
: لاؤس

هجیتن رد  درادـن ، لرتنک  دوخ  لامعا  مامت  رب  رامیب  هک  میناد  یم  مینک ، یقلت  رامیب  تسا ) طیرفت  اـی  طارفا  یاراد   ) درادـن یراـتفر  لداـعت  هک  ار  یـسک  رگا  - 1

. دنتسھ لئاق  توافت  ضیرم  ملاس و  درف  نیب  یسانش  مرج  یقوقح و  رظن  زا  هکنانچ  دوش ، یم  بلس  وا  زا  یدایز  دودح  ات  شراتفر  تیلوؤسم 

هنرگو دنک  یـضارتعا  دیابن  دش ، لطعم  تعاس  مین  سوبوتا  فص  رد  الثم  یـسک  رگا  هک  دشاب  روط  نیا  هزورما  دـیاش  لداعت  تسیچ ؟ راتفر  لداعت  کالم  - 2

. دنک یم  قرف  فلتخم  یاھگنھرف  رد  تسا و  یبسن  لداعت  تسا ! یا  هدقع  نارگید  رظن  زا  هدرک و  طارفا  هداد و  تسد  زا  ار  شلداعت 

فیلکت دشاب ، یرامیب  قالخا  داسف  رگا  هک  هلاسم  نیا  لوا  لاؤس  اصوصخم  دوب  بوخ  ناتلاؤس  ود  رھ  دـنیوگ : یم  تالاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  یرھطم  یاقآ 

داسف هک  دـنھدب  باوج  دـیاب  اھ  سانـشناور  و  دـنھدب ، دـیاب  همھ  ار  شباوج  میھدـب ، میھاوخب  ام  ار  شباوج  هک  تسین  یلاؤس  ـالوا  تسیچ ؟ تیلوؤسم 

تـسا رامیب  شدوخ  هکنیا  نیع  رد  دوش ، یم  رامیب  هک  یناور  رظن  زا  ناسنا  تسا : حضاو  شباوج  یلو  دـنناد ، یم  یرامیب  عون  کی  زا  یـشان  ار  اھ  قالخا 

هجوت نآ  هب  ینید  نوتم  رد  اـصوصخم  هک  یبـلطم  یلو  دوش ، یم  ـالتبم  ربـکت  اـی  تداـسح  یراـمیب  هب  ناـسنا  تسا  نیا  هتکن  تسھ ، مھ  بیبـط  شدوخ 

. تسا شدوخ  بیبط  یسک  رھ  هک  تسا  نیا  هدش 

وراد و ینتـشیوخ و  بیبط  وت  ءاودـلا ؛ کل  نیب  ءادـلا و  یلع  تللد  کسفن و  بیبط  تلعج  کنا  : » هک تسھ  ع )  ) قداص ترضح  زا  یثیدح  لوقعلا  فحت  رد 

.« دنا هدرک  یفرعم  وت  هب  ار  درد 

تـسا یرگید  سک  بیبط  امتح  دشاب ، هدناوخن  سرد  رگا  یلو  دشاب ، شدوخ  بیبط  شدوخ  تسا  نکمم  دشاب ، هدناوخ  سرد  رگا  دش ، رامیب  یـسک  رگا 

ملـسم دـنکن ، هجلاـعم  ار  شدوخ  رگا  تسین ؟ لوؤسم  اـی  تسھ  لوؤـسم  اـیآ  دـناد ) یم  ار  شا  یراـمیب  یاود  هشیر و  هک   ) دـش راـمیب  یبـیبط  رگا  لاـح 

هار یناد  یم  مھ  تسیچ و  تیرامیب  هشیر  یناد  یم  یتسھ و  بیبط  هکنیا  مکح  هب  یلو  یرامیب ، وت  هک  تسا  تسرد  دـنیوگ  یم  نوچ  تسا ، لوؤسم 

؟ یدرکن هجلاعم  ارچ  ینک ، هجلاعم  ار  تدوخ  یناوت  یم  تسیچ و  هجلاعم 

دنـشاب ناشدوخ  جـلاعم  بیبط  دـنناوت  یم  دـنوش ، یم  رامیب  هک  یدارفا  همھ  تسا ) ناسنا  ناور  ناسنا و  دوخ  هب  طوبرم  نوچ   ) یقالخا یحور و  روما  رد 

یلیخ تامیلعت  کی  اب  ینعی  تسیچ ، شا  هجلاعم  هار  هک  دناد  یم  و  دـھد ، یم  صیخـشت  شدوخ  ار  یرامیب  سپ  تسا ، دوسح  هک  دـناد  یم  دوسح  مدآ 

. درادن مھ  تیلوؤسم  وا  دشابن ، هاگآ  مھ  هداس  تامیلعت  نیا  زا  هک  دشاب  یسک  اعقاو  رگا  دنک  هجلاعم  ار  شدوخ  دناوت  یم  یا  هداس 

ریغ یرامیب  یلو  دریگب ، میمـصت  دـیاب  ناسنا  دوخ  طقف  ار  یناور  یرامیب  هک  تسا  نیا  یناور  ریغ  یاھ  یرامیب  یناور و  یاھ  یرامیب  نایم  توافت  کی  هکلب 

دھاوخن رگا  ای  دنک ، یم  شا  هجلاعم  دیآ  یم  بیبط  دشاب ، هداتفا  مھ  شوھیب  تسا  نکمم  یناور  ریغ  رامیب  دریگب . میمـصت  دناوت  یم  مھ  یرگید  ار  یناور 

رامیب دوخ  دـیاب  طقف  طقف و  یناور  یرامیب  رد  یلو  دـننک ، یم  شا  هجلاـعم  دـننز و  یم  وا  هب  روز  هب  ار  لوپمآ  دـنزیر ، یم  شقلح  هب  روز  هب  ار  نآ  دروخب ، اود 

. دریگب میمصت  وا  هیحان  زا  دناوت  یمن  یدحا  دریگب ، میمصت 

بیبط هک  وت  هک  تسا  رظن  نآ  زا  شتیلوؤسم  تسھ ، مھ  بیبط  تسا ، راـمیب  هکنیا  نیع  رد  یناور  راـمیب  هک  دوش  یم  ادـیپ  اـجنیا  زا  تیلوؤسم  نیارباـنب 

. دشاب مھ  رامیب  هک  تسا  یکشزپ  دننام  رظن  نیا  زا  ینک ؟ یمن  هجلاعم  ار  تدوخ  ارچ  یتسھ  تدوخ 

: هک دـندز  لاثم  تسا  عامتجا  فرع  لداعت ، کالم  میدرکن  ضرع  میداد  تسد  هب  مھ  رایعم  یلو  تسا ، لکـشم  لداعت  کالم  صیخـشت  مود ، لاؤس  دروم  رد 

. تسامـش باوج  لاثم  نیمھ  تسا " یا  هدقع  نیا  دنیوگ  یم  دنک ، ضارتعا  شدوخ  قح  قاقحا  یارب  دھاوخب  هک  یـسک  رھ  هعماج  رد  دینیب  یم  امـش  "

هک تسھ  یناور  رظن  زا  یـسایقم  کی  یناور  بیبط  دزن  ای  دوش  یم  یا  هدـقع  نیا  مھ  یـسانشناور  رظن  زا  تسا ، یا  هدـقع  نیا  تفگ  هعماج  یتقو  اـیآ 

هک یملاع  چیھ  دنک  یم  ضارتعا  وا  دـننک و  یم  لامیاپ  ار  شقح  نارگید  هداتـسیا ، سوبوتا  فص  رد  یـسک  کی  تسا ؟ نیا  زا  ریغ  هدـقع  دـھد  یم  ناشن 

! یتسھ یا  هدقع  ینک  یم  ضارتعا  تقح  رطاخ  هب  هک  وت  دیوگ  یمن  دمھفب ، ار  نآ  ینعم  دسانشب و  ار  هدقع 

یتقو داد . صیخـشت  دوش  یم  ار  فدھ  نآ  تسا و  یفدـھ  تیاغ و  کی  یارب  هدـش ، هداد  ناسنا  هب  هک  یا  هوق  رھ  دـنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  کالم  میتفگ 

طارفا شدح  هچ  هک  میروایب  تسد  هب  میناوت  یم  میرادـن ، راک  مھ  فرع  هب  میروآ ، تسد  هب  مھ  ار  لداعت  میناوت  یم  تقو  نآ  میداد ، صیخـشت  ار  فدـھ  نآ 

رگید یاھ  ناـسنا  تعیبط و  لـباقم  رد  شدوخ  زا  هک  هدـش  هداد  ناـسنا  هب  نیا  یارب  هیبضغ ، هوق  حالطـصا  هب  مشخ و  هوق  ـالثم  طـیرفت  شدـح  هچ  تسا ،

رگا دناوت ؟ یمن  ای  دنک  ضارتعا  دناوت  یم  ایآ  دـش  لامیاپ  رگا  دـشن ؟ ای  دـش  لامیاپ  شقح  اعقاو  ایآ  هداتـسیا ، سوبوتا  فص  رد  هک  یمدآ  نآ  لاح  دـنک ، عافد 

. تسا قح  زا  عافد  نیا  دنادب . دب  دھاوخ  یم  دنادب ، بوخ  ار  نآ  هعماج  دھاوخ  یم  دنک ، ضارتعا  دیاب  سپ  هدش ، لامیاپ  شقح  هک  لاح  دناوت ، یم 

؛ ملظ نم  الا  لوقلا  نم  ءوسلاب  رھجلا  بحی هللا  ـال   » ای دوش ». یمن  شنزرـس  شقح  نتفرگ  یارب  ناسنا  هقح ؛ ذـخاب  ءرملا  باعیال  : » دـنا هتفگ  هکنیا 

رما کـی  عقاو  رد  اـھنیا ، لاـثما  و  ( 148 ءاسن / .« ) دـشاب هتفر  متـس  وا  رب  هک  یـسک  رگم  درادـن  تسود  ار  نارگید  یدـب  هراـبرد  نخـس  ندرک  ینلع  دـنوادخ 

دوجو هب  هار  نآ  یارب  هک  هدرک  لامعا  یھار  نامھ  رد  ار  شدوخ  مشخ  یورین  هوق و  نیا  دـنکب ، یمادـقا  نینچ  ناسنا  رگا  دـنا و  هتفگ  ناسنا  هب  ار  یعیبط 

. تسا هدمآ 

یرھطم دیھش  خساپ  هعماج و  رد  ناسنا  راتفر  لداعت  کالم 
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یارب ار  هوق  نیا  دـنیوگ  یم  تروص  نیا  رد  دـھدب  باوج  تشم  اب  ار  تشم  نآ  ناسنا  دوش و  دراو  ناـسنا  رـس  هب  یتشم  هکنیا  نیب  تسا  قرف  یلیخ  سپ 

نیا رس  هب  ار  نآ  هک  دنا  هدادن  وت  هب  ار  یوق  تشم  نیا  دنیوگ  یم  تروص  نیا  رد  دنک  دراو  فیعض  کی  رـس  هب  ناسنا  ار  یتشم  هکنیا  دنا و  هداد  وت  هب  نیمھ 

. ینک دراو  فیعض 

زئارغ اوق و  نیا  هک  لصا  نیا  هب  میلست  اب  ناسنا ، یاھدادعتسا  اوق و  زئارغ و  نتخانـش  ناسنا و  نتخانـش  هار  زا  هصالخ  تایاغ و  نتخانـش  هار  زا  نیاربانب 

نآ رب  یـضرغ  کی  ییوم  رھ  یتح  تسھ و  یـضرغ  تیاغ و  کی  یارب  ناسنا  ندـب  رد  یوضع  رھ  هک  روط  نیمھ  تسین و  ناسنا  دوجو  رد  یفداـصت  روط  هب 

یم ضرغ  نآ  کالم  رایعم و  اب  هار و  نیا  زا  یرآ  داد ، صیخشت  دوش  یم  مھ  ار  شـضرغ  تسا و  یـضرغ  یارب  زین  یدادعتـسا  رھ  هوق و  رھ  تسا ، بترتم 

. دروآ تسد  هب  ار  طیرفت  طارفا و  دح  ناوت 

ـع با ـ نم

هحفص 175-172 دلج 2  نامز - یاھزاین  مالسا و  یرھطم - یضترم 

ا ــ هژاو ھ د  ــ یلک

- یرھطم یضترم  قالخا - یعامتجا - طباور  ناسنا - یسانش - هعماج 
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