبـسن  دـیدرت  دربن  رد  مریخأت  هک  امـش  مالک  اـما  و 
نیا دندرگ ، دنمهرهب  مرون  زا  دنراد  هک  یفیعض  دید  نآ  اب  دنبای و  تیاده  نم  هلیـسو  هب  دنوش و  قحلم  نم  هب  مدرم  نیا  زا  یهورگ  هکنیا 

ندرگ هب  ناـشناهانگ  رفیک  هک  دـنچ  ره  تسا  رتـبوبحم  منک  ورد  ریـشمش  اـب  ار  ناـهارمگ  هکنیا  زا  مـیارب  مراد  هـک  يرظن  نـیا  اـب  ریخأـت 
تسا ناشدوخ 

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


.
130 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1056)

دوخ نارای  اب  ربمایپ  نارای  هسیاقم  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1055  ) 55

رب زج  هلئـسم  نیا  و  میتشکیم ، قح  رما  هب  ار  دوخ  ياـهومع  نادـنزرف و  ناردـپ و  میدوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  راـنک  رد  اـم 
زا يدرم  ام و  زا  يدرم  و  دوزفایمن . نمشد  اب  داهج  رد  ام  ششوک  و  ملا ، شزوس  رب  ییابیکش  تسار و  هار  رد  تکرح  میلـست و  نامیا و 
ماک هب  ار  گرم  ماج  ود  نآ  زا  کی  مادک  ات  دندوب  رگیدـکی  ناج  ندروآ  رب  ددـص  رد  و  دـنداتفایم ، رد  مه  اب  رن  ریـش  ود  نوچ  نمـشد 

. دزیرب يرگید 
دوخ يرای  و  درک ، بوکرس  ار  ام  نمشد  دید  ار  ام  یتسار  دنوادخ  نوچ  ام . رب  نمشد  راب  کی  و  میدشیم ، زوریپ  نمـشد  رب  ام  راب  کی 

رارقتسا دباوخب  دوخ  ياج  رد  دهن و  نیمز  هب  تحارتسا  يارب  ندرگ  هنیس و  هک  يرتش  دننامه  مالسا  هک  تقو  نآ  ات  داتـسرف ، ورف  ام  رب  ار 
يراتفر نامز  نآ  رد  ام  رگا  مسق  مناج  هب  تفای .
131 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تشگیمن زبس  نامیا  تخرد  زا  ياهخاش  و  دشیمن ، اپ  رب  مالسا  يانب  زا  ياهیاپ  میتشاد  امش  زورما  راتفر  دننام 
دش دیهاوخ  تمادن  راچد  شلابند  هب  و  دیشود ، دیهاوخ  نوخ  ریش  ياج  هب  دیراد  هک  یعضو  نیا  اب  مسق  ادخ  هب 

(1057 . )

هیواعم فصو  رد  دوخ  نارای  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1056  ) 56

یلو دیـشکب ، ار  وا  دـهاوخب . دـباین  هچنآ  و  دروخب ، دـبایب  هچنآ  دوشیم ، بلاغ  امـش  رب  هدـمآ  رب  مکـش  ولگ و  هداشگ  يدرم  نم  زا  سپ 
هیام هک  اریز  دینک ، ییوگدب  رابجا  تروص  رد  دـهدیم . نامرف  نم  زا  يرازیب  نم و  هب  نتفگ  ازـسان  هب  ار  امـش  وا  تشک . دـیهاوخن  زگره 

ناـمیا و رد  و  ماهدـمآ ، اـیند  هب  یهلا  ترطف  رب  نم  اریز  دـییوجن ، يرازیب  نم  زا  یلو  دوب . دـهاوخ  امـش  تاـجن  نم و  هجرد  ّولع  یکاـپ و 
ماهتسج تقبس  همه  رب  ترجه 

.
132 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1058)

ناورهن جراوخ  هب  باطخ  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1057  ) 57

هیلع و هّللا  یّلص  قح  لوسر  هارمه  مداهج  ادخ و  هب  منامیا  زا  سپ  ایآ  دنامن ! یقاب  امش  زا  يراک  حالصا  و  دزوب ، امش  رب  از  گرم  نافوط 
، دیورب تشون  رس  نیرتدب  هب  ماهدش ». جراخ  ناگتفای  تیاده  هنودرگ  زا  هدش و  هارمگ  تروص  نیا  رد  « !؟ مهد تداهـش  دوخ  رفک  هب  هلآ 

ناتغارس هب  هدنرب  ياهریشمش  و  دیوشیم ، راچد  ریگارف  یتسپ  هب  نم  زا  سپ  دینادب  دیدرگ ! رب  هتشذگ  تلاهج  هب  دیاهدمآ  هک  یهار  زا  و 
. دنهد رارق  ّتنس  تداع و  دوخ  يارب  ار  لمع  نیا  دننک و  دوخ  کلم  هتفرگ  ناراکمتس  ار  امش  تورث  و  دمآ ، دهاوخ 

حالـصا يانعم  هب  ءار  اب  ربآ »  » میاهدروآ نتم  رد  هک  روط  نامه  یکی  هدـش : تیاور  تروص  هس  هب  ربآ » مکنم  یقب  و ال  : » ترـضح راتفگ 
مود تسا . لخن  هدننک 
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133 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
: هدومرف ترضح  ییوگ  تسا . نم  دزن  هجو  نیرتحیحـص  نیا  هک  ثیدح ، هدننک  تیاکح  هدننک و  تیاور  يانعم  هب  هطقن  هس  ءاث  اب  رثآ » »

تسا هدنوش  كاله  يانعم  هب  زین  و  رگشاخرپ ، يانعم  هب  راد  هطقن  ياز  اب  زبآ »  » موس دنامن . یقاب  امش  زا  يربخم 
(1059 . )

روبع ناورهن  لپ  زا  نانآ  هک  دـنداد  ربخ  ترـضح  نآ  هب  تشاد و  جراوخ  گنج  رب  مزع  هک  ینامز  تسا  ترـضح  نآ  راتفگ  ( 1058  ) 58
دناهدرک

. دوشن هتشک  رفن  هد  مه  امش  زا  و  دنربن ، رد  هب  ناج  هکلهم  نیا  زا  ناشیا  زا  رفن  هد  مسق  ادخ  هب  تسا . بآ  فرط  نیا  ناشیا  يدوبان  لحم 
. دشاب رایسب  بآ  دنچ  ره  دشابیم  بآ  زا  هیانک  نیرتحیصف  ییانک  هبنج  زا  هفطن  تغل  تسا . رهن  بآ  هفطن »  » زا دارم 

میدرک هراشا  هتشذگ  رد  ترضح  شیامرف  نیمه  ریظن  لیذ  ار  بلطم  نیا  هیبش  ام  و 
.

134 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1060)

دندش كاله  نانآ  همه  دش  هتفگ  ترضح  نآ  هب  دندیسر و  لتق  هب  جراوخ  هک  یتقو  رد  تسا  ترضح  نآ  راتفگ  ( 1059  ) 59

هکنیا ات  دوش  هدـیرب  دـنز  رـس  یخاش  نانآ  زا  هاگره  نانز ، محر  و  نادرم ، بلـص  رد  دنتـسه  ییاههفطن  ناـنیا  تسین ، نینچ  مسق  ادـخ  هب 
دنوش مدرم  هدننک  تخل  ینادزد  نانآ  نیرخآ 

(1061 . )

جراوخ هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  راتفگ  ( 1060  ) 60

. دبایب ار  نآ  دهاوخب و  ار  لطاب  هک  تسین  یسک  دننام  دنک  هابتشا  دیوجب و  ار  قح  هک  یسک  نوچ  دیشکن ، ار  جراوخ  نم  زا  سپ 
تسوا باحصا  هیواعم و  هاوخ  لطاب  زا  ترضح  روظنم 

.
135 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1062)

دندناسرت رورت  زا  ار  وا  هک  ینامز  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1061  ) 61

گرم تسد  هب  ارم  دور و  راـنک  میور  شیپ  زا  رپس  نآ  دـسر  رد  متاـیح  زور  نیرخآ  نوچ  تسا ، یمکحم  رپس  ادـخ  بناـج  زا  نم  يارب 
دبای دوبهب  مخز  هن  و  دور ، اطخ  هب  ریت  هن  نامز  نآ  رد  دراپس .

(1063 . )

ایند شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1062  ) 62

دوش لمع  نآ  صوصخم  هک  يزیچ  هب  و  دـهد ، ماجنا  نآ  رد  هک  یکاپ  لامعا  اب  رگم  هدـنامن  ملاـس  نآ  زا  یـسک  هک  تسا  ياهناـخ  اـیند 
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تمایق رد  دورب و  ناشتـسد  زا  دناهتـشادرب  ایند  ضحم  ایند  نیا  زا  ار  هچنآ  دـناهدش ، التبم  ناحتما  باب  زا  ایند  هب  مدرم  دوشن . ادـیپ  تاـجن 
دراو نآ  رب  دناهتفرگ  ترخآ  يارب  ایند  زا  هچنآ  و  دنوش ، تساوخ  زاب  نآ  هب  تبسن 

136 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
شرتسگ لاح  رد  ار  نآ  هک  یتقو  هب  تسا ، تشگرب  لاح  رد  هیاس  دـننامه  نادـنمدرخ  دـید  رد  ایند  دـننکیم . تماقا  نآ  رد  دـنوشیم و 

دوریم شهاک  هب  ور  يرگنیم  شیازفا  هب  ور  هک  یتقو  و  دوشیم ، عمج  ینیبیم 
(1064 . )

حلاص لمع  هب  قیوشت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1063  ) 63

يزیچ هب  دنامیم  یقاب  امـش  يارب  ار  هچنآ  دیرخب  و  دییوج ، یـشیپ  گرم  رب  وکین  لامعا  هلیـسو  هب  و  دیزیهرپب ، ار  ادخ  ادخ ، ناگدـنب  يا 
دیشاب یمدرم  دیوش ، اّیهم  هتخادنا  هیاس  امش  رس  رب  هک  گرم  يارب  دنتسه ، يّدج  ناتندناچوک  رد  هک  دینک  چوک  دوریم ، ناتتـسد  زا  هک 

هب ار  یناف  تایح  رطاخ  نیمه  هب  تسین  يدبا  ياج  ایند  هک  دـناهتفای  و  دـناهدش ، رادـیب  سپ  هدـش  هدز  نانآ  رب  هدـنهد  رادـشه  هحیـص  هک 
زج یلیاح  منهج  ای  تشهب  امـش و  نیب  هتـشاذگن . دوخ  لاح  هب  و  هدیرفاین ، هدوهیب  ار  امـش  دـنوادخ  اریز  دـناهدرک . لیدـبت  یقاب  یگدـنز 

، دنهاکیم نآ  زا  اههظحل  هک  یتایح  تدم  دسریم . هار  زا  هک  تسین  گرم 
137 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تعرس راوازس  دروآیم  ار  نآ  زور  بش و  تفر  دمآ و  هک  ناهنپ  لجا  و  تسا ، یهاتوک  راوازـس  دیامنیم  مدهنم  ار  نآ  گرم  تعاس  و 
هـشوت ایند  رد  سپ  تسا . هشوت  نیرتهب  ندرک  هدامآ  هتـسیاش  دروآ  یتخب  دـب  ای  يراگتـسر  دوخ  اب  هک  ياهدـنیآ  نآ  و  تسا ، تشگ  زاـب 

شیپ ار  شاهبوت  و  تشگ ، دوخ  هاوخریخ  هک  دـش  هشیپ  اوقت  يدـبع  نآ  دـینک . ظـفح  ادرف  باـقع  زا  نادـب  ار  دوخ  هک  ياهشوت  دـیرادرب 
هک تسا  یمدآ  لّکوم  ناطیـش  تسوا ، هدننز  لوگ  شیوزرآ  و  تسا ، یفخم  ناسنا  لجا  نامز  اریز  دـش ، زوریپ  شتوهـش  رب  و  تخادـنا ،
ات دنکفا ، ریخأت  هب  ار  نآ  ات  دهدیم  هولج  هدنیآ  يارب  وزرآ  تروص  هب  ار  هبوت  و  دوش ، نآ  بکترم  ات  دـیارآیم  شرظن  رد  ار  شتیـصعم 

. دشاب زیچ  ره  زا  رتلفاغ  نآ  هب  تبسن  هک  ینامز  دزاتب  یمدآ  رب  گرم 
امش ام و  مراد  تساوخرد  ادخ  زا  تواقش ! شیگدنز  نایاپ  و  تسا ، تّجح  وا  رب  شاهدش  دوبان  رمع  هک  يربخیب  نآ  رب  هودنا  ترسح و 

گرم زا  سپ  و  دزاسن ، رّـصقم  دوخ  راگدرورپ  تدابع  رد  ار  نانآ  یفده  و  دزادـنین ، نایغط  هب  ار  نانآ  تمعن  هک  دـهد  رارق  یناسک  زا  ار 
دیاین دورف  وا  رب  هودنا  تمادن و 

.
138 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1065)

یهلا دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا   64 ( 1064  ) 64

هکنیا زا  لبق  دشاب  راکشآ  و  دشاب ، رخآ  هکنآ  زا  شیپ  دشاب  لوا  ات  هتسجن ، یشیپ  شرگید  تفص  رب  وا  زا  یتفص  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 
وا ریغ  یکلام  ره  و  نوبز ، وا  ریغ  یّیوق  ره  و  راوخ ، وا  زا  ریغ  يزیزع  ره  و  تسا . مک  دوش  هدیمان  تدحو  هب  وا  ریغ  هچنآ  ره  دشاب . ناهنپ 

ندینش زا  وا  ریغ  ياهدنونش  ره  و  فیعض ، هاگ  اناوت و  هاگ  وا  ریغ  یتردق  بحاص  ره  و  يریگارف ، هب  دنمزاین  وا  ریغ  یملاع  ره  و  كولمم ،
ياهگنر ندید  زا  وا  ریغ  ياهدننیب  ره  و  تسا . مورحم  رود  ياهادص  ندینش  زا  و  رک ، دنلب  ياهزاوآ  ندینش  زا  و  اونشان ، هتسهآ  ياهادص 

. تسا رهاظ  ریغ  وا  زج  یناهنپ  ره  و  ناهنپ ، ریغ  وا  زج  يراکشآ  ره  و  روک ، فیطل  ماسجا  ناهنپ و 
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139 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ياـتمه عفد  رد  نتفرگ  کـمک  يارب  هن  و  راـگزور ، ثداوح  زا  سرت  رطاـخ  هب  هن  و  دـیرفآ ، دوخ  تنطلـس  تیوقت  يارب  هن  ار  تادوـجوم 

هدـش و هدرورپ  ناگدـیرفآ  همه  هکلب  شک ، ندرگ  دـض  توخن و  رپ  کیرـش  اب  راکیپ  يارب  ورین  ندروآ  تسد  هب  يارب  هن  و  رگـشاخرپ ،
. تساهنآ زا  يادج  دوش  هتفگ  ات  هتشگن  رود  اهنآ  زا  و  تساهنآ . رد  ادخ  دوش  هتفگ  ات  هدومنن  لولح  ءایشا  رد  دنراوخ . لیلذ و  یناگدنب 

هچنآ رد  و  هدادن ، تسد  وا  هب  يزجع  هدـیرفآ  هچنآ  هب  تبـسن  و  هدرکن ، هدـنامرد  هتـسخ و  ار  وا  نانآ  عضو  ریبدـت  تادوجوم و  ندـیرفآ 
. یعطق تسا  يرما  و  مکحم ، تسا  یملع  و  راوتـسا ، تسا  ییاـضق  شراـک  هکلب  هتـشگن ، دراو  وا  رب  یهابتـشا  هدومن  ردـقم  هداد و  مکح 

دنناساره وا  زا  شیاهتمعن  دوجو  اب  و  راودیما ، وا  هب  شمشخ  دوجو  اب  ناگدنب 
________________________________________

1386 مود ، پاچ : نارهت ، يدازآ -  مایپ  دلج ، 1 نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن  نیسح ، نایراصنا ، یضرلا /  فیرـش  نیـسح ، نب  دمحم 
ص139 نایراصنا ؛ ؛  همجرت  هغالبلا /  جهن  ش .

(1066)

دومرف شباحصا  هب  نیفص  ماّیا  زا  یضعب  رد  هک  گنج  بادآ  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1065  ) 65

، دیزاس دوخ  يور  سابل  ار  شمارآ  و  دیهد ، رارق  دوخ  نیریز  سابل  ار  قح  زا  سرت  ناناملسم ، هورگ  يا 
140 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

زا شیپ  ار  اهریـشمش  و  دینک ، لماک  نت  رب  ار  هرز  تسا . رتهدـننکرود  رـس  زا  ار  اهریـشمش  همانرب  نیا  اریز  دـیراشفب ، مه  هب  ار  اهنادـند  و 
مد اب  و  دینزب ، نمشد  هب  پچ  تسار و  زا  ار  هزین  و  دیرگنب ، نمشد  هب  مشخ  تلاح  اب  مشچ  هشوگ  هب  دینابنجب ، فالغ  رد  ندیـشک  نوریب 

رسپ اب  امش  تسادخ و  دید  رد  امش  لمع  هک  دینادب  و  دیناسرب ، نمـشد  هب  اهماگ  نداهن  شیپ  اب  ار  اهریـشمش  دینک و  دراو  هبرـض  ریـشمش 
گنن گنج  زا  رارف  اریز  دییامن ، مرش  ندرک  رارف  زا  و  دینک ، یپ  رد  یپ  ار  هلمح  سپ  دیتسه ، هارمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مع 

. تسا تمایق  يادرف  شتآ  و  اهلسن ،
. دییامن تکرح  گرم  يوس  هب  ناسآ  و  دیشاب ، لاحشوخ  داهج  رد  ندب  زا  ناتحور  ندش  ادج  زا 

ناهنپ نآ  نییاپ  بناج  رد  ناطیـش  هک  دـینزب ، ار  همیخ  نآ  نایم  بانط ، هب  هتـشارفا  ياههمیخ  و  نمـشد ، مکارتم  رگـشل  نیا  هب  داب  امـش  رب 
، دینک نمـشد  دصق  رتتخـس  هچ  ره  قح  هیاپ  ندش  رادومن  يارب  هداهن . سپ  اپ  رارف  يارب  و  هتـشاد ، شیپ  هب  تسد  نتـسجرب  يارب  تسا ،

« دهاکیمن چیه  ار  امش  شاداپ  تسامش و  اب  ادخ  دیرترب و  ياهناسنا  امش   » هک
.

141 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1067)

نآ هب  هفیقس  رابخا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  یتقو  دنیوگ : راصنا . قح  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1066  ) 66
دیسر ترضح 

: دنتشاد هضرع  دنتفگ ؟ هچ  راصنا  دومرف :
: دومرف ترضح  نآ  دشاب . امش  زا  يریما  ام و  زا  يریما  دنتفگ : راصنا 

دب زا  و  دوش ، یکین  راصنا  راکوکین  هب  هک  دومرف  تیـصو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دیدرکن  جاجتحا  هنوگ  نیا  راصنا  هورگ  هب  ارچ 

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنتفگ ترضح  هب  ددرگ ؟ یشوپ  مشچ  ناشراک 
شیرق دومرف : سپـس  درکیمن . شرافـس  ناشقح  رد  ربمایپ  دوب  نانآ  زا  تموکح  رگا  دومرف : تسا ؟ راصنا  رب  یتّجح  هچ  تیـصو  نیا  رد 

؟ دنتفگ هچ 
: دومرف هلآ . هیلع و  هّللا  یّلص  دنلوسر  هرجش  نانآ  هک  دندرک  لالدتسا  شیرق  دنتشاد : هضرع 

! دندومن عیاض  ار  نآ  هویم  و  دندرک ، جاجتحا  تخرد  هب 
142 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1068)

هب هتفر و  نوریب  وا  تسد  زا  رصم  تشاذگاو و  رکب  وبا  نب  دمحم  هب  ار  رـصم  تراما  هک  یتقو  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1067  ) 67
دیسر تداهش 

یلاـخ نانمـشد  يارب  ار  هصرع  مدرکیم  رـصم  رادناتـسا  ار  وا  رگا  مهد ، رارق  هبتع  نـب  مشاـه  راـیتخا  رد  ار  رـصم  تموـکح  متـساوخیم 
دوب مرسمه  رسپ  و  نم ، بوبحم  وا  تسین ، رکب  وبا  نب  دّمحم  رب  یشنزرس  هتبلا  دادیمن . نانآ  هب  یتصرف  و  درکیمن ،

(1069 . )

شنامیپ تسس  باحصا  شنزرس  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1068  ) 68

فرط ره  زا  هک  ددرگیم ، راتفر  هدیـسوپ  ياهـسابل  اب  و  دوشیم ، ارادـم  هتفوک  ناهوک  ياهرتش  اب  هکنانچ  منک  ارادـم  امـش  اب  هزادـنا  هچ 
ماش هاپس  زا  یهورگ  تقو  ره  ددرگیم !؟ هراپ  رگید  بناج  زا  دوشیم  هتخود 

143 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب دربیم . هانپ  هنایشآ  هب  راتفک  دننام  دزخیم و  هنال  هب  رامسوس  نوچ  و  ددنبیم ، ار  شاهناخ  برد  امـش  زا  يدرم  ره  دنکیم  ور  امـش  هب 

هتـسکش ریت  اب  دزادـنیب  ریت  نمـشد  يوس  هب  امـش  هلیـسو  هب  هک  نآ  و  دـیزیخرب . شیرای  هب  امـش  هک  تسا  یـسک  لـیلذ  راوخ و  مسق  ادـخ 
ار امـش  هک  هچنآ  نم  كدنا . داهج  ياهمچرپ  ریز  یلو  دـیناوارف ، مارآ  ياههصرع  رد  امـش  ادـخ  هب  دـنگوس  هدرک . يزادـناریت  ناکیپیب 

. منکیمن حالصا  ار  امش  دوخ  ندرک  هابت  اب  زگره  یلو  منادیم ، دیامنیم  میقتسم  ار  ناتیاهیجک  حالصا و 
لطاب ار  قح  هک  نانچنآ  و  دیرادن ، قح  هب  تفرعم  دیـسانشیم  ار  لطاب  هک  نانچنآ  دـنادرگ . هابت  ار  ناتبیـصن  و  راوخ ، ار  ناتیور  دـنوادخ 

! دییامنیمن دوبان  ار  لطاب  دینکیم 
(1070)

دیسر شکرابم  قرف  هب  تبرض  هک  يزور  هاگرحس  تسا  ترضح  نآ  راتفگ  و  ( 1069  ) 69

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و  تفرگ ، ارم  باوخ  هک  مدوب  هتسشن 
144 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

زا رتهب  دنوادخ  متفگ : نک . نیرفن  نانآ  هب  دومرف : مدید ! وت  تما  زا  اهینمـشد  اهیجک و  هچ  ادخ ، ربمایپ  يا  متفگ : دش ، راکـشآ  نم  رب 
. درامگ نانآ  رب  ار  يرش  نم  ياج  هب  و  دنک ، تیانع  نم  هب  ار  نانآ 

تسا نانخس  نیرتحیصف  زا  نیا  و  تسا ، ینمشد  ددل »  » یجک و دوا »  » زا روظنم 
(1071 . )
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قارع لها  شنزرس  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1070  ) 70

دـیازب و هدرم  لفط  يراد  راب  نارود  زا  سپ  و  هدـش ، راد  راـب  هک  دـیتسه  ياهلماـح  نز  نوچمه  امـش  قارع ، لـها  يا  قح ، دـمح  زا  سپ 
. دربب ار  شثرا  صاخشا  نیرترود  و  دوش ، ینالوط  شیگهویب  هرود  و  دریمب ، شرهوش 

: دییوگیم امـش  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دیـشک . امـش  يوس  هب  ارم  رارطـضا  دوبن ، رایتخا  يور  زا  امـش  يوس  هب  مندمآ  مسق  ادخ  هب  دینادب 
رب مدنب ؟ غورد  یسک  هچ  رب  دشکب ! ار  امش  ادخ  دیوگیم ! غورد  یلع 

145 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. مدومن قیدصت  ار  وا  هک  متسه  يدرف  نیتسخن  نم  ادخ ؟ ربمایپ  رب  ای  مدروآ . نامیا  قح  هب  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  ادخ ؟

. دیتشادن ار  نآ  ندینش  تقایل  و  دیدوب ، بیاغ  نآ  زا  امش  هک  ماهتفرگ  ربمایپ  زا  هک  تسا  ینانخس  اما  مسق ، ادخ  هب  زگره  هن 
و ، » مراذگیم شرایتخا  رد  ناگیار  ار  تمکح  ملع و  دشاب  هتـشاد  تیفرظ  رگا  دنیـشنب ! ازع  هب  دیوگیم » غورد  یلع   » تفگ هک  نآ  ردام 

« تسناد دیهاوخ  مداد  ربخ  امش  هب  ار  هچنآ  تقیقح  هدنیآ  رد 
(1072 . )

دهدیم میلعت  ار  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) ربمایپ رب  نداتسرف  دورد  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1071  ) 71

نآ و تخبدب  هچ  ترطف ، ساسا  رب  اهلد  هدننیرفآ  يا  و  هتشارفا ، رب  ياهنامسآ  هدنراد  هاگن  و  هدرتسگ ، ياهنیمز  هدننارتسگ  يا  ایادخ ، راب 
، توبن هدننک  متخ  هک  یلوسر  هد ، رارق  دوخ  لوسر  هدنب و  دّمحم  رب  ار  تتاکرب  نیرتنوزفا  و  تیاهدورد ، نیرتفیرـش  نآ ، تخبـشوخ  هچ 

لطاب ياهشورخ  هک  يربمایپ  تسا ، قح  يانبم  رب  قح  هدننک  راکشآ  و  هتسب ، ياههار  هدننک  زاب  و 
146 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و دومن ، مایق  وت  رما  هب  درب ، شیپ  تردق  اب  تفرگ  هدـهع  رب  هک  ار  یتلاسر  ینیگنـس  هک  نانچ  تسکـش ، ار  یهارمگ  ياههلمح  و  عفد ، ار 
ار تدهع  دومن ، طبـض  ار  وت  یحو  دزرو ، یتسـس  تشاد  هک  یمزع  رد  و  دنامب ، نتفرگ  یـشیپ  زا  هکنیا  نودب  تفاتـش ، وت  ياضر  هار  رد 

ییاهلد و  تخاس ، نشور  راک  هابتشا  يارب  ار  قح  هار  و  تخورفا ، رب  ار  بلط  شناد  شتآ  ات  دیزرو ، مادقا  تنامرف  يارجا  رب  دومن ، ظفح 
غالبا ار  ینارون  ماکحا  و  درک ، اپ  رب  ار  حـضاو  ياههناشن  هک  يربمایپ  دـش ، تیادـه  وا  هلیـسو  هب  دوب  هدـش  قرغ  ناهانگ  اـههنتف و  رد  هک 

. دوب قلخ  يوس  هب  تاهداتسرف  و  تاقح ، هب  ربمایپ  و  تمایق ، زور  رد  وت  دهاش  و  وت ، يّرس  شناد  رادهنیزخ  و  وت ، راکتسرد  نیما  وا  دومن .
ار وا  يانب  یهلا ، امرف . تمحرم  تمرک  لضف و  زا  يرجا  ناوارف و  ریخ  زا  ار  وا  و  اشگب ، وا  يارب  تتمحر  هیاس  رد  عیـسو  ییاج  ادنوادخ ،

نینچ تلاسر  ضوع  رد  ار  وا  و  زاس ، لماک  ار  شرون  و  راد ، یمارگ  دوخ  دزن  ار  شاهبترم  و  نادرگ ، دـنلب  تلیـضف  ناگدـننک  انب  يانب  رب 
ار شراتفگ  لوبقم ، ار  شتداهش  هد : شاداپ 
147 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و کین ، شیگدنز  هک  ییاج  رد  وا  ام و  نیب  ادـنوادخ ، هد . رارق  لطاب  قح و  نیب  هدـننک  ادـج  ار  شنخـس  و  لدـع ، ار  شقطنم  هدیدنـسپ ،
تمارک ياهناغمرا  اب  شمارآ  ياهتنم  رد  و  ناوارف ، ششیاسآ  و  شخب ، تذل  شیاهـسوه  و  هدروآ ، رب  شیاهـشهاوخ  و  لاوزیب ، شتمعن 

امرف عمج  تسا 
(1073 . )

دومرف مکح  نب  ناورم  هراب  رد  هرصب  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1072  ) 72
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یهاوخ تعافش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  رد  نیسح  ماما  نسح و  ماما  زا  شتاجن  يارب  دش ، ریسا  لمج  زور  مکح  نب  ناورم  دنتفگ :
. دومرف دازآ  ار  وا  نینمؤملا  ریما  دندرک و  تعافش  نینسح  درک ،

: دومرف ماما  دنتساوخ ، هزاجا  ترضح  زا  ناورم  تعیب  يارب  نینسح 
دنک تعیب  نم  اب  شتسد  اب  رگا  تسا ، نئاخ  يدوهی  تسد  شتسد  تسین ، زاین  وا  تعیب  هب  ارم  درکن ؟ تعیب  نم  اب  نامثع  لتق  زا  دعب  رگم 

هب شنامز  رادقم  هک  تسا  شیپ  رد  یتموکح  وا  يارب  دنکشیم . شهاگنمیشن  اب 
148 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دید دهاوخ  يرابنوخ  زور  شنادنزرف  وا و  زا  یمالسا  هعماج  و  تسا ، مکاح  راهچ  ردپ  وا  دسیلب . ار  دوخ  ینیب  گس  هک  تسا  ياهزادنا 
(1074 . )

درک نامثع  اب  تعیب  دصق  تفالخ  ياروش  هک  ینامز  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1073  ) 73

و دـنامب ، ملاس  نیملـسم  روما  هک  یتقو  ات  منکیم  اـهر  ار  نآ  مسق  ادـخ  هب  و  مرتهتـسیاش ، نارگید  زا  تموکح  هب  نم  هک  دـینادیم  اـمش 
نآ هب  تبـسن  امـش  هک  ایند  رویز  رز و  زا  ضارعا  و  نآ ، لضف  شاداپ و  دیما  هب  منکیم  اهر  دهدن ، يور  نم  رب  زج  تما  همانرب  رد  یمتس 

دیاهدش تباقر  راچد 
.

149 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1075)

دننکیم نامثع  لتق  هب  مهتم  ار  وا  هّیما  ینب  دینش  هک  ینامز  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1074  ) 74

؟ درکن عنم  نم  هب  تمهت  زا  ار  نادان  مدرم  نم  كاپ  هقباس  ایآ  تشادـن ؟ زاب  نم  هب  ندز  ارتفا  زا  ار  نانآ  نم  عضو  زا  هیما  ینب  یهاگآ  اـیآ 
رد ناگداتفا  دیدرت  هب  نمـشد  و  منید ، زا  ناگدش  جراخ  اب  هدننک  جاجتحا  نم  تسا . رتاسر  نم  نابز  زا  هداد  نانآ  هب  ادخ  هک  يدـنپ  هتبلا 

دندرگیم تازاجم  دنراد  هنیس  رد  هچنآ  هب  ناگدنب  و  دوشیم ، هضرع  ادخ  باتک  هب  هبتشم  روما  مامت  نییآ .
(1076 . )

حلاص لمع  هب  قیوشت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1075  ) 75

، ددرگ کیدزن  نآ  هب  دوش و  تیاده  هب  توعد  دیامن ، ظفح  ار  نآ  دونشب و  یتمکح  هک  ار  يدرم  دنک  تمحر  دنوادخ 
150 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ماجنا حلاص  لمع  و  دتـسرف ، شیپ  صلاخ  شالت  دسرتب . دوخ  هانگ  زا  و  دراد ، ساپ  ار  يادخ  دبای . تاجن  دریگب و  ار  يرگتیاده  نماد  و 
شیوزرآ و  دنک ، هبلغ  سفن  ياوه  رب  دبایب . یترخآ  شاداپ  و  دنز ، هناشن  هب  ریت  دنیزگ . يرود  مارح  زا  و  دزودنیب ، دنمدوس  هریخذ  دـهد .

. دوش نشور  هار  مزتلم  و  دهن ، مدق  نشور  هار  رد  دنک . گرم  زا  سپ  هشوت  ار  اوقت  و  دهد ، رارق  تاجن  بکرم  ار  ربص  دیامن . بیذـکت  ار 
درادرب هشوت  داز و  دوخ  لمع  زا  و  دریگ ، یشیپ  لجا  رب  دوخ  لمع  اب  دناد ، تمینغ  ار  تلهم 

(1077 . )

تشاد زاب  ار  وا  قح  صاع  نب  دیعس  هک  یماگنه  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1076  ) 76
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تخادنا مهاوخ  رود  ار  نانآ  منامب  هدنز  رگا  مسق  ادخ  هب  دنهدیم . نم  هب  كدنا  كدنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ثاریم  زا  هیما  ینب 
. دزادنایم رود  باصق  هک  يدولآ  كاخ  هبنکش  ای  رگج  هراپ  دننام 

151 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نم هب  كدنا  كدـنا  لاملا  تیب  زا  هک  تسا  نیا  یننوقوفیل »  » يانعم هدـش . تیاور  زین  تسا  ۀـبرتلا » ماذ  و   » سکع رب  هک  ۀـمذولا » بارتلا  »

كاخ رگج  ای  هبنکـش  هراپ  زا  ترابع  همذ » و   » عمج ماذ » و  . » تسا رتش  ریـش  ندیـشود  راب  کی  يانعم  هب  هک  هقاـن » قاوف   » دـننام دـنهدیم 
دنزادنایم رود  ار  نآ  هک  تسا  دولآ 

(1078 . )

درکیم اعد  نآ  اب  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1077  ) 77

. درگ زاب  نم  هب  تترفغم  هب  هرابود  مهوت  متـشگ  زاب  هانگ  هب  هرابود  رگا  سپ  شخبب . نم  رب  يرتاناد  نم  زا  نم  هراب  رد  ار  هچنآ  ادنوادخ ،
برقت وت  هب  منابز  هب  هک  ار  هچنآ  یهلا  يدیدن . نآ  هب  تبـسن  نم  زا  ییافو  وت  مدرک و  هدعو  دوخ  اب  هک  ار  هچنآ  شخبب  نم  رب  ادـنوادخ ،

نم رب  ار  مناـبز  ياهـشزغل  لد و  تایهتـشم  و  هدوهیب ، نانخـس  و  مشچ ، تاراـشا  یهلا  شخبب . نم  رب  دوب  نآ  فـالخ  رب  ملد  یلو  متـسج 
شخبب
.

152 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1079)

دومن جراوخ  يوس  هب  تکرح  دصق  هک  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1078  ) 78

: تفگ وا  هب  شنارای  زا  یکی  و  ، 
: دومرف ترضح  یسرن ! يزوریپ  هب  مسرتیم  مراد  بکاوک  عاضوا  زا  هک  یعالطا  اب  ینک  تکرح  تعاس  نیا  رد  رگا  نانمؤم ، ریما  يا 
رذـح رب  و  دوشیم ؟ رود  وا  زا  ررـض  نایز و  دـنک  تکرح  تعاس  نآ  رد  سک  ره  هک  ییامنیم  ییامنهار  یتعاس  هب  ینکیم  روصت  اـیآ 

؟ دنکیم هطاحا  ار  يو  ررض  نایز و  دیامن  تکرح  نآ  رد  هک  ره  هک  یتعاس  زا  يرادیم 
عفد بولطم و  ندروآ  تسد  هب  رد  ادخ  يرای  بلط  زا  دوخ  نامگ  هب  و  هدرک ، بیذکت  ار  نآرق  دنک  قیدصت  راتفگ  نیا  رد  ار  وت  هک  نآ 

هک نآ  وت  لایخ  هب  اریز  ار ، ادخ  هن  دیامن  شیاتس  ار  وت  دنک  لمع  وت  هتفگ  هب  هک  یسک  تسا  راوازـس  وت  راتفگ  رب  انب  هدش . زاینیب  هورکم 
ور سپس  ییوت . هدنام  ناما  رد  نایز  زا  هدرب و  تعفنم  نآ  رد  هک  هدرک  ییامنهار  یتعاس  هب  ار  وا 

153 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
: دومرف درک و  مدرم  هب 

تناهک موجن  نتخومآ  هجیتن  اریز  ایرد ، ای  یکـشخ  رد  یبای  تهج  يارب  يرازبا  ناونع  هب  رگم  دیزیهرپب  موجن  ملع  نتخومآ  زا  مدرم ، يا 
تکرح ادخ  مان  هب  تسا . مّنهج  رد  رفاک  و  تسا ، رفاک  نوچمه  رحاس  و  رحاس ، دننامه  نهاک  و  نهاک ، نوچ  مجنم  و  تسا ، ییوگشیپ  و 

دینک
(1080 . )

نانز تّمذم  رد  لمج  گنج  نایاپ  زا  سپ  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1079  ) 79
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اما تسا . یگدعاق  مایا  رد  هزور  زامن و  زا  ندوب  فاعم  رابتعا  هب  ناشنامیا  ناصقن  اما  دنصقان . لقع  ثرا و  نامیا و  رظن  زا  نانز  مدرم ، يا 
نز ود  تداهش  هکنیا  رابتعا  هب  ناشلقع ، ناصقن  اما  تسا . نادرم  ثرا  مهس  فصن  نانآ  ثرا  مهس  هکنیا  رابتعا  هب  ناشثرا  ناصقن 

154 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رد ات  دـینکن  يوریپ  نانآ  زا  هدیدنـسپ  روما  رد  و  دیـشاب ، رذـحرب  ناشنابوخ  زا  و  دیـسرتب ، نانآ  نادـب  زا  تسا . درم  کی  اب  تداهـش  ربارب 

دنشاب هتشادن  يوریپ  عمط  هتسیاشان  لامعا 
(1081 . )

دهز هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1080  ) 80

رود امـش  زا  تیعقاو  هس  نیا  عمج )  ) رگا تسا . تامرحم  زا  يریگ  هرانک  و  تمعن ، دزن  رکـش  وزرآ ، یهاتوک  زا  تراـبع  دـهز  مدرم ، يا 
راکشآ و ياهتجح  هلیـسو  هب  دنوادخ  اریز  دیوشن ، راچد  تمعن  رکـش  یـشومارف  هب  و  دنکن ، هبلغ  امـش  ربص  رب  مارح  هکنیا  لقا  دح  دش 

تسا هدراذگن  یقاب  امش  يارب  يرذع  ياج  تسا  ناگدنب  رب  ادخ  حضاو  نیب و  رذع  هک  ییاهباتک  و  نشور ،
.

155 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1082)

ایند فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1081  ) 81

راچد شدنمتورث  تسا . رفیک  شمارح  رد  و  باسح ، شلالح  رد  تسا . یتسین  شماجنارس  و  یتخـس ، شیادتبا  هک  ياهناخ  زا  میوگب  هچ 
. تسا هودنا  راتفرگ  شتسدیهت  و  شیامزآ ، هنتف و 

وا تسیرگن  نآ  هب  تربع  هدید  هب  هک  ره  دومن . يور  وا  هب  دوخ  دیشکن  یتمحز  هک  نآ  و  تفاین ، تسد  نآ  هب  دیـشوک  شبلط  رد  هک  نآ 
. تخاس راچد  ییانیبان  هب  ار  وا  دومن  رظن  نآ  هب  يرادیرخ  مشچ  هب  سک  ره  و  درک ، انیب  ار 

یفده بیجع و  سب  ییانعم  تسیرگن »...  نآ  هب  تربع  هدـید  هب  هک  ره  : » دـشیدنیب بوخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  رد  هک  ره  فلؤم :
مـشچ هب  هک  سک  ره  و   » هلمج هک  هاـگ  نآ  هژیو  هب  دیـسر ، ناوـتن  نآ  روـغ  تیاـهن و  هب  زگره  هک  دـباییم  نآ  رد  تسد  رود  تیاـهنیب 

ار داد » رارق  رظن  روظنم  ار  نآ   » اب داد » رارق  دـید  هطـساو  ار  نآ   » نایم قرف  اریز  دـهد ، رارق  نآ  رانک  رد  ار  دومن »...  رظن  نآ  هب  يرادـیرخ 
دباییم راکشآ  بیجع و  نشور و  حضاو و  رایسب 

.
156 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1083)

تسوا زیگنا  باجعا  ياههبطخ  زا  هک  ءاّرغ »  » هب موسوم  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1082  ) 82

هراشا

يالب ره  هدـننک  فرط  رب  و  لضف ، دوس و  ره  هدنـشخب  تسا ، کـیدزن  شناـسحا  هب  و  رترب ، شتردـق  هب  زیچ  همه  زا  هک  ار  يادـخ  دـمح 
تسا لوا  هک  مروآیم  نامیا  وا  هب  و  میوگیم ، ساپـس  شلماک  ناوارف و  ياهتمعن  و  یپ ، رد  یپ  ياهمرک  رب  ار  وا  تسا . تدش  میظع و 
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و يوق ، تسا و  بلاغ  هک  مبلطیم  کمک  وا  زا  و  هدننک ، تیاده  تسا و  کیدزن  هک  مهاوخیم  تیاده  وا  زا  و  شنیرفآ ، هدننک  ادـتبا  و 
وا هک  تسوا ، هداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  مهدیم  تداهـش  و  روای . تسا و  هدننک  تیافک  هک  میامنیم  دامتعا  وا  هب 

. داتسرف شباذع  زا  نایصاع  ندناسرت  و  شتّجح ، غالبا  و  شنامرف ، يارجا  يارب  ار 
امش هب  دومرف ، نیعم  ار  امش  یگدنز  تدم  دز ، اهلثم  امش  يارب  هک  يدنوادخ  منکیم ، شرافـس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امـش  ادخ ، ناگدنب  يا 

لامعا يرگهرامش  هدودحم  رد  ار  امش  داد ، تشیعم  یخارف  دناشوپ ، سابل 
157 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

باذـع زا  اسر  لیالد  اب  و  هدومن ، رایتخا  ناوارف  يایاطع  لماک و  ياهتمعن  يارب  ار  امـش  هدومن ، هداـمآ  ار  ناـترادرک  يازج  و  داد ، رارق 
شیاـمزآ اـیند  رد  هدومن ، نیعم  تربـع  يارـس  ناـحتما و  هاـگرارق  رد  ار  امـش  یگدـنز  تدـم  و  هدروآ ، رامـش  هب  ار  امـش  هداد ، میب  ادرف 

شهاگدید هدنزغل ، دولآ و  لگ  شاهمـشچ  ردک ، فاصان و  ایند  روخـشبآ  اریز  دیریگیم ، رارق  هبـساحم  دروم  نآ  ساسا  رب  و  دیوشیم ،
ور یهاگهیکت  و  هدنور ، نیب  زا  ياهیاس  و  هدننک ، بورغ  يرون  و  رذگدوز ، ياهدنبیرف  تسا . هدننک  هابت  شهاگشیامزآ  و  هدنبیرف ، ابیز و 

دنلب اپ  هک  شکرـس  بسا  نوچمه  ددرگ ، نئمطم  نآ  هب  نآ  زا  شحوتم  و  دریگ ، سنا  نآ  هب  نآ  زا  هدنمر  هک  هاگ  نآ  ات  تسا . نداتفا  هب 
راک نایاپ  رد  و  دزودـب ، شاهدـننک  كاله  ياهریت  هب  و  دـنک ، دیـص  شیاهماد  هب  ار  وا  و  دزادـنا ، كاـخ  هب  ار  شراوس  دـبوک  نیمز  هب  و 

و يدـبا ، هاگیاج  هدـهاشم  و  كانـسرت ، هاگتـشگ  زاب  و  ربق ، گنت  هاگباوخ  هب  ار  وا  هک  یلاح  رد  ددـنبب ، گرم  ياهدـنمک  هب  ار  شندرگ 
. دهد قوس  لمع  يازج  كرد 

، دتسیایمن زاب  ناشندرک  دوبان  زا  گرم  دنناگتشذگ ، نیشناج  هک  یناگدنیآ  اب  ایند  دروخرب  تسا  نیمه 
158 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نایاپ تیاهن  ات  دنوریم  ایند  زا  یپ  رد  یپ  همه  نیا  و  دنیامنیم ، يوریپ  ناگتـشذگ  هیور  زا  دنرادیمن ، رب  تسد  یگدولآ  زا  ناگدـنام  و 
، دوش کیدزن  ربق  زا  ناگدرم  ندـمآ  نوریب  و  ددرگ ، يرپس  ناراگزور  و  دلـسگب ، مه  زا  روما  هتـشر  هک  هاگ  نآ  ات  یتسین . انف و  تبقاع  و 

شرما يوس  هب  هک  یلاح  رد  دروآ ، رد  هب  كاله  ياههاگترپ  و  ناگدـنرد ، هنال  و  ناگدـنرپ ، هنایـشآ  و  اهروگ ، نایم  زا  ار  همه  دـنوادخ 
، دراد هطاحا  همه  رب  دنوادخ  دـید  هدز ، فص  یناگداتـسیا  و  شوماخ ، یهورگ  دـندرگ ، ناور  نانک  هلجع  ناشداعم  هکرعم  هب  و  ناباتش ،

هراچ هک  تسا  يزور  دوشیم ، هدـناشوپ  نانآ  رب  يراوخ  میلـست و و  تلذ  يراسکاخ و  ساـبل  دناونـشیم ، همه  هب  ار  شیادـن  هدـنهدادن 
، هدیسر ناهد  ات  قرع  هتشگ ، یفخم  هتسهآ و  اهادص  هدش ، شوماخ  یهت و  سرت  زا  اهلد  هدش ، عطق  وزرآ  تسین ، زاس  راک  نآ  رد  يزاس 

يازج هب  ندیسر  لطاب و  قح و  نایم  عطاق  مکح  نایب  يارب  قح  يدانم  ياسآ  دعر  دایرف  ندینش  زا  اهـشوگ  و  هدش ، میظع  هانگ  زا  سرت  و 
رادـم رد  رایتخایب  و  هدـش ، قلخ  تردـق  هب  هک  دنتـسه  یناگدـنب  تیعمج  نیا  تسا ! هدـمآ  رد  هزرل  هب  باوث  رفیک و  دـب و  کین و  لمع 

، دناهتفرگ رارق  قح  شرورپ 
159 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رد و  هدروآ ، رب  ربق  زا  رس  اهنت  و  هدمآ ، یگدیسوپ  ضرعم  رد  و  هدش ، هتشاذگ  ربق  نورد  رد  و  هتشگ ، گرم  راچد  ناگتـشرف  روضح  اب  و 
. دوشیم نشور  قح  هبساحم  اب  ناشعضو  و  دنوشیم ، هداد  ازج  ناشلامعا  ربارب 

تفرگ رارق  ناشرایتخا  رد  تصرف  و  دنتـشگ ، تیادـه  نشور  هار  هب  و  دـندش ، هداد  تلهم  یهارمگ  زا  ندـمآ  نوریب  يارب  اـیند  رد  ناـنیا 
هب هقباسم  نادیم  رد  دش ، هتـشادرب  ناشمـشچ  ربارب  زا  تاهبـش  هدرپ  دنک ، یـضار  دوخ  زا  ار  یـضاران  هک  یـصخش  هب  نداد  تصرف  دننام 

تصرف دش  دمآ و  لحم  تایح و  تدم  رد  تداعس  رون  سابتقا  بتارم و  نیرتهب  هب  ندیسر  يارب  رکفت  لاجم  و  دندش ، اهر  تاریخ  يوس 
و تباث ، ءارآ  و  اونش ، ياهشوگ  و  كاپ ، ياهلد  اب  رگا  هدنهد ، افش  ياهدنپ  و  تسار ، حیحـص و  ياهلثم  نیا  زا  ابجع  دش . تیانع  نانآ  هب 

. دنک دروخ  رب  شیدنارود  ياهلقع 
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رذح تساخرب ، لمع  هب  دیسرت و  و  دومن ، فارتعا  درک و  هانگ  و  دش ، عشاخ  دینش و  هک  یـسک  ياوقت  دننام  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ 
. تفرگ تربع  دش و  هضرع  وا  هب  تربع  تخاس ، هشیپ  یکین  درک و  نیقی  تفاتش ، تعاط  يوس  هب  دومن و 

، داد لد  قح  هب  درک و  تباجا  ار  قح  توعد  تشگ ، تیعونمم  ياریذپ  دش و  هانگ  زا  عونمم  دیسرت ، وا  دندناسرت و  ار  وا 
160 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ناباتـش سپ  درک ، هدـهاشم  وا  دـش و  هئارا  وا  هب  تقیقح  تفر ، ناشیا  قیرط  هب  درک و  ادـتقا  هار  نایداه  هب  دومن ، هبوت  تشگرب و  هانگ  زا 
يارب هشوت  داز و  و  دومن ، دابآ  ار  شتمایق  درک ، هزیکاپ  ار  نطاب  تفای ، ترخآ  هریخذ  تفای ، تاجن  یتشز  زا  زیرگ  اـب  و  دـش ، قح  بلاـط 

. داتسرف شیپ  هلحار  داز و  يدبا  هاگیاج  يارب  و  درک ، راب  دوخ  بکرم  رب  یتسدیهت  لحم  زاین و  تقو  رطخ و  رپ  هار  گرم و  زور 
زا ار  امـش  هک  يرذح  تیاهن  دینک  رذح  وا  زا  و  دـینک ، هشیپ  اوقت  هدـیرفآ  نآ  يارب  ار  امـش  هک  یفدـه  تهج  رد  ادـخ ، ناگدـنب  يا  سپ 

يارب و  هدرک ، ایهم  امش  يارب  تمایق  رد  هچنآ  تهج  قح  هناقداص  هدعو  ققحت  يارب  دینک  قاقحتسا  بسک  و  هتـشاد ، رذح  رب  دوخ  بناج 
. داعم زور  لوه  زا  رذح 

قح ياهتمعن  یخرب  يروآ  دای  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  یتمسق 

اـضعا لماش  ار  وضع  ره  دنوش ، انیب  اهیکیرات  زا  ات  دومرف  ررقم  اهمـشچ  و  دننک ، ظفح  دـیآ  راک  هب  هچنآ  ات  داد  رارق  اهـشوگ  امـش  يارب 
ياهلحم رد  ناشماود  تروص و  فیلأت  رد  ار  اضعا  نآ  و  دینادرگ ،

161 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ياهتمعن رد  اهناسنا  هک  یلاح  رد  دنتسه ، دوخ  قازرا  هدنیوج  هک  ییاهلد  و  دنرارق ، رب  دنمدوس  رازبا  اب  هک  ییاهندب  اب  داد ، رارق  بسانم 

امـش يارب  ناگتـشذگ  راثآ  زا  و  تشاد ، ناهنپ  امـش  زا  ار  رّدقم  رمع  تدم  دـنقرغ . یتسردـنت  تافآ  عناوم  و  ناسحا ، تابجوم  و  گرزب ،
: تشاذگ ياج  هب  اهتربع 

ناـشیاهوزرآ هب  هکنیا  زا  لـبق  یلو  دوب ، ناـنآ  بیـصن  گرم  ندـش  ریگوـلگ  زا  شیپ  هک  رمع  یخارف  زا  و  دـندرب ، اـیند  زا  هک  ياهرهب  زا 
. دومن ادج  ناشیاهوزرآ  زا  ار  نانآ  لجا  نامسیر  نتسسگ  و  درک ، باتش  نانآ  فرط  هب  گرم  دنسرب 

. دنتفرگن تربع  یناوج  يادتبا  زا  و  دندرکن ، هیهت  ترخآ  داز  یتسردنت  تقو  هب 
ضارما زا  ریغ  تـسا  تمالـس  یباداـش  رد  هـک  نآ  و  دـشکیم ؟ راـظتنا  ار  يریپ  یگدـیمخ و  زج  تـسا  یناوـج  ناوـفنع  رد  هـک  نآ  اـیآ 

؟ تسا رظتنم  ار  انف  تعاس  زج  تسا  دوجوم  العف  هک  یسک  و  دراد ؟ عقوت  ار  نوگانوگ 
هصغ و زا  ناهد  بآ  ندربورف  و  لد ، زوس  درد  و  بارطـضا ، هزرل و  و  ایند ، نیا  زا  چوک  و  یگدـنز ، زا  ییادـج  ندـش  کیدزن  اب  مه  نآ 

عفد تردق  ناکیدزن  همه  نیا  ایآ  نارـسمه . ناتـسود و  ناشیوخ و  نادنزرف و  زا  نتـساوخ  کمک  يارب  نتخود  فارطا  هب  هدـید  و  جـنر ،
؟ دنهدیم يدوس  ناگدننک  هیرگ  ایآ  دنراد ؟ ناسنا  زا  ار  گرم 

162 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
لماوع هدرک ، هراپ  هراپ  ار  شدنب  تسوپ  ناگدـنزگ  هدـنام ، اهنت  ربق  يانگنت  رد  و  هتفر ، ورگ  هب  ناتـسروگ  رد  هداوناخ  هدرم  هک  یلاح  رد 

هب ار  وا  ياههناشن  هنامز  ثداوح  و  هتـشادرب ، نایم  زا  ار  شراـثآ  تخـس  ياـهداب  هدومن ، هنهک  ار  شندـب  یگزاـت  یکزاـن و  هدـننک  رغـال 
رابخا هب  هدنام ، ناهانگ  ياهراب  ورگ  رد  اهناج  و  هدیـسوپ ، تّوق  زا  سپ  اهناوختـسا  و  هدرک ، رییغت  یگزات  زا  سپ  اهندـب  هدیـشک ، يدوبان 

. دنبلطن ناشیاهاطخ  زا  قح  يدونـشخ  و  دنهاوخن ، حلاص  لمع  ندرک  هفاضا  ناگدرم  حاورا  زا  اجنآ  هدرک ، ادیپ  نیقی  گرم  زا  سپ  یبیغ 
، دیوریم نانآ  هار  هب  و  هدرک ، يوریپ  نانآ  راتفر  زا  هک  دیتسین ، ناشیا  ناشیوخ  ناردارب و  ناردپ و  مدرم و  نیا  نادنزرف  ناگدنز  امش  ایآ 

لفاغ دوخ  حالف  تیاده و  بلط  زا  و  تسا ، تخـس  دوخ  يونعم  بیـصن  ندروآ  تسد  هب  زا  اهلد  سپ  دیراذگیم ؟ مدق  نانآ  هداج  رد  و 
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. تسایند عاتم  يروآ  عمج  رد  ناشتاجن  تیاده و  راگنا  و  تسا ، ناشیا  ریغ  قح  دوصقم  ایوگ  تسامیپ ، هار  یلصا  ریسم  ریغ  رد  و  تسا ،
لوه لحم  و  تساهمدق ، شزغل  هاگیاج  هک  اجنآ  تسا ، طارص  زا  امش  روبع  هک  دینادب  و 

163 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
و هدرک ، لوغشم  ار  شلد  رکفت  هشیدنا و  هک  يدنمدرخ  ياوقت  دینک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  ادخ ، ناگدنب  يا  سپ  تارطاخم . عاونا  سرت و  و 
رد ار  وا  قـح  تمحر  هب  دـیما  و  هتفرگ ، شاهدـید  زا  مه  ار  باوـخ  نیرتـمک  بش  تداـبع  و  هدـنکفا ، جـنر  هب  ار  شندـب  باذـع  زا  سرت 

باتـش تکرح و  هب  ار  شناـبز  یهلا  رکذ  و  هدرک ، عنم  شتاوهـش  زا  ار  يو  اـیند  هب  یتـبغریب  و  هتـشاد ، هاـگن  هنـشت  زور  طـسو  ياـمرگ 
يارب و  هتفرگ ، هراـنک  دراد  زاـب  قـح  نشور  هار  زا  ار  وا  هک  ییاههشیدـنا  زا  و  هتـشاد ، مدـقم  تماـیق  رد  نما  يارب  ار  تشحو  و  هتـشاداو ،
روما و  هدـنادرگن ، زاب  قح  هار  زا  ار  وا  رورغ  ربک و  لماوع  و  هدرک ، تکرح  تسادـخ ) هار  هک   ) هار نیرتهناـیم  رد  بولطم  هار  هب  ندیـسر 

ربق هک   ) دوخ هاگباوخ  نیرتهدوسآ  رد  يورخا  یگدنز  شیاسآ  تشهب و  هب  قح  تراشب  یلاحشوخ  هب  هدنامن ، هدیشوپ  وا  رب  زیگنا  هابتـشا 
تداعـس و اب  ترخآ ، هشوت  و  هدومن ، روبع  هدیدنـسپ  روط  هب  ایند  هاگرذگ  زا  هتفای ، تسد  تسا ) تمایق  هک   ) شزور نیرت  نمیا  و  تسا )

تعرس تعاط  يوس  هب  ایند  رد  تلهم  ماّیا  رد  و  هتفاتش ، هدیدنـسپ  رادرک  يوس  هب  قح  ماقم  زا  سرت  ضحم  و  هداتـسرف ، شیپ  یتخبـشوخ 
هب هراـمه  و  هدوب ، ادرف  رکف  هب  زورما  و  هتخیرگ ، هاـنگ  زا  ادـخ  فوخ  رطاـخ  هب  و  هداد ، ناـشن  قوش  قح  ياـضر  يوجتـسج  رد  و  هدرک ،

. تسا هتسیرگن  هدنیآ 
164 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هدـنریگ و ماقتنا  ادـخ  هک  تسا  یفاک  و  تسا ، سب  يراتفرگ  باذـع و  يارب  خزود  و  تسا ، هزادـنا  هب  شاداـپ  باوث و  يارب  تشهب  سپ 
. تسا رگ  همصاخم  هدننک و  جاجتحا  تمایق  رد  نآرق  هک  سب  نیمه  و  تسا ، روای 

شیپ هک  ینشور  هار  اب  ار  تجح  و  هتشاذگن ، يرذع  ياج  هداد  میب  هچنآ  ببس  هب  ار  امش  هک  منکیم  شرافس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش  نم 
نخـس اهـشوگ  رد  هنایفخم  و  دـنکیم ، ذوفن  اههنیـس  رد  یناـهنپ  هک  هتـشاد  رذـح  رب  ینمـشد  زا  ار  امـش  و  هدرک ، ماـمت  هداـهن  امـش  ياـپ 
شیارآ ار  تشز  رایـسب  ناهانگ  و  دـنکفایم ، اهوزرآ  رد  دـهدیم و  هدـعو  و  دـشکیم ، یهابت  هب  هدرک  هارمگ  ار  ناسنا  سپ  دـیوگیم ،

رد دوخ  تعاط  دـیق  هب  ار  شناگورگ  و  دـبیرفب ، ار  دوخ  نیرق  جـیردت  هب  ات  دـهدیم ، هولج  زیچان  ار  راب  تکـاله  هریبک  یـصاعم  و  هداد ،
. دناسرتب دوب  هدومن  نمیا  هچنآ  زا  و  درمش ، گرزب  دوب  هداد  هولج  ناسآ  ار  هچنآ  و  ددرگ ، رکنم  دوب  هتسارآ  ار  هچنآ  تقو  نآ  دروآ ،

ناسنا شنیرفآ  یگنوگچ  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  و 

: درک داجیا  تروص  نیدب  هدنناشوپ  فالغ  و  محر ، ياهیکیرات  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  یناسنا  نیا  ای 
165 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. ناوجون كدوک و  و  راوخ ، ریش  لفط  محر و  رد  نینج  و  هدشن ، يدنب  تروص  هتسب  نوخ  و  هدش ، هتخیر  هفطن 
دح هب  نوچ  یلو  دیامن . يراددوخ  هانگ  زا  و  دریگ ، دنپ  دـمهفب و  ات  داد ، رارق  انیب  یمـشچ  و  ایوگ ، ینابز  و  ظفاح ، یبلق  وا  يارب  هاگ  نآ 
بآ سوه  اوه و  ولد  اب  تشگ ، هارمگ  كاـبیب و  و  تخیرگ ، قح  رادـم  زا  ربک  رورغ و  لاـح  هب  دـش ، هتـسارآ  شتماـق  و  دیـسر ، لاـمک 

هب هکنیا  لامتحا  درک ، لمع  دیسر  شرظن  هب  هچ  ره  داهن ، ماگ  یشوخ  تذل و  ره  رد  درک ، رایـسب  شـشوک  ایند  هب  ندیـسر  يارب  دیـشک ،
ناهانگ رد  كدنا  یتدم  و  درک ، مامت  ار  شرمع  یهارمگ  تلفغ و  رد  سپ  درکن ، اورپ  یهانگ  چیه  زا  و  دادـن ، دوش  راچد  یماکان  الب و 

. درکن انتعا  دوب  بجاو  هچنآ  هب  و  دومنن ، دوخ  دیاع  يدوس  يدادادخ  ياهتمعن  ربارب  رد  درب ، رس  هب  دوخ 
، دیباوخن زور  ات  ار  بش  نادرگرس ، هدز و  تریح  سپ  تفرگ ، ار  وا  گرم  ياهیراوگان  تذل ، یشوخ  اوه و  زا  يوریپ  نایغط و  رخاوا  رد 
و ناـبرهم ، يردـپ  راوـخ و  مغ  يردارب  هک  یلاـح  رد  تسا ، بش  رد  شتّدـش  هگ  نوگاـنوگ  ياـهیرامیب  و  دـیدش ، ياـهدرد  اـب  مـه  نآ 
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هک گرم  تارکس  رد  هراچیب  نآ  و  دندوب ، وا  فارطا  رد  دیبوکیم  هنیس  هب  بارطـضا  زا  هک  يرتخد  و  دزیم ، هلان  یباتیب  زا  هک  يرـسمه 
، هتشاد لوغشم  دوخ  هب  ار  وا 

166 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هدیچیپ يدیماان  تلاح  رد  سپس  دوب ! راتفرگ  جنر  تقشم و  اب  ایند  زا  نتفر  و  ندنک ، ناج  یتخس  و  زوسناج ، هلان  و  ناوارف ، هصغ  مغ و  و 

زاب رفـس  زا  رتش  دننام  هتخادنا ، توبات  هتخت  يور  ار  وا  دـننکیم ، شاهناور  ربق  يوس  هب  تمواقم  نداد  ناشن  نودـب  و  دوشیم ، اهنفک  هب 
هک ییاج  دـنربیم ، تبرغ  هناخ  ات  شود  اب  ار  وا  هتـشگ  عمج  ناردارب  نادـنزرف و  هدـش ، رغال  روجنر و  هتفر و  لاـح  زا  هدـناماو و  هتـشگ 

لاؤس و سرت  زا  هک  یلاح  رد  دنناشنیم  ربق  رد  ار  وا  دندرگرب ، اههدز  تبیـصم  ناگدـننک و  تعیاشم  نوچ  و  دـش . دـهاوخن  هدـید  رگید 
، نازوس شتآ  ناجیه  و  مّنهج ، هب  ندش  دراو  و  ناشوج ، بآ  رد  نداتفا  اجنآ  رد  الب  نیرتگرزب  دیوگیم . نخس  هتسهآ  ناحتما  رد  شزغل 

. تسا نآ  دایرف  تدش  و 
و دوش ، درد  زا  عنام  ات  یتقاط  هن  و  دنک ، فرطرب  ار  الب  ات  یشیاسآ  هن  و  دهد ، تحارتسا  ار  وا  ات  تسین  یشمارآ  نوکـس و  قح  باذع  رد 

یپ رد  یپ  ياهباذـع  فلتخم و  ياهگرم  نیب  دـنک ، عفر  ار  شاهصغ  هک  یکدـنا  باوخ  یترچ و  هن  و  دـشخب ، تاـجن  ار  يو  اـت  یگرم  هن 
. میربیم هانپ  ادخ  هب  بئاصم  نیا  زا  ام  تسا . راتفرگ 

، دنتسناد دش و  هتخومآ  نانآ  هب  و  دندش ، تمعن  زا  رادروخ  رب  داد و  رمع  اهنآ  هب  ادخ  هک  ینانآ  دنیاجک  ادخ ! ناگدنب 
167 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ناسحا نانآ  هب  و  دنتفای ، ینالوط  یتصرف  دندرک ، شومارف  یلو  دندوب  یتمالـس  رد  و  دـندنام ، لفاغ  مرگرـس و  یلو  دـندش  هداد  تلهم  و 
مـشخ هب  ار  ادخ  هک  یبویع  زا  و  هدننک ، هابت  ناهانگ  زا  دش !؟ هداد  نانآ  هب  گرزب  ياههدعو  و  دـندش ، هدـناسرت  باذـع  زا  و  دـش ، وکین 

ای یهاگهانپ ، هاگهیکت و  ای  یـصالخ ، رارف و  ياج  چـیه  ایآ  تورث ، یتمالـس و  و  ییاونـش ، ییانیب و  نابحاص  يا  دـینک . يرود  دروآیم 
؟ ناتدنربیم بناج  مادک  هب  ای  و  دیوشیم ؟ فرحنم  هار  مادک  هب  سپ  هن ؟ ای  تسه  یتشگ  زاب  هار  زیرگ و 

شکاخ رب  هرهچ  هک  یهاگباوخ  تسوا ، تماق  ضرع  لوط و  هزادـنا  هب  نیمز  زا  امـش  مادـک  ره  بیـصن  دـیوشیم ؟ هتفیرف  زیچ  هچ  هب  اـی 
و دازآ ، تیادـه  ندروآ  تسد  هب  تیعقوم  رد  ناتحور  و  هداـتفین ، ناـتندرگ  هب  گرم  نامـسیر  هک  نونکا  ادـخ ، ناگدـنب  يا  دراذـگیم .
رد رد  راک  ماـجنا  تصرف  و  تشگزاـب ، هبوت و  تقو  و  رارقرب ، راـیتخا  هدارا و  تاـیح و  تلهم  و  عیـسو ، عاـمتجا  نادـیم  و  تحار ، اهندـب 

عقوت دروم  هک  گرم  کیپ  ندیـسر  و  ندـب ، زا  ناج  تقرافم  و  انف ، زا  سرت  و  ربق ، يانگنت  و  تقو ، یگنت  ندیـسر  زا  لـبق  تسا ، راـیتخا 
. دیناد تمینغ  ار  تصرف  ردتقم  زیزع  دنوادخ  باذع  هب  ندش  راچد  زا  شیپ  و  تسا ،

168 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
و دمآ . بارطـضا  هب  اهلد  و  دـش ، ریزارـس  اهکـشا  دـیزرل ، اهندـب  دـناوخ  ار  هبطخ  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتقو  هک  تسا  ربخ  رد  ]

دنمان اّرغ  هبطخ  ار  هبطخ  نیا  مدرم  زا  یضعب 
(1084 .[ )

صاع ورمع  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1083  ) 83

رد منکیم و  یخوش  مرگیزاب ، یناـسنا  و  تسا ، یعبط  خوش  نم  رد  هک  دـنکیم  دومناو  ماـش  مدرم  هب  هک  تسا ، بجعت  هیناز  رـسپ  زا  ارم 
. هدش هانگ  بکترم  نخس  هنوگ  نیا  هب  و  هتفگ ، نخس  لطاب  هب  وا  میاشوک . ندرک  يزاب 

دنکیم تساوخرد  نوچ  دنکیم ، فلخت  دهدیم و  هدعو  و  دیوگیم ، غورد  ندنار  نخـس  رد  وا  تسا . غورد  راتفگ  نیرتدب  هک  دـینادب 
گنج نادیم  هب  نوچ  و  دیامنیم ، محر  عطق  دنکیم و  تنایخ  شدهع  هب  دزرویم ، لخب  دوش  تساوخرد  وا  زا  نوچ  و  دزرویم ، رارصا 

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش زاغآ  گنج  نوچ  و  فالغ ، زا  اهریـشمش  ندـمآ  نوریب  زا  شیپ  هتبلا  دـنکیم ! اهیهن  رما و  هچ  گـنج  نتخاـس  روهلعـش  يارب  دـیآ 
دوخ تاجن  يارب  شاهلیح  نیرتگرزب 

169 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
وا دوشیم . عنام  قح  نتفگ  زا  ار  وا  ترخآ  نایـسن  و  درادیم ، زاب  يزاب  زا  ارم  گرم  دای  مسق  ادخ  هب  تسا ! مدرم  هب  شتروع  نداد  ناشن 

نید زا  نتشادرب  تسد  يارب  یمک  هوشر  ذخا  و  وا ، هب  رصم  ندش  هدیشخب  طرش  هب  رگم  درکن  تعیب  هیواعم  اب 
(1085 . )

دنوادخ تافص  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1084  ) 84

هراشا

ار وا  هک  تسا  يرخآ  و  هدوـبن ، وا  زا  شیپ  يزیچ  هک  تسا  یلوا  کیرـشیب . تسا  ياهناـگی  تسین ، هـّللا  زج  يدوـبعم  مـهدیم  تداـهش 
هار شمیرح  رد  ضیعبت  هیزجت و  دنیامنن ، دیدحت  نییعت و  یتیفیک  هب  ار  وا  اهلد  دنسرن ، شتافص  زا  کی  چیه  هب  اههشیدنا  تسین . ییاهتنا 

. دننکن ادیپ  هطاحا  وا  هب  اهلد  اههدید و  و  درادن ،
170 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تربع دنپ و  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

زاب ناهانگ  زا  اسر  ياهنداد  میب  رطاـخ  هب  دـیریگ ، تربع  ناـشخرد  ياـههناشن  زا  و  دـیریذپ ، دـنپ  دـنمدوس  ياـهتربع  زا  ادـخ ، ناگدـنب 
ياهراک و  هدش ، عطق  امـش  زا  وزرآ  هب  یگتـسبلد  و  هتخیوآ ، رد  امـش  هب  گرم  ياهلاگنچ  ایوگ  دیربب . عفن  اههظعوم  رکذ و  زا  و  دیتسیا ،

يوس هب  هدـننار  تسا ». یهاوگ  هدـننار و  یـسک  ره  اـب   » و هتفرگ ، ارف  ار  امـش  تسا  یندـش  دراو  هک  ییاـج  هب  ناـتحور  ندـنار  راوـشد و 
دهدیم یهاوگ  شلامعا  رب  هدنهد  یهاوگ  و  دناریم ، شرشحم 

تشهب فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  . 

نآ رد  میقم  دوشیمن ، عـطق  شتمعن  دـنراد ، تواـفت  مه  اـب  هک  تسا  یلزاـنم  و  دـنراد ، يرترب  رگیدـکی  رب  هک  تسا  یتاـجرد  ار  تشهب 
ددرگیمن دنمزاین  تسدیهت و  نآ  نکاس  و  دوشیمن ، ریپ  نآ  رد  راگدنام  دوریمن ، نوریب 

.
171 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1086)

تروشم اوقت و  هب  شرافس  یهلا و  دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1085  ) 85

ششوک تساناوت . زیچ  همه  رب  و  تسا ، بلاغ  يزیچ  ره  رب  و  دراد ، هطاحا  يزیچ  ره  هب  تسا ، ربخ  اب  اههشیدنا  زا  و  تسا ، هاگآ  اهناهن  هب 
هار هک  ینامز  رد  و  دوش ، راتفرگ  هکنیا  زا  لبق  تغارف  تقو  رد  و  دبایرد ، ار  وا  گرم  هکنآ  زا  شیپ  دشوکب  تلهم  مایا  رد  امش  زا  هدننک 

ینتفر يارـس  زا  و  دـنک ، هدامآ  تعاط  هرفـس  مدـق  تابث  ادرف و  شیاسآ  يارب  دـیاب  یمدآ  دناهدرـشفن . ار  شیولگ  زونه  تسا و  زاب  سفن 
. درادرب هشوت  تماقا  هناخ  يارب 
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امـش شیپ  دوخ  قوقح  زا  هچنآ  رد  و  هداد ، روتـسد  امـش  هب  ار  نآ  تیاعر  هک  شنآرق  رد  ادخ  ناگدنب  يا  دیریگ  رظن  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
ریخ و هب  ار  امـش  لامعا  هتـشاذگناو . یلد  روک  تلاهج و  رد  و  هدرکن ، اهر  لمهم  و  هدیرفاین ، فدهیب  ار  امـش  دنوادخ  هک  هداهن ، تناما 

رادرک هب  هاگآ  و  هداهن ، ناشن  مان و  رش 
172 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

امـش تیاده  يارب  و  هدرک ، لزان  امـش  رب  قیاقح  هدننک  نایب  ناونع  هب  ار  شباتک  و  هدومن ، نیعم  ایند  رد  ار  امـش  تماقا  تّدم  و  تسامش ،
ار نآ  هک  ینید  درک ، لماک  هداتـسرف  نآرق  رد  هچنآ  رد  امـش  وا و  يارب  ار  شنید  هکنآ  ات  هداد ، یگدنز  ایند  رد  ار  شربمایپ  ینامز  تدم 
رب و  تشاذگن ، يرذـع  ياج  امـش  يارب  و  دـناسر ، امـش  هب  ار  شرماوا  یهاون و  هورکم و  بوبحم و  لامعا  شربمایپ  نابز  هب  و  هدیدنـسپ ،

ار رمع  هدنام  یقاب  نیا  رب  انب  دناسرت . ناتیور  شیپ  دیدش  باذع  زا  ار  امش  و  داتسرف ، شیپ  ار  شباذع  هب  دیدهت  و  درک ، تجح  مامتا  امش 
تلفغ و رد  امـش  زا  هک  يدایز  ياهزور  ربارب  رد  رمع  هدنام  یقاب  نیا  هک  دـیراداو ، ییابیکـش  هب  ار  دوخ  هدـنام  یقاب  نیا  رد  و  دـیبای ، رد 
، درب دهاوخ  ناراکمتـس  هار  هب  ار  امـش  اهنداد  لاجم  نیا  هک  دیهدن  لاجم  ار  دوخ  ياهسفن  تسا . كدنا  تشذگ  هظعوم  زا  ینادرگیور 

. دروآ دهاوخرد  تیصعم  هب  ار  امش  یتسس  نیا  هک  دیزرون  یتسس  و 
. دنک یگدنب  رتشیب  ار  شراگدرورپ  هک  تسا  یسک  دوخ  هب  تبسن  مدرم  نیرتهاوخ  ریخ  ادخ ، ناگدنب  يا 

تسا یصخش  هدروخ  بیرف  و  دنک . تیصعم  رتشیب  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  شیوخ  هب  تبسن  مدرم  نیرتهدننز  لوگ  و 
173 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دنپ يرگید  زا  هک  تسا  یناسنا  دنمتداعس  و  دنامب . ملاس  شنید  هک  تسا  یسک  دنروخ  هطبغ  وا  رب  هک  نآ  و  دراد . اور  دوخ  هب  ررـض  هک 
ناتسرپ اوه  اب  ینیشنمه  و  تسا . كرش  ایر  كدنا  هک  دینادب  دروخب . لوگ  دوخ  رورغ  سفن و  ياوه  زا  هک  تسا  یمدآ  تخبدب  و  دریگ .

. تسا یگدنز  رد  ناطیش  روضح  نامیا و  یشومارف  لماع 
رد یهابت  نداتفا و  هب  فرـشم  وگغورد  و  دراد . رارق  تمارک  تاجن و  هبل  رب  وگتـسار  تسا . رود  نامیا  زا  غورد  هک  دیوش ، رود  غورد  زا 

، دییامنن ینمـشد  مه  اب  و  دروخیم . ار  کشخ  مزیه  هک  شتآ  نوچ  دروخیم  ار  نامیا  دـسح  اریز  دـیزرون ، دـسح  مه  هب  تسا . يراوخ 
ار وزرآ  سپ  دهدیم . یشومارف  ار  ادخ  دای  و  دزادنایم ، هابتشا  هب  ار  لقع  وزرآ  هک  دینادب  تسا . تکرب  ریخ و  لاوز  ثعاب  توادع  اریز 

هدروخ بیرف  شبحاص  و  تسا ، هدنبیرف  هک  دیزاسم  ققحم 
.

174 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1087)

توبن نادناخ  ماقم  ناقساف و  ناراکزیهرپ و  فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1086  ) 86

هراشا

راعش ار  هودنا  سپ  هداد ، يرای  ار  وا  شسفن  رب  ّطلست  هب  دنوادخ  هک  تسا  ياهدنب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناگدنب  نیرتبوبحم  ادخ ، ناگدنب 
گرم زور  يارب  لمع  تعاـط و  و  هدـش ، نشور  شلد  رد  تیادـه  غارچ  ور  نیا  زا  شیوخ ، شوپ  نت  ار  باذـع  زا  فوخ  و  هدرک ، دوخ 

درک و قح  دای  دـش ، انیب  درک و  هشیدـنا  تسا . هدومن  ناـسآ  شیوخ  رب  ار  یتخـس  و  کـیدزن ، دوخ  رب  ار  تماـیق  زور  سپ  هدرک ، هداـمآ 
باریس مه  ندیشون  راب  نیلوا  اب  و  دش ، باریس  دوب  هدش  راومه  وا  يارب  شدورو  ياههار  هک  ینعم  ياراوگ  بآ  زا  دومن ، رتشیب  شـشوک 

یلاخ تسود  ياضر  بلط  مغ  زج  اهمغ  مامت  زا  و  دروآ ، رد  هب  شدوجو  زا  ار  تاوهش  ياهـسابل  تفر . راومه  تسار و  هار  هب  و  تشگ ،
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. دش تلالض  باوبا  لفق  تیاده و  ياهرد  دیلک  شدوجو  و  دمآ ، نوریب  اوه  بابرا  تکراشم  یلد و  روک  هجیتن  رد  دش ،
175 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

زا تشاذگ ، رـس  تشپ  دومیپ و  ار  تارطخ  ياهایرد  و  دیمهف ، ار  تیاده  ياههناشن  دـش ، قح  ریـسم  كولـس  دراو  و  تخانـش ، ار  شهار 
، روما نیرتدـنلب  رد  تسا . باتفآ  ینـشور  دـننام  هب  نیقی  رد  و  دز ، گنچ  اهنآ  نیرتمکحم  هب  اهنامـسیر  زا  و  نیرتراوتـسا ، هب  اهزیواتـسد 
، اهیکیرات غارچ  وا  شلـصا . هب  یعرف  ره  ندنادرگرب  و  لاوئـس ، لها  خـساپ  نادراو و  يریگتـسد  زا  هداد ، رارق  ادـخ  يارب  ار  دوخ  دوجو 

دوشیم تکاس  دنامهفیم ، دیوگیم و  تسا . یهارمگ  ياهنابایب  يامنهار  و  تالکشم ، هدننک  عفد  تامهبم ، دیلک  ههبتشم ، روما  فشاک 
. دنامیم ملاس  و 

ار دوخ  تسوا . نیمز  ياهخیم  و  ادخ ، نید  نداعم  زا  وا  سپ  دومن ، رایتخا  دوخ  يارب  ار  وا  مه  ادـخ  درک و  صلاخ  ادـخ  يارب  ار  شلمع 
. تسا دوخ  سفن  زا  اوه  یفن  شلدع  لّوا  و  درک ، تلادع  هب  مزلم 

رد ار  نآ  و  دـنکیم ، دـصق  ار  شماجنا  هکنیا  رگم  دراذـگیمن  یتیاـهن  ریخ  يارب  دـیامنیم . لـمع  نآ  هب  دوخ  دـنکیم و  فصو  ار  قح 
اجنآ دـیآیم  دورف  تسوا . ياوشیپ  ربهر و  نآرق  و  هداد ، نآرق  تسد  هب  ار  شنانع  دوریم . شلابند  هب  هکنآ  رگم  دربیمن  ناـمگ  ییاـج 

. دنک لزنم  نآرق  هک  اجنآ  دریگیم  لزنم  و  دیآ ، دورف  نآرق  هنب  راب و  هک 
176 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ییاهماد و  هدروآ ، تسد  هب  ناهارمگ  زا  ییاهیهارمگ  و  نالهاج ، زا  ییاهتلاهج  تسین ، دنمـشناد  یلو  هدیمان  دنمـشناد  ار  دوخ  يرگید  و 
دوخ ياوه  ساـسا  رب  ار  قـح  و  هداد ، قیبـطت  دوـخ  ءارآ  رب  ار  نآرق  هدرک ، بصن  مدرم  يارب  هنارّوزم  ياـهراتفگ  بیرف و  ياهنامـسیر  زا 

: دیوگیم دهدیم . هولج  ناسآ  ار  هریبک  ناهانگ  و  دهدیم ، ینمیا  گرزب  تارطخ  زا  ار  مدرم  هدومن ، ریسفت 
ناسنا تروص  تروص  هدیباوخ . اهتعدـب  رتسب  رد  یلو  مرانک ، اهتعدـب  زا  هک  دـنکیم  مالعا  و  هداتفا . اهنآ  رد  یلو  مراد ، دوخ  تاهبـش  زا 

نینچ نیا  درادرب . تسد  نآ  زا  ات  تسین  یهارمگ  هب  يانـشآ  و  دـنک ، يوریپ  نآ  زا  ات  تسین  تیادـه  هب  هاـگآ  ناویح . بلق  بلق  و  تسا ،
. اههدنز نایم  رد  تسا  ياهدرم  یمدآ 

و تسا ، حـضاو  اههناشن  و  تساـپ ، رب  تیادـه  ياـهمچرپ  هک  یلاـح  رد  دـننادرگیمرب ؟ اـجک  هب  ار  امـش  و  دـیوریم ؟ اـجک  هب  مدرم  يا 
نایم رد  ناتربمایپ  ترتع  هکنیا  لاح  و  دـیّریحتم ؟ هنوگچ  هکلب  دـناهدرک ؟ نادرگرـس  ار  امـش  ییاـج  هچ  تسا . بوصنم  یتسرد  تمـالع 

، نید ياههناشن  و  قح ، نارادمامز  نانآ  تسامش ،
177 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رب بآ  همـشچ  رب  هنـشت  نارتش  دورو  دـننامه  و  دـیروآ ، دورف  تسا ) بلق  هک   ) نآرق لزانم  نیرتهب  هب  ار  نانآ  سپ  دـناقدص . ياـهنابز  و 
. دیوش دراو  ناشیا 

هنهک و  تسین ، هدرم  یلو  هدرم  اـم  زا  هک  یـسک  دریمیم  : » دـیریگب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ءاـیبنا  متاـخ  زا  ار  نخـس  نـیا  مدرم ، يا 
يزیچ نامه  رد  قح  رثکا  اریز  دینکن ، رظن  راهظا  دیتسین  هاگآ  هچنآ  هب  تبسن  سپ  تسین ». هنهک  یلو  دوشیم  هنهک  هک  نآ  ام  زا  دوشیم 

( نآرق  ) ربکا لقث  هب  امـش  نایم  رد  ایآ  منم . نآ  و  تسین ، یتّجح  وا  رب  ار  امـش  هک  ار  یـسک  دیراد  روذعم  دـینکیم . راکنا  امـش  هک  تسا 
مارح لـالح و  دودـح  رب  و  مدرک ، بصن  ناـتنایم  رد  ار  ناـمیا  مچرپ  متـشاذگن ؟ امـش  ناـیم  رد  ار  ترتع )  ) رغـصا لـقث  و  مدرکن ؟ لـمع 

و مدرک ، نهپ  ناتیارب  ار  فورعم  هرفـس  شیوخ  لمع  راتفگ و  اب  و  مدـناشوپ ، تیفاـع  ساـبل  دوخ  تلادـع  زا  امـش  رب  و  مدومن ، ناـتهاگآ 
راک هب  درادن  هار  نآ  هب  هشیدنا  دنکیم  كرد  ار  شرعق  لقع  مشچ  هچنآ  رد  ار  دوخ  يأر  سپ  مدـنایامن . امـش  هب  ار  دوخ  یقالخا  مئارک 

. دیربن
178 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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ناراک هابتشا  یخرب  هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

، دیامنیم ناشدراو  دوخ  هزیکاپ  بآ  رب  و  دناسریم ، نانآ  هب  ار  شدوس  تسا ، هیما  ینب  هب  هتـسب  ایند  دنکیم  نامگ  هدننک  نامگ  هکنیا  ات 
نانآ شیع  تذل  هیما و  ینب  تموکح  هکلب  تسا ، نیغورد  هدننک  نامگ  نیا  رادنپ  دوشیمن ! هتشادرب  تما  نیا  زا  ناشریشمش  هنایزات و  و 

دنزیریم نوریب  ناهد  زا  ار  نآ  مامت  سپس  دنشچیم ، یکدنا  هک  تسا  یبآ  دننام 
(1088 . )

مدرم تکاله  لماوع  نایب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1087  ) 87

ار یتما  چیه  یگتسکش  و  شیاسآ ، نداد و  تلهم  زا  سپ  رگم  تسکـشن  مهرد  ار  يراگزور  چیه  ناشکرـس  دنوادخ  قح ، دمح  زا  سپ 
دیتشاذگ رـس  تشپ  هک  یثداوح  رد  و  دیوریم ، نآ  يوس  هب  هک  ییاهیتخـس  رد  و  جنر ، یتخـس و  ییانگنت و  زا  دـعب  رگم  دومنن  ناربج 

ره تساهتربع .
179 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. درادن ییانیب  يراد  مشچ  ره  و  دشابیمن ، اونش  یشوگ  بحاص  ره  و  تسین ، دنمدرخ  یلد  بحاص 
يوریپ يربماـیپ  چـیه  رثا  زا  دـنراد !؟ ناـشنید  رد  هک  یلیـالد  فـالتخا  اـب  اـههقرف  نیا  ياـهیراک  هابتـشا  زا  مشاـبن  بـجع  رد  ارچ  اـبجع !
تاهبـش هب  دنزرویمن . تّفع  یبیع  چیه  زا  و  دنروآیمن ، نامیا  یبیغ  چـیه  هب  و  دـنیامنیمن ، ادـتقا  ینیـشناج  چـیه  لمع  هب  و  دـننکیمن ،

هک تسا  نامه  ناشدزن  رکنم  و  دنناد ، فورعم  دوخ  هک  تسا  يزیچ  نانآ  نایم  رد  فورعم  دنیامنیم . ریس  تاوهـش  رد  و  دننکیم ، لمع 
مادک ره  ییوگ  تسا ، ناشرظن  يأر و  رب  مهبم  روما  رد  ناشدامتعا  و  دنتـسه ، ناشدوخ  تالکـشم  رد  ناشهاگهانپ  دننادیم . رکنم  دوخ 

تسا هدز  گنچ  راوتسا  ياهببس  مکحم و  ياهنامسیر  هب  شئارآ  رد  دنکیم  نامگ  یصخش  ره  و  تسا ، دوخ  ماما  نانآ  زا 
.

180 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1089)

نآ زا  سپ  تثعب و  زا  شیپ  مدرم  لاح  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1088  ) 88

و هتخیـسگ ، مه  زا  تایح  روما  و  يّدـج ، اههنتف  و  ینالوط ، اهتّلم  تلفغ  باوخ  و  عطقنم ، تلاـسر  هتـشر  هک  داتـسرف  یناـمز  رد  ار  ربماـیپ 
. دوب روهلعش  اهگنج  شتآ 

هرجـش ندـش  روراب  زا  يدـیمون  درز ، یگدـنز  تخرد  ياهگرب  ییامندوخ ، لاح  رد  هدـنبیرف  هرهچ  روهظ  اب  ایند  و  فوسک ، رد  اـیند  رون 
شلها هب  ایند  دوب . نایامن  یهارمگ  مئالع  هنهک ، تیادـه  ياههناشن  هک  ینامز  دوب . هدرک  شکورف  یگدـنز  بآ  و  هریچ ، اـهلد  رب  تاـیح 

. دوب ریشمش  شیور  هماج  و  سرت ، شریز  هماج  رادرم ، شیاذغ  هنتف ، شاهویم  دوب . سوبع  شاهدنهاوخ  هب  تبسن  و  هدومن ، تشز  يور 
رد ناتناردارب  ناردپ و  هک  ار  ییارآ  دیاقع و  دیرآ  دای  هب  و  دیریگب ، دنپ  ادخ  ناگدنب  يا  سپ 

181 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
اهنرق اهلاس و  و  تسین ، يدایز  هلـصاف  نانآ  امـش و  نایم  دنگوس  مناج  هب  دـناهتفرگ . رارق  قح  هبـساحم  دروم  اهنآ  ساسا  رب  و  دـننآ ، ورگ 
لسن شوگ  هب  ار  يزیچ  ربمایپ  مسق  ادخ  هب  دیتسین . رود  دیدوب  نانآ  بالصا  رد  هک  يزور  زا  زورما  رد  امش  و  هتشذگن ، اهنآ  امـش و  نایم 
نانآ ياههدید  و  تسین ، نانآ  شوگ  زا  رتتسپ  نامز  نیا  رد  امش  شوگ  و  مدناونش ، امش  هب  زورما  نم  هکنیا  رگم  دناونشن  امـش  هتـشذگ 
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و هدش . تیانع  امـش  هب  لد  مشچ و  نامه  دننام  هب  نامز  نیا  رد  هکنیا  رگم  دشن  هداد  رارق  اهنامز  نآ  رد  نانآ  يارب  ییاهلد  و  تشگن ، انیب 
نانآ هک  دیاهتشگن  صوصخم  يزیچ  هب  امش  و  دنتسنادیمن ، ار  نآ  ناگتشذگ  هک  دیاهدشن  انیب  يزیچ  هب  نانآ  زا  دعب  امش  دنگوس  ادخ  هب 

. دنشاب هدش  مورحم  نآ  زا 
نآ زا  ناـگدروخ  بیرف  هچنآ  نـیا  رب  اـنب  تـسا . تسـس  شگنت  برطـضم و  شراـهم  هـک  هدـمآ  دورف  امـش  رب  یـشیامزآ  ـالب و  اـنامه  و 

نیعم ینامز  ات  هدرتسگ  تسا  ياهیاس  اههدنبیرف  هک  اریز  دهدن ، بیرف  ار  امش  دندنمهرهب 
.

182 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1090)

زردنا دنپ و  یهلا و  دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1089  ) 98

. هدیرفآ رکف  هشیدنا و  نودب  ار  ناهج  و  هدش ، هتخانش  ندش  هدید  ياهنم  هک  ار  يادخ  دمح 
بـش هن  گرزب ، ياهرد  ياراد  ییاهباجح  هن  جرب ، ياراد  ینامـسآ  هن  هک  هاگ  نآ  تسه  هدوب و  مئاد  تاذ و  هب  مئاـق  هشیمه  هک  ییادـخ 

. تشاد دوجو  تردـق  ياراد  یقلخ  هن  و  هدرتسگ ، نیمز  هن  جـک ، هدـیچیپ و  هار  هن  اههگنت ، ياراد  ياههوک  هن  مارآ ، ياـیرد  هن  کـیرات ،
ياهزات ره  دـنتکرح ، رد  شیاضر  ریـسم  رد  هام  باتفآ و  ناشیا . قزار  قلخ و  دوبعم  و  نانآ ، ثراو  تاقولخم و  هدـنروآ  دوجو  هب  تسوا 

باسح ار  ناشاهسفن  ددـع  ناشلامعا و  راثآ و  و  میـسقت ، ار  تادوجوم  ياهیزور  دـنیامنیم . کیدزن  ار  يرود  ره  و  دـننکیم ، هنهک  ار 
ناشهاگرارق هب  و  تساناد ، دننکیم  ناهنپ  هنیس  رد  هچنآ  هب  و  هاگآ ، اهمشچ  تنایخ  هب  و  هدومن ،

183 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. تسا ریصب  دنسرب  دوخ  ریس  تیاهن  هب  ات  بالصا  رد  ناشهاگرذگ  و  ماحرا ، رد 

هدرتسگ شناقشاع  رب  شباذع  یتخس  نیع  رد  شتمحر  و  تسا ، دیدش  شنانمشد  رب  تمحر  تعـسو  نیع  رد  شباذع  هک  ییادخ  تسوا 
يریگرد وا  اب  هک  تسا  یسک  هدننک  راوخ  و  تسا ، دوخ  فلاخم  هدنبوک  مه  رد  و  تسا ، ّطلـسم  دنک  هبلغ  وا  رب  دهاوخب  هک  ره  هب  تسا .

هک ره  و  دیامن ، شیاطع  دهاوخب  وا  زا  هک  ره  و  دزاس ، شزاینیب  دنک  دامتعا  وا  هب  هک  نآ  دزرو . ینمـشد  وا  اب  هک  ره  رب  بلاغ  و  دـیامن ،
. دشخب شاداپ  دشاب  شرازگساپس  هک  ره  هب  و  دنک ، ادا  دهد  ضرق  وا  هب 

و دینک ، هبـساحم  ار  دوخ  دنـسرب  ناتباسح  هب  هکنیا  زا  لبق  و  دیجنـسب ، ار  دوخ  دیوش  هدیجنـس  قح  نازیم  هب  هکنآ  زا  شیپ  ادخ ، ناگدـنب 
هک نآ  دینادب  و  دننارب . ترخآ  يوس  هب  رابجا  هب  ار  امش  هکنآ  زا  لبق  دیدرگ  ادخ  عیطم  و  دوش ، هتسب  سفن  هار  هکنآ  زا  شیپ  دینزب  سفن 

دوب دهاوخن  وا  يارب  شدوخ  ریغ  زا  ياهدننک  عنم  ظعاو و  دناهدادن  يرای  ار  وا  شیوخ  نطاب  زا  ياهدننک  عنم  ظعاو و  اب 
.

184 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1091)

تسا حابشا  هبطخ  هب  فورعم  هبطخ  نیا  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1090  ) 90

هراشا

ادخ درک  تساوخرد  ترضح  زا  هک  تسا  یلئاس  لاؤس  اب  طابترا  رد  هبطخ  نیا  تسا . ناقـشاع  يالوم  تمظع  اب  رایـسب  ياههبطخ  زا  هک 
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. دنیبیم راکشآ  ار  وا  ییوگ  هک  دنک  فصو  نانچنآ  ار 
. دش نیگمشخ  تشادن  ار  شخساپ  تیفرظ  هک  وا  لاؤس  زا  ترضح 

ربنم رب  ار  هبطخ  نیا  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص  ترـضح  زا  هقدـص  نب  ةدعـسم 
دایز وا  هب  تفرعم  قشع و  ات  نک  فصو  ام  يارب  نانچنآ  ار  يادـخ  تشاد : هضرع  شرـضحم  هب  يدرم  دوب  نیا  شتلع  دومرف ، داریا  هفوک 

رد ترضح  دش ، رپ  تیعمج  زا  دجسم  هکنآ  ات  دندش  عمج  مدرم  دننک . عامتجا  زامن  يارب  مدرم  همه  دومرف : تفشآ و  رب  ترـضح  مینک .
: دومرف سپس  داتسرف ، دورد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) ربمایپ رب  تفگ و  ساپس  ار  يادخ  تفر ، ربنم  هب  گنر  رییغت  مشخ و  لاح 

185 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
وا زج  ياهدنـشخب  ره  اریز  دـیامنیمن ، شتـسدیهت  شـشخب  اطع و  و  دـنکیمن ، هفاضا  شتورث  رب  دومج  كاسما و  هک  ار  يادـخ  ساـپس 

عیمج اهبیصن . اههرهب و  یناوارف  و  اهتمعن ، عاونا  هدنشخب  تسوا  تسا . تّمذم  هتسیاش  وا  زج  ياهدننک  عنم  ره  و  دوشیم ، مک  شتورث 
ناگدننک و تبغر  هب  ار  شنـشور  هار  و  هدومن ، رّدقم  ار  نانآ  هشوت  توق و  و  هدرک ، تنامـض  ار  همه  قزر  دنیوا ، روخ  يزور  اههدـیرفآ 
زا هک  دشاب  اجنآ  زا  رتشیب  دنهاوخب  وا  زا  هک  اجنآ  رد  وا  شـشخب  دوج و  هک  تسین  روط  نیا  و  هداد ، ناشن  تسوا  دزن  هچنآ  ناگدـنهاوخ 

. دنهاوخن وا 
يدوجوم اـت  تسین  يدـعب  شتیرخآ  يارب  هک  تسا  يرخآ  و  دـشاب ، يزیچ  وا  زا  شیپ  اـت  هدوبن  یلبق  شتّیلوا  يارب  هک  تسا  یلوا  ناـمه 

و دوش ، نوگرگد  شلاح  نامز  رذگ  زا  ات  درذگیم  وا  رب  نامز  هن  تشاد . زاب  شکرد  ندید و  زا  ار  اههدید  کمدرم  و  دـشاب ، وا  زا  سپ 
هدنخ ایرد  ياهفدص  و  دـنزیریم ، نوریب  نانز  سفن  اههوک  نداعم  هک  ار  هچنآ  رگا  دریگب . تروص  شیارب  لاقتنا  هک  تسا  یناکم  رد  هن 

رثا شیاخـس  دوج و  رد  دـشخبب  ار  همه  همه و  ناجرم ، هشوخ  روثنم و  ّرد  و  بان ، يـالط  صلاـخ و  هرقن  زا  دـنزاسیم ، رهاـظ  ناگدـننک 
، دراذگن

186 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ياهدنـشخب وا  اریز  دوشن ، مامت  ناگدـنب  ياههتـساوخ  اب  هک  تسه  وا  دزن  ردـقنآ  اهتمعن  ریاخذ  زا  و  دـهدن ، نایاپ  ار  شتمعن  تعـسو  و 

. دیامنن لیخب  ار  وا  ناگدننک  رارصا  ياعد  رارصا و  و  دهاکیمن ، وا  زا  ناگدنهاوخ  تساوخرد  هک  تسا 
نآرق تیادـه  روـن  زا  و  نک ، يوریپ  دـنکیم  ییاـمنهار  نآ  هب  ار  وـت  ادـخ  تافـص  زا  نآرق  ار  هچنآ  رگنب ، ّتقد  هـب  هدـننک ، شـسرپ  يا 

هّللا یلص  ربمایپ  ّتنس  رد  و  هتـشگن ، مزال  وت  رب  نآرق  رد  هک  هچنآ  زا  هتـشاداو  نآ  نتفرگ  دای  هب  ار  وت  ناطیـش  هک  ار  هچنآ  و  وش . دنمهرهب 
رد ناراوتـسا  هک  نادب  و  تسا . نیمه  وت  رب  دنوادخ  قح  تیاهن  هک  راذگاو ، ناحبـس  يادخ  هب  ار  شلمع  هدـماین ، يرثا  هّمئا  هلآ و  هیلع و 
ارس باوبا و  رد  دورو  زا  تسین ، نشور  نانآ  يارب  شریـسفت  تسا و  ناهنپ  اهنآ  زا  هچنآ  ّلک  هب  رارقا  اب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دننانآ  شناد 

كرت و  هدوتس ، درادن  هطاحا  نآ  هب  اهنآ  شناد  هک  هچنآ  هب  ندیـسر  زا  یناوتان  هب  ار  ناشفارتعا  و  هدومرف ، زاینیب  یناهنپ  رارـسا  ياههدرپ 
ار نآ  تقیقح  زا  ثحب  هک  يزیچ  رد  ار  نانآ  قّمعت 

187 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تمظع و  نک ، اـفتکا  هتـسناد  زاـجم  ار  نآ  نتـسناد  دـنوادخ  هک  هزادـنادنا  ناـمه  هب  سپ  هدـیمان . مـلع  رد  يراوتـسا  تـسا  هدوـمرفن  رما 

. دش یهاوخ  تکاله  راچد  هک  ریگم ، هزادنا  تلقع  يوزارت  اب  ار  يدنوادخ 
دنهاوخب یناطیـش  سواسو  زا  رود  هب  ياههشیدـنا  و  دـننک ، تفرـشیپ  شتردـق  تیاهن  تخانـش  يارب  ماهوا  همه  رگا  هک  تسا  ییاناوت  وا 

رد تقد  تیاهن  رد  اـهلقع  و  دنـشوکب ، هناقـشاع  شتافـص  یگنوگچ  ندروآ  تسد  هب  يارب  اـهلد  و  دـنبایرد ، ار  شتوکلم  بویغ  قاـمعا 
اـههار و هـمه  اـهنآ  هـک  یلاـح  رد  هدز  سپ  ار  هـمه  هـمه و  و  دـنزیخرب ، شتاذ  تخانـش  هـب  دـناسریمن  شتافــص  كرد  هـب  هـک  اـجنآ 

فارتعا هک  یلاح  رد  هتـشگرب  هار  نیا  زا  تبقاع  دنادهروآ ، وا  هاگرد  هب  يور  دوخ  صالخ  يارب  هدرک ، ریـس  ار  بیغ  ملاوع  ياهیکیرات 
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بلق رب  شتّزع ، لالج  ندز  هزادـنا  يارب  ياهرطاخ  چـیه  و  تسین ، رـسّیم  شتفرعم  قمع  هب  ندیـسر  هاریب ، هار و  ندومیپ  اب  هکنیا  هب  دـنراد 
ندروآ دوجو  هب  رد  ای  دیامن ، سابتقا  يرگید  هشقن  زا  هکنیا  نودب  دروآ  دوجو  هب  ار  اههدیرفآ  هک  ییادخ  دنکیمن . روطخ  نادنمـشیدنا 

ياهزادنا هب  و  درادرب . وگلا  دوخ  زا  شیپ  ياهدنروآ  دوجو  هب  زا  اهنآ 
188 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ظفح ار  نآ  شتردق  اب  هک  هچنآ  هب  قلخ  زاین  فارتعا  زا  و  تسا ، نآ  يایوگ  شتمکح  راثآ  هک  ییاهیتفگـش  زا  و  شتردـق ، توکلم  زا 
عنص و راثآ  شعیدب  ياههتخاس  رد  تسا . هدومن  ییامنهار  شتخانش  تفرعم و  رب  یعطق  لیلد  مایق  هب  ار  ام  هک  هدومرف  هئارا  ام  هب  دنکیم 
رد وا  ریبدت  دـشاب  نابزیب  يدوجوم  رگا  و  تسوا ، دوجو  رب  یلیلد  تّجح و  هدـیرفآ  هچنآ  ور  نیا  زا  تسا ، راکـشآ  شتمکح  ياههناشن 

. تسوا كاپ  تاذ  یگدننیرفآ  رب  مکحم  یلیلد  و  وا ، دوجو  رب  ییایوگ  ناهرب  دوجوم  نآ  دوجو 
رد وت  تمکح  ریبدـت  هب  هک  هتـسویپ  مه  هب  ياهلـصفم  و  فلتخم ، ياـضعا  ياراد  یقوـلخم  هب  ار  وـت  هک  سک  نآ  هک  مهدیم  تداهـش  و 

زگره وت  يارب  هک  اـنعم  نیا  هب  شبلق  و  تسوت ، تفرعم  زا  یلاـخ  شدوجو  بیغ  رد  دـنک ، هیبـشت  تسا  ناـهنپ  تشوگ  تسوـپ و  يـالبال 
مسق ادخ  هب  : » دنیوگیم هک  هدینشن  تمایق  رد  دوخ  لطاب  ناربهر  زا  ار  ناوریپ  نتسج  يرازیب  نتم  ایوگ  و  هدرکن ، ادیپ  نیقی  تسین  یهیبش 

«. میدرکیم ربارب  نایملاع  راگدرورپ  اب  ار  امش  هک  میدوب ، يراکشآ  یهارمگ  رد  ام 
189 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تافـص شیوخ  طلغ  ماـهوا  ببـس  هب  و  دـندرک ، هیبشت  دوخ  ياـهتب  هب  ار  وت  هک  دـنتفگ ، غورد  دنتـسناد  ربارب  وت  اـب  ار  وت  ریغ  هک  ناـنآ 
تاقولخم دننامه  ار  وت  ناشصقان  لقع  هب  و  دنتسناد ، ازجا  ياراد  ماسجا  دننام  ار  وت  دوخ  تسپ  ياههشیدنا  اب  و  دنتـسب ، وت  هب  ار  اههدیرفآ 

لئاق ریظن  تیارب  تسناد  يواسم  تیاههدیرفآ  زا  يزیچ  اب  ار  وت  هک  یسک  هک  مهدیم  تداهـش  و  دنتخانـش . دنفلتخم  ياوق  زا  بکرم  هک 
و تسایوگ . نادـب  تراکـشآ  لئالد  و  هدـش ، لزان  اهنآ  نایب  هب  مکحم  تایآ  هچنآ  هب  تسا  رفاک  دوش  لـئاق  ریظن  تیارب  هک  نآ  و  هدـش ،
و يریگ ، رارق  یـصاخ  تیفیک  رد  لوقع  نآ  تارّکفت  شزو  يارجم  رد  هک  تسین  وت  يارب  اهلقع  رد  يّدح  یتیاهن و  هک  مهدیم  تداهش 

. يدرگ دودحم  هدمآ و  رد  لوقع  نآ  فرصت  هب  ات  یجنگن  اههشیدنا  رد 

/ شنیرفآ هراب  رد  تسا / هبطخ  نیا  زا 

هب ندیـسر  ریـسم  رد  ار  نآ  و  دومرف ، ریبدت  یبوخ  هب  دومن و  ریبدت  و  درک ، مکحم  ار  شاهزادنا  داد و  رارق  هزادـنا  شیارب  دـیرفآ  ار  هچنآ 
، درکن زواجت  دومن  ررقم  شیارب  هک  يدودح  زا  مه  قولخم  نآ  داد و  رارق  دوخ  فده 

190 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نینچ هنوگچ  و  درکن ، ینامرفان  یـشومچ و  قح  هدارا  ماجنا  يارب  شتیرومأم  رد  و  دومنن ، اـفتکا  شنّیعم  فدـه  هب  ندیـسر  زا  رتمک  هب  و 

؟ تسا هتفرگ  تأشن  وا  ّتیشم  زا  روما  همه  هک  یلاح  رد  دشاب 
، دشاب هتـشاد  ناهنپ  شملع  نطاب  رد  رد  يروصت  هکنیا  نودب  و  درب ، راک  هب  ياهشیدنا  هکنآیب  تادوجوم  عاونا  هدـنروآ  دوجو  هب  تسوا 

زیگنا تفگـش  تادوـجوم  شنیرفآ  رد  ار  وا  هکنیا  نودـب  و  دـیامن ، هدافتـسا  هتـشذگ  ناراـگزور  ثداوـح  زا  ياهبرجت  زا  هکنیا  نودـب  و 
، تفگ خساپ  ار  شترـضح  توعد  و  داهن ، ندرگ  وا  زا  يرادربنامرف  هب  و  تفای ، مامت  یتماق  وا  رما  هب  شنیرفآ  سپ  دناسر . يرای  یکیرش 

نیعم ار  ناشدودح  و  دومن ، تسار  ار  ایشا  يژک  دراد . اور  گنرد  شروتـسد  يارجا  رد  ای  و  دزرو ، یتسـس  شرما  رد  هک  دوبن  ياهدیرفآ 
اههزادنا و دودح و  رد  فلتخم  یسانجا  هب  ار  همه  و  دومن ، مهارف  ار  اهنآ  لاصتا  بابسا  و  داد ، تفلا  داضتم  ءایشا  نیب  شتردق  اب  و  درک ،

هدروآ دوجو  هب  دوخ  نیتم  هدارا  ساسا  رب  ار  اـهنآ  و  هدرک ، راوتـسا  ار  اـهنآ  تقلخ  هک  دنتـسه  یتاـقولخم  درک . میـسقت  اـهتروص  زئارغ و 
تسا

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


.
191 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نامسآ فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  و 

نآ نایم  و  دیشخب ، مایتلا  ار  نآ  ياهفاکش  و  داد ، ماظن  دشاب  یکتم  يزیچ  هب  هکنیا  نودب  ار  نآ  خارف  ياههلصاف  نامسآ و  يدنلب  یتسپ و 
دنربیم الاب  ار  قلخ  لامعا  دنروآیم و  نییاپ  ار  شرما  هک  یناگتـشرف  ندـش  لزان  نتفر و  الاب  يراوشد  و  درک ، رارق  رب  دـنویپ  شدـننام  و 

ياهرد و  تسویپ ، مه  هب  راوریجنز  شئازجا  ات  اد د  ادن  نتفرگ  لکش  يارب  ار  نآ  دوب  دود  تروص  هب  اهنامسآ  هکنآ  زا  سپ  دومن . ناسآ 
اـضف هصرع  رد  دوخ  تردـق  تسد  هب  و  تشاذـگ ، نابهدـید  نآ  هب  ذوفن  ياههار  يارب  هدنـشخرد  ياهباهـش  زا  و  دومن ، زاـب  ار  نآ  هتـسب 

. دنشاب وا  تاروتسد  میلست  هک  داد  نامرف  و  درک ، ظفح  بارطضا  زا  ار  اهنامسآ 
نیعم يارجم  رد  ار  ود  نآ  و  داد ، رارق  بش  هناشن  دیارگیم  یکیرات  هب  شرون  هک  ار  نآ  هام  و  زور ، شخب  ینشور  هناشن  ار  نآ  دیشروخ 

زور زا  ار  بش  ناشدـمآ  تفر و  هطـساو  هب  ات  دومرف ، ررقم  دـنیامیپ  هب  دـیاب  هک  یهار  رد  ار  ناشتکرح  و  تخادـنا ، ناـیرج  هب  ناـشدوخ 
رود ناگراتس  و  داد ، رارق  ار  نآ  کلف  رادم و  نامـسآ  هنهپ  رد  سپـس  دوش . هتـسناد  باسح  اهلاس و  ددع  اهنآ  شدرگ  اب  و  دزاس ، زیامتم 

ناگراتس هدید و  زا 
192 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رارق فده  ار  ناگدننک  عمـس  قارتسا  نآ  ذفان  ياهباهـش  اب  و  دومن ، نازیوآ  نآ  رب  دناهتـشارفا  رب  قاط  نآ  شخب  تنیز  هک  ار  هدنـشخرد 
اهنآ دعس  سحن و  اهنآ و  نتفر  الاب  نییاپ و  تارایس و  ندروآ  رد  تکرح  هب  تباوث و  نتشاد  تباث  زا  ریخـست  قرط  عاونا  هب  ار  نآ  و  داد ،

تخادنا نایرج  هب 

ناگتشرف فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

هب ار  شناگتشرف  زا  ریظنیب  یتادوجوم  شتوکلم  يالعا  هنهپ  نتخاس  دابآ  و  شیاهنامسآ ، رد  نداد  تنوکس  يارب  ناحبس  دنوادخ  سپس 
ياهدایرف تخاس . ولمم  ناـنآ  زا  ار  ّوج  زاـب  تاحفـص  و  درک ، رپ  ار  نامـسآ  ياـضف  ياـهیگداشگ  اـهنآ  هلیـسو  هب  و  دروآ ، یتسه  هصرع 

نینط دـجم  لالج و  ياههدرپارـس  و  باجح ، ياههدرپ  نامـسآ و  زاب  هنهپ  نایم  رد  سدـق  هاگراب  هکئالم  نآ  زا  ناگدـننک  حـیبست  ياسر 
سپ نآ  هب  ندیـسر  زا  اههدـید  هک  تسا  رون  زا  یتاقبط  دوشیم  رک  شندینـش  زا  اهـشوگ  هک  اسر  ياهدایرف  نآ  يارو  رد  و  تسا . زادـنا 

هدودحم رد  راچان  هب  و  دنوشیم ، هدز 
193 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، فلتخم ياههزادـنا  و  نوگانوگ ، ياهتروص  هب  ار  هکئالمروص  هب  ار  هکئالم  دنتـسیایم . هدـش  هدـنار  دورطم و  دوخ  لـحم  رد  رون  نآ 
و دندنبیمن ، دوخ  هب  تسادیوه  ادخ  تقلخ  بیاجع  زا  هک  ار  هچنآ  و  دنیوگیم ، حـیبست  ار  قح  تزع  لالج  هک  دـیرفآ ، رپ  لاب و  ياراد 
رب تقبـس  راتفگ  رد  هک  دنقح  هتـشاد  یمارگ  ناگدنب  نانآ   » هکلب دـننکیمن ، اعدا  تسادـخ  صوصخم  شندـیرفآ  هک  ار  يزیچ  شنیرفآ 

«. دننکیم ارجا  ار  شنامرف  دنریگیمن و  ادخ 
ار نانآ  همه  و  درک ، هناور  ناربمایپ  بناج  هب  ار  شیهن  رما و  تاناما  نانآ  هلیسو  هب  و  داد ، رارق  یحو  نیما  ملاع  نآ  رد  ار  هکئالم  دنوادخ 
و داد ، يرای  دوخ  کمک  عفانم  زا  ار  نانآ  دوش . فرحنم  ادـخ  ياضر  هار  زا  هک  تسین  یـسک  ناشیا  زا  نیا  ربانب  داد ، تینوصم  هابتـشا  زا 

ياهلعشم نانآ  يارب  و  دوشگ ، ناشیور  هب  ار  دوخ  ياهدیجمت  ناسآ  لهـس و  باوبا  دومرف ، نیرق  شمارآ  عوشخ و  عضاوت و  اب  ار  ناشبلق 
. درک بصن  شدیحوت  ياههناشن  يور  رب  ینشور 
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ياهنامک زا  دـیدرت  گش و  ياهریت  هدادـن ، قوس  گرم  يوس  هب  ار  نانآ  زور  بش و  تفر  دـمآ و  هدرکن ، نیگنـس  ار  ناـنآ  ناـهانگ  راـب 
هاگیاج رب  تالایخ  اهنامگ و  و  هتفرگن ، ناشن  ار  ناشنامیا  ماکحتسا  دوخ 

194 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
، هدروخ دنویپ  نانآ  نطاب  اب  هک  ار  ینامیا  تریح  ینادرگرـس و  هدشن ، هتخورفا  ناشنیب  رد  توادع  شتآ  هدربن ، ماحدزا  ناشراوتـسا  نیقی 
اب دـیدرت  کش و  ات  هتخودـن  عمط  نانآ  هب  اههسوسو  و  هدومنن ، بلـس  نانآ  زا  هتفرگ  ياـج  ناـشاهلد  رد  قح  زا  هک  ار  یلـالج  تبیه و  و 

. دنز هعرق  ناشکاپ  هشیدنا  رب  دوخ  یگدولآ 
تـسین یهار  نآ  زا  نتفر  نوریب  يارب  هک  ییاهیکیرات  يالبال  و  عفترم ، گرزب  ياـههوک  و  بآ ، رپ  ياـهربا  ناـیم  رد  ناـنآ  زا  یهورگ 
فاکـش رد  هک  يدیپس  ياهمچرپ  دننام  هتفر ، ورف  نیمز  نیریز  تاقبط  رد  ناشیاهمدق  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  رگید  یهورگ  دـنراد . رارق 
لاغتشا هتـشاد . هاگن  دناهتفرگ  رارق  هدش و  یهتنم  نآ  هب  هک  ییاج  رد  ار  اهنآ  هک  شوخ  مارآ و  تسا  يداب  نآ  ریز  رد  و  هدرک ، ذوفن  اوه 

همه زا  ار  نانآ  دـنوادخ  هب  نیقی  و  هداد ، دـنویپ  قح  تفرعم  نانآ و  نیب  نامیا  قیاقح  و  هتـشاد ، زاب  رگید  راک  زا  ار  ناـنآ  قح  یگدـنب  هب 
تفرعم ینیریش  هدرکن . زواجت  تسادخ  ریغ  دزن  هچنآ  هب  تسادخ  دزن  هچنآ  زا  ناشتبغر  و  هدومن ، وا  بغار  قاتشم و  هدیرب و  زیچ 

195 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تماق سپ  هتفرگ ، ياج  ادخ  فوخ  ياههشیر  ناشلد  يادـیوس  رد  و  دناهدیـشون ، ياهدـننک  باریـس  ماج  شتّبحم  زا  و  دناهدیـشچ ، ار  وا 

هتشر نانآ  يالاو  ماقم  هدومنن ، مامت  ار  نانآ  يراز  عرـضت و  همـشچ  رـس  وا  هب  ینالوط  تبغر  لیم و  و  هدیمخ ، تدابع  لوط  زا  ناشتـسار 
ربارب رد  عوضخ  دنرامشب ، دایز  ار  دوخ  هتشذگ  تادابع  ات  هتشگن  بلاغ  نانآ  رب  يدنسپدوخ  و  هدرکن ، زاب  ناشدوجو  ندرگ  زا  ار  عوشخ 

و هتشگن ، هریچ  نانآ  رب  یتسس  تدابع  رد  ششوک  زارد  تدم  رد  و  هتشاذگن ، ياج  رب  ناشتانسح  ندید  گرزب  يارب  یبیصن  قح  تمظع 
ار نانآ  قح  ریغ  هب  لاغتـشا  هدناکـشخن ، ار  ناشنابز  ینالوط  زاین  زار و  دنوش ، نادرگیور  وا  هب  دیما  زا  ات  هدشن  هتـساک  قح  هب  ناشتبغر  زا 

رارق یگدنب  ماقم  رد  مه  شود  هب  شود  دوش ، عطق  دنراد  دنوادخ  اب  هک  يزاین  زار و  يّرـس و  ياهتاجانم  يادـص  ات  هدرکن  دوخ  كولمم 
شالت و رد  نانآ  يدـج  هدارا  رب  اهتلفغ  تدالب  تسا ، هدـناشکن  قح  تاروتـسد  ماجنا  رد  ریـصقت  هب  ار  ناـنآ  یبلط  شیاـسآ  و  دـنراد ،

. دریگیمن فده  ار  نانآ  یلاع  ياهتمه  هدنبیرف  تاوهش  و  دنکن ، هبلغ  ششوک 
196 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دروم ار  ادخ  طقف  تاقولخم  هب  ناشهجوت  ادخ و  زا  قلخ  عاطقنا  تقو  هب  و  دـناهتفرگ ، هریخذ  دوخ  يدـنمزاین  زور  يارب  ار  شرع  بحاص 
. دنهدیم رارق  هجوت 

يوـس هـب  رگم  دزاـسیمن ، هجوـتم  ییوـس  چـیه  هـب  ار  ناـنآ  راـگدرورپ  تداـبع  هـب  ناـشتبغر  دــنهدیمن ، ناـیاپ  ار  ناـشتادابع  راـگزور 
. دوشیمن عطق  ناشاهلد  زا  هاگ  چیه  هک  وا  باذع  زا  سرت  قح و  تمحر  هب  دیما  ياههمشچرس 

هدرواینرد تراسا  هب  ار  نانآ  عمط  دـنرادرب ، تسد  تدابع  رد  شـشوک  زا  ات  دوشیمن  هدودز  ناشلد  زا  تسا  باذـع  زا  سرت  ّتلع  هچنآ 
دیما دنرامش  گرزب  رگا  اریز  دنرامشن ، گرزب  ار  دوخ  هتشذگ  لامعا  دنرادب ، مدقم  ترخآ  رما  رد  ششوک  رب  ار  رهاظ  روما  رد  یعس  ات 

فالتخا قح  ترـضح  اب  هطبار  رد  یناطیـش  ياههسوسو  ضحم  دوشیم ، باذـع  زا  ناـنآ  فوخ  ياههتـشر  ندودز  ثعاـب  قح  هب  ناـنآ 
ار نانآ  یلد  دب  کش و  لماوع  و  هدشن ، بلاغ  نانآ  رب  يزرودسح  ياههنیک  و  تخاسن ه ، ادج  مه  زا  ار  نانآ  راوگان  ياهرهق  دناهدرکن ،

نامـسیر زا  ار  نانآ  یفارحنا  هن  دـننامیا ، دـنبیاپ  ریـسا و  ناگتـشرف  هدرکن . میـسقت  ار  نانآ  نوگانوگ  ياههشیدـنا  و  هدومنن ، هتـسد  هتـسد 
یتسس هن  و  هدیرب ، نامیا  مکحم 

197 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ای تسا ، دوجس  رد  نآ  رب  ياهتـشرف  هکنیا  رگم  تسین  یتخت  تسوپ  ياج  اهنامـسآ  تاقبط  رد  هدرک . ادج  قح  هتـشر  زا  ار  ناشیا  یلبنت  و 
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شیازفا ناشلد  رد  ادخ  لالج  تّزع و  هلیـسو  نادب  و  دنیازفایم ، ناشتفرعم  رب  ناشتدابع  لوط  اب  ادخ . یگدنب  رد  تعرـس  ریـس و  لاح  رد 
دباییم

بآ يور  رب  نآ  شرتسگ  نیمز و  فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  و 

و دـندروخیم ، مه  هب  اـهایرد  نآ  میظع  ياـهجوم  هک  یلاـح  رد  درب ، ورف  بآ  رپ  ياـهایرد  رد  تلوص و  اـب  دـیدش و  جاوـما  رد  ار  نیمز 
دوـجو هب  فـک  یتـسم  ناـجیه و  عـقوم  رد  رن  نارتـش  دـننامه  دـنتفوکیم و  مه  هب  دـندوب  رگیدـکی  عفادـت  لاـح  رد  هک  نآ  دـنلب  جاوـما 
تفرگ رارق  بآ  يور  هب  دوـخ  هنیـس  هب  نیمز  نوـچ  و  تفرگ ، ینتورف  تلاـح  نیمز  ینیگنـس  رطاـخ  هـب  بآ  یـشکرس  سپ  دـندروآیم .

بآ تفرگ . مارآ  بآ  دیتلغرد  بآ  يور  رب  دتلغب  كاخ  رد  هک  یناویح  دننام  دوخ  هناش  اب  نوچ  تسـشن و  ورف  بآ  ناجیه  بارطـضا و 
ریسا عیطم و  يراوخ  هنهد  رد  و  دش ، بولغم  مارآ و  شجاوما  بارطضا  ناجیه و  زا  سپ 

198 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
زاـب زواـجت  یـشکرس و  غاـمد و  داـب  زا  ربک و  توخن و  زا  ار  بآ  و  دـش ، نکاـس  جوم  رپ  بآ  نآ  ناـیم  رد  هدـش  هدرتـسگ  نیمز  تشگ .

. تسشن دوخ  ياج  هب  زیخ  تسج و  تبیه و  ناجیه و  همه  نآ  زا  بآ  و  تسب ، دوب  جوم  رپ  هک  ار  نآ  ناهد  و  تشاد ،
دوخ يور  رب  تشاد  رارق  نیمز  شود  رب  هک  ار  هدیـشکرس  دـنلب  ياـههوک  و  دـش ، نکاـس  نیمز  فارطا  ریز  زا  بآ  ناـجیه  هکنآ  زا  سپ 

اههناخدور اهتشد و  نهپ  رد  و  تخادـنا ، ناـیرج  هب  اـههوک ) هلق   ) نیمز ياـهینیب  يـالاب  زا  ار  اههمـشچ  ياـهبآ  دـنوادخ  دومن ، لـمح 
هب نیمز  دومن . لیدعت  هتشادرب  کلف  هب  رس  گرزب  ياههرخص  هلیـسو  هب  و  هتخادنا ، رگنل  ياههوک  اب  ار  نیمز  تاکرح  و  تخاس ، ریزارس 

ندرگ و رب  گرزب  ياههرخـص  نآ  ندـش  راوـس  و  نآ ، قاـمعا  رد  اـههوک  هشیر  نتفر  ورف  رطاـخ  هب  و  نآ ، هـنهپ  رد  اـههوک  ذوـفن  تـّلع 
. تفای رارقتسا  شمارآ و  نآ  نیریز  تاقبط 

، دومرف اّیهم  نآ  نانکاس  سفنت  يارب  ار  اوه  و  دومن ، خارف  ار  ّوج  نیمز و  نایم  دنوادخ 
199 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و دیسریمن ، نآ  هب  اههمشچ  بآ  دوب و  هایگیب  هک  ار  نیمز  ياهیدنلب  سپس  دروآ . نوریب  نیمز  لد  زا  ار  نیمز  لها  ياهیدنمزاین  مامت  و 
نآ هدرم  ياههصرع  ات  دـیرفآ  ییاهربا  هکلب  تخاـسن ، اـهر  دـنتفاییمن  عفترم  ياـهنیمز  نآ  هب  دوخ  ندـناسر  يارب  ياهلیـسو  اـهرابیوج 

نوچ ات  داد ، مایتلا  تفلا و  مه  هب  شیاههراپ  ییادج  شتاعطق و  یگدنکارپ  زا  سپ  ار  اهربا  دننایورب . ار  شهایگ  و  دننک ، ایحا  ار  اهیدـنلب 
شوماخ هوبنا  دیپس و  ربا  تاعطق  نایم  رد  قرب  ششخرد  و  دیـشخردب ، قرب  نآ  یـشاوح  رد  و  دمآ ، رب  تخـس  یـشبنج  هب  ربا  نورد  بآ 

اهداب و  دـندش ، کیدزن  نیمز  هب  هک  یلاح  رد  داتـسرف ، ورف  دوب  هتـسویپ  مه  هب  شتاعطق  هک  یلاـح  رد  ار  ناراـبرپ  ربا  نآ  دـنوادخ  دـشن ،
ار دوخ  هنیس  اهربا  هک  ینامز  دنتخیر . نیمز  هب  تدش  هب  دندیشود و  تاناویح  هنیـس  زا  ریـش  ندیـشود  نوچمه  یپ  رد  یپ  ار  نآ  ياهناراب 
رد دنایور ، هزبس  اههوک  نماد  رد  و  هایگ ، کشخ  ياهنیمز  رد  دـنوادخ  دندیـشاپ ، نیمز  رب  دنتـشاد  ناراب  زا  هچنآ  و  دـندییاس ، نیمز  هب 

و دوب ، هدیشوپ  دوخ  رب  هک  ابیز  وبشوخ و  ياههفوکـش  زا  یفیطل  هدرپ  زا  و  تسـشن ، يداش  هب  دوخ  ياهرازغرم  شیارآ  اب  نیمز  تقو  نیا 
اههفوکش قیقد  مظن  زا 

200 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
يزور نایمدآ و  هشوت  ار  اهلگ  تاتابن و  نآ  دـنوادخ  و  تساخ ، رب  تجهب  طاشن و  هب  تسارآیم  ار  نآ  هرهچ  هک  توارط  اب  ياـههتوب  و 

دش دمآ و  دنهاوخب  هک  اج  ره  هب  ات  داهن  ییاههناشن  ناگدنور  يارب  و  درک ، زاب  نیمز  فارطا  رد  خارف  ياههار  زین  و  داد . رارق  نایاپراهچ 
. دننک

ار وا  و  درک ، رایتخا  دوخ  قولخم  نایم  زا  ار  ع )  ) مدآ تخاس ، يراـج  ار  دوخ  ناـمرف  و  درک ، هداـمآ  یگدـنز  يارب  ار  نیمز  هک  یماـگنه 
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شندروخ زا  هچنآ  هب  ار  وا  و  دومن ، ناوارف  اجنآ  رد  ار  شیزور  و  درک ، نکاـس  دوخ  تشهب  رد  و  داد ، رارق  ناـسنا  شنیرفآ  زا  عون  نیلوا 
هب و  ادـخ ، تیـصعم  ضرعم  رد  شیوخ  نداد  رارق  هدـش  یهن  نآ  زا  هچنآ  ندروخ  هک  داد  یهاـگآ  وا  هب  و  دـش ، روآ  داـی  دوب  هدرک  یهن 
هب قباس  زا  هک  قح  ملع  اب  شتکرح  ات  درک ، مادقا  دوب  هدـش  یهن  نآ  زا  هچنآ  هب  تبـسن  مدآ  اما  تسا . دوخ  تلزنم  ردـق و  ندـنکفا  رطخ 
رب ار  تجح  وا  هلیـسو  هب  و  دنک ، دابآ  ار  نیمز  شلـسن  اب  ات  دروآ  نیمز  هب  هبوت  زا  سپ  ار  وا  مه  دنوادخ  دـش . قفاوم  دوب  هتفرگ  ّقلعت  نآ 

. دیامن هماقا  ناگدنب 
هلیـسو هب  هکلب  تشاذـگن ، یلاـخ  دوخ  تفرعم  ناـنآ و  نیب  لاـّصتا  قیرط  یبوـبر و  تّجح  زا  ار  ناگدـنب  تاـیح  مدآ  حور  ضبق  زا  سپ 

شئایبنا زا  ناگدیزگرب  نابز  رب  هک  ییاهتّجح 
201 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ام ربمایپ  هلیـسو  هب  ات  دومن ، رارقرب  هطبار  مدرم  اب  دـندوب  وا  ياهمایپ  هدـننک  غـالبا  ياهرود  ره  رد  مه  لاـبند  هب  ناـنآ  همه  و  درک ، لاـسرا 
. دیسر تیاهن  هب  نامرجم  هراب  رد  شدیدهت  دنامن و  یقاب  يرذع  ياج  و  دش ، مامت  شتّجح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم 

یخارف یگنت و  ياــنبم  رب  ار  قازرا  و  داد ، رارق  كدــنا  رگید  یــضعب  يارب  ناوارف و  یخرب  يارب  ار  نآ  دوـمرف و  ردــقم  ار  مدرم  يزور 
نیدـب و  دـنک ، شیامزآ  نآ  یمک  قزر و  یناوارف  اب  دـهاوخب  ار  سک  ره  ات  داد  جرخ  هب  تلادـع  يدـنب  میـسقت  نیا  رد  و  دومن ، تمـسق 

یتخـس و اب  ار  خارف  يزور  هاـگ  نآ  دـهد . رارق  ناـحتما  يارجم  رد  یتخـس  لـمحت  تمعن و  رکـش  تهج  زا  ار  ارقف  نادـنمتورث و  هلیـسو 
ار اهرمع  تدـم  دومن . نورقم  هودـنا  هصغ و  اب  ار  ادزمغ  ياهیداش  و  داد ، رارق  كاندرد  ياهتفآ  یتسردـنت  اب  و  تخیمآ ، مهرد  یناشیرپ 

لـصتم گرم  هب  ار  اـهرمع  همه  هتـشر  و  دومن ، رخؤـم  ار  یخرب  مدـقم و  ار  یـضعب  و  هاـتوک ، ار  یخرب  ینـالوط و  ار  یـضعب  درک ، نیعم 
. داد رارق  مکحم  ياهدنویپ  نتخیسگ  لماع  و  یگدنز ، ياههتشر  هدنچیپ  مه  رد  ار  گرم  و  تخاس ،

، نایوگ زار  نتفگ  نخس  ناهنپ  زا  و  مدرم ، ناهن  رارسا  زا  تسا  هاگآ  دنوادخ 
202 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

مـشچ دولآ  تنایخ  ياههاگن  زا  و  دنریگیم ، میمـصت  نیقی  اب  نآ  رب  هچنآ  هب  و  دـنکیم ، روطخ  نامگ  ببـس  هب  ناشرطاخ  رد  هچنآ  زا  و 
هناـیفخم اهـشوگ  هک  یبلاـطم  هب  و  بیغ ، قاـمعا  ياهیندـیدان  هب  تساـهلد و  ناـهن  رد  هچنآ  هب  و  دریگیم ، ماـجنا  یفخم  تروـص  هب  هک 

هتـسهآ يادص  و  هداد ، تسد  زا  دـنزرف  نارتش  هدام  هلان  و  تارـشح ، یناتـسمز  زکارم  و  ناروم ، یناتـسبات  ياههنال  نورد  هب  و  دونـشیم ،
فاکـش رد  یـشحو  تاناویح  ياههشیب  هاگیفخم  هب  و  تساههفوکـش ، ياههدرپ  فالغ  رد  هک  اـههویم  دـشر  ندـییور و  لـحم  و  اهمدـق ،

ندمآ دورف  لحم  و  اههخاش ، زا  اهگرب  ندییور  ياج  و  اهنآ ، تسوپ  ناتخرد و  ياههقاس  يالبال  رد  اههشپ  هاگناهن  هب  و  اههّرد ، اههوک و 
اهداب درگ  هچنآ  هب  و  هوبنا ، ياهربا  زا  ناراب  شزیر  و  اهنآ ، نتسویپ  مه  هب  لحم  اضف و  رد  هدمآ  رب  ياهربا  هب  و  بالصا ، ریـسم  زا  اههفطن 

هب و  اهناتـسگیر ، رد  تارـشح  تکرح  نتفر و  ورف  رب  و  دننکیم ، دوبان  ناراب  زا  هدش  دیلوت  ياهلیـس  هچنآ  هب  و  دنـشاپیم ، دوخ  هنماد  اب 
، اههوک دنلب  ياههّلق  رب  ناگدنرپ  هاگیاج 

203 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ار نآ  بش  یکیرات  هچنآ  هب  و  هداد ، شرورپ  ار  نآ  ایرد  جوم  تساهفدص و  رد  هچنآ  و  اههنال ، یکیرات  رد  نایارـس  همغن  ییارـس  همغن  و 
ره يادص  و  یمدق ، ره  رثا  هب  و  دـنریگیم ، رب  رد  مه  لابند  هب  اهییانـشور  اهیکیرات و  ار  هچنآ  و  هدـیبات ، نآ  رب  دیـشروخ  ای  هدـناشوپ ،

هویم زا  هچنآ  و  یسفن ، بحاص  ره  همهمه  و  ياهّرذ ، ره  نزو  و  يرادناج ، ره  هاگیاج  و  یبل ، ره  تکرح  و  ینخـس ، ره  ياوآ  و  یتکرح ،
يدـیدج لسن  تقلخ و  ای  هغـضم ، هدـش و  عمج  نوخ  ای  هفطن ، هاگرارق  زا  و  هتخیر ، نیمز  يور  هک  ییاهگرب  ای  هداتفا ، نیمز  رب  ناـتخرد 

يارجا رد  و  دریگن ، رارق  وا  هار  رـس  رب  یعنام  چیه  هدیرفآ  هچنآ  ظفح  رد  و  دسرن ، وا  هب  یتقـشم  چیه  یهاگآ  نیا  رد  هتفرگ . تروص  هک 
تاقولخم مامت  هرامش  رب  و  تسا ، ذفان  اهنآ  همه  رب  شیهاگآ  هکلب  دهدن ، تسد  وا  هب  یتسس  تلالم و  چیه  تاقولخم  عضو  ریبدت  روما و 
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هب تبـسن  تاقولخم  ماـمت  هک  یلاـح  نیع  رد  تسا ، ریگ  ارف  ار  همه  شناـسحا  لـضف و  و  تسا ، هدرتسگ  همه  رب  شلدـع  و  دراد ، هطاـحا 
. دنراد ریصقت  تسوا  ماقم  هتسیاش  هچنآ 

204 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ینیرتیمارگ و  يوش ، وزرآ  رگا  ندـش  وزرآ  يارب  ینیرتهب  نایاپیب . ياهتمعن  شرامـش  هدـنبیز  و  ییابیز ، فصو  هتـسیاش  وت  ادـنوادخ ،

زج مناوتیمن  نآ  هب  و  منک ، حدم  ار  وت  زج  مناوتیمن  يدرک  فطل  نم  هب  هچنآ  هب  ادنوادخ ، دوش . هتـسب  دیما  وت  هب  رگا  نتـسب  دیما  يارب 
شیاتـس زا  ار  منابز  وت  مربیمن . تسوت ) ریغ  دمح  هک   ) تمهت دیدرت و  عضاوم  يدیماان و  نداعم  هب  ار  میانث  دـمح و  نم  میوگب ، انث  ار  وت 

، تساطع زا  یناسحا  شاداپ و  زا  يرجا  ییوگانث  ره  يارب  یهلا ، يدـنادرگرب . تدوخ  تیبرت  دروم  هدـیرفآ و  تادوجوم  يانث  ناـیمدآ و 
هک ییاتکی  هب  ار  وت  هک  تسا  یـسک  هاـگیاج  اـجنیا  اـهلا ، راـب  مراد . تترفغم  ياـهجنگ  تمحر و  رئاـخذ  يوس  هب  تلـالد  دـیما  وت  زا  نم 

راثآ هک  تسا  يزاین  تجاـح و  وت  هب  ارم  و  هدـیدن ، راوازـس  وت  زج  ار  یـسک  اهشیاتـس  اـهییوگانث و  نیا  يارب  و  هتخانـش ، تسوت  صاـخ 
تاجانم ماقم  نیا  رد  سپ  دنکیمن . دنلب  وت  دوج  اطع و  زج  نآ  يریگنیمز  زا  ارم  و  دنکیمن ، ناربج  وت  ناسحا  لضف و  زج  ار  نآ  راوگان 

امّلسم هک  نک ، زاینیب  تدوخ  ریغ  يوس  هب  ندرب  تجاح  تسد  زا  ار  ام  و  راد ، ینازرا  ام  هب  ار  تیدونشخ 
205 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت 
(1092 . )

دننک تعیب  وا  اب  دنتساوخ  نامثع  ندش  هتشک  زا  سپ  مدرم  هک  یماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1091  ) 91

و راوتـسا ، نآ  رب  اهلد  هک  ياهثداح  تساهگنر ، اههرهچ و  ار  نآ  هک  میتسه  وربور  ياهثداح  اب  ام  اریز  دـیهاوخب ، ارم  ریغ  دـینک و  میاـهر 
ار امش  هتساوخ  رگا  دینادب  تسا . هدش  هتخانشان  نوگرگد و  میقتسم  هار  و  هتفرگ ، هایس  ربا  ار  تقیقح  قافآ  دنامیمن . رادیاپ  نآ  رب  اهلقع 

هجوت ياهدـننک  شنزرـس  چـیه  شنزرـس  هدـنیوگ و  چـیه  راـتفگ  هب  و  منکیم ، راـتفر  امـش  اـب  منادیم  دوخ  هچنآ  ساـسا  رب  مهد  خـساپ 
ار دوخ  تموکح  هک  مشاب  یسک  يارب  امش  زا  رترادربنامرف  رتاونش و  دیاش  و  دوب ، مهاوخ  امش  زا  یکی  دننام  دینک  میاهر  رگا  و  منکیمن .

تسا تراما  هب  مایق  زا  رتهب  منیشنب  ترازو  هب  امش  يارب  نم  و  دیراپسیم . وا  هب 
.

206 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1093)

هیما ینب  هنتف  زا  ربخ  و  دوخ ، ملع  لضف و  نایب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1092  ) 92

ار اج  همه  اههنتف  یکیرات  هکنآ  زا  دعب  تشادن ، تأرج  نآ  رب  نم  زج  یـسک  و  مدرک ، روک  ار  هنتف  مشچ  هک  مدوب  نم  مدرم ، يا  دـعب ، اما 
. دوب هداهن  ینوزف  هب  ور  نآ  يراه  یتخس  و  هتفرگ ،

داد و دهاوخ  خر  تمایق  ات  زورما  زا  هک  هچنآ  زا  تسوا  تردق  هضبق  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دیسرپب ، نم  زا  دیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  سپ 
هدننک توعد  زا  ار  امش  هکنیا  رگم  دیـسرپ  دیهاوخن  نم  زا  درب  یهارمگ  هب  ار  رفن  دص  دنک و  تیاده  ار  رفن  دص  هک  یهورگ  هراب  رد  زین 
یعیبط گرم  هب  هک  نآ  و  دوشیم ، هتـشک  اـهنآ  لـها  زا  هک  نآ  ناشزادـنا و  راـب  اـهبکرم و  ندـمآ  دورف  ياـج  ناشهدـننار و  رادولج و  و 

زا يرایـسب  دـیآ  دورف  امـش  رب  اسرف  تقاط  تالکـشم  راوگاـن و  ثداوح  هاـگ  نآ  دـیهدب و  تسد  زا  ارم  رگا  و  داد . مهاوخ  ربخ  دریمیم 
، دننام ورف  باوج  زا  ناگدنوش  شسرپ  زا  يدایز  عمج  دنروآ و  دورف  رس  ناگدننک  شسرپ 
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207 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رب ار  التبا  الب و  ماّیا  هک  نانچنآ  ددرگ  گنت  امـش  رب  ایند  و  دنز ، الاب  نماد  دبای و  همادا  امـش  نایم  رد  دربن  راکیپ و  هک  تسا  ینامز  نیا  و 

. درآ شیپ  يزوریپ  امش  ناکین  زا  ناگدنام  یقاب  يارب  دنوادخ  هکنیا  ات  دیراگنا ، ینالوط  دوخ 
. ددرگ مولعم  همه  رب  نآ  تقیقح  دنورب  نایم  زا  نوچ  و  دنوش ، هابتشا  لماع  دنرآ  يور  هک  یتقو  هب  اههنتف 

زا دـننکیم و  تباصا  يرهـش  هب  دنـشدرگ ، رد  داب  نوچمه  اههنتف  دـنوشیم . هتخانـش  نتفر  ماگنه  و  دناسانـشان ، ندـمآ  تقو  هب  اـههنتف 
کـیرات و روک و  تسا  ياهنتف  اریز  تسا ، هّیما  ینب  هنتف  امـش  یگدـنز  رد  نم  رظن  هب  اـههنتف  نیرتکانـسرت  هک  دـینادب  دـنرذگیم . يرهش 
لد و روک  هک  ره  و  ددرگیم ، شریگنماد  الب  تساناد  ریـصب و  اههنتف  نآ  رد  هک  نآ  تسا ، ناـمیا  اـب  مدرم  صوصخم  شیـالب  و  ریگارف ،

یقلخ دب  رتش  دننام  نانآ  تفای ، دـیهاوخ  يدـب  نامکاح  دوخ  يارب  ار  هّیما  ینب  نم  زا  سپ  مسق  ادـخ  هب  دـنامیم ! رود  وا  زا  الب  تسانیبان 
اب دوشیم . عنام  شریش  ندیـشود  زا  و  دزادنایم ، دگل  ياپ  اب  و  دبوکیم ، شبحاص  رـس  هب  تسد  اب  و  دریگیم ، زاگ  ناهد  اب  هک  دنتـسه 

، دشاب دنمدوس  اهنآ  يارب  هک  یسک  رگم  دنراذگن  یقاب  ار  امش  زا  یسک  ات  دناهّیور  نیمه  رب  امئاد  امش 
208 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ای بابرا ، رب  هدرب  يزوریپ  هب  نانآ  رب  امـش  هبلغ  هک  ییاج  ات  دش  دهاوخن  فرط  رب  امـش  زا  نانآ  يریگ  تخـس  دـناسرن . ینایز  ناشیا  هب  ای 
تمـالع هن  هنتف  نآ  رد  ددرگیم ، دراو  تیلهاـج  نارود  هیور  هب  كانتـشحو و  تشز و  امـش  رب  ناـشیا  هنتف  دـنام ! شاهدـنامرف  رب  ربناـمرف 

ام رد  توعد  تردـق  تقو  نآ  رد  و  میتاجن ، قیرط  رب  هنتف  نآ  زا  تیب  لها  ام  دوشیم . هدـید  یتاجن  هناـشن  هن  ددرگیم و  تفاـی  یتیادـه 
تلذ و نانآ  هب  هک  یـسک  هطـساو  هب  دـنکیم  ادـج  امـش  زا  ار  اههنتف  نآ  تشوگ ، زا  تسوپ  ندـش  ادـج  دـننام  دـنوادخ  هاـگ  نآ  تسین .

سابل زج  و  دهدن ، نانآ  هب  ریشمش  زج  دزیریم ، ناشماک  رد  الب  خلت  ماج  و  دنکیم ، رد  هب  نادیم  زا  ار  نانآ  تّدش  هب  و  دهدیم ، يراوخ 
يربهر رگید  راب  کی  نآ  ضوع  دـهدب و  تسد  زا  ار  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  دراد  تسود  شیرق  تقو  نآ  رد  دـناشوپن . نانآ  رب  سرت 

نم هب  مبلطیم و  ار  نآ  زا  يرادقم  زورما  هک  ار  يزیچ  مریذپب  نانآ  زا  ات  دنیبب  دشاب  مک  رتش  ندرک  ینابرق  هزادـنا  هب  شنامز  هچ  رگا  ارم 
. دنهدیمن

.
209 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1094)

زردنا دنپ و  و  ص )  ) مرکا لوسر  لضف  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1093  ) 93

هراشا

یلّوا نامه  دسرن . شدنلب  ماقم  هب  زیت  ياههشیدنا  سدـح  و  دـننکن ، كرد  ار  وا  دـنلب  ياهتّمه  هک  يدـنوادخ  تسا  كرابم  الاو و  سب 
. دریذپ نایاپ  ات  درادن  يرخآ  و  دسرب ، رخآ  هب  ات  درادن  ینایاپ  هک 

ناربمایپ فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  و 

. تخاس رقتسم  هاگرارق  نیرتهب  رد  و  داهن ، تناما  هب  هاگتعیدو  نیرترب  رد  ار  نانآ 
ات دومن ، ملع  دـق  نید  غالبا  يارب  يرگید  تفر  ایند  زا  نانآ  زا  یکی  هاگره  دـندرک . لقتنم  كاپ  ياهمحر  هب  ار  ناـنآ  هناـمیرک  بالـصا 

نیرترب زا  ار  وا  دش ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هب  یهتنم  ناحبس  دنوادخ  تمارک  هکنآ 
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210 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نآ زا  ار  دوـخ  ياـنما  و  درک ، راکـشآ  نآ  زا  ار  شناربماـیپ  هک  یتـخرد  ناـمه  زا  تشاـک ، اهنیمزرـس  نیرتزیزع . رد  و  دـنایور ، نداـعم 

، هدییور مرح  رد  هک  ياهرجش  اههرجش ، نیرتهب  شاهرجش  و  اهنامدود ، نیرتهب  شنامدود  و  تساهترتع ، نیرتهب  شترتع  دومن . باختنا 
اوقت ماما  وا  ور  نیا  زا  سرتسد . زا  رود  ییاـههویم  و  دراد ، دـنلب  ییاـههخاش  هک  ياهرجـش  هدیـسر ، دـشر  هب  دـجم  تمارک و  هصرع  رد  و 
. راد هنابز  ياههلعش  اب  ياهریگ  شتآ  و  نازورف ، ياهراتس  و  ناشخرد ، تسا  یغارچ  تسا . ناگتفای  تیاده  تریصب  هلیسو  و  ناگشیپ ،

. تسا لدع  شمکح  و  لطاب ، زا  قح  هدننک  ادج  شمالک  دشر ، شاهقیرط  لادتعا ، ششور 
قرغ اهتلم  هتفات و  رب  يور  کین  لمع  زا  مدرم  هک  یناـمز  تخیگنا ، رب  دوب  هداد  خر  ناربماـیپ  ندـمآ  نیب  هک  ياهلـصاف  رد  ار  وا  دـنوادخ 

. دندوب تلاهج 
، دناوخیم تشهب  هب  ار  امـش  هک  تسا  حضاو  میقتـسم و  ادخ  هار  دینک ، لمع  نشور  ياههناشن  ساسا  رب  دـنک ، تمحر  ار  امـش  دـنوادخ 

اهملق و  زاب ، اههدنورپ  هک  یلاح  رد  دیروآ ، تسد  هب  ار  قح  ياضر  دیراد  هک  یتغارف  تصرف و  اب  دیناوتیم  هک  دـیتسه  یلحم  رد  نونکا 
، ملاس اهندب  و  نایرج ، رد  لامعا  تبث  يارب 
211 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دوشیم لوبق  لامعا  و  هتفریذپ ، هبوت  و  تسایوگ ، اهنابز  وگ  اهنابز  و 
(1095 . )

ص)  ) ربمایپ تلیضف  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1094  ) 94

درخ لقع و  یناسفن  ياهاوه  دنتفریم ، هناروکروک  هنتف  رد  و  دندوب ، ناریح  یهارمگ  يداو  رد  مدرم  هک  داتـسرف  یتقو  ار  ربمایپ  دـنوادخ 
ان اهراک  رد  دوب . هدومن  ناشرابتعایب  رـسکبس و  کیرات  تیلهاج  و  هدرک ، شزغل  راـچد  ار  ناـنآ  يدنـسپ  دوخ  ربک و  هدوبر ، ناـنآ  زا  ار 

. دندوب ینادان  راتفرگ  یتلم  و  نادرگرس ، مارآ و 
هظعوم تمکح و  هب  ار  نانآ  و  درک ، تکرح  قح  هار  هب  دناسر ، تیاهن  هب  اهنآ  هب  تبـسن  ار  یهاوخریخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  قح  لوسر 

دومرف توعد  هنسح 
.

212 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1096)

ص)  ) ربمایپ تلیضف  رد  مه  زاب  تسا  رگید  ياهبطخ  زا  ( 1095  ) 95

هراشا

یناهن و  تسین ، وا  قوف  يراکـشآ  هک  يراکـشآ  دشابن ، يزیچ  وا  زا  سپ  هک  يرخآ  و  هدوبن ، يزیچ  وا  زا  شیپ  هک  یلّوا  ار ، ادـخ  ساپس 
. دشابیمن وا  زا  رتناهن  يزیچ  هک 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

هتفیش نابوخ  بلق  تمالس . ياههراوهگ  و  يراوگرزب ، نداعم  رد  تسا ، لحم  نیرتفیرـش  شندییور  لحم  و  هاگرارق ، نیرتهب  شهاگرارق 
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هب ار  مدرم  دومن . شوماخ  ار  اهینمـشد  شتآ  و  درک ، نفد  ار  اههنیک  وا  تکرب  هب  دـنوادخ  تشگ . وا  بناج  هب  اههدـید  هجوت  و  دـش ، وا 
زیزع و  زیزع ، ار  لـیلذ  وا  هلیـسو  هب  درک . رود  مه  زا  رفک ) رطاـخ  هب   ) ار ناـکیدزن  و  تخاـس ، ردارب  ناـمیا  رطاـخ ) هـب   ) مـه اـب  وا  تـسد 

دوب ایوگ  نابز  شتوکس  و  قح ، هدننک  نشور  شمالک  دنادرگ . لیلذ  ار  تهجیب 
.

213 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1097)

ص)  ) ادخ لوسر  نارای  اب  دوخ  نارای  هسیاقم  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1096  ) 96

تردق تسد  رد  شیولگ  هک  یلاح  رد  وا  هار  رس  رب  و  دوریمن ، شتسد  زا  وا  هذخاؤم  تصرف  زگره  دهد  تلهم  ار  راکمتس  دنوادخ  رگا 
. تسا نیمک  رد  تسوا 

قح هب  امـش  زا  هکنیا  رطاـخ  هب  هن  دـش ، دـنهاوخ  زوریپ  امـش  رب  هیواـعم  شترا  هک  تسوا  تردـق  تسد  رد  مناـج  هک  ییادـخ  هـب  دـینادب 
. دیتسه دنک  تسـس و  نم  قح  ربارب  رد  امـش  و  دنناباتـش ، ناشرادمامز  لطاب  يوس  هب  تکرح  رد  نانآ  هک  رطاخ  نادب  هکلب  دنرتهتـسیاش ،

نمـشد اب  راکیپ  يارب  ار  امـش  متـشحو . رد  شیوخ  رب  متّلم  متـس  زا  نم  و  دنـسرت ، رد  ناشنارادـمامز  يراکمتـس  زا  فلتخم  للم  هنیآ  ره 
مدرک یهاوـخ  ریخ  ار  امـش  دـیدرکن ، تباـجا  مدوـمن  ناـتتوعد  راکـشآ  ناـهنپ و  دیدینـشن ، مدـناوخ  ناتـشوگ  هب  دـیتفرن ، مدرک  بـیغرت 

!؟ نابابرا هفایق  رد  ناگدرب  و  دیتسه !؟ نابیاغ  ناسب  نارضاح  امش  ایآ  دیتفریذپن .
214 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

اب داهج  هب  و  دیدرگیم ، هدنکارپ  نآ  زا  منکیم  تحیصن  ار  امش  اسر  ياههظعوم  اب  دینکیم ، رارف  نآ  زا  مناوخیم  امـش  رب  ار  ناتحلاصم 
رگیدکی هتشگ ، زاب  دوخ  تاسلج  هب  دیوشیم ! هدنکارپ  ابس  موق  نوچمه  منیبیم  هدیـسرن  رخآ  هب  مفرح  زونه  منکیم  ناتبیغرت  نازواجتم 

هب ژک  نامک  دننام  ناهاگماش  میامنیم  میقتسم  ار  امـش  نادادماب  دیزاسیم . لفاغ  دیهدیم و  بیرف  دیاهدش  هداد  هک  يزردنا  دنپ و  زا  ار 
. هتشگ فاطعنا  لباق  ریغ  هدنونش  هدش و  زجاع  هدننک  حالصا  دیدرگیم . زاب  میوس 

امش ریما  دنیامـش ، راتفرگ  ناتنارادمامز  و  تسا ، نوگانوگ  ناتیاههتـساوخ  و  بیاغ ، امـش  زا  ناتلوقع  و  رـضاح ، ناتیاهندب  هک  یناسک  يا 
ادخ هب  دنربیم ! نامرف  وا  زا  ماش  لها  تسا و  نادرگیور  ادخ  زا  نایماش  ریما  اما  دییامنیم ، ینامرفان  وا  زا  امـش  دنکیم و  تعاطا  ار  ادخ 

زا رفن  کی  اب  ار  امش  زا  رفن  هد  مهرد ، هب  رانید  فرص  دادیم ، ماجنا  فرص  عیب  نم  اب  شنارای  امش و  هراب  رد  هیواعم  متـشاد  تسود  مسق 
، دـیرک یلو  دـیراد  شوگ  ماهدـش : راچد  زیچ  ود  زیچ و  هس  هب  امـش  بناـج  زا  نم  هفوک ، لـها  يا  درکیم . ضوع  نم  اـب  شدوخ  ناراـی 

نکل دیراد  مشچ  دیلال ، اّما  دییایوگ 
215 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هک یناسک  يا  داـب  یهت  ناتتـسد  داـمتعا ! دروم  ناردارب  يراـتفرگ  ـالب و  تقو  هن  دـیتسه ، نیتسار  نادرم  دازآ  داـهج  ماـگنه  هن  دـیروک ،
منیبیم راگنا  مسق  ادخ  هب  دـنوشیم . هدـنکارپ  رگید  فرط  زا  دـننک  ناشعمج  یبناج  زا  هاگره  هک  دـیتسه  نابراس  نودـب  نارتش  نوچمه 

دنک اهر  ندییاز  تقو  ار  دوخ  دازون  هک  ینز  نوچمه  ار  بلاط  وبا  دنزرف  ددرگ ، روهلعش  راکیپ  شتآ  و  دوش ، تخس  رازراک  هنحـص  رگا 
نآ هک  یّقح  هار  يانبم  رب  نم  تسا ، مربمایپ  شور  هار و  و  مراگدرورپ ، بناج  زا  نشور  تّجح  ساسا  رب  نم  تکرح  درک . دـیهاوخ  اهر 

. مراد رارق  ماهتفای  نوگانوگ  ياههار  نایم  زا  ار 
نوریب تیاده  هار  زا  ار  امش  نانآ  هک  دییامن ، يوریپ  ار  اهنآ  شور  هار و  دیشاب ، نانآ  یهلا  تهج  مزتلم  دینک و  رظن  ناتربمایپ  تیب  لها  هب 

مه امـش  دـندرک  تکرح  یتهج  هب  رگا  و  دـیتسیا ، زاـب  مه  امـش  دنداتـسیا  زاـب  يزیچ  زا  رگا  دـننادرگیمن . زاـب  یهارمگ  هب  و  دـنربیمن ،
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. دیسریم تکاله  هب  هک  دینامن  بقع  و  دیدرگیم ، هارمگ  هک  دییوجم  یشیپ  نانآ  زا  دییامن ، تکرح 
ار امش  زا  یسک  ماهدید ، ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نارای  نم 

216 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
، دندناسریم حبص  هب  مایق  هدجس و  رد  ار  بش  هک  یلاح  رد  دندوب  دولآ  رابغ  يوم و  هدیلوژ  ترـضح  نآ  باحـصا  منیبیمن ، نانآ  دننام 
، دندوب ناشیرپ  برطضم و  هداتسیا  شتآ  هلعـش  يور  رب  ایوگ  داعم  دای  زا  دنداهنیم ، نیمز  هب  قح  هاگـشیپ  رد  تروص  هاگ  یناشیپ و  هاگ 
زا ناشنابیرگ  هک  تخیریم  کشا  نانچ  ناشناگدـید  دـشیم  ادـخ  دای  نوچ  تشاد . هنیپ  زب  يوناز  دـننام  دوجـس  لوط  زا  ناـنآ  یناـشیپ 

دندیزرلیم دوخ  هب  باوث  دیما  باذع و  سرت  زا  دزرلیم  دابدنت  زور  هک  تخرد  نوچمه  و  دشیم ، رت  هیرگ 
(1098 . )

هیما ینب  متس  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1097  ) 97

رگم دنیامنن  اهر  ار  ینامیپ  و  دننک ، لالح  رگم  دنراذگن  یقاب  ار  یمارح  ادخ  ياهمارح  زا  ات  دنیامنیم  متس  هراومه  هیما  ینب  مسق  ادخ  هب 
ناشمتس هکنیا  رگم  دنامن  مشپ  زا  ياهمیخ  لگ و  زا  ياهناخ  و  دننکشب ،

217 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رب یمدرم  دـنیرگب : هتـسد  ود  هک  اجنآ  ات  دـنک . هدـنکارپ  ار  نآ  لها  ناشراتفر  يدـب  و  دریگ ، ارف  ار  هناخ  نآ  ناـشداسف  و  دوش ، نآ  دراو 

، دوش بابرا  زا  هدرب  یهاوخداد  نوچمه  اهنآ  زا  یکی  زا  امـش  زا  یکی  یهاوخداد  هک  دسر  ییاج  هب  راک  ناشیایند . رب  یمدرم  و  ناشنید ،
یتخـس و لمحت  رد  تموکح  نآ  رد  امـش  نیرتگرزب  هک  ییاج  ات  و  دنک . ییوگدب  وا  بایغ  رد  و  دـیامن ، شتعاطا  بابرا  روضح  رد  هک 

هثداح راچد  رگا  و  دیراد ، ّتنم  هدید  هب  درک  تیانع  تیفاع  دنوادخ  رگا  سپ  دراد . ادـخ  هب  ار  نظ  نسح  نیرتشیب  هک  تسا  یـسک  جـنر 
تسا ناراکزیهرپ  نآ  زا  تبقاع  هک  دینک ، هشیپ  ربص  دیدش 

(1099 . )

ایند زا  زیرگ  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1098  ) 98

میناهاوخ وا  زا  ار  دـیاقع  رد  تمالـس  میبلطیم ، کـمک  دـش  دـهاوخ  هچنآ  رب  دوخ  راـک  رد  و  مییوگیم ، ساپـس  دوب  هچ  ره  رب  ار  ادـخ 
. میراد تلأسم  وا  زا  ار  یتسردنت  هکنانچ 

218 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ییایند دیرادن ، تسود  ار  نآ  كرت  امـش  هچ  رگ  دنکیم  كرت  ار  امـش  هک  ییایند  كرت  هب  میامنیم  شرافـس  ار  امـش  ادخ ، ناگدنب  يا 

هدرک و یط  ار  هار  هک  دیتسه  ینارفاسم  نوچمه  ایند  هب  تبسن  امش  دینامب . هزات  دیراد  هقالع  امش  هچ  رگ  دیامنیم  هنهک  ار  ناتیاهندب  هک 
رد تسا  راودیما  رگم  دناریم  فدـه  يوس  هب  بکرم  هک  نآ  دناهدیـسر . نآ  هب  ایوگ  هدرک  دـصق  ار  ياهناشن  و  دـناهدرب ، نایاپ  هب  ار  نآ 
اب دراد  گنرد  هب  دیما  رادقم  هچ  درک  دهاوخن  زواجت  نآ  زا  هک  هدش  نیعم  یتدم  شیارب  هک  یـسک  و  دـسرب ؟ نآ  هب  ات  دـنارب  یتدـم  هچ 

رویز و هب  و  دـینکن ، تباـقر  اـیند  هب  ندرک  رخف  تزع و  رد  سپ  دـناریم !؟ ولج  هب  ار  وا  باتـش  اـب  گرم  اـیند  زا  نتفر  نوریب  يارب  هکنآ 
و دوشیم ، یناف  شتمعن  رویز و  دوریم و  نایم  زا  شرخف  تزع و  اریز  دینکم ، یباتیب  نآ  یتخـس  جـنر و  زا  و  دـیروخن ، لوگ  نآ  تمعن 

. دریمیم نآ  هدنز  ره  و  دسریم ، رخآ  هب  نآ  تدم  ره  و  دریذپیم ، نایاپ  نآ  یتخس  جنر و 
ناتناردپ تشذگ  رس  رد  امش  يارب  ایآ  تسین ؟ هانگ  زا  يراددوخ  هیام  ناگتشذگ  راثآ  رد  امش  يارب  ایآ 

219 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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مدرم رگم  تسین ؟ ییاقب  ناگدنام  يارب  و  دندرگیمن ، رب  امش  زا  ناگتشذگ  هک  دیدیدن  ایآ  دیشاب ؟ لّقعت  لها  رگا  تسین  یتربع  شنیب و 
، دنهدیم تیلـست  ار  يرگید  و  دنیرگیم ، يو  رب  هک  تسا  ياهدرم  دنتـسه ؟ نوگانوگ  یتالاح  ياراد  زور  هنابـش  هک  دـیرگنیمن  ار  ایند 

لابند هب  يرگید  و  تسا ، ندـنک  ناج  لاح  رد  یکی  دوریم ، ضیرم  تدایع  هب  رگید  نآ  و  هداتفا ، نیمز  رب  هدـش  يراـمیب  هب  ـالتبم  یکی 
مه هدنام  یقاب  هتـشذگ  لابند  هب  و  تسین ، لفاغ  وا  زا  ادخ  تسا و  يربخیب  رد  یکی  و  دـنکیم ، لابند  ار  وا  گرم  هک  یلاح  رد  تسایند 

. درذگیم
ناهانگ يوس  هب  ناباتـش  هک  ناـمز  نآ  دـینک  داـی  اـهوزرآ  هدـننک  عطق  و  اـهشیع ، هدـننز  مه  رب  و  تاّذـل ، هدـننکدوبان  زا  دیـشاب ، هاـگآ 

دییوجب کمک  وا  زا  شرامشیب  ناسحا  اهتمعن و  ساپس  و  دنوادخ ، بجاو  قح  يادا  يارب  و  دیوریم .
.

220 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1100)

وا نادناخ  ربمایپ و  هراب  رد  تسا  رگید  ياهبطخ  زا  و  ( 1099  ) 99

ساپـس ار  وا  شروما  همه  رد  دوشگ ، ناـشیا  ناـیم  رد  ار  شدوج  تسد  و  دوـمن ، رـشتنم  قـلخ  ناـیم  رد  ار  شلـضف  هک  ار  ییادـخ  دـمح 
هدنب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  و  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  میهدیم  یهاوگ  و  میبلطیم . يرای  وا  زا  شقوقح  يادا  يارب  و  مییوگیم ،

و درک ، ادا  تناما  هب  ار  تلاسر  مه  وا  داتسرف ، مدرم  نیب  شسدقم  دوجو  ندش  رکذتم  و  نامرف ، رما و  راهظا  يارب  ار  وا  تسوا ، هداتسرف  و 
زا هک  ره  و  دش ، جراخ  نید  زا  تفرگ  یـشیپ  قریب  نیا  زا  هک  یـسک  تشاذگ ، ام  نایم  رد  ار  قح  قریب  تشذگ و  ایند  زا  دـشر  ساسا  رب 

نخـس گنرد  اـب  تسا ) لوسر  یـصو  هک   ) مچرپ نیا  ياـمنهار  تسویپ . قح  هب  دـش  نآ  مزتلم  هک  ره  و  تشگ ، كـاله  دـنام  بقع  نآ 
يارب  ) و دیرآ ، دورف  میلست  رس  وا  تعاطا  ربارب  رد  امـش  نوچ  و  دزرویم . باتـش  مایق  تقو  هب  یلو  دیامنیم ، مایق  يرابدرب  اب  دیوگیم و 

وا زا  سپ  و  دربب ، دعب  ناهج  هب  ار  وا  دسر و  ارف  شگرم  دییامن  هراشا  يو  هب  ناتشگنا  اب  وا ) میظعت 
221 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هب ار  امش  یگدنکارپ  هدرک و  عمج  ار  امش  هک  دنکیم  رهاظ  ار  یـسک  دنوادخ  سپـس  دینکیم ، گنرد  ایند  رد  دهاوخب  ادخ  هک  یتقو  ات 
کی تسا  نکمم  اریز  دیـشابم . دیما  ان  هتفرگ  هرانک  نآ  زا  هک  نآ  هب  تبـسن  و  دـیزرون ، عمط  هدـماین  نآ  هب  نونکا  سپ  دـهد . دـنویپ  مه 

. ددرگیم راوتسا  شمدق  ود  ره  يزور  هرخالاب  یلو  دنامب  راوتسا  شرگید  ياپ  دزغلب و  شیاپ 
يرگید هراتـس  دـنک  بورغ  نانآ  زا  ياهراتـس  هاگره  هک  دننامـسآ  ناگراتـس  دـننامه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  هک  دیـشاب  هاـگآ 

وزرآ هچنآ  هب  ار  امـش  و  هدـش ، لـماک  امـش  هب  تبـسن  مئاـق ) روهظ  ناـمز  رد   ) ادـخ ياـهتمعن  منکیم  هدـهاشم  ییوـگ  دوـش . راکـشآ 
تسا هدناسر  دیدرکیم 

(1101 . )

راوگان ثداوح  زا  ربخ  رب  لمتشم  تسا  رگید  ياهبطخ  زا  و  ( 1100  ) 100

بجوم شتّیلوا  رخآ . ره  زا  دعب  رخآ  و  لوا ، ره  زا  شیپ  لوا  نامه  ار  يادخ  دمح 
222 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، دـشابیمن وا  زج  يدوبعم  مهدیم  تداهـش  و  دـشابن . يرخآ  وا  زا  دـعب  هکنآ  بجوـم  شتیرخآ  و  دـشابن ، یلوا  وا  زا  لـبق  هک  تسا  نآ 
. تسا دّحتم  نآ  رد  نابز  لد و  رهاظ و  نطاب و  هک  یتداهش 
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يزیچ نم  زا  هک  یتقو  هب  و  دـناشکن ، سفن  ياوه  يوریپ  هب  ار  امـش  نم  زا  ینامرفان  و  دـنکن ، هدولآ  هانگ  هب  ار  امـش  نم  اب  هنیک  مدرم ، يا 
زا مهدیم  ربخ  امـش  هب  هچنآ  دـیرفآ ، ار  ناسنا  و  تفاکـش ، ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  دـیزادنین . مشچ  رگیدـکی  هب  يراوبان ) هار  زا   ) دیونـشب

دیدش شیهارمگ  هک  یصخش  منیبیم  ایوگ  هدوبن . لهاج  مه  هدنونش  و  هتفگن ، غورد  هدننک  غالبا  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یّما  ربمایپ 
و ددرگ ، تخـس  شتمواقم  و  دوش ، زاب  شناهد  نوچ  سپ  دـیامنیم . بصن  هفوک  فارطا  ار  دوخ  ياهقریب  دـنکیم ، دایرف  ماش  رد  تسا 
زا و  دـشک ، هنابز  شجاوما  اب  گنج  و  دزگب ، ار  نامز  مدرم  دوخ  شین  اب  بوشآ  هنتف و  ماگنه  نآ  هب  دوش ، راوتـسا  نیمز  رد  شیاپ  ياـج 
اپ رس  هدیسر  هتخپ و  و  دسرب ، بوخ  وا  لوصحم  هک  یماگنه  و  دوش . ادیوه  اهیتخس  جنر و  اهبش  زا  و  ددرگ ، راکشآ  نشخ  هفایق  اهزور 

ياهمچرپ هک  تسا  تقو  نآ  دشخردب ، شیاهریشمش  قرب  و  دیآ ، رد  ادص  هب  شاهقشقش  و  دوش ،
223 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دروآ يور  جوم  رپ  يایرد  رات و  بش  دننامه  و  دیآ ، زازتها  هب  تسین  نآ  زا  ییاهر  هار  هک  بوشآ  هنتف و 
ياههورگ اهيدوز  نیمه  هب  دزوب ! نآ  رب  هک  ییاهدابدنت  هچ  و  دشارخب ، ار  هفوک  شوگ  هک  ینیگمهـس  ياهادـص  هچ  عاضوا ، تسا  نیا 

دندرگ لام  دگل  دناهداتفا  اپ  زا  هک  نانآ  و  دنوش ، ورد  دنیاپ  رس  هک  نانآ  دنتفا ، مه  ناج  هب  فلتخم 
(1102 . )

اهیتخس هنیمز  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1101  ) 101

هراشا

ماـیق و لاـح  رد  همه  لاـمعا ، شاداـپ  و  باـسح ، یـسررب  يارب  دروآیم  درگ  ار  نیرخآ  نیلوا و  همه  دـنوادخ  هـک  تـسا  يزور  تماـیق 
هک تسا  یسک  زور  نآ  رد  ناسنا  نیرتلاح  وکین  دنازرلیم . ار  نانآ  نیمز  هلزلز  و  هدرک ، هطاحا  ار  ناشناهد  ات  قرع  دنتـسه ، يراسکاخ 

. دبایب یعیسو  لحم  دوخ  يارب  و  دنک ، ادیپ  ییاپ  ياج  نداتسیا  يارب 
224 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا هبطخ  نیا  زا 

. دوشن هدنادرگرب  نآ  زا  یمچرپ  و  دزیخن ، اپ  هب  یسک  شربارب  رد  هک  کیرات ، بش  ياههراپ  دننام  تسا  ییاههنتف 
نآ شراوس  دشکیم و  ار  نآ  شنابراس  و  هدش ، هتشاذگ  شتشپ  رب  زاهج  هک  دنیآیم  امـش  يوس  هب  ياهدز  راهم  رتش  نوچمه  اههنتف  نیا 

. تسا كدنا  ناشجارات  و  دیدش ، مدرم  رب  ناشرازآ  هنتف  نآ  لها  دناریم . ناباتش  ار 
رد دنفورعم . نامـسآ  رد  و  فورعم ، ریغ  نیمز  رد  و  دنیامنیم ، تسپ  راوخ و  ناشکندرگ  دزن  هک  دنگنجیم  ادخ  هار  رد  نانآ  اب  یهورگ 
هب و  دنوشیم . روهلمح  وت  فرط  هب  ادص  رـس و  ياهنم  رابغ و  درگ و  نودب  هک  ادخ  باذع  زا  يرگـشل  زا  هرـصب  يا  وت  رب  ياو  نامز  نآ 

دنوشیم راچد  دیدش  یگنسرگ  خرس و  گرم  هبوت  لها  يدوز 
.

225 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1103)

دهز هب  قیوشت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1102  ) 102
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هراشا

زا ار  شنانکاس  تماقا و  لها  يدوز  هب  ایند  مسق  ادـخ  هب  هک  دـیرگنب ، ایند  هب  نآ  زا  ناگدـننک  ضارعا  و  ایند ، هب  ياـهتبغریب  دـننام  هب 
. دیامنیم الب  هثداح و  راچد  ار  لایخیب  ناشاّیع  و  درادیم ، رب  نایم 

. دنشاب شراظتنا  هب  ات  دوشیم  هچ  تسین  نشور  مه  نآ  هدنیآ  و  ددرگیمن ، زاب  هدرک  تشپ  هتفر و  تسد  زا  ایند  زا  هچنآ 
. دوریم فعض  یتسس و  هب  ور  نآ  نادرم  توق  تردق و  و  تسا ، هودنا  هب  هتخیمآ  نآ  يداش 

. تسا كدنا  دوب  دهاوخ  امش  اب  ایند  زا  هچنآ  اریز  دهدن ، ناتبیرف  تسا  دنیاشوخ  ار  امش  هک  هچنآ  یناوارف  سپ 
كدنا زا  سپ  هدوب  دوجوم  ایند  زا  هچنآ  دوش . روما  هب  يانیب  دریگب و  تربع  و  دریگ ، تربع  دنک و  هشیدنا  هک  یـسک  رب  دنوادخ  تمحر 

یگـشیمه يدـبا و  ینامز  كدـنا  زا  سپ  ییوگ  تفای  دـهاوخ  دوجو  ترخآ  زا  هچنآ  و  هتـشادن ، دوجو  ییوگ  درذـگب  نآ  رب  هک  ینامز 
، تسا ریذپ  نایاپ  رمع ) تاعاس   ) دیآ هرامش  هب  هچنآ  دوب . دهاوخ 

226 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. تسا ندیسر  لاح  رد  کیدزن و  تسا  یندمآ  هچ  ره  و  تسا ، یندمآ  دنرب  راظتنا  ار  هچره  و 

تسا هبطخ  نیا  زا 

. دنادن ار  دوخ  هزادنا  هک  سب  نیمه  یسک  ینادان  يارب  و  دسانشب ، ار  دوخ  ردق  هزادنا و  هک  تسا  یسک  اناد 
نودـب و  هتفر ، نوریب  تسار  هار  زا  یـسک  نینچ  دـشاب ، هتـشاذگاو  دوخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  ياهدـنب  ادـخ  دزن  مدرم  نیرتضوغبم 

یلبنت دـننک  شتوـعد  ترخآ  راـک  تشک و  هب  رگا  و  دـشوکیم ، لـمع  رد  شدـنناوخب  ییاـیند  تعارز  هب  رگا  دـنکیم ، تکرح  اـمنهار 
تسا طقاس  وا  زا  دنکیم  یتسس  نآ  هب  تبسن  هچنآ  و  بجاو ، وا  رب  دشوکیم  شلمع  رد  هچنآ  ییوگ  دنکیم ،

تسا هبطخ  نیا  زا  و  . 

رگا و  دوشن ، هتخانـش  دـشاب  هتـشاد  روضح  مدرم  نیب  رد  رگا  تسا ، مانمگ  هک  ینمؤم  رگم  دـباییمن  تاجن  نآ  رد  هک  تسا  ینامز  نآ  و 
ناگدنور يارب  نشور  ياههناشن  و  تیاده ، غارچ  نانآ  دننکن . وجتسج  وا  زا  دشاب  بیاغ 

227 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ار شتمحر  باوبا  دنوادخ  هک  دنتسه  یمدرم  نانآ  دنتـسین ، وگ  وغل  اهیتشز و  هدننک  شاف  رگهنتف و  نیچ و  نخـس  دناتملظ . هصرع  رد 

. دزاسیم فرط  رب  نانآ  زا  ار  یتخس  جنر و  و  دیاشگیم ، زاب  نانآ  يور  هب 
، مدرم يا  ددرگ . نوگژاو  شتایوتحم  اـب  هک  یفرظ  نوچمه  دوش  نوگژاو  مالـسا  هک  دـسریم  امـش  رب  یناـمز  يدوز  نیمه  هب  مدرم ، يا 

نآ دـهدن ، ناـترارق  شیاـمزآ  ضرعم  رد  هک  هدادـن  ار  نیمأـت  نیا  امـش  هب  یلو  دراد ، اور  متـس  امـش  رب  هـکنیا  زا  هداد  هاـنپ  ار  امـش  ادـخ 
: هدومرف نآرق  رد  هدنیوگ  نیرتگرزب 

«. میاهدننک شیامزآ  ام  تسا و  ییاههناشن  همانرب  نیا  رد  »
. تسا رش  مک  مانمگ و  ناسنا  ۀمون » نمؤم  لک   » زا ترضح  دوصقم 

. دور ینیچ  نخس  هنتف و  هب  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  یسک  نآ  تسا و  حایسم »  » عمج حییاسم »  » و
. دنکیم شخپ  اج  همه  ار  نآ  دونشیم و  ياهتسیاشان  راک  یسک  زا  هک  تسا  یسک  نآ  تسا و  عایذم »  » عمج عیباذم »  » و

تسا وغل  هدوهیب و  شراتفگ  هک  تسا  قمحا  رایسب  صخش  نآ  تسا و  روذب »  » عمج رذب »  » و
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.
228 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1104)

شیوخ تلیضف  ربمایپ و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1103  ) 103

يوعد هن  و  دـناوخب ، یباـتک  هک  دوـبن  برع  زا  يدـحا  هک  یلاـح  رد  تخیگنا  رب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـنوادخ  دـمح ، زا  سپ 
. دنک یحو  لوزن  يربمایپ و 

یهارمگ زا  مدرم  ندیناهر  يارب  و  دادیم ، قوس  تاجن  يوس  هب  ار  نایصاع  دیگنج ، شناعیطم  یهارمه  هب  دندوب  نامرفان  هک  نانآ  اب  سپ 
رگم دناسرب ، شدـصقم  هب  ار  وا  ات  درکیم  تماقا  هداتفا  ياپ  زا  هدـنام و  هار  رـس  رب  دومنیم . یتسدـشیپ  دـسر  ارف  ناشگرم  هکنآ  زا  شیپ 

يایـسآ ات  داد ، ياج  ناشیناسنا  هاگیاج  رد  و  داد ، ناشن  نانآ  هب  ار  تاجن  هار  هک  داتـسیا  اجنآ  ات  دوبن . وا  رد  يریخ  هک  ياهدـنوش  كاله 
رد و  تخیرگ ، بقع  هب  رفک  شترا  هکنآ  ات  مدوب  مالسا  رگشل  ورـشیپ  نم  دنگوس  ادخ  هب  دش . راوتـسا  ناشروما  و  داتفا ، راک  هب  ناشتایح 

. مدومنن یتسس  تنایخ و  و  مدشن ، سرت  راچد  متشگن و  ناوتان  زگره  دمآ ، رد  مالسا  مچرپ  هیاس 
229 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. مروآ رد  نآ  يولهپ  زا  ار  قح  ات  مفاکشیم  ار  لطاب  دنگوس  ادخ  هب 
هب مدید ، دایز  مک و  فالتخا و  یکدنا  اب  تیاور  نیا  رد  ار  هبطخ  نآ  نم  هکنیا  زج  دمآ ، زین  هتـشذگ  رد  هبطخ  نیا  هدش  باختنا  فلؤم :

مدرک رکذ  رگید  راب  ار  نآ  تهج  نیمه 
(1105 . )

مدرم هب  دنپ  هیما و  ینب  دیدهت  و  ص )  ) ربمایپ فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1104  ) 104

گرزب رد  مدرم ، نیرتهب  یکدوک  رد  تخیگنا . رب  هدـنناسرت  هدـنهد و  تراشب  هاوگ و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  دـنوادخ  هکنیا  اـت 
. دوب رتشیب  همه  زا  شیاخس  دوج و  ماود  و  ناکاپ ، نیرتکاپ  قالخا  رد  ناسنا ، نیرتبیجن  یلاس 

ار شراهم  هکنآ  زا  دعب  رگم  دیدشن ، دنمناوت  نآ  ناتـسپ  زا  ریـش  ندیـشون  يارب  و  دیدربن ، تذـل  ایند  ینیریـش  زا  هیما ) ینب  يا   ) امـش سپ 
. دیتفای هتسبن  ار  شنالاپ  گنت  و  اهر ،

230 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب مسق  ادـخ  هب  دوب . دوجوم  ریغ  سرتسد و  زا  رود  شلالح  و  سرتسد ) رد  ناـسآ و   ) راـخیب ردـس  تخرد  هلزنم  هب  یماوقا  دزن  شمارح 

، تسا زاب  نآ  رد  ناتتـسد  و  دازآ ، یعنام  ره  زا  امـش  يارب  نیمز  تسا . نیعم  ینامز  ات  هدرتسگ  ياهیاس  نوچ  هک  دـیتفای  تسد  ییایند  نآ 
. تسا هدش  هتفرگ  زاب  امش  زا  نانآ  ریشمش  و  بلاغ ، نانآ  رب  امش  ياهریشمش  و  تسا ، هاتوک  امش  رس  زا  یعقاو  ناربهر  ناتسد  یلو 

مکح شدوخ  هراب  رد  هک  تسا  یمکاح  نوچ  اـم  ياـهنوخ  هاوخنوخ  تسا . ياهدـنهاوخ  ار  یّقح  ره  و  یهاوخنوخ ، ار  ینوخ  ره  دـینادب 
ادـخ هب  هّیما ، ینب  يا  دورن . نوریب  شتلادـع  هجنپ  زا  ياهدـنزیرگ  و  دـنکن ، ناوتاـن  ار  وا  یبوـلطم  هک  تسا  يدـنوادخ  ناـمه  وا  و  دـهد ،
هدید نیرتانیب  دینادب  دید . دیهاوخ  ناتنانمشد  هناخ  رد  و  دوخ ، ریغ  تسد  رد  ار  تموکح  نیا  ینامز  كدنا  زا  سپ  هک  مروخیم  دنگوس 

. دریذپب دونشب و  ار  دنپ  هک  تسا  یشوگ  نآ  شوگ  نیرتاونش  دنک و  ذوفن  ریخ  رد  هک  تسا  ياهدید 
، دینک نشور  تسا  ریذپ  دنپ  دوخ  هک  ياهدنهددنپ  غارچ  رون  زا  لد  مدرم ، يا 

231 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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. دیشکب هدنام  فاص  یگریت  زا  هک  یلالز  همشچ  زا  ار  بآ  و 
ریـسا دز و  هیکت  دوخ  ینادان  هب  هک  نآ  اریز  دشکن ، دوخ  لابند  هب  ار  امـش  سفن  ياوه  و  دییامنن ، هیکت  دوخ  ینادان  هب  ادـخ ، ناگدـنب  يا 
یلطاب هشیدنا  رطاخ  هب  مه  نآ  دهدیم ، لاقتنا  ییاج  هب  ییاج  زا  هتفرگ  شود  هب  هک  ار  یتلالض  راب  هداتفا ، تکاله  هاگترپ  هبل  هب  دش  اوه 

. دنادرگ کیدزن  ددرگیمن  کیدزن  ار  هچنآ  و  دنابسچب ، دبسچیمن  ار  هچنآ  دهاوخیم  و  دروآیم ، رازاب  هب  مه  لابند  هب  هک 
. درادن ار  امـش  راک  زا  هرگ  ندرک  زاب  ییاناوت  و  دزاسیمن ، فرط  رب  ار  امـش  هودنا  هک  دیرب  تیاکـش  یـسک  دزن  هکنیا  زا  ار ، ادخ  ار  ادخ 

هدـنز و  یهاوخ ، ریخ  رد  تیدـج  و  زردـنا ، دـنپ و  لماک  غالبا  وا  فیلکت  درادـن ، ياهفیظو  تسا  رومأم  ادـخ  بناج  زا  هچنآ  ریغ  هب  ماما 
. شّقحتسم هب  لاملا  تیب  مهس  ندناسر  زین  و  تسا ، ّدح  راوازس  هک  یسک  رب  تسا  دودح  هماقا  و  ّتنس ، ندرک 

دوخ راتفرگ  نآ  نداعم  زا  یملع  يریگ  هرهب  رد  هکنآ  زا  لبق  و  دوش ، کـشخ  شتخرد  هکنآ  زا  شیپ  دیباتـشب  شناد  يریگارف  يارب  سپ 
باکترا زا  زین  دوخ  دینک و  یهن  رکنم  زا  ار  نارگید  دیوش . یلوغشم 

232 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دییامن یهن  نآ  زا  ار  نارگید  سپس  دینک  يریگ  هرانک  هانگ  زا  دوخ  لوا  دیلوئسم  اریز  دیزیهرپب ، نآ  هب 

(1106 . )

باحصا خیبوت  هاگ  نآ  مرکا ، ربمایپ  فیصوت  و  مالسا ، يرترب  هنیمز  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1105  ) 105

هراشا

هک نآ  ربارب  رد  ار  شناکرا  دومن ، ناسآ  دوش  دراو  دهاوخب  هک  نآ  يارب  ار  نآ  ياهروخـشبآ  و  عیرـشت ، ار  مالـسا  هک  ساپـس  ار  يادـخ 
رارق تمالس  میرح  نآ  رب  دراو  يارب  نما و  هاگهانپ  تخیوآ  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  ار  نآ  و  تسکـش ، لباق  ریغ  دراد  ار  نآ  رب  هبلغ  دصق 
يارب رون  و  تساخ ، رب  عافد  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  یسک  يارب  دهاش  و  تفگ ، نخس  نآ  هلیسو  هب  هک  یسک  يارب  تخاس  ناهرب  ار  نآ  داد .

هار هک  یتسارف  اب  يارب  هناشن  و  دـش ، ریبدـت  هب  هتـسارآ  هک  نآ  يارب  زغم  و  دومن ، هشیدـنا  هک  نآ  يارب  مهف  و  درک ، ینـشور  بلط  هک  نآ 
هاگ هیکت  و  درک ، قیدصت  هک  نآ  يارب  تاجن  و  تخومآ ، دنپ  هک  یسک  يارب  دنپ  و  درک ، مزج  مزع  هک  یسک  يارب  ییانیب  و  تسج ، قح 

. درک هشیپ  ربص  هک  نآ  يارب  رپس  و  تشاذگاو ، نآ  هب  ار  دوخ  هک  نآ  يارب  شیاسآ  و  دش ، یکّتم  نآ  هب  هک  یسک  يارب 
233 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

شنیرمت نادـیم  ناشخرد ، شیاهغارچ  نشور ، شیاههداج  دـنلب ، شهار  مئـالع  تساهکلـسم ، نیرتراکـشآ  و  هار ، نیرتنشور  مالـسا 
شناراوس و  تبغر ، دروم  شاهزیاـج  تسا ، ناراذـگ  هقباـسم  هدـنهد  ياـج  و  عفترم ، شفدـه  هقباـسمترم  شفدـه  هقباـسم ، يارب  هداـمآ 

و تمایق ، شناراذـگ  هقباسم  ندـمآ  درگ  لحم  ایند ، شنیرمت  نادـیم  گرم ، شنایاپ  هتـسیاش ، لامعا  شاهناشن  قیدـصت ، شهار  فیرش .
. تسا تشهب  شاهقباسم  هزیاج 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

. تخاس نشور  یهارمگ  رد  هدناماو  يارب  ياهناشن  و  تخورفا ، رب  رون  راتساوخ  يارب  ياهلعش  ربمایپ  هکنآ  ات 
قح هب  هک  تسا  یتمحر  و  يداتـسرف ، تلاـسر  هب  هک  تسا  یتمعن  و  تماـیق ، رد  تترـضح  هاوگ  و  وت ، داـمتعا  دروم  نیما و  وا  ادـنوادخ ،

شیانب ایادخ ، نک . تمارک  وا  هب  نادنچ  دص  یشاداپ  تناسحا  زا  و  امرف ، تیانع  وا  هب  دوخ  تلادع  زا  رفاو  ياهرهب  یهلا ، یتشاد . لیـسگ 
، هد رارق  رتالاب  اهانب  همه  زا  ار 
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234 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
زا و  شخب ، یتشهب  هجرد  نیرتالاب  دوخ  بناج  زا  ار  وا  و  نادرگ ، فیرـش  دوخ  دزن  ار  شماقم  و  راد ، یمارگ  تیناـمهم  هرفـس  رب  ار  وا  و 

فارحنا و هب  ندش  هدولآ  ینامیـشپ و  هب  ندش  راتفرگ  ياهنم  ییاوسر و  هب  ندش  راچد  نودـب  ار  ام  و  زاس ، شدـنمهرهب  تلیـضف  تعفر و 
. امرف روشحم  وا  هرمز  رد  یگدروخ ، بیرف  ندرک و  هارمگ  یهارمگ و  ینکش و  نامیپ 

میدروآ تمسق  نیا  رد  هرابود  ار  نآ  تیاور ، ود  رد  فالتخا  تهج  هب  ام  دش و  رکذ  نیا  زا  شیپ  هبطخ  نیا  فلؤم :

شنارای هب  باطخ  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  و 

یتسود طباور و  نسح  دروم  ناتناگیاسمه  و  دنوشیم ، مارتحا  امش  نازینک  نآ  رطاخ  هب  هک  دیاهدیسر  یماقم  تلزنم و  هب  ادخ  تمارک  زا 
امـش هـبلغ  زا  هـک  یناـسک  و  دـننکیم ، مـیظعت  ار  امـش  دـیرادن  یّقح  ناـنآ  رب  و  دـیتسین ، اـهنآ  زا  رترب  امـش  هـک  ناـنآ  و  دـنریگیم ، رارق 

دیرادن نانآ  رب  یطلست  تموکح و  و  دنسرتیمن ،
235 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رـس رب  ناتناردپ  دهع  نتـسکش  زا  هک  یلاح  رد  دینکیمن ، بضغ  دوشیم و  هتـسکش  ادـخ  دـهع  دـینیبیم  کنیا  دـنراد . تشحو  امـش  زا 
، تسامـش هب  شدوس  تشگ  زاب  دسریم و  مدرم  هب  امـش  يوس  زا  هدش و  دراو  امـش  رب  ادخ  ياهنامرف  دینادیم . گنن  ار  نآ  هدـمآ  تریغ 

نانآ دیتشاذگاو ، نانآ  هب  ار  یهلا  روما  و  دیدرپس ، نانآ  هب  ار  شیوخ  روما  مامز  و  دـیدرک ، ّطلـسم  دوخ  تلزنم  رب  ار  نایغاط  نونکا  یلو 
دنوادخ دننک  هدنکارپ  ياهراتس  ره  ریز  ار  امش  عمج  نانمشد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دنراپسیم ! هر  تاوهش  رد  و  دننکیم ، لمع  اهههبش  هب 

درک دهاوخ  عمج  دنراد  شیپ  رد  هک  يزور  نیرتدب  يارب  ار  امش 
(1107 . )

نیّفص ماّیا  زا  یکی  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1106  ) 106

زیرگ هب  ار  امـش  یماش  نیـشن  هیداب  بارعا  شابوا و  ناراک  اـفج  مدومن ، هدـهاشم  ناتفوفـص  زا  ار  ناتنتـشگرب  و  مدـید ، ار  امـش  نتخیرگ 
نارس و  برع ، نادرمناوج  امش  هک  یلاح  رد  دنتشاداو ،

236 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دیداد يرارف  ار  اهنآ  ماجنا  رـس  مدـید  هک  یتقو  تفای  افـش  ماهنیـس  ياهدرد  اـما  دـیتسه . يدـنلب  رـس  هلق  و  هعماـج ، ناگدـنزارب  و  فرش ،

ار نانآ  هزین  ریـشمش و  برـض  اب  دـندنار ، ار  امـش  هکناـنچ  دـیدنار  دوخ  هاگرگـشل  زا  ار  ناـنآ  و  دـنداد ، تمیزه  هب  ار  امـش  هک  ناـنچنآ 
هب دورو  زا  و  دننار ، ناشضوح  رس  زا 0  هک  ياهنشت  نارتش  دننام  داتفایم ، ناشرخآ  يور  ناشلوا  هک  يروط  هب  دیدرک ، هراچیب  هدنامرد و 

دننک عنم  ناشهاگبآ 
(1108 . )

هدنیآ ثداوح  زا  ییوگشیپ  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1107  ) 107

هراشا

يریگ راک  هب  نودـب  تسا ، راکـشآ  ناشبولق  رب  دوخ  تّجح  اـب  و  درک ، یّلجت  تاـقولخم  رب  تاـقولخم  شنیرفآ  اـب  هک  ساپـس  ار  يادـخ 
قمع وا  شناد  تسین . ریمـض  هسفن  یف  ار  ادخ  و  دنریامـض ، ياراد  هک  تسا  ینانآ  روخ  رد  اههشیدنا  اریز  دـیرفآ ، ار  تادوجوم  هشیدـنا 
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بیغ ياههدرپ 
237 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. هدومن هطاحا  اهناهن  ءارآ  قیاقد  اهیگدیچیپ و  هب  و  هتفاکش ، ار 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

ياههمشچ و  تملظ ، رد  هتخورفا  رب  ياهغارچ  زا  و  احطب ، نیمزرـس  زکرم  زا  و  دنلب ، تبترم  زا  و  رون ، نادغارچ  زا  و  ایبنا ، هرجـش  زا  ار  وا 
دومن رایتخا  تمکح 

تسا هبطخ  نیا  زا  و  . 

اهمخز ندـنازوس  يارب  ار  شیاهرازبا  و  هتخاس ، هدامآ  مکحم و  ار  شیاهمهرم  ددرگیم ، مدرم  ناـیم  رد  شّبط  اـب  هارمه  هک  تسا  یبیبط 
جالع لابند  هب  تسد  هب  وراد  دریگ . راک  هب  لـال  ياـهنابز  و  رک ، ياهـشوگ  و  روک ، ياـهلد  هنیمز  رد  دـشاب : مزـال  اـج  ره  اـت  هدومن ، غاد 

ناشخرد یـشناد  هنز  شتآ  اب  و  هدومنن ، نشور  تمکح  راونا  زا  ار  دوخ  دوجو  نارامیب  نیا  تسا . تریح  ياـهدرد  و  تلفغ ، ياـهیرامیب 
ياهگنس و  هدنرچ ، نایاپراهچ  دننام  هب  تباب  نیا  زا  دناهتخورفین . هلعش 

238 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دناتخس

نآ ياههناشن  و  تشادرب ، هرهچ  زا  هدرپ  تمایق  و  دش ، نایامن  ناگدننک  هابتـشا  يارب  قح  هار  و  راکـشآ ، تریـصب  لها  يارب  ناهنپ  قیاقح 
ینارجاـت و  حالـصیب ، ینادـباع  و  رکیپیب ، ییاـهناج  و  ناـجیب ، ییاـهرکیپ  ار  امـش  هک  هدـش  هچ  تشگ . رهاـظ  تـسارف  بحاـص  يارب 

تلود منکیم !؟ هدـهاشم  لـال  یناگدـنیوگ  و  رک ، یناگدنونـش  و  روـک ، ینارظاـن  و  بیاـغ ، ینارـضاح  و  باوـخ ، ینارادـیب  و  دوـسیب ،
رب دوخ  تسد  همه  اب  و  دنکیم ، نزو  دوخ  لیک  اب  ار  امـش  هدیدرگ ، هدنکارپ  اج  همه  شیاههخاش  اب  و  هدش ، اپ  هب  دوخ  روحم  رب  تلالض 
هت هدنام  یقاب  دننام  هب  زج  امش  زا  نامز  نآ  هداتسیا ، یهارمگ  يوکس  رب  و  تسا ، جراخ  نید  زا  تموکح  نیا  رادمچرپ  دبوکیم ، ناترس 

. دنامن یقاب  يزیچ  هدنام  هچقب  هت  رد  هک  ياهناد  هدرخ  لثم  هب  ای  گید ،
نوچمه ناشکرـس  نیا  دبوکیم ، نمرخ  ندیبوک  نوچمه  و  دلامیم ، مه  هب  مرچ  ندـش  هدـیچیپ  مه  هب  دـننام  هب  ار  امـش  تلالـض  تلود 

دنکیم ادج  زیر  هناد  زا  ار  تشرد  هناد  هک  ياهدنرپ 
239 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دننکیم ادج  امش  نایم  زا  ار  نمؤم 
الب نیا  دنبیرفیم !؟ ار  امش  هنوگچ  اهغورد  دیامنیم !؟ ناریح  هتشگرس و  ار  امـش  تقو  هچ  ات  اهیکیرات  دربیم ؟ اجک  ار  امـش  اههار  نیا 

زا سپ ، تسا . یتشگ  زاب  ار  یتبیغ  ره  و  تسا ، یتشونرـس  ینامز  ره  يارب  دیوشیم !؟ هدنادرگ  زاب  اجک  هب  دیآیم و  امـش  رـس  هب  اجک  زا 
تـسار شمدرم  هب  دـیاب  رازگ  ربخ  دـیوش . رادـیب  دز  دایرف  امـش  رب  رگا  و  دـینک ، رـضاح  وا  دزن  ار  دوخ  ياهلد  دیونـشب ، دوخ  ینّابر  ملاع 

امش يارب  هرهم  نتفاکـش  نوچمه  ار  قیاقح  ینّابر  ملاع  دزاس . هدامآ  ار  شنهذ  و  دیامن ، عمج  ار  دوخ  راکفا  راک و  یگدنکارپ  و  دیوگب ،
ّلحم رد  لطاب  یهارمگ  قریب  ندـش  اپ  رب  تقو  هب  دـنک . تسوپ  غمـص  نتفای  يارب  تخرد  تسوپ  ندـنک  نوچمه  ار  تقیقح  و  تفاکش ،

و دوش ، مک  قح  هب  هدـننک  توعد  و  ددرگ ، ناوارف  گرزب و  رگمتـس  هورگ  و  هتـشگ ، راوس  شیاـهبکرم  رب  تلاـهج  و  هتفرگ ، ياـج  دوخ 
يردارب نامیپ  تیصعم  رب  مدرم  و  دریگ ، تّوق  دشک و  هدبرع  توکـس  زا  سپ  لطاب  رتش  و  دیامن ، هلمح  هدنزگ  یـشحو  نوچمه  راگزور 

تقو نیا  رد  دنزرو . ینمشد  مه  اب  یتسار  رب  و  دنوش ، تسود  رگیدکی  اب  غورد  رب  و  دنیامن ، يرود  مه  زا  نید  رب  و  دندنب ،
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240 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
راـگزور نآ  دـنمناوت )  ) مدرم دـنوش . باـیمک  ناـبوخ  و  ناوارف ، تسپ  مدرم  و  ددرگ ، ترارح  لـماع  ناراـب  و  ردـپ ، مشخ  ثعاـب  دـنزرف 

ناوارف غورد  و  دوش ، دـیدپان  یتسار  دوب ، دـنهاوخ  هدرم  ناشنادـنمزاین  و  همعط ، ناشلاح  هنایم  و  هدـنرد ، ناـشنامکاح  و  گرگ ، نوچمه 
نیتسوپ نوچمه  ار  مالسا  و  دوش ، یتفگش  ثعاب  تّفع  و  تبسن ، لماع  قسف  دننک ، ینمـشد  لد  هب  و  یتسود ، راهظا  نابز  هب  مدرم  ددرگ ،

دنشوپ هنوراو 
(1109 . )

تمایق گرم و  ثداوح  دنوادخ و  تردق  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1108  ) 108

هراشا

هدیسر متس  ره  هاگهانپ  و  ناوتان ، ره  تردق  و  لیلذ ، ره  تزع  و  دنمزاین ، ره  تورث  تسوا . هب  مئاق  يزیچ  ره  و  وا ، يارب  نتورف  زیچ  همه 
هک ره  تشگزاب  و  تسوا ، هدهع  هب  ياهدنز  ره  يزور  دنادیم ، ار  شوماخ  ره  نطاب  دونشیم ، ار  وگنخس  ره  نخس  تسا .

241 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. وا بناج  هب  دریمب 

. ياهدوب تقلخ  زا  ناگدننک  فصو  زا  شیپ  هکلب  دنهد ، ربخ  وت  زا  ات  هدیدن  ار  وت  اههدید 
نآ و  دتفین ، شیپ  وت  زا  یـشاب  هک  ره  لابند  هب  یتفرگن ، راک  هب  تعفنم  تفایرد  يارب  و  يدرکن ، قلخ  ییاهنت  زا  سرت  يارب  ار  تادوجوم 
وت مکح  زا  هک  نآ  دنکیمن ، هفاضا  تتموکح  هب  عیطم  و  دنکیمن ، مک  تتنطلس  زا  هدننک  نایصع  دورن ، نوریب  وت  گنچ  زا  يریگب  هک  ار 

، تسا راکشآ  یناهن  ره  تدزن  هب  دوشیمن . زاینیب  وت  زا  دنادرگ  يور  تنامرف  زا  هک  ره  و  درادن ، ار  تنامرف  ّدر  تردق  تسا  كانمـشخ 
زا يزیرگ  ور  نیا  زا  یتسه  زیچ  ره  ياهتنم  وت  و  تسین ، تیارب  ینامز  نیا  رب  انب  یتسه  يدـبا  وت  تسا . رـضاح  تهاگـشیپ  رد  یبیغ  ره  و 

يوس هب  یناـسنا  ره  تشگ  زاـب  و  وت ، فک  رد  ياهدـنبنج  ره  راـهم  تسین . وت  هب  زج  وت  زا  یتاـجن  هک  یتـسه  هاگهدـعو  وـت  و  تسین ، وـت 
. تسوت

نآ تمظع  تسا  کچوک  هچ  مینیبیم و  هک  تتاـقولخم  زا  هچنآ  تسا  میظع  هچ  یهزنم ، وت ! نأـش  تسا  گرزب  هچ  بیع ، ره  زا  یهّزنم 
وت توکلم  زا  هچنآ  تسا  روآ  تشهد  هچ  و  وت ! تردق  رانک  رد 

242 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ایند نیا  رد  تیاهتمعن  تسادیپان ! ام  يارب  وت  تنطلـس  زا  هچنآ  ربارب  رد  دوشیم  هدید  هچنآ  تسا  ریقح  هزادنا  هچ  و  مییامنیم ! هدهاشم 

! تسا کچوک  ردقچ  تترخآ  تمعن  ربارب  رد  لاح  نیا  اب  و  تسا ! ناوارف  هدرتسگ و  هچ 

ناگتشرف هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

نیرتفئاخ و  وت ، هب  تتاقولخم  نیرتاناد  نانآ  ياهدیـشخب ، تعفر  تنیمز  زا  و  ياهداد ، تنوکـس  تیاهنامـسآ  رد  ار  هکئـالم  زا  یهورگ 
ثداوح و  دـندشن ، هدـیرفآ  تسپ  بآ  زا  و  دـندوبن ، اهمحر  رد  هتفرگ  اج  و  بالـصا ، نکاس  دنتـسه . وت  هب  ناشنیرت  برقم  و  وت ، زا  اهنآ 

هک يرایسب  تعاط  و  هدرک ، عمج  وت  دوجو  روحم  رب  هک  یلایما  و  دنراد ، وت  دزن  هک  یتلزنم  برق و  نیا  اب  درکن . هدنکارپ  ار  اهنآ  راگزور 
کـشیب دـننیبب  تسا  ناـهنپ  ناـنآ  زا  هک  ار  وت  تقیقح  هنک  رگا  دـنراد ، يرتمک  تلفغ  وت  رما  هب  تبـسن  هکنیا  اـب  و  هداد ، ماـجنا  وت  يارب 

، هدرواین ياج  هب  ار  وت  تدابع  ّقح  هک  دنبای  تفرعم  انعم  نیا  هب  و  دنریگ ، بیع  دوخ  رب  و  هدرمش ، کچوک  ار  دوخ  لامعا 
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243 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دناهدادن ماجنا  تسوت  راوازس  هک  یتعاط  و 

ياهرفـس نآ  رد  و  ياهدروآ ، دوجو  هب  ترخآ ) نوچ   ) ییارـس هک  تسا  ناگدنب  رب  تتمعن  ییوکین  هب  یتسه ، يدوبعم  راگدـیرفآ و  هّزنم 
ياهدننک توعد  سپـس  اههویم ، اهتعارز و  و  اهرهن ، اهرـصق و  و  ناراکتمدخ ، نارـسمه و  و  یندروخ ، یندیماشآ و  ياراد  ياهداد  رارق 

. دنک توعد  نآ  هب  ار  مدرم  ات  يداتسرف  ار 
يوس هب  دندش . قاتشم  يدومرف  قیوشت  هچنآ  هب  هن  و  دندومن ، تبغر  يدرک  بیغرت  هچنآ  رد  هن  و  دنتفگ ، خساپ  ار  هدننک  توعد  هن  یلو 
شلد و  روک ، ار  شمشچ  دوش  يزیچ  قشاع  هک  ره  و  دندومن ، شزاس  نآ  هب  قشع  رب  و  دندش ، اوسر  شندروخ  اب  هک  دندرک  ور  يرادرم 

ایند و  هدیرد ، ار  شلقع  یناسفن  ياهشهاوخ  دونشیم ، اونش  ریغ  یـشوگ  اب  و  دنکیم ، رظن  ملاس  ریغ  یمـشچ  اب  هاگ  نآ  دنکیم ، رامیب  ار 
. دراد رایتخا  رد  ایند  زا  یکدنا  هک  یـسک  هدـنب  تسایند و  هدرب  وا  ور  نیا  زا  هدومن ، ادیـش  هلاو و  يدام  روما  رب  ار  وا  و  هدـناریم ، ار  شلد 

تـسادخ بناج  زا  هک  ياهدنراد  زاب  ياهدنپ  اب  دروآیم . يور  مه  وا  دـنک  يور  يوس  ره  هب  و  ددرگیم ، مه  وا  ددرگب  فرط  ره  هب  ایند 
، دتسیایمن زاب  هانگ  زا 

244 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هار هن  تسا  نکمم  يدهع  خسف  هن  نآ  رد  هک  ياهطقن  رد  ار - مدرم  یناهگان  ندرم  هک  یتروص  رد  دریذپیمن ، دنپ  یهلا  ظعاو  چیه  زا  و 
نآ زا  عمج  رطاخ  نمیا و  هک  ایند  زا  ییادج  و  درک ، موجه  نانآ  رب  دنتشادن  نآ  زا  یعالطا  هک  يدماشیپ  هنوگچ  هک  دنیبیم  یتشگ - زاب 

. دندش دراو  دشیم  هداد  هدعو  نانآ  هب  ترخآ  زا  هچنآ  هب  و  دش ، ناشریگنماد  دندوب 
ءاضعا تفرگ ، رب  رد  ار  نانآ  اج  کی  هتفر  ناشتسد  زا  هچنآ  رب  هودنا  گرم و  تارکس  تسین : یندش  فصو  دمآ  ناشرس  هب  الب  زا  هچنآ 

. درک رییغت  ناشگنر  و  دییارگ ، یتسس  هب  اهیتخس  نآ  ربارب  رد  ناشندب 
شاهدـید اب  شتیب  لها  ناـیم  رد  رـضتحم  نآ  و  دـش ، عناـم  ناـشنتفگ  نخـس  ناـنآ و  نیب  و  دومن ، ذوفن  ناـشدوجو  رد  رتشیب  گرم  سپس 

داب هب  یهار  هچ  رد  ار  شرمع  هک  دـنکیم  هشیدـنا  تسا ، یقاب  شرکف  تساجب و  شلقع  هک  یلاح  رد  دونـشیم ، شـشوگ  اب  و  دـنیبیم ،
زا و  هدومنن ، مارح  لالح و  هب  هجوت  شندروآ  تسد  هب  رد  و  هدرک ، عمج  هک  ار  یتورث  دروآیم  دای  هب  هدرب ، اجک  ار  شراگزور  و  هداد ،

، تسا تورث  نآ  يروآ  عمج  هانگ  دنبیاپ  العف  و  هدز ، گنچ  هب  هدوب  هبتشم  یخرب  نشور و  یخرب  شمارح  لالح و  هک  ییاج 
245 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نآ یتحار  دنوشیم ، دنمهرهب  نآ  زا  دننارذگیم و  شوخ  نآ  رد  دنامیم و  ناثراو  يارب  هک  یتورث  هدش ، نآ  زا  ندش  ادج  رب  فرـشم  و 
زا دوشیم  رهاظ  شیارب  ندرم  تقو  هچنآ  یپ  رد  تسا . تورث  نیا  ورگ  رد  وا  و  تسوا ، شود  رب  نآ  تیلوئـسم  راب  ثراو و  يارب  تمعن 
هک یسک  نآ  شاک  يا  دنکیم  وزرآ  و  دوشیم ، لیمیب  هتشاد  تبغر  نآ  هب  شرمع  ماّیا  رد  هچنآ  هب  و  دزگیم ، نادند  هب  تسد  ترسح 

. دوب هدروآ  درگ  وا  ياج  هب  ار  تورث  نآ  دیزرویم  دسح  وا  هب  نآ  رطاخ  هب  دروخیم و  هطبغ  وا  تورث  هب  نیا  زا  لبق 
شاهداوناخ نایم  هک  یلاح  رد  دتـسیایم ، راک  زا  شنابز  دننام  شـشوک  رگید  هک  دوریم  شیپ  نادنچ  شندـب  رب  هبلغ  رد  گرم  هاگ  نآ 

یلو دـنیبیم  ار  شنابز  تاکرح  دـنادرگیم ، شلایع  لها و  هرهچ  هب  هدـید  درادـن ، ندینـش  تردـق  نتفگ و  نخـس  تردـق  هک  دـنامیم 
شندب زا  حور  و  دتفایم ، راک  زا  شـشوگ  دننام  زین  وا  مشچ  دوشیم ، زیوالگ  وا  اب  گرم  هجنپ  سپـس  دونـشیمن . ار  نانآ  مالک  يادـص 

يرود وا  هب  ندش  کیدزن  زا  و  دننکیم ، تشحو  وا  دزن  نتسشن  زا  هک  يروط  هب  دتفایم ، شاهداوناخ  نیب  هدش  ياهشال  و  دوریم ، نوریب 
، دنکیمن یهارمه  ار  شاهدننک  هیرگ  دنیوجیم ،

246 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
شلمع هب  اجنآ  رد  ار  يو  و  دنربیم ، ربق  هناخ  هب  هتـشادرب  شود  اب  ار  وا  هاگ  نآ  درادن . دنکیم  شیادص  هک  نآ  هب  نداد  خساپ  تردق  و 
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. دننامیم مورحم  وا  رادید  زا  هشیمه  يارب  هدرپس و 
، ددرگ قحلم  دوجوم  نیلوا  هب  گرم  هلیسو  هب  دوجوم  نیرخآ  و  دریذپ ، نایاپ  تارّدقم  و  دیآ ، رـس  ناهج  هدش  مولعم  تدم  هک  ینامز  ات 

یتخس هزرل  اب  ار  نیمز  دفاکشب ، دروآ و  تکرح  هب  ار  نامـسآ  دسر ، ارف  تقلخ  دیدجت  اب  هطبار  رد  وا  تساوخ  ياتـسار  رد  قح  نامرف  و 
مه هب  اهنآ  ياههراپ  شتوطـس  فوخ  زا  لالج و  تبیه  زا  هک  يروط  هب  دزاس ، هدـنکارپ  هدـنک و  اج  زا  ار  نآ  ياـههوک  دروآ ، شبنج  هب 

نانآ هاگ  نآ  دیامن . عمج  یگدنکارپ  زا  سپ  و  دزاس ، ون  ندش  هنهک  زا  دعب  و  درآ ، نوریب  تسا  نیمز  لد  رد  ار  هک  ره  و  دنوش ، هدـیبوک 
یهورگ هب  دنک : میسقت  هتـسد  ود  رب  و  هتخاس ، ادج  مه  زا  ناشناهنپ  ياهراک  ناش و  یفخم  لامعا  شـسرپ  زا  دراد : رظن  رد  هچنآ  يارب  ار 

. دریگ ماقتنا  رگید  هورگ  زا  و  دشخب ، تمعن 
ناشلاوحا و  دننکن ، چوک  نآ  زا  شنامیقم  هک  ياهناخ  دراد ، هنادواج  شتـشهب  هناخ  رد  و  دـهد ، شاداپ  شیوخ  راوج  رد  ار  نارادربنامرف 

، درواین ور  نانآ  هب  سرت  هودنا و  و  دیامنن ، رییغت 
247 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دربن نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  اهنآ  يرفس  و  دوشن ، نانآ  هجوتم  تارطخ  و  دسرن ، نانآ  هب  يرامیب  و 
زا ینهاریپ  و  دـنز ، هرگ  ناشیاپ  هب  ار  ناشرـس  و  ددـنبب ، ناشندرگ  هب  لغ  اب  ار  اهنآ  تسد  و  دزاس ، دراو  هناخ  نیرتدـب  هب  ار  هانگ  لها  اـما 

، تسا هتـسب  شلها  يور  هب  نآ  برد  و  دیدش ، رایـسب  شترارح  هک  یـشتآ  رد  دناشوپب ، نانآ  هب  شتآ  ياههراپ  زا  ياهماج  و  وب ، دب  هدام 
و ددرگن ، لوبق  تمارغ  شریـسا  زا  و  دورن ، نوریب  شمیقم  تسا ، زیگنا  لوه  شاهرعن  و  دراد ، دـنلب  ياهنابز  داـیرف و  ناـجیه و  هک  یـشتآ 

دسر نایاپ  هب  هک  یلجا  ار  نایخزود  نآ  هن  و  دیآ ، رس  هک  تسا  یتدم  ار  هناخ  نآ  هن  دوشن ، هتسسگ  شیاهریجنز 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هراب  رد  هبطخ  نیا  زا  یتمسق 

دنوادخ هک  تسنادیم  دومن ، راوخ  نارگید  دزن  تسناد و  شتسپ  و  درمش ، کچوک  ریقح و  ار  ایند  قح  لوسر 
248 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و دـنادرگ ، يور  ایند  زا  شبلق  اب  وا  سپ  تخاس . هداشگ  نارگید  يارب  ار  نآ  شتراقح  رطاخ  هب  و  درک ، رود  وا  زا  ار  ایند  دوخ  رایتخا  اـب 
ار نآ  رد  تماقا  ای  دریگنرب ، یـشیارآ  سابل  نآ  زا  ات  دوب ، دوخ  لباقم  زا  شتنیز  ندـش  بیاـغ  قشاـع  و  دـناریم ، دوخ  نطاـب  زا  ار  شداـی 
اب و  دومن ، یهاوخ  ریخ  باذع  زا  ندناسرت  اب  مدرم  يارب  و  دیشوک ، مدرم  رذع  عطق  يارب  ادخ  بناج  زا  ماکحا  ندناسر  رد  دیامنن . سوه 

. دناسرت شتآ  زا  درک  هک  ییاهدیدهت  اب  دومرف و  توعد  تشهب  هب  داد  هک  ییاههدژم 
، تمحر رظتنم  ام  قشاع  رای و  میتمکح . ياههمشچ  و  شناد ، نداعم  و  هکئالم ، دمآ  تفر و  لحم  و  تلاسر ، هاگیاج  و  توبن ، تخرد  ام 

تسا تبوقع  راظتنا  رد  ام  زوتهنیک  نمشد و  و 
(1110 . )

تسا ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1109  ) 109

: زا تسا  ترابع  دنتسج  لسوت  نآ  هب  گرزب  كاپ و  دنوادخ  هب  نالسوتم  هک  يزیچ  رترب 
249 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، نییآ تقیقح  هک  زامن  نتشاد  اپ  هب  و  يدیحوت ، ترطف  هک  صالخا  هملک  و  مالسا ، هّلق  هک  قح  هار  رد  داهج  و  وا ، لوسر  ادخ و  هب  نامیا 
رقف و هدـننک  دوبان  هک  ادـخ  هناخ  هرمع  جـح و  و  باذـع ، زا  رپس  هک  ناضمر  هام  هزور  و  مزـال ، صخـشم و  ياهضیرف  هک  تاـکز  يادا  و 

هدـننک عفد  هک  راکـشآ  هقدـص  و  ناهانگ ، هراّفک  هک  یناهنپ  هقدـص  و  رمع ، لوط  تورث و  دایدزا  لماع  هک  محر  هلـص  و  هاـنگ ، هدـنیوش 
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. دنکیم ظفح  يراوخ  رد  نداتفا  زا  ار  یمدآ  هک  نارگید  هب  یکین  بوخ و  ياهراک  ماجنا  و  تسا ، دب  ندرم 
و تساههدعو ، نیرتقداص  شاهدعو  هک  دییامن  تبغر  هداد  هدعو  اوقت  لها  هب  هچنآ  هب  و  تسا ، رکذ  نیرتهب  هک  دیزرو  باتش  ادخ  دای  هب 

نیرتـهب هک  دـیزومایب  نآرق  و  تسا ، ّتنـس  نیرتاـمنهر  هک  دـییامن  راـتفر  وا  ّتنـس  هب  و  شور ، نـیرترب  هـک  دـینک  ادـتقا  ربماـیپ  شور  هـب 
دیهاوخ افش  شرون  زا  و  تساهلد ، راهب  هک  دینک  هشیدنا  نآ  رد  و  تسراتفگ ،

250 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. تسا ییارس  ناتساد  نیرتدنمدوس  هک  دیناوخب  تروص  نیرتوکین  هب  ار  نآ  و  تساههنیس ، يافش  هک 

و رتمیظع ، وا  رب  قح  تجح  هکلب  دیاین ، شوه  هب  شلهج  زا  هک  نادرگرس  تسا  ینادان  نوچمه  دنک  لمع  شملع  ریغ  هب  هک  یملاع  اریز 
تسا تمالم  راوازس  همه  زا  شیب  ادخ  دزن  و  رتمئاد ، شهودنا 

(1111 . )

ایند شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1110  ) 110

اب هدرک ، بوبحم  شندوب  دقن  اب  ار  دوخ  و  تسا ، تاوهش  هب  هدیشوپ  دیامنیم ، زبس  رس  نیریـش و  هک  مناسرتیم ، ایند  زا  ار  امـش  دعب ، اما 
درد و زا  و  درادن ، ماود  شیداش  هدرک ، هتـسارآ  رورغ  رویز  اب  و  هداد ، شیارآ  اهوزرآ  اب  ار  دوخ  دـنکیم ، رظن  بلج  شکدـنا  يدوجوم 

ياهرابمکش تسا ، یندش  دوبان  هدنوش و  انف  تسا ، يریذپ  لاوز  رییغت و  رد  و  يرابنایز ، یگدنبیرف و  تدش  رد  تسین ، یناما  شهودنا 
251 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نآرق رد  دنوادخ  هچنآ  زا  شیب  دسر  تیاهن  هب  نآ  هراب  رد  نآ  هب  هتسبلد  نامدرم  ناتسرپ و  ایند  يوزرآ  هک  هاگ  نآ  تسا ، هدننک  كاله 
یندییور نآ  سپس  تخیمآ ، رد  نآ  اب  نیمز  یندییور  سپ  میدرک ، لزان  نامسآ  زا  هک  تسا  یبآ  دننام  ایند  تایح  : » دوب دهاوخن  هدومرف 

«. تساناوت زیچ  همه  رب  دنوادخ  و  دزاسیم ، هدنکارپ  ار  نآ  اهداب  هدش و  درخ  کشخ و 
یتخـس و اب  هکنیا  رگم  دادـن  ناشن  شوخ  يور  یـسک  هب  و  داتـسرف ، شلابند  هب  ار  هودـنا  هیرگ و  هکنیا  رگم  دـشن  نامداش  ایند  زا  يدـحا 

زور رد  نوچ  هک  تسا  هتـسیاش  درک . موجه  وا  هب  الب  زا  يرابگر  اب  هکنیا  رگم  دیرابن  یـسک  رب  یتحار  ناراب  و  درک ، تشپ  وا  هب  یتحاران 
. تسا زیخ  اب  خلت و و  شرگید  بناج  دشاب  نیریش  نآ  زا  یبناج  رگا  دیامن . خر  سانـشان  تروص  هب  بش  تقو  هب  دوش  یـسک  رای  نشور 

هکنیا رگم  دربن  رس  هب  نآ  رد  تحار  نما و  رد  یبش  و  دنیبب ، یتخس  جنر و  شیاهالب  زا  هکنیا  رگم  دوشن  رادروخرب  شایـشوخ  زا  یـسک 
. دنیشنب نآ  سرت  فوخ و  لاب  رب  حبص 

. تسانف هب  ور  تسا  نآ  يور  هک  ره  تسا و  یندش  دوبان  تسا ، نآ  رد  هچنآ  مه  تسا و  هدنبیرف  رایسب  دوخ  مه 
252 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هب ور  سک  ره  و  دروآ ، تسد  هب  ار  ّتینما  لماوع  زا  يرایـسب  دیزرو  تعانق  نآ  مک  هب  هک  نآ  تسین . يریخ  نآ  هشوت  چـیه  رد  اوقت  زج 
. دورب وا  تسد  زا  يدوز  هب  دروآ  تسد  هب  هچنآ  و  دوزفا ، دوخ  تکاله  للع  رب  دروآ  شهوبنا 

كاخ و هب  ار  وا  ناهگان  هک  ایند  هب  نانیمطا  بحاص  اسب  و  دـناشچ ، وا  هب  ار  يراوگاـن  هزم  هاـگان  هب  درک و  داـمتعا  اـیند  هب  هک  سک  اـسب 
شتنطلس دیشک . ّتلذ  هب  ار  وا  ایند  هک  یتوخن  ربک و  هب  هدولآ  و  تخاس ، کچوک  ار  وا  ایند  هک  يراد  ماقم  رایـسب  هچ  تخادنا . رد  نوخ 

ضرعم رد  شاهدـنز  تسا . هدیـسوپ  شبانط  و  مس ، شماعط  خـلت ، شنیریـش  راوگاـن ، شیـشوخ  هریت ، شـشیع  ددرگیم ، تسد  هب  تسد 
رد شاهیاـسمه  و  بوکنم ، شناوارف  تورث  بحاـص  بولغم ، شزیزع  داـب ، رب  شتموـکح  تسا . يراـمیب  ریـسم  رد  شتـسردنت  و  گرم ،

. تسا تراغ  ضرعم 
ناشددـع و  رتزارد ، ناشیاهوزرآ  و  رترادـیاپ ، ناشراثآ  و  رتینالوط ، امـش  زا  ناشرمع  هک  دـیاهتفرگن  رارق  ناینیـشیپ  نکاسم  رد  امـش  ایآ 
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چوک ایند  زا  هاگ  نآ  ینتـشاد ! مدـقم  هچ  دنتـشاد  مدـقم  ترخآ  رب  و  یندـیتسرپ ! هچ  دـندیتسرپ  ار  اـیند  دوب ؟ رتهوبنا  ناشرگـشل  و  رتشیب ،
هب ار  نانآ  هک  ياهشوت  داز و  نودب  دندرک 

253 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دوخ زا  هدناسر  نانآ  هب  هک  يررض  همه  نآ  ربارب  رد  ایند  هک  هدیسر  امش  هب  يربخ  ایآ  دنک . رفس  ّیط  هک  یبکرم  ياهنم  و  دناسر ، دصقم 

؟ تسا هدوب  یبوخ  نیشنمه  نانآ  يارب  ای  و  هدومن ؟ نانآ  هب  یکمک  ای  هداد ؟ نانآ  هب  ياهیدف 
هاکناج ياهالب  اب  دـنادرگ ، تسـس  ار  ناـش  یگدـنز  ناـینب  هدـنبوک  ياـههثداح  هب  و  درک ، راـتفرگ  یتخـس  بئاـصم  هب  ار  ناـنآ  هکلب  هن ،

امش دناخرچ . نآ  ررـض  هب  ار  راگزور  شدرگ  و  درک ، ناشلام  دگل  دوخ  ياهمـس  ریز  و  دیلام ، كاخ  هب  ار  نانآ  ینیب  و  دومن ، ناشراوخ 
ات دـیدید  درک  یمئاد  هیکت  دوخ  لایخ  هب  نآ  رب  تشاد و  مدـقم  ترخآ  رب  ار  نآ  و  داهن ، ندرگ  وا  ربارب  رد  هک  نآ  اب  ار  ایند  يراگزاسان 
ریغ و  يزیچ ، هقیـضم  یگنت و  زج  و  ياهشوت ، داز و  یگنـسرگ  زج  ایآ  دندرک ، چوک  ایند  زا  يدبا  ییادـج  يارب  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک 
نآ هب  ای  دـیرادیم ، مدـقم  زیچ  همه  رب  ار  ییایند  نینچ  ایآ  تخاس ؟ هناور  تمادـن  زج  نانآ  لابند  هب  ای  داد ؟ ناشن  نانآ  هب  يرون  یکیرات 
نآ رد  ندیزگ  نکـسم  رد  و  دشابن ، نامگ  دب  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  تسا  ياهناخ  دب  ایند  دـیزرویم !؟ صرح  نآ  رب  ای  دـینکیم ؟ هیکت 

. دشاب هتشادن  یسرت 
، دییامنیم چوک  نآ  زا  دینکیم و  كرت  ار  ایند  تبقاع  هک  دینادیم - بوخ  و  دینادب -

254 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
راوس رد  هک  یلاح  رد  دندش  هدرب  اهربق  هب  نانآ  هک  دیریگب ، دنپ  تسا »!؟ رتدنمورین  ام  زا  یـسک  هچ  : » دنتفگیم هک  نانآ  زا  ایند  رد  دـیاب 

لد رد  نانآ  يارب  و  دنشاب ، هدش  توعد  نامهم  ناونع  هب  هکنیا  نودب  دندروآ  ناشدورف  نیمز  فاکش  رد  و  دنتـشادن ، هدارا  دوخ  زا  ندش 
باوج ار  ياهدنناوخ  چـیه  هک  دنتـسه  یناگیاسمه  دـنتخاس . ناگیاسمه  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  زا  و  اهنفک ، كاخ  زا  و  اهربق ، خالگنس 

و دندرگن ، داش  درابب  ناشربق  هب  یناراب  رگا  دـننکیمن ، انتعا  هلان  هیرگ و  هب  و  دـنوشیمن ، عنام  هیاسمه  هب  تبـسن  ار  یمتـس  و  دـنهدیمن ،
دنشیوخ دنوریمن ، مه  ترایز  هب  یلو  دنکیدزن  دنرود ، مه  زا  یلو  دناهیاسمه  دنیاهنت ، یلو  دنعمج  دنوشن ، دیما  ان  دوش  یلاسکشخ  رگا 

نانآ نایز  زا  هدـش ، فرطرب  ناشیاههنیک  هک  ینالهاج  و  دـنرادن ، لد  رد  ینمـشد  هک  دنتـسه  ینارابدرب  دـننکیمن ، یـشیوخ  راهظا  یلو 
رد ار  ربق  گنت  هناخ  و  دـندرک ، باـختنا  نیمز  يور  ياـج  هب  ار  نیمز  نورد  دـشابیمن ، يدـیما  ناـنآ  عاـفد  هب  و  تسین ، راـک  رد  یـسرت 

تقرافم ایند  زا  هک  يزور  دـننام  هب  نایرع  هنهرب و  ییانـشور . ياـج  هب  ار  یکیراـت  و  ناگتـسب ، ياـج  هب  ار  تبرغ  و  عیـسو ، هناـخ  ضوع 
، دندومن چوک  یگشیمه  يارس  ینادواج و  تایح  يوس  هب  دوخ  لامعا  اب  ایند  زا  دندمآ ، زاب  رشحم  هنحص  هب  دندرک 

255 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
« میهدیم ماجنا  هک  تسام  یمتح  هدعو  نیا  مینادرگ ، ناشزاب  میدیرفآ  زاغآ  رد  ار  اهنآ  هک  نانچمه  : » دومرف ناحبس  دنوادخ  هکنانچ 

(1112 . )

مدرم حور  ضبق  توملا و  کلم  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1111  ) 111

؟ ینیبیم ار  وا  یسک  حور  ضبق  تقو  ای  ینکیم ؟ سح  ار  وا  ایآ  دوشیم  ياهناخ  دراو  توملا  کلم  یتقو 
؟ دوشیم دراو  وا  رب  ردام  ءاضعا  زا  یخرب  زا  ایآ  دنکیم ؟ حور  ضبق  هنوگچ  شردام  مکش  رد  ار  نینج  هکلب 

؟ تسا نکاس  ردام  حور  رد  نینج  هارمه  توملا  کلم  ای  دیامنیم ؟ تباجا  ار  وا  ادخ  نذا  هب  نینج  حور  هکنیا  ای 
؟ درک دناوت  فصو  ار  دوخ  يادخ  هنوگچ  تسا  زجاع  دوخ  دننام  یقولخم  فصو  زا  هک  یسک 

256 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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(1113)

ایند شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1112  ) 112

. تماقا ياج  هن  تسا  چوک  لزنم  هک  مناسرتیم  ایند  زا  ار  امش 
هب ار  شلالح  تسا ، رادـقمیب  شراگدرورپ  دزن  هک  تسا  ییارـس  هتـساخرب . نتفیرف  هب  شـشیارآ  اـب  و  هتـسارآ ، ار  دوخ  هدـنبیرف  روما  هب 

اراوگ صلاـخ و  شناتـسود  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هتخیمآ . رد  یخلت  هب  ار  شنیریـش  و  گرم ، هب  ار  شتاـیح  و  ّرـش ، هب  ار  شریخ  و  مارح ،
رد شتلود  هدنوش ، یناف  شاهدمآ  درگ  رـضاح ، شّرـش  كدنا ، شایبوخ  تسا . هدومنن  هقیاضم  شنانمـشد  هب  نآ  تخادرپ  زا  و  هدرکن ،

بارخ ناـمتخاس  ندـش  بارخ  دـننام  هک  ییارـس  رد  تـسا  يریخ  هـچ  تـسا . ندـش  بارخ  ضرعم  رد  شداـبآ  و  ندـش ، هدوـبر  ضرعم 
!؟ دیـسر دهاوخ  رخآ  هب  هار  ندش  مامت  نوچ  هک  یتدم  و  دسریم ؟ نایاپ  هب  هناخ  نآ  رد  هشوت  ندـش  مامت  نوچ  هک  يرمع  و  ددرگیم ؟

، دیهد رارق  دوخ  ياههتساوخ  زا  ار  ادخ  تابجاو 
257 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ار امش  هکنآ  زا  شیپ  دیناونشب  دوخ  ياهشوگ  هب  ار  گرم  توعد  و  دهد ، يرای  ار  امش  دیهاوخب  وا  زا  شیاههتساوخ  شّقح و  يادا  رد  و 
دوخ رب  ناشمشخ  و  دنـشاب ، داش  هچرگ  تسا  دیدش  ناشهودنا  و  دندنخب ، رهاظ  هب  هچرگ  دیرگیم  ناشلد  ایند  رد  نادهاز  دننک . توعد 

. دناهطبغ دروم  دندنمهرهب  نآ  زا  هچنآ  رطاخ  هب  مدرم  نایم  رد  هچرگ  تسا  دایز 
یلعف عاتم  و  هدش ، امش  کلام  ترخآ  زا  شیب  ایند  ور  نیا  زا  هتـشگ ، رـضاح  امـش  دزن  غورد  ياهوزرآ  و  هدش ، ناهنپ  ناتلد  زا  گرم  دای 

اهّتین يدب  و  اهنورد ، یگدولآ  زج  يزیچ  دـیتسه ، ردارب  ادـخ  نید  يانبم  رب  امـش  تسا . هتـشاد  زاب  ترخآ  عاتم  هب  هجوت  زا  ار  امـش  ایند 
اب دـیرادن و  شـشخب  لذـب و  مه  هب  و  دـینکیمن ، یهاوخ  ریخ  و  دـیهدیمن ، يرای  ار  رگیدـکی  ظاحل  نیا  هب  هدرکن ، ادـج  مه  زا  ار  اـمش 
زا هک  ترخآ  زا  يرایـسب  هب  و  دیوشیم ، داش  دیروآیم  تسد  هب  هک  ایند  زا  یکدنا  هب  هک  هدش  هچ  ار  امـش  دـینکیمن . یتسود  رگیدـکی 

هرهچ رد  یناشیرپ  راثآ  هک  ییاج  ات  دنکیم ، ناشیرپ  ار  امش  دورب  ناتتـسد  زا  ایند  زا  یکدنا  نوچ  دیدرگیمن !؟ رادهصغ  دیهدیم  تسد 
امش

258 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
يارب نآ  عاتم  ییوگ  و  تسامش ، یگشیمه  تماقا  ياج  ایند  ییوگ  و  دینکیم ، یباتیب  هتفر  ناتتسد  زا  هچنآ  ربارب  رد  ددرگیم و  راکـشآ 
بیع نآ  دننام  هب  مه  وا  هکنیا  زا  سرت  زج  درادیمن  زاب  يورایور  تروص  هب  دوخ  ردارب  بیع  نتفگ  زا  ار  امـش  يزیچ  تسا ! یمئاد  امش 
. تسوا نابز  هچیزاب  امش  زا  کی  ره  نید  و  دیزرویم ، یتسود  هناصلاخ  مه  اب  ایند  هب  ّتبحم  ترخآ و  كرت  رد  دیوگب . امش  يارب  ار 

! تسا هدروآ  تسد  هب  ار  دوخ  يالوم  يدونشخ  و  هداد ، ماجنا  ار  شراک  هک  دینامیم  یسک  هب 
(1114)

مدرم زردنا  دنپ و  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1113  ) 113

شیاهالب رب  هکنانچ  مینکیم  دـمح  شیاهتمعن  رب  ار  وا  درک . لصتم  رکـش  هب  ار  اهتمعن  و  اهتمعن ، هب  ار  دـمح  هک  ار  ییادـخ  ساپس 
يراـی دـیامنیم  باتـش  هدـش  یهن  هچنآ  رب  و  دـنکیم ، یلهاـک  هدـش  رما  هچنآ  رد  هک  یـسوفن  نـیا  ربارب  رد  وا  زا  و  مـیرازگیم . ساـپس 

نآ هب  شملع  هک  یناهانگ  يارب  وا  زا  و  میهاوخیم .
259 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. هتشاذگناو ار  يزیچ  هک  یباتک  و  تسین ، رصاق  هک  یملع  نآ  میبلطیم ، شزرمآ  هدرمش  رب  ار  نآ  شباتک  دراد و  هطاحا 
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كرش شصالخا  هک  ینامیا  هدش ، هاگآ  دناهداد  هدعو  هچنآ  هب  و  هدید ، رـس  هدید  اب  ار  اهبیغ  هک  یـسک  نامیا  وا  هب  میروآیم  نامیا  و 
هیلع هّللا  یّلص  دّمحم  و  تسا ، کیرشیب  اهنت و  تسین  هّللا  زج  يدوبعم  هک  میهدیم  تداهش  و  هدرب . نیب  زا  ار  کش  شنیقی  و  هدودز ، ار 

. دنربیم الاب  ار  حلاص )  ) لمع و  دنهدیم ، جوا  ار  وکین )  ) راتفگ هک  یتداهش  ود  تسوا ، هداتسرف  هدنب و  هلآ  و 
. دوب دهاوخن  نیگنس  دنرادرب  نآ  زا  ار  تداهش  ود  نیا  هک  ینازیم  و  دشابن ، کبس  دنهنیم  نآ  رد  ار  تداهش  ود  نیا  هک  ینازیم 

: هاگهانپ تسا و  رفس  هشوت  هک  منکیم  شرافس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش  ادخ ، ناگدنب  يا 
ظفح نیرتهب  و  هدومن ، توعد  نآ  هب  ناگدننک  توعد  نیرتهدنناونـش  هک  هدنناهر ، تسا  یهاگهانپ  و  دوصقم ، هب  هدنناسر  تسا  ياهشوت 

. دش راگتسر  شاهدننک  ظفح  و  دناسر ، شوگ  هب  ار  نآ  شاهدننک  توعد  هدرک ، ظفح  ار  نآ  هدننک 
نانآ هک  ییاج  ات  درک ، ادخ  زا  سرت  مزالم  ار  ناشیاهلد  و  تشاد ، زاب  اهمارح  هب  ندش  راچد  زا  ار  ادخ  ءایلوا  یهلا  ياوقت  ادـخ ، ناگدـنب 

، دومن هزور  هب  قفوم  زور  يامرگ  رد  و  تشاداو ، يرادهدنز  بش  هب  ار 
260 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ماجنا هب  سپ  دنتسناد  کیدزن  ار  گرم  دندروآ ، تسد  هب  زورما  یگنـشت  اب  ار  ادرف  ندش  باریـس  و  زورما ، یتخـس  اب  ار  ادرف  یتحار  سپ 
. دندروآ رظن  رد  ار  گرم  سپ  دندرک  بیذکت  ار  وزرآ  و  دنتفاتش ، لمع 

شیاهمخز هن  و  دوریم ، اطخ  هب  شریت  هن  هدیشک ، ار  شنامک  هک  نیا  شیانف  بابسا  زا  تسا . تربع  ياج  رییغت و  جنر و  انف و  يارس  ایند 
ياهدنروخ دزادنایم . تکاله  هب  ار  هتفای  تاجن  و  دنکیم ، التبم  يرامیب  هب  ار  ملاس  دزاسیم ، گرم  ریت  فده  ار  هدنز  ددرگیم . جالع 

هک ار  يزیچ  دـیامنیم  عـمج  صخـش  هک : نیا  اـیند  ياـهجنر  زا  و  ددرگیمن . باریـس  هک  تسا  ياهدنـشون  و  دوـشیمن ، ریـس  هک  تـسا 
هارمه ینامتخاس  و  درادرب ، یلام  هکنآ  نودـب  دوریم  ادـخ  يوس  هب  هاگ  نآ  دوشیمن ، نکاس  نآ  رد  هک  دزاسیم  ياهناخ  و  دروخیمن ،

نآ و  دوشیم ، عقاو  هطبغ  دروم  رگید  زور  دوب  مدرم  محرت  دروم  يزور  هک  سک  نآ  هک : نیا  ایند  عضو  رییغت  ياههنومن  هلمج  زا  و  دربب .
. هتفرگ ياج  تنحم  جـنر و  نآ  ياج  هب  هتفر و  نیب  زا  هک  یتمعن  رطاـخ  هب  رگم  تسین  نیا  دریگیم ، رارق  محرت  دروم  دوب  هطبغ  دروم  هک 
، دنکیم عطق  ار  شدیما  گرم  روضح  ناهگان  دسرب  شیوزرآ  هب  ناسنا  تسا  کیدزن  هک  نیمه  هک : نیا  ایند  ياهتربع  بابسا  هلمج  زا  و 

، دوشیم كرد  وزرآ  هن  باسح  نیا  رب 
261 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و نآ ، یباریس  تسا  یگنشت  هیام  هچ  و  ایند ، یـشوخ  تسا  هدنبیرف  هچ  هّللا ، ناحبـس  دهد . تایح  همادا  ات  دنراذگیم  دازآ  ار  دنموزرآ  هن 
هب هدنز  مدآ  تسا  کیدزن  هچ  هّللا ، ناحبس  تشگزاب . لباق  شاهتـشذگ  هن  تسا ، ّدر  لباق  شاهدنیآ  هن  شاهیاس ! تسا  یمرگ  بجوم  هچ 
هک ياهمیرج  رگم  تسین  رتدب  يزیچ  ّرـش  زا  هدنز ! زا  شییادج  رطاخ  هب  هدـنز  زا  هدرم  تسا  رود  هچ  و  هدرم ، هب  ندـش  قحلم  يارب  هدرم 

و شندـید ، زا  تسا  رتـگرزب  اـیند  زا  يزیچ  ره  ندینـش  تسا . رّرقم  نآ  يارب  هک  یباوث  رگم  تسین  رتـهب  يزیچ  ریخ  زا  و  تسا ، نآ  يارب 
تیافک ندید  زا  ار  امش  ءایبنا ) هلیسو  هب   ) بیغ زا  نتفرگ  ربخ  ندینـش و  دیاب  سپ  شندینـش . زا  تسا  رتمیظع  ترخآ  زا  يزیچ  ره  ندید 
هفاـضا ناـتایند  هب  دوش و  مک  امـش  ترخآ  زا  هکنیا  زا  تسا  رتـهب  ددرگ  هفاـضا  ترخآ  هب  دوش و  مک  امـش  ياـیند  زا  هچنآ  دـینادب  دـنک .

نآ زا  هچنآ  زا  تسا  رتناسآ  دـیاهدش  رما  نآ  هب  هچنآ  تسا . راکنایز  هک  ياهدـش  هفاضا  و  تسا ، رب  دوس  هک  ياهدـش  مک  اـسب  هچ  ددرگ .
رایسب يارب  ار  مک  نیا  رب  انب  هتشگ . مارح  امش  رب  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  هدش  لالح  امش  يارب  هچنآ  و  دیاهدش ، یهن 

262 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ادابم سپ  دـیاهدش ، رما  لمع  هب  و  دـناهدش ، رما  لمع  هب  و  دـناهدش ، لّـفکتم  ار  امـش  يزور  دـیهناو . ناـسآ  يارب  ار  راوشد  و  دـینک ، اـهر 

ادخ هب  دنگوس  هکنیا  اب  دشاب ، هتـشگ  بجاو  امـش  رب  هک  یلمع  ندروآ  اج  هب  زا  شیب  هدش  نیمـضت  هک  يزور  بلط  يارب  امـش  شـشوک 
هب و  هتشگ ، بجاو  امش  رب  هدش  تنامض  يزور  ندروآ  تسد  هب  ییوگ  هکنانچ  هتشگ ، راد  بیع  امـش  نیقی  هدش و  ضراع  امـش  رب  کش 
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تـشگزاب هب  يدیما  اریز  دیـسرتب ، یناهگان  گرم  زا  و  دیباتـشب ، لمع  يوس  هب  سپ  تسا ! هدش  طقاس  امـش  زا  هبجاو  لامعا  ندروآ  ياج 
هچنآ و  تسه ، ادرف  رد  نآ  ندش  نوزفا  دیما  هتفر  تسد  زا  امـش  زورما  قزر  زا  هچنآ  تسه . يزور  تشگزاب  هب  هک  يوحن  هب  تسین  رمع 

. تسین يدیمون  زا  ریغ  رمع  هتـشذگ  هب  و  تسه ، دیما  يزور  هدنیآ  هب  تسین . نآ  تشگزاب  هب  دیما  زورما  هتـشذگ  زورید  رد  امـش  رمع  زا 
« دیشاب ناملسم  هکنآ  رگم  دیریمن  و  دیزیهرپب ، تسوا  راوازس  هک  نانچنآ  ار  ادخ  سپ  »

.
263 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1115)

ناراب بلط  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1114  ) 114

هراشا

نوچ و  هتشگرس ، دوخ  ياهلغآ  رد  و  دناهنشت ، تّدش  هب  ام  نایاپراهچ  هتفرگ ، رابغ  ار  ام  نیمز  هتفاکش ، یبآیب  زا  ام  ياههوک  ایادخ ، راب 
هلاـن هب  ادـنوادخ ، دناهتـسخ . لولم و  دوـخ  ياـههاگ  بآ  هب  لـیم  اـههاگارچ و  هب  دـمآ  تفر و  زا  و  دـننکیم ، هلاـن  هدرم  دـنزرف  نارداـم 

. امرف مّحرت  ناشهاگباوخ  رد  نانآ  دایرف  و  اههاگرذگ ، رد  نایاپراهچ  ینادرگرس  هب  اهلا ، نک . محر  نارتش  دایرف  هب  و  نادنپسوگ ،
وت و  هدرک ، تشپ  ام  هب  راد  ناراب  ياهربا  و  هدروآ ، ور  ام  هب  یلاسکـشخ  یطحق و  ياهلاس  هک  میدـمآ  نوریب  وت  يوس  هب  یتقو  ادـنوادخ ،
نیب زا  ناگدنرچ  و  دناهدادن ، ناراب  اهربا  و  دندیما ، ان  ام  مدرم  هک  نامز  نیا  رد  دـنمتجاح . ره  تجاح  هدـنروآ  رب  و  ياهدز ، مغ  ره  دـیما 

، دناهتفر
264 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

باداش هایگ  و  بآ ، رپ  راهب  و  نارابرپ ، ربا  اب  یهلا ، يریگن . نامناهانگ  هب  و  ینکن ، هذخاؤم  نامتـشز  لامعا  هب  ار  ام  هک  میهاوخیم  وت  زا 
رب ینادرگرب  ام  هب  هتفر  نیب  زا  ار  هچنآ  و  ینک ، هدنز  نآ  هب  ار  هدرم  نیمز  هک  دوخ  تشرد  هناد  ناراب  زا  نارتسگب ، ام  رب  ار  تتمحر  هرفس 

. نارابب ام 
هک یناراب  تسرف . ورف  ام  رب  هدـننایور  شون و  شوخ  كرابم ، هزیکاپ و  یناگمه ، لماک و  هدـننک ، باریـس  هدـننک و  هدـنز  یناراـب  یهلا ،

یطحق هدرم  ياهرهـش  و  یهد ، ناوت  نادب  ار  تناوتان  ناگدـنب  هک  دـشاب ، باداش  شگرب  دـهد ، هویم  شتخرد  هخاش  دـنک ، ومن  شهایگ 
. ینادرگ هدنز  ار  تاهدز 

فارطا و و  ددرگ ، يراـج  اـم  تسپ  ياـهنیمز  رد  و  دوش ، هاـیگرپ  اـم  دـنلب  ياـهنیمز  نآ  هلیـسو  هب  هک  مهاوخیم  یبآ  وت  زا  ادـنوادخ ،
ام سرتسد  زا  رود  مدرم  هب  شریخ  و  دنبای ، یـشوخ  یگدنز  ام  نایاپ  راهچ  و  دندرگ ، ناوارف  ام  ياههویم  دنـسر ، یلاس  خارف  هب  ام  یحاون 

، دنمزاین ناگدنبنج  رب  هک  ترامشیب  ياطع  هدرتسگ و  تاکرب  زا  دننک ، هدافتـسا  نآ  زا  تسا  نازوس  مرگ و  هشیمه  هک  ییاهاج  و  دسر ،
، تسرف هفقویب  تشرد و  یناراب  ام  رب  و  یتسرفیم . نابایب  رد  هدش  اهر  ياهیشحو  و 

265 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ياهربا هن  و  هجیتنیب ، يربا  هن  و  نارابیب ، یقرب  دـعر و  هن  دـننک ، دروخرب  مه  هب  تّدـش  هب  و  دـننارب ، ار  رگیدـکی  شیاـههناد  هک  یناراـب 

ناراب نآ  تکرب  زا  و  دنـسر ، رایـسب  تمعن  هب  نآ  زا  ناگدز  یطحق  هک  یناراب  هکلب  درـس ، داب  اب  هارمه  زیر  ياههرطق  هن  و  هدنکارپ ، دیپس 
شرتسگ همه  رب  ار  تتمحر  و  یتسرف ، ناراـب  مدرم  يدـیمون  زا  سپ  هک  يدـنوادخ  نآ  ییوت  هک  دـنوش ، هدـنز  یلاسکـشخ  هب  ناراـتفرگ 

. لاصخ هدوتس  تسرپرس  ییوت  و  یهد ،
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هبطخ نیا  سونأمان  تاغل  ریسفت 

هتفگ زین  و  دوش . هتفاکـش  هماـج  یتقو  بّوثلا » حاـصنا  : » دـیوگ برع  دـش ، هتفاکـش  مه  زا  یلاسکـشخ  رثا  رب  اـههوک  اـنلابج :» تحاـصنا  »
نایاپ راهچ  ینعی  اّنباود » تماه  و  : » ترـضح نآ  راتفگ  و  هدیکـشخ . هدرمژپ و  هایگ  هک  ینامز  حّوص » حاص و  و  تبّنلا ، حاـصنا  : » دوشیم

. تسا یگنشت  ینعم  هب  مایه »  » و دندش ، هنشت 
، هدرک رغال  ار  نآ  رفس  یط  هک  تسا  يرتش  يانعم  هب  رابدح »  » عمج ریبادح  نینّسلا » ریبادح  »

266 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
: هتفگ برع  يارعش  زا  یکی  ۀّمّرلا  وذ  تسا . هدز  لثم  رتش  نآ  هب  ار  یلاسکشخ  ترضح 

«. میربب بآیب  قطانم  رد  ار  اهنآ  هکنیا  ای  دناهتفخ ، یگنسرگ  هاگباوخ  رد  هتسویپ  هدش و  رغال  يدرون  هار  تدش  زا  هک  ییاهرتش  »
. تسا هدنکارپ  ربا  ياههعطق  عزق  اهبابر :» عزق  «و ال 

ترـضح نآ  تسا . مک  ياهناراب  باهذ »  » تسا و درـس  داب  نافـش »  » و دشابیم ، اهباهذ » نافـش  تاذ  و ال   » نآ ریدقت  اهباهذ » نافـش  «و ال 
نآ هب  تبسن  هدنونش  یهاگآ  رطاخ  هب  هتخادنا  هلمج  زا  ار  تاذ »  » ظفل

(1116 . )

نارای هب  زردنا  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1115  ) 115

هراشا

هب ار  شراگدرورپ  ماکحا  مامت  ریصقت  یتسس و  نودب  ترضح  نآ  داتسرف . قلخ  رب  هاوگ  و  قح ، يوس  هب  هدننک  توعد  ار  ربمایپ  دنوادخ 
. دیگنج ادخ  نانمشد  اب  یشارت  رذع  فعض و  نودب  و  دناسر ، مدرم 

. دوب تیاده  لها  هدید  و  اوقت ، لها  ياوشیپ  يو 
267 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا هبطخ  نیا  زا 

و دـیتسیرگیم ، ناتیاههدرک  رب  هتـشاذگ ، نابایب  هب  رـس  دـیتسنادیم  امـش  رگا  منادیم  نم  هک  ار  هچنآ  تسا  ناـهنپ  امـش  رب  هک  يروما  زا 
دوخ دنب  رد  سک  ره  و  دیدرکیم ، اهر  تسرپ  رـس  نابهگن و  نودب  ار  دوخ  لاوما  و  دیدیبوکیم ، هنیـس  رـس و  رب  هدیدغاد  نانز  نوچمه 

ار دوخ  دناهدناسرت  ار  امـش  هچنآ  هب  تبـسن  و  دیاهدرک ، شومارف  دناهداد  امـش  هب  هک  یتارّکذت  یلو  درکیمن . هجوت  نارگید  هب  دشیم و 
. هدش ناماس  رسیب و  ناتراک  و  هتشگرس ، امش  يأر  سپ  دینادیم ، نمیا 

نامه دنک ، قحلم  تسا  رتراوازـس  امـش  زا  نم  هب  تبـسن  هک  یـسک  هب  ارم  و  دنکفا ، ییادج  امـش  نم و  نیب  دنوادخ  مراد  تسود  هنیآ  ره 
، قح هار  ناورشیپ  و  زواجت ، متس و  كرات  و  قح ، ناگدنیوگ  و  دایز ، يرابدرب  و  هدیدنـسپ ، نومیم و  يأر  ياراد  مسق  ادخ  هب  هک  یمدرم 

. دندیزرو باتش  نآ  ياراوگ  تمارک  هب  و  دندش ، راگتسر  رگید  يایند  دیواج  تمعن  هب  هک  دندوب ، تیاده  ریسم  هب  هدنباتش  و 
ار ناتلاوما  قح ، زا  نادرگیور  ّربکتم و  دوش ، ّطلسم  امش  رب  فیقث  هلیبق  زا  يرسپ  مسق  ادخ  هب 

268 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. تسا لعج )  ) ءاسفنخ هحذو »  » زا دارم  میوگیم : هحذو ! ابا  يا  نک  رتشیب  ار  تراشف  دنکیم ، بآ  ملظ  تدش  زا  ار  امـش  هیپ  و  دروخیم ،

تسین نآ  لقن  ياج  هک  تسا  یناتساد  فیثک  ناویح  نیا  اب  ار  وا  و  تسا ، جاّجح  هب  هراشا  هتفگ  نیا  و 
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(1117 . )

دنزرویم لخب  ناج  لام و  هب  هک  یناسک  شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1116  ) 116

. دیتخادنا هرطاخم  هب  دیرفآ  ار  اهنآ  هک  يدنوادخ  يارب  ار  اهناج  هن  و  دیدیشخب ، دومن  امش  يزور  ار  نآ  هک  یسک  يارب  ار  دوخ  لاوما  هن 
رارق زا  دینکیمن . مارکا  شناگدنب  نایم  رد  شرماوا ) زا  ینامرفان  اب   ) ار ادـخ  هک  یلاح  رد  دـیاهتفای ، تمارک  شناگدـنب  رب  ادـخ  ببـس  هب 

دیریگب تربع  گرم ) ببس  هب   ) ناتناردارب نیرتکیدزن  زا  ندش  ادج  زا  و  دنتفر ، ایند  زا  دندوب و  امش  زا  شیپ  هک  نانآ  لزانم  رد  نتفرگ 
.

269 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1118)

دوخ هتسیاش  نارای  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1117  ) 117

ار نافرحنم  امـش  يرای  اب  دـیتسه . مدرم  ریاس  زا  ادـج  نم  رارـسا  نامرحم  و  یتخـس ، زور  ياهرپس  و  نید ، رد  ناردارب  و  قح ، نارای  اـمش 
هب هک  دـینک ، يرای  دـیدرت  کش و  تنایخ و  زا  یلاخ  یهاوخریخ  هب  ارم  سپ  مراودـیما . قح  هب  ناروآور  يربنامرف  هب  و  منزیم ، ریـشمش 

متسه مدرم  نیرتراوازس  مدرم  يارب  يربهر  رد  نم  مسق  ادخ 
(1119 . )

تسا ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1118  ) 118

: دومرف ترضح  دندنام ، شوماخ  یتعاس  نانآ  دومرف و  بیغرت  داهج  هب  ار  نانآ  دومن و  عمج  ار  مدرم  هک  ینامز 
، مینکیم تکرح  مه  ام  دینک  تکرح  امش  رگا  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ : ياهدع  دیتسه ؟ لال  رگم  هدش ؟ هچ  ار  امش 

270 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
: دومرف

هب نم  تسا  راوازس  یتّیعقوم  نینچ  رد  ایآ  دیباین ! هار  میقتسم  طارـص  هب  و  دیدرگن ، دشر  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  هب  قفوم  هدش ؟ هچ  ار  امش 
راوازـس و  دور ، داهج  نادـیم  هب  دـشاب  رواگنج  هدوب و  یـضار  شتعاجـش  زا  نم  هک  امـش  زا  يدرم  دـیاب  تقو  نیا  رد  مور ؟ گنج  ههبج 

اهر ار  قح  نابلاط  قوقح  هب  یگدیـسر  ناناملـسم و  نیب  يرواد  نیمز و  تایلام  ندرک  عمج  لاـملا و  تیب  رهـش و  شترا و  نم  هک  تسین 
دنکیم ادص  تکرح و  یلاخ  هبعج  رد  هک  يریت  دننام  هاگ  نآ  مور ، نوریب  ماهداتسرف ) البق  هک   ) رگید يرگشل  لابند  هب  يرگشل  اب  هدرک ،

دوخ ياج  زا  نوچ  و  متباث ، دوخ  ياج  هب  نم  ددرگیم و  نم  رود  ایـسآ  هک  متـسه  ایـسآ  روحم  نوچ  نم  مشاـب . بارطـضا  تکرح و  رد 
دب و يأر  تسامش ) يأر  هک   ) نم ندمآ  نوریب  نیا  مسق  ادخ  هب  دزیریم . مه  هب  روما  همه  دوشیم و  جراخ  دوخ  رادم  زا  ایسآ  موش  ادج 

. تسا يدنسپان 
زا و  متفرگیم ، رارق  دوخ  بکرم  رب  متشادن  تداهش  دیما  دشاب - ردقم  شدروخ  رب  رگا  نمـشد - اب  دروخرب  تقو  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب 

ار امش  اب  ندوب  دزویم  لامش  بونج و  داب  هک  ینامز  ات  و  مدشیم ، ادج  امش 
271 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ناتیاهلد قافتا  یمک  اـب  ناتددـع  ترثک  رد  دـیرگ . هلیح  راّـکم و  قح و  زا  نادرگور  وج ، بیع  نز ، هنعط  یمدرم  امـش  مدرکیمن . بلط 
نآ رب  هک  نآ  دوشیمن . كاله  هارمگ  هدـش  كـاله  زج  نآ  رد  هک  یهار  نآ  مدرک ، ییاـمنهار  نشور  هار  هب  ار  امـش  نم  تسین . يدوس 
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تسا شتآ  يوس  هب  شهار  دزغلب  هک  ره  و  دوریم ، تشهب  بناج  هب  دزرو  تماقتسا  هار 
(1120 . )

نارای هظعوم  دوخ و  تلیضف  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1119  ) 119

تمکح و باوبا  هدـش . هداد  میلعت  نم  هب  تاـملک  همه  و  قح ،) ي   ) اههدـعو ندیـشخب  ققحت  و  یهلا ، ماـکحا  غیلبت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
. تسا تیب  لها  ام  دزن  رما  ینشور 

هک ره  و  درب ، تمینغ  دسر و  قح  هب  دریگ  شیپ  ار  نآ  هک  یسک  تسا ، نشور  تسار و  نآ  ياههار  و  تسا ، یکی  نید  نیناوق  هک  دینادب 
يارب اههریخذ  هک  يزور  يارب  دینک  لمع  دوش . نامیشپ  ددرگ و  هارمگ  دتسیا  زاب  نآ  زا 

272 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دوس زا  شاهتفر  تسد  زا  دوجومان و  لقع  دهدن  دوس  ار  وا  شدوجوم  لقع  هک  یسک  ددرگ . راکـشآ  نآ  رد  اهناهنپ  و  دوش ، هتخودنا  نآ 

شیندیماشآ و  نینهآ ، ریجنز  لغ و  شرویز  و  دایز ، شقمع  دیدش و  شترارح  هک  یشتآ  زا  دیزیهرپب  دوب . دهاوخ  رتزجاع  وا  هب  ندناسر 
هب یثراو  يارب  هک  یتورث  زا  تسا  رتهب  دـهد  رارق  مدرم  نیب  رد  ناسنا  يارب  دـنوادخ  هک  یکین  مان  دـینادب  تسا . ناشوج  هدـیدنگ و  بآ 

دشابن نآ  رازگساپس  ثراو  نآ  هک  دراذگب  ثرا 
(1121 . )

ریرهلا ۀلیل  زا  دعب  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1120  ) 120

امـش روتـسد  مادـک  میدـیمهفن  ام  يدومن ، رما  نآ  هب  سپـس  يدرک  یهن  تیمکح  لوبق  زا  ار  ام  تفگ : تساخ و  اـپ  هب  شناراـی  زا  يدرم 
: دومرف دز و  يرگید  رب  ار  كرابم  تسد  ود  زا  یکی  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا ؟ حیحص 

273 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
يراک هب  راداو  مدرک  گنج  همادا  هب  رما  ار  امـش  هک  یتقو  رگا  مسق  ادخ  هب  دینادب  دراذگاو . ار  مکحم  نامیپ  هک  یـسک  يازج  تسا  نیا 

ییامنهار ار  امـش  دیدیزرویم  تماقتـسا  نم  رما  هب  رگا  سپ  دوب ، هداد  رارق  ریخ  نآ  رد  دنوادخ  یلو  دـیدوب  لیمیب  نآ  هب  هک  مدومنیم 
رتنئمطم شور  نیا  هنیآ  ره  مدروآیم  ناتزاب  قح  هار  هب  دیدومنیم  عانتما  رگا  و  مدرکیم ، ناتتـسار  دـیتفریم  يژک  هب  رگا  و  مدرکیم ،

؟ سک هچ  اب  هک و  کمک  اب  اما  دوب ،
رد هک  ار  يراخ  دهاوخیم  هک  تسا  یـسک  دننام  نم  عضو  دیتسه ، نم  درد  دوخ  یلو  منک  اوادـم  امـش  هلیـسو  هب  ار  اهیرامیب  مهاوخیم 

. دنکشب لوا  راخ  ياج  رد  راخ  نآ  دنادیم  هکنیا  لاح  دروآ و  رد  رگید  يراخ  اب  هتفر  ورف  يوضع 
. دندیسر یگتسخ  هب  اهبانط  نیا  اب  اههاچ  زا  بآ  ناگدنروآ  الاب  و  دندش ، لولم  نامردیب  درد  نیا  نابیبط  ایادخ ، راب 

دندش و بیغرت  داهج  هب  دندرک ، لمع  نآ  هب  تماقتـسا  اب  دندناوخ و  نآرق  دنتفریذپ ، ار  نآ  دندش و  توعد  مالـسا  هب  هک  نانآ  دـنیاجک 
هب فص  هورگ و  هورگ  ار  گنج )  ) نیمز رود  و  دندیـشک ، ماین  زا  اهریـشمش  دندمآ ، ناجیه  هب  ناشنادـنزرف  هب  هدریـش  نارتش  قوش  دـننام 

( مالسا يالتعا  يارب   ) فص
274 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

عقوت نادیهـش  تداهـش  رب  و  دندشیمن ، لاحـشوخ  اههدنز  ندنام  هدنز  زا  دنتفای ، تاجن  ياهدع  و  دـندش ، دیهـش  یـضعب  دـندرک ، هطاحا 
رب و  درز ، بش  يرادیب  زا  ناشگنر  هدیکشخ ، اعد  ترثک  زا  ناشنابل  رغال ، هزور  زا  ناشمکش  رونیب ، هیرگ  زا  ناشمشچ  دنتشادن ، تیلست 
رب و  میـشاب ، ناشرادـید  هنـشت  هک  تسا  راوازـس  دـنتفر ، ایند  زا  هک  دـندوب  مناردارب  نانآ  دوب . هتـسشن  ناگدـننک  عوشخ  راـبغ  ناـشتروص 
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. میزگ نادند  هب  تسد  ناشقارف 
ياج هب  و  دـنک ، زاب  مه  یپ  زا  ار  ناتنید  مکحم  ياههرگ  دـهاوخیم  و  دـنکیم ، راومه  امـش  يارب  ار  دوخ  ياههار  ناطیـش  کش  نودـب 

هب یهاوخ  ریخ  دنپ و  هک  نانآ  زا  و  دینادرگب ، يور  وا  داسفا  سواسو و  زا  دنک ، اپ  هب  هنتف  یگدنکارپ  زا  و  دیامن ، داجیا  یگدنکارپ  قافتا 
دیدنبب دوخ  رب  مکحم  ار  نآ  و  دیشاب ، هتشاد  شریذپ  دنهدیم  هیده  امش 

.
275 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1122)

رارصا نیمکح  يرواد  راکنا  رب  هک  یلاح  رد  تفر  نانآ  هاگرگشل  هب  یتقو  جراوخ ، هب  باطخ  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1121  ) 121
: دومرف دنتشاد ،

هک نانآ  دیوش ، هورگ  ود  سپ  دومرف : میتشادن . روضح  ياهدع  میدوب و  رـضاح  یهورگ  دنتفگ : دیدوب ؟ رـضاح  نیفـص  رد  امـش  همه  ایآ 
: دومرف دز و  ادص  ار  مدرم  سپس  میوگب . ار  نآ  اب  بسانم  نخس  هورگ  ره  اب  ات  رگید ، هورگ  دندوبن  هک  نانآ  و  یهورگ ، دندوب  نیّفص  رد 

نخـس دوخ  یهاگآ  ربارب  متـساوخ  نداد  تداهـش  يارب  ار  هک  ره  دـشاب ، نم  اب  ناتلد  يور  دـینک ، هجوت  نم  نانخـس  هب  دیـشاب و  تکاـس 
: تسا هعطق  نیا  نآ  زا  یتمسق  هک  درک  داریا  ینالوط  ياهبطخ  سپس  دیوگ .

دایرف دندرک  هزین  رب  ار  اهنآرق  هعدخ  رکم و  يراک و  بیرف  هلیح و  باب  زا  هک  ینامز  ایآ 
276 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نانآ هتساوخ  هک  تسا  نیا  ام  يأر  دنشمارآ ، ناهاوخ  هدرک  نآرق  هب  ور  نانیا  و  دنتسه ، ام  یمالسا  توعد  لها  ام و  ناردارب  نانیا  دیدزن :
تمحر شیادتبا  تسادخ ، اب  ینمشد  شنطاب  و  نامیا ، همانرب  نیا  رهاظ  متفگ : امش  هب  نم  میهد ؟ ناشتاجن  هقیضم  نیا  زا  مینک و  لوبق  ار 
یهجوت و  دیراشفب ، مه  هب  نادند  گنج  يارب  و  دیهد ، همادا  ار  ناتهار  و  دیشاب ، اجرب  اپ  شیوخ  تیعقوم  رب  سپ  تسا . تمادن  شتیاهن  و 

هک دش  نانچ  عضو  یلو  دوش . رابتعا  یب  راوخ و  دنزاس  شیاهر  رگا  و  دنک ، هارمگ  دـنهد  شباوج  رگا  هک  دـینکن ، هدـننک  دایرف  دایرف  هب 
. دیداد نت  تیمکح  هب  هک  مدید  و  دش ،

. تشاذگیمن مشود  رب  نآ  زا  یهانگ  دنوادخ  و  دشیمن ، بجاو  نم  رب  نآ  زا  ینوناق  متفریذپیمن  ار  تیمکح  رگا  ادخ  هب  مسق 
مدش سونأم  نآ  اب  یتقو  زا  تسا ، نم  اب  ادـخ  باتک  و  دـشیم ، تعاطا  نم  زا  دـیاب  دوب و  نم  اب  قح  زاب  متفریذـپیم  رگا  مسق  ادـخ  هب  و 

. ماهدشن ادج  نآ  زا  زگره 
يزیچ ییالب  تبیصم و  ره  و  دزیم ، رود  ماوقا  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  لوح  راتشک  میدوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  ام 

277 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
یمالسا ناردارب  اب  زورما  اما  تشادن ، ام  يارب  اهتحارج  شزوس  رب  ربص  و  بر ، رما  هب  میلـست  و  قح ، هار  رد  تکرح  و  نامیا ، شیازفا  زج 

یگدنکارپ نآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  میبایب  یهار  هاگره  میگنجیم . هتفای  هار  نید  رد  هک  یلیوأت  ههبـش و  يژک و  شزغل و  رطاخ  هب  دوخ 
مییامنیم يراددوخ  نآ  ریغ  زا  و  مینکیم ، تبغر  نآ  هب  میوش  کیدزن  مه  هب  هدش  رارقرب  ام  طباور  نآ  ببس  هب  و  دنک ، عمج  ار  ام 

(1123 . )

دومرف شنارای  هب  نیفص  دربن  ماگنه  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1122  ) 122

هب دـنیبیم ، سرت  یتسـس و  شناردارب  زا  یکی  رد  و  دـنکیم ، سح  بلق  تّوق  دوخ  رد  نمـشد  اـب  ییوراـیور  تقو  هب  امـش  زا  يدرم  ره 
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ادـخ رگا  هکنیا  هچ  دـنک ، عاـفد  شردارب  زا  دـنکیم  عاـفد  دوـخ  زا  هـک  ناـنچنآ  هدـش  تیاـنع  وا  هـب  هـک  یتعاجـش  تلیـضف  نـیا  رطاـخ 
. دادیم رارق  يو  دننام  مه  ار  وا  تساوخیم 

________________________________________

1386 مود ، پاچ : نارهت ، يدازآ -  مایپ  دلج ، 1 نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن  نیسح ، نایراصنا ، یضرلا /  فیرـش  نیـسح ، نب  دمحم 
ص278 نایراصنا ؛ ؛  همجرت  هغالبلا /  جهن  ش .

278 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دنورن شتسد  زا  يرارف  مدق و  تباث  هک  تسا ، ناباتش  ياهدنهاوخ  گرم 

ات تسا  رتناسآ  نم  رب  ریـشمش  هبرـض  رازه  تسوا  راـیتخا  رد  بلاـط  وبا  دـنزرف  ناـج  هک  نآ  هب  مسق  تسا . تداهـش  اـهگرم  نیرتیمارگ 
ادخ تعاط  ریغ  رد  رتسب  رد  گرم 

نارای رارف  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1123  ) 123

ار یّقح  هن  دییامنیم  همهمه  دوشیم  رهاظ  ناشماحدزا  تقو  هب  نارامـسوس  ندب  تسوپ  زا  هک  ییادص  دـننام  رارف  تقو  هب  منیبیم  ایوگ 
تکاله و  دزادـنا ، نآ  هار  رد  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  يارب  زا  تاجن  قح ، هار  نیا  امـش و  نیا  دـینکیم . عنم  ار  یمتـس  هن  و  دـیریگیم ،

دیامن گنرد  هک  تسا  یصخش  يارب 
.

279 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1124)

داهج هب  شنارای  بیغرت  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1124  ) 124

رـس قرف  رب  اهریـشمش  ندمآ  دورف  ربارب  رد  هک  دیراشفب  مه  هب  ار  اهنادند  دـیهد ، رارق  رـس  تشپ  ار  هرزیب  و  دـیزادنا ، شیپ  ار  شوپ  هرز 
بجوم هک  دـیوشن  هریخ  نمـشد  هب  تسا ، رتـشیب  شرثا  نمـشد  هزین  در  رد  هک  دـیچیپ  هب  ار  دوـخ  اـههزین  كوـن  ربارب  رد  تسا ، رترادـیاپ 

فرط و نیا  هب  ار  مچرپ  دزاسیم ، فرط  رب  رتهب  ار  سرت  یتسـس و  اریز  دینک  شوماخ  ار  اهدایرف  تساهلد ، شمارآ  بلق و  تّوق  شیازفا 
اعطق دیهدن ، دـننکیم  عافد  امـش  ناج  لام و  زا  هک  نانآ  ناروالد و  تسد  هب  زج  ار  نآ  و  دـییامنن ، یلاخ  ار  نآ  رود  لیامتم و  فرط  نآ 

بظاوـم شیپ  سپ و  زا  فرط و  ره  زا  ار  نآ  هدز ، رود  دوـخ  مچرپ  درگ  هک  دـننانامه  دـننکیم  یگداتـسیا  ثداوـح  ربارب  رد  هـک  ناـنآ 
شدروامه ربارب  رد  سکره  دـنراذگ . شیاهنت  اـت  دـنریگیم  یـشیپ  نآ  زا  هن  دـننک ، نمـشد  میلـست  اـت  دـنتفایم  بقع  نآ  زا  هن  دنتـسه ،

، دتسیاب
280 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رگید شدوخ و  فیرح  یکی  دریگب ، رارق  فیرح  ود  ربارب  وا  هک  دراذـگماو  وا  هب  ار  شفیرح  و  دـهد ، يرای  دوخ  ناـج  اـب  ار  شردارب  و 
زا دـیتسه و  برع  فارـشا  امـش  دـنام ، دـیهاوخن  ملاس  ترخآ  ریـشمش  زا  دـینک  رارف  اـیند  ریـشمش  زا  رگا  مسق  ادـخ  هب  شردارب . فیرح 

يرارف و نیب  و  دیازفین ، دوخ  رمع  رب  يرارف  يدبا . گنن  یعطق و  ّتلذ  و  تسا . هتفهن  ادخ  مشخ  داهج  زا  رارف  رد  ناگتـسجرب ، نیرتگرزب 
رد تشهب  دوشیم . دراو  بآ  همشچ  هب  هک  تسا  ياهنشت  نوچ  دنک  يور  ادخ  بناج  هب  داهج  اب  هک  نآ  دوشن . داجیا  یعنام  شگرم  زور 
زا نمشد  اب  ییورایور  هب  نم  مسق  ادخ  هب  دوشیم . راکشآ  ناعاجـش ) هیحور  نالد و  دب  نطاب  زا   ) ناهنپ ياهربخ  زورما  تساههزین . هیاس 

. مرت قاتشم  ناشیاهنطو  هب  نانآ  قایتشا 
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رطاـخ هـب  ار  ناـنآ  و  نادرگ ، هـقرفت  نـیرق  ار  ناـشداّحتا  و  زاـس ، ناـشیرپ  ار  ناـشتّیعمج  دـندرک  ّدر  ار  قـح  اـم  نانمــشد  رگا  ادـنوادخ ،
و دنزب ، نانآ  هب  يراک  مخز  هک  امش  یپ  رد  یپ  ياههزین  اب  زج  دهدن  تسد  زا  ار  دوخ  ياج  نمـشد  دینادب  زادنا . تکاله  هب  ناشیاهاطخ 

هلمح نانآ  هب  یپ  رد  یپ  اههورگ  هک  یتقو  ات  و  دزاس ، ادج  ار  اهمدق  اهوزاب و  و  دنکشب ، ار  اهناوختسا  و  دفاکشب ، ار  ناشقرف  هک  ياهبرض 
، دنرب

281 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ناتنابـسا مس  و  دـنیآ ، رد  ناشیاهرهـش  هب  نایرکـشل  سپ  زا  نایرکـشل  و  دننکـش ، مهرد  ار  ناشیاهفـص  دـننک و  موجه  نانآ  رب  ناراوس  و 

. دهد رارق  دگل  ریز  ار  ناشعتارم  اهرازتشک و  فارطا  و  دبوکب ، مهرد  ار  اهنآ  مه  يورب  ور  لصتم و  ياهنیمزرس 
مه يورب  ور  ياهنیمز  ضرألا » رحاون  . » دـبوکب دوخ  مس  هب  ار  ناشیا  ياهنیمز  نابـسا  ینعی  تسا ، ندـیبوک  يانعم  هب  قعد » : » میوگیم

تسا رگیدکی  ربارب  هفیاط  نالف  ياهلزنم  ینعی  رحانتت :» نالف  ینب  لزانم  : » دوشیم هتفگ  تسا 
(1125 . )

هب تبسن  ار  دوخ  باحصا  مالک  نیا  رد  دندرک ، راکنا  ار  تیمکح  هک  یتقو  جراوخ  اب  هطبار  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1125  ) 125
دومرف دیامنیم . شنزرس  تیمکح 

، دنزیمن فرح  نابز  اب  هک  دلج  ود  نایم  هدش  هتـشون  تسا  یطخ  نآرق  نیا  و  میدرک ، مکح  ار  نآرق  میدادـن ، رارق  مکح  ار  نامدرم  ام  : 
، تسا مزال  یمجرتم  ار  وا 

282 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ور نآرق  زا  هک  میدوبن  یموـق  اـم  دـندرک  توـعد  نآرق  تیمکح  هب  ار  اـم  مدرم  نیا  هک  یناـمز  دـنیوگیم . نخـس  نادرم  وا  بناـج  زا  و 

«. دینادرگرب شلوسر  ادخ و  هب  ار  نآ  دیدرک  فالتخا  يزیچ  رد  رگا  : » هدومرف ناحبس  دنوادخ  هک  یلاح  رد  مینادرگب ،
ار شتّنـس  هک  تسا  نیا  شربمایپ  هب  فالتخا  نداد  عاجرا  و  میهد ، رارق  مکاح  ار  شباتک  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  هب  فالتخا  ندـنادرگرب 

یّلص ادخ  لوسر  ّتنس  هب  رگا  و  میرتراوازس ، مدرم  همه  زا  مکح  نآ  هب  ام  دوش  مکح  ادخ  باتک  رد  قدص  يور  زا  رگا  سپ  مینک . ذخا 
. میرتیلوا نآ  هب  مدرم  همه  زا  ام  دوش  مکح  هلآ  هیلع و  هّللا 

اناد و  دنک ، نشور  شدوخ  دزن  ار  قح  لهاج  هک  دوب  نیا  يارب  يداد ؟ رارق  تدـم  تیمکح  رد  نانآ  دوخ و  نایم  ارچ  هک  امـش  راتفگ  اّما 
زا شیپ  ات  دنـشابن  هقیـضم  رد  و  دنک ، حالـصا  ار  تما  نیا  راک  شمارآ  تدم  نیا  رد  دنوادخ  دـیاش  و  دـنک ، رتشیب  قیقحت  شاهدـیقع  رد 

لمع هک  تسا  یسک  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرترب  اعطق  دنهن . ندرگ  یهارمگ  نیتسخن  هب  هدرک و  باتش  قح  تخانش 
283 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رتـالاب ار  وا  ماـقم  دـناسر و  عفن  وا  هب  لـطاب  هچ  رگا  دـشاب  لـطاب  زا  رتبوبحم  دـنیب  یتخـس  ناـصقن و  نآ  هجیتن  زا  هچ  رگا  وا  شیپ  قح  هب 
تخانـش رد  هک  دیوش  یمدرم  يوس  هب  نتفر  يارب  اّیهم  دیـسر ؟ امـش  هب  اجک  زا  هنتف  نیا  تسا ؟ هیحان  مادک  زا  امـش  ینادرگرـس  دنادرگ .

تسار هار  زا  و  رود ، نآرق  مهف  زا  دننکیمن ، لدب  فاصنا  لدع و  هب  ار  نآ  هدش  قیوشت  متس  هب  و  دنروک ، نآ  ندید  زا  نادرگرـس و  قح 
شتآ نتخورفا  يارب  دش . یکّتم  امش  هب  ناوتب  هک  يدنمناوت  نارای  هن  و  درک ، دامتعا  امش  هب  ناوتب  هک  دیتسین  دامتعا  فرط  امش  دنفرحنم .

اب رگید  يزور  و  منکیم ، ادن  يرای  يارب  ار  امش  يزور  مدید ! الب  ّتیذا و  سب  امش  زا  هک  امـش  رب  فا  دیتسه ! ینازورفا  شتآ  دب  گنج 
دیشابیم ینانیمطا  دروم  ناراد  زار  اوجن  عقوم  رد  هن  و  دیتسه ، یقداص  نادرم  دازآ  ادن  تقو  رد  هن  منکیم ، اوجن  ناتریصقت ) رس  رب   ) امش

(1126 . )

هقباس و دنکیم و  تاواسم  همه  نایم  لاملا  تیب  میسقت  رد  ارچ  هک  دنتفگ  وا  هب  يدنت  اب  یتقو  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1126  ) 126
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دریگیمن رظن  رد  ار  دارفا  تفارش 

284 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
زور بش و  ات  دـنگوس  ادـخ  هب  میوجب !؟ يزوریپ  مراد  تموکح  ناـنآ  رب  هک  یناـسک  قح  رد  ندرک  متـس  اـب  اـت  دـینکیم  رما  نم  هب  اـیآ 

. منزیمن يراک  نینچ  هب  تسد  دنکیم  تکرح  هراتس  لابند  هب  هراتس  و  دوریم ، دیآیم و 
رد لام  تخادرپ  هک  دینادب  تسادخ ! لام  لام ، هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  متـشادیم  ربارب  ندرک  تخادرپ  رد  ار  همه  دوب  نم  دوخ  زا  لام  رگا 

ار وا  تسا ، یگتسکش  رس  بجوم  ترخآ  رد  یلو  دهدیم  يدنلب  رـس  ایند  رد  ار  صخـش  راک  نیا  و  تسا ، فارـسا  ریذبت و  شدروم  ریغ 
هکنیا رگم  درکن  فرـص  قحتـسم  ریغ  دزن  قح و  ریغ  همانرب  رد  ار  شلام  یـسک  دـنکیم . راوخ  دـنوادخ  دزن  اما  شزرا  اـب  مدرم  هدـید  رد 

نانآ يراـی  هب  دزغلب و  شمدـق  يزور  رگا  و  تشگ ، وا  ریغ  هجوتم  ناـشتّبحم  و  درک ، مورحم  مدرم  ناـمه  يرازگـساپس  زا  ار  وا  دـنوادخ 
دوب دنهاوخ  قیفر  نیرتتسپ  تسود و  نیرتدب  مدرم  نامه  دوش  دنمزاین 

.
285 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1127)

جراوخ هب  مه  زاب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1127  ) 127

یهارمگ هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  همه  ارچ  مدش ، هارمگ  مدرک و  هابتـشا  نم  هک  دینکن  لوبق  ار  نیا  زج  دوخ  نامگ  هب  رگا 
رب دراد ، رارق  ناتـشود  رب  ناتیاهریـشمش  دییامنیم !؟ ریفکت  نم  هانگ  هب  و  دینکیم ، هذخاؤم  نم  ياطخ  هب  ار  نانآ  و  دـینادیم ، هارمگ  نم 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـینادیم  هکنیا  لاح  و  دـینکیم ، طولخم  مه  اب  ار  هانگیب  راـکهانگ و  و  دـیروآیم ، دورف  ملاـس  اـن  ملاـس و 
هب ار  شثرا  تشکیم و  ار  لتاق  درپسیم ، شلها  هب  ار  شثرا  دناوخیم و  زامن  شاهزانج  رب  سپس  درکیم  راسگنـس  ار  رادرـسمه  راکانز 

تمینغ زا  ار  ود  ره  تمــسق  هاـگ  نآ  دزیم ، هناــیزات  ار  رــسمهیب  راــکانز  و  درکیم ، عـطق  ار  قراــس  تـسد  دادیم ، شدــنزرف  نز و 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  دنریگب ، يرسمه  هب  ار  ناملسم  نانز  دنتشاد  قح  تخادرپیم و 

286 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نانآ زا  ار  نانآ  یمالسا  مهس  یلو  دومنیم ، ارجا  نانآ  هب  تبـسن  ار  ادخ  قح  و  درکیم ، هذخاؤم  ناشهانگ  رطاخ  هب  ار  ناراکهانگ  هلآ  و 

. دومنیمن فذح  ناناملسم  رتفد  زا  ار  ناشمان  و  درکیمن ، عنم 
هراب رد  هتسد  ود  يدوز  هب  هدرک . راچد  ینادرگرس  هب  و  هتخادنا ، نایغط  رفک و  دراوم  هب  ار  امش  ناطیـش  و  دیتسه ، مدرم  نیرتدب  امـش  اما 

دح زا  زواـجت  هک  ینمـشد  يرگید  و  درب ، قحاـن  هار  هب  ار  وا  شطارفا  دـنک و  طارفا  تبحم  رد  هک  یّبحم  یکی  دـنتفایم : تکـاله  هب  نم 
. درب قح  هار  ریغ  هب  ار  وا  شّدحیب  ینمشد  دنک و 

تعامج رـس  رب  ادـخ  تسد  هک  دـیوش ، هارمه  تیرثکا  اب  دیـشاب و  طسو  هار  مزالم  سپ  دنتـسه ، لدـتعم  مدرم  نم  هراـب  رد  مدرم  نیرتهب 
گرگ بیـصن  هلگ  زا  هدنام  رود  دنپـسوگ  هک  نانچ  تسا ، ناطیـش  هرهب  مدرم  زا  هدـش  وسکی  هک  دـیزیهرپب ، ییادـج  هقرفت و  زا  و  تسا ،

. تسا
هک دش  هداد  تیمکح  رفن  ود  نآ  هب  دشاب . نم  همامع  ریز  هچرگ  دیـشکب  ار  وا  دـنک  توعد  هقرفت )  ) راعـش نیا  هب  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ 

و تسا ، نآ  هب  لـمع  رد  ناـگمه  یلد  کـی  رد  نآرق  ءاـیحا  دـنناریمب . هدـناریم  نآرق  ار  هچنآ  و  دـننک ، هدـنز  هدرک  هدـنز  نآرق  ار  هچنآ 
. تسوا زا  ییادج  نآرق  ندناریم 
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287 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
سپ دننک . يوریپ  ام  زا  دـیاب  دـشکب  ام  يوس  هب  ار  نانآ  رگا  و  مینکیم ، يوریپ  نانآ  زا  دـناشکب  نانآ  يوس  هب  ار  ام  نآرق  رگا  نیا  رب  انب 

رفن ود  باختنا  هب  ناتدوخ  يأر  ماهتخادنین ، هابتشا  هب  ار  امـش  و  ماهدادن ، ناتبیرف  ناتراک  رد  و  ماهدرواین ، امـش  يارب  يّرـش  اههشیریب  يا 
هک یلاح  رد  دندرک  كرت  ار  قح  دندش و  هارمگ  ود  ره  یلو  دننکن ، زواجت  نآرق  دودح  زا  هک  میتفرگ  نامیپ  نانآ  زا  مه  ام  تفرگ ، رارق 

مکح دنهدب و  لطاب  هب  يأر  هکنآ  زا  لبق  هک  یتروص  رد  دنتفر ، هار  نآ  هب  دوب و  متس  روج و  ناشعبط  ياضتقم  دنتـشاد ، تریـصب  قح  هب 
دنراد روظنم  ار  قح  دننک و  مکح  تلادع  هب  هک  میدرک  طرش  نانآ  اب  دنیامن  هناملاظ 

(1128 . )

دهدیم ربخ  هرصب  ياههنتف  اهدماشیپ و  زا  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1128  ) 128

هراشا

دراد رابغ  هن  هک  هداتفا  هار  هب  یشترا  اب  منیبیم  ار  وا  ایوگ  فنحا ، يا 
288 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دنزیگنایم رب  رابغ  نیمز  زا  تسا  ناغرم  رتش  ياهاپ  نوچمه  هک  دوخ  ياهاپ  اب  و  نابسا ! ههیـش  هن  و  اهبکرم ، ماجل  يادص  هن  و  وهایه ، هن 
. تسا جنز  بحاص  هب  هراشا  نخس  نیا  ]

نالیپ موطرخ  نوچ  ییاهنادوان  و  ناسکرک ، لاب  نوچ  ییاهسارت  هک  امـش  هتـسارآ  ياهترامع  و  دابآ ، ياـههچوک  رب  ياو  دومرف ]: سپس 
رادقم و  ماهتخادنا ، رود  هب  ار  ایند  نم  دوشیمن . وجتـسج  نانآ  هدش  مگ  زا  و  دیرگیمن ، یـسک  ناشناگدش  هتـشک  رب  هک  نانآ  زا  دـنراد ،

. ماهدرک رظن  منک  رظن  نآ  هب  دیاب  هک  ياهدید  هب  و  ماهتفرگ ، هزادنا  ار  نآ 

دیامرفیم هراشا  لوغم  هب  نآ  رد  هک  تسا  مالک  نیمه  زا 

كدـی رادهشیر  ياهبسا  دنـشوپیم ، ابید  مشیربا و  تسا ، تخـس  هیال و  دـنچ  ياهرپس  دـننام  ناشیاهتروص  هک  مرگنیم  ار  نانآ  راگنا 
يرارف و  دنکیم ، روبع  هتشک  يور  زا  یمخز  هک  دنزادنایم  هار  هب  راتشک  نانچنآ  دنشکیم .

289 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دشابیم رتمک  ریسا  زا 

يا دومرف ]: دوب  بلک  هفیاط  زا  هک  درم  نآ  هب  دـیدنخ و  ماما  هدـش ! تیاـنع  بیغ  ملع  امـش  هب  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ : شناراـی  زا  یکی  ]
. ماهتفرگارف ربمایپ  زا  هک  تسا  یملع  تسین ، بیغ  ملع  نیا  یبلک ، ردارب 

: هدرمش رب  دوخ  باتک  رد  ناحبس  دنوادخ  هک  يروما  هب  تسا و  تمایق  هب  ملع  بیغ  ملع 
هچنآ دنادیمن  یـسک  و  دنادیم ، تسا  ماحرا  رد  ار  هچنآ  و  دنکیم ، لزان  ناراب  هک  تسوا  و  تسوا ، دزن  تمایق  ملع  هک  تسا  دـنوادخ  »

تـساهمحر رد  ار  هچنآ  هک  تسا  ناحبـس  دنوادخ  درم .»...  دهاوخ  ینیمزرـس  هچ  رد  دـنادیمن  یـسک  و  تخودـنا ، دـهاوخ  ادرف  هک  ار 
نیا تسایبنا . نیـشنمه  تشهب  رد  ای  تسا ، مّنهج  مزیه  هک  یـسک  یقـش ، ای  دیعـس  لیخب ، ای  یخـس  ابیز ، ای  تشز  رتخد ، ای  رـسپ  دنادیم :

شربمایپ هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یشناد  اهنیا  ریغ  و  دنادیمن ، ادخ  زج  ار  نآ  یسک  هک  بیغ  ملع  تسا 
290 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رد ار  نآ  ماهنیـس  هسفق  و  دریگ ، ياـج  ماهنیـس  رد  هک  تساوخ  میارب  ادـخ  زا  تخومآ و  نم  هب  مه  وا  هداد ، میلعت  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  )
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دهد ياج  دوخ 
(1129 . )

اهوزارت اههنامیپ و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1129  ) 129

هتساوخ امش  زا  نآ  تخادرپ  هک  دیتسه  یناراکهدب  و  نیعم ، یتدم  اب  دیتسه  ینانامهم  دیراد  وزرآ  ایند  نیا  زا  هچنآ  امش و  ادخ ، ناگدنب 
. تسا ظوفحم  ناتلامعا  و  دیراد ، هاتوک  یتّدم  هدش ،

یکین ندرک  تشپ  هک  دیتسه  يراگزور  رد  دربیم . نایز  هک  ياهدنرب  جنر  اسب  هچ  و  دنکیم ، عیاض  ار  ششوک  هک  ياهدنـشوک  اسب  هچ 
تسا ینامز  کنیا  درادن . عمط  مدرم  ندرک  كاله  زج  ناطیش  و  تسا ، ینوزفا  هب  ور  نآ  رد  ّرـش  ندروآ  ور  و  تسا ، دیازت  هب  ور  نآ  رد 
فرط ره  هب  تسا . هدش  نکمم  شیارب  راکـش  ندروآ  تسد  هب  و  هتـشگ ، ریگ  ارف  شاهلیح  رکم و  و  هدـش ، يوق  ناطیـش  گرب  زاس و  هک 

زج ایآ  نک ، رظن  مدرم  هب  یهاوخیم  هک 
291 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

قوقح رد  ندیزرو  لخب  زا  هک  هک  یلیخب  ای  دنکیم ، نارفک  ار  ادخ  تمعن  هک  يدنمتورث  ای  تسوا ، شود  رب  يرادن  جـنر  هک  يدـنمزاین 
دازآ و  ناحلاص ، نابوخ و  ینیبیم ؟ ار  یـسک  تسا  رک  هظعوم  ندینـش  زا  شـشوگ  راگنا  هک  یـشکرس  اـی  هدروآ ، تسد  هب  تورث  یهلا 
تسپ يایند  نیا  زا  نانآ  همه  رگم  دندش ؟ هچ  شور  هار و  رد  ناگزیکاپ  و  بسک ، رد  ناراکزیهرپ  دنیاجک ؟ امـش  نادنمتواخـس  نادرم و 

هب هک  دیاهدنام  اجب  تسپ  رادـقمیب و  مدرم  یعمج  نایم  رد  امـش  هک  تسا  نیا  زج  رگم  و  دـندرکن ؟ چوک  راوگان  رذـگدوز  یناگدـنز  و 
زاب وا  يوس  هب  همه  مییادـخ و  زا  همه  ام  دروخیمن !؟ مه  هب  اـهنآ  شنزرـس  يارب  اـهبل  ناـشرکذ  زا  ضارعا  بوجو  ناـنآ و  یتسپ  رطاـخ 

. میدرگیم
. دوشیم هدید  دشابن  هدولآ  دوخ  هک  ياهدنراد  زاب  هن  هدنهد و  رییغت  ياهدننک  راکنا  هن  دش ، راکشآ  داسف 

هب تبـسن  ار  ادخ  تاهیه ، دیـشاب !؟ ادخ  ناتـسود  نیرتزارفا  رـس  و  دیریگ ، رارق  قح  سدق  راوج  رد  دیهاوخیم  رابتبکن  عضو  نیا  اب  ایآ 
ندیسر ناکما  شتعاط  هب  زج  و  تفیرف ، ناوتیمن  شتشهب 

292 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دنرکنم هب  هدولآ  دوخ  هک  يرکنم  زا  نایهان  و  دنافورعم ، كرات  دوخ  هک  یفورعم  هب  نارمآ  رب  ادخ  تنعل  تسین . شیدونشخ  هب 

(1130)

دندرک دیعبت  هذبر  هب  ار  وا  هک  یماگنه  هّللا - همحر  رذ - وبا  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1130  ) 130

. شاب راودیما  يدرک  بضغ  وا  يارب  هک  ییادخ  نامه  هب  سپ  يدرک ، بضغ  ادخ  يارب  وت  اعطق  رذ ، وبا  يا 
رطاخ هب  و  راذگاو ، ناشتسد  رد  دندیسرت  نانآ  ار  هچنآ  سپ  يدیسرت ، نانآ  زا  دوخ  نید  رب  وت  و  دندیسرت ، دوخ  يایند  رب  وت  زا  مدرم  نیا 

زا وت  يزاینیب  تسا  رایسب  هچ  و  يدرک ، عنم  نآ  زا  ار  نانآ  هچنآ  هب  دندنمزاین  رایسب  هچ  سپ  زیرگب . ناشیا  زا  یسرتیم  نآ  رب  هک  تنید 
دهاوخ رارق  هطبغ  دروم  نارگید  زا  شیب  یـسک  هچ  و  تسیک ، ادرف  رد  هدننک  دوس  دیمهف  دیهاوخ  يدوز  هب  دندرک ، عنم  ار  وت  نانآ  هچنآ 

. تفرگ
، دزروب اوقت  وا  یلو  دنوش  هتسب  ياهدنب  يور  هب  اهنیمز  اهنامسآ و  رگا 

293 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
لوبق ار  نانآ  يایند  رگا  دزادنا . تشحو  هب  ار  وت  لطاب  زج  و  دوش ، سنوم  ار  وت  قح  زج  ادابم  دنکیم . زاب  وا  تاجن  يارب  یهار  دـنوادخ 
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دندادیم ناما  ار  وت  يدادیم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ایند  زا  يرادقم  رگا  و  دنتشادیم ، تتسود  يدرکیم 
(1131)

قح ماما  فیصوت  تموکح و  لوبق  هفسلف  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1131  ) 131

مشکیم و قح  يوس  هب  ار  امش  تسا ، ناهنپ  امش  زا  ناتلوقع  و  رـضاح ، ناتاهندب  هک  یناسک  يا  هدنکارپ ، ياهلد  و  نوگانوگ ، سوفن  يا 
يژک ای  منک ، فرط  رب  تلادع  هرهچ  زا  ار  یکیرات  امش  هلیسو  هب  مناوتب  تسا  دیعب  دینکیم ! مر  ریش  شّرغ  زا  هلاغزب  ندیمر  نوچمه  امش 

. میامن تسار  هدیسر  قح  هب  هک  ار 
، دوب تردق  هب  تبغر  يارب  هن  میداد  ماجنا  هچنآ  هک  ینادیم  وت  ایادخ 

294 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رد ار  حالـصا  همانرب  و  مینادرگ ، زاب  شیاج  هب  ار  تنید  ياههناشن  هک  دوب  نآ  يارب  هکلب  اـیند ، شزرایب  لاـم  زا  یهاوخهداـیز  يارب  هن  و 

. ددرگ هماقا  تاهدش  لّطعم  دودح  و  دنبای ، ینمیا  تاهدیشک  متس  ناگدنب  ات  مینک ، راکشآ  تیاهرهش 
رب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زج  زامن  رد  يدحا  ماهتفگ ، خساپ  هدینش و  ار  ترما  و  هداد ، لد  وت  هب  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  ایادخ ، راب 

. تفرگن یشیپ  نم 
صیرح دوخ  عفن  هب  ناناملـسم  لام  يروآ  درگ  رد  ات  دـشاب  لیخب  دـیابن  ماـکحا  لاوما و  ناـج و  سیماون و  رب  مکاـح  هک  دـینادیم  اـمش 

و دیامن ، مورحم  ناشقوقح  زا  دوخ  متس  هب  ار  نانآ  ات  دشاب  راکمتـس  دیابن  و  دنک ، هارمگ  ار  مدرم  شلهج  اب  ات  دشاب  لهاج  دیابن  و  دشاب ،
دشاب يرواد  مکح و  رد  راوخ  هوشر  دیابن  و  دهد ، حیجرت  رگید  موق  رب  ار  یموق  ات  دشاب  اهتلود  ندش  تسد  هب  تسد  زا  تشحو  رد  دیابن 
تّما ببـس  نیا  هب  ات  دشاب  ربمایپ  ّتنـس  هدننک  لیطعت  دیابن  و  دیامن ، فقوت  شبحاص  هب  قح  ندـناسر  رد  دربب و  نیب  زا  ار  مدرم  قوقح  ات 

دنک تکاله  راچد  ار 
.

295 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1132)

گرم زا  ندیشیدنا  زردنا و  دنپ و  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1132  ) 132

هراشا

و تسا ، ناهن  ره  هب  هاگآ  دومن ، شیاـمزآ  هچنآ  رب  درک و  فطل  هچنآ  رب  و  دومرف ، تیاـنع  هچنآ  تفرگ و  هچنآ  رب  مییاتـسیم  ار  يادـخ 
وا زج  ییادـخ  هک  میهدیم  تداهـش  و  تسا . ملاع  اههدـید  تنایخ  هب  و  هتفهن ، اههنیـس  رد  هچنآ  هب  تسا  هاگآ  زار ، ره  راـنک  رد  رـضاح 

. تسا قفاوم  نابز  اب  بلق  و  راکشآ ، اب  ناهن  نآ  رد  هک  یتداهش  تسوا ، هداتسرف  هدیزگرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  و  تسین ،

گرم زا  ندیشیدنا  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  و 

رگم تسین  نآ  و  غورد ، هن  تسا  قح  یخوش ، هن  تسا  يّدج  مسق  ادخ  هب 
296 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هک یلاح  رد  دبیرفن ، ار  وت  نامدرم  هوبنا  سپ  دناریم . ار  همه  تعرـس  اب  شاهدننار  و  هدـناسر ، شوگ  هب  ار  شدایرف  نآ  یعاد  هک  گرم 
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ندرمش رود  ینالوط و  يوزرآ  رطاخ  هب  و  دندیـسرت ، شندش  مک  زا  و  دندرک ، عمج  تورث  هک  یناسک  زا  ياهدید  ار  دوخ  زا  شیپ  مدرم 
ناشنما هاگیاج  زا  و  درک ، نوریب  نطو  زا  ار  اهنآ  و  دـش ، دراو  نانآ  رب  گرم  هنوگچ  دـندید ، ناما  رد  كانرطخ  بقاوع  زا  ار  دوخ  گرم 

اب هتفرگ و  دوخ  شود  رب  هک  یلاـح  رد  دـندرکیم ، تسد  هب  تسد  ار  ناـنآ  مدرم  و  درک ، ناـشلمح  توباـت  ياـههتخت  رب  دومن ، راـنک  رب 
. دنتشادیم ناشهاگن  ناتشگنا 

هنوگچ دـندرکیم ، عمج  ناوارف  تورث  و  دـنتخاسیم ، مکحم  ياهخاک  و  دـندوب ، ینـالوط  ياـهوزرآ  راـچد  هک  ار  ناـنآ  دـیاهدیدن  اـیآ 
رد رگید  نادرم  جاودزا  هب  ناشنانز  و  دیـسر ، ناثراو  هب  ناشتورث  و  تشگ ، دوبان  ناشیاههتخودـنا  و  دـش ، اهروگ  هب  لیدـبت  ناـشیاههناخ 
راک رد  تفایرد  لد  قمع  اب  ار  اوقت  هک  نآ  دنراد !؟ ار  ناشیاهیدب  زا  یهاوخ  رذع  تردق  هن  و  دوزفا ، دـنناوت  دوخ  تانـسح  رب  هن  دـندمآ ،

تـشهب هب  دورو  هتـسیاش  ار  امـش  هک  يراک  و  دـیناد ، تمینغ  ار  اوقت  ياههرهب  سپ  دیـسر . لماک  هجیتن  هب  شلمع  و  تفرگ ، تقبـس  ریخ 
دنکیم

297 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
مهارف ياهشوت  داز و  يدبا  هناخ  يارب  نآ  زا  ات  هدش  هتخاس  یهاگرذگ  هکلب  هدشن ، هدیرفآ  امـش  مئاد  تماقا  يارب  ایند  اریز  دـیهد ، ماجنا 

دیزاس هدامآ  نآ  زا  ییادج  يارب  ار  اهبکرم  و  دینک ، هلجع  ایند  زا  چوک  يارب  سپ  دیروآ .
(1133 . )

ایند اب  هطبار  رد  ربمایپ و  نآرق ، دنوادخ ، تمظع  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1133  ) 133

هراشا

يارب ماش  حبص و  رد  زبس  رس  ناتخرد  دننک ، وا  میلست  ار  دوخ  دیلک  اهنیمز  اهنامسآ و  و  دنیوا ، رادربنامرف  دوخ  ياهراهم  اب  ترخآ  ایند و 
. دنروآ ندروخ  لباق  هدیسر و  ياههویم  وا  نامرف  هب  و  دنزورفا ، نشور  شتآ  وا  يارب  دوخ  مّرخ  ياههخاش  زا  و  دنرآ ، هدجس  وا 

298 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا هبطخ  نیا  زا 

یتزع هیام  و  ددرگیمن ، بارخ  شیاههیاپ  هک  تسا  ياهناخ  و  دوشیمن ، هتـسخ  شنابز  هک  تسا  ياهدـنیوگ  تسامـش ، نیب  ادـخ  باتک 
دنوشیمن تسکش  راچد  شنارای  هک  تسا 

تسا هبطخ  نیا  زا  و 

هب ار  یحو  و  دروآ ، ناربمایپ  همه  یپ  زا  ار  ترضح  نآ  دوب ، عازن  فلتخم  دیاقع  نایم  رد  و  دوب ، ایبنا  زا  یلاخ  هک  داتسرف  ینامز  رد  ار  وا 
درک داهج  دندوب  هداد  رارق  کیرش  اتمه و  وا  يارب  هدش و  نادرگیور  قح  زا  هک  نانآ  اب  ادخ  هار  رد  وا  سپ  دومن ، متخ  وا 

تسا هبطخ  نیا  زا  و 

. دنیبیمن نآ  يارو  رد  ار  يزیچ  چیه  هک  تسا ، لد  روک  دید  زرم  نیرخآ  ایند 
ترخآ هب  ایند  زا  انیب  سپ  تسا . ترخآ  هناخ  نآ  یپ  زا  هک  دنادیم  و  دهدیم ، ذوفن  ایند  زا  ار  شاهدید  انیب  و 

299 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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دنیبیم هشوت  هیهت  نآ  يارب  لد  روک  و  دریگیم ، رب  هشوت  ایند  زا  انیب  دیامنیم . رفس  ایند  يوس  هب  لد  روک  و  دنکیم ، رفس 

تسا هبطخ  نیا  زا  و 

نیا دنیبیمن . گرم  رد  ار  یتحار  هدنز  اریز  یگدنز ، زجب  دوشیم  هتسخ  ریـس و  نآ  زا  شاهدنراد  هکنیا  رگم  تسین  ایند  رد  يزیچ  دینادب 
، تسا هنشت  يارب  اراوگ  یبآ  و  اونشان ، شوگ  ییاونش  و  روک ، مشچ  ییانیب  و  هدرم ، بلق  تایح  لماع  هک  تسا  یتمکح  هلزنم  هب  تقیقح 

تایآ زا  یـضعب  دیونـشیم ، نآ  هب  و  دییوگیم ، نآ  هب  و  دـینیبیم ، نآ  هب  هک  تسادـخ  باتک  تسا . تمالـس  يزاینیب و  همه  نیا  رد  و 
. دنکن فرحنم  ادخ  زا  ار  دوخ  مدمه  و  درادن ، فالتخا  ادخ  هراب  رد  شتایآ  تسا ، رگید  یخرب  هاوگ  یخرب  و  رگید ، ضعب  ریسفت 

300 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رد و  دـیاهدش ، لد  کی  مه  اب  اهوزرآ  یتسود  رد  هدـییور ، زبس  هایگ  ناتدوجو  هلبزم  رد  دـیاهدرک ، قافتا  دوخ  نیب  هنیک  دـقح و  رب  اـمش 

تسادخ و  تسا ، هتخادنا  یهارمگ  هب  ار  امش  راک  بیرف  نآ  و  هدومن ، نادرگرس  ار  امـش  دیلپ  ناطیـش  دیدش . نمـشد  مه  اب  لاوما  ندوبر 
میوج يرای  وا  زا  امش  دوخ و  هراب  رد  دیاب  هک 

(1134 . )

درک تروشم  ترضح  اب  نایمور  اب  گنج  هب  نتفر  يارب  باّطخ  نب  رمع  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1134  ) 134

. هدش راد  هدهع  ار  وربآ  ظفح  یناملسم و  هزوح  يدنلب  رس  تزع و  نید ، لها  يارب  دنوادخ 
كدنا هک  تقو  نآ  درک  عافد  نانآ  زا  و  درک ، دنتـسناوتیمن  دوخ  يرای  دندوب و  كدنا  هک  یتقو  درک  يرای  ار  ناناملـسم  هک  يدنوادخ 

. دریمیمن زگره  تسا و  هدنز  هک  ییادخ  دومن ، دنتسناوتیمن  عافد  دوخ  زا  دندوب و 
، دوش وت  هجوتم  ییالب  يوش و  وربور  نانآ  اب  يور و  نمشد  نیا  گنج  هب  دوخ  رگا 

301 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
عاجـش و يدرم  نیا  رب  انب  دـنرب . هانپ  نآ  هب  هک  تسین  یهانپ  وت  زا  دـعب  و  دـنامیمن ، یهاگ  هیکت  تسدرود  ياهرهـش  رد  ناناملـسم  يارب 

تـسا نامه  داد  تیزوریپ  دـنوادخ  رگا  دنـشاب ، هاوخریخ  رواگنج و  هک  نک  وا  هارمه  ار  یناسک  و  تسرف ، نمـشد  يوس  هب  هدومزآ  راک 
دوب یهاوخ  نیملسم  نمأم  مدرم و  هانپ  زاب  دمآ  شیپ  رگید  ياهلأسم  رگا  و  يراد ، تسود  هک 

(1135 . )

رد نم  تفگ : نامثع  هب  سنخا  نب  ةریغم  تفرگرد ، ياهرجاشم  نامثع  ترضح و  نآ  نیب  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1135  ) 135
دومرف وا  هب  ترضح  متسه . یفاک  وت  زا  عافد  يارب  وا  ربارب 

هک ادـخ  هب  دـنگوس  ینادیم !؟ نم  دروامه  ار  دوخ  وت  درادـن ، هخاـش  هشیر و  هک  یتخرد  دـنزرف  و  هدـیرب ، لـسن  هدـش  درط  دـنزرف  يا  : 
زا ار  ریخ  ادخ  وش ، نوریب  سلجم  نیا  زا  يراد . اپ  هب  ار  وا  وت  هک  نآ  دتـسیایمن  اپ  رب  و  یـشاب ، شرای  وت  هک  ار  نآ  هدرکن  زیزع  دـنوادخ 

، دنک رود  وت 
302 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

! ینک محر  نم  رب  رگا  دنادرگن  تمحر  لومشم  ار  وت  ادخ  هک  ناسرب ، تیاهن  هب  ار  تششوک  و 
(1136)
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دوخ تعیب  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1136  ) 136

دوـخ يارب  ارم  امـش  و  مهاوـخیم ، ادـخ  يارب  ار  امـش  نم  تسین ، یکی  امـش  نم و  هماـنرب  و  دوـبن ، یناـهگان  هثداـح  نـم  اـب  امـش  تـعیب 
راسفا و  مریگیم ، راکمتس  زا  ار  هدیدمتـس  داد  مسق  ادخ  هب  دینک ، يرای  دوخ  شکرـس  سفن  یبوکرـس  هار  رد  ارم  مدرم ، يا  دیهاوخیم !

دشاب هتشادن  لیم  نآ  هب  هچ  رگ  مزاس  دراو  قح  روخشبآ  هب  ات  مشکیم  ار  راکمتس 
.

303 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1137)

ریبز هحلط و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1137  ) 137

هراشا

كرت دوخ  هک  دـهاوخیم  ار  یّقح  نانیا  دـندادن ، فاصنا  ناشدوخ  نم و  نیب  و  دـنهد ، تبـسن  نم  هب  ار  یهاـنگ  دنتـسناوتن  مسق  ادـخ  هب 
راک رد  نم  رگا  و  دنتـشاد ، بیـصن  زین  نانآ  مدوب  ناشتـسدمه  نوخ  نآ  نتخیر  رد  رگا  دنتخیر . دوخ  هک  دـنبلطیم  ار  ینوخ  و  دـندرک ،

مکح دوخ  هیلع  هک  تسا  نیا  مکح  رد  نانآ  لدع  نیتسخن  و  دـننک ، یهاوخنوخ  ناشدوخ  زا  دـیاب  سپ  دوب  ناشدوخ  تسد  راک  مدوبن و 
. دننک

. تسین هبتشم  نم  رب  مه  يرما  چیه  هدرکن و  هبتشم  یسک  رب  ار  ياهلأسم  تسا ، تریصب  دوخ  راک  رد  ارم  اعطق 
. تسا کیرات  ههبش  برقع و  رهز  نجل و  ناشنایم  رد  هک  دنراکمتس  موق  نامه  نانیا 

درک مهاوخ  رپ  ار  یـضوح  نانآ  يارب  مسق  ادخ  هب  هدیرب . کیرحت  زا  شنابز  و  هدـش ، فرطرب  هشیر  زا  لطاب  و  تسا ، نشور  قح  اعطق  و 
، دیشک مهاوخ  مدوخ  ار  نآ  بآ  هک 

304 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دروخ دنهاوخن  بآ  مه  رگید  ياج  و  دنوشن ، نوریب  باریس  ضوح  نآ  زا  نانآ 

تسا نخس  نیا  زا 

: دیدزیم دایرف  دیروآ ، يور  دنور  دوخ  ياههچب  بناج  هب  هک  ياهدام  ياهرتش  دننام  نم  اب  تعیب  يارب 
. دیدیشک مدرب  بقع  ار  متسد  دیدرک ، زاب  متس  هب  ار  متسد  تعیب ! تعیب 

ار هچنآ  سپ  دندناروش . نم  رب  ار  مدرم  و  دنتـسکش ، ار  متعیب  و  دنتـشاد ، اور  متـس  نم  رب  دـندرک و  محر  عطق  نم  اب  ریبز  هحلط و  ایادـخ ،
شیپ نم  نک . هئارا  يدب  دنتشاذگ  ارجا  هب  دندرک و  وزرآ  هچنآ  رد  نانآ  يارب  و  نکم ، مکحم  دناهدیبات  ار  هچنآ  و  اشگب ، دناهتسب  ناشیا 

در ار  تیفاع  و  دندرمـش ، راوخ  ار  تمعن  نانآ  یلو  مدیـشک ، ار  ناشتـشگ  زاب  راظتنا  هثداـح  زا  شیپ  و  متـساوخ ، ار  ناـنآ  هبوت  گـنج  زا 
دندرک
.

305 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1138)

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


دیامرفیم هراشا  رصع ) ماما  تموکح  و   ) اههنتف هب  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1138  ) 138

هراشا

نآ دنکیم  نآرق  عبات  ار  مدرم  يأر  و  دناهدنادرگ ، رب  اوه  هب  ار  تیاده  ریـسم  مدرم  هک  نامز  نآ  دنادرگیم  رب  تیاده  هب  ار  سفن  ياوه 
. دناهدرک دوخ  يأر  وریپ  ار  نآرق  هک  یتقو 

تسا هبطخ  نیا  زا 

نایاپ یلو  نیریش ، شندیکم  و  ریـش ، رپ  شیاهناتـسپ  ددرگ ، اپ  رب  امـش  رب  دنایامنب  ار  شیاهنادند  هک  نیگمـشخ  يریـش  نوچمه  گنج  ات 
هب ار  اهتموکح  نارازگراک  ناـمکاح ، نیا  زا  ریغ  یمکاـح  دـینادیمن - هک  يزیچ  هب  ادرف  دـیآیم  و  ادرف - رد  دـینادب  تسا . خـلت  شراـک 

وا میلست  ار  شیاهجنگ  دیلک  و  داد ، دهاوخ  نوریب  وا  يارب  ار  شرگج  ياههراپ  نیمز  و  داد ، دهاوخ  رفیک  ناشلامعا  یتشز 
306 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دنادرگ هدنز  هدش  كورتم  ّتنس  باتک و  زا  هچنآ  و  دنایامنب ، امش  هب  ار  تلادع  شور  وا  سپ  درک . دهاوخ 

ناورم کلملا  دبع  هنتف  ای  ینایفس ، جورخ  هب  هراشا  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

شکرـس رتش  نوچمه  هفوک  لها  هب  و  ددرگیم ، هفوک  شوح  لوح و  رد  شیاهمچرپ  اب  و  هتـشادرب ، دایرف  ماش  رد  هک  منیبیم  ار  وا  اـیوگ 
میظع شتبیه  و  هدرتسگ ، شنالوج  نیگنـس ، نیمز  رد  شمدـق  هدوشگ ، شناهد  دـنکیم ، شرف  هدـیرب  ياهرـس  زا  ار  نیمز  دروآیم ، ور 

. دنامن یقاب  مشچ  رد  همرس  هدنام  یقاب  دننام  هب  زج  امش  زا  ات  دنکیم  هدنکارپ  نیمز  فرط  نآ  فرط و  نیا  رد  ار  امش  مسق  ادخ  هب  تسا .
توبن ياقب  هک  ار  یکیدزن  نامیپ  راکشآ و  راثآ  و  دیوش ، مزتلم  ار  رارقرب  ياهّتنس  سپ  دیآ . لقع  رـس  رب  برع  ات  دراد  همادا  همانرب  نیا 

هک دینادب  و  دیشاب ، دنب  ياپ  تسا  نآ  رب 
307 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دیورب وا  لابند  هب  ات  دنکیم  راومه  امش  يارب  ار  دوخ  ياههار  ناطیش 
(1139 . )

اروش ماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1139  ) 139

. هتفاتشن هنامیرک  ناسحا  و  محر ، هلص  و  قح ، توعد  لوبق  هب  نم  زا  شیپ  يدحا 
اهنامیپ هب  و  هدمآ ، رب  اهریـشمش  تفالخ  هلأسم  رد  هک  دینیبب  زورما  زا  دعب  تسا  نکمم  دینک ، ظفح  ار  مراتفگ  و  دیونـشب ، ار  منخـس  سپ 

دیاهدش نالهاج  عبات  یضعب  و  هتشگ ، ناهارمگ  ياوشیپ  امش  زا  یخرب  هک  ییاج  ات  هدش ، ضراع  تنایخ 
.

308 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1140)

مدرم تبیغ  زا  یهن  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1140  ) 140

رازگرکـش مرگ  رـس  و  دنروآ ، محرت  تیـصعم  هانگ و  لها  هب  تسا  هتـسیاش  دنملاس  ناهانگ  زا  ادخ  فطل  زا  دـنکاپ و  بویع  زا  هک  نانآ 
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ردارب زا  هاگ ) نآ  تسا  راک  هنگ  دوخ   ) هک یـسک  هب  دـسر  هچ  دوش ، نارگید  ییوج  بیع  زا  نانآ  عنام  رکـش  نیا  و  دنـشاب ، یکاپ  تمعن 
شردارب هک  ار  یهانگ  زا  رتگرزب  یهانگ  دنوادخ  هک  درادن  هجوت  ایآ  هدومن ! شنزرس  هتفرگ  ماجنا  هانگ  هب  ار  يو  و  هدرک ، تبیغ  ینامیا 

!؟ هدـش بکترم  ار  نآ  دـننام  دوخ  هک  دـنکیم  شنزرـس  یهانگ  هب  ار  يرگید  هنوگچ  هدومن !؟ یـشوپ  هدرپ  وا  رب  هدرک  تمالم  نآ  هب  ار 
هب رگا  دنگوس  ادخ  هب  هدرک . نایـصع  ار  ادخ  تسا ) ییوج  بیع  هک   ) نآ زا  رتگرزب  یهانگ  رد  هدشن  هدولآ  نآ  دننام  یهانگ  هب  مه  رگا 
. تسا هانگ  نیرتگرزب  مدرم  زا  ییوج  بیع  رب  شتأرج  نیا  هنیآ  ره  دشاب  هدشن  مه  کچوک  هانگ  بکترم  هتشگن و  هدولآ  یگرزب  هانگ 

309 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دشاب هدیشخب  ار  وا  هانگ  نآ  دنوادخ  دیاش  نکم ، باتش  شهانگ  رطاخ  هب  یسک  زا  ییوج  بیع  رد  ادخ ، هدنب  يا 

. يوش باذع  هانگ  نآ  هب  تسا  نکمم  هک  شابم ، هدوسآ  ياهدش  نآ  راتفرگ  دوخ  هک  یکچوک  هانگ  زا  و 
مزال درادرب و  وا  ییوج  بیع  زا  تسد  دراد  ربخ  دوخ  زا  هک  یبیع  رطاخ  هب  تسا ، هاگآ  يرگید  بیع  زا  هک  امـش  زا  مادـک  ره  نیا  رب  انب 

دراد زاب  نارگید  بیع  ندرک  لابند  زا  ار  وا  تسا  راچد  نآ  هب  يرگید  هک  یهانگ  زا  ندوب  كاپ  رکش  تسا 
(1141 . )

تبیغ زا  یهن  هراب  رد  نینچمه  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1141  ) 141

هک دینادب  دونـشب . وا  قح  رد  ار  مدرم  هدوهیب  راتفگ  دـیابن  دـنادیم  ار  هار  یتسرد  نید و  رد  يراوتـسا  شردارب  زا  هک  سک  نآ  مدرم ، يا 
و دوریم ، نیب  زا  نآ  تسرداـن  یلو  دراذـگیم  رثا  دـشاب ) هچ  ره   ) مه نخـس  دوریم ، اـطخ  هـب  شریت  دزادـنایم و  ریت  یهاـگ  زادـناریت 

. تسا دهاش  اونش و  دنوادخ 
نخس نیا  حیضوت  . ] تسین هلصاف  تشگنا  راهچ  زج  لطاب  قح و  نیب  هک  دیشاب  هاگآ 

310 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ییوگب هک  تسا  نآ  لطاب  دومرف ]: سپس  داد ، رارق  مشچ  شوگ و  نیب  دنابسچ و  مه  هب  ار  تسد  ناتشگنا  ترـضح  دنتـساوخ ، ماما  زا  ار 

مدید ییوگب  هک  تسا  نآ  قح  و  مدینش ،
(1142 . )

لها ان  هب  یکین  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1142  ) 142

راتفگ و  رارشا ، فیرعت  و  تسپ ، مدرم  شیاتس  زج  يدوس  دهد  رارق  شّقحتسم  ریغ  تسد  رد  شّلحم و  ریغ  رد  ار  ناسحا  هک  یسک  يارب 
زا صخـش  نیا  هک  یلاح  رد  دراد ! ياهدنـشخب  تسد  بجع  دـنیوگیم : دـنکیم ، ناـسحا  ناـنآ  هب  هک  یتقو  اـت  مه  نآ  تسین ، نـالهاج 

. تسا لیخب  ادخ  هار  رد  ناسحا 
هب دنک ، دازآ  ار  راتفرگ  ریسا و  دیامن ، رازگرب  ياهتسیاش  ینامهم  دنک ، کمک  شماوقا  هب  دیاب  درک  تیانع  وا  هب  یلام  دنوادخ  هک  یـسک 

دیدرت نودـب  اریز  دزرو ، ییابیکـش  یهلا  باوث  تساوـخرد  تهج  اـهالب  ثداوـح و  هبجاو و  قوـقح  يادا  رب  و  دـشخبب ، راکهدـب  ریقف و 
نیا هب  یبای  تسد 

311 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دهاوخب ادخ  رگا  تسا  ترخآ  لئاضف  هب  یبای  تسد  و  ایند ، رد  تمارک  فرش و  اهتلصخ 

(1143 . )
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ناراب بلط  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1143  ) 143

امش هب  ار  دوخ  تاکرب  دنیامـش ، راگدرورپ  رادربنامرف  دزادنایم  هیاس  ناترـس  رب  هک  ینامـسآ  و  دنکیم ، لمح  ار  امـش  هک  ینیمز  دینادب 
قح بناج  زا  هکلب  دنراد ، عقوت  امـش  زا  هک  يریخ  يارب  هن  و  امـش ، هب  نتـسج  یکیدزن  يارب  هن  و  يزوسلد ، رطاخ  هب  هن  دنرادیم ، ینازرا 

. دندرک مایق  سپ  دننک  مایق  امش  حلاصم  هب  دنراد  روتسد  و  دناهدرک ، تعاطا  ار  ادخ  سپ  دنرومأم  امش  هب  عفانم  ندناسر  يارب 
هدننک هبوت  ات  دنکیم ، شیامزآ  تاریخ  رد  نتسب  و  تاکرب ، نتـشاد  زاب  و  اههویم ، دوبمک  هب  ناشدب  لامعا  تقو  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ 

. دنک يراددوخ  هانگ  زا  هدننک  يراددوخ  و  دریگ ، دنپ  هدنریگ  دنپ  و  دیامن ، عطق  هانگ  زا  لد  راکهانگ  و  دنک ، هبوت 
312 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هدنزرمآ رایسب  وا  هک  دیهاوخب ، شزرمآ  دنوادخ  زا  : » دومرف داد و  رارق  قلخ  رب  تمحر  يزور و  یناوارف  ببس  ار  هبوت  ناحبـس  دنوادخ  و 
وت هک  یسک  رب  ادخ  تمحر  سپ  دهد ». ددم  نادنزرف  لاوما و  هب  ار  امش  و  درابب . امش  رب  ناوارف  ار  نامـسآ  ناراب  امـش  هبوت  زا  دعب  تسا .

. دزادرپب هتسیاش  لامعا  هب  گرم  ندیسر  ارف  زا  شیپ  و  دهاوخ ، شزوپ  شناهانگ  زا  و  دنک ، لابقتسا  ار  هب 
، تتمعن لضف  هب  دیما  و  تتمحر ، هب  قوش  اب  نادنزرف ، هلان  تاناویح و  دایرف  ندینش  زا  سپ  و  اههانپ ، رس  اههمیخ و  ریز  زا  ار  ام  ادنوادخ ،
، نکم كاله  یلاسکشخ  هب  و  هدم ، رارق  نادیما  ان  زا  و  نک ، باریـس  تناراب  زا  ار  ام  ادنوادخ ، میدمآ . نوریب  تمـشخ  باذع و  زا  میب  و 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  امرفم ، هذخاؤم  دناهدش  بکترم  ام  نانادان  هک  یلامعا  ببس  هب  ار  ام  و 
ام رب  ار  هراچ  هار  نکش  رمک  ياهیتخس  هک  یتقو  هب  میروآ ، تیاکـش  وت  هب  تسین  یفخم  وت  رب  هچنآ  زا  و  میدمآ ، وت  يوس  هب  ادنوادخ ،

تخس روما  و  هتخادنا ، عضو  نیا  هب  ار  ام  روآ  درد  یطحق  و  هتسب ،
313 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و ینادرگم ، رب  دیما  ان  مورحم و  ار  ام  هک  میهاوخیم  وت  زا  ایادخ ، راب  هدش . یپ  رد  یپ  ام  هب  تبسن  راجنهان  ياههنتف  و  هدرک ، هتسخ  ار  ام 
. ییامنن هذخاؤم  ناملامعا  اب  و  يریگم ، نامناهانگ  هب  و  یتسرفن ، هناخ  هب  هودنا  هصغ و  اب 

هدننایور هدننک و  باریـس  دنمدوس و  یناراب  هب  نک  باریـس  ار  ام  و  نارتسگب ، ام  رب  ار  تتمحر  قزر و  تکرب و  ناراب و  هرفـس  ادـنوادخ ،
، دنک فرطرب  ار  نیمز  یگنشت  هک  یتعفنم  اب  ناراب  هدرم ، ار  هچنآ  ینک  هدنز  و  هتفر ، تسد  زا  ار  هچنآ  ینایورب  نآ  ببـس  هب  هک  ناهایگ ،
ار اـههناخدور  اـهيداو و  و  ینک ، باریـس  نادـب  ار  راومه  ياـهنیمز  هک  یناراـب  دـشاب ، ناوارف  دـیآیم  تسد  هب  نآ  زا  هک  یلوصحم  و 

ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  ییامن ، نازرا  ار  اهتمیق  و  گرب ، رپ  ار  ناتخرد  و  يزاس ، يراج 
.

314 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1144)

تیب لها  لضف  ربمایپ و  تثعب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1144  ) 144

هراشا

ات داد ، رارق  شناگدنب  رب  دوخ  تجح  ار  نانآ  و  تخیگنارب ، تلاسر  هب  دوخ  یحو  هب  نانآ  ندنادرگ  صوصخم  اب  ار  شناربمایپ  دـنوادخ 
هک دـینادب  درک . توعد  قح  هار  هب  قدـص  نابز  اب  ار  نانآ  سپ  دـشابن ، ناـنآ  يور  هب  رذـع  ياـههار  نتـسب  رطاـخ  هب  مدرم  يارب  يرذـع 

هاگآ دندوب  هدرک  ناهنپ  ینورد  ياههشیدنا  ینطاب و  رارسا  زا  هچنآ  هب  هکنیا  رطاخ  هب  هن  داد ، رارق  نومزآ  ضرعم  رد  ار  ناگدنب  دنوادخ 
و کین ، راک  ربارب  رد  باوث  هاگ  نآ  دـنلمع ، نیرتهب  لماع  ناشمادـک  ات  دـهد  رارق  شیامزآ  هتوب  رد  ار  ناـنآ  هک  ّتلع  نیا  هب  هکلب  دوبن ،
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. دریگ رارق  دب  راک  لباقم  رد  باقع 
هک ور  نآ  زا  دنتـشاد ، دوخ  رب  ام  رب  متـس  بذـک و  اب  ار  نامگ  نیا  میتسین ؟ اـم  دنـشناد و  رد  نوخـسار  دـنراد  ناـمگ  هک  ناـنآ  دـنیاجک 

، درک عنم  نانآ  زا  دیشخب و  ام  هب  ار  شناد  و  درک ، تسپ  ار  نانآ  داد و  تعفر  ار  ام  دنوادخ 
315 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. ددرگیم فرط  رب  یلد  روک  ام  تکرب  هب  و  دوشیم ، هتـساوخ  تیادـه  ام  دوجو  هب  درک . جراخ  ار  نانآ  دراو و  تیانع  میرح  رد  ار  اـم  و 
و تسین ، نارگید  هتـسیاش  تلزنم  نیا  هدش ، سرغ  مشاه  نادناخ  زا  هریت  نیا  رد  ناشدوجو  تخرد  هک  دنتـسه ، شیرق  زا  ناماما  کشیب 

. دنرادن ار  ماقم  نیا  تیحالص  رگید  نایلاو 

تسا هبطخ  نیا  زا 

یقساف هب  ایوگ  دندروخ . ار  هدیدنگ  بآ  دندرک و  اهر  ار  اراوگ  بآ  دنتشاذگ ، رس  تشپ  ار  ترخآ  دنتخادنا و  شیپ  زیچ  همه  رب  ار  ایند 
دیپس رکنم  رب  شیوم  هک  ییاج  ات  هتـشگ ، قفاوم  مدـمه و  يدـب  اب  و  هتفرگ ، تفلا  نآ  اب  هدـش و  رکنم  نیـشنمه  هک  منکیم  رظن  ناـنآ  زا 

ای دـنکن ، اورپ  دـنک  قرغ  هچنآ  زا  هک  جوم  رپ  ياـیرد  نوچمه  هدومن  موجه  مدرم  رب  هاـگ  نآ  هتفرگ ، گـنر  هاـنگ  اـب  شقـالخا  و  هدـش ،
. دیامنن انتعا  دنازوس  هچنآ  هب  دتفا و  کشخ  هایگ  رد  هک  یشتآ  نوچمه 

هدننک رظن  ياههدید  و  تیاده ، ياهغارچ  زا  وج  ینشور  ياهلقع  دنیاجک 
316 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ماحدزا ایند  عاتم  رب  مدرم  نیا  دش !؟ هتـسب  نامیپ  قح  تعاط  رب  اهنآ  اب  و  دندش ، هدرپس  دنوادخ  هب  هک  یبولق  دـنیاجک  اوقت !؟ ياههناشن  هب 
يور اما  دش ، هتـشارفا  رب  نانیا  يارب  مّنهج  تشهب و  ياههناشن  دندیزرو ، هنیک  لخب و  رگیدکی  رب  مارح  ندروآ  تسد  هب  يارب  و  دـندرک ،

تـشپ قح  هب  هدرک و  رارف  نانیا  یلو  دومن  توعد  ار  نانآ  ناشراگدرورپ  دندروآ ، يور  شتآ  هب  ناشلامعا  اب  و  دـندنادرگ ، رب  تشهب  زا 
دندروآ يور  وا  هب  هدرک  تباجا  نانیا  دناوخارف و  ار  نانآ  ناطیش  و  دندرک ،

(1145 . )

تعدب شهوکن  ایند و  يانف  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1145  ) 145

هراشا

ياهمقل ره  اب  و  تسا ، ینتـسج  یبآ  هعرج  ره  اب  ولگ  رد  دنیـشنیم ، نآ  رب  هک  دـیتسه  گرم  ياـهریت  هناـشن  اـیند  نیا  رد  امـش  مدرم ، يا 
زور هکنیا  رگم  دوشیمن  هداد  امـش  هب  رمع  زا  يزور  و  دیهدیم ، تسد  زا  ار  یتمعن  هکنیا  رگم  دیـسریمن  یتمعن  هب  ریگولگ . یناوختـسا 

رمع زا  يرگید 
317 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دیآیمن دوجو  هب  شیارب  يرثا  و  دوب ، وا  يزور  البق  هچنآ  ندـش  مامت  هب  رگم  دوشیمن  هزات  وا  يارب  يزور  رد  هفاضا  و  ددرگیم ، دوباـن 
اپ رب  وا  يارب  یلاـهن  هشوخ و  و  دوش ، هنهک  وا  زا  ياهزاـت  هکنآ  رگم  ددرگیمن  هزاـت  وا  يارب  يزیچ  و  دریمب ، وا  زا  رگید  يرثا  هکنآ  رگم 
زا دعب  تسا  ییاقب  هچ  عرف  يارب  دنتـشذگ ، ایند  زا  مییاهنآ  نادـنزرف  ام  هک  یناردـپ  دوش . طقاس  وا  زا  ياهدـش  ورد  هکنآ  رگم  ددرگیمن 

!؟ شاهشیر نتفر 

تسا هبطخ  نیا  زا 
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و روما ، نیرترب  راد  هشیر  روما  دـیوش . تیادـه  هار  مزـالم  و  دـیزیهرپب ، اهتعدـب  زا  دوش . كرت  یتّنـس  هکنیا  زج  دوـشیمن  داـجیا  یتعدـب 
تساههدیدپ نیرتدب  قح  فالخ  هزات  ياههدیدپ 

.
318 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1146)

درک تروشم  ترضح  اب  نایناریا  گنج  هب  نتفر  يارب  هک  یتقو  باطخ  نب  رمع  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1146  ) 146

ار نآ  هک  تسا  قح  شترا  و  درک ، زوریپ  شیادخ  هک  تسادخ  نید  نآ  دوبن ، نآ  یکدنا  رکشل و  یناوارف  هب  مالـسا  تسکـش  يزوریپ و 
يزوریپ هدـعو  قح  بناج  زا  ار  ام  دـنک . عولط  دـیاب  هک  ییاج  ات  درک  عولط  و  دـسرب ، دـیاب  هک  اجنآ  هب  دیـسر  ات  داد ، يرای  دومن و  اـّیهم 

هک تسا  ياهتـشر  هبترم  روحم  نیا  رد  رادمامز  هبترم  دهدیم . يرای  ار  شرکـشل  و  تسا ، شیوخ  هدعو  هب  هدـننک  افو  دـنوادخ  و  تسا ،
زگره نآ  زا  سپ  دوریم ، ییاج  هب  کی  ره  هدش و  هدنکارپ  اههرهم  دلـسگب  هتـشر  رگا  دهدیم ، طابترا  مه  هب  دنکیم و  عمج  ار  اههرهم 

دنمورین داحتا  رطاخ  هب  و  رایسب ، مالـسا  هتـشر  هب  یگتـسب  اب  اما  تسا  كدنا  ددع  رامـش و  رد  زورما  هچ  رگا  برع  دوشن . عمج  اهنآ  همه 
گنج ههبج  هب  دوخ  نکفیب و  گنج  شتآ  لد  رد  ار  نانآ  و  نادرگب ، ار  ایسآ  برع  هلیسو  هب  و  شاب ، ایسآ  روحم  نوچمه  وت  سپ  تسا .

نوریب رگا  اریز  ورم ،
319 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رتمهم رازراک  هب  نتفر  زا  وت  يارب  ياهتشاذگ  رس  تشپ  هک  ییاهزرم  ظفح  هک  ییاج  ات  دنلسگب ، ار  وت  اب  نامیپ  فرط  همه  زا  برع  يور 
. دوش

ثعاـب هشیدـنا  نیا  و  دـیوشیم ، هدوسآ  دـینک  عطق  ار  نآ  رگا  تسا ، برع  هشیر  نیا  دـنیوگیم  دـننیبب  ار  وت  ادرف  اـهیناریا  رگا  کـشیب 
گنج هب  نایناریا  ندمآ  اب  هطبار  رد  هچنآ  اما  دنک . رتتخس  رس  رتصیرح و  تندرب  نیب  زا  رد  عمط  وت و  اب  گنج  رد  ار  اهنآ  هک  دوشیم 

اما و  تسا . رتاناوت  درادیمن  شوخ  هچنآ  رییغت  رب  دوخ  و  تسا ، دونشخان  نانآ  ندمآ  زا  وت  زا  شیب  ناحبـس  دنوادخ  یتفگ ، ناناملـسم  اب 
دراو دـنوادخ  يرای  ترـصن و  اب  هکلب  میدـیگنجیمن ، راّفک  اب  هوبنا  رگـشل  اب  ربمایپ  ناـمز  رد  اـم  یتفگ ، ناشددـع  ترثک  هراـب  رد  هچنآ 

میدشیم رازراک 
.

320 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1147)

زردنا دنپ و  هدنیآ و  ثداوح  تثعب ، هفسلف  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1147  ) 147

دراو دوخ  تدابع  رادـم  هب  هدروآ  رد  اهتب  شتـسرپ  هقلح  زا  ار  شناگدـنب  ات  تخیگنا  رب  قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  دـنوادخ 
ات درک ، راوتسا  ار  شناینب  نشور و  ار  شیانعم  هک  ینآرق  هلیـسو  هب  دروایب ، دوخ  تعاط  هنودرگ  هب  هداد  تاجن  ناطیـش  تعاط  زا  و  دنک ،
وا یبـلق )  ) راـکنا زا  سپ  و  دـنیامن . رارقا  شدوجو  هب  وا  یناـبز )  ) راـکنا زا  سپ  و  دنـسانشب ، وا  هب  لـهج  زا  دـعب  ار  دوخ  يادـخ  ناگدـنب 

. دننادب تباث  ار  شدوجو 
یگنوگچ و  داد ، میب  شتوطس  زا  ار  نانآ  و  داد ، ناشن  شتردق  تایآ  هلیسو  هب  نآرق  رد  ار  دوخ  دننیبب  ار  وا  هکنیا  نودب  ناحبس  دنوادخ 

. دومرف هئارا  اهباذع  هب  ار  ناشندش  ورد  و  اهرفیک ، هب  ار  ماوقا  تکاله 
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زا رتناهنپ  يزیچ  نآ  رد  هک  دسر  يراگزور  امش  رب  يدوز  هب  نم  زا  سپ 
321 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دننک توـالت  یتسرد  هب  ار  نآرق  رگا  ناـمز  نآ  مدرم  شیپ  دـشابن ! شربماـیپ  ادـخ و  هب  غورد  زا  رتناوارف  و  لـطاب ، زا  رتراکـشآ  و  قح ،
زا رتدـب  يزیچ  اهرهـش  رد  و  دـشابن ، نآ  زا  رتجاور  ییالاک  دـننک  داجیا  فیرحت  نآ  یناعم  رد  رگا  و  دوشن ، تفای  نآ  زا  رتداسک  یعاـتم 

. دوشن ادیپ  رکنم  زا  رتهب  و  فورعم ،
نوچ و  دندیعبت ، رد  دورطم و  شایقیقح  ناعبات  نآرق و  زور  نآ  رد  دنربب . دای  زا  ار  نآ  شناظفاح  و  دـنزادنا ، يرانک  شنالماح  ار  نآرق 
اهنآ نیب  اما  دـنمدرم  نایم  نامز  نآ  رد  شلها  باتک و  نیا  رب  انب  دـهدن . هانپ  ار  ود  نآ  ياهدـنهد  هانپ  هک  دـنهار ، کـی  رد  هارمه  راـی  ود 

. دنوش عمج  اج  کی  هچرگ  دنرادن  یقفاوت  تیاده  اب  یهارمگ  هک  ارچ  دنشابیمن ، نانآ  اب  یلو  دنمدرم  اب  و  دنتسین ،
زج نانآ  دزن  نآرق  زا  ور  نیا  زا  نانآ ، ياوشیپ  نآرق  هن  دننآرق  ياوشیپ  نانآ  ییوگ  دننادرگیور ، تعامج  زا  و  دّحتم ، هقرفت  رد  مدرم  نآ 

یتبوقع ره  هب  ار  ناراکوکین  نیا  زا  شیپ  دنسانشن . ياهتشون  ّطخ و  زج  ادخ  باتک  زا  و  دنامن ، یمسا 
322 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دنداد دب  رفیک  ار  ناشکین  راک  و  دندیمان ، ناتهب  ادخ  رب  ار  نانآ  قدص  و  دندرک ، راچد 
، دیـسر ناشگرم  ات  دـندمآ ، رد  تکاله  ضرعم  هب  ناشگرم  ناـمز  ندوب  ناـهن  ناـشیاهوزرآ و  لوط  هب  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناـسک 
ندـنک و ناـج  یتخـس  نآ  ببـس  هب  و  دوریم ، تسد  زا  هبوت  تصرف  و  ددرگیمن ، هتفریذـپ  یهاوـخ  رذـع  نآ  ندیـسر  ارف  اـب  هک  یگرم 

. دیآیم دورف  یمدآ  رب  باذع 
هار نیرتراوتـسا  هب  دهد  رارق  دوخ  لیلد  ار  قح  راتفگ  هک  ره  و  هتـشگ ، قفوم  دهاوخ  ادـخ  زا  ار  دوخ  ریخ  هک  نآ  کش  نودـب  مدرم ، يا 

ار دوخ  تسین  هتسیاش  تخانـش  ار  قح  تمظع  هک  نآ  و  تسا . ناساره  ادخ  نمـشد  و  ناما ، رد  ادخ  هدنهانپ  اعطق  هک  اریز  هدش ، تیاده 
تردق زا  هک  نانآ  تمالس  و  دننک ، ینتورف  وا  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  دنراد  تفرعم  قح  تمظع  هب  هک  نانآ  یگرزب  اریز  درامـش ، گرزب 
دینادب و  دزیرگیم ، رامیب  زا  تسردنت  و  لچک ، زا  ملاس  هک  هنوگ  نآ  دـیزیرگن  قح  زا  سپ  دنـشاب . وا  میلـست  هک  تسا  نیا  دـنهاگآ  قح 

ار نآ  هک  ار  یناسک  رگم  دیسانشن  ار  قح  هار 
323 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نآ هب  کّسمتم  و  دینک ، ادیپ  تخانـش  دنتـسکش  ار  باتک  دهع  هک  نانآ  هب  رگم  دیریگن  مکحم  ار  نآرق  نامیپ  و  دیـسانشب ، دندرک  كرت 
. دییامن ادیپ  تفرعم  دنتخادنا  یبناج  هب  ار  نآ  هک  نانآ  عضو  هب  رگم  دیوشن 

ناشهنامیکح نانخـس  هک  نانآ  دـنلهج ، گرم  ملع و  تایح  نانآ  اریز  دـیهاوخب ، دـنربمایپ ) تیب  لها  هک   ) شلها زا  ار  تاـیعقاو  نیا  همه 
فالتخا نید  رد  هن  دـنانید و  اب  تفلاخم  رد  هن  دـهدیم ، ربخ  ناشنطاب  زا  ناشرهاظ  و  ناشراتفگ ، زا  ناشتوکـس  و  ناشـشناد ، زا  ار  اـمش 

ایوگ تسا  یتکاس  و  وگتسار ، تسا  یهاوگ  تیب  لها  نایم  رد  نید  دننکیم ،
(1148 . )

هرصب لها  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1148  ) 148

هب هن  ادخ  يوس  هب  رفن  ود  نآ  شیوخ ، تسود  هن  دـنادرگیم  دوخ  يوس  هب  و  تشاد ، دـیما  دوخ  يارب  ار  تموکح  کی  ره  ریبز  هحلط و 
، دنیوجیم بّرقت  وا  هب  ياهلیسو  هب  هن  و  دننزیم ، گنچ  یمکحم  نامسیر 

324 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هچنآ هب  رگا  مسق  ادـخ  هب  دوـشیم . هتـشادرب  تقیقح  نیا  زا  هدرپ  يدوز  نیمه  هب  و  دراد ، لد  رد  ياهـنیک  شتـسود  هـب  تبـسن  کـی  ره 
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هک یتیعمج  نایم  نیا  رد  دناهتـساخ ، اپ  هب  رگمتـس  هورگ  درادیم . رب  نایم  زا  ار  نیا  نآ  و  دنکیم ، دوبان  ار  نآ  ناج  نیا  دنـسرب  دنهاوخب 
ربخ نانآ  هب  ار  هثداح  نیا  عوقو  نیا  زا  شیپ  و  تسا ، نشور  اهنآ  رب  نید  ياههار  هک  یلاح  رد  دـنیاجک !؟ دـننکیم  راـک  قح  باـسح  هب 

. دناهداد
هنیـس رـس و  رب  يادص  هک  متـسین  یـسک  دننام  نم  ادخ  هب  دـنگوس  تسا . ياههبـش  ار  ینکـش  دـهع  ره  و  تسا ، یببـس  یتلالـض  ره  يارب 

دریگن تربع  نآ  زا  دیامن و  هدهاشم  ار  نایرگ  هدید  دونشب و  ار  گرم  هدنهد  ربخ  دایرف  ندیبوک و 
(1149 . )

ایند زا  تشذگ  رد  زا  شیپ  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1149  ) 149

زا زیرگ  و  تسا ، گرم  يوس  هب  ندـنار  هنحـص  یگدـنز  ماّیا  درک ، دـهاوخ  تاقالم  تسا  يرارف  نآ  زا  هک  ار  یگرم  سک  ره  مدرم ، يا 
گرم ناهنپ  رارسا  رد  هک  ییاهزور  هچ  تسا . نآ  يوس  هب  ندمآ  گرم 

325 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
سپ تسادخ  امـش : هب  مشرافـس  اما  تسا . هتفهن  یـشناد  نیا  تاهیه ، تساوخن ! ار  نآ  نتـشاد  ناهنپ  زج  دنوادخ  یلو  مدرک ، يواکجنک 

( ّتنس دیحوت و  ینعی   ) هیاپ ود  نیا  دینکن . عیاض  ار  وا  ّتنس  سپ  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  و  دیهدن ، رارق  کیرـش  وا  اب  ار  يزیچ 
شتردق هزادنا  هب  امش  زا  کی  ره  هب  تسین . امش  رب  یـشنزرس  دیدرگن  هدنکارپ  یتقو  ات  دیزورفیب . ار  غارچ  ود  نیا  و  دیراد ، هاگن  اپ  رب  ار 

. تساناد ییاوشیپ  ناتیاوشیپ  و  راوتـسا ، ینید  ناتنید  و  نابرهم ، يراگدرورپ  ناتیادخ  تسا . هدش  هداد  فیفخت  نانادان  هب  و  هدش ، فیلکت 
. دزرمایب ار  امش  نم و  دنوادخ  میادج . امش  زا  ادرف  و  متسه ، امش  تربع  هیام  زورما  مدوب ، امش  هارمه  زورید  نم 

ریز یتدم  هک  هدوب  نانچ  مورب ) ایند  زا  و   ) دزغلب مماگ  رگا  و  تسامش ، دارم  هک  مشاب ) هدنز  و   ) دنامب راوتسا  مماگ  ایند  هاگـشزغل  رد  رگا 
رس هب  تفر  نیب  زا  نیمز  يور  ناشراثآ  و  دش ، دوبان  نامـسآ  ياضف  رد  هک  یمکارتم  ياهربا  هیاس  رد  و  اهداب ، هاگرذگ  و  اههخاش ، هیاس 

زا سپ  نکاس  ناجیب : یندب  نم  زا  يدوز  هب  و  تشاد ، ترواجم  امش  اب  ممسج  یتدم  هک  مدوب  امش  هیاسمه  نم  میاهدرب .
326 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

امـش دیاب  میاپ  تسد و  ندش  تکرحیب  و  منابز ، نداتفا  شدرگ  زا  نم ، ندیمرآ  دنام . دـهاوخ  اج  هب  ییایوگ  زا  سپ  تکاس  و  تکرح ،
امـش و اب  نم  عاد  و  تسا . رتزومآ  دنپ  رثا  اب  راتفگ  اسر و  قطنم  ره  زا  دنریگ  دنپ  دنهاوخب  هک  نانآ  يارب  عضو  نیا  هک  ارچ  دـهد ، دـنپ  ار 

. تسادخ رادید  ياّیهم  هک  تسا  یسک  عاد 
تخانـش دیهاوخ  ارم  دیاب  هک  نانچنآ  و  دش ، دـهاوخ  راکـشآ  ناتیارب  منورد  ياهزار  و  تفای ، دـیهاوخ  ارم  تایح  شزرا  متـسین  هک  ادرف 

تفرگ رارق  نم  ياج  هب  يرگید  و  دیدید ، یلاخ  ار  میاج  هکنیا  زا  سپ 
(1150 . )

دراد اههنتف  هب  هراشا  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1150  ) 150

هراشا

دیدـپ راظتنا  دـش و  دـهاوخ  عقاو  هچنآ  رد  تیادـه . ياهریـسم  كرت  و  یهارمگ ، ياـههّداج  رد  نتفر  يارب  دـنتفرگ  ار  پچ  تسار و  هار 
تسود دبایب  ار  نآ  نوچ  هک  يزیچ  هب  هدننک  باتش  اسب  هچ  دینادن . رید  دروآیم  شیپ  ادرف  هک  ار  هچنآ  و  دینکن ، باتش  دوریم  شندمآ 

، تفاییمن ار  نآ  شاک  هک  دراد 
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327 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هچنآ ندـمآ  دـیدپ  کـیدزن  و  تسا ، يدوـعوم  ره  ندـمآ  ناـمز  تقو  نیا  هعماـج ، يا  تسا ! کـیدزن  هـچ  ادرف  ندیـسر  ارف  هـب  زورما  و 

. دینادیمن
نآ رد  ات  درادرب ، مدق  ناکین  شور  هب  و  دنک ، تکرح  نآ  رد  نشور  یغارچ  اب  دنک  كرد  ار  هدـنیآ  ياههنتف  هک  یـسک  نآ  ام  زا  دـینادب 

مدرم هدید  زا  رود  هب  وا  دنک . عمج  ار  قح  یگدنکارپ  و  هدنکارپ ، ار  ناهارمگ  عمج  و  دـنک ، دازآ  ار  يریـسا  و  دـیاشگب ، ار  يدـنب  اههنتف 
رگنهآ تسد  هب  ریشمش  ندش  زیت  نوچ  یموق  تریصب  اههنتف  نآ  رد  هاگ  نآ  دننک . رظن  یپایپ  دنچ  ره  دننیبن  ار  شناشن  ناگدنیوج  تسا ،

زا سپ  دنشون  تمکح  ماج  زا  هاگنابـش  و  دنکفا ، نینط  ناشاهـشوگ  رد  تایآ  تقیقح  و  دریگ ، الج  نآرق  رون  هب  ناشیاههدید  ددرگ ، زیت 
. دنشاب هدیماشآ  ناهاگحبص  رد  هکنآ 

تسا هبطخ  نیا  زا 

، دندرگ راوگان  ثداوح  بجوتسم  و  دنیامن ، لماک  ار  ّتلذ  ببس  ات  تشگ  ینالوط  ناراکهبت  تلهم  ماّیا 
328 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

گنج ياّیهم  و  دـندش ، لـصو  اـههنتف  هب  یتحار  ندروآ  تسد  هب  يارب  یهورگ  و  دـمآ ، رـس  هب  ناـشنامز  دـش و  هنهک  ناشتّدـم  هکنآ  اـت 
، دندرمشن گرزب  ار  قح  هار  رد  يزابناج  و  دنداهنن ، ّتنم  دنوادخ  رب  ثداوح  رد  ار  دوخ  يرادیاپ  یقیقح  ناناملـسم  و  دنتـشگ ، يوزرفا 

ناشربهار روتـسد  هب  و  دندرب ، هحلـسا  هب  تسد  تریـصب  يور  زا  دش ، قفاوم  يراتفرگ  ناحتما و  نامز  نداد  نایاپ  هب  یهلا  ياضق  نوچ  ات 
لطاب ياههار  دنتـشگ ، زاب  تیلهاج  هب  یهورگ  درب  ایند  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شربمایپ  دـنوادخ  نوچ  ات  دـنداد . ادـخ  ناـمرف  هب  نت 

، دندش ادج  دـندوب  نآ  تّدوم  هب  رومأم  هک  ياهلیـسو  زا  و  دنتـسویپ ، ناگناگیب  هب  و  دـندرک ، هیکت  تسردان  ءارآ  رب  درک ، كاله  ار  نانآ 
و دنتـسه ، ییاطخ  ره  نداعم  نانآ  دـندرک . اـنب  شدوخ  ياـج  ریغ  رد  ار  نآ  و  دـنداد ، لاـقتنا  شداـینب  زا  ار  تموکح ) نید و   ) ناـمتخاس

یهورگ هک  ناینوعرف : شور  هب  دـناتلاهج ، یتسم و  رد  هداتفا  و  تریح ، يایرد  رد  روهطوغ  دـنیهارمگ . يداو  رد  ناگداهن  ماگ  ياهرد 
دناهتشگ ادج  نآ  زا  هدیرب و  نید  اب  ار  دوخ  دنویپ  ياهّدع  و  دناهتسبلد ، ایند  هب  هدیرب و  لد  ترخآ  زا 

.
329 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1151)

اههنتف زا  ریذحت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1151  ) 151

هراشا

يرای شیاهبیرف  اهماد و  رد  ندـش  راچد  زا  ندـنام  ظوفحم  و  ناطیـش ، نتـشاد  زاب  درط و  تاـبجوم  رد  وا  زا  و  میوگیم ، ساپـس  ار  ادـخ 
باختنا هداتـسرف و  هدنب و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) دّمحم هک  مهدیم  یهاوگ  و  تسین ، هّللا  زج  ییادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  و  مهاوخیم .

تلاهج و  کیرات ، یهارمگ  سپ  زا  اهرهـش  ددنکیمن . ناربج  يزیچ  ار  شنادقف  و  درادن ، ییاتمه  تلیـضف  رد  تسوا ، هدیزگرب  هدـش و 
میکح ناسنا  و  هتسناد ، لالح  ار  ادخ  مارح  مدرم  هک  ینامز  رد  مه  نآ  دش ، نشور  وا  دوجو  هب  زیمآ  متـس  ییوختـشرد  و  مدرم ، رب  بلاغ 

. دنتفریم ایند  زا  رفک  تلاح  رب  و  دنتسیزیم ، ناربمایپ  زا  یلاخ  راگزور  رد  دندرمشیم ، راوخ  ار 
تمعن ياهیتسم  زا  سپ  تسا . کیدزن  رایسب  هک  دیتسه  ییاهالب  هناشن  برع ، مدرم  يا  امش 

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


330 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
و شاهعیلط ، ندمآ  دیدپ  تقو  هب  هنتف ، هار  يراومهان  و  ههبـش ، تملظ  رابغ  درگ و  رد  و  دینک ، رذـح  تبوقع  ياهیتخـس  زا  و  دـیزیهرپب ،
و عورش ، ناهنپ  جرادم  زا  هک  ییاههنتف  نآ  دینامب . تباث  شیوخ  ياج  رب  شیایسآ  شدرگ  و  شروحم ، يرارقرب  و  شناهن ، ندش  راکشآ 

مکحم گنس  راثآ  نوچمه  شراثآ  و  دنمورین ، عیرس و  یناوج  دشر  نوچمه  هنتف  نآ  دشر  دوشیم . یهتنم  يراکشآ  یتشز  یتخـس و  هب 
. دنربیم ثرا  مه  زا  ار  هنتف  نآ  دنراد  مه  اب  هک  اهنامیپ  ساسا  رب  ناراکمتس  تسا . تفس  و 

رب ناگـس  نوچ  و  دـننکیم ، تباقر  تسپ  يایند  ندروآ  تسد  هب  رد  مه  اب  تسا . نانآ  لّوا  عبات  ناشرخآ  و  ناشرخآ ، ياوشیپ  ناـنآ  لوا 
زا ینمـشد  هنیک و  اب  دیوجیم . يرازیب  وریپ  زا  امنهار  و  عوبتم ، زا  عبات  هک  درذـگیمن  ینامز  و  دـنتفایم . مه  ناج  هب  هتفرگ  وب  رادرم  رس 

. دننکیم تنعل  مه  هب  دننیبیم  ار  رگیدکی  هک  ینامز  و  دنوشیم ، ادج  مه 
و دـنوشیم ، شزغل  راچد  يراوتـسا  زا  سپ  ییاهلد  هک  روآهلمح ، هدـنبوک و  مهرد  هدـننازرل و  دـیآ  شیپ  رگید  ياهنتف  هنتف ، نیا  زا  سپ 

. دنتفایم یهارمگ  هب  نید  رد  یتمالس  سپ  زا  ینادرم 
331 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. ددرگیم هابتشا  تسردان  هب  تسرد  ءارآ  نآ  عولط  ماگنه  هب  و  دوشیم ، نوگانوگ  لایما  اهسوه و  هنتف  نیا  موجه  نامز 
. دبوکب مهرد  ار  وا  دشوکب  نآ  عفد  رد  هک  نآ  و  دنکشیم ، ار  شتشپ  دزیخرب  هنتف  نیا  اب  هلباقم  هب  هک  یسک 

تقیقح یقیقح  هرهچ  و  دوش ، نازرل  نید  مکحم  هتـشر  دـنریگ . زاـگ  ار  رگیدـکی  دوخ  عمج  رد  نارخروگ  نوـچ  هنتف  نآ  رد  نارگ  هنتف 
شاهنیس راشف  اب  و  دبوکب ، دوخ  ماجل  نهآ  اب  ار  نانیشن  هیداب  هنتف  نآ  دنوش . نارنخس  نارگمتس  و  دنک ، شکورف  تمکح  ددرگ . هدیـشوپ 

و دوش ، دراو  خـلت  یتشونرـس  اب  هنتف  نآ  دـندرگ . كاله  شهار  رد  ناراوس  و  دـنوش ، عیاض  شرابغ  رد  ناورکت  دنکـش . مه  رد  ار  ناـنآ 
ناکاپان و  دـنزیرگیم ، نآ  زا  ناکریز  دنکـشیم . ار  نیقی  نامیپ  و  دـنکیم ، هنخر  نید  ياههناشن  رد  دـشودب . ار  هزات  صلاخ و  ياهنوخ 

نآ ياضف  رد  مدرم  و  دنوش ، ادج  مه  زا  هنتف  نآ  رد  ناشیوخ  باتـش . اب  تخـس و  قرب ، دـعر و  رپ  تسا  ياهنتف  دنـشوکیم . شریبدـت  رد 
. دنرادرب لد  مالسا  زا  هنتف 

. دوب دهاوخ  لکشم  نآ  زا  يرارف  يارب  تاجن  و  رامیب ، هنتف  نآ  زا  ملاس 
332 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا هبطخ  نیا  زا 

ناشرورغم نامیا  مسا  اب  و  دـنهد ، ناشبیرف  دـهع  نتـسب  اب  ناما . بلاط  تسا  ییوسرت  و  هتفر ، ردـه  هب  شنوخ  تسا  ياهتـشک  هنتف  نآ  رد 
رب تعاط  ناکرا  و  هدروخ ، هرگ  نآ  اب  تعامج  دنویپ  هچنآ  هب  و  دیـشابن ، تعدـب  ياههناشن  هنتف و  ياهمچرپ  نامیا ، لها  يا  امـش  دـننک .
رد دـینک . زیهرپ  ینمـشد  هنیک و  دراوم  ناطیـش و  ياههار  زا  دـیوشن . دراو  ملاظ  دـیوش و  دراو  ادـخ  رب  مولظم  دیـشاب . مزتلم  هدـش  انب  نآ 
رب ار  یگدنب  هار  و  هدرک ، مارح  امـش  رب  ار  هانگ  هک  دیتسه  يدـنوادخ  تبقارم  ربارب  رد  اریز  دـینکن ، دراو  مارح  ياههمقل  دوخ  ياهمکش 

تسا هدومن  ناسآ  امش 
(1152 . )

نید نایاوشیپ  دنوادخ و  تافص  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1152  ) 152

هراشا
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یلزا رب  تادوجوم  ندوب  ثداح  هب  و  تسامنهار ، دوخ  دوجو  رب  شتاقولخم  اب  هک  ار  يادخ  ساپس 
333 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و دـننکیمن ، كرد  ار  وا  ّساوح  تسین . یهیبـش  ار  وا  هکنیا  هدـنهد  ناـشن  رگیدـکی  اـب  اههدـیرفآ  ندوب  هیبـش  هب  و  تسا ، لـیلد  شندوـب 
توافت هدیرورپ  راگدرورپ و  و  هدش ، دودحم  دودح و  هدننک  نییعت  و  هدش ، هدـیرفآ  هدـننیرفآ و  نیب  هک  ارچ  دـنناشوپیمن ، ار  وا  اهباجح 

هن تسا  رضاح  مشچ ، ندز  مهرب  اب  هن  تسانیب  رازبا ، اب  هن  تساونـش  جنر ، تکرح و  اب  هن  تسا  قلاخ  و  ددع ، ساسا  رب  هن  تساتکی  تسا .
ءایـشا رب  تردـق  هبلغ و  هب  تفارظ . تفاطل و  هب  هن  تسا  ناهنپ  ندـید ، هب  هن  تسا  راکـشآ  تفاسم ، يرود  اب  هن  تسادـج  ندوب ، سامم  اب 

. وا هب  تشگزاب  ینتورف و  هب  دنیوا  زا  يادج  ءایشا  و  تساهنآ ، زا  يادج 
ار شندوب  یلزا  درآ  رامـش  هب  ار  وا  هک  نآ  و  هدروآ ، شرامـش  هب  دنک  شدودـحم  هک  نآ  و  هدومن ، شدودـحم  دـنک  شفیـصوت  هک  نآ 

؟ تساجک دیوگب  هک  ره  و  هتساوخ ، ار  شفصو  تسا ؟ نوچ  دیوگب  هک  نآ  هدرک . لاطبا 
هک هاگ  نآ  هدوب  اناوت  تشادـن ، دوجو  هدـیرورپ  هک  یناـمز  هدوب  راـگدرورپ  هدوبن ، یمولعم  هک  یتقو  هدوب  اـناد  هداد . رارق  ناـکم  شیارب 

. تسا هدوبن  يرودقم 
334 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا هبطخ  نیا  زا 

موق هب  ار  یموق  دنوادخ  و  دش ، میقتسم  یجک  و  دش ، راکشآ  ياهدنوش  راکـشآ  و  دیـشخرد ، ياهدنـشخرد  و  درک ، عولط  ياهدننک  عولط 
. میدوب اهینوگرگد  ثداوح و  رظتنم  دـنناراب  راظتنا  هب  یلاسکـشخ  رد  هک  ناـنآ  دـننام  هب  تخاـس . لدـبم  رگید  زور  هب  ار  يزور  و  رگید ،

نانآ هک  یـسک  رگم  دوشیمن  دراو  تشهب  هب  دنناگدنب . رب  قح  نابقارم  و  مدرم ، روما  هدننک  ریبدـت  دـنوادخ  بناج  زا  تیب  لها  زا  ناماما 
. دنسانشب ار  وا  مه  نانآ  دسانشب و  ار 

. دننادن دوخ  زا  ار  وا  مه  نانآ  دیامن و  راکنا  ار  نانآ  هک  یسک  رگم  ددرگیمن  دراو  مّنهج  هب  و 
هار دنوادخ  تسا . تمارک  عماج  تمالس و  زا  یمان  مالسا  اریز  درک ، باختنا  مالسا  يارب  و  تشاد ، صوصخم  مالسا  هب  ار  امـش  دنوادخ 

نایاپ شیاهیتفگـش  دومرف . نایب  تسا  ناهنپ  هک  یتمکح  و  تسا ، رهاـظ  هک  یملع  زا  ار  شلیـالد  و  دـیزگرب ، امـش  يارب  ار  دوخ  نشور 
، دوشن هدوشگ  نآ  ياهدـیلک  اب  زج  تاریخ  ياهرد  تساهیکیرات . ياهغارچ  و  اهتمعن ، رازتشک  نآ  رد  ددرگن . يرپس  شبیاجع  و  دـیاین ،

يافـش درک . دازآ  ار  نآ  ياـههاگارچ  هب  دورو  و  دوـمرف ، عـنم  ار  نآ  هاـگقرق  هب  دورو  ددرگن . هدودز  نآ  ياـهغارچ  اـب  زج  اـهیکیرات  و 
تسا نآ  رد  هاوخ  يزاینیب  يزاینیب  و  بلط ، نامرد 

تسا هبطخ  نیا  زا 

دـصقم هب  ار  وا  هک  یهار  نودـب  دربیم ، رـس  هب  ناراک  هنگ  اـب  و  تسا ، ناربخیب  لاـبند  هب  دراد  ادـخ  بناـج  زا  هک  یتلهم  رد  راـکهبت  و 
دشاب شیامنهار  هک  یماما  ریغ  هب  و  دناسر ،

تسا هبطخ  نیا  زا  . 

تشپ و  هدرک ، تشپ  نانآ  هب  هک  دنرآ  ترخآ  هب  ور  دومن ، ناشنوریب  تلفغ  ياههدرپ  زا  و  درک ، راکشآ  ار  ناشناهانگ  رفیک  هک  هاگنآ  ات 
. دنتفرگن هرهب  دندیسر  نآ  هب  هک  ییاهوزرآ  زا  و  دندربن ، عفن  دنتفای  ایند  رد  دوخ  ياهدارم  زا  هچنآ  زا  هدروآ ، ور  اهنآ  هب  هک  دننک  ایند  هب 

هشیدنا دینش و  هک  تسا  یـسک  انیب  هک  ددرگ ، دنمهرهب  دوخ  دوجو  زا  یناسنا  ره  دیاب  مناسرتیم . تلاح  نیا  لثم  زا  ار  مدوخ  امـش و  نم 
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هار رد  سپس  تفرگ ، دنپ  اهتربع  زا  و  دش ، ریصب  درک و  رظن  و  درک ،
335 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تسا نآ  رد  هاوخ  يزاینیب  يزاینیب  و  بلط ، نامرد  يافش  درک . دازآ  ار  نآ  ياههاگارچ  هب  دورو  و 
(1153)

تسا هبطخ  نیا  زا 

دـصقم هب  ار  وا  هک  یهار  نودـب  دربیم ، رـس  هب  ناراک  هنگ  اـب  و  تسا ، ناربخیب  لاـبند  هب  دراد  ادـخ  بناـج  زا  هک  یتلهم  رد  راـکهبت  و 
دشاب شیامنهار  هک  یماما  ریغ  هب  و  دناسر ،

تسا هبطخ  نیا  زا 

و هدرک ، تشپ  ناـنآ  هب  هک  دـنرآ  ترخآ  هب  ور  دومن ، ناـشنوریب  تلفغ  ياـههدرپ  زا  و  درک ، راکـشآ  ار  شناـهانگ  رفیک  هک  هاـگ  نآ  اـت 
هرهب دندیـسر  نآ  هب  هک  ییاهوزرآ  زا  و  دـندربن ، عفن  دـنتفای  ایند  رد  دوخ  ياهدارم  زا  هچنآ  زا  هدروآ ، ور  اهنآ  هب  هک  دـننک  ایند  هب  تشپ 

. دنتفرگن
هشیدنا دینش و  هک  تسا  یـسک  انیب  هک  ددرگ ، دنمهرهب  دوخ  دوجو  زا  یناسنا  ره  دیاب  مناسرتیم . تلاح  نیا  لثم  زا  ار  مدوخ  امـش و  نم 

هار رد  سپس  تفرگ ، دنپ  اهتربع  زا  و  دش ، ریصب  درک و  رظن  و  درک ،
336 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هب ار  ناـهارمگ  و  دـنکیم ، باـنتجا  یهارمگ  لـحارم  رد  نتفرگ  رارق  و  یهاـبت ، عضاوم  رد  نداـتفا  زا  هار  نآ  رد  وا  درک ، تکرح  نشور 
. دیامنیمن يرای  ییوگتسار  زا  سرت  ای  راتفگ ، رد  فیرحت  و  قح ، هب  تبسن  نتفر  ههاریب  اب  دوخ  نایز 

یّما ربماـیپ  ناـبز  زا  هچنآ  رد  و  هاـکب ، شیوخ  باتـش  زا  و  وش ، رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  و  يآ ، شوه  هب  دوخ  یتـسم  زا  هدنونـش ، يا  سپ 
لوسر شور  اـب  فلاـخم  هک  یـسک  اـب  و  شیدـنیب ، تقد  هب  درادـن  يزیرگ  تسین و  ياهراـچ  نآ  زا  هدیـسر و  وت  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

زا و  نک ، اـهر  ار  رخف  زاـن و  راذـگاو ، هدیدنـسپ  دوـخ  يارب  هک  هچنآ  اـب  ار  وا  و  نک ، تفلاـخم  هدروآ  يور  رگید  بناـج  هب  تسادـخ و 
هک ناـمه  و  يوـشیم ، هداد  ازج  ینکیم  لـمع  هک  هنوـگ  ناـمه  نک . داـی  تـسا  نآ  رب  وـت  رذـگ  هـک  ار  تربـق  يآ ، دورف  ربـک  بـکرم 

تیادرف يارب  و  امن ، اّیهم  دوخ  يارب  ییاپ  ياج  سپ  يوشیم . دراو  نآ  رب  ادرف  یتسرفیم  شیپ  زورما  هچنآ  و  ییاـمنیم ، ورد  يراـکیم 
، شوکب شوکب  ربخیب ، يا  و  سرتب ، سرتب  هدنونش ، يا  تسرف . شیپ  ياهشوت 

337 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
«. دنکیمن هاگآ  ار  وت  هاگآ  ناسنا  زا  رتهب  يدحا   » هک

نیگمـشخ دوشیم و  دونـشخ  نآ  رطاخ  هب  و  دیامنیم ، باذع  دهدیم و  ازج  نآ  رب  هک  میکح  باتک  رد  دنوادخ  یمتح  ماکحا  هلمج  زا 
، هدومن صلاخ  ار  شراک  و  هتخادنا ، تمحز  هب  لمع  رد  ار  دوخ  دـنچ  ره  یترخآ  هرهب  تفایرد  نودـب  تسا  هدـنب  نتفر  ایند  زا  ددرگیم 

هدومن بجاو  وا  رب  دـنوادخ  هک  یتدابع  رد  دـشاب : هدومنن  هبوت  دـنک و  تاـقالم  لاـصخ  نیا  زا  یتلـصخ  هب  ار  دـنوادخ  هک  هک  یلاـح  رد 
هب هدـش  بکترم  دوخ  هک  ار  یتشز  راک  ای  دـناشن ، ورف  ار  دوخ  مشخ  شتآ  یهانگیب  نتـشک  ببـس  هب  ای  دـهد ، رارق  ادـخ  يارب  کـیرش 
رد ای  دنک ، تاقالم  ییور  ود  قافن و  هب  ار  مدرم  ای  دراذگ ، تعدب  ادخ  نید  رد  مدرم  زا  یتجاح  تساوخرد  يارب  ای  دهد ، تبسن  يرگید 

. تسا نآ  دننام  هب  ییامنهار  يارب  یلیلد  یلاثم  ره  هک  نک ، هشیدنا  مدرمش  ار  هچنآ  دنک . تکرح  نابز  ود  هب  نانآ  نیب 
. تسا نآ  رد  داسف  ایند و  تایح  تنیز  نانز  مغ  ّمه و  و  نارگید ، هب  زواجت  رازآ و  ناگدنرد  هشیدنا  و  ناشمکش ، نایاپراهچ  تّمه 
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338 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دنیادخ زا  میب  لها  نانمؤم  دننابرهم ، نانمؤم  دننتورف ، نانمؤم 

(1154 . )

دنکیم نایب  ار  هرپ  بش  شنیرفآ  ياهیتفگش  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1154  ) 154

تیاهن هب  ندیـسر  يارب  یهار  سپ  هتـشاد  زاب  ار  لوقع  شتمظع  و  دناهدنام ، شتفرعم  تقیقح  هب  ندیـسر  زا  فاصوا  هک  ار  ییادخ  دمح 
لوقع تردق  دنیبیم . اههدید  هچ  ره  زا  تسا  رتراکشآ  رتتباث و  راکشآ ، قح  هاشداپ  نآ  هّللا  تسوا  دنتفاین . شتوکلم 

341 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هدمآ رد  مه  رد و  شدننام  ات  دنتفاین  هار  وا  يارب  يریدقت  هب  ماهوا  و  دبایب ، شیارب  يدننام  ات  هدیـسرن  شترـضح  يارب  ياهزادنا  ّدـح و  هب 

شتعاط هب  و  دش ، لماک  شروتـسد  هب  وا  شنیرفآ  دیرفآ . راک  ددم  کمک  و  رواشم ، اب  تروشم  و  یلبق ، هشقن  نودب  ار  تادوجوم  دـشاب .
. تساخنرب شتفلاخم  هب  دش و  وا  میلست  و  دومنن ، ّدر  درک و  تباجا  ار  شنامرف  داهن ، ندرگ 

ریبدـت اههرپ  بش  نیا  رد  هک  تسا  يزیمآ  تمکح  هدـیچیپ  رارـسا  انامه  هداد  ناشن  ام  هب  هک  شتمکح  ياهیتفگـش  تعنـص و  فئاـطل  زا 
ار ياهدنز  ره  هدید  هک  بش  یکیرات  و  ددنبیم ، ار  اهنآ  مشچ  تسا  يزیچ  ره  هدید  هدنیاشگ  هک  زور  ینـشور  هک  ییاههرپ  بش  هدومن ،

ياههار هب  ات  دنرادن  ار  ناشخرد  باتفآ  رون  زا  نتفرگ  ددم  ناوت  هک  هدش  هدیشوپ  ناشمشچ  هنوگچ  و  دنکیم ، زاب  ار  اهنآ  مشچ  ددنبیم 
هار زا  دیـشروخ  رون  ؤلألت  اب  ار  اهنآ  دـنوادخ  ناسچ  و  دنـسرب ، دنـسانشب  دـیاب  هچنآ  هب  دیـشروخ  وترپ  رد  و  دـنوش ، ییامنهار  دوخ  دوخ 

نشور زور  رد  هدومن ! ناهنپ  ییانشور  بلق  رد  نتفر  زا  دوخ  ياههنال  رد  و  هدش ، عنام  نآ  ییانشور  جاوما  رد  ندرپس 
342 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دوخ قزر  لابند  هب  هطـساو  نادب  هک  دناهداد  رارق  نشور  غارچ  دوخ  يارب  ار  رات  بش  و  دـنزادنایم ، مه  يور  هب  ار  ناشناگدـید  ياهکلپ 
باقن دیشروخ  هک  نیمه  اما  دنتسیایمن . زاب  تکرح  زا  بش  یهایس  رد  زین  اهنآ  و  درادیمن ، زاب  ندید  زا  ار  اهنآ  بش  یکیرات  دنوریم .

مه يور  ار  هدـید  ياهکلپ  اـههرپ  بش  ددرگ ، دراو  اهرامـسوس  هنـال  نورد  اـت  شرون  و  دوش ، راکـشآ  زور  ینـشور  و  دزادـنیب ، هرهچ  زا 
ببـس زور و  اهنآ  يارب  ار  بش  هک  ییادخ  تسا  كاپ  دـننک . هیذـغت  دـناهدروآ  تسد  هب  بش  یکیرات  رد  هچنآ  هب  شاعم  زا  و  دـنزادنا ،

تقو رد  ات  داد  رارق  ناشتشوگ  زا  ییاهلاب  اهنآ  يارب  و  دومرف ، ررقم  تحارتسا  شمارآ و  نامز  اهنآ  يارب  ار  زور  و  داد ، رارق  شاعم  بلج 
هن هک  دنراد  لاب  ود  ینیبیم . اهلاب  نآ  رد  ار  اهگر  ياج  یلو  نآ ، هبوچ  رپ و  نودب  اما  دنشوگ  ياههلال  ناشلاب  ییوگ  دنیآ ، زاورپ  هب  زاین 

. دندرگ زاورپ  عنام  هک  تخس  نانچنآ  هن  و  دنوش ، هراپ  زاورپ  تقو  هک  دنافیرظ  ردقنآ 
، دننیشنیم مه  اههجوج  دننیشنب  هاگره  دناهدنهانپ ، ناردام  هب  لصّتم و  نانآ  هب  ناشیاههجوج  هک  یلاح  رد  دننکیم  زاورپ 

343 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هدامآ زاورپ  يارب  اهلاب  و  ددرگ ، مکحم  اهنآ  ياضعا  هک  یماگنه  ات  دنوشن  ادج  ناردام  زا  و  دنتکرح ، رد  نانآ  اب  دـننک  زاورپ  تقو  ره  و 

هک ياهنومن  نودب  تسا  يدوجوم  ره  هدنروآ  دیدپ  هک  ییادخ  تسا  كاپ  دننادب . ار  دوخ  حلاصم  هب  مادقا  يزور و  بسک  هار  و  دـشاب ،
دشاب هدش  هدیرفآ  وا  ریغ  زا  وا  زا  شیپ 

(1156 . )

تخس ياهدماشیپ  زا  ربخ  رد  هرصب  لها  هب  باطخ  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1155  ) 155

هراشا
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تـشهب هب  ار  امـش  دهاوخب - ادـخ  هچنانچ  دـینک - يوریپ  نم  زا  رگا  دـنک . مادـقا  دـیاب  دراداو  دـنوادخ  تعاطا  رب  ار  دوخ  دـناوتب  هک  نآ 
. یخلت اب  هارمه  راوشد و  تسا  یهار  هچرگ  درب  مهاوخ 

هب هک  نارگنهآ  گید  نوچ  شاهنیس  رد  هنیک  و  دش ، ریگنماد  نانز  فیعض  يأر  ار  هشیاع )  ) نز نالف 
344 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دادیمن ماجنا  دهد  ماجنا  يرگید  اب  داد  ماجنا  نم  اب  هچنآ  دشیم  هتساوخ  وا  زا  رگا  و  دیشوج ، دیآ  شوج 
. تسا دنوادخ  اب  شباسح  و  تسا ، یقاب  وا  هیلوا  تمرح  لاح  نیا  اب 

تسا مالک  نیا  زا 

لیلد نامیا  رب  هتـسیاش  لامعا  هب  و  دوشیم ، لالدتـسا  هتـسیاش  لاـمعا  رب  ناـمیا  هب  تسا . غارچ  نیرتغورف  رپ  و  هار ، نیرتنشور  ادـخ  هار 
نایاپ یمدآ  يایند  گرم  اب  و  دوشیم ، ناـساره  گرم  زا  شناد  ببـس  هب  ناـسنا  و  ددرگیم ، داـبآ  ناـمیا  اـب  ملع  ناـمتخاس  دـنروآیم ،

، ددرگیم راکـشآ  ناهارمگ  يارب  خزود  و  کیدزن ، ناراکزیهرپ  يارب  تشهب  تمایق  اـب  دـیآیم ، تسد  هب  ترخآ  اـیند  اـب  و  دریذـپیم ،
دنوشیم ناور  هاگیاج  نیرخآ  بناج  هب  تعرس  اب  نآ  هقباسم  نادیم  رد  هک  تسین ، تمایق  زا  ياهراچ  ار  نامدرم 

.
345 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا مالک  نیا  زا  و 

. دندش ناور  لزنم  نیرخآ  هب  و  هدمآ ، نوریب  اهربق  زا 
. دنوشن لقتنم  رگید  ياج  هب  شنانکاس  و  دننکن ، لیدبت  يرگید  هناخ  هب  ار  نآ  هک  تسا  یلها  هناخ  ره  يارب  اجنآ 

. دنهدیمن شهاک  ار  يزور  و  دننکیمن ، کیدزن  ار  گرم  ود  نیا  دندنوادخ ، تافص  زا  تفص  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
، تسا شطع  هدـنناشنورف  ياهدـننک  باریـس  و  دـنمدوس ، ییوراد  و  راکـشآ ، يرون  و  مکحم ، ینامـسیر  هک  ادـخ  باـتک  هب  داـب  امـش  رب 
زا ات  ددرگن  فرحنم  و  دننک ، شتسار  ات  دوشن  ژک  دزیوآ . رد  نآ  هب  هک  یسک  شخب  تاجن  دنز و  گنچ  نآ  هب  هک  تسا  یـسک  رادهاگن 
هب هک  ره  و  هتفگ ، تسار  دیوگ  نخـس  نآرق  اب  هک  نآ  ددرگن . هنهک  ندروخ  شوگ  هب  رایـسب و  ندناوخ  زا  و  ددرگ ، زاب  هک  دـنهاوخب  وا 

. تسا هداتفا  شیپ  دنک  لمع  نآ 
زا هنتف  هراب  رد  ایآ  و  هد ، ربخ  هنتف  زا  ار  ام  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : تساخرب و  ياج  زا  يدرم  ]

346 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هک نیمه  دناهدرک  نامگ  مدرم  ایآ  ملا ، : » داتـسرف ار  هیآ  نیا  ناحبـس  يادخ  یتقو  دومرف ]: ياهدیـسرپ ؟ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

نایم رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینامز  ات  متـسناد  دـنیآیمن »؟ رد  شیامزآ  هب  دـنوشیم و  اـهر  میاهدروآ ، ناـمیا  دـنیوگب 
هب یلع ، ای  : » دومرف تسیچ ؟ هداد  ربخ  نآ  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  هنتف  نیا  زا  روظنم  هّللا  لوسر  ای  مدیـسرپ : دـیآیمن ، دورف  ام  رب  هنتف  تسام 

دندش و دیهـش  ناناملـسم  زا  يدارفا  دحا  زور  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  هّللا ، لوسر  ای  متفگ : دـنوشیم ». شیامزآ  نم  زا  سپ  متما  يدوز 
رد یـسریم ؟» تداهـش  هب  تبقاع  هک  داب  تراشب  وت  رب  : » يدومرف نم  هب  امـش  مدش ، نیگمغ  تباب  نیا  زا  و  مدنام ، تداهـش  ضیف  زا  نم 

هکلب تسین ، ربص  دراوم  زا  نیا  متفگ : تسا »؟ هنوگچ  تربص  تداهـش  ماـگنه  هب  وگب  یلو  تسا ، حیحـص  یتـفگ  هچنآ  : » دومرف مخـساپ 
ناشتورث هب  نم  زا  سپ  ناناملسم  يدوز  هب  یلع ، ای  : » دومرف و  تسا ! يرازگرکش  هدژم و  ياج 

347 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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تاهبش اب  و  دنناد ، ناما  رد  شمـشخ  زا  ار  دوخ  و  دنراد ، وزرآ  ار  شتمحر  دنهنیم ، ّتنم  ادخ  رب  دوخ  يرادنید  اب  و  دنوشیم ، شیامزآ 
مان هب  ار  ابر  و  هّیدـه ، ناونع  هب  ار  هوشر  و  امرخ ، روگنا و  بآ  مسا  هب  ار  بارـش  دنرامـش ، لالح  ار  وا  مارح  از  تلفغ  ياهـسوه  غورد و 

هبترم رد  ای  دادـترا ، عضوم  رد  منک ؟ باسح  هورگ  مادـک  زا  ار  مدرم  نینچ  نیا  تقو  نآ  رد  هّللا ، لوسر  ای  متفگ : دـنناد ». لالح  تراجت 
« هنتف هبترم  رد  : » دومرف هنتف ؟

(1157 . )

يراکزیهرپ هب  قیوشت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1156  ) 156

. داد رارق  شیگرزب  اهتمعن و  رب  لیلد  و  شلضف ، ینوزف  ببس  و  شدای ، دیلک  ار  دمح  هک  ار  ییادخ  ساپس 
يرپس هچنآ  تشذگ . ناگتشذگ  رب  هک  درذگ  نانچ  ناگدنام  یقاب  رب  راگزور  ادخ ، ناگدنب 

348 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
، دنریگیم یـشیپ  مه  زا  يریذپ ) انف  رد   ) شروما تسا . نآ  لّوا  راک  نوچمه  شرخآ  راک  دنامن . نادیواج  تسه  هچنآ  و  ددرگن ، زاب  دش 
. دناریم ار  شکباچ  ياهرتش  هک  ینابراس  نوچ  دناریم  ار  امـش  دـیتسه ، تمایق  رد  رـضاح  ایوگ  تسا . رگیدـکی  نابیتشپ  شیاهمچرپ  و 
و دوـش ، راـتفرگ  اـههکلهم  رد  و  ددرگ ، نادرگرـس  اـهیکیرات  رد  دـنک  مرگرـس  تسین  وا  هتـسیاش  هـک  هـچنآ  هـب  ار  دوـخ  سک  ره  سپ 
و ریخ ، رد  ناگدنریگ  یـشیپ  راک  تیاهن  تشهب  دنهد . هولج  شرظن  رد  ار  شتـشز  ياهراک  و  دنـشک ، یـشکرس  هار  هب  ار  وا  شیاهناطیش 

. تسا یگدنب  رد  نارّصقم  راک  تبقاع  شتآ 
و درادیمن ، هاگن  تارطخ  زا  ار  شلها  هک  تسا  تسپ  يراصح  هانگ  یلو  تسا ، ریذپان  ذوفن  مکحم و  ياهعلق  اوقت  دینادب  ادـخ ، ناگدـنب 
هب دوصقم  هجرد  اهتنم  نیقی  اب  و  دوش ، عطق  هانگ  كانرطخ  رهز  اوقت  اـب  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـنکیمن . ظـفح  هدرب  هاـنپ  نآ  هب  هک  ار  یـسک 

. دیآ تسد 
کـش نودب  اریز  دیرادب ، روظنم  دیتسه  امـش  دوخ  هک  ناتدزن  رد  سوفن  نیرتبوبحم  نیرتزیزع و  ندییاپ  رد  ار  ادخ  ار  ادخ  ادخ ، ناگدنب 

، هدومن نشور  ار  نآ  ياههّداج  و  هدرک ، حضاو  امش  يارب  ار  قح  هار  دنوادخ 
349 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هـشوت ترخآ  يارب  یناف  يایند  نیا  زا  نیا  رب  انب  يدـبا . دـیواج و  تسا  یتداعـس  ای  یندـشن ، لیاز  تسا  یتواقـش  ای  اـنعم  نیا  زا  سپ  هک 
امش دناهتشاد . ناتباتش  هب  ایند  زا  ناتنتفر  يارب  و  دناهدرک ، رما  ندرک  چوک  هب  ار  امـش  و  دیاهدش ، تیاده  نتـشادرب  هشوت  رب  هک  دیریگرب ،

ترخآ يارب  هک  یـسک  دنکیم  هچ  ایند  اب  دیـشاب ، شوه  هب  دش . دیهاوخ  نتفر  هب  رومأم  نامز  هچ  دینادیمن  هک  هداتـسیا  دیتسه  یناراوس 
تورث هب  تبسن  یسرپ  زاب  لابو و  زج  و  دنریگیم ، وا  زا  ار  تورث  يدوز  هب  هک  یسک  دهدیم  ماجنا  هلماعم  هچ  تورث  اب  و  هدش !؟ هدیرفآ 
يدروم هدومرف  یهن  رـش  زا  ار  هچنآ  و  تسین ، نآ  كرت  ياج  هداد  هدعو  ریخ  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  ادخ ، ناگدـنب  دـنام !؟ دـهاوخن  شیارب 

رایـسب نآ  رد  بارطـضا  شیوشت و  و  دوشیم ، یـسررب  لامعا  هک  يزور  نآ  زا  دـینک  اورپ  ادـخ ، ناگدـنب  دـشابیمن . نآ  هب  تبغر  يارب 
. دنوشیم ریپ  نآ  سرت  زا  لافطا  و  تسا ،

هک یناظفاحم  و  دناهدرامگ ، ناتدوجو  رب  یناسوساج  ناتمادنا  زا  و  هدش ، هداد  رارق  ینابقارم  امش  دوخ  زا  امش  رب  هک  دینادب  ادخ ، ناگدنب 
. دننکیم طبض  ار  ناتیاهسفن  هرامش  لامعا و  یتسار  يور  زا 

350 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دنکیمن ناهنپ  نانآ  زا  ار  امش  هدش  هتسب  مکحم  هک  یگرزب  برد  و  دناشوپیمن ، نانآ  دید  زا  ار  امش  رات  بش  یکیرات 

. دوشیم يرپس  تسا  نآ  رد  هچنآ  اب  زورما  تسا ، کیدزن  زورما  هب  تسا  گرم  زور  هک  ادرف  کشیب  و 
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و تشحو ، هاگیاج  و  ییاهنت ، هناخ  زا  ابجع  هدیسر . شربق  لادوگ  و  ییاهنت ، هاگیاج  هب  امش  زا  کی  ره  ایوگ  دیآیم ، زورما  یپ  زا  ادرف  و 
نآ دیاهدش . رهاظ  لطاب  قح و  نیب  يرواد  يارب  و  هدش ، طیحم  امش  رب  تمایق  و  هدمآ ، روص  هخفن  ار  امش  راگنا  تبرغ ! یـسکیب و  ّلحم 

. هدش رود  امش  زا  ایند  لطاب  روما  زور 
اهتربع زا  نیا  رب  انب  تسا . هتـشگ  زاب  دوخ  ياههاگیاج  هب  امـش  زا  يدب  کین و  ره  و  هدـش ، تباث  امـش  رب  قیاقح  و  هتفر ، نیب  زا  اههناهب  و 

. دیریگ هرهب  دوخ  عفن  هب  دناهدناسرت  ار  امش  هچنآ  زا  و  دیریذپ ، زردنا  لاوحا  عاضوا و  رییغت  زا  و  دیریگ ، دنپ 
351 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1158)

هّیما ینب  تلود  و  نآرق ، ربمایپ و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1157  ) 157

هراشا

نید مکحم  هتـشر  و  دوب ، هدـش  ینـالوط  ملاـع  لـلم  نارگ  باوخ  و  دوـب ، ناربماـیپ  زا  یلاـخ  هک  تخیگنارب  تلاـسر  هب  يرـصع  رد  ار  وا 
نآ دمآ . مدرم  بناج  هب  دوش  يوریپ  نآ  زا  دیاب  هک  يرون  و  دوب ، ینامسآ  بتک  قیاقح  هدننک  قیدصت  هک  یباتک  اب  وا  سپ  دوب . هتخیسگ 

هچنآ شناد  هک  دیـشاب  هاگآ  مهدیم : ربخ  نآ  زا  ار  امـش  نم  اـّما  دـیوگیمن ، نخـس  زگره  یلو  دـیرآ  نخـس  هب  ار  نآ  تسا ، نآرق  رون 
. تسا باتک  نیا  رد  ناتیگدنز  هدنهد  مظن  تاررقم  و  امش ، ياهدرد  نامرد  و  تشذگ ، ملاع  رد  هک  هچنآ  ربخ  و  دیآیم ،

تسا هبطخ  نیا  زا 

هودنا مغ و  نارگمتس  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  نابایب  رد  يرداچ  رهش و  رد  ياهناخ  هیما  ینب  راگزور  رد 
352 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ریغ هب  ار  تموکح  امـش  دنامن . نانآ  يارب  نیمز  رد  يروای  و  نامـسآ ، رد  یهاوخ  رذع  نامز  نآ  رد  دـننک . نآ  دراو  يراتفرگ  جـنر و  و 
و یندروخ ، هب  ار  یندروخ  دریگ : ماقتنا  يدوز  هب  دندرک  متـس  هک  نانآ  زا  دنوادخ  و  دیداد . رارق  شیاج  ریغ  رد  ار  نآ  و  دیدرپس ، شلها 
رد نورد  زا  دولآ ، رهز  خـلت و  یماـج  نیریـش  تبرـش  ره  ربارب  رد  و  خـلت ، ياهمقل  ذـیذل  ياهمقل  ره  ربارب  رد  یندیـشون ، هب  ار  یندیـشون 
هب دـنگوس  مه  زاب  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـنناهانگ . شک  راب  نارتش  و  یـصاعم ، ياهبکرم  نانیا  زیت . ریـشمش  ضرعم  رد  نوریب  زا  و  تشحو ،

تموکح تبرش  زا  تسا  رارقرب  زور  بش و  ات  نآ  زا  سپ  و  دنزادنا ، نوریب  هنیـس  طلخ  نوچمه  ار  تفالخ  نم  زا  سپ  هّیما  ینب  هک  ادخ ،
دنباین رد  ار  شمعط  زگره  دنشچن و 

.
353 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1159)

مدرم اب  دوخ  يراتفرشوخ  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1158  ) 158

، مداد ییاهر  متس  ياههقلح  ّتلذ و  دنب  زا  و  مدرک ، ظفح  وس  ره  زا  ار  امش  ماهبناج  همه  ششوک  اب  مدوب ، یبوخ  نیشنمه  امـش  يارب  نم 
دنکیم سمل  ار  نآ  ندب  و  دنیبیم ، ار  نآ  هدید  هک  ناترایسب  یتشز  زا  یشوپ  مشچ  و  امش ، كدنا  یبوخ  ربارب  رد  يرازگساپس  تهج  هب 

(1160 . )
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ناربمایپ زا  یخرب  لاح  حرش  یهلا و  دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1159  ) 159

هراشا

وت ادنوادخ ، دیامنیم . تشذـگ  ملح  هب  و  دـنکیم ، مکح  ملع  هب  تمحر ، ناما و  شیدونـشخ  و  تسا ، تمکح  مزال و  مکح  قح  نامرف 
ساپس ار  وت  و  یشخبیم ، هچنآ  رب  يریگیم و  هچنآ  رب  ساپس  ار 

354 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
مامت هک  یـساپس  دشاب . تهاگـشیپ  رد  تیوس و  هب  دمح  نیرترب  نیرتبوبحم و  نیرتهدیدنـسپ و  هک  یـساپس  الب ، يرامیب و  رب  تیفاع و  رب 

ترـضحم هب  ندیـسر  زا  و  دوشن ، بوجحم  تتمحر  لوبق  زا  هک  یـساپس  دـسرب . ینک  هدارا  هک  ییاج  اـت  و  دـنک ، رپ  ار  تشنیرفآ  ياـضف 
. دشابن رصاق 

، یتاذ هب  مئاق  هدنز و  وت  مینادیم  هکنیا  زج  مینادیمن ، ار  تتمظع  هنک  ام  ددرگن . یناف  شاهناوتـشپ  و  دسرن ، نایاپ  هب  شددع  هک  یـساپس 
ار لاـمعا  هدرک و  كرد  ار  اههدـید  وت  دـنکیمن . كرد  ار  وت  ياهدـید  و  دـسریمن ، وت  هب  يرظن  چـیه  دریگیمن . ار  وت  باوـخ  ترچ و 
و مییآیم ، یتفگـش  هب  تتردـق  راثآ  زا  و  مینیبیم ، وت  ياههدـیرفآ  زا  هچنآ  يراد و  تسد  هب  ار  ناـگمه  تاـیح  راـهم  و  هدومن ، هراـمش 

رـصاق شندید  زا  ام  هدید  و  تسا ، هدیـشوپ  ام  زا  هچنآ  هکنآ  لاح  دنراد ؟ یتلزنم  ردـق و  هچ  مینکیم  فصو  وت  تردـق  تمظع  زا  هچنآ 
ره زا  ار  شلد  هک  ره  ور  نیا  زا  تسا ! رتمیظع  یسب  هدش  لیاح  اهنآ  ام و  نیب  بیغ  ياههدرپ  و  دسریمن ، نآ  كرد  هب  ام  لوقع  و  تسا ،

ناسچ و  ياهدـیرفآ ، ار  تادوجوم  هنوگچ  و  ياهتـشاد ، اپ  هب  ار  تشرع  هنوگچ  دـنادب  اـت  دریگ  راـک  هب  ار  شاهشیدـنا  و  دـنک ، غراـف  زیچ 
ار تارک 

355 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
و ناریح ، شـشوگ  و  تسکـش ، نیرق  شلقع  هدـناماو ، شاهدـید  ياهدـنارتسگ ، بآ  جاوما  رب  ار  نیمز  هنوگچ  و  ياهدومن ، ّقلعم  اوـه  رد 

. دوشیم نادرگرس  شرکف 

تسا هبطخ  نیا  زا 

اریز تسین !؟ ادیپ  شرادرک  رد  شیراودیما  تلاح  ارچ  هتفگ ، غورد  مسق  گرزب  يادـخ  هب  تسادـخ . هب  دـیما  یعدـم  شنامگ  ساسا  رب 
ره و  تسا ، بیع  ياراد  هک  دناهتـسب  ادـخ  هب  مدرم  هک  يدـیما  رگم  دوشیم  هدـید  شلمع  رد  شدـیما  رثا  تسا  دـیما  يزیچ  هب  ار  هک  ره 

و دنراد ، دیما  دـنوادخ  هب  گرزب  ياهراک  رد  تسا ! هیاپیب  مدرم  بلغا  رد  هک  قح  زا  میب  رگم  تسا  تباث  ققحم و  يدام  روما  رد  یمیب 
هدش هچ  دنیامنیمن . تاعارم  ار  ادخ  قح  دننکیم  تیاعر  ار  ناگدنب  قح  هک  نانچنآ  اّما  دندنبیم ، دیما  ناگدنب  هب  کچوک  ياهراک  رد 

؟ یشاب وگغرد  يراد  قح  هب  هک  يدیما  رد  یسرتیم  ایآ  دوشیم !؟ تیاعر  ناگدنب  قح  زا  رتمک  دنوادخ  قح  هک 
ات دنسرتب  مدرم  زا  یکی  زا  رگا  ینادیمن !؟ دیما  راوازس  دیاب  هک  نانچنآ  ار  وا  ای 

356 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هدعو هیـسن و  ار  ادخ  زا  سرت  و  دقن ، ار  ناگدنب  زا  سرت  نیا  رب  انب  دنربیمن . باسح  ادخ  زا  دح  نآ  رد  هک  دنربیم  باسح  وا  زا  يّدـح 

، دشاب هتـشاد  گرزب  يدومناو  شلد  رد  نآ  ّتیعقوم  و  دنک ، هولج  میظع  شرظن  رد  ایند  هک  یـسک  نینچمه  دـناهداد . رارق  لمع  لباق  ریغ 
. ددرگ ایند  هدرب  اتیاهن  هدیرب و  تسایند  ریغ  هچ  ره  زا  دراد و  مدقم  ادخ  رب  ار  ایند 

ترثـک و  اـیند ، بیع  یتـشز و  كرد  يارب  ییاـمنهار  و  دـشاب ، وت  قشم  رـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یفاـک  وـت  يارب 
ایند زا  ار  وا  دیدرگ ، راذگاو  وا  ریغ  هب  یناسآ  هب  شبناوج  فارطا و  و  دش ، هتفرگ  وا  زا  بناج  همه  زا  ایند  اریز  نآ ، ياهيدب  اهییاوسر و 
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. دندرک رود  شرویز  رز و  زا  و  دندیرب ، ردام  ریش  زا  یکدوک  نوچ 
هب اراـگدرورپ ، : » تفگ هک  اـجنآ  وا - رب  ادـخ  دورد  هک  هّللا - میلک  یـسوم  تسا  نیا  یهد  رارق  ادـتقم  ار  یمود  صخـش  یهاوـخب  رگا  و 
هایگ يرادن  رثا  رب  یتدم  اریز  تساوخن ، ادخ  زا  دنک  لوانت  هک  ینان  زج  يزیچ  دنگوس  ادـخ  هب  مدـنمزاین ». ینک  اطع  ریخ  زا  نم  هب  هچنآ 

يزبس هک  ییاج  ات  دروخیم ، نیمز 
357 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دوب نایامن  شمکش  كزان  هدرپ  زا  شندب  رد  تشوگ  یمک  يرغال و  رطاخ  هب  هایگ 
لها هدـنناوخ  و  ریمازم ، بحاص  وا - رب  ادـخ  دورد  هک  دواد - هک  دواد - تسا  نیا  یهد  رارق  دوخ  قشم  رـس  ار  یموس  رفن  یهاوخب  رگا  و 

يراـی اـهنیا  نتخورف  رد  ارم  امـش  زا  کـی  مادـک  تفگیم : شنانیـشنمه  هب  و  تفاـبیم ، لـیبنز  اـمرخ  فیل  زا  دوـخ  تسد  اـب  وا  تشهب ،
. دروخیم نیوج  نان  یصرق  لیبنز  نآ  تمیق  زا  و  دهدیم ؟

ذیذل ریغ  ياذغ  و  دیشوپیم ، نشخ  ربز و  هماج  و  دادیم ، رارق  رس  شلاب  ار  گنس  هک  وگب  مالّسلا  هیلع  یـسیع  هراب  رد  یهاوخیم  رگا  و 
یهایگ شايزبس  هویم و  و  نیمز ، برغم  قرشم و  ناتسمز  رد  شهانپ  رس  و  هام ، شرات  بش  غارچ  و  یگنسرگ ، ششروخ  نان  دروخیم .

هک یتورث  هن  دناشنب ، هّصغ  هب  ار  وا  هک  يدـنزرف  هن  دـنک ، دوخ  هتفیرف  ار  وا  هک  تشاد  ینز  هن  دـینایوریم . نایاپراهچ  يارب  نیمز  هک  دوب 
. دوب شتسد  ود  شراکتمدخ  و  شیاپ ، ود  وا  بکرم  دزادنا . يراوخ  هب  ار  وا  هک  یعمط  هن  و  دراد ، زاب  ترخآ  زا  ار  وا 

358 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
قـشم رـس  دنک  ادتقا  وا  هب  دـهاوخب  هک  ره  يارب  شدوجو  هک  نک ، ادـتقا  داب - شلآ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  ترتهزیکاپ - رتکاپ و  ربمایپ  هب 
ادتقا ربمایپ  هب  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  ناگدنب  نیرتبوبحم  و  تسا ، یّلست  ترـضح  نآ  هب  یگدنز  رد  دیوج  یّلـست  هک  نآ  يارب  و  تسا ،

. دراذگب وا  مدق  ياج  مدق  دنک و 
هئارا وا  هب  ایند  دوب . ایند  زا  نانآ  نیرتهنـسرگ  و  ایند ، لها  نیرترغال  درکن . زاب  نآ  ياشامت  يارب  هدـید  و  درک ، تعانق  لقا  دـح  هب  اـیند  زا 
هتسناد رادقمیب  راوخ و  قح  ار  هچ  ره  و  تشاد ، نمـشد  مه  وا  دراد  نمـشد  ادخ  تسناد  هک  ار  يزیچ  درک ، عانتما  شنتفریذپ  زا  اما  دش 

هک هچنآ  تبحم  زج  ام  دوجو  رد  رگا  درمش . کچوک  مه  وا  هدرمش  کچوک  راگدرورپ  ار  هچنآ  و  تسناد ، رادقمیب  راوخ و  مه  وا  دوب 
ام یگزیتس  يارب  نیمه  تشادن ، دوجو  دناهدرمش  کچوک  لوسر  ادخ و  هک  ار  هچنآ  ندرمش  گرزب  و  دوبن ، دنراد  نمشد  لوسر  ادخ و 

ناگدـنب نتـسشن  دـننام  و  دروخیم ، اذـغ  نیمز  يور  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ - لوسر  دوب . سب  شناـمرف  زا  اـم  یچیپرـس  ادـخ و  اـب 
نالاپیب بکرم  رب  درکیم ، هلصو  ار  شاهماج  و  تخودیم ، ار  ششفک  یگراپ  دوخ  تسد  اب  و  تسشنیم ،

359 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
: دومرف شنارـسمه  زا  یکی  هب  دوب ، هتخیوآ  شاهناخ  رد  رب  راگن  شقن و  اب  هارمه  ياهدرپ  درکیم . راوس  دوخ  فیدر  رد  و  دـشیم ، راوس 

ایند زا  لد  قـمع  اـب  مروآیم . داـی  هب  ار  شروـیز  رز و  اـیند و  منیبیم  ار  نآ  یتـقو  اریز  نک ، ناـهنپ  نم  دـید  ربارب  زا  ار  هدرپ  نیا  ینـالف !
هماج نآ  زا  ات  دـشاب ، یفخم  شاهدـید  ربارب  زا  ایند  تنیز  رز و  تشاد  هقالع  دـناریم ، شرطاخ  زا  ار  یناف  يارـس  نیا  داـی  و  درک ، ضارعا 

نوریب لد  زا  ار  ایند  هب  هقالع  دـشاب ، هتـشادن  نآ  رد  گنرد  هب  يدـیما  و  تسا ، شمارآ  رارق و  يارـس  هک  دـیاین  شرواـب  و  دریگنرب ، اـبیز 
. دومن ناهنپ  دوخ  هدید  زا  و  تشادرب ، لد  یناف  لحم  نیا  زا  و  درک ،

. دوش دای  نآ  زا  شرضحم  رد  دنک و  رظن  نآ  هب  هک  دراد  ترفن  ضغب و  دراد  نمشد  ار  يزیچ  هک  یسک  تسا  نینچ  يرآ 
شتیب لها  اب  ترضح  نآ  اریز  تسا ، نومنهر  ایند  بویع  اهیتشز و  هب  ار  وت  هک  تسا  یتلاح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  شور  رد 

. دوب هدش  هتشاد  رود  وا  زا  ایند  رویز  رز و  تشاد  قح  دزن  هک  یمیظع  برقت  تلزنم و  اب  و  دوب ، هنسرگ  ایند  رد 
دروآ دوجو  هب  ایند  همانرب  رد  شربمایپ  يارب  هک  یعضو  اب  دنوادخ  هک  دنک  تقد  شلقع  اب  هدننک  تقد  سپ 
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360 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
قح هب  یمیظع  ناـتهب  و  هتفگ ، غورد  مسق  گرزب  يادـخ  هب  درک ، تناـها  دـیوگب : رگا  تشاد ؟ اور  تناـها  وا  هب  اـی  درک  مارکا  ار  وا  اـیآ 
زا ار  ایند  و  هدومن ، راوخ  وا  هب  ایند  نتـشاد  ینازرا  اب  ار  شترـضح  ریغ  دنوادخ  هک  دنادب  دیاب  سپ  درک ، مارکا  وا  هب  دـیوگب : رگا  و  هدز ،

. تسا هدرک  رود  شهاگرد  هب  مدرم  نیرتبرقم 
، درادن ناما  تکاله  زا  هن  رو  دیآ ، رد  دمآ  رد  وا  اج  ره  و  دراذگب ، ترضح  نآ  مدق  ياج  مدق  و  دنک ، ادتقا  شربمایپ  هب  دیاب  هدننک  ادتقا 

مکـش اب  وا  داد . رارق  تبوقع  زا  هدـنناسرت  و  تشهب ، هب  هدـنهد  تراشب  و  تمایق ، هناشن  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم - دـنوادخ  هک  ارچ 
گنس يور  هب  یگنـس  قح  هدننک  توعد  تباجا  نتفر و  ایند  زا  هظحل  ات  دش . ترخآ  دراو  هبناج  همه  تمالـس  اب  و  تفر ، ایند  زا  هنـسرگ 

شمدق ياج  مدق  هک  ییاوشیپ  و  مینک ، يوریپ  وا  زا  ات  تشاذگ  ام  رب  یگرزب  ّتنم  هچ  يربهر  نینچ  ندرک  تیانع  اب  دنوادخ  تشاذـگن .
نیا تفگ : نم  هب  یسک  و  منکیم . ایح  شاهدننک  هلصو  زا  هک  ماهدز  هلـصو  ار  دوخ  هنیمـشپ  نهاریپ  نیا  ردقنآ  دنگوس  ادخ  هب  میراذگب !

ناورهر زا  حبص  تقو  هب  هک  ریگ ، هرانک  نم  زا  متفگ : يزادنایمن ؟ رود  ار  هنهک  سابل 
361 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دوشیم شیاتس  دیجمت و  بش 
(1161 . )

ترضح نآ  نادناخ  ربمایپ و  فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1160  ) 160

هرجش و  نادناخ ، نیرتهب  شنادناخ  تخیگنا . رب  هدننک  تیاده  یباتک  و  راکشآ ، یهار  و  نشور ، یلیلد  و  ناشخرد ، يرون  اب  ار  شربمایپ 
شترجه و  هّکم ، شتدـالو  هاـگیاج  تسا . سرتسد  رد  شیاـههویم  و  لدـتعم ، شیاـههخاش  هک  ياهرجـش  تسا ، هرجـش  نیرتهب  شدوجو 

و شخبافـش ، يدنپ  یفاک و  لیلد  اب  ار  وا  دنوادخ  دیـسر . اج  همه  هب  اجنآ  زا  شیادص  و  دش ، هزاوآ  رپ  شمان  هنیدم  رد  دوب ، هبّیط  هنیدـم 
مهرد ار  تسردان  ياهتعدب  و  دومن ، راکـشآ  وا  هلیـسو  هب  ار  نید  هتخانـشان  تاروتـسد  داتـسرف . دـناهرب  اهیهارمگ  زا  ار  مدرم  هک  یتوعد 

اب شدـنویپ  یعطق ، شتواقـش  دـهاوخب  ار  مالـسا  ریغ  هک  یـسک  تشاد . ناـیب  تسا  موـلعم  اـم  دزن  نوـنکا  مه  هک  ار  یماـکحا  و  دـیبوک ،
شطوقس و  هدیرب ، دنوادخ 

362 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
و تسوا ، هب  تشگزاب  شاهجیتن  هک  ياهیکت  منکیم  هیکت  دنوادخ  هب  تسا . تخـس  یباذع  و  ینالوط ، ياهصغ  هب  شتـشگ  زاب  و  دـیدش ،

. تسوا ياضر  تبغر و  لحم  هب  تشهب و  هب  هدنناسر  هک  میوجیم  یهار  وا  زا 
لماک غالبا  اب  دنوادخ  تسا . يدبا  يدازآ  ببس  و  ادرف ، تاجن  ثعاب  هک  میامنیم ، شرافس  ادخ  تعاط  اوقت و  هب  ار  امـش  ادخ ، ناگدنب 

امـش يارب  ار  شلاقتنا  نتفر و  تسد  زا  ندش و  عطق  ایند و  و  دومن ، قیوشت  شناوضر  هب  هبناج  همه  قیوشت  اب  و  داد ، میب  باذـع  زا  ار  امش 
ایند دوب . دهاوخ  امش  اب  نآ  زا  یکدنا  زیچ  اریز  دینادرگب  يور  تسا  زیگنا  تفگش  امـش  يارب  نآ  زا  هک  هچنآ  ایند و  نیا  زا  درک . فصو 

هب هکنیا  ضحم  ایند  لغاشم  اهمغ و  زا  ادخ ، ناگدـنب  يا  سپ  تسا . قح  يدونـشخ  زا  لحم  نیرترود  و  ادـخ ، مشخ  هب  لزنم  نیرتکیدزن 
. دینک یشوپ  مشچ  دیراد  نیقی  شتالاح  رییغت  دوخ و  زا  نآ  ییادج 

رس رب  دیدید  هک  یثداوح  زا  هچنآ  هب  و  دیـشاب ، میب  سرت و  رد  دوخ  يارب  ربجنر  شوکتخـس  هاوخ و  ریخ  زوسلد  صخـش  نوچمه  ایند  زا 
ناشیاضعا ياهدنویپ  هک  دیریگ ، تربع  دمآ  ناگتشذگ 

363 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
برق ياج  هب  هک  نانامه  دش . عطق  ناشتمعن  يداش و  تفر ، تسد  زا  ناشتّزع  فرش و  دش ، دوبان  ناشیاهشوگ  اهمشچ و  تسسگ ، مه  زا 
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لـسن دـیلوت  هن  دـنزیخیم ، رب  ترخافم  هب  هن  نونکا  دـندش . التبم  نانآ  قارف  هب  نانز  اـب  تبحاـصم  ياـج  هب  و  ناـنآ ، نادـقف  هب  نادـنزرف 
رب هک  نآ  ياوقت  دـینک  هشیپ  اوقت  ادـخ ، ناگدـنب  يا  سپ  دننیـشنیم . مه  يوـگتفگ  هب  هن  و  دـنوریم ، رگیدـکی  تراـیز  هب  هن  دـننکیم ،

هّداج و  اپ ، رب  تاجن  هناشن  و  حـضاو ، همانرب  اریز  دـنکیم ، رظن  روما  هب  لقع  هدـید  اب  و  هتـشگ ، عنام  ار  شتاوهـش  هدـمآ و  بلاغ  شـسفن 
تسا لدتعم  تسار و  هار  و  راومه ،

(1162 . )

یتروص رد  دنتشاد  زاب  تفالخ  زا  ار  امش  ناتموق  هنوگچ  دیسرپ : هک  یماگنه  شنارای  زا  یکی  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1161  ) 161
: دومرف دیدوب !؟ رتراوازس  همه  زا  هک 

! ییوگیم باوص  ریغ  رد  نخس  تسا ، يرارقیب  بارطضا و  ار  وت  يدسا ، ینب  ردارب  يا 
364 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

: نادب سپ  يدرک  ملع  بلط  تسا ، شسرپ  قح  یشیوخ و  تمرح  ار  وت  لاح  نیا  اب 
هلآ هیلع و  هـّللا  یّلـص  هـّللا  لوـسر  اـب  دـنویپ  رظن  زا  و  رتـالاو ، بـسن  رظن  زا  اـم  هـکنیا  اـب  اـم - هـیلع  تفـالخ  رما  رد  نارگید  دادبتـسا  اـما 
نآ زا  تواخـس  اب  مه  ربمایپ  تیب  لها  ام  و  دندیزرو ، لخب  ام  هب  نآ  ندیـسر  زا  دندرک و  یبلط  راصحنا  هک  دوب  نیا  ضحم  میرتمکحم -

. تسوا هب  تشگزاب  زور  تمایق  زور  و  تسادخ ، مکاح  میتشذگ ،
هک نک ، دای  نایفـس  وبا  دـنزرف  اب  هطبار  رد  مهم  هلأسم  نیا  زا  و  نک ». اـهر  تفرگ  ماـجنا  دوخ  ياـج  رد  هک  ار  يرگتراـغ  نیا  ناتـساد  «و 

يژک و  دراذگن ، یقاب  بّجعت  ياج  بجع  تّدش  زا  رگید  هک  تسین ، یبجع  مسق  ادـخ  هب  دـنادنخ . ندـنایرگ  زا  سپ  ارم  راگزور  یتسار 
ناشدوخ نم و  نایم  و  دنوش ، عنام  ار  قح  همـشچ  ناروف  و  دننک ، شوماخ  شغارچ  زا  ار  ادخ  رون  ات  دندیـشوک  نانآ  دروآ . راب  هب  ناوارف 

و داد ، مهاوخ  قوس  صلاخ  ّقح  يوس  هب  ار  اهنآ  دش  هتـشادرب  نانآ  ام و  زا  تالکـشم  نیا  رگا  دندرک . زیمآ  اب  دولآ و  لگ  ار  فاص  بآ 
دش يرگید  زیچ  رگا 

365 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
« تساناد دنهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  هک  نکم ، فلت  نانآ  رب  هودنا  مغ و  زا  ار  دوخ  »

(1163 . )

یهلا دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1162  ) 162

هراشا

دنلب ياهنیمز  رد  هایگ  هدـننایور  و  دوگ ، ياهنیمز  رد  بآ  هدـننک  يراج  و  نیمز ، هدـننارتسگ  و  ناگدـنب ، هدـننیرفآ  هک  ار  يادـخ  دـمح 
. تسین ینایاپ  ار  شتّیلزا  و  ییادتبا ، ار  شتیلّوا  تسا .

نیعم يّدح  ندیرفآ  تقو  هب  ار  ءایـشا  تسایوگ . شدیحوت  هب  اهبل  و  نیمز ، رب  شمیظعت  هب  اهنیبج  تسا . رخآیب  یقاب  و  زاغآیب ، لّوا  و 
. دزاس نشور  ار  اهنآ  اب  تهابش  زا  شتقیقح  ندوب  ادج  ات  دومن 

. دنرآ شجنس  هب  راک  رازبا  ءاضعا و  و  تاکرح ، دودح و  نتشاد  هب  ار  وا  هک  تسین  نآ  ناوت  ار  اههشیدنا 
؟ هدش راکشآ  هچ  زا  تفگ  ناوتن  هک  تسا  يرهاظ  دوب ؟ دهاوخ  نامز  هچ  ات  و  هدوب ، یک  زا  دوشیمن  هتفگ 

ار وا  يزیچ  ات  تسین  روتسم  دریذپ ، لاوز  هک  تسین  مسج  تسا ؟ ناهنپ  زیچ  هچ  رد  دوشیمن  هتفگ  هک  تسا  ینطاب  و 
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366 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. تسین ییادج  هب  تادوجوم  زا  شیرود  و  هدشن ، کیدزن  ءایشا  هب  لاصتا  يور  زا  دشاب . هدناشوپ 

هک ياهریت  مارآ  بش  و  هایـس ، بش  رد  مدق  نتـشادرب  و  اههپت ، ندمآ  رظن  رد  ندش و  کیدزن  نانآ و  نخـس  رارکت  و  ناگدنب ، هریخ  هاگن 
دمآ و زا  ناراگزور  اهنامز و  ینوگرگد  و  دـیآیم ، نآ  یپ  زا  عولط  بورغ و  رد  نابات  دیـشروخ  و  دزادـنایم ، هیاس  نآ  رب  ناشخرد  هام 

. هتشاد دوجو  یندرمش  ندرک و  طبض  ره  و  یتّدم ، تیاهن و  ره  زا  شیپ  تسین . ناهنپ  وا  زا  کی  چیه  زور  بش و  دش 
ياج و  نکاسم ، رد  نتفرگ  رارق  و  فلتخم ، راطقا  تیاهن  نتـشاد  زا  و  دنهدیم ، تبـسن  وا  هب  ناگدننکدیدحت  هک  ییاههزادنا  دودح و  زا 

. تسا هّزنم  دننکیم  لایخ  شیارب  هک  نکاما  رد  نتفرگ 
، دیرفاین دنـشاب  هنیـشیپ  ياراد  یلزا و  هک  يّداوم  زا  ار  ءایـشا  تسوا . ریغ  صوصخم  هدش و  هداد  رارق  وا  ناگدیرفآ  يارب  هزادنا  دودـح و 

، دزرون عانتما  شنامرف  زا  يزیچ  داد . تروص  وکین  داد  تروص  ار  هچنآ  و  دومن ، نیعم  ار  شّدح  شدوخ  دروآ  دوجو  هب  ار  هچنآ  هکلب 
367 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رد هچنآ  هب  وا  شناد  و  تسا ، یقاب  ناگدـنز  هب  شیهاگآ  نوچمه  هتـشذگ  ناگدرم  هب  شیهاگآ  دـسرن . يدوس  يزیچ  تعاط  زا  ار  وا  و 
. تسا نیمز  نییاپ  تاقبط  رد  هچنآ  هب  تسوا  شناد  نوچمه  تساهنامسآ 

تسا هبطخ  نیا  زا 

زاغآ لگ  هراصع  زا  وت  رایـسب ، ياههدرپ  و  ماحرا ، ياهیکیرات  رد  هدش  تاعارم  هدمآ  دوجو  هب  يا  لادـتعا ، ساسا  رب  هدـش  هدـیرفآ  يا 
هن یتشاد ، شبنج  ردام  مکـش  رد  يدوب  نینج  هک  یلاح  رد  يدـش . هداـهن  مارآ  یهاـگیاج  رد  نیعم  یناـمز  مولعم و  یتدـم  اـت  و  يدـش ،

و يدوب ، هدـیدن  ار  نآ  هک  يدـش  هدروآ  ییارـس  هب  تهاـگرارق  زا  هاـگ  نآ  يدینـشیم . ار  ییادـص  هن  و  ییوگب ، یتـسناوتیم  ار  ینخس 
هچنآ هب  زاین  ماگنه  هب  ار  وت  یسک  هچ  و  درک ؟ تیاده  تردام  هنیس  زا  اذغ  ندیشک  رد  ار  وت  یسک  هچ  یتخانـشیمن . ار  شدوس  ياههار 

يدوب نآ  بلاط  دنمزاین و 
368 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و رتناوتان ، شقلاخ  فیصوت  زا  تسا  ناوتان  تسا  مادنا  ءاضعا و  لکش و  هدنراد  هک  يدوجوم  فیـصوت  زا  هک  نآ  تاهیه ! دومن ؟ انـشآ 
تسا رترود  تاقولخم  ياههزادنا  دودح و  قیرط  زا  هدننیرفآ  كرد  زا 

(1164 . )

تساوخ رد  و  دندرک ، تیاکش  نامثع  دنسپان  لامعا  زا  دندمآ و  ترضح  نآ  دزن  هک  یماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1163  ) 163
دومرف تفر و  نامثع  دزن  ماما  سپ  دنک . بلج  ار  مدرم  تیاضر  هک  دهاوخب  دوش و  وگتفگ  دراو  نامثع  اب  نانآ  فرط  زا  دنتشاد 

زا وت  هک  منادیمن  ار  يزیچ  میوگب ؟ هچ  وت  اب  منادیمن  مسق  ادخ  هب  دناهداد ، رارق  هطساو  وت  دوخ و  نیب  ارم  و  دنتسه ، نم  لابند  هب  مدرم  : 
هب ار  وت  هک  میاهتفرگن  تقبـس  يزیچ  هب  مینادیم ، ام  ار  هچنآ  ینادیم  وت  منکیمن ، تلالد  ار  وت  ینادن  هک  يزیچ  هب  و  یـشاب ، ربخیب  نآ 
مه وت  میاهدینش  ام  هچنآ  و  ياهدید ، مه  وت  میاهدید  ام  هچنآ  میناسرب ، وت  هب  ار  نآ  هک  میاهتخادرپن  يراک  هب  ناهنپ  رد  میهد ، یهاگآ  نآ 

. میتشاد تبحاصم  ام  هکنانچ  یتشاد  تبحاصم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  و  ياهدینش ،
369 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ود نآ  زا  يدنواشیوخ  رظن  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  وت  دندوبن ، رتراوازس  قح  هب  لمع  هب  وت  زا  باّطخ  رسپ  هفاحق و  وبا  رسپ 
. دندیسرن رفن  ود  نآ  هک  يدیسر  ییاج  هب  وا  يداماد  زا  و  يرتکیدزن ،
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«1»
______________________________

هجیدخ ترضح  رهاوخ  نارتخد  موثلک  ّما  هّیقر و  اریز  هدوب ، هجیدخ  ترـضح  رهاوخ  داماد  نامثع  نقتم ، مکحم و  كرادم  ساسا  رب  ( 1)
. دندش ترضح  نآ  هبیبر  دندش و  گرزب  ص )  ) ربمایپ هناخ  رد  هک  دناهدوب 

ص 126) ج 2 ، یلماع ، یضترم  رفعج  همالع  فیلأت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  هب  دینک  عوجر  لیصفت  يارب  )
راکـشآ اههار  دنیامن ، تیاناد  ات  یتسین  لهاج  و  دننک ، تیانیب  ات  یتسین  روک  ادخ  هب  دنگوس  هک  تناج ، ظفح  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  سپ  . 

، دنک تیادـه  هدـش و  تیادـه  هک  تسا  یلداع  ياوشیپ  ادـخ  دزن  ادـخ  ناگدـنب  نیرترب  هک  شاب  هاگآ  تساپرب . نید  ياههناشن  و  تسا ،
دنراکـشآ و اهتعدب  و  صّخـشم ، ياههناشن  ياراد  دنتـسه و  ینارون  اهّتنـس  دـناریمب . ار  یلوهجم  تعدـب  و  دراد ، اپ  هب  ار  یمولعم  ّتنس 

نیب زا  ار  لمع  تسد  رد  ّتنس  هدننک ، هارمگ  تسا و  هارمگ  هک  تسا  يراکمتس  مکاح  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرتدب  و  مولعم . مئالع  ياراد 
. دنک هدنز  ار  هکورتم  ياهتعدب  و  دربب ،

370 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
يروای هن  ار  وا  هک  یلاح  رد  دنروآیم  تمایق  هاگهصرع  هب  ار  راکمتس  ياوشیپ  : » دومرفیم مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نم 

ریجنز هب  مّنهج  رعق  رد  سپـس  دخرچیم ، شتآ  رد  ایـسآ  گنـس  نوچ  دـنزادنایم و  خزود  شتآ  هب  ار  وا  سپ  یهاوخ ، رذـع  هن  تسا و 
: دشیم هتفگ  اقباس  اریز  یشاب ، تما  نیا  لوتقم  ياوشیپ  دنکن  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  و  دنشکیم .»

تما روما  و  ددرگیم ، زاب  تما  نیا  يور  هب  تمایق  ات  راتشک  تشک و  هار  وا  ندش  هتـشک  اب  هک  دش  دهاوخ  هتـشک  ییاوشیپ  تما  نیا  رد  »
دننزیم جوم  هنتف  نآ  رد  و  دنهدیمن ، صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  تقو  نآ  رد  دنارتسگیم ، نانآ  نایم  رد  ار  هنتف  و  دزاس ، هبتشم  تما  رب  ار 
دهاوخب اـج  ره  هب  ار  وت  هک  شاـبن  ناورم  تسد  تلآ  رمع ، ناـیاپ  نس و  تلوهک  نیا  رد  یبوشآ »! هچ  دـنیامنیم  بوـشآ  و  یجوـم ، هچ 

هچنآ دومرف : ماما  منک ». فرط  رب  ار  نانآ  رب  هتفر  ياهمتـس  ات  دنهد  تلهم  نم  هب  هاوخب  مدرم  زا  : » تفگ ترـضح  خساپ  رد  نامثع  دـنارب !
، درادن مزال  تلهم  تسا  هنیدم  اب  هطبار  رد 
371 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دسرب ملظ  عفر  يارب  وت  نامرف  هک  تسا  یتقو  ات  شتلهم  تسا  هنیدم  زا  جراخ  اب  طابترا  رد  هچنآ  و 
(1165 . )

دیوگیم نخس  سوواط  شنیرفآ  ياهیتفگش  زا  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1164  ) 164

هراشا

يدـهاوش شتردـق  تمظع  شعنـص و  تفاـطل  رب  و  كرحتم . مارآ و  و  ناـجیب ، نارادـناج و  زا  بیجع ، یندـیرفآ  دـیرفآ  ار  تادوجوم 
. دندش نامرف  میلست  هدومن و  فارتعا  وا  دوجو  هب  هک  یلاح  رد  دندروآ  دورف  رس  نآ  ربارب  رد  اهلقع  هک  درک  هماقا  راکشآ 

رد ار  اهنآ  هک  یناگدـنرپ  هدروآ ، دوجو  هب  نوگانوگ  ناگدـنرپ  زا  هچنآ  زین  و  دـنزیم ، دایرف  ام  ياهـشوگ  رد  شدـیحوت  رب  وا  لـیالد  و 
و فلتخم ، ياهلکـش  و  نوگانوگ ، ياهلاب  ياراد  هک  اهنامه  هداد ، ياج  دـنلب  ياههوک  هلق  و  هوک ، ود  نیب  ياهفاکـش  نیمز و  ياههنخر 

ياهفاکش رد  دوخ  ياهلاب  اب  و  دنیوا ، ترضح  ریخست  راهم  رد 
372 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

اب و  دروآ ، دوـجو  هب  دنتـشادن  دوـجو  هـکنآ  زا  سپ  روآ  تفگـش  ياـهتروص  رد  ار  اـهنآ  دـننکیم . زاورپ  هداـشگ  ياـضف  و  زاـب ، ياوـه 
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هب هکنیا  زا  هّثج  ینیگنس  رطاخ  هب  ار  ناگدنرپ  زا  یضعب  تسویپ ، مه  هب  درک و  بیکرت  تسا  ناهنپ  رظن  زا  هک  اهلصفم  يوق  ياهناوختسا 
تفاطل اب  ار  ناگدنرپ  دنیآ . رد  زاورپ  هب  نیمز  یکیدزن  رد  دـنناوتب  هک  دومرف  رّرقم  نانچ  و  تشاد ، زاب  دـننک  زاورپ  الاب  ياضف  رد  یتحار 

رد تسین  هتخیمآ  نآ  اب  يرگید  گنر  هک  گنر  کی  رد  رسارس  اهنآ  زا  یخرب  دروآ . رد  نوگانوگ  ياهگنر  هب  شتعنص  ّتقد  شتردق و 
. دنراد گنر  نآ  ریغ  زا  یقوط  هک  ناشندرگ  زج  هب  دناهتفر  ورف  يرگید  گنر  رد  رگید  ياهتسد  و  دناهدمآ ،

سوواط تقلخ  بیاجع 

یلاب اب  داد ، ماظن  هلحرم  نیرتوکین  رد  ار  شیاهگنر  و  درک ، داجیا  لکش  نیرتراوتسا  رد  ار  نآ  هک  تسا  سوواط  ناغرم  نیرتبیجع  زا  و 
يروط هب  دنک ، زاب  ار  نآ  دور  هدام  سوواط  بناج  هب  نوچ  دینادرگ . هدیـشک  زارد و  ار  نآ  هک  یمد  و  تسویپ ، مه  هب  ار  نآ  ياهملق  هک 

هیاس شرس  رب  هک 
373 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

شزاـن هب  و  دزاـنیم ، شگنر  هب  دـنادرگیم . دوخ  ياـج  زا  ار  نآ  ناـبیتشک  هک  نیراد  هقطنم  زا  تسا  يایتـشک  ناـبداب  ییوـگ  دزادـنا ،
يریگ تفج  يارب  هـک  یتوهـش  زا  رپ  رننارتـش  نوـچمه  يریگ  تـفج  يارب  و  دـنکیم ، ترـشابم  شاهداـم  اـب  سورخ  نوـچ  دـمارخیم .

هک یـسک  دـننام  هن  مهدیم ، هلاوح  سوواط  عضو  ندـید  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  وت  ددرگیم . کیدزن  وا  هب  دوخ  یلـسانت  تالآ  اـب  دـناهدمآ 
. دهدیم هلاحا  فیعض  يدنس  هب  ار  یبلطم  تابثا 

شیاهکلپ فارطا  رد  دوشیم و  ریزارـس  شیاهمـشچ  زا  یکـشا  هک  تسا  نآ  هب  سوواط  شزیمآ  هک  دننکیم  لایخ  نارگید  هچنآ  رگا  و 
زا هدمآ  نوریب  کشا  زجب  رن  هفطن  و  دـنکیم ، يراذـگ  مخت  سپـس  دروخیم ، درادیم و  رب  راقنم  هب  ار  کشا  نآ  هدام  ددرگیم و  عمج 

راقنم رد  راقنم  نداد  رارق  اب  غالک  شزیمآ  هک  دننامگ  نیا  رب  مدرم  هک  دـشابیمن  نیا  زا  رتروآتفگـش  هیاپیب  لایخ  نیا  تسین ، وا  مشچ 
. تسا

اهلاب رب  زبس ) درز و   ) بیجع ياـههریاد  زا  هچنآ  و  هرقن ، زا  هدـش  هتخاـس  تسا  یکگنچ  ياـههلیم  سوواـط  لاـب  ياـهملق  ینکیم  راـگنا 
یلگ هتـسد  ییوگیم : ینک  هیبشت  دیوریم  نیمز  زا  هچنآ  هب  ار  شلاب  رگا  تسا . دج  ربز  ياههراپ  بان و  يالط  ياهدـنب  ندرگ  هدـییور 

. هدش هدیچ  ناراهب  ياههفوکش  زا  هک  تسا 
374 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تنیز و هب  ار  نآ  رگا  و  ینمی . رظنم  شوخ  ياههماج  ای  و  راگن ، شقن و  زا  رپ  تسا  ییاههّلح  نوچمه  ینزب  لثم  اـههماج  هب  ار  نآ  رگا  و 
. هدش هداد  رارق  رهاوج  هب  عّصرم  هرقن  نایم  هک  تسا  یگنراگنر  ياهنیگن  دننام  ینک  هیبشت  رویز 

هب شعـصرم  لیامح  شراگن و  شقن و  زا  رپ  نهاریپ  ییابیز  زا  درگنیم  ار  دوخ  لاب  مد و  نامز  ره  و  دوریم ، هار  داـشلد  ّربکتم  دـننام  هب 
يدرد هب  و  دـنکیم ، یهاوخداد  دوشیم  مولعم  هک  دـشکیم  دایرف  ناـنچنآ  دزادـنایم  مشچ  دوخ  ياـهاپ  هب  هاـگره  و  ددـنخیم ، ههقهق 

رد هدمآ . رب  ناهنپ  يراخ  شیاپ  ناوختـسا  قاس  زا  و  تسا ، هریت  کیراب و  هگر  ود  سورخ  ياپ  دننام  شیاپ  اریز  دهدیم ، یهاوگ  یعقاو 
ندرگ یگتفرورف  ياج  تسا . دنلب  هدیـشک و  قیربا  هلول  دننام  شندرگ  ندمآ  رب  لحم  دراد . شقن  هب  نیزم  زبس و  یلکاک  دوخ  جات  ياج 

، دنشاب هدناشن  نآ  يور  رب  ياهدنـشخرد  فاص و  هنیآ  هک  تسا  ییابید  هعطق  نوچ  ای  تسا ، ریـس  زبس  ینمی  لین  گنر  نوچ  شمکـش  ات 
یقاّرب زا  و  هدیچیپ ، دوخ  هب  هایس  يرداچ  ایوگ 

375 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. تسا هتخیمآ  رد  نآ  اب  ییامن  شوخ  زبس  گنر  هک  دوریم  نامگ 

، دشخردیم شفارطا  هایس  گنر  نایم  رد  يدیپس  نیا  هک  هنوباب ، لگ  نوچ  دیپس  دیپس  ملق و  رـس  دننام  تسا  یّطخ  شـشوگ  فاکـش  رد 
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ار گنر  نآ  شنسح  ششخرد و  دایز و  یقاّرب  یلقیـص و  رطاخ  هب  و  هدشن ، هتفرگ  راک  هب  ناویح  نیا  رد  نآ  هنومن  هک  تسا  یگنر  رتمک 
دوخ رپ  زا  یهاگ  هدـیرورپن . ار  نآ  زونه  ترارح  اب  باتفآ  يراهب و  ياهناراب  هک  تسا  هدـنکارپ  ياههفوکـش  دـننام  هب  و  هداد ، هولج  رتهب 

رد هک  ناتخرد  گرب  دـننام  دـنیوریم ، یپ  رد  یپ  هرابود  دـنزیریم ، مه  رـس  تشپ  اـهرپ  ددرگیم ، هنهرب  شنهاریپ  زا  و  دـیآیم ، نوریب 
. دندرگ زاب  لّوا  تروص  هب  رگید  راب  ات  دندنویپیم  مه  هب  هدرک  دشر  سپس  دنزیریم ، ورف  زییاپ 

رپ ياـهوم  زا  ییوـم  رد  ّتقد  هب  نوـچ  دریگیم . رارق  شقباـس  ياـج  رد  یگنر  ره  و  تسا ، لوا  هعفد  دـننام  يزیمآ  گـنر  رد  دـیدج  رپ 
هنوگچ سپ  دهدیم . ناشن  ییالط  درز  رگید  هبترم  و  يدج ، ربز  زبس  رگید  راب  و  گنر ، خرس  راب  کی  ینک  رظن  سوواط 

376 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
مظن هب  ار  شفـصو  ناگدـننک  فصو  فیـصوت  ناسچ  و  دـنک ، كرد  ار  ناویح  نیا  بیجع  تقلخ  قوذ  اب  لوقع  و  نیب ، فرژ  ياـهرکف 

!؟ تسا هدرک  ناوتان  ار  ناگدـننک  فصو  ناـبز  هدومن و  زجاـع  كرد  زا  ار  نیب  فرژ  ياههشیدـنا  شیازجا  نیرتکچوک  هکنآ  اـب  دروآ ،
الج اهمشچ  ربارب  رد  نانچ  ار  نآ  هکنیا  اب  هدومن  روهقم  توهبم و  سوواط  نوچ  یقولخم  فیصوت  زا  ار  اهلقع  هک  يدنوادخ  تسا  كاپ 
نایب زا  ار  اهنابز  و  دـناهدرک ، كرد  هدـش  يزیمآ  گـنر  هتفاـی و  بیکرت  مادـنا  اـب  هدـمآ و  دـیدپ  نّیعم و  دـح  هب  دودـحم  ار  نآ  هک  هداد 

ناروم و ياهاپ  هک  يدـنوادخ  تسا  كاپ  هدیـشک . زجع  هصرع  هب  ناویح  نیا  فصو  حرـش  زا  ار  اهنآ  و  هدـناشن ، یناوتان  رد  نآ  تیفیک 
یمـسج چیه  هک  هدومن  مزال  دوخ  رب  و  هّثجلا ، میظع  نالیپ  ایرد و  نایهام  زا  اهنآ  زا  رتگرزب  هب  دسرب  ات  درک  راوتـسا  ار  کچوک  ياههشپ 

دهد رارق  شراک  نایاپ  ار  انف  هاگهدعو و  ار  گرم  هکنآ  رگم  دیامنن  شبنج  هدیمد  نآ  رد  ناج  هک 
.

377 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تشهب فصو  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

اهیـشوخ و تاوهـش و  زا  هدـش  دـیدپ  اـیند  رد  هک  ییاهیتفگـش  هب  يرگنب ، لد  مشچ  اـب  رگا  دوشیم  فصو  وت  يارب  تشهب  زا  هک  هچنآ 
ناشیاههشیر دروخیم و  مه  هب  ناشیاههخاش  هک  یناتخرد  نایم  رد  تاهشیدنا  و  يدرگ ، تبغریب  دنکیم  بلج  ار  رظن  هک  ییاهشیارآ 

ياههخاش رد  رت  دیراورم  زا  ییاههشوخ  رد  ترکف  و  ددرگیم ، نادرگرس  هدش  ناهنپ  تشهب  ياهیوج  رانک  رب  کشم  زا  ییاههپت  لد  رد 
هک دوشیم ، ناریح  هدروآ  نورب  رـس  دوخ  ياهفالغ  زا  هک  نوگانوگ  ياههویم  ندمآ  دیدپ  نینچمه  و  ناتخرد ، نآ  گرزب  کچوک و 
رد یفاص  بارـش  كاـپ و  ياـهلسع  و  دـنیآیم ، تسد  هب  هدـننیچ  لـیم  ساـسا  رب  دـنوشیم و  هدـیچ  جـنر  تمحز و  نودـب  اـههویم  نآ 

لابند هب  یهلا  تمارک  هک  هک  دنتـسه  یمدرم  نایتشهب  ددرگ . دنمهرهب  دـهاوخب  هک  ره  ات  دـنروآیم  شدرگ  هب  تشهب  نانکاس  ياهرـصق 
هچنآ هب  لد  رگا  هدنونش  يا  دندش . نمیا  اهرفس  لاقتنا  لقن و  جنر  زا  و  دندمآ ، دورف  ینادواج  هناخ  رد  هک  یهاگ  ات  دسریم  نانآ  هب  مه 

ینک لوغشم  دروآیم  يور  وت  هب  زیگنا  تفگش  رظانم  نیا  زا  تشهب  رد  هک 
378 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

یهاوخ روبق  لها  یگیاـسمه  هب  اـهنآ  هب  ندیـسر  رتدوز  هچ  ره  يارب  نم  سلجم  نیا  زا  نـالا  و  دـیآ ، رب  قوش  زا  نآ  ياـشامت  هب  تحور 
یعس ناراکوکین  لزانم  هب  ندیسر  يارب  ناج  لد و  قمع  زا  هک  دهد  رارق  یناسک  نآ  زا  زا  ار  امش  ام و  شیوخ  تمحر  هب  دنوادخ  تفر .

دنیامنیم شالت  و 

هبطخ نیا  سونأمان  تاغل  ریسفت 

نز اـب  درم  هک  هاـگ  نآ  اـهرؤی » ةأرملا  لـجرلا  ّرا  : » دـیوگ برع  تسا ، یکیدزن  زا  هیاـنک  ّرا »  » هملک هحقـالمب » ّرؤی   » ترـضح نآ  راـتفگ 
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زا هک  ایرد  لحاس  رد  تسا  يرهـش  نیراد  هب  بوسنم  ّيراد »  » و تسا ، یتشک  نابداب  علق » « » هّیتون هجنع  ّيراد  علق  ّهنأـک   » و دـنک . یکیدزن 
ار رتـش  رـس  هک  یتـقو  اـجنع » اـهجنعا  ترـصنک - ۀـقانلا - تجنع  : » دوشیم هتفگ  دـنادرگزاب ، ار  نآ  ینعی  هجنع » . » دـنروآیم رطع  اـجنآ 

. ینادرگرب
. هدومرف روظنم  ار  سوواط  هدید  کلپ  فرط  ود  هنوفج » یتّفض   » و تسا . نابیتشک  ینعم  هب  ّیتون »  » و

ةذلف عمج  ذّلف  دجربزلا » ذلف   » ترضح شیامرف  و  تسا . بناج  ود  ره  ینعم  هب  ناتّفض  تغل 
379 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا جولسع »  » شدرفم و  تساههخاش ، ینعم  هب  جیلاسع » . » تسا هشوخ  ینعم  هب  هسابک  عمج  سئابک » . » تسا هکت  هعطق و  يانعم  هب 
(1166 . )

شیوخ نارای  هّیما و  ینب  فصو  و  تفلا ، هب  رما  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1165  ) 165

هراشا

. دنشاب نابرهم  اهرتکچوک  هب  دیاب  امش  ياهرتگرزب  و  دننک ، ادتقا  نارتگرزب  هب  دیاب  امش  نارتکچوک 
تیلهاج مدرم  لثم  دندرکیم ، لقعت  دنوادخ  تخانش  يارب  هن  و  دندوب ، نید  مهف  لابند  هن  هک  دیشابن  تیلهاج  هرود  ناراکمتـس  نوچمه 

نایز هجوج  ندمآ  نوریب  ثعاب  شنداهناو  و  تسا ، هانگ  شنتـسکش  دوش ، ادیپ  ناغرم  رتش  يراذـگ  مخت  لحم  رد  هک  تسا  یمخت  نوچ 
(. دشاب هایس  رام  مخت  تسا  نکمم  اریز   ) ناسر

380 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

( هّیما ینب  هراب  رد   ) تسا هبطخ  نیا  زا 

دنتخیوآ تسد  ياهخاش  هب  دندوب ) قح  رب  هک   ) نانآ زا  یهورگ  دنتشگ . هدنکارپ  ناشلصا  زا  و  دندش ، ادج  مه  زا  قافتا  زا  سپ  ناناملسم 
ياههراپ هکنانچ  دنک  عمج  هیما  ینب  زور  نیرتدب  يارب  ار  نانآ  دنوادخ  يدوز  هب  دندش . لیامت  مه  اهنآ  دش  لیامتم  اجک  ره  هب  هخاش  هک 

هاگ نآ  دیامنیم ، قفّتم  مکارتم  ياهربا  نوچمه  ار  نانآ  و  دـنکیم ، داجیا  تفلا  ناشنایم  رد  دـنوادخ  دـنوشیم ، عمج  زییاپ  لصف  رد  ربا 
لیس نآ  زا  هک  ابس ، مدرم  غاب  ود  لیس  دننام  دنوشیم  هناور  ناشنتخیگنا  رب  ياج  زا  لیس  نوچ  هک  دیاشگیم  ییاهرد  نانآ  يارب  دنوادخ 

دنوادخ دنادرگن . زاب  ار  لیـس  نآ  نایرج  نیمز  ياهیدنلب  هوک و  ییاپ  رب  و  درواین ، بات  شربارب  رد  ياهپت  چیه  و  دنامن ، ملاس  ینیمز  چیه 
، دزاسیم ناور  نیمز  فلتخم  ياهتمسق  رد  راسهمـشچ  نوچمه  هاگ  نآ  دنکیم ، هدنکارپ  اههناخدور  اههّرد و  نایم  رد  ار  قفتم  مدرم  نآ 
هب مسق  دهدیم . رارق  اهرهـش  رد  رگید  هّدـع  ياج  هب  ار  ياهّدـع  و  دریگیم ، نانآ  کمک  هب  رگید  هورگ  زا  ار  یهورگ  هتفر  تسد  زا  قح 

. دوشیم بآ  شتآ  يور  هب  هک  ياهبند  دننام  دوشیم  بآ  دنراد  تسد  رد  هچنآ  ناشتموکح  يرترب و  زا  سپ  هیما  ینب  ادخ 
381 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

امش نأشمه  هک  نانآ  دیدرکیمن ، یتسس  لطاب  هیاپ  ندرک  تسـس  زا  و  دیتشاذگیمن ، ورف  قح  ندرک  يرای  زا  ار  رگیدکی  رگا  مدرم ، يا 
هب دیدش . نادرگرس  لیئارـسا  ینب  نوچ  امـش  یلو  تشگیمن ، يوق  دش  ّطلـسم  امـش  رب  هک  نآ  و  دندرکیمن ، عمط  امـش  روما  رد  دندوبن 
زا و  دـیتشاذگ ، رـس  تشپ  ار  قح  هکنیا  رطاـخ  هب  دوـشیم  ربارب  دـنچ  امـش  ینادرگرـس  دـیداد  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  سپ  دـنگوس  مناـج 
هار هب  ار  امـش  دیدرکیم  يوریپ  دوخ  قح  رب  ماما  زا  رگا  دینادب  دـیدش . لصّتم  صخـش  نیرترود  هب  دـیدیرب و  ربمایپ  هب  درف  نیرتکیدزن 

دیتخادنایم يرانک  هب  دوخ  شود  زا  ار  نیگنس  راب  و  دیدشیم ، تحار  نتفر  ههاریب  جنر  زا  تقو  نآ  دربیم ، ادخ  لوسر 
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(1167 . )

شتموکح يادتبا  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1166  ) 166

هار سپ  درک ، نایب  باتک  نآ  رد  ار  ّرش  ریخ و  هک  درک  لزان  هدننک  تیاده  یباتک  لاعتم  دنوادخ 
382 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هاگـشیپ هب  ار  اهنآ  تابجاو ! تابجاو ! دیریگ . رارق  میقتـسم  هار  رد  ات  دـینادرگب  يور  يدـب  زا  و  دـیوش ، تیادـه  ات  دـینک  باختنا  ار  ریخ 
یبیع نآ  رد  هک  ار  ییاهزیچ  و  درک ، مارح  تسین  لوهجم  امش  رب  هک  ار  ییاهزیچ  دنوادخ  دنناسرب . تشهب  هب  ار  امش  ات  دینک  ادا  دنوادخ 

صالخا ببس  هب  دوخ  ياهاج  رد  ار  ناناملسم  قوقح  و  داد ، يرترب  تسا  تمرح  ياراد  هچنآ  رب  ار  ناملسم  تمرح  و  درک ، لالح  تسین 
زیاج ناناملسم  رازآ  و  قح ، يارب  رگم  دنشاب  ملاس  وا  تسد  نابز و  زا  ناناملـسم  هک  تسا  یـسک  ناملـسم  سپ  تخاس . مکحم  دیحوت  و 

. دشاب راک  رد  یبجاو  رما  رگم  تسین 
هار هب   ) امـش شیپاشیپ  مدرم  اریز  دـیریگ ، یـشیپ  تسا  گرم  نآ  تسامـش و  زا  کی  ره  هب  ّصتخم  زین  تسا و  یناـگمه  هک  ياهلأـسم  رب 
هار هب  مشچ  هتـشاد و  هاگن  ار  ناگتفر  هک  دیوش ، قحلم  ات  دینک  کبـس  ار  دوخ  دناریم . ار  امـش  لابند  زا  مه  تمایق  و  دـنا ، هتفر ) ترخآ 

و تاناویح ، اهنیمز و  هب  تبـسن  یتح  دیتسه  تیلوئـسم  ياراد  اریز  دـینک ، اورپ  شیاهرهـش  ناگدـنب و  هب  تبـسن  ادـخ  زا  دنتـسه . اهیلعف 
دینیبب ار  ّرش  نوچ  و  دیهدم ، تسد  زا  ار  نآ  دینک  هدهاشم  ار  ریخ  نوچ  دیزیهرپب . وا  ینامرفان  زا  دینک و  تعاطا  ار  دنوادخ 

383 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دینادرگ يور  نآ  زا 

(1168 . )

رد هک  ار  نانآ  رگا  دوب  بوخ  هچ  دنتشاد : هضرع  شرضحم  هب  ياهّدع  ترضح ، اب  تعیب  زا  سپ  تسا  ترضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1167  ) 167
: دومرف ماما  يدادیم ! رفیک  دنتشاد  تکرش  نامثع  نتشک 

؟ تردق مادک  اب  اما  متسین ، نآ  هب  لهاج  دینادیم  امش  ار  هچنآ  مناردارب ، يا 
نامالغ هک  دنتـسه  ییاهنامه  موق  نیا  میتسین ، هریچ  نانآ  رب  ام  دـناهریچ و  ام  رب  و  دـنراوس ، تکوش  تخت  رب  نانچمه  نانآ  هک  یلاـح  رد 

ار امـش  دـنهاوخب  هک  یلکـش  ره  هب  دنتـسه و  امـش  نیب  رد  نونکا  و  هتـسویپ ، اـهنآ  هب  زین  نیـشن  هیداـب  بارعا  و  دـندیروش ، اـهنآ  اـب  اـمش 
و هدوب ، تیلهاج  ياهراک  خنـس  زا  يراک  اعطق  نانآ  راک  نیا  تسه ؟ تردـق  دـیهاوخیم  هک  يزیچ  نیرتمک  رب  ار  امـش  اـیآ  دـنرازآیم .

یهورگ دنتسین : نوریب  هتسد  دنچ  زا  مدرم  دیآ  شیپ  یتکرح  هلأسم  نیا  رد  رگا  تسا . نابیتشپ  راک و  ددم  ار  نانیا 
384 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. يأر نآ  هن  تسا و  يأر  نیا  هن  ار  یهورگ  و  تسامش ، يأر  ریغ  ناشیأر  ياهقرف  و  تسامش ، يأر  ناشیأر 
. دوش هتفرگ  یناسآ  هب  قوقح  و  دتفیب ، شورخ  شوج و  زا  اهلد  و  دنریگ ، مارآ  مدرم  ات  دینک  هشیپ  ربص  سپ 

هب و  دربب ، تسد  زا  ار  ییاناوت  و  دزاس ، ناریو  ار  تردـق  ناکرا  هک  دـینکن  يراک  دـینامب ، مروتـسد  راظتنا  هب  و  دیـشاب ، مارآ  نم  راـنک  رد 
مباین ياهراچ  هاگره  و  دـشاب ، نکمم  ارادـم  هک  یتقو  اـت  منکیم  لـح  ارادـم  اـب  ار  هلأـسم  نیا  يدوز  هب  دروآ ، ّتلذ  یتسـس و  نآ  ياـج 

( منارذگیم ریشمش  مد  زا  ار  نانآ  و   ) تسا نداهن  غاد  اود  نیرخآ 
(1169 . )
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هرصب رهش  هب  لمج  باحصا  نتفر  ماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1168  ) 168

لماوع تسا . تکاله  لها  هک  نآ  فلاخم  رگم  دوشیمن  كاله  تخیگنا ، رب  راوتـسا  ینید  ایوگ و  یباـتک  اـب  اـمنهار  يربماـیپ  دـنوادخ 
زا ار  ناسنا  دنوادخ  رگم  تسا ، نید  هب  هبتشم  ياهتعدب  هدننک  كاله 

385 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نآ هب  دیوش و  شنزرـس  هکنیا  نودب  دینک  تعاطا  ادـخ  تّجح  زا  تسامـش ، یگدـنز  ظفاح  دـنوادخ  تّجح  زا  يوریپ  دـنک . ظفح  اهنآ 

لقتنم يرگید  هب  ات  ار  نآ  و  تفرگ ، دهاوخ  امـش  زا  ار  مالـسا  تموکح  دنوادخ  هن  رگ  دینک و  يوریپ  دیاب  مسق  ادـخ  هب  دـیدرگ . روبجم 
. داد دهاوخن  امش  تسد  هب  دنکن 

هـشیپ ربص  مسرتن  امـش  عامتجا  رب  هک  یتقو  اـت  نم  و  دـناهداد ، مه  تسد  هب  تسد  هدـش و  عمج  نم  تموکح  زا  يدونـشخان  رثا  رب  ناـنیا 
رب دـسح  باب  زا  نانیا  دوشیم . هتـسسگ  نیملـسم  ماظن  هتـشر  رـس  دـنزاس  یلمع  ار  دوخ  باوصان  يأر  دـنهاوخب  نانیا  رگا  اریز  منکیم ،
رب امش  قح  دننادرگ . رب  هتشذگ  هب  ار  عضو  دنهاوخیم  و  دناهتساخرب ، ایند  بلط  هب  هتشاذگ  وا  رایتخا  رد  ار  تموکح  دنوادخ  هک  یـسک 

تسا ترضح  نآ  ّتنس  نتشاد  اپ  رب  وا و  قح  هب  مایق  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  شور  ادخ و  باتک  هب  لمع  ام 
.

386 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1170)

، دش کیدزن  هرصب  هب  نوچ  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1169)

نیا رد  هک  ياههبـش  دنک و  مولعم  لمج  باحـصا  اب  ار  وا  همانرب  تقیقح  ات  دنداتـسرف  ترـضح  تمدـخ  ار  یبرع  هرـصب  مدرم  زا  ياهدـع 
. دوش عفر  دوب  نانآ  يارب  هعقاو 

. نک تعیب  دومرف : وا  هب  سپس  تسا ، ترضح  نآ  اب  قح  تسناد  هک  درک  نشور  وا  يارب  ار  هلأسم  نانچنآ  ماما 
: دومرف ترضح  مدرگ ، زاب  نانآ  هب  ات  مهدیمن  ماجنا  يراک  ممدرم ، هداتسرف  نم  تفگ :

، تشگزاب زا  سپ  یبایب و  ار  نیمز  نآ  وت  دنتـسرفب و  هدروخ  ناراب  نیمز  نتفای  يارب  ار  وت  ياهدـمآ  نم  دزن  ناشیا  بناج  زا  هک  نانآ  رگا 
نم تفگ : درک ؟ یهاوخ  هچ  دـنورب ، هاـیگ  بآیب و  ياـهنیمز  يوس  هب  دـنهدن و  تیمها  وت  نخـس  هب  یلو  یهد  ربخ  ناـشبآ  هاـیگ و  زا 
درم نآ  نک . زارد  نم  اب  تعیب  يارب  ار  تتـسد  نونکا  دومرف : ماما  موریم . تسا  هایگ  بآ و  ياراد  هک  یّلحم  هب  منکیم و  اـهر  ار  ناـنآ 

: تفگ
. مدرک تعیب  ترضح  نآ  اب  نیا  رب  انب  منک ، عانتما  تعیب  زا  متسناوتن  نم  رب  تجح  ندوب  مامت  اب  دنگوس  ادخ  هب 

387 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تسا یمرج  بیلک  هب  فورعم  درم  نآ 

(1171 . )

نیّفص رد  هیواعم  رگشل  اب  ییورایور  میمصت  تقو  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1170  ) 170

و هام ، دیـشروخ و  تکرح  هقطنم  و  زور ، بش و  ندـش  ورف  ياج  ار  نآ  هک  هتـشاد ، زاب  ياضف  و  هتـشارفا ، نامـسآ  کلام  يا  ایادـخ ، راب 
راگدرورپ يا  و  دنوشیمن ، هتسخ  تتدابع  زا  هک  يدومن ، تناگتشرف  زا  یهورگ  ار  شنانکاس  و  ياهداد ، رارق  ناگراتـس  دش  دمآ و  ياج 
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یندید تادوجوم  زا  تسا  نوریب  ددع  زا  هک  هچنآ  و  نایاپراهچ ، ناگدـنزخ و  دـمآ  تفر و  لحم  و  اهناسنا ، هاگرارق  ار  نآ  هک  نیمز  نیا 
. يداد رارق  یندیدان  و 

رانک رب  متس  زا  يداد  يزوریپ  نمشد  رب  ار  ام  رگا  يدومن ، قولخم  هاگهیکت  و  نیمز ، ياهخیم  ار  اهنآ  هک  راوتـسا  ياههوک  دنوادخ  يا  و 
، زاس میقتسم  قح  هار  هب  و  راد ،

388 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. راد هاگن  هنتف  زا  ار  ام  و  نادرگ ، ام  بیصن  ار  تداهش  يداد  هبلغ  ام  رب  ار  نمشد  رگا  و 

تـشپ گنن  دنزادرپیم !؟ عافد  هب  اهیتخـس  زورب  تقو  هب  هک  تسرپ  سومان  رادافو  نادنمتریغ  دنیاجک  سومان ؟ میرح  ناعفادم  دنیاجک 
تسامش يور  شیپ  تشهب  و  امش ، رس 

(1172 . )

لمج لها  شهوکن  و  شیوخ ، قح  زا  عافد  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1171  ) 171

هراشا

. دناشوپیمن وا  دید  زا  ار  رگید  نیمز  ینیمز  و  ار ، رگید  نامسآ  ینامسآ  هک  ار  ییادخ  دمح 

تسا هبطخ  نیا  زا 

نم و  دیرترود ، رتصیرح و  امـش  دنگوس  ادـخ  هب  متفگ : وا  هب  یـصیرح ! سب  تفالخ  رما  رب  وت  بلاط ، وبا  رـسپ  يا  تفگ : نم  هب  یـسک 
دیوشیم عنام  نآ  نم و  نیب  امش  هک  ار  مدوخ  ّقح  نم  مرتکیدزن . رتراوازس و 

389 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ایوگ دش و  هچاپتـسد  مدرک  بوکرـس  ار  وا  لیلد  اب  نارـضاح  عمج  رد  هک  یماگنه  مدرک . بلط  دیرادیم  زاب  نآ  هب  نتفای  تسد  زا  ارم  و 

. دیوگب هچ  ار  مخساپ  هک  دنام  نادرگرس 
کچوک ار  میالاو  تلزنم  و  دندرک ، محر  عطق  نم  اب  نانآ  اریز  میوجیم ، کمک  وت  زا  دـنهدیم  ناشیرای  هک  نانآ  شیرق و  رب  نم  یهلا !

ار نآ  هک  تسا  نآ  قح  رادشه ، دنتفگ : هاگ  نآ  دندش ، تسدـمه  رگیدـکی  اب  دوب  نم  قح  هک  ياهمانرب  رد  نم  اب  زیتس  رد  و  دـندرمش ،
ینک اهر  ار  نآ  هک  تسا  نآ  قح  و  يریگب ،

لمج باحصا  هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

لابند هب  دـنربیم  شورف  يارب  هک  يزینک  نوچمه  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مرح  هک  یلاـح  رد  دـندش  نوریب  گـنج  يوس  هب 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  دندناشن و  هناخ  رد  ار  دوخ  نانز  ریبز  هحلط و  دنتخاس ، ناور  هرـصب  يوس  هب  دوخ  اب  ار  وا  دندناشک و  دوخ 

دوبن نانآ  زا  يدرم  هک  يرگشل  نایم  رد  مه  نآ  دنتشاذگ ، نارگید  دوخ و  ياشامت  ربارب  رد  ار  هلآ  هیلع و 
390 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

لاـملا تیب  ناراد  هنازخ  نم و  رادـنامرف  هب  ناـنآ  دوب ، هتفریذـپ  ار  متعیب  راـیتخا  يدازآ و  اـب  و  دوـب ، هداد  نم  هب  تعاـط  تسد  هکنیا  رگم 
زا رفن  کـی  هب  زج  رگا  مسق  ادـخ  هب  دنتـشک . هلیح  رکم و  هب  ار  ياهدـع  و  هجنکـش ، هب  ار  یهورگ  دـندرب ، موجه  هرـصب  مدرم  نیملـسم و 

دندوب رضاح  لتق  نآ  رد  همه  اریز  دوب ، لالح  نم  رب  نانآ  همه  نتشک  دنتشکیم ، ار  وا  هانگ  نودب  ادمع و  دنتفاییمن و  تسد  ناناملـسم 
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لتق هب  ناناملسم  زا  دندش  هرصب  لخاد  هک  يددع  اب  ربارب  نانیا  هکنیا  هب  دسر  هچ  دندرکن ، عافد  تسد  نابز و  هب  وا  زا  دندشن و  عنام  یلو 
دندناسر

(1173 . )

ایند زا  زیرگ  اوقت و  هب  شرافس  و  تسا ، تفالخ  هتسیاش  یسک  هچ  هکنیا  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1172  ) 172

. دوب وا  باذع  زا  هدنهد  میب  و  تمحر ، هب  هدنهد  تراشب  و  ناگداتسرف ، نیرخآ  و  یحو ، نیما  ادخ  لوسر   99
391 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تسا رتهتـسیاش  تموکح  هب  همه  زا  تسا  تموکح  راک  رد  ادـخ  رما  هب  نانآ  نیرتاناد  و  تموکح ، هب  مدرم  نیرتاـناوت  هک  نآ  مدرم ، يا 
مناج هب  دوشیم . هتـشک  دـیزرو  عانتما  رگا  دوشیم و  هتـساوخ  وا  زا  قح  هب  تشگزاب  دزیخرب  هنتف  هب  ییوج  هنتف  تموکح  هلأـسم  رد  رگا 

رب ار  تموکح  توبث  دنراد  روضح  هک  نانآ  یلو  تسین ، یندش  يراک  نینچ  ددرگن  دقعنم  تماما  مدرم  همه  روضح  اب  زج  رگا  دـنگوس ،
. درادن ار  ریغ  باختنا  قح  بئاغ  و  ینادرگیور ، قح  رضاح  درف  سپ  دننکیم ، مکح  نابئاغ 

هدـهع رب  هک  يزیچ  زا  دوش  نادرگیور  هک  یـسک  و  تسین ، وا  قح  هک  دـنک  اعدا  ار  يزیچ  هک  يدرم  مگنجیم : رفن  ود  اب  نم  هک  دـینادب 
. تسوا

زا و  دندرکیم ، شرافـس  نآ  هب  ار  رگیدـکی  قح  دابع  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  اوقت  هک  منکیم ، شرافـس  اوقت  هب  ار  امـش  ادـخ ، ناگدـنب 
تریصب لها  هک  نآ  رگم  دشکیمن  شود  هب  ار  مچرپ  نیا  و  هدش ، هدوشگ  گنج  باب  هلبق  لها  امـش و  نیب  تسادخ . دزن  اهتبقاع  نیرتهب 

هچنآ زا  و  دیهد ، ماجنا  دیوشیم  رومأم  نآ  هب  ار  هچنآ  سپ  دشاب . قح  دراوم  هب  ياناد  تماقتسا و  و 
392 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ار ام  دیتسه  نآ  رکنم  لهج ) يور  زا   ) امـش ار  هچنآ  اریز  دیزرون ، باتـش  دینکن  یـسررب  اقیقد  ات  يراک  رد  و  دیتسیا ، زاب  دیدرگیم  یهن 
. تسه نآ  رییغت  تردق 

هناخ هن  دربیم ، يدونـشخ  هب  ینامز  مشخ و  هب  ار  امـش  یهاگ  نآ  و  دـیراد ، لـیم  نآ  هب  دـیدنموزرآ و  نآ  هب  تبـسن  هک  ییاـیند  دـینادب 
دنامیمن یقاب  امش  يارب  ایند  هک  دینادب  دناهدرک . توعد  نآ  هب  ار  امش  هک  ییاج  هن  و  دیاهدش ، هدیرفآ  نآ  يارب  هک  یلزنم  هن  تسامش و 

. داد میب  زین  شّرش  زا  تفیرف  شرهاظ  هب  ار  امش  ایند  رگا  دنام ، دیهاوخن  یقاب  نآ  رد  مه  امش  و 
ایند رد  و  دییامن ، يراددوخ  نآ  هب  عمط  زا  شندناسرت  رطاخ  هب  و  دینک ، یـشوپ  مشچ  دـهدیم  ناتبیرف  هچنآ  زا  شیهد  میب  رطاخ  هب  سپ 

رطاخ هب  امـش  زا  يدحا  دـیابن  دـینادرگب ، يور  ایند  زا  لد  قمع  اب  و  دـیریگ ، یـشیپ  رگیدـکی  رب  دـیاهدش  توعد  نآ  هب  هک  یترخآ  يارب 
. دنزب هلان  زینک  نوچ  هدش  هتفرگ  وا  زا  هک  ایند  زا  يزیچ 

. دـینک مامت  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  تسا  هتـساوخ  امـش  زا  ار  نآ  ظفح  هک  شباتک  زا  هچنآ  رب  تظفاحم  ادـخ و  تعاط  رب  ییابیکـش  اـب  و 
دیشاب هدومن  ظفح  ار  دوخ  نید  هیاپ  هک  یتروص  رد  دینادب 

393 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دهدن يدوس  امش  هب  دیاهدرک  ظفح  ایند  زا  هچنآ  نید  ندرک  هابت  تروص  رد  دینادب  و  دنکن . دراو  ینایز  امش  هب  ایند  عاتم  نداد  تسد  زا 

دراد ینازرا  امش  ام و  هب  ار  ییابیکش  و  دنک ، قح  هجوتم  ار  امش  ام و  ياهلد  دنوادخ 
(1174 . )

هّللا دیبع  نب  ۀحلط  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1173  ) 173
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هب مراد . دامتعا  هداد  هدعو  نم  هب  ترـصن  زا  مراگدرورپ  هچنآ  هب  نم  ماهدشیمن ، هدناسرت  ریـشمش  زا  و  هدشن ، دیدهت  گنج  هب  ماهدوب  ات 
هلأسم نیا  هب  اریز  دننک ، هبلاطم  وا  زا  ار  نامثع  نوخ  دسرتیم  هکنیا  زج  هدیزرون  باتش  شالت  یعس و  اب  نامثع  یهاوخناوخ  هب  مسق  ادخ 

ات دزادنا  هابتشا  هب  ار  مدرم  تساوخیم  یشک  رگـشل  نیا  اب  وا  دوبن ، وا  زا  رتصیرح  نامثع  نتـشک  هب  یـسک  مدرم  نایم  رد  و  تسا ، مهّتم 
دنگوس ادخ  هب  دیآ . دوجو  هب  کش  همانرب  رد  دنک و  هولج  رگید  تروص  هب  تیعقاو 

394 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
: دادن هک  دادیم  ماجنا  ار  راک  هس  زا  یکی  دیاب  نامثع  رما  رد 

تسیابیم دوب  مولظم  رگا  و  دناریم . ار  شنارای  و  دادیم ، يرای  ار  وا  نالتاق  دیابیم  دوب  رگمتـس  تشادنپیم  وا  هکنانچ  ناّفع  رـسپ  رگا 
تشاد دیدرت  شندوب  مولظم  ای  ندوب  ملاظ  رد  هچنانچ  و  درکیم . هماقا  هجوم  رذع  شیاهراک  هب  تبـسن  و  دشیم ، عنام  شندش  هتـشک  زا 

هب تسد  و  درکن ، ار  راک  هس  نیا  زا  کی  چـیه  وا  یلو  دراذـگیماو . وا  هب  ار  مدرم  دـیزخیم و  ياهشوگ  هب  هتفرگ  هرانک  وا  زا  تسیابیم 
تسا ملاسان  دنکیم  هماقا  نآ  هب  تبسن  هک  ییاهرذع  و  تسین ، هتخانش  شهار  هک  دز  يراک 

(1175 . )

ربمایپ هب  دوخ  یکیدزن  نایب  و  زردنا ، دنپ و  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1174  ) 174

، هدش هتفرگ  دهع  تعاط  هب  امش  زا  هک  قح  دهع  ناکرات  يا  و  دنتسین ، ربخیب  امش  زا  هک  یناربخیب  يا 
395 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

اب هاگارچ و  هب  ار  اهنآ  ناپوچ  هک  دـینامیم  یناـیاپ  راـهچ  هب  منیبیم !؟ وا  ریغ  هب  هدروآ  يور  و  ادـخ ، زا  نادرگیور  ار  امـش  هک  هدـش  هچ 
دننکیم یبوخ  وا  اب  هک  یناـمز  دـنهدیم ، شفلع  هناـخ  باـصق  هب  ندرب  يارب  هک  دـیتسه  ینارچ  فلع  هدرب . زیگنادرد  روخـشبآ  و  زیخ ،
مهاوخب رگا  مسق  ادخ  هب  درادنپیم . یگدنز  ار  شندش  ریـس  و  راگزور ، ار  شزور  دنراد ، یفده  هچ  وا  هب  ندرک  یبوخ  نیا  زا  دنادیمن 

ماهراب رد  مسرتیم  یلو  مهدیم ، ربخ  دش  دهاوخ  هچ  شروما  مامت  دوریم و  اجک  هب  هدـمآ و  اجک  زا  هک  مهد  ربخ  ار  امـش  زا  مادـک  ره 
. دیدرگ رفاک  هجیتن  رد  هداد  لیضفت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  ارم  دیوش و  ّولغ  راچد 

. دناسر مهاوخ  ار  بلاطم  نیا  دنناما  رد  ّولغ  رفک و  رطخ  زا  هک  دوخ  نارای  زا  ناّصاخ  هب  نم  دینادب  اما 
روما نیا  همه  هب  ارم  ادخ  لوسر  میوگیمن ، نخـس  یتسار  هب  زج  داد ، يرترب  قیالخ  رب  ار  وا  تخیگنارب و  قح  هب  ار  ربمایپ  هک  ییادـخ  هب 
ربمایپ هکنیا  زج  درذـگیمن  نم  رب  ياهثداح  چـیه  تموکح . رما  تبقاـع  و  هتفاـی ، تاـجن  تاـجن  و  هدـنوش ، كـاله  كـاله  زا  داد ، ربخ 

. تخاس هاگآ  نآ  هب  ارم  و  دناوخ ، مشوگ  رد  ار  شربخ 
396 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

زاـب یهاـنگ  زا  و  مریگیم ، یـشیپ  امـش  زا  نآ  هب  لـمع  هب  دوـخ  هکنیا  زج  میاـمنیمن  بیغرت  یتعاـط  هب  ار  امـش  مسق  ادـخ  هـب  مدرم ، يا 
متسیایم زاب  نآ  زا  امش  زا  لبق  هکنیا  رگم  مرادیمن 

(1176 . )

تعدب زا  یهن  نآرق و  لضف  زردنا و  دنپ و  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1175  ) 175

ار رذع  هار  شنشور  تایآ  اب  دنوادخ  هک  دینک ، لوبق  ار  ادخ  تحیصن  و  دیریذپ ، دنپ  یهلا  ياههظعوم  زا  و  دیریگ ، دوس  دنوادخ  نایب  زا 
ات هدومرف ، نایب  امش  يارب  هدوب  شترفن  دروم  ار  هچنآ  هتشاد و  تسود  ار  هچنآ  لامعا  زا  و  هدرک ، مامت  امش  رب  ار  شتّجح  و  هتسب ، امش  رب 

: دومرفیم رّرکم  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ - لوسر  دییامن ، كرت  ار  شروفنم  و  دیهد ، ماجنا  ار  شبوبحم 
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«. تسا تاوهش  هب  هتخیمآ  خزود  و  اهیتخس ، هب  هدیچیپ  تشهب  »
تسین یهانگ  و  نارگ ، شماجنا  هکنیا  زج  تسین  یتعاط  دینادب 

397 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نیا هک  دـنک ، نک  هشیر  ار  سفن  ياوه  و  دتـسیا ، زاب  توهـش  زا  هک  یـسک  رب  ادـخ  تمحر  سپ  تسا . شخب  تّذـل  شماجنا  هکنیا  رگم 

. دراد تیصعم  ینارسوه و  هب  لیم  هتسویپ  و  دوش ، عطق  توهش  زا  هک  تسا  يزیچ  نیرترود  سفن 
بیع دوخ  زا  هرامه  تسا ، نامگ  دـب  دوخ  سفن  هب  هکنآ  رگم  دربیمن  بش  هب  ار  زور  زور و  هب  ار  بش  نمؤم  هک  دـینادب  ادـخ ، ناگدـنب 

رد هک  یناگتفر  و  دـندوب ، امـش  زا  شیپ  هک  ناگتـشذگ  نوچ  نید  رما  رد  تسا . سفن  زا  کین  راـک  شیازفا  ناـهاوخ  و  دـنکیم ، ییوج 
لزانم هکنانچ  دندرک  ّیط  ار  نآ  و  دنکیم ، چوک  هک  یسک  ندنکرب  همیخ  نوچمه  دندنک  رب  همیخ  ایند  زا  دیشاب ، دنتفر  ایند  زا  امش  ربارب 

. دننک یط  ار 
غورد هـک  تـسا  ییوگنخـس  و  دـیامنیمن ، هارمگ  هـک  تـسا  يرگتیادـه  و  دـنکیمن ، تناـیخ  هـک  تـسا  یهاوـخریخ  نآرق  هـک  دـینادب 

. یلد روک  رد  ندـش  مک  و  تیادـه ، رد  ینوزف  تساخرب : نآ  شیپ  زا  یمک  اـی  ینوزف  هب  هکنیا  زج  تسـشنن  نآرق  اـب  يدـحا  دـیوگیمن .
يدحا يارب  و  تسین ، یتسدیهت  نآرق  اب  ندوب  زا  دعب  یسک  يارب  هک  دینادب 

398 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هک دـیهاوخ ، يرای  تالکـشم  رب  يزوریپ  يارب  نآ  زا  و  دـییوج ، افـش  دوخ  ياـهیرامیب  يارب  نآرق  زا  دـشابیمن . يزاـینیب  نآرق  ياـهنم 

قشع اب  و  دیهاوخب ، ادخ  زا  نآرق  هلیسو  هب  سپ  تسا . نآرق  رد  دشابیم  تلالض  یهابت و  قافن و  رفک و  هک  اهیرامیب  نیرتگرزب  زا  يافش 
دنوادخ هب  نآرق  دننام  هب  ياهلیـسو  اب  ایند  نیا  رد  یهلا  دابع  اعطق  دیهاوخم ، يزیچ  مدرم  زا  نآ  هلیـسو  هب  و  دینک ، هجوت  ادـخ  هب  نآرق  هب 

. دناهدرکن هجوت 
تمایق رد  نآرق  هک  نآ  تسا ، هدش  قیدصت  شراتفگ  هک  تسا  ياهدنیوگ  و  هتـشگ ، هتفریذپ  شتعافـش  هک  تسا  یعفاش  نآرق  هک  دینادب 
تمایق رد  ياهدنهدادن  اریز  تسا ، هتفریذپ  شتیاکش  دیامن  تیاکـش  هک  ره  زا  و  تسا ، لوبق  وا  دروم  رد  شتعافـش  دزیخرب  شتعافـش  هب 

نیمزرـس رد  نآرق  رذب  عراز  هک  نانآ  زج  تسا  دوخ  لمع  هجیتن  راتفرگ  هدناشفا و  هک  تسا  يرذب  راچد  یناسنا  ره  زورما  : » دهدیم ادـن 
«. دندوب دوخ  تایح 

ءارآ دینک ، تحیـصن  بلط  نآرق  زا  دوخ  يارب  دیهد ، رارق  دوخ  يادخ  رب  يامنهر  ار  نآ  دیـشاب ، نآ  ناعبات  نآرق و  ناناشفا  رذـب  زا  سپ 
. دینادب نئاخ  تسا  نآرق  فلاخم  هک  ار  دوخ  شهاوخ  و  دییامن ، مهّتم  تسا  نآرق  فالخ  رب  هک  ار  دوخ 

399 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب ار  دوخ  تسا ، ینایاپ  امش  يارب  اعطق  ینمادکاپ ! ینمادکاپ ! ربص ! ربص ! هاگ  نآ  يرادیاپ ! يرادیاپ ! تبقاع ! تبقاع ! سپس  لمع ! لمع !
رب دوخ  قح  زا  دنوادخ  هچنآ  ماجنا  اب  دیسرب ، نآ  هب  تسا  یفده  ار  مالسا  و  دییوج ، تیاده  نآ  هب  تسا ، ياهناشن  ار  امش  و  دیناسرب ، نآ 

هماقا امـش  عفن  هب  تمایق  زور  و  میامـش ، دـهاش  نم  دـیروآ ، يور  دـنوادخ  هب  هتـشاد  نایب  امـش  يارب  هک  یفیلاـکت  و  هدومن ، بجاو  اـمش 
. منکیم تجح 

تجح ادخ و  هدعو  زا  نم  تشگ ، دراو  اجیردت  دشیم  ماجنا  دیاب  هک  ییاضق  و  دش ، عقاو  دوب  هتشگ  ردقم  یهلا  ملع  رد  هچنآ  هک  دینادب 
دورف نانآ  رب  ناگتـشرف  دندیزرو ، تماقتـسا  سپـس  تسا ، هّللا  ام  راگدرورپ  دنتفگ  هک  نانآ  : » هدومرف یلاعت  يادـخ  میوگیم ، نخـس  وا 

رب سپ  تسادخ ، ام  راگدرورپ  دـیتفگ  امـش  دـیدشیم .» هداد  هدـعو  هک  یتشهب  هب  دیـشاب  داش  و  دیـشابن ، نوزحم  دیـسرتن و  هک  دـنیآیم 
، دیراذگم نآ  رد  تعدب  و  دیورن ، نوریب  هقیرط  نآ  زا  و  دیزرو ، تماقتسا  شیگدنب  هتسیاش  هار  رب  و  وا ، نامرف  قیرط  رب  ادخ و  باتک 

400 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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. دنباین هار  دنوادخ  هب  تمایق  رد  دنوش  نوریب  هار  زا  هک  نانآ  اریز  دیزرون ، تفلاخم  نآ  اب  و 
تبسن نابز  اریز  دنک ، طبض  ار  دوخ  نابز  دیاب  درم  دینک ، یکی  ار  نابز  و  دیشاب ، رذحرب  هدیدنسپ  قالخا  ندرک  نوگرگد  نتـسکش و  زا 

اعطق دنک . ظفح  ار  شنابز  هکنآ  رگم  دهد  دوس  ار  وا  شیاوقت  هک  منیبیمن  ار  ییاوقت  اب  هدنب  دنگوس  ادـخ  هب  تسا ، شومچ  شبحاص  هب 
، دیامن هشیدنا  دوخ  لد  رد  نآ  هراب  رد  دیوگ  ینخـس  دهاوخب  نوچ  نمؤم  اریز  تسوا ، نابز  تشپ  قفانم  لد  و  وا ، بلق  تشپ  نمؤم  نابز 

دنمدوس وا  يارب  ینخس  هچ  دمهفیمن  دیوگب ، دیآ  شنابز  هب  هچ  ره  قفانم  و  دراد . شاهتفهن  دوب  رش  رگا  و  دنک ، شراکشآ  دوب  ریخ  رگا 
، دوش راوتسا  شلد  رگم  دوشیمن  راوتسا  ياهدنب  نامیا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تسا . روآ  نایز  وا  يارب  راتفگ  مادک  و 

هک یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادخ  دناوتب  امش  زا  کی  ره  سپ  دوش .» راوتسا  شنابز  رگم  ددرگیمن  راوتسا  شلد  و 
401 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دنک نینچ  دیاب  دشاب  ملاس  نانآ  يوربآ  کته  زا  شنابز  و  كاپ ، نیملسم  لام  نوخ و  زا  شتسد 
لاس ار  هچنآ  دـنادیم  مارح  لاس  نیا  و  هتـسناد ، لالح  لوا  لاـس  ار  هچنآ  دـنادیم  لـالح  لاـسما  رد  نمؤم  اـعطق  دـینادب  ادـخ ، ناگدـنب 
ادخ هک  تسا  نامه  لالح  هکلب  دنکیمن ، لالح  امـش  رب  ار  مارح  زیچ  دناهدرک  يراذـگ  هیاپ  مدرم  هک  یتعدـب  هتـسنادیم ، مارح  تسخن 

عاـضوا زا  و  دـیاهدومن ، شیاـمزآ  بوـخ  هدرک و  هبرجت  ار  روـما  قـیقحت  هـب  هدوـمن . مارح  ادـخ  هـک  تـسا  ناـمه  مارح  و  هدرک ، لـالح 
، شوگیب رگم  دوشیمن  رک  توعد  ندینش  زا  دیاهدش ، توعد  حضاو  ینییآ  هب  و  دناهدز ، اهلثم  امـش  يارب  و  دناهداد ، ناتدنپ  ناگتـشذگ 
ار وا  و  دربن ، دوس  رگید  هظعوم  هب  دناسرن  شدوس  اههبرجت  اهشیامزآ و  زا  دنوادخ  هک  نآ  مشچیب ، رگم  دوشیمن  روک  نآ  ندید  زا  و 

هتخانـشان هتخانـشیم  هک  ار  هچنآ  و  دسانـشیم ، هک  درادنپ  هتخانـشیمن  ار  هچنآ  هک  اجنآ  ات  دیآ  رد  يرکف  هتوک  اراکـشآ  ور و  شیپ  زا 
. دراگنا

ادخ بناج  زا  ار  وا  هک  تعدب  هدنروآ  دیدپ  و  تعیرش ، عبات  دناهتسد : ود  مدرم  اریز 
402 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تسا تّجح  لیلد و  زا  يرون  هن  ّتنس و  زا  یناهرب  هن 
شناد ياههمـشچ  لد و  راهب  نآ  رد  تسوا ، نیما  هلیـسو  ادخ و  نیتم  هتـشر  نآرق  هک  هدادن ، دـنپ  نآرق  نیا  دـننام  هب  ار  يدـحا  دـنوادخ 

شومارف هب  ار  دوخ  هک  نانآ  ای  ناراک  شومارف  و  دـنتفر ، ایند  زا  نآرق  زا  ناریذـپ  دـنپ  هکنآ  اـب  تسین ، ـالج  هیاـم  نآ  ریغ  هب  ار  لد  تسا ،
هّللا یّلـص  ادخ - لوسر  هک  دییوج ، يرود  نآ  زا  دیدومن  هدهاشم  يرـش  نوچ  و  دینک ، کمک  ار  نآ  دیدید  يریخ  نوچ  دندنام . دناهدز 

: دومرفیم هرامه  هلآ - هیلع و 
«. یلدتعم راکوکین و  لاح  نیا  رد  هک  نک ، اهر  ار  ّرش  راک  و  هد ، ماجنا  ریخ  راک  مدآ ، دنزرف  يا  »

اما دوشن . تساوخ  زاب  دوش و  هدیشخب  هک  یمتس  و  دوش ، تساوخ  زاب  هک  یمتس  و  دوشن ، هدیشخب  هک  یمتس  تسا : هنوگ  هس  متـس  دینادب 
: هدومرف ناحبس  دنوادخ  تسا ، دنوادخ  هب  كرش  دوشن  هدیزرمآ  هک  یمتس 

زا یـضعب  باکترا  رد  تسا  دوخ  رب  دبع  متـس  دوش  هدـیزرمآ  هک  یمتـس  اما  دزرمآیمن ». دـنروآ  كرـش  وا  هب  هک  ار  هانگ  نیا  دـنوادخ  »
مدرم زا  یضعب  متس  دوش  تساوخ  زاب  هک  یمتس  اّما  کچوک . ناهانگ 

403 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هک تسا  ياهمانرب  هکلب  تسین ، هنایزات  اب  ندز  هبرـض  ای  دراک ، اب  ندز  مخز  نآ  و  تسا ، دـیدش  تمایق  رد  صاـصق  تسا . رگید  ضعب  رب 
زا دـیرادن  لیم  قح  زا  هک  هچنآ  رد  قاّفتا  اریز  دـیزیهرپب ، ادـخ  نید  رد  ندـش  گنر  هب  گـنر  نّولت و  زا  تسا . كدـنا  شربارب  رد  اـهنیا 

هدرکن اطع  يریخ  هقرفت  رثا  رب  اهیلعف  ناگتـشذگ و  زا  کی  چـیه  هب  كاپ  دـنوادخ  و  تسا ، رتهب  دـیراد  تسود  لطاب  زا  هچنآ  رد  هقرفت 
. تسا
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يزور دنیشنب ، شاهناخ  رد  هک  نآ  اشوخ  و  دراد ، زاب  مدرم  بویع  ندرک  لابند  زا  ار  وا  شدوخ  بیع  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  مدرم ، يا 
شیاسآ رد  وا  زا  مدرم  و  هدوب ، دوخ  راک  مرگ  رـس  وا  دـنک ، هیرگ  شهانگ  رب  و  دـشاب ، لوغـشم  شراگدرورپ  تعاـط  هب  دروخب ، ار  دوخ 

دنشاب
.

404 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1177)

نیمکح هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1176  ) 176

، دـننکن زواجت  نآ  زا  هدرک  مکح  نآرق  ساسا  رب  هک  میتفرگ  نامیپ  نانآ  زا  دـندرک ، رایتخا  ار  درم  ود  هک  دـش  نیا  رب  امـش  ناگرزب  يأر 
، دـندرک كرت  دـندیدیم  هک  یلاـح  رد  ار  قح  و  دـندنادرگ ، يور  نآرق  زا  یلو  دـیامن ، يوریپ  نآ  زا  ناـشلد  دـشاب و  نآرق  اـب  ناـشنابز 

مکح تشز و  يأر  زا  شیپ  قح  هب  لمع  تلادع و  هب  ندرک  مکح  رد  نانآ  اب  ام  دّـهعت  دوب . يژک  ناشتداع  و  يراکمتـس ، نانآ  هتـساوخ 
رداص ادـخ  مکح  ریغ  یمکح  و  دـندرک ، تفلاخم  قح  هار  اب  هک  ماگنه  نآ  زا  تسام  راـیتخا  رد  اـم و  دوس  هب  تجح  دوب . ناـنآ  هنارئاـج 

دندومن
.

405 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1178)

یهلا ياوقت  دیحوت و  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1177  ) 177

ار شفصو  تردق  ینابز  و  دریگیمن ، ارف  ار  وا  یناکم  ددرگیمن ، وا  ینوگرگد  ثعاب  ینامز  دزاسیمن ، مرگ  رس  ار  وا  يراک  هب  لاغتـشا 
، فاص گنس  رب  هچروم  تکرح  زین  و  هتخاس ، هدنکارپ  اوه  رد  داب  هک  یکاخ  تارذ  و  نامسآ ، ناگراتس  و  ناراب ، تارطق  هرامـش  درادن .

مهدیم تداهش  و  دنادیم . ار  یمـشچریز  ياههاگن  و  اهگرب ، نداتفا  لحم  تسین . هدیـشوپ  وا  زا  رات  بش  رد  کچوک  ناروم  هاگباوخ  و 
، تشگ رکنم  ار  وا  ندـیرفآ  و  دـش ، رفاک  ار  شنید  ناوتیمن  تسین ، يدـیدرت  شدوجو  رد  درادـن ، ییاتمه  تسین ، ادـخ  زج  يدوبعم  هک 

. تسا نیگنس  شنازیم  و  صلاخ ، شنیقی  و  كاپ ، شنطاب  و  هناقداص ، شتّین  هک  نآ  تداهش 
، تسا تادوجوم  زا  هدیزگرب  و  وا ، هداتسرف  هدنب و  دمحم  هک  مهدیم  تداهش  و 

406 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
، هدش هدیزگرب  ششزرا  اب  ياهتلاسر  غالبا  تهج  و  هتفای ، صاصتخا  یهلا  ياهبنارگ  ياهتمارک  هب  و  هدش ، باختنا  ماکحا  نایب  يارب  هک 

. تسا هتشگ  هدودز  تلالض  یلد و  روک  یهایس  و  نشور ، تیاده  ياههناشن  وا  ببس  هب  و 
نآ هک  ره  رب  و  دزرویمن ، لخب  دنک  تبغر  وا  هب  هک  یسک  ناج  رب  و  دبیرفیم ، دراد  یگتسبلد  وزرآ و  وا  هب  هک  ار  یـسک  ایند  مدرم ، يا 

بکترم هک  یناهانگ  رطاخ  هب  رگم  دندادن  تسد  زا  ار  یگدنز  شیع  تمعن و  یمرخ  یتّلم  ادخ  هب  دـنگوس  دوش . هریچ  دروآ  تسد  هب  ار 
اب دورب ، ناشتـسد  زا  اهتمعن  و  دیآ ، دورف  نانآ  رب  اهالب  هک  یتقو  هب  مدرم  رگا  و  تسین . ناگدـنب  هب  راکمتـس  زگره  دـنوادخ  اریز  دـندش ،

ناشیا رب  ار  يداسف  ره  و  دـنادرگیم ، زاب  نانآ  هب  هتفر  ناشتـسد  زا  ار  هچنآ  دـنربب  هانپ  راگدرورپ  هب  قاتـشم  ياهلد  هناـقداص و  ياـهتین 
. دنکیم حالصا 

دزن ببـس  نیدب  دیدرک و  تبغر  نآ  هب  تبـسن  امـش  هک  تشذگ  ییاهراک  مسرتیم ، دـیریگب  رارق  لهج  رورغ و  رد  هکنیا  زا  امـش  رب  نم 
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دیتشاد هک  یکین  شور  رگا  و  دیدوبن ، هدیدنسپ  نم 
407 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

میوگب ار ) ناگتـشذگ  بیاـعم   ) متـساوخیم رگا  مشوـکب ، هکنیا  زج  مرادـن  یفیلکت  نم  دـش ، دـیهاوخ  ناـتخب  کـین  زا  ددرگرب  امـش  هب 
تشذگ هچنآ  زا  دراذگب  دنوادخ  متفگیم .

(1179 . )

؟ ياهدید ار  تراگدرورپ  ایآ  نینمؤملا ، ریما  ای  دیسرپ : ترضح  زا  ینامی  بلعذ  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1178  ) 178

: دومرف ترضح  ياهدید ؟ ار  وا  هنوگچ  تفگ : بلعذ  متسرپیم !؟ منیبیمن  هک  ار  يزیچ  ایآ  دومرف :
رود و  اهنآ ، اب  ندوب  سامم  نودب  تسا  کیدزن  ءایـشا  هب  دننک . كرد  ار  وا  نامیا  ياهتقیقح  هب  اهلد  اما  دـننیبن ، راکـشآ  ار  وا  اههدـید 
یلو تسا  فیطل  وضع ، اب  هن  تسا  هدنزاس  میمصت ، اب  هن  تسا  هدننک  هدارا  هشیدنا ، اب  هن  تسایوگ  نانآ ، زا  ییادج  نودب  ءایـشا  زا  تسا 

ناـبرهم ددرگن ، یفرعم  مشچ  نتـشاد  هب  یلو  تساـنیب  ددرگن ، فیرعت  يراکمتـس  تنوشخ و  هب  تسا و  گرزب  دوشن . فصو  یناـهنپ  هب 
، دنعضاخ شتمظع  يارب  اههرهچ  دوشیمن . فیصوت  یلدکزان  هب  یلو  تسا 

408 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دننازرل شمیب  زا  اهلد  و 

(1180)

شباحصا شهوکن  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1179  ) 179

________________________________________

1386 مود ، پاچ : نارهت ، يدازآ -  مایپ  دلج ، 1 نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن  نیسح ، نایراصنا ، یضرلا /  فیرـش  نیـسح ، نب  دمحم 
ص408 نایراصنا ؛ ؛  همجرت  هغالبلا /  جهن  ش .

تعاطا مهد  نامرف  نوچ  هک  یمدرم  يا  امـش  هب  مندش  التبم  رب  و  دومن ، رّدقم  هک  يراک  زا  و  تشذـگ ، هک  يرما  رب  منکیم  دـمح  ار  يا 
ناشن یناوتان  دنگنجب  امـش  اب  رگا  و  دیوریم ، ورف  لطاب  نخـس  رد  دنهد  ناتتلهم  رگا  دیزیخن ، رب  متباجا  هب  میامن  توعد  هاگره  و  دینکن ،

. دینکیم درگ  بقع  دیوش  يراوشد  راک  هب  راچان  رگا  و  دینزیم ، هنعط  نانآ  هب  دنریگب  ار  یّقح  رب  ماما  رود  مدرم  رگا  دیهدیم ،
؟ دیربیم ار  يزیچ  هچ  راظتنا  ناتّقح  رب  داهج  دوخ و  يزوریپ  يارب  داب ، ردپیب  ناتنمشد 

ترفن امـش  اب  ینیـشنمه  زا  هک  یلاح  رد  دزادنایم  ییادج  امـش  نم و  نیب  دسریم - هک  دسرب - مگرم  رگا  مسق  ادخ  هب  ّتلذ !؟ ای  گرم 
. میاهنت ییوگ  هک  تسا  یتروص  هب  ندوب  امش  اب  و  مراد ،

409 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
؟ دیامن راک  هدامآ  ار  امش  هک  تسین  یتّیمح  و  دنک ؟ عمج  ار  امش  دوخ  روحم  رب  هک  تسین  ینید  ایآ  امش ! زا  اتفگش 

نم و  دنیامنیم ، تعاطا  وا  زا  قوقح  کمک و  تفایرد  نودب  نانآ  دـنکیم و  توعد  ار  هیامورف  نارگمتـس  هیواعم  هک  تسین  بیجع  ایآ 
زا یلو  میامنیم  توعد  لاملا  تیب  قوقح  زا  یتمـسق  کمک و  نتفرگ  هب  دیتسه - ناناملـسم  هدنام  یقاب  مالـسا و  هدـنام  زاب  هک  ار - امش 

يروتـسد و  دیدنـسپب ، یگمه  هک  دسریمن  امـش  هب  نم  زا  دنـسپ  دروم  يروتـسد  دـیزرویم . تفلاخم  نم  اب  دـیوشیم و  هدـنکارپ  مرود 
باتک تسا . گرم  موش  وربور  نآ  اب  مراد  تسود  هک  يزیچ  نیرتبوبحم  اعطق  دینک . عامتجا  نآ  يدنسپان  رب  یگمه  هک  دسریمن  دنسپان 
نوریب ناـهد  زا  ار  هچنآ  مدناسانـش ، امـش  هب  دیتخانـشیمن  ار  هچنآ  مدوشگ ، ناـتیور  هب  ار  ناـهرب  لـیلد و  هار  متخوـمآ ، امـش  هب  ار  ادـخ 
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قح ترـضح  هب  تبـسن  یتفرعمیب  هب  دنکیدزن  هچ  دشیم ! رادـیب  هتفخ  و  دـیدیم ، روک  شاک  يا  مدرک ، اراوگ  ناتقاذـم  هب  دـیتخادنایم 
! تسا صاع ) ورمع   ) هیناز نز  رسپ  ناشراگزومآ  و  هیواعم ، ناشربهر  هک  یتّلم 

410 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1181)

ترضح سرت  زا  دنتشاد  دصق  هک  هفوک  هاپس  زا  یهورگ  زا  ات  داتسرف  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  ماما  تسا  ترضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1180  ) 180
: تشاد هضرع  دندرک ؟ چوک  دندیسرت و  ای  دنداتسیا ، دندش و  نمیا  ایآ  دیسرپ : ترـضح  تشگرب ، نوچ  دروایب ، ربخ  دنوش  قحلم  جراوخ  هب 

دومرف ترضح  نانمؤم . ریما  يا  دندرک  چوک  هکلب 

رب اهریـشمش  و  دور ، هناشن  نانآ  بناج  هب  اههزین  هک  یماـگنه  دیـشاب ، هاـگآ  دـندش . كـاله  دومث  موق  هکناـنچ  داـب  تکـاله  ار  ناـشیا  : 
. دنوش نامیشپ  دندرک  هک  يراک  زا  دیآ  دورف  ناشرس 

نداتفا و  تیادـه ، رادـم  زا  نتفر  نوریب  دزاس . ناشیاهر  دـیوج و  يرازیب  نانآ  زا  ادرف  و  تساوخ ، ار  ناشیا  رارف  تسکـش و  زورما  ناطیش 
تسا سب  ار  نانآ  یهارمگ  ریسم  رد  یشومچ  نایغط و  و  ندنام ، زاب  قح  هار  زا  و  یلد ، روک  یهارمگ  رد 

.
411 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1182)

هدش تیاور  یلاکب  فون  زا  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1181  ) 181

هراشا

دنزرف هدـعج  ار  نآ  هک  یگنـس  يور  هب  هبطخ  داریا  تقو  هب  و  دومرف ، نایب  اـم  يارب  هفوک  رد  ار  هبطخ  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک 
و دوـب ، اـمرخ  تخرد  فـیل  زا  شیاـپ  شفک  ریـشمش و  دـنب  و  تشاد ، نت  رب  مشپ  زا  ياهّبج  و  دوـب ، هداتـسیا  درک  بصن  یموزخم  هریبـه 

: دومرف نخس  زاغآ  هنوگ  نیدب  و  دومنیم ، رتش  يوناز  هنیپ  دننام  هدجس  زا  شکرابم  یناشیپ 
دمح شتمعن  لـضف و  یناوارف  نشور و  ناـهرب  و  میظع ، ناـسحا  رب  ار  وا  تسوا ، هـب  رما  بقاوـع  قـلخ و  تشگزاـب  هـک  ار  يادـخ  دـمح 

و دشاب . شتمعن  دیزم  نسح  بجوم  و  شباوث ، هب  هدننک  کیدزن  و  دیامن ، ادا  ار  شرکـش  و  دروآ ، ياجب  ار  شّقح  هک  يدـمح  مینکیم ،
و فرتعم ، ار  شیاطع  و  نئمطم ، الب  زا  شعفد  هب  دنموزرآ ، ار  شاهرهب  و  راودیما ، ار  شلضف  هک  یسک  يرای  مییامنیم  يرای  بلط  وا  زا 

میروآیم نامیا  و  تسا . راتفگ  رادرک و  هب  وا  عیطم 
412 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هب داقتعا  اب  و  هدـش ، عشاخ  وا  ربارب  رد  هناّرقم  هدروآ ، يور  وا  هب  نامیا  لاح  اب  و  دراد ، دـیما  وا  هب  نیقی  تلاـح  اـب  هک  یـسک  ناـمیا  وا  هب 
. تسا هدروآ  هانپ  وا  هب  ششوک  تبغر و  اب  و  هدرمش ، شگرزب  وا  دیجمت  اب  و  هدیزرو ، صالخا  شیارب  وا  یگناگی 

تدایز و  هتسجن ، یشیپ  وا  رب  نامز  تقو و  دراذگ ، یثرا  دریمب  نوچ  ات  هدازن  و  دنوش ، شکیرـش  تّزع  رد  ات  هدشن  هداز  كاپ  يادخ  نآ 
زا تسا . هدـش  راکـشآ  لوقع  رب  هدومن  ام  هب  شمکحم  ياضق  و  شراوتـسا ، ریبدـت  ياههناشن  زا  هچنآ  هب  هکلب  هتفاین ، هار  وا  هب  یناصقن  و 

اهنآ دومرف و  توعد  دوخ  تعاط  هب  ار  اهنآ  تساپ ، رب  هاگ  هیکت  نودب  اجرب و  نوتـس  نودب  هک  تساهنامـسآ  تقلخ  وا  شنیرفآ  دـهاوش 
و شرع ، عضوم  ار  اهنآ  دوبن  تعاط  هب  ناشفارتعا  ّتیبوبر و  هب  اهنامـسآ  رارقا  رگا  و  دنداد ، خساپ  ریخأت  گنرد و  نودـب  رارقا ، اب  عیطم و 

. دادیمن رارق  شناگدنب  هتسیاش  رادرک  وکین و  راتفگ  نتفر  الاب  لحم  و  ناگتشرف ، هاگیاج 
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413 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رون عنام  بش  هدرپ  یهایـس  دنیوج . هار  اهنآ  هب  نیمز  راطقا  دـش  دـمآ و  طاقن  رد  هتـشگرس  ناگدـنور  ات  داد  رارق  ییاههناشن  ار  ناگراتس 

. درادن تسا  شخپ  اهنامسآ  رد  هک  ار  هام  ششخرد  ندرک  فرط  رب  تردق  بش  هایس  رداچ  و  ددرگن ، نارتخا  یناشفا 
یـشّرغ و  مه ، هب  کیدزن  گنر  هریت  ياههوک  هّلق  تسپ و  ياهنیمز  رد  مارآ  بش  یکیرات  و  رات ، ياهبـش  یهایـس  هک  ییادخ  تسا  كاپ 

- دنت ياهداب  ار  نآ  دتفایم و  تخرد  زا  هک  یگرب  و  دوشیم ، راکـشآ  اهربا  قرب  رد  هک  هچنآ  و  دزیخیم ، رب  نامـسآ  قفا  رد  دعر  زا  هک 
هرطق ره  نتفرگ  رارق  اجک  نداتفا و  اجک  تسین ، هدیشوپ  وا  زا  دنکیم  رود  دوخ  ياج  زا  ناراب  ندیراب  و  دزویم - ناگراتس  طوقس  اب  هک 

شمکـش رد  هدام  ره  و  تسا ، یفاک  يزیچ  هچ  ار  هشپ  قزر  و  دربیم ، اجک  هب  دشکیم و  اجک  زا  ار  هناد  کچوک  هچروم  هکنیا  و  ناراب ،
. تسا مولعم  وا  يارب  دراد  يراب  هچ 

414 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب و  ددرگن ، كرد  هشیدنا  هب  هدوب . دوش  دوجوم  سنا  ای  نج  ای  نیمز ، ای  نامسآ  ای  شرع ، ای  یـسرک  هکنآ  زا  شیپ  هک  ار  يادخ  دمح  و 

ناکم هب  دودـحم  دـنیبیمن . مشچ  اـب  دـیامنن ، مک  وا  زا  شـشخب  دـنادرگن ، لوغـشم  ار  وا  ياهدـننک  تساوخرد  دوشن ، يریگ  هزادـنا  مهف 
. ددرگیمن هسیاقم  مدرم  اب  و  دـیآیمن ، رد  ساوح  هب  دـنیرفآیمن ، اضعا  رازبا و  کمک  هب  دوشن ، فصو  دـننام  لثم و  نتـشاد  هب  ددرگن ،

نخس یسوم  اب  هک  دریگ ، راک  هب  هک  يرازبا  اضعا و  نودب  یلو  دنایامن  وا  هب  شاهمیظع  تایآ  زا  و  تفگ ، نخس  یسوم  اب  هک  يدنوادخ 
. دیآرد کچوک  نابز  ماک و  زا  هک  ینخس  طسوتیب  دریگ ، راک  هب  يرازبا  اضعا و  نودب  یلو  دنایامن  وا  هب  شاهمیظع  تایآ  زا  و  تفگ ،
رد هک  ار  بّرقم  هکئالم  هاپـس  لیئاکیم و  لیئربج و  ییوگیم  تسار  رگا  يزادـنایم ، تمحز  هب  تراگدرورپ  فصو  رد  ار  دوخ  هک  يا 

. نک فصو  تسا  زجاع  ناگدننیرفآ  نیرتهب  فصو  زا  ناشلوقع  و  هدنکفا ، ریز  هب  رس  سدق  تارجح 
هب هک  تسین  وا  زج  يدوبعم  سپ  دناتیاهن . گرم و  نایاپ و  تّدـم و  اضعا و  لاکـشا و  ياراد  هک  تخانـش  تافـص  هب  ناوتیم  ار  ینانآ 

شتملظ هب  و  تخاس ، نشور  ار  یتملظ  ره  شرون 
415 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. درک کیرات  ار  يرون  ره 
ناترایتخا رد  یناوارف  هب  ار  ناتشاعم  و  دیناشوپ ، سابل  ار  امش  هک  يدنوادخ  منکیم ، تیصو  یهلا  ياوقت  تیاعر  هب  ار  امش  ادخ ، ناگدنب 

هیلع دواد  نب  نامیلس  هنیآ  ره  درکیم ، ادیپ  یهار  گرم  عفد  يارب  ای  تفاییم ، ینابدرن  ایند  رد  ندنام  دیواج  يارب  یـسک  رگا  تشاذگ .
ار شرّدقم  يزور  نوچ  یلو  دندوب ، هتشاذگ  شرایتخا  رد  برق  میظع  تلزنم  توبن و  اب  هارمه  ار  سنا  ّنج و  رب  تنطلس  هک  دوب ، مالّسلا 

اههناخ و  یلاخ ، شدوجو  زا  اهرهـش  و  داد ، ناـیاپ  شراـک  هب  گرم  ياـهریت  اـب  یتسین  ياـهنامک  درک ، ماـمت  ار  شرمع  تّدـم  و  دروخ ،
نادـنزرف هقلاـمع و  دـنیاجک  تسا . تربـع  هتـشذگ  ياهلـسن  رد  امـش  يارب  دـندرب . ثرا  هب  نارگید  ار  شیاههدـنام  همه  و  دـنام ، لّـطعم 

قح ناگداتسرف  ننس  و  دنتشک ، ار  ءایبنا  دندوب و  سر  هقطنم  ياهرهـش  رد  هک  نانآ  دنیاجک  هنعارف !؟ نادنزرف  هنعارف و  دنیاجک  هقلامع !؟
نارازه و  دنداتفا ، هار  هب  ناوارف  نایرگشل  اب  هک  نانآ  دنیاجک  دندرک ؟ هدنز  ار  ناشکندرگ  شور  و  دندومن ، شوماخ  ار 

416 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
!؟ دندرک انب  اهرهش  و  دندروآ ، درگ  نایهاپس  و  دنداد ، يرارف  ار  رفن 

تسا هبطخ  نیا  زا 

دزن تمکح  تفرگ . ارف  نآ  يارب  لد  ندومن  غراف  و  نآ ، هب  تفرعم  هجوت و  زا  شبادآ  مامت  هب  ار  نآ  و  دیشوپ ، رد  شناد  تمکح و  هرز 
مالـسا هک  ینامز  نآ  رد  تسا  ناـهنپ  هدـید  زا  تسا . نآ  يوجتـسج  رد  هک  تسا  یتجاـح  و  تسا ، نآ  بلط  رد  هک  تسا  ياهدـشمگ  وا 
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زا ینیـشناج  و  قح ، جـجح  زا  ياهدـنام  یقاـب  وا  تسا ، تبرغ  راـچد  هداـهن  نآ  رب  هنیـس  هتـشاذگ و  نیمز  رب  مد  هک  هتـسخ  يرتـش  نوـچ 
: دومرف سپس  تسادخ . ءایبنا  نانیشناج 

هک ناـنچنآ  امـش  هب  تبـسن  ار  دوخ  هفیظو  دـنداد ، زردـنا  نآ  هب  ار  دوـخ  ياـهتّما  یهلا  ءاـیبنا  هک  مداد  ییاهزردـنا  امـش  هب  نم  مدرم ، يا 
اب و  دیدشن ، میقتسم  مدرک  بدا  مدنپ  هنایزات  هب  ار  امش  مداد ، ماجنا  دنداد  ماجنا  دندمآ  نانآ  زا  سپ  هک  یمدرم  هب  تبـسن  ایبنا  نانیـشناج 

قح ياهراذنا 
417 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دینادب دهد !؟ رارق  داشرا  ریـسم  رد  و  دروآ ، هار  هب  ار  امـش  هک  دیراد  عقوت  ارم  زا  ریغ  یماما  ایآ  امـش ، زا  اتفگـش  دـیدماین ! مظن  هب  مدـنار 
مک دنچوک ، هدامآ  ادخ  بوخ  ناگدنب  دروآ ، يور  دوب  هدنادرگ  يور  هچنآ  ره  و  دنادرگ ، يور  دوب  هدروآ  يور  امش  هب  يایند  زا  هچنآ 

هکنیا زا  دـش  هتخیر  ناشنوخ  نیّفـص  رد  هک  ام  ناردارب  دـندرک . هلماعم  تسین  ینتفر  نیب  زا  هک  ترخآ  ریثک  هب  تسین  یندـنام  هک  ار  ایند 
تاقالم ار  قح  دـنگوس  ادـخ  هب  دنـشونب . راوگان  هریت  بآ  و  دـنروخب ، ریگولگ  همقل  ات  دنتـسین  دـندرب ؟ ینایز  هچ  دنتـسین  اـیند  رد  زورما 

هک مناردارب  نآ  دـنیاجک  داد . ياج  نما  هاگیاج  رد  میب  سپ  زا  ار  نانآ  و  دومرف ، تیانع  مامت  لماک و  ار  ناشرجا  مه  دـنوادخ  دـندرک و 
زا نانآ  ناریظن  دنیاجک  و  دنتسه ؟ اجک  نیتداهشلا  وذ  ناهیت و  نبا  راّمع ، دنتشذگ ؟ ایند  زا  قح  ساسا  رب  و  دندرک ، یط  تقیقح  هب  ار  هار 

!؟ دش هداتسرف  ناراکهبت  يارب  ناشکاپ  ياهرس  و  دنتسب ، نامیپ  يزابناج  رب  هک  ناشناردارب 
418 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

: دومرف سپس  تخیر ، کشا  ینالوط  ینامز  درب و  دوخ  میرک  فیرش و  نساحم  هب  تسد  تقو  نیا  رد  تفگ : فون 
و دندومن ، هدنز  ار  ّتنـس  دـندرک ، اپ  رب  هدومن  هشیدـنا  ار  تابجاو  و  دنتـشاد ، راوتـسا  ار  نآ  هدرک  توالت  ار  نآرق  هک  مناردارب  نآ  رب  هآ 

: دز دایرف  دنلب  زاوآ  هب  هاگ  نآ  دندش . شعبات  هدومن  دامتعا  اوشیپ  هب  دندرک ، تباجا  دندش  توعد  داهج  هب  دندناریم ، ار  تعدب 
. دیآ نوریب  دراد  ار  قح  يوس  هب  نتفر  هدارا  هک  ره  و  میارآیم ، ار  رگشل  زورما  دینادب  ادخ ، ناگدنب  يا  داهج ! داهج !

يراصنا بّویا  وبا  يارب  و  رفن ، رازه  هد  هّللا ) همحر   ) دعس نب  سیق  يارب  و  رفن ، رازه  هد  مالّسلا  هیلع  نیسح  يارب  نآ  زا  سپ  تفگ : فون 
هعمج زور  زونه  یلو  تشاد ، نیفـص  ههبج  هب  تشگزاب  يارب  يّدـج  هدارا  و  داد ، رارق  ورین  رگید  يرامـش  نانیا  ریغ  يارب  و  رفن ، رازه  هد 

نابش هک  میدوب  ینادنپسوگ  نوچ  ام  و  دنتشگرب ، اهورین  دز ، تبرض  اتمهیب  ناسنا  نآ  رب  نوعلم  مجلم  نبا  هک  هدیسرن 
419 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

! دنیابرب ار  نانآ  اهگرگ  فرط  ره  زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ 
(1183)

اوقت هب  شرافس  نآرق و  لضف  دنوادخ و  تردق  نایب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1182  ) 182

هراشا

. تمحز جنر و  ریغ  هب  تسا  هدننیرفآ  هک  ییادخ  هدش ، هتخانش  ندش  هدید  نودب  هک  ار  يادخ  دمح 
تـسوا تسج . يرتـهم  ناـگرزب  رب  شدوج  اـب  و  دیـشک ، یگدـنب  دـنب  هب  ار  نازارف  ندرگ  شتّزع  اـب  و  دـیرفآ ، ار  تادوجوم  شتردـق  هب 

ناشناگدـید ربارب  زا  ایند  راسخر  زا  هدرپ  ات  داتـسرف ، سنا  نج و  يوس  هب  ار  شنـالوسر  و  داد ، ياـج  اـیند  رد  ار  شتاـقولخم  هک  ییادـخ 
ناشیانیب ایند  بویع  رب  و  دـننزب ، اهلثم  نآ  هراب  رد  ناشندرک  رادـیب  يارب  و  دـنناسرتب ، اوقت  ياهنم  ياـیند  ياـهنایز  زا  ار  ناـنآ  و  دـنرادرب ،

، دننک وگ  زاب  لفاغ  مدرم  يارب  مارح  لالح و  و  اهیرامیب ، اهیتسردـنت و  نوچ  ایند  تالاح  بالقنا  زا  تسا  تربع  هیام  هچنآ  و  دـننادرگ ،
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هدومن هدامآ  ّتلذ  تمارک و  مّنهج و  تشهب و  زا  تیصعم  تعاط و  لها  يارب  دنوادخ  ار  هچنآ  و 
420 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. هتساوخ شیاتس  ساپس و  شناگدنب  زا  هکنانچ  میوگیم  شیاتس  ساپس و  شهاگرد  هب  ار  وا  دنیامن . نایب 
. تسا هتشاگن  یباتک  یتّدم  ره  يارب  و  هدومن ، نیعم  یتّدم  هزادنا  ره  يارب  و  هداد ، رارق  ياهزادنا  يزیچ  ره  يارب 

نآرق هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

رد ار  نانآ  و  تفرگ ، نامیپ  دوخ  قلخ  زا  نآ  رب  تسا ، مدرم  رب  ادـخ  تجح  تسایوگ ، شوماـخ و  تسا ، هدـننک  یهن  هدـننک و  رما  نآرق 
زا هک  یلاـح  رد  درک  حور  ضبق  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شربماـیپ  درک ، لـماک  نآ  هـب  ار  شنید  ماـمت و  ار  شروـن  داد ، رارق  نآرق  ورگ 
اریز هدرمـش ، گرزب  ار  دوخ  وا  هک  نانچنآ  دیرامـش  گرزب  ار  ادخ  سپ  دوب . هدـش  غراف  نآرق  هلیـسو  هب  مدرم  هب  تیادـه  مایپ  ندـناسر 

یتمالع نآ  يارب  هکنیا  زج  تشاذگناو  دـشاب  شتهارک  ای  تیاضر  دروم  هک  ار  يرما  و  درکن ، ناهنپ  امـش  زا  ار  شنید  زا  يزیچ  دـنوادخ 
. دیامنیم توعد  فورعم  هب  ای  دنکیم و  یهن  رکنم  زا  ای  هک  داد ، رارق  مکحم  ياهناشن  رهاظ و 

امش زا  زگره  دنوادخ  دینادب  و  تسا . ناسکی  لاح  هتشذگ و  رد  شمشخ  يدونشخ و  سپ 
421 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

زا نآ  هب  هک  يزیچ  رطاـخ  هب  دریگیمن  مشخ  امـش  رب  زگره  و  هتفرگ ، مشخ  ناگتـشذگ  رب  نآ  رطاـخ  هب  هک  يزیچ  هب  دوـشیمن  دونـشخ 
هنوئم دنوادخ  دینکیم . رارکت  نخـس  رد  دناهتفگ  ناگتـشذگ  هچنآ  و  دـینکیم ، تکرح  نشور  یهار  رد  امـش  هدـش ، دونـشخ  ناینیـشیپ 

ار نآ  و  هدومن ، شرافـس  اوقت  هب  ار  امـش  و  هدرک ، بجاو  ناتنابز  رب  ار  شرکذ  و  هدومن ، بیغرت  رکـش  رب  و  هدرک ، تیافک  ار  امـش  يایند 
. هداد رارق  ناگدنب  زا  شاهتساوخ  دوخ و  يدونشخ  ياهتنم 

هب یلاح  زا  ناترییغت  وا و  تردق  تسد  رد  امـش  یگدنز  راهم  و  دیتسه ، وا  تراظن  ربارب  رد  هک  ییادخ  دـیزاس ، هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  سپ 
هک هدرک  لّکوم  امش  رب  ار  یتمارک  اب  نانابهگن  دنکیم ، تبث  دییامن  راکشآ  رگا  و  دنادیم ، دینک  ناهنپ  رگا  تسوا ، توق  فک  رد  یلاح 

. دننکیمن تبث  هدوهیب  ار  يزیچ  و  دنزادنایمن ، ملق  زا  ار  یّقح 
و دهرب ، یکیرات  زا  هک  دنایامنب  يرون  وا  هب  و  دنک ، زاب  شیارب  ار  اههنتف  زا  جورخ  هار  دنوادخ  دنک  تیاعر  ار  یهلا  ياوقت  هک  نآ  دینادب 

باختنا دوخ  يارب  هک  ياهناـخ  دزاـس ، دراو  تمارک  هناـخ  رد  دوخ  دزن  ار  يو  دـنک ، نادـیواج  تسوا  يوزرآ  لـیم و  هک  هچنآ  رد  ار  وا 
، وا ینامداش  شییانشور  شرع ، شاهیاس  هک  هدومن 

422 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تسا کیدزن  اریز  دییوج ، یـشیپ  گرم  رب  و  دینک ، یتسدشیپ  داعم  رب  سپ  دنتـسه . وا  ءایبنا  شناتـسود  و  ناگتـشرف ، شناگدننک  ترایز 

زا شیپ  یناسک  هک  دیتسه  یطیارش  رد  نونکا  امـش  دوش . هتـسب  نانآ  رب  هبوت  باب  دریگب و  ار  ناشنابیرگ  لجا  و  دوش ، عطق  مدرم  يوزرآ 
هدامآ تسین  امـش  کلم  هک  ياهناخ  زا  دـیرذگهر  نوچمه  ایند  رد  امـش  هکنآ  اب  دـندش ، راتـساوخ  ار  نآ  هب  تشگزاب  دـنتفر  ایند  زا  امش 

. دناهدرک رما  ار  نآ  زا  نتفرگ  هشوت  و  هدومن ، مالعا  امش  هب  ار  نآ  زا  ندرک  چوک  هک  دیرفس 
ناحتما اهجنر  بئاصم و  هب  اـیند  رد  ار  دوخ  امـش  هک  دـینک ، محر  دوخ  هب  سپ  تسین ، شتآ  رب  تقاـط  ار  كزاـن  تسوپ  نیا  هک  دـینادب 

و ددرگیم ، يزیرنوخ  راچد  هک  یندیزغل  زا  دوریم و  ورف  شندب  هب  هک  يراخ  رطاخ  هب  امش  زا  یکی  هک  دیاهدرک  هدهاشم  ایآ  دیاهدرک .
هقبط ود  نیب  یتقو  تشاد  دهاوخ  یلاح  تقاط و  هچ  سپ  دنکیم ؟ درد  راهظا  هداد و  رس  هلان  هنوگچ  دنازوسیم  ار  وا  هک  یغاد  گیر  زا 
مـشخ شتآ  رب  خزود  کلام  یتقو  دـینادیم  ایآ  ددرگ !؟ ناطیـش  نیـشنمه  نازوس و  گنـس  هباوخمه  هک  یلاـح  رد  دریگ ، رارق  شتآ  زا 

، دنبوکیم یتخس  هب  ار  رگیدکی  هدیتلغ و  مه  يور  هب  اهشتآ  دریگ 
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423 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رد وت  اب  يریپ  هک  هدروخلاس  ریپ  يا  دـهج !؟ رب  منهج  ياـهرد  ناـیم  رد  وا  بیهن  زا  هناـباتیب  خزود  شتآ  دـنز  گـناب  شتآ  هب  هاـگره  و 

دعاس ياهتشوگ  ات  دوش  لصو  اهتسد  هب  اهلغ  و  ددنویپب ، ندرگ  ياهناوختسا  هب  نیشتآ  ياهدنب  ندرگ  یتقو  دوب  یهاوخ  هنوگچ  هتخیمآ ،
دوخ يدازآ  رد  سپ  دیتسه ، یتسدگنت  زا  لبق  یخارف  و  يرامیب ، زا  شیپ  یتسردنت  رد  هک  نونکا  ار ! ادخ  ار ! ادخ  مدرم ، يا  دروخب !؟ ار 

قافنا ار  ناتلاوما  دیریگ ، راک  هب  ار  اهمدق  دـینک ، رغال  هزور  اب  ار  اهمکـش  دـیراد ، رادـیب  بش  رد  ار  اههدـید  دیـشوکب ، دـیدشن  راتفرگ  ات 
ار امـش  مه  ادخ  دینک  يرای  ار  ادخ  رگا  : » هدومرف ناحبـس  دنوادخ  هک  دـیزرون ، لخب  هار  نیا  رد  دـینک و  اهناج  يادـف  ار  اهندـب  دـییامن ،

: هدومرف زین  و  درادیم » راوتسا  ار  امش  ياهمدق  دنکیم و  يرای 
«. تسا میرک  رجا  وا  يارب  ماو  نیا  رطاخ  هب  و  دـنادرگ ؟ زاـب  ربارب  دـنچ  هب  شیارب  ار  نآ  ادـخ  هک  دـهد  وکین  ماو  دـنوادخ  هب  هک  تسیک  »

، هدیبلطن ضرق  لام  یمک  رطاخ  هب  و  هتساوخن ، يرای  امش  زا  ّتلذ  يور  زا  دنوادخ 
424 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

کلام هک  یتروص  رد  هدیبلط  ماو  امش  زا  تسا ، میکح  بلاغ و  وا  تسوا و  زا  نیمز  اهنامسآ و  دونج  هک  یلاح  رد  هتساوخ  يرای  امـش  زا 
. دـیتسه لمع  نیرتهب  ياراد  ناتمادـک  هک  تسامـش  شیامزآ  رطاخ  هب  اهنیا  همه  تسا ، هدوتـس  زاـینیب و  هدوب و  نیمز  اهنامـسآ و  نئازخ 
هب ار  ناگتـشرف  و  داد ، تقافر  نانآ  اب  ار  اـیبنا  هک  ناـنآ  دیـشاب ، ادـخ  ناراوجمه  اـب  تشهب  رد  اـت  دیباتـشب  هدیدنـسپ  لاـمعا  يوس  هب  سپ 

یتخس اب  دروخرب  زا  ار  ناشمادنا  و  دونشن ، ار  منهج  شتآ  هتسهآ  يادص  زگره  ناششوگ  هک  دومن  ناشمارکا  نانچ  و  داتسرف ، ناشرادید 
هچنآ تسا .» میظع  شـشخب  بحاص  دنوادخ  دنکیم و  تیانع  دهاوخب  سک  ره  هب  هک  دنوادخ  ياطع  تسا  نیا  ، » تشاد نوصم  جـنر  و 

تسا یبوخ  لیکو  تسا و  سب  ار  ام  وا  و  مهاوخیم ، يرای  امش  دوخ و  يارب  ادخ  زا  و  میوگیم ، دیونشیم  ار 
.

425 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1184)

هک درک  دایرف  نانچنآ  ار  هّلل » اّلا  مکح  ال   » راعش دوب و  جراوخ  زا  هک  ییاط  رهسم  نب  جرب  هب  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1183  ) 183
دومرف دینشیم ، ترضح 

ات هتسهآ ، تیادص  يدوب و  رادقمیب  وت  هک  یلاح  رد  دش  راکشآ  قح  مسق  ادخ  هب  نادندیب ! يا  دنک  هایس  ار  تیور  ادخ  شاب ، تکاس  : 
يدش رهاظ  تعرس  هب  رن  زب  خاش  نوچ  هاگ  نآ  دیشک  هدبرع  لطاب  هک  یتقو 

(1193 . )

يدرم دنتفگیم و  ماّمه  ار  وا  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  یکی  هدش : تیاور  تسا  ترـضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1184  ) 184
: تشاد هضرع  ترضح  هب  دوب  دباع 

خساپ رد  ماما  نک . فصو  نم  يارب  منیبیم  ار  نانآ  ییوگ  هکنانچ  ار  اوقت  لها 
426 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تسا کین  راک  لها  اوقت و  لها  اب  دـنوادخ  اریز  هد ، ماجنا  کین  راک  نک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  ماّمه ، يا  دومرف : سپـس  درک ، گـنرد  وا 
وا و رب  ادخ  دورد  هک  ربمایپ - رب  تفگ و  انث  ساپـس و  ار  ادـخ  ترـضح  داد . مسق  ار  ترـضح  درکن و  تعانق  نخـس  رادـقم  نیا  هب  ماّمه 

: دومرف سپس  داتسرف و  دورد  داب - شلآ 
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وا هب  نایـصاع  نایـصع  اریز  دوب ، نمیا  ناشهانگ  زا  و  زاینیب ، ناشتعاطا  زا  هک  یلاح  رد  دیرفآ  ار  تاقولخم  رترب  كاپ و  دنوادخ  دعب ، اما 
هک ییاج  رد  ایند  رد  ار  سک  ره  و  درک ، میـسقت  ناشنایم  رد  ار  نانآ  يزور  سپ  دهدیمن . دوس  ار  وا  ناعیطم  تعاط  و  دناسریمن ، نایز 
زا تسا . یگداتفا  ناشراتفر  و  يداصتقا ، ناـشکاشوپ  باوص ، ناـشراتفگ  دـنلیاضف ، لـها  اـیند  نیا  رد  ناراـکزیهرپ  داد . رارق  دوب  راوازس 

شیاسآ و یتخس و  الب و  رد  ار  نانآ  دناهدومن . تعفنم  اب  شناد  فقو  ار  دوخ  ياهشوگ  و  هدیشوپ ، مشچ  هدرک  مارح  نانآ  رب  ادخ  هچنآ 
باذع زا  میب  باوث و  هب  قوش  زا  دوب  هدرکن  ررقم  ار  ینیعم  نامز  ایند  رد  ناشتماقا  يارب  دنوادخ  رگا  و  تسا ، ناسکی  یتلاح  تحار 

427 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. تفرگیمن رارق  ناشندب  رد  ناشحور  یندز  مه  هب  مشچ  هزادنا  هب 

قرغ شیاضف  رد  هدید و  ار  نآ  ییوگ  هک  دـننانچ  تشهب  اب  نانآ  تسا . کچوک  ناشناگدـید  رد  وا  ریغ  و  گرزب ، ناشنطاب  رد  دـنوادخ 
، ناما رد  ناشرازآ  زا  ناگمه  نوزحم ، ناشیاهلد  دـنبذعم . نآ  رد  هدومن و  هدـهاشم  ار  نآ  ییوگ  هک  دـننانچ  منهج  باذـع  اب  و  دـنتمعن ،
هب دیواج  یتحار  نانآ  يارب  هک  دندرک  ربص  قح  هار  رد  ار  دنچ  يزور  تسا . تّفع  اب  ناشـسوفن  و  کبـس ، ناشیاهزاین  رغال ، ناشیاهندـب 

. دومن اّیهم  نانآ  يارب  دنوادخ  هک  روآ  دوس  یتراجت  تسا  نیا  دروآ ، لابند 
. دندرک دازآ  ار  دوخ  ناشناج  تخادرپ  اب  نانآ  دیشک و  ناشتراسا  هب  دنتساوخن ، ار  نآ  نانآ  تساوخ و  ار  نانآ  ایند 

نیگهودـنا نآرق  تایآ  هب  ار  دوخ  دـننک ، توالت  هدیجنـس  هدرمـش و  ار  نآرق  يازجا  هک  یلاح  رد  دـنیاپرب ، تدابع  يارب  بش  ماـگنه  هب 
يور زا  ناشحور  و  دننک ، عمط  تراشب  دروم  هب  دنرذگب  هدـنهد  تراشب  ياهیآ  هب  نوچ  و  دـنریگرب . نآ  زا  ار  ناشدرد  يوراد  و  هتخاس ،

هدش هداد  میب  نآ  رد  هک  دنرذگب  ياهیآ  هب  نوچ  و  تساهنآ . ربارب  رد  تراشب  دروم  هک  دنرب  نامگ  و  ددرگ ، هریخ  نآ  هب  قوش 
428 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تسا نانآ  شوگ  خیب  باذع  دایرف  نویش و  دنرب  نامگ  و  دنهد ، نآ  هب  لد  شوگ 
زا ار  دوخ  يدازآ  دنوادخ  زا  و  دنراذگیم ، نیمز  رب  اپ  ناتـشگنا  وناز و  تسد و  یناشیپ و  هدجـس  تقو  هب  دناهدرک ، مخ  عوکر  هب  تماق 
رغال هدیشارت  ریت  نوچ  ار  ناشمسج  قح  زا  میب  دنناراکزیهرپ . ناراکوکین و  نادنمـشناد و  نارابدرب و  زور ، ماگنه  هب  اما  دنبلطیم . باذع 

نیدب ار  نانآ  میظع  يرما  هک  یلاح  رد  دناهناوید ، دنیوگیم  و  دنتـسین ، رامیب  یلو  دنرامیب ، هکنیا  روصت  هب  دـننیبیم  ار  نانآ  مدرم  هدرک ،
. هدروآ رد  لاح 

دوخ تدابع  زا  و  دننک ، مهّتم  یگدنب  رد  یهاتوک  هب  ار  دوخ  نیا  رب  انب  دننادن . دایز  ار  دایز  تعاط  و  دنوشیمن ، دونشخ  كدنا  تعاط  هب 
زا مراگدرورپ  و  مرتهاگآ ، دوخ  هب  نارگید  زا  نم  دیوگ : هدومن و  میب  دـیجمت  نآ  زا  دـننک  دـیجمت  ار  نانآ  زا  یکی  هاگره  دنتـشحو . رد 
نم زا  هک  ار  ییاهیتشز  و  نادرگ ، رتهب  دـنرادنپیم  هچنآ  زا  و  ریگم ، دـنیوگ  ماهراب  رد  هچنآ  هب  ارم  ادـنوادخ ، تسا ، رتاناد  نم  هب  مدوخ 

. شخبب نم  رب  دنرادن  ربخ 
429 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، شناد رد  صرح  نیقی ، اب  هارمه  نامیا  یمرن ، اب  یشیدنارود  نید ، رد  يدنمورین  ياراد  ار  مادک  ره  هک  تسا  نآ  ناشرگید  ياههناشن  زا 
رد طاشن  لالح ، ییایوج  یتخـس ، رد  يرابدرب  یتسدـیهت ، رد  یگتـسارآ  تدابع ، رد  ینتورف  يرگناوت ، رد  يور  هنایم  يراـبدرب ، اـب  ملع 
رد دـنکیم  زور  و  رکـش ، هشیدـنا  رد  دـنکیم  بش  تسا . ناسرت  هتـسیاش  لامعا  ندروآ  اـج  هب  نیع  رد  ینیب . عمط  زا  يرود  و  تیادـه ،

لضف زا  داشلد  و  دناهتشاد ، رذح  رب  نآ  زا  ار  وا  هک  یتلفغ  زا  فوخ  داشلد : دیامنیم  زور  و  فوخ ، اب  دربیم  رس  هب  ار  بش  رکذ . هشیدنا 
تبغر نآ  هب  سفن  هک  ار  هچنآ  زین  وا  دنکن  يوریپ  وا  زا  تسا  نیگنـس  وا  رب  هچنآ  رد  ار  وا  سفن  رگا  هدروآ . تسد  هب  هک  قح  تمحر  و 

. دهدیمن وا  هب  دراد 
. تسا یندش  یناف  هک  تسا  نآ  رد  شایتبغریب  و  تسا ، دیواج  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  شمشچ  ینشور 
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شکاروخ عناق ، شسفن  نتورف ، شلد  كدنا ، ششزغل  هاتوک ، مک و  شیوزرآ  دنکیم . هتخیمآ  لمع  اب  ار  راتفگ  و  شناد ، اب  ار  يرابدرب 
، ظوفحم شنید  ناسآ ، شیگدنز  كدنا ،
430 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دنناما رد  شرش  زا  و  عّقوتم ، ار  شریخ  تسا . هدروخ  ورف  شمشخ  و  هدرم ، شتوهش 
متـس وا  رب  هک  نآ  زا  دنراین . شنالفاغ  رامـش  رد  دـشاب  نارکاذ  نایم  رد  رگا  و  دـنرآ ، باسح  هب  شنارکاذ  زا  دـشاب  نالفاغ  نایم  رد  رگا 

، درادـن مانـشد  ناـبز  دـیامن . محر  هلـص  هدومن  محر  عطق  وا  اـب  هک  یـسک  اـب  و  دـنک ، اـطع  هدومن  مورحم  ار  وا  هک  نآ  هب  درذـگب ، هدرک 
رد مارآ ، ثداوـح  رد  هدـنادرگ ، يور  شّرـش  و  هدروآ ، يور  شایکین  تسا ، راکـشآ  شیبوـخ  و  ناـهنپ ، شیتـشز  تسا ، مرن  شراـتفگ 

ندرک رضاح  زا  شیپ  دوشیمن . هانگ  بکترم  شبوبحم  رطاخ  هب  و  دنکیمن ، متس  نمشد  رب  تسا . رکاش  اهیشوخ  رد  و  ابیکش ، اهیشوخان 
تـشز بقل  اب  ار  يدحا  دراپـسیمن ، یـشومارف  هب  دنرآ  شدای  هب  ار  هچنآ  و  دنکیمن ، هابت  ار  تناما  دـیامنیم . قح  هب  رارقا  دوخ  دـهاش ،

جراخ قح  زا  و  دوشیمن ، دراو  لطاب  رد  دیامنیمن ، يداش  دیآیم  مدرم  رـس  هب  هک  ییاهالب  هب  دنزیمن ، نایز  هیاسمه  هب  دنکیمن ، ادص 
ادخ ات  دزاس  هشیپ  ربص  دنراد  اور  متـس  وا  هب  نوچ  دنزن ، ههقهق  ددنخب  رگا  و  دـنکن ، شنیگمغ  شتوکـس  دـنک  توکـس  رگا  ددرگیمن .

ار شماقتنا 
431 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

شیاسآ نیرق  دوخ  بناج  زا  ار  مدرم  و  دزادنا ، تمحز  هب  ار  دوخ  ترخآ  رما  رد  دنتحار . رد  وا  زا  مدرم  و  تسا ، جنر  رد  دوخ  زا  دریگب .
تمحر یمرن و  رطاخ  هب  دوشیم  کیدزن  هک  نآ  هب  شایکیدزن  و  ندنام ، كاپ  دهز و  ضحم  دـنکیم  يرود  هک  نآ  زا  شیرود  دـنک .

. تسین بیرف  رکم و  باب  زا  شایکیدزن  و  یهاوخدوخ ، ّربکت و  هار  زا  شیرود  تسا ،
: دومرف ترضح  داد . ناج  دیشکرب و  يدایرف  ماّمه  دیسر  اجنیا  هب  نخس  نوچ  تفگ : يوار 

نارـضاح زا  یکی  دنکیم ! هلماعم  هنوگ  نیا  شلها  اب  اسر  ياهزردنا  داد : همادا  سپـس  مدیـسرتیم . وا  رب  يدماشیپ  نینچ  زا  مسق  ادـخ  هب 
: دومرف يراد ؟ یلاح  هچ  تدوخ  تفگ : ترضح  هب  لوضف 

. دنکیمن زواجت  نآ  زا  هک  تسا  یتّلع  و  درذگیمن ، نآ  زا  هک  تسا  ینّیعم  تقو  ار  یلجا  ره  وت ، رب  ياو 
تخاس يراج  تنابز  رب  ناطیش  هک  دوب  ینخس  نیا  هک  يوگم  نینچ  نیا  رگید  تسیا و  زاب 

.
432 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1194)

نیقفانم هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1185  ) 185

. مییوگیم ساپس  هتشاد  زاب  تیصعم  زا  و  هدرک ، تیانع  یگدنب  رد  هک  یقیفوت  رب  ار  دنوادخ 
نآ تسوا ، هداتـسرف  هدـنب و  دـمحم  هک  میهدیم  تداهـش  و  مییامنیم . تساوخرد  وا  زا  ار  شنامـسیر  هب  ندز  گـنچ  تمعن و  ماـمتا  و 
وا زا  شناکیدزن  هک  یلاح  رد  دیشون ، یماج  ییالب  تبرش  ره  زا  و  تفر ، ورف  یتخس  الب و  ره  رد  وا  يدونـشخ  هار  رد  هک  یکرابم  دوجو 
هب وا  اب  رازراک  يارب  ار  اهبکرم  و  دوب ، هتخیسگ  نانع  وا  اب  گنج  يارب  برع  دنتـشاد ، قافتا  شینمـشد  رب  ناگناگیب  و  دندنادرگ ، يور 

. هاگیاج نیرتدیعب  و  هناخ ، نیرترود  زا  دنک ، دراو  شسدقم  تحاس  هب  ار  دوخ  ینمشد  ات  دوب ، هدنار  هنایزات 
نانآ هک  ارچ  مناسرتیم ، قافن  لها  زا  و  منکیم ، شرافس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش  ادخ ، ناگدنب 

433 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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هلیـسو ره  هب  دندرگیم ، رهاظ  نوگانوگ  تالاح  هب  و  دنوشیم ، گنر  هب  گنر  دناهدننازغل . شزغل و  راچد  و  دـناهدننک ، هارمگ  هارمگ و 
. دنریگیم نیمک  یهاگنیمک  ره  رد  و  دنوشیم ، لسوتم  امش  ندرک  هارمگ  يارب  ياهدنبوک 

زا هوبنا  لگنج  نایم  رد  هابور  نوچ  و  دـننکیم ، تکرح  هدـید  زا  رود  هب  مدرم  بیرف  يارب  دـیامنیم . كاپ  ناشرهاظ  و  دـساف ، ناـشبولق 
دـسح ناـمدرم  تحار  رب  اودیب . تـسا  يدرد  ناـشلمع  اـّما  تسافـش ، ناـشراتفگ  و  درد ، ياود  رهاـظ  هـب  ناشفـصو  دـنهجیم . تـخرد 

ره رد  و  یعیفـش ، یلد  ره  رد  و  ياهداتفا ، یهار  ره  هب  ار  نانیا  دننکیم . دیمون  ار  ناراودیما  و  دـنیازفایم ، نارگید  يراتفرگ  رب  دـنربیم ،
. دنعقوتم ار  نآ  شاداپ  و  دنهد ، ماو  مه  هب  ار  رگیدکی  يانث  حدم و  تسا . یکشا  یهودنا  مغ و 

یّقح ره  ربارب  دنیامن . متس  رد  فارسا  دنریگ  رارق  مکح  ياهیضق  رد  رگا  و  دننک ، يرد  هدرپ  شنزرس  تقو  هب  و  دنزرو ، رارصا  لاؤس  رد 
راهظا اب  دناهدرک . هدامآ  یغارچ  یبش  ره  يارب  و  يدیلک ، يرد  ره  يارب  و  یلتاق ، ياهدـنز  ره  يارب  و  يايژک ، یتسار  ره  يارب  و  یلطاب ،

. دنهد جاور  ار  دوخ  سیفن  رهاظ  هب  دساک  ياهعاتم  و  دنراد ، اپ  هب  ار  ناشرازاب  ات  دنتسه  دوخ  عمط  زاس  هنیمز  یتبغریب 
434 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

زا و  دنهدیم ، هولج  ناسآ  ار  لطاب  گنت  تخس و  هار  دننایامنیم . ابیز  دننکیم و  فصو  دب  و  دنهدیم ، هولج  قح  یلو  دنیوگیم  لطاب 
دینادب و  دنناطیـش ، بزح  نانآ  ، » دنـشتآ ياههنابز  و  ناطیـش ، نارای  نانیا  دنناسرتیم . تسا  گنت  تخـس و  یهار  هک  هیاپ  نیا  رب  قح  هار 

« دنناراکنایز ناطیش  بزح 
(1195 . )

زردنا دنپ و  ربمایپ و  ادخ و  شیاتس  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1186  ) 186

و دوـمن ، ّریحتم  شتردـق  بئاـجع  زا  ار  اههدـید  هک  درک  راکـشآ  نادـنچ  شییاـیربک  یگرزب  و  تنطلـس ، راـثآ  زا  هک  ار  ییادـخ  ساـپس 
مهدیم تداهـش  داقتعا  صالخا و  نیقی و  نامیا و  ساسا  رب  و  دش . عنام  شتافـص  تقیقح  تخانـش  زا  ار  اهناسنا  زاورپ  رود  ياههشیدـنا 

، تسوا هداتسرف  هدنب و  دّمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و  تسین ، هّللا  زج  يدوبعم  هک 
435 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ار قـلخ  درک ، راکـشآ  ار  قـح  دوـب . هدیـسر  يدوباـن  هب  نـید  نـشور  هار  و  هدـش ، هـنهک  تیادـه  ياـههناشن  هـک  یلاـح  رد  داتـسرف  ار  وا 
. داب وا  لآ  وا و  رب  ادخ  مالس  دورد و  داد ، نامرف  يور  هنایم  هب  و  دش ، نومنهر  باوص  قیرط  هب  دومن ، یهاوخریخ 

. درکن اهر  دازآ  دوخ و  رس  و  دیرفاین ، لطاب  هدوهیب و  ار  امش  دنوادخ  دینادب  ادخ ، ناگدنب 
ندش اور  و  دیهاوخب ، يراگتسر  يزوریپ و  وا  زا  تسا . هدروآ  هرامش  هب  امش  هب  تبـسن  ار  شناسحا  و  دنادیم ، امـش  رب  ار  شتمعن  هزادنا 

رد وا  هدشن . هتسب  يرد  وا  رادید  زا  امـش  يور  هب  و  تسین ، یباجح  وا  امـش و  نیب  هک  دینک ، تساوخرد  شـشخب  اطع و  دیبلطب و  تجاح 
وا زا  شدوجو  دروآیمن ، دراو  هنخر  وا  رب  شیاطع  تسا . هارمه  ینج  سنا و  ره  اب  و  دوجوم ، ینامز  تقو و  ره  رد  و  رـضاح ، یناکم  ره 

يرگید هب  هجوت  زا  ار  وا  یـسک  و  دناسریمن ، رخآ  هب  ار  شنئازخ  شـشخب  لذب و  و  دهدیمن ، نایاپ  ار  شتمعن  ادگ  ییادگ  دـهاکیمن ،
ار وا  شبضغ  و  ددرگیمن ، يرگید  زا  اطع  بلس  عنام  یـسک  هب  شیاطع  و  دنکیمن ، لفاغ  رگید  يادص  زا  ار  وا  ییادص  و  درادیمن ، زاب 

رفیک زا  ار  وا  یسک  رب  شتمحر  و  درادیمن ، زاب  شتمحر  زا 
436 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نیع رد  دـیامنیمن . عطق  شیناهنپ  زا  ار  يو  شندوب  راکـشآ  و  دـناشوپیمن ، شیراکـشآ  زا  ار  وا  شندوب  ناهن  دـنکیمن ، لـفاغ  يرگید 
. دوشن هداد  ازج  دهد و  ازج  راکـشآ . ندوب  ناهن  نیع  رد  و  ناهن ، ندوب  راکـشآ  نیع  رد  و  کیدزن ، يدنلب  نیع  رد  و  تسا ، رود  یکیدزن 

. تسجن يرای  نانآ  زا  یگتسخ  جنر و  رطاخ  هب  و  دیرفاین ، ار  تادوجوم  ندرک  رکف  هشیدنا و  يور  زا 
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و دییوج ، کسمت  نآ  مکحم  ياههشیر  هب  تایح ، ماوق  تسا و  مامز  اوقت  اریز  منکیم ، شرافس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش  ادخ ، ناگدنب  يا 
رد مه  نآ  دـناسرب ، تّزع  لزانم  و  ظوفحم ، ياهراصح  و  عیـسو ، ياهلحم  و  تحار ، ياهناکم  هب  ار  امـش  ات  دـینز ، گنچ  نآ  قیاقح  هب 

( دنیاهبرپ لاوما  هک   ) نتـسبآ ياهرتش  ياههلگ  و  دوریم ، ورف  یکیرات  هب  شربارب  رد  اج  همه  و  دوشیم ، هریخ  نآ  رد  اهمـشچ  هک  يزور 
ياههرخص دنلب و  ياههوک  و  دوش ، لال  ینابز  ره  و  دیآ ، رد  ندب  زا  یحور  ره  تقو  نآ  دوشیم ، هدیمد  روص  رد  و  دنامیم ، بحاصیب 

، دوش راومه  مرن و  ینیمز  نوچ  اهانب  راثآ و  دریگ ، ناشخرد  جاّوم و  بارس  ار  اهنآ  ياج  و  دنزیر ، مهرد  اجرب  اپ 
437 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دشخب دوس  هک  ياهناهب  رذع و  هن  و  دنک ، جنر  عفد  هک  یشیوخ  هن  و  دیامن ، تعافش  هک  تسا  یعیفش  هن  زور  نآ 
(1196 . )

ایند زا  زیرگ  ربمایپ و  تثعب  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1187  ) 187

. دوبن راکشآ  یهار  و  تشادن ، دوجو  ینشور  تمالع  و  دوبن ، اپ  رب  نید  زا  ياهناشن  هک  ینامز  داتسرف  ار  ربمایپ 
، رفاسم شنکاس  تسا . جنر  یتخس و  ّلحم  چوک و  يارس  هک  مناسرتیم ، ایند  زا  و  منکیم ، شرافس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش  ادخ ، ناگدنب 

تکرح هب  اـهایرد  جاوما  ناـیم  رد  ار  یتشک  تخـس  ناـفوط  هکناـنچ  دروآیم  تکرح  هب  ار  شلها  تسا . نآ  زا  هدـنوش  ادـج  شمیقم  و 
وـس نآ  وـس و  نیا  هب  ار  ناـنآ  اـهداب  نماد  دـنتاجن ، زرم  رد  جاوـما  لد  رد  یهورگ  و  دـنوشیم ، كـاله  هدـش  قرغ  یهورگ  دزادـنایم ،

. تسا گرم  رفاسم  تفای  تاجن  هک  نآ  و  نکممان ، شنتفای  زاب  دش  قرغ  هک  نآ  دنناریم . لوه  سرت و  بکرم  رب  و  دنربیم ،
438 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و عیـسو ، دـش  دـمآ و  شـشوک و  هاگ  هصرع  و  رادربنامرف ، اهمادـنا  و  ملاـس ، اهندـب  و  زاـب ، اـهنابز  هک  دـینک  لـمع  نونکا  ادـخ ، ناگدـنب 
( راک یب   ) و دینادب ، متح  ار  گرم  ندمآ  دوش . دراو  امـش  رب  توم  و  دـسر ، رد  ناباتـش  توف  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، روانهپ  لمع  هاگنالوج 

دینیشنن نآ  راظتنا  هب 
(1197 . )

ربمایپ هب  دوخ  صاصتخا  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1188  ) 188

يور وا  لوـسر  ادـخ و  ناـمرف  زا  ياهظحل  زگره  نم  هک  دـننادیم  هلآ - هـیلع و  هـّللا  یّلـص  دّـمحم - باحـصا  زا  ّتنـس  نـید و  ناـظفاح 
اب تشگیم ، رب  بقع  هب  اهمدـق  و  دـندرکیم ، رارف  ناعاجـش  هک  ییاهنادـیم  رد  مه  نآ  مداد  يرای  ار  ربماـیپ  دوخ  ناـج  اـب  و  مدـنادرگن ،

. تشاد یمارگ  نآ  هب  ارم  دنوادخ  هک  یتعاجش 
439 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تشگ و ناور  متسد  رد  ترضح  نآ  ناج  و  دش ، حور  ضبق  دوب  نم  هنیس  يور  شرس  هک  یلاح  رد  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ - لوسر 
، دندرکیم يرای  ارم  رما  نآ  رد  ناگتشرف  مدوب و  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح - نآ  لسغ  راد  هدهع  نم  مدیـشک . دوخ  هرهچ  هب  ار  نآ 

يادـص رـس و  دـنتفریم ، نامـسآ  هـب  رگید  یهورگ  و  دـندمآیم ، دورف  هکئـالم  زا  یهورگ  دندیــشکیم ، داـیرف  هناـخ  ياـهراوید  رد و 
هب گرم  تایح و  رد  نم  زا  یسک  هچ  سپ  میدیناشوپ . شحیرض  رد  ار  وا  ات  دنداتـسرفیم  دورد  وا  رب  دشیمن ، ادج  مشوگ  زا  ناگتـشرف 
وا زج  هک  يدنوادخ  هب  دشاب . قداص  امـش  ّتین  ناتنانمـشد  اب  گنج  رد  دیاب  و  دیتفا ، هار  هب  تریـصب  هدـید  اب  کنیا  تسا !؟ رتراوازـس  وا 

شزرمآ دنوادخ  زا  امش  دوخ و  يارب  و  میوگیم ، دیونشیم  ار  هچنآ  لطاب . هاگشزغل  رب  نانمـشد  و  متـسه ، قح  هار  رب  نم  تسین  ییادخ 
مبلطیم
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.
440 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1198)

ص)  ) ربمایپ مالسا و  فصو  اوقت و  هب  شرافس  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1189  ) 189

ار بآ  جاوما  مطالت  و  فرژ ، ياهایرد  رد  ار  نایهام  دش  دمآ و  و  اهناهن ، رد  ار  ناگدـنب  ناهانگ  و  اهنابایب ، رد  ار  شوحو  زاوآ  دـنوادخ 
. دراد ربخ  اهدابدنت  شزو  اب 

. تسوا تمحر  لوسر  یحو و  ریفس  ادخ و  هدیزگرب  دّمحم  هک  مهدیم  تداهش  و 
ناتتاجاح ندش  هدروآ  رب  و  وا ، هب  امش  تشگزاب  و  درک ، زاغآ  ار  امش  شنیرفآ  هک  منکیم  شرافس  ییادخ  زا  ياورپ  هب  ار  امـش  دعب ، اما 

درد يوراد  اوقت  اریز  تسوا . ترـضح  اهمیب  همه  زا  هانپ  و  وا ، بناج  هب  امـش  لدتعم  هار  و  وا ، يوس  هب  امـش  تبغر  نایاپ  و  وا ، تردق  هب 
، ناتناگدید هدرپ  يالج  ناتسوفن ، كرچ  یکاپ  ناتیاههنیس ، داسف  حالص  ناتداسجا ، يرامیب  يافش  ناتنطاب ، يروک  ییانیب  ناتیاهلد ،

441 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
قح رادربنامرف  نطاب  هب  مسج ، شـشوپ  هن  دـینک  ناج  هماج  ار  ادـخ  تعاط  دـشابیم . ناتلهج  یکیرات  ینـشور  و  ناـتیاهلد ، فوخ  ینمیا 

ار نآ  و  دـینادرگ ، مکاح  ناـتروما  همه  رب  ار  نآ  و  دـیهد ، رارق  ناـتحراوج  ءاـضعا و  رد  یپ  گر و  نوچ  ار  تعاـط  رهاـظ ، هب  هن  دیـشاب 
ياهسرت هدنهد  شمارآ  و  اهروگ ، لد  ياهغارچ  و  تشحو ، زور  رپس  و  اهوزرآ ، هب  ندیـسر  عیفـش  تمایق و  هب  دورو  ماگنه  هب  روخـشبآ 

روما زا  ظفاح  و  كاله ، ریگارف  لماوع  زا  هدـنرادهگن  ادـخ  تعاط  اریز  دـیهد . رارق  دوخ  تشحو  رپ  نطاوم  هودـنا  هدـنیادز  و  ینـالوط ،
رود وا  زا  ندـش  کـیدزن  زا  سپ  اهیتخـس  دـنزب  اوـقت  نماد  هب  تسد  هـک  نآ  تـسا . هدـش  هـتخورفا  شتآ  ياـمرگ  عناـم  و  كانتـشحو ،
سپ اهیراوشد  و  ددرگیم ، هدنکارپ  وا  فارطا  زا  مکارت  زا  سپ  اههنتف  جاوما  و  دوشیم ، نیریـش  وا  يارب  یخلت  زا  دـعب  روما  و  ددرگیم ،

و دروآیم ، يور  وا  هب  هدـش  هدـیمر  تمحر  و  درابیم ، وا  رب  ندـش  باـیان  زا  سپ  تمارک  ناراـب  و  دوشیم ، ناـسآ  وا  رب  شندـناجنر  زا 
ناوارف وا  رب  هدش  هتساک  تاکرب  و  دیآیم ، ششوج  هب  وا  رب  ندش  کشخ  زا  سپ  تمعن  همشچ 

442 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. ددرگیم

سپ داهن . ّتنم  امش  رب  شتمعن  هب  و  داد ، دنپ  ار  امش  شمایپ  هب  و  دیشخب ، دوس  دوخ  هظعوم  هب  ار  امش  هک  دینک  هشیپ  ار  ییادخ  زا  ياورپ 
. دیروآ اج  هب  ار  شتعاط  قح  و  دینک ، مار  وا  تدابع  يارب  ار  ناتدوجو 

ار قلخ  نیرتهب  و  دـیرورپ ، تیانع  هدـید  هب  ار  نآ  و  درک ، باختنا  دوخ  يارب  ار  نآ  هک  تسادـخ  نید  ناـمه  مالـسا  نیا  دـینادب )  ) سپس
. دومن راوتسا  دوخ  تبحم  هیاپ  رب  ار  نآ  ياهنوتس  و  دیزگرب ، نآ  هئارا  يارب 

ار نافلاخم  شیرای  هب  داد ، ّتلذ  ار  نانمـشد  شتمارک  هب  و  دناشن ، یتسپ  هب  ار  اهنییآ  ریاس  شتعفر  هب  و  درک ، راوخ  نآ  تزع  اب  ار  نایدا 
اب ار  شهاگبآ  و  دومن ، باریـس  شیاهـضوح  زا  ار  ینعم  ناگنـشت  تخاـس ، دوباـن  ار  یهارمگ  ناـکرا  نآ  يوق  نکر  هب  و  درک ، بوکرس 

، ددرگن مدـهنم  شـساسا  دـیاشگن ، شیاـههقلح  دلـسگن ، شاهتـشر  هک  داد  رارق  ناـنچ  ار  مالـسا  هاـگ  نآ  درک . رپ  ناـشکبآ  یهلا  يورین 
. دریذپن لاوز  شناکرا 

، ددرگن هدیسوپ  هنهک و  شنیناوق  دسرن ، رخآ  هب  شتّدم  دوشن ، نک  هشیر  شتخرد 
443 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

شاهبوچ دوشن ، جک  شتـسار  تماق  ددرگن ، هایـس  شدـیپس  دـسرن  يراوشد  هب  شیناسآ  دوشن ، گنت  شیاههار  ددرگن ، عطق  شیاههخاش 
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رد ار  شیاههیاپ  دنوادخ  هک  تسا  ییاهنوتس  مالسا  دوشن . خلت  شینیریش  و  شوماخ ، شیاهغارچ  ددرگن ، روبعلا  بعـص  شهار  و  دچیپن ،
و نابات ، شرون  هک  تسا  ییاهغارچ  و  بآ ، رپ  شیاهرهن  هک  تسا  ییاههمـشچ  هدرک ، مکحم  ار  اهنوتـس  نآ  ناینب  و  هتـشاذگ ، راـک  قح 
هب نادراو  هک  تسا  ییاهروخـشبآ  و  دوشیم ، دصق  نآ  هب  اههار  هک  تسا  ییاههناشن  و  دنیوج ، هار  نآ  هب  نارفاسم  هک  تسا  یهاگلعـشم 

. دندرگیم باریس  نآ 
. هداد رارق  مالسا  رد  ار  تعاط  هبترم  نیرتالاب  و  نیناوق ، نیرترب  و  يدونشخ ، تیاهن  دنوادخ 

ریغ نآ  اب  زیتس  و  دنلب ، شاهناشن  و  ریذپان ، تسکش  شتنطلس  نازورف ، شاهلعـش  ینارون ، شناهرب  عیفر ، شیانب  اجرب ، اپ  شناکرا  نیا  ربانب 
. تسا نکمم 

. دیهد رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ار  نآ  و  دینک ، ادا  ار  شّقح  و  دییامن . يوریپ  نآ  زا  دیراد و  مرتحم  ار  مالسا  سپ 
تخیگنارب قح  هب  ار  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم - دنوادخ  هاگ  نآ 

444 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رارق تّقشم  رد  ار  شلها  و  کیرات ، ینشور  زا  سپ  ایند  يزبس  رـس  و  هدروآ ، يور  ترخآ  و  هدش ، کیدزن  ندش  يرپس  هب  ایند  هک  یتقو 

نآ دوب ، هدـش  کیدزن  شلاوز  ياههناشن  و  نایاپ ، هب  ور  شنامز  دوب . یتسین  يدوبان و  هدامآ  و  راومهان ، ایند  رتسب  هک  نامز  نآ  دوب ، هداد 
و ندـش ، هنهک  هب  ور  شیاههناشن  و  ندـش ، هراپ  هب  ور  شنامـسیر  و  ندـش ، هتـسکش  هب  ور  شاهقلح  و  يدوبان ، هب  ور  ایند  لـها  هک  ناـمز 

. تفریم ندش  هاتوک  هب  ور  شتّدم  يزارد  و  ندش ، فوشکم  هب  ور  شیاهبیع 
ناهاوخاوه فرش  و  نارای ، تبترم  يدنلب  و  نامز ، لها  راهب  و  تّما ، تمارک  هلیسو  و  تلاسر ، هدننک  غیلبت  ار  ترـضح  نآ  كاپ  دنوادخ 

. داد رارق  دوخ 
ییایرد و  درادیمن ، رب  شهاـک  شایگتخورفا  هک  یغارچ  و  دوشیمن ، شوماـخ  شیاـهغارچ  هک  يرون  درک ، لزاـن  وا  رب  ار  نآرق  سپس 

قح هدننک  ادج  و  دوشیمن ، کیرات  نآ  ینشور  هک  یعاعـش  و  درادن ، یهارمگ  نآ  رد  تکرح  هک  یهار  و  ددرگیمن ، كرد  شرعق  هک 
دنلب و  دوریمن ، نآ  ياـهیرامیب  میب  هک  ییوراد  و  ددرگن ، ناریو  شیاـههیاپ  هـک  یناـمتخاس  و  درادـن ، یـشوماخ  شناـهرب  هـک  یلطاـب  و 

هک ياهبترم 
445 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

شناد و ياههمـشچ  نآ ، يارـس  نایم  نامیا و  ندعم  نآرق  دنوشن . تسکـش  راچد  شناراک  ددم  هک  یّقح  و  دـسرن ، تسکـش  ار  شنارای 
ییایرد تسا ، نآ  زبس  رـس  ياهتشد  قح و  ياهیداو  نآ ، ساسا  مالـسا و  ياههیاپ  نآ ، ياهـضوح  داد و  لدـع و  ياهغاب  نآ ، ياهایرد 

هک تسا  ییاهروخـشبآ  و  دـنناسرن ، رخآ  هب  ار  اهنآ  بآ  ناـشکبآ  هک  تسا  ییاههمـشچ  و  دـننکن ، ماـمت  ار  شبآ  نارادرب  بآ  هک  تسا 
و دـنامن ، ناهنپ  ناورهار  مشچ  زا  هک  تسا  ییاههناشن  و  دـننکن ، مگ  ار  شهار  نارفاـسم  هک  تسا  یلزاـنم  و  دـنیامنن ، مک  نآ  زا  نادراو 

. دنرذگن اهنآ  زا  ناگدنور  هک  تسا  ییاههّپت 
يرامیب نآ  زا  سپ  هک  ییاود  و  ناحلاص ، ياههار  دـصقم  و  نایانیب ، بولق  راهب  زین  و  داد ، رارق  ناـیاناد  یگنـشت  یباریـس  ار  نآ  دـنوادخ 

جوا رب  ار  تافآ  هک  یناینب  اب  راصح  و  تسا ، مکحم  نآ  هب  ندز  گنچ  ياج  هک  ینامـسیر  و  دـشابن ، یکیراـت  نآ  اـب  هک  يرون  و  تسین ،
ار نآ  هـک  نآ  يارب  و  اـمنهار ، نآ  هـب  هدـننک  ادـتقا  يارب  و  ینمیا ، حلـص و  شدراو  يارب  و  تّزع ، شنارادتـسود  يارب  و  تـسین ، هار  نآ 

، دیوگ نخس  نآ  اب  هک  یسک  ناهرب  و  لیلد ، رذع و  دهد  رارق  دوخ  بهذم 
446 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و دیامن ، لمع  نآ  هب  هک  یسک  ربهار  و  دروآ ، تّجح  نآ  هب  هک  نآ  يزوریپ  و  دزیخرب ، نمـشد  اب  لادج  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  نآ  دهاش  و 
، دنکرب رد  ار  نآ  هک  نآ  يارب  الب  زا  هدنراد  زاب  رپس  و  دیوج ، هناشن  هک  یـسک  يارب  حضاو  هناشن  و  دزادـنا ، راک  هب  ار  نآ  هک  نآ  بکرم 
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نآ اب  هک  یـسک  يارب  ّقح  یمکح  و  دـنک ، تیاور  هک  نآ  يارب  حیحـص  يربخ  و  دـهد ، ياـج  شوگ  رد  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  شناد  و 
دیامن مکح 

(1199 . )

شنارای هب  تّیصو  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1190  ) 190

بجاو يرما  نینمؤم  رب  اریز  دییوج ، بّرقت  دنوادخ  هب  زامن  هب  و  دیناوخب ، دایز  ار  نآ  و  دییامن ، تظفاحم  نآ  رب  و  دیوش ، زامن  رما  دـنبیاپ 
: دنیوگیم دروآ ؟ مّنهج  هب  ار  امش  زیچ  هچ  : » دوشیم هدیسرپ  نانآ  زا  هک  ینامز  دیدینشن  ار  باذع  لها  خساپ  ایآ  تسا . نیعم  یتاقوا  رد 

، دزیریم ار  ناهانگ  تخرد  گرب  نتخیر  نوچمه  زامن  میدوبن !؟» نارازگزامن  زا 
447 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هناخ رب  هک  یمرگ  بآ  همـشچ  هب  ار  زامن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـیاشگیم . ار  ناـهانگ  دـنب  ددرگ  زاـب  هک  يدـنب  نوچمه  و 
یقاب یـسک  نینچ  ندـب  رد  یگدولآ  كرچ و  ایآ  هک  تسا ، هدرک  هیبشت  دـیوشب  نآ  رد  ار  دوخ  تبون  جـنپ  يزور  هنابـش  دـشاب و  ناـسنا 

؟ دنام دهاوخ 
، هدرکن لوغشم  دوخ  هب  ار  نانآ  لاوما  نادنزرف و  زا  ینشور  مشچ  هیام  و  ایند ، عاتم  ییابیز  هک  دنتخانش  ینانآ  ار  زامن  قح  نمؤم  مدرم  زا 

«. درادیمن زاب  تاکز  يادا  زامن و  ندرک  اپ  هب  ادخ و  رکذ  زا  دتس  داد و  تراجت و  ار  نانآ  هک  ینادرم  : » دیامرفیم ناحبس  دنوادخ 
رطاخ هب  تخادـنایم ، تمحز  هب  زاـمن  يارب  ار  دوخ  دوب  هتفاـیرد  دـنوادخ  زا  ار  تشهب  هدژم  هکنیا  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

، دومرفیم رما  زامن  هب  ار  شلها  ترضح  نآ  شاب .» ابیکش  نآ  هب  تبسن  و  نک ، رما  زامن  هب  ار  دوخ  لها  : » دوب هدومرف  وا  هب  دنوادخ  هکنیا 
. دادیم جرخ  هب  ییابیکش  نآ  ندرک  اپ  هب  رد  زین  دوخ  و 

وا يارب  دـنک  ادا  تبغر  يور  زا  ار  تاکز  هک  یـسک  هدـش ، هداد  رارق  دـنوادخ  هب  برق  هلیـسو  مالـسا  لها  يارب  تاکز  اب  زاـمن  هاـگ  نآ 
رپس عنام و  و  هانگ ، زا  هراّفک 

448 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دهد هار  لد  هب  یهودنا  تلع  نیا  هب  و  دزاس ، لوغشم  نآ  هب  رطاخ  دیابن  دزادرپیم  تاکز  هک  یناسنا  دوب . دهاوخ  باذع 

و تسا ، لهاج  ربمایپ  ّتنـس  هب  دشاب  هتـشاد  دیما  تسا  رترب  تاکز  دوخ  زا  هک  يرجا  هب  دزادرپب و  یلیمیب  يور  زا  ار  نآ  هک  یـسک  اریز 
. دوب دهاوخ  ینالوط  قح  هاگشیپ  رد  شترسح  و  هارمگ ، لمع  رد  و  نوبغم ، شاداپ  ندرب  رد 

دـنلب و ياـههوک  و  هدرتسگ ، ياـهنیمز  و  هتـشارفا ، رب  ياهنامـسآ  رب  تناـما  تسا . راـکنایز  تسین  نیما  هک  نآ  تسا ، تناـما  ءادا  سپس 
تردـق و ای  ضرع و  لوط و  رطاـخ  هب  يزیچ  رگا  و  دوبن ، اـهنآ  زا  رتگرزب  رتدـنلب و  رتنهپ و  رتزارد و  هک  یلاـح  رد  دـش ، هضرع  راوتـسا 

يرتفیعـض دوجوم  هک  ار  هچنآ  و  دندیـسرت ، تبوقع  زا  اّما  دوب ، هوک  نیمز و  نامـسآ و  هنیآ  ره  دـیزرویم  عانتما  تناـما  لوبق  زا  تزع 
«. تسا نادان  راکمتس و  ناسنا   » دندرک كرد  دوب  نادان  نآ  هب  ناسنا  نوچ 

طیحم نآ  رب  شملع  هب  هاگآ و  دابع  ناهنپ  راـک  هب  تسین ، یفخم  كاـپ  دـنوادخ  رب  دـنهدیم  ماـجنا  دوخ  زور  بش و  رد  ناگدـنب  هچنآ 
امش ياضعا  تسا ،

449 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تسا راکشآ  وا  يارب  امش  ياهتولخ  و  دنتسه ، یهلا  ناسوساج  ناتنورد  و  قح ، رگشل  ناتمادنا  و  امش ، رب  ادخ  نادهاش 

(1200 . )
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هیواعم هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1191  ) 191

زا نـم  دوـبن  هدـیهوکن  رکم  ردــغ و  رگا  و  دــنکیم ، هاـنگ  دزرویم و  تناـیخ  وا  یلو  تـسین ، نـم  زا  رت  كریز  هیواـعم  مـسق  ادــخ  هـب 
ياهناشن تماـیق  رد  ار  يزاـب  گـنرین  ره  و  تسا ، رفک  یعون  یتیـصعم  ره  و  تسا ، تیـصعم  یگنرین  ره  یلو  مدوب ، ناـمدرم  نیرتكریز 

. دوشیم هتخانش  نآ  هب  هک  تسا 
مدرگیمن ناوتان  یتخس  تّدش و  اب  و  موشیمن ، ریگلفاغ  هلیح  رکم و  اب  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس 

.
450 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1201)

قح هار  رد  يرادیاپ  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1192  ) 192

تّدم و  كدنا ، نآ  يریـس  نامز  هک  دناهدمآ  درگ  ياهرفـس  رـس  رب  مدرم  هک  دینکن ، تشحو  نآ  لها  یمک  زا  تیادـه  هار  رد  مدرم ، يا 
. تسا ینالوط  نآ  یگنسرگ 

یپ رفن  کـی  ار  دومث  هقاـن  هک  دوبن  نیا  ریغ  دـنکیم . عمج  يروـحم  رب  ار  مدرم  هک  تسا  مشخ  يدونـشخ و  هک  تسین  نیا  زج  مدرم ، يا 
سپ دندرک ، یپ  ار  نآ  همه  : » دومرف ناحبـس  دنوادخ  دنداد ، تیاضر  همانرب  نآ  هب  ناگمه  نوچ  تفرگ  ار  همه  دنوادخ  باذع  اّما  درک ،

. راومه مرن و  نیمز  رد  غاد  نهآ  نتفرورف  يادص  دننام  درک  ادص  نتفر  ورف  رثا  رب  نانآ  نیمزرس  هاگ  نآ  دندش .» نامیشپ  همه 
دتفا ینادرگرس  هب  نابایب  رد  دور  ههاریب  هک  ره  و  دسر ، بآ  هب  دیامیپ  هب  ار  نشور  تسار و  هار  هک  ره  مدرم ، يا 

.
451 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1202)

تفگ مالس  اهیلع  همطاف  ترضح  ناهج  نانز  رورس  نفد  ماگنه  هب  ار  نخس  نیا  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1193  ) 193

، دمآ وت  راوج  رد  هک  داب  مالس  وت  رب  ترتخد  نم و  زا  ادخ ، لوسر  يا  درکیم  لد  درد  شربق  رس  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  ییوگ 
رد ارم  هکنآ  زج  تفر ، تسد  زا  متقاط  و  دش ، مک  ماییابیکـش  تاهدیزگرب  رتخد  يرود  زا  قح ، لوسر  يا  دش . قحلم  وت  هب  تعرـس  هب  و 

كاخ شوغآ  رد  ار  وت  دوخ  تسد  اـب  هک  مدوب  نم  اریز  تسا . همطاـف ) تبیـصم  رد   ) تیلـست ياـج  تتبیـصم  ینیگنـس  و  وت ، میظع  قارف 
زاب تناما  هک  یتسار  میدرگیم . زاـب  ادـخ  هب  مییادـخ و  زا  اـم  دـیرپ . نت  سفق  زا  تکاـپ  حور  هک  دوب  نم  هنیـس  رب  ترـس  و  مداد ، ياـج 

یهاگیاج نم  يارب  دنوادخ  هک  ینامز  ات  تسا  يرادیب  نیرق  مبش  و  تسا ، يدبا  نم  هصغ  اما  دیدرگ . تفایرد  ناگورگ  و  دش ، هدنادرگ 
يراد تماقا  نآ  رد  وت  هک  ار 

452 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
زا ار  عاضوا  ربخ  و  نک ، رارصا  وا  زا  ندیسرپ  رد  داد ، دهاوخ  ربخ  وت  هب  وا  رب  متـس  يارب  تما  یتسدمه  زا  ترتخد  يدوز  هب  دنک . رایتخا 

مالس امـش  رفن  ود  ره  هب  دش . ام  هب  متـس  همه  نیا  هتـشگن  یلاخ  تدای  زا  هنامز  هدشن و  يدایز  هلـصاف  وت  ام و  نیب  هک  یلاح  رد  هاوخب ، وا 
. گنتلد رطاخ  هدیجنر  مالس  هن  هدننک  عادو  مالس  داب 

تسا هداد  هدعو  نارباص  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  ینامگدب  تهج  زا  هن  منامب  رگا  و  تسا ، تلالم  باب  زا  هن  مورب  تدقرم  رانک  زا  رگا 
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(1203 . )

ایند زا  زیرگ  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1194  ) 194

ار امش  رارسا  هک  نآ  دزن  و  دیریگرب ، هشوت  یمئاد  هناخ  يارب  رذگ  يارس  زا  تسا ، یگشیمه  هناخ  ترخآ  و  رذگ ، يارـس  ایند  مدرم ، يا 
. دننک جراخ  ار  ناتیاهندب  هکنآ  زا  لبق  دینک  جراخ  ایند  زا  ار  ناتیاهلد  دیردن ، ار  دوخ  تمرح  هدرپ  دنادیم 

453 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
: دنیوگیم مدرم  دوریم  ایند  زا  یتقو  ناسنا  دیاهدمآ . دوجو  هب  نآ  ریغ  يارب  و  دیاهدش ، هدومزآ  ایند  رد 

رد هک  دیتسرف  شیپ  يرادقم  دـهد ، ریخ  ار  ناتناردـپ  ادـخ  داتـسرف ؟ هچ  تدابع ) زا  : ) دـنیوگیم ناگتـشرف  و  تشاذـگ ؟ هچ  تورث ) زا  )
تسامش نایز  هب  هک  دیراذگن  اج  هب  دوخ  زا  سپ  دیراد  ار  هچنآ  مامت  و  تسامش ، دوس  هب  ترخآ 

(1204 . )

دادیم دنپ  نآ  هب  تاقوا  زا  يرایسب  رد  ار  دوخ  نارای  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1195  ) 195

هـشوت اب  و  دـینک ، مک  ار  اـیند  رد  ندـنام  لـیم  دـناهدرک ، توعد  ندرک  چوک  يارب  ار  امـش  هک  دـیوش  زّهجم  دـنک ، تمحر  ار  امـش  ادـخ 
ياهراچ هک  تسا ، روآ  لوه  كانسرت و  یلزانم  و  تخـس ، ياهندرگ  امـش  يور  شیپ  هک  دیدرگ ، زاب  ادخ  يوس  هب  دیراد  هک  ياهتـسیاش 

، هتخود امش  يوس  هب  ار  دوخ  هدید  يّدج  روط  هب  گرم  دینادب  دیرادن . نآ  رد  فوقو  نآ و  هب  دورو  زا 
454 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

سپ هدروآ . هلمح  امـش  رب  اـسرف  تقاـط  نیگنـس و  میظع و  دـیدش و  روما  و  دـیتسه ، راـچد  هتفر  ورف  امـش  رد  هک  شیاـهلاگنچ  هب  اـیوگ 
. دینادرگ يوق  ار  دوخ  تشپ  اوقت  هشوت  هب  و  دینک ، عطق  دوخ  زا  ار  ایند  ياهدنویپ 

تشذگ تیاور  رد  فالتخا  اب  نخس  نیا  زا  یتمسق  خ 84 )  ) زین هتشذگ  رد  ]
(1205 .[ )

رارق تروشم  فرط  ار  اهنآ  ترضح  هکنیا  زا  نانآ  و  دومرف ، اهنآ  هب  ریبز  هحلط و  تعیب  زا  دعب  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1196  ) 196
دنتشاد تیاکش  هتسجن  يرای  اهنآ  زا  تموکح  روما  رد  هدادن و 

عنم نآ  زا  ار  امـش  هک  دیاهتـشاد  قـح  يزیچ  هچ  رد  هک  دـییوگیمن  نم  هب  دـیتشاذگاو . ار  ناوارف  و  دـیتفرگ ، مشخ  كدـنا  يزیچ  يارب  . 
ای هدوب  زجاع  شّلح  هب  تبسن  هک  هدرک  عوجر  نم  هب  یناملسم  ار  اوعد  مادک  ای  متخادنا ؟ شیپ  امـش  رب  ار  دوخ  مهـس  مادک  رد  ای  مدرک ؟

شتواضق هار  ای  متسنادیمن  ار  شمکح 
455 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

؟ مدرک هابتشا  ار 
مـشود رب  ار  نآ  راب  امـش  و  دـیدناوخ ، نآ  هب  ارم  امـش  دوبن ، يزاـین  تموکح  رد  ارم  و  متـشادن ، یتبغر  تموکح  هب  تبـسن  مسق  ادـخ  هب 

هب و  دوب ، هداد  نامرف  نآ  هب  ار  ام  دوب و  هدرک  عضو  ام  يارب  هک  يروتـسد  ادخ و  باتک  هب  دیـسر  نم  هب  تموکح  هک  ینامز  سپ  دیداهن .
دنمزاین امش  ریغ  امش و  يأر  هب  هنیمز  نیا  رد  و  مدرک ، يوریپ  نآ  زا  متخادنا و  رظن  دوب  هداد  رارق  ّتنس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هچنآ 

زا مدوبن  هاگآ  ار  یمکح  رگا  هک  مشاب ، تروشم  ناهاوخ  ناناملـسم  رگید  امـش و  زا  ات  هدوب  لهاج  نآ  هب  هک  دشن  عقاو  یمکح  و  مدوبن ،
تـسا یبلطم  نیا  ماهدرک ، لمع  يواسم  روط  هب  لاملا  تیب  هلأسم  رد  ارچ  هک  دیدرک  دای  هچنآ  اما  و  مدشیمن . نادرگیور  نارگید  امش و 
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هک تسا  نامه  هّیور  نیا  هک  میاهتفایرد  امش  نم و  هکلب  مدومنن ، لمع  شیوخ  هتساوخ  ساسا  رب  و  مدرکن ، مکح  دوخ  يأر  هب  نآ  رد  هک 
، هداد نامرف  نآ  هب  لاملا  تیب  میسقت  زا  دنوادخ  هک  هچنآ  رد  نم  و  تسا ، یعطق  یمکح  هداد و  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

456 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
شزوپ نآ  زا  ات  تسین  یّقح  نم  دزن  امـش  ریغ  امـش و  يارب  هک  قح  هب  دـنگوس  مدوبن . امـش  يأر  هب  دـنمزاین  هدومن  ءاـضما  ار  شمکح  و 

. دیامرف تیانع  ربص  امش  ام و  هب  و  دنک ، قح  هجوتم  ار  امش  ام و  ياهلد  دنوادخ  مهاوخب .
رای و  دراد ، زاب  نآ  زا  دومن  هدهاشم  ار  یمتـس  ای  دنک ، کمک  ار  نآ  دید  یّقح  نوچ  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  دـنوادخ  دومرف : هاگ  نآ 

دناسرب شّقح  هب  ار  وا  هک  ییاج  ات  دشاب  هدیدمتس 
(1206 . )

دنهدیم مانشد  ماش  لها  هب  نیفص  دربن  تقو  هب  شنارای  زا  ياهدع  دینش  هک  یماگنه  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1197  ) 197

راتفگ هب  دـییامن  نایب  ار  ناشلاح  دـینک و  فصو  ار  نانآ  رادرک  ناـتراتفگ  رد  رگا  یلو  دیـشاب ، هدـنهد  مانـشد  امـش  هک  تسین  نم  دنـسپ 
ظفح نامنوخ  ندش  هتخیر  زا  ار  نانیا  ام و  ادنوادخ ، دییوگب : مانـشد  ياج  هب  تسا  رتهب  تسا . رتاسر  رذع  هبترم  رد  رتکیدزن و  باوص 

نیب و  امرف ،
457 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا یهارمگ  هتفیش  هک  نآ  و  دسانشب ، ار  نآ  تسا  قح  هب  لهاج  هک  نآ  ات  شخب  تاجن  یهارمگ  زا  ار  موق  نیا  نک ، حالصا  نانآ  ام و 
دتسیا زاب  نآ  زا 
(1207 . )

تسا ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1198  ) 198

دیوش عنام  گنج  زا  نم  نامرف  هب  ار  ناوج  نیا  دید  ناباتـش  گنج  يوس  هب  ار  نسح  دوخ  دـنزرف  یتقو  نیّفـص  دربن  ياهزور  زا  یکی  رد 
یّلص ادخ  لوسر  لسن  مالسلا ] امهیلع  نیسح  نسح و  ینعی   ] ناوج ود  نیا  ندش  دیهـش  اب  هک  دیآیم  مغیرد  اریز  دنکـشب ، ار  متـشپ  ادابم 

. دوش عطق  هلآ  هیلع و  هّللا 
تسا تحاصف  جوا  رد  مالغلا » اذه  یّنع  اوکلما  : » ترضح شیامرف  ]

.[
458 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1208)

دندش فالتخا  راچد  وا  اب  تیمکح  هراب  رد  شنارای  هک  ینامز  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1199  ) 199

تفرگ و ار  امـش  زا  ياهدع  گنج  ادخ  هب  دنگوس  درک ، ناوتان  ار  امـش  گنج  ات  دوب  مهاوخلد  روط  هب  ماهمانرب  امـش  اب  هشیمه  مدرم ، يا 
. دومن ناوتان  رتشیب  ار  ناتنانمشد  هکنیا  لاح  و  تشاذگ ، یقاب  ار  یهورگ 

هک دسریمن  ارم  و  دیتسه ، ندنام  هدنز  قشاع  امش  موشیم ! یهن  زورما  مدرکیم و  یهن  زورید  ماهتـشگ ، رومأم  زورما  مدوب و  ریما  زورید 
منک راداو  دیرادن  لیم  هک  يراک  هب  ار  امش 

.
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459 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1209)

، دش دراو  دوب  شنارای  زا  یکی  هک  یثراح  دایز  نب  ءالع  تدایع  تهج  هرصب  رد  هک  ینامز  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا   200 ( 1200  ) 200
دومرف دید  عیسو  ار  وا  هناخ  نوچ 

هب هناخ  نیا  هلیـسو  هب  یهاوخب  رگا  يرآ  يرتجاتحم !؟ هدرتسگ  هناخ  هب  ترخآ  رد  هکنآ  لاح  ینکیم و  هچ  ایند  رد  عیـسو  هناخ  نیا  اب  : 
ياج رد  هتـشاذگ  تاهدهع  رب  دـنوادخ  هک  ار  یقوقح  و  روآ ، ياج  هب  محر  هلـص  نک ، ینامهیم  هناخ  نیا  رد  یـسرب  ترخآ  عیـسو  لزنم 

. ياهتفای تسد  ترخآ  هب  هناخ  نیا  ببس  هب  تروص  نیا  رد  نک ، تخادرپ  دوخ 
؟ یتیاکش هچ  دومرف : مراد . تیاکش  وت  هب  دایز  نب  مصاع  مردارب  زا  نینمؤملا ، ریما  ای  تشاد : هضرع  ءالع 

: دومرف دمآ ، یتقو  دینک . رضاح  نم  دزن  ار  وا  دومرف : ترضح  هدیرب . ایند  زا  لد  هدیشوپ و  هنهک  یسابل  تشاد : هضرع 
دوخ دنزرف  نز و  هب  ایآ  هدیشک ، ههاریب  هب  ار  وت  دیلپ  ناطیش  شیوخ ، ناج  کنمشد  يا 

460 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
وت تسا ؟ یـضاران  يوش  دنمهرهب  اهنآ  زا  هکنیا  زا  هاگ  نآ  هدرک  لالح  وت  رب  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  دـنوادخ  ینکیم  نامگ  يدرکن !؟ محر 

. دیامن راتفر  هنوگ  نیا  وت  اب  هک  ینآ  زا  رترادقمیب  دنوادخ  دزن 
: دومرف ترضح  ینکیم ! یگدنز  راوگان  ياذغ  نشخ و  سابل  اب  دوخ  وت  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : مصاع 

ات دـنهد  رارق  ربارب  تسدـیهت  مدرم  اـب  ار  دوـخ  هک  هدوـمرف  بجاو  لداـع  ناـیاوشیپ  رب  دـنوادخ  اریز  متـسین ، وـت  دـننامه  نم  وـت ، رب  ياو 
درواین رد  ياپ  زا  ار  وا  دنکن و  ینیگنس  ریقف  رب  یتسدیهت 

([ 1210 . )

، دندیسرپ تسا  شخپ  مدرم  نایم  رد  هک  ضیقن  دض و  رابخا  غورد و  ثیداحا  هراب  رد  وا  زا  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1201  ) 201
: دومرف خساپ  رد 

. دراد دوجو  یّنظ  یعطق و  و  هباشتم ، مکحم و  و  صاخ ، ماع و  و  خوسنم ، خسان  و  غورد ، تسار و  و  لطاب ، قح و  مدرم  تسد  رد  انامه 
461 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تساخرب و نخـس  هب  مدرم  نایم  رد  هک  ییاج  اـت  دـش  هتـسب  غورد  ترـضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  ردـقنآ  و 
یمجنپ هک  دنروآ  وت  دزن  رفن  راهچ  زا  یکی  ار  ثیدح  دـنیبب .» هیهت  شتآ  رد  ار  دوخ  هاگیاج  ددـنبب  غورد  نم  رب  ادـمع  سک  ره  : » دومرف

: دنرادن
اورپ تیـصعم  زا  دـنادن و  هانگ  ار  هانگ  دـهدیم ، ناشن  مالـسا  شـشوپ  رد  ار  دوخ  و  دراد ، نامیا  هب  رهاـظت  تسا و  قفاـنم  هک  يدرم  لوا 

وا زا  ار  ثیدـح  تسوـگغورد  قفاـنم و  وا  هک  دـننادب  مدرم  رگا  ددـنبیم . غورد  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هـب  ادـمع  دـیامنن ،
وا زا  هدید و  ار  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یباحـص  دـنیوگیم : یلو  دـننکیمن ، رواب  ار  شراتفگ  و  دـنریذپیمن ،

. دنریگیم ارف  ار  شراتفگ  نیا  رب  انب  هتفرگ ، ارف  وا  زا  هدینش و  ثیدح 
هب ناتهب  غورد و  اب  و  دـندنام ، ربمایپ  زا  سپ  نانیا  هدومن . یفرعم  دـیاب  هکنانچ  ار  نانآ  و  هداد ، ربخ  نیقفاـنم  زا  نآرق  رد  ار  وت  دـنوادخ  و 

باقر کلام  ار  ناراکبان  نیا  و  دنداد ، تسایر  ناقفانم  هب  مه  نانآ  دنتسج ، برقت  شتآ  هب  ناگدننک  توعد  یهارمگ و  نایاوشیپ 
462 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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دنوادخ هک  یسک  رگم  دننامکاح  هارمه  دوخ  يایند  يارب  مدرم  کش  نودب  و  دندروخ ، ار  ایند  ناراکهبت  نیا  کمک  اب  و  دنتخاس ، مدرم 
. تسا رفن  راهچ  نآ  زا  یکی  قفانم  نیا  دنک . ظفح  ار  وا 

، هتسبن غورد  ادمع  هدش و  هابتشا  راچد  نآ  رد  و  هدرکن ، ظفح  دیاب  هک  نانچ  ار  نآ  اما  هدینـش  یبلطم  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  یـسک  مود 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  دیوگیم : دیامنیم و  لمع  نآ  هب  دنکیم و  تیاور  ار  نآ  تسوا و  رایتخا  رد  ثیدح  نآ  سپ 

. تشاذگیماو ار  هتفگ  نآ  دشیم  هاگآ  شهابتشا  هب  وا  دوخ  رگا  و  دننکیمن ، لوبق  وا  زا  دننادب  ار  وا  هابتشا  ناناملسم  رگا  مدینش .
یهن نآ  زا  سپـس  هدومرف  رما  نآ  هب  ترـضح  ءادـتبا  هک  هدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  یبـلطم  هک  تسا  يدرم  رفن  نیموس 

، تسین هاگآ  وا  هدرک و  رما  نآ  هب  نآ  زا  دعب  یلو  هدومرف ، یهن  ترضح  هک  هدینش  ار  يزیچ  ای  تسا ، ربخیب  ترـضح  یهن  زا  وا  هدرک و 
خـسن بلطم  نآ  تسنادیم  رگا  و  هتفاین ، ار  هدننک  خسن  هدرک و  ظفح  هدش  خـسن  رما  اب  هک  ار  ییهن  ای  هدـش ، خـسن  یهن  اب  هک  يرما  سپ 

، درکیمن لقن  هدش 
463 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دندادیمن رارق  لمع  دروم  هدش  خسن  دناهدینش  وا  زا  ار  هچنآ  هک  دنتسنادیم  ناناملسم  رگا  و 
نمشد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تشادگرزب  قح و  زا  سرت  رطاخ  هب  وا  هتـسبن ، غورد  شربمایپ  ادخ و  رب  هک  تسا  یـسک  رفن  نیمراهچ 

، دـنکیم تیاور  دوخ  هدینـش  قبط  ار  نآ  و  هدرک ، ظفح  تروص  نامه  هب  هدینـش  ار  هچنآ  هکلب  هدـشن ، مه  هابتـشا  راتفرگ  و  تسا ، غورد 
بانتجا نآ  زا  هدومن  ظـفح  ار  خوسنم  دـنکیم ، لـمع  نآ  هب  هدرک  ظـفح  ار  خـسان  دـهاکیمن ، يزیچ  نآ  زا  دـیازفایمن و  نآ  هب  يزیچ 

. هداد رارق  دوخ  نیعم  ياج  رد  ار  یبلطم  ره  و  هتخانش ، ار  هباشتم  مکحم و  ماع و  صاخ و  دزرویم ،
هک ياهدنونـش  ماع ، ینخـس  و  صاخ ، ینخـس  دوب : هبنج  ود  ياراد  هک  دشیم  رداص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  ینخـس  یهاگ 
هچ نآ  زا  هکنیا  نآ و  ياـنعم  مهف  نودـب  دینـشیم و  ار  نآ  تسنادیمن  نآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ناحبـس و و  يادـخ  دـصق 

هچ يارب  هدش و  يدصق 
464 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، دنهاوخب ار  شیانعم  دنسرپب و  ترـضح  زا  هک  دندوبن  روط  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  همه  درکیم . هیجوت  ار  نآ  هدش  رداص 
. دنونشب ار  نآ  خساپ  نانآ  دنک و  لاؤس  ترضح  زا  دسرب و  هار  زا  يدراو  هزات  ای  ینابایب  یبرع  دنتشاد  تسود  ياهدع  هک  ییاج  ات 

. مدرک ظفح  ار  نآ  مدیسرپ و  ترضح  زا  هکنیا  زج  تشذگن  روما  نیا  زا  يزیچ  نم  رطاخ  رب  اما 
. تایاور رد  نانآ  یگدنکارپ  هوجو  و  ثیداحا ، رد  مدرم  فالتخا  للع  تسا  نیا  تروص  ره  هب 

([ 1211)

نیمز تقلخ  دنوادخ و  تردق  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1202  ) 202

هدننکـش مهرد  جاوما  هک  مکارتم  قیمع و  يایرد  بآ  زا  ار  کشخ  نیمز  هکنیا  شـشنیرفآ ، فئاطل  یتفگـش  و  شتمظع ، رادـتقا  راثآ  زا 
اهنامسآ درک ، زاب  نآ  زا  دوب  هتسویپ  مه  هب  هکنآ  زا  دعب  ار  نامسآ  تفه  هاگ  نآ  دیرفآ ، یتاقبط  بآ  نآ  زا  سپس  دروآ ، دوجو  هب  تسا 

ار دوخ  وا  نامرف  هب 
465 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دـنکیم و لمح  ار  نآ  گـنر  زبس  ناور  بآ  هک  ار  ینیمز  و  دـندش ، اـپ  رب  دوب  هدومرف  ررقم  اـهنآ  يارب  هک  ياهزادـنا  رب  دنتـشاد و  هاـگن 
شنایرج و  میلست ، شتبیه  لباقم  رد  راسکاخ و  شرما  ربارب  رد  هک  ییایرد  دومن ، اج  رب  اپ  راوتسا و  درادیم  رب  ار  نآ  هدش  رّخـسم  يایرد 

رد و  دومن ، تباث  دوخ  ياج  رد  ار  اهنآ  و  دیرفآ ، ار  نیمز  ياههوک  دـنلب و  ياههپت  و  میظع ، ياهگنـس  هتخت  تسا . فقوتم  وا  تیـشخ  زا 
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. تفرگ رارق  بآ  رد  اهنآ  هشیر  و  تفر ، الاب  اضف  رد  اههوک  هّلق  درک . رقتسم  ناشهاگرارق 
و درب ، الاب  ار  اههلق  درب ، ورف  دـنرارقرب  هک  يزکارم  نیمز و  فارطا  تشپ  رد  ار  نآ  ياـههیاپ  و  تشارفا ، رب  راومه  ياـهنیمز  زا  ار  اـههوک 

هکنیا زا  دش  نکاس  كرحتم  نیمز  سپ  دیبوک ، نآ  رب  ییاهخیم  نوچ  و  تخاس ، نیمز  نوتس  ار  اههوک  و  دومن ، ینالوط  ار  نآ  ياهیدنلب 
ار نیمز  هک  يدـنوادخ  تسا  هزنم  دوش . فرحنم  دوخ  ياج  زا  ای  درب ، ورف  دوخ  رد  ار  شنارگ  راب  اـی  دزادـنا ، بارطـضا  هب  ار  شناـنکاس 

شرف و  مارآ ، رتـسب  دوخ  قلخ  يارب  ار  نآ  و  دومن ، کـشخ  شفارطا  تبوـطر  زا  سپ  ار  نآ  و  تشاد ، هاـگن  شیاـهبآ  ندز  جوـم  زا  سپ 
هک ینکاس  قیمع  يایرد  يور  مه  نآ  داد ، رارق  هدرتسگ 

466 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نآ ناراب  رپ  ياهربا  و  دنکیم ، وس  نآ  وس و  نیا  ور و  ریز و  ار  نآ  تخس  ياهداب  هک  دشابیم ، تکرحیب  هداتـسیا و  و  تسا ، نایرجیب 

« تسا دنپ  تربع و  تیشخ  لها  يارب  راثآ  نیا  رد  انامه  ، » دروآیم شبنج  هب  ار 
(1212 . )

نایماش اب  داهج  هب  دوخ  نارای  کیرحت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1203  ) 203

نید و رد  داسف  هن  تسا  حالـصا  ساسا  رب  و  متـس ، هن  تسا  لدـع  هیاپ  رب  هک  يراتفگ  دینـش ، ار  ام  راتفگ  هک  تناگدـنب  زا  کـی  ره  یهلا 
ام سپ  تسین ، وت  نید  زا  ینابیتشپ  رد  یتسس  و  وت ، يرای  زا  ندنادرگ  يور  زج  نتفات  رب  رس  نیا  و  تفات ، رب  رس  شندینش  زا  سپ  اما  ایند ،
وت و  میبلطیم ، تداهش  هب  وا  هیلع  رب  ياهدرک  نکاس  تنیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ار  نانآ  عیمج  ار و  وت  تداهش ، رد  نادهاش  نیرتگرزب  يا 

ياهدنهد رفیک  شناهانگ  هب  ار  وا  و  هدننک ، زاینیب  وا  يرای  زا  وا  زا  سپ 
.

467 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1213)

دنوادخ دیجمت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1204  ) 204

هراشا

هب و  راکشآ ، ناگدننیب  يارب  شریبدت  ياهیتفگش  هب  تسا ، رتارف  نافصاو  فیصوت  زا  و  رترب ، اههدیرفآ  هب  تهابش  زا  هک  ار  يادخ  دمح 
ملاع دریگب  ارف  یـسک  زا  ای  دوش ، هفاضا  نآ  رب  ای  دـشاب ، یبسک  شملع  هکنیا  نودـب  تسا . ناهنپ  نادنمـشیدنا  هشیدـنا  زا  شتّزع  یگرزب 

، دریگیمن رون  اهییانـشور  زا  و  دناشوپیمن ، ار  وا  اهیکیرات  هک  ییادـخ  تسا . روما  مامت  هدـننک  ریدـقت  رطاخ  هشیدـنا و  ياهنم  و  تسا ،
. تسین يریگربخ  هب  شملع  و  مشچ ، هب  شکرادا  درادن ، نایرج  شترضح  رب  زور  و  دباییمن ، رد  ار  وا  بش 

468 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

، دش بلاغ  ناشک  ندرگ  رب  وا  دوجو  هب  و  تسب ، مه  هب  وا  هلیسو  هب  ار  اههنخر  داد ، یشیپ  ناگمه  رب  یگدیزگرب  رد  داتـسرف ، رون  اب  ار  وا 
دینادرگ رود  پچ  تسار و  زا  ار  یهارمگ  ههبج  ات  تخاس ، راومه  ار  يراومهان  و  ناسآ ، ار  لکشم  وا  هب 

(1214 . )
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مدرم زردنا  و  ناملاع ، ربمایپ و  فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1205  ) 205

. دنکیم ادج  مه  زا  ار  لطاب  قح و  هک  یمکاح  و  هدومن ، راتفر  تلادع  هب  هک  تسا  ضحم  لدع  دنوادخ  هک  مهدیم  تداهش 
نیرتهب رد  ار  شربمایپ  درک  هورگ  ود  ار  ناگدـنب  هاگره  دـنوادخ  تسوا ، داـبع  ياـقآ  وا و  لوسر  هدـنب و  دّـمحم  هک  مهدیم  تداهـش  و 

. دوبن یمهس  شرابت  رد  ار  هراک  دب  نماد و  هدولآ  داد ، رارق  هورگ 
469 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

يراک ددم  تعاط  ره  دزن  امش  يارب  و  هداد ، رارق  یناظفاحم  تعاط  يارب  و  یناکرا ، قح  يارب  و  یلها ، ریخ  يارب  ناحبـس  دنوادخ  دینادب 
و هاوخ ، تیافک  يارب  تسا  تیافک  يراک  ددـم  نآ  رد  دـنکیم ، رارقرب  تباث و  ار  اهلد  و  هدومن ، ءاقلا  اهنابز  رب  هک  تسادـخ ، بناـج  زا 

. نامرد هدنیوج  يارب  تسافش 
ار ملع  نآ  ياههمـشچ  و  دننکیم ، ظفح  دننک  ظفح  دـیاب  هک  ار  هچنآ  هدـش  هدرپس  نانآ  هب  قح  ملع  ظفح  هک  ادـخ  ناگدـنب  نآ  دـینادب 
و دنناشونیم ، مه  هب  تمکح  هدننک  باریـس  ماج  زا  دنیامنیم ، تاقالم  هناقـشاع  ار  رگیدکی  و  دـنراد ، تیالو  دـنویپ  مه  اب  دـنیاشگیم ،
ناشتقلخ و دـنوادخ  دباتـشیمن . نانیا  دزن  ییوگدـب  تبیغ و  و  دـباییمن ، هار  ینامگدـب  تمهت و  اهنآ  رد  دـندرگیم ، زاـب  هدـش  باریس 

نوچمه مدرم  ریاس  هب  تبـسن  نانیا  دنراد . دنویپ  مه  هب  هدومن و  یتسود  رگیدکی  اب  لاح  نیا  رب  تسا ، هتـسب  فاصوا  نیا  رب  ار  ناشقالخا 
. زیامتم ار  نانآ  دنوادخ  يزاسکاپ  دنشاپیم ، نیمز  رد  هتفرگ  ار  شکاپ  صلاخ و  و  دننک . زیمت  ار  نآ  هک  دنارذب  هدیزگرب  ياههناد 

، دریذپب فاصوا  نیا  شریذپ  اب  ار  تفارش  تمارک و  دیاب  درم  تسا . هدومن  كاپ  ار  نانآ  ناحتما  شیامزآ و  و 
470 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

گنرد رمع و  تدـم  یهاـتوک  رد  ناـسنا  دـیاب  و  دـشاب ، ساره  مـیب و  رد  شندیـسر  زا  شیپ  تماـیق  گرم و  یتخــس  یگدـنبوک و  زا  و 
تیلاعف دش  دهاوخ  لقتنم  اجنآ  هب  دـنادیم  هک  ییاج  تمایق و  يارب  و  دـهد ، رییغت  رگید  لزنم  هب  ار  نآ  ات  دـنک  هشیدـنا  ایند  رد  شکدـنا 

ار وا  هک  یـسک  ییانیب  هب  و  تفرگ ، هرانک  هدننک  هارمگ  زا  و  دومن ، يوریپ  هدننک  تیادـه  زا  هک  میلـس  بلق  هدـنراد  لاح  هب  اشوخ  دـنک .
و هتـسب ، نآ  ياهرد  هکنآ  زا  شیپ  تفاتـش  تیاده  هار  هب  و  دیـسر ، تمالـس  هار  هب  داد  نامرف  ار  وا  هک  يرگتیادـه ، يوریپ  و  داد ، ییانیب 

هدش تیاده  تسار  هار  هب  و  هداتـسیا ، ادخ  هار  هب  یـسک  نینچ  دنار ، دوخ  زا  ار  هانگ  و  دوشگ ، ار  هبوت  باب  و  ددرگ ، عطق  نآ  ياههلیـسو 
تسا

(1215 . )

دناوخیم دایز  هک  تسا  ترضح  نآ  ياهاعد  زا  ( 1206  ) 206

راتفرگ مرادرک  نیرتدـب  هب  و  هدـشن ، هدز  میاهگر  رب  يراـمیب  يدـب و  و  هدرواـین ، رد  مزور  هصرع  هب  راـمیب  هدرم و  هک  ار  يادـخ  ساـپس 
، هدش هدیرب  ملسن  هن  ماهتشگن ،

471 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هتـشذگ مما  باذـع  هب  هن  و  تسا ، ینادرگرـس  راچد  ملقع  هن  منارگن ، لد  منامیا  زا  هن  متـسه ، مراگدرورپ  رکنم  هن  ماهتـشگرب ، نید  زا  هن 

وت رب  ارم  تسا و  تّجح  نم  رب  ار  وت  مراکمتـس ، شیوخ  سفن  رب  میالوم و  رایتخا  رد  ياهدنب  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  ماهتـشگ . راتفرگ 
. ینک ظفح  ارم  وت  رگم  مرادن  ار  دوخ  ظفح  ناوت  و  مرادن ، نتفرگ  تردق  ینک  اطع  هچنآ  زج  تسین ، تّجح 

هب اـی  موش ، عقاو  متـس  دروم  تتنطلـس  رد  اـی  مدرگ ، هارمگ  تتیادـه  رد  اـی  موش ، ریقف  وـت  يزاـینیب  رد  هکنیا  زا  مربیم  هاـنپ  وـت  هب  یهلا ،
. تسوت تسد  هب  رما  هکنیا  لاح  منیشن و  يراوخ 
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هک نم  رب  تتمعن  عیادو  زا  هعیدو  نیتسخن  و  یناتـسیم ، نم  زا  هک  هد  رارق  مشزرا  اب  ياضعا  زا  یـشزرا  اب  وضع  لّوا  ار  مناج  ایادـخ ، راـب 
. ینادرگیم زاب 

بناج زا  هک  تیاده  زا  شیپ  ای  میتفا ، یهارمگ  هب  هدـنادرگور  تنید  زا  ای  میور ، نوریب  وت  هتفگ  زا  هکنیا  زا  میربیم  هانپ  وت  هب  ادـنوادخ ،
دبای تسد  ام  هب  اهسوه  اهاوه و  هدمآ  وت 

.
472 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1216)

دومرف نایب  نیفص  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1207  ) 207

هک یّقح  دننام  تسا  یّقح  نم  رب  زین  ار  امـش  و  هداد ، رارق  یّقح  امـش  هدهع  رب  نم  يارب  امـش  رب  نم  ینارمکح  رطاخ  هب  دنوادخ  دعب ، اما 
زج تسین  یّقح  يرگید  رب  ار  یسک  تساهزیچ . نیرتگنت  فاصنا  هلحرم  رد  و  ءایشا ، نیرتعیسو  فصو  هصرع  رد  ّقح  تسامش . رب  ارم 

. تسا یّقح  يو  ندرگ  رب  زین  وا  يارب  هکنیا  زج  تسین  یسک  هدهع  رب  يرگید  زا  یقح  و  تسا . یّقح  وا  رب  زین  ار  يرگید  نآ  هکنیا 
رطاخ هب  وا ، ریغ  هن  تسا  ناحبس  يادخ  يارب  طقف  قح  نیا  دشابن  یّقح  يو  رب  ار  سک  نآ  تسا و  تباث  یّقح  يرگید  رب  ار  یسک  رگا  و 

هک دومرف  رّرقم  نینچ  ناگدنب  رب  ار  شّقح  یلو  تسا . يراج  اهنآ  رد  شنامرف  هک  هچنآ  مامت  رد  شتلادع  و  ناگدـنب ، رب  شتردـق  هطاحا 
، دراد هک  یمرک  لضف و  ّتلع  هب  داد  رارق  ربارب  دنچ  ناگدنب  يارب  دوخ  هدهع  رب  ار  تدابع  دزم  و  دننک ، یگدنب  ار  وا 

473 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. تسا نآ  لها  هتسیاش و  هک  یهد  نوزفا  و 

اب تالاح  تاهج و  رد  ار  قوقح  نآ  و  دـنادرگ ، بجاو  رگید  ضعب  هب  تبـسن  مدرم  ضعب  رب  ار  یقوقح  دوخ  قوقح  زا  دـنوادخ  هاگ  نآ 
و تسا . نآ  ربارب  رد  هک  یّقح  ماـجنا  هب  رگم  ددرگن  بجاو  یـضعب  و  دومن ، بجاو  رگید  یـضعب  ربارب  رد  ار  یـضعب  داد و  رارق  ربارب  مه 

دنوادـخ هک  تسا  ياهضیرف  نیا  تسا ، مکاـح  رب  تیعر  ّقح  و  تیعر ، رب  مکاـح  ّقح  دومرف  بجاو  قوـقح  نیا  زا  هک  يزیچ  نیرتـگرزب 
حالـصا تیعر  داد . رارق  ناـشنید  يدـنمجرا  و  تفلا ، يرارقرب  بجوم  ار  قوـقح  نیا  و  هدوـمن ، بجاو  يرگید  هب  تبـسن  کـی  ره  يارب 

یلاو و  درک ، ادا  ار  یلاو  ّقح  تیعر  هک  ینامز  سپ  تیعر . تماقتسا  هب  رگم  دندرگن  حالـصا  نامکاح  و  نامکاح ، حالـص  هب  رگم  دوشن 
اهّتنـس و  دریگ ، لادتعا  تلادع  ياههناشن  و  دوش ، اپ  رب  نید  ياههار  و  ددرگ ، دنمجرا  ناشیا  نایم  قح  دومن ، تیاعر  ار  تیعر  ّقح  مه 

. ددرگ لّدبم  سأی  هب  نانمشد  عماطم  و  دور ، دیما  تلود  ماود  هب  و  ددرگ ، هتسیاش  هتسارآ و  نامز  و  دوش ، ناور  دوخ  يارجم  رد 
474 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

داسفا و و  ددرگ ، راکـشآ  متـس  ياههناشن  و  دوش ، ادیپ  هملک  فالتخا  دـنک ، متـس  تیعر  رب  یلاو  ای  دوش ، بلاغ  یلاو  رب  تیعر  رگا  یلو 
، دور یلیطعت  هب  ور  ماکحا  يارجا  و  دوش ، لمع  سفن  ياوه  يور  زا  و  ددرگ ، اهر  اهّتنـس  نشور  ياههار  و  دوش ، دایز  نید  رد  لالتخا 

ماگنه نآ  هب  دننکن . تشحو  گرزب  لطاب  نتفرگ  ماجنا  رب  و  دنسرتن ، میظع  ّقح  لیطعت  زا  مدرم  تقو  نآ  رد  دوش ، دایز  اهناور  يرامیب  و 
ّقح رد  یهاوخریخ  هب  داب  امـش  رب  سپ  ددرگ . گرزب  ناگدنب  دزن  دـنوادخ  رفیک  و  دـنوش ، زیزع  ناراکدـب  و  راوخ ، ناراکوکین  هک  تسا 
وا ششوک  و  دیدش ، شصرح  قح  ياضر  ندروآ  تسد  هب  يارب  دنچ  ره  ار - یسک  اریز  راک ، نیا  رب  رگیدکی  يوکین  کمک  رگیدکی و 

ناگدنب رب  ادخ  بجاو  قوقح  هلمج  زا  نکل  دنک ، ادا  تسه  هکنانچ  ار  ادخ  تعاط  قح  هک  تسین  نآ  تردق  ددرگ - ینالوط  یگدنب  رد 
چیه و  دننک . مادقا  دوخ  نیب  رد  قح  هماقا  يارب  مه  هب  کمک  رد  و  دنزیخرب ، رگیدکی  یهاوخریخ  هب  دوخ  تقاط  هزادـنا  هب  هک  تسا  نیا 

هک یّقح  يادا  رد  هک  تسین  نانچ  دشاب -، هتشاد  یشیپ  نارگید  رب  نید  رد  شتلیضف  و  دشاب ، میظع  قح  رد  شتلزنم  هچرگ  سک -
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475 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نآ زا  رتمک  دـننیب - ریقح  هدـید  رد  و  دنرامـش ، کچوک  ار  وا  هچ  رگ  سک - چـیه  و  دـشابن ، کـمک  هب  جاـتحم  هدرک  بجاو  وا  رب  ادـخ 

. دوش کمک  نارگید  يوس  زا  ای  دنک و  کمک  نارگید  هب  قح  يادا  رد  هک  تسین 
ییاونش و و  دوتس ، رایسب  ار  ماما  نآ  نمض  رد  و  دومن ، ینالوط  ار  نخـس  تساخرب و  باوج  هب  ترـضح  نآ  نارای  زا  يدرم  تقو  نآ  رد 

: دومرف ترضح  درک ، راهظا  ترضح  نآ  هب  تبسن  ار  دوخ  تعاط 
رد ادخ  ياوس  ام  یگرزب ، نیا  رطاخ  هب  هک  دزـسیم  تسا ، تمظع  اب  شلد  رد  قح  عضوم  و  گرزب ، شناج  رد  ادخ  لالج  هک  سک  نآ 

دنوادـخ اریز  تسا ، رایـسب  وا  رب  ادـخ  ناسحا  فطل و  تمعن و  هک  تسا  یـسک  انعم  نیا  هب  سک  نیرتراوازـس  و  دـشاب . کـچوک  شرظن 
نیا هتسیاش  درم  دزن  نامکاح  تالاح  نیرتتسپ  زا  و  هتشگ . نوزفا  وا  رب  ادخ  ّقح  تمظع  هکنیا  رگم  هدرکن  تیانع  یسک  هب  رایسب  تمعن 

رد هک  مرادـن  لیم  نم  و  دـشاب ، هتفرگ  دوخ  هب  ییوج  يرترب  هفاـیق  ناـشراک  و  دوش ، هدرب  ییاتـس  دوخ  هب  قشع  ناـمگ  ناـنآ  هب  هک  تسا 
، متسین هنوگ  نیا  ادخ  دمح  هب  میانث ، حدم و  ندینش  قشاع  مدنم و  هقالع  ییاتسدوخ  هب  نم  هک  درذگب  امش  رطاخ 

476 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نآ تسا  رتراوازـس  نآ  هب  سک  همه  زا  هک  قح  ییایربک  تمظع و  ربارب  رد  يراسکاخ  رطاخ  هب  مه  زاب  مدوب  هلأـسم  نیا  رادتـسود  رگا  و 

هکنآ رطاخ  هب  ارم  یلو  دنرامـش ، نیریـش  تمحز  جـنر و  زا  سپ  هعماج  هلیـسو  هب  ار  دوخ  شیاتـس  هک  یمدرم  اـسب  هچ  مدرکیم . اـهر  ار 
زج ياهراچ  هک  یتابجاو  ماهدـشن و  غراـف  قوقح  نآ  لـماک  يادا  زا  زونه  ماهتفرگ و  راـک  هب  امـش  هب  تمدـخ  ادـخ و  يارب  ار  دوخ  سفن 

ناهنپ نیگمشخ  مدرم  ربارب  رد  ار  هچنآ  و  دییوگم ، نخـس  دنیوگیم  نخـس  ناشکرـس  اب  هکنانچ  نم  اب  سپ  دییوگن . انث  مرادن  اهنآ  ماجنا 
، تسا نیگنس  نم  رب  قح  نخس  ندینش  هک  دینکن  نامگ  و  دییامنن ، ترشاعم  نم  اب  یـسولپاچ  ارادم و  اب  و  دیرادم ، ناهنپ  نم  زا  دننکیم 

داهنـشیپ وا  هب  تلادـع  ای  دوش ، هتفگ  وا  هب  قح  نخـس  رگا  هک  نآ  اریز  مراد ، تساوخرد  امـش  زا  ار  دوخ  ياـجبان  میظعت  هک  دـیرادنپم  و 
نم هک  دینکن ، يراددوخ  لدع  هب  تروشم  ای  ییوگ  قح  زا  نیا  رب  انب  تسا . رتراوشد  وا  رب  لدع  قح و  هب  لمع  دیآ ، نیگنـس  وا  رب  ددرگ 

دنوادخ هک  یسفن  دنک  تیافک  مسفن  زا  ارم  دنوادخ  هکنیا  رگم  منمیا  هابتشا  زا  مراک  رد  هن  و  منک ، اطخ  هک  منآ  زا  رتالاب  هن  دوخ  رظن  رد 
، تسا رتکلام  نآ  هب  نم  زا 

477 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ام هک  تساـم  زا  يزیچ  نآ  بحاـص  کـلام و  تسین ، يراـگدرورپ  وا  زج  هک  میتسه  يراـگدرورپ  راـیتخا  رد  یناگدـنب  امـش  نم و  اریز 
ار ییانیب  و  یهارمگ ، ضوع  ار  تیادـه  دروآ  رد  دوب  ام  حالـص  هچنآ  هب  دروآ و  نوریب  میدوب  نآ  رد  هچنآ  زا  ار  ام  و  میتسین ، نآ  کلام 

دومرف تیانع  ام  هب  یلد  روک  زا  دعب 
(1217 . )

شیرق زا  تیاکش  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1208  ) 208

هراشا

نوگژاو ار  متموکح  هنامیپ  و  دـندرک ، محر  عطق  نم  اب  شیرق  اریز  مهاوخیم ، يراـی  ناشناگدـنهد  کـمک  شیرق و  رب  وت  زا  ادـنوادخ ،
ار نآ  هک  تسا  نآ  قح  شاب ، هاگآ  دنتفگ : و  دندرک ، عامتجا  مدوب  رتراوازـس  نآ  هب  نارگید  زا  هک  یّقح  رد  نم  اب  عازن  يارب  و  دـندومن ،

متیب لها  زج  ارم  مدـید  ماگنه  نآ  رد  ریمب ! فّسأت  اب  ای  نک ، ربص  هودـنا  هصغ و  رب  سپ  يوش ، عونمم  نآ  زا  هک  تسا  نآ  قح  و  يریگب ،
، مزادنا گرم  هطرو  هب  ار  نانآ  متشادن  اور  هک  تسین ، يرایمه  عفادم و  رای و 
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478 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
مدرک ربص  يزیچ  رب  مشخ  ندرب  ورف  يارب  و  مداد ، ورف  نهد  بآ  ولگ  رد  هدنام  ناوختسا  اب  و  متشاذگ ، مهرب  ار  هتفر  كاشاخ  مشچ  سپ 

. دوب رتتخس  گرزب  ياهدراک  ندیرب  زا  بلق  يارب  شدرد  و  رتخلت ، لظنح  زا  هک 
. مدروآ هرابود  دوب  تیاور  ود  رد  هک  یفالتخا  يارب  نم  یلو  دوب ، هدمآ  هبطخ 171 )  ) تشذگ رتشیپ  هک  ياهبطخ  نیب  نخس  نیا 

(1218)

دنتفر هرصب  هب  ترضح  اب  گنج  دصق  هب  هک  نانآ  هراب  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا  و 

دندوب نم  تعیب  تعاـط و  رد  ناـشمامت  هک  يرهـش  لـها  رب  دوـب و  نم  تسد  رد  هک  ناناملـسم  لاـملا  تیب  ناراد  هنازخ  نم و  نـالماع  رب 
رکم اب  ار  نانآ  زا  یهورگ  دنتخات ، منایعیـش  رب  دندیـشک ، داسف  هب  نم  هیلع  ار  ناشیا  قافتا  و  دندرک ، هدنکارپ  مه  زا  ار  اهنآ  دندرب ، موجه 

دندومن تاقالم  ار  ادخ  هناقداص  ات  دنتخادرپ  دروخ  دز و  هب  و  دنتساخاپ ، هب  نانآ  اب  گنج  يارب  ریشمش  اب  یهورگ  و  دنتشک ، هلیح  و 
.

479 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1219)

رد دّمحم  وبا  درک  روبع  دیسا  نب  باّتع  نب  نمحّرلا  دبع  هحلط و  هتشک  رانک  زا  لمج  رد  هک  یتقو  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1209  ) 209
هداتفا بیرغ  اجنیا 

نارس و  متفرگ ، فانم  دبع  نادنزرف  زا  ار  مماقتنا  دنشاب . هداتفا  ناگراتس  ریز  رد  هدش  هتـشک  شیرق  دارفا  منیبب  متـشادن  لیم  مسق  ادخ  هب  . 
تسکش ناشیاهندرگ  هدیسرن  نآ  هب  و  دندیشک ، ندرگ  دنتشادن  تقایل  هک  يزیچ  يارب  نانآ  دنتخیرگ ، نم  گنچ  زا  حمج  هلیبق 

([ 1220 . )

ناکلاس فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1210  ) 210

، دش مرن  شلد  و  کیراب ، شمسج  هک  يروط  هب  دناریم ، ار  شسفن  و  درک ، هدنز  ار  دوخ  لقع  انامه 
480 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رد هب  ار  وا  كولـس  باوبا  دومیپ ، ار  هار  رون  نآ  هب  و  درک ، نشور  وا  يارب  ار  هار  هک  دیـشخرد ، شیارب  یگدـنزورف  تیاـهن  رد  يروـن  و 
تفرگ و راک  هب  ار  شبلق  هک  ارچ  دـش ، راوتـسا  تحار  نما و  هاگیاج  رد  نت  شمارآ  هارمه  شیاهمدـق  و  دـندنار ، تماقا  هناخ  تمالس و 

تخاس دونشخ  ار  شراگدرورپ 

دنکیم داهج  هب  بیغرت  ار  شنارای  نآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1211  ) 211

يارب ات  هداد  تلهم  امش  هب  هقباسم  هدرتسگ  نادیم  رد  و  هدراذگ ، یقاب  امـش  يارب  ار  شرما  و  هتـساوخ ، امـش  زا  ار  شرکـش  يادا  دنوادخ 
گنهآ دیچیپ . مهرد  ار  هماج  نماد  و  دینک ، مکحم  ار  اههماج  رمک  دربن  ههبج  نیا  رد  سپ  دیریگ . یـشیپ  رگیدکی  زا  فدـه  هب  ندیـسر 

. دوشیمن عمج  یگرابمکش  اب  يّدج 
دربیم نیب  زا  اهیکیرات  هک  ار  اههشیدنا  رکذ  رایسب  هچ  و  دنکیم ! دوبان  باوخ  هک  ار  زور  ياهمیمصت  رایسب  هچ 

!
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481 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1221)

دومرف َرِباقَمْلا » ُمُتْرُز  یَّتَح  ُرُثاکَّتلا  ُمُکاهْلَأ   » هیآ توالت  زا  دعب  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1212  ) 212

هچ و  تسا - تربع  دنپ و  هطقن  هک  ار  ناگتفر  ياج  ینیگمهس ! گرزب  راک  هچ  و  یهاگآان ، نارئاز  هچ  و  يرود ، رایـسب  فده  هچ  ابجع !
ناشناردپ روبق  هب  ایآ  دنتساخرب ! رخافت  هب  دنراد  يرود  هلـصاف  نانآ  اب  هک  كاخ  رد  هدیـسوپ  ناگدرم  هب  و  دندید ، یلاخ  یتربع -! دنپ و 

تاکرح و  هداتفا ، داسجا  تشگرب  اییوگ  دنرامـشیم ؟ رایـسب  ار  دوخ  شیوخ  هب  ناشناگدرم  ددـع  ندرک  هفاـضا  هب  اـی  دـننکیم ، راـختفا 
نیا هدهاشم  اب  و  دنیآ ، باسح  هب  راختفا  هلیسو  ات  تسا  رتراوازس  دنـشاب  دنپ  هیام  نانیا  يارب  ناگدرم  دنهاوخیم . ار  هدش  فقوتم  ماسجا 
دولآ دـمر  ياهدـید  اـب  ناـگدرم  هب  دـنناد ! دوخ  يدنلبرـس  لـماع  ار  ناـنآ  اـت  تسا  رتهنـالقاع  دـنیآ  رد  عضاوت  میرح  هب  هدیـسوپ  داـسجا 

ياههناخ بارخ و  راید  نآ  ياههصرع  زا  ار  ناگدرم  لاوحا  رگا  دنداتفا . ینادان  يایرد  رد  تباب  نیا  زا  و  دنتسیرگن ،
482 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

قرف هب  دیتفر ، تلاهج  نادیم  هب  نانآ  زا  سپ  مه  امش  و  دندش ، مگ  دنتفر و  كاخ  يالبال  رد  دنیوگ : خساپ  رد  دنسرپب ، نانکاس  زا  یلاخ 
دندرک ناریو  هک  ییاههناخ  رد  دـیخرچیم ، دـناهتخادنا  رود  هچنآ  رد  و  دـیتسیایم ، ناشداسجا  يور  و  دـیراذگیم ، مدـق  ناـگدرم  نیا 

. دهدیم رس  هحون  هیرگ و  امش  رب  تسا  نانآ  امش و  نیب  هک  يراگزور  و  دیوشیم ، نکاس 
ياـهماقم هک  ناـنآ  دندیـسر ، خزرب  ربـق و  هب  امـش  زا  رتدوز  و  دنتفاتـش ، تسه  مه  امـش  یگدـنز  ناـیاپ  هک  گرم  هب  امـش  زا  شیپ  ناـنآ 

نانآ رب  نیمز  هار  نآ  رد  هک  دندومیپ  خزرب  نورد  رد  ار  یهار  دندوب ، تیعر  یهورگ  هاشداپ و  ياهدع  دنتشاد ، راختفا  بابسا  و  دنمجرا ،
يدـشر اهنآ  يارب  هک  دـندش  ناجیب  نانچ  ناشروبق  فاکـش  رد  دیـشون . ار  ناـشنوخ  و  دروخ ، ار  ناشتـشوگ  روگ  كاـخ  دـش ، ّطلـسم 

زا دنکیمن ، ناشراد  هصغ  تالاح  يدب  و  دناسرتیمن ، ار  نانآ  ایند  زیگنا  لوه  ثداوح  تسین ، ناشنتفای  دیما  هک  دنتشگ  یبیاغ  و  تسین ،
و دنـشکیمن ، ار  ناـشراظتنا  هک  دنتـسه  یناـبیاغ  دـنهدیمن . شوـگ  تخـس  ياهدـعر  هرعن  هب  و  دـندرگیمن ، بارطـضا  راـچد  اـههلزلز 

ینادهاش
483 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هک تسین  ناشیاج  يرود  تّدم و  يزارد  زا  دندش ، قرفتم  دنتشاد و  تفلا  دندش ، هدنکارپ  دندوب و  عمج  دندرگیمن . رـضاح  هک  دنتـسه 
، يرک هب  ار  ناشییاونـش  و  یلال ، هب  ار  ناشیایوگ  هک  دناهدناشون  نانآ  هب  یماج  هکلب  تسا ، شوماخ  ناشراید  و  هدیـشوپ ، ام  زا  ناشرابخا 

ناگدرم تسا . هدنکفا  ناشکاخ  هب  قیمع  یباوخ  تفگ : دیاب  مینک  ناشفصو  گنردیب  رگا  تسا ، هدرک  لیدبت  نوکس  هب  ار  ناشتکرح  و 
و هدـش ، هنهک  ییانـشآ  ياهزیواتـسد  ناشنایم  رد  دـنوریمن ، مه  ترایز  هب  هک  یناتـسود  و  دـنرادن ، سنا  مه  اب  هک  دنتـسه  یناـگیاسمه 

. هتشگ عطق  يردارب  بابسا 
. دنرود مه  زا  دنتسود  هکنیا  اب  و  دنیاهنت ، دنعمج  هکنیا  اب  یگمه 

. دنسانشیمن ار  یبش  زور  يارب  و  ار ، يزور  بش  يارب 
، دندید دندیسرتیم  هچنآ  زا  رتتخس  ار  هناخ  نآ  ياهرطخ  تسا . یمئاد  ناشیا  يارب  دناهتفر  روگ  هب  نآ  رد  هک  زور  بش و  زا  مادک  ره 

. دندومن هدهاشم  دندرکیم  روصت  هچنآ  زا  رتمیظع  ار  يارس  نآ  راثآ  و 
، دیشک ازارد  هب  دنیآ  دورف  دیاب  هک  ییاج  ات  نانآ  يارب  یقش ) دیعس و  هار   ) تفاسم ود  نیا  سپ 

484 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دندش وربور  نآ  اب  دندرک و  هدهاشم  هچنآ  فصو  زا  دندمآیم  نابز  هب  گرم  زا  سپ  رگا  دیـسر . دـیما  میب و  تیاهن  هب  هلـصاف  نیا  رد  و 
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لوقع شوگ  و  دـنیبیم ، ار  نانآ  ریذـپ  تربع  ياههدـید  هنیآ  ره  هدـش ، عطق  ناشرابخا  و  هتفر ، نیب  زا  ناشراثآ  رگا  و  دـندنامیم ، زجاـع 
نامکزان مرن و  ياهندب  دش ، تشز  ام  يابیز  مرخ و  ياههرهچ  دنیوگیم : لاح  نابز  اب  هکلب  قطن  لئاسو  نودب  و  دونـشیم ، ار  اهنآ  رابخا 

، میدرب ثرا  رگیدکی  زا  ار  تشحو  تخادنا ، یتخـس  هب  ار  ام  ربق  یگنت  میدرک ، رب  رد  یگدیـسوپ  یگنهک و  ياهـسابل  تخیـسگ ، مه  زا 
. تخیر ورف  ام  رب  ربق  شوماخ  ياههناخ 

ینالوط ازتشحو  لزانم  نیا  رد  نامتماقا  و  دـیدرگ ، تشز  نامگنر  بآ و  شوخ  ياهتروص  و  دومن ، دوبان  ار  ناممادـنا  ياـهییابیز  سپ 
. میتفای یخارف  یگنت  زا  هن  و  میراد ، ییاهر  هودنا  زا  هن  دش ،

موجه زا  ناشـشوگ  هک  ینیبب  و  دوش ، هتـشادرب  وت  ياشامت  يارب  ناـنآ  عضو  زا  هدرپ  اـی  ینک ، مّسجم  لـقع  تردـق  هب  ار  ناـنآ  لاـح  رگا 
كاخ همرس  ناشناگدید  و  هدش ، رک  هجیتن  رد  هدش و  هدروخ  هدنزگ  ناروناج 

485 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رد يرادیب  زا  سپ  ناشیاهلد  و  هدش ، هراپ  هراپ  ناشناهد  رد  يزیت  يدـنت و  زا  سپ  ناشیاهنابز  و  هتفر ، ورف  باسح  نیا  رب  هدـش و  هدیـشک 
هب ار  تفآ  ياههار  و  هدومن ، تشز  ار  نآ  هک  هدروآ  راب  هب  داسف  ياهزات  یگدیـسوپ  نانآ  وضع  ره  رد  و  هداـتفا ، تکرح  زا  ناـشیاههنیس 
هک ییاهلد  هن  و  دزیخرب ، تافآ  عفد  هب  هک  تسه  ییاهتـسد  هن  دـناهدش ، میلـست  اهتفآ  ربارب  رد  هک  ییاضعا  هدرک ، راومه  اـضعا  نآ  يوس 

تدش ره  رد  هک  ینکیم ، هظحالم  ار  كاشاخ  رپ  یناگدید  و  هصغ ، رپ  ياهبلق  ینک ) مسجم  ار  نانآ  رگا  يرآ  ، ) دـنک یباتیب  عزج و 
. ددرگن فرط  رب  هک  تسا  هدنریگ  ارف  ییالب  و  دورن ، نیب  زا  هک  تسا  یلاح  فصو  یتخس  و 

، دروخ ار  اهندب  نآ  نیمز  یلو  هدوب  فرـش  هدرورپ  تمعن و  زان و  هدش  هیذغت  هک  گنر  بآ و  شوخ  هدنزرا و  ياهندـب  تسا  رایـسب  هچ 
يرادهاگن يارب  تبیصم  الب و  ندیسر  ماگنه  هب  و  درکیم ، لوغشم  رورس  يداش و  بابـسا  هب  ار  دوخ  نزح  هودنا و  تقو  رد  هک  ییاهندب 

هب وا  دوب و  تلفغ  زا  رپ  شون  شیع و  هیاس  ریز  هک  نایم  نیا  رد  و  دادیم ، یّلـست  ار  دوخ  بعل  وهل و  ندادـن  تسد  زا  تذـل و  یـشوخ و 
، تشاذگ راخ  هب  ار  شیاپ  راگزور  دیدنخیم  وا  هب  ایند  ایند و 

486 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
، تخیمآ رد  وا  اب  تخانشیمن  هک  یمغ  دنکفا ، رظن  وا  هب  کیدزن  ییاج  زا  تکاله  گرم و  بابسا  و  تسکش ، مهرد  ار  شیاوق  هنامز  و 

يدوبهب هب  هک  یلاح  رد  دـناشن  یتسـس  فعـض و  هب  ار  يو  اـهیرامیب  و  دوب ، هتفاـین  ار  وا  نآ  زا  شیپ  هک  دـش  زارمه  ناـهنپ  یهودـنا  اـب  و 
و يدرـس ، هب  یمرگ  نیکـست  زا  دوب  ترابع  هک  درب  هانپ  ناساره  دـندوب  هداد  تداـع  ار  وا  ناـبیبط  هچنآ  هب  سپ  تشاد ، ناـنیمطا  شیوخ 

جالع ار  يدرـس  هکنیا  هن  مرگ  يوراد  و  دوزفا ، نآ  هب  هکلب  درکن  فرط  رب  ار  یمرگ  هکنیا  هن  يدرـس  لـماع  یمرگ ، هب  يدرـس  کـیرحت 
رد شبیبط  ات  دش ، ضرم  تدش  بجوم  هکلب  درواین  لادتعا  هب  ار  رامیب  هکنیا  هن  جازم  بسانم  ياود  و  دـش ، نآ  ناجیه  ثعاب  هکلب  دومنن 
رد و  هدـش ، لولم  وا  درد  نایب  زا  شدـنزرف  نز و  و  دومن ، شومارف  ار  وا  شراتـسرپ  و  تشگ ، دـیما  ان  يو  ناـمرد  زا  تسـس و  دوخ  راـک 

یکی دنتـسشن : وگتفگ  هب  دـندومنیم  نامتک  هک  يرابهودـنا  ربخ  زا  وا  رـس  يالاب  و  دنتـشگ ، هدـنامرد  شلاح  ناگدـننک  شـسرپ  باوج 
ناشتیلـست وا  ندرم  رب  رگید  یـصخش  و  دادیم ، ناشدـیما  وا  تّحـص  تشگزاـب  هب  يرگید  تسه ، هـک  تـسا  نـیمه  شعـضو  تـفگیم 

لاب رب  وا  هک  انثا  نیا  رد  تخادنایم . ناشدای  هب  ناگتشذگ  هب  تبسن  ار  رامیب  يور  هلابند  هک  یلاح  رد  تفگیم ،
487 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، تشگ نادرگرس  شذفان  كاردا  هشیدنا و  و  درک ، موجه  وا  هب  شیاههصغ  زا  ياهصغ  هاگان  دوب ، راوس  ناتـسود  كرت  ایند و  زا  ییادج 
زا ار  يروآدرد  نخس  رایسب  هچ  و  تشادن ، ار  نآ  باوج  تردق  یلو  تسنادیم  هک  ییاهخساپ  رایسب  هچ  دش . کشخ  شنابز  تبوطر  و 

! دزیم يرک  هب  ار  دوخ  یلو  دینـشیم  دومنیم  محرت  وا  هب  هک  یکدوک  اـی  درکیم  مارتـحا  شتمالـس  ناـمز  رد  ار  وا  هک  یگرزب  صخش 
تسا ناوتان  نآ  كرد  زا  لوقع  هک  تسا  ییاهیتخس  و  دشاب ، فصو  لباق  هکنآ  زا  رتتخس  تسا  ییاهیراوشد  گرم  يارب  يرآ 
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(1222 . )

دومرف ِهَّللا » ِرْکِذ  ْنَع  ٌعْیَب  َو ال  ٌةَراجِت  ْمِهیِهْلُت  ٌلاجِر ال   » هیآ توالت  تقو  هب  ار  نآ  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1213  ) 213

و دنیبیم ، ییانیبان  زا  دعب  اهلد  مشچ  و  دونشیم ، ینیگنس  زا  سپ  نآ  وترپ  رد  شوگ  هک  داد ، رارق  اهلد  لقیـص  ار  دوخ  دای  كاپ  دنوادخ 
. دوشیم مار  قح  اب  دانع  یپ  زا  اهلد 

488 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ناربمایپ زا  یلاخ  ياهراگزور  رد  رگید و  هعطق  زا  سپ  ناـمز  زا  ياهعطق  ره  رد  هتـسویپ  تسا - دـنمجرا  شیاـهتمعن  هک  ار - يادـخ  و 

رد يرادـیب  رون  هب  نانیا  دراد ، وگتفگ  نانآ  اب  ناـشلوقع  تاذ  رد  و  دـیوگیم ، زار  ناـنآ  اـب  ناـشرکف  هاـگ  هصرع  رد  هک  تسا  یناگدـنب 
ناراوگرزب نیا  دـنهدیم ، میب  قح  ماقم  زا  و  دـنزادنایم ، هّللا  مایا  دای  هب  ار  مدرم  دـنتخورفا ، رب  تیادـه  غارچ  اـهلد  اهـشوگ و  اههدـید و 

و دنهد ، شاهدژم  تاجن  هب  و  دنیوگ ، انث  حدـم و  وا  رب  ار  شهار  دریگ  تسار  هار  بناج  هک  ره  هک  دنتـسه  اهنابایب  رد  نایامنهار  نوچمه 
نآ ياهغارچ  اهیگژیو  نیا  اب  ناـنیا  دـنناسرتب ، تکـاله  زا  ار  وا  و  دـنیامن ، شهوکن  شرظن  رد  ار  شقیرط  دـتفا  پچ  تسار و  رد  هک  ره 

. دنتاهابتشا نآ  زا  شخب  تاجن  نایامنهار  و  اهیکیرات ،
، دنکیمن لفاغ  قح  رکذ  زا  ار  نانآ  يدتـس  داد و  تراجت و  چیه  دناهدرک ، باختنا  ایند  ياج  هب  ار  دای  نآ  هک  تسا  یلها  ادـخ  دای  يارب 

نامرف تلادع  هب  دننزیم ، گناب  نالفاغ  شوگ  هب  یهلا  تامرحم  زا  هدنراد  زاب  ياهنایب  اب  و  دـنربیم ، رـس  هب  ادـخ  دای  اب  ار  دوخ  راگزور 
هدیرب ایند  اب  ار  دوخ  هطبار  ییوگ  دنتسیایم ، زاب  نآ  زا  دوخ  دننکیم و  یهن  یتشز  زا  دننآ ، هب  لماع  دوخ  دنهدیم و 

489 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دنربیم رـس  هب  خزرب  رد  تسا  یتدم  هچ  هک  نایخزرب  ناهنپ  لاوحا  رب  راگنا  دننکیم ، هدـهاشم  تسایند  زا  دـعب  ار  هچنآ  دـنترخآ و  رد  و 
دننیبیم هک  تسا  نانچ  ییوگ  دناهتـشادرب ، نآ  زا  هدرپ  ایند  لها  يارب  نانیا  و  هدرک ، ققحم  نانآ  رب  ار  دوخ  ياههدعو  تمایق  و  دنهاگآ ،

. دنونشیمن مدرم  ار  هچنآ  دنونشیم  و  دننیبیمن ، مدرم  ار  هچنآ 
، هدرک زاب  ار  دوخ  لامعا  رتافد  هک  یلاح  رد  ینک ، مسجم  دوخ  لقع  رد  دنتسه  هتـسیاش  سلاجم  هدیدنـسپ و  تاماقم  رد  هک  ار  نانآ  رگا 

نآ هب  تبـسن  و  دـندوب ، رومأـم  نآ  هب  هک  یگرزب  کـچوک و  لـمع  ره  رب  دوـخ  سوـفن  هبـساحم  يارب  دـناهدش  غراـف  ياهشیدـنا  ره  زا  و 
زجاع شنتشادرب  زا  و  هدرک ، راب  دوخ  تشپ  رب  ار  دوخ  ناهانگ  نیگنس  راب  و  دناهدومن ، ریصقت  یلو  هدش  یهن  نآ  زا  ای  دناهدرک ، یهاتوک 

هب فارتعا  تمادن و  هاگیاج  رد  دناهدومن ، خساپ  شسرپ و  يراز  هلان و  اب  هارمه  نتـشیوخ  اب  و  هتـشگ ، ناشریگ  ولگ  هیرگ  هدش ، ناوتان  و 
ار نانآ  ناگتشرف  هک  دید ، یهاوخ  ار  یکیرات  هدندودز  ياهغارچ  و  تیاده ، ياههناشن  هنیآ  ره  دنراد ، نیزح  زاوآ  قح  هاگـشیپ  رد  هانگ 

رب شمارآ  هدومن ، هرصاحم 
490 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رظن نانآ  رب  دـنوادخ  هک  یّلحم  رد  هتـشگ ، هدامآ  نانآ  يارب  شزرا  اب  تاماقم  و  هدـش ، زاب  نانآ  يور  هب  نامـسآ  ياـهرد  و  لزاـن ، ناـنآ 
ناگورگ و  دننکیم ، مامشتسا  ار  قح  وفع  میسن  تاجانم  اعد و  اب  نانیا  تسا ، هدیدنسپ  ار  ناشماقم  و  هدش ، یـضار  ناشیعـس  زا  هدنکفا و 

ار ناشناگدید  رایسب  ياههیرگ  و  هتـسخ ، ار  ناشاهلد  هودنا  نامز  لوط  دندنوادخ . تمظع  ربارب  رد  راسکاخ  ناریـسا  و  قح ، لضف  هب  زاین 
اهیخارف هک  دننکیم  تساوخرد  يدنوادخ  زا  دنراد ، ياهدنبوک  تسد  تسه  دنوادخ  هب  يدـیما  نآ  زا  هک  يرد  ره  يارب  هدرک . حورجم 

. دندرگیمن دیما  ان  وا  زا  ناگدننک  تساوخ  رد  و  دوشیمن ، گنت  وا  دزن 
دسریم وت  ریغ  يرگباسح  ار  نارگید  باسح  اریز  زیخرب ، شیوخ  سفن  هبساحم  هب  دوخ  عفن  هب  ایب 

(1223 . )
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« ِمیِرَکْلا َکِّبَرِب  َكَّرَغ  ام  ُناسْنِإْلا  اَهُّیَأ  ای  : » توالت ماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1214  ) 214

، تساهرذع نیرتهیاپیب  هدروخ  بیرف  نآ  رذع  و  لیالد ، نیرتلطاب  تساوخ  زاب  نیح  رد  قح  مرک  هب  هدش  رورغم  لیلد 
491 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. هدیزرو رارصا  دوخ  تلاهج  رب  هنیمز  نیا  رد  وا 
؟ درک رورغم  تراگدرورپ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  و  داد ؟ تأرج  هانگ  ماجنا  رب  ار  وت  زیچ  هچ  ناسنا ، يا 

محر يرگید  هب  هک  یتروص  نامه  هب  ارچ  تسین ؟ يرادیب  ار  تباوخ  و  نامرد ، ار  تدرد  ایآ  تشاداو ؟ دوخ  تکاله  هب  ار  وت  زیچ  هچ  و 
يدرد راچد  ار  یـصخش  ای  يزادـنایم ، هیاس  وا  رب  سپ  ینیبیم  باتفآ  ترارح  رد  ار  یـسک  اسب  هچ  ییاـمنیمن ؟ محر  دوخ  هب  ینکیم 

تیاهالب رب  و  هداد ، ربص  تدرد  نیا  رب  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  ینکیم ، هیرگ  وا  رب  تمحر  يور  زا  وت  دنازوسیم و  ار  شندـب  هک  يرگنیم 
!؟ هداد تیاّلـست  لد  هتـشاد و  زاـب  تساـهناج  نیرتزیزع  وت  دزن  هک  دوخ  ناـج  رب  هیرگ  زا  ار  وت  يرورـس  يداـش و  هچ  و  هدوـمن ، دـنمناوت 
وا هطلـس  رهق و  ياـههار  رد  تناـهانگ  ّتلع  هب  هک  یتروص  رد  دـنکیمن  رادـیب  تلفغ  باوـخ  زا  ار  وـت  قـح  مشخ  نوخیبـش  میب  هنوـگچ 

سنا وا  دای  هب  و  شاب ، هدنب  ار  ادخ  امن . نامرد  ار  تلفغ  باوخ  يرایـشوه  هب  و  نک ، هجلاعم  هدارا  تّوق  هب  ار  لد  یتسـس  درد  ياهداتفا !؟
هب ار  وت  هک  نک  مسجم  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ندروآ  يور  ادخ  زا  ندنادرگ  يور  لاح  رد  و  ریگب ،

492 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
اب هک  ییادخ  تسا  هبترم  دنلب  يروآیم ! يور  وا  ریغ  هب  ینادرگیم و  يور  وا  زا  وت  و  دناشوپیم ، شلـضف  هب  و  دـنکیم ، توعد  شوفع 
رد و  یمیقم ، وا  شـشوپ  هانپ  رد  هک  یلاح  رد  يراد ! وا  تیـصعم  رب  یتأرج  هچ  یتسپ  یناوتان و  نیا  اب  وت  و  تسا ! میرک  هچ  شتردق  نیا 

و دنکیم ، داجیا  وت  يارب  هک  یتمعن  رد  هکلب  تسا ، هدیردن  ار  تتمرح  هدرپ  و  هتشادن ، زاب  وت  زا  ار  شلضف  يدرگیم ، شناسحا  يانخارف 
يربیم نامگ  هچ  وا  هب  سپ  یتسین ، مورحم  شفطل  زا  یندز  مه  هب  مشچ  دـیامنیم  رود  وت  زا  هک  ییالب  و  دـناشوپیم ، وت  رب  هک  یهاـنگ 

رب هک  يدوب  یـسک  نیلوا  وت  دـندوب ، ربارب  تردـق  تّوق و  رد  هک  دوـب  رفن  ود  نیب  هماـنرب  نیا  رگا  مسق  ادـخ  هب  ینک !؟ یگدـنب  ار  وا  رگا 
ایند ياهدـش ، نآ  هتفیرف  وت  هکلب  هدادـن  بیرف  ار  وت  ایند  میوگیم : قح  هب  يدرکیم . مکح  دوخ  نایز  هب  تلاـمعا  يدـب  قـالخا و  یتشز 

ندـش مک  و  تمـسج ، رب  درد  الب و  ندیـسر  زا  هک  ياهدـعو  اب  اـیند  درک ، تتوعد  فاـصنا  لدـع و  رب  و  دومن ، راکـشآ  تیارب  ار  اهدـنپ 
. دبیرفب ار  وت  ای  دیوگب  غورد  وت  هب  هک  تسا  نیا  زا  رترادافو  رتوگتسار و  دهدیم  وت  هب  تیورین 

493 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ایند رگا  دیآ ! رامـش  هب  وگغورد  وت  دزن  هک  نآ  رابخا  زا  ییوگتـسار  اسب  هچ  و  تسا ، مهّتم  وت  شیپ  هک  ایند  روما  زا  ياهدنهد  دنپ  اسب  هچ 

وت شوگ  هب  هک  ییاسر  هظعوم  دهدیم و  وت  هب  هک  ییوکین  دنپ  اب  ار  نآ  یسانشب  هدنام  یلاخ  ياههناخ  و  هدش ، بارخ  قطانم  يور  زا  ار 
يارـس ایند  دـنکیم . يراددوخ  تّدـش  هب  وت  صخـش  هب  ررـض  نایز و  ندیـسر  رد  هک  تفای  یهاوخ  ینابرهم  تسود  نوچمه  دـناسریم 
کین دـیامنن . باـختنا  نطو  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  ییوکین  لـحم  و  دـنادن ، دوـخ  هناـخ  ار  نآ  هک  نآ  يارب  تسا  یبوـخ 

. دنیرارف ایند  زا  زورما  هک  دنتسه  ینانآ  تمایق  رد  ایند  ناتخب 
ره هب  و  شناگدـنب ، يدوبعم  ره  هب  و  شلها ، ینییآ  ره  هب  و  دوش ، ققحم  شدـئادش  اهیتخـس و  اـب  زیخاتـسر  و  دزرلب ، نیمز  هک  یتـقو  هب 
رد هک  اهلیلد  هچ  یتسرد . لدع و  هب  رگم  دوشن  هداد  رفیک  ییاجبان  مدق  و  یفالخ ، هاگن  چـیه  زور  نآ  رد  دـنوش ، قحلم  شناوریپ  یماما 

هتفریذـپ نآ  هب  ترذـع  هک  روآ  يور  ياهماـنرب  هب  سپ  ددرگ ! دودرم  دوب  مرگلد  نآ  هب  صخـش  هک  اهرذـع  هچ  و  دوـش ، لـطاب  زور  نآ 
نآ هب  تناهرب  و  دوش ،

494 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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ترخآ رفـس  يارب  تسا و  یندـنام  تیارب  ار  هچنآ  نک  باـختنا  تترخآ  يارب  یناـمیمن  یقاـب  نآ  يارب  هـک  ییاـیند  زا  و  ددرگ ، راوتـسا 
نبب مکحم  تّمه  ياهبکرم  تشپ  رب  ار  ترخآ  هشوت  راب و  و  اشگب ، هدید  تاجن  قرب  هب  شاب ، هدامآ 

د.
(1224)

ملظ زا  يرازیب  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1215  ) 215

، موش هدیـشک  نیمز  يور  مندب  هب  اهدـنب  اهلغ و  نتـشاد  رارق  اب  و  مرآ ، زور  هب  نادعـس  راخ  يور  هب  يرادـیب  هب  ار  بش  رگا  مسق  ادـخ  هب 
لام زا  يزیچ  و  هدومن ، متـس  مدرم  زا  یـضعب  هب  هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  تمایق  رد  ار  شلوسر  ادخ و  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  شیپ 

و دوریم ، شیپ  یگدیسوپ  یگنهک و  يوس  هب  تعرس  هب  هک  يدوجو  يارب  منک  متس  یسک  هب  هنوگچ  مشاب ! هدرک  بصغ  ایند  شزرایب 
نم زا  ار  امـش  لاملا  تیب  زا  مدـنگ  نم  کی  هک  مدـید  رقف  جوا  رد  ار  لیقع  مسق  ادـخ  هب  دوشیم !؟ ینالوط  كاخ  هدوت  ریز  رد  شتماـقا 

هدید هریت  ياهگنر  دولآ و  رابغ  ياهوم  اب  رقف  یناشیرپ  زا  ار  شناکدوک  و  تشاد ، تساوخرد 
495 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هجوت شراتفگ  هب  نم  درکیم ، رارکت  ار  شنخـس  و  رارـصا ، شتـساوخرد  هب  لـیقع  دـندوب ، هدرک  هایـس  لـین  اـب  ار  ناـشتروص  ییوگ  هک 
نهآ اـنثا  نیا  رد  مهدیم ، نت  شاهتـساوخ  هب  هتـشادرب و  تسد  مشور  هار و  زا  و  هتخورف ، وا  هب  ار  منید  هک  درکیم  لاـیخ  وا  و  مدرکیم ،

کیدزن و  دز ، هلان  هراپ  نهآ  نآ  ترارح  زا  رامیب  هلان  نوچ  ناهگان  دوش ، شتربع  هیام  ات  مدرک  کیدزن  وا  ندب  هب  هتخادـگ و  ار  ياهراپ 
هب ار  نآ  یناسنا  هک  ياهراپ  نهآ  ربارب  رد  وت  ایآ  لیقع ، يا  دـنیرگب  وت  رب  رادـغاد  نارداـم  متفگ : وا  هب  دزوسب ، هتخادـگ  نهآ  نآ  زا  دوب 
زا وت  ایآ  یناشکیم !؟ هتخورفا  دوخ  مشخ  تهج  هب  راّهق  دـنوادخ  هک  یـشتآ  بناج  هب  ارم  یلو  ینزیم ، هلان  هتخورفا  رب  يزاـب  یخوش و 

یکیرات هب  هک  تسا  یـصخش  همانرب  رتبیجع  لیقع  تشذگرـس  زا  منزن !؟ هلان  منهج  هدـنزوس  شتآ  زا  نم  و  ینزب ، هلان  كدـنا  درد  نیا 
بآ اب  ار  نآ  يدرکیم  راگنا  هک  يروط  هب  مدوب  نیب  دـب  نآ  هب  متـشادن و  شوخ  ار  نآ  هک  ییاولح  و  هتـسب ، فرظ  رد  یناـغمرا  اـب  بش 

: تفگ تسا . مارح  تیب  لها  ام  رب  هک  اهنیا  هقدص ؟ ای  تاکز  ای  تسا  هلـص  نیا  متفگ : وا  هب  دمآ ، نم  دزن  دناهتخاس  رام  غارفتـسا  ای  ناهد 
هب تردام  متفگ : تسا . هیده  هکلب  نآ ، هن  تسا و  نیا  هن 

496 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب ییوگ !؟ هدوهیب  ای  ياهناوید و  ای  هدروخ ، مه  هب  تاهشیدنا  رکف و  هاگتسد  ای  یهد !؟ مبیرف  ادخ  نید  هار  زا  ياهدمآ  دنیـشنب ، تیازع  هب 

ياهچروم ناهد  زا  يوج  تسوپ  ندوبر  اـب  ار  دـنوادخ  اـت  دـنهدب  نم  هب  تساـهنآ  ياهنامـسآ  ریز  هچنآ  اـب  ار  میلقا  تفه  رگا  مسق  ادـخ 
رتراوخ دوجیم  ار  نآ  تسا و  یخلم  ناهد  رد  هک  یگرب  زا  نم  دزن  امش  يایند  کشیب  و  منزیمن ! تسد  يراک  نینچ  هب  منک  تیـصعم 

و میربیم ، هانپ  ادـخ  هب  شزغل  یتشز  و  لقع ، باوخ  زا  راکچ !؟ دـنامیمن  یقاب  هک  یتّذـل  دوریم و  تسد  زا  هک  یتمعن  اب  ار  یلع  تسا !
میبلطیم يرای  وا  زا 

(1225 . )

يزور یناوارف  رد  تسا  ترضح  نآ  ياهاعد  زا  ( 1216  ) 216

زا و  مهاوخ ، يزور  دنهاوخ  ار  وت  يزور  هک  نانآ  زا  ات  نکـشن ، یتسدـگنت  هب  ار  متمرح  و  امرف ، ظفح  يزاینیب  هب  ار  میوربآ  ایادـخ ، راب 
دیاشخبب نم  هب  هک  یسک  يانث  هب  و  مشاب ، تفوطع  راتساوخ  مدرم  رارش 

497 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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هچ یعنم ، شـشخب و  رادراـیتخا  همه ، نیا  يارو  اـم  وت  و  مدرگ ، ـالتبم  دزرو  غیرد  نم  هب  ندیـشخب  زا  هک  نآ  ییوگدـب  هب  و  میآ ، راـچد 
ییاناوت زیچ  ره  رب  هکنیا 

([ 1226 . )

ایند زا  زیرگ  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1217  ) 217

تـسا یتـالاح  دـنربن . رد  هب  ملاـس  ناـج  شلها  و  دـنامیمن ، رادـیاپ  شلاوـحا  تناـیخ . هب  فورعم  و  ـالب ، هب  هدـیچیپ  تسا  ياهناـخ  اـیند 
هب شیاهریت  هک  دـنیالب ، ریت  جامآ  شمدرم  بایان . نآ  رد  تینما  و  تسا ، دنـسپان  نآ  رد  یگدـنز  ّریغتم . تسا  ییاـهتبون  و  نوگاـنوگ ،

. دنکیم ناشدوبان  گرم  اب  و  دوریم ، هناشن  نانآ  يوس 
امش زا  ناشرمع  دنتشذگ ، ناهج  زا  امش  زا  شیپ  هک  دیشابیم  ینانآ  ریسم  رد  ایند  نیا  زا  دیتسه  نآ  رد  هچنآ  امش و  دینادب  ادخ ، ناگدنب 

، رتدابآ ناشراید  رتینالوط ،
498 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و دـش ، یلاخ  ناشرهـش  دیـسوپ ، ناشیاهندـب  تسـشن ، ناشرورغ  داـب  درم ، ورف  ناشیادـص  اـما  دوب ، رتهنارهاـم  رتهب و  امـش  زا  ناـشراثآ  و 
دحل نیمز و  ریز  ياهروگ  و  هتسویپ ، مه  هب  ياهگنس  هب  اهنآ  هدرتسگ  ياهرتسب  اهشرف و  و  ناینب ، تخـس  ياهخاک  تشگ . دوبان  ناشراثآ 

کیدزن مه  هب  روبق  نآ  دـناهدرک . مکحم  ار  نآ  نیمز  كاخ  اب  و  هدـش ، انب  یناریو  ياج  رد  هک  ییاـهروگ  نآ  دـش ، لیدـبت  هدـش  هدـیچ 
لابلا غراف  رهاظ  هب  هک  یموق  نیب  و  دنـسرت ، تشحو و  رد  هک  دـنمیقم  ياهّلحم  لها  نایم  رد  دـناتبرغ ! ییاهنت و  رد  شنانکاس  اما  تسا ،

مه اب  هکنیا  اب  دـندنویپیمن  مه  هب  ناگیاسمه  نتـسویپ  نوچمه  و  دـنریگیمن ، سنا  اهنطو  هب  دـنناوارف ، ياهلغـشم  راـچد  لـطاب  رد  یلو 
اهنآ رب  دوخ  ینیگنـس  نتخادنا  اب  یگدیـسوپ  هک  یتروص  رد  دننک  دید  زاب  دید و  هنوگچ  تسا . کیدزن  مه  هب  ناشیاههناخ  دـنرواجم و 

ناگورگ هب  ار  امـش  اهربق  و  دیتسه ، اهنآ  ياج  نآلا  امـش  دـینک  روصت  هدروخ !؟ ار  ناشیاضعا  كاخ  گنـس و  و  هدرک ، یـشالتم  ار  نانآ 
اههمانرب هک  هاگ  نآ  دوب  دهاوخ  هنوگچ  امش  لاح  دیاهتفر . هاگ  هعیدو  نآ  شوغآ  رد  و  هتفرگ ،

499 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هک دـنوادخ  يوس  هب  و  دوشیم ، هاگآ  هداتـسرف  شیپ  هچنآ  زا  یـسک  ره  ماگنه  نآ  دـنروآ ؟ رد  اهروگ  زا  ار  اـههدرم  و  دـسرب ، ناـیاپ  هب 

دیاین ناشراک  هب  دنتسبیم  ارتفا  هچنآ  و  دنوشیم ، هدنادرگ  زاب  تسا  نانآ  ّقح  رب  تسرپرس 
(1227 . )

ادخ ناقشاع  فصو  رد  تسا  ترضح  نآ  ياهاعد  زا  ( 1218  ) 218

ناشنطاب رد  ار  نانآ  يرترضاح ، همه  زا  دنیامن  دامتعا  وت  رب  هک  نانآ  ّمهم  تیافک  يارب  و  یـسنوم ، نیرتهب  تناقـشاع  يارب  وت  ایادخ ، راب 
هب ناـشیاهلد  و  تسا ، مولعم  وت  دزن  ناـشیاهزار  نیا  رب  اـنب  ینادیم . ار  ناـشییانیب  هزادـنا  و  یهاـگآ ، ناـشیاهناهن  هب  و  ینکیم ، هدـهاشم 
هانپ وت  هب  درآ  موجه  نانآ  هب  بئاصم  رگا  و  دوش ، ناشـسنوم  وت  داـی  دزادـنا  تشحو  هب  ار  ناـنآ  ییاـهنت  رگا  هودـنا . مغ و  رد  وت  بناـج 

. تسوت نامرف  تیافک  اب  فک  رد  اهراک  مامت  همشچ  رس  و  وت ، تسد  هب  روما  همه  مامز  دننادیم  اریز  دنیوج ،
500 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هب ار  ملد  نانع  و  شاب ، مییامنهار  تسا  نم  تحلصم  هچنآ  هب  سپ  منادرگرـس ، مهاوخب  هچ  هکنیا  زا  ای  مزجاع ، متلأسم  نایب  زا  رگا  یهلا ،
هلماعم نم  اب  توفع  اب  ایادخ ، راب  تسین . بیجع  هناگیب و  وت  ياهتیافک  اهتیادـه و  زا  اههمانرب  نیا  هک  نادرگب ، تسا  نم  ریخ  هچنآ  يوس 

تتلادع اب  هن  نک 
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(1228 . )

تسا ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1219  ) 219

«1»
______________________________

( راتساریو . ) رمع هب  طوبرم  لصف  رخآ  يرهطم ، دیهش  داتسا  هغالبلا ، جهن  رد  يریس  كر : تسیک ، هراب  رد  نانخس  نیا  هکنیا  رد  ( 1)
رـس تشپ  ار  هنتف  و  تشاد ، اپ  هب  ار  ّتنـس  دومن . نامرد  ار  درد  درک و  تسار  ار  اهيژک  هکنیا  هچ  دهد ، ریخ  ار  نالف  ياهرهـش  دـنوادخ 

و دروآ ، اج  هب  ار  قح  یگدنب  تسج . یـشیپ  نآ  يدـب  زا  دیـسر و  تموکح  ریخ  هب  تشذـگ . ایند  زا  بیع  مک  كاپ و  هماج  اب  تخادـنا .
ار مدرم  تفر و  نایم  زا  دومن . تاعارم  ار  وا  ياوقت  ّقح 

501 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دنامن نیقی  رب  ياج  رب  اپ  هتفای  هار  و  دباین ، تیاده  نآ  رد  هارمگ  هک  درک ، اهر  نوگانوگ  ياههار  رد 

(1229 . )

تفالخ رب  بانج  نآ  اب  مدرم  تعیب  فیصوت  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1220  ) 220

نآ مدرک ، عمج  نم  یلو  دیدیشک  ار  نآ  متس ، هب  نم  دیدرک و  زاب  ار  متسد  مالک 53 )  ) تشذگ رگید  یظافلا  اب  نیا  هیبش  ینخس  البق  و  . 
زا ابع  و  دش ، هراپ  شفک  دنب  هک  ییاج  ات  دیدروآ ، موجه  نم  رب  دنوشیم  دراو  ناشیاهروخشبآ  هب  هک  یتقو  هب  هنـشت  نارتش  نوچمه  هاگ 

دجو هب  ینعم  نیا  زا  مه  ناکدوک  هک  دـندش  لاحـشوخ  ناـنچنآ  نم  اـب  ناـشتعیب  رطاـخ  هب  مدرم  و  دـنام ، اـپ  ریز  فیعـض  و  داـتفا ، شود 
يور هرظنم  نیا  ياـشامت  يارب  باـقنیب  هدیـسر  ون  نارتخد  و  ناوارف ، تّقـشم  اـب  ناراـمیب  و  نازرل ، ياـهماگ  اـب  ناوتاـن  ناریپ  و  دـندمآ ،

دندروآ
.

502 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1230)

لمع رد  ششوک  اوقت و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1221  ) 221

هراشا

کمک هب  هدـنهاوخ  تسا ، یتکاله  ره  زا  تاجن  و  رگهطلـس ، ره  هطلـس  زا  ییاهر  و  تمایق ، هتخودـنا  و  یتسرد ، دـیلک  یهلا  ياوقت  اعطق 
سپ دسریم . دراد  تبغر  هک  هچنآ  هب  قاتشم  بلاط  و  دنکیم ، ادیپ  تاجن  اوقت  هلیـسو  هب  مّنهج ) زا   ) نازیرگ و  دسریم ، شدارم  هب  اوقت 

ملق و  شمارآ ، نامز  نامز  و  دوشیم ، باجتـسم  اـعد  و  دـهدیم ، دوس  هبوت  و  دوریم ، ـالاب  قح  بناـج  هب  لـمع  هک  یلاـح  دـینک  لـمع 
گرم ای  دزادنیب ، راک  زا  ار  امش  يرامیب  و  دسر ، يریپ  هب  یناوج  هکنآ  زا  شیپ  دیباتشب  تعاط  یگدنب و  هب  و  تسا ، راک  رد  لمع  نابتاک 

يزرابم بوبحمان ، تسا  ياهدننک  رادید  تسا ، فادها  هدننک  رود  و  اهیشوخ ، هدننک  هریت  و  اهتّذل ، هدننک  دوبان  گرم  هک  دیابرب ، ار  امش 
امش هب  شیاهالب  هتخیوآ ، رد  امش  هب  شیاهماد  ماقتنا ، لباق  ریغ  تسا  يراکتیانج  یندشان ، بولغم  تسا 

503 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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هک تسا  مک  و  تسا ، یپ  رد  یپ  امش  رب  شتمحز  روج و  گرزب ، امش  هراب  رد  شرهق  هداد ، رارق  فده  ار  امش  شیاهناکیپ  هدرک ، هطاحا 
شدئادش ياهیکیرات  و  دشک ، هنابز  شیاهالب  شتآ  و  دزادنا ، هیاس  امش  رب  شکیرات  ياهربا  تسا  کیدزن  دوشن . دراو  امش  رب  شتبرض 

ار امـش  شتبرـش  ندیـشچ  یخلت  و  وت ، رد  وت  ياهیکیرات  و  حور ، جورخ  درد  و  راضتحا ، تلاح  زا  یـشان  ياهیـشوهیب  و  دـسرب ، هار  زا 
. دریگارف

ار ناتراثآ  و  هدرک ، هدنکارپ  ار  ناتنیرواشم  و  هدومن ، شوماخ  هتسهآ  نخس  نتفگ  زا  ار  امش  هتشگ و  دراو  امش  رب  هدزرس  هک  تسا  نانج 
، دـننک میـسقت  ار  هتـشاذگ  اج  هب  ثرا  ات  هدومن  کیرحت  ار  امـش  ناثراو  و  هتـشاذگ ، یلاخ  لطعم و  ار  ناتیاهرهـش  و  هدیـشک ، يدوبان  هب 
هک دـننیگمغ  ناـکیدزن  یخرب  و  دـنرادن ، ناـتلاح  هب  يدوـس  امـش  ندرم  تـقو  رد  هـک  دنتـسه  صاـخ  ناـشیوخ  ناـثراو  نـیا  زا  یهورگ 

. دهدیمن هار  دوخ  هب  هصغ  امش  گرم  زا  هک  تسا  ياهدننک  تتامش  يرگید  و  دنوش ، امش  ندرم  عنام  دنناوتیمن 
. تسا مهارف  هشوت  داز و  هک  یلزنم  رد  هشوت  داز و  ندرک  مهارف  و  ندش ، هدامآ  نتفرگ و  رب  هشوت  و  ششوک ، یعس و  هب  داب  امـش  رب  سپ 

هتشذگ و ياهتما  زا  امش  ناینیشیپ  هکنانچ  دبیرفن  ار  امش  ایند 
504 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، دندرک يرپس  هدوهیب  ار  نامز  دندش ، نآ  بیرف  تلفغ و  راچد  و  دندیـشود ، ناوارف  ریـش  ایند  زا  هک  نانآ  تفیرف ، ار  هتـشذگ  رد  نامدرم 
هیرگ هب  و  دنسانشیمن ، دور  نانآ  دزن  هک  ار  یـسک  دش ، نارگید  ثرا  ناشلاوما  و  ناتـسروگ ، نانآ  نکاسم  اما  دندومن ، هنهک  ار  نآ  هزات 

. دنهدیمن باوج  دنزب  ادص  ار  نانآ  هک  ار  یسک  و  دنهدیمن ، یتیمها  دنیرگب  نانآ  رب  هک  نانآ 
هب دناشوپیم و  تمالس  هماج  دنکیم ، عنم  تخـس  دشخبیم و  كدنا  تسا ، راّکم  هدنبیرف و  راّدغ و  تّدش  هب  هک  دیـشاب  رذح  رب  ایند  زا 

. دریگن مارآ  شایتخس  الب و  و  دشابیمن ، نایاپ  ار  شجنر  تسین ، مئاد  شتحار  دنکیم ، هنهرب  ربج  روز و 

نادهاز فیصوت  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

لمع دنتـشاد  تریـصب  هک  هچنآ  هب  تسین ، نآ  لها  هک  یـسک  دـننام  دـندوب  ایند  رد  دـندوبن ، نآ  هتـسبلد  یلو  دـندوب  ایند  لها  زا  یمدرم 
. دنتفاتش دنتشاد  رذح  نآ  زا  هچنآ  عفد  هب  و  دندرک ،

505 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ياهبلق گرم  نانآ  اما  دنرامـشیم ، گرزب  ار  ناشیاهندـب  گرم  هک  دـندیدیم  ناـنچ  ار  اـیند  لـها  دنتـشگیم ، ترخآ  لـها  ناـیم  رد 

دنتسنادیم رتگرزب  ار  ناگدنز 
(1231 . )

دومرف داریا  هرصب  هب  تکرح  تقو  هب  راق  يذ  رد  ار  نآ  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1222  ) 222

غالبا ار  شراگدرورپ  تالاسر  و  درک ، ناـیب  دوب  هدـش  رومأـم  نآ  هب  ربماـیپ  ار  هچنآ  هدومن  رکذ  لـمج  باـتک  رد  يدـقاو  ار  هبطخ  نیا  . 
زا سپ  نادنواشیوخ  نیب  و  تسویپ ، مه  هب  ار  یگدنکارپ  و  داد ، ماظن  ار  یعامتجا  ياهیگتخیـسگ  مه  زا  وا  هلیـسو  هب  مه  دنوادخ  دومن ،

دومن داجیا  تفلا  اهلد ، رد  هدننز  شتآ  ياههنیک  و  اههنیس ، رد  نکفا  هنیک  ینمشد 
(1232 . )

دمآ و شرـضحم  هب  بانج  نآ  تموکح  مایا  رد  دوب و  نایعیـش  زا  هک  هعمز  نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1223  ) 223
درک یلام  تساوخرد 
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506 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
: دومرف ، 

رد نانآ  اب  رگا  تساهههبج . رد  نانآ  ریـشمش  هجیتن  ناشیا و  هتخودـنا  مالـسا و  ّتلم  تمینغ  هکلب  وت ، زا  هن  تسا  نم  زا  هن  لام  نیا  اـعطق 
تسین نارگید  ناهد  يارب  نانآ  تمحز  لوصحم  هن  رگ  و  تسا ، نانآ  نوچمه  یبیصن  مه  ار  وت  يدوب  کیرش  ناشداهج 

(1233 . )

دوخ هنامز  شهوکن  تیب و  لها  لضف  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1224  ) 224

شراتفگ دـشاب  نخـس  رب  ياناوت  رگا  و  دـهدن ، يرای  ار  وا  نابز  دـشاب  راتفگ  زا  زجاع  یمدآ  هاگره  تسا ، ناسنا  زا  ياهعطق  نابز  دـینادب 
. تسا هتشهورف  ام  رب  شیاههخاش  و  هدناود ، هشیر  ام  رد  نخس  تخرد  و  میمالک ، ناریما  ام  دهدن . تلهم 

، كدنا قح  هب  يایوگ  هک  دیتسه  ینامز  رد  دیشاب  هاگآ  دنک ، تمحر  ار  امش  دنوادخ 
507 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ناشناوج دناقفتم . تاشامم  يراگنا و  لهس  رب  و  دنامیقم ، هانگ  رب  نامز  لها  تسا . هتشگ  راوخ  قح  مزالم  و  هدنام ، زاب  یتسار  زا  نابز  و 
و دـنکیمن ، مارتحا  ار  ناـشگرزب  ناـشکچوک  تسا . سولپاـچ  ناشهدـنیوگ  و  قفاـنم ، ناشدنمـشناد  راـکهانگ ، ناـشهدروخلاس  رازآ ، رپ 

دهدیمن کمک  ناشیاونیب  هب  ناشرگناوت 
(1234 . )

تسا ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1225  ) 225

زا نخـس  میدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  هک  هدرک  تیاور  هیحد  نب  کلام  زا  دیزی  نب  هّللا  دبع  زا  هبیتق  نب  دمحا  زا  ینامی  بلعذ 
: دومرف ترضح  دمآ ، شیپ  مدرم  نطاب  رهاظ و  فالتخا 

. مرن تشرد و  و  نیریش ، روش و  نیمز  زا  دندوب  ياهعطق  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  هدروآ ، دوجو  هب  توافت  نانآ  نیب  ناشتـشرس  يدابم 
ابیز یتروص  ار  یکی  دنتوافتم . مه  اب  ناشکاخ  فالتخا  هزادنا  هب  و  دنکیدزن ، مه  هب  ناشنیمز  ندوب  کیدزن  ساسا  رب  نانیا  سپ 

508 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
، شیدـنارود یلقع  هاتوک و  یتماـق  ار  یکی  تشز ، یتروص  كاـپ و  یلمع  ار  یکی  هاـتوک ، یتّمه  دـنلب و  یتماـق  ار  یکی  مک ، لـقع  یلو 

دومرف تیانع  اناد  زیت و  یلد  ایوگ و  ینابز  ار  یکی  و  ناشیرپ ، یلقع  هتشگرس و  یلد  ار  یکی  بابان ، یتلصخ  یلو  وکین  یتعیبط  ار  یکی 
(1235 . )

دومرف نایب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زیهجت  لسغ و  تقو  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 1226  ) 226

ثیداحا توبن و  نآ  دوشیمن و  عطق  نارگید  گرم  اب  هک  يزیچ  دش  عطق  وت  گرم  اب  هنیآ  ره  ادخ ، لوسر  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و 
شمارآ تیلست و  هب  ناشتبیصم  هب  ار  ملاع  ناگدز  تبیصم  مامت  هک  تسا  نانچ  وت  تبیـصم  تیـصوصخ  تسا . ینامـسآ  ياهربخ  نید و 

ربص هب  ار  ام  هک  تسا  نیا  هن  رگا  و  تسین ، مغ  زا  غراف  وت  تبیـصم  رد  مدرم  زا  يدحا  لد  هک  تسا  نیا  رد  تتبیـصم  تیمومع  و  دناشن ،
، دنامیم نامردیب  ام  يارب  درد  نیا  و  میتسیرگیم ، وت  رب  مشچ  کشا  ندش  کشخ  ات  هنیآ  ره  ياهدومرف ، یهن  عزج  زا  و  رما ،

509 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ردپ تسین ، رودقم  یسک  زا  نآ  عفد  گرم و  ندنادرگ  رب  اما  تسا ، مک  وت  تبیصم  رد  همه  نیا  یلو  دوب ، یگشیمه  نامهودنا  نزح و  و 
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رادهاگن دوخ  رطاخ  رد  و  رآ ، دای  هب  تراگدرورپ  دزن  ار  ام  تیادف ، مردام  و 
(1185 . )

شنیرفآ بیاجع  ربمایپ و  شیاتس  یهلا و  دمح  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1227  ) 227

هراشا

هک نامه  دنناشوپن ، ار  وا  هدنـشوپ  ياههدرپ  و  دـننیبن ، ار  وا  اهمـشچ  دـنریگن ، شیارف  اهناکم  دـباین ، رد  ار  وا  ساوح  هک  دـمح  ار  ییادـخ 
رگیدـکی هب  تاقولخم  ندوب  هیبش  و  تسوا ، دوجو  ناهرب  تادوجوم  ندـمآ  دوجو  هب  و  وا ، ندوب  یلزا  رب  لیلد  شتاقولخم  ندوب  ثداـح 

نایم رد  تسا ، رود  هب  دـنک  متـس  دوخ  ناگدـنب  هب  هکنیا  زا  و  قداـص ، شاهدـعو  رد  هک  يدـنوادخ  تسین . یهیبش  ار  وا  هک  نیا  رب  هاوگ 
تادوجوم رب  هک  یناوتان  غاد  هب  و  شتیلزا ، رب  ءایـشا  ندوب  ثداح  هب  دـنک . راتفر  تلادـع  هب  نانآ  رب  ندرک  مکح  رد  و  طسق ، هب  شداـبع 

رب هداهن 
510 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دروآ هاوگ  شندوب  یمئاد  رب  هدادن  رارق  نآ  زا  يزیرگ  هک  تاقولخم  يانف  گرم و  هب  و  شتردق ،
اههدـید و  ساوح ، هلیـسو  هب  هن  دـنبایرد  ار  وا  اهنهذ  نابیتشپ . کمک  اب  هن  تساپ  رب  نامز ، هب  هن  تسا  یگـشیمه  ددـع ، هب  هن  تسا  یکی 

هب و  دوـمن ، یّلجت  اههشیدـنا  دزن  اههشیدـنا  هب  هکلب  درکن  هطاـحا  وا  هب  اههشیدـنا  یّـسح . روـضح  هجو  رب  هن  دـنهد  یهاوـگ  ار  شدوـجو 
رب داسجا  ماسجا و  نوچمه  وا  یگرزب  داد . رارق  یـضاق  هنیمز  نیا  رد  ار  اههشیدنا  و  دنرادن ، هطاحا  وا  هب  اههشیدـنا  هک  دومناو  اههشیدـنا 

میظع شتنطلـس  و  گرزب ، شنأش  هکلب  دـیآ ، گرزب  مجح  مسج و  رد  ات  تسین  تیاهن  تیادـب و  قمع و  مجح و  ضرع و  لوط و  ساسا 
. تسا

و هدننک ، مازلا  لیالد  اب  ار  وا  داب . شلآ  وا و  رب  ادخ  دورد  تسوا ، هدیدنسپ  نیما  و  هدیزگرب ، لوسر  هدنب و  دّمحم  هک  مهدیم  تداهش  و 
نانآ هب  ار  هار  تشاداو و  تسار  هار  هب  ار  اهناسنا  و  دناسر ، مدرم  هب  اراکشآ  ار  قح  تلاسر  مه  وا  داتسرف ، نشور  هار  و  راکـشآ ، يزوریپ 

ياههتشر و  درک ، اپ  هب  ار  نید  نشور  لعشم  تیاده و  ياههناشن  و  دنایامن ،
511 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دومن راوتسا  ار  نامیا  ياههریگتسد  و  مکحم ، ار  مالسا 

تاناویح زا  یفانصا  شنیرفآ  بیاجع  فیصوت  رد  تسا  هبطخ  نیا  زا 

اهلد اما  دندیسرتیم ، نازوس  باذع  زا  و  هتشگ ، زاب  میقتسم  هار  هب  دندومنیم ، هشیدنا  قح  تمعن  یگرزب  تردق و  تمظع  رد  مدرم  رگا 
ار شبیکرت  و  مکحم ، ار  شتقلخ  هنوگچ  هک  دـننکیمن  تقد  هدـیرفآ  هک  يزیچ  نیرتکـچوک  هب  اـیآ  تسا . كاـنبیع  اههدـید  و  راـمیب ،

شمادـنا تفارظ  و  کـچوک ، هّثج  اـب  ار  هچروـم  تسارآ !؟ تسوـپ  ناوختـسا و  هـب  و  داد ، رارق  مـشچ  شوـگ و  نآ  يارب  و  درک ، راوتـسا 
رب و  دوریم ، هار  نیمز  يور  یمرن  هب  هنوگچ  درک ، كرد  هشیدنا  هب  و  دید ، مشچ  هشوگ  اب  ار  وا  ناوتیمن  هک  تسا  ياهنوگ  هب  دـیرگنب ،

يارب ندمآ  تقو  هب  و  دنکیم ، عمج  ناتـسمز  يارب  ناتـسبات  هب  دـهدیم ، رارق  شهاگرارق  رد  و  دربیم ، هنال  هب  ار  هناد  دـهجیم ، شقزر 
، دیامنیم اّیهم  نتشگزاب  نامز 

512 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
شمورحم ناـّید  راـگدرورپ  و  درادـن ، تـلفغ  وا  زا  ناـّنم  دـنوادخ  هداد ، قزر  شلاـح  قـفاوم  ار  وا  و  هدــش ، وا  يزور  نماـض  شیادــخ 
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تسوا نورد  رد  هچنآ  و  نییاپ ، الاب و  رد  وا ، ياذغ  نایرج  عضاوم  رد  رگا  و  دشاب ! تخس  کشخ و  یگنـس  نایم  رد  هچرگ  دراذگیمن ،
هب شفصو  زا  و  ییآ ، بّجعت  هب  شـشنیرفآ  زا  هنیآ  ره  یـشیدنیب ، شوگ  مشچ و  زا  تسوا  رـس  رد  هچنآ  و  شمکـش ، عالـضا  بناوج  زا 
وا اب  یـسک  درک ، انب  اضعا  نیا  هیاپ  رب  ار  وا  و  تشاداو ، شیاپ  تسد و  يور  هب  ار  هچروم  هک  ییادخ  تسا  هبترم  دـنلب  یتفا . بعت  جـنر و 
یط شیاهتنا  هب  ندیـسر  ات  ار  تاهشیدـنا  ياههار  رگا  و  دادـن . کـمک  ار  وا  نآ  شنیرفآ  رد  يدـنمتردق  و  دوبن ، کیرـش  هماـنرب  نیا  رد 

و زیچ ، ره  رد  هک  ینوگهنوگ  تقد  رطاخ  هب  تساـمرخ ، هلخن  هدـننیرفآ  ناـمه  هچروم  هدـننیرفآ  هک  یـسریمن  تقیقح  نیا  هب  زج  ینک ،
. تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  ياهدنز  ره  رد  هک  یفالتخا  یگدیچیپ 

نینچ و  دـنیواسم ، وا  تردـق  هب  تبـسن  هکنیا  رگم  تسین  شتقلخ  هاگ  هصرع  رد  فیعـض  يوق و  کبـس ، نیگنـس و  کـچوک ، گرزب و 
. بآ داب و  و  اوه ، نامسآ و  تسا 

513 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
يزارد رایسب ، ياههوک  نیا  دوجو  اهایرد ، نیا  ندش  ناور  زور ، بش و  نیا  دش  دمآ و  گنس ، بآ و  تخرد ، هایگ و  هام ، دیشروخ و  هب 
هتشادن رواب  ار  هدننک  ریبدت  و  راکنا ، ار  هدننیرفآ  هک  یـسک  لاح  هب  ياو  نک . ّتقد  نوگانوگ  ياهنابز  تاغل و  نیا  فالتخا  و  اههّلق ، نیا 

. دشاب
يارب نانیا  تسین ، ياهدـننیرفآ  ار  ناـنآ  عّونتم  ياـهتروص  و  دـناعراز ، نودـب  یناـبایب  هاـیگ  نوچمه  ناـنآ  هک  دـننکیم  ناـمگ  ناربخیب 

ای هدـننک ، انب  نودـب  ینامتخاس  اـیآ  دـناهدومنن . یقیقحت  دـناهدرک  رواـب  دوخ  نطاـب  رد  هچنآ  يارب  و  دـنرادن ، یلیلد  دوخ  لـطاب  ياعّدـم 
و نابات ، هقدح  ود  و  زمرق ، مشچ  ود  وا  يارب  دنوادخ  هک  وگب ، خلم  اب  هطبار  رد  یهاوخیم  رگا  و  تسا !؟ نکمم  راکتیانج  ياهنم  یتیانج 

ادج دنیچیم و  اهنآ  اب  هک  هداد  ینادـند  ود  و  هدرک ، تیانع  اناوت  یّـسح  وا  هب  و  هدوشگ ، بسانم  یناهد  وا  يارب  و  هدـیرفآ ، ناهنپ  شوگ 
وا عفد  يارب  و  دنراد ، میب  وا  زا  ناشتعارز  يارب  نازرواشک  دریگیم ، ار  يزیچ  اهنآ  اب  هک  ساد  ود  و  دنکیم ،

514 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هک یتروص  رد  دیامن ، هدروآ  رب  ار  دوخ  ياههتـساوخ  و  دیآ ، رازتشک  هب  شیاهزیخ  تسج و  اب  ات  دنزجاع ، دنوش  تسدمه  مه  اب  هچ  رگ 
هب تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  سک  ره  هک  يدـنوادخ  تسا  هتـسجخ  گرزب و  سپ  تسین ! شیب  کیراب  تشگنا  کی  هزادـنا  هب  وا  مسج 

تعاطا یگدنامرد  میلست و  تلاح  هب  ار  وا  و  دیاسیم ، كاخ  رب  هرهچ  هنوگ و  وا  يارب  و  دربیم ، هدجس  شهاگشیپ  هب  رارطـضا  رایتخا و 
ار ناـنآ  ندز  سفن  لاـب و  رپ و  هرامـش  دـنیوا ، ناـمرف  رّخـسم  ناگدـنرپ  دـهنیم . وا  تسد  هب  یگدـنز  ناـنع  فوـخ  میب و  زا  و  دـنکیم ،

نیا دراد . یهاگآ  نانآ  فانصا  رب  و  هدومرف ، ردقم  ار  نانآ  يزور  تسا ، هدومن  راوتـسا  یکـشخ  يرت و  ياج  رد  ار  نانآ  ياپ  و  دنادیم ،
دوجو هب  ار  نیگنس  ربا  هتـشگ . نماض  ار  شقزر  و  هدناوخ ، شمان  هب  ار  ياهدنرپ  ره  تسا ، غرم  رتش  نیا  و  رتوبک ، نیا  باقع ، نیا  غالک ،

زا دـعب  و  درک ، باریـس  یکـشخ  زا  سپ  ار  نـیمز  سپ  دوـمرف ، نـیعم  ار  نیمزرـس  ره  مهـس  و  تـخیرب ، نآ  زا  یپ  رد  یپ  ناراـب  و  دروآ ،
دنایور ار  شهایگ  یلاسکشخ 

.
515 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1186)

قح دیحوت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1228  ) 228

هک یـسک  و  هتـسنادن ، شاهناگی  درک  نیعم  یگنوگچ  وا  يارب  هک  نآ  درادن  اههبطخ  رگید  هک  دراد  اهزیچ  یملع  لوصا  زا  هبطخ  نیا  و  . 
هراشا وا  هب  هک  ره  و  هتفرگن ، رظن  رد  ار  شترضح  دیـشک  هیبشت  هریاد  هب  ار  وا  سک  ره  و  هتفاین ، تسد  شتقیقح  هب  دز  لثم  يزیچ  هب  ار  وا 
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لولعم دشاب  يرگید  هب  هچنآ  و  تسا ، قولخم  دوش  هتخانـش  شتاذ  هب  هچنآ  ره  تسا . هدومنن  وا  دصق  دـنک  روصت  شاهشیدـنا  هب  هدومن و 
. تسا

. بابسا لیصحت  هب  هن  تسا  زاینیب  هشیدنا ، نالوج  نودب  تسا  هدننک  ریدقت  رازبا ، ندرب  راک  هب  نودب  تسا  هدنهد  ماجنا 
اب هتفرگ . یـشیپ  ادـتبا  رب  شتیلزا  و  یتسین ، رب  شدوجو  اهنامز ، رب  شیتسه  دـنهدن . يرای  ار  وا  لئاسو  رازبا و  و  تسین ، هارمه  وا  اب  تاقوا 

تنراقم داجیا  اب  و  درادن ، يّدض  هک  تسادیپ  داضتم  ءایـشا  ندـیرفآ  زا  و  تسا ، ساوح  زا  هّزنم  هک  تسا  مولعم  ّساوح  ندروآ  دوجو  هب 
ار يدیپس  تملظ ، اب  ار  رون  تسین . ینیرق  ار  وا  هک  تسا  حضاو  ءایشا  نیب 

516 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رگیدکی اب  ار  دادضا  درک ، رارق  رب  تفلا  اههدنکارپ  نیب  داد . رارق  مه  ّدض  فلاخم و  يدرس  اب  ار  یمرگ  تبوطر ، اب  ار  یکشخ  یهایس ، اب 

رازبا و دوشن . بوسحم  هرامـش  هب  و  تسین ، وا  لماش  يّدح  درک . رود  مه  زا  ار  اهکیدزن  و  تخاس ، کیدزن  مه  اب  ار  اهرود  دومن ، نیرق 
دوجو هب  ینامز  هچ  زا  دنیوگ  ناربخیب  هکنیا  دنیامنن . تراشا  دوخ  ریاظن  هب  زج  لئاسو  نیا  و  دنرواین ، دودح  هب  ار  دوخ  دـننام  زج  تالآ 

شندوب لـماک  ندوب و  یلزا  ندوب و  میدـق  اـب  ـال ) ول   ) تشادـن یـصقن  دوب  نینچ  رگا  و  دـق ،)  ) دـمآ دوجو  هب  قـیقحت  هب  و  ذـنم ،)  ) دـمآ
(. تاقولخم هن  تسا  دنوادخ  تافص  زا  ندوب  لماک  یلزا و  میدق و  هک   ) تسا راگزاسان 

اریز  ) دید ناوتن  ار  هدننیرفآ  هک  تسا  یعطق  تاقولخم  ندوب  یندید  اب  و  درک ، یّلجت  لوقع  هصرع  رد  نانآ  رب  اههدیرفآ  دوخ  اب  هدـننیرفآ 
و هدرک ؟ يراج  وا  هک  هچنآ  دشاب  يراج  وا  رب  هنوگچ  و  دشابیمن ، يراج  وا  رب  نوکـس  تکرح و  ماظن  تسین .) ياهدیرفآ  چیه  هیبش  هک 

؟ ددرگ زاب  هدننیرفآ  هب  هدیرفآ  یقولخم  رد  هک  ار  یتفص  ناسچ 
یلزا و  دوش ، هیزجت  شتاذ  هنک  و  دـیآ ، دـیدپ  ینوگرگد  وا  تاذ  رد  تروص  نیا  رد  دوش !؟ ثداح  وا  دوخ  رد  هدرک  ثداح  ار  هچنآ  اـی 

مه يرس  تشپ  دوش  ضرف  شیارب  ییور  شیپ  نوچ  و  ددرگ ، عنتمم  شندوب 
517 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ادـیپ وا  رد  قولخم  هناشن  تقو  نیا  رد  و  هدـش ، ناصقن  اب  مزالم  شدوجو  اریز  دوش  ندـش  مامت  ناهاوخ  ساـسا  نیا  رب  و  تشاد ، دـهاوخ 
تادوجوم مامت  رب  شطّلسم  تنطلس  هب  و  دنیوا ، یتسه  رب  لیلد  تادوجوم  همه  هکنآ  زا  دعب  دش  دهاوخ  یعناص  یتسه  رب  لیلد  و  ددرگ ،

(. تسا كاپ  بیع  صقن و  زا  جراخ و  يریذپ  رثا  هریاد  زا  سپ   ) دراذگب رثا  وا  رد  دراذگیم  رثا  شریغ  رد  هچنآ  تسا  لاحم 
هدییاز و  دشاب ، دولوم  دوخ  ات  هدازن  ار  يزیچ  تسین . اور  وا  رب  نتـشگ  ناهنپ  و  دوریمن ، نایم  زا  دـهدیمن و  لاح  رییغت  هک  تسا  ییادـخ 

و دنریگ ، شاهزادنا  ات  دنباین  رد  ار  وا  اههشیدنا  نانز . اب  شزیمآ  زا  تسا  كاپ  و  نادـنزرف ، نتـشاد  زا  تسا  رترب  ددرگ . دودـحم  ات  هدـشن 
وا هب  ات  دننکن  شسمل  اهتـسد  و  دنیامن ، شـساسحا  ات  دننکن  كرد  ار  وا  ساوح  و  دنیامن ، شرّوصت  ات  دنرواین  رد  مهو  هب  ار  وا  اهیکریز 

شرییغت یکیرات  ینـشور و  و  دـننکن ، هنهک  اهزور  اهبـش و  ار  وا  و  ددرگن ، نوگرگد  لاوحا  رد  و  دـنکن ، رییغت  یلاح  هب  دـنبای . یـسرتسد 
زا یضرع  ءاضعا و  مادنا و  ءازجا و  زا  يزیچ  هب  دنهدن .

518 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ار ءایشا  دوشیمن ، هتفگ  اهتنا  عاطقنا و  و  تیاهن ، ّدح و  وا  يارب  دوشن . فیصوت  ضاعبا  نتشاد  و  وا ، اب  شتاذ  ریغ  يزیچ  ندوب  و  ضارعا ،
و تسین ، لخاد  ءایشا  رد  درادب . شتسار  ای  لیامتم  دناوتب  ات  درادن  ار  شلمح  تردق  يزیچ  و  دنرب ، شیالاب  نییاپ و  ات  تسین  هطاحا  وا  رب 
، ییاونـش رازبا  شوگ و  ياهفاکـش  اـب  هن  دونـشیم  و  کـچوک ، ناـبز  گرزب و  ناـبز  هب  هن  یلو  دـهدیم  ربخ  دـشابیمن . جراـخ  اـهنآ  زا 
زا هن  ددرگیم  دونـشخ  دراد و  تسود  هرطاخ ، رد  روطخ  اب  هن  دـیامنیم  هدارا  هظفاح ، تردـق  اب  هن  دـنکیم  ظفح  ظّفلت ، اب  هن  دـیوگیم 

. هودنا تقشمیب و  یلو  دنکیم  مشخ  دراد و  نمشد  لد ، تقر 
هب هن  و  دـبوکب ، ار  اهـشوگ  هک  يزاوآ  هب  هن  دـیآیم ، دوجو  هب  گـنردیب  سپ  شاـب  دـیوگیم  دروآ  دوجو  هب  ار  یـسک  دـهاوخب  نوـچ 
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میدق لعف  نآ  رگا  و  هدوبن ، نآ  زا  شیپ  لعف  نآ  دننام  و  هدرک ، داجیا  ار  نآ  هک  تسا  یلعف  نامه  شمالک  هکلب  دوش ، هدینش  هک  ییادص 
. دوب مود  يادخ  هنیآ  ره  دوب 

. دبای نایرج  وا  رب  دناهدیدپ  هک  یتافص  ات  دوبن ، هکنآ  زا  سپ  دش  دوب  دوشیمن : هتفگ 
. دوب دهاوخن  يرترب  تادوجوم  رب  وا  يارب  و  دنام ، دهاوخن  یقرف  وا  ترضح  اههدمآ و  دوجو  هب  نایم  لاح  نیا  رد  و 

519 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ياج هب  وا  ریغ  زا  هک  ياهنومن  نودب  ار  تادوجوم  دنوش . یکی  هدش  دیدپ  هدـنروآ و  دـیدپ  و  دـندرگ ، يواسم  قولخم  قلاخ و  هجیتن  رد 

زاب رگید  راک  زا  هکنیا  نودب  دروآ و  دیدپ  ار  نیمز  تسجن . يرای  اهنآ  شنیرفآ  رد  دوخ  قولخم  زا  يدحا  زا  و  دروآ ، دیدپ  دشاب  هدـنام 
رب شیاهنوتـس  ياهنم  و  تشاد ، شیاپ  رب  اههیاپ  نودب  بآ ،) جاوما  رب  هکلب   ) مارآ ياج  رب  هن  دومن  شراوتـسا  و  تشاد ، هاگن  ار  نآ  دـنام 

. درک ظفح  ندش  هتفاکش  نداتفا و  زا  و  تشاد ، هگن  يژک  لیامت و  زا  ار  نآ  و  تشارفا ،
ار هچنآ  تفاکش . ار  شیاهدور  و  تخاس ، ناور  ار  شیاههمشچ  درک ، رارقرب  ار  شیاهدس  و  دومن ، راوتـسا  دنیاههوک ) هک   ) ار شیاهخیم 

تیفیک هب  شتفرعم  ملع و  هب  و  تسا ، بلاغ  نیمز  رب  شیگرزب  تنطلس و  هب  تشگن . فیعـض  دومن  يوق  ار  هچنآ  و  دشن ، تسـس  درک  انب 
رب اـت  دـچیپن  رـس  وا  زا  و  دـیامنن ، شزجاـع  دـهاوخب  هک  ار  نآ  زا  يزیچ  تسا . رترب  نآ  زیچ  ره  رب  شتّزع  لـالج و  هب  و  تسا ، هاـگآ  نآ 

مامت دهد . يزور  ار  وا  ات  دتفین  شزاین  يدنمتلود  هب  دیوج ، یـشیپ  شبانج  رب  ات  دورن  شتـسد  زا  ياهدننک  باتـش  دیآ ، بلاغ  شترـضح 
ربارب رد  و  دننتورف ، وا  يارب  تادوجوم 

520 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ات تسین  دننام  ار  وا  دننام . ناما  رد  شنایز  دوس و  زا  ات  دنرادن  رگید  يوس  هب  ار  شتنطلـس  زا  زیرگ  تردق  دـنراسکاخ ، لیلذ و  شتمظع 

. دشاب يواسم  وا  اب  ات  تسین  یهیبش  و  دنک ، يربارب  شترضح  اب 
. ددرگ شمودعم  نوچ  شدوجوم  هک  نانچنآ  دنکیم ، دوبان  ندوب  زا  سپ  ار  تادوجوم  هک  تسوا 

یتسه نارادناج  مامت  رگا  هک  یتروص  رد  دشاب  رتتفگـش  هنوگچ  تسین ، شعارتخا  داجیا و  زا  رتتفگـش  نآ  دوجو  زا  دعب  ایند  يانف  و 
فنـص ره  زا  و  دنرچیم ، اهتشد  عتارم و  رد  هک  هچنآ  دننادرگیم و  زاب  دوخ  لغآ  هب  بش  رد  هک  ار  هچنآ  و  نایاپراهچ ، ناگدنرپ و  زا 

ار نآ  داـجیا  هار  و  دـنرادن ، ار  شنتخاـس  تردـق  دـنوش  عـمج  ياهـشپ  ندـیرفآ  يارب  شوـهیب ، دنمـشوه و  زا  یتاـیح ، بحاـص  سنج  و 
هتسخ نوبز و  و  دننیشن ، یناوتان  زجع و  هب  دشک و  هت  ناشیاهورین  و  دنام ، نادرگرـس  ناریح و  ناشلوقع  هلأسم  نیا  شناد  رد  و  دنـسانشن ،

. دنرادن ار  نآ  ندرب  نیب  زا  و  هشپ ، کی  داجیا  ناوت  تقاط و  و  دنروهقم ، بولغم و  هک  دوش  ناشمولعم  ددرگ و  زاب 
521 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

شنیرفآ زا  شیپ  هک  روط  نامه  دوب ، دهاوخن  وا  اب  يرگید  زیچ  دـنام و  هناگی  اهنت و  ناهج ، ندـش  دوبان  زا  سپ  ناحبـس ، يادـخ  انامه  و 
اهتدم و دوشیم . هدیچرب  نامز  ماگنه و  و  ناکم ، تقو و  همیخ  تیعقوم  نآ  رد  دوب ، دهاوخ  نینچ  زین  اهنآ  يانف  زا  سپ  دوب  نینچ  اهنآ 
. دـنامیمن یقاـب  يزیچ  تسوا  هب  روـما  هـمه  تشگزاـب  هـک  راّـهق  دـحاو  يادـخ  يزج  و  ددرگیم ، مودـعم  اـهتعاس  اـهلاس و  و  اـهتقو ،

انف زا  عانتما  تردـق  رگا  هک  ارچ  دـنهدیمن ، ناشن  یتمواقم  مه  ندـش  انف  ماـگنه  هب  و  دوبن ، یتردـق  اـهنآ  شنیرفآ  تقو  هب  ار  تادوجوم 
دوجو هب  ار  هچنآ  ندیرفآ  و  دوبن ، راوشد  وا  يارب  ندیرفآ  تقو  هب  تادوجوم  زا  کی  چیه  داجیا  تشاد . موادت  اهنآ  یتسه  دنتـشاد  ندش 

و درواین ، دوجو  هب  ناصقن  لاوز و  سرت  زا  و  دیرفاین ، شتنطلس  هب  ندیـشخب  تردق  يارب  ار  تادوجوم  درکن . هتـسخ  ار  شترـضح  دروآ 
رد طسب  رطاخ  هب  و  مجاـهم ، نمـشد  موجه  زا  ندـیزگ  يرود  يارب  و  درکن ، قلخ  ضراـعم  ياـتمه  ربارب  رد  اـهنآ  زا  نتـسج  يراـی  يارب 

اهنآ اب  نتفرگ  سنا  ییاهنت و  زا  تشحو  يارب  و  شتکرش ، رد  کیرش  رب  ندش  هریچ  ّتلع  هب  و  تموکح ،
522 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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ینادرگ و راک  زا  یگتـسخ  تلالم و  رطاخ  هب  هن  دـنکیم ، دوبان  نتخاس  زا  سپ  ار  تانئاک  هک  تسادـخ  مه  زاب  درواـین . یتسه  هصرع  هب 
ار وا  تادوجوم  ءاقب  لوط  هتـشاد . ینیگنـس  وا  رب  نآ  زا  يزیچ  هکنیا  تلع  هب  هن  و  دزادرپب ، تحارتسا  هب  هکنیا  يارب  هن  و  اهنآ ، روما  ریبدت 
هب و  هتشاد ، هاگن  شرما  هب  و  هدرک ، هرادا  ار  همه  شفطل  اب  ناحبس  يادخ  هکلب  دشاب ، هتـشاد  هلجع  ناشندرک  دوبان  رد  ات  دنکیمن  هتـسخ 

کمک نانآ  زا  ای  دشاب ، يزاین  نانآ  هب  ار  وا  هکنیا  نودب  دـنادرگیم  زاب  ندـش  یناف  زا  دـعب  ار  اهنآ  همه  سپـس  هدومن ، راوتـسا  شتردـق 
تورث هب  زاین  رقف و  زا  ای  دیآ ، زاب  شنیب  تساوخرد  ملع و  هب  يروک  لهج و  تلاح  زا  ای  دریگب ، سنا  نانآ  اب  ییاهنت  سرت  زا  ای  دهاوخب ،

دبای تسد  ییاناوت  تّزع و  هب  یناوتان  يراوخ و  زا  ای  و  دسرب ، ییاراد  و 
.

523 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1187)

راوگان ياهدماشیپ  نایب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1229  ) 29

بقع راظتنا  هب  ناه  تسا . لوهجم  نیمز  رد  و  فورعم ، نامـسآ  رد  ناشمان  هک  یهورگ  داب ، میافو ) اب  نارای   ) ناـنآ يادـف  مرداـم  ردـپ و 
نمؤم رب  ریـشمش  تبرـض  هک  تسا  ینامز  اهدـماشیپ  نیا  دیـشاب . ناتنالاسدرخ  ندـمآ  راک  يور  و  ناتدـنویپ ، نتـسسگ  و  ناـتروما ، درگ 

دیوشیم تسم  هک  تسا  نامز  نآ  تسا . رتشیب  نآ  هدـنهد  زا  لام  هدـنریگ  رجا  هک  ینامز  تسا . لالح  زا  یمهرد  ندرک  ادـیپ  زا  رتناسآ 
رثا رب  هن  اما  دـییوگیم  غورد  و  يراچان ، يور  زا  هن  یلو  دـیروخیم  دـنگوس  و  شون ، شیع و  تمعن و  يدایز  زا  هکلب  بارـش ، زا  هن  اـما 

يدازآ دیما  و  ینالوط ، ردقچ  یتخس  جنر و  نیا  دزگب . ار  رتش  ناهوک  بسانمان  زاهج  هکنانچ  دزگب  ار  امش  الب  هک  تقو  نآ  رد  هقیـضم .
! تسا راظتنا  زا  رود  هزادنا  هچ  نآ  زا 

524 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هدـنکارپ دوخ  ماـما  درگادرگ  زا  و  دـیزادنیب ، تسد  زا  تسا  لاـب  رز و  هدـننک و  لـمح  اـهنآ  تشپ  هک  ار  هنتف  نارتش  نیا  راـهم  مدرم ، يا 

کی هب  نآ  هار  زا  دیورن ، دیاهتفرگ  رارق  نآ  شیپاشیپ  هک  ياهنتف  شتآ  رد  هناکابیب  و  درک ، دیهاوخ  شنزرـس  ار  دوخ  تبقاع  هک  دـیوشن 
ملاس ناملـسم  ریغ  و  دوشیم ، كاله  هنتف  نآ  شتآ  هلعـش  رد  نمؤم  مسق  مدوخ  ناج  هب  هک  دیراذگب ، زاب  نآ  يارب  ار  هداج  و  دیوش ، وس 

يا دیوج . ینـشور  غارچ  نآ  زا  دـیآ  رد  یکیرات  نآ  رد  هک  نآ  ات  تسا ، یکیرات  رد  نازورف  غارچ  لثم  امـش  نایم  رد  نم  لثم  دـنامیم !
دیمهفب ات  دینک  هدامآ  ار  ناتلد  شوگ  و  دینک ، ظفح  دیونشب و  ار  منخس  مدرم 

.
525 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1188)

گرم دای  اوقت و  هب  شرافس  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1230  ) 30

ياهمانرب ره  رب  و  هتشاد ، ینازرا  امش  هب  هک  ییاهتمعن  و  شناسحا ، رب  رایسب  دمح  و  یهلا ، ياوقت  هب  منکیم  شرافـس  ار  امـش  مدرم ، يا 
امـش رب  وا  دـیدرک و  راکـشآ  ار  ناـتبویع  تفاـیرد . یتمحر  هب  و  تشاد ، صوصخم  یتـمعن  هب  ار  امـش  اـسب  هچ  هدیـسر . امـش  هب  وا  زا  هک 

. دییامن تلفغ  رتمک  نآ  زا  و  دیـشاب ، گرم  دای  هب  منکیم  ناتـشرافس  و  داد . ناتتلهم  دیداد  رارق  وا  هذـخاؤم  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـناشوپ ،
دـنپ و يارب  دـهدیمن !؟ تلهم  ار  امـش  هک  یـسک  هب  دـیدنبیم  عمط  هنوگچ  و  تسین ، لفاغ  امـش  زا  هک  يزیچ  زا  دـینامیم  لفاغ  هنوگچ 

ربق نایم  رد  ار  نانآ  و  دـنوش ، راوس  یبکرم  رب  هکنیا  نودـب  دـندرب  ناتـسروگ  هب  ار  اهنآ  دـیاهدید ، هک  ییاـههدرم  تسا  سب  امـش  زردـنا 
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. دوب نانآ  هاگیاج  هشیمه  ترخآ  و  دندوبن ، ایند  ناگدننک  دابآ  زا  نانیا  ایوگ  دنیآ ، دورف  ناشدوخ  هکنیا  نودب  دنتشاذگ 
526 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

مرگرـس دـندش  ادـج  نآ  زا  هچنآ  هب  دـندیمرآ ، دنتـشاد  تشحو  نآ  زا  هک  یّلحم  رد  و  دـندیمر ، دنتـشاد  تنوکـس  نآ  رد  هک  ییاـیند  زا 
. دندرک عیاض  دنسرب  نآ  هب  دیاب  تبقاع  هک  ار  ییاج  و  دندوب ،

. تسا لاحم  نانآ  يارب  یکین  ندرک  هفاضا  ناوت  و  دنرادن ، ار  تشز  ياهراک  زا  تشگرب  تردق  گرم  زا  سپ 
دابآ هب  هک  یلزانم  هب  دـنک ، تمحر  ار  امـش  دـنوادخ  تخادـنا . ناشکاخ  هب  دـندومن  دامتعا  نآ  هب  درک ، ناشرورغم  دـنتفرگ  سنا  ایند  هب 

تماقتسا اب  و  دیریگ ، یشیپ  هدمآ  لمع  هب  توعد  اهنآ  يوس  هب  امش  زا  و  دناهدومن ، بیغرت  اهنآ  هب  ار  امـش  و  دیاهدش ، رومأم  اهنآ  ندرک 
، هام رد  اهزور  و  زور ، رد  اهتعاس  تسا . کیدزن  زورما  هب  ادرف  هک  دینک ، لماک  دوخ  رب  ار  ادـخ  ياهتمعن  هانگ  زا  يرود  و  یگدـنب ، رد 

! درذگیم تعرس  اب  هچ  رمع  رد  اهلاس  و  لاس ، رد  اههام  و 
527 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1189)

ترجه نامیا و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا   231

یتّلع هب  یـسک  زا  رگا  سپ  تسا . رادیاپان  یتیراع و  نیعم  یتدم  ات  اههنیـس  اهلد و  نیب  ینامیا  و  رارقرب ، تباث و  اهلد  رد  ینامیا  اهنامیا  زا 
. تسا يرازیب  زرم  دوب ) یقاب  هتـشذگ  لاح  رب  رگا   ) ماگنه نآ  دـسرب ، شگرم  اـت  دـیراذگاو  ار  وا  دـش  لـصاح  يرازیب  امـش  يارب  یعرش 

راکـشآ ای  دـنراد  ناهنپ  ار  ناشنامیا  هک  ناـنآ  زا  نیمز  يور  مدرم  هب  ار  ادـخ  هتبلا  تسا . یقاـب  شاهّیلوا  ساـسا  ناـمه  رب  ترجه  بوجو 
وا هب  تخانش و  ار  یهلا  تجح  هک  یسک  دسانشب ، نیمز  رد  ار  ادخ  تجح  رگم  دوشیمن  عقاو  يدحا  رب  ترجه  مان  تسین . يزاین  دنیامن 
. دنکیمن قدص  درک  ظفح  ار  نآ  شلد  دینش و  ار  نآ  ششوگ  دیسر و  وا  هب  تجح  هک  نآ  رب  فعضتسم  مان  و  تسا . رجاهم  درک  رارقا 

528 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ام ثیدح  و  دنکیمن ، لمحت  هدرک  ناحتما  نامیا  يارب  ار  شبلق  دنوادخ  هک  يدبع  زج  ار  نآ  راوشد ، تخس و  تسا  يراک  ام  هب  تفرعم 

. نیتم ياهلقع  و  نیما ، ياههنیس  زج  دریگن  ارف  ار 
امش هب  ياهنتف  هکنآ  زا  شیپ  دیسرپب  منیمز ، ياههار  زا  رتاناد  نامسآ  ياههار  هب  نم  هک  دیسرپب ، نم  زا  دیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  مدرم ، يا 

دیامن لیاز  ار  لوقع  بحاص  لوقع  و  دنک ، بوک  دگل  ار  دوخ  راهم  درادرب و  ماگ  بحاصیب  رتش  نوچ  هک  دروآ  يور 
(1190 . )

اوقت هب  شرافس  یهلا و  شیاتس  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1232  ) 32

و بلاـغ ، شــشترا  هـک  يدـنوادخ  مـبلطیم ، کـمک  وا  زا  شقوـقح  يادا  يارب  و  دــشاب ، شتمعن  رب  رکــش  اـت  میوـگیم  ساپــس  ار  وا 
هار رد  داهج  اب  و  درک ، توعد  ادخ  تعاط  هب  ار  مدرم  تسوا ، هداتـسرف  هدـنب و  دّـمحم  هک  مهدیم  تداهـش  و  تسا . میظع  شیراوگرزب 

نانمشد یتسدمه  دش ، زوریپ  شنانمشد  رب  نید 
529 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. درکن فقوتم  ادخ  هار  رد  تیلاعف  زا  ار  وا  ترضح  نآ  رون  ندرک  شوماخ  يارب  ناشتّیلاعف  و  وا ، بیذکت  رب 
گرم رب  تسا . ینتفاین  تسد  نآ  يدنلب  هک  تسا  يراصح  و  مکحم ، ياهریگتـسد  اب  تسا  ياهتـشر  هک  دینز ، گنچ  یهلا  ياوقت  هب  سپ 

اریز دـیدرگ ، اّیهم  شندـمآ  دورف  زا  شیپ  و  دـیوش ، هدامآ  دـیآرد  زا  هکنآ  زا  لبق  شییاریذـپ  يارب  و  دـینک ، یتسدـشیپ  شیاـهیراوشد  و 
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ربخ هکنانچ  تمایق  ندـمآ  رد  زا  شیپ  تسا . تربع  هنیمز  نالهاج  يارب  و  یفاک ، يدـنپ  نـالقاع  يارب  گرم  تسا . راـک  تیاـهن  تماـیق 
: تسا روما  نیا  دیراد 

ندش اج  هب  اج  یپ ، رد  یپ  ياهسرت  دیوشیم ، هاگآ  خزرب  لاوحا  رب  اجنآ  زا  هک  ییاج  زا  تشحو  سأی ، هودـنا و  تّدـش  اهروگ ، یگنت 
. ربق رس  رب  اهگنس  هتخت  ندش  راوتسا  و  روگ ، فاکش  ندش  هدیشوپ  باذع ، هدعو  زا  سرت  دحل ، یکیرات  اهشوگ ، ندش  رک  اهناوختسا ،

اب تمایق  اـیوگ  دیاهتـسب ، هتـشر  کـی  هب  تماـیق  امـش و  و  دـنارذگیم ، هار  کـی  هب  ار  امـش  اـیند  هک  ادـخ ، ناگدـنب  يا  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
فرشم امش  رب  شیاهیتخس  اب  راگنا  هدومن ، فقوتم  دوخ  طارص  رب  ار  امش  و  هدیدرگ ، کیدزن  شیاهتمالع  اب  و  هدیسر ، ارف  شیاههناشن 

هنیس و  هدش ،
530 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ای و  تشذـگ ، هک  دوب  يزور  نوچ  راگزور  مامت  و  هدـنکفا ، نوریب  دوخ  ناماد  زا  ار  نانآ  و  هتـشگ ، ادـج  شلها  زا  ایند  و  هداهن ، نیمز  رب 
مهرد و يروما  و  دـنریگیم ، رارق  گنت  یهاگفقوت  رد  نامدرم  دـش ، رغال  شهبرف  و  هنهک ، شاهزاـت  دیـسر ، ناـیاپ  هب  شتّدـم  هک  یهاـم 
هک هدنزوس ، ییاهرگخا  هارمه  مشخ ، يور  زا  یشّرغ  اب  هدیشک ، ياهنابز  و  كانتشحو ، ییادص  هارمه  رابررـش ، تخـس  یـشتآ  و  میظع ،

شیاـهراک و  هـتخورفا ، رب  شیاـهگید  کـیرات ، شفارطا  ادـیپان ، شرعق  كانــسرت ، شدــیدهت  نازورف ، شاهـمیمه  تـسا ، شوماـخ  رید 
. تسا كانلوه 

، دـنرود شتآ  زا  و  هتفای ، ییاهر  تمالم  زا  و  هدـش ، نمیا  باذـع  زا  هک  یلاـح  رد  دـنناریم ، تشهب  بناـج  هب  هتـسد  هتـسد  ار  اوقت  لـها 
، كاپ ایند  رد  ناشلامعا  هک  دندوب  یهورگ  نانیا  دنداش . دوخ  هاگرارق  ياج و  زا  مه  نانآ  و  تساهنآ ، ياریذـپ  شمارآ  لامک  رد  تشهب 

عاطقنا هانگ و  زا  میب  ضحم  ناشزور  و  دوب ، زور  ناشرافغتـسا  عوشخ و  رطاخ  هب  ناشرات  بش  دوب ، نایرگ  باذع  فوخ  زا  ناشمـشچ  و 
، تشگزاب ياج  ار  تشهب  دنوادخ  بش . ایند  زا 

531 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رادـیاپ تمعن  و  يدـبا ، یهاشداپ  کی  رد  دـندوب ، نآ  لـها  رتهتـسیاش و  تشهب  هب  ناـنیا  هک  داد ، رارق  ناـنآ  شاداـپ  ار  یـشوخ  ریخ و  و 

. دوب دنهاوخ 
تراسخ نآ  ندرک  عیاض  هب  امـش  راـکهبت  و  ددرگیم ، راگتـسر  رامـش  راگتـسر  نآ  تیاـعر  هب  هک  دـینک  تیاـعر  ار  نآ  ادـخ ، ناگدـنب 

ازج دیاهداد  ماجنا  هچنآ  هب  و  دیتسه ، دوخ  هتشذگ  لامعا  ناگورگ  امـش  هک  دییوج ، یـشیپ  ناتحلاص  لامعا  هب  دوخ  ياهگرم  رب  دنیبیم .
ام دنوادخ  دنریذپیم . امش  زا  ار  یشزغل  هن  و  دیراد ، یتشگ  زاب  نآ  زا  هن  هک  هدمآ ، دورف  امش  رب  كانتشحو  گرم  ییوگ  دیوشیم . هداد 

. درذگ رد  شتمحر  لضف و  هب  امش  ام و  زا  و  دریگ ، راک  هب  شلوسر  دوخ و  تعاط  رادم  رد  ار  امش  و 
و دیریگم ، راک  هب  دوخ  ياهنابز  سوه  اوه و  ریسم  رد  ار  دوخ  ياههحلسا  اهتسد و  دینک ، ربص  یتخـس  الب و  رب  دیریگ ، رارق  دوخ  ياج  رب 

لها شلوسر و  ادخ و  تخانش  ساسا  رب  هک  امش  زا  مادک  ره  اریز  دینکن ، باتش  هتـساوخن  امـش  يارب  ار  نآ  رد  باتـش  دنوادخ  هچنآ  رد 
، تسادخ رب  شرجا  و  هتفر ، ایند  زا  دیهش  دریمب  رتسب  رد  شربمایپ  تیب 

532 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
صّخشم نامز  ار  يزیچ  ره  اریز  دنکیم ، رپ  ار  وا  ندیشک  ریشمش  ياج  ّتین  نیا  و  دسریم ، هتـشاد  ّتین  رد  هک  یحلاص  لمع  باوث  هب  و 

تسا ینّیعم  تّدم  و 
(1191 . )

اوقت هب  شرافس  یهلا و  شیاتس  رد  مه  زاب  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1233  ) 33
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هتـسویپ و ياهتمعن  رب  ار  وا  تسـالاو . شیگرزب  و  بلاـغ ، شرگـشل  و  تسا ، راکـشآ  ناگدـیرفآ  ناـیم  رد  شدـمح  هک  ار  يادـخ  دـمح 
. مرازگیم ساپس  شگرزب  ياهششخب 

هتـشذگ درذـگیم و  ار  هچنآ  و  دومن ، تلادـع  درک  مکح  هچنآ  رد  و  دومرف ، وـفع  سپ  تسا  میظع  شترـضح  يراـبدرب  هک  يدـنوادخ 
و نتفرگ ، میلعت  دیلقت و  نودب  تسا ، شیوخ  تمکح  هب  نانآ  هدـنرآ  دـیدپ  و  دوخ ، ملع  هب  تاقولخم  هدـننیرفآ  هک  ییادـخ  دـناد . تسا 
هک مهدیم  تداهـش  و  یتیعمج . چیه  روضحیب  و  یهابتـشا ، هنوگ  ره  ياهنم  و  میکح ، یعناص  هدش  هتخاس  هنومن  زا  ندرک  يوریپ  نودب 

هدنب دّمحم 
533 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، دندزیم جوم  تریح  بادرگ  رد  و  دندوب ، روهطوغ  یهارمگ  يایرد  رد  مدرم  هک  دومن  تلاسر  هب  ثوعبم  ار  وا  یتقو  تسوا ، هداتسرف  و 
. دوب هدش  هتسب  تملظ  ياهلفق  ناشبولق  رب  و  دیشکیم ، ار  نانآ  تکاله  راهم 

يارب تسه ، مه  ادخ  رب  امـش  قح  ثعاب  و  تسامـش ، رب  دنوادخ  ّقح  هک  ییاوقت  منکیم ، شرافـس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امـش  ادخ ، ناگدنب 
هار ادرف  و  الب ، زا  رپس  اوقت  زورما  اعطق  هک  دیریگ ، ددـم  دـنوادخ  باذـع  زا  زیرگ  يارب  اوقت  زا  و  دـیهاوخب ، کمک  ادـخ  زا  اوقت  تفایرد 
مئاد روط  هب  اوقت  تسا . نآ  ظـفاح  دـشابیم ) دـنوادخ  هک   ) شراد تناـما  و  رب ، دوس  شاهدـنیوپ  و  نشور ، شاهّداـج  تسا ، یهلا  تشهب 

دنوادـخ هک  يزور  نآ  دـنجاتحم ، نآ  هب  تماـیق  يادرف  هک  ارچ  دـنکیم ، هضرع  مه  ناگدـنیآ  هب  هدرک و  هضرع  ناگتـشذگ  رب  ار  دوـخ 
. دنک تساوخ  زاب  هدومن  تمحرم  هچنآ  زا  و  دناتس ، زاب  هدومرف  تیانع  ار  هچنآ  و  دنادرگ ، زاب  هدروآ  دیدپ  ار  هچنآ 

، دنرامش كدنا  رایسب  نانآ  هک  یتسار  دنکدنا ! هچ  دننک  تیاعر  دیاب  هکنانچ  ار  نآ  هک  ناریذپ  اوقت 
534 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

«. دنرکاش نم  ناگدنب  زا  یکدنا  : » هدومرف نآرق  رد  هک  دنّقح  فصو  راوازس  نانیا 
، دیهد رارق  دیاهداد  تسد  زا  هچنآ  ياج  هب  ار  نآ  و  دییامن ، تبظاوم  نآ  رب  دوخ  ششوک  هب  و  دیرادب ، اوقت  بناج  هب  ار  دوخ  شوگ  سپ 

نآ دییامن ، يرپس  نآ  اب  ار  دوخ  زور  دینک ، رادیب  اوقت  هب  ار  تلفغ  باوخ  دینک . لوبق  قفاوم  ناونع  هب  دیراد  هک  یفلاخم  ره  ضوع  رد  و 
زا و  دـیریگ ، تقبـس  گرم  رب  نآ  اب  و  دـییامن ، نامرد  نآ  هلیـسو  هب  ار  ضارما  دـییوشب ، نآ  اب  ار  ناتناهانگ  دـینک ، شیوخ  لد  مزـالم  ار 
هب زین  ار  دوخ  دیراد و  هاگن  ار  اوقت  ناه ، دـنریگ ! تربع  امـش  زا  اوقت  هب  ناگتـسارآ  هک  ادابم  دـیریگ ، تربع  هدومن  هابت  ار  نآ  هک  یـسک 
هک ار  نآ  و  دینکن ، تسپ  هدومن  ماقم  دنلب  اوقت  هک  ار  نآ  دیشاب ، هتفیش  ترخآ  هب  تبـسن  و  دینک ، كاپ  ایند  زا  ار  دوخ  دییامن . ظفح  اوقت 

ار نآ  هب  هدـنناوخ  و  دیونـشن ، ار  نآ  هب  هدـننک  بیغرت  راتفگ  و  دـیزودن ، نآ  ربا  شراب  هب  مشچ  دـییامنن ، شماـقم  دـنلب  هداد  تعفر  اـیند 
شراتفگ و  نارابیب ، ربا  زا  شقرب  هک  اریز  دیروخم ، بیرف  شـسیفن  ءایـشا  هب  و  دـییوجم ، ینـشور  نآ  هیاپیب  غورف  هب  و  دـییامنن ، تباجا 

. تسا هتشگ  نادزد  تمینغ  شسیفن  ءایشا  و  هدش ، تراغ  شلاوما  و  غورد ،
535 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، ساپسان تسا  یسانشان  قح  نئاخ ، تسا  ییوگغورد  نامرفان ، شومچ و  تسا  یبسا  ياپزیرگ ، شکرس و  تسا  ییاپراچ  نآ  هک  دینادب 
. رارقیب تسا  ياهدننک  يرود  ور ، ههاریب  تسا  يرگمتس 

لام و ندوبر  هناخ  ایند  تسا . تسپ  شیدنلب  و  یخوش ، شايّدج  يراوخ ، شیدنمجرا  نازرل ، شیاهمدق  هدـش ، یلاح  هب  یلاح  شعـضو 
شیاههار دناقارف . رادید و  هصرع  و  گرم ، يوس  هب  ندش  هدـنار  یتخـس و  رد  شمدرم  تسا . تکاله  تراغ و  هاگیاج  و  تورث ، بلس 

گرم تسد  هب  ار  دوخ  لها  شراوتسا  ياهراصح  تسا . يدیما  ان  ثعاب  شدصاقم  و  یناوتان ، تلع  شیاههاگزیرگ  ینادرگرس ، بجوم 
. دیامنیم هتسخ  لولم و  ار  نانآ  روما  هب  تبسن  یشیدنا  هراچ  و  دزادنایم ، رود  ار  شنابحاص  نآ  لزانم  و  دراپسیم ،

ياهتـسد هدیرب ، رـس  ياهدع  هدش ، هدنک  تسوپ  هراپ و  ندب  اب  یهورگ  دناهدروخ ، يراک  مخز  ایند  زا  یلو  هتـسر  تکاله  ماد  زا  یـضعب 
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ناـبیرگ رد  رـس  یعمج  دـنلامیم ، مه  هب  تسد  ترـسح  تدـش  زا  یخرب  دـنزگیم ، نهد  هب  تشگنا  ياهدـع  هتخیر ، نیمز  هـب  ناـشنوخ 
یناهگان گرم  هتسب و  نانآ  رب  هراچ  هار  یلو  هتشگرب ، دوخ  ّتین  زا  ياهراپ  و  دنراد ، تمادن  دوخ  هابتـشا  رب  یتیعمج  دناهدرب ، ورف  ترکف 

، هدیسر رد 
536 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تـساوخیم دوخ  هک  هنوگ  نآ  ایند  تفر ، هچنآ  تفر  و  دش ، هچنآ  دش  گنچ  زا  تاهیه ، تاهیه  هدـش . مامت  ییاهر  یـصالخ و  نامز  و 
دشن هداد  یتلهم  نانآ  هب  و  درکن ، هیرگ  شلها  رب  نیمز  نامسآ و  و  دش ، يرپس 

(1192 . )

دنمانیم ناربکتم ) هدنبوک  « ) هعصاق  » ار نآ  مدرم  زا  یهورگ  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1234  ) 34

هراشا

تسا یسک  نیلوا  وا  هکنیا  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  مدآ  هب  تبسن  شدوجس  كرت  رابکتسا و  رطاخ  هب  نوعلم  سیلبا  تّمذم  يواح  هبطخ  نیا 
. درادیم رذحرب  وا  هار  يوریپ  زا  ار  مدرم  هبطخ  نیا  و  دش ، یهاوخ  دوخ  وریپ  و  دیزرو ، رارصا  قح  شریذپ  مدع  رب  هک 

و داد ، صاصتخا  دوخ  هب  هکلب  شیاههدـیرفآ  يارب  هن  ار  تفـص  ود  نیا  و  تسوا ، هتـسیاش  يراوگرزب  تزع و  سابل  هک  ار  يادـخ  دـمح 
، درک عونمم  نارگید  رب  و  دومن ، دوخ  میرح  هاگقرق و  ار  اهنآ 

537 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دیزگرب شیوخ  تمظع  تلالج و  ضحم  ار  ود  ره  و 

ناهانگ سأر  ربکت 

دوخ بّرقم  ناگتشرف  فصو  ود  نیا  اب  هاگ  نآ  درک . ررقم  تنعل  تساخرب  زیتس  هب  وا  اب  تفص  ود  نیا  رد  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  رب  و 
زا هک  یتسه  بویغ  زا  تسا و  روتـسم  اهلد  رد  هچنآ  هب  هکنیا  اب  سپ  دـنک ، ادـج  ناشکندرگ  زا  ار  نانآ  ناراسکاخ  ات  دومن ، شیاـمزآ  ار 

دوخ حور  زا  متخاس و  ار  وا  نوچ  مروآیم ، دوجو  هب  لگ  زا  ار  يرـشب  نم  : » دومرف ناگتـشرف  هب  باطخ  تساناد ، تسا  بوجحم  اـهرظن 
هب شیوخ  شنیرفآ  هب  و  دروآ ، يور  وا  هب  توخن  ربک و  هک  دندرک » هدجس  ناگتشرف  مامت  سیلبا  زج  دینک . هدجـس  وا  يارب  مدیمد  وا  رد 

ناشکندرگ ورشیپ  و  بّصعت ، لها  ياوشیپ  دنوادخ  نمشد  نیا  دیزرو . بّصعت  وا  رب  دوب  شتآ  زا  هک  شاهشیر  رطاخ  هب  و  درک ، رخف  مدآ 
و دیـشوپ ، دوخ  رب  ار  تّزع  سابل  نآ  و  تساخرب ، زیتس  هب  ییایربک  تّزع و  ساـبل  رد  دـنوادخ  اـب  و  درک ، اـنب  ار  تیبصع  داـینب  هک  تسا ،

شربکت ضحم  ار  وا  هنوگچ  دنوادخ  دینیبیمن  دروآ . رد  ار  يراسکاخ  ینتورف و  هماج 
538 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رد يو  يارب  و  دومن ، تمحر  زا  درط  ایند  رد  ار  وا  سپ  تخادنا !؟ رد  یگدنکفا  رس  هاچ  هب  یشکندرگ  ببـس  هب  و  درک ، ریقحت  تدش  هب 
تخاس اّیهم  نازورف  شتآ  ترخآ 

یهلا شیامزآ  هفسلف 

هّداـم زا  و  دـنک ، توهبم  تاـم و  ار  اـهدرخ  نآ  ییاـبیز  و  دـیابرب ، ار  اههدـید  شاینـشور  هک  يرون  زا  ار  مدآ  تساوخیم  دـنوادخ  رگا 
شیامزآ و  عضاخ ، شربارب  رد  اهندرگ  دیرفآیم  تروص  نیدب  رگا  و  دیرفآیم ، دـنیرفایب  دریگب  ار  اهـسفن  شـشوخ  يوب  هک  ییوبـشوخ 
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شیامزآ دنتـسین  هاگآ  نآ  هشیر  تقیقح و  هب  هک  يروما  زا  یخرب  هب  ار  شناگدنب  كاپ  دنوادخ  یلو  دـشیم ، ناسآ  لهـس و  ناگتـشرف 
ددرگ رود  نانآ  زا  يدنسپ  دوخ  یهاوخ و  دوخ  و  فرط ، رب  نانآ  زا  توخن  ربک و  و  دوش ، ادج  صلاخان  زا  صلاخ  ات  دنکیم ،

يزومآ تربع  بلط 

ار وا  یشوکتخس  و  ینالوط ، لامعا  هک  دیریگب ، تربع  ناطیش  اب  هطبار  رد  قح  ترضح  همانرب  زا 
539 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ای تسا  ییایند  ياهلاس  زا  تسین  مولعم  هک  درک  یگدنب  لاس  رازه  شش  ار  دنوادخ  هک  یتروص  رد  درک ، هابت  ربکت  تعاس  کی  رطاخ  هب 
قح باذع  زا  وا  هانگ  نوچ  یهانگ  هب  ندـش  هدولآ  اب  سیلبا  زا  سپ  یـسک  هچ  تسا .) ییایند  لاس  رازه  شزور  ره  هک   ) یترخآ ياهلاس 

، درک نوریب  اجنآ  زا  ار  ياهتـشرف  لمع  نامه  رطاخ  هب  هک  دنکیمن  تشهب  دراو  یلمع  هب  ار  یناسنا  زگره  دنوادخ  اشاح ؟ دنامیم ؟ ملاس 
نآ رطاخ  هب  ات  درادن  دوجو  یصاخ  حلص  شناگدنب  زا  يدحا  دنوادخ و  نیب  و  تسا ، يواسم  ناینیمز  ناینامسآ و  قح  رد  شنامرف  رما و 

دنک حابم  وا  رب  هدرک  مارح  نایناهج  رب  ار  هچنآ 

ناطیش زا  زیرگ 

شترا اب  و  دروآ ، تکرح  هب  ار  امـش  شیادن  اب  و  دنک ، التبم  دوخ  درد  هب  ار  امـش  هکنآ  دابم  دینک ، رذح  ادـخ  نمـشد  زا  ادـخ ، ناگدـنب 
رتمامت هچ  ره  تدش  اب  ار  نامک  هتشاذگ و  نامک  هب  امش  هیلع  كانمهس  يریت  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دزاتب . امـش  رب  شاهدایپ  هراوس و 

ربارب رد  نیمز  رد  ار  ایند  تنیز  رز و  يدرک ، اوغا  ارم  هکنآ  يارب  اراگدرورپ ، : » هتفگ و  هتخادنا . ریت  امش  هب  کیدزن  یناکم  زا  و  هدیـشک ،
هدید

540 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نابز رب  اطخ  باوصان و  ینامگ  و  تخادـنا ، رود  یفدـه  هب  يریت  یکیرات  هب  میامنیم ،» راـچد  تلالـض  هب  ار  همه  مهدیم و  هولج  ناـنآ 

جک راتفگ  نآ  تیلهاج  ربک و  ناراوس  و  ّتیبصع ، ناردارب  و  دندرک ، قیدصت  ار  شیاعّدا  دوخ  لمع  اب  توخن  ربک و  ناگداز  یلو  دـنار ،
لاح تروص  هجیتن  رد  و  دش ، اج  رب  اپ  امـش  یهارمگ  رد  وا  عمط  و  دندش ، وا  عیطم  امـش  ناشکندرگ  نوچ  ات  دـندروآ ، تسار  ار  لطاب  و 
هشیب هب  ار  امـش  وا  هاپـس  درک ، کیدزن  امـش  بناج  هب  ار  شرکـشل  و  تفرگ ، تردق  امـش  رب  شاهطلـس  دمآ ، رد  روهظ  هب  ناهن  هدرپ  زا  وا 

اب ناتیولگ  ندیرب  و  ناتمشچ ، رد  هانگ  هزین  ندرب  ورف  اب  دندز : يراک  یمخز  ار  امش  و  دندروآ ، رد  راتـشک  هطرو  رد  و  دنتخادنا ، يراوخ 
رهق راهم  اب  ناتندناشک  و  ناتهدنشک ، ساسح و  ياضعا  رب  هبرـض  ندروآ  دورف  و  لطاب ، ياههشیدنا  اب  ناتزغم  ندیبوک  و  تیـصعم ، دراک 

. هدش ایهم  امش  يارب  شیپ  زا  هک  یشتآ  يوس  هب  هبلغ  و 
و دیزرویم ، ینمشد  نانآ  اب  اراکشآ  هک  یناسک  زا  تسا  رتزورفا  شتآ  ناتیایند  رد  داسف  يارب  و  رتيوق ، ناتنید  هب  ندز  مخز  رد  ناطیش 

ورین مشخ و  هچنآ  سپ  دیوشیم . عمج  اهنآ  اب  گنج  يارب 
541 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دیزرون غیرد  هبناج  همه  ششوک  زا  همانرب  نیا  رد  و  دیریگ ، راک  هب  وا  عفد  رب  دیراد 
اب و  درمش ، تسپ  ار  امش  بسن  و  دومن ، ییوج  بیع  امش  بسح  زا  و  درک ، زان  رخف و  امش  دوجو  هشیر  هب  تبـسن  وا  هک  مسق  قح  ياقب  هب 
زا ار  ناتتسد  و  دنزادنایم ، ماد  هب  ار  امش  یناکم  ره  هب  تسب ، امـش  رب  ار  هار  شاهدایپ  شترا  اب  و  تخات ، امـش  بناج  هب  شاهراوس  رگـشل 

، دینک عفد  ار  نانآ  دیرادن  تردق  یمیمصت  چیه  اب  و  دیزرو ، عانتما  نانآ  هتساوخ  زا  دیناوتیمن  ياهشقن  چیه  اب  دننکیم ، عطق  تیاده  هار 
. تسالب هاگنالوج  و  گرم ، هاگهصرع  و  گنت ، ياهقلح  و  يراوخ ، يایرد  نانآ  ماد  هک 
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ناملـسم درف  رد  یهاوخدوخ  ربک و  نیا  هک  ارچ  دـینک ، شوماخ  تسا  ناهنپ  ناتیاهلد  رد  هک  ار  تیلهاج  ياـههنیک  تیبصع و  شتآ  سپ 
، دـیزادنا اپ  ریز  ربک  هرهمرخ  دـیهن ، رـس  رب  عضاوت  رهوگ  تسوا . ياههسوسو  اهداسف و  اهتوخن و  داجیا  ناطیـش و  ياهيزیگنا  هرطاخ  زا 

شرگشل ناطیش و  ینعی  ناتنمشد  دوخ و  نیب  رگنس  ار  ینتورف  و  دینک ، زاب  ندرگ  زا  ّربکت  هقلح 
542 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تسا یناراوس  هدایپ و  و  ینارای ، يرگشل و  یتّلم  ره  زا  ار  كانرطخ  دوجوم  نیا  اریز  دیهد ، رارق 
هکنآ زج  دوب  هدادن  يرترب  شردارب  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  دیـشابن  دیزرو  ربک  لیباه )  ) شردام دنزرف  رب  هک  لیباق )  ) يربکتم نآ  دننام  امش 

شغامد رد  ربک  اب  مه  ناطیـش  تخاس ، روهلعـش  شبلق  رد  ار  مشخ  شتآ  ربک  تیبصع و  و  هدرک ، تداـسح  راـچد  ار  شلد  يدنـسپدوخ 
تخادنا وا  ندرگ  هب  تمایق  ات  ار  یلتاق  ره  هانگ  و  درک ، تمادن  راچد  نآ  هب  ندش  هدولآ  زا  سپ  ار  وا  دنوادخ  هک  يربک  دیمد ،

یلهاج تّیمح  ربک و  زا  زیهرپ 

ینمشد قح  ترضح  اب  اراکشآ  هک  ياهنوگ  هب  دیدرک ، داجیا  داسف  نیمز  يور  رد  و  دیدن ، ار  شیپ  تدش  هب  يرگمتـس  زواجت و  رد  امش 
هنیک و هدـنیاز  هک  یلهاج ، یهاوخدوخ  و  تیبصع ، زا  هتفرگرب  ربک  زا  ار  ادـخ  ار  ادـخ  دـیتساخرب . گنج  هب  نمؤم  مدرم  اب  اـنلع  هدومن و 
هب ناشراک  ات  تسا ، هداد  بیرف  ار  هتشذگ  ياهتلم  و  نیشیپ ، ياهتما  نآ  اب  هک  يربک  تسا ، ناطیش  نوسفا  ندیمد و  يارجم  و  ینمـشد ،

دیسر ییاج 
543 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رد اهلد  دـندش . مارآ  شیربهار  لباقم  رد  و  مرن ، شاینابراس  ربارب  رد  و  دـنداتفا ، رد  وا  تلالـض  ياهماد  و  تلاهج ، ياـهیکیرات  رد  هک 
مامت هک  دنتفرگ  شیپ  ار  يربک  و  دندرپس ، هر  لاونم  نیا  رب  مه  لابند  هب  هتـشذگ  ناراگزور  مدرم  و  دنهباشم ، مه  اب  توخن  ربک و  تفص 

. تسا گنت  نآ  هب  اههنیس 
تشز و روما  دندرمـش ، دوخ  بسن  زا  رترب  ار  دوخ  و  دنتفر ، رتارف  دوخ  بسح  زا  هک  نانآ  رذح ! رذح ، ناتناگرزب  اسؤر و  يوریپ  زا  ناه ،

ياهتمعن رب  و  دنزیتسب ، قح  ياضق  اب  ات  دندش ، رکنم  دوخ  رب  ار  ادخ  ناسحا  و  دنداد ، تبسن  ادخ  هب  ناشلطاب ) داقتعا  ساسا  رب   ) ار دنسپان 
. دناتیلهاج رخافت  ياهریشمش  و  هنتف ، ناکرا  ياهنوتس  و  تیبصع ، نامتخاس  ياههیاپ  ناراکبان  نیا  اریز  دنیآ ، هریچ  وا 

بآ هک  یناردپیب  زا  و  دیزرون ، تداسح  ناتدوخ  رب  وا  ناسحا  هب  و  دـیزیخنرب ، هزیتس  هب  شیاهتمعن  اب  و  دـینک ، اورپ  ادـخ  زا  نیا  رب  انب 
لخاد دوخ  قح  رد  ار  ناشلطاب  و  دـیتخیمآ ، دوخ  حور  تمالـس  اب  ار  ناشناور  يرامیب  و  دیدیـشون ، ناتبلق  یفاص  بآ  اـب  ار  ناـشعبط  هریت 

، دینکن يوریپ  دیدرک 
544 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رب نانآ  ببـس  هب  هک  هداد  رارق  دوخ  هاپـس  و  هدومن ، یهارمگ  شک  راب  ناویح  ار  نانیا  ناطیـش  اهینامرفان ، مزـالم  و  دـنناهانگ ، هیاـپ  ناـنآ 
فده ار  امـش  وا  دمدب ، ناتـشوگ  رد  و  دیآ ، رد  ناتناگدید  رد  و  ددزدب ، ار  ناتلقع  ات  دیوگیم ، نخـس  نانآ  نابز  اب  دربیم ، هلمح  مدرم 

هداد رارق  شیوخ  تسد  رازبا  و  شیاهماگ ، ندش  لامیاپ  هیام  و  شریت ،

ناگتشذگ زا  تربع 

هک ياهریت  كاخ  زا  و  دـیریگ ، تربع  دیـسر  وا  ياهرفیک  ثداوح و  اهیراوشد و  ادـخ و  باذـع  زا  امـش  زا  شیپ  ناشکندرگ  هب  هچنآ  زا 
، دـییوج هانپ  ادـخ  هب  تسا  ربک  هدـنیاز  هک  يروما  زا  و  دـیریذپ ، دـنپ  هداتفا  نآ  رب  ناـشیولهپ  هک  ینیمز  هدـش و  هداـهن  نآ  رب  ناـشتروص 

. دیربیم هانپ  وا  هب  راگزور  یناهگان  تافآ  زا  هکنانچ 
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دنیوا ناصاخ  زا  هک  شئاـیلوا  ناربماـیپ و  هب  ار  نآ  تصخر  هنیآ  ره  دادیم  شناگدـنب  زا  يدرف  هب  ار  ندـیزرو  ربک  هزاـجا  دـنوادخ  رگا 
، تشادن اور  نانآ  رب  ار  يزرو  ربک  كاپ  دنوادخ  یلو  دومرفیم ، تیانع 

545 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
كاـخ رب  ار  شیوـخ  ياـهتروص  و  دنتـشاذگ ، نیمز  رب  تداـبع  هب  ار  دوـخ  ياـههنوگ  ناـنآ  دیدنـسپ ، ناراوـگرزب  نآ  يارب  ار  ینتورف  و 

یگنسرگ هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دندمآیم ، باسح  هب  ناوتان  تردقیب و  ناربخیب  رظن  رد  و  دندرک ، عضاوت  نامیا  لها  ربارب  رد  و  دندییاس ،
. درک ناشصلاخ  اهیشوخان  اهافج و  هب  و  دومرف ، ناششیامزآ  كانفوخ  ياههمانرب  اب  دومن ، التبم  یتخس  جنر و  هب  و  درک ، ناحتما 

كاپ دـنوادخ  دـیریگن ، ادـخ  مشخ  تیاضر و  رایعم  ار  دالوا  تورث و  رقف ، انغ و  عضاوم  رد  ناحتما  شیامزآ و  دراوم  هب  یناداـن  باـب  زا 
روط نیا  هن  میزرویم ؟ باتـش  ناشیا  ياهیکین  رد  مینکیم  ددـم  نادـنزرف  تورث و  هب  ار  ناـنآ  هک  نیا  زا  دـننکیم  ناـمگ  اـیآ  : » دومرف
هدید رد  هک  شئایلوا  اب  دـنیامنیم  گرزب  دوخ  رظن  رد  هک  ار  شناگدـنب  زا  ناربکتم  دـنوادخ  اریز  دـنمهفیمن ،» ار  تقیقح  نانیا  تسین ،

( تسا نوعرف  یسوم و  عضو  تیعقاو  نیا  دهاش  و   ) دنکیم شیامزآ  دنیآیم  رامش  هب  فیعض  نانآ 
.

546 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ناربمایپ ینتورف  هفسلف 

ره و  دنتشاد ، نت  هب  مشپ  زا  یشوپ  نت  هک  یلاح  رد  دندش  نوعرف  رب  دراو  نانآ - رب  ادخ  دورد  نوراه - شردارب  هارمه  نارمع  نب  یـسوم 
مدرم هب  ور  نوعرف  دـندرک ، طرـش  وا  اب  ار  شتزع  ماود  تموکح و  ءاقب  وا  ندروآ  مالـسا  تروص  رد  و  دوب ، تسد  رد  ییاـصع  ار  کـی 

رد ار  نانآ  دوخ  هک  یلاـح  رد  دـننکیم ، طرـش  نم  اـب  ار  متنطلـس  ءاـقب  تزع و  ماود  هک  دـینکیمن  بجعت  رفن  ود  نیا  زا  : » تفگ درک و 
ار نآ  ندرک  عـمج  ـالط و  هکنیا  ضحم  تفگ  ار  نیا  هدـشن »!؟ هداد  ناـنآ  هب  ـالط  زا  ییاهدنبتـسد  ارچ  دـینیبیم !؟ يراوـخ  یتسدـیهت و 

. درمش تسپ  ار  نانآ  هنیمشپ  ششوپ  و  گرزب ،
زاب نانآ  يور  هب  ار  زبسرـس  ياهغاب  و  بان ، رز  نداعم  و  الط ، ياهجـنگ  برد  تساوخیم  دوخ  ءایبنا  تثعب  تقو  هب  كاـپ  دـنوادخ  رگا 

و دنامیمن ، یقاب  ناحتما  يارب  ییاج  تروص  نیا  رد  یلو  دادیم ، ماجنا  دیامن  نانآ  هارمه  ار  نیمز  ناروناج  و  نامسآ ، ناگدنرپ  و  دنک ،
نایالتبم باوث  ایبنا  توعد  ناگدننک  لوبق  يارب  و  تفریم ، نیب  زا  ینامسآ  رابخا  و  دشیم ، درومیب  شاداپ  رجا و 

547 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
یقاب یموهفم  تاغل  ءامسا و  يارب  و  دنتشاد ، ار  ناراکوکین  هیاپمه  يدزم  قاقحتـسا  نامیا  لها  هن  و  تشگیمن ، بجاو  یتخـس  جنر و  هب 

(. تشادن دوجو  کین  لمع  ماجنا  يارب  یّلحم  دوب و  عمط  ساسا  رب  مدرم  نامیا  ایبنا ، يّدام  نّکمت  ساسا  رب  اریز   ) دنامیمن
زا هک  یتعانق  اـب  داد ، رارق  فیعـض  يرهاـظ  ياـههمانرب  رظن  زا  و  يوق ، دـنمورین و  ناشیاهمیمـصت  رد  ار  شناربماـیپ  كاـپ  دـنوادخ  یلو 
هک دندوب  یتردق  ياراد  ایبنا  رگا  تخاسیم . ولمم  نآ  زا  ار  اهـشوگ  اههدـید و  هک  يرقف  یتسدـیهت و  و  درکیم ، رپ  ار  اهمـشچ  يزاینیب 
هب نادرم  ياهندرگ  هک  دوب  ياهنوگ  هب  ناشتکوش  و  دـندشیمن ، یـسک  بولغم  هک  یتّزع  ياراد  و  دوبن ، نانآ  اـب  هضراـعم  ناوت  ار  یـسک 

و رتناسآ ، نانآ  زا  مدرم  يریگدنپ  رد  عضو  نیا  دنتسبیم ، رفس  راب  ناشتوطـس  یگرزب و  ياشامت  يارب  مدرم  و  دشیم ، هدیـشک  نآ  يوس 
نانآ تورث  هب  هک  یتبغر  رطاخ  هب  ای  دنتـشادیم ، رب  ایبنا  رهاظ  تمظع  زا  هک  یـسرت  رطاخ  هب  و  دوب ، رترود  ناـنآ  ربارب  رد  یـشکندرگ  زا 
كاپ دنوادخ  یلو  تفرگیم . ماجنا  ترخآ  ایند و  عمط  هب  اهیبوخ  و  دوبن ، صلاخ  اهدصق  ماگنه  نآ  دندروآیم ، نامیا  دـندرکیم  ادـیپ 

عوشخ و  شیاهباتک ، قیدصت  و  شئایبنا ، زا  يوریپ  دومرف  هدارا 
548 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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هک دزیماین ، قیاقح  نآ  اب  يرگید  ّتین  و  وا ، ّصاخ  دـشاب  يروما  شتعاط  هب  نداهن  ندرگ  و  شناـمرف ، ربارب  رد  میلـست  و  شهاگـشیپ ، رد 
تسا رتناوارف  شیازج  شاداپ و  رتگرزب ، ناحتما  شیامزآ و  هچره 

ادخ هناخ  هاگیاج 

هدومن شیامزآ  ییاهگنـس  هب  ناهج  نیا  ناسنا  نیرخآ  ات  داب - وا  رب  ادخ  دورد  مدآ - نامز  زا  ار  ناگتـشذگ  كاپ  دنوادخ  دـینیبیمن  ایآ 
و دادرارق . تدابع  هب  مدرم  مایق  هاگیاج  دوخ و  تمرح  هناخ  ار  اجنآ  دونشیم !؟ هن  و  دنیبیم ، هن  دهدیم ، دوس  هن  دناسریم و  نایز  هن  هک 
و تخـس ، ياههوک  نایم  رد  رتگنت ، اههّرد  رگید  زا  ياهّرد  و  ایند ، عفترم  ياهناکم  نیرتخولک  مک  و  اـهلحم ، نیرتخالگنـس  رد  ار  نآ 

دننکیمن دـشر  یفلع  بآیب و  زا  اجنآ  رد  دنپـسوگ  واگ و  رتش و  هک  مه ، زا  رود  تاهد  و  بآ ، مک  ياههمـشچ  و  ناور ، مرن و  ياهلمر 
هیحان نآ  هب  داد  روتسد  شنادنزرف  و  مالسلا - هیلع  مدآ - هب  سپس  درک . انب 

549 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نآ گنهآ  اهلد  قامعا  دیدرگ ، نادصاق  يزادنا  راب  يارب  يدصقم  و  اهرفس ، یشخب  دوس  يارب  يزکرم  هقطنم  نآ  هجیتن  رد  دننک ، هجوت 
هب يور  اهایرد  مه  زا  ادج  ریازج  و  راد ، بیـش  قیمع و  ياههّرد  تاعافترا  و  يدابآ ، زا  رود  فلع و  بآیب و  ياهنابایب  زا  دنکیم ، هناخ 

، دنیامن هلوره  دولآ  رابغ  يوم و  هدیلوژ  و  دنیوگ ، لیلهت  هناخ  نآ  درگادرگ  و  دـنهد ، تکرح  ار  اههناش  ّتلذ  يور  زا  ات  دـنروآیم ، نآ 
گرزب و ییـالتبا  تهج  هب  دـنیامن ، تشز  ار  دوخ  تقلخ  ییاـبیز  تروص  رـس و  ندرکن  حالـصا  اـب  و  هتخادـنا ، راـنک  ار  دوـخ  ياهـسابل 

. داد رارق  تشهب  هب  ندیسر  و  تمحر ، بجوم  ار  نآ  هک  تیاهن ، هب  يریهطت  و  نشور ، یشیامزآ  و  تخس ، یناحتما 
رپ راومه و  مرن و  ياهنیمز  و  اهرهن ، اهغاب و  نایم  رد  ار  جـح  کسانم  زکارم  دوخ و  تمرح  اـب  هناـخ  تساوخیم  كاـپ  دـنوادخ  رگا  و 

زبس و رـس  ياهغاب  و  وکین ، يرازمدـنگ  نایم  مه ، هب  لصّتم  ياهیدابآ  و  هتـسویپ ، مه  هب  ياهنامتخاس  و  سرتسد ، رد  ياـههویم  و  تخرد ،
تقو نآ  دادیم ، رارق  دهد  رارق  دابآ  ياههّداج  و  باداش ، هزات و  ياهتعارز  و  بآ ، رپ  یحاون  و  عیسو ، ياهرازتشک  و  مّرخ ،

550 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هک ییاهگنـس  و  تسا ، راوتـسا  نآ  رب  هناخ  هک  یناینب  رگا  و  دوب . هتخاس  كدنا  ناسآ  لهـس و  شیامزآ  بسانت  هب  ار  باوث  رجا و  رادـقم 

کبـس اههنیـس  زا  ار  یلد  ود  راـب  دوب ، هدـننک  هریخ  شـشخرد  ینـشور و  و  زمرق ، توقاـی  و  زبس ، دّرمز  زا  هدـش ، هتخاـس  نآ  زا  قح  تیب 
یلو دوـمنیم . فرطرب  مدرم  زا  ار  دــیدرت  کـش و  مطـالت  و  تشاذــگیم ، ورف  بوـلق  رد  هسوـسو  يارب  ار  سیلبا  شــشوک  و  درکیم ،

دنیاـشوخان روـما  هب  و  درادیماو ، تداـبع  هب  نوگاـنوگ  ياهشـشوک  اـب  و  دـنکیم ، ناـحتما  اهیتخـس  عاوـنا  هب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ 
لـضف و باوبا  اهـشیامزآ  هنوگ  نیا  اـب  اـت  دـناشنب ، ناـشناج  رد  ار  عضاوت  يراوخ و  و  دـنک ، نوریب  ناـشیاهلد  زا  ار  ربـک  اـت  دـیامزآیم ،

دیامرف تیانع  نانآ  هب  یتحار  هب  ار  دوخ  وفع  بابسا  و  دیاشگب ، ناشیور  هب  ار  شتمحر 

تادابع هفسلف 

و ناطیـش ، ماد  نیرتگرزب  هک  ربک ، تبقاع  يدب  و  ناهج ، نآ  رد  متـس  تماخو  هجیتن  و  ناهج ، نیا  رد  زواجت  تبوقع  زا  ار ، ادـخ  ار  ادـخ 
نانچ تسوا ، رکم  نیرتمیظع 

551 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هن دنکیمن ، اطخ  ار  یسک  كاله  هار  و  ددرگیمن ، زجاع  شراک  زا  زگره  ناطیـش  دمزریم ، هدنـشک  ياهرهز  نانوچ  اهلد  اب  هک  يدیک 

. شاهنهک سابل  تلع  هب  ار  تسدیهت  هن  و  ششناد ، رطاخ  هب  ار  دنمشناد 
زا ار  ناشمادنا  ات  هدومرف ، تسارح  ناضمر  هام  رد  نتفرگ  هزور  رد  تمحز  و  تاکز ، زامن و  اب  رورـش  همه  نیا  زا  ار  شناگدـنب  دـنوادخ 
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ربک و  دروآ ، دورف  ییوج  يرترب  زا  ار  ناشیاهلد  و  دنادرگ ، نتورف  راوخ و  ار  ناشناج  و  دیامن ، عشاخ  ار  ناشناگدـید  و  دزاس ، مارآ  هانگ 
و دوخ ، نتـسکش  نیمز  يور  هب  شزرارپ  ياضعا  نداهناو  و  عضاوت ، تلع  كاخ  هب  ههبج  ندییاس  اریز  دیادزب ، نانآ  زا  ار  يدنـسپدوخ  و 

ناتـسدیهت نانیکـسم و  هب  نآ  ریغ  نیمز و  ياههویم  تخادرپ  تاکز  يادا  رد  زین  و  تسا ، يراسکاخ  ثعاب  هزور  یپ  زا  ندـب  ندـش  رغال 
. تسا هتفهن 

دنکیم يریگولج  ربک  هدروآ  رب  رس  ياهلاهن  زا  و  دنکیم ، رب  ار  رخف  ياههناوج  هنوگچ  هک  دیرگنب  ار  تادابع  نیا  راثآ 
.

552 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

اوران ياهبصعت 

ار تقیقح  هک  دوب  یتّلع  ار  بّصعت  نآ  روهظ  هکنآ  رگم  دزرو ، بّصعت  يزیچ  هب  تبـسن  هک  متفاین  ار  نایناهج  زا  يدـحا  مدرک  تقد  اّقح 
. تسین یتّلع  ببس و  ار  ناتبصعت  هک  امش  زج  دبسچ ، نامهفن  هشیدنا  هب  تجح  ناونع  هب  طلغ  هب  هک  يرما  ای  دنک ، هبتشم  نالهاج  رب 

وت مشتآ و  زا  نم  تفگ : و  درک ، شنزرـس  شتقلخ  هب  تبـسن  ار  وا  و  دیزرو ، بّصعت  مدآ  رب  دوب  شتآ  زا  هک  دوخ  هشیر  رطاخ  هب  سیلبا 
رتنوزفا همه  زا  نامدالوا  لاوما و  : » دنتفگ و  دنداد ، جرخ  هب  بصعت  دوخ  ناوارف  ياهتمعن  هب  اهتما ، هدرورپ  زان  نادـنمتورث  اما  یکاخ . زا 

دوب دهاوخن  یباذع  ار  ام  و  تسا ،

اور ياهبصعت 

زا ناریلد  ناگرزب و  هک  دـشاب  یکین  روما  و  هتـسیاش ، ياـهرادرک  و  هدیدنـسپ ، تافـص  يارب  امـش  بصعت  دـیاب  دـشاب  بصعت  هب  اـنب  رگا 
ياهنادناخ

553 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
بـصعت هدوتـس  راثآ  و  دنلب ، تاماقم  و  گرزب ، ياههشیدنا  و  بوخ ، قالخا  هب  دنبلطیم : يرترب  اهنآ  هب  لیابق  ياسؤر  برع و  راد  هشیر 

، ربک زا  ندـنادرگ  يور  یکین ، يوریپ  دـهع ، هب  يافو  اـههیاسمه ، قوقح  ظـفح  زا  تسا  تراـبع  هک  شزرا  اـب  ياهتلـصخ  هب  دـیزروب .
زا بانتجا  و  مشخ ، ندروخ  ورف  ادـخ ، قلخ  هب  نداد  فاصنا  سفن ، لتق  ندرمـش  مهم  زواجت ، زا  يراددوخ  شـشخب ، ناسحا و  هب  لسوت 

ار ناشلاوحا  دـب  کین و  دـییامن ، رذـح  دیـسر  هتـشذگ  مما  رب  لامعا  يدـب  لاعفا و  یتشز  رثا  رب  هک  ییاهباذـع  زا  و  نیمز . يور  رد  داسف 
. دینامب رانکرب  دیوش  نانآ  دننامه  هکنیا  زا  و  دیشیدنیب ،

ببـس نادـب  نانآ  تزع  هک  دـییامن  رایتخا  ار  يراک  نآ  دـیدرک ، هشیدـنا  ناشلامعا  يدـب  یکین و  رد  هتـشذگ  مما  عضو  توافت  رد  نوچ 
دنویپ و  تفرگ ، رارق  ناشرایتخا  رد  تمعن  و  تشگ ، ینالوط  ناشیتمالس  نامز  و  دندش ، رود  ناشتایح  هصرع  زا  ناشنانمشد  و  دش ، نیمأت 

زا هک  ینعم  نیا  هب  دش ، راوتسا  نانآ  تمارک 
554 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هک يروما  زا  و  دـندومن . شرافـس  دـندرک و  بیغرت  قیوشت و  نآ  هب  ار  رگیدـکی  و  دـندومن ، يرادـیاپ  تفلا  رب  و  دـندرک ، بانتجا  هقرفت 
: دییامن يرود  درک  یتسس  نیرق  ار  ناشتردق  و  تسکش ، مهرد  ار  ناشتارقف  نوتس 

ندیشک رگیدکی  يرای  زا  تسد  و  سوفن ، ندوب  قفاومان  و  اههنیس ، توادع  و  بولق ، يزرو  هنیک  زا 

نیشیپ نانمؤم  زا  تربع 
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؟ دوبن رتشیب  ناشتالکشم  قیالخ  همه  زا  ایآ  دندوب ! ناحتما  شیامزآ و  لاح  رد  هنوگچ  هک  دینک ، هشیدنا  هتشذگ  نینمؤم  تالاوحا  رد 
دوخ هدرب  ار  ناـنآ  هنعارف  دنتـشادن ؟ رارق  يرتشیب  ياـنگنت  رد  اـیند  مدرم  همه  زا  اـیآ  دـندوبن ؟ جـنر  تمحز و  رد  مدرم  همه  زا  شیب  اـیآ 

، دندوب الیتسا  هطلـس و  دروم  و  تکاله ، ّتلذ  رد  هتـسویپ  دندناشون ، نانآ  هب  یخلت  هعرج  هعرج  دندیـشک ، تخـس  باذع  هب  و  دـنتخاس ،
ربص رد  ار  نانآ  ّتیدج  دنوادخ  نوچ  ات  دنتفاییمن . عافد  يارب  یهار  و  ندز ، زاب  رس  يارب  ياهراچ 

555 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
، داد رارق  نانآ  يارب  ـالب  ياـهانگنت  زا  یـشیاشگ  دـید ، ناـنآ  زا  شفوخ  میب و  ریـسم  رد  ار  اـهیتحاران  لّـمحت  و  شتّبحم ، هار  رد  رازآ  رب 

نانآ هراب  رد  دنوادخ  تمارک  و  دندش ، امنهار  نایاوشیپ  و  نارمکح ، نیطالس  سپ  درک ، لیدبت  تینما  هب  ار  ناشمیب  تّزع و  هب  ار  ناشّتلذ 
. تفریمن نانآ  هراب  رد  مه  شلایخ  هک  دیسر  ییاج  هب 

ددم اهریـشمش  و  مه ، نابیتشپ  اهتـسد  بسانم ، لدتعم و  اهلد  قفّتم ، شیاههتـساوخ  دّحتم ، ناشعامتجا  هک  ینامز  دـندوب  هنوگچ  دـیرگنب 
تموکح نایناهج  رب  و  دـندوبن ، نیمز  رـسارس  ياقآ  لاصخ  نیا  اـب  اـیآ  دوب ! یکی  ناشیاهمیمـصت  و  ذـفان ، ناـشلد  مشچ  رگیدـکی ، راـک 

تدحو دیسر ، یگدنکارپ  هب  ناشتفلا  داتفا ، ییادج  ناشنیب  هک  ینامز  دیسر  اجک  هب  هک  دینک  رظن  ناشراک  نایاپ  هب  یفرط  زا  دندرکیمن ؟
رد هب  ناشدوجو  زا  ار  تمارک  سابل  دـنوادخ  دنتـساخرب ، مه  اب  گنج  هب  هدـش ، هتـسد  هتـسد  دـش ، لدـبم  فالتخا  هب  ناـشیاهلد  هملک و 

نانآ زا  ار  شناوارف  تمعن  و  دروآ ،
556 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دنام یقاب  امش  ناگدنریگ  تربع  يارب  یتربع  سرد  ناونع  هب  امش  نیب  رد  نانآ  یگدنز  ناتساد  و  تفرگ ،
هب اهناتـساد  ردقچ  و  بسانتم ، مه  اب  تالاوحا  هزادنا  هچ  دیریگ ، دـنپ  نانآ - رب  ادـخ  دورد  بوقعی - قاحـسا و  لیعامـسا و  دالوا  لاح  زا 

نانآ مکاح  اهرصیق  اهيرسک و  هک  يراگزور  دینک ، تقد  رگیدکی  زا  ناشییادج  یگدنکارپ و  ماگنه  هب  ناشروما  رد  تسا ! کیدزن  مه 
تخس ياهداب  و  دیور ، هنمرد  هایگ  هک  ییاهنیمز  هب  و  دندوبر ، مّرخ  زبس و  ياهنیمزرـس  و  قارع ، يایرد  و  اهرازغرم ، زا  ار  اهنآ  دندوب ،

رظن زا  مما  نیرتراوخ  دندرک ، اهر  ینارچ  رتش  لغـش  رد  و  تسدیهت ، ریقف و  ار  نانآ  دندومن . هناور  دشاب  لکـشم  نآ  رد  یگدـنز  و  دزو ،
هک یتفلا  هیاس  هن  دننز ، گنچ  نآ  هب  هک  یّقح  توعد  هن  دـنتخاس ، اوأم  نکـسم و  رظن  زا  اهنیمزرـس  نیرتلصاحیب  رد  و  ناکم ، هناخ و 
هک مکارتم ! یتلاهج  و  تخس ، ییالب  راتفرگ  هقرفت ، نیرق  ناشتّیعمج  و  هدنکارپ ، ناشتردق  و  برطضم ، ناشلاوحا  دنیامن . هیکت  شتّزع  هب 

، اهتب شتسرپ  نارتخد ، ندرک  روگ  هب  هدنز  ناشراک  هجیتن 
________________________________________

1386 مود ، پاچ : نارهت ، يدازآ -  مایپ  دلج ، 1 نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن  نیسح ، نایراصنا ، یضرلا /  فیرـش  نیـسح ، نب  دمحم 
ص557 نایراصنا ؛ ؛  همجرت  هغالبلا /  جهن  ش .

557 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دوب رگیدکی  یپ  رد  یپ  تراغ  و  محر ، عطق 

ص)  ) ربمایپ دوجو  تمعن 

رد و  داد ، دـنویپ  ربمایپ  نییآ  هب  ار  ناشتعاطا  هک  دـینک ، تقد  تخیگنارب  نانآ  نیب  رد  ار  مالـسا  ربمایپ  هک  یناـمز  دـنوادخ  ياـهتمعن  هب 
شیاسآ ياهرهن  و  درتسگ ، نانآ  تایح  هصرع  رب  ار  شتمارک  لاب  رپ و  یهلا  تمعن  هنوگچ  دومن ، دـحاو  تیعمج  ار  ناشیا  شتوعد  هیاس 

قرغ نآ  تمعن  رد  دروآ ؟ مه  درگ  ار  ناـنآ  دوخ  تاـکرب  عفاـنم و  عاونا  ناـیم  رد  ادـخ  نید  و  دومن ، يراـج  ناـنآ  يوس  هب  ار  یتـحار  و 
یتزع هب  ار  نانآ  ناشلاوحا  ییوکین  و  دـش ، راوتـسا  يوق  یتموکح  هیاس  رد  نانآ  یگدـنز  دنتـشگ ، داـشلد  نآ  شیع  یمّرخ  زا  و  دـندش ،
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کلام دنتـشگ ، نیمز  يور  ناهـشداپ  و  دندش ، مکاح  نایناهج  رب  دش ، ناسآ  لهـس و  ناشراک  تباث  یتلود  ياهیدنلب  رد  و  دناسر ، زوریپ 
یـسک دـندناریم . نامرف  نانیا  رب  هتـشذگ  رد  هک  دـندنار  نامرف  ینانآ  رب  و  دـندوب ، نانیا  روما  کلام  البق  ناـنآ  هک  دـندش  یناـسک  روما 

هیلع هزرابم  رد  و  تشادن ، ار  نانآ  نتسکش  مهرد  تردق 
558 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دادیمن تأرج  دوخ  هب  ناشیا 

نامرفان نارای  شنزرس 

هدش هدیـشک  امـش  فارطا  هب  هک  قح  مکحم  نصح  رد  یلهاج  ماکحا  ندرک  هدنز  اب  و  دیتشادرب ، تعاط  هتـشر  زا  تسد  امـش  هک  دینادب 
رد دـننک و  یگدـنز  شاهیاس  رد  اـت  درک  رارقرب  ناـنآ  ناـیم  هک  یتفلا  دـنویپ  اـب  تما  نیا  رب  كاـپ  دـنوادخ  و  دـیدومن ، داـجیا  هنخر  دوب 

ییاهب ره  زا  رگیدـکی  اب  تفلا  ياهب  اریز  دـنادیمن ، ناگدـیرفآ  زا  يدـحا  ار  نآ  شزرا  هک  داهن  تنم  یتمعن  هب  دـنریگ ، يوأم  شتیامح 
. تسا رتمیظع  یتمظع  ره  زا  و  رتالاب ،

و دیرادن ، نآ  مان  هب  زج  مالسا  هب  یقّلعت  دیتشگ ، بزح  بزح  يردارب  تفلا و  زا  دعب  و  دیدش ، نیدیب  يرادنید  زا  سپ  امش  هک  دینادب  و 
دیراد دصق  ییوگ  میریذپیمن ! ار  گنن  یلو  میوریم  خزود  هب  دییوگیم  دینادیمن . ار  نآ  ناشن  زج  نامیا  زا 

559 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
يارب نما  هقطنم  و  امش ، هاگهانپ  دوخ  نیمز  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  ینامیپ  نتسکش  و  قح ، میرح  تمرح  کته  اب  دینک ، هنوراو  ار  مالـسا 

لیئاکیم و لـیئربج و  تقو  نآ  دـنزیخیم ، رب  امـش  گـنج  هب  رفک  لـها  دـیریگب  یهاـنپ  مالـسا  ریغ  هب  رگا  تسا ! هداد  رارق  شناگدـیرفآ 
. دنک مکح  امش  نیب  دنوادخ  ات  دنامن  ياج  هب  يزیچ  رگیدکی  رب  ندز  ریشمش  زج  دننک ، يرای  ار  امش  هک  دنتسین  نایم  رد  راصنا  رجاهم و 

رایتخا رد  دوب  ناگتـشذگ  ناهانگ  رفیک  هک  تخـس  ثداوح  الب و  راـگزور  هدـنبوک و  ياـهرفیک  ادـخ و  باذـع  زا  ییاهناتـساد  لاـثما و 
، دیرادنپم رید  شرفیک  زا  ینمیا  ای  شمـشخ ، هب  تبـسن  يراگنا  لهـس  ای  وا و  هذخاؤم  هب  لهج  هناهب  هب  ار  شباذـع  ندیـسر  ارف  تسامش .
ار نالهاج  راگدرورپ  يرآ  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  رطاخ  هب  رگم  درکن  رود  شتمحر  زا  ار  ناگتـشذگ  كاپ ، دنوادخ  اریز 

. دومن رود  دوخ  تمحر  زا  رکنم  زا  یهن  كرت  ّتلع  هب  ار  نالقاع  و  هانگ ، باکترا  رطاخ  هب 
. دیدناریم ار  شماکحا  و  دیتشاذگاو ، ار  نآ  دودح  دیتشادرب ، ناج  ندرگ  زا  ار  مالسا  هتشر  امش  هک  دینادب 

560 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. هدومرف رما  دنداسف  لها  نیمز  رد  هک  نانآ  نانکش و  نامیپ  ناگشیپ و  متس  اب  گنج  هب  ارم  دنوادخ  هک  داب  ناتمولعم 

اما و  متخاس ، نوبز  راوخ و  ار  نید  رادم  زا  ناگدـش  نوریب  و  متـساخ ، رب  دربن  هب  نازواجتم  اب  و  مدـیگنج ، نانکـش  نامیپ  اب  ساسا  نیا  رب 
يدادـعت و  دـش ، مامت  شراـک  مدینـش  ار  وا  هنیـس  هزرل  لد و  شپت  گـناب  نآ  یپ  زا  هک  یتشحو  داـیرف  اـب  جراوخ ) سیئر   ) ههدر ناـطیش 
ناشدوبان میامن  تکرح  ناشیا  بناج  هب  گـنج  يارب  هراـبود  هک  دـهد  تزاـجا  ارم  دـنوادخ  رگا  دـناهدنام ، یقاـب  ناراکمتـس  زا  كدـنا 

دندرگیم جراخ  سرتسد  زا  دنوشیم و  هدنکارپ  فرط  نآ  فرط و  نیا  هک  كدنا  یهورگ  زج  منکیم 

دوخ لیاضف  نایب  رد 

لوسر هب  تبسن  ارم  تیعقوم  امش  متسکش . ار  رضم  هعیبر و  هلیبق  ود  تردق  خاش  و  مدناسر ، نیمز  هب  ار  برع  ناشکرس  یلاسدرخ  رد  نم 
رد دـناشنیم ، نماد  رد  ارم  مدوب  كدوک  یتـقو  دـینادیم ، صوصخم  تلزنم  کـیدزن و  یـشیوخ  رطاـخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ -

منت هب  ار  شنت  دادیم ، ياج  ششارف  رد  درشفیم ، ششوغآ 
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561 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دادیم رارق  مناهد  رد  هدیوج  ار  اذغ  دینایوبیم ، نم  هب  ار  ششوخ  يوب  و  دییاسیم ،

نیرتگرزب دنوادخ  دنتفرگ  ریش  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یتقو  زا  دیدن . نم  زا  لمع  رد  یهابتشا  و  راتفگ ، رد  یغورد  زگره 
هک یلفط  دننامه  نم  دهد . قوس  ناهج  قالخا  نساحم  تمارک و  ریسم  رد  ار  وا  زور  هنابـش  ات  دومن ، يو  رومأم  ار  شناگتـشرف  زا  هتـشرف 

نامرف نآ  زا  يوریپ  هب  ارم  و  درکیم ، اپ  رب  ياهناشن  دوخ  كاپ  قـالخا  زا  نم  يارب  زور  ره  متفریم ، وا  لاـبند  دوریم  شرداـم  لاـبند  هب 
زج ياهناخ  رد  نامز  نآ  درکیمن . هدهاشم  ار  يو  یـسک  نم  ریغ  مدـیدیم و  ار  وا  نم  اهنت  دومنیم ، ترواجم  ءارح  رد  لاس  ره  دادیم .

یحو و رون  مدوب . ناـنآ  یموس  نم  دوب و  هدـشن  دراو  مالـسا  دـندوب  نآ  رد  هجیدـخ  و  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  قـح - لوـسر  هک  ياهناـخ 
. مدرکیم مامشتسا  ار  توبن  يوب  و  مدیدیم ، ار  تلاسر 

، مدینش ار  ناطیش  هلان  يادص  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص  ناشیا - رب  یحو  لوزن  ماگنه  هب 
562 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تـسد يدیما  ان  سأی و  ندش  شتـسرپ  زا  ار  يو  هک  تسا  ناطیـش  هلان  نیا  دومرف : تسیچ ؟ هلان  يادص  نیا  هّللا ، لوسر  ای  متـشاد : هضرع 
. یتسه ریخ  قیرط  رب  نم و  ریزو  یلو  یتسین ، ربمایپ  هکنیا  زج  ینیبیم ، منیبیم  ار  هچنآ  و  يونشیم ، مونشیم  ار  هچنآ  وت  هداد ،

یمیظع هلأسم  وت  دّمحم ، يا  دنتفگ : و  دندمآ ، وا  دزن  شیرق  ناگرزب  زا  ياهتسد  هک  مدوب  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ - لوسر  هارمه  نم 
ام هب  يریذـپب و  ار  نآ  رگا  هک  میهاوـخیم  وـت  زا  يراـک  اـم  دـندرکن ، اـعدا  ار  نآ  تنادـناخ  زا  يدـحا  تناردـپ و  هـک  ینکیم  اـعدا  ار 

هّللا یّلـص  ترـضح  نآ  ییوگغورد ! رگوداج و  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  هن  رگ  و  ییادـخ ، هداتـسرف  ربمایپ و  وت  هک  مینادیم  ینایامنب ،
. دتـسیاب تربارب  رد  هدـمآ  ولج  دـیآرد و  هشیر  زا  هک  نک  ادـص  اـم  رطاـخ  هب  ار  تخرد  نیا  دـنتفگ : دـیهاوخیم ؟ هچ  دومرف : هلآ  هیلع و 

: دومرف هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ -
. يرآ دنتفگ : دیهدیم ؟ تداهـش  قح  هب  دیروآیم و  نامیا  دهد  ماجنا  ناتیارب  ار  همانرب  نیا  دنوادخ  رگا  تساناوت ، يراک  ره  رب  دنوادخ 

، مهدیم ناشن  امش  هب  دیهاوخیم  ار  هچنآ  دومرف :
563 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

یـسک زین  و  ردب ،) گنج  رد   ) دوشیم هدـنکفا  هاچ  هب  هک  تسا  یـسک  امـش  نایم  رد  دـیدرگیمن ، زاب  ییوکین  ریخ و  هب  هک  منادیم  یلو 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  سپس  دروآ . دهاوخ  مهارف  ار  بازحا  هک  تسا 

ربارب رد  ادخ  نذا  هب  ات  يآ  نوریب  ياج  زا  هشیر  اب  مدـنوادخ ، هداتـسرف  نم  هک  یهاگآ  و  يراد ، نامیا  تمایق  ادـخ و  هب  رگا  تخرد ، يا 
. یتسیاب نم 

نوچ ییادص  دیدش و  يزاوآ  هک  یلاح  رد  و  دمآ ، رب  نیمز  زا  شیاههشیر  هارمه  تخرد  تخیگنا  رب  یتسار  هب  ار  وا  هک  ییادخ  هب  مسق 
ار دوخ  دنلب  ياههخاش  و  داتسیا ، هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ربارب  رد  هداشگ  لاب  یغرم  نوچ  هکنآ  ات  دمآ  تشاد  ناگدنرپ  لاب  يادص 

هّللا یّلـص  ادـخ  لوسر  تسار  بناج  رد  نم  دـنارتسگ و  نم  شود  يور  هب  ار  شیاههخاش  زا  یـضعب  و  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ - رب 
دـیآ و وت  دزن  تخرد  فصن  وگب  دـندز : داـیرف  یـشکندرگ  ییوج و  يرترب  باـب  زا  دـندید ، ار  هعقاو  نیا  شیرق  نوچ  مدوـب . هلآ  هیلع و 

. دنامب شیاج  رب  رگید  فصن 
دروآ يور  ترضح  هب  يرتتخس  يادص  روآتفگش و  یتلاح  اب  نآ  زا  یمین  داد  نامرف  ادخ  لوسر 

564 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
شیپ تخرد  هفـصن  نیا  وگب  دـنتفگ : یـشکرس  رفک و  يور  زا  نآ  زا  سپ  دـچیپب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  دوب  کـیدزن  هک 
لوسر يا  هّللا ، ّالا  هلا  ال  مدز : دایرف  نم  تشگزاب . تخرد  سپ  دومرف  رما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ددرگ . زاب  شرگید  هفـصن 
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ادخ نامرف  هب  يداد  روتسد  ار  هچنآ  تخرد  هک  درک  فارتعا  هک  یـسک  نیتسخن  و  مدروآ ، نامیا  وت  هب  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  ادخ ،
: دنتفگ نانآ  همه  یلو  درامش . گرزب  ار  تنخس  دهد و  تداهش  تیربمایپ  هب  ات  داد  ماجنا 

ناشروظنم دـنکیم -؟ قیدـصت  نیا  لاثما  زج  ار  تتلاسر  ایآ  تسدرت ! وداج و  بیجع  تسا  يرگوداـج  و  وگغورد ، تسا  يرحاـس  هکلب 
-. مدوب نم 

و ناقیّدـص ، هرهچ  نانآ  هرهچ  هک  متـسه  یناسک  زا  دـنرادن ، كاب  ناگدـننک  تمـالم  تمـالم  زا  ادـخ  هار  رد  هک  متـسه  یناـسک  زا  نم 
هدنز ار  شلوسر  ادخ و  ّتنس  دنراد ، نآرق  نامسیر  هب  کسمت  نشور ، زور  ياههناشن  دنناراد و  هدنز  بش  تسا ، ناکین  نخـس  ناشنخس 

رد ناشیاهلد  تسین ، ناشراک  رد  داسف  تنایخ و  و  دنرادن ، ییوج  يرترب  رابکتسا و  دننکیم ،
565 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تسا دنوادخ  تدابع  رد  ناشیاهندب  و  تشهب ،

(1240 . )

ماما رضحم  هب  وا  بناج  زا  ياهمان  دوب  هرصاحم  رد  نامثع  هک  ینامز  رد  سابع  نب  هّللا  دبع  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1235  ) 235
نیا ددرگ ، مارآ  ترـضح  هب  تفالخ  داهنـشیپ  يارب  مدرم  يوهایه  ات  دورب  عبنی  رد  دوخ  نیمز  هب  دوش و  جراخ  هنیدـم  زا  ماـما  هک  دروآ 

: دومرف يو  باوج  رد  ماما  تشاد ، یتساوخرد  نینچ  بانج  نآ  زا  هک  دوب  راب  نیمود 

، مور نوریب  هنیدم  زا  هک  داتسرف  نیا  زا  شیپ  مورب ، میایب و  دهد ، رارق  ولد  اب  شکبآ  رتش  دننام  هب  ارم  هک  درادن  نیا  زج  ياهتساوخ  نامثع 
هدش هانگ  هب  هدولآ  مدیسرت  هک  مدرک  عافد  وا  زا  ياهزادنا  هب  مسق  ادخ  هب  موش ! جراخ  هک  هداتسرف  مه  نالا  مدرگ ، زاب  هک  داتسرف  هرابود 

مشاب
.

566 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(1236)

نآ هب  ندش  قحلم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  ار  دوخ  عضو  نخس  نیا  رد  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  ( 1236  ) 236
دنکیم نایب  ترضح 

. مدیـسر جرع  هقطنم  هب  ات  مداهنیم  وا  دای  هب  ماگ  اـج  همه  دوب ، هتفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  مداد  رارق  يریـسم  رد  ار  دوخ 
روظنم تحاصف . راـصتخا و  تیاـهن  رد  تسا  ینخـس  هَرکِذ » اَـطأف  : » ترـضح نآ  ملک  هدـش ]. هتفرگ  ینـالوط  مـالک  کـی  زا  نخـس  نیا  ]

و متفرگیم . ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  زا  جرع  هقطنم  هب  ندیسر  ات  هکم  زا  مندش  نوریب  يادتبا  زا  نم  هک  تسا  نیا  ترضح 
تسا هدرک  دای  تفگش  هیانک  نیا  اب  ینعم  نآ  زا 

.[
567 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1237)

لمع هب  قیوشت  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1237  ) 237

و دوشیم ، توعد  قح  هب  قح  زا  نادرگیور  و  زاب ، هبوت  هار  و  هدوشگ ، اههدـنورپ  ات  دـینک ، لمع  دـیتسه  تایح  هاـگهصرع  رد  هک  نونکا 
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، دوش هتسب  هبوت  هار  و  دیآ ، رس  رمع  تّدم  و  دورب ، تسد  زا  تلهم  و  ددرگ ، شوماخ  لمع  غارچ  هکنآ  زا  شیپ  دنهدیم ، دیما  ار  یـصاع 
يارب یناف  روما  زا  و  گرم ، يارب  تایح  زا  و  دوخ ، يارب  دوخ  تردق  همه  زا  دیاب  ناسنا  دـنور . نامـسآ  هب  هتـسب ) ار  اههمان   ) ناگتـشرف و 

. دریگرب هشوت  يدبا  ياج  يارب  دوریم  تسد  زا  هچنآ  زا  و  یقاب ، تایح 
شرایتخا رد  تلهم  لمع  ماجنا  ات  و  دـناهداد ، شتـصرف  لـجا  ندیـسر  اـت  هک  یتروص  رد  دیـسرت  ادـخ  زا  هک  تسا  یـصخش  سک  نینچ 

یهن ادـخ  هچنآ  زا  دـنب  هنهد  نآ  اـب  ار  سفن  دراد ، دوخ  راـیتخا  رد  ار  شراـهم  و  هدز ، دـنب  هنهد  ار  سفن  هک  تسا  يدرم  وا  دناهتـشاذگ .
دربیم قح  یگدنب  يوس  هب  ار  دوخ  نآ  راهم  هب  و  هتشاد ، زاب  هدومرف 

.
568 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(1238)

ماش لها  شنزرس  نیمکح و  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  (- 1238  ) 238

دنتسه ینانآ  زا  دناهدش ، رایتخا  نوگانوگ  ياههتسد  زا  و  هدش ، عمج  فرط  ره  زا  هک  هیامورف ، یناگدرب  و  دناشابوا ، لدگنـس و  نایماش 
زا هن  دنریگب . ار  ناشتسد  هتـشاذگ و  مّیق  نانآ  رب  و  دننک ، ناشتیبرت  هداد و  ناشدای  و  دنهد ، ناشـشزومآ  ار  بدا  نید و  تسا  هتـسیاش  هک 

. دنتفریذپ نامیا  دوخ  رایتخا  هب  دندرک و  هدامآ  ترجه  لها  يارب  یگدنز  هناخ و  هک  نانآ  زا  هن  و  راصنا ، زا  هن  دننیرجاهم 
هب ار  سک  نیرتکیدزن  امـش  و  دندرک ، باختنا  دنتـشاد  تسود  هچنآ  هب  ار  درف  نیرتکیدزن  تیمکح ، رد  دوخ  يارب  نایماش  هک  دینادب 

، تسا هنتف  رازراک  تفگیم : زورید  هک  تسا  يرعـشا ) یـسوم  وبا   ) سیق نب  هّللا  دبع  اب  امـش  راک  رـس و  دیدیزگرب . دیدوبن  یـضار  هچنآ 
دوخ رایتخا  هب  هک  درک  اطخ  سپ  تسوگتسار  راتفگ  نیا  رد  رگا  دیرب ». ماین  رد  ار  اهریشمش  و  دینک ، عطق  ار  نامک  ياههّلچ 

569 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
زا و  دیبوک ، ورف  سابع  نبا  مکحم  تشم  اب  ار  صاع  ورمع  تسا . یلد  روک  هب  مهتم  تسوگغورد  رگا  و  درک ، تکرـش  گنج  نادـیم  رد 

و دناهدیـشک ، امـش  ياهرهـش  هب  ار  گنج  هک  دـینیبیمن  ایآ  دـیریگب . دوخ  تسد  رد  ار  مالـسا  تسد  رود  دالب  و  دـیربب ، هرهب  مایا  تلهم 
!؟ تسا هدش  نمشد  ریت  فده  امش  تایح 

(1239)

مالّسلا مهیلع  دّمحم  لآ  لئاضف  اب  هطبار  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  زا  ( 1239  ) 239

ار امـش  ناشراتفگ  تمکح  زا  ناشتوکـس  و  ناشناهن ، زا  ناشراکـشآ  و  ناشـشناد ، زا  نانآ  يرابدرب  دـنلهج . گرم  و  شناد ، تایح  نانیا 
. دنمدرم هاگهانپ  و  مالسا ، ياهنوتس  دنیامنیمن . فالتخا  نآ  رد  دنزرویمن و  تفلاخم  قح  اب  دهدیم . ربخ 

هشیر زا  شنابز  و  دش ، رود  شهاگیاج  زا  لطاب  و  تشگزاب ، شیلصا  ياج  هب  نانآ  هب  قح 
570 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

لمع و  دنناوارف ، شناد  نایوار  اریز  ندرک  تیاور  ندینـش و  هار  زا  طقف  هن  دندرک ، كرد  لمع  يریگارف و  اب  هارمه  ار  نید  دیدرگ . عطق 
كدنا قح  هب  ناگدننک 

.
571 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2000)
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زا ياهدیزگ  باب  نیا  رد  و  اهرهـش ، نارادنامرف  نانمـشد و  هب  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ام  رورـس  ياههمان  هدیزگ  باب  مود  باب 
اههمان تسا . هدمآ  شنارای  تیب و  لها  نارازگراک و  هب  ترضح  نآ  تاشرافس 

هراشا

573 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(2001)

تفریم هرصب  هب  هنیدم  زا  هک  ینامز  هفوک  مدرم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2001  ) 1

. برع نارورس  ماقم و  دنلب  نارای  هفوک ، لها  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 
: دشاب شندید  نوچ  شندینش  هکنانچ  منکیم  هاگآ  نامثع  عضو  زا  ار  امش  دعب ، اما 

یپ رد  رتـمک  دـنک و  بلج  ار  مدرم  ياـضر  متـساوخیم  وا  زا  ارثـکا  هک  مدوب  نارجاـهم  زا  يدرف  نم  و  دـندرک ، ییوـج  بیع  وا  زا  مدرم 
، يوردنت وا  هراب  رد  ریبز  هحلط و  همانرب  نیرتکبس  مدوب . ششنزرس 

574 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
وا دندش و  اّیهم  يو  نتـشک  رب  ياهدع  هاگ  نآ  تفرگ ، مشخ  وا  قح  رد  ناهگان  هب  مه  هشیاع  دوب ، وا  هب  ندروآ  راشف  ناشراک  نیرتمرن  و 

. دندرک تعیب  نم  اب  رایتخا  لیم و  يور  زا  هکلب  رابجا ، هارکا و  نودب  مدرم  و  دنتشک ، ار 
اپ رب  هنتف  و  دـمآ ، شوج  هب  گید  شـشوج  نوچ  هنیدـم  دـندش ، هدـنک  نآ  زا  مه  شلها  دـنکرب و  ار  شلها  هنیدـم )  ) ترجه راد  دـینادب 

دهاوخ ادخ  رگا  دینک ، یتسدشیپ  نانمشد  اب  داهج  بناج  هب  و  دیباتشب ، دوخ  ریما  يوس  هب  تشگ .
(2002 . )

هرصب حتف  زا  سپ  هفوک  مدرم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2002  ) 2

، دنکیم تیانع  شتمعن  نارازگرکـش  ناعیطم و  هب  هک  ییازج  نیرتهب  دهد  ازج  ناتربمایپ  تیب  لها  بناج  زا  هفوک  مدرم  امـش  هب  دنوادخ 
، دیدرک تعاطا  دیدینش و  ار  مروتسد 

575 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دیدومن تباجا  دیدش و  توعد  و 

(2003 . )

یضاق حیرش  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2003  ) 3

، دیرخ رانید  داتشه  غلبم  هب  ياهناخ  ترـضح  نآ  تموکح  نامز  رد  دوب . مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یـضاق  ثراح  نب  حیرـش  هدش  هتفگ 
: دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  يو  دیسر ، بانج  نآ  هب  همانرب  نیا  ربخ 

ریما يا  تسا  نینچ  يرآ  تفگ : ! ] ياهتفرگ یناهاوگ  نآ  رب  و  هتشون ، دنـس  شیارب  و  هدیرخ ، رانید  داتـشه  هب  ياهناخ  هدیـسر  ربخ  نم  هب 
رظن هناـخ  دنـس  هب  هک  توملا ) کـلم   ) دـیآیم تدزن  هب  یـسک  يدوز  هب  دومرف :] سپـس  تسیرگن ، وا  هب  دوـلآ  مشخ  ترـضح  ناـنمؤم .
شاب بظاوم  حیرـش ، يا  دیامنیم . ربق  هناخ  میلـست  اهنت  و  دنکیم ، نوریب  هناخ  نآ  زا  ار  وت  هکنآ  ات  دـسرپیمن ، نآ  هاوگ  زا  و  دـنکیمن ،
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هک
576 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ترخآ ایند و  تراسخ  راچد  تروص  نیا  رد  هک  یـشاب ، هدادـن  لالح  لام  ریغ  زا  ار  نآ  تمیق  ای  هدـیرخن ، دوخ  لام  ریغ  زا  ار  هناـخ  نیا 
. ياهدش

مهرد کی  هب  هناخ  نیا  دیرخ  رد  هک  متـشونیم ، دنـس  نیا  دننام  يدنـس  وت  يارب  يدوب ، هدمآ  نم  دزن  هناخ  دـیرخ  نامز  رگا  شاب ، هاگآ 
: تسا نیا  دنس  نآ  و  يدرکیمن . تبغر  نآ  زا  رتالاب  دسر  هچ 

، تسا هدیرخ  دناهدرک  شنوریب  هناخ  نیا  زا  رگید  يارـس  هب  ندرک  چوک  يارب  هک  ياهدرم  زا  راوخ ، ياهدـنب  ار  نآ  هک  تسا  ياهناخ  نیا 
هب لّوا  ّدـح  تسا : ّدـح  راهچ  ار  هناخ  نیا  هدـیرخ . تکاله  لها  نیمزرـس  و  ناگدـنوش ، یناف  بناج  زا  بیرف  ياـههناخ  زا  ياهناـخ  وا  زا 

نیمه هب  هناخ  نیا  رد  و  هدننک ، هارمگ  ناطیـش  هب  مراهچ  دـح  و  روآ ، یهابت  ياهـسوه  هب  موس  دـح  بئاصم ، هب  مود  ّدـح  اهالب ، تافآ و 
. دوشیم زاب  مراهچ  دح 

577 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
زا ندش  نوریب  تمیق  هب  هدرک ، يرادیرخ  هتخیگنا  رب  ایند  زا  چوک  هب  ار  وا  لجا  هک  یـصخش  زا  ار  هناخ  نیا  وزرآ ، هب  هتفیرف  رادیرخ  نیا 

، تسا توملا  کلم  هدـهع  رب  دوش  دراو  هدـیرخ  هک  هچنآ  رد  رادـیرخ  نیا  رب  هک  یتراسخ  ره  و  ّتلذ ، یتسپ و  رد  دورو  و  تعانق ، تّزع 
و مور ، ناریا و  ناهاش  نوچمه  ناینوعرف ، تنطلـس  هدـننک  دوبان  و  ناشکندرگ ، ناج  هدـنریگ  و  ناهاشداپ ، ياهندـب  هدـننک  بارخ  ناـمه 

دندومن هریخذ  و  دنتـسارایب ، دنداد و  تنیز  و  دندرک ، مکحم  دنتخاس و  هک  نانآ  و  دـندوزفا ، تورث  رب  تورث  هک  ییاهنآ  و  ریمح ، نمی و 
دزم و لحم  و  باسح ، یـسرپ و  زاب  هاگیاج  هب  ار  یگمه  توملا  کلم  دـندرک ، هجوت  دالوا  هماـنرب  هب  تبـسن  دوخ  ناـمگ  داـقتعا و  هب  و 

دنـس نیا  رب  دـننک .» تراسخ  ناراکهبت  اجنآ  رد  هک   » دـیآ دورف  لطاب  قح و  نیب  ییادـج  يارب  قح  نامرف  هک  یناـمز  دـنک ، هناور  همیرج 
دشاب هدنام  ملاس  ایند  ياهیگتسباو  زا  و  هدش ، جراخ  اوه  تراسا  زا  هک  یلقع  دهد  یهاوگ 

.
578 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2004)

دوخ شترا  ناهدنامرف  زا  یضعب  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2004  ) 4

، دـناشک یچیپرـس  فالتخا و  هب  ار  نانآ  لاوحا  عاضوا و  رگا  و  میراد ، تسود  ام  هک  تسا  نامه  نیا  دنتـشگ  زاب  ام  تعاطا  هیاس  هب  رگا 
مادقا تیرای  هب  هک  یسک  زا  دربیم  ار  تنامرف  هک  یسک  اب  و  زیخرب ، گنج  هب  نایصع  لها  اب  دنکیم  تعاطا  ار  وت  هک  یـسک  يرای  اب  وت 
زاینیب ناشمایق  زا  ناشنتـسشن  و  رتهب ، ناشندوب  زا  ناشدوبن  دـنراد  تهارک  نمـشد  اب  گـنج  زا  هک  ناـنآ  امّلـسم  شاـب ، زاـینیب  دـنکیمن 

تسا رتهدننک 
(2005 . )

ناجیابرذآ لماع  سیق  هب  ثعشا  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2005  ) 5

دناهتساوخ وت  زا  و  تاهدهع ، رب  تسا  یتناما  هکلب  تسین ، همعط  وت  يارب  ینارمکح 
579 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ار وت  هک  ینامرف  هب  دامتعا  هب  زج  و  ینک ، راتفر  تهاوخلد  هب  تیعر  روما  رد  هک  تسین  یّقح  ار  وت  ییامن . تیاعر  ار  دوخ  قوف  ام  روتسد 
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نم هب  ار  نآ  ات  یتسه  وا  نارادهنازخ  هلمج  زا  وت  و  تسوت ، رایتخا  رد  گرزب  يادـخ  لام  زا  یلاـم  ینزب . تسد  یگرزب  راـک  هب  دـسریم 
مالسلا و  مشابن ، وت  يارب  نایلاو  نیرتدب  زا  نم  تسا  دیما  یهد . لیوحت 

(2006 . )

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2006  ) 6

ار ریغ  هک  تسین  یّقح  ار  رـضاح  دندرک ، تعیب  نم  اب  تاررقم  طیارـش و  نامه  اب  دندرک  تعیب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  اب  هک  یمدرم  نآ 
دندرک و عامتجا  تفالخ  رد  يدرم  رب  رگا  تسا . راصنا  نیرجاهم و  يارب  اروش  دنکن . لوبق  ار  نآ  هک  دـسریمن  ار  بیاغ  و  دـنک ، رایتخا 

اروش لها  نامرف  زا  یسک  رگا  نیا  رب  انب  تسا ، یضار  نآ  هب  دنوادخ  دندیمان  اوشیپ  ار  وا 
580 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ناـمیا لـها  هار  ریغ  زا  يوریپ  رطاـخ  هـب  وا  اـب  دریذـپن  ار  ناـنآ  ناـمرف  رگا  و  دـننادرگیم ، رب  نآ  هـب  ار  وا  دور  نوریب  تعدـب  راـکنا و  اـب 
(. ار خزود  باذع  ینعی   ) هتفرگ هدهع  رب  دوخ  هک  ار  نآ  دهن  وا  ندرگ  رب  دنوادخ  و  دنگنجیم ،

نوخ زا  مدرم  همه  زا  نم  هک  هک  تفای  یهاوخ  سوه ، اوه و  يور  زا  هن  ینک  رظن  لقع  هدـید  اب  رگا  هیواـعم ، يا  دـنگوس  مدوخ  ناـج  هب 
و رآ . دراو  دـسریم  ترظن  هب  هک  یماهتا  ره  سپ  ینک ، مهّتم  ارم  هکنآ  رگم  متفرگ ، هشوگ  نآ  زا  هک  تسناد  یهاوخ  و  مرتاّربم ، ناـمثع 

مالسلا
(2007 . )

هیواعم هب  زاب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2007  ) 7

هراشا

، هتخاس نّیزم  تیهارمگ  هب  ار  نآ  دمآ ، نم  يارب  هتسارآ  ياهمان  و  هتسویپ ، مه  هب  طبریب  تالمج  زا  ياهمان  هظعوم  وت  بناج  زا  دعب ، اما 
ات تسین  يربهر  ار  يو  و  دنک ، شییامنهار  ات  دشابیمن  یتریصب  ار  وا  هک  تسا  یصخش  همان  ياهداتـسرف ، نم  يوس  هب  تیأر  یتشز  زا  و 

، هدومن توعد  وا  زا  سفن  ياوه  دیامن ، شداشرا 
581 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دش هارمگ  و  دز ، هدوهیب  گناب  تفاب و  نایذه  سپ  هدومن ، يوریپ  مه  وا  هدیشک و  دوخ  بناج  هب  ار  يو  یهارمگ  هدرک ، تباجا  مه  وا  و 
. تفر اطخ  هب  و 

تسا همان  نیا  زا 

. دوشن هتفرگ  رس  زا  رایتخا  نآ  رد  و  درادن ، هار  نآ  رد  رظن  دیدجت  و  تسا ، تعیب  کی  نآ  اریز 
تسا قفانم  راکشزاس و  دیامن  لّمأت  ششریذپ  رد  هک  نآ  و  هتساخرب ، قح  راکنا  هب  دبات  رب  رس  نآ  زا  هک  نآ 

(2008 . )

داتسرف هیواعم  دزن  ار  وا  یتقو  یلجب ، هّللا  دبع  نب  ریرج  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2008  ) 8

یگنج ای  امن  مزلم  هار  ود  زا  یکی  شریذپ  هب  ار  وا  و  نک ، راداو  یمزج  رما  یعطق و  همانرب  هب  ار  هیواعم  دیسر  وت  هب  نم  همان  نوچ  دعب ، اما 
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. راب ّتلذ  یحلص  ای  زاس ، هراوآ 
مالّسلا و  ریگب . تعیب  وا  زا  دش  میلست  رگا  و  نک ، گنج  مالعا  وا  هب  درک  لوبق  ار  گنج  رگا 

.
582 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2009)

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2009  ) 9

يور هب  ار  شیاسآ  رد  دندرک ، اهراک  و  دندیشک ، اههشقن  ام  هیلع  دنزادنا ، رب  ار  ام  هشیر  و  دنرادرب ، نایم  زا  ار  نامربمایپ  دنتساوخ  ام  موق 
هب دـنتخورفا . گنج  شتآ  ام  هیلع  رب  و  دـندومن ، روبعلا  بعـص  ياههوک  رد  تماقا  هب  روبجم  دـندناشن ، سرت  سالپ  رب  ار  ام  و  دنتـسب ، ام 

لها و  درکیم ، ینابیتشپ  ادـخ  لوسر  زا  یهلا  شاداپ  دـیما  هب  نامیا  لها  میدـنار . شتمرح  میرح  ربمایپ و  زا  ار  نمـشد  ّرـش  قح  تساوخ 
دندوبن میدوب  ام  هک  یجنر  یتخـس و  نآ  رد  دندوب  هدش  ناملـسم  شیرق  زا  ام  ریغ  هک  نانآ  دومنیم . تیامح  يدـنواشیوخ  هشیر  زا  رفک 
باسح نیا  يور  تساخیم ، رب  نانآ  يرای  هب  هک  يدنواشیوخ  ای  تشادیم ، زاب  اهنآ  زا  ار  هجنکش  هک  دنتشاد  رافک  اب  هک  ینامیپ  ضحم 

. دوب نما  ندش  هتشک  زا  ناشیاج 
، دشیم مرگ  گنج  رونت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ - لوسر 

583 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نب ةدیبع  درکیم . ظفح  هزین  ریشمش و  ترارح  زا  ار  دوخ  باحـصا  و  تخادنایم ، ولج  ار  دوخ  تیب  لها  دنتـشاذگیم  سپ  مدق  مدرم  و 

متفگیم ار  شمان  متـساوخیم  رگا  هک  یـسک  و  دـندش ، هتـشک  هتوم  ههبج  رد  رفعج  و  دـحا ، گنج  رد  هزمح  و  ردـب ، گنج  رد  ثراح 
. داتفا ریخأت  هب  وا  گرم  و  دیسر ، رس  هب  رتدوز  نانآ  تدم  اما  دنتساوخ ، نانآ  هک  هنوگ  نامه  تساوخ  ار  تداهش 

رد ياهقباس  نم  نوچ  وا  يارب  و  هتـشادنرب ، مدـق  مالـسا  يارب  نم  دـننام  هک  یـسک  اب  دادرارق  ربارب  ارم  ریظن  یناسنا  هک  راـگزور  زا  اـبجع 
نامگ و  مرادن ، ربخ  نم  ار  هچنآ  ياهدـننک  اعّدا  دـنک  اعّدا  هکنآ  رگم  تسین ، یـسرتسد  نآ  لثم  هب  ار  یـسک  هک  ياهقباس  تسین ، مالـسا 

. دسانشب ار  اعّدا  نآ  عوضوم  مه  دنوادخ  هک  مربیمن 
. ساپس ار  يادخ  لاح  همه  رد 

هب ار  نانآ  تسین  رّـسیم  ارم  مدـید  مدرک  رکف  هلأسم  نیا  رد  مهد ، لـیوحت  وت  هب  ار  ناـمثع  ناگدنـشک  هک  ياهتـساوخ  نم  زا  ار  هچنآ  اـّما 
تخانـش یهاوخ  ار  نانآ  يدوز  نیمه  هب  يرادنرب ، تسد  فالتخا  یهارمگ و  زا  رگا  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  متـسرف . وت  ریغ  ای  وت  يوس 

، دنیآ رب  وت  لابند  هب  هک 
584 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هدرزآ تحاران و  ار  وت  هک  تسا  یندرک  لابند  نیا  و  دنزادنیب ، تمحز  هب  ار  وت  تشد  هوک و  ایرد و  نابایب و  رد  ناشندرک  لابند  نیا  زا  و 
تسا مالسا  لها  هک  نآ  رب  مالس  دیامنن . داش  ار  وت  ار  وت  شرادید  هک  یترایز  و  دنک ،

(2010 . )

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2010  ) 10

؟ درک یهاوخ  هچ  دوش  هتشادرب  اههدرپ  یتسه  نآ  رد  هک  ییایند  زا  رگا 
شدوخ يوس  هب  يدرک ، تباـجا  هدومن  تتوعد  هداد ، تبیرف  شیاهیـشوخ  هب  و  هتـسارآ ، وـت  ربارب  ار  دوـخ  شیاـهتنیز  اـب  هک  ییاـیند 
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تاجن هک  دراد  تهاگن  یفقوم  رب  ياهدـنرادهگن  هک  تسا  کـیدزن  امّلـسم  يدرک . شتعاـطا  هداد  تناـمرف  يدـش ، شلاـبند  هب  هدـناشک 
، شاب اّیهم  دـسریم  وت  هب  هک  ییاهالب  يارب  و  وش ، هدامآ  باسح  يارب  و  رادرب ، تسد  تموکح  زا  سپ  دـهدن . تتاـجن  نآ  زا  ياهدـنهد 

تمعن زان و  اریز  مزاس ، هاگآ  يراد  تلفغ  دوخ  هب  تبسن  هچنآ  هب  ار  وت  ینکن  لمع  تروص  نیدب  رگا  و  ونشم ، ار  ناهارمگ  نخس 
585 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نوخ حور و  نوچمه  تدوجو  رد  و  هدیـسر ، شیوزرآ  هب  وت  عاضوا  اـب  و  هتفرگ ، شیپ  وت  رد  ار  دوخ  هار  ناطیـش  هتخادـنا و  تناـیغط  هب 
. هتشگ ناور 

هب هانپ  هبترم !؟ دنلب  یفرـش  ياهنم  و  نید ، رد  نتـشاد  یـشیپ  نودب  دـیاهدوب ، تّما  رما  یلاو  و  تیعر ، رادـمامز  امـش  ینامز  هچ  زا  هیواعم !
رب دـشاب  ات  ود  تنطاب  رهاظ و  و  یهد ، همادا  تیاـهوزرآ  بیرف  رد  ار  تراـگزور  هکنیا  زا  ار  وت  هنیرید ، تواقـش  هب  ندوب  راـچد  زا  ادـخ 

. مرادیم رذح 
هانگ گنز  دوش  مولعم  ات  نک ، فاعم  گنج  زا  ار  رگـشل  ود  ره  و  ایب ، نم  بناج  هب  دوخ  راذگاو و  ار  مدرم  يدرک ، توعد  گنج  هب  ارم 

رد ار  نانآ  هک  تردارب  ییاد و  ّدج و  لتاق  نسحلا ، وبا  منم  هداتفا ! هدرپ  کی  مادک  هدید  رب  و  هدرک ، هایس  ار  رفن  ود  ام  زا  کی  مادک  بلق 
ربمایپ و  هدومنن ، لیدبت  ار  منید  منکیم ، رادید  ار  منمـشد  بلق  نامه  اب  و  تسا ، نم  اب  ریـشمش  نآ  نونکا  مه  مدیبوک ، مهرد  ردب  گنج 

ار نآ  امش  هک  متسه  یّقح  هار  نامه  رد  و  ماهدرکن ، باختنا  ياهزات 
586 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دوب هارکا  رابجا و  هب  نآ  رد  ناتدورو  و  دیتشاذگاو ، دوخ  رایتخا  هب 
اج ناـمه  زا  یتـسه  وا  هاوخنوخ  رگا  دـش ، هتـشک  اـجک  ناـمثع  يراد  ربـخ  هک  یلاـح  رد  ياهدـمآ  ناـمثع  یهاوخنوخ  هب  دوـخ  لاـیخ  هب 

راـگنا و  ینزیم ، داـیرف  هلاـن و  گـنج  شزگ  زا  دـننزیم  هلاـن  نارگ  راـب  ریز  هک  ینارتـش  نوچمه  منیبیم  ار  وت  ییوگ  نک . یهاوخنوخ 
لابند هب  مه  نآ  كاخ  رب  نداتفا  زا  زین  و  دیآیم ، دورف  ناشرس  رب  هک  يدب  ياضق  و  یپ ، رد  یپ  ياهتبرـض  زا  هک  مرگنیم  ار  ترگـشل 

ار تعیب  دـهع  هدومن و  تعیب  ای  دـنّقح ، رکنم  رفاک و  هدـیقع  رظن  زا  ای  هک  يرگـشل  دـنناوخیم ، ادـخ  باـتک  هب  ارم  يراز  عزج و  اـب  مه ،
دناهتسکش

(2011 . )

دومرف تیصو  نیا  داتسرف  نمشد  يوس  هب  ار  يرگشل  هک  یماگنه  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهتیصو  زا  ( 2011  ) 11

رد امش  هاگرگشل  دیاب  دش ، دراو  امش  رب  نمشد  ای  دیدش  دراو  نمشد  رب  نوچ 
587 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

گنج نمـشد . ّرـش  ندنادرگرب  يارب  ناتیور  شیپ  یعنام  و  دشاب ، ددـم  ار  امـش  ات  دریگ ، رارق  اهدور  نیب  ای  اههوک ، هنماد  ای  دـنلب ، یّلحم 
. دشاب فرط  ود  ای  فرط  کی  زا  دیاب  امش 

دینادب دنکن . هلمح  امش  هب  تسامش  نانیمطا  دروم  هک  یلحم  ای  رطخ  هطقن  زا  نمـشد  ات  دیرامگب ، ینانابهگن  اههّپت  زارف  اههوک و  هلق  رب  و 
دورف ناگمه  دییآ  دورف  هاگره  دیزیهرپب ، هقرفت  یگدنکارپ و  زا  دناشترا . ناسوساج  ناناب  هدید  و  دنانمـشد ، ناناب  هدید  رگـشل  همدـقم 

ای دشاب  كدـنا  ناتباوخ  دـیراد ، هاگن  دوخ  درگادرگ  ار  اههزین  دـسر  ارف  بش  نوچ  و  دـییامن ، چوک  همه  دـینک  چوک  هک  ینامز  و  دـییآ ،
ناهد رد  بآ  هضمضم  دننامه 

.
588 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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(2012)

ماش هب  دوخ  رگشل  همدقم  ناونع  هب  رفن  رازه  هس  اب  ار  وا  هک  ینامز  یحایر ، سیق  نب  لقعم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهتیـصو  زا  ( 2012  ) 12
داتسرف

حبص رد  و  گنجن ، دگنجب  وت  اب  هک  یـسک  اب  زج  نک ، اورپ  تسین  یتیاهن  ار  وت  وا  ریغ  و  یتسه ، وا  اب  تاقالم  زا  ریزگان  هک  يدنوادخ  زا 
هک نکم ، تکرح  بش  يادتبا  نک ، یط  یمارآ  هب  ار  هار  هد ، تحارتسا  زور  طسو  رد  ار  رگشل  نک ، تکرح  تسا  میالم  اوه  هک  رصع  و 

. راد هدوسآ  بش  هب  ار  دوخ  بکرم  ندب و  ندرک . چوک  يارب  هن  هداهن  تحارتسا  يارب  و  هداد ، رارق  شمارآ  يارب  ار  تقو  نآ  دنوادخ 
رگشل طسو  يدش  وربور  نمشد  اب  نوچ  نک . تکرح  قح  تکرب  ساسا  رب  دمآ  رد  دادماب  ای  دیـسر  رحـس  تقو  ات  يدوسآ  ار  بش  نوچ 

رود ار  دوخ  دسرتیم  گنج  زا  هک  یـسک  دننامه  نانآ  زا  و  وشم ، کیدزن  دنک  گنج  دـهاوخیم  هک  یـسک  دـننام  نمـشد  هب  و  تسیاب ،
نانآ اب  گنج  هب  ار  امش  هنیک  ضغب و  و  دسرب . وت  هب  منامرف  ات  نکم ،

589 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
يدنبب ناشیور  هب  ار  رذع  هار  ینک و  توعد  قح  هب  ار  نانآ  هکنآ  زا  شیپ  دنکن  راداو 

(2013 . )

شرگشل ناریما  زا  رفن  ود  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2013  ) 13

، دینک تعاطا  وا  زا  دیونشب و  ار  شروتسد  مدرک ، اورنامرف  دنتسه  امش  نامرف  تحت  هک  یناسک  رفن و  ود  امش  رب  ار  رتشا  ثراح  نب  کلام 
هک ییاـج  دـنک  يدـنک  دـتفا و  شزغل  اـطخ و  هب  دـیامن و  یتسـس  هک  تسین  يدارفا  زا  وا  هک  ارچ  دـیهد ، رارق  شیوخ  رپس  هرز و  ار  وا  و 

تسا رتمزال  يدنک  هک  ییاج  دیامن  باتش  و  تسا ، رتهناشیدنارود  باتش 
.

590 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(2014)

نیّفص رد  نمشد  اب  رادید  زا  شیپ  شرگشل ، هب  تسا  ترضح  نآ  ياهتیصو  زا  ( 2014  ) 14

بناج زا  گنج  عورش  ات  امش  يوس  زا  ندرکن  گنج  و  تسامش ، اب  تّجح  ادخ  دمح  هب  اریز  دننک ، عورش  نانآ  ات  دینزن  گنج  هب  تسد 
بیـسآ ار  ناوتان  و  دـیناسرن ، لتق  هب  ار  يرارف  داـهن  تمیزه  هب  ياـپ  قح  نذا  هب  نوچ  نمـشد  تساـهنآ . رب  امـش  زا  يرگید  تّجح  ناـنآ 

اریز دنیوگ ، ازسان  ناتناگرزب  هب  ای  دنوش ، امـش  يوربآ  ضرعتم  هچرگ  دیرواین  ناجیه  هب  ندرزآ  اب  ار  نانز  و  دیـشکن ، ار  یمخز  و  دینزن ،
ّتیلهاج راگزور  رد  رگا  و  میرادـب . تسد  نانآ  زا  میتشاد  تیرومأم  دـندوب  كرـش  رد  هک  ینامز  تسا . فیعـض  ناشلقع  ناج و  ناوت و 

دندرکیم شنزرس  لمع  نیا  هب  ار  شنادنزرف  وا و  دزیم ، قامچ  ای  گنس  اب  ار  ینز  يدرم 
.

591 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(2015)

: دومرفیم گنج  تقو  رد  نمشد  اب  دروخرب  ماگنه  ( 2015  ) 15
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و هداتفا ، هار  هب  وت  يوس  هب  اهمدق  هدش ، هریخ  وت  هب  ناماهمشچ  هدش ، زارد  وت  بناج  هب  نامندرگ  هدیشک ، وت  يوس  هب  نامیاهلد  ادنوادخ ،
دوبن زا  ادـنوادخ ، تسا . هداتفا  شوج  هب  هنیک  ياهگید  و  هدـش ، رهاظ  ناهن  ینمـشد  ادـنوادخ ، تسا . هدیـسر  يرغـال  هب  وت  هار  رد  اهندـب 

، امرف مکح  قح  هب  نامنانمشد  ام و  نیب  اراگدرورپ ، . » میروآیم تیاکش  وت  هب  نامهدنکارپ  ياههتـساوخ  و  نانمـشد ، يدایز  و  نامربمایپ ،
« یناگدننک مکح  نیرتهب  وت  هک 

(2016 . )

: دومرفیم گنج  تقو  شنارای  اب  ( 2016  ) 16

ار نمشد  يولهپ  دینک ، ادا  ار  اهریشمش  ّقح  دیاین ، تخس  ار  امش  تسا  هلمح  نآ  لابند  هب  هک  یشدرگ  و  نتشگرب ، نآ  یپ  زا  هک  يزیرگ 
سوفن دیناسر ، كاخ  هب 

592 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دب سرت و  ندرک  رود  يارب  هک  دییامن ، شوماخ  هنیس  رد  ار  اهادص  دینک ، قیوشت  ریشمش  دیدش  تبرض  و  يراک ، هزین  ندز  يارب  ار  دوخ 

يور زا  ناشمالـسا  دـندرواین ، مالـسا  تقیقح  يور  زا  نانیا  دروآ ، دوجو  هب  ار  ناـسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  تسا . رثؤم  یلد 
! دندومن رهاظ  ار  نآ  دنتفای  روای  رای و  نوچ  و  دنتشاد ، ناهنپ  دوخ  نورد  رد  ار  رفک  دوب و  سرت 

(2017)

هیواعم همان  باوج  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2017  ) 17

هک تاهتفگ : اـما  مهدیمن . تتـسد  هب  مه  زورما  مدادـن  رارق  تراـیتخا  رد  زورید  ار  هچنآ  نم  یتـساوخ ، نـم  زا  ار  ماـش  تموـکح  هـکنیا 
بناـج هب  شریـسم  دریمب  قح  هار  رد  هک  نآ  شاـب  هاـگآ  هدـنامن ،» یقاـب  یناـج  همین  زج  وا  زا  و  هدرب ، ورف  دوخ  ماـک  هب  ار  برع  گـنج  »

« میربارب تارفن  گنج و  عضو  رد  وت  ام و  : » يدوب هتفگ  هکنیا  اما  تسا . شتآ  يوس  هب  شهار  دوش  انف  لطاب  قیرط  رد  هک  ره  و  تشهب ،
593 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

: یتفگ هک  نیا  و  دـنترخآ . هب  قارع  لها  زا  رتصیرح  ایند  هب  ماش  لـها  هن  و  یتسین ، نیقی  هصرع  رد  نم  زا  رتورزیت  دـیدرت  کـش و  رد  وت 
هن و  بلّطملا ، دبع  نوچمه  برح  هن  تسا ، مشاه  لثم  هّیما  هن  هک  قرف  نیا  اب  یلو  میتسه ، نینچ  مه  ام  يرآ  میفانم » دـبع  نادـنزرف  زا  ام  »

لها هن  و  ردپ ، هب  بوسنم  دنزرف  نوچ  راد  بسن  لصا و  دنزرف  هن  و  هدش ، دازآ  ریسا  نوچ  هّللا  یلا  رجاهم  هن  و  بلاط ، وبا  دننام  نایفس  وبا 
نیا زا  دنـشابیم ! دوخ  یمّنهج  ناگتـشذگ  عبات  هک  نانآ  دنتـسه  يدب  ناگدـنامزاب  هچ  و  دـسفم . نوچ  نمؤم  هن  و  لطاب ، لها  دـننام  قح 
دراو هتـسد  هتـسد  ار  برع  نوچ  دنوادخ  میتخاس . ماقم  دـنلب  ار  لیلذ  و  راوخ ، ار  زیزع  نآ  اب  هک  تسام  تسد  هب  توبن  تلیـضف  هتـشذگ 

رد مهنآ  ناج ، زا  سرت  ای  ایند ، ضحم  دـیدروآ : مالـسا  تلع  ود  هب  امـش  دـندش ، قح  میلـست  هاوخاـن  هاوخ و  تما  نیا  و  درک ، دوخ  نید 
. دوب يرترب  لضف و  ار  نارجاهم  نیلوا  و  دندوب ، هتفای  يزوریپ  مالسا  هب  ناگتفرگ  یشیپ  هک  ینامز 

مالسلا و  راذگم . زاب  دوخ  يور  هب  ار  شهار  و  هدم ، رارق  هرهب  تدوجو  رد  ناطیش  يارب  سپ 
.

594 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(2018)

هرصب رد  شرادنامرف  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2018  ) 18
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. نک زاب  ناشبولق  زا  ار  سرت  هرگ  و  هد ، دیما  ناسحا  هب  ار  شمدرم  تسا ، هنتف  رازتشک  و  ناطیش ، دورو  ياج  هرصب  هک  نادب 
بورغ ناشیا  زا  ياهراتس  هک  دنتسه  یتیعمج  میمت  ینب  ياهدمآ ، رد  تنوشخ  رد  زا  ياهدرک و  یتشرد  میمت  ینب  اب  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب 

ار نانیا  هتفرگن ، یشیپ  ناشیا  رب  ییوج  هنیک  هب  مالسا  تیلهاج و  نامز  رد  یـسک  دومن ، عولط  شیاج  هب  رگید  ياهراتـس  هکنیا  رگم  درکن 
. هذخاؤم محر  عطق  رد  و  تسا ، رجا  نانآ  اب  محر  هلص  رد  ار  ام  تسا ، صاخ  یکیدزن  لصّتم و  يدنواشیوخ  ام  اب 

رد و  میکیرش ، هنیمز  نیا  رد  ود  ره  هک  نک ، ارادم  دوش  يراج  ّرش  ریخ و  زا  تتسد  نابز و  رب  هچنآ  رد  دنک ، تمحر  تیادخ  سابعلا ! وبا 
، شاب رادیاپ  تدوخ  دوجو  هب  مّنظ  نسح 

595 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
مالسلا و  ددرگرب . وت  زا  مرظن  هک  نکم  يراک  و 

(2019 . )

شنارازگ راک  زا  یضعب  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2019  ) 19

اور متـس  اهنآ  رب  هدرمـش و  ناشراوخ  و  ینکیم ، راتفر  تواسق  تنوشخ و  هب  نانآ  اب  هک  دناهدرک  تیاکـش  تاهدودحم  ناناقهد  دعب ، اما 
ام اب  نوچ  متفاین  افج  ندش و  رود  هتـسیاش  و  دنکرـشم ، نوچ  مدیدن  ندرک  کیدزن  راوازـس  ار  نانآ  مدرک  هشیدنا  ناشراک  رد  يرادیم .

، شاب هتشاد  نانآ  اب  تدش  یمرن و  زا  طولخم  يراتفر  و  شوپب ، یتخـس  یکدنا  اب  هارمه  ارادم  زا  ياهماج  نانآ  يارب  سپ  دناهتـسب . نامیپ 
دهاوخب ادخ  رگا  نادرگ ، رود  دیعب و  رایسب  هن  و  رآ ، کیدزن  بیرق و  رایسب  ار  نانآ  هن 

.
596 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2020)

نآ رد  هّللا  دبع  و  دوب ، سابع  نب  هّللا  دبع  نیشناج  هرصب  تموکح  رد  هک  ینامز  هیبا  نب  دایز  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2020  ) 20
دوب نارمکح  نامرک  سراف و  زاوها و  یحاون  هرصب و  رب  ترضح  بناج  زا  تقو 

نانچ ياهدیزرو ، تنایخ  دایز  ای  كدنا  یلام  رد  ناناملسم  لاملا  تیب  رد  هک  دسر  ربخ  نم  هب  رگا  هناقداص ، مسق  مروخیم  مسق  ادخ  هب  . 
مالّسلا و  دنک ! تسپ  لیلذ و  راب و  نیگنس  تسدیهت و  ار  وت  هک  منک  يریگ  تخس  وت  رب 

(2021 . )

هیبا نب  دایز  هب  زاب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2021  ) 21

هزادنا هب  لام  زا  رب ، رس  هب  ارف  هشیدنا  رد  زورما  و  شاب ، ور  هنایم  راذگب و  ار  فارسا 
597 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تسرف شیپ  دوخ  يدنمزاین  زور  يارب  ار  يدایز  و  رادهاگن ، دوخ  يارب  مزال 
رد ار  ناگدننک  قافنا  باوث  يراد  عمط  و  یـشاب ؟ ناربکتم  زا  وا  دزن  هک  یتروص  رد  دهدب  وت  هب  ار  نانتورف  رجا  دـنوادخ  يراد  دـیما  ایآ 

ضحم ار  ناسنا  یهدیمن !؟ هرهب  تتورث  يدایز  زا  ار  نانز  هویب  ناـگداتفا و  و  یتمعن ، زاـن و  رد  قرغ  هک  یلاـح  رد  دـهد  رارق  تراـیتخا 
مالّسلا و  دوشیم . دراو  هداتسرف  لبق  زا  هچنآ  هب  و  دنهدیم ، رجا  هداتسرف  شیپ  هچنآ 

(2022 . )
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زا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مالک  زا  دعب  هتفگیم : سابع  نبا  و  ساّبع ، نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترـضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2022  ) 22
مدشن دنمهرهب  نخس  نیا  هزادنا  هب  ینخس  چیه 

دوبن یندمآ  تسد  هب  هک  هچنآ  نتفر  تسد  زا  و  دیامنیم ، داش  دوبن  ینتفر  تسد  زا  هک  يزیچ  هب  نتفای  تسد  یهاگ  ار  ناسنا  دـعب ، اما  . 
، شاب داش  ياهدیسر  نآ  هب  تترخآ  زا  هچنآ  هب  سپ  دزاسیم . تحاران 

598 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تتـسد زا  ایند  زا  هچنآ  هب  و  شاـبم ، لاحـشوخ  داـیز  یـسریم  نآ  هب  اـیند  زا  هچنآ  هب  نیـشنب . مغ  هب  هتفر  تسد  زا  تترخآ  زا  هچنآ  هب  و 

دشاب گرم  زا  دعب  يارب  تیعس  همه  دیاب  و  وشم . نیگمغ  هزادنا  زا  شیب  دوریم 
(2023 . )

يو داب - وا  رب  ادخ  تنعل  مجلم - نبا  هک  ینامز  دومرف ، تیصو  ناونع  هب  شگرم  زا  شیپ  ار  نآ  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ( 2023  ) 23
دز تبرض  ار 

نوتس ود  نیا  دینکن ، عیاض  ار  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم - ّتنـس  دیهدن و  رارق  ادخ  کیرـش  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  امـش  هب  مشرافس 
. دوب دهاوخن  یشهوکن  امش  رب  رگید  هک  دیرادب ، هاگن  نشور  ار  غارچ  ود  نیا  دیراد و  اپ  رب  ار  نید 

مریمب رگا  و  مشیوخ ، نوخ  بحاص  منامب  هدنز  رگا  موشیم . ادج  امش  زا  ادرف  و  متربع ، امش  يارب  زورما  مدوب ، امـش  نیـشنمه  زورید  نم 
بجوم نم  يارب  ندیشخب  مشخبب  رگا  و  تسا ، نم  هاگهدعو  رگم 

599 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
روـط هب  گرم  زا  يزیچ  مسق  ادـخ  هب  دـشخبب !؟» ار  امـش  دـنوادخ  دـیرادن  تـسود  اـیآ   » دیـشخبب سپ  تـسا ، هنـسح  امـش  يارب  و  برق ،

هک مدوب  بآ  يایوج  نوچ  گرم  هب  تبسن  مسانشن . ار  نآ  هک  دوشن  راکشآ  ياهلأسم  و  دشابن ، نم  دنسپ  هک  درواین  يور  نم  هب  یناهگان 
«. تسا رتهب  ناکین  يارب  تسادخ  دزن  هچنآ  و   » هتفای تسد  نآ  هب  هک  یعاتم  يایوج  ای  هدیسر ، بآ  هب  ناهگان 

مدید رارکت  هب  مزال  دوب  ياهفاضا  نخس  نیا  رد  نوچ  یلو  تشذگ ، نخس 149 ) رد   ) نیا زا  شیپ  نخس  نیا  زا  یتمسق  میوگیم :
(2024 . )

تشون نیّفص  زا  تشگرب  زا  دعب  هک  گرم ، زا  سپ  شلاوما  فرصم  هراب  رد  تسا  ترضح  نآ  ياهتیصو  زا  ( 2024  ) 24

هراشا

دبلطیم ار  قح  يدونـشخ  نآ  هب  و  دهدیم ، روتـسد  دوخ  لام  هراب  رد  نینمؤملا  ریمأ  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  هدنب  هک  تسا  ياهمانرب  نیا 
. دیامن اطع  تینما  شیاسآ و  و  دروآ ، رد  تشهب  هب  ار  وا  ات 

600 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا تیصو  نآ  زا  یتمسق 

تسا راوازس  هک  يوحن  هب  و  دیامنیم ، فرـصم  هتـسیاش  روط  هب  لاوما  نیا  زا  شدوخ  يارب  دنکیم ، مادقا  یلع  نب  نسح  تیـصو  نیا  هب 
لمع نسح  دننام  هب  متیصو  هب  و  تسا ، نیسح  وا  زا  دعب  نم  یصو  دشاب ، هدنز  نیسح  دسرب و  نسح  گرم  رگا  دزادرپیم . ناّقحتـسم  هب 

. دنکیم
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رـسپ ود  هدـهع  هب  ار  تیـصو  يارجا  هکنیا  و  تسا ، یلع  نارـسپ  ریاس  بیـصن  دـننام  هب  یلع  لاوما  هدـنام  اج  هب  زا  همطاف  دـنزرف  ود  مهس 
. تسا ترضح  نآ  اب  يدنواشیوخ  تفارش  و  وا ، مارتحا  تشادگرزب  و  ربمایپ ، هب  بّرقت  و  قح ، يدونشخ  بلج  ضحم  متشاذگ  همطاف 

ییامنهار رومأم و  هک  تروص  نآ  هب  و  دراذگ ، یقاب  ار  لام  لصا  هک  دنکیم  طرـش  هتـشاذگ  وا  هدـهع  هب  ار  تیـصو  نیا  هک  یـسک  اب  و 
اـشامت هک  يروط  هب  ددرگ  ناتخرد  زا  یهوبنا  هب  لیدبت  ات  دشورفن  تاهد  نیا  هدییور  هزات  ياهلاهن  زا  و  دنک ، قافنا  نآ  دمآ  رد  زا  هدـش 

. دننیبب دناهدید  البق  هک  یعضو  زا  ریغ  هب  ار  هقطنم  نآ  شنارگ 
دشابیم هلماح  ای  هدروآ  يدنزرف  نم  زا  ماهدوب و  نانآ  اب  هک  ار  منازینک  زا  کی  ره  و 

601 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دازآ يزینک  دـیق  زا  زینک  نآ  دریمب  شدـنزرف  زینک  تایح  ناـمز  رد  رگا  و  دـنرآ ، رامـش  هب  وا  ثرا  هرهب  تباـب  دـنراذگاو و  شدـنزرف  هب 

. تسا هدومن  دازآ  ار  وا  دنزرف )  ) تیّرح هدش و  هتشادرب  وا  زا  يزینک  اریز  تسا ،
: ترضح راتفگ  و  تسا . ّيدو »  » نآ عمج  و  امرخ ، لاهن  هلیـسف و  ینعی  هّیدو » « » ۀّیدو اهلخن  نم  عیبی  نا ال   » ماما تیـصو  رد  دیوگ : فلؤم 

امرخ تخرد  ردق  نآ  تاهد  نآ  رد  هک  تسا  نآ  روظنم  تسا ، مالک  نیرتوکین  نیرتحیصف و  زا  راتفگ  نیا  اسارغ » اهـضرا  لکـشت  یّتح  »
تسا نیمز  نآ  ریغ  نیمز  نیا  دنک  نامگ  دوش و  هبتشم  وا  رب  رما  و  دوب ، هدید  ار  هچنآ  ریغ  دنیبب  اهنآ  ندید  اب  رگاشامت  هکنیا  ات  دوش  دایز 

تسا هدید  البق  هک 
(2025 . )

دشیم ترضح  فرط  زا  تاکز  يروآ  عمج  رومأم  هک  یسک  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهتیصو  زا  ( 2025  ) 25

و گرزب ، کچوک و  روما  رد  و  تشادیم ، اپ  رب  ار  قح  نوتـس  هرامه  ماـما  دوش  مولعم  اـت  میدروآ  اـجنیا  ار  تیـصو  نیا  زا  یتمـسق  اـم  ، 
. تشارفایم ار  تلادع  ياههنومن  نطاب  رهاظ و 

602 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
، نکم رذگ  يو  رب  وا  ياضر  نودب  و  زادنین ، تشحو  هب  ار  یناملسم  نک ، تکرح  تسا  کیرشیب  اتکی و  هک  يدنوادخ  ياوقت  يانبم  رب 

. ریگن وا  زا  هداد  رارق  شلام  رد  دنوادخ  هک  یّقح  زا  رتهفاضا  و 
رارق ناشنایم  رد  ات  ورب  ناـنآ  بناـج  هب  راـقو  شمارآ و  اـب  ورم ، ناـشیاههناخ  هب  يآ و  رد  ناـنآ  بآ  هقطنم  رد  يدیـسر  ياهلیبق  هب  نوچ 

قح ات  هداتسرف  امش  يوس  هب  ارم  ادخ  هفیلخ  ّیلو و  ادخ ! ناگدنب  وگب : نکم ، یهاتوک  ناشیا  هب  ّتیحت  رد  و  نک ، مالس  نانآ  هب  و  يریگ ،
؟ دینک ادا  وا  ّیلو  هب  ار  نآ  ات  تسه  یّقح  ار  دنوادخ  امش  لاوما  رد  ایآ  مریگب ، امش  زا  هتفهن  امش  لاوما  رد  هک  ار  ادخ 

ای يزادـنا  تشحو  هب  ار  وا  هکنیا  نودـب  ورب  شهارمه  تسه ، تفگ : یـسک  رگا  و  نکم . هعجارم  وا  هب  تـسین ، یّقح  تـفگ : یـسک  رگا 
دشاب رتش  دنپسوگ و  واگ و  وا  يارب  رگا  ریگب . دهدیم  تاکز  ناونع  هب  هرقن  الط و  زا  هچنآ  و  ییامن ، راشف  یتخس و  نیرق  ای  ینک  دیدهت 

دراد هطلس  اهنآ  رب  هک  یکلام  دننام  هن  يدیـسر  نایاپراهچ  دزن  یتقو  تسوا . لام  اهنآ  رتشیب  هک  ارچ  ورم ، تاناویح  رانک  شاهزاجا  نودب 
، نک رظن  اهنآ  هب 

603 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. نکم تحاران  اهنآ  رطاـخ  هب  ار  شکلاـم  و  زادـنیم ، تشحو  هب  هدـم و  مر  ار  ناـیاپ  راـهچ  دـیامن ، يریگتخـس  وا  رب  هک  یـسک  لـثم  هن  و 

هدنام یقاب  سپس  ریگم ، داریا  وا  رب  ریذپب و  مه  وت  تفریذپ  ار  تمسق  ره  راذگب ، دازآ  ار  شبحاص  سپس  هداد ، رارق  هتسد  ود  ار  تاناویح 
هب ات  هدب  همادا  ار  ندرک  میسقت  نیا  هتسویپ  وشم . شضرعتم  درک  رایتخا  ار  هتـسد  ره  وا  راذگب ، دازآ  ار  شکلام  زاب  و  نک ، تمـسق  ود  ار 

. راد تفایرد  وا  زا  ار  ادخ  قح  سپس  دنامب ، تسوا  لام  رد  دنوادخ  زا  هک  یقح  هزادنا 
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ار ادخ  قح  ات  ریگب ، رس  زا  ار  میسقت  همانرب  هراب  ود  نک ، یکی  ار  تمسق  ود  و  ریذپب ، درک  تساوخرد  ار  میسقت  نآ  ندروخ  مه  هب  رگا  و 
. نکم لوبق  تاکز  ناونع  هب  ار  راد  بیع  لولسم و  رامیب و  هتسکش و  اپ  تسد و  هداتفا و  اپ  زا  ریپ و  رتش  يراد . تفایرد  وا  لام  زا 

لاوما نآ  هک  ییاج  ات  دشاب ، راکتسرد  ناناملسم  لاوما  هب  تبسن  هک  ینیما  هدم ، رارق  نیما  اهنآ  رب  يراد  دامتعا  وا  هب  هک  ار  یـسک  زا  ریغ 
هک رامگم ، تاناویح  رب  یناپوچ  ظفاح  نیما و  نابرهم و  هاوخریخ و  زج  دنک . شخپ  مدرم  نیب  مه  مکاح  دناسرب و  ناناملسم  مکاح  هب  ار 

، دنارن تّقشم  ربج و  هب  ار  اهنآ  دنکن و  یتشرد  تاناویح  اب 
604 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

فرـصم هداد  روتـسد  ادخ  هک  یلحم  رد  ار  نآ  ات  تسرف  ام  يوس  هب  تعرـس  هب  دـش  عمج  وت  دزن  هچنآ  ره  دـیامنن . هتـسخ  هدـناجنرن و  و 
دشودن ار  شریـش  ردق  نآ  و  دزادنین ، هلـصاف  شاهراوخ  ریـش  هچب  رتش و  نیب  نک  شرافـس  وا  هب  يدرپس  نیما  هب  ار  لاوما  نآ  یتقو  مینک .
ياهرتش رتش و  نآ  نیب  نتفرگ  يراوس  ریـش و  ندیـشود  رد  و  دنکن ، هدنامرد  هتـسخ و  نتفرگ  يراوس  اب  ار  رتش  دسر ، نایز  وا  هّچب  هب  هک 

زا هدیـسر و  بیـسآ  شیاـپ  هب  هک  ار  يرتش  نآ  و  دـنک ، مهارف  ار  هتـسخ  ناویح  تحارتسا  هنیمز  دـیاب  دـیامن ، تیاـعر  ار  تاواـسم  رگید 
فلع ياههار  هرانک  زا  و  دزاس ، دراو  دننکیم  روبع  نآ  رب  نارتش  هک  ییاههاگبآ  هب  ار  اهنآ  و  دنارب ، هتـسهآ  مارآ و  هدـش  ناوتان  تکرح 

نذا هب  ات  دراذگاو ، نابایب  ناهایگ  مک و  ياهبآ  رانک  ار  اهنآ  دـیاب  و  دـهد ، تحارتسا  نانآ  هب  یتاعاس  و  دربن ، هایگیب  ياههداج  هب  هب  راد 
میسقت هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  شور  نآرق و  نامرف  هب  ار  اهنآ  ات  هتـسخ ، هدیجنر و  هن  دنیآ ، ام  دزن  زغم  رپ  راد و  ناوختـسا  قاچ و  قح 

دهاوخب ادخ  رگا  تسا ، رتکیدزن  تتیاده  دشر و  هب  و  تسوت ، رجا  یگرزب  ثعاب  لمع  نیا  هک  مینک ،
.

605 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(2026)

داتسرف تاکز  يروآ  عمج  يارب  ار  وا  هک  ینامز  شنارازگ  راک  زا  یکی  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهنامیپ  زا  ( 2026  ) 26

وا و  تسین . لیکو  وا  ریغ  یسک  دهاش و  ادخ  زج  يدحا  هک  اجنآ  مهدیم ، روتسد  یفخم  ياهراک  یناهنپ و  روما  رد  یهلا  ياوقت  هب  ار  وا 
ناـهنپ و هک  یـسک  دـهد . ماـجنا  ار  نآ  فـالخ  ناـهنپ  رد  هک  درواـین  ياـجب  ار  قـح  تعاـط  زا  يزیچ  راکـشآ  رد  هک  مهدیم  ناـمرف  ار 

. هدروآ اج  هب  هناصلاخ  تدابع  و  هدرک ، ادا  ار  تناما  تسین ، هنوگ  ود  شرادرک  راتفگ و  شراکشآ و 
هکنیا هچ  دنادرگن ، يور  نانآ  زا  تسا  مکاح  ریما و  هکنیا  ضحم  و  درامشن ، وگغورد  ار  نانآ  و  دناجنرن ، ار  مدرم  هک  منکیم  رماوا  هب  و 

. دنراک ددم  رای و  قوقح  جارختسا  رد  و  ینید ، ناردارب  نانآ 
مولعم یّقح  تباث و  یمهس  تاکز  نیا  رد  ار  وت 
606 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نانآ هب  لامک  مامت و  ار  نانآ  قح  دیاب  مه  وت  میزادرپیم ، لماک  روط  هب  ار  وت  قح  ام  تسه ، اونیب  یناناوتان  نادنمتـسم و  زا  یناکیرـش  و 
نالئاس نیکاسم و  ارقف و  هک  یسک  لاح  هب  ادب  و  تشاد ، یهاوخ  ار  نمـشد  نیرتشیب  تمایق  رد  یهدن  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  هک  یناسرب ،

، درامش کبس  ار  تناما  هک  یسک  و  دنشاب ! وا  نمشد  یکاش و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ناگدنام  هار  زا  ناگتـسکشرو و  قح و  زا  نامورحم  و 
رتاوسر رتراوخ و  ترخآ  رد  و  هتخادـنا ، يراوخ  ّتلذ و  هب  ایند  رد  ار  دوخ  دـنکن  كاـپ  نآ  زا  ار  شنید  ناـج و  دزرو ، تناـیخ  نآ  هب  و 

. دوب دهاوخ 
. تسا مالسا  لها  نایاوشیپ  اب  ّبلقت  ّبلقت  نیرتاوسر  و  ّتلم ، هب  تنایخ  تنایخ ، نیرتگرزب  اعطق  و 

مالسلا و 
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.
607 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2027)

تشامگ رصم  تموکح  هب  ار  وا  یتقو  هنع  هّللا  یضر  رکب  وبا  نب  دّمحم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهنامیپ  زا  ( 2027  ) 27

هراشا

زا نافیعـض  و  دـندنبن ، لیم  فیح و  عمط  وت  رب  ناگرزب  ات  نیبب ، رظن  مشچ و  کی  هب  ار  همه  شاب ، ور  هداشگ  و  وخمرن ، و  نتورف ، مدرم  اب 
سپ دنکیم ، یـسرپ  زاب  ناتناهن  رهاظ و  و  ناتلامعا ، گرزب  کچوک و  زا  گرزب  دنوادخ  قح ، ناگدنب  يا  اریز  دنوشن . سویأم  تتلادع 

. تسا رتمیرک  وا  دنک  وفع  رگا  و  دیرت ، قحتسم  باذع  هب  دنک  ناتباذع  رگا 
و دندش ، کیرـش  ناشیایند  رد  ایند  لها  اب  دندرب ، دوس  دیآیم  هک  یترخآ  زا  مه  ارذگ و  يایند  زا  مه  اوقت  لها  دینادب  ادخ ، ناگدنب  يا 

کیرش نانآ  ترخآ  رد  ایند  لها 
608 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هک نانچنآ  دندرب  هرهب  ایند  زا  دندومن ، ناج  شون  ار  یکاروخ  نیرتهب  و  دـندش ، نکاس  نکـسم  نیرتهب  رد  لالح  هار  زا  ایند  رد  دنتـشگن .
لزنم رس  هب  هدنناسر  ياهشوت  اب  سپس  دنتفرگ ، ماک  زا  رفن  درگ  ناشکرس  هک  هنوگ  نادب  دنتفرگ  ماک  نآ  زا  و  دندرب ، هرهب  نانارذگـشوخ 

هک دندرک  نیقی  و  دندیسر ، ایند  هب  یتبغریب  تذل  هب  ناشیایند  رد  دندرک . رفـس  ترخآ  هب  دوس  رپ  یتراجت  اب  و  دنتـشذگ ، ایند  زا  تاجن 
. دباین یتساک  ایند  تذل  زا  ناشبیصن  و  دنامن ، باوجیب  ناشیاعد  دنّقح . ناگیاسمه  ترخآ  رد 

گرزب ياهثداح  و  میظع ، يرما  اب  گرم  دینک ، هدامآ  گرب  زاس و  نآ  يارب  و  دـییامن ، رذـح  شندوب  کیدزن  گرم و  زا  ادـخ ! ناگدـنب 
دنک یتـشهب  راـک  هک  یـسک  زا  تشهب  هب  یـسک  هچ  دـشابیمن . يریخ  نآ  اـب  هک  يّرـش  اـی  تسین ، يّرـش  نآ  اـب  هـک  يریخ  هـب  دـیآیم .

هب دیتسیاب  رگا  دیتسه ، گرم  ياههدش  هدنار  امـش  تسا ؟ رتکیدزن  دـنک  یمّنهج  لمع  هک  نآ  زا  مّنهج  هب  یـسک  هچ  و  تسا ؟ رتکیدزن 
ناتفلز اب  و  تسا ، رتهارمه  امش  اب  امش  هیاس  زا  گرم  تفای ، دهاوخ  ار  امش  دینک  رارف  رگا  و  دیتفایم ، شتسد 

609 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دوشیم هدیدرون  رد  امش  لابند  هب  ایند  و  هدروخ ، هرگ 

یسک دایرف  هلان و  تسین ، نآ  رد  تمحر  هک  ییاج  تسا : هزات  شباذع  و  دیدش ، شترارح  و  ادیپان ، شقمع  هک  یشتآ  زا  دیـشاب  رذح  رب 
تیعقاو ود  نیا  نیب  دشاب  وکین  وا  هب  ناتنامگ  و  دیدش ، ادخ  زا  ناتفوخ  هک  دـیناوتب  رگا  دـننکیمن . فرطرب  ار  یهودـنا  و  دنونـشیمن ، ار 

تـسا یـسک  دنوادخ  هب  وکین  نامگ  رد  مدرم  نیرتهب  و  تسادخ ، زا  وا  سرت  نازیم  هب  شراگدرورپ  هب  دـبع  ّنظ  نسح  اریز  دـینک ، عمج 
. دشاب رتدیدش  دنوادخ  زا  شسرت  هک 

سفن اب  هک  تسوت  هتـسیاش  مداد ، یتسرپرـس  تسا  رـصم  رکـشل  هک  مرکـشل  نیرتگرزب  هب  ار  وت  نم  هک  شاب  هاگآ  رکب ، وبا  نب  دّمحم  يا 
زا يدحا  يدونـشخ  رطاخ  هب  ار  ادخ  دشاب . هدـنامن  تعاس  کی  زا  شیب  تیگدـنز  زا  هچرگ  ینک  عافد  تنید  زا  و  يزرو ، تفلاخم  دوخ 

. تسین ادخ  ياضر  نیشناج  يزیچ  و  تساهزیچ ، رگید  نیزگیاج  قح  يدونشخ  هک  زاسم ، نیگمشخ  مدرم 
610 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و زادـنیم ، ریخأت  شرّرقم  تقو  زا  نتـشاد  راک  ّتلع  هب  و  نکن ، هماقا  تقو  زا  شیپ  يراـکیب  رطاـخ  هب  و  ناوخب ، شنّیعم  تقو  رد  ار  زاـمن 
. تسا زامن  عبات  تلمع  زا  يزیچ  ره  هک  داب  تمولعم 
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تسا نامیپ  نیا  زا 

متّما رب  : » دومرف نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  دنتـسین . ناسکی  وا  نمـشد  ربمایپ و  تسود  و  یهارمگ ، ماما  تیاده و  ماما  امّلـسم 
عمق علق و  شکرـش  ضحم  ار  كرـشم  و  درادیم ، زاب  داسف  زا  شناـمیا  رطاـخ  هب  ار  نمؤم  دـنوادخ  مرادـن . یتشحو  كرـشم  نمؤم و  زا 

دهدیم ماجنا  و  دینادیم ، بوخ  ار  هچنآ  دـیوگیم  هک  مسرتیم ، تساناد  نابز  رد  قفانم و  لد  رد  هک  یـسک  زا  امـش  رب  یلو  دـیامنیم .
« دیروآیم رامش  هب  تشز  ار  هچنآ 

.
611 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2028)

تساههمان نیرتهب  زا  هک  هیواعم ، باوج  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2028  ) 28

نآ ندش  يرای  و  شنید ، يارب  قح  بناج  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ندش  ثوعبم  همان  نآ  رد  هک  دیـسر  نم  هب  تاهمان  دـعب ، اما 
نوچ تشاد ، ناهنپ  ار  تفگـش  ياهلأسم  وت  بناج  زا  ام  رب  راـگزور  ياهدـش ! روآ  داـی  شناراـی  هلیـسو  هب  دـنوادخ  يوس  زا  ار  ترـضح 
نیا رد  يزاس ! هاـگآ  هداد  اـم  هب  هک  شربماـیپ  دوجو  تمعن  زا  و  ینک ، ربخ  اـب  هدومرف  تمحرم  اـم  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  ار  اـم  یهاوخیم 

شزادـناریت داتـسا  هب  دـهاوخب  هک  يدرگاش  ای  دربب ، نیرحب ) ياـمرخ  رپ  هقطنم   ) رجه يوس  هب  ار  اـمرخ  هک  یتسه  یـسک  نوچمه  هلأـسم 
وت هب  دشاب  حیحـص  رگا  هک  ياهدش  رکذتم  ار  يزیچ  دنتـسه ، نالف  نالف و  مالـسا  رد  مدرم  نیرترب  يدرک  روصت  دـهد . يزادـناریت  میلعت 

؟ راکچ سوئرم  سیئر و  و  رتتسپ ، نیرتالاب و  اب  ار  وت  تسین . نآ  رد  وت  يارب  ياهمدص  دشاب  تسردان  رگا  و  درادن ، یطبر 
612 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

!؟ هطبار هچ  ناشتاقبط  ندناسانـش  و  نانآ ، تاجرد  بیترت  و  نیتسخن ، نارجاهم  نیب  زیمت  اب  ار  هدـش  دازآ  نادـنزرف  هدـش و  دازآ  ناـگدرب 
نارگ راب  نیا  اب  ارچ  داز ، یمدآ  يا  هدش ! مکاح  رب  مکاح  هک  نک  اشامت  ار  یموکحم  داد ، ادص  دوبن  هقباسم  ياهریت  زا  هک  يریت  تاهیه !
مکح تیارب  یهلا  ردـق  اضق و  هک  ینّیعم  هاگیاج  هب  و  یهدیمن ، صیخـشت  ار  تیناوتان  یهاتوک و  و  ینیـشنیمن ، تیاج  رـس  گنل  ياپ  و 

، یتسه یهارمگ  نابایب  ورهار  ددرگ ! بلاغ  یسک  رگا  دسرن  يدوس  و  دوش ، بولغم  یسک  رگا  دسرن  ینایز  ار  وت  يدرگیمن !؟ زاب  هدرک 
قح ياـهتمعن  يروآ  داـی  يارب  هـکلب  تـسین  وـت  ندرک  هاــگآ  مروـظنم  هـچرگ  ینیبیمن - رگم  یفرحنم . میقتــسم  هار  زا  تّدــش  هـب  و 

تداهش هب  هزمح  ام  دیهش  هکنیا  ات  تسا ، ياهبترم  کی  ره  يارب  دندش و  دیهـش  ادخ  هار  رد  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  هک  میوگیم -
ایآ داد !؟ صاصتخا  ریبکت  داتفه  هب  شاهزانج  رب  زامن  تقو  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  و  دش ، هداد  بقل  ءادهشلا  دّیس  وا  هب  دیسر 
ادج ام  زا  یکی  تسد  هک  ینامز  یلو  تسا ، یماقم  کی  ره  يارب  دش و  ادـج  ندـب  زا  ناشتـسد  ادـخ  هار  رد  یموق  هک  ینکیمن  هظحالم 

دش
613 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هدـنیوگ نیا  دوب ، هدرکن  یهن  دـنوادخ  ار  شیوـخ  زا  شیاتـس  رگا  دـندرک !؟ يراذـگمان  لاـب  ود  ياراد  تشهب و  رد  هدـننک  ناریط  ار  وا 
رانک ار  اـهنآ  ندینـش  ناگدنونـش  ياهـشوگ  و  دراد ، تفرعم  نآ  هب  ناـمیا  لـها  رادـیب  بولق  هک  درکیم  يروآ  داـی  ار  يرایـسب  لـیاضف 
سپ مدرم  و  میتسه ، نامراگدرورپ  هدرورپ  تسد  ام  امّلسم  هک  راذگاو ، هدش  فرحنم  قح  هار  زا  ایند  دیص  عمط  هب  هک  ار  یـسک  دزادنین .

ناسمه ماوقا  دننامه  دشن ، امش  اب  ام  یگتخیمآ  طالتخا و  زا  عنام  امـش  رب  ام  نیـشیپ  یگرزب  نیرید و  تزع  دنتـسه . ام  هدش  تیبرت  نآ  زا 
ار ام  ماقم  نوچمه  یماـقم  هنوگچ  دـیدوبن . تلزنم  ماـقم و و  نیا  هب  امـش  هک  یتروص  رد  میداد ، رـسمه  امـش  هب  هتفرگ و  رـسمه  امـش  زا 
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( مان دب  ناکرشم  زا  یکی   ) یلهاج ياهدنگوس  دسا  ام و  زا  هّللا  دسا  امش ، زا  نز  غورد  لهج  وبا  ام و  زا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دیـشاب  هتـشاد 
يرایـسب و  تسامـش ، زا  بطحلا  ۀلاّمح  ام و  زا  ناهج  نانز  نیرتهب  امـش ، زا  شتآ  ناکدوک  ام و  زا  تشهب  لها  ناناوج  دّیـس  ود  امـش ، زا 

. تسامش زا  شنیرتدب  ام و  زا  شنیرتهب  هک  هلوقم  نیا  زا  رگید 
ادخ باتک  و  تسین ، داریا  لباق  تیلهاج  نارود  رد  ام  كاپ  عضو  و  هدیسر ، همه  شوگ  هب  ام  مالسا 

614 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب ناشیوخ  زا  یـضعب  ادـخ  باتک  مکح  هب  : » تسا كاپ  يادـخ  راتفگ  نآ  و  هدومن ، عمج  هتـشگ  هدـنکارپ  ام  يرترب ) قوقح و   ) زا هچنآ 

: تسا گرزب  يادخ  نخس  و  دنرتراوازس » رگید  یضعب 
و دندروآ ، نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  ربمایپ و  نیرتهتـسیاش  نیا  دـندومن و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  ییاهنآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  »
. میرتراوازس تفالخ  هب  ندومن  يوریپ  ّتلع  هب  رگید  تهج  زا  و  یـشیوخ ، ببـس  هب  یفرط  زا  ام  سپ  تسا .» نینمؤم  تسرپ  رـس  دنوادخ 

رگا دندش . زوریپ  دندرک  لالدتسا  راصنا  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  دوخ  یـشیوخ  تبارق و  هب  هفیقـس  رد  نارجاهم  هک  ینامز 
. دنایقاب شیوخ  ياعدا  رب  راصنا  دراد  رگید  یلیلد  رگا  و  امش ، اب  هن  تسام  اب  قح  سپ  تسا  يرترب  لیلد  تبارق  نیا 

. ماهدومن نایغط  نانآ  رب  و  ماهدرب ، کشر  افلخ  مامت  رب  نم  هک  يدرک  نامگ 
. مبلطب شزوپ  وت  زا  ات  هدشن  وت  رب  یتیانج  تسا  نیا  رگا 

تعیب ات  دنـشکیم  ار  ینیب  رد  راهم  رتش  هک  هنوگ  نامه  هب  دندیـشکیم  ارم  ياهتفگ : دریگیمن » ار  وت  نماد  گنن  نیا  هانگ  هدوب  مه  رگا  »
! منک

615 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. ياهدش اوسر  دوخ  یلو  ییامن  اوسر  و  ياهدرک ، شیاتس  ینک  شنزرس  ارم  ياهتساوخ  مسق  ادخ  هب 

يارب تجح  نیا  نایب  مدصق  دشابن . نیقی  رد  دیدرت  و  نید ، رد  کش  راچد  هک  یتقو  ات  تسین  یصقن  دشاب  مولظم  هکنیا  زا  ناملـسم  يارب 
. مدرک راهظا  تیارب  دمآ  شیپ  شنایب  هچنآ  هزادنا  هب  تّجح  زا  یلو  یتسین ) نآ  هتسیاش  وت  اریز   ) تسوت ریغ 

کی مادـک  وت  نم و  زا  يوشیم : هداد  خـساپ  يراد  وا  اب  هک  یتبـسن  ضحم  ياهدرک ، يروآدای  داد  يور  ناـمثع  نم و  ناـیم  هچنآ  سپس 
؟ درک رتراومه  وا  لتق  يارب  ار  هار  و  دوب ، رتشیب  وا  اب  شینمشد 

يرای وا  زا  نامثع  هک  یـسک  ای  درادرب ، شلامعا  زا  تسد  دنیـشنب و  شیاج  هب  تساوخ  وا  زا  هدومنن و  غیرد  وا  زا  ار  شیراـی  هک  نآ  اـیآ 
نینچ ادخ  هب  مسق  دـش !؟ يراج  وا  رب  قح  ياضق  ات  تخیر  شرـس  رب  ار  گرم  هاپـس  و  تخادـنا ، ریخأت  هب  ار  شنداد  يرای  وا  تساوخ و 

زج گنج  ماگنه  هب  و  دییآ ، ام  يوس  هب  دنتفگ  دوخ  ناردارب  هب  هک  نانآ  هب  زین  دسانـشیم و  ار  يرای  زا  ناعنام  امـش  زا  دـنوادخ  ، » تسین
«. دراد یهاگآ  دنوشیمن  رضاح  یمک  دادعت 

ییامنهار داشرا و  رگا  منک ، یهاوخ  رذع  وا  ياهتعدب  رب  منتفرگ  بیع  زا  هک  متسین  نآ  ماقم  رد 
616 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تسین یهانگ  ار  وا  دوش و  شنزرس  هک  یسک  اسب  هچ  تسا ، هانگ  مندرک 
زا زج  مرادـن  یقیفوت  متـساوخن ، ار  حالـصا  زج  متـسناوت  ات  نم  دریگیم » رارق  تمهت  دروم  یهاوخ  ریخ  رد  رارـصا  رثا  رد  یناسنا  یهاگ  »

. مدرگیم زاب  وا  هب  مدرک و  لکوت  وا  هب  ادخ ، بناج 
هب يدید  ینامز  هچ  ار  ّبلطملا  دبع  نارسپ  يدنادنخ ! نتخیر  کشا  زا  سپ  هک  یتسار  تسین ! ریشمش  زج  وت  دزن  ار  منارای  ارم و  یتفگ  و 
هب ییوا  لابند  هک  یـسک  يدوز  هب  دسرب » گنج  هنحـص  هب  لمح  ات  نک  گنرد  یکدنا  « !؟ دنناسرتب اهریـشمش  زا  و  دننک ، تشپ  نانمـشد 

ییوکین هب  ار  ناـنآ  هار  هک  نیعباـت  راـصنا و  نارجاـهم و  زا  یهاپـس  اـب  نم  دوش ، کـیدزن  وت  هب  يرادـنپیم  رود  هچنآ  و  دـیآ ، وت  لاـبند 
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گرم هماج  و  هتفرگ ، ار  اضف  ناشرابغ  درگ و  هک  هوبنا ، تخس  يرگشل  میآیم ، وت  يوس  هب  باتش  هب  دندومیپ 
617 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دوخ هک  تسا ، هارمه  مشاه  ینب  ياهریـشمش  ردـب و  نادـنزرف  ار  نانآ  تسا ، دـنوادخ  ءاـقل  ناـنآ  يارب  تاـقالم  نیرتهب  و  دـنراد ، نت  هب 
« تسین رود  نارگمتس  زا  باذع  نیا  و  ، » دمآ دورف  تنادناخ  ّدج و  ییاد و  ردارب و  ندب  رب  هنوگچ  اهریشمش  نآ  زیت  هبل  يرادربخ 

(2029 . )

هرصب لها  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2029  ) 29

ار ریـشمش  ناتنادرگیور  زا  و  متـشذگ ، ناتراک  هانگ  زا  تسین ، هدیـشوپ  امـش  رب  دـیدرک  داجیا  هک  یفالتخا  دیتسـسگ و  هک  یتعاط  هتـشر 
ینمشد هب  ار  امش  هدنهد  فارحنا  روما  هناقمحا و  ءارآ  و  هدننک ، هابت  ياهراک  رگا  سپ  نیا  زا  متفریذپ . ار  امش  هدنروآ  يور  و  متشادرب ،

دزن ندمآ  هب  ارم  رگا  و  مگنج ، هدامآ  هدرک ، زهجم  ار  نارتش  و  هدومن ، هدامآ  ار  يراوس  نابـسا  هک  منم  نیا  ناه  دراداو ، نم  اب  تفلاخم  و 
گنج هک  منک  یگنج  نانچ  امش  اب  دینک  راچان  دوخ 

618 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
، مفقاو ار  امـش  ناهاوخریخ  ّقح  و  مفراع ، امـش  ناعیطم  تلیـضف  هب  هکنیا  اـب  دـیامن ، ناـسآ  اذـغ  فرظ  ندیـسیل  دـننام  شربارب  رد  لـمج 

مهدیمن رارق  هدننک  افو  رانک  ار  نکش  نامیپ  و  مهّتم ، ياج  هب  ار  نمادکاپ 
(2030 . )

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2030  ) 30

زاـب یتسین  روذـعم  نآ  هب  لـهج  زا  هک  هچنآ  تخانـش  هب  و  نک ، ّتقد  دوخ  رب  راـگدرورپ  قح  رد  و  زیهرپـب ، تسوت  دزن  هچنآ  رد  ار  ادـخ 
دراو نآ  رب  ناـکریز  هک  تسا ، بوـلطم  یفدـه  راکـشآ و  هّداـج  و  نشور ، ياـههار  و  راکـشآ ، ياـههناشن  تعاـط  يارب  اّـقح  هـک  درگ ،

یهارمگ يداو  رد  مدق  و  هدنادرگ ، يور  قح  زا  دـنادرگب  يور  تعاط  زا  هک  یـسک  دـنزرویم . تفلاخم  نآ  اب  تسپ  مدرم  و  دـنوشیم ،
، ياپب ار  دوخ  ياپب  ار  دوخ  دزاسیم . يراج  وا  رب  ار  شباذع  و  دنکیم ، نوگرگد  وا  رب  ار  شتمعن  دنوادخ  و  هتشاذگ ،

619 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب ار  یگدـنز  بکرم  هک  دـسریم ، اـجک  هب  تیاـهراک  تبقاـع  هک  تسا  هدومناو  وـت  هب  و  هدرک ، نشور  وـت  يارب  ار  تهار  دـنوادخ  هک 

دراو کلاهم  رد  و  هتخادنا ، یهارمگ  هاگترپ  رد  و  هدـنکفا ، ررـض  هصرع  هب  ار  تدوجو  وت  سفن  ياهدـنار ، رفک  ّلحم  تراسخ و  ياهتنم 
تسا هدرک  راوشد  وت  رب  ار  اههار  و  هدومن ،

(2031 . )

تشگزاب ماگنه  هب  نیرضاح  نیمزرس  رد  هک  هّیفنح ) دّمحم  ای   ) مالّسلا هیلع  یبتجم  ترضح  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهتیصو  زا  ( 2031  ) 31
هتشون نیّفص  زا 

هراشا

رفس تاوما ، يارس  نکاس  ایند ، هدننک  شهوکن  راگزور ، هب  میلـست  هتـشاذگ ، رـس  تشپ  رمع  نامز ، ياهیتخـس  هدنریذپ  یناف ، يردپ  زا 
هناشن ماّیا ، ناـگورگ  ضارما ، فدـه  ناگدـش ، هاـبت  هار  کـلاس  دـیآیمن ، تسد  هب  هچنآ  هب  دـنموزرآ  دـنزرف  هب  ادرف ، رد  نآ  زا  هدـننک 
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، اههصغ هارمه  ندرم ، ریسا  گرم ، نویدم  رورغ ، رجات  ایند ، هدنب  بئاصم ، ياهریت 
620 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. ناگدرم نیشناج  و  تاوهش ، هدروخ  نیمز  اهبیسآ ، فده  اههودنا ، نیشنمه 
هب هجوت  زا  ارم  نم ، هب  ترخآ  ندروآ  يور  و  نم ، رب  راگزور  یـشکرس  و  نم ، زا  ایند  ندنادرگ  يور  زا  دش  مولعم  نم  رب  هچنآ  دـعب ، اما 
هب تبسن  هشیدنا  زج  هشیدنا  مامت  زا  نوچ  هکنآ  زج  درادیم ، زاب  درادن  يدوس  ارم  دنامیم و  یقاب  نم  زا  هچنآ  يارب  ششوک  دوخ و  ریغ 

یـششوک هب  ارم  راک  نیا  دش ، نشور  میارب  راک  تقیقح  و  دنادرگزاب ، مسفن  ياوه  زا  و  درک ، قیدصت  ارم  میأر  و  مدش ، وس  کی  هب  دوخ 
. دشابیمن یهار  نآ  هب  ار  غورد  هک  یقدص  هب  و  تسین ، يرگیزاب  نآ  رد  هک  تشاداو  يّدج 

نم گرم  دـسر  تگرم  رگا  و  هدیـسر ، نم  هب  دـسر  وت  هب  یجنر  رگا  هکناـنچ  متفاـی ، دوخ  دوجو  ماـمت  هکلب  دوخ ، زا  ياهراـپ  ار  وـت  نم 
ات متـشون  وت  يارب  ار  همان  نیا  رطاخ  نیمه  هب  هتـشاداو ، یـشیدنا  هراچ  رکف و  هب  مدوخ  راک  دـننام  ارم  وت  راـک  باـسح  نیا  يور  هدیـسر ،

. هدرم ای  مشاب  هدنز  نم  هاوخ  دشاب  ياهناوتشپ  وت  يارب 
621 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هتشر مادک  و  شنامـسیر ، هب  ندز  گنچ  و  شدای ، هب  لد  ندرک  دابآ  و  شرما ، تمزالم  و  یهلا ، ياوقت  هب  منکیم  شرافـس  ار  وت  مرـسپ !
اب ار  نآ  ناریمب ، ایند  هب  یتبغریب  اب  و  نک ، هدـنز  هظعوم  اب  ار  تلد  ینز !؟ گـنچ  نآ  هب  رگا  تسا  دـنوادخ  وت و  نیب  هتـشر  زا  رتمکحم 

انیب ایند  عیاجف  هب  و  راداو ، زیچ  همه  ندـش  یناف  هب  رارقا  هب  و  نک ، راوخ  نتورف و  گرم  دای  اب  و  امن ، ینارون  تمکح  اـب  نک و  يوق  نیقی 
ناینیشیپ رس  رب  ار  هچنآ  نک ، هئارا  وا  هب  ار  ناگتشذگ  رابخا  راد ، رذح  رب  اهزور  اهبـش و  ینوگرگد  حبق  و  راگزور ، تلوص  زا  و  نادرگ ،

اجک رد  دندش و  لقتنم  اجک  زا  هکنیا  دـنداد و  ماجنا  هچنآ  رد  نک ، تحایـس  ناشراثآ  نایم  رد  نانآ و  ياهرهـش  رد  روآ ، شدای  هب  دـمآ 
ینامز كدنا  هب  مه  وت  ییوگ  و  دندش ، دراو  تبرغ  راید  هب  و  دنتفر ، ناتسود  رانک  زا  هک  یباییم  نک ، ّتقد  دندرک  لزنم  دندمآ و  دورف 

. دش یهاوخ  نانآ  زا  یکی  نوچ 
نخس يرادن  ملع  هچنآ  هراب  رد  نکم ، هلماعم  ایند  اب  ار  تترخآ  و  نک ، حالصا  ار  تاییاهن  هاگلزنم  سپ 

622 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب شیوـخ  ظـفح  اریز  هنم ، مدـق  یـسرتب  نآ  رد  یهارمگ  زا  هک  یهار  رد  نزن . یفرح  تسین  تاهدـهع  رب  هک  ياهفیظو  هراـب  رد  و  وـگم ،

. دزادنا كانرطخ  روما  رد  ار  دوخ  یمدآ  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  ینادرگرس  ماگنه 
نک داهج  ادـخ  هار  رد  وش . ادـج  رکنم  لها  زا  تشـشوک  اب  و  امن ، رکنم  زا  یهن  نابز  تسد و  اـب  یـشاب ، نآ  لـها  اـت  نک  فورعم  هب  رما 
ورف اهیتخس  تالکشم و  رد  دشاب  هک  اج  ره  قح  هار  هب  درادن . زاب  ادخ  هار  رد  داهج  زا  ار  وت  ناگدننک  تمالم  تمالم  و  لماک ، يدهج 

. تسا ییوـکین  قـالخا  قـح  هار  رد  ربـص  هک  هد ، تداـع  تمواـقم  ربـص و  هب  دـنیاشوخان  روـما  رد  ار  دوـخ  شاـب ، نید  مهف  یپ  رد  وـش ،
رد يراذـگیماو . يوق  ینابهاگن  و  مکحم ، یهاگهانپ  هب  ار  دوخ  تروص  نیا  رد  هک  راذـگاو ، دوخ  يادـخ  هب  روما  همه  رد  ار  تدوجو 

و مهفب ، ار  متّیصو  و  نک ، ریخ  بلط  رایسب  تیادخ  زا  تسوا . تسد  هب  ندیـشخبن  ندیـشخب و  هک  نک ، هشیپ  صالخا  دنوادخ  زا  تلأسم 
یملع رد  و  تسین ، ریخ  تسین  دوس  هک  یشناد  رد  داب  تمولعم  دشخب . دوس  هک  تسا  ینخس  نخـس  نیرتهب  امّلـسم  نادرگم ، يور  نآ  زا 

. دشابیمن ياهرهب  تسین  راوازس  شنتفرگ  ارف  هک 
623 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نآ رد  و  مدومن ، یتسدشیپ  وت  هب  متّیصو  هب  گرم  زا  شیپ  مدرک ، هدهاشم  یتسس  هب  ور  ار  میاوق  و  مدید ، هدروخلاس  ار  دوخ  نوچ  مرسپ !
مندـب رد  هکنانچ  مباـی  ماهشیدـنا  رد  یـصقن  اـی  مناـسرب ، وت  هب  مراد  رطاـخ  رد  هچنآ  مناوتن  هکنیا  فوخ  زا  مدرک  تبث  یبوخ  ياـههمانرب 

يوش و هدیمر  هجیتن  رد  دروآ ، موجه  وت  هب  ایند  ياهتفآ  ای  دوش  هریچ  وت  رب  یناسفن  ياهشهاوخ  زا  ياهراپ  نم  تیـصو  زا  شیپ  ای  ماهتفای ،
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تخـس تلد  هکنآ  زا  شیپ  نیا  رب  انب  دریذـپیم . دوش  هتخیر  نآ  رد  يرذـب  ره  تسا ، یلاـخ  نیمز  دـننامه  ناوج  لد  اـعطق  يربن . ناـمرف 
تّقـشم هبرجت  لها  هک  يروما  يروآ ، يور  تروما  هب  يّدـج  یمزع  اب  ات  مدرک ، وت  يزومآ  بدا  هب  مادـقا  ددرگ  راـتفرگ  تزغم  و  دوش ،

نآ هبرجت  ددص  رد  ام  هچنآ  و  ياهتـشگ ، هدوسآ  هرابود  هبرجت  زا  و  هدـش ، تیافک  بلط  تمحز  زا  وت  و  دناهدیـشک ، ار  نآ  ندرک  هبرجت 
. تسا هدیدرگ  نشور  وت  يارب  هدنام  هدیشوپ  ام  رب  هچنآ  زا  یتمسق  و  هدیسر ، وت  تسد  هب  میدوب 

رد یلو  ماهدرکن ، رمع  دناهدوب  نم  زا  شیپ  هک  یمدرم  هزادنا  هب  نم  هچ  رگا  مرسپ !
624 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

زا ییوگ  هکلب  ماهدش ، نانآ  زا  یکی  دـننامه  هک  ییاج  ات  ماهدرک ، تحایـس  ناشراثآ  رد  و  هدومن ، رکف  ناشرابخا  رد  و  ّتقد ، ناشرادرک 
ناـیز دوـس و  و  یگریت ، زا  ار  ناـشلامعا  لـالز  ماهدـینارذگ ، ناـشنیرخآ  نیلوا و  اـب  ار  مرمع  هدیـسر  نم  هب  ناـنآ  عـضو  زا  هک  هچنآ  یپ 
تیارب ار  شیابیز  همانرب  همه  نآ  نایم  زا  و  مدرک ، باختنا  تیارب  ار  شـصلاخ  هزیکاـپ و  يزیچ  ره  زا  ور  نیا  زا  متخانـش ، ار  ناـشرادرک 

رطاخ رد  ار  وت  يزومآ  بدا  دصق  و  متـشاد ، تیانع  نابرهم  يردپ  دننامه  تروما  هب  نوچ  متـشاد ، رود  وت  زا  ار  نآ  مولعمان  و  مدیزگرب ،
، ملاس یتّین  ار  وت  و  یتسه ، یگدنز  يادتبا  رد  و  یناوج ، ناوفنع  رد  هک  ارچ  منک ، تیبرت  شور  نیا  اب  ار  وت  مدید  تحلصم  مدنارذگیم ،
هب ار  شمارح  لالح و  مالـسا و  ماکحا  نیناوق و  و  مزومایب ، وت  هب  ار  شلیوأت  ادخ و  باتک  ادتبا  هک  دش  نیا  رب  میأر  تسا ، كاپ  ینطاب  و 

فالتخا راچد  ار  مدرم  لطاب  قحان و  ءارآ  تسردان و  ياهشهاوخ  زا  هچنآ  هک  مدیسرت  هاگ  نآ  میامنن . هجوت  نآ  ریغ  هب  و  مهد ، میلعت  وت 
دنچ ره  تهج  نیا  ندومن  حضاو  رطاخ  نیمه  هب  دوش ، هابتشا  زین  وت  رب  دش  هابتشا  نانآ  رب  راک  ات  دومن 

625 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رد ار  وت  دنوادخ  مراودیما  متسین . نمیا  تتکاله  زا  نآ  رب  هک  مراذگاو  ياهمانرب  هب  ار  وت  هکنیا  زا  تسا  رتهب  نم  شیپ  دوبن  مدنـسپ  دروم 

. مدومن وت  هب  ار  تیصو  نیا  سپ  دنک ، ییامنهار  تسار  هار  هب  و  درادب ، قفوم  دشر  هار  هب  همانرب  نیا 
رب دـنوادخ  هک  تسا  یفیاظو  هب  ندرک  افتکا  و  یهلا ، ياوقت  ینزیم  گنچ  نآ  هب  متیـصو  زا  هک  ياهمانرب  نیرتبوبحم  شاب  هاگآ  مرـسپ !

ار دوـخ  حالـص  هب  هجوـت  ناـنآ  اریز  دـناهدرک ، یط  ار  نآ  تنادـناخ  زا  ناگتـسیاش  تناردـپ و  هک  یهار  هب  نـتفر  و  هدوـمن ، بـجاو  وـت 
هچنآ هک  دش  نانچ  ماجنارـس  ییامنیم ، هشیدنا  وت  هک  هنوگ  نامه  دندرک  دوخ  راک  رد  هشیدنا  و  ینکیم ، هجوت  وت  هکنانچ  دنتـشاذگناو 
نانآ هکنانچ  دنادب  هکنآ  نودب  نانآ  هار  لوبق  زا  وت  سفن  رگا  سپ  دندنادرگ . يور  دوبن  ناشفیلکت  هچنآ  زا  و  دـندرک ، لمع  دنتـسناد  ار 

اهثحب ندرب  الاب  اهههبش و  رد  نداتفا  هن  دشاب ، شناد  بسک  مهف و  بلط  يور  زا  هار  نآ  هب  تبسن  وت  هتساوخ  دیاب  سپ  داتسیا  زاب  دنتسناد 
، هاوخب يرای  دنوادخ  زا  هار  نآ  تخانش  يارب  شناد  مهف و  هار  رد  نداهن  مدق  زا  شیپ  و  اهلدج . و 

626 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نوچ و  زاس . اهر  دناشک  یهارمگ  هب  ای  دزادنا ، هابتـشا  هب  ار  وت  هک  هچ  ره  و  نک ، وا  بناج  هب  تبغر  يور  قیفوت  ندروآ  تسد  هب  يارب  و 

یناشیرپ زا  هنیمز  نیا  رد  تاهشیدنا  و  هتشگ ، لماک  عمج و  ترظن  و  هدش ، عضاخ  قح  هاگـشیپ  رد  هتفای و  ینـشور  تلد  هک  يدرک  نیقی 
هب و  دشن ، مهارف  تیارب  يراد  تسود  ار  هچنآ  رگا  و  نک . تقد  منکیم  ریـسفت  وت  يارب  هچنآ  رد  هاگ  نآ  هدش ، هشیدنا  کی  هدـمآ و  رد 

و يرادیم ، رب  ماـگ  اـهیکیرات  هب  و  ینکیم ، یط  روک  بش  رتـش  نوچمه  ار  هّداـج  داـب  تمولعم  یتفاـین ، تسد  رکف  رطاـخ و  یگدوسآ 
ندومیپ زا  نتشیوخ  ظفح  یتیعقوم  نینچ  رد  و  تسین ، نید  راتساوخ  دهدیمن  زیمت  لطاب  زا  ار  قح  ای  درادیمرب  هابتـشا  هب  مدق  هک  یـسک 

. تسا رتهب  رتهنالقاع و  اههداج  هنوگ  نیا 
و هدننادرگ ، زاب  نامه  هدننک  انف  و  هدنناریم ، نامه  شخب  یتسه  و  تایح ، کلام  نامه  گرم  کلام  هک  نادب  و  مهفب ، ار  متیـصو  مرـسپ !

عـضو زا  هداد  رارق  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یماظن  نامه  هب  رگم  دـنامیمن  رارقرب  ایند  امّلـسم  و  تسا ، هدنـشخب  تیفاع  نامه  هدـننک ، راـتفرگ 
. مینادیمن ام  دهاوخب و  وا  هچنآ  و  ازج ، زور  شاداپ  و  اهالب ، اهتمعن و 
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627 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
راک يادـتبا  رد  اریز  راذـگب ، دوخ  تلاهج  باسح  هب  ار  نآ  يدـنامرد  ياهثداـح  تمکح  كرد  زا  شتاـماظن  ناـهج و  اـب  هطبار  رد  رگا 

زا تاهدید  و  نادرگرس ، نآ  هب  تبـسن  تاهشیدنا  ینادیمن و  هک  يروما  تسا  رایـسب  هچ  یتشگ ، اناد  سپـس  يدش  هدیرفآ  روما  هب  نادان 
هدرک و تیانع  ار  تیزور  و  هدـیرفآ ، ار  وت  هک  يدـنوادخ  هب  سپ  يوشیم . انیب  نآ  هب  یتدـم  زا  سپ  اـما  تسا ، ناوتاـن  نآ  هب  نتفاـی  هار 

. یشاب هتشاد  میب  وا  زا  و  ددرگ ، وا  هجوتم  تتبغر  و  دشاب ، وا  يارب  تیگدنب  دیاب  ربب ، هانپ  هدومن  لیدعت  ار  تمادنا 
نآ ییاوشیپ  هب  سپ  تسا ، هدادـن  ربـخ  هداد  ربـخ  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ - هکناـنچ  دـنوادخ  دوجو  زا  يدـحا  شاـب  هاـگآ  مرـسپ !

تاهشیدنا رد  وت  و  مدرکن ، یهاتوک  وت  هب  تحیـصن  زا  نم  هک  ریذپب ، ار  شیربهر  تاجن  لزنم  هب  ندیـسر  يارب  و  شاب ، یـضار  ترـضح 
. دیسر یهاوخن  مراد  وت  هراب  رد  نم  هک  ياهشیدنا  نازیم  هب  یشوکب  دنچ  ره  دوخ  حالص  هب  تبسن 

و هدید ، ار  وا  تنطلس  کلم و  راثآ  و  دندمآیم ، تیوس  هب  کیرش  نآ  ناربمایپ  دوب  یکیرـش  تراگدرورپ  يارب  رگا  داب  تمولعم  مرـسپ !
ییادخ وا  اما  يدشیم ، انشآ  شتافص  لاعفا و  هب 

628 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دوجو هشیمه  و  دوریمن ، نیب  زا  زگره  دنکیمن ، ّتیدض  وا  اب  شینارمکح  رد  یـسک  هدومن ، فصو  ار  دوخ  هک  هنوگ  نامه  تسا  هناگی 
تسا نآ  زا  رتگرزب  دشابیمن ، یتیاهن  ار  وا  ءایشا و  همه  زا  دعب  تسا  رخآ  و  تسین ، یتّیلوا  ار  وا  ءایـشا و  همه  زا  شیپ  تسا  لّوا  هتـشاد ،

هک تسوت  دـننام  هتـسیاش  هکنانچ  شوکب  یگدـنب  رد  يدـش  هاگآ  تقیقح  نیا  هب  نوچ  ددرگ ، تباث  هدـید  لد و  هطاحا  هب  شتّیبوبر  هک 
هب ادـیدش  مشخ  زا  یکانمیب  و  تبوقع ، زا  سرت  رد  و  تعاـط ، بلط  رد  و  تسا ، فیعـض  رایـسب  تردـق و  مک  ریقف و  تلزنم و  کـچوک 

. تسا هتشادن  زاب  یتشز  زا  زج  و  هدادن ، نامرف  ار  وت  یبوخ  هب  زج  يراگدرورپ  نینچ  اریز  تسا ، دنمزاین  دوخ  راگدرورپ 
هدامآ اـجنآ  رد  شلها  يارب  هچنآ  ترخآ و  زا  و  مدرک ، هاـگآ  شندـش  تسد  هب  تسد  نتفر و  نیب  زا  نآ و  عضو  اـیند و  زا  ار  وت  مرـسپ !

ار ایند  هک  نانآ  ناتـساد  يرادرب . ماگ  نآ  لوصا  رب  يریگدنپ و  اهنآ  هب  ات  مدز  اهلثم  ناهج  ود  ره  اب  هطبار  رد  وت  يارب  و  مداد ، ربخ  هدـش 
تمعن و رپ  ياهقطنم  هب  نتفر  مزع  دـناهتفرگ و  لزنم  یگنت  یطحق و  اب  هارمه  بارخ و  ییاج  رد  هک  تسا  ینارفاـسم  ناتـساد  دـناهدومزآ 

تذل
629 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هاگلزنم و  خارف ، هناخ  هب  ات  هدرک ، لمحت  ار  ماعط  يراوگان  و  رفـس ، یتخـس  و  رای ، قارف  و  هار ، جـنر  دـناهدومن ، مرخ  زبس و  رـس  یّلحم  و 
هچنآ زا  نانآ  دزن  يزیچ  و  دـننیبیمن ، تراسخ  ار  رفـس  نیا  جرخ  و  دنـشچیمن ، يدرد  اهیتخـس  همه  نآ  زا  نیا  رب  انب  دـنیآ ، رد  ناشنما 
تـسا ینارفاسم  لثم  دندش  ایند  هب  رورغم  هک  یمدرم  لثم  و  تسین . رتبوبحم  دنک  کیدزن  ناشدـیواج  یگـشیمه و  لزنم  هب  ار  ناشدوجو 

نانآ دزن  يزیچ  سپ  دـندنب ، رفـس  راب  هایگ  بآیب و  بارخ و  کشخ و  یلحم  يوس  هب  اجنآ  زا  دـندوب و  تمعن  رپ  داـبآ و  یلزنم  رد  هک 
دنـسریم اج  نادـب  دـنروآیم و  يور  نآ  بناج  هب  هک  ییاـج  هب  ندیـسر  دـندوب و  نآ  رد  هچنآ  زا  ییادـج  زا  رتتخـس  رتدـنیاشوخان و 

. تسین
هچ ره  و  رادـب ، تسود  مه  نارگید  يارب  يراد  تسود  دوخ  يارب  هچنآ  نیا  رب  اـنب  هدـب ، رارق  نارگید  دوـخ و  نیب  نازیم  ار  دوـخ  مرـسپ !

هقالع هکنانچ  نک  یکین  و  دوشن ، متس  وت  هب  يراد  تسود  هکنانچ  نکم  متـس  یـسک  هب  هاوخم ، مه  نارگید  يارب  یهاوخیمن  دوخ  يارب 
شاب یضار  ار  نآ  دوخ  يارب  مدرم  زا  نادب ، تشز  زین  دوخ  زا  ینادیم  تشز  دوخ  ریغ  زا  ار  هچنآ  دوش ، یکین  وت  هب  يراد 

630 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
وت هراب  رد  يرادن  تسود  ار  هچنآ  و  تسا ، كدنا  تیاههتسناد  هچ  رگا  وگم  ینادیمن  ار  هچنآ  ره  یتسه ، یـضار  نانآ  يارب  دوخ  زا  هک 

. يوگم نارگید  هرابرد  مه  وت  دنیوگب 
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. وشم ثراو  رادهنازخ  يدام  روما  رد  و  ناسرب ، تیاهن  هب  ار  تشـشوک  سپ  تساهدرخ . تفآ  باوص و  ّدـض  يدنـسپدوخ  هک  شاب  هاگآ 
. شاب نتورف  تدش  هب  تراگدرورپ  ربارب  رد  يدش  تیاده  تسار  هار  هب  هاگره 

نتـشادرب و هزادـنا  هب  هشوت  و  تسرد ، بلط  زا  هار  نیا  رد  تسا ، تخـس  یتقـشم  اـب  هارمه  زارد  یهار  تیور  شیپ  رد  هک  داـب  تموـلعم 
هک یتفای  ار  یجاتحم  رگا  دوش . تلابو  رز و  شاینیگنـس و  هک  نکم ، راب  دوخ  رب  تتردـق  زا  شیب  سپ  یتسین ، زاینیب  هانگ  زا  يرابکبس 

، دراذـگب تراـیتخا  رد  يدـش  دـنمزاین  هشوـت  نآ  هب  هـک  رـشحم  يادرف  رد  دراد و  تماـیق  اـت  ار  تاهشوـت  داز و  نداـهن  شود  رب  تردـق 
ات يراد  شـشود  رب  ار  هشوت  داز و  ندرک  هفاضا  تردق  هک  یلاح  رد  و  راذگب ، شـشود  رب  ار  تاهشوت  داز و  نادب و  تمینغ  ار  شدوجو 

، نک هفاضا  یناوتب 
631 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رد ات  هد  شماو  تساوخ  ماو  وت  زا  یسک  رگا  ییاراد  نتـشاد  زور  هب  یباین . ییوجب و  ار  یـصخش  نینچ  تصرف ، نتفر  تسد  زا  اب  اسب  هچ 
. دنک ادا  تایتسدگنت  زور 

هک نآ  و  دراد ، راب  نیگنـس  زا  رتهب  یلاح  هاگرذـگ  نآ  رد  تسا  رابکبـس  هک  نآ  تسا ، یتخـس  هاگرذـگ  تیور  شیپ  رد  هک  شاب  هاگآ 
زا شیپ  سپ  مّنهج ، رد  ای  تسا  تشهب  رد  ای  راچان  هب  تندمآ  دورف  لحم  اجنآ  رد  تسا . نآ  رد  هدنباتش  زا  رتلاح  دب  تسا  يدنک  راچد 

نکمم هتفر  تسد  زا  ندرک  كرادـت  گرم  زا  دـعب  هک  زاس ، مهارف  یلزنم  تدورو  زا  لبق  و  نک ، هداـمآ  هشوت  ناـهج  نآ  هب  تندـمآ  رد 
. تسا هتسب  هشیمه  يارب  ایند  هب  تشگزاب  هار  و  تسین ،

وا زا  هداد  روتـسد  و  هدومن ، تنامـض  ار  نآ  تباجا  و  هداد ، اعد  هزاجا  وت  هب  تسوا  رایتخا  رد  نیمز  اهنامـسآ و  نئازخ  هک  نآ  شاب  هاگآ 
هب لـسوت  هب  روبجم  ار  وت  هدادـن و  رارق  بجاـح  ار  یـسک  وت  شدوخ و  نیب  و  درآ ، تمحر  اـت  یبلطب  ار  شتمحر  و  دـشخبب ، اـت  یهاوخب 

تعنام هبوت  زا  يدرک  هانگ  رگا  و  هدومنن ، هطساو 
632 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هبوت شریذپ  رد  هدرکن ، تیاوسر  یندش  اوسر  راوازس  هک  اجنآ  و  هدومنن ، تشنزرـس  تتـشگ  زاب  هب  و  هدرکن ، هلجع  تتبوقع  رد  و  هدشن ،
ار تیـصعم  زا  يراددوخ  هکلب  هدومنن ، تدیماان  شتمحر  زا  و  هدرکن ، مادـقا  تناهانگ  یـسرباسح  هب  و  هتـشادن ، اور  يریگ  تخـس  وت  رب 
هب ار  شیدونـشخ  باب  هبوت و  باب  هدروآ ، رامـش  هب  ربارب  هد  ار  تیبوخ  کـی  و  هاـنگ ، کـی  ار  تهاـنگ  کـی  و  هداد ، رارق  هنـسح  تیارب 

و يربیم ، وا  يوس  هب  زاین  سپ  دنادب ، ار  تزار  يزیخرب  زاین  زار و  هب  وا  اب  نوچ  دونشب ، ار  تیادص  یناوخب  ار  وا  هاگره  هدوشگ ، تیور 
زا تروـما  رب  یهاوـخیم ، وا  زا  ار  تیاـهیراتفرگ  هراـچ  و  يربیم ، تیاکـش  وا  هب  تیاـهیتحاران  زا  يراذـگیم ، ناـیم  رد  وا  اـب  لد  زار 

ندـش دایز  لیبق  زا  تسین ، تردـق  شندرک  اطع  رب  ار  وا  ریغ  هک  یهاوخیم  ار  ییاـهزیچ  شتمحر  نئازخ  زا  یبلطیم ، يراـی  شترـضح 
. اهیزور شیاشگ  و  اهندب ، تمالس  اهرمع ،

یهاوخب هاگره  سپ  هداد ، ار  شدوخ  زا  تساوخرد  هزاجا  وت  هب  هکنآ  لیلد  هب  هتـشاذگ  وت  راـیتخا  رد  ار  دوخ  نئازخ  ياهدـیلک  دـنوادخ 
شتمحر ناراب  و  ینک ، زاب  اعد  اب  ار  شتمعن  ياهرد  یناوتیم 

633 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دتفا ریخأت  هب  تیاعد  تباجا  هک  اسب  هچ  تسا ، ّتین  هزادنا  هب  شـشخب  اطع و  اریز  دنکن ، تدیما  ان  اعد  تباجا  رد  ریخأت  سپ  یهاوخب . ار 

ای ایند  رد  نآ  زا  رتهب  یلو  دوشن  هداد  وت  هب  یهاوخب و  ار  يزیچ  اسب  هچ  و  ددرگ . رتناوارف  راودـیما  ياطع  و  رتشیب ، هدـننک  اعد  شاداپ  اـت 
تباـجا رگا  هک  یهاوخیم  ار  يزیچ  اـسب  هچ  و  دوشن . باجتـسم  تیاـعد  نیا  يرتوکین  هماـنرب  رطاـخ  هب  اـی  ددرگ ، تیاـنع  وت  هب  ترخآ 

تورث هک  دـشاب ، رانکرب  وت  زا  شلابو  و  رارقرب ، وت  يارب  شییابیز  هک  یبلطب  ار  يزیچ  دـیاب  باـسح  نیا  يور  دـنک . هاـبت  ار  تنید  ددرگ 
. دوب یهاوخن  یقاب  نآ  يارب  مه  وت  تسین و  یقاب  وت  يارب 
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هک یتسه  یلزنم  رد  تایح ، يارب  هن  گرم  يارب  و  اقب ، يارب  هن  انف  يارب  و  ایند ، يارب  هن  ياهدش  هدیرفآ  ترخآ  يارب  داب  تمولعم  مرـسپ !
تاجن ار  نآ  زا  هدنزیرگ  هک  یگرم  دیـص  و  یترخآ ، هار  رد  هصالخ  و  یـسرب ، رگید  ياج  هب  نآ  زا  هک  ییاج  و  ینک ، چوک  نآ  زا  دـیاب 

ماگنه هب  ار  وت  گرم  هکنیا  زا  دبایب . ار  وا  ریزگان  و  دورن ، نوریب  شاهدنهاوخ  تسد  زا  و  تسین ،
634 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تروص نیدب  و  ددرگ ، عنام  تاهبوت  وت و  نیب  هک  یگرم  شاب ، رذـح  رب  منکیم - هبوت  نآ  زا  یتفگیم  دوخ  اب  هک  یهانگ  دـبایرد - هانگ 
. یشاب هتخادنا  تکاله  هب  ار  دوخ 

گرم دای 

، اّیهم ار  دوخ  دسرب  گرم  یتقو  ات  رآ ، دای  هب  دایز  یسریم  نآ  هب  گرم  زا  دعب  و  یتفایم ، نآ  رد  ناهگان  هک  یتیعقوم  ار و  گرم  مرسپ !
رب ناشـصرح  و  ایند ، هب  ناتـسرپایند  تبغر  هکنیا  زا  دیامن . بولغم  ار  وت  دـسرب و  هار  زا  گرم  هک  دابم  یـشاب ، هدز  رمک  هب  تمه  نماد  و 

هاگآ دوخ  لاوز  زا  ار  وت  شتالاوحا  اب  مه  ایند  و  هداد ، ربخ  ایند  عاضوا  زا  تدنوادخ  هک  شاب ، رذح  رب  دنک  هتفیرف  ار  وت  نآ  كدنا  عاتم 
، دنزگیم ار  رگیدکی  دنتسه ، هدننک  راکش  یناگدنرد  و  هدننز ، دایرف  یناگس  ناتـسرپ  ایند  اریز  هداد ، ناشن  وت  هب  ار  شیاهیتشز  و  هدومن ،
و هدش ، راهم  ینایاپ  راهچ  نارادایند  زا  یهورگ  دنکیم . هلمح  هبلغ  رهق و  هب  شکچوک  هب  شگرزب  و  دروخیم ، ار  شفیعـض  شدنمروز 

، دناهداهن مدق  مولعمان  هار  هب  و  هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  لوقع  دناهدش ، اهر  ناویح  ياهتسد 
635 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هن و  دـیامن ، يرادـهگن  ناـنآ  زا  هک  یناـپوچ  هن  دـناهدش ، هداد  رـس  درادـن  يرارق  اـجنآ  رد  مدـق  هک  تفآ  هاـگارچ  رد  هک  دـنچ  یناوـیح 
يداو رد  هتـسب ، ورف  تیاده  مئالع  ندید  زا  ار  ناشناگدید  و  هدرب ، تلالـض  يروک و  هار  هب  ار  نانآ  ایند  دنارچب ، ار  اهنآ  هک  ياهدـننارچ 
يزاب هب  ایند  اب  نانآ  نانآ و  اب  ایند  ور  نیا  زا  دـناهدرک ، باختنا  ّبر  ناونع  هب  ار  نآ  و  قرغ ، شیاـهتمعن  رد  و  نادرگرـس ، اـیند  تریح 

دناهدرک شومارف  تسا  نآ  لابند  هب  ار  هچنآ  و  دناهتخادرپ ،

بلط رد  هزادنا  . 

یسک شاب  هاگآ  مرسپ ! دسرب . ناوراک  هب  دباتشب  هک  نآ  تسا  دیما  هدیسر ، لزنم  هب  ناوراک  ییوگ  دوشیم ، فرط  رب  یکیرات  هد ، تلهم 
هدید هدوسآ  میقم و  دنچ  ره  دـنکیم  تفاسم  یط  و  دـیآ ، رظن  هب  هداتـسیا  هچ  رگ  دـنربیم  بکرم  اب  ار  وا  تسا  زور  بش و  شبکرم  هک 

. دوش
رد سپ  هدوب . وت  زا  شیپ  هک  یتسه  یـسک  هار  رد  و  يرذـگن ، هدـش  نّیعم  لـجا  زا  و  یـسرن ، تیوزرآ  هب  زگره  هک  شاـب  هاـگآ  نیقی  هب 

، نک ارادم  راک  بسک و  همانرب  رد  و  شاب ، مارآ  لام  ندروآ  تسد  هب  قیرط 
636 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

سفن تسین . مورحم  ياهدـننک  ارادـم  ره  و  هدـنبای ، ياهدنـشوک  ره  هک  داب  تمولعم  دوش . تورث  ندـش  فلت  بجوم  هک  یـشالت  اسب  هچ 
سفن تمارک  زا  هک  يرادقم  ربارب  رد  اریز  دناسر ، ناوارف  ياهتمعن  هب  ار  وت  دنچ  ره  نک  ظفح  شنتـشاد  یمارگ  هب  یتسپ  ره  زا  ار  دوخ 

ّرش اب  زج  هک  يریخ  رد  تسا  يریخ  هچ  هداد . رارق  تدازآ  دنوادخ  هک  شابم  يرگید  هدنب  يرواین ، تسد  هب  یضوع  يراذگیم  جرخ  هب 
دراو هکلهم  ياهروخـشبآ  هب  دـننارب و  ار  وت  عمط  ياهبکرم  هکنیا  زا  ددرگن !؟ لـصاح  یتخـس  اـب  زج  هک  یـشیاسآ  رد  و  دـیاین ، تسد  هب 

ار دوخ  مهـس  و  یبایب ، ار  تبیـصن  هرخـالاب  اریز  نک ، ناـنچ  دـشابن  یتمعن  بحاـص  دـنوادخ  وت و  نیب  یناوتب  رگا  شاـب ، رذـح  رب  دـنزاس 
تسوا زا  همه  هچ  رگا  دسرب  ادخ  ریغ  زا  هک  تسا  یناوارف  تمعن  زا  رتشزرا  اب  رتگرزب و  كاپ  يادخ  بناج  زا  كدنا  تمعن  یبایرد .
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رگید نوگانوگ  ياهشرافس 

زا تراتفگ  ضحم  هچنآ  زا  تسا  رتناسآ  هتفر  تتسد  زا  توکس  رطاخ  هب  هچنآ  كرادت 
637 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا رتبوبحم  نم  دزن  تسوت  رایتخا  رد  هچنآ  ظفح  و  تسا ، نآ  دنبرس  ندرک  مکحم  هب  تسا  فرظ  رد  هچنآ  يرادهگن  و  ياهداد ، فک 
هانگ اـب  تورث  زا  سفن  تفع  اـب  هارمه  كدـنا  لاـم  تسا . مدرم  زا  نتـساوخ  زا  رتهب  يدـیماان  یخلت  تسوت . ریغ  تسد  رد  هچنآ  بلط  زا 

وگهدایز دنزیم . نایز  وا  هب  شیعـس  شالت و  هک  ياهدنـشوک  اسب  هچ  دنکیم . ظفح  نارگید  زا  رتهب  ار  شیگدـنز  زار  یمدآ  تسا . رتهب 
ادج رـش  لها  زا  و  يدرگ ، نانآ  زا  ات  وش  کیدزن  ریخ  لها  هب  دوشیم . انیب  دـنک  هشیدـنا  شروما  هب  تبـسن  هک  نآ  و  ددرگیم ، وگهزره 

تسا یتشرد  یمرن  هک  اجنآ  تسا . متس  نیرتتشز  فیعض  رب  متـس  و  مارح ، كاروخ  تسا  یکاروخ  دب  ییاین . باسح  هب  نانآ  زا  ات  وش 
هک یسک  دزرو  تنایخ  و  تسین ، هاوخ  ریخ  هک  نآ  دنک  یهاوخ  ریخ  اسب  هچ  تسا . نامرد  درد  و  درد ، وراد  اسب  هچ  تسا ، یمرن  یتشرد 

. هدش هتساوخ  تحیصن  وا  زا 
ار وت  هک  تسا  نآ  ياهدرک  هبرجت  هک  يزیچ  نیرتهب  و  تساههبرجت ، ظفح  لقع  تسا . ناقمحا  هیامرـس  هک  زیهرپب  اـهوزرآ  هب  داـمتعا  زا 

زا شیپ  باتشب  تصرف  بناج  هب  دهد . دنپ 
638 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. ددرگ زاب  ياهدنوش  بئاغ  ره  و  دسر ، دصقم  هب  ياهدنهاوخ  ره  هک  تسین  روط  نیا  ددرگ . ترسح  هصغ و  هکنآ 
هب تسا  دوز  هدروخ  مقر  تیارب  هچنآ  تسا ، یتبقاع  يراک  ره  يارب  تسا . داعم  ندرک  هابت  هشوت و  داز و  ندرک  عیاض  داسف  ياههنیمز  زا 

مهّتم قیفر  و  تسپ ، هدـنهد  يرای  رد  يریخ  تسا . رتتکرب  اب  رایـسب  لام  زا  هک  یکدـنا  لام  رایـسب  هچ  و  تسا . رطخ  رد  رجات  دـسرب . وت 
بکرم هکنیا  زا  زادـنیم . رطخ  رد  ندروآ  تسد  هب  رتـشیب  دـیما  هب  ار  یتـمعن  ریگ . ناـسآ  ار  نآ  تسوـت  مار  هناـمز  رتـش  یتـقو  اـت  تـسین .

. زیهرپب دنک  یشومچ  ار  وت  تجاجل 
ماگنه و  شـشخب ، اطع و  هب  شلخب  ربارب  و  تبارق ، فطل و  هب  شینادرگ  يور  تقو  و  وا ، اب  دنویپ  هب  ار  دوخ  وت  زا  تردارب  ییادـج  نامز 

، ییوا هدنب  وت  ییوگ  هک  ییاج  ات  راداو ، وا  رذع  نتفریذـپ  هب  شهانگ  تقو  و  ییوخمرن ، هب  شاییوختـشرد  نامز  و  یکیدزن ، هب  شیرود 
. رواین نادیم  هب  تسین  هتسیاش  هک  یـسک  هراب  رد  و  هدم ، ماجنا  درادن  اضتقا  هک  ییاج  رد  ار  اههمانرب  نیا  تسا . تمعن  بحاص  ار  وت  وا  و 

نکم باختنا  یتسود  هب  ار  تتسود  نمشد 
639 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هعرج تشز . ای  دیآ  بوخ  وا  رظن  هب  تیهاوخ  ریخ  هچ  نک  صلاخ  تردارب  هب  تبـسن  ار  دوخ  یهاوخریخ  یـشابن . نمـشد  ار  تتـسود  ات 
هب هک  شاب ، مرن  دـنک  تنوشخ  وت  اب  هک  یـسک  اـب  مدـیدن . نآ  زا  رتذـیذل  یتبقاـع  ياراد  رتنیریـش و  ياهعرج  نم  هک  روخ ، ورف  ار  مشخ 

. دوش مرن  وت  هب  تبسن  يدوز 
یقاب وا  يارب  ییاج  يوش  ادج  تردارب  زا  یتساوخ  رگا  تسا . تشذگ ) ماقتنا و   ) يزوریپ ود  نیرتنیریش  یکین  هک  نک  یکین  تنمشد  اب 

. دشاب هتشاد  تشگرب  زیواتسد  ددرگرب  تساوخ  يزور  رگا  هک  راذگ 
. شخب ققحت  المع  ار  شنامگ  درب  کین  نامگ  وت  هب  هک  نآ 

تاهداوناخ ادابم  تسین . وت  ردارب  ینک  عیاض  ار  شقح  هک  یـسک  اریز  نکم ، عیاض  تسوا  وت و  نیب  هک  یتقافر  رب  هیکت  اب  ار  تردارب  قح 
. دنشاب وت  رطاخ  هب  مدرم  نیرتتخب  دب 

وت ناسحا  زا  شندرک  لمع  دب  و  وا ، هب  وت  نتـسویپ  زا  وت  اب  هطبار  عطق  رد  تردارب  دیابن  هدم . ناشن  هقالع  درادن  هقالع  وت  هب  هک  یـسک  هب 
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دوخ نایز  هب  وا  اریز  دیاین ، نارگ  وت  رب  متس  لها  متس  دشاب . رتاناوت  وت  زا  وا  هب 
640 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تسین وا  ندرک  نیگهودنا  هدومن  داش  ار  وت  هک  نآ  يازج  و  دشوکیم ، وت  دوس  و 
وت هب  وا  یـسرن  وا  هب  وت  رگا  و  دـیوجیم ، ار  وـت  نآ  هک  یقزر  و  ییوـجیم ، ار  نآ  وـت  هک  یقزر  تسا : عوـن  ود  قزر  شاـب  هاـگآ  مرـسپ !
نآ هب  ار  تترخآ  هک  تسا  ناـمه  وت  دوس  هب  تیاـیند  زا  يرگناوت ! ناـمز  رد  متـس  و  جاـیتحا ، تقو  هب  عـضاوت  تسا  تشز  هچ  دـسریم .

هدوب هچنآ  هب  هدوبن  هچنآ  رب  نزب . هلان  زین  هدیسرن  تتسد  هب  هچ  ره  يارب  سپ  ینکیم  هلان  هتفر  تتـسد  زا  هچنآ  يارب  رگا  ییامن . حالـصا 
ناشندرزآ خـیبوت و  رد  هک  یتقو  رگم  دـهدن  دوس  نانآ  هب  هظعوم  هک  شاـبم  یناـسک  زا  دـنرگیدکی . هیبش  اـیند  روما  اریز  نک ، لالدتـسا 

اب ددرگیم  دراو  وت  رب  هک  ار  ییاهمغ  دـندرگن . حالـصا  هنایزات  برـض  اـب  زج  ناـیاپراهچ  و  دریگ ، دـنپ  بدا  هب  لـقاع  هک  ینک ، تیّدـج 
هلزنم هب  نیـشنمه  دش . فرحنم  تشاذگب  ار  میقتـسم  هار  هک  ره  نک . رود  دوخ  زا  نیقی  نسح  اب  تماقتـسا و  ربص و  رب  يوق  ياهمیمـصت 

. تسا دنواشیوخ 
رتکـیدزن کـیدزن  زا  هک  يرود  اـسب  هچ  تسا . یلد  روک  کیرـش  سفن  ياوه  دـشاب . تسود  زین  ناـسنا  تبیغ  رد  هک  تسا  نآ  تسود 

وا يارب  هک  تسا  یسک  بیرغ  تسا . رترود  رود  زا  هک  یکیدزن  اسب  هچ  و  تسا ،
641 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

وا يارب  شـشزرا  دزرو  تعاـنق  دوـخ  شزرا  هب  هک  یـسک  دوـشیم . گـنت  وا  رب  حالـصا  هار  دـنک  زواـجت  قـح  زا  هک  نآ  تسین . تسود 
. تسا دنوادخ  وت و  نیب  هک  تسا  ياهتشر  ینز  گنچ  نآ  هب  هک  ياهتشر  نیرتنئمطم  تسا . رتهدنیاپ 

راکـشآ یبـیع  ره  تسا . تکـاله  بجوم  عمط  هک  هاـگ  نآ  تسا  نتفاـی  تسد  يدـیمون  یهاـگ  تسوت . نمـشد  وـت  هب  تبـسن  ياورپیب 
ریخأت هب  ار  يدب  دسرب . باوص  دـشر و  هب  لد  روک  و  دـنک ، هابتـشا  ار  شهار  هک  انیب  اسب  هچ  دـیآیمن . گنچ  هب  یتصرف  ره  ددرگیمن و 
نمیا هنامز  زا  ار  دوخ  هک  نآ  تساناد . هب  نتـسویپ  يواسم  نادان  زا  ندـیرب  تفاتـش . نآ  يوس  هب  ناوتیم  یهاوخب  هاگ  ره  هک  اریز  زادـنا 

. دنز فده  هب  يزادناریت  ره  هک  تسین  نیا  دنک . تسپ  ار  وا  هنامز  درامش  گرزب  ار  هنامز  هک  نآ  و  دزرو ، تنایخ  وا  هب  هنامز  دنیب 
هکنیا زا  سرپب . هناخ  هیاسمه  زا  هناخ  زا  لبق  و  رفس ، قیفر  زا  رفس  زا  شیپ  دنک . رییغت  هنامز  عاضوا  ددرگ  نوگرگد  ناطلـس  عضو  هاگ  ره 

ینک تیاکح  يرگید  زا  ار  نآ  هچرگ  زیهرپب  ییوگ  روآهدنخ  نخس 
.

642 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نانز هراب  رد 

. تسا تسس  ناشمزع  و  فیعض ، ناشیأر  اریز  نک ، بانتجا  نانز  اب  تروشم  زا 
نوریب و  درادیم ، هاگن  رتكاپ  ار  نانآ  باجح  یتخـس  اریز  راد ، زاب  نامدرم  ندید  زا  ار  نانآ  هدـید  یهدیم  رارق  نانآ  رب  هک  یـششوپ  اب 
يروما دنـسانشن . ار  وت  ریغ  هک  نک  نانچ  یناوتب  رگا  و  يروآ ، رد  نانآ  رب  ار  نئمطم  ریغ  دارفا  هک  تسین  نیا  زا  رتدـب  هناخ  زا  نانز  نتفر 

. زادرپ راک  مداخ و  هن  فیرظ  تسا  یلگ  نز  اریز  راپسم ، ناشتسد  هب  تسین  نانز  ناوت  روخ  رد  هک 
تریغ زا  تسین  تریغ  ياـج  هک  اـجنآ  زادـنیم . ریغ  قـح  رد  يرگیجناـیم  عـمط  هب  ار  وا  و  نک ، تاـعارم  شدوـخ  ّدـح  رد  ار  شمارتـحا 
يراک تنارازگتمدـخ  زا  کی  ره  يارب  دـنکیم . راچد  یگدولآ  هب  ار  نمادـکاپ  و  يرامیب ، هب  ار  ملاس  یطارفا  شور  نیا  هک  ارچ  زیهرپب ،

رگیدـکی هب  ار  راک  تتمدـخ  رد  ات  درادیماو  رتهب  ار  اهنآ  راک  نیا  هک  امن ، تساوخ  زاب  راک  نامه  هب  تبـسن  ار  وا  هد و  رارق  وا  هب  طوبرم 
. دنراذگناو

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ هب  هک  دناوت  هشیر  و  ینکیم ، زاورپ  نآ  اب  هک  دناوت  لاب  نانآ  اریز  نک ، مارتحا  ار  تماوقا 
643 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تشونرس نیرتهب  وا  زا  و  مراپـسیم ، ادخ  هب  ار  تیایند  نید و  يربیم . هلمح  نمـشد  هب  نانآ  هلیـسو  هب  هک  دناوت  يورین  و  يدرگیم ، زاب 
. منکیم تساوخرد  ترخآ  ایند و  ادرف و  زورما و  رد  وت  يارب  ار 

مالّسلا و 
(2032 . )

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2032  ) 32

ار ناـنآ  اـهیکیرات  یتخادـنا ، دوـخ  ییور  ود  جوـم  رد  و  یتـفیرف ، تیهارمگ  هب  ار  ناـنآ  يدوـمن ، كـاله  ار  مدرم  زا  يداـیز  تـیعمج 
دندرک و تشپ  تقیقح  هب  دنتـشگرب ، یلهاج  هتـشذگ  هب  دندش ، فرحنم  قح  هار  زا  سپ  هدنکفا ، مطالت  هب  ار  نانآ  اهههبـش  و  هدـناشوپ ،
هب وت  يرای  زا  و  دندش ، ادج  وت  زا  وت  تخانش  زا  سپ  هک  دنتشگ ، زاب  ریـسم  زا  هک  نایانیب  زا  یهورگ  زج  دندومن ، بسن  بسح و  رب  هیکت 

راوشد يراک  هب  ار  نانآ  اریز  دنتخیرگ ، قح  يوس 
644 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

زا ایند  هک  رآ ، رد  هب  ناطیـش  تسد  زا  ار  تنانع  و  نک ، اورپ  ادـخ  زا  دوخ  هراب  رد  هیواعم ، يا  يدومن . فرحنم  تسار  هار  زا  و  یتشاداو ،
مالسلا و  هدش . کیدزن  وت  هب  ترخآ  و  هتشگ ، ادج  وت 

(2033 . )

هّکم رد  شرادنامرف  سابع  نب  مثق  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2033  ) 33

و رک ، ناشیاهـشوگ  و  هتـسب ، ناشیاهلد  هک  دناهدش  لیـسگ  جح  هب  ماش  لها  زا  یمدرم  هک  هتـشون  نم  هب  برغم  رد  نم  سوساج  دـعب ، اما 
هنیـس زا  نید  هناهب  هب  و  دننکیم ، تعاطا  قولخم  زا  قلاخ  ینامرفان  رد  و  دنزیمآیم ، لطاب  هب  ار  قح  هک  یناسک  تسا ، روک  ناشناگدـید 

ریخ هب  راگتسر  زگره  دنیامنیم . ادوس  دناهدومن  باختنا  راکزیهرپ  ناکین  هک  یترخآ  ياج  هب  ار  رضاح  يایند  و  دنشودیم ، ریش  ایند 
645 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

طایتحا و اب  رایشوه  تماقتسا  زرو  تماقتسا  تسوت  رایتخا  رد  هچنآ  رب  سپ  رـش ، لماع  رگم  دسرن  دب  يازج  هب  و  ریخ ، لماع  رگم  ددرگن 
، يوش یهاوخ  رذع  هب  روبجم  هک  یهدن  ماجنا  يراک  تسا . شیوخ  ماما  عیطم  و  مکاح ، رادربنامرف  هک  دنمدرخ ، هاوخ  ریخ  و  تخس ، رس 

مالسلا و  شابم . هتخابلد  ناساره و  الب  یتخس و  ماگنه  هب  و  رادنرب ، نایغط  هب  رس  یشوخ  تمعن و  تقو  هب  و 
(2034 . )

وا ياج  هب  رتشا  کلام  نتفرگ  رارق  و  رصم ، تموکح  زا  شلزع  تّلع  هب  هک  رکب  وبا  نب  دمحم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2034  ) 34
تفر ایند  زا  رصم  هب  ندیسر  زا  شیپ  کلام  و  دوب ، هدش  گنتلد 

لهاک و ار  وت  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هن  نم  راک  نیا  دیـسر ، نم  هب  مداتـسرف  تینارمکح  هقطنم  هب  ار  رتشا  هکنیا  زا  تیگنت  لد  ربخ  دعب ، اما 
زا تسوت  رایتخا  رد  هچنآ  رصم  تموکح  زا  رگا  یهد . ناشن  دوخ  زا  يرتدایز  ششوک  متساوخیم  هکنیا  تلع  هب  هن  و  متسنادیم ، تسس 

ياهقطنم مکاح  ار  وت  متفرگ  وت 
646 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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. دشاب رتدنیاشوخ  وت  يارب  شتموکح  و  رتناسآ ، تیارب  شتمحز  هک  مهدیم  رارق 
هک دـنک ، شتمحر  دـنوادخ  دوب . ریگتخـس  نامنانمـشد  هب  تبـسن  و  هاوخ ، ریخ  يدرم  ام  يارب  متـشامگ  رـصم  تراـما  هب  ار  وا  هک  يدرم 
ود ار  شباوث  و  دیامن ، تیانع  وا  هب  ار  شناوضر  دنوادخ  میدونـشخ ، وا  زا  هک  یلاح  رد  درک ، رادـید  ار  شگرم  و  درب ، رـس  هب  ار  شرمع 
هار هب  ار  وا  و  گنجب ، دـگنجیم  وت  اب  هک  یـسک  اب  نک ، تکرح  تتریـصب  ساسا  رب  و  ور ، نوریب  تنمـشد  اب  گنج  يارب  دـنک . نادـنچ 

دهاوخب ادخ  رگا  دهد ، تیرای  ثداوح  رد  و  دنک ، تیافک  مهم  روما  زا  ار  وت  هک  بلط  يرای  دنوادخ  زا  رایسب  ناوخب ، تراگدرورپ 
(2035 . )

رصم رد  رکب  وبا  نب  دّمحم  تداهش  زا  سپ  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2035  ) 35

دنک تمحر  شیادخ  هک  رکب  وبا  نب  دّمحم  داتفا ، نمشد  تسد  هب  رصم  دعب ، اما 
647 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ینکر و  هدنرب ، يریـشمش  شوکتخـس ، يرازگ  راک  هاوخریخ ، يدـنزرف  میارب  وا  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  ار  تبیـصم  نیا  رجا  دـش ، دـیهش 
ناهن راکشآ و  رد  نانآ  زا  و  مداد ، روتـسد  شیرای  هب  هثداح  عوقو  زا  لبق  ار  نانآ  و  متخیگنا ، رب  وا  هب  نتـسویپ  هب  ار  مدرم  نم  دوب . عفادم 

زا تسد  ياهّدع  و  دندیـشارت ، غورد  هناهب  یخرب  و  دـندمآ ، یلیمیب  اب  یهورگ  مدومن ، توعد  وا  بناج  هب  تکرح  يارب  رّرکم  روط  هب  و 
ماهقالع نمشد  اب  گنج  تقو  هب  رگا  مسق  ادخ  هب  دناهرب . مدرم  نیا  زا  ارم  يدوز  هب  مهاوخیم  ادخ  زا  دندرکن . ییانتعا  هتـشادرب  شیرای 

وربور نانآ  اب  و  مشاـبن ، مدرم  نیا  اـب  مه  زور  کـی  یتح  هک  متـشاد  تسود  مدوب ، هدرکن  هداـمآ  گرم  يارب  ار  دوخ  و  دوبن ، تداهـش  هب 
مدرگن
.

648 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(2036)

و دوب ، هداتسرف  نانمشد  یخرب  يوس  هب  هک  يرکشل  هراب  رد  بلاط  یبا  نب  لیقع  شردارب  هب  تسا  ترـضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2036  ) 36
تسا لیقع  همان  خساپ  همان  نیا 

یضعب رد  تشگزاب ، ینامیشپ  اب  و  تخیرگ ، تعرس  هب  دش  ربخ  اب  نوچ  مدرک ، هناور  نمشد  نآ  بناج  هب  ار  ناناملـسم  زا  هوبنا  يرکـشل 
زج نمشد  تفرگ ، رد  گنج  نانآ  نیب  دنچ  یتاظحل  تشاد ، رارق  بورغ  زرم  رد  دیشروخ  هک  دوب  ینامز  نیا  دندیـسر و  وا  هب  اههّداج  زا 
رد دوبن ، یقاب  یقمر  زج  وا  زا  و  دوب ، هدش  انگنت  راچد  هکنآ  زا  سپ  تفای  ییاهر  هّصغ  مغ و  اب  هکنیا  ات  تشادن  گنرد  یتعاس  هزادـنا  هب 

و ینمشد ، رد  ناشنالوج  و  یهارمگ ، رد  ناشدیدش  زات  تخات و  نیا  اب  ار  شیرق  ییوگ  هوای  تفر ! رد  هب  هکلهم  زا  یلکـشم  هچ  اب  هجیتن 
هّللا یّلص  ربمایپ  اب  گنج  رد  نم  زا  شیپ  هکنانچ  دندش  تسدمه  نم  اب  گنج  رد  نانیا  هک  نک ، اهر  یهارمگ  رد  ار  ناشندرک  یـشکرس 

هیلع
649 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

مردام دنزرف  تموکح  و  دندرک ، محر  عطق  نم  اب  نانآ  هک  دنهدب ، ار  شیرق  يازج  نم  بناج  زا  ناگدنهد  ازج  دنتـشگ ! تسدـمه  هلآ  و 
. دندوبر نم  زا  ار  ربمایپ ) )

يرایـسب میامن ، تاقالم  ار  ادـخ  هک  ییاج  ات  دنتـسکش  ناـمیپ  هک  تسا  یناـسک  اـب  گـنج  مرظن  يدیـسرپ ، گـنج  هراـب  رد  ار  مرظن  اـما 
ار وا  مدرم  هچ  رگا  تردپ  رـسپ  هک  ربم  نامگ  دوشن . متـشحو  بجوم  مفارطا  زا  ندش  قرفتم  و  ددرگن ، متّزع  ثعاب  منوماریپ  رد  تیعمج 
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شیگدنز تشپ  ای  دراپسب ، ياهدنناشک  تسد  هب  ار  شروما  مامز  ای  دهد ، متس  هب  نت  یتسـس  يور  زا  ای  دتفا ، ینتورف  يراز و  هب  دننک  اهر 
: هتفگ میلس  ینب  رعاش  هک  تسا  نانچ  تردپ  دنزرف  هکلب  دنک ، مخ  نآ  نیا و  يراوس  يارب  ار 

نوزحم ارم  هک  تسا  راوشد  نم  رب  « » مراوتـسا روبـص و  هنامز  ثداوح  ربارب  رد  مهدیم : باوج  یلاح ؟ هچ  رد  هک  ینک  لاؤس  نم  زا  رگا  »
« ددرگ نیگهودنا  تسود  ای  دزیخ  تتامش  هب  نمشد  ات  دننیب ،

.
650 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2037)

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2037  ) 37

رانک هب  و  قیاقح ، ندرک  عیاـض  هارمه  مه  نآ  هدـش ، تعباـتم  تریح  راـتفرگ  و  يزیمآ ، تعدـب  ياـهاوه  راـچد  تخـس  هچ  هّللا ! ناـحبس 
ناـمثع و هـب  تبـسن  تداـیز  ياـهثحب  اـما  تـسا ! تّـجح  لـیلد و  شناگدـنب  رب  و  تساـهنآ ، ناـهاوخ  دـنوادخ  هـک  ییاـهنامیپ  نتخادـنا 

مادقا شیرای  هب  دوب  دنمدوس  وا  يارب  تیرای  هک  ینامز  و  دوب ، وت  هجوتم  يرای  نآ  دوس  هک  یتساخ  رب  وا  يرای  هب  یتقو  وت  شناگدنـشک :
مالسلا و  يدرکن .

.
651 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2038)

دومن نانآ  رادمامز  ار  رتشا  هک  ینامز  رصم ، لها  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2038  ) 38

، تفر نیب  زا  وا  قح  دش و  تیـصعم  شنیمز  رد  ادخ  هک  یتقو  دندش  كانبـضغ  ادخ  يارب  هک  یمدرم  هب  نینمؤملا ، ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 
نآ زا  هک  يرکنم  هن  و  دنیاسایب ، شهانپ  رد  هک  دوب  یفورعم  هن  هجیتن  رد  دز ، رفاسم  میقم و  و  دب ، کین و  رس  رب  ار  دوخ  هدرپارـس  متـس  و 

. دوش هتشاد  زاب 
نانمـشد زا  كانلوه  تاعاس  و  دـباوخن ، تشحو  ّوج  ماگنه  هک  متـشاد ، لیـسگ  امـش  يوس  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  زا  هک  ياهدـنب  دـعب ، اـما 

و دیونشب ، ار  شنخس  تسا . جحذم  هلیبق  زا  ثراح  نب  کلام  وا  و  تسا ، رتهدنزوس  ناراکدب  رب  نازوس  شتآ  زا  دنیشنن ، بقع  دسارهن و 
شیزیت هک  تسادخ ، ياهریشمش  زا  يریشمش  وا  هک  دییامن ، تعاطا  تسا  قح  قباطم  هچنآ  رد  ار  شرما 

652 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رب مدق  وا  هک  دیتسیا ، زاب  داد  فقوت  نامرف  رگا  و  دینک ، تکرح  داد  تکرح  هب  روتسد  ار  امـش  رگا  دوشن ، رثایب  شتبرـض  و  ددرگن ، دنک 

نوچ متشاد  مّدقم  دوخ  رب  وا  نداتسرف  رد  ار  امش  نم . نامرف  هب  رگم  دربیمن  شیپ  دزادنایمن و  ریخأت  هب  و  دهنیمن ، سپ  زاب  درادیمن و 
متفای رتتخس  رس  ناتنمشد  هب  تبسن  و  امش ، هاوخریخ  ار  وا 

(2039 . )

صاع نب  ورمع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2039  ) 39

دب دوخ  سلجم  رد  ار  راوـگرزب  صخـش  هدـش ، هدـیرد  شیاـیح  هدرپ  و  موـلعم ، شیهارمگ  هک  يدوـمن  یـسک  ياـیند  عباـت  ار  تنید  وـت 
. دیامنیم نادان  دوخ  شزیمآ  اب  ار  لقاع  و  دیوگیم ،
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و دور ، وا  لاگنچ  هانپ  هب  هک  دور ، ریـش  لابند  هب  هک  یگـس  نوچمه  يدومن ، تساوخرد  ار  وا  شـشخب  و  یتشاذگ ، شمدق  ياج  هب  مدـق 
ایند و ور  نیا  زا  دزادنا . وا  يوس  هب  ار  شدیص  هفاضا  هک  دشکب  راظتنا 

653 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
وبا رـسپ  وت و  رب  ارم  دـنوادخ  رگا  یتفاـییم . یتساوخیم  ار  هچنآ  یتخیوآیم  قح  نماد  هب  رگا  هک  یتروص  رد  يداد ، داـب  هب  ار  تترخآ 

یهلا باذع  زا  هچنآ  دیدنام  رارقرب  دوخ  دـیدناشن و  ياپ  زا  ارم  رگا  و  داد ، مهاوخ  امـش  هب  دـیداد  ماجنا  هچنآ  يازج  دـهد  ّطلـست  نایفس 
مالّسلا و  تسا . رتدب  امش  يارب  تسامش  يور  شیپ 

(2040 . )

شنارازگ راک  زا  یکی  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2040  ) 40

و هدومن ، ینامرفان  ار  شیوخ  ماما  و  هدروآ ، مشخ  هب  ار  تراگدرورپ  یشاب  هداد  ماجنا  رگا  هک  هدیسر  نم  هب  وت  زا  ياهمانرب  ربخ  دعب ، اما 
. ياهدرک تنایخ  تناما  رد 

. ياهدروخ یتشاد  رایتخا  رد  لاملا  تیب  زا  هچ  ره  و  هتفرگرب ، هدوب  تیاپ  ود  ریز  هچنآ  و  هدرب ، ار  نیمز  تالوصحم  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب 
مالسلا و  تسا . رتگرزب  مدرم  یسرباسح  زا  دنوادخ  یسرباسح  هک  داب  تمولعم  و  تسرف ، نم  شیپ  ار  تباسح 

.
654 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2041)

شنارازگ راک  زا  یکی  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2041  ) 41

يارب منادناخ ، زا  کی  چیه  مداد ، رارق  رتکیدزن  همه  زا  شیوخ  هب  تبسن  و  مدومن ، دوخ  کیرـش  تموکح )  ) متناما رد  ار  وت  نم  دعب ، اما 
و دش ، تخس  تیومع  رسپ  رب  هنامز  يدید  نوچ  دوبن . وت  زا  رتنئمطم  نم  رظن  رد  میوس  هب  تناما  ندناسر  نم و  هب  ندرک  ددم  تقفاوم و 
اب ار  تنامیپ  دندش ، هانپیب  هدـنکارپ و  ریلد و  يزیرنوخ  هب  راچد و  هنتف  هب  تّما  نیا  و  دـش ، هابت  مدرم  تناما  و  دـیزرو ، هنیک  وا  رب  نمـشد 
اب و  یتشگ ، هارمه  دنتـشادرب  شیرای  زا  تسد  هک  ناـنآ  اـب  و  يدـش ، ادـج  وا  زا  ناگدـش  ادـج  هارمه  و  يدومن ، نوگرگد  تیومع  رـسپ 

. يدرک ادا  ار  تناما  هن  دومن ، یهارمه  تیومع  رسپ  اب  هن  يدومن ! تنایخ  وا  هب  ناگدننک  تنایخ 
یتّجح تراگدرورپ  بناج  زا  راگنا  و  دوبن ، ادخ  يارب  شالت  ایوگ 

655 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نانآ لاملا  تیب  هدرک و  ناشریگلفاغ  یتشاد  دـصق  و  یهد ، بیرف  ناشلاوما  رطاخ  هب  ار  تما  نیا  ات  يدوب  ماقم  رد  هکنیا  لثم  و  یتشادـن ،

. ینک تراغ  ار 
هک یلاوما  زا  یتسناوت  هچنآ  و  یتسج ، ياج  زا  باتـش  هب  و  هدرک ، هلمح  تعرـس  هب  دش  مهارف  تیارب  تما  هب  تنایخ  دـیدشت  هنیمز  نوچ 

لایخ اب  ار  لام  نآ  و  يدوبر ، دـیاب  رب  ار  هداتفا  اپ  زا  حورجم  هلاغزب  هک  ورزیت  گرگ  دـننام  دـشیم  يرادـهگن  ناـمیتی  ناـنز و  هویب  يارب 
ردـپ و زا  هدیـسر  ثاریم  راگنا  داب ، ردـپیب  تنمـشد  ینک ! هانگ  ساسحا  يرگتراغ  نیا  رد  هکنیا  نودـب  يدرک ، لقتنم  زاـجح  هب  تحار 

. يدرب تاهداوناخ  بناج  هب  ار  تردام 
هنوگچ يدشیم ، هدرمش  نادنمدرخ  زا  ام  دزن  هک  یـسک  يا  یـسرتیمن !؟ ادخ  یـسرباسح  زا  و  يرادن ؟ نامیا  تمایق  هب  ایآ  هّللا ! ناحبس 

اب و  يرخیم ، نازینک  یماشآیم !؟ مارح  يروخیم و  مارح  ینادیم  هک  یلاح  رد  ینادیم  اراوگ  دوخ  رب  ار  لام  نیا  ندروخ  ندیماشآ و 
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نانمؤم نیکاسم و  نامیتی و  لام  زا  مه  نآ  ینکیم  جاودزا  نانز 
656 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

موق نیا  هب  نک ، اورپ  ادـخ  زا  هدرک . ظفح  ار  اهرهـش  نیا  نانآ  هلیـسو  هب  و  هدیـشخب ، ناـنآ  هب  ار  لاوما  نیا  دـنوادخ  هک  ياهدـننک  داـهج 
مهاوخ رذـع  هک  منک  تبوقع  تنانچ  دـهدب  ار  وت  هب  یبای  تسد  تردـق  نم  هب  دـنوادخ  هاگ  نآ  ینادرگن  رب  رگا  نادرگرب ، ار  ناـشلاوما 

نسح و رگا  مسق  ادـخ  هب  دـش . مّنهج  دراو  هکنیا  زج  مدزن  نآ  اب  ار  يدـحا  هک  يریـشمش  منزب  ار  تندرگ  مریـشمش  اـب  و  دـشاب ، قح  دزن 
و مناتس ، زاب  نانآ  زا  ار  قح  هکنیا  ات  دندیسریمن ، يدارم  هب  و  دندیدیمن ، یشمرن  نم  زا  دندادیم ، ماجنا  يداد  ماجنا  وت  ار  هچنآ  منیسح 

مداش دوب  لالح  میارب  رگا  ياهدرب  ناـشیا  لاـم  زا  هچنآ  مسق  ناـیناهج  يادـخ  هب  مزاـس . دوباـن  هدـمآ  دوجو  هب  ناشمتـس  زا  هک  ار  یلطاـب 
نفد كاـخ  ریز  و  ياهدیـسر ، گرم  هب  ییوـگ  هـک  نارب ، هتـسهآ  يرگتراـغ  نـیا  رد  مراذـگ . ثرا  هـب  مدـالوا  يارب  ار  نآ  هـک  درکیمن 

تـساوخ رد  رمع  هدـننک  عیاـض  و  درادیم ، رب  داـیرف  ترـسح  هب  راکمتـس  هک  ییاـج  رد  مه  نآ  هدـش  هضرع  وـت  رب  تلاـمعا  و  ياهدـش ،
تسین ییاهر  نامز  نامز ، نآ  هک  یلاح  رد  دراد ، ایند  هب  تشگرب 

.
657 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2042)

دومن و لزع  ار  وا  هکنیا  زا  سپ  نیرحب ، رد  ترضح  رازگراک  یموزخم ، هملـس  یبا  نب  رمع  هب  تسا  ترـضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2042  ) 42
تشامگ وا  ياج  هب  ار  یقرز  نالجع  نب  نامعن 

اّقح دـشاب . وت  رب  یتمالم  شهوکن و  هکنیا  نودـب  متـشادرب  اجنآ  زا  ار  وت  و  مداد ، رارق  نیرحب  یلاو  ار  یقرز  نالجع  نب  نامعن  دـعب ، اـما 
یهانگ ماّهتا و  ای  شنزرس ، نظ و  ءوس  وت  هب  تبـسن  هکنآ  یبایب  نم  بناج  هب  يدرک . ادا  ار  تناما  و  يداد ، ماجنا  یبوخ  هب  ار  يرادمامز 

گنج رد  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  اریز  یشاب ، مهارمه  رفس  نیا  رد  متـشاد  تسود  مراد ، ار  ماش  ناراکمتـس  بناج  هب  تکرح  مزع  دشاب .
دهاوخب ادخ  رگا  منکیم ، يوق  تشپ  نانآ  هب  نید  نوتس  ندرکاپ  هب  نمشد و  اب 

.
658 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2043)

دوب هّرخ  ریشدرا  رد  ترضح  لماع  هک  ینابیش  هریبه  نب  ۀلقصم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2043  ) 43

. ياهدرک كانبـضغ  ار  دوخ  ماما  و  هدروآ ، مشخ  هب  ار  تیادـخ  یـشاب  هدروآ  اج  هب  ار  نآ  رگا  هک  هدیـسر  نم  هب  وت  زا  يراک  ماجنا  ربخ 
نانیـشن هیداب  ناـیم  رد  هتخیر  نیمز  هب  هار  نیا  رد  ناـشنوخ  و  هدروآ ، درگ  مالـسا  لـها  ياهبـسا  اـههزین و  هک  یمیاـنغ  هک  تسا  نیا  ربخ 

هتشاد تقیقح  همانرب  نیا  رگا  دیرفآ ، ار  ناسنا  و  تفاکـش ، ار  هناد  هک  یـسک  قح  هب  ینکیم ! میـسقت  دناهدومن  باختنا  ار  وت  هک  تاهلیبق 
دابآ شیوخ  نید  يدوبان  اب  ار  دوخ  يایند  و  رامشم ، کبس  ار  تدنوادخ  قح  سپ  تفای . یهاوخ  رابتعایب  راوخ و  نم  دزن  ار  دوخ  دشاب 

. دوب یهاوخ  مدرم  نیرتراکنایز  زا  هک  نکم ،
زا يرب  مهس  رد  دنتسه  ام  وت و  دزن  هک  یناناملسم  ّقح  هک  داب  تمولعم 

659 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دنوریم دنیآیم و  نم  دزن  هیمهس  نتفرگ  يارب  تسا ، ربارب  لاملا  تیب 
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(2044 . )

اب ار  وا  دهاوخیم  هتشون  همان  دایز  هب  هیواعم  دیـسر  ربخ  ترـضح  هب  یتقو  هیبا ، نب  دایز  هب  تسا  ترـضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2044  ) 44
دبیرفب دوخ  بسن  هب  ندرک  قحلم 

ناطیـش وا  دـیدرتیب  هک  نک ، رذـح  وا  زا  هداتـسرف ، تیارب  ياهمان  تمزع  ندرک  تسـس  تدرخ و  ندـنازغل  يارب  هیواعم  هک  مدـش  هاـگآ 
ار شاهداس  لـقع  و  درآ ، موجه  وا  رب  شتلفغ  تقو  هب  اـت  دـیآیم ، ناـسنا  بناـج  هب  پچ  تسار و  زا  رـس و  تشپ  لـباقم و  زا  هک  تسا ،

. ددزدب
ناطیش ياهیراک  داسف  تاکیرحت و  زا  یکیرحت  و  سفن ، هسوسو  يور  زا  هشیدنا  نودب  ینخس  باطخ  نب  رمع  راگزور  رد  نایفـس  وبا  زا 

لوصحم نیا  تفگ : صاـع  ورمع  هب  نایفـس  وبا   ) ددرگیم ثاریم  قحتـسم  نآ  هب  یـسک  هن  دوـشیم و  تباـث  نآ  هب  یبـسن  هن  هک  دز ، رس 
( تسوا ردام  اب  نم  يانز 

660 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ینیبوچ هساک  هب  و  دننکیم ، رود  ار  وا  هتسویپ  یلو  دزادنا  ناراسگ  هداب  نایم  رد  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  دننامه  نانخس  نیا  هب  هتخیوآ  و 

. دبنجیم هتسویپ  هتخیوآ و  یبکرم  راب  هب  هک  تسا  هیبش 
. داد تداهش  هیواعم  يرگهلیح  نیا  رب  هک  هبعک  يادخ  هب  تفگ : دناوخ  ار  ترضح  همان  نوچ  دایز 

. درک دوخ  بسن  هب  قاحلا  ار  وا  هیواعم  ات  دوب  دایز  رطاخ  رد  مئاد  هلأسم  نیا 
عونمم دوش و  هدـنار  هتـسویپ  تسین  ناـنآ  زا  نوچ  یلو  دروخب  بارـش  اـت  دـیآرد  ناراوخبارـش  عمج  هب  هک  تسا  یـسک  لـغاو » : » فلؤم

ار شتکرح  اـی  دـهدیم  تکرح  ار  بکرم  بکار  یتقو  هک  دـنزیوایب  نـالاپ  لاـبند  هک  تسا  نآ  دـننام  فرظ و  بذـبذم » طون   » و ددرگ .
دبنجیم هتسویپ  فرظ  نآ  دیامنیم  عیرس 

.
661 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2045)

هرصب رد  شرازگ  راک  يراصنا ، فینح  نب  نامثع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2045  ) 45

هراشا

. هتفر اجنآ  هب  وا  دناهدرک و  توعد  ینامهم  هب  ار  وا  دیسر  ربخ  ترضح  هب  یتقو  ، 
اب ياهتفاتش ، ینامهم  نآ  هب  مه  وت  هدناوخ و  ینامهم  هب  ار  وت  هرصب  لها  ناناوج  زا  يدرم  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  فینح ، رـسپ  يا  دعب ، اما 

هرفـس هب  ندـش  نامهم  مدرکیمن  لایخ  دـناهدرک ، تییاریذـپ  هدـشیم  هدروآ  تیوس  هب  هک  ماعط  زا  رپ  ییاهفرظ  و  گـنراگنر ، ياهاذـغ 
يراذـگیم نادـند  نآ  رب  هک  ياهمقل  هب  دـنناوخیم ! ینامهم  هب  ار  ناشرگناوت  و  دـنناریم ، افج  هب  ار  ناشجاتحم  هک  ینک  لوبق  ار  یموق 

. روخب هدمآ  تسد  هب  لالح  ياههار  زا  ینادیم  ار  هچنآ  و  نکفا ، نوریب  تسین  نشور  وت  رب  شمارح  لالح و  هک  ار  ياهمقل  نک ، تقد 
. دریگیم هرهب  شملع  رون  زا  و  دنکیم ، ادتقا  وا  هب  هک  تسا  یماما  ار  یمومأم  ره  هک  داب  تمولعم 

662 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. هدومن تعانق  نان  صرق  ود  هب  شکاروخ  زا  و  هنهک ، هماج  ود  هب  شیایند  مامت  زا  امش  ماما  شاب  هاگآ 
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يرای یتسرد  ینمادکاپ و  و  تدابع ، رد  شـشوک  عرو و  اب  ارم  یلو  دـیرادن ، تردـق  ار  یـشور  نینچ  هب  نداد  نت  امـش  هک  داب  ناتمولعم 
هنهک هماج  ماهنهک  هماج  نیا  ضوع  و  هتـشادنرب ، ياهریخذ  نآ  ناوارف  مئانغ  زا  و  هتخودنین ، ییالط  امـش  يایند  زا  نم  مسق  ادخ  هب  دینک .
دشاب ام  تسد  رد  هکنیا  زا  یهورگ  هک  دوب ، ام  تسد  رد  كدف  طقف  هتخادنا ، هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  زا  يرآ  ماهدرکن ! هدامآ  يرگید 

؟ راک هچ  كدف  ریغ  كدف و  اب  ارم  تسا . مکاح  نیرتوکین  دنوادخ  و  میتشادرب ، تسد  نآ  زا  تواخـس  هب  مه  ام  و  دندیزرو ، لخب  نآ  رب 
هب رگا  هک  یلادوگ  ددرگیم ، ناهنپ  شرابخا  و  دوریم ، نیب  زا  نآ  یکیرات  رد  یمدآ  راثآ  هک  تسا ، روگ  رد  صخـش  ياج  ادرف  رد  هک 

كاخ و  دراشف ، مه  هب  ار  نآ  نیمز  خولک  گنـس و  مه  زاب  دیامن  مادقا  نآ  ندرک  عیـسو  هب  نک  روگ  ياهتـسد  و  دنیازفیب ، نآ  یگداشگ 
ربکا فوخ  زور  دراو  تینما  اب  ات  مهدیم  تضایر  يراـکزیهرپ  هب  ار  نآ  هک  نم  سفن  تسا  نیا  ددـنبب ! ار  شیاـههنخر  هتـشابنا  مه  يور 

. دنامب تباث  هاگشزغل  فارطا  رد  و  ددرگ ،
663 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رب مسفن  ياوه  هک  تسا  دیعب  هچ  اما  مرب ، هار  مشیربا  ياههتفاب  و  مدنگ ، نیا  زغم  و  اّفـصم ، لسع  هب  متـسناوتیم  هنیآ  ره  متـساوخیم  رگا 
وا يارب  هک  دنک  یگدنز  یـسک  همامی  ای  زاجح  رد  دیاش  هک  یلاح  رد  دیامن  راداو  ذیذل  ياهاذغ  باختنا  هب  ارم  مصرح  و  دـنک ، هبلغ  نم 

مفارطا رد  هک  یلاح  رد  منک  حبص  ریس  مکش  اب  ار  بش  هکنآ  ای  دشاب ، هتـشادن  دای  هب  ار  مکـش  يریـس  و  تسین ، نان  صرق  کی  هب  يدیما 
: هتفگ ياهدنیوگ  هک  مشاب  نانچ  ای  دشاب ، نازوس  ییاهرگج  و  هنسرگ ، ياهمکش 

«. دننک وزرآ  ندروخ  يارب  ار  یتسوپ  هک  دشاب  ییاهمکش  وت  فارطا  رد  و  یباوخب ، ریس  مکش  اب  هک  سب  ار  وت  گنن  درد و  نیا  »
یگدـنز ياهیخلت  رد  ای  مشابن ، کیرـش  نانآ  اب  راگزور  ياهیتخـس  رد  یلو  دوش ، هتفگ  نانمؤم  ریما  نم  هب  هک  منک  تعانق  نیا  هب  اـیآ 

شاهشیدنا همه  هک  هتسب  روخآ  هب  ناویح  دننام  هب  دنک  مرگ  رس  ارم  هزیکاپ  ياهاذغ  ندروخ  ات  مدشن  هدیرفآ  موشن !؟ بوسحم  ناشیوگلا 
، دنکیم رپ  ار  مکش  نآ  ياهفلع  زا  تساههبورکاخ ، ندز  مه  هب  شراک  هک  هدش  اهر  ياپ  راهچ  ای  تسا ، ندروخ  فلع 

664 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هدنناشک ای  دنـشاب ، هتـشاذگ  ماهدوهیب  راکیب و  ای  هتخاس ، میاهر  هکنیا  زا  تاهیه  دـشابیم ، ربخیب  وا  ندرک  ریـس  زا  شبحاص  روظنم  زا  و 

. مور ههاریب  ینادرگرس  تریح و  رد  ای  مشاب ، یهارمگ  نانع 
هضراعم نادروامه و  اب  گنج  زا  ار  وا  یتسس  فعض و  سپ  تسا  نیا  بلاط  یبا  دنزرف  كاروخ  رگا  دیوگیم : امش  زا  ياهدنیوگ  راگنا 
ناششتآ ییارحص  ناهایگ  و  رتكزان ، ناشتسوپ  زبسرس  ناتخرد  و  رتتخس ، ناشبوچ  ینابایب  ناتخرد  دینادب  ددرگیم ! عنام  ناعاجـش  اب 

وزاـب دـعاس و  نوچ  و  هتـسر ، هشیر  کـی  زا  هک  میتـسه  یتـخرد  ود  نوچمه  ادـخ  لوـسر  نم و  تسا . رترید  اـهنآ  یـشوماخ  و  رتيوـق ،
دهد تسد  اهتصرف  رگا  و  منادرگن ، رب  يور  نانآ  اب  هلباقم  زا  نم  دـنوش  تسدـمه  نم  اب  گـنج  رد  برع  رگا  مسق  ادـخ  هب  میـشابیم .

ات میاـمن ، كاـپ  هیواـعم )  ) دـبلاک نوگنرـس  و  هنوراو ، دوـجوم  نیا  زا  ار  نـیمز  اـت  دیـشوک  مهاوـخ  و  موریم ، ماـش )  ) وـس نادـب  ناـباتش 
. دور نوریب  هدش  ورد  ياههناد  نایم  زا  اههزیرگنس 

665 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا نآ  نایاپ  هک  تسا  همان  نیا  زا  و 

رد نـتفر  زا  و  مدرک ، رارف  تیاـهماد  زا  متـسج ، نوریب  تلاـگنچ  زا  متخادـنا ، تـندرگ  رب  ار  تراـهم  هـک  ریگب ، هلــصاف  نـم  زا  اـیند ، يا 
. مدیزگ يرود  تیاههاگشزغل 

ناـنیا کـنیا  يدومن !؟ رورغم  ار  ناـنآ  ترویز  رز و  اـب  هک  ییاـهتّلم  دـنیاجک  یتـفیرف !؟ ار  ناـنآ  تیاـهیزاب  هب  هک  یناگتـشذگ  دـنیاجک 
، يدوب سمل  راوازـس  یمـسج  و  ندـید ، لیباق  يدوجوم  رگا  اـیند  يا  مسق  ادـخ  هب  دـنیاهدحل . يـالبال  رد  هتفرورف  و  روبق ، ياـهناگورگ 
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تکـاله ياـههاگترپ  رد  هک  ییاـهتلم  و  يداد ، ناـشبیرف  اـهوزرآ  هب  هک  یناگدـنب  اـب  هطبار  رد  متخاـسیم  يراـج  وـت  رب  ار  ادـخ  دودـح 
. دشابن تینما  شجورخ  دورو و  رد  هک  ییاج  هب  يدومن ، دراو  الب  ياههمشچ  رس  هب  يدرک و  يدوبان  میلست  هک  یناهاشداپ  و  یتخادنا ،

کی هب  وت  ياهماد  زا  هک  نآ  و  دوش ، قرغ  ددرگ  تمکارتم  ياهبآ  راوس  هک  ره  و  دزغلب ، دـهن  تیاههاگـشزغل  رد  ماگ  سک  ره  تاـهیه !
تسا يزور  دننام  وا  دزن  ایند  و  دشاب ، یگدنز  یگنت  راتفرگ  هک  درادن  یکاب  تسا  ملاس  وت  ياههنتف  زا  هک  یسک  و  ددرگ ، قفوم  دور  وس 

، وش رود  نم  زا  هدیسر . ارف  شنایاپ  هظحل  هک 
666 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. يربب یهاوخ  اجک  ره  ات  مراذگن  تتسد  هب  نانع  و  یناشن ، يراوخ  هب  ارم  ات  موشن  وت  مار  مسق  ادخ  هب 
نان صرق  کی  هب  هک  مراداو  تضایر  هب  ار  شیوخ  سفن  ناـنچنآ  منکیم ، انثتـسا  نآ  زا  ار  قح  هدارا  طـقف  هک  یمـسق  دـنوادخ ، هب  مسق 
مهد رارق  زور  بش و  ياههیرگ  رد  ار  ممـشچ  هساک  و  دنک ، تعانق  کمن  هب  شروخ  ياج  هب  و  دوش ، داش  دـبای  ندروخ  يارب  هک  ینامز 

، دباوخب دنک و  رپ  ندیرچ  اب  ار  شمکش  هدنرچ  ناویح  هک  هنوگ  نامه  هب  ایآ  دنامن . نآ  رد  یکـشا  هتفر  ورف  شبآ  هک  ياهمـشچ  نوچ  ات 
هک نشور  شمشچ  دباوخب !؟ دروخب و  دوخ  هشوت  زا  مه  یلع  دوریم ، شهاگباوخ  بناج  هب  دوشیم و  ریس  فلع  زا  هک  دنپـسوگ  همر  و 
اج هب  ار  شراگدرورپ  تابجاو  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دنک ! ادـتقا  هدـنرچ  نادنپـسوگ  و  هدـش ، اهر  نایاپراهچ  هب  زارد  ینایلاس  زا  سپ 

دوخ شرف  ار  نیمز  دوش  هریچ  وا  رب  باوخ  هک  یتقو  اـت  هدرک ، يرود  شوخ  باوخ  زا  بش  رد  و  هدومن ، لـمحت  ار  تالکـشم  و  هدروآ ،
ناشیاههدید تمایق  زا  سرت  هک  یتیعمج  نایم  رد  دنک ، رس  ریز  شلاب  ار  تسد  و  هتفرگ ،

667 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب ناشناهانگ  و  تسایوگ ، مارآ  هتسهآ و  ناشراگدرورپ  رکذ  هب  ناشاهبل  و  هدش ، ادج  تحارتسا  رتسب  زا  ناشاهولهپ  و  هتـشاذگ ، رادیب  ار 

«. دنناراگتسر ادخ  بزح  هک  دینادب  و  دنیادخ ، بزح  نانیا  ، » هتفر نیب  زا  رافغتسا  ترثک 
ددرگ منهج  شتآ  زا  تایصالخ  بجوم  شور  نیا  ات  دشاب ، سب  ار  وت  تدوخ  نان  ياهصرق  و  نک ، اورپ  ادخ  زا  فینح ! رسپ 

(2046 . )

شنارازگ راک  زا  یکی  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2046  ) 46

كانـسرت هنخر  و  میامنیم ، عمق  علق و  ار  راک  هنگ  توخن  و  منکیم ، هماقا  ار  نید  نانآ  ینابیتشپ  هب  نم  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  دـعب ، اما 
اجنآ زیمآ ، مهرد  یمرن  زا  ياهزیمآ  اب  ار  يریگتخـس  و  هاوخب ، کمک  دنوادخ  زا  دـیآ  مهم  وت  رب  هچ  ره  رد  مدـنبیم . ار  اهزرم  دودـح و 

تسا رتهب  ارادم  یمرن و  هک 
668 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

اب و  نک ، دروخرب  ییورشوخ  اب  و  شاب ، نتورف  تیعر  هب  تبـسن  نک ، تنوشخ  دیاین  راک  هب  تنوشخ  زج  هک  ییاج  و  شاب ، هتـشاد  شمرن 
هب نادـنمروز  ات  نک ، هلماعم  ناسکی  تیحت  هراشا و  ندرک و  هاگن  هریخ  مشچ و  هشوگ  اب  نانآ  هب  نتخادـنا  رظن  رد  و  امن ، راتفر  تمیـالم 

مالسلا و  دنوشن . دیما  ان  تتلادع  زا  ناناوتان  و  دندنبن ، يراکمتس  عمط  وت 
([ 2047 . )

دز تبرض  وا  هب  هیلع  هّللا  ۀنعل  مجلم  نبا  هک  یتقو  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هب  تسا  ترضح  نآ  ياهتیصو  زا  ( 2047  ) 47

فّـسأتم هتفر  ناتتـسد  زا  ایند  زا  هچنآ  رب  و  دیوجب ، ار  امـش  ایند  هچرگ  دییوجم  ار  ایند  هکنیا  و  میامنیم ، شرافـس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش 
. دیشاب هدیدمتس  رای  رگمتس و  نمشد  دیشوکب . یهلا  باوث  يارب  و  دییوگب ، قح  دیشابن .
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، یهلا ياوقت  هب  ار  دسریم  وا  هب  متیصو  نیا  هک  ره  منادناخ و  نادنزرف و  همه  امش و 
669 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تاذ حالـصا  : » دومرفیم مدینـش  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) امـش دج  زا  هک  ارچ  منکیم ، شرافـس  مدرم  نیب  حالـصا  و  یگدنز ، رد  مظن  و 
«. تسا رتهب  هزور  زامن و  مومع  زا  نیبلا 

. دنوش هابت  امش  رانک  رد  هک  دابم  دیراذگم ، هنسرگ  یهاگ  ریس و  یهاگ  ار  نانآ  نامیتی ، هراب  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
میدرب نامگ  هک  ییاج  ات  تشاد  شرافـس  نانآ  هب  هتـسویپ  دنیامـش ، ربماـیپ  شرافـس  دروم  هک  ناـگیاسمه ، اـب  هطبار  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 

رد ار  ادخ  ار  ادخ  دنیوج . یـشیپ  امـش  زا  نآ  هب  لمع  رد  نارگید  هک  دیاین  نآرق ، هراب  رد  ار  ادخ  ار  ادـخ  تخاس ! دـهاوخ  ناشرب  ثاریم 
رگا هک  دـیراذگم ، یلاخ  ار  اجنآ  دـیتسه  یتقو  ات  ناتراگدرورپ ، هناخ  هراب  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  تسامـش . نید  دومع  زامن  هک  زامن ، هراب 

. دیباین تلهم  قح  رفیک  زا  دوش  هتشاذگ  یلاخ 
زا دیزیهرپب  و  رگیدکی ، هب  لام  شـشخب  مه و  اب  دنویپ  هب  داب  امـش  رب  ادخ . هار  رد  ناتنابز  ناج و  لاوما و  اب  داهج  هراب  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

ناتناراک دب  هک  دیراذگناو ، ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مه . اب  هطبار  عطق  يرود و 
670 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دسرن تباجا  هب  دینک و  اعد  هاگ  نآ  دنوش ، ّطلسم  امش  رب 
نینمؤملا ریما  دییوگ : دیتفا و  ورف  ناناملـسم  نوخ  رد  نم  ندش  هتـشک  هناهب  هب  هک  ار  امـش  مباین  بلطملا ، دبع  نادـنزرف  يا  دومرف : سپس 

. دوش صاصق  دیاب  ملتاق  طقف  هک  داب  ناتمولعم  دش ! هتشک  نینمؤملا  ریما  دش ، هتشک 
هک دینکم ، عطق  ار  وا  ياضعا  ینیب و  شوگ و  و  دـینزب ، تبرـض  کی  ار  وا  اهنت  متفر  ایند  زا  وا  تبرـض  نیا  زا  نم  هاگره  دـییامن  هظحالم 

« دشاب هدنریگ  زاگ  گس  هراب  رد  دنچ  ره  دینک  يرود  ندرک  هلثم  زا  : » دومرفیم مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نم 
(2048 . )

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2048  ) 48

شصقن بیع و  و  دنکیم ، امن  تشگنا  اوسر و  شیایند  نید و  رد  ار  ناسنا  ناتهب  متس و 
671 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(. نامثع نوخ   ) دروآ یهاوخن  تسد  هب  هتفر  تتسد  زا  هچنآ  ینادیم  وت  دیامنیم . راکشآ  نایوج  بیع  دزن  ار 
. درک بیذکت  ار  نانآ  مه  دنوادخ  دندز ، تسد  قح  مکح  لیوأت  هب  دندرک و  دصق  قحان  هب  ار  يراک  یماوقا 

هداد ناطیش  هب  ار  شنانع  هک  نآ  دوش  نامیشپ  و  هتفای ، وکین  ار  شراک  تبقاع  هک  یسک  ددرگیم  رورسم  هک  يزور  زا  شاب  رذح  رب  سپ 
ار نآرق  مکح  هکلب  میدادن ، ار  وت  باوج  مه  ام  و  یتسین ، نآرق  لها  هک  یلاح  رد  يدناوخ  نآرق  مکح  هب  ار  ام  وت  هتساخنرب . شعفد  هب  و 

. میتفریذپ
مالسلا و 

(2049 . )

هیواعم هب  زاب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2049  ) 49

شیور هب  نآ  هب  یگتفیش  صرح و  زا  يرد  هکنآ  زج  دسریمن  ایند  زا  يزیچ  هب  رادایند  درادیم ، زاب  روما  رگید  زا  ار  یمدآ  ایند  دعب ، اما 
ایند زا  هچنآ  هب  رادایند  ددرگیم ، زاب 
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672 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. تساههتـشر ندـش  هبنپ  و  قارف ، ییادـج و  هدومن  مهارف  هچنآ  لابند  هب  و  دوشیمن ، زاینیب  هدرواین  تسد  هب  هچنآ  هب  تبـسن  هتفای  تسد 

مالسلا و  دومن . یهاوخ  ظفح  هدنام  ار  هچنآ  يریگ  تربع  هتشذگ  زا  رگا 
(2050 . )

شهاپس ناریما  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2050  ) 50

: ناراد زرم  هب  نانمؤم ، ریما  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  هدنب  زا 
یمهس و  دنکن ، نوگرگد  ّتیعر  هب  تبسن  ار  وا  هتفای  صاصتخا  نآ  هب  هک  یتمعن  و  وا ، هب  هدیسر  يرترب  هک  تسا  مکاح  هتسیاش  دعب ، اما 

. دیازفیب ناردارب  هب  شینابرهم  و  قح ، ناگدنب  هب  شندش  کیدزن  رب  تسا  راوازس  هدومن  شبیصن  تمعن  زا  دنوادخ  هک 
ماجنا یهلا  ماکحا  رد  رگم  امـش  تروشمیب  يراک  و  مرادـن ، ناهنپ  گنج  رارـسا  زج  امـش  زا  ار  يزیچ  هک  تسا  نم  رب  امـش  ّقح  دـینادب 

، مزادنین ریخأت  هب  شعضوم  زا  ار  امش  زا  یّقح  چیه  و  مهدن ،
673 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دـش هنوگ  نیا  امـش  اب  مراتفر  نوچ  دیـشاب . يواسم  نم  دزن  قح  هب  تبـسن  امـش  همه  هک  نیا  و  متـسیان ، زاب  مناسرن  شیاـج  هب  ار  نآ  اـت  و 
حالص هب  هک  يراک  رد  و  دیچیپن ، رـس  مروتـسد  زا  و  دییامن ، تعاطا  نم  زا  تسا  بجاو  امـش  رب  و  دوشیم ، مامت  امـش  رب  دنوادخ  تمعن 
رتراوخ نم  دزن  یسک  دیشابن  راوتسا  نینچ  نیا  نم  هراب  رد  رگا  دیور . ورف  اهیتخس  اهالب و  جاوما  رد  قح  رطاخ  هب  و  دییامنن ، ریصقت  تسا 

، دیریگب دوخ  ناریما  زا  ار  يدهع  نینچ  تفای . دهاوخن  ییاهر  متسد  زا  و  مهدیم ، رفیک  تّدش  هب  ار  وا  هاگ  نآ  دشابن ، امش  راتفر  جک  زا 
مالسلا و  دیریذپب . دنک  حالصا  نآ  هب  ار  ناتروما  دنوادخ  هکنانچ  ار  نانآ  تاروتسد  و 

(2051 . )

تایلام نارومأم  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2051  ) 51

: تایلام نالماع  هب  نانمؤم ، ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 
674 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هاگآ هداتـسرفن . شیپ  دنک  ظفح  زور  نآ  ياهالب  زا  ار  وا  هک  يزیچ  دنکن ، رذـح  داهن  دـهاوخ  يور  نآ  هب  هک  یتمایق  زا  هک  ره  دـعب ، اما 
. رایسب شباوث  و  تسا ، كدنا  تسامش  هدهع  هب  فیلاکت  زا  هچنآ  دیشاب 

ردقنآ اهنآ  زا  بانتجا  باوث  رد  تشادن ، دوجو  دنـسرتب  نآ  زا  هک  يرفیک  ینمـشد  متـس و  دننام  هدش  یهن  قح  بناج  زا  هچنآ  يارب  رگا 
، دینک ربص  ناشتاجاح  ماجنا  ربارب  رد  و  دـیهد ، فاصنا  ار  مدرم  دوخ  بناج  زا  دـشابن . اهنآ  بلط  كرت  رد  مدرم  يارب  يرذـع  هک  تسه 

شاهتـساوخ زا  ار  وا  و  دیناجنرن ، شزاین  رطاخ  هب  ار  يدحا  دـیتسه . نایاوشیپ  ناگدـنیامن  و  ّتلم ، يالکو  و  تیعر ، نارادهنازخ  امـش  هک 
، دیشورفن ار  شمالغ  راک و  تسد  رد  ياپ  راهچ  و  یناتسبات ، یناتسمز و  سابل  لیبق  زا  هدنهد  تایلام  یگدنز  يرورض  ثاثا  دییامنن . عنم 

تـسا مالـسا  هانپ  رد  هک  یناملـسم  ریغ  هچ  رازگزامن و  ناملـسم  هچ  مدرم  زا  يدحا  لام  هب  دینزن ، هنایزات  ار  یـسک  یمهرد  نتفرگ  يارب 
تسد رد  ار  حالـس  بسا و  تسین  ناملـسم  راوازـس  اریز  دوش ، هتفرگ  راک  هب  مالـسا  هیلع  هک  یحالـس  بسا و  رگم  دینکن ، يزارد  تسد 

دراذگاو مالسا  نانمشد 
675 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دوش وا  دض  رب  ناشیا  تکوش  بجوم  ات 
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هار رد  هچنآ  دینکم . غیرد  نید  تیوقت  و  ّتیعر ، هب  ندـناسر  يرای  و  مالـسا ، رگـشل  اب  يراتفرـشوخ  و  شیوخ ، هب  تبـسن  یهاوخریخ  زا 
رد و  میشاب ، رازگساپس  دوخ  ییاناوت  هزادنا  هب  ار  وا  هک  هتـساوخ  امـش  ام و  زا  ناحبـس  يادخ  اریز  دیهد ، ماجنا  تسا  بجاو  امـش  رب  ادخ 

گرزب دنوادخ  بناج  زا  زج  تسین  یتردق  و  میزیخرب ، شیرای  هب  تردق  تیاهن 
(2052 . )

زامن عضو  اب  هطبار  رد  اهرهش  نارازگراک  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2052  ) 52

زامن و  ددرگ . رب  برغم  بناج  هب  راهنلا  فصن  زا  يزب  هاگباوخ  هزادـنا  هب  دیـشروخ  هک  یتقو  ات  دـیناوخب  مدرم  اـب  ار  رهظ  زاـمن  دـعب ، اـما 
تسا رگهولج  دیپس و  زور  زا  ياهراپ  رد  دیشروخ  هک  هاگ  نآ  دیناوخب  تعامج  هب  ار  رصع 

676 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
و دـیامنیم ، راـطفا  رادهزور  هک  دـیناوخب  مدرم  اـب  یتـقو  ار  برغم  زاـمن  و  دومیپ . هار  خـسرف  ود  هزادـنا  هب  شندرک  بورغ  اـت  ناوتیم  و 

یماگنه ار  حبص  زامن  و  دیناوخب . مدرم  اب  بش  زا  ثلث  ات  دوشیم  ناهنپ  یخرس  هک  یتقو  زا  ار  اشع  زامن  و  دوریم . ینم  بناج  هب  یجاح 
زامن نداد  لوط  رد  و  دشاب ، نانآ  نیرتناوتان  زامن  نوچمه  مدرم  اب  ناتزامن  دهد . صیخـشت  ار  شتـسود  هرهچ  دناوتیم  درم  هک  دیناوخب 

دیشابن مدرم  نداتفا  هنتف  هب  لماع 
(2053 . )

نآ هعبات  قطانم  رصم و  تراما  هب  ار  وا  هک  ینامز  هّللا - همحر  یعخن - رتشا  کلام  يارب  تسا  ترضح  نآ  بوتکم  همان  دهع  ( 2053  ) 53
دهع نیرتینالوط  همان  دهع  نیا  تشاد . رارق  یگتفـشآ  رد  رکب  وبا  نب  دمحم  رـصم  مکاح  راک  هک  دوب  یتقو  هب  همانرب  نیا  دومن و  باختنا 

تساهنآ نیرتعماج  اهیبوخ  نتشادرب  رد  تهج  زا  همان و 

هراشا

ثراح نب  کلام  هب  شنامیپ  رد  نینمؤملا  ریما  ادخ  هدنب  هک  تسا  ینامرف  نیا 
677 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

حالـصا هب  و  دـیامن ، داهج  شنمـشد  اب  و  دـنک ، عمج  ار  نآ  ياهتایلام  ات  داد ، روتـسد  دـیزگرب  رـصم  ییاورنامرف  هب  ار  وا  هک  یناـمز  رتشا 
. دزاس دابآ  ار  شیاهرهش  و  دزیخرب ، شلها 

دوخ ياهّتنـس  تابجاو و  زا  شباتک  رد  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  يوریپ  و  ادخ ، تعاط  نتـشاد  مدقم  و  یهلا ، ياوقت  هب  دهدیم  نامرف  ار  وا 
هکنآ رگید  و  ددرگیمن ، تخبدـب  اهنآ  ندومن  عیاـض  راـکنا و  هب  زج  و  دوشیمن ، تخبـشوخ  اـهنآ  يوریپ  هب  زج  یـسک  هک  هدومرف ، رما 
درادب زیزع  ار  وا  هک  ار  سک  نآ  تّزع  و  دوخ ، هدننک  يرای  يرای  دنوادخ  اریز  دنک ، يرای  شنابز  تسد و  بلق و  هب  ار  ناحبـس  دنوادخ 

. هدش نماض 
هب هدننک  رما  سفن  هک  دراد ، زاب  اهیشکرس  ماگنه  هب  ار  نآ  و  دنکش ، مهرد  اجبان  ياههتساوخ  تقو  هب  ار  سفن  هک  دهدیم  روتسد  ار  وا 

. دیامن محر  دنوادخ  رگم  تسا  يدب 
مدرم و  دندرک ، تموکح  متس  تلادع و  هب  نآ  رد  ینایاورنامرف  وت  زا  شیپ  هک  مدرک  هناور  ییاهرهـش  هب  ار  وت  هک  شاب  هاگآ  کلام ، يا 

هک دنرگنیم  تروص  نامه  هب  وت  عضو  هب 
678 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، ياهتفگیم رـصم  هتـشذگ  ناـمکاح  هراـب  رد  وـت  هـک  دـنیوگیم  وـت  قـح  رد  ار  ناـمه  و  ياهتـسیرگنیم ، دوـخ  زا  شیپ  ناـمکاح  هبوـت 
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وت دزن  رد  اههتخودنا  نیرتبوبحم  دیاب  سپ  تخانـش . ناوتیم  دنکیم  يراج  شناگدنب  نابز  رب  دنوادخ  هک  يریخ  رکذ  هب  ار  ناگتـسیاش 
. دشاب حلاص  لمع 

تسا دوخ  زا  نداد  فاصنا  دوخ  هب  لخب  اریز  زروب ، لخب  تسین  لالح  وت  رب  هچنآ  زا  دوخ  هب  تبـسن  شاب ، طلـسم  تیاهاوه  رب  نیا  رب  انب 
نوچمه تیعر  رب  هد ، رارق  دوـخ  بلق  راعـش  ار  تیعر  هب  فـطل  تبحم و  یناـبرهم و  تسا . ناـسنا  روـفنم  اـی  بوـبحم  هچنآ  اـب  هطبار  رد 

هک وت ، دـننام  ییاـهناسنا  اـی  دـناوت ، ینید  ردارب  اـی  دـنهورگ : ود  رب  تیعر  هک  یناد ، تمینغ  ار  ناـنآ  ندروـخ  هک  شاـبم  هدـنرد  ناوـیح 
هنوگ نامه  سپ  دنکیم ، زورب  هابتشا  ای  دمع  هب  نانآ  زا  یناهانگ  و  دوشیم ، ضراع  نانآ  رب  یهانگ  للع  دنزیم ، رـس  نانآ  زا  ییاهاطخ 
رظن زا  وت  هک  ارچ  هدب ، رارق  یـشوپ  مشچ  وفع و  دروم  ار  تیعر  دیامن  تیانع  وت  هب  ار  یـشوپ  مشچ  شـشخب و  دـنوادخ  يراد  هقالع  هک 

، هدومن رصم  یلاو  ار  وت  هک  یسک  نآ  زا  رترب  دنوادخ  و  دشابیم ، وت  زا  رتالاب  دراد  تیالو  وت  رب  هک  نآ  و  ینانآ ، زا  رترب  تردق 
679 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. هداد رارق  شیامزآ  هصرع  رد  ار  وت  نانآ  رطاخ  هب  و  هتساوخ ، وت  زا  ار  ّتیعر  روما  تیافک  دنوادخ 
زا هک  یتشذـگ  زا  یـشابیمن . زاینیب  شتمحر  وفع و  زا  و  تسین ، وا  رفیک  لّمحت  ار  وت  هک  هدـم ، رارق  ادـخ  اـب  گـنج  فقوم  رد  ار  دوخ 

دایرف و  نکم ، باتش  دراد  دوجو  نآ  زا  نتفر  نوریب  هار  هک  یمشخ  هب  و  شابم ، داش  ياهداد  هک  يرفیک  رب  و  وشم ، نامیشپ  ياهدرک  مدرم 
ثعاب و  نید ، فعـض  شهاـک و  و  لد ، داـسف  بجوم  عضو  نیا  هک  موش ، تعاـطا  دـیاب  مهدیم  ناـمرف  ماهدراـمگ ، امـش  رب  نم  هک  نزم 

قوف هک  دنوادخ  تنطلس  یگرزب  هب  دروآ ، دوجو  هب  ربک  ینیب و  گرزب  دوخ  وت  يارب  تموکح  هاگره  تسا . تردق  لاوز  ندش  کیدزن 
يدنت و  دناشنیم ، ار  ترورغ  ربک و  رظن  نیا  هک  نک ، رظن  تسین  ییاناوت  تردق و  نآ  تدوخ  رب  ار  وت  دراد و  وت  رب  هک  یتردق  تسوت و 

اب دوخ  هّبـشت  زا  و  قح ، تمظع  اـب  دوخ  نتـشاد  ربارب  زا  دـنادرگیم . زاـب  وـت  هب  ار  هتفر  تسد  زا  لـقع  و  درادیم ، زاـب  وـت  زا  ار  تدـش  و 
. دنکیم تسپ  شزرایب و  ار  يربکتم  ره  و  راوخ ، ار  یشکندرگ  ره  وا  ترضح  هک  شاب ، رذح  رب  دنوادخ  توربج 

680 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
متـس یهدن  فاصنا  رگا  هک  هد ، فاصنا  يراد  هقالع  وا  هب  هک  تتیعر  زا  یناسک  تنادناخ و  زا  صاوخ  دوخ و  بناج  زا  ار  مدرم  ادـخ و 

دـشاب وا  مصخ  دنوادخ  هک  ره  و  دشابیم ، وا  مصخ  هدیدمتـس  ناگدنب  ياج  هب  دـنوادخ  دـنک  متـس  ادـخ  ناگدـنب  هب  هک  ره  و  ياهدرک ،
، ادخ تمعن  رییغت  رد  يزیچ  دنک . هبوت  درادرب و  تسد  متس  زا  هک  یتقو  ات  تسادخ  اب  براحم  راکمتس  صخـش  و  دنک ، لطاب  ار  شرذع 

. تسا ناراکمتس  نیمک  رد  و  ناگدیدمتس ، ياعد  ياونش  دنوادخ  هک  تسین ، يراکمتس  زا  رتيوق  وا  تبوقع  هب  نداد  تعرس  و 
مشخ هک  ارچ  دشاب ، تیعر  يدونـشخ  رد  شنیرتعماج  و  تلادع ، رد  شنیرتیناگمه  و  قح ، رد  شنیرتهنایم  وت  دزن  روما  نیرتبوبحم  دیاب 

. تسا رثایب  مومع  يدونشخ  ربارب  رد  صاوخ  مشخ  و  دنکیم ، هجیتنیب  ار  صاوخ  يدونشخ  مومع 
نامز و  رتجرخ ، رپ  یلاو  رب  ّتیعر  زا  يدحا  هافر  یناسآ و  تقو  هب  و 

681 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
زا عنم  تقو  و  رتساپس ، مک  ششخب  نامز  و  رترارصا ، اب  هتساوخ  شهاوخ و  رد  و  رتدونشخان ، فاصنا  ماگنه  و  رت ، يرای  مک  تالکـشم 

يارب ناگدش  ایهم  و  ناناملـسم ، ّتیعمج  و  نید ، نوتـس  انامه  تسین . صاوخ  زا  رتربصیب  راگزور  ثداوح  رد  و  رتریذـپ ، رذـع  رید  اطع 
. دشاب نانآ  هب  وت  لیم  هجوت و  دیاب  سپ  دنمدرم ، هدوت  نمشد  اب  گنج 

مدرم رد  اریز  تسا ، رتوج  بیع  مدرم  قح  رد  هک  دـشاب  یـسک  وا  هب  تبـسن  وت  هنیک  تّدـش  رد  و  وـت ، میرح  زا  وـت  ّتیعر  نیرترود  دـیاب 
تـسا ناـهنپ  وـت  رب  مدرم  زا  هک  یبوـیع  اـب  هطبار  رد  سپ  تسا ، رتراوازـس  سک  همه  زا  بوـیع  نآ  ندـناشوپ  رد  یلاو  هک  تسه  یبوـیع 

وت رب  ّتیعر  بویع  زا  هچنآ  هب  تبسن  و  يراد ، حالصا  هفیظو  تسا  مولعم  وت  دزن  مدرم  بویع  زا  هچنآ  رد  طقف  هک  ارچ  نکم ، يواکجنک 
. دنکیم يرواد  دنوادخ  تسا  ناهنپ 
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. دنامب هدیشوپ  مدرم  زا  يراد  هقالع  هک  ار  وت  بویع  دنوادخ  ات  ناشوپب ، ار  مدرم  بویع  یناوتیم  ات  سپ 
ار یماقتنا  ره  هتشر  و  ياشگب ، يراد  لد  هب  مدرم  زا  هک  ياهنیک  ره  هرگ  دنک . یشوپ  هدرپ 

682 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نخـس اریز  نکم ، باتـش  نانیچ  نخـس  راتفگ  ندرک  رواب  رد  نز ، تلفغ  هب  ار  دوخ  هدشن  تباث  تیارب  نارگید  زا  هچ  ره  رد  و  نک ، عطق 

. دهد ناشن  ناهاوخ  ریخ  هیبش  ار  دوخ  هچرگ  تسا  نئاخ  نیچ 

نارواشم

وت هک  وسرت  لدزب و  اب  نینچمه  و  دناسرتیم ، یتسدیهت  زا  و  ددرگ ، عنام  شـشخب  زا  ار  وت  هک  نکم  تروشم  دراو  ار  لیخب  دوخ  روما  رد 
لخب و انامه  دـیارآیم ، ترظن  رد  ار  يرگمتـس  نتخودـنا و  رب  صرح  هک  راک  عمط  اب  هن  و  دـیامنیم ، تسـس  تیاههمانرب  يارجا  رد  ار 

تسا دنوادخ  هب  نظ  ءوس  ناسنا  رد  اهنآ  هدننک  عمج  هک  دنامه  زا  يادج  ییاهتشرس  صرح  سرت و 

ناریزو

، دشاب وت  نامرحم  زا  دیابن  یسک  نینچ  هتشاد ، تکرش  ناشناهانگ  رد  و  هدوب ، رارـشا  ریزو  وت  زا  شیپ  هک  تسا  يریزو  وت  يارزو  نیرتدب 
دننام يراد  روشک  رد  هک  یبایب  نانآ  زا  رتهب  ینیشناج  يراد  تردق  هک  یلاح  رد  هتبلا  دنامتـس ، لها  ناردارب  و  هانگ ، لها  نارای  نانیا  هک 

ياراد نانآ 
683 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رد ار  ناراـکهانگ  يراکمتـس و  رد  ار  متـس  لـها  هک  یناـسک  زا  تسین ، وا  رب  مه  ناـنآ  ناـهانگ  نیگنـس  راـب  و  تسا ، یناد  راـک  يأر و 
هناگیب اب  ناشتفلا  و  رتلیام ، تفوطع  قیرط  رد  وت  هب  تبسن  و  رتهب ، ناشیراکمه  و  رتکبـس ، وت  رب  نانیا  هنیزه  تسا . هدرکن  يرای  ناشهانگ 

. تسا رتمک 
نخـس هک  دـشاب  يریزو  وت  دزن  ناشنیرتهدـیزگرب  تیارزو  زا  دـیاب  زین  و  هد . رارق  شیوخ  سلاجم  اهتولخ و  رد  دوخ  ناصاخ  زا  ار  ناـنیا 

رب همانرب  نیا  هچرگ  دهد ، يرای  ار  وت  رتمک  درادـن  شوخ  شئایلوا  يارب  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  تبـسن  و  دـیوگب ، رتشیب  وت  هب  ار  قح  خـلت 
و دننکن ، فیرعت  دایز  ار  وت  هک  هد  میلعت  نانچنآ  ار  نانآ  و  دنویپب ، قدـص  ینمادـکاپ و  لها  هب  دـسرب . دـهاوخ  هک  اج  ره  هب  وت  لیم  هیلع 

دیامن کیدزن  یشکندرگ  هب  و  دنک ، توخن  ربک و  داجیا  ناوارف  دیجمت  هک  دنیامنن ، داش  ار  وت  ياهدادن  ماجنا  هک  يراک  هب  هدوهیب 

راکدب راکوکین و 

ار راکدب  و  تبغریب ، کین  راک  ماجنا  رد  ار  راکوکین  راک  نیا  هک  دنشابن ، ناسکی  تربارب  رد  راکدب  راکوکین و 
684 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

رتهب تیعر  رب  مکاح  ینیبشوخ  بلج  يارب  يزیچ  هک  شاب  هاگآ  شخب . شاداپ  ناشراک  هب  تبـسن  ار  مادک  ره  دنکیم ، بیغرت  يدـب  رد 
دیاب یتروص  هب  تسین . درادـن  نانآ  رب  مکاح  هک  یّقح  هب  ناـشندرکن  راـبجا  و  ناـشیا ، شود  رب  هنیزه  ندرک  کبـس  و  ناـنآ ، هب  یکین  زا 

رب وت  زا  ار  ینالوط  یجنر  ینامگ  شوخ  نیا  هک  يرآ ، مهارف  مکاح  هب  هبناج  همه  کمک  رد  ار  تتیعر  رب  ینامگ  شوخ  هک  ینک  راـتفر 
هب وت  بناج  زا  هک  تسا  رتراوازس  یسک  تینامگ  دب  هب  و  هدید ، ناسحا  وت  زا  هک  تسا  رتهتـسیاش  یـسک  وت  ینامگ  شوخ  هب  و  درادیم ،

هدیسر یتحاران  وا 
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اهشور

نآ هیاپ  رب  هعماج  حالـصا  و  هدـش ، رارقرب  تفلا  مدرم  نایم  رد  نآ  ببـس  هب  و  دـناهدرک ، راتفر  نآ  ساسا  رب  تما  ناـگرزب  هک  ار  یـشور 
ياهـشور هک  تسا  یـسک  يارب  رجا  شاداـپ و  هک  رواـین ، دوجو  هب  دـنزیم  ررـض  هتـشذگ  ياهـشور  هب  هک  ار  یـشور  و  ربم ، نیب  زا  هدوب 

زا هانگ  و  هدرک ، اپ  رب  ار  تسرد 
685 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسوت ندرگ  رب  اهشور  نآ  ندرب  نیب 

نادنمشناد اب 

نادنمشناد و اب  دناهدش  میقتسم  نآ  هب  نیا  زا  شیپ  مدرم  هچنآ  نتشاد  اپرب  و  تسا ، نآ  رب  تیاهرهش  راک  حالص  هچنآ  نتخاس  راوتسا  رد 
نک وگتفگ  دایز  نادنمشیدنا 

هعماج تاقبط 

رگید هورگ  زا  یهورگ  نتـشاد  اب  و  دوشیمن ، حالـصا  رگید  هورگ  هب  زج  هورگ  ره  هک  دـنفلتخم  ياههورگ  تکلمم  مدرم  هک  شاب  هاگآ 
لها و  ارادم ، فاصنا و  نارومأم  و  لدع ، نایـضاق  و  یـصوصخ ، یمومع و  ناگدنـسیون  و  قح ، شترا  زا  دـنترابع  نانیا  تسین . يزاینیب 
نیا زا  کی  ره  مهس  دنوادخ  ناگداتفا . نادنمزاین و  زا  نییاپ  هقبط  و  نارگتعنـص ، نارجات و  و  ناملـسم ، ناملـسم و  ریغ  زا  تایلام  هیزج و 

شباتک رد  و  هدومرف ، ررقم  ار  تاقبط 
686 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا هداد  رارق  ام  دزن  نآ  بجاو  هزادنا  ّدح و  رب  ار  ظوفحم  يدهع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  شربمایپ  ّتنس  ای 

نایهاپس

سپـس دـننامن . ياپرب  نانآ  نودـب  مدرم  هک  دـناتینما ، ياههار  و  نید ، يدـنمجرا  و  نامکاح ، تنیز  و  مدرم ، ژد  دـنوادخ  نذا  هب  شترا 
و دنوشیم ، اناوت  نمشد  اب  گنج  رد  نآ  هلیسو  هب  هک  یتایلام  ددرگن ، راوتـسا  هداد  رارق  نانآ  يارب  دنوادخ  هک  یتایلام  اب  زج  شترا  ماظن 

راوتـسا ناگدـنهد  تایلام  شترا و  راک  سپـس  تسا . نانآ  ياهیدـنمزاین  عفر  هیام  و  دـنیامنیم ، هیکت  نآ  هب  دوخ  یگدـنز  حالـصا  يارب 
هب ار  هچنآ  و  دننکیم ، مکحم  ار  اهدادرارق  هک  رگباسح  نایشنم  تموکح و  نارازگراک  تاضق و  زا  دنترابع  هک  موس  هورگ  اب  زج  ددرگن 

. دوشیم دامتعا  نانآ  رب  یمومع  یصوصخ و  روما  رد  و  دنیامنیم ، عمج  تسا  ّتیعر  دوس 
دنمدوس مدرم  يارب  هچنآ  هک  نارگتعنص  نارجات و  اب  زج  دوشن  ناماس  هب  زین  نانیا  راک  و 

687 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ناشیا ریغ  زا  هک  ییاهراک  دننزیم ، تسد  تسا  مدرم  عفن  هب  هک  ییاهراک  هب  و  دنرادیم ، اپرب  نآ  هب  ار  اهرازاب  و  دنروآیم ، مهارف  تسا 

دزن اههورگ  نیا  زا  مادـک  ره  يارب  و  تسا . مزال  ناـشیا  يراـی  ناـسحا و  هک  تسا  هداـتفا  راـک  زا  دـنمزاین و  عمج  سپـس  تسین . هتخاـس 
زا یلاو  و  تسا ، یّقح  یلاو  هدهع  رب  دیامن  حالصا  ار  نانآ  روما  هک  يرادقم  هب  تاقبط  نیا  زا  کی  ره  يارب  و  تسا ، یـشیاشگ  دنوادخ 

قح و يریگ  راک  هب  رب  دوخ  ندومن  اّیهم  و  دنوادخ ، زا  نتساوخ  يرای  ششوک و  اب  زج  دیاین  رب  هداد  رارق  وا  هدهع  رب  دنوادخ  هچنآ  يادا 
رتنماد كاپ  رتهاوخ و  ریخ  تیاوشیپ  ربمایپ و  دنوادخ و  هب  تبسن  وت  شیپ  هک  نآ  تخس . ای  دشاب  ناسآ  وا  رب  هکنیا  هچ  نآ ، رب  تماقتسا 
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رد و  نابرهم ، ناناوتان  هب  و  دنرتریذپ ، شزوپ  و  دـنیآ ، مشخ  هب  رید  هک  نانآ  زا  نک ، باختنا  تشترا  یهدـنامرف  هب  ار  وا  تسا  رترابدرب  و 
. دناشنن ياج  رب  ار  يو  یناوتان  و  دزیگنینرب ، ار  وا  تنوشخ  هک  نانآ  زا  و  دنزارف ، ندرگ  نادنمروز  ربارب 

دنویپ وکین  قباوس  ياراد  هتسیاش و  ياههداوناخ  و  تفارش ، مراکم و  نابحاص  اب 
688 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

و يراوـگرزب ، عماـج  ناـنیا  اریز  زاـس ، رارقرب  هـطبار  نادرمناوـج  ناگدنــشخب و  ناعاجــش و  نادرم و  روـالد  اـب  نآ  زا  سپ  نـک ، رارقرب 
هک يزیچ  دیابن  و  دنیامنیم ، ییوجلد  ناشدنزرف  زا  ردام  ردـپ و  هک  نک  ییوجلد  نانچ  نانآ  زا  سپـس  دـنناسحا . یبوخ و  زا  ییاههخاش 
هچ رگ  يرامـش  کچوک  ياهدش  دهعتم  ناشیا  هب  تبـسن  هک  یفطل  و  دیآ ، گرزب  تاهدـید  رد  يزاسیم  دـنمورین  نآ  هلیـسو  هب  ار  نانآ 

یـسررب دـیما  هب  نانآ  زیچاـن  روما  یـسررب  زا  دـیامنیم . ناـمگ  شوخ  هاوخ و  ریخ  وت  هب  تبـسن  ار  ناـنآ  وت  فطل  اریز  دـشاب ، کـچوک 
یفقوم زین  وت  گرزب  ناسحا  يارب  و  دـندرگیم ، دـنمهرهب  نآ  زا  هک  دراد  ییاـج  وت  كدـنا  یکین  هک  شوپم ، مشچ  ناـشگرزب  ياـهراک 

. دنتسین زاینیب  نآ  زا  هک  تسا 
نانآ هب  دوخ  يرگناوت  زا  و  دیامن ، تیاعر  ار  تاساوم  نایهاپس  هب  کمک  رد  هک  دشاب  یسک  وت  دزن  تهاپـس  نارـس  نیرتهدیزگرب  دیاب  و 

اب گنج  رد  نانآ  هشیدنا  ات  دیامن ، هرادا  دناهداهن  ياج  هب  دوخ  زا  هک  ار  نانآ  ياههداوناخ  نایهاپـس و  دناوتب  هک  ياهزادنا  هب  دنک  ناسحا 
ینشور مشچ  بجوم  هک  يزیچ  نیرترب  دنادرگیم . وت  هجوتم  ار  ناشیاهلد  نانآ  هب  تبسن  وت  تیانع  هک  ارچ  دشاب ، هشیدنا  کی  نمشد 

689 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تمالـس هب  رگم  دوشن  راکـشآ  تیعر  یتسود  و  تسا . تیعر  تبحم  یتسود و  روهظ  و  اهرهـش ، رد  تلادع  يرارقرب  دوشیم  نارادمامز 

دوخ رب  ار  نامکاح  تموکح  و  دـنیامن ، تیاـمح  ار  دوخ  نارادـمامز  هکنآ  زج  ددرگن  تسار  تسرد و  ناـشیا  یهاوخ  ریخ  و  ناـنآ ، لد 
ار نانآ  ندوتس  وکین  و  روآ ، رب  ار  ّتیعر  ياهوزرآ  سپ  دنـشاب . هتـشادن  ار  ناشتموکح  نامز  ندیـسر  نایاپ  هب  عقوت  و  دنرامـشن ، نیگنس 

ریلد بوخ  ياهراک  ندرک  دای  رایسب  هکنیا  هچ  شاب ، هتشاد  رظن  رد  ار  تیلاعف  نابحاص  يالتبا  ششوک و  تمحز و  جنر و  و  راد ، هتسویپ 
ار یسک  تمحز  و  سانـشب ، ّتقد  هب  ار  نانآ  زا  کی  ره  شـشوک  سپـس  هّللا . ءاش  نا  درادیماو  شوک  هب  ار  وسرت  و  هدروآ ، ناجیه  هب  ار 
ار شکدنا  شـشوک  هک  دوشن  ثعاب  یـسک  ماقم  و  نکم ، یهاتوک  هدرب  هک  یجنر  هزادـنا  هب  شدزم  رجا و  رد  و  هدـم ، تبـسن  يرگید  هب 

یناد كدنا  ار  شگرزب  راک  هک  ددرگن  تلع  صخش  ندوب  یلومعم  و  يرامش ، گرزب 
.

690 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تّنس باتک و  هب  عوجر 

هب دنوادخ  هک  هد ، عاجرا  شربمایپ  ادـخ و  هب  ار  نآ  ّلح  ددرگ  لصاح  ههبـش  تیارب  هک  يروما  رد  دوش و  لکـشم  وت  رب  اهراک  هک  ییاج 
: هدومرف هتشاد  هقالع  ار  ناشتیاده  هک  یمدرم 

ار شمکح  دیدرک  فالتخا  ياهمانرب  رد  رگا  و  دینک ، تعاطا  ار  ناتدوخ  زا  رمالا  یلوا  ربمایپ و  ادخ و  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  »
«. دینادرگ زاب  لوسر  ادخ و  هب 

هدنکارپ تسا و  يأر  کی  رب  ناگمه  هدننک  عمج  هک  تسوا  ّتنـس  نتفریذپ  لوسر  هب  عاجرا  و  وا ، مکحم  تایآ  لوبق  ادخ  هب  نادرگ  زاب 
تسین

نایضاق
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نایعدم دروخ  رب  و  دنکن ، انگنت  راچد  ار  وا  تواضق  روما  هک  یسک  نک ، باختنا  ار  تدوخ  دزن  صخـش  نیرترب  مدرم  نیب  تواضق  يارب 
عمط هب  شنورد  و  دنامنرد ، نآ  هب  تشگ  زاب  زا  قح  تخانش  ماگنه  و  دزرون ، يراشفاپ  اطخ  رد  و  دیامنن ، يزابجل  راتفرگ  ار  يو  هدنورپ 

691 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
زا شیب  ار  لیالد  و  دشاب ، رتشیب  همه  زا  تاهبـش  رد  شگنرد  و  دیامنن ، افتکا  مهف  كدنا  هب  دوصقم  تقیقح  هب  ندیـسر  رد  و  دـنکن ، لیم 

مکح ندش  نشور  تقو  رد  و  رتابیکـش ، همه  زا  روما  فشک  رد  و  دوش ، لولم  رتمک  ناگدننک  عازن  دـمآ  تفر و  زا  و  دریگ ، راک  هب  همه 
هک دیامنن ، لیام  هدننک  فیرعت  هب  ار  وا  فیرعت  دیجمت و  و  دنکن ، ینیب  دوخ  راچد  ار  وا  مدرم  شیاتـس  هک  یـسک  دـشاب ، رت  عطاق  همه  زا 

. دنکدنا هعماج  رد  تافص  نیا  هب  ناگتسارآ 
و دـنک ، فرط  رب  ار  شزاـین  هک  رادـقم  نآ  شاـب  تسد  هداـشگ  وا  هب  لاـم  تخادرپ  رد  و  نک ، یـسررب  رتشیب  هچ  ره  ار  یـضاق  تواـضق 

عیاـض زا  اـت  دـیامنن ، عمط  وا  هب  ذوفن  رد  يدـحا  تناـکیدزن  زا  هک  رب  ـالاب  دوخ  دزن  ار  شماـقم  ناـنچنآ  و  دوـش ، مک  مدرم  هب  شجاـیتحا 
تسد ریـسا  نید  نیا  هک  اسر ، غیلب و  یتّقد  نک  تقد  تهج  ره  زا  یـضاق  باختنا  هنیمز  رد  دنامب . ناما  رد  وت  دزن  مدرم  طسوت  هب  شندش 

دوب نانآ  یبلط  ایند  هلیسو  و  دندرکیم ، لمع  سوه  اوه و  هب  نآ  رد  دوب ، رارشا 

نارازگراک راک  هب  یگدیسر 

سوه اوه و  هار  زا  ریگ ، راک  هب  شیامزآ  زا  سپ  ار  نانآ  نک و  تقد  تتموکح  نارازگراک  روما  رد  سپس 
692 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تسا تنایخ  متس و  ياههبعش  همه  عماج  ییأر  دوخ  سوه و  اوه و  اریز  رامگم ، ینادرگ  راک  هب  ار  نانآ  ییأر  دوخ  و 
هک ارچ  دـنرت ، مدـق  شیپ  مالـسا  رد  هتـسیاش و  ياههداوناخ  زا  و  دـناءایح ، هبرجت و  لـها  هک  نک  باـختنا  ار  یناـسک  تموکح  لاّـمع  زا 

. دنرتقیقد روما  بقاوع  یبایزرا  رد  و  رتعمط ، مک  یمدرم  و  رتملاس ، ناشیا  هداوناخ  و  رتهنامیرک ، نانآ  قالخا 
ناـنآ تسد  ریز  هچنآ  رد  تناـیخ  زا  و  تسا ، تّوـق  ناـشدوجو  حالـصا  رد  ناـنآ  يارب  هماـنرب  نـیا  اریز  هد ، ناوارف  ار  ناـنآ  هریج  سپس 

یگدیـسر ناشیاهراک  هب  تسا . تّجح  نانآ  رب  دننک  تنایخ  تناما  رد  ای  دـنبات و  رب  رـس  تنامرف  زا  رگا  و  تسا ، هدـننک  زاینیب  دـشابیم 
اب يارادـم  ناشیا و  يراد  تناما  ببـس  نانآ  ياهراک  زا  وت  یناهنپ  یـسرزاب  اریز  رامگب ، نانآ  رب  افو  یتسار و  لها  زا  یناسوساج  و  نک ،
ار شتنایخ  قافتالاب  وت  یفخم  نارومأم  دـنک و  زارد  تنایخ  هب  تسد  نانآ  زا  یکی  رگا  شاـب ، رذـح  رب  نارواـی  ناراـی و  زا  تسا . ّتیعر 

تنایخ مرج  هب  ار  وا  و  دشاب ، سب  ار  وت  شرازگ  نیمه  هب  يافتکا  دنیامن  شرازگ 
693 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

وا رب  ار  تنایخ  غاد  و  ناشن ، هب  يراوخ  ّتلذ و  هلحرم  هب  ار  وا  سپـس  و  نک ، تبوقع  شدنـسپان  لمع  هزادنا  هب  ار  يو  و  هدب ، یندب  رفیک 
زادنیب شندرگ  هب  ار  یمان  دب  راع و  دنب  ندرگ  و  راذگب ،

تایلام

تایلام تایلام و  يدوبهب  حالـص و  هکنیا  هچ  نک ، یگدیـسر  تسا  نآ  رد  ناگدـنهد  تایلام  حالـصا  هک  یتروص  هب  تاـیلام  هلأـسم  رد 
تاـیلام و راوخ  هریج  مدرم  ماـمت  هک  ارچ  درادـن  دوجو  ناـنآ  يدوبهب  اـب  زج  شیاـسآ  نارگید  يارب  و  تسا ، نارگید  حالـص  ناگدـنهد 

دابآ اب  زج  تایلام  اریز  دشاب ، رتشیب  تایلام  يروآعمج  رد  تریبدـت  زا  نیمز  يدابآ  رد  تاهشیدـنا  دـیاب  دنتـسه . نآ  ناگدـننک  تخادرپ 
هب ار  ادـخ  ناگدـنب  و  هدرک ، بارخ  ار  اهرهـش  دریگب  تاـیلام  ندوـمن  داـبآ  ياـهنم  دـهاوخب  سک  ره  و  دـیآیمن ، تسد  هب  نیمز  ندرک 

ندش کشخ  ای  تافآ ، هب  دروخ  رب  ای  تایلام ، ینیگنـس  زا  ناگدنهد  تایلام  رگا  دنامن . ینامز  كدنا  زج  شتموکح  و  هتخادنا ، تکاله 
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دبای دوبهب  نانآ  عاضوا  هک  ياهزادنا  هب  ار  تایلام  دننک  تیاکش  یبآ  یب  ای  یگتفرگ ، بآ  رثا  رب  نیمز  رییغت  ای  ناراب ، یمک  ای  اههمـشچ ،
، هد فیفخت 

694 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
وت هب  تتموکح  شیارآ  وت و  ياهرهش  ندرک  دابآ  اب  هک  تسا  ياهریخذ  وت  فیفخت  اریز  دیاین ، نیگنس  وت  رب  نانآ  یجرخ  فیفخت  نیا  و 

یلاح رد  ياهدرتسگ ، نانآ  نیب  رد  ار  تلادـع  هرفـس  هک  یتسه  نامداش  و  هدومن ، بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  شیاتـس  هوالع  دـننادرگیم ، زاب 
تلادع و اب  و  ینک ، دامتعا  نانآ  رب  یناوتیم  ياهداهن  ناشیا  دزن  تایلام  فیفخت  رد  هک  ياهریخذ  هلیسو  هب  نانآ  هب  ندیـشخب  توق  اب  هک 

تاـیلام هب  یکین  زا  سپ  هک  دـیآ  شیپ  هک  ییاـهیراتفرگ  اـسب  هچ  یـشاب ، نئمطم  ناـنآ  رب  ياهداد  تداـع  نآ  هب  ار  ناـنآ  هـک  تیناـبرهم 
ار شندیـشک  لّمحت  ینک  راب  ار  هچنآ  دابآ  تکلمم  رب  هکنیا  هچ  دـنریذپب ، رطاخ  بیط  اب  يراذـگاو  ناـنآ  هب  ار  نآ  ّلـح  رگا  ناگدـنهد 

نانآ ینامگدب  و  نایلاو ، يزودنارز  زا  یشان  نانآ  يرادن  رقف و  و  تسا ، نیمز  نآ  لها  یتسدگنت  يزیچیب و  نیمز  یبارخ  ّتلع  و  دراد ،
تساهدنپ اهتربع و  زا  نانآ  يریگ  هرهب  مک  و  تموکح ، ءاقب  هب 

.
695 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نابتاک

روـما هدـنراد  رب  رد  هک  ار  تیاـههمان  راپـسب ، اـهنآ  نیرتـهب  هب  ار  تروـما  و  نک ، ّتقد  تموـکح  نایـشنم  ناگدنـسیون و  لاـح  رد  سپس 
شتلزنم دـنکن و  تسم  ار  وا  ماقم  تسپ و  هک  یـسک  راپـسب ، دـنرت  عماج  نارگید  زا  قالخا  ياهیبوخ  مامت  رد  هک  نانآ  هب  تسا  هناـمرحم 

و وت ، هب  تنارازگ  راـک  ياـههمان  ندـناسر  رد  یهاـتوک  ببـس  شتلفغ  و  ددرگن ، نارـضاح  عمج  رد  وت  اـب  تفلاـخم  رد  وا  تأرج  ثعاـب 
نامیپ و و  دـیامنن ، يراذـگورف  دـهدیم  وت  بناج  زا  ای  دناتـسیم و  وت  يارب  هچنآ  رد  و  دوشن ، وت  زا  اههمان  نآ  حیحـص  ياهباوج  نتفرگ 

شاهزادنا هبترم و  هب  دنامن ، ناوتان  هدـش  دـقعنم  وت  نایز  هب  هک  يدادرارق  ندز  مه  هب  زا  و  ددـنبن ، تسـس  ددـنبیم  وت  يارب  هک  يدادرارق 
هب نایـشنم  باختنا  تسا . رتلهاج  نارگید  ماقم  هب  شیوخ  ماقم  هب  لهاج  هک  ددرگ ، دراو  دوخ  ماقم  هزادـنا  هب  روما  رد  ات  دـشابن  لـهاج 

يزاس رهاظ  هب  ار  دوخ  نامکاح  رظن  بلج  يارب  نادرم  هک  ارچ  دشابن ، تدوخ  ینامگ  شوخ  دامتعا و  تسارف و 
696 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هب ار  نانآ  هکلب  تسین ، يراد  تناما  یهاوخ و  ریخ  زا  يربخ  يزاس  رهاـظ  نیا  هدرپ  تشپ  هک  یلاـح  رد  دنناسانـشیم ، یتمدـخ  شوخ  و 
رد و  رتوکین ، شرثا  مدرم  ناـیم  رد  هک  رآ  يور  صخـش  نآ  هب  سپ  نک ، ناـحتما  دـناهداد  ماـجنا  وـت  زا  شیپ  ناـکین  يارب  هک  ییاـهراک 
زا يراک  ره  يارب  ییوا . راک  راد  هدهع  هک  تسا  یسک  يارب  ادخ و  يارب  وت  یهاوخریخ  هناشن  همانرب  نیا  هک  تسا ، رتفورعم  يراد  تناما 

. دزاسن شناشیرپ  اهراک  ترثک  و  دنکن ، زجاع  ار  وا  روما  یگرزب  هک  هد ، رارق  نایشنم  زا  یسیئر  تیاهراک 
یتسه نآ  لوئسم  ینامب  ربخیب  نآ  زا  وت  دشاب و  یبیع  تنایشنم  رد  هچنانچ 

نارگتعنص نارجات و 

، دنمیقم اج  کی  رد  هک  نانآ  نیب  قرف  نودب  نک ، یکین  هب  شرافس  نانآ  هب  تبسن  و  شاب ، شرافس  ياریذپ  نارگتعنص  نارجات و  هراب  رد 
و عفانم ، ياـههیام  ناـنیا  هکنیا  هچ  دـندوس ، بسک و  یپ  رد  دوخ  تسد  رنه  اـب  هک  ناـنآ  و  دـندمآ ، تفر و  رد  دوخ  لاـم  اـب  هک  ناـنآ  و 
، دناوت تموکح  هقطنم  راومهان  راومه و  نیمز  و  ایرد ، نابایب و  رد  تسد ، رود  ياهناکم  زا  اهدوس  هدننک  بلج  و  هعماج ، تحار  بابـسا 

یقطانم زا 
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697 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
لها و  تسین ، یمیب  نانآ  ررض  زا  هک  دناتمالس  لها  نانیا  دننکیمن ، تأرج  اهنآ  رد  دمآ  تفر و  هب  و  دنوشیمن ، عمج  نآ  رد  مدرم  هک 

. درادن دوجو  نانآ  بیسآ  يدب و  زا  یسرت  هک  دناتملاسم  حلص و 
اب هک  شاب  نشور  یلو  نک ، يواکجنک  دنتسه  تیاهرهش  رانک  هشوگ و  رد  هک  نانآ  دنربیم و  رـس  هب  وت  تموکح  هقطنم  رد  هک  نانآ  زا 

هاوخلد هب  یناراذگ  خرن  و  رکتحم ، یمدرم  و  تشز ، حـیبق و  یلکـش  هب  لیخب  رظن و  گنت  یهورگ  ناشیا  نایم  رد  مداد  رکذـت  هچنآ  همه 
هک نک  يریگولج  راکتحا  زا  سپ  تسا . نارادـمامز  گـنن  بیع و  هعماـج و  ناـیز  عضو  نیا  رد  هک  دراد ، دوجو  شورف  دـیرخ و  رما  رد 

هلماعم یخرن  هب  و  دریگ ، تروص  تلادع  نیزاوم  رب  و  دشاب ، ناسآ  دـیاب  دتـس  داد و  دومرف . عنم  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
شتازاجم رد  یلو  نک  تازاجم  ار  وا  دز  راکتحا  هب  تسد  وت  یهن  زا  سپ  یـسک  هاگره  دوشن . فاحجا  رادـیرخ  هدنـشورف و  هب  هک  دوش 

زیهرپب يور  هدایز  زا 

هعماج نییاپ  هقبط 

، دنرادن هراچ  هار  هک  نانآ  زا  عامتجا ، نییاپ  هقبط  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
698 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دنتسه یناسک  نانیا  نایم  رد  دناهدمآ ، رد  اپ  زا  هک  یضارما  نابحاص  یتخـس و  نایز و  هب  ناگدشراچد  نادنمزاین و  ناگداتفا و  راک  زا  و 
. تسا لاؤس  زا  عنام  ناشسفن  تفع  هک  یناسک  دنراد و  تجاح  راهظا  لاؤس و  يور  هک 

راـیتخا رد  هک  لاـملا  تیب  زا  یبیـصن  زادرپ ، نآ  ظـفح  هب  هتـساوخ  وت  زا  قوقح  ظـفح  زا  ناـنآ  دروم  رد  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  نیا  رب  اـنب 
هک تسا  یمهـس  نامه  اهنآ  نیرترود  يارب  هک  هد ، رارق  ناـنآ  يارب  هقطنم  ره  رد  ار  یمالـسا  تاـج  هصلاـخ  تاـّلغ  زا  یمهـس  و  تسوت ،
زا ار  وت  تمعن  رد  نتفر  ورف  طاشن و  سپ  هدـش ، هتـساوخ  وت  زا  نانآ  زا  کی  ره  قح  تیاعر  تروص  ره  رد  تسا ، نانآ  نیرتکیدزن  يارب 
زا یتسین ، روذـعم  مهم  داـیز و  ياـهراک  هب  نتخادرپ  هناـهب  هب  ناـنآ  کـچوک  روما  هب  یهجوتیب  زا  هکنیا  هچ  درادـن ، زاـب  ناـنآ  هب  هجوت 

نانآ زا  دنرادن ، یـسرتسد  وت  هب  هک  یناجاتحم  نادنمزاین و  روما  هب  تبـسن  باتمرب ، نانآ  زا  خر  و  نکم ، غیرد  ناشیا  روما  رد  تاهشیدـنا 
دوخ دامتعا  دروم  یناسنا  نانیا  روما  نتفرگ  هدهع  هب  يارب  نک ، يواکجنک  دننکیم  ناشریقحت  مدرم  و  درامـشیم ، ناشراوخ  اههدید  هک 

قح ءاقل  تقو  هب  هک  نک  لمع  یتروص  هب  نانآ  اـب  سپـس  دـهد . ربخ  وت  هب  ار  ناـنآ  عضو  اـت  نک ، اـّیهم  تسا  نتورف  سرت و  ادـخ  هک  ار 
، دوش هتفریذپ  ترذع 

________________________________________

1386 مود ، پاچ : نارهت ، يدازآ -  مایپ  دلج ، 1 نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن  نیسح ، نایراصنا ، یضرلا /  فیرـش  نیـسح ، نب  دمحم 
ص699 نایراصنا ؛ ؛  همجرت  هغالبلا /  جهن  ش .

699 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دنوادخ دزن  ترذـع  هک  یـشاب  نانچ  دـیاب  ناگمه  قح  يادا  رد  و  دـنرتدنمزاین ، فاصنا  يرگداد و  هب  همه  زا  تیعر  نایم  رد  نانیا  اریز 

. نک یگدیـسر  دـناهدادن  رارق  مدرم  زا  لاؤس  ضرعم  رد  ار  دوخ  و  دـنرادن ، ياهراچ  هار  هک  ناگدروخلاس  نامیتی و  عاضوا  هب  دوش . لوبق 
هک دـنکیم  کبـس  یماوـقا  رب  ار  نآ  دـنوادخ  یهاـگ  و  تسا ، نیگنـس  قـح  همه  هتبلا  تسا ، نیگنـس  ناـمکاح  رب  مدرک  شرافـس  هچنآ 

دناهدرک دامتعا  هداد  هدعو  نآ  هب  دنوادخ  هچنآ  قدص  هب  و  هتشاداو ، تماقتسا  ربص و  هب  ار  دوخ  و  دنتسه ، يریخ  هب  تبقاع  ناهاوخ 

نادنمزاین اب  تاقالم 
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و نک ، غراف  يراک  ره  زا  نانآ  يارب  ار  دوخ  دوجو  تقو  نآ  رد  هد و  رارق  دندنمزاین  وت  صخـش  هب  هک  نانآ  يارب  ار  یتقو  دوخ  بناج  زا 
نانابـساپ و زا  ناراـی  نایرگـشل و  و  نک ، عـضاوت  هدـیرفآ  ار  وـت  هـک  يدـنوادخ  يارب  و  دـشاب ، یموـمع  سلجم  رد  ناـنآ  يارب  تسوـلج 

نم هک  دیوگب ، نخـس  وت  اب  دیدرت  تنکل و  ینارگن و  سرت و  نودب  نادنمزاین  يوگنخـس  ات  راد ، رانکرب  سلجم  نیا  زا  ار  دوخ  ناظفاحم 
قح هکنیا  رگم  دسرن  تسادق  یکاپ و  هب  یتما  : » دومرفیم مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  اهراب 

700 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ییوخ و گنت  نک ، لمحت  ار  ناـنآ  ندزن  فرح  تسرد  تنوشخ و  هاـگ  نآ  دریگب .» مـالک  یناور  تحارـص و  اـب  دـنمتردق  زا  ار  ناوتاـن 

بجاو وت  رب  ار  شتعاط  باوث  و  دـیاشگب ، وت  رب  ار  شتمحر  بناوج  دـنوادخ  ات  نک  رود  دوخ  زا  ار  نانآ  هب  تبـسن  يدنـسپدوخ  رورغ و 
. امن هارمه  رذع  ینابرهم و  اب  ار  اطع  زا  يراددوخ  و  نک ، اطع  ییورشوخ  هب  ینکیم  اطع  هچنآ  دنک .

خـساپ زا  تنایـشنم  هک  اجنآ  تلود  نارازگراک  هب  نداد  خـساپ  هلمج  زا  يزیخ ، رب  اـهنآ  ماـجنا  هب  تدوخ  دـیاب  هک  تسا  روما  زا  یتمـسق 
ار تناراکمه  شخـساپ  دـسریم و  وت  هب  ناشتاجاح  هک  يزور  نامه  رد  مدرم  بلاـطم  تاـجاح و  هب  نداد  باوج  زین  و  دـنناوتان . ییوگ 

نیرتهب تسا . زور  ناـمه  هب  صوصخم  يراـک  ار  زور  ره  اریز  هد ، ماـجنا  زور  ناـمه  رد  ار  زور  ره  هماـنرب  دـنکیم . تحاراـن  لدـگنت و 
يارب تاقوا  مامت  رد  اهراک  همه  دـنچ  ره  هد ، صاصتخا  تسا  دـنوادخ  وت و  نیب  هچنآ  رد  دوخ  يارب  ار  تاعاس  نیرتتمظع  اب  تاـقوا و 

دنیبب شیاسآ  يور  اهراک  نآ  زا  ّتیعر  و  دشاب ، حیحص  ّتین  رگا  تسادخ 
.

701 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

یهلا تابجاو  هب  هجوت 

يور تسا ، دنوادخ  هب  صوصخم  هک  یتابجاو  دشاب  تابجاو  هماقا  ینکیم  صلاخ  ادخ  يارب  ار  تنید  نآ  هب  هچنآ  صوصخ  رد  دـیاب  و 
نودب لماک و  وحن  هب  دوشیم  دـنوادخ  هب  وت  برق  بجوم  هچنآ  زا  و  هدـب ، رارق  دـنوادخ  رایتخا  رد  زور  بش و  رد  تندـب  زا  كالم  نیا 

زامن نانچ  هن  یتسیاب  تعامج  زامن  هب  مدرم  اب  نوچ  دـیآ . دراو  تندـب  هب  یـشیاسرف  همدـص و  هنوگ  ره  هچ  رگ  هد ، ماـجنا  تساـک  مک و 
هک یـسک  مه  دراد و  دوـجو  راـمیب  مه  مدرم  ناـیم  رد  هک  ییاـمن ، عیاـض  ار  زاـمن  هک  تروـص  نآ  هب  هن  ینک  هدـیمر  ار  مدرم  هـک  رازگب 

مدرم اب  مدیـسرپ : داتـسرف  نمی  هب  ارم  هک  يرفـس  ماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  نم  دورب . نآ  لابند  هب  دـیاب  دراد و  یتجاح 
« شاب نابرهم  نمؤم  مدرم  هب  و  نانآ ، نیرتناوتان  زامن  دننام  ناوخب  يزامن  نانآ  اب  : » دومرف مرازگب ؟ زامن  هنوگچ 

مدرم نایم  رد 

ندنام هدرپ  رد  هک  نکم ، ینالوط  تیعر  زا  ار  تندنام  ناهنپ  نیا ، زا  دعب  اما 
702 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. روما هب  یعالطا  مک  ییوخ و  گنت  زا  تسا  ياهبعش  مکاح 
نانآ شیپ  گرزب  راک  ساسا  نیا  رب  درادیم ، زاب  تسا  هدیـشوپ  ناـنآ  رب  هچنآ  نتـسناد  زا  ار  ناـمکاح  تیعر  زا  مکاـح  ندـنام  ناـهنپ  و 

یناسنا رادـمامز  ددرگیم . هتخیمآ  لطاب  هب  قح  و  دوش ، ابیز  تشز  ددرگ و  تشز  ابیز  دـنکیم ، هولج  گرزب  کچوک  راـک  کـچوک و 
هتخانش غورد  زا  یتسار  عاونا  نآ  هلیسو  هب  هک  تسین  ياهناشن  مه  ار  قح  و  تسناد ، دهاوخن  دنراد  هدیـشوپ  وا  زا  مدرم  ار  هچنآ  هک  تسا 
یبجاو مدرم  قح  هب  تبـسن  سپ  تسا ، دنمتواخـس  ادـخ  هار  رد  ندیـشخب  هب  تدوجو  هک  یتسه  یناسنا  ای  يدرم : ود  زا  یکی  وت  و  دوش ،

نیا رد  هک  لخب ، هب  التبم  یتسه  یناسنا  ای  تسیچ ؟ تیعر  هب  تندادن  ناشن  يور  ّتلع  ییامن  ادا  دیاب  هک  یکین  راک  ای  ینک  اطع  دیاب  هک 
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نیرتشیب هکنیا  اب  دـندرگ . دـیما  ان  تشـشخب  اطع و  زا  هک  هاـگ  نآ  دـنراد  زاـب  وت  زا  ار  ناشتـساوخرد  تسد  مدرم  هک  دـشاب  دوز  تروص 
دـیرخ و رد  فاـصنا  تساوـخرد  اـی  یمتـس ، زا  تیاکـش  لـیبق  زا  درادـن ، یجنر  تمحز و  تیارب  هک  تـسا  يزیچ  وـت  زا  مدرم  تاـجاح 

. یشورف
703 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هب تسا ، دتـس  داد و  رد  فاصنا  یمک  و  مدرم ، لام  هب  يزارد  تسد  یهاوخ و  دوخ  يوخ  ار  ناـنآ  هک  تسا  یناـکیدزن  ار  ناـیلاو  سپس 
نیملـسم عاطقا  زا  ینیمز  دوخ  ماوقا  نایفارطا و  زا  کی  چـیه  هب  نک . عطق  ار  نانآ  هشیر  هدام و  تالاح  نیا  لـیاسو  بابـسا و  ندرک  ادـج 

. نکم راذگاو 
ناماس هب  تکرـش  اب  دـیاب  هک  يراک  ای  دـناسر ، نایز  هیاسمه  هب  نآ  روخـشبآ  رد  هک  ياهعرزم  نتفرگ  هب  یـسک  دزرو  عمط  وت  رد  دـیابن 

ایند و رد  نآ  یتشز  بیع و  ناراک و  عمط  نآ  يارب  شدوس  تروص  نآ  رد  دـنک ، لیمحت  ناـگیاسمه  هب  ار  كرتشم  راـک  تّقـشم  دـسر 
. دوب دهاوخ  وت  هدهع  رب  ترخآ 

هب همانرب  نیا  هچ  رگ  شاب ، ادخ  زا  هاوخ  دزم  ابیکـش و  هنیمز  نیا  رد  و  نک ، تیاعر  رود  کیدزن و  زا  تسا  مزال  هک  ره  هب  تبـسن  ار  قح 
هدیدنسپ قح  تیاعر  ماجنا  رس  هک  شاب ، شتبقاع  يایوج  تسا  نارگ  وت  رب  هچنآ  تبسن  دروم  نیا  رد  و  دشاب ، تناصاخ  ناکیدزن و  نایز 

. تسوکین و 
هک ارچ  نادرگب ، دوخ  زا  ار  نانآ  ياهنامگ  رذع  راهظا  هب  و  نک ، هئارا  نانآ  هب  ار  ترذع  اراکـشآ  دربب  وت  رب  یمتـس  نامگ  تیعر  هاگره 

، هنسح قالخا  هب  سفن  نداد  تداع  بجوم  رذع  راهظا 
704 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دناسریم قح  هب  تیعر  نتشاداو  رد  تاهتساوخ  هب  ار  وت  یهاوخ  رذع  نیا  و  تسا ، تیعر  هب  تبسن  یمرن  ینابرهم و  و 

حلص

و نایرگـشل ، شیاـسآ  بجوم  حلـص  اریز  نادرگم ، يور  تسا  نآ  رد  ادـخ  يدونـشخ  دـنکیم و  توعد  نآ  هب  تنمـشد  هک  یحلـص  زا 
. تسوت ياهرهش  تینما  و  اهنآ ، رطاخ  یگدوسآ 

طایتحا قیرط  هنیمز  نیا  رد  دهد . حلـص  هب  نت  ندرک  ریگلفاغ  يارب  نمـشد  هک  اسب  هچ  نک ، رذـح  نمـشد  زا  یلک  هب  حلـص  زا  سپ  یلو 
. راذگم مدق  ینامگ  شوخ  هار  هب  و  ریگ ،

تناما هب  ار  تنداد  ناما  و  نک ، افو  تدادرارق  هب  يدـناشوپ ، ناما  سابل  وا  هب  دوخ  بناج  زا  ای  یتسب ، يدادرارق  تنمـشد  دوخ و  نیب  رگا 
همه اب  نامیپ - هب  ياـفو  ندرمـش  گرزب  نوچ  یهلا  تاـبجاو  زا  يزیچ  رب  مدرم  اریز  هد ، رارق  دوخ  تادـهعت  رپس  ار  دوخ  و  اـمن ، تیاـعر 

قافتا دنراد - هک  ییارآ  فالتخا  نوگانوگ و  ياهاوه 
705 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دندوب هدومزآ  ار  ینکش  نامیپ  تشز  بقاوع  هک  ارچ  دنتسنادیم ، مزال  دوخ  رب  ار  دهع  رب  يافو  نیملسم  رب  هوالع  مه  نیکرـشم  دنرادن .
تخبدـب ناداـن  زج  دـنوادخ  رب  هک  نزم ، لوگ  ار  تنمـشد  و  نکـشم ، ار  دوخ  ناـمیپ  و  زروـن ، تناـیخ  ياهتفرگ  هدـهع  هب  هچنآ  رد  سپ 

دـهع و هتـشاذگ ، ناگدـنب  همه  هدـهع  رب  شتمحر  باب  زا  ار  نآ  تیاعر  هداد و  رارق  ناما  ار  شنامیپ  دـهع و  دـنوادخ  دـنکن ، یخاتـسگ 
. دنور نآ  هانپ  هب  ناگمه  و  دنیاسایب ، نآ  يراوتسا  رد  ات  تسا  ینما  میرح  نامیپ 

بیرف هیروت و  هناهب و  لیوأت و  هار  نآ  رد  هک  نکم  رارقرب  ینامیپ  دـهع و  تسین . اور  رکم  بیرف و  تنایخ و  نامیپ  دـهع و  رد  نیا  رب  اـنب 
رطاخ هب  تنداتفا  انگنت  رد  دـیابن  و  ربم ، راک  هب  ولهپ  ود  دـننام و  هیروت  راتفگ  نامیپ  دـهع و  ندومن  راوتـسا  دـیکأت و  زا  سپ  و  دـشاب ، زاب 
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نامیپ دهع و  يانگنت  رد  وت  ربص  هک  ارچ  دناشکب ، عورـشمان  روط  هب  نآ  خسف  هب  ار  وت  هدـش  روآ  مازلا  وت  يارب  ادـخ  نامیپ  دـهع و  هکنیا 
دروم قح  بناج  زا  هکنیا  زا  تسا  رتوکین  و  یناسرت ، شتازاجم  زا  هک  یتنایخ  زا  تسا  رتهب  يراد  ار  شتبقاع  يرترب  شیاشگ و  دـیما  هک 

ینک ششخب  تساوخ  رد  دنوادخ  زا  ترخآ  ایند و  رد  یناوتن  هک  یتروص  هب  يدرگ ، عقاو  تساوخزاب 
.

706 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

يزیرنوخ زا  زیهرپ 

نایاپ تمعن و  نتفر  نیب  زا  و  تازاـجم ، تمظع  و  قح ، ماـقتنا  نتخاـس  کـیدزن  رد  يزیچ  اریز  شاـب ، رذـح  رب  قحاـن  هب  نوخ  نتخیر  زا 
اب هطبار  رد  دـنکیم  مکح  مدرم  نیب  هک  يزیچ  لوا  تماـیق  رد  دـنوادخ  تسین . نتخیر  قحاـن  هب  نوـخ  دـننام  هب  تموـکح  ناـمز  نتفرگ 

یتسـس هب  ار  تردـق  مارح  نوخ  نتخیر  هک  نکم ، تیوقت  مارح  نوخ  نتخیر  هب  ار  تموکح  سپ  دـناهتخیر . قحان  هب  هک  تسا  ییاهنوخ 
. دهد لاقتنا  يرگید  هب  هدومن و  طقاس  ار  تموکح  هکلب  دناشک ،

. تسا لتاق  نتشک  دمع  لتق  رفیک  هک  ارچ  تسین ، يرذع  نم  دزن  ادخ و  دزن  دمع  لتق  رد  وت  يارب 
میب نآ  زا  رتالاب  ندز و  تشم  رد  هکنیا  هچ  تفر - نوریب  دح  زا  نداد  رفیک  رد  تتـسد  ای  ریـشمش  ای  هنایزات  و  يدش ، هابتـشا  راچد  رگا  و 

ددرگ عنام  لوتقم  نادناخ  هب  اهب  نوخ  تخادرپ  زا  ار  وت  تموکح  توخن  ادابم  تسا - لتق 
.

707 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نوگانوگ تاشرافس 

زا تالاح  نیا  اریز  شاب ، رذحرب  مدرم  فیرعت  شیاتس و  هب  هقالع  زا  و  دنک ، يدنسپ  دوخ  هب  هدولآ  ار  وت  هچنآ  رب  هیکت  يدنسپدوخ و  زا 
. دنک دوبان  ار  ناراکوکین  یکین  ات  تسوا  رظن  رد  ناطیش  ياهتصرف  نیرتنئمطم 

یهد و ياهدـعو  ّتیعر  هب  ای  يرامـش ، گرزب  تسه  هچنآ  زا  شیب  ار  دوخ  هدرک  ای  يراذـگ ، ّتنم  ّتیعر  رب  ار  تناسحا  هکنیا  زا  زیهرپب 
رد قح  رون  ندرب  نیب  زا  ثعاب  نتـشادنپ  تسه  هچنآ  زا  شیب  ار  راک  و  ناسحا ، نالطب  بجوم  ّتنم  هک  ارچ  يروآ ، اج  هب  ار  نآ  فـالخ 

ماجنا دـییوگب و  هک  تسادـخ  گرزب  مشخ  ثعاـب  نیا  : » هدومرف گرزب  دـنوادخ  تسا ، مدرم  ادـخ و  مشخ  ببـس  هدـعو  فلخ  و  بلق ،
«. دیهدن

ای تسا ، مولعمان  هک  يزیچ  رد  يزابجل  ای  هدش ، نکمم  شماجنا  هک  يروما  رد  يراگنا  لهس  ای  هدیسرن ، شتقو  هک  ییاهراک  رد  هلجع  زا 
تسا نشور  هک  هچنآ  رد  یتسس 

708 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. هد ماجنا  شدوخ  عقوم  هب  ار  يراک  ره  و  راذگب ، شدوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  شاب . رذح  رب 

نآ هب  وت  هجوت  هک  هچنآ  رد  تلفغ  زا  و  زیهرپب ، دنتسه  يواسم  نآ  رد  مدرم  همه  هک  یلاح  رد  یهد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يزیچ  هکنیا  زا 
رد و  دـنریگیم ، نارگید  عفن  هب  وت  زا  ياهداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  هچنآ  اریز  شاب ، رذـح  رب  تسا  مولعم  ناگمه  يارب  تسا و  يرورض 

تردق و یـشکرس و  بضغ و  تّدـش و  مشخ و  دنناتـسب . وت  زا  ار  مولظم  داد  و  دوشیم ، هتـشادرب  تیاهراک  يور  زا  هدرپ  ینامز  كدـنا 
ظفح ار  دوخ  توطس  هلمح و  نتخادنا  ریخأت  و  ماقتنا ، رد  باتش  زا  دوخ  نتشاد  زاب  هب  روما  نیا  مامت  زا  و  ریگ ، رایتخا  رد  ار  تنابز  يزیت 
داـی هب  رایـسب  هکنیا  اـت  دـش  یهاوخن  دوخ  رب  طلـسم  مکاـح و  زگره  و  يوـش ، کـلام  ار  تراـیتخا  ناـنع  ددرگ و  مارآ  تمـشخ  اـت  نک ،
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. یتفا دنوادخ  هب  تشگزاب 
نامربمایپ زا  هک  يرثا  ای  بوخ ، ياهشور  هب  هک  تسا  مزـال  زین  و  یـشاب ، دوخ  زا  شیپ  لدـع  ياـهتموکح  داـی  هب  هک  تسا  بجاو  وت  رب 

هدیسر هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
709 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

لابند رد  و  ییامن ، ادـتقا  میدرک  لمع  نآ  ساسا  رب  ام  يدـید  هک  هچنآ  هب  سپ  ییاـمن ، هجوت  تسا  دـنوادخ  باـتک  رد  هک  ياهضیرف  اـی 
ماـگنه هب  وت  يارب  اـت  ینک ، شـشوک  مدومن  ماـمت  وت  رب  ار  تجح  نآ  هلیـسو  هب  مدرک و  ررقم  تیارب  هماـن  دـهع  نیا  رد  هک  هچنآ  ندرک 

. دشابن يرذع  هناهب و  سوه  اوه و  يوس  هب  سفن  باتش 
یّلـص ادخ  لوسر  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  و  تسین ، یبوخ  ریخ و  هب  هدنهد  قیفوت  و  يدب ، زا  هدنرادهاگن  يدـحا  زگره  گرزب  يادـخ  زج 
نایاپ ار  ترضح  شرافس  نم  و  دوب ، ناتنامالغ  رب  ینابرهم  تاکز و  زامن و  رب  بیغرت  دومن  شرافـس  نم  هب  شیایاصو  رد  هلآ  هیلع و  هّللا 

تسین گرزب  يادخ  هب  زج  یتّوق  لوح و  ار  یسک  و  مهدیم ، رارق  متشون  وت  يارب  هک  يدهع 

دشابیم نآ  نایاپ  هک  نامیپ  نیا  زا  یتمسق 

وا ياضر  هچنآ  هب  ار  وت  نم و  میامنیم  تلئـسم  تساوخرد  هنوگ  ره  ماجنا  رب  شتردـق  یگرزب  و  شریگارف ، تمحر  اب  دـنوادخ  زا  نم  . 
ندوب روذعم  زا  تسا ، نآ  رد 

710 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
، دهد قیفوت  تمارک  ینوزف  تمعن و  مامت  و  شیاهرهـش ، رد  ابیز  راثآ  و  شناگدنب ، نیب  رد  کین  يانث  هارمه  هب  شقولخم ، شدوخ و  دزن 

هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  رب  دورد  مالـس و  و  میدرگیم . زاب  وا  يوس  هب  ام  همه  دهد ، رارق  تداهـش  تداعـس و  ار  وت  نم و  یگدـنز  نایاپ  و 
مالسلا و  داب . شکاپ  هزیکاپ و  لها  رب  هیلع و 

(2054 . )

داتسرف ریبز  هحلط و  بناج  هب  یعازخ  نیصح  نب  نارمع  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2054  ) 54

ناهنپ هچ  رگ  دیهاگآ - امش  دعب ، اما  تسا  هدرک  رکذ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  رد  تاماقم  باتک  رد  ار  نآ  یفاکـسا  رفعج  وبا  . 
یناسک زا  رفن  ود  امـش  دـندومن ، تعیب  نم  اب  ات  مدرکن  تعیب  نانآ  اب  و  دـندمآ ، نم  لابند  مدرم  اـت  متفرن  مدرم  لاـبند  نم  هک  دـیرادیم -

تعیب ایند  دوجوم  عاتم  ای  تردق  تنطلس و  رطاخ  هب  نم  اب  مدرم  مومع  دیدرک . تعیب  دیدمآ و  نم  لابند  هک  دیدوب 
711 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

يدونـشخان يور  زا  رگا  و  دینک ، هبوت  دنوادخ  رـضحم  هب  دیدرگرب و  تسا  دوز  ات  دیدرک  تعیب  تبغر  يور  زا  امـش  رگا  سپ  دـندومنن ،
زا امش  مسق  مدوخ  ناج  هب  دیدوشگ . نم  يور  هب  ار  ناتدوخ  زا  تساوخزاب  هار  ینکـشنامیپ  هانگ  نتـشاد  ناهنپ  تعاط و  راهظا  هب  هدوب ،
نآ رد  هکنآ  زا  شیپ  نتفرن  نم  تعیب  راب  ریز  و  دـیدوبن ، رتراوازـس  هدـیقع  نامتک  هّیقت و  هب  دـندوبن ) تعیب  هب  روبجم  هک   ) نیرجاهم ریاس 

. دوب رتناسآ  امش  يارب  نآ  هب  رارقا  زا  سپ  ینکش  تعیب  زا  دیوش  دراو 
يرواد دناهنیدم  رد  نونکا  امـش و  یماح  هن  دنتـسه و  نم  یماح  هن  هک  یمدرم  امـش  نم و  نیب  دییایب  متـشک ، نم  ار  نامثع  دیدرک  نامگ 

. دوش هتخانش  لوئسم  هثداح  نیا  رد  شهانگ  هزادنا  هب  سک  ره  سپس  دننک ،
تـسا نیا  زا  رتهب  نیا  و  تسا ، گنن  امـش  يارب  هلأسم  نیرتگرزب  لاح  نیا  رد  هکنیا  هچ  دـیدرگ ، زاب  دوخ  يأر  زا  هدروخلاس ، درم  ود  يا 

مالسلا و  دریگب . ار  ناتنماد  خزود  شتآ  گنن و  هک 
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.
712 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2055)

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2055  ) 55

کی مادک  لمع  دنک  مولعم  ات  هداهن  شیامزآ  هصرع  هب  ایند  رد  ار  ایند  مدرم  و  هداد ، رارق  ترخآ  يارب  ار  ایند  ناحبـس  دـنوادخ  دـعب ، اما 
. میوش شیامزآ  نآ  هب  ات  دـناهداد  رارق  ایند  رد  ار  ام  میاهدـشن ، رومأم  ایند  راک  رد  شـشوک  هب  و  دـناهدیرفاین ، ایند  يارب  ار  اـم  تسا . رتهب 
زا و  يدیود ، ایند  لابند  هب  نآرق  لیوأت  اب  هداد ، رارق  تجح  يرگید  رب  ار  ام  زا  یکی  و  هدومن ، شیامزآ  نم  هب  ار  وت  و  وت ، هب  ارم  دنوادخ 
هک ییاـج  اـت  دـیدز ، نم  هب  ار  نآ  ندـش  هتخیر  تمهت  ماـش  لـها  وت و  و  هدـشن ، هدولآ  نآ  هب  مناـبز  تسد و  هک  یتـساوخ  ار  ینوـخ  نم 

تراهم و  امن ، تیاعر  ار  یهلا  ياوقت  دوخ  هراب  رد  تخیگنا . رب  نم  اب  گنج  هب  ار  ناتناگداتفا  راک  زا  ناتراک  رد  و  ار ، ناتلهاج  ناتهاگآ 
هک ترخآ  بناج  هب  ار  دوخ  يور  نک ، نوریب  ناطیش  تسد  زا  ار 

713 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
عطق ار  تاهلابند  و  درادرب ، ار  تناینب  هک  دنک  تراتفرگ  ياهدنبوک  يالب  هب  يدوز  هب  دـنوادخ  هکنیا  زا  سرتب  و  نادرگب ، تسوت  ام و  هار 

راکیپ رد  ار  وت  نم و  هدنروآ  درگ  تارّدقم  رگا  تسین ، هار  نآ  هب  ار  غورد  هک  یمـسق  مروخیم  مسق  دنوادخ  هب  وت  يارب  نم  هک  دـیامن ،
تسا نارواد  نیرتهب  وا  هک  دنک ، يرواد  ام  نیب  دنوادخ  ات  منامیم  وت  اب  هراومه  دهد  رارق  يور  رد  يور  مه  اب 

(2056 . )

ماش فرط  هب  رگشل  یهدنامرف  هب  ار  يو  هک  یماگنه  هدومن ، شرافس  یناه  نب  حیرش  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  ياهـشرافس  زا  ( 2056  ) 56
داتسرف

زا ار  دوخ  رگا  شاب  هاگآ  و  وشم . نمیا  نآ  زا  لاح  چیه  رد  و  سرتب ، هدـنهد  بیرف  يایند  زا  دوخ  رب  زیهرپب ، ماش  حبـص و  ره  رد  ار  ادـخ 
. دناشکیم اهنایز  زا  يرایسب  هب  ار  تدوجو  سفن  ياهاوه  ینادرگن ، زاب  نآ  نایز  زا  سرت  رطاخ  هب  يراد  تسود  هک  یناوارف  روما 

شاب هدنبوک  هدننک و  عفد  ار  تمشخ  يدنت  و  نادرگ ، زاب  وش و  عنام  اهسوه  زا  ار  دوخ  سفن  سپ 
.

714 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(2057)

دوب هرصب  مزاع  هنیدم  زا  هک  ینامز  هفوک ، لها  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2057  ) 57

ره رد  هدش ، زواجت  نم  رب  ای  زواجتم  ای  هدیدمتـس ، ای  مرگمتـس  ای  تسین  نوریب  لاح  ود  زا  و  مدـش ، نوریب  ماهلیبق  هاگیاج  زا  نم  دـعب ، اما 
دب رگا  و  دنهد ، میرای  مراکوکین  رگا  ات  دنیایب ، نم  بناج  هب  هک  دـسریم  نانآ  هب  ماهمان  هک  مروآیم  یناسک  دای  هب  ار  ادـخ  نم  تروص 

دنراداو قح  هار  هب  تشگزاب  هب  ارم  مراک 
(2058 . )

هدومن شرازگ  ار  نیّفص  نایرج  نآ  رد  هک  اهرهش ، یلاها  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2058  ) 58
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، دوب یکی  مالسا  هب  نامتوعد  نامربمایپ و  نامراگدرورپ و  هک  دوب  نیا  رما  رهاظ  میدش ، وربور  نایماش  اب  هک  دوب  نیا  ام  همانرب  زاغآ 
715 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

اب ام  فالتخا  هکنیا  زج  دوب  دـحاو  همانرب  ام ، زا  نانآ  هن  میتساوخ و  نانآ  زا  ار  ص )  ) ربمایپ هب  قیدـصت  ادـخ و  هب  نامیا  ندرک  دایز  اـم  هن 
هراـچ هب  مدرم  ندومن  مارآ  هنتف و  شتآ  ندرک  شوماـخ  اـب  دـییایب  میتفگ : دوب ، كاـپ  نآ  زا  اـم  نماد  هک  دوب  ناـمثع  نوخ  رد  رگیدـکی 

ار قح  هک  مینک  ادیپ  تردق  و  دندرگ ، دحتم  ناناملسم  دوش و  راوتسا  تفالخ  رما  ات  درک ، هراچ  ناوتیمن  نیا  زا  سپ  هک  میزیخرب  يزیچ 
. مینکیم جالع  دروخ  دز و  اب  ار  راک  نیا  دنتفگ : ام  باوج  رد  میهد . رارق  شدوخ  ياههاگیاج  رد 

گنج نوچ  دیـشک . هنابز  تخورفا و  رب  شیاههلعـش  و  دش ، مکحم  راوتـسا و  دوشگ و  ار  شلاب  گنج  ات  دـندنادرگ  يور  ام  داهنـشیپ  زا 
زین اـم  دـنداهن ، ندرگ  میدرکیم  توـعد  ار  ناـنآ  هچنآ  هـب  تشاذـگ ، فرط  ود  رد  ار  شلاـگنچ  و  درب ، ورف  ناـنآ  اـم و  رد  ار  شنادـند 

زا کی  ره  سپ  دیدرگ . عطق  ناشرذع  و  دش ، رهاظ  نانآ  رب  تجح  ات  میتفریذپ ، تعرـس  هب  ار  نانآ  هتـساوخ  و  میتفگ ، خساپ  ار  ناشتوعد 
ینوگنرس وا  جراوخ )  ) دنام شیهارمگ  رب  درک و  تجاجل  هک  یـسک  و  هدناهر ، تکاله  زا  ار  وا  دنوادخ  دنام  رادیاپ  نخـس  نیا  رب  نانیا 

شلد رب  دنوادخ  هک  تسا 
716 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هدیخرچ شرس  درگ  هب  يدب  دماشیپ  و  هدنکفا ، هدرپ 
(2059 . )

ناولح هاپس  هدنامرف  هبطق  رسپ  دوسا  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2059  ) 59

، دشاب ناسکی  وت  شیپ  مدرم  روما  دیاب  سپ  درادیم ، زاب  رایـسب  تلادع  زا  ار  وا  دشاب  نوگانوگ  نارمکح  تساوخ  لیم و  هاگره  دعب ، اما 
وت رب  دـنوادخ  هچنآ  هب  ار  دوخ  سفن  و  نک ، بانتجا  يرادـن  شوخ  ار  نآ  رئاظن  هک  يروما  زا  تسین . لدـع  زا  یـضوع  متـس  رد  هک  ارچ 

. ریگ راک  هب  شباذع  زا  سرت  شباوث و  دیما  هب  هدومن  بجاو 
هیاـم تماـیق  زور  رد  تعاـس  نآ  یتـحار  هکنآ  رگم  هدـنامن  تحار  نآ  رد  یتعاـس  راداـیند  تسا و  شیاـمزآ  هناـخ  اـیند  هک  شاـب  هاـگآ 

هزادـنا هب  هکنیا  و  تسا ، شیوخ  سفن  ندـییاپ  وت  رب  قوقح  هلمج  زا  و  دـنادرگن ، زاـینیب  قـح  زا  يزیچ  زگره  ار  وـت  و  ددرگ ، شترـسح 
تتردق

717 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
مالسلا و  دسریم . تیعر  هب  وت  بناج  زا  هک  تسا  يدوس  زا  شیب  دسریم  وت  هب  تهج  نیا  زا  هک  يدوس  اریز  یشوکب ، تیعر  راک  رد 

(2060 . )

دنتشذگیم نانآ  تیرومأم  هقطنم  زا  نایهاپس  هک  ینارازگ  راک  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2060  ) 60

: دنکیم روبع  نانآ  هقطنم  زا  هاپس  هک  ییاهرهش  نارازگراک  تایلام و  ناگدننک  عمج  هب  نینمؤملا ، ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا 
هدومن بجاو  نانآ  رب  دنوادخ  هچنآ  هب  ار  نانآ  و  دننکیم ، روبع  امـش  هقطنم  زا  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  مداتـسرف  ار  یهاپـس  نم  دعب ، اما 

. دنیامن بانتجا  نانآ  هب  جنر  ندناسر  مدرم و  رازآ  زا  هک  ماهدرک ، شرافس 
ریـس يارب  دنک و  راچان  ار  یـسک  یگنـسرگ  هکنیا  رگم  مرازیب ، امـش  هب  هاپـس  متـس  زا  مراد  امـش  اب  هک  يدهعت  رطاخ  هب  امـش و  شیپ  نم 

متس هب  هک  ار  یسک  دباین . نآ  ریغ  یهار  شیوخ  ندرک 
718 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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. دیراد زاب  مدرک  انثتسا  هچنآ  رد  نانآ  هب  ضرعت  هاپس و  هب  ندز  هبرض  زا  ار  دوخ  نانادان  تسد  و  دیهد ، رفیک  دنک  زارد  ناتلاوما  هب  تسد 
تردق نم  ادخ و  کمک  هب  زج  دسریم و  امش  هب  نانآ  زا  هک  یمتس  زا  و  دیناسرب ، نم  هب  ار  دوخ  تایاکش  متکرح ، رد  هاپس  لابند  هب  نم 

هّللا ءاش  نا  منادرگرب ، امش  زا  ار  متس  نآ  ادخ  يرای  هب  ات  دیهن ، نایم  رد  نم  اب  تیاکش  دیرادن  ار  نآ  عفد 
(2061 . )

زا هک  نمشد  نتشاذگاو  تلع  هب  ار  وا  دوب ، تیه  رد  وا  لماع  هک  یتقو  هب  یعخن ، دایز  هب  لیمک  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2061  ) 61
دنکیم خیبوت  دناهتفر  ناناملسم  جارات  يارب  هتشذگ و  وا  هقطنم 

یناوتان هدـش ، راذـگاو  يرگید  هب  هک  يراک  تمحز  ندیـشک  شود  رب  و  دـناهداهن ، شاهدـهع  رب  ار  هچنآ  یمدآ  ندومن  عیاـض  دـعب ، اـما 
لها هب  تزات  تخات و  تسا . هدننک  كاله  ياهیرظن  و  راکشآ ،

719 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
اهنآ زا  ار  نمـشد  هاپـس  دـنک و  ظـفح  ار  اـهنآ  هک  تسین  یـسک  میاهداد و  تموـکح  اـهنآ  رب  ار  وـت  هک  ییاـهزرم  يراذـگاو  و  ایـسیقرق ،

هن و  تسا ، ییاناوت  يوزاب  ار  وت  هن  ياهدـش ، لپ  دـندوب  تناتـسود  تراغ  ناهاوخ  هک  تنانمـشد  يارب  تسرداـن . تسا  يرکف  دـنادرگرب 
و دروخب ، شرهش  لها  درد  هب  هک  يدوب  یمکاح  هن  و  یتسکش ، ار  نمـشد  تکوش  هن  یتسب و  ار  يزرم  هن  یـسرت ، وت  هیحان  زا  ار  نمـشد 

مالسلا و  ینک . تیافک  ار  يراک  دوخ  ریما  زا  یناوتیم  هن 
(2062 . )

درک بوصنم  رصم  تموکح  هب  ار  وا  هک  ینامز  داتسرف ، رتشا  کلام  اب  هک  رصم  لها  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2062  ) 62

هراشا

رد ناهج  زا  نوچ  داتـسرف . ایبنا  رب  هاوگ  و  ادرف ، باذـع  زا  نایناهج  هدـنناسرت  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ناحبـس  دـنوادخ  دـعب ، اـما 
مبلق رد  مسق  ادخ  هب  دنتساخرب . عازن  هب  تفالخ  اب  هطبار  رد  ناناملسم  وا  زا  سپ  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص  تشذگ -

720 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
وا زا  دعب  ار  نآ  ای  دنرب ، نوریب  شنادناخ  زا  ار  تفالخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  سپ  برع  هک  تشذـگیمن  مرطاخ  رب  و  داتفایمن ،

. دنراد رود  نم  زا 
هکنآ ات  متـشاد  هاگن  تسد  راک  رد  هلخادم  زا  دندرکیم . تعیب  وا  اب  هک  نالف  بناج  هب  مدرم  نتفاتـش  رگم  درکن  هدز  تفگـش  ارم  يزیچ 

هب رگا  مدیسرت  دننکیم ، توعد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نید  ندرک  دوبان  هب  ار  مدرم  و  هتشگ ، زاب  مالـسا  زا  یهورگ  مدومن  هدهاشم 
رب تموکح  ندش  توف  زا  رتگرزب  نم  رب  نآ  تبیصم  هک  مشاب  نآ  يدوبان  دهاش  ای  منیبب  نید  رد  ياهنخر  مزیخنرب  شلها  مالـسا و  يرای 
رد نیا  رب  انب  دشاپیم . مه  زا  ربا  نوچمه  ای  دوریم ، نیب  زا  بارـس  نوچمه  و  تسا ، یگدـنز  هاتوک  نارود  عاتم  هک  یتموکح  تسامش ،

. دیسر ماکحتسا  يراوتسا و  هب  نید  و  دش ، دوبان  تفر و  نیب  زا  لطاب  ات  مدرک  مایق  اههنتف  نآ  نایم 
721 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا همان  نیا  زا  یتمسق  و 

رب نم  سرت . هن  تسا و  كاـب  هن  ارم  دنـشاب ، هدرک  رپ  ار  نیمز  ماـمت  هک  یلاـح  رد  موـش  وربور  نانمـشد  اـب  ییاـهنت  هب  رگا  مـسق  ادـخ  هـب 
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شاداپ هب  میادخ و  ياقل  دنموزرآ  نم  هنیآ  ره  منیقی . رب  مراگدرورپ  يوس  زا  تریـصب  رب  دوخ  بناج  زا  شیوخ  تیاده  نانآ و  یهارمگ 
دوخ نیب  رد  ار  ادخ  لام  و  دتفا ، ناراکهبت  نادرخیب و  تسد  هب  تما  نیا  تموکح  هک  تسا  نیا  زا  مفّـسأت  اما  دیما ، راظتنا و  رد  وا  کین 
نانیا زا  اریز  دنیامن ، دوخ  تسدمه  ار  ناقساف  و  دنزیخ ، گنج  هب  ناگتسیاش  اب  و  دنریگ ، یگدرب  هب  ار  قح  دابع  و  دننک ، تسد  هب  تسد 

هک تسا  یـسک  نانیا  زا  مه  و  تشگ ، يراج  وا  رب  دوب  ررقم  مالـسا  رد  هک  يّدح  و  دیـشون ، مارح  بارـش  امـش  نایم  رد  هک  تسا  یـسک 
. دش یمک  ششخب  وا  هب  شندروآ  مالسا  يارب  هکنیا  ات  دشن  ناملسم 

اور ششوک  امش  کیرحت  عمج و  رد  و  مدرکیمن ، خیبوت  بیغرت و  ار  امش  رادقم  نیا  مدیسرتیمن  امش  رب  ناراکبان  نیا  تموکح  زا  رگا 
. مدرکیم ناتیاهر  دیدومن  یتسس  دیدز و  زاب  رس  هک  ینامز  و  متشادیمن ،

722 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رد و  هدش ، هدوبر  ناتیاهروشک  و  هدمآ ، رد  نانآ  نامرف  تحت  ناتیاهرهـش  و  هدش ، مک  نمـشد  هلمح  اب  امـش  نیمزرـس  دینیبیمن  امـش  ایآ 
هک دیزاسم  نیگنس  نیمز  رب  ار  دوخ  و  دینک ، چوک  ناتنانمشد  اب  گنج  بناج  هب  دزرمایب ، ار  امـش  ادخ  هتفرگ !؟ رد  گنج  امـش  ياهرهش 
هک ره  و  تسا ، رایشوه  رادیب و  هشیمه  وجگنج  درم  دوش . امـش  بیـصن  همانرب  نیرتتسپ  و  دیدرگرب ، ّتلذ  هب  و  دیراپـسب ، يراوخ  هب  نت 

مالسلا و  تفخ . دهاوخن  وا  هب  تبسن  نمشد  دباوخب  هدوسآ  نمشد  زا 
(2063 . )

وب هفوک  رد  شرازگ  راک  هک  يرعشا  یسوم  وبا  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2063  ) 63

عنم دوب  هدرک  توـعد  لـمج  گـنج  يارب  هک  یتـقو  هب  ترـضح  کـمک  هب  نتفر  زا  ار  مدرم  دیـسر  ربـخ  نینمؤـملا  ریما  هب  هک  یناـمز  د ،
: سیق نب  هّللا  دبع  هب  نینمؤملا ، ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  دنکیم 

ماهداتسرف نوچ  وت ، نایز  هب  مه  تسوت و  دوس  هب  مه  هک  هدیسر  نم  هب  ینخس  وت  بناج  زا  دعب ، اما 
723 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. زیگنا رب  ام  بناج  هب  دنتـسه  وت  اب  هک  ار  یناسک  و  ور ، نوریب  تاهنال  زا  و  دنبب ، مکحم  ار  تدـنبرمک  و  نز ، رمک  هب  نماد  دـمآ  تدزن  هب 
. وش رود  هفوک  زا  يدیسرت  رگا  و  وش ، هناور  یتفای  ار  قح  رگا  سپ 

ات دوش ، هتخیمآ  مه  هب  تکـشخ  رت و  ناوختـسا و  تشوگ و  ات  دنرادنرب  ترـس  زا  تسد  و  دنیآ ، تغارـس  هب  یـشاب  اجک  ره  مسق  ادخ  هب 
گرزب هنتف  تسین ، ناـسآ  يرادـنپیم  هکناـنچ  هنتف  نیا  ینک . تشحو  رـس  تشپ  دـننامه  وربور  زا  و  یباـین ، نتـسشن  تـصرف  هـک  ییاـج 

. تخاس راومه  ار  شتخس  و  ناسآ ، ار  شراوشد  و  دش ، راوس  شبکرم  رب  دیاب  هک  تسا  ییاز  تشهد 
یخارف هک  ییاج  هب  وش  رود  تسین  وت  دنیاشوخ  همانرب  نیا  رگا  بایب ، ار  تاهرهب  بیـصن و  و  وش ، کلام  ار  تراک  ریگ ، راک  هب  ار  تلقع 
ینـالف دـنیوگن  هک  یباوـخ  یـشاب ، باوـخ  رد  وـت  دـنهد و  ماـجنا  نارگید  ار  راـک  نیا  هک  تسا  نـیا  روـخ  رد  تـسین ، نآ  رد  یتاـجن  و 

ماجنا نادحلم  هک  هچنآ  هب  تبسن  وا  و  دریگیم ، ماجنا  تسا  قح  رب  هک  یسک  تسد  هب  هک  تسا  قح  هزرابم  نیا  مسق  ادخ  هب  تساجک !؟
مالّسلا و  درادن . یکاب  دنهدیم 

.
724 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2064)

هیواعم همان  باوج  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2064  ) 64
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میدروآ نامیا  ام  اریز  داتفا ، ییادج  امش  ام و  نیب  هتشذگ  رد  یلو  میدوب ، قافتا  تفلا و  رد  مه  اب  امش  ام و  یتفگ  هک  روط  نامه  دعب ، اما 
رد نیا  و  یلیمیب ، يور  زا  رگم  درواین  مالسا  امـش  ناملـسم  و  دیاهنتف ، راچد  امـش  میتسار و  هار  هب  ام  مه  زورما  و  دیدیزرو ، رفک  امـش  و 

. دنتشگ يو  تسدمه  دندش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  میلست  برع  ناگرزب  مامت  هک  دوب  یلاح 
یطبر وت  هب  روما  نیا  مدـمآ ، دورف  هرـصب  هفوک و  رهـش  ود  نایم  و  مدومن ، دـیعبت  ار  هشیاـع  و  متـشک ، نم  ار  ریبز  هحلط و  هک  يدوب  هتفگ 

. مهاوخب وت  زا  ار  شرذع  هک  درادن  يزاین  مه  تسین و  ینایز  هلأسم  نیا  رد  ار  وت  درادن ،
725 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ترجه دش  ریسا  تردارب  هک  يزور  نآ  زا  داب  تمولعم  دمآ ، یهاوخ  نم  گنج  هب  راصنا  نیرجاهم و  زا  يرگـشل  اب  هک  يدش  روآ  دای  و 
میآ ترادـید  هب  رگا  هک  شاب ، هدوسآ  يراد  هلجع  نم  رادـید  هب  رگا  نونکا  دـییوگ ،) رجاـهم  دوخ  هب  هک  دـیاشن  ار  امـش  و   ) تشگ عطق 

: هتفگ دسا  ینب  ردارب  هک  تسا  نآ  دننام  ییآ  نم  رادید  هب  وت  رگا  و  دشاب ، هتخیگنا  رب  وت  تبوقع  يارب  ارم  دنوادخ  هک  تسا  راوازس 
. دبوکیم نانآ  رب  دریگیم و  رب  ار  تشرد  زیر و  گنس  هک  دنور  یناتسبات  داب  لابقتسا  هب 

، هدیشوپ یهارمگ  فالغ  تلد  رب  متسناد  هکنانچ  مسق  ادخ  هب  تسا . نم  شیپ  متشک  ار  تردارب  ییاد و  ّدج و  نآ  هلیسو  هب  هک  يریشمش 
هک هتخاس  فرـشم  يدب  ياج  رب  ار  وت  هک  ياهتفر  الاب  ینابدرن  رب  هک  دوش  هتفگ  وت  هراب  رد  تسا  هتـسیاش  تسا ، صقان  كدنا و  تلقع  و 

ار يرما  و  یشابیمن ، شکلام  هک  يدنارچ  ار  يدنپـسوگ  و  تسین ، وت  هدشمگ  هک  یتساوخ  ار  يزیچ  هک  ارچ  وت ، دوس  هن  تسوت  نایز  هب 
تیاهییاد اـهومع و  هیبش  دوز  هچ  تسا ، رود  تلمع  زا  تراـتفگ  هزادـنا  هچ  يراد ، رارق  شندـعم  رد  هن  یتسه و  شلها  هن  هک  یتساوخ 

ياهوزرآ تواقش و  هک  يدش 
726 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

زا هن  دنداتفا ، رد  نوخ  كاخ و  هب  ات  دندیگنج  وا  اب  ینادیم  هک  هنوگ  نامه  تشاداو ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  راکنا  هب  ار  نانآ  لطاب 
يراگنا لهـس  اـب  تسین و  یلاـخ  نآ  زا  دربن  نادـیم  هک  ییاهریـشمش  ربارب  رد  ار  یمیرح  هن  و  دـندرک ، عاـفد  دوخ  عفن  هب  یمیظع  هثداـح 

. دندومن تیامح  درادن  يراگزاس 
ات ناشک ، همکاحم  هب  نم  دزن  ار  نانآ  سپس  نک ، تعاطا  نم  زا  نارگید  دننام  ایب  یتفگ ، نخس  هزادنا  زا  دایز  نامثع  ناگدنـشک  هراب  رد 

. منک يرواد  ادخ  باتک  هب  ناشیا  وت و  نیب 
شلها رب  مالس  تسا . ریش  زا  وا  نتفرگ  زاب  يادتبا  رد  لفط  ندز  لوگ  دننام  هب  یهاوخیم  وت  هچنآ  یلو 

.
727 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2065)

هیواعم هب  مه  زاب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2065  ) 65

هار هب  لـطاب  ياـهاعدا  اـب  وت  يدرگ ، دـنمهرهب  نآ  زا  يزیخرب و  نشور  روما  هدـهاشم  هب  قیقد  يدـید  اـب  هک  هدیـسر  نآ  ناـمز  دـعب ، اـما 
هک ار  یلاملا  تیب  و  یتسب ، دوخ  هب  تسوت  هبترم  زا  رترب  ار  هچنآ  یتخادنا ، اهغورد  بیرف و  هصرع  رد  اورپیب  ار  دوخ  و  یتفر ، تناینیشیپ 

نوخ تشوگ و  زا  هک  تسا  یتایعقاو  ندومن  راـکنا  و  قح ، زا  رارف  رطاـخ  هب  تیاـههمانرب  نیا  همه  يدوبر ، هدـش  هتخودـنا  نارگید  يارب 
و تسه ، يزیچ  راکـشآ  یهارمگ  زج  قح  زا  دعب  ایآ  هدش ، رپ  نآ  زا  تاهنیـس  و  هدینـش ، تشوگ  هک  یتایعقاو  نامه  دوب ، رتمزال  وت  يارب 

تـسا ینامز  رید  هنتف  هک  نک ، يرود  نتخیمآ  مه  هب  ار  لطاب  قح و  هابتـشا و  زا  دراد ؟ دوجو  ياهمانرب  هابتـشا  زا  ریغ  نشور  ناـیب  زا  سپ 
. هتخاس انیبان  ار  انیب  ياههدید  شیکیرات  و  هدنکفا ، هرهچ  رب  ار  شیاههدرپ  هک 
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728 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
شناد و هک  ياهنوگ  هناسفا  تاـملک  و  درادـن ، ياهناـشن  حلـص  یتشآ و  زا  هک  بساـنتیب ، ینانخـس  اـب  دیـسر  نم  هب  ياهماـن  وت  فرط  زا 

مدق هناشنیب  ياهقطنم  رد  یکیرات  هب  ای  هتفر ، ورف  رازنش  رد  هک  ینام  یسک  هب  تساسایب  ياههتفگ  نیا  اب  تسا ، هتفابن  رب  ار  نآ  يرابدرب 
ره و  دسریمن ، نآ  هب  زاورپ  دنلب  باقع  تسا ، رود  شیاههناشن  و  تخـس ، نآ  هب  ندیـسر  هک  ياهدرب  يدنلب  ياج  هب  ار  دوخ  درادیم ، رب 

. دنکیم يربارب  قّویع  هراتس  اب  دور  الاب  نآ  رب  هک 
داد و رارق  وت  اب  نانآ  زا  یکی  يارب  اـی  يریگ ، تسد  هب  ناـشروما  رد  تلاـخد  يارب  ار  نیملـسم  تموکح  نم  زا  سپ  وت  هک  ادـخ  هب  هاـنپ 

يارب ادـخ  ناگدـنب  يزرو و  یهاتوک  رگا  هک  شیدـنیب ، ياهراچ  شیوخ  يارب  و  باـیرد ، ار  دوخ  نونکا  مه  زا  مراذـگ ! ارجا  هب  یناـمیپ 
مالسلا و  دوشن . هتفریذپ  نآ  زا  سپ  تسا  هتفریذپ  وت  زا  زورما  هچنآ  و  دوش ، هتسب  تیور  هب  اهرد  دنزیخرب  وت  اب  گنج 

.
729 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2066)

تسا هدمآ  رگید  یتروص  هب  نیا  زا  شیپ  هک  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2066  ) 66

تـشگیمن وا  بیـصن  هک  يزیچ  توف  زا  و  ددرگیم ، لاحـشوخ  دـشیمن  توف  وا  زا  هک  يزیچ  هب  ندیـسر  زا  یمدآ  دـعب ، اما  همان 22 ) )
مشخ و ندرب  راک  هب  اـی  یباـیماک  هب  ندیـسر  وت  دزن  تیاـیند  زا  هماـنرب  نیرترب  تساـجیب .) هودـنا  یلاحـشوخ و  نیا   ) دوشیم كانهودـنا 

شیپ زا  هک  دوش  يزیچ  هب  فوطعم  تیلاحـشوخ  دیاب  دشاب . قح  ندرک  هدنز  ای  لطاب  ندرک  دوبان  وت  دزن  راک  نیرتهب  دیاب  دـشابن ، بضغ 
دشاب گرم  زا  دعب  ناهج  هجوتم  تاهشیدنا  و  يراذگیم ، ياج  هب  دوخ  زا  دعب  هک  یتورث  رب  تهودنا  و  ياهداتسرف ،

.
730 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2067)

دوب هکم  رد  ترضح  لماع  هک  سابع  نب  مثق  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2067  ) 67

دهاوخ اوتف  وت  زا  هک  ار  نآ  و  نیـشنب ، نانآ  رطاخ  هب  ار  زور  فرط  ود  رآ ، ناشدای  هب  ار  هّللا  ماّیا  و  راد ، اپرب  ار  جـح  مدرم  يارب  دـعب ، اـما 
. زیخرب وگتفگ  هب  اناد  اب  و  زومایب ، ار  لهاج  هد ، اوتف 

زا راک  يادتبا  رد  رگا  هک  نکم ، مورحم  ترادید  زا  ار  يدنمزاین  و  دـشابن ، تاهرهچ  زج  ینابرد  و  تنابز ، زج  یناسر  مایپ  مدرم  وت و  نیب 
. يوشن شیاتس  راک  رخآ  رد  شتجاح  ندش  اور  يارب  دوش ، هدنار  تهاگرد 

ناریقف و هب  و  نک ، فرـصم  دنتـسه  وت  دزن  رد  هک  یناگنـسرگ  نادنملایع و  يارب  ار  نآ  نک و  تقد  هدش  عمج  وت  دزن  هک  یلاملا  تیب  رد 
. مینک میسقت  دنتسه  ام  شیپ  هک  یناسک  نایم  ات  تسرف  نم  دزن  ار  نآ  هفاضا  و  ناسرب ، نادنمزاین 

731 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نآ رد  يداب  فکاع و  : » دیامرفیم دنوادخ  اریز  دـنریگن ، هراجا  دـنریگیم  نکـسم  هقطنم  نیا  رد  هک  یناسک  زا  هدـب  نامرف  هکم  مدرم  هب 

ام و دـنوادخ  تسین . هکم  لها  دوریم و  جـح  هب  رگید  راید  زا  هک  تسا  یـصخش  نآ  يداب  و  هکم ، میقم  فکاـع  زا  دوصقم  دـنیواسم ،»
مالسلا و  دیامن . قفوم  تسوا  بوبحم  هچنآ  هب  ار  امش 

(2068 . )
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ترضح تفالخ  زا  شیپ  هیلع  هّللا  ۀمحر  یسراف  ناملس  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2068  ) 68

. تسا هدنشک  شرهز  یلو  مرن ، یهن  تسد  نآ  هب  نوچ  تسا ، رام  نوچمه  ایند  دعب ، اما 
نوچ راذگب  دوخ  زا  ار  شهودنا  و  دـنامیم ، وت  هارمه  یکدـنا  شیالاک  زا  هک  ارچ  نک  يرود  تسا  دـنیاشوخ  ار  وت  ایند  رد  هک  هچنآ  زا 

. يراد رواب  ار  شینوگرگد  شقارف و 
نوچ رادایند  هک  شاب ، رذحرب  رتشیب  نآ  زا  نامز  نامه  تسا  رتشیب  ایند  اب  وت  سنا  هک  یتقو  هب 

732 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تـشحو سرت و  هب  ار  وا  دش  نئمطم  ایند  اب  سنا  هب  نامز  ره  ای  داتـسرف ، یتخـس  الب و  هصرع  هب  ار  وا  ایند  تفرگ  مارآ  یـشوخ  تذل و  هب 

مالسلا و  تخاس ! راچد 
(2069 . )

ینادمه ثراح  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2069  ) 69

تـسا هتـشذگ  قح  زا  هک  هچنآ  هب  رامـش ، مارح  ار  شمارح  و  لـالح ، ار  شلـالح  نک ، دـنپ  بلط  نآ  زا  نز و  گـنچ  نآرق  نامـسیر  هب 
شزاـغآ هـب  شماـجنا  و  تـسا ، رگید  ضعب  هیبـش  نآ  زا  یـضعب  اریز  ریگ ، دـنپ  نآ  هدـنام  یقاـب  يارب  ناـهج  هتــشذگ  زا  نـک ، قیدـصت 

. ینک دای  قح  هب  زج  ادخ  مان  زا  هکنیا  رد  راد  گرزب  ار  ادخ  مان  تسا . ینداد  تسد  زا  ینتفر و  نیب  زا  نآ  همه  و  ددنویپیم ،
دوخ يارب  ار  نآ  شاهدـننک  هک  یلمع  ره  زا  نکم . وزرآ  راوتـسا  مکحم و  طرـش  اب  زج  ار  گرم  شاب . گرم  زا  دـعب  گرم و  دای  رایـسب 

نیملسم يارب  ددنسپیم و 
733 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ییاهراک زا  نک . يرود  دوریم  مرـش  نآ  زا  راکـشآ  رد  دریگیم و  ماجنا  ناهن  رد  هک  ياهمانرب  ره  زا  و  شاب . رذـح  رب  تسین  دـنیاشوخ 
رارق مدرم  ياههتفگ  ياـهریت  هناـشن  ار  تیوربآ  زیهرپب . دـبلطیم  شزوپ  نآ  زا  اـی  دزیخیم  رب  راـکنا  هب  دوش  لاؤس  شاهدـننک  زا  رگا  هک 

دنیوگیم وت  يارب  ار  هچنآ  ره  زین  و  دنکیم ، تیافک  ییوگغورد  رب  راک  نیمه  هک  راذگم ، نایم  رد  مدرم  اب  يدینـش  ار  هچنآ  ره  و  هدم ،
نامز و  شاب ، رابدرب  بضغ  تقو  هب  و  نک ، تشذـگ  ییاناوت  ماـگنه  هب  روخ ، ورف  ار  مشخ  تسا . لـهج  رب  هاوگ  نیا  هک  نکم ، بیذـکت 
حالص هار  هب  هتشاذگ  ترایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتمعن  ره  زا  دشاب . تیارب  یشوخ  تبقاع  ات  شاب  هتـشاد  یـشوپ  مشچ  تردق  تموکح و 

. دوش هدید  وت  رد  هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  هناشن  دیاب  ربن ، یهابت  هب  ار  هدادادخ  تمعن  چیه  و  نک ، فرصم 
یتسرف شیپ  یکین  زا  هچنآ  ره  هک  قح ، هار  رد  شلام  لها و  ناـج و  نداتـسرف  شیپ  رد  تسا  ناـشیا  نیرتهب  نینمؤم  نیرتهب  شاـب  هاـگآ 

تشز شراک  تسس و  شیأر  هک  یسک  اب  ینیشنمه  زا  دوب . دهاوخ  وت  ریغ  يارب  شریخ  يراذگ  ياج  هب  ار  هچنآ  و  دوش ، هریخذ  وت  يارب 
، زیهرپب تسا 

734 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
زکارم رد  تماقا  زا  تسا ، نیملسم  عامتجا  زکرم  اجنآ  هک  نیزگ  نکسم  گرزب  ياهرهـش  رد  دنـسانشیم . شتـسود  زا  ار  یتسود  ره  هک 

زا راد . لوغـشم  دـیآ  تراک  هب  هک  يروما  رد  ار  تاهشیدـنا  زیهرپب . دـنکدنا  ادـخ  تعاط  رب  ناراک  ددـم  هک  اجنآ  يراکمتـس و  تلفغ و 
وا رب  ار  وت  هک  یسک  اب  هطبار  رد  تساههنتف . ندمآ  شیپ  ناطیش و  روضح  لحم  زکارم  نآ  اریز  نک ، رذح  رازاب  ياههاگرذگ  رد  نتسشن 

. تسا يرازگرکش  ياههار  هلمج  زا  هجوت  نیا  هک  شاب ، هتشاد  هجوت  دایز  دناهداد  يرترب 
مامت رد  يروذعم . نآ  هب  تبسن  هک  يراک  ای  يورب ، داهج  يارب  هک  يرفس  رگم  يوش ، رضاح  هعمج  زامن  هب  ات  نکم  رفـس  هعمج  زور  رد 
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شاب و ارادم  قفر و  هب  وا  اب  و  بیرفب ، تدابع  رد  ار  دوخ  سفن  تسا . رترب  زیچ  همه  زا  ادخ  زا  تعاطا  هک  نک ، تعاطا  ادخ  زا  تیاهراک 
شماـجنا و زا  ار  وـت  هک  تسا ، بجاو  وـت  رب  هچنآ  رد  رگم  رآ ، شتداـبع  هب  دراد  تغارف  طاـشن و  هک  یناـمز  و  نکم ، يریگتخـس  وا  هـب 
زا اـیند  ندروآ  تسد  هب  يارب  تـقو  نآ  رد  وـت  دـیآ و  رد  وـت  رب  گرم  هـکنیا  زا  سرتـب  تـسین . ياهراـچ  شنیعم  ناـمز  رد  نآ  تاـعارم 

ینیشنمه زا  یشاب . يرارف  تدنوادخ 
735 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

یهاپـس مشخ  هک  زیهرپب ، مشخ  زا  رادب . تسود  ار  شناتـسود  راد و  گرزب  ار  دنوادخ  ددنویپ . يدب  هب  يدب  هک  نک ، يرود  ناراکدب  اب 
مالسلا و  تسا . سیلبا  نایهاپس  زا  گرزب 

(2070 . )

، دوب هنیدم  رد  ترضح  رازگراک  هک  يراصنا  فینح  نب  لهس  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2070  ) 70

هیواعم بناج  هب  یناهنپ  هب  دناوت  دزن  هک  یمدرم  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دعب ، اما  دنتـسویپ  هیواعم  هب  هک  هنیدم  لها  زا  یهورگ  اب  هطبار  رد 
شمارآ نانآ و  تلالـض  رد  هدم ، هار  دوخ  هب  سوسفا  ددرگیم  هتـساک  ناشکمک  زا  و  دوشیم ، مک  ناشیا  ددع  زا  هک  هچنآ  رب  دنوریم ،

هب هدروآ و  يور  نآ  هب  دـنیایند ، لها  نانیا  دنتفاتـش ، ینادان  یلد و  روک  فرط  هب  و  دـنتخیرگ ، قح  تیادـه و  زا  هک  سب  نیمه  وت  رطاخ 
دندینش دندید و  دنتخانش و  ار  تلادع  دناهداتفا ، شلابند 

736 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
زا دنناسرب ، ییاون  نان و  هب  ار  دوخ  ات  دـنتخیرگ  لاح  نیع  رد  و  دـنیواسم ، مه  اب  قح  رد  ام  هاگـشیپ  رد  مدرم  هک  دنتـسناد  و  دـندیمهف ، و 

هلأسم نیا  رد  دنوادخ  میراودیما  دـناهدومنن . يور  تلادـع  هب  و  هدرکن ، رارف  متـس  زا  نانآ  مسق  ادـخ  هب  رود ! دنـشاب و  رود  ادـخ  تمحر 
وت رب  مالس  و  هّللا . ءاش  نا  دیامن ، راومه  ام  رب  ار  شیراومهان  ناسآ و  ام  رب  ار  شیراوشد  تفالخ 

(2071 . )

شیرازگ راک  تناما  رد  وا  درامگ و  راک  هب  یحاون  یضعب  رد  ار  وا  هک  يدبع  دوراج  نب  رذنم  هب  تسا  ترـضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2071  ) 71
درک تنایخ 

دیـسر شرازگ  نم  هب  هاگان  يوریم ، وا  شور  هب  و  یتسه ، وا  وریپ  مدرک  رکف  و  دومن ، نیبشوخ  وت  هب  تبـسن  ارم  تردپ  یتسرد  دعب ، اما 
، یتسین رادرب  تسد  سفن  ياوه  زا  تیعبت  رد  هک 

737 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب تـنید  زا  ندـش  ادـج  تـمیق  هـب  و  ینکیم ، داـبآ  ار  تیاـیند  تـترخآ  ندرک  ناریو  اـب  يراذـگیمن ، یقاـب  تـترخآ  يارب  ياهریخذ  و 

دننام هک  یـسک  تسا ! رتهب  وت  زا  تشفک  دنب  تاهداوناخ و  رتش  دشاب  تسرد  هدش  شرازگ  نم  هب  وت  زا  هچنآ  رگا  يدنویپیم . تناشیوخ 
یتناما رد  ای  دـنرب ، الاب  ار  شماقم  ای  و  ددرگ ، ارجا  وا  طسوت  هب  ياهمانرب  هن  و  دوش ، هتـسب  وا  هلیـسو  هب  يزرم  هک  دراد  تیلها  هن  دـشاب  وت 

. هّللا ءاش  نا  نک  تکرح  نم  فرط  هب  دسر  تتسد  هب  همان  نیا  هک  ینامز  دنشاب . ناما  رد  وا  تنایخ  زا  ای  دنیامن ، شکیرش 
رظن شفرط  نآ  فرط و  نیا  هب  بترم  يدنسپدوخ  ینیب و  دوخ  زا  دومرف : شاهراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  یسک  رذنم  نیا 

دیامنیم كاپ  ار  شیاهشفک  رابغ  درگ و  هتسویپ  و  دمارخیم ، دوخ  هماج  ود  رد  دنکیم ،
.«

738 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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(2072)

هیلع هّللا  ۀمحر  سابع  نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2072  ) 72

. داد دنهاوخن  وت  هب  تسین  وت  يزور  هک  یقزر  و  تسج ، یهاوخن  یشیپ  تگرم  رب  وت  دعب ، اما 
ایند زا  هچنآ  ددرگیم ، تسد  هب  تسد  هک  تسا  ياهناخ  ایند  و  وت ، ررـض  هب  يزور  وت و  عفن  هب  يزور  تسا : زور  ود  راگزور  شاب  هاگآ 

تشاد یهاوخن  ار  شعفد  تردق  دوخ  يورین  اب  تسوت  ررض  هب  هچنآ  و  یشاب ، ناوتان  دنچ  ره  دسریم  وت  هب  تسوت  بیصن 
(2073 . )

هیواعم هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2073  ) 73

تاهمان هب  نداد  شوگ  و  وت ، هب  یپایپ  ياهباوج  رد  نم  دعب ، اما 
739 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هب نتفرگ  خـساپ  يارب  هک  ییاههمان  و  يراد ، تساوخرد  نم  زا  هک  يروما  رد  وت  منکیم . هئطخت  ار  متـسارف  و  هتـسناد ، هجیتن  یب  ار  میأر 
نوـچ و  دـیآیم ، رد  بآ  زا  غورد  شاهیاـپیب  ياـهباوخ  هتفر و  ورف  نیگنـس  باوـخ  هـب  هـک  یناـمیم  ار  یـسک  یتـسرفیم ، نـم  بناـج 

هب ای  تسوا  دوس  هب  ایآ  دیآیم  شیپ  ار  وا  هچنآ  دنادیمن  هتخادـنا  یتخـس  ینیگنـس و  هب  ار  وا  شنداتـسیا  هک  ياهداتـسیا  اپ  هب  نادرگرس 
ياهدنبوک تابرض  دوبن  نمؤم  مدرم  ندنام  یقاب  هب  ماهقالع  رگا  مسق  ادخ  هب  تسوت ! هیبش  وا  یلو  یتسین  یـسک  نینچ  دننامه  وت  وا . نایز 

زاب تروما  نیرتهب  هب  هکنیا  زا  ار  وت  ناطیـش  هک  شاب  هاگآ  دنک . بآ  ار  تشوگ  و  دـبوکب ، ار  ناوختـسا  هک  دیـسریم  وت  هب  نم  فرط  زا 
شلها رب  مالس  و  هتشاد . زاب  يونشب  ار  دوخ  هدننک  تحیصن  راتفگ  و  يدرگ ،

(2074 . )

هدش تیاور  یبلک  نب  ماشه  طخ  زا  و  تشاگن ، نمی  لها  هعیبر و  هلیبق  نایم  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  دهع  زا  ( 2074  ) 74

میقم و  نمی ، لها  نیشن  هیداب  نیشن و  رهش  هک  تسا  يدهع  نیا 
740 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

روتـسد نآ  هب  ار  مدرم  و  دـننک ، توعد  نآ  هب  و  دـنیامن ، يوریپ  ار  ادـخ  باتک  هکنیا  هب  دـناهدرک ، قافتا  نآ  رب  هعیبر  هلیبق  درگ  ناـبایب  و 
ار يزیچ  نآ  ياج  هب  و  دـننکن ، هلماعم  یتمیق  چـیه  هب  ار  نآ  دـننک ، لوبق  داد  ناـمرف  نآ  هب  دومن و  توعد  نآرق  هب  سک  ره  زا  و  دـنهد ،

. دنشاب ادصمه  رگیدکی و  رای  دحتم و  دیامن  كرت  ار  نآ  هدرک و  تفلاخم  نآرق  اب  هک  یسک  هیلع  رب  و  دنریذپن ،
نامیپ نیا  رب  دننکشن . رگید  هورگ  هب  یهورگ  نتفگ  ازسان  ندومن و  راوخ  ای  یصخش ، مشخ ، ای  یـسک ، شنزرـس  رطاخ  هب  ار  دوخ  نامیپ 

دهع زا  انامه  تسا ، ناشیا  هدهع  رب  همان  نامیپ  نیا  اب  شنامیپ  ادخ و  دهع  دندهعتم . ناشلهاج  لقاع و  اناد ، نادان و  بیاغ ، رـضاح و  همان 
. دش دهاوخ  شسرپ  ادخ 

تشون بلاط  یبا  نب  یلع  ار  همان  نامیپ  نیا  و 
741 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2075)

. تشون هیواعم  هب  هنیدم  زا  تفالخ ، هب  ترضح  نآ  اب  مدرم  تعیب  زاغآ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2075  ) 75
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: نایفس وبا  رسپ  هیواعم  هب  نانمؤم ، ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  هدرک  تیاور  لمج  باتک  رد  ار  نآ  يدقاو 
دوبن و ياهراـچ  نآ  زا  هک  هچنآ  تسوـیپ  عوـقو  هب  اـت  یهاـگآ ، امـش  زا  ار  مینادرگ  يور  امـش و  اـب  هطبار  رد  ار  متجح  رذـع و  دـعب ، اـما 

يارب دناوت  دزن  هک  نانآ  زا  دمآ ، هچنآ  دمآ  و  تشذگ ، هتشذگ  تسا ، رایـسب  نخـس  ینالوط و  ناتـساد  تشادن ، ناکما  نآ  زا  يریگولج 
مالسلاو ایب . نم  يوس  هب  تنارای  زا  یهورگ  اب  و  ریگ ، تعیب  نم 

.
742 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2076)

داد رارق  دوخ  ياج  هب  هرصب  رد  ار  وا  هک  یتقو  سابع ، نب  هّللا  دبع  هب  تسا  ترضح  نآ  تاشرافس  زا  ( 2076  ) 76

یناطیـش هزیگنا  يرـسکبس و  نآ  هک  نک ، رذح  مشخ  زا  شاب ، ور  هداشگ  نانآ  نایم  يرواد  ناشیا و  اب  نتـسشن  رد  مدرم و  اب  دروخرب  رد 
دهاوخ کیدزن  شتآ  هب  دنک  رود  ادخ  زا  ار  وت  هچنآ  و  دیامنیم ، رود  مّنهج  شتآ  زا  دنک  کیدزن  ادخ  هب  ار  وت  هچنآ  شاب  هاگآ  تسا .

دومن
(2077 . )

داتسرف جراوخ  اب  وگتفگ  يارب  ار  وا  هک  ینامز  سابع ، نب  هّللا  دبع  هب  مه  زاب  تسا  ترضح  نآ  تاشرافس  زا  ( 2077  ) 77

اب یلو  رگید ، زیچ  ناـنآ  ییوگیم  نآرق  زا  يزیچ  وت  دراد ، نوگاـنوگ  یناـعم  لـمحت  نآرق  هک  ارچ  زیخنرب ، هرظاـنم  هب  نآرق  اـب  ناـنآ  اـب 
دنرادن يریزگ  شریذپ  زج  نآ  ربارب  رد  هک  نک ، جاجتحا  نانآ  اب  ص )  ) ربمایپ ّتنس  کمک 

.
743 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(2078)

هب دندوب  هدش  هدناشن  يرواد  يارب  نآ  رد  هک  یلحم  زا  يرعشا  یسوم  وبا  هک  ياهمان  خساپ  رد  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2078  ) 78
تشون ترضح  نآ 

ینوگرگد راچد  دوخ  ترخآ  ناوارف  بیصن  هب  تبسن  مدرم  زا  يرایسب  انامه  هدروآ  يزاغم  باتک  رد  يوما  ییحی  نب  دیعس  ار  همان  نیا  ، 
دنسپ دوخ  یمدرم  هک  ماهدش ، زیگنا  تفگش  ياهمانرب  راچد  نم  دنتفگ . نخـس  سوه  اوه و  يور  زا  و  دندروآ ، يور  ایند  هب  سپ  دندش ،

هب يدـحا  شاب ، هاگآ  دـنام . جالع  نودـب  دوش و  هتـسب  نوخ  مسرتیم  هک  منکیم  نامرد  ناـنآ  زا  ار  یتحارج  نم  دـناهدمآ ، درگ  نآ  رب 
مناهاوخ و ار  ياهتسیاش  تبقاع  وکین و  شاداپ  راک  نیا  رد  نم  تسین ، رتصیرح  نم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  تفلا  تدحو و 

هتـشگرب ینتـشاد  نم  زا  ییادج  تقو  رد  هک  دوخ  یگتـسیاش  زا  وت  هچ  رگا  منکیم  افو  ماهتفرگ  هدهع  رب  هداد و  هدعو  هچنآ  هب  يدوز  هب 
دوس زا  هک  تسا  یسک  تخبدب  اریز  یشاب ،

744 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب ادـخ  هک  يراک  ندرک  دـساف  زا  و  دـیوگ ، لطاب  هب  نخـس  هک  ياهدـنیوگ  زا  نم  دـنام . مورحم  هدـش  تیانع  وا  هب  هک  ياهبرجت  لـقع و 

و دنباتشیم . وت  يوس  هب  اوران  لطاب و  نانخـس  اب  نارادرک  دب  هک  نک ، اهر  يرادن  تفرعم  هک  ار  هچنآ  سپ  مرازیب . رّفنتم و  هدروآ  حالص 
مالسلا
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(2079 . )

دیسر تفالخ  هب  هک  یتقو  هب  رگشل  نارادرس  هب  تسا  ترضح  نآ  ياههمان  زا  ( 2079  ) 79

هب ار  مدرم  هکنآ  رگید  دنتخورف ، ایند  هب  ار  قح  مه  اهنآ  دنتـشاد ، زاب  ّقح  زا  ار  مدرم  هک  دیـشک  یهابت  هب  ینعم  نیا  ار  ناینیـشیپ  دـعب ، اما 
دندرک يوریپ  ار  لطاب  مه  اهنآ  دندرب ، لطاب 

.
745 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3000)

هدش و ترضح  نآ  زا  هک  ییاهـشسرپ  ياهخـساپ  هدیزگ  تسا  نآ  زا  مالّـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  ياههظعوم  اهتمکح و  هدیزگ  باب 
راوگرزب نآ  رگید  دصاقم  اب  هطبار  رد  هاتوک  ياههتفگ 

هراشا

.
747 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3001)

(3001  ) 1

دنشود شریش  هک  یناتسپ  هن  و  دنوش ، شراوس  هک  تسا  یتشپ  هن  ار  وا  شاب ، هچب  رتش  نوچمه  هنتف  رد  دومرف : ترضح  نآ 
(3002 . )

(3002  ) 2

یتسپ هب  یضار  درک  شاف  ار  دوخ  یتخس  هک  یـسک  و  تخاس ، راوخ  ار  شـسفن  دومن  دوخ  راعـش  ار  عمط  هک  نآ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
تشگ رادقمیب  داد  تراما  دوخ  رب  ار  شنابز  هک  یمدآ  و  دش ،

(3003 . )

(3003  ) 3

بیرغ شراید  رد  تسدـیهت  ناسنا  دـنک ، لال  شناهرب  زا  ار  كریز  یتسدـگنت  ناصقن ، سرت  و  تسا ، راـع  لـخب  دومرف : ترـضح  نآ  و 
تسا

(3004 . )

(3004  ) 4

ایند رد  دهز  تعاجش ، يرادیاپ  تفآ ، یناوتان  دومرف : ترضح  نآ 
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748 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تسوکین ینیشنمه  اضق  هب  اضر  و  تسالب . زا  رپس  ینمادکاپ  و  تورث ،

(3005 . )

(3005  ) 5

تسا فاص  ياهنییآ  هشیدنا  و  هزات ، ياهرویز  هدیدنسپ  بادآ  اهبنارگ ، یثاریم  شناد  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3006 . )

(3006  ) 6

. تسا ناسنا  بویع  هدنناشوپ  نارگید  رازآ  لمحت  و  تبحم ، ماد  ییور  هداشگ  تسوا ، زار  نزخم  لقاع  هنیس  دومرف : ترضح  نآ  و 
: هدومرف نینچ  ریخا  هرقف  هنیمز  رد  هک  ترضح  نآ  زا  هدش  تیاور  و 

تسا رایسب  یضار  دوخ  زا  مدآ  رب  نیگمشخ  و  تساهبیع . ششوپ  تملاسم  حلص و 
(3007 . )

(3007  ) 7

تسا ناهج  نآ  رد  نانآ  مشچ  يور  شیپ  ناهج  نیا  رد  ناگدنب  رادرک  و  دنمدوس ، تسا  ییوراد  هقدص  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3008 . )

(3008  ) 8

یتشوگ اب  دنیبیم ، یهیپ  اب  هک  دیوش  هدز  تفگش  ناسنا  نیا  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
749 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دنکیم سفنت  ياهرفح  زا  و  دونشیم ، یناوختسا  اب  دیوگیم ،
(3009 . )

(3009  ) 9

نانآ زا  ار  ناشیاهیبوخ  دنک  تشپ  نوچ  و  دهد ، تیراع  نانآ  هب  ار  نارگید  ياهیبوخ  دنک  يور  یتّلم  هب  ایند  نوچ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دیامن بلس 

(3010 . )

(3010  ) 10

دنیامن لیم  امش  هب  دیدنام  هدنز  رگا  و  دنیرگب ، امش  رب  دیتفر  ایند  زا  نوچ  هک  دینک  ترشاعم  نانچنآ  مدرم  اب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3011 . )
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(3011  ) 11

هد رارق  يو  رب  يزوریپ  هنارکش  ار  وا  زا  تشذگ  يدرک ، هبلغ  نمشد  رب  یتقو  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3012 . )

(3012  ) 12

هب ناتـسود  هک  تسا  یـسک  وا  زا  رتناوتان  و  تسا ، ناوتاـن  ناتـسود  نتفاـی  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتفیعـض  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دهدب تسد  زا  ار  هدروآ  تسد 

(3013 . )

(3013  ) 13

، دیسر امش  هب  اهتمعن  تامدقم  هک  ینامز  دومرف : ترضح  نآ  و 
750 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دینارم دوخ  زا  رکش  یمک  اب  ار  نآ  تیاهن 
(3014 . )

(3014  ) 14

دبایرد ار  رود  رایسب  هناگیب  يرای  دراذگاو ، کیدزن  هک  ار  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3015 . )

(3015  ) 15

دریگ رارق  شنزرس  ضرعم  رد  دیاب  يراتفرگ  ره  هن  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3016 . )

(3016  ) 16

تسوا دوخ  ریبدت  هب  یمدآ  گرم  یهاگ  هک  اج  نادب  ات  تسا ، تارّدقم  مار  روما  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3017 . )

(3017  ) 17

: مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هتفگ  موهفم  زا  ترضح  نآ  زا  دندرک  لاؤس  و 
: دومرف ترضح  نآ  دندیسرپ ، دییامنن » دوهی  هیبش  ار  دوخ  دیهد و  رییغت  ار  دیپس  يوم  »

درم هتشگ ، اجرباپ  راوتسا و  و  هدش ، هدرتسگ  مالسا  هرفـس  هک  زورما  اما  دوب ، كدنا  نید  لها  رامـش  هک  دومرف  یتقو  ار  نخـس  نیا  ربمایپ 
شرایتخا تسا و 
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(3018 . )

(3018  ) 18

، دنتشاذگ ورف  ار  قح  دومرف : دنتسج  يرود  وا  رانک  رد  داهج  زا  هک  یناسک  هراب  رد  ترضح  نآ  و 
751 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دنتساخن رب  لطاب  يرای  هب  و 
(3019 . )

(3019  ) 19

دیآرد رس  هب  شیوخ  لجا  هب  دباتشب  شیوزرآ  یپ  رد  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3020 . )

(3020  ) 20

شدنلب دریگ و  تسد  شیادخ  هکنآ  زج  دزغلب  هک  تسین  اهنآ  زا  یـسک  هکنیا  هچ  دـیرذگب ، نادرمناوج  شزغل  زا  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دزاس

(3021 . )

(3021  ) 21

. تسا تیمورحم  اب  هارمه  ییور  مک  و  سأی ، نیرق  سرت  دومرف : ترضح  نآ  و 
دیناد تمینغ  ار  کین  ياهتصرف  سپ  درذگیم ، ارذگ  ربا  دننام  هب  تصرف 

(3022 . )

(3022  ) 22

ینالوط يوربش  نیا  دـنچ  ره  میوش  راوس  نارتش  كرت  رب  هن  رو  رتهب ،) هچ   ) دوش هداد  اـم  هب  رگا  تسا  یّقح  ار  اـم  دومرف : ترـضح  نآ  و 
. دوش

نیا و  دوب . میهاوخ  هداتفا  مشچ  زا  دارفا  دننام  هب  دوشن  هداد  ام  ّقح  رگا  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا . ماما  حیصف  فیطل و  نانخـس  زا  نیا 
تسا نانیا  هبترم  رد  هک  تسا  یسک  ریسا و  هدرب و  دننام  دوشیم  راوس  بکار  رس  تشپ  هک  نآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب 

.
752 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3023  ) 23

(3023)
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دهدن تعرس  ار  يو  شبسن  دهد ، تکرح  يدنک  هب  ار  وا  شرادرک  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3024 . )

(3024  ) 24

تسا ندرک  فرطرب  ار  نیگهودنا  هودنا  و  ندیسر ، هاوخداد  داد  هب  گرزب  ناهانگ  ياههراّفک  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3025 . )

(3025  ) 25

ار وا  هک  یلاـح  رد  دتـسرفیم  وت  يوس  هب  یپ  رد  یپ  ار  شیاـهتمعن  ناحبـس  دـنوادخ  ینیبب  نوچ  مدآ ، رـسپ  يا  دومرف : ترـضح  نآ  و 
شاب رذحرب  يو  زا  ینکیم  ینامرفان 

(3026 . )

(3026  ) 26

راکـشآ شراسخر  تاحفـص  زا  شلّمأـتیب و  نانخـس  زا  هکنیا  رگم  دـنکیمن  ناـهنپ  شنورد  رد  ار  يزیچ  یـسک  دومرف : ترـضح  نآ  و 
ددرگیم

(3027 . )

(3027  ) 27

دوریم هار  وت  اب  هک  ییاج  ات  ورب  هار  تیرامیب  اب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3028 . )

(3028  ) 28

تسا دهز  نتشاد  ناهن  دهز  نیرترب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3029 . )

(3029  ) 29

! تسا عیرس  هچ  گرم  وت و  ندیسر  مه  هب  هدومن ، يور  وت  هب  گرم  ياهدرک و  تشپ  ایند  هب  هک  ینامز  دومرف : ترضح  نآ  و 
753 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3030)

(3030  ) 30

تسا هدیزرمآ  ایوگ  هک  ییاج  ات  هدیشوپ ، هدرپ  هانگ  رب  هنیآ  ره  مسق  ادخ  هب  رذح ! رذح ، دومرف : ترضح  نآ  و 
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(3031 . )

(3031  ) 31

: تسا هیاپ  راهچ  رب  راوتسا  نامیا  داد : خساپ  دش ، لاؤس  نامیا  اب  هطبار  رد  شترضح  زا 
. داهج تلادع ، رواب ، ییابیکش ،

شتآ زا  سرت  رد  هک  نآ  دنادرگ . تاوهش  زا  لد  تسا  تشهب  قاتشم  هک  نآ  راظتنا . دهز ، سرت ، قایتشا ، تسا : هبعش  راهچ  ار  ییابیکش 
تاریخ يوس  هب  تسا  گرم  راظتنا  رد  هک  نآ  و  درمـش . ناـسآ  ار  بئاـصم  تساـیند  هب  تبغریب  هک  نآ  درک . يرود  تاـمرحم  زا  تسا 

. تفاتش
هک نآ  ناکاپ . شور  هب  ادتقا  و  نارگید ، زا  يریگدنپ  هنامیکح ، تفایرد  هناکریز ، ییانیب  تسا : هبعش  راهچ  ار  رواب 

754 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تـسناد ار  يریگدنپ  هک  ره  و  تسناد . ار  يریگدنپ  دش  نشور  تمکح  ار  هک  ره  و  دـش . نشور  شیارب  تمکح  تفای  ییانیب  یکریز  رد 

. هدوب ناگتشذگ  نایم  رد  هک  دنام  نانچ 
ار شناد  قامعا  دیمهف  تسرد  هک  نآ  يرابدرب . رد  يراوتسا  نشور ، يرواد  شناد ، یـصاوغ  تسرد ، مهف  تسا : هبعـش  راهچ  ار  تلادع 

. تشگزاب باریس  تعیرش  ماکحا  روخشبآ  زا  تفایرد  ار  شناد  قامعا  هک  یسک  تفایرد .
. دومن یگدنز  یکین  یگدوتس و  هب  مدرم  نایم  رد  و  درکن ، یهاتوک  شراک  رد  دیزرو  يرابدرب  هک  ره  و 

فورعم هب  رما  هب  هک  نآ  ناراکدـب . اـب  ینمـشد  قـح ، عـضاوم  رد  تقادـص  رکنم ، زا  یهن  فورعم ، هـب  رما  تـسا : هبعـش  راـهچ  ار  داـهج 
. دومن اناوت  ار  نمؤم  مدرم  تساخرب 

لمع شاهفیظو  هب  دومن  تیاـعر  ار  قح  عضاوم  رد  قدـص  هک  نآ  و  دـناسر . تلذ  كاـخ  هب  ار  ناـقفانم  ینیب  درک  رکنم  زا  یهن  هک  ره  و 
درک و ینمشد  ناراکدب  اب  سک  ره  و  درک .
755 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دزاس دونشخ  تمایق  رد  ار  وا  دریگ و  مشخ  وا  رطاخ  هب  دنوادخ  تفرگ  مشخ  ادخ  يارب 
درک باوصان  يواکجنک  هک  نآ  ینمـشد . و  قح ، زا  فارحنا  مدرم ، اب  دروخ  دز و  باوصان ، يواکجنک  تسا : هیاپ  راهچ  رب  راوتـسا  رفک 

فرحنم قح  زا  هک  نآ  و  دـش . روک  قح  ندـید  زا  هتـسویپ  تساخرب  مدرم  اب  دروخ  دز و  هب  تلاـهج  یپ  زا  هک  نآ  و  تشگن . زاـب  قح  هب 
. دش یهارمگ  یتسم  راچد  هدید و  یبوخ  ار  يدب  يدب و  ار  یبوخ  تشگ 

. تشگ گنت  شتاجن  هار  و  تخس ، شراک  و  راوشد ، شیاههار  دومن  ینمشد  هک  نآ  و 
. دشن تیاده  حبص  شیهارمگ  بش  درک  دوخ  هویش  ار  لادج  هک  نآ  نتخاب . دوخ  و  یلد ، ود  سرت ، لادج ، تسا : هیاپ  راهچ  رب  کش 

هب هک  نآ  و  درک . شلامیاپ  ناطیش  ياهماگ  تشگ  یلد  ود  مزالم  سک  ره  و  دومن . درگ  بقع  تشاد  ور  شیپ  هچنآ  دناسرت  ار  هک  ره  و 
داد نت  ترخآ  ایند و  تکاله 

756 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دش دوبان  ناهج  ود  ره  رد 

میتشاذگاو تسا  باتک  نیا  رد  ام  دصق  هک  یشور  زا  نتفر  نوریب  ندش و  ینالوط  سرت  زا  ار  نآ  هک  دوب  يراتفگ  نخس  نیا  زا  سپ 
(3032 . )

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 284 

http://www.ghaemiyeh.com


(3032  ) 32

تسا راکدب  رتدب  يدب  زا  و  راکوکین ، رتهب  یکین  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3033 . )

(3033  ) 33

يریگتخس ّدح  رد  هن  راد  هاگن  هزادنا  ّدح ، زا  شیب  هن  شاب  هدنشخب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3034 . )

(3034  ) 34

تساهوزرآ ندراذگاو  يزاینیب  نیرترب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3035 . )

(3035  ) 35

دنیوگیم وا  قح  رد  دننادیمن  ار  هچنآ  مدرم  دباتشب ، تسین  دنیاشوخ  ار  مدرم  هک  ییاهراک  هب  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3036 . )

(3036  ) 36

دزاس تشز  ار  شراک  دنک  ینالوط  ار  وزرآ  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3037 . )

(3037  ) 37

مارتحا هناشن  هب  ترضح  ندید  اب  رابنا  رهش  نازرواشک  هک  ماش  هب  نتفر  تقو  رد  ترضح  نآ  و 
757 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نارس نآ  اب  هک  تسا  ياهمانرب  دنتفگ : دز !؟ رس  امـش  زا  دوب  یلمع  هچ  نیا  دومرف : دندیود ، راوگرزب  نآ  شیپاشیپ  هدش و  هدایپ  اهبـسا  زا 
: دومرف میرامشیم . گرزب  ار  دوخ 

یتخبدـب راچد  ترخآ  رد  و  دـیتفایم ، تقـشم  هب  ایند  رد  لمع  نیا  اب  امـش  و  دـنربیمن ، دوس  راـک  نیا  زا  امـش  نارادـمامز  مسق  ادـخ  هب 
شتآ زا  ینمیا  نآ  هارمه  هب  هک  یشیاسآ  تسا  دنمدوس  هچ  و  تسا ، یهلا  رفیک  نآ  لابند  هب  هک  یتقـشم  تسا  رابتراسخ  هچ  و  دیوشیم .

! تسا منهج 
(3038)

(3038  ) 38

تنایز راچد  يروآ  ياج  هب  اهنآ  اب  هچنآ  هک  نک  ظفح  نم  زا  ار  همانرب  راهچ  ود  مرـسپ ! دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ترـضح  شدنزرف  هب 
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قلخ نسح  بسح  نیرتیمارگ  و  ینیب ، دوخ  تشحو  نیرتالاب  تسا ، يدرخیب  يرادان  نیرتگرزب  تسا ، درخ  يزاینیب  نیرترب  دـنکیمن :
. تسا

نایز یلو  دهد  دوس  ار  وت  دهاوخیم  هک  شاب ، رذحرب  قمحا  اب  یتسود  زا  مرسپ ،
758 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هرانک راکدب  اب  یتسود  زا  و  درک . دهاوخ  غیرد  وت  زا  يدـنمزاین  وا  هب  تدـش  هب  هک  اجنآ  هکنیا  هچ  زیهرپب ، لیخب  اب  تقافر  زا  دـناسریم .
و کیدزن ، ترظن  رد  ار  رود  تسا ، بارس  دننام  هک  ارچ  نک ، رذح  وگغورد  اب  تقافر  زا  و  دشورفیم . يزیچ  كدنا  هب  ار  وت  اریز  ریگب ،

دنکیم رود  ار  کیدزن 
(3039 . )

(3039  ) 39

تسین قح  هب  یبّرقت  دناسر  نایز  تابجاو  هب  هک  یلاح  رد  تابحتسم  ماجنا  اب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3040 . )

(3040  ) 40

. تسوا نابز  تشپ  نادان  لد  و  وا ، بلق  سپ  رد  لقاع  نابز  دومرف : ترضح  نآ  و 
دراو رکف  دـید  حالـص  لد و  تروـشم  اـب  زج  ینخـس  ره  رد  لـقاع  هک  تسا  نیا  روـظنم  تـسا . فیرـش  تفگـش و  یناـعم  زا  هـعطق  نـیا 
نابز هک  تسا  نانچ  نیا  رب  انب  تسا . ّربدت  لّمأت و  هشیدنا و  هب  عوجر  زا  شیپ  شنابز  شاپ  تخیر و  نتفگ و  نخس  قمحا  یلو  دوشیمن ،

تسوا نابز  عبات  قمحا  بلق  و  وا ، بلق  وریپ  لقاع 
.

759 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3041)

(3041  ) 41

. تسوا بلق  رد  دنمدرخ  نابز  و  وا ، ناهد  رد  قمحا  لد  تسا : ترضح  نآ  نخس  نآ  هدش و  تیاور  ترـضح  زا  رگید  یظفل  هب  انعم  نیا 
تسا یکی  هلمج  ود  ره  يانعم  و 

(3042 . )

(3042  ) 42

: دومرف دوب ، هدش  رامیب  هک  یتقو  هب  شنارای  زا  یکی  هب  ترضح  نآ  و 
نتخیر نوچمه  ار  ناهانگ  یلو  تسین  يرجا  يرامیب  رد  اریز  داد ، رارق  تناهانگ  طوقس  ببـس  هدیـسر  وت  هب  يرامیب  زا  ار  هچنآ  دنوادخ 

ّتین و قدص  ضحم  ناحبـس  دنوادخ  تساپ . تسد و  هب  لمع  و  نابز ، هب  راتفگ  رد  شاداپ  دزیریم . هدنورپ  هحفـص  زا  تخرد  زا  اهگرب 
. دنکیم تشهب  دراو  دهاوخب  ار  شناگدنب  زا  مادک  ره  نطاب ، یگتسیاش 

نآ هک  تسا  يروما  هلمج  زا  يرامیب  هکنیا  هچ  تسا ، حیحـص  تسین » شاداپ  ادخ  بناج  زا  ار  يرامیب   » هدومرف ماما  هکنیا  دیوگ : فلؤم 
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، دسریم دبع  هب  ادخ  بناج  زا  هک  تساهنیا  لاثما  اهیرامیب و  اهدرد و  ربارب  رد  ضوع  قاقحتسا  اریز  دزم ، هن  تسا  ضوع  ار 
760 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هک تسا  قرف  شاداپ  ضوع و  نیب  باسح  نیا  يور  ددرگیم ، اهنآ  قحتسم  دهدیم و  ماجنا  دبع  هک  تسا  يراک  ربارب  رد  شاداپ  رجا  و 
هدومن نایب  دوخ  تسرد  بئاص و  يأر  ذفان و  ملع  اب  ار  قرف  نآ  ماما 

(3043 . )

(3043  ) 43

زا تعاطا  رطاخ  هب  و  دروآ ، مالسا  تبغر  يور  زا  دنک ، تمحر  ار  ترا  نب  باّبخ  دنوادخ  دومرف : ترا  نب  باّبخ  هراب  رد  ترضح  نآ  و 
تسیز قح  هار  رد  رگ  داهج  و  دوب ، دونشخ  دنوادخ  زا  و  دیزرو ، تعانق  دوب  یفاک  ار  وا  هچنآ  هب  و  دومن ، ترجه  قح 

(3044 . )

(3044  ) 44

تعاـنق دومنیم  تیاـفک  ار  وا  هچنآ  هب  و  درک ، راـک  باـسح  يارب  و  دوب ، داـعم  داـی  هب  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
تسیز ادخ  زا  يدونشخ  اب  و  دیزرو ،

(3045 . )

(3045  ) 45

رد ار  ناهج  مامت  رگا  و  درک . دهاوخن  ینمـشد  دزرو  ینمـشد  نم  اب  هک  منز  نمؤم  ینیب  نب  رب  ریـشمش  نیا  اب  رگا  دومرف : ترـضح  نآ  و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  یّما  ربمایپ  نابز  رب  هدش و  يراج  اضق  اریز  تشاد . دهاوخن  تسود  درادب  تسود  ارم  هک  مزیر  قفانم  ماک 

761 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
درادن تسود  ار  وت  قفانم  و  دنکن ، ینمشد  ار  وت  نمؤم  یلع ، ای  دومرف : هک  هتشذگ 

(3046 .« )

(3046  ) 46

تسا رتهب  دیامن  ینیب  دوخ  راچد  ار  وت  هک  یلمع  زا  دنوادخ  دزن  دناجنرب ، ار  وت  هک  یتشز  راک  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3047 . )

(3047  ) 47

راک زا  شنتـشاد  راـع  هزادـنا  هب  شیریلد  و  وا ، يدرمناوج  رادـقم  هب  شتقادـص  و  وا ، تمه  هزادـنا  هب  درم  هزادـنا  دومرف : ترـضح  نآ  و 
تسوا تریغ  نازیم  هب  شینمادکاپ  و  تشز ،

(3048 . )

(3048  ) 48
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تسا رارسا  ظفح  هب  يأر  و  يأر ، يریگ  راک  هب  رد  طایتحا  و  طایتحا ، هب  يزوریپ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3049 . )

(3049  ) 49

دیزیهرپب دوش  ریس  نوچ  تسپ  هلمح  زا  و  دوش ، هنسرگ  نوچ  میرک  هلمح  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3050 . )

(3050  ) 50

تفلا اهنآ  هب  سک  ره  تسا ، یشحو  نامدرم  ياهلد  دومرف : ترضح  نآ  و 
762 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دنروآ يور  وا  هب  دیوج 
(3051 . )

(3051  ) 51

دنک تدعاسم  ار  وت  تمعن  تلود و  هک  یتقو  ات  تسا  هدیشوپ  تبیع  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3052 . )

(3052  ) 52

تسا تازاجم  هب  نانآ  نیرتاناوت  تشذگ ، هب  مدرم  نیرتراوازس  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3053 . )

(3053  ) 53

زا ییاهر  يارب  ایح و  رطاـخ  هب  دنـشخب  تساوخرد  هب  ار  هچنآ  یلو  دـشاب ، تساوخرد  یب  هک  تسا  نآ  تواخـس  دومرف : ترـضح  نآ  و 
تسا ییوگدب 
(3054 . )

(3054  ) 54

تسین تروشم  نوچمه  ینابیتشپ  و  بدا ، نوچ  یثاریم  و  لهج ، نوچ  يرقف  و  لقع ، نوچ  یتورث  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3055 . )

(3055  ) 55

( تاوهش  ) يراد تسود  هچنآ  زا  ربص  و  تدابع ،)  ) يرادن لیم  هچنآ  رب  ربص  تسا : ربص  ود  ربص  دومرف : ترضح  نآ  و 
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(3056 . )

(3056  ) 56

تسا تبرغ  نطو  رد  یتسدیهت  و  نطو ، تبرغ  رد  تورث  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

763 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3057)

(3057  ) 57

. دوشیمن مامت  هک  تسا  یجنگ  تعانق  دومرف : ترضح  نآ  و 
هدش لقن  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  نخس  نیا  و 

(3058 . )

(3058  ) 58

تسا تاوهش  هّدام  لام  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3059 . )

(3059  ) 59

دهد هدژم  یبوخ  هب  هک  تسا  یسک  نوچ  دهد  میب  يدب  زا  ار  وت  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3060 . )

(3060  ) 60

دزگب دنراذگ  شدازآ  رگا  هک  تسا ، ياهدنرد  نابز  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3061 . )

(3061  ) 61

تسا نیریش  شندیزگ  هک  تسا  یبرقع  نز  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3062 . )

(3062  ) 62

هچ رگ  هد ، شاداـپ  رتنوزفا  هب  ار  نآ  دـنیامن  تناـسحا  هاـگره  و  هد ، خـساپ  ار  نآ  زا  رتهب  دـننک  مالـس  ار  وت  نوچ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
هدومن ناسحا  ّتیحت و  هب  يادتبا  هک  تسا  یسک  يارب  يرترب 
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(3063 . )

(3063  ) 63

تسا هاوخ  تعافش  لاب  رپ و  هدننک  تعافش  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3064 . )

(3064  ) 64

دنباوخ رد  هک  یلاح  رد  دنربیم  ار  نانآ  هک  دنتسه  یناوراک  نوچ  ایند  لها  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

764 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3065)

(3065  ) 65

تسا تبرغ  ناتسود  نتفر  تسد  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3066 . )

(3066  ) 66

تسا لها  ان  زا  نآ  تساوخرد  زا  رتناسآ  ندیسرن  تجاح  هب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3067 . )

(3067  ) 67

تسا نآ  زا  رتمک  ندرک  دیمون  هک  نکم ، ایح  كدنا  ياطع  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3068 . )

(3068  ) 68

تسا يرگناوت  تنیز  رکش  و  یتسدیهت ، تنیز  ینمادکاپ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3069 . )

(3069  ) 69

رادم كاب  یشاب  هنوگچ  هکنیا  زا  دشابن ، یهاوخ  هچنآ  هاگره  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3070 . )

(3070  ) 70
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دوشن هدید  طیرفت  طارفا و  هب  زج  نادان  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3071 . )

(3071  ) 71

ددرگ مک  نخس  دوش  لماک  لقع  نوچ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3072 . )

(3072  ) 72

تـسد راگزور  هب  هک  نآ  دـنکیم . رود  ار  وزرآ  و  کـیدزن ، ار  گرم  ون و  ار  اهدـیما  و  هنهک ، ار  اهندـب  راـگزور  دومرف : ترـضح  نآ  و 
، دید یتحاران  تفای 

765 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
داتفا یتخس  رد  داد  تسد  زا  ار  نآ  هک  ره  و 

(3073 . )

(3073  ) 73

مادـقا دوخ  ندومن  بدؤم  هب  مدرم  ندومن  بدؤم  زا  شیپ  دـیاب  دـهدیم  رارق  ییاوـشیپ  هبترم  رد  ار  دوـخ  هک  نآ  دوـمرف : ترـضح  نآ  و 
هب دیامن  بدا  دزومایب و  ار  دوخ  هک  نآ  و  دنک ، بادآ  هب  بدؤم  شرادرک  هب  دیاب  دیامن ، بدا  راتفگ  هب  ار  نارگید  هکنآ  زا  شیپ  و  دنک ،

دنک بیدأت  دزومایب و  ار  نارگید  طقف  هک  یسک  زا  تسا  رتراوازس  میظعت 
(3074 . )

(3074  ) 74

تسا گرم  يوس  هب  وا  نتشادرب  ماگ  ناسنا  ندیشک  سفن  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3075 . )

(3075  ) 75

تسا یندیسر  ياهدیشک  راظتنا  ره  و  یندش ، مامت  ياهدش  هدرمش  ره  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3076 . )

(3076  ) 76

دوش هدیجنس  ناشلّوا  هب  اهنآ  نایاپ  دوش ، هبتشم  روما  هک  ینامز  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3077 . )

(3077  ) 77
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رارـض دیـسرپ ، وا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هطبار  رد  هیواعم  دـش و  دراو  هیواـعم  رب  یتقو  تسا  یبابـض  هرمـض  رـسپ  رارـض  ربخ  زا 
زا یضعب  رد  ار  وا  هک  مهدیم  تداهش  تفگ :

766 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هتفرگ و تسد  هب  ار  شنساحم  و  هداتـسیا ، تدابع  هب  شبارحم  رد  وا  و  دوب ، هدنکفا  ورف  ار  دوخ  ياههدرپ  بش  هک  یتقو  هب  مدید  فقاوم 

: تفگیم درکیم و  هیرگ  نیگمغ  ناسنا  دننام  و  دیچیپیم ، دوخ  هب  هدیزگ  رام  صخش  نوچ 
ریغ زگره ! دابم ، کیدزن  تلاصو  نامز  ياهدـش !؟ مدـنموزرآ  ای  ینکیم !؟ هضرع  نم  هب  ار  دوخ  نیزگ ، يرود  نم  زا  ایند ، يا  اـیند ، يا 

و كدـنا ، تیگرزب  هاـتوک ، تیگدـنز  تسین . یتـشگ  زاـب  ار  نآ  هک  ماهدرک  هقـالط  هس  ار  وـت  تسین ، يزاـین  وـت  هب  ارم  هک  هد ، بیرف  ارم 
! تمایق تمظع  و  رفس ، يرود  و  هار ، يزارد  و  داز ، یمک  زا  هآ  تسا . کچوک  تدارم 

(3078)

(3078  ) 78

زا سپ  دوب ؟ یهلا  ردق  ءاضق و  هب  ماش  يوس  هب  ام  نتفر  ایآ  دیـسرپ : هک  ینامز  ماش  لها  زا  يدرم  خساپ  رد  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
: تسا نآ  زا  ياهدیزگرب  نیا  هک  ینالوط  يراتفگ 

هنوگ نیا  رگا  ياهدرب !؟ نامگ  ار  متح  ردق  مزال و  ءاضق  دیاش  وت ! رب  ياو 
767 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دشیم طقاس  دیدهت  تراشب و  و  لطاب ، باقع  شاداپ و  هنیآ  ره  دوب 
تخس و  هدرک ، فیلکت  نانآ  هب  ار  ناسآ  هدومن ، یهن  ندناسرت  ضحم  و  هدومرف ، رما  نانآ  رایتخا  ساسا  رب  ار  شناگدنب  ناحبس  دنوادخ 

ار شناـمرف  قلخ  و  هدـشن ، یناـمرفان  تسا  قلخ  بولغم  هک  باـب  نیا  زا  هدرک ، تیاـنع  رایـسب  ياـطع  لـمع  كدـنا  هب  هدرکن ، فیلکت  ار 
و هداتـسرفن ، یگدوهیب  هب  ناگدـنب  يارب  ار  ینامـسآ  بتک  و  تسین ، هچیزاـب  ءاـیبنا  لاـسرا  هدرک ، ناـشروبجم  هکنیا  تهج  زا  هن  دـناهدرب 

باذع زا  نارفاک  رب  ياو  سپ  دندش ، رفاک  هک  تسا  یمدرم  نامگ  نیا  ، » هدیرفاین لطاب  هجو  رب  ار  تساهنآ  نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و 
« خزود

(3079 . )

(3079  ) 79

دیآ و نوریب  ات  دریگیمن  رارق  اجنآ  رد  تسه ، مه  قفانم  هنیس  رد  تمکح  هک  دیریگارف ، تسه  اج  ره  ار  تمکح  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دریگ مارآ  شنارای  رگید  اب  نمؤم  هنیس  رد 

(3080 . )

(3080  ) 80

، تسا نمؤم  هدشمگ  تمکح  دومرف : هنیمز  نیمه  رد  ترضح  نآ  و 
768 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دشاب قافن  لها  زا  هچ  رگ  ریگارف  ار  تمکح  سپ 
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(3081 . )

(3081  ) 81

. دهدیم ماجنا  وکین  ار  نآ  هک  تسا  يراک  درم  ره  تمیق  دومرف : ترضح  نآ  و 
دومن ربارب  نآ  اب  ار  یمالک  و  دیجنس ، نآ  اب  ار  یتمکح  و  تشاذگ ، تمیق  شیارب  ناوتیمن  هک  تسا  ینخس  نیا 

(3082 . )

(3082  ) 82

هنیآ ره  دیوش  راد  هدـهع  ار  تخـس  يرفـس  تقـشم  شنتفای  يارب  رگا  هک  منکیم  تیـصو  همانرب  جـنپ  هب  ار  امـش  دومرف : ترـضح  نآ  و 
شـسرپ تقو  هب  منادیمن »  » مالعا زا  و  دـنکن ، تشحو  شهانگ  زا  زج  و  ددـنبن ، دـیما  شراـگدرورپ  هب  زج  امـش  زا  يدـحا  تسا : راوازس 
ییابیکـش هکنیا  هچ  ییابیکـش ، هب  داب  امـش  رب  و  دیامنن . مرـش  تسین  اراد  هک  یملع  نتخومآ  زا  و  دنکن ، ایح  دنادیمن  هک  يزیچ  زا  ندش 

تسین يریخ  دشابن  ییابیکش  هک  ینامیا  رد  و  تسین ، رس  هک  یندب  رد  تسا ، ندب  هب  تبسن  رس  هلزنم  هب  نامیا  هب  تبسن 
.

769 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3083)

(3083  ) 83

ییوگیم هچنآ  زا  نم  دومرف : تشادن  ترضح  نآ  هراب  رد  یبوخ  رظن  یلو  درک  طارفا  ترضح  شیاتـس  رد  هک  يدرم  هب  ترـضح  نآ  و 
مرترب يراد  داقتعا  رد  هچنآ  زا  و  رتنییاپ ،

(3084 . )

(3084  ) 84

تسا رتشیب  ناشلسانت  دلاوت و  و  رترادیاپ ، ناشددع  گنج  زا  ناگدنام  اج  هب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3085 . )

(3085  ) 85

دنیشن شاینتشک  ساسح  عضاوم  رب  تکاله  ریت  دراذگب  تسد  زا  ار  منادیمن »  » هملک هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3086 . )

(3086  ) 86
. مراد رتتسود  ناوج  تداشر  زا  ار  درم  ریپ  ریبدت  دومرف : ترضح  نآ  و 

مراد رتتسود  ناوج  ندیگنج  زا  رگید ]: یتیاور  رد  ]
(3087 . )
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(3087  ) 87

تسوا اب  رافغتسا  هک  یلاح  رد  متفگش  رد  تسا  سویأم  هک  یسک  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3088 . )

(3088  ) 88

: دومرف هک  هدرک  تیاور  ترضح  زا  مالّسلا  امهیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا 
یناما اما  دینزب . گنچ  نآ  هب  دیریگب و  هدنام  یقاب  هک  ار  يرگید  سپ  دش ، هتـشادرب  اهنآ  زا  یکی  دوب ، نیمز  رد  ادـخ  باذـع  زا  ناما  ود 

دش هتشادرب  هک 
770 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دنکیمن باذع  ار  نانآ  دنوادخ  : » دومرف گرزب  دنوادخ  تسا ، رافغتسا  تسا  یقاب  هک  یناما  اّما  و  هلآ . هیلع و  هّللا  یّلص  تسادخ  لوسر 
«. دنلوغشم رافغتسا  هب  هک  یلاح  رد  دیامنیمن  ناشباذع  و  ینانآ ، نایم  رد  وت  هک  یلاح  رد 

تسا نآرق  زا  ترضح  طابنتسا  فئاطل  جارختسا و  نساحم  زا  نایب  نیا 
(3089 . )

(3089  ) 89

سک ره  و  دنک . حالصا  تسا  مدرم  وا و  نیب  ار  هچنآ  دنوادخ  دیامن ، حالصا  تسادخ  وا و  نایم  ار  هچنآ  سک  ره  دومرف : ترضح  نآ  و 
نابهگن وا  رب  ادخ  زا  تسا  ظعاو  دوخ  رب  دوخ  زا  هک  ار  نآ  و  دـنک . حالـصا  ار  شیایند  راک  دـنوادخ  دروآ ، حالـصا  هب  ار  شترخآ  راک 

تسا
(3090 . )

(3090  ) 90

تازاجم زا  و  دزاسن ، سویأم  یهلا  فطل  زا  و  دنکن ، دیما  ان  ادخ  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یسک  لماک  هدیمهف  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دیامنن نمیا  قح 

.
771 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3091)

(3091  ) 91

دییوجب ار  تمکح  فئاطل  اهلد  تلالم  عفر  يارب  دوشیم ، هتسخ  اهندب  نوچمه  اهلد  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3092 . )

(3092  ) 92
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ددرگ رهاظ  ناکرا  مادنا و  رد  شرثا  هک  تسا  نآ  شناد  نیرترب  و  هدنام ، نابز  رس  هک  تسا  نآ  شناد  نیرتتسپ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3093 . )

(3093  ) 93

. تسا ناحتما  لومشم  هکنیا  رگم  تسین  یسک  هکنیا  هچ  مربیم » هانپ  وت  هب  ناحتما  زا  یهلا ، : » دیوگن امش  زا  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
________________________________________

1386 مود ، پاچ : نارهت ، يدازآ -  مایپ  دلج ، 1 نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن  نیسح ، نایراصنا ، یضرلا /  فیرـش  نیـسح ، نب  دمحم 
ص771 نایراصنا ؛ ؛  همجرت  هغالبلا /  جهن  ش .

لاوما و هک  دـینادب  : » دـیامرفیم ناحبـس  دـنوادخ  دـیوج ، هانپ  هدـننک  هارمگ  ياههنتف  زا  دـیاب  دـیوج  هاـنپ  ادـخ  زا  تساوخ  یـسک  رگا  ا 
«. دنناحتما هیام  ناتنادنزرف 

مولعم ار  وا  بیـصن  هب  یـضار  وا و  قزر  زا  دونـشخان  ات  دـنکیم  شیامزآ  نادـنزرف  لاوما و  هب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم 
هک تسا  نیا  يارب  شیامزآ  یلو  تسا ، رتهاگآ  اهنآ  هب  اهنآ  دوخ  زا  ناحبس  دنوادخ  هچ  رگا  دزاس ،

772 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
و دنرتخد ، زا  رفنتم  رسپ و  دنزرف  قشاع  مدرم  زا  یضعب  اریز  ددرگ ، راکـشآ  تسا  رفیک  بجوم  هک  یلامعا  باوث و  راوازـس  هک  ییاهراک 

. دنتورث ناصقن  زا  تحاران  لام و  شیازفا  قشاع  یخرب 
هدش هدینش  ترضح  زا  هک  تسا  روآ  باجعا  ياهریسفت  زا  نیا 

(3094 . )

(3094  ) 94

گرزب تیرابدرب  و  داـیز ، تشناد  هک  تسا  نآ  ریخ  تسین ، دـنزرف  لاـم و  ندـش  نوزفا  ریخ  دومرف : دـش  لاؤس  ترـضح  زا  ریخ  هراـب  رد 
بلط هب  يدوـمن  يدـب  رگا  و  ینک ، رکـش  ار  ادـخ  يدرک  یبوـخ  رگا  سپ  ییاـمن ، تاـهابم  مدرم  هب  تراـگدرورپ  یگدـنب  هـب  و  ددرگ ،
بناج هب  هک  يدرم  و  دیامن ، ناربج  هبوت  اب  هدـش و  یناهانگ  بکترم  هک  يدرم  رفن : ود  يارب  رگم  تسین  ایند  رد  يریخ  يزیخرب . ترفغم 

دباتشیم ریخ  ياهراک 
(3095 . )

(3095  ) 95

قح هتفریذپ  هک  یلمع  و  تسا ، هارمه  اوقت  اب  هک  یلمع  تسین  مک  دومرف : ترضح  نآ  و 
773 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

!؟ دشاب كدنا  هنوگچ  تسا 
(3096)

(3096  ) 96

توالت ار  هیآ  نیا  سپـس  دـناهدروآ . قح  بناج  زا  اهنآ  هچنآ  هب  تسا  نانآ  نیرتهاگآ  ایبنا  هب  مدرم  نیرتکـیدزن  دومرف : ترـضح  نآ  و 
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: دومرف
دّمحم تسود  دومرف : سپـس  دنیوا ». هب  ناگدیورگ  مالـسا و  ربمایپ  نیا  دندرک و  يوریپ  وا  زا  هک  دـنیاهنآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرتکیدزن  »

ینامرفان ار  ادخ  هک  تسا  یسک  ص )  ) دّمحم نمشد  و  دشاب ، رود  دّمحم  اب  شدنویپ  دنچ  ره  دنک  تعاطا  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  (ص )
دشاب کیدزن  ترضح  نآ  هب  شتبارق  دنچ  ره  دیامن 

(3097 . )

(3097  ) 97

: دومرف تسا ، لوغشم  نآرق  ندناوخ  بش و  زامن  هب  جراوخ )  ) هّیرورح زا  يدرم  هک  دینش  ترضح  نآ 
تسا کش  رد  زامن  زا  رتهب  نیقی  رب  باوخ 

(3098 . )

(3098  ) 98

و رایـسب ، شناد  نایوار  هک  ندرک ، لقن  اب  يرادهگن  هن  لمع  اب  يرادهگن  دـینک  يرادـهگن  دیدینـش  هک  ار  يربخ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دناكدنا نآ  ناگدننک  تیاعر 

.
774 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3099)

(3099  ) 99

: دومرف نوعجار » هیلا  ّانا  هّلل و  انا  : » دیوگیم هک  يدرم  دینش  ترضح  نآ 
نامندش كاله  هب  تسام  فارتعا  نوعجار » هیلا  ّانا  و   » ام نخس  و  قح ، یهاشداپ  هب  تسام  رارقا  هّلل » ّانا   » ام راتفگ 

(3100 . )

(3100  ) 100

هچنآ زا  رتهب  ار  ام  ایادخ ، مرتاناد . اهنآ  زا  مدوخ  هب  نم  و  يرتهاگآ ، نم  هب  نم  زا  اراگدرورپ ، دومرف : دندوتس ، ار  وا  شلباقم  رد  یهورگ 
زرمایب دنرادن  ربخ  هک  ار  هچنآ  ام  زا  و  هد ، رارق  دنراد  نامگ  ام  هب 

(3101 . )

(3101  ) 101

: دوشن میقتسم  زیچ  هس  هب  زج  تاجاح  ندرک  اور  دومرف : ترضح  نآ  و 
اراوگ دـنمتجاح  يارب  ات  شماجنا  رد  باتـش  هب  و  ددرگ ، رهاظ  ات  نآ  نتـشاد  ناهنپ  هب  دوش ، گرزب  قح  دزن  اـت  نآ  ندرمـش  کـچوک  هب 

دوش
(3102 . )
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(3102  ) 102

زج و  دتفین ، لوبقم  عبط و  شوخ  راکدب  ریغ  و  دوشن ، بّرقم  نیچ  نخس  زج  هک  دیآ  يراگزور  ار  مدرم  دومرف : ترضح  نآ  و 
775 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

مدرم رب  ییوج  يرترب  ببس  ار  یگدنب  و  دنراذگ ، ّتنم  ار  محر  هلـص  دنناد ، تراسخ  ار  ناجاتحم  هب  کمک  دنرامـشن . ناوتان  ار  فصنم 
تساهارس هجاوخ  ریبدت  اههچب و  ییاورنامرف  و  نازینک ، تروشم  هب  تموکح  نامز  نآ  رد  دنهد . رارق 

(3103 . )

(3103  ) 103

و ددرگیم ، راوخ  سفن  و  دوشیم ، عشاخ  لد  نآ  رطاخ  هب  دومرف : دندیسرپ ، ببس  دش ، هدید  ترـضح  نت  رب  يراد  هلـصو  هنهک و  هماج 
ار شرهم  تشاد و  تسود  ار  ایند  هک  یـسک  سپ  فلتخم ، هار  ود  و  دنتوافتم ، نمـشد  ود  ترخآ  ایند و  دننکیم . ادتقا  نآ  هب  نامیا  لها 

. دومن ینمشد  نآ  اب  تشاد و  نمشد  ار  ترخآ  داد  ياج  لد  هب 
رد ود  نیا  دوـشیم ، رود  يرگید  زا  دوـش  کـیدزن  یکی  هب  رادـقم  ره  ود  نآ  نـیب  هدـنور  و  دـنبرغم ، قرـشم و  هـلزنم  هـب  ترخآ  اـیند و 

دنشابیم ووه  ود  دننام  هب  مه  اب  يراگزاسان 
(3104 . )

(3104  ) 104

زا مدید  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یبش  تفگ : هک  تسا  یلاکب  فون  زا  ربخ 
776 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

؟ رادیب ای  یباوخ  فون ! يا  تفگ : نم  هب  سپس  تخود ، هدید  ناگراتس  هب  دش ، نوریب  شرتسب 
: دومرف نینمؤملا ، ریما  ای  مرادیب  متفگ :

. ترخآ هب  ناگدادلد  و  ایند ، رد  نادهاز  لاح  هب  اشوخ  فون ، يا 
ور هماج  ار  اعد  و  لد ، سابل  ار  نآرق  دنداد ، رارق  راوگشوخ  تبرش  ار  شبآ  و  رتسب ، ار  شکاخ  و  شرف ، ار  نیمز  هک  دنتسه  یمدرم  نانآ 

: تفگ تساخرب و  بش  زا  تعاس  نیا  دننام  رد  مالّسلا  هیلع  دواد  فون ، يا  یندیرب ! هچ  دندیرب  دوخ  زا  حیسم  هقیرط  رب  ار  ایند  و  هدومن ،
مکاح هب  مدرم  عضو  رگشرازگ  ای  ریگ ، جاب  ياعد  رگم  دوش ، باجتسم  هکنیا  رگم  دنکیمن  اعد  تعاس  نیا  رد  دبع  هک  تسا  یتعاس  نیا 

تسا روبنط  هبوک  و  لبط ، هبطرع  هدش : هتفگ  و  لبط . ینعی  هبوک  و  روبنط ، ینعی  هبطرع  هدنزاون  ای  ملاظ ، هغوراد  ای  رگمتس ،
.

777 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3105)

(3105  ) 105

، دییامنن زواجت  نآ  زا  هدومرف  رّرقم  ار  يدودح  و  دینکن ، عیاض  ار  نآ  هتشاذگ ، امـش  هدهع  رب  ار  یتابجاو  دنوادخ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دوخ سپ  هتشاذگناو  یشومارف  يور  زا  ار  اهنآ  هدرکن و  فیلکت  امش  رب  ار  یلیاسم  و  دیربن ، نیب  زا  ار  نآ  تمرح  هدومن  یهن  يروما  زا  و 
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دیزادنین تمحز  رد  اهنآ  هب  تبسن  ار 
(3106 . )

(3106  ) 106

رد ار  نآ  زا  رترابنایز  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دـننکیمن ، كرت  ناشیایند  دوبهب  يارب  ار  ناشنید  همانرب  زا  يزیچ  مدرم  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دهنیم ناشتسد  فک 

(3107 . )

(3107  ) 107

دهدن وا  هب  يدوس  یلو  تسوا  اب  ششناد  هک  یلاح  رد  دهد ، نتشک  هب  ار  وا  شینادان  هک  يدنمشناد  اسب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3108 . )

(3108  ) 108

بلق نآ  تسا و  نآ  تسوا  دوـجو  رد  هک  يزیچ  رتبیجع  هک  هدـش  هتخیوآ  یتـشوگ  هـعطق  ار  ناـسنا  نـیا  گر  دوـمرف : ترـضح  نآ  و 
نوچ و  دنک ، شراوخ  عمط  دیآ  دیدپ  لد  يارب  يدیما  رگا  تسا . نآ  فلاخم  يدادضا  تمکح و  زا  ییاههّدام  بلق  يارب  تسا ،

778 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هنیک رگا  و  دروآ ، رد  ياپ  زا  ار  وا  ترـسح  دوش  هریچ  نآ  رب  يدیمون  رگا  و  دنکفا ، تکاله  هب  ار  نآ  صرح  دیآ  ناجیه  هب  نآ  رد  عمط 

سرت رگا  و  دهد . تسد  زا  ار  يرادنتشیوخ  راهم  دیامن  تدعاسم  ار  وا  يدونـشخ  اضر و  رگا  و  دریگ ، ینوزف  شمـشخ  ددرگ  وا  ضراع 
دـسر وا  هب  یلام  رگا  و  دـیابر ، ار  وا  تلفغ  ددرگ  خارف  شیارب  ینمیا  رگا  و  دـنک ، شلوغـشم  رذـح  طایتحا و  دـهد  تسد  وا  هب  یناهگان 

هب لوغـشم  ار  وا  الب  دوش  یتسدیهت  راچد  رگا  و  دزاس ، شیاوسر  عزف  عزج و  دسرب  وا  هب  یتبیـصم  رگا  و  دزادنا ، یـشکرس  هب  ار  وا  تورث 
تمحز راتفرگ  يرپ  مکش  درذگب  هزادنا  زا  وا  يریس  رگا  و  دروآ ، رد  اپ  زا  ار  يو  یناوتان  دریگ  تخس  وا  رب  یگنسرگ  رگا  و  دنک ، دوخ 

. دیامن شبارطضا  و 
تسوا هدننک  دساف  یطارفا  ره  و  رابنایز ، وا  يارب  يدوبمک  ره  سپ 

(3109 . )

(3109  ) 109

ددرگ زاب  نآ  هب  هتفرگ  یشیپ  و  دسرب ، نآ  هب  هدنام  بقع  میاهنایم ، هار  هاگهیکت  ام  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3110 . )

(3110  ) 110

ربارب رد  و  درادن ، شزاس  هک  یسک  رگم  درادیمن  اپ  رب  ار  قح  نامرف  دومرف : ترضح  نآ  و 
779 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دوریمن اهعمط  لابند  و  دنکیمن ، ینوبز  نارگید 
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(3111 . )

(3111  ) 111

رد ماما  دوب ، ماما  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  زا  وا  تفر ، ایند  زا  هفوک  هب  تشگزاب  زا  سپ  دوب ، ترـضح  هارمه  نیّفـص  رد  هک  فینح  نب  لهس 
: دومرف وا  گرم 

. دزیر ورف  مه  زا  درادب  تسود  ارم  یهوک  رگا 
. دریگ باتش  وا  بناج  هب  بئاصم  ددرگ و  تخس  وا  رب  یتحاران  تنحم و  هک  تسا  نیا  زارف  نیا  ینعم 

هک تسا  ترضح  نآ  هتفگ  دننام  نیا  و  رایخا . ناگدیزگرب  ناکین و  ناراکزیهرپ و  اب  زج  دوشن  نینچ  نیا 
(3112 : )

(3112  ) 112

. دشاب اّیهم  یتسدیهت  هماج  ندیشوپ  يارب  دیاب  دراد  تسود  ار  تیب  لها  ام  سک  ره 
تسین نآ  نایب  لحم  اجنیا  هک  هدش  لیوأت  يرگید  يانبم  رب  ترضح  راتفگ  و 

(3113 . )

(3113  ) 113

يايراوگرزب و  ریبدت ، نوچ  یلقع  و  يدنسپ ، دوخ  زا  رتكانسرت  ياییاهنت  و  لقع ، زا  رتدنمدوس  یتورث  دومرف : ترضح  نآ  و 
780 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، باوث دننام  يدوس  و  حلاص ، لمع  لثم  یتراجت  و  قیفوت ، نوچ  يربهر  و  بدا ، دننام  یثاریم  و  قلخ ، نسح  نوچ  ینیشنمه  و  اوقت ، دننام 
و تابجاو ، يادا  نوچ  یتدابع  و  هشیدنا ، دننامه  یـشناد  و  مارح ، نتـساوخن  دـننام  يدـهز  و  ههبـش ، رد  نداتـسیا  زاب  نوچ  ياییاسراپ  و 

ترواشم زا  رتراوتـسا  ياینابیتشپ  و  يرابدرب ، نوچ  یتّزع  و  شناد ، لثم  یفرـش  و  ینتورف ، نوچ  یبسح  و  ییابیکـش ، ایح و  دننام  ینامیا 
تسین

(3114 . )

(3114  ) 114

درب دب  نامگ  هدشن  رهاظ  ياییاوسر  وا  زا  هک  یسک  هب  یسک  رگا  ددرگ  بلاغ  نامز  مدرم  رب  یکین  حالص و  نوچ  دومرف : ترضح  نآ  و 
. هدومن متس  اعطق 

هدز لوگ  ار  دوخ  درب  بوخ  نامگ  یسک  هب  یسک  دوش و  بلاغ  داسف  نامز  مدرم  رب  رگا  و 
.

781 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3115)

(3115  ) 115
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: دومرف یباییم ؟ هنوگچ  ار  دوخ  دش : لاؤس  ترضح  زا 
!؟ دسریم ارف  شگرم  تسین  ناما  رد  هک  یلحم  زا  و  دوشیم ، رامیب  شتمالس  هب  و  یناف ، شیاقب  هب  هک  یسک  لاح  تسا  هنوگچ 

(3116)

(3116  ) 116

اب و  دوش ، هتفیرف  دـتفا  شهانگ  رب  هک  ياهدرپ  اـب  و  ددرگ ، ریگلفاـغ  دوش  وا  هب  هک  یناـسحا  اـب  هک  یـسک  اـسب  هچ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
. دروخ بیرف  دوش  وا  زا  هک  یشیاتس 

تسا هدرکن  شیامزآ  هداد  وا  هب  هک  یتلهم  دننام  هب  ار  يدحا  دنوادخ 
(3117 . )

(3117  ) 117

دح زا  زواجتم  نمشد  و  هدننک ، ّولغ  قشاع  دندش : كاله  نم  اب  هطبار  رد  رفن  ود  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3118 . )

(3118  ) 118

تسا هودنا  تصرف  ندومن  هابت  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3119 . )

(3119  ) 119

، دنک لیم  نآ  هب  نادان  هدروخ  لوگ  تسا . هدنشک  ّمس  شنورد  و  مرن ، نآ  ندوس  هک  تسا ، رام  نوچمه  ایند  لثم  دومرف : ترضح  نآ  و 
782 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دیامن رذح  نآ  زا  لقاع  دنمدرخ  و 
(3120 . )

(3120  ) 120

تسود ار  ناشنانز  اب  جاودزا  و  ناشنادرم ، راتفگ  دنشیرق ، يوبشوخ  لگ  موزخم  ینب  اما  دومرف : دش  لاؤس  ترـضح  زا  شیرق  اب  هطبار  رد 
. میراد

. دنرتدنمورین ثداوح  عقوم  و  رتشیدنارود ، سمش  دبع  نادنزرف  اما 
رتشیب و ددـع  رد  سمـش  دـبع  نادـنزرف  میرتدنمتواخـس . ناج  لذـب  تقو  هب  و  رتهدنـشخب ، میراد  تسد  رد  هچنآ  زا  مشاه  ینب  اـم  اـما  و 

میرتورشوخ رتهاوخ و  ریخ  رتحیصف و  ام  و  دنرترادرک ، دب  رتراکم و 
(3121 . )

(3121  ) 121
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نایاپ شجنر  هک  یلمع  و  دـنامب . شناـیز  دورب و  نیب  زا  شتّذـل  هک  یلمع  تسا : هلـصاف  لـمع  ود  نیب  هزادـنا  هچ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دنام یقاب  شرجا  دریذپ و 

(3122 . )

(3122  ) 122

ریغ رب  قح  راگنا  و  دـناهدرک ، تبث  ام  ریغ  يارب  ار  ناهج  نیا  رد  ندرم  ایوگ  دومرف : ددـنخیم ، يدرم  دینـش  تفریم  ياهزانج  لابند  ماما 
ام

783 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ناشیاهربق رد  ار  نانآ  دـندرگیم ، زاب  ام  بناج  هب  يدوز  هب  هک  دنتـسه  ینارفاـسم  مینیبیم  هک  یناـگدرم  ینکیم  لاـیخ  و  هدـش ، بجاو 

يالب ره  هناشن  و  میدرب ، دای  زا  ار  ناگدـنهد  دـنپ  دـنپ  هک  دوب ، میهاوخ  نادواج  اهنآ  زا  سپ  اـم  ییوگ  میروخیم ، ار  ناـشثرا  میهنیم و 
میدش نیگنس  تخس و 

(3123 . )

(3123  ) 123

ار شلام  هفاضا  تسوکین ، شقالخا  و  هتسیاش ، شنطاب  و  كاپ ، شبسک  و  راوخ ، دوخ  دزن  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دومرف : ترضح  نآ  و 
هب و  دیاین ، تخـس  وا  رب  ربمایپ  ّتنـس  يارجا  و  درادیم ، رود  مدرم  زا  ار  شّرـش  و  دـیامنیم ، ظفح  ییوگرپ  زا  ار  نابز  و  دـنکیم ، قافنا 

. تسا هدشن  مهّتم  ییارگ  تعدب 
دناهداد تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نیا  زا  لبق  هعطق  مالک و  نیا  مدرم  زا  یهورگ  فلؤم :

(3124 . )

(3124  ) 124

تسا نامیا  شرسمه  رب  درم  تریغ  و  رفک ، شرهوش  رب  نز  تریغ  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

784 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3125)

(3125  ) 125

و ندوب ، میلست  نامه  مالـسا  دشاب : هدرکن  انعم  تروص  نیا  هب  نم  زا  شیپ  يدحا  هک  منک  ینعم  نانچنآ  ار  مالـسا  دومرف : ترـضح  نآ  و 
تسا ندرک  لمع  نامه  ندومن  ادا  و  ندومن ، ادا  نامه  رارقا  و  رارقا ، نامه  ندرک  لوبق  و  ندرک ، لوبق  نامه  رواب  و  رواب ، نامه  میلست 

(3126 . )

1 ( 3126  ) 126
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، هتسجیم ار  نآ  هک  دهدیم  تسد  زا  ار  یتورث  و  هتخیرگیم ، نآ  زا  هک  دباتشیم  يرقف  هب  هک  مبجع  رد  لیخب  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
زورید هک  ماهدز  تفگش  ربکتم  زا  و  دنسریم . شباسح  هب  نادنمتورث  نوچمه  ترخآ  رد  و  دنکیم ، یگدنز  ناتسدیهت  نوچمه  ایند  رد 

هک یسک  زا  مراد  بجع  و  دنیبیم . ار  ادخ  ياههدیرفآ  هک  یلاح  رد  مبجع  رد  دراد  کش  ادخ  رد  هک  نآ  زا  و  تسا . رادرم  ادرف  و  هفطن ،
. دنیبیم مشچ  اب  ار  ناگدرم  هکنیا  لاح  هدومن و  شومارف  ار  گرم 

ار شندش  هتخاس  هک  نیا  لاح  متفگش و  رد  درادن  لوبق  ار  ناهج  نآ  رد  ندش  هدنز  هک  نآ  زا  و 
785 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دراذگیم او  ار  یقاب  هناخ  و  دنکیم ، دابآ  ار  یناف  يارس  هک  یسک  زا  مبجعت  رد  و  دنیبیم . ناهج  نیا  رد 
(3127 . )

1 ( 3127  ) 127

. دوشیم هودنا  راچد  دزرو  یهاتوک  لمع  رد  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
دشابیمن ادخ  تمحر  يوس  هب  یهار  شیارب  تسین  ادخ  يارب  یمهس  شناج  لام و  رد  هک  ار  نآ 

(3128 . )

1 ( 3128  ) 128

اب هک  دـنکیم  هنوگ  نآ  اهندـب  اب  امرـس  هک  دـینک ، لابقتـسا  شنایاپ  رد  نآ  زا  و  دـیزیهرپب ، شیادـتبا  رد  ار  امرـس  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دنایوریم گرب  شرخآ  و  دنازوسیم ، شیادتبا  ناتخرد ،

(3129 . )

(3129  ) 129

دنکیم کچوک  ترظن  رد  ار  هدش  هدیرفآ  وت ، دزن  یتسه  قلاخ  تمظع  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3130 . )

(3130  ) 130

: دومرف درک و  رظن  هفوک  نوریب  ناتسروگ  هب  تشگزاب  نیّفص  زا  یتقو  ترضح  نآ  و 
ياهربق و  هایگ ، بآیب و  ياهناکم  و  از ، تشحو  ياهارس  نابحاص  يا 

786 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هک میوریپ  ار  امش  ام  و  دیتسج ، یشیپ  ام  رب  هک  دیورـشیپ  ار  ام  امـش  ناگدز ، تشحو  يا  ناسکیب ، يا  نابیرغ ، يا  نایکاخ ، يا  کیرات ،

. میسریم امش  لابند  هب 
يربخ تسا  نیا  دش . میسقت  اهنآ  همه  لاوما : اما  دندرک ، جاودزا  نانآ  اب  نارگید  نارسمه : اّما  دندش ، نکاس  نآ  رد  امـش  ریغ  اههناخ : اما 

؟ تسیچ تسامش  دزن  هچنآ  ربخ  تسام ، دزن  هک 
تساوقت هشوت  نیرتهب  هک  دنتفگیم  امش  هب  دندادیم  نخس  هزاجا  نانآ  هب  رگا  دومرف : درک و  نارای  بناج  هب  ور  سپ 

(3131 . )
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(3131  ) 131

نآ گـنرین  هب  هک  یلاـح  رد  ینکیم ، شهوـکن  ار  اـیند  هـک  یـسک  يا  دوـمرف : هتـساخ ، رب  اـیند  شهوـکن  هـب  يدرم  دینـش  ترـضح  نآ 
رب ایند  ای  ینکیم  راب  هاـنگ  اـیند  ندرگ  رب  وت  ییاـمنیم !؟ تّمذـم  ار  نآ  ییاـیند و  هتفیرف  اـیآ  ياهدروخ ، لوگ  شلیطاـبا  هب  و  ياهتفیرف ،

؟ وت ندرگ 
تناردپ هک  یهاگیاج  هب  ایآ  داد ؟ تبیرف  یتقو  هچ  ای  درک  نادرگرس  ار  وت  ایند  نامز  هچ 

787 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هچ و  يدرک ! مادـقا  يرامیب  عفر  هب  تیاهتـسد  هب  هزادـنا  هچ  كاخ ؟ ریز  رد  تنارداـم  هاـگباوخ  هب  اـی  تفیرف ؟ ار  وت  دندیـسوپ  دـنداتفا و 

نادادـماب یلو  يدرک ، تساوخرد  ار  ناـنآ  جـالع  ریبدـت  ناـبیبط  زا  و  يدـش ، ناـهاوخ  ار  ناـنآ  يافـش  يدومن ! تبقارم  هک  ار  یناراـمیب 
هچنآ وا  هراب  رد  و  تشادن ، عفن  نانآ  زا  يدـحا  يارب  وت  سرت  دیـشخبیمن ، يدوس  نانآ  هب  تاهیرگ  و  دادیمن ، يدوبهب  نانآ  هب  تیوراد 

. يدرکن عفد  وا  زا  تیورین  هب  ار  گرم  و  يدیسرن ، نآ  هب  يدوب  شناهاوخ  ار 
. دنایامن ار  وت  هاگنابرق  وا  هاگنابرق  اب  و  تخاس ، نشور  مه  ار  وت  عضو  دروآ  شیپ  وا  يارب  هک  یعضو  اب  ایند 

ّلحم و  دـیمهف ، ار  نآ  هک  نآ  يارب  تسا  تیفاع  هناخ  و  دـنک ، دروخرب  یتسار  هب  نآ  اـب  هک  یـسک  يارب  تسا  یتسار  يارـس  اـیند  اـنامه 
زامن هاگیاج  و  ادخ ، ناقشاع  دجسم  دریگ . دنپ  نآ  اب  هک  یـسک  يارب  تسا  دنپ  ياج  و  تفرگ ، هشوت  نآ  زا  هک  نآ  يارب  تسا  يرگناوت 

هچ سپ  دندرب . دوس  ار  تشهب  و  دندرک ، تمحر  بسک  نآ  رد  هک  تسادخ ، ءایلوا  هناختراجت  و  یحو ، ندمآ  دورف  لحم  و  ناگتشرف ،
شییادج ایند  هک  یتروص  رد  دنکیم  شهوکن  ار  ایند  یسک 

788 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
و تخاس ، هنومن  ترخآ  يالب  زا  مدرم  يارب  دوخ  يـالب  اـب  هداد ، ربخ  ار  شلها  دوخ و  گرم  و  هدز ، داـیرف  ار  شقارف  و  هدرک ، مـالعا  ار 

قیوشت ات  داد ، ناشن  ار  دوخ  تخـس  ییالب  اب  دادماب  و  دنارذگ ، تمالـس  هب  ار  بش  درک . ترخآ  يداش  هب  قیوشت  دوخ  يداش  هب  ار  نانآ 
. دنیاتـسب ار  نآ  تمایق  زور  نارگید  و  دننک ، شهوکن  ینامیـشپ  هاگحبـص  رد  ار  نآ  یمدرم  دراد . رذح  رب  دهد و  میب  و  دناسرتب ، دـنک و 

دنتفریذپ ار  شدنپ  داد  ناشدنپ  و  دندرک ، قیدصت  ار  وا  تفگ  نخس  نانآ  اب  و  دندش ، رکذتم  داد  ناشرّکذت  ایند  هک  نانامه 
(3132 . )

(3132  ) 132

انب و  ندـش ، دوبان  يارب  دـیروآ  درگ  و  ندرم ، يارب  دـییازب  درادیم ، رب  داـیرف  زور  ره  هک  تسا  ياهتـشرف  ار  ادـخ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
نتشگ بارخ  يارب  دینک 

(3133 . )

(3133  ) 133

ار دوخ  تخورف و  هانگ  هب  ار  شدوجو  هک  يدرم  دناسک : ود  نآ  رد  مدرم  و  ندنام ، ياج  هن  تسا  رذگ  هناخ  ایند  دومرف : ترضح  نآ  و 
دومن دازآ  دیرخ و  تعاط  هب  ار  دوخ  هک  يدرم  درک و  هابت 

.
789 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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(3134)

134 ( 3134)

یماگنه و  رـس ، تشپ  و  الب ، جنر و  رد  دـیاپب : عضوم  هس  رد  ار  دوخ  ینید  ردارب  هکنیا  رگم  تسین  تسود  تسود  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دورب ایند  زا  هک 

(3135 . )

(3135  ) 135

هبوت ار  هک  ره  و  تباـجا ، زا  دنـشخب  اـعد  هک  ار  نآ  دـنیامنن : مورحم  زیچ  راـهچ  زا  دنـشخب  زیچ  راـهچ  ار  هک  ره  دوـمرف : ترـضح  نآ  و 
. دنیامنن مورحم  تمعن  ندش  هفاضا  زا  دنشخب  رکش  ار  هک  ره  و  شزرمآ ، زا  دنشخب  رافغتسا  ار  هک  ره  و  لوبق ، زا  دنشخب 

هک نآ  : » دومرف رافغتـسا  رد  و  منک ». تباجا  ار  امـش  دـیناوخب  ارم  : » دومرف اعد  هلأسم  رد  دـنوادخ  تسادـخ ، باتک  رد  تایعقاو  نیا  هاوگ 
رگا : » دومرف رکـش  هراب  رد  و  دبای ». میحر  هدنزرمآ و  ار  ادخ  دـهاوخ  شزرمآ  ادـخ  زا  هاگ  نآ  دراد  اور  متـس  دوخ  رب  ای  دـنک  تشز  راک 

زا هک  تسا  ییاهنآ  يارب  دنوادخ  هب  تشگزاب  : » دومرف هبوت  رد  و  میازفایم ». امش  هب  دینک  رکش 
790 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

.« تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دریذپیم و  ار  نانآ  هبوت  دنوادخ  هک  دننانآ  دندرگیم ، زاب  يدوز  هب  سپس  دننکیم  دب  راک  ینادان  يور 
(3136)

(3136  ) 136

و تسا ، هزور  ندب  تاکز  و  تسا ، یتاکز  يزیچ  ره  يارب  تسا . ناوتان  ره  داهج  جح  و  ادخ ، هب  برق  هلیسو  زامن  دومرف : ترـضح  نآ  و 
تسوکین يرادرهوش  نز  داهج 

(3137 . )

(3137  ) 137

دیهاوخب هقدص  اب  ار  يزور  ندمآ  دورف  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3138 . )

(3138  ) 138

دهد جرخ  هب  تواخس  ششخب  هلأسم  رد  دنک  نیقی  شاداپ  هب  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3139 . )

(3139  ) 139

دوشیم لزان  جرخ  زاین و  هزادنا  هب  يزور  قزر و  دومرف : ترضح  نآ  و 
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(3140 . )
(3140  ) 140

دشن تسدگنت  درک  هشیپ  يور  هنایم  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3141 . )

(3141  ) 141

تسا شیاسآ  ود  زا  یکی  روخنان  یمک  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3142 . )

(3142  ) 142

تسا لقع  زا  یمین  ندرک  یتسود  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

791 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3143)

(3143  ) 143

تسا يریپ  فصن  هودنا  مغ و  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3144 . )

(3144  ) 144

. دسریم تبیصم  هزادنا  هب  ییابیکش  دومرف : ترضح  نآ  و 
دوشیم دوبان  شباوث  دنک  عزج  تبیصم  نامز  هک  نآ  و 

(3145 . )

(3145  ) 145

زامن هب  شنداتسیا  زا  هک  يرازگزامن  اسب  و  ددرگن . بیصن  یگنشت  یگنسرگ و  زج  شاهزور  زا  هک  يرادهزور  اسب  دومرف : ترضح  نآ  و 
نانآ راطفا  ناکریز و  باوخ  تسوکین  هچ  دریگن . دوس  تمحز  يرادیب و  زج 

(3146 ! )

(3146  ) 146

دینارب اعد  اب  ار  الب  جاوما  و  دینک ، ظفح  تاکز  اب  ار  ناتلاوما  هقدص ، اب  ار  دوخ  نامیا  دومرف : ترضح  نآ  و 
.
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792 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3147)

(3147  ) 147

ار متـسد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : داـیز  نب  لـیمک  یعخن  داـیز  نب  لـیمک  هب  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
: دومرف سپس  كانهودنا ، هآ  نوچ  دیشک  یهآ  دیسر  اجنآ  هب  نوچ  درب ، ارحص  هب  تفرگ و 

. نک ظفح  میوگیم  تیارب  ار  هچنآ  سپ  تساهنآ ، نیرتهدنرادهاگن  اهنآ  نیرتهب  و  تساهفرظ ، اهلد  نیا  لیمک ، يا 
تکرح يداب  ره  اب  و  دنوریم ، ییادص  ره  لابند  هب  هک  ناوتان  یناسگم  و  تاجن ، هار  رب  يوجـشناد  ینّابر ، دنمـشناد  دـنهورگ : هس  مدرم 

. دناهدربن هانپ  مکحم  ینکر  هب  و  هتفاین ، ینشور  شناد  رون  هب  دننکیم ،
جرخ اب  شناد  دـنکیم و  مک  ندرک  جرخ  ار  تورث  ییاپیم . ار  تورث  وت  دـیاپیم و  ار  وت  شناد  تسا ، تورث  زا  رتهب  شناد  لـیمک ، يا 

شیازفا ندش 
793 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دوریم نیب  زا  تورث  نتفر  نیب  زا  اب  تورث  اب  ندرک  یکین  دباییم .
زا دـعب  و  دـنکیم ، تعاـط  بسک  تفرعم  کـمک  اـب  ناـسنا  دوشیم ، هداد  ازج  نآ  هب  ناـسنا  هک  تسا  ینید  شناد  تخانـش  لـیمک ، يا 

. دروآیم تسد  هب  کین  مان  شگرم 
. تسا موکحم  تورث  و  مکاح ، شناد 

اب ناشـصخش  دنایقاب ، تسا  یقاب  راگزور  هک  ییاج  ات  نادنمـشناد  و  دناهدرم ، دناهدنز  هک  یلاح  رد  نازودـنا  تورث  دایز ، نب  لیمک  يا 
. تسا دوجوم  اهلد  رد  ناشتّیصخش  و  هدش ، مگ  نتفر  ایند  زا 

صخش يرآ  مدادیم ! لاقتنا  متفاییم  ياهتـسیاش  دارفا  نآ  يارب  رگا  هدومرف - شاهنیـس  هب  هراشا  تسا - یناوارف  شناد  اجنیا  رد  هک  نادب 
رب دـنوادخ  ياهتمعن  اـب  و  دریگیم ، راـک  هب  اـیند  يارب  ار  نید  رازبا  متـسین ، نمیا  نآ  رب  وا  زا  یلو  مباـییم  مولع  نیا  يارب  ار  یمهف  زیت 

فارطا رد  ار  وا  تسا و  قح  نالماح  وریپ  هک  مباییم  ار  یسک  ای  دشورفیم ، یگرزب  شئایلوا  رب  قح  ياهتجح  هب  و  شناگدنب ،
794 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دوشیم هتخورفا  شلد  رد  کش  شتآ  ددرگیم  شضراع  هک  ياههبش  نیلوا  هب  تسین ، یتریصب  نآ  بناوج  و 
هک یـسک  ای  هتـشگ . توهـش  عیطم  یناسآ  هب  و  هدش ، تذل  هب  صیرح  هک  مباییم  ار  یـسک  ای  ار . نآ  هن  تسا  ّتیلها  ار  نیا  هن  هک  نادـب 
هب تهابـش  رظن  زا  دوجوم  نیرتکیدزن  دنتـسین ، نید  هدـننک  تیاعر  هجو  چـیه  هب  رفن  ود  نیا  تسا ، نآ  نتـشابنا  لام و  ندرک  عمج  هتفیش 

. دریمیم تروص  نیا  هب  شنالماح  گرم  اب  ملع  دنرازفلع . رد  هدش  اهر  نایاپراهچ  هفیاط  ود  نیا 
ات ناهنپ ، ناسرت و  ای  روهـشم ، راکـشآ و  یمیاق  دنامیمن ، یهت  دیامن  مایق  ادـخ  يارب  ادـخ  تّجح  هب  هک  یـسک  زا  نیمز  يرآ  ادـنوادخ ،

. ددرگن لطاب  شتانّیب  یهلا و  لیالد 
هب ار  شتانّیب  لیالد و  دنوادخ  دنگرزب ، رایـسب  تلزنم  رظن  زا  دنوادخ  دزن  و  كدنا ، ناشددع  مسق  ادخ  هب  دنیاجک ؟ و  دـنرفن ، دـنچ  نانیا 

نانآ هب  تریصب  تقیقح  اب  شناد  دننک . تشک  ناشیاهلد  رد  ار  نآ  رذب  و  دنراپـسب ، دوخ  هیبش  يدارفا  هب  ات  دنکیم  تظفاحم  نانآ  دوجو 
حور اب  و  هدومن ، يور 

795 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
، دناهدش سونأم  دناهدرک  تشحو  نآ  زا  نانادان  هچنآ  هب  و  دناهتفای ، ناسآ  دناهتفرگ  تخس  ناگدرورپ  زان  ار  هچنآ  دناهتخیمآ و  رد  نیقی 
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ادـخ نید  هب  ناگدـننک  توعد  و  نیمز ، رد  قح  نیـشناج  نانیا  دـناهدش . ایند  نیـشنمه  هتخیوآ  رترب  ّلحم  هب  ناشحاورا  هک  ییاهندـب  اب  و 
درگ زاب  یهاوخیم  رگا  لیمک ، يا  منانآ ! رادید  قاتشم  هچ  هک  هآ  هآ  دنتسه .

(3148 . )

(3148  ) 148

تسا ناهنپ  شنابز  ریز  رد  درم  تیصخش  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3149 . )

(3149  ) 149

دش كاله  تخانشن  ار  دوخ  هزادنا  هک  یناسنا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3150 . )

(3150  ) 150

يوزرآ هب  و  دراد ، ترخآ  هب  دـیما  لـمع  نودـب  هک  شاـبم  یناـنآ  زا  دومرف : درک ، هظعوم  تساوـخرد  وا  زا  هک  يدرم  هب  ترـضح  نآ  و 
. دزادنایم ریخأت  هب  ار  هبوت  ینالوط 

. تسا نابغار  لمع  شلمع  و  نادهاز ، نخس  ایند  هراب  رد  شنخس 
. دزرویمن تعانق  دوش  عنم  رگا  و  ددرگیمن ، ریس  دوش  هداد  ایند  زا  رگا 

796 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. تسا بلط  نوزفا  هدنام  یقاب  هب  تبسن  و  ناوتان ، هدش  تیانع  وا  هب  هچنآ  رکش  زا 

. دهدیم روتسد  دروآیمن  اج  هب  دوخ  هچنآ  هب  و  تسین ، یهن  ياریذپ  دوخ  دنکیم و  یهن  يدب  زا 
ترثک تلع  هب  تسا . نانآ  زا  یکی  دوخ  دزرویم و  ینمـشد  ناراک  هنگ  اب  و  دـنکیمن ، لمع  نانآ  دـننام  یلو  دراد  هقالع  ناگتـسیاش  هب 

رگا و  ددرگیم ، نامیـشپ  دوش  راـمیب  رگا  تساـج . رب  اـپ  دـسرتیم  گرم  زا  نآ  رطاـخ  هب  هک  هچنآ  رب  و  دراد ، ترفن  گرم  زا  شهاـنگ 
. دوش دیما  ان  ددرگ  التبم  نوچ  و  دوش ، دنسپ  دوخ  دبای  تیفاع  نوچ  دزادرپ . وهل  هب  تینما  زا  یتلاح  رد  دبای  یتسردنت 

. دنادرگب ادخ  زا  يور  رورغ  لاح  رد  دسر  وا  هب  یشیاسآ  رگا  و  دنک ، اعد  رارطضا  لاح  هب  دسرب  وا  هب  یتبیصم  رگا 
. تسین بلاغ  سفن  رب  دراد  رواب  هچنآ  هب  و  تسا ، بلاغ  وا  رب  دراد  نامگ  هچنآ  رب  شسفن 

رگا و  دتفا ، هنتف  نایغط و  رد  دوش  رگناوت  رگا  تسا . راودیما  شرادرک  زا  شیب  یـشاداپ  هب  و  دسرتیم ، دوخ  هانگ  زا  رتمک  هب  دوخ  ریغ  رب 
. دوش راچد  یتسس  يدیماان و  هب  ددرگ  تسدیهت 

دنک يور  وا  هب  یتوهش  رگا  دنک . هغلابم  دیامن  تساوخرد  نوچ  و  دنک ، یهاتوک  لمع  رد 
797 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تربع دوخ  یلو  دـنکیم  نایب  ار  تربع  دوش . رود  نید  طیارـش  زا  دـسر  وا  هب  یجنر  رگا  و  دـنکفا ، ریخأت  ار  هبوت  دزادـنا و  ولج  ار  هاـنگ 
. دزادرپیم رتمک  لمع  هب  و  دزانیم ، راتفگ  هب  دریگن ، دنپ  دوخ  یلو  دیامن  هغلابم  نداد  دنپ  رد  دریگیمن ،

. دیامنیم يراگنا  لهس  تسا  یقاب  هچنآ  هب  تبسن  دنکیم و  تبغر  تسا  یناف  هچنآ  رد 
لمع هب  تقو  توف  زا  لبق  یلو  دراد ، تشحو  ار  گرم  دـنیبیم . تمینغ  تسا  لـخب  هک  ار  تمارغ  و  تمارغ ، تسا  تمینغ  هک  ار  قاـفنا 
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دایز ار  نآ  شیگدنب  زا  و  دراگنایم ، کچوک  هدـش  بکترم  دوخ  هک  ار  نآ  زا  رتشیب  درامـشیم و  گرزب  ار  دوخ  ریغ  هانگ  دباتـشیمن .
. تسا راگنا  لهس  شیوخ  هب  تبسن  و  دنزیم ، هنعط  مدرم  هب  دروآیم . باسح  هب  زیچان  نارگید  زا  ار  شدننام  هک  دنادیم 

. دراد تسود  رتشیب  ناتسدیهت  اب  ادخ  دای  زا  ار  نادنمتورث  اب  وهل 
هارمگ ار  دوخ  داشرا و  ار  يرگید  دـناریمن ، مکح  دوخ  ررـض  هب  يرگید  دوس  يارب  و  دـنکیم ، مکح  نارگید  ناـیز  هب  دوخ  دوس  يارب 

، دنکیم نایصع  دوخ  دوشیم و  تعاطا  وا  زا  دیامنیم ،
798 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دسرتیمن مدرم  هراب  رد  ادخ  زا  دسرتیم و  مدرم  زا  ادخ  ریغ  رد  دهدیمن . لماک  ار  قح  دناتسیم و  لماک  ار  دوخ  قح 
هـشیدنا يانیب  تربع  و  ریـصب ، تریـصب  و  اسر ، تمکح  و  دنمدوس ، دـنپ  يارب  نخـس  نیا  دوبن ، نخـس  نیا  زج  باتک  نیا  رد  رگا  فلؤم :

دوب یفاک  هدننک 
(3151 . )

(3151  ) 151

تسا خلت  ای  نیریش  یتبقاع  یناسنا  ره  يارب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3152 . )

(3152  ) 152

تسا هدوبن  راگنا  تشگرب  هچنآ  و  تسا ، ینتشگرب  ار  هدننک  يور  یشوخ  تمعن و  ره  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3153 . )

(3153  ) 153

ددرگ ینالوط  ییابیکش  راگزور  هچ  رگ  دهدیمن  تسد  زا  ار  يزوریپ  ابیکش  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3154 . )

(3154  ) 154

ود لطاب  رد  دراو  ره  رب  و  هدوب . موق  نآ  هارمه  راک  نآ  اب  هک  تسا  نآ  دننامه  تسا  یضار  یموق  لمع  هب  هک  نآ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
نآ هب  تیاضر  هانگ  و  لطاب ، ماجنا  هانگ  تسا : هانگ 

.
799 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3155)

(3155  ) 155

دیشاب رادافو  نآ  طیارش  نامیپ و  دهع و  هب  تبسن  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3156 . )
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(3156  ) 156

دیتسین روذعم  شنتخانشن  هب  هک  یسک  تعاطا  هب  داب  امش  رب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3157 . )

(3157  ) 157
رگا دناهدناونـش  امـش  هب  و  دیـشاب ، شناهاوخ  رگا  دیاهدش  تیاده  و  دـینیبب ، رگا  هدـش  هداد  ناشن  امـش  هب  تیعقاو  دومرف : ترـضح  نآ  و 

دیونشب
(3158 . )

(3158  ) 158

نادرگ زاب  وا  هب  ششخب  اب  ار  شّرش  و  نک ، شنزرس  وا  هب  یکین  اب  ار  تردارب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3159 . )

(3159  ) 159

دیامن شنزرس  ار  شیوخ  هب  نامگ  دب  دیابن  دهد  رارق  تمهت  عضاوم  رد  ار  دوخ  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3160 . )

(3160  ) 160

ددرگیم يأر  دادبتسا  راچد  تفای  تردق  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3161 . )

(3161  ) 161

. دومن نانآ  لقع  کیرش  ار  دوخ  درک  تروشم  مدرم  اب  هک  ره  و  دیسر ، تکاله  هب  دش  يأر  هب  دبتسم  هک  ره  دومرف : ترضح  نآ  و 
800 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3162)

(3162  ) 162

تسوا تسد  هب  باوص  رایتخا  تشاد  ناهنپ  ار  شزار  هک  ره  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3163 . )

(3163  ) 163

تسا رتگرزب  گرم  یتسدیهت  دومرف : ترضح  نآ  و 

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


(3164 . )

(3164  ) 164

هدرک یگدنب  ار  وا  هنیآ  ره  دیامنیمن  تیاعر  ار  يو  قح  هک  دنک  تیاعر  ار  یسک  قح  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3165 . )

(3165  ) 165

تسین قولخم  يارب  یتعاط  قلاخ ، تیصعم  رد  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3166 . )

(3166  ) 166

دنیامن تمالم  تسین  وا  قح  هک  يزیچ  ندناتس  يارب  ار  وا  دننکن ، شنزرس  شّقح  ریخأت  هب  ار  درم  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3167 . )

(3167  ) 167

تسا لام  لامک و  شیازفا  عنام  يدنسپ  دوخ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3168 . )

(3168  ) 168

كدنا ندوب  مه  اب  نامز  و  تسا ، کیدزن  گرم  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3169 . )

(3169  ) 169

تسا نشور  حبص  دراد  زاب  مشچ  ود  هک  نآ  يارب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3170 . )

(3170  ) 170

تسا هبوت  بلط  زا  رتناسآ  هانگ  كرت  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

801 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3171)

(3171  ) 171
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دنک عنم  رایسب  ياهندروخ  زا  ار  ناسنا  ندروخ ، کی  اسب  هچ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3172 . )

(3172  ) 172

دننادیمن هک  دنتسه  يزیچ  نآ  نمشد  مدرم  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3173 . )

(3173  ) 173

دسانشب ار  هابتشا  دراوم  دور  هربتعم  ءارآ  لابقتسا  هب  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3174 . )

(3174  ) 174

ددرگ يوق  لطاب  لها  نیرتتخس  نتشک  رب  دنک  زیت  ار  مشخ  هزین  ادخ  يارب  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3175 . )

(3175  ) 175

رتگرزب یـسرتیم  نآ  زا  هچنآ  زا  ندرک ، رذح  تدش  اریز  زادـنا ، نآ  رد  ار  دوخ  یـسرتیم  يزیچ  زا  هک  یتقو  هب  دومرف : ترـضح  نآ  و 
تسا

(3176 . )

(3176  ) 176

تسا تالکشم  لّمحت  تردق  ندوب  اراد  تسایر  رازبا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3177 . )

(3177  ) 177
نک هیبنت  راکوکین  هب  نداد  شاداپ  اب  ار  راکدب  دومرف : ترضح  نآ  و 

(3178 . )

(3178  ) 178

زا دوخ  هنیس  زا  ندنک  اب  ار  يدب  دومرف : ترضح  نآ  و 
802 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نکرب نارگید  هنیس 
(3179 . )
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(3179  ) 179

دربیم نوریب  نطاب  زا  ار  باوص  ریبدت  تجاجل  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3180 . )

(3180  ) 180

تسا یمئاد  یگدنب  عمط  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3181 . )

(3181  ) 181

تسا تمالس  طایتحا  هویم  و  ینامیشپ ، روما  رد  یهاتوک  هجیتن  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3182 . )

(3182  ) 182

درادن دوجو  يریخ  هنالهاج  راتفگ  رد  هکنانچ  تسین ، يریخ  هنامیکح  نخس  زا  یشوماخ  رد  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3183 . )

(3183  ) 183

تسا یهارمگ  اهنآ  زا  یکی  هکنیا  زج  تسین  رگیدکی  فالخ  توعد  ود  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3184 . )

(3184  ) 184

مدرکن کش  نآ  رد  دش  هئارا  نم  هب  قح  هک  ینامز  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3185 . )

(3185  ) 185

مه یسک  مدشن و  هارمگ  و  هدشن ، هتفگ  غورد  نم  هب  متفگن و  غورد  دومرف : ترضح  نآ  و 
803 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هتشگن هارمگ  نم  تسد  هب 
(3186 . )

(3186  ) 186

دزگیم نادند  هب  ار  شتسد  ادرف  دنکیم  متس  هب  ادتبا  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
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(3187 . )

(3187  ) 187

تسا کیدزن  ترخآ  هب  ایند  زا  ندرک  چوک  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3188 . )

(3188  ) 188

دوش كاله  دتسیاب  قح  ربارب  رد  هک  ره  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3189 . )

(3189  ) 189

دنک كاله  یباتیب  دهدن  تاجن  ربص  ار  هک  ره  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3190 . )

(3190  ) 190

رد دیآیمن !؟ دوجو  هب  یشیوخ  تبحاصم و  اب  یلو  دوشیم ، اپ  رب  ربمایپ  اب  تبحاصم  لیلد  هب  تفالخ  ایآ  اتفگش ! دومرف : ترـضح  نآ  و 
: تسا نینچ  هک  هدش  تیاور  ترضح  زا  يرعش  انعم  نیا 

؟ دندوب بیاغ  شناگدنهد  يأر  هک  دوب  ییاروش  هچ  یتفرگ ، تسد  هب  ار  تموکح  اروش  اب  رگا 
804 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دوب رتکیدزن  رتراوازس و  وت  زا  ربمایپ  هب  تبسن  يرگید  يدروآ  تجح  لباقم  فرط  رب  ربمایپ  اب  یشیوخ  قیرط  زا  رگا  و 
(3191)

(3191  ) 191

شیوس هب  اهالب  هک  تسا  ياهدـش  تراغ  و  دـنزادنایم ، ریت  وا  بناـج  هب  اـهگرم  هک  تسا  یفدـه  اـیند  رد  ناـسنا  دومرف : ترـضح  نآ  و 
تسد زا  ياهب  هب  رگم  دسریمن  یتمعن  هب  هدنب  تسا . يریگ  ولگ  شاهمقل  ره  اب  و  ولگ ، رد  هدنهج  ياهعرج  شیندیشون  ره  اب  دنباتـشیم .

نامدوجو و  میگرم ، نارای  سپ  شرمع . تدم  زا  رگید  يزور  ییادج  هب  رگم  دوریمن  شرمع  زا  يزور  زاوشیپ  هب  و  رگید ، یتمعن  نداد 
و هتخاس ، هچنآ  ندرک  بارخ  رد  هکنیا  رگم  دندربن  الاب  ار  يزیچ  بش  زور و  نیا  میشاب ؟ هتشاد  ندنام  هب  دیما  اجک  زا  اهندرم ، ریت  هناشن 

دنتشگ زاب  باتش  هب  دندوب  هدومن  مهارف  هچنآ  ندنکارپ 
(3192 . )

(3192  ) 192

نآ هب  تبسن  يدروآ  تسد  هب  دوخ  تجاح  زا  شیب  هچنآ  مدآ ! دنزرف  دومرف : ترضح  نآ  و 
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805 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
یتسه يرگید  رادهنازخ 

(3193 . )
(3193  ) 193

لد هک  ارچ  دـییآ ، اهلد  يوس  هب  اهلد  ندروآ  يور  لیم و  هار  زا  تسا ، ندرک  تشپ  ندروآ و  يور  لیم و  ار  اهلد  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دوش روک  ددرگ  روبجم  يراک  هب  یتقو 

(3194 . )

(3194  ) 194

رگا دوش : هتفگ  نم  هب  مناوتان و  ماقتنا  زا  هک  یماگنه  ایآ  مناشنورف ، ار  ممـشخ  ینامز  هچ  مدمآ  مشخ  هب  یتقو  دومرفیم : ترـضح  نآ  و 
!؟ دوب رتهب  يدیشخبیم  رگا  دوش : هتفگ  نم  هب  مراد و  رفیک  رب  تردق  هک  یتقو  ای  دوب !؟ رتهب  يدرکیم  ربص 

(3195)

(3195  ) 195

. دندیزرو لخب  نآ  هب  نالیخب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دومرف : درک و  روبع  ياهلبزم  رد  یتساجن  رانک  زا  ترضح  نآ  و 
دیدومنیم تبغر  نآ  رد  زورید  هک  تسا  يزیچ  نیا  دومرف : هک  تسا  يرگید  ربخ  رد  و 

(3196 . )

(3196  ) 196

هتفرن تتسد  زا  داد  دنپ  ار  وت  هچنآ  تتورث  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

806 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3197)

97 ( 3197  ) 197

(91 هرامش : رارکت   ) دییوجب ار  تمکح  فئاطل  اهلد  تلالم  عفر  يارب  دوشیم ، هتسخ  اهندب  نوچمه  اهلد  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3198)

(3198  ) 198

: دومرف هّلل ،» ّالا  مکح  ال  : » دینش ار  جراوخ  نخس  یتقو  دومرف : ترضح  نآ  و 
هدش دصق  نآ  هب  لطاب  هک  تسا  یّقح  نخس 

(3199 . )
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(3199  ) 199

هتفگ دنوشن . هتخانش  دندرگ  هدنکارپ  نوچ  و  دنوش ، زوریپ  دنیآ  درگ  نوچ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  دومرف : شابوا  هراب  رد  ترضح  نآ  و 
: دومرف ماما  هدش :

. دنهد تعفنم  دنوش  قرفتم  نوچ  و  دنناسر ، نایز  دنیآ  درگ  نوچ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا 
: دومرف تسیچ ؟ نانآ  یگدنکارپ  دوس  میدیمهف ، ار  ناشندمآ  درگ  نایز  دنتفگ :

هب اونان  و  تفاب ، ّلحم  هب  هدنفاب  و  نامتخاس ، هب  اّنب  تشگزاب  دننام  دنوشیم ، دنمهرهب  نانآ  زا  مدرم  دندرگیم و  زاب  دوخ  راک  هب  راک  لها 
ییاونان
.

807 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3200)

(3200  ) 200

هدـید یتـشز  راـک  ره  دزن  زج  هک  ییاـهتروص  داـبم  شوخ  دوـمرف : دـندوب ، وا  هارمه  شاـبوا  هک  دـندروآ  ماـما  رـضحم  هب  ار  يراـکتیانج 
دنوشیمن

(3201 . )

(3201  ) 201

او شتـشونرس  اب  ار  وا  دـسر  ارف  یهلا  تارّدـقم  نوچ  و  دـننکیم ، تظافح  ار  وا  هک  تسا  هتـشرف  ود  یناسنا  ره  اب  دومرف : ترـضح  نآ  و 
راوتسا تسا  یظفاحم  ناسنا  تایح  تدم  انامه  دنراذگیم ،

(3202 . )

(3202  ) 202

، هن دومرف : میـشاب ، کیرـش  وت  اب  تموکح  رد  هکنیا  طرـش  هب  مینکیم  تعیب  وت  اب  دـنتفگ  وا  هب  ریبز  هحلط و  یتقو  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دیشاب کمک  یتخس  یناوتان و  رد  و  کیرش ، نداد  يرای  تردق و  رد  یلو 

(3203 . )

(3203  ) 203

دییوج یـشیپ  یندرم  رب  و  دنادیم . دیراد  هتفهن  رگا  و  دونـشیم ، دیدز  فرح  رگا  هک  دیزیهرپب  ار  ادـخ  مدرم ، يا  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دروآ دای  هب  ار  امش  دینک  ششومارف  رگا  و  دریگب ، ار  امش  دیتسیاب  رگا  و  دبایرد ، ار  امش  دیدرک  رارف  نآ  زا  رگا  هک 

(3204 . )

(3204  ) 204
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تبغر یب  ندرک  یکین  رد  ار  وت  درواین  اج  هب  ار  تایکین  ساپس  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
808 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هدننک نارفک  هچنآ  زا  شیب  رازگساپس  ساپس  زا  وت  و  ادخ ،)  ) هدربن هرهب  یکین  نآ  زا  هک  دروآیم  اج  هب  یسک  ار  تساپس  هک  ارچ  دنکن ،
« دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و  ، » يروآیم تسد  هب  هدرب  نیب  زا  تمعن 

(3205 . )

(3205  ) 205

دریگ تعسو  ملع  هب  هک  ملع  فرظ  ریغ  دوشیم ، گنت  دنزیریم  نآ  رد  هچنآ  هب  یفرظ  ره  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3206 . )

(3206  ) 206

دنوشیم شرای  لهاج  لباقم  رد  مدرم  هک  تسا  نآ  دربیم  شیرابدرب  زا  رابدرب  هک  یشاداپ  لوا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3207 . )

(3207  ) 207

ناـنآ هرمز  زا  دـنک و  یموق  هیبش  ار  دوخ  یـسک  تسا  مک  هک  ارچ  راداو ، يراـبدرب  هب  ار  دوخ  یتـسین  راـبدرب  رگا  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دوشن

(3208 . )

(3208  ) 208

و تفای ، ینمیا  دیسرت  هک  نآ  و  دید ، نایز  دنام  ربخیب  دوخ  زا  هک  ره  و  درب ، دوس  درک  هبساحم  ار  دوخ  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
دش انیب  هک  ره  و  دش ، انیب  تفرگ  تربع  هک  ره 

809 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تسناد دیمهف  هک  ره  و  دیمهف ،

(3209 . )

(3209  ) 209

نیا یپ  رد  و  ددرگیم . زاب  ام  هب  شیوخ  دنزرف  رب  شکرـس  رتش  هنانابرهم  تشگزاب  نوچمه  یـشومچ  زا  دعب  ایند  دومرف : ترـضح  نآ  و 
ناـثراو ناـیاوشیپ و  ار  ناـنآ  میهن و  ّتنم  دـندش  هدرمـش  فیعـض  نیمز  رد  هک  ناـنآ  رب  میهاوـخیم  : » دوـمرف توـالت  ار  هیآ  نیا  راـتفگ 

« مینادرگ
(3210 . )

(3210  ) 210
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دوخ هدرک و  ششوک  و  هدومن ، اهنت  قیالع  زا  ار  دوخ  هدز و  رمک  هب  تمه  نماد  هک  یسک  زیهرپ  دیزیهرپب  ار  ادخ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
ناهج هب  تشگرب  رد  و  هدرک ، یتسدـشیپ  لـمع  هب  تلهم  يدوباـن  سرت  زا  و  هتفاتـش ، ادـخ  هار  هب  رمع  تلهم  رد  هتـسارآ ، یکـالاچ  هب  ار 

تسا هدومن  هشیدنا  باسح  هب  تشگزاب  و  راک ، ماجنا  رس  و  رگید ،
(3211 . )

(3211  ) 211

هدرک تنایخ  هک  نآ  ندرب  دای  زا  يزوریپ ، تاکز  تشذـگ  ناداـن ، دـنب  هنهد  يراـبدرب  اـهوربآ ، نابـساپ  شـشخب  دومرف : ترـضح  نآ  و 
، وت شاداپ 

810 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. تخادنا رطخ  هب  ار  دوخ  دش  يأر  هب  دبتسم  هک  نآ  تسا . تیاده  نیع  تروشم 

. تسافج رب  هنامز  هدننک  يرای  يربصیب  و  اهیتخس ، هدننک  در  ییابیکش 
هتخودـنا یتبارق  یتسود  و  قیفوت ، زا  هبرجت  ظفح  تسا . ریـسا  مکاح  ياوه  تسد  هب  هک  یلقع  اسب  هچ  تسوزرآ . كرت  تورث  نیرتفیرش 

شابم نمیا  دوخ  زا  هدمآ  گنت  لد  زا  و  تسا . هدش 
(3212 . )

(3212  ) 212

تسوا لقع  نادوسح  زا  یکی  ناسنا  يدنسپ  دوخ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3213 . )

(3213  ) 213

دش یهاوخن  دونشخ  زگره  هن  رگ  شوپب و  مشچ  ایند  لها  يافج  رازآ و  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3214 . )

(3214  ) 214

تسا ناوارف  انشآ  تسود و  تسا  مرن  وخ  قلخ و  هک  ار  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3215 . )

(3215  ) 215

تسا ریبدت  یناریو  بجوم  تفلاخم  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3216 . )

(3216  ) 216
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دنک یشکندرگ  دسر  ماقم  هب  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3217 . )

(3217  ) 217

دوش هتخانش  نادرم  ياهرهوگ  لاوحا  ینوگرگد  رد  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

811 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3218)

(3218  ) 218

تسا یتسود  يرامیب  زا  قیفر  اب  تداسح  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3219 . )

(3219  ) 219

تساهعمط قرب  ریز  لوقع  ياههاگنابرق  نیرتشیب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3220 . )

(3220  ) 220

تسین تلادع  زا  دامتعا  دروم  ناسنا  هیلع  نامگ  هب  ندومن  يرواد  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3221 . )

(3221  ) 221

تسا ترخآ  ناهج  يارب  يدب  هشوت  ناگدنب  رب  متس  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3222 . )

22 ( 3222  ) 222

دنادیم هک  تسا  يزیچ  زا  ندز  يربخیب  هب  ار  دوخ  میرک  ياهراک  نیرتفیرش  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3223 . )

(3223  ) 223

دننیبن ار  شبیع  مدرم  دناشوپب  سک  ره  رب  ار  شاهماج  ایح  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3224 . )
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(3224  ) 224

. ددرگیم میظع  شـشخب  اب  اهتلزنم  دـنوشیم . دایز  فاصنا  تیاعر  اب  ناگتـسویپ  تسا . یـشوماخ  ترثک  هب  راـقو  دومرف : ترـضح  نآ  و 
ربارب رد  يرابدرب  اب  دوشیم . بولغم  نمـشد  هنالداع  شور  اب  ددرگیم . تباث  يرورـس  اهجنر  لمحت  اب  دوشیم . لماک  ینتورف  اـب  تمعن 

ددرگیم دایز  وا  هیلع  ناسنا  نارای  نادان ،
.

812 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3225)

(3225  ) 225

متفگش رد  دوخ  ياهندب  تمالس  زا  نادوسح  تلفغ  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3226 . )

(3226  ) 226

تسا يراوخ  دنب  راچد  راک  عمط  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3227 . )

(3227  ) 227

تساهمادنا هب  لمع  و  نابز ، هب  رارقا  لد ، هب  تخانش  نامیا  دومرف : دندیسرپ ، نامیا  زا  ار  ترضح 
(3228 . )

(3228  ) 228

هدیـسر وا  هب  هک  یتبیـصم  زا  سک  ره  و  هدـش . نیگمـشخ  دـنوادخ  ءاـضق  رب  دـش  كاـنمغ  اـیند  رطاـخ  هب  هک  نآ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
ره و  هتفر . تسد  زا  شنید  موس  ود  دیامن  ینتورف  شتورث  رطاخ  هب  ار  يدنمتورث  هک  ره  و  هدرک . تیاکـش  شراگدرورپ  زا  دنک  تیاکش 
ایند قشع  هب  شلد  سک  ره  و  هتفرگ . هرخـسم  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  یناسک  زا  هتـشگ  شتآ  دراو  هدرم و  هدومن و  تئارق  ار  نآرق  سک 

رد ار  نآ  هک  ییوزرآ  و  دیامنن ، كرت  ار  وا  هک  یـصرح  و  دنکن ، اهر  ار  وا  هک  یهودنا  دیبسچ : دهاوخ  ایند  زیچ  هس  هب  شلد  دـش  هتفیش 
دباین
.

813 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3229)

(3229  ) 229

. تسا یفاک  قلخ  نسح  اب  تمعن  و  تعانق ، جنگ  اب  یهاشداپ  ار  ناسنا  دومرف : ترضح  نآ  و 
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: دومرف دندیسرپ ، میهد » هزیکاپ  تایح  ار  هتسیاش  هدنب  : » ّلج ّزع و  دنوادخ  لوق  زا  ار  ترضح 
تسا تعانق  هزیکاپ  تایح 

________________________________________

1386 مود ، پاچ : نارهت ، يدازآ -  مایپ  دلج ، 1 نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن  نیسح ، نایراصنا ، یضرلا /  فیرـش  نیـسح ، نب  دمحم 
ص813 نایراصنا ؛ ؛  همجرت  هغالبلا /  جهن  ش .

(3230)

(3230  ) 230

يور هب  و  رتراوازس ، يرگناوت  لوصح  هب  تکرش  نیا  هک  ارچ  دیوش ، کیرـش  هدرک  يور  وا  هب  قزر  هک  یـسک  اب  دومرف : ترـضح  نآ  و 
تسا رتهتسیاش  هرهب  ندروآ 

(3231 . )

(3231  ) 231

تسا رتنوزفا  ششخب  ناسحا  و  فاصنا ، لدع  دومرف : دنکیم » رما  ناسحا  لدع و  هب  دنوادخ  : » ّلج ّزع و  دنوادخ  لوق  يانعم  رد 
(3232 . )

(3232  ) 232

. دوشیم هدیشخب  دنلب  تسد  اب  دشخبب ، هاتوک  تسد  اب  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
دنوادخ دشاب  كدنا  هچ  رگا  دنکیم  قافنا  يراکوکین  ریخ و  هار  رد  دوخ  لام  زا  ار  هچنآ  ناسنا  هک  تسا  نیا  هعطق  نیا  حیـضوت  فلؤم :

قح تمعن  دبع و  تمعن  نیب  یلو  تسا ، تمعن  ود  زا  ترابع  اج  نیا  رد  تسد  ود  دهدیم . رارق  رایسب  گرزب و  كدنا  نآ  رب  ار  شیازج 
، هتشاذگ قرف 

814 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هـشیر یهلا  ياهتمعن  و  تسا . قلخ  تمعن  ربارب  دنچ  هشیمه  قح  تمعن  هک  ارچ  هدومن ، حرطم  دنلب  ار  قح  تمعن  و  هاتوک ، ار  دـبع  تمعن 

دیآیم دیدپ  اهنآ  زا  ددرگیم و  زاب  دنوادخ  ياهتمعن  هب  اهتمعن  همه  نیا  رب  انب  تساهتمعن ، مامت 
(3233 . )

(3233  ) 233

هک ارچ  نک ، لوبق  دنتـساوخ  هزراـبم  هب  ار  وـت  رگا  و  بلطم ، هزراـبم  هب  ار  یـسک  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  شدـنزرف  هب  ترـضح  نآ  و 
تسا كاخ  رب  هداتفا  راکمتس  و  تسا ، راکمتس  هزرابم  ناهاوخ 

(3234 . )

(3234  ) 234

رد زج  دشاب  ربک  ياراد  نز  هاگره  سرت . لخب ، ربک ، تسا : نادرم  ياهتلصخ  نیرتدب  نانز  ياهتلصخ  نیرتهب  دومرف : ترـضح  نآ  و 
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يرود درآ  يور  وا  هب  هچ  ره  زا  دشاب  وسرت  یتقو  و  دنک . ظفح  ار  شرهوش  دوخ و  لام  دشاب  لیخب  نوچ  و  درواین . دورف  رـس  رهوش  ربارب 
دیامن

(3235 . )

(3235  ) 235

هک تسا  یسک  دومرف : نک . فصو  ام  يارب  ار  دنمدرخ  دش : ضرع  ترضح  هب 
815 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

: دومرف نک . فصو  ار  نادان  دش : هتفگ  دهدیم . رارق  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره 
. مدرک نایب 

شفـصو هک  ارچ  تسا ، نادان  فصو  نادان  فصو  كرت  نیا  رب  انب  دـهدن . رارق  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یـسک  ناداـن  ینعی :
تسا دنمدرخ  فصو  فالخ 

(3236 . )

(3236  ) 236

دشاب یماذج  تسد  رد  هک  تسا  یکوخ  تشوگیب  ناوختسا  زا  رت  شزرایب  نم  رظن  رد  امش  يایند  مسق  ادخ  هب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3237 . )

(3237  ) 237

تدابع رفیک  سرت  زا  یهورگ  و  تسا . نارجات  تدابع  نیا  دندرک و  تدابع  باوث  هب  لیم  يور  زا  ار  ادخ  یهورگ  دومرف : ترضح  نآ  و 
. تسا ناگدرب  تدابع  نیا  دندرک و 

تسا ناگدازآ  تدابع  نیا  دندرک و  تدابع  يرازگساپس  رطاخ  هب  یهورگ  و 
(3238 . )

(3238  ) 238

افو و دّـهعت و  هک  دنتـسه  ینانز  روظنم  . ) تسین ياهراچ  شدوجو  زا  هکنیا  نآ  زا  رتدـب  و  تسا ، ّرـش  نز  زیچ  همه  دومرف : ترـضح  نآ  و 
.( دنرادن افص  ایح و 

816 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3239)

(3239  ) 239

ار دوخ  تسود  دنک  تعاطا  ار  نیچ  نخس  هک  ره  و  دیامن ، عیاض  ار  ناگمه  قوقح  دشاب  یتسـس  یپ  رد  سک  ره  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دهدب تسد  زا 
(3240 . )
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(3240 . )

(3240  ) 240

. تسا نآ  یبارخ  مزلتسم  نامتخاس  يانب  رد  یبصغ  گنس  دومرف : ترضح  نآ  و 
، هدش هدیشک  هاچ  کی  زا  اریز  تسین ، یبجع  تسا  مه  هیبش  هکنیا  زا  و  هدش ، تیاور  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یهلا  لوسر  زا  نخـس  نیا 

هدش هتخیر  ولد  کی  زا  و 
(3241 . )

(3241  ) 241

تسا مولظم  رب  ملاظ  زور  زا  رتتخس  ملاظ  هیلع  مولظم  زور  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3242 . )

(3242  ) 242

دشاب كزان  هچ  رگا  هد  رارق  تمرح  هدرپ  دنوادخ  دوخ و  نیب  و  دشاب ، مک  هچ  رگا  زیهرپب  ار  ادخ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3243 . )

(3243  ) 243

دنام ناهنپ  تسرد  خساپ  دوش  دایز  شسرپ  زا  باوج  هاگره  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

817 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3244)

(3244  ) 244

ار دوخ  دزرو  یهاتوک  سک  ره  و  دنک ، نوزفا  ار  شتمعن  دنک  ادا  سک  ره  تسا ، یّقح  یتمعن  ره  رد  ار  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دهد رارق  تمعن  نتفر  تسد  زا  رطخ  رد 

(3245 . )

(3245  ) 245

دوش مک  هتساوخ  ددرگ  دایز  ییاناوت  هک  ینامز  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3246 . )

(3246  ) 246

تسین تشگ  زاب  ار  ياهتخیرگ  ره  هک  دیسرتب ، اهتمعن  رارف  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
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(3247 . )

(3247  ) 247

تسا دنواشیوخ  زا  رتنابرهم  درمناوج  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3248 . )

(3248  ) 248

شخب ققحت  لمع ) رد   ) ار شنامگ  دراد  ریخ  نامگ  وت  هب  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3249 . )

(3249  ) 249

يراداو نآ  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یلمع  لمع  نیرتهب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3250 . )

(3250  ) 250

متخانش اهگنهآ  نتسکش  اهمزع و  ندش  هدوشگ  اهمیمصت و  ندروخ  مه  هب  اب  ار  ادخ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3251 . )

(3251  ) 251

تسا ترخآ  یخلت  ایند  ینیریش  و  ترخآ ، ینیریش  ایند  یخلت  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

818 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3252)

(3252  ) 252

بجوم ار  تاکز  و  ربک ، زا  ندش  هّزنم  يارب  ار  زامن  و  دومن ، بجاو  كرش  زا  ندش  كاپ  تهج  ار  نامیا  دنوادخ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
هب ار  فورعم  هب  رما  و  مالسا ، يدنمجرا  يارب  ار  داهج  و  نید ، تیوقت  ببـس  ار  جح  و  مدرم ، صالخا  يارب  یـشیامزآ  ار  هزور  و  يزور ،

و اهنوخ ، ظفح  يارب  ار  صاصق  و  تارفن ، یناوارف  يارب  ار  محر  هلص  و  نانادان ، نتـشاد  زاب  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  و  مومع ، حالـصا  رطاخ 
، ینمادکاپ ییاج  رب  اپ  يارب  ار  يدزد  زا  يرود  و  لقع ، ظفح  يارب  ار  رکـسم  ندروخ  كرت  و  اهمارح ، تشادگرزب  يارب  ار  دودـح  هماقا 
هب ار  غورد  كرت  و  اهراکنا ، هیلع  رب  قح  هناوتشپ  يارب  ار  تاداهش  و  لسن ، دایدزا  يارب  ار  طاول  كرت  و  بسن ، ظفح  يارب  ار  انز  كرت  و 

يارب ار  يرادربنامرف  و  تما ، ماظن  يارب  ار  تماما  و  تارطخ ، زا  یناما  ار  مالس  و  یتسار ، تفارش  رطاخ 
819 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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تماما ماقم  تشادگرزب 
(3253 . )

(3253  ) 253

هب رگا  اریز  تسا . رازیب  ادخ  هوق  لوح و  زا  هک  دیهد  دنگوس  هنوگ  نیا  دیهد ، دـنگوس  ار  راکمتـس  دـیراد  انب  رگا  دومرف : ترـضح  نآ  و 
شرفیک رد  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  يدـنوادخ  هب  دروـخب  مسق  رگا  و  دوـش . هلجع  شرفیک  رد  دروـخ  دـنگوس  غورد  هب  تروـص  نـیا 

تسا هتسناد  هناگی  ار  ادخ  هکنیا  هچ  دوشن ، باتش 
(3254 . )

(3254  ) 254

سپ يراد  هقالع  هک  نک  لمع  تتورث  اب  هنوگ  نامه  و  شاب ، شیوخ  لام  رد  دوخ  ّیـصو  تدوخ  مدآ ، دنزرف  يا  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دننک لمع  تگرم  زا 

(3255 . )

(3255  ) 255

یگناوید ییاـج  رب  اـپ  رب  لـیلد  دوشن  رگا  و  دوشیم ، نامیـشپ  وخدـنت  نوچ  تسا ، یگناوید  زا  یعوـن  ییوخدـنت  دوـمرف : ترـضح  نآ  و 
تسوا

(3256 . )

(3256  ) 256

تسا تداسح  یمک  زا  ندب  تمالس  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3257 . )

(3257  ) 257

ار زور  هک  هدب  نامرف  ار  دوخ  مدرم  لیمک ، يا  دومرف : یعخن  دایز  نب  لیمک  هب 
820 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

، هتفرگ ارف  ار  اهزاوآ  شییاونش  هک  یـسک  هب  مسق  دنـشاب . اههتفخ  تجاح  ءاضق  یپ  زا  ار  بش  و  دنورب ، مراکم  ندروآ  تسد  هب  لابند  هب 
هب بآ  دننامه  فطل  نآ  دسر  وا  هب  ییالب  نوچ  و  دـنیرفایب ، یفطل  يداش  نآ  زا  يو  يارب  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـنکن  داش  ار  یلد  يدـحا 

دنیامن رود  هاگبآ  زا  ار  بیرغ  رتش  هک  هنوگ  نامه  دنک  رود  وا  زا  ار  الب  نآ  ات  ددرگ  ناور  نآ  يوس 
(3258 . )

(3258  ) 258
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دینک هلماعم  نداد  هقدص  هلیسو  هب  دنوادخ  اب  دیدش  تسدیهت  هاگره  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3259 . )

(3259  ) 259

تسا دنوادخ  دزن  يافو  نانکش  نامیپ  اب  ییافویب  و  تسادخ ، دزن  ینکش  نامیپ  نانکش  نامیپ  اب  افو  دومرف : ترضح  نآ  و 
هرامش 116) رارکت  . )

821 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(4000)

دراد ریسفت  هب  زاین  هک  تسا  ترضح  نآ  لکشم  نانخس  هدیزگ  زا  يرادقم  نآ  رد 

هراشا

823 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(4001)

(4001  ) 1

مه هب  يزییاپ  ربا  هک  نانچمه  سپ  دـبای ، رارقتـسا  شتموکح  ياج  رب  نید  بوسعی  دـسر  ارف  شنامز  نوچ  تسا : ترـضح  نآ  راتفگ  رد 
. دننک عامتجا  وا  درگ  نامیا  لها  دندنویپب 

: عزق و  تسا . مدرم  روما  رادمامز  زور  نآ  هک  تسا  گرزب  رورس  بوسعی 
تسا نارابیب  ربا  ياههراپ 

(4002 . )

(4002  ) 2

. تسا حشحش  ياهدنیوگ  نیا  تسا . ترضح  نآ  راتفگ  رد 
رد حشحش  و  تسا ، حشحش »  » راتفر نخس و  رد  وردنت  ره  و  تسا ، ناور  اسر و  بلاطم  نایب  رد  رهام و  راتفگ  رد  هک  تسا  نیا  شروظنم 

تسا لیخب  يانعم  هب  ماقم  نیا  ریغ 
(4003 . )

(4003  ) 3

. تسا محق  عازن  يارب  تسا : ترضح  نآ  راتفگ  رد 
824 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

: تسانعم نیمه  زا  و  دنکیم ، فلت  تکاله و  راچد  ار  شلها  لاوحا  رثکا  رد  تموصخ  اریز  تسا ، تکاله  دراوم  محق  زا  ترـضح  دارم 
. ناشیا نایم  رد  نآ  مّحقت  تسا  نیا  سپ  دنکیم ، دوبان  ار  ناشلاوما  دـسریم و  نانآ  هب  یلاسکـشخ  هک  تسا  نیا  نآ  و  بارعالا ، ۀـمحق 
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نابایب هک  یماگنه  دنکیم  راچان  دابآ  ياهرهش  هب  ندروآ  يور  هب  ار  نانآ  یلاسکـشخ  هکنیا : نآ  هدش و  هتفگ  مه  يرگید  يانعم  نآ  رد 
ددرگ کشخ 
(4004 . )

(4004  ) 4

. دنرتراوازس يردپ  ناشیوخ  دنسر  لامک  تیاهن  هب  نانز  هک  یماگنه  تسا : ترضح  نآ  راتفگ  رد 
هک تسا  يریس  تیاهن  هک  تکرح ، ریس و  رد  ّصن  دننام  تساهنآ  هلحرم  نیرخآ  ءایـشا و  تیاهن  ّصن » . » هدش تیاور  مه  قئاقحلا » صن  »

تسوا دزن  ار  هچنآ  ات  یناسرب  رخآ  هب  وا  زا  ار  دوخ  لاؤس  هک  ینامز  رمألا » نع  لجّرلا  تصـصن  : » ییوگیم و  دراد . تردق  نآ  رب  بکرم 
. يروآ تسد  هب 

دشابیم یکدوک  نامز  ياهتنم  هکنیا  هچ  تسا ، غولب  هب  رتخد  ندیسر  روظنم  قاقحلا  ّصن  سپ 
825 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

: دیامرفیم تسا . هنیمز  نیا  رد  اهنآ  نیرتروآتفگش  اههیانک و  نیرتحیـصف  زا  نیا  و  تسا . یگرزب  هب  ندیـسر  يدرخ و  زا  رذگ  تقو  و 
شردام زا  وا  نداد  رهوش  هب  اهومع  ناردارب و  دـننام  دنتـسه  وا  مرحم  هک  يردـپ  ناشیوخ  دنـسرب  غولب  دـشر و  هلحرم  هب  نانز  هک  ینامز 

. دنرتراوازس
هب نم  : » هک تسا  يرگید  هب  کی  ره  راتفگ  تموصخ و  زیتس و  نآ  و  تسا ، رتخد  هراـب  رد  يردـپ  ناـشیوخ  اـب  رداـم  يریگرد  قاـقح  و 

: دوشیم هتفگ  مرتراوازس .» وت  زا  رتخد  نداد  رهوش 
ّنـس هب  رتخد  ندیـسر  نآ  تسا و  یلقع  غولب  قاقحلا ، ّصن  هدش : هتفگ  و  متـساخرب . زیتس  هب  وا  اب  الادـج :» هتلداج   » دـننام ًاقاقِح » ُُهتْقَقاح  »
ّصن  » هک یـسک  و  دوـشیم . بـجاو  ماـکحا  قوـقح و  نآ  رد  هـک  ار  یناـمز  تیاـهن  هدوـمرف  هدارا  ترـضح  نآ  هـک  ارچ  تـسا ، جاودزا 

. تسا تقیقح  عمج  قیاقح  زا  شدارم  هدرک  تیاور  قئاقحلا »
زا روظنم  هک  تسا  نیا  نم  رظن  اما  هدروآ ، ماّلس  نب  مساق  هدیبع  وبا  ار  انعم  نیا 

826 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هیبشت باب  زا  تسا ، عنام  الب  قوقح  رد  شفّرـصت  و  زیاج ، شنداد  رهوش  هک  تسا  ّنس  زا  ياهلحرم  هب  نز  ندیـسر  اجنیا  رد  قاقحلا  ّصن 

نیا رد  و  هدـش ، یگلاـس  راـهچ  دراو  هدرک و  ماـمت  ار  یگلاـس  هس  هک  تسا  يرتش  نآ  و  تسا ، ّقح  هّقح و  عمج  نآ  و  قاـقح ، نارتش  هب 
زاب انعم  کی  هب  راتفگ  ود  ره  باسح  نیا  يور  تسا . هّقح  عمج  زین  قئاقح  تسا . يرب  هار  يراوس و  روخ  رد  هک  دسریم  يّدـح  هب  تقو 

تسا رتهیبش  دش  رکذ  ادتبا  رد  هک  ییانعم  زا  برع  شور  هب  انعم  نیا  و  دندرگیم ،
(4005 . )

(4005  ) 5

. ددرگیم رتدایز  دیپس  هطقن  نآ  دوش  دایز  نامیا  هچ  ره  دوشیم ، ادیپ  لد  رد  دیپس  ياهطقن  نوچ  نامیا  تسا : ترضح  نآ  راتفگ  رد 
دشاب دیپس  یلاخ  ار  بسا  نیریز  بل  هاگره  ظملا » سرف  : » هدش هتفگ  انعم  نیمه  زا  يدیپس ، زا  تسا  نآ  دننام  ای  هطقن  نوچ  هظمل  »

(4006 . )

(4006  ) 6
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، هن ای  دریگیم  ار  نآ  دنادیمن  هک  دشاب  یبلط  رگا  ار  ناسنا  تسا : ترضح  نآ  راتفگ  رد 
827 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تسا بجاو  وا  رب  تاکز  تخادرپ  هتشذگ  ماو  رب  هک  یلاس  هب  تبسن  تفرگ  هک  ینامز 
هاگ راودیما و  شنتفرگ  هب  هاگ  دربیم ، نامگ  نآ  هب  ایوگ  هن ، ای  دناتـسیم  راکهدب  زا  ار  نآ  دـنادیمن  راک  بلط  هک  تسا  یبلط  نونظ » »

یتسه یعـضو  هچ  رد  نآ  هب  تبـسن  ینادیمن  ینآ و  ناهاوخ  هک  يراک  ره  نینچمه  و  تساههتفگ . نیرتحیـصف  زا  نیا  و  تسا . دـیما  اـن 
: تسا ساسا  نیمه  رب  یشعا  لوق  تسا . نونظ 

هب یتقو  هک  دروآ ، شباسح  هب  تارف  نوچ  ناوتیمن  تسا  رود  ریگ  ناراب  لـحم  زا  هن و  اـی  تسه  بآ  نآ  رد  تسین  مولعم  هک  ار  یهاـچ 
. دنکیم ترپ  يرانک  هب  ار  رهام  رگانش  یتشک و  دزیخرب  نایغط 

هن ای  تسه  بآ  نآ  رد  دننادیمن  هک  تسا  یهاچ  نونظ »  » و تسا . یمیدق  هاچ  ّدج » »
(4007 . )

(4007  ) 7

. دیتسیا زاب  نانز  زا  دیناوتیم  هک  ییاج  ات  دومن : تعیاشم  داتسرف و  گنج  هب  ار  یهاپس  نوچ  تسا  ترضح  نآ  راتفگ  رد 
یکیدزن زا  و  دیریگب ، هرانک  نانآ  هب  یلوغشم  لد  نانز و  دای  زا  هک  تسا  نیا  شیانعم 

828 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
نمـشد هیحان  زا  ار  صخـش  تردـق  و  دـناشکیم ، للخ  هب  ار  مزع  هدارا و  و  دـنکیم ، تسـس  ار  ّتیمح  يوزاب  هک  دـییامن ، عانتما  نانآ  اب 

. دنکیم رود  گنج  رد  ششوک  زا  و  دنکشیم ،
: بوذع بذاع و  و  هدومن . باذعا  نآ  زا  دیامن  عانتما  يزیچ  زا  هک  ره  و 

تسا ندیماشآ  ندروخ و  زا  هدننک  يراددوخ 
(4008 . )

(4008  ) 8

ریت زا  ار  دوخ  يزوریپ  نیلوا  هک  تسا  یتـسدربز  زاـب  راـمق  نوچ  هدوـمنن  راـع  راـچد  ار  دوـخ  هک  ینمؤـم  تسا : ترـضح  نآ  راـتفگ  رد 
. تسا راظتنا  رد  شرامق 

َجَلَف ْدَق  : » دوشیم هتفگ  تسا ، تسدربز  بلاغ  جلاف » . » دننکیم رامق  هدش  رحن  رتش  رـس  رب  دوخ  ياهریت  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نورـس » ای  »
. دومن ناشبولغم  تفای و  يزوریپ  نانآ  رب  ینعی  ْمُهَجَلَف » َو  ْمِْهیَلَع 
دش بلاغ  هک  ار  هدننک  هبلغ  مدید  هک  یتقو  دیوگ : هدنناوخ  زجر 

(4009 . )

(4009  ) 9

چیه سپ  میدرکیم ، ظفح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  دوخ  دـشیم  خرـس  هکرعم  رونت  یتقو  تسا : ترـضح  نآ  راـتفگ  رد 
رتکیدزن نمشد  هب  ام  زا  مادک 

829 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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. دوبن ربمایپ  زا 
لوسر صخش  هک  یبناج  هب  ناناملـسم  دیـسریم ، یتخـس  تیاهن  هب  گنج  و  دشیم ، دایز  نمـشد  زا  سرت  یتقو  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم 

رطاخ هب  و  درکیم ، لزان  نانآ  رب  ار  يزوریپ  ترضح  نآ  تکرب  هب  دنوادخ  و  دندشیم ، هدنهانپ  دوب  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
. دنتفاییم ینمیا  دنتشاد  میب  هچنآ  زا  وا 

. تسا گنج  یتخس  زا  هیانک  ُسْأَبلا » َّرَمْحا  اَذا   » ترضح نآ  لوق  و 
ار یخرس  ترارح و  هک  هدرک  هیبشت  شتآ  یمرگ  هب  ار  گنج  رونت  یمرگ  ماما  تسا : نیا  شنیرتهب  هک  هدش  هتفگ  ینانخس  هنیمز  نیا  رد 

دربن نوچ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  دنکیم  تیوقت  ار  لوق  نیا  هک  هچنآ  و  دروآیم . مهارف  شگنر  لمع و  هب 
(. دش مرگ  گنج  رونت  نونکا  « ) ُسیطَْولا َیِمَح  َنالا  : » دومرف درک  هدهاشم  دوب  نزاوه  گنج  هک  نینح  زور  رد  ار  مدرم  دیدش 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسا ، شتآ  نتخورفا  هاگیاج  سیط  و 
830 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا هدومرف  هیبشت  شتآ  ندش  روهلعش  یگتخورفا و  هب  ار  نانآ  گنج  ندش  مرگ 
میتشگ زاب  اهتمکح  نایب  ینعی  دوخ  لوا  شور  هب  باب  نیا  رد  و  دش ، مامت  لصف  نیا  . 

.
831 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

راصق تاملک  همادا 

هراشا

(3261)

(3261  ) 261

رد مدرم  دیسر ، هلیخن  هب  ات  دمآ  نوریب  هفوک  زا  هدایپ  اهنت و  دناهتساخرب ، رابنا  رهش  تراغ  هب  هیواعم  نارای  دینش  هک  ینامز  ترضح  نآ  و 
: دنتفگ دنتسویپ و  وا  هب  اجنآ 

: دومرف مینکیم ، تیافک  وت  زا  ار  نمشد  ّرش  ام  نینمؤملا  ریما  ای 
متس زا  نم  زا  لبق  يایاعر  انامه  دینکیم !؟ تیافک  نم  زا  ار  دوخ  ریغ  ّرش  هنوگچ  دینکیمن ، تیافک  نم  زا  ار  دوخ  ّرش  امـش  مسق  ادخ  هب 
نانآ مموکحم و  نم  ای  اوشیپ ، متّیعر  معبات و  نم  ییوگ  متـسه . یکاـش  دوخ  ّتیعر  متـس  زا  نم  زورما  و  دـندرکیم ، تیاکـش  ناـمکاح 

یتمسق رد  ار  نآ  زا  ياهدیزگ  هک  ینالوط  ینخس  رد  ار  راتفگ  نیا  ماما  هک  یماگنه  مکاح !
832 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

: تفگ نانآ  زا  یکی  دندمآ ، وا  دزن  شنارای  زا  رفن  ود  دومرف ، میدرک  رکذ  اههبطخ  زا 
: دومرف ترضح  مرب . نامرف  ات  هد  نامرف  نینمؤملا  ریما  يا  مرادن ، ار  مردارب  دوخ و  ریغ  رایتخا  زج  نم 

!؟ مهاوخیم نم  هچنآ  اجک و  رفن  ود  امش 
(3262)

(3262  ) 262
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: دومرف دندوب ؟ هارمگ  لمج  باحصا  منکیم  نامگ  نم  ینکیم  روصت  تفگ : دمآ و  ترضح  تمدخ  طوح  نب  ثراح  دناهتفگ :
ار لطاب  و  یسانشب ، ار  شلها  ات  یتخانـشن  ار  قح  يدش ! نادرگرـس  رطاخ  نیا  هب  ار ، نطاب  قمع  هن  يدید  ار  رهاظ  تروص  وت  ثراح ، يا 

. یسانشب ار  نآ  هب  هدنروآ  يور  ات  یتخانشن 
: دومرف ترضح  نآ  موریم ، رانک  رمع  نب  هّللا  دبع  کلام و  نب  دعس  اب  نم  تفگ : ثراح 

833 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دنتشادرب لطاب  يرای  زا  تسد  هن  و  دنداد ، يرای  ار  قح  هن  رمع  نب  هّللا  دبع  دعس و 

(3263 . )

(3263  ) 263

تسا رتهاگآ  دوخ  كانرطخ  ّتیعقوم  هب  وا  دنروخ و  ترسح  ار  شماقم  تسا ، راوس  ریش  نوچ  هاش  میدن  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3264 . )

(3264  ) 264

دنرادب ار  امش  ناگدنامزاب  ساپ  ات  دینک ، ناسحا  مدرم  ناگدنامزاب  هب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3265 . )

(3265  ) 265

تسا درد  دشاب  اطخ  رگا  و  اود ، دشاب  تسرد  رگا  نامیکح  نخس  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3266 . )

(3266  ) 266

دای زا  ار  ماهتفگ  رگا  ات  میوگب ، مدرم  ربارب  رد  اـت  اـیب  ادرف  دومرف : ترـضح  نآ  دناسانـشب . وا  هب  ار  ناـمیا  هک  تساوخ  ترـضح  زا  يدرم 
ار نآ  یکی  تسا ، هدنمر  راکش  دننام  نخس  هکنیا  هچ  دنک ، ظفح  يرگید  يدرب 

834 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
. دهدیم تسد  زا  يرگید  و  دیابریم ،

: ترضح راتفگ  هیاس  رد  اهتمکح  نیمه  زا  هتشذگ  رد  ار  ماما  خساپ 
. میدرک لقن  تسا  هبعش  راهچ  ار  نامیا 

(3267)

(3267  ) 267

دنوادخ دشاب  ترمع  زا  هدماین  زور  رگا  نکم ، راب  یتسه  نآ  رد  هک  يزور  رب  هدماین  هک  ار  يزور  مغ  مدآ ! دنزرف  دومرف : ترضح  نآ  و 
دناسریم ار  تیزور 
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(3268 . )

(3268  ) 268

يزور دـیاش  راد  نمـشد  هزادـنا  هب  ار  تنمـشد  و  دوش ، تنمـشد  يزور  دـیاش  راد  تسود  هزادـنا  هب  ار  تتـسود  دوـمرف : ترـضح  نآ  و 
ددرگ تتسود 
(3269 . )

(3269  ) 269

زاب شترخآ  زا  شیایند  ار  وا  هک  دـنک ، راک  ایند  يارب  ایند  رد  هک  یلماع  دـنلماع : ود  لمع  تهج  زا  اـیند  رد  مدرم  دومرف : ترـضح  نآ  و 
یتسدیهت رب  وا  دراد ،

835 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
ایند رد  هک  یلماع  و  دهدیم . تسد  زا  نارگید  دوس  يارب  ار  شرمع  ور  نیا  زا  تسا ، نمیا  دوخ  یتسدگنت  رب  دسرتیم و  شناگدنام  زاب 

تـسد هب  ار  بیـصن  ود  ره  نیا  رب  انب  دسریم ، وا  هب  ایند  زا  وا  هرهب  دزادنا  تمحز  هب  ار  دوخ  هکنآیب  و  دـنکیم ، لمع  ایند  زا  دـعب  يارب 
ددرگن اور  هک  دهاوخن  ادخ  زا  ار  یتجاح  هتشگ ، دنموربآ  دنوادخ  دزن  و  هدش ، کلام  ار  ایند  ود  ره  و  هدروآ ،

(3270 . )

(3270  ) 270

ار نآ  رگا  دـندرک  داهنـشیپ  یهورگ  دـمآ ، ناـیم  هب  نخـس  نآ  یناوارف  هبعک و  تـنیز  زا  باـطخ  نـب  رمع  تموـکح  ناـمز  رد  دـناهتفگ :
ریما زا  و  تفرگ ، میمـصت  هلأـسم  نیا  هب  رمع  راـکچ ؟ تنیز  هب  ار  هبعک  تسا ، رتـشیب  شباوـث  ینک  زیهجت  ار  ناناملـسم  شترا  یـشورفب و 

: دومرف ترضح  دیسرپ ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
نآرق ساسا  رب  نارب  ثرا  نایم  ار  نآ  هک  ناناملسم  لاوما  دوب : عون  راهچ  لاوما  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  نآرق 

836 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تاقدص و  داد . رارق  دیاب  هک  ییاج  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  سمخ  و  دومرف . تمسق  ناقحتـسم  رب  ار  نآ  هک  یگنج  تمینغ  و  درک . میـسقت 

دوـب هک  یتروـص  هب  ار  نآ  دـنوادخ  و  دوـب ، تنیز  روـیز و  ار  هبعک  زور  نآ  رد  دوـمرف . ررقم  شنّیعم  ياهفرـصم  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هـک 
ياج رب  دـناهداد  رارق  ادـخ  لوسر  هک  اج  نامه  ار  نآ  مه  وت  دوبن ، ناهنپ  ادـخ  رب  شیاج  و  درکن ، اهر  یـشومارف  يور  زا  هتبلا  تشاذـگ ،

. راذگب دوخ 
تشاذگ دوخ  لاح  هب  ار  هبعک  تنیز  و  میدشیم . اوسر  ام  يدوبن  وت  رگا  تفگ : رمع 

(3271 . )

(3271  ) 271

: دندوب هدرک  يدزد  لاملا  تیب  زا  هک  دندروآ  شروضح  هب  ار  درم  ود  هدش : تیاور 
: دومرف مدرم . مالغ  يرگید  نآ  و  لاملا ، تیب  زا  دوب  ياهدنب  رفن  ود  نآ  زا  یکی 

. تسا ررقم  یهلا  ّدح  ار  مالغ  اّما  و  هدروخ . ار  رگید  یخرب  نآ  زا  یخرب  دنوادخ  لام  تسین ، يّدـح  ار  وا  تسا و  لاملا  تیب  زا  دـبع  نیا 
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دیرب ار  وا  تسد  سپ 
(3272 . )

(3272  ) 272

، دنامب راوتسا  اههاگشزغل  نیا  رد  میاهمدق  رگا  دومرف : ترضح  نآ  و 
837 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

داد مهاوخ  رییغت  ار  ییاهزیچ 
(3273 . )

(3273  ) 273

و تخـس ، شیرگوجتـسج  میظع و  شاییوـج  هراـچ  دـنچ  ره  شاهدـنب  يارب  دـنوادخ  هک  دـینادب  ینیقی  مـلع  هـب  دوـمرف : ترـضح  نآ  و 
هب ندیـسر  زا  زین  ار  ریبدت  مک  ناوتان و  هدنب  و  دناسرن ، وا  هب  هدش  ررقم  وا  يارب  شمیکح  باتک  رد  هچنآ  زا  شیب  دشاب  دنمورین  شاهشقن 

دنکیم تکرح  نآ  ساـسا  رب  تسانـشآ و  تیعقاو  نـیا  هـب  هـک  یـسک  ددرگن . عناـم  هدـش  ررقم  وا  يارب  شمیکح  باـتک  رد  هـک  هـچنآ 
زا شنایز  يراتفرگ و  تسا  دیدرت  راچد  نآ  رد  هتشاد و  رود  رظن  زا  ار  تقیقح  نیا  هک  نآ  و  تسا . رترب  مدرم  همه  زا  شدوس  شیاسآ و 

. تسا رتشیب  مدرم  همه 
هب ناسحا  بجوم  شیالتبا  هک  ییالتبم  اسب  و  ددرگیم ، کیدزن  قح  رفیک  هب  نآ  ببـس  هب  یلو  تسا  قح  تمعن  لومـشم  هک  یـسک  اسب 

. نک فّقوت  تیزور  ياهتنم  دزن  و  نک ، مک  ار  تباتش  و  ازفیب ، تیرازگرکش  رب  هدنونش  يا  تسوا .
838 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3274)

(3274  ) 274

. دیهدن رارق  دیدرت  ار  ناتنیقی  و  لهج ، ار  دوخ  شناد  دومرف : ترضح  نآ  و 
دییامن مادقا  دیدرک  نیقی  هاگ  ره  و  دینک ، لمع  دیتسناد  هک  ینامز 

(3275 . )

(3275  ) 275

هک بآ  هدنـشون  اسب  دنکیمن . افو  هک  تسا  ینماض  و  دـنادرگیمن ، زاب  هک  تسا  تکاله  هب  ياهدـننک  دراو  عمط  دومرف : ترـضح  نآ  و 
. ددرگ شریگ  ولگ  ندش  باریس  زا  شیپ 

اهوزرآ تسا . گرزب  شنتفر  تسد  زا  تبیـصم  دـشاب  گرزب  دـننکیم  تبغر  شندروآ  تسد  هب  يارب  هـک  يزیچ  شزرا  هزادـنا  ره  هـب 
دوریمن بیصن  يوس  هب  هک  دیآیم  یسک  بناج  هب  بیصن  و  دنکیم ، روک  ار  تریصب  هدید 

(3276 . )

(3276  ) 276

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 331 

http://www.ghaemiyeh.com


منکیم ناهنپ  وت  زا  هچنآ  رد  منورد  و  دنک ، هولج  وکین  مدرم  هدید  رد  مرهاظ  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ ، دومرف : ترـضح  نآ  و 
، هدومن راکشآ  مدرم  يارب  ار  ماهتسارآ  رهاظ  سپ  منک ، ظفح  مدرم  دید  ربارب  رد  یهاگآ  نم  رب  هچنآ  همه  زا  ار  دوخ  دیامن ، تشز 

839 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
مزاس رود  وت  يدونشخ  زا  و  کیدزن ، مدرم  هب  ار  دوخ  ات  مروآ ، وت  يوس  هب  ار  مرادرک  یتشز  و 

(3277 . )

(3277  ) 277

، دهدیم هدژم  ار  ینشور  زور  شدنخبل  هک  یبش  رات ، بش  يایاقب  رد  میدرک  بش  وا  يوس  زا  هک  يدنوادخ  هب  هن ، دومرف : ترضح  نآ  و 
هدوبن نانچ  نینچ و 

(3278 . )

(3278  ) 278

يوش هتسخ  نآ  زا  هک  يدایز  راک  زا  تسا  رتشخب  دیما  ینک  تموادم  نآ  رب  هک  يراک  كدنا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3279 . )

(3279  ) 279

دینک اهر  ار  تابحتسم  دنزب  نایز  تابجاو  هب  تاّبحتسم  هک  ینامز  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3280 . )

(3280  ) 280

دوش هدامآ  نآ  يارب  درآ  دای  هب  ار  تمایق  رفس  يرود  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3281 . )

(3281  ) 281

زا هک  یسک  هب  درخ  یلو  دنیوگیم ، غورد  شنابحاص  هب  اهمشچ  یهاگ  هک  تسین ، اهمشچ  اب  ندید  دننام  هشیدنا  دومرف : ترضح  نآ  و 
دنکیمن تنایخ  دهاوخ  تحیصن  وا 

(3282 . )

(3282  ) 282

تسا تلفغ  زا  یباجح  هظعوم  امش و  نیب  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

840 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
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(3283)

(3283  ) 283

دزادنایم ریخأت  هب  دیاب  ار  هچنآ  امش  هاگآ  و  دنکیم ، دایز  دیابن  ار  هچنآ  امش  نادان  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3284 . )

(3284  ) 284

تسا هتسب  نایوج  هناهب  رب  ار  رذع  هار  شناد  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3285 . )

(3285  ) 285

نتخادـنا ریخأـت  هب  اـب  دـناهداد  تلهم  هک  ار  نآ  و  دـهاوخیم ، تلهم  دـناهدرک  هدارا  باتـش  هب  ار  شگرم  هک  نآ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دزرویم لّلعت  تلهم 

(3286 . )

(3286  ) 286

درک ناهنپ  ار  يدب  زور  وا  يارب  راگزور  هکنیا  رگم  وا » لاح  هب  اشوخ   » دنتفگن ار  یسک  مدرم  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3287 . )

(3287  ) 287

يارب ییادخ  تسا  يّرس  دیوشن ، شدراو  قیمع  تسا  ییایرد  دیورن ، نآ  رد  کیرات  تسا  یهار  دومرف : دندیسرپ ، ردق  زا  ار  ترضح  نآ 
دیزادنین تمحز  هب  ار  دوخ  نآ  فشک 

(3288 . )

(3288  ) 288

دیامن عنم  وا  زا  ار  شناد  دنک  راوخ  ار  ياهدنب  دنوادخ  هک  ینامز  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3289 . )

(3289  ) 289

هطلس زا  دومنیم . گرزب  مرظن  رد  ار  وا  شرظن  رد  ایند  یکچوک  دوب ، ییادخ  يردارب  هتشذگ  رد  ارم  دومرف : ترضح  نآ  و 
841 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. تشادن يور  هدایز  تفاییم  هاگره  و  درکیمن ، وزرآ  تفاییمن  هچنآ  دوب ، دازآ  شمکش 

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 333 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناشنیم ورف  تفرعم  لالز  هب  ار  ناگدنـسرپ  یگنـشت  و  دـشیم ، بلاغ  ناگدـنیوگ  رب  تفگیم  رگا  و  دوب ، شوماخ  ار  شراگزور  رثکا 
تّجح هماقا  دمآیمن  یضاق  دزن  ات  دوب . نیگآرهز  رام  نیگمشخ و  ریـش  داهج  ّدج و  تقو  هب  یلو  دندرمـشیم ، ناوتان  ار  وا  دوب و  هداتفا 

شیدوبهب تقو  هب  زج  ار  يدرد  دونـشب . ار  شرذـع  اـت  دومنیمن  تمـالم  تفاـییم  رذـع  نآ  لـثم  رد  هک  يراـک  هب  ار  يدـحا  درکیمن .
. درکیمن تیاکش 

بوـلغم توکـس  رد  دـندشیم  بلاـغ  وا  رب  نخـس  رد  رگا  تفگیمن . درکیمن  لـمع  ار  هچنآ  و  دادیم ، ماـجنا  تـفگیم  هـک  ار  يزیچ 
سپ تسا  رتکیدزن  سفن  ياوه  هب  مادک  هک  درکیم  تقد  دمآیم  شیپ  همانرب  ود  هاگره  دوب . نتفگ  زا  رتصیرح  ندینش  رب  و  دشیمن ،

هک دینادب  دیرادن  تردق  ار  اهنآ  همه  رگا  سپ  اهنآ ، هب  تبغر  تمزالم و  فاصوا و  نیا  هب  داب  امش  رب  دومنیم . تفلاخم  ار  نآ 
842 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا رایسب  كرت  زا  رتهب  كدنا  ندروآ  تسد  هب 
(3290 . )

(3290  ) 290

دوشن ینامرفان  شتمعن  رکش  رطاخ  هب  دوب  بجاو  هنیآ  ره  دوب ، هدرکن  باذع  هب  دیدهت  هانگ ، ربارب  رد  دنوادخ  رگا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3291 . )

(3291  ) 291

: داد تیلست  هنوگ  نیا  شدنزرف  گرم  رطاخ  هب  ار  ثعشا  ترضح ، نآ  و 
. تسا یشاداپ  یتبیصم  ره  رد  ار  ادخ  ینک  ربص  رگا  و  تسا ، يدنواشیوخ  همزال  نیا  هک  يراوازس  ینیگمغ  تدنزرف  رب  رگا  ثعشا ، يا 

هدـش و يراـج  وـت  رب  یهلا  ریدـقت  ینک  یباـتیب  رگا  و  درب ، یهاوـخ  رجا  هدـش و  يراـج  وـت  رب  یهلا  ریدـقت  ینک  ربـص  رگا  ثعـشا ، يا 
رد تخاس  تنیگمغ  و  دوب ، شیامزآ  ناحتما و  وت  يارب  هک  یلاح  رد  درک  لاحـشوخ  ار  وت  تدـنزرف  ثعـشا ، يا  دـش . یهاوخ  راکهانگ 

تسا تمحر  باوث و  وت  يارب  هک  یلاح 
(3292 . )

(3292  ) 292

: تفگ ترضح  نآ  نفد  تقو  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  رانک 
843 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. وت تبیصم  رد  رگم  تسا  تشز  یباتیب  و  وت ، گرم  رب  رگم  تسابیز  ییابیکش 
تسا کچوک  وت  زا  دعب  وت و  زا  شیپ  بئاصم  و  گرزب ، دیسر  ام  هب  وت  گرم  زا  هک  یتبیصم  هنیآ  ره 

(3293 . )

(3293  ) 293

یشاب وا  دننام  دراد  هقالع  و  دیارآیم ، وت  يارب  ار  شراک  هکنیا  هچ  شابم ، نیشنمه  قمحا  اب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3294 . )
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(3294  ) 294

: دومرف ترضح  نآ  دندیسرپ ، شترضح  زا  برغم  قرشم و  نایم  تفاسم  زا 
تسا دیشروخ  زور  کی  ریسم 

(3295 . )

(3295  ) 295

: دنرفن هس  زین  تنانمشد  و  رفن ، هس  تناتسود  دومرف : ترضح  نآ  و 
. دنتسه تنمشد  نمشد  و  تتسود ، تسود  و  تتسود ، تناتسود : اما 

دنشابیم تنمشد  تسود  و  تتسود ، نمشد  و  تنمشد ، تنانمشد : اّما 
(3296 . )

(3296  ) 296

: دومرف تشاد ، ررض  شدوخ  يارب  هک  دیشوکیم  ياهمانرب  رد  شنمشد  هب  ندز  هبرض  يارب  هک  یسک  هب 
دروآ رد  ياپ  زا  هدرک  راوس  دوخ  رس  تشپ  هک  ار  یسک  ات  دربیم  ورف  هزین  دوخ  رب  هک  یتسه  یسک  دننام  وت 

.
844 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3297)

(3297  ) 297

! ناریگ تربع  دناكدنا  هچ  و  اهتربع ، تسا  ناوارف  هچ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3298)

(3298  ) 298

هک نآ  و  دش ، دـهاوخ  متـس  وا  رب  دزرو  یهاتوک  هک  یـسک  و  هدرک ، هانگ  دـنارذگب  هزادـنا  زا  ار  ینمـشد  هک  نآ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دزیهرپب ار  ادخ  درادن  تردق  دیامن  ییوج  هزیتس 

(3299 . )

(3299  ) 299

تیفاـع دـنوادخ  زا  و  درکن ، منیگهودـنا  مروآ  ياـج  هب  زاـمن  تعکر  ود  اـت  متفاـی  تلهم  نآ  زا  سپ  هک  یهاـنگ  دوـمرف : ترـضح  نآ  و 
مهاوخیم

(3300 . )
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(3300  ) 300

: دومرف دسریم ؟ تیعمج  همه  نیا  اب  ار  مدرم  باسح  هنوگچ  دنوادخ  دش : لاؤس  ترضح  نآ  زا 
. دهدیم ناشقزر  تیعمج  نیا  اب  هک  هنوگ  نامه 

وا هک  یلاح  رد  دهدیم  يزور  ار  نانآ  هک  هنوگ  نامه  دومرف : دسریم ؟ اهنآ  باسح  هب  هنوگچ  دننیبیمن  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  دندیسرپ :
دننیبیمن ار 

(3301 . )

(3301  ) 301

دیوگیم نخس  وت  بناج  زا  هک  تسا  يزیچ  نیرتاسر  تاهمان  و  تسوت ، لقع  هدننک  نایب  نارگید  دزن  وت  هداتسرف  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

845 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3302)

(3302  ) 302

دشابیمن نمیا  الب  زا  هک  یتسردنت  زا  تسین  اعد  هب  رتدنمزاین  هدش  تخس  وا  رب  يراتفرگ  الب و  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3303 . )

(3303  ) 303

دوشیمن شنزرس  شردام  یتسود  رب  درم  دنیایند ، نادنزرف  مدرم  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3304 . )

(3304  ) 304

ادخ هب  دـشخبب  وا  هب  هک  ره  و  هدرک ، مورحم  ار  ادـخ  دـنک  مورحم  ار  وا  هک  یـسک  تسادـخ ، هداتـسرف  تسدـیهت  دومرف : ترـضح  نآ  و 
هدیشخب

(3305 . )

(3305  ) 305

دنکیمن انز  زگره  تریغ  اب  درم  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3306 . )

(3306  ) 306

تسا سب  ناسنا  يرادهگن  يارب  یمتح  لجا  دومرف : ترضح  نآ  و 

( مالسلاهیلع  ) یلع نانمومریما  ترضح  ياهتمکح  اههمان و  اههبطخ ، www.Ghaemiyeh.comهغالبلاجهن : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 336 

http://www.ghaemiyeh.com


(3307 . )

(3307  ) 307

. دباوخیمن هدوبر  لام  یلو  دباوخیم ، رادغاد  دومرف : ترضح  نآ  و 
دزرویمن ییابیکش  شلام  تراغ  رب  یلو  دنکیم ، ربص  دنزرف  گرم  رب  درم  ینعی 

.
846 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3308)

(3308  ) 308

يدنواشیوخ هب  یتسود  زا  رتجاتحم  یتسود  هب  يدـنواشیوخ  و  تسا ، نادـنزرف  نیب  يدـنواشیوخ  ناردـپ  یتسود  دومرف : ترـضح  نآ  و 
. تسا

([ 3309)

(3309  ) 309

تسا هداهن  نانآ  نابز  رب  ار  قح  دنوادخ  هک  دینک ، اورپ  نامیا  لها  ياهنامگ  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3310 . )

(3310  ) 310

دشاب رتشیب  دراد  دوخ  تسد  رد  هچنآ  زا  تسادخ  دزن  هچنآ  هب  شدامتعا  هکنیا  رگم  تسین  قداص  دبع  نامیا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3311 . )

(3311  ) 311

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  نانآ  هراب  رد  هک  ار  ینخس  ات  داتسرف  ریبز  هحلط و  يوس  هب  ار  کلام  نب  سنا  دمآ ، هرصب  بناج  هب  ترضح  یتقو 
: دومرف ماهدرب . دای  زا  ار  نخس  نآ  تفگ : دمآ و  ماما  تمدخ  دز و  زابرس  تیرومأم  زا  سنا  دروآ . ناشدای  هب  دوب  هدینش  هلآ  و 

. دناشوپن ار  نآ  همامع  هک  دنک  راچد  یناشخرد  يدیپس  هب  ار  وت  دنوادخ  ییوگیم  غورد  رگا 
847 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دیدن باقن  اب  زج  ار  وا  یسک  نآ  زا  دعب  و  دش ، التبم  يرامیب  نآ  هب  شاهرهچ  سنا  صرب . يرامیب  ینعی 
(3312 . )

(3312  ) 312

هب داد  تسد  تلالم  رگا  و  دـیراداو ، تاّبحتـسم  هب  ار  اهنآ  دروآ  يور  طاشن  رگا  تسا ، یلالم  یطاـشن و  ار  اـهلد  دومرف : ترـضح  نآ  و 
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دینک افتکا  تابجاو  يرازگرب 
(3313 . )

(3313  ) 313

تسا نآرق  رد  امش  یگدنز  روتسد  زین  و  تسامش ، زا  دعب  امش و  زا  شیپ  هچنآ  ربخ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3314 . )

(3314  ) 314

دنکیمن عفد  ّرش  زج  ار  رش  هک  ارچ  دینادرگ ، رب  هدمآ  رب  نآ  زا  هک  اج  نامه  هب  ار  گنس  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3315 . )

(3315  ) 315

و ریگ ، داشگ  ار  اهرطـس  نایم  نک ، زارد  ار  تملق  هنابز  راذـگب ، هقیل  ار  تتاود  دومرف : عفار  یبا  نب  هّللا  دـیبع  شرادرتفد  هب  ترـضح  نآ 
مه کیدزن  ار  فورح 

848 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
تسا رتهتسیاش  طخ  ییابیز  هب  شور  نیا  هک  هد ، رارق 

(3316 . )

(3316  ) 316

. ناراکدب ياوشیپ  تورث  و  منینمؤم ، ياوشیپ  نم  دومرف : ترضح  نآ  و 
دنیامنیم يوریپ  تساهنآ  ياوشیپ  هک  ناشبوسعی  زا  ناوبنز  هکنانچ  دنتورث ، لابند  ناراکدب  و  دننکیم ، يوریپ  ارم  نامیا  لها  ینعی 

(3317 . )

(3317  ) 317

هدیسر وا  زا  هچنآ  هب  تبـسن  ام  دومرف : دیدش ! فالتخا  راچد  شاهراب  رد  هک  دیدوب  هدرکن  نفد  ار  ناتربمایپ  زونه  دنتفگ : دوهی  زا  یـضعب 
تب زا  ام  يارب  دیتفگ : ناتربمایپ  هب  هک  دوب  هدـشن  کشخ  ایرد  بآ  زا  ناتیاپ  زونه  امـش  یلو  وا ، صخـش  هراب  رد  هن  میدرک  فالتخا  دوب 

« دیتسه مهفن  یمدرم  امش  تفگ : یسوم  تسا ، ینایادخ  ار  نانیا  هکنانچ  هداد  رارق  ییادخ 
(3318 . )

(3318  ) 318

کمک دوخ  هیلع  رب  ارم  هکنیا  زج  مدیدن  ار  يدحا  دومرف : ترـضح  نآ  يدش ؟ بلاغ  تنادروامه  رب  هنوگچ  دـش : هتفگ  ترـضح  نآ  هب 
. درک
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849 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دراد اهلد  رد  شتمظع  تبیه و  نتفرگ  اج  هب  هراشا 

(3319 . )

(3319  ) 319

و صقان ، ار  نید  یتسدیهت  هک  ارچ  ربب ، هانپ  دنوادخ  هب  نآ  زا  مسرتیم ، وت  رب  یتسدـیهت  زا  مرـسپ ! دومرف : هّیفنح  نب  دّـمحم  شدـنزرف  هب 
تسا ینمشد  هدنروآ  دیدپ  و  دنکیم ، نادرگرس  ار  لقع 

(3320 . )

(3320  ) 320

هدنریگ دای  نادان  هک  ارچ  لباقم ، فرط  نتخادنا  یتخس  هب  يارب  هن  سرپب ، ندیمهف  يارب  دومرف : دیسرپ ، وا  زا  یلکشم  هک  یسک  خساپ  رد 
دنکیم لاؤس  يرگید  تمحز  يارب  هک  تسا  ینادان  هب  هیبش  فاصنایب  ملاع  و  تسا ، ملاع  هب  هیبش 

(3321 . )

(3321  ) 321

ینک و هئارا  نم  هب  ار  دوخ  يأر  هک  تسوت  رب  دومرف : دوبن ، ماما  يأر  قفاوم  هک  وا  زا  يرظن  هراـب  رد  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  هب  ترـضح  نآ 
نک تعاطا  ارم  متفریذپن  ار  ترظن  هک  ینامز  مشیدنیب ، مه  نم 

(3322 . )

(3322  ) 322

، درک روبع  نایمابش  هب  دمآ  هفوک  هب  نیّفص  زا  هک  ینامز  ترضح  نآ  هدش : تیاور 
850 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

وا هب  ماما  دمآ ، ترضح  بناج  هب  دوب  شاهلیبق  نارس  زا  هک  یمابش  لیبحرـش  نب  برح  دینـش ، نیّفـص  ياههتـشک  رب  ار  نانز  هیرگ  يادص 
: دومرف

ترضح باکر  رد  هدایپ  تساوخیم  برح  دینکیمن !؟ عنم  ندز  هلان  زا  ار  نانآ  ارچ  دنطّلسم !؟ امش  رب  مونـشیم  نانآ  زا  هچنآ  رب  ناتنانز 
تسا نمؤم  يارب  يراوخ  و  نارمکح ، يارب  هنتف  بجوم  نم  اب  ییوت  نوچ  ندمآ  هدایپ  هک  درگ ، زاب  دومرف : وا  هب  دنک ، تکرح 

(3323 . )

(3323  ) 323

: دومرف تشذگ و  جراوخ  ياههتشک  رب  ناورهن  زور  رد  ترضح  نآ  و 
و هدننک ، هارمگ  ناطیـش  دومرف : نینمؤملا ؟ ریما  يا  تفیرف  ار  نانآ  یـسک  هچ  دنتفگ : دز . ررـض  امـش  هب  داد  ناتبیرف  هک  نآ  امـش ، هب  ادـب 
رد ناشـشتآ  هب  و  داد ، هدـعو  نانآ  هب  ار  يزوریپ  درتسگ ، نانآ  يارب  ار  تیـصعم  نادـیم  تفیرف ، اهوزرآ  هب  ار  ناـنآ  ءوس  هب  هراـّما  سفن 

تخادنا
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(3324 . )

(3324  ) 324

، دینک اورپ  اهتولخ  رد  ادخ  ینامرفان  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
851 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا هدننک  مکح  نامه  هدننیب  هک 
(3325 . )

(3325  ) 325

نیا اب  تسوا ، هب  نانمـشد  یلاحـشوخ  هزادـنا  هب  وا  رب  ام  هودـنا  دومرف : ترـضح  نآ  دیـسر ، وا  هب  رکب  وبا  نب  دّـمحم  تداهـش  ربخ  یتقو 
ار یتسود  ام  و  دنداد ، تسد  زا  ار  ینمشد  اهنآ  هک  توافت 

(3326 . )

(3326  ) 326

تسا لاس  تصش  هتشاد  روذعم  نآ  رد  ار  مدآ  دنزرف  دنوادخ  هک  يرمع  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3327 . )

(3327  ) 327

تسا بولغم  تقیقح  رد  دنک  هبلغ  يدب  اب  هک  یسک  و  دیسرن ، يزوریپ  هب  دش  زوریپ  وا  رب  هانگ  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3328 . )

(3328  ) 328

دنوادخ و  دنمتورث ، عنم  اب  زج  دنامن  هنسرگ  یتسدیهت  هدومن ، بجاو  اینغا  تورث  رد  ار  ناتـسدیهت  يزور  دنوادخ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
درک دهاوخ  تساوخ  زاب  نادنمتورث  زا  ار  ناریقف  یگنسرگ  ماقم  الاو 

.
852 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3329)

(3329  ) 329

تسا رتدنمجرا  هّجوم  رذع  زا  رذع ، زا  يزاینیب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3330 . )

(3330  ) 330
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دیهاوخن يرای  هانگ  رب  شیاهتمعن  هب  هک  تسا  نیا  تسامش  هدهع  رب  ادخ  يارب  هک  یّقح  نیرتمک  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3331 . )

(3331  ) 331

داد رارق  ناکریز  تمینغ  دننک  یهاتوک  نآ  زا  اههدارا  تسس  یتقو  رد  ار  تعاط  ناحبس  دنوادخ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3332 . )

(3332  ) 332

دنانیمز رد  دنوادخ  نانابساپ  نامکاح  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3333 . )

(3333  ) 333

رظن زا  و  دوجوم ، نیرتعیسو  لّمحت  رظن  زا  تسوا . لد  رد  شهودنا  و  شاهرهچ ، رد  نمؤم  يداش  دومرف : نمؤم  فصو  رد  ترضح  نآ  و 
. تسا قولخم  نیرتعضاوتم  قالخا 

و لوغـشم ، شتقو  و  رایـسب ، شتوکـس  و  تسد ، رود  شتّمه  و  ینالوط ، شهودنا  دراد . نمـشد  ار  ییامندوخ  و  درادـن ، شوخ  ار  يرترب 
رب و  مارآ ، لهـس و  شقـالخا  تسا ، لـیخب  تجاـح  راـهظا  هب  تبـسن  و  شیوخ ، ترکف  رد  قرغ  و  هداـعلا ، قوـف  شاییابیکـش  ساـپس و 

، مرن راومه و  شدروخ 
853 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا رتلیلذ  هدرب  زا  قح  دزن  و  رتتخس ، گنس  زا  نید  رما  رد  شدوجو  و 
(3334 . )

(3334  ) 334

دراد نمشد  ار  شرورغ  وزرآ و  دنیبب  ار  دوخ  ماجنارس  رمع و  تدم  ناسنا  رگا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3335 . )

(3335  ) 335

ثداوح ثراو و  تسا : کیرش  ود  شتورث  رد  هک  یناسنا  ره  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3336 . )

(3336  ) 336

تسا دازآ  هدادن  هدعو  ات  هدش  تساوخ  رد  يزیچ  وا  زا  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3337 . )
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(3337  ) 337

تسا نامکیب  زادناریت  نوچمه  تعاطیب  هدنهد  باوث  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3338 . )

(3338  ) 338

دهدن يدوس  یندینش  شناد  دشابن  ناسنا  رد  يرطف  شناد  رگا  هدش ، هدینش  يرطف و  تسا : عون  ود  شناد  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3339 . )

(3339  ) 339

دوریم اهتردق  نتفر  اب  و  دیامنیم ، يور  اهتردق  ندروآ  يور  اب  تساهتردق ، هارمه  تسرد  يأر  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

854 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3340)

(3340  ) 340

تسا يرگناوت  رویز  ساپس  و  یتسدیهت ، تنیز  ینمادکاپ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3341 . )

(3341  ) 341

تسا هدیدمتس  رب  متس  زور  زا  رتدیدش  رگمتس  رب  تلادع  زور  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3342 . )

(3342  ) 342

تسا مدرم  رایتخا  رد  هک  تسا  يزیچ  زا  يدیمون  رتگرزب  يرگناوت  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3343 . )

(3343  ) 343

مدرم تسا . دوخ  لامعا  ورگ  رد  یـسک  ره  و  تسا ، هدش  هدومزآ  اهنطاب  مامت  و  ظوفحم ، ادـخ  دزن  اههتفگ  همه  دومرف : ترـضح  نآ  و 
راچد نتفگ  باوج  رد  ناشناگدـنهد  خـساپ  و  رازآ ، مدرم  ناشناگدنـسرپ  هدرک ، ظـفح  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  زج  دـنبیع  راـچد  صقاـن و 

نوگرگد ياهملک  ای  یهاگن  ار  اهنآ  نیرتراوتـسا  و  دنادرگیم ، زاب  وکین  يأر  زا  بضغ  يدونـشخ و  يأر  رد  ار  نانآ  نیرترب  دنافّلکت ،
دزاسیم

(3344 . )
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(3344  ) 344

هک يدنموزرآ  رایسب  هچ  دینک ، اورپ  ار  ادخ  مدرم  يا  دومرف : ترضح  نآ  و 
855 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

مارح زا  دیاش  هک  یتورث  دنک ، كرت  ار  نآ  يدوز  هب  هک  يزودناتورث  و  دوشن ، نکاس  شیانب  رد  هک  ياهدننک  انب  و  دـسرن ، شیوزرآ  هب 
هب شلاـبو  رزو و  اـب  هتفر ، ناـهانگ  راـب  ریز  نآ  رطاـخ  هب  هدیـسر و  نآ  هب  مارح  زا  هتخاـس ، مهارف  هدومن  عنم  هک  یّقح  زا  و  هدرک ، عـمج 

راکشآ نایز  تسا  نیا  هدرک ، نایز  ار  ترخآ  ایند و  هدش ، دراو  ادخ  رب  نیگهودنا  فسأتم و  هتشگ و  زاب  ترخآ 
(3345 . )

(3345  ) 345

تسا ینمادکاپ  یعون  هانگ  رب  نتشادن  تردق  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3346 . )

(3346  ) 346

يزیریم یسک  هچ  دزن  ار  نآ  نک  هجوت  دزیریم ، ار  نآ  تجاح  راهظا  تسا ، دماج  تیوربآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3347 . )

(3347  ) 347

تسا تداسح  ای  یگدنامرد  تسا  مزال  هچنآ  زا  رتمک  و  یسولپاچ ، یگتسیاش  زا  شیب  شیاتس  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3348 . )

(3348  ) 348

درامشب زیچان  ار  نآ  راک  هنگ  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ  نیرتتخس  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3349 . )

(3349  ) 349

نارگید بیع  رد  رظن  زا  دنک  رظن  دوخ  بیع  رد  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
856 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. ددرگن نیگمغ  هتفر  تسد  زا  هچنآ  هب  دش  دونشخ  ادخ  قزر  هب  سک  ره  و  دنامزاب .
هک نآ  و  تخاس . كاله  ار  شیوخ  تخادـنا  تمحز  هب  اهراک  رد  ار  دوخ  هک  ره  و  دوش . هتـشک  غیت  نامه  هب  دیـشک  متـس  غیت  هک  نآ  و 

و تفرگ ، ینوزف  شیاطخ  دـش  ناوارف  شراتفگ  هک  ره  و  تشگ . مهّتم  داهن  مدـق  یتشز  دراوم  رد  هک  ره  و  دـش . قرغ  داتفا  رد  جاوما  رد 
شلد دش  مک  شییاسراپ  هک  ره  و  دش ، مک  شییاسراپ  دش  كدـنا  شیایح  هک  ره  و  دـش ، كدـنا  شیایح  تشگ  رایـسب  شیاطخ  هک  ره 
یعقاو قمحا  دناد  اور  دوخ  يارب  سپـس  دـناد  دنـسپان  ار  نآ  درگنب و  ار  مدرم  بویع  هک  نآ  و  دـش . شتآ  دراو  درم  شلد  هک  ره  و  درم ،
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دنادـب هک  یـسک  و  ددرگ . یـضار  كدـنا  مک و  هب  ایند  زا  دـنک  گرم  دای  دایز  هک  یـسک  دوشیمن . مامت  هک  تسا  یتورث  تعانق  تسا .
دوشیم مک  تسا  مهتم  ار  وا  هچنآ  رد  رگم  شنخس  تسوا  لامعا  هلمج  زا  شراتفگ 

(3350 . )

(3350  ) 350

: تسا هناشن  هس  ار  راکمتس  درم  دومرف : ترضح  نآ  و 
857 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دیامنیم ینابیتشپ  ار  نارگمتس  و  دنکیم ، متس  هبلغ  رهق و  اب  شتسد  ریز  هب  و  یچیپرس ، اب  شقوف  ام  هب 
(3351 . )

(3351  ) 351

تسا شیاسآ  تبون  الاب  ياههقلح  یگنت  ماگنه  و  شیاشگ ، هلحرم  یتخس  جوا  نامز  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3352 . )

(3352  ) 352

دنوادخ هک  دنیادخ  ناتسود  زا  اهنآ  رگا  هدم ، رارق  تدنزرف  لها و  يارب  ار  دوخ  لغـش  رثکا  دومرف : شنارای  زا  یـضعب  هب  ترـضح  نآ  و 
!؟ تسیچ يارب  ادخ  نانمشد  هار  رد  وت  لغش  هودنا و  دنیادخ  نانمشد  زا  رگا  و  دنکیمن ، عیاض  ار  شناتسود 

(3353)

(3353  ) 353

دشاب تدوخ  رد  نآ  دننام  هک  ار  یتفص  یناد  بیع  هک  تسا  نآ  بیع  نیرتگرزب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3354 . )

(3354  ) 354

: تفگ تینهت  هنوگ  نیدب  شدنزرف  تدالو  هب  ترضح  نآ  رضحم  رد  ار  يرگید  درم  يدرم 
: وگب هکلب  وگم ، هنوگ  نیا  دومرف : ماما  داب . كرابم  وت  رب  راوس  هّکی  نیا 

858 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
يدرگ دنمهرهب  شیراکوکین  زا  و  دسر ، لامک  دشر و  هب  داب ، كرابم  وت  رب  هدش  هدیشخب  شاب ، هدنشخب  رازگ  رکش 

(3355 . )

(3355  ) 355

دهدیم ناشن  ار  وت  يدنمتورث  انب  نیا  دندروآ ، رد  رس  اهلوپ  دومرف : تخاس ، لّلجم  ینامتخاس  شنارازگ  راک  زا  یکی 
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(3356 . )

(3356  ) 356

________________________________________

1386 مود ، پاچ : نارهت ، يدازآ -  مایپ  دلج ، 1 نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن  نیسح ، نایراصنا ، یضرلا /  فیرـش  نیـسح ، نب  دمحم 
ص858 نایراصنا ؛ ؛  همجرت  هغالبلا /  جهن  ش .

زا دومرف : ترضح  نآ  دیآیم ؟ اجک  زا  شقزر  دننک  اهر  اجنآ  رد  ار  وا  دندنبب و  شیور  هب  ار  یـسک  هناخ  برد  رگا  دش : هتفگ  ترـضح 
دیآیم شلجا  هک  اجنآ 

(3357 . )

(3357  ) 357

رفس امش  قیفر  دریگیم . نایاپ  امش  هب  هن  و  دش ، عورش  امش  هب  هن  گرم  نیا  تفگ : تیلست  هنوگ  نیا  دوب  هدرم  نانآ  زا  یکی  هک  یموق  هب 
دیوریم وا  يوس  هب  امش  هن  رگ  و  بوخ ، هک  تشگرب  امش  هب  رگا  هتفر ، شیاهرفس  زا  یضعب  هب  دینک  راگنا  درکیم ،

(3358 . )

(3358  ) 358

دنیبب سرت  رد  تمعن  ماگنه  هب  ار  امش  دنوادخ  دیاب  مدرم ، يا  دومرف : ترضح  نآ  و 
859 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

باسح هب  یجیردت  رفیک  همدـقم  ار  نآ  دوش و  هدیـشخب  عیـسو  تمعن  سک  ره  هب  هک  ارچ  درگنیم ، ناساره  الب  رد  هک  تروص  نامه  هب 
هب هک  ار  یـشاداپ  دنادن  ناحتما  ار  نآ  وا  هدش و  هتفرگ  گنت  وا  رب  یگدنز  هک  یـسک  و  هتـسناد ، نمیا  ار  دوخ  یکانـسرت  همانرب  زا  درواین 

هدومن عیاض  تفریم  دیما  نآ 
(3359 . )

(3359  ) 359

نیا زا  ثداوح  ياهنادند  يادص  زج  ار  ایند  هب  هتسبلد  مدرم  اریز  دینک ، هاتوک  ار  اهوزرآ  سوه ، اوه و  ناریـسا  يا  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دینادرگ زاب  هدننک  كاله  تاداع  رب  تأرج  زا  ار  سفن  و  دیوش ، دوخ  ندرک  بدا  راد  هدهع  ناتدوخ  مدرم ، يا  دناسرتیمن ، ایند 

(3360 . )

(3360  ) 360

ربم دب  نامگ  یباییم  ریخ  لمحم  نآ  يارب  هک  ییاج  ات  دوشیم  رداص  یسک  زا  هک  ینخس  هب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3361 . )

(3361  ) 361
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یتجاح دنوادخ  هب  ار  وت  هاگره  دومرف : ترضح  نآ  و 
860 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

وا زا  هک  تسا  نآ  زا  رتمیرک  دنوادخ  هک  هاوخب ، تجاح  سپس  نک ، زاغآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  تاولـص  اب  ار  دوخ  ياعد  دشاب 
دیامن عنم  ار  يرگید  دهد و  باوج  ار  یکی  دنهاوخب ، تجاح  ود 

(3362 . )

(3362  ) 362

دیامن اهر  ار  زیمآ  تجاجل  ياهوگتفگ  دیاب  دهاوخ  ار  دوخ  يوربآ  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3363 . )

(3363  ) 363

تسا تقامح  زا  تصرف  زا  دعب  ندومن  يدنک  و  ناکما ، زا  شیپ  ندیزرو  باتش  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3364 . )

(3364  ) 364

دراد دوجو  یلغش  تسه  هچنآ  رد  ار  وت  هک  نکم ، شسرپ  هدماین  شیپ  هچنآ  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3365 . )

(3365  ) 365

هچنآ زا  هک  سب  نیمه  تسفن  بدا  يارب  و  هاوـخریخ . تسا  ياهدـنهد  میب  تربـع  نشور ، تسا  ياهنییآ  هشیدـنا  دوـمرف : ترـضح  نآ  و 
يزیهرپب يرادن  تسود  نارگید  يارب 

(3366 . )

(3366  ) 366

تسناد هک  ره  تسا ، یگتسب  لمع  اب  ار  ملع  دومرف : ترضح  نآ  و 
861 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دنکیم چوک  نآ  زا  هن  رگ  و  دنامیم ، دنک  تباجا  رگا  دنکیم ، ادص  ار  لمع  ملع  و  درک . لمع 
(3367 . )

(3367  ) 367

تذل نآ  زا  ندنک  لد  هکنیا  هچ  دـیزیهرپب ، نآ  هاگارچ  زا  زیخ ، اب  کشخ و و  تسا  یهایگ  ایند  يالاک  مدرم ، يا  دومرف : ترـضح  نآ  و 
مادقا تورث  ندرک  نوزفا  هب  هک  نآ  رب  تسا ، نآ  نتخودنا  زا  رتهزیکاپ  ایند  زا  ندرک  تشادرب  هزادنا  هب  و  تسا ، نآ  هب  دامتعا  زا  رتشخب 
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. هتشگ کمک  ششیاسآ  هب  هدز  يزاینیب  سوک  نآ  رد  هک  نآ  و  هدش ، یتسدیهت  هب  مکح  دنک 
يارب هک  دنک  رپ  اههودنا  زا  ار  شرطاخ  دریگ  لد  هب  ار  شقشع  هک  نآ  و  دیآ ، رد  یپ  زا  یلد  روک  دزادنا  یتفگش  هب  ایند  رویز  هک  ار  نآ 

دوش و شریگ  ولگ  سفن  ات  تسا  نینچ  دنک ، شنوزحم  یمغ  و  دراد ، شلوغـشم  یهودنا  تسا ، ناجلخ  شبلق  يادیوس  رد  اههودـنا  نآ 
ناسآ ناتـسود  يارب  ناتـسروگ  هب  شنتخادنا  و  ادخ ، رب  شندرک  دوبان  هدـش ، عطق  شتایح  ياهگر  هک  یلاح  رد  دـنزادنا ، نابایب  هب  ار  وا 

، درادیم رب  مکش  هزادنا  هب  رارطضا  باب  زا  نآ  زا  و  درگنیم ، ایند  هب  تربع  هدید  اب  نمؤم  تسا .
862 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هب رگا  و  تسـشن ، یتسدیهت  هب  دنیوگیم  یکدنا  زا  دعب  دش  دنمتورث  دـنیوگب  رگا  دونـشیم . ینمـشد  مشخ و  شوگ  هب  ار  ایند  فصو  و 
. دندرگ نیگهودنا  شگرم  هب  دنوش  داش  شندوب 

! هدماین دنوش  دیمون  نآ  رد  هک  يزور  ار  ایند  لها  زونه  و  ایند ، عضو  تسا  نیا 
(3368)

(3368  ) 368

هب ار  نانآ  و  دراد ، زاب  شمشخ  زا  ار  ناگدنب  ات  هداد ، رارق  هانگ  رب  ار  رفیک  و  تعاط ، رب  ار  شاداپ  ناحبس  دنوادخ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دیامن هناور  شتشهب 

(3369 . )

(3369  ) 369

رد ناشدجاسم  دنامن . یقاب  شمسا  زج  مالسا  زا  و  شطوطخ ، زج  نآرق  زا  نانآ  نایم  رد  هک  دسرب  مدرم  رب  ینامز  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دزیخرب و هنتف  نانآ  زا  دـننیمز ، لها  نیرتدـب  شناگدـننک  دابآ  نانکاس و  تسا . ناریو  تیادـه  رظن  زا  و  دابآ ، نامتخاس  رظن  زا  ناـمز  نآ 

بقع نآ  زا  هک  ره  و  دننادرگیم ، زاب  نآ  هب  ار  وا  هتفرگ  هرانک  اههنتف  زا  هک  نآ  دریگ ، هنال  نانآ  رد  هانگ 
863 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هک مزیگنا  رب  ناـنآ  ناـیم  رد  ياهنتف  هک  ماهدروخ  دـنگوس  دوخ  هب  : » دـیامرفیم كاـپ  دـنوادخ  دـنهدیم . قوس  نآ  يوس  هب  ار  وا  هدـنام 
درذگ رد  ام  تلفغ  شزغل  زا  هک  میهاوخیم  ادخ  زا  ام  و  هداد ، ماجنا  مه  ار  راک  نیا  و  دوش » نادرگرس  نآ  رد  دنمدرخ 

(3370 . )

(3370  ) 370

: دومرفیم ینارنخس  زا  شیپ  هکنیا  رگم  تفرگیم  رارق  ربنم  رب  رتمک  ماما  هک  هدش  هتفگ 
دوخ هک  شیایند  دهد ، ماجنا  هدوهیب  راک  ات  هدشن  اهر  و  دنک ، يزاب  هک  هدشن  هدیرفآ  ثبع  هدوهیب و  یـسک  دینک ، اورپ  ار  ادخ  مدرم ، يا 
ایند هب  دوخ  تمه  هجرد  ـالعا  هب  هک  يرورغم  و  هدوـمن ، تشز  وا  دزن  ندـید  هب  ار  نآ  هک  دوـشن  یترخآ  ضوـع  هتـسارآ  وا  هدـید  رد  ار 

هدومن ادیپ  يزوریپ  یمهس  نیرتمک  هب  ترخآ  زا  هک  تسین  یسک  دننام  هتفای  تسد 
(3371 . )

(3371  ) 371
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یعیفش مارح ، زا  بانتجا  زا  رتهدنراد  هاگن  یهاگهانپ  اوقت ، زا  رتزیزع  یتّزع  مالسا ، زا  رترب  یفرش  دومرف : ترضح  نآ  و 
864 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هب هک  نآ  تسین . قح  هداد  هب  اضر  زا  رتهب  یتسدیهت  ندرب  نیب  زا  يارب  یتورث  و  تعانق ، زا  رتهدـننک  زاینیب  یجنگ  و  هبوت ، زا  رتهدـنناهر 
صرح و تسا . یتحاران  بکرم  جنر و  دـیلک  ایند  هب  تبغر  هتفرگ . ياج  یـشوخ  رد  و  هتـسویپ ، یگدوسآ  هب  دـنک  افتکا  شفافک  رادـقم 

تسا بویع  مامت  هدننک  عمج  يدب  و  دناهانگ ، رد  نداتفا  رد  تابجوم  دسح  ربک و 
(3372 . )

(3372  ) 372

راک هب  ار  شـشناد  هک  يدنمـشناد  تسا : زیچ  راهچ  هب  ایند  نید و  ییاپ  رب  رباج ، يا  دومرف : يراصنا  هّللا  دـبع  هب  رباـج  هب  ترـضح  نآ  و 
شیاـیند هب  ار  شترخآ  هک  یتسدـیهت  و  دزرون ، لـخب  شریخ  هب  هک  يدنمتواخـس  و  دـنکن ، يراددوـخ  نتخوـمآ  زا  هک  یناداـن  و  دریگ ،

دزرو لخب  شایکین  هب  دـنمتورث  یتقو  و  دـنک ، يراددوخ  ملع  يریگارف  زا  نادان  دـیامن  عیاض  ار  شـشناد  دنمـشناد  هک  ینامز  دـشورفن .
دوش دایز  وا  رب  ادخ  تمعن  هک  یسک  رباج ، يا  دشورفب . شیایند  هب  ار  شترخآ  تسدیهت 

865 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
هب هک  نآ  و  هداد ، رارق  اـقب  ماود و  هنودرگ  رد  ار  شتمعن  دزیخرب  یلاـم  تاـبجاو  يادا  هب  هـک  یـسک  سپ  ددرگ ، رایـسب  وا  هـب  مدرم  زاـین 

هداهن يدوبان  لاوز و  ضرعم  رد  ار  شتورث  دنکن  مادقا  یلام  بجاو 
(3373 . )

(3373  ) 373

، تفر نوریب  ثعـشا  نبا  هارمه  جاجح  اب  گنج  يارب  هک  یـسک  نامه  هیقف ، یلیل  یبا  رـسپ  نامحرلا  دبع  زا  شخیرات  رد  يربط  ریرج  نبا 
دنلب نیحلاـص  ناـیم  رد  ار  شاهجرد  دـنوادخ  هک  یلع - زا  نم  تفگ : نـینچ  درک ، داریا  گـنج  هـب  مدرم  بـیغرت  يارب  هـک  يراـتفگ  رد 

: دومرفیم مدینش  میدش  وربور  ماش  لها  اب  هک  يزور  رد  دنک - تیانع  وا  هب  ار  نیقیّدص  ءادهش و  باوث  و  دنادرگ ،
لد هب  ار  نآ  سپ  دـننکیم ، توعد  نآ  هب  ار  مدرم  هک  ار  يرکنم  ای  دوشیم ، هتفرگ  راک  هب  هک  ار  یمتـس  دـنیبب  سک  ره  نمؤم ، مدرم  يا 

، تسا رتهب  یلوا  زا  شماقم  هتفای و  یهلا  شاداپ  دنک  راکنا  نابز  هب  هک  یسک  و  دشابیمن ، وا  رب  یهانگ  هدنام و  ملاس  دنک  راکنا 
866 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

يراگتـسر هار  هب  هک  تسا  یـسک  وا  ددرگ ، تسپ  ناراکمتـس  مچرپ  و  دـنلب ، دـیحوت  تیار  اـت  دزیخرب  راـکنا  هب  ریـشمش  اـب  هک  یـسک  و 
تسا هتشگ  نشور  شلد  رد  نیقی  رون  و  هدومن ، ادخ  هار  رب  مایق  و  هدیسر ،

(3374 . )

(3374  ) 374

، دزیخیم رب  راکنا  هب  شبلق  نابز و  تسد و  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیا  زا  تسانعم : نیمه  هنیمز  رد  رگید  یمـالک  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
نینچ دربیمن ، ياهمانرب  هب  تسد  دنکیم و  راکنا  لد  نابز و  هب  هک  تسا  یسک  و  هدناسر . لامک  هب  ار  بوخ  ياهتلـصخ  یناسنا  نینچ 

. هدومن عیاض  ار  یتلصخ  و  هدز ، گنچ  بوخ  ياهتلصخ  زا  تلصخ  ود  هب  یناسنا 
تلصخ کی  و  هدومن ، هابت  تسا  رتفیرش  هک  ار  تلصخ  ود  یسک  نینچ  شنابز ، تسد و  اب  هن  هتساخ  رب  راکنا  هب  لد  اب  هک  تسا  یـسک  و 
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. هتفرگ ار 
ادخ هار  رد  داهج  کین و  ياهراک  مامت  ناگدنز . نایم  تسا  ياهدرم  وا  هدرک ، كرت  ار  تسد  بلق و  نابز و  اب  راکنا  هک  یسک  و 

867 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روانهپ . يایرد  رد  ناـهد  بآ  نتخادـنا  دـننام  هب  زج  تسین  يزیچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بنج  رد 

ملاظ مکاح  ربارب  رد  تسا  لدع  نخس  اهنیا  همه  زا  رتهب  و  دهاکیم . يزور  زا  هن  و  دنکیم ، کیدزن  ار  یلجا  هن 
(3375 . )

(3375  ) 375

: دومرفیم مدینش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دیوگ : تسا  تیاور  هفیحج  وبا  زا 
، تخانشن ار  فورعم  لد  اب  هک  نآ  تسا . بلق  هب  هاگ  نآ  نابز ، هب  سپـس  تسد ، اب  داهج  دوشیم  هتفرگ  امـش  زا  داهج  زا  هک  يزیچ  لوا 

ددرگیم راکشآ  شیاهیدب  و  دوبان ، شیاهیکین  دوشیم و  نوگژاو  درکن  راکنا  ار  رکنم  و 
(3376 . )

(3376  ) 376

راب تکاله  تسا و  کبس  لطاب  و  اراوگ ، تسا و  نیگنس  قح  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3377 . )

(3377  ) 377

، شابم نمیا  یهلا  باذع  زا  تما  نیا  نیرتهب  رب  دومرف : ترضح  نآ  و 
868 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

«. ناراکنایز رگم  دنتسین  نمیا  ادخ  رفیک  زا  : » هدومرف گرزب  يادخ  هک 
: هدومرف دنوادخ  هک  شابم ، دیما  ان  ادخ  تمحر  زا  ناشنیرتدب  رب  و 

« نارفاک رگم  دنوشیمن  دیما  ان  ادخ  تمحر  زا  »
(3378 . )

(3378  ) 378

دربیم اهیتشز  مامت  يوس  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  يراسفا  تلصخ  نیا  و  تسا ، تشز  ياهبیع  مامت  عماج  لخب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3379 . )

(3379  ) 379

هودـنا نیا  رب  اـنب  دـیآیم ، تلاـبند  هب  يورن  شلاـبند  رگا  هک  دـیوجیم ، ار  وت  هک  نآ  و  یبلطیم ، ار  نآ  وت  هک  نآ  تسا : عون  ود  يزور 
ره رد  لاعتم  دـنوادخ  دـشاب  وت  رمع  زا  لاس  رگا  دـنکیم ، تیافک  ار  وت  زور  ره  يزور  هک  نکم ، راب  شیوخ  زور  هودـنا  رب  ار  دوخ  لاس 
وت نآ  زا  هک  يزیچ  رب  يروخیم  یهودـنا  هچ  سپ  دـشابن  ترمع  زا  لاـس  رگا  و  دـناسریم ، وـت  هب  هدوـمن  وـت  بیـصن  هچنآ  دـیدج  زور 
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تبسن يدنمروز  و  دریگن ، یشیپ  وت  رب  تسوت  قزر  هچنآ  رد  ياهدنیوج  چیه  تسین !؟
869 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. دنکن ریخأت  وت  هب  ندیسر  زا  هدش  رّدقم  وت  يارب  هچنآ  و  دوشن ، بلاغ  وت  رب  نآ  هب 
باتک يادتبا  رد  هک  ياهدعاق  رب  رطاخ  نیا  هب  تسا ، رتحورـشم  رتنشور و  اجنیا  رد  یلو  تشذـگ ، باب  نیمه  رد  نیا  زا  شیپ  مالک  نیا 

میدرک رارکت  هدش  ررقم 
(3380 . )

(3380  ) 380

رخآ دوب و  مدرم  هطبغ  دروم  بش  لوا  رد  هک  یـسک  اسب  و  دنکن ، بش  ار  زور  نآ  هک  يزور  هب  هدـنروآ  يور  اسب  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دندمآ درگ  وا  رب  نارادازع  بش 

(3381 . )

(3381  ) 381

، نک ظفح  تاهرقن  الط و  نوچ  ار  تنابز  سپ  ینآ ، دـنب  رد  وت  یتفگ  نوچ  تسوت ، دـنب  رد  ياهتفگن  ات  ار  نخـس  دومرف : ترـضح  نآ  و 
هدروآ شیپ  ار  یباذع  هدرب و  نیب  زا  ار  یتمعن  هملک  کی  اسب  هچ 

(3382 . )

(3382  ) 382

تمادنا رب  ار  ییاههمانرب  كاپ  دنوادخ  هک  رواین ، نابز  هب  ینادیم  مه  ار  هچ  ره  هکلب  وگم ، ینادیمن  ار  هچنآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
870 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

درک دهاوخ  جاجتحا  وت  رب  اهنامه  هب  تمایق  رد  هک  هدومن  بجاو 
(3383 . )

(3383  ) 383

نوچ دوب . یهاوخ  ناراکنایز  زا  هک  درگنب ، بیاغ  شتعاط  زا  و  دـنیبب ، یتیـصعم  رد  تدـنوادخ  هک  شاب  رذـح  رب  دومرف : ترـضح  نآ  و 
شاب ناوتان  ادخ  تیصعم  زا  یتشگ  ناوتان  یتقو  و  شاب ، اناوت  قح  تعاط  رب  يدش  اناوت 

(3384 . )

(3384  ) 384

شباوث هب  یتقو  کین  لـمع  زا  ندرک  یهاـتوک  و  تسا . لـهج  ینیبیم  نآ  تـالّوحت  زا  هک  هچنآ  اـب  اـیند  هب  لـیم  دومرف : ترـضح  نآ  و 
تسا زجع  وا  ناحتما  زا  شیپ  سک  ره  هب  دامتعا  و  تسا . نبغ  یشاب  نئمطم 

(3385 . )
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(3385  ) 385

كرت زج  یهار  شتمحر  هب  ندیسر  يارب  و  دننکن ، تیصعم  نآ  رد  زج  ار  وا  هک  سب  نیمه  ادخ  دزن  ایند  یتسپ  رد  دومرف : ترضح  نآ  و 
درادن دوجو  نآ 

(3386 . )

(3386  ) 386

دسریم نآ  زا  یتمسق  هب  ای  نآ  مامت  هب  دشاب ، يزیچ  هدنیوج  هک  ره  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

871 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3387)

(3387  ) 387

یتـمعن ره  تسین . جـنر  تسا  تشهب  نآ  زا  سپ  هک  یجنر  و  تسین ، ریخ  تسادـخ  باذـع  نآ  زا  سپ  هک  يریخ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
تسا تیفاع  منهج  زا  رتتسپ  ییالب  ره  و  شزرا ، مک  تشهب  زا  رتنییاپ 

(3388 . )

(3388  ) 388

. تسا بلق  يرامیب  مسج  يرامیب  زا  رتتخس  و  مسج ، يرامیب  نآ  زا  رتتخس  و  یتسدیهت ، اهالب  هلمج  زا  دینادب  دومرف : ترضح  نآ  و 
تسا بلق  ياوقت  مسج  تمالس  زا  رترب  و  مسج ، تمالس  تورث  زا  رترب  و  تورث ، اهتمعن  هلمج  زا  دینادب  و 

(3389 . )

(3389  ) 389

. دنکن دنت  ار  وا  شبسن  دیامن  دنک  ار  وا  شلمع  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
دهدن یعفن  وا  هب  شناردپ  تلزنم  داد  تسد  زا  ار  دوخ  ماقم  هک  یسک  تسا : رگید  یتیاور  رد  و 

(3390 . )

(3390  ) 390

نآ رد  هک  یتعاس  تسا : تعاس  هس  ار  نمؤم  دومرف : ترضح  نآ  و 
872 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هرهب وکین  لالح و  ياهتذل  زا  نآ  رد  هک  یتعاس  و  دـیامنیم ، مادـقا  شاعم  میمرت  هب  نآ  رد  هک  یتعاس  و  دـنکیم ، زاین  زار و  دـنوادخ  اب 
مارح ریغ  زا  ندرب  ماک  ای  داعم ، رما  رد  نداهن  ماگ  ای  شاعم ، حالصا  دنک : رفس  زیچ  هس  يارب  زج  هک  دسرن  ار  لقاع  دریگیم .

(3391 . )
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(3391  ) 391

دنتسین ربخیب  وت  زا  هک  شابن  ربخیب  و  دیامن ، انیب  نآ  ياهیتشز  هب  ار  وت  دنوادخ  ات  شاب  تبغر  یب  ایند  هب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3392 . )

(3392  ) 392

تسا ناهنپ  شنابز  ریز  رد  درم  هک  دنسانشب ، ار  امش  ات  دییوگ  نخس  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3393 . )

(3393  ) 393

يزور بلط  رد  يدرکن  نینچ  رگا  نادرگب ، يور  دـنادرگب  يور  وت  زا  هچنآ  و  ریگرب ، دـیآ  وت  شیپ  اـیند  زا  هچنآ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
نکم يور  هدایز 

(3394 . )

(3394  ) 394

تسا رتّرثؤم  هلمح  زا  شرثا  هک  ینخس  اسب  هچ  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

873 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3395)

(3395  ) 395

تسا سب  دومن  تعانق  ناوتب  هک  ياهزادنا  هب  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3396 . )

(3396  ) 396

اب دنهدن  یبیصن  شـشوک  نودب  هک  ار  نآ  نارگید . هب  لسوت  تسد  هن  كدنا  هب  اضر  و  يراوخ ، یتسپ و  هن  ندرم  دومرف : ترـضح  نآ  و 
. دنهدیمن یمهس  مه  ششوک 

نایز هب  يزور  هاگره  و  نکم ، یـشکندرگ  دوب  وت  دوس  هب  يزور  هاگره  وت . نایز  هب  يزور  و  وت ، دوس  هب  يزور  تسا : زور  ود  راـگزور 
شاب ابیکش  دوب  وت 

(3397 . )

(3397  ) 397

تسا شوخ  نآ  يوب  کبس و  شناد  کشم  تسا ، ییوکین  رطع  کشم  دومرف : ترضح  نآ  و 
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(3398 . )

(3398  ) 398

نک دای  ار  تربق  و  زیر ، ورف  ار  دوخ  ربک  راذگب ، ار  یشورف  رخف  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3399 . )

(3399  ) 399

ار ردپ  هکنیا  دنزرف  رب  ردپ  قح  تسا . یّقح  دنزرف  هدهع  رب  زین  ردپ  يارب  و  تسا ، یّقح  ردپ  هدهع  رب  دـنزرف  يارب  دومرف : ترـضح  نآ  و 
رب دنزرف  قح  و  دنک ، تعاطا  ادخ  تیصعم  رد  زج  روما  همه  رد 

874 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دهد میلعت  نآرق  وا  هب  و  دیامن ، تیبرت  وکین  ار  يو  و  دهد ، رارق  وکین  مان  وا  يارب  هکنیا  ردپ 

(3400 . )

(3400  ) 400

هب یکی  زا  يراذـگ  رثا  و  ندز ، دـب  لاف  اـما  دراد ، ّتیعقاو  کـین  لاـف  و  يرگوداـج ، و  يرگنوسفا ، و  مخز ، مشچ  دومرف : ترـضح  نآ  و 
يدوبهب ار  تلاسک  دـیادزیم و  ار  هودـنا  مغ و  هزبس  هب  رظن  و  يراـک ، راوس  لـسع ، شوخ ، يوب  تسین . تسرد  یفارخ  روما  رد  يرگید 

دشخبیم
(3401 . )

(3401  ) 401

ناشیاههنیک ربارب  رد  تسا  ینمیا  رپس  مدرم  قالخا  اب  یگنهامه  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3402 . )

(3402  ) 402

ندروآ رد  لاب  زا  شیپ  دومرف : دوبن ، هدنبیز  وا  لثم  زا  هک  تفگ  ینخس  تساخرب و  نخـس  هب  شرـضحم  رد  هک  یـسک  هب  ترـضح  نآ  و 
. يدز گناب  یلاسدرخ  هب  و  يدیرپ ،

. دوش مکحم  يوق و  هکنآ  زا  شیپ  دیوریم  هدنرپ  رب  هک  تسا  ییاهلاب  نیلوا  اجنیا  رد  ریکش » »
دنزیمن دایرف  هدشن  گرزب  ات  هک  تسا ، رتش  هچب  بقس »  » و

(3403 . )

(3403  ) 403

دنراذگاو ار  وا  اهریبدت  دزادنا  رد  فلتخم  ياهراک  هب  ار  دوخ  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
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.
875 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3404)

(3404  ) 404

: دومرف دندیسرپ  هّللاب » ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال   » يانعم زا  ار  ترضح 
يزیچ هدنراد  ار  ام  یتقو  نیا  رب  انب  دیامن ، نآ  هدنراد  ار  ام  وا  هچنآ  زج  میوشیمن  يزیچ  هدـنراد  و  میتسین ، يزیچ  هدـنراد  ادـخ  دوجو  اب 

هتشادرب ام  زا  ار  نآ  فیلکت  تفرگ  ام  زا  ار  نآ  هاگره  و  هتشاذگ ، ام  هدهع  رب  ياهفیظو  تسا  رتهدنراد  نآ  هب  تبسن  دوخ  هک  دومن 
(3405 . )

(3405  ) 405

يزیچ نید  زا  وا  هک  ارچ  راذگاو ، ار  وا  راّمع ، يا  دومرف : دینش  هبعش  رسپ  هریغم  اب  ار  شیوگتفگ  هک  ینامز  هیلع  هّللا  ۀمحر  رـسای  رامع  هب 
دهد رارق  دوخ  ياهاطخ  هاوخرذع  ار  اهنآ  ات  هتخادنا  رد  اهههبش  هب  ار  دوخ  ادمع  و  دنک ، کیدزن  ایند  هب  ار  وا  هک  هچنآ  رگم  هتفرگن 

(3406 . )

(3406  ) 406

گرزب نآ  زا  رتـهب  و  ادـخ ! تمحر  ندروآ  تسد  هب  تهج  هب  ناتـسدیهت  يارب  نارگناوـت  ینتورف  تسوـکین  هـچ  دوـمرف : ترـضح  نآ  و 
ادخ رب  ندرک  هیکت  رطاخ  هب  نارگناوت  اب  تسا  ناتسدیهت  یشنم 

.
876 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3407)

(3407  ) 407

دهد تاجن  نآ  هلیسو  هب  ار  وا  يزور  هکنیا  زج  دراذگن  تعیدو  هب  یسک  رد  ار  لقع  دنوادخ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3408 . )

(3408  ) 408

دنز شنیمز  رب  قح  دزیوآ ، رد  قح  اب  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3409 . )

(3409  ) 409

تسا هدید  باتک  لد  دومرف : ترضح  نآ  و 
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(3410 . )

(3410  ) 410

تسا قالخا  ياوشیپ  اوقت  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3411 . )

(3411  ) 411

باوص هب  ار  تراتفگ  هک  یسک  ّدض  رب  ار  تراتفگ  تغالب  و  تخومآ ، وت  هب  نخس  هک  یسک  هیلع  ار  تنابز  يزیت  دومرف : ترضح  نآ  و 
ریگم راک  هب  دروآ 

(3412 . )

(3412  ) 412

ینک بانتجا  يدنسپیمن  نارگید  يارب  هچنآ  زا  هک  سب  نیمه  تایگتسارآ  رد  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3413 . )

(3413  ) 413

دبای یّلست  هبرجت  یب  نانادان  یّلست  نوچمه  هن  رو  دزرو ، ییابیکش  نادرم  دازآ  نوچ  هک  تسا  نآ  ابیکش  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

877 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3414)

(3414  ) 414

هچ يدومن  ییابیکـش  ناراوـگرزب  ییابیکـش  دـننام  هب  رگا  دوـمرف : شدـنزرف  تیلـست  رد  سیق  نب  ثعـشا  هب  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد 
درک یهاوخ  شومارف  نایاپ  راهچ  یشومارف  نوچ  هن  رگ  و  بوخ ،

(3415 . )

(3415  ) 415

. درذگیم دنزیم و  نایز  دبیرفیم و  ایند  دومرف : ایند  فصو  رد  ترضح  نآ  و 
. دیدنسپن شنانمشد  يارب  رفیک  و  شئءایلوا ، يارب  شاداپ  ناونع  هب  ار  ایند  دنوادخ 

دننک چوک  هک  درادیم  رب  دایرف  ناشرالاس  ناوراک  ندمآ ، دورف  يانثا  رد  هک  دنناوراک  نوچ  ایند  لها 
(3416 . )

(3416  ) 416
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: تشاذگ یهاوخ  رفن  ود  زا  یکی  يارب  اریز  راذگم ، دوخ  زا  دعب  يارب  ار  ایند  زا  يزچ  مرسپ ! دومرف : مالّسلا  هیلع  نسح  شدنزرف  هب 
ای ياهدش . تخبدب  نآ  رطاخ  هب  وت  هک  يزیچ  هب  دوشیم  دنمتداعس  وا  سپ  دناسر ، دهاوخ  فرصم  هب  ادخ  تعاط  رد  ار  لام  هک  یسک  ای 

، درک دهاوخ  جرخ  قح  تیصعم  رد  ار  نآ  هک  یسک 
878 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

. يدرک کمک  ادخ  تیصعم  رب  ار  يو  و  يدروآ ، مهارف  وا  يارب  هچنآ  ببس  هب  ياهتشگ  راکنایز  سپ 
. يرادب مّدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  هک  دنتسین  هتسیاش  رفن  ود  نیا  زا  مادک  چیه  و 

: تسا نیا  نآ  هدش و  تیاور  مه  رگید  یتروص  هب  نخس  نیا 
رفن ود  نیا  زا  یکی  يارب  وت  و  دـسریم ، رگید  یکلام  هب  وت  زا  سپ  و  هتـشاد ، یکلام  وت  زا  شیپ  تسوت  رایتخا  رد  ایند  زا  هچنآ  دـعب ، اـما 

ای ياهدش ، تخبدب  نآ  هب  وت  هک  هچنآ  هب  هتشگ  تخبشوخ  سپ  دزیخیم ، رب  ادخ  تعاط  هب  تاهدروآ  مهارف  اب  هک  یـسک  ینکیم : عمج 
رفن ود  نیا  زا  مادـک  چـیه  يدرک . عمج  وا  يارب  وت  هک  هچنآ  هب  هدـش  راـکنایز  سپ  دـیامنیم ، جرخ  ادـخ  تیـصعم  رد  ار  نآ  هک  یـسک 
ادخ تمحر  هتفر  ایند  زا  هک  یـسک  يارب  سپ  يراذگ . راب  دوخ  تشپ  رب  وا  رطاخ  هب  هکنیا  هن  و  ییامن ، مدـقم  دوخ  رب  هک  دنتـسین  راوازس 

شاب راودیما  ار  راگدرورپ  قزر  هدنام  هک  نآ  يارب  و  ار ،
(3417 . )

(3417  ) 417

، دنیشنب تیازع  هب  ردام  دومرف : هّللا » رفغتسا  : » تفگ شرضحم  رد  یسک 
879 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

ماجنا هانگ  زا  ینامیـشپ  لوا  تسانعم : شـش  ار  نآ  هک  تسا  یمان  نآ  و  تسا ، هبترم  دنلب  مدرم  ماقم  رافغتـسا  تسیچ ؟ رافغتـسا  ینادیم 
. دـشابن تاهدـهع  رب  مدرم  زا  یقح  ینک و  تاقالم  ار  ادـخ  ات  مدرم  قوقح  تخادرپ  موس  هدـنیآ ، رد  هاـنگ  كرت  رب  میمـصت  مود  هتفرگ ،
رب مارح  زا  هک  یتـشوگ  ندرک  بآ  رب  تّـمه  مـجنپ  يزادرپـب . ار  نآ  ياهدرک و  عیاـض  ار  نآ  هـک  یبـجاو  قـح  ره  يادا  رب  هدارا  مراـهچ 

جنر ندناشچ  مشـش  دیور . دیدج  تشوگ  اهنآ  نیب  ینابـسچب و  ناوختـسا  هب  ار  تسوپ  هک  ییاج  ات  هتـشذگ  رب  هودنا  اب  هدییور  تدوجو 
هّللا رفغتسا  ییوگیم : هاگ  نآ  يدناشچ . نآ  رب  ار  هانگ  ینیریش  هکنانچ  ندب  رب  تدابع 

(3418 . )

(3418  ) 418

تسا هلیبق  نوچ  ناسنا  يارب  يرابدرب  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

880 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3419)

(3419  ) 419

ار وا  ياهشپ  تسا ، ظوـفحم  ادـخ  دزن  شرادرک  و  هدیـشوپ ، شیاـهيرامیب  ناـهنپ ، شگرم  مدآ ، دـنزرف  هراـچیب  دوـمرف : ترـضح  نآ  و 
دزاسیم وب  دب  ار  وا  قرع  و  دزادنایم ، اپ  زا  ار  وا  ریگولگ  ياهعرج  درازآیم ،
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دزاسیم وب  دب  ار  وا  قرع  و  دزادنایم ، اپ  زا  ار  وا  ریگولگ  ياهعرج  درازآیم ،
(3420 . )

(3420  ) 420

مالّسلا هیلع  ترـضح  نآ  دنتخود ، وا  رب  هدید  نانآ  درک ، روبع  نانآ  رب  ابیز  ینز  دوب ، هتـسشن  شنارای  نایم  رد  ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن 
دنک رظن  دیآ  شوخ  ار  وا  هک  ینز  هب  امـش  زا  یکی  هاگره  تسا ، ناجیه  بجوم  يزادنا  رظن  نیا  و  نارگن ، توهـش  هب  نانیا  هدید  دومرف :

. نآ دننامه  تسا  ینز  نیا  هک  دزیمآ ، رد  دوخ  رسمه  اب  دیاب 
خـساپ دیراذگاو ، ار  وا  دومرف : دننک ، دوبان  ار  وا  ات  دنتـسجرب  مدرم  تساناد ! ردقچ  دنک ، دوبان  ار  رفاک  نیا  ادخ  تفگ : جراوخ  زا  يدرم 

هانگ زا  تشذگ  ای  تسازسان ، ییوگازسان 
(3421 . )

(3421  ) 421

ياههار هک  سب  ار  وت  هزادنا  نآ  تلقع  زا  دومرف : ترضح  نآ  و 
881 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
دنک رهاظ  وت  رب  تیراگتسر  زا  ار  تیهارمگ 

(3422 . )

(3422  ) 422

زا يدحا  و  تسا ، رایسب  شمک  و  گرزب ، شکچوک  هک  دینادن ، كدنا  ار  نآ  زا  يزیچ  دینک و  مادقا  ریخ  راک  هب  دومرف : ترـضح  نآ  و 
هاگره هک  تسا ، یلها  رـش  ریخ و  يارب  دش . دهاوخ  نینچ  ادخ  هب  دـنگوس  هک  تسا ، رتراوازـس  نم  زا  ریخ  راک  رد  يرگید  دـیوگن : امش 

دنهدیم ماجنا  امش  ياج  هب  ار  نآ  شلها  دینک  كرت  ار  ود  نآ  زا  یکی  امش 
(3423 . )

(3423  ) 423

. دنکیم حالصا  ار  شنورب  دنوادخ  دیامن  حالصا  ار  شنورد  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
دنوادخ دزاس  وکین  تسادـخ  دوخ و  نیب  ار  هچنآ  سک  ره  و  دـیامنیم . تیافک  ار  شیایند  دـنوادخ  دـنک  راک  شنید  يارب  هک  یـسک  و 

دیامنیم وکین  تسا  مدرم  وا و  نیب  ار  هچنآ 
(3424 . )

(3424  ) 424

دوخ لقع  اب  و  ناشوپب ، يرابدرب  اب  ار  تبویع  سپ  هدنرب ، تسا  يریشمش  لقع  و  هدنناشوپ ، تسا  ياهدرپ  يرابدرب  دومرف : ترـضح  نآ  و 
گنجب تیاوه  اب 
(3425 . )
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(3425  ) 425

اهتمعن هب  ناگدنب  رگید  عفانم  يارب  ار  نانآ  هک  تسا  یناگدنب  ار  ادخ  دومرف : ترضح  نآ  و 
882 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

نانآ زا  دـننک  عنم  شـشخب  زا  نوچ  و  دراذـگیماو ، نانآ  تسد  رد  دـننکیم  شـشخب  هک  ینامز  ات  ار  اهتمعن  نآ  دـهدیم ، صاـصتخا 
دهد لیوحت  نارگید  هب  دریگب و 

(3426 . )

(3426  ) 426

: دنک دامتعا  تفص  ود  هب  هک  دزسن  ار  دبع  دومرف : ترضح  نآ  و 
هاگان هب  ینیب  رگناوت  ار  وا  هک  نامز  نآ  و  دوشیم ، رامیب  ناهگان  ینیب  تسردنت  ار  وا  هک  تقو  نامه  رد  هکنیا  هچ  يرگناوت ، یتسردنت و 

ددرگیم تسدیهت 
(3427 . )

(3427  ) 427

هک تسا  نانچ  دیامن  رفاک  هب  تیاکش  هک  ره  و  هدرب ، ادخ  دزن  راگنا  درب  نمؤم  دزن  ار  تجاح  زا  هوکش  هک  یـسک  دومرف : ترـضح  نآ  و 
هدرک تیاکش  ادخ  زا 

(3428 . )

(3428  ) 428

يزور ره  و  هداهن ، ساپس  ار  شزامن  لوبق و  ار  شاهزور  دنوادخ  هک  یـسک  يارب  تسا  دیع  نیا  دومرف : دایعا  زا  یـضعب  رد  ترـضح  نآ 
تسا دیع  زور  دوشن  ینامرفان  نآ  رد  دنوادخ  هک 

(3429 . )

(3429  ) 429

هک تسا  يدرم  ترسح  تمایق  زور  اهترسح  نیرتگرزب  دومرف : ترضح  نآ  و 
883 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تـشهب دراو  شقافنا  رطاخ  هب  سپ  هدومن ، قافنا  ناحبـس  يادـخ  تعاـط  رد  هدرب و  ثرا  هب  يدرم  ار  نآ  و  هدرک ، تورث  بسک  مارح  زا 
دوشیم منهج  لخاد  هدنراذگ  ثرا  و  ددرگیم ،

(3430 . )

(3430  ) 430

هنهک شیاهوزرآ  بلط  رد  ار  شندب  هک  تسا  يدرم  شـشوک  رد  ناشنیرتدیمون  و  هلماعم ، رد  مدرم  نیرتراکنایز  دومرف : ترـضح  نآ  و 
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ددرگ ترخآ  دراو  هانگ  اب  و  دورب ، ایند  زا  ترسح  اب  سپ  هدرکن ، يرای  ار  وا  هنیمز  نیا  رد  تاردقم  و  هدومن ،
(3431 . )

(3431  ) 431

گرم دبلطیم  ار  ایند  هک  نآ  دیوجیم ، ار  نآ  ناسنا  هک  یقزر  دبلطیم و  ار  ناسنا  هک  یقزر  تسا : عون  ود  قزر  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دناتسب ایند  زا  لماک  روط  هب  ار  شقزر  ات  تسوا  لابند  هب  ایند  دهاوخیم  ار  ترخآ  هک  نآ  و  دربب ، نوریب  ایند  زا  ار  وا  ات  تسوا  لابند 

(3432 . )

(3432  ) 432

ایند نطاب  هب  هک  دنتسه  ینانآ  ادخ  ایلوا  دومرف : ترضح  نآ  و 
884 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

دندناریم ایند  زا  سپ  دنتخادرپ ، شزورما  هب  مدرم  یتقو  دندش  لوغـشم  نآ  يادرف  هب  و  دنتـسیرگن ، شرهاظ  هب  مدرم  هک  یتقو  دندرک  رظن 
زا ار  نارگید  یهاوخ  رایـسب  دیامن ، اهر  ار  نانآ  يدوز  هب  دنتـسناد  هک  ار  هچنآ  دـندرک  اهر  و  دـناریمب ، ار  نانآ  دندیـسرتیم  هک  ار  هچنآ 

. دندید نداد  تسد  زا  ایند  زا  ار  ناشنتفای  و  دنتفای ، مک  ایند 
. دننمشد نآ  اب  مدرم  هک  ار  هچنآ  دنایتشآ  و  دنتسه ، یتشآ  نآ  اب  مدرم  هک  ار  هچنآ  دننمشد 

. دنیاپرب باتک  هب  مه  نانآ  تساپ و  رب  نانآ  هب  باتک  دنتسناد ، نآرق  هب  نانآ  دش و  هتسناد  نانآ  هب  نآرق 
دننیبیمن دنراد  میب  هچنآ  زا  رتالاب  یمیب  و  دنراد ، دیما  هچنآ  قوف  يدیما 

(3433 . )

(3433  ) 433

دیشاب هتشاد  دای  هب  ار  ناهانگ  ندنام  یقاب  اهشیوخ و  ندش  مامت  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3434 . )

(3434  ) 434

. يوش نمشد  ات  يامزایب  دومرف : ترضح  نآ  و 
دّیؤم هچنآ  دننکیم . تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نخس  نیا  مدرم  زا  ياهدع 

885 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
: دیوگ بلعث  هک  تسا  نیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخس  زا  هلمج  نیا  هک  تسانعم  نیا 

: دومرف یلع  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگ : نومأم  هک  دومن  تیاور  ام  يارب  یبارعا  نبا 
ییامزایب ات  رادب  نمشد  ربخت : هلقا  متفگیم : نم  يوش » نمشد  ات  يامزایب  »

(3435 . )

(3435  ) 435
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دیاشگب دبع  رب  ار  اعد  برد  و  ددنبب ، ار  تمعن  ینوزفا  باب  دنک و  زاب  دبع  رب  ار  رکش  باب  دنوادخ  هک  تسین  نیا  دومرف : ترـضح  نآ  و 
ددنبب ار  ترفغم  برد  دنک و  زاب  دبع  رب  ار  هبوت  باب  و  ددنبب ، ار  تباجا  برد  و 

(3436 . )

(3436  ) 436

. دناهدوب نامیرک  زا  شدادجا  هک  تسا  یسک  مرک  هب  مدرم  نیرتراوازس  دومرف : ترضح  نآ  و 
([ 3437)

(3437  ) 437

: دومرف ترضح  نآ  دوج ؟ ای  لدع  تسا  رترب  مادک  دش : لاؤس  ترضح  زا 
. دربیم نوریب  دوخ  هاگیاج  زا  ار  اهنآ  دوج  و  دهدیم ، رارق  دوخ  ياج  رد  ار  روما  لدع 

رتفیرش تلادع  سپ  صاخ . ياهدع  هب  شخب  دوس  دوج  و  تسا ، مومع  ظفاح  لدع 
886 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا رترب  و 
(3438 . )

(3438  ) 438

هرامش 172) رارکت  . ) دننادیمن هک  دنتسه  يزیچ  نآ  نمشد  مدرم  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3439)

(3439  ) 439

: تسا نآرق  زا  هملک  ود  نیب  دهز  مامت  دومرف : ترضح  نآ  و 
هتـشذگ رب  هک  نآ  سپ  دیدرگن .» داش  هدیـسر  امـش  هب  هچنآ  رب  و  دـیروخم ، فسأت  هتفر  ناتتـسد  زا  هچنآ  رب  ات  : » دومرف ناحبـس  دـنوادخ 

هتفای ار  دهز  بناج  ود  ره  ددرگن  داش  هدنیآ  رب  و  دروخن ، هودنا 
(3440 . )

(3440  ) 440

! ار زور  ياهمیمصت  تسا  هدننکش  هچ  باوخ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3441 . )

(3441  ) 441

تسا نادرم  شیامزآ  نادیم  اهینارمکح  دومرف : ترضح  نآ  و 
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(3442)

(3442  ) 442

دشاب وت  ياریذپ  هک  تسا  يرهش  اهرهش  نیرتهب  تسین ، رگید  رهش  زا  رتهتسیاش  وت  يارب  يرهش  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3443 . )

(3443  ) 443

: دومرف دیسر ، ترضح  هب  هیلع  هّللا  ۀمحر  رتشا  گرم  ربخ  یتقو 
887 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

يادنلب هب  یبکرم  دوب ، تخس  یگنـس  دوب  گنـس  رگا  و  دوب ، اههوک  زا  يادج  یهوک  دوب  هوک  رگا  مسق  ادخ  هب  کلام ! دوب  هچ  کلام و 
. درپیمن نآ  هلق  رب  ياهدنرپ  و  دسریمن ، نآ 

تساههوک زا  يادج  یهوک  يانعم  هب  دنف » »
(3444 . )

(3444  ) 444

هرامش 278) رارکت  . ) يوش هتسخ  نآ  زا  هک  يدایز  راک  زا  تسا  رتهب  ینک  تموادم  نآ  رب  هک  يراک  كدنا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3445)

(3445  ) 445

دیشاب راظتنا  رد  ار  نآ  ياهدننامه  دشاب  دنیاشوخ  یتلصخ  يدرم  رد  رگا  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3446 . )

(3446  ) 446

ار اهنآ  ییادخ  قوقح  تفگ : دندش ؟ هچ  ترایـسب  نارتش  دومرف : تشذگ ، ناشنایم  هک  ییوگتفگ  رد  قدزرف  ردـپ  هعـصعص  نب  بلاغ  هب 
تسا یگدنکارپ  ياههار  نیرتهدوتس  یگدنکارپ  نیا  دومرف : نانمؤم . ریما  يا  تخاس  هدنکارپ 

(3447 . )

(3447  ) 447

داتفا ابر  هطرو  رد  تساخرب  تراجت  هب  ماکحا ، هب  یهاگآ  نودب  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
.

888 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3448)
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(3448  ) 448

دزاس التبم  گرزب  بئاصم  هب  ار  وا  دنوادخ  درامش  گرزب  ار  کچوک  بئاصم  هک  نآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3449 . )

(3449  ) 449

دش راوخ  وا  دزن  شتاوهش  تشاد  یمارگ  ار  دوخ  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3450 . )

(3450  ) 450

تخادنا نوریب  ار  دوخ  لقع  زا  ياهراپ  هکنآ  زج  درکن  یخوش  يدرم  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3451 . )

(3451  ) 451

يراوخ تسا  لـیمیب  وت  هب  هک  یـسک  هب  وت  لـیم  و  هرهب ، یمک  بجوم  تسا  لـیام  وت  هب  هک  یـسک  هب  وت  یلیمیب  دومرف : ترـضح  نآ  و 
تسا سفن 

(3452 . )

(3452  ) 452

ددرگیم مولعم  ادخ  رب  لامعا  هضرع  زا  سپ  یتسدیهت  يرگناوت و  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3453 . )

(3453  ) 453

درک دشر  هّللا  دبع  شموش  دنزرف  هک  ینامز  ات  دوب  تیب  لها  ام  زا  يدرم  هراومه  ریبز  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3454 . )

(3454  ) 454

زا ار  شگرم  و  دـهدیمن ، ار  دوخ  يزور  تسا ، رادرم  شرخآ  و  هفطن ، شلوا  راـکچ ؟ ندـیزان  اـب  ار  مدآ  دـنزرف  دوـمرف : ترـضح  نآ  و 
! دناریمن دوخ 

889 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3455)

(3455  ) 455
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، دوش مولعم  نانآ  هدنرب  ات  دناهتخاتن  تحاصف  بسا  هقباسم  نادیم  عون  کی  رد  هفیاط  نیا  دومرف : دندیـسرپ ، ترـضح  زا  ارعـش  نیرتهب  زا 
تسا سیقلا  ءرما  ترضح  نآ  دارم  هارمگ . ناطلس  تفگ : دیاب  دشابن  خساپ  زا  ياهراچ  رگا 

(3456 . )

(3456  ) 456

، تسین تشهب  زج  یتمیق  امش  دوجو  يارب  دراذگاو !؟ ایند  لها  هب  ار  ایند  هدروخ  مین  نیا  هک  تسین  يدرم  دازآ  ایآ  دومرف : ترضح  نآ  و 
دیشورفن تشهب  هب  زج  ار  نآ 

(3457 . )

(3457  ) 457

ایند بلاط  ملع و  بلاط  دنوشیمن : ریس  هک  دناهنسرگ  ود  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3458 . )

(3458  ) 458

و يرادـب ، مدـقم  تسوت  دوس  هب  هک  یغورد  رب  تسوت  نایز  هب  هک  ییاج  رد  ار  یتسار  هک  تسا  نیا  نامیا  هناـشن  دومرف : ترـضح  نآ  و 
ینک اورپ  ادخ  زا  يرگید  هراب  رد  نتفگ  نخس  رد  و  دشابن ، رتشیب  ترادرک  زا  تراتفگ  هکنیا 

(3459 . )

(3459  ) 459

. تسوا دوخ  ریبدت  هب  یمدآ  تفآ  یهاگ  هک  اجنادب  ات  دنیآ  بلاغ  ریبدت  رب  تارّدقم  دومرف : ترضح  نآ  و 
890 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تشذگ رگید  ظافلا  اب  تیاور  هب  هرامش 16 )  ) هتشذگ رد  انعم  نیا 
(3460 . )

(3460  ) 460

دیازیم ار  اهنآ  دنلب  تمه  هک  دنیولق  ود  دنزرف  ود  گنرد  يرابدرب و  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3461 . )

(3461  ) 461

تسا ناوتان  ششوک  تبیغ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3462 . )

(3462  ) 462
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هرامش 116) رارکت  . ) دروخ بیرف  دوش  وا  زا  هک  یشیاتس  اب  یمدآ  اسب  هچ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3463)

(3463  ) 463

شدوخ يارب  هن  هدمآ  دوجو  هب  يرگید  يارب  ایند  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3464  ) و . 

(3464  ) 464

رب دنهد  ناشبیرف  اهراتفک  رگا  دوش  ادـیپ  فالتخا  ناشنیب  نوج  دـنناریم ، نآ  رد  هک  تسا  یتلهم  هصرع  ار  هیما  ینب  دومرف : ترـضح  نآ 
. دنبای يزوریپ  نانآ 

مالّسلا هیلع  ماما  ییوگ  تسا ، مالک  نیرت  تفگـش  نیرتحیـصف و  زا  نیا  تسا . نداد  تلهم  نآ  و  داورا »  » زا تسا  لعفم  اجنیا  رد  دورم » »
نیب زا  ناشتموکح  ماظن  دنـسر  شتیاهن  هب  نوچ  و  دـنزاتیم ، نآ  نایاپ  ات  هک  هدرک  ینادـیم  هب  هیبشت  دـندوب  نآ  رد  هیما  ینب  هک  ار  یتلهم 

دوریم
.

891 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3465)

(3465  ) 465

تیبرت هتفرگ  ریـش  زا  بسا  هّرک  هکناـنچمه  دـنداد  شرورپ  يزاـینیب  اـب  ار  مالـسا  مسق  ادـخ  هب  دوـمرف : راـصنا  حدـم  رد  ترـضح  نآ  و 
هدنرب ياهنابز  و  هدنشخب ، ياهتسد  اب  دوشیم ،

6 ( 3466  ) 66 . 

(3466  ) 466

. تسا هاگنمیشن  دنبرس  هدید  دومرف : ترضح  نآ  و 
کشم دننک  اهر  ار  دنب  نوچ  هدومن ، هیبشت  دنب  هب  ار  مشچ  کشم و  هب  ار  هاگنمیشن  ماما  راگنا  تسا ، روآتفگـش  تایانک  زا  نخـس  نیا 

. دراد هاگن  تسا  نآ  رد  ار  هچنآ  دناوتیمن 
هیلع نینمؤـملا  ریما  زا  ار  نآ  ياهدـع  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  نانخـس  زا  هعطق  نیا  هک  تسا  نیا  رترهاـظ  رتروهـشم و 

رد هیانک  نیا  اب  هطبار  رد  ام  و  هدومن ، رکذ  فورح  هب  ظفل  باب  رد  بضتقملا »  » باتک رد  دّربم  ار  نخـس  نیا  و  دـناهدرک . تیاور  مالّـسلا 
میاهتفگ نخس  هدش  هدیمان  هیوبن  راثآ  تازاجم  هب  هک  دوخ  باتک 

(3467 . )

(3467  ) 467
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تفرگ رارقتسا  نید  ات  دومن ، تماقتسا  تشاد و  اپ  رب  ار  قح  هک  درک  تموکح  یمکاح  نانآ  رب  دومرف : دوخ  نانخس  زا  یکی  رد 
.

892 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3468)

(3468  ) 468

هک یلاح  رد  دننکن  قافنا  دنراد  تسد  رد  هچنآ  زا  نامز  نآ  رد  نارگناوت  هک  تخـس ، رایـسب  دسر  ینامز  مدرم  رب  دومرف : ترـضح  نآ  و 
نابوخ و  هبترم ، دنلب  ناراکدب  نامز  نآ  رد  دینکن .» شومارف  ار  دوخ  نیب  ناسحا  : » هدومرف ناحبس  دنوادخ  دناهدشن ، رما  لام  يرادهاگن  هب 
مالسا ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنرخیم ) نارگناوت  و   ) دنشورفیم كدنا  تمیق  هب  يراچان  يور  زا  ار  دوخ  یتسه  ناتـسدیهت  دنوشیم ، راوخ 

هدرک عنم  یشورف  دیرخ و  نینچ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
(3469 . )

(3469  ) 469

هرامش 117) رارکت  . ) دح زا  زواجتم  نمشد  و  هدننک ، ّولغ  قشاع  دنوشیم : كاله  نم  اب  هطبار  رد  رفن  ود  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3470)

(3470  ) 470

ینکن مهّتم  ار  وا  هک  تسا  نآ  لدع  و  يرواین ، مهو  رد  ار  ادخ  هک  تسا  نآ  دیحوت  دومرف : دش ، لاؤس  ترضح  نآ  زا  لدع  دیحوت و  زا 
.

893 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 
(3471)

(3471  ) 471

هرامـش رارکت  . ) درادـن دوجو  يریخ  هنالهاج  راـتفگ  رد  هکناـنچ  تسین ، يریخ  هناـمیکح  نخـس  زا  یـشوماخ  رد  دومرف : ترـضح  نآ  و 
(182

(3472)

(3472  ) 472

. شکرس ياهربا  هن  نک ، باریس  مار  ياهربا  هب  ار  ام  ادنوادخ ، تفگ : دومن ، ناراب  بلط  نآ  اب  هک  ییاعد  رد 
یشکرس ياهرتش  هب  ار  هقعاص  نافوط و  قرب و  دعر و  ياراد  ياهربا  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هکنیا  هچ  اسر ، بیجع  تسا  ینخـس  نیا 

هک یمار  ياهرتش  هب  ار  ازتشحو  روما  نیا  زا  یلاخ  ياهربا  و  دـننزیم ، نیمز  هب  ار  دوخ  ناراوس  و  دـنزادنایم ، دوخ  تشپ  زا  ار  راـب  هک 
هدومن هیبشت  دننکیم  يراتفرشوخ  مه  اهنآ  دنوشیم و  راوس  اهنآ  رب  و  دنربیم ، نامرف  مه  اهنآ  دنشودیم و  ار  ناشریش 

(3473 . )
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(3473  ) 473

: دومرف ترضح  نآ  يدرکیم ؟ باضخ  ار  تیوم  رگا  دشیم  هچ  نانمؤم ، ریما  يا  دنتفگ : ترضح  هب 
. میتسه ازع  رد  ام  تسا و  شیارآ  باضخ 
894 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تافو  تبیصم  ترضح  نآ  روظنم 
(3474 . )

(3474  ) 474

نینچ هدومن . يراددوخ  یلو  هتشاد  هانگ  رب  تردق  هک  تسین  یـسک  زا  رتشیب  شـشاداپ  ادخ  هار  رد  دیهـش  دهاجم  دومرف : ترـضح  نآ  و 
دشاب ناگتشرف  زا  ياهتشرف  تسا  کیدزن  یتّفع  اب  ناسنا 

(3475 . )

(3475  ) 475

. دوشیمن مامت  هک  تسا  یجنگ  تعانق  دومرف : ترضح  نآ  و 
(57  ) هرامش رارکت  )

(3476)

(3476  ) 476

زا ار  وا  هک  ینالوط  ینخـس  رد  داد ، رارق  نآ  ورملق  سراف و  نیمزرـس  رد  سابع  نب  هّللا  دـبع  نیـشناج  ار  وا  هک  یماـگنه  هیبا  نب  داـیز  هب 
يریگتخس هک  ارچ  نک ، رذح  ندرک  متس  يریگتخـس و  زا  و  ریگ ، راک  هب  ار  تلادع  دومرف : دومن ، یهن  نآ  دعوم  زا  شیپ  تایلام  نتفرگ 

دناشک گنج  هب  ار  راک  ندرک  متس  و  دوش ، مدرم  یگراوآ  ثعاب 
(3477 . )

(3477  ) 477

هرامش 348) رارکت  . ) درامشب زیچان  ار  نآ  راک  هنگ  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ  نیرتتخس  دومرف : ترضح  نآ  و 
895 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

(3478)

(3478  ) 478

تفرگ نتخومآ  نامیپ  نادنمشناد  زا  هکنیا  ات  تفرگن  يریگارف  نامیپ  نالهاج  زا  دنوادخ  دومرف : ترضح  نآ  و 
(3479 . )
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(3479  ) 479

. دوش تمحز  راچد  وا  يارب  یمدآ  هک  تسا  نآ  ناردارب  نیرتدب  دومرف : ترضح  نآ  و 
تسا ناردارب  نیرتدب  وا  سپ  هدش ، ثعاب  دناهداتفا  تمحز  هب  وا  رطاخ  هب  هک  يردارب  ار  جنر  نیا  و  تسا ، جنر  مزلتسم  فیلکت  هک  ارچ 

(3480 . )

(3480  ) 480

. هدومن ییادج  وا  زا  دروآ  مشخ  هب  ار  شردارب  نمؤم  هک  ینامز  دومرف : ترضح  نآ  و 
یگدنمرش بضغ و  ینعی  همشتحا »  » و دیامن ، هدنمرش  ینعی  هدش : هتفگ  و  دزاس ، نیگمشخ  ار  وا  هک  ینامز  همشحا : همـشح و  دوش : هتفگ 

. تسا ییادج  هّنظم  ياهمانرب  نینچ  و  دهاوخب ، شردارب  يارب  ار 
ات تشاذـگ  ّتنم  اـم  رب  هک  یقیفوت  رب  ار  ادـخ  و  میهد ، ناـیاپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مـالک  ياههدـیزگ  هب  هک  تسا  نآ  تقو  نونکا 

میدرک طرش  ادتبا  رد  هک  روط  نامه  و  میرازگ . ساپس  مییامن ، کیدزن  دوب  رود  هچنآ  و  مینک ، عمج  دوب  هدنکارپ  هچنآ 
896 ص : نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن 

هچنآ ای  میراذـگب ، نآ  رد  هدـش  تسد  زا  هچنآ  ات  مینک ، هفاضا  باتک  باوبا  زا  باب  ره  نایاپ  رد  يدـیپس  قاروا  هک  تسا  نیا  ام  میمـصت 
. دسرب ام  هب  هدوب  رود  هکنآ  زا  دعب  و  ددرگ ، راکشآ  ام  يارب  هدوب  ناهنپ  هک  یمالک  دیاش  مینک . قحلم  نآ  هب  میتفای  تسد 

. تسا یلیکو  وکین  تسا و  یفاک  ار  ام  وا  میدرک و  هیکت  وا  رب  تسین ، قیفوت  ادخ  هب  زج  ار  ام 
لها و  اههار ، نیرتهب  هب  يامنهار  و  ایبنا ، متاخ  دّمحم  ام  دّیـس  رب  ادخ  دورد  تسا . يرجه  دـص  راهچ  لاس  بجر  هام  رد  همانرب  نیا  نایاپ 

. دنانیقی ناگراتس  هک  شباحصا  و  كاپ ، تیب 
نابعش 1418 متفه  تسیب و  اب  ربارب   1376 / 10 همجرت 7 / نایاپ 

________________________________________

1386 مود ، پاچ : نارهت ، يدازآ -  مایپ  دلج ، 1 نایراصنا ، همجرت  هغالبلا /  جهن  نیسح ، نایراصنا ، یضرلا /  فیرـش  نیـسح ، نب  دمحم 
ش .

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 )
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. 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

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 
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. 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 ] ]
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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	21 (1021) از خطبههای آن حضرت است در توجه به قیامت
	22 (1022) از خطبههای آن حضرت است هنگامی که خبر بیعت شکنان جمل به حضرتش رسید
	23 (1023) از خطبههای آن حضرت است در دلداری به تهیدستان و تأدیب ثروتمندان
	اشاره
	و قسمتی از این خطبه است: در سفارش به خویشاوندان

	24 (1024) از خطبههای آن حضرت است در جنگ با مخالفان
	25 (1025) از خطبههای آن حضرت است آن گاه که پی در پی به حضرت خبر رسید که ارتش معاویه به شهرها دست اندازی کردهاند، و دو عامل او در یمن عبید اللّه بن عباس و سعید بن نمران پس از شکست از بسر بن ارطاة به حضورش رسیدند. امام در حالی که از سنگینی یارانش از جهاد و مخالفتشان با رأی آن جناب آزرده خاطر بود به منبر رفت و فرمود:
	26 (1026) از خطبههای آن حضرت است در وصف حال مردم جاهلی و دوران سکوت خود
	اشاره
	و از این خطبه است:
	و از این خطبه است: در باره معاویه و عمرو عاص

	27 (1027) از خطبههای آن حضرت است در نکوهش اصحاب از نرفتن به جهاد
	28 (1028) از خطبههای آن حضرت است در بیوفایی دنیا و توجه به آخرت
	29 (1029) از خطبههای آن حضرت است پس از برنامه حکمین و تاخت و تاز ضحّاک بن قیس، که در این خطبه به آنچه در اطراف قلمرو حکومتش به وجود آمده اشاره نموده و پیروانش را به ایجاد نظم و صلاح ترغیب فرموده
	30 (1030) از سخنان آن حضرت است در باره قتل عثمان
	31 (1031) از سخنان آن حضرت است قبل از جنگ جمل به وقتی که عبد اللّه بن عباس را نزد زبیر فرستاد تا او را به نظم و اطاعت حضرت باز گرداند
	32 (1032) از خطبههای آن حضرت است در نکوهش زمان خود
	اشاره
	اصناف مردم

	33 (1033) از خطبههای آن حضرت است به هنگام خروجش برای جنگ با اهل بصره
	34 (1034) از خطبههای آن حضرت است در تحریک مردم برای جنگ با شامیان
	35 (1035) از خطبههای آن حضرت است بعد از جریان حکمیت
	36 (1036) از خطبههای آن حضرت است در ترساندن اهل نهروان
	37 (1037) از سخنان آن حضرت است که خطبه گونه ایراد شده در ذکر فضائل خود
	38 (1038) از خطبههای آن حضرت است در تعریف شبهه
	39 (1039) از خطبههای آن حضرت است در نکوهش یاران، و دعوت به جهاد
	40 (1040) از سخنان آن حضرت است زمانی که شنید خوارج نهروان میگویند: لا حکم إلّا للّه، فرمود
	41 (1041) از خطبههای آن حضرت است در تحذیر از مکر و حیله
	42 (1042) از خطبههای آن حضرت است در نکوهش آرزوی دراز و پیروی از هوای نفس
	43 (1043) از سخنان آن حضرت است پس از آنکه جریر بن عبد اللّه بجلی را برای بیعت گرفتن از معاویه به شام فرستاد و یاران حضرت آمادگی خود را برای جنگ با اهل شام مطرح کردند
	44 (1044) از سخنان آن حضرت است به وقتی که مصلقة بن هبیره شیبانی به سوی معاویه فرار کرد
	45 (1045) از خطبههای آن حضرت است که در روز فطر در نکوهش دنیا ایراد کرده است
	46 (1046) از سخنان آن حضرت است به وقتی که برای حرکت به شام تصمیم گرفت
	47 (1047) از سخنان آن حضرت است در باره کوفه
	48 (1048) از خطبههای آن حضرت است زمان رفتن به سوی شام
	49 (1049) از خطبههای آن حضرت است در توحید الهی
	50 (1050) از خطبههای آن حضرت است در بیان فتنه
	51 (1051) از خطبههای آن حضرت است زمانی که ارتش معاویه در جنگ صفین بر یاران آن حضرت پیشی گرفته، راه ورود به آب فرات را اشغال کردند و لشگر امام را از برداشتن آب مانع شدند
	52 (1052) از خطبههای آن حضرت است قسمتی از این خطبه پیش از این به روایتی نقل شد، در اینجا به روایت دیگر نقل میکنیم به خاطر اختلافی که در این دو روایت است
	اشاره
	و قسمتی از این خطبه در باره عید قربان و مشخصه قربانی است

	53 (1053) از سخنان آن حضرت است در مسأله بیعت
	54 (1054) 54 از سخنان آن حضرت است به وقتی که به نظر یارانش در اجازه برای آغاز جنگ صفین تأخیر نمود
	55 (1055) از سخنان آن حضرت است در مقایسه یاران پیامبر با یاران خود
	56 (1056) از سخنان آن حضرت است به یاران خود در وصف معاویه
	57 (1057) از سخنان آن حضرت است در خطاب به خوارج نهروان
	58 (1058) گفتار آن حضرت است زمانی که عزم بر جنگ خوارج داشت و به آن حضرت خبر دادند که آنان از پل نهروان عبور کردهاند
	59 (1059) گفتار آن حضرت است در وقتی که خوارج به قتل رسیدند و به آن حضرت گفته شد همه آنان هلاک شدند
	60 (1060) گفتار آن حضرت است در باره خوارج
	61 (1061) از سخنان آن حضرت است زمانی که او را از ترور ترساندند
	62 (1062) از خطبههای آن حضرت است در نکوهش دنیا
	63 (1063) از خطبههای آن حضرت است در تشویق به عمل صالح
	64 (1064) 64 از خطبههای آن حضرت است در توحید الهی
	65 (1065) از سخنان آن حضرت است در آداب جنگ که در بعضی از ایّام صفین به اصحابش فرمود
	66 (1066) از سخنان آن حضرت است در حق انصار. گویند: وقتی پس از رحلت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اخبار سقیفه به آن حضرت رسید
	67 (1067) از سخنان آن حضرت است وقتی که امارت مصر را به محمد بن ابو بکر واگذاشت و مصر از دست او بیرون رفته و به شهادت رسید
	68 (1068) از سخنان آن حضرت است در سرزنش اصحاب سست پیمانش
	69 (1069) و گفتار آن حضرت است سحرگاه روزی که ضربت به فرق مبارکش رسید
	70 (1070) از خطبههای آن حضرت است در سرزنش اهل عراق
	71 (1071) از خطبههای آن حضرت است که در آن درود فرستادن بر پیامبر (صلّی اللّه علیه و آله) را تعلیم میدهد
	72 (1072) از سخنان آن حضرت است که در بصره در باره مروان بن حکم فرمود
	73 (1073) از سخنان آن حضرت است زمانی که شورای خلافت قصد بیعت با عثمان کرد
	74 (1074) از سخنان آن حضرت است زمانی که شنید بنی امیّه او را متهم به قتل عثمان میکنند
	75 (1075) از خطبههای آن حضرت است در تشویق به عمل صالح
	76 (1076) از سخنان آن حضرت است هنگامی که سعید بن عاص حق او را باز داشت
	77 (1077) از سخنان آن حضرت است که با آن دعا میکرد
	78 (1078) از سخنان آن حضرت است وقتی که قصد حرکت به سوی خوارج نمود
	79 (1079) از خطبههای آن حضرت است پس از پایان جنگ جمل در مذمّت زنان
	80 (1080) از سخنان آن حضرت است در باره زهد
	81 (1081) از سخنان آن حضرت است در وصف دنیا
	82 (1082) از خطبههای آن حضرت است موسوم به «غرّاء» که از خطبههای اعجاب انگیز اوست
	اشاره
	قسمتی از این خطبه است در یاد آوری برخی نعمتهای حق
	و از این خطبه است در چگونگی آفرینش انسان

	83 (1083) از سخنان آن حضرت است در باره عمرو عاص
	84 (1084) از خطبههای آن حضرت است در صفات خداوند
	اشاره
	از این خطبه است در پند و عبرت
	. از این خطبه است در وصف بهشت

	85 (1085) از خطبههای آن حضرت است در توحید الهی و سفارش به تقوا و مشورت
	86 (1086) از خطبههای آن حضرت است در وصف پرهیزکاران و فاسقان و مقام خاندان نبوت
	اشاره
	از این خطبه است در باره برخی اشتباه کاران

	87 (1087) از خطبههای آن حضرت است در بیان عوامل هلاکت مردم
	88 (1088) از خطبههای آن حضرت است در حال مردم پیش از بعثت و پس از آن
	98 (1089) از خطبههای آن حضرت است در توحید الهی و پند و اندرز
	90 (1090) از خطبههای آن حضرت است این خطبه معروف به خطبه اشباح است
	اشاره
	از این خطبه است/ در باره آفرینش/
	و از این خطبه است در وصف آسمان
	از این خطبه است در وصف فرشتگان
	و از این خطبه است در وصف زمین و گسترش آن بر روی آب

	91 (1091) از سخنان آن حضرت است به هنگامی که مردم پس از کشته شدن عثمان خواستند با او بیعت کنند
	92 (1092) از خطبههای آن حضرت است در بیان فضل و علم خود، و خبر از فتنه بنی امیه
	93 (1093) از خطبههای آن حضرت است در فضل رسول اکرم (ص) و پند و اندرز
	اشاره
	و از این خطبه است در وصف پیامبران

	94 (1094) از خطبههای آن حضرت است در فضیلت پیامبر (ص)
	95 (1095) از خطبهای دیگر است باز هم در فضیلت پیامبر (ص)
	اشاره
	از این خطبه است در باره پیامبر صلّی اللّه علیه و آله

	96 (1096) از خطبههای آن حضرت است در مقایسه یاران خود با یاران رسول خدا (ص)
	97 (1097) از سخنان آن حضرت است در ستم بنی امیه
	98 (1098) از خطبههای آن حضرت است در گریز از دنیا
	99 (1099) و از خطبهای دیگر است در باره پیامبر و خاندان او
	100 (1100) و از خطبهای دیگر است مشتمل بر خبر از حوادث ناگوار
	101 (1101) از خطبههای آن حضرت است در زمینه سختیها
	اشاره
	از این خطبه است

	102 (1102) از خطبههای آن حضرت است در تشویق به زهد
	اشاره
	از این خطبه است
	. و از این خطبه است

	103 (1103) از خطبههای آن حضرت است در باره پیامبر و فضیلت خویش
	104 (1104) از خطبههای آن حضرت است در وصف پیامبر (ص) و تهدید بنی امیه و پند به مردم
	105 (1105) از خطبههای آن حضرت است در زمینه برتری اسلام، و توصیف پیامبر اکرم، آن گاه توبیخ اصحاب
	اشاره
	از این خطبه است در وصف پیامبر صلّی اللّه علیه و آله
	و از این خطبه است در خطاب به یارانش

	106 (1106) از سخنان آن حضرت است در یکی از ایّام صفّین
	107 (1107) از خطبههای آن حضرت است در پیشگویی از حوادث آینده
	اشاره
	از این خطبه است در باره پیامبر صلّی اللّه علیه و آله
	. و از این خطبه است

	108 (1108) از خطبههای آن حضرت است در باره قدرت خداوند و حوادث مرگ و قیامت
	اشاره
	از این خطبه است در باره فرشتگان

	قسمتی از این خطبه در باره پیامبر صلی اللّه علیه و آله
	109 (1109) از خطبههای آن حضرت است
	110 (1110) از خطبههای آن حضرت است در نکوهش دنیا
	111 (1111) از خطبههای آن حضرت است در باره ملک الموت و قبض روح مردم
	112 (1112) از خطبههای آن حضرت است در نکوهش دنیا
	113 (1113) از خطبههای آن حضرت است در پند و اندرز مردم
	114 (1114) از خطبههای آن حضرت است در طلب باران
	اشاره
	تفسیر لغات نامأنوس این خطبه

	115 (1115) از خطبههای آن حضرت است در اندرز به یاران
	اشاره
	از این خطبه است

	116 (1116) از سخنان آن حضرت است در نکوهش کسانی که به مال و جان بخل میورزند
	117 (1117) از سخنان آن حضرت است در باره یاران شایسته خود
	118 (1118) از سخنان آن حضرت است
	119 (1119) از سخنان آن حضرت است در فضیلت خود و موعظه یاران
	120 (1120) از خطبههای آن حضرت است بعد از لیلة الهریر
	121 (1121) از سخنان آن حضرت است در خطاب به خوارج، وقتی به لشگرگاه آنان رفت در حالی که بر انکار داوری حکمین اصرار داشتند، فرمود:
	122 (1122) از سخنان آن حضرت است که هنگام نبرد صفین به یارانش فرمود
	123 (1123) از سخنان آن حضرت است در فرار یاران
	124 (1124) از سخنان آن حضرت است در ترغیب یارانش به جهاد
	125 (1125) از سخنان آن حضرت است در رابطه با خوارج وقتی که حکمیت را انکار کردند، در این کلام اصحاب خود را نسبت به حکمیت سرزنش مینماید. فرمود
	126 (1126) از سخنان آن حضرت است وقتی با تندی به او گفتند که چرا در تقسیم بیت المال میان همه مساوات میکند و سابقه و شرافت افراد را در نظر نمیگیرد
	127 (1127) از سخنان آن حضرت است باز هم به خوارج
	128 (1128) از سخنان آن حضرت است که در آن از پیشامدها و فتنههای بصره خبر میدهد
	اشاره
	از همین کلام است که در آن به مغول اشاره میفرماید

	129 (1129) از خطبههای آن حضرت است در باره پیمانهها و ترازوها
	130 (1130) از سخنان آن حضرت است به ابو ذر- رحمه اللّه- هنگامی که او را به ربذه تبعید کردند
	131 (1131) از سخنان آن حضرت است در فلسفه قبول حکومت و توصیف امام حق
	132 (1132) از خطبههای آن حضرت است در پند و اندرز و اندیشیدن از مرگ
	اشاره
	و از این خطبه است در اندیشیدن از مرگ

	133 (1133) از خطبههای آن حضرت است در عظمت خداوند، قرآن، پیامبر و در رابطه با دنیا
	اشاره
	از این خطبه است
	و از این خطبه است
	و از این خطبه است
	و از این خطبه است

	134 (1134) از سخنان آن حضرت است وقتی عمر بن خطّاب برای رفتن به جنگ با رومیان با حضرت مشورت کرد
	135 (1135) از سخنان آن حضرت است وقتی بین آن حضرت و عثمان مشاجرهای درگرفت، مغیرة بن اخنس به عثمان گفت: من در برابر او برای دفاع از تو کافی هستم. حضرت به او فرمود
	136 (1136) از سخنان آن حضرت است در باره بیعت خود
	137 (1137) از سخنان آن حضرت است در باره طلحه و زبیر
	اشاره
	از این سخن است

	138 (1138) از خطبههای آن حضرت است که در آن به فتنهها (و حکومت امام عصر) اشاره میفرماید
	اشاره
	از این خطبه است
	از این خطبه است در اشاره به خروج سفیانی، یا فتنه عبد الملک مروان

	139 (1139) از سخنان آن حضرت است به هنگام شورا
	140 (1140) از سخنان آن حضرت است در نهی از غیبت مردم
	141 (1141) از سخنان آن حضرت است همچنین در باره نهی از غیبت
	142 (1142) از سخنان آن حضرت است در باره نیکی به نا اهل
	143 (1143) از خطبههای آن حضرت است در طلب باران
	144 (1144) از خطبههای آن حضرت است در بعثت پیامبر و فضل اهل بیت
	اشاره
	از این خطبه است

	145 (1145) از خطبههای آن حضرت است در فنای دنیا و نکوهش بدعت
	اشاره
	از این خطبه است

	146 (1146) از سخنان آن حضرت است به عمر بن خطاب وقتی که برای رفتن به جنگ ایرانیان با حضرت مشورت کرد
	147 (1147) از خطبههای آن حضرت است در فلسفه بعثت، حوادث آینده و پند و اندرز
	148 (1148) از سخنان آن حضرت است در باره اهل بصره
	149 (1149) از سخنان آن حضرت است پیش از در گذشت از دنیا
	150 (1150) از خطبههای آن حضرت است که در آن اشاره به فتنهها دارد
	اشاره
	از این خطبه است

	151 (1151) از خطبههای آن حضرت است در تحذیر از فتنهها
	اشاره
	از این خطبه است

	152 (1152) از خطبههای آن حضرت است در صفات خداوند و پیشوایان دین
	اشاره
	از این خطبه است
	از این خطبه است
	. از این خطبه است
	از این خطبه است
	از این خطبه است

	154 (1154) از خطبههای آن حضرت است که در آن شگفتیهای آفرینش شب پره را بیان میکند
	155 (1155) از سخنان آن حضرت است خطاب به اهل بصره در خبر از پیشامدهای سخت
	اشاره
	از این کلام است
	و از این کلام است

	156 (1156) از خطبههای آن حضرت است در تشویق به پرهیزکاری
	157 (1157) از خطبههای آن حضرت است در باره پیامبر و قرآن، و دولت بنی امیّه
	اشاره
	از این خطبه است

	158 (1158) از خطبههای آن حضرت است در باره خوشرفتاری خود با مردم
	159 (1159) از خطبههای آن حضرت است در توحید الهی و شرح حال برخی از پیامبران
	اشاره
	از این خطبه است

	160 (1160) از خطبههای آن حضرت است در وصف پیامبر و خاندان آن حضرت
	161 (1161) از سخنان آن حضرت است به یکی از یارانش هنگامی که پرسید: چگونه قومتان شما را از خلافت باز داشتند در صورتی که از همه سزاوارتر بودید؟! فرمود:
	162 (1162) از خطبههای آن حضرت است در توحید الهی
	اشاره
	از این خطبه است

	163 (1163) از سخنان آن حضرت است به هنگامی که نزد آن حضرت آمدند و از اعمال ناپسند عثمان شکایت کردند، و در خواست داشتند از طرف آنان با عثمان وارد گفتگو شود و بخواهد که رضایت مردم را جلب کند. پس امام نزد عثمان رفت و فرمود
	164 (1164) از خطبههای آن حضرت است که در آن از شگفتیهای آفرینش طاووس سخن میگوید
	اشاره
	عجایب خلقت طاووس
	از این خطبه است در وصف بهشت
	تفسیر لغات نامأنوس این خطبه

	165 (1165) از خطبههای آن حضرت است در امر به الفت، و وصف بنی امیّه و یاران خویش
	اشاره
	از این خطبه است (در باره بنی امیّه)

	166 (1166) از خطبههای آن حضرت است در ابتدای حکومتش
	167 (1167) از سخنان آن حضرت است پس از بیعت با حضرت، عدّهای به محضرش عرضه داشتند: چه خوب بود اگر آنان را که در کشتن عثمان شرکت داشتند کیفر میدادی! امام فرمود:
	168 (1168) از خطبههای آن حضرت است به هنگام رفتن اصحاب جمل به شهر بصره
	(1169) از سخنان آن حضرت است چون به بصره نزدیک شد،
	170 (1170) از سخنان آن حضرت است به وقت تصمیم رویارویی با لشگر معاویه در صفّین
	171 (1171) از خطبههای آن حضرت است در دفاع از حق خویش، و نکوهش اهل جمل
	اشاره
	از این خطبه است
	از این خطبه است در باره اصحاب جمل

	172 (1172) از خطبههای آن حضرت است در اینکه چه کسی شایسته خلافت است، و سفارش به تقوا و گریز از دنیا
	173 (1173) از سخنان آن حضرت است در باره طلحة بن عبید اللّه
	174 (1174) از خطبههای آن حضرت است در پند و اندرز، و بیان نزدیکی خود به پیامبر
	175 (1175) از خطبههای آن حضرت است در پند و اندرز و فضل قرآن و نهی از بدعت
	176 (1176) از سخنان آن حضرت است در باره حکمین
	177 (1177) از خطبههای آن حضرت است در توحید و تقوای الهی
	178 (1178) از سخنان آن حضرت است وقتی ذعلب یمانی از حضرت پرسید: یا امیر المؤمنین، آیا پروردگارت را دیدهای؟
	179 (1179) از خطبههای آن حضرت است در نکوهش اصحابش
	180 (1180) از سخنان آن حضرت است امام یکی از یاران خود را فرستاد تا از گروهی از سپاه کوفه که قصد داشتند از ترس حضرت به خوارج ملحق شوند خبر بیاورد، چون برگشت، حضرت پرسید: آیا ایمن شدند و ایستادند، یا ترسیدند و کوچ کردند؟ عرضه داشت: بلکه کوچ کردند ای امیر مؤمنان. حضرت فرمود
	181 (1181) از خطبههای آن حضرت است از نوف بکالی روایت شده
	اشاره
	از این خطبه است

	182 (1182) از خطبههای آن حضرت است در بیان قدرت خداوند و فضل قرآن و سفارش به تقوا
	اشاره
	از این خطبه است در باره قرآن

	183 (1183) از سخنان آن حضرت است به برج بن مسهر طایی که از خوارج بود و شعار «لا حکم الّا للّه» را آنچنان فریاد کرد که حضرت میشنید، فرمود
	184 (1184) از خطبههای آن حضرت است روایت شده: یکی از یاران امیر المؤمنین علیه السّلام که او را همّام میگفتند و مردی عابد بود به حضرت عرضه داشت:
	185 (1185) از خطبههای آن حضرت است در باره منافقین
	186 (1186) از خطبههای آن حضرت است در ستایش خدا و پیامبر و پند و اندرز
	187 (1187) از خطبههای آن حضرت است در باره بعثت پیامبر و گریز از دنیا
	188 (1188) از خطبههای آن حضرت است در باره اختصاص خود به پیامبر
	189 (1189) از خطبههای آن حضرت است در سفارش به تقوا و وصف اسلام و پیامبر (ص)
	190 (1190) از سخنان آن حضرت است در وصیّت به یارانش
	191 (1191) از سخنان آن حضرت است در باره معاویه
	192 (1192) از سخنان آن حضرت است در پایداری در راه حق
	193 (1193) از سخنان آن حضرت است این سخن را به هنگام دفن سرور زنان جهان حضرت فاطمه علیها سلام گفت
	194 (1194) از سخنان آن حضرت است در گریز از دنیا
	195 (1195) از سخنان آن حضرت است که یاران خود را در بسیاری از اوقات به آن پند میداد
	196 (1196) از سخنان آن حضرت است که بعد از بیعت طلحه و زبیر به آنها فرمود، و آنان از اینکه حضرت آنها را طرف مشورت قرار نداده و در امور حکومت از آنها یاری نجسته شکایت داشتند
	197 (1197) از سخنان آن حضرت است هنگامی که شنید عدهای از یارانش به وقت نبرد صفین به اهل شام دشنام میدهند
	198 (1198) از سخنان آن حضرت است
	199 (1199) از سخنان آن حضرت است زمانی که یارانش در باره حکمیت با او دچار اختلاف شدند
	200 (1200) 200 از سخنان آن حضرت است زمانی که در بصره جهت عیادت علاء بن زیاد حارثی که یکی از یارانش بود وارد شد، چون خانه او را وسیع دید فرمود
	201 (1201) از سخنان آن حضرت است وقتی از او در باره احادیث دروغ و اخبار ضد و نقیض که در میان مردم پخش است پرسیدند، در پاسخ فرمود:
	202 (1202) از خطبههای آن حضرت است در قدرت خداوند و خلقت زمین
	203 (1203) از خطبههای آن حضرت است در تحریک یاران خود به جهاد با شامیان
	204 (1204) از خطبههای آن حضرت است در تمجید خداوند
	اشاره
	از این خطبه است در باره پیامبر صلّی اللّه علیه و آله

	205 (1205) از خطبههای آن حضرت است در وصف پیامبر و عالمان، و اندرز مردم
	206 (1206) از دعاهای آن حضرت است که زیاد میخواند
	207 (1207) از خطبههای آن حضرت است که در صفین بیان فرمود
	208 (1208) از سخنان آن حضرت است در شکایت از قریش
	اشاره
	و از این خطبه است در باره آنان که به قصد جنگ با حضرت به بصره رفتند

	209 (1209) از سخنان آن حضرت است وقتی که در جمل از کنار کشته طلحه و عبد الرّحمن بن عتّاب بن اسید عبور کرد ابو محمّد در اینجا غریب افتاده
	210 (1210) از سخنان آن حضرت است در وصف سالکان
	211 (1211) از سخنان آن حضرت است که در آن یارانش را ترغیب به جهاد میکند
	212 (1212) از سخنان آن حضرت است که بعد از تلاوت آیه «أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ حَتَّی زُرْتُمُ الْمَقابِرَ» فرمود
	213 (1213) از سخنان آن حضرت است که آن را به وقت تلاوت آیه «رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ» فرمود
	214 (1214) از سخنان آن حضرت است به هنگام تلاوت: «یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ»
	215 (1215) از سخنان آن حضرت است در بیزاری از ظلم
	216 (1216) از دعاهای آن حضرت است در فراوانی روزی
	217 (1217) از خطبههای آن حضرت است در گریز از دنیا
	218 (1218) از دعاهای آن حضرت است در وصف عاشقان خدا
	219 (1219) از سخنان آن حضرت است
	220 (1220) از سخنان آن حضرت است در توصیف بیعت مردم با آن جناب بر خلافت
	221 (1221) از خطبههای آن حضرت است در باره تقوا و کوشش در عمل
	اشاره
	از این خطبه است در توصیف زاهدان

	222 (1222) از خطبههای آن حضرت است که آن را در ذی قار به وقت حرکت به بصره ایراد فرمود
	223 (1223) از سخنان آن حضرت است به عبد اللّه بن زمعه که از شیعیان بود و در ایام حکومت آن جناب به محضرش آمد و درخواست مالی کرد
	224 (1224) از سخنان آن حضرت است در فضل اهل بیت و نکوهش زمانه خود
	225 (1225) از سخنان آن حضرت است
	226 (1226) از سخنان آن حضرت است که به وقت غسل و تجهیز رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بیان فرمود
	227 (1227) از خطبههای آن حضرت است در حمد الهی و ستایش پیامبر و عجایب آفرینش
	اشاره
	از این خطبه است در توصیف عجایب آفرینش اصنافی از حیوانات

	228 (1228) از خطبههای آن حضرت است در توحید حق
	29 (1229) از خطبههای آن حضرت است در بیان پیشامدهای ناگوار
	30 (1230) از خطبههای آن حضرت است در سفارش به تقوا و یاد مرگ
	231 از خطبههای آن حضرت است در باره ایمان و هجرت
	32 (1232) از خطبههای آن حضرت است در ستایش الهی و سفارش به تقوا
	33 (1233) از خطبههای آن حضرت است باز هم در ستایش الهی و سفارش به تقوا
	34 (1234) از خطبههای آن حضرت است که گروهی از مردم آن را «قاصعه» (کوبنده متکبران) مینامند
	اشاره
	تکبر رأس گناهان
	فلسفه آزمایش الهی
	طلب عبرت آموزی
	گریز از شیطان
	پرهیز از کبر و حمیّت جاهلی
	عبرت از گذشتگان
	فلسفه فروتنی پیامبران
	جایگاه خانه خدا
	فلسفه عبادات
	تعصبهای ناروا
	تعصبهای روا
	عبرت از مؤمنان پیشین
	نعمت وجود پیامبر (ص)
	سرزنش یاران نافرمان
	در بیان فضایل خود

	235 (1235) از سخنان آن حضرت است عبد اللّه بن عباس در زمانی که عثمان در محاصره بود نامهای از جانب او به محضر امام آورد که امام از مدینه خارج شود و به زمین خود در ینبع برود تا هیاهوی مردم برای پیشنهاد خلافت به حضرت آرام گردد، این دومین بار بود که از آن جناب چنین درخواستی داشت، امام در جواب وی فرمود:
	236 (1236) از سخنان آن حضرت است در این سخن وضع خود را پس از هجرت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و ملحق شدن به آن حضرت بیان میکند
	237 (1237) از خطبههای آن حضرت است در تشویق به عمل
	238 (1238)- از خطبههای آن حضرت است در باره حکمین و سرزنش اهل شام
	239 (1239) از خطبههای آن حضرت است در رابطه با فضائل آل محمّد علیهم السّلام

	باب دوم باب گزیده نامههای سرور ما امیر مؤمنان علیه السّلام به دشمنان و فرمانداران شهرها، و در این باب گزیدهای از سفارشات آن حضرت به کارگزاران و اهل بیت و یارانش آمده است. نامهها
	اشاره
	1 (2001) از نامههای آن حضرت است به مردم کوفه زمانی که از مدینه به بصره میرفت
	2 (2002) از نامههای آن حضرت است به مردم کوفه پس از فتح بصره
	3 (2003) از نامههای آن حضرت است به شریح قاضی
	4 (2004) از نامههای آن حضرت است به بعضی از فرماندهان ارتش خود
	5 (2005) از نامههای آن حضرت است به اشعث به قیس عامل آذربایجان
	6 (2006) از نامههای آن حضرت است به معاویه
	7 (2007) از نامههای آن حضرت است باز به معاویه
	اشاره
	از این نامه است

	8 (2008) از نامههای آن حضرت است به جریر بن عبد اللّه بجلی، وقتی او را نزد معاویه فرستاد
	9 (2009) از نامههای آن حضرت است به معاویه
	10 (2010) از نامههای آن حضرت است به معاویه
	11 (2011) از وصیتهای آن حضرت است به هنگامی که لشگری را به سوی دشمن فرستاد این وصیت فرمود
	12 (2012) از وصیتهای آن حضرت است به معقل بن قیس ریاحی، زمانی که او را با سه هزار نفر به عنوان مقدمه لشگر خود به شام فرستاد
	13 (2013) از نامههای آن حضرت است به دو نفر از امیران لشگرش
	14 (2014) از وصیتهای آن حضرت است به لشگرش، پیش از دیدار با دشمن در صفّین
	15 (2015) هنگام برخورد با دشمن در وقت جنگ میفرمود:
	16 (2016) با یارانش وقت جنگ میفرمود:
	17 (2017) از نامههای آن حضرت است در جواب نامه معاویه
	18 (2018) از نامههای آن حضرت است به عبد اللّه بن عباس فرماندارش در بصره
	19 (2019) از نامههای آن حضرت است به بعضی از کار گزارانش
	20 (2020) از نامههای آن حضرت است به زیاد بن ابیه زمانی که در حکومت بصره جانشین عبد اللّه بن عباس بود، و عبد اللّه در آن وقت از جانب حضرت بر بصره و نواحی اهواز و فارس و کرمان حکمران بود
	21 (2021) از نامههای آن حضرت است باز به زیاد بن ابیه
	22 (2022) از نامههای آن حضرت است به عبد اللّه بن عبّاس، و ابن عباس میگفته: بعد از کلام رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از هیچ سخنی به اندازه این سخن بهرهمند نشدم
	23 (2023) از سخنان آن حضرت است آن را پیش از مرگش به عنوان وصیت فرمود، زمانی که ابن ملجم- لعنت خدا بر او باد- وی را ضربت زد
	24 (2024) از وصیتهای آن حضرت است در باره مصرف اموالش پس از مرگ، که بعد از برگشت از صفّین نوشت
	اشاره
	قسمتی از آن وصیت است

	25 (2025) از وصیتهای آن حضرت است به کسی که مأمور جمع آوری زکات از طرف حضرت میشد
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