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تسرهف
5تسرهف

لاوطلا 15رابخا 

باتک 15تاصخشم 

[ مالسا زا  لبق  خیرات  رد  لوا  شخب  ]15

15هراشا

[ مالسلا امهیلع  میهاربا  ترضح  ات  مدآ  ترضح  زا  ]15

: مدآ 15نادنزرف 

: حون 15سیردا و 

: 16اهیماس

دوه 18تثعب 

. ناعنک رسپ  18دورمن 

: 19ناطحق

: 20دومث

[ مالسلا امهیلع  نامیلس  ترضح  ات  میهاربا  ترضح  زا  ]20

(. ع  ) 20میهاربا

: رمتعم مهرج و  20ترجه 

: وا نارسپ  21دورمن و 

(: ع  ) لیعامسا 21نارسپ 

: مرح رب  نایمهرج  21يزوریپ 

: ناطحق 21نادنزرف 

: رهچونم یهاشداپ  21نایاپ 

: ناکدوب رسپ  22باز 

: باز رسپ  22دابقیک 
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: 23ههربا

: دابقیک رسپ  23سواکیک 

. ورسخ 24یک 

: نمی 24سیقیرفا و 

. سیدج مسط و  كاله  سیقیرفا و  رسپ  24یهاشداپ 

( كانفوخ  ) راعذالا وذ  دنف  26یهاشداپ 

نیرحب همامی و  هب  ۀعیبر  هلیبق  26ترجه 

(. ع  ) دواد 26یهاشداپ 

: سیقلب 28یهاشداپ 

[ مالسلا امهیلع  حیسم  دالیم  ات  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  زا  ]28

. نامیلس 28یهاشداپ 

: نامیلس رسپ  30معبخرا 

[36 . ] نامیلس يروطارپما  ندش  شخب  30شخب 

: ءایلیا رهش  30یناریو 

: اهینمی نایناریا و  31یهاشداپ 

: شتوعد 31تشترز و 

: نمی 32هاشداپ 

: لیئارسا ینب  ییاهر  ناریا و  32هاشداپ 

: نمهب رسمه  33ینامخ 

: کلام وبا  رسپ  عبت  33یهاشداپ 

: مور 33اراد و 

. شویراد 34یهاشداپ 

: ردنکسا 34روهظ 

: ردنکسا يزوریپ  34هبلغ و 
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: ردنکسا 36شویراد و 

: ردنکسا 36حوتف 

[ هنانک نب  رضن  اب  شتاقالم  و   ] هکم رد  37ردنکسا 

: برغم ياهنیمزرس  رد  37ردنکسا 

: رود رواخ  ياهنیمزرس  38ردنکسا و 

: جوجام 39جوجای و 

: فئاوطلا 40كولم 

: ردنکسا راک  41نایاپ 

: نمی 41ناهاشداپ 

41هراشا

: هشا رسپ  ناودرا  42یهاشداپ 

: ورمع نب  42دعسا 

[ مالسا روهظ  ات  حیسم  دالیم  زا  ]43

(: ع  ) یسیع 43تثعب 

: کباب رسپ  43ریشدرا 

لصوم هاشداپ  45سیجرج و 

: نمی هاشداپ  46برکیکلم 

: اهعبت 46یهاشداپ 

: 46روپاش

: 46ینام

: 47زمره

: زمره 47نادنزرف 

. فاتکالا وذ  47روپاش 

47هراشا
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. فاتکالا وذ  روپاش  48نایمور و 

: روپاش رسپ  50مارهب 

: روپاش رسپ  50درگدزی 

: عبت نب  ورمع  ندش  51هتشک 

: ۀماهت رد  اهیناندع  51نابهص و 

نمی رب  یمخل  رصن  نب  ۀعیبر  52یهاشداپ 

: هریح هب  یمخل  ورمع  53تکرح 

: هریح 53همیذج و 

: يدع نب  53ورمع 

: روگ مارهب  54یهاشداپ 

. مارهب رسپ  55درگدزی 

: ردارب ود  نایم  56هزیتس 

: درگدزی رسپ  56زوریف 

: زوریف 57نارسپ 

: نمی ساون و  57وذ 

: نمی 58اهیشبح و 

هبعک ندرک  ناریو  59اهیشبح و 

: نزی يذ  نب  59فیس 

: نمی 60نایناریا و 

: یکدزم 60نییآ 

: ناورشونا 62ورسخ 

62هراشا

: ناورشونا راگزورب  مور  63ناریا و 

: ناورشونا راگزور  رد  64جارخ 
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[ مالسا روهظ  ]66

ربمایپ ص: خیرات  نایناریا و  66خیرات 

66هراشا

. دزمره 67یهاشداپ 

: زیورپ ورسخ  73یهاشداپ 

[ مالسا زا  دعب  خیرات  رد  مود  شخب  ]86

[ نایناساس تموکح  طوقس  تامدقم  ]86

: نایمور اب  زیورپ  ورسخ  86گنج 

: زیورپ ورسخ  رسپ  هیوریش  87یهاشداپ 

87هراشا

: رسپ ردپ و  نایم  87مایپ 

: هیوریش گرم  زا  90سپ 

: نایناریا بارعا و  90ياهگنج 

: باطخ نب  رمع  راگزور  رد  یمالسا  91تاحوتف 

91هراشا

: هیسداق 96گنج 

: ءالولج 102گنج 

: رتشوش رهش  104گنج 

: دنواهن 106گنج 

: نافع نب  نامثع  110تموکح 

110هراشا

: نامثع راگزور  111تاحوتف 

(:[ ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  تموکح  ]111

(: ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  اب  111تعیب 
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: لمج 114گنج 

نیفص 121گنج 

121هراشا

[ گنج هیلوا  عئاقو  ]121

121هراشا

: باطخ نب  رمع  رسپ  هللا  دیبع  ندش  138هتشک 

: عالکلا وذ  ندش  139هتشک 

: لاقرم صاقو  یبا  نب  ۀبتع  نب  مشاه  ندش  142هتشک 

: میلظ وذ  بشوح  ندش  143هتشک 

: تیمکح همان  149نامیپ 

149هراشا

: نارواد نییعت  زا  سپ  150فالتخا 

: نیمکح 152ياهوگتفگ 

: يار 154نالعا 

: ۀیواعم اب  اهیماش  154تعیب 

: جراوخ 154هنتف 

: جراوخ 157گنج 

(: ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  راک  161ماجنارس 

161هراشا

(: ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  163تداهش 

: لتاق رفیک  164صاصق و 

: هیواعم نتشک  يارب  164ششوک 

: صاع ورمع  نتشک  يارب  165ششوک 

(: ع  ) یلع نب  نسح  اب  165تعیب 
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165هراشا

: هیواعم نایهاپس  165موجه 

[ هیما ینب  تفالخ  ]166

: تفالخ هب  هیواعم  اب  166تعیب 

166هراشا

: هیبا نب  167دایز 

(: ع  ) یلع نب  نسح  169تلحر 

: صاع ورمع  169هیواعم و 

: هیواعم 172گرم 

: دیزی اب  173تعیب 

173هراشا

[ البرک هعقاو  ]174

ع)  ) نیسح هفوک و  174مدرم 

. هفوک رد  176ملسم 

176هراشا

: لیقع نب  ملسم  181تداهش 

: هفوک يوسب  ع )  ) نیسح ماما  ندمآ  182نوریب 

(: ع  ) نیسح ماما  187ماجنارس 

: ریبز نب  هللا  193دبع 

197جراوخ

197هراشا

: جراوخ اب  بلهم  198گنج 

: جاجح 202بلهم و 

: ةءاجف رسپ  يرطق  ندش  204هتشک 
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: ناسارخ 204تموکح 

: دیزی گرم  زا  سپ  204قارع 

[357 : ] مکح نب  ناورم  207تموکح 

: ناورم نب  کلملا  دبع  207تموکح 

207هراشا

: صاع نب  دیعس  نب  ورمع  208نتشک 

[ راتخم فرط  زا  : ] مالسلا هیلع  یلع  نادناخ  تفالخ  يارب  209توعد 

209هراشا

: راتخم ندش  219هتشک 

: ریبز نب  هللا  دبع  221تنطلس 

221هراشا

: ماش هاپس  هب  قارع  222میلست 

: ریبز نب  هللا  دبع  ندش  224هتشک 

: یبرع هکس  226برض 

: ثعشا نبا  226هنتف 

: ناورم نب  کلملا  دبع  راک  230نایاپ 

. کلملا دبع  نب  دیلو  231تموکح 

231هراشا

ص)  ) ربمایپ دجسم  ترامع  231حالصا و 

. دنقرمس اراخب و  231حتف 

: جاجح 233گرم 

: کلملا دبع  نب  233نامیلس 

: زیزعلا دبع  نب  234رمع 

: کلملا دبع  نب  235دیزی 
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235هراشا

: سابع ینب  يارب  توعد  روهظ  235زاغآ و 

: کلملا دبع  نب  237ماشه 

237هراشا

: یناسارخ ملسم  238وبا 

: ماما 239گرم 

: ماشه دلاخ و  نایم  242یقافتا 

: دیزی نب  244دیلو 

: دیلو نب  245دیزی 

: دیلو نب  246میهاربا 

: دمحم نب  247ناورم 

247هراشا

: ملسم وبا  توعد  ندش  252راکشآ 

هیمأ ینب  تموکح  256نایاپ 

[ سابع ینب  تفالخ  ]258

حافس سابعلا  وبا  اب  258تعیب 

: روصنم رفعج  263وبا 

263هراشا

: ار یناسارخ  ملسم  وبا  روصنم  264نتشک 

دادغب رهش  266نتخاس 

266هیدنوار

: روصنم رفعج  وبا  268گرم 

: يدهم دمحم  268تموکح 

: يداه یسوم  268تموکح 
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: دیشرلا نوراه  268تفالخ 

نیما دمحم  272تموکح 

: نومام هللا  دبع  278تفالخ 

مصتعم دمحم  278تموکح 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  282هرابرد 
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لاوطلا رابخا 

باتک تاصخشم 

ق282 دواد - ، نبدمحا  هفینحوبا  يرویند ، هسانشرس : 
تاشن قداص  همجرت  يرویند ؛ دواد  نبدمحا  هفینحوبا  فیلات  لاوطلا / رابخا  همجرت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. نارهت رشن :  تاصخشم 
ص 264 ل ، يرهاظ :  تاصخشم 

(7 ناریا ؛ يایفارغج  خیرات و  عبانم  : 27 ناریا ؛ گنهرف  داینب  تاراشتنا   : ) تسورف
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

66894 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

[ مالسا زا  لبق  خیرات  رد  لوا  شخب  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
هللا یلا  يرما  تضوف 

" مدراذگاو ادخ  هب  ار  دوخ  راک  " 

[ مالسلا امهیلع  میهاربا  ترضح  ات  مدآ  ترضح  زا  ]

: مدآ نادنزرف 

دناهتـشون نیتسخن  رابخا  دروم  رد  نادنمـشناد  هک  ییاهباتک  رد  دـیوگیم ، داـنک  تمحر  شیادـخ  هک  يرونید  دواد  نب  دـمحا  هفینح  وبا 
رد هک  مدآ  رسپ  ثیش  رسپ  شونا ، رـسپ  نانیق  رـسپ  لیلهم  راگزورب  تسا و  هدوب  هکم  مرح  هقطنم  ع )  ) مدآ تنوکـس  لحم  هک  متفای  نینچ 

دش و رایسب  نایمدآ  رامـش  دندوب  نینچمه  مه  شناکاین  ردپ و  دوب و  تموکح  رد  وا  نیـشناج  مدآ و  نادنزرف  رورـس  رالاس و  دوخ  نامز 
درک و هدنکارپ  دـیزویم  تاهج  نآ  زا  اهداب  هک  یتهج  راهچ  هب  ار  ناشیا  لیلهم  تفرگ و  رد  هزیتس  ناشیا  نایم  تنوکـس  لحم  دروم  رد 

. داد تنوکس  هقطنم  نآ  رد  ار  ناشیا  داتسرف و  تسا  قارع  هک  نیمز  هقطنم  رتهدیزگ  هب  ار  ثیش  ناگدازدنزرف  نادنزرف و  داد و  ناکسا 

: حون سیردا و 

سیردا شندـناوخ  سرد  یناوارف  هطـساوب  ار  وا  تسا و  لیلهم  نب  دری  نب  خونخا  شماـن  هک  تسا  سیردا  ربماـیپ  نیتسخن  ثیـش  زا  سپ 
رـسپ حون  دوب ، قارع  نیمزرـس  وا  تنوکـس  لـحم  تخیگنارب و  يربماـیپ  هب  شراـگزور  مدرم  يارب  ار  حون  دـنوادخ  وا  زا  سپ  دـناهتفگ ،

دندرک و بیذکت  ار  وا  مدرم  تسا ، حلشوتم  نب  کمل 
26 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هوک نیا  تفرگ و  مارآ  دش و  رقتسم  يدوج  هوک  هلق  رب  یتشک  دنتفای ، تاجن  یتشک  رد  شناهارمه  حون و  درک و  قرغ  ار  ناشیا  دنوادخ 
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وا تشامگ و  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  ماس  شرـسپ  تشذگرد  حون  نوچ  و  [ 1 . ] دراد رارق  تسا  هریزج  هقطنم  رد  هـک  يدـبزاب  يدرقب و  رد 
حون نب  ماس  نب  ذشخفرا  نامه  هک  ناریا  رسپ  ناهجنریو  رـسپ  مج  مانب  یـسک  ماس  زا  سپ  داهن ، هیاپ  ار  تنطلـس  هک  تسا  یـسک  نیتسخن 

ماس و حون  رـسپ  هس  زا  ریغ  دـنتفای  تاجن  دـندوب و  یتشک  رد  حون  هارمه  هک  ار  یناسک  همه  دـنوادخ  و  تخاـس . رارقرب  ار  تنطلـس  تسا 
رـسپ هس  اما  تشادـن  يدـنزرف  دـش و  قرغ  هک  تسومه  وا  دوب و  ماـی  ماـنب  مه  يرگید  رـسپ  ار  حون  داد ، رارق  میقع  ازاـن و  ثفاـی  ماـح و 

رد ار  ناتسبات  و  [ 2"  ] یخوج هقطنم " رد  ار  ناتـسمز  الومعم  دوب و  روما  تسرپرـس  حون  زا  سپ  ماس  دندوب و  راددـنزرف  ناگمه  شرگید 
هک دناهدیمان  [ 3"  ] هار ماـس  ار " هقطنم  نآ  تهج  نیمهب  دوـب و  هلجد  يرواـخ  هراـنک  رب  وا  تـشگرب  تـفر و  هار  دـنارذگیم و  لـصوم 

گرم زا  سپ  دـش ، فورعم  رهـش  ناریا  هب  دوب و  هتخاس  دوخ  صوصخم  ارنآ  هتفرگ و  ياج  قارع  رد  ماـس  دـنمانیم ، ناریا  ارنآ  ناـیناریا 
وا تشاذگاو و  ذشخفرا  رـسپ  ناهجنریو  رـسپ  مج  دوخ  هدازردارب  هب  ار  راک  دیـسرارف  گرم  ار  وا  نوچ  دش و  هدنامرف  خلاش  شرـسپ  ماس 

: تفرگ نشج  ار  زورون  زور  دروآ و  دوجوب  ار  یهاش  ياههناشن  اهشور و  ارنآ و  ساسا  تخاس و  راوتسا  ار  تنطلس  ياههیاپ 
زا رهش  دندش و  رایـسب  لباب  رد  حون  نادنزرف  نوچ  هک  دوب  نینچ  و  [ 4  ] دش فلتخم  اهنابز  لباب  رد  مج  راگزورب  دـنیوگ  اهنابز : فالتخا 

ناهگان حبـص  زور  کی  دوب  تسا  حون  نابز  هک  ینایرـس  نابز  ناـمه  ناـشهمه  ناـبز  هکنآ  اـب  دـمآ  شیپ  ماـحدزا  دـش و  هدـنکآ  ناـشیا 
نخـس زورما  ات  ناشیا  ناگدـنامزاب  هک  ینابز  هب  هورگ  ره  دـندش و  نارگن  دـش و  نوگرگد  تاملک  ظافلا و  نوگانوگ و  ناشیا  ياـهنابز 

دنتفگ و نخس  دنیوگیم 
______________________________

، دنراد رارق  يورایور  هلجد  یقرش  یبرغ و  هرانک  رب  هک  هدش  طبض  يدبزاب  يدرقاب و  تروصب  هملک  ود  نیا  توقای  نادلبلا  مجعم  رد  - 1
(. م  ) تارف هلجد و  نایم  ياهنیمزرس  ینعی  مه  هریزج 

(. م  ) تسا دادغب  زورما  لحم  هدش و  طبض  مه  روصقم  تروصب  اخوج : - 2
(. م  ) ماس هار  بولقم  یصیصخت  هفاضا  - 3

اهنامـسآ نیمز و  شنیرفآ  فیدر  رد  ارنآ  تسا و  هدـش  هدرمـش  یهلا  تردـق  ياههناشن  زا  دـیجم  هللا  مالک  رد  اهنابز  فالتخا  هلاـسم  - 4
(. م  ) مور هروس  هیآ 22  لیذ  دیجم  نآرق  ریسافت  ك ، ر . تسا ، هدرمشرب 

27 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
تفه هک  دندوب  حون  رـسپ  ثفای  نادنزرف  دـندمآ  نوریب  هک  هورگ  نیتسخن  دـنتفر و  ییوس  هب  هورگ  ره  دـندمآ و  نوریب  لباب  نیمزرـس  زا 

نارـسپ ناشیا  زا  سپ  دنتفر ، رواخ  یلامـش و  يوسب  نانآ  دندوب و  نیچ  يرامک و  کسنم ، سیرات ، بالقـص ، رزخ  كرت ، ياهمانب  ردارب 
روبد بونج و  هار  دـندمآ و  نوریب  دـندوب  ناعنک  ۀـبون و  شبح ، طبق ، گنز ،)  ) جـنز دـنه ، دنـس ، ياـهمانب  ردارب  تفه  هک  حون  نب  ماـح 
لباب رد  نانچمه  دوب  تواـفتم  ناـشنابز  هکنآ  اـب  دوب  هاـش  هک  مج  دوخ  يومع  رـسپ  هارمه  ماـس  نادـنزرف  دـنتفرگ ، شیپ  ار  [ 5 ( ] برغم )

. دندنام

: اهیماس

نادنزرف اهنابز  ندش  نوگرگد  ماگنهب  روسا ، رفیلا و  ملاع و  ذشخفرا و  دوب و  رتگرزب  ناگمه  زا  هک  مرا  دوب ، رـسپ  جنپ  ار  حون  رـسپ  ماس 
. راب مساج و  سیدج ، مسط ، راحص ، دومث ، داع ، [. 6  ] دندوب ردارب  تفه  زین  نانآ  دندش و  یبرع  نابز  ياراد  مرا 

نامع نایم  مسط  دش ، نکاس  ماش  زاجح و  نایم  ياهنیمزرس  رد  دومث  دناسر ، نمی  نیمزرـس  هب  ار  دوخ  درک و  تکرح  دوخ  ناوریپ  اب  داع 
هکم و نایم  هقطنم  رد  مساج  ئیط و  هوک  ود  فئاط و  ناـیم  ياهنیمزرـس  رد  راحـص  دـش ، هماـمی  نکاـس  سیدـج  دـش ، نکاـس  نیرحب  و 

دنتسه نیتسخن  بارعا  اهنیا  دندش ، نکاس  تسا  [ 8  ] رابو هب  فورعم  دراد و  رارق  اهرازگیر  زا  سپ  هک  ییاهنیمزرس  رد  رابو  و  [ 7  ] ناوفس
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. دناهتفر نایم  زا  مه  ناگمه  هک 
رـسپ ملاع  رـسپ  هک  ناسارخ  دیبنجب ، لد  لباب  زا  ندـمآ  نوریب  يارب  ار  حون  ناگدازدـنزرف  رگید  دـندمآ  نوریب  هورگ  نیا  نوچ  دـنیوگ و 

رسپ حرون  رسپ  نیمرا  و  ماس ، رسپ  رفیلا  رسپ  مور  و  ماس ، رسپ  روسا  رـسپ  سراف  داد . رارق  شیوخ  نطوم  ار  ناسارخ  دمآ و  نوریب  دوب  ماس 
نکاس خلب  هناخدور  ءارو  ام  رد  شنادنزرف  ماس و  رـسپ  ملاع  رـسپ  لطیه  و  ماس ، رـسپ  حرات  رـسپ  نامرک  تسا و  ناتـسنمرا  رالاس  هک  ماس 

نادنزرف هارمه  ناشیا  زا  کی  ره  و  دش ، فورعم  هلطایه  نیمزرس  هب  اهنیمزرس  نآ  دندش و 
______________________________

. دزویم برغم  تمس  زا  هک  يداب  روبد : - 5
(. م  ) دومرف دنهاوخ  هجوت  ءامدق  رظن  رد  نآ  تیمها  تفه و  ددع  عوضوم  هب  دنمجرا  ناگدنناوخ  - 6

(. م  ) يدالیم رصم 1906  پاچ  نادلبلا ص 90 ج 5 و ص 392 ج 8  مجعم  توقای ، ك ، هقطنم ر . ود  نیا  زا  رتشیب  عالطا  يارب  7 و 8 -
28 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ماس نب  ذشخفرا  نادنزرف  زا  ریغ  لباب  نیمزرس  رد  دوب  هاش  هک  مج  هارمه  و  دندش ، نکاس  تسا  فورعم  ناشیا  مانب  هک  ینیمزرس  رد  دوخ 
. دنامن یقاب  یسک 

هدازردارب دوب و  داع  رسپ  قیلمع  رسپ  دیدش  ناشرالاس  دندرک و  زاغآ  یـشکرس  يرگمتـس و  دندش  رایـسب  نمی  رد  داع  هلیبق  نوچ  دنیوگ 
دـمآ و لباب  هقطنم  هب  وا  داتـسرف و  ماس  نادـنزرف  گنجب  دـناهدیمان  بسارویب  ار  وا  نایناریا  هک  ار  قیلمع  رـسپ  ناولع  رـسپ  كاحـض  دوخ 

. تخاس مین  ود  نایم  زا  هرا  اب  تفرگ و  ار  وا  دش و  زوریپ  وا  رب  تخادرپ و  وا  بیقعت  هب  كاحض  تخیرگ و  وا  زا  هاش  دیشمج 
رد داتـسرف و  حون  نب  ماح  نادنزرف  گنجب  ار  مرا  نب  داع  نب  نایر  نب  دیلو  دوخ  يومع  رـسپ  قیلمع  نب  دـیدش  دـش ، هریچ  وا  روشک  رب  و 

تشک و ار  وا  تفر و  وا  يوسب  دیلو  دوب ، هتخاس  دوخ  هاگیاج  ار  رصم  نیمزرـس  هک  دوب  ماح  نب  طبق  رـسپ  رـصم  ناشیا  هاشداپ  ماگنه  نآ 
. دش هریچ  وا  تکلمم  رب 

و ع )  ) یـسوم رـصاعم  نوعرف  بعـصم  نب  دیلو  تسا و  دیلو  نیمه  دنزرف  تسا  هدوب  ع )  ) فسوی راگزورب  هک  رـصم  زیزع  دـیلو  نب  نایر 
. تسا دیلو  ناگدازدنزرف  زا  تشک  ار  وا  ص )  ) ربمایپ دواد  هک  يرگمتس  تولاج 

نآ رد  ناـشیا  هاـشداپ  تشاد ، لیـسگ  حون  نب  ثفاـی  نادـنزرف  گـنجب  ار  كاحـض  ردارب  مناـغ  دوخ  رگید  هدازردارب  قـیلمع  نب  دـیدش 
نت هب  نت  گنج  رد  ردنکـسا  ار  وا  هک  دنه  هاشداپ  روف  دوشیم  هتفگ  دـش ، هریچ  وا  روشک  رب  مناغ  هک  دوب  لذوت  رـسپ  بایـسارفا  راگزور 

. دناهدوب مناغ  ناگدازدنزرف  زا  ناولهپ  متسر  تشک و 
هیکت یهاشداپ  رب  تشک و  ار  وا  دش و  زوریپ  هاش  دیشمج  رب  هکنآ  زا  سپ  دنمانیم  بسارویب  ار  وا  نایناریا  هک  كاحـض  دنیوگ  كاحض :

دوخ تخومآ و  يرگوداج  ناشیا  زا  درک و  روشک  رانک  هشوگ و  زا  دوخ  روضح  رد  نارگوداج  ندرک  عمج  هب  عورـش  دـش  هدوسآ  دز و 
رگمتس نایهاپس  زا  هتـشابنا  ارنآ  داد و  شرتسگ  گنـسرف  راهچ  رد  گنـسرف  راهچ  تحاسم  رد  ار  [ 9  ] لباب رهـش  دش و  وداج  نایاوشیپ  زا 

رد درک و  روگب  هدنز  ار  ذشخفرا  نادنزرف  فسارویب  درک ، يراذگمان  بوخ " ارنآ " تخاس و 
______________________________

نیا تسا ، هتـشاد  رارق  تارف  دور  رانک  رهـش و  نآ  بونج  رد  رتمولیک و  هس  دون و  دادغب  ات  نآ  هلـصاف  هدوب و  اهینادلک  تختیاپ  لباب  - 9
رهـش نیا  ترهـش  رب  يوـنین  یناریو  زا  سپ  تسا  هدوـب  هدرک  داـجیا  اـهتسرپباتفآ  يارب  یگرزب  دـبعم  نآ  رد  هتخاـس و  دورمن  ار  رهش 

، تسا هدشیم  هدرمش  میدق  يایند  هناگتفه  بیاجع  زا  نآ  قلعم  ياهغاب  تسا و  هدش  هدوزفا 
29 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

مارآ دـناروخیم و  ناـنآ  هب  مدرم  رـس  زغم  زا  هکنآ  اـت  دـندادیم  رازآ  ار  وا  هراومه  هک  دـمآ  نوریب  راـم  لکـشب  هدـئاز  ود  وا  ياـهشود 
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. دنتفرگیم
كاحض دندادیم ، اذغ  ار  رام  ود  نآ  دندروآیم و  نوریب  ار  ناشرس  زغم  دنتـشکیم و  دندروآیم و  ار  دنمونت  درم  راهچ  زور  ره  دنیوگ 

نوچ تشاد و  هدهع  رب  ار  وا  ترازو  لییایمرأ  مانب  ذشخفرا  ناگدازدنزرف  زا  يدرم  سپـس  تشاد و  دوخ  نادنواشیوخ  زا  يریزو  تسخن 
تفگیم درم  ود  ناب  تشکیم و  دنپسوگ  ود  نانآ  ياجب  تشادیمهگن و  هدنز  ار  ناشیا  زا  نت  ود  دندروآیم  نتـشک  يارب  ار  درم  راهچ 

اهرهـش اههدکهد و  هب  دندنامیم و  اجنامه  دندربیم و  هانپ  اهناتـسهوک  هب  الومعم  ود  نآ  دباین و  ناشیا  زا  یناشن  یـسک  هک  دنورب  ییاج 
[10  ] دنتسه هورگ  نیمه  زا  نادرک  هک  دوشیم  هتفگ  دندشیمن و  کیدزن 

دوه تثعب 

دوه لاعتم  دنوادخ  درک و  یشکرس  يرگمتـس و  تخـس  هک  دیـسر  یهاشداپ  هب  قیلمع  نب  دادش  شردارب  قیلمع  نب  دیدش  گرم  زا  سپ 
اب دادش  تسا ، داع  رسپ  قیلمع  رسپ  صیع  رسپ  دولخ  رسپ  دلاخ  رسپ  دوه  تخیگنارب ، دوب  وا  موق  یمیمـص  فیرـش و  نادرم  زا  هک  ار  (ع )

دوخ باتک  رد  ار  عوضوم  نیا  هک  نانچنآ  درک  دوبان  دندوب  رفاک  هک  ار  داع  موق  زا  یناسک  همه  وا و  لاعتم  دـنوادخ  دـشن و  گنهامه  وا 
درک دشر  ع )  ) حون رسپ  ماس  رسپ  ذشخفرا  رسپ  خلاش  رـسپ  رباع  راگزور  نیا  رد  دیوگ  [ 11 . ] تسا هدومرف  تساهراتفگ  نیرتتسرد  هک 

وا هرود  رد  هک  دنتفگیم  ناطحق  تهج  نیا  زا  ار  وا  دیوگ  دش  دلوتم  ناطحق  مانب  يرگید  رسپ  وا  يارب  سپس  دش و  دلوتم  غلاف  شرـسپ  و 
. دوب دنمتواخس  رایسب  دوبن و  یطحق 

رد حون  ثیـش و  مدآ و  ياـهباتک  دوـب ، دوـخ  راـگزور  مدرم  نیرتدـباع  هک  دـش  دـلوتم  وا  يارب  مـال  ماـنب  يرگید  رـسپ  مه  نیا  زا  سپ 
نییآ كرت  هب  راداو  ار  وا  هک  درک  راضحا  ار  وا  بسارویب  كاحض  تسناد . تخومآ و  ار  همه  هک  دوب  شرایتخا 

______________________________

. تسا یسراف  نابز  هیبش  ناشیا  نابز  دنتسه و  ناریا  یبرغ  دودح  نکاس  هک  یموق  - 10
. فاقحا هروس  ات 26  تایآ 21  - 11

30 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
تشذـگرد و اجنامه  دـناسر و  مور  نیمزرـس  رد  ینابایب  هب  ار  دوخ  تخیرگ و  لباب  رهـش  زا  دوخ  نادـنزرف  نز و  هارمه  مال  دـنک و  یهلا 

. تسا فورعم  نانچمه  زورما  ات  وا  روگ  دنیوگ 

. ناعنک رسپ  دورمن 

ناگدازدنزرف نادنزرف و  دش و  ناماسبان  وا  راک  تسـس و  كاحـض  تموکح  هیاپ  تخاس  دوبان  ار  داع  موق  دادش و  دـنوادخ  هک  یماگنه 
هک نارگمتـس  زا  یهورگ  داتفا و  اب  كاحـض و  رکـشل  نایم  ماگنه  نیا  رد  دندرک ، ادـیپ  تأرج  دنتـساخرب و  وا  دـض  رب  ماس  نب  ذـشخفرا 

دوب هداد  تموکح  ثفای  ناگدازدـنزرف  رب  ار  وا  دادـش  هک  ناولع  نب  مناغ  دوخ  ردارب  دزن  كاحـض  دـندش ، ابو  راـتفرگ  دـندوب  شهارمه 
دورمن شیپ  یسک  دنتسناد و  منتغم  ار  وا  نتفر  نوریب  ماس  نب  ذشخفرا  نادنزرف  دریگب ، يرای  دوخ  راک  نتخاس  راوتـسا  يارب  وا  زا  ات  تفر 

رب ار  وا  دمآ و  ناشیا  شیپ  وا  دنداتسرف و  دوب  دنوامد  هوک  رد  شردپ  هارمه  كاحض  تموکح  لوط  رد  هک  هاش  دیشمج  رسپ  ناعنک  رسپ 
زوریپ كاحـض  یهاشداپ  روشک و  رب  تشک و  تفرگ و  ورف  لباب  نیمزرـس  رد  ار  كاحـض  نادـنواشیوخ  مامت  وا  دـنتخاس و  هاشداپ  دوخ 

دز و كاحض  قرف  رب  یتبرض  ینهآ  زرگ  اب  دش و  زوریپ  وا  رب  دورمن  هک  دمآ  دورمن  يوسب  دیـسر  كاحـض  هب  ربخ  نیا  نوچ  و  [ 12  ] دش
راوتـسا و دورمن  يارب  یهاشداپ  تخاس و  دودسم  ار  راغ  دنکفا و  دـنوامد  رد  يراغ  رد  تسب و  راوتـسا  ار  وا  سپـس  تخاس  یمخز  ار  وا 

. دنمانیم نودیرف  ار  وا  نایناریا  هک  تسا  یسک  نامه  دورمن  دش و  رادیاپ 
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هاشداپ دوخ  رب  ار  دادش  رـسپ  دثرم  دندش و  عمج  نیمز  رانک  هشوگ و  زا  ماس  نب  مرا  ناگدازدـنزرف  تشذـگرد  ع )  ) دوه نوچ  دـنیوگ و 
ناشیا راک  نوچ  درک و  گنج  ناشیا  اب  دوخ  یهاشداپ  رخآ  رد  دورمن  دوب ، ناـعنک  نب  دورمن  یهاـشداپ  زاـغآ  رد  عوضوم  نیا  دـندرک و 

. تفرگ تخس  دش و  زوریپ  ناشیا  رب  دوب  هدش  تسس 
نبا هک  تسا  تیاور  تساهینمی ، ردپ  ناطحق  تسا و  ع )  ) میهاربا يردپ  ياین  غلاف  دنرباع ، رـسپ  ود  ره  دنردارب و  ناطحق  غلاف و  دـنیوگ 

نامیلس نامه  هاش  دیشمج  هک  دناهتشادنپ  نینچ  عالطا  مک  نایناریا  نانادان و  تسا  هتفگیم  عفقم 
______________________________

(. م  ) تسا هدرواین  نایمب  نخس  هواک  مایق  زا  يرونید  هک  دینکیم  هظحالم  - 12
31 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ناعنک نب  دورمن  دوشیم  هتفگ  و  تسا ، هلصاف  لاس  رازه  هس  زا  شیب  هاش  دیشمج  نامیلس و  نایم  هک  تسا  تسردان  نیا  تسا و  دواد  نب 
میهاربا تسا ، میهاربا  ردـپ  حرات  نب  رزآ  يومع  رـسپ  هاش و  دیـشمج  نادـنزرف  زا  تسا  هدوب  میهاربا  رـصاعم  هک  تسا  ینوعرف  نامه  هک 

لـسن زا  بارعا  همه  دناهدیمان ، ناریا  ار  ذـشخفرا  نایناریا  تسا و  ذـشخفرا  رـسپ  خـلاش  رـسپ  وغرا  رـسپ  روخان  رـسپ  حرات  رـسپ  رزآ  رـسپ 
[13 . ] دنیومه لسن  زا  زین  دنرگید  یحاون  قارع و  لها  هک  ناریا  فارشا  ناهاشداپ و  دنتسه و  ذشخفرا 

: ناطحق

رایتخا رد  ار  نمی  دورمن  دوب ، ناعنک  نب  دورمن  راـگزورب  نیا  دـندش و  دوباـن  تسین و  ضرقنم و  نمی  نیمزرـس  زا  داـع  موق  نوچ  دـنیوگ 
دوه هب  هک  یناسک  ناگدنامزاب  زا  یکدنا  دـمآ  دورف  تفر و  اجنآ  دوخ  نادـنزرف  هارمه  وا  تشاذـگ و  رباع  نب  ناطحق  دوخ  يومع  رـسپ 

و دش ، فاص  ناطحق  يارب  نمی  نیمزرـس  دندش و  دوبان  دنتفر و  نایم  زا  نانآ  هک  تشذـگن  يزیچ  یلو  دـندوب  اجنآ  دـندوب  هدروآ  نامیا 
اب مه  ار  ناشیا  نادنزرف  ناردارب و  تسا و  هتفر  اجنآ  دوخ  ردپ  گرم  زا  سپ  هک  هدوب  ناطحق  رسپ  برعی  هتفر  نمی  هب  هک  یسک  دناهتفگ 

. دوبن داع  موق  زا  ناشردام  رگید  ناردارب  تفگیم و  نخس  شردام  نابزب  وا  دوب و  داع  موق  زا  برعی  ردام  دندش ، نکاس  اجنآ  درب و  دوخ 
رمتعم و مهرج و  برعی و  وا  يارب  وناب  نآ  درک و  جاودزا  هقلامع  زا  ینز  اب  ناطحق  تسا  هتفگیم  هک  هدش  لقن  [ 14  ] يرمن سیک  نبا  زا 

ناطحق دـنتفگیم ، نخـس  دوب  یبرع  هک  دوخ  يردام  نابزب  یگمه  نانآ  دـییاز و  ار  ریمح  یـصاع و  یماطق و  عینم و  مصاـع و  سملتم و 
. تسا هتسیزیم  دورمن  راگزورب 

هتفر نمی  هب  دوخ  نادـنزرف  هارمه  تسا  هدوب  ناطحق  رـسپ  نیرتگرزب  هک  ناطحق  نب  برعی  تسا  هتفگ  هک  هدـش  لـقن  [ 15  ] هیرشلا نبا  زا 
ناردارب همه  زا  وا  تسا و 

______________________________

زا ماعنا )  ) مشـش هروس  هیآ 74  لیذ  هعیـش  ریـسافتك  ر . رتشیب ، عالطا  يارب  دـننادیمن  میهاربا  ترـضح  ردـپ  ار  رزآ  هعیـش ، ياملع  - 13
م ینارعش . ياقآ  موحرم  پاچ  يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت  هلمج ص 460 ج 4 

مزح و نبا  برعلا  باسنا  ةرهمج  رد  تسا و  روهـشم  ناسانـشبسن  زا  سیک  نبا  هب  فورعم  سیک  نب  لیحارـش  نب  دـیبع  نب  کلام  - 14
. تسا هدش  هراشا  واب  دیرد  نبا  قاقتشا 

وا دـنک و  فیلات  یخیرات  باتک  وا  يارب  ات  دـناوخارف  ار  وا  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  تسا و  ءاعنـص  مدرم  زا  یمهرج  هیرـش  نب  دـیبع  - 15
. درک فیلات  وا  يارب  ار  یضاملا  رابخا  كولملا و  باتک 

32 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. تسا هدوب  رتردقنارگ 
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: دومث

ناشیا يوسب  يربمایپ  هب  ار  ع )  ) حلاص دنوادخ  دندرک و  یـشکرس  ادخ  نامرف  زا  دندیزرو و  رفک  دنوادخب  داع  نوچمه  مه  دومث  دنیوگ 
دندرکن تیاعر  دنتفریذپن و  وا  زا  هک  دناوخارف  یتسرپاتکی  هب  ار  ناشیا  دوب و  ناشیا  نیرتداژن  الاو  نیرتهدیزگ و  زا  حلاص  دومرف و  لیسگ 

هلـصاف تسا  هدش  هتفگ  [، 16  ] تخاس كاله  ار  ناـشیا  تسا  نخـس  نیرتتسار  نآ  هدومرف و  دوخ  باـتک  رد  دـنوادخ  هک  روطناـمه  و 
. تسا هدوب  ع )  ) میهاربا راگزورب  نیا  تسا و  هدوب  لاس  دصناپ  دومث  داع و  يدوبان  نایم  ینامز 

[ مالسلا امهیلع  نامیلس  ترضح  ات  میهاربا  ترضح  زا  ]

(. ع  ) میهاربا

رانک هشوگ و  زا  ار  نامجنم  هجوت و  موجن  ملع  هب  زاـغآ و  یـشکرس  دوخ  یهاـشداپ  رخآ  رد  دـنمانیم  نودـیرف  ار  وا  ناـیناریا  هک  دورمن 
" بقل ناـشیاب  دـیزگرب و  مه  ار  دوـخ  نادـناخ  زا  نت  تـفه  تخاـس ، کـیدزن  دوـخب  ار  ناـشیا  لاوـما  تـخادرپ  اـب  درک و  عـمج  نـیمز 
. تشامگ يراک  هب  القتـسم  ار  ناشیا  زا  کی  ره  تشاذـگاو و  ناشیاب  ار  دوخ  ياهراک  داد و  تسا  ناگدـیزگرب  ینعمب  هک  نیراـبهوک "

. دندوب دورمن  رادربنامرف  نیمز  رتخاب  رواخ و  دوب ، نت  تفه  نآ  زا  یکی  مه  ع )  ) میهاربا ردپ  رزآ 
نانز نیرتابیز  زا  هک  دوب  ةراس  شرـسمه  دروآ  نامیا  واب  هک  سک  نیتسخن  تسا و  هدمآ  رابخا  رد  هک  تسا  هنوگنامه  ع )  ) میهاربا دـلوت 

ترجه ادخ  هار  رد  سپس  دوب و  شیوخ  موق  ردپ و  اب  یتدم  ع )  ) میهاربا دوب ، میهاربا  هدازرهاوخ  مه  طول  دشیم ، هدرمـش  دوخ  راگزور 
دوخ يردام  گرزب  ردپ  رادـید  يارب  طول  دوب ، رزآ  رتخد  شردام  و  [ 17  ] مودس رهـش  مدرم  زا  طول  ردپ  دوب ، وا  هارمه  مه  هراس  درک و 
درک ترجه  ع )  ) میهاربا نوچ  دـنام و  ع )  ) میهاربا اب  يراکمه  نداد و  يرای  يارب  اجنامه  دروآ و  نامیا  میهاربا  هب  دوب و  هدـمآ  لـباب  هب 

هب دمآ و  نوریب  وا  هارمه  مه  طول 
______________________________

. لمن هروس  ات 53  تایآ 45  رد  هلمج  زا  - 16
شتآ اـب  ع )  ) طوـل زا  نآ  مدرم  ندرکن  يوریپ  تشز و  ياـهراک  باـکترا  هطـساوب  هک  نیطـسلف  هیحاـن  رد  یمیدـق  يرهـش  مودـس : - 17

. تسا متس  ملظ و  هب  روهشم  هک  دوب  رهش  نآ  یضاق  مان  مودس  دنیوگ  دنتخوس ، دنتفر و  نایم  زا  ینامسآ 
33 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: تفر رصم  هب  اجنآ  زا  میهاربا  تسا و  یبرع  ياهزرم  ندرا و  نایم  مودس  تسویپ ، مودس  رد  دوخ  نادناخ  دارفا  ردپ و 

: رمتعم مهرج و  ترجه 

نادنزرف دـش  لومعم  رگید  کی  هب  ندرب  کشر  يرگمتـس و  ناشیا  نایم  دـندش  رایـسب  نمی  نیمزرـس  رد  ناطحق  نادـنزرف  نوچ  دـنیوگ 
. دندرک نوریب  نمی  نیمزرـس  زا  ار  نانآ  دندش و  دحتم  ناطحق  نب  رمتعم  نادـنزرف  ناطحق و  رگید  رـسپ  مهرج  دـض  رب  ناطحق  نب  برعی 

. دنتفر زاجح  يوسب  رمتعم  نادنزرف  مرح و  هکم و  يوسب  مهرج 
ناشیا عنام  قیلامع  یلو  دنیآ  دورف  مرح  هقطنم  رد  دنتساوخ  دوب و  ناطحق  رسپ  مهرج  رسپ  هللا  دبع  رسپ  رمع  رسپ  صاصم  نایمهرج  رالاس 

رد دوخ  دندنار و  نوریب  نآ  زا  ار  هقلامع  دـندرک و  فرـصت  ار  مرح  هقطنم  دـندش و  زوریپ  ناشیا  رب  نایمهرج  دـندرک و  گنج  دـندش و 
. دندش نکاس  مرح  هقطنم 

هزاجا نایمهرج  زا  دـندمآ و  مرح  يوسب  زاـجح  نیمزرـس  زا  دیـسر و  رمتعم  نادـنزرف  هب  ربخ  نیا  دـندش  مرح  نکاـس  ناـیمهرج  نوچ  و 
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روطنق نب  ورمع  نب  عدیمس  مانب  یصخش  رمتعم  نادنزرف  رالاس  دنتفریذپن ، نایمهرج  یلو  دننک  تنوکـس  اجنآ  ناشیا  هارمه  هک  دنتـساوخ 
، دندش فورعم  خضاف  دایجا و  خباطم و  ناعقیعق و  هب  گنج  نیمه  تبسانم  هب  دندش و  گنج  هدامآ  هورگ  ود  دوب و  ناطحق  نب  رمتعم  نب 

. دوب نایمهرج  زا  يزوریپ  دش و  هتشک  عدیمس  دندش و  اوسر  رمتعم  ناگدازدنزرف  نادنزرف و  گنج  نیا  رد  و 

: وا نارسپ  دورمن و 

یهدنامرف هب  ار  ملس  تشاذگاو و  جریا  هب  ار  دوخ  روشک  یهاشداپ و  دورمن  سوط ، ملس و  جریا و  ياهمانب  تشاد  رـسپ  هس  دورمن  دنیوگ 
رتکچوک نانآ  زا  هکنآ  اب  هک  دندرب  دسح  جریا  رب  ردارب  ود  تشامگ ، ثفای  ناگدازدنزرف  يرالاس  هب  ار  سوط  ماح و  باقعا  نادـنزرف و 

دش ضیوفت  دوب  دورمن  هون  هک  جریا  رسپ  رهچونم  هب  یهاشداپ  دنتـشک و  دنتخاس و  ریگلفاغ  ار  وا  دوب  هتخاس  دهع  یلو  ار  وا  ناشردپ  دوب 
رب ار  بخشی  رسپ  ابس  دندش و  رایـسب  نمی  رد  ناطحق  ناگدازدنزرف  رهچونم  راگزورب  دیـسر  یهاش  هب  رهچونم  تشذگرد  دورمن  نوچ  و 

هاشداپ دوخ 
34 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دوب دیشروخ ) هدنب   ) سمش دبع  ابس  یلصا  مان  دنتخاس و 

(: ع  ) لیعامسا نارسپ 

یقاب وا  زا  نیدم  تبان و  رذیق و  مانب  رـسپ  هس  تشذگرد و  داب  ناشیا  رب  ادـخ  دورد  هک  میهاربا  رـسپ  لیعامـسا  راگزور  نیمه  رد  دـنیوگ 
تفر و تسا  هدش  هدیمان  نیدم  وا  مانب  هک  ینیمزرـس  هب  نیدم  دوب و  مرح  هکم و  روما  رادهدهع  ع )  ) میهاربا تلحر  زا  سپ  تبان  دـندنام 
. دنتسه نیدم  ناگدازدنزرف  زا  دش  هتخیگنارب  ناشیا  يوسب  هک  مه  وا  موق  تسوا و  ناگدازدنزرف  زا  ع )  ) ربمایپ بیعش  دش و  نکاس  اجنآ 

: مرح رب  نایمهرج  يزوریپ 

لیعامـسا رـسپ  رذیق  دندش ، زوریپ  دنتفای و  تسد  مرح  هقطنم  هبعک و  هناخ  رب  نایمهرج  تشذـگرد  لیعامـسا  رـسپ  تبان  نوچ  دـنیوگ و 
چوک نآ  فارطا  ياهنیمزرـس  نیمثعـش و  هدنک و  يذ  رمغ  همظاک و  نایم  یناراب  قطانم  عتارم و  يوسب  دوخ  لاوما  نادـناخ و  دارفا  هارمه 

. دندش هدنکارپ  دجن  زاجح و  هماهت و  نیمزرس  مامت  رد  دندش و  رایسب  شنادنزرف  درک و 

: ناطحق نادنزرف 

دیشک و لوط  لاس  تسیب  دصکی و  درک و  یهاشداپ  نمی  رد  ناطحق  رسپ  برعی  رسپ  بخشی  رـسپ  ءابـس  رهچونم  یهاشداپ  تدم  مامت  رد 
. داد رارق  ریمح  ریزو  ار  نالهک  شرگید  رسپ  دیسر و  یهاشداپ  هب  ریمح  شرسپ  تشذگرد  نوچ 

: رهچونم یهاشداپ  نایاپ 

ع)  ) حون رسپ  ثفای  رسپ  كرت  رسپ  فسذون  رـسپ  شیاف  رـسپ  بایـسارفا  تشذگ  رهچونم  یهاشداپ  زا  لاس  تسیب  دصکی و  نوچ  دنیوگ 
ناگدازدنزرف باقعا و  زا  ییاهرکـشل  اب  قرـشم  هیحان  زا  بایـسارفا  دوب ، هاشداپ  نمی  نیمزرـس  رد  ریمح  ماگنه  نیا  رد  دمآ و  وا  گنجب 

هدنکارپ رهچونم  نایرکـشل  تفر و  وا  هلباقم  هب  دوخ  نایرکـشل  هارمه  مه  رهچونم  دناسر ، لباب  نیمزرـس  هب  ار  دوخ  درک و  تکرح  ثفای 
وا تخت  رب  دـش و  زوریپ  وا  روشک  یهاـشداپ و  رب  تشک و  ار  وا  دیـسر و  واـب  درک و  بیقعت  ار  رهچوـنم  بایـسارفا  دـنتخیرگ و  دـندش و 

. تسشن
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ياهژد اهراصح و  مامت  درکیم و  روگب  هدنز  ار  ذشخفرا  نادنزرف  بایسارفا 
35 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

تخـس یطحق  راتفرگ  وا  یهاـشداپ  هرود  رد  مدرم  دـش و  کـشخ  اـهرابیوج  هجیتن  رد  درک و  روک  ار  اههمـشچرس  درک و  ناریو  ار  لـباب 
. دندوب تخس  يالب  يراتفرگ و  رد  هرود  نآ  رد  [ 18  ] رهش ناریا  مدرم  مامت  دندش و 

: ناکدوب رسپ  باز 

نتـشیوخب ار  مدرم  درک و  روهظ  سراف  نیمزرـس  رد  رهچونم  رـسپ  ناکدوب  رـسپ  باز  تشذـگ  بایـسارفا  یهاشداپ  زا  مامت  لاس  هن  نوچ 
دندش و باز  هب  لیامتم  دوب  هدیسر  ناشیاب  بایسارفا  یهاشداپ  رد  هک  يراشف  یتخـس و  هطـساوب  حون  نب  ماس  باقعا  مامت  درک و  توعد 
درک و يزاسزاب  دوب  هدرک  ناریو  بایـسارفا  هک  ار  ییاهژد  اهرهـش و  باز  دـنار ، نوریب  دوخ  روشک  زا  ار  وا  تفر و  بایـسارفا  گنجب  وا 

حالـصا دوب  هتخاس  دوبان  ناریو و  بایـسارفا  ارچ  ره  تخادنا و  نایرج  هب  هرابود  دوب  هدرک  کشخ  روک و  وا  هک  ار  ییاهيوج  اهتانق و 
یباز الاب و  یباز  روکذم  ياهرهن  تسوا  دوخ  مان  زا  قتـشم  مان  نیا  دـیمان و  یباز  ار  اهنآ  درک و  ثادـحا  قارع  رد  یگرزب  ياهرهن  درک ،

نایرکشل هارمه  هک  بایسارفا  بیقعت  هب  هاگنآ  [ 19  ] دیمان نوفسیط  ارنآ  تخاس و  ار  نهک  رهـش  نینچمه  باز  تسا ، هنایم  یباز  نییاپ و 
هک سانـسرا  ماگنه  نیا  رد  تفرگ ، رد  گنج  دـمآ و  وا  ییورایور  هب  بایـسارفا  تخادرپ ، دوب  هدز  ودرا  ناسارخ  رد  دوخ  ياـههورگ  و 

شیپ داهن و  نآ  رد  ینیبوز  درک و  هزب  ار  دوخ  نامک  دیسر و  دزومایب  مدرم  هب  ار  نیبوز  باترپ  يزادناریت و  دوب  هداد  روتـسد  واب  رهچونم 
ثفای باقعا  ناگدازدنزرف و  درمب و  داتفا و  رد  تسشن و  وا  بلق  رد  هک  دز  واب  ینیبوز  ریت و  نانچ  دیسر  بایـسارفا  کیدزن  نوچ  دمآ و 

زا تشادرب و  نیگنس  ياهمخز  مه  باز  دندش ، فرصنم  گنج  همادا  زا  دنتشگزاب و  دوخ  ياهنیمزرـس  هب  بایـسارفا  ندش  هتـشک  زا  سپ 
. تشذگرد مه  ابس  نب  ریمح  لاس  نیا  رد  تشذگرد ، مه  وا  بایسارفا  ندش  هتشک  زا  سپ  هام  کی  اهمخز  نامه 

تسا رصم  روشک  نآ  تشاد و  تنطلس  ماح  باقعا  نیمزرس  مامت  رب  تسا  ع )  ) یسوم راگزور  نوعرف  نامه  هک  بعـصم  نب  دیلو  دنیوگ 
ماح رسپ  رصم  مانب  هک 

______________________________

م) . ) تسا هدمآ  تروص  نیمهب  نتم  رد  هملک  نیا  - 18
خاک رهـش  نیا  رد  دناهتفگ ،  Atcsibhon مانب اهییاپورا  نوفـسوط و  جنوفـسیط و  نوفـسیط و  مانب  ار  رهـش  نیا  برع  نانادیفارغج  - 19

. تسا هتشاد  هلصاف  دادغب  اب  گنسرف  هس  هتشاد و  رارق  ورسخ 
36 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

دـندنام و اـجنامه  ناـشیا  باـقعا  نادـنزرف و  دنتـشذگرد  رـصم  رد  شناردارب  بوقعی و  رـسپ  فسوی  نوچ  دـنیوگ  [ 20  ] تـسا فورعم 
ابس نب  ریمح  نب  ورمع  نب  طاطلم  ع )  ) یسوم راگزورب  نمی  هاشداپ  دندوب ، درم  رازه  دصشش  ع )  ) یسوم راگزورب  دش و  رایسب  ناشرامش 

. دوب

: باز رسپ  دابقیک 

. دوب هتخاس  زاینیب  هفرم و  ار  دوخ  موق  اریز  دوب  شئار  هب  فورعم  مه  نمی  هاشداپ  طاطلم  دوب ، باز  رسپ  دابقیک  لباب  هقطنم  هاشداپ 
دـش و هاشداپ  وا  زا  سپ  هک  سواک  تشاد  رـسپ  هس  وا  دـنتخادرپیم  جارخ  جاب و  واب  دـندوب و  دابقیک  رادربنامرف  ناگمه  نیمز  ناهاشداپ 
رد هک  تسا  نایناکشا  گرزب  ردپ  هک  سویق  دیسر و  یهاشداپ  هب  ع )  ) دواد نب  نامیلـس  زا  سپ  هک  تسا  بسارهل  گرزب  ردپ  هک  هنبایک 

. دندوب لبج  هقطنم  ناهاشداپ  یفئاوطلا  كولم  هرود 
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ار دوخ  لاس  تشه  دـش و  دراو  بیعـش  هناخ  رب  دـناسر و  نیدـم  هب  ار  دوخ  تخیرگ و  رـصم  زا  ع )  ) نارمع نب  یـسوم  داـبقیک  راـگزورب 
دزن زا  دوخ  نز  اب  تدـم  نآ  نایاپ  زا  سپ  تسا ، هدومرف  نایب  ام  يارب  دوخ  باتک  رد  ارنآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  نانچمه  داد  رارق  وا  رودزم 

نآرق رد  وا  يربمایپ  دش و  لئان  دنوادخ  اب  هملاکم  راختفاب  تشاد و  ینازرا  واب  دـنوادخ  هک  یتمارک  رفـس و  نیا  ماجنارـس  تفر و  بیعش 
دنوادـخ راـگزور  نیمه  رد  تفر ، یهلا  تلاـسر  غیلبت  يارب  تشاذـگ و  وا  شیپ  ار  دوخ  نز  تشگرب و  بیعـش  دزن  یـسوم  تسا ، هدـمآ 

[21 . ] تسا هدومرف  نایب  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  ارنآ  ناتساد  هک  تخیگنارب  دوخ  موق  يارب  يربمایپ  هب  مه  ار  بیعش 

: ههربا

بقل نیاـب  يور  نآ  زا  تسا و  روهـشم  راـنملا  وذ  هب  هک  تسا  ياههربا  ناـمه  وا  دـش و  هاـشداپ  نمی  رد  طاـطلم  نب  ههربا  هاـگنآ  دـنیوگ 
ادیپ ار  هار  هلیسو  ناب  شنایهاپس  هک  دنتخورفایم  شتآ  نآ  رب  اهبش  دنتخاس و  هرانم  داد  روتسد  هک  تسا  هدش  روهشم 

______________________________

. تسا هدوب  رصم  ياهنوعرف  هلسلس  نیمهدزون  زا  مود  سیسمر  رسپ  حاتفنم  یسوم  نوعرف  هک  تسا  نیا  فورعم  - 20
نیاب ءارعش  هروس   190 تایآ 176 - صصق و  هروس  ات 27  تایآ 23  زا  درکیم و  یگدنز  نآ  رد  ع )  ) بیعش هک  تسا  يرهش  نیدم  - 21

. دراد صاصتخا  عوضوم 
37 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ار ناشیا  دش و  لیئارـسا  ینب  ياهراک  رادهدهع  نون  نب  عشوی  وا  زا  سپ  دومرف و  تلحر  ع )  ) نارمع نب  یـسوم  راگزور  نیمه  رد  دـننک ،
. داد ناکسا  نیطسلف  رد  دروآ و  ماش  هب  رصم  زا 

نیمزرـس رد  تخاس و  دوخ  نیـشناج  روشک  رد  ار  سیقیرفا  دوخ  رـسپ  درک و  برغم  گنهآ  رایـسب  یهورگ  اب  دش و  هدامآ  ههربا  دنیوگ 
مدرم زا  یهورگب  داد و  همادا  دوخ  هارب  درک و  روبع  ناشیا  نیمزرس  زا  وا  دندرک و  يرادربنامرف  وا  زا  هک  درک  يورـشیپ  هب  عورـش  نادوس 
ناشیا رب  دنوادخ  هک  دناهدوب  ع )  ) حون باقعا  زا  یهورگ  نانآ  دناهتفگ  تشاد و  رارق  ناشیاههنیس  رد  ناشیاهناهد  اهمـشچ و  هک  دیـسر 

تـشذگ مدرم  زا  رگید  یهورگب  تشگزاب و  ههربا  دندش و  وا  عیطم  مه  نانآ  تسا ، هدرک  هنوگرگد  ار  نانآ  تقلخ  تسا و  هتفرگ  مشخ 
رتدنت دنتشاد و  اپ  کی  تسد و  کی  ندب و  مین  مشچ و  کی  هرهچ و  زا  یمین  رس و  زا  یمین  ناشیا  نز  درم و  دنتفگیم  سانسن  ناناب  هک 
ناشیا زا  ههربا  دـندوب ، نادرگرـس  تسا  نمی  نیمزرـس  رد  هک  جـلاع  ياهرازگیر  تشپ  ایرد و  رانک  ياـههشیب  رد  دـندیهجیم و  بسا  زا 

. دنتسه حون  نب  ماس  نب  مرا  نب  رابو  نادنزرف  زا  یهورگ  دنتفگ  هک  دیسرپ 

: دابقیک رسپ  سواکیک 

يدرم دوب و  نابرهم  ناناوتان  رب  ریگتخس و  نادنمورین  رب  وا  دوب ، دابقیک  رـسپ  سواکیک  ناریا  هاشداپ  طاطلم  رـسپ  ههربا  راگزورب  دنیوگ 
یسک نامه  وا  دنک و  زاورپ  دوعص و  نامسآب  تفرگ  میمصت  دزرـس و  دوب  یهارمگ  هیام  هک  يراک  وا  زا  هکنآ  ات  دوب  روصنم  هدیدنـسپ و 

زا شوایس  دشکب  ار  وا  تساوخ  تفرگ و  مشخ  شوایس  دوخ  رسپ  اهنت  رب  سواکیک  درک ، مهارف  ار  اهباقع  قودنص و  دوخ  يارب  هک  تسا 
واب ار  دوخ  ياهراک  دید  ار  وا  تعاجـش  فرـش و  گنهرف و  لقع و  دومزآ  ار  وا  ناکرت  هاش  نوچ  تسویپ و  ناکرت  هاش  هب  تخیرگ و  وا 

دندرب و کشر  وا  رب  دـندید  نینچ  ناکرت  هاشداپ  نادـناخ  دارفا  نوچ  تفای و  برقت  هاش  هب  تلزنم و  وا  هاگرد  رد  شوایـس  تشاذـگاو و 
يرـسمه هب  ار  دوخ  رتـخد  وا  [ 22  ] تشک ار  وا  هکنآ  ات  دـندرک  اهيزاسهلیح  هاـش  دزن  دـشک و  نوریب  ناـشیا  تسد  زا  ار  راـک  دندیـسرت 

شوایس
______________________________
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(. م  ) تسا هدرکن  لقن  تسا  هدمآ  بایسارفا  یناریا  ياهناتساد  رد  هک  ار  ناکرت  هاش  مان  دینکیم  هظحالم  - 22
38 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

دوب وا  ریزو  هک  ناـیارب  دربـب  ناـیم  زا  مه  ار  نینج  دردـب و  ار  دوـخ  رتـخد  مکـش  تساوـخ  كرت  هاـشداپ  دوـب ، رادراـب  وا  زا  هدروآ و  رد 
شدنزرف نوچ  رادهگن و  دوخ  شیپ  ار  رتخد  تفگ  واب  هاش  دناهدشن ، یمرج  بکترم  هک  دـشکن  ار  شدـنزرف  رتخد و  هک  داد  شدـنگوس 

ریزو دش ، هاشداپ  سواکیک  زا  سپ  هک  تسا  ورـسخیک  نامه  هک  دییاز  ياهچب  رـسپ  دوب و  ریزو  هناخ  رد  رتخد  شکب ، ار  دنزرف  دـییاز  ار 
تفگ ناکرت  هاشداپ  هب  ریزو  درک ، دشر  نانآ  دزن  ورسخیک  تفرگ و  هیاد  نیشنهوک  ياهدرک  رد  وا  يارب  درب و  نوریب  رهش  زا  ار  كرـسپ 

. تفریذپ وا  زا  هاش  متشک و  ار  وا  هک  دییاز  يرتخد 

. ورسخ یک 

هرابرد دنتـسناد و  هدوتـسان  ار  وا  تخاس  راکـشآ  ار  ادخ  هب  تبـسن  تراسج  یـشکرس و  يرگمتـس و  سواکیک  هک  یماگنه  سراف  مدرم 
شردام دوب ، هلاس  هدفه  ورسخیک  ماگنه  نآ  رد  دیـسر و  ورـسخیک  ردام  هب  دش و  راکـشآ  ربخ  نیا  دندرک و  ینزیار  یهاشداپ  زا  وا  علخ 

ناگرزب و زا  يدرم  نایناریا  دناسر ، ناشیا  عالطاب  ار  ورسخیک  ناتساد  شوایس و  ندش  هتـشک  ربخ  داتـسرف و  سراف  مدرم  دزن  ياهداتـسرف 
هاگآ ار  وا  تفر و  يو  دزن  وا  دروایب و  ار  رـسپ  ات  دنداتـسرف  هسیو )!؟ ناریپ   ) ریزو نایربا  دزن  ار  وا  دندیزگرب و  ار  وز  مانب  دوخ  ناگدیزگ 

زا نآ  رب  راوس  هک  شوایـس  شردـپ  بسا  رب  ار  ورـسخیک  وا  درپس و  وز  هب  ار  ورـسخیک  نایربا  دـنراد ، یمیمـصت  هچ  نایناریا  هک  تخاـس 
هک [ 23  ] نوحیج رانک  ات  درکیم  تکرح  اهبـش  تخاسیم و  ناهنپ  ار  دوخ  اـهزور  درک ، تکرح  وا  هارمه  درک و  راوس  دوب  هدـمآ  قارع 

تختیاپ هب  ار  وا  دروآ و  دوخ  اب  ار  رـسپ  تشذـگ و  نآ  زا  نانکانـش  دوخ  بسا  اب  هک  دیـسر  تسا  مزراوخ  يوسب  خـلب و  هناخدور  ناـمه 
ردـپ داد  روتـسد  وا  دـندش و  شرادربناـمرف  دـندناشن و  تخت  رب  دـندیمان و  ورـسخیک  ار  رـسپ  نآ  دـندرک و  علخ  ار  سواـکیک  دـناسر و 

. دوب نادنز  رد  گرم  ماگنه  ات  دندرک و  ینادنز  ار  شگرزب 

: نمی سیقیرفا و 

، دندوب نامز  کی  رد  سیقیرفا  ناریا و  هاشداپ  ورسخیک  دنیوگ 
______________________________

لاروا هچاـیرد  رد  يراـج و  برغم  يوسب  دریگیم و  همـشچرس  ریماـپ  ياـههوک  زا  هک  تسایـسآ  گرزب  ياـههناخدور  زا  نوحیج  - 23
. دنیوگیم رهنلا  ءارو  ام  دور  نیا  یلامش  ياهنیمزرس  هب  برع  ناخروم  تسا و  يوروش  ناتسناغفا و  زرم  رد  هناخدور  نیا  زورما  دزیریم 

39 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
يرهـش دید  ییهدرتسگ  ياهنیمزرـس  نوچ  درک و  يورـشیپ  سلدـنا  هخبط و  ياهنیمزرـس  ات  درک و  برغم  گنهآ  دـش و  هدامآ  سیقیرفا 

هک تسا  يرهـش  نامه  رهـش  نآ  تخاس و  لقتنم  رهـش  ناب  ار  یهورگ  تسا و  قتـشم  شدوخ  مان  زا  هک  داهن  هیقیرفا  ار  نآ  مان  تخاس و 
و درک ، دشر  ناندع  نب  دعم  نامز  نیا  رد  تشگرب ، دوخ  نطو  هب  سپس  سیقیرفا  دنراد  تنوکـس  نآ  رد  هیقیرفا  ناگرزب  هاشداپ و  زورما 

نیرحب نامع و  رد  هک  سیدج  مسط و  ناگدنامزاب  زا  یکدنا  رگم  دندوب  هتفر  نوریب  برع  ياهنیمزرس  مامت  زا  مرا  باقعا  ماگنه  نیا  رد 
. دناهدوب همامی  و 

. سیدج مسط و  كاله  سیقیرفا و  رسپ  یهاشداپ 

تخاس و هدامآ  سراف  هاشداپ  ورـسخیک  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  دـش و  هاـشداپ  ناـشیجوذ  شرـسپ  تشذـگرد  ههربا  رـسپ  سیقیرفا  نوچ 
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مرا نارـسپ  هک  سیدج  مسط و  باقعا  زا  يدایز  هورگ  همامی  نیرحب و  نامع و  رد  دز و  ودرا  نارجن  رد  درک و  عمج  ار  دوخ  ياهرکـشل 
رگمتس تخس  دوب و  قیلمع  مانب  مسط  باقعا  زا  يدرم  ناشیا  هاشداپ  دندوب و  نکاس  دنیآیم  رامشب  نیتسخن  بارعا  زا  دنتـسه و  ماس  نب 
هزیشود نآ  زا  وا  تسخن  هکنیا  رگم  دنداتسرفیمن  رهوش  هناخ  هب  فافز  بش  رد  ار  ییهزیشود  چیه  هک  دش  نانچ  وا  یشکرس  شکرس ، و 

. دندوب يراتفرگ  نیا  رد  زارد  يراگزور  تفرگیم و  ماک 
يرـسمه هب  تشاد  يرورـس  يرـالاس و  سیدـج  رب  دوب و  راـفغ  رـسپ  دوسا  رهاوـخ  هک  ار  راـفغ  رتـخد  ةریفع  سیدـج ، باـقعا  زا  يدرم 

رد هریفع  درک ، شیاهر  تفرگ و  ماک  وا  زا  هک  دندرب  هاش  دزن  ار  وا  تسخن  دنتـسرفب  رهوش  هناخ  هب  ار  هریفع  دنتـساوخ  نوچ  و  دـیزگرب ،
. دناوخ ار  راعشا  نیا  دمآ و  شیوخ  موق  شیپ  هنهرب  دوب  هدرک  ادیپ  يزیرنوخ  هک  یلاح 

امش میدوبیم و  درم  ام  رگا  تسا ؟ هدیدنسپ  دننکیم  امش  ناگزیشود  رب  هچنآ  دیناگچروم  رامـشب  دنمورین و  ینادرم  امـش  هکنآ  اب  ایآ  " 
نادرم نوچمه  دمارخیم و  نتفر  هار  رد  تسین و  تریغ  وا  رد  هک  يرهوش  نآ  داب  رود  يا  میدادیمن ، ینوبز  يراوخ و  هب  نت  زگره  نز 

". دنکیم تکرح  دنمورین 
دنتخاس و ریگلفاغ  ار  قیلمع  دندمآ و  مشخب  عوضوم  نیا  زا  سیدج  باقعا 

40 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. تفگیم نینچ  دناوخیم و  زجر  هک  دوب  رافغ  نب  دوسا  ناشیا  ياوشیپ  شدنتشک و 

وت ياهبـش  زا  یکی  نیا  يدید و  یتبیـصم  هچ  سیدج  زا  مسط  يا  تفریم ، هار  هتـسب  ياهنوخ  اب  هک  دوب  یـسورع  بش  هک  یبش  نآ  يا  " 
وا دربن  ردب  ناج  ةرم  نب  حایر  مانب  درم  کی  زج  سکچیه  ناشیا  زا  هک  دندرک  دوبان  نانچ  ار  مسط  هلیبق  دارفا  نانآ  هدامآ " وش  هدامآ  دوب 

. دناوخ ار  راعشا  نیا  داتسیا و  وا  لباقم  دناسر و  دوب  دوخ  هاگودرا  نایم  نارجن  رد  هک  ناشیجوذ  هب  ار  دوخ 
رد ام  دندرب ، نایم  زا  هلیح  رکم و  اب  ار  مسط  نادناخ  دارفا  هلیبق  نآ  هک  دشاب  يزور  نوچمه  یگنج  يزور و  هک  ياهدیدن  هدینـشن و  وت  " 

كاخ يور  ارحـص و  رد  میتفر و  نانآ  دزن  میتشاد  نت  رب  زبس  ياـهرویز  خرـس و  ياـههماج  میتشاد و  اـپرب  شفک  هتـسب و  رازا  هک  یلاـح 
نونکا دندرک ، زیتس  رگید  کی  اب  نآ  ندروخ  ندوبر و  رد  گنلپ  وخدـب و  ياهگرگ  هک  میداتفا  رد  همعط  تشوگ و  ياههکت  تروصب 

". ریگورف بایرد و  دنتسین  یهلا  تمحر  ششوپ  باجح و  رد  هک  ار  موق  نآ 
وت و نایم  دـیوگیم و  غورد  هاشداپ  يا  تفگ  نارـضاح  زا  یکی  زور ، هس  تفگ  تسا ؟ هار  زور  دـنچ  ناشیا  ام و  نایم  هلـصاف  تفگ  هاش 

یشعا [ 24  ] ءاقرز ناتـساد  ناشیا و  تکرح  هرابرد  دـنوش  همامی  يوسب  هناور  نایهاپـس  داد  روتـسد  هاش  تسا و  هلـصاف  زور  تسیب  ناـشیا 
. تسا هدورس  نینچ  اهنرق  زا  سپ 

رب ياو  يا  دنزیم  هنیپ  ار  شفک  مه  دیاش  تسا  ینهپ ) ریشمش  ای   ) هناش ناوختسا  وا  تسد  فک  رد  هک  منیبیم  ار  يدرم  تفگ  نز  نآ  " 
لابندب ار  گرم  هک  یلاح  رد  ناشیجوذ  نایهاپس  نادناخ و  ناهاگحبص  دندرک و  بیذکت  ار  شراتفگ  یلو  دنکیم ، هک  يراک  ره  زا  نم 
ناسکی كاخ  اب  ناریو و  ار  اههناخ  دندروآ و  دورف  دنلب  ياهلزنم  زا  و  دـنتفرگورف ، ار  ناشیا  دنتـشاد  هارمه  دـنلب  ياههزین  دندیـشکیم و 
ورسخیک درک  قارع  گنهآ  ورـسخیک  اب  گنج  روظنمب  هاگنآ  تخاس و  هدنامرد  ار  نانآ  دمآ و  سیدج  هلیبق  گنجب  ناشیجوذ  دندرک "

تفرگ و رد  گنج  دمآ و  وا  هلباقم  هب 
______________________________

هک تشاد  رذـحرب  رکـشل  نیا  زا  ار  دوـخ  موـق  دـیدیم و  هار  زور  هـس  هلـصاف  زا  ار  زیچ  هـمه  هـک  تـسا  سیدـج  هلیبـق  زا  ینز  ماـن  - 24
. دندیرد ار  شمشچ  دنتفرگ و  ار  ءاقرز  دمآ و  نمشد  دنتفریذپن ،

41 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دیدرگ هدنکارپ  شهاپس  دش و  هتشک  ناشیجوذ 
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( كانفوخ  ) راعذالا وذ  دنف  یهاشداپ 

نینچ دنتـشاد  میب  وا  زا  تخـس  مدرم  هک  تهج  نیا  زا  ار  وا  دـش و  نمی  هاشداپ  دوب  راعذالا  وذ  هب  بقلم  دـنف و  شمان  هک  ناشیجوذ  رـسپ 
. دوبن ردپ  یهاوخنوخ  زج  یتمه  ار  وا  دندوب و  هداد  بقل 

نیرحب همامی و  هب  ۀعیبر  هلیبق  ترجه 

فلتخم ياهنیمزرس  رد  دندش و  رایـسب  هعیبر  هلیبق  دارفا  هکنآ  ات  دنامن  یقاب  یـسک  نیرحب  همامی و  رد  سیدج  ندش  هتـشک  زا  سپ  دیوگ 
رب ار  ناشیا  يرالاس  يزنع  ورمع  رـسپ  يزعلا  دبع  دندوب و  زیخناراب  قطانم  عتارم و  یپ  رد  هعیبر  نب  دسا  نادناخ  دارفا  دندیدرگ  هدنکارپ 
ریپ هجوتم  دید و  ییاههناخ  اهناتـسلخن و  هدرتسگ و  ياهنیمزرـس  دیـسر  همامی  هب  نوچ  درکیم و  تکرح  ناشیا  شیپاشیپ  تشاد و  هدهع 

: دناوخیم ار  زجر  نیا  هتسشن و  يدنلب  رایسب  يامرخ  تخرد  ریز  هک  دش  يدرم 
يدنلب هب  ور  نانچمه  وت  ياههویم  هک  منیبیم  نم  منیچب و  ار  تیاههویم  هتسشن  مناوتب  ات  نک  هاتوک  ار  دوخ  ياههخاش  لخن  تخرد  يا  " 

". تسا
گنج اهینامی  رورس  هاشداپ و  ناشیجوذ  اب  هک  میوجگنج  ناریـش  نازه و  هلیبق  زا  نم  تفگ  یتسیک ؟ وت  درمریپ  يا  تفگ  واب  يزعلا  دبع 
دوباـن يدوزب  مه  نم  تسا و  هدـنامن  یقاـب  نم  زج  یـسک  نیمزرـس  نیا  رد  متفرگ و  راـکب  ناـشیا  رد  ار  دوـخ  تخـس  هزین  نم  مـیدرک و 

موق صخش  نیرتعاجش  دنزرف  شیدنارود و  دنمدرخ و  تخس  يدرم  مسط و  رسپ  نازه  تفگ  تسیک ؟ نازه  دیـسرپ  يزعلا  دبع  موشیم .
همامی زا  رتهدرتسگ  ییاهنیمزرس  دیسر و  نیرحب  هب  هکنآ  ات  داتفا  هار  دش و  هتـسخ  اجنآ  زا  هاگنآ  دنام و  اجنآ  يزور  دنچ  يزعلا  دبع  دوب ،

اب يزعلا  دبع  دنتشاد و  تنوکس  دندوب  هتخیرگ  [ 25  ] مرع لیس  زا  هک  نالهک  نادنزرف  زا  یهورگ  نیرحب  رد  و  دید ،
______________________________

نوچ دندوب و  بوخ  رایسب  ياهغاب  ناوارف و  تمعن  رد  ابس  موق  دشابن ، نآ  لباقم  رد  یگداتسیا  يارای  ار  یسک  هک  یلیس  ینعی  مرع : - 25
(. م  ) تسا هدمآ  ابس )  ) هروس 34  14 تایآ 17 - رد  عوضوم  نیا  دش ، قرغ  نانآ  ياهغاب  تسکش و  ناشیا  دس  دندرکن  يرازگساپس 

42 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
هک عوبری  نب  دیبع  دندوب ، زیخناراب  ياهنیمز  عتارم و  يوجتـسج  رد  دنتفر و  وس  نامهب  مه  هفینح  نادنزرف  باقعا و  درک ، یگدـنز  نانآ 

ناتخرد اجنآ  تفر و  همامی  هقطنم  هب  وا  نامالغ  زا  یکی  يزور  دـمآ  دورف  نیرحب  کیدزن  درکیم و  تکرح  شیپاشیپ  دوب  ناشیا  رـالاس 
تفگ دروخ  ارنآ  نوچ  هک  دروآ  دـیبع  يارب  تشادرب و  ار  امرخ  تخرد  ریز  هتخیرورف  ياـهامرخ  زا  يرادـقم  دـید و  ییاتـسور  اـمرخ و 

یـس هناخ و  یـس  دـمآ و  هماـمی  هب  داـتفا و  هارب  دوخ  بسا  اـب  تساـخرب و  تسا و  یبوخ  رایـسب  كاروخ  نیا  هک  تردـپ  ناـجب  دـنگوس 
و تساپرب ، نآ  رد  همامی  رازاب  تسا و  نآ  تخت  ياپ  همامی و  هقطنم  گرزب  رهـش  زورما  هک  دش  هدـیمان  رجح  ناکم  نآ  دـید و  ناتـسلخن 

نکاـس هقطنم  نآ  رد  دـندمآ و  هماـمی  هب  مه  ناـنآ  تسا  هدیـسر  تکرب  ریخ و  هب  عوبری  نب  دـیبع  هک  دندینـش  هفینح  باـقعا  رگید  نوچ 
راگزور نآ  رد  تسا و  هدوب  كانفوخ  دـنف  راگزور  رد  مه  ربمایپ  دواد  دـیوگ  دـننکاس ، لـحم  نآ  رد  زورما  اـت  ناـشیا  باـقعا  دـندش و 

. تسا هدوب  شوایس  رسپ  ورسخیک  نایناریا  هاشداپ 

(. ع  ) دواد یهاشداپ 

ریـسا ار  ناشیا  دنتـشکیم و  ار  لیئارـسا  ینب  دـندرکیم و  گنج  نانآ  اب  ناشیا  فارطا  ياـهتلم  دوب و  هدـش  تسـس  لیئارـسا  ینب  تنطلس 
ع)  ) بیعش [ 26" . ] مینک گنج  ادخ  هار  رد  ات  نیزگب  یهاشداپ  ام  يارب  دنتفگ " دندمآ و  دوب  ناشربمایپ  هک  بیعش  دزن  نانآ  دنتفرگیم ،
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داع نادنزرف  زا  راگزور  نیا  رد  و  دوب ، ادوهی  نادناخ  رد  یهاشداپ  و  دوب ، ع )  ) فسوی ناگداون  زا  وا  داد و  یهاشداپ  ناشیا  رب  ار  تولاط 
. دوب هدمآ  لیئارسا  ینب  اب  گنج  يارب  دوخ  ياهرکشل  هارمه  هک  دوب  هدنام  یقاب  رگمتس  تولاج 

بآ ندیماشآ  زا  ار  ناشیا  تولاط  هک  دنتـشذگ  ییهناخدور  رانک  زا  دـمآ و  نوریب  وا  اب  گنج  يارب  درک و  عمج  ار  لیئارـسا  ینب  تولاط 
. دندیشون هناخدور  نآ  بآ  زا  ردب  گنج  رد  ص )  ) ادخ لوسر  نارای  رامش  هب  ینعی  نت  هدفه  دصیس و  زجب  ناگمه  یلو  درک  عنم  نآ 

______________________________

ناـمز نآ  رد  ار  لیئارـسا  ینب  ربماـیپ  فجن ) پاـچ  ج 2  ص 288   ) ناـیبت ریـسفت  رد  یـسوط  خیـش  هرقب ، هروس  هـیآ 246  زا  یـشخب  - 26
ترضح نز  ردپ  وا  هک  میدید  باتک  نیمه  رد  البق  تسا و  هابتشا  بیعش  يوق  لامتحاب  تسا و  هدرک  لقن  ار  لیومـش  عشوی و  نوعمیش و 

(. م  ) دشاب هدوب  هدنز  دواد  راگزور  ات  دیابن  تسا و  یسوم 
43 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ناـیم هک  درک  اـهر  داـهن و  نخـالف  رد  یگنـس  ع )  ) دواد دـندش  يوراـیور  هورگ  ود  نوچ  هک  دوـب  یناوـجون  ربماـیپ  دواد  ماـگنه  نآ  رد 
و دندرب ، تمینغ  تراغ و  هب  ار  ناشیا  لاوما  لیئارسا  ینب  دنتخیرگ و  تولاج  نایرکشل  تشک و  ار  وا  مدنامه  دروخ و  تولاج  ياهمشچ 

دوب بوقعی  رـسپ  ادوهی  ناگداون  زا  دواد  دنزاس و  هاش  ار  دواد  علخ و  یهاشداپ  زا  ار  وا  تولاط  تیاضر  اب  دـنتفرگ  میمـصت  لیئارـسا  ینب 
. تسا فهک  باحصا  اب  رصاعم  هاشداپ  وا  دوب و  سونایقد  راگزور  نآ  رد  مور  هاشداپ  دنیوگ و 

ات داتـسرف  مور  روطارپما  دزن  ارم  دیـسر  تفالخب  قیدـص  رکب  وبا  هک  یماـگنه  تسا  هتفگیم  هک  هدـش  لـقن  [ 27  ] تماـص نب  هللا  دـبع  زا 
مدیـسر هینطنطـسق  هب  نوچ  مدرک و  تکرح  دـیوگ  هللا  دـبع  مهد ، گنج  نالعا  واـب  تفریذـپن  رگا  منک و  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  تسخن 

زور نآ  درک و  مالـسا  هرابرد  ییاهشـسرپ  ام  زا  وا  میتسـشن و  میدادـن و  مالـس  میدـش و  دراو  وا  رب  داد و  دورو  هزاـجا  اـمب  مور  گرزب 
هک دروآ  وا  شیپ  ار  یقودنـص  تفر و  هک  تفگ  ینخـس  واب  دناوخ و  شیپ  ار  يرازگتمدخ  دناوخارف و  ار  ام  مه  يرگید  زور  میتشگزاب ،

يدـیپس تروص  نآ  يور  هک  دروآ  نوریب  یهایـس  هچراپ  نآ  زا  دوشگ و  ار  يرد  تشاد ، يرد  هناخ  ره  دوب و  يرایـسب  ياههناخ  ياراد 
نیا تفگ  هن ، میتفگ  دیسانشیم ؟ ار  صخش  نیا  ایآ  دیسرپ  دوب ، مهدراهچ  بش  هام  نوچمه  رتابیز و  مدرم  همه  زا  هک  يدرم  هرهچ  دوب ،
دوب يدـیپس  هرهچ  نآ  رب  هک  ار  یهایـس  هچراپ  دوشگ و  ار  رگید  يرد  تشاذـگ و  دوخ  ياجب  ارنآ  هاگنآ  تسا ، ع )  ) مدآ نامردـپ  هرهچ 

میتفگ دیـسانشیم ؟ ار  نیا  دیـسرپ  دیـسریم  رظنب  كانهودنا  نیگمغ و  ییوگ  دوب  مهرد  ناوربا  اب  يور  ابیز  يدرم  ریپ  هرهچ  دروآ  نوریب 
هرهچ نوچمه  يدـیپس  هرهچ  نآ  رب  هک  دروآ  نوریب  یهایـس  هچراپ  نانچمه  دوشگ و  ار  رگید  يرد  هاگنآ  تسا . ع )  ) حون نیا  تفگ  هن ،

نیا میتفگ  دوشیم ؟ هچ  ار  امـش  تفگ  میتسیرگ ، میتسیرگن  هرهچ  ناب  نوچ  دوب ، داب  ناربمایپ  همه  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دمحم  ام  ربمایپ 
ریوصت نیا  يرآ  میتفگ  تسامـش ؟ ربماـیپ  ریوصت  نیا  هک  دـنگوس  ناـتدوخ  نید  هب  ار  امـش  تفگ  تسا ، ص )  ) دـمحم اـم  ربماـیپ  ریوصت 

تسوا
______________________________

هرامش لیذ  ص 447  ج 2  یبـهذ ، لادـتعالا  نازیم  ك ، ر . تسا ، داـمتعا  دروم  ناـیوار  زا  رذ و  وـبا  هدازردارب  تماـص  نب  هللا  دـبع  - 27
همجرت ص 181 ج 1  یقهیب ، ةوبنلا  لـئالد  ك . ر . تیاور ، نیا  زا  يرگید  ياـههنومن  زا  عـالطا  يارب  و  يرمق ، رصم 1382  پاچ   4386

(. م  ) یسمش  1361 یگنهرف . یملع و  تاراشتنا  زکرم  پاچ  هدنراگن  ملقب  نآ 
44 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

منادـب متـشاد  تسود  نوچ  یلو  دوب  هناخ  نیرخآ  نیا  تفگ  تشاذـگ و  دوخ  ياجب  دـیچیپ و  ار  ریوصت  نآ  مینیبیم ، هدـنز  ار  وا  ییوگ 
. مدروآ ارنآ  دیراد  يداقتعا  هچ  امش 

صاخـشا نیرتهیبش  ام  ربمایپ  دوب و  ییابیز  رایـسب  درم  زا  يدیپس  ریوصت  نآ  رب  هک  یهایـس  هچراپ  نانچمه  دوشگ و  ار  رگید  يرد  هاگنآ 
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رظنب نیگهودـنا  هک  ياهدرچهیـس  درم  ریوصت  دوشگ و  ار  يرگید  هناـخ  هاـگنآ  تسا  ع )  ) میهاربا ریوـصت  نیا  تفگ  شدوـخ  دوـب و  واـب 
ياراد هک  دروآ  نوریب  ار  يدرم  ریوصت  دوشگ و  ار  يرگید  هناخ  سپس  تسا ، نارمع  نب  یسوم  ریوصت  نیا  تفگ  دوب و  نآ  رد  دیـسریم 

هک ار  ییهرهچ  اـبیز  درم  ریوصت  دوشگ و  ار  يرگید  هناـخ  تسا و  دواد  نیا  تفگ  هاـم و  صرق  نوچمه  رودـم  شاهرهچ  دوب و  فلز  ود 
هاگنآ تسا ، هدربیم  يوس  رهب  ار  وا  هک  تسا  داب  مه  نیا  تسا و  نامیلـس  نیا  تفگ  دروآ و  نوریب  تشاد  لاب  ود  هک  دوب  یبسا  رب  راوس 
تفگ دروآ و  نوریب  نت  رب  هنیمشپ  هبج  تشاد و  تسد  رد  ییاصع  دوب و  هرهچشوخ  هک  ار  یناوج  درم  ریوصت  دوشگ و  ار  يرگید  هناخ 

هک نونکا  ات  دـناهدرب  ثرا  وا  زا  ارنآ  ناهاشداپ  تسا و  هداـتفا  ردنکـسا  تسدـب  ریواـصت  نیا  تفگ  تسادـخ و  هملک  حور و  یـسیع  نیا 
هک درک  تکرح  سراف  يوسب  دـمآ و  نوریب  شردـپ  نوخ  بلط  رد  دوخ  ياهرکـشل  اب  كانفوخ  دـنف  دـنیوگ  تسا . هدیـسر  نم  تسدـب 

. تشذگرد دسرب  دوخ  دوصقم  هب  هکنآ  زا  شیپ  هار و  رد  مه  دنف  دوب ، هدش  هتشک  گنج  هکرعم  رد  شردپ 

: سیقلب یهاشداپ 

، دوب حرـش  وذ  هب  بقلم  داهده  دنتخاس ، هاشداپ  دوخ  رب  ار  شلار  نب  کلام  نب  ورمع  نب  لیبحرـش  نب  داهده  اهینمی  دـنف  گرم  زا  سپ 
هاش رتخد  اب  نمی  رد  داهده  دنیوگ  دـندرک ، نفد  ناهاشداپ  هاگمارآ  رد  ءاعنـص  رد  ار  وا  دـندروآ و  نمی  هب  ار  دـنف  دـسج  داد  روتـسد  وا 

. دناهدرک لقن  نایواز  ارنآ  هک  تسا  يروهشم  ثیدح  نیا  دروآ و  وا  يارب  ار  سیقلب  درک و  جاودزا  نایرپ 
مدرک و وـگتفگ  مدرم  اـب  نم  تـفگ  درک و  عـمج  ار  ریمح  ناـگرزب  وا  دیـسرارف  گرم  ار  داهدـه  دـش  هلاـس  یـس  سیقلب  نوـچ  دـنیوگ 

امش يارب  ات  متشاذگاو  واب  ار  امش  راک  نونکا  مدیدن  سیقلب  نوچ  ار  یسک  مدومزآ و  ار  نادنمشیدنا  نادنمدرخ و 
45 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دیسر یهاشداپ  هب  سیقلب  دندش و  یضار  ناب  دوش و  غلاب  ورمع  نب  معنی  رسای  ماهدازردارب  هک  یماگنه  ات  دراد  اپرب  ار  یهاشداپ 

[ مالسلا امهیلع  حیسم  دالیم  ات  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  زا  ]

. نامیلس یهاشداپ 

تموـکح راـگزورب  هـمه  روـما  نـیا  درب و  ثرا  ار  وا  تـکلمم  یهاـشداپ و  نامیلـس  تشذـگرد و  ع )  ) دواد سیقلب  یهاـشداپ  زاـغآ  رد 
سپس قارع و  هب  تسخن  ماش  نیمزرس  زا  دوخ  ياههنیجنگ  نادناخ و  اب  ورسخیک  دش  هاشداپ  نامیلس  نوچ  دوب و  شوایس  رـسپ  ورـسخیک 

. دوب هتخاس  ار  [ 28  ] خلب البق  دوخ  ورسخیک  درک و  تماقا  خلب  رد  چوک و  ناسارخ  هب 
تخـس دیـسر  ورـسخیک  عالطاب  وا  تردق  یهاشداپ و  تمظع  قارع و  هب  نامیلـس  ندمآ  ربخ  نوچ  دش و  قارع  میقم  دـمآ و  مه  نامیلس 

. تشذگرد هک  تشذگن  يزیچ  دش و  رامیب  هدرسفا و  دش و  نیگهودنا  دیسرت و 
نیچ نیمزرـس  ات  تفر و  شیپ  نآ  رد  درک و  ناکرت  ياهنیمزرـس  گنهآ  خلب  زا  تفر و  خلب  هب  ورم  زا  دمآ و  ورم  هب  قارع  زا  مه  نامیلس 

[30  ] رکسک هب  اجنآ  زا  دیـسر و  [ 29  ] راهدـنق هب  درک و  تکرح  تسار  يوسب  ایرد  رانک  زا  باتفآ  ندـمآرب  هاگیاج  زا  هاـگنآ  تفر  ولج 
. دنتفای هتشون  ار  تیب  ود  نیا  یگنس  يور  رب  رکسک  رد  دنیوگ  دناسر ، دوب  وا  نطوم  هک  [ 31  ] رمدت هب  ار  دوخ  تشگرب و  ماش  هب  تفر و 

ییورین ام  يارب  میداد  ماجنا  رکسک  رهش  رد  ار  دوخ  يزورمین  باوخ  نونکا  میدمآ و  نوریب  سراف  نیمزرـس  زا  باتفآ  ندمآرب  ماگنهب  " 
". میوریم میهاوخب  هک  نیمز  ياج  ره  هب  رمدت  رهش  زا  ناهاگماش  تسین و  نامراگدرورپ  يورین  زج 

مامت زا  شیپ  یلو  درک  عورش  ار  سدقملا  تیب  دجسم  نامتخاس  ع )  ) دواد
______________________________
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نب نامثع  تموکح  راگزورب  ار  رهش  نآ  تشاد و  مدنگ  لوصحم  رتشیب  اج  همه  زا  هک  ناسارخ  گرزب  روهـشم و  ياهرهـش  زا  خلب : - 28
. عاجش نب  نسح  فورعم  ثدحم  هلمج  زا  دنبوسنم  رهش  ناب  يدایز  هورگ  دوشگ  سیق  نب  فنحا  نافع 

رارق دـنه  ناریا و  هارهاش  رانک  تسا و  یناگرزاب  تیمها  ياراد  ناتـسناغفا و  تخت  ياپ  لـباک  يرتمولیک  دصیـس  هلـصاف  رد  يرهـش  - 29
. دراد

. تسا طساو  نآ  مهم  رهش  هفوک و  هرصب و  نایم  یعیسو  هقطنم  هرکسک : - 30
. تسا ماش  ياهرهش  زا  رمدت : - 31

46 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دناسر و نایاپب  دوب  هدرک  عورـش  شردـپ  هک  ار  [ 32  ] ءایلیا رهـش  نامتخاس  نینچمه  درک  مامت  ارنآ  ع )  ) نامیلـس تشذـگرد و  نآ  ندـش 

یناـشخرد غارچ  نوچمه  کـیرات  ياهبـش  یکیراـت  رد  دـندوب و  هدـیدن  زگره  نآ  نوـچ  مدرم  هک  تخاـس  اـبیز  ناـنچ  ار  ءاـیلیا  دجـسم 
داد و رارق  دیع  دوب  هدش  مامت  دجـسم  نامتخاس  هک  ار  يزور  دوب  هدرب  راکب  نآ  رد  هک  دوب  يرز  رهوگ و  يرایـسب  زا  نیا  دیـشخردیم و 
هک هنوگ  ناـمه  هراوـمه  دجـسم  نآ  دوـبن . نآ  زا  رتروآماـن  رتهدـنخرف و  ینـشج  دـیع و  نیمز  يور  رب  تفرگیم و  دـیع  ارنآ  هلاـس  همه 

دوب نآ  رد  رز  میـس و  رهوگ و  هچنآ  درک و  ناریو  ارنآ  دـمآ و  سدـقملا  تیب  گنجب  رـصن  تخب  هکنآ  ات  دوب  ياپ  رب  دوب  هتخاس  نامیلس 
رازه تسیب  واـگ و  رازه  شـش  وا  ياـههناخزپشآ  رد  دادـماب  ره  دیـشخبیم و  كاروـخ  رایـسب  نامیلـس  دـنیوگ  درب . قارع  هب  تفرگرب و 

. دنتشکیم دنپسوگ 
فاوط هبعک  رب  درک و  تکرح  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  [ 33  ] هماهت يوسب  دش  هدوسآ  ءایلیا  دجسم  نتخاس  زا  ع )  ) نامیلـس نوچ  دنیوگ و 

داد و رارق  دقفت  یـسررب و  دروم  ار  ناگدنرپ  تفر و  ءاعنـص  هب  اجنآ  زا  دنام ، اجنآ  زور  تفه  درک و  ینابرق  دناشوپ و  هدرپ  نآ  رب  درک و 
، تسا هدومرف  نایب  دوخ  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هنوگنامه  تسا  سیقلب  نامه  هک  ابـس  هکلم  دهده و  ناتـساد  دیدن  ار  دـهده 
زا تراـبع  ژد  هس  نآ  دـندوب و  هدـیدن  ییاـهژد  ناـنچ  مدرم  هک  تخاـس  راوتـسا  ژد  هس  نـمی  رد  درک و  جاودزا  سیقلب  اـب  نامیلـس  [ 34]

. دنامیم وا  شیپ  زور  هس  دمآیم و  سیقلب  رادیدب  ههام  همه  تشگرب و  ماش  هب  هاگنآ  نامیلس  تسا ، نادمغ  نونیب ، نیحلس ،
نب ماح  نب  ناعنک  باقعا  تنوکـس  لحم  هک  هقطنم  نآ  یحاون  رگید  هیقیرفا و  هجنرف و  هخبط و  سلدـنا و  برغم  ياهنیمزرـس  اب  نامیلس 

توعد اهتب  زا  فارصنا  ادخب و  ندروآ  نامیاب  دوب  گرزب  یهاشداپ  ياراد  شکرـس و  يدرم  هک  ار  ناشیا  هاشداپ  درک و  گنج  دوب  حون 
دزن رتخد  نآ  تفرگ و  ریـسا  دوب  اـبیز  رایـسب  هک  ار  وا  زا  يرتـخد  تشک و  ار  وا  نامیلـس  درک و  یـشکرس  ناـنچمه  تفریذـپن و  هک  درک 

رتخد نآ  يارب  یخاک  داد  روتسد  تشگرب و  ماش  هب  نامیلس  دش ، تلزنم  ياراد  نامیلس 
______________________________

. تسا سدقملا  تیب  یمیدق  مان  ءایلیا : - 32
مه هکم  هب  یبرع  ياهباتک  زا  یخرب  ار  هماهت  هدـنام ، هکم  هب  هلحرم  ود  قرع و  تاذ  نایم  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رد  ینیمزرـس  هماهت : - 33

. دناهدرک قالطا 
( لمن  ) هروس 27  44 تایآ 20 - - 34

47 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نیا دـیدیم و  نیگهودـنا  نایرگ و  ار  وا  تفریم  وا  دزن  نامیلـس  هاگ  ره  دوب و  نکاس  خاک  نآ  رد  شیوخ  ناگیاد  اب  طقف  وا  دـنتخاس و 

تسد زا  ار  شیوخ  لالج  تکوش و  یهاشداپ و  وا  هطساوب  نامیلس  هک  تسا  ینز  نامه  وا  دوب ، وا  تبحم  قشع و  ترودک  هیام  عوضوم 
هناخ رد  وا  هک  تسنادیم  نامیلس  یلو  درکیم  شتسرپ  ارنآ  نامیلـس  زا  هدیـشوپ  يرادهگن و  دوخ  هناخ  رد  ار  شردپ  ریوصت  وا  اریز  داد 

رد نامیلـس  هک  تسا  هدـش  هـتفگ  و  [ 35  ] دـبای یلـست  نیکـست و  درگنب و  ناـب  هک  دوب  هداد  واـب  ار  هزاـجا  نیا  دراد و  ار  شردـپ  ریوـصت 
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نب کلملا  دبع  و  داهن ، اجنآ  ار  دوخ  ياههنیجنگ  زا  يرادقم  تخاس و  سم  زا  يرهش  سلدنا  ياهارحص  نایم  برغم  نیمزرـس  نیرترود 
ارنآ دورب و  رهـش  نآ  يوـسب  تشوـن  دوـب  سیق  هلیبـق  ناگتـسباو  زا  یناریا و  هک  هقطنم  نآ  رد  دوـخ  رادناتـسا  ریـصن  نب  یـسوم  هب  ناورم 
دبع يارب  درک و  يور  شیپ  ناوریق  ات  تفر و  رهـش  نآ  يوسب  ریـصن  نب  یـسوم  دـسیونب ، وا  يارب  ار  عوضوم  دسانـشب و  دـنک و  یـسررب 

. تسا هدید  ییاهزیچ  هچ  هار  لوط  رهش و  ناب  رفس  رد  هک  دوزفا  درک و  فیصوت  ار  رهش  نآ  تشون و  ار  ربخ  کلملا 

: نامیلس رسپ  معبخرا 

تفرگ و یتسس  وا  راک  دندش و  هدنکارپ  لیئارسا  ینب  درک و  مایق  تموکح  هب  معبخرا  شرسپ  وا  زا  سپ  تشذگرد  نامیلـس  نوچ  دنیوگ 
. درک ناریو  ار  رهش  نآ  دمآ و  سدقملا  تیب  يوسب  دنمانیم  یسرنتخوب  ار  وا  نایناریا  هک  رصن  تخب  هکنآ  ات  دوب  راک  رب  نانچمه 

[36 . ] نامیلس يروطارپما  ندش  شخب  شخب 

رب یناسآ  تلوهـس و  اب  نوچ  دوب و  داهده  هدازردارب  وا  دش و  هاشداپ  نمی  رد  ورمع  نب  لیبحرـش  نب  رمع  نب  معنی  سیقلب  زا  سپ  دنیوگ 
يرازگیر يارحـص  هب  نوچ  دروآ و  مهارف  برغم  اب  گنج  يارب  يرکـشل  رـسای  دـنیوگ  دـنتفگ ، رـسای  ار  وا  دیـشخبیم  تمعن  دوخ  موق 

دوب و هدیسرن  ارحص  ناب  وا  زا  شیپ  یسک  هک  دیسر 
______________________________

عمجم یسربط ، ك ، ر . تسا ، هدومرف  هراشا  عوضوم  نیاب  رصتخم  رایسب  روطب  یسربط  خیش  ص ،)  ) متشه یـس و  هروس  هیآ 34  لیذ  - 35
(. م  ) يرمق توریب 1379  پاچ  نایبلا ص 475 ج 8 

(. م  ) تسا هدمآ  نتم  رد  هیروطارپما  هملک  - 36
48 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

دز و ودرا  رازگیر  نآ  هرانک  رب  وا  دوب ، ناور  بآ  نوچمه  اـهگیر  ارحـص  نآ  رد  هک  دناهتـشادنپ  تفاـین و  یهار  درذـگب  نآ  زا  تساوخ 
. تشگرب دوخ  نیمزرس  هب  تسین "و  یهار  هاگرذگ و  نم  زا  سپ  هک  درگرب  تشون " نآ  یناشیپ  رب  داهن و  نآ  رانک  یتب 

: ءایلیا رهش  یناریو 

يارب ار  دابقیک  ناگدازدنزرف  زا  يدرم  ات  دندرک  عمج  ار  دوخ  فارـشا  ناگرزب و  سراف  مدرم  تشذگرد  دواد  نب  نامیلـس  نوچ  دـنیوگ 
. دنتخاس هاشداپ  دوخ  رب  دندیزگرب و  ار  دابقیک  رسپ  هنبایک  رسپ  سیمیک  رسپ  بسارهل  نانآ  دنیزگرب و  یهاشداپ 

اب دورب و  ماش  هب  راوس  رازه  هدزاود  اب  هک  تشون  ینامرف  دابقیک  رسپ  هنبایک  رسپ  راجناک  رسپ  رـصن  تخب  دوخ  يومع  رـسپ  يارب  بسارهل 
، دزاس ناریو  ار  ءایلیا  رهش  دشکب و  تفای  تسد  هک  لیئارسا  ینب  ناگرزب  زا  کی  ره  رب  دش  زوریپ  رگا  دنک و  گنج  نامیلس  رسپ  معبخرا 
هب سدـقملا  تیب  زا  مه  معبخرا  دـنتخیرگ  وا  زا  ماش  ناهاشداپ  و  دروآ ، راب  یهابت  درب و  هلمح  دـمآ و  ماش  هب  درک و  تکرح  رـصن  تخب 

. تشذگرد اجنامه  تخیرگ و  نیطسلف 
ناگدازهاش داهن و  لیئارسا  ینب  رد  ریشمش  وا  درکن و  يریگولج  وا  زا  یسک  دش و  سدقملا  تیب  رهش  دراو  درک و  يور  شیپ  رصن  تخب 

میس هچنآ  تخیر و  مه  رد  ار  دجسم  تشاذگن و  اج  رب  اپ  ار  ییهناخ  چیه  تخاس و  دوبان  ار  ءایلیا  رهـش  درک و  ریـسا  ار  ناشیا  ناگرزب  و 
بسارهل دزن  رصن  تخب  دوب و  ناریسا  زا  مه  ع )  ) ربمایپ لایناد  تشگرب ، قارع  هب  تشادرب و  ار  نامیلـس  تخت  دوب و  نآ  رد  رهوگ  رز و  و 

[37 . ] دومرف تلحر  شوش  رد  لایناد  دمآ و  دوب  شوش  میقم  هک 
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: اهینمی نایناریا و  یهاشداپ 

مه نمی  هاـشداپ  معنی  رـسای  ماـگنه  نیمه  رد  تشاذـگاو  بساتـشگ  شرـسپ  هب  ار  یهاـشداپ  دیـسرارف  گرم  ار  بـسارهل  نوـچ  دـنیوگ 
هتفر نیچ  هب  وا  هک  دناهتشادنپ  نینچ  دش و  هاشداپ  شئار  نب  ههربا  نب  سیقیرفا  نب  رمش  وا  زا  سپ  تشذگرد و 

______________________________

. ناریا ناهاش  یناتسمز  تماقا  لحم  ناتسزوخ و  ناتسا  رد  يرهش  شوش : - 37
49 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. تسا هتخاس  ناریو  ار  دنقرمس  رهش  و 
دربب ار  وا  ینیب  شوگ و  تفگ  هاشداپ  هب  ریزو  هک  دوب  نانچ  دروآ و  رد  ياپ  زا  ار  رمـش  ریوزت  رکم و  اب  نیچ  هاشداپ  ریزو  هک  دناهدروآ  و 
دیایب وت  شیپ  هک  مداد  روتسد  مدرک و  یهاوخریخ  نیچ  هاش  هب  تبسن  تفگ  واب  دمآ و  رمـش  شیپ  لاح  نامه  رد  وا  دراذگب و  شدازآ  و 

رب یبای  تسد  یگنوگچ  رب  ارت  اـت  ماهدـمآ  وت  شیپ  نونکا  نم  دـیرب و  ارم  ینیب  شوگ و  تفرگ و  مشخ  نم  رب  یلو  دـنک  يرادربناـمرف  و 
وا وت و  ناـیم  تفگ  ریزو  تسیچ ؟ ریبدـت  هراـچ و  دیـسرپ  ریزو  زا  دـش و  هتفیرف  دروخ و  لوگ  رمـش  منک ، ییاـمنهار  وا  مرح  اـههنیزخ و 
هار زا  اـت  نک  تـکرح  رادرب و  بآ  زور  هـس  يارب  تـسا  کـیدزن  هار  ارحـص  نآ  زا  دوـشیم و  هدوـمیپ  زور  هـس  رد  هـک  تـسا  ییارحص 
رد گنچب  گنج  نودـب  ار  شلاوما  نادـناخ و  وا و  يروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  وا  رهـش  ات  مروآ  دورف  وا  رـس  رب  هاـگان  ارت  اـهرازگیر 

دندیدن و یناشن  چـیه  دـیدرگ و  مامت  نانآ  بآ  دـش و  يرپس  زور  هس  نوچ  درب و  ینایاپیب  يارحـص  هب  ار  وا  ریزو  درک ، نانچ  وا  يرآ ،
تسا هدرک  شنادناخ  يادف  ار  دوخ  هدیزرو و  رکم  هک  تفگ  رمش  هب  وا  تساجک ؟ یتفگیم  هچنآ  دندیسرپ  ریزو  زا  دندیسرن و  مه  باب 

يدـیما هک  نکب  یهاوخیم  هچ  ره  نونکا  مدرک و  دوبان  ارت  نم  بیترت  نیاـب  تفگ  تشک و  دـهاوخ  ار  وا  رمـش  هک  تسا  هتـسنادیم  هچ 
. تسین وت  ناوریپ  وت و  یگدنز  يارب 

هتفگ ودب  ناسانشهراتس  دنیوگ  دنامب . ظوفحم  باتفآ  زا  ات  دیشک  دوخ  تروص  رس و  يالاب  ینینهآ  رپس  داهن و  رس  ریز  ار  دوخ  هرز  رمش 
ناگمه دـنامن و  یقاب  سکچیه  وا  رکـشل  زا  درپس و  ناج  شرپس  هرز و  نایم  یگنـشت  زا  وا  درم و  دـهاوخ  نهآ  هوک  ود  ناـیم  هک  دـندوب 

 .. میاهدینش مه  رمش  زا  ریغ  رگید  یسک  دروم  رد  ار  ناتساد  نیا  ام  دندش و  دوبان 

: شتوعد تشترز و 

تـسا سوجم  تسد  رد  هک  ار  یباتک  متـسه و  وت  يوسب  ادخ  ربمایپ  نم  تفگ  دمآ و  هاش  بساتـشگ  دزن  سوجم  ربمایپ  تشدارز  دـنیوگ 
تبغر و اب  ناـشیا  تشاداو و  نید  نآ  رب  ار  دوخ  روشک  مدرم  دروآ و  ناـمیا  واـب  تفریذـپ و  ار  سوجم  نییآ  بساتـشگ  دروآ و  وا  يارب 

. دنتفریذپ هاوخان  هاوخ و  روز و 
50 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

تخـس روانت و  هدیـشک و  رایـسب  تماق  ياراد  راـبج و  يدرم  متـسر  دوب ، ناـسارخ  و  [ 38  ] ناتسیس رب  پساتـشگ  رازگراک  ناولهپ  متـسر 
عوضوم نیا  زا  تسا  هدرک  اهر  ار  شیوخ  ناردپ  نید  هک  دینـش  ار  پساتـشگ  ندش  یـسوجم  ربخ  نوچ  دوب و  دابقیک  لسن  زا  دـنمورین و 

مدرم و  دیورگ !؟ ياهزات  نییآ  هب  درک و  اهر  دندوب  هدرب  ثراب  ناینیـشیپ  زا  ناردپ  هک  ار  ام  ناردـپ  نییآ  تفگ  دـش و  نیگمـشخ  تخس 
راکشآ ار  پساتشگ  هب  تبسن  یشکرس  نانآ  دومناو و  هدیدنسپ  يراک  تنطلـس  زا  ار  پساتـشگ  علخ  نانآ  يارب  درک و  عمج  ار  ناتـسیس 

وت هب  یهاشداپ  يدوزب  نم  كرـسپ  يا  تفگ  واب  دوب و  دوخ  راگزور  رتدنمورین  هک  تساوخ  ار  رایدنفـسا  دوخ  رـسپ  پساتـشگ  دـندرک .
نایهاپس زا  ار  هک  ره  ياهتـسناد  دوخ  ار  وا  يدنمورین  یتخـس و  متـسر و  نتـشک  هب  رگم  دش  دهاوخن  هارب  ور  وت  ياهراک  دیـسر و  دهاوخ 

. ییوا دننام  يرادیاپ  يدنمورین و  رد  مه  وت  ورب و  وا  يوسب  نیزگرب و  يراد  تسود 
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. ییوا دننام  يرادیاپ  يدنمورین و  رد  مه  وت  ورب و  وا  يوسب  نیزگرب و  يراد  تسود 
وا يوسب  مه  متسر  درک و  تکرح  متسر  يوسب  دیزگرب و  دندوب  ناریا  ناناولهپ  زا  ناگمه  هک  نت  رازه  هدزاود  ردپ  نایهاپس  زا  رایدنفسا 
نآ دنراد و  فاعم  يریگرد  زا  ار  هاپس  ود  تساوخ  متسر  زا  رایدنفـسا  دندش ، يورایور  ناسارخ  ناتـسیس و  نایم  ياهنیمزرـس  رد  دمآ و 

رگید کی  دش و  یضار  نیا  رب  مه  متـسر  دوش ، هدنامرف  وا  رکـشل  رب  تشک  ار  يرگید  کی  ره  دننک و  نت  هب  نت  گنج  رگید  کی  اب  ود 
دنتخادرپ و دربن  هب  فص  ود  نایم  دنتفر و  رگید  کی  يوسب  گنج  يارب  ود  نآ  دنداتسیا و  رکشل  ود  دنتفرگ و  نامیپ  دنداد و  دنگوس  ار 

گرم تبیصم  دنتشگرب و  پساتشگ  شردپ  شیپ  وا  نایرکشل  تشک و  ار  رایدنفسا  متسر  دناهتفگ و  رایسب  نانخس  دروم  نیا  رد  نایناریا 
نمهب رایدنفـسا  رـسپ  هب  ار  یهاشداپ  تشذگرد و  دش و  رامیب  نآ  زا  تفرگورف و  ار  وا  تخـس  یهودنا  دندناسر  وا  عالطاب  ار  شدـنزرف 

. تشاذگاو
. دش كاله  هک  تشذگن  يزیچ  تشگرب  ناتسیس  رد  دوخ  تماقا  لحم  هب  متسر  نوچ  دنیوگ و 

______________________________

تسا و جنرز  نآ  گرزب  رهش  رازگیر و  شیاهنیمزرـس  گنـسرف و  داتـشه  تاره  نآ و  نایم  هلـصاف  هک  ياهدرتسگ  هقطنم  ناتـسیس : - 38
نآ رد  ناریا  یناتـساد  ناولهپ  متـسر  تسا ، دابآ  ترـصن  نآ  زکرم  دراد و  رارق  ناریا  ناتـسناغفا و  ناـیم  نونکا  مه  دزویم و  داـب  هراومه 

. تسا ناب  بوسنم  یناتسجس  متاح  وبا  تسا  هتسیزیم  هقطنم 
51 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: نمی هاشداپ 

رب ار  رمش  رسپ  کلام  وبا  دندش و  عمج  دناهدش  دوبان  نیچ  نیمزرس  رد  شیاهرکـشل  رمـش و  هک  دیـسر  ربخ  نمی  مدرم  هب  نوچ  دنیوگ و 
. تسا هتفگ  هدرک و  دای  ار  وا  دوخ  رعش  رد  یشعا  هک  تسا  یسک  نامه  کلام  وبا  نیا  دنتخاس  هاشداپ  دوخ 

". دوشن هدرک  تنایخ  هک  تسا  یحلاص  درم  مادک  درک و  تنایخ  کلام  وبا  هب  میعن  " 
دوب نینچ  دنیوگ و  دش ، هدرپس  كاخ  هب  نآ  هیشاح  رد  دوبان و  لامش  هیحان  تملظ  رد  دنرادنپیم  هک  تسا  یسک  نامه  کلام  وبا  نیا  و 

دوش و تاملظ  نآ  دراو  ات  دش  هدامآ  وا  تسا  هدروآ  نوریب  یناوارف  رهوگ  تاملظ  نآ  زا  هتفر و  اجنآ  نینرقلا  وذ  دوب  هدیـسر  ربخ  واب  هک 
زا شیپ  یلو  تخاس  هدامآ  نآ  رد  ندـمآرد  يارب  ار  دوخ  دـناسر و  تملظ  نآ  هرانک  هب  ار  دوخ  درک و  یط  ار  مور  نیمزرـس  روظنم  نیاب 

. دنتشگرب نمی  هب  وا  ناهارمه  دش و  هدرپس  كاخ  هب  نآ  رانک  تشذگرد و  دوش  نآ  دراو  هکنآ 

: لیئارسا ینب  ییاهر  ناریا و  هاشداپ 

ماـش هب  دوب  هتفرگ  لیئارـسا  ینب  زا  رـصن  تخب  هک  ار  یناریـسا  ناگدـنامزاب  داد  روتـسد  دـش  هاـشداپ  رایدنفـسا  رـسپ  نمهب  نوچ  دـنیوگ ،
رـسپ معبخرا  رـسپ  لاماس  رتخد  تخاریا  اب  دـسر  یهاـشداپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  نمهب  دـنزاس ، رقتـسم  ناـشدوخ  ياـهنطو  رد  دـننادرگرب و 

ناگدـنامزاب دوخ  هارمه  داد  روتـسد  واب  تخاس و  ماش  هاشداپ  ار  دوخ  رـسمه  ردارب  لیبور " دوب و " هدرک  جاودزا  ع )  ) دواد رـسپ  نامیلس 
مه ار  نامیلـس  تخت  دهد و  تنوکـس  دـندوب  نکاس  رهـش  نآ  رد  هک  نانچمه  ار  ناشیا  دـنک و  يزاسزاب  ار  ءایلیا  رهـش  دربب و  ار  ناریـسا 
مه ار  دجـسم  تخاسزاب و  ار  رهـش  نآ  دـناسر و  ءایلیا  هب  ار  نانآ  درب و  دوخ  اـب  ار  ناریـسا  لـیبور  دراذـگب ، دوخ  ياـج  رد  دـنادرگرب و 

دنیوگ درک . بارخ  ار  وا  رهش  تشک و  ار  وا  تفای  تسد  متسر  نادناخ  دارفا  نادنزرف و  زا  کی  ره  هب  تفر و  ناتـسیس  هب  نمهب  تخاس ،
نز نیرتاـبیز  هک  یناـمخ  دوخ  رتـخد  اـب  تشگزاـب و  یـسوجم  هب  درک و  اـهر  ار  نییآ  نآ  ناـیاپ  رد  دوب و  هدـش  يدوهی  زاـغآ  رد  نمهب 

هب دنداهن و  وا  مکش  رب  ار  یهاش  جات  داد  روتسد  نمهب  دوب ، رادراب  وا  زا  ینامخ  دیسرارف  وا  گرم  نوچ  درک و  جاودزا  دوب  شراگزور 
52 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
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شدنزرف ات  دشاب  ینامخ  تسد  رب  یهاشداپ  نانچمه  دوب  رسپ  رگا  دیازب و  ار  شدنزرف  ات  دنـشاب  شرادربنامرف  داد  روتـسد  روشک  ناگرزب 
. دنرپسب واب  ار  یهاشداپ  دش  هلاس  یس  نوچ  دوش و  دمآ  راک  گرزب و 

هک تسا  یناساس  هلـسلس  گرزب  ردـپ  وا  دوب و  تلیـضف  گنهرف و  اب  دـنمدرخ و  يدرم  ماـگنه  نآ  رد  نمهب  رگید  رـسپ  ناـساس  دـنیوگ 
یناـمخ هب  ار  یهاـشداپ  شردـپ  نوچ  دـسریم و  واـب  یهاـشداپ  نمهب  زا  سپ  هک  دنتـشادن  دـیدرت  مدرم  دـندوب و  نیمز  ناریا  ناـهاشداپ 

ینارچدنپسوگ هب  اصخش  دش و  ناتسهوک  هب  نادرک  هارمه  دروآ و  مهارف  ینادنپـسوگ  دش و  هدرـسفا  تخـس  ببـس  نیا  زا  وا  تشاذگاو 
. دیزگ يرود  شردپ  یهاتوک  زا  مشخ  زاربا  يارب  عامتجا  زا  تخادرپ و 

. ناپوچ ناساس  ای  درک  ناساس  دنیوگیم  دننزیم و  شنزرس  هاگ  ار  نایناساس  زورما  ات  هک  تسا  ببس  نیمهب  دنیوگ 

: نمهب رسمه  ینامخ 

هدامآ مور  اب  گنج  يارب  هاگنآ  تسا ، نمهب  رـسپ  اراد  نامه  هک  دییاز  يرـسپ  دـش  يرپس  وا  يرادراب  تدـم  نوچ  دـش و  هاشداپ  ینامخ 
رد گنج  دندش و  يورایور  دـمآ  وا  يوسب  دوخ  ياههاپـس  اب  مه  مور  هاشداپ  درک ، يورـشیپ  مور  ياهنیمزرـس  رد  درک و  تکرح  دـش و 
مور ياهانب  زا  یهورگ  تشگزاب و  دروآ و  گنچب  یمیانغ  تفرگ و  ریـسا  ار  یهورگ  تشک و  ار  یهورگ  دـش ، زوریپ  یناـمخ  تفرگ و 

ناسارخ و هب  رخطـصا  هار  راـنک  يرگید  رخطـصا و  رهـش  طـسو  رد  یکی  دـنتخاس  گرزب  ناویا  هس  ناریا  رد  وا  يارب  دروآ و  دوخ  اـب  ار 
. رخطصا یگنسرف  ود  هلصاف  رد  درگباراد و  هار  رد  یموس 

یهاش تخت  رب  ار  وا  دناوخارف و  ار  اراد  شرسپ  درک و  عمج  ار  روشک  ناگرزب  دیسر  یگلاس  یس  هب  ینامخ  رسپ  نوچ  و  نمهب : رسپ  اراد 
. تشاذگاو واب  ار  ییاورنامرف  داهن و  وا  رس  رب  جات  دناشن 

: کلام وبا  رسپ  عبت  یهاشداپ 

عمج نمی  لها  ناگرزب  تشذگرد  تملظ  هرانک  رب  کلام  وبا  نوچ  دنیوگ 
53 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

نوچ وا  دـندیزگرب و  یهاش  هب  دوب  فورعم  نرقا  عبت  ای  نارقا  عبت  هب  يروالد  تعاجـش و  تبـسانم  هب  هک  ار  عبت  کـلام  وبا  رـسپ  دـندش و 
هک دنقرمـس  رب  نوچ  درک و  تکرح  يوس  ناب  دـش و  نیچ  هب  تکرح  هدامآ  شیوخ  گرزب  ردـپ  ردـپ و  یهاوخنوخ  يارب  دـش  هاـشداپ 

ییاج [ 39  ] دیـسر تبت  هیحان  هب  ات  تشذگ  ارحـص  زا  هاگنآ  تشگزاب ، تسخن  تروصب  دـنزاسب و  ارنآ  داد  روتـسد  تشذـگ  دوب  بارخ 
بارعا تئیه  رد  زورماب  ات  نانآ  داد و  تنوکس  نآ  رد  ار  دوخ  نارای  زا  درم  رازه  یس  تخاس و  يرهش  اجنآ  دید و  هایگ  بآرپ و  خارف و 

. دنیآیم رامشب  یعبت  دننکیم و  یگدنز  ناشیا  نوچ  دنتسه و 
تشگرب نمی  هب  سپس  تسا ، ناریو  نانچمه  زورما  ات  هک  دومن  ناریو  ار  نآ  مهم  رهش  درک و  راتشک  تفر و  نیچ  نیمزرس  هب  اراد  هاگنآ 

نب رصن  دنیوگ  دیدرگ ، هناسفا  مه  وا  دش و  نوریب  وا  تسد  زا  یهاشداپ  هاگنآ  تشاد و  همادا  ردنکـسا  یهاشداپ  ماگنه  ات  وا  یهاشداپ  و 
. تسا هدرک  ومن  دشر و  رصع  نامه  رد  مه  هنانک 

: مور اراد و 

دوخ نایرکشل  هارمه  مور  هاشداپ  سوفلیف  تفر و  نیمزرـس  ناب  دش و  نایمور  اب  گنج  هدامآ  دش  هاشداپ  نمهب  رـسپ  اراد  نوچ  و  دنیوگ ،
لداعم یجارخ  لاس  ره  هک  درک  هحلاصم  وا  اب  سوفلیف  دش و  اراد  بیـصن  يزوریپ  دندرک و  گنج  دندش و  يورایور  دـمآ و  وا  هلباقم  هب 

سپس درک و  جاودزا  سوفلیف  رتخد  اب  اراد  دزادرپب ، دشاب  هتـشاد  نزو  لاقثم  لهچ  کی  ره  غرم و  مخت  لکـشب  هک  الط  شمـش  رازه  دص 
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. تشگرب سراف  هب 

. شویراد یهاشداپ 

شویراد هب  فورعم  وا  دوب و  هتـشاذگاو  اراد  دوخ  رـسپ  هب  ار  یهاشداپ  دیـسرارف و  شگرم  تشذـگ  اراد  یهاشداپ  زا  لاـس  هدزاود  نوچ 
نمـض درک و  يرگمتـس  یـشکرس و  دیـسر  شویراد  هب  یهاشداپ  نوچ  و  دش ، ریگرد  درک و  گنج  ردنکـسا  اب  هک  تسا  یـسک  تسا و 

: تشون دوخ  نارازگراک  هب  ياهمانشخب 
______________________________

. تساساهل نآ  زکرم  هک  یطسو  يایسآ  رد  یعفترم  تالف  تبت : - 39
54 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

دوب و ناوارف  نایهاپس  گرزب و  یهاشداپ  ياراد  شویراد  " دشخردیم ، دوخ  روشک  مدرم  يارب  دیشروخ  نوچمه  هک  اراد  رـسپ  اراد  زا  " 
رذـحرب وا  زا  ار  دوـخ  جارخ  تخادرپ  اـب  دـش و  وا  رادربناـمرف  هکنیا  رگم  دـنامن  یقاـب  نـیمز  ناـهاشداپ  زا  یهاـشداپ  چـیه  وا  راـگزورب 

. تشادیم

: ردنکسا روهظ 

يرتخد هون  هکلب  تسین  سوفلیف  رسپ  ردنکـسا  هک  دنیوگیم  سراف  مدرم  نایناریا و  دناهدرک  فالتخا  ردنکـسا  بسن  هرابرد  نادنمـشناد 
هب وا  اب  مور  هاشداپ  سوفلیف  درک  گنج  مور  نیمزرس  اب  نمهب  رسپ  اراد  نوچ  دنیوگ  و  تسا ، هدوب  نمهب  رسپ  اراد  ردنکسا  ردپ  تسوا و 

دنیوگ درب ، دوخ  نطو  هب  دروآ  رد  دوخ  يرسمه  هب  ار  وا  هکنیا  زا  سپ  درک و  يراگتساوخ  ار  وا  رتخد  اراد  درک و  حلص  جارخ  تخادرپ 
نانز روما  تسرپرـس  هب  ار  وا  دـش و  فرـصنم  وا  اب  نتخیمآ  زا  درک و  مامـشتسا  يدـب  دـنت  يوب  وا  زا  دزیمآرد  وا  اب  تساوخ  اراد  نوچ  و 

درک و هجلاعم  تشاد  مان  ردنس  هک  یهایگ  داوم  اب  ار  نز  نآ  وا  دشیدنیب ، ییهراچ  دنت  يوب  نآ  يارب  دنک و  هجلاعم  ار  وا  ات  درپس  شیوخ 
رد تسا  دیدش  ردنس  يوب  نیا  تفگ  درک و  ساسحا  وا  زا  ردنس  يوب  تساوخ و  ار  وا  هرابود  اراد  تفر ، نایم  زا  دب  يوب  نآ  زا  يرادقم 

دلوتم ردنکـسا  دنادرگرب و  شردپ  دزن  ار  وا  دوبن و  لدشوخ  وا  زا  وب  نامه  هطـساوب  اراد  یلو  دش ، رادراب  وا  تخیمآرد و  وا  اب  لاح  نیع 
هک دوب  هدینـش  اراد  زا  ردنکـسا  ردام  ار  هایگ  نآ  مان  تسا و  هدرک  هجلاعم  ار  شردام  هک  تسا  یهایگ  نامه  زا  قتـشم  درم  نآ  مان  دش و 

نوچ شگرزب  ردـپ  دوب و  شوهزیت  گـنهرف و  اـب  دـنمدرخ و  يرـسپ  درک و  ومن  دـشر و  ردنکـسا  دوب . هدروآ  ناـبز  رب  ارنآ  فاـفز  بش 
ردنکـسا هب  ار  یهاشداپ  دیـسرارف  سوفلیف  گرم  نوچ  و  تشاـمگ ، دوخ  ياـهراک  همه  رب  ار  وا  دـید  ار  وا  بیترت  مظن و  یـشیدنارود و 

. دننک تعاطا  يرادربنامرف و  وا  زا  داد  روتسد  روشک  ناگرزب  هب  تشاذگاو و 

: ردنکسا يزوریپ  هبلغ و 

اراد شردپ  روشک  ندروآ  تسدب  زج  یتمه  دش  هاشداپ  ردنکسا  نوچ  و 
55 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ار نانخـس  نیا  یمور  نادنمـشناد  یلو  درک . گـنج  یهاـشداپ  هراـبرد  وا  اـب  تکرح و  اراد  رـسپ  شویراد  دوـخ  ردارب  يوـسب  تشادـن و 
هب شردپ  هک  یجارخ  تخادرپ  زا  وا  دیـسر و  واب  یهاشداپ  تشذگرد  سوفلیف  نوچ  تسا و  سوفلیف  رـسپ  ردنکـسا  دناهتفگ  هتفریذـپن و 

. درک يراددوخ  تخادرپیم  شویراد 
ردـپ وا و  نایم  هک  تسا  ياهمانحلـص  داوم  زا  جارخ  تخادرپ  هک  دـش  روآدای  دتـسرفب و  ار  جارخ  داد  روتـسد  تشون و  همان  واب  شویراد 
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. تسا هدش  میظنت  ردنکسا 
اـصخش هک  دروخ  دـنگوس  دـش و  نیگمـشخ  شوـیراد  تشذـگرد "و  داـهنیم  ار  مخت  نآ  هک  یغرم  تشوـن " شوـیراد  يارب  ردنکـسا 

هب هتفیـش  شکرـس و  زاغآ  رد  ردنکـسا  و  دوبن ، هدامآ  یگنج  نینچ  يارب  ردنکـسا  دزاس ، ناریو  ارنآ  هکنآ  اـت  تفر  دـهاوخ  مور  گـنجب 
. درکیم یشکرس  يرگمتس و  تخس  راک  يادتبا  رد  دوب و  دوخ 

وا تـشاد و  ماـن  سیلاطاطــسرا  دوـب و  دنمــشناد  فوـسلیف و  دوـب  هدـنام  یقاـب  ناـمز  نآ  رد  ناراـکوکین  ناگدـنامزاب  زا  يدرم  مور  رد 
نیرترود زا  دش  هاگآ  ردنکـسا  دنـسپان  شور  ییوخدنت و  یـشکرس و  زا  نوچ  و  دـیزرویمن ، كرـش  دوب و  ادـخ  هب  نمؤم  تسرپاتکی و 

نارس ناهدنامرف و  ناگنهرس و  هک  لاح  نامه  رد  تفر و  وا  شیپ  دناسر و  ردنکسا  رهش  هب  ار  دوخ  دوب  وا  تنوکـس  لحم  هک  مور  هطقن 
هدیرفآ و ارت  هک  تدنوادخ  زا  ایآ  شکرس  رگمتس  يا  تفگ  دشاب  هتشاد  وا  زا  یسرت  هکنآ  نودب  تساخاپب و  دندوب . ردنکسا  دزن  روشک 

تربـع دـناهدوب  وـت  زا  شیپ  هک  ینارگمتـس  تشونرـس  زا  يرادـن و  میب  تسا  هدوـمرف  ینازرا  تمعن  وـت  رب  راوتـسا و  تـسار و  ارت  تماـق 
ياهظعوم دومرف و  ناشدوبان  ناشتشادرب و  نایم  زا  دنوادخ  دش  نوزفا  ناشیا  یـشکرس  كدنا و  ناشیا  يرازگـساپس  نوچ  هک  يریگیمن 

. تشاد نایب  ینالوط 
تربع هلیسو  ات  دندرک  نادنزب  ار  وا  تسخن  داد  روتسد  درک و  وا  ناج  دصق  دش و  نیگمشخ  تخس  دینـش  ار  نانخـس  نیا  ردنکـسا  نوچ 

ردنکسا يارب  دنوادخ  هک  دیشیدنیب  سیلاطاطسرا  نخس  هرابرد  درک و  هعجارم  نتشیوخ  هب  ردنکسا  دعب  یلو  دشاب ، شروشک  مدرم  يارب 
ار وا  ياهزردنا  دنپ و  دینش و  ار  وا  نانخس  داتسرف و  سیلاطاطـسرا  شیپ  سک  تولخ  رد  دش و  نوگرگد  وا  بلق  دوب ، هدومرف  ریخ  هدارا 

زا ریغ  يدوبعم  ره  تسا و  حیحص  قح و  دیوگیم  وا  هچنآ  تسناد  تفریذپ و  لد  شوگب 
56 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

شهاوخ وت  زا  تفگ  سیلاطاطـسرا  هب  درک و  ادـیپ  تسار  نیقی  تفریذـپ و  ار  قح  توعد  دـمآزاب و  دوخ  هب  تسا و  هواـی  لـطاب و  ادـخ 
رگا تفگ  ودـب  سیلاطاطـسرا  منک ، غورف  رون و  بسک  وت  تخانـش  رون  زا  موش و  دـنمهرهب  وـت  شناد  زا  اـت  یـشاب  نم  هارمه  هک  منکیم 

. يرادزاب اوران  ياهرادرک  روج و  متس و  زا  ار  شیوخ  ناوریپ  دیاب  تسخن  یهاوخیم  نینچ 
ات هک  دینادب  تفگ  ناشیاب  درک و  عمج  دناوخارف و  ار  شیوخ  رکشل  نارس  روشک و  لها  دروم  نآ  رد  دش و  ماگشیپ  راک  نآ  رد  ردنکسا 

دینادرگرب نم  رب  ارم  نامرف  هک  دیابن  مهدیم و  نامرف  امـشب  نونکا  ینایز  هن  دناسریم و  يدوس  ار  ام  هن  هک  میدـیتسرپیم  ار  یناتب  زورما 
وا هک  تسا  ییاتکی  يادخ  شتسرپ  نآ  ماهدیدنسپ و  امش  يارب  ماهدش  دونشخ  ناب  هدیدنسپ و  دوخ  يارب  ار  هچنآ  نم  هک  دیهد  یخساپ  و 

میتسناد میتفریذپ و  ار  تنخـس  دنتفگ  ناگمه  میراذگب ، رانک  میهن و  وسکی  میاهدیتسرپیم  وا  زج  هچنآ  دـیاب  تسین و  یکیرـش  زابنا و  ار 
. میدروآ نامیا  تسام  دوخ  راگدرورپ  هک  وت  راگدرورپ  هب  تسا و  قح  ییوگیم  هچنآ  هک 

يوریپ وا  زا  قح  يارب  دش و  نشور  وا  يارب  نانآ  هار  دناهدش و  دـقتعم  لد  میمـص  زا  وا  ناگـصاخ  هک  دـش  مولعم  ردنکـسا  يارب  نوچ  و 
هک دیرادنپیم  رگا  دننکـشب و  دیاهدیتسرپیم  هک  ار  ییاهتب  میاهداد  روتـسد  ام  هک  دننک  نالعا  مدرم  مومع  يارب  ارنآ  داد  روتـسد  دندرک 
نم نامرف  اب  سک  ره  دـینادب  دـنهد و  عفد  دوخ  زا  دـسریم  ناـشیا  رـس  رب  هچنآ  نونکا  مه  دـیاب  دـناسریم  يدوس  اـی  یناـیز  امـشب  اـهتب 

یتشذـگ وفع و  نم  شیپ  وا  يارب  دتـسرپب  تسا  هدـیرفآ  ار  ام  همه  هک  تسا  ییادـخ  نامه  هک  ارم  يادـخ  زج  ییادـخ  دـنک و  تفلاـخم 
نیا زا  مدرم  یـشکرس  شریذپ و  نازیم  زا  ات  دنتـشون  همان  نیمز  رتخاب  رواخ و  هب  هراب  نیا  رد  داد  روتـسد  ردنکـسا  سپـس  و  دوب ، دهاوخن 

. دنک راتفر  هنوگ  ناب  نانآ  اب  دوش و  هاگآ  نییآ 
نینچ وا  يارب  دش و  نیگمشخ  تخس  دیـسر  شویراد  هب  وا  همان  نوچ  دندرب و  نیمز  ناهاش  روضحب  ار  وا  ياههمان  ردنکـسا  ناگداتـسرف 

. تشون
سوفلیف ام و  نایم  انامه  سوفلیف ، رسپ  ردنکسا  هب  تسا  ناشفا  وترپ  دیشروخ  نوچمه  دوخ  روشک  مدرم  يارب  هک  اراد  رـسپ  شویراد  زا  " 
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، تسا هدرک  تخادرپ  شیوخ  یگدنز  تدم  مامت  رد  دزادرپب و  جارخ  هک  تسا  هدوب  ياهمانحلص  نامیپ و 
57 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

دناشچ مهاوخ  ار  یگدنامرد  هزم  وت  هب  تروص  نآ  رد  هک  ینک  ریخات  نآ  تخادرپ  رد  هک  ممهفن  دیـسر  وت  تسدب  نم  همان  نوچ  نونکا 
". مالسلا و  تفریذپ ، مهاوخن  وت  وا  یشزوپ  رذع و  و 

: ردنکسا شویراد و 

دیسر شویراد  هب  ربخ  نیا  نوچ  درک و  تکرح  قارع  يوسب  نانآ  اب  درک و  عمج  ار  دوخ  ياههاپس  دیسر  ردنکسا  هب  شویراد  همان  نوچ 
ییورایور يارب  داد و  رارق  دوب  وا  دوخ  ياهانب  زا  هک  رهـش  نآ  راصح  رد  درک و  عمج  نادمه  رد  ار  دوخ  ياههنیجنگ  نادـنزرف و  نانز و 

وا روشک  زا  یـشخب  هب  نتفای  تسد  شویراد و  رب  يزوریپ  يارب  يدـیما  ردنکـسا  درک و  وا  اب  یناوارف  ياهگنج  دـمآ و  نوریب  ردنکـسا  اب 
ار ود  نآ  تخاس و  هسیـسد  دـندوب  شویراد  نانابهگن  ناگژیو و  یماظن و  ناهدـنامرف  زا  هک  نادـمه  مدرم  زا  درم  ود  اب  هکنآ  ات  تشادـن 

. دنتفریذپ ود  نآ  دننک و  تنایخ  رکم و  شویراد  هب  تبسن  ات  تفیرف  درک و  قیوشت 
دندرک و ریگلفاغ  دنداد و  رارق  هلمح  دروم  ار  شویراد  رـس  تشپ  زا  ود  نآ  دوب  گنج  لوغـشم  ردنکـسا  اب  شویراد  هک  یلاح  رد  يزور 
دش و هدایپ  بسا  زا  داتسیا و  تشاد  یقمر  زونه  هک  شویراد  نیلاب  رب  دمآ و  شیپ  ردنکـسا  دندش ، هدنکارپ  شویراد  نایهاپـس  دنتـشک و 

ارم مه  نونکا  مراذگیماو  تدوخ  یهاشداپ  هب  ارت  يرب  تمالـسب  ناج  رگا  ردارب  يا  تفگ  درک و  یباتیب  وا  رب  داهن و  نماد  رب  ار  وا  رس 
. مهد ماجنا  وت  يارب  ارنآ  ات  هد  نامرف  يراد  تسود  هچ  ره  هب 

ناـهاشداپ هک  متـسین  ناـمه  نم  رگم  متـسه  یلاـح  هچ  رد  زورما  مدوب  یلاـح  هچ  رد  زورید  هک  ریگب  تربع  دـنپ و  نم  زا  تفگ  شویراد 
نآ نتشاد  زا  سپ  زورما  و  دندرکیم ، رذح  نم  زا  جارخ  تخادرپ  اب  دنتـشاد و  نم  زا  يرادربنامرف  هب  رارقا  دندیـسرتیم و  نم  زا  یگمه 

. ماهداتفا كاخ  رب  اهنت  ناوارف  نایهاپس  گرزب و  یهاشداپ 
ییاونیب چیه  دنراذگیمن و  مارتحا  تورث  یهاشداپ و  يارب  ار  یسک  دنرادن و  یمیب  وا  تورث  هاشداپ و  چیه  زا  اهتشونرس  تفگ  ردنکـسا 

. دوشیم دوبان  تسین و  ناباتش  دوریم و  نایم  زا  دوز  هک  تسا  يرذگدوز  هیاس  ایند  انامه  دننکیمن  ریقحت  وا  رقف  يارب  مه  ار 
58 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

زیچ همه  دراد و  دیامرفیم  ردقم  وا  هک  یتشونرس  یهلا و  ياضق  هب  یگتـسب  زیچ  همه  هک  ماهتـسناد  یتسردب  ار  نیا  يرآ  تفگ  شویراد 
ییانـشور هیام  هک  کنـشور  نم  رتخد  اب  مهاوخیم  وت  زا  منکیم و  شرافـس  منادنزرف  نانز و  هرابرد  وت  هب  نم  تسا و  یناف  دنوادخ  زج 

. ینک جاودزا  تسا  نم  لد  هویم  مشچ و 
ینخـس هراب  نیا  رد  شویراد  مریگ ، ماقتنا  وا  زا  اـت  درک  وت  هب  تبـسن  ار  راـک  نیا  یـسک  هچ  وگب  نمب  درک  مهاوخ  نینچ  تفگ  ردنکـسا 

. تشذگرد دعب  یکدنا  دنامزاب و  راتفگ  زا  شوماخ و  نآ  زا  سپ  شنابز  تفگن و 
نایرکشل رب  ار  ام  هک  یتفگیمن  رگم  هاشداپ  يا  دنتفگ  ود  نآ  دنـشک ، راد  رب  شویراد  روگ  رانک  ار  وا  لتاق  ود  ره  داد  روتـسد  ردنکـسا 

. مدرک نانچمه  يرآ  تفگ  یهدیم ؟ يرترب  یهدنامرف و  دوخ 
، تشون تیلست  دندوب  نادمه  رد  هک  شویراد  رسمه  ردام و  يارب  هاگنآ  ردنکسا  دندرم ، ات  دندرک  راسگنـس  ار  ود  نآ  داد  روتـسد  هاگنآ 

يارب ار  وا  دزاـس و  زهجم  زاـهج  نیرتـهب  هب  ار  اراد  رتـخد  کنـشور  دـیآ و  لـباب  هب  اـت  تشون  دوب  هیردنکـسا  رد  هک  دوـخ  رداـم  يارب  و 
. درک نانچ  وا  دراد و  لیسگ  سراف  هب  ردنکسا 

: ردنکسا حوتف 
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هزرابم نت و  هب  نت  گنجب  ار  روف  ردنکـسا  دـش و  ییورایور  ناشیا  ناـیم  دـنه  زرم  رد  درک و  دـنه  هاـشداپ  رؤف  گـنهآ  ردنکـسا  هاـگنآ 
درک و لابقتسا  ار  راک  نیا  دوب  دمآ  راک  گرزب و  دنمورین و  تماق و  دنلب  يدرم  هک  رؤف  دنـشکن ، ار  رگید  کی  نایرکـشل  ات  درک  توعد 

هاگدروآ كاخ  درگ و  نوچ  دـمآ و  وا  يوسب  دوب و  هدـید  ناوتان  رغـال و  رهاـظ  هب  ار  ردنکـسا  هک  تسناد  منتغم  یتصرف  دوخ  يارب  ارنآ 
. تفریذپ ار  ناشیا  حلص  وا  دندش و  ردنکسا  میلست  وا  نایهاپس  تسا  هدش  هتشک  رؤف  دندید  تسشنورف 

زا دنتشگیم و  اهرازهشیب  رد  هنهرب  ياپ  نت و  اب  ناگمه  هک  دید  غالک  یهایس  هب  ار  یمدرم  نآ  رد  درک و  نادوس  نیمزرس  گنهآ  هاگنآ 
تشذـگ و ناشیا  زا  وا  دـندروخیم و  ار  رگید  یخرب  ناشیا  زا  یخرب  دـندشیم  دوبمک  لاس و  طحق  راـتفرگ  رگا  دـندروخیم و  اـههویم 

دوخ يرادربنامرف  دمآ و  وا  شیپ  نمی  هاشداپ  نرقا  عبت  دمآ ، دورف  دوب  نمی  نیمزرس  زا  هک  ندع  لحاس  رد  دناسر و  ایرد  رانک  هب  ار  دوخ 
ار

59 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
داد و واب  ار  نمی  ياهناغمرا  ایاده و  زا  يرایسب  داد و  لزنم  دروآرد و  [ 40  ] ءاعنص رهـش  هب  ار  وا  درک و  دهعت  ار  جارخ  تخادرپ  نالعا و 

. دوب اجنآ  هام  کی  ردنکسا 

[ هنانک نب  رضن  اب  شتاقالم  و   ] هکم رد  ردنکسا 

ردنکسا دمآ و  ردنکسا  دزن  هنانک  نب  رضن  دندوب ، هریچ  رهش  نآ  رب  هکم و  نکاس  هعازخ  هلیبق  ماگنه  نآ  رد  درک و  هماهت  گنهآ  نمی  زا 
رـضن و صوـصخم  ار  هکم  دـنار و  نوریب  هکم  زا  ار  هعازخ  و  دنـشاب ؟ نکاـس  هـکم  مرح  رد  هـعازخ  زا  هورگ  نـیا  دـیاب  ارچ  دیـسرپ  وا  زا 

ییاهـششخب زیاوج و  دـندوب  مرح  نکاس  هک  ناندـع  نب  دـعم  نادـنزرف  نایم  درازگ و  هبعک  هناخ  جـح  ردنکـسا  داد ، رارق  هنانک  نادـنزرف 
. درک برغم  ياهنیمزرس  گنهآ  ایرد  هار  زا  هدج  زا  درک و  شخپ 

: برغم ياهنیمزرس  رد  ردنکسا 

دور جـنپ  هک  ار  نیمز  یناـیم  هقطنم  درک ، شخب  شیوخ  هناـگهس  نادـنزرف  ناـیم  ار  نیمز  ع )  ) حون هک  تسا  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا 
ام قطانم  ماح  يارب  تشاذگاو ، ماس  هب  دـنکیم  باریـس  ارنآ  تسا  خـلب  دور  نامه  هک  نوسیق  و  [ 41  ] ناحیج ناحیـس و  هلجد و  تارف و 

. داد رارق  ار  ابص  داب  شزو  لحم  ات  نوسیق  ءارو  ام  ياهنیمزرس  ثفای  يارب  داد و  رارق  ار  روبد  داب  شزو  لحم  ات  لین  ءارو 
نیمزرس گنسرف و  رازه  هس  رزخ  نیمزرس  گنـسرف و  رازه  هس  ناکرت  ياهنیمزرـس  تسا ، گنـسرف  رازه  راهچ  تسیب و  نیمز  دناهتفگ  و 

رازه هس  مور  نیمزرـس  گنـسرف و  رازه  شـش  ناتـسوپهایس  قطانم  رگید  نادوس و  هشبح و  دنه و  ياهنیمزرـس  گنـسرف و  رازه  ود  نیچ 
ار سلدنا  هجنرف و  هخبط و  هیقیرفا و  نوچمه  نآ  ءارو  ام  رصم و  هک  ناعنک  نیمزرس  گنسرف و  رازه  هس  اهبالقص  نیمزرس  گنـسرف و 

لماش
______________________________

رتکد موحرم  همجرت  یبوقعی  نادـلبلاك ، ر . الثم ، دناهتـسناد ، نمی  رهـش  نیرتمهم  ارنآ  میدـق  ییایفارغج  ياهباتک  بلاغ  رد  ءاعنـص : - 40
هاجنپ دصکی و  دودح  تسا و  یلامـش  نمی  تخت  ياپ  زورما  ءاعنـص  سمـش  موس 1356  پاچ  باتک  رـشن  همجرت و  هاگنب  ص 97  یتیآ 

(. م . ) دراد نکاس  نت  رازه 
سومرط کیدزن  یلوطانآ و  نیمزرـس  رد  دور  ود  ناحیج  ناحیـس و  دناهتـشون  ذخام  رکذ  نودـب  یقرواپ  رد  تسا  نینچمه  نتم  رد  - 41

(. م ، ) يدالیم رصم 1906  پاچ  تاحفص 191 ج 5 و 186 ج 3  نادلبلا  مجعم  توقای  ك ، ر . رتشیب ، عالطا  يارب  و  تسا .
60 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
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. گنسرف رازه  نآ  فارطا  برعلا و  ةریزج  گنسرف و  رازه  هس  تسا 
گنـسرف راهچ  وا  رهـش  هکنیا  وا و  یهاـشداپ  یگرزب  تیمها و  وا و  روشک  یمرخ  شرتسگ و  نیمز و  برغم  هکلم  هفادـنق  ربخ  دـنیوگ و 

دیـسر و ردنکـسا  هب  هفادنق  یـشیدنارود  يدـنمدرخ و  ربخ  تسا و  هتفر  راکب  نآ  يور  ابرد  عارذ  تصـش  لوطب  ییاهگنـس  هعطق  تسا و 
. تشون نینچ  وا  يارب 

هچ دنوادخ  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  وت  هب  دعب  اما  ةرمـس ، هکلم  هفادـنق  هب  نیمز  ناهاشداپ  همه  رب  هریچ  هاشداپ  سوفلیف  رـسپ  ردنکـسا  زا  " 
یهد و شوـگ  ارم  نخـس  رگا  نوـنکا  تسا  هدوـمرف  مهارف  نم  يارب  یگرب  زاـس و  يزوریپ و  هچ  تسا و  هدیـشخب  نم  رب  ار  ییاـهنیمزرس 

نم يارب  جارخ  يراذگب و  رانک  دـنوشیم  هدـیتسرپ  دـنوادخ  زا  ریغ  هک  ار  یناکیرـش  ناتب و  يروآ و  نامیا  ادـخ  هب  یـشاب و  رادربنامرف 
و دـمآ ، مهاوخ  وت  يوسب  يریذـپن  ار  داهنـشیپ  نیا  رگا  مدرگیمرب و  وت  نیمزرـس  زا  مرادیمرب و  وت  زا  تسد  مریذـپیم و  وت  زا  یتـسرفب 

". تسین ادخ  هب  لکوت  اب  زج  ییورین 
. تشون نینچ  وا  يارب  هفادنق 

زا ریغ  زا  هک  یشچب  ار  يزیچ  ات  ایب ، ییایب  یهاوخیم  رگا  تسا ، هتشاداو  همان  نیا  نتشون  هب  ارت  وت ، یگتفیـش  دوخب  ناوارف و  یـشکرس  " 
". مالسلا ياهدیشچن و  نم 

وا دنک و  توعد  وا  زا  يرادربنامرف  هب  ار  هفادنق  ات  تشون  دوب  ردنکسا  تعاطا  رد  هک  رصم  هاشداپ  هب  دوب ، نینچ  ردنکسا  همان  خساپ  نوچ 
دزن تفاین و  تسد  بولطم  هجیتن  هب  یلو  تفر  هفادنق  دزن  دوخ  ناگژیو  زا  نت  دص  هارمه  رصم  هاشداپ  دناسرتب ، یشکرس  یماجرفدب  زا  ار 

. تخاس هاگآ  ار  وا  تشگرب و  ردنکسا 
هار هام  کی  رصم  ات  نآ  هلصاف  هک  دیسر  [ 42  ] ناوریق رهش  هب  نوچ  درک و  تکرح  هفادنق  يوسب  دوخ  ياهرکشل  اب  دش و  هدامآ  ردنکـسا 

حلـص و نامیپ  وا  اب  ماجنا  رـس  تسا و  يرابخا  اهناتـساد و  ود  نآ  يارب  تفر و  شیپ  هفادـنق  يوسب  دوشگ و  اهقینجنم  بصن  اب  ارنآ  تسا 
. دشاب هتشادن  يراک  هفادنق  روشک  یهاشداپ و  هب  هک  دش  دهعتم  تشون و  یتشآ 

______________________________

رایـسب يدجاسم  نآ  رد  دوب و  برغم  ياهنیمزرـس  تخت  ياپ  تخاس و  يرجه  لاس 55  رد  ارنآ  عفان  نب  ۀـبقع  هک  سنوت  رد  يرهـش  - 42
. دراد دوجو 

61 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نیمزرس يزرم  هیحان  هب  هاگنآ  دوب  اجنآ  یتدم  دش و  نآ  دراو  درک و  تسا  عقاو  لامـش  رد  هک  یتاملظ  هب  نتفر  گنهآ  اجنآ  زا  ردنکـسا 

[. 43  ] دراد مان  هیروس  يرگید  هینوفاق و  یکی  هک  تخاس  اجنآ  رهش  ود  تشگزاب و  مور 

: رود رواخ  ياهنیمزرس  ردنکسا و 

عولط لـحم  يوسب  هار  نیا  زا  تسا  نکمم  هنوـگچ  دـنتفگ  واـب  شناریزو  دورب ، قرـشم  نیمزرـس  هب  هک  تفرگ  میمـصت  ردنکـسا  هاـگنآ 
كرچ و هیبش  نآ  بآ  اریز  دننکیمن  دمآ  تفر و  اهیتشک  ایرد  نیا  رد  يرذگب و  گنرزبس  يایرد  نیا  زا  هکنیا  نودـب  يورب  دیـشروخ 

. تسین نآ  دب  يوب  لمحت  يارای  ار  سکچیه  تسا و  بادرز 
. منک روبع  ییاهنت  هب  مدوخ  طقف  دنچ  ره  تسین  هراچ  راک  نیا  زا  تفگ  ردنکسا 

. دوب میهاوخ  وت  هارمه  مه  ام  يورب  اجک  ره  دنتفگ  نانآ  و 
هک دیسر  اهیبلقص  نیمزرس  هب  تسخن  درک  دیشروخ  ندمآرب  لحم  قرـشم و  گنهآ  دومیپ و  ار  مور  نیمزرـس  درک و  تکرح  ردنکـسا 
وا رادربنامرف  هک  تفر  ناکرت  ياهنیمزرس  هب  اجنآ  زا  دندش و  وا  میلست  هک  تفر  رزخ  ياهنیمزرس  هب  هاگنآ  دندش ، وا  رادربنامرف  عیطم و 
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نوچ درک و  روبع  مه  نابایب  نآ  زا  دیـسر  نیچ  ناتـسکرت و  نایم  نابایب  هب  اـت  داد  همادا  دوخ  هارب  ناـکرت  نیمزرـس  رد  ناـنچمه  دـندش و 
مان دوخ  دنهن و  وا  رب  ردنکـسا  مان  داد  روتـسد  دناشن و  دوخ  ياج  هب  دوب  سوانیف  شمان  هک  ار  دوخ  ناریزو  زا  یکی  دیـسر  نیچ  کیدزن 

تفگ یتسیک ؟ دیسرپ  وا  زا  هاش  دش ، دراو  نیچ  هاش  دزن  هب  دیسر و  اجنآ  نوچ  درک و  نیچ  هاش  هاگرد  گنهآ  داهن و  شیوخ  رب  سوانیف 
ارت تفگ  وت ، نیمزرس  ياهزرم  رد  تفگ  یتشاذگ ؟ رس  تشپ  اجک  ار  وا  دیسرپ  تسا ، هریچ  نیمز  ناهاش  همه  رب  هک  مردنکـسا  هداتـسرف 

یکین و وت  اب  درادیم  رقتسم  تدوخ  نیمزرس  رد  ارت  يریذپب  رگا  مربب ، وا  شیپ  ارت  هک  تسا  هداتسرف  ارم  تفگ  تسا ؟ هداتـسرف  هچ  يارب 
شویراد زا  یتسین  هاگآ  میوگیم  هچناب  رگا  درک و  دهاوخ  ناریو  ارت  نیمزرـس  تشک و  دهاوخ  ارت  يریذپن  رگا  و  درک ، دهاوخ  شـشخب 

رتگرزب و یهاشداپ  نیمز  رد  هک  سرپب  رهش  ناریا  هاشداپ  اراد  رسپ 
______________________________

عوضوم نیاب  ياهراشا  توقاـی  تسا  ماـش  قطاـنم  زا  هک  هیروس  هملک  لـیذ  و  مدـیدن ، سرتسد  دروم  ییاـیفارغج  بتک  رد  ار  هینوفاـق  - 43
(. م  ) يدالیم رصم 1906  نادلبلا ج 5 ص 171  مجعم  ك ، ر . درادن ،

62 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
هک سرپب  دنه  هاشداپ  رؤف  زا  دناتس و  ار  وا  یهاشداپ  ناج و  تفر و  وا  يوسب  ردنکـسا  هنوگچ  دوبن و  وا  زا  رترادرکـشل  رتتنطلـسيوق و 

. دش هنوگچ  شماجنارس 
وا شیپ  یناگدـنیامن  هک  مدوب  نیا  ددـص  رد  تسا و  هدیـسر  نمب  وا  رفظ  يزوریپ و  درم و  نیا  راک  ربخ  سواـنیف  يا  تفگ ، نیچ  هاـشداپ 

جارخ هلاس  همه  دوب و  مهاوخ  وا  روتـسد  ياونـش  رادربنامرف و  نم  هک  مهد  عـالطا  واـب  منک و  ناـمیپ  حلـص و  ياـضاقت  وا  زا  متـسرفب و 
. دوش دراو  نم  نیمزرس  هب  وا  هک  تسین  يزاین  منکیم و  تخادرپ 

ینیچ ياهنیز  ینیچ و  یمـشیربا  ياههچراپ  زخ و  مقاق و  رومـس و  تسوپ  زا  دوخ  روشک  ياههفحت  نیرتهب  زا  ییایاده  دوخ و  جات  هاگنآ 
. تفرگ ار  همه  ردنکسا  داتسرف و  دوخ  هالک  دنبوزاب و  هرز و  میس و  رز و  ياههحفص  ربنع و  کشم و  يدنه و  ياهریشمش  و 

: جوجام جوجای و 

نینچ ارنآ  ناتـساد  لج  زع و  يادخ  هک  درک  تکرح  یمدرم  يوسب  درک و  اهر  ار  نیچ  نیمزرـس  تشگرب و  دوخ  هاگرکـشل  هب  ردنکـسا 
ار دس  نتخاس  ناتـساد و  یگنوگچ  دنناگدننکیهابت " نیمز  رد  جوجام  جوجای و  انامه  نینرقلا  وذ  يا  دـنتفگ  [" 44 : ] تسا هدومرف  نایب 

یلو میسانشیم  دنتسه  ام  کیدزن  هک  ار  یناسک  طقف  ام  دنتفگ  دیـسرپ  اهتلم  نآ  هرابرد  نانآ  زا  ردنکـسا  تسا ، هدومرف  نایب  دنوادخ  مه 
. دنتسه يرامک  کسنم و  سیرات و  لیوات و  جوجام و  جوجای و  میسانشیم  هک  ینانآ  میسانشیمن ، ار  نارگید 

تسوپخرس هک  دیسر  مدرم  زا  یهورگ  نایم  درک و  چوک  ناشیا  نیمزرس  زا  دش  هدوسآ  ناشیا  مدرم و  نایم  دس  نتخاس  زا  ردنکسا  نوچ 
رگید کی  اب  زور  هس  طقف  لاس  ره  رد  دندوب و  هتفرگ  هرانک  رگید  کی  زا  نادرم  ناشیا و  ياهنز  دندوب ، درخ  هتفشآ  و 

______________________________

هکنیا نینرقلا و  وذ  هملک  دروم  رد  تسا ، هدـمآ  هروس  نیمه   83 تایآ 100 - زا  نینرقلا  وذ  ناتـساد  فهک . مهدجیه  هروس  هیآ 95  - 44
یخرب تسا ، هتفر  نخس  وا  هرابرد  مه  یلهاج  عبانم  رد  تسا ، هدش  نوگانوگ  ياهثحب  خیرات  ریـسفت و  ياهباتک  رد  تسا  هدوب  یـسک  هچ 

ناونع یبلاطم  شوروک  هرابرد  مه  اریخا  دـننادیم  نینرقلا  وذ  ار  ردنکـسا  یخرب  نمی و  هاشداپ  نرقا  عبت  یخرب  ار و  ءامـسلا  ءام  نیرذـنم 
هیمالـسالا ص 403 ج 9 فراعملا  ةرئاد  ( 2  ) توریب پاچ  نایبلا ص 490 ج 6 و 5  عمجم  یـسربط ، ( 1  ) ك رتشیب ر . عالطا  يارب  دـش ،

(. م  ) خیرات نودب  نارهت  ناهج  تسفا  پاچ 
63 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
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زا ار  وا  هکنیا  زا  سپ  دییازیم  رـسپ  نز  رگا  درکیم  جاودزا  زور  هس  نامه  رد  دـنک  جاودزا  تساوخیم  هک  يدرم  ره  دـندشیم و  عمج 
ردنکسا درکیم ، يرادهگن  دوخ  شیپ  دییازیم  رتخد  رگا  درکیم و  میلست  ردپ  هب  ار  وا  دعب ) ياهلاس   ) زور هس  نامه  رد  تفرگیم  ریش 

هب اجنآ  زا  دـندرک ، يرادربنامرف  وا  زا  هک  دـید  اـبیز  دـنمونت و  یمدرم  دیـسر  [ 45  ] هناـغرف هب  هکنآ  اـت  دوـمیپ  هار  تفر و  ناـشیا  شیپ  زا 
اهیتشک اب  دیسر و  گرزب  هناخدورب  تفر و  [ 46  ] اراخب يوسب  درک و  تکرح  هاگنآ  دنام ، هام  کی  دمآ و  دورف  نآ  رد  تفر و  دنقرمس 

هک دیسر  ینیمزرس  هب  تفرگ و  شیپ  ار  نابایب  هار  سپس  دناسر ، تسا  ناسارخ  لمآ  نامه  هک  هیومآ  رهـش  هب  ار  دوخ  درک و  روبع  نآ  زا 
اجنآ دش و  کشخ  اهنیمز  نآ  دنتـسب و  ار  بآ  ولج  داد  روتـسد  دوب ، هدمآ  رد  رازغرم  رازهشیب و  تروصب  دوب و  هتفرگارف  بآ  ارنآ  رتشیب 

ورم نامه  هک  تشاذگ  مان  سوناخرم  ارنآ  تخاس و  ییاهژد  اههدکهد و  اهاتسور و  نآ  يارب  داد و  نکسم  ار  یهورگ  تخاس و  يرهش 
ماگنه نآ  رد  هک  دیسر  [ 48  ] ير هقطنم  هب  سپـس  دمآ و  سوط  روباشین و  هب  اجنآ  زا  هاگنآ  دـنیوگیم ، مه  سونالیم  ناب  و  تسا ، [ 47]

. دش هتخاس  روگ  مارهب  رسپ  درگدزی  رسپ  زوریف  یهاشداپ  هرود  رد  اهدعب  دوب و  هدشن  هتخاس  زونه 
لزنم دشیم  هدیمان  [ 50  ] نوفـسیط هک  یمیدق  رهـش  رد  دناسر و  قارع  هب  ار  دوخ  تفر و  [ 49  ] ناولح لبج و  هیحان  هب  اجنآ  زا  ردنکـسا 

. دناسر سدقملا  تیب  هب  ار  دوخ  درک و  ماش  گنهآ  سپس  دنام و  اجنآ  لاس  کی  درک و 
______________________________

زا رایسب  نابیدا  نادنمشناد و  یمالسا  هرود  رد  دیسر و  لامک  دحب  رهش  نآ  رد  فراعم  مولع و  ناتـسکرت ، رد  یگرزب  تلایا  هناغرف : - 45
. درک فرصت  يدالیم  لاس 1876  رد  هیسور  ار  رهش  نیا  دناهتساخرب  نآ 

يزاسهحلسا یتعنص و  یملع و  زکارم  زا  هیـسور  ناغفا و  دنه و  نیچ و  نایم  یناگرزاب  مهم  زکرم  هنایم  يایـسآ  گرزب  ياهرهـش  زا  - 46
. دوشگ ارنآ  لاسب 55  هیواعم  تموکح  رد  برع  هک  یمالسا  هرود 

. تسا هنزشتآ  دیپس  گنس  ورم  تغل  ینعم  تسا و  گنسرف  داتفه  روباشین  نآ و  نایم  هلصاف  هک  ناسارخ  رهش  نیرتفورعم  ورم : - 47
رد ار  رهش  نیا  تسا  هدوب  نایقوجلس  تخت  ياپ  یتدم  مجع  قارع  هطقن  نیرتیلامش  رد  ناریا و  یمیدق  فورعم و  ياهرهـش  زا  ير : - 48

. دوشگ هفوک  رادناتسا  رسای  رامع  روتسدب  دیز  نب  ةورع  رمع  تفالخ  هرود  رد  ترجه  متسیب  لاس 
تـسا هدوب  دابآ  یناریا  ناورـسخ  راگزورب  دادغب ، یقرـش  لامـش  يرتمولیک  تصـش  دصکی و  رد  قارع  فورعم  ياهرهـش  زا  ناولح  - 49

. دوشگ ار  نآ  رمع  تموکح  رد  صاقو  یبا  نب  هبتع  نب  مشاه 
. دنیوگ نوفیستکا  ارنآ  ناییاپورا  هدوب و  نآ  رد  ناورسخ  زا  یخاک  تسا  دادغب  یگنسرف  هس  رد  دناهتفگ  نانادیفارغج  - 50

64 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: فئاوطلا كولم 

. تفگ نینچ  سیلاطاطسرا  دوخ  داتسا  هب  تفرگ  مارآ  سدقملا  تیب  رد  ردنکسا  نوچ  و 
دوخ دض  رب  ار  نیمز  مدرم  همه  عقاو  رد  ماهدرک  فرصت  ار  ناشیا  لاوما  هتفرگ و  ار  ناشیاهروشک  هتـشک و  ار  ناهاشداپ  همه  نوچ  نم  " 

دوبان تسین و  دنـشکب و  ار  نانآ  دنروآ و  موجه  نم  نیمزرـس  مدرم  هب  نم  زا  سپ  هک  مسرتیم  دـننم و  هاوخنوخ  ناگمه  ماهتخیگنارب و 
لها نیمز  ره  رد  هک  ار  سک  ره  نافیرش و  نادنمدرخ و  همه  هک  ماهدیـشیدنا  نینچ  و  دوب ، دهاوخ  نم  رب  نانآ  هنیک  هطـساوب  نیا  دننک و 

". مشکب ار  ناهاشداپ  نادنزرف  تسا و  يرالاس 
یـشکب ار  ناگدازهاش  يرالاس و  هتـسیاش  مدرم  نادنمدرخ و  وت  رگا  یهگناو  تسین  نیدـتم  اسراپ و  مدرم  يار  نیا  تفگ  ودـب  شداتـسا 

رگا یلو  تشاد ، دـنهاوخ  تروشک  نیمزرـس و  مدرم  هب  تبـسن  وت  زا  سپ  يرتـشیب  هنیک  دوب و  دـنهاوخ  وت  دـض  رب  ناـنچمه  مدرم  مومع 
یـشخب و هب  ار  کـی  ره  یهن و  جاـت  ناـشیا  رـس  رب  یناوخارف و  دوخ  شیپ  ار  ناـنآ  ینک و  عمج  ار  نادـنمدرخ  ناـگدازهاش و  یتسرفب و 
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يزیچ نتفرگ  يارب  دشاب  هتشاد  هک  یـصرح  ناشیا  زا  کی  ره  ینکیم و  لوغـشم  ناشدوخب  ار  نانآ  بیترت  نیا  اب  یهد  یهاشداپ  يرهش 
ناشدوخ نایم  نانآ  يریگرد  دـنکیم و  يراددوخ  وت  ياهنیمزرـس  ندرک  دوباـن  هلمح و  زا  هجیتن  رد  تسا و  يرگید  تسد  رد  هک  تسا 

یناسک نامه  ناـنآ  درک و  ناـنچ  تفریذـپ و  وا  زا  ار  عوضوم  نیا  ردنکـسا  درک و  یهاوخ  مرگرـس  ناـشدوخ  هب  ار  ناـنآ  دوب و  دـهاوخ 
. دنیوگیم فئاوطلا  كولم  ناشیاب  هک  دنتسه 

: ردنکسا راک  نایاپ 

هس دنارذگ ، نیمز  يور  رب  یشکرکشل  رد  ار  لاس  راهچ  تسیب و  تشذگرد  سدقملا  تیب  رد  یهاشداپ  لاس  یس  زا  سپ  ردنکسا  هاگنآ 
تـشذگرد ردنکـسا  نوچ  و  دوب ، میقم  ماش  رد  تشگزاب  زا  سپ  مه  لاـس  هس  تشاد و  تماـقا  هیردنکـسا  رد  دوخ  راـک  زاـغآ  رد  لاـس 

. دندرب هیردنکسا  هب  دنداهن و  نیرز  یتوبات  رد  ار  شدسج 
65 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

مانب يرهش  ناهفصا ، رد  یج  ناسارخ ، رد  ورم  برع ، نیمزرس  رد  نارجن  رـصم ، نیمزرـس  رد  هیردنکـسا  تخاس ، رهـش  هدزاود  ردنکـسا 
. دوب مور  نیمزرس  رد  تخاس  هک  ییاهرهش  رگید  نیچ و  رد  ۀینرق  مانب  يرهش  و  دنه ، رد  نیورج  مانب  يرهش  ایرد ، لحاس  رد  ادودیص 
دوخ هطخ  يرادـهگن  ظفح و  هب  دوب  هتـشامگ  یهاـش  هب  ار  ناـشیا  ردنکـسا  هک  ناـنآ  زا  کـی  ره  تشذـگرد ، ردنکـسا  نوچ  دـنیوگ و 

هک یسک  زا  رگا  دندرکیم و  حرط  رگید  کی  نایم  یفـسلف  یبدا و  تاثحابم  الومعم  دندرک و  اهر  ار  رگید  کی  نایم  گنج  تخادرپ و 
دروم هطخ  زا  يزیچ  درکیم و  متـس  يرگید  رب  یـسک  رگا  و  دندربیم ، وا  شیپ  ار  هدننکلاؤس  دادیم  حیحـص  خساپ  دـندوب  هدرک  لاؤس 

دـندشیم و هدامآ  رگمتـس  اب  گنج  يارب  ناگمه  دادیم  همادا  رگا  دندرمـشیم و  تشز  ار  وا  راک  نیا  ناگمه  تفرگیم  ار  وا  فرـصت 
. دندش هدیمان  فئاوطلا  كولم  تهج  نیمهب 

: نمی ناهاشداپ 

هراشا

هب ار  دوسالا  رجح  دـندوب  هتفرگ  میمـصت  تسا  هدومرف  تنعل  ار  هعـضبا  ناشرهاوخ  ناشیا و  ربمایپ  هک  ییهناگراهچ  ناـهاشداپ  دـناهدروآ 
. دندرک هکم  گنهآ  روظنم  نیمهب  دنزاس و  لقتنم  ءاعنص  هب  هکم  مرح  هقطنم  زا  ار  جح  بیترت  ناب  ات  دننک  لقتنم  ءاعنص 

هثراح مانب  رهف  نارـسپ  زا  یکی  درک و  گنج  تفر و  ناشیا  هلباقم  هب  نانآ  هارمه  وا  دندش و  عمج  رـضن  نب  کلام  نب  رهف  دزن  هنانک  هلیبق 
دش و ریسا  یمراهچ  دندش و  هتشک  نت  هس  مه  هناگراهچ  ناهاشداپ  نآ  زا  دش ، هتـشک  گنج  نیا  رد  تسا  هدنامن  یقاب  يدنزرف  وا  زا  هک 

. دوب ریسا  رهف  تسد  رد  نانچمه  گرم  ماگنه  ات 
الومعم درک  تموکح  هدیدنـسپان  رایـسب  یـشور  اب  دوخ  ردارب  راهچ  زا  سپ  هک  دـنیوگیم  مه  ریفقنع )  ) واب هک  تسا  ینز  ناـمه  هعـضبا 

مه سکچیه  تخیمآیم و  رد  وا  اب  درم  نآ  دـناوخیمارف و  ییوجماک  يارب  ار  وا  دـمآیم  شـشوخ  کـی  ره  زا  دـیزگیمرب و  ار  نادرم 
درم نآ  دزیمآرد و  وا  اب  هک  تساوخ  وا  زا  دیدنسپ و  ار  وا  دید و  ار  سیق  زا  یناوج  راب  کی  دنک . ضارتعا  واب  دروم  نیا  رد  تسناوتیمن 

يرگید لهس و  ار  ناشیا  زا  یکی  دش و  رادراب  دندوب  مأوت  هک  رسپ  ود  هب  وا  درک و  نانچ 
66 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. تسا هدورس  نینچ  سیق  نارعاش  زا  يرعاش  هراب  نیا  رد  تشاذگ ، مان  فوع  ار 
يوناب ار  وا  هاگ  ره  دیآیمن ، نامگب  وا  یشنم  گرزب  تسابیز و  روانت و  کچوک و  يابیز  فلز  دیراورم و  هراوشوگ  ياراد  هک  یسک  " 
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". دشکیم وا  اب  ندرک  یخوش  يارب  ار  شکرس  بسا  نامسیر  دنیبب  ریمح  هلیبق  زا  يرتهم 
نامع هقطنم  رد  رایسب و  ياهرکشل  ياراد  گرزب و  یهاشداپ  تسا  هدوب  [ 51  ] رباحی سنع و  ياههلیبق  هاشداپ  هک  مه  رتانشلا  وذ  دنیوگ ،

: تسا هدوب  مکاح  ایرد  ياههرانک  همامی و  نیرحب و  و 

: هشا رسپ  ناودرا  یهاشداپ 

زا رتـشیب  یهاپـس  ياراد  رتـگرزب و  سکچیه  دـندرکیم  تموکح  ناریا  ياهنیمزرـس  رد  هک  فئاوطلا  كولم  ناـهاشداپ  ناـیم  دـناهتفگ ،
. تسا هدوبن  لبج  هیحان  هاشداپ  ناکشا  رسپ  هشا  رسپ  ناودرا 

ره ناهاش  رگید  هکنآ  لاـح  تسا و  هدوب  وا  اـب  [ 53  ] ناولح قذقناجرهم و  ناذبـسام و  نادـمه و  و  [ 52 ( ] ناهام  ) هاـم ود  ره  تموکح 
مکاح شنادنواشیوخ  زا  یکی  ای  شرـسپ  وا  زا  سپ  درمیم  هک  ناشیا  زا  کی  ره  دناهتـشاد و  ار  رهـش  کی  ای  هقطنم  کی  تموکح  مادک 

صاصتخا وا  يارب  ار  يرتشیب  قطانم  یهاشداپ  مه  ردنکـسا  اریز  تسا  رترب  ناشیا  زا  هک  دنتـشاد  رارقا  ناودرا  هب  تبـسن  ناگمه  دشیم و 
. تسا هدش  ثوعبم  نامز  نیا  رد  ع )  ) میرم نب  یسیع  دنیوگ  دوب ، دنواهن  نهک  رهش  ناودرا  تماقا  لحم  دوب ، هداد 

: ورمع نب  دعسا 

هللا دبع  رسپ  حبص  رسپ  کلام  رسپ  هعیبر  رسپ  ورمع  رسپ  دعسا  دنیوگ 
______________________________

راد نوراه ص 405 ، دـمحم  مالـسلا  دـبع  داتـسا  پاچ  برعلا ، باسنا  ةرهمج  مزح ، نبا  ك ، ر . هلیبق ، ود  نیا  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  - 51
(. م  ) يدالیم رصم 1971  فراعملا 

، توقای ك ، ر . دـناهدرب ، راکب  هدـکهد  هبـصق و  ینعمب  ار  هاـم  تغل  هرـصب  مدرم  تسا ، دـنواهن  رونید و  رهـش  ود  هاـم ، ود  زا  روظنم  - 52
(. م  ) رصم پاچ  نادلبلا ص 375 ج 7  مجعم 

(. م  ) رصم پاچ  ص 210 ج 8  تسا ، ناولح  نادمه و  نایم  عیسو  ياهقطنم  تسا  هدش  تبث  قذقناجرهم  تروصب  نادلبلا  مجعم  رد  - 53
67 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. تسا هدش  هاشداپ  ع )  ) نامیلس زا  سپ  هک  تسا  یسک  نامه  رسای  و  تسا ، رسای  رسپ  دیز  رسپ 
دندوب ریمح  هقطنم  ناهاشداپ  هک  برعی  نب  بجـشی  نب  ابـس  نب  نـالهک  لـئابق  تموکح  نتفریذـپ  زا  دیـسر  غولب  دـشر و  هب  دعـسا  نوچ 

تدم هک  دندوب  هاشداپ  تفه  ناشیا  دوب و  نمی  رب  لواقم  نادـناخ  تموکح  زا  سپ  نیا  دـندش و  عمج  وا  رب  ریمح  مدرم  درک ، يراددوخ 
. دندوب هدرب  ثرا  رگید  کی  زا  ار  یهاشداپ  لاس  هاجنپ  تسیود و 

دش زوریپ  مه  نانآ  رب  درک و  رباحی  سنع و  ياههلیبق  مکاح  گنهآ  سپـس  دش و  زوریپ  وا  رب  تفر و  نادمه  هلیبق  مکاح  گنج  هب  دعـسا 
. دیدرگ مهارف  وا  يارب  نمی  هقطنم  مامت  یهاشداپ  دش و  زوریپ  مه  وا  رب  تفر و  هدنک  هاشداپ  گنج  هب  هاگنآ  و 

رد وا  تخاس ، اجنآ  مکاح  ار  وا  داتسرف و  هماهت  زاجح و  هب  ار  دعس  نب  نوطیق  دوخ  يومع  رـسپ  دش  مهارف  دعـسا  يارب  یهاشداپ  نوچ  و 
زا وا  تسخن  هکنیا  رگم  دنتـسرفب  دیابن  رهوش  هناخ  هب  ار  ینز  چیه  داد  روتـسد  درک و  زاغآ  متـس  یـشکرس و  دمآ و  دورف  هنیدـم )  ) برثی

يریـش نارهاوخ  زا  یکی  هکنآ  اـت  تفرگ ، شیپ  ار  سیدـج  مسط و  هاـشداپ  قیلمع  شور  ناـمه  هراـب  نیا  رد  دـنک و  ییوجماـک  نز  نآ 
درک و وا  هارمه  ار  دوخ  سانـشان  روطب  مه  نالجع  نب  کلام  دـنربب  نوطیق  شیپ  ار  وا  دنتـساوخ  نوچ  دـش و  سورع  نـالجع  نب  کـلام 
دنتـشک و ار  همه  دـندرک و  هلمح  مه  وا  نارای  هب  تشک و  ار  وا  درک و  هلمح  نوطیق  هب  دوخ  ریـشمش  اـب  وا  دـندرک  تولخ  ار  هناـخ  نوچ 
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روهشم وا  ناتـساد  و  دز ، ودرا  تسا  موسوم  کلم  رئب  هب  هک  يرابیوج  رانک  هنیدم  رد  دمآ و  ناشیا  يوسب  دیـسر  دعـسا  هب  ربخ  نیا  نوچ 
: میاهتشون هدروآ و  اج  نیا  زا  ریغ  يرگید  ياج  رد  ارنآ  ام  تسا و 

[ مالسا روهظ  ات  حیسم  دالیم  زا  ]

(: ع  ) یسیع تثعب 

دوـخ يوـسب  ار  وا  دـنوادخ  دـندمآ و  وا  نتـشک  يارب  ناـیدوهی  تخیگنارب  يربماـیپ  هب  ار  ع )  ) میرم نب  یـسیع  دـنوادخ  نوـچ  دـنیوگ و 
لاعتم دنوادخ  دندرک و  دیهش  ار  وا  دنتفر و  ع )  ) ایرکز نب  ییحی  يوسب  نایدوهی  تفرگرب ،

68 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
تشک و ار  لیئارـسا  ینب  وا  تخاس و  هریچ  ناشیا  رب  دوب  [ 54  ] لوا رـصن  تخب  نادنزرف  زا  هک  ار  فئاوطلا  كولم  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ 

. دش هدز  ناشیا  رب  یتخبدب  يراوخ و 

: کباب رسپ  ریشدرا 

رـسپ ریـشدرا  وا  درک و  روهظ  ناکباب  رـسپ  ریـشدرا  تشذـگ  لاس  شـش  تصـش و  تسیود و  فئاوطلا  كولم  یهاشداپ  رب  نوچ  دـنیوگ 
. دوب پساتشگ )  ) فساتشب رسپ  رایدنفسا  رسپ  هاش  نمهب  رسپ  گرزب  ناساس  رسپ  سیرهم  رسپ  کفاف  رسپ  کچوک  ناساس  رسپ  کباب 

تفای و بیترت  وا  يارب  اهراک  و  دـنادرگرب ، تسخن  لاح  هب  ار  نیمز  ناریا  یهاـشداپ  اـت  دیـشوک  دـش و  رهاـظ  رخطـصا  رهـش  رد  ریـشدرا 
ناخرف تموکح  نیمزرس  هب  هکنآ  ات  تفرگیمورف  دوب  ناشیا  فرصت  رد  ار  هچنآ  تشکیم و  ار  یهاش  دشیم و  زوریپ  یهاش  رب  هراومه 

. دناوخارف دوخ  زا  يرادربنامرف  هب  ار  وا  تشون و  وا  يارب  ریشدرا  دیسر ، تسا  ناودرا  نامدود  هاش  نیرخآ  هک  [ 55  ] لبج هیحان  هاشداپ 
دـنلب و ياج  رب  ياپ  ناپوچ  ناـساس  رـسپ  نیا  تفگ  ریـشدرا  ناگداتـسرف  هب  دـش و  نیگمـشخ  تخـس  دیـسر  وا  يارب  ریـشدرا  هماـن  نوچ 

يارحـص رد  رهم  هاـم  زور  نیرخآ  رد  وـت  نـم و  هاگهدـعو  تشوـن  ریـشدرا  يارب  درکن و  یهجوـت  شاهماـن  هـب  تـسا و  هداـهن  نـیگمهس 
ار وا  ریـشدرا  دـندرک و  گنج  دـمآ و  اجنامه  رهم  نایاپ  رد  مه  ناخرف  دـناسر ، تشد  ناـب  ار  دوخ  وا  زا  شیپ  ریـشدرا  [ 56 ، ] ناجدزمره
ير و گنهآ  سپـس  دـنام و  اجنآ  هام  کی  درک و  لزنم  ناخرف  خاـک  رد  دـناسر و  دـنواهن  هب  ار  دوخ  درک و  تکرح  مد  ناـمه  تشک و 

تفر سراف  نامرک و  ناتـسیس و  هب  هاگنآ  درکیم ، يرادربنامرف  راهظا  واب  تبـسن  نآ  هاـش  دیـسریم  هک  نیمزرـس  ره  هب  درک و  ناـسارخ 
[57]
______________________________

تموکح زا  سویملطب  میوقت  تسا ، هدوب  دالیم  زا  لبق  ات 733  لاس 747  زا  ار  وا  یهاشداپ  تدم  اهینادلک  ناهاشداپ  زا  رصن : تخب  - 54
. تسا يراز  هیرگ و  یناوارف  نآ  ینعم  تسا و  سرن  تخب  وا  یناریا  مان  دیوگیم  ینوریب  دوشیم ، زاغآ  وا 

میوقت همجرت  ك ، هیحان ر . نیا  ياهرهـش  زا  عالطا  يارب  تسا  نادـمه  نآ  زکرم  هک  تسا  مجع  قارع  لبج  زا  روظنم  اج  نیا  لبج : - 55
(. م  ) 471 تاحفص 491 - نادلبلا 

(. م  ) تسا مجع  قارع  گرزب  ياهتشد  زا  یلو  هدماین  نادلبلا  مجعم  رد  دنچ  ره  ناجدزمره : - 56
دبع داتـسا  ملقب  ءادـفلا  وبا  نادـلبلا  میوقت  همجرت  رد  طوبرم  ثحابم  هب  روکذـم  ياهناتـسا  ياهرهـش  دودـح و  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 57

(. م  ) تسا هدش  ثحب  لیصفت  هب  هک  دییامرف  هعجارم  یتیآ  دمحملا 
69 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
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دـندمآ و وا  اب  گنج  ییورایور و  هب  زاوها  رد  فیاوط  ناهاش  درک ، قارع  گنهآ  سپـس  درک و  گنرد  لاـس  کـی  رخطـصا  رهـش  رد  و 
. تخاس ارنآ  دیشک و  ار  رهش  نآ  هشقن  دز و  ودرا  نیادم  زورما  لحم  رد  درک و  تکرح  تشک و  ار  نانآ  درک و  گنج  ناشیا  اب  ریشدرا 
وا اب  دوب و  ابیز  دنمدرخ و  ییوناب  دوب و  هدرک  ریـسا  دـنواهن  رد  وا  خاک  رد  هک  ار  ناخرف  ردارب  رتخد  دـش  راوتـسا  ریـشدرا  یهاشداپ  نوچ 
هک یتخاس  هاگآ  ارم  هک  يدرک  دب  تفگ  ودب  ریـشدرا  تشاد  راهظا  نوچ  دیـسرپ و  شرابت  بسن و  زا  درک و  راضحا  دوب  هتخیمآ  رد  البق 

ریزو ماسربا  هاگنآ  مراذگن و  هدنز  ار  وا  نامدود  نادناخ و  زا  سکچیه  دـنادرگ  زوریپ  ناخرف  رب  ارم  رگا  هک  ماهدرک  دـهع  يادـخ  اب  نم 
، دـنک ارجا  شاهراـبرد  ار  ریـشدرا  روتـسد  اـت  درب  نوریب  تفرگ و  ار  وا  تسد  ماـسربا  شکب ، ربب و  ار  رتخد  نیا  تفگ  تساوخ و  ار  دوخ 

داد روتـسد  درب و  دوخ  هناخب  ار  وا  ماسربا  تفگ  ار  نخـس  نیا  نوچ  مراد ، راب  هک  تسا  هاـم  دـنچ  نم  تفگ  ماـسربا  هب  دـمآ  نوریب  نوچ 
. متشک ار  وا  تفگ  ریشدرا  هب  دننک و  یکین  واب  تبسن 

وا زا  دروآ و  ریـشدرا  شیپ  ارنآ  دز و  رهم  نآ  رب  داـهن و  ياهچقودنـص  رد  دـیرب و  ار  شیوـخ  یلــسانت  ياهمادـنا  ماـسربا  هـک  دـناهدروآ 
ریشدرا دش و  دهاوخ  دنمزاین  ناب  يزور  يدوزب  هک  دنک  يرادهگن  ارنآ  دراپسب و  دوخ  دامتعا  دروم  دارفا  زا  یکی  تسدب  ارنآ  ات  تساوخ 

رـسپ روپاش  نامه  وا  دوب و  رتابیز  نارـسپ  همه  زا  هک  دـییاز  يرـسپ  وناـب  نآ  نآ ، زا  سپ  دـننک . يرادـهگن  ار  هچقودنـص  نآ  داد  روتـسد 
. دیسر یهاشداپ  هب  وا  زا  سپ  هک  تسا  ریشدرا 

هب دادیم و  همادا  يورـشیپ  هب  نانچمه  تشگزاب و  تشک و  ارنآ  هاش  درک و  لصوم  گـنهآ  سپـس  دـنام و  قارع  رد  لاـس  کـی  ریـشدرا 
ناریو ار  وا  رهش  تشک و  ار  وا  درک و  گنج  وا  اب  ریشدرا  دمآ و  وا  گنج  هب  نیرحب  هاشداپ  [ 58  ] قرطنس تفر ، همامی  نیرحب و  نامع و 

. درک
، دیامرف ینازرا  زارد  رمع  تیادخ  هاشداپ  يا  تفگ  دید  كانـشیدنا  نیگهودـنا و  اهنت و  ار  وا  دـمآ و  ریـشدرا  دزن  يزور  ماسربا  دـنیوگ 

هدروآرب و ار  تیوزرآ  يادخ  هکنآ  لاح  منیبیم و  كانشیدنا  نیگهودنا و  ارت  هک  تسیچ 
______________________________

(. م  ) متفاین ارنآ  سرتسد  دروم  ياهباتک  رد  تسا و  هنوگنیمه  بارعا  اب  نتم  رد  هملک  نیا  طبض  قرطنس : - 58
70 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

نیا درادیم  نیگهودنا  ارم  هچنآ  تفگ  ریـشدرا  [ 59 . ] یتسه هاش " ناهاش  زورما " وت  تسا و  هدـنادرگرب  وت  يارب  ار  تناـکاین  یهاـشداپ 
ار نتـشیوخ  نآ  رد  هک  ارم  یهاـشداپ  هک  تسین  يرـسپ  ارم  دـناهدرک و  يرادربناـمرف  ناـهاش  همه  ماهدـش و  هریچ  نیمز  همه  رب  هک  تسا 

هدیـسر یناکـشا  يوناب  نآ  زار  نتخاس  شاف  ماگنه  نونکا  تفگ  دوخ  اب  دینـش  ار  نخـس  نیا  ماسربا  نوچ  دربب ، ثراـب  متخادـنا  تمحزب 
يداد ار  یناکـشا  نز  نآ  نتـشک  روتـسد  نم  هب  هـک  يزور  نآ  هاـشداپ  يا  تـفگ  ماـسربا  تـسا . هدـش  هلاـس  جـنپ  شرـسپ  و  [ 60  ] تسا

ارنآ ماسربا  داد ، روتـسد  ریـشدرا  دنروایب ، ارنآ  يامرف  روتـسد  منآ  دـنمزاین  زورما  مدوب ، هتـشاذگ  تناما  وت  دزن  رهم  هب  رـس  ياهچقودـنص 
تفگ وا  يارب  ار  عوضوم  ماسربا  و  تسیچ ؟ نیا  دیسرپ  ریـشدرا  داد ، ناشن  ریـشدرا  هب  دوب  هدش  کشخ  نآ  رد  هک  ار  دوخ  مادنا  دوشگ و 

روآ نم  شیپ  دوخ  لاس  نس و  مه  هچب  رسپ  دص  نایم  ار  وا  تفگ  ماسربا  هب  دش و  داش  تخس  ریـشدرا  هک  درک  وگزاب  ار  كرـسپ  لاح  و 
. درک نانچ  ماسربا  و 

ار وا  دوخ و  نایم  تهابـش  دیـسر و  روپاش  هب  هکنیمه  تسیرگن و  تقدـب  ار  کی  ره  وا  دروآ  ریـشدرا  شیپ  ار  ناکدوک  نآ  ماـسربا  نوچ 
ناشیا يارب  دنهد و  یناگوچ  ناکدوک  زا  کی  ره  هب  داد  روتـسد  تفگن و  نخـس  وا  اب  درک و  يرادنتـشیوخ  دیبنج و  وا  يارب  شلد  دید 

نانچ وا  دـتفا و  ناویا  رد  نم  شیپ  يوگ  هک  نک  يراک  تفگ  ماسربا  هب  دـننک و  يزاب  ناگوچ  وا  لباقم  رد  اـت  دـننکفا  ییوگ  نادـیم  رد 
زا ار  يوگ  دوش و  هاش  ناویا  دراو  هک  درکن  تراسج  کیچیه  دنداتـسیا و  ناویا  رد  رب  ناکدوک  ماـمت  داـتفا و  هاـش  طاـسب  رب  يوگ  درک ،

تسد دید  نینچ  ریشدرا  نوچ  تشادرب ، ار  يوگ  دمآ و  ردپ  طاسب  رب  میب  نودب  ناشیا  نایم  زا  هک  كدوک  نامه  رگم  درادرب  وا  کیدزن 
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سپ هک  تسا  روپاش  نامه  وا  دنروایب و  وا  شیپ  ار  شردام  وا و  ات  داد  نامرف  دیسوبب و  دیـشکرب و  رد  تفرگب و  ار  كرـسپ  نآ  دیز و  ای 
. درک یهاشداپ  ریشدرا  زا 

دیشخب و ودب  یناوارف  كالما  تشاد و  یمارگ  تخس  ار  ماسربا  ریشدرا 
______________________________

(. م  ) تسا هدمآ  باتک  نتم  رد  هاش " ناهاش  هملک " - 59
يروـنید هکنآ  اـب  تسا ، نینچمه  نهک  عباـنم  زا  يرایـسب  رد  دـناهداتفا و  ملق  زا  خـیرات  نیا  رد  نایناکـشا  هـک  دـییامرفیم  هظحـالم  - 60

(. م  ) تسا یسررب  تقد و  لباق  هلاسم  نیا  تسا و  هدربن  ناشیا  زا  یمان  یلو  دندرک  یهاشداپ  لاس  دسیونیم 266 
71 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دننک شقن  ناشیا  تموکح  نایاپ  ات  اههدرپ  اههکس و  رب  ار  وا  هرهچ  داد  روتسد 
ریشدرا يوس  هب  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  ترـضح  نآ  هک  دناهتفگ  تخیگنارب و  ار  ع )  ) یـسیع دنوادخ  ریـشدرا  یهاشداپ  راگزورب  دنیوگ 

زامن ار  بش  مامت  دـشیم و  هتخورفا  یغارچ  وا  يارب  دیـسریمارف  بش  نوچ  دـمآ ، دورف  ماـسربا  هناـخ  هب  نوفـسیت  رهـش  رد  وا  داتـسرف و 
تسا و ع )  ) میرم نب  یـسیع  حیـسم  هداتـسرف  هک  تفگ  وا  دیـسرپ و  وا  نـییآ  ناتـساد و  زا  ماـسربا  درکیم و  توـالت  لـیجنا  درازگیم و 

واب ار  ع )  ) حیسم تایآ  زا  یخرب  درم  نآ  دید و  ار  وا  شمارآ  راقو و  نوچ  دناوخارف و  ار  وا  ریشدرا  تفگب ، ریشدرا  هب  ار  ربخ  نیا  ماسربا 
[61 . ] تفگن ودب  راجنهان  نخس  دنارن و  دوخ  زا  ار  وا  ریشدرا  داد  ناشن 

لصوم هاشداپ  سیجرج و 

. تسا هداتفا  قافتا  لصوم  هاش  شیپ  وا  ندمآ  و  [ 62  ] سیجرج ناتساد  فئاوطلا  كولم  راگزورب  دنیوگ ،
ناتساد و  [ 63  ] دوب هریزج  مدرم  زا  سیجرج  تشادیماو  یتسرپتب  هب  ار  مدرم  دوب و  تسرپتب  شکرـس و  رگمتـس و  يدرم  لصوم  هاش 

. تسا هدمآ  رابخا  رد  هاش  نیا  وا و 
گرزب کچوک و  ياهراک  همه  دومن و  راوتسا  ارنآ  درک و  بترم  ار  یهاش  ياهتنس  روما و  ناهاش و  نییآ  هک  تسا  یسک  نامه  ریـشدرا 

دندرکیم يوریپ  نآ  زا  ناهاش  تشون و  ناهاشداپ  يارب  ار  دوخ  فورعم  روتسد  داد و  رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ار  زیچ  ره  درک و  یسررب  ار 
. دنتشادیم دوخ  مشچ  ربارب  رد  دوخ و  همان  نییآ  ارنآ  دنتسجیم و  كربت  ناب  لمع  ظفح و  اب  و 

______________________________

هن رگ  تسین و  نآ  تاعوضوم  یسررب  هب  یموزل  تسناد و  یناتساب  ياهناتـساد  ذخام  عبانم و  زا  دیاب  ار  لاوطلا  رابخا  هکنیاب  هجوت  اب  - 61
م) . ) دناهدوبن ع )  ) حیسم ترضح  رصاعم  ناکباب  ریشدرا  هن  اهیشنماخه و  هن  اهریشدرا  زا  کیچیه 

تایاور رد  دـش ، دیهـش  سونایتیلقوید  يروطارپما  راگزورب  يدـالیم  لاـس 303  رد  هک  تسا  سیدـق  جرج  ناـمه  ارهاـظ  سیجرج : - 62
564 تاحفـص 580 - هدنیاپ  مساقلا  وبا  ياقآ  يربط  خیرات  همجرت  ك ، یمیدـق ر . عبانم  رد  رتشیب  عالطا  يارب  تسا ، ناربمایپ  زا  یمالـسا 

(. م . ) ووداراک هلاقم  نآ  یبرع  همجرت  مالسا ص 335  فراعملا  ةرئاد  دیدج ، عبانم  رد  و  گنهرف ، داینب  پاچ 
دقتعم يربط  دنیوگیم ، هریزج  تارف  هلجد و  هناخدور  ود  نایم  یلامـش  ياهنیمزرـس  هب  ناملـسم  نانادیفارغج  حالطـصا  رد  هریزج : - 63

(. م . ) تسا نیطسلف  مدرم  زا  سیجرج  تسا 
72 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ذاتسا تسا و  زاوها  گرزب  رهش  هک  ریشدرا  نادزمره  ریشدرا و  مار  هرخ و  ریشدرا  ياهرهش  ناریا  نیمزرس  رد  تخاس ، رهش  شش  ریشدرا 
[. 64  ] ریشدرا دازرخ  مانب  لصوم  رد  يرهش  تسا و  نیرحب  رد  هک  ریشدرا  ناروف  رهش  تسا و  ناشبم  خرک  نامه  هک  ریشدرا 
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: نمی هاشداپ  برکیکلم 

رـسپ دوـمن ، میظعت  ارنآ  درک و  فاوـط  نآ  رب  یناـبرق و  نآ  راـنک  دـناشوپ و  هدرپ  هبعک  هناـخ  رب  هک  نـمی  هاـشداپ  دعـسا  زا  سپ  دـنیوگ ،
یهاشداپ لاس  تسیب  دیسر و  نمی  تموکح  هب  راعذالا  يذ  ورمع  رسپ  لهـس  رـسپ  دیز  رـسپ  کلام  رـسپ  ورمع  رـسپ  برکیکلم  شیومع 

زیهرپ يارب  نیا  تخادرپن و  راکیپ  هب  دندرکیم  گنج  وا  زا  شیپ  نارگید  هک  نانچنآ  دماین و  نوریب  دوخ  خاک  هناخ و  زا  هاگچیه  درک و 
. دوب يزیرنوخ  زا 

: اهعبت یهاشداپ 

وا برک "و  وبا  رمـش  تسخن " دـنتفگیم ، عبت  ار  ناهاشداپ  زا  نت  هس  دـش ، هاشداپ  تساـهعبت  نیرخآ  هک  عبت  شرـسپ  برکیکلم  زا  سپ 
يارب نیرز  يرد  درک و  ینابرق  هبعک  هناخ  يارب  هک  تسا  دعسا  یمود  درک ، بارخ  ار  دنقرمس  رهـش  تفر و  نیچ  گنجب  هک  تسا  نامه 
روپاش راگزورب  عبت  نیرخآ  نیا  تسا ، هدوبن  مان  عبت  ار  نمی  ناهاشداپ  زا  يرگید  سک  تسا و  برکیکلم  رـسپ  عبت  یموس  و  تخاس ، نآ 

نآ هاشداپ  تسا و  هتفر  دنه  گنجب  هک  تسوا  دوب و  ورین  تکوش و  ياراد  عبت  روپاش ، رسپ  زمره  راگزورب  مه  تسا و  هدوب  ریشدرا  رـسپ 
. دوب هتشک  ردنکسا  مه  ار  روف  تشک ، دوب  روف  ناگدازدنزرف  زا  هک  ار  نیمزرس 

. تشذگرد ریشدرا  رسپ  روپاش  رسپ  زمره  رسپ  مارهب  راگزورب  تشگرب و  نمی  هب  هاگنآ  عبت 
هب دناهتشادنپ  هک  تسا  یسک  وا  دش و  هاشداپ  ناسح  شرسپ  عبت  زا  سپ 

______________________________

ار ریـشدرا  نادزمره  توقاـی  تسا  هدوب  ینوـنک  ناتـسزوخ  ناهفـصا و  ریـشدرا  مار  تسا : ینوـنک  داـبآزوریف  کـیدزن  هرخ  ریـشدرا  - 64
(. م . ) تسا هدرک  تبث  ریشمره  تروصب 

73 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
شردارب دندمآ و  هوتسب  دندش و  هدرسفا  نمی  رد  وا  فقوت  یمک  وا و  رایسب  ياهگنج  زا  نایریمح  تسا و  هدیـشک  رکـشل  سراف  نیمزرس 

تقفاوم هک  نیعراذ  زج  دندرک  قافتا  دروم  نیا  رد  ناگمه  دننک و  هاشداپ  دوخ  رب  ار  وا  هک  دـندرک  قیوشت  وا  نتـشک  هب  ار  عبت  نب  ورمع 
نمی هب  دوخ  موق  اـب  دیـسر و  یهاـشداپ  هب  وا  زا  سپ  تشک و  ار  وا  درک و  هلمح  دوخ  ردارب  رب  ورمع  دـشن ، گـنهآ  مه  مدرم  اـب  درکن و 

. درک هریچ  نانآ  رب  ار  یباوخیب  دنوادخ  تشگزاب و 

: روپاش

نایمور ناـیم  دوشگ و  ار  [ 65"  ] هیقودبق هیقولاق "و " ياهرهـش " دیـشک و  رکـشل  مور  نیمزرـس  هب  دش  هاشداپ  ریـشدرا  رـسپ  روپاش  نوچ 
دوب هدروآ  دوخ  اـب  مور  زا  هک  یناریـسا  يارب  هک  دـنک  باـختنا  ار  ییاـج  اـت  تفر  زاوها  يوسب  تشگرب و  قارع  هب  درک و  رایـسب  راتـشک 
لها تسا و  طـالین  يزوخ  ناـبزب  نآ  ماـن  هک  تخاـس  ار  [ 66  ] روپاشيدـنج رهـش  روپاش  دـهد ، نکـسم  نآ  رد  ار  نانآ  دزاسب و  يرهش 
يور یلپ  رگا  داد  روتـسد  واـب  دوب و  هدرک  ریـسا  ار  مور  روطارپـما  نیـشناج  [ 67"  ] سونایریلو روپاش " دـنیوگیم ، بالین  ناب  ناتـسزوخ 

زا نوچ  تخاـس و  ار  لـپ  نآ  داتـسرف و  وا  يارب  لاوما  مدرم و  زا  یهورگ  مور  روطارپما  درک  دـهاوخ  شیاـهر  دزاـسب  رتـشوش  هناـخدور 
. تخاس دازآ  ار  وا  روپاش  دش  غراف  لپ  نتخاس 

: ینام
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یـس و روپاش  تشذـگرد و  دـبای  تسد  وا  رب  هکنآ  زا  شیپ  روپاـش  داد و  بیرف  ار  مدرم  درک و  روهظ  [ 68  ] قیدنز ینام  روپاش  راگزورب 
. درک یهاشداپ  لاس  کی 

: زمره

وا زا  تفرگ و  ار  ینام  وا  دیسر ، وا  رسپ  زمره  هب  یهاشداپ  روپاش  زا  سپ 
______________________________

رد تسا ، هدشن  هدرب  مان  رهـش  ود  نیا  زا  یجناخ  نارمعلا  مجنم  رد  ءادفلا و  وبا  نادلبلا  میوقت  رد  يومح و  توقای  نادلبلا  مجعم  رد  - 65
(. م  ) تسا هدش  طبض  هیقوذق  هیقولاق و  تروصب  هدنیاپ ص 590  ياقآ  يربط  همجرت 

، نادلبلا میوقت  تسا ، گنـسرف  شـش  شوش  ات  نآ  زا  رایـسب و  عرازم  اهناتـسلخن و  ياراد  تمعنرپ  تکربرپ و  يرهـش  روپاشيدنج : - 66
. تسا هدمآ  نادلبلا  مجعم  رد  طالین  بالین و  م )  ) یتیآ ص 359 دمحملا  دبع  ياقآ  همجرت 

. نیعم گنهرف  مالعا  شخب  ك ، ر . تسا ، رتحیحص  هتسناد و  مور  هاش  ار  وا  يربط  رد  مور ، روطارپما  نیرلاو : سونایرلا  سونایریلو : - 67
(. (م

پاچ برعملا ص 166  یقیلاوج ، ك ، ر . تسا ، هدـش  هتـسب  عمج  هقدانز  هب  تسا و  دـحلم  راک  هزب  راـکهبت  ینعمب  کیدـنز  برعم  - 68
(. م  ) رصم رکاش ، دمحم  دمحا 

74 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
ینام هزاورد  م ) يرجه ، موس  نرق   ) زورما ات  هزاورد  نآ  تخیوآ و  روپاشيدـنج  هزاورد  رب  ارنآ  درک و  هتـشابنا  هاک  زا  دیـشکرب و  تسوپ 

. درک یهاشداپ  لاس  یس  زمره  تشک  ار  ناگمه  تفرگ و  مه  ار  ینام  ناوریپ  نارای و  دوشیم ، هدیمان 

: زمره نادنزرف 

تفه یسرن  دندش  هاشداپ  یـسرن  شرـسپ  وا  زا  سپ  مارهب و  وا  زا  سپ  درک و  یهاشداپ  لاس  هدفه  دش و  هاشداپ  مارهب  شرـسپ  وا  زا  سپ 
هک دوبن  يرـسپ  ار  وا  تشذـگرد و  درک و  یهاشداپ  لاس  تفه  مه  وا  دـش  هاشداپ  نادزمره  شرـسپ  تشذـگرد و  درک و  یهاشداپ  لاس 

ار یسک  تفگ  ناریا  ناگرزب  هب  دنهن و  يو  مکش  رب  ار  جات  داد  روتسد  دوب ، رادراب  ههام  دنچ  شرسمه  یلو  دربب  ثراب  وا  زا  ار  یهاشداپ 
یسک دننیزگرب و  یهاش  هب  ار  وا  دننک و  يراذگمان  روپاش  ار  وا  دوب  رسپ  رگا  دوش و  دلوتم  شدنزرف  ات  دننامب  رظتنم  دننکن و  هاش  دوخ  رب 

نادناخ زا  دوخ  نایم  زا  يدرم  دوب  رتخد  رگا  و  دنک . یگدیسر  ار  تنطلـس  روما  وا  غولب  ماگنه  ات  هک  دننک  باختنا  وا  یتسرپرـس  يارب  ار 
. تسا فاتکالا " وذ  هب " بقلم  وا  دنداهن و  مان  روپاش  ار  وا  هک  دییاز  يرسپ  شرسمه  دننک ، باختنا  یهاشداپ  يارب  ار  وا 

. فاتکالا وذ  روپاش 

هراشا

هراوهگ رد  هک  یکدوک  هب  مدرم  تسین و  یهاـشداپ  ار  نیمز  ناریا  هک  دـش  رـشتنم  ربـخ  نیا  نیمز  رـسارس  رد  تشذـگرد  نادزمره  نوچ 
يوسب [ 69  ] همظاک نیرحب و  یحاون  زا  بارعا  زا  رایـسب  یهورگ  دـننک ، ناریا  روشک  فرـصت  هب  عمط  دـش  بجوم  دـنربیم و  هاـنپ  تسا 

هلمح داوس  نیمزرس  هب  دمآ و  هریزج  هب  يرایـسب  هورگ  اب  مه  یناسغ  ناریما  زا  یکی  دندروآ ، هلمح  دندمآ و  هرخریـشدرا  و  [ 70  ] رهشربا
. دننارب ار  نمشد  دننک و  عافد  دوخ  زا  دنتسناوتن  یهاشداپ  راک  یتسس  تلعب  يراگزور  مه  ناریا  مدرم  و  درک ،
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راکشآ وا  یشیدنارود  زا  هک  یعوضوم  نیتسخن  دیسر  یناوجون  هب  روپاش  نوچ 
______________________________

برع راعـشا  رد  همظاک  دراد ، رارق  نیرحب  هار  رد  تسا و  هلحرم  ود  هرـصب  نآ و  ناـیم  سراـف  جـیلخ  یلحاـس  ياهرهـش  زا  همظاـک : - 69
(. م  ) يریصوب هدرب  هدیصق  مود  تیب  رد  هلمج  زا  تسا  هدش  دای  ناوارف 

تسا هدوب  مه  یلحاس  ياهرهش  زا  یکی  مان  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  یلو  نادلبلا ) مجعم   ) تسا روباشین  یناتساب  مان  رهشربا  هکنآ  اب  - 70
(. (م

75 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
؟ تسیچ وهایه  نیا  دیسرپ  دیرپ و  باوخ  زا  نوفسیت  رد  دوخ  رـصق  رد  هلجد  لپ  زا  نتـشذگ  يارب  مدرم  يوهایه  زا  یبش  هک  دوب  نیا  دش 

ناگدنور يارب  یکی  ناگدنیآ و  يارب  یکی  ات  دوش  هتخاس  رگید  یلپ  دیاب  تفگ  تسا ، لپ  يور  رب  مدرم  دش  دـمآ و  رثا  رد  دـنتفگ  ودـب 
روپاش نوچ  [ 71 . ] دنداد هدژم  تسا  هدـش  راکـشآ  یکدوک  رد  هک  روپاش  یکریز  شوه و  نیا  زا  رگید  کی  هب  دـندرک و  نانچ  دـشاب و 
یناسک درک و  تکرح  رهشربا  يوسب  دش و  هدامآ  تسب و  تمه  رمک  نآ  زا  نمـشد  ندنار  روشک و  نتفرگ  تسدب  يارب  دش  هلاس  هدزناپ 
یناسغ نزیـض  يوسب  درک و  نینچ  مه  هریزج  رد  روپاش  تشک . تروص  نیرتدـب  هب  ار  ناـنآ  دـنار و  دـندوب  هدـمآ  اـجنآ  هک  ار  بارعا  زا 

. درک هرصاحم  [ 73  ] دوب هقر  بناج  رب  تارف و  لحاس  رب  هک  يرهش  رد  ار  وا  تفر و  [ 72]
نوفسیت هب  هلمح  ماگنه  نزیض  دوب و  یسرن  رتخد  [ 74  ] سونتخد روپاش  همع  وا  ردام  دناهتفگ  دوب و  ۀکیلم  شمان  هک  نزیض  رتخد  دنیوگ 

داتسرف مایپ  ودب  دش و  روپاش  هتخابلد  تسیرگن و  دوب  هدرک  هرصاحم  ار  رهش  هک  روپاش  رکشل  رب  رهـش  هراب  زارف  زا  دوب ، هتفرگ  ریـسا  ار  وا 
نانابهگن ۀـکیلم  داد و  هدـعو  واب  روپاش  دـنک ، جاودزا  وا  اـب  روپاـش  هکنآ  طرـشب  دـهد  ناـشن  واـب  ار  رهـش  هب  دورو  هار  تسا  رـضاح  هک 

، دندش رهـش  دراو  شنایهاپـس  روپاش و  دـندوشگ و  ار  هزاورد  داد  روتـسد  دـندیباوخ و  همه  درک و  تسم  نارفعز  بارـش  اب  ار  ییهزاورد 
هنوگنیمه وا  اب  تفرگیم  ریسا  ار  سک  ره  تخاس و  اهر  ار  نانآ  دروآ و  نوریب  ار  وا  نارای  ياههناش  تشک و  تفرگ و  ار  نزیـض  روپاش 

. دندیمان فاتکالا  وذ  ار  وا  ببس  نیاب  درکیم و  راتفر 
هب ار  اهنآ  دنتسب و  بسا  ود  هب  ار  وا  داد  روتـسد  تشک و  ار  وا  سپـس  یلو  درک  راتفر  دوب  هداد  هکیلم  هب  هک  دوخ  هدعو  هب  تسخن  روپاش 

. تخاس یهاوخن  نم  اب  یتسین و  نم  هتسیاش  یتخاسن  دوخ  ردپ  اب  هک  وت  تفگ  واب  روپاش  دندرک ، هراپ  ود  ار  وا  دندروآرد و  تخات 
______________________________

پاـچ هماـنهاش ، یـسودرف ، ك ، ر . تسا ، هداـتفا  قاـفتا  روپاـش  یگلاـس  جـنپ  رد  هک  ناتـساد  نیا  یگنوـگچ  زا  رتـشیب  عـالطا  يارب  - 71
(. م  ) يدیشروخ نارهت 1345  لوملوژ ج 5 ص 213 

لیذ برالا  یهتنم  تشک ، ار  وا  فاتکالا  وذ  روپاش  هک  هعاضق  ناهاشداپ  زا  هیواعم  رـسپ  نزیـض  دـمتعم و  نابهاگن و  ینعمب  نزیـض  - 72
(. م  ) نزض هدام 

. دریگیم ارنآ  بآ  دم  ماگنه  هب  هک  ینیمزرس  مان  ۀقر : - 73
(. م  ) دشاب حیحص  یسرن " تخد  دیاب " هنیرق  هب  هابتشا و  ارهاظ  - 74

76 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دروآ رد  دابآ  یشخب  تروصب  تشاذگ و  مان  روپاش  زوریف  ارنآ  دنتخاس و  ار  [ 75  ] رابنا رهش  وا  يارب  داد  نامرف  روپاش 

[76 . ] تساجنآ ع )  ) لایناد دسج  هک  تسا  لایناداس  راصح  بناج  رب  هک  تخاس  يرهش  شوش  رد  نینچمه 

. فاتکالا وذ  روپاش  نایمور و 

لاوطلا www.Ghaemiyeh.comرابخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نوـچ  تسا و  هدوـب  یحیـسم  دوـش  هاـشداپ  هـک  نآ  زا  شیپ  دـناهتفگ  هکناـنچ  دوـب و  سوناـم " مور " هاـشداپ  راـگزور  نآ  رد  دـنیوگ 
ناریو لیجنا و  ندـنازوس  هب  ناـمرف  دیـشوک و  نآ  ندرک  هدـنز  رد  تخاـس و  اراکـشآ  ار  ناـیمور  نیتسخن  نییآ  تسا  هدیـسر  یهاـشداپ 

رد هک  ار  یناسغ  دارفا  دش و  نیگمـشخ  تهج  نیا  زا  وا  تشک  ار  یناسغ  نزیـض  روپاش  نوچ  و  داد . اهفقـسا  نتـشک  اههعموص و  نتخاس 
. دش قارع  دراو  ناشیا  یمور و  نایرکشل  اب  درک و  عمج  دندوب  ماش 

. دنداد شرازگ  نوگانوگ  دنتشگرب و  توافتم  رابخا  اب  ناشیا  دنروایب و  وا  يارب  ار  ناشیا  ربخ  هک  تشاد  لیسگ  یناسوساج  روپاش 
نایمور هک  داتسرف  شیپاشیپ  ار  ناشیا  زا  نت  هد  دنک ، یسررب  رود  زا  ار  نایمور  هاگودرا  ات  دمآ  نوریب  راوس  یس  هارمه  دوخ  هنابش  روپاش 

، درک نتشک  هب  دیدهت  ار  نانآ  دیـسرپ و  ناشیا  راک  زا  وا  دندرب  دوب  مور  هاش  يومع  رـسپ  نیـشناج و  هک  سونایبوی  دزن  دنتفرگ و  ار  نانآ 
هارمه راوس  یهورگ  تسا  وت  کیدزن  روپاش  تفگ  سونایبوی  هب  هدیشوپ  تفرگ و  هلـصاف  دوخ  نارای  زا  تساخرب و  ناشیا  نایم  زا  يدرم 

. مروایب وت  شیپ  منک و  ریسا  ار  وا  ات  نک  نم 
. تشگزاب روپاش  درک و  هاگآ  ار  وا  داتسرف و  روپاش  شیپ  ار  یسک  وا  دوب و  تدوم  یتسود و  روپاش  سونایبوی و  نایم 

ینیشنبقع هب  روبجم  ار  روپاش  نایمور  دمآ و  هلباقم  هب  دوخ  نایرکشل  هارمه  مه  روپاش  دناسر و  نوفـسیت  هزاورد  رب  ار  دوخ  مور  هاشداپ 
دوب و راوتسا  خاک  نوچ  یلو  دنتفای  تسد  نوفسیت  رهش  رب  دندناسر و  رزاگ  لپ  هب  ار  دوخ  دندرک و  زیرگ  و 

______________________________

ك، ر . تسا ، هتخاس  روپاـش  ارنآ  و  تسا ، هدوب  رتگرزب  دورورم  زا  ناـناجزوج و  هیحاـن  هدـمع  رهـش  خـلب و  کـیدزن  يرهـش  راـبنا : - 75
(. م  ) رصم پاچ  نادلبلا ص 340 ج 1  مجعم  توقای ،

. دندوشگ بارعا  يدالیم  لاس 638  رد  ار  رهش  نیا  - 76
77 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

رهـش زا  ار  اهنآ  درک و  هلمح  نایمور  رب  وا  دـندش و  عمج  روپاش  شیپ  مدرم  تفاین ، تسد  ناـب  دـندرکیم  عاـفد  نآ  زا  ناریلد  زا  یهورگ 
. داتسرف رصیق  شیپ  ار  یناسک  دز و  ودرا  رهش  هزاورد  رب  دوخ  دنار و  نوریب 

واب اوه  زا  سانشان و  يریت  دوب  شدوخ  همیخ  رد  دوخ  نارادرس  اب  رصیق  هک  یلاح  رد  دنتشاد  دش  دمآ و  ناگداتـسرف  هک  ماگنه  نیمه  رد 
زا دـندش و  نامیـشپ  نارگن و  تخـس  دوب  فرـشم  ناشیا  رب  نمـشد  هکنیا  صاخ و  تیعقوم  تلع  هب  نایمور  تشک ، ار  وا  درک و  تباـصا 
نم نییآ  نید و  فلاخم  ناشیا  نییآ  هک  یهورگ  رب  نم  تفگ  تفریذـپن و  وا  دریگ و  هدـهع  رب  ار  مور  یهاشداپ  هک  دنتـساوخ  سونایبوی 

رب ناگمه  مه  ام  دنتفگ  یمور  ناگرزب  نارادرس و  دینایمور ، میدق  نییآ  رب  امش  متسه و  حیسم  نید  وریپ  نم  هک  منکیمن  یهاشداپ  تسا 
. دش هاشداپ  ناشیا  رب  داهن و  رس  رب  جات  سونایبوی  میتشادیم ، ناهنپ  ار  نآ  نونک  ات  رصیق  میب  زا  یلو  میتسه  وت  نییآ 

یناوتان یگنـسرگ و  اب  اج  نیمه  ار  امـش  دـیتسه و  نم  رایتخا  رد  یگمه  نونکا  هک  داد  مایپ  ناناب  دـش  هاگآ  ناشیا  راک  زا  روپاش  نوچ  و 
. تشک مهاوخ 

ار رظن  نیا  مور  ناگرزب  نارادرـس و  دـنچ  ره  دورب و  روپاش  دزن  دوب  روپاش  وا و  ناـیم  هک  یتسود  تبـسانم  هب  تفرگ  میمـصت  سوناـیبوی 
. تشادب ار  وا  تمرح  درک و  ینادردق  بش  نآ  رد  وا  نداد  ربخ  زا  روپاش  دمآ و  روپاش  شیپ  درکن و  انتعا  وا  دنتفریذپن 

نیا رد  تشاذـگ و  وا  راـیتخا  رد  روپاـش  روشک  زا  ناـیمور  ياـهیبارخ  تراـسخ  ناربج  يارب  ارنآ  هموح  و  [ 77  ] نیبیصن رهـش  سونایبوی 
. دش هتشون  ياهماندهع  دروم 

نآ زا  دوخ  رب  نایناریا  تموکح  نتـشاد  شوخان  دنتـشاد و  یحیـسم  نییآ  هب  هک  ياهقالع  هطـساوب  دیـسر  نیبیـصن  مدرم  هب  ربخ  نیا  نوچ 
لـسن نادنزرف و  هک  داد  نکـسم  رهـش  نآ  رد  ار  نانآ  تخاس و  لقتنم  ناب  رخطـصا  زا  ار  هداوناخ  رازه  هدزاود  روپاش  دندرک ، چوک  رهش 

. دنتشگرب دوخ  نیمزرس  هب  مه  نایمور  دنرهش و  نآ  رد  نونک  ات  ناشیا 
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دوخ زا  سپ  ار  یهاشداپ  دیسرارف و  شگرم  دش  هلاس  ود  داتفه و  روپاش  نوچ 
______________________________

هدوب فورعم  نآ  ینایرس  هسردم  زاب  رید  زا  تسا ، هعیبر  هلیبق  ياهنیمزرس  زکرم  و  نیرهنلا ) نیب   ) هریزج گرزب  ياهرهش  زا  نیبیصن : - 77
(. م  ) گنهرف داینب  ص 317 ، نادلبلا ، میوقت  همجرت  ك ، ر . رتشیب ، عالطا  يارب  تسا ،

78 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. داد رارق  روپاش  شرسپ  يارب 

هاگنابش دندرک ، اپرب  ار  شاهدرپارس  دمآ و  دورف  ياهطقن  رد  دمآ و  نوریب  راکـش  يارب  يزور  تشذگ  روپاش  یهاشداپ  زا  لاس  جنپ  نوچ 
[78 . ] دش هتشک  داتفا و  وا  رب  هدرپارس  دندیرب و  ار  شاهدرپارس  ياهنامسیر  دندرک و  هلمح  ناریلد  زا  یهورگ 

: روپاش رسپ  مارهب 

تـشذگ وا  یهاشداپ  زا  لاس  هدزیـس  نوچ  درک و  مایق  یهاشداپ  رب  دـمآ و  دوب  ناـمرک  رادناتـسا  هک  مارهب  شرـسپ  روپاـش  گرم  زا  سپ 
درگدزی دوخ  هدازردارب  هب  درک  ساسحا  ار  گرم  نوچ  دروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  هک  دـش  باترپ  واب  يریت  دـمآ  نوریب  راکـش  يارب  يزور 

. تشاذگاو دوب  رتکچوک  يو  زا  هک  واب  ار  یهاشداپ  درک و  تیصو  روپاش  رسپ  روپاش  رسپ 

: روپاش رسپ  درگدزی 

تمدـخ لاـبق  رد  ار  یـسک  دوـب ، تشذـگ  نودـب  دـنت و  وخدـب و  درک ، ماـیق  یهاـشداپ  هب  تسا  راـکهزب  هب  بقلم  هک  درگدزی  وا  زا  سپ 
رب هک  درکیم  تبوقع  هنوگ  نامه  کچوک  ناهانگ  رب  درکیمن و  تشذـگ  دوب  مه  کـچوک  هچ  ره  اـطخ  زا  دادیمن  شاداـپ  هدیدنـسپ 

ناـبرهم و راـکوکین و  یمدرم  وا  ناریزو  یلو  دوبن  وا  اـب  راـتفگ  ياراـی  ار  سکچیه  دوب  راـتفگتشرد  وخدـنت و  نوچ  گرزب و  ناـهانگ 
. دندوب هاوخکین 

هب دوخ  اب  ار  مارهب  رذنم  دنارورپب ، ار  وا  ات  درپس  نامعن  ردپ  رذنم  هب  ار  وا  دـش  دـلوتم  دـنیوگیم  روگ  مارهب  واب  هک  مارهب  شرـسپ  نوچ  و 
وا يارب  شردـپ  دیـسر  تیبرت  نس  هـب  نوـچ  و  داد ، شرورپ  ار  وا  یکین  هـب  دـیزگرب و  ناـگیاد  وا  يارب  دوـب و  وا  نیمزرـس  هـک  درب  هریح 

دـش و لـماک  یبرع  یناریا و  بدا  ود  ره  رد  وا  تشاـمگ و  برع  زا  یناراـگزومآ  وا  يارب  مه  رذـنم  داتـسرف و  ناـیناریا  زا  یناراـگزومآ 
لقاع و دنمدرخ و  دیسر و  لامک  دح  هب  يزادناریت  يراک و  راوس  بدا و  رد  تفای و  هدیدنسپ  تیبرت 

______________________________

ر. دوب ، شردارب  هک  درپس ، ریشدرا  هب  ار  یهاشداپ  دوخ  زا  سپ  فاتکالا  وذ  روپاش  هک  تسا  هدمآ  نینچ  یمیدق  عبانم  زا  يرایسب  رد  - 78
، یبلاعث و  راشع ص 51 ، رفعج  رتکد  داتـسا  همجرت  یناهفـصا ، هزمح  ضرالا ، كولم  ینـس  و  هدـنیاپ ص 606 ، ياقآ  همجرت  يربطك ،
اب هارمه  ص 189 ج 2  بهذلا ، جورم  يدوعـسم ، يدالیم و  نارهت 1963  هسنارف ، همجرت  اـب  هارمه  ص 532  سرفلا ، كولم  راـبخا  ررغ 

(. م - ) لوملوژ پاچ  همانهاش ص 242 ج 5 ، یسودرف ، و  سیراپ ، هسنارف ، همجرت 
79 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دش تریس  هدیدنسپ  ابیز و 
تـشپ تسـشنیم و  راوهر  نارتش  رب  دشیم و  راوس  هنیزگ  لیـصا و  نابـسا  رب  تخاس  مهارف  مه  ار  ینارذـگشوخ  ناکما  وا  يارب  رذـنم 

تخادرپیم و رخروگ  راکـش  بیقعت و  هب  رتشیب  لاح  نامه  اب  دـندرکیم و  داش  مرگرـس و  ار  وا  دـندشیم و  راوس  هدـنزاون  ناـنز  شرس 
[79 : ] دش رطاخ  شیاسآ  يدرمناوج و  لثملا  برض  تهج  نیدب 
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: عبت نب  ورمع  ندش  هتشک 

هک ناشیا  زا  يدرم  تفرگ ، یتسس  ناشیا  یهاشداپ  نایریمح و  راک  تشک  ار  موق  ناگرزب  ناسح و  دوخ  ردارب  عبت  نب  ورمع  نوچ  دنیوگ 
. دش هریچ  یهاشداپ  رب  تشک و  ار  ورمع  درک ، جورخ  وا  رب  برخوذ  رسپ  نابهص  مانب  دوبن  یتموکح  نادناخ  زا 

: ۀماهت رد  اهیناندع  نابهص و 

دعم نادنزرف  نوچ  هک  دوب  نینچ  نآ  ببـس  دمآ و  هماهت  هب  ناندع  نب  دـعم  نادـنزرف  اب  گنج  يارب  هک  تسا  یـسک  نامه  نابهـص  [ 80]
دنداتسرف و وا  شیپ  ار  یهورگ  دندش و  لسوتم  نابهص  هب  راچان  دندش ، ریگرد  دنتشاد و  اور  متـس  رگید  کی  رب  دندش  هدنکارپ  رایـسب و 

نب ثراح  نابهص ، دوب ، اهگنج  رد  يدعت  میب  زا  نیا  دناتسزاب و  يوق  زا  ار  فیعض  داد  هک  دنک  هاشداپ  ناشیا  رب  ار  يدرم  دنتـساوخ  وا  زا 
اهیناندـع دوب و  [ 81  ] هعـصعص نب  رماـع  ینب  هلیبق  زا  شرداـم  هک  تهج  نیا  زا  ار  ثراـح  نابهـص  داتـسرف ، ناـشیا  يارب  ار  يدـنک  ورمع 

رجح شدنزرف  دش  رقتسم  نوچ  تفر و  اجنآ  شیوخ  نادنزرف  نز و  هارمه  ثراح  دیزگرب و  راک  نیا  يارب  دندشیم  هدرمـش  شیاهییاد 
میمت و سیق و  ياههلیبق  رب  ار  لیبحرش  شرگید  رـسپ  هنانک و  دسا و  ياههلیبق  یتسرپرـس  هب  تسا  رعاش  سیقلا  ؤرما  ردپ  هک  ار  ورمع  نب 

يدعم شرگید  رسپ 
______________________________

همجرت ك ، ر . تساـجنامه ، قنروخ  فجن و  تسا  گنـسرف  کـی  هفوک  زا  نآ  هلـصاف  هک  قارع  رد  یلهاـج  هرود  زا  يرهـش  هریح : - 79
(. م ، ) ص 339 نادلبلا - میوقت 

ك، ر . دـناهتفگ ، دروم  نیا  رد  فلتخم  لاوقا  تسا و  نآ  یبونج  هیحان  ناتـسبرع و  هریزج  هبـش  ياهنیمزرـس  زا  لوا ، رـسکب  هماـهت : - 80
(. م  ) يدالیم رصم 1906  پاچ  نادلبلا ص 436 ج 2  مجعم  توقای ،

، نوراه دمحم  مالسلا  دبع  داتـسا  پاچ  برعلا ص 271  باـسنا  ةرهمج  یـسلدنا ، مزح  نبا  ك ، ر . هلیبق ، نیا  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  - 81
(. م - ) رصم 1971

80 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. تشامگ هعیبر  هلیبق  رب  تسا  سیق  نب  ثعشا  دج  هک  ار  برک 

درک و تیبثت  دوخ  تموکح  هقطنم  رد  ار  وا  نارسپ  زا  کی  ره  نابهـص  تشذگرد و  يدنک  ورمع  نب  ثراح  هکنآ  ات  تشذگ  يراگزور 
نب ورمع  دیسر  نابهـص  هب  ربخ  نیا  نوچ  دنتـشک و  ار  وا  دندیروش و  [ 82  ] رجح دوخ  ریما  رب  دسا  ینب  هکنآ  ات  تشذـگ  هنوگنیاب  یتدـم 
قنع نب  یفوا  مانب  ریمح  هلیبق  زا  يدرم  داتـسرف ، هعیبر  تموکح  يارب  ار  یناسغ  نامعن  نب  دـیبل  و  رـضم ، رب  تموکح  يارب  ار  یمخل  لـبان 

دندش هدامآ  دیسر  هنانک  دسا و  هلیبق  ود  عالطاب  ربخ  نیا  نوچ  دشکب ، یتخس  هب  ار  دسا  ینب  هک  داد  روتـسد  واب  تشاد و  لیـسگ  ار  هیحلا 
دندرک و نوریب  ار  لبان  نب  ورمع  دوخ  ریما  دندش و  دحتم  مه  میمت  سیق و  ياههلیبق  تشگرب ، نابهـص  دزن  دش  هاگآ  نآ  زا  یفوا  نوچ  و 
هب تبـسن  رـضم  راـتفر  زا  نابهـص  نوـچ  و  دوـب ، هـعیبر  ریما  ناـنچمه  ثعــشا  گرزب  ردـپ  برک  يدـعم  تـشگرب و  نابهــص  دزن  مـه  وا 
هب ربخ  نیا  نوچ  و  دنک ، گنج  شیوخ  نت  هب  اصخـش و  رـضم  اب  هک  درک  دای  دنگوس  تفرگ و  میمـصت  دش  هاگآ  دوخ  ناگدـناشنتسد 
اب گنج  هدـهع  زا  هعیبر  هلیبق  یهارمه  نودـب  هک  دنتـسناد  و  دـندرک . ینزیار  هراب  نیا  رد  عمج و  ار  دوخ  ناـگرزب  نارـس و  دیـسر  رـضم 

ردپ يدسا  ورمع  نب  دیوس  یمیمت و  ذقنم  نب  فوع  ناشیا  هلمج  زا  هک  دنتشاد  لیسگ  هعیبر  هلیبق  يوسب  یناگدنیامن  دنیآیمنرب ، نابهص 
نآ رد  هعیبر  رالاس  دـنتفر و  هعیبر  هلیبق  دزن  ناشیا  دـندوب ، یلظنح  دـیز  نب  سدـع  يرماـع و  رفعج  نب  صوحا  صربا و  نب  دـیبع  گرزب 

. تسا لئاو  بیلک  نامه  وا  دوب و  یبلغت  هعیبر  نب  بیلک  ماگنه 
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وا دش و  دراو  دوب  ناشیا  هاشداپ  هک  نامعن  نب  دیبل  رب  وا  دندرک و  راک  نیا  ياورنامرف  ار  بیلک  دنهد و  يرای  ار  ناشیا  هک  دنتفریذپ  هعیبر 
دندش و هدنکارپ  نمی  نایرکـشل  دـندش ، يورایور  نابهـص  اب  [ 83  ] نالـس رد  دـندرک و  تکرح  دـندش و  عمج  ناگمه  سپـس  تشک  ار 

[84  ] ریرج هب  باطخ  قدزرف  دروم  نیا  رد  دنتخیرگ و 
______________________________

(. م  ) دشاب ثراح  نب  رجح  دیاب  ارهاظ  هک  تسا  ورمع  نب  رجح  نتم  رد  - 82
دمحا دـمحم  هیلهاجلا ، یف  برعلا  مایا  ك ، ر . رتشیب ، عـالطا  يارب  تسا ، گـنت  هاگرذـگ  مه  تسا و  يداو  تشد و  ینعمب  نالـس : - 83

(. م  ) رصم میهاربا ، لضفلا  وبا  دمحم  يواحب ، دمحم  یلع  کبیلوم ، داج 
، هبیتق نبا  ءارعـشلا ، رعـشلاك و  ر . دـناهتفگ ، وجه  ار  رگید  کی  هدوب و  تباـقر  ناـشیا  ناـیم  هک  ترجه  لوا  نرق  گرزب  رعاـش  ود  - 84

(. م  ) توریب 1969 ، 374 تاحفص 381 -
81 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. تسا هدورس  نینچ 
". دمآیم دورف  وت  رب  اج  همه  نمشد  دندوبن  لئاو  رتخد  بلغت  هلیبق  ناراوس  رگا  " 

مه دعم  هلیبق  درک ، تکرح  دش و  هدامآ  گنج  يارب  هرابود  درک و  گنرد  لاس  کی  تشگرب و  دوخ  نیمزرس  هب  هدروختسکش  نابهص 
هک داد  روتسد  واب  داتـسرف و  شیپاشیپ  ار  ورمع  نب  حافـس  بیلک  دندیـسر ، [ 85  ] يزازخ هب  نوچ  دوب و  ناـشرالاس  بیلک  دـندش و  عمج 

دیسر و نابهـص  هاگرکـشل  هب  يزازخ  رد  درک و  تکرح  هنابـش  حافـس  دشاب ، ود  نآ  نایم  هناشن  ات  دزورفرب  شتآ  دیـسر  نمـشد  هب  نوچ 
شهاپس هتشک و  هاش  نابهص  دندرک و  گنج  دندش و  ورایور  نمشد  اب  دادماب  درک و  تکرح  دوخ  نایهاپس  اب  بیلک  تخورفارب و  شتآ 

. دیوگ [ 86  ] موثلک نب  ورمع  هراب  نیا  رد  دش و  هدنکارپ 
". میدش زوریپ  میداد و  يرای  نارگید  يرای  زا  شیب  ام  دش  هتخورفا  شتآ  يزازخ  رد  هک  ینادادماب  " 

. تفرگ يرتشیب  یتسس  يراوخ و  ریمح  هلیبق  راک  دش  هتشک  نابهص  نوچ  و 

نمی رب  یمخل  رصن  نب  ۀعیبر  یهاشداپ 

درک و عمج  دندرکیم  تعاطا  وا  زا  هک  ار  ابـس  نب  نالهک  لسن  زا  یناسک  دوخ و  موق  رذنم  نب  نامعن  گرزب  ردپ  یمخل  رـصن  نب  ۀعیبر 
ثراح رـسپ  رـصن  رـسپ  هعیبر  نامه  وا  دوب ، هاشداپ  يراگزور  دمآ و  رد  وا  رایتخاب  نمی  نیمزرـس  مامت  دوبررد و  روزب  ار  ریمح  یهاشداپ 

. تسا ناطحق  رسپ  برعی  رسپ  ءابس  رسپ  نالهک  رسپ  دیز  رسپ  ةرم  رسپ  يدع  رسپ  مخل  رسپ  ورمع  رسپ 
[87"  ] حیطس قش "و " ات " داتسرف  دیسرت و  تخس  نآ  زا  هک  دید  زیگناتشحو  یباوخ  یبش  دش  مهارف  هعیبر  يارب  نمی  یهاشداپ  نوچ  و 

دندروآ ار  برع  نهاک  ود 
______________________________

. دناهتخورفایم شتآ  نآ  رب  هک  یهوک  - 85
تاقلعم زا  وا  فورعم  هدیصق  ترجه ، زا  لبق  لاس  لهچ  دودح  هتـشذگرد  یلهاج  هرود  گرزب  رایـسب  يارعـش  زا  موثلک : نب  ورمع  - 86

، تاقلعم حرـش  يزیربت ، بیطخ  ك ، ر . وا ، رعـش  هنومن  لاـح و  حرـش  زا  عـالطا  يارب  تسا ، هدوب  هتخیوآ  هبعک  رد  اهتدـم  هک  تسا  عبس 
(. م  ) بلح 1973 هوابق ، نیدلا  رخف  رتکد  پاچ 

پاچ 1355 ص 15 ج 1  هریس ، ماشه ، نبا  ك ، ر . هلمج ، زا  تسا  هدمآ  نهک  عبانم  زا  يرایسب  رد  نهاک  ود  نیا  ياهییوگشیپ  حرش  - 87
(. م  ) رصم ق 
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82 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
زا سپ  نایناریا  يزوریپ  هب  نمی و  رب  ناهایـس  ندش  هریچ  زا  ار  وا  باوخ  نآ  ریبعت  رد  نانآ  تفگ ، ناشیاب  دوب  هدـید  باوخ  رد  ار  هچنآ  و 

دش و نارگن  تخس  دینش  نینچ  هک  وا  درک و  دهاوخ  روهظ  ص )  ) ربمایپ نآ  زا  سپ  هک  دنداد  ربخ  دنتخاس و  هاگآ  نیمزرس  نآ  رب  ناشیا 
. دربب نوریب  نمی  نیمزرس  زا  ار  دوخ  نادنواشیوخ  صاوخ  نادنزرف و  هک  تشادیم  تسود 

: هریح هب  یمخل  ورمع  تکرح 

وا روپاش  تسا  هدوب  فاتکالا  وذ  روپاش  راگزور  رد  راک  نیا  هک  دناهتفگ  مه  داتسرف و  روپاش  رسپ  درگدزی  دزن  ار  ورمع  دوخ  رـسپ  هعیبر 
تخاس لقتنم  هریح  هب  مه  ار  دوخ  نادناخ  دارفا  ناردارب و  ورمع  تسا . هدش  هتخاس  ماگنه  نآ  رد  هریح  و  تسا ، هداد  ناکسا  هریح  رد  ار 

. دنتخاس مهارف  ار  بارعا  رب  یگریچ  نانآ  يارب  دنداد و  دنویپ  ناریا  ناورسخ  هب  ار  دوخ  دندش و  لقتنم  هریح  هب  مخل  لآ  بیترت  نیدب  و 

: هریح همیذج و 

رـصن نب  ۀعیبر  نب  يدع  شیوخ  يومع  رـسپ  جاودزا  هب  ار  دوخ  رهاوخ  همیذج  دش ، وا  نیـشناج  ۀمیذج  شرـسپ  تشذـگرد  ورمع  نوچ 
. تسا یتشذگرس  وا  يارب  دندوبررد و  ناینج  ار  وا  هک  دش  دلوتم  يدع  نب  ورمع  دروآرد و 

هیرام داتفا ، دوب  هریزج  هکلم  یناسغ و  هک  ءابز  رتخد  ۀـیرام  اب  جاودزا  هشیدـنا  رد  هکنآ  ات  دوب  هاـشداپ  [ 88  ] قنروخ رد  نانچمه  همیذج 
تسا و يروهشم  ناتساد  هیرام  همیذج و  يارب  دیسر  تنطلـس  هب  هریزج  رد  دوب  هتـشک  ار  وا  روپاش  هک  نزیـض  دوخ  يومع  گرم  زا  سپ 

[. 89  ] تشک ار  هیرام  دوب  همیذج  مالغ  هک  مه  ریصق  تشک و  ار  همیذج 
______________________________

برعم ص یقیلاوج ، ك ، ر . تسا ، هاگنروخ  برعم  هملک  نیا  نامعن و  رصق  مان  مه  تسا و  خلب  یحاون  رد  يرهـش  مان  مه  قنروخ : - 88
(. م . ) رکاش دمحم  دمحا  داتسا  پاچ   126

درک تروشم  همیذـج  دـنک ، دوـخ  روـشک  همیمـض  ار  وا  روـشک  جاودزا و  وا  اـب  دورب و  وا  شیپ  هک  درک  توـعد  همیذـج  زا  هیراـم  - 89
دش و هتشک  تفر و  دینشن و  تسا ، يزار  يرس و  راک  نیا  رد  هک  ورم  تفگ  هک  یمخل  دعـس  نب  ریـصق  رگم  دندرک  قیوشت  ار  وا  ناگمه 

. دش لثملا  برض  نخس  نیا  دونشیمن و  یسک  ار  نم  نامرف  تفگیم  ریصق 
83 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: يدع نب  ورمع 

رذنم نب  نامعن  گرزب  ردپ  يدع  نب  ورمع  دش ، وا  نیشناج  تسوا  يومع  هداون  هدازرهاوخ و  هک  يدع  نب  ورمع  دش  دوبان  همیذج  نوچ 
. تسا هدوب  روگ  مارهب  رسپ  روپاش  رسپ  درگدزی  راگزورب  نیا  دنیوگ  تسا ، هعیبر  نب  يدع  نب  ورمع  رسپ  رذنم  تسا ،

. دش وا  نیشناج  شیرق  يرالاس  يرورس و  رد  فانم  دبع  نب  مشاه  شرسپ  تشذگرد و  راگزور  نیا  رد  یصق  رسپ  فانم  دبع  دنیوگ 
رـصق هریح و  رد  بیاغ و  روگ  مارهب  شرـسپ  و  دش ، دوبان  درک  یهاشداپ  مین  لاس و  کی  تسیب و  هکنآ  زا  سپ  راک  هزب  درگدزی  دنیوگ ،

هب ار  وا  نارـسپ  زا  کـیچیه  هـک  دنتـسب  ناـمیپ  شاهدیدنـسپان  شور  درگدزی و  يراتفردـب  تـلعب  ناریا  ناـگرزب  دوـب ، رذـنم  دزن  قـنروخ 
سنـشجدزی دنتفگیم و  تفارزه " ار " وا  هبترم  هیاپ و  هک  دوب  قارع  هیحان  دبهپـس  [ 90  ] ماطـسب ناشیا  هلمج  زا  دننکن ، باختنا  یهاشداپ 

روشک و تاقدـص  ریبد  ورـسخ  انف  جارخ و  ریبد  [ 91  ] شیبزداسنـشج رکـشل و  ریبد  زردوگ  نارهم و  هب  بقلم  كریف  یباوز و  نافـسوذاف 
هب دوب  ورسخ  شمان  هک  ار  ناکباب  ریـشدرا  ناکیدزن  نادناخ و  زا  يدرم  دندش و  عمج  هک  هدازگرزب ، فیرـش و  نادرم  زا  رگید  یناسک 
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. دندیزگرب یهاش 
ار نامعن  دوخ  رسپ  دنک و  هبلاطم  ار  دوخ  ردپ  ثاریم  مایق و  داد  روتـسد  مارهب  هب  رذنم  دیـسر و  دوب  رذنم  شیپ  هک  روگ  مارهب  هب  ربخ  نیا 

. درک وا  هارمه 
نادنچ نامعن  دمآ و  دورف  دوب  اجنآ  هک  ییاهنامتخاس  اههدرپارس و  اهرداچ و  رد  دیسر  نوفسیت  کیدزن  نوچ  درک و  تکرح  روگ  مارهب 

ادـیپ شیارگ  روگ  مارهب  هب  دـندش و  نامیـشپ  نایناریا  ماجنارـس  هک  درک  يرگیجنایم  تطاسو و  یناریا  فارـشا  ناگرزب و  مارهب و  نایم 
[92 . ] دندرک

______________________________

نبا ك ، ر . تسا ، مهتسگ  نامه  ارهاظ  هک  دناهتـشون  ماتـسوا " ارنآ " لصا  یبرع  تغل  ياهباتک  رد  تسا و  برعم  ماطـسب  هملک  - 90 ، 91
رتکد گـنهرف  مـالعا  شخب  هب  هزاـت  عباـنم  رد  يرمق و  يرجه  نکد 1345  دابآردـیح  پاچ  و 502  تاحفـص 310  هغللا  ةرهمج  دیرد ،

(. م . ) تسا نوریب  هدنب  نیا  هدهع  زا  تاملک  نیا  هشیر  هرابرد  رظن  راهظا  تسا و  پسنشگ  هملک  نیا  لوا  ءزج  نیعم .
نتشادرب ریش و  ود  نایم  جات  نداهن  ایرد و  زا  یبسا  ندمآ  نوریب  هلیسوب  درگدزی  دندش  هتـشک  ناتـساد  دینکیم  هظحالم  هک  يروطب  - 92

همجرت ص 620   ) مه يربـط  رد  و  لوملوژ ) ص 272 ج 5   ) لصفم رایـسب  همانهاش  رد  یلو  تسا  هدـماین  باـتک  نیا  رد  ارنآ  روگ  مارهب 
(. م  ) تسا هدش  لقن  هدنیاپ ) ياقآ 

84 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: روگ مارهب  یهاشداپ 

واـب ار  یهاـشداپ  مه  ناـنآ  دـشاب ، هتـشاد  هدیدنـسپ  هویـش  يرگداد و  هـک  درک  طرـش  دروآرب و  ار  ناـشیا  ياـهوزرآ  اههتـساوخ و  مارهب 
رد رذـنم  شـشوک  ساپب  تشاد و  یمارگ  ار  ود  ره  درک و  اطع  ناوارف  نامعن  رذـنم و  هب  مارهب  دـندش ، رادربنامرف  اونـش و  دنتـشاذگاو و 

. دنادرگرب دوب  هریح  هک  دوخ  هاگیاج  هب  ار  وا  تشاذگ و  وا  رایتخا  رد  ار  برع  ياهنیمزرس  مامت  وا  نداد  يرای  شرورپ و 
راک نیا  رد  ار  وا  تیعر  هک  هزادنا  نآ  ات  دـیزگرب  رگید  ياهراک  رب  ار  ینارذگـشوخ  دـش ، راوتـسا  مهارف و  مارهب  يارب  یهاشداپ  نوچ  و 

اب هک  دوـب  ناـکرت  هاـشداپ  درک  ماـیق  دروـم  نیا  رد  هـک  سک  نیتـسخن  دنتـسب ، عـمط  شروـشک  هـب  وا  فارطا  ناـهاشداپ  درک و  شنزرس 
نمشد گنهآ  درک و  اهر  ار  ینارذگشوخ  دیسر  مارهب  هب  ربخ  نیا  نوچ  درک ، هلمح  هب  عورـش  يورـشیپ و  ناسارخ  رد  دوخ  ياهرکـشل 

نایم زا  و  دـشاب ، مرگرـس  حـیرفت  هب  هار  ریـسم  رد  دورب و  ناجیابرذآ  هقطنم  هب  راکـش  يارب  دـهاوخیم  هک  تشاد  راهظا  نینچ  یلو  دومن 
هب ار  یـسرن  شردارب  دنـشکب و  كدـی  ار  اهبسا  داد  نامرف  درک و  راوس  نارتش  رب  ار  ناـشیا  دـیزگرب و  ریلد  درم  رازه  تفه  دوخ  نادرم 

گـس زاب و  دوخ  اب  داد  روتـسد  دـندوب  شهارمه  هک  نادرم  زا  کی  ره  هب  درک و  تکرح  ناـجیابرذآ  يوسب  تشاـمگ و  دوخ  ینیـشناج 
. دنکیم میلست  ار  شروشک  دزیرگیم و  دوخ  نمشد  زا  هنوگ  نیدب  مارهب  هک  دنتشادن  دیدرت  کش و  مدرم  دنرادرب ، يراکش 

دنراد و هناور  [ 93  ] ناقاخ دزن  دوخ  زا  یناگدـنیامن  هک  دـندش  نآ  رب  ماجنا  رـس  دـندرک و  ینزیار  دـندش و  عمج  ناریا  نارـس  ناگرزب و 
. دنرادزاب تراغ  راتشک و  زا  ار  وا  ات  دنتسرفب  ناوارف  لاوما 

ناما رد  شهاپس  دوخ و  دش و  هتفیش  دناهدش  ناقاخ  يارب  ینتورف  هب  دقتعم  روشک  مدرم  هتخیرگ و  مارهب  هک  دیـسر  ربخ  ناقاخ  هب  نوچ  و 
. دش لاوما  ناگدنیامن و  ندیسر  رظتنم  دوخ  ياج  رد  دندش و 

دوخ اب  ار  اهنآ  تسوپ  دنتشک و  ار  رن  واگ  رازه  تفه  داد  روتسد  مارهب  دنیوگ 
______________________________

ارنآ یقیلاوج  برالا ، یهتنم  ك ، ر . تسا ، هدمآ  ندرک  رادرـس  هاشداپ و  ینعمب  نقخ  تسه و  مه  مالعا  زا  كرت و  ناهاشداپ  بقل  - 93
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(. م  ) تسا هدرکن  رکذ  ار  ناقاخ  یلو  تسا ، هدروآ  ار  نوتاخ  مه  ریشيدا  هدرواین ،
85 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ناردنزام هار  مارهب  تخاسیم ، ناهنپ  ار  دوخ  اهزور  درکیم و  تکرح  اهبـش  درب ، دوخ  هارمه  مه  هلاس  کی  بسا  هرک  رازه  تفه  درب و 
. دناسر ورم  هب  اجنآ  زا  ءاسن و  هب  سپس  ناگرگ و  هب  ار  دوخ  تشذگ و  ایرد  رانک  زا  تفرگ و  شیپ 

روتسد مارهب  ماگنه  نیا  رد  دوبن ، هاگآ  مارهب  راک  زا  وا  دیسر و  وا  یلزنم  کی  هب  مارهب  دوب و  هدز  ودرا  [ 94  ] نهیمشک هدکهد  رد  ناقاخ 
هاگودرا کیدزن  هکنیمه  و  دنتخیوآ . اهبـسا  ندرگ  هب  دش  کشخ  نوچ  دنتخیر و  هزیرگنـس  نآ  رد  دـندرک و  داب  ار  اهواگ  تسوپ  داد 

تـشپ هب  ار  اهنآ  دـندرک و  اهر  ار  اهبسا  هرک  هنابـش  داد  روتـسد  دیـسر  دوب  هدز  ودرا  ورم  یگنـسرف  شـش  رد  ییارحـص  رد  هک  ناـقاخ 
هوک و نتخیر  يادـص  زا  هک  تساخرب  يویرغ  وهایه و  ناـنچ  اهبـسا  هرک  ندـیود  اـهگیر و  اهتـسوپ و  نآ  زا  دـندنار ، ناـقاخ  هاـگودرا 

. دوب رتدیدش  هقعاص 
راچان دشیم  رتشیب  ادص  دندشیم  رتکیدزن  اهبسا  هچ  ره  و  تسیچ ، دنتسنادیمن  دندیـسرت و  تخـس  دندینـش  ار  وهایه  نیا  نوچ  ناکرت 

دیـسر و واـب  مارهب  تخادـنا و  نیمزب  ار  وا  درک و  مر  ناـقاخ  بسا  دوـب ، ناـشیا  بیقعت  رد  مارهب  دـنتخیرگ و  دـندرک و  اـهر  ار  هاـگودرا 
ریـسا ار  ناـقاخ  رـسمه  نوتاـخ  دروآ و  تسدـب  ارنآ  لاوما  ماـمت  تفرگ و  تمینغ  هب  دوب  وا  يودرا  رد  هچنآ  تشک و  ار  وا  دوخ  تسدـب 

. تفرگ
تشذـگ و خـلب  دور  زا  دیـسر و  هیوـمآ " هب " اـت  درکیم  ریـسا  تشکیم و  تخادرپ و  ناـکرت  بیقعت  هـب  ار  ادرف  بـش و  نآ  ماـمت  مارهب 

نایم يزرم  هک  دنتساوخ  وا  زا  دندروآ و  دورف  میلست  رس  ناکرت  دیـسر  نانآ  نیمزرـس  کیدزن  نوچ  درکیم و  بیقعت  ار  ناکرت  نانچمه 
دنتخاس ياهرانم  داد  روتسد  درک و  نییعت  دوب  ناشیا  كاخ  لخاد  هک  ار  یلحم  وا  دنرذگن  نآ  زا  نانآ  هک  دهد  رارق  ناشیا  دوخ و  روشک 
نایاونیب ناتسدگنت و  نایم  ار  اهتمینغ  زا  یمین  تشادرب ، مدرم  زا  ار  لاس  نآ  جارخ  تشگرب و  دوخ  تخت  ياپ  هب  دنداد و  رارق  زرم  ارنآ  و 
دنتخادرپ یماکداش  ینارذگشوخ و  هب  دندش و  داش  روشک  مدرم  همه  دندوب ، هارمه  وا  اب  هک  ینایرکـشل  نایم  ار  رگید  مین  درک و  شخب 

. مهرد کی  هب  لگ  هتسد  کی  شزرا  دیسر و  مهرد  تسیب  هب  زور  کی  رد  یناودبسا  يارب  بسا  کی  هیارک  هک  نانچنآ 
______________________________

لمح قافآ  فانکا  هب  تسا و  روهشم  نآ  زیوم  نابایب  بناج  رب  نآ  یگنـسرف  جنپ  رد  ناجهاش  ورم  زا  تسا  ياهدکهد  دیوگ ، یبلهم  - 94
(. م  ) گنهرف داینب  یتیآ ص 515  دمحملا  دبع  ياقآ  ملقب  نادلبلا ، میوقت  همجرت  دوش ،

86 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
بیقعت هب  ار  بسا  دش و  راکشآ  شربارب  رد  رخروگ  هلگ  کی  دش و  نوریب  راکش  يارب  تشذگ  وا  یهاشداپ  زا  لاس  هس  تسیب و  نوچ  و 

دـمآ و اجنآ  دیـسر  شردام  هب  ربخ  نیا  نوچ  دـش ، قرغ  ورف و  نآ  رد  درب و  قیمع  یقالتاب  هب  ار  وا  بسا  دروآ ، رد  زات  تخات و  هب  ناـنآ 
. دنتفاین تسد  شدسج  هب  دندیشک و  نوریب  يال  لگ و  گیر و  نش و  زا  ییاههپت  قالتاب  نآ  زا  دننک  ادیپ  ار  شدسج  داد  روتسد 

یـسراف نابز  رد  ياد  هک  تسا  مارهب  ردام  مان  هب  نیا  تسا و  فورعم  [ 95"  ] جرم ياد  هب " هک  تسا  یبآ  رانک  قـالتاب  نآ  دوشیم  هتفگ 
ياـهباب هک  تسا  ییهرفح  قـالتاب  نآ  رد  دـنیوگ  تسا و  فورعم  اـجنآ  ناتـساد  نـیا  و  دـنیوگ ، ار  رازغرم  جرم  تـسا و  رداـم  ینعم  هـب 

. تساهرازهشیب کیدزن  تسا و  لصتم  تسین  مولعم  نآ  يدوگ  هک  يدکار 

. مارهب رسپ  درگدزی 

شگرم نوچ  درک و  یهاشداپ  ردـپ  شور  هب  لاس  هدـفه  وا  دـندیزگرب و  یهاـشداپ  هب  ار  درگدزی  شرـسپ  دـش  كـاله  روگ  مارهب  نوچ 
. دوب رتگرزب  زوریف  دزمره و  زوریف و  تشاد ، رسپ  ود  دیسرارف 

لاوطلا www.Ghaemiyeh.comرابخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


: ردارب ود  نایم  هزیتس 

ناتـسراخت و نامه  هک  دـناسر  [ 96  ] هلطاـیه نیمزرـس  هب  ار  دوـخ  تـخیرگ و  وا  زا  زوریف  داد و  صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  یهاـشداپ  دزمره 
ار وا  تفر و  روشک  نآ  هاشداپ  دزن  زوریف  تسا ، لماش  ار  خـلب  گرزب  دور  يوس  نآ  ياهنیمزرـس  تسا و  [ 98  ] ناتسلباک و  [ 97  ] نایناغچ
وا ات  درک  شهاوخ  وا  زا  تسا و  هتفرگ  دوخ  يارب  روزب  ار  یهاشداپ  تسا  رتکچوک  وا  زا  هکنآ  اب  هک  تخاس  هاـگآ  دوخ  ردارب  متـس  زا 

يرکشل اب  ار 
______________________________

تسا داژن  یناریا  دوخ  هک  يرونید  هفینح  وبا  رظن  راهظا  یلو  دوشیم  ینعم  هعضرم  راتسرپ و  هب  رتشیب  هیاد  هملک  یـسراف  رد  دنچ  ره  - 95
(. م  ) تسا تقد  لباق 

تـسکش ار  اـهنآ  روگ  مارهب  دـندرک و  هلمح  ناریا  هب  يدـالیم  رد 425  ینیچ ، فیاوط  زا  یکی  ناـیلاتپه : لاـطیه ، لـطیه ، هلطاـیه ، - 96
. نیعم رتکد  موحرم  یسراف  گنهرف  مالعا  شخبك  ر . داد ، یتخس 

. تسا يوروش  كاخ  زا  زورما  نوحیج ، يوس  نآ  هدرتسگ  گرزب و  نیمزرس  نایناغص  یبرع  رد  نایناغچ ، - 97
. ناتسناغفا یقرش  لامش  رد  یعیسو  نیمزرس  - 98

87 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
و يرتگرزب ، وا  زا  هک  ینک  دای  دـنگوس  هکنیا  رگم  مهدیمن  يرای  ارت  زگره  تفگ  واب  هاشداپ  دریگب ، ار  یهاشداپ  دـناوتب  اـت  دـهد  يراـی 

رارق [ 99  ] زرم ار  ذمرت  رهش  زوریف  هکنآ  رب  طورـشم  تشاذگ  شرایتخا  رد  وا  يرای  يارب  درم  رازه  یـس  هاشداپ  درک و  دای  دنگوس  زوریف 
وخدنت و دزمره  هک  دندید  دزمره  زا  رتهتسیاش  ار  وا  دندرک و  يوریپ  وا  زا  مه  ناریا  مدرم  رتشیب  درک و  تکرح  رکـشل  نآ  اب  زوریف  دهد ،

. درکن هذخاؤم  ار  وا  دیشخب و  مه  ار  وا  هانگ  تفرگ و  سپ  وا  ار  یهاشداپ  درک و  گنج  وا  اب  زوریف  دوب ، رورش 

: درگدزی رسپ  زوریف 

یطحق راچد  یپایپ  لاس  تفه  وا  راگزورب  مدرم  دربیمن و  ياهرهب  دوخ  رادرک  راتفگ و  رتشیب  زا  دوب و  هرهب  مک  یهاـشداپ  زوریف  دـنیوگ 
دندش و دوبان  ناگدنرپ  اهماد و  دش و  هدرمژپ  ناتخرد  دـنام و  لصاحیب  اهنیمز  دیکـشخب و  اههمـشچ  دـش و  بآ  مک  اههناخدور  دـندوب 

. دش هتساک  اههناخدور  رگید  تارف و  هلجد و  بآ 
تموکح هقطنم  رد  رگا  هک  داد  میب  ار  ناـنآ  دـننک و  راـتفر  وکین  مدرم  اـب  تشون  دوخ  نارازگراـک  هب  تشادرب و  مدرم  زا  ار  جارخ  زوریف 

زا سکچیه  اهلاس  نآ  رد  هک  درک  راـتفر  ناـنچ  مدرم  اـب  و  دوشیم ، یهاوخداد  رازگراـک  مکاـح و  زا  دریمب  یگنـسرگ  زا  یـسک  ناـشیا 
دندش و عمج  كدوک  درم و  نز و  زا  ناگمه  دنوش و  عمج  دازآ  ياضف  ارحص و  رد  ات  دنناوخارف  ار  مدرم  داد  روتـسد  درمن و  یگنـسرگ 

لاح نیرتهب  هب  نیمز  تخیرورف و  ناراب  نانآ  يارب  نامـسآ  دروآرب و  ار  ناشیا  ياعد  دنوادخ  درک و  ناراب  ياضاقت  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا 
. دنتشگزاب تمعن  یناوارف  شیاسآ و  هافر و  لاح  نامه  هب  مدرم  دش و  ناور  اهراسهمشچ  بآرپ و  اهدور  تشگرب و 

نامه داـهن و  ماـن  زوریف  داـب  ارنآ  هک  تخاـس  يرهـش  مه  ناـجیابرذآ  رد  درک و  يراذـگمان  زوریف  مار  ارنآ  تخاـس و  ار  ير  رهـش  زوریف 
هارمه زین  ار  تخدزوریف  دوخ  رتخد  درب ، دوخ  هارمه  ار  ناریزو  رگید  دـبوم و  دـش و  ناکرت  اب  گنج  هداـمآ  نآ  زا  سپ  و  تسا ، لـیبدرا 

زا یکی  تشادرب و  ناوارف  ياههنیجنگ  لاوما و  درب و 
______________________________

دبع نب  یسوم  يرادرس  هب  ناناملـسم  تسدب  يدالیم  لاس 690  رد  رهش  نیا  نوحیج  دور  یلامـش  لحاس  رد  فورعم  يرهـش  ذمرت : - 99
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. تسا ناتسکیجات  يروهمج  زا  زورما  دش ، هدوشگ  مزاخ  نب  هللا 
88 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. تشامگ روشک  رد  دوخ  ینیشناج  هب  [ 100  ] نراق شاهبترم  دوب و  رخوش  شمان  هک  ار  دوخ  گرزب  ناریزو 
ناـشیا نیمزرـس  رد  درک و  ناریو  ارنآ  دیـسر و  دوب  هداد  رارق  كرت  ناریا و  زرم  ار  نآ  روگ  مارهب  هک  ياهراـنم  هب  اـت  دـش  راپـسهر  زوریف 

تسا هتفرگ  هشیپ  متس  هار  هک  درک  هاگآ  ار  وا  داتـسرف و  زوریف  دزن  سک  دوب و  ناقاخ  ناوشخا  ناکرت  هاشداپ  راگزور  نآ  رد  تفر ، شیپ 
درادن شوخ  ار  گنج  هک  درکیم  رهاظت  نینچ  ناقاخ  درکن ، ییانتعا  مایپ  نیاب  زوریف  یلو  تشاد  رذحرب  متس  ملظ و  ماجنا  رس  زا  ار  وا  و 

نآ رب  دندناشوپ و  تسـس  ياهبوچ  اب  ارنآ  يور  دندنک و  ینالوط  رایـسب  عارذ و  هد  يانهپ  عارذ و  تسیب  يدوگ  هب  یقدنخ  داد  روتـسد  و 
زوریف تخیرگ ، وا  ربارب  زا  تفرگ و  رارق  وا  يورایور  یتعاس  دـمآ و  نوریب  زوریف  اب  گنج  يارب  هاگنآ  دـنتخیر ، كاشاخ  كاخ و  ین و 

کیدزن ات  دـناشکیم  دوخ  لابند  ار  زوریف  درکیم و  روبع  تخانـشیم  هک  ییاههار  زا  ناقاخ  تخادرپ و  وا  بیقعت  هب  دوخ  ياهرکـشل  اب 
هاگرکـشل رب  ناقاخ  دنتـشک ، ار  شنارای  زوریف و  گنـس  اب  دنتـشگزاب و  هلمح  يارب  شنارادرـس  ناقاخ و  ماگنه  نیا  رد  تخاـس ، قدـنخ 

هتـشک زا  ار  وا  دندناسر و  رخوش  هب  ار  دوخ  ناگتخیرگ  تفرگ ، ریـسا  ار  تخدزوریف  دـبوم و  تفای و  تسد  ناشیا  نانز  لاوما و  زوریف و 
وا اـب  مدرم  مومع  نایرکـشل و  ماـمت  درک و  بیغرت  هاـشداپ  یهاوـخنوخ  يارب  ار  مدرم  رخوـش  دـنتخاس ، هاـگآ  شنایهاپـس  زوریف و  ندـش 

. درک يورشیپ  ناکرت  نیمزرس  رد  دش و  راپسهر  رایسب  یهورگ  اب  وا  دندرک و  یهارمه 
تخدزوریف و دبوم و  نتـشاد  درتسم  اب  داد  مایپ  دیـسرت و  وا  گرب  زاس و  هاپـس و  يرایـسب  تلعب  رخوش  اب  گنج  زا  كرت  ناقاخ  ناوشخا 
تفریذپ و رخوش  دنکیم ، حلص  ياضاقت  تسا  هدروآ  تسدب  زوریف  رکـشل  زا  هک  ییاهحالـس  اههنیجنگ و  لاوما و  مامت  ناریـسا و  رگید 

. تشگزاب دوخ  نیمزرس  روشک و  هب  ناریسا  لاوما و  نتفرگ  زا  سپ 
______________________________

فلتخم یناـعم  هب  برع  تغل  رد  تسا ، یناوـلهپ  ماـن  تسا  هدـمآ  عطاـق  ناـهرب  رد  تسا ، هدوـب  یماـظن  هیاـپ  هبتر و  ارهاـظ  نراـق ، - 100
(. م . ) دشاب هداوناخ  مه  هملک  نیا  اب  تسا  دیعب  هتفر و  راکب  وربا  هتسویپ  ریلد ، دروامه ،

89 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: زوریف نارسپ 

وا ردارب  دابق  هب  ار  یهاشداپ  وا  زا  سپ  رخوش  تشذـگرد و  و  [ 101  ] درک یهاشداپ  لاس  راهچ  دش و  هاشداپ  شالب  شرـسپ  زوریف  زا  سپ 
. درپس

. دیسر ریمح  هلیبق  هب  رگید  راب  یهاشداپ  تشذگرد و  یمخل  رصن  نب  هعیبر  زوریف  رسپ  دابق  یهاشداپ  راگزورب  دنیوگ 

: نمی ساون و  وذ 

. تسا نینچ  وا  بسن  مان و  دش ، نمی  هاشداپ  ساون  وذ 
رسپ سمش  دبع  رسپ  لئاو  رسپ  مشج  رـسپ  سیق  رـسپ  ورمع  رـسپ  لهـس  رـسپ  دیز  رـسپ  ملظلا  فهک  هب  بقلم  بعک  رـسپ  دیز  رـسپ  ۀعرز 

. ناطحق رسپ  برعی  رسپ  بجشی  رسپ  ءابس  رسپ  ریمح  رسپ  شئار  رسپ  برع  رسپ  نطق  رسپ  رادج  رسپ  ثوغ 
. دوب هتخیوآ  تخیریم و  ورف  شیناشیپ  رب  وا  فلز  لکاک و  هک  دنتفگیم  ساون  وذ  يور  نیا  زا  ار  وا 

هـس هک  تساـخیمرب  ياهناـبز  شتآ  نآ  زا  دـندیتسرپیم و  ارنآ  شموـق  دوـخ و  هک  دوـب  یـشتآ  نمی  نیمزرـس  رد  ار  ساوـن  وذ  دـنیوگ 
. تشگیمزاب دوخ  ياج  رب  زاب  تفاییم و  دادتما  گنسرف 
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دنوادـخ نامرف  هب  ام  يریذـپب  ار  ام  نید  وت  رگا  تساوران و  ار  شتآ  نیا  وت  شتـسرپ  هاشداپ  يا  دـنتفگ  ساون  وذ  هب  نمی  نایدوهی  هاگنآ 
رد ناشیا  نید  هب  دـننک  شوماخ  ار  شتآ  رگا  هک  تفریذـپ  ساون  وذ  تسا ، رورغ  هیام  وت  نید  هک  ینادـب  ات  مینکیم  شوماخ  ارنآ  لاعتم 

. دمآ دهاوخ 
ياهدکشتآ هب  ات  تسشنیم  بقع  هنابز  دندرک و  نآ  ندناوخ  هب  عورش  دندوشگ و  دندروآ و  ار  تاروت  نایدوهی  دمآرب  شتآ  هنابز  نوچ 

. دش شوماخ  شتآ  ات  دندناوخیم  تاروت  نانچمه  نانآ  دیسر و  تفرگیم  همشچ  رس  نآ  زا  هک 
سک ره  دناوخارف و  نییآ  نآ  هب  ار  نمی  مدرم  و  [ 102  ] دش يدوهی  ساون  وذ 

______________________________

رد یسودرف  دنادیم و  هام  دنچ  لاس و  راهچ  ار  شالب  یهاشداپ  تدم  سیراپ  پاچ  سرفلا ص 580  كولم  رابخا  ررغ  رد  یبلاعث  - 101
(. م . ) لوملوژ پاچ  دنادیم ص 54 ج 6  زور  شش  هام و  کی  لاس و  جنپ  همانهاش 

تـشاذگ مان  فسوی  ار  دوخ  ندـش  يدوهی  زا  سپ  ساون  وذ  دـیوگیم  رـصم  پاچ  برعلا ص 438  باـسنا  ةرهمج  رد  مزح  نـبا  - 102
(. (م

90 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. تشک ار  وا  تفریذپن 

يوریپ حیـسم  لیـصا  نییآ  زا  هک  دـندوب  یهورگ  نارجن  رد  دـنادرگ  يدوهی  ار  ناماس  نآ  نایحیـسم  اـت  تفر  [ 103  ] نارجن هب  ساوـن  وذ 
دوب رمات  نب  هللا  دبع  شمان  هک  ار  ناشیا  هاشداپ  داد  روتـسد  دنتفریذپن ، هک  دناوخارف  ندش  يدوهی  نآ و  كرت  هب  ار  ناشیا  وا  دندرکیم و 

دنتخادنا و شتآ  رد  ار  نانآ  دندنک و  ییاهقدنخ  نارگید  يارب  تخادنا و  رهش  راصح  نورد  ار  وا  دزب و  ریشمش  اب  ار  شرـس  دندروآ و 
[104 . ] تسا هدومرف  دای  نآرق  رد  ار  ناشیا  عوضوم  همسا  زع  دنوادخ  هک  دندودخا  باحصا  نامه  نانآ 

: نمی اهیشبح و 

تسا و هتـشک  ار  اهفقـسا  وا و  ناشیکمه  ساون  وذ  هک  تخاس  هاگآ  ار  وا  تفر و  مور  هاشداپ  شیپ  دزیرگب و  تسناوت  نابلعث  وذ  سود 
هناور رایسب  رکـشل  اب  ار  طایرا  وا  تشون و  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  يارب  مور  هاشداپ  تسا . هتخاس  ناریو  ار  اههعموص  هدنازوس و  ار  لیجنا 
دراو طایرا  دش و  هتـشک  ساون  وذ  درک و  گنج  وا  اب  تفر و  وا  يوسب  ساون  وذ  دـش ، هدایپ  ندـع  لحاس  رب  تشذـگ و  ایرد  زا  هک  درک 

. دناهتفگ ءاعنص  ار  رامد  ور  نیا  زا  تسا و  رادیاپ  راوتسا و  ینعم  هب  یشبح و  ییهملک  ءاعنص  دوب ، رامد " نآ " مان  هک  دش  ءاعنص 
سک ره  هب  دروآ و  يور  واب  تورث  تفرگ  ار  ناشیا  لاوما  درک و  فرصت  ار  نمی  تشک و  ار  نایدوهی  دش و  رقتسم  نمی  رد  طایرا  نوچ 

ناشیا نارادرس  زا  هک  [ 105  ] موسکی ردپ  ههربا  دزن  دندش و  نیگمشخ  تهج  نیا  زا  اهیـشبح  زا  یهورگ  دادیم ، تشادیم  تسود  هک 
. دندرک تعیب  وا  اب  تیاکش و  طایرا  راتفر  زا  دنتفر و  دوب 

رگید هورگ  دندوب و  طایرا  اب  یهورگ  دندش  هورگ  ود  اهیشبح  هنوگ  نیدب  و 
______________________________

. تسا زور  ود  هفوک  ات  نآ  هلصاف  طساو و  هفوک و  نایم  يرهش  مود  نوکس  لوا و  حتفب  نارجن : - 103
ص تسا ، هدرب  مان  ار  ساون  يذ  نب  فسوی  نایبلا  عمجم  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یسربط  جورب ،)  ) مجنپ داتشه و  هروس   4 ، 5 تایآ 6 ، - 104

(. م  ) توریب پاچ  466 ج 10 و 9 
ههربا دروم  رد  یلو  تسا  یسراف  موسکی  لصا  دیوگیم  تسا و  هدروآ  ار  هملک  ود  نیا  تاحفص 20 و 356  برعملا  رد  یقیلاوج  - 105

(. م  ) درادن نآ  ندوب  یسراف  هب  حیرصت  تسا و  هناگیب  هملک  دیوگیم 
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91 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
ارنآ دروخرب و  ههربا  هرهچ  رب  هک  تخادنا  نیبوز  دمآ و  دـناوخارف و  هزرابم  يارب  ار  طایرا  ههربا  دندیـشک ، فص  گنج  يارب  ههربا و  اب 

ههربا عیطم  ناگمه  اهیـشبح  تشک و  ار  وا  دز و  طایرا  رـس  رب  دوخ  ریـشمش  اب  ههربا  دنتفگیم ، مرـشا  ههربا  ار  وا  ببـس  نیدـب  دـیرد و 
. دوب نمی  ناطلس  لاس  لهچ  تخاس و  رقتسم  نمی  یهاشداپ  هب  ار  وا  مه  یشاجن  دش ، ناشیا  هاشداپ  دندش و 

دیاب هک  دنهد  ادن  نمی  رسارس  رد  داد  روتسد  دندوب و  هدیدن  ییایسیلک  نانچنآ  مدرم  هک  تخاس  ياهعموص  ءاعنص  رهش  رد  نمی  رد  ههربا 
دش و نآ  دراو  هنابـش  هماهت  مدرم  زا  يدرم  دندرمـش و  راجنهان  راوشد و  ار  راک  نیا  اهبرع  دـنورب ، ایـسیلک  ناب  ترایز  جـح و  يارب  مدرم 

دنتفگ تسا ؟ هدرک  ار  راک  نیا  یـسک  هچ  دـینکیم  لایخ  تفگ  ههربا  دـندید ، ار  يدـیلپ  نآ  مدرم  دـش  حبـص  نوچ  درک ، يدـیلپ  اـجنآ 
جح هب  روتسد  هک  تسنآ  يارب  نیا  دنکیمن و  ار  راک  نیا  دشاب  هدش  نیگمـشخ  تسا  هکم  رد  هک  ییهناخ  يارب  هک  یـسک  زج  سکچیه 

شیپ سک  دنک و  ناریو  ار  هبعک  دور و  هکم  هب  ات  دش  هدامآ  نیگمشخ و  تخـس  ماگنه  نیا  رد  ههربا  ياهداد ، ایـسیلک  نیا  يارب  ندرازگ 
هک دـش  نانچ  وا  ماجنا  رـس  درک و  تکرح  هکم  هب  وا  داتـسرف و  دومحم " ماـنب " راوتـسا  هوک  نوچ  یلیف  ههربا  يارب  وا  داتـسرف و  یـشاجن 

. تسا هدومرف  نایب  لیف  هروس  رد  دنوادخ 

هبعک ندرک  ناریو  اهیشبح و 

رتشورهدیهوکن رتراکمتـس و  شردـپ  زا  وا  دـش و  هاشداپ  نمی  رد  موسکی  شرـسپ  دومرف ، دوبان  ار  ههربا  دـنوادخ  نوچ  دـنیوگ ، [ 106]
. دوب رتهدیهوکن  رتدب و  وا  زا  هک  دش  هاشداپ  قورسم  شردارب  وا  زا  سپ  تشذگرد و  درک و  تنطلس  نمی  رب  لاس  هدزون  دوب ،

: نزی يذ  نب  فیس 

دزن دـمآ و  نوریب  نمی  زا  دوب  ساون  وذ  ناگدازدـنزرف  زا  هک  يریمح  نزی  يذ  نب  فیـس  دـش ، ینـالوط  نمی  مدرم  يارب  لاـح  نیا  نوـچ 
[107  ] هیکاطنا رد  هک  مور  رصیق 

______________________________

(. م  ) منک فذح  نتم  زا  يزیچ  متساوخن  یلو  تسین  راگزاس  نآ  لیذ  اب  ناونع  نیا  - 106
یقاب نآ  یمیدـق  راثآ  هدـش و  هتخاس  دالیم  زا  لبق  دصیـس  دودـح  هیروس  لامـش  رد  بلح  برغ  يرتمولیک  جـنپ  دون و  رد  يرهـش  - 107

. تسا
92 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

وا زا  نمی  یهاشداپ  دنک و  نوریب  نمی  زا  ار  ناهایـس  دهد و  يرای  ار  ناشیا  دومن  تساوخ  رد  درک و  تیاکـش  ناهایـس  زا  واب  تفر و  دوب 
. مهدیمن يرای  ناشیا  دض  رب  ار  امش  نم  دیتسرپ و  تب  امش  دننم و  نییآ  نید و  رب  نانآ  تفگ  رصیق  دشاب ،

. درب تیاکش  واب  ار  دوخ  راک  تفر و  رذنم  نب  نامعن  دزن  هریح و  هب  تسخن  درک و  هجوت  ناریا  ورسخ  هب  دش  دیماان  وا  زا  نوچ  فیس 
. دوب عوضوم  نیمه  نیمزرس  نیا  رد  ام  ندش  نکاس  نمی و  زا  رصن  نب  ۀعیبر  ام  گرزب  ردپ  ندمآ  نوریب  یلصا  ببس  تفگ ، واب  نامعن 

يارب درب و  مهاوخ  دوخ  هارمه  ارت  تسا و  کیدزن  ترفاسم  نیا  ماگنه  موریم و  دابق  رسپ  ورـسخ  دزن  هلاس  همه  نم  شاب  اج  نیمه  نونکا 
تفرگ و نتفای  راب  هزاجا  وا  يارب  درب و  دوخ  اـب  ار  فیـس  ناـمعن  منکیم ، تعافـش  يراد  هک  يدوصقم  يارب  مریگیم و  دورو  هزاـجا  وت 

تشاد لاس  دص  زا  شیب  هک  ار  راگماک  رسپ  زرهو  مانب  ناشیا  زا  يدرم  داد و  بیترت  ناینادنز  زا  یهاپس  ناورشونا  ورـسخ  درک و  تعافش 
. درک رالاس  نانآ  رب  دوب  هدش  ینادنز  دوب  هدروآ  دوجوب  ینماان  اههار  رد  نوچ  هک  دوب  ناگرزب  ناریلد و  زا  و 

ربخ نیا  نوچ  و  دش ، هدایپ  ندع  لحاس  رد  درک و  تکرح  ایرد  هار  زا  نزی  يذ  نب  فیـس  اب  تفر و  [ 108  ] هلبا هب  دوخ  ناهارمه  اب  زرهو 
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ود نایم  هک  دز  قورـسم  هب  يریت  درک و  یتسدـشیپ  زره  تفرگ و  رد  گنج  دـندش و  يورایور  نوچ  دـمآ و  هلباقم  هب  دیـسر  قورـسم  هب 
ار نمی  دش و  ءاعنـص  دراو  زرهو  دندش و  هدنکارپ  قورـسم  رکـشل  درم ، داتفا و  نیمز  رب  دمآ و  نوریب  شرـس  تشپ  زا  دـشورف و  وا  مشچ 

. تشون ناورشونا  ورسخ  يارب  ار  حتف  ربخ  درک و  فرصت 
و ددرگرب ، ناورشونا  دزن  دوخ  درامگب و  نمی  یهاشداپ  هب  ار  نزی  يذ  نب  فیس  دشکب و  ار  نمی  ناتـسوپهایس  مامت  تشون  واب  ناورـشونا 

دـشیم راوس  هاگ  ره  تفرگ و  شیوخ  تمدخب  ار  ناشیا  تشاذگ و  هدـنز  ار  ناهایـس  زا  یهورگ  نزی  يذ  نب  فیـس  درک . نانچمه  زره 
ياهحالس اب  ار  وا  دندرب و  هلمح  وا  رب  دندوب  فیـس  هارمه  هک  یلاح  رد  زور  کی  نانآ  و  دندیودیم ، وا  بکرم  فارطا  شیپاشیپ و  نانآ 

دوخ
______________________________

نادلبلا ص 353 میوقت  همجرت  تسا ، هدوب  گنسرف  راهچ  هرصب  ات  شاهلصاف  سراف  جیلخ  یبرغ  لامـش  هیواز  رد  دابآ  يرهـش  هلبا : - 108
(. (م

93 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
[109 . ] دش هتشک  هک  دندز  نادنچ 

: نمی نایناریا و 

یهایس هب  لیامتم  شگنر  هک  ار  یسک  چیه  تسوپ و  هایس  چیه  هک  داد  روتسد  واب  تشاد و  لیـسگ  نمی  هب  ار  زره  رگید و  راب  ناورـشونا 
هیکت دـیناشنب و  ارم  تفگ  تساوخ و  ار  دوخ  نامک  ریت و  دیـسرارف  شگرم  نوچ  دوب و  نمی  رد  لاـس  جـنپ  زره  و  دراذـگن . هدـنز  دـشاب 

دـیزاسب و یهاگمارآ  نم  يارب  اجنامه  داتفا  نیمزب  نم  ریت  اج  ره  دـیرگنب  تفگ  درک و  اهر  يریت  تفرگ و  تسد  رب  نامک  هاـگنآ  دـیهد 
. دنیوگیم زره " هربقم و  زورما " ات  ار  اجنآ  داتفا و  ایسیلک  تشپ  وا  ریت  دینک ، نفد  نآ  رد  ارم 

. دوب نمی  هاشداپ  مالسا  روهظ  ماگنه  ات  وا  داتسرف و  نمی  هب  ار  ناداب  ناورشونا  وا  زا  سپ 
شیدنارود ورهداشگ و  رایـشوه و  انـشآ و  اهراک  هب  تبـسن  اما  دوب ، هلاس  هدزناپ  ناوجون و  دیـسر  یهاشداپ  هب  دابق  هک  یماگنه  دـنیوگ ،

واب تبسن  دندرمشیم و  کبس  ار  دابق  دوب  طلـسم  اهراک  رب  رخوش  هک  تهج  نیا  زا  مدرم  تشامگ و  روشک  ياهراک  رب  ار  رخوش  وا  دوب ،
هک يزار  روپاش  يارب  دمآ و  هوتسب  راک  نیا  زا  ماجنا  رس  درک  يرابدرب  لمحت و  ار  دوخ  یهاشداپ  زا  لاس  جنپ  دابق  دندرکیم ، ییانتعایب 
اب ار  دوخ  زار  دمآ  نوچ  دیایب و  دوخ  نایهاپـس  اب  ات  تشون  دوب  [ 110  ] هینرطخ لباب و  رد  دابق  رازگراک  دوب و  گرزب  نارهم  نادـنزرف  زا 

، دید هتـسشن  وا  روضح  رد  ار  رخوش  دمآ و  دابق  دزن  دادماب  روپاش  زور  نآ  يادرف  دشکب  ار  رخوش  داد  روتـسد  واب  تشاذـگ و  نایم  رد  وا 
درک و اهر  تشاد  تسد  رد  هک  ار  يدـنمک  روپاش  هاگان  درکن ، انتعا  واب  رخوش  تشذـگ و  رخوش  راـنک  زا  درک و  تکرح  داـبق  يوسب  وا 
هب نامرف  دابق  دنکفا و  نادنزب  دیـشک و  ریجنز  دـنب و  رد  درب و  نوریب  هاگـشیپ  زا  ناشک  ناشک  ار  وا  روپاش  داتفا و  رخوش  ندرگ  رب  دـنمک 
دبع هک  شیرق  زا  یناگدنیامن  تسا ، هدوب  برع  لیابق  بلاغ  يدونشخ  ثعاب  هجوت و  دروم  نمی  رد  فیس  یهاشداپ  - 109 داد . وا  نتشک 

ص هدـنب ، نیا  ملقب  نآ  همجرت  ةوبنلا - لئالد  یقهیب - ك ، ر . دـناهتفر ، شروضح  هب  شاب  داـش  يارب  تسا  هدوب  ناـشیهارمه  مه  بلطملا 
(. م . ) یملع 1361 تاراشتنا  زکرم  188 ج 1 

پاچ نادـلبلا ص 449 ج 3  مجعم  تسا ، قارع  لباب  زا  ياهیحان  مان  روسکم  نون  موس و  نوکـس  مود و  حـتف  لوا و  مضب  هینرطخ : - 110
(. م  ) رصم

94 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: یکدزم نییآ 
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: یکدزم نییآ 

دـناوخارف و ار  وا  یکدزم  نییآ  هب  دـمآ و  وا  دزن  دوب  رختـسا  مدرم  زا  كدزم و  شمان  هک  يدرم  تشذـگ  دابق  یهاشداپ  زا  لاس  هد  نوچ 
دنتفریذپن و یلو  تساوخ  شزوپ  ناشیا  زا  دابق  دنتفرگ ، دابق  نتشک  هب  میمصت  دندش و  نیگمشخ  تخـس  نایناریا  دیورگ و  نییآ  ناب  دابق 

دوخ رب  دوب  داـبق  ردارب  هک  ار  زوریف  رـسپ  بساـماج  دنتـشامگ و  وا  رب  ار  یناـسک  دـندنکفا و  نادـنز  هب  دـندرک و  لزع  یهاـشداپ  زا  ار  وا 
. دنتخاس هاشداپ 

بیقعت زا  هکنیمه  درک و  یفخم  ار  دوخ  يزور  دـنچ  دابق  دروآ ، نوریب  نادـنز  زا  یناهنپ  ریبدـت و  اـب  ار  وا  دیـشیدنا و  هراـچ  داـبق  رهاوخ 
. تساوخ يرای  ناشیا  هاشداپ  زا  تفر و  هلطایه  يوسب  رخوش  رسپ  رهمرز  هلمج  زا  دوخ  نادمتعم  زا  نت  جنپ  هارمه  دش  رطاخ  هدوسآ 

هب دیسر و  ناهفصا  هب  زاوها  هار  رد  ياهدکهد  هب  دیسر و  [ 111  ] ریشمرأ رهش  هب  تفرگ و  شیپ  ار  زاوها  هار  هلطایه  شیپ  نتفر  يارب  دابق 
هب داتفا و  روش  وا  لد  رد  داتفا و  دوب  ابیز  ییهزیشود  هک  ناگهد  رتخد  هب  شمـشچ  دابق  درک ، لزنم  هدکهد  نآ  ناگهد  دزن  سانـشان  روط 

رهمرز نک و  يراگتـساوخ  نم  يارب  ار  وا  ورب و  شردـپ  دزن  داتفا  ملد  رد  شرهم  مدـش و  رتخد  نیا  هتفیـش  نم  تفگ  رخوش  رـسپ  رهمرز 
هک دندروآ  دابق  دزن  دنتسارایب و  ار  هزیـشود  نآ  داد و  رارق  وا  نیباک  ار  نامه  داتـسرف و  رتخد  نآ  يارب  ار  دوخ  يرتشگنا  دابق  درک ، نانچ 

روتـسد واب  هاگنآ  دنامب  وا  شیپ  زور  هس  دش و  داش  تخـس  دید و  مادناشوخ  ابیز و  گنهرف و  اب  دنمدرخ و  ار  وا  درک  تولخ  وا  اب  نوچ 
وا يرکشل  اب  تساوخ  وا  زا  درب و  تیاکش  واب  شیوخ  مدرم  رادرک  زا  تفر و  هلطایه  ریما  دزن  درک و  تکرح  دنک و  ظفح  ار  شیوخ  داد 

. دنادرگزاب ار  دوخ  یهاشداپ  ات  دهد  يرای  ار 
. درک هناور  وا  هارمه  درم  رازه  یس  و  دراذگاو ، واب  ار  نایناغچ  هقطنم  دیاب  هک  درک  طرش  وا  اب  تفریذپ و  هلطایه  هاش 

شنز ردـپ  هناخ  هدـکهد و  نآ  رد  تشگرب و  دوب  هتفر  هک  هار  نامه  زا  تسخن  دـمآ و  دوخ  ردارب  اب  ییوراـیور  يارب  ناـشیا  هارمه  داـبق 
نز نآ  لاح  زا  دمآ و  دورف 

______________________________

. متفاین ار  هملک  نیا  دوب  سرتسد  رد  هک  یعبانم  رد  - 111
95 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

وا دش و  نامداش  دابق  دمآ و  رد  رسپ  هارمه  وناب  نآ  دنروایب و  شدزن  ار  شرسپ  وا و  هک  داد  نامرف  تسا  هدییاز  يرسپ  دنتفگ  ودب  دیـسرپ 
رهمرز هب  دابق  دیـسر ، یهاشداپ  هب  دابق  زا  سپ  هک  تسا  ناورـشونا  ورـسخ  نامه  وا  داهن و  ورـسخ  ار  شماـن  دـید  نارـسپ  نیرتاـبیز  زا  ار 

. تسا یناتساب  داژن  فرش و  ياراد  ایآ  هک  سرپب  نم  يارب  نز  نیا  ردپ  زا  ورب  تفگ 
. دنروایب وا  هارمه  ار  شرسپ  وناب و  نآ  داد  روتسد  دش و  داش  دابق  دنتسه و  نودیرف  لسن  زا  نانآ  هک  دنداد  ربخ  ودب  دیسرپ و  رهمرز 

هدز واب  هک  یتمهت  زا  تسج و  يرازیب  كدزم  راک  زا  ام  دزن  دابق  دنتفگ  دـندرک و  شنزرـس  ار  دوخ  نایناریا  دیـسر  نوفـسیت  هب  دابق  نوچ 
هاشداپ ار  وا  هک  دابق  ردارب  بساماج  هارمه  ناگمه  و  میدرک ، يراتفردب  واب  تبسن  میدرک و  متس  واب  میتفریذپن و  ام  یلو  تشگزاب  میدوب 

دمآرد و رهش  هب  درک و  تشذگ  دوخ  ردارب  نانآ و  زا  تفریذپ و  ار  ناشرذع  هک  دنتـساوخ  شزوپ  وا  زا  دندمآ و  دابق  شیپ  دندوب  هدرک 
روتسد و  دنادرگرب ، ناشیا  هاشداپ  دزن  ار  نانآ  درک و  یکین  ناناب  داد و  هزیاج  هلص و  دندوب  هدمآ  وا  هارمه  هک  ار  یهاپـس  دش ، خاک  دراو 

. دنداد لزنم  اههناخ  نیرتهب  رد  ار  وناب  نآ  داد 
مدرم دوشگ و  ار  [ 112"  ] نیقرافایم دمآ "و " ياهرهـش " تفر و  مور  ياهنیمزرـس  گنج  هب  دوخ  ياهرکـشل  اب  دـش و  هدامآ  دابق  هاگنآ 

ناتـسا نامه  نآ  تشاذگ و  مان  دابقربا " ارنآ " دـنزاسب و و  يرهـش  زاوها  سراف و  نایم  ناریـسا  يارب  داد  روتـسد  تفرگ و  ریـسا  ار  اجنآ 
نوچ هیواـعم  نب  دـیزی  تسا و  نآ  زا  [ 113"  ] تاناع تیه "و " ياهرهـش " هک  رابنا  هیحاـن  درک ، نیعم  شخب  راـهچ  نآ  يارب  تسـالاب و 

تخاس و مه  ار  نییاپ " دابقهب  هنایم "و " دابقهب  ياهرهـش " نکـسم " شخب " ایروداب "و  شخب " درک ، هریزج  همیمـض  ارنآ  دـش  هاـشداپ 
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شخب ود  هب  مه  ار  ناهفصا  گرزب  رهـش  دابق  تساهناتـسآ ، نامه  درک و  اهنآ  همیمـض  دوب  شخب  راهچ  لماش  هیحان  ره  هک  هیحان  تشه 
[114 . ] هرمیت شخب  یج و  شخب  درک 

______________________________

زا مه  نیقراـفایم  تسا ، هدوـب  هلجد  راـنک  رکب و  راـید  زکرم  گرزب و  رایـسب  يرهـش  تسا ، یمور  هـملک  لـصا  لوا ، رـسکب  دـمآ : - 112
پاچ همانرفس  و 14  تاحفـص 11  تسا ، هدرک  دای  رهـش  ود  ره  زا  همانرفـس  رد  ورـسخ  رـصان  تسا و  رکب  راید  رد  ناـیمور و  ياـهرهش 

(. م  ) يرمق نیلرب 1341  هدازینغ ،
(. م  ) نادلبلا ص 336 میوقت  همجرت  تسا ، تارف  لحاس  رب  هریزج و  ياهرهش  زا  تیه  - 113

(. م  ) گنهرف داینب  پاچ  دوعسم ص 98  ياقآ  همجرت  نادلبلا ، هیقف ، نبا  ك ، ر . هرمیت ، یج و  يارب  - 114
96 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

یلو دوب ، عمج  وا  رد  يراوگرزب  فرش و  راثآ  مامت  هک  دندوبن  ورسخ  زا  رتهدیزگ  شرظن  رد  نانآ  زا  کیچیه  یلو  تشاد  رـسپ  دنچ  دابق 
یهاشداپ همزال  هک  یتافص  همه  مکرسپ  تفگ " واب  يزور  دیدنسپیمن  ار  وا  تلاح  نیا  دابق  دوب و  نظ  ءوس  راتفرگ  نامگدب و  ناورشون 

". تساهراک یهابت  جنر و  هانگ و  بجوم  اجبان  ینامگدب  تسه و  وت  رد  ینامگدب  هکنآ  زج  تسا  عمج  وت  رد  تسا 
: تخادرپ نتشیوخ  حالصا  هب  تشادب و  تسد  تشاد  لد  رد  هک  دب  نامگ  زا  تساوخ و  شزوپ  ردپ  زا  ورسخ 

: ناورشونا ورسخ 

هراشا

هب ردـپ  زا  سپ  وا  و  [ 115  ] درپس ناورـشونا  دوخ  رـسپ  هب  ار  راک  دیـسرارف و  وا  گرم  تشذـگ  لاس  هس  لهچ و  داـبق  یهاـشداپ  زا  نوچ 
هتـسناد اور  ار  مارح  ياهراک  باکترا  مدرم  يارب  كدزم  داد  [ 116  ] رایزام رسپ  كدزم  يوجتسج  بیقعت و  هب  روتسد  دیـسر و  یهاشداپ 

ناسآ ناراکمتـس  يارب  ار  متـس  ناگدـننکبصغ و  يارب  ار  لاوما  بصغ  درکیم و  قیوشت  تشز  ياهراک  ماجناب  ار  هیامورف  مدرم  دوب و 
وا نییآ  هب  هک  ار  سک  ره  دندیشک و  راد  رب  دنتشک و  ار  وا  داد  روتـسد  ناورـشونا  دنتفرگ و  ار  وا  دندمآرب و  وا  يوجتـسج  هب  دوب ، هدرک 

. دنتشک دوب 
ناتسیس و ناسارخ و  شخب  کی  تشامگ ، ار  شیوخ  نادمتعم  زا  يدرم  شخب  ره  رب  درک و  میـسقت  شخب  راهچ  هب  ار  روشک  ناورـشونا 

مراهچ شخب  نیرحب و  ات  زاوها  سراف و  موس  شخب  دوب ، ناتـسنمرا  ناجیابرذآ و  لبج و  هیحان  مق و  ناهفـصا و  مود  شخب  دوب ، ناـمرک 
. دندوب تیمها  فرش و  دح  نیرخآ  رد  هناگراهچ  نایاورنامرف  نیا  زا  کی  ره  مور . روشک  زرم  ات  قارع 

" ناقاخ وبجنس  ناکرت " هاشداپ  دوشگ ، ار  نایناغچ  ناتسلباک و  ناتسلباز و  ناتسراخت و  داتسرف و  هلطایه  نیمزرس  هب  ییاهرکشل  ناورشونا 
شک و دنقرمس و  هناغرف و  چاچ و  ياهرهش  رب  دمآ و  ناسارخ  يوس  هب  تخاس و  هدامآ  عمج و  ار  روشک  مدرم 

______________________________

یلو دـناهدرک  همجرت  هنوگنامه  مه  تاشن  قداص  موحرم  تشذـگرد ، یگلاـس  هس  لـهچ و  رد  داـبق  هک  تسا  ناـنچ  نتم  تراـبع  - 115
یسودرف تسا ، هدرک  تبث  لاس  هس  لهچ و  ار  دابق  یهاشداپ  تدم  سیراپ  پاچ  بهذلا ص 195 ج 2  جورم  رد  يدوعسم  تسا ، هابتشا 

(. م . ) لوملوژ پاچ  همانهاش ص 78 ج 7  تسا ، هتفگ  لاس  لهچ 
(. م . ) هدنیاپ ياقآ  همجرت  ص 646  تسا ، هدرک  تبث  دادماب  ار  كدزم  ردپ  مان  يربط  - 116

97 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
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. دناسر اراخب  هب  ار  دوخ  درک و  هبلغ  فسن 
يارب ار  وا  تشامگ و  نارگ  یهاپـس  یهدـنامرف  هب  دیـسر  یهاـشداپ  هب  وا  زا  سپ  هک  ار  زمره  شرـسپ  دیـسر  ناورـشونا  هب  ربخ  نیا  نوچ 
هدرک فرـصت  هک  ار  ییاهرهـش  اهنیمزرـس و  ناقاخ  دیـسر ، ناقاخ  کیدزن  نوچ  درک و  تکرح  وا  تشاد ، لیـسگ  كرت  ناقاخ  اب  گنج 

. داد تشگزاب  روتسد  واب  تشون و  همان  زمره  شرسپ  هب  مه  ناورشونا  تشگزاب ، دوخ  روشک  هب  درک و  هیلخت  دوب 

: ناورشونا راگزورب  مور  ناریا و 

رذنم دناهدوب ، نامعن  ود  رذنم و  ود  هک  تسا ، مود  رذـنم  دوصقم  و  درک ، گنج  [ 117  ] رذنم نب  نامعن  اب  یناسغ  هلبج  نب  دلاخ  دـنیوگ ،
ناورشونا نارادنامرف  نارازگراک و  تسا . هدوب  ناورشونا  رصاعم  مود  رذنم  دوب و  روگ  مارهب  تیبرت  رادهدهع  هک  تسا  یـسک  نامه  لوا 

يارب رذنم  درب ، تراغ  هب  ار  رذنم  نارتش  اهبـسا و  تشک و  ار  يرایـسب  هورگ  رذنم  نارای  زا  دـلاخ  دـندوب ، برع  ياهنیمزرـس  ياهزرم  رد 
. درک هاگآ  هلبج  نب  دلاخ  راتفر  زا  ار  وا  تشون و  همان  ناورشونا 

دنادرگرب ار  رذنم  لاوما  دزادرپب و  ار  ناگدشهتشک  ياهبنوخ  رذنم و  ياهتراسخ  دهد  روتسد  دلاخ  هب  هک  تشون  همان  رصیق  هب  ناورـشونا 
ماگنه نآ  رد  هک  هریزج  نیمزرس  رد  درک و  تکرح  دش و  هدامآ  وا  اب  گنج  يارب  ناورشونا  درکن و  هجوت  ناورـشونا  همان  هب  رـصیق  یلو 

هک ارنآ  دناسر و  هیکاطنا  هب  ار  دوخ  دوشگ و  ار  بلح  و  [ 118  ] جبنم نیرسنق ، اهر ، اراد ، ياهرهش  درک و  يورشیپ  دوب  نایمور  تسد  رد 
نانآ يارب  يرهش  نوفـسیت  رانک  داد  روتـسد  دروآ و  قارع  هب  درک و  ریـسا  ار  رهـش  نآ  مدرم  تفرگ و  دوب  ماش  هریزج و  رهـش  نیرتگرزب 
تسا يرهـش  نامه  نآ  دیمان و  ورـسخربز " ار " نآ  دوب و  نآ  دننام  الماک  نآ  ياههناخ  اههچوک و  اهنابایخ و  دنزاسب ، هیکاطنا  نوچمه 

ار نایمور  هاگنآ  [ 119  ] دنیوگیم مه  هیمور  ارنآ  تسا و  نیادم  رانک  هک 
______________________________

مه تاشن  موحرم  دناهدشن ، هجوتم  باتک  ححـصم  دوشیم ، مولعم  دـعب  تارابع  زا  تسا ، حیحـص  نامعن  نب  رذـنم  دـیدرت ، نودـب  - 117
(. م  ) تسا هدومرفن  هجوت 

. تسا نآ  کیدزن  مه  جبنم  بلح ، یقرش  لامش  يرتمولیک  رد 190  گرزب  يرهش  اهر ، - 118
ص 331 ك ، ر . تسا ، هدرک  هراشا  مه  عوضوم  نیاب  حیضوت  نمـض  هیمور  باب  رد  یلو  تسا  هدماین  نادلبلا  مجعم  رد  ورـسخربز  - 119

(. م  ) يدالیم رصم 1906  پاچ  ج 4 
98 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

رب ار  اـنفدزی  ماـنب  زاوها  نایحیـسم  زا  يدرم  تفر و  دوب  دوـخ  هناـخ  نوـچمه  هک  ییهناـخ  هب  ناـشیا  زا  سک  ره  درک و  لـقتنم  رهـش  ناـب 
. تشامگ رهش  نآ  تموکح  ناشیا و  ياهراک 

دنادرگرب ناناب  تسا  هتفرگ  هک  ار  ییاهرهش  هک  تساوخ  ناورشونا  زا  درک و  حلص  ياضاقت  وا  زا  تشون و  همان  ناورشونا  هب  رصیق  سپس 
نیورـش و  داد ، تبثم  خـساپ  رـصیق  هب  دـنک و  متـس  تفلاـخم و  تشادیمن  شوخ  ناورـشون  تخادرپ ، دـهاوخ  جارخ  هلاـس  همه  رـصیق  و 

رابرد رد  دوخ  هاـگآ  روهـشم و  هدرب  [ 120  ] نیزخ هارمه  نیورـش  دتـسرفب ، دریگب و  ار  رـصیق  جارخ  هلاس  همه  ات  درک  روماـم  ار  يابتـسد 
. دوب ریلد  راکراوس و  درمناوج و  وا  دش ، میقم  مور  رصیق 

دوبهب ات  دـنام  اجنامه  دوخ  نایرکـشل  اب  تفر و  صمح  رهـش  يوسب  دـش و  رامیب  تخـس  درک  تشگزاب  گنهآ  ماـش  زا  ناورـشونا  نوچ 
. تفر اجنآ  زا  هکنآ  ات  تخاسیم  مهارف  دوب  ناورشونا  رکشل  زاین  دروم  ار  هچنآ  رصیق  تفای و 

یحیسم نییآ  تساوخ  وا  زا  و  دوب ، وا  هتفیش  ناورشونا  ابیز و  رایسب  یحیسم و  شردام  هک  تشاد  دازشونا  مانب  يرـسپ  ناورـشونا  دنیوگ 
رب ناورـشونا  درک و  تفلاخم  نییآ  رد  ردپ  اب  درب و  ثراب  ردام  زا  ار  تیحیـسم  مه  دازشونا  تفریذپن ، وا  دوش و  یتشترز  دـنک و  اهر  ار 
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. دندرک ینادنز  روپاشيدنج  رهش  رد  ار  وا  داد  روتسد  تفرگ و  مشخ  وا 
ياهرد تشاداو و  شروش  هب  ار  ناینادنز  دیسر  دازشونا  عالطاب  صمح  رد  شندنام  يرامیب و  ربخ  ماش  هب  ناورشونا  یـشکرکشل  ماگنه 

تسد لاوما  رب  داتسرف و  زاوها  ياهرهش  رگید  روپاشيدنج و  نایحیـسم  نایم  رد  ار  دوخ  ناگداتـسرف  دمآ و  نوریب  تسکـش و  ار  نادنز 
. دش هدامآ  قارع  هب  تکرح  يارب  داد و  راشتنا  ار  شیوخ  ردپ  گرم  ربخ  تفای و 

. تشون نینچ  وا  يارب  ناورشونا  تشون و  ار  وا  جورخ  رسپ و  ناتساد  تشون و  همان  ناورشونا  هب  نوفسیت  رهش  رد  ناورشونا  رادنامرف 
ریگ تسد  هدـنز  ار  وا  ات  نک  یـشیدناهراچ  نک و  تیاعر  ار  طایتحا  بناـج  وا  اـب  گـنج  رد  تسرفب و  وا  اـب  هزراـبم  يارب  ار  نایهاپـس  " 

نینچ تشون  رس  رگا  يزاس و 
______________________________

(. م . ) دناهدرک حیحصت  نیزخ )  ) هب ارنآ  باتک  رخآ  رد  هدش و  پاچ  نیرخ  نتم  رد  - 120
99 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ترودک زا  یلاخ  هاگچیه  ایند  يافـص  هک  دنادیم  دـنمدرخ  و  تسا ، هتفر  تسد  زا  شزرایب  یناج  ناگیار و  ینوخ  دوش  هتـشک  هک  دوب 
وترپ ای  دنکیم  هدنز  ار  هدرم  نیمزرـس  هک  دشاب  ناراب  دیاب  دشاب  صقن  زا  یلاخ  دـناوتب  يزیچ  رگا  دـنامیمن ، رادـیاپ  نآ  تحار  تسین و 

زا هک  صاخـشا  اسب  هچ  نیا  دوجو  اب  دزاسیم  انیب  ار  روک  بش  مدرم  دنکیم و  رادیب  ار  ناشیا  دباتیم  هتفخ  مدرم  رب  نوچ  هک  تسا  زور 
مه زورمین  رد  دـنوریم و  نایم  زا  ناراب  لیـس  هقعاص و  رد  هک  یناسک  رایـسب  هچ  دزیریمورف و  هک  ییاهنامتخاس  دـننیبیم و  رازآ  ناراب 

يرایـسب زاس ، نکهشیر  تسا  هدـش  مهارف  وت  طیحم  رد  هک  ار  يداسف  هدام  کچوک و  هناد  نیا  دراد ، دوجو  اهیهابت  اـهنایز و  رایـسب  هچ 
نید رد  هکنآ  لاح  دـنامب و  یقاب  یتکوش  نایحیـسم  يارب  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنامیمن و  یقاب  یتکوش  ناـنآ  يارب  دـناسرتن  ارت  موق  نآ 
دندش میلست  شنارای  دازشونا و  رگا  دزاس ، هدامآ  مه  ار  دوخ  تسار  هنوگ  دندز  هچناپط  یـسک  پچ  هنوگ  رب  رگا  هک  تسا  هدمآ  ناشیا 

، هدـم رارق  دـناهدوب  هچنآ  زا  شیب  ياهقیـضم  رد  ار  ناـنآ  كاـشوپ  كاروـخ و  رد  نادرگرب و  نادـنز  هـب  دـناهدوب  ینادـنز  هـک  ار  یناـنآ 
ناشیا اب  هک  ار  يداع  هیامورف و  دارفا  نکم و  ینابرهم  تفار و  هنوگچیه  ناشیا  رب  نزب و  ندرگ  دـناهدوب  نانآ  اب  هک  ار  یماظن  ناهدـنامرف 

ار شردام  مان  دنیوگیم و  ازسان  دازشونا  هب  هک  یناسک  رب  تبوقع  يریگتخـس و  هرابرد  هچنآ  وشم ، ناشیا  ضرعتم  نک و  اهر  دناهدوب 
مانشد هناهب  ار  دازشونا  هب  نداد  مانشد  دناهدیشوپ و  ینمشد  یناهن و  ياههنیک  ياراد  هورگ  نیا  هک  نادب  مدیمهف ، يدوب  هتـشون  دنربیم 

، دنیوگ نخس  ناشیا  نوچ  هک  هدم  هزاجا  یسک  هب  رگید  يدش  قفوم  ناشیا  بیدات  رد  هک  نونکا  دناهداد و  رارق  ام  رب  ییوگازسان  نداد و 
". مالسلا و 

وا اب  دـندوب و  هدرک  ریـسا  ار  دازشونا  شرـسپ  تشگرب  دوخ  تخت  ياپ  هب  شیوخ  ياههاپـس  اب  تفای و  دوبهب  دوخ  يرامیب  زا  ناورـشونا 
. داد روتسد  هک  دش  راتفر  نانچ 

: ناورشونا راگزور  رد  جارخ 

مراهچ و کی  موس و  کی  فصن و  رب  هک  دـندوب  هدرک  نییعت  ياهدیدنـسپ  جارخ  اهنیمز  تـالغ  دـمآ  رد  يارب  ناریا  ناـهاشداپ  دـنیوگ ،
مهد کی  ات  مجنپ  کی 

100 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نآ تشاد  میمـصت  دابق  تشاد ، لوصحم  یبوخ  یناوارف و  اهرهـش و  هب  يزرواـشک  ياـهنیمز  یکیدزن  هب  یگتـسب  دوب و  لومعم  لوصحم 
ارنآ داد  روتـسد  ناورـشونا  تشذـگرد و  دـننک  یحاسم  ار  اهنیمز  هکنآ  زا  شیپ  اما  دـنک ، عضو  جارخ  يارب  ياهزات  نوناق  وغل و  ار  نوناق 

رب ار  جارخ  تخادرپ  دـننک ، نییعت  ار  جارخ  نازیم  دـننک و  يدـنبهقبط  داد  روتـسد  ناریبد  هب  دـندش  غراف  راک  نیا  زا  نوچ  و  دـننک ، مامت 
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جارخ تخادرپ  زا  ار  یهاش  نارازگتمدـخ  ناریبد و  رکـشل و  نارـس  ناـنابزرم و  لیـصا و  ياهنادـناخ  دارفا  داد و  صاـصتخا  هورگ  راـهچ 
نیا زا  داد  روتسد  و  درک ، فاعم  تایلام  تخادرپ  زا  دنتشاد  لاس  هاجنپ  زا  رتشیب  تسیب و  زا  رتمک  هک  ار  یـصاخشا  نینچمه  درک ، فاعم 

راـیتخا رد  ار  نآ  موس  هخـسن  داـهن و  جارخ  ناوید  رد  ار  رگید  هخـسن  دوخ و  ناوید  رد  ار  هخـسن  کـی  دـننک  هیهت  هخـسن  هس  هماـن  نییآ 
هـس رد  ار  تایلام  دوب  هداد  روتـسد  دنرادزاب و  [ 121  ] روتـسد نآ  زا  فلخت  زا  ار  نارازگراک  دـنناوتب  ات  دریگ  رارق  اهناتـسرهش  رد  تاضق 
نآ ینعم  دندیمانیم و  [ 122"  ] ةرمـش يارـس  تفرگیم " رارق  تفایرد  یگدیـسر و  دروم  نآ  رد  تایلام  هک  ار  یناوید  دنریگب و  دـعوم 

. تسا باسح  ینعم  هب  هرمش  دنیوگیم و  جرمش  يارس  ارنآ  زورما  دوب و  هناگهس  طاسقا 
لوصحم هب  هک  یتروص  رد  دوشن و  هتفرگ  ریگ  نیمز  رامیب  مدرم  نایاونیب و  زا  تالغ  هنارـس و  جارخ  هک  تشاد  ررقم  نینچمه  ناورـشونا 

اب هک  تشامگرب  ار  رگداد  دامتعا و  دروم  یمدرم  اهراک  نیا  ماـجنا  يارب  دنتـشادیم و  فاـعم  تاـیلام  زا  تفآ  تبـسن  هب  دیـسریم  تفآ 
. دننک راتفر  ارادم  فاصنا و 

ار نامیکح  نابیدا و  دوب ، تمکح  بدا و  نونف  عماج  دوخ  دوبن و  اشوک  ملع  بلط  رد  رتشیب  ناورـشونا  زا  سکچیه  ناریا  ناهاشداپ  نایم 
زا هک  دوب  ناکتخب  رـسپ  رهمگرزب  وا  راگزور  نادنمـشناد  نیرتگرزب  تخانـشیم ، ار  ناشیا  تلزنم  ردـق و  تخاسیم و  کـیدزن  دوخ  هب 

. دادیم يرترب  دوخ  راگزور  ياملع  ناریزو و  مومع  رب  ار  وا  ناورشونا  تسا و  ناریا  یمان  نادنمدرخ  نامیکح و 
هب وا  تشامگ و  رکشل  ناوید  یهدنامرف  هب  ار  ناورهن  رسپ  کباب  مانب  تیافک  درخ و  هب  روهشم  رادمان و  ناریبد  زا  یکی  ناورشونا  ورـسخ 

ات هک  تسا  نینچ  نآ  تحلصم  هک  یتشامگ  يراک  رب  ارم  رایرهش  يا  تفگ "، نینچ  ناورشونا 
______________________________

(. م ، ) لاد مض  هب  تسا  هتفر  راکب  یبرع  نتم  رد  روتسد  هملک  - 121
. هرامش ینعی  - 122

101 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
، درک ناشیا  حالس  اهرازبا و  لیمکت  هب  راداو  ار  هقبط  ره  دید و  ناس  ار  هاپـس  راب  کی  هام  راهچ  ره  دیاب  مزر ، تنوشخ و  نآ  رد  يدودح 

دوب ناشیا  هغلابم  یهاتوک و  بظاوم  تشاد و  رظن  رد  دیاب  دنتـسه  يزادـناریت  يراوس و  بسا  شزومآ  رومام  هک  ار  یماظن  ناراگزومآ  و 
". تسا تسایس  حیحص  يارجا  هلیسو  اهراک  نیا  و 

هب مه  نآ  شیاسآ  تسا و  ود  ره  يارب  نآ  یبوخ  اریز  درادـن  يرتشیب  هرهب  راک  نیا  رد  هدـنهد  خـساپ  زا  هدننکشـسرپ  تفگ  ناورـشونا 
. نکب یهاوخیم  هچ  ره  دسریم ، هدنهد  خساپ 

همه دـیاب  داد  روتـسد  تسـشن و  دـندرتسگ و  نآ  رب  اـهبنارگ  ياهـشرف  دـنتخاس و  ناـس  نادـیم  رد  ییوکــس  وا  يارب  داد  روتــسد  کـباب 
، داد تشگزاب  هب  نامرف  دیدن  ناشیا  نایم  ار  ناورـشونا  نوچ  یلو  دـندش  عمج  ناگمه  دـنوش و  رـضاح  ناس  يارب  نایماظن  نایوجگنج و 
زا کـیچیه  دـیابن  مدرم  يا  هک  داد  ادـن  وا  يداـنم  موس  زور  داد  تشگزاـب  ناـمرف  دوب و  هدـماین  ناورـشونا  مه  زاـب  دـندمآ  مه  مود  زور 

یـصخرم و هنوگچیه  نآ  رد  تسا و  یمومع  ناس  اریز  دـنک  يراددوخ  ناس  رد  روضح  زا  دـشاب  تخت  جات و  بحاص  دـنچ  ره  ناـیماظن 
. تسین یتسیابردور 

ترابع راگزور  نآ  رد  راوس  یگنج  حالس  هماج و  تشذگ  کباب  ربارب  زا  دش و  راوس  دیشوپ و  حالس  دیسر  ناورـشونا  هب  ربخ  نیا  نوچ 
هزین رپس و  شوپقاس و  ود  دنبوزاب و  ود  ناتفخ و  دوخ و  هالک  دنبهنیـس و  هرز و  دناشوپیم و  ار  بسا  راوس و  هک  دـنلب  هماج  کی  زا  دوب 

هز ود  دوب و  ریت  یس  هز و  ود  نامک و  ود  نآ  رد  هک  شکرت  نینهآ و  يدومع  و  [ 123  ] نیزربت دنتسبیم و  دوخ  دنبرمک  هب  هک  يزرگ  و 
یلو تشذگ  کباب  ربارب  زا  هدیچیپ  هزود  نآ  نودب  لماک  حالس  اب  مه  ناورـشونا  تخیوآیم ، دوخ  رـس  تشپ  زا  راوس  هک  نامک  هدیچیپ 

ار وا  مان  کباب  تشذگ و  وا  ربارب  زا  مود  راب  يارب  تخیوآ و  تسا و  هتخیواین  ار  هزود  نآ  هک  دش  هجوتم  ناورشونا  دربن ، مان  وا  زا  کباب 
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وا دوب و  مهرد  رازه  راهچ  دزمتـسد  نیرتشیب  دوشیم و  روظنم  مهرد  کی  رازه و  راـهچ  هاپـس  دارفا  نیرتقیـال  يارب  تفگ  درک و  نـالعا 
رب ارم  ارایرهش  تفگ  دمآ و  ناورشونا  دزن  تساخرب  ندید  ناس  لحم  زا  نوچ  کباب  تشاد  ررقم  رتشیب  مهرد  کی  طقف  ناورـشونا  يارب 

نم دصق  هک  نکم  شنزرس  تنوشخ  نیا 
______________________________

. تسا نیزربط  یبرع  نتم  رد  - 123
102 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دوب يرادبناج  ندرب  نیب  زا  فاصنا و  يرگداد و  تیاعر 
يوراد ناسنا  هک  نانچمه  مینکیم  لمحت  ارنآ  دـنک  تنوشخ  ام  رب  ام  یهاشداپ  حالـص  راک و  يراوتـسا  يارب  سک  ره  تفگ  ناورـشونا 

. دیسر دهاوخ  واب  نآ  زا  هک  يدوس  دیماب  دروخیم  دنکیم و  لمحت  ار  هزمدب 
ود ار  نآ  دوزفا و  نآ  رب  ناشیم  تشد  ةرخدزمره و  ریسرهب و  تایالو  زا  ناورشونا  دوب  یکچوک  ناتسرهش  راگزور  نآ  رد  رکشک  دنیوگ 
درک میـسقت  شخب  شـش  هب  ارنآ  دوزفا و  یخوج  هیحاـن  رب  ار  هاـم  ورـسخ  هیحاـن  درودـنز ، شخب  روپاشيدـنج و  شخب  داد ، رارق  شخب 

جنوفـسیت ناب  یطبن  نابز  هب  دراد و  رارق  دـیمح " بابق  زا " رتنییاپ  گنـسرف  هس  هلجد و  راـنک  تسا و  نیادـم  ناـمه  هک  نوفـسیت  شخب 
[124 . ] کلم رهن  شخب  ءالولج و  شخب  قوب و  رهن  شخب  يذاولک و  شخب  رزاگ و  شخب  دنیوگیم و 

[ مالسا روهظ  ]

ربمایپ ص: خیرات  نایناریا و  خیرات 

هراشا

هکم رد  دـش  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  هک  یگلاس  لهچ  زا  سپ  ماگنه  ات  و  دـش . دـلوتم  ناورـشونا  یهاشداپ  راـگزور  رخآ  رد  ص )  ) ربماـیپ
هدوب زیورپ  ورـسخ  یهاشداپ  لاس  هدزناش  زمره و  یهاـشداپ  لاـس  هدزون  ناورـشونا و  یهاـشداپ  لاـس  تفه  تدـم  نیا  زا  دومرف ، تماـقا 

هن تسیب و  ماگنه  نآ  رد  دومرف و  ترجه  هنیدـم  هب  سپـس  درک و  تماـقا  هکم  رد  لاـس  هدزیـس  تثعب  زا  سپ  ص )  ) ربماـیپ [ 125 . ] تسا
رب ناوارف  مالس  دورد و  هک  ترضح  نآ  و  تسا ، هدومرف  تماقا  هنیدم  رد  مه  لاس  هد  دوب ، هتشذگ  زیورپ  ورسخ  یهاشداپ  زا  لاس 

______________________________

. تسا هداهن  یناریوب  ور  طساو  يدابآ  زا  سپ  هک  هرصب  بناجب  طساو و  کیدزن  يرهش  درودنز : - 124
. ناتسزوخ نیقناخ و  نایم  ییهناخدور  مان  مه  تسا و  يرهش  مان  مه  تسا  هدش  طبض  مه  اخوج  تروص  هب  هک  یخوج :

. تسا هتفگن  یبلطم  دیمح  بابق  زا  یلو  تسا  هدروآ  ار  هیحان  دنچ  توقای  هکنآ  اب  تسا و  هبق  عمج  بابق  هملک 
. نیادم کیدزن  ناورهن  یحاون  زا  ياهدکهد  رزاگ ، رزاج :

. تسا هدوب  هناریو  متفه ) نرق   ) توقای راگزورب  دادغب و  قرش  بناج  رد  يذاولک :
هدمآ نادلبلا  مجعم  رد  دراوم  نیا  تسا . هتـشاد  هدکهد  تصـش  دصیـس و  هک  یـشخب  کلم  رهن  تسا ، دادـغب  یبونج  شخب  رد  قوب  رهن 

(. م . ) تسا هدشن  هراشا  مه  یخرب  هب  دوب و 
یمتخ ترضح  رمع  دیاب  تروص  نیا  رد  اریز  تسا  هابتـشا  دیدرت  نودب  تسا و  لاس  ود  لهچ و  اهلاس  نیا  عمج  دینکیم  هظحالم  - 125

(. م . ) تسا هدرک  تبث  هدراهچ  ارنآ  یسودرف  تسا ، زمره  یهاشداپ  تدم  رد  هابتشا  يوق  لامتحاب  دشاب و  لاس  جنپ  تصش و  تبترم 
103 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
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. دوب لاس  هس  تصش و  ناشیا  رمع  گرم  ماگنه  درک و  تلحر  زیورپ  ورسخ  ندش  هتشک  زا  سپ  داب  شنادناخ  وا و 
دـنداتفا و ساره  هب  مدرم  دوب ، هدـمآ  ناکرت  ياهنیمزرـس  زا  دـش و  ناوارف  قارع  رد  لاغـش  ناورـشونا  راگزور  رخآ  رد  هک  دناهتـشادنپ  و 

رون رد  ار  ام  نیمزرـس  هک  یـشحو  ناروناج  نیا  زا  منکیم  بجعت  رایـسب  تفگ  دبوم  هب  دیـسر  ناورـشونا  هب  ربخ  نوچ  دـندرک و  بجعت 
ناروناج دنک  هبلغ  داد  رب  متـس  هک  نیمزرـس  ره  رد  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نمب  نینچ  ناینیـشیپ  رابخا  زا  هاشداپ  يا  تفگ ، دبوم  دناهدید ،

هدزیس درک  دیدرت  کش و  دوخ  نارازگراک  شور  هب  تبسن  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  ناورـشونا  دنروآیم ، يور  اجنآ  یـشحو  هدنرد و 
نانآ تشاد ، لیـسگ  دوخ  روشک  فارطا  هب  سانـشان  روطب  ار  نانآ  دیزگرب و  دنتـشادیمن  هدیـشوپ  وا  زا  زیچ  چیه  هک  ار  نیما  دارفا  زا  نت 
رگید دز ، ندرگ  تساوـخ و  ار  ناـنآ  زا  نـت  دوـن  دـش و  نیگهودـنا  هـک  دـنداد  واـب  شنارازگراـک  يراتفردــب  زا  يراـبخا  دــندمآزاب و 

. دندرک يرگداد  هب  فظوم  ار  دوخ  نارازگراک 

. دزمره یهاشداپ 

وا دیـسر ، یهاشداپ  هب  وا  زا  سپ  هک  دزمره  زا  ریغ  دـندوب  زینک  ای  يداع  مدرم  زا  ناشهمه  رداـم  هک  تشاد  رـسپ  دـنچ  ناورـشونا  ورـسخ 
یناسوساج دنک و  هاشداپ  دوخ  زا  سپ  ار  وا  تفرگ  میمصت  ردپ  تهج  نیمهب  دوب و  هکلم  مه  شردام  ردام  كرت و  ناقاخ  رتخد  شردام 

ار نامرف  نآ  تشون و  ینامرف  وا  يارب  تشادیم و  تسود  هک  دنداد  ناورشونا  هب  يرابخا  دنهد و  شرازگ  ار  وا  رابخا  ات  تشامگرب  وا  رب 
. درم تشذگ  ناورشون  یهاشداپ  زا  لاس  تشه  لهچ و  نوچ  درپس و  تعیدو  هب  ینید  نایاسراپ  ياوشیپ  دزن 

. تفگ نینچ  دیسر  یهاشداپ  هب  هک  يزور  دش و  هاشداپ  دزمره  شرسپ  تشذگرد  ناورشونا  نوچ 
يا تسا . هشیدـنا  هیام  يدنمـشوه  تسا و  ییاورنامرف  ساسا  ارادـم  یتسود و  نید و  ماوق  درخ  یهاـشداپ و  يرادـیاپ  هیاـم  يراـبدرب  " 

امش تشاد و  یمارگ  ار  ام  یهاشداپ  یگدنب ، هب  ار  امش  داد و  صاصتخا  یهاشداپ  هب  ار  ام  دنوادخ  مدرم 
104 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ام ندرگ  رب  ار  امـش  ناـیم  تموکح  دوـمرف ، زیزع  اـم  تزع  هاـنپ  رد  ار  امـش  دیـشخب و  تزع  اـم  هب  دوـمرف  دازآ  یگدرب  زا  نآ  هاـنپ  رد  ار 
دنمورین دیابن  زگره  ناوتان ، یهورگ  دنمورین و  یهورگ  دـیهورگ ، ود  نونکا  مه  امـش  درک ، ام  نامرف  تعاطا  هب  مزلم  ار  امـش  تخیوآ و 

رس رد  ناناوتان  رب  يرترب  هشیدنا  يدنمورین  چیه  دنز و  یگنرین  دنمورین  هب  تبـسن  امـش  ناوتان  دیابن  دهد و  رارق  دوخ  همعط  ار  ناوتان  امش 
مه زا  بجوم  هک  ددرگ  بلاـغ  تسدربز و  هک  دـنکن  وزرآ  یتسد  ریز  چـیه  و  تساـم ، ماـقم  هب  تناـها  یتسـس و  هیاـم  نیا  هک  دـنارورپن 

نادنمورین هب  تبسن  هجوت  ام  تسایس  هک  دینادب  مدرم  يا  و  میسرب ، ناب  میهاوخیم  هک  تسا  تسرد  يوزرآ  هب  ندیسرن  مظن و  یگدیشاپ 
ناشیاب تبـسن  هک  نادـنمورین  زا  يریگولج  ناشیا و  زا  عافد  ناناوتان و  رب  ینابرهم  ناشیا و  رب  یگریچ  هن  تسا  ناشیا  ماـقم  ندرب  ـالاب  رد 

هب ام  زاین  تسامـش و  زا  ام  ياههتـساوخ  ندروآرب  ورگ  رد  ام  زا  امـش  ياههتـساوخ  هک  دینادب  دننکن و  يدعت  ناشیا  رب  دنرادن و  اور  متس 
زا ام  هک  یناسآ  ياهراک  یلو  تسا  ناسآ  ام  رظن  رد  دـیهاوخیم  ام  زا  امـش  هک  يراوشد  ياهراک  تسامـش ، زاین  ندروآرب  بجوم  اـمش 

فظوم ار  دوخ  امش  رگا  میهدیم ، ماجنا  دیناوتان  نآ  ماجنا  زا  امش  هک  ار  هچنآ  ام  و  تسا . راوشد  نیگنس و  امش  رظن  رد  میهاوخیم  امش 
ار اـم  هدیدنـسپ  شور  اـم و  یهاـشداپ  یبوخ  دـینک  راـتفر  میهدیم  ناـمرف  هچناـب  يراددوخ و  مینکیم  یهن  ار  امـش  هچنآ  زا  هک  دـینادب 

. دوتس دیهاوخ 
ینادراک تبقارم و  ار  يراک  ایر  يراـک و  اـیر  ار  ییاـسراپ  زگره  دـیهد  صیخـشت  دـنرگید  کـی  هیبش  ارهاـظ  هک  ار  ییاـهراک  مدرم  يا 

هب تبـسن  یکین  دیرامـشم ، زیچان  ار  فوخم  راک  تمقن و  ار  ادخ  تمحر  یـشیدنارود و  مزح و  ار  متـس  تعاجـش و  ار  ترارـش  دـینادم 
یناوتاـن و زجع و  ار  مرک  یتسـس و  ار  فاـصنا  ندرک و  هئربت  هلیـسو  ار  دـیدرت  کـش و  ماـقتنا و  ار  نداد  رفیک  یـسولپاچ و  ار  ناـکیدزن 
ترورـض و ار  تناـیخ  رکم و  تـلفغ و  ار  یهارمگ  درخ و  ار  بدا  ینوـبز و  يراوـخ و  ار  تلیـضف  تیاـعر  تداـع و  ار  یگلــصوحیب 
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تمینغ و ار  تیانج  ششوک و  ار  صرح  ینابج و  ار  طایتحا  سرت و  ار  يراگزیهرپ  ییاسراپ و  ار  يزاسرهاظ  يزاسرهاظ و  ار  ینمادکاپ 
ار تفارش  یتمه و  دنلب  ار  يرسهریخ  فارسا و  ار  ششخب  یتسد و  هداشگ  ار  فارسا  داصتقا و  ار  لخب  يریگتخس و  لخب و  ار  داصتقا 

105 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دینادم يرسهریخ 

تفارظ و ار  یگرخـسم  هدیدنـسپ و  ار  ناسکان  نداد  یقرت  ندیـشکرب و  دیرمـشم ، قاقحتـسا  ار  يدارمان  يراـبدرب و  ار  یـشوخ  نینچمه 
، دیهدم رارق  دوخ  دصقم  ار  يزیگناهنتف  راک و  رازبا  هلیسو و  ار  ینیچنخـس  یندوک و  ار  يرادیاپ  یمدق و  تباث  يرادیاپ و  ار  یگدناماو 
راتفگ و یگدـیچیپ  ار  تغالب  تغالب و  ار  تسـس  نخـس  ماقتنا و  یهاوخداد و  ار  نداد  مانـشد  یناوتاـن و  فعـض و  ار  تمیـالم  یمرن و 
يرادنتـشیوخ و ار  متـسرب  نداد  يراـی  تقفاوـم و  ار  یناـبزبرچ  يرازگـساپس و  ار  رورـش  صاخـشا  ياههتـساوخ  ندروآرب  هب  لـیامت 

طیرفت ار  ینامگشوخ  تزع و  ار  ییوگروز  فده و  هب  ندیسر  هلیسو  ار  متس  ملظ و  یمرگرس و  ار  یـشایع  يدرمناوج و  ار  یئامندوخ 
ار اـیح  مرـش و  یـشیدنالآم و  ار  راـک  رد  یتسـس  و  دـینادم ، یناـبرهم  ار  اـیر  یکریز و  ار  يراـک  بیرف  یهاوخریخ و  ار  یبـیرف  ماوـع  و 

دوخب دینادم ، لد  شمارآ  هیام  ار  دسح  کشر و  هانپ و  ار  یـشکرس  يرادیاپ و  ار  روما  رد  هدوهیب  تلاخد  تردـق و  ار  یهلبا  یکانمیب و 
سرت و يراـچان و  ار  ملظ  و  طاـیتحا ، ار  يریگتخـس  و  تمرکم ، تلیـضف و  ار  يزوتهنیک  تیمح و  ار  یتـالابمیب  لاـمک و  ار  یگتفیش 

هناهب ار  تشون  رـس  یـشنم و  گرزب  ار  یبلطهاـج  يراـکهبت و  ار  يرازگهلگ  دـیهدم ، رارق  هلیـسو  هشیپ و  ار  بدا  يرایـشوه و  ار  یلدزب 
. دیرادنپم یندشان  تسا  یندش  هچنآ  یندش و  تسا  یندشن  هچ  نآ  دیرمشم ، هانگ  ماجنا 

يرادیاپ دیوشیم  دنمهرهب  ام  زا  نآ  ماجنا  رد  هک  هچنآ  رب  دینک و  زیهرپ  دنرگید  کی  هباشتم  هک  يروما  رد  تسپ  ياهراک  زا  لاح  رهب  و 
ملاس بجوم  ام  اب  تفلاخم  زا  امـش  يریگهرانک  و  تسام ، مشخ  زا  امـش  يراگتـسر  هلیـسو  ام  نامرف  يارجا  رد  امـش  يرادـیاپ  هک  دـینک 

. دوب دهاوخ  ام  تبوقع  زا  امش  ندنام 
ربارب و ام  دزن  رد  امـش  همه  هک  تسا  نیا  دوب  دـهاوخ  امـش  ام و  حالـص  هب  میـشوکیم و  ناـب  ندیـسر  يارب  اـم  هک  يرگداد  لدـع و  اـما 

ياـهراک اـم  دوـخ  تشاد و  میهاوخزاـب  ناـناوتان  هب  متـس  زا  ار  نادـنمورین  هنوـگچ  هک  تسناد  دـیهاوخ  ار  نـیا  يدوزب  دیـشاب و  ناـسکی 
یتلزنم هب  دنهاوخب  هک  ار  هیامورف  صاخـشا  دناشن و  میهاوخ  دوخ  ياجب  ار  ناتـسدریز  مینکیم و  یتسرپرـس  ار  ناگراچیب  ناگدـنامرد و 

تمه اب  ارنآ  قاقحتسا  هک  ار  ینانآ  رگم  تشاد  میهاوخزاب  نآ  زا  دنسرب  دنتسین  نآ  هتسیاش  هک 
106 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دنشاب هتشاد  يدرمیاپ  شیامزآ و  دنلب و 
نآ ره  میربیم  راکب  هدیدنـسپ  شور  هلـصوح و  اب  ار  ود  نآ  میاهدـنکفا و  ییادـج  دوخ  ریـشمش  هنایزات و  نایم  ام  هک  دـینادب  مدرم  يا  و 

تروص نآ  رد  دوش  بکترم  میاهدرک  یهن  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دزرو و  تفلاخم  ام  نامرف  اب  دشاب و  ساپسان  ام  تمعن  هب  تبـسن  هک  سک 
يدعت ام  شور  هب  تبسن  تفلاخم و  ام  نامرف  اب  هک  یناسک  تازاجم  رفیک و  اب  ار  اهراک  درک و  میهاوخن  تلفغ  دوخ  تیعر  حالصا  زا  ام 

ای دـشاب و  هتـشاد  ام  زا  یـشوپمشچ  عمط  دـیابن  سکچیه  تخاـس و  میهاوخ  هارب  ور  دـنک  شـشوک  اـم  یهاـشداپ  یهاـبت  يارب  متـس و  و 
، درک میهاوخن  یهاتوک  تسا  هداهن  ام  ندرگ  رب  دنوادخ  هک  یقح  يارجا  ماجنا و  رد  ام  هک  دشاب ، ام  يوس  زا  تمیالم  یمرن و  دنموزرآ 

. دیزاس هدامآ  ود  نآ  زا  یکی  يارب  دیهد و  تداع  شور  ود  هب  ار  دوخ 
يرادـناهج و يارب  ار  نیا  دـیاب  و  دیـشاب . كانمیب  دوخ  رب  دـینکیم  هک  ییاـهتفلاخم  رد  اـی  دیـشاب  رادـیاپ  تسامـش  حالـص  هچنآ  رد  اـی 

تـسود و  دـشاب ، ام  راتفگ  فلاخم  ام  رادرک  هک  دـینکم  نامگ  دیرمـشم و  کچوک  ار  ام  دـیعو  دـیدهت و  دـینک . تاـعارم  اـم  یهاـشداپ 
بلاطم راک  ره  زا  شیپ  هک  میدیشوک  دوب و  دهاوخن  یتسیابردور  یشوپمشچ و  هک  میزاس  هاگآ  دوخ  شور  هار و  زا  ار  امـش  هک  میتشاد 

تعاطا و مه  امـش  درک ، میهاوخ  راتفر  تیعر  نایم  يرگداد  بساـنم و  یـشور  اـب  اـم  دـنامن و  یقاـب  يرذـع  هناـهب و  اـت  مینک  وگزاـب  ار 
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كانمیب ام  دیدهت  دیعو و  زا  دینک و  دامتعا  میاهداد  هک  ییاههدـعو  هب  دوب ، دـهاوخ  يرادـیاپ  تفلا و  هیام  هک  دـینیزگرب  ار  يرادربنامرف 
هب دزاسیم و  کیدزن  واب  هچنآ  رد  ار  امـش  دراد و  ظوفحم  وا  یهارمگ  ناطیـش و  هسوسو  زا  ار  امـش  هک  میهاوخیم  دنوادخ  زا  دیـشاب و 

". داب امش  رب  دورد  مالس و  دیامرف و  يرای  دنادرگیم  لئان  وا  يدنسرخ 
دش و تسـس  نادنمروز  ناوزاب  دـنداد و  هدژم  رگید  کی  هب  دـندش و  دونـشخ  ناتـسدریز  ناناوتان و  دندینـش ، ار  نانخـس  نیا  مدرم  نوچ 

. دندرک يراددوخ  ناناوتان  هب  تبسن  مشخ  يزایتسد و  زا  دمآ و  شوخان  ار  ناشیا 
رب ناـبرهم و  نافیعـض  هب  تبـسن  درکیم و  شـالت  تیعر  راـک  حالـصا  يارب  دیـشوکیم و  تریـس  نـسح  رد  هـک  دوـب  یهاـشداپ  دزمره 

. دوب ریگتخس  نادنمروز 
107 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

تکرح ماگنه  هب  دنارذگیم و  اجنآ  ار  ناتـسبات  تفریم و  [ 126  ] ناهام نیمزرـس  هب  ناتـسبات  يارب  هلاس  همه  هک  دوب  نانچ  وا  يرگداد 
بیقعت راک و  نیا  زا  تبقارم  يارب  دـینک و  زیهرپ  نازرواشک  هب  ندـناسر  نایز  زا  هک  دـهد  ادـن  نایرکـشل  نایم  وا  يداـنم  دادیم  روتـسد 

. تشامگیم ار  شیوخ  نادمتعم  زا  يدرم  دننک  یشکرس  هک  یناسک 
رد ياهعرزم  دراو  ورسخ  ياهبسا  زا  یکی  يزور  دوب و  شهارمه  دش  هاشداپ  وا  زا  سپ  هک  زیورپ  ورسخ  شرسپ  اهرفس  نیا  زا  یکی  رد 

راچان دنک  تازاجم  ار  زیورپ  ورـسخ  تسناوتیمن  وا  و  داد ، دمتعم  هب  تفرگ و  ار  بسا  نآ  زرواشک  درک ، هابت  ار  عرز  تشک و  دش و  هار 
، دنک همیرج  يداع  مدرم  ربارب  دص  ار  شرسپ  دربب و  ار  بسا  مد  شوگ و  ود  ره  داد  نامرف  وا  داد و  شرازگ  دزمره  شردپ  هب  ار  عوضوم 
وا زا  ات  داتـسرف  دمتعم  دزن  ار  ناگرزب  نارادرـس و  زا  یهورگ  زیورپ  ورـسخ  دنک ، ارجا  ارنآ  ات  دـش  نوریب  هاش  دزن  زا  نامرف  نیا  اب  دـمتعم 

ربارب رازه  زیورپ  ورـسخ  ضوع  رد  دنک و  يراددوخ  راک  نآ  زا  دنریگیم  دـب  لاف  هب  ار  بسا  ياهـشوگ  مد و  ندـیرب  نوچ  هک  دـنهاوخب 
نارگید لداعم  مه  زیورپ  ورسخ  زا  داد و  بسا  ياهشوگ  مد و  عطق  هب  روتـسد  تفریذپن و  دمتعم  دزادرپب ، تمارغ  زرواشک  هب  مدرم  رگید 

. تفرگ تمارغ 
ناوتاـن اـناوت و  وا  یهاـشداپ  رد  تفرگیم و  نادـنمورین  زا  ار  ناـشیا  داد  تشادـن و  نافیعـض  روما  حالـصا  زج  يدـصقم  تمه و  دزمره 

. دندوب ناسکی 
بیاغ نیادم  زا  تاقوا  رتشیب  دـشن و  مزهنم  وا  رکـشل  هاگچیه  دیـسریم و  درکیم  هدارا  هچ  ره  هب  دوب و  روصنم  رفظم و  یهاشداپ  دزمره 

. دنارذگیم دنواهن  هقطنم  رد  ار  ناتسبات  قارع و  رد  ار  ناتسمز  دوب 
دمآ و شیپ  ناکرت  [ 127  ] هاشنهاش قرش  يوس  زا  دندرک ، هطاحا  نامک  هز  نوچمه  ار  وا  وس  ره  زا  نانمشد  وا  یهاشداپ  مهدزای  لاس  رد 
هک دمآ  شیپ  نیبیصن  کیدزن  ات  مور  هاشداپ  مه  برغم  يوس  زا  درک ، نوریب  رهـش  نآ  زا  ار  زمره  نارازگراک  دناسر و  تاره  هب  ار  دوخ 

سپ زاب  ار  نیبیصن  اراد و  نیقرافایم و  دمآ و  ياهرهش 
______________________________

. تسا مود  نیمه  دوصقم  هدش و  قالطا  مه  دنواهن  رونید و  هب  تسا و  هرصب  هام  هفوک و  هام  هام ) ود   ) ناهام زا  روظنم  - 126
(. م  ) دراد یگزات  ناکرت  هاش  يارب  نآ  ندرب  راکب  تسا و  هدمآ  نتم  رد  تروص  نیمه  هب  هملک  نیا  - 127

108 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. داتسرف نیمزرس  نآ  رد  ار  اهرکشل  درک و  يورشیپ  ناجیابرذآ  رد  دمآ و  شیپ  رزخ  هاشداپ  ناتسنمرا  يوس  زا  و  [ 128  ] دریگ

وا زا  دادزاـب و  واـب  دوـب  هتفرگ  ناورـشونا  شردـپ  هک  ار  ییاهرهـش  درک و  عورـش  مور  رـصیق  زا  تسخن  دیـسر  زمره  هب  راـبخا  نیا  نوـچ 
. تشگزاب تفریذپ و  مه  رصیق  درک  حلص  ياضاقت 

ار وا  دنتفر و  رزخ  هاش  يوسب  دندش و  قفتم  ناگمه  هک  تشون  ناجیابرذآ  ناتـسنمرا و  رد  دوخ  نارادنامرف  نارازگراک و  هب  هاگنآ  زمره 
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. دندنار نوریب  نیمزرس  نآ  زا 
. دوب زمره  نمشد  نیرتتخس  وا  درک و  كرت  هاش  اب  گنج  فرص  ار  شیوخ  تمه  دش  غراف  راک  ود  نیا  زا  زمره  نوچ 

دزن هک  تشون  تشاد  هدهع  رب  ار  ناتسنمرا  ناجیابرذآ و  ياهزرم  يرادناتسا  دوب و  هنیبوچ  هب  بقلم  هک  سنشگ  مارهب  رسپ  مارهب  هب  زمره 
تولخ وا  اب  تشاد و  شیمارگ  دناشن و  سلجم  ردص  رب  ار  وا  دـمآ  رد  نوچ  داد و  راب  واب  زمره  دـمآ  مارهب  هک  تشذـگن  يزیچ  دـیآ ، وا 

. دراد لیسگ  كرت  هاشداپ  اب  ییورایور  يارب  ار  وا  دهاوخیم  تفگ  درک و 
دنراذگب شرایتخا  رد  ار  هاپس  ناوید  دنهد و  رایتخا  هناخ  هحلسا  هنازخ و  رب  ار  مارهب  داد  روتسد  زمره  تفریذپ و  ار  وا  نامرف  ناباتش  مارهب 

زا رازه  هدزاود  دروآ و  درگ  ار  نارادرـس  ناگرزب و  دمآ و  هاپـس  ناوید  رد  مارهب  دـنیزگب ، دوخ  یهارمه  يارب  دـهاوخیم  ار  سک  ره  ات 
. دیزگرب دندوب  هدیسر  یگلاس  لهچ  هب  ناگمه  هک  ار  ناراوس 

درم رازه  دصیس  گنج  هب  هورگ  نیا  اب  یهاوخیم  هکنآ  لاح  يدیزگرب و  ار  دادعت  نیا  طقف  ارچ  تفگ " واب  دیسر  هاش  هب  ربخ  نیا  نوچ 
هدزاود اب  طقف  متسر  دش  ینادنز  [ 129  ] يرفس ام  راصح  رد  ریـسا و  سواکیک  نوچ  هک  ینادیمن  رگم  هاشداپ  يا  تفگ  مارهب  "؟ يورب .

. دیشک نوریب  داد و  تاجن  درم  رازه  دص  گنچ  زا  ار  وا  تفر و  درم  رازه 
______________________________

(. م  ) دش هداد  حیضوت  اهرهش  نیا  هرابرد  شیپ  تاحفص  رد  - 128
اب گنج  رد  هن  ناردنزام و  رد  هن  تسا  هدماین  مه  همانهاش  رد  مدیدن  مه  میدق  يایفارغج  عبانم  رد  تسا ، هدـماین  يربط  رد  مان  نیا  - 129

(. م . ) نمی نارواماه 
109 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ار زردوگ  مه  ورـسخیک  دـندوب ، وا  اـب  نت  رازه  هدزاود  درک  تکرح  بساـجرا  يوسب  یهاوخنوخ  يارب  هک  یماـگنه  رایدنفـسا  نینچمه 
رازه هدزاود  اب  هک  يرکشل  ره  و  دش ، زوریپ  نت  رازه  دصیـس  رب  وا  تشاد و  لیـسگ  نت  رازه  هدزاود  اب  شوایـس  شردپ  نوخ  ماقتنا  يارب 

. دیآیمن رد  ياپ  زا  ییورین  چیه  اب  دوشن  رام  رات و  نت 
هب متـس  هجیتن  هک  زیهرپب  یـشکرس  متـس و  زا  تفگ " درک و  دوردـب  وا  اب  زمره  تفریم  نوریب  نیادـم  زا  اهرکـشل  اـب  مارهب  هک  یماـگنه 

ینک تکرح  یگدامآ  یگنج و  شیارآ  اب  هراومه  هک  راهنیز  تسا و  تاجن  هیام  هک  یـشاب  افو  دنبیاپ  هک  داب  وت  رب  ددرگیمرب و  رگمتس 
تروشم ینزیار و  زا  شیپ  و  رادزاـب ، یهاـبت  هدوهیب و  راـک  زا  ار  ناـنآ  نک و  تبظاوم  دوخ  هاپـس  زا  اصخـش  يدـمآ  دورف  ییاـج  نوچ  و 

. درک تکرح  زاوها  هار  زا  مارهب  تشگرب و  دوب  هدـمآ  مارهب  هقردـب  هب  هک  زمره  " نک . تروشم  نیما  هاوخریخ و  مدرم  اب  ریگم و  میمـصت 
. تسا هدمآ  وا  گنج  يارب  یهاپس  هک  دیسر  ربخ  ناکرت  هاشداپ  هب 

دزن دوب  شیدناهراچ  ریبدـت و  اب  تخـس  دوب و  نایناریا  نیرتكریز  زا  هک  ار  نیزبارگزمره  مانب  دوخ  نارادرـس  زا  يدرم  نآ  زا  شیپ  زمره 
هدمآ وا  تیاضر  بلج  حلـص و  يارب  تسا و  ناریا  هاش  هداتـسرف  هک  دـنک  دومناو  نینچ  ناکرت  هاش  هب  تفگ  واب  داتـسرف و  ناکرت  هاشداپ 
تاره هب  هنیبوـچ  مارهب  هک  دینـش  نوـچ  و  تشادزاـب ، ناـسارخ  رد  یهاـبت  زا  ار  وا  رکم  هعدـخ و  اـب  تفر و  وا  دزن  نـیزبارگزمره  تـسا ،

. دناسر واب  ار  دوخ  تخیرگ و  هنابش  تسا  هدش  کیدزن 
نم شیپ  ار  یناریا  رگهلیح  راک  راوس  نیا  تفگ  دوخ  نانابهگن  رـالاس  هب  دیـسر  ناـکرت  هاـشداپ  عـالطاب  ناـیناریا  رکـشل  دورو  ربخ  نوچ 

. تسا هتخیرگ  بش  لد  رد  دش  مولعم  دندمآرب  نیزبارگزمره  يوجتسج  هب  روایب و 
دندش يورایور  نوچ  دندوب و  درم  رازه  لهچ  شرکـشل  همدـقم  رب  دـمآ و  نوریب  تاره  زا  هنیبوچ  مارهب  اب  ییورایور  يارب  ناکرت  هاشداپ 
مارهب مهد ، رارق  مدوخ  هب  دارفا  نیرتصوصخم  نیمز و  ناریا  هاـشداپ  ارت  اـت  وش  قحلم  نم  هب  يآ و  نم  دزن  هک  داد  ماـیپ  هنیبوـچ  مارهب  هب 

سک هب  ناـشیا  زا  تسین  زیاـج  هک  تسا  ینادـناخ  يارب  ناریا  یهاـشداپ  هکنآ  لاـح  ینکیم و  هاـشداپ  ناریا  رب  ارم  هنوگچ  داد  ماـیپ  واـب 
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. باتشب وش و  هدامآ  گنج  يارب  و  دوش ، راذگاو  يرگید 
110 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

يور نیرز  تخت  رب  كرت  هاشداپ  دندش . روهلمح  مهب  هورگ  ود  دنتخاون و  گنج  روپیش  داد  روتسد  تفشآرب و  مایپ  نیا  زا  كرت  هاشداپ 
. تفرگ رارق  دوب  هورگ  ود  ره  رب  فرشم  هک  ياهپت 

هاشداپ نوماریپ  هک  یناسک  درک  هپت  نآ  گنهآ  دوخ  رکـشل  راک  راوس  ناناولهپ  زا  نت  دـص  هارمه  نیبوچ  مارهب  تفاـی  همادا  گـنج  نوچ 
ناکرت دمآ و  رد  ياپ  زا  هک  دز  واب  يریت  دش و  صخـشم  مارهب  يارب  تساوخ و  ار  دوخ  بسا  دید  نینچ  هک  وا  دـنتخیرگ و  دـندوب  كرت 

واب شردپ  ندش  هتشک  ربخ  نوچ  دوب و  هتشامگ  دوخ  ینیشناج  هب  ار  نیکتلب  دوخ  رـسپ  ناکرت  هاشداپ  دنتخیرگ ، ناگمه  دندید  نینچ  هک 
. دنتسویپ واب  مه  شردپ  رکشل  ناگتخیرگ  دمآ و  ناکرت  زا  يرایسب  هورگ  اب  دناوخارف و  ار  ناکرت  دیسر 

درک و تکرح  نیکتلب  اب  هلباقم  يارب  دـندمآ و  وا  شیپ  يرایـسب  يورین  داد و  مایپ  ناسارخ  فارطاـب  دـش  هاـگآ  ربخ  نیا  زا  مارهب  نوچ  و 
يارب یناگداتـسرف  يوس  ود  زا  دـندش و  كانمیب  رگید  کـی  زا  هورگ  ود  ره  دـندش و  يوراـیور  ذـمرت  کـیدزن  گرزب  هناـخدور  راـنک 

میتفرگ و هدیدان  ار  وا  نوخ  مه  ام  دیتشک  ار  زوریف  ام  هاشداپ  اهناقاخ  امش  هک  داد  مایپ  نیکتلب  هب  مارهب  دندرک ، دش  دمآ و  حلص  داهنشیپ 
دـشاب زمره  نامرف  هب  دییات و  دروم  هک  یتروص  رد  ار  حلـص  داد  خساپ  نیکتلب  دینک ، راتفر  نانچنآ  نونکا  مه  امـش  میدرک  حلـص  امـش  اب 

. دندنام دوخ  ياج  رب  هورگ  ود  ره  میریذپیم و 
صاوخ و اب  نیکتلب  دـنیآ و  نم  شیپ  میرکت  لامک  رد  وا  تلود  صاوخ  اـب  نیکتلب  داد  خـساپ  زمره  تشون ، زمره  يارب  ار  عوضوم  مارهب 

دندید ار  رگید  کی  نوچ  دمآ و  نوریب  وا  لابقتـسا  يارب  زمره  دیـسر  نیادم  کیدزن  نوچ  درک و  تکرح  قارع  يوسب  دوخ  هاپـس  نارس 
دوخ خاـک  رد  ار  وا  درک و  راکـشآ  تیاـعر و  ار  نیکتلب  تشادـگرزب  مارتحا و  زمره  دـندش و  هداـیپ  بسا  زا  يرگید  مارتحا  هب  کـی  ره 

سپـس دننک ، راتفر  تملاسم  حلـص و  اب  رگید  کی  هب  تبـسن  دنتـسه  هدـنز  ات  هک  تفرگ  دـکوم  نامیپ  يرگید  زا  کی  ره  داد و  نکـسم 
. تشگرب دوخ  روشک  هب  داد و  هزاجا  واب  زمره 

تشگزاب و مارهب  درک و  هقردب  شروشک  زرم  ات  ار  وا  دمآ و  وا  لابقتسا  هب  دوخ  نایرکشل  اب  نیبوچ  مارهب  دیـسر  ناسارخ  هب  نیکتلب  نوچ 
راب رتش  دصیس  هک  داتسرف  زمره  يارب  دوب  هتفرگ  تمینغ  هب  ناکرت  هاش  رکشل  زا  هچنآ  دش و  نکاس  خلب  رهش  رد 

111 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دوب

هدوب ياهرفـس  هچ  نیا  هاشداپ  يا  تفگ  دوب  ناریزو  رالاس  گرزب و  هک  سنـشگ  نادزی  دش  هضرع  وا  رب  دیـسر و  زمره  يارب  میانغ  نوچ 
راک تشادنپ  درک و  دـیدرت  کش و  نیبوچ  مارهب  تناما  هب  تبـسن  درک و  رثا  زمره  لد  رد  نخـس  نیا  تسا . نآ  زا  ییهمقل  نیا  هک  تسا 

ناـنچ زمره  دروآ ، راـب  هب  ار  اـهزیتس  گـنج و  اـهيراتفرگ و  هچ  نخـس  کـی  نیا  هک  نیبـب  و  تسا ، هـتفگ  نادزی  هـک  هدوـب  ناـس  نادـب 
وا يارب  داتـسرف و  ینادکود  هنانز و  دنبرمک  ریجنز و  لغ و  وا  يارب  تفرگ و  هدیدان  ار  مارهب  هدیدنـسپ  تامدخ  مامت  هک  دـش  نیگمـشخ 

تشادگرزب دروم  ارت  هک  تسا  نم  زا  هانگ  ياهداتـسرف و  نم  يارب  ار  میانغ  زا  یکدنا  طقف  وت  هک  تسا  هدش  تباث  ملـسم و  نم  رب  تشون 
يریگ تسد  رد  هک  ینادکود  يدنب و  رمک  رب  هک  هنانز  يدـنبرمک  یهن و  ندرگ  رب  هک  مداتـسرف  تیارب  يریجنز  لغ و  نونکا  مداد ، رارق 

. تسا نانز  تداع  یساپسان  رکم و  هک 
لغ و تسا ، هدمآ  شیپ  نانیچنخـس  بناج  زا  هک  تسناد  دروخورف و  ار  دوخ  مشخ  دیـسر  مارهب  هب  نآ  هارمه  ياهزیچ  همان و  نیا  نوچ 
ار هماـن  دـندمآ  نوچ  داد و  راـب  دوخ  ناراـی  ناـگرزب  هب  تفرگ و  تسد  رد  ار  نادـکود  تسب و  رمک  رب  ار  دـنبرمک  ندرگ و  رب  ار  ریجنز 
دوب و دهاوخن  رازگساپس  ار  ناشیا  هدیدنسپ  تامدخ  وا  هک  دنتـسناد  دندش و  دیمون  هاشداپ  ریخ  زا  هاگآ و  نآ  نومـضم  زا  نانآ  دناوخ و 

مه ام  شریزو "و  نادزی  هن  هاش و  هن  هک " دنتفگ  ریشدرا  هب  ام  زا  شیپ  نیتسخن  ناگدننکمایق  هک  مییوگیم  ار  نخـس  نامه  مه  ام  دنتفگ 
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. ریزو سنشگ  نادزی  هن  هاش و  زمره  هن  مییوگیم 
حیـسم نییآ  رب  تفریذپ و  ار  وا  توعد  ریـشدرا  تفر و  ناکباب  ریـشدرا  دزن  نویراوح  زا  یکی  هک  دوب  نیا  نیتسخن  ناگدننکمایق  ناتـساد 

هب میمصت  دندش و  نیگمشخ  راک  نیا  زا  نایناریا  درک  يوریپ  وا  زا  مه  نادزی  ریشدرا  ریزو  [، 130  ] دوب وا  راگزورب  ریشدرا  دمآ و  رد  (ع )
. دنتشاذگ یقاب  یهاشداپ  رب  ار  وا  تسا و  هتشگرب  دوخ  میمصت  زا  تشاد  راهظا  ریشدرا  یلو  دنتفرگ  ریشدرا  علخ 

ام اب  وا  دض  رب  مایق  زمره و  علخ  رب  وت  رگا  دنتفگ  واب  نیبوچ  مارهب  نارای 
______________________________

(. م ( ؟ يراوح نآ  ای  حیسم  ترضح  رصاعم  ینعی  تسیچ ؟ روظنم  - 130
112 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

گنهاـمه لد و  کـی  ار  ناـنآ  نوچ  مارهب  مینکیم ، رـالاس  دوخ  رب  ار  يرگید  سک  علخ و  ارت  هن  رگ  دوب و  میهاوخ  وت  اـب  ینک  یهارمه 
نئادم هب  ار  دوخ  دنتخیرگ و  نیبوچ  مارهب  هاگودرا  زا  هنابش  ریبد  كدزی  نیزبارگزمره و  درک ، تقفاوم  ناشیا  اب  یشوخان  هودنا و  اب  دید 

. دنداد شرازگ  زمره  هب  ار  ربخ  دندناسر و 
اب ياهکـس  درک و  تماـقا  اـجنآ  دیـسر  ير  رهـش  هب  نوچ  درک و  تکرح  قارع  يوسب  زمره  اـب  گـنج  يارب  دوخ  نایرکـشل  هارمه  مارهب 

نایم داتسرف و  نیادم  هب  ار  اهنآ  هدیشوپ  دندز و  هکـس  مهرد  رازه  هد  داد  روتـسد  تخاس و  وا  مان  هاش و  زمره  رـسپ  زیورپ  ورـسخ  ریوصت 
دوخ دنکیم و  هسیسد  یهاشداپ  هب  ندیسر  يارب  ورسخ  شرـسپ  هک  درکن  کش  دیدرت و  دش  هاگآ  نآ  زا  زمره  نوچ  درک و  شخپ  مدرم 

وا دشکب و  ار  زیورپ  ورسخ  تفرگ  میمـصت  زمره  تساوخیم . ار  نیمه  مه  هنیبوچ  مارهب  دوش ، هدز  اههکـس  نآ  هک  تسا  هداد  روتـسد  وا 
درک و راضحا  دـندوب  زیورپ  ورـسخ  ياهییاد  هک  ار  ماطـسب  هیودـنب و  زمره  دـش ، نیمزرـس  نآ  میقم  تخیرگ و  ناجیابرذآ  يوسب  هنابش 

. دندرک ینادنز  ار  ود  ره  داد  روتسد  دش و  نامگدب  ود  ناب  زمره  میرادن ، وا  زا  يربخ  دنتفگ  دیسرپ  ناشیا  زا  ورسخ  هرابرد 
هک میدـقتعم  يدرک  باتـش  نیبوچ  مارهب  راک  رد  هاشداپ  يا  دـنتفگ  نانآ  درک و  تروشم  ناشیا  اب  عمج و  ار  دوخ  نارواشم  هاـگنآ  زمره 
هانگ هب  رارقا  یهاوخ و  شزوپ  دورب و  وا  دزن  نادزی  هاـگ  ره  تشک و  دـهاوخن  ار  وا  اـمتح  مارهب  یتسرفب و  مارهب  شیپ  ار  سنـشگ  نادزی 

داهنشیپ نیا  زمره  ینکیم و  يریگولج  اهيزیرنوخ  زا  هلیـسو  نیدب  ینادرگیم و  رب  تعاط  هب  ار  وا  ياهدرک و  شوخ  لد  ار  مارهب  دنک 
. تفریذپ ار 

مایپ واب  دوب  یهاش  نادنز  رد  ینادنز و  یمرج  هطـساوب  هک  شیومع  رـسپ  دـش  تکرح  هدامآ  نوچ  وا  تشاد و  لیـسگ  ار  سنـشگ  نادزی 
دوخ اب  ار  وا  درک و  نانچ  نادزی  دـهد ، يرای  ار  وا  اهراک  رد  دـناوتیم  دربب و  هارمه  دوخ  اب  ار  وا  دوش و  وا  وفع  ناـهاوخ  هاـش  زا  هک  داد 

هب ای  دشکب  ار  وا  هاش  ات  هدنادرگرب  ار  وا  هک  تشون  ياهمان  هاش  هب  دش و  نامگدب  شیومع  رـسپ  هب  دیـسر  نادـمه  رهـش  هب  نوچ  یلو  درب 
هب ار  همان  نیا  ورب و  ناباتـش  ماهتـشون  هاش  يارب  ياهمان  اهراک  زا  یخرب  يارب  تفگ  واب  تسا و  زیرنوخ  راکدب و  وا  هچ  دنادرگرب  نادـنز 

. نکم هاگآ  راک  نیا  رب  ار  سکچیه  هدب و  هاش 
113 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هدـش هداد  وا  نتـشک  هب  روتـسد  نآ  رد  هک  دـناوخ  دوشگ و  ار  همان  دـمآ  نوریب  سنـشگ  نادزی  دزن  زا  نوچ  داتفا و  دـیدرت  هب  مه  درم  نآ 
ار رـس  تفر و  دوب  ير  رد  هک  نیبوچ  مارهب  شیپ  تشادرب و  ار  شرـس  تشکب و  دزب و  ار  وا  دوب و  تولخ  رد  هک  تشگرب  وا  شیپ  تسا ،
، تخاس هابت  وت  رب  ار  وا  لد  درک و  ینیچنخـس  وت  يارب  هاش  دزن  هک  تسا  سنـشک  نادزی  وت  نمـشد  رـس  نیا  تفگ  تخادـنا و  وا  لباقم 
دنک و یهاوخشزوپ  دوخ  راک  زا  هک  دمآیم  نم  شیپ  وا  یتشک و  تشاد  هک  یماقم  فرش و  اب  ار  نادزی  وت  راک  هزب  يا  تفگ  واب  مارهب 

. دندز ار  شندرگ  داد  روتسد  مارهب  دهد ، حالصا  ار  هاش  نم و  نایم 
کی اب  دیسر  روشک  ناگرزب  یماظن و  نارادرس  ناشیا و  هب  دوب  دنمجرا  رایسب  نایرابرد  رظن  رد  هک  سنشگ  نادزی  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ 
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اب زیورپ  ورسخ  ییاد  ود  ماطسب  هیودنب و  دنتفرگ ، ورسخ  شرسپ  ندومن  هاشداپ  زمره و  علخ  هب  میمـصت  دندرک و  وگتفگ  تاقالم و  رگید 
هک دینک  صالخ  زمره  ینعی  كرت  نز  رسپ  رـش  زا  ار  دوخ  هک  دندادیم  مایپ  دندرکیم و  قیوشت  راک  نیا  رب  ار  نانآ  دندوب  ینادنز  هکنآ 

متـس يزایتسد و  هطـساوب  زمره  هک  دـنتفگیم  تهج  نآ  زا  ار  نخـس  نیا  و  تسا ، هتخاـس  دوباـن  ار  اـم  ناـگرزب  هتـشک و  ار  اـم  ناـکین 
زور نآ  رد  دـندرک و  نییعت  راک  نیا  يارب  ار  يزور  دـندش و  قفتم  ناـنآ  دوب ، هتـشک  ار  ناـشیا  زا  يرایـسب  هورگ  ناـناوتان  رب  نادـنمروز 

. دندروآ نوریب  نادنز  زا  ار  ناینادنز  مامت  ماطسب و  هیودنب و  دندش و  عمج  ناگمه 

: زیورپ ورسخ  یهاشداپ 

دوب ناجیابرذآ  رد  هک  زیورپ  ورسخ  يارب  دنتفرگ و  ار  وا  يابق  ریـشمش و  دنبرمک و  جات و  دندیـشک  نییاپ  تخت  زا  ار  زمره  ناریا  ناگرزب 
. دنداتسرف

نینچ تساخرب و  ینارنخـس  يارب  وا  دندش و  عمج  وا  دزن  ناگرزب  دـش و  ناویا  دراو  دـمآ و  نیادـم  هب  دیـسر  وا  تسدـب  ءایـشا  نیا  نوچ 
. تفگ

متـس یـشکرس و  دسریم ، وزرآ  فالخ  رب  اهدماشیپ  دهدیم و  ناشن  تسا  هتـشذگن  وا  هشیدنا  هب  هک  ار  ییاهزیچ  ناسنا  هب  اهتـشونرس  " 
كاله هطرو  هب  ار  وا  سفن  ياوه  هک  تسا  یسک  دیماان  راکنایز و  دروآیم  رد  ياپ  زا  ارنآ  بحاص 

114 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دشابن نآ  زا  شیب  دنموزرآ  دشاب و  عناق  تسا  هدش  ردقم  وا  يارب  هچناب  هک  تسا  یسک  شیدنارود  دنکفا و 

ام هک  دینک  زیهرپ  ام  نامرف  تفلاخم  زا  دینک و  يرادیاپ  دنکیم  کیدزن  ام  هب  ار  امش  هک  ام  يارب  یشیدناریخ  ام و  زا  يوریپ  رد  مدرم  يا 
". میهانپ هاگ و  هیکت  نوچمه  امش  يارب 

دیـسوب و ار  ردپ  ياهاپ  اهتـسد و  تفر و  دوب  خاک  ياههناخ  زا  یکی  رد  هک  ردپ  شیپ  تساخرب و  دندش  هدـنکارپ  وا  شیپ  زا  مدرم  نوچ 
نوریب ام  نایم  زا  مریذپن  ارنآ  رگا  نونکا  دریگب و  تروص  وت  یناگدنز  رد  راک  نیا  هک  متشادیمن  تسود  متساوخیمن و  ناج  ردپ  تفگ 

. داتفا دهاوخ  ام  زا  ریغ  یسک  تسدب  دوریم و 
. تسا یتجاح  زاین و  وت  هب  ارم  نک و  مایق  راک  نآ  رب  ریذپب و  ار  يرایرهش  نونکا  متفریذپ  ار  ترذع  ییوگیم و  تسار  تفگ  واب  زمره 

. یشاب دنمزاین  نم  رب  هک  دابم  دشاب ؟ هدرک  دنمزاین  نم  هب  ارت  هک  تسیچ  تفگ  ورسخ 
نانآ شاب و  هتشاد  رظن  ریز  دندرک  یتمرحیب  نمب  تبسن  دنتـشادرب و  مرـس  زا  جات  دندیـشکورف و  تخت  زا  ارم  هک  ار  یناسک  تفگ  زمره 

. ریگب ناشیا  زا  ار  تردپ  ماقتنا  نک و  باتش  ناشیا  نتشک  رد  تفگ  درب و  مان  ار  ناشیا  دننامهب و  نالف و 
یهاوخ هاگنآ  دوش و  راوتسا  ام  يارب  راک  دشکب و  ار  مارهب  ام  نمشد  دنوادخ  هکنآ  ات  تسین  نکمم  زورما  ام  يارب  راک  نیا  تفگ  ورسخ 

ورسخ دش ، یضار  داهنشیپ  نیاب  دونـشخ و  وا  زا  شردپ  تفرگ ، مهاوخ  ناشیا  زا  ارت  ماقتنا  درک و  مهاوخ  دوبان  ار  ناشیا  هنوگچ  هک  دید 
. تسشن یهاش  تخت  رب  دمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  زیورپ 

نیگمشخ تخس  دندوب  هدروآ  زمره  رس  رب  هچنآ  زا  دیسر و  دوب  ير  رد  هک  مارهب  عالطاب  دوب  هداتفا  قافتا  هک  يراک  زیورپ و  ورسخ  ربخ 
ات درک  تکرح  مامت  شـشوک  دهج و  اب  دوخ  نایرکـشل  اب  دش و  نوریب  شلد  زا  وا  هنیک  درک و  تقر  بصعت و  ساسحا  واب  تبـسن  دش و 

. دنادرگرب یهاشداپ  هب  ار  زمره  دشکب و  دناهدوب  وا  راک  رادهدهع  هک  ار  یناسک  زیورپ و  ورسخ 
ار ربخ  نیا  دیسر و  زیورپ  ورسخ  عالطاب  وا  دصق  ير و  زا  مارهب  تکرح  ربخ 

115 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
واب تشاد و  لیسگ  هدیشوپ  ار  شیوخ  نادمتعم  زا  يدرم  دمآ ، نوریب  مارهب  اب  ییورایور  يارب  دوخ  ياههاپس  اب  تشاد و  هدیـشوپ  ردپ  زا 
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. دوش هاگآ  وا  راک  تقیقح  زا  درگنب و  ار  وا  راک  یگنوگچ  شور و  دناسر و  مارهب  هاگ  رکشل  هب  ار  دوخ  سانشان  روط  هب  داد  نامرف 
هک داد  ربخ  واب  تشگرب و  ورـسخ  شیپ  دش و  انـشآ  وا  روما  همه  رب  دنام و  اجنآ  تسویپ و  مارهب  هاگودرا  هب  نادـمه  رد  تفر و  درم  نآ 

و دننکیم ، تکرح  وا  پچ  تمس  رد  نابلح  رـسپ  سنـشگدزی  تسار و  تمـس  رد  یتشدیور  هنیـس  نادرم  دنکیم  تکرح  مارهب  هاگ  ره 
ار هنمد  هلیلک و  باتک  دـیآ  دورف  اـج  ره  مارهب  دوخ  درادـن و  هجوت  یلدرخ  هزادـناب  یتح  مدرم  لاـم  فرـصت  هب  وا  نایهاپـس  زا  کـیچیه 

. تسا باتک  نآ  ندناوخ  مرگرس  ار  زور  مامت  هراومه  دهاوخیم و 
باتک هراومه  هک  مدـش  رادربخ  اریز  نونکا  هک  مدیـسرتیمن  ردـق  نآ  مارهب  زا  زگره  تفگ  ماطـسب  هیودـنب و  دوخ  ياـهییاد  هب  ورـسخ 

بادآ و نآ  رد  هک  دزاسیم  مهارف  رایـسب  یـشیدنارود  وا و  هشیدنا  زا  رتارف  ياهشیدـنا  درم  يارب  باتک  نآ  دـناوخیم و  ار  هنمد  هلیلک و 
دـندز و ودرا  وس  کی  رد  دوخ  رکـشل  اب  کـی  ره  و  [ 132 ، ] دـندنام ناورهن  رد  ود  ره  مارهب  ورـسخ و  [ 131 . ] تسا هتفهن  رایـسب  یکریز 

نوریب مارهب  دنتـسب  فص  هورگ  ود  نوچ  دـمآ و  ورـسخ  يوسب  تسب و  یلپ  هناخدور  رب  مارهب  دـندنک . دوخ  هاگ  رکـشل  نوماریپ  یقدـنخ 
ار دوخ  هاشداپ  هک  داب  امش  رب  گرم  نایز و  نایناریا  يا  هک  دروآرب  دایرف  دنلب  رایسب  يادص  اب  دیسر  ورسخ  ياهفص  کیدزن  نوچ  دمآ و 

یهاشداپ ات  دییآ  نم  شیپ  همه  دینک و  هبوت  دروآ  دورف  امش  رب  ار  دوخ  باذع  دنوادخ  هکنآ  زا  شیپ  مدرم  يا  دیدرک ، علخ  یهاشداپ  زا 
. مینادرگرب امش  هاشداپ  هب  ار 

تفگ هک  تسا  هنوگنامه  دیوگیم و  تسار  مارهب  دنگوس  ادخب  دنتفگ  رگید  یخرب  هب  یخرب  دندینـش  ار  نخـس  نیا  ورـسخ  نارای  نوچ 
. مینک یفالت  ار  دوخ  هابتشا  راوتسا و  ار  راک  وا  داهنشیپ  ندرک  لوبق  اب  مینک و  ناربج  ار  دوخ  راک  دییایب 

______________________________

250 ج تاحفص 270 / یسانشکبس  راهب ، یقت  دمحم  موحرم  ك ، ر . نآ ، تشذگرس  هنمد و  هلیلک و  باتک  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 131
(. م  ) هنمد هلیلک و  رب  يونیم  یبتجم  موحرم  همدقم  ریبک 1337 و  ریما  نارهت   2

میوـقت همجرت  ك ، ر . تسا ، دادـغب  یگنـسرف  راـهچ  رد  درذـگیم  نآ  طـسو  زا  هک  يدور  ماـن  مه  تسا و  رهـش  ماـن  مه  ناورهن : - 132
(. م  ) یتیآ ص 345 دمحملا  دبع  ياقآ  ملقب  نادلبلا 

116 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
ناجراخن و نیزبارگزمره و  ماطسب و  هیودنب و  وا  ییاد  ود  زج  زیورپ  ورسخ  اب  یسک  دنتـسویپ و  مارهب  هب  دنتـشگرب و  یگمه  ورـسخ  هاپس 

مارهب يردام  ردپ و  ردارب  سنشگ  مارهب  رسپ  يدرک  راگماک و  رسپ  نیورـش  زوریف و  رـسپ  داپ  رکـشل و  ریبد  كدزی  ناکربا و  رـسپ  روپاش 
. دنامن یقاب  وا  اب  دوب  ورسخ  نادمتعم  ناتسود و  زا  هک  نیبوچ 

. دنتسویپ تنمشد  هب  دنتفرگ و  يرود  وت  زا  مدرم  همه  ینیبیمن  رگم  ینکیم ؟ هچ  هاشداپ  يا  دنتفگ  زیورپ  ورسخ  هب  نانیا 
رـس تشپ  ار  مدرم  ییاهنت  هب  هک  دید  ار  مارهب  هاگان  تسیرگن  دوخ  رـس  تشپ  هب  دیـسر  زردوگ  لپ  هب  نوچ  تفر و  نیادـم  يوس  ورـسخ 

زا ورـسخ  داهن و  نآ  رد  يریت  درک و  هز  هب  ار  نامک  داتـسیا و  لپ  يوس  نآ  رب  ورـسخ  دوشیم ، کیدزن  وا  نارای  ورـسخ و  هب  هتـشاذگ و 
اب دهد  رارق  فده  ار  وا  هرهچ  رگا  دـتفین و  رگراک  وا  بوخ  هرز  رد  شریت  دریگب  هناشن  ار  مارهب  ندـب  رگا  دیـسرت  دوب و  نازادـناریت  رتهب 

بـسا دروخ و  بسا  یناشیپ  طسو  ریت  داد و  رارق  فده  ار  وا  بسا  یناشیپ  راچان  دنادرگرب  ار  دوخ  تروص  ای  درک  دهاوخ  عفد  ارنآ  رپس 
تفر و ردپ  شیپ  دناسر و  نیادم  رهش  هب  ار  دوخ  تخات  اب  ناود و  ناود  ورسخ  دنام و  هدایپ  مارهب  و  داتفارد ، دز و  یخرچ  درد  تدش  زا 

يار دیـسرپ  دنتـسویپ و  مارهب  هب  نم  نارای  مامت  هک  تفگ  واب  طقف  دنکیم و  شـشوک  وا  یهاشداپ  ندنادرگرب  يارب  مارهب  هک  تفگن  واب 
وت هب  ار  یهاشداپ  ات  دهدیم  ترصن  يرای و  يدوزب  ارت  وا  یناسر  رصیق  هب  ار  دوخ  هک  منیبیم  نیا  رد  ارت  حالص  تفگ  زمره  تسیچ ؟ وت 

. دنادرگرب
داهن ور  ایرد  يوسب  دوب  ناشیا  یمهد  وا  دندوب و  نت  هن  هک  دوخ  نارای  هارمه  درک و  دوردب  وا  اب  دز و  هسوب  ردـپ  ياپ  تسد و  رب  ورـسخ 
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نوـچمه وا  تخاـس و  دـهاوخ  هاـشداپ  ار  زمره  دیـسر و  دـهاوخ  نیادـم  هب  ادرف  اـی  زورما  مارهب  تفگ  يرگید  هب  ناـشیا  زا  یکی  [. 133]
دـشاب هدنز  زمره  ات  تشک و  دـهاوخ  ار  ام  یگمه  دـنادرگرب و  وا  يوسب  ار  ام  ات  تشون  دـهاوخ  رـصیق  هب  دوب و  دـهاوخ  هاشداپ  هتـشذگ 

. دوب دهاوخن  هاشداپ  ورسخ 
مییآیمرب و راک  نیا  هدهع  زا  ام  دنتفگ  ورسخ  ياهییاد  ماطسب  هیودنب و 

______________________________

(. م  ) دید دیهاوخ  دعب  تاحفص  رد  تسا و  تارف  اج  نیا  رد  ایرد  زا  روظنم  - 133
117 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هیرگ هب  نمشد  زا  زیورپ  ورسخ  رارف  يارب  نایرابرد  دندش ، دوب  نآ  رد  زمره  هک  ییهرجح  خاک و  دراو  دنتشگرب و  دوخ  دصق  ماجنا  يارب 
دندادن و واب  ار  ربخ  نیا  دندش و  قحلم  ورـسخ  هب  و  [ 134 ، ] دندرک هفخ  ار  وا  دنتـسب و  زمره  ندرگ  رب  يراتـسد  ود  نآ  دندوب و  يراز  و 
رد دندیـسر و  تیه  رهـش  کیدزن  ات  دندومیپ  هار  زات  تخات و  اب  ناباتـش و  دـنوشن  عقاو  بیقعت  دروم  هکنآ  میب  زا  ار  ادرف  زور و  نآ  مامت 
هک دروآ  نانآ  يارب  ياهکرس  دندروخ و  دندرک و  سیخ  بآ  اب  ارنآ  هک  دروآ  يوج  نان  ناشیا  يارب  بهار  دندمآ ، دورف  نابهار  هعموص 

لاـح رد  ناـنآ  هک  یماـگنه  دـیباوخ ، یگتـسخ  تدـش  زا  داد و  هیکت  ماطـسب  دوـخ  ییاد  هب  ورـسخ  دندیـشون ، دـندرک و  جوزمم  بآ  اـب 
. دنتسه امش  زا  يرود  هلصاف  رد  دنیآیم و  امش  يوسب  ناراوس  هورگ ، يا  هک  دز  گناب  ناناب  دوخ  هعموص  زا  بهار  دندوب  تحارتسا 

رازه اب  ار  ناشوایس  رسپ  مارهب  دش و  هدوزفا  ورسخ  هب  تبـسن  شاهنیک  مشخ و  تفای  هتـشک  ار  زمره  دیـسر و  نیادم  هب  نوچ  نیبوچ  مارهب 
ياـپ تسد و  رب  دـندش و  دـیمون  دوخ  ناـج  زا  دـندید  ار  ناراوس  شناراـی  ورـسخ و  نوچ  و  داتـسرف ، وا  بیقعت  هب  هنیزگ  نابـسا  رب  راوس 

. دنتسنادن دوخ  راک  هراچ  دندرمب و 
. مزادنایم رطخ  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  مزاسیم و  اهر  هلیح  اب  ارت  نم  تفگ  ورسخ  هب  هیودنب 

دهاوخ یقاب  فرش  دیواج و  مان  وت  يارب  ینامب  ملاس  هچ  يوش و  هتشک  هچ  ینک  ظفح  دوخ  ناج  اب  ارم  وت  رگا  ییاد  يا  تفگ  واب  ورسخ 
نایم وا  هک  یلاح  رد  تفر و  ناکرت  هاشداپ  بایسارفا  يوس  هب  دنکفا و  رطخ  رد  رهچونم  يارب  ار  دوخ  ناج  سانـسرا " هک " نانچمه  دوب ،
هتـشک هکنآ  اب  تفرگ و  ار  رهچونم  نوخ  ماقتنا  تخاس و  هدوسآ  وا  زا  ار  هاش  باز  رطاـخ  تشک و  ار  وا  دز و  واـب  يریت  دوب  دوخ  رکـشل 

رطخ هب  تخـس  ار  دوخ  فاتکالا  وذ  روپاش  یهاشداپ  روما  ریبدـت  يارب  مه  زردوگ  دـیدرگ . مان  کین  دـش و  هزاوآ  دـنلب  مدرم  ناـیم  دـش 
واب ار  تکلمم  ياهراک  تشاذگ و  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  روما  همه  دیـسر  یهاشداپ  هب  روپاش  نوچ  دندرب و  کشر  وا  رب  مدرم  تخادنا و 

. درپس
______________________________

يربط خیرات  همجرت  صك 727  ر . دـندوب ، هتخاس  روک  ار  وا  هدیـشک و  لیم  ـالبق  زمره  مشچ  رب  هک  تسا  هدـمآ  رگید  عباـنم  رد  - 134
(. م . ) هدنیاپ مساقلا  وبا  ياقآ 

118 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
رد وش و  راوس  تناهارمه  رگید  اب  راذـگب و  رانک  نک و  زاب  ار  دوخ  جات  ریـشمش و  دـنبرمک و  یهاش و  هماج  زیخرب  نونکا  تفگ  هیودـنب 

. دیراذگاو موق  نیا  اب  ارم  دیورب و  ناباتش  تشد  نیا 
ار ورسخ  یهاش  هماج  هیودنب  تفرگ ، شیپ  ار  ارحص  هار  دوخ  نارای  رگید  هارمه  درک و  راتفر  داد  روتـسد  هیودنب  هک  هنوگ  نامه  ورـسخ 
نآ ریغ  رد  دنورب و  دنیایب و  ناراوس  نیا  ات  دـیزیرگب  هوکب  تفگ  نابهار  هب  داهن و  رـس  رب  ار  جات  تسب و  رمک  رب  ار  وا  دـنبرمک  دیـشوپ و 

. دنتفر دندمآ و  نوریب  هعموص  زا  یگمه  مه  نانآ  دنشکب و  ار  امش  همه  مراد  میب  تروص 
ار وا  یگمه  ناراوس  دش  نئمطم  هک  اجنآ  ات  داتسیا  ماب  رب  دوب  هدیشوپ  ار  ورسخ  ياههماج  هک  نانچمه  تفر و  هعموص  ماب  زارف  رب  هیودنب 
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ناراوس ماگنه  نیا  رد  تشگرب و  ماب  رب  دیـشوپ و  ار  دوخ  هماج  دروآ و  نوریب  ار  ورـسخ  ياههماج  دمآ و  دورف  ماب  زا  هاگ  نآ  دـناهدید ،
. دندوب هدرک  هرصاحم  ار  هعموص 

تفگ یهاوخیم ؟ هچ  هیودـنب  يا  وت  منم و  ناـشرالاس  تفگ  دـمآ و  شیپ  ناشوایـس  مارهب  تسیک ؟ امـش  رـالاس  موق  يا  تفگ ، هیودـنب 
، تخیرگ ناوتیمن  وت  تسد  زا  میاهتفوک و  هتـسخ و  تخـس  میاهدیـسر و  اج  نیا  نونکا  مه  ام  دیوگیم  دناسریم و  مالـس  وت  هب  هاشداپ 
ره ام  هرابرد  ات  میوریم  مارهب  دزن  وت  اب  مییآیم و  نوریب  هاگنابـش  میـشاب و  دوخ  لاح  هب  مینک و  تحارتسا  رید  نیا  رد  بش  ات  هدب  هزاجا 

. دهد روتسد  دهاوخ  هنوگ 
هتفرگورف وس  ره  زا  ار  هعموص  نانآ  دـمآ و  دورف  ماـب  زا  هیودـنب  هاـگنآ  تسا ، هتفریذـپ  تمرح  اـب  وا  داهنـشیپ  نیا  تفگ  ناشوایـس  مارهب 

لاب ام  تسا و  هدیسرارف  بش  نونکا  دیوگیم  هاشداپ  تفگ ، ناشوایس  رـسپ  مارهب  هب  دمآ و  ماب  رب  زاب  هیودنب  دش  هاگماش  نوچ  و  دندوب ،
دزن دوش  حبص  نوچ  راذگ و  تنم  ام  رب  راک  نیا  اب  میمارایب و  ار  بشما  راذگب  دیاهتفرگورف  ار  هعموص  مه  امـش  مینک و  زاورپ  هک  میرادن 

. میوریم رگید  کی  هارمه  مییآیم و  وت 
داد روتـسد  درک و  میـسقت  هورگ  ود  هب  ار  دوـخ  ناراـی  مارهب  هاـگنآ  تسا . هتفریذـپ  مارتـحا  اـب  مه  وا  داهنـشیپ  نیا  تفگ  ناشوایـس  مارهب 

. دنشاب اهدماشیپ  بظاوم  رگید  یهورگ  دنباوخب و  یهورگ 
119 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هدـش و ادـج  نم  زا  ماگنه  نیمه  زورید  زا  ورـسخ  تفگ  دـمآ و  ناـشیا  دزن  دوشگ و  ار  هعموص  رد  دروآ  زور  هب  ار  بش  هیودـنب  نوچ  و 
ار وا  نخس  نانآ  دوب ، هلیح  رکم و  دیدینش  نم  زا  زورید  هچنآ  دیسر و  دیهاوخن  واب  دینیـشنب  مه  ياپداب  نابـسا  رب  رگا  نونکا  تسا و  هتفر 

تـسنادن دنام و  نادرگرـس  ناشوایـس  مارهب  دندرک ، یـسررب  دنتـشگ و  ار  نآ  هرجح  هب  هرجح  دندش و  هعموص  دراو  دـندرکن و  قیدـصت 
رکم و زا  ار  وا  تفر و  هنیبوچ  مارهب  شیپ  تشگزاب و  تشادرب و  دوخ  اـب  ار  هیودـنب  ناشوایـس  مارهب  دروآ ، هناـهب  هچ  هنیبوچ  مارهب  شیپ 

. تخاس هاگآ  دوب  هدرک  هیودنب  هک  ییهلیح 
نم گنچ  زا  هک  يدـناهر  مه  ار  راکدـب  ورـسخ  یتشک و  ار  هاش  زمره  هک  يدـشن  یـضار  نیاب  تفگ  تساوخ و  ار  هیودـنب  نیبوچ  مارهب 

. دزیرگب
هقرفت و راتفرگ  ار  ناشیا  تشکب و  ار  نایناریا  ناگرزب  درک و  متـس  یـشکرس و  هک  مهاوخیمن  یـشزوپ  زمره  نتـشک  زا  اما  تفگ  هیودنب 

تسین نم  شنزرس  هیام  ورـسخ  ماهدازرهاوخ  تاجن  دروم  رد  نم  یـشیدناهراچ  اما  تخاس و  هدنکارپ  ار  ناشیا  عمج  درک و  رظن  فالتخا 
. تسا هدوب  مدنزرف  نوچ  لاح  ره  هب  هک 

ار وا  تسخن  ات  تسا  قساف  ورسخ  يریگتـسد  هب  نم  يراودیما  درادیمزاب  وت  نتـشک  رد  باتـش  زا  ارم  هک  يزیچ  اهنت  تفگ  نیبوچ  مارهب 
. مهاوخب وت  زا  ار  وا  ات  نکفا  نادنزب  نک و  دنب  رد  دوخ  دزن  ار  وا  تفگ  ناشوایس  مارهب  هب  و  وا ، زا  سپ  ارت  مشکب و 

یهانگ هچ  بکترم  دوخ  ردـپ  نتـشک  اب  زیورپ  ورـسخ  هک  دـینادیم  تفگ  ناـشیاب  درک و  عمج  دوخ  شیپ  ار  روشک  نارـس  نیبوچ  مارهب 
دسر غولب  نس  هب  زمره  رسپ  رایرهش  ات  مزادرپب  يرایرهش  روما  ریبدت  هب  نم  هک  دیتسه  یـضار  ایآ  تسا ، هتخیرگ  مه  نونکا  دش و  گرزب 

زا لیـسوم  دوب ، ینمرا  لیـسوم  ناـشیا  هلمج  زا  هک  دـنتفریذپن  یهورگ  دـنداد و  تیاـضر  راـک  نیاـب  یهورگ  مرپـسب ، واـب  ار  یهاـشداپ  و 
. ینک مایق  راک  نیاب  يرادن  قح  دناهدنز  وا  ناثراو  زیورپ و  ورسخ  هک  یماگنه  ات  دبهپسا  يا  تفگ  مارهب  هب  دوب و  ناریا  گرزب  نانابزرم 

شندرگ منیبب  نیادم  رد  ار  نافلاخم  زا  یسک  زور  هس  زا  سپ  رگا  دورب و  نیادم  زا  تسین  دونشخ  راک  نیاب  سک  ره  تفگ  هنیبوچ  مارهب 
. دز مهاوخ  ار 

120 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
تـشگزاب رظتنم  دنتفر و  ناجیابرذآ  يوسب  دیـسریم  درم  رازه  تسیب  هب  ناشرامـش  دندوب و  هدیقع  مه  وا  اب  هک  یناسک  ینمرا و  لیـسوم 
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. دندش مور  زا  زیورپ  ورسخ 
نیدـب ات  درکیم  يراتفرکین  وا  اـب  یندـیماشآ  كاروخ و  تهج  زا  مارهب  دوب و  ینادـنز  ناشوایـس  مارهب  هناـخ  رد  ناـنچمه  مه  هیودـنب 

دیـسریمارف بش  نوچ  و  دش ، دهاوخ  هاشداپ  تشگ و  دـهاوخزاب  يدوزب  زیورپ  ورـسخ  درکیم  نامگ  هک  دوش  برقم  وا  رظن  رد  هلیـسو 
هب يدوزب  امـش  تلود  نیا  تفگ  ناشوایـس  مارهب  هب  هیودنب  یبش  تخادرپیم ، يراسگهداب  هب  وا  اب  دروآیم و  نوریب  نادنز  زا  ار  هیودـنب 

رکف رد  نم  ییوگیم و  هچ  هک  ممهفیم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  ناشوایـس  مارهب  تفر ، دـهاوخ  نایم  زا  نیبوچ  مارهب  روج  متـس و  ببس 
؟ يراک هچ  تفگ  هیودنب  متسه ، يراک 

نینچ رگا  تفگ  هیودنب  ددرگزاب . دوخ  ساسا  ماظن و  هب  یهاشداپ  ات  منکیم  هدوسآ  وا  زا  ار  مدرم  مشکیم و  ار  نیبوچ  مارهب  ادرف  تفگ 
یهرز دوخ  هماج  ریز  دش  حبص  نوچ  ناشوایس  مارهب  درک ، نانچ  و  هدزاب ، نمب  ارم  حالس  بکرم و  نک و  اهر  دنب  زا  ارم  يراد  یمیمصت 
داتسرف نیبوچ  مارهب  شیپ  یسک  دش و  نامگدب  واب  دید  نینچ  دوب  نیبوچ  مارهب  هدازرهاوخ  هک  شرسمه  نوچ  تسب و  ریـشمش  دیـشوپ و 

. تخاس هاگآ  ار  وا  و 
کیچیه زا  دزیم و  شتـشپ  رب  ناگوچ  اب  تشذـگیم  وا  ربارب  زا  هک  شناراـی  زا  سک  ره  دـش و  رـضاح  نادـیم  رد  دادـماب  نیبوچ  مارهب 

مدرم و  تشک ، ار  وا  دیشک و  ریشمش  نیبوچ  مارهب  تساخرب ، هرز  گناب  دز  ناگوچ  واب  دمآ و  ناشوایس  مارهب  نوچ  دینشن و  هرز  يادص 
نوچ دمآ و  نادیم  يوسب  دش و  راوس  دوخ  بسا  رب  تسا  هدش  هتشک  نیبوچ  مارهب  تشادنپ  هیودنب  دش ، هتشک  مارهب  هک  دنتـشادرب  گناب 

هب ار  دوـخ  اـت  دـشیم  یفخم  اـهزور  درکیم و  تـکرح  اهبـش  دـمآ ، نوریب  سانـشان  روـطب  تـسا  هدـش  هتـشک  ناشوایــس  مارهب  تـسناد 
. دنام اجنآ  وا  نارای  لیسوم و  هارمه  دناسر و  ناجیابرذآ 

یبرع ياهزادنا  ات  هک  ورسخ  دندروخرب و  برع  يدرم  هب  دومیپ  هار  ار  بش  زور و  نآ  مامت  تفر  نوریب  هعموص  زا  نوچ  زیورپ  ورسخ  اما 
کیدزن تفگ  تساجک ؟ هلیبق  دیسرپ  وا  زا  ورـسخ  تسا ، هصیبق  رـسپ  سایا  شمان  یط و  هلیبق  زا  تفگ  تسیک ؟ دیـسرپ  وا  زا  تسنادیم 

ام زا  ییاریذپ  ناکما  ایآ  تفگ  ورسخ  تسا ،
121 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

نآ دندرک . اهر  ندیرچ  يارب  ار  دوخ  ياهبسا  دندرک و  لزنم  وا  دزن  دنتفر و  هلیبق  هب  وا  هارمه  يرآ و  تفگ  میاهنسرگ ؟ تخس  هک  تسه 
درک و تکرح  نانآ  هارمه  ناشیا  ییامنهار  يارب  دیسرارف  بش  نوچ  درک و  ییاریذپ  هتسیاش  ناشیا  زا  هک  [ 135  ] دندنام وا  شیپ  ار  زور 

. تشگزاب درک و  هقردب  لزنم  هس  تارف  لحاس  رد  ار  نانآ 
زا یهورگ  درک و  ییاریذپ  وا  زا  دمآ و  وا  لابقتساب  [ 137  ] یناسغ هلبج  نب  دلاخ  دیسر ، [ 136  ] كومری هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  ورسخ 

رصیق درک و  تیاکش  دوب  هدمآ  شیپ  وا  يارب  هچنآ  دوخ و  راک  زا  تفر و  وا  شیپ  دیـسر و  رـصیق  هاگردب  ات  تخاس  وا  هارمه  ار  ناراوس 
. دش راودیما  وا  کمک  يرای و  هب  هک  دید  نانچ  ار 

ردپ زا  ار  متس  نیرخآ  دناهدیشک و  هچ  تعامج  نیا  زا  ردنکسا  راگزور  زا  وت  ناکاین  هک  ینادیم  رایرهش  يا  دنتفگ  واب  رـصیق  نارادرس 
مه شردپ  تسا ، هدوب  ام  ناردپ  تسد  رد  شیپ  لاس  رازه  زا  هراومه  اهرهش  نآ  درک و  فرصت  ار  ماش  ياهرهش  هک  میاهدید  نیا  گرزب 

اب زیتس  گنج و  هب  هک  راذـگب  دوخ  لاح  هب  ار  موق  نیا  داد ، سپ  راچان  هب  یتشاد  لیـسگ  ار  دوخ  هداـیپ  هراوس و  ياهرکـشل  هک  یماـگنه 
. تسا یگرزب  يزوریپ  رگید  کی  اب  نمشد  دروخ  دز و  هک  دنشاب  مرگرس  رگید  کی 

دـشاب هدش  متـس  وا  رب  رگا  وا  نتخاس  دیمون  تفگ  ییوگیم ؟ هچ  هراب  نیا  رد  ام  گرزب  يا  وت  تفگ  ناشیـشک  رالاس  گرزب و  هب  رـصیق 
. دشاب بلط  حلص  وت  هب  تبسن  دیشاب  هدنز  ات  هکنآ  طرش  هب  یهد  يرای  ار  وا  هک  تسا  نیا  تسرد  يار  تسین و  زیاج  وت  يارب 

یتسود و يارب  راوتـسا  ياهنامیپ  زیورپ  ورـسخ  زا  و  دـنهدن ؟ هانپ  دـنروآ  هانپ  ناشیاب  رگا  هک  تساور  ناـهاشداپ  يارب  اـیآ  دیـسرپ  رـصیق 
ار هاپـس  نارـس  رب  یهدـنامرف  مچرپ  سودایت  دوخ  رـسپ  يارب  دروآ و  رد  زیورپ  ورـسخ  يرـسمه  هب  ار  میرم  دوخ  رتخد  تفرگ و  تملاسم 
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نانآ دندوب و  [ 138  ] نادرم رازه  زا  درم  هد  ناشیا  نایم  تسب و 
______________________________

راد نوراه ص 400  دـمحم  مالـسلا  دـبع  پاـچ  مزح ، نبا  برعلا ، باـسنا  ةرهمج  ك ، ر . هصیبق ، نب  ساـیا  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  - 135
(. م  ) يدالیم رصم 1971  فراعملا 

(. م  ) نادلبلا ص 65 میوقت  همجرت  ك ، ر . دزیریم ، ندرا  دور  هب  دور  نیا  ماش  کیدزن  تسا  يدابآ  رهن و  مان  كومری : - 136
مالعا همانتغل و  رد  یناسغ  ناهاشداپ  یماسا  تسرهف  رد  تسا  حیحـص  هلبج  نب  ثراح  يوق  لاـمتحاب  یناـسغ !؟! هلبج  نب  دـلاخ  - 137

(. م . ) تسا هدماین  دلاخ  نیعم  گنهرف 
(. م  ) تسا هدمآ  نیدرمرازه " رورجم " ملاس  عمج  تروص  هب  یبرع  نتم  رد  هملک  نیا  - 138

122 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. درک هقردب  ار  ناشیا  هار  زور  هس  هلصاف  دوخ  دنورب و  زیورپ  ورسخ  هارمه  داد  روتسد  تخاس و  دنمورین  گنج  رازبا  هتساوخ و  اب  ار 

ینمرا و لیـسوم  هیودـنب و  وا  ییاد  دیـسر  ناـجیابرذآ  هب  نوـچ  تـفرگ و  شیپ  ار  ناتـسنمرا  هار  درک و  تـکرح  رکـشل  اـب  زیورپ  ورـسخ 
. دنتسویپ واب  یناریا  نارادرس  وا و  نانابزرم 

ودرا زیورپ  ورـسخ  هاگودرا  یگنـسرف  کی  رد  دمآ و  ناجیابرذآ  هب  درک و  تکرح  دوخ  ياهرکـشل  اب  دیـسر و  نیبوچ  مارهب  هب  ربخ  نیا 
ناراوس نوچ  دنداهن و  نیرز  یتخت  هاگدروآ  رب  فرـشم  ياهپت  زارف  رب  سودایت  زیورپ و  ورـسخ  يارب  دندش  گنج  هدامآ  رکـشل  ود  دز و 

نمب تسا  هدرک  هبلغ  وت  یهاشداپ  رب  هک  ار  یـسک  نیا  تفگ  واب  دناسر و  زیورپ  ورـسخ  هب  ار  دوخ  نادرم  رازه  زا  يدرم  دندش  يورایور 
تسا يدرم  نامه  تفگ  داد و  ناشن  واب  ار  نیبوچ  مارهب  دروخورف و  ار  دوخ  مشخ  یلو  دش  نیگمشخ  شنزرـس  نیا  زا  ورـسخ  هدب  ناشن 

. تسا هداتسیا  دوخ  نارای  شیپاشیپ  هتسبرس و  رب  خرس  راتسد  تسا و  قلبا  بسا  رب  راوس  هک 
یتبرض يرگید  هب  کی  ره  ود  نآ  دمآ و  شیپ  مارهب  يآ ، شیپ  هزرابم  يارب  هک  داد  ادن  ار  وا  تفر و  نیبوچ  مارهب  يوسب  یمور  درم  نآ 

هالک هک  دز  یمور  رس  قرف  رب  یتبرـض  نانچ  مارهب  یلو  داتفین  رگراک  وا  رد  نیبوچ  مارهب  هرز  یبوخ  ببـس  هب  یمور  درم  ریـشمش  دندز ،
. داتفا رد  تسار  پچ و  يوس  زا  هک  تخاس  مین  ود  ار  وا  دشورف و  درم  نآ  هنیس  ات  ریشمش  تفاکش و  ار  وا  دوخ 

دوشیم و هتشک  تسا  درم  رازه  لداعم  هک  نم  نارای  زا  یکی  ینیبیم  تفگ  دش و  نیگمشخ  سودایت  دیدنخ ، تخس  دیدیم  هک  ورـسخ 
ارم وا  يدینـش  هک  روط  نامه  یلو  دوبن  يداش  زا  نم  هدـنخ  تفگ  ورـسخ  يوشیم ، ناـمداش  ناـیمور  ندـش  هتـشک  زا  ییوگ  يدـنخیم 

نینچ نیا  وا  تبرض  هک  تسا  یسک  ماهتخیرگ  وا  زا  نم  هدش و  زوریپ  نم  یهاشداپ  رب  هک  یسک  دنادب  متشادیم  تسود  درک و  شنزرس 
. تسا

نیا زا  ار  وا  سودایت  دش ، هدامآ  ورـسخ  تساوخ و  هزرابم  يارب  ار  زیورپ  ورـسخ  نیبوچ  مارهب  موس  زور  دندرک ، گنج  زور  ود  هورگ  ود 
هب يور  ورسخ  هک  دندرک  گنج  یتعاس  تفر و  مارهب  گنج  هب  تفریذپن و  ار  وا  نخس  ورسخ  درک و  عنم  راک 

123 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
یلاح رد  مارهب  دروآ و  هوک  يوسب  يور  راچان  ورـسخ  دزیرگب ، دوخ  نارای  يوس  هب  دـناوتب  هک  دـش  نآ  زا  عنام  نیبوچ  مارهب  داهن ، زیرگ 
نوچ درک و  عمج  ار  دوخ  زیورپ  ورسخ  يزیرگیم ؟ اجک  هب  راکهبت  يا  هک  دزیم  گناب  درک و  بیقعت  ار  وا  تشاد  تسد  رد  ریشمش  هک 

زا ورـسخ  تشگرب و  دـیماان  دوشیم و  زوریپ  وا  هک  تسناد  دـید  هوک  هلق  رب  ار  وا  نوچ  مارهب  دورب و  ـالاب  هوک  زا  تسناوـت  دوـب  دـنمورین 
ورسخ زا  يزوریپ  دنتخادرپ و  گنج  هب  نانچمه  رکـشل  ود  ره  دادماب  مراهچ  زور  تسویپ ، دوخ  نارای  هب  دش و  ریزارـس  هوک  رگید  يوس 

. دوب
رگا دنمارهب  هارمه  هک  ار  ینایهاپس  ارایرهش  تفگ  زیورپ  ورـسخ  هب  هیودنب  تشگرب ، دوخ  هاگودرا  هب  تخیرگ و  دوخ  نایرکـشل  اب  مارهب 
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. داد هزاجا  ورسخ  مهد  ناما  ناشیاب  وت  يوس  زا  ات  يامرف  هزاجا  نمب  دندرگیمزاب  وت  يوس  ناگمه  یهد ، ناما  ناج  رب 
رسپ هیودنب  نم  مدرم  يا  هک  دروآرب  دایرف  دنلب  يادص  اب  داتسیا و  مارهب  هاگودرا  رب  فرشم  ياهپت  رب  دمآ و  هیودنب  دیسرارف  بش  نوچ  و 

رد دوخ  نادناخ  لام و  ناج و  رب  دیآ  ام  شیپ  بشما  امـش  زا  سک  ره  مهد  ناما  امـش  هب  تسا  هداد  نامرف  زیورپ  ورـسخ  هاشداپ  مروپاش ،
زج یسک  دنتـسویپ و  ورـسخ  هاگودرا  هب  دندرک و  تکرح  تفرگورف  ار  مارهب  نارای  بش  یکیرات  نوچ  و  تشگزاب ، و  دوب ، دهاوخ  ناما 

. دندنامن یقاب  مارهب  اب  نت  رازه  راهچ 
درک چوک  دندوب  هدرک  يرادیاپ  وا  اب  هک  نانآ  اب  تسا و  هدیدنسپ  رارف  نونکا  تفگ  دید  یلاخ  ار  دوخ  هاگودرا  مارهب  دش و  حبـص  نوچ 

. دندوب شهارمه  دندوب  یناریا  ناراکراوس  ناعاجش و  زا  هک  مه  سنشگدزی  هنیس و  نادرم 
تخادرپ و وا  اب  گنج  هب  دوخ  نارای  اب  مارهب  دیـسر و  مارهب  هب  وا  داتـسرف  وا  بیقعت  هب  راوس  رازه  هد  هارمه  ار  ناکربا  نب  روپاـش  ورـسخ 

لزنم یلازریپ  هناـخ  رد  سنـشگدزی  هنیـس و  نادرم  وا و  دیـسر و  ياهدـکهد  هب  هار  رد  داد و  همادا  دوـخ  هار  هـب  مارهب  تـخیرگ و  روپاـش 
لازریپ هب  مارهب  دندروآ و  نوریب  بارش  هاگ  نآ  دنداد  نزریپ  نآ  هب  ارنآ  هدنام  یقاب  دندروخ و  دندروآ و  نوریب  ار  دوخ  ياذغ  و  دندرک ،

ادج ار  ودک  نآ  رس  دروآ  ناشیا  شیپ  ارنآ  مراد و  یکچوک  يودک  تفگ  میماشایب ؟ بارـش  نآ  رد  هک  يراد  يزیچ  ای  یماج  ایآ  تفگ 
، دندرک نآ  رد  بارش  ندیشون  هب  عورش  دندرک و 

124 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
، دـنداهن لقن  نآ  رب  هک  دروآ  یلابرغ  ناشیا  يارب  وا  میراذـگب و  لقن  نآ  رب  هک  يراد  یفرظ  ایآ  دـنتفگ  واب  دـندروآ و  نوریب  لـقن  سپس 

هدمآ مور  زا  یهاپس  اب  ورسخ  هک  تسا  نیا  ام  شیپ  ربخ  تفگ  يراد ؟ هزات  ربخ  هچ  تفگ  ودب  دنداد و  بارش  نزریپ  هب  داد  روتسد  مارهب 
؟ تسیچ مارهب  هرابرد  وت  هدیقع  تفگ  مارهب  تسا . هتفرگ  سپ  وا  زا  ار  دوخ  یهاشداپ  هدـش و  زوریپ  وا  رب  تسا و  هدرک  گنج  مارهب  اب  و 

. تسین یهاش  نادناخ  زا  دنکیم و  یهاشداپ  ياعدا  هک  تسا  یقمحا  نادان  تفگ 
لثم ناب  دش و  لثملا  برض  نایناریا  نایم  نیا  دروخیم و  لقن  لابرغ  زا  دماشآیم و  بارش  ودک  رد  هک  تسا  ببـس  نیمهب  تفگ : مارهب 

، دوب هقطنم  نآ  ياورنامرف  يدنواهن  یلبج  نراق  هک  دیـسر  [ 139  ] شموک نیمزرـس  هب  ات  دادیم  همادا  دوخ  هارب  نانچمه  مارهب  دننزیم .
زا تسخن  دوب ، ناگرگ  شموک و  ناسارخ و  جارخ  تسرپرس  گنج و  رالاس  دوب و  دص  زا  نوزفا  شرمع  هک  دوب  توترف  يریپ  نراق  نیا 
وا جرا  تلزنم و  هجوتم  دیـسر  نیبوچ  مارهب  هب  راک  نوچ  دوب و  هتخاس  رقتـسم  ار  وا  مه  زمره  هدـش و  هتـشامگ  راک  ناـب  ناورـشونا  يوس 

يارب راوس  رازه  هد  هارمه  ار  شرـسپ  نراق  دیـسر ، وا  شیپ  مارهب  نوچ  و  تخاس ، رقتـسم  راک  نآ  رب  ناـنچمه  ار  وا  دـش و  ناـیناریا  ناـیم 
. داتسرف وا  روبع  زا  يریگولج 

نم رب  شناردـپ  ورـسخ و  قح  داد  خـساپ  نراق  متخاس ، رقتـسم  تدوخ  راک  رب  ارت  هک  روآ  دایب  تسین و  نم  شاداپ  نیا  داد  مایپ  واب  مارهب 
نینچ ار  وا  ساپـس  وت  دـناسر و  فرـش  هب  ارت  هنوگچ  هک  يرآ  داـیب  دـیاب  وت و  رب  شناردـپ  وا و  قح  تسا  نینچمه  تسا  وت  قح  زا  رتشیب 

دـیمون و مه  ماجنارـس  يدـناشک  گـنج  شتآ و  هب  ار  ناریا  روـشک  يداـهن و  وـسکی  ار  وا  يرادربناـمرف  يدرک و  عـلخ  ار  وا  هک  یتـشاد 
. يدش اهتلم  همه  دزنابز  یتشگرب و  راکنایز 

راب کی  تسا ، یکچوک  رایسب  هلاغزب  هک  یتقو  راب  کی  درادن  شزرا  مهرد  ود  زا  شیب  دوخ  یگدنز  رد  راب  ود  زب  هک  داد  مایپ  واب  مارهب 
. تلقع یمک  یگدروخلاس و  رد  تسا  وت  ناتساد  نونکا  دزیریمورف  شیاهنادند  دوشیم و  ریپ  هک  یماگنه  مه 

______________________________

میوقت همجرت  ك  ر . تسا ، هدـشیم  هدرمـش  ناسارخ  تلایا  زا  میدـق  رد  هدوب و  ناـغماد  نآ  مهم  رهـش  سموق ، یبرع  رد  شموک ، - 139
نادلبلا ص 505.
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گنج هدامآ  هورگ  ود  ره  درک و  تکرح  نایرکـشل  زا  هراوس  هداـیپ و  رازه  یـس  هارمه  دـش و  نیگمـشخ  دیـسر  نراـق  هب  ماـیپ  نیا  نوچ 
دور زا  تفر و  مزراوخ  هب  مه  مارهب  دندناسر و  سموق  هب  ار  دوخ  دنتخیرگ و  شنارای  دش و  هتـشک  نراق  رـسپ  تفرگ  رد  گنج  دندش و 

. دنک تیامح  وا  زا  ناقاخ  ات  دوش  هدنهانپ  واب  دور و  ناقاخ  دزن  هار  نآ  زا  ات  دش  ناکرت  ياهنیمزرس  دراو  تشذگ و  نوحیج 
مالس واب  تفر و  ناقاخ  شیپ  مارهب  دندرک و  لابقتسا  وا  زا  داد  روتسد  دوخ  نارادرس  هب  دیـسر  ناقاخ  عالطاب  هنیبوچ  مارهب  ندمآ  نوچ  و 

. يریگب دوخ  هانپ  رد  ارم  نارای  ارم و  هک  ماهدروآ  هانپ  وت  هب  شروشک  مدرم  زیورپ و  ورسخ  زا  ارایرهش  تفگ  داد و  هناهاش  تیحت  و 
. دوب دهاوخ  تاواسم  تیامح و  هانپ و  تنارای  وت و  يارب  تفگ  واب  ناقاخ 

و داد ، نکـسم  رهـش  نآ  رد  ار  شنارای  مارهب و  دـندرک و  انب  یخاک  رهـش  نآ  طسو  رد  تخاس و  يرهـش  شناراـی  هنیبوچ و  مارهب  يارب  و 
یهاگیاج رد  تفریم و  ناقاخ  شیپ  زور  همه  مارهب  دندرک ، نییعت  يررقم  يرمتسم و  تخادرپ  دنتـشون و  یناوید  ناشیا  يارب  داد  نامرف 

. تسشنیم دنتسشنیم  ناقاخ  صاوخ  ناکیدزن و  ناردارب و  هک 
بل دنک  تیاعر  ار  وا  سلجم  ناقاخ و  مارتحا  هکنآ  نودـب  ریواغب  دـید  مارهب  دوب ، ریلد  راک و  راوس  هک  تشاد  ریواغب  مانب  يردارب  ناقاخ 

ار هچنآ  وت  سلجم  يارب  دنکیم و  نتفگ  نخس  هب  عورش  ریواغب  تردارب  منیبیم  ارایرهش ، تفگ " ناقاخ  هب  يزور  دیاشگیم ، نخـس  هب 
نخـس ناـشیا  نارـسپ  ناردارب و  ناـهاشداپ  روـضح  رد  هک  تسا  نـینچ  اـم  شور  دـنکیمن و  تاـعارم  تـسا  ناـهاش  سلجم  همزـال  هـک 

نیا زا  تسا و  هتـسیاش  يراک  راوس  يروالد و  ياراد  اهگنج  رد  ریواغب  تفگ ، ناـقاخ  دنـسرپب ". ناـشیا  زا  يزیچ  هکنآ  رگم  دـنیوگیمن 
زا ارت  هک  يراد  تسود  هاشداپ  يا  تفگ  مارهب  تسا ، تصرف  رظتنم  دراد و  لد  رد  نم  هب  تبسن  ینمـشد  دسح و  دلابیم و  دوخ  هب  يور 

مانـشد هیام  نم  يارب  هک  دـشاب  یقیرط  هب  هکنآ  طرـشب  يرآ  تفگ  ناقاخ  وا ، نتـشک  اـب  تفگ  مارهب  زیچ ؟ هچ  اـب  تفگ  منک ؟ تحار  وا 
. دوشن راع  گنن و  هیام  وت  يارب  هک  داد  مهاوخ  ماجنا  نانچ  ار  راک  تفگ  مارهب  دوشن ،

ریواغب تسشن و  دوخ  هاگیاج  رد  ناقاخ  شیپ  دمآ و  مارهب  زور  نآ  يادرف 
126 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. درک نتفگ  نخس  هب  عورش  تسشن و  دمآ و  مه 
؟ يزاسیمن راکشآ  ار  وا  لالج  تبیه و  مدرم  ربارب  رد  ینکیمن و  تیاعر  ار  هاشداپ  قح  ارچ  ردارب  يا  تفگ  واب  مارهب 

؟ راک هچ  نیا  اب  ارت  هدش  هدنار  هتخیرگ  راوس  يا  تفگ  واب  ریواغب 
تدوخ هب  ارت  ینک و  هزرابم  نم  اب  هک  ياهدامآ  تفگ  ریواغب  یلابیم . يرادن  نم  زا  رتشیب  هک  یتعاجش  يریلد و  هب  ایوگ  تفگ  واب  مارهب 

. مناسانشب
. تشک مهاوخن  يراد  هاش  شیپ  هک  یتلزنم  تبسانم  هب  ارت  موش  زوریپ  وت  رب  رگا  اریز  مرادن  تسود  ار  راک  نیا  نم  تفگ  مارهب 

هکنآ طرـشب  دـهد و  هزاجا  هاش  هچنانچ  تفگ  مارهب  میورب . ارحـص  هب  ایب  تشک ، مهاوخ  ارت  موش  زوریپ  وت  هب  نم  رگا  یلو  تفگ  ریواـغب 
. دشابن یشنزرس  نم  هب  نارادرس  هاش و  يوس  زا  دننکن و  یهاوخ  نوخ  نم  زا  متشک  ارت  رگا 

؟ راکچ تسام  تیامح  ناهاوخ  هدروآ و  هانپ  ام  هب  هک  درم  نیاب  ارت  تفگ  ریواغب  هب  ناقاخ  تسا ، نینچمه  تفگ  ریواغب 
. منکیم توعد  هزرابم  هب  فاصنا  اب  ار  وا  تفگ  ریواغب 

؟ یفاصنا هچ  تفگ  ناقاخ 
تـشک ار  يرگید  ام  زا  کی  ره  واب و  نم  دنکیم و  يزادناریت  نم  هب  وا  میتسیایم  رگید  کی  زا  یعرذ  تسیود  هلـصاف  رد  تفگ  ریواغب 

. دوب دهاوخن  هید  تخادرپ  شنزرس و  وا  رب 
. نک محر  دوخ  رب  ردامیب  يا  تفگ  ریواغب  هب  ناقاخ 

تروص نیا  رد  تفگ  ناقاخ  تشک ، مهاوخ  وت  ربارب  اج و  نیمه  ار  وا  هن  رگ  یهد و  ماجنا  دیاب  ار  راک  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ  ریواغب 
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. یناد دوخ 
هب مارهب  داتـسیا و  مارهب  یعرذ  تسیود  هلـصاف  رد  ریواغب  و  دنتفر ، نوریب  هزرابم  هراظن  يارب  نارادرـس  زا  دـنچ  ینت  هارمه  مارهب  ریواغب و 

. تسین وت  رب  یشنزرس  دنتفگ  دینیبیم ، دوخ  درک و  متس  نم  رب  وا  هک  دینکم  شنزرس  ارم  متشک  ار  وا  رگا  تفگ  نارادرس 
؟ منک عورش  نم  ای  ینکیم  عورش  وت  هک  دز  گناب  مارهب  هب  ریواغب 

. یملاظ رگمتس و  وت  هک  زادنیب  ریت  نک و  زاغآ  وت  تفگ  مارهب 
127 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

یلحم رد  مارهب  دنبرمک  هب  ریت  درک و  اهر  تسـشنورف و  هز  رد  ریت  هک  دیـشک  ارنآ  نانچ  داهن و  نآ  رد  يریت  درک و  هز  هب  ار  نامک  ریواغب 
دیـشک و نوریب  ار  ریت  مارهب  تشاذـگ ، رثا  وا  مکـش  تسوپ  رهاظ  رد  دـیرد و  ار  مارهب  ياـههماج  دـنبرمک و  دـشورف  وا  فاـن  زا  رتنییاـپ 

. دزن دوخ  نامک  هب  تسد  درد  تدش  زا  درک و  فقوت  یکدنا 
، مداتسیا وت  يارب  نم  هک  هنوگنامه  تسیاب  دوخ  ياج  رب  درگرب و  دز  گناب  مارهب  دیود ، وا  يوسب  تسا و  هتشک  ار  مارهب  تشادنپ  ریواغب 

نامک نآ  تسناوتیمن  وا  دوخ  زج  یسک  درک و  هز  هب  ار  نآ  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  نامک  مارهب  داتـسیا ، تشگرب و  دوخ  ياج  هب  ریواغب 
رد هک  درک  تباصا  ریواغب  ندب  زا  اجنامه  رد  ریت  درک ، اهر  تسـشنورف و  نآ  رد  ریت  هک  دیـشک  نانچ  داهن و  نآ  رد  يریت  دنک و  هز  هب  ار 

دوش و هدـنک  نآ  ياهرپ  هلاـبند و  زا  يزیچ  هکنیا  نودـب  دـمآ  نوریب  ریواـغب  تشپ  زا  دـیرد و  ار  وا  ياـهسابل  هرز و  دـنبرمک و  و  مارهب ،
. داتفا ياپ  زا  دش و  هتشک  ریواغب 

مدرک عنم  ییوگروز  متـس و  زا  ار  وا  دـنادرگن  رود  اـم  زا  ار  وا  زا  ریغ  يرگید  سک  ادـخ  تفگ  دیـسر  ناـقاخ  عـالطاب  ربـخ  نیا  نوچ  و 
یشوخان دب و  دصق  مارهب  هب  تبسن  امش  زا  یسک  هک  منادب  ادابم  دیابن و  تفگ  دوخ  نادنواشیوخ  نارادرـس و  هب  باطخ  هاگنآ  تفریذپن ،

زا سپ  هک  دیـشکیم  ارم  گرم  يوزرآ  هک  یـسک  زا  ارم  تفگ  درک و  يرازگـساپس  وا  زا  دید  تولخ  رد  ار  مارهب  نوچ  و  دـشاب ، هتـشاد 
ياراد ناتـسکرت  رد  مارهب  و  دوزفا ، وا  تلزنم  نتـشاد  یمارگ  ندرک و  یکین  رب  و  يدرک ، تحار  دـسرب  یهاشداپ  هب  منارـسپ  ياـج  هب  نم 

زا دروآ و  مـهارف  يراکــش  ناروناـج  ناـناوخهزاوآ و  ناـکزینک و  دوـخ  يارب  تخاـس و  ینادـیم  دوـخ  خاـک  وـلج  دــش و  یگرزب  ناـش 
. دوب ناقاخ  رظن  رد  مدرم  نیرتیمارگ 

هب ار  نانآ  داد و  ناشیاب  وکین  ياهشاداپ  اههزیاج و  تشاد و  یمارگ  ار  وا  ناهارمه  سودایت و  مارهب ، نتخیرگ  زا  سپ  مه  زیورپ  ورـسخ 
يراج روشک  روما  همه  رد  ار  وا  نامرف  تشامگ و  لاوما  هنازخ  اـهناوید و  یتسرپرـس  هب  ار  هیودـنب  دوخ  ییاد  داتـسرف ، ناـشدوخ  روشک 

فارطاب ار  دوخ  نارازگراک  رگید  تشامگ و  ناگرگ  ناتسربط و  شموک و  ناسارخ و  ییاورنامرف  هب  ار  ماطسب  دوخ  رگید  ییاد  درک و 
. تشادرب مدرم  زا  ار  جارخ  زا  یمین  تشاد و  لیسگ 

عالطاب ناقاخ  رظن  رد  مارهب  تلزنم  یگرزب  ماقم و  تیمها  نوچ  و 
128 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

اب هارمه  یتسود  دهع  دیدجت  يارب  ار  نیزبارگزمره  ددرگزاب ، وا  اب  گنج  يارب  دروآ و  مهارف  رکشل  زاب  هک  دیسرت  دیـسر ، زیورپ  ورـسخ 
. دنک هابت  مارهب  هب  تبسن  ار  ناقاخ  هدیقع  ینابرهم  تفطالم و  رد  زا  داد  روتسد  داتسرف و  ناقاخ  دزن  اهبنارگ  ياهناغمرا 

داد روتسد  تفریذپ و  هک  داد  ناقاخ  هب  ار  وا  زیمآتبحم  ياهمایپ  ایاده و  همان و  تفر  ناقاخ  شیپ  زیورپ  ورسخ  همان  هارمه  نیزبارگزمره 
دورد و واب  دمآیم و  ناقاخ  دزن  ناهاشداپ  ناگدنیامن  رگید  هارمه  نیزبارگزمره  دروآرب و  ار  شیاهزاین  اههتـساوخ و  ات  دنامب  هاگرد  رب 

. تفگیم هناهاش  مالس 
، ياهتخاس گرزب  ار  وا  تلزنم  هدیزگرب و  ار  مارهب  هک  منیبیم  هاشداپ  يا  تفگ  دـید ، هتـسشن  اهنت  ار  وا  تفر و  ناقاخ  شیپ  يزور  زمره 

علخ یهاشداپ  زا  ار  وا  مارهب  هک  دش  نیا  شاهجیتن  یلو  داد  ماجنا  واب  تبـسن  نآ  زا  رتشیب  ام  هاشداپ  یهد  ماجنا  وا  هرابرد  وت  هچنآ  نادب  و 
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وا راک  ماجنارس  منکیمن  نامگ  درک و  نوریب  شروشک  زا  ار  وا  جورخ و  زیورپ  ورـسخ  شرـسپ  رب  دزیرب و  ار  شنوخ  تساوخیم  درک و 
زا ار  نخس  نیا  نوچ  ناقاخ  دنکن ، هابت  وت  رب  ارت  یهاشداپ  هک  شاب  رذحرب  وا  زا  ارایرهش  دشاب و  ینکـشنامیپ  رکم و  زج  يزیچ  مه  وت  اب 

یهن دوـخ  سلجم  هب  دورو  نتفریذـپ و  زا  ارت  ياهداتـسرف  هدـنیامن و  وـت  هک  تسا  نـیا  هـن  رگا  تـفگ  دـش و  نیگمـشخ  تخـس  دینـش  وا 
. ینک رارکت  ار  نخس  نیا  هک  ادابم  ینکیم و  ییوجبیع  نم  ردارب  هدیزگرب و  زا  وت  هک  دش  راکشآ  نم  يارب  اریز  مدرکیم 

ارم هک  دسرن  وا  عالطاب  يرادب و  هدیشوپ  ار  راک  نیا  هک  منکیم  تلاسم  وت  زا  تسا  نینچ  وا  هرابرد  رایرهـش  يار  هک  نونکا  تفگ  زمره 
. مهدیم ماجنا  وت  يارب  ار  راک  نیا  تفگ  ناقاخ  تشک ، دهاوخ 

هک يزور  تفریم و  دوـب  تمعن  رفاـک  درخ و  مک  ینز  هک  نوتاـخ  روـضح  هب  ینیچنخـس  يارب  تشگرب و  دـیمون  ناـقاخ  شیپ  زا  زمره 
. تفگ نینچ  واب  دید  اهنت  ار  وا  دوب و  هتفر  وا  شیپ 

هابت ار  امـش  یهاشداپ  روشک و  هک  دوب  نمیا  وا  زا  دـیابن  دـیاهداد و  تلزنم  واـب  وا  یگتـسیاش  زا  شیب  هدـیزگرب و  ار  مارهب  امـش  هکلم  يا 
ندش هتشک  رگم  هک  دوزفا  درک و  لقن  وا  يارب  ار  مارهب  ناتساد  درک و  ام  هاشداپ  دزمره  رب  هک  نانچنآ  دنکن 

129 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
هکنآ ات  تفگ  واب  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  هراومه  و  ياهدرک ؟ شومارف  ار  وا  ياههنیجنگ  تخت و  فرـصت  وا و  تسدب  ار  هاشنهاش  تیومع 
تفگ نیزبارگزمره  هب  دش و  كانمیب  مارهب  زا  دوخ  نادنزرف  رسمه و  هب  تبسن  نوتاخ  تخاس و  رقتسم  وا  لد  رد  ار  مارهب  هب  تبسن  هنیک 

ار وا  ات  یتسرفب  وا  شیپ  ار  یـسک  هلیح  اب  هک  تسا  نآ  هراچ  تفگ  مهد ؟ ماجنا  مناوتیم  هچ  هاـشداپ  دزن  وا  تلزنم  ماـقم و  اـب  وت  رب  ياو 
. يوش ناما  رد  تنادنزرف  رهوش و  هب  تبسن  دشکب و 

وا ریبدت  ره  اب  ورب و  مارهب  شیپ  نونکا  مه  هک  داد  روتسد  دوب  هتخانش  يزیرنوخ  یخاتسگ و  هب  ار  وا  هک  دوخ  نامالغ  زا  یکی  هب  نوتاخ 
نآ تشاد و  رمک  هب  يرجنخ  یناـهنپ  تفر و  مارهب  شیپ  تـفرگ و  هزاـجا  مـالغ  نآ  وا ، نتـشک  زا  سپ  رگم  درگمرب  نـم  دزن  شکب و  ار 
رد الومعم  مارهب  دوب . دهاوخ  زور  ماهرو  رد  وا  گرم  هک  دندوب  هتفگ  مارهب  دـلوت  ماگنه  هب  ناسانـشهراتس  دوب و  [ 140  ] زور ماهرو  زور 

. دادیمن دورو  هزاجا  دوخ  ناگژیو  دامتعا و  دروم  دارفا  زج  سکچیه  هب  تفریمن و  نوریب  هناخ  زا  زور  نآ 
يارب ارم  هکلم  تـفگ  داتـسرف و  دورد  مارهب  هـب  دـش و  دراو  داد  هزاـجا  دـهاوخیم ، دورو  هزاـجا  هـکلم  هداتـسرف  تـفگ  دـمآ و  رادهدرپ 

. درک تولخ  ياضاقت  تسا و  هداتسرف  یمایپ  ندرازگ 
مارهب شوگ  رد  ینخـس  دـهاوخیم  ییوگ  دـمآ و  کـیدزن  كرت  درم  دـنتفر ، نوریب  دنتـساخرب و  دـندوب  هنیبوچ  مارهب  شیپ  هک  یناـسک 

. تفر دش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  دمآ و  نوریب  دیرد و  ار  مارهب  مکش  دیشک و  ار  رجنخ  هاگان  دیوگ :
وا نوچ  دنکیم و  كاپ  ار  نوخ  دراد و  تسد  رد  ییهماج  وا  تسا و  ناور  وا  مکـش  زا  نوخ  دندید  دـندمآ  وا  شیپ  مارهب  نارای  نوچ  و 

دندوب و هتـشاداو  يراک  هب  ار  وا  هک  دوب  یگـس  تفگ  میریگب ؟ ار  وا  ات  يدناوخن  ار  ام  ارچ  دنتفگ  دندش و  توهبم  دندید  لاح  نیا  رد  ار 
امـش رب  ار  هنیـس  نادرم  دوخ  ردارب  نونکا  دشخبن  يدوس  زیهرپ  زیرگ و  دیـسرارف  ریدـقت  تشونرـس و  نوچ  یهگناو  داد  ماجنا  ار  راک  نآ 

. دینک تعاطا  ار  وا  نامرف  مدرک  نیشناج 
______________________________

نیدلا لالج  داتـسا  موحرم  پاچ  میهفتلا  هحفـص 234  لودج  رد  نایناریا . دزن  فورعم  ياهزور  زا  تسا  هدـمآ  هیـشاح  رد  ماهرو : - 140
يرونید هفینح  وبا  يوس  زا  بلطم  نیا  راهظا  لاح  نیع  رد  دروخن  هدنب  نیا  مشچب  مه  تغل  ياهباتک  رد  تسا  هدـماین  زور  نیا  مان  ییامه 

(. م . ) تسا مارهب  مارهو و  نامه  ماهرو  ارهاظ  تسا  تیمها  لباق  موس  نرق  رد 
130 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

، تفای هدرم  ار  مارهب  هک  دیـسر  یماگنه  دـناسر و  وا  شیپ  ار  دوخ  نیگهودـنا  ناقاخ  تخاس ، هاگآ  ار  وا  داتـسرف و  ناـقاخ  شیپ  سک  و 
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. دش فرصنم  راک  نیا  زا  واب  شرسپ  یگتسبلد  يارب  دشکب و  ار  نوتاخ  تساوخ  دندرک و  نفد  نایحیسم  هربقم  رد  ار  وا  داد  روتسد 
زا نتفر  نوریب  تسرد  يار  دوب و  دـهاوخن  یـشیاسآ  ریخ و  موق  نیا  دزن  اـم  يارب  دـنتفگ  دـندرک و  تروـشم  رگید  کـی  اـب  مارهب  ناراـی 

رتکیدزن و ام  دوخ  نیمزرـس  هب  هک  تسا  رتهب  ملید  نیمزرـس  هب  ندرک  چوک  دنـساپسان و  نکـشنامیپ و  یمدرم  هک  تسا  ناـشیا  نیمزرس 
. تسا رتبسانم  دندرک  هراوآ  ار  ام  هک  یناهاشداپ  زا  یهاوخنوخ  يارب 

. درک هقردب  زرم  ات  تیوقت و  ار  نانآ  درک و  يراتفر  کین  ناشیاب  تبسن  داد و  هزاجا  هک  دنتساوخ  هزاجا  راک  نیا  يارب  ناقاخ  زا 
. دوب مارهب  ناهارمه  زا  زین  دوب  راک  راوس  عاجش و  وخشوخ و  هتسارآ و  ابیز و  رایسب  نانز  زا  هک  هیدرک " مارهب " رهاوخ 

ناشیا شیپاـشیپ  دوب  راوس  وا  بسا  رب  تشاد و  نت  رب  ار  مارهب  ياهحالـس  هک  یلاـح  رد  هیدرک  دـندمآ و  نوریب  مارهب  ناـهارمه  ناراـی و 
زا نانآ  دنتـشگزاب و  دـندوب  هدـمآ  هقردـب  هب  هک  ناقاخ  نارادرـس  دندیـسر  مزراوخ  هیحاـن  رد  نوحیج  دور  راـنک  نوچ  درکیم ، تکرح 

مدرم زا  دنتفر و  ملید  يوسب  ایرد  هنارک  زا  دندومیپ و  مه  ار  ناردـنزام  نیمزرـس  دـنتفر  ناگرگ  يوسب  دور  رانک  زا  دنتـشذگ و  هناخدور 
رازآ يرگید  هب  سک  چیه  هک  دنتـشون  ياهماندهع  دوخ  نایم  دنداد و  هزاجا  دـننک و  تنوکـس  نانآ  اب  هک  دنتـساوخ  هزاجا  نیمزرـس  نآ 
همه رد  و  دـنتخاس ، دوخ  يارب  ییاههدـکهد  دـنتخادرپ و  يزرواشک  يروهشیپ و  هب  دـندرک و  تماقا  اـجنامه  ناـما  لاـمک  رد  دـناسرن و 

. دندوب دحتم  گنهامه و  ملید  مدرم  اب  اهراک 
شردـپ نالتاق  زا  یهاوخنوخ  زج  یتمه  تسا  راوتـسا  هارب و  ور  وا  یهاشداپ  راک  دـید  زیورپ  ورـسخ  دـش و  هتـشک  هنیبوچ  مارهب  نوچ  و 

ره درک ، شومارف  ار  هیودنب  تمعن  قوقح  دنک و  عورـش  ماطـسب  هیودنب و  دوخ  ییاد  ود  زا  ار  ماقتنا  نیا  تشاد  تسود  تشادـن و  دزمره 
تکرح ناراسهوک  يوسب  دوخ  تداع  هب  راهب  لصف  رد  زیورپ  ورـسخ  دوب ، هدرک  راتفر  يزاسرهاظ  یمرن و  اب  ود  ناب  تبـسن  لاس  هد  دنچ 

درک
131 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هک دندز  ییهمیخ  نادیم  رد  وا  يارب  داد  روتـسد  دیـسر  [ 141  ] ناولح هب  نوچ  دوب  شهارمه  مه  هیودـنب  دـنارذگب ، اجنآ  ار  ناتـسبات  هک 
. دنک اشامت  ار  نانابزرم  ندز  ناگوچ  يوگ و  دنیشنب و 

ورـسخ دزیم  يوگ  وکین  هک  راب  ره  دنزیم و  وکین  رایـسب  ار  يوگ  هک  دید  ار  ناذوبهب  رـسپ  دازریـش  تسـشن و  هاگیاج  رب  زیورپ  ورـسخ 
. دروآ نابز  رب  ار  نیرفآ  نیا  راب  دص  زیورپ  ورسخ  هک  درمش  یهاش  هتشامگ  و  [ 142"  ] راوس هز  تفگیم " زیورپ 

ار هلاوح  نوچ  یلو  مرد ، رازه  راهچ  نیرفآ  ره  يارب  دنک ، تخادرپ  هک  دنتشون  هیودنب  رب  مرد  رازه  دص  راهچ  هب  ییهلاوح  دازریـش  يارب 
. دنامیمن ياج  رب  اپ  اهيورهدایز  نیا  اب  هنازخ  تفگ  دنکفا و  رانک  ارنآ  دندرب  هیودنب  شیپ 

ود ره  دورب  داد  روتـسد  نانابهگن  رالاس  هب  داد و  رارق  هیودـنب  نتفرگورف  هناهب  ار  ناـمه  دیـسر  زیورپ  ورـسخ  عـالطاب  وا  نخـس  نیا  نوچ 
دمآیم نادـیم  هب  يور  هیودـنب  ماگنه  نامه  رد  دـمآ و  شیپ  ورـسخ  نامرف  يارجا  يارب  نانابهگن  رـالاس  دـنک ، ادـج  ار  وا  ياـپ  تسد و 

. دندرک شیاهر  هتشغآ  نوخ  هب  ندب  رد  نادیم  رانک  دندیرب و  ار  شیاهاپ  اهتسد و  دندیشکورف و  بسا  زا  ار  وا  داد  روتسد 
نایناساس نادناخ  ینکشنامیپ  بیرف و  رکم و  زا  دادیم و  مانـشد  مه  ار  وا  ناردپ  درک و  زیورپ  ورـسخ  هب  نداد  مانـشد  هب  عورـش  هیودنب 

نینچ هیودـنب  تـفگ  درک و  دـندوب  وا  فارطا  هـک  یناریزو  هـب  يور  دـنتفگ  زیورپ  ورـسخ  يارب  ار  وا  نانخـس  نوـچ  و  تـفگیم ، نـخس 
شومارف درک  دزمره  هاش  ام  ردـپ  هب  تبـسن  هک  یبیرف  رکم و  رد  ار  دوخ  یلو  دـنراکبیرف  نکـشنامیپ و  ناساس  نادـناخ  هک  درادـنپیم 

ناب هکنآ  لایخ  هب  مه  نآ  دنتشک  ار  وا  ینمشد  ملظ و  هب  دنتسب و  شندرگ  رب  راتسد  دندش و  دراو  وا  رب  ماطسب  شردارب  اب  هک  تسا  هدرک 
رس رب  هک  هیودنب  رانک  زا  دمآ و  نادیم  هب  دش و  راوس  زیورپ  ورـسخ  تسا . هدوبن  نم  ردپ  وا  ییوگ  دنزاس ، کیدزن  نم  هب  ار  دوخ  هلیـسو 

ات دندرک  نانچ  دننک و  راسگنس  ار  وا  داد  روتسد  مدرم  هب  تشذگ و  دوب  هداتفا  هار 
______________________________
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ياقآ ملقب  نادلبلا ص 351 ، میوقت  همجرت  ك ، ر . تسا ، لزنم  جنپ  دادغب  ات  نآ  هلصاف  هوک و  هنماد  رب  قارع  رهـش  نیرخآ  ناولح : - 141
(. م  ) یتیآ دمحملا  دبع 

نتم نیا  رد  یـسراف  ياـهبیکرت  تاـملک و  دروم  رد  مجرتم  همدـقم  هب  اـفطل  تسا ، هدـمآ  تروص  نیمه  هب  نتم  رد  هملک  ود  نیا  - 142
(. م  ) دییامرف هعجارم 

132 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دزاس قحلم  هیودنب  شردارب  هب  مه  ار  وا  هک  دوب  ماطسب  شدوصقم  دسر و  يرگید  تبون  ات  کی  نیا  زا  نیا  تفگ  و  درم ،

ینیشناج هب  ار  يدامتعا  دروم  صخش  دسیونب  ماطسب  يارب  داد  روتسد  تشونیم  ار  هدیـشوپ  يرـس و  ياههمان  هک  يریبد  هب  زیورپ  ورـسخ 
هب نوچ  درک  تکرح  دیرب  نابسا  اب  درک و  نانچ  ماطـسب  دنک ، تروشم  وا  اب  يراک  هرابرد  هک  دیآ  ورـسخ  شیپ  هدیـشوپ  درامگب و  دوخ 
هب عورش  دنلب  يادص  اب  دید  رود  زا  ار  وا  نوچ  تفر و  وا  لابقتساب  دوب  هب " نادرم  شمان " هک  هیودنب  شردارب  راکشیپ  دیـسر  سموق  زرم 
هانپ زج  ییهراچ  ماطـسب  داد  ربخ  واـب  ار  شردارب  ندـش  هتـشک  عوضوم  وا  و  تسا ؟ ربخ  هچ  دیـسرپ  وا  زا  ماطـسب  درک ، نتـسیرگ  يراز و 

. تفر وس  ناب  دیدن و  دندوب  ملید  رد  هک  نیبوچ  مارهب  نارای  هب  ندرب 
ماطسب دمآ و  وا  لابقتـساب  دوخ  نارای  همه  اب  دش و  داش  دیآیم  وا  شیپ  ماطـسب  هک  دیـسر  ربخ  مارهب  نارای  رالاس  هنیـس  نادرم  هب  نوچ  و 

اب دندمآ و  شرادیدب  ناگمه  هیحان  نآ  فارـشا  دنداد و  لزنم  هدیدنـسپ  یلزنم  رد  ار  ماطـسب  دوب ، تلیـضف  فرـش و  ياراد  نایناریا  نایم 
يارب رتهتـسیاش  وت  زا  زیورپ  ورـسخ  دیاب  ارچ  دنتفگ  ماطـسب  هب  ناگرزب  سنـشگدزی و  هنیـس و  نادرم  سپـس  دش ، میقم  ناشیا  نایم  ینمیا 

ناکیرـش ناردارب و  امـش  دیرایدنفـسا و  رـسپ  نمهب  هنیزگ  ناـمدود  زا  يدادـنبرخ و  رـسپ  روپاـش  رـسپ  وت  هکنآ  لاـح  دـشاب و  یهاـشداپ 
مارهب هک  تسا  نیرز  یتخت  ام  هارمه  میروآرد و  وت  يرـسمه  هب  ار  مارهب  رهاوخ  هیدرک  مینک و  یهاش  هب  تعیب  وت  اب  ایب  دیتسه ، نایناساس 

يدوزب دنتـسه  نمهب  رـسپ  اراد  لسن  زا  هک  وت  نادنواشیوخ  ناوخارف ، دوخ  يوسب  ار  مدرم  نیـشنب و  تخت  نآ  رب  تسا ، هدروآ  نیادـم  زا 
وا زا  ار  یهاشداپ  يوریم و  راک  بیرف  زیورپ  ورـسخ  گنج  هب  دش  يوق  وت  تکوش  رایـسب و  وت  هاپـس  نوچ  دش و  دنهاوخ  عمج  وت  شیپ 
هب ندیسر  هار  رد  يوش  هتشک  مه  رگا  تدوخ و  مه  میراد و  تسود  ام  مه  هک  تسا  يزیچ  نامه  یسرب  یهاوخیم  هچناب  رگا  يریگیم 

. دوب دهاوخ  وت  مان  هزاوآ  ترهش و  هیام  نیا  ياهدش و  هتشک  یهاشداپ 
جات شرس  رب  دندناشن و  نیرز  تخت  رب  ار  وا  دندروآرد و  وا  يرسمه  هب  ار  هیدرک  نانآ  تفریذپ و  ار  ناشداهنشیپ  دینش  نینچ  هک  ماطسب 

دندرک و يوریپ  وا  زا  اهنیمزرس  نآ  فارشا  دندناوخ و  هاشداپ  ار  وا  دندرک و  تعیب  وا  اب  ناگمه  دنداهن و 
133 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

واب دـندوب  شردارب  وا و  راداوه  هک  قارع  زا  وا  ناگتـسباو  زا  رایـسب  یهورگ  دـندش و  هدیـشک  وا  يوسب  مه  ناسلیط  ربب و  نالیگ و  لیابق 
. دیسر درم  رازه  دص  هب  ماطسب  ناهارمه  رامش  دنتسویپ و 

شیپ ناذبسام  و  [ 144  ] هرمیـص ناولح و  ات  هک  داتـسرف  لابج  نیمزرـس  هب  ار  دوخ  نازابرـس  دنام و  اجنآ  دمآ و  [ 143  ] یبتسد هب  ماطسب 
. دندش هدنهانپ  اهناتسهوک  ياههلق  اهژد و  رد  ناناقهد  دنتخیرگ و  ورسخ  نارادنامرف  نارازگراک و  دنتفر 

داتفا و یشیدناهراچ  هعدخ و  رکف  هب  دش و  نامیشپ  هیودنب  نتشک  رد  طایتحا  ندرکن  تیاعر  باتش و  زا  دیسر  زیورپ  ورسخ  هب  ربخ  نوچ 
: تشون نینچ  ماطسب  يارب 

ترظن رد  تسین  وـت  هتـسیاش  هک  ار  يراـک  ناـنآ  و  ياهتـسویپ ، قساـف  مارهب  رگهلیح  راـکهبت و  ناراـی  هب  هک  تسا  هدیـسر  ربـخ  نم  هـب  " 
دروم رد  ینادیمن  یتسین و  هاگآ  تدوخ  هرابرد  نم  تین  زا  وت  هکنآ  لاح  دناهتـشاداو و  روشک  يارب  یهابت  جورخ و  رب  ارت  دناهتـسارآ و 

" دزادنین تشحو  هب  ارت  هیودنب  تردارب  نتـشک  يآ و  نم  شیپ  ینمیا  لامک  رد  راذـگب و  رانک  ار  یـشکرس  نونکا  مراد ، میمـصت  هچ  وت 
: تشون نینچ  وا  خساپ  رد  ماطسب 
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نک هزم  نیبب و  ار  دوخ  راک  یتخبدب  ریمب و  دوخ  مشخ  اب  دیسر  يدوب  هتشون  دوخ  گنرین  اب  هتفرگ و  همشچ  رـس  وت  رکف  زا  هک  تاهمان  " 
مردنکسا و دروامه  اراد  رسپ  نم  هک  مرتراوازس  رتهتـسیاش و  نآ  يارب  وت  زا  نم  یتسین و  نم  زا  رتراوازـس  يرایرهـش  يارب  وت  هک  نادب  و 

يریخ وا  رد  شردپ  رگا  و  دوب ) نابش   ) دوب نارچدنپسوگ  ناساس  امش  ياین  دیدرک و  متـس  ام  هب  دیدش و  هریچ  ام  رب  ناساس  نادنزرف  امش 
رد يدیما  هک  تسناد  دیسر  زیورپ  ورـسخ  هب  ماطـسب  خساپ  نوچ  درپسیمن " ینامخ  شرهاوخ  هب  تفرگیمن و  وا  زا  ار  یهاشداپ  دیدیم 

روپاش یهدنامرف  هب  لوا  رکشل  تشاد ، لیسگ  دندوب  درم  رازه  هدزاود  کی  ره  هک  رکـشل  هس  اب  ار  دوخ  ياهرالاس  زا  نت  هس  و  تسین ، وا 
هب وا  یپ  زا  مود  رکشل  ناکربا و  رسپ 

______________________________

، نادلبلا مجعم  توقای ، ك ، ر . تسا ، هدوب  فورعم  نادمه  يابتسد  ير و  يابتسد  هب  میدق  زا  هک  نادمه  ات  دنوامد  نایم  ياهیدابآ  - 143
(. م  ) ص 58 ج 4

(. م ، ) نادلبلا میوقت  همجرت  ص 478  ك ، ر . دناهدرمشیم ، لبج  هیحان  ياهرهش  زا  ار  ناذبسام  هرمیص و  - 144
134 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هب ار  دوخ  دیـسر  ماطـسب  هب  اههاپـس  تکرح  ربخ  نوچ  و  نیزبارگزمره ، یهدـنامرف  هب  ناـشیا  یپ  زا  موس  رکـشل  ناـجراخت و  یهدـنامرف 
ورـسخ ياههاپـس  دننک . يریگولج  مدرم  دمآ  تفر و  زا  ات  داتـسرف  اههندرگ  رب  ار  دوخ  هاپـس  ناگدایپ  دش و  میقم  اجنآ  دناسر و  نادـمه 
هاجنپ هارمه  شیوخ  نت  هب  ورـسخ  دنتخاس ، هاگآ  ار  وا  دنتـشون و  زیورپ  ورـسخ  يارب  دندز و  ودرا  صولق  مانب  ییاج  هوک  هنماد  رد  زیورپ 

درک و گنرد  یکدنا  یگتـسخ  عفر  يارب  تسویپ و  دندوب  هدز  ودرا  [ 144  ] صولق رد  هک  نایهاپـس  هب  ار  دوخ  درک و  تکرح  راوس  رازه 
اجنآ دناسر و  نادمه  تشد  هب  ار  دوخ  درک و  روبع  هندرگ  ناتـسهوک و  نودـب  یهار  زا  تشذـگ و  [ 145  ] هارش مانب  ییاتـسور  زا  سپس 

. دنک قدنخ  دوخ  رکشل  درگ  دز و  ودرا 
. درکن ینیشنبقع  کیچیه  دندرک و  تخس  یگنج  زور  هس  دمآ و  وا  يوس  هب  دوخ  ياهرکشل  اب  مه  ماطسب 

ینیبیم و گنج  نیا  رد  ار  ام  يراتفرگ  تدـش  تفگ  دوب  روگ  مارهب  ینت  ردارب  هک  سنـشگ  مارهب  رـسپ  يدرک  هب  دـید  نینچ  هک  ورـسخ 
. منک صالخ  نآ  زا  ار  دوخ  ياهدیدنسپ  فیطل و  شور  اب  مهاوخیم 

ترهاوخ تفگ  ورسخ  تسیچ ؟ ریبدت  نیا  رایرهش  يا  تفگ  دوب  زیورپ  ورسخ  ناتـسود  رتیمیمـص  نارادرـس و  رتهاوخریخ  زا  هک  يدرک 
ار ماطـسب  دهاوخب  رگا  هک  منادیم  و  دوب ، دهاوخ  شنادنواشیوخ  رادید  نطو و  هب  تشگزاب  قاتـشم  دیدرت  نودـب  ماطـسب  رـسمه  هیدرک 

دناوتیم تسا و  تمه  اب  دنمورین و  ینز  مراد  ربخ  هک  اجنآ  ات  مه  هیدرک  دراد و  دامتعا  واب  تخس  ماطسب  هک  دهد  ماجنا  دناوتیم  دشکب 
رارق دوخ  نانز  رورـس  ار  وا  درک و  مهاوخ  جاودزا  وا  اب  هک  مریگیم  هاوگ  دوخ  رب  ار  يادخ  دـشکب  ار  ماطـسب  هیدرک  رگا  و  دـنک ، مادـقا 

مسیونیم و دوخ  طخ  اب  ار  عوضوم  نیا  نم  مهدیم و  رارق  وا  يارب  دوخ  زا  سپ  ار  يرایرهش  موش  يرـسپ  ياراد  وا  زا  رگا  داد و  مهاوخ 
. تسیچ وا  رظن  رگنب  نک و  هاگآ  ار  وا  تسرفب و  وا  يارب  ارم  همان  وت 

______________________________

ير یگنـسرف  هد  رد  ياهدکهد  هک  هدروآ  ار  سولق  یلو  تسا ، هدماین  يومح  توقای  نادلبلا  مجعم  رد  ناکم  هدـکهد و  نیا  مان  144 م -
(. م . ) تسا

رصم پاچ  ج 5  ص 246  تسا ، نادـمه  گرزب  یحاوـن  زا  یکی  تسا  هتـشون  هدرک و  طبـض  ارـش  تروـصب  ار  هملک  نیا  توقاـی  - 145
(. م  ) تسا یقاب  ناهارف  كارا و  یتبث  هزوح  رد  مان  نیمه  اب  مه  نآلا  يدالیم   1906

135 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دوخ رسمه  هارمه  ار  همان  نآ  نم  دنک و  رواب  ار  تراتفگ  یتسار  دوش و  نئمطم  وا  هک  سیونب  دوخ  طخ  هب  ار  همان  ارایرهش  تفگ  يدرک 
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. مرادن دامتعا  زار  نیا  نتشادهگن  هدیشوپ  رد  وا  زا  ریغ  یسک  رب  داتسرف و  مهاوخ 
تدش زا  ماطسب  داتسرف و  هیدرک  يارب  دوخ  رـسمه  هارمه  ارنآ  تفرگ و  ار  همان  يدرک  درک ، دیکات  نآ  رد  تشون و  ار  همان  زیورپ  ورـسخ 

. دوب هدروآ  دوخ  هارمه  ار  وا  هیدرک  هب  یگتسبلد  هقالع و 
نایم رد  دوخ  داـمتعا  دروم  ناـکزینک  ناـگیاد و  زا  یخرب  اـب  ار  زار  نآ  تسناد و  ارنآ  یتسرد  دـناوخ  ار  زیورپ  ورـسخ  هماـن  هیدرک  نوچ 

هک درکن  بجعت  هیدرک  شیپ  نز  نآ  ندـمآ  زا  مه  ماطـسب  دـندرک ، قیوشت  راـک  نیا  رب  ار  وا  نطو  هب  قوش  ببـس  هب  مه  ناـنآ  تشاذـگ 
. دنیآیم رگید  کی  رادید  هب  دنراد و  تفلا  سنا و  رگید  کی  اب  نانز  تشادنپیم 

هیدرک تساوخ  بارـش  نآ  زا  سپ  دروخ و  تساوخ  ییاذـغ  دـمآ و  هیدرک  همیخ  هب  گنج  یتخـس  زا  هتفوک  هتـسخ و  ماطـسب  یهاگماش 
نادنچ داهن و  شاهنیس  رب  تشادرب و  ار  وا  ریشمش  هیدرک  دیباوخ . دش و  هریچ  ماطسب  رب  یتسم  درک و  واب  بان  بارـش  ندناماشآ  هب  عورش 

. دمآ نوریب  دش و  راوس  شیوخ  ناگیاد  نارازگتمدخ و  اب  مدنامه  هیدرک  دمآ . نوریب  ماطسب  تشپ  زا  هک  درشف 
. دروآ دورف  هاگودرا  رد  درب و  دوخ  اب  ار  وا  دیسر  وا  شیپ  هیدرک  نوچ  دوب و  وا  رظتنم  هار  رانک  ناراوس  زا  یهورگ  اب  يدرک  شردارب 
لیسگ راوس  رازه  هد  اب  ار  ناکربا  رسپ  روپاش  زیورپ  ورسخ  دنتخیرگ ، ملید  نیمزرس  هب  دنتفای  هتشک  ار  وا  دش و  حبـص  نوچ  ماطـسب  نارای 

. دنک يریگولج  روشک  هب  ملید  صاخشا  ندمآ  زا  درآ و  دوجوب  یناگداپ  اجنآ  دنامب و  نیوزق  رد  داد  روتسد  تشاد و 
رد درک و  رایـسب  تبحم  واب  تبـسن  يرازگـساپس و  هیدرک  راک  زا  تشگزاب و  نیادـم  هب  وا  هارمه  درک و  جاودزا  هیدرک  اـب  زیورپ  ورـسخ 
وا یهاشداپ  روشک و  دش و  مامت  تشاد  ردپ  نالتاق  زا  نتفرگ  ماقتنا  هرابرد  هک  ییهنیک  هنوگ  نیدـب  تفای ، ناوارف  تیبوبحم  ورـسخ  بلق 

. دیدرگ رقتسم  مارآ و 
136 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

[ مالسا زا  دعب  خیرات  رد  مود  شخب  ]

[ نایناساس تموکح  طوقس  تامدقم  ]

: نایمور اب  زیورپ  ورسخ  گنج 

سودایت شردارب  ردپ و  رب  مور  ناگرزب  ناگنهرـس و  هک  داد  ربخ  واب  دمآ و  زیورپ  ورـسخ  هاگرد  هب  مور  رـصیق  رـسپ  نآ  زا  سپ  دنیوگ ،
ردارب ردـپ و  قوقح  رـصیق  رـسپ  دـناهدیزگرب ، یهاـشداپ  هب  ار  ناـسکوک  ماـنب  دوخ  ناـیم  زا  يدرم  دنتـشک و  ار  ود  ره  دـندرک و  شروش 
لیسگ رکـشل  هارمه  ار  شیوخ  ناهدنامرف  زا  نت  هس  وا  هارمه  دش و  نیگمـشخ  دماشیپ  نیا  زا  ورـسخ  دش و  روآدای  ورـسخ  رب  ار  شیوخ 

تخات و مور  كاخ  رد  وا  داتـسرف و  مور  نیمزرـس  هب  درم  رازه  راهچ  تسیب و  هارمه  ار  وا  هک  دوب  نیهاـش  نارادرـس  نآ  زا  یکی  تشاد ،
. دز ودرا  اجنآ  تفر و  شیپ  هینطنطسق  جیلخ  ات  درک و  زات 

گنج و اب  ار  رهش  نآ  دناسر و  هیردنکسا  هب  ار  دوخ  دروآ و  راب  هب  یهابت  درک و  رـصم  گنهآ  هک  دوب  ذوبذوب " مانب " يرادرـس  يرگید 
ترضح دنتشادنپیم  نایحیسم  هک  ار  یبیلص  ات  درک  هجنکـش  تفرگ و  ار  نآ  فقـسا  درب و  هلمح  رهـش  گرزب  ياسیلک  هب  دوشگ و  روز 

. دندوب هتشاک  لگ  نآ  زارف  رب  هدرک و  نفد  ییاج  ار  بیلص  نآ  و  دراذگب ، وا  رایتخا  رد  دناهدیشک  راد  هب  نآ  رب  ار  یسیع 
. دوشگ گنج  رهق و  اب  ار  ماش  نیمزرس  مامت  تشک و  ار  يرایسب  هورگ  درب و  هلمح  ماش  هب  هک  تشاد  مان  رایرهش  موس  رادرس 

یهاشداپ هب  هک  ار  يدرم  دـندرک ، هدـهاشم  دوب  هدروآ  مهارف  ناشیا  يارب  زیورپ  ورـسخ  هک  ار  ییاـهیراتفرگ  دـندید و  نینچ  هک  ناـیمور 
مانب دندوب  هتشک  هک  ار  يرصیق  يومع  رسپ  درادن و  یهاشداپ  تقایل  یگتـسیاش و  درم  نیا  نوچ  یـسک  دنتفگ  دنتـشک و  دندوب  هدیزگرب 

. دندیزگرب یهاشداپ  هب  لقره 
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دوخ باتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  نایناریا  رب  ار  وا  يزوریپ  و  تسا ، هتخاـس  مور  نیمزرـس  رد  [ 146  ] ار هلقره  رهش  هک  تسا  یـسک  نامه  وا 
ودرا جیلخ  رانک  هک  یناریا  رالاس  رب  تخاس و  مهارف  ناشیا  زا  یهاپس  دندیزگرب ، یهاشداپ  هب  نایمور  ار  لقره  نوچ  [ 147  ] تسا هدروآ 

هلمح دوب  رصم  رد  هک  يرادرس  يوسب  هاگنآ  دنار ، نوریب  مور  زا  ار  وا  هک  داد  همادا  ار  گنج  نادنچ  درب و  هلمح  دوب  هدز 
______________________________

داتـسا ملقب  نادـلبلا ، میوقت  همجرت  ك ، ر . رتشیب ، عالطا  يارب  تسا  فهک  هوک  برغم  رد  هنارتیدـم و  يایرد  کیدزن  ياهرهـش  زا  - 146
(. م . ) یتیآ ص 439 دمحملا  دبع 

. مور هروس  مجنپ  ات  لوا  تایآ  - 147
137 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. درک نوریب  ماش  زا  ار  وا  درب و  هلمح  دوب  ماش  رد  هک  رایرهش  هب  سپس  دنار و  نوریب  اجنآ  زا  مه  ار  وا  درب و 
دنتـسشن و بقع  لصوم  ات  هک  درک  زیرگ  هب  روبجم  ار  ناشیا  درب و  هلمح  ناـناب  لـقره  دـندمآ و  درگ  هریزج  رد  یگمه  یناریا  ياـههاپس 

. دنتخیرگ
لقره يوسب  دنتسویپ و  واب  مه  وا  هناگهس  نارادرس  دمآ و  لصوم  هب  دوخ  ياهرکشل  رگید  هارمه  دیسر  زیورپ  ورـسخ  هب  ربخ  نیا  نوچ  و 

روتـسد تفرگ و  مشخ  نانابزرم  دوخ و  یماظن  نارادرـس  رب  دید  نینچ  هک  زیورپ  ورـسخ  دـنتخیرگ و  نایناریا  تفرگ و  رد  گنج  تفر و 
. تشاد ناشیا  نتشک  هب  میمصت  دندرک و  ینادنز  ار  نانآ  داد 

: زیورپ ورسخ  رسپ  هیوریش  یهاشداپ 

هراشا

دنتفرگ و هیوریـش  شرـسپ  ندـناسر  یهاشداپ  هب  زیورپ و  علخ  رب  میمـصت  دـندرک و  ینزیار  رگید  کی  اب  دـندید  نینچ  روشک  مدرم  نوچ 
دنتـشامگ و وا  رب  ار  یهاش  نازابناج  هدنامرف  سولیح " دندرک و " ینادـنز  خاک  ياههرجح  زا  یکی  رد  ار  زیورپ  ورـسخ  دـندرک و  نانچ 

نانابزرم زا  یکی  هناخ  رد  دندرب و  نوریب  خاک  زا  ار  شردپ  داد  روتسد  هیوریـش  [ 148 . ] تسا هدوب  ص )  ) ربمایپ ترجه  مهن  لاـس  رد  نیا 
ینادنز دندرب و  هناخ  ناب  دندرک و  راوس  ینایدام  رب  ار  وا  دندناشوپ و  هعنقم  اب  ار  زیورپ  ورسخ  رـس  و  دندرک ، ینادنز  [ 149  ] هتفسره مانب 

. دندش هتشامگ  وا  ظفح  رب  نازابناج  زا  نت  دصناپ  اب  سولیح  دندرک و 
اهنت دنـشکب و  ار  تردپ  هدب  روتـسد  ای  دنـشاب  هاشداپ  نت  ود  ام  رب  هک  تسین  حالـص  دـنتفگ  دـندمآ و  هیوریـش  دزن  روشک  ناگرزب  هاگنآ 

. میهدیمزاب واب  دوب  هک  نانچمه  ار  یهاشداپ  مینکیم و  علخ  ارت  هکنآ  ای  نک  یهاشداپ 
. دیهد تلهم  نم  هب  ار  زورما  تفگ  داد و  ناکت  تخس  ار  هیوریش  نخس  نیا 

______________________________

رد ارنآ  يربط  دش ، دهاوخ  هداد  يرتشیب  حیضوت  دعب  هحفص  ود  یکی  رد  تسین ، حیحـص  هدوب  ترجه  مهن  لاس  رد  هک  بلطم  نیا  - 148
(. م . ) دنادیم ترجه  متفه  لاس 

دنفـسرام تروص  نیمهب  مه  يربط  تسا ، هدش  تبث  دنپـسرام  هملک  نیا  اپورا  ياههخـسن  زا  یخرب  رد  هک  تسا  هدـمآ  یقرواپ  رد  - 149
م) . ) تسا هدروآ 

138 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: رسپ ردپ و  نایم  مایپ 
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واب ربب و  نامردـپ  يارب  ام  يوس  زا  ار  مایپ  نیا  نونکا  مه  تفگ  ناریبد  رتهم  دوب و  تلاـسر  ناوید  بحاـص  هک  سنـشگ  نادزی  هب  هیوریش 
تراتفر تسخن  ياهداد ، ماجنا  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یناهانگ  ببـس  هب  تسا  هدیـسر  وت  هب  دنوادخ  بناج  زا  نونکا  مه  هک  یتبوقع  وگب 

عنم تکرح  ترشاعم و  زا  ار  ام  يدوب و  نیبدب  ام  هب  هک  دوب  تنادنزرف  هورگ  ام  هب  تبـسن  وت  راتفر  رگید  تسا و  دزمره  تردپ  هب  تبـسن 
تمعن و قـح  هکنآ  رگید  یتشادـن ، لوذـبم  اـم  هب  تبـسن  یتـمحر  رهم و  چـیه  یتشادزاـب و  دوـب  نادـنز  نوـچ  هک  ییهناـخ  رد  يدرک و 
هک دندرک  اضاقت  دـندمآ و  وت  شیپ  هک  يدرکن  تیاعر  شناکیدزن  شرـسپ و  دروم  رد  ار  وا  قح  یتشادـن و  ساپـس  ار  رـصیق  ياهیبوخ 
ای یشاب و  هتشاد  يزاین  بیلص  ناب  هکنیا  نودب  یتفریذپن  ارنآ  ینادرگرب و  دوب  هداتسرف  هیردنکسا  زا  وت  يارب  نیهاش  هک  ار  یبوچ  بیلص 

روصت هب  يداد  دوخ  هاپـس  ناگرزب  نانابزرم و  زا  نت  رازه  یـس  نتـشک  هب  نامرف  هکنآ  رگید  دشاب ، هتـشاد  يدوس  وت  يارب  نآ  يرادـهگن 
. دنتخیرگ نایمور  زا  هک  دندوب  ناسک  نیتسخن  ناشیا  هکنآ 

تسا هتـسیاش  ناهاشداپ  يارب  هکنآ  لاح  یتخودنا و  هنازخ  رد  یتخودنا و  ناوارف  لام  تایلام  جارخ و  هار  زا  تدش  روز و  اب  هکنآ  رگید 
روزب دوخ  مدرم  زا  هچنآ  اـب  هن  دـنزاس  هتـشابنا  دـیآیم  تسدـب  نانمـشد  نیمزرـس  زا  اـههزین  ناراوس و  اـب  هک  ییاـهتمینغ  زا  ار  هنازخ  هک 

. دنهاوخب
ییاط هصیبق  نب  سایا  ینعی  نارگید  هب  یتفرگ و  وا  نادناخ  نارـسپ و  زا  ار  وا  نیمزرـس  یهاشداپ  یتشک و  ار  رذـنم  نب  نامعن  هکنآ  رگید 

. یتشاذگاو
هکنیا زا  سپ  هداد و  شرورپ  ارت  ياـین  روگ  مارهب  وا  هکنآ  لاـح  يدرکن و  تیاـعر  دـندرکیم  تیاـعر  وت  ناردـپ  هک  ار  ناـشیا  قوقح  و 

ياهدش و بکترم  هک  تسا  ییاهاطخ  ناهانگ و  اهنیا  دنادرگرب ، واب  ار  یهاشداپ  درک و  يرای  ار  وا  دوب  هدش  نوریب  وا  تسد  زا  یهاشداپ 
. تفرگ ناهانگ  نیاب  ارت  دوبن و  دونشخ  وت  زا  دنوادخ 

يدناسر و ار  مایپ  تفگ  ورـسخ  درکن ، راذگورف  نآ  زا  یفرح  چیه  تفگ و  واب  ار  هیوریـش  مایپ  تفر و  زیورپ  ورـسخ  دزن  سنـشگ  نادزی 
. ناسرب واب  ونشب و  ارنآ  خساپ  کنیا 

139 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دوخ ینادان  هب  ات  مهدیم  منک  یهاوخرذـع  هکنیا  نودـب  ارت  ياهضارتعا  مامت  خـساپ  ام  وگب  لـقع  صقاـن  درخمک  رمعهتوک  هیوریـش  هب 

. يوش رتهاگآ 
دنـشکب و ار  وا  دـننک و  هلمح  واـب  دـنهاوخیم  هک  مدوبن  هاـگآ  ناـشیا  تین  زا  نم  میاهدوب ، یـضار  نامردـپ  نتـشک  هب  اـم  ياهتفگ  هکنیا 

هرابرد ار  راک  نیا  متشک و  تشاد  تسد  وا  قح  ندرب  نایم  زا  ای  علخ  رد  هک  ار  سک  ره  دش  رقتسم  نم  يارب  یهاشداپ  نوچ  هک  ینادیم 
. مداد ماجنا  دندوب  هداد  ماجنا  نم  یهاشداپ  ییاپرب  يارب  هک  یتامدخ  همه  اب  مه  ماطسب  هیودنب و  دوخ  ییاد  ود 

درادن ياهرهب  دوس و  امش  يارب  هچنآ  زا  مراداو و  گنهرف  بدا و  نتخومآ  هب  ار  امـش  هک  دوب  نیا  يارب  منادنزرف  امـش  رب  نم  تبظاوم  اما 
صخش هرابرد  اما  مدرکن  یهاتوک  هنوگچیه  تنیز  لمجت و  بکرم و  بسا و  هنیزه و  سابل و  كاروخ و  ظاحل  زا  لاح  نیع  رد  مرادزاب 

ءایسیمرق میدرکن ، رداص  ارت  نتشک  نامرف  تفر  دهاوخ  نایم  زا  وت  تسدب  ام  یهاشداپ  هک  دنداد  ربخ  ناسانشهراتس  نامجنم و  هکنآ  اب  وت 
هکنآ اب  دیـسر و  دـهاوخ  وت  هب  تنطلـس  ام  یهاشداپ  لاس  نیمتـشه  یـس و  نایاپ  رد  هک  داد  ربخ  تشون و  همان  اـم  يارب  مه  دـنه  هاـشداپ 
هچیاز اب  هارمه  همان  نیا  میتشاد  هدیـشوپ  وت  زا  ار  همان  نآ  نیا  دوجو  اب  دریگیم  تروص  نم  يدوبان  كاله و  اب  راـک  نیا  هک  متـسنادیم 

. دوش رتشیب  وت  ترسح  هودنا و  ات  ناوخب  ریگب و  یتساوخ  رگا  تسا  نیریش  ام  رسمه  دزن  وت 
یـس نم  درخیب  يا  ياهتفگ ، بیلـص  بوچ  نداد  سپ  يارب  شنادـناخ  رـسپ و  ياضاقت  نتفریذـپن  رـصیق و  زا  یـساپسان  هرابرد  هچنآ  اما 

مداتـسرف و رـصیق  يارب  هک  دوب  ییایادـه  مهرد  نویلیم  کی  مدرک و  شخب  دـندوب  هدـمآ  نم  هارمه  هک  یمور  نادرم  ناـیم  مهرد  نویلیم 
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ماهتخادرپ [ 150  ] نینچ نیا  مهرد  نویلیم  هاجنپ  هک  نم  ایآ  متخادرپ ، مور  هب  تشگزاب  ماـگنه  هب  سوداـیت  شرـسپ  هب  مهرد  نویلیم  کـی 
دشاب و ناشیا  تعاطا  يرادربنامرف و  ناگورگ  ات  متشادهگن  ار  بیلـص  نآ  نم  مزرویم ؟ لخب  درادن  یـشزرا  هک  یبوچ  نداد  سپ  يارب 

زا نم  یهاوخنوخ  مشخ و  دروم  رد  یلو  دنهد ، ماجنا  مهاوخیم  ناشیا  زا  هچ  ره  دراد  ناشیا  رظن  رد  هک  یمارتحا  ببس  هب 
______________________________

رگم تسا . نویلیم  ود  یـس و  اریز  تسین ، حیحـص  دـناهدرکن  هجوت  مه  باتک  ححـصم  هدـمآ و  نتم  رد  هک  نویلیم  هاجنپ  هبـساحم  - 150
م) . ) دشاب هداد  مهرد  نویلیم  هد  مه  سودایت  يارب  هیده و  مهرد  نویلیم  هد  رصیق  يارب  هکنآ 

140 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. تسا رامش  زا  جراخ  هک  متشک  نادنچ  نایمور 

مدیزگرب ار  ناشیا  لاس  یس  نم  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  متفرگ  ناشیا  نتشک  هب  میمصت  هک  نارادرس  نانابزرم و  نیا  هرابرد  وت  نخـس  اما 
دـش و هریچ  نانآ  رب  سرت  هک  مدـش  ناشیا  دـنمزاین  زور  نامه  طقف  دوخ  راگزور  مامت  رد  مداد و  شیازفا  ار  نانآ  يایازم  اهیرمتـسم و  و 
اب گنج  زا  دـننک و  يراددوخ  هاـشداپ  نداد  يراـی  زا  هک  یناـسک  هراـبرد  روشک  نادـنمدرخ  نادنمـشناد و  زا  ناداـن  يا  دـندرک ، یتسس 

. دنتسین تبحم  وفع و  راوازس  هتسیاش و  هورگ  نیا  هک  تفگ  دنهاوخ  وت  هب  نانآ  سرپب و  دنزیرگب  وا  نمشد 
زا شیپ  ناهاشداپ  مشاب و  هداـهن  نم  هک  تسا  هدوبن  یتعدـب  نتفرگ  جارخ  نیا  ياهدرک  شنزرـس  ارم  لاوما  يروآعمج  هراـبرد  هچنآ  اـما 

ناورـشونا نم  گرزب  ردپ  يارب  دنه  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ  دـشاب . یهاشداپ  ینابیتشپ  روشک و  تیوقت  هیام  هک  دـناهتفرگیم  هراومه  نم 
بارخ راوید  نیا  هاگ  ره  دشاب و  مکحم  يرد  راوتسا و  يراوید  نآ  درگ  هک  دابآ  رایـسب  [ 151  ] تسا یغاب  نوچمه  تروشک  دوب  هتشون 
راوید زا  شدوصقم  هاشداپ  نآ  دـنوش ، لوغـشم  ندـیرچ  هب  دـنیآرد و  نآ  رد  نارخ  ناواـگ و  هک  تسه  نآ  میب  دوش  هتـسکش  رد  نیا  اـی 

تنطلس و يرادیاپ  هیام  تکلمم و  راصح  هک  نک  يرادهگن  ار  لاوما  نیا  درخ  مک  هیامورف  يا  مه  وت  نونکا  دوب ، لاوما  رد  زا  نایهاپس و 
. تسا ناهاشداپ  رگید  لباقم  رد  راختفا  هیام  نمشد و  ربارب  رد  وت  نابیتشپ 

ییاط هصیبق  نب  سایا  هب  يدـع  نب  ورمع  نادـناخ  زا  ار  یهاشداپ  متـشک و  ار  رذـنم  نب  نامعن  تهجیب  نم  هک  ياهدرک  نامگ  هکنیا  اـما 
رد دنتـشاداو و  ام  نادناخ  زا  یهاشداپ  ندش  نوریب  راظتنا  هب  ار  نانآ  دندرک و  هئطوت  اهبرع  اب  وا  نادـناخ  نامعن و  هک  نادـب  مدرک  لقتنم 

. مدرک مکاح  دشابن  راکفا  نیا  رد  هک  ار  یبرع  درم  متشک و  ار  وا  دندوب  هتشون  ییاههمان  دروم  نیا 
لقن هیوریش  هب  دنک  تساک  مک و  نآ  زا  يزیچ  هکنآ  نودب  سنشگ  نادزی  ناسرب ، وا  عالطاب  ار  مایپ  نیا  مامت  ورب و  هیوریـش  شیپ  نونکا 

. دش نیگهودنا  تخس  وا  درک و 
هیوریش شیپ  لبق  زور  نوچ  دندش و  عمج  روشک  ناگرزب  زور  نآ  يادرف 

______________________________

م) . ) تسا هدمآ  یبرع  نتم  رد  غاب  هملک  - 151
141 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هک داتسرف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نارادرس  دوخ  ردپ  نتشک  يارب  دیسرت و  دوخ  ناج  رب  هیوریش  دندرک ، رارکت  ار  نخس  نامه  دندمآ و 
نوچ تشاد و  لیسگ  دوب  هینرطخ  لباب و  نابزرم  هک  ار  هاش  نادرم  رسپ  كدزی  مانب  ناوج  نانابزرم  زا  یکی  هکنآ  ات  دندزن  تسد  راک  ناب 
مدوخ ناج  هب  يرآ  تفگ  ورـسخ  هینرطخ ، لباب و  نابزرم  هاـش  نادرم  رـسپ  تفگ  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ  ورـسخ  دیـسر ، زیورپ  ورـسخ  شیپ 

واب دمآ و  هیوریـش  دزن  تشکب و  دزب و  ار  وا  ناوج  نآ  و  ماهتـشک ، متـس  ملظ و  اب  ار  تردپ  نم  اریز  دوب  یهاوخ  نم  لتاق  وت  هک  دـنگوس 
رد ار  زیورپ  دـسج  داتفا و  هارب  روشک  ناگرزب  اب  درک و  ینادـنز  ار  وا  دـنک و  ار  شرـس  ياهوم  دز و  یلیـس  وا  هرهچ  هب  هیوریـش  داد ، ربخ 

. دنتشک ار  ناوج  نآ  داد  روتسد  تشگزاب و  درک و  نفد  ییهمخد 
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هاشداپ نوچ  هیوریش  [ 152 . ] دش هفیلخ  رکب  وبا  دندومرف و  تلحر  تبترم  یمتخ  ترـضح  دیـسر  یهاشداپ  هب  هیوریـش  هک  لاس  نیمه  رد 
دـش و اهدرد  اهیرامیب و  راتفرگ  هیوریـش  دـننک ، هابت  ار  وا  یهاـشداپ  اداـبم  هک  دز  ندرگ  دـندوب  نت  هدزناـپ  هک  ار  دوخ  ناردارب  همه  دـش 

. دوب هام  تشه  وا  یهاشداپ  تدم  تشذگرد و 

: هیوریش گرم  زا  سپ 

هک دنتشامگ  وا  یتسرپرس  شرورپ و  يارب  ار  يدرم  دندیزگرب و  یهاشداپ  هب  دوب  یکدوک  هک  ار  دازریش  شرـسپ  نایناریا  هیوریـش  زا  سپ 
. دنک هرادا  ار  یهاشداپ  روما  غولب  ماگنه  ات 

نآ رد  دمآ و  نیادم  هب  دوخ  ياهرکشل  اب  تسا  هدش  هتـشک  زیورپ  ورـسخ  هک  دیـسر  دوب  نایمور  لباقم  رد  هک  رایرهـش  هب  ربخ  نیا  نوچ 
رد هک  ار  یناسک  همه  وا و  یبرم  دازریش و  درک و  بصغ  ار  یهاشداپ  رایرهش  دوب ، هاشداپ  دازریش  شرسپ  هتشذگرد و  مه  هیوریش  ماگنه 

ترجه مهدزاود  لاس  رد  نیا  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  یهاشداپ  روما  دـیمان و  هاشداپ  ار  دوخ  تشک و  دنتـشاد  تسد  زیورپ  ورـسخ  نتـشک 
. دوب
______________________________

هیوریش یهاشداپ  تدم  هکناب  هجوت  اب  نیا  ربانب  تسا ، هدوب  يدالیم  ترجه و 632  مهدزای  لاس  رد  تبترم  یمتخ  ترضح  تلحر  - 152
نیا تسا ، هدوب  ترجه  مهن  لاس  رد  يرونید  هفینح  وبا  دوخ  لوق  هب  ای  متفه  لاس  رد  نآ  زاغآ  هام و  شـش  يرگید  عبانم  رد  هام و  تشه 

م) . ) تسین حیحص  راتفگ 
142 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

رـس دنک  تموکح  ناشیا  رب  تسین  یهاشداپ  نادناخ  زا  هک  یـسک  هکنیا  زا  روشک  ناگرزب  تشذگ  لاس  کی  رایرهـش  یهاشداپ  زا  نوچ 
یهاشداپ هب  دوب  روگ  مارهب  رهاوخ  هیدرک  شردام  هک  ار  زیورپ  ورسخ  رسپ  ریـش  ناوج  دنتـشک و  ار  وا  دندرک و  شروش  وا  رب  دندز و  زاب 

. تشذگرد درک و  یهاشداپ  لاس  کی  مه  وا  دندناشن 
هک ار  ریش  ناوج  زا  ریغ  دوخ  ناردارب  زا  کیچیه  هیوریش  هک  دوب  ببـس  نادب  نیا  دندیزگرب و  یهاشداپ  هب  ار  ورـسخ  رتخد  ناروپ  هاگنآ 

. دوب هتشاذگن  هدنز  دوب  كدوک 
: دش هدیشاپ  مه  زا  ناشیا  تکوش  دیشک و  یناوتان  هب  ناشراک  دییارگ و  یتسس  هب  نایناریا  يرایرهش  ماگنه  نیا  رد 

: نایناریا بارعا و  ياهگنج 

تسین و یهاشداپ  ار  ناریا  هک  دش  عیاش  فارطا  ياهنیمزرـس  رد  دیـسر  دزمره  رـسپ  زیورپ  ورـسخ  رتخد  ناروپ  هب  یهاشداپ  نوچ  دـنیوگ 
. دناهدروآ هانپ  ینز  هاگرد  هب  يراچان  زا  ناشیا 

درگ هک  يرکـشل  اب  دندرک و  جورخ  دندوب  لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  هک  [ 153  ] یلجع هبطق  نب  دیوس  ینابیـش و  هثراح  نب  ینثم  مانب  درم  ود 
نوچ دـنتفرگیم و  دنتـسناوتیم  هچنآ  دـندرکیم و  تراغ  زات و  تخات و  ناـناقهد  رب  دـندروآ و  موجه  ناریا  ياـهزرم  هب  دـندوب  هدروآ 
هلمح درکیم و  تراغ  هریح  هیحاـن  زا  ینثم  تخادرپیمن ، ناـشیا  بیقعت  هب  یـسک  دـنتخیرگیم و  ارحـص  هب  دـندرکیم  بیقعت  ار  ناـنآ 

ناریا و هب  دوخ  موجه  زا  تشون و  هماـن  رکب  وبا  يارب  ینثم  دوـب ، رکب  وـبا  تفـالخ  راـگزورب  نیا  و  [ 154  ] هلبا بناج  زا  دـیوس  دربیم و 
. دتسرفب وا  يرای  هب  يرکشل  درک  اضاقت  تخاس و  هاگآ  ار  وا  نایناریا  راک  یناشیرپ 

اب دور و  هریح  هب  هک  تشون  دوب  هدش  هدوسآ  نادترم  هدر و  لها  اب  گنج  زا  هک  دـیلو  نب  دـلاخ  هب  دیـسر  رکب  وبا  تسدـب  همان  نیا  نوچ 
. دنک دوخ  هاپس  همیمض  ار  وا  ناهارمه  ینثم و  دنک و  گنج  نایناریا 
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______________________________

نبا تاقبط  هباغلا و  دسا  رد  هبطق ، نب  دـیوس  دـش  ناملـسم  دیـسر و  ص )  ) ربمایپ روضح  هب  ترجه  مهن  لاس  رد  دوخ  موق  اب  ینثم ، - 153
عالطا يارب  تسا ، هتشک  ار  يریش  هتشاد و  تکرـش  مه  هیـسداق  گنج  رد  هک  دشاب  هلفغ  نب  دیوس  دیاب  الامتحا  تسا ، هدماین  وا  مان  دعس 

م) . ) ص 299 ج 4 و ص 379 ج 2 هباغلا ، دسا  ك . ر . هلفغ ، نب  دیوس  ینثم و  زا  رتشیب 
م) . ) تسا هدش  هداد  يرتشیب  حیضوت  رهش  نیا  هرابرد  البق  سراف ، جیلخ  هیشاح  رد  هرصب  کیدزن  یفورعم  يرهش  - 154

143 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. تشامگ دهاوخ  هاپس  یهدنامرف  هب  ار  وا  دوخ  رکب  وبا  دوب  هتشادنپ  هک  دماین  شوخ  دیلو  نب  دلاخ  ندمآ  ار  ینثم 

. دندش يراصح  دوخ  هناگهس  ياهخاک  رد  هریح  مدرم  دندز و  ودرا  هریح  رانک  دندرک و  تکرح  دوخ  نایرکشل  هارمه  ینثم  دلاخ و 
واب ینایز  دروخ و  ادخ  مان  ندرب  اب  یمومـسم  هایگ  دلاخ  هنوگچ  هک  تسا  فورعم  دلاخ  وا و  ناتـساد  دـمآ و  اجنآ  هلیقب  نب  ورمع  هاگنآ 

. دنزادرپب ناناملسم  هب  مهرد  رازه  دص  هنایلاس  هک  دندرک  حلص  دلاخ  اب  دندوب  روصحم  دوخ  هناگهس  ياهخاک  رد  هک  نایناریا  دیسرن ،
وبا يرای  هب  دوخ  هارمه  ناناملـسم  اب  دوب  هداد  نامرف  واب  هک  دروآ  یحمج  لیمج  نمحرلا  دـبع  ار  دـلاخ  يارب  رکب  وبا  همان  ماگنه  نیا  رد 

رابنا يوسب  دوخ  تشامگ و  هریح  رد  دوخ  ینیـشناج  هب  ینثم  هارمه  [ 155  ] ار يراصنا  مزح  نب  ورمع  وا  دورب و  ماـش  هب  حارج  نب  ةدـیبع 
نب ورمع  هب  يریت  ناشیا  زا  يدرم  دیـسر  دوب  رقتـسم  اجنآ  نایناریا  زا  یناـگداپ  هک  [ 156  ] رمتلا نیع  هب  دـلاخ  هک  یماـگنه  درک ، تکرح 

. تسا نوفدم  اجنامه  ورمع  تشک و  ار  وا  دز و  هریغم  نب  ماشه  نب  ۀفیذح  نب  دایز 
ناـنز و دز و  ندرگ  ار  نادرم  درک  ندـش  میلـست  هب  روـبجم  دـهد  ناـما  هکنیا  نودـب  ار  ناـنآ  درک و  هرـصاحم  ار  رمتلا  نـیع  مدرم  دـلاخ 

نب لاله  دلاخ  دنتسه ، نافع  نب  نامثع  هدرک  دازآ  نابا  نب  نارمح  نیریس و  نب  دمحم  ردپ  ناریسا  نیا  هلمج  زا  تفرگ  ریـسا  ار  ناکدوک 
. دوب طساق  نب  رمن  هلیبق  زا  وا  تخیوآ  راد  رب  ار  شدسج  تشک و  دوب  ناگداپ  نآ  نابزرم  بارعا و  زا  هک  ار  هبقع 

هب ار  دوخ  تفرگ و  تمینغ  هب  ار  یهورگ  لاوما  تشک و  ار  ناشیا  زا  یهورگ  درب  موجه  دـندوب  بلغت  رمن و  ینب  زا  هک  ياهلیبق  هب  دـلاخ 
. دناسر ماش 

[157 . ] دندرکیم هلمح  قارع  نیمزرس  هب  دندوب و  هریح  رد  رکب  وبا  گرم  ماگنه  ات  هثراح  نب  ینثم  مزح و  نب  ورمع 
______________________________

(. م . ) تسا هتشذگ  رد  يرجه  لاس 51  رد  وا  هباغلا ص 98 ج 4 ، دسا  ریثا ، نبا  ك ، ر . درم ، نیا  لاوحا  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 155
ردام تسا  هدمآ  نآ  رد  نادلبلا ص 253 ج 6 و  مجعم  توقای ، ك ، ر . ماش ، يارحص  رد  تارف  دور  برغم  رد  يرهـش  رمتلا : نیع  - 156

م) . ) شردپ هن  تسا  هدوب  گنج  نیا  ناریسا  زا  نیریس  نب  دمحم 
. تسا هدوب  يدالیم  توا 634  ترجه ، مهدزیس  لاس  ۀیناثلا  يدامج  رد 21  رکب  وبا  گرم  - 157

144 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: باطخ نب  رمع  راگزور  رد  یمالسا  تاحوتف 

هراشا

دیبع وبا  دراد ، لیسگ  رکشل  قارع  هب  تفرگ  میمصت  رمع  دوب . لاس  هدزیس  وا  تموکح  تدم  دیـسر و  تموکح  هب  باطخ  نب  رمع  سپس 
رمع دورب ، قارع  هب  داد  روتسد  تسب و  درم  رازه  جنپ  یهدنامرف  يارب  یتیار  وا  يارب  تساوخ و  تسا  یفقث  راتخم  ردپ  هک  ار  دوعـسم  نب 

. دوش قحلم  دیبع  وبا  هب  دوخ  ناهارمه  اب  هک  تشون  هثراح  نب  ینثم  يارب 
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زا هک  مداتسرف  وت  هارمه  ار  يدرم  تفگ  دیبع  وبا  هب  تخاس و  هارمه  دیبع  وبا  اب  دوب  راصنا  راجن  ینب  هلیبق  زا  هک  ار  [ 158  ] سیق نب  طیلس 
یگدزباتـش گنج  رد  وت  هک  تسا  نیا  هن  رگا  تفگ  طیلـس  هب  و  يریذـپب ، ار  وا  ياـهییامنهار  دـیاب  دراد و  يرترب  وت  رب  مالـسا  ظاـحل 

. تسا هتسیاش  رابدرب  هدنامرف  طقف  گنج  يارب  یلو  متشامگیم  یهدنامرف  هب  ارت  ینکیم 
دننک و تکرح  وا  اب  هک  درکیم  قیوشت  ار  نانآ  هکنیا  رگم  تشذگیمن  برع  لیابق  زا  کی  چیه  هب  درک و  تکرح  هریح  يوسب  دیبع  وبا 

. دندمآ وا  لابقتسا  هب  شناهارمه  ینثم و  [ 159  ] دیسر فطان  سق  هب  نوچ  دندرک و  تکرح  وا  اب  ناشیا  زا  یفیاوط 
. دنداتسرف وا  لباقم  هب  راوس  رازه  راهچ  هارمه  ار  بجاح  هاش  نادرم  دیسر ، دیبع  وبا  ندمآ  ربخ  نایناریا  هب  نوچ 

فده ار  تناهارمه  دوخ و  نکم و  روبع  روانهپ  دور  نیا  زا  ریما  يا  تفگ  واب  ینثم  دـنرذگب ، نآ  زا  هک  دـندز  یلپ  داد  روتـسد  دـیبع  وبا 
شیومع رـسپ  هک  ار  یفقث  نجحم  وبا  تفر ، نایناریا  يوس  هب  مدرم  اب  و  يدیـسرت ، يرکب  ردارب  يا  تفگ  واب  دیبع  وبا  هدـم ، رارق  نایناریا 

سک نیتسخن  دیبع  وبا  تفرگ و  رد  گنج  دندرب و  هلمح  ناناب  نایناریا  داتـسیا ، هاپـس  بلق  رد  دوخ  تشامگ و  ناراوس  یهدـنامرف  هب  دوب 
مه وا  تفرگ  نجحم  وبا  ردارب  بیلج  نب  سیق  ار  مچرپ  دش ، هتـشک  مه  وا  تفرگ  تسد  رد  ار  مچرپ  مکح  شردارب  دـش ، هتـشک  هک  دوب 

يراصنا و سیق  نب  طیلس  دش ، هتشک 
______________________________

لاس رد  تسا  فورعم  مه  دـیبع  وبا  لپ  گنج  هب  هک  فطان  سق  گنج  رد  دـش و  ناملـسم  ص )  ) ادـخ لوسر  راـگزورب  دـیبع  وبا  - 158
رد مه  وا  تشاد  تکرـش  راختفا  ردب  گنج  رد  تسادخ و  لوسر  باحـصا  ناگرزب  زا  طیلـس  دش ، دیهـش  تشذگرد و  ترجه  مهدزیس 

م) . ) هباغلا دسا  ریثا - نبا  ك ، ر . دروم ، ود  ره  يارب  دش و  دیهش  دیبع  وبا  لپ  گنج 
. تارف یقرش  لحاس  رب  هفوک  کیدزن  ییاج  مان  - 159

145 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دنتخیرگ ناناملسم  تفرگ و  تسد  رد  ار  مچرپ  ینثم  ماگنه  نیا  رد  دندش ، هتشک  زین  دندوب  وا  اب  هک  راصنا  زا  دنچ  ینت 

زا داد و  همادا  زیرگ  گنج و  هب  ینثم  شاب و  نایناریا  روبع  عنام  تسیاب و  اجنآ  ورب و  لپ  رانک  تفگ  ییاـط  لـیخلا  دـیز  نب  ةورع  هب  ینثم 
. تسا فورعم  دیبع  وبا  لپ  گنج  دندرک ، روبع  یگمه  ات  درک  تبظاوم  ناناملسم 

لیخلا دـیز  نب  ةورع  اـب  ارنآ  تشوـن و  هماـن  باـطخ  نب  رمع  يارب  دز و  ودرا  اـجنآ  دـناسر و  [ 160  ] هیبلعث هب  ار  دوخ  ناناملـسم  اـب  ینثم 
دنهاوخ تعرـس  هب  يدادما  ياهورین  دننامب و  دنتـسه  هک  اجنامه  وگب  درگرب و  دوخ  نارای  شیپ  تفگ  ةورع  هب  تسیرگ و  رمع  داتـسرف ،

. دیسر
. تسا هداتفا  قافتا  ترجه  مهدزیس  لاس  ناضمر  هام  زا  ياهبنش  زور  رد  هعقاو  نیا 

لیسگ لئابق  هب  مه  ار  یناسک  دندش ، هدامآ  تکرح  يارب  ناباتـش  هک  دناوخارف  قارع  يوسب  تکرح  يارب  ار  مدرم  باطخ  نب  رمع  هاگنآ 
هرارز نب  دبعم  نب  نیصح  دمآ ، دوخ  موق  زا  درم  دصتفه  اب  يدزا  میلس  نب  فنخم  دنروآ ، مهارف  ار  نایهاپـس  تساوخ  ناشیا  زا  تشاد و 

زا یعمج  اب  لاله  نب  سنا  یط و  هلیبق  زا  یعمج  اب  مه  متاح  نب  يدع  دـمآ ، دـندوب  درم  رازه  دودـح  هک  میمت  ینب  زا  یهورگ  هارمه  مه 
. دندمآ طساق  نب  رمن  هلیبق 

هب نوچ  درک و  تکرح  مدرم  اـب  ریرج  [، 161  ] تسب یلجب  هللا  دبع  نب  ریرج  يارب  ار  یهدنامرف  تیار  رمع  دـش  دایز  مدرم  رامـش  نوچ  و 
تراغ يارب  ار  ناراوس  دندز و  ودرا  [ 162  ] دنه رید  رد  دـندرک و  تکرح  هریح  يوسب  تسویپ و  واب  دوخ  ناهارمه  اب  ینثم  دیـسر  هیبلعث 

. درک هناور  قارع  رد 
دندش و عمج  ناروپ  دزن  نایناریا  ناگرزب  دندش و  هدنهانپ  اهراصح  رد  ناناقهد 

______________________________
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م) . ) يدالیم رصم 1906  پاچ  نادلبلا ص 14 ج 3  مجعم  توقایك ، ر . قوقش ، لزنم  زا  دعب  هکم  هفوک و  نایم  لزانم  زا  هیبلعث : - 160
ای لاس 51  رد  ار  شگرم  تسا ، هدوب  عاجـش  ابیز و  رایـسب  يدرم  دش  ناملـسم  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر  زا  شیپ  زور  لهچ  ریرج ، - 161

م) - ) ریثا ص 279 ج 1 نبا  هباغلا ، دسا  ك ، ر . دناهتشون ، ترجه   54
ص 182 نادلبلا ، مجعمك  ر . تسا ، هدرب  مان  هدوب  فجن  کیدزن  هریح و  یحاون  زا  هک  ار  گرزب  کچوک و  دـنه  رید  ود  توقای  - 162

م) . ) ج 4
146 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

اب وا  تشامگ و  ناـشیا  یهدـنامرف  هب  ار  ینادـمه  هیورهم  رـسپ  نارهم  دـندیزگرب و  ار  ناراوس  رتهنیزگ  زا  نت  رازه  هدزاود  داد  روتـسد  وا 
هک ینثم  تساخرب ، دعر  گناب  نوچ  يویرغ  دنتخیوآ و  رد  رگید  کی  هب  دندروآ و  هلمح  هورگ  ود  دـمآ و  هریح  هب  درک و  تکرح  هاپس 

. تساخرب رابغ  درگ و  دندرب و  هلمح  وا  هارمه  مه  مدرم  درک و  هلمح  مدرم  شیپاشیپ  دوب  ریرج  رکشل  تسار  يولهپ  رد 
ینـالوج مه  ناناملـسم  دـندرک ، یگداتـسیا  یتخـسرس  اـب  ناـیناریا  درک و  هلمح  رکـشل  بلق  پچ و  يوس  زا  مدرم  رگید  هارمه  مه  ریرج 

دییآ نم  شیپ  ناناملـسم  يا  هک  دزیم  دایرف  دنکیم و  ار  شیاهوم  دوب و  هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  شیر  هودنا  مشخ و  زا  ینثم  دـندرک ،
وا رانک  دوب  برع  ناعاجـش  زا  هک  دوعـسم  شردارب  درک ، هلمح  رگید  راب  وا  دـندش و  عمج  وا  رود  ناناملـسم  متـسه ، ینثم  نم  نم ، شیپ 

دوخ ياهمچرپ  تسا  ناس  نیدب  امش  ناکین  دندش  هتشک  ناناملسم  هورگ  يا  هک  دروآرب  دایرف  ینثم  دش  هتشک  دوعـسم  درکیم و  تکرح 
ادابم هلیجب  هلیبق  مدرم  يا  تفگیم  ریرج  ار ، رکـشل  بلق  مدرم  ریرج  درکیم و  قیوشت  ار  پچ  يولهپ  مدرم  متاح  نب  يدع  دیزارفارب ، ار 
يارب هک  دوب  دهاوخ  یماقم  هرهب و  امش  يارب  دیاشگب  ار  اهنیمزرـس  نیا  دنوادخ  رگا  هک  دریگ  یـشیپ  امـش  رب  نمـشد  هب  هلمح  رد  یـسک 

اب یناهج ) نیا  هرهب  ای  ترخآ ، ضیف  تداهـش و   ) یکین ود  زا  یکی  هب  نتفای  تسد  يارب  نیا  ربانب  دوب  دـهاوخن  نانچ  بارعا  زا  سکچیه 
. دینک گنج  نانآ 

هب دندش و  هدامآ  دوخ  ياهمچرپ  ریز  دنتـشگزاب و  مه  ناگتخیرگ  دـندرکیم و  قیوشت  گنج  هب  ار  رگید  کی  دـندش و  عمج  ناناملـسم 
یگنج درکیم و  گنج  شیوخ  نت  هب  نایناریا  هدنامرف  نارهم  دـندروآ ، اجب  دـنوادخ  اب  ار  شیوخ  نامیپ  دـندرب و  یتخـس  هلمح  نایناریا 
دندـید هتـشک  ار  نارهم  نوچ  ناـیناریا  تسا و  هتـشک  ار  وا  ینثم  دـناهتفگ  دـش و  هتـشک  نارهم  دوب ، رادـمان  ناـناولهپ  زا  هک  درک  ناـیامن 
بیقعت هب  وا  یپ  زا  لیخلا  دـیز  نب  ةورع  درکیم و  تکرح  ناشیا  شیپاشیپ  يدزا  میلـس  نب  هللا  دـبع  هک  یلاح  رد  ناناملـسم  دـنتخیرگ و 

. دندناسر لپ  رانک  ار  دوخ  دنتخادرپ و  نایناریا 
دندناسر نیادم  هب  ار  دوخ  دندوب  هتخیرگ  هک  ینایناریا  دندش ، ریسا  ناناملسم  تسدب  رگید  یهورگ  دنتشذگ و  لپ  زا  نایناریا  زا  یهورگ 

هب مه  ناناملسم  و 
147 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دنتشگرب دوخ  هاگودرا 
. تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  لیخلا  دیز  رسپ  ةورع 

دوب عمج  ام  عمج  هک  یلاح  رد  درک *. نیزگیاج  ار  نادمه  هلیبق  سیقلا  دبع  زا  سپ  تخیگنارب و  ار  اههودنا  هورع * يارب  هلیبق  هاگیاج  " 
رد ياپ  زا  ار  ناشیا  ناراوس  ناگدایپ و  درب و  هلمح  ناناب  دوخ  نایرکشل  اب  ینثم  هک  دروآ  ام  رظن  رد  ار  ییاهزور  نارهم و  هاپس  ناگتـشگ 

. دروآ
. دروآ رد  ياپ  زا  ات  ود  ات  ود  ای  کی  کی  ار  نانآ  هک  دش  زوریپ  وا  ناوریپ  نارهم و  نایهاپس  رب  نانچ 

رد هک  تسا  يروالد  ریما  ینثم  تسین  غورد  نخـس  نیا  میاهدـیدن . تسا  نابیـش  نادـناخ  زا  هک  ینثم  نوچ  یهدـنامرف  رگید  قارع  رد  ام 
دنتسناوت ناناملـسم  تخاس ، دوبان  ار  نایناریا  ناگرزب  نارهم و  دنوادخ  نوچ  دنیوگ و  تسا ". رتعاجـش  [ 163  ] نافخ هشیب  ریش  زا  گنج 
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هب دندرک و  ادیپ  تأرج  ناناملـسم  دـش  هدـنکارپ  ناشیا  راک  هتخیـسگ و  مه  زا  نایناریا  ياهناگداپ  نوچ  دـنرب و  موجه  قارع  نیمزرـس  هب 
ام کـیدزن  دـنتفگ  ینثم  هب  هریح  مدرم  [ 164 . ] دـندرب موجه  هقطنم  نآ  ياهناتـسا  جـیلالف و  ةارـص و  رکـسک و  اروس و  نایم  ياهنیمزرس 

اجنآ اهرهـش  رگید  زاوها و  یناریا و  ناناگرزاب  دوشیم و  اـپرب  راـب  کـی  هاـم  ره  رد  هک  تسا  یگرزب  رازاـب  نآ  رد  هک  تسا  ياهدـکهد 
. دروآ یهاوخ  تسدب  ییاهبنارگ  لاوما  يرب  تراغ  رازاب  نآ  رب  ینک و  هلمح  هدکهد  نآ  رب  یناوتب  رگا  دنیآیم ،

. دشیم اپرب  رازاب  نآ  رد  راب  کی  یهام  هک  دوب  ياهدکهد  ماگنه  نآ  رد  دادغب  دوب و  دادغب  رازاب  ناشیا  روظنم 
داد مایپ  رابنا  نابزرم  خورفـسب " هب " ینثم  دندش ، هدنهانپ  دوخ  ياهراصح  رد  رهـش  نآ  مدرم  دـناسر و  رابنا  هب  ار  دوخ  نابایب  هار  زا  ینثم 

اهنت وا  اب  ینثم  دمآ ، ینثم  شیپ  تشذگ و  هناخدور  زا  نابزرم  دننک ، وگتفگ  ات  داد  ناما  ار  وا  دیآ و  وا  شیپ 
______________________________

م) . ) نادلبلا ص 451 ج 3 مجعم  توقای ، ك ، ر . تسا ، هدرکیم  یگدنز  ریش  نآ  رد  هک  هفوک  کیدزن  ياهشیب  نافخ : - 163
. تسا هدکهد  ینعم  هب  هجولف  نآ  درفم  جیلالف ، تسا ، دادغب  کیدزن  هناخدور  رود  مان  ةارص : - 164

148 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دـنهد و مناشن  ار  هار  ات  یتسرفب  نم  هارمه  یناـیامنهار  هک  مهاوخیم  وت  زا  منک و  هلمح  دادـغب  رازاـب  هب  مهاوخیم  تفگ  درک و  وگتفگ 

. مینک روبع  تارف  زا  میرذگب و  نآ  زا  هک  يزاسب  ام  يارب  مه  ار  لپ 
نابزرم دنتـشذگ ، نآ  زا  شنارای  ینثم و  هک  درک  يزاسزاب  دـننکن  روبع  نآ  زا  بارعا  ات  دوب  هدرک  ناریو  هک  ار  لپ  درک و  نانچ  ناـبزرم 

ناناملسم و تسد  دندرک و  اهر  ار  دوخ  لاوما  اهالاک و  دنتخیرگ و  مدرم  دیسر ، رازاب  لحم  هب  دادماب  ینثم  داتسرف و  وا  اب  مه  ینایامنهار 
. تسویپ دوخ  هاگودرا  هب  اجنآ  زا  تشگرب و  رابنا  هب  وا  دش ، هتشابنا  اهالاک  رگید  رز و  میس و  زا  ینثم 

هیحان راک  یتسس  تشون و  باطخ  نب  رمع  يارب  ياهمان  دیسر  دیوس  عالطاب  نارهم  اب  گنج  رد  وا  يزوریپ  ینثم و  هب  طوبرم  رابخا  نوچ 
ینزام ناوزغ  نب  ۀـبتع  باطخ  نب  رمع  دـنک ، هناور  يرکـشل  دراد و  لیـسگ  يدادـما  يورین  وا  يارب  ات  تساوخ  رمع  زا  داد و  ربخ  واـب  ار 

ناب تشامگ و  ناناملـسم  درم  رازه  ود  یهدنامرف  هب  دوب  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  فانم و  دبع  نب  لفون  ینب  نامیپمه  هک  ار  [ 165]
. دوش قحلم  واب  هک  تشون  دیوس  يارب  تشاد و  لیسگ  يوس 

دور زا  هدش و  زوریپ  نآ  فارطا  هریح و  نیمزرس  رب  تناملسم  ناردارب  هبتع  يا  تفگ  درک و  هقردب  ار  وا  رمع  داتفا ، هارب  هبتع  هک  یماگنه 
دودـح هب  زورما  ناشیا  ناراوس  دـناهداهن و  اپ  ریز  تسا  نارگمتـس  تورام و  توراه و  هاگیاج  هک  ار  لـباب  نیمزرـس  دناهتـشذگ و  تارف 

راد لوغشم  دوخ  هب  ار  ناشیا  نک و  زاوها  مدرم  گنهآ  مدرک ، هناور  رکـشل  نیا  اب  ارت  دناهدش ، کیدزن  رهـش  ناب  دنربیم و  هلمح  نیادم 
. نک گنج  نانآ  اب  هلبا  هیحان  رد  وت  دنهد و  يرای  امش  ناردارب  دض  رب  ار  نانآ  دنورب و  قارع  هیحان  نایناریا  يرای  هب  دنناوتن  ات 

دنچ دوب و  یناریو  لزانم  طقف  اـجنآ  ماـگنه  نآ  رد  دـناسر  تسا  هرـصب  رهـش  زورما  هک  ییاـج  هب  ار  دوخ  درک و  تکرح  ناوزغ  نب  هبتع 
. دوب هدنام  یقاب  اجنآ  بارعا  زات  تخات و  زا  يریگولج  يارب  ناریا  ناورسخ  زا  هاگیاپ 

______________________________

هرصب دش و  هتشامگ  هرصب  يرادنامرف  هب  رمع  يوس  زا  تسا  مانب  نازادناریت  زا  هشبح و  هب  نارجاهم  ناناملسم و  ناماگـشیپ  زا  هبتع  - 165
نیا ملقب  نآ  همجرت  توریب و  تاقبط ج 3 ص 98  دعس ، نبا  ك ، ر . تشذگرد ، ترجه  مهدفه  لاس  رد  دروآرد و  رهـش  تروص  هب  ار 

م) . ) هدنب
149 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هایس ياهگنس  زا  هدیشوپ  هک  هرصب  یلصا  لحم  هب  اجنآ  زا  درکیم ، یگدنز  اههمیخ  اهرداچ و  رد  دمآ و  دورف  اجنامه  دوخ  نارای  اب  هبتع 
نینچ رمع  يارب  دوشگ و  روزب  ار  نآ  دـناسر و  هلبا  هب  ار  دوخ  مه  اـجنآ  زا  تفر و  دـشیم  هدـیمان  هرـصب  ببـس  نیمه  هب  دوب و  گـیر  و 
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. تشون
دـنه و سراف و  نیرحب و  نامع و  ياهیتشک  هک  تسا  يردـنب  نآ  دوشگ و  ام  يارب  ار  هلبا  داب  ساپـس  ار  وا  هک  دـنوادخ  انامه  دـعب ، اـما 

هارمه ار  همان  نآ  و  مسیونیم . وت  يارب  ارنآ  حورـشم  دـنوادخ  تساوخ  هب  میتفرگ و  تمینغ  هب  ار  ناشیا  رز  میـس و  ام  دـنیآیم  ناـب  نیچ 
. دندش داش  نآ  زا  ناناملسم  دیسر  رمع  شیپ  نوچ  هک  داتسرف  یفقث  هدلک  نب  ثراح  نب  عفان 

ماهدـش لوغـشم  یناگرزاب  هب  ماهداد و  یناماس  رـس و  هرـصب  رد  دوخ  يارب  نم  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  رمع  هب  ددرگرب  تساوخ  عفاـن  نوچ 
. دنک تاعارم  ار  یگیاسمه  قح  دنک و  ارم  لاح  تیاعر  هک  سیونب  ناوزغ  نب  ۀبتع  يارب 

وکین ار  وا  یگیاسمه  دزاسب ، ییهناخ  دوخ  يارب  اجنآ  دـهاوخیم  هتفرگ و  ناماس  رـس و  هرـصب  رد  دـیوگیم  عفان  تشون ، هبتع  يارب  رمع 
. سانشب ار  وا  قح  رادب و 

ناماس رس و  تسا و  هتخاس  هناخ  هرصب  رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  عفان  تخاس و  صخـشم  عفان  يارب  ار  هرـصب  نیمزرـس  زا  یـشخب  هبتع 
. تسا هدرک  انب  یطابر  هتفرگ و 

هک دـش  ریـسا  وا  تسد  رد  رهـش  نآ  ناـبزرم  تخاـس و  زوریپ  رهـش  نآ  مدرم  رب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تـفر  [ 166  ] راذـم يوسب  هبتع  سپس 
همانحـتف داتـسرف و  باطخ  نب  رمع  يارب  ارنآ  هبتع  دوب و  توقای  درمز و  تاعطق  وا  دـنبرمک  رب  تشادرب  ار  وا  ياـههماج  دز و  ار  شندرگ 

وا دندیـسرپیم و  هرـصب  راکیپ  یگنوگچ  هرابرد  وا  زا  هدش و  عمج  هداتـسرف  رب  دندادیم و  تراشب  ار  رگید  کی  ناناملـسم  تشون و  مه 
رد ناشیا  رامش  دنداد و  ناشن  هرصب  هب  نتفر  نوریب  يارب  ناوارف  تبغر  مدرم  دنروهطوغ و  رز  میس و  رد  رهش  نآ  رد  ناناملـسم  تفگیم 

ناشیم تشد  هب  سپس  دوشگ و  ار  اهنآ  درک و  هلمح  هرصب  تارف  یلحاس  ياهرهش  هب  نانآ  اب  هبتع  دندش و  دنمورین  رایسب و  رهش  نآ 
______________________________

. تسا هرصب  طساو و  نایم  يرهش  - 166
150 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

نودب هبتع  دنتخیرگ و  نایناریا  دش و  هتـشک  نابزرم  دـندرک  گنج  دـمآ و  ناشیا  گنج  هب  دوخ  نایرکـشل  اب  ناشیم  تشد  نابزرم  تفر ،
. دش ناشیم  تشد  دراو  یعنام  چیه 

وا عالطاب  تشون و  همان  رمع  يارب  تشگزاب و  هرـصب  رد  دوخ  هاگیاج  هب  دوشگ و  ارنآ  تفر و  دابقربا  هب  دوخ  تشامگ و  اـجنآ  ار  يدرم 
چوک هرـصب  هب  لیابق  زا  یهورگ  داتـسرف و  نامعن  نب  خیـش  نب  سنا  اـب  ار  هماـن  تسا  هدوشگ  وا  يارب  ار  اهرهـش  نیا  دـنوادخ  هک  دـناسر 

. دش رتشیب  رهش  نآ  رد  مدرم  رامش  دندرک و 
هک یماگنه  تشامگ و  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  هبعـش  نب  ةریغم  هبتع  داد ، هزاجا  رمع  دـیایب و  وا  شیپ  هک  تفرگ  هزاـجا  رمع  زا  هبتع  هاـگنآ 

گرزب ار  دوـخ  هکنیا  زا  مربیم  هاـنپ  ادـخ  هب  تفگ  نآ  نمـض  دـناوخ و  مدرم  يارب  ینـالوط  ياهبطخ  دـیآ  نوریب  هرـصب  زا  تساوـخیم 
دومزآ و دیهاوخ  ار  ناهدنامرف  نم  زا  سپ  تسین . دـنوادخ  هب  زج  ییاناوت  ورین و  موریم و  نم  مشاب ، کچوک  مدرم  مشچ  رد  مرادـنپ و 

. تسناد دیهاوخ 
مه رمع  [ 167 . ] میتفای رترب  ناشیا  زا  ار  وا  میدومزآ و  ار  ناهدنامرف  وا  زا  سپ  تفگ  ار  نخس  نیا  هبتع  نوچ  تسا  هتفگیم  يرصب  نسح 

دمآ و هریغم  گنج  هب  تشد  نابزرم  تفر ، ناشیم  تشد  هب  ناناملـسم  اب  وا  تشامگ و  هرـصب  ینابزرم  يرادـنامرف و  هب  ار  هریغم  نانچمه 
. تشون رمع  يارب  ار  يزوریپ  حتف و  ربخ  دوشگ و  گنج  اب  ار  اهنیمزرس  نآ  هریغم  دومرف و  زوریپ  ار  ناناملسم  دنوادخ 

وبا هب  دیـسر  باـطخ  نب  رمع  هب  ربـخ  نیا  نوچ  و  [ 168 . ] دـمآ شیپ  دـندوب  هتخاس  مهتم  ار  وا  هک  یناسک  هریغم و  تمهت  ناتـساد  هاـگنآ 
دهد و نکسم  ياهلحم  رد  ار  هلیبق  ره  دهد و  صاصتخا  نیمز  دنتسه  اجنآ  هک  یبارعا  يارب  دور و  هرصب  هب  ات  داد  روتسد  يرعـشا  یـسوم 

یگرزب دجسم  ناشیا  يارب  دنک و  يزاسهناخ  هب  راداو  ار  مدرم 
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______________________________

دیوگیم هنوگچ  یلکرز ) مالعالا  مالسا و  فراعملا  ةرئاد   ) تسا ترجه  مکی  تسیب و  لاس  رد  يرـصب  نسح  دلوت  هکناب  هجوت  اب  - 167
. تسا نسح  دلوت  زا  شیپ  لاس  راهچ  هبتع  تشذگرد  هکنآ  لاح  و  تفگ ، ار  نخس  نیا  هبتع  نوچ 

(م)
تاحفص 48/ ج 19  برـالا . ۀـیاهن  يریون  ك ، ر . تسا ، هدرواـین  ارنآ  يرونید  هک  هبعـش  نب  ةریغم  ییاوسر  زا  رتـشیب  عـالطا  يارب  - 168

م) . ) ریبک ریما  تاراشتنا  هدنب ، نیا  ملق  هب  نآ  همجرت  345 و 
151 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دتسرفب وا  دزن  مه  ار  هبعش  نب  ةریغم  دزاسب و  درازگ  هعمج  زامن  نآ  رد  ناوتب  هک 
تسا و كاروخ  رد  کمن  لثم  نوچمه  مدرم  نایم  راصنا  لثم  هک  نک  هناور  نم  اب  ار  راصنا  زا  دنچ  ینت  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  یسوم  وبا 
تفر و هرصب  هب  یسوم  وبا  [، 169  ] دندوب کلام  نب  ءارب  کلام و  نب  سنا  ناشیا  هلمج  زا  هک  تشاد  لیـسگ  وا  اب  ار  راصنا  زا  نت  هد  رمع 

یهاوگ تحارـص  اب  هک  تساوخ  یهاوگ  ناشیا  زا  رمع  داتـسرف ، رمع  دزن  دندوب  هداد  تداهـش  وا  دض  رب  هک  ار  یناسک  هبعـش و  نب  ةریغم 
. دهد يرای  شیاهراک  رد  ار  یسوم  وبا  ددرگرب و  هرصب  هب  داد  روتسد  هریغم  هب  دز و  هنایزات  ار  نانآ  رمع  دندادن و 

دایز دیزگرب و  يریبد  هب  ار  وا  دیدنسپ و  ار  وا  بدا  لقع و  دید و  دوب  فیقث  مدرم  زا  یکی  دیرخرز  مالغ  هک  ار  دیبع  نب  دایز  یسوم ، وبا 
. درکیم يراکمه  هبعش  نب  ةریغم  اب  نآ  زا  شیپ  دنام و  وا  هارمه 

دنتفگ دـندرک و  وگتفگ  رگید  کی  اـب  دـننکیم  تراـغ  هلمح و  هتفرگورف و  ار  ناـشیا  يوس  ره  زا  بارعا  دـندید  ناـیناریا  نوچ  دـنیوگ 
یناوجون هک  ار  وا  دندش و  عمج  زیورپ  ورسخ  رـسپ  رایرهـش  رـسپ  درگدزی  رب  دننکیم و  یهاشداپ  ام  رب  نانز  هک  تسا  نیا  زا  ام  يراتفرگ 

گنج هورگ  ود  دندرک و  يراشفاپ  تخدـیمرزآ  تنطلـس  يرادـفرط  هب  نایناریا  زا  یهورگ  یلو  دـندرک  هاشداپ  دوخ  رب  دوب  هلاس  هدزناش 
یهاپـس دناوخارف و  وس  ره  زا  ار  مدرم  دش  هاشداپ  درگدزی  نوچ  و  دیدرگ ، علخ  یهاشداپ  زا  تخدیمرزآ  دش و  زوریپ  درگدزی  دـندرک و 
هیسداق يوسب  دوب و  هدیشچ  راگزور  درـس  مرگ و  هدید و  راک  يدرم  متـسر  داد ، یهدنامرف  نانآ  رب  ار  زمره  رـسپ  متـسر  تخاس و  مهارف 

. درک تکرح 

: هیسداق گنج 

هدامآ دناوخارف و  ار  مدرم  رمع  دنتخاس ، هاگآ  ار  وا  دنتـشون و  همان  رمع  يارب  دیـسر  هثراح  نب  ینثم  هللا و  دبع  نب  ریرج  هب  ربخ  نیا  نوچ 
ناشیا یهدنامرف  هب  ار  صاقو  یبا  نب  دعس  دندش و  عمج  نت  رازه  تسیب  دودح  تخاس و 

______________________________

م) . ) تاحفص 127 و 173 هباغلا ج 1  دسا  ریثا ، نبا  ك ، ر . ردارب ، ود  نیا  لاح  حرش  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 169
152 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دنتسویپ واب  دندوب  اجنآ  هک  ینایهاپس  [ 171  ] دیسر هیسداق  هب  نوچ  درک و  تکرح  اهرکشل  اب  دعس  [، 170  ] تشامگ
هب ار  وا  صاقو  یبا  نب  دعـس  دش ، مامت  وا  رـسمه  هدع  تدم  نوچ  تشذگرد و  داب  وا  رب  ادـخ  تمحر  هک  هثراح  نب  ینثم  ماگنه  نیا  رد 

. دروآ رد  دوخ  يرسمه 
برع ناعاجـش  زا  هک  ار  يدسا  دلیوخ  نب  ۀحیلط  صاقو  یبا  نب  دعـس  [ 172 . ] دز ودرا  روعا  رید  رد  دمآ و  دوخ  ياههاپـس  اب  مه  متـسر 

هب دندید  ار  نایناریا  هاپس  يرایـسب  تمظع و  نوچ  هورگ  نآ  دروایب ، وا  يارب  ار  ناشیا  رابخا  ات  درک  هناور  يریگربخ  يارب  یهورگ  اب  دوب 
دندرک و مهتم  ار  وا  نانآ  موش ، هاگآ  نانآ  عضو  زا  ات  دش  مهاوخ  ناشیا  هاگودرا  دراو  دوخ  نم  هن و  تفگ  نادرگرب ، ار  ام  دنتفگ  هحیلط 
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مرقا نب  تباث  نصحم و  نب  ۀشاکع  لتق  بکترم  هک  ارت  دـنوادخ  ایوگ  يوش و  قحلم  ناشیاب  یهاوخیم  هک  مینکیم  روصت  نینچ  دـنتفگ 
. تسا هتفرگارف  ار  امش  ياهلد  میب  سرت و  تفگ  ناشیاب  هحیلط  [ 173 ، ] تسا هدومرفن  تیاده  ياهدش 

زا رحـس  ماگنه  دوب ، مرگرـس  ناشیا  لاوحا  یـسررب  وجتـسج و  هب  ار  بش  مامت  دش و  نایناریا  هاگودرا  دراو  هاگنابـش  دـمآ و  دوخ  هحیلط 
هب دـیرب و  ار  وا  بسا  دـنب  دـش  هدایپ  هحیلط  دوب ، هتـسب  ار  دوخ  بسا  هدـیباوخ و  هک  تشذـگ  دوب  دروامه  درم  رازه  اـب  هک  يراوس  راـنک 

دناوخب ار  دوخ  نارای  دش و  رادیب  باوخ  زا  بسا  بحاص  ماگنه  نیا  رد  دـمآ ، نوریب  ناشیا  هاگودرا  زا  تسب و  دوخ  بسا  نیز  گنهلاپ 
دـندز و هزین  رگید  کـی  هب  هزین  اـب  داتـسیا و  هحیلط  درک  هلمح  هحیلط  هب  بسا  بحاـص  دوب ، هدـش  نشور  اوـه  تخادرپ و  وا  بیقعت  هب  و 

. تشک ار  وا  هحیلط 
______________________________

تیانع دروم  تسا ، زادناریت  نیتسخن  دش و  ناملسم  یگلاس  هدفه  رد  هک  ناناملـسم  ناماگـشیپ  ناگرزب و  زا  صاقو : یبا  نب  دعـس  - 170
پاچ تاقبط ص 140 ج 3  دعـس ، نبا  ك ، ر . تسا ، هتـشذگرد  مجنپ  هاجنپ و  ای  ترجه  مهاجنپ  لاس  رد  تسا  هدوب  ص )  ) ادـخ لوسر 

م)  ) هدنب نیا  ملق  هب  نآ  همجرت  توریب و 
م) . ) نادلبلا ص 337 میوقت  همجرت  ك ، ر . تسا ، گنسرف  هدزناپ  هفوک  نآ و  نایم  هک  یکرهش  - 171

نادلبلا ص 124 ج 4. مجعم  تسا ، نآ  هدننک  انب  روعا  مانب  تسا و  هفوک  هب  لصتم  کیدزن و  - 172
وا گنج  هب  دیلو  نب  دلاخ  رکب  وبا  راگزور  رد  درک و  يربمایپ  ياعدا  سپس  دش و  ناملسم  ترجه  مهن  لاس  رد  دلیوخ ، نب  ۀحیلط  - 173

هباغلا ص 65 ج 3 و دسا  ریثا ، نبا  ك ، ر . دندش ، هتـشک  شردارب  وا و  تسدب  دـندوب  ناناملـسم  ناماگـشیپ  زا  هک  تباث  هشاکع و  تفر ،
م) . ) توریب پاچ  466 ج 3  تاحفص 92 / دعس ، نبا  تاقبط  ك ، ر . تباث ، هشاکع و  لاح  حرش  يارب 

153 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
بـسا رب  درک و  ریـسا  ار  وا  هحیلط  دـناسر  واـب  ار  دوـخ  يرگید  راوـس  تشک  مه  ار  وا  هحیلط  دـناسر ، هـحیلط  هـب  ار  دوـخ  يرگید  راوـس 

. داد ار  راک  شرازگ  دمآ و  صاقو  یبا  نب  دعس  شیپ  وا  دنتفگ و  ریبکت  وا  ندید  اب  مدرم  دمآ ، ناناملسم  هاگودرا  هب  شدناشن و 
. دنک هدوسرف  هتسخ و  تدم  لوط  اب  ار  اهبرع  هک  تساوخیم  دز و  ودرا  هام  راهچ  روعا  رید  رد  نانچمه  متسر 

تراغ هب  فارطا  ياهارحص  رد  دندشیم و  راوس  اهبـسا  رب  دشیم  مامت  ناشناروناج  هفولع  ناشدوخ و  هشوت  داز و  هاگ  ره  مه  ناناملـسم 
. دنتشگیمزاب دندوب  هدروآ  تسدب  هک  ییاهماد  هفولع و  كاروخ و  اب  دنتخادرپیم و 

نینچمه تشاد ، لیـسگ  راوس  رازه  اب  ار  هریغم  وا  دتـسرفب و  دعـس  يرای  هب  راوس  یهورگ  هک  تشون  يرعـشا  یـسوم  وبا  هب  رمع  هاگ  نآ 
نب سیق  مه  وا  دتـسرفب  دعـس  يرای  هب  راوس  یهورگ  هک  تشون  دوب  مرگرـس  نایمور  اب  گنج  هب  ماش  رد  هک  حارج  نب  ةدیبع  وبا  هب  رمع 

دوب و هدـش  روک  شیاهمـشچ  زا  یکی  كومری  گـنج  رد  هک  صاـقو  یبا  نب  ۀـبتع  نب  مشاـه  درک ، هناور  راوس  رازه  اـب  ار  يدارم  ةریبـه 
. دنتسویپ صاقو  یبا  نب  دعس  هب  هیسداق  رد  ناگمه  دندوب و  هورگ  نیا  هارمه  مه  یعخن  رتشا  سیق و  نب  ثعشا 

هب ار  دوخ  درک و  تکرح  دوخ  نایرکشل  اههاپس و  اب  متـسر  دنک ، زاغآ  ار  گنج  هلمح و  بارعا  هب  هک  تشون  همان  متـسر  هب  مه  درگدزی 
دعس هب  متسر  و  دندرکیم ، دش  دمآ و  نانآ  نایم  نالوسر  هام  کی  تدم  دندز و  ودرا  ناناملسم  هاگودرا  یلیم  کی  رد  دناسر و  هیـسداق 
نوچ هک  داتـسرف  وا  شیپ  ار  هبعـش  نب  ةریغم  دعـس  میوگ و  نخـس  وا  اب  ات  تسرفب  ار  دوخ  نارای  زا  اناد  لقاع و  دنمدرخ و  يدرم  داد  مایپ 

: تفگ نینچ  واب  متسر  دمآ  متسر  دزن 
يارب ار  نیمز  مدرم  تشاداو و  ام  يارب  عضاوت  هب  ار  اهمیلقا  همه  داد و  يزوریپ  اهتما  رب  ار  ام  داد و  رارق  گرزب  ار  ام  یهاشداپ  دنوادخ  " 
ياراد راوخ و  كدـنا و  یهورگ  امـش  هک  تسا  هدوبن  امـش  زا  رتتسپ  اـم  رظن  رد  یتـلم  چـیه  نیمز  يور  رب  دوـمرف و  نوـبز  راوـخ و  اـم 
یطحق ببس  هب  نیا  رگا  دیروآ ؟ موجه  ام  نیمزرس  هب  هک  تسا  هتشاداو  ار  امـش  زیچ  هچ  دیراوشد ، تخـس و  یگدنز  کشخ و  نیمزرس 
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و
154 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ياهرهش هب  مینکیم و  ششخب  امـش  هب  تبـسن  میروآیم و  مهارف  شیاشگ  امـش  يارب  ام  تسا  هتفرگورف  ار  امـش  هک  تسا  یلاس  کشخ 
". دیدرگرب دوخ 

مینادیم و ار  همه  ام  یتفگ  ناتدوخ  هبترم  يدنلب  اهتلم و  رب  يزوریپ  یگدنز و  یتحار  یهاشداپ و  یگرزب  هرابرد  هچنآ  تفگ " واب  هریغم 
یگدنز كدنا و  یبآ  اب  هداتفا و  رود  ياهنیمزرس  رد  ار  ام  تسوا  صاخ  ساپس  هک  لاعتم  دنوادخ  منکیم ، هاگآ  ارت  دوخ  لاح  زا  نونکا 

ار دوخ  نادنزرف  یتسدگنت  میب  زا  میدرکیم و  عطق  ار  يدنواشیوخ  دـنویپ  ام  دـندروخیم و  ار  ام  ناناوتان  ام  نادـنمروز  داد ، رارق  راوشد 
واب تخیگنارب و  ام  نایم  ام  نادناخ  رتكاپ  رتفیرش و  زا  يربمایپ  لاعتم  دنوادخ  لاح  نیمه  رد  میدرکیم و  شتـسرپ  ار  اهتب  میتشکیم و 

لزان ام  يارب  هک  یباتک  ياهروتـسد  هب  ام  و  دناوخارف ، تسین  هناگی  يادخ  زج  يراگدرورپ  هکنیاب  نداد  یهاوگ  هب  ار  مدرم  ات  داد  نامرف 
تسا هداد  نامرف  دنوادخ  هچناب  ار  مدرم  ات  تسا  هداد  نامرف  ام  هب  میدرک و  قیدصت  ار  وا  میدروآ و  نامیا  واب  ام  مینک  لمع  تسا  هدومرف 

زا سک  نآ  ره  دزادرپـب و  هیزج  میهاوـخیم  وا  زا  دریذـپن  سک  ره  تسا و  ربارب  ناـیز  دوـس و  رد  اـم  اـب  دریذـپب  سک  ره  مـینک  توـعد 
دهاوخ نایم  رد  ریـشمش  يریذپن  رگا  منکیم و  توعد  طیارـش  نیمه  اب  ارت  مه  نم  مینکیم و  راکیپ  وا  اب  دنک  يراددوخ  هیزج  تخادرپ 

". دوب
. درک هراشا  شریشمش  هتسد  هب  دوخ  تسد  اب  ماگنه  نیا  رد  هریغم 

، تفگ دش و  نیگمـشخ  هریغم  زا  لاح  نیع  رد  تسناد و  گرزب  دوب  هدش  يورایور  نآ  اب  هک  ار  هچنآ  دینـش  ار  نانخـس  نیا  نوچ  متـسر 
. تشک مهاوخ  ار  امش  همه  هدماینرب  باتفآ  زونه  ادرف  هک  دیشروخ  هب  دنگوس 

هدامآ مدرم  داد  روتـسد  دعـس  شاب ، گنج  هدامآ  تفگ  واب  تخاس و  هاگآ  ار  وا  دوب  هتفر  ناـیم  رد  هچنآ  زا  تشگرب و  دعـس  شیپ  هریغم 
دعس دنداتسیا ، دوخ  ياهمچرپ  ریز  دندیـشک و  فص  دادماب  دندنارذگ و  اهبـسا  دوخ و  ندرک  هدامآ  هب  هورگ  ود  ره  ار  بش  نآ  دنـشاب ،

، داد هطفرع  نب  دـلاخ  هب  زور  نآ  رد  ار  یهدـنامرف  دنیـشنب و  نیز  رب  تسناوتیمن  دوب و  دوخ  نار  رد  نیکرچ  لمد  راتفرگ  صاقو  یبا  نب 
مـشاه یهدنامرف  هب  ار  پچ  يولهپ  طمـس و  نب  لیبحرـش  یهدنامرف  هب  ار  تسار  يولهپ  تشامگ و  بلق  یهدـنامرف  هب  ار  هریبه  نب  سیق 

صاقو و یبا  نب  ۀبتع  نب 
155 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

نوچ مه  یفقث  نجحم  وبا  دـنام  هیـسداق  رـصق  رد  ناـکدوک  ناـنز و  هارمه  دوخ  تشاذـگاو و  میرخ  نب  سیق  یهدـنامرف  هب  ار  ناـگدایپ 
هریبه و نب  سیق  برک و  يدـعم  نب  ورمع  هب  صاقو  یبا  نب  دعـس  دوب  ینادـنز  رـصق  ناـمه  رد  دوب  هدرک  يراـسگیم  هدیـشون و  بارش 

دیورب اهمچرپ  رانک  فلتخم و  لیابق  مدرم  نایم  [ 174  ] دیبارعا ناریلد  ناعاجش و  زا  رونخس و  رعاش و  امش  هک  داد  مایپ  طمس  نب  لیبحرش 
. دینک قیوشت  گنج  هب  ار  مدرم 

دـندوب و هتفرگ  رارق  رگید  کی  رـس  تشپ  هک  دـندوب  فص  هدزیـس  اهیناریا  دـندرب ، هلمح  رگید  کی  هب  هورگ  ود  ماـگنه  نیا  رد  دـیوگ 
دید نینچ  هریبه  نب  سیق  نوچ  دندش  حورجم  اهبرع  زا  يرایـسب  هورگ  دندرک و  يزادناریت  هب  عورـش  نایناریا  دندوب ، فص  هس  مه  اهبرع 
رارق هورگ  نیا  ياـهریت  هناـشن  فدـه و  اـم  ریما  يا  تفگ  تشاد  هدـهع  رب  ار  ناهدـنامرف  یهدـنامرف  زور  نآ  رد  هک  هطفرع  نب  دـلاخ  هب 

. دننک گنج  ریشمش  اب  سپس  هزین و  اب  تسخن  مدرم  ات  نک  هلمح  ناشیاب  همه  اب  نونکا  میاهتفرگ 
ةاـطرا شردارب  ار  مچرپ  وا  زا  سپ  دـش  هتـشک  هک  دوب  سک  نیتـسخن  وـمه  درک و  هلمح  هک  دوـب  سک  نیتـسخن  یعخن  هللا  دـبع  نب  دـیز 

. دش هتشک  مه  وا  تفرگ و 
درگ و دـندرک  هلمح  ناشیا  یپ  زا  مه  دزا  هلیبق  دـندرک ، هلمح  دوب  ناشیا  هدـنامرف  هللا  دـبع  نب  ریرج  هک  یلاح  رد  هلیجب  هلیبق  دارفا  هاگنآ 
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نایناریا ناگرزب  نارادرـس و  نانابزرم و  متـسر و  دـندناسر . متـسر  هب  ار  دوخ  دـنتخیرگ و  نایناریا  دـش و  تخـس  گنج  تساخرب و  رابغ 
. دندمآ رد  نالوج  هب  مه  ناناملسم  دندروآ  هلمح  دندش و  هدایپ  یگمه 

مدشن هتشک  رگا  هک  مروخیم  دنگوس  ادخ  هب  وت  يارب  نک و  اهر  دنب  نیا  زا  ارم  تفگ  صاقو  یبا  نب  دعس  نازینک  زا  یکی  هب  نجحم  وبا 
وبا دـناشن ، صاقو  یبا  نب  دعـس  قلبا  ياهبـسا  زا  یکی  رب  ار  وا  درک و  ناـنچ  زینک  نآ  مهنیم ، دوخ  رب  دـنب  مدرگیمرب و  نادـنز  نیمه  هب 

نایناریا ياهفص  نتفاکش  هلمح و  هب  عورش  دناسر و  هلیجب  دزا و  ياههلیبق  فص  لحم  هب  ار  دوخ  ناناملسم  هاپـس  تسار  يولهپ  زا  نجحم 
درک
______________________________

ك، ر . وا ، نتشگرب  مالـسا  هب  هرابود  ندش و  دترم  ناملـسم و  برک و  يدعم  نب  ورمع  راعـشا  هنومن  لاح و  حرـش  زا  عالطا  يارب  - 174
سیق یلکرز ص 234 ج 3 ، مالعالا  ك ، ر . طمس ، نب  لیبحرش  يارب  يدالیم و  توریب 1969  پاچ  ءارعشلا ص 289  رعشلا و  هبیتق ، نبا 

م) . ) هباغلا ص 227 ج 4 دسا  ریثا ، نبا  ك . ر . تسا ، حوشکم  نب  سیق  نامه  هریبه  نب 
156 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دندوب هدرک  هلمح  اجنآ  رب  هدروآ و  راشف  هلیجب  هلیبق  دارفا  هب  نایناریا  و 
هللا دبع  نب  ریرج  هب  صاقو  یبا  نب  دعـس  تخانـشیم  ار  بسا  هک  یلاح  رد  تسیک  راوس  نآ  تسنادیمن  درک و  بجعت  وا  هلمح  زا  دـعس 
هاپس بلق  هب  تسار  يولهپ  زا  هک  داتـسرف  مایپ  ناناملـسم  ياهرالاس  رگید  هب  هدنک و  هلیبق  رادمچرپ  سیق  نب  ثعـشا  هب  هلیجب و  رادمچرپ 

نایناریا دش و  هتشک  متسر  تخیر و  مهرد  نایناریا  یگنج  شیارآ  دندرک و  هلمح  نایناریا  هب  يوس  ره  زا  ناناملـسم  دنرب و  هلمح  نمـشد 
. تشگزاب دوخ  نادنز  هب  مه  نجحم  وبا  دنداد ، گنج  هب  تشپ  نازیرگ 

هچ دشن  هدیمهف  تشاد و  ریشمش  هزین و  مخز  دص  هک  دندرک  ادیپ  ناگتـشک  نایم  ار  وا  دنتخادرپ و  متـسر  دسج  يوجتـسج  هب  ناناملـسم 
. دش قرغ  داتفا و  هیسداق  دور  رد  متسر  دناهتفگ  مه  یخرب  تسا ، هتشک  ار  وا  یسک 

دیسر و دوب  هداتسرف  يرای  کمک و  يارب  ار  وا  درگدزی  هک  ناجراخن  دندز ، ودرا  اجنآ  دندرک و  ینیشنبقع  [ 175  ] بعک رید  ات  نایناریا 
. درکیم تشادزاب  تفرگیم و  ار  وا  دیسریم  اجنآ  هک  ناگتخیرگ  زا  کی  ره  درک و  فقوت  بعک  رید  رد 

ناشیا يورایور  دندیـسر و  بارعا  نوچ  دنتفرگ و  عضوم  دـنتخاس و  هدامآ  ار  دوخ  ياهرکـشل  دـنتفرگ و  یگنج  شیارآ  هرابود  نایناریا 
وا اب  گنج  هب  يدزا  میلس  نب  فنخم  ردارب  میلـس  نب  ریهز  و  [ 176  ] درم درم  تشادرب  گناب  دمآ و  نادیم  هب  دوخ  ناجراخن  دنداتـسیا و 

ناجراخت دوب ، دنمورین  يوزاب  دـعاس و  ياراد  یلو  الاب  هنایم  يدرم  ریهز  دوب و  تماق  دـنلب  دـنمونت و  هبرف و  يدرم  ناجراخن  دـش ، نوریب 
ات دیـشک  رجنخ  تسـشن و  شاهنیـس  رب  تفوک و  نیمز  رب  ار  ریهز  ناجراخت  دـنتخیوآ ، رد  مه  اـب  درک و  ترپ  ریهز  يور  بسا  زا  ار  دوخ 

شاهنیـس رب  ریهز  دش و  تسـس  ناجراخن  هک  دیوج  ارنآ  نانچ  هک  تفرگ  رارق  ریهز  ناهد  رد  ناجراخت  ماهبا  تشگنا  دنک  ادج  ار  شرس 
. تشک ار  وا  دیرد و  ار  وا  مکش  تفرگ و  ار  رجنخ  تسشن و 

ار ناجراخت  ياهدنبوزاب  دنبرمک و  ابق و  هرز و  هک  یلاح  رد  ریهز  درکن و  تکرح  داتسیا و  ياج  رب  دوب  هتفای  شرورپ  هک  ناجراخن  بسا 
نآ رب  راوس  دوب  هتشادرب 

______________________________

م) . ) تسا هدماین  نادلبلا  مجعم  رد  رید  نیا  مان  بعک : رید  - 175
رابخا یبرع  نتم  رد  یناوارف  یـسراف  تاغل  دش  هراشا  همدقم  رد  هک  روط  نامه  تسا  هدـمآ  باتک  یبرع  نتم  رد  درم ) درم ،  ) هملک - 176

م) . ) دوشیم هدید  لاوطلا 
157 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
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دیایب وا  شیپ  دشوپب و  ار  ناجراخن  یگنج  ياههماج  داد  روتسد  دیشخب و  واب  ار  اهنآ  دعـس  دمآ و  صاقو  یبا  نب  دعـس  شیپ  دش و  بسا 
. تسا هتسب  دنبوزاب  هک  تسا  بارعا  زا  سک  نیتسخن  ریهز  و 

ناـیناریا دـندرک و  هـلمح  وـس  ره  زا  ناناملــسم  تـشک و  ار  وا  درک و  هـلمح  یناریا  نازاـبناج  هدـنامرف  سوـلیح  رب  مـه  هریبـه  نـب  سیق 
وا يرای  هب  ریرج  نارای  یلو  دنتخادنا  نیمز  هب  ار  وا  هزین  اب  دـندش و  وا  هجوتم  نایناریا  دـناسر  لپ  هب  ار  دوخ  هللا  دـبع  نب  ریرج  دـنتخیرگ ،

یبسا ریرج  يارب  دشن . مه  ادیپ  تخیرگ و  درک و  مر  وا  بسا  اما  دیسرن  یبیـسآ  ریرج  هب  دندش و  هدنکارپ  وا  فارطا  زا  نایناریا  دندمآ و 
، دندناسر نیادم  هب  ار  دوخ  دـنتخیرگ و  نایناریا  دـش و  راوس  نآ  رب  دوب و  درمز  دـنبندرگ  شندرگ  رب  هک  دـندروآ  ار  نایناریا  ياهبـسا  زا 

لیم هس  ود  دنک  یهارمه  ار  وا  یـسک  دهد  هزاجا  هکنیا  نودب  اهنت و  هدایپ و  زور  همه  رمع  تشون ، رمع  يارب  ار  يزوریپ  حتف و  ربخ  دعس 
؟ ربخ هچ  ناناملسم  رکشل  زا  دیسرپیم  وا  زا  دیسریم  هک  يراوس  ره  تفریم و  قارع  هار  رد 

يزوریپ حـتف و  ناناملـسم  يارب  دـنوادخ  تفگ  وا  و  ربخ ؟ هچ  تشادرب  گناب  رود  زا  دـید  ار  وا  هکنیمه  رمع  دـمآ  ناسرهدژم  هک  يزور 
دیودیم و رتش  ياپ  هب  اپ  هدایپ  رمع  دناریم و  ناباتش  ار  دوخ  رتش  تخانشیمن  ار  رمع  هک  ناسر  هدژم  دنتخیرگ ، نایناریا  دومرف و  بیصن 
هک هداتـسرف  دندادیم ، تفالخ  مالـس  واب  دندمآ و  رمع  لابقتـسا  هب  مدرم  دندش و  هنیدم  دراو  نوچ  دیـسرپیم و  ار  اهربخ  وا  زا  نانچمه 
وا زا  ار  همان  تسین و  يزیچ  وت  رب  تفگ  رمع  یتسیک و  هک  يدادیم  ربخ  نم  هب  شاک  نانمؤم  ریما  يا  هللا  ناحبس  تفگ  دوب  هدرک  بجعت 

: دناوخ مدرم  يارب  ارنآ  تفرگ و 
يرهش اهبرع  يارب  دوب  هداد  روتـسد  هک  دیـسر  واب  رمع  همان  هکنآ  ات  دنام  هیـسداق  رد  دوخ  رکـشل  هارمه  هاگودرا  رد  صاقو  یبا  نب  دعس 

. دشابن هلصاف  ایرد  رمع  ناشیا و  نایم  هک  دهد  رارق  ییاج  ارنآ  دزاسب و 
اجنآ زا  دیدنسپن و  ار  اجنآ  سگم  یناوارف  ببس  هب  یلو  دهد  رارق  اهبرع  ناکـسا  لحم  ار  اجنآ  ات  تفر  رابنا  هیحان  هب  صاقو  یبا  نب  دعس 

ار اهنیمز  دمآ و  دورف  زورما  هفوک  لحم  رد  ماجنا  رس  دیدنسپن و  مه  ار  نآ  دمآ  [ 177  ] رمع نبا  ۀفیوک  هب 
______________________________

. دنیوگیم هفوک  ار  نش  گیر و  زا  هدیشوپ  نیمزرس  تسا و  هدوب  ینونک  هفوک  کیدزن  هفوک و  رغصم  - 177
158 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

دوخ هناخ  لخدـم  رد  صاقو  یبا  نب  دعـس  هک  دیـسر  ربخ  رمع  هب  تخاس و  دجـسم  هناخ و  دوخ  يارب  درک و  شخب  دوخ  ناهارمه  ناـیم 
مدـنامه دـنازوسب و  ار  رد  نآ  دروآ و  مـهارف  شتآ  دور و  هفوـک  هـب  داد  روتــسد  [ 178  ] هملـسم نب  دـمحم  هب  تسا ، هدرک  بـصن  يرد 

. ددرگرب
دادن و یخـساپ  دـنداد  ربخ  دعـس  هب  نوچ  و  تشگرب ، مدـنامه  درک و  ارجا  ار  روتـسد  دـمآ و  هفوک  هب  درک و  تکرح  هملـسم  نب  دـمحم 

. تسا هدوب  رمع  نامرف  هک  تسناد 
. تسا هدورس  ار  راعشا  نیا  [ 179  ] هعیبر یبا  نب  رشب 

. دمآ نم  غارسب  همیما  لایخ  دای و  دندشیمورف  قفا  رد  ناگراتس  هک  یلاح  رد  بش  همین  " 
. دوب هداتفا  رود  ام  هاگیاج  دوب و  هلصاف  قوشعم  نم و  نایم  میدوب و  بیذع  يارحص  رد  ماگنه  نآ  رد 

. زیت هبل و  ود  يریشمش  تسا و  هدیزگ  یبسا  طقف  وا  تورث  مامت  هک  دمآ  ياهداتفا  رود  بیرغ  رادید  هب  همیما  لایخ 
هک ار  یماگنه  روآ  دایب  دـیامرف  تیادـه  تیادـخ  دوب . نم  هدـنامرف  صاقو  یبا  نب  دعـس  هک  یلاح  رد  دیـسر  هیـسداق  هزاورد  هب  نم  هقاـن 

. دوب هدننکراودیما  ام  يارب  اههلمح  دمآیم و  دورف  هیسداق  رد  ام  ياهریشمش 
. دزیرگب دریگ و  هیراع  لاب  ناگدنرپ  زا  دناوتب  رگا  تشادیم  تسود  نمشد  هک  ار  یهاگماش  رآ  دایب 

. دیسریمارف یهوک  نوچ  نآ  یپ  زا  مه  رگید  يرکشل  دروآیم  هلمح  ام  يوسب  ناشیا  زا  يرکشل  هاگ  ره 

لاوطلا www.Ghaemiyeh.comرابخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


. ماهدومزآراک ندز  هزین  رد  نم  هک  مدزیم  هزین  تخس  دش و  هدنکارپ  ناشیا  عمج  هک  مدزیم  ریشمش  ار  نانآ  نانچ  نم 
". دندوب هاوگ  دهاش و  ریرج  درمناوج و  نامعن  سیق و  مشاه و  ورمع و  روث  وبا 

______________________________

رکب وبا  دیدش  هقالع  دروم  كوبت ، زا  ریغ  رگید  ياهگنج  دحا و  ردب و  رد  ناگدننکتکرش  راصنا و  ناگرزب  زا  هملـسم  نب  دمحم  - 178
م) . ) توریب پاچ  دعس ص 443  نبا  تاقبط  ك ، ر . یگلاس ، تفه  داتفه و  رد  ترجه  رفص 46  هتشذگرد  رمع و  و 

م) . ) دوب دهاوخ  ساپس  هیام  بدا  ملع و  لها  ییامنهار  متفاین ، تسد  رعاش  نیا  لاح  حرش  هب  - 179
159 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دیوگیم نینچ  [ 180  ] درو نب  ةورع 
. متسه نابیتشپ  راک  راوس  نم  دننک  گنج  هب  تشپ  نارگید  نوچ  هک  دننادیم  یبوخ  هب  ناهبن  ورمع و  " 

. منکیم يرادیاپ  رازهشیب  نایژریش  نوچمه  ناشیا  ربارب  نم  دروآیم  هلمح  نمشد  هک  یماگنه  و 
. مرادیاپ دنکن  يرادیاپ  دروامه  هاگ  ره  نم  نوچ  یسک  مدرک و  يرادیاپ  مدوب  هتسب  دوخ  رب  ناشن  هک  یلاح  رد  هیسداق  مدرم  يارب 

. دنتشگزاب دندوب  هدمآ  هک  یهار  زا  هک  مدز  نانآ  رب  ریشمش  نانچ  دندش و  هدنکارپ  هک  مدز  هزین  اب  ار  ناشیا  نانچ 
. منکیمن یهاتوک  نآ  رد  منکیم و  شرافس  نینچ  مه  نم  دندوب  هدرک  شرافس  نینچ  ارم  مگرزب  ردپ  ردپ و 

ار وا  مشوـکیم و  ادـخ  هار  رد  مشاـب  هدـنز  هاـگ  ره  اـت  نم  دوـمرف و  تیادـه  دوـخ  نید  هب  ارم  هک  منکیم  شیاتـس  ار  دوـخ  راـگدرورپ 
". مرازگساپس

. تسا هدورس  نینچ  مه  هریبه  نب  سیق 
يرقلا و يداو  هب  دـندوب  حالـس  زا  هدیـشوپ  ناـگمه  هک  یلاـح  رد  ءاعنـص  نیمزرـس  زا  دـندوب  ناـبهگن  ناریـش  نوچمه  هک  ار  ناراوـس  " 

. مدروآ ماش  كومری و  بلک و  هلیبق  نیمزرس 
. دندیسریم رظنب  لاله  نوچ  هک  دندوب  هدش  رغال  نانچ  اهبسا  میتشگیمرب  مور  نیمزرس  زا  هک  یماگنه 

. دوب هدولآنوخ  اهبسا  ياهقاس  هک  یلاح  رد  میدیسر  هیسداق  هب  هام  کی  زا  سپ 
. میتخادرپ گنج  هب  گرزب  نانابزرم  نادنزرف  يرسک و  ياهرکشل  اب  اجنآ 

. مدرک گرزب  هدنامرف  هاگیاج  هب  ندیسر  گنهآ  دنداتفا  وپاکت  هب  اهبسا  مدید  هک  یماگنه 
______________________________

دودح ار  وا  گرم  مالعالا  رد  یلکرز  تسا ، هدرکن  كرد  ار  مالسا  تسا و  یلهاج  هرود  رعاش  کیلاعـصلا  ةورع  ای  درو  نب  ةورع  - 180
الامتحا تسا و  هدشن  وا  رعش  نیا  هب  ییهراشا  ءارعشلا  رعـشلا و  رد  ۀفاقثلا و  راد  یناغا ص 73 ج 3  رد  دـنادیم  ترجه  زا  شیپ  لاس  یس 

وا دروم  رد  دـعب  هحفـص  دـنچ  یقرواپ  رد  تسا و  دـیز  نب  ةورع  هک  تسا  يرگید  رعاش  زا  رعـش  تسا و  هدرک  هابتـشا  يرونید  هفینح  وبا 
م) . ) تسا هدش  هداد  حیضوت 

160 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. تشادن یگداتفا  راک  زا  يدنک  هک  يریشمش  اب  داتفا  نیمز  رب  هتشک  هک  مدز  شرس  رب  ریشمش  نانچ 

. دریگیم ینوزف  دنوادخ  هاگشیپ  رد  کین  راک  دومرف و  هرهب  ریخ  ام  يارب  اجنآ  دنوادخ 
". دوب غرم  رتش  مخت  تسوپ  نوچمه  ییوگ  هک  میتفاکش  میدیبوکورف و  نانچ  زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  ياهرس 

يورـشیپ مه  ناناملـسم  دندناسر ، نیادـم  هب  ار  دوخ  هک  دـنتخیرگ  نانچ  نانآ  دـندش  هتـشک  هیـسداق  رد  نایـسراپ  ناگرزب  نوچ  دـنیوگ ،
دندروخ و هزات  يامرخ  راب  ود  هک  نانچنآ  دـندوب  میقم  اجنامه  هام  تشه  تسیب و  دـندز و  ودرا  نیادـم  لباقم  هلجد  دور  رانک  دـندرک و 
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صاقو یبا  نب  دعـس  اب  دودح  نآ  ناناقهد  مومع  دـش  ینالوط  تدـم  نیا  قارع  مدرم  يارب  نوچ  دـندرک و  ینابرق  اجنامه  نابرق  دـیع  ود 
. دندرک حلص 

يارب دروم  نیا  رد  درک و  میـسقت  ناـشیا  ناـیم  ار  اـههنیجنگ  اـههنازخ و  درک و  عمج  ار  شیوخ  گرزب  ناـنابزرم  دـید  نینچ  هک  درگدزی 
ام هب  یهاشداپ  رگا  دیرتهتـسیاش و  اـههنیجنگ  نیا  فرـصت  يارب  امـش  دوش  نوریب  اـم  تسد  زا  یهاـشداپ  رگا  تفگ  تشون و  هلاـبق  ناـنآ 

دمآ و [ 181  ] ناولح هب  درک و  تکرح  دوخ  مشح  مدـخ و  کیدزن و  ناشیوخ  نانز و  اب  دـیهدیم و  سپ  ام  هب  ار  اهنآ  ناـتدوخ  ددرگرب 
. تشامگ نیادم  رد  دوخ  ینیشناج  هب  دوب  هدش  هتشک  هیسداق  رد  هک  ار  متسر  ردارب  زمره  رسپ  دازرخ  دش و  میقم 

نابز رب  ادـخ  مان  دوخ  تسخن  دـنیآرد و  هلجد  هب  داد  نامرف  ار  دوخ  نارای  دـش و  هداـمآ  دیـسر  صاـقو  یبا  نب  دعـس  هب  ربخ  نیا  نوچ  و 
نآ دندمآ ، نوریب  تمالـس  هب  هلجد  زا  نت  کی  زج  ناگمه  دندنار و  هلجد  هب  ار  دوخ  ياهبـسا  مه  مدرم  دش ، هلجد  دراو  بسا  اب  دروآ و 
یلو دوش  کشخ  نآ  ياهبآ  هک  درک  دوخ  لای  نداد  ناکت  هب  عورـش  دمآ و  نوریب  هلجد  زا  شبـسا  هک  دوب  راوس  خرـس  یبسا  رب  نت  کی 

. دش قرغ  دوب  یط  هلیبق  زا  هللا و  دبع  نب  کیلس  شمان  هک  درم 
هب دـنگوس  یلو  تسا  هداهن  امـش  راـیتخا  رد  یکـشخ  نوچمه  مه  ار  بآ  دـنوادخ  ناناملـسم  هورگ  يا  تفگ  تشاد  روضح  هک  ناـملس 

رد نم  ناج  هک  یسک 
______________________________

م) . ) دش هداد  حیضوت  رهش  نیا  هرابرد  یشاوح  رد  مه  البق  قارع ، يزرم  یناتسهوک و  ياهرهش  زا  ناولح : - 181
161 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دهدیم لیدبت  رییغت و  امتح  نآ  رد  هک  تسوا  تسد 
" دندمآ ناوید  دندمآ ، ناوید  دنتـشادرب " گناب  دننکیم  روبع  هلجد  زا  دـندز و  باب  ار  اهبسا  بارعا  هک  دـندید  نایناریا  نوچ  دـنیوگ 
زا دیرادن  قح  امش  تسام و  يایرد  ایرد  نابرع  هورگ  يا  هک  تشادرب  گناب  داتـسیا و  هلجد  هعیرـش  رانک  دمآ و  ناراوس  اب  دازرخ  [ 182]

زوریپ اهبرع  دـندرک  گنج  یتعاس  دـنداتفا ، بآ  رد  ناشیا  زا  رایـسب  یهورگ  دـندرک و  بارعا  هب  يزادـناریت  هب  عورـش  دـینک و  روبع  نآ 
نآ رد  دندناسر و  نیادم  هب  ار  دوخ  دنتسشن و  بقع  نایناریا  دندرک و  گنج  نانآ  اب  اهبرع  دنتفر و  نوریب  هلجد  رانک  زا  نایسراپ  دندش و 

نیادم یقرش  هزاورد  زا  هنابش  دید  نانچ  دازرخ  نوچ  دندرک و  هرصاحم  دوب  هلجد  هک  يوس  نامه  زا  ار  نانآ  ناناملسم  دندش و  يراصح 
تمینغ دندش و  نیادم  دراو  ناشیا  درک و  یلاخ  ناناملـسم  يارب  ار  نیادـم  درک و  ینیـشنبقع  [ 183  ] ءالولج هب  دوخ  ياهرکـشل  هارمه 

. دش خلت  هک  دنتخیر  ریمخ  رد  ارنآ  تسا و  کمن  دنتشادنپ  دنتفای و  تسد  روفاک  يدایز  رادقم  هب  هلمج  زا  دندروآ  تسدب  رایسب 
دیپس ماج  دریگیم و  نم  زا  یـسک  هچ  ار  خرـس  ماـج  نیا  هک  دوب  هتـشادرب  گـناب  يدرم  مدینـش  زور  نآ  رد  دـیوگیم  میلـس  نب  فنخم 

. دوب نیرز  ماج  نآ  هکنآ  لاح  دهدیم و 
ات منکیم  ییامنهار  هار  هب  ار  امـش  نم  تفگ  دمآ و  دعـس  شیپ  نیادـم  ياهربگ  زا  یکی  تشون ، رمع  يارب  ار  يزوریپ  حـتف و  ربخ  دـعس 

اهارحـص اهنابایب و  زا  دـندش و  ناور  وا  یپ  زا  رکـشل  تخادـنا و  شیپ  ار  وا  دعـس  دـیبایرد ، ار  اهنآ  دنـسرب  دـصقم  هب  نانآ  هکنآ  زا  شیپ 
دنتشذگ

: ءالولج گنج 

ار وا  مه  وا  تساوخ و  يرای  کمک و  وا  زا  تشون و  همان  دوب  ناولح  رد  هک  درگدزی  يارب  دـنام و  اجنامه  دیـسر  ءالولج  هب  نوچ  دازرخ 
. داتسرف ددم 

وخ نیگنس  ياهراب  دنزرف و  نز و  دنک و  قدنخ  دوخ  هاگودرا  درگ  رب  دازرخ 
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______________________________

م) . ) تسا هدمآ  تروص  نیمه  هب  یبرع  نتم  رد  - 182
نادلبلا ص 349. میوقت  همجرت  ك ، ر . تسه ، مه  يرهن  مان  ناسارخ ، هب  دادغب  هار  رد  یکرهش  ءالولج : - 183

د
162 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

لفون نب  ۀبجن  نب  کلام  نب  ورمع  درک و  هناور  ناشیا  يوس  هب  ار  ناراوس  زا  یهورگ  صاقو  یبا  نب  دعس  دنداتسرف ، [ 184  ] نیقناخ هب  ار 
درگ هدز و  ودرا  اجنآ  نایناریا  هک  دمآ  ءالولج  هب  درک و  تکرح  وا  تشامگ و  ناشیا  یهدـنامرف  هب  ار  ةرهز  نب  فانم  دـبع  نب  بهو  نب 

نایناریا يارب  لبج  ناهفـصا و  هیحان  زا  يدادما  ياهورین  دندز و  ودرا  ناشیا  هاگودرا  کیدزن  مه  ناناملـسم  دـندوب ، هدـنک  قدـنخ  دوخ 
. دیسریم

. دنوشیم رتشیب  زورب  زور  ناشیا  هک  نامن  ناشیا  هلمح  موجه و  رظتنم  وت  دنتفگ  کلام  نب  ورمع  دوخ  ریما  هب  دندید  نینچ  هک  ناناملسم 
واب دعـس  تساوخ ، هزاجا  هلمح  گنج و  زاغآ  يارب  وا  زا  دـناسر و  وا  عالطاب  ار  عوضوم  نیا  تشون و  همان  صاـقو  یبا  نب  دعـس  يارب  وا 

. داتسرف وا  يرای  هب  دندوب  هدایپ  دصشش  راوس و  دص  راهچ  هک  درم  رازه  اب  مه  ار  ةریبه  نب  سیق  داد و  هزاجا 
اب مه  کلام  نب  ورمع  دـندمآ ، نوریب  دـندش و  هدامآ  گنج  يارب  تسا ، هدیـسر  يدادـما  يورین  بارعا  يارب  هک  دیـسر  ربخ  ناـیناریا  هب 

ناراوس یهدنامرف  ۀیوج و  نب  ریهز  اب  پچ  يولهپ  یهدنامرف  يدع و  نب  رجح  اب  وا  هاپـس  تسار  يولهپ  یهدنامرف  دش ، هدامآ  ناناملـسم 
. دوب دلیوخ  نب  ۀحیلط  اب  ناگدایپ  یهدنامرف  برک و  يدعم  نب  ورمع  اب 

هاگنآ دـش  مامت  اهریت  ات  دـندرک  ناراب  ریت  ار  رگید  کی  تسخن  دـندرک ، يرادـیاپ  هورگ  ود  ره  دـندرب و  موجه  رگید  کی  هب  رکـشل  ود 
گنج بش  ات  ار  زور  نآ  مامت  دنتخادرپ و  ینهآ  ياهزرگ  ریـشمش و  هب  سپـس  تسکـش و  مه  رد  اههزین  هک  دـندرک  دربن  هزین  اب  نادـنچ 

ترصن و دنوادخ  داهن  يدرز  هب  يور  باتفآ  نوچ  نتفگ و  ریبکت  هراشا و  اب  زج  دنرازگب  زامن  دنتسناوتن  زور  نآ  رد  ناناملـسم  دندرک و 
لاعتم دـنوادخ  دنتـشکیم و  نایناریا  زا  بش  ات  نانآ  دومرف و  زیرگ  هب  راداو  ار  ناشیا  نمـشد  داتـسرفورف و  ناناملـسم  رب  ار  دوخ  يزوریپ 

. داد رارق  ناناملسم  تمینغ  ار  ناشیا  لاوما  مامت  هاگودرا و 
هام نوچ  شاهرهچ  هک  مدـید  ار  يرتخد  یتخت  يور  رب  نآ  لخاد  مدـش و  ییهمیخ  دراو  ناـیناریا  هاـگودرا  رد  دـیوگیم  هبلعث  نب  نقحم 

هب شمشچ  نوچ  دوب 
______________________________

ص 351 نادلبلا - میوقت  همجرت  ك ، ر . رتشیب ، عالطا  يارب  ناولح ، نیریش و  رصق  نایم  نادمه  هب  دادغب  هار  رس  رب  يرهش  نیقناخ : - 184
م) . ) گنهرف داینب  پاچ 

163 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دوخ يرسمه  هب  ار  وا  دیشخب و  دشخبب و  نم  هب  ار  وا  متساوخ  مدروآ و  کلام  نب  ورمع  شیپ  متفرگ و  ار  وا  تسیرگ  دیـسرت و  داتفا  نم 

. مدروآرد
دوب ریظن  مک  ياهتوقای  دیراورم و  رهوگ و  هب  هتسارآ  هک  الط  زا  يرتش  هدام  همسجم  ناشیا  ياههمیخ  زا  ییهمیخ  رد  تلـص  نب  ۀجراخ 

. درک میلست  میانغ  يروآعمج  تسرپرس  هب  ارنآ  دروآ و  تسدب  دوب  ییوهآ  هدام  هزادناب  نآ  مامت  راوس و  نآ  رب  نیرز  يدرم  و 
نانز اب  دش و  هدنامرد  تخس  درگدزی  دندیـسر ، درگدزی  شیپ  ناولح  رد  ات  دنداهن  زیرگ  هب  يور  دندرک و  ینیـشنبقع  نانچمه  نایناریا 

. دمآ دورف  ناشاک  مق و  رد  درک و  تکرح  اجنآ  زا  تشاد  هارمه  هک  ییاههنیجنگ  لاوما و  ناراکتمدخ و  نادنزرف و  و 
ناگدازآ و نارتخد  زا  ریـسا  يدایز  هورگ  دـندوب و  هدرواین  تسدـب  نآ  ریظن  هک  دـندروآ  تسدـب  یمیانغ  ءـالولج  گـنج  رد  ناناملـسم 
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. دنتفرگ ناریا  ناگرزب 
دنتشاد تکرش  نیفص  گنج  رد  نانز  نآ  نارسپ  مربیم و  هانپ  وت  هب  ءالولج  ناریسا  نادنزرف  رـش  زا  نم  ایادخ  تسا  هتفگیم  رمع  دنیوگ 

یهاگیاپ ات  تشاذگ  یقاب  ءالولج  رد  راوس  رازه  راهچ  هارمه  ار  یلجب  هللا  دـبع  نب  ریرج  کلام ، نب  ورمع  دـندوب . هدیـسر  غولب  دـح  هب  و 
. دنک يریگولج  قارع  یحاون  هب  نایناریا  ذوفن  زا  هک  دشاب 

دمآ هفوک  هب  درک و  تکرح  مدرم  اب  مه  دعس  و  تفر ، دوب  نیادم  رد  هک  صاقو  یبا  نب  دعـس  شیپ  درک و  تکرح  مدرم  رگید  اب  دوخ  و 
لزع ار  وا  رمع  سپـس  دوب و  قارع  قطانم  مامت  هفوک و  ریما  مین  لاـس و  هس  تدـم  صاـقو  یبا  نب  دعـس  تشون ، رمع  يارب  ار  حـتف  ربخ  و 
هفوک جارخ  رب  ار  فینح  نب  ورمع  تواـضق و  يارب  ار  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  گـنج و  یهدـنامرف  هب  ار  رـسای  نب  راـمع  وا  ياـج  هب  درک و 

مق و هب  نایناریا  فارـشا  دوخ و  نادـناخ  ناگرزب  هارمه  درگدزی  دـندرک و  ینیـشنبقع  ناولح  ات  نایناریا  نوچ  دـنیوگ  [ 185 . ] تشامگ
يا تفگ  واب  دوب  زیورپ  ورسخ  رسپ  هیوریش  ییاد  هک  نازمره  مانب  وا  ناکیدزن  نادناخ و  زا  يدرم  تخیرگ ، ناشاک 

______________________________

نآ دوخ  دیسر و  تداهـش  هب  هک  تسا  یناملـسم  نیتسخن  شردام  ناناملـسم ، ناماگـشیپ  زا  هیلع  هللا  ناوضر  رـسای  نب  رامع  بانج  - 185
ياملع ناگرزب و  زا  دوعسم ، نب  هللا  دبع  بانج  دش . دیهش  یگلاس  دنچ  دون و  رد  ترجه  متفه  یس و  لاس  رد  نیفص  گنج  رد  راوگرزب 

يارب تشذگرد . دوب  نیگمشخ  نامثع  رب  تخس  هک  یلاح  رد  ترجه  موس  ای  مود  یس و  لاس  هب  یگلاس  دنچ  تصش و  رد  هک  ناناملسم 
م) . ) 256 ج 3 43 ج 4 و 259 - تاحفص 47 / ریثا ، نبا  هباغلا ، دساك  ر . رتشیب ، عالطا 

164 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
زا ار  ناشیا  هک  تسین  اجنآ  یـسک  دنتـسه و  زاوها  هقطنم  رد  مه  ناشیا  زا  یعمج  دـناهدروآ و  هلمح  وت  رب  ناولح  هیحان  زا  بارعا  هاشداپ 

؟ درک دـیاب  هچ  تسیچ و  هراـچ  تفگ  درگدزی  دوب ، يرعـشا  یـسوم  وبا  ناـهارمه  ناراوس و  وا  روـظنم  درادزاـب و  يراـک  بارخ  داـسف و 
درگ زاوها  سراف و  زا  یلاوما  مشاب و  اجنآ  منک و  عمج  ار  نایناریا  ات  يراد  لیـسگ  هیحاـن  ناـب  ارم  هک  تسا  نینچ  حالـص  تفگ  نازمره 

يرادنامرف نامرف  دمآ و  شوخ  راتفگ  نیا  ار  درگدزی  يوش ، دـنمورین  نانمـشد  اب  گنج  يارب  هلیـسو  نآ  اب  هک  متـسرفب  وت  يارب  مروآ و 
. درک هناور  وا  هارمه  نارگ  يرکشل  تشون و  وا  يارب  ار  سراف  زاوها و 

: رتشوش رهش  گنج 

تمحزب دـیآ  شیپ  هرـصاحم  رگا  هکنیا  يارب  درک و  تمرم  ارنآ  يوراب  دز و  ودرا  اجنآ  دـناسر و  رتشوش  رهـش  هب  ار  دوخ  نازمره  [ 186]
وا شیپ  يرایسب  هورگ  تساوخ و  يرای  نانآ  زا  تشاد و  لیسگ  فارطا  ياهرهش  اهنیمزرس و  هب  ار  یناسک  درک و  عمج  راب  راوخ و  دتفین 

رازه هارمه  ار  نرقم  نب  نامعن  هک  تشون  رـسای  نب  راـمع  يارب  رمع  تشون و  رمع  يارب  ار  عوضوم  مه  يرعـشا  یـسوم  وبا  دـندش ، عمج 
ریرج دناسرب ، یسوم  وبا  هب  ار  دوخ  تشون  دوب  ءالولج  میقم  هک  هللا  دبع  نب  ریرج  هب  رامع  دتسرفب ، یسوم  وبا  يرای  هب  ناناملـسم  زا  راوس 

. تسویپ یسوم  وبا  هب  مدرم  رگید  اب  دوخ  تشاذگ و  ءالولج  رد  بارعا  زا  نت  رازه  ود  اب  ار  یلجب  سیق  نب  ةورع 
نب هللا  دـبع  هک  تشون  رـسای  نب  رامع  يارب  مه  رمع  تساوخ ، يرتشیب  يدادـما  ياهورین  وا  زا  تشون و  همان  رمع  هب  رگید  راب  یـسوم  وبا 

رامع دوش ، قحلم  یـسوم  وبا  هب  مدرم  رگید  مین  اب  دوخ  دراذگب و  وا  اب  ار  مدرم  زا  یمین  درامگب و  دوخ  ینیـشناج  هب  هفوک  رد  ار  دوعـسم 
. دوب هدیسر  اجنآ  ءالولج  يوس  زا  مه  ریرج  ماگنه  نیا  رد  دمآ و  یسوم  وبا  شیپ  درک و  تکرح 

رتشوش هب  ار  دوخ  درک و  تکرح  مدرم  اب  دیسر  یسوم  وبا  شیپ  اهرکشل  نوچ 
______________________________

زورما رهـش  نیا  تیعمج  یناگرزاب ، هدمع  زکارم  زا  نوراک و  دور  رانک  زاوها و  زا  سپ  ناتـسزوخ  مود  رهـش  رتست : رتشـش  رتشوش  - 186
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. مالـسا فراعملا  ةرئاد  رد  زرمارک  هلاقم  ك ، نآ ر . یخیرات  ییایفارغج و  قباوس  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  تسا  رفن  رازه  دـصکی  دودـح  رد 
م) . ) نآ یبرع  همجرت  ص 241 ج 5 

165 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
رب داد ، یگنج  شیارآ  ار  ناناملسم  مه  یسوم  وبا  دمآ ، نوریب  دیدرگ و  هدامآ  گنج  يارب  دعب  دش و  نصحتم  رهـش  رد  نازمره  دناسر و 
رب کـلام و  نب  سنا  ناراوس  همه  رب  ار و  يرکب  روث  نب  ةأزجم  پچ  يولهپ  رب  ار و  کـلام  نب  سنا  ردارب  کـلام  نب  ءارب  تسار  يوـلهپ 

. تشامگ ار  ءاجر  نب  ۀملس  ناگدایپ 
دوخ ترصن  دنوادخ  دندش و  هتشک  يوس  ود  ره  زا  يرایـسب  هورگ  تفرگ و  رد  تخـس  یگنج  دندش و  روهلمح  رگید  کی  هب  هورگ  ود 
روث نب  ةأزجم  کلام و  نب  ءارب  گنج  نیا  رد  دندش ، نصحتم  دندناسر و  رتشوش  رهـش  هب  ار  دوخ  دـنتخیرگ و  نایـسراپ  داتـسرفورف و  ار 

، دز ندرگ  دروآ و  شیپ  ار  ناریـسا  یـسوم  وبا  هک  دـندش  ریـسا  نت  دصـشش  هتـشک و  نت  رازه  هکرعم  رد  مه  ناـیناریا  زا  دـندش و  هتـشک 
هدیشوپ رهش  فارشا  زا  یکی  یبش  هکنآ  ات  دنتشاد  هرـصاحم  رد  نانچمه  ار  نایـسراپ  دندنام و  رتشوش  هزاورد  رب  يزارد  تدم  ناناملـسم 
منادنزرف نز و  مدوخ و  ایآ  ینک  فرصت  ییاشگب و  ار  رهش  گنج  روز و  اب  یناوتب  هک  منک  يراک  رگا  تفگ  واب  دمآ و  یـسوم  وبا  شیپ 

، تسرفب نم  هارمه  ار  دوخ  نارای  زا  يدرم  تفگ  دوب  ۀنیس  شمان  هک  درم  نآ  يرآ ، تفگ  دوب ؟ میهاوخ  ناما  رد  نم  ياهنیمز  لاوما و  و 
ناما رد  وا  يدوبان  كاله و  زا  نم  هک  دوریم  ییاج  هب  یناریا  درم  نیا  اب  دشورفیم و  ادخ  هب  ار  دوخ  ناج  درم  مادـک  تفگ  یـسوم  وبا 

ناگمه يارب  وا  دوس  دنامب  تمالـس  رگا  تفر و  دهاوخ  تشهب  هب  دوش  هتـشک  رگا  دراد  تمالـس  هب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دـیاش  متـسین و 
. دیامرف ظفح  ارت  دنوادخ  هک  ورب  تفگ  یسوم  وبا  مرضاح ، نم  تفگ  دوب  فوع  نب  سرشا  شمان  هک  نابیش  ینب  زا  يدرم  تسا .

هناخ زا  ار  وا  درب و  دوخ  هناخ  هب  درک و  رهش  دراو  ینیمز  ریز  یهار  زا  ار  وا  سپس  دنتـشذگ و  نوراک  زا  تسخن  تفر  درم  نآ  اب  سرـشا 
رانک هشوگ و  رد  ار  وا  هنیـس  درک ، نانچ  نک و  تکرح  مرـس  تشپ  زا  نم  راکتمدخ  نوچمه  تفگ  دناشوپ و  وا  رب  ییابع  دروآ و  نوریب 

اب هک  درب  نازمره  خاـک  راـنک  ار  وا  سپـس  درب و  دـندرکیم  یناـبهگن  رهـش  ياـههزاورد  زا  ناـنابهگن  هک  ییاـج  هب  ار  وا  دـنادرگ و  رهش 
تشگرب هناخ  هب  سرشا  اب  هنیس  سپس  دیدب ، ار  اهنیا  همه  سرشا  دندوب و  هتخورفا  عمش  دوب و  هداتسیا  رد  رانک  دوخ  نارادرس  زا  یهورگ 

درم تسیود  هک  دوزفا  تفگ و  واب  دوب  هدید  هچنآ  سرشا  دنتفر و  یسوم  وبا  شیپ  درب و  نوریب  ینیمز  ریز  هار  نامه  زا  ار  وا  و 
166 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. يدنویپب ام  هب  مدرم  همه  اب  وت  میاشگب و  ار  هزاورد  وت  يارب  مشکب و  ار  اههزاورد  نانابهگن  ات  تسرفب  نم  هارمه  ار 
دوریم ؟ سرشا  اب  دشورفیم و  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  یسک  هچ  تفگ  یسوم  وبا 

هک یلاح  رد  دندش و  هدامآ  دندمآ و  نوریب  هنیـس  هناخ  زا  دراو و  ینیمز  ریز  هار  نامه  زا  هنیـس  سرـشا و  اب  دـندش و  بلطواد  درم  تسی 
ار دوخ  مدرم  همه  هارمه  مه  یسوم  وبا  دندناسر ، رهش  هزاورد  هب  ار  دوخ  دندمآ و  نوریب  هناخ  زا  درکیم  تکرح  نانآ  شیپاشیپ  سرـشا 

هداد تشپ  وراب  راوید  هب  مدرم  دنداهن و  نانآ  رب  ریشمش  دندیـسر و  نانابهگن  هب  شناهارمه  سرـشا و  نوچ  دوب ، هدناسر  هزاورد  تشپ  هب 
دندناسر هزاورد  هب  ار  دوخ  سرشا  نارای  دوش  ناشیا  یمرگتشپ  هیام  هک  دنتفگیم  ریبکت  شنارای  یـسوم و  وبا  و  دندوب ، هتخیر  مه  هب  و 
نارادرس هارمه  نازمره  دنداهن ، ناشیاب  ریشمش  دندمآ و  رد  رهش  هب  ناناملسم  یـسوم و  وبا  دندوشگ و  ار  هزاورد  دنتـسکش و  ارنآ  لفق  و 

راوخ و ات  درک  هرـصاحم  ار  نازمره  تفرگب و  دوب  نآ  رد  ارچ  نآ  رهـش و  یـسوم  وبا  درب و  هانپ  دوب  رهـش  لخاد  هک  يژد  هب  دوخ  گرزب 
اب تفریذپ و  یـشاب ، رمع  نانمؤم  ریما  نامرف  میلـست  هک  مهدیم  ناما  ارت  تفگ  یـسوم  وبا  تساوخ ، ناما  یـسوم  وبا  زا  دش و  مامت  وا  راب 

رمع دزن  کـلام  نب  سنا  یهدـنامرف  هب  درم  دصیـس  هارمه  ار  شناـهارمه  وا و  هک  دـمآ  یـسوم  وبا  شیپ  دوـخ  نادـنواشیوخ  نارادرس و 
مک میب  زا  ناشیا  ندمآ  دورف  زا  مدرم  دنیآ  دورف  دنتـساوخ  دندیـسر و  [ 187  ] ۀنیمس مانب  یبآ  رانک  نوچ  دندرک و  تکرح  نانآ  داتـسرف .

یکی دنیآ ، دورف  هک  دنداد  هزاجا  دندمآ و  وا  شیپ  تسا  ناشیا  هدنامرف  کلام  نب  سنا  دنتـسناد  نوچ  یلو  دندرک  يریگولج  بآ  ندش 
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رب تفگ  نازمره  دنک ، نوریب  بآ  نیا  رانک  زا  ار  ناشیا  ات  دندرک  هچ  ام  اب  ناشیا  هک  هدـب  ربخ  نانمؤم  ریما  هب  تفگ  واب  سنا  ناهارمه  زا 
؟ دنکیم ادیپ  ییاج  نانچ  رگم  دربب  اج  نیا  زا  رتدب  ییاج  هب  ار  ناشیا  دهاوخب  یسک  هک  ضرف 

ریـشمش و دـنبرمک و  هماج و  شناهارمه  نازمره و  دـندوب  هداد  روتـسد  دـندمآ و  رمع  هناـخ  راـنک  هنیدـم و  هب  دـندرک و  تکرح  هاـگنآ 
. تسا روهشم  وا  ناتساد  دنیبب و  ار  ناشیا  تایه  نارادرس و  هناهاشداپ و  ياههماج  رمع  ات  دنشوپب  هراوشوگ  دنبوزاب و 

______________________________

. تسا لوا  لزنم  دنیآ  هرصب  يوس  هب  حانب  زا  نوچ  میجه و  ینب  زا  یبآ  مان  - 187
167 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هرصاحم ارنآ  دمآ و  [ 188  ] شوش هب  رتشوش  زا  یسوم  وبا  تشگرب . دوب  ناشیا  رارقتسا  لحم  هک  هفوک  هب  دوخ  ناهارمه  اب  رسای  نب  رامع 
داتـشه دمآ و  وا  شیپ  نابزرم  تفریذپ ، هک  دهد  ناما  وا  صاوخ  ناشیوخ و  زا  نت  داتـشه  واب و  تساوخ  یـسوم  وبا  زا  نآ  نابزرم  درک ،

هدرمشرب هک  ار  نت  داتشه  نآ  دندز و  ار  شندرگ  داد  روتسد  یسوم  وبا  دوب  هدرمشن  ناشیا  اب  ار  دوخ  نوچ  درمشرب و  ار  دوخ  زا  ریغ  درم 
. تفرگ تمینغ  هب  دوب  نآ  رد  هچ  ره  دش و  رهش  دراو  درک و  دازآ  دوب 

، دوشگ ار  رهـش  فوجنم  درکیم ، یهارمه  مه  عرقا  نب  بئاس  ار  وا  هک  تشاد  لیـسگ  [ 189  ] قذـقناگرهم هب  ار  روث  نب  فوجنم  هاگنآ 
یکی رد  بئاس  دوب ، هرمیص  رد  نازمره  تنوکس  لحم  دوب و  اجنآ  یلیم  کی  هلـصاف  رد  هک  دمآ  رد  رتشوش  رالاس  نازمره  خاک  هب  بئاس 
يارب همسجم  نیا  تشگنا  هراشا  تفگ  بئاس  دنکیم ، نیمز  هب  هراشا  دوخ  تشگنا  اب  هک  دید  راوید  رب  ياهمـسجم  خاک  نآ  ياههناخ  زا 
نیگن بئاس  دوب ، رهوگ  رد و  زا  هدنکآ  نازمره و  زا  هک  دنتفای  تسد  ياهچقودنص  هب  دندنک و  دینک ، رفح  ار  اج  نیمه  تسا ، یعوضوم 

دوب هدرک  اضاقت  تسا و  هتشادرب  دوخ  يارب  ار  ینیگن  هک  تشون  داتـسرف و  یـسوم  وبا  يارب  ار  یقاب  تشادرب و  دوخ  يارب  ار  رتشگنا  کی 
دمآ نوچ  هک  درک  راضحا  ار  نازمره  داتسرف و  ار  یسک  رمع  داتسرف ، رمع  يارب  ار  هچقودنص  درک و  تقفاوم  یـسوم  وبا  دشخبب  واب  ارنآ 

زا تسا  هتفای  ار  نآ  هک  یـسک  تفگ  رمع  تسا ، هدـش  مگ  نآ  زا  نیگن  کی  يرآ و  تفگ  یـسانشیم ؟ ار  هچقودنـص  نیا  ایآ  تفگ  واب 
. تسا هدوب  سانشرهوگ  دبس  هدنبای  هک  دسریم  رظنب  نینچ  تفگ  نازمره  تسا . هدیشخب  واب  مه  وا  هتساوخ و  ار  نیگن  نآ  یسوم  وبا 
تکرح دوخ  ناهارمه  اب  دیـسر  واب  زاوها  حتف  ربخ  نوچ  تشامگ و  نیرحب  يرادنامرف  هب  ار  صاعلا  یبا  نب  نامثع  باطخ  نب  رمع  سپس 

داد و رارق  ترجه  لـحم  هاـگیاپ و  ارنآ  دیـسر و  [ 190  ] جوت هقطنم  هب  اـت  درک  يورـشیپ  سراـف  رد  دـش و  ناریا  ياهنیمزرـس  دراو  درک و 
ریشدرا رهش  مدرم  اب  تخاس و  نآ  رد  یعماج  دجسم 

______________________________

م) . ) تسا لوفزد  ياهشخب  زا  زورما  ناتسزوخ و  میدق  دابآ  ياهرهش  زا  - 188
هار تسار  بناـج  رب  عیـسو  هدرتسگ و  ياهیحاـن  دـناهدرک . همجرت  هدـکناگرهم  تروص  هب  تاـشن  قداـص  موحرم  قذـقناگرهم ، - 189

م) . ) ناوارف ياههدکهد  اهناتسرهش و  ياراد  تسا و  هدوب  نادمه  هب  ناولح 
نادلبلا میوقت  همجرت  ك ، ر . تسا ، هدوب  رتکچوک  ناجرا  زا  ریسمرگ و  يرهش  تسا  هدش  طبـض  مه  زوت  هوت - ياهتروصب  جوت : - 190

م) . ) ص 375
168 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ار یلاس  دـش و  زوریپ  [ 191  ] ناجرا رختـسا و  روپاش و  یحاون  زا  یـشخب  رب  تفای و  تسد  ناشیا  ياهنیمزرـس  زا  یـشخب  رب  درک و  گنج 
. دمآزاب هنیدم  هب  شیوخ  تشامگ و  دوخ  نارای  رب  ار  صاعلا  یبا  نب  مکح  دوخ  ردارب  سپس  دنارذگ و  اجنآ 

. تشک ار  وا  دش و  زوریپ  وا  رب  مکح  هک  تخات  صاعلا  یبا  نب  مکح  رب  درک و  عمج  نارگ  ياهرکشل  كرهس  مانب  سراف  هقطنم  نابزرم 

: دنواهن گنج 
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دندش و هتـشک  ءالولج  رد  نایناریا  نوچ  هک  دوب  نانچ  دـمآ و  شیپ  دـنواهن  گنج  يدالیم )  641  ) ترجه مکی  تسیب و  لاس  رد  هاـگنآ 
دندمآ ناجیه  هب  وا  يارب  مدرم  تساوخ . يرای  مدرم  زا  داتسرف و  وس  همه  ار  دوخ  ناگداتـسرف  تفر ، ناشاک  مق و  هب  تخیرگ و  درگدزی 

رد ناـهام  نادـمه و  ناهفــصا و  ير و  دـنوامد و  ناـگرگ و  ناردـنزام و  سموـق و  مدرم  دـندش  عـمج  وا  شیپ  يوـس  ره  زا  ناـیناریا  و 
. تشاد لیسگ  دنواهن  هب  ار  نانآ  هدنامرف و  ناشیا  رب  ار  زمره  رسپ  هاش  نادرم  درگدزی  دندمآ ، درگ  وا  شیپ  نارگ  ياهرکشل 

تسخن تفر  ربنم  هب  دمآ و  نوریب  تشاد  تسد  رد  ار  همان  نآ  هک  یلاح  رد  باطخ  نب  رمع  تشون ، رمع  يارب  ار  عوضوم  رـسای  نب  رامع 
. تفگ نینچ  سپس  دروآ و  اجب  ار  ادخ  شیاتس  ساپس و 

داد و يزاینیب  یتسدگنت  زا  سپ  یتسود و  تفلا و  یگدنکارپ  زا  سپ  ار  امش  دومرف و  دییات  مالسا  اب  ار  امش  دنوادخ  بارعا  هورگ  يا  " 
ناطیـش نونکا  دـیدشن و  بوـلغم  دـیتخیرگن و  گـنج  زا  امـش  داد و  يزوریپ  ار  امـش  دـیدرک  رادـید  دوـخ  نمـشد  اـب  هک  گـنج  ره  رد 
یحاون مدرم  تسا  هتشون  نآ  رد  هک  تسا  رسای  نب  رامع  همان  نیا  تسا و  هدروآ  مهارف  ادخ  رون  ندرک  شوماخ  يارب  گرزب  ياهرکـشل 

هک دناهدش  عمج  دوخ  هاشداپ  شیپ  ناگمه  نادنبسام  ناهام و  نادمه و  مق و  ناهفصا و  ير و  ناگرگ و  دنوامد و  ناردنزام و  سموق و 
هرصب هفوک و  رد  امش  ناردارب  يوس 

______________________________

يرجه متفه  نرق  ات  رهش  نیا  سراف ، ناتـسزوخ و  یقرـش  زرم  رد  درک  انب  ارنآ  یناساس  دابق  هک  سراف  یمیدق  ياهرهـش  زا  ناجرا : - 191
اب دـیدشت "ر "و  نودـب  هملک  نیا  نآ . یبرع  همجرت  مالـسا ص 581 ج 1  فراـعملا  ةرئاد  رد  كرتش  هلاـقم  ك ، ر . تسا ، هدوب  رومعم 

م) . ) تسا هدروآ  دوخ  رعش  رد  دیدشت  نودب  ارنآ  یبنتم  تسا و  هتفر  راکب  دیدشت 
169 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

نم رب  دروم  نیا  رد  ار  دوخ  يار  دننک  گنج  امش  اب  امش  ياهنیمزرـس  رد  دننک و  نوریب  ناشدوخ  ياهنیمزرـس  زا  ار  نانآ  دننک و  تکرح 
هدـیزرو و ارت  راگزور  هتـشک و  راک  ارت  اهراک  نانمؤم  ریما  يا  هک  تشاد  راهظا  نینچ  تفگ و  نخـس  هللا  دـیبع  نب  ۀـحلط  دـینک " هضرع 

. مینک تکرح  ات  هدب  تکرح  ار  ام  مینک و  تعاطا  ات  هدب  نامرف  ییاورنامرف  وت  تسا و  هدرک  هدومزآ 
زا سیونب  اهینمی  يارب  دـننک و  تکرح  ماش  زا  ات  سیونب  ماـش  مدرم  يارب  ناـنمؤم  ریما  يا  هک  تفگ  نخـس  ناـفع  نب  ناـمثع  وا  زا  سپ 

ناناملسم یسرب  هفوک  هب  نوچ  نک و  تکرح  هنیدم  مدرم  اب  مه  تدوخ  دننک  تکرح  هرصب  زا  سیونب  اهیرصب  يارب  دننک و  تکرح  نمی 
. دوب یهاوخ  يرتشیب  رکشل  ياراد  رتدنمورین و  ناشیا  زا  ینک  نینچ  رگا  دناهدیسر و  اجنآ  دوخ  ياهنیمزرس  اهرهش و  زا  مه  رگید 

هچ هراـب  نـیا  رد  وـت  نـسحلا  وـبا  يا  تـفگ  ع )  ) یلع هـب  رمع  دـیوگیم ، تـسرد  ناـمثع  هـک  دنتـشادرب  گـناب  هشوـگ  ره  زا  ناناملـسم 
رگا دـننکیم و  ناشیا  نادـنزرف  نز و  ناگتـسب و  گنهآ  نایمور  يربب  نوریب  ماش  زا  ار  ماـش  رکـشل  همه  رگا  دومرف  ع )  ) یلع ییوگیم ؟

وت يارب  راک  نانچ  يوش  نوریب  مرح  نیا  زا  تدوخ  رگا  دنروآیم و  موجه  ناشیا  نیمزرس  رب  اهیشبح  یهد  تکرح  ار  نمی  رکـشل  همه 
تفگ دنهاوخ  دننیبب  دوخ  لباقم  ارت  نایناریا  نوچ  يوش و  دوخ  يور  شیپ  زا  رتنارگن  دوخ  رس  تشپ  زا  تسا  نکمم  هک  دوشیم  راوشد 

مالـس و هک  نامربمایپ  راگزور  رد  ام  و  دـننک ، گنج  رتتخـس  هک  دـش  دـهاوخ  بجوم  تسا و  برع  ياهنیمزرـس  ماـمت  هاـشداپ  نیا  هک 
موس ود  هک  یـسیونب  اهیماش  يارب  مدقتعم  میاهدرکن ، راکیپ  نمـشد  اب  ددع  ترثک  هب  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  داب و  وا  رب  ادخ  دورد 

. اهرهش اهناتسا و  رگید  نامع و  مدرم  يارب  نینچمه  دننک  تکرح  ناشیا  موس  کی  دننامب و  یقاب  ماش  رد  ناشیا 
نامه دیشاب و  گنهامه  نم  اب  هراب  نآ  رد  مه  امش  متشادیم  تسود  یلو  مراد  داقتعا  نآ  رب  مدوخ  هک  تسا  ییار  نامه  نیا  تفگ  رمع 

. تشون اهناتسرهش  يارب  هنوگ 
ار یهدنامرف  دشاب و  موق  نآ  ياههزین  رس  ربارب  رد  يراوتـسا  رپس  ادرف  هک  مرامگیم  گنج  نیا  یهدنامرف  هب  ار  یـسک  تفگ  رمع  هاگنآ 
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نرقم نب  نامعن  هب 
170 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. داد دوب  رکسک  جارخ  تسرپرس  ادخ و  لوسر  باحصا  ناگدیزگ  زا  هک  [ 192  ] ینزم
دهاوخ نامی  نب  ۀفیذح  گنج  هدنامرف  دش  هتـشک  نامعن  رگا  تفگ  واب  درپس و  واب  ار  نامعن  نامرف  درک و  راضحا  ار  عرقا  نب  بئاس  رمع 
هتـشک وا  رگا  هبعـش و  نب  ةریغم  دش  هتـشک  وا  رگا  دوب و  دهاوخ  هدنامرف  یلجب  هللا  دبع  نب  ریرج  [ 193  ] دش هتـشک  مه  هفیذح  رگا  دوب و 

. دوب دنهاوخ  هدنامرف  سیق  نب  ثعشا  دش 
نب ۀحیلط  برک و  يدعم  نب  ورمع  دنیآیم  رامشب  برع  راک  راوس  عاجش و  هک  دنتسه  وت  دزن  درم  ود  تشون  ینزم  نرقم  نب  نامعن  يارب 

. نکم يراک  چیه  تسرپرس  ار  نانآ  یلو  نک  تروشم  ود  نآ  اب  گنج  دروم  رد  دلیوخ 
نیا رگا  سیونم و  نم  يارب  ياهوای  بلطم  چـیه  شاب و  میانغ  تسرپرـس  وت  داد  يزوریپ  ار  ناناملـسم  دـنوادخ  رگا  تفگ  بئاس  هب  رمع 

. منیبن ارت  رگید  هک  ورب  ییاج  هب  دش  دوبان  رکشل 
زا موس  ود  يرعشا  یـسوم  وبا  دندیـسر ، وس  ره  زا  يدادما  ياهورین  داد و  واب  ار  نامعن  نامرف  دیـسر  هفوک  هب  نوچ  درک و  تکرح  بئاس 
رد دندرک و  تکرح  دنواهن  يوس  دندش و  هدامآ  مدرم  دمآ ، هفوک  هب  درک و  تکرح  موس  کی  اب  تشاذگ و  یقاب  هرصب  رد  ار  نایرکشل 

یهدـنامرف هب  مه  نایناریا  دـندز ، ودرا  [ 195  ] ناحبـسیدق مانب  ياهدـکهد  رانک  دـنواهن  یگنـسرف  هس  رد  [ 194"  ] ناهدیفـسا مانب " ییاج 
دوخ هاگیاج  رد  رکشل  ود  زا  کی  ره  دندنک و  قدنخ  دوخ  درگ  دندز و  ودرا  ناناملسم  هاگودرا  کیدزن  دندمآ و  زمره  رسپ  هاش  نادرم 

نوریب دـناهدنام و  دوخ  ياـج  رد  هورگ  نیا  هک  تسیچ ؟ امـش  هدـیقع  تفگ  هحیلط  برک و  يدـعم  نب  ورمع  هب  نرقم  نب  ناـمعن  دـندوب ،
تسا و هتشذگرد  نانمؤم  ریما  ینک  عیاش  هک  تسا  نآ  تحلصم  تفگ  ورمع  دسریم ، ناشیا  يارب  زور  ره  يدادما  ياهورین  دنیآیمن و 

ناشیا ربارب  رد  هاـگنآ  دـنیآیمرب و  اـم  بیقعت  هب  دـسرب  ناـشیاب  ربخ  نیا  نوچ  ینک و  ینیـشنبقع  دنتـسه  وت  هارمه  هک  یناـسک  همه  اـب 
. دندمآ نوریب  بارعا  یپ  رد  رگید  کی  هب  نداد  هدژم  نمض  نایناریا  درک ، نانچ  نامعن  درک ، میهاوخ  يرادیاپ 

______________________________

وا لاح  حرش  دعس  نبا  تاقبط  رد  تسا ، هدش  هتشک  دنواهن  گنج  رد  هدوب و  هفوک  نکاس  سپـس  هرـصب و  نکاس  نرقم ، نب  نامعن  - 192
م) . ) هباغلا ص 31 ج 5 دسا  ریثا ، نبا  ك ، رتشیب ر . عالطا  يارب  تسا و  هدماین  لیصفت  هب 

م) . ) هرهازلا ص 102 ج 1 موجنلا  يدرب ، يرغت  نبا  ك ، ر . نامیلا ، نب  ۀفیذح  هرابرد  رتشیب  عالطا  يارب  - 193
م) . ) تسا هدرواین  ار  ناحبسیدق  تسا ، هدرک  طبض  ناجدیفسا  تروصب  نادلبلا  مجعم  رد  توقای  - 195 - 194

171 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
هدیبوک يادص  طقف  دنتخادرپ و  راتـشک  گنج و  هب  دـندرک و  هلمح  رگید  کی  هب  دنداتـسیا و  نانآ  دـندش  کیدزن  ناناملـسم  هب  نوچ  و 

، دنتـشگرب دوخ  هاـگودرا  هب  کـی  ره  دیـسرارف و  بش  دـندش و  هتـشک  رایـسب  وـس  ود  ره  زا  دـشیم و  هدینـش  رگید  کـی  رب  نهآ  ندـش 
ار زور  مامت  دـندرب و  هلمح  رگید  کـی  هب  هورگ  ود  دوب  هبنـشراهچ  زور  هک  ادرف  دندربرـسب ، اـهیمخز  ياـههلان  اـب  ار  بش  نآ  ناناملـسم 

. تشذگ هنوگ  نیمهب  مه  هبنشجنپ  زور  دندومن  يرادیاپ  هورگ  ود  ره  دندرک و  گنج 
ياهفـص نایم  دیـشوپ و  دـیپس  هماج  دـش و  راوس  یخرـس  بسا  رب  نرقم  نب  نامعن  دنداتـسیا ، يورایور  دـندش و  هلمح  هدامآ  هعمج  زور 

عورش تعاس  نآ  رد  ار  گنج  ربمایپ  هک  دوب  یتعاس  ندیـسرارف  رظتنم  درکیم و  بیغرت  قیوشت و  گنج  هب  ار  نانآ  تکرح و  ناناملـسم 
امـش يارب  نم  تفگیم  ناناب  درکیم و  تکرح  نارادمچرپ  رانک  زا  نامعن  اهداب ، شزو  زورمین و  ماگنه  ینعی  دشیم  زوریپ  دومرفیم و 
دریگ تسد  رد  ار  شماگل  دنک و  مکحم  ار  دوخ  بسا  گنت  امش  زا  کی  ره  نیتسخن  تکرح  رد  مهدیم ، تکرح  راب  هس  ار  دوخ  مچرپ 
هلمح نم  هک  دـینک  هلمح  دـییوگب و  ریبـکت  موس  تکرح  رد  دـینک و  هداـمآ  ار  دوـخ  ياهریـشمش  راوتـسا و  ار  اـههزین  مود  تکرح  رد  و 
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. درب مهاوخ 
داد تکرح  ار  مچرپ  موس  راب  نوچ  دنتـسیرگنیم و  نامعن  مچرپ  هب  دنداتـسیا و  دندرازگ و  زامن  تعکر  ود  تعکر  ود  دش  زورمین  نوچ 

ار وا  دیوس  شردارب  دش ، هتشک  هک  دوب  یسک  نیتسخن  مه  نرقم  نب  نامعن  دیشاپ ، مه  زا  نایناریا  ياهفـص  دندرک و  هلمح  دنتفگ و  ریبکت 
وا هک  دنتشادن  کش  مدرم  رتشیب  دش و  راوس  وا  بسا  رب  تشادرب و  ار  وا  ریـشمش  دیـشوپ و  دروآ و  نوریب  ار  وا  ياهـسابل  درب  شاهمیخ  هب 
هب ار  دوخ  دنتخیرگ و  نایناریا  داتسرف و  ناشیارب  يزوریپ  لاعتم  دنوادخ  دندرک و  گنج  هنادرم  نمـشد  اب  يرادیاپ و  تسا و  نامعن  دوخ 

. تشادن ار  ناشیا  مامت  شیاجنگ  دنواهن  راصح  هک  دندش  نصحتم  نآ  رد  دندناسر و  دیزی  ژد  مانب  دنواهن  یگنسرف  ود  رد  ياهدکهد 
. درک هرصاحم  ار  نانآ  دز و  ودرا  دمآ و  اجنآ  دوب  هتفرگ  هدهع  رب  ار  یهدنامرف  نامعن  زا  سپ  هک  نامی  نب  ۀفیذح  ماگنه  نیا  رد 

دندمآ و نوریب  دندوب  گنج  يارب  هدامآ  هک  یلاح  رد  يزور  نایناریا  دنیوگ 
172 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

شناهارمه زا  دـنچ  ینت  اب  نارگید  زا  دوب  رانید  شمان  هک  ناشیا  ناگرزب  زا  یکی  دـنتخیرگ  نایناریا  دـندرک و  گنج  نانآ  اـب  ناناملـسم 
. دوش دراو  راصح  هب  دناوتب  هک  دندش  عنام  ناناملسم  دنام و  بقع 

نوچ دـنک و  ریـسا  ار  وا  اـت  تساوخ  وا  زا  راـنید  تشک و  ار  شناـهارمه  درک و  بیقعت  ار  وا  دـیبع  نب  كامـس  ماـنب  سبع  هلیبق  زا  يدرم 
ار هزاورد  منک و  حلـص  نیمزرـس  نیا  هرابرد  وا  اب  ات  ماهیحان  نیا  رالاس  نم  هک  ربب  ناتدوخ  ریما  شیپ  ارم  تفگ  درک ، ریـسا  ار  وا  كاـمس 

. تشون همانحلص  وا  يارب  هراب  نیا  رد  درک و  حلص  وا  اب  هفیذح  دروآ و  هفیذح  شیپ  ار  وا  كامس  میاشگب ، وا  يارب 
امـش ریما  هک  دییآ  دورف  دییاشگب و  ار  راصح  رد  تفگ  دندوب  راصح  رد  هک  یناسک  هب  باطخ  دـمآ و  دـنواهن  راصح  هزاورد  رد  رب  رانید 

[196 . ] دناهدیمان رانید  هام  ار  اجنآ  ببـس  نیمه  هب  دـندمآ و  دورف  نانآ  و  تسا . هدرک  حلـص  نم  اب  امـش  نیمزرـس  هرابرد  هداد و  ناما  ار 
یعورزم و ياهنیمزرـس  دروم  رد  يرـضاح  ایآ  تفگ  دـمآ و  دوب  میانغ  تسرپرـس  هک  عرقا  نب  بئاس  شیپ  هقطنم  نآ  ناـگرزب  زا  يدرم 

صوـصخم دـیاب  دـنادیمن و  ارنآ  شزرا  هزادـنا و  سکچیه  هک  منک  ییاـمنهار  یجنگ  هب  ارت  ضوـع  رد  یهد و  ناـما  نم  هب  نـم  لاوـما 
. تسا هدماین  تسدب  یگنج  میانغ  هار  زا  هک  تسا  يزیچ  اریز  دشاب  امش  گرزب  ریما  هدنامرف و 

دید زیرگ  لاح  رد  ار  ناـنآ  هکنیا  اـب  دوب  هدـمآ  ناـیناریا  دادـما  يارب  هیـسداق  گـنج  رد  هک  ناـجراخن  هک  تسا  نینچ  جـنگ  نیا  ناتـساد 
تشاد ییابیز  لامک  رد  يرسمه  دوب و  یمارگ  رایسب  زیورپ  ورسخ  رظن  رد  نایناریا و  ناگرزب  زا  ناجراخن  دش ، هتـشک  ات  درک  یگداتـسیا 
ورـسخ نوچ  دشن و  کیدزن  واب  رگید  تشاذگ و  رانک  ار  وا  دیـسر  ناجراخن  هب  ربخ  نیا  نوچ  درکیم و  دش  دـمآ و  زیورپ  ورـسخ  اب  هک 

نآ زا  يراد و  نیریـش  اراوگ و  یبآ  همـشچ  ماهدینـش  تفگ  ناـجراخن  هب  فارـشا  ناـگرزب و  روـضح  رد  يزور  دـش  هاـگآ  نیا  زا  زیورپ 
نآ زا  ریش  میب  زا  نم  دنکیم و  دمآ  تفر و  همشچ  نیا  رانک  ریش  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  ارایرهش  تفگ  ناجراخن  یماشآیمن ،

______________________________

یناهفـصا نسح  نب  ةزمح  لوق  زا  تسا  دـنواهن  نامه  رانید  هام  هکنیا  دـنواهن و  هرابرد  ناتـساد  نیمه  لقن  نمـض  يومح  توقاـی . - 196
م رصم . پاچ  نادلبلا ص 276 ج 7  مجعم  ك ، ر . تسا ، رونید  هام  نامه  رانید  هام  دیوگیم  دنکیم و  در  ارنآ 

173 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
تفر و دوخ  يارس  مرح  هب  درک و  تفگش  وا  یکریز  زا  دمآ و  نیریش  شوخ و  تخس  خساپ  نیا  ار  زیورپ  ورسخ  منکیم ، يرود  همـشچ 
تساوخ و ار  يرگرز  دیـشخب و  ناجراخن  رـسمه  هب  تفرگب و  دنتـشاد  رویز  هچنآ  درک و  عمج  ار  ناـنآ  دوب  هباوخمه  نز  رازه  هس  ار  وا 

ناگدازدنزرف دزن  اهرویز  نآ  جات و  نیا  داتسرف و  وا  يارب  دزاسب و  اهبنارگ  ياهرهوگ  هب  هتسارآ  نیرز  یجات  ناجراخن  يارب  داد  روتـسد 
ریز دنتفگیم  [ 197"  ] ناجراوخ ناشردـپ " مانب  هک  ياهدـکهد  رد  ار  اهنآ  تفرگ  رد  گنج  ناشیا  هیحان  رد  نوچ  دـنام و  یقاـب  نز  نآ 

. دندروآرد تسخن  لکش  هب  ار  نادشتآ  دندرک و  نفد  هدکشتآ  نادشتآ 
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نآ درب و  دوخ  اب  ار  بئاس  درم  نآ  دوب ، دـیهاوخ  ناما  رد  تلاوما  تنادـنزرف و  نز و  تدوخ و  ییوگب  تسار  رگا  تفگ  درم  ناب  بئاـس 
. تشاد رارق  اهرویز  يرگید  رد  جات و  یکی  رد  دروآ  نوریب  دوب  دبس  ود  هک  ار  هنیجنگ 

دوخ هقان  رب  داهن و  ینیجرخ  رد  ار  دبس  ود  نآ  دش  هدوسآ  درک و  میـسقت  گنج  رد  ناگدننکتکرـش  نایم  ار  میانغ  هکنیا  زا  سپ  بئاس 
همه هلاـس  کـی  يررقم  تخادرپ  لاـبق  رد  ثراـح  نـب  ورمع  هـک  تـسا  روهـشم  اـهنآ  ناتـساد  و  درب ، باـطخ  نـب  رمع  شیپ  درک و  راـب 

وا دروآ  مهارف  دوخ  يارب  قارع  رد  يراشرـس  لاوـما  تخورف و  يرایـسب  دوـس  اـب  درب و  هریح  هب  دـیرخ و  ناـشیاههداوناخ  ناـیوجگنج و 
. دیرخ دوخ  يارب  کلم  نیمز و  قارع  رد  هک  تسا  شیرق  زا  سک  نیتسخن 

: تسا هدورس  نینچ  اهزور  نآ  دایب  [ 198  ] لیخلا دیز  نب  ةورع 
. دمآیم نم  رادید  هب  دندوب  هتفخ  مناهارمه  هک  نیریش  هتسارآ  ناویا  رد  هاگماش  نم  قوشعم  شاک  يا  " 

. دروآیمرب دایرف  تسیرگیم و  میب  زا  دوب  هدید  ار  دنواهن  زیگنالوه  گنج  ءالولج و  رد  ار  ام  هزور  ود  گنج  رگا 
دنزیم و هزین  کین  هک  دیدیم  ار  روآمان  يدرم  ندز  هبرض  تروص  نآ  رد 

______________________________

. تسا هدربن  یمان  هدکهد  نیا  زا  یلو  هدروآ  راوخ  تروص  هب  ار  هقطنم  دنچ  مان  نادلبلا  مجعم  رد  هکنآ  اب  توقای  - 197
(م)

باتک رد  یلو  تسا  هدشن  ثحب  ینابزرم  مجعم  ءارعـشلا و  تاقبط  ءارعـشلا و  رعـشلا و  نوچ  یمهم  ياهباتک  رد  دـیز ، نب  ةورع  زا  - 198
تبسن درو  نب  ةورع  هب  لبق  هحفص  دنچ  رد  هک  ار  يراعـشا  تسا و  هدش  ثحب  دادغب 1964  پاچ  يروبجلا ، ییحی  رثا  نیمرضخملا ، رعش 

م) . ) روکذم باتک  ص 256  ك ، ر . دناهتسناد ، وا  زا  دوب  هدش  هداد 
174 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. تسا ریلد 
. دندرک تشپ  ناگمه  هک  مدز  تبرض  نایسراپ  رکشل  رب  نانچ  لهلهم ، نب  ةورع  يا  دنتفگ  دندناوخارف و  ارم  نوچ 

. مدرب راکب  ناشیا  رد  ار  دوخ  یگنج  ياهرازبا  رگید  ریشمش و  متخات و  ناشیا  رب  ار  دوخ  ناراوس  بکرم و 
. تسا هتفرگورف  نم  ریشمش  هیاس  ار  وا  ماهتخات و  وا  رب  ناراوس  اب  هکرعم  رد  هک  يوجگنج  شکرس  نمشد  اسب  هچ 

. تسا هتفر  نایم  زا  ات  ماهتسب  نآ  عفر  رب  رمک  هک  ار  دنیاشوخان  يراتفرگ و  اسب  هچ 
. تفرگ مارآ  ات  مداد  تیلست  نآ  زا  ار  دوخ  سفن  تسا و  هدیهوکن  هدوتسان و  نم  رظن  رد  ایند  نونکا 

. داب ار  ادخ  درک  تشپ  دنادرگرب و  يور  هک  یسفن  نآ  تسا و  داهج  گنج و  متین  نم و  ششوک  همه  نونکا 
. تسا هدنوشدوبان  هدنورنایم و  زا  یمامت  هب  هک  متسین  ایند  تورث  ندروآ  تسدب  ناهاوخ 

". تسا هدنکفا  هیاس  هتشگ و  نایامن  گرم  هک  یلاح  رد  مشاب  هتشاد  ییوزرآ  هچ  ماهتخودنا  هک  ییاههنیجنگ  زا 

: نافع نب  نامثع  تموکح 

هراشا

لاس و هد  وا  تموکح  تدـم  تشذـگرد و  ترجه  موس  تسیب و  لاس  هجح  يذ  زا  هدـنام  یقاـب  بش  راـهچ  هعمج  زور  باـطخ  نب  رمع 
نب دیلو  دوخ  يردام  ردارب  درک و  لزع  هفوک  زا  ار  رـسای  رامع  هک  دیـسر  تموکح  هب  نافع  نب  نامثع  وا  زا  سپ  و  [ 199 . ] دوب هام  شش 

[200 . ] تسا مشاه  نب  بلطملا  دبع  رتخد  میکح  ما  رتخد  يورا  ود  نآ  ردام  تشامگ  هفوک  ییاورنامرف  هب  ار  طیعم  یبا  نب  ۀبقع 
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______________________________

م) . ) تسا هدرک  رازگرب  توکس  هب  ار  رمع  ندش  هتشک  یگنوگچ  عوضوم و  يرونید  هفینح  وبا  هک  دییامرفیم  هظحالم  - 199
هجوت نودب  مه  تاشن  موحرم  همجرت  رد  هدش و  پاچ  بلطملا  دـبع  رـسپ  میکح  ما  اهابتـشا  رماع  معنملا  دـبع  پاچ  یبرع  نتم  رد  - 200

م) . ) توریب پاچ  تاقبط  ص 53 ج 3  ك ، ر . تسا ، هابتشا  دیدرت  نودب  تسا و  هدش  همجرت  هنوگنامه 
175 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

، تشامگ اجنآ  تموکح  هب  دوب  یناوجون  هک  ار  دوخ  ییاد  رسپ  زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دبع  درک و  لزع  هرصب  زا  مه  ار  يرعشا  یـسوم  وبا 
سپس دوب ، نامثع  یعاضر  ردارب  مه  وا  تشامگ  رصم  جارخ  رب  ار  حرس  یبا  نب  هللا  دبع  داد و  رارق  رصم  گنج  رالاس  ار  صاع  نب  ورمع 

. درپس حرس  یبا  نب  هللا  دبع  هب  ار  لغش  ود  ره  درک و  لزع  گنج  يرالاس  زا  ار  صاع  نب  ورمع 

: نامثع راگزور  تاحوتف 

مهن تسیب و  لاس  رد  دوب و  صاعلا  یبا  نب  نامثع  نآ  هدنامرف  تفرگ و  تروص  سراف  هقطنم  رد  رهش  نآ  ندوشگ  روپاش و  گنج  سپس 
. دش هدوشگ  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  یهدنامرف  هب  سربق  هریزج  سپس  دوب و  حرس  یبا  نب  هللا  دبع  یهدنامرف  هب  هیقیرفا  حتف 
. دمآ اجنآ  نایناریا  زا  یهورگ  اب  هاش  درگدزی  دندرک و  یچیپرس  دندیشک و  تسد  تعاطا  زا  رختسا  مدرم  ماگنه  نیا  رد 

دمآ ورم  هب  تخیرگ و  ناسارخ  هب  درگدزی  دوب  ناناملـسم  زا  يزوریپ  دنتفر و  ناشیا  گنج  هب  صاع  نب  هللا  دـبع  صاعلا و  یبا  نب  نامثع 
راشف وا  رب  درگدزی  نوچ  دوب و  كرت  هاشداپ  ناقاخ  داماد  هیوهام  درک ، لام  هبلاطم  دوب  هیوهام  شمان  هک  رهـش  نآ  رد  دوخ  رادنامرف  زا  و 

هیوهاـم دـناسر و  ورم  هب  ار  دوخ  دومیپ و  ار  ارحـص  درک و  روبع  هیومآ  دور  زا  دوخ  ياهرکـشل  اـب  ناـقاخ  داد و  ماـیپ  ناـقاخ  هب  وا  دروآ 
دیـسر یبایـسآ  هب  بش  رخآ  رد  يور  هدایپ  گنـسرف  ود  زا  سپ  تخیرگ و  هدایپ  ياپ  اب  اهنت و  درجدزی  دوشگ و  وا  يارب  ار  رهـش  هزاورد 

هدب مهرد  راهچ  تفگ  درگدزی  هب  وا  هدب ، هانپ  دوخ  شیپ  ارم  بشما  تفگ  نابایـسآ  هب  دش و  ایـسآ  لخاد  دوب ، نشور  نآ  رد  یغارچ  هک 
وا يارب  ار  دوخ  شوپور  نابایسآ  دشاب ، وت  زا  نیا  تفگ  درک و  زاب  ار  دوخ  دنبرمک  ریـشمش و  درگدزی  مزادرپب ، ایـسآ  بحاص  هب  دیاب  هک 

ار شیاههماج  تشک و  ایسآ  هلیم  اب  ار  وا  تساخرب و  نابایسآ  دش  نیگنـس  شباوخ  نوچ  دیباوخ و  یگتـسخ  تدش  زا  درگدزی  درتسگ و 
. دنکفا هناخدور  رد  ار  شدسج  دروآ و  نوریب 

ار ارحـص  هار  تفر و  نوریب  ورم  زا  نازیرگ  ناقاخ  هک  يروطب  دندش  روهلمح  ناقاخ  هب  وس  ره  زا  دندناوخارف و  ار  رگید  کی  مدرم  حبص 
هب مدرم  تفرگ ، شیپ 

176 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نابایسآ دزن  ار  شیاههماج  هناخدور و  رد  ار  درگدزی  دسج  دندیـسر ، ایـسآ  هب  دنتفرگ و  ار  وا  یپ  دنتفاین  ار  وا  دندمآرب و  هاش  يوجتـسج 

. دندرک ادیپ 
خیرات ءدـبم  هثداح  نیا  دـش و  ضرقنم  هنوگ  نیدـب  نایـسراپ  تموکح  دوب و  ترجه  یـس  لاس  نامثع و  تموکح  مشـش  لاـس  رد  نیا  و 
اجنامه تخیرگ و  رهـش  ربا  هب  دنـشکن  ار  وا  مدرم  هکنآ  سرت  زا  مه  هیوهام  دنـسیونیم  ار  خیرات  نامه  زورما  ات  هک  دـش  نایناریا  دـیدج 

هقطنم ود  نآ  تفر و  ناتسیس  نامرک و  هب  رماع  نب  هللا  دبع  دوشگ و  ار  رهش  نآ  تفر و  سخرـس  هب  یملـس  مزاخ  نب  هللا  دبع  تشذگرد .
: دوشگ ار 

(:[ ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  تموکح  ]

(: ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  اب  تعیب 
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یلع اب  مدرم  سپس  درازگیم ، زامن  مدرم  اب  [ 202  ] یقفاغ مانب  یصخش  دندوب و  اوشیپ  نودب  زور  هس  مدرم  [ 201  ] دش هتشک  نامثع  نوچ 
. دومرف نینچ  دندرک و  تعیب  (ع )

تعیب نوچ  تسا و  تعیب  زا  شیپ  رایتخا  قح  دیدرک و  تعیب  تسا  هدش  تعیب  نم  زا  شیپ  ناسک  اب  هک  هنوگنامه  نم  اب  امـش  مدرم  يا  " 
ارنآ سک  ره  تسا و  یناگمه  تعیب  نیا  تسا و  میلـست  تیعر  هفیظو  يرادـیاپ و  ماما  هفیظو  درادـن  دوجو  رایخ  قح  رگید  دریذـپ  ماجنا 

". تسا هتفرگن  ماجنا  هوای  تعیب  نیا  تسا و  هدرک  ضارعا  مالسا  زا  دنک  در 
يوس زا  لاس  تفه  دوب  ماش  مکاح  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  ماگنه  نیا  رد  دراد ، قارع  رفـس  گنهآ  هک  دومرف  راهظا  نینچ  ع )  ) یلع هاگنآ 

ع)  ) یلع اـب  قارع  هب  نتفر  يارب  مدرم  مومع  درکیم ، تموکح  ماـش  رد  وا  يوس  زا  ناـمثع  تموکح  تدـم  ماـمت  رد  باـطخ و  نب  رمع 
. يراصنا ۀملسم  نب  دمحم  و  باطخ ، نب  رمع  نب  هللا  دبع  صاقو ، یبا  نب  دعس  ینعی  رفن  هس  زج  دندوب  هارمه 

ار سابع  نب  هللا  دبع  هفوک و  هب  ار  ناسح  نب  ةرامع  هرصب و  هب  ار  فینح  نب  نامثع  دومرف ، لیسگ  اهرهش  هب  ار  دوخ  نارازگراک  ع )  ) یلع
نب سیق  نمی و  مامت  رب 

______________________________

. يدالیم هم 655  مکی  یس و  تسا ، هدوب  ترجه  مجنپ  یس و  لاس  هجح  يذ  مهدجیه  هعمج  زور  نامثع  لتق  - 201
مدرم اب  زور  جنپ  وا  لقنب  تسا و  هدوب  هنیدم  رادنامرف  تسا ، هدرک  طبـض  برح  نب  یقفاغ  ار  صخـش  نیا  برالا  ۀـیاهن  رد  يریون  - 202

م)  ) برالا ص 13 ج 20 ۀیاهن  ك . ر . تسا ، هدرازگیم  زامن 
177 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. داد تموکح  ماش  هب  ار  فینح  نب  لهس  رصم و  رب  ار  ةدابع  نب  دعس 
اجنآ زا  ار  وا  دـندمآ و  وا  لابقتـسا  هب  هیواـعم  ناراوـس  دیـسر  تـسا  ماـش  يزرم  یحاوـن  زا  هـک  [ 203  ] كوبت هب  نوـچ  فـینح  نب  لـهس 
تعیب وا  اب  ماش  مدرم  دنکیم و  تفلاخم  هیواعم  هک  دش  راکشآ  ترـضح  نآ  رب  ماگنه  نیا  رد  تشگرب و  ع )  ) یلع دزن  وا  دندنادرگرب و 

: دناهدرک
لوسر رـسمه  هشیاع  دومرف ، هزاجا  ناناب  و  [ 204  ] دنرازگ جـح  هک  دـنتفرگ  هزاجا  ع )  ) یلع زا  هحلط  ریبز و  دیـسرارف  جـح  لصف  نوچ  و 

زا سپ  دوب و  هتفر  هکم  هب  هرمع  دصق  هب  وا  ندش  هتشک  زا  شیپ  زور  تسیب  دندوب و  هدرک  هرصاحم  ار  نامثع  هک  یماگنه  مه  ص )  ) ادخ
. دنتسویپ واب  ریبز  هحلط و  دنام و  هکم  رد  دوخ  هرمع  ماجنا 

ناشیا یگنهامه  قافتا و  نم و  اب  تعیب  يارب  مدرم  ندـش  عمج  نامثع و  ندـش  هتـشک  ناتـساد  زا  دـعب  اما  تشون ، هیواـعم  يارب  ع )  ) یلع
. شاب گنج  هدامآ  ای  ریذپب  تعیب  وش و  میلست  ای  نونکا  ياهدش  هاگآ 

تفگ دناوخ  وا  داد و  واب  ار  ع )  ) یلع همان  دیـسر و  هیواعم  شیپ  نوچ  وا  و  داتـسرف ، يراصنا  هیزغ  نب  جاجح  هارمه  ار  همان  نیا  ع )  ) یلع
. دیسر دهاوخ  وت  یپ  زا  ماهداتسرف  هارمه  نم  خساپ  درگرب ، دوخ  رالاس  شیپ  وت 

نمحرلا هللا  مسب  طـقف  تشونن و  نآ  رد  يزیچ  دـندرک و  لـصتم  رگید  کـی  هب  ار  دـنلب  راـموط  داد و  روتـسد  هیواـعم  تشگرب و  جاـجح 
. تشون دوب  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  زا  هک  ارنآ  ناونع  میحرلا و 

ارنآ نوچ  هک  داد  ار  هماـن  دـمآ و  ع )  ) یلع روضح  هب  وا  دوب ، روسج  روآناـبز و  هک  داتـسرف  سبع  هلیبـق  زا  يدرم  هارمه  ار  راـموط  نآ  و 
. دندوب ترضح  نآ  رضحم  رد  مه  مدرم  ناگرزب  ماگنه  نآ  رد  دیدن ، نآ  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  زج  يزیچ  دوشگ 

؟ تسه سبع  هلیبق  زا  یسک  امش  نایم  ایآ  مدرم  يا  تفگ  یسبع  درم 
درم رازه  هاجنپ  ماش  رد  نم  دیمهفب  دیهد و  شوگ  ارم  نخس  کنیا  تفگ  يرآ ، دنتفگ 

______________________________
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همجرت ك . ر . تسا ، یماظن  هاگیاپ  يدوعس و  ناتسبرع  زا  رهـش  نیا  زورما  ماش ، رجح و  نایم  یمیدق  نهک و  ياهرهـش  زا  كوبت : - 203
(. م  ) نادلبلا ص 121 میوقت 

يارب هک  دنتفرگ  هزاجا  ریبز  هحلط و  تسا  هدوب  هتـشذگ  جـح  مسوم  هدوب  هجح  يذ  مکی  تسیب و  ع )  ) یلع اب  تعیب  هکناب  هجوت  اب  - 204
م) . ) دنورب هکم  هب  هرمع 

178 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دناهدز و هزین  رـس  رب  ار  نامثع  نهاریپ  دـناهدرک و  سیخ  دوخ  کشا  زا  ار  دوخ  ياهشیر  نامثع  نهاریپ  ریز  هک  ماهتـشذگ  رـس  تشپ  ار 

. دنرذگب دوخ  ناج  زا  هار  نیا  رد  ای  دنشکب  ار  نامثع  نالتاق  ات  درک  دنهاوخن  فالغ  ار  دوخ  ياهریشمش  هک  دناهدروخ  دنگوس 
زا ار  راصنا  نارجاهم و  ایآ  یتسه ، ماش  زا  ياهداتـسرف  دـب  هک  دـنگوس  ادـخ  ییادـخ  هب  تفگ  تساخرب و  ياـج  زا  یـسبع  رفز  نب  دـلاخ 
رب تسین و  بوقعی  هودـنا  هودـنا  نآ  تسین و  فسوی  نهاریپ  نهاریپ  نآ  یناسرتیم ؟ نامثع  نهاریپ  رب  نانآ  نتـسیرگ  ماـش و  ياهرکـشل 

. دندرکن يرای  ار  وا  قارع  رد  دنیرگیم  نامثع  رب  ماش  رد  هک  ضرف 
ماش تموکح  رب  نانچمه  ار  هیواـعم  يراد ، قح  ییادـخ و  لوسر  ناراـی  زا  وت  تفگ  و  [ 205  ] دمآ ع )  ) یلع شیپ  هبعـش  نب  ةریغم  سپس 

هاگنآ دـسرب و  وت  هب  ناشیا  تعیب  تعاطا و  ربخ  هکنآ  ات  رادـب  رقتـسم  ناشدوخ  راک  رب  ار  نامثع  نارازگراک  رگید  نینچمه  رادـب و  یقاب 
. درک مهاوخ  رکف  هراب  نیا  رد  دومرف  ع )  ) یلع يراذگیم ، یقاب  ای  یهدیم  رییغت  ار  اهنآ 

تساطخ و متسناد  مدیشیدنا  نوچ  یلو  متفگ  یبلطم  امش  هب  زورید  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  تشگرب و  زور  نآ  يادرف  تفر و  نوریب  هریغم 
درمتم شکرـس و  زا  ار  رادربنامرف  هلیـسو  نیاب  اـت  ینک  لزع  ار  ناـمثع  نارازگراـک  ماـمت  هیواـعم و  باتـش  اـب  هک  تسا  نآ  حیحـص  يار 

. یهدب ار  هتسیاش  شاداپ  کی  ره  هب  یسانشب و 
هدمآ وت  شیپ  يراک  هچ  يارب  هریغم  تفگ  ع )  ) یلع هب  دـید و  ار  وا  دـش و  دراو  سابع  نبا  لاح  نامه  رد  تفر  نوریب  تساخرب و  سپس 

تسا و هدوب  هدرک  یهاوخریخ  امـش  يارب  زورید  تفگ  سابع  نبا  تفگ ، هچ  زورما  دوب و  هتفگ  هچ  زورید  هک  داد  ربخ  واب  ع )  ) یلع دوب ،
. تنایخ زورما 

دینـشن ارم  راتفگ  نوچ  مدرک و  یهاوخریخ  ع )  ) یلع يارب  زورید  تسا  هتفگ  تسرد  ساـبع  نبا  تفگ  هدیـسر  هریغم  هب  ربخ  نیا  نوچ  و 
رهش نآ  رد  هام  هس  تفر و  هکم  هب  هریغم  دنتخادرپ  وگتفگ  هب  هراب  نیا  رد  مدرم  نوچ  و  مداد ، رییغت  ارنآ  زورما 

______________________________

مالـسلا ةالـصلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سدـقم  ماـن  دروم  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ( ) ع  ) يراـصتخا ناونع  - 205
م) . ) تسا هدماین  نتم  رد  تسا و  مجرتم  يوس  زا  بدا  ضرع  نیرتمک  دوشیم  هتشون 

179 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. تشگرب هنیدم  هب  سپس  دنام و 

دمحم باطخ و  نب  رمع  نب  هللا  دبع  صاقو و  یبا  نب  دعـس  دومرف ، توعد  قارع  هب  تکرح  ندـش و  هدامآ  يارب  ار  مدرم  ع )  ) یلع هاگنآ 
. دندمآ وا  شیپ  ۀملسم  نب 

تـسا تسرد  دـناهتفگ  هچنآ  تفگ  دعـس  مدیدنـسپن ، امـش  يارب  ارنآ  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  امـش  زا  تسـس  ینخـس  تفگ  ناشیاب  ماما 
. منک گنج  وت  باکر  رد  ریشمش  نآ  اب  ات  دهد  صیخشت  ناملسم  زا  ار  رفاک  هک  هدب  نم  هب  يریشمش 

. نکم راداو  مسانشیمن  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  ارم  هک  مهدیم  دنگوس  ارت  تفگ  مه  رمع  نب  هللا  دبع 
ریشمش دنوش  هتشک  نارازگزامن  نوچ  مشکب و  ار  ناکرشم  دوخ  ریشمش  اب  دومرف  روتـسد  نم  هب  ص )  ) ربمایپ تفگ  مه  هملـسم  نب  دمحم 

. دنتفر ع )  ) یلع شیپ  زا  رفن  هس  ره  و  متسکش ، ار  دوخ  ریشمش  زورید  نم  منکشب و  منزب و  دحا  هوک  ياهگنس  هب  ار  دوخ 
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دهع دـنوادخ  اـب  نم  هک  راد  فاـعم  هار  نیا  رد  تدوخ  اـب  ندـمآ  نوریب  زا  ارم  تفگ  دـمآ و  ع )  ) یلع روـضح  هب  دـیز  نب  هماـسا  سپس 
. منکن گنج  دنهدیم  دنوادخ  تینادحو  هب  یهاوگ  هک  یناسک  اب  ماهدرک 

ناعبات هورگ  زا  یلو  میتسین  راصنا  نارجاـهم و  زا  اـم  دـنچ  ره  ناـنمؤم  ریما  يا  تفگ  دـمآ و  ع )  ) یلع شیپ  دیـسر  رتشا  هب  ربخ  نیا  نوچ 
تعیب نیا  دـنرادن ، يرترب  ام  رب  تسا  كرتشم  هک  يروما  رد  یلو  دـنراد  یـشیپ  ام  رب  مالـسا  رد  مدـقت  ظاـحل  زا  ناـنآ  دـنچ  ره  میتسه و 

رب نابز  اب  تسخن  دننکیم  فلخت  هک  ار  نانیا  تسوجبیع ، هدننکشنزرس و  دشک  نوریب  نامرف  زا  رس  هک  یـسک  تسا و  یناگمه  تعیب 
. مراذگیماو ناشدوخ  هدیقع  لاح و  هب  ار  نانآ  دومرف  ع )  ) یلع نک ، ینادنز  دنتفریذپن  رگا  راداو و  راک  نیا 

ناگدننکتکرش زا  هک  رماع  نب  ۀبقع  دندمآ ، ترضح  نآ  دزن  دندش و  عمج  راصنا  فارـشا  تفرگ  تکرح  هب  میمـصت  ع )  ) یلع نوچ  و 
زا ترضح  نآ  دقرم  ربنم و  نایم  دش  دمآ و  و  ص )  ) ربمایپ دجسم  رد  ندرازگ  زامن  زا  هک  هچنآ  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  دوب  ردب  گنج  رد 

. دیما قارع  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتگرزب  یهدیم  تسد 
گنج دعس  دنام و  ام  نایم  رمع  يوریم ، اهیماش  اب  گنج  يارب  رگا  يراد و 

180 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
رد راگزور  رگید و  کی  هیبش  مدرم  دنتسه و  وت  اب  نانآ  ریظن  یصاخشا  مه  نونکا  تفرگ و  هدهع  رب  ار  هرصب  گنج  یسوم  وبا  هیسداق و 

. تسا شدرگ 
دوخ داد و  تکرح  روتـسد  مشاب و  نانآ  کیدزن  مرادیم  تسود  شروش  لاح  رد  ماش  مدرم  دنقارع و  رد  نادرم  لاوما و  دومرف  ع )  ) یلع

. دندرک تکرح  وا  اب  مه  مدرم  دومرف  تکرح 

: لمج گنج 

هـشیاع هب  هحلط  ریبز و  دـنتخادرپ و  ینزیار  هب  نامثع  ندـش  هتـشک  دروم  رد  دـندرازگ  ار  دوخ  جـح  هشیاـع  هحلط و  ریبز و  نوچ  دـنیوگ 
نانآ دـنتفگ  دـینکیم ؟ هبلاطم  یـسک  هچ  زا  ار  وا  نوخ  تفگ  هشیاع  میزادرپیم ، نامثع  یهاوخنوخ  هب  ینک  تعاـطا  اـم  زا  رگا  دـنتفگ 

هب دنتسه  ام  وریپ  هک  زاجح  مدرم  زا  یناسک  اب  ات  ایب  نوریب  ام  اب  وت  دنتـسه  ع )  ) یلع نارای  ياسؤر  نایفارطا و  هک  دناهدش  هتخانـش  یمدرم 
. دوب دنهاوخ  وت  هارمه  قافتا  تروصب  ناگمه و  دننیبب  ارت  هرصب  مدرم  نوچ  میورب و  هرصب 

. دندوب وا  درگ  رب  تسار  پچ و  زا  مدرم  دمآ و  نوریب  ناشیا  اب  تفریذپ و  هشیاع 
دـصق هب  هورگ  نیا  تفگ  دوخ  ناراـی  هب  دیـسر و  واـب  هشیاـع  ریبز و  هحلط و  ربخ  درک  تکرح  هفوک  يوس  هب  هنیدـم  زا  ع )  ) یلع نوچ  و 

ار نانآ  دنسرب  هرصب  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیاش  میورب  ناشیا  یپ  رد  تعرس  هب  نونکا  دناهدرک ، ینزیار  هراب  نیا  رد  دناهدرک و  تکرح  هرصب 
. درک دنهاوخ  لیم  ناناب  رهش  نآ  مدرم  مامت  دنسرب  هرصب  هب  رگا  نوچ  میبای  رد 

زا دیسر  [ 206  ] راـق وذ  هب  نوچ  داد و  همادا  دوخ  تکرح  هب  ع )  ) نینمؤـملا ریما  ربـب ، ار  اـم  میرادربناـمرف  ناـنمؤم  ریما  يا  دـنتفگ  ناـنآ 
. دش هاگآ  هرصب  هب  نانآ  ندیسر 

، امش دض  رب  هن  دوب و  میهاوخ  امش  اب  هن  ام  دنتفگ  دندرکن و  تعیب  دعس  ینب  یلو  دندرک  تعیب  نانآ  اب  دعس  ینب  زا  ریغ  هرصب  مدرم  مومع 
اب روس  نب  بعک  نینچمه 

______________________________

. دندش زوریپ  ناریا  هاپس  رب  بارعا  تفرگ و  رد  نابیش  ینب  زیورپ و  ورسخ  نایم  یگنج  اجنآ  تسا و  هرصب  کیدزن  ییاج  مان  - 206
181 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ياضاقت متـشادن  شوخ  تفگ  تفریذـپ و  دـمآ  شندـید  هب  وا  هناخ  هب  هشیاع  هک  یماگنه  یلو  درکن  تعیب  نانآ  اب  تسخن  دوخ  هداوناخ 
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. دوب هرصب  یضاق  بعک  [ 207  ] مریذپن ار  مردام 
زا سپ  دراداو و  تکرح  هب  ار  هفوک  مدرم  ات  داتـسرف  هفوک  هب  ار  صاقو  یبا  نب  ۀبتع  نب  مشاه  تسخن  دیـسر  ع )  ) یلع هب  رابخا  نیا  نوچ 
رد دوب  هفوک  رد  يرعشا  یسوم  وبا  ماگنه  نیا  رد  دندش  هفوک  دراو  نانآ  دومرف و  لیـسگ  رـسای  نب  رامع  هارمه  ار  ع )  ) نسح شدنزرف  وا 

دـنروآ و هانپ  امـش  هب  نامولظم  دـیوش  بارعا  هاگهانپ  ات  دـینک  تعاـطا  نم  زا  هفوک  مدرم  يا  تفگیم  تسـشنیم و  مدرم  ناـیم  دجـسم 
نآ تقیقح  درذـگیم  نوچ  تسا و  هارمه  دـیدرت  کش و  اـب  دروآیم  يور  نوچ  هنتف  مدرم  يا  دـنوش ، نمیا  امـش  هاـنپ  رد  ناگدـنامرد 

دینک فالغ  ار  دوخ  ياهریشمش  دیماجنا ، دهاوخ  اجک  هب  هتفرگ و  همشچ  رـس  اجک  زا  تسین  مولعم  زادناهقرفت  هنتف  نیا  دوشیم و  نشور 
رد هنتف  رد  هک  یسک  مدرم  يا  دینیشنب  دوخ  ياههناخ  هشوگ  رد  دینک و  هراپ  ار  دوخ  ياهنامک  هز  دیـشک و  نوریب  ار  دوخ  ياههزین  رـس  و 

. دودب نآ  رد  هک  تسا  یسک  زا  رتهب  تسا  فقوتم  هداتسیا و  هک  یسک  دشاب و  هداتسیا  هک  تسا  یسک  زا  رتهب  دشاب  باوخ 
دندوب و هدش  عمج  یسوم  وبا  درگ  مدرم  زا  يدایز  هورگ  هک  دندیسر  هفوک  گرزب  دجـسم  هب  یلاح  رد  رـسای  رامع  و  ع )  ) یلع نب  نسح 

. ورب یهاوخیم  اج  ره  وش و  نوریب  ام  دجسم  زا  تفگ  واب  ع )  ) یلع نب  نسح  تفگیم . نینچ  نیا  ینانخس  وا 
نب رجح  دومرف ، توعد  تکرح  راکیپ و  يارب  ار  مدرم  ع )  ) نسح ماما  تفر و  ربنم  يالاب  وا  هارمه  مه  رـسای  راـمع  تفر و  ربنم  هب  هاـگنآ 

دیور نوریب  راکیپ  يارب  راب  نیگنـس  رابکبـس و  دزرماـیب  ناتیادـخ  تفگ  تساـخرب و  دوب  هفوک  يالـضف  ناـگرزب و  زا  هک  يدـنک  يدـع 
یتسدـگنت و یناسآ و  یتخـس و  لاح  رد  مینکیم و  تعاـطا  ار  ناـنمؤم  ریما  ناـمرف  میدینـش و  هک  دـنداد  خـساپ  وس  ره  زا  مدرم  [، 208]

. تفر میهاوخ  نوریب  یخارف 
______________________________

. تسا هدرک  حیرصت  نینچ  روس  نب  بعک  دننانمؤم  ردام  هلزنم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  نارسمه  بازحا  هروس  مشش  هیآ  ریبعت  هب  نوچ  - 207
(م)

م) (. ) هبوت  ) مهن هروس  مکی  لهچ و  هیآ  زا  یشخب  - 208
182 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

دندوب نت  هاجنپ  دصشش و  رازه و  هن  درمـش و  ار  نانآ  ع )  ) یلع نب  نسح  دندمآ و  نوریب  دندوب  تکرح  هدامآ  هک  یلاح  رد  نایفوک  ادرف 
داد روتـسد  تفرگ و  تکرح  هب  میمـصت  ع )  ) یلع مد  هدیپس  ماگنه  دندیـسر ، وا  شیپ  دـنک  تکرح  راق  يذ  زا  ع )  ) یلع هکنآ  زا  شیپ  و 

. دنهد ادن  تکرح  يارب  مدرم  نایم 
. تفگ نینچ  دش و  کیدزن  ردپ  هب  ع )  ) نسح لاح  نیا  رد 

ارنآ هک  مدرک  اعدتـسا  ییامرف  مایق  تموکح  هب  هک  دنتـساوخ  دندمآ و  وت  روضح  هب  مدرم  دـش و  هتـشک  نامثع  هک  یماگنه  ناج  ردـپ  " 
هنیدـم هب  مدرک  اضاقت  دیـسر  هرـصب  هب  هشیاع  هارمه  ریبز  هحلط و  جورخ  ربخ  هک  یماگنه  دـنیآرد و  وت  تعاـطا  رد  مدرم  همه  اـت  ریذـپن 

هتشک نامثع  رگا  يور  نوریب  هنیدم  زا  ات  مدرک  اعدتسا  دش  هرصاحم  شاهناخ  رد  نامثع  هک  یماگنه  ینیـشنب و  دوخ  هناخ  رد  يدرگرب و 
يارب نم  ندـنام  رظتنم  دومرف " وا  خـساپ  رد  ع )  ) یلع [ 209" . ] یتفریذـپن ارم  يار  روما  نیا  زا  کیچیه  رد  دوب و  یهاوخ  بیاـغ  وت  دـش 

ناـشیا نوچ  دـناهنیدم و  هکم و  رد  هک  تسا  يراـصنا  نارجاـهم و  صوصخم  طـقف  تعیب  اریز  دوبن  تسرد  وس  ره  زا  مدرم  همه  تعاـطا 
رد رگا  دوب و  تما  هب  تبسن  رکم  ردغ و  هناخ  هب  نم  تشگزاب  اما  دوشیم ، بجاو  تیاضر  میلست و  مدرم  همه  رب  دندش  میلست  یـضار و 

دندوب هدرک  هرـصاحم  ار  نامثع  هک  یماگنه  هنیدم  زا  نم  نتفر  نوریب  اما  مدوبن ، ناما  رد  تما  ندش  هدـنکارپ  هقرفت و  زا  متـسشنیم  هناخ 
رد ضارتعا  زا  مرـسپ  يا  دندوب و  هدرک  هطاحا  مه  ارم  دندوب  هدرک  هطاحا  ار  نامثع  هک  هنوگنامه  مدرم  هک  دوب ؟ نکمم  نم  يارب  هنوگچ 

. نک يراددوخ  مرتاناد  وت  زا  ناب  نم  هک  يدراوم 
داد رارق  تیار  تفه  تسب و  ار  تایار  اهمچرپ و  داد و  شیارآ  ار  نایهاپـس  دیـسر  هرـصب  کیدزن  نوچ  دومرف و  تکرح  مدرم  اـب  هاـگنآ 
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اهيرتشا جـحذم و  لیابق  يارب  داد و  یهدـنامرف  ناشیا  رب  ار  ینادـمه  سیق  نب  دیعـس  تسب و  یمچرپ  نادـمه  ریمح و  لـیابق  مدرم  يارب 
لیابق يارب  داد  یهدنامرف  ار  متاح  نب  يدع  تسب و  یمچرپ  یط  هلیبق  يارب  تشامگ و  ناشیا  رب  ار  یثراح  رضن  نب  دایز  تسب و  یمچرپ 

داد یهدنامرف  ناشیا  رب  ار  یفقث  دوعسم  نب  دعس  تسب و  یمچرپ  نایبذ  سبع و  سیق و 
______________________________

نینچ هک  تسا  نارگید  يارب  بلطم  ندش  نشور  باب  زا  وگتفگ ، نیا  تحص  ضرف  رب  هک  تشاد  دنهاوخ  هجوت  زیزع  ناگدنناوخ  - 209
م) . ) دنک روطخ  نانآ  نهذ  رد  یلاؤس 

183 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
رب ار  يدنک  يدع  نب  رجح  تسب و  یمچرپ  هرهم  هعاضق و  تومرـضح و  هدنک و  مدرم  يارب  تسا ، یفقث  راتخم  يومع  دوعـسم  نب  دعس 

و تخاس ، هدـنامرف  ناشیا  رب  ار  يدزا  میلـس  نب  فنخم  تسب و  یمچرپ  هعازخ  معثخ و  هلیجب و  دزا و  لیابق  يارب  داد و  یهدـنامرف  ناشیا 
زاـجح مدرم  رگید  راـصنا و  شیرق و  يارب  تشاـمگ و  ناـشیا  رب  ار  یلهذ  جودــحم  تـسب و  یمچرپ  هـعیبر  بـلغت و  رکب و  لـیابق  يارب 

ناورهن نیفص و  لمج و  ياهگنج  رد  تروص  نیمهب  هناگتفه  ياهرکشل  نیا  تشامگ و  ناشیا  رب  ار  سابع  نب  هللا  دبع  تسب و  یمچرپ 
. دوب يدزا  ریهز  نب  بدنج  مه  ناگدایپ  هدنامرف  دندرک ، تکرش 

شیارآ هب  عورش  مه  ریبز  هحلط و  دز ، ودرا  [ 210  ] هبیرخ رد  ترضح  نآ  دیسر و  ریبز  هحلط و  هب  اهرکشل  اب  ع )  ) یلع دورو  ربخ  نوچ  و 
. دندرک اهمچرپ  تایار و  نتسب  دوخ و  ياهرکشل 

هب ار  دزا  مچرپ  دلیوخ و  نب  مازح  نب  هللا  دبع  هب  ار  گرزب  مچرپ  دنتـشامگ ، ار  ریبز  نب  هللا  دبع  ناگدایپ  رب  ار  ۀحلط  نب  دمحم  ناراوس  رب 
ار دیـسا  نب  باـتع  نب  نمحرلا  دـبع  هناـنک  شیرق و  رب  دنتـشامگ و  مه  تسار  يوـلهپ  یهدـنامرف  هب  ار  بعک  دـنداد و  روـس  نـب  بـعک 

هتفگیم هشیاع  هک  تسا  یـسک  نمحرلا  دبع  نیا  دنتـشامگ ، پچ  يولهپ  یهدنامرف  هب  ار  ماشه  نب  ثراح  نب  نمحرلا  دبع  و  دنتـشامگ ،
هب رسپ  هد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هک  دوب  نیا  زا  رتهدیدنسپ  رتهب و  نم  يارب  مدمآیمن  لمج  گنج  هب  متسشنیم و  دوخ  هناخ  رد  رگا  تسا 

. متشادیم ثراح  نب  نمحرلا  دبع  ییاسراپ  لقع و  یبوخ و 
رگید فیقث و  راصنا و  رب  ار و  یبرثی  نب  ورمع  بابرلا  میت  هلیبق  رب  دـنداد و  یهدـنامرف  ار  دوعـسم  نب  عشاـجم  سیق ، هلیبق  رب  ریبز  هحلط و 

نب نمحرلا  دبع  هعاضق  هلیبق  رب  یعازخ و  فلخ  هللا  دبع  هعازخ  هلیبق  رب  دنداد ، یهدنامرف  ار  زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دـبع  سیق  ياهنادـناخ 
. دنتشامگ ار  کلام  نب  هللا  دبع  هعیبر  هلیبق  رب  یثراح و  دایز  نب  عیبر  جحذم  هلیبق  رب  یبسار و  رباج 

تعاـمج زا  يوریپ  تعاـطا و  هب  ار  ناـنآ  داتـسرف و  هرـصب  مدرم  دزن  ار  شیوـخ  ناگداتـسرف  دوـمرف و  فـقوت  زور  هـس  ع )  ) یلع دـنیوگ 
نآ زا  یخساپ  نوچ  دناوخارف و 

______________________________

. تسا هدش  ناریو  تالمح  رثا  رد  هک  هدوب  يرهش  البق  هرصب و  هموح  رد  ییاج  مان  - 210
184 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هب پچ  يولهپ  رتشا و  یهدـنامرف  هب  ع )  ) یلع رکـشل  تسار  يولهپ  درک ، هلمح  ناـنآ  رب  هرخـآلا  يداـمج  مهد  هبنـشجنپ  زور  دینـشن  موق 
کی هب  اهفص  دنتفرگ و  رارق  ناشیا  يورایور  نوچ  دوب و  هیفنح  نب  دمحم  شرسپ  تسد  رد  گرزب  مچرپ  دوب ، رـسای  نب  رامع  یهدنامرف 

ياهمچرپ ریز  مه  هرـصب  مدرم  تخادرپ و  وگتفگ  هب  دناوخارف و  ار  ناشیا  رهظ  زامن  ماگنه  ات  حبـص  زامن  ماگنه  زا  دـندش  کیدزن  رگید 
. دوب نایرصب  شیپاشیپ  هتسشن و  دوخ  جدوه  رد  هشیاع  دندوب و  هداتسیا  دوخ 

قح دوب  هدومرف  ص )  ) ربمایپ هک  داتفا  دیدرت  کش و  هب  شیوخ  راک  زا  تسا  ع )  ) یلع هارمه  رـسای  رامع  هک  تسناد  ریبز  نوچ  دـنیوگ و 
. تشک دنهاوخ  رگمتس  هورگ  ارت  دوب  هدومرف  رامع  هب  تسا و  رامع  هارمه 
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ود نایم  دمآ و  ریبز  دنک . وگتفگ  وا  اب  ات  دیآ  کیدزن  داد  مایپ  ریبز  هب  دناسر و  هرـصب  مدرم  ياهفـص  کیدزن  ار  دوخ  ع )  ) یلع دنیوگ  و 
هب ارت  هللا  دبع  ابا  يا  تفگ  وا  هب  ع )  ) یلع تفرگ ، رارق  رگید  کی  رانک  ود  نآ  ياهبـسا  ندرگ  هک  دش  کیدزن  ع )  ) یلع هب  نادنچ  فص 
وت هب  ترـضح  نآ  میدیـسر و  ص )  ) ربمایپ روضح  هب  دوب و  وت  تسد  رد  نم  تسد  يزور  هک  يراد  رطاخ  هب  اـیآ  مهدیم  دـنگوس  ادـخ 
ریبز درک ؟ یهاوخ  متـس  واب  تبـسن  گـنج و  وا  اـب  وت  یلو  دومرف  ترـضح  نآ  يرآ و  یتفگ  وت  و  يرادیم ؟ تسود  ار  یلع  اـیآ  دومرف 

. مراد دای  هب  يرآ  تفگ 
هزین و اـب  رکـشل  ود  میدرک و  ماـمت  ناـشیا  رب  تجح  هک  دـینک  هلمح  ناـنآ  رب  دومرف  ناـشیاب  تشگرب و  دوخ  رکـشل  دزن  ع )  ) یلع هاـگنآ 

واب دـش و  کـیدزن  تشاد  تسد  رد  ار  گرزب  مچرپ  هک  هللا  دـبع  دوخ  رـسپ  هب  ریبز  ماـگنه  نیا  رد  دـندرب ، هلمح  رگید  کـی  هب  ریـشمش 
دای هب  ار  یعوضوم  مه  یلع  تسین و  یتریصب  راک  نیا  رد  ارم  تفگ  هچ ؟ يارب  دیسرپ  هللا  دبع  موریم ، مدرگیمرب و  نم  ناجرـسپ  تفگ 

. درگزاب نم  هارمه  رسپ  يا  مه  وت  مدوب ، هدرک  شومارف  ارنآ  هک  دروآ  نم 
تـشگزاب هرـصب  هب  دوخ  تشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  ریبز  دیامرف ، مکح  ام  نایم  دنوادخ  ات  مدرگیمنرب  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  هللا  دبع 

. ددرگرب زاجح  هب  دوش و  هدامآ  ات 
عوضوم نیا  هجوتم  مکح  نب  ناورم  نوچ  تفرگ و  تشگزاب  هب  میمصت  مه  وا  تسا  هتشگزاب  ریبز  هک  تسناد  نوچ  مه  هحلط  دناهتفگ  و 

هک دز  هحلط  هب  يریت  دش ،
185 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. تشذگرد هحلط  هک  درک  يزیرنوخ  نادنچ  تسشن و  وا  يوناز  رب 
نوریب هبیرخ  هیحان  زا  دوخ  دنوش و  قلحم  واب  دنرادرب و  دننک و  راوس  ار  اهراب  داد  روتـسد  دوخ  نارازگتمدخ  هب  تشگرب و  هرـصب  هب  ریبز 

، دـندوب هتفرگ  هرانک  گنج  زا  وا  ناگتـسب  فنحا و  تشذـگ ، دوب  هتـسشن  شاهناخ  رانک  دوخ  موق  اب  هک  سیق  نب  فنحا  راـنک  زا  دـمآ و 
ام يارب  ار  شربخ  دنک و  نشور  ار  عوضوم  دناوتیم  امـش  زا  یـسک  ایآ  تسا  هتـشگرب  يراک  يارب  هک  تسا  ریبز  نیا  تفگ  ناناب  فنحا 

تفر و ریبز  یپ  زا  تشادرب و  ار  شریـشمش  دـش و  راوس  دوخ  بسا  رب  مروآیم ، وت  يارب  ار  شربخ  نم  تفگ  زومرج  نب  ورمع  درواـیب ؟
یلاح هچ  رد  ار  موق  هللا  دـبع  ابا  يا  دیـسرپ  دیـسر و  واب  دوب  هدـش  رود  هرـصب  ياههناخ  زا  ریبز  هک  یماگنه  دوب و  رهظ  زاـمن  زا  شیپ  نیا 

راک نیا  رد  هک  موریم  دوخ  راک  یپ  تفگ  يوریم ؟ اجک  نونکا  دیسرپ  دندزیم ، ریـشمش  رگید  کی  رب  هک  یلاح  رد  تفگ  یتشاذگ ؟
ماـگنه نوچ  دـندرک و  تکرح  مه  اـب  ود  ره  و  میورب ، مه  اـب  مورب  هبیرخ  هب  مهاوخیم  مه  نم  تفگ  زومرج  نب  ورمع  مرادـن ، یتریـصب 

زا وت  تفگ  ریبز  مرازگب ، زامن  مهاوخیم  مه  نم  تفگ  ورمع  مرازگب ، زامن  مهاوخیم  نم  تسا و  زاـمن  تقو  تفگ  ریبز  دیـسرارف  زاـمن 
ورمع تفر  هدجس  هب  داتـسیا و  زامن  هب  ریبز  نوچ  دندش و  هدایپ  ود  ره  يرآ و  تفگ  مناما ؟ رد  وت  زا  مه  نم  ایآ  دوب  یهاوخ  ناما  رد  نم 

ترـضح نآ  هک  یلاح  رد  دـمآ و  ع )  ) یلع دزن  تشادرب و  ار  وا  بسا  هرز و  ریـشمش و  تشک و  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  دوخ  ریـشمش  اب 
بحاص رایسب  هچ  دومرف  تسیرگن  ریشمش  ناب  ع )  ) یلع نوچ  دنکفا و  ع )  ) یلع شیپ  ار  ریبز  حالس  دندزیم  ریشمش  مدرم  دوب و  هداتسیا 

تفگ زومرج  نب  ورمع  داب ، هدژم  شتاب  ارت  هیفص  رسپ  لتاق  يا  تسا  هدودز  ار  هودنا  مغ و  ص )  ) ادخ لوسر  هرهچ  زا  نآ  اب  ریـشمش  نیا 
ولج ار  مچرپ  داد  روتسد  هیفنح  نب  دمحم  شدنزرف  هب  ع )  ) یلع هاگنآ  دنیوگ ، دیهدیم !؟ هدژم  شتاب  ار  ام  میشکیم و  ار  امـش  نانمـشد 

راذگاو واب  ار  راک  دندمآ و  درگ  ریبز  نب  هللا  دـبع  رب  هرـصب  مدرم  تفر ، شیپ  هیفنح  نب  دـمحم  دوب و  وا  تسد  رد  گرزب  مچرپ  هک  دربب 
ار مچرپ  ع )  ) یلع داتسیا  مچرپ  اب  وا  دندرک و  لابقتسا  هزین  ریشمش و  اب  وا  زا  نایرصب  تفر  شیپ  مچرپ  اب  هیفنح  نب  دمحم  نوچ  دندرک و 

سپس دندرک و  هلمح  وا  اب  مه  مدرم  درک و  هلمح  تفرگ و  وا  زا 
186 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

مدرم یلو  دـش  هتـشک  روس  نب  بعک  دـندش و  هدـنکارپ  هشیاع  رتش  فارطا  زا  اهیرـصب  دـش و  تخـس  گـنج  داد  دـمحم  هب  ار  مچرپ  زاـب 
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. دندرک تخس  یگنج  يرادیاپ و  ۀبض  دزا و  ياههلیبق 
نیگمـشخ هورگ  نیا  دومرف  ناشیاب  دناوخارف و  ار  دوخ  نارای  ناگرزب  دید  ار  هرـصب  مدرم  ییابیکـش  يرادیاپ و  تدـش  ع )  ) یلع نوچ  و 

هلمح دوخ  نارای  مامت  اب  رـسای  نب  رامع  قمح و  نب  ورمع  متاـح و  نب  يدـع  رتشا و  دـینک ، گـنج  ناـنآ  اـب  یتخـس  هب  مه  امـش  دـناهدش 
. دندرک

دندـش روهلمح  امـش  هب  نونکا  مه  هک  اـهیقارع  نیا  تفگ  دوخ  ناراـی  هب  دوب  هرـصب  رکـشل  تسار  يوـلهپ  هدـنامرف  هک  یبرثـی  نب  ورمع 
تخـس یگنج  دمآ و  رد  تکرح  هب  دندوب  هبـض  ینب  هک  دوخ  موق  شیپاشیپ  دوخ  و  دیروآرد . ياپ  زا  دـیبایرد و  ار  نانآ  دـننامثع  نالتاق 
جدوه رب  دندوب و  هتخادنا  ریت  دض  شـشوپ  جدوه  رتش و  رب  دوب  هدش  تشپ  راخ  نوچ  هک  دوب  هدیـسر  هشیاع  جدوه  هب  ریت  نادنچ  و  درک ،

. دندوب هدرک  بصن  مه  ینهآ  تاحفص 
اهمچرپ تایار و  تفرگارف و  ار  نادیم  كاخ  درگ و  دندش و  هتـشک  يرایـسب  هورگ  وس  ود  ره  زا  دندرک و  يرادیاپ  تخـس  هورگ  ود  ره 

. دش هتسکش  شریشمش  هک  درک  گنج  نادنچ  درک و  هلمح  دوخ  ع )  ) یلع داتفا و  ورف 
هتشک تفریم  وا  اب  هزرابم  هب  هک  ع )  ) یلع نارای  زا  کی  ره  دمآ و  نوریب  دوب  هرصب  عاجش  راک  راوس  هک  فرشا  نب  ورمع  ماگنه  نیا  رد 

ایآ دزرویم ، رهم  دهدیم و  اذغ  شنادنزرف  هب  ردام  میـسانشیم ، هک  يردام  نیرتهب  يا  ام  ردام  يا  دناوخیم ": ار  زجر  نیا  وا  دـشیم و 
ماـگنه نیا  رد  دوشیم ". هدـیرب  چـم  زا  اـهتسد  عطق و  اهرـس  دـنوشیم و  یمخز  هک  هدـیزگ  ياـهبسا  رب  ناراوس  رایـسب  هچ  ینیبیمن 

دـنداتفا و نیمزب  ود  ره  هک  دز  یتبرـض  يرگید  هب  کی  ره  تفر و  وا  گنج  هب  دوب  ع )  ) یلع هاپـس  ناناولهپ  زا  هک  يدزا  ریهز  نب  ثراـح 
. دندرم هک  دندز  ياپ  تسد و  نادنچ 

نب هللا  دبع  هک  دناسر  هشیاع  رتش  هب  ار  دوخ  رتشا  دندش و  هدنکارپ  هرصب  مدرم 
187 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

کلام نم و  هک  دروآرب  دایرف  هللا  دبع  تفرگ و  ریزب  ار  وا  تخادنا و  هللا  دـبع  يور  ار  دوخ  رتشا  [ 211 . ] تشاد تسد  رد  ارنآ  ماگل  ریبز 
نادنچ تساخرب و  ریبز  نب  هللا  دـبع  يور  زا  دیـسرت  شیوخ  ناج  رب  رتشا  نوچ  دـنتفرگ و  ار  وا  فارطا  ریبز  نبا  نارای  دیـشکب و  مه  اب  ار 

ریبز نبا  هلمج  نیا  طقف  تفگ  دوخ  نارای  هب  دوب و  هتخیرگ  هدرک و  مر  شبـسا  اریز  دناسر  شیوخ  نارای  هب  ار  دوخ  هدایپ  هک  درک  گنج 
کش نودب  دیـشکب  ار  رتشا  نم و  دوب  هتفگ  رگا  تسیک و  کلام  دنتـسنادیمن  مدرم  هک  داد  تاجن  ارم  دیـشکب  ار  کلام  نم و  تفگ  هک 

. دندوب هتشک  ارم 
تخـس دوب  هفوک  نادـباع  نایاسراپ و  زا  هک  مه  قمح  نب  ورمع  دـش و  روک  شمـشچ  کی  هک  درک  گـنج  نادـنچ  مه  متاـح  نب  يدـع 

حایر تشگرب و  حایر  دوخ  ردارب  شیپ  تسکـش و  شریـشمش  هک  درک  گنج  نادـنچ  وا  دـندوب  هارمه  وا  اب  نایاسراپ  همه  درک و  گنج 
. دشاب ام  نآ  زا  يزوریپ  رگا  میدرک  گنج  بوخ  هچ  زورما  ردارب  يا  تفگ  واب 

هب دـنوشیم  عمج  نآ  فارطا  دـندرگیمرب و  زاب  دـنزیرگیم  نوچ  هک  دـید  هشیاع  رتش  درگ  رب  ار  هرـصب  مدرم  عاـمتجا  ع )  ) یلع نوچ  و 
دومرف دوخ  باحصا  ناگرزب  زا  ناشیا  ریاظن  رکب و  یبا  نب  دمحم  لیدب و  نبا  رتشا و  هدابع و  نب  دعس  نب  سیق  سیق و  نب  دیعـس  رامع و 
. درک دهاوخن  يرادیاپ  سکچیه  دیآ  رد  ياپ  زا  رتش  رگا  یلو  دننکیم  يرادیاپ  تساجرباپ  ناشربارب  رتش  نیا  هک  یماگنه  ات  نانیا 

نب نیعا  مانب  هفوک  دارم  هلیبق  زا  يدرم  دـندرک و  رود  نآ  فارطا  زا  ار  اهیرـصب  دـندرب و  هلمح  رتش  يوس  هب  نارادـمان  زا  یهورگ  اب  نانآ 
راسنوگن هشیاع  جدوه  داتفا و  ناگتـشک  نایم  دروآرب و  تخـس  یگناب  رتش  درک  عطق  ار  نآ  ياههنـشاپ  دـناسر و  رتش  هب  ار  دوخ  ۀـعیبض 

. دش
دیـسر و هشیاـع  هماـج  هب  هک  درک  جدوه  لـخاد  ار  دوخ  تسد  دـمحم  وش ، کـیدزن  ترهاوخ  هب  دومرف  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  ع )  ) یلع

؟ یتسیک وت  انا هللا ، تفگ  هشیاع 
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. مدمحم تردارب  نم  تفگ  دنک ، هیرگ  وت  گوس  رب  دنیشنب و  تیازع  هب  تردام 
سک ره  دینکم و  تراغ  ار  یلام  چیه  دیـشکم و  ار  یمخز  چیه  دـینکم و  بیقعت  ار  سکچیه  دومرف  دز و  گناب  دوخ  نارای  رب  ع )  ) یلع

دراذگ و نیمز  رب  حالس 
______________________________

م) . ) تسا ریبز  نب  هللا  دبع  هلاخ  هشیاع  هک  دنراد  هجوت  مرتحم  ناگدنناوخ  - 211
188 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. تسا ناما  رد  ددنبب  ار  دوخ  هناخ  رد  سک  ره 
رد هک  ار  یبوکرم  ار و  یحالـس  طقف  دنتـشادیمنرب و  دنتـشذگیم و  رگید  ياهالاک  رز و  میـس و  رب  ناـنآ  هاـگودرا  رد  ع )  ) یلع ناراـی 

تـساور ام  يارب  ناشیا  نتـشک  هنوگچ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ  واب  ع )  ) یلع نارای  زا  یکی  دـندرکیم ، فرـصت  دـندوب  هدرب  راکب  گنج 
هب ناوتیمن  ار  ناشیا  لاوما  تفرگ و  تراسا  هب  ناوتیمن  ار  ناتسرپاتکی  دومرف  تسا ؟ مارح  اوران و  ام  رب  نانآ  نتفرگ  ریـسا  لاوما و  یلو 

دیوشیم هداد  نامرف  هچناب  دـینک و  اهر  دـینادیمن  هک  ار  هچنآ  درک ، فرـصت  ناوتیم  دـناهدرب  راکب  گنج  رد  ار  هچنآ  طقف  درب  تمینغ 
. دینک لمع 

شدوخ هک  یعازخ  فلخ  نب  هللا  دـبع  هناخ  رد  ار  وا  دروآ و  دورف  یلزنم  رد  ار  هشیاع  داد  ناـمرف  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  ع )  ) یلع هاـگنآ 
. داد لزنم  هیفص  شرسمه  دزن  دوب  هدش  هتشک  گنج  رد 

يـال زا  هـک  يریت  رثا  رد  شیوزاـب  تـفگ  تـسا ؟ هدیـسرن  ترهاوـخ  هـب  ياهمدـص  اـیآ  رگنب  دوـمرف  رکب  یبا  نـب  دـمحم  هـب  ع )  ) یلع و 
. تسا هتشادرب  یشارخ  هتشذگ  جدوه  ینهآ  ياههحفص 

ربمایپ رب  دورد  دنوادخ و  شیاتس  زا  سپ  تفر و  ربنم  هب  ترضح  نآ  دندمآ و  مدرم  دش و  گرزب  دجسم  دراو  دمآ و  هرـصب  هب  ع )  ) یلع
. دومرف نینچ  (ص )

رکف هنوگچ  نم  هرابرد  اپ  راهچ  ناوریپ  نز و  هاپـس  ياهرـصب  مدرم  يا  تسا ، كاندرد  باذع  عیـسو و  تمحر  ياراد  دنوادخ  دعب ، اما  " 
رادیاپان و امـش  نامیپ  تسپ و  امـش  قالخا  دیتخیرگ ، دمآ  رد  ياپ  زا  نوچ  دیدرکیم و  راکیپ  دزیم  هرعن  رتش  هک  یماگنه  ات  دـینکیم ؟
ار رهش  نیا  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  دنگوس  ادخ  هب  تسا  رود  نامـسآ  زا  کیدزن و  بآ  هب  امـش  نیمزرـس  تسا ، خلت  روش و  امـش  بآ 
[212" . ] دیدرگزاب دوخ  ياههناخ  هب  نونکا  دوش ، هدـید  ایرد  زا  یتشک  هنیـس  نوچ  نآ  دجـسم  ياههرگنک  طقف  هک  دریگ  ورف  بآ  نانچ 

رکب یبا  نب  دمحم  هب  تشگرب و  دوخ  هاگودرا  هب  دمآ و  ریزب  ربنم  زا  سپس 
______________________________

- دـیدحلا یبا  نبا  ك ، ر . رتشیب ، عالطا  يارب  تسا ، هدـمآ  هغـالبلا  جـهن  رد  نآ  ماـمت  هک  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  هبطخ  زا  یـشخب  - 212
م) . ) يدالیم رصم 1959  پاچ  251 ج 1  تاحفص 266 - میهاربا ، لضفلا  وبا  دمحم  مامتهاب  هغالبلا - جهن  حرش 

189 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
راـک نیا  زا  ارم  ناـنمؤم  ریما  يا  تفگ  دـمحم  درگرب ، هفوک  هب  نم  شیپ  ناباتـش  ناـسرب و  هنیدـم  هب  ار  وا  ورب و  ترهاوـخ  هارمه  دوـمرف 

. دناسر هنیدم  هب  ار  وا  تفر و  دوخ  رهاوخ  هارمه  وا  تسین و  هراچ  نآ  زا  مرادیمن و  تفاعم  دومرف  يامرف ، فاعم 
دومرف تسیرگن و  هرصب  هب  دیـسر  [ 213  ] دـبرم هب  نوچ  تشامگ و  رهـش  نآ  رب  ار  ساـبع  نب  هللا  دـبع  درک و  تکرح  هرـصب  زا  ع )  ) یلع

رود نامـسآ  زا  کیدزن و  بآ  هب  رتکیدزن و  یناریو  هب  اج  همه  زا  رتدـب و  اـج  همه  زا  شکاـخ  هک  يرهـش  زا  ارم  هک  ار  يادـخ  ساـپس 
. دروآ نوریب  تسا 

. دومرف دش  هفوک  رب  فرشم  کیدزن و  نوچ  دومرف و  تکرح  و 
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هک ره  دوریم و  هانگ  يوسب  دوریم  نوریب  وت  زا  هک  یـسک  تسا ، تکربرپ  هچ  وت  كاـخ  شوخ و  هچ  تیاوه  هفوک ، يا  وت  رب  نیرفآ  " 
ناراکدـب و  دـنیآیم ، وت  يوسب  ناـنمؤم  هکنآ  رگم  دوشیمن  يرپـس  راـگزور  زور و  بش و  دـیآیم ، تمحر  يوسب  دوشیم  دراو  وـت  هب 

هعمج زامن  رد  تکرـش  يارب  هعمج  زور  دوز  حبـص  وت  نانکاس  زا  یخرب  هک  دـش  یهاوخ  داـبآ  نادـنچ  دـنرادیمن ، شوخ  ارت  رد  تماـقا 
". دیسر دهاوخن  زامن  هب  هار  يرود  هطساوب  درک و  دهاوخ  تکرح 

رد ایآ  نانمؤم  ریما  يا  دـنتفگ  ترـضح  ناب  دـش و  هفوک  دراو  ترجه  مشـش  یـس و  لاس  بجر  مهدزاود  هبنـشود  زور  ع )  ) یلع دـنیوگ 
هلحم رد  نم  تشاد و  ترفن  نآ  زا  مه  باـطخ  نب  رمع  هک  تسین  رـصق  نآ  رد  ندرک  لزنم  هب  یتجاـح  ارم  دومرف  ینکیمن ؟ لزنم  خاـک 

ار ع )  ) یلع ینش ، [ 214 . ] دومرف لزنم  هبحر  رد  درازگ و  زامن  تعکر  ود  تفر و  گرزب  دجسم  هب  دش و  رهش  دراو  منکیم و  لزنم  هبحر 
مامت تمعن  هلیسو  نیاب  شوماخ و  گنج  شتآ  وگب  ماما  نیا  هب  [" 215 . ] تسا هدرک  ضیرحت  ماش  يوس  تکرح  هب  تایبا  نیا  ندورس  اب 

. دش
دزگب هکنآ  زا  شیپ  دمدیم و  رهز  دوخ  ناهد  زا  هک  تسا ، یتخس  رس  رک  رام  ماش  رد  هکنآ  لاح  میدش و  غراف  نانکشنامیپ  اب  گنج  زا 

زا ریت  اب  نک و  وا  گنهآ 
______________________________

. دنیوگیم دبرم  ار  رهش  نوریب  دازآ  ياضف  - 213
م) . ) رصم پاچ  نادلبلا ص 235 ج 4  مجعم  توقای ، ك ، ر . تسا ، هفوک  تالحم  زا  یکی  مان  هبحر : - 214

توریب ءارعـشلا ص 534 ، رعـشلا و  هبیتق ، نبا  ك ، تسا ر . نش  هلیبق  هب  بوسنم  ینـش  روعا  هب  فورعم  ذقنم  نب  رـشب  روظنم  ارهاظ  - 215
م) . ) نوراه دمحم  مالسلا  دبع  داتسا  پاچ  برعلا ص 299  باسنا  ةرهمج  مزح ، نبا  1969 و 

190 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
". شروآرد ياپ 

وا زا  میاتـسیم و  ار  وا  تسار  يادـخ  ساپـس  دومرف ": داریا  ار  هبطخ  نیا  درازگ  هفوک  رد  هک  هعمج  زاـمن  نیتـسخن  رد  ع )  ) یلع دـنیوگ ،
تیادـه دـنوادخ  ار  هک  ره  مربیم  هانپ  ادـخ  هب  یتخبهریت  یهارمگ و  زا  ماهدرک و  لکوت  هدروآ و  نامیا  وا  هب  مبلطیم و  دومنهر  يرای و 

يادخ زج  ییادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  تسین و  وا  يارب  ییامنهار  دنک  هارمگ  وا  ار  سک  نآ  ره  تسین و  وا  يارب  ییهدننکهارمگ  دیامرف 
تسا و هدیزگرب  دوخ  يربمایپ  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسوا  لوسر  هدـنب و  ص )  ) دـمحم هک  مهدیم  یهاوگ  زین  تسین و  زابنایب  هناگی 

راـگدرورپ تلاـسر  ص )  ) دـمحم تسوا ، رظن  رد  ناـشیا  رتبوبحم  قلخ و  رتیمارگ  تسا ، هدومرف  صوـصخم  دوـخ  ناـمرف  غـیلبت  يارب 
. دومرف ادا  دوب  وا  هدهع  رب  ار  هچنآ  درک و  تحیصن  یهاوخریخ و  دوخ  تما  يارب  غیلبت و  ار  شیوخ 

ناب ار  ادخ  ناگدنب  هک  تسا  یشرافس  رتهب  دنوادخ  زا  میب  هک  منکیم  شرافـس  يوقت  ادخ و  زا  سرت  هب  ار  امـش  ادخ  ناگدنب  يا  نونکا 
نامرف ادخ  زا  میب  يوقت و  هب  امش  دراد ، ار  ماجنا  رس  نیرتهب  یهلا  هاگشیپ  رد  تسا و  یهلا  ناوضر  هب  زیچ  رتکیدزن  درک و  دیاب  شرافس 
باذع زا  وا  هک  انامه  تسا و  هدـناسرت  دوخ  زا  ار  امـش  هک  دیـسرتب  نانچ  يادـخ  زا  دـیاهدش  هدـیرفآ  ندرک  یکین  يارب  دـیاهدش و  هداد 

ریغ يارب  سک  ره  هک  دینکم  راک  هزاوآ  ییامندوخ و  دصق  هب  دـشابن و  هناهب  هک  یندیـسرت  دیـسرتب  دـنوادخ  زا  و  تسا ، هدـناسرت  تخس 
دنکیم و تیانع  واب  دنوادخ  دـنک  راک  دـنوادخ  يارب  هناصلاخ  هک  سک  نآ  ره  و  دراذـگیماو ، نامه  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  راک  ادـخ 

هدومرف يراذگمان  ار  امش  راثآ  [ 216 . ] تسا هدیرفاین  هوای  ار  امش  هک  دیسرتب  ادخ  باذع  زا  درادیم و  ینازرا  واب  وا  تین  زا  رتهب  رتشیب و 
دوخ لها  يارب  هک  دبیرفن  ار  امـش  ایند  تسا ، هتـشون  ار  امـش  رمع  تدم  درمـشیم و  ار  امـش  لامعا  دـنادیم و  ار  امـش  یناهن  ياهراک  و 

زا تسا ، ینادواج  هناخ  ترخآ  یناف و  لاح  ره  رد  ایند  هک  دشاب  هدش  هتفیش  ایند  هب  هک  تسا  یسک  هتفیرف  و  تسا ، هدنبیرف  تخس 
______________________________
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دصکی و دودح  لاوطلا  رابخا  هکناب  هجوت  اب  تسا و  هدمآ  هغالبلا  جهن  موس  تسیب و  هبطخ  نمـض  هبطخ  نیا  ياههلمج  زا  یـضعب  - 216
م) . ) تسا هبطخ  نیا  دروم  رد  ربتعم  يدنس  دوخ  تسا  هدش  فیلات  هغالبلا  جهن  میظنت  زا  شیپ  لاس  تسیب 

191 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
". مییوا رایتخا  رد  وا و  يارب  ام  هک  مینکیم  تلاسم  ار  ناتخبکین  یگدنز  ناربمایپ و  تبحاصم  نادیهش و  تلزنم  دنوادخ 

لبج ناهفـصا و  رب  ار و  یبحرا  سیق  نب  دـیزی  یخوج  نیادـم و  رب  داتـسرف . اهرهـش  هب  ار  دوخ  نارازگراک  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  سپس 
نب يدع  نآ  یحاون  ریسرهب و  رب  يدزا و  نالجع  نب  ۀمادق  نآ  فارطا  رکـسک و  رب  ار و  بعک  نب  طرق  اهدابقهب  رب  ار و  میلـس  نب  دمحم 

رب ساک و  نب  یعبر  نآ  یحاون  ناتسجس و  رب  یفقث و  دوعسم  نب  دعس  یباوز  ناتسا  رب  يرکب و  هللا  دبع  نب  ناسح  الاب  ناتـسا  رب  ثراح و 
. تشامگ ار  ساک  نب  دیلخ  ناسارخ  مامت 

زا ورـسخ  نارتخد  زا  یکی  دناهتـشادرب و  تعاطا  زا  تسد  روباشین  مدرم  هک  دیـسر  ربخ  واب  دش  کیدزن  ناسارخ  هب  نوچ  ساک  نب  دـیلخ 
ار وا  داد و  ناما  ورـسخ  رتخد  هب  تخاس و  مزهنم  ار  ناشیا  درک و  گنج  نانآ  اب  دیلخ  دناهدش ، وا  هجوتم  مدرم  تسا و  هدـمآ  اجنآ  لباک 

. داتسرف ع )  ) یلع روضح  هب 
اب تفگ  مروآرد ؟ ع )  ) نسح ینعی  مرسپ  نیا  يرـسمه  هب  ارت  هک  يراد  تسود  ایآ  دومرف  دندروآ ، ع )  ) یلع روضح  هب  ار  رتخد  نآ  نوچ 
نم دومرف  ع )  ) یلع میآیم ، رد  تدوخ  يرـسمه  هب  یـشاب  هتـشاد  تسود  رگا  یلو  منکیمن  جاودزا  تسا  يرگید  تسد  ریز  هک  یـسک 

ياهناقهد ناگرزب  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  مدیشخب ، تدوخ  هب  ار  شیاهیبوخ  مامت  تفگ  دراد ، ییاهیبوخ  نینچ  مرسپ  نیا  مدرم و  ریپ 
ار وا  موشیم  هدرمش  وا  ناشیوخ  زا  یهاشداپ و  نادناخ  زا  نم  هک  یهاگآ  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  تساخرب و  دوب  یـسرن  شمان  هک  قارع 

تـسود سک  ره  اـب  ورب و  یهاوخیم  اـج  ره  دومرف  رتخد  ناـب  سپـس  تسا و  راـتخم  شدوخ  هب  تبـسن  وا  دومرف  روآرد ، نم  جاودزا  هب 
. تسین يزیچ  وت  رب  هک  نک  جاودزا  يرادیم 

هتفای تسد  اهنآ  رب  هک  ماش  ياهنیمزرـس  زا  هچنآ  تاناع و  تیه و  نیقراـفایم و  دـمآ و  راجنـس و  اراد و  نیبیـصن و  لـصوم و  رب  ع )  ) یلع
یحاون نآ  مکاح  نایفس  وبا  نب  ۀیواعم  يوس  زا  هک  يرهف  سیق  نب  كاحض  [ 217 . ] دش راپسهر  اجناب  وا  و  تشامگ ، ار  رتشا  دندوب 

______________________________

م) . ) تسین نآ  رارکت  هب  یموزل  هدش و  هداد  حیضوت  البق  اهرهش  نیا  دروم  رد  - 217
192 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

دبع دیـسر  هیواعم  هب  ربخ  نیا  نوچ  دندرک و  گنج  بش  ماگنه  ات  جرم  مانب  ییاج  رد  [ 218  ] هقر نارح و  نایم  دمآ و  رتشا  هلباقم  هب  دوب 
تشگرب لصوم  هب  دش  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  رتشا  نوچ  داتسرف و  كاحض  يرای  هب  راوس  يرایسب  هورگ  اب  ار  دیلو  نب  دلاخ  رـسپ  نمحرلا 

. دمآ شیپ  نیفص  گنج  هاگنآ  درکیم و  گنج  دندمآیم  هیواعم  يوس  زا  هک  ییاهرکشل  اب  دنام و  اجنامه  و 

نیفص گنج 

هراشا

[219]

[ گنج هیلوا  عئاقو  ]

هراشا
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قیوشت و وا  یهاوـخنوخ  رب  ار  هیواـعم  دـندناسر و  ماـش  هب  ار  ناـمثع  گرم  ربـخ  ناباتـش  ناراوـس  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  دـنیوگ ،
وت رب  تفگ  هیواعم  داب ، وت  رب  مالـس  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  دمآ و  وا  شیپ  يدرم  دوب  هتـسشن  هیواعم  هک  نانچمه  يزور  دندرک ، ضیرحت 
نب جاجح  نم  تفگ  وا  يدناسرت ، مسرب  ناب  هکنآ  زا  شیپ  تفالخ  هب  نداد  مالس  اب  ارم  یتسیک ؟ وت  دزرمایب  ار  تردپ  ادخ  داب  مالـس  مه 

. دناوخ ار  تیب  ود  نیا  ماهدمآ و  وت  شیپ  نامثع  گرم  ربخ  مالعا  يارب  تفگ  ياهدمآ ؟ يروظنم  هچ  هب  تفگ  هیواعم  ماهمص ، نب  ۀمیزخ 
رتراوازس وت  و  دندرک ،) ار  راک  نیا  نانآ  دیدرت  نودب  هکنآ  ای   ) دنتـشک ار  امـش  يوگتـسار  ياوشیپ  بلطملا  دبع  تیومع  نارـسپ  انامه  " 

". نک تکرح  یگداتسیا  تمواقم و  اب  نک و  مایق  یتسه  مایق  يارب  مدرم 
، مدید ار  يدرم  هک  مدوب  هدیـسرن  هنیدم  هب  زونه  مدوب و  هتفر  نامثع  يرای  يارب  دسا  نب  دـیزی  هارمه  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  تفگ  سپس 
و تسا ، هتشاد  تسد  مه  وا  نتشک  رد  هک  تفگیم  داد و  ار  نامثع  گرم  ربخ  وا  میدیـسرپ و  وا  زا  دوب  مهارمه  هک  رفز  نب  ثراح  نم و 

توکس نوچ  هک  دنتسه  وت  اب  یهورگ  اریز  تسین  ییورین  نانچ  ار  ع )  ) یلع هک  تسا  ییورین  ارت  میوگیم  وت  هب  نونکا  میتشک و  ار  وا  ام 
______________________________

. دناهتشاد تنوکس  رهش  نآ  رد  ناشیا  هناگهدفه  نانداس  هدوب و  نیبئاص  رهش  تسا و  ناریو  زورما  هک  یگرزب  رهش  نارح : - 218
، دروم ود  ره  زا  رتشیب  عالطا  يارب  تسا : تارف  یقرش  لامش  هرانک  رب  تسا و  هنکـس  نودب  بارخ و  زورما  هک  هدوب  یگرزب  رهـش  مه  هقر 

م) . ) نادلبلا ص 309 میوقت  همجرت  ك ، ر .
یبرغ رانک  رب  هقر و  کیدزن  دناهدرک ، طبض  ءافو  رسک ص  هب  ار  هملک  نیا  نادلبلا  میوقت  رد  ءادفلا  وبا  نادلبلا و  مجعم  رد  توقای  - 219

. رصم پاچ  نادلبلا  مجعم  ص 370 ج 5  ك ، ر . تسا ، هداتفا  قافتا  اجنآ  متفه  یس و  لاس  رفص  هام  لوا  رد  نیفـص  گنج  تسا و  تارف 
(م)

193 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
اب یهورگ  هکنآ  لاح  دنسرپیمن و  يزیچ  زا  یهدیم  نامرف  نوچ  دننکیم و  توکس  ییوگیم  نخس  نوچ  دنیوگیمن و  نخس  ینکیم 
زا رتهب  وت  كدنا  هورگ  دنـسرپیم ، وا  زا  دنکیم  توکـس  نوچ  دنیوگیم و  نخـس  مه  نانآ  دیوگیم  نخـس  نوچ  هک  دنتـسه  ع )  ) یلع
هب وت  هکنآ  لاح  دش و  دهاوخن  یضار  ماش  نودب  قارع  هب  وا  دنادرگیمن ، دونشوخ  وت  مشخ  زج  يزیچ  ار  ع )  ) یلع دنیوا و  رایـسب  هورگ 

. دورس نینچ  دش و  هدنامرد  تخس  دروآ  وا  يارب  همیزخ  نب  جاجح  هک  ربخ  نیا  زا  هیواعم  یتسه ، یضار  قارع  نودب  ماش 
. تسیرگ دهاوخ  ینالوط  یتدم  نآ  رد  اهمشچ  تسا و  هودنا  مدرم  يارب  نآ  رد  هک  تسا  هدمآ  شیپ  نم  يارب  يراک  " 

نینچ نونک  ات  یـسک  هچ  نامـشچ  دنگوس  ادخ  هب  دزیریمورف . راوتـسا  ياههوک  نآ  يارب  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  نانمؤم و  ریما  تبیـصم 
. تسا یتبیصم  گرزب  نیا  دنشکب و  دشاب  هتخیر  ینوخ  هکنیا  نودب  ار  یسک  هک  تسا  هدید  یتبیصم 

. تخبدب یهورگ  لتاق و  یهورگ  دنداد  تسدب  تسد  وا  دض  رب  هنیدم  رد  هورگ  ود 
. دوب نانآ  لد  رد  هک  تسا  يزیچ  هاوگ  نیا  دندینشن و  ار  شنخس  یلو  دناوخارف  ار  نانآ  وا 

. دوش هدینش  نآ  ياوآ  ناشوپهرز  اب  هک  ناشخرد  ياهریشمش  هدامآ و  ياههورگ  اب  منکیم  يراوگوس  نامثع  رب  يدوزب  نم 
. میوگب هک  مراد  هچ  نیا  زا  سپ  مدرک و  اهر  دندوب  تسدمه  وت  نتشک  رد  هک  یمدرم  يارب  ارت 

. تسیز مهاوخن  ناشک  نماد  يرهش  رد  زگره  مشاب  هدنز  ات  ياهدش  هتشک  وت  هک  نونکا 
. تسین ناب  یهار  ارم  مشاب  هدنز  هک  یماگنه  ات  تسام  نایم  تدوم  هیام  هک  يزیچ  نآ  و 

". دش مهاوخ  نآ  رادهدهع  لاسما  نیمه  زا  تخادرپ و  مهاوخ  یموادم  تخس و  گنج  هب  يدوزب 
ياهنیمزرس رد  نامثع  رازگراک  هک  یلجب  هللا  دبع  نب  ریرج  يارب  ع )  ) یلع
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194 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
هک دومرف  توـعد  دوـخ  اـب  تعیب  هب  ار  وا  تشوـن و  هماـن  دـندرکیم  هرادا  ار  راـید  نآ  ياـهراک  یفعج  سیق  نب  رحز  قاـفتاب  دوـب  لـبج 

. دمآ هفوک  هب  سپس  تفرگ و  تعیب  ع )  ) یلع يارب  مه  مدرم  زا  تفریذپ و 
میقم رادهدهع و  ار  ناجیابرذآ  يرادناتـسا  نامثع  تموکح  تدـم  مامت  رد  ثعـشا  دومرف ، موقرم  ياهمان  نانچ  مه  سیق  نب  ثعـشا  يارب 
دنویپ وا  اـب  هکنیا  زا  سپ  ناـمثع  اریز  دـندرکیم  شنزرـس  ار  ناـمثع  هراـب  نآ  رد  مدرم  هک  دوـب  یلئاـسم  زا  وا  يرادناتـسا  و  دوـب . اـجنآ 

هک تسا  یسک  ثعشا  دناهتفگ  دوب و  هتشامگ  راک  نیا  رب  ار  وا  دوب  هتفرگ  شرسپ  يارب  ار  ثعـشا  رتخد  هدرک و  ادیپ  یببـس  يدنواشیوخ 
همان ع )  ) یلع دوب ، هدرک  یهاوخریخ  شـشوک و  دوب و  يراثآ  ياراد  ناجیابرذآ  رد  وا  تسا و  هدوشگ  ار  ناـجیابرذآ  ياهنیمزرـس  ماـمت 

. دمآ هفوک  هب  درک و  تعیب  ع )  ) یلع اب  مه  وا  داتسرف و  ثعشا  يارب  بحرم  نب  دایز  هارمه  ار  دوخ 
، دهد گنج  نالعا  ای  دـنک  تعیب  ای  هک  دومرف  توعد  دوخ  زا  تعاطا  هب  ار  وا  داتـسرف و  هیواعم  دزن  ار  هللا  دـبع  نب  ریرج  ع )  ) یلع هاگنآ 
دومرفن و هجوت  رتشا  نخـس  هب  ناـنمؤم  ریما  یلو  متـسین  نمیا  وا  راـتفر  زا  نم  هک  تسرفب  ار  وا  زج  يرگید  سک  تفگ  ع )  ) یلع هب  رتـشا 

نیا تفگ " نینچ  داد و  ار  همان  دـندوب ، وا  شیپ  ماش  مدرم  ناگرزب  نارـس و  هک  تفر  هیواعم  دزن  یماگنه  درب ، هیواعم  شیپ  ار  همان  ریرج 
و هنیدـم ) هکم و   ) مرح ود  مدرم  هک  دـییآرد  وا  تعاطا  هب  تسا  هدرک  توعد  ار  امـش  هک  ماش  مدرم  يارب  تسا و  وت  يارب  ع )  ) یلع هماـن 
هب ناگمه  ناسارخ  لـبج و  سراـف و  رـصم و  هماـمی و  ناـمع و  نیرحب و  نمی و  زاـجح و  هقطنم  ود  ره  هرـصب و  هفوک و  گرزب  رهـش  ود 

قرغ ار  امـش  روشک  دوش  يراج  امـش  رب  وا  هیحان  زا  یلیـس  رگا  تسا و  هدـنامن  یقاب  امـش  نیمزرـس  زج  ییاج  دـناهدمآ و  رد  وا  تعاـطا 
. درک دهاوخ 

. دوب هدمآ  نینچ  نآ  رد  دناوخ و  دوشگ و  تفرگ و  ار  همان  هیواعم 
تعیب دنتسه  وت  دزن  هک  یناناملسم  وت و  رب  دعب  اما  نایفس ، وبا  نب  ۀیواعم  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ  مانب  " 

اداب دونـشخ  ناشیا  زا  دنوادخ  هک  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  اب  هک  اهنامه  اریز  ماش ، رد  امـش  مدوب و  هنیدـم  رد  نم  دـنچ  ره  تسا  مزال  نم 
بیاغ هک  یناسک  دنرادن و  ار  يرگید  سک  رایتخا  قح  دناهدوب  رضاح  هک  یناسک  نونکا  دندرک و  تعیب  مه  نم  اب  دندوب  هدرک  تعیب 

195 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دندیزگرب ار  ناناملـسم  زا  يدرم  ناشیا  هاگ  ره  تسا و  راصنا  نارجاهم و  هدهع  رب  رما  نیا  دنرادن و  ار  تعیب  نیا  ندرک  در  قح  دـناهدوب 

یچیپرـس لیامت  مدع  ای  هدـیقع  فعـض  تلع  هب  ناشیا  نامرف  زا  یـسک  هاگ  ره  تسه و  مه  دـنوادخ  تیاضر  دروم  دـندیمان  ماما  ار  وا  و 
دـننکیم و گـنج  تسا  هدرکن  يوریپ  ناـنمؤم  شور  زا  هک  نیا  تلع  هب  وا  اـب  تفریذـپن  رگا  دـننکیم و  تعیب  لوـبق  هب  راداو  ار  وا  دـنک 

. تسا هدوتسان  رایسب  شماجنارس  دروآیم و  رد  منهج  هب  دهدیم و  ازس  ار  وا  مه  دنوادخ 
، تسا تیفاع  حلـص و  دنتـسه  وت  شیپ  هک  یناسک  وت و  يارب  راک  نیرتهب  هک  ریذـپب  دـناهتفریذپ  راصنا  نارجاـهم و  ار  هچنآ  مه  وت  نونکا 

دناهتفریذـپ مدرم  هک  ار  یتعیب  نونکا  یتفگ  رایـسب  نخـس  مه  نامثع  نالتاق  دروم  رد  شاب ، گـنج  هداـمآ  هن  رگ  رتهب و  هچ  يریذـپب  رگا 
وت هچنآ  اما  مزاس ، راداو  تسوا  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  رد  هچناب  ار  ناشیا  وت و  ات  روآ  نم  شیپ  همکاحم  هب  ار  هورگ  نآ  سپـس  ریذپب 

نادناخ ناگرزب  هیواعم  [ 220" . ] دـنربیم راکب  ریـش  زا  نتفرگزاـب  ماـگنه  كدوک  يارب  هک  تسا  ییاـهگنرین  نوچمه  یتسه  نآ  یپ  رد 
يرای صاع  نب  ورمع  زا  راـک  نیا  رد  تفگ  واـب  نایفـس  وبا  رـسپ  ۀـبتع  شردارب  درک  تروشم  ناـشیا  اـب  دوخ  راـک  رد  عمج و  ار  شیوخ 

. هاوخب
، دوب هتفرگ  هراـنک  بوشآ  هنتف و  زا  دوخ  حالطـصاب  تشاد و  رارق  نیطـسلف  فارطا  هک  دوـب  شاهعرزم  میقم  ماـگنه  نآ  رد  صاـع  ورمع 

. تشون نینچ  وا  يارب  هیواعم 
ام زا  هک  تسا  هدمآ  ام  شیپ  هللا  دبع  نب  ریرج  مه  نونکا  يراد ، ربخ  هک  دـش  نانچ  نانمؤم  ردام  هشیاع  ریبز و  هحلط و  یلع و  ناتـساد  " 
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". مالسلا منک و  وگتفگ  وت  اب  هراب  نیا  رد  ات  ایب  نم  شیپ  نونکا  منیبب  ارت  ات  ماهتفرگن  یمیمصت  چیه  نم  دریگب و  تعیب  ع )  ) یلع يارب 
دمآ و هیواعم  دزن  درک و  تکرح  دمحم  هللا و  دبع  دوخ  رسپ  ود  اب  صاع  ورمع 

______________________________

رد نآ  زا  یتمـسق  تسا و  هدـماین  هغالبلا  جـهن  رد  هماـن  کـی  تروصب  تسا  هدروآ  يرونید  هفینح  وبا  هک  تروص  نیاـب  هماـن  نیا  - 220
مالسالا ضیف  هغالبلا  جهن  تاحفصك 831 و 1047  ر . تسا ، هدمآ  مراهچ  تصش و  همان  رد  نآ  زا  يرگید  شخب  مشـش و  همان  اههمان ،

م) . ) دراد قرف  یکدنا  تاحفص  هرامش  يدعب  ياهپاچ  رد  ارهاظ  يدیشروخ  لاس 1328  پاچ 
196 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هک تسا  هدمآ  شیپ  ام  يارب  مهم  راک  هس  اهزور  نیا  هللا  دبع  ابا  يا  تفگ  واب  هیواعم  دمآ  نوچ  و  تسوا ، دـنمزاین  هیواعم  هک  دوب  هجوتم 
هتسکش و ار  نادنز  رد  هفیذح  وبا  نب  دمحم  هکنیا  تسخن  تفگ  تسیچ ؟ راک  هس  نآ  دیسرپ  ورمع  درادن ، یتشگزاب  تفرشیپ و  هار  چیه 

تسا هدرک  عمج  ار  دوخ  ياهرکشل  مور  رصیق  هکنیا  مود  تسام ، نانمشد  رتتخس  رـس  زا  وا  تسا و  هتخیرگ  رـصم  هب  دوخ  نارای  هارمه 
تعیب ام  زا  تسا و  هدـمآ  ع )  ) یلع هدـنیامن  هداتـسرف و  ناونعب  مه  ریرج  هکنیا  موس  دـنک ، گنج  ام  اـب  ماـش  رد  دـیآ و  اـم  گـنج  هب  هک 
شدوخ نارای  اب  دنچ  ره  شابم  نیگهودـنا  هفیذـح  نب  دـمحم  نتفر  نوریب  رارف و  زا  اما  تفگ ، صاع  ورمع  گنج . نالعا  ای  دـهاوخیم 

وت هب  یناـیز  یباـین  تسد  وا  رب  مه  رگا  ياهتفاـی و  تسد  هـک  یباـی  تـسد  وا  رب  رگا  تـسرفب  وا  بـلط  رد  ار  ناراوـس  مـه  نوـنکا  دـشاب 
. دناسریمن

نک یتشآ  حلـص و  ياضاقت  وا  زا  درک و  یهاوخ  دازآ  يراد  تسد  رد  هک  ار  یمور  ناریـسا  ماـمت  وت  هک  سیونب  هماـن  شیارب  رـصیق ، اـما 
وا اب  ارت  زگره  ناناملـسم  نادـب  سپ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم  اـما  دـنوشیم ، مه  دونـشخ  وت  زا  دریذـپیم و  ناباتـش  دـید  یهاوخ 

. دندادیمن يواسم 
، تسا هدناشک  یگدـنکارپ  هب  ار  مدرم  تعامج  هتخاس و  راکـشآ  ار  هنتف  هدرک و  ضیرحت  نامثع  لتق  رب  ار  مدرم  ع )  ) یلع تفگ ، هیواعم 
، ادخ لوسر  اب  ار  وا  يدنواشیوخ  هن  يراد و  مالـسا  رد  ار  وا  هقباس  هن  وت  دـشاب  هدرک  مه  نینچ  ع )  ) یلع هک  ضرف  رب  تفگ  صاع  ورمع 

تدوخ هچ  ره  تفگ  هیواعم  دوب ؟ دـهاوخ  نم  هرهب  زیچ  هچ  یـسرب  یهاوخیم  هچناب  ات  منک  يرای  یهارمه و  تراک  رد  ارت  نم  رگا  یلو 
. دشاب نم  هژیو  رصم  تموکح  یشاب  اورنامرف  وت  هک  یماگنه  ات  تفگ  ورمع  ییوگب ،

نم لثم  یـسک  تفگ  ورمع  مدادیم ، بیرف  مهدب  بیرف  ارت  متـساوخیم  رگا  هللا  دـبع  ابا  يا  تفگ  دـش و  دـیدرت  کش و  راتفرگ  هیواعم 
هعدـخ بیرف و  نیمه  تفگ  هیواـعم  دـش ، کـیدزن  واـب  ورمع  میوگب ، وت  شوگ  رد  يزیچ  اـیب  کـیدزن  تفگ  هیواـعم  دروخیمن ، بیرف 

یسک وت  نم و  زا  ریغ  هناخ  نیا  رد  هک  دشاب  دناوتیم 
197 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

نم رایتخا  رد  یماگنه  رـصم  یلو  يرآ  تفگ  ورمع  تسا ؟ قارع  دـننام  مه  رـصم  هک  ینادیمن  اـیآ  تفگ  سپـس  هیواـعم  [ 221 . ] تسین
. يوش هریچ  ع )  ) یلع رب  هک  تسا  یتروص  رد  طقف  نیا  وت و  رایتخا  رد  ایند  هک  دوب  دهاوخ 

زاب یشاب  زوریپ  ماش  رب  دشاب و  نغور  رد  وت  نان  رگا  تفگ  هیواعم  هب  هبتع  تشگزاب ، شیوخ  لزنم  هب  ورمع  دادن و  ینـشور  خساپ  هیواعم 
دـنام و اجنامه  هبتع  شاب و  ام  شیپ  ار  بشما  تفگ  هبتع  هب  هیواعم  ینک ، يرادـیرخ  رـصم  تموکح  اب  ار  صاع  ورمع  یتسین  رـضاح  مه 

. دورس ار  تایبا  نیا  هبتع  تفر  شیوخ  رتسب  هب  باوخ  يارب  هیواعم  نوچ 
. ياهدرک ادیپ  لیامت  زخ  ياههچراپ  مشیربا و  هب  انامه  ینکیم  يریگولج  هدیشکن  نوریب  ریشمش  زا  هک  یسک  يا  " 

. دناهدیچن زونه  ار  شمشپ  دراد و  رارق  ناتسپ  ود  نایم  هک  یتسه  یسرون  دنپسوگ  هرب  نوچ  انامه 
. نک اهر  تسا  كدنا  مک و  ار  هچنآ  شونب و  یناوارف  هب  نآ  ریش  ندیشود  نیتسخن  زا  تسا  هدیسر  وت  يارب  ریخ  هک  نونکا 
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دهاوخ ام  نآ  زا  ای  ع )  ) یلع نآ  زا  رـصم  دـنوش ، عمج  نآ  درگ  ات  زورفارب  شتآ  هدزامرـس  مدرم  يارب  زروم و  صرح  نآ  رب  لـخب  هار  زا 
". دوشیم زوریپ  راید  نآ  رب  يرگید  دشاب  ناوتان  هک  یسک  دوب و 

همان دروم  نیا  رد  دوخ  ناـیم  داد و  واـب  دوب  هتـساوخ  ار  هچنآ  تساوخ و  ار  صاـع  ورمع  درک  حبـص  نوچ  دینـش و  ار  راعـشا  نیا  هیواـعم 
؟ تسیچ وت  هدیقع  تفگ  درک و  تروشم  صاع  ورمع  اب  دوخ  راک  رد  هیواعم  هاگنآ  دنتشون 

دوخ تفالخ  هب  ار  ماش  مدرم  هک  متـسین  دـقتعم  نونکا  تسا و  هدیـسر  وت  يارب  مدرم  نیرتهب  يوس  زا  قارع  مدرم  تعیب  ربخ  تفگ  ورمع 
دوخ اب  ار  نانآ  ياهلد  يزاس و  هدامآ  راـک  نیا  يارب  ار  ماـش  ناـگرزب  ـالبق  هکنآ  رگم  تسا  كاـنرطخ  رایـسب  يراـک  اریز  ینک  توعد 

طمس نب  لیبحرش  ماش  مدرم  گرزب  هک  نادب  تسا و  هتشاد  تسد  نامثع  نتشک  رد  ع )  ) یلع هک  دننک  ادیپ  نیقی  يزاس و  قفاوم 
______________________________

م) ( .!؟ دوشیم هچ  مشکب  منک و  ریگلفاغ  ارت  هناخ  نیمه  رد  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  هیواعم  دوصقم  ارهاظ  - 221
198 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

نابز کی  ناگمه  هک  ناشنب  شهار  رس  رب  ار  وا  دامتعا  دروم  صاخشا  زا  یهورگ  دیآ و  وت  دزن  ات  تسرفب  وا  شیپ  ار  یسک  تسا  يدنک 
لد رد  عوضوم  نیا  رگا  دـنکیم و  عمج  وت  يارب  ار  ماش  مدرم  مامت  هک  تسا  ینخـس  نیا  تسا و  هتـشک  ار  نامثع  ع )  ) یلع دـنیوگب  واـب 

. دش دهاوخن  نوریب  وا  لد  زا  زگره  دوش  ریگياج  لیبحرش 
يرگید هورگ  دعس و  نب  سباح  کلام و  نب  ةزمح  ثراح و  نب  قراخم  ورمع و  نب  نایفـس  ةاطرا و  یبا  نب  رـسب  دسا و  نب  دیزی  هیواعم ،

وا شیپ  داد  روتـسد  تشون و  همان  لیبحرـش  يارب  سپـس  دناشن و  وا  هار  رب  ار  نانآ  تساوخ و  دـندوب  لیبحرـش  هجوت  لوبق و  دروم  هک  ار 
ار نامثع  ع )  ) یلع هک  تفگیم  واب  درکیم و  تاقالم  هار  رد  ار  وا  يرگید  زا  سپ  یکی  ناشیا  زا  کی  ره  درک  تکرح  وا  نوچ  و  دـیآ ،

. دنداد شرورپ  وا  لد  رد  ار  عوضوم  نیا  تسا و  هتشک 
ره هب  وا  دندرک و  میظعت  ار  وا  نانآ  دندرک ، لابقتسا  وا  زا  داد  روتسد  ماش  ناگرزب  هب  هیواعم  دیـسر  قشمد  کیدزن  لیبحرـش  هک  یماگنه 

شیپ نیگمـشخ  وا  دـندرکیم  رارکت  وا  يارب  ار  نخـس  نیمه  مه  تولخ  رد  تفگیم و  واب  ار  نخـس  نیمه  دیـسریم  هک  ناشیا  زا  کی 
نوریب ماش  زا  ارت  ینک  تعیب  وا  اب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسا  هتـشک  ار  نامثع  بلاط  وبا  رـسپ  دنیوگیم  ناگمه  مدرم  تفگ  دمآ و  هیواعم 

، متسه امش  زا  رفن  کی  نم  لاح  رهب  درک و  مهاوخن  تفلاخم  منکیمن و  یچیپرس  امـش  روتـسد  زا  زگره  نم  تفگ  هیواعم  درک ، میهاوخ 
هارمه لیبحرـش  اب  ماش  مدرم  هک  تسناد  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  نادرگرب ، شبحاص  شیپ  ار  ریرج  ینعی  درم  نیا  تفگ  هیواعم  هب  لیبحرش 

رد نک و  تکرح  نونکا  تسین ، ریذپناکما  مدرم  مومع  تیاضر  نودب  يراد  ارنآ  ماجنا  دصق  هک  يراک  نیا  تفگ  لیبحرش  هب  دنتـسه و 
يرای ترـصن و  ار  ام  هکنآ  طرـش  هب  نانآ  اب  میتسه و  ناـمثع  دوخ  هفیلخ  نوخ  بلط  رد  اـم  هک  نک  هاـگآ  ار  مدرم  ورب و  ماـش  ياـهرهش 

. نک تعیب  دنهد 
یهورگ تسا و  هتـشک  ار  نامثع  ع )  ) یلع انامه  مدرم  يا  تفگیم  مدرم  هب  تفر و  يرگید  زا  سپ  یکی  ماش  ياهرهـش  همه  هب  لیبحرش 

هدنام یقاب  امـش  نیمزرـس  نیمه  طقف  تسا و  هدـش  زوریپ  ناشیا  ياهنیمزرـس  رب  تسا و  هتـشک  دـناهتفرگ  مشخ  وا  رب  دروم  نیا  رد  هک  ار 
زا رتدنمورین  یسک  دیآ و  امش  يوس  دهاوخیم  دیامیپیم و  ار  گرم  ياهبادرگ  هداهن و  شود  رب  ریشمش  ع )  ) یلع تسا و 

199 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
زج دنتفریذپ  ار  لیبحرـش  توعد  مدرم  همه  دـینک ، مایق  دوخ  مولظم  هفیلخ  یهاوخنوخ  هب  نونکا  تسین ، ع )  ) یلع اب  گنج  يارب  هیواعم 

. دیرتاناد دوخ  راک  رد  امش  دوب و  میهاوخ  دوخ  ياهدجسم  اههناخ و  رد  ام  دنتفگ  هک  صمح  رهش  نایاسراپ  زا  یهورگ 
وگب واب  درگرب و  دوخ  بحاص  شیپ  تفگ  ریرج  هب  درک  دـنهاوخ  تعیب  نانآ  هک  دـیمهف  تسناد و  ار  ماش  مدرم  ناـهد  هزم  هیواـعم  نوچ 

["222 . ] تشون ع )  ) یلع يارب  تسا  هدورـس  لـیعج  نب  بعک  هک  ار  يراعـشا  مریذـپیمن و  ار  وا  اـب  تعیب  ياـضاقت  ماـش  مدرم  نم و  هک 
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. دنرادیم شوخان  ار  نانآ  مه  قارع  مدرم  دنرادیم و  هورکم  ار  نایقارع  تموکح  هک  منیبیم  ار  نایماش 
. دنادیم نییآ  نید و  دوخ  يارب  مه  ار  نیا  تسا و  يرگید  زوتهنیک  نمشد و  ناشیا  زا  کی  ره 

يوریپ ام  زا  هک  مینادیم  تحلـصم  نینچ  دـنتفگ  و  میدونـشوخ . دـنه  رـسپ  ییاوشیپ  هب  مییوگیم  ام  تسام و  ماما  ع )  ) یلع دـنیوگ  نانآ 
. مینک يوریپ  هک  مینیبیمن  تحلصم  میتفگ  ناناب  دینک و 

. دنادیم شزرارپ  هبرف و  ار  دوخ  رغال  تسا و  داش  دراد  تسد  رد  هچناب  سک  ره 
. تسا هتخاس  هارمه  دوخ  اب  ار  نارازگتعدب  هکنآ  زج  دنیوگب  دنناوتیمن  یبیع  ع )  ) یلع يارب  ناریگهدرخ 

. یهن نآ  زا  هن  درک و  رما  راک  نیاب  هن  نیگمشخ  نآ  زا  هن  دوب و  دونشوخ  نامثع  نتشک  زا  هن  وا 
". دش دهاوخ  نینچ  راچان  سپ  نیا  زا  یلو  نیگهودنا  هن  دش و  داش  راک  نیا  زا  هن 

نیا خساپ  دومرف  [ 223  ] یثراح یشاجن  هب  دناوخ  ار  راعشا  نیا  ع )  ) یلع نوچ 
______________________________

مجعم یناـبزرم ، ك ، تسا ر . هیواـعم  يوـگقلمت  حادـم و  هک  رعاـش  نیا  يرعـش  ياـههنومن  لاـح و  حرـش  زا  رتـشیب  عـالطا  يارب  - 222
م) . ) توریب 1969 پاچ  ءارعشلا ص 543  رعشلا و  هبیتق ، نبا  هرهاق ص 344 و  وکنرک ، پاچ  ءارعشلا ،

تفالخ هرود  ياهگنج  رد  ار  وا  هدوب و  هفوک  میقم  بعک و  نب  ثراح  ینب  هلیبق  زا  یـشاجن  هب  فورعم  کـلام ، نب  ورمع  نب  سیق  - 223
م) . ) توریب 1969 ءارعشلا ص 246 ، رعشلا و  هبیتق ، نبا  ك ، تسا ر . يراعشا  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 

200 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دورس نینچ  نیا  وا  وگب و  ار  راعشا 

. دومرف ققحم  دیدیسرتیم  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  نک و  اهر  تفرگ  دهاوخن  تروص  زگره  هک  ار  يراک  هیواعم  يا  " 
نایم ندز  ریشمش  ناگیامورف و  نایم  ندز  هزین  نانآ  درک ؟ دیهاوخ  هچ  دیآیم و  امش  يوس  هب  زاجح  مدرم  قارع و  مدرم  هارمه  ع )  ) یلع

. دننادیم دوخ  نییآ  ار  كاخ  درگ و 
. دنتشاداو زیرگ  هب  ار  نکشنامیپ  هورگ  هحلط و  ریبز و  رکشل  نانآ 

. میدونشخ ناب  میدنسپیم و  دیرادیم  شوخان  امش  ار  هچنآ  زاب  رید  زا  ام  دنراد  تهارک  نایقارع  تموکح  زا  ناشیا  رگا 
. درمشیم دنمشزرا  ار  دوخ  شزرایب  هبرف و  ار  دوخ  رغال  هک  یسک  نامه  هب  دییوگب ، یلئاو  بعک  هب 

."؟ دینکیمن مرش  دینادیم ، دنه  رسپ  ریظن  ار  وا  ناوریپ  و  ع )  ) یلع امش  ایآ 
يا تفگ  رتشا  دندوب و  ع )  ) یلع دزن  رتشا  وا و  دش ، رایـسب  وا  نتخاس  مهتم  وا و  هرابرد  مدرم  نخـس  تشگرب  ع )  ) یلع دزن  ریرج  نوچ  و 

هک ار  يرد  ره  متشادیمنرب و  هیواعم  نابیرگ  زا  تسد  يدوب  هداتسرف  يداتسرف  ار  نیا  هک  يراک  رد  ارم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  نانمؤم  ریما 
ناشیا شیپ  هک  تسا  وت  عناـم  يزیچ  هچ  ـالاح  تفگ  ریرج  متفرگیم ، وا  زا  ار  ندیـشیدنا  تصرف  متـسبیم و  وا  رب  دـیاشگب  تشاد  دـیما 

یـشاب و هتفر  اجنآ  ناشیا  یتسود  بلج  يارب  زج  منکیمن  لایخ  دـنگوس  ادـخ  هب  ياهدرک و  هاـبت  ار  ناـشیا  وت  نونکا  تفگ  رتشا  يورب ؟
نانمؤم ریما  رگا  یناسرتیم و  ناشیا  ياهرکـشل  يرایـسب  زا  ار  ام  ینکیم و  دای  نانآ  ياهندرک  يرای  زا  ناوارف  هک  تسنآ  مه  نیا  لیلد 

نایاپ ددرگ و  راوتسا  راک  نیا  ات  دیامرف  ینادنز  دیتسه  نظ  ءوس  دروم  هک  ارت  دننام  یـصاخشا  وت و  دوب  مزال  دومرفیم  لوبق  ارم  داهنـشیپ 
هب ار  دوخ  دش و  نوریب  هفوک  زا  دوخ  هداوناخ  دارفا  نادنواشیوخ و  زا  یهورگ  اب  هنابش  دش و  نیگمشخ  تفگ  رتشا  هچنآ  زا  ریرج  دریذپ ،

. دش اجنآ  میقم  دناسر و  تسا  هریزج  یحاون  زا  هک  ایسیقرق 
201 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

شتآ هناخ  نآ  رد  وا  نتـسشن  لـحم  رد  داد  روتـسد  دـمآ و  ریرج  هناـخ  هب  دـش و  راوس  دـش و  نیگمـشخ  ریرج  ندـش  نوریب  زا  ع )  ) یلع
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مه يرگید  رایسب  ناسک  هناخ  نیا  رد  دشاب  هدش  یمرج  بکترم  یـسک  هک  ضرف  رب  تفگ  دمآ و  ریرج  يومع  رـسپ  هعرز  وبا  دنتخورفا ،
دومرف رافغتـسا  ع )  ) یلع تسا ، هدش  ناشیا  سرت  بجوم  وت  راک  نیا  هکنآ  لاح  دناهدرکن و  ییاطخ  وت  يارب  دنرادن و  یمرج  هک  دنتـسه 

دز و مه  رب  یکدـنا  ار  اجنآ  دوب و  هتفر  ریرج  هارمه  دوب و  رماع  نب  ریون  شمان  هک  تفر  ریرج  ياهومع  رـسپ  زا  یکی  هناـخ  هب  اـجنآ  زا  و 
. تشگرب

نوخ لابق  رد  ار  وا  ترـضح  نآ  هک  دیـسرت  باطخ  نب  رمع  رـسپ  هللا  دیبع  دش ، هدوسآ  لمج  گنج  ناتـساد  زا  ع )  ) یلع نوچ  دـنیوگ و 
رمع رسپ  هللا  دیبع  ندمآ  اب  دنوادخ  تفگ  صاع  ورمع  هب  هیواعم  تسویپ ، هیواعم  هب  دمآ و  نوریب  دنک و  مادعا  و  [ 224  ] صاصق نازمره 

. دومرف هدنز  ام  يارب  ار  وا  دای  ام  شیپ 
درک يراددوخ  راک  نیا  زا  وا  دراذگب و  ع )  ) یلع هدـهع  رب  ار  نامثع  نوخ  دزیخرب و  مدرم  نایم  هک  تساوخ  رمع  نب  هللا  دـیبع  زا  هیواعم 

. تخاس کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  دعب  یلو  درک  نوبز  راوخ و  ار  وا  تسخن  هیواعم 
مدرم نادباع  زا  هک  ینالوخ  ملـسم  وبا  دننک  مایق  وا  هارمه  دنتـساوخ  دـنتفرگ و  هیواعم  ندرک  يرای  هب  میمـصت  ماش  مدرم  نوچ  دـنیوگ و 

هب میمـصت  وت  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  ام  هب  هیواعم  يا  تفگ  درک و  رادـید  وا  اب  نایاسراپ  زا  یهورگ  هارمه  دـمآ و  هیواـعم  شیپ  دوب  ماـش 
تفگ نانآ  هب  هیواعم  یتفارد ؟ وا  اب  یهاوخیم  هنوگچ  يرادـن  وا  هقباس  نوچ  ياهقباس  هک  وت  ياهتفرگ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  اب  گـنج 

وا سپ  تفگ  يرآ  دنتفگ  تسا ؟ هدش  هتـشک  مولظم  نامثع  هک  دـینادیم  ایآ  یلو  متـسه  ع )  ) یلع نوچ  لضف  رد  هک  متـسین  یعدـم  نم 
شیپ ار  تاهمان  نم  ات  سیونب  وا  يارب  ار  عوضوم  نیمه  تفگ  ملـسم  وبا  میراذگاو ، واب  ار  تموکح  ات  دنک  میلـست  ام  هب  ار  نامثع  نالتاق 

. تشون نینچ  هیواعم  مربب ، وا 
وا نوچ  یـسک  هک  ار  اتمهیب  دنوادخ  نم  وت ، رب  دورد  بلاط ، یبا  نب  یلع  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  زا  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مانب  " 

تسین
______________________________

ر. تسا ، هتـشک  هئطوت  رد  تکرـش  هناهب  هب  رمع  ندش  هتـشک  زا  سپ  وا  هک  ار  یناسک  ورمع  نب  هللا  دیبع  مرج  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 224
م) . ) هدنب نیا  ملق  هب  نآ  همجرت  توریب و  پاچ  ج 3 ص 355  تاقبط ، دعس ، نبا  ك ،

202 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
عافد وا  زا  دوخ  لمع  نخـس و  اب  يدینـشیم و  ار  وهایه  وا  هناخ  زا  وت  دـش و  هتـشک  وت  لحم  رد  نامثع  هفیلخ  هک  انامه  دـعب  میاتـسیم و 

هک یمدرم  زا  سکچیه  يدرکیم  عفد  وا  زا  ار  يراتفرگ  يدوب و  هدرک  مادقا  هناقداص  نامثع  دروم  رد  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  يدرکن و 
نونکا مه  ناشیا  تسوا و  نالتاق  هب  وت  نداد  هانپ  تسا  دراو  وت  هب  هک  يرگید  تمهت  دندوبن ، نادرگيور  وت  زا  دنتسه  ام  شیپ  اج و  نیا 

، ینکیم هئربت  نامثع  نتشک  رد  تکرش  زا  ار  دوخ  میاهدینش  دنوشیم ، هدرمش  وت  ناکیدزن  نارای و  دنتـسه و  وت  نایفارطا  وزاب و  تسد و 
وت هب  رتدوز  مدرم  همه  زا  ام  تروص  نآ  رد  میـشکب و  وا  صاـصق  هب  اـت  نک  میلـست  اـم  هب  ار  وا  نـالتاق  ییوگتـسار ، عوضوم  نیا  رد  رگا 

ییادـخ وا  زج  هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  دوب و  دـهاوخن  ریـشمش  زج  يزیچ  اـم  دزن  تناراـی  وت و  يارب  تروـص  نیا  ریغ  رد  میورگیم و 
میزاس و قحلم  دـنوادخ  هب  ار  دوخ  ياهناج  هار  نیا  رد  ای  میـشکب  ار  نانآ  اـت  مییوجیم  ار  ناـمثع  نـالتاق  اـیرد  یکـشخ و  رد  اـم  تسین 

". مالسلا
دناوخ ار  همان  نآ  ع )  ) یلع نوچ  داد و  واب  ار  همان  دمآ و  رد  ع )  ) یلع روضح  هب  هفوک و  هب  دوخ  درک و  تکرح  هیواعم  همان  اب  ملـسم  وبا 

. تفگ نینچ  ملسم  وبا 
دـشاب نآ  رادهدهع  وت  زا  ریغ  یـسک  میرادن  تسود  دنگوس  ادـخ  هب  هک  یتفرگ  هدـهع  رب  ارنآ  يدرک و  مایق  يراک  هب  وت  نسحلا  ابا  يا  " 

ام هب  ار  وا  نالتاق  نونکا  دش و  هتشک  مولظم  اداب  دونشخ  وا  زا  دنوادخ  هک  نامثع  انامه  ینک ، راتفر  قح  هب  مه  تدوخ  هرابرد  هک  یطرشب 
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رذع تجح و  ارت  دوب و  دهاوخ  وت  هاوگ  ام  ياهنابز  رای و  ام  ياهتسد  دنک  تفلاخم  وت  اب  مدرم  زا  یسک  رگا  ییام و  ریما  وت  نک و  میلـست 
دـندروآ و دورف  ییهناـخ  رد  ار  وا  دوـمرف  روتـسد  و  يآ ، نـم  شیپ  حبـص  زاـمن  رد  دوز  حبـص  ادرف  دوـمرف  واـب  ع )  ) یلع دوـب ". دـهاوخ 

. دنتشاد شیمارگ 
ناگمه هک  دید  ار  حلـسم  درم  نت  رازه  هد  دودح  دـمآ و  ناشیا  دزن  دوب  دجـسم  رد  ع )  ) یلع هک  یلاح  رد  ینالوخ  ملـسم  وبا  حبـص  ادرف 

ناشیا دوجو  اب  ارت  هک  منیبیم  ار  یموق  تفگ  ع )  ) یلع هب  ملسم  وبا  مینامثع ، نالتاق  یگمه  ام  هک  دنشکیم  دایرف  هدیشوپ و  گنج  هماج 
نم میلست  ار  نانآ  هکنآ  میب  زا  ار  راک  نیا  ماهدمآ و  يروظنم  هچ  يارب  نم  هک  تسا  هدیسر  ربخ  ناشیاب  منکیم  لایخ  تسین و  یتردق 

203 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دناهداد ماجنا  ینکن 

ات نیشنب  نونکا  دشاب  نکمم  وت  ریغ  وت و  هب  ناشیا  ندرک  میلست  منکیمن  لایخ  ماهدیجنـس و  ار  راک  نیا  بناوج  همه  نم  دومرف  ع )  ) یلع
: تشون نینچ  و  مسیونب ، ار  تاهمان  خساپ 

نم يارب  وت  زا  ياهمان  ینالوخ  درم  نیا  دعب  اما  نایفـس ، وبا  رـسپ  ۀیواعم  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مانب  " 
هک يزیچ  مدرکن  ار  راک  نیا  نم  ماهدـناروش ، وا  دـض  رب  ار  مدرم  هدرک و  محر  عطق  ناـمثع  هب  تبـسن  نم  يدوب  هتـشون  نآ  رد  هک  دروآ ،

، دندرک يراددوخ  وا  نداد  يرای  زا  یخرب  دنتـشاد و  تسد  وا  نتـشک  رد  یخرب  دـنتفرگ  مشخ  وا  رب  دوخ  مدرم  دزرمایب  شیادـخ  تسه ،
یهاوخیم هچ  ره  مه  نونکا  دش  يدـید  هکنانچ  دوش و  راکـشآ  راک  هجیتن  ات  متفرگ  هرانک  وا  راک  زا  متـسشن و  دوخ  هناخ  هشوگ  رد  نم 

هب ندیـسر  يارب  ياهناهب  ارنآ  وت  منادیم  اریز  متـسین  دـقتعم  ار  راک  نیا  نم  منک  میلـست  وت  هب  ار  وا  نالتاق  هک  ياهتـساوخ  هکنیا  اما  وگب ،
یهارمگ و زا  رگا  مدوخ  ناجب  تسین و  ناـمثع  یهاوخنوخ  وت  دوصقم  ینک و  دوخ  یقرت  هلیـسو  یهاوخیم  ياهداد و  رارق  تیاـهوزرآ 

مه صاــع  ورمع  يارب  ع )  ) یلع [ 225 . ] دیـسر دـهاوخ  وت  هب  دـسریم  وجهزیتس  شکرـس  ره  هب  هچنآ  يرادـنرب  تسد  دوخ  ییوجهزیتس 
: تشون نینچ 

لد درادیمزاب و  رگید  ياهراک  زا  ار  یمدآ  ایند  دعب  اما  صاع ، ورمع  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادخ  هدـنب  زا  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مانب  " 
اب هدرواین  تسدـب  هچنآ  زا  دوشیم و  رتشیب  صرح  بجوم  دـیآیم  تسدـب  نآ  زا  هک  يزیچ  ره  تسا ، نآ  راتفرگ  صرح  اب  ایند  هب  هتـسب 
زا هک  تسا  یـسک  دنمتداعـس  دوش و  دیاب  ادج  تسا  هدروآ  تسدب  هچنآ  زا  مه  سپ  نآ  زا  دوشیمن و  زاینیب  تسا  هدروآ  تسدب  هچنآ 

ار لطاب  هدرپس و  یـشومارف  هب  ار  قح  وا  هک  نادرگم  لطاب  هیواعم  اب  يراکمه  یهارمه و  اـب  ار  دوخ  لاـمعا  دریگ  تربع  دـنپ و  دوخ  ریغ 
: تشون نینچ  ع )  ) یلع يارب  خساپ  رد  صاع  ورمع  [ 226" . ] مالسلا تسا و  هدیزگرب 

______________________________

نیا و  تسا ، هدـش  لقن  رگید  ياـههمان  رد  نآ  تاـملک  زا  یـضعب  تسا  هدـماین  هغـالبلا  جـهن  رد  تروص  نیاـب  اـههمان  نیا  - 226 - 225
هدـنام هدیـشوپ  هیلع  هللا  ناوضر  یـضر  دیـس  رظن  زا  تسا  نکمم  تسا و  تیمها  روخ  رد  لاوطلا  رابخا  تمدـق  نتفرگ  رظن  رد  اب  عوضوم 

م) . ) دشاب
204 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

توعد نیا  هک  تسا  نیا  تسام  نایم  یتسود  تفلا و  بجوم  ام و  حالـصا  نآ  رد  هچنآ  دعب ، اما  بلاط ، یبا  نب  یلع  هب  صاع  ورمع  زا  " 
ار اـم  يروش  يار  لاـبق  رد  یتسارب  مه  مدرم  دراداو و  نآ  تیاـعر  قح و  هب  ارت  اـم و  هک  میراذـگاو  ییاروش  هب  ار  راـک  يریذـپب و  ار  اـم 

". مالسلا و  دنراد ، روذعم 
رب درک و  شیاین  دمح و  ار  يادخ  تفر  ربنم  هب  دیسرارف  هعمج  نوچ  تفرگ  ماش  مدرم  يوسب  تکرح  هب  میمصت  ع )  ) یلع نوچ  دنیوگ و 

، راصنا نارجاهم و  نالتاق  يوسب  دینک  تکرح  نآرق ، تنـس و  نانمـشد  يوسب  دینک  تکرح  مدرم  يا  تفگ  داتـسرف و  دورد  ادخ  لوسر 
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ندروآ تسدب  يارب  هک  یناسک  يوسب  دینک  تکرح  دوب ، روزب  میب و  زا  ناشیا  ندروآ  مالسا  هک  هیامورف  ناراکافج  يوسب  دینک  تکرح 
. دنرادزاب ناناملسم  زا  ار  دوخ  رازآ  ات  دشیم ، هداد  لام  ناشیا  هب  ناشیا  ياهلد 

هک يربب  ام  یماش  ناردارب  گنج  هب  ار  ام  یهاوخیم  ایآ  تفگ  تساخرب و  دوب  دبرا  شمان  هک  [ 227  ] هرازف هلیبق  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
يراک نینچ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  زگره  میتشک ؟ ار  ناشیا  يدرب و  هرـصب  لـها  ناردارب  گـنج  هب  ار  اـم  هک  هنوگناـمه  میـشکب  ار  ناـشیا 

. درک میهاوخن 
واـب هساـنک  رد  دـندرک و  بیقعت  ار  وا  مدرم  زا  یهورگ  تخیرگ و  يرازف  درم  دوـب ؟ یـسک  هـچ  نـیا  مدرم  يا  تـفگ  تساـخرب و  رتـشا 
یلع هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  درم و  هک  دندرک  لامدگل  نادـنچ  ار  وا  سپـس  داتفا و  رد  هک  دـندز  نادـنچ  دوخ  ياهشفک  اب  ار  وا  دندیـسر و 

تخادرپ شاهداوناخ  هب  لاملا  تیب  زا  ار  وا  ياـهبنوخ  تسین و  مولعم  مه  وا  لـتاق  هک  یهارمگ  بصعت و  هدـش  هتـشک  دومرف ، دـنداد  (ع )
. تسا هدورس  نینچ  دروم  نیا  رد  میمت  ینب  نارعاش  زا  یکی  دومرف و 

دوخ ياهشفک  اب  ار  وا  نادـمه  هلیبق  دـشاب ، ناـشورفنایدام  رازاـب  رد  دـبرا  گرم  نوچمه  نم  گرم  هک  مربیم  هاـنپ  دوخ  يادـخ  هب  " 
". دمآیم دورف  يرگید  تسد  دشیم  هتشادرب  وا  زا  هک  یتسد  ره  دندرک و  هطاحا 

ینیبیم هک  مدرم  نیا  همه  هک  دـنکن  دـیماان  ام  ترـصن  يرای و  زا  ارت  يدینـش  نئاخ  نیا  زا  هچنآ  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  تساخاپب و  رتشا 
زا دنتسه و  وت  نایعیش 

______________________________

م) . ) نوراه دمحم  مالسلا  دبع  پاچ  برعلا ص 255  باسنا  ةرهمج  مزح - نبا  ك ، ر . نآ ، ناروآمان  هرازف و  هلیبق  زا  عالطا  يارب  - 227
205 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

سک ره  دنگوس  ادخ  هب  نک و  تکرح  دوخ  نانمـشد  يوسب  ام  اب  دنرادیمن ، تسود  ار  یگدنز  وت  زا  سپ  دـنرادن و  هقیاضم  دوخ  ناج 
سک رورغم  هتفیرف و  زج  دوشیمن و  اطع  واب  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  ندـنام  ءاـقب و  سک  ره  دـباییمن و  تاـجن  نآ  زا  دـسرتب  گرم  زا 

. دوشیمن هتفیش  وزرآ  هب  يرگید 
زا نت  دص  راهچ  هارمه  هک  میثخ  نب  عیبر  یناملـس و  ةدیبع  دوعـسم و  نب  هللا  دبع  نارای  زجب  دـنتفریذپ  ار  ع )  ) یلع اب  تکرح  مدرم  مومع 

. دنتفگ دندمآ و  ناشیا  روضح  هب  نایراق 
هک یهورگ  زا  ناناملسم  امش و  میدیدرت و  کش و  راتفرگ  گنج  نیا  هرابرد  یلو  میتسه  امش  لضف  هب  فرتعم  هکنآ  اب  نانمؤم  ریما  يا  " 

. مینک داهج  اجنآ  ات  يامرف  لیسگ  اهزرم  زا  یکی  يرادهگن  يارب  ار  ام  دیتسین  زاینیب  دننک  گنج  ناکرشم  اب 
هک تـسب  یمچرپ  وا  يارب  داد و  یهدـنامرف  ناـشیا  رب  ار  [ 228  ] میثـخ نب  عـیبر  داتـسرف و  نیوزق  ير و  یناـبزرم  يارب  ار  ناـنآ  ع )  ) یلع

. دش هتسب  هفوک  رد  هک  دوب  یمچرپ  نیتسخن 
دنهدیم مانـشد  مه  ار  ماش  مدرم  دننکیم و  نعل  ار  هیواعم  اراکـشآ  قمح  نب  ورمع  يدع و  نب  رجح  هک  دیـسر  ربخ  ع )  ) یلع هب  دـنیوگ 

میتسین و قح  رب  ام  رگم  نانمؤم  ریما  يا  دنتفگ  دندمآ و  ع )  ) یلع روضح  هب  ود  نآ  دـینک ، يراددوخ  راک  نیا  زا  هک  داتـسرف  مایپ  ناشیاب 
؟ ینکیم یهن  ناشیا  نداد  مانشد  ندرک و  نعل  زا  ار  ام  ارچ  سپ  دنتفگ  هبعک  راگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ  دومرف  لطاب ؟ رب  ناشیا 

ام نایم  يامرف و  ظفح  ار  ناشیا  ام و  ياهنوخ  اراگدرورپ  دییوگب  یلو  دیشاب  هدننکتنعل  هدنهد و  مانـشد  امـش  هک  مرادن  تسود  دومرف 
نآ زا  تسد  دنکیم  رارـصا  لطاب  هب  هک  ره  دسانـشب و  تسا  هتخانـشن  ار  قح  هک  ره  ات  يامرف  تیادـه  یهارمگ  زا  ار  نانآ  حالـصا و  ار 

. درادرب
نوریب هدامآ  مدرم  دـنوش و  عمج  ۀـلیخن  هاگودرا  رد  مدرم  هک  دـهد  ادـن  يداـنم  داد  روتـسد  تفرگ  تکرح  هب  میمـصت  ع )  ) یلع نوچ  و 

. دندمآ
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______________________________

حرـش مق و  يالـضف  زا  یهورگ  پاچ  ج 1  ص 316  ةاورلا ، عماـج  یلیبدرا ، ك ، ر . میثـخ ، نب  عیبر  لاوحا  زا  رتـشیب  عـالطا  يارب  - 228
م) . ) هرامش 4004 لیذ  لاقملا  حیقنت  رد  یناقمام  موحرم  لصفم 

206 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
[229  ] هلیخن هب  دوخ  تشامگ و  هفوک  هب  دوب  ربمایپ  اـب  ۀـبقع  بش  رد  ناگدـننک  تعیب  نت  داـتفه  زا  هک  ار  يراـصنا  دوعـسم  وبا  ع )  ) یلع
وا دزن  هک  تشون  هماـن  دوخ  نارازگراـک  يارب  دز و  ودرا  هلیخن  رد  ع )  ) یلع دوـب ، ناـشیا  شیپاـشیپ  مه  رـسای  نب  راـمع  دوـمرف ، تکرح 

. دنیایب
تفگ نخـس  هک  مدرم  زا  سک  نیتسخن  درک و  ینارنخـس  ناشیا  يارب  دـناوخارف و  ار  مدرم  دیـسر  ساـبع  نبا  هب  ترـضح  نآ  هماـن  نوچ 
نالعا ار  دوخ  یگدامآ  هرصب  مدرم  مامت  دوب و  يدبع  موحرم  نب  ورمع  وا  زا  سپ  یسودس و  رمعم  نب  دلاخ  وا  زا  سپ  سیق و  نب  فنحا 

. دندرک
. تسویپ ع )  ) یلع هب  هلیخن  رد  درک و  تکرح  مدرم  هارمه  دوخ  تشامگ و  هرصب  رد  ار  یلئود  دوسالا  وبا  سابع  نبا 

ار کی  ره  تساوخ و  ار  یناه  نب  حیرش  رـضن و  نب  دایز  دش  هلیخن  زا  تکرح  هدامآ  ع )  ) یلع دندش ، عمج  کیدزن  رود و  زا  مدرم  نوچ 
رـضن نب  دایز  دـمآ  شیپ  گنج  رگا  دـینک و  تکرح  يرگید  زا  ادـج  امـش  زا  کی  ره  دومرف  تشامگ و  راوس  رازه  شـش  یهدـنامرف  هب 

رب دناهمدقم و  ناسوساج  مشچ و  نوچمه  ناگنهاشیپ  تسا و  رکشل  مشچ  نوچمه  رکشل  همدقم  هک  دینادب  دوب و  دهاوخ  گنج  هدنامرف 
شیارآ نودـب  یهورگ  هلیبق و  چـیه  زا  ندـمآ  دورف  ماگنه  ات  دوخ  تکرح  ماگنه  زا  دـیوشن و  هتـسخ  ناـگنهاشیپ  مازعا  زا  هک  داـب  اـمش 
يدنلب ياج  رد  امـش  هاگرارق  هک  دینک  شـشوک  دیـسر  امـش  هب  نمـشد  ای  دیدمآ  دورف  نمـشد  رانک  نوچ  دـیرذگم و  تبظاوم  یماظن و 

دینک و ینابهگن  نارادرپس  نارادهزین و  اب  ار  دوخ  هاگودرا  دسرارف  بش  نوچ  دوش و  هدرمش  راوتسا  يراصح  نوچمه  امـش  يارب  ات  دشاب 
زا ناتدوخ  دیوشن و  نوخیبش  راتفرگ  هک  دیشاب  لاح  نیمه  هب  اهبـش  دوخ  تماقا  تدم  مامت  رد  دنریگ و  رارق  ناشیا  رـس  تشپ  نازادناریت 
هب نم  دـسرب و  نم  هب  امـش  ربخ  بترم  و  دـینک ، يراددوخ  هاگهاگ  كدـنا و  رادـقم  هب  زج  ندـیباوخ  زا  دـینک و  ینابهگن  دوخ  هاـگودرا 
نم روتسد  ای  دنک  عورش  ار  گنج  نمشد  هکنآ  رگم  دینکم  عورش  ار  گنج  امـش  مسریم و  امـش  یپ  زا  ناباتـش  لاعتم  دنوادخ  تساوخ 

. دسرب
______________________________

نادـلبلا ص مجعم  توقای ، ك ، ر . تسه ، مه  یبآ  مان  نینچمه  ماش  هار  رد  هفوک  کیدزن  ییاـج  ماـن  تسا و  هلخن  رغـصم  ۀـلیخن : - 229
م) . ) رصم پاچ  277 ج 8 

207 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
تکرح دوخ  ناگنهاشیپ  یپ  زا  ادرف  اـم  مدرم  يا  تفگ ، نینچ  تساـخاپرب و  دوخ  ناراـی  ناـیم  ع )  ) یلع ود ، نآ  تکرح  زا  سپ  زور  هس 

تسا و رکـشل  هقاس  هدنامرف  مراذگیم و  یقاب  هاگودرا  رد  ار  یعوبری  بیبح  نب  کلام  نم  دـینک ، فلخت  تکرح  زا  هک  ادابم  مینکیم و 
. دزاس قحلم  ام  هب  ار  همه  دراذگن و  اج  نیا  ار  سکچیه  ماهداد  روتسد  واب 

راـنک هک  یناراـی  هب  دیـسر  لـباب  رهـش  ياـههبارخ  هب  نوـچ  دوـمرف و  تکرح  دوـخ  درک و  رداـص  تکرح  روتـسد  حبـص  زور  نآ  يادرف 
تکرح هب  ار  دوخ  ياهبسا  تسا ، هدشورف  نیمز  هب  هدش و  هتفوک  مهرد  اهراب  هک  تسا  يرهـش  نیا  دومرف ، دندرکیم  تکرح  شترـضح 

. میشاب نآ  زا  جراخ  رصع  زامن  يارب  دیاش  دیرذگب و  رهش  لحم  زا  ات  دیریگب  تسس  ار  اهنآ  ياهماگل  دیروآرد و 
مدرم اب  دش و  هدایپ  هک  دیسرارف  زامن  تقو  دندش  نوریب  رهش  نآ  دودح  زا  یماگنه  دندرک و  تکرح  مه  رکـشل  دومرف  تکرح  ع )  ) ماما

نآ يارب  دمآ و  دورف  مدرم  اب  اجنآ  دیـسر و  نیادـم  طاباس  هب  تشذـگ و  نآ  زا  دیـسر و  بعک  رید  هب  ات  دـش  راوس  هرابود  درازگ و  زامن 
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نیا دندوب و  رتشیب  ای  نت  رازه  داتـشه  ناشیا  رامـش  دـش و  راوس  مدرم  هارمه  دـعب  زور  حبـص  دوب . هدـش  هدامآ  ییاریذـپ  لیاسو  ترـضح 
. دوب نارازگتمدخ  ناوریپ و  رب  هوالع 

تسب درم  رازه  هس  یهدنامرف  هب  یمچرپ  سیق  نب  لقعم  يارب  دیسر  نیادم  هب  نوچ  و  [ 230  ] دیسر رابنا  رهش  هب  درک و  تکرح  ع )  ) یلع
نآ هک  لصوم  هثیدـح  هب  درک و  تکرح  لقعم  دوش ، قحلم  ناشیا  هب  [ 231  ] هقر رد  دنک و  تکرح  نیبیصن  لصوم و  هار  زا  داد  روتـسد  و 

. دیسر تسا  هتخاس  دمحم  نب  ناورم  اهدعب  ار  لصوم  دوب و  هقطنم  نآ  رهش  نامز 
نآ نوچ  دزیم و  لاف  هک  دوب  لقعم  هارمه  معثخ  هلیبق  زا  يدرم  دننزیم ، خاش  رگید  کی  هب  هک  دید  ار  چوق  ود  دیـسر  اجنآ  لقعم  نوچ 

اهچوق زا  یکی  ناشیا  زا  کی  ره  دندمآ و  درم  ود  ماگنه  نیا  رد  درک ، ندز  یه  یه  هب  عورش  دید  ار  چوق  ود 
______________________________

فراعملا ةرئاد  كرتسا ، هلاقم  ك ، ر . یمیدق ، رایسب  ياهرهـش  زا  قارع و  یقرـش  لامـش  رد  تارف  هناخدور  پچ  هرانک  رب  يرهـش  - 230
م) . ) هیمالسالا ص 1 ج 3

رد نامگینوه  هلاقم  ك  ر . تسا ، تارف  هناخدور  پچ  لحاس  رب  مه  نآ  برعلا  ةریزج  رد  رـضم  هلیبق  هقطنم و  رهـش  نیرتمهم  هقر : - 231
م) . ) مالسا ص 163 ج 10 فراعملا  ةرئاد 

208 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دنوادخ تساوخ  هب  تفگ  لقعم  بولغم ، هن  دیوشیم و  بلاغ  هن  گنج  نیا  رد  تفگ  لقعم  هب  یمعثخ  درم  دـندرب ، دوخ  اب  دـنتفرگ و  ار 

. دیسر ع )  ) یلع روضح  هب  [ 232  ] خیلب رد  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  سپس  دوب و  دهاوخ  ریخ  لاعتم 
نب دایز  هب  تشذـگ  تارف  زا  ع )  ) یلع نوچ  و  دنتـشذگ ، نآ  زا  مدرم  دنتـسب و  تارف  رب  یلپ  دومرف  روتـسد  دوب و  اجنآ  زور  هس  ع )  ) یلع
" مورلا روس  شمان " هک  ییاج  هب  نوچ  دندرک و  تکرح  ود  نآ  دننک و  تکرح  شیپاشیپ  نانچمه  دومرف  روتسد  یناه  نب  حیرش  رـضن و 

عالطاب ار  ربخ  نیا  دنداد و  مایپ  ع )  ) یلع هب  دندرک و  دروخرب  دوب  ماش  مدرم  زا  يرایسب  ناراوس  هارمه  هک  یملس  روعا  وبا  اب  دندیسر  دوب 
. دندناسر ناشیا 

ود ره  تفرگ و  رد  گـنج  دـناسر و  ناـشیاب  ار  دوخ  رتشا  درک  ود  ره  هدـنامرف  ار  وا  دورب و  ود  نآ  شیپ  دومرف  روتـسد  ار  رتشا  ع )  ) یلع
. دناسر هیواعم  هب  ار  دوخ  تخیرگ و  گنج  هنحص  زا  بش  لد  رد  یملس  روعا  وبا  دیسرارف  بش  نوچ  یلو  دندرک  يرادیاپ  هورگ 

نایفس دوب ، يرماع  ةاطرا  یبا  نب  رسب  وا  رکشل  هقاس  رب  دوب و  شیپاشیپ  ورمع  نب  نایفس  درک ، تکرح  نیفص  يوسب  ناراوس  اب  مه  هیواعم 
تارف هناخدور  ات  دـندوب و  هتخاس  ارنآ  نایمور  هک  دوب  ياهناریو  هدـکهد  نیفـص  دیـسر ، نیفـص  هب  دوب  شهارمه  روعا  وبا  هک  یلاـح  رد 
گنس هار  کی  طقف  هک  تشاد  دوجو  گنـسرف  ود  لوط  رد  ییاهقالتاب  يرازین و  هشیب و  مه  تارف  هرانک  رب  تشاد و  هلـصاف  سرریت  کی 

سرتسد تارف  رانک  هب  هار  نامه  زا  زج  دوب و  يـال  لـگ و  ین و  زا  هدیـشوپ  هشیب  ماـمت  دوبن و  رگید  یهار  تشاد و  تارف  هراـنک  هب  شرف 
. دوبن

دیـسر و هاپـس  مامت  اب  مه  هیواعم  دندناسر ، دیـسریم  تارف  رانک  هک  یهار  هدکهد و  ناب  ار  دوخ  دـندمآ و  روعالا  وبا  ورمع و  نب  نایفس 
دریگ رارق  تارف  هارب  نایماش  زا  نت  رازه  هد  هارمه  داد  روتسد  یملـس  روعا  وبا  هب  هیواعم  دز ، ودرا  هدکهد  رد  نانآ  هارمه  تسویپ و  ناناب 

ناـیماش اـب  دیـسر  اـجنآ  نوچ  دـمآ و  ع )  ) یلع دـنک . عنم  دراد  بآ  نتـشادرب  تارف و  راـنک  نتفر  دـصق  هک  ار  قارع  مدرم  زا  سک  ره  و 
هیواعم هاگودرا  کیدزن  دومرف و  روتسد  مدرم  هب  دناهدرک  فرصت  ار  بآ  هار  هدکهد و  هک  دروخرب 

______________________________

م) . ) تسا هقر  کیدزن  ییهناخدور  مان  خیلب : - 232
209 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
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. دش ناشیا  عنام  روعا  وبا  دنتفر  بآ  نتشادرب  يارب  نامالغ  اهاقس و  دندز ، ودرا 
زا شیپ  ات  میاهدمآ  امـش  يوسب  ام  وگب  واب  ورب و  هیواعم  شیپ  تفگ ، [ 233  ] ناحوص نب  ۀعـصعص  هب  دنداد  ع )  ) یلع هب  ار  ربخ  نیا  نوچ 

ياهدـش و عنام  بآ  ام و  نایم  هک  مینیبیم  نونکا  میراد و  تسود  رتشیب  ار  حلـص  دـیریذپب  رگا  مینک ، تجح  مامتا  دریگ  رد  گنج  هکنآ 
بآ دـش  زوریپ  سک  ره  دـننک و  گنج  بآ  يارب  اـت  میراذـگیماو  دوخ  لاـح  هب  ار  مدرم  مینک  اـهر  ار  حلـص  هک  يرادیم  رتشوخ  رگا 

اب ار  ناشیا  دـندرک و  عنم  ناـمثع  ناـنمؤم  ریما  زا  ار  بآ  هک  ناـنچمه  وش  عناـم  بآ  زا  ار  ناـنآ  هیواـعم  يا  تفگ ، دـیلو  [ 234 . ] دماشایب
. دشکب ناشیادخ  هک  شکب  یگنشت 

هک یلاح  رد  دننامیمن  هنـشت  زگره  ناشیا  هک  ینک  يریگهرانک  بآ  زا  هک  مدقتعم  تفگ  تسیچ  وت  هدیقع  تفگ  صاع  ورمع  هب  هیواعم 
. یشاب باریس  وت 

هـشیب يوس  نآ  ات  دـندش  روبجم  دـیاش  نک  عنم  بآ  زا  ار  ناشیا  بش  ماگنه  ات  تفگ  دوب  نامثع  يردام  ردارب  هک  حرـس  یبا  نب  هللا  دـبع 
. دننک روصت  اشیا  تمیزه  باسح  هب  ار  عوضوم  نیا  دنورب و 

ع)  ) یلع روضح  هب  هعصعص  دیسر ، دهاوخ  امش  هب  نم  يار  هدیقع و  يدوزب  درگرب و  تفگ  تسیچ ؟ وت  هدیقع  تفگ  هیواعم  هب  هعصعص 
. تخاس هاگآ  ار  وا  دمآزاب و 

دندناسر و هشیب  يوس  ناب  ار  دوخ  دندومیپ و  ار  هار  گنـسرف  ود  نامالغ  زا  یخرب  طقف  دندنام و  بآ  نودـب  ار  بش  زور و  نآ  اهیقارع 
هب سیق  نب  ثعـشا  دش ، مامت  شتقاط  هدرـسفا و  ناشیا  یگنـشت  زا  دش و  نیگهودـنا  تخـس  مدرم  يراتفرگ  زا  ع )  ) یلع دـندیماشآ ، بآ 
بآ زا  ار  ام  موق  نیا  تسام  تسد  رد  نامیاهریـشمش  ییام و  هارمه  امـش  هک  یلاح  رد  دـیاب  ایآ  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  دـمآ و  شروضح 

؟ دننک عنم 
رتشا هب  مریمب ، هکنآ  رگم  تشگ  مهاوخنزاب  دنگوس  ادخ  هب  نک و  هلمح  رومام  ارم 

______________________________

رادـید تداعـس  یلو  دوب  ناملـسم  تبترم  یمتخ  ترـضح  راـگزورب  تسا ، ناـحوص  نب  دـیز  ردارب  ناـحوص  نب  هعـصعص  باـنج  - 233
دسا ریثا ، نبا  مق 1397 و  پاچ  لاجر ص 143  یـشاجن ، سابعلا  وبا  ك ، ر . مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ردقنارگ  نارای  زا  تشادن 

م) . ) هباغلا ص 20 ج 3
ياـهوگتفگ ع )  ) یلع ماـیپ  ندرازگ  هیواـعم و  شیپ  هعـصعص  نتفر  زا  سپ  اریز  دراد ، یگداـتفا  رطـس  ود  یکی  هـک  دـسریم  رظنب  - 234

م) . ) تسا هتفرگ  تروص  يدعب 
210 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

روعا وبا  هب  نادادماب  ثعشا  هدب ، ماجنا  ینادیم  حالص  هچنآ  هراب  نیا  رد  دومرف  دنک ، یهارمه  ارم  دوخ  ناراوس  اب  هک  يامرف  روتـسد  مه 
بآ دننارب و  نوریب  تارف  رانک  زا  ار  شنارای  روعا و  وبا  دنتـسناوت  دندرک و  يرادیاپ  ود  ره  ثعـشا  رتشا و  دـندرک و  گنج  درک و  هلمح 

وت زورید  هک  روط  نامه  دـنریگزاب  وت  زا  ار  بآ  ناشیا  زورما  رگا  درک  یهاوخ  هچ  تفگ  هیواـعم  هب  ورمع  تفرگ ، رارق  ناـشیا  تسد  رد 
تسا نیا  نم  روصت  تفگ  ینکیم ؟ رکف  هنوگچ  ع )  ) یلع هرابرد  وت  يوگم ، نخس  هتـشذگ  زا  تفگ  هیواعم  یتسب ؟ ناشیا  يورب  ار  بآ 

. تسا هدمآ  وت  شیپ  بآ  زا  ریغ  يرگید  راک  يارب  هک  تشاد  دهاوخن  اور  یتشاد  اور  وت  ار  هچنآ  وا  هک 
کی اب  دنتشادیمرب و  بآ  ناگمه  دنریگنزاب و  ماش  مدرم  زا  ار  بآ  داد  روتسد  ع )  ) یلع دندیـشک و  تسد  رگید  کی  اب  گنج  زا  مدرم 

هک دندوب  راودیما  دـشیمن و  يرگید  ضرعتم  یـسک  دـندرکیم و  دـش  دـمآ و  رگید  کی  هاگودرا  رد  دـندرکیم و  دـمآ  تفر و  رگید 
. دوش حلص 

روضح هب  نوچ  دـش و  هداد  هزاجا  دـنک ، تاقالم  ناشیا  اب  ات  تساوخ  هزاجا  دـمآ و  ع )  ) یلع هاگودرا  هب  باـطخ  نب  رمع  رـسپ  هللا  دـیبع 
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يررقم مهرد  رازه  ود  وا  يارب  مه  تردپ  دوب و  هدش  ناملسم  سابع  میومع  تسدب  هک  ار  نازمره  وت  دومرف  واب  ترـضح  دمآ ، ع )  ) یلع
نم زا  ار  نازمره  نوخ  وت  رگا  هک  ساپـس  ار  ادخ  تفگ  هللا  دیبع  ینام ؟ تمالـس  هب  نم  زا  هک  يراودیما  نونکا  یتشک و  دوب  هدرک  نییعت 

میوشیم و يورایور  گنج  نادـیم  رد  يدوزب  دومرف  ع )  ) یلع منکیم ، هبلاطم  وت  زا  ار  نامثع  نانمؤم  ریما  نوخ  مه  نم  ینکیم  هبلاـطم 
. تسناد یهاوخ 

یهاگ لاح  نامه  رد  دندادیم ، رگید  کی  هب  مایپ  دندرکیم و  دش  دمآ و  ناگدـنیامن  یلوالا  يدامج  یناثلا و  عیبر  هام  مامت  رد  دـنیوگ 
زا راتشک  يریگرد و  نودب  هورگ  ود  دندرکیم و  يریگولج  يریگرد  زا  ناراکوکین  نآرق و  نایراق  یلو  دندرکیم  هلمح  رگید  هورگ  هب 

يریگولج نانآ  ندش  ریگرد  زا  نآرق  نایراق  دندرک و  هلمح  رگید  کی  هب  راب  جنپ  داتـشه و  تدـم  نیا  رد  دـندشیم و  ادـج  رگید  کی 
. دندرک

مایپ هیواعم  هب  تخاس و  هدامآ  ار  دوخ  ياهرکـشل  تخادرپ و  دوخ  هاپـس  یگنج  شیارآ  هب  ع )  ) یلع دـش  مامت  یلوالا  يدامج  هاـم  نوچ 
. تخاس هدامآ  ار  اهرکشل  داد و  یگنج  شیارآ  ار  دوخ  نارای  مه  وا  دشاب و  هدامآ  گنج  يارب  داد 

211 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
ادابم هکنآ  میب  زا  تفرگن و  رد  گنج  یلو  دندش  هلمح  هدامآ  دنداتـسیا و  دوخ  ياهمچرپ  ریز  دـندرک و  ییارآفص  هاپـس  ود  نادادـماب 

زا یهورگ  اب  يوس  نیا  زا  یهورگ  یهاگ  هاگ  یلو  دـندرکیم  يراددوخ  راک  نآ  زا  دوش  هورگ  ود  ره  يدوباـن  هب  رجنم  یناـگمه  هلمج 
تـسد گـنج  زا  هورگ  ود  دیـسرارف  بجر  هاـم  نوچ  دـندوب و  نینچمه  بجر  هاـم  زاـغآ  اـت  دـندشیم و  ریگرد  نادـیم  ناـیم  يوـس  نآ 

. دندیشک
تفالخ يارب  وا  هکنآ  لاح  مینک و  گنج  ع )  ) یلع اب  دیاب  ارچ  دنتفگ  واب  دنتفر و  هیواعم  شیپ  یلهاب  هماما  وبا  و  [ 235  ] ءادرد وبا  دنیوگ 

؟ تسا رتاوازس  وت  زا 
نونکا تسا  هداد  هانپ  ار  نامثع  نالتاق  وا  تفگ  تسا ؟ هتشک  ار  وا  ع )  ) یلع ایآ  دنتفگ  منکیم ، گنج  نامثع  نوخ  يارب  وا  اب  نم  تفگ 

. منکیم تعیب  وا  اب  هک  دوب  مهاوخ  ماش  مدرم  زا  سک  نیتسخن  نم  دنک و  میلست  ام  هب  ار  اهنآ  دیهاوخب  وا  زا 
دندیـشک و رانک  ار  دوخ  ع )  ) یلع هاگودرا  زا  درم  رازه  تسیب  دودـح  هاگان  دـنتفگ  ار  عوضوم  نیا  دـندمآ و  ع )  ) یلع روضح  هب  ود  نآ 

. مینامثع ناگدنشک  ناگمه  ام  هک  دنتشادرب  گناب 
. دندرکن تکرش  اهگنج  نیا  زا  کیچیه  رد  دنتفر و  لحاوس  زا  یکی  هب  دندمآ و  نوریب  هماما  وبا  ءادرد و  وبا 

وا زا  دیورب و  ع )  ) یلع شیپ  تفگ  تساوخ و  ار  سنخا  نب  دیزی  نب  نعم  ۀملسم و  نب  بیبح  يدنک و  طمـس  نب  لیبحرـش  هیواعم  هاگنآ 
ار هک  ره  میراذـگب و  يروش  هب  ناناملـسم  نایم  ارنآ  ات  دور  رانک  تفالخ  راک  زا  دـنک و  میلـست  ام  هب  ار  ناـمثع  ناگدنـشک  اـت  دـیهاوخب 

. دننیزگرب تفالخ  هب  دوخ  يارب  دنهاوخب  دنشاب و  هتشاد  تسود 
یلع تفگزاب ، دوب  هتفگ  واب  هیواعم  ار  هچنآ  درک و  نتفگ  نخس  هب  عورش  ۀملـسم  نب  بیبح  دندیـسر ، ع )  ) یلع روضح  هب  دندمآ و  نانآ 

رد ارم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  تساخرب و  نیگمـشخ  بیبح  یتسین ، نآ  هتـسیاش  هک  راک  هچ  عوضوم  نیا  اب  ارت  ردامیب  يا  دومرف  واب  (ع )
ار راک  نیا  دومرف  ینکیمن ؟ میلست  ام  هب  ار  نامثع  ناگدنشک  ایآ  تفگ  لیبحرش  دید ، یهاوخ  يرادیمن  شوخ  هک  ییاج 

______________________________

سابع خیش  جاح  موحرم  ك ، ر . ود ، نآ  لاح  حرش  زا  رتشیب  عالطا  يارب  دنیادخ ، لوسر  باحـصا  زا  ود  ره  هماما ، وبا  ءادرد و  وبا  - 235
م) . ) ق ادیص 1357 ه . پاچ  تاحفص 10 و 63  ج 1  باقلالا ، ینکلا و  یمق ،

212 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نیمه هب  مرحم  هام  رخآ  ات  مدرم  دـنیوگ  دـندمآ ، نوریب  دنتـساخرب و  ود  ره  دـندرم ، رازه  تسیب  دودـح  ناشیا  هک  مهد  ماـجنا  مناوتیمن 
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. دندوب لاح 
اهگرم ام و  ناـیم  [" 236 . ] تسا هدورـس  نینچ  هراـب  نیا  رد  دوب  ئیط  هلیبق  رادـمچرپ  هیواـعم و  ناـهارمه  زا  هک  ییاـط  دعـس  نب  سباـح 
اراکشآ گرم  يوس  هب  ناشیا  ام و  هک  ینکیمن  تفگش  ایآ  تسین ، تسا  هدنام  یقاب  مرحم  زا  هک  زور  تشه  تفه  نیا  زا  ریغ  ياهلـصاف 

". دنکیمن عنم  ام  هب  موجه  زا  ار  نانآ  اما  دنکیم  عنم  نانآ  زا  ار  ام  نآرق  تایآ  ایآ  میربیم ، موجه 
يراددوخ گنج  زا  ام  هک  دهد  ادـن  هیواعم  هاگودرا  رانک  باتفآ  بورغ  ماگنه  هب  يدانم  داد  روتـسد  ع )  ) یلع دـش  مامت  مرحم  هام  نوچ 

ار ناراکتنایخ  دـنوادخ  میهدیم و  گنج  نالعا  راطخا و  امـش  هب  ام  تسا و  هدـش  يرپس  نونکا  دوش و  يرپس  مارح  ياههام  اـت  میدرک 
. درادیمن تسود 

ییارآفص دش  حبـص  نوچ  دنتخورفارب و  اهـشتآ  هاگودرا  ود  ره  رد  دنتخادرپ و  دوخ  هاپـس  شیارآ  میظنت و  هب  هورگ  ود  ره  ار  بش  نآ 
. دندرک

نب مشاه  هب  ار  گرزب  مچرپ  داد ، یهدـنامرف  ناگدایپ  رب  ار  یعازخ  ءاقرو  نب  لیدـب  نب  هللا  دـبع  ناراوس و  رب  ار  رـسای  نب  رامع  ع )  ) یلع
نامیلس تسار  يولهپ  ناگدایپ  رب  تشامگ ، پچ  تمس  رب  ار  سابع  نب  هللا  دبع  تسار و  تمـس  رب  ار  سیق  نب  ثعـشا  درپس ، لاقرم  ۀبتع 

تمس رد  ار  هعیبر  هلیبق  داد و  ياج  هاپس  بلق  رب  ار  رضم  هلیبق  دارفا  تشامگ ، ار  يدبع  هرم  نب  ثراح  پچ  تمس  ناگدایپ  رب  درـص و  نب 
ثعـشا هب  ار  هدـنک  هلیبـق  درپـس  ساـبع  نب  هللا  دـبع  هب  ار  هناـنک  دـسا و  شیرق و  ياـههلیبق  دارفا  پچ ، تمـس  رد  ار  نـمی  لـها  تـسار و 

یهدـنامرف هب  ار  قمح  نب  ورمع  تشاذـگاو ، سیق  نب  فـنحا  هب  ار  هرـصب  میمت  رذـنم و  نب  نیـضح  هب  ار  هرـصب  رکب  هلیبـق  تشاذـگاو و 
هب ار  دادش  نب  ۀعافر  و  هرـصب ، بابر  دعـس  یهدنامرف  هب  ار  ۀـمادق  نب  ۀـجراخ  هفوک و  رکب  هلیبق  یهدـنامرف  هب  ار  ةریبه  نب  میعن  هعازخ و 

هلظنح رب  ار  هعیبض  نب  نیعا  هفوک و  لهذ  یهدنامرف  هب  ار  ینابیش  میور  هلیجب و  هلیبق  یهدنامرف 
______________________________

ر. دش ، هتـشک  دوب و  هیواعم  هارمه  نیفـص  گنج  رد  تشامگ ، صمح  تواضق  هب  ار  وا  رمع  تسادخ ، لوسر  باحـصا  زا  سباح  - 236
م) . ) برعلا ص 403 باسنا  ةرهمج  مزح ، نبا  ك ،

213 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
هفوک و میمت  رب  ار  دراطع  نب  ریمع  هفوک و  مزاهل  رب  ار  لیدب  نب  هللا  دبع  داد ، یهدـنامرف  هعاضق  هلیبق  مامت  رب  ار  متاح  نب  يدـع  هرـصب و 

ۀمیزخ نادمه و  رب  ار  سیق  نب  دعـس  هفوک و  هلظنح  رب  ار  یعبر  نب  ثبـش  هرـصب و  لهذ  رب  ار  رمعم  نب  دلاخ  دزا و  رب  ار  ریهز  نب  بدنج 
دبع هلیبق  رب  رتشا و  جحذم  هلیبق  رب  تسا ، لیفط  ۀمرص  وبا  مان  تشامگرب  هفوک  بابر  دعـس  رب  ار  ۀمرـص  وبا  هرـصب و  مزاهل  رب  ار  مزاخ  نب 

زا هک  هدـنکارپ  ياههورگ  رب  یلاله و  دادـش  هرـصب  سیق  رب  هلظنح و  نب  ورمع  هرـصب  سیق  دـبع  هلیبق  رب  لیفط و  نب  هللا  دـبع  هفوک  سیق 
: تشامگ ار  ینهج  هلظنح  نب  مساق  دندوب  هدمآ  رود  ياههار 

رمع رسپ  هللا  دیبع  تسار  يولهپ  رب  دانک و  تنعل  شیادخ  هک  ار  هبقع  نب  ملسم  ناگدایپ  رب  صاع و  ورمع  رـسپ  هللا  دبع  ناراوس  رب  هیواعم 
رب ار  سیق  نب  كاحـض  درپس ، دـلاخ  رـسپ  نمحرلا  دـبع  هب  ار  گرزب  مچرپ  تشامگ و  ار  ۀملـسم  نب  بیبح  پچ  يولهپ  رب  باطخ و  نب 

دلاخ نب  ۀملسم  ندرا و  مدرم  رب  ار  ورمع  نب  نایفـس  نیرـسنق و  مدرم  رب  ار  ثراح  نب  رفز  صمح و  مدرم  رب  ار  عالکلا  وذ  قشمد و  مدرم 
ناگدایپ رب  ار  سباح  نب  فیرط  صمح و  ناگدایپ  رب  ار  میلظ  وذ  بشوح  قشمد و  ناگدایپ  رب  ار  ةاطرا  یبا  نب  رسب  نیطسلف و  مدرم  رب  ار 

سیق هلیبق  دارفا  رب  ار  هصیبق  نب  مامه  نیطسلف و  ناگدایپ  رب  ار  يدزا  دلاخ  نب  ثراح  ندرا و  ناگدایپ  رب  ار  ینیق  نمحرلا  دبع  نیرـسنق و 
قشمد و هعاضق  رب  ار  لدـجب  نب  ناسح  تسار و  يولهپ  ناگدایپ  رب  ار  هعیبر  نب  سباح  صمح و  سیق  رب  ار  ةریبه  یبا  نب  لاله  قشمد و 

دـسا نب  دیزی  صمح و  هدنک  رب  ار  هریبه  نب  دـیزی  قشمد و  ةدـنک  رب  ار  یکـسکس  نوج  نب  هللا  دـبع  صمح و  هعاضق  رب  ار  دـیز  نب  دابع 
مخل هلیبق  دارفا  رب  ار  سیق  نب  لبان  ندرا و  هعاضق  رب  ار  ثراح  نب  قراخم  ریمح و  رب  ار  ریمع  نب  یناه  طـساق و  نب  رمن  هلیبق  رب  ار  یلجع 
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نب عاقعق  دندوب  هدمآ  رود  هار  زا  هک  یناسک  رب  ندرا و  ناسغ  هلیبق  رب  ار  ثراح  نب  دیز  ندرا و  نادمه  رب  ار  کلام  نب  ةزمح  نیطـسلف و 
. تشامگ ار  ههربا 

[237 . ] تشامگ ناگدایپ  لک  یهدنامرف  هب  ار  سیق  نب  كاحض  ناراوس و  لک  یهدنامرف  هب  ار  صاع  ورمع  و 
______________________________

طسب حرش و  نیاب  نیفص  گنج  ناهدنامرف  لاوطلا  رابخا  تمدق  هب  يذخأم  رتمک  رد  هک  دومرف  دنهاوخ  هجوت  دنمجرا  ناگدنناوخ  - 237
م) . ) تسا هدمآ 

214 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. بلق رد  فص  هس  پچ و  يولهپ  رد  فص  ود  تسار  يولهپ  رد  فص  ود  دنداد  رارق  فص  تفه  ار  دوخ  ياهفص  هورگ  ود  ره 

. تفگیمن ینخس  کیچیه  دنداتسیا و  دوخ  ياهمچرپ  ریز  دندوب و  فص  هدراهچ  اعمج  هورگ  ود  ره  و 
زا هدیـشوپ  اپارـس  هک  یلاح  رد  داتـسیا و  فص  ود  نایم  دمآ و  نوریب  دوب  برع  ناعاجـش  زا  هک  لاثا  نب  لحج  مانب  قارع  مدرم  زا  يدرم 
وا گنج  هب  دوب  هتـسب  ینهآ  دـنبور  اب  ار  شاهرهچ  هک  یلاح  رد  دوب  ماش  مدرم  ناعاجـش  زا  هک  لاثا  شردـپ  تساوخ ، درواـمه  دوب  نهآ 

هتخود ود  ناب  مشچ  يوس  ود  زا  مه  مدرم  دندش و  مرگرس  دربن  هب  نانآ  دنتخانـشن ، ار  رگید  کی  دروامه  ود  نیا  زا  کیچیه  دمآ  نوریب 
ار وا  درک و  هلمح  رسپ  هب  ردپ  ماجنا  رـس  درکیمن ، يرثا  دندوب  نهآ  زا  هدیـشوپ  اپارـس  نوچ  یلو  دزیم  هزین  يرگید  هب  مادک  ره  دندوب ،

مادک ره  دنتخانش و  ار  رگید  کی  دش و  هدوشگ  ناشیاههرهچ  تفرگ و  رارق  وا  يور  ردپ  دنداتفا و  نیمزب  ود  ره  تشادرب و  نیز  يور  زا 
. دادن خر  يرگید  قافتا  دندش و  قرفتم  مدرم  زور  نآ  دنتشگرب و  دوخ  هاگرکشل  هب 

نایم دوب  دوخ  بسا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  دمآ و  نوریب  نایفـس  وبا  رـسپ  هبتع  دندرک ، ییارآفص  هتـشذگ  زور  نوچمه  دادماب  دـعب  زور 
عورش تسخن  داتسیا  هبتع  کیدزن  دمآ و  هدعج  [ 238  ] دناوخارف هزرابم  يارب  ار  یشرق  بهو  یبا  نب  ةریبه  رسپ  هدعج  داتسیا و  رکشل  ود 

دنتشگرب نیگمشخ  ود  ره  و  درک ، ازسان  نداد و  مانشد  هب  عورش  هبتع  تخاس و  نیگمـشخ  ار  هبتع  هدعج  دندرک  وگم  وگب و  وگتفگ و  هب 
گنج رادهدهع  هدعج  دوب ، هتخود  ناشیاب  نانچمه  مدرم  مشچ  دنتخادرپ و  گنج  هب  نادیم  رد  دـنتخاس و  هدامآ  ار  یهورگ  مادـک  ره  و 

نینچ رفن  ود  نآ  دروخرب  هرابرد  یـشاجن  دادن ، خر  ناشیا  نایم  يرگید  هعقاو  زور  نآ  رد  دنتـشگرب و  مه  هاپـس  ود  تخیرگ . هبتع  دش و 
. تسا هدورس 

دنسپان ياهاطخ  زا  ارنآ  تساطخ و  راوگرزب  درم  هب  نداد  مانشد  هبتع  يا  " 
______________________________

تسا و ع )  ) یلع رتخد  نسحلا  ما  رسمه  وا  تسا  یناه  ما  رسپ  نینمؤملا و  ریما  ترضح  هدازرهاوخ  هدعج  تسا ، هیواعم  ردارب  هبتع  - 238
دمحم مالسلا  دبع  داتسا  پاچ  برعلا ص 141  باسنا  ةرهمج  مزح ، نبا  ك ، ر . تسا ، هدش  مه  ناسارخ  رادناتسا  ترـضح  نآ  يوس  زا 

م) . ) رصم 1971 نوراه 
215 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هلیبق ماـمت  هک  تسا  بهو  یبا  نب  ةریبـه  وا  يرآ  تسا  بلاـغ  نب  يول  نادـناخ  مرتـحم  صاخـشا  زا  شردـپ  یناـه و  ما  وا  رداـم  رامـشب ،
. تسا هدورس  ار  تایبا  نیا  نینچمه  " دنراد . وا  يرترب  لضف و  هب  رارقا  موزخم 

. درادیمنرب وت  زا  مشچ  ندز  فال  يدنسپدوخ و  يرگنیم و  دوخ  يوس  ود  هب  ربکت  زان و  اب  هراومه  " 
. دننکیم تیامح  رازین  رد  اههچبریش  زا  هک  دننایژ  ناریش  هک  یتشادنپ  يدید  نادادماب  ار  ناشیا  نوچ 

. دندرکن گنرد  دندماین و  هک  دییآ  نم  شیپ  یتفگ  يدناوخارف و  ار  دوخ  ناراوس  دوب  هداتفا  راکب  اهریشمش  هک  یماگنه 
وت یناسآ  نت  يدرخبان و  رگا  هبتع  يا  يرادـن ، هجوت  دـناهداتفا  نیمز  يور  رب  هک  فدـص  ود  زا  نوکـس و  ياههلیبق  زا  یناگتـشک  هب  ارچ 
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". یتفرگیم رارق  ییاوسر  یماندب و  نیا  زا  رود  دوبن 
لها زا  رادقم  نیمه  هارمه  مه  ۀملـسم  نب  بیبح  دمآ ، نوریب  قارع  عاجـش  ناراوس  زا  یهورگ  هارمه  ثعـشا  اهزور  زا  یکی  رد  دـنیوگ ،

داد يرگید  زا  کی  ره  هک  یلاح  رد  دنتشگرب  دش و  يرپس  زور  رتشیب  هکنانچ  دندرک  گنج  یتدم  هاپس  ود  نایم  نادیم و  رد  دمآ و  ماش 
. دندوب هتفرگ  ار  دوخ 

زا دندوب ، شهارمه  ناراوس  زا  یهورگ  دمآ و  نوریب  گنج  يارب  تسا  لاقرم  هب  فورعم  هک  صاقو  یبا  نب  ۀـبتع  نب  مشاه  يرگید  زور 
يرگید زا  کیچیه  دندرک و  گنج  هاپس  ود  نایم  ار  زور  مامت  و  [ 239  ] دمآ نوریب  ناراوس  زا  یهورگ  اب  یملس  روعا  وبا  مه  ماش  رکشل 

هب ناراوس  زا  یهورگ  اب  نانچمه  مه  صاع  نب  ورمع  دمآ ، نوریب  قارع  ناراوس  زا  یهورگ  هارمه  رسای  نب  رامع  يرگید  زور  دنتخیرگن .
، تسا هتـسب  ادخ  لوسر  ارنآ  هک  تسا  یمچرپ  نیا  دنتفگ  مدرم  دوب و  هتـسب  ياهزین  رب  ارنآ  هک  تشاد  هارمه  هایـس  یمچرپ  دمآ و  نادـیم 

تسب ص )  ) ادخ لوسر  ار  مچرپ  نیا  هک  تسا  تسرد  يرآ  میوگیم ، امش  يارب  ار  مچرپ  نیا  ناتساد  نم  دومرف  یلع 
______________________________

اب ناگدننکتکرـش  زا  شردـپ  یحیـسم و  شرداـم  تسا  هیواـعم  نارادرـس  زا  میلـس  هلیبق  زا  روعا  وبا  هب  فورعم  نایفـس  نب  ورمع  - 239
م) . ) مالسا ص 940 ناریا و  همانشناد  ك ، رتشیب ر . عالطا  يارب  دوب ، دحا  گنج  رد  نارفاک 
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هکنیا دومرف  تسیچ ؟ مچرپ  نیا  قح  ادخ  لوسر  يا  تفگ  صاع  ورمع  دـنک ؟ ادا  ارنآ  قح  هک  دریگیم  ار  مچرپ  نیا  یـسک  هچ  دومرف  و 

زا مچرپ  نیا  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  نامز  رد  هکنآ  لاـح  و  ینکن ، گـنج  یناملـسم  چـیه  اـب  نآ  اـب  ینکن و  رارف  نآ  اـب  يرفاـک  گـنج  زا 
. تسا هدمآ  ناناملسم  گنج  هب  نآ  اب  مه  زورما  تخیرگ و  نارفاک 

. درکن تشپ  يرگید  هب  کیچیه  دندرک و  گنج  رگید  کی  اب  ار  زور  نآ  مامت  صاع  ورمع  رامع و 
هیفنح نب  دمحم  هب  هللا  دیبع  دمآ ، گنج  هب  اهیماش  زا  یهورگ  هارمه  مه  رمع  نب  هللا  دیبع  دمآ ، گنج  هب  هیفنح  نب  دمحم  يرگید  زور 
ناشیا هب  ع )  ) یلع دـندش ، هدایپ  بسا  زا  ود  ره  دـشاب و  تفگ  هللا  دـیبع  هدایپ ، تفگ  دـمحم  شاب ، نم  اـب  گـنج  هزراـبم و  هداـمآ  تفگ 

راد و هاگن  ارم  بسا  دومرف  دمحم  هب  دش و  هدایپ  بسا  زا  دناسر و  دـمحم  کیدزن  ار  دوخ  دروآ و  رد  تکرح  هب  ار  دوخ  بسا  تسیرگن 
يزاـین وت  اـب  هزراـبم  هب  ارم  تفگ  تخیرگ و  ترـضح  نآ  ربارب  زا  هللا  دـیبع  هک  تفر  رمع  نب  هللا  دـیبع  يوـسب  ع )  ) یلع درک و  ناـنچ  وا 

ار وا  هک  متـشاد  دیما  منک  هزرابم  وا  اب  هک  يدومرفیم  هزاجا  رگا  ناج  ردپ  تفگ  هیفنح  نب  دمحم  دوب ، ترـسپ  اب  گنج  مدصق  تسین و 
دـندرک و گنج  زورمین  ماگنه  اـت  ود  نآ  ناراوس  دـشکن ، ارت  وا  هک  مدوبن  نمیا  یلو  متـشاد  يدـیما  نینچمه  مه  نم  يرآ  دومرف  مشکب 

. دنتشگرب دنوش  زوریپ  يرگید  رب  مادکچیه  هکنیا  نودب 
دیلو دمآ ، ماش  ناراوس  زا  یهورگ  اب  مه  هبتع  رـسپ  دیلو  دمآ ، نادیم  هب  یقارع  ناراوس  زا  یهورگ  هارمه  سابع  نب  هللا  دـبع  يرگید  زور 

هب نک و  اهر  ار  ییارـسهناسفا  تفگ  سابع  نبا  دیدیـسرن ، دوخ  يوزراب  دیتشک و  ار  دوخ  ماما  دیدرک و  محر  عطق  سابع  رـسپ  يا  تفگ 
دندوب هدیـشک  ماقتنا  رگید  کی  زا  هک  یلاح  رد  هورگ  ود  ره  درک و  یتخـس  گـنج  زور  نآ  ساـبع  نبا  تفریذـپن  دـیلو  اـیب ، نم  گـنج 

. دنتشگرب
وا ییورایور  هب  قارع  مدرم  زا  یهورگ  اب  ینادمه  سیق  نب  دعـس  دمآ و  نادـیم  هب  ماش  ناراوس  زا  یهورگ  هارمه  صاع  ورمع  رگید  زور 

. دناوخیم زجر  نینچ  ورمع  دمآ 
درآ نوچمه  ار  امش  یبایسآ  سپ  نیا  زا  هک  شابم  ناما  رد  نسح  ابا  يا  " 
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". میروآیم رد  تکرح  هب  ینامسیر  نوچمه  ار  گنج  ام  دنک و  مرن  دیاسب و 
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دندز هزین  رگید  کی  هب  ود  ره  تخادرپ  وا  اب  هزرابم  هب  يدع  نب  رجح  تساوخ  دروامه  دـمآ و  نوریب  رـشلا  رجح  مانب  اهیماش  زا  یناوج 
کی زا  ود  نآ  دندرک و  تیامح  ار  وا  يدـع  نب  رجح  نارای  یلو  دـنکفاورف  بسا  زا  ار  وا  هک  دز  يدـع  نب  رجح  هب  ياهزین  رـشلا  رجح  و 
رجح اب  گنج  هب  دوب  هفوک  فارـشا  زا  هک  ره  زا  نب  مکح  ماگنه  نیا  رد  دوب  هدش  یمخز  يدع  نب  رجح  هک  یلاح  رد  دندش  ادـج  رگید 

؟ تسه يدروامه  ایآ  دروآرب  دایرف  تشک و  ار  وا  رشلا  رجح  دندز و  یتبرض  رگید  کی  هب  تخادرپ و  رشلا 
وا هک  ساپس  ار  ادخ  دومرف  ع )  ) یلع تشک و  مه  ار  وا  رـشلا  رجح  تفاتـش و  وا  گنج  هب  قیلط  نب  ۀعافر  مانب  رهزا  نب  مکح  يومع  رـسپ 
اب دوب  ع )  ) یلع نارای  نادـنمدرخ  ناـگرزب و  زا  هک  یعازخ  لیدـب  نب  هللا  دـبع  يرگید  زور  [ 240 . ] تشک لیدـب  نب  هللا  دـبع  نوچمه  ار 

دندرک و گنج  ار  زور  زا  یـشخب  دـمآ ، هلباقم  هب  ماش  مدرم  زا  یهورگ  اب  مه  یملـس  روعا  وبا  دـمآ ، نادـیم  هب  قارع  ناراوس  زا  یهورگ 
مدرم هب  دروآ و  رد  ناجیه  هب  ارنآ  دز و  هنایزات  بسا  رب  دوخ  دـننک و  گنج  نادـیم  رد  ات  تشاذـگ  دوخ  لاح  هب  ار  دوخ  ناراـی  هللا  دـبع 

هب ار  دوخ  تسناوت  دزیم و  ار  وا  ریـشمش  اب  هکنیا  رگم  دـشیمن  کیدزن  واـب  سکچیه  تفاکـش و  ار  ناـشیا  ياهفـص  درک و  هلمح  ماـش 
رد نهآ  ریشمش و  هک  دیـشاب  بظاوم  تفگ  هیواعم  دنتـساخرب  وا  زا  عافد  يارب  هیواعم  ناهارمه  دوب . نآ  زارف  رب  هیواعم  هک  دناسرب  ياهپت 

نیلاب رب  دمآ و  هیواعم  دش ، هتشک  هک  دندز  گنس  وا  رب  نادنچ  دیروآرد و  ياپ  زا  دینارب و  ار  وا  گنس  اب  هک  داب  امش  رب  تسین  رگراک  وا 
. دیوگیم هک  تسا  يرعاش  رعش  قادصم  هک  تسا  یناسک  زا  دوب و  موق  ناولهپ  نیا  تفگ  داتسیا و  وا 

وا دنز  رمک  هب  نماد  گنج  رگا  دهدیم و  ناشن  نادند  گنج  هب  مه  وا  دـهد  ناشن  نادـند  واب  گنج  رگا  هک  تسا  نانچ  رواگنج  درم  " 
رد ياپ  زا  دـنداد و  رارق  دوخ  ياهریت  هناشن  ار  وا  اهگرم  دـنکیم  تیامح  دوخ  مانک  زا  هک  هشیب  ریـش  نوچمه  دـنزیم ، رمک  هب  نماد  مه 

". دمآ
شاهدرکدازآ درکیم  راختفا  واب  هیواعم  هک  هیواعم  راک  راوس  دنیوگ 

______________________________

م) . ) دسریم رظنب  شودخم  باتک  نتم  تسا  هدش  هتشک  ادعب  لیدب  نب  هللا  دبع  هکنیاب  هجوت  اب  - 240
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هلمح دـشیم  هیواعم  هب  هیبش  هک  یلاح  رد  دـشیم و  راوس  وا  بسا  رب  دیـشوپیم و  ار  هیواعم  یگنج  ياـههماج  اـهسابل و  وا  دوب  ثیرح 
دوب هتفگ  هدرک و  عنم  ع )  ) یلع هب  هلمح  زا  ار  وا  هیواعم  تسا ، هیواعم  نیا  دـنتفگیم  دـندیدیم  لاـح  نآ  رد  ار  وا  نوچ  مدرم  درکیم و 
تفگ دـید و  ار  وا  یناهنپ  صاع  ورمع  نک ، زیهرپ  ع )  ) یلع اب  ندـش  ریگرد  زا  اما  ربب  راکب  یهاوخیم  هک  يرگید  ياج  ره  ار  دوخ  هزین 

. تسا هدرک  عنم  وا  اب  هزرابم  زا  ارم  نم  يالوم  تفگ  ینکیمن ؟ گنج  وا  اب  ارچ  یتسه  ع )  ) یلع دروامه  وت 
یهاوخ تسدب  ار  فرـش  نیا  تشک و  یهاوخ  ار  وا  ینک  هزرابم  ع )  ) یلع اب  رگا  هک  مراودیما  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  واب  صاع  ورمع 

. تفرگ اج  ثیرح  لد  رد  ات  دادیم  هولج  گرزب  وا  رظن  رد  ار  راک  نآ  تفگیم و  نانخس  هنوگ  نیا  زا  هراومه  و  دروآ ،
تفر وا  گنج  هب  ع )  ) یلع مثیرح و  نم  هک  يآ  نم  گنج  هب  نسح  ابا  يا  تفگ  داتـسیا و  فص  ود  نایم  دمآ و  نوریب  ثیرح  نادادـماب 

. تشک دزب و  ار  وا  و 
مادـک ره  ایب و  نم  گنج  هب  تدوخ  میهد ؟ نتـشک  هب  دوخ  نایم  ار  مدرم  دـیاب  ارچ  داد  ماـیپ  هیواـعم  هب  ع )  ) یلع اـهزور  نیا  زا  یکی  رد 

هب تسا  هداد  فاـصنا  وت  هب  درم  نیا  تفگ  تسیچ ؟ وت  هدـیقع  تفگ  صاـع  ورمع  هب  هیواـعم  دوش ، تفـالخ  رادهدـهع  تشک  ار  يرگید 
ریز اهيرعـشا  کع و  ياههلیبق  هکنآ  لاح  مورب و  وا  اب  گنج  نادیم و  هب  ارچ  يزاسیم  رورغم  مدوخ  هب  ارم  تفگ  هیواعم  ورب ، وا  گنج 

. دناوخ ار  تیب  نیا  دننکیم و  تیامح  نم  زا  دنتسه و  نم  نامرف 
". تسا زاب  نیهاش و  زا  یتشوگ  هراپ  زرابم  هرهب  هکنآ  لاح  راکچ و  نت  هب  نت  گنج  اب  ار  ناهاشداپ  " 

هب نم  دادـماب  ادرف  تفگ  هیواعم  هب  صاع  ورمع  هکنآ  ات  تفریذـپن  ار  وا  يزور  دـنچ  تفرگ و  مشخ  صاع  ورمع  رب  تهج  نیا  زا  هیواعم 
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. تفر مهاوخ  ع )  ) یلع گنج 
. دناوخ ار  زجر  نیا  داتسیا و  رکشل  ود  نایم  دمآ و  نادیم  هب  صاع  ورمع  دادماب 

نادمه و يارب  يزور  دوشن ، هدوشگ  هک  دینک  راوتسا  نم  رب  ارم  هرز  " 
219 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

رتش دننام  نوچ  تسا ، يراوشد  زور  هعیبر  يارب  دنوش و  فرحنم  هکنآ  رگم  دنراد  يزور  نانچ  مه  اهیمیمت  تسا ، فدـص  يارب  يزور 
". دز مهاوخ  هزین  راوتسا  ياههزین  اب  ار  نانآ  میآرد  تکرح  هب  نیگمشخ 

يراک دندرک و  گنج  هزین  اب  تسخن  دمآ ، نادیم  هب  ع )  ) یلع و  مصاع ، ورمع  نم  هک  ایب  نم  گنج  هب  نسح  ابا  يا  هک  تشادرب  گناب  و 
زا ار  دوخ  ورمع  دروآ  دورف  وا  رب  تساوخ  نوچ  درک و  هلمح  صاع  ورمع  رب  دیـشک و  نوریب  ار  دوخ  ریـشمش  ع )  ) یلع دـندربن ، شیپ  زا 

درک و شیاهر  دـنادرگرب و  وا  زا  ار  دوخ  يور  ع )  ) یلع دـش و  راکـشآ  شتروع  درک و  دـنلب  ار  دوخ  ياـهاپ  زا  یکی  دـنکفاورف و  بسا 
. شاب رازگساپس  دوخ  هاگنمیشن  یهایس  زا  نک و  رکش  ار  ادخ  تفگ  واب  هیواعم  تشگرب ، هیواعم  شیپ  صاع  ورمع  نوچ 

دمآ نادیم  هب  ماش  ناراوس  زا  یهورگ  هارمه  دوب  برع  ناراکراوس  ناناولهپ و  زا  هک  باطخ  نب  رمع  رسپ  هللا  دیبع  اهزور  زا  یکی  دنیوگ 
هلمح رتشا  رب  هللا  دیبع  دـندش ، يورایور  رتشا  هللا و  دـیبع  تفای و  تدـش  ود  نآ  نایم  گنج  تفاتـش و  وا  هلباقم  هب  یهورگ  اب  مه  رتشا  و 

هبلغ دنتـشگرب و  هورگ  ود  ره  درک و  هلمح  هللا  دیبع  نارای  هب  رتشا  نآ  زا  سپ  درک و  اطخ  هک  دز  هزین  وا  رب  تفرگ و  یـشیپ  مه  رتشا  درک 
. دوب رتشا  اب 

دش نوریب  وا  هلباقم  هب  متاح  نب  يدع  دمآ و  نادیم  هب  دوب  هیواعم  هاپس  روآمان  نادرم  زا  هک  دیلو  نب  دلاخ  رسپ  نمحرلا  دبع  يرگید  زور 
. دنتشگزاب دشاب  هتشاد  هبلغ  يرگید  رب  مادکچیه  هکنیا  نودب  دندنارذگ و  گنج  هب  ار  زور  مامت  و 

یلع هاپس  پچ  يولهپ  رد  هک  هعیبر  هلیبق  رب  دمآ و  نوریب  دندوب  هدرک  گرم  رب  تعیب  هک  راوس  رازه  راهچ  هارمه  عالکلا  وذ  يرگید  زور 
هک تشادرب  گناب  رمعم  نب  دلاخ  یلو  تخیر  مه  رد  تسخن  هعیبر  ياهفص  دوب ، سابع  نب  هللا  دبع  هعیبر  هدنامرف  درک ، هلمح  دندوب  (ع )

دایرف رمع  نب  هللا  دیبع  تفای و  ینوزف  ناگتـشک  رامـش  دش و  تخـس  گنج  دنتـشگزاب و  ناشیا  دیدروآ و  مشخب  ار  ادخ  هعیبر  هورگ  يا 
ار زجر  نیا  درک و  هلمح  رمع  نب  هللا  دـیبع  یکاپ  رـسپ  كاپان  وت  تفگ  دینـش و  ار  نخـس  نیا  رامع  مکاپ ، رـسپ  كاـپ  نم  هک  دیـشکیم 

. دناوخیم
زا ریغ  دوب  شیرق  ناگتشذگ  نیرتهب  مردپ  مرمع  هدرورپ  هللا  دیبع  نم  " 

220 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
". دیوشن باریس  ناراب  بآ  زا  هک  دشاب  درک  نانچ  مه  هعیبر  درک ، يراددوخ  نامثع  يرای  زا  رضم  هلیبق  رکب  وبا  ادخ و  لوسر 

: دوب هعیبر  ناناولهپ  زا  رمش  تشک و  دز و  ار  یلجع  نایر  نب  رمش  وا 

: باطخ نب  رمع  رسپ  هللا  دیبع  ندش  هتشک 

نوریب وا  اب  ییورایور  هب  هعیبر  هلیبق  دـمآ و  نادـیم  هب  دـندوب  وا  اـب  هتـشذگ  زور  هک  یناـسک  هارمه  رمع  نب  هللا  دـیبع  زاـب  زور  نآ  يادرف 
هلمح واب  یفنح  رباج  نب  ثیرح  دزیم  ریشمش  درکیم و  گنج  اهیماش  شیپاشیپ  هللا  دیبع  دنتخادرپ ، گنج  هب  رکـشل  ود  نایم  دندمآ و 

. تشک ار  هللا  دیبع  دز و  شیولگ  هب  ياهزین  درک و 
هلیبق تسا ، هتشک  ار  وا  باطخ  رسپ  یناه  دنیوگیم  اهینادمه  دراد ، دوجو  رظن  فالتخا  تسا  هتشک  ار  رمع  نب  هللا  دیبع  هک  یسک  هرابرد 

نیا تسا و  هتشک  ار  وا  یفنح  رباج  نب  ثیرح  دنیوگیم  هعیبر  هلیبق  تسا و  هتشک  یمرـضح  ورمع  نب  کلام  ار  وا  دنیوگیم  تومرـضح 
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. تسا يرتشیب  قافتا  دروم 
. تسا هدورس  وا  هیثرم  رد  ار  تایبا  نیا  لیعج  نب  بعک 

. دوب رادیاپ  وا  دنداد و  گنج  هب  تشپ  شناراوس  نیفص  رد  هک  دیرگب  يراوس  رب  دیاب  اههدید  انامه  " 
. دشیم کشخ  تخیرورف و  وا  ياهگر  زا  نوخ  داتفا و  رد  كاخ  يور  رب  هللا  دیبع 

. دوشیم راکشآ  نآ  زارط  نهاریپ  نابیرگ  زا  هک  نانچمه  دناشوپیم  ار  وا  نوخ  ياههتخل  دشیم و  نیگنس  وا 
. دندوب گرم  هورگ  دندزیم و  تبرض  دیشخردیم  نهآ  هرز و  زا  نانآ  شود  هک  یهورگ  ام  ربمایپ  يومع  رسپ  درگ  رب 

. يدیدیم يراکش  ناغرم  نوچمه  دنتفریم  ندز  هزین  يارب  هک  یماگنه  ار  خرس  ياهمچرپ  دزیم و  جوم  رکشل 
". تشذگ راوشد  ياهزور  نانآ  رب  هک  یناگدنب  يازج  داهد  ریخ  يازج  نیفص  رد  ار  ام  ناگتشک  دنوادخ 

221 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: عالکلا وذ  ندش  هتشک 

هلیبق هارمه  سابع  نب  هللا  دـبع  دـمآ ، نوریب  مخل  کع و  لیابق  زا  اـهیماش  زا  یهورگ  هارمه  عـالکلا  وذ  اـهزور  نیا  زا  یکی  رد  دـنیوگ ،
دنت دیباتـشب و  جـحذم  نادـناخ  يا  هک " تشادرب  گناب  قارع  جـحذم  هلیبق  زا  يدرم  دـندش ، يوراـیور  دـمآ و  نوریب  وا  هلباـقم  هب  هعیبر 

عالکلا وذ  دـنداتفایم ، دـندمآیم و  رد  اپ  زا  هک  دـندزیم  نارتش  رب  ریـشمش  نانچ  دـندرک و  هلمح  کع  هلیبق  هب  ناـنآ  دـینک "و  تکرح 
. دینیشنب ونازب  نارتش  نوچمه  کع  هلیبق  يا  هک  دروآرب  دایرف 

ادج ار  شاهناش  دیرد و  ار  هرز  هک  دز  شاهناش  رب  نانچ  ریـشمش  اب  درک و  هلمح  عالکلا  وذ  هب  فدنخ  مانب  لئاو  نب  رکب  نادناخ  زا  يدرم 
ات دـندرک و  یگداتـسیا  اهریـشمش  ربارب  رد  يرادـیاپ و  کع  هلیبق  دارفا  دـش  هتـشک  عالکلا  وذ  نوچ  درم و  داتفا و  رد  عـالکلا  وذ  درک و 

. دندنام رادیاپ  نانچمه  بش  ماگنه 
دشیمن یسک  ضرعتم  یسک  تفریم و  يرگید  هاگودرا  هب  کی  ره  دنتـشگیمرب  گنج  زا  نوچ  نیفـص  گنج  رد  اهیماش  اهیقارع و 

. دندرکیم نفد  دندربیم و  نوریب  نادیم  زا  ار  دوخ  ناگتشک  و 
نایم دنوادخ  ات  درک  دهاوخ  گنج  تفر و  دهاوخ  اهیماش  گنج  هب  مدرم  مامت  دوخ و  رکـشل  همه  اب  هک  دومرف  مالعا  ع )  ) یلع دنیوگ ،

وـس نآ  زا  یهورگ  گنج  هب  وس  نیا  زا  یهورگ  هک  زورما  ات  دـنتفگ  دندیـسرت و  تخـس  تهج  نیا  زا  مدرم  و  دـیامرف . مکح  ناـنآ  وا و 
. دش دهاوخ  دوبان  تسین و  برع  دنوش  يورایور  ریگرد و  هاپس  ود  ره  دشاب  رارق  رگا  دوب  نینچ  دنتفریم 

رایـسب بشما  دـش ، دـیهاوخ  يورایور  موق  نیا  اب  یگمه  ادرف  امـش  هک  انامه  تفگ " نینچ  مدرم  هب  باطخ  تساخرب و  ياج  زا  ع )  ) یلع
. دیوش وربور  يدج  روطب  نانآ  اب  دیهاوخب و  وفع  يرادیاپ و  دنوادخ  زا  دینک و  توالت  نآرق  ناوارف  دیرازگب و  زامن 

. دورس نینچ  لیعج  نب  بعک 
هک میوگیم  غورد  زا  یلاخ  تسار و  ینخس  نم  دوش . زوریپ  هک  تسا  یـسک  زا  یهاشداپ  ادرف  تسا و  هداتفا  رد  یتفگـش  راک  هب  تما  " 

". دنوشیم دوبان  برع  ناسانشرس  ادرف 
222 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ياهمچرپ تایار و  ریز  صمح  مدرم  تساجک ؟ گنهاشیپ  رکـشل  تفگ  دـید و  ناس  ار  نانآ  هک  دـندش  عمج  هیواـعم  شیپ  مه  اـهیماش 
. دوب ناشیا  هدنامرف  یملس  روعا  وبا  دندش و  عمج  دوخ 

. دوب ناشیا  هدنامرف  یبالک  ثراح  نب  رفز  دندش و  عمج  دوخ  ياهمچرپ  ریز  مه  نانآ  دنیاجک ؟ ندرا  مدرم  تفگ  هیواعم 
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هدـنامرف سیق  نب  كاحـض  دـندش و  رـضاح  عمج و  دوخ  ياهمچرپ  ریز  قشمد  مدرم  هک  تساجک ؟ هدـنامرف  رکـشل  تفگ  هیواعم  سپس 
قارع مدرم  ربارب  دـندرک و  تکرح  داد و  صاع  ورمع  هب  ار  لک  یهدـنامرف  مچرپ  وا  و  دـنتفرگ ، ار  هیواـعم  فارطا  یگمه  و  دوب ، ناـشیا 

. دنداتسیا
. درگنب ار  هورگ  ود  ره  دوش  عورش  گنج  نوچ  هک  تسشن  دندوب  هداهن  يدنلب  ياج  رد  هک  يربنم  رب  هیواعم 

میهاوخن گنج  هب  تشپ  دنتفگ  دنتخادنا و  گرزب  یگنـس  دوخ  ربارب  دندوب و  هدناشوپ  ار  دوخ  اههمامع  اب  دـنتفر و  شیپ  ماش  کع  مدرم 
داتـسیا و نانآ  شیپاشیپ  دوخ  تخاس و  بترم  فص  جـنپ  هب  ار  اهنآ  صاـع  ورمع  دـنک ، گـنج  هب  تشپ  اـم  اـب  مه  گنـس  نیا  رگم  درک 

. دناوخیم زجر  نینچ 
نآ زا  هک  تسا  هدیـسر  يربخ  نم  هب  دـییوجب ، يرای  نامحر  دـنوادخ  زا  دـینک و  مایق  یتسارب  دیراوتـسا ، ناـمیا  ياراد  هک  یهاپـس  يا  " 

". دینادرگزاب ام  هب  دوب  هک  نانچ  ار  ام  خیش  امش  و  تسا ، هتشک  ار  نافع  رسپ  ع )  ) یلع هک  تسا  نیا  نآ  میرگیم و 
. درک زجر  نیا  ندناوخ  هب  عورش  مه  یماش  يدرم 

نآ زا  دنهاوخیم و  ار  ادـخ  قح  نانآ  درک ، دـهاوخ  يراز  هیرگ و  نامثع  رب  دـشکیم  ریـشمش  هک  یماگنه  گنج  زور  رد  رکـشل  نیا  " 
ارنآ لیلد  تسا  نخس  نیا  دیروایب ، دیهاوخیم  هچنآ  يارب  یلیلد  دیتسه ، تنطلـس  ناهاوخ  یلع  يارب  امـش  هکنآ  لاح  دننکیمن و  زواجت 

". دیروایب
هاپس درگادرگ  دوخ  سپس  دنریگ و  رارق  دوخ  ياهمچرپ  ریز  داد  روتسد  دوخ  نارای  هب  سپـس  درازگ و  تقو  لوا  ار  حبـص  زامن  ع )  ) یلع

اههلیبق زا  کی  ره  نوچ  دندربیم و  مان  وا  يارب  ار  اهنآ  و  دنتسیک ؟ هورگ  نیا  دیسرپ  دومرف و  تکرح  ماش 
223 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

دینک تیافک  ار  اهیمعثخ  تفگ  معثخ  هب  و  دینک ، تیافک  ار  ماش  اهيدزا  امـش  دومرف  هفوک  دزا  هلیبق  مدرم  هب  تخانـش  ار  ناشیا  زکرم  و 
دـننک و هلمح  هرابکی  يوس  ره  زا  ناگمه  داد  نامرف  دـننک و  گنج  ماش  هلیبق  ناـمه  اـب  هک  داد  روتـسد  قارع  ياـههلیبق  زا  کـی  ره  هب  و 

رازه هدزاود  دودـح  هلمح  نیا  رد  ع )  ) یلع ناهارمه  دوب ، هورگ  نآ  رد  هیواعم  هک  درک  هلمح  یهورگ  رب  دوخ  ع )  ) یلع دـندرک و  نانچ 
هک دنتفگ  ریبکت  نانچ  ناشیا  هارمه  مه  مدرم  دنتفگ و  ریبکت  نانآ  دوب ، رادولج  ع )  ) یلع دـندوب و  راصنا  شیرق و  زاجح و  مدرم  زا  راوس 

ربنم رب  هیواعم  هک  ییاج  ات  تفریم و  وس  نآ  وس و  نیاب  ناشیا  ياهمچرپ  دش و  هدیشاپ  مه  زا  ماش  مدرم  ياهفـص  دمآ ، رد  هزرل  هب  نیمز 
. دوش راوس  هک  تساوخ  یبسا  هیواعم  دندرک و  ینیشنبقع  دوب  شهارمه  صاع  ورمع  هتسشن و 

بش ات  دندرک  يرادیاپ  رگید  کی  لباقم  رد  هورگ  ود  ره  دنتـشگرب و  اهیقارع  اب  گنج  يارب  دندمآ و  درگ  هرابود  رارف  زا  سپ  نایماش 
رگید هورگ  هاگودرا  هب  هورگ  ره  زور  نآ  يادرف  دـندش و  هتـشک  برع  ناـگرزب  ناسانـشرس و  زا  يرایـسب  هورگ  زور  نآ  رد  دیـسرارف و 

. دندنارذگ ناگتشک  نفد  هب  ار  زور  نآ  مامت  دندرک و  عمج  ار  دوخ  ناگتشک  دنتفر و 
. دومرف نینچ  تساخرب و  دوخ  نارای  نایم  ع )  ) یلع زور  نآ  هاگماش 

دشاب كدنا  امش  نتفگ  نخس  هاتوک و  ناتیادص  دیدنبورف ، ار  اهمشچ  دیورب ، شیپ  نمشد  يوس  هب  دیدرگرب و  گنج  هب  ادرف  مدرم  يا  " 
اب دنوادخ  هک  دینک  ربص  دورب و  امش  تمرح  دیوش و  تسـس  هک  دینکم  هزیتس  رگید  کی  اب  دینک و  دای  ناوارف  ار  ادخ  دینک و  يرادیاپ  و 

". تسا ناگدننکربص 
. تفگ نینچ  تساخرب و  ماش  مدرم  نایم  مه  هیواعم 

زا تجح  لـیلد و  دـیقح و  رب  امـش  هک  دـیهدم  هار  دوخ  هب  ینوبز  دـینکم و  یتسـس  دیـشاب ، رادـیاپ  نمـشد  ربارب  رد  ابیکـش و  مدرم  يا  " 
". تسین وا  هاوخرذع  یسک  نامسآ  رد  تسا و  هتخیر  مارح  هب  ار  ینوخ  هک  دینکیم  گنج  یسک  اب  انامه  تسامش و 

دـیراذگب و رـس  تشپ  دـنرادن  هرز  هک  ار  یناسک  ناگدایپ و  دـیتسرفب و  ولج  ار  ناشوپهرز  مدرم  يا  تفگ " تساخرب و  مه  صاع  ورمع 
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ار دوخ  ياههمجمج 
224 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هدامآ هک  یلاح  رد  ار  بش  نآ  هورگ  ود  ره  " تسا . مولظم  ای  ملاظ  اـنامه  تسا و  هدیـسر  دوخ  عطقم  هب  قح  دـیهد و  هیراـع  اـم  هب  زورما 
هدنامرف هک  ۀملـسم  نب  بیبح  دندیدرگ ، روهلمح  رگید  کی  هب  دندش و  رـضاح  دوخ  هاگدروآ  رد  دادماب  دـندنارذگ و  دـندشیم  گنج 

هک دندرک  ینیشنبقع  یکدنا  ع )  ) یلع رکشل  تسار  يولهپ  درک ، هلمح  ع )  ) یلع رکشل  تسار  يولهپ  رب  دوب  هیواعم  رکشل  پچ  يولهپ 
لهـس و  ورب ، رکـشل  تسار  تمـس  مدرم  يرایب  دنتـسه  وت  اـب  هک  زاـجح  مدرم  هارمه  دومرف  فینح  نب  لهـس  هب  دـید  ارنآ  ع )  ) یلع نوچ 

ینیشنبقع هب  روبجم  ار  شناهارمه  لهس و  دندمآ و  ناشیا  ییورایور  لابقتـسا و  هب  ماش  ياهرکـشل  تفر و  يوس  ناب  اهيزاجح  هارمه 
تسشن بقع  دوب  نانآ  نایم  ع )  ) یلع هکنآ  اب  مه  رکشل  بلق  دندیسر ، دوب  هداتسیا  رکـشل  بلق  رد  هک  ع )  ) یلع شیپ  هک  نانچنآ  دندرک 
يرادیاپ دندوب و  هعیبر  مدرم  هک  دوخ  هاپـس  پچ  يوس  هب  ار  دوخ  بسا  ع )  ) یلع دـنامن ، یقاب  شریلد  نانابهگن  زج  یـسک  ع )  ) یلع اب  و 

. دنار دندرکیم 
تکرح هعیبر  يوس  دنیوا و  هارمه  دمحم  نیـسح و  نسح و  شنارـسپ  هک  مدید  ار  ع )  ) یلع متـسیرگن و  مدوخ  دـیوگیم  بهو  نب  دـیز 
کیدزن نوچ  دـندرکیم و  تیامح  دوخ  ناج  اب  ار  وا  شنادـنزرف  تشذـگیم و  یپایپ  وا  شوگ  رانک  شود و  يور  زا  اـهریت  دـنکیم و 

ار دوخ  دومرف  و  درک . ادص  دوب  ناشیا  نایم  هک  ار  رتشا  دـندرکیم ، راکیپ  دـندوب و  هداتـسیا  ماش  ناگرزب  ربارب  رد  هک  دیـسر  پچ  يولهپ 
. دیزیرگیم تسین  رادیاپ  امش  يارب  هک  يایناگدنز  يوس  هب  دیرادن  ارنآ  عفد  يارای  هک  یگرم  زا  ارچ  وگب  ناسرب و  ناگتخیرگ  نیاب 
مدرم و  مثراح ، رـسپ  کلام  نم  هک  دییایب  نم  شیپ  نم  شیپ  مدرم  يا  هک  داد  ادن  ار  ناگتخیرگ  دروآ و  رد  تخات  هب  ار  دوخ  بسا  رتشا 

هب ناشیا  هارمه  وا  دنتشگرب و  وا  دزن  مدرم  مرتشا و  نم  مدرم  يا  تفگ  دناهتخانـشن ، مان  نیا  اب  ار  وا  هک  تسناد  رتشا  دندرکن ، واب  یهجوت 
. دنتشگرب دوخ  نیتسخن  ياههاگیاپ  هب  دنتخیرگ و  نایماش  درک و  گنج  یتخس  هب  نانآ  اب  درک و  هلمح  ماش  مدرم  پچ  يولهپ  يوس 

هنوگنامه مه  هاپس  بلق  درک و  بترم  ار  ع )  ) یلع هاپس  تسار  يولهپ  رتشا 
225 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

نایم ع )  ) یلع اشع  برغم و  زامن  ناـیم  هلـصاف  رد  دنداتـسیا  بترم  دوخ  ياـج  رد  نایهاپـس  نوچ  و  دـش ، بترم  دوب  تمیزه  زا  شیپ  هک 
. درک شنزرس  ناشیا  ینیشنبقع  ببس  هب  ار  نانآ  دومرف و  تکرح  اهفص 

دایرف لشهن  نب  رحز  دـندنار ، بقع  ار  ناـنآ  دـندروآ و  هلمح  دـندوب  ع )  ) یلع هاپـس  تسار  يولهپ  رد  هک  میمت  مدرم  هب  اـهیماش  هاـگنآ 
؟ دیزیرگیم اجک  میمت  نادنزرف  يا  هک  دروآرب 

گنج نید  يارب  رگا  دیروآیم ؟ هناهب  نآ  يارب  مه  دیزیرگیم و  مه  امـش  رب  ياو  يا  تفگ  تسا ؟ هدمآ  ام  رـس  رب  هچ  ینیبیمن  دـنتفگ 
رحز دندرک و  هلمح  وا  هارمه  مه  نانآ  درک  هلمح  رحز  دینک ، هلمح  نم  هارمه  دـینک و  گنج  دوخ  فرـش  بسن و  ظفح  يارب  دـینکیمن 
همادا گنج  هب  نادنچ  دـندرک و  هلمح  رگید  کی  هب  هورگ  ود  ره  درکیم ، هلمح  نانآ  شیپاشیپ  وا  دـش و  هتـشک  هک  درک  گنج  نادـنچ 

هزیرگنـس و مه  يور  رب  دـنداد و  همادا  راکیپ  هب  نادـند  گنچ و  اب  هاگنآ  داتفا ، راک  زا  اهریـشمش  تسکـش و  اههزین  هک  اجنآ  ات  دـنداد 
ار ادخ  ار  ادخ  دنامب  یقاب  نادنزرف  اهنز و  يارب  دهاوخیم  یسک  هچ  اهبرع  يا  هک  دنتشادرب  گناب  وس  ره  زا  هاگنآ  دندیـشاپیم و  كاخ 

. دینکب ار  نانز  لاح  تیاعر 
نوریب هکرعم  زا  دولآنوخ  دشیم و  هدیمخ  شریـشمش  هک  دزیم  ریـشمش  نادـنچ  دـشیمورف و  نایماش  هوبنا  رد  ع )  ) یلع ماگنه  نیا  رد 

چیه زا  ترـضح  نآ  اب  يرادیاپ  گنج و  رد  هعیبر  هلیبق  تشگیمرب و  نادـیم  هب  زاب  دـندرکیم و  تسار  دـنت و  ار  شریـشمش  دـمآیم و 
. دندوبن راذگورف  یششوک 

هیلخت و ار  تاهدرپارس  تفگ  ینیبیم ؟ حالص  هچ  تفگ  صاع  ورمع  هب  هیواعم  دندیـسر و  هیواعم  کیدزن  نانآ  درک و  بورغ  دیـشروخ 
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. نک اهر 
اههدرپارس دوب ، نانآ  شیپاشیپ  ع )  ) یلع دندیسرارف و  هعیبر  هلیبق  دارفا  درک و  اهر  ار  هدرپارس  دمآ و  دورف  دوب  نآ  رب  هک  يربنم  زا  هیواعم 

. دنارذگ هعیبر  هلیبق  نایم  ار  بش  نآ  ع )  ) یلع دنتشگرب و  دندنک و  ياج  زا  ار  اهنآ  دنتفرگورف و  ار 

: لاقرم صاقو  یبا  نب  ۀبتع  نب  مشاه  ندش  هتشک 

هب ار  گرزب  مچرپ  درک و  زاغآ  ار  نایماش  اب  راکیپ  ع )  ) یلع دش  حبص  نوچ 
226 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

یهورگ اب  مشاه  دنتخیرگ  وا  نارای  دیـسرارف  بش  نوچ  درک و  گنج  مچرپ  نآ  اب  ار  زور  مامت  وا  داد و  لاقرم  هب  فورعم  هبتع  نب  مشاه 
زا نانچمه  وا  دز و  مشاه  هب  ییهدنـشک  هزین  هبرـض  درک و  هلمح  ناشیا  هب  یخونت  رذـنم  نب  ثراـح  درک  يرادـیاپ  ناـنابهگن  ناریلد و  زا 

نیبب تفگ  هداتـسرف  هب  مشاه  دربب ، رتولج  ار  شمچرپ  دروآ  مایپ  دـمآ و  وا  شیپ  ع )  ) یلع يوس  زا  ياهداتـسرف  تشادـنرب ، تسد  گنج 
مشاه هک  تشذگن  يزیچ  دروآ  ربخ  دمآ و  ع )  ) یلع شیپ  دید و  هتفاکـش  ارنآ  تسیرگن  مشاه  مکـش  هب  نوچ  تسا و  هدمآ  مرـس  رب  هچ 

. دش فقوتم  گنج  دوب و  هدیسرارف  بش  دندرک و  اهر  ناگتشک  نایم  ار  وا  دنتخیرگ و  شنارای  داتفا و  نیمز  هب 
مچرپ درک ، هلمح  اهیماش  هب  تسخن  یگنج  شیارآ  نامه  اب  دوخ  ياهرکـشل  اب  درازگ و  زاـمن  مد  هدـیپس  رد  ع )  ) یلع دـش  حبـص  نوچ 
تسا هتفگیم  هک  تسا  تیاور  يرفظ  عاقعق  زا  دندرک ، عورـش  ار  گنج  دندروآ و  هلمح  هورگ  ود  ره  و  درپس ، مشاه  رـسپ  هب  ار  گرزب 

درکیم و تراظن  گنج  رب  ع )  ) یلع دوب و  رتمک  نآ  زا  دعر  شرغ  يادص  هک  مدینشیم  ییادص  نانچ  اهریشمش  دروخرب  زا  زور  نآ  رد 
ار راک  قح  هب  اـم  موق  اـم و  ناـیم  تدوخ  ایادـخ  تساوخ  دـیاب  يراـی  دـنوادخ  زا  تسین و  دـنوادخ  هب  زج  یتوق  ورین و  چـیه  دومرفیم "

". یناگدنیاشگ نیرتهب  وت  هک  ياشگب 
ناب ار  بش  زا  موس  کی  زور و  نآ  مامت  تشگرب و  هدولآنوخ  دـش و  ناهنپ  ناشیا  ناـیم  درک و  هلمح  اـهیماش  رب  دوخ  ع )  ) یلع هاـگنآ 

نآ يادرف  دنتشادرب و  تسد  گنج  زا  هاگنآ  هرهچ ، رد  مخز  ود  دوخ و  رس  رد  مخز  هس  تشادرب ، مخز  جنپ  ع )  ) یلع دندنارذگ و  لاح 
درک و هلمح  صاع  ورمع  هب  راصنا  شیرق و  هارمه  [ 241  ] رایط رفعج  نب  هللا  دبع  دوب ، ماش  مدرم  شیپاشیپ  صاع  ورمع  دندمآ ، گنج  هب 
دـندش و هتـشک  هدرپارـس  رانک  دندیـسر و  وا  هدرپارـس  هب  هک  دـنتفر  شیپ  هیواعم  رکـشل  رد  نانچ  راصنا  زا  ناوجون  ود  دـندرک و  گـنج 

هب مدرم  دش  حبص  نوچ  دندش و  ادج  رگید  کی  زا  هاگنآ  دوب  شدرگ  رد  هتشذگ  بش  زا  موس  کی  ات  گنج  يایسآ 
______________________________

هـشبح هب  سیمع  رتخد  ءامـسا  رفعج و  ترجه  رد  تسا ، هتـشاد  ار  ص )  ) ربمایپ تبحاصم  راختفا  رایط ، رفعج  بانج  رـسپ  هللا ، دبع  - 241
تسا و برع  فورعم  ناگدنشخب  زا  تسا ، هتشاد  ار  بنیز  ترضح  يرسمه  راختفا  تساجنآ ، رد  ناناملـسم  دولوم  نیتسخن  دش و  دلوتم 

م) . ) هباغلا ج 3 ص 135 دسا  ریثا ، نبا  ك ، ر . تسا ، هتشذگرد  يرجه  داتشه  لاس  رد 
227 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دندرکیم نفد  و  دندروآیم . نوریب  ار  دوخ  ناگتشک  دنتفریم و  رگید  کی  ياههاگودرا 
وا قح  زا  ندرک  رظن  فرص  وا و  راک  هرابرد  منکیم و  گنج  نامثع  نوخ  هرابرد  وت  اب  نم  دعب ، اما  تشون " نینچ  ع )  ) یلع يارب  هیواعم 

لثم انامه  تسا  گـنن  اـب  یگدـنز  زا  رتوکین  قح  هار  رد  ندرم  هن  رگ  ماهدیـسر و  دوصقم  هب  هک  مدرک  یهاوخنوخ  رگا  منکیمن  یتسس 
. تسا هتفگ  [ 242  ] قراخم هک  تسا  نانچ  نامثع  نم و 

". تفای یهاوخن  هدیهوکن  نم  دزن  ار  مرورس  هناخ  گنج  ماگنه  هب  یسرپب  مرورس  زا  نم  نداد  يرای  دروم  رد  هاگ  ره  " 
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. تشون وا  خساپ  رد  ع )  ) یلع
. تسا هتفگ  جلاف  ینب  هب  قراخم  هک  میوگیم  وت  هب  ار  يزیچ  نامه  نم  دعب  اما 

یکشخ ياهارحص  نوچ  هک  دیشابن  نانچ  دییایب و  دیباتشب و  ام  يوسب  وگب ، ناناب  يدرک  رذگ  جلاف  ینب  رارقتـسا  لحم  هب  رگا  راوس  يا  " 
". تسا تخردرپ  ناشیا  نیمزرس  دنتسه و  یمارگ  زیزع و  یمدرم  روصنم  نب  میلس  هلیبق  تسا ، هتفر  نایم  زا  مهنآ  كاخ  درگ و  هک  دیشاب 

. تسا هتفگ  [ 243  ] رجح نب  سوا  هک  تسا  نانچ  وت  نم و  لثم  میاهدوب و  گنج  ناهدنامرف  هراومه  ام  تشون  هیواعم 
یمدرم ار  گنج  دوشیم ، راکـشآ  دندوب  هدرک  هتفیـش  ارت  شمارآ  لاح  رد  هک  یمدرم  ياهبیع  دریگارف  ار  هلیبق  نوماریپ  گنج  نوچ  " 

". دنرادن يدوس  هدیاف و  هک  ینیبیم  ار  هتسارآ  ارهاظ  صاخشا  اسب  هچ  دننک و  تیامح  نآ  زا  هک  تسا  مزال  نآ  هتسیاش 
زا نمحرلا  دـبع  دوـب ، دـیلو  نب  دـلاخ  نب  نمحرلا  دـبع  تسدـب  اـهیماش  گرزب  مچرپ  دـنتخادرپ ، گـنج  هـب  دوز  حبـص  زور  نآ  يادرف 

شیپ ار  مچرپ  دوب و  برع  ناعاجش 
______________________________

م) . ) یلاق ص 50 ج 3 یلاما  ك ، ر . وا ، هرابرد  رتشیب  عالطا  يارب  تسا و  يرکشی  قراخم  روظنم  - 242
هاشداپ هاگرد  میقم  نایحیـسم و  زا  يدالیم  هتشذگرد 620  يدالیم و  دـلوتم 530  یلهاج  هرود  گرزب  نارعاش  زا  رجح : نب  سوا  - 243

م) . ) هیمالسالا ص 152 ج 3 فراعملا  ةرئاد  زنفاه ، هلاقم  ك ، ر . تسا ، هدوب  هریح 
228 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

اجک هب  مچرپ  ینیبیمن  رگم  دنتفگ  رتشا  هب  دندرک و  ینیـشنبقع  یتخـس  هب  اهیقارع  درکیم ، دوبان  ارنآ  دروخیمرب  زیچ  ره  هب  دربیم و 
: هک دناوخیم  زجر  تفر و  شیپ  تفرگ و  ار  اهیقارع  مچرپ  رتشا  تسا ؟ هدیسر 

ناشدوخ مچرپ و  هک  درک  گنج  نانچ  ماش  مدرم  اب  رتشا  مقارع " رن  یعفا  ناـمه  نم  تسا و  فورعم  ندـنارد  هب  هک  متـسه  يرتشا  نم  " 
. تسا هتفگ  نینچ  هراب  نیا  رد  رعاش  یشاجن  درک ، ینیشنبقع  هب  راداو  ار 

میدناوخارف ار  قارع  چوق  وا  اب  هلباقم  يارب  ام  دربیم ، ولج  تدش  هب  یمشچزیر  یماش  درم  ارنآ  هک  مدید  باقع  هیاس  نوچمه  ار  مچرپ  " 
". دیسر دوخ  فده  هتساوخ و  هب  دنار و  بقع  ار  شفرد  رتشا  دوب ، هتخیمآ  رکشل  هب  رکشل  و 

: میلظ وذ  بشوح  ندش  هتشک 

يورشیپ هب  عورـش  تفرگ و  تسدب  ار  اهیماش  مچرپ  دوب  ماش  ناگرزب  زا  هک  میلظ  وذ  بشوح  تفرگ ، ار  مچرپ  ریهز  نب  بدنج  دنیوگ ،
هک تخادرپ  وا  هلباـقم  هب  دوـب  ع )  ) یلع ناراـی  ناعاجـش  زا  هک  درـص  نـب  نامیلـس  درک ، یمخز  تـشک و  ار  اـهیقارع  زا  یهورگ  درک و 

ع)  ) یلع يوسب  ناشیا  ناریلد  تخیر و  مهرد  ناشیا  ياهفص  هک  نانچنآ  دندرک  ینیـشنبقع  اهیقارع  لاح  نیع  رد  دش ، هتـشک  بشوح 
ییاج هب  ع )  ) یلع يوجتسج  رد  متاح  نب  يدع  دنداد ، همادا  گنج  هب  دنتسویپ و  واب  دنتفر و  دوب  لوغشم  گنج  هب  يرگید  شخب  رد  هک 

ریما يا  تفگ  دمآ  ع )  ) یلع روضح  هب  نوچ  دندرک و  ییامنهار  ار  وا  دیـسرپ و  دیدن  ار  ناشیا  نوچ  دـمآ و  دوب  هدـش  ادـج  ناشیا  زا  هک 
مدمآ وت  روضح  هب  ات  مدرک  روبع  ناگتـشک  دسج  يور  زا  نم  هک  نادب  یلو  تسا  ناسآ  اهراک  رگید  منیبیم  هدنز  ارت  هک  نونکا  نانمؤم 

. تشاذگن یقاب  ناشیا  ام و  يارب  يروآمان  زورما  و 
مدرم يا  دومرف  ع )  ) یلع دندوب و  هعیبر  هلیبق  دارفا  دـنداد  همادا  گنج  هب  دـندرک و  يرادـیاپ  ع )  ) یلع اب  ماگنه  نآ  رد  هک  یناسک  رتشیب 

هب فورعم  هک  ار  ص )  ) ربمایپ رتسا  دـش و  راوس  دوب  حـیر  شمان  هک  ادـخ  لوسر  زا  یبسا  رب  هاگنآ  دـینم ، هرز  ریـشمش و  امـش  هعیبر  هلیبق 
رب ار  ترضح  نآ  هایس  همامع  دیشک و  كدی  دوب  ءابهش 
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229 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
ع)  ) یلع هب  دندش و  هدامآ  مدرم  دشورفیم و  ادخ  هب  ار  دوخ  ناج  یسک  هچ  مدرم  يا  دهد  ادن  دومرف  روتـسد  دوخ  يدانم  هب  تسب و  رس 

ینیـشنبقع نانچ  ییاوسر  اب  اهیماش  دـنار و  بقع  ار  نایماش  ياـهمچرپ  هک  ناـنچنآ  دومرف  هلمح  اـهیماش  هب  ناـشیا  هارمه  دنتـسویپ و 
هک دـینک  يرادـیاپ  دـیزیرگیم ؟ اجک  مدرم  يا  تفگ  اهیماش  هب  هیواعم  يدانم  تساوخ و  ار  دوخ  بسا  زیرگ  يارب  هیواـعم  هک  دـندرک 

. دندروآ هلمح  اهیقارع  رب  دندش و  عمج  هیواعم  رود  هرابود  اهیماش  تسا و  تبون  هب  تبون  گنج  رد  تسکش  حتف و 
راـب نیا  رد  هک  دـندوب  ییاـههورگ  نیتسخن  ناـنآ  اریز  تسرفب  شیپ  ار  اهيرعـشا  کـع و  ياـههلیبق  دارفا  تفگ  صاـع  ورمع  هب  هیواـعم 

هیواعم شیپ  نم  ات  دیشاب  رظتنم  تفگ  ناشیا  هدنامرف  یکع  قورسم  داد ، ناشیاب  ار  هیواعم  مایپ  دمآ و  ناشیا  شیپ  صاع  ورمع  دنتخیرگ ،
دوش هتـشک  ناشیا  زا  سک  ره  هک  طرـش  نیاب  نک  ررقم  اـطع  مهرد  نویلیم  ود  نم  موق  يارب  تفگ  دـمآ و  هیواـعم  دزن  مدرگرب و  مورب و 
کع هلیبق  دنداتفا ، شیپ  نانآ  داد و  ناشیاب  ار  ربخ  نیا  و  تشگرب ، دوخ  موق  شیپ  وا  تفریذپ و  هیواعم  دریگب ، ار  وا  ياج  شیومع  رـسپ 

اهینادمه ات  درک  دنهاوخن  گنج  هب  تشپ  هک  دندروخ  دنگوس  اهیکع  دنداهن ، مهرد  ریـشمش  دندش و  ریگرد  یتخـس  هب  نادـمه  هلیبق  اب 
نوچ زگره  نم  دناهدش و  يورایور  ناریـش  اب  ناریـش  تفگ  هیواعم  هب  صاع  ورمع  دـندروخ ، يدـنگوس  نانچ  مه  اهینادـمه  دـنزیرگب و 

. ماهدیدن زورما 
. دوب يدوبان  یتسین و  هنیآ  ره  دندوب  نادمه  نوچ  يرگید  هلیبق  ع )  ) یلع هارمه  کع و  نوچ  يرگید  هلیبق  وت  هارمه  رگا  تفگ  هیواعم 

منکیم لایخ  دـعب  اما  بلاط ، یبا  نب  یلع  هب  نایفـس  وبا  نب  ۀـیواعم  زا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  تشون "، نینچ  ع )  ) یلع يارب  هیواـعم  و 
دندش زوریپ  ام  لقع  رب  نارگید  دنچ  ره  میتشادیمن ، اور  یمتـس  نینچ  دوخ  رب  دـشکیم  اج  نیاب  گنج  هک  میتسنادیم  نم  وت و  رگا  هک 

زا مه  وت  اریز  مینک  حالـصا  هدـنیآ  هب  تبـسن  میوش و  نامیـشپ  هتـشذگ  رب  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  هدـنام  یقاب  نآ  زا  يزیچ  زونه  یلو 
تـسس ناوتان و  نایرکـشل  دنگوس  ادخ  هب  وت ، هک  مسرتیم  هزادنا  نامه  ندـش  هتـشک  زا  مه  نم  نم و  هک  يراد  ار  دـیما  نامه  یگدـنز 

دناهدش و دوبان  نادرم  دناهدش و 
230 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هلیـسو ناب  ییهدازآ  دوش و  راوخ  هلیـسو  ناب  يزیزع  هک  يزیچ  هب  زج  تسین  رگید  کی  رب  يرترب  تلیـضف و  فانم  دبع  نادنزرف  ام  يارب 
. تشون نینچ  خساپ  رد  وا  يارب  ع )  ) یلع مالسلا " ددرگ و  هدرب 

نینچ دوخ  رب  دـشکیم  اج  نیاب  گنج  راک  میتسنادیم  یتسنادیم و  رگا  هک  يدوب  هتفگ  دیـسر ، نم  هب  تاهمان  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 
میربارب دـیما  میب و  رد  ياهتفگ  هکنیا  میاهدیـسرن و  ناب  زونه  هک  تسا  یفدـه  گنج  نیا  رد  ار  ام  وت و  هک  نادـب  میتشادیمن ، اور  یمتس 

اما دنتسین ، ترخآ  رب  اهیقارع  زا  رتصیرح  ایند  رب  مه  اهیماش  یتسین و  نم  نیقی  رد  نم  زا  رترادیاپ  دوخ  دیدرت  کش و  رد  وت  هک  نادب 
تسین و مشاه  نوچمه  هیما  هک  تسین  نانچ  تسین . يرترب  يرگید  رب  ار  ام  زا  کیچیه  میفانم و  دـبع  نادـنزرف  ناگمه  ام  ياهتفگ  هکنیا 
رد توبن  لضف  دنتـسین ، ناسکی  هدـش  دازآ  ناگدرب  اب  نارجاهم  تسین ، بلاـط  وبا  نوچ  نایفـس  وبا  تسین و  بلطملا  دـبع  نوچمه  برح 

". دش ام  عیطم  نوبز  صخش  میتشک و  ار  زیزع  نآ  هانپ  رد  هک  تسام  تسد 
، دنداتسیا ناشیاهمچرپ  ریز  هورگ  ود  ره  درک و  هلمح  نایماش  يوسب  دوخ  نایرکشل  اب  درازگ و  حبـص  زامن  مد  هدیپس  رد  ع )  ) یلع هاگنآ 

ماش مدرم  رب  تفرگ و  تسد  رد  هزین  دش و  راوس  دوب  دـنلب  مد  ياراد  هک  یخرـس  بسا  رب  دوب  نهآ  رد  هدیـشوپ  اپارـس  هک  یلاح  رد  رتشا 
هلمح رگید  کی  هب  ینهآ  ياهزرگ  ریـشمش و  اـب  مدرم  تسکـش و  ناـیماش  ناـیم  ار  هزین  هس  وا  دـندرک و  يوریپ  وا  زا  مدرم  درک و  هلمح 

نم شیپ  نسحلا  وبا  يا  تفگ  دـمآ و  نادـیم  هب  دوب  نهآ  رد  قرغ  اپارـس  هدـناشوپ و  مه  ار  دوخ  هرهچ  هک  اهیماش  زا  يدرم  و  دـندرک ،
یلع هب  درم  نآ  و  تفرگ ، رارق  مه  رانک  نادیم  رد  ود  نآ  ياهبـسا  ندرگ  هک  تفر  وا  کیدزن  نانچ  ع )  ) یلع میوگ ، ینخـس  وت  اب  ات  يآ 

. تفگ نینچ  (ع )
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داـهج رایــسب  ياهدرک و  ترجه  ص )  ) ربماـیپ هارمه  تـسین و  مـهارف  سکچیه  يارب  هـک  تـسه  ياهقباـس  ناـنچ  مالــسا  رد  وـت  يارب  " 
ات يزادنا  ریخات  هب  ار  گنج  نیا  قارع  هب  دوخ  تشگزاب  اب  ینک و  يریگولج  اهنوخ  نیا  نتخیر  زا  هک  یقفاوم  یناوتیم و  ایآ  ياهدومرف 

."؟ میشیدنیب شیوخ  راک  رد  ام  دوخ و  راک  رد  وت  میدرگرب و  ماش  هب  مه  ام 
231 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ندـش رفاک  ای  گنج  ای  تسین  یقاب  نم  يارب  راک  ود  زج  ماهدـید  ارنآ  بناوج  همه  ماهدومزآ و  ار  راـک  نیا  نم  نـالف  يا  دومرف  ع )  ) یلع
توکس طقف  نانآ  دوش و  هانگ  نیمز  رد  هک  دوشیمن  یضار  دوخ  ناگدنب  زا  دنوادخ  تسا ، هدومرف  لزان  ص )  ) دمحم رب  دنوادخ  هچناب 

. منیبیم منهج  رد  ندش  هدیشک  ریجنز  هب  زا  رتکبس  ار  گنج  نم  دننکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و 
دـش و هتـسکش  اـههزین  هک  دـندرک  گـنج  نادـنچ  هورگ  ود  تشگرب و  تفگیم  نوـعجار  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  هک  یلاـح  رد  یماـش  درم  نآ 
دنتـسیرگنیم و رگید  یخرب  هب  نانچمه  یخرب  داتفا و  یگنت  هب  اهـسفن  دـش و  هریت  رابغ  درگ و  زا  اوه  نیمز و  و  داتفا ، راـک  زا  اهریـشمش 

نفد عمج و  ار  دوخ  ناگتـشک  دـنتفر و  رگید  کی  ياـههاگودرا  هب  هورگ  ود  بش  نآ  يادرف  تسا ، ریره  بش  ناـمه  هک  دیـسرارف  بش 
. دندرک

اج نآ  نمـشد  امـش و  راک  مدرم  يا  تفگ  درک و  شیاین  شیاتـس و  ار  دـنوادخ  تسخن  تساخرب ، مدرم  ناـیم  زور  نآ  دادـماب  ع )  ) یلع
ات دیوش  هدامآ  نمـشد  اب  گنج  يارب  ادرف  دانک  تمحر  ناتیادخ  تسا ، هدـنام  یقاب  یـسفن  طقف  موق  نیا  زا  دـینیبیم و  هک  تسا  هدیـشک 

. تسا نامکاح  نیرتهب  وا  هک  دیامرف  مکح  ناشیا  ام و  نایم  دنوادخ 
ورمع تسا ؟ هدـنام  یقاب  ام  يارب  بش  نیا  زورما و  نیمه  طـقف  هک  ینیبیم  هچ  تفگ  صاـع  ورمع  هب  دیـسر  هیواـعم  هب  ربخ  نیا  نوچ  و 

دنریذپن رگا  داتفا و  دهاوخ  فالتخا  ناشیا  نایم  دنریذپب  ارنآ  رگا  هک  ماهتخودـنا  زورما  يارب  ارنآ  ندرب  راکب  هدیـشیدنا و  ییهراچ  تفگ 
هتـساوخ هب  هک  دشاب  مکح  ناشیا  وت و  نایم  نآرق  هک  نک  توعد  ار  نانآ  تفگ  ورمع  تسیچ ؟ نآ  تفگ  هیواعم  دش ، دـنهاوخ  هدـنکارپ 

. دیوگیم وا  هک  تسا  هنوگنامه  راک  تسناد  هیواعم  دیسر ، یهاوخ  دوخ 
هنوگچ هک  دیدید  ار  هدننکدوبان  گنج  هتـشذگ  زور  دوب ، هتفگ  دـندوب  هدـش  عمج  وا  شیپ  هک  دوخ  موق  هب  مه  سیق  نب  ثعـشا  دـنیوگ ،

. تسا سیماون  ندش  هدنامرد  برع و  يدوبان  انامه  میوش  يورایور  مه  ادرف  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دوب و 
هب نایمور  مینک  گنج  میوش و  يورایور  ادرف  رگا  دیوگیم  تسار  ثعشا  تفگ  هک  دندناسر  هیواعم  عالطاب  ار  وا  نخـس  نیا  ناسوساج 

نادنمدرخ طقف  ار  عوضوم  نیا  درک و  دنهاوخ  هلمح  اهیقارع  دنزرف  نز و  هب  یناریا  ناناقهد  درک و  دنهاوخ  هلمح  اهیماش  دـنزرف  نز و 
. دینک اههزین  رس  رب  ار  اهنآرق  نونکا  دننکیم  كرد 

232 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
درم جنپ  ارنآ  دندرک و  دنلب  هزین  جنپ  هب  ارنآ  هک  دوب  قشمد  گرزب  نآرق  دنتـشارفارب  هک  ینآرق  نیتسخن  دـندرک و  نانچ  ار  اهنآرق  دـنیوگ 

هک دندید  اهیقارع  دندرک  تکرح  اهیقارع  يوسب  مد  هدـیپس  رد  دنتـشارفارب و  دوب  نانآ  هارمه  هک  ار  ییاهنآرق  مامت  سپـس  دـندربیم و 
دـندرک و هاـگن  دـش  نشور  اوه  نوچ  تسیچ و  دنتـسنادیمن  تسا و  تیار  مچرپ و  هب  هیبـش  يزیچ  ناـنآ  شیپاـشیپ  دـنیآیم و  اـهیماش 

. تساهنآرق هک  دندش  هجوتم 
دنداتـسیا و پچ  يولهپ  لباقم  رمعم  نب  ءاقرو  تسار و  يولهپ  لباقم  یماذـج  حیرـش  رکـشل و  بلق  لباقم  مهدا  نب  لضف  ماگنه  نیا  رد 

رارق هلمح  دروم  ناـیناریا  ناـیمور و  يوس  زا  ادرف  هک  ناتنادـنزرف  ناـنز و  دروم  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  برع  هورگ  يا  هک  دـندروآرب  داـیرف 
ار ادـخ  باـتک  امــش  دوـمرف  ع )  ) یلع [ 244 ، ] دـشاب مکح  امـش  اـم و  ناـیم  ادـخ  باـتک  نیا  دـیدش و  دوباـن  ناـتدوخ  امـش  دـنریگیم ،

. دینکیم هلیح  رکم و  هکلب  دیهاوخیمن 
قارع مدرم  يا  دیـشکیم " دایرف  دـمآ و  شیپ  دوب  هداهن  رـس  رب  ینآرق  دوب و  راوس  خرـس  ینایدام  رب  هک  یلاح  رد  یملـس  روعا  وبا  سپس 
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مدرم يا  تفگ  تساخرب و  يرکب  یناه  نب  سودرک  دندینـش  ار  نخـس  نیا  اهیقارع  نوچ  دـشاب " مکح  امـش  ام و  نایم  ادـخ  باتک  نیا 
تفگ و نخس  [ 245  ] يرکن روث  نب  نایفس  سپس  تسا ، بیرف  هعدخ و  هک  دزاسن  مارآ  ار  امـش  دینیبیم  هک  اهنآرق  نیا  نتـشارفارب  قارع 

نونکا میتشاد  اور  ار  نانآ  اب  گنج  دـنتفریذپن و  هک  میدـناوخارف  ادـخ  باتک  هب  ار  ماش  مدرم  تسخن  ام  مدرم  يا  هک  تشاد  راهظا  نینچ 
شلوسر ادـخ و  باذـع  متـس و  زا  تروص  نآ  رد  دوـب و  دـهاوخ  اور  ناـنآ  يارب  اـم  اـب  ندرک  گـنج  میریذـپن  ار  ناـنآ  توـعد  اـم  رگا 

. میاهدیسرتن
یقاب دـنیوگیم  نانآ  هکنیمه  زج  ام  يارب  یهار  ینادـب  حالـص  رگا  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  ع )  ) یلع هب  تساخرب و  رمعم  نب  دـلاخ  هاگنآ 

. تسا رترب  وت  يار  ینادن  تحلصم  رگا  لاح  نیع  رد  تسا  هدنامن 
تسا يربهر  اوشیپ و  ار  ام  مدرم  يا  تفگ ، نینچ  رذنم  نب  نیضح  سپس 

______________________________

م) . ) تسا هدماین  ناشمان  بهذلا  جورم  يربط و  رد  دناهدوب  هیواعم  ناهارمه  زا  رفن  هس  نیا  - 244
. دناهدرک حیحصت  نینچ  ححصم  هدوب و  يرکب " لصا " رد  - 245

233 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
مه ام  يرآ  دیوگب  رگا  هن و  تفگ  میهاوخ  هن  دـیوگب  رگا  تسا  دامتعا  دروم  نیما و  يراک  ره  رب  میاهدیدنـسپ و  ار  وا  ياهراک  مامت  هک 
ادخ باتک  هب  توعد  هک  مرتهتسیاش  یسک  ره  زا  نم  ادخ  ناگدنب  يا  دومرف  تفگ و  نخس  ع )  ) یلع سپـس  [ 246 . ] يرآ تفگ  میهاوخ 

ار نانآ  گنج  دنرادن ، بیرف  رکم و  زج  يدصق  راک  نیا  زا  موق  نیا  اما  دیرتهتـسیاش  راک  نیا  يارب  نارگید  زا  امـش  نینچمه  میریذپب ، ار 
راوازـس نم  يارب  هک  هتبلا  تسین و  نآرق  هب  لمع  نانآ  دصق  دناهتـشارفارب و  ار  اهنآرق  طقف  دنگوس  ادخ  هب  تسا و  هدرک  هدـنامرد  تخس 
میلـست هک  مینکیم  گنج  نیمه  يارب  نانآ  اب  ام  هکنآ  لاح  تسا و  نکمم  هنوگچ  مریذـپن  دـننک و  توعد  ادـخ  باـتک  هب  ارم  هک  تسین 

. دنوش نآرق  مکح 
هکنیا يارب  ار  نانآ  توعد  هک  تسا  نیا  تسرد  يار  دوب و  میهاوخ  وت  رظن  میلست  زورید  دننام  مه  زورما  ام  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  ثعشا 
. دندرکن راهظا  ییار  دندادن و  ناشن  نانخس  نیا  هب  دوخ  زا  یلیامت  قمح  نب  ورمع  متاح و  نب  يدع  میریذپب ، دشاب  مکح  ادخ  باتک 

لوغـشم تسار  يولهپ  رد  رتشا  ددرگرب ، وت  شیپ  هک  هدـب  مایپ  تسرفب و  رتشا  شیپ  یـسک  دـنتفگ  تفریذـپ  ار  عوضوم  ع )  ) یلع نوچ  و 
واب ار  مایپ  تفر و  وا  دـیایب ، نم  شیپ  دـنک و  اهر  ار  گنج  ات  هد  روتـسد  ورب و  رتشا  شیپ  دومرف  یناه  نب  دـیزی  هب  ع )  ) یلع دوب ، گـنج 

. مدرگزاب هک  تسین  اور  هتفرگ و  الاب  يوس  نیا  مدرم  نم و  نایم  گنج  راک  وگب  نانمؤم  ریما  هب  درگرب و  تفگ  رتشا  داد ،
ع)  ) یلع هب  نایفوک  تساخرب و  رتشا  لحم  زا  رابغ  درگ و  وهایه و  ماگنه  نیا  رد  دروآ و  ربخ  دـمآ و  ع )  ) یلع روضح  هب  یناه  نب  دـیزی 

لاح مشاب و  هداد  گنج  نامرف  تسا  نکمم  هنوگچ  دومرف  یشاب ، هداد  نامرف  گنج  هب  ار  وا  امـش  مینکیمن  لایخ  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ 
واب دمآ و  رتشا  شیپ  دیزی  تسا ، هداد  خر  هنتف  هک  درگزاب  وگب  ورب و  رتشا  شیپ  دومرف  دیزی  هب  سپس  ماهتفگن و  یناهنپ  نخـس  وا  اب  هکنآ 

تفگ رتشا  يرآ ، تفگ  تسا ؟ هدش  نینچ  اهنآرق  نتشارفارب  يارب  ایآ  تفگ  رتشا  داد ، ربخ 
______________________________

" هطقن نودب  داص  اب   ) نیصح ارهاظ  یلو  تسا  طبـض  نیـضح  تاشن  قداص  موحرم  همجرت  رد  مه  لاوطلا و  رابخا  نتم  رد  هکنآ  اب  - 246
تجح وا  نخـس  هدروآ و  داض  اب  ارنآ  سوماق  رد  يداـبآزوریف  یلو  مکی ج 7 ص 154  شخب  تاقبط  دعـس ، نبا  ك ، ر . تسا ، حـیحص 

م) . ) تسا
234 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دش دهاوخ  یگدنکارپ  فالتخا و  زورب  هیام  هک  متشادنپ  دش  هتشارفارب  اهنآرق  هک  یماگنه  دنگوس  ادخ  هب 
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اهنآرق نیا  نتشارفارب  يارب  دیوشیم  زوریپ  نمشد  رب  هک  ماگنه  نیا  رد  نوبز  تسپ و  مدرم  يا  تفگ  دیـسر  نانآ  شیپ  نوچ  دمآ و  رتشا 
هدش هچ  ار  امـش  امـش  رب  ياو  يا  تفگ  مینکیمن ، تکرـش  وت  ياطخ  هانگ و  رد  ام  دنتفگ  دیهد ، تلهم  یکدنا  نم  هب  دـینکیم ؟ یتسس 
نانآ اب  هک  یماگنه  دیاهدوب ؟ قح  رب  تقو  هچ  امـش  دناهدنام  یقاب  امـش  نوبز  صاخـشا  دـناهدش و  هتـشک  ناتناگدـیزگرب  ناکین و  تسا ،

دیتسین ناشیا  يرترب  لضف و  رکنم  هک  امـش  ناگدشهتـشک  لاح  دـینکیم ؟ يراددوخ  گنج  زا  هک  نونکا  ای  دـیدرکیم  راتـشک  گنج و 
يراددوخ راکیپ  زا  ادـخ  هار  رد  مه  نونکا  میدرک و  راکیپ  ادـخ  هار  رد  ناـنآ  اـب  دـنتفگ  خزود ؟ اـی  دنتـسه  تشهب  رد  اـیآ  تسا  هنوگچ 

ایند هب  هک  مینیبیم  نونکا  تسا و  تشهب  هب  قوش  تدابع و  امش  ياهزامن  میتشادنپیم  هایس  ياهیناشیپ  نابحاص  يا  تفگ  رتشا  مینکیم ،
بسا تروص  هب  دوخ  ياههنایزات  اب  داد و  مانشد  ار  ناشیا  مه  وا  دنداد  مانشد  ار  رتشا  نانآ  اداب ، امـش  يارب  یماندب  یتشز و  دیربیم ، هانپ 

ناگمه هک  نآرق  نایراق  زا  يرگید  ناسک  ءاوک و  نبا  یکدـف و  نب  رعـسم  دز ، هنایزات  ناـشیا  ياـهبوکرم  تروص  هب  مه  وا  دـندز  رتشا 
، تفگ نینچ  تساخرب و  ماش  مدرم  نایم  مه  هیواعم  [ 247 . ] دندرکیم يرادفرط  تدش  هب  نآرق  يرواد  نتفریذپ  زا  دندش  جراوخ  زا  دعب 
ام نونکا  لطاب ، رب  رگید  فرط  تسا و  قح  رب  وا  هک  درادنپیم  فرط  ود  زا  کی  ره  دیـشک و  ازاردـب  موق  نیا  ام و  نایم  گنج  مدرم  يا 

. میاهدرک مامت  تجح  ناشیا  رب  ام  هن  رگ  رتهب و  هچ  دنتفریذپ  رگا  دشاب  مکح  ام  نایم  نآ  نامرف  نآرق و  هک  میاهدرک  توعد  ار  نانآ 
. تشون نینچ  ع )  ) یلع يارب  هیواعم  سپس 

اهنوخ و نیا  نتخیر  زا  يریگولج  هب  ارت  نم  و  میئوت ، نم و  دـهدب  سپ  ارنآ  باسح  دـیاب  تسا و  گنج  نیا  لوئـسم  هک  سک  نیتسخن  " 
یکی دننک  مکح  وت  نم و  نایم  مکح  ود  هکنیا  مناوخیمارف و  اههنیک  نتخیر  رود  نید و  هار  رد  یتسود  تفلا و 

______________________________

برالا ج 20 ص 169 و ۀـیاهن  يریون ، جراوخ ، ثحبم  ك ، ر . تسا ، میمت  ینب  هلیبق  زا  هرـصب و  جراوخ  نارـس  زا  یکدـف : رعـسم  - 247
موحرم ك ، ر . دش ، یجراخ  سپس  دوب و  ع )  ) یلع باحـصا  زا  زاغآ  رد  هللا و  دبع  شمان  ءاوک : نبا  هدنب ، نبا  هدنب ، نیا  ملقب  نآ  همجرت 

م) (. ) وبا نبا -  ) باقلالا ص 383 ج ینکلا و  یمق ، سابع  خیش  جاح 
235 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

مکح هب  ینآرق  لها  رگا  وت  دننک و  مکح  دـنتفای  راکـشآ  هتـشون و  نآرق  رد  ار  هچنآ  دروم  نیا  رد  نانآ  وت ، يوس  زا  یکی  نم و  يوس  زا 
". وش یضار  نآرق 

: تشون خساپ  نینچ  وا  يارب  ع )  ) یلع
ره وت و  يارب  هن  میتفریذـپ  نآرق  يارب  ار  نآرق  مکح  اـم  یهاوخیمن  ار  نآرق  مکح  وت  هک  منادیم  نم  يدرک و  توعد  نآرق  مکح  هب  " 

: تشون نینچ  صاع  ورمع  يارب  ع )  ) یلع [ 248"  ] تسا هدش  هارمگ  تخس  انامه  دشابن  یضار  نآرق  مکح  هب  سک 
بجوم هک  دـسریمن  زآ  صرح و  زج  يزیچ  نآ  زا  ایند  بحاص  هب  درادیمزاب و  رگید  ياهراک  زا  ار  صخـش  ایند  هک  انامه  دـعب ، اـما  " 

نآ زا  سپ  دوشیمن و  زاینیب  تسا  هدرواـین  تسدـب  هچنآ  زا  دروآ  تسدـب  نآ  زا  هچنآ  زا  اـیند  درم  و  دوشیم ، اـیند  هب  وا  تبغر  ینوزفا 
زج یـسک  هب  یتسیانزاب  رگا  نکم و  لطاب  هیواعم  ياـهراک  اـب  یهارمه  رد  ار  دوخ  لـمع  دوش ، ادـج  تسا  هدرک  عمج  هچنآ  زا  دـیاب  مه 
قح هب  تشگزاب  تسام  نایم  تفلا  بجوم  ام و  حالـص  هب  هچنآ  دـعب  اـما  داد ": خـساپ  ورمع  [ 249"  ] مالـسلا یناسریمن و  نایز  تدوخ 

دـنریذپب و ار  ام  رذـع  ثحب  ماـگنه  هب  مه  مدرم  میدرگ و  یـضار  نآ  مکح  هب  هک  میداد  رارق  مکح  وت  دوخ و  ناـیم  ار  نآرق  اـم  تسا و 
". مالسلا

: تشون وا  يارب  ع )  ) یلع
هدنبیرف رایـسب  هک  نکم  دامتعا  ناب  دش ، دهاوخ  نادرگيور  وت  زا  تسا  هتـشاداو  یهاوخایند  هب  تسا و  هدرک  هتفیـش  ارت  هچنآ  دعب ، اما  " 

". مالسلا دش و  یهاوخ  دنمهرهب  تسا  هدنام  یقاب  هچناب  تبسن  يریگدنپ  تسا  هتشذگ  هچنآ  زا  رگا  تسا و 
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: تشون خساپ  رد  ورمع 
هچنآ زج  ار  يزیچ  اـم  هک  نک  ربص  نسحلا  اـبا  يا  تسا ، هدرک  راـتفر  فاـصنا  هب  تسا  هداد  رارق  مکح  ار  نآرق  هک  سک  نآ  دـعب  اـما  " 

". مالسلا میهدیمن و  ماجنا  میهاوخیمن و  دنک  مکح  وت  هرابرد  نآرق 
______________________________

م) . ) تسا هدمآ  مالسالا  ضیف  ياقآ  پاچ  هغالبلا  جهن  رد ص 971  همان  نیا  تارابع  زا  یخرب  - 248
پاچ ج 17  دـیدحلا ص 4  یبا  نبا  حرـش  هغالبلا ، جـهن  رد  هیواعم  يارب  ترـضح  نآ  هماـن  ناونع  اـب  هماـن  نیا  تاراـبع  زا  یخرب  - 249

م) . ) تسا هدمآ  میهاربا 1963  لضفلا  وبا  دمحم 
236 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

میمصت و  دنتخادرپ ، یسررب  هرکاذم و  هب  دندروآ و  نآرق  دوخ  هارمه  دنتسشن و  رکشل  ود  نایم  یماش  یقارع و  ناناوخنآرق  لاح  نیا  رد 
. میتسه یضار  صاع  ورمع  هب  ام  دنتفگ  اهیماش  دنتشگرب ، دننک و  نییعت  مکح  ود  دنتفرگ 
. میتسه یضار  يرعشا  یسوم  وبا  هب  ام  دنتفگ  دندوب  وا  اب  هک  یقارع  ناناوخنآرق  ثعشا و 

ادـخ هب  دـنتفگ  مراذـگیم ، سابع  نبا  هدـهع  رب  ار  راـک  نیا  مرادـن و  ناـنیمطا  وا  یـشیدنارود  هشیدـنا و  هب  نم  دومرف  ناـشیاب  ع )  ) یلع
وت و هک  راذگب  یـسک  هدـهع  رب  ار  راک  نیا  ینک ، مکح  تدوخ  یهاوخیم  ییوگ  میراذـگیمن و  یقرف  سابع  نبا  وت و  نایم  ام  دـنگوس 

دیداد تیاضر  صاع  ورمع  هب  اهیماش  يارب  هنوگچ  دومرف  ع )  ) یلع دشابن ، رتکیدزن  امـش  زا  یکی  هب  دشاب و  ناسکی  شرظن  رد  هیواعم 
. میرتاناد دوخ  راک  هب  ام  دنرتاناد  دوخ  راک  هب  نانآ  دنتفگ  تسین ؟ نینچ  وا  رگم 

هب ام  رگم  و  تسا ؟ هتخورفارب  ار  گـنج  نیا  شتآ  رتشا  زج  یـسک  رگم  تفگ  ثعـشا  مراذـگیماو ، رتشا  هب  ار  راـک  نیا  دومرف  ع )  ) یلع
ات دنکیم  کیرحت  رگید  کی  دض  رب  ار  مدرم  هتسویپ  تفگ  ثعشا  تسیچ ؟ رتشا  نامرف  دیـسرپ  ع )  ) یلع میتسه ؟ رتشا  زج  یـسک  نامرف 

. دریذپ ماجنا  دهاوخ  ادخ  هچنآ 
هچ ره  دوـمرف  يرآ ، دـنتفگ  دـیریذپن ، ار  يرگید  دـیرامگب و  راـک  نیا  رب  ار  یـسوم  وـبا  طـقف  هک  دـیراد  دـصق  اـیوگ  دوـمرف : ع )  ) یلع

. دینکب دیهاوخیم 
دوـب هدرک  يریگهراـنک  ماـش  زا  ياهیحاـن  رد  هدرک و  يراددوـخ  گـنج  رد  تکرـش  زا  هـک  یـسوم  وـبا  شیپ  ياهداتـسرف  ناـنآ  دـنیوگ ،
رارق مکح  ارت  مدرم  تفگ  ار . ناـیناهج  دـنوادخ  ساپـس  تفگ  دـندرک . حلـص  مدرم  تفگ : تـفر و  وا  شیپ  ناـمالغ  زا  یکی  دنداتـسرف .

. تفگ نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  یسوم  وبا  دناهداد ،
. تفریذپ دنداد و  رارق  مکح  ار  وا  دندش و  یضار  وا  هب  مدرم  رتشیب  دمآ و  ع )  ) یلع هاگودرا  هب  درک و  تکرح  یسوم  وبا 

ار یـسوم  وـبا  نم  ياهدـش و  تسا  بارعا  كریز  راوتـسا و  گنـس  نوـچ  هک  يدرم  راـتفرگ  اـنامه  تفگ  ع )  ) یلع هـب  سیق  نـب  فـنحا 
نانچ دوخ  بیقر  هب  هاگ  هک  تسا  راـک  نیا  هتـسیاش  يدرم  تسین ، راـک  نیا  هتـسیاش  تسا و  هیاـم  مک  تسین و  نارب  شغیت  هک  ماهدومزآ 

زا هاگ  دراد و  رارق  وا  تسد  فک  رد  ییوگ  هک  دوش  کیدزن 
237 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

رگا ار و  رگید  یکی  هن  رگ  یهد و  رارق  مکح  ار  نـم  یناوـتیم  یهاوـخب  رگا  دریگ ، رارق  ناگراتـس  هاـگیاج  رد  هـک  دوـش  رود  ناـنچ  وا 
ع)  ) یلع هد ، رارق  وا  ریشم  ریزو و  ارم  نیزگرب و  ار  ص )  ) ربمایپ هباحص  زا  يدرم  متـسین  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  نم  هک  ییوگیم 

. دومرف دهاوخ  ققحم  ار  دوخ  هتساوخ  دنوادخ  دناهدشن و  یضار  یسوم  وبا  زج  یسک  تیمکح  هب  مدرم  نیا  دومرف 
: تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  دوب  هدرکن  تکرش  گنج  رد  دوب و  ماش  مدرم  زا  هک  يدسا  میرخ  نب  نمیا  دنیوگ 

ار وا   ) دنتـشادیم لیـسگ  امـش  شیپ  ار  سابع  نبا  يرواد  هب  تیاضر  زا  سپ  دـندشیم  تیادـه  ناب  هک  دوب  ياهشیدـنا  ار  موق  نیا  رگا  " 
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دنیوگ [، 250"  ] دوشیم هچ  اهـشش  رد  برـض  اهجنپ  دـنادیمن  هک  دناهداتـسرف  امـش  شیپ  ار  اهینمی  زا  يدرم  ریپ  اما  دـندرکیم .) رواد 
نمیا تشاذـگ ، دـهاوخ  وا  رایتخا  رد  ار  نیطـسلف  زا  یـشخب  دـنک  تعیب  وا  اب  هک  یطرـش  هب  دوب  هدرک  داهنـشیپ  میرخ  نب  نمیا  هب  هیواعم 

: دورس ار  تایبا  نیا  تفریذپن و 
هانگ نم  يارب  یهاشداپ و  وا  يارب  مشکب ، درازگیم  زامن  هک  ار  يدرم  شیرق  زا  يرگید  سک  یهاشداپ  رطاخ  هب  هک  متسین  یـسک  نم  " 
نم يارب  نم  یگدـنز  مشاب  هدـنز  ات  تروص  نآ  رد  مشکب و  قحان  هب  ار  یناملـسم  ایآ  يدرخیب ، ینادان و  زا  مربیم  هانپ  ادـخ  هب  دـشاب ،

". تشاد دهاوخن  يدوس 

: تیمکح همان  نامیپ 

هراشا

هک تسا  يزیچ  نیا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  سیونب " نینچ  دنتفگ  دـندروآ و  ار  ياهدنـسیون  دـندش و  عمج  ماش  قارع و  مدرم  دـنیوگ ،
منک گنج  وا  اب  تسا و  ناـنمؤم  ریما  وا  هک  مشاـب  هتـشاد  رارقا  نم  رگا  تفگ  هیواـعم  تسا " هدومرف  تقفاوم  مکح و  نآ  رب  ناـنمؤم  ریما 

اب نانمؤم  ریما  يا  تفگ  سیق  نب  فنحا  سیونب ، ار  شردپ  مان  و  ع )  ) یلع مان  تفگ  هدنسیون  هب  صاع  ورمع  دوب ، مهاوخ  يدب  درم 
______________________________

لقن یتایاور  نانآ  زا  وا  دنردب و  گنج  رد  هدننکتکرش  ناناملسم  زا  شیومع  ردپ و  دش ، ناملـسم  هکم  حتف  زور  میرخ  نب  نمیا  - 250
ینعی هباغلا ص 161 ج 1 ، دسا  ریثا - نبا  ك ، ر . تسا ، یبرع  لثملا  برـض  دنادیمن  ار  شـش  رد  جنپ  ندرک  برـض  انمـض  تسا ، هدرک 

م) . ) تسا ییاپ  تسدیب و  مدآ 
238 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. ریذپم ار  نانآ  ياضاقت  نیا  ددرگنرب و  وت  هب  زگره  رگید  ییامرف  وحم  دوبان و  ارنآ  رگا  مراد  میب  هک  يامرفم  تقفاوم  ناونع  نیا  فذح 
عوضوم ترـضح  نآ  روظنم  دمآ و  شیپ  نم  يارب  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  یعوضوم  نینچ  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف  تفگ و  ریبکت  ع )  ) یلع

دبع نب  دمحم  دومرف " هدنسیون  هب  ربمایپ  دوش و  هتشون  هللا  لوسر  ناونع  ص )  ) ربمایپ يارب  دندشن  رضاح  شیرق  هک  دوب  هیبیدح  همانحلص 
. سیونب هللا "

: دنتشون نینچ  ار  تیمکح  نامیپ  همان و  حلص 
مکح هب  نآ  بجوم  هب  هک  دـندرک  تقفاوم  ناشیا  نایعیـش  نایفـس و  یبا  نب  ۀـیواعم  بلاط و  یبا  نب  یلع  هک  تسا  ياهماـن  ناـمیپ  نیا  " 

رب هیواعم  تموکح  تسا و  ملـسم  نانآ  بیاغ  رـضاح و  زا  قارع  مدرم  رب  ع )  ) یلع تموکح  دنـشاب ، یـضار  ص )  ) ربماـیپ تنـس  نآرق و 
. تسا ملسم  ماش  لها  بیاغ  رضاح و 

هچنآ میرادب و  هدنز  تسا  هدرک  هدنز  نآرق  ار  هچنآ  میشاب  میلـست  دنکیم  مکح  ناب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  نآرق  هچناب  هک  میدرک  تقفاوم  ام 
هللا دبع  هب  وا  نایعیش  و  ع )  ) یلع دندش ، یـضار  قفتم و  راک  نیاب  هیواعم  و  ع )  ) یلع میرادرب ، نایم  زا  تسا  هتـشادرب  نایم  زا  نآرق  هک  ار 

رظان رواد و  هک  دندش  یضار  صاع  نب  ورمع  هب  وا  ناوریپ  هیواعم و  دشاب و  رظان  رواد و  هک  دندش  یضار  يرعـشا ) یـسوم  وبا   ) سیق نب 
ار نآرق  هک  دنداد  ناشدنگوس  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  دنتفرگ و  نامیپ  دهع و  صاع  ورمع  سیق و  نب  هللا  دبع  زا  هیواعم  و  ع )  ) یلع دـشاب .
هب دـنتفاین  هتـشون  ادـخ  باتک  رد  ار  هچنآ  دـننکن و  زواجت  دـنباییم  هتـشون  نآ  رد  هچنآ  نآ و  ماکحا  زا  دـنهد و  رارق  دوخ  مکح  كالم 

. دنشابن ههبش  يوجتسج  رد  دنیاینرب و  نآ  فالخ  هب  دمع  يور  زا  دننک و  هعجارم  ص )  ) ربمایپ عماج  تنس 
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یضار دننک  مکح  ادخ  لوسر  تنـس  نآرق و  قبط  رب  نانآ  هچنآ  رب  هک  دنتفرگ  نامیپ  هیواعم  و  ع )  ) یلع زا  مه  صاع  ورمع  یـسوم و  وبا 
نانز و نادنزرف و  لام و  ناج و  رب  دوخ  مکح  رودص  زا  سپ  صاع  ورمع  یسوم و  وبا  و  تشاد ، دنهاوخن  تفلاخم  ضقن و  قح  دنشاب و 

تما و  یضاران ، ای  دشاب  یضار  نانآ  مکح  زا  یـسک  هچ  دوب ، دنهاوخ  ناما  رد  دننکن  لودع  یتسار  قح و  زا  ات  تسا  ناشیاب  قلعتم  هچنآ 
. دوب دنهاوخ  روای  نابیتشپ و  دننک  مکح  نآرق  مکح  قبط  قح و  هب  نانآ  هچنآ  رب 

239 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
طیارـش و نامه  اب  ار  حلـصم  لداع و  مدرم  زا  رگید  یکی  هک  تسوا  ناوریپ  نارای و  رب  دریمب  مکح  رودـص  زا  شیپ  رواد  ود  زا  یکی  رگا 
وا ياجب  ار  یـصخش  دنناوتیم  دنراد و  قح  وا  ناوریپ  تشذگرد  مکح  رودـص  زا  شیپ  ریما  ود  زا  یکی  رگا  و  دـننیزگرب ، نامیپ  دـهع و 

هتشون هماندهع  نیا  رد  هچنآ  دش و  عونمم  حالـس  ندرب  راکب  و  تفرگ ، تروص  تیاضر  وگتفگ و  فرط  ود  نایم  هراب  نیا  رد  دننیزگرب ،
رگا و  یهاوـگ ، يارب  تسا  هدنـسب  وا  تـسا و  هاوـگ  رتکـیدزن  دـنوادخ  دـش و  بـجاو  هورگ  ود  ره  رواد و  ود  ره  ریما و  ود  ره  رب  دـش 
دوخ نادنزرف  ناسک و  لام و  ناج و  هب  تبـسن  مدرم  و  دوب ، دهاوخ  رازیب  ناشیا  نامیپ  دهع و  مکح و  زا  تما  دننک  یـشکرس  تفلاخم و 

رد دنبئاغ  نونکا  هک  هورگ  ود  زا  یناسک  دشاب و  نمیا  اههار  دـنراذگب و  نیمز  رب  ار  هحلـسا  دـیاب  دوب و  دـنهاوخ  ناما  رد  تدـم  نایاپ  ات 
. دنوشیم بوسحم  رضاح  مکح 

رواد ود  ره  هک  یناسک  رگم  درادن  روضح  قح  یـسک  دننک و  لزنم  دشاب  ناسکی  ماش  قارع و  مدرم  اب  نآ  هلـصاف  هک  ییاج  دیاب  رواد  ود 
دننک باتـش  مکح  رودص  رد  هک  دندید  تحلـصم  نارواد  رگا  تسا و  ناضمر  هام  رخآ  ات  يرواد  تدم  دنهد و  تیاضر  نانآ  روضح  هب 

ادخ و باتک  رد  هچناب  تدم  نایاپ  ات  رگا  دنزادنا و  ریخات  هب  تدم  رخآ  ات  ار  مکح  رودص  دنناوتیم  دنهاوخب  رگا  تشاد و  دنهاوخ  قح 
هدهع رب  رما  نیا  رد  دنوادخ  نامیپ  دهع و  دندرگرب و  گنج  نیتسخن و  لاح  هب  دـنناوتیم  هورگ  ود  ره  دـندرکن  مکح  تسا  ربمایپ  تنس 

دزرو . راکنا  دنک و  متس  تفلاخم و  راک  نیا  رد  هک  دوب  دنهاوخ  یسک  دض  رب  ناگمه  نانآ  تسا و  تما 
رتشا و  سیق ، نب  ثعشا  و  بلاط ، یبا  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  سابع و  نب  هللا  دبع  و  ع )  ) یلع رسپ  ود  ع )  ) نیسح نسح و  قارع  مدرم  يوس 

نب هللا  دبع  يراصنا و  هعیبر  نب  دیعس  وبا  و  بلطملا ، دبع  رسپ  ثراح  نارسپ  لیفط  نیصح و  سیق و  نب  دیعس  و  رتشا ) کلام   ) ثراح نب 
نب ۀبقع  یملـسا و  هللا  دبع  نب  دیزی  بلطملا و  دبع  نب  ثراح  نب  فوع  يراصنا و  رمع  نب  رـشب  وبا  فینح و  نب  لهـس  ترا و  نب  بابخ 

ۀیجح نب  دیزی  يدنک و  يدـع  نب  رجح  يراصنا و  نالجع  نب  نامعن  یعازخ و  قمح  نب  ورمع  يراصنا و  جـیدخ  نب  عفار  ینهج و  رماع 
نب ۀبلع  دیزی و  نب  رجح  کلام و  نب  ثراح  لیبحرش و  نب  ۀعیبر  ینادمه و  بعک  نب  کلام  يرکن و 

240 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
جیدخ نب  ۀیواعم  یـشرق ، ةاطرا  نب  رـسب  یملـس ، روعالا  وبا  يرهف ، هملـسم  نب  بیبح  ماش  مدرم  يوس  زا  دـناهماندهع و  نیا  هاوگ  هیجح ،

هللا دبع  یمرضح ، دیزی  نب  عیبس  کلام ، نب  ةزمح  دیلو ، نب  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  یکسکس ، ورمع  نب  ملسم  ثراح ، نب  قراخم  يدنک ،
هلبج نب  قورسم  یسبع ، رجبا  نب  دیزی  یمرضح ، دیزی  نب  ۀمقلع  یکسکس ، نیـصح  نب  دلاخ  یبلک ، دیزی  نب  ۀمقلع  صاع ، نب  ورمع  نب 

نب رامع  صاع ، نب  ورمع  نب  دمحم  نایفـس ، یبا  نب  دمحم  نایفـس ، یبا  نب  ۀبتع  یـشرق ، رماع  نب  هللا  دبع  يریمح ، دـیزی  نب  رـسب  یکع ،
. مکح نب  همقلع  بشوح و  نب  ۀمامث  عالکلا ، وذ  نب  نمحرلا  دبع  يریمح ، همهلج  نب  حابص  یبتع ، ورمع  نب  ةدعسم  یبلک ، صوحا 

[251" . ] دش هتشون  متفه  یس و  لاس  رفص  زا  هدنام  یقاب  بش  هدزیس  هبنشراهچ  زور  هماندهع  نیا 

: نارواد نییعت  زا  سپ  فالتخا 

مچرپ رانک  نوچ  دـناوخیم و  ار  نآ  هلیبق  ره  مدرم  يارب  تفریم  یمچرپ  ره  رانک  دـناوخ و  رکـشل  ود  ره  يارب  تفرگ و  ار  همان  ثعـشا 
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دوب نادعم  دعج و  ناشمان  هک  ردارب  ود  دناوخ  ناشیا  يارب  ار  همان  دندوب و  ع )  ) یلع هارمه  ناشیا  زا  درم  رازه  راهچ  هک  دیـسر  ةزنع  هلیبق 
هتـشک ود  ره  هک  دـنداد  همادا  گنج  هب  نادـنچ  دـندرک و  هلمح  اهیماش  رب  سپـس  تسادـخ و  نآ  زا  اهنت  مکح  الا هللا ) مکح  ال   ) دـنتفگ
يارب ار  نامیپ  تفر و  دارم  هلیبق  ياـهمچرپ  راـنک  نآ  زا  سپ  ثعـشا  دـنداد ، ار  راعـش  نیا  هک  دنتـسه  یناـسک  نیتسخن  ود  نآ  و  دـندش ،

شوخان ار  ناکرشم  دنچ  ره  تسین  ادخ  يارب  زج  یمکح  تفگ " دوب  ناشیا  يالضف  ناگدیزگرب و  زا  هک  قیقش  نب  حلاص  دناوخ ، ناشیا 
". دیآ

ياهمچرپ رانک  ثعشا  نوچ  و  تسین ، ادخ  نید  رد  تیمکح  قح  ار  نادرم  دنتشادرب  گناب  هک  دیـسر  بسار  ینب  ياهمچرپ  رانک  ثعـشا 
رارق رواد  مکح و  ار  نادرم  ادخ  نید  رد  ایآ  تفگ " هیدا  نب  ةورع  دنتفگ و  ار  نخس  نیمه  دیسر  میمت  ینب 

______________________________

. دشاب قیقد  الماک  دـناوتیمن  هنوگنیاب  زور  خـیرات  نییعت  تسا  زور  یـس  هاگ  زور و  هن  تسیب و  هاگ  يرمق  ياههام  هکنیاب  هجوت  اب  - 251
(م)

241 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
ثعشا دروخرب ، وا  بسا  لفک  هب  درک و  اطخ  شاهبرض  هک  درک  هلمح  ثعشا  هب  دوخ  ریـشمش  اب  دنیاجک "؟و  ام  ناگتـشک  سپ  دیهدیم ،

. درک تشذگ  تفریذپ و  وا  دندرک و  یهاوخرذع  دنتفر و  وا  شیپ  میمت  ینب  ناگرزب  تشگرب و  دوخ  موق  شیپ 
یتشادیم و یناروای  شاک  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  دـمآ و  دوب  هدرک  تباصا  شاهرهچ  رب  يریـشمش  هبرـض  هک  یلاح  رد  درـص  نب  نامیلس 

یهار همان  نیا  زا  تشگزاب  يارب  ایآ  تفگ  داتـسیا و  ع )  ) یلع لباقم  تساخرب و  مه  عیلـض  نب  سینخ  نب  زرحم  یتشونیمن ، ار  هماـن  نیا 
نیا هن  مینک ؟ ضقن  میاهتشون  ارنآ  هکنیا  زا  سپ  ایآ  دومرف  ع )  ) یلع دوش ، امش  ینوبز  يراوخ و  بجوم  مسرتیم  دنگوس  ادخ  هب  تسین ؟

. تسین زیاج 
تسا و ماـش  قارع و  هار  همین  هـک  [ 252  ] دـشاب لدـنجلا  ۀـمود  رد  نارواد  ندرک  مکح  لحم  هک  دـندرک  قافتا  هیواعم  و  ع )  ) یلع سپس 

شیپ يارب  ار  سابع  نب  هللا  دبع  دومرف و  لیـسگ  یـسوم  وبا  اب  دوخ  صاوخ  زا  درم  رازه  راهچ  هارمه  [ 253  ] ار یناه  نب  حیرـش  ع )  ) یلع
. درک ناشهارمه  يزامن 

. درک هناور  صاع  ورمع  اب  نت  رازه  راهچ  هارمه  ار  یملس  روعا  وبا  مه  هیواعم 
هجیتـن رظتنم  قشمد و  هب  هیواـعم  تشگرب و  هفوک  هب  دوخ  ناراـی  اـب  ع )  ) یلع دـنتفر ، لدـنجلا  ۀـمود  هب  نیفـص  زا  ناـشناهارمه  نارواد و 

. دندنام
هچ وت  يارب  نانمؤم  ریما  دـنتفگیم  دـندشیم و  عمج  ساـبع  نبا  ناراـی  تشونیم ، يزیچ  يدروم  رد  ساـبع  نبا  يارب  ع )  ) یلع هاـگ  ره 

هتـشون نانچ  نینچ و  وت  يارب  هکنآ  لاح  يرادیم و  هدیـشوپ  ام  زا  ارچ  دنتفگیم  نانآ  تشادیم و  هدیـشوپ  ناشیا  زا  وا  و  تسا ؟ هتـشون 
دیـسریم صاع  ورمع  يارب  هک  هیواعم  ياههمان  هکنآ  لاح  دـندشیم و  هاگآ  هماـن  نومـضم  هب  اـت  دـندرکیم  وجتـسج  ردـق  نآ  تسا و 

. دیسرپیمن يزیچ  وا  زا  دمآیمن و  شغارس  هب  وا  نارای  زا  کیچیه 
______________________________

نآ رگید  مان  تسا و  ناتسبرع  تموکح  هطیح  رد  زورما  هدوب و  ماش  یحاون  زا  میدق  رد  هک  دجن  لامش  رد  ياهیحان  لدنجلا : ۀمود  - 252
م) . ) نآ یبرع  همجرت  ص 169 ج 7  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  رفلیش ، هلاقم  ك ، ر . تسا ، ناحرسلا  فوج 

یلع نینمؤملا  ریما  باحصا  ناگرزب  زا  دناهدومرف  اعد  شیارب  ترـضح  نآ  هدومن و  ربمایپ  سدقم  رـضحم  كرد  یناه : نب  حیرـش  - 253
هباغلا ص 396 دسا  ریثا - نبا  ك ، ر . دش ، هتـشک  یگلاس  تسیب  دصکی و  رد  ناتـسیس  نارفاک  اب  داهج  رد  يرجه  لاس 78  رد  تسا  (ع )

م) . ) ج 2
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242 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
: تشون نینچ  ثوغی  دبع  نمحرلا  دبع  هب  هفیذح و  نب  مهج  وبا  هب  ریبز و  نب  هللا  دبع  هب  باطخ و  نب  رمع  نب  هللا  دبع  هب  هیواعم  دنیوگ ،
دراو دناهدش  دراو  مدرم  هچنآ  رد  دیاهدوب و  رانکرب  گنج  نیا  زا  هک  امـش  دنتفر  لدنجلا  ۀمود  هب  درم  ود  نیا  دـش و  مامت  گنج  دـعب  اما 

. مالسلا دننکیم و  هچ  ود  نآ  هک  دیشاب  دهاش  دوخ  ات  دیورب  ود  نآ  شیپ  دییایب  نونکا  دیاهدشن 
مه صاقو  یبا  نب  دعـس  دوش ، مامت  ود  نآ  يرواد  ات  دـندنام  رظتنم  اـجنامه  دـندمآ و  همود  هب  یگمه  دیـسر  ناـناب  هیواـعم  هماـن  نوچ  و 

دـمآ و اجنآ  درک و  تکرح  تشادـن  تکرـش  اهگنج  نیا  زا  کیچیه  رد  دوب و  [ 254  ] فئاط میقم  هک  مه  هبعـش  نب  ةریغم  دش ، رـضاح 
هب ینیبیم  تحلـصم  ار  هچنآ  تفگ  هیواعم  درک ، رادید  هیواعم  اب  تفر و  قشمد  هب  اجنآ  زا  دیـشک  لوط  يار  رودـص  نوچ  دـنام و  رظتنم 
وت هب  ار  درم  ود  نیا  ربخ  لاح  نیع  رد  مدرکیم  تکرـش  گـنج  رد  وت  هارمه  منک  ینزیار  وت  يارب  متـساوخیم  رگا  تفگ  هریغم  وگب  نم 

.؟ تسیچ تفگ  هیواعم  مهدیم ،
زا هتفرگ و  هرانک  گنج  نیا  زا  هک  یناسک  هرابرد  مدیـسرپ  وا  زا  تسیچ و  شرظن  منادـب  هک  مدرک  تولخ  یـسوم  وبا  اب  نم  تفگ  هریغم 

نوـخ نیگنـس  راـب  زا  ناـشیا  تشپ  هک  دـنمدرم  نیرتـهب  ناـنآ  تفگ  ییوـگیم ؟ هـچ  دـندوب و  هتـسشن  دوـخ  هناـخ  رد  يزیرنوـخ  سرت 
. تسا یلاخ  نانآ  لاوما  زا  ناشیا  مکش  کبس و  ناشناردارب 

هچ دناهتفرگ  هرانک  اهگنج  نیا  زا  هک  یناسک  هرابرد  هللا  دبع  ابا  يا  متفگ  واب  متفر و  صاع  ورمع  دزن  مدمآ و  نوریب  یسوم  وبا  شیپ  زا 
؟ ییوگیم

. دندرکن راکنا  ار  لطاب  دنتخانشن و  ار  قح  هک  دنمدرم  نیرتدب  اهنآ  تفگ 
تکرـش گنج  رد  هک  یـسک  هب  ارنآ  دـنکیم و  علخ  تفـالخ  زا  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) ار دوخ  تسود  یـسوم  وبا  هک  تسا  نیا  نم  روصت 

رتهب ار  تدوخ  تسود  صاع  نب  ورمع  اما  تسا ، باطخ  نب  رمع  نب  هللا  دبع  هب  وا  لیم  منکیم  لایخ  درک و  دهاوخ  راذگاو  تسا  هدرکن 
زا ارت  وا  هک  منکیم  لایخ  نینچ  و  تسا ، هللا  دبع  شرسپ  ای  شدوخ  يارب  تفالخ  يوجتسج  رد  منکیم  لایخ  یسانشیم و 

______________________________

شوخ ایرد و  حطـس  زا  اپ   5000 عافتراب / تارـس  ياههوک  رد  عقاو  هکم  یقرـش  بونج  يرتمولیک  جنپ  داتفه و  رد  يرهـش  فئاط : - 254
م) . ) نآ یبرع  همجرت  هیمالسالا ص 54 ج 15  فراعملا  ةرئاد  سنمال - لصفم  هلاقم  ك ، ر . تسا ، هکم  قالیی  اوه و  بآ و 

243 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دنادیمن تفالخ  يارب  رتراوازس  شدوخ 

. درک ناشیرپ  ار  هیواعم  نانخس  نیا  و 

: نیمکح ياهوگتفگ 

واب درکیم و  تیاعر  نتفگ  نخـس  رد  وا  نتـشاد  مدـقم  یـسوم و  وبا  میرکت  تشادـگرزب و  هب  تبـسن  رهاظ  رد  صاع  نب  ورمع  دـنیوگ ،
وبا دندش ، عمج  رظن  لدابت  يارب  هاگنآ  تسا " رتشیب  نم  زا  وت  نس  ياهدیـسر و  ادـخ  لوسر  تبحاصم  راختفاب  نم  زا  شیپ  وت  تفگیم "
هللا دبع  تفگ  یسوم  وبا  تسیچ ؟ نآ  تفگ  ورمع  یقفاوم ؟ دشاب  ادخ  تیاضر  تما و  حالص  نآ  رد  هچنآ  اب  ایآ  ورمع  يا  تفگ  یسوم 

. تسا هتشادن  تلاخد  اهگنج  نیا  زا  کیچیه  رد  وا  میهد و  تموکح  ار  باطخ  نب  رمع  رسپ 
. درادن ارنآ  یگتسیاش  هجو  چیه  هب  تسین و  نآ  قیال  هیواعم  تفگ  یسوم  وبا  یلفاغ ؟ هیواعم  زا  ارچ  تفگ  صاع  ورمع 

صاع ورمع  منادیم ، ار  نیا  يرآ  تفگ  یـسوم  وبا  تسا ؟ هدش  هتـشک  مولظم  نامثع  هک  يرادن  لوبق  ینادیمن و  ایآ  تفگ  صاع  ورمع 
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رد ياهقباس  هکنآ  اب  هیواعم  ارچ  دنیوگب  مدرم  رگا  ینادیم و  هک  دـننانچ  شیرق  رد  مه  وا  نادـناخ  تسا  نامثع  نوخ  یلو  هیواعم  تفگ 
متفای و نامثع  یلو  ار  وا  نم  هک  یهدیم  باوج  دوب و  دهاوخ  رذع  خـساپ و  هراب  نیا  رد  وت  يارب  تسا  هدیـسر  تفالخ  هب  درادـن  مالـسا 

. دیامرفیم هراب  نیا  رد  مه  لاعتم  دنوادخ 
ادـخ لوسر  رـسمه  هبیبح  ما  ردارب  لاح  نیع  رد  [ 255"  ] میداد رارق  یتـجح  وا  هاوخنوخ  يارب  قیقحت  هب  دوش  هتـشک  موـلظم  سک  ره  " 

فرـش هرابرد  هچنآ  سرتب ، ادـخ  زا  ورمع  يا  تفگ  یـسوم  وبا  [ 256 . ] دـشابیم مه  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یکی  تسه و  مـه  (ص )
، دشاب تفالخ  يارب  هتسیاش  راوازس و  یگداوناخ  فرش  هب  یسک  رگا  ییوگیم  هیواعم 

______________________________

(. لیئارسا ینب   ) مهدفه هروس  هیآ 36  زا  یشخب  - 255
هللا دیبع  درک ، ترجه  هشبح  هب  وا  اب  دوب و  ربمایپ  ترـضح  همع  رـسپ  شحج  نب  هللا  دیبع  رـسمه  تسخن  نایفـس  وبا  رتخد  هبیبح  ما  - 256

شخب ص 139  تاقبط ، دعس ، نبا  ك ، ر . دومرف ، جاودزا  وا  اب  ترجه  متفه  لاس  رد  ص )  ) ربمایپ تشذگرد و  دش و  یحیـسم  هشبح  رد 
م) . ) هدنب نیا  ملق  هب  نآ  همجرت  لیرب 1917 و  اخاز و  دراودا  پاچ  لوا  دلج  لوا 

244 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
یهاشداپ نیمز  رتخاب  رواخ و  رب  هک  تسا  عبت  ناهاشداپ  نمی و  ناگدازهاش  زا  هک  تسا  حابـص  رـسپ  ههربا  تفـالخ  هب  مدرم  نیرتراوازس 

نامثع نوخ  بحاص  هیواعم  ییوگیم  هکنیا  و  دنامیم ، یقاب  هیواعم  يارب  یفرـش  هچ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ندوب  اب  یهگناو  دـناهدرک ،
دبع شرسپ  مینکیم و  هدنز  ار  باطخ  نب  رمع  شور  دای و  ام  يریذپب  ارم  داهنشیپ  رگا  و  تسا ، رتراوازـس  وا  زا  نامثع  رـسپ  ورمع  تسا ،

. میناسریم تفالخ  هب  تسا  دنمشناد  يدرم  هک  ار  هللا 
لوسر اب  هک  یتبحاصم  ترجه و  رد  وا  هقباس  حالص و  لضف و  هب  هجوت  اب  ار  هللا  دبع  مرـسپ  هک  تسا  وت  عنام  زیچ  هچ  تفگ  صاع  ورمع 

؟ میرامگب تفالخ  هب  تسا  هتشاد  ادخ 
دبع هزیکاپ  رسپ  هزیکاپ  يارب  ار  تفالخ  ایب  ياهدناشک ، اهگنج  نیا  رد  ار  وا  وت  اما  تسا  یتسرد  یتسار و  درم  ترـسپ  تفگ  یـسوم  وبا 

. میهد رارق  رمع  نب  هللا 
هب يرگید  اب  دروخب و  نادند  کی  اب  دشاب  نادند  ود  ياراد  هک  تسا  هتسیاش  يدرم  طقف  راک  نیا  يارب  یسوم  وبا  يا  تفگ  صاع  ورمع 

. دناروخب نارگید 
ام هب  ار  يراـک  دـناهدز  اـههزین  هدیـشک و  اهریـشمش  رگید  کـی  يور  رب  هکنیا  زا  سپ  ناناملـسم  وـت  رب  ياو  ورمع  يا  تفگ  یـسوم  وـبا 

. میزادنا هنتف  هب  ار  نانآ  دیابن  دناهدراذگاو 
؟ ینیبیم حالص  هچ  تسیچ و  وت  يار  تفگ  صاع  ورمع 

يروش هب  ناناملـسم  ناـیم  ار  راـک  هاـگنآ  مینک و  عـلخ  تفـالخ  زا  ار  هیواـعم  و  ع )  ) یلع درم ، ود  ره  نیا  هک  مدـقتعم  تفگ  یـسوم  وـبا 
. دننیزگب دنراد  تسود  ار  هک  ره  دوخ  يارب  ات  میراذگاو 

. تسا نآ  رد  مدرم  حالص  هک  تسا  يراک  متسه و  یضار  راک  نیاب  نم  تفگ  ورمع 
هک وت  رب  ياو  یـسوم  وبا  يا  تفگ ، درک و  تولخ  وا  اب  دمآ و  یـسوم  وبا  شیپ  سابع  نبا  دندش  ادج  رگید  کی  زا  ود  نآ  نوچ  دیوگ ،

مدـقم نک و  راداو  ار  صاع  ورمع  البق  دـیاهدرک  قافتا  يزیچ  رب  رگا  تسا و  هداد  بیرف  ارت  صاع  ورمع  منکیم  نامگ  دـنگوس  ادـخ  هب 
نخس وا  زا  دعب  وت  دیوگب و  نخس  دنک و  نالعا  ار  دوخ  يار  ات  رادب 

245 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
مدرم ناـیم  وت  نوچ  دـشاب و  هدرک  تقفاوم  وت  اـب  ارهاـظ  یعوـضوم  رد  هک  متـسین  ناـما  رد  نم  تسا و  راـک  بیرف  يدرم  ورمع  هک  وـگب 
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. دیوگ نخس  وت  اب  فلاخم  وا  ینک  نالعا  ار  دوخ  يار  يزیخرب و 
. درک دهاوخن  تفلاخم  يرگید  اب  ام  زا  کیچیه  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  میاهدرک  تقفاوم  يراک  رب  ام  تفگ  یسوم  وبا 

: يار نالعا 

. وگب نخس  ورب و  ربنم  هب  تفگ  ورمع  هب  یسوم  وبا  دندمآ و  دندوب  هدش  عمج  گرزب  دجسم  رد  هک  مدرم  شیپ  زور  نآ  يادرف 
ربنم هب  تسخن  یسوم  وبا  تسج ، مهاوخن  یـشیپ  ياهدرک  ترجه  نم  زا  رتدوز  يرتنسم و  رترب و  نم  زا  هک  وت  زا  شیپ  نم  تفگ  ورمع 

. تفگ دنوادخ  شیاتس  دمح و  زا  سپ  تفر و 
ار يزیچ  چیه  دنک و  حالصا  ار  شراک  دیامرف و  داجیا  تفلا  تما  نیا  نایم  هلیـسو  ناب  دنوادخ  هک  میدرک  هجوت  يراک  هب  ام  مدرم  يا  " 

هتـسیاش ار  سک  ره  دوخ  يارب  مدرم  هک  میراذگاو  ییاروش  هب  ار  راک  مینک و  علخ  تموکح  زا  ار  درم  ود  ره  نیا  هک  میدیدن  نآ  زا  رتهب 
دوخ رب  دیراد  تسود  ار  هک  ره  دیروآ و  يور  دوخ  راک  هب  امـش  مدرک ، علخ  تفالخ  زا  ار  هیواعم  و  ع )  ) یلع نم  دننک و  باختنا  دننادب 

: تفگ درک و  شیاین  شیاتس و  ار  دنوادخ  تفر و  ربنم  هب  صاع  ورمع  هاگنآ  دمآ  دورف  ربنم  زا  دینک "و  هفیلخ 
علخ درک  علخ  وا  هک  هنوگناـمه  ار  وا  رـالاس  مه  نم  اـنامه  درک ، عـلخ  تفـالخ  زا  ار  دوـخ  رـالاس  دیدینـش و  تفگ  هچنآ  صخـش  نیا  " 

تسوا و هاوخنوخ  ناـمثع و  ناـنمؤم  ریما  نوخ  بحاـص  وا  هک  مرادیم  رادـیاپ  رقتـسم و  تفـالخ  رب  ار  هیواـعم  مدوـخ  رـالاس  منکیم و 
". تسوا ماقم  هب  سک  نیرتراوازس 

هک تسا  گس  لثم  نوچمه  وت " لثم  يدرک و  يراکهزب  رکم و  هک  درادـن  قفوم  تیادـخ  تسا  هدـش  هچ  ارت  تفگ  ورمع  هب  یـسوم  وبا 
نوریب ار  شنابز  مه  زاب  يراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  دروآیم و  نوریب  ار  شنابز  ینک  هلمح  وا  رب  رگا 

246 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
ماگنه نیا  رد  [ 258 . ] دنک لمح  دوخ  تشپ  رب  دنچ  یباتک  هک  تسا  يرخ  نوچ  مه  وت  لثم  تفگ  یسوم  وبا  هب  ورمع  [ 257" . ] دروآیم
تسا هتفگیم  حیرش  دندرک ، ادج  رگید  کی  زا  ار  ود  نآ  مدرم  دیـشک و  هنایزات  وا  يور  رب  درک و  هلمح  صاع  ورمع  هب  یناه  نب  حیرش 

. درک تساوخیم  هچنآ  راگزور  مدزن و  ار  صاع  ورمع  ریشمش  اب  هنایزات  ياجب  زور  نآ  ارچ  هک  مدشن  نامیشپ  نادنچ  يزیچ  زا  زگره 
تمحر زا  ار  یسوم  وبا  ادخ  تفگیم  هراومه  سابع  نبا  تخیرگ ، هکم  هب  دش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  دیشک و  رانک  ار  دوخ  یـسوم  وبا 

زا ارم  سابع  نبا  تسا  هتفگیم  مه  یـسوم  وبا  درکن ، هجوت  متـشاد و  رذـحرب  ار  وا  دـشن و  هبنتم  مدرک و  هبنتم  ار  وا  هک  دارادـب  رود  دوخ 
ناناملـسم ریخ  رب  ار  يزیچ  وا  هک  مدرکیمن  ناـمگ  زگره  مدرک و  ناـنیمطا  ورمع  هب  نم  یلو  تشاد  رذـحرب  صاـع  ورمع  بـیرف  رکم و 

. دهد حیجرت 

: ۀیواعم اب  اهیماش  تعیب 

. دنتفگ تفالخ  دورد  مالس و  وا  رب  دنتشگرب و  هیواعم  شیپ  دندوب  شهارمه  هک  ماش  مدرم  صاع و  ورمع  يار  نالعا  زا  سپ 
دیعـس دندناسر ، ناشیا  عالطا  هب  ار  ربخ  نیا  دندمآ و  ع )  ) یلع روضح  هب  دندوب  ود  نآ  هارمه  هک  یناسک  یناه و  نب  حیرـش  سابع و  نبا 
هچنآ زا  رتشیب  يزیچ  ام  تریـصب  رب  میدشیم  گنهامه  دحتم و  تیاده  هار  رد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  تساخرب و  ینادـمه  سیق  نب 

: دنتفگ نینچ  نیا  ینانخس  مه  مدرم  رگید  و  دوزفایمن ، میتسه  نآ  رد  نونکا  مه 

: جراوخ هنتف 
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بهو نب  هللا  دبع  شیپ  هک  دنداهن  هدعو  دنتفر و  رگید  کی  رادید  هب  جراوخ  دیسر  قارع  مدرم  عالطا  هب  نیمکح  يار  ربخ  نوچ  دنیوگ ،
ناگرزب و دنوش ، عمج  یبسار 

______________________________

. فارعا متفه ، هروس  هیآ 175  زا  یشخب  - 257
هعمج مود ، تصش و  هروس  هیآ 6  زا  یشخب  - 258

247 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نینچ دنوادخ  شیاین  شیاتس و  زا  سپ  هک  دوب  بهو  نب  هللا  دبع  تفگ  نخس  هک  سک  نیتسخن  دندش و  عمج  وا  شیپ  جراوخ  نایاسراپ 

. تفگ
يرواد و نیا  اب  مینک و  جورخ  رگید  کی  هارمه  تسا  کـیدزن  نآ  ییادـج  تسا و  شزرایب  كدـنا و  اـیند  عاـتم  اـنامه  مناردارب ، يا  " 

هـشیپ يوقت  هک  تسا  یناسک  هارمه  دنوادخ  هک  یتسردـب  تسین و  تیمکح  قح  دـنوادخ  زج  ار  سکچیه  هک  میزرو  تفلاخم  تیمکح 
". دنشاب راک  وکین  دنزاس و 

رد قـح  قـیرط  دـیاهتفرگ و  میمـصت  هک  تسا  نیمه  تسرد  يار  تشاد " راـهظا  نینچ  تفگ و  نخـس  [ 259  ] رایـس نـب  ةزمح  وا  زا  سپ 
دیوش عمج  نآ  ریز  هک  یمچرپ  نتـشاد  اوشیپ و  هدنامرف و  زا  هک  دیراذگاو  يدرم  هب  ار  دوخ  یهدنامرف  دیاب  یلو  دـیتفگ  هک  تسا  نیمه 

". تسین هراچ  دیدرگزاب  نآ  يوس  هب  و 
داهنشیپ یسبع  یفوا  [ 260  ] یبا نبا  هب  تفریذپن ، ارنآ  وا  یلو  دندرک  داهنشیپ  دوب  ناشیا  نایاسراپ  زا  هک  نیـصح  نب  دیزی  هب  ار  یهدنامرف 

يارب ارنآ  دنگوس  ادخ  هب  دیروایب و  تفگ ، وا  دندرک  داهنـشیپ  یبسار  بهو  نب  هللا  دبع  هب  ار  یهدنامرف  سپـس  تفریذـپن ، مه  وا  دـندرک 
. مریذپیم مراد  نآ  ناوارف  باوث  هب  هک  يدایز  دیما  يارب  طقف  هکلب  مریذپیمن  گرم  زا  رارف  ای  ایند  هب  تبغر 

. دندرک تعیب  وا  اب  دنتساخرب و  جراوخ  درک و  زارد  تسد  هللا  دبع 
: تفگ نینچ  ص )  ) ربمایپ رب  دورد  ادخ و  شیاتس  نمض  تساخرب و  هاگنآ 

قح هار  رد  مییوگب و  ارنآ  میشاب و  قح  هب  دقتعم  مینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  دهع و  ام  زا  دنوادخ  انامه 
نآ ره  تسا "و  هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ  و  [ 261"  ] تسا دـیدش  یباذـع  نانآ  يارب  دـنوش  هارمگ  ادـخ  هار  زا  هک  یناسک  مینک و " داهج 

اب ام  ناهدـنامرف  اـم و  توعد  ناـبحاص  هک  مهدیم  یهاوگ  و  [ 262"  ] دنناراکهبت نانآ  دنکن ، مکح  تسا  هداتـسرفورف  ادـخ  هچناب  سک 
مه هکنیا 
______________________________

م) . ) تسا هدمآ  نانس  يریون ص 166 ج 20  برالا  ۀیاهن  رد  و  هدنیاپ ) ياقآ  همجرت  ص 2596   ) يربط رد  درم  نیا  ردپ  مان  - 259
م) . ) تسا هدمآ  حیرش  تروص  هب  دعب  هحفص  رد  صخش  نیا  مان  - 260

م) . ) ص هروس 36 ، مشش  تسیب و  هیآ  - 261
- مجنپ هروس  هیآ 47  زا  یشخب  - 262

248 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
اب راکیپ  دـندرک و  متـس  دوخ  مکح  رد  دـنتخادنا و  رانک  ار  نآرق  نامرف  دـندرک و  يوریپ  سفن  ياوه  زا  دـندوب  ام  نید  مدرم  زا  شیک و 

گنج يارب  رگا  هک  دننکیم  عوشخ  ینتورف و  وا  ربارب  رد  اهمشچ  دنروآیم و  واب  يور  ناگمه  هک  یـسک  هب  دنگوس  تسا و  قح  ناشیا 
. منک رادید  مشاب  دیهش  هک  یلاح  رد  ار  دوخ  يادخ  ات  درک  مهاوخ  گنج  نانآ  اب  ییاهنت  منکن  ادیپ  يروای  ناشیا  اب 

تنعل دنوادخ  تفگ " نینچ  تسیرگ و  دینـش  ار  نانخـس  نیا  دوب  ناشیا  ناشوپهعارد  نایاسراپ و  زا  هک  [ 263  ] ربخس نب  هللا  دبع  نوچ  و 
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دهاوخیم هک  یماگنه  هب  دشابن  دـنوادخ  تیـصعم  زا  رتناسآ  وا  یپ  گر و  تشوگ و  ناوختـسا و  ندرک  ادـج  هراپ و  هک  ار  يدرم  دـنک 
زا هک  یناسک  هب  تبسن  ینمشد  اب  دیهاوخیم ، ار  دنوادخ  ياضر  راک  نیا  اب  ناردارب  يا  امـش  دریگ و  رارق  دنوادخ  بضغ  مشخ و  دروم 
ات دینزب  ریشمش  اب  ار  ناشیا  ياههرهچ  دینک و  جورخ  ناشیا  اب  گنج  يارب  دیوش و  کیدزن  دنوادخ  هب  دناهدرک  یـشکرس  دنوادخ  نامرف 

ظفح ار  یهلا  قوقح  دـننکیم و  لمع  وا  تیاضر  بلج  يارب  هک  ار  یعیطم  صاخـشا  شاداـپ  امـش  هب  دـنوادخ  دـننک و  تعاـطا  ار  ادـخ 
دنوادخ تشهب  ناوضر و  يوسب  نتفر  زا  رترب  يزیچ  هچ  دـیوش  بولغم  رگا  تسا و  تمینغ  يزوریپ و  دـیوش  زوریپ  رگا  دـهدب  دـننکیم 

. دندش هدنکارپ  نانخس  نیا  زا  سپ  زور  نآ  رد  "و  تسا .
تفر و دوب  جراوخ  ناگرزب  زا  هک  یـسبع  یفوا  یبا  نب  حیرـش  هناخ  هب  دوخ  ناراـی  زا  دـنچ  ینت  هارمه  بهو  نب  هللا  دـبع  زور  نآ  يادرف 

نآ مکح  هب  نوچ  مه  ام  ناردارب  دندرکن و  مکح  تسا  هداتـسرفورف  دنوادخ  هچناب  رواد  ود  نیا  تفگ  دـنوادخ  شیاین  شیاتـس و  نمض 
زا ام  هک  ار  ادخ  ساپـس  میناشیا و  نایم  زا  نتفر  نوریب  لاح  رد  ام  دنتفریذپ و  نید  رد  ار  مدرم  تیمکح  دـندش و  رفاک  دـندش  یـضار  ود 

. میتسه قح  رب  مدرم  نیا  نایم 
يارب مییآ و  دورف  نیادـم  رد  اـت  ربـب  دوخ  هارمه  ار  اـم  دـنوادخ  تکرب  هاـنپ  رد  نک و  هاـگآ  دوخ  جورخ  زا  ار  دوخ  ناراـی  تفگ  حـیرش 

. دنشاب تسدمه  دحتم و  ام  اب  دنیآ و  ام  شیپ  هک  میهد  مایپ  دوخ  هرصب  ناردارب 
هب دیور  نوریب  مه  اب  ناگمه  امش  رگا  تفگ  ییاط  نیصح  نب  دیزی 

______________________________

م) . ) تسا هدش  طبض  مه  ریخش  تروص  هب  مان  نیا  - 263
249 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

رارق درک ، دنهاوخ  عافد  رهش  نآ  زا  هک  دنتسه  یناسک  مه  نیادم  رد  دیور ، نوریب  هدیشوپ  کی و  کی  دیاب  هکلب  دنزادرپیم  امش  بیقعت 
. دـنوش عمج  لپ  نامه  رانک  هک  دیـسیونب  مه  دوخ  هرـصب  لها  ناردارب  هب  دـینامب و  اجنامه  دـیوش و  عمج  ناورهن  لپ  راـنک  هک  دـیراذگب 
دنور و نوریب  اهنت  کی  ره  هک  دـندش  هدامآ  دـندرک و  ربخ  ار  دوخ  نارای  همه  دـندرک و  قافتا  نآ  رب  تسا و  نیمه  تسرد  يار  دـنتفگ 

. دنتشون نینچ  مه  هرصب  جراوخ  يارب 
نانمؤم و زا  سک  ره  هب  یفوا  یبا  نب  حیرـش  ریهز و  نب  صوقرح  نیـصح و  نب  دـیزی  بهو و  نب  هللا  دـبع  زا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  " 

يدنوادخ مینکیم  شیاتس  تسین  وا  زج  ییادخ  هک  ار  يدنوادخ  ام  امـش  رب  دورد  دسرب ، ناشیا  تسدب  ام  همان  نیا  هک  هرـصب  ناناملـسم 
نآ زا  تعاطا  قح و  هار  رد  دـننک و  لمع  رتشیب  وا  باـتک  هب  هک  تسا  هداد  رارق  ار  یناـسک  دوخ  يارب  ار  دوخ  ناگدـنب  نیرتبوبحم  هک 

هچنآ ریغ  هب  هک  دـنتخاس  رواد  ادـخ  نامرف  رد  ار  یناسک  ام  باحـصا  انامه  دـنک . داهج  رتشیب  وا  تیاضر  يارب  همه  زا  دـشاب و  رترادـیاپ 
ادـج رگید  کی  زا  ناشیا  ام و  دنتـشگ  فرحنم  تسار  هار  زا  دـندش و  رفاک  تهج  نیاب  دـندرک و  مکح  دوب  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باـتک 

ام هب  مه  امـش  میاهدش  عمج  ناورهن  لپ  رانک  ام  درادیمن و  تسود  ار  ناراکتنایخ  دنوادخ  هک  میداهن  وسکی  رب  نامیپ  دـهع و  میدـش و 
دـینک و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیریگب و  یهلا  شاداپ  باوث و  زا  ار  دوخ  هرهب  دـیناوتب  دانک و  تمحر  ناتیادـخ  هک  دـیوش  قحلم 
ام يارب  ار  دوخ  رظن  يار و  دیـسرپب و  وا  زا  دیهاوخیم  هچ  ره  زا  تسامـش  نیما  نیدـتم و  ناردارب  زا  یکی  هارمه  امـش  يوسب  ام  همان  نیا 

". مالسلا دیسیونب و 
نآ دندش و  عمج  نانآ  داد ، دوخ  نارای  هب  ار  همان  دناسر و  هرصب  هب  ار  دوخ  وا  دنداتسرف و  یـسبع  دعـس  نب  هللا  دبع  هارمه  ار  دوخ  همان  و 

. تسویپ دنهاوخ  ناناب  يدوزب  هک  دنتشون  ناشیا  يارب  خساپ  رد  دندناوخ و  ار  همان 
نوریب يرتسا  رب  راوس  مه  ییاط  نیـصح  نب  دیزی  دـندش ، نوریب  رگید  کی  اب  نت  هس  نت و  ود  ای  هنت  کی  تروص  هب  هفوک  جراوخ  هاگنآ 

تفگ دمآ و  نوریب  درکیم  تبقارم  هک  یلاح  رد  ناسرت و  رهـش  نآ  زا  درکیم " توالت  ار  هیآ  نیا  دیـشکیم و  كدـی  مه  یبسا  دـش و 
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هب نوچ  هدب و  تاجن  ناراکمتس  هورگ  زا  ارم  اراگدرورپ 
250 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

" بیس عضوم " هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  وا  [ 264" . ] دیامرف تیاده  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  دیاش  تفگ  درک  يور  نیادـم  بناج 
بیقعت وجتسج و  رد  يدع  دوب ، متاح  نب  يدع  نب  دیز  ناشیا  هلمج  زا  هک  دندمآ  درگ  وا  رب  شنارای  زا  يدایز  هورگ  اجنآ  دیسر . [ 265]

نیادم رد  ع )  ) یلع رادنامرف  هک  یفقث  دوعسم  نب  دعس  شیپ  يدع  تفاین ، یسرتسد  دوخ  رسپ  هب  دیسر و  نیادم  هب  ات  دمآ  نوریب  شرـسپ 
همه تفر و  نوریب  هفوک  زا  بش  لد  رد  مه  یبسار  بهو  نب  هللا  دبع  دندرک . يرود  وا  زا  مه  جراوخ  دوب و  دوخ  بظاوم  دعس  دمآ ، دوب 

رید هقطنم  رد  هکنآ  ات  دـندرکیم  روبع  تارف  راـنک  زا  دـنتفرگ و  شیپ  [ 266  ] ار رابنا  هار  دندش و  يرایـسب  هورگ  دنتـسویپ و  واب  شنارای 
نب ورمع  دریگب  ار  وا  تساوخیم  هللا  دبع  دندش ، يورایور  تشگیمرب  هفوک  هب  هک  متاح  نب  يدع  اب  دنتـشذگ و  تارف  زا  [ 267  ] لوقاع

. دندرک عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  دندوب  جراوخ  نارس  زا  هک  ینالوب  دیزی  نب  ریشب  یناهبن و  کلام 
نوریب بهو  نب  هللا  دبع  بیقعت  رد  تشامگ و  دوخ  ینیـشناج  هب  نیادم  رب  ار  دـیبع  یبا  نب  راتخم  دوخ  هدازردارب  یفقث  دوعـسم  نب  دـعس 

، دندوب نت  یـس  جراوخ  دوب و  راوس  دصناپ  هارمه  دعـس  درک ، دروخرب  دادغب  خرک  هقطنم  رد  شنارای  وا و  اب  باتفآ  بورغ  ماگنه  دمآ و 
هراب نیا  رد  هکنآ  لاح  یهاوخیم و  هچ  هورگ  نیا  اب  گنج  زا  ریما  يا  دـنتفگ  واب  دعـس  نارای  دـندرک ، يزادـناریت  رگید  کی  هب  یتعاس 

اهر ار  نانآ  تشگرب و  دعس  نک ، هاگآ  ناشیا  راک  زا  ار  وا  سیونب و  نانمؤم  ریما  يارب  نک و  ناشیاهر  تسا ؟ هدیـسرن  وت  يارب  يروتـسد 
. درک

هک دوب  نآ  زا  شیپ  نیا  دـننک و  مهارف  ار  ناـشیا  روبع  لـیاسو  اـت  تساوخ  نآ  ناـناقهد  زا  دـناسر و  دادـغب  هب  ار  دوخ  بهو  نب  هللا  دـبع 
نیمزرس هب  تشذگ و  اجنآ  زا  بهو  نب  هللا  دبع  دندروآ و  مهارف  جراوخ  يارب  ار  لیاسو  نانآ  دشاب ، هدش  هتخاس  دادغب 

______________________________

. صصق متشه ، تسیب و  هروس  زا  هیآ 20  - 264
- نادلبلا مجعم  توقای ، ك ، ر . مزراوخ ، هرصب و  هفوک و  رد  تساج ، دنچ  مان  تسا و  يوج  بآ و  يارجم  ینعم  هب  الـصا  بیـس ، - 265

م) . ) رصم پاچ  ص 190 ج 5 
فراـعملا ةرئاد  رد  كرتس  هلاـقم  ك ، ر . دادـغب ، یگنـسرف  هدزاود  قارع و  یقرـش  لامـش  رد  تارف  پچ  لـحاس  رب  يرهـش  راـبنا : - 266

م) . ) هیمالسالا ص 3 ج 3
م) . ) رصم پاچ  نادلبلا ص 154 ج 4  مجعم  توقایك ، ر . تسا ، گنسرف  هدزناپ  دادغب  ات  نآ  هلصاف  هلجد  لحاس  رد  لوقاع : رید  - 267

251 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دندوب هدیقع  مه  نانآ  اب  هک  مه  هرـصب  مدرم  زا  یناسک  تسویپ ، دـندوب  [ 268  ] ناورهن رد  هک  دوخ  ناراـی  هب  مه  اـجنآ  زا  تفر و  یخوج 

. دندوب درم  دصناپ  اهیرصب  دنتسویپ ، ناشیاب 

: جراوخ گنج 

راوس رازه  هارمه  [ 269  ] ار یلید  دوسالا  وبا  دینش  ار  هرصب  جراوخ  جورخ  ربخ  نوچ  دوب و  هرـصب  مکاح  سابع  نب  هللا  دبع  ماگنه  نآ  رد 
هار لوط  رد  هرصب  جراوخ  دنتخیرگ ، وا  گنچ  زا  جراوخ  دیسرارف و  بش  دیسر ، ناناب  رتشوش  لپ  لحم  رد  وا  داتـسرف و  ناشیا  بیقعت  هب 

ار وا  هن  رگ  دـندرکیم و  شیاهر  تسجیم  يربت  ود  نآ  زا  رگا  ییوگیم ؟ هچ  نیمکح  هرابرد  دـنتفگیم  واب  دـندیدیم  هک  ار  سک  ره 
هب ار  دوـخ  دنتـشذگ و  هلجد  زا  [ 270  ] نیفیرـص هیحان  رد  دندیـسر  هلجد  راـنک  نوچ  دـنداد و  همادا  دوخ  هار  هب  ناـنچمه  و  دنتـشکیم ،

. دندناسر ناورهن 
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. تشون نینچ  ناشیا  يارب  ع )  ) یلع
مالس دنناشیا ، دزن  هک  یناسک  نیـصح و  نب  دیزی  یبسار و  بهو  نب  هللا  دبع  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  " 

زا دـنوادخ  يوس  زا  ییامنهار  نودـب  دـندرک و  تفلاخم  ادـخ  باتک  اب  میدوب  هداد  تیاضر  نانآ  يرواد  هب  هک  يدرم  ود  انامه  امـش ، رب 
نانچمه ام  میتسج و  يربت  نانآ  مکح  زا  ام  دندرکن  لمع  نآرق  مکح  هب  و  ص )  ) ربمایپ تنـس  هب  نوچ  دندرک و  يوریپ  دوخ  سفن  ياوه 

نآ ات  مینکیم  تکرح  امـش  نمـشد  دوخ و  نمـشد  اب  گنج  يارب  ام  هک  دییآ  نم  شیپ  دانک  تمحر  ناتیادخ  میتسه ، دوخ  لوا  لاح  رب 
". تسا ناگدننکمکح  نیرتهب  وا  هک  دیامرف  مکح  ناشیا  ام و  نایم  دنوادخ  هک 

. دنتشون نینچ  ترضح  نآ  يارب  دیسر  ناشیاب  ع )  ) یلع همان  نوچ 
هب راک  عاجرا  رد  هک  یهد  یهاوگ  تدوخ  رگا  نونکا  يدش  نیگمـشخ  تدوخ  يارب  هکلب  يدشن  نیگمـشخ  دنوادخ  يارب  وت  دعب  اما  " 

ياهدش و رفاک  نارواد 
______________________________

م)  ) نادلبلا میوقت  همجرت  ص 345  ك ، ر . تسا ، هلجد  دادغب و  یگنسرف  راهچ  رد  يرهش  - 268
رد يرجه  لاس 69  رد  تسا ، فورعم  دوسـالا ) وبا   ) شاهینک هب  رتشیب  هک  یلید  بارعا  زا  یخرب  ظـفلت  هب  یلئد و  ورمع  نب  ملاـظ  - 269 . 

م) . ) مالسا ص 940 ناریا و  همانشناد  رد  كوف  هلاقم  ك ، ر . تشذگرد ، هرصب  نوعاط 
م) . ) رصم پاچ  نادلبلا ص 352 ج 5  مجعم  ك ، تسا ر . قارع  گرزب  ياههدکهد  زا  هدکهد  ود  مان  - 270

252 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نالعا مه  وت  هب  هن  رگا  درک و  میهاوخ  یسررب  تسا  وت  يوس  هب  تشگزاب  هک  وت  هتـساوخ  هرابرد  ام  ياهدییارگ  هبوت  نامیا و  هب  رگید  راب 

". دیامرفیمن ییامنهار  ار  نانئاخ  دیک  دنوادخ  میهدیم و  گنج 
رـس زا  يارب  دراذـگاو و  ناشدوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  هک  تسناد  تحلـصم  نینچ  دـش و  دـیماان  ناشیا  زا  دـناوخ  ار  نانآ  همان  ع )  ) یلع نوچ 
ماش هب  تکرح  يارب  هدامآ  دومرف  دوخ  ناراـی  هب  دز و  ودرا  ۀـلیخن  رد  درک و  تکرح  مدرم  اـب  و  دورب . ماـش  هب  هیواـعم  اـب  گـنج  نتفرگ 

. درک میهاوخ  تکرح  دنوادخ  تساوخ  هب  دنسرب  نوچ  دنیایب و  امش  شیپ  هک  ماهتشون  امش  ناردارب  همه  يارب  نم  دیشاب و 
هک مه  سابع  نب  هللا  دبع  يارب  دنیایب  وا  شیپ  دنرامگب و  دوخ  تیالو  رب  ار  دوخ  نانیـشناج  هک  تشون  دوخ  نارادنامرف  مامت  هب  ع )  ) یلع

نیا نوچ  میورب  ماش  مدرم  يوس  دوخ  نمشد  گنج  هب  میاهتفرگ  میمصت  میاهدز و  ودرا  هلیخن  رد  ام  دعب  اما  تشون " دوب  هرـصب  رادنامرف 
". مالسلا ایب و  ام  دزن  دنتسه  وت  شیپ  هک  یناسک  هارمه  دیسر  وت  تسدب  همان 

تکرح هدامآ  نوچ  دمآ و  ع )  ) یلع روضح  هب  دندوب  درم  رازه  تفه  دودح  هک  هرـصب  ناراکراوس  ناعاجـش و  هارمه  سابع  نب  هللا  دـبع 
نیمکح هب  امـش  ایآ  دناهدیـسرپ  ود  نآ  زا  هدـید و  هار  رد  ار  شرـسمه  باـبخ و  نب  هللا  دـبع  هک  دیـسر  جراوخ  زا  يروآدرد  راـبخا  دـش 

ار مدرم  ولج  اههار  رد  دناهتشک و  ار  يوادیص  نانس  ما  مانب  يرگید  نز  نینچمه  دناهتشک ، ار  ود  ره  يرآ  دناهتفگ  نوچ  دیتسه و  یضار 
، دروایب ار  ناـشیا  ربخ  هک  داتـسرف  ار  [ 271  ] یـسعقف هرم  نب  ثراح  دیـسر  ع )  ) یلع هب  رابخا  نیا  نوچ  دنـشکیم ، ار  ناـنآ  دـنریگیم و 

. دنتشک دنتفرگ و  ار  وا  جراوخ 
يراذـگیماو و ناـشدوخ  یهارمگ  هب  ار  ناـنیا  اـیآ  ناـنمؤم  ریما  يا  دـنتفگ  دـندمآ و  ع )  ) یلع شیپ  دیـسر  مدرم  هـب  ربـخ  نـیا  نوـچ  و 
هب ار  نانآ  ورب و  ناـشیا  يوس  هب  مدرم  اـب  دـندنبب ؟ ریـشمش  اـب  ار  مدرم  هار  دـنروآراب و  یهاـبت  نیمز  يور  رب  ناـنچمه  ناـنآ  و  يوریم ؟

رگا درادیم و  تسود  ار  ناگدـننکهبوت  دـنوادخ  هک  دـنتفریذپ  دـندرک و  هبوت  رگا  نک  توعد  تعامج  زا  يوریپ  تعاطا و  هب  تشگزاب 
. ورب ماش  هب  یتخاس  هدوسآ  ناشیا  زا  ار  تما  نوچ  نک و  گنج  نالعا  ناناب  دنتفریذپن 

______________________________
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م) . ) ص 343 ج 3 ةرهمج ، دیرد ، نبا  ك ، ر . تسا ، برع  لیابق  زا  یکی  ردپ  مان  هک  سعقف  هب  بوسنم  - 271
253 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

وبا هدابع و  نب  دعس  نب  سیق  دز و  ودرا  ناشیا  یگنسرف  کی  رد  دمآ و  ناورهن  هب  درک و  تکرح  داد و  چوک  نامرف  مدرم  نایم  ع )  ) یلع
هک دیاهدش  یگرزب  هانگ  بکترم  امـش  انامه  ادـخ  ناگدـنب  يا  دـنتفگ  دـندمآ و  ناشیا  دزن  ود  نآ  داتـسرف ، نانآ  شیپ  ار  يراصنا  بویا 

گرزب یهانگ  كرـش  هکنآ  لاـح  دـیهدیم و  كرـش  هب  یهاوگ  اـم  دروم  رد  هکنآ  رگید  دیاهتـشک و  ار  ناـنآ  دـیاهدش و  مدرم  ضرعتم 
مینکیمن و يوریپ  امـش  زا  ام  تسا و  هدـش  نشور  حبـص  نوچ  ام  يارب  قح  هک  دـیوش  رود  ام  زا  تفگ  ود  ناب  ربخـس  نب  هللا  دـبع  تسا ،
هک ار  یسک  دوخ  نایم  رد  ام  تفگ  دعس  نب  سیق  دیروایب ، ام  يارب  باطخ  نب  رمع  نوچمه  یـسک  هکنیا  رگم  میدرگیمنرب  امـش  يوسب 
امش سپ  تفگ  سیق  هن ، دنتفگ  دیسانشیم ؟ نانچنآ  ار  یـسک  دوخ  نایم  امـش  ایآ  میـسانشیمن  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  زج  دشاب  نانچنآ 

[. 272 . ] تسا هتفای  هار  امش  ياهلد  رد  هنتف  منیبیم  نم  هک  دیزاسم  كاله  ار  دوخ  ياهناج  هک  مهدیم  دنگوس  دنوادخ  هب  ار 
رواد و ار  يرگید  سک  ادرف  مینک  تعیب  امـش  اـب  زورما  هک  ضرف  رب  بویا  وبا  يا  دـنتفگ  هک  تفگ  نخـس  ناـنچمه  مه  بویا  وـبا  سپس 

. دیزادنین ولج  ار  هنتف  نونکا  هدنیآ  سرت  زا  هک  میهدیم  دنگوس  دنوادخ  هب  ار  امش  تفگ  بویا  وبا  دیزاسیم ، مکاح 
هاگآ ار  وا  دنتـشگرب و  ع )  ) یلع شیپ  ود  نآ  میاهدـیرب ، ار  امـش  نامیپ  میاهداد و  گنج  نـالعا  امـش  هب  اـم  هک  دـیوش  رود  اـم  زا  دـنتفگ 

. دومرف نینچ  دنلب  يادص  اب  دندینشیم و  ار  وا  نخس  هک  دش  کیدزن  جراوخ  هب  نانچ  درک و  تکرح  مدنامه  نینمؤملا  ریما  دندرک ،
هب نم  دناهداتفا ، اطخ  هابتـشا و  رد  هجیتن  رد  تسا و  هتـشادزاب  قح  زا  ار  نانآ  سفن  ياوه  هتخیگنارب و  تجاجل  ار  نانآ  هک  یهورگ  يا  " 

رگم دـیوشم ، هتـشک  دـنوادخ  يوس  زا  یناهرب  لـیلد و  چـیه  نودـب  دـینکم و  يراـشفاپ  دوخ  یهارمگ  رد  هک  مهدیم  میب  زردـنا و  اـمش 
يوس زا  تیمکح  عوضوم  حرط  هک  متفگن  امش  هب  البق  و  دننک ؟ مکح  نآرق  قبط  دیاب  هک  مدرک  طرش  رواد  ود  نیا  هب  نم  هک  دینادیمن 

______________________________

يور زا  جراوخ  نخـس  نیا  هک  تسا  دیعب  تسا  هدوب  رمع  نب  هللا  دبع  سیق و  هدابع و  نب  دعـس  رمع و  نایم  هک  یقباوس  هب  هجوت  اب  - 272
م) . ) تسا هداد  بسانم  باوج  وا  دناهتفگ و  نینچ  سیق  نتخاس  نیگمشخ  يارب  هکلب  دشاب  رمع  هب  داقتعا 

254 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
تـسا هدرک  هدـنز  نآرق  ار  هچنآ  دـیاب  هک  مدرک  طرـش  نانآ  اب  دـیتفریذپن  ار  تیمکح  زج  يزیچ  امـش  نوچ  تسا و  هلیح  رکم و  ناـیماش 

دنتفرگ و هدیدان  ار  ربمایپ  تنس  دندرک و  تفلاخم  ادخ  باتک  اب  نانآ  دنرادرب ، نایم  زا  تسا  هتشادرب  نایم  زا  نآرق  ار  هچنآ  دننک و  هدنز 
اجک هب  ینادرگرـس  نیا  رد  میتسه ، دوخ  نیتسخن  لاح  نامه  رب  ام  میتخادـنا و  رود  ار  ناـنآ  مکح  اـم  دـندرک و  لـمع  دوخ  لد  ياوه  هب 

."؟ دیاهدمآ اجک  زا  دیوریم و 
مه وـت  رگا  میدرک ، هبوـت  ادـخ  يوـسب  هاـنگ  نآ  زا  نوـنکا  میدـش و  رفاـک  میداد  تیاـضر  نارواد  ندـیزگرب  هب  هک  یماـگنه  اـم  دـنتفگ 

. میهدیم گنج  نالعا  امش  هب  ام  هن  رگ  دوب و  میهاوخ  وت  هارمه  ام  ینک  هبوت  میدرک  هبوت  ام  هک  هنوگنامه 
. متسین ناگدشتیاده  زا  مهارمگ و  تروص  نآ  رد  مهدب ؟ ار  مدوخ  رفک  یهاوگ  مدوخ  دییوگیم  دومرف  ع )  ) یلع

يارب دـش  مامت  نم  رب  تجح  رگا  مینک و  وگتفگ  نم  وا و  دـیآ و  نم  شیپ  دـشاب  ناتدامتعا  اضر و  دروم  هک  امـش  زا  يدرم  دومرف  هاگنآ 
. دیسرتب تسوا  يوسب  امش  تشگزاب  هک  یسک  زا  دش  مامت  امش  رب  تجح  رگا  منکیم و  هبوت  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هانگ و  هب  رارقا  امش 

ع)  ) یلع دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  ءاوک  نبا  نک  هجاـحم  ورب و  وا  شیپ  دـنتفگ  دوب  ناـشیا  ناـگرزب  زا  هک  ءاوـک  نب  هللا  دـبع  هب  جراوـخ 
. یهاوگ رتهدنسب  وت  شاب و  هاوگ  ایادخ  دومرف  يرآ ، دنتفگ  دیتسه ؟ یضار  نیاب  ایآ  دومرف  جراوخ  هب  باطخ 

هچ دـیدوب  رادربنامرف  دـیدرک و  گنج  نم  هارمه  دـیدش و  یـضار  دوخ  رب  نم  تموکح  هب  هکنیا  زا  سپ  ءاوک  رـسپ  يا  دومرف  ع )  ) یلع
؟ دیتسجن يرازیب  نم  زا  لمج  گنج  زور  ارچ  تسا ؟ هتخاس  نیگمشخ  نم  رب  ار  امش  زیچ 
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نبا ص ؟)  ) ادخ لوسر  ای  مرتهدش  تیاده  نم  ایآ  ءاوک  رـسپ  يا  دومرف  ع )  ) یلع دوبن ، حرطم  تیمکح  عوضوم  اجنآ  رد  تفگ  ءاوک  نبا 
. دیامرفیم هک  ياهدینشن  ار  لج  زع و  دنوادخ  راتفگ  نیا  دومرف  یلع  ادخ ، لوسر  امتح  تفگ  ءاوک 

دنوادخ ایآ  [ 273"  ] مینک هلهابم  میناوخارف و  ار  امش  دوخ  ام و  دوخ  امش و  نانز  ام و  نانز  امـش و  نارـسپ  ام و  نارـسپ  دییایب  وگب  سپ  " 
نایحیسم هک  تشاد  يدیدرت 

______________________________

م) . ) نارمع لآ  موس  هروس  هیآ 54  زا  یشخب  - 273
255 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

یـضار نارواد  يرواد  هب  هک  یماگنه  تدوخ  هرابرد  وت  هکنآ  لاح  دوب و  نانآ  دض  رب  یجاجتحا  نیا  تفگ  ءاوک  نبا  دـنیوگیم ؟ غورد 
. دوب میهاوخ  وت  هرابرد  ندرک  کش  هب  رتراوازس  ام  تروص  نیا  رد  يدرک و  دیدرت  کش و  يدش 

يوریپ نآ  زا  ات  دـشاب  ود  نآ  زا  رتنومنهر  هک  دـیروآ  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  یباتک  دـیامرفیم " لاـعتم  دـنوادخ  نینچمه  دومرف  ع )  ) یلع
. تسا ناشیا  هیلع  دنوادخ  زا  یجاجتحا  مه  نیا  تفگ  ءاوک  نبا  [ 274"  ] منک

ییوگتـسار ییوگیم  هچنآ  رد  تفگ  ءاوک  نبا  هکنآ  ات  دومرفیم  جاجتحا  تایآ  نیمه  ریظن  ینانخـس  اـب  ءاوک  نبا  اـب  ناـنچمه  ع )  ) یلع
. يدش رفاک  یتفریذپ  ار  رواد  ود  نآ  تیمکح  هک  یماگنه  یلو 

ءاوک نبا  تشاـمگ ، راـک  نآ  رب  هیواـعم  ار  ورمع  متـشامگ و  تیمکح  هب  ار  یـسوم  وبا  طـقف  نم  وت  رب  ياو  ءاوک  نبا  يا  تفگ  ع )  ) یلع
هکنیا زا  سپ  ای  مداتـسرف  ار  وا  نم  هک  یماگنه  اـیآ  دوب  رفاـک  وا  یتقو  هچ  وت  رب  ياو  دومرف  ع )  ) یلع تسا ، هدوب  رفاـک  یـسوم  وبا  تفگ 

. داد يار  یتقو  تفگ  داد ؟ يار 
ادخ لوسر  رگا  دش ، رفاک  مداتسرف  ار  وا  هکنیا  زا  سپ  وت  لوق  هب  مداتسرف و  ناملـسم  ار  وا  نم  هک  يراد  داقتعا  نیا  رب  انب  دومرف  ع )  ) یلع

دنوادـخ ریغ  هـب  ار  ناـنآ  وا  دـنک و  توـعد  دــنوادخ  هـب  ار  ناـنآ  هـک  داتــسرفیم  راـفک  زا  یهورگ  شیپ  ار  ناناملــسم  زا  يدرم  (ص )
؟ دوب هجوتم  یهانگ  ص )  ) ادخ لوسر  رب  ایآ  دناوخیمارف 

هناهب هب  هک  تساور  امـش  يارب  ایآ  و  تسا ؟ یهانگ  هچ  نم  رب  دشاب  هدش  هارمگ  یـسوم  وبا  هک  ضرف  رب  وت  رب  ياو  سپ  دومرف  هن ، تفگ 
؟ دیوش مدرم  ضرعتم  دیهن و  شود  رب  ریشمش  یسوم  وبا  یهارمگ 

. نک اهر  ار  درم  نیا  اب  وگتفگ  درگرب و  دنتفگ  ءاوک  نبا  هب  دندینش  ار  وگتفگ  نیا  جراوخ  ناگرزب  نوچ 
. دندرک يراشفاپ  دوخ  یهارمگ  رب  نانچمه  هورگ  نآ  تشگرب و  دوخ  نارای  شیپ  ع )  ) یلع

گرب زاس و  دنوش و  هدامآ  هک  دنهد  ادن  مدرم  نایم  داد  روتسد  ع )  ) یلع
______________________________

م) . ) صصق متشه ، تسیب و  هروس  هیآ 50  زا  یشخب  - 274
256 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

بویا وبا  پچ و  يولهپ  رب  ار  یعبر  نب  ثبـش  تسار و  يوـلهپ  رب  ار  يدـع  نب  رجح  داد ، شیارآ  ار  دوـخ  ياهرکـشل  و  دـنریگب ، گـنج 
. تشامگ ناگدایپ  یهدنامرف  هب  ار  هداتق  وبا  ناراوس و  یهدنامرف  هب  ار  يراصنا 

پچ و يولهپ  رب  دوب  ناشیا  نایاسراپ  زا  هک  ار  یفوا  یبا  نب  حیرش  تسار و  يولهپ  رب  ار  نیصح  نب  دیزی  دندش  گنج  هدامآ  مه  جراوخ 
. دنتشامگ ناراوس  مامت  رب  ار  بهو  نب  هللا  دبع  ناگدایپ و  رب  ار  ریهز  نب  صوقرح 

. تسا ناما  رد  دربب  هانپ  شفرد  نیا  هب  سک  ره  دومرف  دنلب  يادص  هب  داد و  ياج  نآ  ریز  ار  درم  رازه  ود  تشارفارب و  یشفرد  ع )  ) یلع
ادخ هب  موق  يا  تفگ ، دوخ  نارای  هب  دوب  جراوخ  نارـس  زا  هک  یعجـشا  لفون  نب  ةورف  ماگنه  نیا  رد  دنداتـسیا ، يورایور  هاپـس  ود  هاگنآ 

لاوطلا www.Ghaemiyeh.comرابخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


ام يارب  هکنآ  ات  میدرگرب  دییایب  موق  يا  تسین ، یتجح  لیلد و  وا  اب  گنج  رد  ار  ام  مینکیم و  گنج  ع )  ) یلع اب  ارچ  مینادیمن  دـنگوس 
. درک يوریپ  وا  زا  ای  گنج  وا  اب  دیاب  هک  دوش  نشور 

جراوخ زا  یهورگ  دناسر ، [ 275  ] نیجین دنب  هب  ار  دوخ  تفر و  نوریب  گنج  هنحـص  زا  درم  دـصناپ  هارمه  درک و  اهر  ار  دوخ  نارای  ةورف 
دبع اب  رفن  رازه  راهچ  زا  رتمک  طقف  هنوگنیا  اب  دنتـساوخ و  ناما  دـندرب و  هانپ  مچرپ  ریز  هب  مه  درم  رازه  دـندناسر و  هفوک  هب  ار  دوخ  مه 

. دندنام یقاب  بهو  نب  هللا 
طقف مکح  هک " دندروآرب  دایرف  جراوخ  دننک ، زاغآ  ار  گنج  نانآ  ات  دینکم  عورش  نانآ  اب  ار  گنج  امـش  دومرف  دوخ  نارای  هب  ع )  ) یلع

رکشل ناراوس  ناشیا  هلمح  تدش  زا  دندرک  هلمح  ع )  ) یلع نارای  رب  هرابکی  ناگمه  دیآ "و  شوخان  ار  ناکرشم  دنچ  ره  تسادخ  نآ  زا 
. دندرک پچ  يولهپ  گنهآ  رگید  هورگ  تسار و  يولهپ  گنهآ  یهورگ  دندش  میسقت  هورگ  ود  هب  جراوخ  دندرکن و  يرادیاپ  ع )  ) یلع
درک و هلمح  یفوا  یبا  نب  حیرش  هب  دوب  ع )  ) یلع نارای  زا  هک  یمجرب  هیواعم  نب  سیق  دندرک ، هلمح  ناناب  ع )  ) یلع نارای  ماگنه  نیا  رد 

دوخ رتش  هدام  زا  هتـسب  ياپ  اب  رن  رتش  تفگیم  درک و  گنج  هب  عورـش  اپ  کـی  اـب  حیرـش  درک ، عطق  ارنآ  دز و  وا  ياـپ  قاـس  ریـشمش  اـب 
. دندش هتشک  اجکی  جراوخ  مامت  تشک و  ار  وا  درک و  هلمح  واب  دعس  نب  سیق  دنکیم ، تیامح 

______________________________

. تسا دادغب  لامعا  زا  یناتسهوک و  هیحان  رد  ناورهن  رانک  يرهش  - 275
257 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

یبوکرم گنج و  رازبا  هچنآ  داد  روتـسد  دنراپـسب و  شاهلیبق  دارفا  هب  تشاد  ندـب  رد  یقمر  هک  ار  ناشیا  زا  کی  ره  داد  ناـمرف  ع )  ) یلع
هب ار  جراوخ  لاوما  رگید  درک و  میسقت  دوخ  نارای  نایم  ار  اهنآ  دننک و  فرصت  تسا  هاگودرا  رد  دناهدرک  هدافتـسا  نآ  زا  گنج  رد  هک 

. دومرف درتسم  ناشیا  ناثراو 
. دومرف نینچ  تساخاپب و  دوخ  نارای  نایم  ددرگرب  ناورهن  زا  تساوخیم  ع )  ) یلع نوچ  و 

". دیوش ماش ) لها   ) ناطساق اب  گنج  يارب  هدامآ  گنرد  نودب  نونکا  مه  داد و  يزوریپ  ناقرام )  ) جراوخ رب  ار  امش  دنوادخ  مدرم  يا  " 
تسا و هدش  مامت  ام  ياهریت  نانمؤم  ریما  يا  دـنتفگ  دنتـساخرب و  دوب  ناشیا  نایم  مه  سیق  نب  ثعـشا  هک  ترـضح  نآ  نارای  زا  یهورگ 
گرب و زاس و  نیرتهب  اب  هک  نادرگرب  نامدوخ  رهـش  هب  ار  ام  تسا  هدش  بارخ  دنک و  ام  ياههزین  رـس  تسا و  هدـش  دـنک  ام  ياهریـشمش 

. میوش هدامآ  گنج  رازبا 
تدم نیا  رد  دندنام و  اجنآ  يزور  دنچ  درک و  هاگودرا  ار  اجنامه  دـمآ و  ۀـلیخن  هب  درک و  تکرح  ناورهن  زا  مدرم  هارمه  نینمؤملا  ریما 

. دنامن یقاب  ناسانشرس  نارس و  زا  درم  رازه  دودح  زا  شیب  هاگودرا  رد  ترضح  نآ  هارمه  دنتشگرب و  هفوک  هب  مدرم  رتشیب 
هب عورـش  تفر و  ناولح  هقطنم  هب  دوخ  ناهارمه  اـب  یجراـخ  لـفون  نب  ةورف  دـنام ، اـجنامه  دـش و  هفوک  دراو  دـید  نینچ  ع )  ) یلع نوچ 

. درک دوخ  نارای  نایم  نآ  میسقت  جارخ و  نتفرگ 

(: ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  راک  ماجنارس 

هراشا

هب هیواعم  ناراوس  دورو  زا  دومرف و  هظحالم  اهیماش  اب  گنج  يارب  تکرح  رد  ار  هفوک  مدرم  ینیگنـس  یتسـس و  ع )  ) یلع نوچ  دنیوگ ،
داد روتـسد  درپس و  يدرم  هب  ارنآ  تشون و  ياهمان  دـش  هاگآ  ار  رابنا  ناشیا  ندرک  تراغ  اجنآ و  رد  رقتـسم  ناگداپ  دارفا  نتـشک  راـبنا و 

دنوش غراف  هعمج  زامن  زا  مدرم  هک  یماگنه  هعمج  زور 
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258 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
لها زا  وا  نایعیش  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  [" 276 . ] تسا نینچ  همان  نآ  نتم  دناوخب و  ناشیا  يارب  ارنآ 

ینوبز يراوخ و  سابل  دنوادخ  دنک  كرت  ارنآ  سک  ره  تسا ، تشهب  ياهرد  زا  يرد  داهج  هک  انامه  دعب ، اما  داب ، امش  رب  مالـس  هفوک ،
مدناوخارف و هورگ  نیا  اب  داهج  هب  ار  امش  ناهن  اراکشآ و  زور و  بش و  نم  دزاسیم ، يراوخ  راتفرگ  کچوک و  ار  وا  دناشوپیم و  وا  رب 

نمـشد موجه  راتفرگ  دوخ  هناخ  نایم  هک  یموق  ره  دـینک و  راکیپ  نانآ  اب  امـش  دـندروآ  هلمح  امـش  هب  نانآ  هکنآ  زا  شیپ  متفگ  امـش  هب 
رـسپ تسا و  هدـش  رابنا  دراو  يرماع  درم  نیا  کنیا  دـنکیم ، ادـیپ  تراسج  تأرج و  واـب  تبـسن  نمـشد  ددرگیم و  نوبز  راوخ و  دوش 

هب تسا ، هتشک  ار  ناتراکوکین  نادرم  زا  یهورگ  تسا و  هدنار  دوخ  ياج  زا  ار  امش  نازابرـس  اهناگداپ و  تسا و  هتـشک  ار  يرکب  ناسح 
اپ و زا  لاخلخ  دناهتفر و  تسا  هدوب  ناناملسم  هانپ  رد  هک  یناملـسم  ریغ  رگید  نز  ناملـسم و  ینز  هناخ  هب  نانآ  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم 

یسک رگا  هکنآ  لاح  تسا و  هتفگن  ینخس  چیه  امش  زا  يدرم  چیه  دناهتـشگرب و  رایـسب  تمینغ  اب  نانآ  دناهدوبر و  شندرگ  زا  دنبندرگ 
مغ و دـناریمیم و  ار  اهلد  هک  يراک  زا  اتفگـش  تسا ، راوازـس  هکلب  تسین  شنزرـس  لباق  نم  رظن  رد  اهنت  هن  دریمب  هثداـح  نیا  هودـنا  زا 

ادخ تمحر  زا  دیاهدنکارپ ، دوخ  قح  زا  امش  دنراد و  یگنهامه  قافتا و  دنلطاب  رب  هکنآ  اب  موق  نآ  دزاسیم و  روهلعش  ناوارف و  ار  هودنا 
تراغ و امـش  دنربیم و  تراغ  امـش  زا  دیزادنایمن و  ریت  امـش  دوشیم و  هدز  ریت  امـش  هب  دیتفرگ و  رارق  نمـشد  ریت  فده  دینام ، رودـب 

يامرـس نیا  رد  دیتفگ  دینک  تکرح  متفگ  امـش  هب  ناتـسمز  رد  نوچ  دیدش . یـضار  امـش  دندش و  یـصاع  ار  دـنوادخ  دـینکیمن ، هلمح 
امش تسا ، گرم  زا  زیرگ  هناهب  همه  دوش و  يرپس  نازوس  يامرگ  ات  دشاب  دیتفگ  متفگ  ناتـسبات  رد  نوچ  مینک و  تکرح  هنوگچ  تخس 

زا امش  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  واب  دنگوس  دیرتنازیرگ و  ریشمش  زا  دنگوس  ادخ  هب  دینازیرگ  امرگ  امرس و  زا  هک 
______________________________

لضفلا وبا  دمحم  پاچ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 74 ج 2   ) تسا متفه  تسیب و  هبطخ  هغالبلا  جـهن  رد  هک  هبطخ  نیا  - 276
رصم نوراه  دمحم  مالسلا  دبع  پاچ  ظحاج ص 53 ج 2  نییبتلا  نایبلا  رد  الثم  هفینح ، وبا  رـصاعم  رگید  عبانم  رد  رصم 1959 ) میهاربا ،

نیا ذـخام  رگید  زا  رتشیب  عالطا  يارب  دـندومرف ، داریا  اصخـش  ع )  ) ریما ترـضح  هک  تسا  هدـش  لقن  هماـن  هن  هبطخ  تروص  هب  زین   1968
م) . ) توریب 1975 هغالبلا ص 397 ج 1  جهن  رداصم  بیطخ ، ینیسح  ارهزلا  دبع  دیس  مظعم  دنمشناد  ك ، ر . هبطخ ،

259 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
درخ هناـکدوک و  ياـهوزرآ  دـیتسین و  درم  دـینادرم و  هیبـش  هـک  یناـسک  يا  دـیزیرگیم ، ریــشمش  زا  یلو  دـیرادن  یمیب  امرــس  اـمرگ و 

هک مرادیم  تسود  دربارف و  دوخ  تمحر  راوج  هب  امـش  نایم  زا  ارم  دنوادخ  هک  مرادیم  تسود  دنگوس  ادخ  هب  دیراد ، ار  نانیـشنهلجح 
رکف و دیتخیرورف و  نم  ماک  هب  ار  یخلت  و  دیاهدنکآ ، مشخ  زا  ار  ماهنیـس  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  متخانـشیمن  مدوب و  هدـیدن  ار  امـش  شاک 
، تسین هاگآ  گنج  نونف  زا  یلو  تسا  يریلد  درم  یلع  دنیوگیم  شیرق  هک  اجنآ  ات  دیدرک ، هابت  دوخ  ینوبز  یـشکرس و  اب  ار  ماهشیدـنا 
رب هک  مدوب  هدیسرن  یگلاس  تسیب  هب  زونه  تسه ؟ نم  زا  گنج  رد  رتهدیزرو  رترادیاپ و  يدرم  نانآ  نایم  ایآ  تسا  یتفگـش  یـسب  ياج 

يار و دوـشن  تعاـطا  شناـمرف  هک  سک  نآ  یلو  تسین  نینچ  هن  ماهدراذـگ ، رـس  تشپ  ار  یگلاـس  تصـش  کـنیا  متـسب و  رمک  گـنج 
". درادن يریبدت 

، دنکیمن يراددوخ  وت  اب  یهارمه  زا  یـسک  نامگدب  مدرم  زج  دنگوس  ادـخ  هب  هک  ربب  دوخ  اب  ار  ام  دـنتفگ  دنتـساخرب و  وس  ره  زا  مدرم 
قدص هک  دنیایب  یناسک  طقف  دنـشاب و  [ 277  ] ۀبحر رد  دادـماب  ادرف  هک  دـهد  ادـن  مدرم  نایم  هک  داد  نامرف  ینادـمه  ثراح  هب  ع )  ) یلع
رامـش رگا  دومرف  دید  درم  دصیـس  دودـح  طقف  نوچ  دـمآ و  هبحر  هب  درازگ  حبـص  زامن  ترـضح  نآ  نوچ  زور  نآ  يادرف  دـنراد ، تین 

دیعس يدع و  نب  رجح  دوب ، اراکـشآ  ترـضح  نآ  هودنا  نزح و  زور  ود  ات  و  مدرکیم . يرکف  ناشهرابرد  دیـسریم  رازه  دنچ  هب  ناشیا 
مدرم نایم  يدانم  دومرف  روتـسد  نک ، رفیک  ار  نافلختم  يامرف و  تکرح  هب  راداو  روبجم و  ار  مدرم  دنتفگ  دنتـساخرب و  ینادمه  سیق  نب 
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دروآ و مهارف  ار  اهیهاپـس  همه  دورب و  اهاتـسور  نایم  داد  نامرف  سیق  نب  لقعم  هب  و  دنک ، فلخت  تکرح  زا  دیابن  سکچیه  هک  دهد  ادن 
: تفر راک  نیا  يارب  ع )  ) یلع ندش  هتشک  زا  سپ  سیق  نب  لقعم 

(: ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  تداهش 

يدارم و مجلم  نب  نمحرلا  دبع  دش  دیهش  ع )  ) یلع هک  یلاس  رد  دنیوگ 
______________________________

هلاقم ك ، ر . تسا ، هدوب  مه  ۀـضرف " نیداـیم "و " ماـن " ياراد  ماـش  قارع و  ناـیم  تارف  تسار  هراـنک  رب  یمیدـق  يرهـش  ۀـبحر : - 277
نامه دوصقم  اج  نیا  هک  هفوک  هموح  رد  یـشخب  مان  و  یبرع ، همجرت  مهد  74 ج  هیمالـسالا ص 79 - فراعملا  ةرئاد  نامگینوه ، لصفم 

م) . ) تسا
260 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

مدرم ياهيراتفرگ  زا  دندش و  عمج  رگید  کی  شیپ  جح  مسوم  رد  ناورهن  هعقاو  زا  سپ  هام  دنچ  يوادیـص  نب  هللا  دبع  رماع و  نب  لازن 
هیواعم و  ع )  ) یلع نت ، هس  نیا  نتشک  اب  زج  یگدوسآ  تحار و  تفگ  يرگید  هب  ناشیا  زا  یکی  [ 278 . ] دنتفگ نخس  اهگنج  نآ  هرابرد 

. دش دهاوخن  مهارف  صاع  ورمع  و 
. نم هدهع  رب  یلع  نتشک  تفگ  مجلم  نبا 

. نم هدهع  رب  هیواعم  نتشک  تفگ  لازن 
. نم هدهع  رب  صاع  ورمع  نتشک  تفگ  هللا  دبع 

وا زا  ار  ماـطق  رتـخد  باـبر  دیـسر  رهـش  ناـب  نوـچ  دـمآ و  هفوـک  هب  نمحرلا  دـبع  دنـشکب ، ار  اـهنآ  بش  کـی  رد  هـک  دنتـشاذگ  رارق  و 
هب وا  دندوب ، هدش  هتـشک  ع )  ) یلع تسدب  ناورهن  گنج  رد  شیومع  شردارب و  ردـپ و  هک  دوب  جراوخ  زا  ینز  ماطق  درک ، يراگتـساوخ 
(، ع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نتـشک  يزینک و  ياهدرب و  مهرد و  رازه  هس  نتخادرپ  اـب  رگم  مروآیمن  رد  وت  جاودزا  هب  ار  وا  تفگ  مجلم  نبا 

رهظ کیدزن  ات  حبص  زامن  ماگنه  زا  بابرلا  میت  هلیبق  نمجنا  رد  الومعم  مجلم  نبا  تفرگ ، ار  بابر  درک و  دهعت  داد و  دوب  هتـساوخ  هچنآ 
رب هک  دوب  یمیمـصت  ببـس  هب  نیا  تفگیمن و  نخـس  مه  هملک  کی  دوب و  شوماخ  تکاس و  وا  اما  دـندرکیم  وگتفگ  نانآ  تسـشنیم 

. تشاد ع )  ) یلع لتق 
دـندرکیم و عییـشت  ارنآ  برع  فارـشا  هک  دروخرب  ییهزانج  هب  تفر و  رازاب  هب  دوب  هداهن  شود  رب  ار  دوخ  ریـشمش  هک  یلاـح  رد  يزور 

؟ تسیچ رگید  نیا  امش  رب  ياو  تفگ  مجلم  نبا  دندناوخیم ، لیجنا  دندوب و  ناور  هزانج  یپ  رد  مه  یحیسم  ياهشیشک 
شرسپ تسا و  هدرم  یحیسم  هک  تسا  یلجع  رباج  نب  رجبا  دنتفگ 

______________________________

رد یبوقعی  تسا ، هدـش  لـقن  فـالتخاب  رگید  رفن  ود  ماـن  تسا و  ناـخروم  مومع  قاـفتا  دروم  مجلم  نبا  رفن ، هس  نیا  ماـن  هراـبرد  - 278
هیبراب پاچ  ج 4  ص 427   ) بهذـلا جورم  رد  يدوعـسم  تسا ، هدربـن  ماـن  رگید  رفن  ود  زا  توریب 1960 ) پاـچ  ج 2  ص 212   ) خیرات

ص  ) خیراتلا ءدبلا و  رد  یـسدقم  تسا ، هتفگ  هیوداز  كرب و  هب  بقلم  یمیرـص  هللا  دبع  نب  جاجح  ار  رگید  رفن  ود  مان  سیراپ ) رانیمود ،
دبع نب  كرب  هدنیاپ  ياقآ  همجرت  ص 2681   ) خیرات رد  يربط  تسا ، هتـشون  دواد  كرب و  سیراپ 1916 ) راوه  ناملک  پاـچ  231 ج 5 

م) . ) تسا هدرک  لقن  يربط  دننام  نارهت 1377 ق ) پاچ  ص 8   ) داشرا رد  دیفم  خیش  تسا . هتشون  یمیمت  رکب  نب  ورمع  هللا و 
261 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

، دننکیم عییشت  ار  وا  وا  نییآ  يارب  اهشیشک  شرسپ و  مارتحا  هب  مدرم  فارشا  تسا ، لئاو  نب  رکب  هلیبق  رالاس  ناملسم و  رجبأ  نب  راجح 
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نوچ و  مدزیم . ریـشمش  اب  ار  ناشهمه  منامب  هدـنز  مهاوخیم  رتگرزب  يدوصقم  ماجنا  يارب  هک  تسا  نیا  هن  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ 
هک دنام  رظتنم  تسـشن و  دجـسم  هشوگ  رد  مد  هدیپس  زا  شیپ  تشادرب و  دوب  هدرک  دولآرهز  هک  ار  شریـشمش  [ 279  ] دیسرارف بش  نآ 

. درذگب وا  رانک  زا  دیآیم  دجسم  هب  حبص  زامن  يارب  نوچ  ع )  ) یلع
زا یتمـسق  دز ، هبرـض  ترـضح  نآ  رـس  رب  ریـشمش  اب  تساخرب و  مجلم  نبا  زامن " مدرم  يا  دومرفیم " دـمآ و  ع )  ) یلع لاـح  ناـمه  رد 

مدرم دـش و  ادـج  وا  تسد  زا  ریـشمش  داـتفا و  رد  يورب  تشحو  زا  مجلم  نبا  درک ، داـجیا  هنخر  نآ  رد  درک و  تباـصا  راوید  هب  ریـشمش 
. دنتفرگ ار  وا  دندش و  عمج 

زینک ياهدرب و  رازه و  هس  دزادرپب ، ماطق  نیباک  نوچ  ینیباک  مجع  برع و  زا  ياهدنشخب  ماهدیدن  [" 280 : ] تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  رعاش 
يریگلفاغ لتق و  چـیه  تسین و  رتاهبنارگ  ع )  ) یلع زا  دـشاب  گرزب  هچ  ره  هیرهم  نیباک و  ره  هدـنرب ، زیت و  ریـشمش  اـب  ع )  ) یلع ندز  و 

". تسین مجلم  نبا  لمع  نیا  زا  رتمهم 
ریما ادـخ  نمـشد  يا  تفگ  مجلم  نبا  هب  ع )  ) یلع رتـخد  موثلک  ما  دـندروآ ، شروضح  هب  ار  مجلم  نبا  دـندرب و  شاهناـخ  هب  ار  ع )  ) یلع
تفگ دشابن  وا  هجوتم  يرطخ  مراودیما  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  موثلک  ما  متـشک ، ارت  ردپ  متـشکن  ار  نانمؤم  ریما  تفگ  یتشک ؟ ار  نانمؤم 
دوبان شیادخ  دتفین  رگراک  رگا  مداد و  رهز  هام  کی  ار  ریـشمش  نآ  دنگوس  ادـخ  هب  انامه  ینکیم ؟ هیرگ  یـسک  هچ  رب  تروص  نیا  رد 

. دانک
: اداب دونشخ  وا  زا  دانک و  تمحر  شیادخ  دومرف ، تلحر  دناسرن و  بش  هب  ار  زور  نآ  ع )  ) یلع

______________________________

هظحالم جراوخ  نیفـص و  گنج  لوط  رد  تسا ، هدرک  يراددوخ  خـیرات  ندروآ  زا  يرونید  هفینح  وبا  ارچ  هک  تسا  بجعت  ياـج  - 279
ترجه ملهچ  لاس  ناضمر  هام  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  تداهـش  هک  هلاسم  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دـسیونیمن ، ار  لاس  یتح  هک  دـیدرک 

نیا لاح  رهب  تسا و  رظن  فالتخا  هعقاو  نیا  زور  هرابرد  هتبلا  تسین ، وا  مدـقم  رـصاعم و  گرزب  ناخروم  نایم  یفالتخا  چـیه  تسا  هدوب 
م) . ) تسا هتساک  باتک  نیا  یملع  قیقد  شزرا  زا  عوضوم 

بقانم قـعاوصلا و ص 284  رد ص 133  دناهتـسناد ، مجلم  نبا  دوـخ  زا  ارنآ  یخرب  تسا ، فـالتخا  تاـیبا  نـیا  هدنیارـس  هراـبرد  - 280
رد راوه  ناملک  تسا  هتسناد  يدارم  سایم  نبا  زا  ارنآ  برالا ص 208 ج 20  ۀیاهن  یشاوح  رد  دناهتسناد ، قدزرف  زا  ارنآ  مزراوخ  بطخا 

م) . ) دنادیم یلئود  دوسالا  وبا  زا  ار  راعشا  نیا  خیراتلا ص 233 ج 5  ءدبلا و  یشاوح 
262 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: لتاق رفیک  صاصق و 

وت رفعج  رسپ  يا  تفگ  مجلم  نبا  دیـشک ، لیم  شنامـشچ  هب  درک و  عطق  ار  شیاپ  ود  تسد و  ود  تفرگ  ار  مجلم  نبا  رفعج ، نب  هللا  دبع 
، درک یباتیب  هب  عورش  وا  دنروایب و  نوریب  ار  شنابز  داد  روتسد  رفعج  نب  هللا  دبع  هاگنآ  یشکیم ، همرـس  نم  نامـشچ  هب  ینازوس  لیم  اب 

یباتیب تنابز  ندیرب  زا  ارچ  يدرکن  یباتیب  میدیشک  لیم  ار  تیاهمـشچ  يدرکن  یباتیب  میدیرب  ار  تیاهاپ  اهتـسد و  تفگ  واب  هللا  دبع 
، منک دای  ار  ادـخ  مناوتن  مشاـب و  هدـنز  اـیند  رد  یتعاـس  هک  مدـش  تحاراـن  نیا  زا  یلو  منکیمن  یباـتیب  گرم  سرت  زا  تفگ  ینکیم ؟

[281 . ] درم دندیرب و  ار  شنابز 

: هیواعم نتشک  يارب  ششوک 

تشاد دوخ  اب  يرجنخ  داتسیا و  درازگیم  حبـص  زامن  مدرم  اب  هک  وا  رـس  تشپ  دمآ و  هیواعم  نتـشک  يارب  مه  رماع  نب  لازن  بش  نآ  رد 
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ارت متسناوت  ایآ  ادخ  نمشد  يا  تفگ  دندروآ و  هیواعم  دزن  دنتفرگ و  ار  وا  دوب ، یگرزب  ياهلفک  ياراد  هیواعم  دز ، هیواعم  لفک  رد  هک 
. درم هک  دندیشک  نوریب  ار  شنابز  دندیرب و  ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  داد  روتسد  زگره و  هدازردارب  يا  تفگ  هیواعم  مشکب ؟

. دنربب ار  مخز  فارطا  ياهتشوگ  دشاب  هدوب  مومسم  رجنخ  ادابم  هکنآ  سرت  زا  داد  روتسد  تساوخ و  یکشزپ  هیواعم 
دامتعا دروم  صاخـشا  نارادـساپ و  زج  یـسک  دـش و  مسر  اهدجـسم  رد  ظوفحم ) هدرن و  اب  ياهبارحم   ) اههروصقم نتخاس  زور  نآ  زا 
هدجـس رب  رـس  هیواعم  هاگ  ره  دـندش و  هتـشامگ  بش  يرادـساپ  هب  ياهدـع  ماـگنه  نآ  زا  دنتـشادن و  دورو  قح  هروصقم  نآ  رد  هیواـعم 

. دنداتسیایم شرس  تشپ  زرگ  ریشمش و  اب  شدامتعا  دروم  نانابهگن  زا  نت  هد  داهنیم 

: صاع ورمع  نتشک  يارب  ششوک 

یلاح رد  دیسرارف  بش  نآ  نوچ  تفر و  رصم  هب  يوادیص  کلام  نب  هللا  دبع 
______________________________

راونالا راحب  نویعلا و  ءالج  یسلجم ، ك ، ر . درک ، عطق  ار  مجلم  نبا  رس  ریشمش  هبرض  کی  اب  ع )  ) نسح ماما  هعیـش ، تایاور  هب  انب  - 281
(. م . ) ترضح نآ  یناگدنز  لصف 
263 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

لد بش  نآ  رد  ار  صاع  ورمع  ار  اضق  داتـسیا ، بارحم  رانک  دوب  هدرک  ناـهنپ  دوخ  ساـبل  ریز  ارنآ  تشاد و  هارمه  یهاـتوک  ریـشمش  هک 
نشور کیرات و  رد  [ 282  ] درم نآ  درازگب  زامن  مدرم  اب  دورب و  داد  روتسد  يول  نب  رماع  نادناخ  زا  يدرم  هب  دش و  ضراع  یتخـس  درد 

واب تشک . دز و  ار  وا  رـس  تشپ  زا  تفر  هدجـس  هب  نوچ  تسا و  صاع  ورمع  وا  هک  تشادن  دیدرت  کلام  نب  هللا  دـبع  دـمآ و  مد  هدـیپس 
. دنتشک ار  وا  داد  نامرف  صاع  ورمع  مدوب ، هدرکن  هدارا  ار  وا  ریغ  يرگید  سک  نم  تسیچ  نم  هانگ  تفگ  یتشکن  ار  ریما  وت  دنتفگ 

(: ع  ) یلع نب  نسح  اب  تعیب 

هراشا

اجک هک  تسنادن  سکچیه  دش و  هدرپس  كاخ  هب  ع )  ) یلع رکیپ  تفگ و  ریبکت  جنپ  درازگ و  زامن  ردپ  هزانج  رب  ع )  ) نسح ماما  دـیوگ ،
تعیب وا  اب  دندش و  عمج  مدرم  دمآ و  هفوک  گرزب  دجـسم  هب  ع )  ) یلع نب  نسح  دومرف  تلحر  ع )  ) یلع نوچ  دـنیوگ ، [ 283 . ] دش نفد 

یبش رد  دنگوس  ادخ  هب  انامه  دیتشک ؟ ار  نانمؤم  ریما  دیدرک و  ار  راک  نآ  رخآ  دومرف ": نینچ  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  سپس  دندرک ،
تروص بش  نآ  رد  رـشب ) تشونرـس  تاردقم و  نییعت  ملق  ندش  کشخ  باتک و  عفر  دـیدرگ و  لزان  نآرق  بش  نآ  رد  هک  دـش  هتـشک 

نامسآب بش  نآ  رد  مه  ع )  ) یـسیع دش و  حور  ضبق  بش  نآ  رد  مه  ع )  ) نارمع نب  یـسوم  هک  درک  تلحر  یبش  نامه  رد  و  دریگیم ،
." دش هدرب 

: هیواعم نایهاپس  موجه 

رمتلا نیع  هار  وا  درک  هناور  ار  زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دبع  شیپاشیپ  دش و  هدامآ  دیـسر  هیواعم  هب  ع )  ) یلع ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  دنیوگ ،
هک نسح  ماما  هب  ربخ  نیا  تشاد و  نیادم  گنهآ  دمآ و  دورف  رابنا  رد  سپس  تفرگ و  شیپ  ار  [ 284]

______________________________

هدش هتـشون  صاع  ورمع  نانابهگن  رالاس  وا  لغـش  هفاذح و  نب  ۀـجراخ  صخـش  نیا  مان  هدـنیاپ  ياقآ  همجرت  يربـط ص 2690  رد  - 282
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م) . ) تسا
نارهت 1377 ق و پاچ  ص 11  داشرا ، دـیفم ، خیـش  ك ، ر . ع ،)  ) ریما ترـضح  نفد  لحم  دروم  رد  تیب  لها  رظن  زا  عـالطا  يارب  - 283

م) . ) يدراطع ياقآ  مرتحم  دنمشناد  ملق  هب  نآ  همجرت  ص 292  يرولا ، مالعا  یسربط ،
. تسالبرک کیدزن  ییاج  مان  - 284

264 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نارای زا  دیـسر  طاباس  هب  نوچ  درک و  تکرح  وس  ناب  دش و  نیادم  مزاع  زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دبع  اب  گنج  يارب  دیـسر و  دوب  هفوک  رد 

: تفگ تساخاپب و  نانآ  نایم  دز و  ودرا  اجنامه  دومرف ، هدهاشم  گنج  هب  یتبغریب  یتسس و  دوخ 
رظن ناـمه  هب  مـه  ار  امـش  مرگنیم  ار  نتـشیوخ  هـک  روـط  ناـمه  مرادیمن و  اور  هـنیک  یناملـسم  چـیه  رب  هـک  ماهدـش  ناـنچ  مدرم  يا  " 
دروم هک  تسا  یگدـنکارپ  زا  رتهب  تسین  امـش  هجوت  دروم  هک  داحتا  یتسدـمه و  دـینادب  دـینکن و  در  ارنآ  مراد و  ییار  کنیا  مرگنیم ،

تـسود هک  ار  يراـک  متـسین  دـقتعم  دـینکیم و  یتسـس  راـکیپ  رد  يراددوـخ و  گـنج  زا  امـش  رتـشیب  منیبیم  نوـنکا  تسامـش ، هقـالع 
. منک لیمحت  امش  رب  دیرادیمن 

دش رفاک  مه  نسح  دنتفگ " دنتشاد  ار  جراوخ  هدیقع  هک  ناشیا  زا  یناسک  دنتسیرگن و  رگید  کی  هب  دندینش  ار  نخـس  نیا  شنارای  نوچ 
دندیشک شیاپ  ریز  زا  هداجس  دندروآ و  موجه  ترـضح  نآ  رب  ناشیا  زا  دنچ  ینت  دوب "و  هدش  رفاک  وا  زا  شیپ  مه  شردپ  هک  هنوگنامه 

دارفا دومرف  دش و  راوس  تساوخ و  ار  دوخ  بسا  ع )  ) نسح ماما  دنتشادرب ، شود  زا  ار  ناشیا  يادر  یتح  دندرک  تراغ  ار  وا  ياههماج  و 
. دندرک رود  وا  زا  ار  مدرم  دندمآ و  باتش  اب  نانآ  دنیاجک ؟ نادمه  هعیبر و  ياههلیبق 

نیمک طاباس  رد  یکیرات  ياج  رد  دوب  دسا  ینب  زا  هک  هصیبق  نب  حارج  مانب  جراوخ  زا  يدرم  درک  نیادـم  گنهآ  اجنآ  زا  ع )  ) نسح ماما 
درم نآ  رب  نایبظ  نب  هللا  دـبع  لـطخ و  نب  هللا  دـبع  دربورف  ماـما  نار  رد  ییهنـشد  تسجرب و  نیمک  زا  دیـسر  وا  لـباقم  ماـما  نوچ  درک و 

. دنتشک ار  وا  دندرک و  هلمح  يدسا 
تفای و دوبهب  تخادرپ و  نامرد  هب  دمآ و  دورف  دوب  دـیپس  رـصق  هب  فورعم  هک  ییهناخ  رد  تفر و  نیادـم  هب  نیگنـس  مخز  اب  ع )  ) نسح

. دش رماع  نبا  اب  هلباقم  يارب  هدامآ 
دـمآ و نوریب  مه  نسح  ماما  درک ، هرـصاحم  ار  رهـش  دوب  اجنآ  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  هک  دیـسر  رابنا  هب  نوچ  دـمآ و  شیپ  مه  هیواـعم 

هاپـس همدقم  نم  هک  منیبیمن  تحلـصم  هب  ار  گنج  نم  قارع  مدرم  يا  هک  داد  ادـن  رماع  نب  هللا  دـبع  داتـسیا ، رماع  نب  هللا  دـبع  يورایور 
هب ارت  دییوگب  واب  دیناسرب و  مالس  نم  يوس  زا  نسح ) ماما   ) ینعی دمحم  وبا  هب  تسا  هدیسر  رابنا  هب  ماش ، نایهاپس  اب  دوخ  وا  و  ماهیواعم ،

265 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
263 ص :  هیواعم ..... : نایهاپس  موجه  همجرت 265  لاوطلا / رابخا 

. يامرف ظفح  دنتسه  وت  هارمه  هک  ار  یتعامج  نیا  دوخ و  ناج  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ 
هب درک و  اهر  ار  گنج  ع )  ) نسح ماما  راچان  دنتـشاد ، شوخان  ار  گنج  دـندرک و  يراددوخ  يرای  زا  دندینـش  ار  نخـس  نیا  مدرم  نوچ 

. درک هرصاحم  نیادم  رد  ار  ناشیا  رماع  نب  هللا  دبع  تشگرب و  نیادم 

[ هیما ینب  تفالخ  ]

: تفالخ هب  هیواعم  اب  تعیب 

هراشا
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هک درک  داهنشیپ  حلص  يارب  یطیارش  داتـسرف و  رماع  نب  هللا  دبع  شیپ  یـسک  درک  هدهاشم  ار  یتسـس  دوخ  نارای  زا  ع )  ) نسح ماما  نوچ 
ییاـطخ يارب  ار  قارع  مدرم  زا  کـیچیه  هیواـعم  هک  دوـب  نینچ  طیارـش  دـنک و  راذـگاو  هیواـعم  هـب  ار  تفـالخ  اـهنآ  تیاـعر  طرـش  هـب 

هب هلاس  همه  درادب و  ملسم  وا  يارب  هلاس  همه  ار  زاوها  جارخ  دنک و  لمحت  ار  نانآ  ياهشزغل  دهد و  ناما  ار  ناگمه  دنکن و  تساوخزاب 
. درادب مدقم  سمش  دبع  ینب  رب  ایاطع  اهیرمتسم و  رد  ار  مشاه  ینب  دزادرپب و  مهرد  نویلیم  ود  ع )  ) یلع نب  نیسح  شردارب 

نادـنگوس راوتـسا و  ياـهنامیپ  درک و  رهم  تشون و  دوخ  طـخ  هب  ار  نآ  هیواـعم  تشون و  هیواـعم  يارب  ار  اهطرـش  نبا  رماـع  نب  هللا  دـبع 
نآ دـناسر و  نسح  ماـما  هب  ارنآ  وا  داتـسرف و  رماـع  نب  هللا  دـبع  يارب  ارنآ  تفرگ و  هاوـگ  نآ  رب  ار  ماـش  نارـس  موـمع  درک و  داـی  تخس 

دیسر دعس  نب  سیق  هب  همان  نیا  نوچ  دراذگاو ، هیواعم  هب  ار  راک  دنک و  حلص  هک  تشون  دعس  نب  سیق  يارب  داد و  تیاضر  ناب  ترضح 
هیواعم و تعاطا  هب  ندـمآ  رد  ای  ماما  نتـشاد  نودـب  گنج  دـینک  باختنا  ار  راک  ود  نیا  زا  یکی  مدرم  يا  تفگ  تساخرب و  مدرم  ناـیم 

. دندیزگرب ار  هیواعم  تعیب  تعاطا و  مدرم 
هفوک رد  مه  هیواعم  دـمآ ، هفوک  هب  درک و  تکرح  نیادـم  زا  مدرم  اب  مه  ع )  ) نسح ماـما  دـمآ ، نیادـم  هب  درک و  تکرح  دعـس  نب  سیق 

دومرف و دکوم  دوب  هدرک  دای  هیواعم  هک  ار  ییاهدنگوس  ار و  اهطرـش  نآ  ع )  ) نسح ماما  دندرک ، تاقالم  رگید  کی  اب  تسویپ و  ناشیاب 
. درک تعجارم  ص )  ) ربمایپ هنیدم  هب  دوخ  نادناخ  اب 

ماش هب  دوخ  ياهرکشل  اب  تشامگ و  ناشیا  رب  تموکح  هب  ار  هبعـش  نب  ةریغم  دندرک و  تعیب  وا  اب  هک  تفرگ  تعیب  هفوک  مدرم  زا  هیواعم 
هبعش نب  ةریغم  تشگرب 

266 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
: تشذگرد اجنامه  دوب و  هفوک  مکاح  لاس  هن  هیواعم  يوس  زا 

: هیبا نب  دایز 

، درک جاودزا  دوب  هدـلک  نب  ثراح  زینک  هک  هیمـس  اب  دوب و  فیقث  هلیبق  زا  يدرم  هدرب  دـیبع  دوب ، دـیبع  نب  داـیز  هب  فورعم  هیبا  نب  داـیز 
دنمدرخ و شوهزیت و  روآنابز و  یناوج  دش و  دازآ  یگدنب  زا  دایز  دییاز و  ار  دایز  دیبع  يارب  وا  درک و  دازآ  ار  هیمـس  هدـلک  نب  ثراح 

. درک شیوخ  ریبد  درب و  دوخ  اب  ار  وا  دش  هرصب  رادنامرف  باطخ  نب  رمع  يوس  زا  هک  یماگنه  هبعش  نب  ةریغم  دمآ ، راب  بیدا 
ياهمان دایز  يارب  هیواعم  دش  نیفص  مزاع  ع )  ) یلع هک  یماگنه  تشامگ و  سراف  تموکح  هب  ار  دایز  دیسر  تفالخ  هب  ع )  ) یلع نوچ  و 

همان نم  يارب  ییورود  قافن و  دمآرـس  هراوخرگج و  نز  رـسپ  تفگ " نینچ  تساخاپب و  مدرم  نایم  دایز  داد ، دیعو  هدعو و  واب  تشون و 
زا همه  هک  دراد  رارق  حالـس  لماک  درم  رازه  دون  اب  ص )  ) ادخ لوسر  يومع  رـسپ  وا  نم و  نایم  هکنآ  لاح  تسا و  هداد  میب  ارم  هتـشون و 

". تفای دهاوخ  هدننز  ریشمش  رایسب  يدرم  ارم  دنک  نم  گنهآ  هیواعم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دنیوا و  نایعیش 
ات تشون  همان  ناما  وا  يارب  هیواعم  دش ، نصحتم  رخطصا  رهـش  ژد  رد  دایز  دش  هارب  ور  هیواعم  يارب  اهراک  دش و  هتـشک  ع )  ) یلع نوچ  و 

دهاوخرب ژد  نامه  رد  شهاگهانپ  هب  ار  وا  هن  رگ  دنک و  يراکمه  وا  اب  دـش  یـضار  داد  دـهاوخ  واب  هیواعم  هچنآ  زا  رگا  دـیایب و  وا  شیپ 
. دنادرگ

هرود رد  هک  یلولـس  میرم  وبا  هراب  نیا  رد  تسا ، نایفـس  وبا  رـسپ  وا  هک  درک  اعدا  هیواعم  تفرگ و  الاب  شراک  دـمآ و  هیواعم  شیپ  داـیز 
تسا و هدرک  یکیدزن  وا  اب  نایفـس  وبا  درک  دازآ  ار  هیمـس  یفقث  ثراـح  هکنآ  زا  سپ  هک  داد  یهاوگ  دوب  شورفیم  فئاـط  رد  یلهاـج 
رد وا  هک  تسا  ياهفطن  زا  داـیز  تسا  هتفگیم  هک  هدینـش  نایفـس  وبا  زا  هک  داد  یهاوگ  دوـب  دـیزی  شماـن  هک  قلطـصم  ینب  زا  مه  يدرم 

و [ 285  ] دش هدناشن  یسرک  هب  هراب  نیا  رد  هیواعم  ياعدا  هنوگنیاب  تسا و  هداد  رارق  هیمس  محر 
______________________________
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همجرت 302 ج 20 و  تاحفـص 309 - برالا ، ۀیاهن  يریون ، ك ، ر . تنـس ، لها  عبانم  رد  نیگنن  ناتـساد  نیا  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 285
م) . ) نآ

267 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دش هچ  نآ  دش 

، دوب هبعش  نب  ةریغم  ماگنه  نآ  رد  هفوک  رادنامرف  تفر و  هفوک  هب  دایز  دشاب و  وا  نامرف  رظتنم  دورب و  هفوک  هب  داد  روتـسد  دایز  هب  هیواعم 
. تفر هرصب  هب  دیسر و  وا  تسدب  هرصب  تموکح  يارب  هیواعم  همان  دمآ و  دورف  یلهاب  هعیبر  نب  نامیلس  هناخ  رد  دایز 

دوجو ییاههنیک  یهورگ  نم و  نایم  انامه  تفگ  دنوادخ  يانث  دـمح و  زا  سپ  تفر  ربنم  هب  عماج  دجـسم  هب  دیـسر  هرـصب  هب  نوچ  دایز 
مهاوخن ار  یسک  هدرپ  درک و  مهاوخن  هذخاؤم  تسا  هتشاد  ینمـشد  نم  اب  هکنیا  باسح  هب  ار  سکچیه  مداهن و  اپ  ریز  ار  همه  هک  تشاد 

رب تسا  راکوکین  امـش  زا  سک  ره  داد ، مهاوخن  واب  یتلهم  درک  ناـنچ  رگا  دـنک و  راکـشآ  ار  دوخ  نطاـب  نم  يارب  دوخ  هکنآ  اـت  دـیرد 
يرادربنامرف يونـشنخس و  اب  دانک  تمحر  ناتیادخ  درادرب و  تسد  دوخ  يراکهبت  زا  تسا  راکهبت  سک  ره  دـیازفیب و  دوخ  يراکوکین 

. دمآ نییاپ  ربنم  زا  دیهد و  يرای  ار  ام 
هب دایز  درک و  رداص  مه  اب  ار  هفوک  هرـصب و  تموکح  نامرف  وا  يارب  هیواعم  تشذـگرد و  هریغم  هکنآ  ات  دـنام  هرـصب  رد  لاـس  ود  داـیز 

. تفر هفوک 
دناوخارف گنج  هب  تشگزاب  هب  ار  ترضح  درک و  ضارتعا  دوب  هدمآ  شیپ  هچنآ  رب  دمآ و  نسح  ماما  رادید  هب  هک  سک  نیتسخن  دنیوگ 

لدـع و زا  ار  اـم  امـش  مدوب ، هدرم  منیبب  ار  قاـفتا  نیا  هکنآ  زا  شیپ  متـشاد  تسود  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  تفگ " هک  دوب  يدـع  نب  رجح 
ار دوخ  میتخیرگیم و  نآ  زا  هراومه  هک  میدـمآ  رد  لطاب  هب  میدرک و  اـهر  میدوب  نآ  رد  هک  ار  یقح  اـم  يدروآ و  رد  روج  هب  يرگداد 

". میتفریذپ تسین  ام  هتسیاش  هک  ار  یتسپ  میتخاس و  نوبز  راوخ و 
دنرادیمن شوخ  ار  گنج  تسا و  حلـص  رب  مدرم  رتشیب  تبغر  لیم و  مدید  نم  دومرف " واب  دـمآ و  راوشد  ع )  ) نسح ماما  رب  رجح  نخس 

ندـش هتـشک  زا  ام  صوصخم  نایعیـش  هک  مدرک  حلـص  نیا  يارب  منک و  روبجم  دـنراد  شوخان  هک  يراک  هب  ار  ناـنآ  مرادیمن  تسود  و 
". تسا یناش  زور  ره  ار  لاعتم  دنوادخ  منک و  لوکوم  يرگید  ماگنه  هب  ار  اهگنج  نیا  مدید  تحلصم  دننامب و  ظوفحم 

ربارب رد  ار  يراوخ  هللا ، دبع  ابا  يا  دنتفگ " دنتفر و  نیـسح  ماما  دزن  ورمع  نب  ةدـیبع  اب  دـمآ و  نوریب  نسح  ماما  روضح  زا  رجح  دـیوگ ،
زیچ دیدیرخ و  تزع 

268 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
و ع )  ) نسح نک ، تفلاخم  ام  اب  راگزور  مامت  سپـس  ریذپب و  ار  ام  داهنـشیپ  زورما  طقف  دیدرک ، اهر  ار  ناوارف  زیچ  دیتفریذپ و  ار  كدـنا 

همدقم یتسرپرس  هب  ار  متـسود  نیا  نم و  نک و  عمج  یحاون  رگید  هفوک و  مدرم  زا  ار  دوخ  نایعیـش  نک ، اهر  حلـص  هرابرد  ار  شاهدیقع 
میاهتسب نامیپ  هدرک و  تعیب  ام  دومرف " نیسح  ماما  میبوکورف " اهریشمش  اب  ار  وا  هاگان  دشاب  هجوتم  دنه  رسپ  هکنیا  نودب  ات  رامگب  رکشل 

". تسین ام  تعیب  نتسکش  يارب  یهار  و 
دراو ع )  ) نسح ماما  رب  اجنآ  میتفر و  هنیدم  هب  یلیل  نب  نایفـس  نم و  تسا  هتفگیم  هک  هدش  تیاور  ینادمه  ریـشب  نب  دـمحم  نب  یلع  زا 

هدننکراوخ يا  داب  وت  رب  مالس  متفگ  نم  دندوب ، اجنآ  مه  یمعثخ  کلام  نب  جارس  یمیمت و  كادو  نب  هللا  دبع  ۀبجن و  نب  بیـسم  میدش ،
رود زج  یتین  هیواعم  اب  دوخ  حلـص  زا  نم  مناشیا ، هدننکزیزع  هکلب  متـسین  نانمؤم  هدـننکراوخ  نم  نیـشنب  داب  وت  رب  مالـس  دومرف  نانمؤم ،

اهتخرد اههوک و  اب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دنهدیم و  ناشن  یتسس  راکیپ  گنج و  يارب  نم  نارای  مدید  هک  متشادن  امش  زا  راتـشک  ندرک 
. دوبن وا  هب  راک  نیا  يراذگاو  زا  ییهراچ  زاب  میتفریم  وا  گنج  هب  مه 

تسرد تسار و  دمحم  وبا  دومرف  میتفگ  واب  دوب  هداد  نسح  ماما  هک  ار  یخساپ  میتفر و  نیسح  ماما  دزن  میدمآ و  نوریب  وا  شیپ  زا  دیوگ 
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. دینک باختنا  ار  ینیشنهناخ  امش  زا  کی  ره  دیاب  تسا  هدنز  هیواعم  هک  یماگنه  ات  دیامرفیم 

(: ع  ) یلع نب  نسح  تلحر 

وا شیپ  سک  دوب  شاهعرزم  رد  هیفنح  نب  دـمحم  شردارب  دـش ، نیگنـس  ترـضح  نآ  يرامیب  راـمیب و  هنیدـم  رد  ع )  ) نسح ماـما  سپس 
نآ دوشگ و  مشچ  ع )  ) نسح دوب ، هتسشن  تسار  تمس  رب  ع )  ) نیسح ماما  تسـشن و  ترـضح  نآ  نیلاب  پچ  تمـس  رب  دمآ و  داتـسرف و 

هدرپ تسوپ و  نوچمه  وا  هک  منکیم  یکین  ریخ و  هب  شرافـس  دـمحم  تردارب  دروم  رد  ارت  ردارب  يا  دومرف  ع )  ) نیـسح هب  دـید و  ار  ود 
ود نایم 

269 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
وا روای  وا و  هارمه  هراومه  منکیم  شرافس  ع )  ) نیسح تمزالم  هب  [ 286  ] منکیم شرافس  مه  ارت  دمحم  يا  دومرف  سپس  تسا و  مشچ 

. شاب
نآ نفد  زا  ناورم  دومرف  تلحر  نوچ  و  دیراپسب ، كاخ  هب  عیقب  رد  دندرک  يریگولج  رگا  دینک و  نفد  مدج  دقرم  رانک  ارم  دومرف  سپس 

. دش نفد  عیقب  رد  درک و  يریگولج  ص )  ) ادخ لوسر  دقرم  رانک  ترضح 
. دنتشون ع )  ) نیسح ماما  يارب  تیلست  همان  دندش و  عمج  ناشیا  ناگرزب  دیسر  هفوک  هب  ع )  ) نسح ماما  تلحر  ربخ  نوچ  و 

قاتشم دنیاج  نیا  هک  امش  نایعیش  دعب  اما  تشون " نینچ  دوب  رتیمیمص  تبحم  یتسود و  رد  ناگمه  زا  هک  بهو  یبا  نب  ةریبه  نب  ةدعج 
رد تردارب  يار  دـیدباوص  تحـص و  هب  یگمه  دـننادیمن و  گنـسمه  ربارب و  وت  اب  ار  سکچیه  دراد و  وت  ياوه  ناـشیاهناج  دـنیامش و 

تـسود رگا  يریگتخـس  نشخ و  نانمـشد  هب  تبـسن  میالم و  نابرهم و  ناتـسود  هب  تبـسن  امـش  هک  دننادیم  دـندرب و  یپ  گنج  ریخات 
". میاهدرک هدامآ  گرم  دح  ات  يراکادف  يارب  ار  دوخ  ناج  ام  هک  ایب  ام  شیپ  يریگ  تسد  رد  ار  تفالخ  هک  يراد 

: تشون نینچ  نانآ  يارب  ع )  ) نیسح ماما 
دیامرف تمحر  ناتیادخ  مرادن ، ياهشیدنا  نینچ  زورما  نم  اما  تشادیم  راوتـسا  قفوم و  شدنوادخ  درک  هچنآ  رد  مردارب  هک  مراودیما  " 

رگا دـینک  زیهرپ  دـیریگب  رارق  ینامگدـب  دروم  هکنیا  زا  تسا  هدـنز  هیواعم  هک  یماگنه  ات  دـینک و  نیمک  اـههناخ  رد  دـیبسچب و  نیمز  رب 
". مالسلا تشون و  مهاوخ  امش  يارب  ار  دوخ  هشیدنا  مدوب  هدنز  نم  دروآ و  شیپ  يزیچ  وا  يارب  دنوادخ 

درک و راضحا  دوب  ماش  رد  هک  ار  سابع  نبا  وا  دوب ، هتشون  شیارب  هنیدم  رب  وا  رادنامرف  ناورم  دیسر  هیواعم  هب  ع )  ) نسح ماما  تلحر  ربخ 
زا تفگ  سابع  نبا  درک ، يدنـسرخ  راهظا  ترـضح  نآ  تلحر  زا  لاـح  نیع  رد  تفگ و  تیلـست  واـب  تسخن  دیـسر  هیواـعم  شیپ  نوچ 

دنگوس ادخ  هب  هک  نکم  يدنسرخ  يدونشخ و  وا  گرم 
______________________________

موس نرق  گرزب  ناخروم  اریز  تسا ، یتفگش  بجعت و  بجوم  ار  ع )  ) نسح ماما  هیواعم  ندرک  مومسم  دروم  رد  يرونید  توکس  - 286
پاچ خـیرات ص 225 ج 2  یبوقعی ، ك ، ر . هنومن ، يارب  دـناهدرک ، حیرـصت  هراب  نیا  رد  دـناهدوب  وا  رـصاعم  یخرب  هک  يرجه  مراهچ  و 

سیراپ رانیمود  هیبراب  پاچ  بهذلا  جورم  يدوعس ، و  سیراپ 1919 ، راوه  ناملک  پاچ  خیراتلا ص 5 ج 6  ءدبلا و  یسدقم ، و  توریب ،
م) . ) ج 5 ص 2

270 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. ینامیمن هدنز  یکدنا  زج  وا  زا  سپ  مه  وت 

: صاع ورمع  هیواعم و 
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دعب اما  تشون "، نینچ  وا  يارب  هیواـعم  دوب  رـصم  مکاـح  دوب  هدرک  هیواـعم  اـب  هک  یطرـش  قبط  صاـع  ورمع  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـنیوگ ،
اب لاسما  تسین  نایهاپـس  يرمتـسم  قوقح و  تخادرپ  زا  شیب  يزیچ  نم  شیپ  دـناهدش و  عمج  نم  رب  یقارع  نارئاز  يزاـجح و  نایادـگ 

. تشون ار  راعشا  نیا  وا  يارب  ورمع  نک " يرای  ارم  رصم  جارخ 
ششخب قیرط  هب  ار  نیا  تسا ، هدیسرن  ثرا  نم  هب  ردام  ردپ و  زا  رـصم  دوشن و  بلاغ  وت  رب  كاسما  لخب و  هک  شاب  رذحرب  هیواعم  يا  " 

. تسا هدیخرچ  نآ  بطق  درگ  رب  یتخس  ياهگنج  يایسآ  ماهدرک و  طرش  هکلب  ماهدرواین  تسدب  مه 
دلوتم ردام  زا  هک  یماگنه  رن  رتش  هرک  دایرف  نوچ  ارنآ  دایرف  هنیآ  ره  مدرکیمن  یگداتسیا  عافد و  شنارای  یـسوم و  وبا  ربارب  رد  نم  رگا 

". يدینشیم دوشیم 
. درکن هعجارم  يدروم  چیه  رد  واب  رگید  درک و  ادیپ  راع  گنن و  وا  زا  دیسر  هیواعم  هب  خساپ  نیا  نوچ 

، دناوخب هبطخ  هک  تفر  ربنم  هب  هعمج  زور  هریغم  تشامگ ، رهش  نآ  رد  ار  هبعـش  نب  ةریغم  تفریم  هفوک  زا  هک  یماگنه  هیواعم  دنیوگ و 
زا ناباتـش  هریغم  دندرک ، باترپ  گیر  هزیرگنـس و  هریغم  هب  دوخ  نارای  زا  دـنچ  ینت  هارمه  دوب  ع )  ) یلع نایعیـش  زا  هک  يدـع  نب  رجح 
ارچ دنتفگ  هریغم  هب  دنک ، بلج  ار  وا  تیاضر  هک  داتسرف  يدع  نب  رجح  يارب  مهرد  رازه  جنپ  تشگرب و  هرامالا  راد  هب  دمآ و  دورف  ربنم 

. مداد نتشک  هب  راک  نیا  اب  ار  وا  نم  تفگ  تسا ، وت  یکبس  يراوخ و  هیام  هکنآ  لاح  يدرک و  نینچ 
رد دایز  دربیمرسب ، هفوک  رد  هام  شش  هرـصب و  رد  هام  شـش  دایز  تشاذگ  دایز  رایتخا  رد  ار  هرـصب  هفوک و  هیواعم  درم و  هریغم  نوچ  و 

هبطخ هک  تفر  ربـنم  هب  ثیرح  نب  ورمع  ییهعمج  زور  تشاـمگ ، هفوک  رد  ار  يودـع  ثیرح  نب  ورمع  هرـصب  هب  دوخ  ياهرفـس  زا  یکی 
و تسب ، ار  رد  تفر و  رصق  نورد  هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  ورمع  دندز ، گیر  واب  دندوب و  هتـسشن  هدامآ  شنارای  يدع و  نب  رجح  دناوخب ،

يارب
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. دناسر وا  عالطاب  ار  شنارای  رجح و  راک  تشون و  همان  دایز 
نآ رب  دنداهن و  دجـسم  رد  دندروآ و  خاک  زا  ار  وا  تخت  دش و  دجـسم  دراو  دـناسر و  هفوک  هب  ار  دوخ  دـیرب  کیپ و  ياهبکرم  اب  دایز 

تفگ داـیز  داد ، مالـس  تراـماب  داـیز  هب  هک  دوب  سیق  نب  ثعـشا  نب  دـمحم  دـمآ  وا  شیپ  هک  هفوک  ناـگرزب  زا  سک  نیتـسخن  تسـشن ،
تدوخ وت  تسا  راکچ  رجح  اب  ارم  تفگ  دمحم  روایب ، نم  شیپ  ار  يدع ) نب  رجح   ) تیومع رـسپ  نونکا  مه  ورب و  دهدن  مالـس  تیادخ 

. مینکیم يرود  رگید  کی  زا  ام  هک  ینادیم 
دورب و هیواعم  شیپ  ات  يوشن  وا  ضرعتم  یهد و  ناما  وا  يارب  هک  یطرـشب  مروآیم  وت  شیپ  ار  رجح  نم  ریما  يا  تفگ  هللا  دبع  نب  ریرج 

. منکیم نینچ  متفریذپ و  تفگ  دایز  دریگب ، میمصت  شاهرابرد  وا 
هارمه ار  همه  وا  دندروآ و  ار  همه  دمآرب و  وا  نارای  يوجتـسج  رد  دـندرک و  ینادـنز  ار  وا  داد  روتـسد  دروآ ، دایز  شیپ  ار  رجح  ریرج ،

. داتسرف هیواعم  دزن  یهاپس  دص 
.؟ دوریم هک  ینیبیم  ار  رجح  ایآ  رگنب  ورب و  الاب  هب  نابات  هام  يا  [" 287 . ] دورس ار  تایبا  نیا  رجح  ردام 

. داب وت  رب  تمالس  هدژم و  يدع  نادناخ  رجح  يا  رجح ، يا 
دنهد یهاوگ  هیواعم  شیپ  هک  داتـسرف  مه  هاوگ  نت  هس  دایز  دسریم " يدوبان  هب  ناهج  نیا  زا  موق  ره  رالاس  هکنادب  يوش  كاله  رگا  و 

هیواعم شیپ  هک  دندوب  ةدـینه  وبا  یثراح و  یناه  نب  حیرـش  يرعـشا و  یـسوم  وبا  رـسپ  ةدرب  وبا  نانآ  دـناهدرک و  هچ  شنارای  رجح و  هک 
نب کلام  [ 288 . ] دنتشک ار  شنارای  رجح و  داد  روتسد  هیواعم  دناهدز و  گیر  ثیرح  نب  ورمع  هب  شنارای  رجح و  دنداد  یهاوگ 

______________________________

ياقآ همجرت  يربط ص 2847  لیرب و  پاچ  ص 153 ج 6  دعس ، نبا  تاقبط  رد  تسا  رتشیب  مه  نآ  رامش  هک  تایبا  نیا  هدنیارـس  - 287
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م) . ) تسا يراصنا  دیز  رتخد  دنه  دناهتفرگ ، تاقبط  زا  رفن  ود  نیا  دبال  هک  يریون ص 340 ج 20  برالا  ۀیاهن  هدنیاپ و 
تاقبط ج 6 دعـس ، نبا  ك ، ر . مالـسا ، خـیرات  رد  وا  هسامح  تیمها  يدـع و  نب  رجح  يراوگرزب  یگرزب و  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  - 288
تاحفـص 2847- خیرات  يربط ، 15 ج 5 و  تاحفـص 18 - رانیمود  هیبراب  پاچ  بهذلا  جورم  يدوعـسم  لیرب ، پاچ   151 تاحفص 4 -
رد ریثا  نبا  تسا ، هدوب  زین  ص )  ) ادـخ لوسر  باحـصا  زا  رجح  ترجه ، مکی  هاجنپ و  لاس  عیاقو  لـیذ  هدـنیاپ  ياـقآ  همجرت  ج 7   2813

م) . ) ۀعساو ۀمحر  هیلع  هللا  ۀمحر  تسا  هدوب  هوعدلا  باجتسم  رجح  هک  دسیونیم  هباغلا  دسا 
272 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هتـشک راوازـس  ات  دـندوب  هدرکن  یهانگ  هک  يدرک  يدنـسپان  راک  هورگ  نیا  نتـشک  رد  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  تفر و  هیواـعم  شیپ  ةریبه 
اهنیا رگا  دنبوشآ و  هنتف و  نارس  ناشیا  دوب  هتشون  هک  دیسر  دایز  همان  یلو  منک  وفع  ار  ناشیا  متـشاد  میمـصت  تفگ  هیواعم  دنـشاب ، ندش 

. تخاس یهاوخ  نکهشیر  ار  هنتف  یشکب  ار 
دوب و ع )  ) یلع باحصا  ناگرزب  زا  رجح  دندش ، ناساره  نیگهودنا و  تخس  هفوک  مدرم  دندش  هتـشک  وا  نارای  يدع و  نب  رجح  نوچ  و 

ناگدازدنزرف زا  ود  ره  نآ  دنک  لزع  بصنم  نآ  زا  ار  سیق  نب  ثعـشا  درامگب و  هدـنک  هلیبق  يرالاس  هب  ار  وا  دوب  هتـساوخ  ترـضح  نآ 
دنک لوبق  ار  هدنک  یتسرپرـس  تسا  هدنز  ثعـشا  ات  هکنیا  زا  يدـع  نب  رجح  دـندوب ، [ 289"  ] رارملا لـکآ  هب " فورعم  ورمع  نب  ثراـح 

. درک يراددوخ 
ترـضح نآ  رب  تخـس  دندناسر ، ناشیا  عالطاب  ار  رجح  ندش  هتـشک  ربخ  دنتفر و  ع )  ) نیـسح ماما  روضح  هب  هفوک  فارـشا  زا  دنچ  ینت 

. دومرف نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دمآ و  نارگ 
واب ربخ  نیا  نوچ  هک  دوب  هنیدم  مکاح  ناورم  ماگنه  نآ  رد  دندرکیم  دش  دمآ و  ع )  ) نیـسح ماما  شیپ  دندنام و  هنیدم  رد  نت  دنچ  نآ 

دمآ و وا  اب  دناهدنام و  اج  نیا  نونکا  دـناهدمآ و  ع )  ) نیـسح شیپ  قارع  لها  زا  ینادرم  هک  داد  عالطا  تشون و  همان  هیواعم  يارب  دیـسر 
. سیونب نم  يارب  ینیبیم  تحلصم  هچ  ره  دنراد  دش 

نامیپ زا  تسکـش و  دهاوخن  ار  ام  تعیب  تسا و  هدرک  تعیب  ام  اب  وا  هک  وشم  ع )  ) نیـسح ضرعتم  يراک  چـیه  رد  تشون  وا  يارب  هیواعم 
. دیزرو دهاوخن  فلخت 

تـسار تسد  اب  هک  سک  نآ  هچ  تسین  وت  هتـسیاش  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  وت  هیحان  زا  ییاهربخ  دعب  اما  تشون  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  و 
نک و راکنا  ارم  قح  مه  وت  مدرک  راکنا  ارت  قح  نم  رگا  هک  نادب  دانک  تمحر  تیادخ  دنامب و  رادافو  تسا  هتـسیاش  دنکیم  تعیب  دوخ 

. مالسلا دنبیرفن و  ارت  دنبوشآ  هنتف و  رادتسود  هک  یناگیامورف  درک ، مهاوخ  نانچ  مه  نم  ینک  رکم  نم  اب  رگا 
يدب هنوگچیه  هیواعم  یگدنز  تدم  رد  دنیوگ ، منک " مایق  وت  فالخ  رب  گنج و  وت  اب  مهاوخیمن  نم  تشون " وا  يارب  ع )  ) نیسح ماما 

وا زا  يدنسپان  راک  ای 
______________________________

دنک و هیذغت  هایگ  نآ  گرب  اب  تسناوت  دـش و  یگنـسرگ  راتفرگ  يرفـس  رد  صخـش  نیا  نوچ  تسا و  یخلت  هایگ  تخرد و  رارم  - 289
. دش فورعم  بقل  نیاب  وا  دندرم  شناهارمه  رتشیب 

273 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
ندرک یکین  رد  تشادن و  غیرد  نانآ  زا  دوب  هدرک  طرش  هک  ار  يروما  زا  زیچ  چیه  وا  و  [ 290  ] دزن رس  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  تبسن 

. دادن شور  رییغت  اهناب  تبسن 
دوب ترجه  موس  هاجنپ و  لاس  هک  هیواعم  تموکح  مهدزیـس  لاس  رد  درک و  تموکح  هفوک  هرـصب و  رب  لاس  راـهچ  تدـم  داـیز  دـنیوگ 

. دیسرارف شگرم 
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نب هللا  دبع  نم  مترخآ ، زور  نیتسخن  ایند و  زا  زور  نیرخآ  رد  مسیونیم  وت  يارب  ار  همان  نیا  هک  نونکا  تشون ". نینچ  هیواعم  يارب  دایز 
". مالسلا مدرک و  مکاح  هرصب  رب  ار  يرازف  بدنج  نب  ةرمس  هفوک و  رب  ار  دیسا  نب  دلاخ 

رد يریخ  دیما  رگا  تفگ  تسین ، رفن  ود  نیا  زا  رتمک  هکنآ  لاح  یتشامگن و  رهـش  ود  نیا  زا  یکی  رب  ار  هللا  دیبع  ترـسپ  ارچ  دـنتفگ  واب 
. درک دهاوخ  مادقا  راک  نیا  رب  هیواعم  شیومع  دشاب  وا 

. دندرپس كاخ  هب  شیرق  ناتسروگ  رد  ار  وا  درازگ و  زامن  وا  رب  هللا  دیبع  شرسپ  تشذگرد و  دایز  و 
دبع دعب  تشون و  دایز  نب  هللا  دیبع  يارب  ار  هرـصب  تموکح  نامرف  هیواعم  درک و  تموکح  هفوک  رب  هام  تشه  دیـسا  نب  دلاخ  نب  هللا  دبع 

. تشامگ هفوک  تموکح  هب  ار  يراصنا  ریشب  نب  نامعن  درک و  لزع  هفوک  زا  ار  دلاخ  نب  هللا 

: هیواعم گرم 

دوبن قشمد  رد  هک  دـیزی  شرـسپ  لابند  هب  سک  درم ، نآ  رد  هک  ییرامیب  دـش . رامیب  هیواعم  دیـسرارف  ترجه  متـصش  لاـس  نوچ  دـنیوگ 
شنانابهگن رالاس  هک  ار  هبقع  نب  ملـسم  نانابـساپ و  رالاس  هک  ار  يرهف  سیق  نب  كاحـض  داـتفا ، ریخاـت  هب  دـیزی  ندـمآ  نوچ  و  داتـسرف ،

ار ناشیا  زا  سک  ره  هک  دینک  غالبا  واب  زاجح  مدرم  هرابرد  ارم  نامرف  دینک و  غالبا  دـیزی  هب  ارم  تیـصو  تفگ  ود  ناب  تساوخ و  دـندوب 
واب قارع  مدرم  هرابرد  دنیوا ، هشیر  لصا و  نانآ  هک  دهد  رارق  دقفت  دروم  دنتـسه  بیاغ  هک  ار  نانآ  درادب و  یمارگ  دـیآیم  وا  شیپ  هک 

یتسود نانآ  اب  هک  مهدیم  نامرف 
______________________________

دسج نفد  زا  وا  مکاح  درک و  مومسم  هسیسد  اب  ار  هیلع  هللا  مالس  یبتجم  ترـضح  هکنیا  زا  رتمهم  يرازآ  هچ  تسا  بیجع  یتسارب  - 290
تشک و ار  يدع  نب  رجح  نوچ  يدرم  گرزب  درکن و  راتفر  ار  همانحلـص  داوم  درک و  يریگولج  شراوگرزب  دج  دقرم  رانک  رد  وا  رهطم 

م) . ) مهنیم اپ  ریز  ار  نآ  طیارش  همانحلص و  داوم  هک  درک  نالعا  امسر  هفوک  دجسم  رد 
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شیوخ صاوخ  زا  دوخ و  مشچ  ود  نوچمه  ار  نانآ  هک  مهدیم  نامرف  ماش  مدرم  هرابرد  درذگرد ، نانآ  ياهشزغل  زا  دنک و  ینابرهم  و 
. دنریگب وخ  نارگید  ياهتداع  هب  ادابم  هک  دربن  ماش  زا  نوریب  ینالوط  یتدم  يارب  ار  ناشیا  دهد و  رارق 

رکب و وبا  نب  نمحرلا  دبع  رمع و  نب  هللا  دبع  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نانآ  مرادن و  میب  درم  راهچ  زا  زج  وا  رب  نم  هک  دـیناسرب  وا  عالطاب  و 
. دنریبز نب  هللا  دبع 

وا زا  يدـش  زوریپ  وا  رب  درک و  نینچ  رگا  دـننک  جورخ  هب  راداو  دـننکن و  اـهر  ار  وا  قارع  مدرم  مـنکیم  لاـیخ  ع )  ) یلع نـب  نیـسح  اـما 
چیه نودـب  هکنآ  رگم  تسین  تموکح  ناـهاوخ  هتـشاد و  لوغـشم  دوـخ  هب  ار  وا  تداـبع  هک  تسا  يدرم  رمع  نب  هللا  دـبع  اـما  رذـگرد ،

تموکح رکف  هب  هک  دراد  ار  ماقم  نآ  مدرم  رظن  رد  هن  تسا و  یتیـصخش  نانچ  هن  ار  رکب  وبا  نب  نمحرلا  دبع  دیآ ، شیپ  وا  يارب  یتمحز 
تسا و وت  نیمک  رد  ریـش  نوچ  هک  سک  نآ  اما  دوش ، مهارف  وا  يارب  یتمحز  چـیه  نودـب  هکنیا  رگم  دـنک  ییوجهراچ  نآ  يارب  دـشاب و 

زوریپ وا  رب  درک و  نانچ  رگا  تسا  ریبز  نب  هللا  دبع  انامه  درک  دهاوخ  هلمح  وت  هب  دنک  ادیپ  یتصرف  نوچ  دهدیم و  بیرف  ارت  هابور  نوچ 
نک و ظفح  دوخ  ششوک  اب  ار  دوخ  موق  نوخ  ریذپب ، وا  زا  تروص  نآ  رد  هک  دهد  حلـص  داهنـشیپ  هکنیا  رگم  نک  هراپ  هراپ  ار  وا  يدش 

. ناشوپب ار  ناشیا  دوخ  يرابدرب  ملح و  اب  زاس و  فرطرب  دوخ  ياهششخب  اب  ار  ناشیا  ییوجهزیتس 
. تشذگرد تفگ و  واب  شدوخ  رگید  راب  ار  تیصو  نیا  هیواعم  دمآ و  دیزی  ماگنه  نیا  رد 

. تفگ نینچ  تفر و  ربنم  هب  دمآ و  قشمد  گرزب  دجسم  هب  تشاد  هارمه  ار  هیواعم  نفک  هک  یلاح  رد  سیق  نب  كاحض 
هب درک و  یگدنز  هزادناب  داد و  یهاشداپ  دوخ  ناگدنب  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  ادخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  نایفـس  وبا  نب  ۀـیواعم  مدرم  يا 
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اب ار  وا  مینکیم و  شروگ  دراو  ار  وا  دـناشوپ و  میهاوخ  نآ  رد  ار  وا  ام  هک  تسوا  نفک  دـینیبیم  هک  هنوگناـمه  نیا  تفر ، اـیند  زا  لـجا 
. دوش رضاح  رهظ  زامن  زا  سپ  دنک  تکرش  شاهزانج  عییشت  رد  دراد  تسود  امش  زا  سک  ره  میراذگیماو و  شیادخ 

. دندرک شکاخ  هب  دندرب و  دندرک و  زیهجت  ار  هیواعم  هزانج  دندش و  عمج  دندرازگ . رهظ  زامن  نوچ  دندش و  هدنکارپ  مدرم 
275 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: دیزی اب  تعیب 

هراشا

دوخ هناخ  هب  دندرک و  تعیب  دـناوخارف و  دوخ  اب  ندرک  تعیب  هب  ار  مدرم  دـمآرد ، رهـش  گرزب  دجـسم  هب  تشگرب و  ردـپ  نفد  زا  دـیزی 
. تشگرب

رب دوب و  هیما  رسپ  ناوفص  رسپ  میکح  رسپ  ییحی  هکم  مکاح  دوب و  نایفـس  وبا  رـسپ  هبتع  رـسپ  دیلو  هنیدم  مکاح  درم ، هیواعم  هک  یماگنه 
. دایز نب  هللا  دیبع  هرصب  رب  تشاد و  تموکح  يراصنا  ریشب  نب  نامعن  هفوک 

ناـناب دریگب و  تخـس  نت  راـهچ  نآ  رب  تعیب  هراـبرد  اـت  تشوـن  هماـن  دـیلو  هب  دوـبن و  نت  راـهچ  نآ  زا  نتفرگ  تعیب  زج  یتـمه  ار  دـیزی 
. دهدن تعیب  زا  یچیپرس  هزاجا  هنوگچیه 

سک دوب  فالتخا  ناورم  وا و  نایم  هکنآ  اب  تشاد و  هدیشوپ  ار  همان  تسخن  دش و  كانمیب  بوشآ  زورب  زا  دیـسر  دیلو  هب  همان  نیا  نوچ 
. درک تروشم  وا  اب  دناوخ و  وا  يارب  ار  دیزی  همان  دیلو  دمآ  وا  شیپ  ناورم  تساوخ ، ار  وا  داتسرف و 

بظاوم تخس  یلو  [ 291  ] دنتـسین تفالخ  راتـساوخ  ود  نآ  هک  سرتم  رکب  وبا  نب  نمحرلا  دبع  رمع و  نب  هللا  دبع  هیحان  زا  تفگ  ناورم 
دوش و راکـشآ  ربخ  هکنآ  زا  شیپ  هن  رگ  رتهب و  هچ  هک  دندرک ، تعیب  رگا  تسرف  سک  نونکا  مه  شاب و  ریبز  نب  هللا  دـبع  و  ع )  ) نیـسح

. نزب ار  ود  ره  ندرگ  دزاس ، رهاظ  ار  دوخ  تفلاخم  دزیرگب و  ییاج  ناشیا  زا  کی  ره 
دبع و  ع )  ) یلع نب  نیسح  ورب  ناجرـسپ  تفگ ، تشاد  روضح  اجنآ  دوب و  غولب  نس  رد  یناوجون  هک  نامثع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  هب  دیلو 

. ناوخارف ار  ریبز  نب  هللا 
مییآیم و وت  یپ  زا  ام  ورب  دنتفگ  دییآ ، وا  شیپ  دیریذپب و  ار  ریما  توعد  تفگ  دید و  هتـسشن  اجنآ  ار  ود  نآ  تفر و  دجـسم  هب  كرـسپ 
؟ تسا هداتـسرف  اـم  شیپ  یـسک  تعاـس  نیا  رد  يروظنم  هچ  يارب  ینکیم  لاـیخ  تفگ  ع )  ) نیـسح هب  ریبز  نبا  تشگرب  كرـسپ  نوـچ 

شیپ تعیب  يارب  تسا و  هدرم  هیواعم  منکیم  نامگ  دومرف 
______________________________

ات ياهلاس 53  رد  فالتخاب  ار  رکب  وبا  رسپ  نمحرلا  دبع  گرم  لاجر  ملع  نادنمشناد  ناخروم و  زا  یهورگ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  - 291
هباغلا دسا  ریثا ، نبا  هرامـش 5143 و  لیذ  هباصا  رجح ، نبا  ك ، ر . رتشیب ، عالطا  يارب  دـناهدرک ، تبث  هیواعم  گرم  زا  شیپ  يرجه و   56

م) . ) ص 306 ج 3
276 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دنتشگرب دوخ  ياههناخ  هب  ود  ره  و  مرادن ، ینامگ  نیا  زج  مه  نم  تفگ  ریبز  نبا  تسا ، هداتسرف  ام 
رگا دننیشن و  رد  رب  دومرف  روتسد  ناناب  تفر و  هرامالا  راد  يوسب  درک و  عمج  ار  شیوخ  نامالغ  ناتسود و  زا  دنچ  ینت  ع )  ) نیـسح ماما 

. دنروآ موجه  هناخ  نوردب  دندینش  ار  وا  يادص 
نم نوچ  یسک  دومرف  خساپ  رد  دناوخ  ع )  ) نیسح يارب  ار  همان  دیلو  دوب ، اجنآ  مه  ناورم  تسشن ، وا  رانک  تفر و  دیلو  شیپ  ع )  ) نیسح
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ناشیا زا  یکی  دـمآ و  مهاوخ  مه  نم  يدرک  عمج  راک  نیا  يارب  ار  مدرم  هاـگ  ره  متـسه و  وت  سرتسد  رد  نم  دـنکیمن و  تعیب  یناـهنپ 
. متسه

. تشگرب ماما  و  دمآ ، یهاوخ  ام  شیپ  مدرم  اب  ورب و  تفگ  ع )  ) نیسح ماما  هب  دوب و  تیفاع  رادتسود  يدرم  دیلو 
وت رب  ياو  يا  تفگ  دیلو  داد ، دهاوخن  وت  هب  یتصرف  نینچ  زگره  رگید  مسق  ادـخ  هب  يدرک و  تفلاخم  نم  يار  اب  تفگ  دـیلو  هب  ناورم 

نوخ يارب  تمایق  زور  هک  یـسک  دـنگوس  ادـخ  هب  مشکب ؟ ار  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  نیـسح  هک  ینکیم  ییاـمنهار  نم  هب 
. دوب دهاوخ  کبس  یهلا  هاگشیپ  رد  شلمع  يوزارت  دریگ  رارق  هذخاؤم  دروم  نیسح 

هار تفرن و  هارهاش  زا  تخیرگ و  هکم  يوس  هب  دیـسرارف  بش  نوچ  درک و  لفاغ  ار  دـیلو  دـش و  هدـنهانپ  دوخ  هناخ  رد  ریبز  نب  هللا  دـبع 
. تفرگ شیپ  ار  ههاریب 

دنروآ و تسدب  وا  زا  يرثا  دنتسناوتن  هک  داتـسرف  وا  بیقعت  هب  راوس  یـس  هارمه  ار  نیدک  نب  بیبح  دیـسر و  دیلو  هب  ربخ  نیا  حبـص  ادرف 
. دندنارذگ ریبز  نبا  يوجتسج  رد  ار  زور  نآ  مامت 

شناگدازردارب و موثلک و  ما  بنیز و  شرهاوخ  ود  دش ، نوریب  هکم  يوس  هب  مه  ع )  ) نیـسح ماما  دش  کیرات  اوه  دیـسرارف و  بش  نوچ 
رد وا  هک  هیفنح  نب  دـمحم  زا  ریغ  دـنتفر  ناشیا  هارمه  دـندوب  هنیدـم  رد  هک  شاهداوناـخ  دارفا  مومع  ساـبع و  رفعج و  رکب  وبا  شناردارب 

. دوب هتفر  هکم  هب  نآ  زا  شیپ  زور  دنچ  مه  سابع  نبا  دنام ، هنیدم 
اب دومیپیم  ار  هکم  هنیدم و  نایم  لزانم  ع )  ) نیسح ماما  هک  روط  نامه 

277 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
تفگ هللا  دـبع  موریم ، هکم  هب  الاح  دومرف  يراد ؟ اجک  دـصق  دیـسرپ  هللا  دـبع  دـش ، وربور  دـمآ  هنیدـم  هب  هکم  زا  هک  عیطم  نب  هللا  دـبع 

. میوگب وت  هب  ار  دوخ  يار  مراد  تسود  یلو  دروآ  شیپ  ریخ  وت  يارب  دنوادخ 
هک شاب  رذحرب  هفوک  زا  يورب  يرگید  رهـش  هب  رهـش  نآ  زا  یتساوخ  رگا  يدیـسر  هکم  هب  نوچ  تفگ  تسیچ ؟ وت  يار  هدـیقع و  دومرف 

کیدزن هک  دندز  واب  یتبرـض  دندرک و  ریگلفاغ  ار  وا  دندادن و  يرای  ار  تردارب  دش و  هتـشک  اجنآ  تردپ  تسا ، هدنخرفان  موش و  يرهش 
توعد اجنآ  اج  همه  زا  ار  دوخ  نایعیش  سپس  دنرادیمن ، ربارب  وت  اب  ار  سکچیه  زاجح  مدرم  هک  نامب  هکم  مرح  رد  دیآ . رد  ياپ  زا  دوب 

. دمآ دنهاوخ  وت  شیپ  ناگمه  هک  نک 
". دومرف دهاوخ  ردقم  درادب  تسود  ار  هچنآ  دنوادخ  دومرف " واب  نیسح  ماما 

دمآ تفر و  ناشیا  دزن  مدرم  دمآ و  دورف  [ 292  ] یلع بعش  هلحم  رد  دیسر و  هکم  هب  ات  درک  تکرح  دومرف و  اهر  ار  دوخ  بکرم  ماگل  و 
دمآ و وا  شیپ  ع )  ) نیـسح ماما  ندمآ  زا  شیپ  هکنآ  لاح  دـندرک و  اهر  ار  ریبز  نبا  دـندمآیم و  شروضح  هب  هورگ  هورگ  دـندرکیم و 

راچان دمآ و  دنهاوخن  وا  شیپ  مدرم  دشاب  هکم  رد  نیسح  ماما  ات  هک  تسناد  دمآ و  شوخان  ریبز  نب  هللا  دبع  رب  عوضوم  نیا  دنتـشاد ، دش 
. درک لزع  هکم  يرادنامرف  زا  ار  مکح  نب  ییحی  دیزی ، ماگنه  نیا  رد  و  دمآیم ، ع )  ) نیسح ماما  دزن  رصع  حبص و 

[ البرک هعقاو  ]

ع)  ) نیسح هفوک و  مدرم 

هناخ رد  نایعیـش  زا  یهورگ  دیـسر  هفوک  مدرم  عالطاب  هکم  هب  هنیدـم  زا  ع )  ) نیـسح ماما  نتفر  نوریب  هیواعم و  گرم  ربخ  نوچ  دـنیوگ ،
ار تموکح  ات  دیآ  ناشیا  شیپ  دنهاوخب  دنـسیونب و  همان  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  هک  دـندرک  قافتا  دـندش و  عمج  [ 293  ] درص نب  نامیلس 
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نینچ دننار . نوریب  هفوک  زا  ار  ریشب  نب  نامعن  دننک و  میلست  ناشیاب 
______________________________

تاحفـص ك ، ر . تسا ، هدرب  ماـن  نآ  زا  ررکم  هکم  راـبخا  رد  موس  نرق  هتـشذگرد  یقرزا  دـیلولا  وـبا  هکم ، فورعم  ياـههلحم  زا  - 292
م) . ) يدالیم هکم 1978  پاچ  175 ج 2  - 186

هس دون و  رد  داد ، رییغت  نامیلـس  هب  ارنآ  ربمایپ  دوب و  راسی  شمان  تیلهاج  رد  یلع ، نینمؤملا  ریما  نارای  و  ادخ ، لوسر  باحـصا  زا  - 293
م) . ) هباغلا ص 351 ج 2 دسا  ریثا ، نبا  ك ، ر . دش ، هتشک  دایز  هللا  دیبع  اب  گنج  رد  ترجه  لاس 65  هب  یگلاس 

278 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
روضح هب  هکم  رد  ناضمر  مهد  رد  نانآ  دنداتسرف و  یملـس  كادو  نب  هللا  دبع  ینادمه و  عیبس  نب  هللا  دیبع  هارمه  ارنآ  دنتـشون و  ياهمان 

. دنداد ناشیاب  ار  همان  دندیسر و  ع )  ) ماما
هفوک نارـس  ناگرزب و  زا  رگید  همان  هاجنپ  هارمه  یبحرا  دـیبع  نب  نمحرلا  دـبع  يوادیـص و  رهـسم  نب  رـشب  هک  دوب  هدـشن  بش  زور  نآ 

. دندوب هتشون  درم  راهچ  ای  هس  ای  ود  ار  همان  ره  دندیسر و 
نوچ و  دوب ، همان  هاجنپ  دودح  زین  ود  نآ  هارمه  دندیـسر و  مه  یمعثخ  هللا  دبع  نب  دیعـس  و  [ 294  ] یعیبس یناه  نب  یناه  زور  نآ  يادرف 
سیق نب  ةورع  ثراح و  نب  دیزی  رجبا و  نب  راجح  یعبر و  نب  ثبش  ياضماب  ياهمان  هک  دیسر  یفقث  هللا  دبع  نب  دیعـس  دش  بش  زور  نآ 

اب هفوک  مدرم  ناگداتسرف  یپایپ  زور  دنچ  ات  دروآ و  دندوب  هفوک  مدرم  نارس  ناگمه  هک  دراطع  نب  ریسع  نب  دمحم  جاجح و  نب  ورمع  و 
. دش هدنکآ  ناشیا  ياههمان  زا  گرزب  لاوج  ود  هک  نانچنآ  دندیسریم  ناشیا  ياههمان 

. دوب نینچ  همان  نآ  نومضم  داد و  هللا  دبع  نب  دیعس  یناه و  نب  یناه  هب  ارنآ  تشاد و  موقرم  خساپ  کی  ناگمه  يارب  ع )  ) نیسح ماما 
، داب امش  رب  مالس  دسرب ، واب  همان  نیا  دناهفوک و  رد  هک  وا  نایعیش  ناتسود و  زا  سک  ره  هب  یلع  نب  نیسح  زا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  " 
زا دوخ  دامتعا  دروم  صخش  میومع و  رسپ  ردارب و  نونکا  میایب ، امش  شیپ  دیراد  تسود  هک  متسناد  دیسر و  نم  هب  امـش  ياههمان  دعب  و 
نم يارب  دوشیم  نشور  وا  رب  امـش  عامتجا  زا  ار  هچنآ  دـنادب و  ار  امـش  راک  تقیقح  ات  مداتـسرف  امـش  يوس  ار  لیقع  نب  ملـسم  منادـناخ 
امـش شیپ  دوز  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  تسا  نآ  زا  یکاح  امـش  ناگداتـسرف  راتفگ  امـش و  ياههمان  هک  دشاب  هنوگنامه  رگا  دسیونب ،

". مالسلا و  دمآ ، مهاوخ 
يور و هفوک  هب  هک  متسناد  حالص  هب  نینچ  ومع  رـسپ  يا  دومرف ، واب  ماما  دوب ، هدمآ  هکم  هب  هنیدم  زا  نیـسح  ماما  هارمه  لیقع  نب  ملـسم 

باتش اب  تسا  نآ  زا  یکاح  ناشیاههمان  هک  دندوب  هنوگنامه  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  هچ  رب  نآ  مدرم  يار  يرگنب 
______________________________

، نوراه دمحم  مالسلا  دبع  پاچ  برعلا ص 455  باسنا  ةرهمج  مزح ، نبا  ك ، ر . تسا ، هعازخ  گرزب  هلیبق  ياـههخاش  زا  عیبس : - 294
م) . ) رصم 1971
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. درگرب ناباتش  دوب  يرگید  هنوگ  هب  رگا  میآ و  وت  شیپ  دوز  هک  سیونب  نم  يارب 

مگ ار  هار  یبـش  درک ، تکرح  تشادرب و  سیق  هلیبـق  زا  اـمنهار  ود  سپـس  دـنک و  رادـید  دوخ  نادـناخ  زا  هک  تفر  هنیدـم  هار  زا  ملـسم 
نتفر هار  يارای  دنداتفا و  رد  امنهار  ود  نآ  دش  تخـس  ناشیا  رب  امرگ  یگنـشت و  دندنام ، نادرگرـس  نابایب  رد  دش  حبـص  نوچ  دندرک و 

دندرک اهر  ار  ود  نآ  شناهارمه  ملسم و  ینک ، ادیپ  تاجن  وت  دیاش  هدم  رییغت  ار  دوخ  هار  ورب و  يوس  نیا  زا  دنتفگ  ملـسم  هب  دنتـشادن و 
زا ياهداتـسرف  هارمه  دـنام و  بآ  نامه  رانک  ملـسم  دندیـسر و  یبآ  رانک  دـندناسر و  یهارب  ار  دوخ  دنتـشاد  یقمر  زونه  هک  یلاح  رد  و 

عالطاب دوب  هدید  هک  ار  ییاهیتخـس  امنهار و  ود  دوخ و  ربخ  تشون و  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  ياهمان  درک  ریجا  ار  وا  هک  لحم  نآ  نانکاس 
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نامه رد  وا  هک  تشون  دـنک و  هناور  ار  يرگید  سک  دـیامرف و  فاعم  ار  وا  درک  اعدتـسا  تسا و  هدز  دـب  لاف  هار  نیا  زا  تفگ  دـناسر و 
خساپ رد  ملسم  يارب  دناوخ و  ارنآ  هک  دناسر  ع )  ) نیسح ماما  هب  ار  همان  تفر و  هکم  هب  هداتسرف  [ 295 . ] دوب دهاوخ  میقم  ثبرح  يارحص 

وت هب  هک  يروتـسد  يارجا  يارب  مه  نونکا  مداتـسرف ، نآ  يارب  ارت  هک  تسا  هدـش  يراـک  ماـجنا  زا  وت  عناـم  سرت  منکیم  لاـیخ  تشون "
". مالسلا و  مرادیمن ، فاعم  ارت  نم  نک و  تکرح  ماهداد 

. هفوک رد  ملسم 

هراشا

. دش دراو  تسا  بیسم  هناخ  هب  فورعم  زورما  دوب و  ةدیبع  وبا  نب  راتخم  هناخ  هک  ییهناخ  رد  دیسر و  هفوک  هب  ات  درک  تکرح  ملسم 
نب نامعن  دش و  عیاش  هفوک  هب  وا  ندمآ  ربخ  دناوخیم و  ناشیا  يارب  ار  ع )  ) نیـسح ماما  همان  وا  دندرکیم و  دش  دـمآ و  وا  شیپ  نایعیش 

هلمح نم  هب  هک  یـسک  رب  زج  درک و  مهاوخن  گنج  دـنک  راکیپ  نم  اب  هک  یـسک  اب  زج  نم  تفگ  دـش و  هاگآ  نآ  زا  هفوک  مکاـح  ریـشب 
رارق نم  يوراـیور  اراکـشآ  دنکـشب و  ار  دوخ  تعیب  سک  ره  یلو  مریگیمن  نظ  ءوس  تمهت و  هب  ار  یـسک  درک و  مهاوـخن  هلمح  دـنک 

اهنت دنچ  ره  درک  مهاوخ  گنج  وا  اب  دشاب  متسد  رد  مریشمش  هتسد  هک  یماگنه  ات  دریگ 
______________________________

. تساهماد هفولع  عون  نیرتهب  زا  دراد و  يدیپس  لگ  تسا و  گنررپ  زبس  هک  یهایگ  ثبرح : - 295
280 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. درمشیم منتغم  ار  دوخ  تمالس  دوب و  تیفاع  رادتسود  ریشب  نب  نامعن  مشاب ،
لیقع نب  ملسم  ندمآ  زا  ار  وا  دنتشون و  همان  وا  يارب  دندوب  هفوک  رد  دیزی  سوساج  ود  ره  هک  ۀبقع  نب  ةرامع  یمرضح و  دیعس  نب  ملسم 

هابت وت  رب  ار  مدرم  ياهلد  تسا و  هدـمآ  هفوک  هب  ع )  ) نیـسح ماما  اب  تعیب  هب  مدرم  توعد  يارب  وا  هک  دنتـشون  دـندرک و  هاـگآ  هفوک  هب 
تدوخ هک  دـنک  يراتفر  وت  نمـشد  اب  دـنک و  مایق  وت  نامرف  يارجا  هب  هک  تسرفب  ار  یـسک  يراد  تموکح  هب  يزاـین  رگا  تسا و  هدرک 

. دنکیم یناوتان  هب  رهاظت  ای  تسا  ناوتان  ریشب  نامعن  هک  درک ، یهاوخ 
ملسم دور و  هفوک  هب  داد  روتـسد  واب  دنتـشون و  دایز  نب  هللا  دیبع  يارب  ار  هفوک  تموکح  نامرف  داد  روتـسد  دیـسر  دیزی  هب  همان  نیا  نوچ 

نب ملـسم  هب  ار  همان  دـیزی  دـنک ، دـیعبت  هرـصب  هفوک و  زا  ای  دـشکب  ار  وا  دوش و  زوریپ  وا  رب  ات  دـنک  بیقعت  تبقارم  تقد و  اب  ار  لیقع  نب 
دایز نب  هللا  دیبع  هب  ار  همان  دـناسر و  هرـصب  هب  ار  دوخ  ملـسم  دـنک ، تکرح  ناباتـش  تفگ  داد و  [ 296  ] ملـسم نب  ۀبیتق  ردپ  یلهاب  ورمع 

. درک میلست 
نآ نتم  داتسرف و  هرصب  هب  ناملس  مانب  دوخ  نامالغ  زا  یکی  هارمه  ارنآ  تشون و  ياهمان  هرصب  رد  دوخ  نایعیش  يارب  مه  ع )  ) نیـسح ماما 

. دوب نینچ 
نب سیق  ورمع و  نب  دوعـسم  دوراج و  نب  رذـنم  سیق و  نب  فنحا  عمـسم و  نب  کـلام  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  " 

ياههار هب  دیریذپب  رگا  مناوخیمارف و  اهتعدب  ندرک  دوبان  قح و  ياههناشن  راثآ و  ندرک  هدنز  هب  ار  امش  نم  انامه  امش ، رب  مالـس  مثیه ،
". مالسلا و  دش ، دیهاوخ  نومنهر  تیاده 

شیپ وا  دوب ، دایز  نب  هللا  دیبع  رـسمه  دنه  شرتخد  هک  دوراج  نب  رذنم  زا  ریغ  دنتـشاد  هدیـشوپ  ارنآ  یگمه  دیـسر  ناشیاب  همان  نیا  نوچ 
ادیپ ار  ع )  ) نیسح ماما  هداتسرف  داد  روتـسد  دایز  نب  هللا  دیبع  تخاس ، هاگآ  ار  وا  دوب  هدش  هتـشون  نآ  رد  هچنآ  همان و  زا  تفر و  هللا  دیبع 

. دندز ندرگ  دندروآ و  دنتفرگ و  ار  وا  هک  دننک 
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اب هراق  هلیبق  تفگ ، تساخرب و  وا  دندش  عمج  وا  نانخس  ندینـش  يارب  مدرم  دمآ و  هرـصب  گرزب  دجـسم  هب  نآ  زا  سپ  دایز  نب  هللا  دیبع 
نآ رب  هک  دوخ  بیقر 

______________________________

، وا لاح  حرش  زا  رتشیب  عالطا  يارب  ناسارخ : ير و  مکاح  نایناورم )  ) نایوما گرزب  يارما  زا  يرجه  هتشذگرد 96  دلوتم 49  هبیتق  - 296
م) . ) هدنیآ ياهلصف  رد  باتک  نیمه  رد  نامیلس و  کلملا و  دبع  ناورم و  تموکح  لیذ  برالا  ۀیاهن  لماک ، يربط ، ك ، ر .

281 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
هب نونکا  نم  تسا و  هتـشامگ  هفوک  هرـصب و  تموکح  هب  ارم  نانمؤم  ریما  هرـصب  مدرم  يا  [ 297 ، ] درک راتفر  فاصنا  هب  دوب  هتخادـنا  ریت 

زیهرپ ینارپهعیاش  ییوگهوای و  ییوجهزیتس و  زا  هک  راهنز  مرامگیم ، امش  رب  دوخ  ینیشناج  هب  ار  دایز  نب  نامثع  مردارب  موریم و  هفوک 
ینکارپهعیاش و اـی  هدرک  ییوجهزیتس  تفلاـخم و  یـسک  هک  دـسرب  ربخ  نم  هب  رگا  تسین  وا  زج  ییادـخ  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دـینک و 

راکهانگ مرج  هب  ار  هاـنگیب  تسا و  رود  هک  یـسک  هاـنگ  هب  ار  کـیدزن  تشک ، مهاوخ  ار  شناگتـسب  شدوخ و  تسا  هدرک  ییوگهواـی 
. دراذگیمن یقاب  ياهناهب  دهدیم  میب  دیوگیم و  البق  هک  سک  نآ  دییایب و  تسار  هارب  ات  درک  مهاوخ  هذخاؤم 

یلاح رد  هللا  دیبع  دنتفر ، وا  اب  دوراج  نب  رذنم  روعا و  نب  کیرـش  هرـصب  ناگرزب  زا  درک ، تکرح  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  دایز  نب  هللا  دـیبع 
دندیدیم ار  هللا  دیبع  نوچ  دـندوب  ع )  ) نیـسح ماما  ندـمآ  هارب  مشچ  هفوک  رد  هک  مدرم  دـش . هفوک  دراو  دوب  هدـناشوپ  ار  دوخ  هرهچ  هک 

نداد هدژم  يداش و  ندید  زا  دایز  نبا  يدمآ ، شوخ  ادخ ، لوسر  رـسپ  رب  دورد  دنتفگیم  دـندرکیم و  اعد  دنتـساخیمرب و  شیاپ  شیپ 
هللا دیبع  دندمآ  دجسم  هب  دندناوخارف و  ار  مدرم  دناسر و  هفوک  گرزب  دجـسم  هب  ار  دوخ  دش و  تحاران  ع )  ) نیـسح ماما  ندمآ  هب  مدرم 

. تفگ نینچ  نیا  یهلا  شیاین  شیاتس و  زا  سپ  تفر و  ربنم  هب 
نم هب  تسا و  هدرک  میـسقت  ناتدوخ  نایم  ار  امـش  میانغ  تسا و  هتـشامگ  امـش  رهـش  تموکح  هب  ارم  نانمؤم  ریما  انامه  هفوک  مدرم  يا  " 
لد ود  صاخشا  ناشکرس و  رب  منک و  یکین  امش  رادربنامرف  اونـش و  صاخـشا  هب  تبـسن  مناتـسب و  ار  امـش  مولظم  داد  تسا  هداد  روتـسد 

هدنـشک و رهز  نافلاخم  يارب  منابرهم و  يردپ  نوچمه  رادربنامرف  دارفا  هب  تبـسن  درک  مهاوخ  ارجا  ار  وا  نامرف  نم  منک و  يریگتخس 
". دشیدنیب شیوخ  ناج  ظفح  يارب  طقف  دیاب  امش  زا  سک  ره 

. درک تکرح  ماش  دوخ  نطو  هب  ریشب  نب  نامعن  دش و  دراو  اجنآ  تفر و  یتموکح  خاک  هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  هاگنآ 
نامعن نتفر  وا و  ياهدیدهت  دایز و  نبا  ندمآ  ربخ  لیقع  نب  ملسم  هب  نوچ  و 

______________________________

لداعم ارنآ  ناوتب  دیاش  و  لاوطلا ص 232 ، رابخا  هب  رماع  معنملا  دبع  رتکد  یشاوح  ك ، ر . لثملا ، برض  نیا  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 297
". نادیم نیا  يوگ و  نیا  ای " تسناد  تسا " گنس  شاداپ  ار  زادناخولک  اب "

282 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
ناگرزب زا  هک  یجحذـم  ةورع  نب  یناه  هناخ  هب  ار  دوخ  دـمآ و  نوریب  دوب  نآ  رد  هک  ییهناخ  زا  بش  رخآ  دیـسرت و  دوخ  ناج  رب  دیـسر 

ملـسم دمآ ، یناه  دیایب ، وا  شیپ  داد  مایپ  دوب  دوخ  نانز  شیپ  نوردـنا و  رد  هک  یناه  هب  دـش و  وا  ینوریب  هناخ  دراو  دـناسر و  دوب  هفوک 
یتخادـنا و يراوشد  هب  ارم  راک  نیا  اب  تفگ  یناه  ینک ، ینابزیم  یهد و  هانپ  ارم  هک  ماهدـمآ  وت  شیپ  تفگ  داد و  مالـس  واب  تساخرب و 
هب ار  ملـسم  یناه  میآرب ، راک  نیا  هدـهع  زا  دـیاب  نونکا  یلو  يوش  فرـصنم  نم  زا  هک  متـشادیم  تسود  يدوب  هدـشن  ماهناـخ  دراو  رگا 

. دنتشاد دش  دمآ و  ملسم  شیپ  یناه  هناخ  رد  نایعیش  و  داد ، صاصتخا  واب  ار  نآ  زا  ییهشوگ  درب و  دوخ  ینوردنا  هناخ 
تلزنم فرش و  ياراد  هرصب  رد  کیرش  تشاد ، یتسود  دوب  هدمآ  دایز  نبا  اب  هرصب  زا  هک  مه  يرصب  روعا  نب  کیرـش  اب  هورع  نب  یناه 

زا کیرش  داد ، نکسم  دوب  هداد  اج  ار  لیقع  نب  ملسم  هک  ییهرجح  نامه  رد  ار  وا  دروآ و  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  تفر و  وا  شیپ  یناه  دوب ،
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دهع تعیب و  دندمآیم  وا  شیپ  هک  هفوک  مدرم  زا  مه  ملسم  درکیم و  قیوشت  ملسم  يرای  رب  ار  یناه  و  [ 298  ] دوب هرصب  نایعیش  ناگرزب 
. تفرگیم يرادافو  هب  نامیپ  و 

. دمآ دهاوخ  شندیدب  ادرف  هک  داتسرف  مایپ  واب  دیسر  دایز  نبا  هب  ربخ  نیا  نوچ  دش و  رامیب  یتخس  هب  یناه  هناخ  رد  روعا  نب  کیرش 
تسا هتخاس  مهارف  ناسآ و  وت  يارب  ار  راک  نیا  دنوادخ  تسا و  رگمتس  نیا  يدوبان  وت  نایعیش  وت و  یلصا  فده  تفگ  ملسم  هب  کیرش 

هب شکب و  ار  وا  ایب و  نوریب  هاگان  تفرگ  مارآ  نم  شیپ  وا  نوچ  شاـب و  هرجح  نیا  يوتـسپ  رد  وت  دـیآیم  نم  تداـیع  يارب  ادرف  وا  هک 
نم هب  دنوادخ  رگا  درک و  دهاوخن  يزیتس  وت  اب  هراب  نیا  رد  مدرم  زا  کیچیه  شاب و  اجنامه  نک و  فرـصت  ار  نآ  ورب و  یتموکح  رـصق 

. مروآیم رد  وت  اب  تعیب  هب  ار  نآ  مدرم  منکیم و  تیافک  وت  يارب  ار  اجنآ  تفر و  مهاوخ  هرصب  هب  دیامرف  تیانع  یتمالس 
. دوش هتشک  نم  هناخ  رد  دایز  نبا  هک  مرادن  تسود  نم  تفگ  یناه 

دنوادخ هب  برقت  بجوم  وا  نتشک  دنگوس  ادخ  هب  ارچ ؟ تفگ  واب  کیرش 
______________________________

واب دایز  نبا  ایآ  دـمآیم و  هفوک  هب  دایز  نبا  اب  هنوگچ  دوب  هعیـش  ناگدشهتخانـش  ناگرزب و  زا  وا  رگا  تسا ، لمات  لـباق  ریبعت  نیا  - 298
م) ( .؟ درکیم دامتعا 

283 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
يوتسپ دراو  ملسم  دیسر ، هناخ  رد  رب  ریما  دنتفگ  لاح  نیمه  رد  نکم ، یهاتوک  راک  نیا  رد  تفگ  ملسم  هب  باطخ  کیرـش  تسا . لاعتم 

ياهشسرپ نوچ  و  يراد ؟ يدرد  هچ  تسا و  هنوگچ  تلاح  دیسرپ  داد و  مالـس  وا  رب  دمآ و  کیرـش  دزن  دایز  نب  هللا  دیبع  دش و  هرجح 
هب عورـش  دونـشب  ملـسم  هک  نانچنآ  تسا  هدرک  ریخاـت  دوخ  هلمح  رد  ملـسم  هک  دـش  هجوتم  کیرـش  دیـشک و  ازارد  هب  کیرـش  زا  داـیز 

. درک تیب  نیا  ندناوخ 
". تسا هدیسرارف  ماگنه  هدرک و  افو  شیوخ  نامیپ  هب  وا  دیهدیم  تلهم  یملس  هب  ارچ  تسا  هدمآ  تسدب  تصرف  هک  کنیا  " 

هب نیرق  ار  ریما  راک  دـنوادخ  يرآ  تفگ  یناه  دـیوگیم ؟ نایذـه  اـیآ  تفگ  یناـه  هب  داـیز  نبا  دـناوخیم ، ار  تیب  نیا  یپاـیپ  کـیرش 
. دناوخیم ار  رعش  نیمه  هتسویپ  نونک  ات  حبص  زا  دراد  حالص 

راک ماجنا  زا  ارت  یتسـس  سرت و  طقف  تفگ  واب  کیرـش  دـمآ و  نوریب  وتـسپ  زا  ملـسم  ماگنه  نیا  رد  تفر و  نوریب  تساخرب و  هللا  دـیبع 
نخس نیا  رگید  دوش  هتشک  وا  هناخ  رد  ملـسم  تشادیمن  شوخ  یناه  هکنیا  تسخن  دش ، نم  عنام  زیچ  ود  هک  هن  تفگ  ملـسم  تشادزاب ،

. دشکیمن ناهگان  دنکیمن و  ریگلفاغ  ار  یسک  نمؤم  تسا و  نتشک  ریگلفاغ  زا  يراددوخ  بجوم  نامیا  تسا  هدومرف  هک  ادخ  لوسر 
هدنز يزور  دنچ  کیرـش  نیا  زا  سپ  دشیم ، راوتـسا  وت  تردق  هارب و  ور  وت  راک  يدوب  هتـشک  ار  وا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  کیرش 
مدرم زا  ارادـم  اب  هدیـشوپ و  نانچمه  مه  لیقع  نب  ملـسم  درازگ ، زامن  وا  رب  دوخ  درک و  عیـشت  ار  وا  هزانج  داـیز  نبا  تشذـگرد و  دوب و 

. دندرک تعیب  وا  اب  هدیشوپ  نت  رازه  هدجیه  هک  نانچنآ  دناتسیم  تعیب  هفوک 
داد مهرد  رازه  هس  يوتحم  ییهسیک  دوب  لقعم  شمان  هک  دوخ  یماش  ناگدرب  زا  یکی  هب  دوب  هدیشوپ  دایز  نبا  رب  لیقع  نب  ملسم  هاگهانپ 

. نک ادیپ  وا  يوسب  یهار  ارادم  لامک  اب  شاب و  ملسم  يوجتسج  رد  ریگب و  ار  لوپ  نیا  تفگ  و 
زا یکی  رد  هک  دـش  يدرم  هجوـتم  لاـح  ناـمه  رد  دـنک ، عورـش  هنوـگچ  ار  راـک  تسنادیمن  دـش و  هفوـک  گرزب  دجـسم  دراو  درم  نآ 

زا نیا  منکیم  لایخ  دنرازگیم و  زامن  رایسب  نایعیش  تفگ  دوخ  اب  درازگیم و  زامن  هتسویپ  دجسم  ياههشوگ 
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: تفگ نینچ  تسشن و  تفر و  وا  شیپ  درک  مامت  ار  شزامن  درم  نآ  نوچ  تسشن و  اجنامه  تسا ، نانآ 
و ص )  ) ادخ لوسر  نادـناخ  یتسود  تمعن  نم  هب  لاعتم  دـنوادخ  متـسه و  عالکلا  وذ  ناگتـسباو  زا  یماش و  يدرم  نم  مدرگ  تیادـف  " 
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نیا دراو  هک  مناسرب  ناشیا  زا  يدرم  هب  ارنآ  مراد  تسود  تسا و  نم  هارمه  مهرد  رازه  هس  نیا  هتشاد و  ینازرا  ار  ناشیا  ناتسود  یتسود 
؟ مزادرپب واب  ار  لام  نیا  هک  ینک  ییامنهار  وا  شیپ  ارم  یناوتیم  ایآ  دناوخیم  ارف  ع )  ) نیـسح يارب  توعد  هب  ار  مدرم  تسا و  هدش  رهش 

". دنک تخادرپ  دهاوخیم  هک  نایعیش  زا  کی  ره  هب  دنک و  فرصم  دوخ  ياهراک  يارب  ارنآ  ات 
وکین ار  وـت  هرهچ  هک  نیا  يارب  تفگ  ینکیم ؟ ار  لاؤـس  نیا  نم  زا  دندجـسم  رد  هک  مدرم  همه  نیا  ناـیم  زا  هنوـگچ  تفگ  واـب  درم  نآ 

وت ناردارب  زا  يدرم  نم  ياهتشادنپ و  تسرد  تفگ  درم  نآ  دنربمایپ ، نادناخ  رادتسود  هک  یـشاب  یناسک  زا  وت  هک  مدش  راودیما  متفای و 
نم هک  مدش  تحاران  یسانشب  ارم  یتسناوت  هکنیا  زا  لاح  نیع  رد  مدش ، دونـشخ  وت  رادید  زا  تسا و  هجـسوع  نب  ملـسم  نم  مان  متـسه و 

هدیـشوپ مدرم  همه  زا  ار  عوضوم  نیا  هک  ریگب  هدهع  رب  ار  ادخ  نامیپ  دـهع و  نیا  رب  انب  مکانمیب  رگمتـس  دایز  نبا  زا  منایعیـش و  زا  يدرم 
میورب و لیقع  نب  ملـسم  دزن  وت  هارمه  ات  ایب  ماهناخ  هب  حبـص  ادرف  درگرب و  زورما  تفگ  واب  هجـسوع  نب  ملـسم  دروخ و  دنگوس  وا  يراد .

. مناسرب وا  شیپ  ارت 
درب و لیقع  نب  ملسم  هناخ  هب  ار  یماش  درم  وا  تفر و  هجسوع  نب  ملسم  هناخ  هب  دوز  حبص  دروآ و  زور  هب  ار  بش  نآ  تفر و  یماش  درم 

. درک تعیب  لیقع  نب  ملسم  اب  تخادرپ و  واب  ار  لام  نآ  یماش  درم  دناسر و  وا  عالطاب  ار  عوضوم 
مامت دـنارذگیم و  وا  شیپ  ملـسم و  هناخ  رد  ار  زور  مامت  دـشیمن و  وا  عنام  مه  یـسک  تفریم و  ملـسم  هناخ  هب  دوز  حبـص  یماش  درم 

ار ناشیا  ياههتفگ  اهراک و  رابخا و  مامت  تفریم و  دایز  نبا  هناـخ  هب  یکیراـت  رد  دیـسریمارف  بش  نوچ  دروآیم و  تسدـب  ار  راـبخا 
. تسا هدرک  لزنم  هورع  نب  یناه  هناخ  رد  ملسم  هک  داد  عالطا  دایز  نبا  هب  دناسریم و  وا  عالطاب 

رب هک  دندمآ  دایز  نبا  شیپ  هجراخ  نب  ءامسا  ثعشا و  نب  دمحم  نآ  زا  سپ 
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تفگ داـیز  نبا  تسا ، راـمیب  تسا  یتدـم  ریما  يا  دـنتفگ  تسا ؟ لاـح  هچ  رد  ةورع  نب  یناـه  تفگ  ود  ناـب  داـیز  نـبا  دـنهد ، مالـس  وا 
تسا هدش  نم  شیپ  وا  ندمآ  زا  عنام  زیچ  هچ  دنیشنیم  دوخ  يارس  رد  رب  زور  مامت  وا  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  هکنآ  لاح  و  هنوگچ ؟
ندمآ رظتنم  تساهتدم  هک  مییوگیم  میناسریم و  شعالطاب  ار  عوضوم  نیا  ام  دنتفگ  دـنک ؟ ادا  ار  دوخ  يرادربنامرف  طرـش  دـیایب و  هک 
دنتفگ یناه  يارب  دایز  نبا  هب  ار  دوخ  خساپ  دندناسر و  یناه  عالطاب  ار  وا  نانخس  دندمآ و  یناه  هناخ  هب  دایز  نبا  شیپ  زا  ود  نآ  ییوا ،

. دروآ نوریب  وا  بلق  زا  ار  هنیک  ات  دورب  دایز  نبا  هناخ  هب  ناشیا  اب  مد  نامه  هک  دنداد  دنگوس  ار  وا  و 
دش و لددـب  یناه  دندیـسر ، یتموکح  رـصق  کیدزن  هکنیمه  یلو  درک  تکرح  ود  نآ  هارمه  دـش و  راوس  تساوخ و  ار  دوخ  رتسا  یناه 

هارمه وا  ییوگیم ، سرت  زا  نخـس  ارچ  تسا  يربم  كاپ و  وت  تحاس  هکنآ  اب  دـنتفگ  تسا ، كاـنمیب  درم  نیا  زا  نم  لد  تفگ  ود  ناـب 
: دناوخ دروآ و  لثم  ار  تیب  نیا  دایز  نبا  تفر و  دایز  نبا  شیپ  ناشیا 

". تساجک وت  يدارم  تسود  هاوخ  شزوپ  دراد ، نم  نتشک  گنهآ  وا  مهاوخیم و  ار  وا  ندنام  هدنز  نم  " 
هناخ رد  هدروآ و  ار  لیقع  نب  ملـسم  هکنیا  زا  رتگرزب  یهانگ  هچ  تفگ  دایز  نبا  تسیچ ؟ روظنم  ماهداد و  ماجنا  يراـک  هچ  تفگ  یناـه 
نبا منادیمن ، ار  نانخـس  نیا  زا  يزیچ  ماهدرکن و  نینچ  نم  تفگ  یناـه  ینکیم ؟ عـمج  وا  اـب  تعیب  يارب  ار  نادرم  ياهداد و  هاـنپ  دوـخ 
نیا ایآ  تفگ  یناه  هب  دایز  نبا  دـش  دراو  لقعم  نوچ  روایب و  نم  شیپ  ار  لقعم  تفگ  دـناوخارف و  ار  دوخ  یماش  ناـمالغ  زا  یکی  داـیز 

وت هب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  دایز  نبا  هب  یناه  تسا ، هدوب  دایز  نبا  سوساج  وا  هک  تسناد  دـید  ار  وا  نوچ  یناـه  و  یـسانشیم ؟ ار  درم 
وا عـالطاب  دوب  هک  ناـنچنآ  ار  عوضوم  سپـس  مدوب و  هدیـشیدنین  وا  هراـبرد  مدرکن و  توعد  ار  لـیقع  نب  ملـسم  نم  هک  میوگیم  تسار 

مهدیم وت  هب  راوتـسا  ینامیپ  دهع و  دورب و  دـهاوخیم  اجک  ره  ات  منکیم  نوریب  مدوخ  هناخ  زا  ار  وا  نونکا  مه  هک  دوزفا  یناه  دـناسر .
. مدرگرب وت  شیپ  هک 

دش یهاوخن  ادج  نم  زا  نوریب و  اج  نیا  زا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  دایز  نبا 
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ادخ هب  هن  منک ؟ میلست  ندش  هتـشک  يارب  ار  دوخ  هدنهانپ  نامهیم و  هک  تسا  هتـسیاش  نم  يارب  ایآ  تفگ  یناه  يروایب ، نم  شیپ  ار  وا  ات 

. درک مهاوخن  زگره  ار  راک  نیا  دنگوس 
ییهناخ رد  ار  وا  داد  روتـسد  درک و  یمخز  ار  شیوربا  تسکـش و  ار  وا  ینیب  دز و  یناـه  هرهچ  هب  دوخ  نارزیخ  یتسدـبوچ  اـب  داـیز  نبا 

. دندرک ینادنز 
حیرـش هب  دایز  نبا  دندروآرب ، دایرف  دندش و  عمج  یتموکح  يارـس  رد  رب  تسا و  هتـشک  ار  یناه  دایز  نبا  هک  دیـسر  ربخ  جحذم  هلیبق  هب 
. درک نانچ  حیرش  تسا ، هدنز  وا  هک  وگب  ناناب  درگرب و  ناشیا  شیپ  تسا و  هدنز  یناه  هک  نیبب  ورب و  تفگ  دوب  وا  شیپ  هک  یضاق 
ناـشیا دـیدرگرب و  دـینکم و  باتـش  يزیرنوخ  يزیگناهنتف و  يارب  تسا  هدـنز  یناـه  رگا  تفگ  جاـجح  نب  ورمع  جـحذم ، هلیبـق  رورس 

. دنتشگرب
. دندز ندرگ  دندرب و  رازاب  هب  ار  یناه  داد  روتسد  دناهتشگرب  نانآ  هک  تسناد  هکنیمه  دایز  نبا 

زیرک نب  نمحرلا  دبع  يارب  ملـسم  دندمآ ، ناگمه  هک  دناوخارف  ار  دوخ  اب  ناگدننک  تعیب  دیـسر  ملـسم  هب  یناه  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ 
دسا جحذم و  ياههلیبق  یهدنامرف  هب  ار  هجـسوع  نب  ملـسم  تشامگ و  هعیبر  هدنک و  ياههلیبق  یهدنامرف  هب  ار  وا  تسب و  یمچرپ  يدنک 

ناگمه تشامگ و  راصنا  شیرق و  رب  ار  هریبه  نب  ةدعج  نب  سابع  داد و  یهدنامرف  نادـمه  میمت و  رب  ار  يوادیـص  ۀـمامث  وبا  تشامگ و 
. درک تکرح  ناشیا  یپ  زا  دندوب  شهارمه  هک  مدرم  رگید  اب  مه  لیقع  نب  ملسم  دندرک ، هرصاحم  ار  یتموکح  رصق  تکرح و 

دودـح هک  دوخ  نارای  نانابهگن و  هفوک و  ناگرزب  نارـس و  زا  یخرب  دـندوب و  وا  شیپ  زور  نآ  رد  هک  یناـسک  هارمه  داـیز  نب  هللا  دـیبع 
کیدزن زا  هزین  ریت و  باترپ  اب  ار  ناگدننکمایق  دندمآرب و  رـصق  ماب  رب  ناشیا  زا  یهورگ  دـش ، نصحتم  دوخ  خاک  رد  دـندوب  نت  تسیود 

دندوب وا  شیپ  هک  هفوک  مدرم  نارـس  ناگرزب و  هب  دایز  نب  هللا  دیبع  دندوب ، لاح  نیمه  هب  رـصع  ماگنه  ات  دنتـشادیمزاب و  رـصق  هب  ندـش 
. دهد میب  ار  دوخ  موق  ماب  تشپ  زا  ییهشوگ  زا  امش  زا  کی  ره  دیاب  تفگ 
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دندمآ ماب  زارف  رب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  رجبا و  نب  راجح  و  [ 299  ] یعبر نب  ثبش  روش و  نب  عاقعق  ثعشا و  نب  دمحم  باهش و  نب  ریثک 

دـیربم و نایم  زا  ار  تما  نیا  داحتا  یگنهامه و  دـینکم و  باتـش  يزیگناهنتف  رب  دیـسرتب و  ادـخ  زا  هفوک  مدرم  يا  هک  دنتـشادرب  گـناب  و 
. دیاهدومزآ ار  ناشیا  تکوش  دیاهدیشچ و  ارنآ  هزم  نیا  زا  شیپ  هک  دیناشکن  اجنیاب  ار  ماش  ناراوس 

رکشل رد  هک  دوخ  يومع  رسپ  ردارب و  رـسپ و  دزن  مه  هفوک  نادرم  زا  یخرب  دندش ، تسـس  دندینـش  ار  ناشیا  نانخـس  ملـسم  نارای  نوچ 
رهوش و رـسپ و  نماد  دندمآیم و  مه  اهنز  دننکیم ، تیافک  ار  راک  نیا  مدرم  رگید  هک  دـیدرگرب  دـنتفگیم  دـندمآیم و  دـندوب  ملـسم 

طقف درازگ  دجـسم  رد  ار  بش  زامن  ملـسم  نوچ  هک  نانچنآ  دـندنادرگیم  رب  ار  اهنآ  دـیدرگرب و  دـنتفگیم  دـنتفرگیم و  ار  دوخ  ردارب 
دنتفر و وا  هارمه  مه  نت  یـس  نآ  تفرگ  شیپ  ار  هدنک  هلیبق  هار  داتفا و  هار  هدایپ  دید  نینچ  هک  ملـسم  دندنام ، یقاب  وا  اب  نت  یـس  دودـح 

ناشن واب  ار  هار  هک  سک  چـیه  یتح  دـیدن ، ار  ناشیا  زا  کـیچیه  تسیرگن و  دوخ  رـس  تشپ  هب  ملـسم  دـش ، هدومیپ  هار  زا  یکدـنا  نوچ 
رد رب  هک  ینز  ماگنه  نیا  رد  دش ، هدنک  هلیبق  هلحم  دراو  داد و  همادا  دوخ  هارب  بش  یکیرات  رد  نادرگرـس  ملـسم  دوب ، هدنامن  یقاب  دهدب 

هناخ رد  دیـسرپ  دـمآ  شرـسپ  نوچ  داد و  هانپ  دوخ  هناخ  رد  ار  وا  دوب  هدرک  یهارمه  ملـسم  اب  دوب و  شرـسپ  تشگزاب  رظتنم  دوخ  يارس 
. دراد هدیشوپ  ارنآ  داد  روتسد  تفگ و  واب  ار  عوضوم  ردام  تسیک ؟

؟ دینیبیم دجسم  رد  ار  یسک  ایآ  دیرگنب  تفگ  دناهدش  دجسم  دراو  ناشیا  هک  تشادنپ  تسخن  دینـشن  ار  مدرم  يوهایه  دایز  نبا  نوچ  و 
ات دنتخادنایم  دجـسم  طایح  رد  دندزیم و  شتآ  ار  ین  ياههتـسد  دندیدن ، ار  سکچیه  دـندرک و  هاگن  دوب ، رـصق  هب  هتـسویپ  دجـسم  و 

دوخ ناهارمه  اب  دایز  نبا  دنتـشگرب ، هدرک و  اهر  ار  ملـسم  دندش و  هدـنکارپ  هورگ  نیا  تفگ  دایز  نبا  دـندیدن . ار  یـسک  دوش و  نشور 
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نانابساپ نانابهگن و  ناسانشرس و  زا  کی  ره  دنهد  ادن  داد  روتسد  دنتخورفارب و  ار  اهعمش  اهلیدنق و  تسـشن و  دجـسم  رد  دمآ و  نوریب 
رضاح دجسم  رد  نونکا  مه  هک 

______________________________

م) . ) دندوب هتشون  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  يارب  ییهناگادج  همان  راجح  ثبش و  هک  دیدرک  هظحالم  شیپ  هحفص  دنچ  رد  - 299
288 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

رگا دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  تفگ  دوب  هطرـش  رالاس  هک  ریمن  نب  نیـصح  هب  داـیز  نبا  دـندش ، عمج  مدرم  دوب ، دـهاوخن  ناـما  رد  دوشن 
. ینک ریگتسد  ار  وا  يدرگب و  ار  هفوک  ياههناخ  همه  دیاب  دوش  حبص  نوچ  يراذگب و  هدیدان  ار  هفوک  ياههچوک  زا  ییهچوک 

. تشگرب رصق  هب  درازگ و  دجسم  رد  ار  اشع  زامن  دایز  نبا 
دایز نبا  دمآ و  وا  شیپ  هک  دوب  ثعشا  نب  دمحم  ناسک  نیتسخن  زا  دندمآ و  وا  شیپ  مدرم  تسشن و  مدرم  نتفریذپ  يارب  دش  حبص  نوچ 

. دناشن تخت  يور  دوخ  اب  ار  وا 
داد ربخ  واب  دمآ و  دوب  غولب  دح  رد  یناوجون  هک  ثعشا  نب  دمحم  رسپ  نمحرلا  دبع  شیپ  [ 300  ] دوب شاهناخ  رد  ملسم  هک  ینز  نآ  رسپ 

. تسوا هناخ  رد  ملسم  هک 
هچ وت  شوگ  رد  ترـسپ  تفگ  دایز  نبا  تفگ  وا  شوگ  رد  ار  ربخ  نیا  دمآ و  دوب  هتـسشن  دایز  نبا  هارمه  هک  شردپ  شیپ  نمحرلا  دبع 

. روایب نم  شیپ  ار  وا  نونکا  مه  ورب و  تفگ  تسام ، هلحم  ياههناخ  زا  یکی  رد  لیقع  نب  ملسم  هک  داد  ربخ  تفگ  تفگ ؟
زورب زا  دراد و  لیـسگ  نایـشیرق  زا  ریغ  يرگید  سک  تشادـن  شوـخ  راد و  لیـسگ  ار  شیرق  زا  نت  دـص  تفگ  مه  ثیرح  نب  دـیبع  هـب 
گنج هب  ناشیا  اب  ملسم  دندوشگ ، ارنآ  دندرک و  هرـصاحم  دوب  نآ  رد  لیقع  نب  ملـسم  هک  ار  ییهناخ  دندمآ و  نانآ  تشاد ، میب  تیبصع 

. دندروآ دایز  نبا  شیپ  دندرک و  راوس  يرتسا  رب  ریگتسد و  ار  وا  تسکش و  شناهد  دندز و  گنس  واب  نانآ  تخادرپ و 

: لیقع نب  ملسم  تداهش 

وا رب  نم  مالس  دراد  ارم  نتـشک  دصق  رگا  تفگ  نک ، مالـس  ریما  هب  دنتفگ ، واب  دندروآ  دایز  نبا  شیپ  ار  لیقع  نب  ملـسم  نانابـساپ  نوچ 
. دش دهاوخ  رایسب  وا  رب  نم  نداد  مالس  يدوزب  دشاب  هتشادن  يدصق  نانچ  رگا  درادن و  يدوس 

رگا دومرف  ملسم  ینامب ، هدنز  هک  يراودیما  ایوگ  تفگ  ملسم  هب  دایز  نبا 
______________________________

م)  ) يرمق نارهت 1377  پاچ  ص 194  داشرا ، دیفم ، خیش  ك ، ر . تسا ، هدش  تبث  ۀعوط  هعیش  نهک  اتبسن  عبانم  رد  نز  نیا  مان  - 300
289 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

تیصو یهاوخیم  هچ  ره  هب  تفگ  دایز  نبا  منک ، تیصو  دنتسه  اج  نیا  هک  منادنواشیوخ  زا  یکی  هب  راذگب  يراد  نم  نتشک  هب  میمصت 
رتکیدزن وت  زا  یسک  موق  نیا  رد  هک  منک  تیصو  ات  ایب  ییهشوگ  هب  نم  اب  تفگ  تسیرگن و  صاقو  یبا  نب  دعس  نب  رمع  نب  ملسم  نک ،

ملـسم يرآ ، تفگ  يریذـپیم ؟ ارم  تیـصو  ایآ  تفگ  واب  ملـسم  تفر و  ییهشوگ  هب  ملـسم  اـب  دعـس  نب  رمع  تسین ، نم  هب  رتراوازـس  و 
هلثم هراپ و  هراپ  ارنآ  هک  ریگب  دایز  نبا  زا  ارم  رکیپ  مدش  هتـشک  نوچ  نک و  تخادرپ  ار  نآ  مراد  ماو  مهرد  رازه  رهـش  نیا  رد  نم  تفگ 

دندرکیم روصت  هک  هورگ  نیا  هک  ناسرب  ناشیا  عالطاب  ارم  ماجنارس  یگنوگچ  تسرفب و  ع )  ) نیـسح دزن  دوخ  يوس  زا  يدصاق  دنکن و 
ماما يارب  دندرک و  ینکـشنامیپ  دندرک  تعیب  نم  اب  ناشیا  زا  نت  رازه  هدـجیه  هکنآ  زا  سپ  دـندرک و  رکم  نم  هب  هنوگچ  دـنیوا  نایعیش 

. دروخن ار  هفوک  مدرم  بیرف  دنامب و  اجنامه  ددرگرب و  هکم  هب  هک  تسرفب  مایپ  ع )  ) نیسح
وت يارب  ار  اهراک  نیا  مامت  تفگ  دعس  نب  رمع  دیآ . هفوک  هب  گنرد  نودب  هک  دوب  هتـشون  همان  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  نآ  زا  شیپ  ملـسم 
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. دوب مهاوخ  نآ  يارجا  نماض  مهدیم و  ماجنا 
ءاشفا ار  وا  تیـصو  هک  يدرک  دب  هچ  تفگ  دایز  نبا  درک ، شاف  وا  يارب  ار  ملـسم  تیـصو  مامت  تشگرب و  دایز  نبا  شیپ  دعـس  نب  رمع 

. دزاسن شاف  ارت  زار  نئاخ  هک  اسب  هچ  دنکیمن و  تنایخ  وت  هب  نیما  زج  یسک  دناهتفگ  يدرک و 
اجنامه سپـس  دنداد و  ناشن  دندوب  هدش  عمج  خاک  رد  رب  هک  مدرم  هب  ار  وا  تسخن  دـندرب  خاک  ماب  يالاب  ار  ملـسم  داد  روتـسد  دایز  نبا 

دبع دز . ار  ع )  ) ملـسم ندرگ  ریکب  نب  رمحا  دندنکفا ، نییاپ  ماب  زا  ار  شرکیپ  نآ  زا  سپ  داتفا و  نادـیم  رد  شرـس  هک  دـندز  ار  شندرگ 
: تسا هتفگ  نینچ  هراب  نیا  رد  يدسا  ریبز  نب  نمحرلا 

يروالد هب  تسا و  هتـسکش  مهرد  ار  وا  ینیب  ریـشمش  هک  يروالد  هب  رگنب . رازاب  رد  لیقع  رـسپ  یناه و  هب  تسیچ  گرم  ینادیمن  رگا  " 
، دندش نارذگهر  نابز  هناسفا  تفرگورف و  ار  ود  نآ  راگزور  دماشیپ  تسا ، هداتفا  كاخ  هب  هدش  هتـشک  هک  یلاح  رد  يدنلب  زا  هک  رگید 

[301" . ] تسا ناور  يوس  ره  رد  هک  ینوخ  تسا و  هتخاس  نوگرگد  ارنآ  گنر  گرم  هک  ینیبیم  ییهزانج 
______________________________

ياهباتک رد  تسا  هدومرف  طبـض  تسرد  ارنآ  داشرا  رد  دـیفم  خیـش  نمحرلا و  دـبع  هن  تسا  هللا  دـبع  وا  مان  هک  رعاـش  لاـح  حرـش  - 301
مالعالا رد  یلکرز  تسا ، هدمآ  وا  زا  تیب  ود  يدمآ ص 244  فلتخملا  فلتؤملا و  رد  تسا  هدماین  دوب  هدنب  نیا  سرتسد  رد  هک  هرکذت 

(. م  ) تسا هتسناد  ترجه  لاس 75  هب  ار  وا  گرم 
290 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. تشون وا  يارب  ار  ربخ  داتسرف و  دیزی  شیپ  ار  ود  نآ  ياهرس  دایز  هللا  دیبع 
ود زا  ار  عوضوم  نم  يداد ، ماجنا  ار  شیدـنارود  کباچ و  صخـش  راـک  دوبن  نیا  زج  وت  هب  اـم  ناـمگ  تشون ، نینچ  وا  خـساپ  رد  دـیزی 
ارم شرافـس  دـنمدرخ و  دـنهاوخ و  ریخ  هداتـسرف  ود  نیا  ياهتـشون  هک  نانچمه  دـنتفگ و  حورـشم  ارنآ  نم  يارب  مدیـسرپ و  تاهداتـسرف 

. تسا هدروآ  يور  وـت  ياهنیمزرـس  هب  هدرک و  تکرح  هکم  زا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک  تسا  هدیـسر  ربـخ  نم  هب  و  ریذـپب ، ناـنآ  هراـبرد 
اب هک  نک  گنج  یناسک  اب  یلو  نک  مایق  دروم  نیا  رد  هجو  نیرتهب  هب  راذگب و  وا  نیمک  رد  ینانابهگن  اههار  رب  رامگب و  وا  رب  ناسوساج 

. سیونب نم  يارب  ار  رابخا  زور  همه  دننک و  گنج  وت 
. دوب هداتسرف  یمیمت  حورا  نب  ریبز  ینادمه و  هبح  یبا  نب  یناه  هارمه  ار  ملسم  یناه و  ياهرس  دایز  نب  هللا  دیبع 

. تسا هداتفا  قافتا  تسا  هیواعم  گرم  لاـس  ناـمه  هک  ترجه  تصـش  لاـس  هجح  يذ  موس  هبنـشهس  زور  لـیقع  نب  ملـسم  ندـش  هتـشک 
[302]

: هفوک يوسب  ع )  ) نیسح ماما  ندمآ  نوریب 

وا هطرش  هدنامرف  هک  ار  ریمن  نب  نیصح  دایز  نبا  دمآ . نوریب  هکم  زا  دش  دیهـش  ملـسم  هک  زور  نامه  [ 303  ] مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح 
يوسب هفوک  زا  صاخـشا  نتفر  زا  دـنک و  فقوت  [ 305  ] هناطقطق و  [ 304  ] هیـسداق نایم  ات  داتـسرف  هفوک  مدرم  زا  راوس  رازه  راهچ  اـب  دوب 

. دنک يریگولج  دنتسین  ع )  ) نیسح ماما  يراداوه  هب  مهتم  هک  یناسک  نارازگهرمع و  نایجاح و  زا  ریغ  زاجح 
______________________________

ار اروشاع  يرونید  نوچ  و  ص 200 ) داشرا ، ، ) تسا هدومرف  تبث  هجح  يذ  مهن  هبنشراهچ  زور  ار  ع )  ) ملسم تداهـش  دیفم  خیـش  - 302
مرحم هام  اریز  تسا ، نآ  متشه  هکلب  دشاب  هجح  يذ  موس  دناوتیمن  هبنشهس  نیا  رب  انب  دید  دیهاوخ  هدنیآ  تاحفـص  رد  دنادیم و  هعمج 

(. م  ) تسا هدش  عورش  هبنشراهچ  زا  لاس 61 
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م) . ) تسا هدمآ  باتک  نتم  رد  ناونع  نیا  ررکم  اروشاع  ناتساد  نایاپ  ات  اج  نیا  زا  تسا و  هدمآ  باتک  نتم  رد  مالسلا  هیلع  ناونع  - 303
. تسا هیناوید  ناتسا  رد  بیذع  هفوک و  نایم  ياهدکهد  هیسداق : - 304

. تسا هفوک  کیدزن  ییاج  مان  - 305
291 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: دوب نینچ  دیسر  ع )  ) نیسح ماما  هب  هک  لیقع  نب  ملسم  همان  دنیوگ 
وت هارمه  مدرم  همه  هک  ایب  دـناهدرک ، تعیب  نم  اب  هفوک  مدرم  زا  نت  رازه  هدـجیه  انامه  دـیوگیمن  غورد  دوخ  لها  هب  ناوراـک  ورـشیپ  " 

". دنرادن نایفس  وبا  نادناخ  هب  ياهقالع  داقتعا و  دنتسه و 
نآ رادید  هب  دیـسر  سابع  نب  هللا  دبع  هب  ربخ  دومرف  ندش  هدامآ  هب  عورـش  تفرگ و  هکم  زا  ندمآ  نوریب  هب  میمـصت  ع )  ) نیـسح نوچ  و 
ارت ومع  رسپ  يا  تفگ  هللا  دبع  مراد ، یمیمصت  نینچ  يرآ  دومرف  يراد ، قارع  هب  نتفر  دصق  ماهدینش  ومع  رسپ  يا  تفگ  دمآ و  ترضح 

. تسین ییهراچ  تکرح  زا  ماهتفرگ و  میمصت  دومرف  وش ، فرصنم  راک  نیا  زا  دنگوس  ادخ  هب 
نینچ رگا  دـناهدروآ ؟ رد  شیوخ  فرـصت  هب  ار  دوخ  ياهنیمزرـس  هدرک و  نوریب  ار  دوخ  ریما  هک  يوریم  ییاج  هب  اـیآ  تفگ  ساـبع  نبا 

ارت انامه  دـنریگیم  جارخ  ناشیا  زا  وا  نارازگراک  تساـجنامه و  ناـشریما  یلو  دـناهدرک  توعد  دوخ  يوسب  ارت  رگا  یلو  ورب  دـناهدرک 
ردپ هب  تبـسن  ار  راک  نآ  هک  نانچمه  دنرادنرب  تسد  وت  يرای  زا  دننکن و  اهر  ارت  هک  متـسین  ناما  رد  دناهدناوخارف و  ندرک  گنج  يارب 

. دندرک تردارب  و 
. دیشیدنا مهاوخ  یتفگ  هچنآ  هرابرد  دومرف  ع )  ) نیسح

ینامب و یهلا  مرح  نیمه  رد  رگا  تفگ  دـمآ و  ناشیا  رادـید  هب  مه  وا  دیـسر  ریبز  نب  هللا  دـبع  عالطاب  ع )  ) نیـسح ماـما  دـصق  میمـصت و 
دـش راوتـسا  تراـک  نوچ  دـنیآ و  وت  شیپ  هک  یـسیونب  قارع  رد  دوخ  نایعیـش  يارب  یتسرفب و  اهرهـش  هب  ار  دوخ  ناـیعاد  ناگدـنیامن و 
ینک لمع  نم  تروشم  هب  رگا  درک و  مهاوخ  يرکفمه  یهارمه و  وت  اب  راک  نیا  رد  مه  نم  ینک  نوریب  رهـش  نیا  زا  ار  دیزی  نارازگراک 

دنوادخ نذا  هب  تسا و  يوس  ره  زا  دش  دمآ و  لحم  نیمز و  يور  مدرم  عمجم  هک  یهد  ماجنا  یهلا  مرح  نیمه  رد  ار  راک  نیا  تسا  رتهب 
. یسرب ناب  مراودیما  دروآ و  یهاوخ  تسدب  یهاوخیم  هچنآ 

هک وشم  کیدزن  هفوک  مدرم  هب  ومع  رسپ  يا  تفگ  دمآ و  ع )  ) نیسح ماما  روضح  هب  زاب  سابع  نب  هللا  دبع  دیـسر  موس  زور  نوچ  دنیوگ 
نآ رد  هک  ورب  نمی  هب  يریذپیمن  رگا  ینامدرم و  رالاس  رورس و  هک  نامب  رهش  نیمه  رد  دنرگهلیح و  یموق 

292 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
مدرم زا  هک  لاح  نیع  رد  دنیاجنآ ، تردپ  نایعیش  زا  یهورگ  تسا و  یعیـسو  هدرتسگ و  نیمزرـس  تسا و  يراوتـسا  ياههرد  اهراصح و 

[306 . ] يرآ تسدـب  تمالـس  رد  یهاوخیم  هچنآ  ینک  نینچ  رگا  مراودـیما  یتسرفیم و  اهنیمزرـس  هب  ار  دوخ  ناـیعاد  دوب  یهاوخ  رود 
تفگ سابع  نبا  ماهتفرگ ، نتفر  هب  میمصت  نم  یلو  ینابرهم  هاوخریخ  وت  هک  منادیم  دنگوس  ادخ  هب  ومع  رسپ  يا  دومرف  ع )  ) نیسح ماما 

دش و هتشک  نافع  نب  نامثع  هک  نانچمه  يوش  هتـشک  هک  متـسین  ناما  رد  نم  هک  ربم  دوخ  اب  ار  ناکدوک  نانز و  سپ  يوریم  راچان  رگا 
. دندرکیم هاگن  وا  ندش  هتشک  هب  وا  ناکدوک 

. مور نوریب  نادنزرف  نانز و  اب  هک  منیبیم  نیا  رد  ار  تحلصم  دومرف  ع )  ) نیسح
تفر هب  وت  مشچ  ریبز  رـسپ  يا  تفگ  واب  تشذـگ و  دوب  هتـسشن  هک  ریبز  نبا  رانک  زا  تفر و  نوریب  ع )  ) نیـسح ماـما  شیپ  زا  ساـبع  نبا 

هناد یهاوخیم  هچ  ره  نزب و  ههچهچ  راذگب و  مخت  دش  یلاخ  وت  يارب  طیحم  دناوخ " ار  تیب  نیا  لثمت  ناونعب  داب و  نشور  ع )  ) نیـسح
". نیچرب

ترضح نآ  ولج  یماظن  یهورگ  اب  هکم  مکاح  صاع  نب  دیعس  نب  ورمع  هطرش  رالاس  دمآ  نوریب  هکم  زا  ع )  ) نیسح ماما  نوچ  دنیوگ و 
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. منکیم يریگولج  وت  تکرح  زا  نم  هن  رگ  درگرب و  يدرگرب و  دهدیم  روتسد  وت  هب  دیعس  نب  ورمع  ریما  تفگ  تفرگ و  ار 
دیـسرت دیـسر  دیعـس  نب  ورمع  هب  ربخ  نیا  نوچ  دندرک و  هلمح  رگید  کی  هب  هنایزات  اب  فرط  ود  تفریذـپن  ار  وا  نخـس  ع )  ) نیـسح ماما 

. ددرگزاب داد  مایپ  دوخ  هطرش  رالاس  هب  دوش و  راوشد  راک 
هیواعم نب  دـیزی  يارب  انح  سانور و  هک  دروخرب  یناوراک  هب  [ 307  ] دیـسر میعنت  هب  دمآ و  نوریب  هکم  زا  ع )  ) نیـسح ماما  نوچ  دنیوگ و 

هب ام  اب  دشاب  هتشاد  تسود  هک  امش  زا  سک  ره  دومرف  نارادرتش  هب  تفرگ و  ارنآ  يالاک  ناوراک و  دربیم 
______________________________

فده هب  یهجوت  ایوگ  تسا و  يرهاظ  تموکح  يزوریپ و  ظاحل  زا  طقف  اهیهاوخریخ  نیا  هک  دنراد  هجوت  دنمجرا  ناگدـنناوخ  - 306
م) . ) دناهتشادن ترضح  سدقم 

م) . ) تسا هرمع  يارب  مارحا  لحم  دراد و  رارق  هکم  رهش  رانک  زورما  هک  هنیدم  هار  رد  هکم  کیدزن  ییاج  میعنت : - 307
293 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

اج نیمه  ات  ار  وا  هیارک  ددرگرب  دهاوخیم  سک  ره  درک و  میهاوخ  يراتفرکین  وا  اب  مینکیم و  تخادرپ  لماک  ار  وا  هیارک  دـیایب  قارع 
. دنتشگرب یهورگ  دندش و  هارمه  دنتفریذپ و  ناشیا  زا  یهورگ  میزادرپیم 

مالس دروخرب و  ناشیا  اب  دمآیم  هفوک  هب  قارع  زا  هک  [ 309  ] رعاش قدزرف  دیسر  [ 308  ] حافص هقطنم  هب  نوچ  دومرف و  تکرح  ع )  ) ماما
رب ناشیاهریشمش  وت و  اب  ناشیاهلد  هک  یلاح  رد  متشاذگ  رس  تشپ  ار  نانآ  تفگ  يدید ؟ هنوگچ  ار  قارع  مدرم  دومرف  نیـسح  ماما  داد ،

نینچ نایفوک  يارب  دیـسر  [ 310  ] همرلا نطب  هقطنم  هب  نوچ  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  درک ، عیدوت  سپـس  دوـب و  وـت  دـض 
: دومرف موقرم 

هک دیسر  نم  هب  لیقع  نب  ملسم  همان  سپس  امـش و  رب  دورد  هفوک ، نمؤم  ناردارب  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  نابرهم ، هدنیاشخب  دنوادخ  مانب  " 
ام و يارب  دنوادخ  دیراد  ام  قح  نتفرگ  ام و  نداد  يرای  ترصن و  هب  میمصت  دیتسه و  نم  ندمآ  قاتشم  دیاهدرک و  عامتجا  نم  يارب  امش 

ناباتـش متـشون و  امـش  يارب  همرلا  نطب  زا  ار  همان  نیا  نم  دـهدب و  امـش  هب  ار  شاداپ  نیرتهب  راک  نیا  لباقم  رد  دروآ و  شیپ  یکین  اـمش 
". مالسلا میآیم و  امش  شیپ 

نوچ داتسرف و  دایز  نب  هللا  دیبع  شیپ  تفرگ و  ار  وا  ریمن  نب  نیصح  دیسر  هیسداق  هب  سیق  نوچ  داتـسرف و  رهـسم  نب  سیق  اب  ار  همان  نیا 
. دش دیهش  دندنکفا و  نادیم  هب  رصق  ماب  يالاب  زا  ار  وا  داد  روتسد  دایز  نبا  درک و  يدنت  دندرب  دایز  نبا  شیپ  ار  وا 

رـسپ يا  تفگ  درک و  مالـس  ترـضح  نآ  رب  تشگیمرب  قارع  زا  هک  عیطم  نب  هللا  دبع  درک  تکرح  همرلا  نطب  زا  نوچ  ع )  ) نیـسح ماما 
همان نم  يارب  هفوک  مدرم  دومرف  ییآ ؟ نوریب  دوخ  دج  مرح  ادخ و  مرح  زا  هک  دش  بجوم  زیچ  هچ  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  ادخ  لوسر 

ادخ هب  ارت  تفگ  عیطم  نبا  دنرادرب ، نایم  زا  ار  اهتعدب  دننک و  هدنز  ار  قح  هک  دـنراودیما  میایب و  ناشیا  شیپ  دنتـساوخ  نم  زا  دنتـشون و 
. دش یهاوخ  هتشک  يورب  هفوک  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هک  ییاین  هفوک  هب  هک  مهدیم  دنگوس 

______________________________

. فئاط هکم و  نایم  ییاههوک  مان  تسا و  مرح  هقطنم  نینح و  نایم  ییاج  مان  حافص : - 308
رعـشلا هبیتق ، نبا  ك ، ر . تسا ، هدـش  پاچ  ررکم  وا  ناوید  ترجه ، لوا  نرق  گرزب  نارعاش  زا  قدزرف  هب  فورعم  بلاغ  نب  مامه  - 309

م) . ) يدالیم توریب 1969  پاچ  ءارعشلا ص 381  و 
. دزیریم نآ  رد  لیسم  دنچ  بآ  هک  دجن  رد  یگرزب  يارحص  - 310

294 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
زا سپس  و  [ 311"  ] دیسر دهاوخن  ام  رب  تسا  هتـشون  ام  يارب  دنوادخ  هچنآ  زج  يزیچ  زگره  دومرف " توالت  ار  هیآ  نیا  ع )  ) نیـسح ماما 
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. دومرف تکرح  عیدوت و  وا 
، تسا نیق  نب  ریهز  زا  دنتفگ  تسیک ؟ زا  همیخ  دیسرپ  ع )  ) نیسح ماما  دندید ، ياهتشارفارب  همیخ  دندیـسر  [ 312  ] دورز هقطنم  هب  نوچ  و 

وگتفگ وت  اب  ات  ایب  نم  شیپ  داد  مایپ  واب  ع )  ) نیـسح ماما  تشگیمرب ، هفوک  هب  هکم  زا  ماـگنه  نآ  رد  دوب و  هتفر  هکم  هب  جـح  يارب  ریهز 
وت شیپ  یـسک  ادـخ  ربماـیپ  رـسپ  هللا  ناحبـس  تفگ  دوـب  شهارمه  هک  ریهز  رـسمه  درک ، يراددوـخ  تاـقالم  زا  تفریذـپن و  ریهز  منک ،
داد روتسد  دیـشخردیم و  شاهرهچ  تشگرب و  هک  تشذگن  يزیچ  تفر و  ماما  روضح  هب  تساخرب و  ریهز  يریذپیمن ، وت  دتـسرفیم و 
نم هک  درگرب  دوخ  هناـخ  هب  تردارب  هارمه  ياهقلطم  وـت  تفگ  دوـخ  رـسمه  هب  دـندرک و  بصن  ماـما  همیخ  راـنک  دـندنک و  ار  شاهمیخ 
نم هارمه  درادیم  تسود  ار  تداهـش  امـش  زا  سک  ره  تفگ  دوخ  ناهارمه  هب  هاـگنآ  موش ، هتـشک  ع )  ) نیـسح هارمه  ماهتفرگ  میمـصت 

. دنتفر هفوک  هب  شردارب  ریهز و  رسمه  هارمه  ناگمه  دنامن و  وا  اب  ناشیا  زا  کیچیه  دورب  درادن  شوخ  سک  ره  دشاب و 
نوریب هفوک  زا  زونه  تفگ  دیسرپ ، هفوک  رابخا  هرابرد  وا  زا  دید و  ار  دسا  ینب  زا  يدرم  دومرف  تکرح  دورز  زا  ع )  ) نیسح نوچ  دنیوگ ،

ماما دندیشکیم ، نیمز  رب  هتفرگ و  ار  ود  نآ  ياهاپ  ناکدوک  مدید  دوخ  دندش و  هتشک  ةورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  هک  مدوب  هدماین 
. مینکیم باسح  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  ياهناج  تفگ  دومرف و  انا هللا  ع )  ) نیسح

ار تنادناخ  دارفا  ياهناج  ینک و  ظفح  ار  دوخ  ناج  هک  مهدیم  دنگوس  ادـخ  هب  ارت  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  تفگ  نیـسح  ماما  هب  درم  نآ 
. تسین يروای  وت  يارب  رهش  نآ  رد  دنگوس  ادخ  هب  هک  نک  اهر  ار  هفوک  هب  نتفر  درگرب و  دوخ  ياج  هب  منیبیم ، وت  هارمه  هک 

گرم زا  سپ  ار  ام  دنتفگ  دندوب  ترضح  نآ  هارمه  هک  لیقع  نادنزرف 
______________________________

م) (. ) هبوت  ) مهن هروس  هیآ 51  زا  یشخب  - 311
نادـلبلا ص مجعم  يومح ، توقای  ك ، ر . رتشیب ، عالطا  يارب  ناـیجاح و  هار  رد  هکم و  هفوک و  ناـیم  رازگیر  ياهقطنم  ماـن  دورز : - 312

م) . ) رصم پاچ 1906  387 ج 4 
295 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

یگدـنز رد  يریخ  ناشیا  زا  سپ  دومرف  مه  ع )  ) ماـما میوش ، هتـشک  اـت  میدرگیمنرب  زگره  تسین و  یگدـنز  هب  يزاـین  ملـسم  ناـمردارب 
. دومرف تکرح  تسین و 

ییافویب و زا  یکاح  ياهمان  اب  ار  وا  ملسم  شهاوخ  هب  هک  دعس  نب  رمع  ثعشا و  نب  دمحم  هداتـسرف  دندیـسر  [ 313  ] هلابز لزنم  هب  نوچ 
یناه ملسم و  ندش  هتشک  ربخ  یتسرد  هب  دناوخ  ار  همان  نآ  ع )  ) نیسح ماما  نوچ  دیسر و  دندوب  هتـشاد  لیـسگ  هفوک  مدرم  ینکـشنامیپ 

. داد مه  ار  رهسم  نب  سیق  ندش  هتشک  ربخ  درم  نآ  دش ، نیگهودنا  تخس  درک و  ادیپ  نیقی 
ار ربخ  نیا  نوچ  تفر  دهاوخ  دوخ  نارای  شیپ  ترضح  نآ  دنتـشادنپیم  دندوب و  هتـسویپ  ع )  ) ماما هب  ار  نایم  لزانم  نانکاس  زا  یهورگ 

. دندنامن یقاب  ناشیا  اب  ع )  ) ماما صاوخ  زج  یسک  دندش و  هدنکارپ  دندینش 
درک مالس  دمآ و  ناشیا  روضح  هب  همرکع  ینب  هلیبق  زا  يدرم  دیسر  [ 314  ] قیقع يداو  هب  نوچ  تفریم و  شیپ  نانچمه  ع )  ) نیسح ماما 
ادخ هب  درگزاب  مدرگ  وت  يادف  هک  دوزفا  تسا و  هتشامگ  نیمک  رب  ار  ناراوس  [ 315  ] بیذع هیسداق و  نایم  دایز  نبا  هک  دناسر  عالطاب  و 

هب هک  دنتـسه  یناسک  نیتسخن  نانآ  هک  نکم  دامتعا  دناهتـشون  همان  وت  يارب  هک  یناسک  رب  يوریم و  اهریـشمش  اههزین و  يوسب  دـنگوس 
، داهد وکین  شاداپ  تیادخ  يدرک  تحیصن  لامک  دح  رد  یهاوخریخ و  دومرف  واب  ع )  ) نیـسح ماما  درک ، دنهاوخ  یتسدشیپ  وت  اب  گنج 

تفای تدش  امرگ  دیسر و  همین  هب  زور  نوچ  دومرف و  تکرح  ادرف  دنارذگ و  اجنآ  ار  بش  دیسر  [ 316  ] ةارش لزنم  هب  دومرف و  تکرح  و 
دوشیم ادیپ  يدنلب  ياج  ای  یهاگهانپ  اج  نیا  ایآ  دومرف  نیق  نب  ریهز  هب  ع )  ) نیـسح ماما  دـندش ، هدـید  ناراوس  رود  زا  دوب  ناتـسبات  هک 

اج نیا  مشج  وذ  هوک  يرآ  تفگ  واـب  ریهز  میزادرپ ؟ گـنج  هب  هورگ  نیا  اـب  يوـس  کـی  زا  طـقف  میهد و  رارق  دوـخ  رـس  تشپ  ارنآ  هک 
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تکرح ع )  ) نیـسح ماما  يراد ، تسود  هک  تسا  هنوگنامه  یـسرب  اجنآ  ناشیا  زا  شیپ  رگا  هک  ربب  اـجنآ  ار  اـم  دراد  رارق  وت  پچ  تمس 
. داد رارق  دوخ  رس  تشپ  ارنآ  دیسر و  هوک  نآ  هب  ناشیا  زا  شیپ  درک و 

______________________________

م) . ) تسا ددعتم  ياهرازاب  ياراد  هک  هکم  هفوک و  نایم  فورعم  دابآ و  لزانم  زا  هلابز : - 313
. دنوشیم مرحم  اجنآ  زا  جح  يارب  اهیقارع  تسا و  قرع  تاذ  کیدزن  ییاج  - 314

. تسا میمت  ینب  هلیبق  تنوکس  لحم  هفوک و  کیدزن  یبآ  مان  - 315
. نافسع کیدزن  عفترم  ياهقطنم  مان  - 316

296 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
روتـسد دوخ  ناناوج  هب  دندش  کیدزن  هکنیمه  ع )  ) ماما دندیـسر ، یعوبری  یمیمت  دیزی  نب  رح  یهدنامرف  هب  دـندوب  نت  رازه  هک  ناراوس 

هیاس رد  یگمه  دندرک و  باریـس  مه  ار  دوخ  ياهبـسا  دـندیماشآ و  بآ  یگمه  ناشیا  دـنورب و  نانآ  لابقتـساب  بآ  ياهکـشم  اب  دومرف 
زاـمن اـم  هارمه  اـیآ  دومرف  رح  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  دیـسرارف  رهظ  نوچ  دوب ، ناـشیا  تسد  رد  ناـنآ  ياـهماگل  دنتـسشن و  دوـخ  ياهبـسا 
شیپ ع )  ) نیـسح ماما  و  میرازگیم ، زامن  وت  اب  ناگمه  تفگ  رح  میرازگب ؟ زامن  مدوخ  نارای  اب  نم  تدوخ و  نارای  اـب  وت  اـی  يرازگیم 

: دومرف درک و  ناراوس  يوسب  ار  دوخ  يور  دش  مامت  زامن  نوچ  و  درازگ ، زامن  ناگمه  اب  تفر و 
مدرک و تفایرد  ار  امش  ناگداتسرف  اههمان و  هکنآ  ات  مدماین  امـش  شیپ  نم  مروذعم ، امـش  روضح  دنوادخ و  هاگـشیپ  رد  نم  مدرم  يا  " 

اجنامه هب  تسا  يرگید  زیچ  رگا  میآیم و  امش  رهش  هب  امـش  اب  دشاب  نم  نانیمطا  هیام  هک  دیدنبیم  نم  اب  نامیپ  دهع و  رگا  نونکا  مدید 
". مدرگیمرب ماهدمآ  هک 

ع)  ) ماما تفگ و  هماـقا  هکنآ  زا  سپ  تفگ و  ناذا  نذؤم  دیـسرارف  رـصع  زاـمن  ماـگنه  نوچ  و  دـندادن ، یخـساپ  دـندرک و  توکـس  موق 
مینادیمن اـم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  دـیزی  نب  رح  دوـمرف ، رارکت  ار  نخـس  ناـمه  زاـمن  زا  سپ  درازگ و  زاـمن  هورگ  ود  ره  اـب  ناـنچمه 

. تسیچ ییوگیم  هک  ییاههمان 
. دنتخیرورف شنارای  رح و  ربارب  ار  اههمان  دندروآ و  دیروایب و  تسا  نآ  رد  ناشیا  ياههمان  هک  ار  ینیجرخ  دومرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

میوشن ادج  وت  زا  میدیـسر  وت  هب  هک  یماگنه  میرومام  میـشاب و  هتـشون  وت  يارب  ار  اههمان  نیا  زا  يزیچ  هک  میتسین  یناسک  زا  ام  تفگ  رح 
شنارای دنتسب و  ار  اهراب  دومرف  روتسد  تسا و  رتناسآ  راک  نیا  زا  گرم  دومرف  ع )  ) ماما میربب ، دایز  نب  هللا  دیبع  ریما  شیپ  هفوک  هب  ارت  ات 

. دندش ناشیا  تکرح  زا  عنام  رح  ناراوس  یلو  دومرف ، زاجح  يوس  تشگزاب  گنهآ  دندش و  راوس 
تروص نیا  رد  دومرف  مربب ، دایز  نب  هللا  دیبع  ریما  شیپ  ارت  مهاوخیم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  يراد ؟ يدصق  هچ  دومرف  رح  هب  نیسح  ماما 

نم هب  طقف  متـسین و  وت  اب  گنج  هب  رومام  نم  تفگ  رح  دش  رایـسب  ناشیا  نایم  وگتفگ  نوچ  درک و  مهاوخ  گنج  وت  اب  دـنگوس  ادـخ  هب 
يزیچ نونکا  موشن ، ادج  وت  زا  دناهداد  روتسد 

297 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
يورب و هفوک  هب  هن  هک  ینیزگرب  ار  یهار  نم  دوخ و  نایم  هک  تسا  نیا  نآ  منامب و  تمالس  رد  وت  اب  گنج  زا  هلیسو  ناب  هک  ماهدیشیدنا 

. دسرب دایز  نب  هللا  دیبع  يار  ات  مینکیم  راتفر  هنوگنیمه  زاجح و  هب  هن 
دوب و لیم  تشه  یـس و  بیذع  ات  اجنآ  زا  موریم  شیپ  بیذع  يوسب  پچ  تمـس  زا  نم  ریگ و  شیپ  ار  هار  نیا  دومرف  ع )  ) نیـسح ماما 

. دوب سرریت  کی  هزادناب  ود  نآ  نایم  هلصاف  دندمآ و  دورف  دندیسر و  تامامح  بیذع  هب  دندرک و  تکرح  هورگ  ود  ره 
ماما دندمآ ، دورف  اجنآ  هورگ  ود  ره  دندیسر و  [ 317  ] لتاقم ینب  رصق  هب  ات  دومرف  تکرح  تسار  يوسب  اجنآ  زا  ع )  ) نیـسح ماما  سپس 

زا یکی  ع )  ) ماـما دوـب ، هفوـک  ناریلد  ناـگرزب و  زا  وا  یفعج و  رح  نب  هللا  دـیبع  زا  دـنتفگ  تسیک ؟ زا  دیـسرپ  دـید  ییهمیخ  ع )  ) نیـسح
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ادـخ هب  تفگ  هللا  دـیبع  دـناسر ، واب  ار  ماـیپ  نیا  تفر و  مـالغ  دـیایب ، ناـشیا  رادـید  هب  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  وا  شیپ  ار  دوخ  ناـمالغ 
مدید ار  وا  نایعیـش  ییافویب  دناهدش و  وا  گنج  هب  نتفر  يارب  هدامآ  يدایز  هورگ  مدـید  هکنیا  رگم  مدـماین  نوریب  هفوک  زا  نم  دـنگوس 

. منیبب ار  وا  نم  ای  دنیبب و  ارم  وا  هک  مرادن  تسود  متسین و  وا  نداد  يرای  هب  رداق  نم  دوشیم و  هتشک  وا  هک  متسناد 
منادیم دنگوس  ادخ  هب  تفگ  هللا  دیبع  دناوخارف  ندرک  يرای  يارب  ار  وا  تفر و  وا  همیخ  هب  دیشوپ و  شفک  دش و  هدایپ  ع )  ) نیـسح ماما 

يروای رای و  مه  هفوک  رد  منک  يراک  وت  يارب  مناوتب  هک  مرادن  دیما  یلو  دوب  دهاوخ  دنمتداعس  زیخاتـسر  رد  دنک  یهارمه  وت  اب  سک  ره 
شمان هک  نم  بسا  نیا  اما  ماهدادنرد ، گرم  هب  نت  زونه  هک  نکم  راداو  راک  نیا  هب  ارم  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ارت  مسانـشیمن  وت  يارب 

ارم سکچیه  مدیسر و  ناب  هکنآ  رگم  مدرکن  لابند  ار  يزیچ  بسا  نیا  رب  دنگوس  ادخ  هب  ریذپب و  ار  بسا  نیا  دشاب و  وت  زا  تسا  هقحلم 
. ماهتفرگ یشیپ  وا  رب  هکنیا  رگم  تسا  هدرکن  بیقعت 

. میرادن يزاین  مه  وت  بسا  هب  ینکیم  يراددوخ  ام  نداد  يرای  زا  تدوخ  هک  نونکا  دومرف  ع )  ) ماما
______________________________

م) . ) تسا نامه  حیحص  تسا و  طبض  لتاقم  رصق  تروص  هب  نادلبلا  مجعم  رد  - 317
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(: ع  ) نیسح ماما  ماجنارس 

راک نآ  زا  ار  وا  رح  درکیم  ارحـص  گـنهآ  هاـگ  ره  دومرف و  تکرح  دـیزی  نب  رح  هارمه  لـتاقم  ینب  رـصق  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
رد دندیسر و  [ 319  ] يونین هب  دندرک و  تکرح  تسار  يوسب  یکدنا  اجنآ  زا  دندیـسر ، [ 318  ] البرک مانب  ییاج  هب  هکنآ  ات  تشادیمزاب 
داد مالس  رح  هب  دیسر  درم  نآ  نوچ  دنداتسیا ، وا  رظتنم  ناگمه  دمآ و  ناباتش  لباقم  زا  دوب  راوس  راوهار  یبکرم  رب  هک  يدرم  ماگنه  نیا 

. دوب هتشون  نینچ  نآ  رد  هک  دروآ  رح  يارب  دایز  نبا  زا  ياهمان  دادن و  مالس  ع )  ) نیسح ماما  هب  و 
روآ دورف  هزبس  بآ و  نودب  ینابایب  رد  ار  وا  ریگب و  تخـس  وا  نارای  و  ع )  ) نیـسح رب  دسریم  وت  تسدب  ماهمان  نیا  هک  اجنامه  دعب ، اما  " 

". مالسلا دزاس و  هاگآ  یهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  ارم  ات  ماهدرک  رومام  ار  همان  نیا  لماح  و 
يآ دورف  اج  نیمه  تسین  دایز  نب  هللا  دیبع  ریما  نامرف  يارجا  زا  ییهراچ  ارم  تفگ  داد و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  سپـس  دناوخ و  ار  همان  رح 

. هدم رارق  نم  رب  ياهناهب  ریما  يارب  و 
ناب ای  میـسرب  دراد  هلـصاف  سرریت  کی  اـم  اـب  هک  [ 320  ] هیرـضاغ هدـکهد  نیاب  ات  ربب  رتشیپ  ار  اـم  یمک  دومرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

نیمزرـس رد  ارت  تسا  هتـشون  نم  يارب  ریما  تفگ  رح  مـییآ ، دورف  هدـکهد  ود  نـیا  زا  یکی  رد  تـسا و  هبقـس  شماـن  هـک  رگید  هدـکهد 
. تسین وا  نامرف  يارجا  زا  ییهراچ  مروآ و  دورف  بآیب  کشخ و 

نیمه زا  ریغ  يرگید  يورین  رگا  دنگوس  ادخ  هب  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  تفگ  ع )  ) نیـسح ماما  هب  نیق  نب  ریهز 
، دنـسرب مه  رگید  ياهورین  رگا  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  دـننکیم و  تیافک  ام  اب  دروخ  دز و  يارب  مه  اهنیمه  دـنیاین  ام  اب  گنج  يارب  هورگ 

دنهاوخ هک  مه  يرگید  ناسک  اب  گنج  زا  تسا  رتناسآ  ام  يارب  نانیا  اب  گنج  هک  مینک  گنج  هدع  نیا  اب  نونکا  مه  ات  يامرف  هزاجا 
______________________________

م. رصم 1906 - پاچ  ص 229 ج 7  نادلبلا ، مجعم  توقای ، ك ، نیمزرس ر . نیا  هیمست  هجو  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 318
. دننادیم ع )  ) ربمایپ سنوی  لحم  ارنآ  ناخروم  زا  یخرب  تسا  رایسب  نآ  رد  یناتساب  راثآ  هک  یمیدق  نهک و  ياهدکهد  - 319

. البرک کیدزن  هفوک و  یحاون  زا  ییهیرق  - 320
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. دننک عورش  ار  گنج  نانآ  هکنیا  رگم  منک  گنج  هب  زاغآ  ناشیا  اب  مرادن  تسود  نم  دومرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دمآ ،

نآ مان  دومرف  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ارنآ  وس  هس  زا  تارف  هک  دراد  رارق  یمخ  چـیپرپ و  نیمز  رد  ياهدـکهد  ام  کیدزن  اـج  نیا  تفگ  ریهز 
تکرح میوش و  هدایپ  هاگنآ  میورب  شیپ  یمک  دومرف  رح  هب  نیـسح  ماـما  [ 321 . ] مربیم هاـنپ  ادـخ  هب  رقع  زا  دومرف  رقع ، تفگ  تسیچ ؟

دییآ دورف  اج  نیمه  دنتفگ  دنتشادزاب و  تکرح  زا  ار  نانآ  دنداتسیا و  نیسح  ماما  لباقم  شنارای  رح و  دندیـسر  البرک  هب  نوچ  دندرک و 
، تسالب یتخـس و  نیمزرـس  يرآ  دومرف  البرک  دـنتفگ  تسیچ ؟ نیمزرـس  نیا  مان  دیـسرپ  ع )  ) ماما تسا ، کیدزن  امـش  هب  تارف  دور  هک 
اج نیا  دومرف  دنتفگ  ار  شمان  نوچ  دیسرپ و  نآ  مان  زا  داتسیا و  مدوب ، شهارمه  نم  تشذگ و  هقطنم  نیا  زا  نیفـص  گنج  ماگنه  مردپ 

دمحم نادناخ  زا  یهورگ  دومرف  دندیسرپ  ار  نخس  نیا  ینعم  نوچ  و  ناشیا ، ياهنوخ  ندش  هتخیر  لحم  تسا و  ناشیا  ندمآ  دورف  لحم 
مرحم لوا  هبنـشراهچ  زور  نآ  دـندروآ و  دورف  اجنامه  ار  اهراب  داد  روتـسد  ع )  ) نیـسح ماما  هاـگنآ  [ 322 . ] دـنیآیم دورف  اج  نیا  (ص )

نب رمع  البرک  هب  ترضح  نآ  دورو  مود  زور  [ 323  ] دش دیهش  دوب  اروشاع  هک  مهد  زور  ترضح  نآ  دوب و  ترجه  مکی  تصـش و  لاس 
ير و تموـکح  هب  ار  وا  داـیز  نب  هللا  دـیبع  هک  تسا  نینچ  ـالبرک  هـب  دعـس  نـب  رمع  ندـمآ  ناتـساد  دیـسرارف ، رفن  رازه  راـهچ  اـب  دـعس 

هدز ودرا  هفوک  نوریب  دشیم و  هدامآ  ير  هب  نتفر  يارب  دعـس  نب  رمع  تشون ، ینامرف  وا  يارب  درک و  بوصنم  ملید  و  [ 324  ] یبتسدزرم
لحم هب  دش  غراف  نآ  زا  نوچ  دورب و  نیسح  ماما  گنج  هب  تسخن  داد  روتسد  واب  دایز  نبا  دمآ و  شیپ  ع )  ) نیـسح ماما  عوضوم  هک  دوب 

، دادن دایز  نبا  هب  ینشور  خساپ  دنام و  ددرم  تشادیمن و  شوخ  ار  ع )  ) نیسح ماما  اب  گنج  دعـس  نب  رمع  دنک ، تکرح  دوخ  تموکح 
رد تفگ  نادرگرب ، میاهتشون  وت  يارب  هک  ار  ینامرف  تفگ  واب  دایز  نبا 

______________________________

م تسا . یگتشگرس  ییازان و  ینعم  هب  تغل  رد  تسالبرک و  کیدزن  ياهدکهد  مان  رقع  - 321
نیا مشش  لهچ و  هرامش  هبطخ  لیذ  میهاربا  لضفلا  وبا  دمحم  پاچ  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد ص 169 ج 3  دیدحلا  یبا  نبا  - 322

م) . ) دییامرف هعجارم  اجناب  رتشیب  عالطا  يارب  تسا و  هدروآ  لیصفت  هب  ار  عوضوم 
م تسا . رهم  يدالیم و  ربتکا 685  اب  قباطم  ترجه  لاس 61  مرحم  هام  - 323

. تسا هدوب  هدکهد  دون  دودح  رب  لمتشم  هتشاد و  شخب  ود  هک  نادمه  ير و  نایم  ییهدرتسگ  نیمزرس  - 324
300 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

رح دیـسر و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  درک و  تکرح  دـنورب  یبتـسد  ير و  هب  وا  اب  دوب  رارق  هک  یناسک  نارای و  نامه  اب  موریم و  تروص  نیا 
. تسویپ واب  دوخ  ناهارمه  اب  مه  دیزی  نب 

دمآ و وا  ییایب ، اج  نیا  تسا  هدـش  بجوم  يزیچ  هچ  سرپب  وا  زا  ورب و  نیـسح  ماما  شیپ  تفگ  یلظنح  نایفـس  نب  ةرق  هب  دعـس  نب  رمع 
دنرادن ییاوشیپ  هک  دندش  رکذتم  دنتشون و  همان  نم  يارب  رهـش  نیا  مدرم  هک  وگب  واب  نم  يوس  زا  دومرف  نیـسح  ماما  درازگ ، ار  مایپ  نیا 

دندرک تعیب  نم  اب  ناشیا  زا  درم  رازه  هدجیه  هکنآ  اب  دندرک  رکم  نم  هب  یلو  مدرک  دامتعا  ناشیاب  میایب و  نانآ  شیپ  دنتـساوخ  نم  زا  و 
تشادزاب و راک  نآ  زا  ارم  دیزی  نب  رح  یلو  ماهدمآ  هک  مدرگرب  اجنامه  هب  متـساوخ  مدش  هاگآ  نانآ  بیرف  زا  مدیـسر و  کیدزن  نوچ  و 

. مدرگرب ات  راذگب  دازآ  ارم  تسا  کیدزن  يدنواشیوخ  وت  اب  ارم  دروآ و  دورف  نیمزرس  نیا  رد  ارم 
ماما اب  گنج  زا  هک  مراودیما  ادخ  هب  دـنگوس  ار  يادـخ  ساپـس  تفگ  رمع  تشگرب و  دعـس  نب  رمع  شیپ  ع )  ) نیـسح ماما  خـساپ  اب  ةرق 

خـساپ رد  دیـسر  دایز  نبا  هب  وا  همان  نوچ  دـناسر  وا  عالطاب  ار  ربخ  نیا  تشون و  ياهمان  داـیز  نبا  هب  سپـس  مشاـب و  فاـعم  ع )  ) نیـسح
: تشون

نک هاگآ  ارم  دندرک  تعیب  شناهارمه  همه  وا و  هاگ  ره  نک  داهنشیپ  ع )  ) نیسح هب  ار  دیزی  اب  تعیب  نونکا  مدیمهف  ار  تاهمان  نومضم  " 
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". مسیونب ار  مدوخ  رظن  ات 
يارب ار  دایز  نبا  همان  دعـس  نب  رمع  دـهاوخب ، ار  تملاسم  حلـص و  دایز  نبا  منکیمن  لایخ  تفگ  دیـسر  دعـس  نب  رمع  هب  همان  نیا  نوچ 
گرم تسا ، گرم  زج  يزیچ  رگم  تفریذـپ ، مهاوخن  ار  دایز  نبا  ياضاقت  زگره  دومرف  وا  هداتـسرف  هب  ماـما  داتـسرف و  ع )  ) نیـسح ماـما 

. داب شوخ 
. دز ودرا  تفر و  هلیخن  هب  دوخ  نارای  اب  دش و  نیگمشخ  تخس  هک  تشون  دایز  نبا  يارب  ار  خساپ  نیا  دعس  نب  رمع 

نآ رب  ار  وا  دنورب و  دعس  نبا  رکـشل  هب  داد  نامرف  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  یعبر و  نب  ثبـش  رجبأ و  نب  راجح  ریمن و  نب  نیـصح  هاگنآ 
درک و يرامیب  هب  رهاظت  یعبر  نب  ثبش  یلو  درک  ارجا  ار  وا  نامرف  مدنامه  رمش  دنهد  يرای  راک 

301 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دینش ار  نخس  نیا  نوچ  ثبـش  ورب و  ام  نمـشد  گنج  هب  ییام  عیطم  رگا  ینکیم ؟ ضرامت  تفگ  واب  دایز  نبا  دروآ ، هناهب  ار  یـشوخان 

. تشاد لیسگ  ار  میور  نب  دیزی  نبا  ثراح  نینچمه  درک ، تکرح 
هب یمک  هدـع  اب  طقف  صخـش  نآ  درکیم  هناور  ع )  ) نیـسح ماما  اب  راکیپ  گنج و  هب  يدایز  هورگ  اب  ار  یـسک  هاگ  ره  داـیز  نبا  دـنیوگ 

. دندزیم زاب  رس  نآ  زا  دنتسنادیم و  دنسپان  ارنآ  دنتشادن و  شوخ  ار  نیسح  ماما  اب  گنج  مدرم  هک  دیسریم  البرک 
نتفر زا  هک  ار  سک  ره  دنک و  وجتسج  هفوک  رد  داد  روتسد  داتـسرف و  هفوک  هب  یناراوس  هارمه  ار  يرقنم  نمحرلا  دبع  نب  دیوس  دایز  نبا 

هبلاطم يارب  هک  ار  نایماش  زا  يدرم  دوب  وجتـسج  تشگ و  لوغـشم  هفوک  رد  دـیوس  هک  ناـنچمه  درواـیب ، وا  شیپ  تسا  هدرک  يراددوخ 
دندید نینچ  هک  مدرم  دندز ، ار  شندرگ  داد  روتسد  دایز  نبا  داتـسرف و  دایز  نبا  شیپ  تفرگ و  ار  وا  دید  دوب  هدمآ  هفوک  هب  دوخ  ثاریم 

. دنتفر دندرک و  تکرح 
نیا هک  نانچمه  دنـشونب  بآ  هعرج  کی  دـیابن  ریگزاب و  ار  بآ  وا  نارای  و  ع )  ) نیـسح زا  هک  تشون  دعـس  نب  رمع  هب  دایز  نبا  دـنیوگ ،

. دنداد ماجنا  راگزیهرپ  نافع  نب  نامثع  هب  تبسن  ار  راک 
هک دوش  نآ  زا  عنام  دورب و  تارف  هعیرـش  رانک  هب  راوس  دصناپ  اب  هک  داد  نامرف  جاجح  نب  ورمع  هب  دعـس  نب  رمع  دیـسر  همان  نیا  نوچ  و 

. دندنام هنشت  بل  نیسح  ماما  نارای  دوب و  ترضح  نآ  تداهش  زا  شیپ  زور  هس  نیا  دنرادرب و  بآ  شنارای  نیسح و  ماما 
دوب هعصعص  نب  رماع  ینب  هلیبق  زا  شردام  هک  ع )  ) یلع نب  سابع  دوخ  ردارب  هب  دش  تخس  شنارای  و  ع )  ) نیسح رب  یگنشت  نوچ  دنیوگ 
. دننک گنج  دوش  ناشیا  عنام  هک  سک  ره  اب  دنروایب و  بآ  دنورب  دنرادرب و  یکشم  کی  ره  هدایپ  تسیب  راوس و  یس  هارمه  داد  نامرف 

ناشیا زا  جاجح  نب  ورمع  دندیـسر ، هعیرـش  کیدزن  ات  درکیم  تکرح  لـاله  نب  عفاـن  ناـنآ  شیپاـشیپ  تفر و  بآ  يوس  هب  ع )  ) ساـبع
نارای ناگدایپ  دز و  رانک  ار  اهنآ  درک و  گنج  نانآ  اب  دوخ  ناهارمه  اب  ع )  ) سابع یلو  درک  يریگولج 
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ع)  ) نیسح ماما  رکشل  هب  ار  بآ  نانآ  تخادرپ و  ناشیا  زا  تیامح  هب  دوخ  نارای  اب  سابع  دندرک و  رپ  بآ  زا  ار  اهکشم  ع )  ) نیسح ماما 

. دندناسر
: تشون نینچ  دعس  نبا  هب  دایز  نبا  نآ  زا  سپ 

مه نـیا  يارب  یـشاب و  هتـشاد  ندـنام  هدـنز  تمالـس و  يوزرآ  وا  يارب  ینک و  ادرف  زورما و  هـک  ماهداتــسرفن  ع )  ) نیــسح شیپ  ارت  نـم 
نم شیپ  ار  شنارای  وا و  دنتفریذپ  رگا  دنوش  نم  نامرف  میلست  هک  نک  داهنـشیپ  شنارای  وا و  رب  یـشاب  نم  شیپ  وا  عیفـش  هک  ماهداتـسرفن 

زا یهدیمن  ماـجنا  ار  راـک  نیا  رگا  تسا و  زادـناهقرفت  شکندرگ و  ناـمرفان و  وا  هک  نک  هلمح  وا  رب  دـندرک  یچیپرـس  رگا  تـسرفب و 
. میدرک غالبا  وت  هب  ار  دوخ  نامرف  ام  راذگاو و  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هب  ار  رکشل  ریگب و  هرانک  ام  رکشل 

زا ع )  ) نیسح ماما  دندرک و  هلمح  هعمج  بش  ینعی  مرحم  مهن  هبنشجنپ  زور  هاگماش  نانآ  داد ، هلمح  روتسد  دوخ  نارای  هب  دعـس  نب  رمع 
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. دنتفریذپ دننک و  لوکوم  ادرف  هب  ار  گنج  هک  تساوخ  نانآ 
دنـشاب و اههمیخ  ربارب  رد  ناشدوخ  دننک و  رگید  کی  هب  لصتم  ار  دوخ  ياههمیخ  دومرف  روتـسد  دوخ  نارای  هب  ع )  ) نیـسح ماما  دـنیوگ 

. دوش دراو  دنک و  هلمح  اههمیخ  تشپ  زا  دناوتن  نمشد  ات  دننزب  شتآ  دننک و  هتشابنا  مزیه  ین و  زا  ارنآ  رفح و  یقدنخ  اههمیخ  تشپ 
نب رمش  هاپس و  تسار  يولهپ  رب  ار  جاجح  نب  ورمع  درک  عورش  ار  هلمح  دوخ  نارای  هارمه  درازگ  حبص  زامن  دعـس  نب  رمع  نوچ  دنیوگ 

پچ و يولهپ  رب  تسا  هعـصعص  نب  رماع  ینب  هلیبق  دـیحو  هداوناـخ  زا  هیواـعم و  نب  ورمع  نب  لیبحرـش  وا  یلـصا  ماـن  هک  ار  نشوجلا  يذ 
. درپس دوخ  مالغ  دیز  هب  ار  مچرپ  تشامگ و  ناگدایپ  رب  ار  یعبر  نب  ثبش  ناراوس و  رب  ار  سیق  نب  ةورع 

تسار و تمس  رب  ار  نیق  نب  ریهز  داد  یگنج  شیارآ  دندوب  هدایپ  لهچ  راوس و  ود  یس و  هک  ار  دوخ  نارای  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. دنداتسیا اههمیخ  ربارب  شناهارمه  دوخ و  درپس و  سابع  شردارب  هب  ار  مچرپ  تشامگ و  پچ  تمس  رب  ار  رهاظم  نب  بیبح 

دمآ و ترضح  نآ  شیپ  دوب  هتسب  نیسح  ماما  رب  ار  هار  هک  دیزی  نب  رح 
303 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ندش هتفریذـپ  بجوم  يزاب  ناج  نیا  هک  يدـقتعم  ایآ  منک  وت  يادـف  ار  دوخ  ناج  ات  ماهدـمآ  نونکا  دز و  رـس  يراک  نم  زا  انامه  تفگ 
ترخآ اـیند و  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تساوخ  هب  وت  هک  داـب  هدژم  وت  رب  تسا  وت  هبوت  نیمه  يرآ  دومرف  نیـسح  ماـما  دوب ؟ دـهاوخ  نم  هبوت 

. يدازآ
راکیپ ع )  ) نیسح ماما  نارای  تفرگ ، رد  گنج  درب و  ولج  ار  مچرپ  وا  ربب و  ولج  ار  مچرپ  تفگ  دیز  دوخ  مالغ  هب  دعـس  نب  رمع  دنیوگ ،

. دنامن یقاب  وا  اب  ترضح  نآ  هداوناخ  دارفا  زج  سکچیه  هکنآ  ات  دندشیم  دیهش  دندرکیم و 
دش دیهش  ات  درک  راکیپ  هراومه  دوب و  تسا  ربکا  یلع  نامه  هک  نیـسح  نب  یلع  درک  گنج  تفر و  نادیم  هب  هک  ناشیا  زا  سک  نیتسخن 

. دش دیهش  تفرگورف و  ار  وا  اهریشمش  سپس  تخادنا و  نیمز  رب  ار  وا  دز و  هزین  وا  رب  يدبع  ذقنم  نب  ةرم 
رفعج نب  هللا  دبع  رسپ  يدع  وا  زا  سپ  دش . هتشک  دز و  يریت  وا  رب  يوادیص  حبص  نب  ورمع  دش  دیهش  لیقع  نب  ملسم  رسپ  هللا  دبع  سپس 

دمحم شردارب  وا  زا  سپ  دش ، دیهش  یمعثخ  ةورع  ریت  اب  لیقع  رسپ  نمحرلا  دبع  سپس  دش و  دیهش  یمیمت  لشهن  نب  ورمع  تسدب  رایط 
دیهش يدسا  لبقم  نب  دعس  نب  ورمع  ریشمش  اب  ع )  ) نسح ماما  رـسپ  مساق  وا  زا  سپ  دش و  دیهـش  ینهج  رـشان  نب  طیقل  ریت  اب  لیقع  رـسپ 

. دش دیهش  يونغ  هبقع  نب  هللا  دبع  ریت  اب  ع )  ) نسح ماما  رسپ  رکب  وبا  شردارب  وا  زا  سپ  و  دش ،
نم ناج  تفگ  داب  دورد  ناشیا  همه  رب  هک  یلع  نادـنزرف  نامثع  رفعج و  هللا و  دـبع  دوخ  ناردارب  هب  دـید  نینچ  ع )  ) سابع نوچ  دـنیوگ 

دیحو نادناخ  زا  يرماع  نینبلا  ما  راوگرزب  راهچ  نیا  ردام  دیوش ، هتـشک  وا  هار  رد  دینک و  عافد  دوخ  رورـس  زا  دیهن و  شیپ  مدق  ناتیادـف 
نب هللا  دبع  رب  یمرـضح  بیوث  نب  یناه  دنداد . رارق  الب  رپس  ار  شیوخ  ندرگ  رـس و  نمـشد  يورایور  دـنتفر و  شیپ  یگمه  نانآ  تسا ،

. درک دیهش  مه  ار  وا  درک و  هلمح  مه  ع )  ) یلع نب  رفعج  شردارب  رب  سپس  تشک و  ار  وا  درک و  هلمح  یلع 
نم هب  تفگ  دروآ و  دعـس  نب  رمع  شیپ  درک و  ادـج  ار  وا  رـس  سپـس  درک و  دیهـش  ار  وا  دز و  یلع  نب  ناـمثع  هـب  يریت  یحبـصا  دـیزی 

. نک هبلاطم  دایز  نب  هللا  دیبع  تریما  زا  ار  دوخ  شاداپ  تفگ  رمع  هدب  شاداپ 
درکیم گنج  دوب و  هداتسیا  ع )  ) نیسح ماما  شیپاشیپ  نانچمه  ع )  ) سابع

304 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. داب وا  رب  ادخ  تمحر  دش  دیهش  ات  تفریم  وس  نامه  هب  مه  وا  تفریم  وس  ره  هب  ع )  ) نیسح ماما  و 

ع)  ) ماما رس  رب  زخ  زا  یهالک  بش  دز ، شرس  رب  يریشمش  درک و  هلمح  ترضح  نآ  رب  يدنک  رـشب  نب  کلام  دنام  اهنت  ع )  ) نیـسح ماما 
همامع نآ  رب  داهن و  رس  رب  تساوخ و  رگید  هالک  بش  دنکفا و  رس  زا  ار  نآ  ع )  ) نیسح درک ، یمخز  ار  رس  دیرد و  ارنآ  ریـشمش  هک  دوب 

داد و رارق  دنلب  يریت  فده  ار  وا  دسا  ینب  زا  يدرم  دناشن  نماد  رد  ار  وا  تساوخ و  ار  دوخ  کچوک  كدوک  تسـشن و  نیمز  رب  تسب و 
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. درک دیهش  ردپ  نماد  رد 
رگید هلیبق  هب  ار  راک  نآ  رب  مادقا  هلیبق  ره  یلو  دنتسناوتیم  دنشکب  ار  وا  دنتـساوخیم  رگا  دوب و  هتـسشن  یتدم  نانچمه  ع )  ) نیـسح ماما 

. تشادیمن شوخ  ار  ع )  ) نیسح ماما  نتشک  درکیم و  راذگاو 
دز ترضح  نآ  رب  يریت  ریمن  نب  نیصح  تخاس  کیدزن  دوخ  ناهد  هب  ارنآ  نوچ  تساوخ و  یبآ  حدق  دوب  هنشت  تخس  ع )  ) نیـسح ماما 
واب ندـش  کیدزن  زا  موق  دـید  نوچ  ع )  ) نیـسح [ 325 . ] دومرف اهر  ار  حدـق  ع )  ) ماـما دـش و  ندـیماشآ  زا  عناـم  دروخ و  شناـهد  هب  هک 

. تشگرب دوخ  تسخن  ياج  هب  دندش و  عنام  بآ  وا و  نایم  هک  دومرف  تکرح  تارف  يوسب  هدایپ  تساخرب و  دننکیم  يراددوخ 
، دیشک نوریب  دوخ  هناش  زا  ارنآ  [ 326  ] مالسلا هیلع  نیسح  دشورف و  وا  شود  رب  هک  دز  ترـضح  نآ  رب  يریت  موق  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد 

نانس دمآ ، دورف  شتسد  رب  ریشمش  داد و  رارق  رپس  ار  دوخ  تسد  ماما  هک  دروآ  دورف  ترضح  نآ  رب  يریـشمش  یمیمت  کیرـش  نب  ۀعرز 
. داتفا رد  ترضح  دز و  هزین  درک و  هلمح  هزین  اب  یعخن  سوا  نب 

دش و هدایپ  دیزی  نب  لبش  شردارب  تسناوتن  دیزرل و  شتسد  دنک  ادج  ار  ترضح  نآ  رـس  هک  دش  هدایپ  بسا  زا  یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ 
ار ع )  ) نیسح ماما  رس 

______________________________

دیاب رتشیب  عالطا  يارب  دراد  توافت  نایعیش  لتاقم  تنس و  لها  لتاقم  رگید  اب  ددعتم  دراوم  رد  تسا  هتـشون  يرونید  هک  لتقم  نیا  - 325
م. درک - هعجارم  يرجه  هتشذگرد 413  دیفم  خیش  داشرا  هب 

م تسا . هدمآ  باتک  یپاچ  نتم  رد  ماهتشون  مالسلا  هیلع  تروصب  هک  يدراوم  همه  - 326
305 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

همه زا  دـش . تراغ  زین  دوب  اههمیخ  رد  هچنآ  دـندرب و  تراغ  هب  ار  اهباضخ  ساـنور و  نآ  مدرم  هاـگنآ  داد ، یلوخ  شردارب  هب  دـیرب و 
راهچ هک  رمع  و  [ 327  ] دوب غولب  نینس  رد  هک  رغصا  یلع  وا  رـسپ  ود  طقف  شناگدازردارب  شنادنزرف و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نارای 
شیپ ار  وا  دعـس  نب  رمع  هک  يدسا  ۀمامث  نب  عقرم  یکی  دندنام  هدنز  رفن  ود  مه  وا  نارای  زا  و  دندرب ، ملاس  ناج  دندنام و  هدنز  دوب  هلاس 

سپ دوب و  هذبر  رد  ماش  هب  دایز  نبا  زیرگ  دیزی و  گرم  ماگنه  ات  عقرم  درک ، دـیعبت  [ 328  ] هذبر هب  ار  وا  مه  دایز  نبا  داتـسرف و  دایز  نبا 
دنتساوخ دنتفرگ و  ار  وا  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  هک  دوب  هنیکـس  ردام  بابر  ناگدرب  زا  ياهدرب  يرگید  تشگرب ، هفوک  هب  نآ  زا 

. دندرک شیاهر  مدیرخ و  رز  هدرب  نم  تفگ  ناناب  دننزب  ار  شندرگ 
ماما ندش  هتشک  زا  سپ  شدوخ  تشاد و  لیسگ  دایز  نبا  شیپ  یحبصا  دیزی  نب  یلوخ  هارمه  ار  نیـسح  ماما  رـس  مدنامه  دعـس  نب  رمع 
هلیبق دندرک ، بصن  اههزین  رب  دوب  رس  ود  داتفه و  هک  ار  ادهش  ياهرس  داد و  تکرح  نامرف  سپس  دنامب و  البرک  رد  رگید  زور  ود  نیسح 

ثعشا نب  سیق  هارمه  رس  هدزیـس  هدنک  هلیبق  دندرکیم و  لمح  ریمن  نب  نیـصح  هارمه  ار  رـس  هدفه  میمت  هلیبق  رـس و  ود  تسیب و  نزاوه 
هارمه رـس  هدزاود  فیقث  هلیبق  ریهز و  نب  ۀمهیع  هارمه  رـس  جنپ  دزا  هلیبق  دندروآیم و  روعا  لاله  هارمه  ار  رـس  شـش  دسا  ینب  دـندرب و 

رب هدیـشوپ  ياههواجک  رد  ار  ع )  ) نیـسح ماما  نازینک  نارتخد و  نارهاوخ و  ناـنز و  داد  روتـسد  دعـس  نب  رمع  دـندروآ . ورمع  نب  دـیلو 
. دوب لاس  هاجنپ  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  و  ص )  ) ربمایپ تلحر  نایم  هلصاف  دندرک  راوس  نارتش 

نآ نیشیپ  ياهنادند  هب  ندز  هب  عورش  نارزیخ  بوچ  اب  دنداهن  وا  ربارب  دندروآ و  دایز  نبا  شیپ  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  نوچ  دنیوگ ،
ناه تفگ  دایز  نبا  هب  [ 329  ] تشاد روضح  تسا  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا  هک  مقرا  نب  دیز  درک ، ترضح 

______________________________

تسیب مرحم 61  رد  تسا و  ترجه  لاس 38  رد  ناشیا  دلوت  روهشم  ربانب  تسا و  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  رغصا  یلع  زا  دوصقم  - 327
م هیملع . پاچ  یفاک ج 2 ص 368  لوصا  ینیلک ، ك ، ر . دناهدوب ، هلاس  ود  و 
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. تسا هدوب  مه  رذ  وبا  دیعبت  لحم  هک  قرع  تاذ  کیدزن  هنیدم و  یلیم  هس  رد  ياهدکهد  - 328
یلاسدرخ ببـس  هب  دـحأ  ردـب و  گنج  رد  تسا  هدرک  تکرـش  گـنج  هدـفه  رد  تسا ، راـصنا  زا  جرزخ و  هلیبق  زا  مقرا  نب  دـیز  - 329

م. هباغلا ج 2 ص 219 - دسا  ریثا ، نبا  ك ، رتشیب ر . عالطا  يارب  دناهتشون ، ترجه  لاس 68  رد  ار  وا  تافو  دش  هدنادرگرب 
306 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

تـسیرگ درـشف و  ار  وا  يولگ  هدقع  هاگنآ  دیـسوبیم ، ار  اهنآ  ص )  ) ادخ لوسر  مدید  دوخ  هک  رادرب  اهنادند  نیا  زا  ار  دوخ  تسدبوچ 
ار تندرگ  ياهدش  فرخ  يریپ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دراد  نایرگ  ار  تمـشچ  ادـخ  ییرگیم ؟ هچ  يارب  تفگ  واب  دایز  نبا 

. مدزیم
نفد ار  داسجا  دـندش و  عمج  هیرـضاغ  هدـکهد  مدرم  دـنیوگ  و  دربیم ، دعـس  نب  رمع  شیپاـشیپ  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  ار  اهرـس  دـنیوگ 

. دندرک
وا لاـح  زا  متفر و  وا  شیپ  تشگرب  ـالبرک  زا  هکنآ  زا  سپ  دوب  نم  تسود  دعـس  نب  رمع  تسا  هتفگ  هک  هدـش  لـقن  ملـسم  نب  دـیمح  زا 

مدرک و عطق  ار  کیدزن  يدنواشیوخ  محر و  تسا  هتشگنرب  دوخ  هناخ  هب  نم  زا  رتدب  يرفاسم  چیه  هک  سرپم  نم  لاح  زا  تفگ  مدیـسرپ 
. مدش گرزب  یهانگ  بکترم 

نـشوجلا يذ  نب  رمـش  ۀبلعث و  نب  نقحم  سیق و  نب  رحز  اب  دندوب  شهارمه  هک  ار  ینانز  و  ع )  ) نیـسح نب  یلع  دایز  نبا  هاگنآ  دـنیوگ ،
نـشوجلا يذ  نب  رمـش  دنتخادنا و  وا  شیپ  ار  ع )  ) نیـسح ماما  رـس  دنتفر و  قشمد  ماش و  هب  نانآ  داتـسرف و  ماش  هب  هیواعم  نب  دـیزی  شیپ 

: تفگ نینچ 
میتساوخ میتفر و  نانآ  يوس  هب  دمآ ، ام  شیپ  دوخ  نایعیش  زا  نت  تصـش  نادنواشیوخ و  زا  نت  هدجیه  هارمه  درم  نیا  نانمؤم ، ریما  يا  " 

زا ار  ناشیا  میدرب و  هلمح  ناناب  باتفآ  ندمآرب  ماگنه  دوز  حبـص  دنوش ، گنج  يارب  هدامآ  ای  دایز  نب  هللا  دیبع  ام  ریما  نامرف  میلـست  هک 
ینارتوبک ییوگ  دـنتفاین  یهاگهانپ  دـنتخیرگ و  وس  نآ  وس و  نیا  هب  تفرگورف  ار  نانآ  اـم  ياهریـشمش  نوچ  میدرک و  هرـصاحم  وس  ره 

نونکا مه  و  میدروآ . رد  ياپ  زا  ار  همه  هک  تفرگ  تقو  يزورمین  باوخ  ای  يراورپ  کی  نتـشک  هزادناب  دنزیرگب و  نیهاش  زا  هک  دندوب 
ناشرادیدب راوخشال  ناگدنرپ  اهسکرک و  دزویم  اهنآ  رب  اهداب  تسا ، هدولآكاخ  ناشیاههرهچ  ناشیاههماج و  هنهرب و  ناشیا  ياهندب 

نتشک نودب  امـش  يرادربنامرف  تعاطا و  هب  نم  امـش  رب  ياو  يا  تفگ " دش و  دولآکشا  شنامـشچ  دینـش  ار  نیا  دیزی  نوچ  دنیآیم ".
دبع ابا  دنوادخ  مدیشخبیم  ار  وا  مدشیم  فرط  وا  اب  نم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دنک  تنعل  ار  هناجرم  نبا  دنوادخ  مدوب  یـضار  مه  نیـسح 

". دانک تمحر  ار  هللا 
307 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: تسج لثمت  تیب  نیاب  سپس 
". دندوب رتراکمتس  رترادرب و  نامرفان  نانآ  میتفاکش و  دندوب  زیزع  ام  رب  هک  ار  ینادرم  ياهرس  " 

[330  ] ار رمع  شردارب  و  ع )  ) نیـسح نب  یلع  دروخیم  اذغ  دیزی  هاگ  ره  دـنربب و  وا  يارـسمرح  هب  ار  نادـنزرف  نانز و  داد  نامرف  سپس 
وا لاس  نس و  مه  دلاخ  و  يریگب ؟ یتشک  دلاخ  مرـسپ  نیا  اب  يرـضاح  ایآ  تفگ  رمع  هب  يزور  دندروخیم  اذغ  وا  هارمه  دناوخیمارف و 

دیزی میرترادیاپ ، ام  زا  کیمادک  هک  يرگنب  وت  منک و  گنج  وا  اب  ات  واب  يریـشمش  یهدـب و  نم  هب  يریـشمش  تسا  رتهب  تفگ  رمع  دوب ،
: تفگ ار  لثم  نیا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا 

نیرتهب هب  ار  نانآ  داد  روتـسد  هاـگنآ  [ 331"  ] دـیازیم راـم  زج  يزیچ  راـم  رگم  مسانـشیم و  ارنآ  مزخا  زا  هک  تسا  یتداـع  يوـخ و  " 
. ربب هنیدم  هب  ار  ناشیا  نک و  تکرح  دوخ  ناسک  ناوناب و  نیا  هارمه  تفگ  ع )  ) نیسح نب  یلع  هب  دننک و  زهجم  یهجو 

هب ار  نانآ  ات  دـیآ  دورف  ناشیا  زا  رترود  دـنک و  تکرح  ناشیا  شیپاشیپ  داد  روتـسد  درک و  هناور  نانآ  اـب  راوس  یـس  هارمه  مه  ار  يدرم 
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. دناسرب هنیدم 
نامیشپ تخس  دوب  هتفریذپن  نداد  يرای  یهارمه و  يارب  لتاقم  رصق  لحم  رد  ار  ع )  ) نیسح ماما  توعد  هکنیا  زا  رح  نب  هللا  دیبع  دنیوگ ،

: دورس نومضم  نیاب  رعش  دنچ  دش و 
. تسا نیزگياج  ماهنیس  ولگ و  رد  مشاب  هدنز  ات  هک  یهودنا  هچ  " 

. دیبلطیم يرای  نارگمتس  نانمشد و  رب  نم  زا  ع )  ) نیسح هک  یماگنه 
؟ يورب يراد  میمصت  ینکیم و  اهر  ارم  ایآ  تفگیم  هودنا  اب  ار  يدادماب  منکیمن  شومارف 

." دوب هدش  هتفاکش  نونک  ات  نم  لد  هنیآ  ره  تفاکشیم  ار  ياهدنز  صخش  لد  هودنا  هآ و  رگا 
______________________________

نینچ دناهدربن ، مان  رمع  زا  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  نارسپ  نایم  یسلجم ، یسربط و  خیش  دیفم و  خیش  نوچ  یعیش  ياملع  ناگرزب  - 330
م) . ) تسا هیما  ینب  نارادفرط  هتخادرپ  هتخاس و  ناتساد  نیا  هک  دسریم  رظنب 

نینچ وا  دندزیم و  ار  دوخ  گرزب  ردپ  هک  تشاذگ  یقاب  ینارـسپ  درم و  دوب  راتفردب  شردـپ  هب  تبـسن  هک  تسا  يدرم  مان  مزخأ  - 331
م) . ) هرامش 1933 لاثمالا  عمجم  ینادیم ، ك ، ر . رتشیب ، عالطا  يارب  تفگیم 

308 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
زا مه  هفوک  ناشیورد  نادنمتـسم و  زا  یهورگ  درک و  لابج  نیمزرـس  گنهآ  دـمآ و  نوریب  هفوک  زا  دایز  نبا  رب  ضارتعا  تلاح  اب  سپس 

[332 . ] دندرک يوریپ  وا 

: ریبز نب  هللا  دبع 

متـسه تعاطا  رد  نم  تفگیم " هراومه  دش  نوریب  هفوک  دصق  هب  هکم  زا  ع )  ) نیـسح ماما  تفر و  هکم  هب  هکنآ  زا  سپ  ریبز  نبا  دـنیوگ 
". متسه مارحلا  تیب  نیا  هب  هدنهانپ  منکیمن و  تعیب  سکچیه  اب  یلو 

زا دوب  عیطم  رگا  تسا  لاح  هچ  رد  ریبز  نبا  هک  رگنب  ورب و  تفگ  واب  داتـسرف و  دوخ  نانابهگن  زا  نت  هد  هارمه  ار  يدرم  هیواعم  نب  دـیزی 
. روایب نم  شیپ  ار  وا  راذگب و  وا  ياهتسد  ندرگ و  رب  ریجنز  تفریذپن  رگا  ناتسب و  تعیب  وا 

: دز لثم  رعش  نیا  هب  ریبز  نبا  تسا  هدمآ  يروظنم  هچ  يارب  تفگ  دمآ و  ریبز  نبا  دزن  نابهگن  درم  نآ  نوچ 
دوخ رالاس  شیپ  تفگ  ناـبهگن  هب  دوش "و  مرن  نادـند  ریز  گـیر  هک  یتقو  رگم  موشیمن  میـالم  دـشابن  قح  رب  هک  يراـک  لـباقم  رد  " 

وت راـیتخا  رد  ار  دوـخ  یلو  ارچ  تفگ  یتـسین ؟ تعاـطا  رد  رگم  تفگ  ناـبهگن  تفریذـپ ، مهاوـخن  ار  وا  هتـساوخ  هک  وـگب  واـب  درگرب و 
. درک مهاوخن  ار  راک  نیا  زگره  مراذگیمن و 

. داد ربخ  واب  دوب  هتفگ  ار  هچنآ  تشگرب و  دیزی  شیپ  نابهگن 
هک هبقع  نب  ملـسم  دوب و  راکوکین  يدرم  هک  يرعـشا  ةاضع  نب  هللا  دـبع  يراـصنا و  ریـشب  نب  ناـمعن  هک  ار  ماـش  ناـگرزب  زا  نت  هد  دـیزی 
واب دینک و  توعد  تعامج  اب  یگنهامه  تعاطا و  هب  ار  وا  رگید  راب  دیورب و  تفگ  ناناب  داتـسرف و  دـندوب  ناشیا  زا  دانک  تنعل  شیادـخ 

. دشاب یتشآ  تمالس و  نیرق  هک  تسا  نآ  نم  رظن  رد  يراک  رتهدیدنسپ  هک  دییوگب 
. دندرک توعد  دیزی  اب  تعیب  تعاطا و  هب  ار  وا  دنتفر و  ریبز  نبا  شیپ  مارحلا  دجسم  رد  دندیسر و  هکم  هب  دندرک و  تکرح  نانآ 

______________________________

نایولع هب  تبـسن  سابع  ینب  وا  زا  سپ  لکوتم و  تموکح  ماگنه  اصوصخم  يرونید  راگزورب  هک  دنراد  هجوت  یمارگ  ناگدنناوخ  - 332
رد ار  يرونید  رذع  دیاب  يدودح  ات  نیا  ربانب  ترـضح ، نآ  نارئاز  ینیـسح و  رونم  دقرم  هب  تبـسن  اصوصخ  دـناهدرکیم و  يریگتخس 
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رگید ياهباتک  هب  دـیاب  رتشیب  قیقد و  عـالطا  يارب  مدـش  رکذـتم  مه  ـالبق  هک  روط  ناـمه  تسناد و  هجوم  ـالبرک  هعجاـف  یبسن  صیخلت 
م) . ) درک هعجارم 

309 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
ریبز نبا  يرآ ، يریذپن  ار  نانمؤم  ریما  اب  تعیب  رگا  تفگ  تساور ؟ مرح  نیا  رد  نم  اب  ندرک  گنج  ایآ  تفگ  ةاضع  هللا  دـبع  هب  ریبز  نبا 

؟ تسا لالح  رتوبک  نیا  نتشک  ایآ  تفگ  درک و  دجسم  نارتوبک  زا  یکی  هب  هراشا 
زا وت  اـیآ  رتوبک  يا  تفگ  رتوبک  هب  باـطخ  تفرگ و  هناـشن  ار  رتوـبک  ناـمه  داـهن و  نآ  رد  يریت  تشادرب و  ار  دوـخ  ناـمک  ةاـضع  نبا 

. متشکیم ارنآ  انامه  يرآ  تفگیم  رتوبک  نیا  رگا  تفگ  تسیرگن و  ریبز  نبا  هب  و  ینکیم ؟ یچیپرس  نانمؤم  ریما  تعاطا 
وت امتح  تفگ  دیزی ؟ ای  مرتهب  ترظن  رد  نم  ییوگب  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت  تفگ  واب  درک و  تولخ  ریـشب  نب  نامعن  اب  ریبز  نبا 

، وت ردام  هتبلا  تفگ  وا ؟ ردام  ای  تسا  رتهب  نم  ردام  دیـسرپ  وت ، ردـپ  دـیدرت  نودـب  تفگ  وا ؟ ردـپ  ای  تسا  رتهب  نم  ردـپ  دیـسرپ  يرتهب ،
تردپ هک  وت ، همع  دیدرت  نودب  تفگ  وا ؟ همع  ای  تسا  رتهب  نم  همع  دیسرپ  وت ، هلاخ  هتبلا  تفگ  وا ؟ هلاخ  ای  تسا  رتهب  نم  هلاخ  دیـسرپ 

نم هب  ایآ  لاح  نیا  اب  تفگ  ریبز  نبا  [ 333 . ] دلیوخ رتخد  هجیدخ  تاهمع  هشیاع و  تاهلاخ  رکب و  وبا  رتخد  ءامـسا  تردام  تسا و  ریبز 
؟ منک تعیب  دیزی  اب  هک  ینکیم  شرافس 

. میآیمن وت  شیپ  زگره  سپ  نیا  زا  مرادن و  ار  هدیقع  نیا  هن  يدیسرپ  ارم  يار  هک  نونکا  تفگ  نامعن 
يا تفگ  دیزی  هب  يرم  هبقع  نب  ملـسم  تفریذپ ، دهاوخن  ار  يداهنـشیپ  ریبز  نبا  هک  دنداد  ربخ  دـیزی  هب  دنتـشگرب و  ماش  هب  مه  هورگ  نآ 

زا ریغ  تشگزاب  رد  نامعن  تین  رکف و  نونکا  میدیمهفن و  ام  هک  تفگ  واب  ینانخس  درک و  تولخ  ریـشب  نب  نامعن  اب  ریبز  نبا  نانمؤم  ریما 
درک و عمج  ار  زاجح  هماهت و  ناگرزب  وا  دنتفر  ریبز  نبا  شیپ  زا  هورگ  نیا  نوچ  و  تشاد ، وت  شیپ  زا  تکرح  ماگنه  هب  هک  تسا  يرکف 

. دندرک يراددوخ  تعیب  زا  هک  هیفنح  نب  دمحم  سابع و  هللا  دبع  زا  ریغ  دندرک  تعیب  وا  اب  ناگمه  دناوخارف و  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  نانآ 
دندرک نوریب  هنیدم  هکم و  زا  ار  دیزی  نارازگراک  داد  روتسد  ریبز  نبا  هاگنآ 

______________________________

توریب و پاچ  تاقبط ج 3 ص 100  دعـس ، نبا  ك ، ر . ریبز ، نب  هللا  دـبع  همع  هن  تسا  ریبز  همع  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  بانج  - 333
م. هدنب ، نیا  ملق  هب  نآ  همجرت 

310 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. تفر ماش  هب  دوخ  نادناخ  دارفا  نادنزرف و  اب  ناورم  و 

نب حور  ینیق و  ۀـجلد  نب  شیبح  ینوکـس و  ریمن  نب  نیـصح  دیـسر ، دـیزی  عالطاب  ریبز  نب  هللا  دـبع  اب  هماهت  زاجح و  لـها  تعیب  نوچ  و 
ار اهنآ  داد و  يرم  ۀبقع  نب  ملسم  هب  ار  اهرکشل  مامت  یهدنامرف  درک و  هناور  يرکشل  ناشیا  زا  کی  ره  هارمه  دیزگرب و  ار  یماذج  عابنز 

: تفگ ملسم  هب  دشیم  ادج  ناشیا  زا  نوچ  درک و  هقردب  تسا  زاجح  هب  ماش  ياهبآ  نیرتکیدزن  ةربو و  شمان  هک  یبآ  لحم  ات 
گنج ناشیا  اب  دندرک  گنج  وت  اب  نانآ  رگا  ورب  هنیدم  هار  زا  رادـمزاب و  دـنهد  ماجنا  دوخ  نمـشد  اب  دـنهاوخیم  هچنآ  زا  ار  ماش  لها  " 

". نک تراغ  ار  هنیدم  زور  هس  يدش  زوریپ  هک  یتروص  رد  نک و 
( ریبز نبا  ینعی   ) رکب وبا  هب  دندیسر  يرقلا  يداو  هب  ناراوس  هوبنا  دندرک و  تکرح  نایهاپس  هک  یماگنه  دناوخ " ار  رعش  نیا  سپـس  دیزی 

". دیمانیم تسم  هراومه " ار  دیزی  ریبز  نبا  هک  دوب  تهج  نادب  نیا  ینیبیم "؟و  ار  تسم  درم  نایهاپس  ایآ  وگب 
یهدنامرف هب  ار  يودع  عیطم  نب  هللا  دبع  هنیدم  نکاس  نایـشیرق  دـندش ، هدامآ  گنج  يارب  دیـسر  هنیدـم  مدرم  هب  هاپـس  ندـمآ  ربخ  نوچ 

( هنیدم نوریب  خالگنس   ) هرح هیحان  هب  دنداد و  یهدنامرف  دوخ  رب  ار  ۀکئالملا  لیـسغ  هلظنح  رـسپ  هللا  دبع  راصنا  و  [ 334  ] دندیزگرب دوخ 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  ناشرعاش  دندز و  ودرا  دنتفر و 
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هدـننکهابت يا  تسین  ام  زا  مه  وت  ییاد  یتسین و  ام  زا  وت  دـشوجیم ، تساهلاس  هک  تسا  يدربن  تسا  هتخیمآ  دـجم  اـب  هک  یقدـنخ  رد  " 
". اهتوهش يارب  زامن 

. دندش هتشک  ناوارف  دندرک و  گنج  نانآ  اب  دیسر و  دیزی  رکشل 
" دـنتفگیم غورد  هب  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هک  دنتـسه  ییاهنامه  هثراح  ینب  دـندش  هنیدـم  دراو  هثراح  ینب  هیحاـن  زا  ناـیماش  زا  یهورگ 

[335"  ] تسا عافدیب  ام  ياههناخ  انامه 
______________________________

ریبز نب  هللا  دبع  هب  تخیرگ و  هرح  گنج  زا  وا  تشادرب ، ار  وا  ماک  ادخ  لوسر  دـش و  دـلوتم  ربمایپ  راگزور  رد  عیطم  نب  هللا  دـبع  - 334
(. م  ) هباغلا ج 3 ص 262 دسا  ریثا ، نبا  ك ، ر . دش ، هتشک  وا  اب  تسویپ و 

7 نایبلا ج 8 - عمجم  یـسربط ، ك ، هثراح . ینب  ناقفانم و  راـتفگ  نیا  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  بازحا )  ) هروس 33 هیآ 13  زا  یشخب  - 335
م توریب . پاچ  ص 347 

311 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
هلظنح نب  هللا  دبع  دنتفرگ  رارق  نایماش  موجه  دروم  رس  تشپ  زا  دنـشاب  هجوتم  هکنآ  نودب  هاگان و  دندوب  گنج  لوغـشم  هک  هنیدم  مدرم 

اور لالح و  ار  هنیدم  ناناملـسم  لاوما  نوخ و  زور  هنابـش  هس  نایماش  دـندش و  هتـشک  هنیدـم  یـضاق  يراصنا  مزح  نب  ورمع  راصنا و  ریما 
. دنتسناد

دوسا نب  ۀعیبر  نب  هللا  دبع  نب  دیزی  دمآ  وا  شیپ  هک  سک  نیتسخن  درک ، توعد  تعیب  هب  ار  ناشیا  تسـشن و  هبقع  نب  ملـسم  مراهچ  زور 
تنـس ادـخ و  باتک  هب  منکیم  تعیب  وت  اب  تفگ  نک ، تعیب  نم  اب  تفگ  واب  ملـسم  دوب ، وا  گرزب  ردام  ربماـیپ  رـسمه  هملـس  ما  هک  دوب 

نادنزرف لاوما و  هب  تبـسن  وا  دـیتسه و  نانمؤم  ریما  یگنج  ناریـسا  امـش  همه  هکنیا  هب  ینک  تعیب  دـیاب  هک  هن  تفگ  ملـسم  ص ،)  ) ربمایپ
. دنک لمع  دهاوخب  هک  هنوگ  ره  امش 

دمآ و يودع  هفیذح  نب  مهج  یبا  نب  دمحم  وا  زا  سپ  دندز ، ار  شندرگ  داد  روتـسد  ملـسم  درک و  يراددوخ  تعیب  زا  هللا  دبع  نب  دیزی 
هک يداد  یهاوگ  یتشگرب  هنیدم  هب  نوچ  داد و  شاداپ  تشاد و  یمارگ  ارت  وا  يدمآ و  نانمؤم  ریما  شیپ  هک  ینامه  وت  تفگ  واب  ملـسم 

نانس نب  لقعم  هاگنآ  دندز ، ار  وا  ندرگ  دینزب و  ار  شندرگ  داد ، یهاوخن  یهاوگ  نانچ  زگره  رگید  سپ  نیا  زا  دنکیم و  یشونهداب  وا 
وت هب  یتشذـگ و  نم  رانک  زا  [ 336  ] هیربط رد  هک  ار  يزور  يراد  دای  هب  ایآ  تفگ  واب  ملـسم  دـمآ ، دوب  مشاه  ینب  نامیپمه  هک  یعجـشا 

؟ ییآیم اجک  زا  متفگ 
راکهبت هیواعم  نب  دیزی  نیا  میوریم و  هنیدم  هب  يدوزب  میدرگیمزاب و  یلاخ  تسد  میدش و  هتـسخ  هتفوک و  میتفر و  هار  هام  کی  یتفگ 

تـسد وت  هب  اج  ره  رد  هک  مدروخ  دنگوس  زور  نامه  نم  هک  نادب  و  مینکیم ؟ تعیب  نارجاهم  نادـنزرف  زا  يدرم  اب  علخ و  تفالخ  زا  ار 
، دـنک بصن  ای  لزع  ار  یـسک  هک  راک  هچ  تفالخ  راک  اـب  ار  عجـشا  هلیبق  داد  يزوریپ  وت  رب  ارم  دـنوادخ  نونکا  هلبا  يا  مشکب و  ارت  مباـی 

نایماش رگا  هک  یکاپ ، رـسپ  كاپان  وت  تفگ  واب  ملـسم  دـمآ ، شیپ  ناـمثع  رـسپ  ورمع  وا  زا  سپ  دـندز . ار  شندرگ  دـینزب و  ار  شندرگ 
ریما يارب  عضو  نیا  اب  میامش و  زا  یکی  نم  ییوگیم  دنوش  زوریپ  اهيزاجح  رگا  منامثع و  رسپ  نم  ییوگیم  دنوش  زوریپ 

______________________________

هدـش هتخاس  اجنآ  ییاهمامح  تسه و  مرگ  یندـعم  ياهبآ  ياراد  هک  هیروس  لامـش  رد  مان  نیمه  هب  ییهچایرد  راـنک  يرهـش  ماـن  - 336
. تسا

312 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نب کلملا  دـبع  دنتـشاذگن ، یقاـب  وا  شیر  رد  يوم  کـی  یتح  دـندرک  ناـنچ  و  دـینکب ، نب  زا  ار  وا  شیر  ینکیم ، يزیگناهنتف  ناـنمؤم 
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شرف يور  دوخ و  دزن  ار  وا  ملسم  دمآ ، ع )  ) نیسح نب  یلع  هاگنآ  دیشخب ، ار  وا  ملسم  دشخبب و  ار  وا  درک  تساوخرد  تساخرب و  ناورم 
هنیدـم مدرم  هک  يراک  زا  نم  دومرف  ع )  ) نیـسح نب  یلع  تسا ، هدرک  شرافـس  نم  هب  وت  هرابرد  نانمؤم  ریما  اـنامه  تفگ  دـناشن و  دوخ 

یلع ات  داتسرف  ملسم  دندنادرگرب . شاهناخ  هب  دندرک و  راوس  يرتسا  رب  ار  ترـضح  نآ  سپـس  يرآ و  تفگ  مدوبن ، دنـسرخ  دنداد  ماجنا 
ار وا  دوب  یلع  ياهییاد  زا  هک  ریمن  نب  نیصح  دندروآ ، دندیشک و  نوریب  شاهناخ  زا  ار  وا  دنروایب  تعیب  يارب  ار  سابع  نب  هللا  دبع  رـسپ 
، درک تعیب  دمآ و  یلع  داد  مایپ  نیصح  روایب ، ار  وا  دنک  تعیب  دیایب  مدوب  هداتسرف  تفگ  واب  ملسم  دروآ  نوریب  نانابـساپ  تسد  زا  دید و 
ره داد  روتسد  ملسم  دناهدرک ، تراغ  ار  شاهناخ  هک  داد  مایپ  هبقع  نب  ملسم  هب  دوب  ع )  ) نیسح ماما  نارسمه  زا  هک  سیق  نب  ثعشا  رتخد 

نیا هب  دیزی  تسا ، هدرک  هچ  هنیدـم  رد  هک  تشون  دـیزی  يارب  درک و  هکم  گنهآ  رکـشل  اب  هاگنآ  دـنهد  سپ  دـناهدرب  تراغ  هب  وا  زا  هچ 
: تسج لثمت  تایبا 

. دندیدیم اههزین  هبرض  زا  ار  اهیجرزخ  یباتیب  ردب  رد  نم  ناکاین  شاک  يا  " 
". تشاد همادا  لهشالا  دبع  هلیبق  رد  راتشک  دروخیم و  نانآ  يولهپ  رب و  هب  اههبرض  ءابق  رد  هک  یماگنه 

تفگ دنداد  هیکت  دندناشن و  ار  وا  دیناشنب  ارم  تفگ  دیسرارف  وا  گرم  دش و  رامیب  دیسر  [ 337  ] یشره هندرگ  هب  هبقع  نب  ملسم  نوچ  و 
ار وا  دوب  مدوخ  اب  رایتخا  رگا  مزاس و  رکـشل  هدـنامرف  ار  ریمن  نب  نیـصح  مدرم  هار  نیا  رد  رگا  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  ناـنمؤم  ریما 

. منکیمن یچیپرس  نانمؤم  ریما  نامرف  زا  یلو  دنتسه  قیقر  اهینامی  اریز  مدرکیمن  هدنامرف 
اب دنتـساوخ  هک  يراک  ره  زا  ار  ماش  مدرم  نک و  عورـش  ار  ریبز  نبا  اب  گـنج  زور  ناـمه  يدیـسر  هکم  هب  نوچ  تفگ  نیـصح  هب  هاـگنآ 

عنم دنهد  ماجنا  دوخ  نمشد 
______________________________

. تسا هنیدم  هکم و  هار  رد  ییهندرگ  مان  یشره : - 337
313 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دوب ولگ  درد  وا  يرامیب  درم و  ملسم  دنهد ، بیرف  ارت  ادابم  هک  هدم  شوگ  ار  شیرق  نخس  نکم و 
. دیسر هکم  هب  ات  درک  تکرح  تفرگ و  هدهع  رب  ار  رکشل  یهدنامرف  ریمن  نب  نیصح 

[338  ] سیبق وبا  هوک  زارف  رب  داد  روتسد  ریمن  نب  نیصح  دش و  نصحتم  مارحلا  دجـسم  رد  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  همه  اب  ریبز  نب  هللا  دبع 
. دندرکیم باترپ  گنس  دجسم  لخاد  مدرم  هب  اجنآ  زا  دندرک و  بصن  ییاهقینجنم 

دوبان داتـسرف  وت  گنج  هب  ار  ام  هک  یـسک  داد  مایپ  ریبز  نبا  هب  وا  دیـسر و  ریمن  نب  نیـصح  هب  هیواعم  نب  دـیزی  گرم  ربخ  لاح  نیمه  رد 
. دننک دش  دمآ و  رگید  کی  اب  مدرم  مینک و  فاوط  ام  هک  ییاشگب  ار  دجسم  ياهرد  و  مینک ؟ حلص  يرضاح  ایآ  دش 

اشع زامن  زا  سپ  دندرک ، فاوط  هب  عورش  شنارای  نیصح و  دندوشگ و  ار  دجسم  ياهرد  داد  روتسد  تفریذپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  ریبز  نبا 
: تفگ نینچ  واب  هدیشوپ  تفرگ و  ار  وا  تسد  نیصح  دش ، وربور  ریبز  نبا  اب  هاگان  دوب  فاوط  لوغشم  نیصح  هک 

ار سکچیه  زورما  تسا و  هتخیر  مهرد  ماش  مدرم  راک  هک  منک  توعد  وت  اـب  تعیب  هب  ار  مدرم  نم  ییاـیب و  ماـش  هب  نم  اـب  يرـضاح  اـیآ 
نوریب وا  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  تدش  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  دنکیمن ؟ یچیپرـس  نم  روتـسد  زا  یـسک  ماش  رد  منادیمن و  وت  زا  رتهتـسیاش 

. مشکب ار  ماش  مدرم  زا  نت  هد  زاجح  ناگدشهتشک  زا  کی  ره  لباقم  رد  هک  یتروص  رد  طقف  دروآرب  دایرف  دنلب  يادص  اب  دیشک و 
منکیم توعد  تفالخ  هب  میوگیم و  نخس  هدیشوپ  وت  اب  نم  تسا  هدرک  هابتشا  دنک  روصت  برع  ناکریز  زا  ارت  سک  ره  تفگ  نیـصح 

راب هنیدم  مدرم  هک  دنداد  ربخ  واب  دیسر  هنیدم  هب  نوچ  تشگرب و  ماش  هب  دوخ  ناهارمه  اب  و  ینکیم ! توعد  گنج  هب  ارم  اراکشآ  وت  و 
یهاوخرذع تسیچ ؟ تسا  هدیسر  نم  هب  امش  زا  هک  يربخ  نیا  تفگ  تساوخ و  ار  ناشیا  دناهدش  هدامآ  وا  اب  گنج  يارب  رگید 

______________________________
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رد ار  دوسالا  رجح  هک  دناهتفگیم  نیما  نآ  هب  یلهاج  هرود  رد  هک  نآ  برغم  تمس  رب  مارحلا و  دجسم  هکم و  رب  فرـشم  یهوک  - 338
. دندوب هتشاذگ  تناما  هب  نآ 

314 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. میاهتشادن يدصق  نینچ  دنتفگ  دندرک و 

، دوب هدنام  یقاب  نآ  طسو  هتخیر و  نآ  فرط  ود  ياهوم  هک  مدید  دـیپس  شیر  اب  ار  [ 339  ] يردخ دیعـس  وبا  دیوگیم  يدبع  نوراه  وبا 
هب تسا ، هرح  گنج  رد  یماش  نارگمتـس  راک  نیا  تفگ  تسا ؟ هدـمآ  هچ  نآ  رـس  رب  تسا و  هنوگچ  وت  شیر  لاـح  دیعـس  وبا  يا  متفگ 
رد رگید  نت  هد  ناشیا  زا  سپ  دنتفر ، دندرب و  تراغ  هب  مدیماشآیم  بآ  نآ  رد  هک  ار  یحدق  یتح  دوب  نآ  رد  هچنآ  دندمآ و  رد  ماهناخ 
رب دندرک و  دنلب  مزامناج  زا  ارم  دندش و  نیگمـشخ  دنتفاین ، نآ  رد  يزیچ  دندرک و  وجتـسج  ار  هناخ  مدوب  هداتـسیا  زامن  هب  نم  دـندمآ و 

تـسا هدـنکارپ  تشپ و  مک  ینیبیم  هک  هچنآ  دـنکیم و  داـتفا  شتـسدب  نم  شیر  ياـهوم  زا  هچ  ره  ناـشیا  زا  کـی  ره  دـنتفوک و  نیمز 
دـناهدرکن و ادـیپ  سرتسد  ناب  تسا و  هدوب  نیمز  رب  هک  تسا  ییاهاج  ینیبیم  هوبنا  تشپرپ و  هچنآ  دـناهدنک و  ناـنآ  هک  تسا  ییاـهاج 

[340 . ] مورب دوخ  راگدرورپ  رضحم  هب  لاح  نیمه  اب  ات  ماهدرک  اهر  ینیبیم  هک  نینچمه  ارنآ 

جراوخ

هراشا

جورخ زاغآ  [ 341 . ] دنیوگیم هقرازا  قرزا ، نب  عفان  ناشرالاس  مان  هب  ار  نانآ  تفرگ و  الاب  جراوخ  هقرازا و  راک  داتـشه  لاس  رد  دـنیوگ 
دبع دوسا و  نب  ۀیطع  قرزا و  نب  عفان  ناشیا  ناگرزب  زا  دندرک و  جورخ  نت  لهچ  اب  هک  دوب  هیواعم  نب  دـیزی  تموکح  راگزور  هب  ناشیا 

. دنتشاد تکرش  نآ  رد  زوحام  نب  هللا  دیبع  سهیب و  نب  ۀلظنح  ضایا و  نب  هللا  دبع  رابص و  نب  هللا 
رد ناـنآ  داتـسرف و  ناـشیا  بیقعت  هب  راوس  رازه  ود  هارمه  ار  هعیبر  رـسپ  ملـسا  هک  دوب  داـیز  نب  هللا  دـیبع  هرـصب  رادـنامرف  ماـگنه  نآ  رد 

هاجنپ جراوخ  تفرگ ، رد  گنج  دندش و  يورایور  جراوخ  اب  دوب  سراف  كاخ  کیدزن  هک  زاوها  ياههدـکهد  زا  کسآ  مانب  ياهدـکهد 
. تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  جراوخ  زا  يدرم  تخیرگ ، ملسا  دنتشک و  ار  ملسا  نارای  زا  نت 

______________________________

باکر مازتلا  رد  رگید  گنج  هدزای  قدـنخ و  گنج  رد  جرزخ و  هلیبق  ناگرزب  زا  يردـخ  دیعـس  وبا  هب  روهـشم  کلام ، نب  دیعـس  - 339
م. ج 2 ص 289 . هباغلا ، دسا  ریثا ، نبا  ك ، ر . تسا . هتشذگرد  هنیدم  رد  ترجه  لاس 74  رد  هدوب و  ص )  ) ربمایپ

زا نت  دص  تسا  هدیسر  رفن  دصیس  هب  ناشرامش  هک  ناگدشهتـشک  زا  یهورگ  مان  هنیدم و  رد  ملـسم  تایانج  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 340
م) . ) هدنب نیا  ملق  هب  نآ  همجرت  490 و  تاحفص 495 - برالا ج 20  ۀیاهن  يریون ، ك ، ر . راصنا ، زا  نت  تسیود  نارجاهم و 

م. هدنیاپ ج 7 - ملق  هب  خیرات ، همجرت  يربط ، ك ، جراوخ ر . ياهمایق  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 341
315 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

دییوگیم غورد  دننک ؟ زیرگ  هب  راداو  ار  امـش  نت  لهچ  کسآ  رد  هک  دوب  راوازـس  دـندوب  نمؤم  امـش  نامگ  هب  هک  يدرم  رازه  ود  ایآ  " 
نامرف امـش  دنوشیم ، زوریپ  رایـسب  هورگ  رب  هک  دنکدنا  هورگ  نانآ  هک  دـیتسناد  دـننمؤم ، جراوخ  هکلب  دیاهتـشادنپ  امـش  هک  تسین  نانچ 

". دنتسین تعاط  هتسیاش  نارگمتس  هکنآ  لاح  دیدرک و  تعاطا  ار  یشکرس  رگمتس  صخش 
هب ار  درم  دـصهن  تشاذـگن و  یقاب  دوب  ندوب  یجراخ  هب  مهتم  هک  ار  سکچیه  هرـصب  رد  دـش و  نیگمـشخ  تخـس  راک  نیا  زا  داـیز  نبا 
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. تشک ماهتا  نامگ و 
رایسب ناشرامـش  دیزی  گرم  زا  سپ  دنتـسویپیم و  ناناب  هرـصب  زا  ناشیا  نارکفمه  ناراداوه و  تفرگیم و  الاب  نانچمه  جراوخ  راک  اما 

. تخیرگ قارع  زا  مه  دایز  نب  هللا  دیبع  دش و 
زا راوس  رازه  جـنپ  دـندش و  عمج  یـشرق  سیبع  نب  ملـسم  درگ  دـندش و  كانمیب  دوخ  رب  دنتـشادن  يریما  ماگنه  نآ  رد  هک  هرـصب  مدرم 

تفرگ رد  گنج  دش و  يورایور  جراوخ  اب  [ 342  ] بالود مانب  ییاج  رد  دندش و  نوریب  جراوخ  يوسب  دندرک و  وا  هارمه  هرصب  ناروالد 
هزرابم رگید  کی  اب  نادند  گنچ و  هب  دش و  هتـسکش  اهریـشمش  اههزین و  هک  نانچنآ  دندرک  يرادیاپ  رگید  کی  ربارب  رد  هورگ  ود  ره  و 

: تسا هدورس  نینچ  دروم  نیا  رد  دزا  هلیبق  زا  يدرم  دنتخیرگ . شنارای  دش و  هتشک  یشرق  سیبع  نب  ملسم  دندرک و 
ار وا  رگا  هک  دـینک  ادـیپ  ار  ملـسم  زا  ریغ  يرگید  درم  میداتـسرف ، ناشیا  شیپ  ار  سیبع  نب  ملـسم  هدنـشخب  درم  تفرگ  الاب  راـک  نوچ  " 

". دوب دنهاوخ  یبرچ  همقل  وا  يارب  جراوخ  دیتسرفب ، جراوخ  گنج  هب  ار  هرفص  یبا  نب  بلهم  رگا  تسین ، رگید  دییوجیم 
رمعم نب  نامثع  دندش و  كانمیب  جراوخ  زا  یتخـس  هب  ملـسم  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هرـصب  مدرم  دوب ، ناسارخ  مکاح  ماگنه  نآ  رد  بلهم 

رد دـش و  نوریب  جراوخ  بیقعت  رد  ناشیا  هارمه  وا  دـنتخاس و  هارمه  وا  اب  ار  دوخ  ناروالد  زا  نت  رازه  هد  دودـح  دـندیزگرب و  ار  یـشرق 
دش و هتشک  نامثع  هک  دندرک  گنج  دیسر و  ناشیا  هب  سراف 

______________________________

هچنآ ارهاظ  رصم 1906 ، پاچ  ص 104  نادـلبلا ج 4  مجعم  توقای ، ك ، ر . زاوها ، یگنـسرف  راهچ  رد  ياهدـکهد  مان  بـالود : - 342
م. تسین . حیحص  تسا  ير  ياههدکهد  زا  هک  دناهتشون  یقرواپ  رد  رماع  معنملا  دبع  رتکد  ياقآ 

316 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دنتخیرگ شناهارمه 

تموکح رادهدهع  ات  دتسرفب  ار  یسک  دنتـساوخ  وا  زا  دنرادن و  يریما  هک  دنداد  عالطا  واب  دنتـشون و  همان  ریبز  هللا  دبع  يارب  هرـصب  مدرم 
توعد ار  هرصب  ناگرزب  تفرگ و  تسد  رد  ار  تموکح  دمآ و  هرصب  هب  هک  داتسرف  ار  یموزخم  هعیبر  یبا  نب  هللا  دبع  نب  ثراح  وا  دوش ،

. هرفص یبا  نب  بلهم  هب  داب  وت  رب  دنتفگ  ناگمه  دراذگاو و  یسک  هچ  هب  ار  جراوخ  اب  گنج  یهدنامرف  هک  درک  تروشم  ناشیا  اب  و 
يارب و  داهن ، راک  نیا  رـس  رب  ناج  سیبع  نب  ملـسم  [" 343 : ] دـناوخ وا  يارب  ار  راعـشا  نیا  تساخرب و  هدارع  نبا  مانب  نایرـصب  زا  يدرم 

. تسا هدنبیرف  يزاجح  قرب  یلو  دز  یقرب  دعر و  ندش  وربور  زا  شیپ  وا  درک ، مایق  نامثع  يزاجح  درم  ریپ  گنج ،
بلهم زا  ریغ  گنج  نیا  یهدـنامرف  هتـسیاش  سکچیه  دـنرادیاپ . دـندوب  هکنانچمه  نید  نانمـشد  دزن و  همدـص  مه  ياهشپ  لاب  هب  نامثع 
اهتـسد اب  ناطحق  دعم و  لیابق  دنکیم  تیامح  قارع  ود  زا  یـسک  هچ  دوش  هتفگ  نوچ  تسا ، هدومزآ  گنج  هدروخلاس و  درم  هک  تسین 

. دننکیم هراشا  واب  دوخ 
". تسین گنج  نیا  هتسیاش  بلهم  زج  سکچیه  دنکیم و  شوماخ  ار  نانآ  شتآ  دوش  يورایور  ناشیا  اب  رگا  هک  تسا  يدرم  نامه  وا 

: جراوخ اب  بلهم  گنج 

ياهمان بلهم  يارب  ات  هاوخب  وا  زا  سیونب و  همان  ریبز  نب  هللا  دـبع  نانمؤم  ریما  يارب  ریما  يا  تفگ  هللا  دـبع  نب  ثراـح  هب  سیق  نب  فنحا 
تشون و ار  همان  نآ  ثراح  دوش ، ناشیا  اب  گنج  رادهدـهع  دور و  جراوخ  يوس  هب  شدوخ  درامگب و  ناـسارخ  رد  ار  يدرم  هک  دـسیونب 

: تشون نینچ  بلهم  يارب  دیسر  ریبز  نب  هللا  دبع  هب  همان  نوچ 
هک تسا  هتـشون  همان  نم  يارب  هللا  دـبع  نب  ثراح  سپـس ، و  ةرفـص ، یبا  نب  بلهم  هب  نانمؤم  ریما  هللا  دـبع  زا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  " 
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گنج شتآ 
______________________________

م) . ) مدیدن ار  صخش  نیا  مان  دیرفلا  دقع  يدمآ و  فلتؤملا  ءارعشلا و  مجعم  ءارعشلا و  رعشلا و  رد  - 343
317 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

مرامگب ناشیا  گنج  یهدنامرف  هب  ارت  هک  مدـید  تحلـصم  نینچ  تسا ، راوشد  ناشراک  هدـش و  روهلعـش  هتـشگرب  نید  زا  هقرازا  جراوخ 
زا یکی  يرادرب ، نایم  زا  ار  نانآ  ساره  میب و  ینک و  تیافک  دوخ  رهـش  مدرم  زا  ار  ناـنآ  رـش  هک  مراودـیما  هراـب  نیا  رد  وت  ماـیق  هب  اریز 

وش و هدامآ  هلیسو  نیرتهب  اب  اجنآ  ناسرب و  هرـصب  هب  ار  دوخ  نک و  تکرح  رامگب و  ناسارخ  رد  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  دوخ  نادناخ  دارفا 
". مالسلا و  دنادرگ ، زوریپ  ناشیا  رب  تیادخ  مراودیما  هک  ورب  ناشیا  يوس  هب 

دوب فرح  مک  يدرم  وا  تفر ، ربنم  هب  دیسر  هرصب  هب  نوچ  درک و  تکرح  تشامگ و  ناسارخ  رد  ار  یسک  دیـسر  بلهم  هب  وا  همان  نوچ 
: تفگ نینچ  و  تفگیم ، رصتخم  و 

هک ار  ییاهزیچ  رگا  نونکا  دنکیم  تراغ  ار  امش  لاوما  دزیریم و  ار  امـش  نوخ  هک  تسا  هتفرگارف  ار  امـش  تخـس  ینمـشد  مدرم  يا  " 
امـش زا  یکی  هن  رگ  میوجیم و  يرای  ناشیا  اب  گنج  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  منکیم و  مایق  گنج  يارب  دـیراذگب  مرایتخا  رد  مهاوخیم 

". مهارمه دیوش  عمج  دوخ  راک  رد  سک  ره  رب  دوب و  مهاوخ 
ار ینیمزرـس  ره  دـیاب  ریقف و  هن  دنـشاب و  رگناوت  رایـسب  هن  هک  منکیم  باـختنا  ار  یناـسک  امـش  ناـیم  زا  تفگ  یهاوـخیم ،؟ هچ  دـنتفگ 
هک يریبدـت  منادـب و  تحلـصم  هک  ییار  اب  ارم  دوش و  تفلاخم  یگنج  ياهریبدـت  رد  نم  اب  دـیابن  دـشاب و  نم  اـب  نآ  یهدـنامرف  مدوشگ 

. دنراذگب مدازآ  مشیدنیب 
. میدونشخ یضار و  ناب  دوب و  دهاوخ  وت  يارب  یهاوخیم  هچنآ  هک  دنتشادرب  گناب  يوس  ره  زا  مدرم 

هرصب ناریلد  زا  نت  رازه  تسیب  دندروآ و  هک  دنروایب  وا  شیپ  ار  نایهاپس  ناوید  داد  روتسد  تفر و  دوخ  هناخ  هب  دمآورف و  ربنم  زا  بلهم 
همدـقم رب  درم  رازه  هس  اب  ار  هریغم  شرـسپ  دـندوب و  بارعا  ریاس  زا  نارگید  و  [ 344  ] دزا هلیبق  زا  ناـشیا  نت  رازه  تشه  هک  دـیزگرب ، ار 

دنار تمیزه  هب  نانچ  ار  ناشیا  داتفا و  رد  نانآ  اب  درک و  تکرح  دـندوب  [ 345  ] رتشوش هناخدور  رانک  هک  جراوخ  يوسب  داد و  رارق  هاـپس 
زاوها ات  هک 
______________________________

م) . ) 215 تاحفص 243 - برعلا  باسنا  ةرهمج  ك ، ر . دناهدوب ، مهم  هخاش  ود  هک  دزا  هلیبق  زا  عالطا  يارب  - 344
. تسا هتخاس  نآ  رانک  ار  ناورذاش  فورعم  دس  روپاش  هک  ناتسزوخ  هناخدور  نیرتگرزب  - 345

318 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
[: 346  ] تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  مجعا  دایز  دندرک و  ینیشنبقع 

. تسادخ تسد  رد  شاداپ  درک و  گنج  عافد و  وکین  هچ  هک  دهدب  بلهم )  ) يدزا ردارب  نیا  هب  وکین  شاداپ  دنوادخ  " 
هک میدـناوخارف  ار  ناـسغ  وبا  تسخن  دوش . راکـشآ  هراتـس  بش و  هدیـشوپ و  دیـشروخ  تسا  کـیدزن  دـش و  راوشد  راـک  میدـید  نوـچ 

. دش كانمیب  دنکفا و  ریزب  رس  مه  فنحا  دوب و  نیگنس  ششوگ 
. دیشارت هناهب  درک و  یهاتوک  گنج  نیا  زا  یلو  دوب  هتسیاش  یگرزب  راک  ره  يارب  فوجنم  رسپ  هکنآ  اب 

". میدناوخارف ار  بلهم  راچان  دنرادن  ار  جراوخ  اب  گنج  يارای  هداتفا و  راک  زا  ناشیا  ناوت  ورین و  هک  میدید  ار  ناگمه  نوچ  و 
دیسر قرزا  نب  عفان  هب  ربخ  نیا  نوچ  تخادرپ ، ناشیا  بیقعت  هب  سپـس  دنام و  لپ  رانک  زور  لهچ  بلهم  دنتخیرگ  جراوخ  هکنیا  زا  سپ 

نانآ اب  بش  ات  ار  زور  مامت  دـش و  يورایور  جراوخ  اب  دوب  [ 347  ] یلـسب شمان  هک  ییاج  رد  دیـسر و  اجنآ  بلهم  ات  دنام  یقاب  زاوها  رد 
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دندوزفا و دوخ  يریگماقتنا  شـشوک و  رب  دـش و  هتـشک  ریما  دـنتفگ  مدرم  دـش و  شوهیب  هک  دروخ  بلهم  هرهچ  هب  یتبرـض  درک ، گنج 
. دنتخیرگ سراف  يوسب  جراوخ  دش و  هتشک  مه  قرزا  نب  عفان  ناشیا  رالاس  دنتشک ، ار  جراوخ  زا  يرایسب 

میمصت هعیبر  یبا  نب  ثراح  ناشیا  رادنامرف  دندش و  نارگن  تخس  مدرم  مامت  تسا  هدش  هتشک  بلهم  هک  دیسر  ربخ  هرصب  مدرم  هب  نوچ 
. تشون ار  راعشا  نیا  وا  يارب  رکشی  ینب  هلیبق  زا  يدرم  تفرگ  رارف  هب 

راگزور رگا  ورم ، اج  نیا  زا  تسا  هدیـسرن  وت  تسدـب  حیحـص  ربخ  ات  نک و  گنرد  ياشخبب و  ام  رب  ریلد  ناگرزب  رـسپ  يا  ثراـح  يا  " 
رد دنامیمن و  یقاب  ییهراچ  وت  يارب  بلهم  زا  سپ  دوشیم ،) زیخاتسر   ) تفرگ دهاوخ  دیشروخ  هام و  ام  رهش  رد  دشاب  هدمآ  رـس  بلهم 

تعاطا و  ) یشوگ مشچ و  وت  يارب  هفوک  هرصب و 
______________________________

پاچ ءارعـشلا ص 343  رعـشلا و  هبیتق ، نبا  ك ، ر . تسا ، هدوب  نابز  تنکل  ياراد  هک  رخطـصا  نکاس  هیما و  ینب  هب  هتـسباو  رعاـش  - 346
م) . ) يدالیم توریب 1969 

مجعم ك ، ر . دنادیم ، رذانم  زاوها و  کیدزن  ییاج  ارنآ  توقای  هک  تسا  یلـس " نآ " تسرد  تسین ، حیحـص  طبـض  نیا  یلـسب : - 347
م) . ) يدالیم رصم 1906  پاچ  نادلبلا ج 5 ص 118 

319 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
رگا هکنآ  لاح  و  تسا ، رطخ  نآ  رد  فقوت  هک  نکم  فقوت  ام  رهـش  رد  ورب و  زاجح  هب  دوز  تروص  نآ  رد  دوب  دهاوخن  يونـش ) فرح 

". تسا يزوریپ  بجوم  ام  نایم  درم  نآ  ندوب  هدنز  دوب و  یهاوخ  نمیا  رهش  نیا  رد  وت  دشاب  هدنز  بلهم 
: تسا هدورس  نینچ  مه  دعس  ینب  زا  يدرم 

نوچمه زا  سپ  دـشاب  هدـش  دوبان  بلهم  رگا  تسا . کبـس  ناسآ و  دـسرب  ام  هب  هک  یتبیـصم  ره  بلهم  نداد  تسد  زا  ماگنه  هب  اـنامه  " 
راوتـسا و ار  بکبک  دیدق و  ءارح و  ریبث و  ياههوک  هک  وا  میربیم  هانپ  یـسک  هب  دوب ، میهاوخ  اهگرگ  ربارب  رد  رغال  ناوتان و  نادنپـسوگ 
وا رب  هنیدـم  ات  يرـصب  زا  مدرم  همه  دـنکیم و  رادازع  ار  ناگتـشرف  هک  يربخ  زا  [ 348 ( ] درب میهاوخ  ادـخ  هب  هانپ  ینعی   ) درادیم رادـیاپ 

سپ رهش  ریما  دنتفای و  شمارآ  دندش و  داش  دیسر و  بلهم  تمالـس  هدژم  هرـصب  مدرم  يارب  ماگنه  نیا  رد  [ 249" . ] دنوشیم نیگهودنا 
. دنام یقاب  رهش  رد  دوب  هتفرگ  زیرگ  هب  میمصت  هکنیا  زا 

: تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  هبض  ینب  زا  يدرم 
یماگنه ات  هرفص  یبا  نب  بلهم  يرآ  دینک ، شیاتس  رایـسب  ار  وا  هک  تسا  راوازـس  داد  تاجن  ار  هدنـشخب  بلهم  هک  يراگدرورپ  انامه  " 

وت کمک  هب  تشاد ، دنهاوخن  شزرا  يزیـشپ  دوب و  دنهاوخ  نانز  نوچمه  نادرم  دریمب  وا  نوچ  تسا و  قارع  ياورنامرف  دشاب  هدـنز  هک 
". یشخبیم تنیز  راقو و  ار  تخت  ربنم و  وت  میدش و  نمیا  دوخ  رهش  رب 
: تسا هدورس  نینچ  قرزا  نب  عفان  ندش  هتشک  هرابرد  جراوخ  زا  يدرم 

هنهادم دوخ  نید  رد  هکنیا  نودب  عفان  دنرایـسب ، مه  قرزا  نب  عفان  ناگدننکشنزرـس  تسا و  رایـسب  اهدـماشیپ  درک و  شنزرـس  بلهم  " 
دهاوخ قافتا  راچان  هب  هک  تسا  يزیچ  گرم  دشیم ، شوهدم  دیـسریم  دوب  هدمآ  شتآ  مان  نآ  رد  هک  ياهیآ  هب  هاگ  ره  وا  درم و  دـنک 

بش دریگنورف  ار  وا  زور  گرم  هک  سک  ره  داتفا 
______________________________

. تسا تافرع  ياههوک  زا  بکبک  دیدق و  هکم و  ياههوک  زا  ریبث  - 348
ملق هب  ءادفلا ، وبا  نادلبلا  میوقت  همجرت  ك ، ر . تسا ، نهک  يرهش  ناروح و  هیحان  زکرم  قشمد و  یلزنم  راهچ  رد  يرهش  يرـصب : - 349

م) . ) گنهرف داینب  پاچ  ص 277  یتیآ ، دمحملا  دبع  ياقآ 
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320 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
ام رب  وا  دیاش  اهدروخرب  اهگنج و  رد  یلو  تسا  نارواخ  مدرم  ریـش  اهگنج و  درم  هک  میاهدش  بلهم  راتفرگ  دنچ  ره  تفرگ ، دـهاوخورف 

هبرـض ام  هب  وا  ام  گنج  رد  ناشخرد ، هدـنرب  ياهریـشمش  اـب  مییاـبریم و  ار  اـهناج  اـههزین  اـب  میوش ، هریچ  وا  رب  اـم  دـیاش  دوش و  هریچ 
". شچب دیوگیم  يرگید  هب  کی  ره  وا و  هب  ام  دناشچیم و 

تموکح هب  ار  بعـصم  دوخ  ردارب  درک و  لزع  ار  وا  تسا  هتـشاد  رارف  هب  میمـصت  شرادنامرف  هک  دیـسر  ربخ  ریبز  نب  هللا  دـبع  هب  نوچ  و 
. تفرگ هدهع  رب  ار  زاوها  سراف و  قارع و  ود  ره  تموکح  دمآ و  هرصب  هب  درک و  تکرح  وا  تشامگ و  هرصب 

، دـندرک ریما  دوخ  رب  دوب  ناشیا  نایاسراپ  زا  هک  ار  زوحام  نب  هللا  دـبع  دـندش و  عمج  رگید  راب  جراوخ  دـش  هتـشک  قرزا  نب  عفان  نوچ  و 
گنج دـش و  يورایور  ناشیا  اب  تسا  سراف  ياهرهـش  زا  هک  روپاش  رد  تخادرپ و  ناـشیا  بیقعت  هب  زاوها  زا  دیـسر و  بلهم  هب  ربخ  نیا 
تخـس هک  يزور  تخادرپ و  ناشیا  بیقعت  هب  نانچمه  بلهم  دـندرک ، ینیـشنبقع  ناگرگ  اـت  دـنتخیرگ و  جراوخ  زور  رخآ  دـندرک و 

شیپ ار  نامرک  هار  جراوخ  درک و  ینیـشنبقع  هب  روبجم  ار  نانآ  بلهم  تفرگ و  رد  گنج  دندمآ و  وا  گنج  هب  جراوخ  دیرابیم  ناراب 
. دنتفرگ

مامت رد  راک  نیا  درکیم و  يرگید  گنج  گـنج ، ره  زا  سپ  تفریم و  يرگید  رهـش  هب  جراوخ  بیقعت  يارب  يرهـش  زا  هراومه  بلهم 
. تشاد همادا  دیسر  ناورم  رسپ  کلملا  دبع  هب  تموکح  دش و  هتشک  وا  هک  یماگنه  ات  ریبز  نب  هللا  دبع  تموکح  تدم 

هک درکیم  روصت  جاجح  تشاـمگ و  قارع  ود  ره  یهدـنامرف  هب  ار  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  دـش  راوتـسا  کـلملا  دـبع  یهاـشداپ  نوچ 
يرماع هللا  دبع  رسپ  یلعالا  دبع  دشکب ، لوط  گنج  دهاوخیم  بلهم  هک  تشادنپ  دنکیم و  یهاتوک  جراوخ  رب  يریگتخـس  رد  بلهم 

. دیرادزاب نمشد  هب  نداد  تلهم  زا  دینک و  هلمح  هب  راداو  ار  وا  تفگ  داتسرف و  بلهم  دزن  ار  ةربس  نب  نمحرلا  دبع  و 
هک میتسه  يراتفرگ  هچ  رد  ام  هک  دینیبب  دوخ  ات  دینامب  اج  نیمه  تفگ  ود  ناب  بلهم  دناهدمآ ، هچ  يارب  دنتفگ  دندمآ و  وا  شیپ  ود  نآ 

هتشادنپ تسا و  هداد  نامرف  تسا  ریبدت  فالخ  هک  يراک  رب  ارم  تسا و  هدرک  در  ار  اهیندید  تسا و  هتفریذپ  هدینش و  ار  يرابخا  جاجح 
. بیاغ نم  تسا و  دهاش  اج  نیا  وا  هک 

321 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
لـضفم شرـسپ  بلهم  هاپـس  همدـقم  رب  درک  گنج  دیـسر و  ناـناب  ناـمرک  کـیدزن  ياهنیمزرـس  رد  تخادرپ و  جراوخ  بیقعت  هب  بلهم 

زا یکی  دنتـسشن و  بقع  نامرک  یناـیم  ياهنیمزرـس  اـت  ناـنآ  دـش و  هتـشک  دوب  زوحاـم  نب  هللا  دـبع  هک  جراوخ  رـالاس  درکیم ، تکرح 
. دندیزگرب دوخ  یهدنامرف  هب  دوب  ةءاجف  رسپ  يرطق  شمان  هک  ار  دوخ  نایاسراپ 

نانآ يارب  زامن  زا  سپ  هک  لاح  نامه  رد  تفر  یلـصم  هب  مدرم  هارمه  دیـسر و  رهـش  هب  نابرق  دیع  زور  تشگرب و  روپاش  رهـش  هب  بلهم 
ار زورما  ندرک  گنج  دـنیآیم ؟ ام  غارـس  هب  يزور  نینچ  رد  ایآ  هللا  ناحبـس  تفگ  بلهم  دـندرک  هلمح  جراوخ  هاـگان  دـناوخیم  هبطخ 

: تسا هدومرف  دنوادخ  یلو  منادیم  دنسپان  رایسب 
و [ 350"  ] امـش رب  دشاب  هدرک  هچنآ  دننام  وا  رب  دینکب  سپ  امـش  رب  دـنک  ملظ  هک  ره  تسا  يربارب  ار  اهتمرح  مارح و  هام  هب  مارح  هام  " 
زا یکی  هک  یلاـح  رد  جراوخ  دنتفاتـش ، جراوخ  هلباـقم  هب  دندیـشوپ و  حالـس  هک  دـناوخارف  ار  دوخ  ناراـی  دـمآ و  دورف  ربـنم  زا  مدـنامه 

: دناوخیم ار  زجر  نیا  دوب و  جراوخ  ناریلد  زا  ورمع  دندروآ ، هلمح  دوب  ناشیا  شیپاشیپ  انقلا  ورمع  مانب  ناشیا  ناگرزب 
هب هاپـس  نآ  شیپاشیپ  مد  هدیپس  رد  انقلا  ورمع  میدمآ ، امـش  غارـس  هب  دنراوتـسا  هزین  بوچ  نوچمه  هک  ناراوس  اب  نابرق  دیع  دادماب  ام  " 

". منکیم افو  نمشد  هرابرد  ار  دوخ  رذن  زورما  دنکیم ، تکرح  دناهدولآ  رفک  هب  نابز  هک  یمدرم  يوس 
دیـسرارف و بش  ات  دندوب  اج  رب  اپ  هورگ  ود  ره  نانچمه  دنداد و  هتـشک  رایـسب  دندرک و  يرادیاپ  گنج  رد  هورگ  ود  تفرگ و  رد  گنج 

. دندرک ینیشنبقع  نورزاک  يوس  هب  جراوخ 
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هب يور  دـندش و  هدـنکارپ  گنج  نیا  رد  جراوخ  تشاد و  لمع  تعرـس  دـش و  ریگرد  نانآ  اب  نورزاک  رد  درک و  بیقعت  ار  نانآ  بلهم 
هلمح دندیـسر  رگید  کـی  هب  نوچ  درکیم و  بیقعت  ار  ناـنآ  ناـنچمه  بلهم  دـندناسر و  رخطـصا  ياـهزرم  هب  ار  دوخ  دـنداهن و  زیرگ 

: دناوخیم زجر  نینچ  يدرم  جراوخ  شیپاشیپ  دندرک و 
______________________________

ریسفت هب ص 95 ج 2  هیآ  ریسفت  لوزن و  ناش  زا  رتشیب  عالطا  يارب  تسا و  حوتفلا  وبا  ریسفت  زا  همجرت  هرقب ،)  ) مود هروس  هیآ 194  - 350
م) . ) دییامرف هعجارم  ینارعش  موحرم  پاچ  يزار  حوتفلا  وبا 

322 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
"؟ اجک تفر  دـیاب  اجک  هب  سپ  نامـسآ ، رد  مه  تسین و  وا  زا  يرفم  ام  يارب  نیمز  رد  ایوگ  دـنکیم  بیقعت  ار  ام  ماگنه  هچ  اـت  بلهم  " 

: دناوخیم ار  زجر  نیا  تخادرپ و  گنج  هب  اصخش  دش و  گرم  هدامآ  تسیرگ و  دینش  ار  نیا  يرطق  نوچ 
گنج رد  رارف  تسا ، هتخیوآ  ام  ياـهندرگ  رب  يدـنبندرگ  نوچمه  گرم  هکنآ  لاـح  دـنام و  مورحم  دـیاب  تداهـش  زا  ماـگنه  هچ  اـت  " 

". تسین یتبغر  یگدنز  رد  نآ  زا  سپ  يازفیب و  نم  تدابع  يراکزیهرپ و  رب  ایادخ  راب  تسین  ام  تداع 
يدرم دزیرگب ، نامرک  هب  تساوخیم  تفر و  تفریج  يوسب  دوخ  نارای  اب  يرطق  دیـسرارف  بش  نوچ  دندرک و  گنج  بش  ات  ار  زور  نآ 

: دورس ار  راعشا  نیا  وا  نارای  زا 
ناهد اهبل و  دمآ  بلهم  دوشیم  هتفگ  هکنیمه  دناشوپ ، یهاوخ  گنن  هماج  ام  رب  دوخ  رارف  اب  يراد  رارف  گنهآ  رگا  کین  يرطق  يا  " 
بلهم ینمؤم و  وت  هک  یلاح  رد  تسه  وت  رد  سرت  رارف و  نیا  هزادنا  هچ  ات  یک و  ات  دنکیم  زاورپ  میب  زا  وت  لد  دـنوشیم و  وا  میلـست  وت 

". تسا رفاک 
زا هک  ار  هبر  دـبع  دـندرک و  لزع  دوخ  یهدـنامرف  زا  ار  وا  دراد  رارف  گنهآ  دـنکیم و  یتسـس  گـنج  رد  يرطق  دـندید  جراوخ  نوچ  و 

[351 . ] دنام اجنآ  تفر و  سموق  هب  ناشیا  هارمه  وا  دنتخاس و  هدنامرف  دوخ  رب  دوب  ناشیا  نایاسراپ 

: جاجح بلهم و 

: تشون نینچ  بلهم  هب  جاجح 
هب دـندش و  هدومزآ  وت  اب  راکیپ  رد  دـش و  مامت  وت  نایز  هب  راک  هک  اجنآ  ات  وت ، اب  ناشیا  يدرک و  ینارذـگتقو  جراوخ  اـب  وت  دـعب  اـما  " 

یتسین ربارب  نانآ  اب  وت  هک  تسکـشیم  خاش  نیا  دشیمن و  ینالوط  نینچ  يرامیب  نیا  يدادیمن  تلهم  ار  ناشیا  رگا  دنگوس  مدوخ  ناج 
دنناوتیمن ناوتاـن  ناگدـنبنج  هک  لاـم  هن  تسا و  يدادـما  يورین  هن  ار  ناـشیا  هکنآ  لاـح  تسا و  یناوارف  لاوما  نادرم و  وت  رـس  تشپ  و 

نونکا دوشیمن  ققحم  ندروآ  رذع  اب  ششوک  تیدج و  دننک و  تکرح  ورزیت  نابسا  نارتش و  ياپباپ 
______________________________

. تسا هدوب  ناغماد  نآ  زکرم  روباشین ، ير و  نایم  گرزب  ینیمزرس  سموک ، برعم  - 351
323 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

". مالسلا ینک و  اهر  ار  نانآ  هب  نداد  تلهم  دنک و  هلمح  هب  راداو  ارت  هک  مداتسرف  وت  شیپ  ار  بهوم  نب  هللا  دیبع 
: تشون نینچ  نآ  خساپ  رد  دروآ  بلهم  يارب  ار  جاجح  همان  بهوم  نب  هللا  دیبع  نوچ 

عوضوم ندوب  راکـشآ  دوجو  اب  و  متخادرپن ، ناشیاب  یـشاداپ  نتفگ  تسار  يارب  نم  هک  دـندمآ  نم  شیپ  درم  ود  وت  بناج  زا  دـعب ، اما  " 
اب هک  دربیم  یـسک  ار  گـنج  دـناهتفگن و  غورد  دـناهداد  ربـخ  وت  هب  نمـشد  نم و  هراـبرد  هچنآ  رد  مدرکن و  ساـسحا  ریدـقت  هب  يزاـین 
ار ناشیا  نم  هکنیا  اما  دـشیدنیب ، ییهراچ  بولغم  دـنک و  یتحارتسا  بلاـغ  هک  تسین  یتلهم  زا  هراـچ  نآ  رد  دـشاب و  گـنرد  هلـصوح و 
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دننک ادـیپ  يزوریپ  هب  يدـیما  رگا  دـندازآ  راـتخم و  موـق  نیا  تسین ، نـینچ  زگره  دنـشاب  هدرب  داـی  زا  ارم  ناـنآ  اـی  مشاـب  هدرک  شوـمارف 
نوچ منک و  گنج  ناشیا  اـب  دنتـسیایم  نوچ  هک  تسا  نیا  تسا  نم  هدـهع  رب  هچنآ  دـنزیرگیم  دـنوشیم  دـیماان  هاـگ  ره  دنتـسیایم و 

باتـش رگا  هکنآ  لاح  موش و  هاـگآ  ناـنآ  يار  زا  هک  تسا  نیا  يارب  مهدیم  تلهم  راـک  نیا  رد  رگا  منک  بیقعت  ار  ناـشیا  دـنزیرگیم 
رگا دوشیم و  هتسکش  خاش  نیا  نامرد و  درد  يراذگاو  مدوخ  ریبدت  يار و  اب  ارم  رگا  نونکا  دنوشیم ، هاگآ  نم  میمـصت  زا  ناشیا  منک 

رب تیلوئـسم  نم و  رایتخا  تروص  نآ  رد  مرادـن و  مه  تفلاـخم  رـس  منک  تعاـطا  وت  زا  مهاوخیمن  هک  یلاـح  رد  يراداو  باتـش  هب  ارم 
". مالسلا مربیم و  هانپ  ادخ  هب  نایاوشیپ  تنوشخ  ناریما و  مشخ  زا  نم  دوب و  دهاوخ  وت  هدهع 

". نک لمع  ریبدت و  یهاوخیم  هنوگ  ره  متشاذگاو  تدوخ  هب  ار  ریبدت  يار و  نم  تشون " نینچ  وا  يارب  دناوخ  ار  همان  نیا  جاجح  نوچ 
وا شیپ  زا  جراوـخ  تفر ، سموـق  هب  ناـشیا  بیقعت  يارب  دـش و  هداـمآ  جراوـخ  اـب  گـنج  يارب  دیـسر  بلهم  هب  جاـجح  هماـن  نیا  نوـچ 
هک تفرگ  هرصاحم  رد  نادنچ  ار  رهش  نآ  تفر و  نانآ  بیقعت  هب  بلهم  دندش ، نصحتم  يرهـش  رد  اجنآ  دنتفر و  تفریج  هب  دنتخیرگ و 

. دندروخ دنتشک و  ار  دوخ  ياهبسا  راچان  جراوخ 
نوریب نوچ  دیاشگب و  نانآ  يارب  ار  هار  سپس  دشاب و  هتشاد  هرصاحم  رد  ار  نانآ  رگید  زور  دنچ  هک  داد  نامرف  دیزی  دوخ  رـسپ  هب  بلهم 

مه دیزی  دز ، ودرا  یگنسرف  جنپ  رد  درک و  چوک  اجنآ  زا  بلهم  دنک ، بیقعت  ار  نانآ  دنسرب  ارحص  هب  دنیآ و 
324 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ناناب ات  دوب  ناشیا  یپ  رد  زور  ود  درک ، بیقعت  ار  ناشیا  بلهم  دـندمآ و  نوریب  نانآ  دوشگ و  ار  هار  سپـس  دـنام و  اجنامه  يزور  دـنچ 
ار جراوخ  هبر  دبع  دندمآ و  گنج  هب  دوز  حبص  زور  نآ  يادرف  دندرک و  گنج  ار  زور  نآ  مامت  دنداتـسیا و  شربارب  رد  جراوخ  دیـسر ،

. دنشاب خزود  رد  ار  بش  مه  موق  نیا  میور و  تشهب  هب  یگمه  بشما  هک  دینک  يرادیاپ  نارجاهم  هورگ  يا  تفگ  تخاس و  بطاخم 
نابیرگ هب  تسد  داتفیب و  راک  زا  اهریـشمش  هک  نادـنچ  ریـشمش  اب  سپـس  دـش  هتـسکش  اههزین  همه  هکنآ  ات  دـندرک  گنج  هزین  اب  تسخن 

ار دنوادخ  راتفگ  نیا  درکیم و  هلمح  جراوخ  رب  دش و  هدایپ  بسا  زا  دوخ  نانابهگن  هارمه  بلهم  دنتخادرپ ، نت  هب  نت  گنج  هب  دـندش و 
هب دادماب  ادرف  دـندرک ، گنج  بش  ات  نانچمه  و  [ 352"  ] ار يادخ  نید  دشاب  رفک و  هنتف  دـشابن  ات  ناشیا  اب  دـینک  رازراک  دـناوخیم "و 

همه هبر و  دبع  ات  دنداد  همادا  گنج  هب  دندوب و  هدیشارت  ار  دوخ  ياهرس  هتسکش و  ار  دوخ  ياهریشمش  فالغ  جراوخ  دندمآزاب ، گنج 
دوخ هلیبق  دارفا  هب  کی  ره  دـندش و  بلهم  رکـشل  دراو  مه  نانآ  دـنامن و  یقاب  ناشیا  ناناوتان  زج  یـسک  دـندش و  هتـشک  وا  هاپـس  ناریلد 

. دنتسویپ
نیا گنج و  تمحز  دـنادرگرب و  ناـما  نما و  هب  ار  اـم  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  تفگ  دـش و  هداـیپ  دوخ  بسا  زا  بلهم  ماـگنه  نیا  رد 

. دومرف تیافک  ار  نمشد 
کلام نب  رشب  هارمه  ارنآ  دیسر  جاجح  تسدب  همان  حتف  نوچ  داتسرف و  جاجح  شیپ  همان  هارمه  حتف  هدژم  يارب  ار  یسرح  کلام  نب  رشب 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  تساخرب و  رشب  داتسرف  ناورم  نب  کلملا  دبع  شیپ 
هبرـض ناشیاهولگ و  رد  هزین  برـض  اب  ار  نانآ  دندش . دوبان  دومث  لآ  نوچمه  ناگمه  میدرک و  دوبان  ار  راگزور  هقرازا  بوشآ  هنتف و  " 

رب راوس  هک  مدیدیم  دوخ  لباقم  ار  يرطق  متـساوخیم  يزیچ  هاگ  ره  میدروآ ، رد  ياپ  زا  درکیم  ریپ  ار  دازون  كدوک  هک  ار  يریـشمش 
شتآ نوچ  ورمع  دزیم و  هبرض  ار  رکشل  ریشمش  اب  دوب و  هدز  دوخ  رب  ناشن  وا  دناسرتیم ، ارم  تسا و  وردنت  نایم  کیراب  دنمورین  بسا 

[353"  ] دوب هتخورفارب 
______________________________

م) . ) تسا حوتفلا  وبا  ریسفت  زا  همجرت  مود ، هروس  هیآ 189  - 352
م) . ) مدیدن رعاش  ناونع  هب  ار  رشب  مان  دوب  سرتسد  رد  هک  هرکذت  بتک  رد  - 353
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325 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
یمارگ ار  وا  درک و  لابقتـسا  وا  زا  هک  دمآ  جاجح  شیپ  درک و  تکرح  بلهم  دـیآ و  وا  شیپ  داد  روتـسد  تشون و  همان  بلهم  هب  جاجح 

کلملا و دبع  دمحم ، كردم ، لضفم ، دیزی ، بیبح ، هریغم ، شرسپ  تفه  هب  واب و  هزیاج  شاداپ و  داد  روتـسد  درک و  یکین  واب  تشاد و 
. تشاد یمارگ  مه  ار  وا  نارای  دش و  تخادرپ  [ 354  ] هللا دبع 

: ةءاجف رسپ  يرطق  ندش  هتشک 

هک دوب  ثعـشا  نب  دمحم  رـسپ  قاحـسا  ير  رادـنامرف  دـمآ ، ير  هب  وا  داتـسرف و  وا  بیقعت  هب  ار  دربا  نایفـس  جاجح ، تفر ، ير  هب  يرطق 
زا يرطق  دوب ، ناتسربط  ياهزرم  رد  راوس  دص  هارمه  هک  تفر  يرطق  بیقعت  هب  دربا  نایفـس  اب  دش و  راوس  دوخ  هاپـس  زا  راوس  دص  هارمه 
نم يارب  تفگ  ناتسربط  مدرم  زا  يدرم  هب  دش و  رادیب  دوب  هدیباوخ  دوب  هداهن  رس  ریز  ار  شیاهتسد  هک  یلاح  رد  هدش و  هدایپ  دوخ  بسا 

نایفـس دندرک ، ادج  ار  شرـس  دنتـشک و  ار  وا  دندیـسرارف  هورگ  نآ  دماشایب  ارنآ  هکنآ  زا  شیپ  دروآ  بآ  نوچ  روایب و  بآ  هعرج  کی 
. داتسرف کلملا  دبع  يارب  ارنآ  جاجح  تخادنا و  وا  ربارب  ار  رس  تشگرب و  جاجح  شیپ  تفرگ و  ار  نآ 

: ناسارخ تموکح 

جنپ تفر  اجنآ  دیسر و  کلملا  دبع  يوس  زا  ناسارخ  هب  وا  تموکح  نامرف  هکنآ  ات  دنام  هرصب  رد  دوخ  هناخ  رد  تشگزاب  زا  سپ  بلهم 
. تشذگرد دوب و  ناسارخ  مکاح  لاس 

دیزی تشاـمگ ، ناـسارخ  تموکح  هب  ار  بلهم  رـسپ  دـیزی  دوخ  يوس  زا  جاـجح  درپـس و  جاـجح  هب  ار  ناـسارخ  تموکح  کـلملا  دـبع 
وا دوب ، هتشامگ  شیوخ  ینیشناج  هب  ار  وا  دوخ  گرم  ماگنه  بلهم  دوب و  بلهم  نارـسپ  رتدنمـشیدنا  رتروآنابز و  رتابیز و  رتدنمدرخ و 
ام ياهنیمزرـس  مامت  هبیتق  تشامگ ، ناسارخ  رب  ار  ملـسم  نب  ۀبیتق  درک و  رانکرب  راک  زا  ار  وا  جاجح  هکنآ  ات  دـنام  ناسارخ  رد  لاس  دـنچ 

[355 . ] دنتشک ار  وا  دندرک و  شروش  وا  رب  شنارای  هک  دوب  ناسارخ  رد  نادنچ  دوشگ و  ار  رهنلا  ءارو 
______________________________

م) . ) تسا هدروآ  ار  نت  تشه  مان  هکنآ  لاح  رسپ و  تفه  دسیونیم  هک  دییامرفیم  هظحالم  - 354
م) . ) 3893 تاحفص 3900 - هدنیاپ  مساقلا  وبا  ياقآ  همجرت  يربط ، ك ، ر . هبیتق ، ماجنارس  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 355

326 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نب دلاخ  نامیلـس  دیـسر ، کلملا  دبع  نب  نامیلـس  شردارب  هب  وا  زا  سپ  کلملا و  دـبع  نب  دـیلو  هب  یهاشداپ  ناورم  کلملا  دـبع  زا  سپ 
دوب ناسارخ  رد  نانچمه  وا  داتسرف و  ناسارخ  تموکح  هب  ار  هللا  دبع  نب  دسا  شردارب  وا  تشامگ و  قارع  تموکح  رب  ار  يرسق  هللا  دبع 

[. 356 . ] دندش رهاظ  ناسارخ  رد  ماما  هب  فورعم  سابع  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  ناراداوه  هک  یماگنه  ات 

: دیزی گرم  زا  سپ  قارع 

ار راعـشا  نیا  وا  يارب  دایز  نب  داـبع  نب  ثراـح  شاهدازردارب  دوب ، هرـصب  مکاـح  داـیز  نب  هللا  دـیبع  درم ، هیواـعم  نب  دـیزی  نوچ  دـنیوگ 
: تشون

ياهدرک ناشرادـغاد  هک  یمدرم  ربارب  رد  یناوتیم  ایآ  درم . يدـش  مدرم  باقر  کلام  وا  يورین  هب  هک  دـیزی  شاب ، هاـگآ  هللا  دـیبع  يا  " 
نآ شروـش  ماـگنه  هب  ار  تردـپ  هک  تـسین  دزا  هلیبـق  زج  یهاـنپ  یهار و  وـت  يارب  تـسا ، رودـب  هدیدنـسپ  يار  زا  نـیا  ینک ؟ يرادـیاپ 
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". دنداد هانپ  اهنیمزرس 
. درک بجعت  دوب  دنمدرخ  هک  دوخ  هدازردارب  راتفگ  نیا  زا  هللا  دیبع 

بوسنم ینارهم  هب  فورعم  ياـهنایدام  دوب و  صاـع  ورمع  مـالغ  نادرو  ياـتمه  درخ  بدا و  رد  هک  ار  نارهم  دوخ  مـالغ  داـیز  هللا  دـیبع 
هتـشاد ار  دوخ  رایتخا  رگا  مدرم  ریما  يا  تفگ  نارهم  تسیچ ؟ وت  هدـیقع  درم ، دـیزی  نانمؤم  ریما  نارهم  يا  تفگ  درک و  راضحا  تسواب 

رب دیزی  کمک  هب  وا  زا  سپ  هیواعم و  کمک  هب  تسخن  امـش  هک  دـننیزگیمنرب  دوخ  رب  تموکح  هب  ار  دایز  نادـنزرف  زا  کیچیه  دنـشاب 
، دننکن شروش  وت  رب  هک  متـسین  ناما  رد  ياهدرک و  دوخ  هاوخنوخ  ار  مدرم  مه  وت  دناهدش  دوبان  هدرم و  ود  ره  دـیدرک و  تموکح  مدرم 

ینما لحم  هب  وت  ات  درک  دـنهاوخ  تیاـمح  عاـفد و  وت  زا  دـنهد  ناـما  ارت  دـنریذپب و  ناـشیا  رگا  هک  يورب  دزا  هلیبق  هب  هک  تسا  نیا  هراـچ 
زا ار  وا  یتـسرفب و  يراد  تمعن  قح  وا  رب  تسا و  موق  رـالاس  وت و  رادتـسود  هک  سیق  نب  ثراـح  شیپ  هک  تسا  نآ  تحلـصم  یـسرب و 

یـسک مدنامه  یتفگ و  وت  هک  تسا  نیمه  باوص  يار  تفگ  دایز  نب  هللا  دیبع  دهد ، هانپ  ارت  هک  یهاوخب  وا  زا  ینک و  هاگآ  دـیزی  گرم 
داد و واب  ار  دیزی  گرم  ربخ  دمآ  نوچ  داتسرف و  ثراح  شیپ 

______________________________

هدشن تیاعر  تاعوضوم  یگتسویپ  هدش و  تبث  هتخیسگ  مه  زا  یخیرات  بلاطم  دینیبیم  هک  نانچمه  - 356
327 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. درک تروشم  وا  اب 
یهاوخیم رگا  مینکیم و  عافد  تیامح و  وت  زا  اهيدزا  هورگ  ام  ینامب  اج  نیمه  یهاوخیم  رگا  دـشاب ، نیما  دـیاب  رواشم  تفگ  ثراح 

ارت ات  مینکیم  وت  هارمه  ار  یناسک  سپـس  دنرادرب و  تسد  وت  بیقعت  زا  ات  میرادیمهگن  هدیـشوپ  میریگیم و  دوخ  نایم  ارت  يوش  یفخم 
. مهاوخیم ار  نیمه  تفگ  هللا  دیبع  دنناسرب ، نما  ياج  هب 

بش یکیرات  نوچ  دنام و  اجنامه  ثراح  و  مربیم ، هلیبق  هب  ارت  هاگنآ  دسرارف و  یکیرات  بش و  ات  منامیم  وت  شیپ  نم  تفگ  واب  ثراح 
رد وا  دـنک  روصت  دـیآرب  وا  يوجتـسج  رد  یـسک  رگا  هک  دـشاب  نشور  شاهناخ  ياهغارچ  بش  نآ  مامت  داد  روتـسد  هللا  دـیبع  دیـسرارف 

. تخادنا دنبيور  دوخ  هرهچ  رب  تسب و  همامع  دیشوپ و  هماج  تساخرب و  هاگنآ  تسه ، شاهناخ 
نم رـس  تشپ  ياشگب و  ار  تاهرهچ  تسا  ینامگدـب  بجوم  بش  رد  ینوبز و  يراوخ و  هیام  زور  رد  نتخادـنا  دـنبور  تفگ  واب  ثراح 

، دـندرک تکرح  و  دـنکیم ، تکرح  بقع  زا  هک  تسا  یـسک  يالب  رپس  ظفح و  هیاـم  دـنکیم  تکرح  ولج  هک  سک  نآ  نک و  تکرح 
متسین و ناما  رد  هک  میقتـسم  هار  کی  زا  هن  ربب  چیپ  رد  چیپ  فلتخم و  ياههار  زا  ارم  وت ، يادف  هب  مردام  ردپ و  تفگ  ثراح  هب  دایز  نبا 

. دننک بیقعت  ارم  تسا  نکمم 
؟ مییاجک ام  تفگ  ثراح  هب  دایز  نبا  دنتفر ، یکدـنا  نوچ  ریگب و  مارآ  دوب  دـهاوخن  يزیچ  وت  رب  دـنوادخ  تساوخ  هب  تفگ  واب  ثراح 
؟ میتسه اجک  دیـسرپ  دایز  نبا  یتعاس  زا  سپ  زاب  میدنام . تمالـس  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  تفگ  دایز  نبا  ملـسم ، ینب  هلحم  رد  تفگ 

دزا هلحم  هلیبق و  هب  هکنآ  ات  دـنداد  همادا  دوخ  هار  هب  میدرک و  ادـیپ  تاجن  دـنوادخ  تساوخ  هب  تفگ  هیجاـن  ینب  هلحم  رد  تفگ  ثراـح 
رد نانچمه  ماگنه  نآ  رد  بلهم  درب و  دوب  دزا  گرزب  رالاس و  بلهم  زا  سپ  هک  ورمع  نب  دوعسم  هناخ  هب  ار  دایز  نبا  ثراح ، دندیـسر ،

رسپ يا  تفگ  دوعسم  ماهداد ، ناما  ار  وا  وت  يوس  زا  نم  تسا و  دایز  نب  هللا  دیبع  نیا  ومع  رسپ  يا  تفگ  دوعسم  هب  ثراح  دوب ، ناسارخ 
دزن یلو  میدوب  هداد  هانپ  مه  ار  شردـپ  البق  ام  يداد و  رارق  هرـصب  مدرم  همه  اب  گنج  ضرعم  رد  ار  ام  يدرک و  دوباـن  ار  دوخ  موق  سیق 

. دوبن ام  يارب  شاداپ  وا 
328 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

فورعم هک  ار  دایز  تفریم  نیفـص  گنج  هب  هک  یماگنه  دوخ  تفالخ  راگزور  هب  ع )  ) یلع هک  دوب  نینچ  دایز  هب  دزا  نداد  هانپ  بجوم 
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وا زا  دایز  دش و  زوریپ  هرصب  رب  وا  داتسرف و  هرصب  هب  يرکشل  اب  ار  یمرـضح  نب  رماع  مه  هیواعم  تشامگ ، هرـصب  رب  دوب  دیبع  نب  دایز  هب 
نب رماـع  وا  دـندش و  عمج  داـیز  رب  هراـبود  مدرم  هکنآ  اـت  دـندرک  تیاـمح  وا  زا  دـنداد و  هاـنپ  ار  وا  هک  درب  هاـنپ  دزا  هلیبق  هب  تخیرگ و 

. دنام یقاب  دوخ  راک  رس  رب  دایز  دنار و  نوریب  هرصب  زا  ار  یمرضح 
، تشامگ وا  تمدخ  يارب  ار  رازگتمدخ  نانز  زا  نت  ود  داد و  اج  ییهرجح  رد  ار  وا  درب و  دوخ  ینوردنا  هب  ار  هللا  دیبع  ورمع ، نب  دوعسم 

. دناسر ناشیا  عالطا  هب  ار  ربخ  نیا  درک و  عمج  دوخ  شیپ  ار  دوخ  موق  سپس 
هناـخ نآ  رد  شدنـشکب و  هک  دـندروآ  موجه  داـیز  نبا  هناـخ  هب  دـنتفای  رد  ار  دـیزی  گرم  ربخ  دـندناسر و  زور  هب  ار  بش  مدرم  نوچ  و 
مکاح نودب  زور  هن  هرصب  مدرم  دندروآ و  نوریب  دوب  نادنز  رد  ار  هک  ره  دنتسکش و  ارنآ  ياهرد  دنتفر و  نادنز  هب  دندیدن ، ار  سکچیه 

حالـص و ببـس  هب  ار  وا  دـندش و  عمج  مشاه  نب  بلطملا  دـبع  نب  ثراح  نب  لفون  نب  ثراـح  نب  هللا  دـبع  رب  مدرم  دوخ  هاـگنآ  دـندوب ،
. تخادرپ روما  ریبدت  هب  تفرگ و  هدهع  رب  ار  راک  نآ  وا  دندیزگرب و  يرالاس  هب  ص )  ) ادخ لوسر  اب  يدنواشیوخ  ییاسراپ و 

مدرم تفگ  سیق  نب  ثراح  ورمع و  نب  دوعـسم  هب  دش  هدوسآ  دشاب  بیقعت  دروم  هکنیا  زا  دایز  نب  هللا  دیبع  تشذگ و  يزور  دنچ  نوچ 
. مورب ماش  هب  ات  دیروآ  مهارف  هرصب  زا  ارم  نتفر  نوریب  تامدقم  دندش  سویام  نم  زا  دنتفرگ و  مارآ 

لیابق زا  یکی  هب  بوسنم   ) يرهم ياهقان  رب  ار  دایز  نبا  دـندرک و  ریجا  دوب  اـههار  رب  انـشآ  نیما و  هک  ار  رکـشی  ینب  هلیبق  زا  يدرم  ود  نآ 
نوریب دایز  نبا  نوچ  و  یناسرب ، ماش  رد  ینما  لحم  هب  ار  وا  ات  وشم  ادـج  داـیز  نبا  زا  دـنتفگ  يرکـشی  درم  هب  دـندرک و  راوس  ةرهم ) ماـنب 

هک نانچمه  یبش  دـیوگیم  يرکـشی  درم  دنتـشگرب . دـندرک و  هقردـب  ار  وا  زور  هس  موق  زا  دـنچ  ینت  هارمه  مه  ثراح  دوعـسم و  دـمآ ،
: دناوخیم ار  راعشا  نیا  نارتش  يارب  یناوخهزاوآ  دمآ و  لباقم  زا  یناوراک  میدرکیم  تکرح 

تنعل ار  شنارسپ  دایز و  ناگدنب ، نیمز و  راگدرورپ  يا  اراگدرورپ  " 
329 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

راعشا نیا  دایز  نب  هللا  دیبع  نوچ  دندوب " رادهدنز  بش  هک  یناناملسم  دنتشک ، ار  نتورف  رازگزامن  دباع  ناناملسم  زا  رایسب  هچ  هک  يامرف 
تکرح دـنادب و  مه  ارت  ياـج  دربب  ارت  ماـن  سک  ره  هک  تسین  نینچ  سرتـم  متفگ  دناهتخانـش ، ارم  ياـج  نم و  تفگ  دیـسرت و  دینـش  ار 

يا هک  متـشادرب  گناب  تسا ، هدیباوخ  متـشادنپ  دوب  هدرک  توکـس  هدنکفا و  ریزب  رـس  دوب  راوس  شاهقان  رب  هک  نانچمه  یتدـم  میدرک و 
. منیبب وگب  تفگ  ینکیم ، رکف  يزیچ  هچ  هرابرد  منادیم  نم  متفگ  منکیم ، رکف  یعوضوم  رد  یلو  متسین  باوخ  تفگ  هتفخ ،

یناوارف لاوما  یتخاس و  هرصب  رد  ار  دیپس  خاک  هک  ینکیم  رکف  نینچمه  ياهدش  نامیشپ  ياهتشک  ار  ع )  ) یلع نب  نیسح  هکنیا  زا  متفگ 
. ینامیـشپ دنتـسه  جراوخ  زا  هکنیا  ناـمگ  تمهت و  هب  یهورگ  نتـشک  رب  يوش و  دـنمهرهب  نآ  زا  هک  دوـبن  ردـقم  يدرک و  جرخ  نآ  رد 

یمدرم مکاح و  رب  وا  هک  دوب  نینچ  ار  نیسح  نم  نتشک  اما  مدیـشیدنایمن  دراوم  نیا  رد  نم  یتفگن و  حیحـص  يرکـشی  ردارب  يا  تفگ 
، تسا دیزی  هدـهع  رب  دـشاب  ییاطخ  رگا  داد و  ار  وا  لتق  روتـسد  نم  هب  تشون و  نم  يارب  اوشیپ  درک و  جورخ  دـندوب  قفتم  يراک  رد  هک 
زا شیپ  جراوخ  نتـشک  دروم  رد  اما  متخاس ، وا  يارب  اوشیپ و  نامرف  لام و  اب  ارنآ  هکنیا  يارب  منکیمن  يرکف  مه  دیپس  خاک  دروم  رد  اما 
هک مشیدـنایم  ناشیا  نادـنزرف  مناردارب و  دروم  رد  نم  یلو  تشک  ار  نانآ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ینعی  تسا  نم  زا  رتهب  هک  یـسک  نم 
ربخ هک  نیا  زا  شیپ  ارچ  هک  مشیدنایم  هرصب  هفوک و  رد  لاوما  ياههنیزخ  هرابرد  مدربن و  نوریب  هرصب  زا  قافتا  نیا  زا  شیپ  ار  نانآ  ارچ 

. مراذگب راگدای  هب  هدیدنسپ  مان  مدرم  نایم  دوخ  يارب  هلیسو  ناب  ات  مدرکن  میسقت  مدرم  نایم  دسرب  نمب  هفیلخ  گرم 
؟ ینک راک  هچ  یهاوخیم  يراد و  یمیمصت  هچ  الاح  متفگ 

قافتا یـسک  رب  رگا  درک و  مهاوخ  یهارمه  نانآ  اـب  مه  نم  دـناهدرک  قاـفتا  یـسک  تموکح  رب  مدرم  منیبب  مسرب و  قشمد  هب  رگا  تفگ 
. درک مهاوخ  ور  ریز و  ار  اهراک  مهاوخب  هنوگ  ره  هب  دنتسه و  نابش  نودب  هلگ  نوچ  دنشاب  هدرکن 

330 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
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[357 : ] مکح نب  ناورم  تموکح 

باختنا تموکح  هب  دوخ  رب  ار  یسک  دنتشاد و  فالتخا  رگید  کی  اب  زونه  مدرم  میدیـسر  قشمد  هب  نوچ  دیوگیم ، يرکـشی  درم  نامه 
. دشاب وا  هارمه  دنک و  تعیب  وا  اب  دورب و  ریبز  نب  هللا  دبع  شیپ  تشاد  میمصت  مه  مکح  نب  ناورم  دندوب ، هدرکن 

تـسد يرتراوازـس  تموکح  يارب  دوخ و  موق  رالاس  وت  تفگ  درک و  شنزرـس  هراـب  نیا  رد  ار  وا  تفر و  ناورم  شیپ  داـیز  نب  هللا  دـیبع 
. منک تعیب  وت  اب  ات  رآ  زارف 

دمآ و نوریب  وا  شیپ  زا  هللا  دـیبع  راذـگب ، نایم  رد  اهنآ  اب  ار  راک  نیا  ورب و  مدرم  شیپ  دراد ؟ يدوس  هچ  رفن  کی  وت  تعیب  تفگ  ناورم 
دندش و عمج  نانآ  تشاداو و  ناورم  اب  تعیب  هب  ار  نانآ  دننکیم و  یتسـس  ارچ  هک  درک  شهوکن  ار  ناشیا  دید و  ار  هیما  ینب  زا  یهورگ 

. دندرک تعیب  ناورم  اب 
نیمه تشذـگ  ناورم  تموکح  زا  هام  هن  نوچ  درک و  جاودزا  دوب  دـیزی  رـسمه  هبتع و  نب  مشاه  رتخد  هک  دـیزی  نب  دـلاخ  ردام  اب  ناورم 

دوریم هار  يروط  دید  تسیرگن و  دوب  هلاس  تفه  یکدوک  هک  دیزی  رـسپ  دلاخ  هب  ناورم  يزور  هک  دوب  نینچ  و  تشک ، ار  وا  شرـسمه 
شردام درب و  تیاکش  دوخ  ردام  هب  كرسپ  [ 358  ] داد مانشد  شردام  هب  تسا و  ینتفر  هار  هچ  نیا  تفگ  دلاخ  هب  دیدنـسپن و  ناورم  هک 

هیما و ینب  تسا  هدـش  مومـسم  درک  ساسحا  هکنیمه  ناورم  [، 359  ] درک مومـسم  ار  وا  تفگ و  دـهاوخن  ینخـس  نانچ  نیا  زا  سپ  تفگ 
. تفرگ تعیب  کلملا  دبع  شرسپ  يارب  درک و  عمج  ار  ماش  ناگرزب 

: ناورم نب  کلملا  دبع  تموکح 

هراشا

سپ درم و  یگلاس  هس  تصش و  رد  ترجه  مشش  تصش و  لاس  رد  ناورم 
______________________________

ك، ر . هراب ، نیا  رد  رتشیب  عالطا  يارب  تسا ، هدرواین  ارنآ  هدرک و  تلفغ  دیزی  رـسپ  هیواعم  تموکح  زا  يرونید  هفینح  وبا  هنوگچ  - 357
م) ، ) يدالیم پاچ 1919  ج 6 ص 17  خیراتلا ، ءدبلا و  یسدقم ، هب  يدالیم و  توریب 1960  پاچ  خیرات ج 2 ص 254  یبوقعی ،

مـساقلا وبا  ياقآ  ملق  هب  خیرات  همجرت  يربط ، ك ، ر . تسا ، هدـش  هتفگ  هراب  نیا  رد  هک  يرگید  لاوقا  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 359 - 358
يدهع تیالو  رـس  رب  فالتخا  هدـنب ، نیا  ملق  هب  نآ  همجرت  هب  و  ناورم ، گرم  ربخ  لیذ  برالا ج 21  ۀـیاهن  يریون ، هدنیاپ ص 3252 و 

م) . ) تسا هدوب  ناورم  نادنزرف  ای  دلاخ 
331 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

مدرم دومن ، جورخ  وا  رب  درک و  يراددوخ  کلملا  دبع  اب  تعیب  زا  صاع  نب  دیعس  نب  ورمع  دیسر ، تموکح  هب  کلملا  دبع  شرسپ  وا  زا 
ناشیا نایم  ماش  ناگرزب  هیما و  ینب  دـندوب ، دیعـس  نب  ورمع  اـب  رگید  هورگ  کـلملا و  دـبع  اـب  یهورگ  دـندش ، میـسقت  هورگ  ود  هب  ماـش 

نب ورمع  يوس  زا  مه  يدرم  کلملا  دبع  نارازگراک  زا  کی  ره  هارمه  دنشاب و  کیرش  تموکح  رد  هک  دندرک  حلص  دندرک و  تطاسو 
دـش و هتـشون  مه  ياهمان  دروم  نیا  رد  دـسرب ، تفـالخ  هب  ورمع  وا  زا  سپ  درم  وا  رگا  دـشاب و  کـلملا  دـبع  رب  هفیلخ  ماـن  دـشاب ، دـیعس 

. دنتفرگ هاوگ  همان  نآ  رب  ار  ماش  ناگرزب 
ورمع هب  تبـسن  دوخ  دهع  رب  هک  يدقتعم  ایآ  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  واب  تولخ  رد  يزور  دوب  کلملا  دـبع  ناگژیو  زا  هک  غابنز  نب  حور 

؟ ینک افو  دیعس  نب 
ورمع تسا ، هتشک  ار  يرگید  ناشیا  زا  یکی  هکنیا  رگم  دنشاب  ياهلگ  رد  رن  روناج  ود  هک  تسا  هدش  ایآ  وت  رب  ياو  غابنز  رـسپ  يا  تفگ 
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. دوب لفاغ  دوخ  نانمشد  زا  درکیم و  يراگنالهس  دوخ  راک  رد  دوب و  هتفیش  دوخ  هب  يدرم  دیعس  نب 

: صاع نب  دیعس  نب  ورمع  نتشک 

دندز و نیمز  رب  دنتفرگ  ار  وا  داد  روتـسد  دوب  وا  ندرک  ریگلفاغ  يارب  هدامآ  کلملا  دبع  دـمآ و  کلملا  دـبع  دزن  دیعـس  نب  ورمع  يزور 
، دندناوخارف ار  رگید  کی  دـندش و  هجوتم  دـندوب  خاک  رد  رب  هک  ورمع  نارای  [ 360 ، ] دندیچیپ یمیلگ  رد  ار  شندـب  دـندیرب و  ار  شرس 

نارادفرط نایم  خاک  ماب  تشپ  زا  داد  روتـسد  دـندوب  هدرک  هدامآ  هداهن و  مرد  رازه  ود  کی  ره  رد  البق  هک  ار  هسیک  دـصناپ  کلملا  دـبع 
، دندش هدنکارپ  دندرک و  كرت  اجنامه  دندوب  هتخادنا  هک  مه  ار  ورمع  رـس  دـندش و  اههسیک  ندرک  عمج  لوغـشم  نانآ  دـنتخیر و  ورمع 

دبع هب  دنتخیرگ و  وا  نارادفرط  رگید  دز ، ندرگ  ار  نانآ  تفرگ و  ار  ورمع  ناتـسود  نامالغ و  زا  نت  هاجنپ  کلملا  دـبع  زور  نآ  يادرف 
دـیدرک و ردـغ  ورمع  هب  یتخبدـب  یهارمگ و  اب  ناورم  نادـناخ  يا  تسا ": هدورـس  نینچ  هراب  نیا  رد  نانآ  رعاش  دنتـسویپ و  ریبز  نب  هللا 

. دنزاسیم رکم  ردغ و  هیاپ  رب  ار  اههناخ  امش  نوچ  یناسک 
______________________________

، دیرب ار  شرس  تسشن و  شاهنیـس  رب  تخادنا و  نیمز  رب  ار  ورمع  نتـشیوخ  تسدب  کلملا  دبع  دیوگیم ، برالا  ۀیاهن  رد  يریون  - 360
(. م ، ) دیعس نب  ورمع  ندش  هتشک  ناونع  لیذ  ج 21 

332 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. درکیم ینیگنس  گرزب  ياهگنس  ام  ياههناش  رب  ییوگ  هک  یلاح  رد  میتشگرب  هاگنابش  دندش  داش  وا  نتشک  زا  هک  ینانآ  ام و 

نوچ دنتـشک  ار  وا  هک  یماگنه  ناورم  نادـناخ  ییوگ  دـمآ ، شغارـس  هب  دـمهفب  وا  هکنیا  نودـب  ناهگان و  گرم  یلو  دوبن  ناوتان  ورمع 
". دندروآ هلمح  نیهاش  رب  هک  دندوب  هدنهد  رازآ  کچوک  ناگدنرپ 

نیمک رد  هنابـش  جراوخ  زا  يدرم  تسا ، هدش  هدـنهانپ  دزا  هلیبق  رد  هک  دـش  عیاش  دـمآ  نوریب  هرـصب  زا  دایز  نب  هللا  دـیبع  نوچ  دـنیوگ و 
. تشک ار  وا  درک و  هلمح  واب  دراک  اب  دمآ  نوریب  هناخ  زا  حبص  زامن  يارب  نوچ  تسشن و  ورمع  نب  دوعسم 

میهاوخ ار  سیق  نب  فنحا  میمت  ینب  رالاس  ام  تسا و  هتـشکن  ار  وا  اهیمیمت  زا  ریغ  یـسک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ  دـندش و  عمج  اهيدزا 
. تشک

نیقی هتـشذگ و  ناـمگ  دـح  زا  هراـب  نیا  رد  دیاهتـشک و  ار  ناـشیا  تسود  هک  دـناهدرک  مهتم  ار  امـش  اـهيدزا  تفگ  دوخ  موق  هب  فنحا 
ياهبنوخ رادـقم  نیا  دنداتـسرف و  اهيدزا  يارب  دـندروآ و  مهارف  رتش  هداـم  رازه  تسین و  وا  ياـهبنوخ  تخادرپ  زا  ییهراـچ  دـناهدرک و 

. دنتشادرب تسد  عوضوم  بیقعت  زا  دندش و  دونشخ  اهيدزا  دوب و  ناهاشداپ 
هفوک تموکح  هب  ار  يودـع  عیطم  نب  هللا  دـبع  وا  دـندمآ و  رد  وا  تعاـطا  هب  هفوک  مدرم  دـش و  يوق  ریبز  نب  هللا  دـبع  راـک  ناـیم  نیا  رد 

بعـصم اب  دوخ  ياهراک  يارب  داد  روتـسد  عیطم  نب  هللا  دـبع  هب  داتـسرف و  هرـصب  يرادـنامرف  هب  ار  ریبز  رـسپ  بعـصم  شردارب  و  درامگ ،
اهنیمزرس همه  تشاد و  لیسگ  زاجح  ياهنیمزرس  رگید  نامع و  نیرحب و  نمی و  هب  ار  دوخ  نارادنامرف  نارازگراک و  هاگنآ  دنک ، هبتاکم 

331 ص :  صاع ..... : نب  دیعس  نب  ورمع  نتشک  همجرت 332  لاوطلا / رابخا  دش . ریبز  میلست  دوب  ناورم  رایتخا  رد  هک  رصم  ماش و  زا  ریغ 
يریرح رد  ار  دوسالا  رجح  ریبز  نبا  دوب ، يرجه  جـنپ  تصـش و  لاس  رد  راک  نیا  تخاس و  ون  زا  ارنآ  درک و  بارخ  ار  هبعک  وا  تفرگ و 

نامتخاس نوچ  درپس و  نارادهدرپ  هب  دوب  هتخیوآ  هبعک  زا  هک  ییاهرهوگ  اـهالط و  هارمه  دز و  رهم  نآ  رب  داـهن و  یقودنـص  رد  دـیچیپ و 
(. م درک - هناخ  همیمض  ار  لیعامسا  رجح  هک  دشاب  نیا  روظنم  مه  دیاش   ) داد ياج  ادخ  هناخ  رد  ار  رجح  دش  مامت  هناخ 

333 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
رب م ) يرجه - موس  نرق   ) زورما ات  تخاس و  دوب  هک  هنوگ  ناـمه  ار  هبعک  هراـبود  درک و  ناریو  ارنآ  جاـجح  دـش  هتـشک  ریبز  نبا  نوچ  و 
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. تسا ساسا  نامه 

[ راتخم فرط  زا  : ] مالسلا هیلع  یلع  نادناخ  تفالخ  يارب  توعد 

هراشا

راتخم دندرکیم ، دمآ  تفر و  وا  شیپ  مه  ناشیا  تشاد و  دش  دمآ و  مشاه  ینب  نایعیـش  اب  هفوک  رد  یفقث  دیبع  وبا  رـسپ  راتخم  دـنیوگ ،
هلیبق زا  رتشیب  هک  دنتفریذپ  ار  وا  توعد  يدایز  هورگ  دننک و  مایق  ع )  ) نیسح نوخ  زا  نتفرگ  ماقتنا  يارب  وا  اب  هک  درکیم  توعد  ار  نانآ 
خرـس  ) ءارمح هب  فورعم  هدرک و  نییعت  يرمتـسم  ناشیا  يارب  هیواعم  دـندوب و  هفوک  رد  هک  ناـیناریا  زا  يرایـسب  هورگ  دـندوب و  نادـمه 

. دندش هارمه  وا  اب  دوب  درم  رازه  تسیب  دودح  ناشرامش  دندوب و  م ) ناگماج -؟
وت شیپ  ماـش  حبـص و  هک  ییاـههورگ  نیا  داد  ماـیپ  راـتخم  هب  دوب و  هفوـک  رادـنامرف  ریبز  نبا  يوـس  زا  عـیطم  نب  هللا  دـبع  ماـگنه  نآ  رد 

. دنیآیم وا  تدایع  هب  مدرم  هک  تسا  يرامیب  اج  نیا  تفگ  راتخم  تسیچ ؟ دنیآیم 
وا رگا  هک  ینک  کیدزن  دوخ  هب  تلامتسا و  ار  رتشا  نب  میهاربا  هک  داب  وت  رب  دنتفگ  واب  ناهاوخریخ  زا  یخرب  هکنیا  ات  دوب  نانچمه  راتخم 

. یباییم تسد  دوخ  هتساوخ  هب  يوشیم و  زوریپ  دنک  یهارمه  وت  اب  يراک  ره  رب 
تفگ دوب  هدـش  رهم  برـس  اب  هک  تشاد  تسد  رد  ياهمان  هک  یلاح  رد  دـندمآ و  وا  شیپ  هک  دـناوخارف  ار  دوخ  نارای  زا  یهورگ  راتخم 

. میورب رتشا  رسپ  میهاربا  شیپ  مه  اب  دییایب 
نآ دیاب  هک  متشادنپ  نینچ  تسا و  ناشخرد  دیپس و  همان  نآ  برس  مدید  متفر و  راتخم  شیپ  هک  مدوب  یناسک  زا  مه  نم  دیوگیم  یبعش 
وبا لماک و  نب  هللا  دبع  طیلـس و  نب  رمحا  يدـسا و  سنا  نب  دـیزی  نم و  دـیوگیم ، یبعـش  دنـشاب ، هدرک  رهم  برـس  اب  شیپ  بش  ار  همان 

تکرح راتخم  هارمه  دـش  راتخم  هطرـش  سیئر  مه  دـعب  تسا و  ناشیا  هدـنهانپ  دـنتفگیم  مدرم  هک  هلیجب  هلیبق  هدرک  دازآ  ناـسیک  هرمع 
تفرگ و ار  راتخم  تسد  میداد  مالس  وا  رب  نوچ  دوب و  هتـسشن  دوخ  هناخ  نحـص  رد  وا  میتفر و  رتشا  رـسپ  میهاربا  هناخ  هب  دیوگ  میدرک ،

. دناشن شیوخ  دنسم  رب  دوخ  هارمه  ار  وا 
334 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

سپـس درک و  ناـیب  ار  ص )  ) ربماـیپ رب  دورد  دـنوادخ و  شیاتـس  شیاـین و  تسخن  دوشگ ، نخـس  هب  بل  دوب  روآناـبز  يدرم  هک  راـتخم 
: تفگ نینچ  میهاربا  هب  باطخ 

بجاو ناشیا  يارب  دنوادخ  هک  یقوقح  مشاه و  ینب  تلزنم  تخانـش  نداد و  يرای  یتسود و  هب  ار  تردپ  وت  زا  شیپ  وت و  لاعتم  دنوادخ 
هارمه هک  هورگ  نیا  روضح  رد  ار  هماـن  نیا  هیفنح  نب  دـمحم  ینعی  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحم  نونکا  و  تسا ، هتـشاد  یمارگ  هدومرف 

ار هماـن  نیا  هک  یماـگنه  ار  وا  اـم  دوخ  تسوا و  هماـن  نیا  هک  میهدیم  یهاوگ  دـنتفگ  یگمه  وا  ناـهارمه  تسا ، هتـشون  وـت  يارب  دـننم 
. میدید تشونیم 

: دوب هتشون  نینچ  نآ  رد  دناوخ و  دوشگ و  هک  داد  واب  ار  همان  راتخم 
رد تسا  ع )  ) نیسح نوخ  زا  نتفرگ  ماقتنا  ددص  رد  راتخم  انامه  دعب  و  رتشا ، نب  میهاربا  هب  یلع  نب  دمحم  زا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  " 

". دیامرف تیانع  وت  هب  یناهج  نآ  هدیدنسپ  شاداپ  یناهج و  نیا  شاداپ  دنوادخ  ات  نک  يراکمه  وا  اب  هد و  يرای  ار  وا  راک  نیا 
. هاوخب وگب و  یهاوخیم  هچ  ره  مرادربنامرف ، شوگ و  اپارس  یلع  نب  دمحم  نامرف  يارجا  يارب  تفگ  دناوخ  ار  همان  میهاربا  نوچ 

؟ ییآیم ام  شیپ  وت  ای  مییایب  وت  شیپ  ام  دوخ  راک  هرابرد  ایآ  تفگ  راتخم 
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. دمآ مهاوخ  وت  هناخ  هب  هزور  همه  نم  تفگ  میهاربا 
. دمآیم راتخم  هناخ  هب  دشیم و  راوس  دوخ  ناراکتمدخ  ناتسود و  زا  دنچ  ینت  اب  زور  همه  میهاربا  [ 361  ] دیوگیم یبعش 

هتـشون میهاربا  يارب  ار  همان  نآ  هیفنح  نب  دمحم  هک  دناهدید  دوخ  هکنیا  رب  دندوب  نم  هارمه  هک  هورگ  نآ  نداد  یهاوگ  زا  دـیوگ ، یبعش 
؟ ياهدید همان  نیا  نتشون  ماگنه  هب  ار  هیفنح  نب  دمحم  تدوخ  وت  ایآ  مدیسرپ  مدرک و  هعجارم  کی  ره  هناخ  هب  مداتفا و  تشحو  هب  تسا 

______________________________

، ترجه هتـشذگ 103  رد  دلوتم 19 و  تسا  نادـمه  هلیبق  زا  ینادـناخ  هک  بعـش  هب  بوسنم  یبعـش ، هب  فورعم  لیحارـش  نب  رماع  - 361
(. م . ) مالعالا ج 4 ص 18 یلکرز - ك ، ر . تسا ، ناورم  ینب  ناگدرپسرس  زا  ناورم و  کلملا  دبع  میدن  هتسباو و 

335 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
؟ تسا وت  دیدرت  کش و  بجوم  زیچ  هچ  يرآ و  تفگیم  ناشیا  زا  کی  ره 

دیما تقیقح  بسک  يارب  يرگید  سک  هب  مربـن  یپ  تسا  یناریا  هک  هرمع  وبا  فرط  زا  عوضوم  نیا  تقیقح  هب  رگا  متفگ  دوخ  اـب  دـیوگ 
نب دـمحم  تدوخ  ایآ  وت  دـننک  مایق  ام  دـض  رب  مدرم  همه  ادابم  هک  مکاـنمیب  راـک  نیا  ماجنارـس  زا  نم  متفگ  متفر و  وا  هناـخ  هب  مرادـن و 

دروم ام  رظن  رد  راتخم  یلو  مدوبن  وا  شیپ  همان  نیا  نتـشون  ماگنه  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  دـسیونب ؟ ار  هماـن  نیا  هک  يدـید  ار  هیفنح 
. میاهدرک قیدصت  ار  وا  هک  تسا  هدروآ  هیفنح  نب  دمحم  زا  ییاههناشن  تسا و  دامتعا 

کیچیه رد  متفر و  زاجح  هب  مدمآ و  نوریب  هفوک  زا  دهدیم و  بیرف  دیوگیم و  غورد  راتخم  هک  متسناد  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم  یبعش 
. مدرکن تکرش  ثداوح  نآ  زا 

دـشیم راوس  راتخم  هناخ  هب  نتفر  يارب  میهاربا  هاـگ  ره  دوب و  یلجع  راـضن  نب  ساـیا  هفوک  رد  عیطم  نب  هللا  دـبع  هطرـش  رـالاس  دـنیوگ ،
هب میهاربا  رادرب ، راک  نیا  زا  تسد  تسا ، هدش  رایسب  هار  نیا  زا  وت  دش  دمآ و  هک  داتـسرف  مایپ  میهاربا  هب  سایا  دوب ، وا  هناخ  رد  زا  شهار 

. درک نانچ  میهاربا  نک و  باختنا  ار  يرگید  هار  ایم و  هار  نآ  زا  تفگ  راتخم  تسا ، هداد  یمایپ  نینچ  سایا  هک  تفگ  راتخم 
ینامگدـب کش و  بجوم  وت  راتفر  هک  داد  مایپ  واب  تسا و  هتـشادنرب  تسد  راتخم  شیپ  نتفر  زور  ره  زا  میهاربا  هک  دیـسر  ربخ  ساـیا  هب 

. دز مهاوخ  ار  تندرگ  تروص  نآ  رد  هک  ییآیم  نوریب  دوخ  هناخ  زا  يوشیم و  راوس  هک  منیبب  دیابن  تسا  نم 
. داد هزاجا  راتخم  تفرگ و  هزاجا  سایا  نتشک  هرابرد  وا  زا  تفگ و  راتخم  هب  ار  عوضوم  نیا  میهاربا 

رتشا رـسپ  يا  تفگ  واب  سایا  داد ، رارق  هناخ  هطرـش  لحم  زا  ار  دوخ  هار  دـش و  راوس  دوخ  نایفارطا  هداوناخ و  دارفا  زا  یهورگ  اب  میهاربا 
دوخ نانابـساپ  هب  سایا  يدوبن ، قمحا  وت  منادیم  هک  اجنآ  ات  تفگ  واب  میهاربا  ییاین ؟ نوریب  تاهناخ  زا  هک  مدوب  هدادن  نامرف  وت  هب  رگم 

دنتفر و رانک  هک  درک  هلمح  نانابـساپ  رب  تشک و  ار  وا  درب و  هلمح  سایا  رب  دیـشک و  ریـشمش  میهاربا  دیـشکب ، نییاپ  بسا  زا  ار  وا  تفگ 
. تفرگ شیپ  ار  دوخ  هار  میهاربا 
336 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

راتخم هب  ربخ  نیا  نوچ  داتـسرف ، وا  هناخ  هب  ار  یهورگ  دـننک و  ریگتـسد  ار  میهاربا  داد  روتـسد  دیـسر  عیطم  نب  هللا  دـبع  عالطاب  ربخ  نیا 
دـنتخیرگ و نانآ  درک و  هلمح  عیطم  نبا  باحـصا  رب  دندیـسر  میهاربا  شیپ  ناـنآ  نوچ  داتـسرف و  میهاربا  يراـی  هب  راوس  دـصکی  دیـسر 

. دناسر واب  راوس  رازه  تفه  اب  ار  دوخ  مه  راتخم  درک  تکرح  هرامالا  راد  يوسب  میهاربا 
يا هک  داد  ادن  مه  راتخم  دـندمآ ، نت  رازه  هس  دودـح  داد و  مایپ  نایهاپـس  نانابهگن و  هب  دـش و  نصحتم  دوخ  خاک  رد  عیطم  نب  هللا  دـبع 
نیا رد  دندمآ و  دندوب  هدرک  تعیب  ع )  ) نیسح ماما  یهاوخنوخ  يارب  وا  اب  هک  یناسک  زا  درم  رازه  هد  دودح  و  ع )  ) نیسح ناهاوخنوخ 

. تسا هدورس  نینچ  مامه  نب  هللا  دبع  هراب 
يا دروآرب  داـیرف  راـتخم  تشادزاـب ، یناوـج  ياـهراک  زا  درک و  نادرگرـس  ار  ناـناوج  هک  داـتفا  قاـفتا  یعیاـقو  راـتخم  ماـیق  بـش  رد  " 
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تـسا کلام  رـسپ  هک  ناشیا  سیئر  مه  جـحذم  هلیبق  زا  دـندمآ ، نادـمه  هلیبق  زا  بش  زا  یـساپ  زا  سپ  اهرکـشل  نیـسح و  ناـهاوخنوخ 
". دمآ وا  يرای  يارب  دسا  هلیبق  راوتسا  ریلد و  ناناوج  اب  مه  دیزی  دروآیم ، رگید  کی  یپ  زا  ار  اهرکشل 

، راتخم هاپـس  همدقم  رب  درک و  هلمح  واب  دوخ  نارای  اب  مه  راتخم  دندش . عمج  وا  ياهرکـشل  دمآ و  نوریب  دوخ  رـصق  زا  عیطم  نب  هللا  دـبع 
يرارف نارگید  هتـشک و  عیطم  نب  هللا  دـبع  رکـشل  زا  يرایـسب  هورگ  دـندرک و  گنج  دـندش و  يورایور  رکـشل  ود  دوب و  رتشا  نب  میهاربا 

نب ۀبقع  نب  ةرامع  هناخ  لحم  زا  نادـمه  هلیبق  دارفا  دـش ، نصحتم  دوخ  صاوخ  زا  یهورگ  اب  درب و  هانپ  رـصق  هب  راچان  عیطم  نبا  دـندش .
ناما ناهارمه  دوخ و  يارب  راتخم  زا  دید  ناشیا  ربارب  رد  ار  دوخ  یناوتان  عیطم  نبا  نوچ  و  دنتفر ، الاب  خاک  راوید  زا  نامسیر  اب  طیعم  یبا 

. داد ناما  واب  تفریذپ و  ار  وا  ياضاقت  راتخم  تساوخ و 
داد روتـسد  دومن و  باطخ  نب  رمع  اب  ار  وا  یکیدزن  يدنواشیوخ و  تیاعر  تشاد و  یمارگ  ار  وا  راتخم  دـمآ و  نوریب  خاک  زا  عیطم  نبا 

. ورب یهاوخیم  اجک  ره  تفگ  واب  دنداد و  واب  ار  لاملا  تیب  زا  [ 362 [ !؟ مرد رازه  رازه  دص 
______________________________

لصف ج 21 ، برـالا ، ۀـیاهن  يریوـن ، ك ، ر . تسا ، حیحـص  مرد  رازه  دـصکی  غـلبم  تسا ، هدـش  رارکت  دـیدرت  نودـب  رازه  هملک  - 362
م) . ) هفوک رب  راتخم  يزوریپ 

337 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
وا میلست  دوب  کلملا  دبع  تیامح  فرصت و  رد  هک  ماش  رصم و  زا  ریغ  رگید  ياهنیمزرس  قارع و  دش و  زوریپ  هفوک  رب  بیترت  نیاب  راتخم 

. تشاد لیسگ  وس  ره  هب  ار  دوخ  نارازگراک  وا  دش و 
رب ار  رتشا  ردارب  ثراح  نب  هللا  دـبع  ناجیابرذآ ، رب  ار  یمیمت  نامثع  نب  دـمحم  لـصوم ، رب  ار  ینادـمه  سیق  نب  دیعـس  نب  نمحرلا  دـبع 

ناذبـسام ناولح و  رب  ار  يوارکب  کلام  نبا  و  رهـش ، ود  نآ  یحاون  مق و  ناهفـصا و  رب  ار  یلجب  هیواعم  نب  دیزی  [، 363  ] نادمه نیهام و 
رب مه  ار  رگید  ياهرهش  تموکح  و  [ 365  ] تشامگ یخوج  رب  ار  سیق  نب  رحز  و  یبتـسد ، ير و  رب  ار  يرازف  ۀبجن  وبا  نب  دـیزی  [، 364]

. داد دوخ  صاوخ 
هب هک  ار  یناسک  ياههناخ  دروآ و  مهارف  گنلک  لیب و  اب  رگراک  رازه  داد  روتسد  واب  تشامگ و  هطرش  یتسرپرـس  هب  ار  ناسیک  هرمع  وبا 

درک و هفوک  رد  شدرگ  هب  عورـش  دوب و  دراو  ناـشیا  ياـههناخ  هب  هرمع  وـبا  دـنک ، ناـسکی  كاـخ  اـب  دـناهتفر  ع )  ) نیـسح ماـما  گـنج 
هورگ درک و  ناریو  ار  يرایـسب  ياـههناخ  تشکیم و  دـمآیم  نوریب  مـه  ار  سک  ره  درکیم  ناریو  هـظحل  کـی  رد  ار  اـهنآ  ياـههناخ 

زا یکی  هب  ار  وا  يرمتـسم  لاوـما و  تشکیم و  ار  وا  تفاـییم  تسد  سک  ره  هب  تخادرپ و  بیقعت  وجتـسج و  هـب  تـشک و  ار  يرایـسب 
. دیشخبیم دندوب  راتخم  تمدخ  رد  هک  ینایناریا 

رد ناوارف  گرب  زاـس و  حالــس و  تشاـمگ و  درم  رازه  تـسیب  يرـالاس  هـب  ار  وا  تـسب و  یمچرپ  يدـسا  سنا  نـب  دـیزی  يارب  هاـگ  نآ 
نیبیصن رد  درک و  تکرح  دیزی  و  درک ، بوصنم  دیاشگب  هک  ماش  ياهنیمزرس  همه  هریزج و  يرادنامرف  هب  ار  دیزی  تشاذگ و  ناشرایتخا 

دیزی اب  دناسر و  نیبیـصن  هب  ار  دوخ  دمآ و  نوریب  ماش  رکـشل  اب  دش  هاگآ  ربخ  نیا  زا  ناورم  نب  کلملا  دـبع  نوچ  دز ، ودرا  دـمآ و  دورف 
سنا نب 
______________________________

نادـلبلا ج 7 ص مجعم  توقای ، ك ، ر . تسا ، هدـشیم  قالطا  هرـصب  هفوک و  رب  هاگ  رونید و  دـنواهن و  رب  هینثت  تروص  هب  نیهام : - 363
م رصم 1906 . ، 374

ك، ر . دروم ، ود  ره  يارب  تسا ، هدرم  اجنآ  یسابع  يدهم  هک  لبج  دالب  ياهرهش  زا  ناذبسام  قارع ، یلامش  رهـش  نیرخآ  ناولح  - 364
م تاحفص 350 و 479 . نادلبلا  میوقت  همجرت  یتیآ ، دمحملا  دبع 
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م پاچ . نامه  نادلبلا ج 3 ص 161  مجعم  ك ، ر . تسا ، دادغب  یقرش  هیحان  رد  يدابآ  هقطنم  هناخدور و  مان  یخوج : - 365
338 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. تشک ار  وا  نارای  زا  يرایسب  هورگ  تخاس و  ینیشنبقع  هب  راداو  ار  وا  درک و  گنج 
ادـخ هب  ورب و  ناشیا  يوسب  تسین ، نادـیم  نیا  درم  وت  ای  نم  زج  یـسک  درم  يا  تفگ  رتشا  نب  میهاربا  هب  دیـسر  راـتخم  هب  ربخ  نیا  نوچ 

ار نیا  دزاسیم  مزهنم  وت  تسدب  ار  رکـشل  نیا  لاعتم  دنوادخ  تشک و  یهاوخ  ار  ریمن  نب  نیـصح  ای  قساف  دایز  نب  هللا  دیبع  هک  دـنگوس 
. دنادیم ار  اهگنج  اههنتف و  هب  عجار  ییوگشیپ  هدناوخ و  باتک  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  یسک 

دوخ یشاب ، يرتشیب  تریصب  ياراد  هراب  نآ  رد  رتصیرح و  نم  زا  ماش  مدرم  اب  گنج  يارب  وت  هک  منکیمن  نامگ  ریما  يا  تفگ  میهاربا 
. موریم نم 

تکرح هریزج  يوسب  میهاربا  دـندوب ، ءارمح  هب  فورعم  هفوک و  میقم  نایناریا  ناشرتشیب  هک  درک  باختنا  وا  يارب  درم  رازه  تسیب  راتخم 
. دندش رازه  یس  دودح  شنایرکشل  رامش  دنادرگرب و  دوخ  اب  دندوب  هتخیرگ  هک  ار  سنا  نب  دیزی  رکشل  زا  یناسک  درک و 

درم رازه  لهچ  دودـح  ناشرامـش  تسب و  یمچرپ  ماش  رکـشل  ناریلد  هارمه  ریمن  نب  نیـصح  يارب  دیـسر  کـلملا  دـبع  هب  ربخ  نیا  نوچ 
مه نیـضح  نب  دـیزی  ملاـس و  نب  تارف  باـبح و  نب  ریمع  نوـچ  ع )  ) نیـسح ماـما  نـالتاق  زا  رگید  یهورگ  داـیز و  نب  هللا  دـیبع  دـندوب ،

. دندوب شهارمه 
کلملا دـبع  يارب  راک  نیا  رگا  ياهدـید و  ام  هلیبق  هراـبرد  ار  ناـشیا  تین  ءوس  ناورم و  نادـناخ  تموکح  يدـب  وت  تفگ  ریمع  هب  تارف 
میاهلیبق نآ  زا  ام  دنزیم و  رانک  دوخ  رود  زا  دنکیم و  دیعبت  ار  ناشیا  هکنآ  ای  درک  دهاوخ  هراچیب  هدنامرد و  ار  سیق  هلیبق  دوش  راوتسا 

. مینک یسررب  ار  رتشا  نب  میهاربا  عضو  میورب و  ایب 
رانک زا  نوچ  دوب و  گنـسرف  راـهچ  میهاربا  هاـگودرا  ناـشیا و  ناـیم  هلـصاف  دـندش و  راوس  دوخ  ياهبـسا  رب  ود  نآ  دیـسرارف  بش  نوچ 

نآ میتسه ، ریمن  نب  نیصح  ریما  ناگنهاشیپ  زا  دنتفگیم  ود  نآ  و  دیتسیک ؟ امش  دندیـسرپیم  نانآ  زا  دنتـشذگیم  ماش  مدرم  ياهناگداپ 
یتاره و درز  ینهاریپ  هک  یلاح  رد  هداتـسیا و  ياـپ  رب  میهاربا  دـناهتخورفا و  شتآ  دـندید  دندیـسر  میهاربا  هاـگودرا  هب  هک  یماـگنه  ود 

تسا لوغشم  دوخ  هاپس  نداد  ناماس  رس و  هب  دراد  شود  رب  ریشمش  نت و  رب  يرادلگ  شوپالاب 
339 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ناکت دوخ  ياـج  زا  هکنیا  نودـب  میهاربا  تفرگ ، لـغب  رد  ار  وا  هاـگان  داتـسیا و  وا  رـس  تشپ  دـش و  کـیدزن  میهاربا  هب  باـبح  نب  ریمع 
وا زا  ریمع  میآ ، وت  شیپ  موش و  غراـف  دوخ  راـک  زا  اـت  نیـشنب  تفگ  واـب  میهاربا  مریمع ، تفگ  یتسیک ؟ دیـسرپ  دـنادرگرب و  رـس  دروخب 

. دنتسشن ییهشوگ  دندوب  هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  ياهبسا  ماگل  هک  یلاح  رد  تارف  هارمه  تفرگ و  هلصاف 
متفرگ لغب  رد  یناهگان  رـس  تشپ  زا  ار  وا  نم  هکنآ  اب  ياهدـید ؟ نیا  زا  رتراوتـسا  رتریلد و  يدرم  زگره  اـیآ  تفگ  دوخ  تسود  هب  ریمع 

. ماهدیدن وا  نوچمه  هن  تفگ  تارف  درکن ، نم  هب  ییانتعا  دروخن و  یناکت  كدنا 
[366  ] سلغم وبا  يا  تفگ  ریمع  هب  تسـشن و  دـمآ و  ود  نآ  شیپ  دـش  غراف  دوخ  هاپـس  نداد  شیارآ  نتخاس و  هدامآ  زا  میهاربا  نوچ  و 

ناب نیا  تسا و  هتفای  تدش  مهودنا  ماهدش  وت  هاگودرا  دراو  هک  یماگنه  زا  تفگ  ریمع  ییایب ؟ نم  شیپ  هک  تسا  هدـش  بجوم  زیچ  هچ 
ناگرزب و هکنآ  لاح  دنتسه و  نایناریا  هورگ  نیمه  وت  هارمه  مدینشن و  یبرع  نخس  چیه  مدیـسر  وت  شیپ  هک  یماگنه  ات  هک  تسا  تهج 

ناـنآ اـب  دنتـسه  وت  هارمه  هک  ناـسک  نیا  اـب  یهاوخیم  هنوـگچ  دـناهدمآ  وـت  گـنج  هب  دـندرم  رازه  لـهچ  دودـح  هک  ماـش  مدرم  نارس 
؟ يوش يورایور 

نیاب دـسر  هچ  ات  مدرکیم ، گنج  ناگچروم  نامه  هارمه  نانیا  اب  متفاییمن  ناـگچروم  زج  يرواـی  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ ، میهاربا 
نم دننایناریا و  نانابزرم  ناراکراوس و  نادنزرف  ینیبیم  نم  هارمه  هک  یمدرم  نیا  انامه  دنتریـصب ، ياراد  اهیماش  اب  گنج  رد  هک  هورگ 
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تفگ ریمع  تسا . دـنوادخ  بناـج  زا  ترـصن  يزوریپ و  تخاـس و  مهاوخ  يوراـیور  ناـگدایپ  اـب  ار  ناـگدایپ  ناراوـس و  اـب  ار  ناراوـس 
هتـشادن يراک  ام  هب  دنوشیم  يورایور  هورگ  ود  هک  ادرف  میراد ، رارق  ماش  رکـشل  پچ  يولهپ  رد  ام  تسا و  نم  هلیبق  سیق  هلیبق  ینادیم 
میرادن تسود  نامدوخ  هلیبق  اب  ناورم  نادناخ  يراتفردب  تبـسانم  هب  ام  هک  دوش  هتـسکش  ماش  رکـشل  ات  میزیرگیم  گنج  زا  ام  هک  شاب 

. دنتشگرب دوخ  هاگودرا  هب  ود  نآ  تفریذپ و  میهاربا  میراد ، لیم  رتشیب  وت  يزوریپ  هب  دنوش و  زوریپ  ناشیا 
______________________________

تکرح تماهـش  زور  رد  هک  وربش  يا  هک  تسا  هدز  ضیرعت  ریمع  نب  میهاربا  ارهاظ  یلو  تسا  یبرع  ياهمان  زا  سلغم  دـنچ  ره  - 366
م يرادن .

340 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
رب هک  دز  گناب  دوخ  هاپـس  ناریلد  رب  میهاربا  دندش  يورایور  [ 367  ] رزاخ مانب  ییاج  رد  دـنتفر و  شیپ  رگید  کی  يوسب  هاپـس  ود  ادرف ،

تـسا یـشیدنارود  نیا  دنگوس  تردپ  ناج  هب  تفگ  دوخ  تسود  هب  بابح  نب  ریمع  دـندوب . اجنآ  سیق  هلیبق  دـینک و  هلمح  پچ  يولهپ 
. مینکن لمع  دوخ  هتفگ  هب  دیسرت  درکن و  دامتعا  ام  هب  درم  نیا  هک 

ار دوخ  ياـهمچرپ  ناـشیا  طـهار و  جرم  ناگدشهتـشک  ناـهاوخنوخ  يا  هک  تشادرب  گـناب  سیق  هلیبـق  دارفا  ناـیم  مه  باـبح  نب  ریمع 
اهیماـش تشک و  ار  ناـشیا  زا  يرایـسب  هورگ  درب و  هلمح  ناـنآ  رب  میهاربا  دروخ ، تسکـش  ماـش  مدرم  دـنتخیرگ و  دـندرک و  نوـگنرس 

رسپ لیبحرش  دوب و  ع )  ) نیسح ماما  نالتاق  زا  هک  ماش  هاپس  هدنامرف  ریمن  نب  نیصح  درک ، بیقعت  ار  اهنآ  بش  ماگنه  ات  میهاربا  دنتخیرگ 
. دندش هتشک  ماش  هاپس  ناگرزب  عالکلا و  يذ 

تفگیم درکیم و  گنج  نانآ  شیپاشیپ  هک  متشک  ار  نایماش  زا  يدرم  گنج  نمض  نم  تفگ  میهاربا  تسـشنورف ، گنج  تدش  نوچ 
مولعم دنتفای  ار  وا  دنتسج و  دینک ، وجتسج  ناگتشک  نایم  ار  وا  مدرک  مامـشتسا  کشم  يوب  وا  زا  داتفا  نیمزب  نوچ  مشیرق و  درمناوج  نم 

هیفنح نب  دمحم  يارب  ارنآ  مه  راتخم  دنداتـسرف و  راتخم  شیپ  دندرک و  ادـج  ار  وا  رـس  داد  روتـسد  میهاربا  تسا ، دایز  نب  هللا  دـیبع  دـش 
. داتسرف

. تفرگ تمینغ  هب  دوب  نآ  رد  هچ  ره  تفای و  تسد  نایماش  هاگودرا  رب  میهاربا 
هچ تفگ  میهاربا  دـناهدرب ، تراغ  ار  وا  لاوما  تفگ  دـمآ و  میهاربا  شیپ  دایز  نب  هللا  دـیبع  رـسمه  يرازف  هجراـخ  نب  ءامـسا  رتخد  دـنه 

ار وا  ات  درک  وا  هارمه  راوس  دـص  دـنداد و  واب  مرد  رازه  دـص  داد  روتـسد  مرد ، رازه  هاجنپ  تفگ  تسا ؟ هدـش  تراغ  وت  لاوما  زا  رادـقم 
. دندرب هرصب  هب  شردپ  شیپ 

: دورس وا  يارب  ار  تایبا  نیا  دمآ و  رتشا  نب  میهاربا  شیپ  دوب  رعاش  هک  يدعاس  ورمع  نب  هللا  دیبع 
هرهب و رد  ارت  نادناخ  دومرف و  تیانع  يراگزیهرپ  تبیه و  وت  هب  دنوادخ  " 

______________________________

م ج 3 ص 388 . دنادیم ، لصوم  لبرا و  نایم  ییهناخدور  ارنآ  توقای ، - 367
341 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دندشیم نوگنرس  هتسکشورف  ياههزین  اب  اهبسا  هک  یماگنه  دومرف  نشور  ار  تمشچ  رزاخ  گنج  زور  تخاس ، دراو  يرتشیب  بیصن 
. دنداتفا رد  روخشال  يراکش و  ناگدنرپ  يارب  نیمز و  يور  رب  تفرگورف و  ار  ناشیا  نانآ  ناهانگ  هک  یناراکمتس 

. داد ناشیاب  ار  اهرفیک  نیرتدب  دنوادخ  دندوب و  خاتسگ  هچ  هانگ  باکترا  رد  نانآ 
ییارسهحیدم وت  هک  متسناد  و  مدرک ، شهوکن  ار  دوخ  موق  نادنمتورث  مدمآ و  وت  روضح  هب  تسا  رود  رایـسب  هک  مدوخ  نیمزرـس  زا  نم 

رتشا رـسپ  يا  هک  نک  یـششخب  نم  هب  دوخ  تکربرپ  تسد  زا  دوب ، مهاوخ  رازگـساپس  دوش  یکین  نم  اب  هاگ  ره  درک و  یهاوخن  هاـبت  ارم 
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". تسا هدش  تخس  نم  رب  راگزور 
. داد واب  مهرد  رازه  هد  میهاربا 

نب متاح  [، 368  ] ءایسیقرق رب  ار  رفز  نب  لیعامسا  داتـسرف ، هریزج  ياهرهـش  هب  ار  دوخ  نارادنامرف  نارازگراک و  دنام و  لصوم  رد  میهاربا 
راجنس رب  ار  سودرک  نب  حافس  [، 371  ] اثوترفک رب  ار  یملـس  بابح  نب  ریمع  [، 370  ] طاسیمس و  [ 369  ] اهر نارح و  رب  ار  یلهاب  ناـمعن 

نآ رد  تفر و  نیبیصن  هب  دوخ  درک و  رادنامرف  [ 374  ] دمآرب ار  یلیقع  هعیبر  نب  ملسم  و  [ 373  ] نیقرافایم رب  ار  ملسم  نب  هللا  دبع  [، 372]
. دنام رهش 

هتـشک يارب  وت  تشون ، دوب  مرگرـس  ندرب  تراغ  هلمح و  هب  یناتـسهوک  یحاون  رد  هک  یفعج  رح  نب  هللا  دـبع  يارب  راتخم  ماگنه  نیا  رد 
ار ام  راک  نیا  رد  میاهدـمآرب  وا  یهاوخنوخ  ماقم  رد  میتسه و  نیگمـشخ  هثداح  نیمه  يارب  مه  اـم  ياهدـش و  نیگمـشخ  نیـسح  ندـش 

. نک يرای 
______________________________

پاچ 1906 نادلبلا ج 7 ص 60  مجعم  توقای ، تسا : یمیدق  رایـسب  روباخ و  هناخدور  رانک  يرهـش  ایـسیکرک ، برعم  ءایـسیقرق : - 368
م) : ) رصم

میوـقت همجرت  تسا ، هدوـب  رـضم  هلیبـق  رهـش  رتـمهم  مه  نارح  تسا ، هتـشاد  رید  دصیـس  هک  هریزج  نایحیـسم  مهم  زکارم  زا  اـهر : - 369
م) : ) یتیآ ص 308 و 306 دمحملا  دبع  نادلبلا ،

م) . ) نادلبلا ص 295 میوقت  همجرت  مور : هعلق  برغم  رد  تارف و  یلحاس  ياهرهش  زا  طاسیمس : - 370
م باتک ص 318 : نامه  رایسب : ياهيوج  ناتخرد و  اب  راومه  ینیمزرس  رد  یکرهش  اثوترفک : - 371

م باتک ص 318 : نامه  دراد ، رارق  هوک  هنماد  رب  هک  نیبیصن  بونج  رد  يرهش  راجنس : - 372
م باتک ص 312 : نامه  رکب : راید  گرزب  رهش  نیقرافایم : - 373

هدش هداد  حیـضوت  اهرهـش  نیا  رتشیب  دروم  رد  مه  هتـشذگ  ياهلـصف  رد  باتک ص 322 ، نامه  رکب : راید  زا  یمیدـق  رهـش  دـمآ : - 374
م) . ) تسا

342 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دش و تراغ  دوب  وا  هناخ  رد  هچ  ره  درک و  ناریو  ارنآ  دمآ و  هفوک  رد  وا  هناخ  رانک  دش و  راوس  راتخم  دادن ، خساپ  راتخم  همان  هب  هللا  دبع 

نب ورمع  تسدب  رح  نب  هللا  دبع  هناخ  تراغ  یناریو و  دـندرک ، ینادـنز  ار  هللا  دـبع  رـسمه  یفعج  رمع  رتخد  ۀملـس  ما  داد  روتـسد  راتخم 
. تفرگ تروص  ینادمه  سیق  نب  دیعس 

شتاب ار  وا  يزرواشک  درک  هلمح  دوب  رونید  ناهام  رد  هک  دیعـس  نب  ورمع  هعرزم  هب  دیـسر  یفعج  رح  نب  هللا  دـبع  عالطاب  ربخ  نیا  نوچ 
: دناوخ نینچ  درب و  تراغ  هب  ار  وا  ياهماد  دیشک و 

لاوما مامت  هک  تسا  قح  نیا  ایآ  دندش ، هدنکارپ  قرفتم و  مه  نادـمه  هلیبق  نادرم  مامت  درکن و  اهر  ار  ام  لاوما  زا  يزیچ  وگغورد  نآ  " 
یمیمت و رـشحم  هک  درک  باختنا  ار  نت  دص  دوخ  هاپـس  ناریلد  زا  هاگنآ  دشاب "؟ ناما  رد  نم  رانک  دیعـس  نبا  هعرزم  دورب و  تسد  زا  نم 

هنابـش درک و  تکرح  هفوک  يوسب  تشاذگ و  ناهام  رد  ار  دوخ  نارای  رگید  دندوب و  ناشیا  هلمج  زا  ییاط  رمحا  و  يدارم ، دایز  نب  مهلد 
و درک ، روبع  نآ  زا  دوخ  تشامگ و  ناشیا  رب  ار  دوخ  نارای  زا  يدرم  دنتسب و  ار  لپ  نانابهگن  هناش  داد  روتـسد  دیـسر  رهـش  نآ  لپ  رانک 
لماک و نب  هللا  دبع  نارای  دنتفگ  دیتسیک ؟ امش  دیسرپ  دید و  ار  نانآ  دوب  يدرگبـش  لوغـشم  هک  ناسیک  هرمع  وبا  دندش  هفوک  دراو  نوچ 

. دیورب ادخ  ظفح  هانپ  رد  تفگ  میاهدمآ ، راتخم  ریما  روضح  هب  نتفر  يارب 
درک و راوس  یبسا  رب  ار  هملس  ما  دوخ  رسمه  هللا  دبع  دندروآ ، نوریب  ار  ناینادنز  همه  دنتسکش و  ارنآ  رد  دندناسر  نادنز  هب  ار  دوخ  نانآ 
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. درک تکرح  دوخ  سپس  درک و  هناور  شیپاشیپ  ار  نانآ  تشامگ و  وا  زا  ینابهگن  يارب  ار  درم  لهچ 
رازه هارمه  مه  هرمع  وبا  داتـسرف ، وا  بیقعت  هب  درم  رازه  هس  هارمه  ار  هلیجب  هلیبق  هدرک  دازآ  هتـسباو و  دشار  دیـسر  راتخم  هب  ربخ  نوچ  و 

هرـصاحم ار  وا  ناـگمه  دـمآ و  اـهیعخن  هلیبـق  هلحم  زا  درم  رازه  هارمه  مه  لـماک  نب  هللا  دـبع  تخادرپ ، وا  بیقعت  هب  هلیجب  هـلحم  زا  درم 
زا درم  دص  دز و  رانک  ار  همه  هللا  دبع  نیا  دوجو  اب  دندرک  شنارای  هللا و  دبع  هب  گنس  باترپ  هب  عورش  مه  هفوک  ياهماب  تشپ  زا  دندرک 

هتشک وا  ناهارمه  زا  نت  راهچ  طقف  هک  یلاح  رد  تشذگ  لپ  زا  تشک و  ار  راتخم  نارای 
343 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

فلع بآ و  ار  دوخ  ياهبـسا  دندرک و  هجلاعم  ار  دوخ  ياهیمخز  دـندمآ  دورف  دندیـسر  [ 375  ] ایقناب هب  نوچ  شنارای  هللا و  دـبع  دـندش ،
دناسر و نیادم  هب  ار  دوخ  سپس  دندرک و  تحارتسا  اجنآ  دندناسر و  [ 376  ] اروس هب  ار  دوخ  فقوت  نودب  دندش و  راوس  سپس  دنداد و 

. تفر دنواهن ) رونید ،  ) ناهام هب  دوخ  نارای  شیپ  اجنآ  زا 
دندوب البرک  رکـشل  ناهدنامرف  هک  ثعـشا  نب  دـمحم  دعـس و  نب  رمع  دـمآرب ، ع )  ) نیـسح ماما  نالتاق  يوجتـسج  رد  راتخم  هک  یماگنه 

يا تفگ  واب  راتخم  دـندروآ ، راتخم  شیپ  تشاد  روضح  ع )  ) نیـسح ماما  اب  گـنج  رد  هک  ار  یعازخ  يزبا  نب  نمحرلا  دـبع  دـنتخیرگ ،
غورد تفگ  مدرکن ، گنج  یلو  متشاد  روضح  اجنآ  نم  هن  تفگ  ياهدرک ؟ گنج  ع )  ) نیسح اب  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  ایآ  ادخ  نمشد 

ماش تموکح  يوش و  زوریپ  هیما  ینب  همه  رب  هکنیا  رگم  یـشکب  ارم  یناوتیمن  زورما  وت  تفگ  نمحرلا  دبع  دینزب ، ار  شندرگ  ییوگیم 
ینزب و راد  هب  یتخرد  رب  ییهناخدور  رانک  يریگب و  ارم  دـیاب  ماگنه  نآ  رد  یبوکب  مه  رد  ار  قشمد  ياهگنـس  دریگب و  رارق  ترایتخا  رد 

. منیبیم ار  زور  نآ  نونکا  مه  ییوگ 
. دندرک ینادنز  ار  وا  داد  روتسد  دراد و  ربخ  هدنیآ  ثداوح  زا  درم  نیا  ییوگ  تفگ  تسیرگن و  دوخ  نارای  هب  راتخم 

دبع ینکیم ؟ یخوـش  یکریز و  گرم  ماـگنه  هب  اـیآ  یعازخ  درم  يا  تفگ  واـب  درک و  راـضحا  ار  نـمحرلا  دـبع  دیـسرارف  بـش  نوـچ 
تفگ دروآ ؟ اج  نیاب  ماش  زا  ارت  زیچ  هچ  تفگ  راتخم  زیرم ، اج  نیا  رد  ارم  نوخ  هک  مهدیم  دنگوس  ادـخ  هب  ارت  ریما  يا  تفگ  نمحرلا 

. مدمآ نآ  لوصو  يارب  متشاد  بلط  هفوک  یلاها  زا  يدرم  زا  مرد  رازه  راهچ 
ار دوخ  تفر و  نوریب  هنابش  وا  تشک و  مهاوخ  ارت  یشاب  هفوک  رد  حبص  ادرف  رگا  تفگ  دنداد و  واب  مهرد  رازه  راهچ  داد  روتـسد  راتخم 
ير و ناهفـصا و  لـبج و  قارع و  زا  یناوارف  لاوما  دوب ، ع )  ) نیـسح ماـما  نـالتاق  يوجتـسج  رد  ناـنچمه  راـتخم  [ 377 . ] دـناسر ماش  هب 

هام هدجیه  دیسریم و  وا  يارب  هریزج  ناجیابرذآ و 
______________________________

. تارف رانک  رب  هفوک  کیدزن  ییاج  - 375
. تسا هلح  زا  رتنییاپ  يرهش  - 376

دبع نبا  هباغلا ج 3 ص 287 و  دـسا  ریثا ، نبا  ك ، ر . وا ، لاح  حرـش  يارب  تسا  ترجه  لوا  نرق  ناریبد  زا  يزبا  نب  نمحرلا  دـبع  - 377
م يدالیم . هرهاق 1967  پاچ  دیرفلا ج 4 ص 169  دقع  هبر ،

344 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دوخ سلاجم  رد  ار  نانآ  درک و  نییعت  يرمتسم  ناشنادنزرف  ناشیا و  يارب  تخاس و  کیدزن  دوخ  هب  ار  نایناریا  راتخم  دوب ، لاونم  نیا  رب 

. درک نیگمشخ  ار  نانآ  عوضوم  نیا  تخاس و  رود  دوخ  زا  مورحم و  ار  اهبرع  دادیم و  ياج 
رود دوخ  تمحر  زا  ار  امش  زا  ریغ  يرگید  سک  دنوادخ  تفگ  دندرک ، شهوکن  ار  وا  دنتفر و  راتخم  شیپ  دندش و  عمج  برع  ناگرزب 

دنرتعیطم و امـش  زا  نم  هب  تبـسن  نایناریا  نیا  دیدروآ و  مک  ارنآ  متـشامگ  جارخ  راک  هب  دیدرک  ربکت  متـشاد  یمارگ  ار  امـش  دـنادرگن ،
. دنهدیم ماجنا  گنردیب  مهاوخب  هچ  ره  رترادافو و 
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مشاه ینب  رادتسود  هک  درادنپیم  نینچ  تسوگغورد  درم  نیا  دنتفگ  نارگید  هب  ناشیا  زا  یخرب  دندش و  رتکیدزن  رگید  کی  هب  اهبرع 
. تسایند بلاط  هکنآ  لاح  تسا و 

، عخن هلیجب ، دزا ، ةدـنک ، لیابق  دـنداد و  راوس  نب  ۀـعافر  هب  ار  دوخ  یهدـنامرف  دـندش و  عمج  هطقن  هس  رد  وا  اب  گنج  يارب  برع  لـیابق 
. دندمآ مهارف  نیشاشح  هلحم  رد  مه  میمت  هعیبر و  دندش و  عمج  دارم  ۀنابج  هلحم  رد  بابرلا  میت  و  سیق ، معثخ ،

هچ موق  نیا  دـینیبیم  تفگ  ناـناب  درک و  عمج  دوخ  شیپ  مه  ار  ناـیناریا  داتـسرف و  دـندوب  وا  صاوخ  هک  نادـمه  هلیبـق  غارـس  هب  راـتخم 
دیشاب و راوگرزب  هدازآ و  امش  دنهدیم  ماجنا  ماهتـشاد  مدقم  ناشیا  رب  ار  امـش  هکنیا  يارب  طقف  ار  راک  نیا  تفگ  يرآ ، دنتفگ  دننکیم ؟

. دندوب درم  رازه  لهچ  درمش و  درب و  هفوک  نوریب  ار  همه  درک و  قیوشت  ار  نانآ 
رد دندوب و  البرک  گنج  ناهدنامرف  زا  یگمه  هک  ثعشا  نب  سیق  شردارب  ثعـشا و  نب  دمحم  دعـس و  نب  رمع  نشوجلا و  يذ  نب  رمش 

مدرم هارمه  دنتـشگرب و  هفوک  هب  دـناهدرک  مایق  راتخم  دـض  رب  هفوک  مدرم  دندینـش  هکنیمه  دـندوب  هتخیرگ  وا  زا  راتخم  هبلغ  تدـم  لوط 
. دنتفرگ هدهع  رب  ار  ناشیا  یتسرپرس  دندش و  هفوک 

رد گنج  درک و  هلمح  ناناب  راتخم  دـندش  عمج  [ 378  ] نیـشاشح هلحم  رد  یگمه  هفوک  مدرم  دـندش و  هدامآ  گنج  يارب  هورگ  ود  ره 
وس ود  ره  زا  تفرگ و 

______________________________

ناشورفهاک ناشورفهفولع ، هلحم  ناوتیم  ایآ  لغـش ، هدـننکنایب  هغلابم و  هغیـص  شاشح  تسا و  کشخ  یهاـیگ  ینعم  هب  شیـشح  - 378
م درک ؟ همجرت 

345 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
جورخ نم  رب  ارچ  سپ  دیاهدرکن ؟ تعیب  نم  اب  رگم  هعیبر  هورگ  يا  هک  دروآرب  دایرف  راتخم  ماگنه  نیا  رد  دـندش ، هتـشک  يرایـسب  هورگ 

چیه دنتفگ  دنتفرگ و  هرانک  گنج  زا  و  میاهتـسب ، نامیپ  هدرک و  تعیب  وا  اب  ام  دیوگیم ، تسار  راتخم  دنتفگ  هعیبر  هلیبق  دارفا  دیاهدرک ؟
. دندرک گنج  يرادیاپ و  رگید  لیابق  یلو  میهدیمن ، يرای  يرگید  دض  رب  ار  هورگ 

ریبز نب  بعصم  هب  دنتخیرگ و  هرصب  هب  هفوک  ناگرزب  دندش ، ریـسا  نت  تسیود  هتـشک و  ناشیا  زا  نت  دصناپ  دودح  دنتخیرگ  هفوک  مدرم 
. دنتسویپ دوب  رهش  نآ  رد  هک 

هرصب هار  هفوک  فارشا  زا  یهورگ  دعس و  نب  رمع  هارمه  ثعشا  نب  دمحم  جاجح و  نب  ورمع  یعبر و  نب  ثبـش  هک  دیـسر  ربخ  راتخم  هب 
رد وا  داتـسرف و  ناـشیا  بیقعت  هب  راوس  بسا  یهورگ  اـب  دوب  یمابـش  صولق  وـبا  هب  فورعم  هک  ار  دوـخ  صاوـخ  زا  يدرم  دـناهتفرگ ، ار 

. دنتخیرگ نارگید  دش و  صولق  وبا  ریسا  دعس  نب  رمع  دنتخیرگ و  دندرک و  گنج  یتعاس  نانآ  دیسر ، ناشیاب  راذم  هقطنم 
ياهلد وت  نوخ  نتخیر  اب  دنگوس  ادخ  هب  دومرف و  طلسم  وت  رب  ارم  هک  ار  ادخ  ساپس  تفگ  دندروآ ، راتخم  شیپ  ار  دعـس  نب  رمع  نوچ 

نب دـمحم  يارب  هنیدـم  هب  ار  شرـس  راتخم  دز ، ار  شندرگ  وا  نزب و  ار  شندرگ  ناـسیک  يا  درک ، مهاوخ  داـش  ار  ص )  ) دـمحم نادـناخ 
. داتسرف هیفنح 

دندروآ موجه  ام  رب  دوخ  ياهریـشمش  اـب  نادـمه  هلیبق  هک  ار  يزور  [" 379 : ] دورـس ار  تایبا  نیا  دوب  هفوک  مدرم  زا  هک  نادـمه  یـشعا 
. دنوشن باریس  ناراب  زا  زگره  منکیمن ، شومارف 

. دندش هتشک  ناشیا  ياههلحم  رد  هورگ  هورگ  ام  ناگرزب 
نیمزرـس ره  رد  ار  ام  راتخم  مربیم ، ادـخ  هب  ار  اهتبیـصم  نیا  تیاکـش  نم  دـندش و  دوبان  ناشیا  ياهریـشمش  اب  هک  ریلد  درمناوج  اسب  يا 

". تسا وت  يارب  هک  اهیتفگش  هچ  راگزور  يا  دشکیم ،
نب رماع  ینب  زا  یهورگ  هارمه  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هک  دیسر  ربخ  راتخم  هب 
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______________________________

رد فسوی  نب  جاجح  تسدب  لوتقم  يرجه و  لوا  نرق  مود  همین  نارعاش  زا  نادـمه  یـشعا  هب  فورعم  هللا ، دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  - 379
م یبرع ج 2 ص 321 . همجرت  مالسا  فراعملا  ةرئاد  رد  کنسنو  هلاقم  ك ، ر . ترجه ، لاس 83 

346 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
هتـسباو ایبرز  راتخم  دـنرادن ، تسود  ار  نانآ  شنزرـس  هک  دـننکیم  يراددوخ  هرـصب  هب  نتفر  زا  تسا و  میقم  ناشیم  تشد  رد  هعـصعص 
نارگید نت  هد  زا  ریغ  وا  باحـصا  یلو  درک  تکرح  ناباتـش  وا  داتـسرف ، ناـنآ  بیقعت  هب  هنیزگ  نابـسا  رب  راوس  دـص  هارمه  ار  هلیجب  هلیبق 

نت هد  تشک و  ار  وا  دز و  صولق  وبا  هب  ياهزین  رمـش  دـندوب  هدامآ  نانآ  دیـسر و  ناشیاب  رفن  هد  نامه  هارمه  صولق  وبا  دـندش ، هدـنکارپ 
یلو دندرک  بیقعت  ار  شناهارمه  رمـش و  دندیـسر و  دندوب  هدنام  بقع  هدـش و  هدـنکارپ  هک  نارگید  ماگنه  نیا  رد  دـنتخیرگ ، وا  نارای 

. دندیسرن ناناب 
. دنام اجنامه  دناسر و  هامداش  مانب  هرصب  کیدزن  ییاج  هب  ار  دوخ  رمش 

هک لـماک  نب  هللا  دـبع  هب  تشگرب و  هفوـک  هب  درک و  يراددوـخ  رهـش  ناـب  نـتفر  زا  هرـصب  مدرم  تتامـش  سرت  زا  مـه  ثعـشا  نـب  سیق 
. دش هدنهانپ  دوب  راتخم  هب  مدرم  نیرتکیدزن 

، ریذـپب وا  هرابرد  ارم  هانپ  ماهداد ، هانپ  ار  وا  نم  تسا و  هدـش  هدـنهانپ  نم  هب  ثعـشا  نب  سیق  ریما  يا  تفگ  دـمآ و  راـتخم  شیپ  هللا  دـبع 
رد ارنآ  هدب و  نم  هب  ار  ترتشگنا  تفگ  واب  درک و  مرگرس  ار  هللا  دبع  رگید  نانخس  اب  سپـس  درک و  توکـس  تخادنا و  ریزب  رـس  راتخم 
ورب هللا  دبع  رسمه  شیپ  تفگ  واب  هدیـشوپ  داد و  واب  ار  رتشگنا  درک و  راضحا  ار  هرمع  وبا  هاگنآ  تشادهگن ، یتدم  درک و  دوخ  تشگنا 

، منک هرکاذـم  راتخم  گنچ  زا  وا  یـصالخ  يارب  وا  اب  تسا  مزال  هک  يربب  سیق  شیپ  ارم  هک  تسا  نآ  هناشن  ترهوش  رتشگنا  نیا  وگب  و 
. تخادنا راتخم  شیپ  دروآ و  تشادرب و  ار  شرس  دز و  ار  وا  ندرگ  دیشک  ریشمش  هرمع  وبا  درب و  سیق  شیپ  ار  هرمع  وبا  نز  نآ 

هب ار  ترضح  نآ  زا  ییهفیطق  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  سیق  هک  دوب  نانچ  و  ع )  ) نیسح هفیطق  نتـشادرب  شاداپ  نیا  تفگ  راتخم 
نامهیم هدنهانپ و  وت  تفگ  دروآ و  نابز  رب  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  لماک  نب  هللا  دبع  دوب ، هدش  هفیطق  سیق  هب  فورعم  هتشادرب و  تمینغ 

.؟ یهد هانپ  ار  تربمایپ  رتخد  رسپ  ناگدنشک  هک  يرادیم  اور  رگم  شاب  مارآ  وت  رب  ياو  تفگ  راتخم  یشکیم ؟ ارم  یمیدق  رای  و 
دروآ و شیپ  دوب  هتفرگ  ریسا  هفوک  مدرم  زا  هک  ار  یناریسا  راتخم  هاگنآ 

347 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
: دورس نینچ  تساخرب و  دیسر  [ 380  ] یقراب هقارس  نتشک  تبون  نوچ  درک  نانآ  ندز  ندرگ  هب  عورش 

میدشن و كرشم  یلو  میدرک  جورخ  هک  تسا  تسار  دش ، مامت  ام  نایزب  ام  مایق  میدرک و  یشبنج  ام  هک  دیوگیم  راتخم  هب  یـسک  هچ  " 
". دش یتخبدب  گرم و  بجوم  ام  مایق 

گنج امش  اب  یـسک  هچ  سپ  تفگ  راتخم  دیتشادن ، ام  رب  يزوریپ  عمط  زگره  دیدرکیم  گنج  ام  اب  امـش  رگا  ریما  يا  تفگ  راتخم  هب  و 
؟ تسا هدرک 

ياهدید ار  ناگتـشرف  وت  هک  نونکا  دناهدوب ، ناگتـشرف  ناشیا  وت  رب  ياو  تفگ  راتخم  دیپس ، ياهبـسا  رب  هرهچ  هدیپس  ینادرم  تفگ  هقارس 
: دورس ار  تایبا  نیا  تخیرگ و  هرصب  هب  وا  درک و  دازآ  ار  وا  مدیشخب و  ناناب  ارت 

نانخس هب  ود  ره  ام  يدیدن و  وت  هک  دید  ار  يزیچ  نم  نامشچ  مدید ، هایـس  خرـس و  ياهگنرب  ار  دیپس  ياهبـسا  نم  هک  وگب  راتخم  هب  " 
". مرازیب گرم  ماگنه  ات  امش  نییآ  زا  امش و  ناگتشک  زا  امش و  زا  نم  میهاگآ ، هوای 

ناتسود هداوناخ و  دارفا  زا  دنچ  ینت  هارمه  تخیرگ و  راتخم  زا  ناج  میب  زا  دوب  هفوک  مدرم  رالاس  درمریپ و  هک  يرازف  هجراخ  نب  ءامـسا 
. دنام اجنامه  تفر و  هورذ  مانب  دسا  ینب  هلیبق  زا  یبآ  رانک  دوخ 
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مانب یبآ  رانک  دیسرت و  اهیرـصب  شنزرـس  زا  یلو  تخیرگ  هرـصب  دصق  هب  دوب  ع )  ) نیـسح ماما  نالتاق  نارـس  زا  هک  مه  جاجح  نب  ورمع 
ار رگید  کـی  ناـنآ  تفر ، درک و  تکرح  وا  ورب ، اـم  شیپ  زا  میتسین  ناـما  رد  راـتخم  زا  اـم  دـنتفگ  واـب  اـجنآ  مدرم  تفر ، [ 381  ] فارس

جاجح نب  ورمع  دننادرگرب ، ار  وا  هک  دنتفر  وا  بیقعت  هب  دندش و  راوس  ناشیا  زا  یهورگ  میدرک و  يدـب  راک  دـنتفگ  دـندرک و  شنزرس 
ۀـضییب مانب  ياهقطنم  رد  ناتـسبات  يامرگ  تدش  رد  دناهدمآ و  وا  بیقعت  هب  هک  دنراتخم  نایرکـشل  تشادنپ  دـید  رود  زا  ار  نانآ  هکنیمه 
. دندرم یگنشت  زا  شناهارمه  دوخ و  يزورمین  يامرگ  رد  تفر و  يرازنش  يارحص  هب  دوب  یط  بلک و  لیابق  ياهنیمزرس  نایم  هک 

______________________________

فلتخملا ص 134 فلتؤملا و  يدمآ ، ك ، ر . تسا ، هدرک  وجه  مه  ار  ریرج  هک  يوما  رعاش  نیا  لاح  حرـش  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 380
م رصم 1354 ق . وکنرک ، پاچ 

(. م . ) تسا هدماین  زین  ایفارغج  بتک  زا  رگید  یخرب  نادلبلا و  میوقت  رد  تسا ، هدماین  نآ  مان  نادلبلا  مجعم  رد  فارس : - 381
348 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

دوخ یگدنز  هناخ و  هب  سپس  دوب و  هورذ  میقم  نانچمه  هفوک  هب  ریبز  نب  بعصم  ندمآ  راتخم و  ندش  هتشک  ماگنه  ات  هجراخ  نب  ءامسا 
. تشگرب هفوک  رد 

نت رازه  هد  هک  نانچنآ  دـنتخیرگیم  هرـصب  هب  هتـسویپ  ناشیا  ناگرزب  دوب  هداد  رارق  بیقعت  تحت  ار  هفوک  مدرم  نانچمه  راـتخم  نوچ  و 
هب عورش  ثعشا  نب  دمحم  دنتفر ، ریبز  نب  بعصم  شیپ  دندش و  عمج  دوب ، ناشهارمه  مه  ثعشا  نب  دمحم  دندش ، عمج  هرصب  رد  یفوک 
ام ياههناخ  هتشک و  ار  ام  ناگدیزگ  هک  تسوگغورد  راتخم  نیا  اب  گنج  يارب  تکرح  زا  وت  عنام  زیچ  هچ  ریما ، يا  تفگ  درک و  نخس 

؟ تسا هدومن  لالح  نانآ  يارب  ار  ام  لاوما  تسا و  هدرک  راوس  ام  ندرگ  رب  ار  نایناریا  هتخاس و  هدنکارپ  ار  ام  ياههورگ  هدرک و  ناریو  ار 
. دوب دنهاوخ  وت  ناروای  یگمه  دنتسه  هفوک  رد  هک  مه  ییاهبرع  دوب ، میهاوخ  وت  هارمه  ناگمه  ام  ورب و  وا  گنج  هب 

تکرح و زا  نم  عنام  زیچ  چیه  و  مهاگآ ، تسا  هداد  ماجنا  امش  هب  تبسن  راتخم  هک  ییاهراک  مامت  زا  نم  ثعشا  رـسپ  يا  تفگ  بعـصم 
جراوخ و اب  نامرک  رد  ةرفص  یبا  نب  بلهم  تیومع  رسپ  هارمه  دنرادن و  روضح  هرصب  مدرم  نارس  ناریلد و  هکنیا  زج  تسین  وا  اب  گنج 
هک ماهدیـشیدنا  تفگ  ياهدرک ؟ يرکف  هچ  ریما  يا  تفگ  ثعـشا  نب  دـمحم  ماهدیـشیدنا ، ییهراچ  لاح  نیع  رد  دـنیور ، رد  ور  ناـیقرزا 
وا نوچ  دـیآ و  نم  شیپ  شناهارمه  اب  دـنک و  حلـص  نانآ  اب  العف  اهر و  ار  جراوخ  اب  گـنج  مهد  روتـسد  مسیونب و  ياهماـن  بلهم  يارب 

. میوش راتخم  اب  گنج  يارب  هدامآ  دمآ 
نآ رد  تشون و  ياهماـن  بلهم  يارب  بعـصم  تسرفب ، نم  هارمه  سیونب و  ياهماـن  وا  يارب  ياهدیـشیدنا  وـکین  تفگ  ثعـشا  نب  دـمحم 
داد واب  ار  همان  تفر و  نامرک  هب  تفرگ و  ار  همان  دمحم  داد ، حرـش  ار  راتخم  راک  یگنوگچ  نانآ و  گنج  راتـشک و  هفوک و  مدرم  عضو 

تدوخ تسا و  هتـشون  وت  يارب  بعـصم  ریما  دناهدید و  اهالب  هچ  راتخم  زا  هفوک  مدرم  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  وت  هب  ومع  رـسپ  يا  تفگ  و 
. ناوخب

درک و یتدـم  يارب  ار  گنج  تقوم  هکراتم  حلـص و  ياـضاقت  تشون و  ياهماـن  دوب  جراوخ  رـالاس  ماـگنه  نآ  رد  هک  يرطق  يارب  بلهم 
تدم يارب  ياهمان  حلص  تفریذپ و  يرطق  دوش ، هتشون  ناشیا  نایم  تقوم  همان  حلص  دروم  نیا  رد  درک  داهنشیپ 

349 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دنتشون هام  هدجیه 

. دش تکرح  هدامآ  درک و  تخادرپ  ار  هرصب  مدرم  يرمتسم  بعصم  دمآ  هرصب  هب  درک و  تکرح  دوخ  ناهارمه  اب  بلهم 
هلباقم هب  داد  روتـسد  تسب و  یمچرپ  دوخ  نارای  زا  درم  رازه  تصـش  یهدـنامرف  هب  طیلـس  نب  رمحا  يارب  دیـسر  راتخم  هب  ربخ  نیا  نوچ 

. دنک گنج  نانآ  اب  دورب و  نمشد 
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نشوـجلا و يذ  نب  رمـش  نتخاـس  ریگتـسد  يارب  ار  راوـس  هاـجنپ  یباـتهم  یبـش  رد  دیـسر  راذـم  هـب  نوـچ  درک و  تـکرح  هاپـس  اـب  رمحا 
يدرم راوس  هاجنپ  نآ  شیپاشیپ  داتـسرف ، دـندوب  نصحتم  اـجنآ  هتفرن و  هرـصب  هب  مدرم  شنزرـس  میب  زا  دـندوب و  هتخیرگ  هک  شناـهارمه 

. درکیم تکرح  تشاد  هدهع  رب  ار  نانآ  ییامنهار  [ 382  ] هک یطبن 
رمـش دندیـسر و  ناشیا  هب  نانآ  یلو  دنزیرگب  هک  دندش  راوس  شناهارمه  دوخ و  تساوخ و  بسا  درک  ساسحا  ار  عوضوم  هکنیمه  رمش 

دمحم يارب  ار  رمش  رس  مه  راتخم  داتسرف و  راتخم  شیپ  وا  دندروآ ، رمحا  يارب  دندیرب و  ار  نانآ  ياهرس  دنتشک و  ار  شناهارمه  مامت  و 
. داتسرف هنیدم  هب  هیفنح  نب 

نادناخ زا  یهورگ  اب  درک و  يراددوخ  وا  اب  یهارمه  زا  دوراج  نب  رذنم  درک ، تکرح  راذم  يوسب  هرصب  مدرم  رتشیب  هارمه  مه  بعـصم 
سیق نب  فنحا  وا  هاپـس  شیپاشیپ  دـمآ و  راذـم  هب  بعـصم  درک . ناورم  کلملا  دـبع  يارب  توعد  هب  عورـش  تخیرگ و  ناـمرک  هب  دوخ 

دـندش و هتـشک  ناشیا  زا  رایـسب  یهورگ  دـنتخیرگ و  راـتخم  ناراـی  دـنتخادرپ و  گـنج  هب  هورگ  ود  و  درکیم ، تکرح  میمت  ینب  هارمه 
ناشیا زا  كدنا  یهورگ  طقف  تشک و  ار  يرایـسب  تخادرپ و  نانآ  بیقعت  هب  اههار  همه  زا  بعـصم  دـندرک و  ینیـشنبقع  هفوک  يوسب 

. دندرب ردب  ناج 
: تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  نادمه  یشعا 

هب دندید  راذم  رد  هنیرع  هچنآ  و  [ 383  ] مابش هلیبق  ياهيراتفرگ  ربخ  ایآ  " 
______________________________

. دناهتفگیم یطبن  دناهدرکیم  یگدنز  اهقالتاب  رانک  هک  قارع  مدرم  زا  یهورگ  هب  - 382
دمحم مالـسلا  دبع  پاچ   478 - 475 تاحفـص 373 - برعلا  باـسنا  ةرهمج  مزح ، نبا  ك ، ر . تسا ، هلیبـق  ود  ماـن  هنیرع  مابـش و  - 383

م) . ) رصم نوراه 1971 
350 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

دـنکفاورف و هقعاص  نانآ  رب  يربا  ییوگ  دوب ، هدـش  مهارف  هدامآ  اههزین  اهریـشمش و  ياههبرـض  اجنآ  نانآ  يارب  تسا . هدیـسر  وت  عـالطا 
داش هکلب  تخاسن ، تحاران  يرگناوت  ماگنه  هب  هن  یـشیورد و  ماگنه  هب  هن  ارم  مدـید  ناشیا  زا  هچنآ  دروآرب ، ناشراگزور  زا  رامد  اـجنآ 

". دش نشور  ممشچ  ناشیا  ندش  هتشک  زا  اراوگ و  نم  رب  باوخ  مدش و 
هینارجن راجف و  هثیدـح  هار  زا  تفر و  هرکـسک  يوسب  تشذـگ و  هلجد  زا  تسخن  درک ، تکرح  هفوک  يوسب  دوخ  ياهرکـشل  اب  بعـصم 

. دناسر هفوک  کیدزن  ار  دوخ 

: راتخم ندش  هتشک 

هارمه درک و  تیوقت  حالـس  لام و  اب  ار  ناشیا  دناوخارف و  ار  دوخ  نایرکـشل  هدنام  یقاب  دیـسر ، واب  راتخم  نارای  ندـش  هتـشک  ربخ  نوچ 
هتـشک راتخم  نارای  زا  يرایـسب  هورگ  دـندش و  يورایور  هورگ  ود  نییرـصب  دور  رانک  دـمآ  نوریب  بعـصم  اب  هلباقم  يارب  هفوک  زا  ناشیا 

. دندش
زاجح زا  هک  دوب  نینچ  رمع  ندش  هتشک  ناتساد  دندش ، هتـشک  [ 384  ] مه مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  ثعـشا و  نب  دمحم 

، تسین نم  هارمه  وا  زا  ياهمان  هن  تفگ  يرادن ؟ هارمه  هیفنح  نب  دمحم  زا  ياهمان  ایآ  دیـسرپ  وا  زا  راتخم  دوب ، هدـمآ  راتخم  ندـید  يارب 
. دوب دهاوخن  يریخ  وت  يارب  نم  شیپ  هک  ورب  یهاوخیم  اج  ره  تفگ  واب  راتخم 

وا دیـشخب و  واب  مهرد  رازه  دـص  بعـصم  دیـسر ، واب  هار  نایم  و  [ 385  ] درک تکرح  بعـصم  يوسب  دـمآ و  نوریب  راـتخم  شیپ  زا  رمع 

لاوطلا www.Ghaemiyeh.comرابخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com


مه بعصم  تخیرگ ، هفوک  هب  دروخ و  تسکش  راتخم  [ 386 . ] دش هتشک  تشاد و  روضح  راتخم  دض  رب  گنج  رد  دوب و  بعـصم  هارمه 
وا بیقعت  هب 

______________________________

م) . ) تسا هدمآ  باتک  نتم  رد  مالسلا  امهیلع  هیئاعد  هلمج  - 384
نیـسح ماما  رتخد  هنیکـس  بانج  رـسمه  و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  همع  هون  بعـصم  هک  دنراد  هجوت  یمارگ  ناگدـنناوخ  - 385

م) . ) تسا
م) . ) فرشا رمع  داجس  ترضح  رسپ  رمع  هب  دنیوگیم و  فرطا  رمع  واب  دش و  دلوتم  مأوت  هیقر  دوخ  رهاوخ  هارمه  رمع  - 386

351 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. درک هرصاحم  زور  لهچ  ار  وا  بعصم  دش و  نصحتم  یتموکح  خاک  رد  راتخم  دش ، هفوک  دراو  تخادرپ و 

زا عافد  يارب  ایب  نونکا  خیش  يا  تفگ  دوب  وا  صاوخ  زا  هک  يرعـشا  کلام  نب  بئاس  هب  دش و  ناشیرپ  تخـس  هرـصاحم  تدش  زا  راتخم 
. مینک گنج  مییآ و  نوریب  راصح  زا  نید  يارب  هن  دوخ  بسن  فرش و 

ناجب هن  تفگ  راتخم  تسا ، نید  يارب  وت  مایق  هک  دـنرادنپیم  نینچ  مدرم  تفگ  راتخم  هب  دروآ و  نابز  رب  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  بئاس 
ةدجن هرصب و  رب  بعصم  زاجح ، رب  ریبز  نب  هللا  دبع  ماش ، رب  ناورم  نب  کلملا  دبع  مدید  اریز  دوب  ایند  بلط  يارب  طقف  هک  دنگوس  مدوخ 

دوخ دوصقم  هب  متـسناوتیمن  اما  مدوبن  رتمک  کیچیه  زا  نم  دـناهدش و  زوریپ  ناسارخ  رب  مزاخ  نب  هللا  دـبع  و  [ 387  ] ضورع رب  يرورح 
. نیسح ماما  یهاوخنوخ  هب  مدرم  توعد  اب  رگم  مبای  تسد 

زا سپ  تفگ  دش و  راوس  دوخ  بسا  رب  دیشوپ و  دندروآ  ار  شهرز  نک و  رـضاح  ارم  بسا  یگنج و  هماج  مالغ  يا  تفگ  راتخم  هاگنآ 
. دندوشگ ار  رد  وا  يارب  ياشگب و  ار  رد  نابرد  يا  تسا ، دنسپان  تشز و  یگدنز  رگید  مدید  هچنآ 

زا نت  رازه  شش  تشگرب ، هرامالا  راد  يوسب  راتخم  دنتخیرگ ، شنارای  درک  تخـس  یگنج  دمآ و  نوریب  دوخ  نارای  نارـس  هارمه  راتخم 
هب دوخ  ناهارمه  اب  راتخم  دنتفرگ و  ار  رـصق  رد  بعـصم  نارای  دندوب ، هدنام  یقاب  نت  دصیـس  طقف  وا  اب  دندوب و  هدش  رـصق  دراو  وا  هاپس 

هفینح هلیبق  زا  ردارب  ود  دندش ، هتشک  شناهارمه  رتشیب  ات  درکیم  گنج  نانچمه  تخادرپ و  دوخ  نارای  قیوشت  هب  درب و  هانپ  رـصق  راوید 
یس هک  دندروآ  بعصم  شیپ  دندیرب و  ار  شرس  ناباتش  ود  ره  داتفا و  نیمزب  هک  دندز  ریشمش  راتخم  هب  نادنچ  دندوب  بلهم  نارای  زا  هک 

. داد ود  ناب  هزیاج  مرد  رازه 
: تسا هدورس  نینچ  راتخم  ندش  هتشک  هرابرد  [ 388  ] لهاک یبا  نب  دیوس 

نت زا  ار  وگغورد  رس  ام  هک  دنربیم ، نایجاح )  ) هکم مدرم  يارب  ار  ربخ  نیا  ام  يوس  زا  وردنت  نارتش  یماگنه  هچ  متسنادیم  شاک  يا  " 
زا سپ  میدرک  ادج 

______________________________

م) . ) ج 6 ص 160 مجعم ، توقای ، ك ، ر . تسا ، همامی  نیرحب و  روظنم  ضورع : - 387
، یناهفـصا جرفلا  وبا  ك ، ر . تسا ، هتـشاد  زارد  يرمع  هدرک و  كرد  ار  مالـسا  یلهاـج و  هرود  تسا ، رکـشی  ینب  هلیبق  زا  دـیوس  - 388

(. م . ) ۀفاقثلا راد  پاچ  یناغا ج 13 ص 102 
352 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

". دیردیم ار  اهرفغم  هک  يریشمش  هزین و  ياههبرض 
. داتسرف ریبز  نب  هللا  دبع  شیپ  نمحرلا  دبع  نب  هللا  دبع  هارمه  ار  راتخم  رس  بعصم 

رحـس ات  مدنام  رظتنم  دوب  زامن  لوغـشم  ریبز  نبا  متفر ، دجـسم  هب  مدیـسر و  هکم  هب  اشع  زامن  زا  سپ  دیوگیم ، نمحرلا  دبع  نب  هللا  دـبع 
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نیا نانمؤم  ریما  يا  متفگ  رادهگن ، تفگ  داد و  یمالغ  هب  دناوخ و  مداد  واب  ار  همان  حـتف  متفر  کیدزن  دـش  غراف  نوچ  دـناوخیم و  زامن 
. متشگرب مدرک و  شیاهر  دشاب ، تاهزیاج  رس  نامه  تفگ  ماهزیاج ، متفگ  یهاوخیم ؟ هچ  تفگ  تسا ، نم  هارمه  مه  رس 

: ریبز نب  هللا  دبع  تنطلس 

هراشا

نم اب  ای  هک  داتـسرف  مایپ  هیفنح  نب  دمحم  سابع و  نب  هللا  دبع  هب  دش  راوتـسا  ریبز  نب  هللا  دبع  يارب  راک  دش و  هتـشک  راتخم  نوچ  دنیوگ ،
فئاط رد  سابع  نب  هللا  دـبع  دـندنام ، اجنامه  دـنتفر و  فئاـط  هب  نوریب و  هکم  زا  ود  نآ  دـیور . نوریب  نم  یگیاـسمه  زا  اـی  دـینک  تعیب 

. درازگ زامن  وا  رب  هیفنح  نب  دمحم  تشذگرد و 
دبع دورب ، وا  شیپ  هک  تفرگ  هزاجا  تشون و  هماـن  ناورم  نب  کـلملا  دـبع  يارب  تفر و  [ 389  ] ۀلیا هب  فئاط  زا  سپـس  هیفنح  نب  دمحم 

. تسین یتجاح  وت  هب  ارم  تسا و  رتخارف  وت  يارب  تسا  وت  رس  تشپ  هچنآ  تشون  وا  يارب  کلملا 
. تشذگرد اجنامه  دنام و  هلیا  رد  ار  لاس  نآ  هیفنح  نب  دمحم 

وا يارب  بعصم  تساوخ ، ناما  وا  زا  تشون و  همان  بعـصم  يارب  دوب  هریزج  رب  وا  رادنامرف  هک  رتشا  نب  میهاربا  دش ، هتـشک  راتخم  نوچ  و 
ینابرهم و لامک  وا  هب  تبـسن  تشاذـگاو و  واب  ار  دوخ  ياهراک  مامت  بعـصم  درک و  تعیب  بعـصم  اب  دـمآ و  وا  دـیایب ، هفوک  هب  تشون 

. درک ار  یکین 
راتخم هک  یکاروخ  مامت  هکنآ  ات  دندوب  یقاب  لاح  نامه  رد  هام  ود  دندوب  هدش  نصحتم  اجنآ  راتخم و  رـصق  دراو  هک  نت  رازه  شـش  نآ 

نم نامرف  میلست  دیاب  تفگ  دادن و  ناشناما  هک  دنتساوخ  ناما  بعصم  زا  راچان  دش  مامت  دوب  هدروآ  مهارف  اجنآ 
______________________________

داینب پاچ  نادلبلا ص 119  میوقت  همجرت  ك ، ر . زاجح ، رـصم و  هار  رـس  رب  خرـس  يایرد  هرانک  رب  نیـشن  يدوهی  یکرهـش  ۀـلیا : - 389
م) . ) گنهرف

353 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
رازه شش  هک  ار  نانآ  مامت  ندرگ  وا  دندش و  بعصم  میلست  دش  راوشد  تخس و  نانآ  رب  یگنـسرگ  نوچ  میرـضاح و  دنداد  مایپ  دیوش ،

. دز دندوب  یناریا  رازه  راهچ  برع و  رازه  ود  نت ،
يربت راتخم  زا  تفگ  درک و  راضحا  ار  يراصنا  ریـشب  نب  نامعن  رتخد  هرمع  بدنج و  نب  ةرمـس  رتخد  تباث  ما  راتخم  رـسمه  ود  بعـصم 

شندرگ دـندرب و  هنابج  هلحم  هب  ار  وا  داد  نامرف  بعـصم  درک ، يراددوخ  راک  نآ  زا  هرمع  یلو  تسج  يربت  راتخم  زا  تباث  ما  دـنیوجب ،
. دندز ار 

: تسا هدورس  نینچ  دروم  نیا  رد  نارعاش  زا  یکی 
شیادخ دنتشک و  هنادرخبان  یهانگ  نودب  ار  وا  تسا . هدازآ  يابیز  هرهچ  دیپس  يوناب  نتـشک  نم  رظن  رد  اهیتفگـش  رتتفگـش  زا  انامه  " 

". تسا ندناشک  نیمز  رب  نماد  نانیشنهدرپ  رب  تسا و  هدش  ررقم  نادرم  ام  يارب  ندش  هتشک  نتشک و  داهد ، کین  شاداپ 
: دیوگیم نینچ  هراب  نیمه  رد  مه  تباث  نب  ناسح  نب  نمحرلا  دبع  نب  دیعس 

غورد و ره  زا  هزیکاپ  كاپ و  ربخیب و  نمؤم و  ناوناب  زا  دـننکیمن ؟ بجعت  هدوتـس  نید و  كاپ  هدازآ  يوناـب  نتـشک  زا  ناـمدرم  اـیآ  " 
متفگ و دنشاب ، باجح  هدرپ و  رد  دیاب  هک  دنتسه  یناناوتان  نانآ  تسا و  بجاو  ام  رب  گنج  ادخ  باتک  نامرف  هب  دیدرت ، کش و  ناتهب و 
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ماقتنا رد  نادـناخ  دوش ، هتـشک  مولظم  دـشاب  هتخاس  رهاظ  یقافن  هدرک و  یتفلاخم  هکنیا  نودـب  دـیاب  کلام  نب  ورمع  ایآ  هک  مدرکن  متس 
نتشک اب  میریگیم  ماقتنا  ناشیا  زا  دهد  تصرف  راگزور  رگا  میدوب ، مدرم  نابیتشپ  اهگنج  رد  ام  هکنآ  لاح  دنتفرگ و  یـشیپ  ام  رب  نتفرگ 

". اههدند نتسکش  نتفرگ و  ریسا  و 
هللا دیبع  درک و  جارخ  عمج  هب  عورش  تشاد و  لیـسگ  وس  ره  ار  دوخ  نارازگراک  درک و  لزنم  هفوک  یتموکح  رـصق  رد  ریبز  نب  بعـصم 

. درک مازعا  جراوخ  اب  گنج  يارب  ار  بلهم  تشامگ و  هرصب  تموکح  هب  ار  یمیت  رمعم  نب 
ناگرزب ناردارب و  ناورم  نب  کلملا  دـبع  دـندش ، وا  میلـست  ماش  زج  اهنیمزرـس  همه  دـش و  راوتـسا  ریبز  نب  هللا  دـبع  راک  نوچ  دـنیوگ و 

وا میلست  رگید  طاقن  قارع و  نیمزرس  تشک و  ار  راتخم  ریبز  نب  بعصم  تفگ  ناناب  درک و  عمج  ار  دوخ  نادناخ 
354 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

گنج ناشهناخ  رد  نانآ  اب  هک  موق  ره  دـنکن و  هلمح  دـیتسه  ناتدوخ  ياههناخ  رد  هک  یلاح  رد  امـش  هب  هک  متـسین  ناـما  رد  تسا  هدـش 
؟ تسیچ امش  هدیقع  دنوشیم ، نوبز  راوخ و  دوش 

ار یناسک  يروآ و  مهارف  ار  تنایهاپس  عمج و  ار  دوخ  فارطا  هک  منیبیم  تحلصم  نینچ  نانمؤم  ریما  يا  هک  تفگ  نخس  ناورم  نب  رشب 
دنوادـخ بناج  زا  يزوریپ  يراد و  هناور  یپایپ  ار  ناـگدایپ  ناراوس و  ینک و  تکرح  بعـصم  يوسب  یناوخارف و  دـنرود  اـج  نیا  زا  هک 

. مینکیم مایق  میدنمورین و  هک  نک  لمع  نیمه  هب  تسا و  حیحص  يار  نیا  دنتفگ  مه  نارگید  تسا .
اب وا  دندمآ و  وا  شیپ  ماش  ياههاپـس  مامت  دنوش . عمج  وا  شیپ  یگمه  نایهاپـس  هک  داتـسرف  فارطا  هب  ار  دوخ  ناگداتـسرف  کلملا  دبع 

. دماین دورف  درکن و  فقوت  اج  چیه  درک و  تکرح  نارگ  یهاپس 

: ماش هاپس  هب  قارع  میلست 

دناوخارف و دندوب  رود  هک  ار  ینانآ  درک و  عمج  ار  کیدزن  ياهرکشل  دیسر  ریبز  نب  بعصم  عالطاب  کلملا  دبع  ندمآ  نوریب  ربخ  نوچ 
هک يدع  نب  دیز  نب  يدـع  دندیـسر ، رگید  کی  هب  [ 390  ] تاناح رید  لحم  رد  رکـشل  ود  دـمآ و  نوریب  وا  اب  گنج  يارب  دـش و  هداـمآ 

: تسا هدورس  نینچ  دروم  نیا  رد  دوب  کلملا  دبع  هارمه 
ياراد دنلب  ياههزین  دوخ  هارمه  هک  یهاپس  دندمآ ، رد  هلجد  ياههرانک  هب  بعصم  اب  گنج  يارب  ام  ياهبسا  هک  مدوخ  ناج  هب  دنگوس  " 

". دننکیم لمح  هدنرب  ياهریشمش  هک  رهگ  الاو  هداژن و  هداشگ  هرهچ  ناناوج  هارمه  دننکیم  لمح  راوتسا  زیت و  نانس 
وا رانک  هک  هریغم  نب  ةورع  هب  بعصم  تفرگ  سرت  ار  ناشیا  دندش و  تسس  دندید  ار  کلملا  دبع  رکشل  يرایـسب  بعـصم  نارای  هکنیمه 
هک وگب  ع )  ) نیسح راتفر  زا  نم  يارب  دیـسرپ  وا  زا  بعـصم  دش ، کیدزن  واب  هورع  میوگ ، نخـس  وت  اب  ات  ایب  شیپ  تفگ  درکیم  تکرح 

دوش وا  نامرف  میلست  نیسح  ماما  داد  مایپ  دایز  نبا  هنوگچ  هک  مدرک  نتفگ  هب  عورـش  دیوگیم  هورع  درک ؟ هچ  دید  راتفرگ  ار  دوخ  نوچ 
نآ و 
______________________________

(. م . ) تسا هلجد  دور  یبرغ  هرانک  رب  دادغب و  کیدزن  ياهرید  زا  تاناح : رید  - 390
355 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دومرف ییابیکش  يرادیاپ و  گرم  ربارب  رد  تفریذپن و  ترضح 
: دناوخ ار  تیب  نیا  دز و  دوخ  بسا  لای  هب  هنایزات  اب  بعصم 

". دندرک راومه  ار  تمواقم  يرادیاپ و  تنس  ناگدازآ  همه  يارب  دندرک و  يرادیاپ  البرک  رد  مشاه  ینب  ناماگشیپ  نآ  " 

لاوطلا www.Ghaemiyeh.comرابخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 285زکرم  هحفص 222 

http://www.ghaemiyeh.com


وا تعاطا  رد  دومن  داهنشیپ  درک و  تلامتسا  ار  نانآ  تشون و  همان  بعصم  نارای  ناگرزب  هاپـس و  نارـس  يارب  کلملا  دبع  ماگنه  نیا  رد 
. دیشخب یلاوما  نانآ  يارب  دنیآرد و 

کلملا دبع  همان  نیا  ریما  يا  تفگ  دروآ و  بعصم  شیپ  رهم  هب  رـس  نانچمه  ار  همان  نآ  میهاربا  تشون و  همان  مه  رتشا  نب  میهاربا  يارب 
. تسا قساف 

رد دوشگ و  ارنآ  بعصم  یناوخب ، وت  هکنیا  رگم  مناوخیمن  ارنآ  منکشیمن و  ار  همان  نیا  رهم  تفگ  ياهدناوخن ؟ ارنآ  ارچ  تفگ  بعصم 
: دوب هتشون  نینچ  نآ 

نم تعاـطا  هب  وت  ندـماین  رد  هک  منادیم  اـنامه  رتشا ، نب  میهاربا  هب  ناـنمؤم  ریما  کـلملا  دـبع  ادـخ  هدـنب  زا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  " 
موق زا  یناسک  هارمه  دوب و  دهاوخ  وت  زا  دنکیم  باریـس  هک  ار  ینیمزرـس  ره  تارف و  هک  نادب  نونکا  درادن ، یگنتلد  هلگ و  زج  یبجوم 

". مالسلا ایب و  نم  شیپ  دنتسه  وت  عیطم  هک  دوخ 
تـسا رتخاب  رواخ و  نایم  ار  هچنآ  رگا  تفگ  میهاربا  درادیم ؟ زاـب  داهنـشیپ  نیا  نتفریذـپ  زا  ارت  يزیچ  هچ  ناـمعن  وبا  يا  تفگ  بعـصم 

کین شاداپ  تیادخ  نامعن  وبا  يا  تفگ  بعـصم  [ 391 ، ] مهدیمن يرای  هیفـص  نادنزرف  دـض  رب  ار  هیما  ینب  زگره  دـهد  رارق  نم  يارب 
. داهد

دناهدش لیامتم  واب  نانآ  تسا و  هتـشون  ياهمان  نینچ  وت  باحـصا  ناگرزب  يارب  کلملا  دبع  هک  مرادن  کش  چـیه  ریما  يا  تفگ  میهاربا 
یهاوخ تنم  ناشیا  ندرک  دازآ  اب  ناشیا  ریاشع  رب  يدش  زوریپ  رگا  منک  ینادنز  ار  ناشیا  گنج  زا  وت  تغارف  ماگنه  ات  هدـب  هزاجا  نم  هب 

تموصخ هب  نم  اب  نانمؤم  ریما  شیپ  نانآ  تروص  نیا  رد  تفگ  بعـصم  تسا ، هدـش  راتفر  طایتحا  مزح و  هب  دوبن  يزوریپ  رگا  درازگ و 
ریما زور  نآ  رد  تروص و  نآ  رد  دنگوس  ادخ  هب  ریما  يا  تفگ  میهاربا  دنزادرپیم ،

______________________________

، دعـس نبا  ك ، شلاـح ر . حرـش  زا  عـالطا  يارب  تسا ، ریبز  رداـم  هک  تبترم  یمتخ  ترـضح  همع  بلطملا و  دـبع  رتـخد  هیفـص ، - 391
م) . ) لیرب 1321 ق پاچ  ج 8 ص 27  تاقبط ،

356 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. ریمب هناراوگرزب  تسین و  گرم  زج  يزیچ  تشاد و  دهاوخن  دوجو  وت  يارب  ینانمؤم 

دنگوس ادـخ  هب  هک  نم  تفگ  میهاربا  مینک ، گرم  هب  مادـقا  دـیاب  تسا و  هدـنامن  یقاب  وت  نم و  زج  یـسک  ناـمعن  وبا  يا  تفگ  بعـصم 
. درک مهاوخ  نینچ 

یناسک همه  دید  درک و  هاگن  رتشا  نب  میهاربا  دش  حبص  نوچ  دندنارذگ و  اجنآ  ار  بش  دندیسر  [ 392  ] قیلثاج رید  لحم  هب  نوچ  دیوگ 
رکشل ود  نوچ  و  يدید ؟ هنوگچ  ارم  يار  تفگ  بعصم  هب  دناهتسویپ و  ناورم  نب  کلملا  دبع  هب  هتخیرگ و  هنابش  دوب  هدرک  مهتم  هک  ار 

بعـصم رکـشل  تسار  يولهپ  رب  هک  نانآ  دندیـشک  راـنک  ار  دوخ  گـنج  زا  هعیبر  هلیبق  تفرگ  رد  گـنج  دـندرک و  هلمح  رگید  کـی  هب 
. وت دض  رب  هن  دوب و  میهاوخ  وت  اب  هن  ام  دنتفگ  بعصم  هب  دندوب 

گرم هب  نت  دید  نینچ  بعـصم  نوچ  و  دش ، هتـشک  میهاربا  دندرک و  يرادـیاپ  دوب  رتشا  نب  میهاربا  نانآ  شیپاشیپ  هک  بعـصم  نارادافو 
نب هللا  دبع  دـنتخیرگ ، مه  هاپـس  هیقب  دـندش و  هتـشک  هک  دـندرک  گنج  نادـنچ  دـندش و  هدایپ  مه  وا  صاوخ  دـش و  هدایپ  بسا  زا  داد و 

دش و هدایپ  هللا  دبع  داتفا و  رد  بعصم  دز و  ریشمش  واب  دوش  وا  هجوتم  بعصم  هکنیا  نودب  درک و  هلمح  وا  هب  بعصم  رـس  تشپ  زا  نایبظ 
دناوتیم شیرق  اجک  رگید  تفگ  دش و  نیگهودنا  تخـس  بعـصم  رـس  ندید  زا  کلملا  دبع  دروآ ، کلملا  دبع  شیپ  دـیرب و  ار  شرس 

. مدرکیم تمسق  وا  اب  ار  دوخ  لاوما  نم  تفریذپیم و  ار  حلص  متشادیم  تسود  دهد  شرورپ  بعصم  نوچمه  یسک 
[393  ] تایقر سیق  نب  هللا  دبع  داد ، ناما  ناشیاب  دنتـساوخ و  ناما  دوخ  يارب  کلملا  دبع  زا  شاهدنامزاب  نارای  دـش  هتـشک  بعـصم  نوچ 
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: تسا هدورس  ار  تایبا  نیا  هراب  نیا  رد 
. دروآ ناغمرا  هب  هرصب  هفوک و  رهش  ود  يارب  ار  ینوبز  يراوخ و  دش  هتشک  قیلثاج  رید  رد  هک  يدرم  ندش  هتشک  " 

. دندرکن یگداتسیا  نمشد  اب  ییورایور  ماگنه  هب  مه  میمت  هلیبق  دندرکن و  يرادیاپ  گنج  رد  لئاو  نب  رکب  هلیبق 
______________________________

م) . ) ج 4 ص 130 مجعم ، توقای . ك ، ر . هلجد ، یبرغ  رانک  رب  دادغب  کیدزن  نهک  ياهرید  زا  - 392
داتـشه و لاس  دودح  وا  گرم  تسا ، هدش  روهـشم  بقل  نیاب  هدیزرویم  قشع  هیقر  مانب  نز  هس  هب  نوچ  تایقر : سیق  نب  هللا  دـبع  - 393

هدمآ رـصم  ۀفاقثلا  ةرازو  پاچ   73 تاحفص 100 - یناغا ج 5  رد  لصفم  وا  ياـههنارت  رعـش و  هنومن  لاـح و  حرـش  تسا ، ترجه  جـنپ 
م) . ) تسا

357 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
". دوبن راوگرزب  دروم  نیا  رد  یبرع  چیه  دنتشاذگ و  اپ  ریز  ار  نامیپ  دهع و 

مدرم دش و  هفوک  دراو  درک و  تکرح  کلملا  دبع  دوب ، ترجه  مود  داتفه و  لاس  یلوالا  يدامج  همین  هبنشجنپ  زور  بعصم  ندش  هتشک 
تشاد لیسگ  هماهت  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  اب  گنج  يارب  ییاهرکشل  کلملا  دبع  سپـس  دندرک . تعیب  وا  اب  هک  دناوخارف  دوخ  اب  تعیب  هب  ار 

. تشگرب ماش  هب  کلملا  دبع  و  [ 394  ] دوب هاپس  هدنامرف  نوعظم  نب  ۀمادق  و 

: ریبز نب  هللا  دبع  ندش  هتشک 

لزع ار  نوعظم  نب  ۀـمادق  تشامگ و  ریبز  نب  هللا  دـبع  اب  گنج  یهدـنامرف  هب  ار  فسوی  نب  جاجح  ماش ، هب  ندیـسر  زا  سپ  کلملا  دـبع 
: تشون نینچ  کلملا  دبع  يارب  دنام و  اجنامه  هام  کی  دز و  ودرا  اجنآ  دیسر  فئاط  هب  نوچ  درک و  تکرح  جاجح  درک ،

ینارای رکشل و  دوخ  يارب  دزادنایم و  راک  هب  ار  دوخ  رکف  يراذگب  دوخ  لاح  هب  یهد و  تلهم  ار  ریبز  نب  هللا  دبع  رگا  نانمؤم  ریما  يا  " 
باتـش وا  اب  گنج  رد  هک  يامرف  هزاـجا  نم  هب  دوشیم  وا  يدـنمورین  بجوم  دـنوشیم و  عمج  وا  درگ  رب  ناگدـنکارپ  دروآیم و  مهارف 

". منک
يور دناسر و  هکم  هب  فئاط  زا  ار  دوخ  دیوش و  جح  يارب  هدامآ  تفگ  دوخ  نارای  هب  جاجح  دوب ، جـح  ماگنه  داد و  هزاجا  کلملا  دـبع 

. درک بصن  قینجنم  سیبق  وبا  هوک 
[: 395  ] دیوگیم نینچ  هراب  نیا  رد  يدسا  رشیقا 

ادخ هناخ  يوس  هب  ماهدیدن ، نامدوخ  شمارآ  هب  ار  یهاپـس  زگره  دنروخب و  لوگ  جح  مان  هب  هک  ماهدیدن  ام  دوخ  نوچ  یهاپـس  زگره  " 
رد صقر  هب  ناـکزینک ) ناـکرتخد و  نوـچمه   ) یـسورع رد  ناـکدوک  نوـچمه  دوـخ  ياهگنـس  باـترپ  اـب  ارنآ  ياـههدرپ  میتـفر و  شیپ 

لیف هنیس  نوچ  هک  یهاپس  اب  ینم  زا  هبنشهس  زور  میدروآ ،
______________________________

م) . ) درک هابتشا  ترجه  لاس 36  هتشذگرد  نوعظم  نب  ۀمادق  فورعم  یباحص  اب  دیابن  ار  نیا  نوعظم : نب  ۀمادق  - 394
يرجه لوا  نرق  مود  همین  رعاـش  تسا ، هدـش  فورعم  بقل  نیا  هب  شاهرهچ  یخرـس  هطـساوب  هک  بهو  نب  دوـسا  نب  ةریغم  رـشیقا : - 395

م) . ) يدالیم توریب 1969  پاچ  ءارعشلا ص 463  رعشلا و  هبیتق ، نباك  ر . يرجه ، داتشه  دودح  هتشذگرد 
358 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. میدرک ادخ  هناخ  گنهآ  تسا )؟ رکشل  یناوارف  یگرزب و  زا  هیانک   ) دوب رس  نودب  راوتسا و 
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هب جاجح  درازگ ". میهاوخ  زامن  سحن  ياهزور  نایحیـسم و  نشج  ياهزور  رد  ینکن  هدوسآ  نانآ  طلـست  فیقث و  نادـناخ  زا  ار  ام  رگا 
یمعثخ همیزخ  نبا  جاجح  دش ، نصحتم  مارحلا  دجسم  رد  وا  درک و  هرصاحم  ار  ریبز  نبا  جاجح  تخیرگ ، وا  دمآرب و  رـشیقا  يوجتـسج 

: دناوخیم ار  تیب  نیا  درک و  دندوب  دجسم  رد  هک  یناسک  رب  گنس  باترپ  هب  عورش  وا  تشامگ و  قینجنم  رب  ار 
". مینکیم راسگنس  ار  دجسم  نیاب  ناگدنهانپ  تسا  هدیمرآ  ياج  رب  رن  رتش  نوچمه  هک  یقینجنم  اب  " 

ریبز نبا  دنتفر و  نوریب  دوب  ناشدوخ  مانب  هک  دجـسم  رد  نآ  زا  مهـس  ینب  هلیبق  دارفا  دـش  تخـس  وا  نارای  ریبز و  نبا  رب  هرـصاحم  نوچ  و 
. دناوخ ار  تیب  نیا 

". نکم رارف  یهارمه  نانآ  اب  هک  وت  دنتخیرگ  رمن  نامالس و  ياههلیبق  دارفا  " 
نیمز رب  درک و  تباصا  وا  یناشیپ  رب  یگنس  یلو  دنار  ناشنوریب  دجسم  زا  درک و  هلمح  نانآ  رب  ریبز  نبا  دندرک ، ذوفن  دجـسم  هب  اهیماش 

: دناوخیم ار  تیب  نیا  تساخرب و  یتخس  هب  هاگنآ  داتفا 
هب تشپ  هاگچیه  ینعی  "  ) دـکچیم نوخ  نامیاهاپ  يور  رب  هکلب  دزیرب  ناشیاپ  ياههنـشاپ  رب  ناـشیاهمخز  نوخ  هک  میتسین  ناـنآ  زا  اـم  " 

(. میتسه وا  يور  رد  ور  هراومه  مینکیمن و  نمشد 
مدـقم فص  رد  نم  هک  دیـسرپم  نم  زا  دیـشابن و  نم  يوجتـسج  رد  دـینک و  هلمح  دندجـسم  رد  رب  هک  ناـناب  تفگ  دوخ  ناراـی  هب  سپس 

. دوب مهاوخ 
زا اهیماش  دندش ، هتـشک  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  همه  دندرک و  تخـس  یگنج  دندمآ و  نوریب  مه  شنارای  دمآ و  نوریب  ریبز  نب  هللا  دـبع 

. دش هتشک  هک  دندز  واب  ریشمش  ردق  نآ  دندرک و  هرصاحم  ار  ریبز  نبا  يوس  ره 
هک دانک  تمحر  تیادـخ  رکب  ابا  يا  تفگ " تشذـگ و  وا  راد  رانک  زا  رمع  نب  هللا  دـبع  دندیـشک ، راد  رب  ار  وا  رکیپ  داد  روتـسد  جاجح 

رایسب یتفرگ و  هزور  رایسب 
359 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

یشاب وت  نآ  درف  نیرتدب  هک  یتما  انامه  و  تسین ، نیا  هتسیاش  ایند  يدرب و  الاب  دوب  هچنآ  زا  شیب  ار  ایند  تلزنم  ردق و  یلو  يدرازگ  زامن 
". دنتسه یتسار  قح و  رب  یتما 

ریبز نب  هللا  دبع  نوچ  [ 396 . ] دوب ترجه  موس  داتفه و  لاس  هرخآلا  يدامج  هام  زا  هتشذگ  بش  هدفه  هبنشهس  زور  ریبز  نبا  ندش  هتـشک 
تشاد و یمارگ  داد و  هانپ  ار  وا  هک  دـش  هدـنهانپ  کلملا  دـبع  هب  تفر و  ماـش  هب  تخیرگ و  جاـجح  تسد  زا  ةورع  شردارب  دـش  هتـشک 
وا زا  ار  لاوما  ات  تسرفب  نم  شیپ  ار  وا  تسا  هورع  شردارب  دزن  ریبز  نب  هللا  دبع  لاوما  تشون  کلملا  دبع  هب  جاجح  دنام . وا  شیپ  هورع 

. مناتسزاب
دش هتشک  امش  تسدب  هک  سک  نآ  ناورم  نارسپ  يا  تفگ  هورع  ربب ، جاجح  شیپ  ار  هورع  تفگ  دوخ  نانابهگن  زا  یکی  هب  کلملا  دبع 

درک و اهر  ار  هورع  دش و  هدرسفا  کلملا  دبع  دینک . یهاشداپ  دیبای و  تسد  وا  رب  امـش  هک  تسا  یـسک  تخبدب  هکلب  دشن  نوبز  راوخ و 
. ماهدرکن طلسم  وا  رب  ارت  هک  رادب  هورع  زا  تسد  تشون  مه  جاجح  يارب 

تـسا ییانب  نآ  دنتخاس و  ارنآ  هرابود  دندرک و  ناریو  ار  هبعک  داد  روتـسد  و  درازگ ، جح  مدرم  اب  جح  مسوم  رد  ات  دـنام  هکم  رد  جاجح 
. تسا هدنام  یقاب  م ) يرجه ، موس  نرق   ) زورما ات  هک 

هینک دندرک ، نفد  نارجاهم  ناتسروگ  رد  [ 397  ] يوط يذ  رد  ار  وا  تشذگرد و  یگلاس  راهچ  داتفه و  رد  رمع  نب  هللا  دـبع  لاس  نیا  رد 
عفار نینچمه  تشذگرد ، تسا  کلام  نب  دعـس  شمان  هک  يردخ  دیعـس  وبا  لاس  نیا  رد  مه  دوب و  نمحرلا " دبع  وبا  رمع " نب  هللا  دـبع 

. دوب هللا " دبع  وبا  شاهینک " تشذگرد و  لاس  نیمه  رد  یگلاس  شش  داتشه و  رد  [ 398  ] جیدخ نب 
______________________________
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دیرفلا ج 4 ص 415 دقع  هبر ، دبع  نبا  هب  ك ، ر . ردام ، خساپ  رکب و  وبا  رتخد  ءامسا  شردام  اب  ریبز  نبا  يوگتفگ  زا  عالطا  يارب  - 396
م) . ) ضایف رتکد  موحرم  پاچ  یقهیب ص 238  خیرات  یقهیب ، لضفلا  وبا  و  رصم ، پاچ 
. تسا هکم  کیدزن  ییاج  هدش و  لقن  تروص  هس  ره  هب  ءاط  تکرح  يوط : يذ  - 397

، درک تکرـش  دحا  گنج  رد  دش و  مورحم  گنج  رد  تکرـش  زا  یکچوک  هطـساوب  ردـب  گنج  رد  هک  راصنا  زا  جـیدخ : نب  عفار  - 398
م) . ) هباغلا ج 2 ص 151 دسا  ریثا ، نبا  ك ، ر . شلاح ، حرش  يارب 

360 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: یبرع هکس  برض 

مه ار  رانید  ياههکس  سپس  دندرک و  برض  ار  مهرد  ياههکس  داد  روتـسد  تسخن  کلملا  دبع  ترجه  مشـش  داتفه و  لاس  رد  دنیوگ ،
. دوب جیار  ناریا  رد  هدش  برض  ياهرانید  مهرد و  نآ  زا  شیپ  تسا و  هدز  هکس  مالسا  رد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  دندرک و  برض 

[399 . ] تشذگرد یگلاس  تفه  دون و  رد  مه  هللا  دبع  نب  رباج  لاس  نیا  رد 

: ثعشا نبا  هنتف 

واب جاجح  دـمآ و  جاـجح  شیپ  يزور  هک  دوب  نآ  شببـس  درک و  جورخ  جاـجح  رب  سیق  نب  ثعـشا  نب  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  هاـگنآ 
منادیم و بوخ  مه  ار  صاخـشا  نطاـب  متـسه و  ینطاـب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  نمحرلا  دـبع  یتـسه ، نیب  رهاـظ  يدرم  طـقف  وـت  تفگ 

. منزب ار  شندرگ  منکیم  لیم  منکفایم  رظن  درم  نیاب  هاگ  ره  تفگ  دندوب  وا  شیپ  هک  یناسک  هب  جاجح  تفر ، نوریب  تساخرب و 
، دمآ نوریب  یبعـش  ات  تسـشن  رد  رب  جاجح  سلجم  زا  ندمآ  نوریب  زا  سپ  نمحرلا  دـبع  تشاد ، روضح  سلجم  نآ  رد  مه  یبعـش  رماع 

؟ تفگ يزیچ  نم  هرابرد  ریما  مدمآ  نوریب  نم  هکنآ  زا  سپ  ایآ  تفگ  تفر و  وا  شیپ 
هتفگ وا  هرابرد  جاجح  ار  هچنآ  یبعـش  داد و  لوق  نمحرلا  دـبع  دونـشن و  وت  زا  سکچیه  ار  نآ  هک  هدـب  راوتـسا  لوق  نم  هب  تفگ  یبعش 

. درک مهاوخن  یهاتوک  شندرگ  گر  ندرک  عطق  هرابرد  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  نمحرلا  دبع  تفگ ، دوب ،
ماجنا مدرم  اب  ار  هچنآ  جاجح و  ینعی  رگمتس  نیا  رگم  مدرم  يا  تفگ  ناناب  تفر و  هفوک  مدرم  نایراق  نایاسراپ و  رادید  هب  نمحرلا  دبع 

هدنام و لطعم  ادخ  ماکحا  هتفر و  نایم  زا  ربمایپ  تنس  هک  دینیبیمن  رگم  دییآ ، مشخ  هب  ادخ  هار  رد  دیتسین  رضاح  ایآ  دینیبیمن ؟ دهدیم 
؟ تسا هتفرگورف  ار  همه  راتشک  هدش و  ینلع  رکنم 

. تسین اور  امش  يارب  توکس  هک  دینک  جورخ  نم  هارمه  دییآ و  مشخ  هب  ادخ  يارب 
______________________________

باتک نامهك  ر . ع ،)  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  دنمتدارا  نارای  زا  مود و  هبقع  رد  ناگدننکتکرـش  راصنا و  ناگرزب  زا  رباج : - 399
م) . ) ج 1 ص 257

361 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دنتشاذگ رارق  دنتفریذپ و  ار  شتوعد  نایراق  نایاسراپ و  هکنآ  ات  تفگیم  ینانخس  نینچ  درکیم و  تاقالم  نانآ  اب  هتسویپ  نمحرلا  دبع 

ودرا اجنآ  دندناسر و  زاوها  هب  ار  دوخ  دندرک و  يوریپ  نانآ  زا  مه  مدرم  دندمآ و  نوریب  يدوز  حبـص  دـننک و  مایق  زور  کی  رد  یگمه 
: دنتشون ار  رعش  نیا  جاجح  يارب  دندز و 

". دندش عمج  شمچرپ  ریز  ناگرزب  نارادهزین و  اههزین و  درک و  علخ  یهاشداپ  زا  ار  ناهاشداپ  " 
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. تشون ار  تیب  ود  نیا  خساپ  رد  وا  داتسرف و  کلملا  دبع  يارب  ار  همان  جاجح 
نامگ دنتـشادن ، هنابـش  زاورپ  ناگدنرپ  دشیمن  رادیب  رگا  درک و  رادیب  باوخ  زا  ار  اطق  غرم  هک  تسا  یـسک  نوچمه  ناشیا  نم و  لثم  " 
دهاوخ لـمح  راد )  ) تخـس یبکرم  رب  ار  ناـنآ  نم  فرط  زا  يدوزب  تسا و  هدرک  ردـقم  ناـشیا  يارب  ار  گرم  راـگزور  شدرگ  منکیم 

". درک
هدش هیده  واب  دوب  دوخ  راگزور  نانز  رتابیز  زا  هک  یبرغم  یکزینک  کلملا  دـبع  رادـنامرف  ریـصن  نب  یـسوم  يوس  زا  زور  نآ  رد  دـنیوگ 

هک تفگ  واب  یلو  درک  يزاب  وا  تسد  فک  اـب  طـقف  تفرگن و  ماـک  وا  زا  کـلملا  دـبع  دـنارذگ و  کـلملا  دـبع  شیپ  ار  بش  نآ  دوب و 
: تسا نینچ  دناهدوتس و  ناب  ار  ام  هک  رعش  تیب  کی  تفگ  تسا ؟ وت  ییوجماک  عنام  يزیچ  هچ  تفگ  كزینک  تسوا ، ناهاوخ  تخس 

هجوـت دنـشاب  هزیکاـپ  كاـپ و  دـنچ  ره  ناـنز  هب  دـندنبیم و  راوتـسا  ار  دوـخ  نیریز  ياـههماج  دنـشاب  هتـشاد  گـنج  نوـچ  هک  یموـق  " 
". دننکیمن

. دیسر واب  نمحرلا  دبع  ندش  هتشک  ربخ  هکنآ  ات  درکن  یکیدزن  ینز  چیه  اب  هام  تفه  تدم  کلملا  دبع  دنیوگ 
دوخ هتشذگ  هانگ  هب  تبـسن  راداو و  تعاطا  هب  ار  وا  ورب و  وا  شیپ  تفگ  واب  داتـسرف و  نمحرلا  دبع  دزن  [ 400  ] ار هیرق  نب  بویا  جاجح 

. دوب دهاوخ  ناما  رد 
ایآ وت  رب  ياو  تفگ  واب  نمحرلا  دـبع  درک ، هغلابم  رارـصا و  هراـب  نآ  رد  دـناوخارف و  تعاـطا  هب  ار  وا  تفر و  نمحرلا  دـبع  دزن  هیرق  نبا 

هکنآ اب  وا  زا  تعاطا 
______________________________

وا زا  ج 10 ص 20 )  ) يریون برالا  ۀیاهن  و  ج 1 ص 154 و ج 6 ص 107 )  ) دیرفلا دـقع  رد  هک  لوا  نرق  نابیدا  نایوگزغن و  زا  - 400
(. م . ) تسا هدش  دای 

362 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
یتسود ادخ  ناگدنب  هب  تبـسن  سرتب و  ادخ  زا  تسا ؟ لالح  وت  يارب  دنادیم  اور  ار  مارح  ياهراک  ماجنا  هدش و  گرزب  ناهانگ  بکترم 

. نک تبحم  و 
. دنام نمحرلا  دبع  اب  درک و  اهر  ار  دوخ  تیرومام  هکنآ  ات  دوب  هیرق  نبا  نداد  بیرف  ددص  رد  هراومه  نمحرلا  دبع 

نم يارب  ار  همان  نتم  منک  وگزاب  ار  وا  یشیدنادب  دنسپان و  ياهراک  مسیونب و  جاجح  هب  عجسم  ياهمان  مهاوخیم  تفگ  واب  نمحرلا  دبع 
نب بویا  میـشکب و  ار  وا  يدوزب  مراودـیما  هک  دراد  یتیمها  هچ  تفگ  دسانـشیم ، ارم  ظافلا  تاـملک و  جاـجح  تفگ  بویا  نک ، ءـالما 

: تشون نینچ  وا  درک و  ءالما  وا  يارب  هیرق 
دنوادخ هچناب  دنیادخ و  زا  تعاطا  لها  هک  یناسک  رب  مالس  فسوی ، نب  جاجح  هب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  زا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  " 

ارم هک  منکیم  شیاتـس  ار  ییادخ  نم  و  دنراذگیمن ، لطعم  ار  ادخ  ماکحا  دنزیریمن و  اوران  نوخ  دننکیم و  مکح  تسا  هدومرف  لزان 
هدیچیپ تیاهراک  تسا و  هدش  هدیرد  وت  ياههدرپ  هک  یماگنه  هب  تسا ، هدومرف  دـنمورین  وت  اب  هزیتس  يارب  هتخیگنارب و  وت  اب  گنج  يارب 

دوشگ و یناوت  ار  ياهتسب  هن  يریذپیمن و  ار  یتسار  قدص و  یسانشیمن و  ار  قح  هک  نانچنآ  ياهدش  نیگهودنا  نادرگرس و  دوخ  وت  و 
یتخیمآرد ترارـش  اب  نتـشیوخ  يدـش و  هتـشگرس  یهارمگ  رد  يدرک و  یتسد  هداشگ  دوخ  ياـهراک  رد  تسب ، یناوت  ار  ییهدوشگ  هن 

دوخ قشمرـس  ارت  هک  دنتـسه  ناراکهبت  یهورگ  وت  هارمه  يراد و  رایتخا  رد  نان  بآ و  هک  رادـهگن  هزادـنا  زاس و  هراچ  دوخ  راک  نونکا 
ياهیتخبدـب يدوزب  هک  وش  هدامآ  اههزین  اهریـشمش و  ناریلد و  اـب  ییوراـیور  يارب  نونکا  دـننکیم  راـتفر  وت  ياـپ  هب  اـپ  دـناهداد و  رارق 

". مالسلا دش و  دهاوخ  تریگنماد  وت  یهارمگ  دیشچ و  یهاوخ  ار  تیاهراک 
: تشون نینچ  خساپ  رد  تسوا ، ياشناب  همان  نآ  هک  تسناد  تخانش و  ار  هیرق  نبا  تاملک  ظافلا و  دناوخ  ار  همان  نیا  جاجح  نوچ 
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نم ناراذـگتعدب ، رب  هن  داب  نایاسراپ  رب  مالـس  [ 401  ] ثعـشا نب  نمحرلا  دـبع  هب  فـسوی  نب  جاـجح  زا  میحرلا ، نمحرلا و  هللا  مـسب  " 
میاتسیم ار  يدنوادخ 

______________________________

م) . ) تسا هدوب  لوادتم  لومعم و  اهراصتخا  هنوگنیا  یهاگ  ارهاظ  یلو  دشاب ، ثعشا  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  دیاب  - 401
363 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ساپـس زا  يدـشورف و  یـساپسان  رفک و  رب  یتفرگ و  هرانک  تعامج  زا  یتفاترـس و  تعاطا  زا  تخاـس و  نادرگرـس  ییاـنیب  زا  سپ  ارت  هک 
ظافلا تاملک و  اب  تاهمان  يدیزرون ، ییابیکش  شنامرف  رب  یتخـس  رد  يدرکن و  ساپـس  ار  ادخ  یـشوخ  يداش و  رد  يدش ، نادرگيور 
نونکا دوشیم ، هدیرد  شیاههدرپ  دراذگیم و  نم  رایتخا  رد  راوخ و  يدوزب  ار  وا  دـنوادخ  دیـسر و  راکهبت  نکـشنامیپ  راکم و  يدرم 

تسا و رتراوازـس  وگ  تفگ و  زا  وت  يارب  نیا  هک  وش  هدامآ  دـنلب  ياههزین  ناـشخر و  ياهریـشمش  ناریلد و  اـب  ییوراـیور  راـکیپ و  يارب 
". دشاب راگزیهرپ  دسرتب و  يادخ  زا  دنک و  يوریپ  ار  تیاده  هک  سک  ره  رب  مالس 

دـش و هدامآ  دندیـسر  نوچ  هک  داتـسرف  جاجح  شیپ  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  اب  گنج  يارب  ار  ماش  ناریلد  زا  درم  رازه  هد  کلملا  دـبع 
هب تخیرگیم  هک  نانچمه  تخیرگ و  نمحرلا  دبع  تفرگ و  رد  گنج  دندش و  يورایور  زاوها  رد  درک و  تکرح  نمحرلا  دـبع  يوسب 
اب دـناوخ ": ار  تاـیبا  نیا  نمحرلا  دـبع  درکیم ، تکرح  نازیخ  ناـتفا و  هـنهرب  ياـپ  ساـبل و  نودـب  هـک  دروـخرب  دوـخ  ناراـی  زا  يدرم 

نیمزرـس زا  ار  وا  یتخبدـب  دوب ، هدرک  یمخز  ار  وا  هنزشتآ  ياهگنـس  زیت  ياههبل  درکیم و  تیاکـش  یگنهرب  اپ  زا  هراپ  هراپ  ياهشفک 
تسا و یتـحار  گرم  رد  وا  يارب  دراد ، تهارک  تعاجـش  يرادـیاپ و  یمرگ  زا  هک  یـسک  ماجنارـس  تسا  نیا  دوـب ، هدروآ  نوریب  دوـخ 

". تسا یمتح  يرما  هدش و  هتشون  ناگدنب  ندرگ  رب  گرم 
؟ مینک گنج  وت  هارمه  ام  ات  يدرکن  يرادیاپ  تدوخ  ارچ  تفگ  درم  نآ 
؟ تشادهگن ار  اهزرم  ناوتیم  وت  لثم  یناسک  اب  ایآ  تفگ  نمحرلا  دبع 

ینامرفان یـشکرس و  زا  ار  وا  تشون و  همان  ناکرت  هاش  هب  کلملا  دبع  دنام ، وا  شیپ  دش و  هدنهانپ  ناکرت  هاشداپ  هب  تفر و  نمحرلا  دـبع 
. دنادرگرب ار  نمحرلا  دبع  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  هاگآ  دوخ  دض  رب  نمحرلا  دبع  مایق  و 

دیاب مهد  هانپ  ار  وا  تسین  هتسیاش  تسا و  هدرک  هزیتس  تفلاخم و  ناهاشداپ  اب  هک  تسا  يدرم  نیا  تفگ  دوخ  نارادرس  هب  ناکرت  هاشداپ 
. دهد ماجنا  دهاوخیم  هچنآ  ات  منادرگرب  شهاشداپ  شیپ  ار  وا 

نایم داتسرف ، سپ  زاب  دوخ  دامتعا  دروم  صاخشا  زا  نت  دص  هارمه  ار  وا  و 
364 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. درم تخادنا و  ریزب  ار  دوخ  تفر و  ترامع  نآ  ماب  زارف  رب  نمحرلا  دبع  دنداد ، اج  يدنلب  ترامع  رد  ار  وا  ياهدکهد  رد  هار 
واب جاجح  دش ، دراو  جاجح  رب  نوچ  دندروآ ، جاجح  شیپ  ار  وا  دـش و  ریـسا  نمحرلا  دـبع  نارای  زا  رگید  یهورگ  هارمه  هیرق  نب  بویا 

يارب يدش و  وا  ریشم  ریزو و  يدرک و  اهر  ار  دوخ  هفیظو  مداتسرف  نمحرلا  دبع  شیپ  ترافس  یگدنیامن و  هب  ارت  ادخ  نمـشد  يا  تفگ 
. يدش لوغشم  وا  ياهراک  ریبدت  هب  یتشون و  عجسم  همان  وا 

هک نانچنآ  داد  بیرف  دوخ  نخس  يوداج  اب  ارم  دوب و  ناسنا  دلج  رد  یناطیش  وا  دارادب ، حالص  نیرق  ار  ریما  راک  دنوادخ  تفگ  هیرق  نبا 
دوب و قفانم  وت  لد  ییوگیم  غورد  كانوب  هدـیدنگ و  نز  رـسپ  يا  تفگ  جاـجح  تفگیم ، نخـس  دوب  لد  رد  هچنآ  زا  ریغ  هب  نم  ناـبز 

اوسر شیادـخ  هک  يدرک  يوریپ  يراـکهبت  زا  یتـشادیم و  هدیـشوپ  دومرف  رهاـظ  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  تشادیم و  ناـهنپ  ارنآ  تناـبز 
؟ تسا هدنام  یقاب  هچ  وت  تفص  زا  رگید  تخاس 

هچ ره  زا  ریما  تفگ  تسا ؟ هنوـگچ  اهنیمزرـس  زا  وـت  عـالطا  تفگ  جاـجح  تسا ، راوتـسا  منخـس  هزاـت و  وـن و  ماهشیدـنا  تفگ  هیرق  نبا 
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. دسرپب دراد  تسود 
. تسا رطع  همه  شناتخرد  توقای و  همه  شراسهوک  دیراورم و  همه  شیایرد  تفگ  هدب ، ربخ  نم  هب  دنه  زا  تفگ 

رگا تسا ، نامرهق  شدزد  ناتـسهوک و  نآ  تشد  دب و  نآ  يامرخ  كدنا و  نآ  بآ  تفگ  وگب ، میارب  م ) ناتـسچولب -  ) نارکم زا  تفگ 
. دنوشیم هابت  دنشاب  كدنا  مک و  رگا  دننامیم و  هنسرگ  دشاب  دایز  نیمزرس  نآ  رد  رکشل 

رود ناشریخ  راوتسا و  ناشرهش  رایـسب و  نانآ  يورین  اشوک و  نآ  نمـشد  دمجنم و  نآ  بآ  تفگ  ییوگیم ؟ هچ  ناسارخ  هرابرد  تفگ 
. تسا

، دنناگدرب شنامدرم  دوجوم و  نآ  یهام  دیص  دیدش و  شیامرگ  تفگ  نامع ، تفگ  تسا ، رز  ناک  برع و  نیمزرس  تفگ  نمی ، تفگ 
. تسایرد ود  نایم  یتشهب  رهش و  ود  نایم  ابیز  ینز  تفگ  نیرحب ، تفگ 

. دنیافواب یلو  دنتسه  يوختشرد  هکنآ  اب  شمدرم  تفگ  تسا ؟ هنوگچ  هکم  تفگ 
کین ناسحا و  فطل و  اب  یمدرم  تفگ  ینادیم ؟ هچ  هنیدم  هرابرد  دیسرپ 

365 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. تسا يراج  نآ  رد  هراومه  لیس  روش و  شبآ  اسرفناوت  شیامرگ  تفگ  هرصب ، دیسرپ  دندب ، و 

زا رتمرگ و  ماش  زا  دزیریمورف  نآ  رب  تمعن  ماش  دـنکیم و  تیاـمح  نآ  زا  قارع  ماـش  سراـف و  ناـیم  تسا  یغاـب  تفگ  هفوک ؟ دیـسرپ 
. تسا رتدرس  زاجح 

ناریش نآ  رد  دوشیم و  هدیشک  نآ  يوسب  لاوما  دشاب  هتـسشن  نانز  نایم  هک  تسا  سورع  نوچمه  نآ  تفگ  تسا ؟ هنوگچ  ماش  دیـسرپ 
. دنراد تنوکس  ریلد 

تبحاـصم ییورود  قاـفن و  اـب  نم  هک  ینادیمن  رگم  يدرکیم  ءاـشنا  ار  ثعـشا  نبا  ياـههمان  وـت  دـیرگب  وـت  رب  ترداـم  تفگ  جاـجح 
يارب هن  تفگ  جاـجح  هابتـشا ، ناربج  يارب  تفگ  هچ ؟ يارب  تفگ  رادـهگن ، هدـنز  ارم  ریما  يا  تفگ  هیرق  نبا  متـسین ؟ هارمه  منکیمن و 

. هرابود یگشیپافج  ینکشنامیپ و 
نیبوز جاجح  دوبن ، تکرح  هنوگچیه  هب  رداق  وا  دـندوب و  هتفرگ  درم  راهچ  ار  هیرق  نبا  هدـب ، نمب  ار  نیبوز  مالغ  يا  تفگ  جاجح  هاگنآ 

ره تفگ  وگب ، تفگ  دـش ، دـهاوخ  لثملا  برـض  نم  زا  سپ  هک  ونـشب  نخـس  هس  نم  زا  تفگ  هیرق  نبا  دروآ ، رد  تکرح  هب  راـب  هس  ار 
ارنآ داهن و  هیرق  نبا  هنیـس  هسفق  رب  ار  نیبوز  جاجح  تسا ، یـشزرل  ار  يریلد  ره  یهابتـشا و  ار  يراـبدرب  دـنمدرخ  ره  یـشزغل و  ار  یبسا 

نوـخ نینچ  نیا  نارتـش  ياـهگر  زا  تفگ  جاـجح  دز و  نوریب  هایـس  نوـخ  مخز  لـحم  زا  هـک  دیـشک  نوریب  داد و  ناـکت  دـنچ  دربورف و 
تفگ هاگنآ  درم و  ات  تسیرگن  واب  نانچمه  جاجح  دـش و  هتخود  اج  کی  شهاـگن  دزیم و  اـپ  تسد و  داـتفا و  ورف  هیرق  نبا  دـشوجیم ،

. میدینش وت  زا  هک  راوتسا  نانخس  رایسب  هچ  میداد و  تسد  زا  ار  یبدا  هچ  وت  نادقف  اب  هیرق ، رسپ  يا  وت  رب  نیرفآ 
رد ثعـشا ، رـسپ  هارمه  رگید  يزور  يراتخم و  هارمه  زور  کی  سنا  يا  ناـه  تفگ  واـب  جاـجح  دـش ، دراو  کـلام  نب  سنا  نآ  زا  سپ 

سنا مهد ، رارق  اهریت  هناشن  منک و  درخ  ایسآ  نیگنس  ياهگنـس  ریز  ارت  مراد  میمـصت  دنگوس  ادخ  هب  یهدیم ، نالوج  اهـشروش  اههنتف و 
. تسا هدرک  رک  ار  تیاهشوگ  دنوادخ  رگم  ییوت  مروظنم  تفگ  دارادب ؟ حالص  نیرق  شیادخ  تسیک ، ریما  روظنم  تفگ 

: تشون نینچ  ناورم  نب  کلملا  دبع  يارب  مدنامه  تشگرب و  شاهناخ  هب  سنا 
366 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هب مانشد  اوران و  تشز و  ینانخـس  جاجح  دعب  اما  کلام ، نب  سنا  زا  نانمؤم  ریما  کلملا  دبع  ادخ  هدنب  يارب  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  " 
". مالسلا نادرگرب و  ارم  تمرح  نک و  هاتوک  راک  نیا  زا  ار  وا  تسد  مدوبن ، نآ  راوازس  هک  داد  نم 

: تشون نینچ  جاجح  يارب  دش و  نیگمشخ  دناوخ  ار  سنا  همان  کلملا  دبع  نوچ 
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ینک و يزاتـشیپ  دهد  هزاجا  وت  هب  رگا  هک  ییامزایب ، ینادـب و  سنا  هرابرد  ار  نانمؤم  ریما  يار  ياهتـساوخ  ایوگ  فسوی ، رـسپ  يا  ناه  " 
هاچ هک  ار  تناردـپ  لغـش  ایوگ  درکیم ، گنت  روگنا  زیوم و  هناد  اب  ار  دوخ  نالف  هک  ینز  رـسپ  يا  ینک ، ینیـشنبقع  دـهدن  هزاـجا  رگا 
ربخ نانمؤم  ریما  هب  هک  هدش  نانچ  وت  یخاتـسگ  يدرک ، شومارف  دندیـشکیم  تشپ  رب  گنـس  فئاط  رد  دوب و  اهتانق  یبوريال  ینک و 
ادخ لوسر  هکنآ  لاح  ياهتفگ و  ازسان  مانـشد و  تسا  هدوب  ص )  ) ادخ لوسر  رازگتمدخ  لاس  شـش  هک  کلام  نب  سنا  رب  تسا  هدیـسر 

دیسر وت  تسدب  نم  همان  نیا  نوچ  دومرفیم ، ءاشنا  وا  يارب  دیسریم  دنوادخ  زا  هک  ار  يرابخا  تسا و  هدومرف  هاگآ  دوخ  رارسا  رب  ار  وا 
". مالسلا يریگب و  نم  هب  باطخ  وا  زا  ياهمان  تیاضر  دیاب  ورب و  سنا  هناخ  هب  هدایپ  ياپ 

هداـیپ دوخ  میورب و  سنا )  ) هزمح وبا  هناـخ  هب  دـیزیخرب  تفگ  دـندوب  شفارطا  هک  دوخ  ناراـی  هب  دیـسر  جاـجح  تسدـب  هماـن  نیا  نوـچ 
وا زا  نینچمه  داهد  ریخ  يازج  شیادخ  تفگ  سنا  دناوخ ، وا  يارب  ار  کلملا  دبع  همان  تفر و  وا  هناخ  هب  دوخ  نارای  اب  و  درک ، تکرح 

. متشاد دیما 
نانمؤم ریما  يارب  ياهمان  تیاضر  دوب  مهاوخ  وت  تیاـضر  بسک  ددـص  رد  مه  نم  يراد ، ارم  ندرک  شنزرـس  قح  وت  تفگ  واـب  جاـجح 

. داتسرف کلملا  دبع  يارب  کیپ  اب  ارنآ  جاجح  داد و  جاجح  هب  ارنآ  تشون و  سنا  سیونب ،

: ناورم نب  کلملا  دبع  راک  نایاپ 

کلملا دبع  نارسپ  تفرگ ، تعیب  دیلو  شرسپ  يارب  دیـسرارف  ناورم  نب  کلملا  دبع  گرم  ترجه  مشـش  داتـشه و  لاس  رد  نوچ  دنیوگ 
. دمحم ۀملسم و  ماشه ، دیزی ، نامیلس ، دیلو ، زا  دنترابع 

367 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
وش و هدامآ  هکلب  ینک ، نتـسیرگ  هب  عورـش  نادان  نازینک  دننام  يداهن  مروگ  رد  ارم  نوچ  هک  منیبن  نینچ  ارت  تفگ  دـیلو  هب  کلملا  دـبع 
هب ار  ریشمش  وت  داد  ناکت  ار  دوخ  رس  سک  ره  ناوخارف و  دوخ  تعیب  اب  مود  راب  ار  مدرم  و  نک ، نت  رب  گنلپ  تسوپ  نزب و  رمک  هب  نماد 

. روآرد شبنج 
ریما تفگ  داتسیا و  دوب  نانز  زا  هتـشابنا  هک  شردپ  هاگباوخ  رد  رب  دمآ و  دیلو  حبـص  ادرف  درک ، بت  تدش  هب  کلملا  دبع  ماگنه  نیا  رد 

. دناوخ ار  رعش  نیا  دینش  ار  نیا  هک  کلملا  دبع  دوریم ، وا  دوبهب  هب  دیما  دش  هتفگ  تسا ؟ هدروآ  حبص  هب  ار  بش  هنوگچ  نانمؤم 
ياهکـشا هک  یلاح  رد  دنـسرپیم  ار  ام  لاح  هک  نانز  رایـسب  هچ  دـنیام و  گرم  ناهاوخ  دنـسرپیم و  ار  ام  لاح  هک  یناسک  رایـسب  هچ  " 

". دزیریمورف نانآ 
هارمه مه  هیواعم  نب  دیزی  نارـسپ  هللا  دبع  دلاخ و  دندمآ ، وا  شیپ  هک  دنداد  راب  هیما  ینب  يارب  دندرک و  نوریب  ار  نانز  داد  روتـسد  هاگنآ 

رب هانپ  زگره  دنتفگ  مرادرب ؟ امـش  ندرگ  زا  ار  دیلو  تعیب  هک  دیراد  تسود  ایآ  دیزی  نارـسپ  يا  تفگ  ود  ناب  کلملا  دبع  دـندوب ، نانآ 
. مدادیم امش  نتشک  هب  نامرف  متسه  هک  یلاح  نیمه  رد  دیتفگیم  نیا  زا  ریغ  ینخس  رگا  تفگ  نانمؤم ، ریما  يا  ادخ 

. دناوخ [ 402  ] ار تلصلا  یبا  نب  ۀیما  تیب  نیا  دش و  تخس  وا  يرامیب  دنتفر  نوریب  وا  شیپ  زا  هیما  ینب  نوچ  و 
". مدرکیم ینارچزب  اههوک  زارف  رب  مدش  راتفرگ  عضو  نیاب  هکنآ  زا  شیپ  شاک  يا  " 

. تشذگرد دناسرن و  بش  هب  ار  زور  نآ  کلملا  دبع 
نتشک زا  سپ  دوب و  گنج  لاح  رد  ریبز  نب  هللا  دبع  اب  ار  تدم  نیا  زا  لاس  تفه  دوب ، هام  شـش  لاس و  کی  تسیب و  وا  یهاشداپ  تدم 

: دوب هلاس  تشه  هاجنپ و  گرم  ماگنه  هب  درک و  تموکح  ضراعم  نودب  مین  لاس و  هدزیس  ریبز  نبا 
______________________________

يارب تسا ، هدـشن  ناملـسم  هدوب و  هدـنز  ترجه  مجنپ  لاس  ات  هک  زاـجح  نادنمـشناد  گرزب و  نارعاـش  زا  تلـصلا : یبا  نب  ۀـیما  - 402
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م) . ) ص 364 ج 1 مالعالا ، یلکرز ، و  يدالیم ، توریب 1969  پاچ  ص 369  ءارعشلا ، رعشلا و  هبیتق ، نبا  ك ، ر . رتشیب ، عالطا 
368 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. کلملا دبع  نب  دیلو  تموکح 

هراشا

. دندرک تعیب  وا  اب  دندمآ و  وا  شیپ  مدرم  تفر و  قشمد  گرزب  دجسم  هب  دمآ  نوریب  ردپ  دزن  زا  دیلو  نوچ 
ناـگرزب زا  نت  هد  درک و  تماـقا  هنیدـم  رد  رمع  درک و  رداـص  ناورم  نب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  يارب  ار  هنیدـم  هکم و  تموـکح  ناـمرف  وا 

یبا نب  نامیلـس  نب  رکب  وبا  ماشه ، نب  ثراح  نب  نمحرلا  دـبع  نب  رکب  وبا  هبتع ، نب  هللا  دـیبع  ریبز ، نب  ةورع  هلمج  زا  ار ، هنیدـم  يالـضف 
زیزعلا دبع  نب  رمع  دنتفر و  وا  شیپ  دندش و  عمج  یگمه  هک  دناوخارف  ار  هللا  دـبع  نب  ملاس  دـمحم و  نب  مساق  راسی ، نب  نامیلـس  ۀـمثح ،
هـضرع نم  رب  روما  رد  ار  دوخ  هدیقع  امـش  داد و  مهاوخن  ماجنا  امـش  اب  تروشم  امـش و  يار  نودب  ار  يراک  چیه  هک  دینادب  تفگ  ناناب 

. دیراد
ياـضر هک  یناـسک  يارب  هک  یـشاداپ  داـهد  شاداـپ  یهجو  نیرتـهب  هب  يراد  هک  تین  نیا  رب  ارت  دـنوادخ  درک و  میهاوـخ  نـینچ  دـنتفگ 

. دندمآ نوریب  وا  شیپ  زا  و  دنراد ، رظن  رد  ار  دنوادخ 

ص)  ) ربمایپ دجسم  ترامع  حالصا و 

. دزاسب ون  زا  ارنآ  دنک و  دجسم  لخاد  درخب و  ار  ص )  ) ربمایپ دجسم  فارطا  ياههناخ  تشون  زیزعلا  دبع  نب  رمع  يارب  دیلو  هاگنآ 
هاشداپ دتسرفب ، یشاک  دناوتیم  هچنآ  تساوخ  وا  زا  درک و  هاگآ  هراب  نیا  رد  دوخ  میمـصت  زا  ار  وا  تشون و  همان  مور  هاشداپ  يارب  دیلو 

. داتسرف زیزعلا  دبع  نب  رمع  دزن  ار  اهنآ  دیلو  داتسرف و  دیلو  يارب  یشاک  قودنص  لهچ  مور 
. داد تنیز  ارنآ  اهیشاک  اب  داد و  شرتسگ  تخاسزاب و  ارنآ  درک و  بارخ  ار  يوبن  دجسم  زیزعلا  دبع  نب  رمع 

. دنقرمس اراخب و  حتف 

ار وس  نآ  ياهنیمزرـس  درذـگب و  خـلب  رهن  زا  هک  تشون  وا  يارب  جاجح  دوب ، ناـسارخ  رادـنامرف  جاـجح  يوس  زا  یلهاـب  ملـسم  نب  ۀـبیتق 
. دیاشگب

369 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
هیومآ هب  نوچ  درک و  يورـشیپ  هب  عورـش  دوب  زگ  ياههتوب  ياراد  رازگـیر و  هک  [ 403  ] هیومآ ورم و  نایم  نابایب  رد  دـش و  هداـمآ  هبیتق 

. تفر اراخب  يوسب  درک و  روبع  هناخدور  زا  دیسر 
دـمآ و هبیتق  لابقتـساب  گنج  يارب  وا  دوب ، مکاح  رهنلا  ءارو  اـم  ياهنیمزرـس  ماـمت  رب  تشاد و  ماـن  [ 404"  ] لوچ اهنیمزرـس " نآ  رایرهش 

. تخیرگ [ 405  ] نایناغچ يوس  هب  وا  داد و  تسکش  ار  وا  هبیتق  تفرگ  رد  گنج  نوچ 
گرزب رهش  درک و  [ 406  ] دغس هیحان  گنهآ  دوخ  تشامگ و  نآ  رب  ار  يدرم  تفرگ و  دوخ  رایتخا  رد  ارنآ  تفای و  تسد  اراخب  رب  هبیتق 

. درک هرصاحم  هام  دنچ  ار  دنقرمس  نآ 
ناب تسناوت  یهاوخن  ینارذگب  نم  رهش  نیا  هرصاحم  هب  ار  دوخ  رمع  مامت  رگا  وت  هک  داد  مایپ  داتسرف و  هبیتق  شیپ  یسک  دنقرمس  ناقهد 
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راک یپ  یتسین ، وا  وت  هک  دوشگ  دهاوخ  نالاب " مانب " يدرم  طقف  ار  رهـش  نیا  هک  میاهدـناوخ  دوخ  ناردـپ  ياهباتک  رد  ام  هک  یبای  تسد 
. ورب دوخ 

قودنص لخاد  زا  تشاد و  يرد  مه  ریز  زا  هک  یگرزب  ياهقودنـص  درک ، یـشیدناهراچ  دش  دیماان  وا  اب  گنج  زا  هبیتق  نوچ  هک  دناهتفگ 
. تسب ار  اهقودنص  يالاب  ياهرد  داد و  اج  شریشمش  هارمه  ار  یحلسم  درم  کی  ره  رد  و  درک ، مهارف  دشیم  هتسب  زاب و 

يدایز هحلـسا  لاوما و  يرادـقم  یلو  موریم  نایناغچ  نیمزرـس  هب  وت  شیپ  زا  نم  تسا  نینچ  نیا  هک  نونکا  داد ، ماـیپ  ناـقهد  هب  هاـگنآ 
. مدرگرب وت  شیپ  مدنام  ملاس  رگا  هک  یماگنه  ات  رادهگن  ریگب و  دوخ  شیپ  تناما  ناونع  هب  ار  اهنآ  تسا ، نم  هارمه 

______________________________

یبرع ج همجرت  نوحیج ، هملک  لیذ  مالـسا  فراعملا  ةرئاد  دلوت ، راب  هلاقم  هب  ك ، ر . تسا ، رهنلا  ءارو  ام  لمآ  رهـش  نامه  هیومآ : - 403
م) . ) 7 ص 210

م) . ) یفیفع میحر  رتکد  پاچ  يریگناهج ج 2 ص 1968  گنهرف  عطاق و  ناهرب  ك ، ر . تماق ، هدیمخ  صخش  نابایب و  ینعم  هب  - 404
فراعملا ةرئاد  دلوت ، راب  هلاقم  ك ، ر . تسا ، گنسرف  راهچ  تسیب و  ذمرت  ات  نآ  گرزب  رهش  هلصاف  هک  رهنلا  ءارو  ام  رد  ياهقطنم  - 405

م) . ) مالسا ج 14 ص 213
ج 5 مجعم ، توقای ، ك ، ر . دناهتسناد ، ایند  هناگراهچ  ياهتـشهب  زا  یکی  ارنآ  تسا و  دنقرمـس  نآ  مهم  رهـش  هک  گرزب  ياهقطنم  - 406

م) . ) رصم پاچ  ص 362 
370 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هب ار  دوخ  دـییآ و  نوریب  دـییاشگب و  ار  اـهرد  بش  مین  تفگ  دـندوب  اهقودنـص  رد  هک  ینادرم  هب  هبیتق  تفریذـپ ، ار  داهنـشیپ  نیا  ناـقهد 
. دندرک رهش  دراو  ار  اهقودنص  [ 407  ] ناقهد روتسدب  دییاشگب ، ارنآ  دیناسرب و  هزاورد 

دش يورایور  نانآ  اب  ار  سک  ره  دندمآ و  نوریب  دوخ  ياهریشمش  اب  هدیشوپ  هرز  حلـسم و  نادرم  دندیمرآ ، مدرم  دیـسرارف و  بش  نوچ 
. دندوشگ ار  هزاورد  دنتشک و  ار  نانابهگن  دندناسر  هزاورد  هب  ار  دوخ  دنتشک و 

هب دنقرمـس  تسویپ و  هاـشداپ  هب  تخیرگ و  ینیمز  ریز  یهار  زا  ناـقهد  تساـخرب  گـناب  نوچ  دـمآ و  رد  رهـش  هب  نایهاپـس  هارمه  هبیتق 
ناکرت نیمزرـس  هب  تخیرگ و  نایناغچ  هاشداپ  درک و  تکرح  ناـیناغچ  يوسب  دوخ  تشاـمگ و  نآ  رب  ار  يدرم  دـمآ و  رد  هبیتق  فرـصت 

. درک اهر  هبیتق  يارب  ار  روشک  درب و  هانپ 
ياهطقن چیه  دوشگ و  ار  ناتسراخت  رهنلا و  ءارو  ام  مامت  داتـسرف و  [ 408  ] فسن شک و  هب  ار  دوخ  نارازگراک  دـش و  نایناغچ  دراو  هبیتق 

. درک فرصت  ارنآ  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  ناسارخ  زا 
هللا دـبع  نب  حارج  کلملا  دـبع  نب  دـیلو  و  شدنتـشک ، دـندرک و  شروش  وا  رب  شنایهاپـس  هکنآ  ات  دوب  ناـسارخ  مکاـح  لاـس  دـنچ  هبیتق 

. تشامگ ناسارخ  رب  ار  یمکح 
، دوب هدش  غراف  ص )  ) ربمایپ دجسم  نامتخاس  دیدجت  زا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ماگنه  نآ  رد  درازگ و  جح  ترجه  مکی  دون و  لاس  رد  دیلو 

. درک دیدزاب  یسررب و  ار  دجسم  ياج  همه  تخادرپ و  شدرگ  هب  نآ  رد  دمآ و  رد  دجسم  هب  دیلو 
وبا هینک  هک  تسا  يدعاس  دعس  نب  لهس  ناشیا  هلمج  زا  هک  دندوب  هدنامن  یقاب  ص )  ) ادخ لوسر  باحصا  زا  دنچ  ینت  زج  دیلو  راگزورب 

دوب و هلاس  دص  گرم  ماگنه  هب  و  [ 409  ] تشذگرد دیلو  تموکح  رخاوا  دوب و  هنیدم  میقم  تشاد و  سابعلا 
______________________________

ناهرب نیعم و  گنهرف  ك ، ر . تسا ، هتفر  راکب  مه  خروم  بحاص و  رالاس و  ینعم  هب  ناقهد  هک  دنراد  هجوت  دنمجرا  ناگدنناوخ  - 407
م) . ) عطاق
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رب یناغماد  يودـهم  دـمحا  رتکد  ياقآ  مرتحم  داتـسا  همدـقم  رب  ك ، ر . تسا ، بشخن  ناـمه  هک  فسن  ياـیفارغج  زا  عـالطا  يارب  - 408
م) . ) باتک رشن  همجرت و  هاگنب  پاچ  هحفص 26 - یفسن ، قیاقحلا  فشک 

رهم وا  ندرگ  رب  فسوی  نب  جاجح  هکنیا  وا و  لاح  حرـش  زا  عالطا  يارب  تسا و  هدـش  هدرب  ماـن  وا  زا  ررکم  دعـس  نبا  تاـقبط  رد  - 409
م) . ) هباغلا ج 2 ص 366 دسا  ریثا  نبا  ك ، ر . دز ، یگدنب 

371 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دندوب یلهاب  هماما  وبا  ماش  رد  یفوا و  یبا  نب  هللا  دبع  هفوک  رد  کلام و  نب  سنا  هرـصب  رد  [ 410 . ] تسا يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  رگید 

[411]

: جاجح گرم 

لاس هدزناپ  دوب  لاس  تسیب  قارع  رب  وا  تموکح  تدـم  درم ، یگلاس  راهچ  هاجنپ و  نسب  طساو  رد  جاجح  دـیلو  تموکح  مجنپ  لاـس  رد 
. دیلو راگزورب  لاس  جنپ  کلملا و  دبع  راگزورب 

تفگیم نایذه  نوچ  دوخ  يرامیب  لوط  رد  جاجح  دـنیوگ  [، 412  ] دوب هتـشک  ار  ریبج  نب  دیعـس  دوخ  گرم  زا  شیپ  زور  لهچ  جاجح 
. تسا راک  هچ  وت  اب  ارم  ریبج  رسپ  يا  هک  تشادیمرب  گناب 

: دوب هیما  ینب  ناگدشدازآ  زا  هللا و  دبع  وبا  شاهینک  دش و  هتشک  یگلاس  هن  لهچ و  رد  ریبج  نب  دیعس 

: کلملا دبع  نب  نامیلس 

. درپس کلملا  دبع  نب  نامیلس  شردارب  هب  ار  یهاشداپ  دیسرارف و  شگرم  تشذگ  هام  شش  لاس و  هن  دیلو  تموکح  زا  نوچ 
. دش تعیب  دوب  هلاس  تفه  یس و  ماگنه  نآ  رد  هک  نامیلس  اب  ترجه  مشش  دون و  لاس  هرخآلا  يدامج  هام  رد 

دش نیگنس  وا  يرامیب  نوچ  و  تشذگرد ، نآ  رثا  رد  هک  دش  ییرامیب  راتفرگ  سپـس  دوب و  هام  تشه  لاس و  ود  نامیلـس  یهاشداپ  تدم 
تفگ دوـخ  ناگنحـش  رـالاس  هب  تسا و  هدـش  هتـشون  هچ  هماـن  نآ  رد  تـسنادیمن  سکچیه  تـسب و  درک و  رهم  ارنآ  تشوـن و  ياهماـن 

هک یسک  اب  نک  راداو  ار  نانآ  نک و  عمج  دوخ  شیپ  ار  ماش  ياهرکشل  ناگرزب  نم و  هداوناخ  دارفا  همه  ناگدازومع و  ناردارب و 
______________________________

م) . ) تسا حیحص  نامه  تشون و  ار  رباج  بانج  گرم  شش  داتفه و  لاس  نایب  نمض  شیپ  هحفص  دنچ  رد  - 410
م) . ) هباغلا ص 121 ج 3 و ص 138 ج 5 دسا  ریثا ، نبا  ك ، ر . یباحص ، ود  نیا  لاح  حرش  زا  عالطا  يارب  - 411

،178 تاقبط ص 186 - دعس ، نبا  ك ، ر . تسا ، سابع  نبا  صوصخم  نادرگاش  زا  هک  ریبج  نب  دیعـس  لاح  حرـش  زا  عالطا  يارب  - 412
م) . ) دناهتشون ترجه  رد 95  ار  شندش  هتشک  ترجه و  لاس 45  هب  ار  وا  دلوت  ج 3 ص 145 )  ) مالعالا هلمج  زا  رگید  ياهباتک  رد  ج 6 ،

372 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
رد ناشیا  نوچ  درک و  ناـنچ  وا  [ 412 . ] نزب ار  شندرگ  درک  يراددوخ  تعیب  زا  سک  ره  دـننک و  تعیب  ماهتـشون  همان  نیا  رد  ار  شماـن 

، مینک تعیب  وا  اب  تریـصب  یهگآ و  اب  ات  تسیک ؟ صخـش  نآ  وگب  ام  هب  دنتفگ  درک ، غالبا  ناشیاب  ار  نامیلـس  نامرف  دندش  عمج  دجـسم 
. مشکب ار  وا  دنک  يراددوخ  سک  ره  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  تسیک و  منادیمن  دنگوس  ادخ  هب  تفگ 

اب تعیب  هب  ار  ام  ياهتشون و  یسک  هچ  مانب  ار  نامرف  نیا  نانمؤم  ریما  يا  متفگ  مدرک و  رارصا  متفر و  نامیلس  شیپ  دیوگ ، هویح  نب  ءاجر 
درم يارب  ار  تفالخ  دنوش ، هتشامگ  مدرم  راک  رب  هک  دناهدیسرن  هیاپ  ناب  زونه  ماشه  دیزی و  مردارب  ود  تفگ  ياهداد ؟ روتسد  یـسک  هچ 

. دیسر دهاوخ  ناشیا  هب  تموکح  تشذگرد  وا  نوچ  مداد و  رارق  زیزعلا  دبع  نب  رمع  راکوکین 
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ناشیا زا  سپ  دـندرک و  تعیب  دـندش و  میلـست  یـضار و  هک  دـناسر  ماشه  دـیزی و  عـالطاب  ار  عوضوم  نیا  دـمآ و  نوریب  هویح  نب  ءاـجر 
. دندرک تعیب  ناگمه 

. تفگیم نینچ  دادیم  ناج  هک  یلاح  رد  نامیلس  تشاد و  لاس  هدزاود  هک  دوب  دمحم  نامیلس  رسپ  رتگرزب  ماگنه  نآ  رد 
زا [ 414" . ] دشاب هتشاد  راهب  دلوتم  نادنزرف  هک  تسا  یسک  راگتسر  دناهدش  دلوتم  ناتسبات  رد  هک  دنتـسه  یناکدوک  نم  نارـسپ  انامه  " 
وا شیپ  نوچ  دمآ و  دنب  مسفن  مدیـسرت و  تخـس  درک ، راضحا  ارم  کلملا  دـبع  نب  نامیلـس  [، 415  ] تسا هتفگیم  هک  هدـش  لقن  یبلک 

. تفگ سپس  تخیرورف و  نم  سرت  ات  درک  توکس  تسخن  متسشن  منیشنب ، درک  هراشا  داد و  خساپ  مداد ، مالس  وا  رب  تفالخ  هب  متفر 
______________________________

دوخ زا  سپ  تموکح  هب  ار  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هویح ، نب  ءاـجر  ینزیار  تروشم و  اـب  نامیلـس  دـنیوگیم ، هبر  دـبع  نبا  يربـط و  - 413
م) . ) رصم 1967 پاچ  ج 4 ص 431  دیرفلا ، دقع  هحفص 3947 و  هدنیاپ  مساقلا  وبا  ياقآ  ملقب  يربط  همجرت  هبك ، ر . تشامگ ،

یسک دنلاسدرخ  ناکدوک  منارسپ  تسا " هدروآ  مه  ار  يرگید  تیب  سیراپ  پاچ 1919  خیراتلا ج 6 ص 45  ءدبلا و  رد  یسدقم  - 414
"م) . ) دشاب هتشاد  گرزب  نارسپ  هک  تسا  راگتسر 

هدنزرا تافیلات  ياراد  هعیـش و  ناگرزب  زا  هک  دـشاب  يرجه  هتـشذگرد 204  یبلک  بئاس " نب  دمحم  نب  ماشه  دـناوتیمن " ارهاظ  - 415
م) . ) مالعالا ج 9 ص 87 یلکرز ، ك ، ر . تسا ،

373 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
، دناسرب شاهداوناخ  دارفا  زا  ماقم  نیرتالاب  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  مراد  وزرآ  تسا و  نم  لد  هویم  مشچ و  رون  دمحم  مرـسپ  انامه  یبلک  يا 
ناوید و رعش  هک  نک  راداو  برع  راعـشا  ظفح  هب  ار  وا  سپـس  زومایب و  نآرق  واب  تسخن  متـشامگ ، وا  شرورپ  شزومآ و  بیدات و  رب  ارت 
وا زا  زور  بش و  هد و  میلعت  واب  ار  ثاریم  ماکحا  ننـس و  هقف و  زومایب و  واـب  ار  مدرم  تشذگرـس  خـیرات و  تسا . برع  گـنهرف  رادومن 
وت زا  هک  نکم  شنزرس  شنانیـشنمه  مدرم و  نایم  ار  وا  دز  رـس  وا  زا  یفرح  ییهملک و  ینخـس و  نایب  رد  یهابتـشا  هاگ  ره  شابم و  لفاغ 
اب یکین  رهم و  اـب  هک  نک  شراداو  دـنیآ  وا  شیپ  نداد  مالـس  يارب  مدرم  نوچ  و  وگب ، تولخ  رد  ییوـگیم  هچنآ  دوـشن  رطاـخ  هدـیجنر 

دینک و هدامآ  وکین  ياهکاروخ  اب  نارـضاح  يارب  ار  دوخ  هرفـس  دهد و  خساپ  رتوکین  دـنیوگیم  يدورد  واب  نوچ  دـنک و  دروخرب  ناشیا 
زا زیهرپ  نامیپ و  دـهع و  هب  يافو  راتفگ و  تناتم  مشخ و  ندربورف  ییورهداـشگ و  ییورـشوخ و  هب  ار  وا  دیـشاب و  ورـشوخ  ناـناب  تبـسن 
هک کچوک  نیز  رب  دهدیم و  ناکت  ار  دوخ  ياهولهپ  تکرح  ماگنه  هب  هک  شومچ  هدـیرب و  مد  بسا  رب  زگره  راداو ، ییوگرپ  غورد و 

[416 . ] تشذگرد وگتفگ  نیا  زا  سپ  یکدنا  نامیلس  دیوگیم ، یبلک  دوشن . راوس  دوش  راکشآ  وا  ياهلفک 

: زیزعلا دبع  نب  رمع 

روتسد تسا  بسانم  دنتفگ  تسشن ، نیمز  رب  مدرم  اب  رادید  يارب  دیسر  تموکح  هب  نوچ  دنیوگ  دیـسر ، زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب  تموکح 
دبع نب  رمع  دشاب ، نامدرم  ياهلد  رد  وت  تباهم  ینوزفا  بجوم  هک  دینیـشنب  نآ  رب  مدرم  تدوخ و  ات  دوش  هدرتسگ  یـشرف  وت  يارب  یهد 

. تسج لثمت  تیب  ود  نیاب  ناشیا  خساپ  رد  زیزعلا 
. دید یهاوخن  ار  هتشذگ  ياهبش  زا  کیچیه  یتسمرس  وا  يارب  سپ  نیا  زا  تشذگ و  اههتشذگ  رد  هچنآ  تشذگ  " 

". مدرکیم تفلاخم  وگزردنا  ره  زردنا  اب  قشع  یناوج و  ياهراک  هب  تبحم  رد  انامه  دوبن  يدوبان  گرم و  زا  میب  رگا 
. تفگیم نینچ  تسشنیم  ماعراب  يارب  هاگ  ره  و 

______________________________

م) . ) دشاب ماشه ) ردپ   ) يرجه هتشذگرد 146  بئاس  نب  دمحم  روظنم  دیاش  - 416
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374 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
هدش هداد  هدعو  هچنآ  ناشدمآ  سپ  اهلاس ، ار  اهنآ  میداد  هرهب  رگا  يدید  سپ  ایآ  . ) شربمایپ رب  ادـخ  دورد  ادـخ و  هار  رد  ادـخ و  مانب  " 

. دزیم لثم  تایبا  نیاب  و  [ 417 (. "  ] دندشیم روهرهب  ناب  هچنآ  ار  اهنآ  درکن  زاینیب  دندوب ،
وت زور  رورغم  يا  دوشیم ، داـش  اـهباوخ  اـب  هدـیباوخ  صخـش  هک  ناـنچمه  مییزورآ  مرگرـس  میوشیم و  داـش  دوریم  ناـیم  زا  هچناـب  " 
ارنآ نتفای  نایاپ  هک  تسا  ییاهزیچ  يارب  وت  شـشوک  تسا ، وت  مزالم  گرم  باوخ و  هارمه  وت  بش  تسا و  يربخیب  وهـس و  اب  هتخیمآ 

لاوما ندـنادرگرب  ملاظم و  هب  یگدیـسر  هدامآ  ار  دوخ  هاگ  نآ  دـننکیم ". یگدـنز  نینچ  نیا  ناـهج  نیا  رد  ناروناـج  يرادـن ، تسود 
زا یهورگ  تخادرپ ، اهنآ  نابحاص  هب  تفرگ و  دوب  ناـشیا  تسد  رد  هک  ار  یبصغ  لاوما  درک و  زاـغآ  هیما  ینب  زا  تسخن  درک و  یبصغ 
زا ریغ  يزور  هب  ارم  ایآ  تفگ  يرادـن ؟ میب  دوخ  نادـنواشیوخ  ياهیزیگناهنتف  زا  ایآ  نانمؤم  ریما  يا  دـنتفگ  دـندمآ و  وا  شیپ  وا  صاوخ 

. دنام مهاوخن  ظوفحم  نآ  دنزگ  زا  مسرتب  تمایق  زور  زا  شیب  يزیچ  زا  رگا  دیناسرتیم  تمایق  زور 
[418 . ] تشذگرد دش ، يرپس  وا  تموکح  زا  هام  جنپ  لاس و  ود  نوچ  و 

: کلملا دبع  نب  دیزی 

هراشا

، تشامگ هرـصب  هفوک و  يرادـنامرف  هب  ار  هملـسم  شردارب  وا  دیـسر ، کلملا  دـبع  رـسپ  دـیزی  هب  تموکح  مکی  دـصکی و  لاس  زاغآ  رد 
. تشامگ ناسارخ  تموکح  هب  ار  صاعلا  یبا  نب  مکح  نب  زیزعلا  دبع  نب  دیعس  دوخ  يوس  زا  دوب و  گنهرف  اب  دنمدرخ و  يدرم  هملسم 

______________________________

. دش هدافتسا  حوتفلا  وبا  ریـسفت  زا  تایآ  همجرت  رد  تسا  ءارعـش )  ) مشـش تسیب و  هروس   207 تایآ 205 - تسا  زتنارپ  ناـیم  هچنآ  - 417
(م)

لاوحا زا  رتشیب  عالطا  يارب  تسا ؟ هتفرن  نیب  زا  لاوطلا  رابخا  زا  ییاهـشخب  ای  یبلاطم  اـیآ  تسا ، هجوت  لـباق  راـصتخا  زاـجیا و  نیا  - 418
(: م : ) هدنب نیا  ملق  هب  باتک  نآ  همجرت  وا و  تموکح  لصف  برالا ج 21  ۀیاهن  يریون ، ك ، ر . زیزعلا ، دبع  نب  رمع 

375 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

: سابع ینب  يارب  توعد  روهظ  زاغآ و 

[، 420  ] دندمآ مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  سابع  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دـمحم  ماما  شیپ  نایعیـش  زا  یهورگ  [ 419  ] لاس نیا  رد  دنیوگ 
، جارـس همرکع  وبا  يدبع ، ةرـسیم  دندمآ  وا  شیپ  هک  ینایعیـش  هلمج  زا  دوب و  [ 421"  ] همیمح مانب " ياهقطنم  ماش و  رد  وا  تماـقا  لـحم 

. دنتفگ نینچ  واب  دریذپب و  ار  ناشیا  تعیب  دنتساوخ  وا  زا  دندمآ و  وا  شیپ  هورگ  نیا  دندوب ، راطع  نایح  سینخ و  نب  دمحم 
هک دناریمب  ار  متـس  روج و  دنک و  هدنز  ار  لدع  وت  اب  دنوادخ  دـیاش  مینک ، تعیب  تموکح  ندروآ  تسدـب  يارب  وت  اب  ات  رآ  زارف  تسد  " 

". میاهدید امش  هداوناخ  ناملاع  زا  هدش  لقن  ياهراتفگ  رد  ارنآ  ام  تسا و  هدیسرارف  نآ  ماگنه  نامز و  نونکا 
و [ 422 ! ] تسا هتـشذگ  خیرات  زا  لاس  دص  اریز  میراد  ارنآ  يوزرآ  دیما و  ام  هک  تسا  یماگنه  نامه  نیا  يرآ  تفگ "، یلع  نب  دـمحم 

. تسا هدومرف  دوخ  دنوادخ  هک  دزاسیم  دوبان  ار  نالطبم  لطاب  راکشآ و  ار  نارادقح  قح  دنوادخ  درذگب  هک  لاس  دص  تما  ره  رب 
زا سپ  ار  هد  نیا  لها  دنادرگ  هدنز  اجک  زا  هنوگچ و  دنوادخ  تفگ  نآ ، ياهفقـس  دوب  هداتفا  هک  یهد  رب  تشذگ  هک  یـسک  دـننام  ای  " 

دینک توعد  ینابرهم  اب  هدیـشوپ و  ار  مدرم  دـیورب و  نونکا  [ 423"  ] تخیگنارب ار  وا  سپـس  دیناریمب و  لاس  دص  ار  وا  دـنوادخ  و  ندرم ،
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". تسین دنوادخ  رب  زج  ییورین  چیه  دیامرف و  رهاظ  ار  امش  توعد  دشخب و  ناماس  رس و  ار  امش  راک  نیا  دنوادخ  مدنموزرآ  هک 
ماگنه نآ  رد  داتسرف و  ناسارخ  هب  ار  راطع  نایح  همرکع و  وبا  قارع و  نیمزرـس  هب  ار  سینخ  نب  دمحم  يدبع و  ةرـسیم  یلع ، نب  دمحم 

نب دیعس  ناسارخ  مکاح 
______________________________

. تسا يدالیم  قباطم 720  لاس  نیا  - 419
م) . ) دشاب هدش  قالطا  درم  نیاب  راب  نیتسخن  يارب  یسایس  ناربهر  يارب  بقل  ناونعب  ماما  هملک  لامعتسا  دیاش  - 420

م) . ) نادلبلا ج 3 ص 347 مجعم  توقای ، ك ، ر . تسا ، ندرا  ینونک  تخت  ياپ  نامع  فارطا  ةارس و  ياهنیمزرس  زا  همیمح : - 421
لاس ات  ترـضح  نآ  دوش ، هسیاقم  ادخ  لوسر  اب  دناوتیم  صخـش  مادک  تسا ، طوبرمان  ردقچ  نخـس  نیا  هک  دـینکیم ، هظحالم  - 422

م) . ) دشاب هد  دصکی و  لاس  دیاب  دشاب  مه  تسرد  لاس  دص  باسح  رگا  سپ  دندومرفیم ، هرادا  ار  روما  اصخش  ترجه  مهد 
م) . ) هرقب مود  هروس  هیآ 259  - 423

376 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
یلع نب  دـمحم  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  دـنتفریم و  رگید  هیحان  هب  هیحان  ره  زا  ناسارخ  رد  ود  نآ  دوب ، صاـعلا  یبا  نب  مکح  نب  زیزعلا  دـبع 

يرایـسب مدرم  ناسارخ  رد  دـندرکیم و  کیرحت  ناـشیا  دـض  رب  هیما  ینب  دنـسپان  شور  يرگمتـس و  حرط  اـب  ار  ناـنآ  دـندناوخیمارف و 
. داتفا نوریب  هدرپ  زا  دش و  راکشآ  نانآ  راک  دنتفریذپ و  ار  ود  نآ  توعد 

؟ دیتسیک امش  دیسرپ  دندروآ  ار  ناشیا  داتسرف  دیسر و  دیعس  هب  ود  نآ  ربخ 
امـش هک  دـناهداد  ربـخ  اـم  هب  تفگ  دـنیوگیم ؟ هچ  دـنتفگ  تسیچ ؟ دـنیوگیم  امـش  لوق  زا  هک  نانخـس  نیا  تفگ  میناـگرزاب ، دـنتفگ 

. دینک توعد  سابع  ینب  يارب  ار  مدرم  دیاهدمآ 
. میرادن یهجوت  اهراک  نیاب  میتسه و  مرگرس  شیوخ  یناگرزاب  دوخ و  هب  ام  ریما  يا  دنتفگ 

دندرکیم و دش  دمآ و  ناناگرزاب  تروصب  ناسارخ  ياهاتسور  اهرهـش و  رد  نانچمه  دندمآ و  نوریب  ود  نآ  درک ، دازآ  ار  ود  نآ  دیعس 
. دندوب نینچ  نیا  لاس  ود  دندناوخیمارف و  یلع  نب  دمحم  اب  تعیب  هب  ار  مدرم 

و دهد ، هویم  يدوزب  دنراودیما  هک  دناهتـشاک  یتخرد  ناسارخ  رد  هک  دنداد  ربخ  واب  دنتـشگرب و  ماش  هب  یلع  نب  دـمحم  ماما  شیپ  هاگنآ 
. دوب هدش  دلوتم  سابعلا  وبا  شرسپ  دندمآ  وا  شیپ  نوچ 

ياهاپ اهتسد و  ناـنآ  دوب و  دـهاوخ  امـش  رورـس  ماـما و  نیا  تفگ  دـندروآ و  ناـشیا  شیپ  ار  كدوک  نآ  داد  روتـسد  یلع  نب  دـمحم 
. دندیسوب ار  كدوک 

زا يرایـسب  لاوما  هک  درکیم  یگدـنز  ناهام  نب  ریکب  مانب  هعیـش  يدرم  دوب  دنـس  مکاح  هک  نمحرلا  دـبع  نب  دـینج  هارمه  ماگنه  نآ  رد 
هاگآ دوخ  دصقم  زا  ار  وا  رادید و  وا  اب  سینخ  نبا  يدبع و  ةرـسیم  دوب ، هدـمآ  هفوک  دوخ  نطو  هب  وا  دوب ، هدروآ  تسدـب  دنـس  نیمزرس 

رد دوب  هدروآ  تسدب  دنس  رد  هک  ار  یلاوما  مامت  درک و  مایق  ود  نآ  هارمه  تفریذپ و  وا  دنک  يراکمه  ناشیا  اب  دنتساوخ  وا  زا  دندرک و 
. دیشخب هار  نآ 

اب مدرم  نایم  دوب و  مشاـه  وبا  ریکب  هینک  دوش  وا  ماـقم  رادهدـهع  هک  تشون  ناـهام  نب  ریکب  يارب  یلع  نب  دـمحم  درم و  قارع  رد  هرـسیم 
. دوب فورعم  هینک  نامه 

377 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
رد ارنآ  دیسریم  وا  يارب  هک  ماما  ياههمان  تشاد  رظن  ریز  ار  قارع  ود  ره  درک و  مایق  سابع  ینب  يارب  توعد  هب  دوب  رونخس  يدرم  ریکب 

ناـن نآ  زا  دوـخ  هداوناـخ  دارفا  نادــنزرف و  ماـمت  هـب  تـخپیم و  ناـن  ياـههدرگ  درکیم و  ریمخ  ار  درآ  بآ  نآ  اــب  تســشیم و  بآ 
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. دناروخیم
يارب ار  عوضوم  لالخ  هملس  وبا  دوب ، هعیش  ناگرزب  زا  مه  وا  درک و  تیصو  لالخ  هملس  وبا  هب  دوب و  گرم  راتفرگ  دش و  رامیب  مشاه  وبا 

. تخادرپ راک  ناب  مشاه  وبا  دننام  هملس  وبا  درک و  توعد  رادهدهع  ار  وا  ماما  تشون و  یلع  نب  دمحم 
ریز هک  درک  توعد  ود  نآ  زا  و  دننک ، هبتاکم  هملـس  وبا  اب  هک  تشون  دـندوب  ناسارخ  رد  توعد  رادهدـهع  هک  نایح  همرکع و  يارب  ماما 

. دندش هارمه  وا  اب  دنداد و  يرای  ار  هملس  وبا  دنتفریذپ و  هک  دننک  يراکمه  وا  اب  وا  رظن 
هب وا  ياجب  ار  يرـسق  هللا  دبع  نب  دلاخ  درک و  لزع  ناسارخ  قارع و  تموکح  زا  ار  ۀملـسم  شردارب  کلملا  دبع  نب  دـیزی  ماگنه  نیا  رد 
نب دـسا  عالطاب  نایح  همرکع و  وبا  ياهراک  ربخ  نوچ  تشامگ و  ناسارخ  تموکح  هب  ار  هللا  دـبع  نب  دـسا  دـلاخ ، تشامگ و  تموکح 

. دیشک راد  رب  ار  ناشرکیپ  دز و  ار  ود  ره  ندرگ  هک  دندروآ  وا  شیپ  دنتفرگ و  دندرک و  بیقعت  ار  ود  نآ  داد  روتسد  دیسر  هللا  دبع 
یقاب ینادرم  نم  نایعیش  نایم  دناسر و  تحص  هب  ار  هناشن  نیا  هک  ار  دنوادخ  ساپس  تفگ  دیسر  یلع  نب  دمحم  عالطاب  ربخ  نیا  نوچ  و 

. دش دنهاوخ  زئاف  تداهش  هجرد  هب  يدوزب  هک  دناهدنام 
. تشذگرد [ 424  ] تسا قشمد  یحاون  زا  هک  ءاقلب  رد  تشذگ  هام  دنچ  لاس و  راهچ  کلملا  دبع  نب  دیزی  یهاشداپ  زا  نوچ  و 

. تشاد لاس  تشه  یس و  گرم  ماگنه  هب  داتفا و  قافتا  يرجه  جنپ  دصکی و  لاس  رد  وا  گرم 

: کلملا دبع  نب  ماشه 

هراشا

. دوب هلاس  راهچ  یس و  دیسر و  تموکح  هب  ماشه  دیزی ، گرم  زا  سپ 
______________________________

تاحفص 245 نادلبلا  میوقت  همجرت  ك ، ر . تسا ، هدوب  هیحان  نآ  زا  ندرا  ینونک  تخت  ياپ  نامع  هک  ماش  عیسو  یحاون  زا  ءاقلب : - 424
م) . ) و 267

378 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
تموکح هب  دوب  نمی  مدرم  زا  هدنـشخب و  دنمدرخ و  يدرم  هک  ار  نمحرلا  دبع  نب  دینج  درک و  لزع  ناسارخ  زا  ار  هللا  دبع  نب  دسا  ماشه 

. تسا هدورس  نینچ  شاهرابرد  يرعاش  هک  تسا  یسک  نامه  دینج  تشامگ ، ناسارخ 
". داب دورد  ششخب  رب  دینج و  رب  دنتفر ، رگید  کی  اب  ود  ره  ششخب  دینج و  " 

ریثک و نب  نامیلـس  ناشیا  داتـسرف و  ناسارخ  هب  ار  دوخ  نایعیـش  زا  نت  جنپ  یلع  نب  دمحم  ماما  دـندش ، هتـشک  نایح  همرکع و  وبا  نوچ  و 
يارب ارنآ  دنراد و  هدیـشوپ  ار  دوخ  راک  داد  روتـسد  ناناب  دندوب و  قیرز  نب  ۀحلط  مثیه و  نب  دـلاخ  بعک و  نب  یـسوم  مثیه و  نب  کلام 

. دنریگب يرادزار  يارب  وا  زا  راوتسا  ياهنامیپ  هکنآ  زا  سپ  رگم  دنزاسن  شاف  سکچیه 
ص)  ) ربمایپ نادناخ  دارفا  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  هدیـشوپ  دنتفریم و  رگید  هقطنم  هب  ياهقطنم  زا  دنتفر و  ناسارخ  هب  دـندرک و  تکرح  نانآ 
دنتخیگنارب و ناشیا  اب  ینمشد  هب  ار  مدرم  دوب  هدش  راکـشآ  ناشیا  تشز  ياهراک  هیما و  ینب  یـشکرس  متـس و  نوچ  دندرکیم و  توعد 

. دنتفریذپ ار  ناشیا  توعد  ناسارخ  یحاون  مامت  رد  يرایسب  هورگ  هک  دش  نانچ 
نیاب امـش  ناراکهبت  يا  تفگ  ناشیاب  دندروآ  وا  شیپ  دـنتفرگ و  دـندرک و  بیقعت  ار  نانآ  داد  روتـسد  دیـسر  دـینج  هب  ناشیا  ربخ  نوچ 

. دینکیم توعد  سابع  ینب  يارب  دیدرک و  هابت  هیما  ینب  رب  ار  مدرم  ياهلد  دیدمآ و  اهنیمزرس 
: تسا هتفگ  رعاش  هک  تسا  نانچ  وت  ام و  ناتساد  تفگ  وگب ، تفگ  میوگب ؟ نخس  یهدیم  هزاجا  ایآ  ریما  يا  تفگ  ریثک  نب  نامیلس 
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". تسا نم  ریگولگ  مرب  هانپ  مه  باب  رگا  زورما  مربیم ، هانپ  باب  دوش  نم  ریگولگ  بآ  زج  يزیچ  رگا  " 
ام رب  ناـتهب  غورد و  دـنزرویم و  بصعت  اـم  هب  تبـسن  اهيرـضم  نیا  میتـسه و  وـت  موـق  زا  ینمی و  یمدرم  اـم  هک  میوـگب  وـت  هب  ریما  يا 

. دنیوا نوخ  بلط  رد  ياهناهب  ره  هب  نانآ  زورما  میدوب و  ریگ  تخس  رایسب  هبیتق  هب  تبسن  ام  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  دندنبیم و 
؟ تسیچ امش  هدیقع  تفگ  دندوب  رضاح  هک  دوخ  نارای  هب  دینج 

379 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
هک يرازگ  تنم  دوخ  موق  رب  ناشیا  ندرک  دازآ  اب  میدـقتعم  تفگ ، نینچ  دـینج  صاوخ  زا  دوب و  هعیبر  رـالاس  هک  میعن  نب  نمحرلا  دـبع 

. دنیوگیم هک  دشاب  نانچمه  دیاش 
. دنتشون ماما  يارب  ار  دوخ  ناتساد  دندمآ و  نوریب  نادنز  زا  نانآ  دندرک و  دازآ  ار  نانآ  داد  روتسد  دینج 

ارادم دوخ  توعد  رد  دیرادب و  هدیشوپ  ار  دوخ  راک  تسا  هداد  خر  امش  يارب  هک  هدوب  يدماشیپ  رتهداس  نیا  تشون " ناشیا  خساپ  رد  وا 
". دینک

دورورم نالتخ و  هب  سپس  دنتفر و  نایناغچ  هیحان  هب  اجنآ  زا  فسن و  شک و  هب  دنقرمس  زا  دنقرمـس و  هب  اراخب  زا  اراخب و  هب  ورم  زا  نانآ 
مامت رد  ناشیا  راک  دندروآ و  مهارف  رایسب  هنیمز  اهنیمزرس  نآ  همه  رد  دنتفر و  ناتسیس  گنـشوپ و  تاره و  هب  اجنآ  زا  دنتفر و  ناقلاط  و 

يوجتسج هب  ار  یناسک  دش و  نامیشپ  نیگهودنا و  ناشیا  ندرک  دازآ  زا  دیسر  دینج  هب  ربخ  نیا  نوچ  دش و  راکشآ  ناسارخ  ياهنیمزرس 
. تفاین تسد  نانآ  رب  تشاد و  لیسگ  ناشیا 

ار یلع  نب  دمحم  نایعاد  ياهراک  ناسارخ و  رد  توعد  راشتنا  عوضوم  تشون و  همان  دوب  قارع  مکاح  هک  هللا  دبع  نب  دـلاخ  يارب  دـینج 
. داد حرش 

ره زا  دنکن و  يزیرنوخ  نتـشک و  هب  مادقا  هک  دـسیونب  همان  دـینج  يارب  هک  تشون  دـلاخ  خـساپ  رد  ماشه  تشون ، ماشه  يارب  مه  دـلاخ 
توعد سابع  ینب  هب  ار  مدرم  هک  ار  یناسک  دـنک و  مارآ  شـشوک  شالت و  اب  ار  مدرم  درادزاب و  تسد  درادیم  زاب  تسد  وا  زا  هک  سک 

. دنک دیعبت  ناسارخ  زا  ار  نانآ  ادیپ و  دننکیم 
ار موق  نآ  هک  تشون  دوخ  نارازگراک  يارب  تشاد و  لیسگ  ناسارخ  یحاون  مامت  هب  ار  دوخ  ناگداتسرف  دیـسر  دینج  هب  نامرف  نیا  نوچ 

. دماین تسدب  ناشیا  زا  يرثا  دننک و  وجتسج 

: یناسارخ ملسم  وبا 

دوب ناهفـصا  بناج  هک  یـشخب  رد  هرـصب  هاـم  رد  و  [ 425  ] دوب یلجع  سیردا  نارـسپ  لقعم  یـسیع و  هدرب  زاـغآ  رد  ملـسم  وبا  دـنیوگ ،
رد ملسم  وبا  دندرکیم ، یگدنز 

______________________________

باسنا ةرهمج  مزح ، نبا  ك ، ر . میجل ، نب  لجع  باـقعا  يرگید  ورمع ، نب  لـجع  باـقعا  یکی  تسا  لـجع  گرزب  هلیبق  ود  ماـن  - 425
م) . ) رصم 1391 نوراه - دمحم  مالسلا  دبع  پاچ  تاحفص 297 و 312  برعلا ،

380 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نوچمه ناشیا  يارب  هک  دنتشادیم  تسود  نادنچ  ار  وا  ردارب  ود  نآ  دیدرگ و  كریز  بیدا و  شوهزیت و  یناوج  دش و  دلوتم  نانآ  هناخ 

. دوب دنزرف 
نب دلاخ  ماشه  هکنآ  ات  تشذگ ، نینچ  نیا  یتدم  دنتشاد و  هبتاکم  یلع  نب  دمحم  ماما  اب  دندوب و  مشاه  ینب  نارادتسود  زا  ردارب  ود  نآ 

مشاـه و ینب  یتـسود  هب  هک  ار  سکچیه  فسوی  تشاـمگ و  ار  یفقث  رمع  نب  فـسوی  وا  ياـجب  درک و  لزع  قارع  زا  ار  يرـسق  هللا  دـبع 
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ربـخ نوچ  و  درکیم ، ینادـنز  دوخ  شیپ  [ 426  ] طـساو رد  راـضحا و  ار  وا  هکنیا  رگم  درکیمن  اـهر  دوب  فورعم  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ 
دوخ اب  ار  ملسم  وبا  ود  نآ  درک ، ینادنز  طساو  رد  نایعیش  رگید  هارمه  درک و  راضحا  ار  اهنآ  دیـسر  واب  سیردا  رـسپ  ود  لقعم  یـسیع و 

. دوب ناشیا  تمدخ  رادهدهع  نادنز  رد  وا  دندوب و  هدرب 
نب ۀبطحق  دندمآ ، جـح  يارب  دـندوب  ناسارخ  رد  سابع  ینب  نایعاد  هک  طرق  نب  زهال  مثیه و  نب  کلام  ریثک و  نب  نامیلـس  ماگنه  نیا  رد 

دنتفاتش ینادنز  نایعیش  رادیدب  نادنز  رد  اجنآ  دنتفر و  طساو  هار  زا  اهنآ  دوب ، نانآ  ناوریپ  نایعیـش و  زا  وا  دوب و  ناشیا  هارمه  مه  بیبش 
. دندش لاحشوخ  رایسب  مشاه  ینب  تبحم  رد  وا  راصبتسا  شناد و  مهف و  رهاظ و  تایه  زا  هک  دندید  ار  ملسم  وبا  و 

دـش دـمآ و  نانآ  شیپ  رهـش  نآ  رد  ناشیا  تماقا  تدـم  مامت  رد  ملـسم  وبا  دـندرک و  لزنم  طساو  ياـههناخرفاسم  زا  یکی  رد  هورگ  نیا 
هک دوب  یلجع  نیطب  نب  ریمع  زینک  مردام  تفگ  دندیـسرپ ، ملـسم  وبا  راک  یگنوگچ  زا  نانآ  دنتفرگ و  سنا  رگید  کی  هب  هکنانچ  تشاد 
رد نم  دندیرخ و  ار  وا  سیردا  نارسپ  لقعم  یـسیع و  تخورف ، دوب  رادراب  هک  ار  مردام  ریمع  دش و  هلماح  نم  هب  تخیمآرد و  وا  اب  ریمع 

. مناشیا كولمم  هدرب و  نوچمه  عقاو  رد  ماهدش و  دلوتم  ود  نآ  هناخ 
، دوب هدمآ  جح  ماجنا  يارب  مه  یلع  نب  دمحم  ماما  دندیـسر و  هکم  هب  دنتفر و  هکم  هب  هرـصب  هار  زا  دندرک و  تکرح  طساو  زا  هورگ  نآ 
هب دوخ  نتفر  زا  ار  وا  سپـس  دـناهدناشن و  ار  وا  یتـسود  تخرد  هدرک و  مهارف  هنیمز  ناـسارخ  همه  رد  هک  دـنداد  شرازگ  ماـما  هب  ناـنیا 

دنتخاس و هاگآ  ینادنز  ناردارب  اب  رادید  طساو و 
______________________________

رهش نیا  دناهدیمان ، طساو  ارنآ  ببس  نیمه  هب  دراد و  هلصاف  گنسرف  هاجنپ  مادک  ره  اب  هک  هرصب  هفوک و  نایم  هلجد ، رانک  يرهـش  - 426
م) . ) گنهرف داینب  پاچ  یتیآ ص 349  دمحملا  دبع  ياقآ  ملقب  نادلبلا ، میوقت  همجرت  ك ، ر . تسا ، هتخاس  فسوی  نب  جاجح  ار 

381 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دیـسرپ ماما  تسوکین ، راتفگ  هدیدنـسپ و  نهذ  نشور و  شنیب  ياراد  دنتفگ  دندرک و  لقن  ار  وا  مهف  درخ و  شوه و  ملـسم و  وبا  تافص 

وا ياهراک  تسا و  هدوب  نانچ  نینچ و  وا  ناتساد  تسا و  یلجع  نیطب  نب  ریمع  رسپ  هک  درادنپیم  شدوخ  دنتفگ  هدرب ؟ ای  تسا  دازآ  ایآ 
ار وا  دیدرگرب و  طساو  هار  زا  نانچمه  دیتشگزاب  نوچ  تسا و  ردام  عبات  دـنزرف  تفگ  یلع  نب  دـمحم  دـندرک ، لقن  ماما  يارب  لصفم  ار 
ارم رگید  لاسما  زا  سپ  منکیم  روصت  دـنچ  ره  مهد ، رارق  دـصاق  هداتـسرف و  امـش  دوخ و  نایم  ار  وا  نم  ات  دـیتسرفب  همبمح  هب  دـیرخب و 
واب يدوزب  نم  دیشاب و  شیدناریخ  واب  تبسن  دوب  دهاوخ  میهاربا  مرـسپ  نیا  امـش  ياوشیپ  دمآ  شیپ  هثداح  نم  يارب  رگا  دید و  دیهاوخن 

. درک مهاوخ  تیصو  شرافس و  امش  هرابرد  مه 
ملسم وبا  هب  ماما  هک  دنداد  عالطا  دندید و  ار  سیردا  نارسپ  لقعم  یـسیع و  دندرک و  روبع  طساو  زا  دنتـشگرب و  ناسارخ  يوسب  موق  نآ 

. دندیشخب ماما  يارب  ار  ملسم  وبا  ود  نآ  هک  دناهتفگ  دنشورفب ، ار  وا  ود  نآ  هک  تسا  هتساوخ  دراد و  جایتحا 
رد هک  ییاههناشن  اب  هک  دش  راودیما  دید و  یکین  ياههناشن  وا  يامیس  زا  دید  ار  وا  ماما  نوچ  دنداتسرف و  ماما  شیپ  ار  ملـسم  وبا  موق  نآ 

. دوشب توعد  راک  رادهدهع  ومه  دید  وا 
. تفر ناشیا  شیپ  ماما  يوس  زا  اهراب  ملسم  وبا  داد و  رارق  ناشیا  دوخ و  نایم  دصاق  هداتسرف و  ار  وا  ماما 

: ماما گرم 

ملـسم وبا  هب  دش و  راک  رادهدـهع  دوب  شنارـسپ  رتگرزب  هک  دـمحم  نب  میهاربا  شرـسپ  وا  زا  سپ  تشذـگرد ، یلع  نب  دـمحم  ماما  نوچ 
. دناسرب ناشیا  عالطاب  ار  وا  ینیشناج  یلع و  نب  دمحم  تشذگرد  ربخ  دورب و  ناسارخ  قارع و  رد  نایعاد  شیپ  هک  داد  روتسد 

نانآ عالطاب  ار  میهاربا  روتسد  درک و  تاقالم  دندوب  وا  هارمه  هک  ار  ینایعیـش  هملـس و  وبا  دیـسر  قارع  هب  نوچ  درک و  تکرح  ملـسم  وبا 
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. دناسر
هایـس ياههماج  ماما  گرم  هودـنا  هناشن  هب  نانآ  دـناسر و  ناشیا  عالطاب  ار  ربخ  دـید و  ار  نیمزرـس  نآ  نایعاد  تفر و  ناـسارخ  هب  سپس 

. دندیشوپ
382 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

بیبش و نب  ۀبطحق  وا  زا  سپ  دوب و  [ 347  ] اسن گرزب  سانشرس و  درم  هک  دوب  هعازخ  هتسباو  شیرح  دیشوپ  هایس  هماج  هک  سک  نیتسخن 
. دیدرگ راکشآ  نانآ  راک  دش و  رایسب  نایعیش  رامش  ناسارخ  مامت  رد  دندیشوپ و  هایس  هماج  ناشیا  ناوریپ  همه  سپس 

تـشون فسوی  يارب  ماشه  دـناسر ، وا  عـالطاب  ار  ربخ  و  تشون ، ماـشه  يارب  ار  عوضوم  دوب  قارع  ود  ره  ياورناـمرف  هک  رمع  نب  فسوی 
. دتسرفب وا  شیپ  دشاب  هتشاد  لماک  تریصب  هقطنم  نآ  نایماظن  ناهدنامرف و  ناسارخ و  روما  رد  هک  ار  يدرم 

. دوب هتشامگ  تموکح  هب  ار  ینارهب  هلظنح  نب  رفعج  هدرک و  رانکرب  ناسارخ  زا  ار  نمحرلا  دبع  نب  دینج  رمع ، نب  فسوی 
رد ناگماجهایس  راک  هک  تشون  وا  يارب  داتسرف و  یفنح  هیطع  نب  طیلـس  نب  میرکلا  دبع  هارمه  ياهمان  فسوی  يارب  رفعج  ماگنه  نیا  رد 

. دناهتفریذپ ار  نایعاد  توعد  يرایسب  هورگ  تسا و  هتفرگ  الاب  ناسارخ 
کیپ ياهبکرم  اب  ار  طیلس  نب  میرکلا  دبع  دتسرفب ، وا  شیپ  ار  ناسارخ  روما  هب  هاگآ  يدرم  هک  دیـسر  فسوی  يارب  ماشه  همان  نوچ  و 
دورد تفـالخ  هب  وا  رب  متفر و  ماـشه  شیپ  مدیـسر  قـشمد  هب  نوـچ  مدرک و  تکرح  دـیوگیم  میرکلا  دـبع  تشاد . لیـسگ  ماـشه  شیپ 

؟ تسا هنوگچ  نآ  مدرم  ناـسارخ و  هب  تبـسن  وت  عـالطا  تفگ  یفنح ، هیطع  نب  طیلـس  نب  میرکلا  دـبع  متفگ  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ  متفگ ،
شرازگ تسا و  هداتـسرف  رمع  نب  فسوی  شیپ  همان  هارمه  ارم  ینارهب  هلظنح  نب  رفعج  ناسارخ  ریما  متفگ  واب  مراد و  عالطا  الماک  متفگ 

. تسا هتشون  وا  يارب  ار  ناسارخ  ياهدماشیپ 
هب تسا و  ناشیا  زا  کیمادک  رب  تاهدـیقع  وت  مراپـسب  نیمزرـس  نآ  رد  میقم  نارادرـس  زا  یکی  هب  ار  ناسارخ  تموکح  مهاوخیم  تفگ 

؟ تسا نآ  يارب  رتهتسیاش  یسک  هچ  وت  رظن 
يا متفگ  ببس  نیمهب  مدوب و  اهینامی  رادفرط  نم  دیوگیم  میرکلا  دبع 

______________________________

داینب پاچ  نادلبلا ص 521  میوقت  همجرت  ك ، ر . سخرس ، لامـش  یگنـسرف  تفه  تصـش و  رد  تمعنرپ  گرزب و  يرهـش  ءاسن : - 427
م) . ) گنهرف

383 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
؟ تسیک وا  تفگ  یلفاغ ؟ تسا  دنمهرهب  زین  دوخ  موق  ینابیتشپ  زا  هک  رگهلیح  دنمورین و  عاجـش و  كریز و  يرادرـس  زا  ارچ  نانمؤم  ریما 
اب گـنج  رد  بلهم  ناـهارمه  زا  شردـپ  متفگ  تسا ؟ فورعم  یناـمرک  هب  ارچ  تفگ  یناـمرک ، هب  فورعم  يدزا  یلع  نب  عیدـج  مـتفگ 

. تسا فورعم  ینامرک  هب  ببس  نیاب  هدش و  دلوتم  نامرک  رد  وا  هدوب و  جراوخ 
. دنتشادن تسود  ار  اهینامی  هیما  ینب  ناهاشداپ  رگید  ماشه و  و  مرادن ، يزاین  اهینامی  هب  تفگ 

تسا و فورعم  ءالیملا  وبا  هب  هک  میعن  نب  ییحی  متفگ  تسیک ؟ وا  تفگ  یلفاغ ؟ رونخـس  هدومزآ و  راک  ناولهپ  زا  نانمؤم  ریما  يا  متفگ 
. تفرگ ار  اههنخر  ناوتیمن  هعیبر  هلیبق  دارفا  اب  اریز  تسین  واب  يزاین  ارم  تفگ  تسا ، ةریبه  نب  ۀلقصم  هدازردارب 

نم دیدنـسپ ، ار  وا  ماشه  هکنیا  لثم  نک ، باختنا  ار  یثیل  لقعم  نب  لیقع  داژن  ـالا  كریز و  دـنمدرخ  راوگرزب  درم  ناـنمؤم  ریما  يا  متفگ 
يزاین واب  ارم  تفگ  تسا ، تفعیب  توهـش  مکـش و  ظاحل  زا  متفگ  یبیع ؟ هچ  تفگ  يریگب ، هدیدان  ار  وا  بیع  کی  هک  یطرـشب  متفگ 

. تسین
هک تهج  نیا  زا  ماشه  و  رامگب ، راک  نیا  رب  ار  یملـس  محازم  نب  نسحم  هدـیزرو  ناولهپ  نادراک و  لماک  رادرـس  تروص  نیا  رد  متفگ 
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مدرم رتوگغورد  وا  متفگ  یبـیع ؟ هچ  تفگ  ینک ، تشذـگ  وا  بیع  کـی  زا  هک  یطرـشب  متفگ  دیدنـسپ ، ار  وا  دوب  اهيرـضم  زا  نسحم 
. مرادن يزاین  مه  واب  تفگ  تسا ، هجهل  ياراد  وا  راتفگ  تسا و 

رذنم نب  نیضح  نب  ییحی  تسا  فورعم  امش  زا  يوریپ  رد  امش و  نامیپ  دهع و  تسب  ياپ  امش و  رادربنامرف  هک  ار  يدرم  نیا  ربانب  متفگ 
؟ درک دودسم  ار  ییهنخر  ناوتیمن  هعیبر  دارفا  اب  هک  متفگن  وت  هب  رگم  تفگ  نک ، باختنا  ار  ۀلعو  نب  ثراح  نب 

طرشب متفگ  دیدنسپ ، ار  وا  ماشه  دوب  اهيرضم  زا  نوچ  و  نک ، باختنا  ار  ملـسم  نب  ۀبیتق  رـسپ  نطق  روالد  ناولهپ  لماک و  رادرـس  متفگ 
زا دتفا  وا  تسدب  تموکح  نوچ  هک  مسرتیم  متفگ  یبیع ؟ هچ  تفگ  يریگب ، هدیدان  ار  وا  بیع  کی  هکنآ 

384 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دندوب هدرک  شروش  شردپ  دض  رب  نایهاپس  همه  هک  دریگب  ماقتنا  شردپ  یهاوخنوخ  هب  ناسارخ  نایرکشل 

. مرادن واب  يزاین  تفگ 
اهيرضم زا  نوچ  دز و  کین  لاف  مانب و  مه  ماشه  دیوگ  یلفاغ ؟ یثیل  رایس  نب  رصن  ربدم  هدومزآ و  نمادکاپ و  عاجـش  درم  زا  ارچ  متفگ 

هریـشع و زا  ینایرکـشل  ناسارخ  رد  وا  متفگ  تسیچ ؟ تفگ  يریگب ، هدـیدان  ار  زیچ  کی  هکنآ  طرـشب  متفگ  درک ، ادـیپ  لـیامت  واـب  دوب 
. دنشاب شنادنواشیوخ  هلیبق و  زا  نایهاپس  زا  یخرب  هک  دوب  دهاوخ  دنمورین  ناسارخ  تموکح  رد  یسک  درادن و  دوخ  نادنواشیوخ 

وگب ورب و  ناریبد  شیپ  مالغ  يا  تفگ  نامالغ  زا  یکی  هب  ماشه  دراد ؟ شزرا  نم  دوخ  زا  رتشیب  هریـشع  هلیبق و  مادـک  هیاـمورف  يا  تفگ 
نک تکرح  فقوت  نودب  تفگ  داد و  نمب  ارنآ  دندروآ ، ماشه  شیپ  دش و  هتـشون  نامرف  مدنامه  روایب ، دنـسیونب و  ار  وا  تموکح  نامرف 

. دنناسرب ناسارخ  هب  راپاچ  کیپ و  ياهبکرم  اب  ارم  داد  روتسد  و  ناسرب ، رایس  نب  رصن  هب  ار  نامرف  نیا  و 
هد داد  روتـسد  مدرپس ، واب  ار  نامرف  متفای و  روضح  رایـس  نب  رـصن  هناخ  رد  مدیـسر و  ناسارخ  هب  ات  مدرک  تکرح  دیوگیم  میرکلا  دبع 

. دنهدب نم  هب  شاداپ  مهرد  رازه 
نوچ رفعج  داد ، دوب  هتـسشن  تخت  رب  هک  واـب  ار  ناـمرف  تفر و  دوـب  ناـسارخ  ریما  هک  هلظنح  نب  رفعج  شیپ  تشادرب و  ار  ناـمرف  هاـگنآ 

شوگ و اپارـس  نانمؤم  ریما  نامرف  ربارب  رد  تفگ  دناشن و  تخت  يور  دوخ  رانک  ار  وا  تفرگ و  ار  رایـس  نب  رـصن  تسد  دـناوخ  ار  نامرف 
. مرادربنامرف

اعد وا  يارب  رفعج  [ 428 . ] هدـب نامرف  یهاوخیم  هچ  ره  هب  تسا و  وت  نآ  زا  تموکح  لاـح  رهب  هک  نادـب  فلخ  وبا  يا  تفگ  واـب  رـصن 
. درپس واب  ار  تموکح  درک و 

نایجاح هارمه  سانـشان  روطب  دـندرک و  جـح  گنهآ  بیبش  نب  ۀـبطحق  مثیه و  نب  کلام  طرق ، نب  زهال  ریثک ، نب  نامیلـس  ماگنه  نیا  رد 
هک دنداد  ربخ  واب  دوب و  هدمآ  هکم  هب  مه  دمحم  ماما  رسپ  میهاربا  لاس  نآ  رد  دنتفر ، هکم  هب  دندرک و  تکرح 

______________________________

م) . ) تسا مارتحا  رب  لیلد  باطخ  رد  هینک  ندرب  راکب  هک  دنراد  هجوت  دنمجرا  ناگدنناوخ  - 428
385 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هب دـندوب و  هدرب  دوخ  اـب  دـندوب  هداتـسرف  میهاربا  يارب  نایعیـش  هک  ار  یلاوـما  دـنراد و  قاـفتا  وا  اـب  ندرک  تعیب  يارب  ناـسارخ  رد  مدرم 
هورع نم  مالغ  هب  تفگ  مهرد ، رازه  تسیود  راـنید و  رازه  هد  دـنتفگ  تسا ؟ رادـقم  هچ  تفگ  میاهدروآ ، وت  يارب  یلاـم  دـنتفگ  میهاربا 

. دنداد واب  دیهدب و 
هک مردـپ  ماهدومزآ و  ار  وا  تناما  لقع و  هک  مراذـگاو  ملـسم  وبا  هب  ار  ناـسارخ  راـک  هک  منیبیم  تحلـصم  نینچ  تفگ  ناـشیاب  میهاربا 

، دنک لقتنم  ام  هب  ار  تموکح  هک  دشاب  یـسک  وا  مدنموزرآ  تسا و  هدرک  نایب  ام  يارب  ار  وا  هدیدنـسپ  تافـص  داب  وا  رب  دنوادخ  تمحر 
نامرف يار و  دینک و  يراکمه  وا  اب  دیهد و  يرای  ار  وا  دیریذپب و  ار  وا  نامرف  دیونشب و  ار  وا  نخس  متـسرفیم  امـش  هارمه  ار  وا  نیا  ربانب 
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. دیدنب راک  ار  وا 
. میرادربنامرف نامرف و  هب  شوگ  وت  نامرف  ربارب  رد  ماما  يا  دنتفگ ،

تفرگیم تعیب  اهیناسارخ  زا  تسب و  مدرم  توعد  رب  تمه  ملسم  وبا  دندمآ ، ناسارخ  هب  دوب  ناشیا  هارمه  ملسم  وبا  هک  یلاح  رد  نانآ 
دـش دـمآ و  ناسارخ  رهـش  هیحاـن و  ره  هب  ناـناگرزاب  ساـبل  رد  ناـنآ  داتـسرف و  ناـسارخ  یحاون  زا  یکی  هب  ار  دوخ  ناراـی  زا  کـی  ره  و 

. دندرکیم
اب هک  یناسک  رب  درک و  دهاوخ  مایق  جورخ و  ینیعم  زور  هک  دادیم  هدـعو  ار  نانآ  ملـسم  وبا  دـندرک و  تعیب  وا  اب  هوبنا  مدرم  ناهج  کی 
دش نانچ  دنوش و  جورخ  يارب  هدامآ  نیعم  زور  نآ  يارب  داد  روتـسد  تشامگ و  ار  دوخ  نارای  زا  يدرم  هیحان  ره  رد  دندرکیم  تعیب  وا 

. دندرک تعیب  وا  اب  نآ  تشد  هوک و  کیدزن و  رود و  ناسارخ و  نیمزرس  مامت  هک 
تبحم یتسود و  اب  هارمه  شراک  دندوب و  هدیسرن  وا  زا  شیپ  وا  نارای  زا  کیچیه  هک  دیسر  ییاج  هب  مدرم  توعد  عوضوم  رد  ملـسم  وبا 
نودب هراومه  دنتسکشیمن و  ار  دوخ  دنگوس  دندروخیم و  دنگوس  واب  هک  نانچنآ  دش  هعیش  رظن  رد  مدرم  رتتلزنم  دنلب  زا  راوتـسا و  وا 

: دنتفگیم نخس  وا  هرابرد  دنوش  هتسخ  هکنیا 
تفالخ رد  لاس  شـش  کلملا و  دـبع  نب  دـیزی  تفالخ  رد  لاس  راهچ  درک  تموکح  قارع  ود  ره  رب  لاـس  هد  يرـسق  هللا  دـبع  نب  دـلاخ 

هبساحم و هب  ار  دلاخ  فسوی  تشامگ ، ار  رمع  نب  فسوی  وا  ياجب  تخاس و  رانکرب  ار  وا  ماشه  نوچ  و  ماشه ،
386 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

زا دـلاخ  درک و  ینادـنز  قارع  رد  دوـخ  دزن  ار  وا  دوـب  هدرک  ریذـبت  هدیـشخب و  مدرم  هـب  هـک  مـهرد  رازه  هد  يارب  دیــشک و  تساوخزاـب 
. دوب برع  نادنمتواخس  ناگدنشخب و 

تـشون ماشه  دنکیم ، يراددوخ  نآ  تخادرپ  زا  دلاخ  و  تسا ، هدرک  تشادزاب  لام  نآ  ببـس  هب  ار  دلاخ  هک  تشون  ماشه  يارب  فسوی 
و ینکیم ؟ يراددوخ  هاشداپ  لاـم  نیا  تخادرپ  رد  ارچ  نهاـک  رـسپ  يا  تفگ  درک و  راـضحا  ار  دـلاخ  فسوی  دریگب ، تخـس  دـلاخ  رب 

. تشاد ترهش  تناهک  هب  هک  دوب  دلاخ  ناکاین  زا  یکی  بعص  نب  قش  نهاک  زا  وا  دوصقم 
. دنتشاد هناخیم  فئاط  رد  تگرزب  ردپ  ردپ و  هکنآ  لاح  و  ینکیم ؟ شنزرس  نم  فرش  هب  ارم  شورفیم  رسپ  يا  تفگ  واب  دلاخ 

وا زا  تسد  دـنک و  دازآ  ار  وا  اـت  تشون  رمع  نب  فسوی  هب  تسا  هدیـشخب  مدرم  يارب  ار  لاـم  نآ  دـلاخ  هک  دیـسر  ربخ  ماـشه  هب  نوچ  و 
. درادرب

مایق رهش  نآ  رد  [ 429  ] مالـسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـیز  هک  یماگنه  ات  دوب  میقم  هفوک  رد  ناـنچمه  دـلاخ 
نارای دندش  يورایور  [ 430  ] هسانک رد  تفر و  وا  هلباقم  هب  فسوی  دوب و  هدـجیه  دـصکی و  لاس  رفـص  هام  رد  دـیز  ماـیق  جورخ و  درک ،
هسانک رد  ار  شندب  داتسرف و  ماشه  يارب  ار  شرس  دز و  ار  شندرگ  تفرگ  ار  دیز  فسوی  دنتخیرگ و  دندیـشک و  تسد  وا  يرای  زا  دیز 

. دیشک رادب 
تقفاوم ماشه  دزادرپب ، نارفاک  اب  گنج  هب  هنابلطواد  دورب و  [ 431  ] سوسرط هب  هک  تساوخ  هزاجا  وا  زا  تشون و  همان  ماشه  يارب  دـلاخ 

: دوب میقم  شاب  هدامآ  لاح  رد  اجنامه  تفر و  اجنآ  هب  دلاخ  درک و 

: ماشه دلاخ و  نایم  یقافتا 

ینزهار يدزد و  هک  سرعملا  وبا  هب  فورعم  یقارع  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
______________________________

م) . ) تسا هدمآ  نتم  رد  مالسلا  مهیلع  هیئاعد  هلمج  - 429
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پاچ نادـلبلا ص 282 ج 7  مجعم  توقای ، ك ، ر . تسا ، هفوک  تالحم  زا  یکی  مان  تسا و  زیرهبورکاخ  ینعمب  تغل  رد  هساـنک : - 430
م) . ) رصم

همجرت ك ، ر . تسا ، نآ  رد  مه  نومام  روگ  هک  هنارتیدـم  يایرد  یقرـش  لامـش  هراـنک  تمعنرپ  گرزب و  ياهرهـش  زا  سوسرط : - 431
م) . ) نادلبلا ص 269 همجرت 

387 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دیـسریمارف بش  نوچ  دـندناسر و  قشمد  هب  ار  دوخ  ناـنآ  دـندوب ، شهارمه  هفوـک  نادزد  زا  یهورگ  دـمآ و  ماـش  هب  هفوـک  زا  درکیم 

رگید هشوگ  هب  دوخ  نارای  اب  وا  دنتخادرپیم  شتآ  ندرک  شوماخ  هب  وهایه  اب  مدرم  نوچ  دـندزیم و  شتآ  ار  رازاب  زا  ییهشوگ  تسخن 
. تخیرگیم تشادیمرب و  تسناوتیم  هچنآ  تسکشیم و  ار  اهلفق  تفریم و  رازاب 

نیا نانمؤم  ریما  يا  تفگ  دمآ و  ماشه  شیپ  دیزرویم ، ینمشد  وا  اب  دوب  هللا  دبع  نب  دلاخ  يومع  رـسپ  هکنآ  اب  يرـسق  ضایع  نب  موثلک 
. تسوا نامالغ  يرسق و  هللا  دبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  راک  طقف  هدمآ و  دیدپ  هزات  هتشادن و  هقباس  قشمد  رد  اهیزوسشتآ 

. دندرک ینادنز  ار  شیاهمالغ  وا و  داد  روتسد  دندروآ و  وا  شیپ  شنامالغ  اب  دنتفرگ و  ار  دلاخ  نب  دمحم  داد  روتسد  ماشه 
دوز حبـص  زا  زور  نآ  يادرف  دـمآ و  دورف  دوخ  هناـخ  رد  دـناسر و  قشمد  هب  ار  دوخ  دیـسر  دوب  سوسرط  رد  هک  دـلاخ  هب  ربخ  نیا  نوچ 
داهج هب  ماشه  نامرف  هزاجا و  اب  نم  مدرم  يا  تفگ  دندش  عمج  شاهناخ  رد  یتیعمج  نوچ  دنهد و  مالـس  هک  دنتفریم  وا  ندـید  هب  مدرم 
یسک هب  درادنرب  نم  زا  تسد  ماشه  رگا  دنگوس  ادخ  هب  راک ؟ هچ  ماشه  اب  ارم  مدرم  يا  تسا  هدرک  ینادنز  ارم  نامالغ  رـسپ و  وا  متفر و 

، دوب یلع  نب  دـمحم  نب  میهاربا  وا  دوصقم  دراد و  رـس  رب  قارع  ياوه  تسا و  ماش  رد  شاهناـخ  زاـجح و  زا  وا  لـصا  هک  منکیم  توعد 
هکنآ نودـب  دروآیم  نابز  رب  ار  ماشه  مان  طقف  راب  ره  و  دـییوگب ، ماـشه  هب  ار  بلاـطم  نیا  نم  لوق  زا  هک  مهدیم  هزاـجا  امـش  هب  اـنامه 

. نانمؤم ریما  دیوگب 
. منک لمحت  ار  وا  وا ، میظع  قح  میدق و  تمرح  ساپب  دیاب  نم  تسا و  هدش  فرخ  مثیهلا  وبا  تفگ  دیسر  ماشه  هب  ربخ  نیا  نوچ  و 

درکیمن و ییانتعا  تفریمن و  وا  شیپ  دوب و  نیگمـشخ  وا  رب  درکیم و  شنزرـس  ار  ماشه  دنام و  قشمد  رد  نانچمه  هللا  دـبع  نب  دـلاخ 
هک یلاح  رد  داد و  مالـس  دمآ و  دلاخ  هناخ  هب  یبلک  بیوث  نب  نمحرلا  دـبع  مانب  يدرم  دیـشوپیم . مشچ  درکیم و  لمحت  ار  همه  ماشه 

: تفگ نینچ  دندوب  دلاخ  هناخ  رد  فارشا  زا  دنچ  ینت 
دنوادخ هک  تسا  وت  رد  تلصخ  هد  هک  مرادیم  تسود  ارت  نم  مثیه  ابا  يا  " 

388 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
يراوگرزب تدوخ و  سلجم  رد  وت  راقو  ینابرهم و  يرگداد و  يرادنید و  وفع و  مرک و  درادیم ، تسود  وت  زا  ار  تلصخ  هد  نآ  لاعتم 

". بدا يدنواشیوخ و  دنویپ  تیاعر  و 
اجناب راکهبت  بیوث  نب  نمحرلا  دـبع  نیا  راـک  تفگ  دیـسر  ماـشه  هب  ربخ  نیا  نوچ  تفگ ، وکین  نخـس  داتـسرف و  دورد  وا  رب  مه  دـلاخ 

، تسا هدشن  عمج  دنیوا  ياهنیمزرـس  مدرم و  رب  دنوادخ  نیما  هک  افلخ  زا  کیچیه  رد  هک  دنک  نایب  یتافـص  دلاخ  يارب  هک  تسا  هدیـشک 
. دنتخاس دیعبت  قشمد  زا  دندرک و  بدا  ار  وا  داد  روتسد  ماشه 

. تفگ نینچ  دندوب  وا  شیپ  ماش  ناگرزب  نارس و  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دیسر  هللا  دبع  نب  دلاخ  هب  ربخ  نیا  نوچ 
بجعت درادیم  تسود  ارم  تافـص  نآ  يارب  هک  هتـشاد  راـهظا  تسا و  هتفگ  ارم  تلـصخ  دـنچ  هک  يدرم  اـب  ماـشه  راـتفر  نـیا  زا  اـیآ  " 

نب هللا  دبع  تسا  هتفگ  نم  يارب  نمحرلا  دبع  هچنآ  زا  رتمهم  بتارم  هب  ینخـس  هکنآ  لاح  تسا و  هدنار  نوریب  هدز و  ار  وا  هک  دـینکیمن 
رتهب و ترظن  رد  تاهداوناخ  دارفا  نایم  وت  نیـشناج  ایآ  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  ماشه  هب  هک  دوب  یماگنه  نآ  و  تسا ، هتفگ  وا  يارب  یفیص 

یتسه مدرم  نیمز و  رب  دنوادخ  هفیلخ  وت  تفگ  ماشه  هب  وا  و  نم . نانیشناج  هفیلخ و  هتبلا  تفگ  ماشه  و  وت ؟ هداتـسرف  ای  تسا  رتبوبحم 
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نب هللا  دـبع  نخـس  نیا  ماشه  وا ، زا  يرتیمارگ  دـنوادخ  رظن  رد  وت  نیا  ربانب  تسا  ناشیا  يارب  ادـخ  لوسر  ص )  ) دـمحم هک  نآ  لاـح  و 
هتفگ وا  درادیم و  تسود  دـنوادخ  هک  ار  یلاـصخ  دریگیم و  مشخ  نمحرلا  دـبع  رب  نونکا  درکن و  در  تسا  رفک  هیاـپمه  هک  ار  یفیص 

. دنکیم راکنا  درادیم ، تسود  مه  ارم  درادیم  تسود  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  هتکن  نیمه  هطساوب  تسا 
زا [ 432  ] هاـم تفه  لاـس و  هدزوـن  نوـچ  و  تفرگن ، شراـتفگ  نیا  رب  ار  وا  درکن و  ییاـنتعا  دیـسر  ماـشه  عـالطاب  مه  نخـس  نیا  نوـچ 

راتفرگ تشذگ  ماشه  تموکح 
______________________________

هیضق لقن  مه  نآ  راصتخا و  نیاب  ار  ماشه  تموکح  هام  تفه  لاس و  هدزون  يرونید  هفینح  وبا  ارچ  هک  تسا  بجعت  لاؤس و  ياج  - 432
. تسا هتـساک  لاوطلا  رابخا  تیمها  زا  هلاسم  نیا  تسا و  هحفـص  زا 200  شیب  يربط  همجرت  رد  هکنآ  لاـح  تسا و  هدـنارذگ  وا  دـلاخ و 

(م)
389 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. درپس کلملا  دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  دوخ  هدازردارب  هب  ار  تموکح  دش و  گرم  يرامیب 

: دیزی نب  دیلو 

جارخ هدنامزاب  زا  هک  یلاوما  يارب  ار  دلاخ  داد  روتسد  نالیغ  نب  دیعس  دوخ  هطرـش  رالاس  هب  دیـسر  تفالخ  هب  دیزی  نب  دیلو  نوچ  [ 433]
. دسرب نم  شوگب  شدایرف  هک  نک  هجنکش  نانچ  ار  وا  تفگ  واب  دنک و  راتفر  تخس  وا  اب  دریگب و  دوب  شاهدهع  رب  قارع  ود 

هملک کی  دلاخ  داد و  هجنکـش  فلتخم  عاوناب  ار  وا  زور  کی  درب و  نادنز  هب  دیـشک و  نوریب  ار  وا  دمآ و  دلاخ  هناخ  هب  نالیغ  نب  دیعس 
. درواین نابز  رب  مه 

. تسا هدورس  ار  تایبا  نیا  دلاخ  رازآ  هجنکش و  هرابرد  ینیق  نب  ثعشا 
یتدم امش  هک  دنگوس  مدوخ  ناجب  اهریجنز . رد  تسا و  ریسا  شیرق  شیپ  شردپ  ظاحل  زا  هچ  دوخ و  ظاحل  زا  هچ  مدرم  نیرتهب  انامه  " 

وا ششخب  یکین و  دیدرک  ینادنز  ار  يرـسق  هللا  دبع  نب  دلاخ  رگا  دیدرک ، لامیاپ  یتخـس  هب  ار  وا  دیتخادنا و  نادنز  رد  ار  دلاخ  ینالوط 
". دیاهدرکن ینادنز  ار  وا  کین  مان  لیابق و  رد 

اب هک  يرمض  نمحرلا  دبع  نب  دایز  ماگنه  نیا  رد  تسشن ، داد و  ماعراب  دیلو  دروآ و  دیلو  يارب  ار  قارع  ود  لاوما  یفقث  رمع  نب  فسوی 
. يراپسب نم  هب  ار  دلاخ  هکنآ  طرشب  مزادرپب  مهرد  نویلیم  جنپ  هک  داب  نم  رب  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  دوب  نمشد  دلاخ 

واب ارت  هکنآ  اـی  يزادرپیم  اـیآ  میرپسب  واـب  ارت  هک  دـهدیم  مهرد  نویلیم  جـنپ  نمحرلا  دـبع  داد  ماـیپ  دوب  نادـنز  رد  هک  دـلاخ  هب  دـیلو 
. میراپسب

تخادرپ تنامض  وت  يارب  هک  یهاوخب  نم  زا  رگا  و  دنتـسین ) هدرب   ) دنـشورفیمن ار  بارعا  منادیم  هک  اجنآ  ات  داتـسرف  مایپ  دیلو  هب  دلاخ 
. درک مهاوخن  منکب  ییهشارخ 

نب فسوی  هب  ار  وا  دید  لام  نآ  تخادرپ  زا  ار  دلاخ  يراددوخ  نوچ  دیلو 
______________________________

نبا سیراپ و  پاچ   8 بهذلا ج 6 ص 12 - جورم  يدوعسم ، هبك ، ر . درم ، نیا  زیمآرفک  نانخس  یقالخا و  لیاذر  زا  عالطا  يارب  - 433
م) . ) رصم پاچ   452 تاحفص 460 / ج 4  دیرفلا ، دقع  هبر - دبع 

390 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
، نک تخادرپ  هب  روبجم  ار  وا  هبلاطم و  وا  زا  تسوا  هدـهع  رب  هک  ار  ییاهزیچ  ماـمت  ربب و  قارع  هب  دوخ  اـب  ار  وا  تفگ  درک و  میلـست  رمع 
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نادــنز هـب  ار  وا  زاـب  درکیم و  هجنکــش  دروآیم و  نوریب  نادــنز  زا  ار  وا  زور  هـمه  درب و  طــساو  هـب  دوـخ  اــب  ار  وا  رمع  نـب  فـسوی 
تفگ دـلاخ  ینکیم ، يراددوخ  لام  نیا  تخادرپ  زا  ارچ  قمحا  نز  رـسپ  يا  تفگ  دروآ و  نوریب  نادـنز  زا  ار  وا  يزور  دـنادرگیمرب ،

نیگمشخ رمع  نب  فسوی  تفگ ، مهاوخن  نخـس  مه  هملک  کی  وت  اب  زگره  دنگوس  ادخ  هب  راکچ ؟ ناردام  مان  اب  ارت  دانک  تنعل  تیادخ 
هک ییابع  نامه  اب  هنابش  ار  دلاخ  فسوی  تشک ، ار  دلاخ  هکنآ  ات  درک  وا  هجنکش  هب  عورش  داهن و  رادهنادند  گنـس  دلاخ  هنیـس  رب  دش و 

. درک نفد  تشاد  نت  رب 
. دورس ار  تایبا  نیا  دیزی  نب  دیلو 

. دش هتخیسگ  دوب و  هتسویپ  یتسود  هتشر  هک  يراگزور  يروآیمن ، دایب  ار  لاصو  راگزور  ییآیمن و  ناجیه  هب  ایآ  " 
نکم دای  يدعس  نادناخ  زا  سپ  نیا  زا  دزیریم  کشا  وت  مشچ  زا  کشم  هناهد  نوچ  تسا و  نازیر  نآ  يارب  وت  ياهکـشا  نونکا  يرآ ،

. میرتشیب نانآ  زا  رامش  لام و  ظاحل  زا  ام  هک 
. میهدیم هجنکش  یتخس  يراوخ و  اب  ار  نانآ  میتسه و  مدرم  کلام  روز  هب  ام 

. میرادن يرگید  هرهب  یتخبدب  يدوبان و  زج  نانآ  يارب  میربیمورف و  یتخبدب  ياهبادرگ  هب  ار  نانآ 
. دنشاب هتشاد  یهاوخشزوپ  تصرف  هک  دوبن  نانچ  میدرک و  لامیاپ  نیمزرس  ره  رد  ار  اهيرعشا  ام 

. دنربیم هانپ  وس  رهب  میتخادنا  يراوخ  یتخبدب و  هب  نوچ  مه  ار  نوکس  هدنک و  لیابق 
. میدرک تسار  نانآ  هلیسو  دوب  هدش  ژک  ار  هچنآ  میدرک و  تیوقت  رازن  ینب  اب  ار  دوخ  یهاشداپ 

. دندرکیم عافد  وا  زا  دندوب  درم  لیابق  نیا  رگا  تسا  هدش  هتشک  ام  نایم  هک  تسا  دلاخ  نیا 
391 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ام هک  دندرکیمن  اهر  ریـسا  هنهرب و  هنوگنیا  ار  وا  دشیمن و  عیاض  نینچ  دلاخ  ياهیبوخ  اهیکین و  دـندوب  برع  یتسارب  ناطحق  ینب  رگا 
. مینک لیمحت  وا  رب  ار  دوخ  نیگنس  ياهریجنز 

": دنتفاین ینخس  چیه  دوخ  يراوخ  ینوبز و  هب  خساپ  يارب  تسا و  هدرک  لامیاپ  ار  نانآ  ینوبز  یتخبدب و  اما 
ماش فلتخم  ياهرهـش  زا  ناگمه  دـندش و  رطاخ  هدـیجنر  تخـس  دندینـش  ار  تایبا  نیا  دـندوب  نکاس  ماش  فارطا  رد  هک  اهینامی  نوچ 

قـشمد رد  ار  دـلاخ  نب  دـمحم  داد  نامرف  دیـسر  دـیلو  عالطاب  ناشیا  تکرح  نوچ  دـندرک . تکرح  دـیلو  اب  گـنج  يارب  دـندش و  عمج 
رد گنج  تفاتـش  ناشیا  هلباقم  هب  دندوب  گنج  هدامآ  هک  یلاح  رد  رـضم  هلیبق  دارفا  اب  مه  دـیلو  دـندمآ  شیپ  اهینامی  دـندرک ، ینادـنز 

، دندرک ینیشنبقع  قشمد  يوسب  دنتخیرگ و  دندروخ و  تسکـش  اهيرـضم  دنتـشک و  ار  نایرـضم  زا  يرایـسب  هورگ  اهینامی  تفرگ و 
. دیدرگ نصحتم  اجنامه  دش و  دوخ  رصق  دراو  مه  دیلو 

یـسک دـلاخ  نب  دـمحم  دـندیزگرب ، دوخ  يرالاس  هب  ار  وا  دـندروآ و  نوریب  نادـنز  زا  ار  دـلاخ  نب  دـمحم  دـندش ، قشمد  دراو  اهینامی 
داتسرف مایپ  مه  اهيرضم  ناگرزب  هب  دندرک و  تعیب  وا  اب  ناگمه  دندروآ و  ار  دیلو  يومع  رـسپ  کلملا  دبع  نب  دیلو  نب  دیزی  ات  داتـسرف 

هیما ینب  هاشداپ  اهنت  وا  دوب و  عولخم  نانچمه  يراگزور  دـیلو  دـندرک  علخ  تموکح  زا  ار  دـیلو  دـندرک و  تعیب  وا  اب  هاوخان  هاوخ و  هک 
: تسا هدش  علخ  تفالخ  زا  هک  تسا 

: دیلو نب  دیزی 

. درک میسقت  ناوارف  ششخب  زئاوج و  اهینامی  نایم  درک و  نییعت  يرمتسم  مدرم  يارب  تخادرپ و  تموکح  هب  دیلو  نب  دیزی 
دیلو يا  دـندروآرب  دایرف  دـنتفر و  الاب  نآ  ياههرگنک  زا  اهدـنب  اهنامـسیر و  اـب  داد  روتـسد  درک و  هلمح  دـیلو  رـصق  هب  دـلاخ  نب  دـمحم 

391 ص :  دیلو ..... : نب  دیزی  همجرت 391  لاوطلا / رابخا  دنتشک . ار  وا  دنتفر و  ریزب  ماب  زا  سپس  هدننکطاول و  يا  راسگهداب 
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. دش
392 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

تعیب دیلو  نب  دیزی  يارب  مدرم  زا  دورب و  طساو  رهـش  هب  داد  روتـسد  داتـسرف و  قارع  هب  ناراوس  اب  ار  روهمج  نب  روصنم  دلاخ  نب  دـمحم 
. دنزب ار  شندرگ  دهاوخب و  ار  رمع  نب  فسوی  دندرک  تعیب  نوچ  دناتسب و 

ناـنآ نوچ  تفرگ و  تعیب  دـیلو  نب  دـیزی  يارب  ناـنآ  زا  درک و  عورـش  هفوک  زا  دیـسر  قارع  هب  نوچ  درک و  تکرح  روهمج  نب  روصنم 
نب فسوی  دـش  هدوسآ  راک  نیا  زا  نوچ  و  دـندرک ، تعیب  دـیزی  يارب  دـندش و  عمج  وا  شیپ  مدرم  تفر  طساو  هب  اـجنآ  زا  دـندرک  تعیب 

؟ یتشک ار  هللا  دبع  نب  دلاخ  برع  رورس  وت  تفگ  واب  تساوخ و  ار  رمع 
هد هک  ار  مدوخ  هید  ینک و  فاعم  دـندش  هتـشک  زا  ارم  تسا  نکمم  اـیآ  تسین  نم  رب  یهاـنگ  دروم  نآ  رد  مدوب و  روماـم  تفگ  فسوی 

؟ منک تخادرپ  وت  هب  تسا  مهرد  رازه 
ياهدوب رومام  ینکیم  روصت  هکنیا  تفگ  واـب  دـمحم  دروآ ، ماـش  رد  دـلاخ  نب  دـمحم  شیپ  دوخ  اـب  ار  وا  دـیدنخ و  روهمج  نب  روصنم 

دیزی دندز . ار  شندرگ  دـندرب و  شیپ  ار  وا  مشکیم و  ناوزغ  وا  مالغ  نوخ  لابق  رد  ارت  متـشک و  ار  مردـپ  یلـصا  لتاق  نم  تسا  تسرد 
: درم درک و  تموکح  هام  شش  دیلو  نب 

: دیلو نب  میهاربا 

دبع نب  جاجح  نب  زیزعلا  دـبع  وا  دـندرک ، تعیب  اهنیمزرـس  همه  ماـش و  رد  مدرم  دیـسر  تموکح  هب  میهاربا  شردارب  دـیزی  گرم  زا  سپ 
. تشامگ قارع  تموکح  هب  ار  ةریبه  نب  رمع  نب  دیزی  داد و  رارق  دوخ  دهعیلو  ار  ناورم  نب  کلملا 

یخاک دوخ  يارب  اجنآ  و  [ 434  ] دـمآ دورف  تسا  هریبه  نبا  رـصق  هب  فورعم  مه  زورما  ات  هک  اـجنامه  قارع  رد  درک و  تکرح  هریبه  نبا 
. داد رارق  شنایرکشل  دوخ و  تماقا  لحم  تخاس و 

هشوگ ره  زا  دندش و  قفتم  دندرک و  شنزرس  ار  رگید  کی  دناهتـشک  ار  هفیلخ  هدش و  زوریپ  نانآ  رب  اهینامی  هکنیا  زا  اهيرـضم  دنیوگ ،
. دندناسر [ 435  ] صمح هب  ار  دوخ  دندرک و  تکرح  دندیدرگ و  عمج 

______________________________

نادـلبلا ج 7 مجعم  توقای ، ك ، ر . دـنتفریذپن ، مدرم  داد و  رییغت  هیمـشاه  هب  ار  نآ  مان  هکنیا  رـصق و  نیا  هرابرد  رتشیب  عالطا  يارب  - 434
م) . ) رصم پاچ  ص 112 

یتیآ ص میهاربا  رتکد  موحرم  همجرت  نادـلبلا  یبوقعی - ك ، ر . ناتـسا ، نآ  گرزب  رهـش  مان  ماش و  یلامـش  فورعم  ياهناتـسا  زا  - 435
م) . ) باتک رشن  همجرت و  هاگنب  پاچ   103

393 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
تماـقا رهـش  نآ  رد  دوـب  گـنهرف  اـب  دـنمدرخ و  يدرم  هیما و  ینب  گرزب  رـالاس و  ماـگنه  نآ  رد  هک  مکح  ناورم  نب  دـمحم  نب  ناورم 

رـسپ یهاوخنوخ  هب  نونکا  یتسه  دوخ  موق  رالاس  گرزب و  وت  دـنتفگ  دـندرک و  تعیب  وا  اـب  دـندروآ و  نوریب  شاهناـخ  زا  ار  وا  تشاد ،
. نک مایق  دیزی  نب  دیلو  تیومع 

تکرح قشمد  يوسب  دـش و  هدامآ  دـندوب  رـضم  لیابق  رگید  هناـنک و  سیق و  میمت و  لـیابق  دارفا  زا  بکرم  هک  دوخ  نایرکـشل  اـب  ناورم 
. درک

تفرگ و ار  زیزعلا  دبع  شدهعیلو  میهاربا و  دش  قشمد  دراو  ناورم  دش ، نصحتم  دوخ  خاک  رد  دیسر  دیلو  نب  میهاربا  هب  ربخ  نیا  نوچ 
ناهنپ یلجب  رماع  نب  ورمع  هناخ  رد  دناسر و  هفوک  هب  ار  دوخ  تخیرگ و  قارع  هب  يرـسق  هللا  دـبع  نب  دـلاخ  نب  دـمحم  تشک ، ار  ود  ره 
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[436 . ] دوب هدش  هتشامگ  هریبه  نب  رمع  نب  دیزی  يوس  زا  هک  دوب  یثراح  حلاص  نب  دایز  هفوک  ياورنامرف  ماگنه  نآ  رد  دش ،

: دمحم نب  ناورم 

هراشا

فالتخا و اهینامی  اهيرضم و  نایم  ناسارخ  رد  سپـس  دندش ، وا  عیطم  اهناتـسرهش  مدرم  تفای و  رارقتـسا  دمحم  نب  ناورم  رب  یهاشداپ 
. دوب ناسارخ  میقم  ياهینامی  رالاس  ینامرک  هب  فورعم  یلع  نب  عیدج  هک  دوب  نینچ  نآ  ببس  دمآ و  شیپ  بصعت 

يراـک هب  ار  ناـنآ  تفرگیمن و  کـمک  اـهراک  رد  ناـشیا  زا  کـیچیه  زا  دوب و  نیگمـشخ  اـهینامی  رب  ناـسارخ  مکاـح  رایـس  نب  رـصن 
نب رصن  زا  هراب  نیا  رد  ینامرک  دیزرویم ، ینمشد  اهینامی  هب  نانآ  لیامت  تبـسانم  هب  هعیبر  هلیبق  دارفا  هب  تبـسن  نینچمه  تشامگیمن ،

. درک تساوخزاب  رایس 
ینک و هابت  ار  دوخ  تموکح  مسرتیم  هک  مناهاوخ  ار  وت  راک  حالـصا  نم  تفگ  ینامرک  تسا ؟ راک  هچ  روما  نیا  اب  ارت  تفگ  واـب  رـصن 

. دنوش هریچ  وت  رب  ناگماجهایس  ینعی  هدیشوپ  نمشد  نیا 
رصن داد و  تشرد  خساپ  مه  ینامرک  ياهدش ، فرخ  يریپ  وت  تفگ  رصن 

______________________________

تاراشتنا ، 451 یمعلب ص 452 / ياـشنا  هب  يربط ، خـیرات  همجرت  ك ، ر . میهاربا ، تموکح  راـگزور  عیاـقو  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  - 436
م) . ) گنهرف داینب 

394 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دنتشادزاب دوب  یمیدق  هعلق  هک  ژد  نهک  رد  ار  وا  دندنکفا و  نادنز  هب  ار  ینامرک  داد  روتسد  دش و  نیگمشخ 

. دندوب وا  عیطم  وریپ و  نانچمه  اهيرضم  یلو  دنتفرگ  هرانک  رایس  نب  رصن  زا  دندمآ و  مشخ  هب  ینامرک  يارب  برع  لیابق 
هناش راهچ  دنمونت و  يدرم  ینامرک  دوب ، وا  تمدخ  رادهدهع  نادنز  رد  دوب و  هدومزآ  شوه و  اب  هک  تشاد  یناریا  يرازگتمدخ  ینامرک 

هنوگچ تفگ  ینامرک  مربب ؟ نوریب  نادـنز  زا  ارت  نم  ات  يزادـنا  رطخ  یتخـس و  هب  ار  دوخ  یتسه  هدامآ  ایآ  تفگ  واـب  شراکتمدـخ  دوب ،
؟ یهدیم ماجنا  ار  راک  نیا 

نآ یگنت  ببـس  هب  تسا  نکمم  هک  شاب  هدامآ  طقف  دناهتخاس  جراخ  هب  ناراب  بآ  نتفر  نوریب  يارب  هک  ماهدـید  ار  یگنت  خاروس  تفگ 
. دوش هدنک  ای  درادرب  شارخ  تندب  تسوپ 

. نکب یهاوخیم  هچ  ره  تسین  ربص  زج  هراچ  تفگ  ینامرک 
، دـندیباوخ نانابهگن  دـش و  بش  نوچ  تشامگ و  هار  نآ  رد  ار  ناشیا  تشاذـگ و  رارق  نانآ  اب  تفر و  اهینامی  شیپ  تسخن  راکتمدـخ 

نوریب مه  ار  دوخ  ياهتـسد  درک و  خاروس  لخاد  ار  دوخ  رـس  ژد  لخاد  زا  ینامرک  داتـسیا  دمآ و  ژد  نوریب  خاروس  نآ  رد  رب  راکتمدـخ 
، دش هدنک  تشادرب و  شارخ  وا  تسوپ  ياهتمسق  زا  یضعب  هک  دیشک  ار  وا  تدش  اب  نانچ  راکتمدخ  دناسر ، راکتمدخ  ياهتسدب  دروآ و 

رام تخبدب  تفگ " ار  راکتمدخ  دوب و  خاروس  رد  هک  دش  يرام  هجوتم  هاگان  ینامرک  دمآ ، نوریب  شندب  زا  یمین  دیـشک و  ار  وا  هرابود 
هب ات  هد  متلهم  یتعاس  تفگ  واب  ینامرک  دروآ ، نوریب  خاروس  زا  دیـشک و  ار  وا  موس  راب  يارب  مـالغ  [ 437"  ] زگب زگب  تفگ " وا  رام "و 

. دریگ مارآ  مندب  تسوپ  درد  میآ و  دوخ 
رگید دزا و  هلیبق  تفر و  دوخ  هناخ  هب  دش و  راوس  دندروآ  یبوکرم  شیارب  دـمآ و  ریزب  هپت  زا  تفرگ  مارآ  دـمآ و  دوخ  هب  ینامرک  نوچ 

. دنتسویپ ناناب  مه  هعیبر  هلیبق  دندش و  عمج  وا  شیپ  دندوب  ناسارخ  رد  هک  اهینامی 
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وا یتسدـمه  اـب  راـک  نیا  درکیم  ناـمگ  هک  دز  ار  شندرگ  درک و  راـضحا  ار  نادـنز  تسرپرـس  دیـسر  رایـس  نب  رـصن  هب  ربخ  نیا  نوچ 
. تسا هتفرگ  تروص 

______________________________

م) . ) تسا هدمآ  یبرع  نتم  رد  انیع  یسراف  تاملک  نیمه  - 437
395 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

واب تبـسن  يدب  دصق  نم  هک  وگب  واب  ورب و  ینامرک  شیپ  تفگ  دوب  شنانابهگن  رالاس  هک  ینزام  زوحا  نب  ملـس  هب  رایـس  نب  رـصن  هاگنآ 
اب ییاهراک  هرابرد  ات  دیآ  نم  شیپ  ینمیا  لامک  رد  وگب  واب  مشاب و  هدرک  بدا  ار  وا  متساوخ  دوب  هداد  تشرد  خساپ  نوچ  طقف  مرادن و 

. منک رظن  لدابت  وا 
ینامرک شیپ  وا  دناهناخ ، رد  رب  هعیبر  زا  درم  دـصتفه  هارمه  یعیبر  ینثم  نب  دـمحم  هک  دـش  هجوتم  هاگان  تفر  ینامرک  هناخ  يوسب  ملس 

. دوب دهاوخن  ریشمش  زج  يزیچ  وا  نم و  نایم  تسین و  یمارتحا  نم  رظن  رد  ار  وا  زگره  داد  خساپ  ینامرک  تفگ ، واب  ار  رصن  مایپ  تفر و 
ورب و تیومع  رسپ  شیپ  تفگ  واب  داتسرف و  دوب  وا  صاوخ  زا  هک  ار  يدزا  هللا  دبع  رسپ  تمـصع  رـصن  داد ، ربخ  رـصن  هب  تشگرب و  ملس 

هدرک هایـس  ار  ام  راگزور  هک  وا  ياهراک  نمـشد و  نیا  دروم  رد  وا  اب  مهاوخیم  هک  دیآ  نم  شیپ  ینمیا  لامک  رد  وگب  هدب و  ناما  ار  وا 
. منک تروشم  تسا 

زا وت  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  وت  يومع  تسا ؟ راکچ  درم  نآ  اب  ارت  كاپان  نز  رـسپ  يا  تفگ  واب  ینامرک  درازگ ، ار  مایپ  نیا  تمـصع  نوچ 
بـسن ياراد  رگا  ییوجبرقت و  رـصن  ینعی  ردپیب  نیا  هب  هلیـسو  نیاب  یهاوخیم  انامه  یتسین و  یهدیم  تبـسن  واب  ار  دوخ  هک  يردـپ 

. یتسویپیمن تسین  يدنواشیوخ  وا  وت و  نایم  هک  یسک  هب  یتسجیمن و  يرود  دوخ  موق  زا  يدوب  حیحص 
. تفگ رایس  نب  رصن  هب  ار  وا  راتفگ  تشگزاب و  تمصع 

تشون و همان  دوب  هفوک  میقم  نایریمح و  هاشداپ  نیرخآ  [ 438  ] حابص نب  ههربا  ناگدازدنزرف  زا  هک  میهاربا  نب  رمع  يارب  ینامرک  هاگنآ 
دنک و دیدجت  هدنز و  ارنآ  ات  دتسرفب  تسا  هدش  هتشون  یلهاج  هرود  رد  هک  ار  نمی  هعیبر و  مدرم  نایم  همان  نامیپ  هخـسن  درک  تساوخرد 

. دنک توعد  دوخ  اب  يراکمه  هب  ار  هعیبر  هلیسو  نادب  هک  دوب  نیا  شدوصقم 
. دناوخ نانآ  يارب  دوب ، نینچ  هک  ار  همان  نامیپ  نآ  درک و  عمج  ار  هعیبر  نمی و  لیابق  فارشا  ناگرزب و  ینامرک  داتسرف ، ارنآ  وا 

______________________________

ةرئاد رد  لوـب  هلاـقم  ك ، ر . تـسا ، هدرکیم  تموـکح  نـمی  رد  يدـالیم  مشـش  نرق  رد  هـک  هـهربا  دروـم  رد  رتـشیب  عـالطا  يارب  - 438
م) . ) فراعملا ج 1 ص 18 ةرئاد  يدجو ، دیرف  هلاقم  هب  یبرع ص 61 ج 1 و  همجرت  مالسا ، فراعملا 

396 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
یگناگی و هب  دنناردارب  هک  هعیبر  نادناخ  ناطحق و  لآ  هک  تسا  ياهمان  نامیپ  نیا  هدنـشخب ، راوگرزب  گرزب ، هبترم  دنلب  دـنوادخ  مانب  " 

ناکدوک دنورب ، دنیایب و  هاگپ  هاگنابش و  ناراوس  هک  هاگ  ره  ات  دننک و  شفک  رد  ياپ  نایمدآ  ات  هک  دناهتسب ، دوخ  نایم  يردارب  يربارب و 
ندـش يرپس  دوش و  یـضقنم  نامز  هک  هاگ  ره  راگزور و  رخآ  ات  رادـیاپ  ینامیپ  دـنزومایب ، ناـکین  زا  نادـب  دـنریگارف و  ارنآ  ناـگرزب  زا 

وا زا  اهلد  هک  يرایرهش  هاگشیپ  رد  نانآ  دوب ، دهاوخ  هنادواج  دنکیم  بورغ  عولط و  هراتـس  ات  هک  ینامیپ  دنام ، ياجب  نارـسپ  ناردپ و 
يزیچ ناشیا  ياهنخان  رـس و  ياهوم  زا  دـناماشآ ، ناناب  تخیمآرد و  هداب  اب  ارنآ  رایرهـش  دـنتخیمآ و  مه  رد  ار  دوخ  نوخ  تسا  دونـشخ 

هار یـشومارف  وهـس و  نآ  رد  هک  ینامیپ  دنامب ، هدنیاپ  راگزور  نایاپ  ات  هک  داهن  ایرد  رد  یبآ  يافرژ  رد  داهن و  ياهرـص  رد  ارنآ  دیچرب و 
ار دوـخ  ردـپ  ناـکدوک  هک  يراـگزور  اـت  دـنامب  رادـیاپ  دـبا  اـت  هک  راوتـسا  رایـسب  یناـمیپ  تسین ، نآ  رد  یگنرین  رکم و  چـیه  درادـن و 
و دنیآیم ، رگید  کی  یپ  زا  اهلاس  هک  هاگ  ره  ات  دنوش و  رادراب  نانز  دنـشودیم و  ریـش  فرظ  رد  ناگدرب  هک  هاگ  ره  ات  دنناوخیمارف و 
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یهاشداپ روضح  رد  بجر  هام  رد  نامیپ  نیا  دوش ، کـشخ  تارف  دور  هک  هاـگنآ  اـت  دـنریمب  نآ  رب  دـننک و  یگدـنز  ناـمیپ  نیا  رب  دـیاب 
دنوادـخ تفرگ و  هدـهع  رب  ناـگمه  يارب  ار  نآ  يارجا  هاـشداپ  دـش و  هتـشون  تسا  بسن  لـضف و  ندـعم  هک  برکیکلم  نب  عبت  مرتـحم 

هتوب هب  دهاوخ  سک  ره  دمهفب و  دبایرد و  ارنآ  دهاوخ  سک  ره  تسا ، نامیپ  نیا  رب  هاوگ  تساناوت  رداق و  يراک  ره  ماجناب  هک  راوگرزب 
". درپس یشومارف 

. دنشاب دحتم  ناگمه  دنهد و  يرای  ار  رگید  کی  هک  دندرک  تقفاوم  دش  هدناوخ  نانآ  يارب  نامیپ  نیا  نوچ 
زا هک  ار  دوخ  نایرکشل  رایس  نب  رصن  ایب ، رهـش  نوریب  يراد  گنج  گنهآ  رگا  هک  داتـسرف  مایپ  رایـس  نب  رـصن  هب  ینامرک  ماگنه  نیا  رد 

یقدنخ دوخ  رکشل  درگ  ناشیا  زا  کی  ره  درک و  نینچ  مه  ینامرک  دز ، ودرا  ارحص  يوس  کی  رب  دمآ و  نوریب  و  دناوخارف ، دندوب  رضم 
. تسا روهشم  قدنخ  ود  هب  يرجه ) موس  نرق   ) زورما ات  اجنآ  دندنک و 

يوسب داد  روتـسد  درک و  باختنا  هلیبق  نآ  زا  راوس  رازه  هارمه  دـندوب  هعیبر  هلیبق  زا  ود  ره  هک  ار  ءالیملا  وبا  ینثم و  نب  دـمحم  یناـمرک 
شیپ رایس  نب  رصن  هاگودرا 

397 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دنورب

هب میمت  سیق و  ياههلیبق  زا  راوس  رازه  هارمه  تفگ  میمت  شرـسپ  هب  رـصن  دندیـسر ، رـصن  هاگودرا  کـیدزن  نوچ  دـنتفر و  شیپ  ود  نآ 
درک و هلمح  رصن  رـسپ  میمت  رب  ینثم  نب  دمحم  تفرگ ، رد  گنج  دش و  يورایور  نانآ  اب  دیزگرب و  راوس  رازه  میمت  دورب ، ناشیا  هلباقم 
هک دمحم  داتفین ، رگراک  يرگید  هب  کی  ره  ریشمش  ياههبرض  دوب  بوخ  رایسب  ود  ره  هرز  نوچ  دنتخادرپ و  هزرابم  هب  ریـشمش  اب  ود  ره 

ار شرس  دیرب و  ار  وا  يولگ  دیشک و  ریشمش  تفرگ و  رارق  میمت  هنیس  يور  دمحم  دنداتفا  نیمزب  ود  ره  دش و  زیوالگ  میمت  اب  دید  نینچ 
. درک ادج 

: تسا هدورس  نینچ  میمت  شرسپ  هیثرم  رد  رایس  نب  رصن 
. دوبررد نم  زا  ار  بیکش  ربص و  یلو  مدوب  ریلد  کباچ و  دنتفرگ  هرانک  میمت  زا  ناراوس  هک  يدادماب  هکنآ  اب  " 

ار دوخ  ناج  شیوخ  تمرح  زا  عافد  هفیلخ و  هب  يرادافو  يارب  دشن ، تسپ  هیامورف و  درکن و  یهاتوک  نانمـشد  ربارب  رد  مرـسپ  ياهتـسد 
. درک ادف 

شرورپ تیمیمـص  اـب  ارم  همیزخ  هلیبـق  زا  ـالاب  دـنلب  دـنمجرا و  ناوناـب  ماهتـسخ ، یمخز و  درم  ریـش  ناـمه  نم  دـسرپیم  نم  زا  سک  ره 
[. 439"  ] دناهداد

يرگید زا  کی  ره  دنتـشگیمزاب و  دندربیم و  هلمح  رگید  کی  هب  زور  همه  دـندوب و  رگید  کی  لباقم  هام  تسیب  هورگ  ود  نآ  دـنیوگ 
. دنتفرگیم ماقتنا 

. دیدرگ راکشآ  وا  تکوش  ناسارخ  یحاون  مامت  رد  دش و  راوتسا  يوق و  وا  راک  تشادزاب و  ملسم  وبا  بیقعت  زا  ار  نانآ  راک  نیا 
هتـشادزاب يرگید  راک  ره  زا  ارت  دراد  همادا  موق  نیا  ام و  ناـیم  هک  يریگرد  بصعت و  نیا  تفگ  رایـس  نب  رـصن  هب  یثیل  لـقعم  نب  لـیقع 

تاهلیبق دوخ و  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ارت  دنکیم ، بیقعت  ارت  گس  نوچ  مه  نمشد  نیا  ینک و  یگدیسر  روماب  یناوتیمن  تسا و 
[440 . ] تسا یهابت  تسکش و  هب  ور  دمحم  نب  ناورم  ماما  راک  هک  وش  کیدزن  ینامرک  درم  ریپ  نیا  اب  نکم ، یموش  راتفرگ  ار 

______________________________

نایبلا و ك ، ر . دنادیم ، ارعش  ابطخ و  رامش  رد  ار  وا  ظحاج  دناوخ ، دیهاوخ  رایس  نب  رصن  زا  مه  يرگید  راعشا  دعب  تاحفص  رد  - 439
م) . ) يدالیم نوراه 1968  دمحم  مالسلا  دبع  پاچ  نییبتلا ج 1 ص 47 

ینب ناراداوه  هلباقم  رد  تموکح  لمعلا  سکع  ارهاظ  دوشیم ، هدرب  راکب  ماما ! بقل  يوما  هفیلخ  يارب  هک  تسا  راب  نیتسخن  يارب  - 440
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م) . ) دندوب هداد  میهاربا  دمحم و  هب  ار  بقل  نآ  هک  تسا  سابع 
398 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

اب مه  هعیبر  مدرم  دـنداد  يرای  شاهلیبق  ار  وشاج )  ) حـالم درم  نیا  یلو  ممهفیم  ییوگیم  هچنآ  ومع  رـسپ  يا  تفگ  واـب  رایـس  نب  رـصن 
رگا نیا  دوجو  اب  دنکیمن ، یتشآ  دصق  درادن و  حلـص  گنهآ  هداهن و  رتشیب  هزادـنا  زا  ار  دوخ  ياپ  تهج  نیاب  دـندرک و  يراکمه  نانآ 

. نک دهعت  شیارب  دهاوخیم  نم  زا  هچ  ره  نک و  حلص  ياضاقت  وا  زا  ورب و  وا  شیپ  یهاوخیم 
برع رالاس  گرزب و  نیمزرـس  نیا  رد  وت  تفگ  واـب  داد و  مالـس  تفر و  وا  شیپ  تساوخ و  هزاـجا  یناـمرک  زا  تفر و  لـقعم  نب  لـیقع 

، دناهدش هتشک  امش  ام و  زا  رامـشیب  یهورگ  دراد و  همادا  نینچمه  امـش  ام و  نایم  يریگرد  نیا  نک و  شـشوک  بارعا  ظفح  رد  یتسه 
وا تعاطا  هب  هکنآ  طرشب  دشکب  ردام  ردپ و  يارب  دنزرف  زان  نوچمه  ارت  زان  تسا  هدش  رـضاح  تسا و  هداتـسرف  وت  شیپ  ارم  رـصن  نونکا 

دننک مایق  ناگماجهایس  هکنآ  زا  شیپ  ینک  يراکمه  تسا  هتفرگرب  رد  ار  ناسارخ  رـسارس  هک  شتآ  نیا  ندرک  شوماخ  يارب  يدرگرب و 
. دنوش راکشآ  و 

یشکرس زج  يزیچ  رایس  نب  رصن  ینعی  وت  هدازومع  یلو  متـشادن  شوخ  ار  راک  نیا  مه  زاغآ  زا  مدیمهف و  یتفگ  ار  هچنآ  تفگ  ینامرک 
. تشاداو شموق  دوخ و  دض  رب  درک و  ینادنز  دوخ  نادنز  رد  ارم  دهاوخیمن ، يزاردتسد  و 

نم و هک  تسا  نیا  نم  هدیقع  تفگ  ینامرک  ینکیم ؟ يریبدـت  هچ  اهنوخ  ظفح  هنیک و  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  نونکا  تفگ  لیقع 
رمک میهد و  يرای  ار  وا  ام  دنک و  مایق  وا  میهد و  یهدـنامرف  دوخ  رب  ار  هعیبر  زا  يدرم  هورگ  ود  ره  میور و  رانک  یهدـنامرف  زا  ود  ره  وا 

. مییاینرب ناشیا  هدهع  زا  دنهد  يرای  ار  ام  مه  بارعا  مامت  رگا  دنوش و  عمج  هکنآ  زا  شیپ  میدنب  ناگماجهایس  نیا  بیقعت  هب  تمه 
ار هک  ره  هک  دنکیم  راذگاو  وت  هب  ار  راک  رصن  ریما  یلو  تفرگ  دهاوخن  رارق  دمحم  نب  ناورم  ماما  لوبق  دروم  داهنـشیپ  نیا  تفگ  لیقع 
زا یکی  اب  رصن  ریما  ینک ، ریبدت  ینادب  حالص  هنوگ  رهب  مه  ناگماجهایـس  هرابرد  ینک و  لزع  یهاوخب  ار  هک  ره  یهد  تموکح  یهاوخب 

. وا نارتخد  زا  یکی  اب  وت  دنک و  جاودزا  وت  نارتخد 
يدرم هراـبرد  ار  نخـس  نیا  تفگ  لـیقع  تسین ، نم  ناـش  مه  هک  نآ  لاـح  دناتـسب و  رتـخد  نم  زا  دـهاوخیم  هنوـگچ  تـفگ  یناـمرک 

؟ تسا هنانک  نادناخ  زا  هک  ییوگیم 
399 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

راک ییوگیم  هکنیا  و  تسا ، ناشیا  هتـسباو  وا  هکنیاب  دسر  هچ  ات  مدرکیمن  ار  راک  نیا  دوب  هنانک  دارفا  رترهگ  الاو  زا  رگا  تفگ  ینامرک 
. مریذپب ار  وا  تموکح  مشاب و  وا  وریپ  نم  هک  زگره  منک ، بصن  لزع و  مهاوخیم  ار  هک  ره  نم  هک  دنکیم  راذگاو  نم  هب  ار 

عالطاب ار  وا  اب  دوخ  يوگتفگ  مامت  سپس  يدوب  رتانیب  نم  زا  وشاج ) شورفکمن -  ) حالم درم  نیاب  وت  تفگ  تشگرب و  رصن  شیپ  لیقع 
. دناسر رصن 

تسا و هتخادرپ  گـنج  هب  هدرک و  ماـیق  وا  دـض  رب  یناـمرک  هک  داد  ربـخ  تشوـن و  ياهماـن  دـمحم  نب  ناورم  ماـما  يارب  رایـس  نـب  رـصن 
كدنا ار  وا  نارای  رامش  هک  یسک  تسا و  هدش  گرزب  ناشیا  راک  هتشادزاب و  وا  نارای  ملـسم و  وبا  بیقعت  زا  ار  وا  عوضوم  ناب  يراتفرگ 
بایرد ار  شیوخ  راک  نانمؤم  ریما  يا  نونکا  دناهدرک ، تعیب  ملسم  وبا  اب  ناسارخ  فارطا  زا  نت  رازه  تسیود  تسا  دقتعم  هداد  شرازگ 

. مهاوخب يرای  دننکیم  تفلاخم  نم  اب  هک  یناسک  اب  گنج  يارب  نانآ  زا  موش و  يوق  هک  تسرفب  نم  شیپ  ییاهرکشل  دوخ  يوس  زا  و 
: تشون ار  تایبا  نیا  همان  ریز  سپس 

گنج و زاغآ  دوشیم و  هتخورفارب  هنزشتآ  بوچ  ود  اب  شتآ  دوش ، روهلعش  يدوزب  تسا  نکمم  منیبیم و  شتآ  هرارش  رتسکاخ  ریز  " 
. تسا نخس  اب  مه  يدب 

؟ ناگتفخ ای  دنرادیب  هیما  ینب  ایآ  میوگیم  دوخ  اب  یتفگش  زا 
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. تسین یشنزرس  نم  رب  دنباوخب  رگا  تسا و  یهاشداپ  يرادیاپ  هیام  دنوش  رادیب  رگا 
يارب دیسر  ناورم  هب  رصن  همان  نوچ  [ 441" . ] تسا هدیسرارف  مایق  ماگنه  هک  دیزیخرب  وگب  دننارذگیم  باوخ  هب  ار  دوخ  راگزور  رگا  و 

نب دمحم  نب  میهاربا  دورب و  همیمح  هب  دسیونب  ءاقلب  رادنامرف  يارب  تشون  دوب  قشمد  رب  وا  رادنامرف  هک  کلملا  دبع  نب  دـیلو  نب  ۀـیواعم 
. دوب صمح  میقم  ماگنه  نیا  رد  ناورم  دتسرفب و  وا  شیپ  دنک و  دنب  رد  دریگب و  ار  یلع 

______________________________

هیبراب پاچ  ص 62  ج 6  بهذـلا ، جورم  ك ، ر . تسا ، هدروآ  كدـنا  یظفل  فالتخا  اـب  تیب  شـش  تیب  جـنپ  ياـجب  يدوعـسم ، - 441
م) . ) سیراپ رانیمود 

400 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نادـناخ زا  دـندرب ، ناورم  شیپ  ار  وا  دـناشوپ و  ار  شرـس  تفرگ و  دوب  هتـسشن  دوـخ  دجـسم  رد  هک  ار  میهاربا  دـیلو ، نب  ۀـیواعم  روماـم 

. دنتفر وا  اب  شناگتسباو  زا  دنچ  ینت  زین  یلع و  نب  یسوم  نب  یسیع  یلع و  نب  هللا  دبع  میهاربا ،
؟ تسیچ دنتسه  وت  تفالخ  بلاط  هدرک و  جورخ  ناسارخ  رد  هک  اههورگ  نیا  تفگ  واب  ناورم  دیسر ، ناورم  شیپ  میهاربا  نوچ 

دوشگ نابز  سپس  هدب و  ماجنا  یهاوخیم  هچ  ره  ینک  متس  ام  رب  تمهت  اب  یهاوخیم  رگا  یلو  مرادن  نآ  زا  یعالطا  چیه  تفگ  میهاربا 
. دنتخادنا نادنز  هب  ار  وا  داد  روتسد  ناورم  تفگ ، نخس  ناورم  اب  هناخاتسگ  و 

ینادنز وا  اب  مه  زیزعلا  دبع  نب  رمع  رسپ  هللا  دبع  متفریم ، وا  شیپ  میهاربا  نادنز  رد  نم  هک  درک  لقن  نم  يارب  هدیبع  وبا  دیوگیم ، مثیه 
یکی رد  مدوب و  وا  شیپ  هک  یبش  مدیباوخیم ، اجنامه  اهبـش  مه  یهاگ  مدنامیم  نادـنز  رد  ار  زور  مامت  مدادیم و  مالـس  وا  هب  نم  دوب ،

ار رد  تساوخ  دوش و  دراو  دهاوخیم  ناورم  نامالغ  زا  یکی  دش  هتفگ  نادنز  رد  تشپ  زا  مدوب  هدیباوخ  نادنز  هدیشوپ  رـس  ياهناویا  زا 
. مدینشن سکچیه  زا  ییادص  دنتشگرب و  دندوب و  اجنآ  یتعاس  دندش ، دراو  ناورم  نامالغ  زا  نت  تسیب  دودح  هارمه  دندوشگ  دنیاشگب ،

. دندوب هدرک  هفخ  ار  ود  نآ  منکیم  نامگ  متفای و  هتشک  ار  ود  ره  مهد  مالس  هک  متفر  ود  نآ  هرجح  هب  دش  حبص  نوچ 
لیعامـسا و هللا و  دـبع  دـنتخیرگ ، قارع  هب  همیمح  زا  دندیـسرت  دوخ  ناج  رب  ساـبعلا  وبا  رفعج و  وبا  شناردارب  دـش  هتـشک  میهاربا  نوچ 

لـالخ هملـس  وـبا  هناـخ  رد  دـندناسر و  هفوـک  هب  ار  دوـخ  دـندوب و  ود  نآ  هارمه  مه  ساـبع  نب  هللا  دـبع  نـب  یلع  نارـسپ  دواد  یـسیع و 
. دندرک لزنم  دوب  قارع  رد  یلع  نب  دمحم  ناشردپ  يارب  تموکح  نایعاد  زا  هک  راکهدنک ) رگراگی ، شورفهکرس ، )

زا ود  ره  هک  ار  يرازبا  نیطقی  باصق و  رواسم  داد ، لزنم  دوب  [ 442  ] دوا ینب  هلحم  رد  هک  دعس  نب  دیلو  هناخ  رد  ار  همه  سپس  هملس  وبا 
دننک يرای  ار  هملس  وبا  دوب  هداد  روتسد  ناناب  دندوب و  هدرک  تاقالم  یلع  نب  دمحم  اب  البق  دندوب و  هعیش  ناگرزب 

______________________________

مالسلا دبع  پاچ  ص 411  برعلا ، باسنا  ةرهمج  مزح ، نبا  ك ، ر . دـناهدوب ، هفوک  نکاس  هک  هلیبق  نیا  هرابرد  رتشیب  عـالطا  يارب  - 442
م) . ) يدالیم رصم 1971  نوراه ، دمحم 

401 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. درامگ ناشیا  تمدخ  هب 

ییاذغ دندروآیم و  مهارف  ار  كاروخ  مزاول  رگید  نیطقی  هکرس و  يرادقم  هملس  وبا  تشوگ و  هقش  کی  رواسم  دیسریمارف  بش  نوچ 
: تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  رفعج  وبا  دندروخیم ، دنتخپیم و 

". دروآیم مهارف  ياهدیدنسپ  كاروخ  نیطقی  مزاول  هملس و  وبا  هکرس  رواسم و  تشوگ  " 
نانآ ندش  یفخم  ماش و  زا  روصنم )  ) رفعج وبا  و  حافـس )  ) سابعلا وبا  نتخیرگ  دمحم و  نب  میهاربا  ماما  ندـش  هتـشک  ربخ  نوچ  دـنیوگ ،

گرم تسخن  تفر و  ناـشیا  شیپ  دـمآ و  هفوـک  هب  درک و  تـکرح  ناـسارخ  زا  دیـسر ، ملـسم  وـبا  عـالطاب  هملـس  وـبا  شیپ  هفوـک و  رد 
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وبا دروآ و  شیپ  تسد  وا  و  منک ، تعیب  وت  اب  هک  نک  زارد  تسد  تفگ  سابعلا  وبا  هب  سپـس  تفگ ، تیلـست  ود  ناب  ار  میهاربا  ناشردارب 
زا هک  ار  یبرع  ره  ناسارخ  رد  داد  نامرف  ملسم  وبا  هب  سابعلا  وبا  تشگرب ، نانآ  شیپ  زاب  تفر و  هکم  هب  سپـس  درک و  تعیب  وا  اب  ملـسم 

. دنزب ندرگ  درک  يراددوخ  تعیب 
رارق مایق  جورخ و  يارب  ار  يزور  مدرم  اب  درک و  یـشکرس  ناسارخ  ياهاتـسور  اهرهـش و  مامت  هب  تشگرب و  ناسارخ  هب  ملـسم  وبا  هاگنآ 

: دنک هیهت  دوخ  يارب  بوکرم  حالس و  دناوتیم  سک  ره  داد  روتسد  ناناب  تشاذگ و 
ار تایبا  نیا  ناورم  يارب  دوب  كانمیب  مه  ملـسم  وبا  مایق  زا  دـشیدنیب و  ییهراچ  یناـمرک  دروم  رد  تسناوتن  رایـس  نب  رـصن  نوچ  دـنیوگ 

. تشون
. دنیایب وت  ییورایور  هب  کیدزن  زا  هک  تسا  هدیسر  یتقو  انامه  ینکیم ، یتسس  دوخ  نداد  يرای  رد  هک  یهاشداپ  يا  " 

. دناهدرکزاب هجوج  میب  نودب  اج  همه  هتشاذگ و  مخت  نآ  ياهنیهاش  هک  تسا  هدش  نانچ  ناسارخ 
". یشتآ هچ  تخورفا و  دنهاوخ  ار  گنج  شتآ  دوشن ، ییوجهراچ  نآ  يارب  دنیآرد و  زاورپ  هب  رگا 

هدزاود دوخ  نایرکشل  نایم  زا  [ 443  ] تشون قارع  ود  ره  رب  دوخ  رادنامرف  هریبه  نب  رمع  نب  دیزی  يارب  دیـسر  ناورم  هب  تایبا  نیا  نوچ 
دنک و باختنا  نت  رازه 

______________________________

م) . ) تسا نامه  روظنم  مه  اج  نیا  ارهاظ  تسا ، هرصب  هفوک و  قارع  ود  زا  روظنم  یهاگ  - 443
402 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

یهدنامرف ناشیا  رب  دشاب  یـضار  وا  مادـقا  لقع و  زا  هک  ار  شیدـنارود  يدرم  دـنک و  ناشهارمه  زین  ار  هرـصب  هفوک و  بارعا  زا  یهورگ 
. دراد لیسگ  رایس  نب  رصن  شیپ  دهد و 

هک دنتـسه  قارع  زا  رتهب  ماش  نایرکـشل  یهگناو  دنـسریمن  نت  رازه  هدزاود  هب  وا  نایرکـشل  تشون ، ناورم  يارب  خساپ  رد  رمع  نب  دیزی 
. تسا هنیک  ناشیا  ياهلد  رد  دنتسین و  يوما  يافلخ  هاوخریخ  قارع  ياهبرع 

. تشون ار  راعشا  نیا  ناورم  يارب  رگید  راب  دیسرن ، رصن  يارب  ددم  يرای و  نوچ  و 
صخـش هک  مراد  میب  یتلود  زا  وت  رب  نم  هک  دـناسریم  تسا  هدرک  مایق  نشور  يراـک  رب  هک  ییاوشیپ  هب  ار  ماـیپ  نیا  نم  زا  یـسک  هچ  " 

. دوشیم ناوتان  زجاع و  نآ  حالصا  زا  مه  دنمرنه  طایخ  دوش  هدوسرف  هنهک و  رایسب  رگا  هماج  تسا . هدرک  مایق  نآ  رب  محر  هدننکعطق 
". دربیمورف دوخ  رد  ار  زودهنیپ  هک  هتشادرب  فاکش  نانچ  نونکا  یلو  میدرکیم  ارادم  هتسویپ  نآ  اب 

: درکن تفایرد  ناورم  زا  يدنمدوس  ربخ  نیا  دوجو  اب 

: ملسم وبا  توعد  ندش  راکشآ 

دندمآ و نوریب  ناسارخ  طاقن  مامت  زا  زور  کی  رد  ناگمه  دیـسرارف  درک  نییعت  شنارای  مایق  جورخ و  يارب  ملـسم  وبا  هک  یماگنه  نوچ 
. دندناسر وا  شیپ  ار  دوخ 

دندیسر ملسم  وبا  شیپ  هک  یناهدنامرف  نیتسخن  دندوب و  هدیـشوپ  هایـس  هماج  دوب  هتـشک  ار  وا  ناورم  هک  میهاربا  رب  يراوگوس  يارب  نانآ 
دایرف دندوب و  هدیشوپ  هایس  هماج  ناگمه  هک  دندوب  هعازخ  هلیبق  هتسباو  شیرح  ناوزغ و  نب  نقحم  میکح و  نب  لتاقم  هللا و  دبع  نب  دیسا 

همه ار  دوخ  نایعاد  دوب و  هدننکمایق  نیتسخن  هک  دوب  سابع  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دـمحم  ناشروظنم  روصنم "و  ای  دـمحم ، دنتـشادرب "
. دوب هداتسرف  اج 

ناتـسراخط و نایناغچ و  خـلب و  سخرـس و  روباشین و  سوط و  درویبا و  اـسن و  ورم و  ناـقلاط و  دورلا و  ورم  گنـشوپ و  تاره و  زا  مدرم 
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هب [ 444  ] فسن شک و  نالتخ و 
______________________________

هدنناوخ رایتخا  رد  يدـنمدوس  تاعالطا  هک  یبوخ  رایـسب  عبانم  زا  و  تسا ، هدوب  راگزور  نآ  گرزب  ناسارخ  رد  همه  اهرهـش  نیا  - 444
م) . ) تسا گنهرف  داینب  پاچ  یتیآ ، دمحملا  دبع  داتسا  ملق ، هب  ءادفلا  وبا  نادلبلا  میوقت  همجرت  دراذگیم 

403 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
" دوخ یتسدبوچ  هب  هدرک و  هایـس  مه  ار  دوخ  ياهیتسدـبوچ  زا  یمین  هدیـشوپ و  هایـس  هماج  ناگمه  دـندرک و  تکرح  ملـسم  وبا  يوس 

يوس ره  زا  هداـیپ  یهورگ  دـندوب و  راوـس  رخ  رب  یهورگ  بسا و  رب  یهورگ  هک  یلاـح  رد  ناـنآ  [ 445  ] دندوب هتـشاذگ  مان  بوکرفاک "
ناورم ریقحت  يارب  ار  راـک  نیا  ناورم "و  رخ  دـندزیم " گـناب  اـهناب  باـطخ  دـندناریم  شیپ  ار  دوخ  ياـهرخ  هک  یلاـح  رد  دـندمآ و 

رب دنامورف و  دوخ  راک  رد  دیسر ، رایـس  نب  رـصن  هب  ملـسم  وبا  مایق  ربخ  نوچ  [ 446 . ] دوب نت  رازه  دص  دودح  ناشیا  رامـش  و  دندرکیم ،
وا یهاـبت  تروص  نیا  رد  هک  دوش  قحلم  ناـشیا  هب  هعیبر  مدرم  اـهینامی و  هارمه  یناـمرک  اداـبم  هک  تشاد  نآ  میب  دیـسرت و  دوـخ  ناـج 

. تشون نانآ  يارب  ار  راعشا  نیا  دنک و  بلج  دندوب  ورم  میقم  ینامرک و  اب  هک  ار  هعیبر  ینب  تبحم  تفرگ  میمصت  دوب ، یمتح 
. دشاب هتشادن  يدوس  مشخ  هکنآ  زا  شیپ  دنیآ  مشخ  هب  نک  غالبا  دنتسه  ورم  رد  هک  نآ  دارفا  هعیبر و  هلیبق  هب  " 

. دناهدش دیدپان  امش  نایم  زا  نادنمدرخ  ییوگ  دیاهتخادرپ ، گنج  هب  دوخ  نایم  هک  تسیچ  امش  درد 
. دیاهدرک اهر  تسا  هتخادنا  هیاس  امش  رب  هک  ار  هیامورف  نیدیب  هوبنا و  اپ و  رسیب و  نمشد  و 

. دنتسین مه  رهگ  الاو  نایناریا  زا  دنیوگب  ار  شیوخ  بسن  رگا  میسانشب و  ار  نانآ  هک  دنتسین  برع  نانمشد  نیا 
. تسا هدمآ  ینامسآ  ياهباتک  رد  هن  ماهدینشن و  ربمایپ  زا  ارنآ  هک  دنتسه  ینید  هب  نیدتم  هک  یمدرم 

". تسا برع  نتشک  ناشیا  نییآ  نید و  انامه  دسرپب  نم  زا  ناشیا  نییآ  زا  یسک  رگا 
. دندرکن انتعا  راعشا  نیاب  هعیبر  هلیبق  دارفا 

رگا ملسم  وبا  هک  دوب  هدیسر  ربخ  دوب  ناهنپ  هفوک  رد  هک  سابعلا  وبا  ماما  هب 
______________________________

م) . ) تسا هدمآ  تابوکرفاک " عمج " تروص  هب  یبرع  نتم  رد  - 445
م) ( .؟ تسا هدوبن  رامح  ناورم  هب  ناورم  ندش  روهشم  ببس  عوضوم  نیمه  ایآ  - 446

404 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
تشون ياهمان  سابعلا  وبا  درکیم ، ریخات  ار  گنج  ملسم  وبا  درادرب و  نایم  زا  ار  رایس  نب  رـصن  ینامرک و  رکـشل  ود  ره  دناوتیم  دهاوخب 

. درک شنزرس  ار  ملسم  وبا  و 
واب هک  داد  مایپ  یناـمرک  هب  دنکـش ، مه  رد  ار  يرگید  تکوش  اـت  دزاـس  لـیامتم  دوخ  هب  ار  درم  ود  نآ  زا  یکی  تشاد  تسود  ملـسم  وبا 

يوس هب  دوخ  ياهرکشل  اب  ملسم  وبا  دوش ، قحلم  ملـسم  وبا  هب  تفرگ  میمـصت  ینامرک  دریگب ، ماقتنا  وا  يارب  رایـس  نب  رـصن  زا  ات  ددنویپب 
. دز ودرا  ورم  یگنسرف  شش  رد  دمآ و  ورم 

داد و ناما  ار  همه  ملـسم  وبا  تفرگ و  ناما  دوخ  نارای  همه  يارب  وا  زا  دـمآ و  ملـسم  وبا  شیپ  شیوخ  موق  زا  دـنچ  ینت  اب  هنابـش  ینامرک 
. درک دوخ  يدوبان  هب  نیقی  دمآ و  نارگ  رصن  رب  راک  نیا  دنام و  وا  اب  ینامرک  تشاد و  یمارگ  ار  ینامرک 

هعیبر زا  يدرم  هب  ار  یهدـنامرف  دـنور و  راـنک  یهدـنامرف  زا  ود  ره  و  ددرگرب ، وا  شیپ  تساوخ  وا  زا  تشون و  هماـن  یناـمرک  يارب  رـصن 
. دوب هتساوخ  رصن  زا  هدرک و  داهنشیپ  ینامرک  البق  هک  دوب  يراک  نیا  و  دننک ، تقفاوم  وا  دروم  رد  ود  ره  هک  دنراذگاو 

درکیم و دش  دمآ و  رـصن  اب  تشگرب و  دوخ  هاگرکـشل  هب  دمآ و  نوریب  ملـسم  وبا  هاگودرا  زا  هنابـش  تفریذپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  ینامرک 
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. تشک ار  ینامرک  هک  تشامگ  ار  يدرم  درک و  هسیسد  هدافتسا و  وا  تلفغ  زا  رصن 
هک یماگنه  دـندرک و  نیمک  ینامرک  هار  رد  یبش  ات  درک  رومام  راوس  دصیـس  هارمه  ار  دوخ  نارادرـس  زا  یکی  رـصن  دـناهتفگ  مه  یخرب 

. دنتشک دندرک و  ریگلفاغ  ار  وا  نانآ  دیسر  لحم  نآ  رد  هکنیمه  تشگیمرب  رصن  هاگودرا  زا  ینامرک 
يرای شنمـشد  رب  ار  وا  میدرکیم و  مایق  وا  هارمه  درکیم  يرادـیاپ  ام  اب  رگا  دزرماین  شیادـخ  تفگ  دیـسر  ملـسم  وبا  هب  ربخ  نیا  نوچ 

. میدادیم
. تسا هدورس  نینچ  ینامرک  رب  دوخ  يزوریپ  هرابرد  رصن 

. دندرک یتسدمه  نم  نمشد  اب  رکم  يور  زا  دندش  دیماان  دوخ  ياهوزرآ  زا  هک  یماگنه  هعیبر  دنگوس  مدوخ  ناجب  " 
راصح هعیبر  هلیبق  يارب  نم  هکنآ  لاح  و  دنتفرگ . بیع  دوب  راوشد  نمشد  يارب  نآ  بوچ  نتسکش  هک  يراوتسا  هزین  نتـشادب  نم  رب  نانآ 

. دندروآیم هانپ  نم  هب  ناشیا  ناکدوک  لماک و  نادرم  مدوب و  رپس  هاگهانپ و  و 
405 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

؟ دهدیم ماجنا  دراد  ارنآ  دصق  هک  یسک  زج  ار  اهیدب  ایآ  دندروآ و  هناهب  دندرک و  اهیدب  گنهآ 
". دوشیم کیدزن  نآ  رود  هک  تسا  نینچ  مدرم  ياهگرم  يرآ  مدربورف ، گرم  ماک  رد  ار  ینامرک  روز  اب  راچان 

ار شردپ  نوخ  ماقتنا  تساوخ  وا  زا  تسویپ و  ملـسم  وبا  هب  درک و  روبع  دوخ  قدـنخ  زا  یلع  شرـسپ  دـش ، هتـشک  ینامرک  نوچ  دـنیوگ 
. دریگب وا  يارب 

هب راداو  ار  وا  ای  دنک  گنج  وا  اب  دیآ و  دورف  رـصن  قدـنخ  رانک  دـنک و  تکرح  دوش و  هدامآ  داد  روتـسد  بیبش  نب  ۀـبطحق  هب  ملـسم  وبا 
. دیامن میلست 

تشون و همان  ملسم  وبا  يارب  رصن  داد ، گنج  نالعا  رصن  هب  هاگنآ  دش ، هریچ  نآ  رب  دمآ و  رد  ورم  رهش  هب  تسخن  درک و  تکرح  هبطحق 
هب تفریذـپ و  ار  وا  داهنـشیپ  ملـسم  وبا  دـهد ، ناما  واب  ملـسم  وبا  هکنیا  رب  طورـشم  درک  دـهاوخ  یهارمه  وا  تسد  ریز  هک  درک  داهنـشیپ 

. درادرب وا  زا  تسد  داد  روتسد  هبطحق 
زا دنوش  هجوتم  شنارای  هکنآ  نودب  شناراکتمدخ  نادـنزرف و  دوخ و  هنابـش  درک و  هدافتـسا  هبطحق  تلفغ  زا  دوب و  تصرف  یپ  رد  رـصن 

. تفر قارع  يوس  درک و  تکرح  هاگودرا 
دوب و اجنآ  يزور  دنچ  تفر  [ 447  ] هواس هب  ناگرگ  زا  دش و  رامیب  اجنامه  هک  دوب  رهـش  نآ  رد  يزور  دنچ  تفر و  ناگرگ  هار  زا  رـصن 

. تشذگرد اجنامه 
ورم رهـش  زا  دنتـشادن  شوخ  ار  ملـسم  وبا  راک  هک  ناشیا  زا  یهورگ  طـقف  دنتـساوخ  ناـما  ملـسم  وبا  زا  یناـمرک  ناراـی  وا و  ناراـی  ماـمت 

. دندنام اجنآ  دندناسر و  سوط  هب  ار  دوخ  دنتخیرگ و 
. تشامگ نآ  رب  ار  دوخ  نارازگراک  دش و  هریچ  ناسارخ  رب  ملسم  وبا  هنوگ  نیاب 

رب ار  میهاربا  نب  دلاخ  دش ، هتشامگ  دنقرمـس  يرادنامرف  هب  هک  دوب  نامعن  نب  غابنز  دش  هتـسب  وا  يارب  یهدنامرف  مچرپ  هک  سک  نیتسخن 
رگید ياهناتسرهش  هب  ار  دوخ  نارای  رگید  سپس  و  [ 448  ] تشامگ سبط  ود  رب  ار  ثعشا  نب  دمحم  ناتسراخط و 

______________________________

رایس نب  رصن  گرم  لاس  انمض  نادلبلا ص 485 ، میوقت  همجرت  ك ، ر . تسا ، نادمه  ير و  نایم  مق و  یگنسرف  هدزاود  رد  هواس : - 447
م) . ) تسا يرجه   131

سبط نانیـسم و  سبط  تسا  شخب  ود  رب  رهـش  دراد و  رارق  نامرک  ناهفـصا و  روباشین و  نایم  نابایب  رد  هینثت ، تروص  هب  نیـسبط : - 448
م) . ) ص 521 ذخام ، نامهك  ر . یکلیگ ،
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406 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. تشاد لیسگ 

دارم نب  روهج  کیهن و  نب  رابجلا  دبع  همیزخ و  نب  ۀثراح  کمرب و  نب  دلاخ  یکع و  میکح  نب  لتاقم  نوع  وبا  بیبش ، نب  ۀبطحق  هارمه 
ناریلد و زا  یهورگ  ناشیا  زا  کی  ره  رایتخا  رد  تشامگ و  نایماظن  یهدنامرف  هب  ار  یئاط  نامعن  نب  هللا  دبع  نامیلس و  نب  لضف  یلجع و 

. تشاذگ ار  ناناولهپ 
نوریب سوط  زا  ار  نانآ  دنک و  گنج  رایس  نب  رصن  ینامرک و  ياهرکشل  ناگدنامزاب  اب  دورب و  سوط  هب  داد  روتـسد  هبطحق  هب  ملـسم  وبا 

. دورب شیپ  قارع  ات  ماگ  هب  ماگ  سپس  دنک و 
ناگرگ هب  هبطحق  دندش و  هدنکارپ  دنتخیرگ و  دندوب  هدـش  عمج  نآ  رد  هک  یناسک  دندیـسر  سوط  کیدزن  نوچ  درک و  تکرح  هبطحق 

. دوشگ ار  رهش  نآ  تفر و 
درک و تکرح  ناهفـصا  يوسب  ير  زا  داد و  تسکـش  ار  وا  درک و  گـنج  دوب  رهـش  نآ  رد  هک  ناورم  رادـنامرف  اـب  ير و  گـنهآ  سپس 

هریچ نآ  رب  رهـش و  دراو  هبطحق  تخیرگ و  دوب  ناهفـصا  رادنامرف  رمع  نب  دیزی  يوس  زا  هک  ةرابـض  نب  رماع  دـش  کیدزن  رهـش  هب  نوچ 
. دش

هبطحق زا  سپـس  دش و  نصحتم  رهـش  رد  يزور  دنچ  دوب  دـنواهن  رادـنامرف  هک  یلهاب  مهدا  نب  کلام  درک ، تکرح  دـنواهن  يوس  سپس 
. درک فقوت  دز و  ودرا  اجنامه  تفر و  ناولح  هب  اجنآ  زا  تفر ، هبطحق  شیپ  وا  درک و  تقفاوم  هک  تساوخ  راهنیز 

" هب ار  دوخ  هدرک و  تکرح  ماـش  زا  دـمحم  نب  ناورم  هک  داد  ربـخ  واـب  دوخ  راـک  شرازگ  نمـض  تشون و  هماـن  ملـسم  وـبا  يارب  هبطحق 
. تسا هدامآ  طساو  رد  مه  هریبه  نب  رمع  نب  دیزی  تساجنآ و  میقم  هاپس  رازه  یس  اب  هدناسر و  [ 449"  ] نیباز

نیباز هب  دـمحم  نب  ناورم  اـب  گـنج  يارب  ریلد  راوس  رازه  یـس  هارمه  ار  یکع  نوع  وبا  دوب  هداد  روتـسد  هک  دیـسر  واـب  ملـسم  وـبا  هماـن 
ناورم يارب  يدادما  يورین  دـناوتب  هک  دوش  نآ  زا  عنام  دـنک و  گنج  رمع  نب  دـیزی  اب  دورب و  طساو  هب  رکـشل  هیقب  اب  شدوخ  دتـسرفب و 

. درک نانچ  هبطحق  دراد و  مازعا 
هب تسا  هدمآ  نوریب  ناولح  زا  رکشل  اب  نوع  وبا  هک  دیسر  ربخ  ناورم  هب  نوچ 

______________________________

میوـقت همجرت  ك ، ر . تسا : ناـجیابرذآ  ياـههوک  کـیدزن  ود  ره  همـشچرس  تسا ، گرزب  دور  ود  ماـن  هینثت  تروـص  هب  نـیباز : - 449
م) . ) نادلبلا ص 305

407 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دندرک ینیشنبقع  نارح  رهش  ات  هک  دنتخیرگ  نانچ  اهیماش  دندرک  گنج  دندش و  يورایور  [ 450  ] روز رهش  رد  تفر و  وا  هلباقم 

هک ارم  دیسر  نارح  هب  ناورم  نوچ  هک  درک  لقن  نم  يارب  هللا  دبع  نب  دلاخ  ردارب  يرـسق  هللا  دبع  نب  لیعامـسا  دیوگیم ،  451 [/ 1  ] مثیه
ینیبیم تفگ  منامرف ، هب  شوگ  متفگ  درکیمن ، ادـص  هینک  اب  ارم  نآ  زا  شیپ  و  مشاـه ، وبا  يا  تفگ  درک و  راـضحا  مدوب  وا  صاوخ  زا 

تفگ تسا ؟ هتفرگ  میمـصت  يراک  هچ  رب  نانمؤم  ریما  متفگ  تسیچ ؟ تاهدـیقع  تسا  دامتعا  دروم  وت  يار  تسا و  هدیـسر  اجک  هب  راـک 
زا مرذگب و  زرم  زا  منک و  تکرح  دننک  يوریپ  نم  زا  هک  منارای  زا  کی  ره  دوخ و  صاوخ  نادنزرف و  هداوناخ و  دارفا  اب  ماهتفرگ  میمصت 

نمـشد اب  گنج  يارب  دوش و  هارب  ور  مراک  دنـسرب و  نم  نایهاپـس  نادـنواشیوخ و  ات  منامب  اجنامه  مریگب و  ناما  دوخ  يارب  مور  هاـشداپ 
. موش دنمورین  دوخ 

اب ار  وا  هزیتس  دوخ و  موق  اب  ار  وا  ینمـشد  يراتفردب و  یلو  متـشاد  ار  هدیقع  نامه  مه  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  هکنآ  اب  دـیوگیم  لیعامـسا 
هک يزاس  هریچ  تاهداوناـخ  دوخ و  رب  ار  ناکرـشم  هک  اداـبم  ناـنمؤم  ریما  يا  متفگ  واـب  مداد و  رییغت  ار  شاهدـیقع  مدروآ و  داـیب  ناـشیا 
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. دنیافویب نایمور 
یهورگ رهـش  ره  رد  هک  ینک  روبع  ماش  ياهرهـش  کـی  کـی  زا  يرذـگب و  تارف  هناـخدور  زا  مدـقتعم  متفگ  تسیچ ؟ وت  هدـیقع  تفگ 

رتدنمتورث و اج  همه  زا  هک  ناسرب  رصم  نیمزرس  هب  ار  دوخ  نک و  عمج  دوخ  شیپ  ار  نانآ  همه  دنتسه و  وت  ناهاوخریخ  ناگدیـشکرب و 
یتشاد تسود  هچنآ  رگا  هدب  رارق  ترـس  تشپ   451 [/ 2  ] ار هیقیرفا  دوخ و  يوربور  ار  ماش  تسا ، رایـسب  هراوس  هدایپ و  ياـهورین  ياراد 
هداتفا رود  یلاـخ و  عیـسو و  ینیمزرـس  نآ  هک  تسا  هدرتسگ  هیقیرفا  هب  وت  هاـگزیرگ  دـش  يرگید  هنوگ  رگا  درگرب و  ماـش  هب  دـمآ  شیپ 

. تسا
______________________________

م) . ) باتک ص 477 نامه  ك ، ر . دراد ، رارق  ناولح  یگنسرف  ود  تسیب و  رد  نادمه و  لصوم و  نایم  روز : رهش  - 450
تسرهفلا ص 112 میدـن ،)  ) میدـن نبا  ك ، ر . ترجه ، هتـشذگرد 207  يرجه  موس  مود و  نرق  ناـخروم  زا  يدـع ، نب  مثیه  - 451 / 1

م) . ) دیشروخ نارهت 1350  ددجت  اضر  پاچ 
م) . ) تسا هدشیم  قالطا  زورما  یبیل  رصم و  یلامش  قطانم  هب  هیقیرفا  الومعم  يرجه ، لوا  ياهنرق  ناسیونیفارغج  رظن  زا  - 451 / 2

408 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
اههدکهد و مامت  رد  تشذـگ و  تارف  زا  درک و  تکرح  نارح  زا  و  تسا . تسرد  يار  نیا  هک  دـنگوس  مدوخ  ناجب  یتفگ  تسار  تفگ 

دنتفرگیم رانک  ناورم  يرای  زا  دندوب و  كانمیب  گنج  زا  مدرم  یلو  دناوخارف  مایق  يارب  ار  نانآ  درک و  دادمتـسا  مدرم  زا  ماش  ياهرهش 
. دندرک یهارمه  وا  اب  كدنا  رایسب  یهورگ  طقف  و 

زا نت  داتـشه  نانآ  نایم  هک  تشک  ار  قشمد  مدرم  زا  يرایـسب  هورگ  درک و  قشمد  گنهآ  دناسر و  ماش  هب  ار  دوخ  ناورم  یپ  زا  نوع  وبا 
: دندوب مکح  نب  ناورم  ناگدازدنزرف 

هیمأ ینب  تموکح  نایاپ 

هدنام و رادافو  واب  هک  ینایهاپـس  اب  ناورم  دـناسر ، رـصم  هب  ار  دوخ  تشذـگ و  ماش  زا  مه  نوع  وبا  دـش . راپـسهر  رـصم  هب  ماش  زا  ناورم 
يرادـیاپ ناورم  نارای  تفرگ  رد  گنج  دـندش و  يورایور  نوچ  دـمآ و  نوع  وبا  هلباـقم  هب  دـش و  هداـمآ  دـندوب  نت  رازه  تسیب  دودـح 

هب ناراوس  تخیرگ و  هیقیرفا  يوس  هب  ناورم  و  دندش ، هدنکارپ  فارطا  هب  دـندش و  تمیزهب  نارگید  هتـشک و  ناشیا  زا  یهورگ  دـندرکن 
نآ یبرغ  هنارک  هب  درک و  روبع  لین  زا  تسـشن و  یتشک  رد  وا  دنـسرب و  ناورم  هب  هک  دش  نآ  عنام  بش  یکیرات  یلو  دنتخادرپ  وا  بیقعت 
دنار مهاوخ  بقع  نانچ  ار  ناسارخ  ناراوس  منامب  ملاس  ار  بشما  رگا  تفگ ، دوخ  مـالغ  هب  تشاد  عـالطا  موجن  ملع  زا  هک  ناورم  تفر ،

. دنسرب ناسارخ  هب  هک 
، دـیباوخ یگتـسخ  تدـش  زا  داهن و  رـس  ریز  دروآ  رد  نت  زا  ار  دوخ  هرز  درپس  شمـالغ  هب  ار  دوخ  بوکرم  دـمآ و  دورف  اـجنامه  ناورم 

. دوش مگ  اهنابایب  رد  تشاد  میب  دهد و  ناشن  واب  ار  هار  هک  تشادن  ییامنهار  ناورم 
، دوب هدرک  روبع  لین  زا  ناورم  هک  دیسر  ییاج  هب  تخادرپ و  ناورم  بیقعت  هب  نانچمه  لیعامـسا  نب  رماع  مانب  نوع  وبا  ناهارمه  زا  یکی 

ریشمش اب  دوب  هتفرورف  نیگنس  باوخ  هب  هدیباوخ و  ناورم  هک  دیـسر  ییاج  هب  تشذگ و  لین  دور  زا  تسـشن و  نآ  رد  تساوخ و  یقروز 
[452 . ] تشک دز و  ار  وا 

______________________________

رصم و پاچ  ص 470  ج 4  دیرفلا ، دقع  ك ، ر . دـش ، هتـشک  گنج  رد  رـصم  ریـصوب  رد  ناورم  دناهتـشون  هبر  دـبع  نبا  يربط و  - 452
م) . ) هدنیاپ ص 4643 ياقآ  ملق  هب  يربط  خیرات  همجرت 
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409 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
تسا و هدیـسر  ناولح  هب  بیبـش  نب  ۀـبطحق  دیـسر  ربـخ  دوب  یفخم  هفوـک  رد  هک  يرـسق  هللا  دـبع  نب  دـلاخ  نب  دـمحم  هب  نوـچ  دـنیوگ 
، درک حافـس  سابعلا  وبا  يارب  توعد  هب  عورـش  دـمآ و  نوریب  درک و  عمج  ار  دوخ  موق  ناگرزب  زا  دـنچ  ینت  دـنیوا ، اب  ناسارخ  ياههاپس 

. دندرک عافد  وا  زا  دنتساخاپب و  دمحم  موق  اما  دمآرب ، وا  بیقعت  هب  هفوک  رب  رمع  نب  دیزی  رادنامرف  حلاص  نب  دایز 
دنتساخرب دمحم  يرای  هب  مه  هعیبر  اهینامی و  مامت  داتـسرف ، حلاص  نب  دایز  يرای  يارب  ار  یهورگ  دیـسر  رمع  نب  دیزی  هب  ربخ  نیا  نوچ 

. تسویپ رمع  نب  دیزی  هب  طساو  رد  تخیرگ و  راچان  حلاص  نب  دایز  و 
ار شتموکح  نامرف  دراـمگب و  هفوک  تموکح  هب  ار  وا  درک  اـضاقت  وا  زا  تشون و  هماـن  دوب  ناولح  رد  هک  هبطحق  يارب  دـلاخ  نب  دـمحم 

. درک نانچ  هبطحق  دتسرفب و 
هایـس هماج  ناگمه  دـمآ و  هفوک  گرزب  دجـسم  هب  اهینامی  زا  رایـسب  یهورگ  اب  ود  یـس و  دـصکی و  لاس  مرحم  ياروشاع  زور  دـمحم 

. تسا هدورس  ار  تایبا  نیا  کلملا  دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  نتشک  هرابرد  دلاخ  نب  دمحم  [ 453 . ] دندوب هدیشوپ 
یمدرم ناـطحق  ینب  رگا  هک  دوب  هتفگ  دـلاخ  يارب  وا  دومن  يوریپ  ار  یهارمگ  درک و  هاـبت  ار  قح  هک  میتشک  ار  ربـکتم  راـکهبت  نآ  اـم  " 

هب نم  زا  اـنامه  دـندرک . هرـصاحم  ار  وا  هوک  نوچمه  ناراوس  ياههتـسد  هک  ار  يدادـماب  دـید  هنوگچ  دـندرکیم ، تیاـمح  وا  زا  دـندوب 
". تفر نایم  زا  دش و  هابت  یهاشداپ  دییوگب  ناورم  ناگداز 

وا يوسب  گنج  يارب  دیزی  هک  داد  ربخ  واب  تفر و  هملـس  وبا  شیپ  دمحم  دنک ، گنج  دلاخ  نب  دـمحم  اب  ات  دـمآ  هفوک  هب  رمع  نب  دـیزی 
. دهد ماجنا  دناوتن  يراک  وا  رکشل  يرایسب  اب  هک  دراد  میب  تسا و  هدرک  تکرح 

هتشک اب  ار  راک  نیا  نونکا  دنکیمن و  شومارف  ارت  تمدخ  نیا  وا  يدرک و  سابعلا  وبا  ماما  يارب  توعد  هب  عورش  وت  تفگ ، واب  هملـس  وبا 
قحلم هبطحق  هب  دوخ  ناهارمه  اب  نونکا  دوب و  دـهاوخ  وت  تسد  رد  لاح  ره  رد  هک  راذـگب  ار  هفوک  نکم ، هابت  تناـهارمه  دوخ و  ندـش 

. وش
اب منک و  گنج  رمع  نب  دیزی  اب  هکنآ  رگم  تفر  مهاوخن  نوریب  هفوک  زا  تفگ ، دمحم 

______________________________

دیس ترضح  رب  یهلا  ناوارف  تمحر  مالس و  تسا ، سدقم  زور  نآ  تیمها  هدنهدناشن  هجوت و  لباق  اروشاع  زور  رد  نانآ  جورخ  - 453
م) . ) داب ءادفلا  همدقم  بارتل  یحور  ءادهشلا 

410 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دندش يورایور  تفاتش و  دیزی  هلباقم  هب  دمآ و  نوریب  هفوک  زا  دش و  هدامآ  دندوب  اهینمی  هعیبر و  زا  هک  دوخ  نارای 

مردپ ندش  هتـشک  ایآ  امـش ، رب  گرم  تفگ " داد و  رارق  باطخ  دروم  دندوب  رمع  نب  دیزی  اب  هک  ار  دوخ  موق  زا  يدارفا  دلاخ  نب  دـمحم 
تخاس دوبان  ار  هیما  ینب  یهاشداپ  دنوادخ  ناگدازومع ، يا  دیاهدرب ؟ دای  زا  ناشیا  يوس  زا  ار  دوخ  يررقم  عطق  هیما و  ینب  متـس  دلاخ و 
ناورم تسا و  ناولح  رد  ناسارخ  ياهرکـشل  اب  هبطحق  نیا  دـیدنویپب ، دوخ  يومع  رـسپ  هب  نونکا  دـنادرگرب ، نارگید  هب  ناـشیا  زا  ارنآ  و 

نیا رد  يرثا  امش  زا  دیاب  تسا ، نم  نامرف  نیا  هداد و  تموکح  هفوک  هب  ارم  هبطحق  ریما  دیهدیم ، نتشک  هب  ار  دوخ  ارچ  تسا  هدش  هتشک 
یقاب رمع  نب  دـیزی  اب  میمت  سیق و  ياههلیبق  دارفا  طقف  دـنتفر و  وا  شیپ  ناگمه  دندینـش  ار  نانخـس  نیا  هکنیمه  ناـنآ  دـشاب " تموکح 

درک و رهش  ناب  راب  راوخ و  نداتسرف  هب  عورش  دناسر و  طساو  هب  ار  دوخ  تخیرگ و  دوخ  ناهارمه  اب  دید  هنوگنیا  ار  راک  نوچ  دندنام و 
. دش نصحت  يارب  هدامآ 

. تفرگ تعیب  نانآ  زا  دناوخارف و  حافس  سابعلا  وبا  اب  تعیب  يارب  ار  نانآ  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  تشگرب و  هفوک  هب  دلاخ  نب  دمحم 
زونه ماگنه  نآ  رد  دز و  ودرا  دراد  رارق  دادغب  رابنا و  نایم  هلـصاف  رد  هک  [ 454  ] ممد رد  دـناسر و  قارع  هب  ار  دوخ  ناولح  زا  مه  هبطحق 
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. دشیم اپرب  يرازاب  نآ  رد  راب  کی  هام  ره  هک  دوب  ياهدکهد  نآ  دوب و  هدشن  هتخاس  دادغب 
. تسا هدرک  دای  نینچ  یتایبا  رد  مشاه  ینب  يارب  توعد  رد  ار  وا  یماگشیپ  دلاخ و  نب  دمحم  يدزا  نامیلس  نب  یلع 

مدرم رتیمارگ  شیپ  نابایب  ياههنارک  زا  ات  دیوش  هدامآ  وردنت  دنمورین و  نارتش  اب  هار  نیا  رد  نارتش  يارب  ناناوخهزاوآ  نانابراس و  يا  " 
. دنسرب میرک 

هک یلاح  رد  ماجنا  رس  دندمآرب و  راوشد  يراک  يوجتسج  رد  هک  یهورگ  هارمه  درک ، شروش  هفوک  رد  اراکـشآ  تساخاپب و  هک  دمحم 
هک ماگنه  نآ  رد  تفای  تسد  گرزب  یمارگ و  يراک  هب  وا  تفر ، الاب  هفوک  دجسم  ربنم  زا  دوب  هتسب  رس  رب  همامع 

______________________________

مجعم توقای  ك ، ر . تسا ، یممد  ناب  تبـسن  دادـغب و  کیدزن  هجولف ، راـنک  تارف و  لـحاس  رب  گرزب  ياهدـکهد  اـممد : ممد -: - 454
م) . ) رصم پاچ  نادلبلا ج 4 ص 83 

411 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
". دندوب باوخ  رد  لفاغ و  نآ  زا  مدرم 

. تشامگ لابج  نیمزرس  رد  دوخ  ینیشناج  هب  ار  یئاط  لیقع  نب  فسوی  قارع  هب  تکرح  ماگنه  هب  هبطحق 
هنارک رب  مه  هبطحق  دیـسر ، تارف  يرتخاـب  هنارک  رب  درک و  تکرح  هبطحق  يوسب  نت  رازه  یـس  دودـح  اـب  مه  هریبه ) نبا   ) رمع نب  دـیزی 

دوخ هک  یلاـح  رد  دـیرذگب و  تارف  زا  دوـخ  نابـسا  اـب  هک  دز  گـناب  دوـخ  نایرکـشل  هب  سپـس  درک و  فـقوت  زور  هس  دیـسر  يرواـخ 
. دندز باب  یگمه  درکیم  تکرح  نانآ  شیپاشیپ 

هب ار  دوخ  تخیرگ و  دـنک و  يرادـیاپ  ناشربارب  رد  تسناوتن  تخادرپ و  گنج  هب  ناشیا  اـب  هریبه  نبا  دـندرک  روبع  تارف  زا  ناـنآ  نوچ 
. دش نصحتم  رهش  نآ  رد  دناسر و  طساو 

هدش قرغ  دوخ  بسا  اب  هک  دننکیم  روصت  نینچ  مدرم  زا  یخرب  دمآ ، وا  رـس  رب  هچ  تسنادـن  سکچیه  دـش و  مگ  مه  بیبش  نب  ۀـبطحق 
هبطحق نب  نسح  دـش ، نصحتم  طـساو  رد  هریبه  نبا  هکنیا  زا  سپ  [ 455 . ] تفرگ هدهع  رب  ار  یهدـنامرف  هبطحق  نب  نسح  شرـسپ  تسا ،

دوب و هدرک  فرـصت  دـلاخ  نب  دـمحم  ارنآ  هک  درک  تکرح  هفوک  هب  دوخ  تشامگ و  وا  رب  درم  رازه  تسیب  اب  ار  دوخ  نارادرـس  زا  یکی 
: دوب رهش  نآ  رد  مه  سابعلا  وبا  ماما 

[ سابع ینب  تفالخ  ]

حافس سابعلا  وبا  اب  تعیب 

دمح تفر  ربنم  هب  سابعلا  وبا  دـندش ، عمج  مدرم  دروآ و  هفوک  گرزب  دجـسم  هب  نوریب و  شهاگهانپ  زا  ار  سابعلا  وبا  هبطحق ، نب  نسح 
ناشیا ندرک  ناریو  مارح و  ياهراک  باکترا  رد  ار  هیما  ینب  ییاورپیب  سپـس  تفگ و  ار  ص )  ) ربمایپ رب  شیاتـس  دورد و  یهلا و  يانث  و 

. دمآ دورف  ربنم  زا  درک و  دزشوگ  دندوب  هدرک  تعدب  هک  ار  يدنسپان  ياهرادرک  اهقینجنم و  ندرک  بصن  هبعک و 
. دش رقتسم  اجنآ  تفر و  هرامالا  راد  هب  وا  دندرک و  اعد  ناوارف  وا  يارب  مدرم 

رد ار  وا  اـههام  تفر و  نسح  دـنک ، هرـصاحم  ار  هریبه  نب  رمع  نب  دـیزی  ددرگرب و  طـساو  هب  داد  روتـسد  هبطحق  نب  نسح  هب  ساـبعلا  وبا 
. تفرگ راصح 

______________________________

م) . ) يدالیم توریب 1971  پاچ  خیرات ج 3 ص 127  نودلخ ، نبا  ك ، ر . رگید ، لاوقا  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 455
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412 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
تعیب يدهع  تیالو  هب  روصنم  رفعج  وبا  اب  تفالخ و  هب  سابعلا  وبا  اب  مود  یـس و  دـصکی و  لاس  بجر  رد  مدرم  دـیوگ ، يدـع  نب  مثیه 

. دندرک
داد و رارق  دوخ  ریزو  ار  وا  تشاذگ و  لالخ  هملـس  وبا  رایتخا  رد  ار  دوخ  هناخ  زا  نوریب  روما  همه  دش  راوتـسا  سابعلا  وبا  تموکح  نوچ 

. دادیم ماجنا  ار  اهراک  مامت  تروشم  نودب  هملس  وبا  دنتفگیم ، دمحم  لآ  ریزو  ار  وا  درک و  دامتعا  وا  رب  اهراک  همه  رد 
وبا ورب  هفوک  هب  تفگ  واب  دناوخارف و  ار  یبض  ناورم  مانب  دوخ  نارادرـس  زا  یکی  دیـسر ، دوب  ناسارخ  رد  هک  ملـسم  وبا  هب  ربخ  نیا  نوچ 

. درک راتفر  هنوگنامه  یبض  و  درگزاب ، مدنامه  نزب و  ار  شندرگ  روایب و  نوریب  سابعلا  وبا  ماما  لزنم  زا  ار  هملس 
. دیوگیم هملس  وبا  هیثرم  رد  يرعاش 

تحلـصم نانچ  سابعلا  وبا  ماما  هاگنآ  [ 456"  ] تسا ریزو  دـنک  ینمـشد  وت  اب  سک  ره  دـش و  دوبان  دـمحم  لآ  ریزو  ینعی  ریزو  انامه  " 
. دنک یتسرپرس  ار  هریبه  نبا  اب  گنج  ات  دتسرفب  طساو  هب  ار  روصنم  رفعج  وبا  شردارب  هک  دید 

یتسرپرـس رفعج  وبا  شردارب  دراد  تسود  یلو  تسوا  رکـشل  رایتخا و  رد  ناـنچمه  رکـشل  هک  تشون  هبطحق  نب  نسح  يارب  ساـبعلا  وبا 
. دریگب هدهع  رب  ارنآ 

دورف اهنآ  رد  دوخ  ناهارمه  نانز و  اب  روصنم  درک و  یلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  ياههدرپارس  هبطحق  نب  نسح  دیسر  طساو  هب  روصنم  نوچ  و 
. دمآ

دوبان داد و  دیون  هدعو و  ناناب  درک و  تلامتسا  تشون و  همان  دندوب  وا  هارمه  هک  برع  فارشا  هریبه و  نبا  نارادرـس  يارب  روصنم  هاگنآ 
. دنتفریذپ ار  شتوعد  نانآ  رتشیب  درک و  ناشدزشوگ  ار  هیما  ینب  تلود  ندش 

نیرتکیدزن وا  دوب  هفوک  رب  هریبه  نبا  رادـنامرف  یثراح  حـلاص  نب  دایز  دـش  لـیام  روصنم  هب  تفریذـپ و  ار  وا  توعد  هک  سک  نیتسخن 
. تشاد ار  اههزاورد  دیلک  رهش و  هنابش  يرادساپ  هک  دوب  هریبه  نبا  هب  صاخشا 

دوب و مردپ  یصو  حلاص  نب  دایز  هک  درک  لقن  میارب  مردپ  دیوگیم ، مثیه 
______________________________

م) . ) دشاب ماقم  اب  رتبسانم  راکهانگ  راکهبت و  ینعم  هب  مود  عارصم  رد  ریزو " هملک " دیاش  - 456
413 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

، مورب وا  دزن  دروآ  مایپ  دـمآ و  نم  شیپ  شاهداتـسرف  هاگماش  دوش  قحلم  روصنم  هب  تفرگ  میمـصت  نوچ  متفگیم و  ومع  ردـپ و  واب  نم 
نم يارب  روصنم  رفعج  وبا  زا  ياهماـن  مراد ، هدیـشوپ  وت  زا  ار  يزیچ  هک  یتـسین  یـسک  وت  هدازردارب  يا  تفگ  درک و  توـلخ  نم  اـب  متفر 

ار يرگییاد  قوقح  هک  تسا  هتشون  دوخ  همان  رد  داد و  دهاوخ  نم  هب  يدنلب  هبترم  ماقم و  موش و  قحلم  واب  تسا  هدرک  توعد  هدیسر و 
. دوب ثراح  هلیبق  زا  سابعلا  وبا  ردام  و  درک ، دهاوخ  تیاعر  نم  يارب 

. مرادیمن شوخ  ار  بیرف  رکم و  وت  يارب  تسا و  رایسب  هدیدنسپ  ياهتمعن  قح  وت  رب  ار  هریبه  نبا  ناج  ومع  متفگ  واب  دیوگ ، مردپ 
تسس شیاههیاپ  مامت و  شیورین  هک  یتلود  رد  منادیمن  حالـص  یلو  میواب  تبـسن  مدرم  نیرترازگـساپس  زا  هک  نم  هدازردارب  يا  تفگ 

ار وا  راک  دـنوادخ  هک  مدـنموزرآ  مشاب و  اج  نیا  هکنآ  ات  مرتدـنمدوس  روصنم  هاگتـسد  رد  هریبه  نبا  يارب  نم  منامب و  یقاـب  تسا  هدـش 
. مرپسب وت  هب  ار  اهدیلک  نتفر  ماگنه  ات  نامب  اج  نیمه  دنک  حالصا  نم  تسدب 

دش و راوس  دندرک ، نیز  ار  شیاهبسا  دنتسب و  ار  وا  ياهراب  داد  روتسد  شنامالغ  هب  تشذگ  بش  موس  کی  نوچ  مدنام و  اجنامه  دیوگ 
هب دوب  وا  هارمه  اهدـیلک  دیـسر  دوب  هلجد  راـنک  هک  طـساو  هزاورد  هب  نوچ  مدرک  تکرح  شهارمه  هداـیپ  نم  دـمآ و  نوریب  شاهناـخ  زا 

. مدرگیمرب یتعاس  زا  سپ  مورب و  ییاهراک  زا  عالطا  یشکرس و  يارب  مهاوخیم  تفگ  دندوشگ و  ار  اهرد  داد  روتسد  نانابهگن 
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ربـب و ار  اهدـیلک  دـش  حبـص  نوچ  دوب  هتفگ  نم  هب  ـالبق  وا  مرادرب  ار  اهدـیلک  مدـنبب و  ار  هزاورد  داد  روتـسد  نم  هب  تفر و  نوریب  هاـگنآ 
. تساجنآ نم  روضح  زا  رتهب  اج  نیا  نم  ندوب  وگب  واب  راپسب و  هریبه  نبا  تسدب 

. متشگرب دوخ  هناخ  هب  مه  نم  تفر و  درک و  دوردب  نم  اب  حلاص  نب  دایز 
. مورب هریبه  نبا  شیپ  متساوخ  هزاجا  مدمآ و  خاک  رد  رانک  دش ، حبص  نوچ 

نبا ماهدـمآ ، یمهم  راک  يارب  هک  وگب  واب  متفگ  تسا ، هتـساخنرب  دوخ  ياج  زا  تسا و  هتـسشن  دوخ  يالـصم  رد  زونه  وا  تفگ  بجاـح 
، مداد مالـس  تراما  هب  وا  رب  تشاد ، نت  رب  رادناشن  هایـس و  ییابع  دوب و  هتـسشن  دوخ  بارحم  رد  زونه  هک  متفر  وا  شیپ  داد  هزاجا  هریبه 

عوضوم تسا ؟ یمهم  راک  تفگ  داد و  خساپ 
414 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

همه نآ  اب  درک  دامتعا  ناوتیم  یـسک  هچ  هب  زورما  رگید  دایز  زا  سپ  تفگ  دـش و  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  متفگ  واب  ار  حـلاص  نب  داـیز 
؟ هفوک رب  وا  ندرک  رادنامرف  واب و  نم  یکین 

. دهد رارق  دنمدوس  وت  يارب  اجنآ  ار  وا  دنوادخ  مراودیما  دشاب و  هداد  رارق  ریخ  هورکم  راک  رد  دنوادخ  هک  اسب  هچ  ریما  يا  متفگ 
هتـسشن اجنامه  نم  نک ، رـضاح  نم  شیپ  ار  يرـسق  همادـق  نب  قراط  مالغ ، يا  تفگ  دروآ و  نابز  رب  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ـال  هریبه  نبا 

رهـش نیا  ینابهگن  يارب  دـیتسه  نم  صاوخ  هک  تنارای  همه  ناـیم  زا  ارت  نم  تفگ  داد و  واـب  ار  اهدـیلک  هریبه  نبا  دـمآ  قراـط  هک  مدوب 
. یشاب نم  دامتعا  هتسیاش  راوازس و  هک  شاب  نانچ  مدیزگرب ،

طرـشب مهدیم  ناما  ارت  تفگ  روصنم  تساوخ ، ناما  وا  زا  داتـسرف و  روصنم  شیپ  یـسک  دش  ینالوط  هریبه  نبا  هرـصاحم  تدـم  نوچ  و 
. منک راتفر  ار  نامه  دهدب  وت  دروم  رد  سابعلا  وبا  ینامرف  ره  هکنآ 

ناب هک  داد  ربخ  روصنم  رفعج  وبا  هب  هریبه ) نبا   ) دـیزی نب  رمع  دریذـپب ، دـنتفگ  هک  درک  تروشم  ناهاوخریخ  دوخ و  ناراـی  اـب  هریبه  نبا 
. تفرگ هاوگ  ار  هاپس  نارادرس  تشون و  شیوخ  طخ  هب  مه  روصنم  تسا و  دونشخ  مکح 

هد وا  هاگ  همیخ  هرود  دوب و  دوخ  هدرپارـس  رد  روصنم  دش ، دراو  وا  رب  دمآ و  روصنم  شیپ  شیوخ  ناکیدزن  زا  دنچ  ینت  هارمه  هریبه  نبا 
تسـشن و یکدـنا  وا  دـنداهن  هریبـه  نـبا  يارب  یـشلاب  داد  روتـسد  رفعج  وـبا  دـندوب ، هداتـسیا  حلـسم  هدیــشوپ و  هرز  یناـسارخ  درم  رازه 

رگید کی  اب  دمآ  تفر و  هب  مدرم  دـش و  هدوشگ  رهـش  ياههزاورد  تشگرب و  دوخ  هناخ  هب  دـش و  راوس  دنتـساوخ  ار  شبـسا  تساخرب ،
. دنتخادرپ

دوب هتخودنا  هریبه  نبا  هک  ياهفولع  رابراوخ و  هدنام  یقاب  نینچمه  دش  هدرمش  دوب  طساو  رد  هحلسا  لاوما و  اههنیجنگ و  زا  هچنآ  دنیوگ 
هنایلاس فرـصم  نازیم  هب  بوکرم  رازه  تسیب  هفولع  درم و  رازه  یـس  هقوذآ  حالـس و  يرایـسب  رادقم  مهرد و  نویلیم  هس  دـش ، هدـیجنس 

. دوب مهارف  نانآ 
. دسیونب وا  هرابرد  ار  دوخ  میمصت  يار و  تسا و  هدش  وا  نامرف  میلست  هریبه  نبا  هک  تشون  سابعلا  وبا  يارب  روصنم  رفعج  وبا 

نیا نوچ  تسین ، ریشمش  زج  هریبه  نبا  يارب  نم  میمصت  تشون  سابعلا  وبا 
415 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هارمه طقف  دـیآیم  ام  هاگرد  هب  هاگ  ره  وگب  هریبه  نبا  هب  تفگ  دوخ  بجاح  هب  تشاد و  هدیـشوپ  ناگمه  زا  ارنآ  دیـسر  روصنم  هب  هماـن 
. درواین دوخ  اب  ار  هوبنا  ياههورگ  نیا  دشاب و  مالغ  کی 

تاـهابم و يارب  وت  اـیوگ  دـلاخ  وـبا  يا  تفگ  واـب  بجاـح  مالـس  دـمآ ، روـصنم  هاـگرد  هب  يرایـسب  هورگ  اـب  هریبـه  نبا  زور  نآ  يادرف 
. مالس ضرع  يارب  هن  ییآیم  دهعیلو  روضح  هب  یشورفرخف 

کی اب  طقف  هک  تسا  بوخ  هچ  تفگ  دمآ . مهاوخ  امش  شیپ  مالغ  کی  اب  طقف  نم  دیراد  شوخان  ار  راک  نیا  امش  رگا  تفگ  هریبه  نبا 
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. دننکیم ضارتعا  وت  ناهارمه  ترثک  رب  نایناسارخ  یلو  میوگیمن  وت  ریقحت  يارب  ار  نخس  نیا  نم  ییایب و  مالغ 
. تشگیمرب دادیم و  مالس  دشیم  دراو  روصنم  رب  دمآیم و  مالغ  کی  هارمه  طقف  هریبه  نبا  نآ  زا  سپ 

نب قراط  رـشب و  نب  هللا  دبع  و  هتانب ، نب  دمحم  لهـس و  نب  ةرثوح  یلیقع و  رکب  وبا  تفگ ، هبطحق  نب  نسح  هب  روصنم  نآ  زا  سپ  یکدنا 
یگمه نانآ  روایب و  نم  شیپ  ار  ناـشیا  ياـهرهم )  ) ياـهرتشگنا نزب و  ار  ناـشندرگ  نک و  راـضحا  ار  ینزم  ثراـح  نب  دـیوس  همادـق و 

وا هرابرد  ار  سابعلا  وبا  ماما  نامرف  ات  دنریگب  رظن  ریز  ار  هریبه  نبا  تسرفب  مه  ار  نانابساپ  زا  یهورگ  تفگ  و  دندوب ، هریبه  نبا  نارادرس 
. منک ارجا 

. دندش مکح  میلست  دندرکن و  یباتیب  دندرواین و  نابز  رب  ینخس  لتق  ماگنه  هب  نارادرس  نآ  زا  کیچیه  دیوگ ،
دیورب هریبه  نبا  هناخ  هب  نانابـساپ  زا  نت  هد  هارمه  تفگ  ود  ناب  درک و  راضحا  ار  لیقع  نب  میهاربا  همیزخ و  نب  مزاـخ  روصنم ، مود  زور 

. دیشکب ار  وا  و 
رصق طایح  يوسب  شیور  هداد و  هیکت  بارحم  هب  هتسشن و  دوخ  خاک  دجسم  رد  وا  دندمآ ، هریبه  نبا  هناخ  هب  دیشروخ  عولط  ماگنه  نانآ 

. دوب
يوسب نامثع  وبا  منیبیم ، يدـب  رـش و  هناشن  ناشیا  هرهچ  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  نامثع  وبا  يا  تفگ  دوخ  بجاح  هب  دـید  ار  ناـنآ  هکنیمه 

؟ دیهاوخیم هچ  تفگ  تفر و  نانآ 
416 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

رـسپ دـش ، هتـشک  هک  دـمآ  ولج  نانآ  اـب  هلباـقم  يارب  هریبه  نبا  رـسپ  میهاربا  تشک ، ار  وا  درک و  هلمح  واـب  ریـشمش  اـب  لـیقع  نب  میهاربا 
. دنتشک مه  ار  وا  هک  تساخاپب  ورمع  وا  ریبد  سپس  دش و  هتشک  هک  دمآ  ولج  مه  دواد  شرگید 

ياهریـشمش اب  نانآ  داهن و  هدجـس  هب  رـس  دـنادرگرب و  هلبق  يوس  ار  دوخ  يور  وا  دـندش  کیدزن  نوچ  دـندمآ و  هریبه  نبا  يوسب  هاگنآ 
دهد ادن  وا  يدانم  داد  روتـسد  روصنم  دنداد ، واب  ار  ربخ  نآ  دندمآ و  روصنم  شیپ  سپـس  دش . درـس  ياج  رب  هک  دندز  ار  وا  نادنچ  دوخ 

. دیتسه ناما  رد  یموزخم  هملس  نب  دلاخ  رذ و  نب  دمحم  رشب و  نب  کلملا  دبع  نب  مکح  زجب  ناگمه  امش  مدرم  يا  هک 
طساو رهـش  زا  هدایپ  ياپ  هنابـش  دش و  گنت  نم  رب  یخارف  همه  اب  نیمز  تسا  هتفگیم  رذ  نب  دمحم  هک  درکیم  لقن  شردپ  لوق  زا  مثیه 

دبع نب  دایز  هکنآ  ات  مدوب  ناسرت  هراومه  متخیرگ و  نم  دشن و  نم  ضرعتم  مدرم  زا  کیچیه  مدناوخیم و  یـسرکلا  ۀیآ  مدمآ و  نوریب 
. داد ناما  نم  هب  وا  درک و  ناما  تساوخرد  نم  يارب  سابعلا  وبا  ماما  زا  هللا 

دمآ روصنم  خاک  رد  رب  هنابش  دش ، راوشد  هملـس  نب  دلاخ  رب  راک  نوچ  و  دش ، ناهنپ  اجنامه  تخیرگ و  رکـسک  هب  کلملا  دبع  نب  مکح 
. داد ناما  واب  هک  تساوخ  ناما  وا  زا  و 

دوخ زاجح  هب  زاجح  مدرم  يا  دـیورب و  دوخ  ماش  هب  ماش  مدرم  يا  دـیناما ، رد  ناگمه  مدرم  يا  هک  دـش  هداد  ادـن  روصنم  يوس  زا  سپس 
. دنتفای نانیمطا  ناما و  مارآ و  مدرم  دیورب و 

هریح رد  هک  سابعلا  وبا  ماما  شیپ  مدرم  رگید  اب  تشامگ و  طساو  هب  نایناسارخ  زا  نت  رازه  جـنپ  هارمه  ار  یعازخ  دایز  نب  مثیه  روصنم ،
دیدنسپ ارنآ  ياوه  بآ و  دیسر  رابنا  هیحان  هب  نوچ  درک و  تکرح  دوخ  ياهرکـشل  هارمه  هریح  زا  سابعلا  وبا  ماما  [ 457 . ] تشگزاب دوب 

رهش نآ  طسو  داد و  دوخ  یناسارخ  نارای  هب  نیمز  تاعطق  تخاس و  رابنا  رهـش  يالاب  گرزب  يرهـش  شنایرکـشل  دوخ و  يارب  اجنامه  و 
لوط مامت  دش و  نکاس  نآ  رد  تخاس و  راوتسا  هتشارفارب و  یخاک  دوخ  يارب 

______________________________

مه فجن  ارنآ  هک  تسا  یلحم  نامه  تسا و  رایـسب  ياههناخدور  ياراد  هفوک و  یگنـسرف  کی  رد  یلهاج  هرود  زا  يرهـش  هریح : - 457
م) . ) نادلبلا ص 339 میوقت  همجرت  ك ، ر . تسا ، هدوب  اجنامه  مه  قنروخ  دناهتفگ  دنیوگیم ،
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417 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. تسا فورعم  سابعلا  وبا  رهش  هب  زورما  ات  رهش  نآ  دوب و  نکاس  اجنامه  ار  دوخ  تموکح 

رظن و لدابت  وا  اب  اهراک  یخرب  رد  تاقالم و  ملـسم  وبا  اـب  اـت  تشاد  لیـسگ  ناـسارخ  هب  ار  روصنم  رفعج  وبا  شردارب  ساـبعلا  وبا  هاـگنآ 
. دندوب یمشاه  لضف  نب  قاحسا  هیقف و  ةاطرا  نب  جاجح  ناشیا  هلمج  زا  هک  درک  وا  هارمه  ار  گرزب  نارادرس  زا  نت  یس  دنک ، تروشم 

نادنچ وا  ندمآ  زا  درکن و  لمع  وا  مارتحا  ندرک و  یکین  رد  دیاب  دیاش و  هکنانچ  ملسم  وبا  دیسر  ملـسم  وبا  شیپ  روصنم  رفعج  وبا  نوچ 
. درکن ینامداش  راهظا 

دنک هابت  وت  رب  ار  راک  هکنآ  زا  شیپ  یتسین  هفیلخ  وت  دـشاب  هدـنز  ملـسم  وبا  هک  یماگنه  ات  تفگ  واب  تشگرب و  ساـبعلا  وبا  شیپ  روصنم 
يرگهلیح ینکـشنامیپ و  زا  دـنادیمن و  دوخ  زا  رترب  ار  سکچیه  هک  مدـید  نانچ  ار  وا  نک ، يزاـسهراچ  شیدـنیب و  وا  نتـشک  هراـبرد 

. دوب ناما  رد  ناوتیمن  وا  نوچ  یصخش 
واب و تبـسن  تبحم  زا  هدـنکآ  ناشیا  ياهلد  دـنهارمه و  وا  اب  ناسارخ  مدرم  هکنآ  لاح  تسا و  نکمم  هنوگچ  راک  نیا  تفگ  سابعلا  وبا 

. دنهدیم حیجرت  رگید  زیچ  ره  رب  ار  وا  تعاطا  تسوا و  زا  يرادربنامرف 
ردارب يا  تفگ  سابعلا  وبا  زاسب ، ار  شراک  یـشابن  ناما  رد  وا  زا  ینکن و  داـمتعا  وا  رب  هک  تسا  نآ  بجوم  عوضوم  نیمه  تفگ  روصنم 

. وگم سکچیه  هب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  هدیقع  رذگرد و  نخس  نیا  زا 
دنوادـخ نانمؤم  ریما  يا  تفگ  [ 458 [ ؟ ییوگیم هچ  ملـسم  وبا  هرابرد  تفگ  ةاـطرا  نب  جاـجح  هب  تولخ  رد  يزور  حافـس  ساـبعلا  وبا 

" نیمز راک  مه  یتشگ  هابت  نامسآ  راک  مه  یلاعت  يادخ  زا  زج  يدوب  نایادخ  نیمز  نامـسآ و  رد  رگا  دیامرفیم " دوخ  باتک  رد  لاعتم 
. یهاوخیم هچ  متسناد  نک  سب  تفگ  سابعلا  وبا  [ 459]

______________________________

زا رتشیب  عالطا  يارب  تسا ، هتـشذگرد  لاس 145  رد  هک  يرجه  مود  نرق  لوا  همین  تاضق  ناثدـحم و  زا  یعخن  ةاـطرا : نب  جاـجح  - 458
م) . ) يدالیم رصم 1963  يواجب  دمحم  یلع  پاچ  هرامش 1726  ریز  لادتعالا ج 1  نازیم  یبهذ - ك ، ر . وا ، هرابرد  ناگرزب  لاوقا 

م) . ) تسا هدش  هتفرگ  رارسالا  فشک  زا  همجرت  ءایبنا : مکی  تیب و  هروس  زا  مکی  تسیب و  هیآ  - 459
418 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

يومع هک  دید  تحلـصم  سابعلا  وبا  و  داتـسرف ، ار  وا  تشامگ و  سراف  يریما  هب  ار  نمحرلا  دـبع  نب  ثعـشا  نب  دـمحم  ملـسم  وبا  هاگنآ 
هک یماگنه  یلو  دـنک ، تکرح  سراف  هب  داد  روتـسد  دنتـسب و  ار  وا  یهدـنامرف  مچرپ  درامگب ، سراف  تراـما  هب  ار  یلع  نب  یـسیع  دوخ 

. درک يراددوخ  واب  تموکح  میلست  زا  وا  دیسر  ثعشا  نب  دمحم  شیپ  یسیع 
دوخ راک  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  ملسم  وبا  یلو  ارچ  تفگ  یتسین ؟ سابعلا  وبا  ماما  تعاطا  رد  وت  رگم  ثعشا  رـسپ  يا  تفگ  واب  یـسیع 

. منکن میلست  سکچیه  هب  ار 
اهر ار  نخس  نیا  تفگ  ثعـشا  نب  دمحم  دوشن ، ارجا  شروتـسد  هک  دوب  دهاوخن  یـضار  ماما  تسا و  ماما  هدنب  ملـسم  وبا  تفگ ، یـسیع 

. درک مهاوخن  میلست  ملسم  وبا  زا  ياهمان  اب  زج  ار  راک  نیا  نم  نک 
شدوخ شیپ  داد  روتسد  شیومع  هب  دربورف  ار  دوخ  مشخ  سابعلا  وبا  داد ، ربخ  واب  ار  عوضوم  تشگرب و  حافـس  سابعلا  وبا  شیپ  یـسیع 

. دنام اجنامه  وا  دنامب و 
نوچ دـمآ و  نوریب  وا  اب  گنج  يارب  [ 460  ] روصنم دیسر  اجنآ  وا  نوچ  داتسرف و  ناتـسراخط  تموکح  هب  ار  يرـس  نب  سلغم  ملـسم  وبا 

. دندش كاله  یگنشت  زا  دنداتفا و  اهرازگیر  رد  تخیرگ و  دوخ  نارای  زا  دنچ  ینت  اب  روصنم  دش و  زوریپ  سلغم  تفرگرد  گنج 
وبا درازگ و  جح  سپـس  دشاب و  هاگرد  میقم  جـح  ماگنه  ات  دـیآ و  وا  شیپ  تساوخ  هزاجا  تشون و  سابعلا  وبا  ماما  هب  ياهمان  ملـسم  وبا 
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روضح هک  ناگرزب  نارادرـس و  همه  داد  روتـسد  سابعلا  وبا  دیـسر ، ماما  رقم  کیدزن  نوچ  درک و  تکرح  ملـسم  وبا  داد ، هزاجا  ساـبعلا 
. دندش هدایپ  بسا  زا  وا  يارب  ناگرزب  نارادرس و  همه  دندرک و  لابقتسا  مارتحاب  ار  وا  دنتفر و  وا  لابقتسا  هب  دنتشاد 

نوچ درکن و  یهاتوک  واب  تبسن  یکین  تشادگرزب و  رد  داد و  ياج  دوخ  رصق  رد  ار  وا  ماما  دیـسر ، سابعلا  وبا  رهـش  هب  نوچ  ملـسم  وبا 
هب میمـصت  روصنم  رفعج  وبا  مردارب  هک  وب  نیا  هن  رگا  تفگ  سابعلا  وبا  تساوخ ، ندرازگ  جح  هزاجا  وا  زا  ملـسم  وبا  دیـسرارف  جح  تقو 

ره مه  نونکا  مدادیم  رارق  جاحلا  ریما  ارت  تسا  هتفرگ  جح 
______________________________

م) . ) دوش هابتشا  دیابن  یسابع  مود  هفیلخ  روصنم  رفعج  وبا  اب  هک  تسا  یهیدب  - 460
419 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دیشاب مه  اب  ود 
تفریم درکیم و  تکرح  روصنم  رفعج  وبا  هک  لزنم  ره  زا  دـنتفر ، نوریب  مه  اـب  ود  ره  مرادیم و  تسود  رتشیب  ار  نیا  تفگ  ملـسم  وبا 

[461 . ] دنتشگرب دندرازگ و  جح  دندیسر و  هکم  هب  هکنآ  ات  دمآیم  دورف  لزنم  نآ  رد  ملسم  وبا 

: روصنم رفعج  وبا 

هراشا

دیسر و مه  ملسم  وبا  ات  درک  فقوت  اجنامه  دینـش و  ار  سابعلا  وبا  ماما  گرم  ربخ  دیـسر  [ 462"  ] قرع تاذ  هب " روصنم  رفعج  وبا  نوـچ 
هیلا انا  انا هللا و  دانک و  تمحر  ار  نانمؤم  ریما  يادـخ  تفگ  دز و  هقلح  ملـسم  وبا  نامـشچ  رد  کشا  داد ، ملـسم  وبا  هب  ار  ماما  گرم  ربخ 

. تفگ نوعجار 
تدوخ دنشاب و  نم  اب  يراذگب و  نم  شیپ  اج  نیمه  دنتسه  وت  هارمه  هک  ار  ینایهاپـس  اهراب و  هک  منیبیم  تحلـصم  نینچ  تفگ  روصنم 

وبا ینک ، مارآ  ار  مدرم  يوش و  رادهدـهع  ار  رکـشل  یتسرپرـس  یناسرب و  راـبنا  هب  ار  دوخ  ینک و  هدافتـسا  کـیپ  ياهبـسا  زا  نت  هد  هارمه 
دناسر رابنا  رد  سابعلا  وبا  رهش  قارع و  هب  ار  دوخ  رایسب  باتش  اب  دش و  راوس  دوخ  صاوخ  زا  نت  هد  اب  درک و  مهاوخ  نینچ  تفگ  ملـسم 
يدـهع تیـالو  زا  ار  روصنم  رفعج  وبا  تسا و  هدرک  توعد  دوخ  تموکح  هب  ار  مدرم  ساـبع  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نب  یـسیع  هک  دـید  و 

وا زا  یـسیع  دیـسر  روصنم  رفعج  وبا  نوچ  و  دنتـسویپ ، واب  دـندرک و  اـهر  ار  یـسیع  دـندید  ار  ملـسم  وبا  هکنیمه  مدرم  تسا ، هدرک  علخ 
وا زا  تفریذـپ و  روصنم  تسا و  هدرک  لاـملا  تیب  اـههنازخ و  ظـفح  رکـشل و  يرادـهگن  يارب  ار  راـک  نآ  تفگ  واـب  تساوخ و  شزوـپ 

. درکن یتسجزاب 
ماش تموکح  رب  ار  یلع  نب  هللا  دبع  دوخ  يومع  سابعلا  وبا  هک  دوب  نانچ  دیسر و  روصنم  عالطاب  ماش  مدرم  ینکشنامیپ  ربخ  نآ  زا  سپ 
واب لیام  ناـگمه  درک و  تلامتـسا  ار  ناـیناسارخ  درک و  توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  دیـسر  واـب  ساـبعلا  وبا  گرم  ربخ  نوچ  دوب و  هدراـمگ 

. دندش
______________________________

ك، ر . تسا ، هتفگ  نخـس  لصفم  هراب  نیا  رد  يربط  تسا ، هدوب  ملـسم  وبا  روصنم و  نایم  هنیک  زورب  لـماوع  زا  یکی  عوضوم  نیا  - 461
م) . ) هدنیاپ ص 4691 ج 11 ياقآ  يربط  همجرت 

م) . ) تسا هفوک  هکم و  نایم  فورعم  لزانم  زا  قرع : تاذ  - 462
420 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
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. مدوخ ای  ینک  حالصا  ار  ماش  راک  يورب و  دیاب  وت  ای  راک  نیا  يارب  درم  يا  تفگ  ملسم  وبا  هب  دیسر  روصنم  هب  ربخ  نیا  نوچ  و 
نایهاپـس دیـسر  ماـش  هب  نوچ  داـتفا و  هار  ناـسارخ  هاپـس  ناریلد  زا  نت  رازه  هدزاود  اـب  دـش و  هداـمآ  موریم و  دوخ  نم  تفگ  ملـسم  وبا 

تدم و  درکن . یتساوخزاب  وا  زا  دیـشخب و  ار  وا  ملـسم  وبا  دنام ، اهنت  یلع  نب  هللا  دبع  دنتـسویپ و  واب  ناگمه  دندوب  ماش  رد  هک  یناسارخ 
داتـسرف و وا  یپ  زا  ار  یـسوم  نب  نیطقی  روصنم ، تفر ، ماـش  هب  ملـسم  وبا  نوچ  [ 463 . ] دوب هام  شـش  لاس و  راهچ  ساـبعلا  وبا  تموکح 

. شاب نآ  يرادهگن  عمج و  رادهدهع  وت  دمآ  تسدب  ماش  رد  یمیانغ  رگا  تفگ 
رب ار  يرگید  درمـشن و  نیما  ارم  درکن و  دامتعا  نم  رب  نانمؤم  ریما  تفگ  دـمآ و  نارگ  تخـس  وا  رب  دیـسر  ملـسم  وبا  هب  ربخ  نیا  نوچ  و 

. دش كانمیب  تخس  تشامگ و  راک  نیا 
نیادـم رد  دوخ  هاـگودرا  هب  تشادـن و  شوخ  راـبنا  رد  ار  ساـبعلا  وبا  رهـش  رد  ندـنام  دیـسر  روصنم  هب  ماـش  روما  حالـصا  ربـخ  نوچ  و 

یمور ناریسا  يارب  ناورشونا  ار  رهـش  نآ  درک ، لزنم  تشاد  رارق  نیادم  یگنـسرف  کی  رد  دوب و  هیمور  شمان  هک  يرهـش  رد  تشگرب و 
. دوب هداد  ناکسا  نآ  رد  ار  یمور  ناریسا  دوب و  هتخاس 

ياهدکهد راگزور  نآ  رد  هک  دادغب  [ 464  ] خرک هب  اجنآ  زا  دناسر  رابنا  قارع و  هب  ار  دوخ  تارف  هیـشاح  زا  تشگرب و  ماش  زا  ملـسم  وبا 
. تشاذگ رس  تشپ  ار  نیادم  هار  تفرگ و  شیپ  ار  ناسارخ  هار  تشذگ و  هلجد  زا  تفر و  دوب 

هک اج  ره  منک ، تروشم  وت  اب  تشون  همان  رد  ناوتیمن  هک  ییاـهراک  رد  دـیاب  تشون  ملـسم  وبا  يارب  ياهماـن  دیـسر ، روصنم  هب  ربخ  نیا 
. تسنادن مهم  ار  نآ  درکن و  انتعا  روصنم  همان  هب  ملسم  وبا  ایب ، نم  روضح  راذگب و  اجنامه  ار  تهاپس  دیسر  وت  تسدب  همان  نیا 

دمآ و راک  ناوارف و  یکریز  ياراد  دوب و  هللا  دـبع  نب  دـیزی  نب  ریرج  مانب  یلجب  هللا  دـبع  نب  ریرج  ناگدازدـنزرف  زا  يدرم  روصنم  هارمه 
. دوب زاسهراچ 

______________________________

م) . ) دناهتشون اج  نیا  هک  دشاب  اههخسن  ناگدنسیون  هابتشا  دیاش  دمآیم ، سابعلا  وبا  تموکح  نایب  نایاپ  رد  هلمج  نبا  دیاب  - 463
پاچ ج 7 ص 223  ك ، ر . تسا ، هداد  هراب  نیا  رد  یفاک  حیـضوت  مجعم  رد  توقای  دوب و  رهـش  زا  نوریب  هک  دادـغب  رازاـب  خرک : - 464

م) . ) رصم
421 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

نیگمـشخ هک  نادرگرب  نم  شیپ  ار  وا  نک و  يزاسهراچ  ناـسرب و  ملـسم  وبا  هب  ار  دوخ  وش و  راوس  کـیپ  ياهبـسا  رب  تفگ  واـب  روصنم 
. نادرگرب ار  وا  تروص  نیرتهب  هب  متسین و  نمیا  مدوخ  دض  رب  شاهناراکهبت  ياهراک  زا  تسا و  هتفر 

تفگ دش و  ملسم  وبا  همیخ  دراو  دیسر و  دوب  هدز  ودرا  لزانم  زا  یکی  رد  دوخ  نایرکـشل  اب  هک  ملـسم  وبا  هب  هار  نایم  داتفا و  هار  درم  نآ 
يداد و يرای  ار  تربمایپ  نادناخ  زا  دوخ  نایاوشیپ  ات  يدیشک  جنر  اهزور  يدنام و  رادیب  اهبش  یتخادنا  تمحزب  تخـس  ار  دوخ  ریما  يا 

؟ تفگ دنهاوخ  هچ  مدرم  يدرگیمرب ، نینچ  نیا  ارچ  نونکا  يدیسر ، دوخ  يوزرآ  هب  دش و  رادیاپ  نانآ  یهاشداپ  راوتسا و  ناشیا  راک 
ملسم وبا  اب  هراومه  و  دوب ؟ دهاوخ  گرم  زا  سپ  یگدنز و  رد  وت  هب  نداد  مانشد  ندرک و  شنزرـس  زیواتـسد  راک  نیا  هک  ینادیمن  رگم 

ناراوس زا  نت  رازه  اب  طقف  و  تشاذـگ ، اجنامه  ار  دوخ  هاپـس  ددرگرب و  روصنم  شیپ  وا  اب  تفرگ  میمـصت  هکنآ  ات  تفگ  نانخـس  نیا  زا 
هک دـناهداد  ربخ  نم  هب  نامجنم  تفگیم  هراومه  ملـسم  وبا  تشگزاب ، روصنم  يوسب  دوخ  نارادرـس  یـضعب  یناـسارخ و  ریلد  هدـیزگ و 

. مور رد  رگم  دش  مهاوخن  هتشک 

: ار یناسارخ  ملسم  وبا  روصنم  نتشک 

يداش راـهظا  وا  تشگزاـب  زا  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تساـخرب و  وا  يارب  روصنم  تفر ، روصنم  شیپ  دیـسر  هیمور  هب  ملـسم  وبا  نوچ 
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رآرد و نت  زا  رفـس  تخر  زیخرب و  نونکا  میوگب  وت  هب  مهاوـخیم  هچنآ  منیبـب و  ارت  هکنآ  زا  شیپ  يورب  دوـب  کـیدزن  تفگ  واـب  درک و 
رصق نآ  فارطا  مه  شنارای  تفر و  دندوب  هدرک  هدامآ  وا  يارب  هک  يرصق  هب  ملسم  وبا  و  دور ، نوریب  وت  نت  زا  رفس  یگتسخ  ات  يآ  دورف 

رانک ات  هراوس  نانچمه  دـشیم و  روصنم  رـصق  دراو  دوخ  بوکرم  اب  حبـص  زور  ره  ملـسم  وبا  هک  تشذـگ  نینچ  زور  هس  دـندرک ، لزنم 
. دندرکیم تروشم  رگید  کی  اب  روما  رد  تسشنیم و  وا  شیپ  یتدم  دشیم و  هدایپ  هاگنآ  تفریم  تسشنیم  نآ  رد  روصنم  هک  يرالات 
ار ناراوس  هدنامرف  هللا  دـبع  نب  نالف  وبا  هطرـش و  رالاس  حور  نب  ثبـش  دوخ و  نارادـساپ  هدـنامرف  کیهن  نب  نامثع  روصنم ، مراهچ  زور 

دییآ نوریب  مدز  مهرب  تسد  راب  هس  هاگ  ره  تفگ  دننک و  نیمک  رالات  رانک  ییهرجح  رد  داد  روتسد  درک و  راضحا 
422 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دینک هعطق  هعطق  ار  ملسم  وبا  و 

ملسم وبا  تفرگ ، ار  شریشمش  رادهدرپ  دمآ  ملسم  وبا  هکنیمه  دریگب ، ار  شریـشمش  دش  دراو  ملـسم  وبا  نوچ  داد  روتـسد  مه  رادهدرپ  هب 
زا ریـشمش  دوب ، هدـشن  نم  هب  تبـسن  نانچ  زگره  هک  دـش  يراک  نم  اـب  زورما  ناـنمؤم  ریما  يا  تفگ  دـمآ و  رد  روصنم  شیپ  كانمـشخ 

. تسین وت  رب  یکاب  نیشنب  دانک ، تنعل  شیادخ  تفرگ  ار  ریشمش  یسک  هچ  تفگ  روصنم  دنتشادرب ، مشود 
. دوبن یسک  ود  نآ  زا  ریغ  رالات  رد  تشاذگ و  یشلاب  وا  يارب  روصنم  تسشن و  تشاد  نت  رب  زخ  هایس  يابق  هک  یلاح  رد  ملسم  وبا 

دروم هک  ار  یـسک  نم  یپ  زا  وت  اریز  تفگ  ملـسم  وبا  يورب ؟ ناسارخ  هب  یتساوخیم  نم  ندید  زا  شیپ  يروظنم  هچ  هب  تفگ ، رفعج  وبا 
؟ یتشادن دامتعا  هراب  نآ  رد  نم  هب  ایآ  يداتسرف  ماش  هب  میانغ  عمج  يارب  دوب  تدامتعا 

. تفگ نخس  یتشرد  يدنت و  هب  وا  اب  روصنم 
ار یهاشداپ  نیا  متسناوت  ات  ياهدرک  شومارف  ارم  ندیشک  تمحز  زور  بش و  نم و  مایق  رایسب و  جنر  ایآ  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  ملسم  وبا 

. منک هارب  ور  امش  يارب 
هک دـهدب  ماجنا  ار  راک  نیمه  تسناوتیم  درکیم  مایق  وت  ياـجب  هایـس  یکزینک  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  كاـپان  نز  رـسپ  يا  تفگ  روصنم 

ورین و هب  راک  نیا  رگا  دنادرگرب  ام  هب  ار  ام  قح  دـیامرف و  راکـشآ  ار  ربمایپ  نادـناخ  ام  توعد  دومرف  هدارا  تشادیم و  تسود  دـنوادخ 
ار هللا  دـبع  نب  یلع  رتخد  هنمآ  ماهمع  هک  یتسین  ناـمه  وت  رگم  كاـنوب  نز  رـسپ  يا  يربـب ، ار  ياهلیتـف  یتـسناوتیمن  دوب  وت  يزاـسهراچ 

. يدمآرب راوشد  دنلب و  یهاگیاج  هب  یتسه ؟ سابع  نب  هللا  دبع  نب  طیلس  رسپ  هک  يدش  یعدم  دوخ  همان  رد  يدرک و  يراگتساوخ 
. مدرگ وت  هودنا  مشخ و  ببس  هک  منآ  زا  رتکچوک  نم  هک  زاسم  هودنا  مشخ و  راتفرگ  ار  دوخ  نم  ببسب  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  ملسم  وبا 
هب نیقی  دید  ار  نانآ  ملسم  وبا  نوچ  دندمآ و  نوریب  ریـشمش  اب  دندوب  نیمک  رد  هک  نانآ  دز و  مه  رب  تسد  راب  هس  روصنم  ماگنه  نیا  رد 

داتفا و ياهشوگب  دز و  شاهنیـس  هب  دـگل  اب  روصنم  دـسوبب ، هک  تفرگ  تسدـب  ار  روصنم  رفعج  وبا  ياپ  تساخرب و  درک و  دوخ  كـاله 
يا تفگیم  ملسم  وبا  شدنتفرگورف ، اهریشمش 

423 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. مدرکیم عافد  دوخ  ناج  زا  هک  دوب  تسد  رد  یحالس  شاک 

زا شیپ  ملسم  وبا  [ 465 . ] دنداهن رالات  هشوگ  دندیچیپ و  یمیلگ  رد  ار  وا  داد  روتـسد  روصنم  دش ، درـس  ياج  رب  هک  دندز  ار  وا  نادنچ  و 
، منک شنزرس  ار  وا  اهراک  زا  یخرب  هرابرد  مهاوخیم  هک  ایب ، نانمؤم  ریما  شیپ  نم  هارمه  دوب  هتفگ  یلع  نب  یـسیع  هب  روصنم  دزن  نتفر 

. دمآ مهاوخ  وت  یپ  زا  نم  ورب  وت  تفگ  واب  یسیع 
؟ تساجک ملسم  وبا  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  دمآ  رد  روصنم  شیپ  یسیع  نوچ 

ار وا  نانآ  هک  مینک  هچ  وا  نایهاپـس  اب  تفگ  دروآ و  نابز  رب  انا هللا  یتشک ؟ ار  وا  تفگ  یـسیع  تسا ، هدیچیپ  میلگ  نیا  رد  تفگ  روصنم 
. دندوب هتخاس  ییادخ  دوخ  يارب 
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اهریشمش دندرک و  ساسحا  ملسم  وبا  نارای  دش . مهارف  دندوب  هداهن  مهرد  رازه  هس  کی  ره  رد  هک  یمرچ  هسیک  رازه  داد  روتسد  روصنم 
. دنتخادنا ناشیا  نایم  ملسم  وبا  رس  هارمه  ار  یمرچ  ياهسیک  داد  نامرف  روصنم  دنتشادرب ، گناب  دندیشک و  ار 

وا رب  نانمؤم  ریما  هک  دوب  نانمؤم  ریما  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  ملـسم  وبا  انامه  ناـیناسارخ  يا  تفگ  تفر و  رـصق  زارف  رب  مه  یلع  نب  یـسیع 
دندش و هدایپ  ناراوس  دروآ ، دهاوخرب  ار  امـش  ياههتـساوخ  اهوزرآ و  نانمؤم  ریما  هک  دیـشاب  رطاخ  هدوسآ  تشک ، ار  وا  تفرگ و  مشخ 

. دنتخادنا اجنامه  ار  ملسم  وبا  رس  دنتشادرب و  ار  ییهسیک  کی  ره 
هک تشون  ياهمان  داد و  ناـشیاب  وکین  شاداـپ  داتـسرف و  وا  هاـگودرا  هب  یلاوما  درک و  نییعت  يررقم  ملـسم  وبا  ناراـی  يارب  روصنم  سپس 

هنوگ نیدب  درک و  نیعم  رایسب  شاداپ  مه  ناشیا  ناگرزب  نارادرـس و  يارب  دوب  هداد  دیما  دیون و  ار  نانآ  نآ  رد  دش و  هدناوخ  نانآ  يارب 
. تخاس دونشخ  ار  نانآ 

. تشاد لیسگ  اج  همه  هب  ار  دوخ  نارازگراک  دش و  راوتسا  لاس 138  رد  روصنم  تفالخ 
______________________________

رانیمود هیبراب  پاچ  ج 6 ص 183  بهذلا ، جورم  يدوعسم  ك ، ر . تسا ، هدوب  ترجه  لاس 136  نابعش  رد  ملسم  وبا  ندش  هتشک  - 465
م) . ) سیراپ

424 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

دادغب رهش  نتخاس 

تکرح و هب  اصخـش  دـنک ، شیوخ  روشک  تخت  ياـپ  ارنآ  دزاـسب و  يرهـش  شنایهاپـس  دوخ و  يارب  تشادیم  تسود  روصنم  رفعج  وبا 
ار اجنآ  دیـسر  دـشیم  اپرب  رازاب  نآ  رد  راب  کی  یهام  هک  دوب  ياهدـکهد  ماـگنه  نآ  رد  هک  دادـغب  لـحم  هب  نوچ  تخادرپب و  وجتـسج 
" مالـسلا ۀـنیدم  ار " رهـش  نآ  درک و  صخـشم  ار  ینیمز  تاـعطق  دوـخ  نادـناخ  نادـنزرف و  ناـگدرب و  مشح و  دوـخ و  يارب  دیدنـسپ و 

. تخاس رهش  طسو  گرزب  دجسم  کیدزن  ار  دوخ  خاک  درک و  يراذگمان 
داد اج  یصوصخم  كرهش  رد  ار  ناسارخ  ياهرهش  زا  کی  ره  مدرم  درک و  صخـشم  ار  ییاهنیمز  فارطا  رد  دوخ  نایهاپـس  يارب  هاگنآ 

تارف دور  زا  داد  روتسد  روصنم  درک ، ناوارف  یلام  ياهکمک  ناشیاب  روظنم  نآ  يارب  دننک و  نامتخاس  هب  عورـش  مه  مدرم  داد  روتـسد  و 
هک هنوگنامه  دسرب  دادـغب  هب  هریزج  ماش و  یحاون  زا  فلتخم  داوم  ات  دـننک  رفح  يرهن  اممد  هیحان  زا  دوب  دادـغب  یگنـسرف  تشه  رد  هک 

. دوب ترجه  مهن  یـس و  دصکی و  لاس  رد  دادغب  نامتخاس  عورـش  دیـسریم ، دادـغب  هب  هلجد  هار  زا  نآ  یحاون  لصوم و  زا  فلتخم  داوم 
هنیدـم مدرم  يارب  داد و  رارق  هنیدـم  هار  زا  ار  دوخ  تشگزاب  درازگ و  جـح  مدرم  هارمه  ترجه  لـهچ  دـصکی و  لاـس  رد  روصنم  [ 466]

. دیشخب ناناب  ناوارف  ياطع  درک و  نیعم  يررقم 
هب هقر  زا  دـنام و  اجنآ  ار  لاس  نآ  هیقب  تفر و  هقر  هب  نآ  زا  سپ  دوب و  اجنآ  هام  کی  درک و  ماش  گنهآ  سدـقملا  تیب  دـصق  هب  هاـگنآ 

. دوب میقم  لماک  لاس  کی  تشگرب و  دادغب 

هیدنوار

یهاوخنوخ هب  هدش و  عمج  هیدنوار  هک  دش  هاگآ  دیـسر  رهـش  ناب  نوچ  تفر و  هرـصب  هب  دادغب  زا  ود  لهچ و  دصکی و  لاس  رد  روصنم 
رات و نارگید  تشک و  ار  ناشیا  زا  یهورگ  هک  داتسرف  ار  همیزخ  نب  مزاخ  روصنم  دناهتسکش ، ار  روصنم  تعیب  دناهدرک و  مایق  ملـسم  وبا 

. دنام هرصب  رد  ار  لاس  نآ  مامت  درک و  رداص  ار  نمی  تموکح  نامرف  هدئاز  نب  نعم  يارب  هرصب  رد  سپس  دندش ، رام 
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______________________________

قازرلا دبع  دیـس  ياههتـشون  یپ  مالـسا و  فراعملا  ةرئاد  رد  كرتس  هلاقم  ك ، ر . دادـغب ، نتخاس  یگنوگچ  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 466
م) . ) 1 تاحفص 21 - یبرع ج 4  همجرت  هلاقم ، نآ  رب  ینیسح 

425 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نینچ ورمع  دـناشن ، دوخ  راـنک  ار  وا  داد و  تسد  وا  اـب  دـید  ار  وا  روصنم  نوچ  دـمآ ، روـصنم  شیپ  دـیبع  نب  ورمع  هک  دـناهدرک  لـقن  و 

هک نادـب  نک و  يرادـیرخ  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  نآ  زا  یکدـنا  اـب  تسا  هداد  وـت  هب  ار  اـیند  ماـمت  دـنوادخ  ناـنمؤم  ریما  يا  [ 467 : ] تفگ
دوب یهاوخ  یـضار  دنوادخ  زا  یماگنه  وت  يوشیم ، یـضار  وا  زا  وت  هک  يزیچ  نامه  هب  رگم  دوشیمن  یـضار  دونـشخ و  وت  زا  دنوادخ 

، ینک راتفر  يرگداد  لدع و  اب  دوخ  تیعر  رد  هکنیا  رگم  دوشیمن  یـضار  زگره  وت  زا  دنوادخ  دیامرف و  راتفر  وت  اب  شیوخ  لدع  هب  هک 
ربمایپ تنـس  هب  هن  دوشیم و  لمع  ادخ  باتک  هب  هن  تاهناخ  رد  تشپ  تسا و  روهلعـش  متـس  ياههلعـش  وت  هناخ  رد  تشپ  نانمؤم  ریما  يا 

. نانمؤم ریما  يا  ص )  ) ادخ
ادـخ هب  تفگ  دـناوخ و  هروس  رخآ  اـت  و  [ 468"  ] گرزب ياهتماق  دـنوادخ  مرا  درک ، هچ  داع  موق  اـب  تراـگدرورپ  هک  يدـیدن  اـیآ  " 

. دوب دهاوخ  دنک  لمع  نانآ  دننام  هک  مه  یسک  ره  هرابرد  تایآ  نیا  دنگوس 
. یتخاس راوشد  نانمؤم  ریما  رب  ار  راک  زورما  هک  شاب  شوماخ  ورمع  يا  تفگ  [ 469  ] دلاجم نبا  تسیرگ ، رفعج  وبا  دنیوگ 

رتنمـشد دلاجم  نبا  زا  وت  رب  سکچیه  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  ورمع  دلاجم ، نبا  وت  ردارب  تفگ  تسیک ؟ نیا  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  ورمع 
فقوتم باسح  يارب  هتخیگنارب و  وت  هکنآ  لاح  دـنکیم و  عنم  ناهاوخریخ  نخـس  ندینـش  زا  ارت  درادیمزاب و  وت  زا  ار  تحیـصن  تسین ،

. دش یهاوخ  هدیسرپ  هرذ  ره  رش  ریخ و  باسح  زا  يوشیم و 
ار دوخ  ناراـی  مدرپـس  وت  هب  ار  هاـگرد  زا  نوریب  ياـهراک  تفگ  تخادـنا و  ورمع  شیپ  دروآ و  نوریب  ار  شیوخ  رتـشگنا  روصنم  دـیوگ 

لدع زا  نخـس  هک  نانچمه  دننیبب  هکنیا  رگم  دـمآ  دـنهاوخن  وت  شیپ  نم  نارای  تفگ  دـیبع  نب  ورمع  رامگب . راک  هب  ار  ناشیا  ناوخارف و 
. تفرب تساخرب و  و  یشاب ، لداع  مه  لمع  رد  ییوگیم 

هب نوچ  تفر و  لابج  نیمزرس  هب  هرصب  زا  هس  لهچ و  دصکی و  لاس  روصنم 
______________________________

هیثرم وا  يارب  روـصنم  رفعج  وـبا  دـنیوگ  تسا ، يرجه  هتـشذگرد 144  تسا ، هلزتعم  ناـگرزب  ماـنب و  نادـهاز  زا  دـیبع : نب  ورمع  - 467
م) . ) ج 5 ص 252 مالعالا ، یلکرز - ك ، ر . تسا ، هدورس 

م) . ) دش هدافتسا  يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت  زا  همجرت  رد  رجفلا ، هروس و  تایآ 5 و 6  - 468
م) . ) تسیک صخش  نیا  هک  دشن  هدید  دوب  هدنب  نیا  سرتسد  دروم  هک  یعبانم  رد  - 469

426 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. دنام رهش  نآ  رد  هام  کی  هک  دوب  هدش  هاگآ  نآ  ياوه  بآ و  یبوخ  زا  البق  دیسر و  دنواهن  رهش 

درک و رداص  ناتـسربط  مامت  يارب  ار  مزاخ  نب  ۀـمیزخ  تموکح  نامرف  اجنامه  دـنام و  اجنآ  ار  لاس  نآ  هیقب  تشگرب و  نیادـم  هب  سپس 
[470  ] دمآورف تسا  هنیدم  کیدزن  هک  هذبر  رد  تفر و  نوریب  جح  ماجنا  يارب  راهچ  لهچ و  دصکی و  لاس  رد  دیسرارف  جح  لصف  نوچ 

. تفرن هنیدم  هب  مه  زاب  تشگرب  درازگ و  جح  نوچ  و 
روصنم درک ، جورخ  روصنم  رب  دوب و  هیکز  سفن  هب  بقلم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  لاـس  نیا  رد 

مه میهاربا  شردارب  وا  زا  سپ  داب ، وا  رب  ادخ  تمحر  دش  هتشک  دمحم  داتسرف و  وا  گنج  هب  یناراوس  هارمه  ار  یلع  نب  یسوم  نب  یسیع 
[471 . ] مهیلع هللا  ناوضر  دش  هتشک  مه  وا  درک و  جورخ 
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: روصنم رفعج  وبا  گرم 

يذ مشش  هبنش  زور  حبـص  دش و  رامیب  اجنامه  دمآ  دورف  نومیم  رئب  رانک  حطبا  رد  درازگ و  جح  روصنم  تشه  هاجنپ و  دصکی و  لاس  رد 
. تشذگرد لاس  نامه  هجح 

زامن روصنم  هزانج  رب  یـسوم  نب  یـسیع  داد . ماجنا  مدرم  اب  سابع  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  نب  ییحی  نب  دمحم  نب  میهاربا  ار  جـح  لاس  نآ 
. دش نفد  نوجح )  ) هکم يالاب  رد  تشذگرد و  یگلاس  هس  تصش و  رد  دوب و  لاس  تسیب  روصنم  تموکح  تدم  درازگ ،

: يدهم دمحم  تموکح 

تشه هاجنپ و  دصکی و  لاس  هجح  يذ  مهدفه  هبنش  زور  نآ  زا  سپ  [ 472]
______________________________

عالطا يارب  دندرک . ناریو  اهیطمرق  ار  هدکهد  نآ  لاس 319  رد  تساجنآ  يرافغ  رذ  وبا  نفدم  هنیدم ، کیدزن  ياهدکهد  هذـبر : - 470
ص 222. نادلبلا ج 4 ، مجعم  توقای ، ك ، ر . رتشیب ،

تاحفص 157 و نیبلاطلا  لتاقم  یناهفصا - جرفلا  وبا  ك ، ر . راوگرزب ، ود  نیا  ندش  هتـشک  مایق و  یگنوگچ  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 471
م) . ) يرمق يرجه  فجن 1385  پاچ   206

ع)  ) نسحلا نب  ۀجح  ترـضح  بقل  مان و  هرابرد  هدش  لقن  تایاور  هب  هجوت  اب  سابع ، ینب  يوس  زا  نتـشاذگ  بقل  مان و  هنوگ  نیا  - 472
م) . ) تسا یسررب  تقد و  لباق 

427 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
زامن نآ  رد  هک  گرزب  دجاسم  مامت  رد  داد  روتـسد  يدهم  لاس  نیا  رد  دش ، تعیب  روصنم  رـسپ  يدـهم  اب  يدالیم ) ربتکا 774  مهدزون  )

. دوش هتخاس  هروصقم  دنرازگیم  هعمج 
دنرخب و مدرم  زا  ار  هنیدم  دجسم  فارطا  ياههناخ  داد  روتسد  دمآ  هنیدم  هب  هکم  زا  نوچ  درازگ و  جح  تصش  دصکی و  لاس  رد  يدهم 

. دنهد هعسوت  ار  ص )  ) ربمایپ دجسم 
. تخاس هدنکارپ  ار  نانآ  تفر و  ناشیا  اب  گنج  هب  ءالع  نب  رمع  دندرک ، مایق  ناگرگ  رد  ناگماجخرس  ود  تصش و  دصکی و  لاس  رد 

. درک رداص  ار  دیشر  شرگید  رسپ  يارب  وا  زا  سپ  يداه و  یسوم  شرسپ  يدهع  یلو  نامرف  يدهم  لاس  نامه  رد 
دنام اجنآ  یتدم  تفر ، ناذبسام  هب  شدرگ  تحارتسا و  يارب  يدهم  تفر و  ناگرگ  هب  يدهم  رسپ  یسوم  هن  تصش و  دصکی و  لاس  رد 

. دوب مین  هام و  کی  لاس و  هد  وا  تموکح  تدم  تشذگرد ، یگلاس  هس  لهچ و  رد  رهش  نامه  رد  و 

: يداه یسوم  تموکح 

تعیب وا  اب  مالسلا ) ۀنیدم   ) دادغب رد  مرحم  زا  هدنام  یقاب  زور  تشه  دیـسر و  واب  تفالخ  ربخ  دوب  ناگرگ  رد  يداه  یـسوم  هک  یماگنه 
. دش

يورایور وا  اب  یلع  نب  سابع  یسوم و  نب  یـسیع  دمآ  هکم  يوسب  درک و  جورخ  مایق و  هنیدم  رد  نسح  نب  یلع  نب  نیـسح  لاس  نیا  رد 
راـهچ تسیب و  هب  [ 474  ] دابآ یـسیع  رد  داتفه  دـصکی و  لاس  لوالا  عیبر  همین  رد  يدـهم  نب  یـسوم  ماما  [ 473 . ] دنتـشک ار  وا  دندش و 

. دوب زور  راهچ  تسیب  هام و  کی  لاس و  کی  شتموکح  تدم  تشذگرد و  یگلاس 

: دیشرلا نوراه  تفالخ 
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هب درازگ و  جح  دیسر ، تفالخ  هب  دیشرلا  نوراه  داتفه  دصکی و  لاس  رد 
______________________________

ج 6 ص 90 خیراوتلا ، لماک  ریثا ، نباك  ر . نسح ، نب  یلع  نب  نیـسح  بانج  ندـش  هتـشک  مایق و  یگنوگچ  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 473
م) (. ) ع  ) نسح ماما  نادنزرف  شخب  یمق  ثدحم  موحرم  لامالا  یهتنم  هب  یسراف  عبانم  رد  و  توریب 1385 ق ، پاچ 

. تسا هدوب  شخب  نآ  رد  مه  مالس  رصق  هک  دادغب  قرشم  رد  یشخب  مان  - 474
428 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. تخادرپ درک و  نییعت  شاداپ  يررقم و  رهش  نآ  مدرم  يارب  دمآ و  هنیدم 
مکاح لاس  ود  ساـبعلا  وبا  درک ، رداـص  ناـسارخ  يارب  ار  یـسوط  ساـبعلا  وبا  تموکح  ناـمرف  دیـسر  هفوک  هب  تشگرب و  قارع  هب  نوچ 

. تشامگ ناسارخ  تموکح  هب  ار  ثعشا  نب  دمحم  و  درک ، رانکرب  راک  زا  ار  وا  نوراه  دوب و  ناسارخ 
هتـشک يرایـسب  هورگ  وس  ود  ره  زا  دندرک و  گنج  داتفا و  فالتخا  اهيرـضم  اهینامی و  نایم  ماش  رد  راهچ  داتفه و  دـصکی و  لاس  رد 

. دندش
ینامرف ود  نآ  يارب  نوراه  درازگ و  جح  دندوب  شهارمه  نومام  هللا  دبع  نیما و  دمحم  شرـسپ  ود  هک  یلاح  رد  نوراه  مه  لاس  نیا  رد 

و تشگرب . دادـغب  هب  تخیوآ و  هبعک  لـخاد  ار  هماـن  نآ  نوماـم و  هللا  دـبع  وا  زا  سپ  تسا و  دـهعیلو  نیما  دـمحم  تسخن  هک  تشوـن 
. تشامگ ناسارخ  تموکح  هب  ار  اطع  نب  فیرطغ 

تخـس ود  ره  رب  نم  درک و  هللا  دبع  دـمحم و  هب  بدا  گنهرف و  شزومآ  رادهدـهع  ارم  نوراه  دـیوگیم ، [ 475  ] یئاـسک هزمح  نب  یلع 
وت رب  وناب  یئاسک ، يا  تفگ  دـمآ و  نم  شیپ  هدـیبز  زینک  هصلاخ  يزور  مدرکیم ، يریگتخـس  رتشیب  دـمحم  هب  اصوصخم  متفرگیم و 

تسا نم  لد  هویم  مشچ و  رون  وا  هک  ینک  ینابرهم  ارادم و  دمحم  مرسپ  هب  تبسن  هک  تسا  نیا  نم  شهاوخ  دیوگیم  دناسریم و  مالس 
. منکیم يزرورهم  تخس  واب  تبسن  نم  و 

. تسین زئاج  يور  چیه  هب  وا  بیدات  رد  یهاتوک  تسا و  تفالخ  دزمان  شردپ  زا  سپ  دمحم  متفگ  هصلاخ  هب  نم 
. میوگیم وت  هب  ارنآ  نم  هک  دراد  یببس  دمحم  رب  وناب  ینابرهم  يزوسلد و  تفگ  هصلاخ 

دوب هداتـسیا  نیما  دـمحم  يوربور  هک  ینز  دـندرک ، هطاحا  ار  نیما  دـمحم  دـندمآ و  نز  راهچ  هک  دـید  باوخ  دـییاز  ار  وا  وناب  هک  یبش 
. تسا رگ  هلیح  هانگرپ و  راک و  تسس  ربکتم و  هلصوح و  گنت  رمع و  هاتوک  یهاشداپ  نیا  تفگ 

و هدننکش ، مهرد  یهاشداپ  تفگ ، دوب ، هداتسیا  شرس  تشپ  هک  ینز 
______________________________

هک یعبانم  زا  عالطا  يارب  هفوک ، بتکم  درم  رتفورعم  وحن و  مانب  نادنمـشناد  نآرق و  فورعم  ناـیراق  زا  یناـسک : هزمح  نب  یلع  - 475
م) . ) خیرات نودب  رصم  پاچ  ةداعسلا ج 1 ص 155 ، حاتفم  هادز ، يربک  شاط  ك ، دناهدرک ر . ثحب  شراثآ  وا و  هرابرد 

429 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
دنویپ هدـننکعطق  راکهنگ و  یلو  گرزب  یهاشداپ  تفگ ، دوب  وا  تسار  بناـج  هک  ینز  تسا ، فاـصنا  مک  هدـننکدوبان و  راکفارـسا و 
دوبان يدوزب  تسا و  شزغلرپ  رگ و  هلیح  یهاشداپ  تفگ  دوب  هداتـسیا  وا  پچ  بناج  هک  ینز  و  تسا ، كدـنا  يراـبدرب  يدـنواشیوخ و 

؟ دیسرت وا  رب  اهدماشیپ  زا  هک  تسین  مزال  ایآ  ییاسک  يا  تفگ  تسیرگ و  هصلاخ  هاگنآ  دیوگ  دوشیم ،
متفر وا  شیپ  شرادید  يارب  مدوب  هدیدن  ار  نوراه  هک  هرصب  رد  تماقا  لاس  ود  زا  سپ  تسا  هتفگیم  هک  تسا  هدش  لقن  مه  یعمـصا  زا 

. دنتفر مدرم  ات  متسشن  نیشنب ، درک  هراشا  تسد  اب  متساخرب  متسشن و  یکدنا  منیشنب ، وا  کیدزن  درک  هراشا 
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هکنیا رگم  متـساخنرب  نم  و  رایـسب ، ناـنمؤم  ریما  يا  يرآ  متفگ  ینیبـب ؟ ار  هللا  دـبع  دـمحم و  هک  يراد  تسود  اـیآ  تفگ  نم  هب  نوراـه 
. دنیآیم شاب  اج  نیمه  تفگ  مهد ، مالس  نانآ  رب  مورب و  ناشیا  شیپ  متساوخیم 

هام نوچ  ییوگ  دندمآ  ود  نآ  دییایب ، نانمؤم  ریما  روضح  هب  تفگ  ود  ناب  تفر و  هداتسرف  دیروآ ، نم  شیپ  ار  هللا  دبع  دمحم و  تفگ  و 
نوراه دنداد ، تفالخ  مالس  وا  رب  دنداتسیا  ردپ  يوربور  نوچ  دندوب و  هتخود  نیمز  رب  مشچ  دنتشادیمرب و  ماگ  هتـسهآ  دندوب ، نامـسآ 

. دناشن دوخ  پچ  تمس  ار  هللا  دبع  تسار و  تمس  ار  دمحم  دندش ، کیدزن  واب  درک  هراشا  ود  ره  هب 
. دندادیم حیحص  خساپ  ود  ره  مدرکیم  حرط  هک  ار  بدا  نونف  زا  کی  ره  نم  منک و  ییاهشسرپ  ود  نآ  زا  داد  روتسد  نم  هب  نوراه 

ماهدـیدن یـشوهزیت  یکریز و  رد  ود  نآ  نوچ  ار  یـسک  ناـنمؤم  ریما  يا  متفگ  يدـید ؟ هنوگچ  ار  ود  نآ  یبدا  تاـعالطا  تفگ  نوراـه 
. دانادرگ دنمهرهب  نانآ  ینابرهم  تفوطع و  زا  ار  تما  دیامرف و  ینالوط  ار  ود  ره  یناگدنز  دنوادخ 

. دنتفر نوریب  دنتساخرب و  هک  داد  هزاجا  ود  ناب  سپس  تخیرورف  هک  دش  کشارپ  نانچ  شیاهمشچ  دنابسچ و  هنیس  رب  ار  ود  نآ  نوراه 
رگید کی  دـض  رب  ود  نآ  يورین  دوش و  راکـشآ  هزیتس  ینمـشد و  نانآ  نایم  هک  هاگنآ  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ  تفگ  نم  هب  نوراه  هاـگنآ 

؟ دندوب هدرم  شاک  هک  دننک  وزرآ  ناگدنز  زا  يرایسب  دوش و  هتخیر  اهنوخ  دور و  راکب 
430 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هراب نیا  رد  يروثأم  ربخ  نادنمشناد  املع و  هکنآ  ای  دناهتفگ  ناشدلوت  ماگنه  هب  ناسانشهراتس  هک  تسا  يزیچ  نیا  نانمؤم  ریما  يا  متفگ 
؟ دناهتفگ

. دناهتفگ ود  نآ  دروم  رد  ناربمایپ  زا  ءایصوا  زا  املع  هک  تسا  يزیچ  تفگ 
و [ 476  ] دوب هدینـش  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  زا  داتفا  قافتا  ام  نایم  هک  ار  يروما  همه  دیـشرلا  نوراه  تسا ، هتفگیم  نومام  دـنیوگ ،

. تفگیم نانچ  تهج  نیاب 
الومعم داتـسرفیم  نم  یپ  دوب  هدامآ  هاگ  ره  تشادیم و  تسود  ار  رگید  ياههناسفا  تشذگرـس و  خیرات و  نوراه  دـیوگیم ، یعمـصا 

سک چیه  هک  متفر  وا  شیپ  یبش  متفگیم ، ار  ناگتـشذگ  تایاکح  خیرات و  شیارب  متفریم و  وا  شیپ  تشذـگیم  یـساپ  بش  زا  نوچ 
ار یسابع  مالغ  يا  تفگ ، دیـشیدنا و  تخادنا و  ریزب  رـس  یتدم  هاگنآ  متفگ ، هناسفا  وا  يارب  یتعاس  دوب  هتـسشن  اهنت  هکی و  دوبن و  اجنآ 

هرابرد نم  یسابع  يا  تفگ  داد و  واب  نتـسشن  هزاجا  دش  لخاد  دمآ و  لضف  نوچ  [ 477 . ] تسا عیبر  نب  لضف  دوصقم  رواـیب و  نم  شیپ 
یناسفن و ياههتـساوخ  زا  وا  يوریپ  هب  هجوت  اب  منک  دهعیلو  ار  دـمحم  رگا  هک  متـسناد  مدرک و  هشیدـنا  هللا  دـبع  دـمحم و  يدـهع  یلو 

ياههار زا  ناشکرـس  هک  نانچنآ  درک  دهاوخ  دوبان  هابت و  ار  تفالخ  راک  هدـنامرد و  ار  مدرم  اهیـشوخ  وهل  ياهراک  هب  شندوب  مرگرس 
رد هک  درک  دهاوخ  حالـصا  ار  روشک  دروآ و  دهاوخ  تسار  هارب  ار  مدرم  منک  دهعیلو  ار  هللا  دـبع  رگا  تسب و  دـنهاوخ  عمط  وا  رب  رود 

؟ تسیچ وت  هدیقع  تسا ، يدهم  تعاجش  اب  هارمه  روصنم  یشیدنارود  وا 
نیا رد  نتفگ  نخس  يارب  تسا و  شـشخب  لباق  ریغ  نآ  رد  شزغل  تسا و  گرزب  راوشد و  رایـسب  يراک  نیا  نانمؤم  ریما  يا  تفگ  لضف 

. تسا مزال  رگید  ياج  هراب 
ماجنا رس  دندرک و  وگتفگ  رگید  کی  اب  حبص  ات  ود  نآ  متسشن و  رصق  طایح  هشوگ  رد  متساخرب و  نم  دنشاب ، اهنت  دنراد  تسود  متسناد 

لاوما و دسر و  تفالخ  هب  وا  زا  سپ  نومام  هللا  دبع  دشاب و  دهعیلو  نیما  دمحم  هک  دندرک  قافتا  هجیتن  نیاب 
______________________________

رد ترضح  نآ  يراوگرزب  ياههنومن  زا  عالطا  يارب  تسا  نایعیش  راوگرزب  ياوشیپ  نیمتفه  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  روظنم  - 476
م) . ) 88 ص 93 / ذجنم ، نیدلا  حالص  پاچ  رشع ، انثالا  ۀمئألا  نولوط ، نب  دمحم  نیدلا  سمش  ك ، ر . تنس ، لها  عبانم 

رصم پاچ  دادغب ج 12 ص 343  خـیرات  بیطخ ، ك ، ر . تسا ، نیما  دـمحم  ریزو  نوراه و  تفالخ  هرود  گرزب  نادرم  تلود  زا  - 477
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م) . ) 1349 ق
431 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دوش ناسارخ  مکاح  نومام  هللا  دبع  دنامب و  تخت  ياپ  رد  نیما  دمحم  دش  رارق  دندرک و  میسقت  ود  نآ  نایم  ار  نایهاپس 
هللا دبع  تعیب  اب  وا  زا  سپ  نیما و  دمحم  اب  تعیب  هب  ار  نانآ  دندمآ  نوچ  دنوش و  عمج  نارادرس  همه  داد  روتسد  نوراه  دش  حبـص  نوچ 

. دنتفریذپ دندرک و  تعیب  نانچ  ناگمه  درک و  توعد  نومام 
جح يارب  درک و  تماقا  ماش  رد  ار  لاس  نآ  مامت  نوراه  دنتـشک ، ار  وا  دـندرک و  شروش  دوخ  رادـنامرف  رب  ناسارخ  مدرم  لاس  نیمه  رد 

هورگ رهـش  نآ  رد  درک ، لزنم  تسا  رابنا  یگنـسرف  مین  رد  هک  سابعلا  وبا  رهـش  رد  دـمآ و  رابنا  هب  تشگرب  جـح  زا  نوچ  درک و  تمیزع 
اجنآ يرجه ) موس  نرق   ) نونکا مه  ات  دندش و  رایـسب  دندیـسر و  رد  ناشیا  نادـنزرف  اجنامه  دـندرکیم و  یگدـنز  نایناسارخ  زا  یگرزب 

. دنام اجنآ  مه  هام  کی  تفر و  هقر  هب  سپس  دنام و  رهش  نآ  رد  هام  کی  نوراه  دننکیم ، یگدنز 
اجناـمه ار  لاـس  هیقب  تشگرب و  هقر  هب  دوشگ و  ار  [ 478  ] فوصعم مانب  يرهـش  تفر و  مور  ياهنیمزرـس  هب  داهج  دصق  هب  هقر  زا  هاگنآ 

. دنام
درک ناتسنمرا  ياورنامرف  ار  دیزم  نب  دیزی  درک و  تماقا  اجنامه  تشگرب و  هقر  هب  سپس  درازگ و  جح  نوراه  دیسرارف  جح  لصف  نوچ 
جارخ هیقب  دوخ  نارازگراک  زا  درک و  لزنم  هفاصر  هلحم  رد  دوخ  خاک  رد  تشگرب و  دادغب  هب  هقر  زا  راهچ  داتشه و  دصکی و  لاس  رد  و 

. تشادیم شوخ  ارنآ  ياوه  بآ و  هک  تفر  هقر  هب  دادغب  زا  زاب  جنپ  داتشه و  دصکی و  لاس  رد  درک و  هبلاطم  ار  ناشیا 
هکم مدرم  هب  هکنآ  لاح  درک و  تخادرپ  يررقم  هس  رهش  نآ  مدرم  هب  تفر  هنیدم  هب  هک  یماگنه  درازگ و  جح  دیسرارف  جح  لصف  نوچ 
سپ مساق  دوخ  رگید  رـسپ  يارب  تشگرب و  دادـغب  هب  دوب و  اجنآ  هام  کی  تفر و  رابنا  هب  تشگرب و  زاـجح  زا  دوب و  هتخادرپ  يررقم  ود 

. تشاد لیسگ  ماش  ياهرهش  هب  ار  دوخ  نارازگراک  مساق  تشامگ ، ماش  ییاورنامرف  هب  ار  وا  تفرگ و  تعیب  تفالخ  هب  نومام  نیما و  زا 
تشگرب نوچ  درازگ و  جح  زین  تشه  داتشه و  دصکی و  لاس  رد  نوراه  [ 479]

______________________________

م) . ) دشن هدید  يدادغب  عالطالا  دصارم  يومح و  توقای  نادلبلا  مجعم  يرکب و  مجعتسا  ام  مجعم  رد  فوصعم : - 478
يولع تاداس  ياهمایق  اب  عوضوم  نیا  تسا و  قطانم  نآ  ندوب  مارآان  رب  لیلد  هنیدـم  هکم و  هب  نوراه  یپایپ  ياـهترفاسم  ارهاـظ  - 479

م) . ) تسین طابترایب 
432 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. تشگرب دادغب  هب  سپس  دنام و  اجنآ  يزور  دنچ  دمآ و  دورف  هریح  رد  تسخن 
دوب و [ 480  ] صوصللا رصق  رد  ار  نابرق  دیع  تشگرب و  دادغب  هب  سپس  دوب و  اجنآ  هام  کی  تفر و  ير  هب  هن  داتشه و  دصکی و  لاس  رد 
دنارذگ و اجنآ  ار  بش  دـناسر و  تسا  دادـغب  یخـسرف  هس  رد  هک  [ 481  ] نیحیلـس هب  ار  دوخ  دماین و  دورف  یلو  دـش  دادـغب  دراو  سپس 

نآ هیقب  دوش و  هدنازوس  دوب  هتخیوآ  نآ  رب  ییحی  نب  رفعج  دسج  هک  يراد  هبوچ  داد  روتـسد  دادغب  زا  روبع  نمـض  تفر و  هقر  هب  سپس 
تفر و شیپ  ۀلق  ره  ات  تفر و  مور  ياهنیمزرس  رد  يورشیپ  داهج و  هب  دیـسرارف  دون  دصکی و  لاس  نوچ  [ 482 . ] دنارذگ هقر  رد  ار  لاس 

یسیع نب  یلع  هک  دوب  نینچ  وا  جورخ  ببس  درک و  جورخ  ناسارخ  رد  رایس  نب  رصن  رسپ  عفار  لاس  نیمه  رد  [ 483 . ] دوشگ ار  رهش  نآ 
، تخاس راکـشآ  ملظ  روج و  درک و  متـس  دندوب  ناسارخ  میقم  هک  یبارعا  رب  درک و  يراتفردب  دمآ  ناسارخ  تموکح  هب  نوچ  ناهام  نب 
هب دـندوب  هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  یناسارخ  درم  رازه  یـس  دودـح  اـب  مه  ماجنارـس  درک و  گـنج  وا  اـب  راـب  دـنچ  درک و  جورخ  وا  رب  عفار 

. دنام رهش  نآ  رد  تفر و  دنقرمس 
. تشامگ راک  نآ  رب  ار  نیعا  نب  ۀمثره  لزع و  ناسارخ  تموکح  زا  ار  ناهام  نب  یسیع  نب  یلع  دیسر  نوراه  هب  ربخ  نیا  نوچ 
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درک ناسارخ  گنهآ  دوخ  تشامگ  تخت  ياپ  رب  ار  دمحم  شرـسپ  دنارذگ و  دادغب  رد  ار  لاس  نآ  هیقب  تشگرب و  مور  زا  نوراه  هاگنآ 
جورخ لابج  نیمزرس  رد  نایمرخ  دیسرارف  ود  دون و  دصکی و  لاس  نوچ  و  دنک . یتسرپرس  ار  رایس  نب  رصن  رسپ  عفار  اب  گنج  اصخـش  ات 

. دندرک
زا يرایسب  هورگ  هک  داتـسرف  ناشیا  يوسب  یعازخ  کلام  نب  هللا  دبع  هارمه  ار  نیما  دمحم  شرـسپ  نوراه  دوب ، نایمرخ  مایق  نیتسخن  نیا 

تشک ار  ناشیا 
______________________________

. دندوب هدرک  تقرس  نادزد  ناناملسم  رکشل  ياهبوکرم  رگید  اهبسا و  هک  یلحم  نادزد :) رصق  : ) صوصللا رصق  - 480
. دادغب رد  یسیع  رهن  کیدزن  ياهدکهد  - 481

م) ( ؟ تموکح میب  زا  تسا ، هتخادنا  ملق  زا  ار  نایکمرب  ناتساد  يرونید  ارچ  هک  تسا  بجعت  ياج  - 482
عالطالا ج 3 ص 1456 ادص  ارم  يدادغب ، نمؤملا  دـبع  ك ، ر . دراد ، رارق  نآ  رتخاب  رد  نیفـص و  هب  کیدزن  ياهرهـش  زا  هلق : ره  - 483

م) . ) رصم 1374 ق يواجب  دمحم  یلع  پاچ 
433 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

. دندش هدنکارپ  اهناتسرهش  رد  مه  نارگید  و 
شاهجلاعم يارب  ار  ناکشزپ  دش ، رامیب  تخس  درک و  لزنم  یسوط  هبطحق  نب  دیمح  هناخ  رد  دیسر  سوط  هب  نوچ  درک و  تکرح  نوراه 

. دناوخ ار  تیب  ود  نیا  نوراه  دندرک و  عمج 
رامیب اسب  هچ  تسا  یهانگ  هچ  ار  کشزپ  دنک ، يریگولج  موش  تشون  رس  زا  دناوتیمن  دوخ  ياهوراد  یکـشزپ و  اب  کشزپ  هک  انامه  " 

یـسابع يا  تفگ  عیبر  نب  لضف  هب  تفای  تدش  وا  درد  يرامیب و  نوچ  دریمیم "و  تسا  هدوب  شخب  افـش  هتـشذگ  رد  هک  ییوراد  اب  هک 
(. تسا مامت  نوراه  راک  دنیوگیم  مدرم  ینعی  . ) تسا هدرم  نانمؤم  ریما  نمشد  هدننکشنزرس و  دنیوگیم  تفگ  دنیوگیم ؟ هچ  مدرم 

دندرب و ار  وا  نوچ  تشادن و  ناوت  بات و  شیاهنار  دیآ ، نوریب  دوش و  راوس  تساوخ  دنداهن و  نیز  يرخ  رب  وا  يارب  داد  روتـسد  نوراه 
گرم [ 483 . ] تشذگرد نوراه  دعب  یکدنا  دنیوگیم . تسار  مدرم  هک  منیبیم  نینچ  تفگ  درادهگن و  ار  دوخ  تسناوتن  دـندرک  راوس 

: دوب مین  هام و  کی  لاس و  هس  تسیب و  وا  تفالخ  تدم  دوب و  هس  دون و  دصکی و  لاس  ةرخآلا  يدامج  مجنپ  هبنش  زور  نوراه 

نیما دمحم  تموکح 

گرم ربخ  هعمج  ینعی  زور  نامه  يادرف  دیسر و  وا  عالطاب  دادغب  رد  هرخآلا  يدامج  هام  همین  هبنشجنپ  زور  نیما  ندیـسر  تفالخ  هب  ربخ 
. دندرک تعیب  ناشیا  درک و  توعد  تعیب  دیدجت  هب  ار  ناشیا  دناسر و  مدرم  عالطاب  ار  نوراه 

تفر و رهـش  گرزب  دجـسم  هب  دـش و  راوس  دیـسر ، نوماـم  هب  ورم  رد  [ 484  ] هرخآلا يداـمج  هاـم  متـشه  هعمج  زور  نوراـه  گرم  ربخ 
ار ناگرزب  نارس و  رگید  نایهاپس و 

______________________________

لاس هس  تسیب و  ار  شتموکح  تدم  هرخآلا و  يدامج  موس  رد  ار  نوراه  گرم  توریب ،) پاچ  ص 214 ج 6   ) لماک رد  ریثا  نبا  - 483
دنچ دصهن و  گرم  ماگنه  هب  دنیامرف ، هعجارم  عبنم  نیمه  هب  گرم  زا  وا  میب  یباتیب و  زا  عالطا  يارب  و  دنادیم ، زور  هدجیه  هام و  ود  و 

.( م . ) دوب لاملا  تیب  رد  وا  هتخودنا  مهرد  نویلیم 
هعمج لماش  ار  هتـشذگ  زور  تشه  هکنآ  رگم  متـشه ، هن  دوب  دـهاوخ  هام  مهن  هعمج  دـشاب  هام  مهدزناـپ  هبنـشجنپ  هک  یتروص  رد  - 484

م) . ) مینادن
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434 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
شنادـناخ و  ص )  ) ربمایپ رب  داد و  ماجنا  ار  دـنوادخ  شیاتـس  شیاین و  تسخن  تفر  ربنم  هب  نومام  دـندش  عمج  همه  نوچ  دـندناوخارف و 

دـیامرف و تیانع  ربص  داب  وا  رب  ادـخ  دورد  هک  هتـشذگرد  هفیلخ  گرم  رد  امـش  ام و  هب  دـنوادخ  مدرم  يا  تفگ  سپـس  داتـسرف و  دورد 
هماج اب  ار  دوخ  مشچ  تسیرگ و  تفرگ و  ار  شیولگ  هدـقع  هاگنآ  داـیازفیب ، وا  رمع  رب  داـنادرگ و  هدـنخرف  امـش  اـم و  رب  ار  هزاـت  هفیلخ 

. دندرک تعیب  وا  اب  مدرم  همه  دینک و  تعیب  دیدجت  دوخ  ماما  اب  نایناسارخ  يا  تفگ  و  درک ، كاپ  شهایس 
[، 485  ] دوب ناشیا  هارمه  مه  یناه  نب  نسح  دـنتفای و  راب  شروضح  هب  نارعاش  دـندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  دیـسر و  تفالخ  هب  نیما  نوچ  و 

زیمآرد بآ  اب  ار  هداب  ناه ، دناوخ " وا  يارب  ار  تایبا  نیا  تساخرب و  یناه  نب  نسح  همه  زا  سپ  دندناوخ ، ار  دوخ  راعـشا  نارعاش  نوچ 
. يزیمآرد بآ  اب  ارنآ  هکنآ  رگم  يرادیمن  یمارگ  ار  هداب  انامه  یهاکب  نآ  تدش  زا  ات 

. دباتیم وت  رب  دیشروخ  وترپ  ییوگ  تسا  هرهچ  درز  نآ  زا  سپ  مافخرس و  بآ  اب  نتخیمآ  زا  شیپ  هک  ياهداب 
. تسا تکرح  لاح  رد  مشچ  دوبک  ياههبرگ  مشچ  ای  تسا  نآ  فارطا  مارآ  ياهتوقای  يرادنپ 

. تسا هدوزفا  تسا  نآ  رایرهش  نیما  نانمؤم  ریما  هک  ار  یتما  تمارک  دنوادخ 
. يدیشخب قنور  شیازفا و  ار  ناشیا  يایند  نید و  يدرک و  تیامح  ار  تما  نیا  اههزین  اهریشمش و  اب  وت 

". دنزاس راکشآ  دنراد  لد  رد  هچنآ  فالخ  رب  هچ  رگ  دندید  رتهتسیاش  دوخ  زا  تفالخ  يارب  ارت  روصنم  ناگدازدنزرف 
. دیشخب رتشیب  ساون  وبا  هب  داد و  هلص  نارعاش  همه  هب  نیما 

______________________________

هرابرد وا  رعـش  تسا ، فالتخا  دروم  وا  گرم  دـلوت و  لاـس  يرجه  مود  نرق  گرزب  رعاـش  ساون ، وبا  هب  روهـشم  یناـه  نب  نسح  - 485
ياهباتک لاح و  حرـش  زا  رتشیب  عالطا  يارب  تسا ، هدوبن  ینید  یقـالخا و  لوصا  هب  دـنبیاپ  نادـنچ  تسا و  فورعم  یگراـبمالغ  بارش و 

م) . ) مالسا ص 1120 ناریا و  همان  شناد  توریب 1969 و  پاچ  ءارعشلا ص 680  رعشلا و  هبیتق ، نبا  هب ، ك ، ر . عجرم ،
435 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

هدنخرف یتلود  تفگ  ینیبیم ؟ هچ  حیبص  رـسپ  يا  تفگ  واب  دناوخارف و  ار  سیون  زار  ریبد  [ 486  ] حیبص نب  لیعامسا  نیما  دمحم  هاگنآ 
. دناسرب لامک  هب  نانمؤم  ریما  يارب  هجو  نیرتهب  هب  ار  نیا  دنوادخ  لابقا و  تخب و  اب  هارمه  يراک  راوتسا و  یتفالخ  و 

. مسرپیم ار  تاهدیقع  يار و  ینک  ییارسناتساد  مهاوخیمن  تفگ  واب  نیما 
. منک یتراشا  دوخ  یهاوخریخ  درخ و  هزادنا  هب  نم  ات  دیامرف  حیضوت  نم  يارب  ار  راک  دنادب  حالص  نانمؤم  ریما  رگا  تفگ  لیعامسا 

. مرامگب ناسارخ  تراما  هب  ار  یسوم  مرسپ  منک و  رانکرب  ناسارخ  زا  ار  نومام  هللا  دبع  مردارب  هک  منیبیم  تحلصم  نینچ  تفگ  نیما 
مهرد تسا  هتخاس  راوتـسا  ارنآ  هداهن و  ناـینب  نوراـه  ار  هچنآ  اداـبم  هک  مهدیم  رارق  ادـخ  هاـنپ  رد  ارت  ناـنمؤم  ریما  يا  تفگ  لیعامـسا 

. ینکش
هک دوب  رتشیدـنارود  وت  زا  ناورم  نب  کلملا  دـبع  دروخ و  بیرف  وا  رهاـظ  هب  دـشن و  نشور  دیـشر  رب  نوماـم  راـک  تقیقح  تفگ  نیما 

. دربیم نایم  زا  ار  يرگید  یکی  دنشاب  ياهلگ  رد  رن  روناج  ود  هاگ  ره  تفگ 
ياپ رد  وا  روضح  هب  هک  ناسرب  وا  عالطاب  سیونب و  واب  ياهمان  هکلب  زاسم ، راکـشآ  ارنآ  يراد  ياهدـیقع  نینچ  مه  رگا  تفگ ، لیعامـسا 

تکوش یتخادنا  ییادج  شنایهاپـس  وا و  نایم  دمآ و  وت  شیپ  نوچ  دهد و  يرای  اهنیمزرـس  هرادا  مدرم و  راک  رد  ارت  هک  يدنمزاین  تخت 
. یهد ماجنا  شاهرابرد  یهاوخیم  هچ  ره  یناوتیم  دوب و  دهاوخ  ورگ  وت  تسد  رد  يوشیم و  زوریپ  وا  رب  دش و  دهاوخ  هتسکش  وا 

. تسا نیمه  باوص  يار  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  یتفگ و  تسرد  نخس  حیبص  رسپ  يا  تفگ  نیما 
تساوخ وا  زا  تسا و  نیگنس  تسا  هداهن  وا  رب  تسایـس  تفالخ و  راک  زا  دنوادخ  هچنآ  تشاد  راهظا  تشون و  ياهمان  نومام  يارب  نیما 
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يارب راک  نیا  دنک و  ینزیار  تسا  حالص  هب  هچنآ  هرابرد  دهد و  يرای  اهراک  رد  ار  وا  دیایب و  وا  شیپ 
______________________________

124 تاحفص 125 / دیرفلا ج 2  دقع  هبر - دبع  نبا  ك ، ر . حیبص ) نبا   ) حیبص نب  لیعامـسا  گنهرف  بدا و  هنومن  زا  عالطا  يارب  - 486
م) . ) رصم پاچ 

436 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
رتدیفم مالـسا  هضیب  ظفح  نمـشد و  یبوکرـس  میانغ و  عمج  اهنیمزرـس و  يارب  تسا و  ناسارخ  رد  وا  فقوت  زا  رتشخبدوس  نانمؤم  ریما 

. دوب دهاوخ 
نب رهاط  دـندرک ، تکرح  ناسارخ  يوسب  نانآ  داتـسرف و  زامن  شیپ  حـلاص  یـسیع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  سابع  هارمه  ار  هماـن  نیما 

هب دـنتفر و  دوـب  ورم  رد  هـک  نوماـم  شیپ  ناـنآ  درک ، لابقتـسا  ناـشیا  زا  دـمآیم  ير  تموـکح  هـب  نوماـم  يوـس  زا  هـک  [ 487  ] نیسح
تسوا و روضح  هب  دنمزاین  نانمؤم  ریما  هک  دندش  روآدای  دنتفگ و  نخـس  هراب  نآ  رد  دندرک و  میلـست  واب  ار  همان  دـنتفای و  راب  شروضح 

. دندرک نایب  غیلب  رایسب  ار  دوخ  نخس  و  دبای ، يرترب  نانمشد  رب  دهد و  شرتسگ  ار  تکلمم  وا  روضح  اب  تسا  راودیما 
. دنراد یمارگ  دنرآ و  دورف  مارتحا  اب  ار  ناشیا  داد  روتسد  نومام 

دروـم هدوـمزآ و  ار  وا  یــشیدنارود  هشیدـنا و  دوـب و  وا  ناریزو  رتکـیدزن  هـک  ار  [ 488  ] لهـس نب  لـضف  نوماـم  دیـسرارف ، بش  نوچ 
قیوشت و دندوب و  هتفگ  ناگدنیامن  ار  هچنآ  دناوخ و  وا  يارب  ار  نیما  دمحم  همان  درک و  تولخ  وا  اب  دمآ  نوچ  دناوخارف و  دوب  شدامتعا 

. دناسر وا  عالطاب  تفالخ  راک  رد  ار  وا  نداد  يرای  شردارب و  روضح  هب  نتفر  يارب  ار  نانآ  ضیرحت 
نکمم هنوگچ  تفگ  نومام  يریذپن ، ار  وا  داهنـشیپ  نیا  هک  منیبیم  تحلـصم  نینچ  نم  تسا و  هدرکن  ریخ  هدارا  وت  يارب  وا  تفگ  لضف 

. دنتسه لام  هارمه  مه  مدرم  تسوا و  رایتخا  رد  لاوما  نادرم و  هکنآ  لاح  مریذپن و  ار  شداهنشیپ  تسا 
. میوگب وت  هب  ار  دوخ  یعطق  هدیقع  ادرف  ات  هدب  تلهم  نم  هب  ار  بشما  تفگ  لضف 

موـجن هبـساحم  هب  ار  بش  نآ  ماـمت  دوـب و  مجنم  يدرم  وا  تشگرب و  شاهناـخ  هـب  لـضف  ورب ، دـنوادخ  ظـفح  رد  نوـنکا  تـفگ  نوماـم 
زوریپ نیما  دـمحم  رب  هک  داد  ربخ  واب  دـمآ و  نوماـم  شیپ  دوز  حبـص  دـش ، حبـص  نوچ  و  دوب ، هدـیزرو  تخـس  راـک  نآ  رد  تخادرپ و 

هریچ تموکح  راک  رب  درک و  دهاوخ  بولغم  ار  وا  دش و  دهاوخ 
______________________________

ر. ناسارخ ، مامت  ياورنامرف  سپـس  لـصوم و  ياورناـمرف  قشمد و  یلاو  ترجه ، هتشذگرد 207  دـلوتم 159  نینیمیلا ، وذ  رهاط  - 487
م) . ) رصم 1951 پاچ   70 / 57 تاحفص 43 / همکاحلا  تارسالا  باسنالا و  مجعم  وابماز ، ك ،

م) . ) مالعالا ج 5 ص 354 یلکرز ، ك ، ر . نومام ، ردتقم  ریزو  يرجه ،  202 - 154 نیتسایرلا ، وذ  یسخرس ، لهس  نب  لضف  - 488
437 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

ناشیا زا  دیـشخب و  وکین  شاداپ  هزیاج و  ناـشیاب  درک و  راـضحا  ار  ناگدـنیامن  تفگ ، نینچ  نوماـم  اـب  لـضف  نوچ  [ 489 . ] دش دهاوخ 
ناوارف وا  زا  دـنرادب و  هجوم  نیما  داهنـشیپ  نتفریذـپن  رد  ار  وا  رذـع  دـننک و  داـی  شیاتـس  یکین و  هب  نیما  شیپ  ار  وا  ياـهراک  تساوـخ 

. دنهاوخب شزوپ 
: تشون نیما  يارب  نومضم  نیاب  ياهمان  ناشیا  هارمه  نومام 

هتـسب و نآ  يرادـهگن  هار  دـندوب و  هتـشادرب  شروش  هب  رـس  نآ  مدرم  هک  یماگنه  نیمزرـس  نیا  رب  ارم  دیـشرلا  نوراـه  ماـما  دـعب ، اـما  " 
مهاوخن ناما  رد  اهراک  یگتفشآ  زا  مور  نوریب  نآ  زا  ای  منک  روصق  راک  نیا  رد  رگا  تشامگ ، تموکح  هب  دندوب  هدش  ناوتان  شنایهاپس 

هک تسا  نآ  رد  نانمؤم  ریما  حالص  دیسر ، دهاوخ  دشاب  هک  اج  ره  نانمؤم  ریما  هب  نآ  نایز  هک  دننک  هبلغ  نآ  رب  نانمـشد  مراد  میب  دوب و 
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". دزیرن مهرد  تسا  هتشاد  ررقم  دیشرلا  نوراه  ار  هچنآ 
درک و عمج  ار  شیوخ  هاپس  ناهدنامرف  دناوخ  ار  همان  نوچ  نیما  دندناسر . واب  ار  همان  دندیسر و  نیما  شیپ  دندرک و  تکرح  ناگدنیامن 
دهد و يرای  ارم  اهراک  رد  هک  مروآ  دوخ  شیپ  منادرگرب و  ناسارخ  زا  ار  نومام  هللا  دبع  مردارب  هک  ماهدـید  تحلـصم  نینچ  تفگ  ناناب 
نارادرـس و نانمؤم  ریما  يا  تفگ  همیزخ  نب  مزاخ  سپـس  دـندرک و  توکـس  تسخن  نانآ  تسیچ ؟ امـش  هدـیقع  متـسین  زاینیب  وا  زا  نم 

ارت ناـمیپ  هجیتـن  رد  دـننیبب و  ینکـشنامیپ  وت  زا  دـیابن  دـننک و  هلیح  تدوخ  اـب  راـچان  هک  نکم  ردـغ  هلیح و  هب  راداو  ار  دوـخ  ناـیهاپس 
. دننکشب

نومام هللا  دبع  دیاب  هک  تسا  دقتعم  درادن و  ارت  هدیقع  [ 490  ] ناهام نب  یسیع  نب  یلع  ینعی  تلود  نیا  خیـش  درم و  ریپ  یلو  تفگ  نیما 
. درادرب نم  شود  زا  ار  تموکح  راب  زا  يرادقم  دهد و  يرای  ارم  دشاب و  نم  هارمه 

رادهدهع یسوم  مرسپ  رظن  ریزو  فرط  زا  يورب و  ناسارخ  هب  نایهاپس  اب  هک  ماهدید  تحلـصم  نینچ  تفگ  یـسیع  نب  یلع  هب  هاگنآ  نیما 
يوش و اجنآ  تموکح 

______________________________

م) . ) تسا هدینش  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  ترضح  زا  ار  اهدماشیپ  مامت  شردپ  تسا  هتفگیم  نومام  هک  دیدرک  هظحالم  البق  - 489
يرغت نبا  هب ، ك ، ر . دش ، هتـشک  رهاط  اب  گنج  رد  ترجه  لاس 195  رد  هک  نیما  نوراه و  تموکح  هرود  فورعم  نارادرـس  زا  - 490

م) . ) خیرات نودب  ۀفاقثلا  ةرازو  رصم  پاچ  هرهازلا ج 2 ص 149  موجنلا  يدرب ،
438 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

رازه تصش  وا  دنتـشاذگ و  وا  رایتخا  رد  ار  نایهاپـس  ناوید  داد  روتـسد  نیزگرب و  شیوخ  رظن  اب  یهاوخیم  هک  ار  نایهاپـس  زا  سک  ره 
. داد تکرح  نامرف  واب  نیما  داد و  هحلسا  درک و  عضو  يررقم  نانآ  يارب  دیزگرب و  ار  ریلد  ناراوس  زا  نت 

هک ار  یناهدنامرف  نارس و  مامت  تفگ  تخادرپ  واب  ندرک  شرافس  هب  دش و  راوس  مه  نیما  درک  تکرح  دوخ  هاپس  هارمه  یـسیع  نب  یلع 
دزادنا يریت  وت  رکشل  هب  ای  دشک  وت  يورب  ریـشمش  هک  سک  چیه  رب  شخبب و  ار  ناسارخ  مدرم  جارخ  زا  یمین  راد و  یمارگ  دنناسارخ  رد 

. زاس شاهناور  نم  شیپ  هدم و  تلهم  ار  وا  زور  هس  زا  شیب  يدیسر  نومام  شیپ  هک  يزور  زا  راذگم و  یقاب  ار  وا  نکم و  محر 
تـسا نم  لد  هویم  نم و  رـسپ  نیما  دمحم  دنچ  ره  تفگ ، واب  هدیبز  دمآ  هدیبز  روضح  هب  یظفاح  ادخ  يارب  یـسیع  نب  یلع  هک  یماگنه 
رذحرب مزرویم  رهم  واب  تبسن  مداد و  شرورپ  ار  وا  هک  مدوب  نم  نیا  تسا و  نم  لد  رد  رایـسب  تبحم  مه  نومام  هللا  دبع  هب  تبـسن  یلو 

شرس تشپ  دیاب  دیوریم  هار  مه  اب  هاگ  ره  هکلب  ینک  تکرح  وا  شیپاشیپ  هکنآ  ای  دنزرـس  واب  تبـسن  وت  زا  يدنیاشوخان  ادابم  هک  شاب 
ریگب و ار  شباـکر  دوش  راوس  تساوخ  نوچ  وـشم و  راوـس  وا  زا  شیپ  زگره  مناـمرف و  هب  شوـگ  وـگب  دـناوخارف  ارت  رگا  ینک و  تکرح 

. نک راکشآ  ار  واب  تبسن  مارتحا  تشادگرزب و 
. دنبب ریجنز  نیا  اب  ار  وا  درک  يراددوخ  ندمآ  زا  نومام  هللا  دبع  رگا  تفگ  داد و  واب  نیمیس  يریجنز  هاگنآ  هدیبز 

. تشگرب داد  ماجنا  یسیع  نب  یلع  هب  دراوم  همه  رد  ار  دوخ  ياهشرافس  هکنیا  زا  سپ  نیما  دمحم 
رهاط هراـبرد  ناـشیا  زا  دروخرب و  تشگیمزاـب  ير  زا  هک  یناوراـک  اـب  دیـسر  ناولح  هب  نوچ  درک و  تکرح  ناـهام  نب  یـسیع  نب  یلع 

؟ تسیک تسیچ و  رهاط  تفگ  یسیع  نب  یلع  دوشیم ، هدامآ  گنج  يارب  رهاط  دنتفگ  واب  نانآ  دیسرپ ،
. درک دهاوخ  كرت  یلاخ و  ار  ير  ماهتشذگ  نادمه  هزاورد  زا  نم  هک  دسرب  ربخ  واب  هکنیمه 

نایهاپس يررقم  رهاط  دنتفگ  دیـسرپ  مه  ناشیا  زا  دروخرب و  يرگید  ناوراک  هب  تشاذگ  رـس  تشپ  ار  نادمه  نوچ  درک و  تکرح  یلع 
ناناب هتخادرپ و  ار  دوخ 

439 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
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. تسا هدش  گنج  هدامآ  هداد و  هحلسا 
. رتشیب ای  درم  رازه  هد  دودح  دنتفگ  دندنچ ؟ وا  نایهاپس  تفگ 

. دنامیمن ير  رد  مه  زور  کی  دزیرگب  تساوخیم  رهاط  رگا  ناج  ردپ  تفگ  شردپ  هب  یسیع  نب  یلع  رسپ  نسح  ماگنه  نیا  رد 
نم اب  گـنج  يارب  هک  تسین  يدرم  نم  رظن  رد  رهاـط  دـنوشیم و  هداـمآ  دوخ  نارقا  اـب  ندـش  وربور  يارب  نادرم  ناجرـسپ ، تفگ ، یلع 

. موش هدامآ  وا  اب  گنج  يارب  نم  ای  دوش  هدامآ 
هنیزگ ریلد و  نادرم  بسا و  گرب و  زاس و  هحلـسا و  ظاحل  زا  ار  یهاپـس  چیه  ام  دناهتفگیم  هک  تسا  هدش  لقن  دادـغب  نادرم  ریپ  لوق  زا 

. دندوب هدیزگرب  ناشهمه  هک  میاهدیدن  دادغب  زا  جورخ  ماگنه  هب  یسیع  نب  یلع  هاپس  نوچ 
نـصحتم ير  رهـش  رد  دنتفگ  نانآ  دنک  راتفر  هنوگچ  هک  درک  ینزیار  ناشیا  اب  عمج و  ار  دوخ  نارای  هاپـس و  نارـس  مه  نیـسح  نب  رهاط 

. دوش مازعا  وا  يارب  نومام  يوس  زا  يدادما  يورین  ات  دنک  گنج  نانآ  اب  رهش  يوراب  زارف  زا  دوش و 
مدرم ماهتـشادنپ و  ناوتان  ار  دوخ  موش  نصحتم  هک  یتروص  رد  مرتانیب ، امـش  زا  گنج  راک  هب  نم  امـش  رب  ياو  هک  داد  خـساپ  ناناب  رهاط 
دنراد میب  یسیع  نب  یلع  زا  هک  دش  دنهاوخ  نمـشد  زا  رتگرزب  یلکـشم  نم  يارب  دنوشیم و  لیامتم  واب  نمـشد  توق  ببـس  هب  مه  رهش 

ناـگدایپ اـب  ار  ناـگدایپ  ناراوس و  اـب  ار  ناراوـس  هک  تسا  نآ  تسرد  يار  دـهد ، بیرف  عـمط  اـب  ارم  ناـهارمه  زا  یهورگ  وا  مه  دـیاش 
. تسادخ بناج  زا  يزوریپ  ترصن و  مزاس و  يورایور 

. دننزب ودرا  [ 491  ] هصولق مانب  یلحم  رد  دنور و  نوریب  رهش  زا  شنایرکشل  داد  روتسد  رهاط 
. دنتسب ناشیا  يور  رب  ار  رهش  ياههزاورد  ير  مدرم  دنتفر  نوریب  رهاط  نایرکشل  هکنیمه 

ار امش  هک  دینادب  دینکم و  هجوت  دنیامش  رس  تشپ  هک  یناسک  هب  دیـشاب و  لوغـشم  دوخ  يور  شیپ  هب  موق  يا  تفگ  دوخ  نارای  هب  رهاط 
زج یهاگ  هیکت  روای و 

______________________________

دیوـگیم تسا و  هدرک  طبـض  سوـلق " تروـص " هب  ار  هملک  نیا  رـصم  پاـچ  ج 7  نادـلبلا ص 153  مجعم  رد  توقاـی  هصوـلق : - 491
م) . ) تسا ير  یگنسرف  هد  رد  ياهدکهد 

440 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
فـص گنج  يارب  رکـشل  ود  دروآ و  هصولق  هب  يور  یـسیع  نب  یلع  دـیهد . رارق  دوخ  هاـگهانپ  ار  ناـمه  تسین  ناـتیاههزین  اهریـشمش و 

وا نایهاپس  تخیر و  مهرد  یسیع  نب  یلع  هاپس  یگنج  شیارآ  هک  نانچنآ  دندرک  يرادیاپ  هنادرم  رهاط  نارای  دندش ، ریگرد  دندیشک و 
. دینک هلمح  نم  هارمه  دیدرگزاب و  مدرم  يا  تفگ  دز و  گناب  نانآ  رب  یسیع  نب  یلع  دندرک ، ینیشنبقع  هب  عورش 

دز واب  ینیبوز  دش  کیدزن  واب  هکنیا  زا  سپ  تشادـهگن و  دوخ  ياج  رد  ار  وا  دز و  یـسیع  نب  یلع  رب  يریت  تسخن  رهاط  نارای  زا  یکی 
. داتفا رد  ياپ  زا  هدرم  یلع  درک و  ذوفن  شاهنیس  هب  دیرد و  ار  وا  دنبهنیس  هرز و  دروخرب و  شاهنیس  هب  هک 

یحالس لاوما و  مامت  دیسرارف و  بش  ات  دنتشکیم  دندوب  نازیرگ  هک  ار  نانآ  دنداهن و  ریشمش  ناشیا  رد  رهاط  نارای  دنتخیرگ و  شنارای 
. دنتفرگ تمینغ  هب  دوب  یسیع  نب  یلع  هاگودرا  رد  هک  ار 

هک تفگ  ناناب  باطخ  تشامگ و  ناـیناریا  زا  نت  رازه  یـس  یتسرپرـس  هب  ار  يراـبنا  نمحرلا  دـبع  دیـسر ، نیما  دـمحم  هب  ربخ  نیا  نوچ 
. دننکن یتسس  وا  نوچمه  دنروخن و  بیرف  یسیع  نب  یلع  نوچ 

. دیسر نادمه  هب  درک و  تکرح  نمحرلا  دبع 
دـندرکن و يرادـیاپ  نمحرلا  دـبع  نارای  دـندرک  گنج  یکدـنا  نوچ  دـندش و  يورایور  درک و  تکرح  وا  يوسب  دـش  هاگآ  رهاط  نوچ 
ات دندوب  يراصح  هام  کی  دندش و  نصحتم  نآ  رد  دـندناسر و  نادـمه  هب  ار  دوخ  دـنتخیرگ و  وا  یپ  زا  مه  شنارای  تخیرگ و  شدوخ 
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. دش مامت  ناشراب  راوخ و  هکنآ 
اب هاپـس  ود  دارفا  دوشگ و  ار  اههزاورد  نمحرلا  دـبع  داد و  ناما  رهاط  تساوخ و  ناـما  رهاـط  زا  شناراـی  همه  دوخ و  يارب  نمحرلا  دـبع 

. دندرکیم دش  دمآ و  رگید  کی 
هنوگچ تفگ  درک و  هشیدنا  نمحرلا  دبع  ماگنه  نیا  رد  دز ، ودرا  [ 492  ] دابآ دسا  هیحان  رد  دمآ و  نییاپ  هندرگ  زا  درک و  تکرح  رهاط 

رکشل هب  دیمد  هدیپس  هکنیمه  داد و  یگنج  شیارآ  ار  دوخ  نارای  مهاوخب ، ترذعم  نانمؤم  ریما  زا  تسا  نکمم 
______________________________

، مالـسا فراعملا  ةرئاد  كرتش ، هلاقم  هبك  رتشیب ر . عالطا  يارب  تسا ، یمیدق  رایـسب  نادمه و  برغ  یگنـسرف  تفه  رد  يرهـش  - 492
م) . ) ج 2 ص 104 یبرع ، همجرت 
441 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 

نارای زا  عافد  هب  دندرک و  یگداتسیا  رهاط  رکـشل  ناگدایپ  زا  یهورگ  داهن ، ریـشمش  ناشیا  رب  درک و  هلمح  دندوب  رطاخ  هدوسآ  هک  رهاط 
. دنتشک ار  يرایسب  هورگ  دندرب و  هلمح  شنارای  نمحرلا و  دبع  رب  دندش و  راوس  هدامآ و  ناراوس  ات  دنتخادرپ  دوخ 
. دندش هتشک  ناگمه  هک  دندرک  گنج  نادنچ  دندش و  هدایپ  اهبسا  زا  ناگدنامزاب  اب  دید  نینچ  هک  نمحرلا  دبع 

یـشرح هللا  دـبع  يارب  تخاس و  گنج  هدامآ  ار  دوخ  نایهاپـس  زاب  دـش ، نامیـشپ  دـنامورف و  دوخ  راـک  رد  دیـسر  نیما  هب  ربخ  نیا  نوچ 
ود نآ  تشامگ و  رگید  درم  رازه  جنپ  یهدنامرف  هب  مه  ار  یسیع  نب  یلع  رـسپ  ییحی  درک و  رداص  ار  درم  رازه  جنپ  رب  یهدنامرف  نامرف 

. دندناسر هاشنامرک  هب  ار  دوخ  دندرک و  تکرح 
اجناـمه دنتـشگرب و  ناولح  هب  دـنتخیرگ و  دـننک  گـنج  هکنآ  نودـب  ناـنآ  درک و  تکرح  ود  نآ  يوس  دیـسر  رهاـط  هب  ربـخ  نیا  نوچ 

. دندنام
. دندناسر دادغب  هب  ار  دوخ  دنتخیرگ و  ود  نآ  درک و  ناولح  گنهآ  رهاط 

هب ناولح  زا  رهاط  دیـسر و  نومام  يوس  زا  ناـسارخ  نایهاپـس  زا  نت  رازه  یـس  اـب  [ 493  ] نیعا نب  ۀـمثره  هکنآ  ات  دـنام  ناولح  رد  رهاـط 
. تفر هرصب  زاوها و  فرط 

دزاس و مهارف  يرکشل  تسناوتن  دربن و  شیپ  زا  يراک  دش  هتشک  هک  یماگنه  ات  نیما  دمحم  رگید  درک و  يورشیپ  دادغب  فرط  هب  همثره 
. تسا روهشم  هک  دش  نانچ  وا  ماجنا  رس 

قینجنم اب  ار  شاهناخ  دندرک و  هرـصاحم  ار  نیما  دمحم  ود  ره  دـندرک و  تکرح  دادـغب  بناج  هب  رگید  يوس  زا  همثره  هرـصب و  زا  رهاط 
. دش هدنامرد  نیما  دندرک و  راسگنس 

حالـصا يارب  تساوخ  داتـسرف و  مایپ  واب  مه  نیما  دوش . هارب  ور  شراک  دنامب و  ظوفحم  نیما  ناج  هک  تشادیم  تسود  نیعا  نب  ۀمثره 
. درپس دهاوخ  نومام  شردارب  هب  ار  تموکح  درک و  دهاوخ  علخ  تفالخ  زا  ار  دوخ  هک  داد  لوق  دنک و  مادقا  نومام  شردارب  وا و  نایم 

نیا دوش  راوشد  نینچ  راک  هکنآ  زا  شیپ  دوب  هتسیاش  تشون  وا  يارب  ۀمثره 
______________________________

نادنز رد  ترجه  لاـس 200  رد  تفرگ و  رارق  نوماـم  مشخ  دروم  هک  نوماـم  نیما  نوراـه و  تموکح  هرود  گرزب  نارادرـس  زا  - 493
م) . ) ج 9 ص 75 مالعالا ، یلکرز ، ك ، ر . دش ، هتشک 

442 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
، دوب مهاوخ  اشوک  وت  راک  حالصا  رد  نم  نیا  دوجو  اب  تسین ، هتخاس  يراک  یسک  زا  هتشذگ و  هزادنا  زا  راک  نونکا  يدادیم  ار  داهنشیپ 

راک هک  یششوک  چیه  زا  لاح  رهب  مریگب و  راوتـسا  يدهع  وت  يارب  مسیونب و  نانمؤم  ریما  يارب  ارت  لاح  تروص  نم  ات  ایب  نم  شیپ  هنابش 
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. درک مهاوخن  يراذگورف  دنک  کیدزن  نانمؤم  ریما  هب  ارت  حالصا و  ارت 
رد حالـص  دـنتفگ  وا  ندـنام  هدـنز  دـیماب  ناگمه  درک و  ینزیار  دوخ  ناهاوخریخ  ناریزو و  اب  تفاـیرد  ار  خـساپ  نیا  نوچ  نیما  دـمحم 

. دریذپب تسا و  نیمه 
دنک روبع  هلجد  زا  ات  تسشن  قروز  رب  شیوخ  ناگتسب  دامتعا و  دروم  صاخشا  صاوخ و  زا  یهورگ  اب  نیما  دمحم  دیـسرارف  بش  نوچ 

. دورب همثره  هاگودرا  هب  و 
راوس تساوخ  دوخ  ناهارمه  اب  نیما  هکنیمه  دـش و  هاگآ  دـندوب  هدرک  هک  یتقفاوم  هدـش و  لدـب  در و  ود  نآ  نایم  هک  مایپ  نیا  زا  رهاط 

. داتسرف نومام  شیپ  دیرب و  ار  نیما  رس  مدنامه  درب و  دوخ  هاگودرا  هب  تفرگ و  ار  شناهارمه  وا و  درک و  هلمح  رهاط  دوش  قروز 
. دیدرگ هارب  ور  اهراک  راوتسا و  وا  يارب  یهاشداپ  دش  دادغب  دراو  درک و  تکرح  نومام 

لاس و راهچ  وا  یهاشداپ  تدـم  دـش و  هتـشک  یگلاس  تشه  تسیب و  رد  هن  دون و  دـصکی و  لاس  مرحم  مجنپ  هبنـشکی  بش  نیما  دـمحم 
[494 . ] دوب هام  تشه 

: نومام هللا  دبع  تفالخ 

تعیب تسا  نومام  هب  فورعم  هک  دیـشرلا  نوراه  رـسپ  هللا  دبع  اب  تشه  دون و  دصکی و  لاس  مرحم  زا  هدـنام  یقاب  زور  جـنپ  هبنـشود  زور 
. دش

اهشناد نونف و  همه  زا  هک  دوب  سابع  ینب  ناشخرد  هراتس  تمکح  ملع و  ظاحل  زا  دوب و  شنم  گرزب  تمه و  دنلب  تماهـش و  اب  نومام 
. داد نآ  همجرت  حرش و  هب  روتسد  دروآ و  تسدب  نایمور  زا  ار  سدیلقا  باتک  نومام  تشاد ، ازسب  ياهرهب 

______________________________

پاچ  485 بهذلا ج 6 ص 475 - جورم  يدوعسم ، هبك ، فلتخم ر . تایاور  نیما و  ندش  هتشک  یگنوگچ  زا  رتشیب  عالطا  يارب  - 494
م) . ) لماک يربط و  و  سیراپ - رانیمود ، هیبراب 

443 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
لیذه نب  دمحم  لیذه  وبا  لئاسم  نیا  رد  وا  داتـسا  دادیم و  لیکـشت  بهاذم  نایدا و  نایم  رظانم  يارب  یـسلاجم  دوخ  تفالخ  تدـم  رد 

تخادرپ و نایمور  اب  گـنج  هب  سپـس  دـنام و  اـجنآ  ینـالوط  یتدـم  دـش و  ماـش  هریزج و  ياهنیمزرـس  دراو  نوماـم  [ 495 . ] دوب فـالع 
. داد ماجنا  رایسب  حوتف  ناوارف و  ششوک 

[497  ] سوسرط رد  يرجه  مهدجیه  تسیود و  لاس  بجر  متـشه  هبنـشراهچ  زور  و  [ 496  ] تشذگرد نودنذب  هناخدور  رانک  سپـس  و 
. دش نفد 

. دوب هلاس  هن  یس و  گرم  ماگنه  هب  دوب و  زور  هدزیس  هام و  جنپ  لاس و  تسیب  شتموکح  تدم 
هتخاس دوخ  نیـشناج  قارع  رد  ار  وا  دسر و  تفالخ  هب  وا  زا  سپ  دـشاب و  دـهعیلو  هک  دوب  هتفرگ  تعیب  سابع  شرـسپ  يارب  البق  نومام 

[498 . ] دوب

مصتعم دمحم  تموکح 

نارـس و تسا  هللااـب  مصتعم  هب  فورعم  هک  نوراـه  رـسپ  دـمحم  قاحـسا  وبا  شردارب  تشذـگرد ، نودـنذب  هناـخدور  راـنک  نوماـم  نوچ 
. دندرک تعیب  وا  اب  ناگمه  دناوخارف و  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  ناشیا  درک و  عمج  ار  هاپس  ناگرزب 

هریچ رهـش  نآ  رب  دوخ  درک و  علخ  دادغب  تموکح  زا  ار  نومام  رـسپ  سابع  دش  رهـش  نآ  دراو  نوچ  دمآ و  دادغب  هب  سوسرط  زا  مصتعم 
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. دندرک تعیب  هرابود  وا  اب  دادغب  رد  مدرم  دش و 
هیحان هب  دندوب  شهارمه  هک  ناکرت  اب  سپس  دنام و  اجنامه  لاس  ود  دش و  دادغب  دراو  هدجیه  تسیود و  لاس  ناضمر  هام  لوا  زا  مصتعم 

نآ تفر و  [ 499  ] ارماس
______________________________

دـلوت و لاـس  هک  يرجه  موس  مود و  نرق  یلزتعم  گرزب  ملکتم  تسا ، روهـشم  فـالع  لیدـه  وبا  هب  رتـشیب  هک  لیذـه  نب  دـمحم  - 495
رد گربین  هلاقم  هبك  تسا ر . هدـمآ  اهنآ  رد  شلاح  حرـش  هک  ییاهباتک  وا و  ءارآ  یخرب  زا  عـالطا  يارب  تسا ، فـالتخا  دروم  شگرم 

م) . ) مالسا ص 1126 ناریا و  همانشناد  رد  نآ  یسراف  همجرت  مالسا و  فراعملا  ةرئاد 
م) . ) تسا هار  زور  کی  سوسرط  ات  شاهلصاف  هک  ییهناخدور  هدکهد و  مان  - 496

م) . ) یتیآ ص 268 دمحملا  دبع  ياقآ  ملقب  ءادفلا ، وبا  نادلبلا  میوقت  همجرت  ك ، ر . ماش ، یلحاس  ياهرهش  زا  - 497
هناشن تسا  هتفگن  ینخس  چیه  مه  هیلع  هللا  مالس  اضر  ترـضح  عوضوم  زا  هک  نومام  راگزور  عیاقو  لاح و  حرـش  رد  راصتخا  نیا  - 498
لماوع زا  یکی  كرت  نامالغ  طلـست  دـیاش  تسا ، يرجه  موس  نرق  مجنپ  ات  موس  ياهههد  رد  یـسابع  تموکح  دـیدش  قانتخا  زا  يزراب 

م) . ) دشاب نآ 
ياپ لاس  دنچ  لهچ و  هک  دادغب  لامـش  يرتمولیک  دـصکی  دودـح  هلجد و  یقرـش  هرانک  رب  يرهـش  ءارماس : يار - نم  رـس  ارماس - - 499

عالطا يارب  تسا ، هدوب  نایعیـش  هجوت  دروم  تسا  رهـش  نآ  رد  نایعیـش  ام  مهدزای  مهد و  ماـما  رهطم  دـقرم  نوچ  و  دوب ، نایـسابع  تخت 
م) . ) نادلبلا مجعم  توقای ، ك ، رتشیب ر .

444 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. داد رارق  شیوخ  هاگودرا  تخت و  ياپ  ار  نآ  درک و  انب  ار  رهش 

. داتفین قافتا  شیپ  يافلخ  زا  کی  چیه  هرود  رد  هک  تفرگ  تروص  یتاحوتف  مصتعم  تفالخ  تدم  رد 
اههوک رد  هک  ناتسربط  هعلق  رالاس  [ 500  ] رایزام نینچمه  تسوا ، ندیشک  راد  هب  نتشک و  ندرک و  ریسا  کباب و  نداد  تسکش  هلمج  زا 

[501  ] ار يدرک  رفعج  نینچمه  دیـشک ، رادـب  کباب  رانک  تشک و  تفرگ و  ات  درک  بیقعت  نادـنچ  ار  وا  مصتعم  دوب و  نصحتم  اـهژد  و 
. دیشک رادب  رایزام  کباب و  رانک  تشک و  درک و  ریگتسد  ناراوس  مازعا  اب  دوب  هتفرگ  يریسا  هب  ار  ناکدوک  نانز و  ناریو و  ار  اهرهش  هک 

مهارف وا  تسدـب  دـنوادخ  هک  يرگید  تاحوتف  و  [ 506  ] تسا کچوک  هینطنطـسق  ناـمه  هک  تسا  هیرومع  حـتف  وا  تاـحوتف  هلمج  زا  و 
. دومرف

ام رظن  رد  هچنآ  دـناهدرک و  فـالتخا  وا  بهذـم  بسن و  رد  مدرم  درک ، ماـیق  نوماـم  راـگزور  رخآ  رد  هک  دوـب  نینچ  کـباب  راـک  زاـغآ 
واب اهیمرخ  نایمطاف  هک  تسا  نامه  همطاف  نیا  تسا و  ملسم  وبا  رتخد  همطاف  رـسپ  رهطم  نادنزرف  زا  هک  تسا  نیا  تسا  تباث  حیحص و 

. دنرادن ادخ  لوسر  رتخد  ع )  ) همطاف اب  یتبسن  دنبوسنم و 
ذب هیحان  رد  هک  یمدرم  نتـشک  اب  ار  دوخ  مایق  درک و  ومن  دـشر و  دوب  اـپرب  بوشآ  هتخیـسگ و  مه  زا  روما  هتـشر  هک  یماـگنه  هب  کـباب 

ار وا  یناسآب  دنناوتن  دبای و  تسد  یحاون  نآ  رب  هک  درک  ناریو  ار  دوخ  فارطا  ياهرهـش  اههدکهد و  درک و  عورـش  دندوب  نکاس  [ 503]
. تفای ینوزف  وا  تکوش  تفرگ و  الاب  کباب  راک  دشاب ، راوشد  واب  یسرتسد  دننک و  بیقعت 

درک و تکرح  هللا  دـبع  درک ، هناور  وا  يوس  هب  گرزب  يرکـشل  اب  ار  نیـسح  نب  رهاط  نب  هللا  دـبع  دیـسر  نومام  عالطاب  راـبخا  نیا  نوچ 
زا سپـس  دز ، ودرا  تسا  يروهـشم  ناتـسکات  فورعم و  رهاط  نب  هللا  دـبع  رـصق  هب  زورما  ات  هک  ییاج  رد  رونید  رهـش  نوریب  رد  هار  نایم 

کباب راک  ماگنه  نآ  رد  دناسر و  ذب  هب  ار  دوخ  درک و  تکرح  اجنآ 
______________________________
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م) . ) داتفا قافتا  دادغب  رد  رد 225  وا  لتق  دوب و  ناتسربط  مکاح  يرجه  زا 208  دادن ، رسپ و  رایزام : - 500
م) . ) 5834 تاحفص 5835 - هدنیاپ  ياقآ  يربط  همجرت  ك ، رتشیب ر . عالطا  يارب  - 501

م) . ) نادلبلا ص 434 میوقت  همجرت  ك ، ر . تسا ، هدوب  عقاو  زورما  هیکرت  رد  هک  گرزب  دابآ و  ياهرهش  زا  هیرومع : - 502
م) . ) ج 2 ص 93 مجعم ، توقای ، ك ، ر . نارا ، ناجیابرذآ و  نایم  ياهیحان  ذب : - 503

445 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
عمج کباب  دـندربن و  شیپ  زا  يراک  یلو  دـندرک  راکیپ  وا  اـب  شنایهاپـس  رهاـط و  نب  هللا  دـبع  دنتـشاد ، میب  وا  زا  مدرم  دوب و  هتفرگ  ـالاب 

. تشک ار  رهاط  نب  هللا  دبع  هاپس  نارس  تخاس و  هدنکارپ  ار  ناشیا 
هیثرم ار  وا  [ 504  ] مامت وبا  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دوب و  یـسوط  دیمح  نب  دمحم  دـندش  هتـشک  گنج  نیا  رد  هک  ینارادرـس  هلمج  زا 

: تسا هتفگ  نینچ  نآ  نمض  هتفگ و 
". دشاب هداتفاورف  ناشیا  نایم  زا  هام  هک  دندوب  نامسآ  ناگراتس  ناهبن  ینب  وا ، گرم  زور  رد  ییوگ  " 

: تسا هدیصق  نامه  رد  مه  ریز  تیب  و 
". تسا زیخاتسر  وت  ياپ  ریز  تفگب  تخاس و  راوتسا  گرم  بادرگ  رد  ار  دوخ  ياپ  " 

تخاس و مهارف  ناوارف  لاوما  نادرم و  وا  اب  گنج  يارب  تشادن ، کباب  راک  زج  ياهشیدـنا  دیـسر  مصتعم  قاحـسا  وبا  هب  تموکح  نوچ 
دمآ نوریب  هاپس  اب  نیشفا  درک ، هناور  ار  وا  تشامگ و  هاپس  یهدنامرف  هب  [ 505  ] دوب نیشفا  هب  فورعم  هک  ار  سواک  نب  ردیح  دوخ  مالغ 
رانید نب  رفعج  هرابوی و  دوخ  نواعم  سپس  دوش و  بآ  اههار  زا  فرب  درذگب و  ناتسمز  تدش  ات  درک  ربص  دز و  ودرا  [ 506  ] دنزرب رد  و 

قدـنخ دوخ  درگ  داد  روتـسد  داتـسرف و  کـباب  هاـگودرا  لـحم  هب  ریلد  ناراوس  زا  رایـسب  یهورگ  اـب  دوب  طاـیخ  رفعج  هب  فورعم  هک  ار 
. دندنک قدنخ  دندز و  ودرا  دنتفر و  ود  نآ  دننک  رفح  يراوتسا 

دوخ تشاذـگ و  یقاب  دـنزرب  رد  ناهدـنامرف  زا  یهورگ  اب  ار  مصتعم  مالغ  نابزرم  نیـشفا ، دـندش  هدوسآ  قدـنخ  ندـنک  زا  ود  نآ  نوچ 
یگرزب هناخدور  همشچرس  هب  يرایسب  هورگ  هارمه  ار  طایخ  رفعج  هرابوی و  و  دمآ ، قدنخ  رانک  هب  درک و  تکرح 

______________________________

لقن مه  رگید  لاوـقا   ) هتشذگرد 231 دـلوتم 188 و  هسامح  هدـنروآدرگ  موس و  نرق  رعاـش  ماـمت  وبا  هب  فورعم  سوا ، نب  بیبح  - 504
يدالیم و هرهاق 1937  پاچ  یلوص  ییحی  نب  دمحم  ملقب  مامت ، یبا  رابخاك  ر . یبرع ، بتک  رد  وا  لاح  حرش  زا  عالطا  يارب  دناهدرک ،)

م) . ) مالسا ص 1015 ناریا و  فراعملا  ةرئاد  رد  رتیر  هلاقم  هب  یسراف  بتک  رد 
دش و رفک  هب  مهتم  لزع و  لاس 226  رد  هک  تسا  مصتعم  رادرس  سواک  نب  ردیح  هنشورسا ، هیحان  ناریما  زا  یهورگ  بقل  نیـشفا : - 505

م) . ) یبرع ج 2 ص 343 همجرت  مالسا ، فراعملا  ةرئاد  رد  دلوت  راب  هلاقم  ك ، ر . درم ، یگنسرگ  زا  نادنز  رد 
م) . ) نادلبلا ص 465 میوقت  همجرت  ك ، ر . تسا ، لیبدرا  یگنسرف  تسیب  رد  يرهش  دنزرب : - 506

446 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نیـشفا دـندش ، هدوسآ  راک  نآ  زا  نوچ  دـندرک و  نانچ  نانآ  دـننک و  رفح  يرگید  قدـنخ  مه  اجنآ  داد  روتـسد  داتـسرف و  دوب  اـجنآ  هک 

دورد هب  رگراک  رازه  هدایپ و  رازه  ود  راوس و  رازه  جنپ  هارمه  دوخ  تشاذـگ و  هطقن  نآ  رد  [ 507  ] ار اراخب  يادخدک  دلاخ  رسپ  دمحم 
هاگودرا رب  فرشم  دنداتسیایم و  دنلب  ياههوک  زارف  رب  وا  نارای  کباب و  تخاس ، دنلب  ییوراب  دنک و  گرزب  یقدنخ  اجنآ  و  [ 508  ] دمآ

. دندرکیم وهایه  دنتسیرگنیم و  ناناب  دندوب و  نیشفا 
زا یکی  هب  کباب  درب ، دوخ  اب  ییاـهقینجنم  درک و  تکرح  یگنج  شیارآ  اـب  نابعـش  زا  هدـنام  یقاـب  زور  هس  هبنـشهس  زور  نیـشفا  هاـگنآ 

ییاههلاچ دوخ  درگ  رب  وا  دوش و  نصحتم  دوب  رهـش  رب  فرـشم  هک  ياهپت  رد  درم و  رازه  هس  هارمه  داد  روتـسد  نیذآ  مانب  دوخ  نارادرس 
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. دوش ناراوس  روبع  عنام  ات  دنک 
ار رهش  هاپس  نارـس  درک و  بصن  هدارع  قینجنم و  تشگزاب و  ناضمر  هام  لوا  هعمج  زور  دوز  حبـص  تشگرب و  دوخ  قدنخ  رانک  نیـشفا 

. دندرک هرصاحم  وس  ره  زا 
نارای هب  دنتـشگزاب و  دندرک و  یتخـس  گنج  رـصع  ماگنه  ات  داد و  یگنج  شیارآ  ار  نانآ  دـمآ و  دوخ  رکـشل  ناگدـیزگ  اب  مه  کباب 

. دندناسر بیسآ  کباب 
هک داهن  یگرزب  هنودرگ  ذب  هناهد  رب  دش و  گنج  هدامآ  مه  کباب  درک  هلمح  ناضمر  متفه  هبنشجنپ  زور  دنام و  رگید  زور  شش  نیـشفا 

. دنک اهر  نیشفا  نارای  يور  موزل  تروص  رد 
هجیتن هب  رگا  دـنک  یهافـش  هرکاذـم  وا  اب  ات  دـیایب  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  نیـشفا  شیپ  ار  عطقا  یـسوم  مانب  يدرم  کباب  ماـگنه  نیا  رد 
نیشفا هکنیمه  دمآ و  دوب  ود  نآ  نایم  هک  ییهرد  کیدزن  تفر و  وا  شیپ  کباب  تفریذپ  نیشفا  دننک ، گنج  هن  رگ  رتهب و  هچ  دندیـسر 

يرادربنامرف تعاطا و  هک  داد  رکذـت  واب  درک و  دروخرب  واب  ییورـشوخ  اب  مه  نیـشفا  درک ، مارتحا  يادا  هنیـس  رب  تسد  نداهن  اب  دـید  ار 
443 ص :  مصتعم .....  دمحم  تموکح  همجرت 446  لاوطلا / رابخا  تفریذپن . کباب  یلو  تسا  ترخآ  ایند و  تمالس  بجوم 

نانآ داد و  گنج  روتسد  ش 
______________________________

م) . ) تسا هدمآ  هادخ " اراخب  هملک " نتم  رد  - 507
. تسا ناجیابرذآ  زرم  رد  يرهش  مان  - 508

447 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
نانآ دندروآ و  هلمح  نیشفا  نارای  تسکش و  مهرد  هک  دندرک  هناور  نیشفا  نایرکشل  يوسب  ار  هدارع  دندش و  هدامآ  گنج  يارب  ناباتش 

. دندنار هوک  رس  هب  ار 
زا يرایـسب  هورگ  نیـشفا  هاپـس  نارـس  دندرک و  هلمح  رگید  کی  هب  دندرک و  یگداتـسیا  کباب  ردارب  هللا  دـبع  ربارب  طایخ  رفعج  هرابوی و 

نادیم طسو  رد  گنج  دندش و  رهـش  دراو  ناشیا  یپ  زا  مه  نیـشفا  هاپـس  دندمآ ، رد  رهـش  هب  دنتخیرگ و  نانآ  و  دنتـشک ، ار  کباب  نارای 
راچان کـباب  ردارب  هللا  دـبع  تفاـی و  همادا  اـهغاب  اـههناخ و  رد  دوب و  هدـشن  هدـید  زگره  یتخـس  ناـب  هک  تخـس  یگنج  تفرگ  رد  رهش 

. تخیرگ
گنهآ دـناهدش  تسـس  هتـشک و  شنارای  تسا و  هتـسب  وا  رب  اههار  همه  دـناهتفرگرب و  رد  ار  وا  وس  ره  زا  نایرکـشل  دـید  هکنیمه  کـباب 

. درک مور  دصق  تشذگ و  سرا  هناخدور  زا  درک و  ناتسنمرا 
هب نیـشفا  درک و  تـکرح  وا  يوـسب  کـباب  يریگتـسد  يارب  هیحاـن  نآ  رادـنامرف  طابنـس  نـب  لهــس  تشذـگ  سرا  دور  زا  کـباب  نوـچ 

. دنریگب کباب  رب  ار  اههار  همه  دوب  هداد  روتسد  نادرگ  ناگنهرس و  یحاون و  نآ  نارادنامرف 
نآ رب  هک  يرتسا  رب  راوس  هتـسب و  ییهنهک  هچراپ  دوخ  ياهاپ  رب  دوب و  هداد  سابل  رییغت  هک  دروخرب  کباب  هب  یلاـح  رد  طابنـس  نب  لـهس 

مـصتعم يارب  همان  حـتف  تفرگ و  ار  کباب  نیـشفا  داتـسرف ، نیـشفا  شیپ  درک و  ریگتـسد  ار  وا  لهـس  دوب ، هدـش  دـندوب  هداهن  يرخ  نالاپ 
مـصتعم شیپ  دـندوب  وا  هارمه  هللا  دـبع  شردارب  کباب و  هک  یلاح  رد  نیـشفا  داد ، هزاجا  مصتعم  دورب ، رابرد  هب  تساوخ  هزاجا  تشون و 

. تسا روهشم  شندیشک  راد  هب  وا و  ياهاپ  اهتسد و  ندیرب  ار و  کباب  مصتعم  نتشک  ناتساد  دمآ ،
نیا رد  رعاش  فلخ  نب  قاحـسا  داهن ، جات  وا  رـس  رب  دناشن و  یتخت  رب  دوخ  ربارب  ار  وا  مصتعم  دمآ ، رد  کباب  هارمه  نیـشفا  نوچ  دـنیوگ 
دنچ ره  يدوبن ، بیاغ  دیـشکیم  هلعـش  ذب  رد  نآ  شتآ  هک  یگنج  زا  [" 509 . ] تسا هدورس  نینچ  مصتعم  حدم  رد  ییهدیـصق  رد  دروم 

. یتشاد روضح  مه  اجنآ  یلو  يدوب  رضاح  اج  نیا  هک 
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______________________________

نبا ك ، ر . تسا ، يرجه  لاس 230  دودح  وا  گرم  دورس ، رعش  داتفا  نادنز  هب  هکنآ  زا  سپ  تسا ، بیبط  نبا  هب  روهـشم  قاحـسا  - 509
م) . ) رصم پاچ  ج 1 ص 16  تایفولا ، تاوف  یبتک ، رکاش 

448 ص : همجرت ، لاوطلا / رابخا 
. تفای تماقتسا  يرادیاپ و  نییآ  تزع و  تسا  وت  ریشمش  هک  نیشفا  اب  تما 

". دشخردب شرس  رب  وت  جات  هک  تسا  یسک  رتراوازس  وا  يداهن و  شرس  رب  جات  دیسر  وت  هاگردب  نیشفا  نوچ 
هب ار  هاپس  درک  داهنشیپ  مصتعم  هب  تفرگ و  لد  رد  ار  وا  هنیک  دوب  هدینش  نیشفا  زا  هک  ینخـس  يارب  [ 510  ] دواد یبا  نب  دمحا  نآ  زا  سپ 

. درک نانچ  مه  مصتعم  دراذگب و  [ 511  ] سانشا رایتخا  رد  ار  رگید  مین  نیشفا و  رایتخا  رد  ار  یمین  دنک  شخب  ود 
. تفای تدش  شاهنیک  دش و  نیگهودنا  تخس  نیگمشخ و  وا  زا  نیشفا 

وا درک و  تروشم  ملـسم  وبا  هراـبرد  دوخ  صاوخ  رتهاوخریخ  اـب  روصنم  رفعج  وـبا  ناـنمؤم  ریما  يا  تفگ  مصتعم  هب  داود  یبا  نب  دـمحا 
یهاـبت هب  ود  نآ  راـک  هنیآ  ره  دوـبیم  دـنوادخ  زج  ياههلا  نیمز  نامـسآ و  رد  رگا  دـیامرفیم  لاـعتم  دـنوادخ  ناـنمؤم  ریما  يا  تفگ "

. تشک ار  ملسم  وبا  تسا و  سب  تفگ  واب  روصنم  دیشکیم "و 
. تشک ار  نیشفا  ات  داتسرف  سک  سپس  تسا و  سب  مه  ارت  تفگ  دمحا  هب  مصتعم 

. دنتفای هدشن  هنتخ  ار  وا  دندروآ و  نوریب  وا  نت  زا  هماج  هک  دناهدروآ 
یبا نب  دـمحا  وا  تیـصو  هب  انب  تشذـگرد و  تفه  تسیب و  تسیود و  لاس  لوالا  عیبر  زا  هدـنام  یقاب  بش  هدزاـی  هبنـشجنپ  زور  مصتعم 

: دوب لاس  هن  یس و  گرم  ماگنه  وا  نس  زور و  هدفه  هام و  تشه  لاس و  تشه  مصتعم  يرادمامز  تدم  درازگ ، زامن  وا  رب  داود 
عمج اداـب  دونـشخ  وا  زا  وا و  رب  ادـخ  تمحر  هک  يرونید  دواد  نب  دـمحا  هفینح  وبا  هک  یبیترت  هب  تسا  لاوطلا  راـبخا  باـتک  رخآ  نیا  و 

. تسا هدرک 
نایاپ
______________________________

مالعالا یلکرز ، ك ، ر . تشذگرد ، لاس 240  رد  دلوتم و  لاس 160  هب  هک  فورعم  یضاق  تسا ، داؤد  یبا  نب  دمحا  نآ  حیحـص  - 510
م) . ) ضایف رتکد  پاچ  یقهیب ص 214  خیرات  و  ج 1 ص 120 ،

م) . ) رصم پاچ  دیرفلا ج 4 ص 50  دقع  هبر - دبع  نبا  ك ، ر . تسا ، مصتعم  كرت  نارادرس  زا  سانشا : - 511

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمْعَلَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َ و  ِاْومَِأب ْمُکل 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 
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